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ïúùøôá(ã-â åë éúå÷çá)éúå÷çá íà'
íëéîùâ éúúðå ...åëìú
'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä øàáîå ,'íúòá

ò"éæ('âä åùåøéôá)éë÷çäñðøô ìò æîøî
áéúëãë(ç ì éìùî)éðôéøèä'é÷åç íçì'

(éðåæîã àðùéì ÷ç .æè äöéáá ïëå)ïéðò ìë éë ,
àìà åðéà äñðøôäíòè éìá ÷åçë.

åéúåéøá ìëì ïåæî 'áöå÷' ä"á÷äù øîåìë
åéðôì ïåöø äìòéù äî éôë àøá øùà
(äëøáìå äáåèì åìæî úà äðùé äìéôúä é"ò ÷øå).

ìë äæá ïéàåíòèìãåâ úà úåìúì ,
,äèåòéî åà úåìãúùää éåáéøá åúáö÷
äëæé - íéîùä ïî åéìò øæâð íà ,àìà

àøìåìéòåé àì åàì íàå ,åìîòá äëøá úå
íìåòáù é÷ãöè ìë åìààààåì äî ,ïë ìò .

íðéçì òéæäìå ìåîòì õîàúäì íãàì

היה א. שנה י"ד כבן בהיותו זי"ע מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק  של נישואיו אחרי

יום  מידי נותן אביו והיה זי"ע , מזוועהיל מרדכי רבי הרה"ק  אביו שלחן על סמוך

רבי  חשב אחד יום מחייתם, כדי קצוב כסף סכום שלומ'קה רבי של לרבנית  ביומו

אם  לכל, ומפרנס זן שהוא  בהשי"ת להאמין צריך  יהודי כל הרי לעצמו, שלומ'קה

לא והלאה שמהיום בלבו וגמר הראוי, מן איננו אבי שולחן על 'סמוך' להיות אף כן

והמלאה, הרחבה מידו מזונו הקב"ה לו ישלח בוודאי כי מאביו, מעות עוד יקח

והנה, הקצובה. מנתם את לקחת אביו לבית מלילך תחדל שמהיום לרבנית  והודיע

אינו  שמא  לעצמו, שלומ'קה רבי חשב  בבית, לאכול לחם היה ולא הימים עברו

אביו  מידי שקיבל מה אף שהרי מאביו, המטבעות נוטל שאינו במה כשורה מתנהג

התיר  מי לכל, ה'קוצב' הוא  הקב"ה ואם כן, לו קצב הקב "ה אלא אביו, מ'קצבת' אינו

עצמו  למנוע לו התיר ומי מזונו. יקבל ממי ולהחליט הקב"ה של בעולמו להתערב  לו

כדי  ביומו יום דבר אביו בית אל לילך שתחזור לרבנית  וציווה בו חזר ע"כ מלקבלו,

רבי  לה אמר הרבנית משנכנסה מזונותיהם, בהם לקנות  הקצוב  הסכום את  לקבל

היום  לכם אעניק ע "כ העבר שבוע כל במשך  כאן הייתם שלא  אני רואה מרדכי,

ימים.(˘ÌÏ)רובל שבוע  פרנסת  כדי

מרדכי  רבי הרה"ק פני את  לקבל פרנסה בעלי חסידים שני באו שעה באותה

נישא, עתה שזה הרבי של בנו אל גם נכנסו הקודש מן בצאתם זי"ע , מזוועהיל

השמחה  לרגל טוב' 'מזל בברכת  אותו בירכו ואף הא , ועל דא על עמו ושוחחו

שלומ'קה  רבי והבין מכיסו, כסף רובל מהם אחד הוציא כך ובתוך במעונו, השרויה

היה  שיחתם שבמשך  אלא נישואיו, לכבוד דרשה' כ'דורון לו להעניקו רוצה שהלה
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הרובל  את  והניח 'שכח' ללכת  ומשפנה ושוב הלוך  ליד מיד הרובל את מעביר הלה

כשהרובל  אביו מבית ע "ה הרבנית  חזרה והכי אדהכי לשלום. ממנו ונפרד בכיסו,

לפניך ', שלך הרי 'הנה, השמים מן לו שהראו שלומ'קה, רבי אמר אז או בידה...

היית הרבנית את  לשלוח שבת  לא  ואילו השמים, מן עבורך  מוכן היה הרובל

בידו  והחזיקו הרובל את  הוציא  וכבר בביתך, שישב החסיד מיד הרובל את  מקבל

האחר  הרובל שב  מיד רובל, מאביך קיבלה שהרבנית ברגע  בו אך לך , לתיתו

החסיד. של לכיסו

זו ונשגבה רבה במדרגה עומד אחד כל שלא  Â�Ï)ואף Ô˙Â�‰Ó ˙Á˜Ï ‡Ï˘) די אבל, ,

מידיהם  אינו ומאלמוני מפלוני מקבלים שאנו מה שכל האמונה את  להשריש לנו

בשעה  לדעת  והעיקר, בעלמא , כשליחים אלא אינם הללו ו'נותנים' הקב "ה, מידי אלא 

פלוני  לא כי עליו, להתלונן ולא  לבכות  שלא  'רובל', לנו מלתת  פסק דהוא  שמאן

כי  לך ומה לקח, והוא  נתן הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה אלא לוקח, פלוני ולא נותן

הפרנסה. בדאגת פניך  יפלו כי לך ומה רעך , על תלין

תלמיד  עם ללמוד לו והציעו היות שלומ'קה רבי את  אוריין בר יהודי שאל פעם

לו  יש עתה שלעת מכיוון בשאלתו, ונפשו הגון, תשלום תמורת  בתורה, להחכימו -

עם  ילמד אמונה' 'הלכות  מצד אולי מאומה, לו חסר ולא למחיה, מעות  והותר די

ומאמין  השמים, מן היא  הפרנסה שהרי כך , על מעות  תשלומי לבקש בלא התלמיד

הקב"ה. לו ימציאם למעות  שכשיצטרך הוא 

תורה, של דרכה היא כך  לא לו, ואמר שלומ'קה רבי אםענהו בעצמך הגע  כי

וכי  'מטבע', לך  ויעניק מבעלזא אהרן רבי הרה "ק כדוגמת הדור  גדול אליך יבוא

למעות כעת נצרך אינני לו  ולומר לסרב  דעתך  על  זאתתעלה  שתיקח וודאי הרי ,

בו  כיוצא  הדור. צדיק של מידו וברכה מתנה לקבל שזכית על רבה בשמחה מידו

את נא וקח הקב "ה, המלכים מלכי מלך של וברכתו מתנתו את לדחות  לך  אין ממש

ממרום. אלוקיך  עליך שהשפיע השמים, מן לך  הובאת  אשר המנחה

פלוני  על והתאונן זי"ע  מזוויעהל שלומ'קה רבי הרה"ק לפני אחד יהודי בא פעם

רעהו  אצל להשיג אפשר ומעתה לחנותו, בסמוך חנות  בפתיחת  גבולו, את  שמשיג

המשיך דיבור כדי תוך  ממנו. 'קונים' הלה לקח ובזה – אצלו להשיג שאפשר מה כל

ש  הבעש"ט מתלמידי אחד צדיק  על ששמע  לספר, משולחנו,היהודי עץ פיסת חתך 

מלבלבים. ואילנות  פירות – שקדים ויגמול פרח ויוצא  במים אותה טבל

דרגות וכמה כמה שיש אלא  ב 'אמונה', מחויב יהודי כל הנה, לו, ואמר הרבי נענה

כופר  הוא הרי שלימה אמונה בהם מאמין שאינו שמי ענינים יש באמונה,

מאמין  אינו אם אבל בהם להאמין לאדם לו שמותר ענינים יש מאידך, ואפיקורוס,

גבולך, משיג שפלוני – דבריך בראשית  שאמרת  מה ובכן, כאפיקורס. ייחשב לא בהם
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הם, גמורה אפיקורסות  – דא  כגון שמחשבות לך  להאמין תדע  מחויב יהודי כי

השנה' ראש  ועד השנה  מראש לו  קצובים אדם  של  מזונותיו ÊË.)ש 'כל ‰ˆÈ·) ואי ,

השנה, בראש בספר לו שנכתב  ממה ממנו ימעיט או לו יקח שפלוני ואין אפשר

וארץ  שמים קונה  ידי על  אם  כי ה 'קונים' ידי על לאדם באה  על הפרנסה  ואילו .

– לא  ואולי כן אולי יבש, מעץ פירות  שהוציא – הצדיק על שסיפרת  הסיפורים

וכלל כלל אפיקורס יקרא לא  בזה מאמין שאינו שמי ברור ˘‡Ù˘¯אבל ÔÈÓ‡È ‡Ï‡)

(˙ÙÂÓ ‰ÊÎ ‰È‰˘.

ליהודי, שלומ'קה רבי אמר הינך וכך הלז  לסיפור – היוצרות' את  'הפכת מדוע

מחויב שאינך אף  ורחימו , בדחילו זאת  מספר  והינך עוררין, כל ללא מאמין

זו טענה והרי פרנסתי', את  קיפח  'פלוני זועק הינך ולאידך, כך . כל  בזה  להאמין

משמים , שהכל להאמין ישראל  בר  כל  שמחויב  – הטהורה  ה 'אמונה ' נגד  היא 

מפיהם ' נכרתה  האמונה  'אבדה  בזאת  בהשגחה, ÁÎ)והכל Ê ‰ÈÓ¯È),היא כך  לא

תורה ... של דרכה

חנות לו שיש יהודי זי"ע, מטשערנאביל מרדכי רבי הרה"ק של דבריו ידועים

פתח בצידה פותח והוא יכירו (�ÛÒÂ)לפרנסתו, שעי"ז הגדול, הרחוב  לצד לחנותו

פתי  מי כי באמונה. פגום הוא הרי הרבה, לקוחות אליו ויכנסו בחנותו דרכים עוברי

ה' מאת אך וכלכלתו שמחייתו יבין ולא  ודמים, ממון לו יביאו שפעולותיו ויחשוב

זאת . היתה

זי"ע  חיים' ה'שפע  הרה"ק  הביא  זה ˙˘Ó"·)סיפור ‰‡¯ È"˘¯ÂÁ ¯ÂÚÈ˘) שם ומציין .

לשונו את נעתיק  הקודש ולחיבת חסידים' ה'ספר ˘Ë)לדברי ÔÓÈÒ)ועוסק '...יושב

צרכיהם, כל בתורה ולילה יומם לעוסקים מזמין הקב "ה כך  סוחר ' 'כאניות בתורה,

עליו  הממונים מלאכים  הקב "ה  לו  מזמין לו משחקת  שהשעה שהסוחר  (Ì‰Â)כשם

להביא הסוחרים בלב הסוחר(ÂÁÒ¯‰)נכנסים שזה  מקום ומביא(�Óˆ‡)לאותו  שם ,

הסוחר או  הסוחר , אצל שם  לבוא אחרים לב מזמין ואח "כ לקנות . הסוחר בלב רצון

לקנות לו אצלם להביא  מרחוק  מלאכים לו שולח הקב"ה תדיר בתורה העוסק וכל .

עכ"ל. לחם', התורה נקראת  לכך  צרכיו, כל

לו  הדומה חנות  פתח דהו מאן כי בפניו שהתלונן למי אחד צדיק אמר וכך

תחריש  אם הרבי, לו אמר לחנותו, כדכתיבבסמיכות ובנקל... כשורה הכל יעבור לו

תעיר  אם – אדבר' 'וכי אבל ביניכם, שלום יהיה שתחריש עוד כל - שלום' 'אני

פרנסתי  לי מפסיד הוא אבל רבי היהודי אמר למלחמה'. 'המה מיד אזי לו, ותריע 

הרבי, לו אמר ה'קונים'... את  ממני נוטל ממך,כשהוא  ומרחיק נוטל הוא 'קונים' אכן

השערה בכחוט  אפילו אותך מפסידך  אינו  'פרנסה ' .אבל

האם  עצמו את האדם לבדוק  המבחן כור שלומ'קה, רבי דהרה"ק בפומיה ומרגלא
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åçéù êåôùì íà éë äöò åì ïéà ,÷éøìå
åúñðøô ïéîæéù íéîìåò ìë àøåá éðôì
äëøá äàøé æàå ,äàìîäå äáçøä åãéî
äô ìë úìéôú òîåù ä"á÷ä éë ,åìîòá
àåä ãñç õôçå ,íéîçøá ìàøùé åîò

äìñ áåè ìë åéúåéøáì òéôùäìáááá.

äæáå'åëìú éúå÷çá íà' ÷åñôä øàáúé
úåìãúùääå ÷ñòä ïéðò ìò

,äñðøôìêìé íàåúãåáòì íãàä

åìòôìå÷åçëùéøùéù åðééäå ,íòè éìá
åúòéâé ïéá úåëééù ìë ïéàù åáìá
,çéååøäì ãéúò àåäù äàöåúì åúëàìîá
ãöî àìà 'åúåìãúùä' äùåò åðéàå
íòèá äðáä éìáî ù"áúé àøåáä úååöî
åéìò òéôùî ä"á÷ä àìéîî éøäù ,øáãä
äæá ,äðùä ùàøá åøåáò áö÷ðù äî

íéé÷úé ùéàäíúòá íëéîùâ éúúðå,'
.íéðéðòä ìëá áø òôùááåè ïéà éë
äðåîà åîë äñðøôì(é"áãä ïåùì)ââââ.

אינו  אם כי אופפתו, וחשכה לידו לקשיים נקלע שהוא בשעה – באמת 'מאמין' הוא

מצבו, על ולילה יומם ויתאונן יזעף אמונה 'זהבעל לבו מקירות  יזעק המאמין אך 

ה '' ציווה אשר  -הדבר  עלי בא  שבשמים מאבי – עלי הבא שכל מאמין הריני ,

ולנחמה. לישועה ולברכה, לטובה

ליתן ב. צריך  וקצת  נאכל...', מה תאמרו 'וכי תורה אמרה השמיטה במצוות הנה

דעלמא אינשי של 'קושיותיהם' שיזכירו שבתורה מצוות  בכל מצינו לא מדוע טעם

התייחסו  בשמיטה כאן ורק  פלונית, מצווה מקיום הנובע  הפסדם עם יהיה מה –

רבני  וגדולי מחשובי מאחד שמעתי הדברים, ובביאור ראש. בכובד הקושיא  לזאת 

את  לכל ולרמז לעורר באה השמיטה מצוות  שהרי שליט"א , האמונהדורנו כי ענין ,

עבודות שאר או בשדה עבודתו מבלעדי אף לכל ומפרנס הזן עולם בורא  'יש

בראךהפרנסה'. א קושיא א איז ‰Â‡ובאמונה , ‰�ÂÓ‡‰ ÔÈ�Ú· ˙Ú‚Â�Â ‰‡·‰ ‡È˘Â˜ ÏÎ)

(˘ÓÓ '‰ËÂ˘Ù' ‰�ÂÓ‡‰Ó ‰ÙÈ ÍÏ ÔÈ‡ ÈÎ ,‡¯Â�Â ÏÂ„‚ Ô·¯ÂÁ ולתקן לכך להתייחס שהוצרכו עד

המקשים. העוו אשר את

כבן  בהיותו רמ"א יחידו בנו את שלח ז"ל מוזס רש"ז הגה"ח כי יסופר, זה מעין

ל'סדר' שנים ÁÒÙ)ט' ÏÈÏ·) משנשאל זי"ע , חיים' ה'אמרי הרה"ק המובהק  רבו אצל

אותך לשאול לו תתן לא מדוע הרבי, אל כך כל צעיר בגיל תשלחנו מדוע כך, על

ד' רק  לו יקשה כך  כי הרבי, אל עתה משלחו הנני ואמר, רש"ז נענה הקושיות . את 

יותר... ולא ÌÈÁÒÙ)קושיות  ÈÏÈÏ· Ë¯Ù·Â ‰�˘‰ ÏÎ· '‰�ÂÓ‡‰ ¯Â‡' ˙‡ ÏÎ‰ Â˘È‚¯‰ È·¯‰ Ïˆ‡ ÈÎ).

בית 'ג. – שה'אלף לומר זי"ע מזוועהיל שלומ'קה רבי הרה"ק היה Ï˘Óרגיל ‡Â‰Â)

(˙ÂÈ˙Â‡Ï ‰�Â˘‡¯ Ì‰ '· '‡ ˙ÂÈ˙Â‡˘ ÂÓÎ ,ÂÈ„ÚÏ·Ó ÏÈÁ˙‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ¯·„ ˙Â�ÎÏ ÌÈ˘�‡ של

הקורה  דבר ואין שמים', בידי ש'הכל להאמין תמימה, באמונה להתחזק הוא  היהודי
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äðäåéðá íéøîåà àðùéìã àøâéùá
øçñîì 'äù÷ åæ äôå÷ú' íãà
åøîàé ãåò ,úéðåìô äáéñ úîçî éðåìô
åàá íéù÷ íéðîæ ,äùòð äî ,éåà'
úåáùçîå íéøåäøä á"åéëå ....'íìåòì
úåòèá éë ,úòãì íäéìò .åìàì úåîåã
àìà åììä 'íéðîæ'ì òáå÷ä ïéà .íééç íä
àì 'äá ïéîàîä éë .íãà ìù åúðåîà
æîøð êëå .úò ìëá åúàî äáåèä øåñú

áåúëä ïåùìá(å âì äéòùé)úðåîà äéäå'
éôì Y 'êéúòúðåîàää àéä ïë...êúéò

äëæé íéîúáå úîàá êøáúé åá ïéîàé íà
éë .êôéäì å"çå ,òôù áøå íéáåè íéðîæì
úãî ïéàå ,úåðåéîãå ìáä ìëäù úîàä
äðåîàä úåîéìùá íà éë äéåìú òôùä
ïæä àåä åãáì ä"á÷äù ,íãå øùá ìù
÷øå ,äàìîäå äáçøä åãéî åñðøôîå

.åàì íà çéååøé íà òá÷ð æ"éôò

éøçàäáö÷ä åúáö÷ ìë éë åðøàéáù
éãéá àìà äéåìú äðéà íãàì åì

ò"éæ õðéö ì"øäîä éøáã úà àéáð ,íéîù
(ïúùøôá) 'øîåòä àìî')ïúùøôá ÷åñôä ìò

(æé äë øäá)åúéîò úà ùéà åðåú ìà,
ì"æçàùî é"ôò ,ïåîî úàðåà åæ ,é"ùøáå

(.é á"á)ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæîù íùë'
ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåøñç êë ä"øî åì
åøáç úà äðàîäù àöîð ,'ä"øî åì
åãéñôäì àøåáä úà ìåëéáë çéøëî
åà íéøáã úåìéìò é"ò - øçà íå÷îî
øúåé åúàðåàá çéååøé àìù å"ç éìåç é"ò
äùòîá íù øëæðë ,åì áö÷ðäå øæâðä ïî

æ"áéøã(ù"ééò)úàøéå' øîà ïëìå .
êé÷åìàîêîò âäðúäì çøëåî éðàù - '

øæçå ,øçà íå÷îî êãéñôäì ïéãä úãéîá
êéøö éðà ë"ò - íëé÷åìà 'ä éðà øîåì
áåö÷ä ïî åúãñôäù äî êøáçì íìùì

ä"øá åìãããã.

,äðäå,åøáçî áðâð íãàù íéîòô
ùðòé àìù éãë øîàéå àåáéå
åúåà äðààå Y äáåè åì äùòà éøáç

ורמז  ופרט, פרט כל על מדוקדק בחשבון ה' ציווי פי על לא  אם אחרים ועם עמו

ב'טחון.. א 'מונה של נוטריקון א'ב' כי תיבות, בראשי לה

שזוהי  זי"ע  בונים רבי הרבי הרה"ק  בשם אומר היה זי"ע הרי"ם החידושי הרה"ק 

היא טובה' ה'עצה כי מלפניך ' טובה בעצה 'ותקננו אנו אמונההתפילה כך שהרי ,

ב 'פיוטים' אמונה אומרים Â�ÈÓ‡ÈÂ)עצתו  ‰"„ ÁÏ˘· Ì"È¯‰ È¯Ó‡).

בגמראד. ÁÏ:)איתא  ‡ÓÂÈ) ומהו נימא', כמלא  אפילו לחברו המוכן מן נוגע אדם 'אין

איש  ה'בן הגה"ק ומבאר וכדו', נוטל או לוקח אדם אין לומר לו היה 'נוגע', לשון

˘Ì)חי' Ú„ÈÂ‰È Ô·)שלא די שלא לומר גם יקחשבא  אף אלא  לו, המוכן את  ממנו

יבוא  שלא איש כל ירחיקו השמים שמן ושייכים במגע זאת הנוגעים דברים עם

לחברו. שמוכן במה בעלמא ב 'נגיעה' אפילו - נוגע' אדם 'אין וזהו בזה.
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åúåà åùéðòé àìù åîòî êåñçà êëáå
øçà íå÷îî åãéñôäì íéîùä ïî,øîåàë)

(íéîùä ïî ãñôää úçú åãéñôà éðàøîà äæì ,
,ùðåòì ïä øëùì ïä 'íëé÷åìà 'ä éðà'
äùò äúà àìà ,êéìò ìèåî øáãä ïéà

.äéçå éúååöî øåîù - éúååöîë

àìåàìà ,íéøåîà íéøáãä ïåîîá ÷ø
åùôðá ùéøùé åééçá ïéðòå ïéðò ìëá
ë"àà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà' éë
íãà úìåòô ìëå ,'äìòîìî åéìò ïéæéøëî
äðëñäî ìöðéäì åà äñðøôá íìåòá
'úåìãúùä' úøåúá àìà äððéà á"åéëå
úà úåðùì íãàì à"à éë .éãéî àì åúå
øáã äæéà áø÷ì åà ÷éçøäì ,àøåáä ïåöø

.àøåáä ïåöøë àì

חק בזכות  לו  תבוא הפרנסה – בחקותי אם 
ותפילה לתורה  העיתים  בקביעת לימודיו 

ãåò'ìàøùé éøáã'ä íù øàáî'éôá)

('áä,'÷ç' åàø÷ðù äîä íééðù éë
äñðøôä ïëå ,'÷ç' úàø÷ð äøåúääöéá)

(éðåæîã àðùéì ÷ç .æèàø÷ä úðååë øàáîå ,
åîéé÷úù ,'åëìú éúå÷çá íà' -íäéðù

äñðøôä úëàìîá å÷ñòúù ,ãéçé íâ
äøåúì íéúò åòá÷ú íâ ãáá ãáå

Y 'íëéîùâ éúúðå' æà äìéôúåäñðøô
úéîùâäY 'íúòá' ,íéúòä úåëæá

...äìéôúìå äøåúì äðåô äúàùääääàì
åúñðøô ãéñôîù øáåñ 'á"äòá'äù åîë

.ì"ëò ,íää íéúòä é"ò

,øîåìëååìéôà Y íéáùåçä íéáøù
äøåúì íúéò íéòáå÷ä åìàî

íä 'ùôð úåøéñî'áù Yíéáéø÷î
åéäù,øîåìë ,ø÷éä íðîæîå íîöòî

áø ïåîî æà çéååøäì íéìåëéë"éôòàå ,
äøåúä ïòîì úàæ 'íéáéø÷î' íä

.äìéôúäåéë ,íãéá äìåãâ úåòè ìáà
úåëæ àéä úàæ 'íéúéò úòéá÷' äáøãà
'íéúéò' úåëæá à÷ééãå ,íúñðøô íåé÷
úîéé÷úîå úëøáúî íúñðøô åììä

íãéáìéòì áéúë ïëìù øéáñäì êéøàîå .

להעתיק ומכובדים אדונים נהגו הקיץ שבימות שהיה, מעשה פי על ומבאר

בקרקע, עמוק המוכנסים ביתדות  אהלם תוקעים והיו בשדה, צח אויר למקום מושבם

ובמשך טובות , ואבנים זהב  מלאה צלוחית  בקרקע טמונה הייתה המקום ובאותו

שבא עד... אהלו, לתקוע כדי המקום באותו איש שיחפור אירע לא  רבות שנים

הקב"ה  לו הזמין שחפר הראשונה ובפעם והעשירות המעות יועדו שעבורו האיש

לא קודמיו שכל נוגע  אדם אין וזהו הגדול, האוצר את ומצא הנכון במקום שיחפור

האחרון. לזה מוכן שהיה  האוצר סביב כלל חפרו ולא  נגעו

חז"לה. אמרו ÊÈ)הנה ‚ ˙Â·‡) הקדוש החיים' ה'אור ומבאר תורה', אין קמח אין 'אם

(È˙Â˜Á· ˘È¯)'תורה ש'אין סימן הרי"ז הפרנסה שפע לאדם שחסר קמח' 'אין אם

בתורה. עוסק  שאינו –



çבחקותי - בהר - הפרשה באר

åì êåîñá(øäá 'øô óåñá),'åàøéú éùã÷îå'
,äéàø ïåùìî 'åàøéú' úáéú ùøôúúå
úñðëä úéáá úåàøéäì íäéìòù åðééäå
äæã ,áùçðå àåá ,äðäå .ùøãîä úéááå
ìèá àìéîîù éîá øáåãîä ïéàù éàãåå
íéàåøù àúåáø äððéà åæ éë ,äëàìîä ïî
åì ïéà àìéîî éøä ,ùøãîä úéáá åúåà
éúå÷çá íà ,ìáà ...åîåé íò úåùòì äî

åëìú(äñðøô ïåùìî ÷ç)åé÷åñéò êåúîù Y
äøåúì ã"îäéáì ñðëðå ìëä áæåò

,äìéôúå(- ìàøùé éøáãä ìù åðåùìëå)éúúðå'
åéúåëéìä ìù íéúéòá ,'íúéòá íëéîùâ

äìéôúìå äøåúìãéñôé àìååîë éë .
çéèáä 'ìâø'ì äéìòá íéðôä úééàøáù

ä"á÷ä(ãë ãì úåîù)ùéà ãåîçé àìå
åðì ùé ïë .úåàøéì êúåìòá êöøà úà
åéúåëéìäá ùéà ìëáå íåé ìëá äçèáä
äøåúì úñðëä úéáì 'åéúåéìòå'
ïéòë àåä úåìâá åéùëòù ,äìéôúå

(úðéçáá)ì"ëò ,ìâøì äéìòåååå.

éëïéîàäì åîìåòá íãàä úáåç
ìë åì àìîéù åá çèáéå ,åé÷åìàá

éàî ìëå ,áåè øúåéä ãöä ìò åøåñçî
äî äàøå àá .ãéáò áèì àðîçø ãéáòã

ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä áúëùúøéîù)

(è"ô äðåáúä øòù à"ç ïåùìäêìîä ãåã' ,
øîà íåìùä åéìò(â æì íéìäú)'äá çèá'

.'äðåîà äòøå õøà ïëù áåè äùòå
íãàä úà øéäæäì íéã÷ä äìéçúî
øîà ë"îçàì ÷øå ïåçèáä úãîá
ãåñéë àåä 'ïåçèá'ä éë ,'áåè äùòå'
ïéðá ìë åéìò úåðáéäì ìëåéù ÷æç.
åðúåà äúååö äùåã÷ä äøåúä ,ìùîì
ãåîéìá øäæðù ïåâëå ,'áåè äùò'á
íéúò úåòéá÷á úåçôìå ,ãéîú äøåúä
äîåãëå ,ä÷ãöä úðéúðá ïëå .äøåúì
íãàì äàøðù íéîòôå .úååöîä éðééðòî
- åðåîî úà íéãéñôî åììä 'úååöî' éë
úòë áùà êàéä ,øîàì åäúéñé øöéäå
úòá ,äøåúá ÷åñòì éúëàìîî ìèá
êìéìå òñéì øúåéá úøùëåîä úàæä
åéùëò àì íàå ,éðåìôå éðåìô íå÷îì
äæ éãé ìò åì òéøôäì ìãúùîå ,éúîéà
úðéúðî ïëå .äøåúì íéòåá÷ä åéúåúòî

אין ו. תורה אין אם תורה אין קמח אין 'אם המשנה בדברי ישראל' ה'דברי מוסיף

ישכימו  העם המון - דרגתו לפי איש כל כי תשובתו, למי, קודם ומי – קמח'

אסמינו  נמלא  לעסקינו, נפנה תחילה תורה', אין קמח אין 'אם תחילה ויאמרו בבוקר

והוא השדה מן בא  שהיה עשו, של דרכו הייתה וכן בתורה. נעסוק ואח"כ ב'קמח'

תורה ללמוד פנה אז ורק ÔÈ¯˘ÚÓ...')עיף, Í‡È‰ ‡·‡' Ï‡˘ È¯‰˘ ‰¯Â˙ „ÓÏ ‡Â‰ Ì‚˘),

לעסוק יפנו אח"כ ורק  תורה... אין אם יאמרו מתחילה היא, ה' עובדי דרך  לעומתם

'אם וזהו ומתן, התורה,בחוקותיבמשא  שהיא שלי בחק תחילה שתעסוק אזתלכו'

בעיתם. גשמיכם ונתתי
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åãëå åìà úåðòè éãé ìò ä÷ãöääæå .äî
- àø÷î ìù åùåøéô'äá çèáéë ,

àåáì éåàøä ìë úà êì íéìùé éàãååá
- àìéîîå .êìáåè äùòåìëåú æ"éò ,

...áåè úåùòì

óéñåîåìëùäù øáã äæ äðä éë ,øàáì
,éàãååá åäáééçéïëúé êéà éë

òá÷ù åðåæî íãàä ïî òøâé ä"á÷äù
ìèáì äöø àìù øåáò ,äðùä ùàøá åì

äøåúì åì òåá÷ä ïîæäíà åìéôàå .
åìù íéúò úòéá÷ éãé ìòù åì òøéà
ë"éôòà ,äæ íåéá çååøä úòéðî åì ááñð
ùé úåáéñ äáøä éë ,äæî âàãé ìà
åì ïúé ,äæ íåéá çéååøä àì íàå ,íå÷îì

.øçà íåéá ä"á÷äãò éë ïåëðì òãéå
åæ äðù ìù óøèì òåá÷ä ïîæ úåìë

(ì"æç åøîàù åîë ,ä"ø ãò àåäå)éàãååá
íéîùä ïî åøåáò áö÷ðù äî åì íìùåé,
ìéòåî øúåéá úåìãúùääå úåöéøçä ïéàå

...äîåàîïéîàî åðéàù éîù ,íù óéñåîå)

óåñáì ,óñë òöá øåáò åðå÷ úååöî íåé÷î øéñçîå

(ìëä úà ãéñôé,- íéø÷éòä ø÷éò éë
åá çèåáì ïúé àìù ä"á÷äá ïéîàäì
øåáò àåäù ãñôä äæéà ãéñôéù

'ä ìå÷á åúòéîù.

להורות  שמיטה  מצוות – לה ' שבת
מעבודת  ולא  שמים  מברכת באה שפרנסתו 

וכרם  שדה 

ïúùøôá(ç-á äë)õøàä ìà åàåáú éë
äúáùå ,íëì ïúåð éðà øùà
òøæú íéðù ùù .'äì úáù õøàä
ïåúáù úáù úéòéáùä äðùáå ...êãù

'äì úáù ,õøàì äéäéêåðéçä øôñ ì"æ .
(ãô äåöî)åðáìá òåá÷ì äååöîä éùøåùî

ùåãéç ïéðò åðúáùçîá ÷æç øåéö øééöìå
äî ìë øé÷ôäì ä"á äåéö ïëìå ...íìåòä
äúéáùä ãáìî åæ äðùá õøàä àéöåúù
õøàä éë íãàä øåëæéù éãë ,äá
äðùå äðù ìëá úåøéôä åéìà äàéöåîù
ùé éë ,íúåà àéöåú äúìåâñå äçåëá àì
õôç àåäùëå ,äéðåãà ìòå äéìò ïåãà

.íøé÷ôäì åéìà äåöî àåä

,øîåìëååðãîìì äàá äèéîù úååöîù
àøåáäù åðáø÷á ùéøùðù -
äùòéå äùåòå äùò åãáì àåä ù"áúé

,íéùòîä ìëìàì úçîåöä äàåáúå
úëøáî àìà àéä úòøæðä äèéçî

úçîåö àéä íéîù,ìòîî íéîùî Y
úãåáò çëî Y úçúî õøàäî àìå

íøëáå äãùá íééôëææææòéâé êàéäå ,
äãù úãåáòî úåáùéù é"ò ,úàæ äøëäì

בחז"לז. מצינו È„.)הנה 'טומאת(˘·˙ עתידייםשגזרו בכל גם ענינים, כמה לגבי '

נטילת ע "י עצמינו לטהר נוטלים ידייםנצטווינו מדוע  לבאר מקום ויש במים,

אכן, כי ביאורו, וידוע  אחר. איבר כל או הראש את  ולא הידיים את  דווקא את 

מחשב  שהוא במה כי האדם, וטומאת  טהרת עיקר תלויה 'ידי'ב 'ידיים' ועוצם  כוחי

הזה החיל  את לי ומעשיעשה כל ידיו. לו וממציאים אותו מפרנסים הם להתפאר
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ë"éôòàå ,äèéîùä úðù êùîá íøëå
åì øñçé àìå ,åéìò åúëøá úà 'ä äååöé
àéáäì íãàä ãéá ïéàù äàøé äæîå .ïåæî
åãéî ìëä àìà ,òôùå çååø ìë åîöòì
å÷ñò ìëå ,àøåáä ìù äàìîäå äáçøä
íéé÷ì éãë àìà åðéà 'õøàä úãåáò'á
÷ñòúäì åðååéöù àøåáä úååöî
àìéîî äæá ïéîàéùëå ,'úåìãúùä'á
éë òãéì ,ãéîú 'äá äéåìú åùôð äéäú

å íééç øå÷î åðîî'øéùòú àéä 'ä úëøá'
(áë à éìùî).

íéîñøåôîíòåð'ä ÷"äøä éøáã
ò"éæ 'êìîéìàéëå ä"ã)

(åøîàúàùåæ éáø ÷"äøä åéçà íùá
÷åñôä ìò ,ò"éæ éìåôéðàî(àë-ë äë)éëå'

ïä úéòéáùä äðùá ìëàð äî åøîàú

,åðúàåáú úà óñàð àìå òøæð àì
,úéùùä äðùá íëì éúëøá úà éúéåéöå
,'íéðùä ùìùì äàåáúä úà úùòå
àì íàù òîùî äøåàëìã ,øåàéá êéøöå
éëå ,òôùä àåáé àì 'ìëàð äî' åìàùé
äî åìàù àì øùà ìò íäì òéâî ùðåò
àøáùë ,æ"øøä ÷"äøä øàéáå .ìëàð
íìåò úâäðä ãéîòä íìåòä úà àøåáä

íãà éðá éëøöì òôù ãéîú ãøéùàìì
ììë ÷ñôäïåçèá íãàì ïéàùë àìà ,

úà å"ç ì÷ì÷î åäéøä ä"á àøåáá
åçèáé íàù øéôù éúà àúùäå .òôùä
øñçé àì - 'ìëàð äî' åìàùé àìå 'äá
'ìëàð äî' åìàùé íà ìáà ,äîåàî íäì
ë"éôòà ,òôùä úà ì÷ì÷ì åîøâé

'éúëøá úà éúéååéöå'çççç.

אוון  ממחשבות  ידיו' ולרחוץ 'ליטול ועליו אותו מטמאות הללו מחשבות – צרכיו

פרנסתו  לו הביאו ידיו שלא  כשיכיר – טהרתו עיקר הם הללו 'ידיים' לאידך , אלו.

הכל ייקרא...בידי אלא טהור טהור לזה ‡È‚¯,שמים ‡"¯‰Ó ˜"‰¯‰Ï ‰„Â‰ÈÓ Ë·˘ 'ÈÚ)

(Ê"Ò¯˙ ‰Âˆ˙ '¯Ù.

רבהח. ושמחה  באהבה עמו הנעשה  כל  ויקבל  קושיות להקשות  שלא  וכן והעיקר  ,

חז"ל  �„.)אמרו ˙ÂÎ¯·) ואמרו הטובה' על שמברך  כשם הרעה על לברך  אדם 'חייב

בשמחהבגמרא יהודי ולקבלינהו  מאת זי"ע  מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק  נשאל וכבר .

'בטוב החי דהרי תימה, כדברי הדברים אלו לו דנראים נפשו, במר ששאלו אחד

לברך צריך אסון שאירעו הוא ורק לברך, צריך אינו אסון קרהו ולא ובנעימים'

לה'. ולהודות

והלה  ה'נדיב', בית  שערי על מתדפק  כשאדם שבעולם בנוהג כי הרה"ק , ענהו

דאלער עשר של שטר ממנו ושואל ומבקש דלתיו שברצון („ÏÂ¯)פותח סימן זה הרי ,

יותר  לתת  ברצונו שאין אלא  דאלער, עשרים של שטר ליד מידי לו למסור בעה"ב 

יבקש  ואם העשרים. אלו מתוך  עשר לו שישיב ממנו מבקש הוא  לכן דאלער מעשר
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÷îåòúôù'ä ÷"äøä øàáî íéøáãä
ò"éæ 'úîà(æ"ìøú)ìë úîàáã ,

,äãåñéá úëøôåî 'ìëàð äî' àéùå÷äéë
íâ åì ïúé íééç úåðù åì ïúåðù ä"á÷ä

åìà íéðùì åðåæîíãàì íééç ïúåð àåä éëå)

(áòø êåúî åúéîäìíéîìåò éçá ïéîàîäå .
,úîàáíéòøæä úçéîöù åéðéòá øåøá

àãéøâ íéðéòøâä úòéøæî äàöåú äðéà
äùåòå çéâùî øùà 'ä éô àöåîî àìà

ìëäèèèèäååèöð øùàë óà ììë âàãé àìå ,
,äèéîùä úðù ìë êùîá úåáùì
øáë åúñðøôù òãåé ìåãâä åðåçèááå
÷ô÷ôîä ìáà .ñð êøãá åéìà òéâú
äéåìú åúñðøôù áùåçå ,åæ äðåîàá
àì òøæé àì íàå ,åéúåìåòôáå åéùòîá
ìåãéâ ïëà åìöà ,ìåëàì äî åì äéäé
ùìù øåáò úéùéùä äðùá äàåáúä

'ñð' øãâá àåä úåàáä íéðùääîåã åðéàå)

וברצונו  דאלער מאה של שטר לו למסור עומד שהוא מורה הדבר הרי חמישים

ר' המשיך המאה. שטר בעד חמישים מעמו מבקש הוא  לכן חמישים, רק לו לתת 

בענייננו, הדבר שכן הרי שלומ'קה כך , כל היקר קרובו את מעמו לקח הקב"ה אם 

ולא להודות  עליו דייקא  כן על עליו . לבוא  עתידה  וגדולה רבה  טובה כי מורה  זה 

לא מרעהו  ואילו  השמים , מן רב שפע העת  בזו לקבל עומד הוא  רק כי חברו ,

בשמים כלל .דיברו

הוא מיד 'חמישים' ממנו כשמבקשים נדבות  המקבץ  שזה שלומ'קה ר' הוסיף

והנאה שמחה Â„ÈÏ)מתמלא  ‰ÓÂ‡Ó Ï·È˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Û‡)הוא עומד שעתה הוא  יודע  כי ,

מאה. של שטר האמונהלקבל בעין הוא רואה כבר כי בשמחה' 'לברך  האדם על  כך 

טובה רוב לקבל  .שעתיד

העשיר  הנהגת  על לתמוה דיש שליט"א, אחד מצדיק  שמעתי נפלאה הוספה

'חמישים', של שטרות  לו חסרים וכי עודף, ולבקש מאה של שטר להוציא  לו למה

לעני  להעניק בבואו כי י"ל, אלא  מידי... לא  ותו חמישים מיד לו נותן אינו מדוע

ורק עליו וסומך נאמן הוא  כמה עד העני את לבחון תחילה רוצה הוא  חמישים,

תחילה  מממנו יבקש – בנסיון יעמידנו כן על הטוב , כל יעניקנו הענק  מכן לאחר

חלקו  את לו נתינתי בטרם אבקשנו אשר את לי יחזיר אם ונראה כעודף, חמישים

החשיכה  בעת  האמונה במשמר לעמוד נא , אימצו נא  התחזקו כן, על לו... הבא 

חיים. ושנות  ימים לאורך  טוב כי האור ויפציע  רגע מעט עוד כי בהשי"ת להאמין

צדיקים'ט . ה'ארחות  כתב ‰˘ÁÓ‰)וכן ¯Ú˘) שיצליחהו יתברך בשם שיבטח 'וצריך 

בהם, יבטח ולא ובעסקיו, 'דרך 'במלאכתו הם  ועסקיו מלאכתו  אשר  יחשוב  אלא

העץ, חותך  שהגרזן אע "פ  בגרזן, עצים  הבוקע אדם  כמו  יתברך , ה' מאת לפרנסתו 

העץ  בו לחתוך  הברזל עם  הבוקע האיש  מן אלא הברזל , מן בא  הכח '.אין
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åúòéøæî äàöåúë äàáä íéðù øàùá åúñðøôì

(äðùá äðù éãéîãçåéî éååéö êéøö äæå ,
ùåìùì úçà äðùî äæë òôù ÷éøåäì

.ãçàë íéðù

הריבית  איסור חומר – ה' אל  תמיד עיני
הבטחון ממעט  זה  דבר כי

äðäïúùøôá áéúë(æì-åì ,äë)ç÷éú ìà
úàøéå úéáøúå êùð åúàî
åì ïúéú àì êôñë úà ...êé÷åìàî

...êìëà ïúéú àì úéáøîáå êùðáéééé

'ø÷é éìë'ä ãîìî úåàøåð(ç÷ú ìà ä"ã)

,'úéáéø' äøåú äøñà àîòè éàî øàáì
ïúîå àùî øàùî äæ '÷ñò' äðúùð äîå
øúá ìéæå .ì"æå .äøåú åúøñà àìù
úéáéøä øåñéà íòè ø÷éò éë ,àîòè
ïî ïåçèáä úãéî øéñî àåäù éôì àåä

,íãàäåéðéò ïúîå àùî ìòá ìë éë
íà ÷ôåñî àåäù éôì 'ä ìà úåàåùð

àì åà çéååøéçååéø úéáéøá ïúåðä ìáà ,

åðåáøò ìò êîåñ àåäå ,áåö÷å òåãé åìù
.åáì øéñé 'ä ïîå - åãéáùíâù äîå

äååìä(äæ íòè êééù ïéà åìöàù)øáåò
äååìîä úà àéèçî àåäù éôì ,åàìá

ïåçèéáä úãéî ïî åøéñîåøáãî òãåðë ,
äðîà éðè÷î íáåøù úéáéøá íéååìîä

ä÷ãöî íé÷åçøä áì éøéáàåéë ãöî
'äá íðåçèá ïéàïúéì øúåîù äîå .

åú÷æç í"åëò ìëù éôì í"åëòì úéáéøá
ùåáë àåä íà åìéôà ïìæâå íìà àåäù
ïéôé÷òá àåáì åëøã íå÷î ìëî êãé úçú

(åáåç òåøôì àìù êøãä àåöîì åðééä)åìéôàå ,
åãéá åðåáøò íààì çåèá åðéà íìåòì

åéðéò ãéîú ïë ìòå ,çååéøá àìå ïø÷á
(äåìîä ìù)åìéöäì 'ä ìà úåàåùð

åãéîúùøôì åæ äåöî äëîñð ïë ìòå ...
àåä äèéîùä íòè íâ éë äèéîùä
àåäù éôì ,'äá åððåçèéá íéùðù éãë
úãéî ïî åøéñîå äååìîä úà àéèçî

...òãåðë ïåçèéáä

חז"לי. דברי Ú‡.)ידועים Ó"·) וקולמוס ולבלר עדים מביאים 'הם בריבית מלווי על

הלוואה  כל כי כלומר, ישראל...' באלוקי כפר זה פלוני - וחותמין וכותבין ודיו,

נערכת ‰ÂÂÏ‡‰)בריבית  ÏÎÎ) והעדים הלוואה, שטר כותב  כשהסופר עדים בפני

רח"ל. ישראל באלוקי כופר שהוא וחותמים כותבים שהם נמצא  חותמין, והלווה

משאר  יותר ריבית  באיסור החמירו מדוע זי"ע , איש' ה'חזון הגה"ק  את שאלו פעם

איש', ה'חזון ענה ישראל'. באלוקי ככופר עליו לעובר לקרוא  שבתורה כי איסורים

מעמו קצוב  שהכל  - בה' האמונה  היא היהדות  המלווה מעיקרי זה בא  והנה ,

בהיתר  לי תבוא  שפרנסתי מאמין אינני - היהדות  יסוד כנגד ומכריז בריבית

ממוני, את  להרבות התורה מן איסור לעבור אנוכי מסכים ההכרחית, ובהשתדלות

גדול  בעיקר כופר לך  אין כן על ועדים', וחתימה ב'כתיבה מעשיו את  מחזק ועוד

˜ÁÚ)ממנו... ‡"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).
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לבריות  ומיטיב טוב להיות  – בו והחזקת
מלצערם  ולהתרחק

ïúùøôá(äì äë)äèîå êéçà êåîé éë
åá ú÷æçäå êîò åãéùé ,

,äèéîùä ïéðòì äæ ïéðò úåëéîñ åøàéáù
úååöî åîéé÷á íãàä ãîìù øçà éë
,äðåîàä úåãåñéå éø÷éò úà äèéîù
êåîúì éìò òåãî ,øîàéå àåáéù øùôà
àøåáä ïéà éøä ,ïåéáàä éçàá éðåîîî
øáãä øåøáå ,íãàä íò òø ìîåâ 'úé
äîå ,àéä äøåîâä åúáåèì 'åúåéðò' ìëù

åîò áéèéäì àåáì éìàøåáä ïåöø ãâðë.
ìà ,êéçà êåîé éë - äøåú äøîà äæì
äèä àìà ,úàæä úòá äðåîàá ÷éæçú
éë ...åùôð úøöá åòéùåäì åéìà êãé úà
'äá ïéîàäì éãåäé ìë ìòù íðîåà óàä
áèì àðîçø ãéáòã éàî ìë éë íé÷åìàä
,åîöò éáâì àìà äæ ïéà íðîà ,ãéáò
äèéå ïë øîàé àì åäòøì ùéà ïéá ìáà
øúåé óàå åãéá øùà ìë åòééñì íëù

äæîàéàéàéàé.úùøô äùî úøåú ùåã÷ä êéùìà ïééò)

øáë åéøáçù øéùòä êåîñé àìù ïéðòì Y øäá

(éðòì åøæòé.

äæøáãä ïéà' íãà øîàé íìåòì ,ììëä
éìåì åîöòì áåùçéå ,'éá àìà éåìú
çëå íãà ïéàå ,áòøá äìä úåîé éúøæò
÷éðòéå ,åúìåæ åì øåæòì ìåëéù íìåòá
íâ æîøðå .äáçø ãéá äðåâä äáãð éðòì

' ÷åñôä ïåùìá ïëú÷æçäåïåùìá 'åá
åãéá øùà 'ãéçé' àåäù áåùçéù ,ãéçé
ìë äùòé àìéîîå ,éðòì òééñìå øåæòì

.åúåéçäìå å÷éæçäì åãéá øùà

ãéâîäåì"öæ àðáåãîéôåìà'á àåä ïëå)

(ïéîàäå ä"ã êì 'øô 'äãåäéæîø
÷åñôá äì(á àî íéìäú)ìéëùî éøùà'

íéàø÷ð íãà éðá ïåùìáã ,'ìã ìà
,'íéìéëNî' íùá íéñøå÷éôàäå íéøôåëä

éøùà' ãåã øîà÷ ïëìåìéëùîòâåðáù '
ìã ìàäùòé åúåéçäìå å÷éæçäì Y
ë åîöòìéëùîìòá' æà àäé àìå ,

òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé àìà 'ïåçèá
.åùôð éèôåùî

המור'יא. ענין (·Ô˙˘¯Ù)ה'צרור כל כי לשמיטה, זו מצוה סמיכות  אחר באופן מבאר

הוא העולם מדרך כי חסדים'. גמילות  ב 'הלכות  נכבד פרק ללמדנו באה השמיטה

וכמה  כמה נמצאים רשותו שתחת  יכולת ' וה'בעל הרעב, את מרגיש אינו שהשבע 

אין  ולרש יד הפושט העני זה של ולמצבו לליבו מבין אינו טוב וכל וכרמים שדות

אחת הקרקעות , לבעל הבורא ציווה כן על לחץ. ומים חרבה לפת מאוויו וכל כל,

רבות מעות  תרוויח לא שנה באותה תמימה, שנה למשך  שדך  תשבית  שנים לשבע 

השנים שבכל האביון, אחיך  של ללבו תבין ובזה יקרים, בדמים הפירות (Ï‡ממכירת 

(‰ËÈÓ˘‰ ˙�˘· ידו,¯˜ ומטה אחיך  ימוך  כי - כן על נאכל', 'מה בשאלת הוא  מהלך

בו. והחזקת
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ïéòëò"éæ ïàñà÷î ÷"äøäì åðéöî äæ
(â ùåøã óñåé éøáã íéùìù éðá)øàéáù

÷åñôä úà(å ãé íù)åùéáú éðò úöò
åäñçî 'ä éëìò úåöò áùåç éðòä éë

åá ùéù äðéúðá åäøæòéù éðåìô øéùò
åì äðòé øéùòä ìà åàåáá åìéàå ,ùîî
êàøåá ìà àð êì ,éìà úàá éë êì äî -

êúñðøô àøá êîåé àøáù éîåàîåçðú)

(ë çìùááéáéáéáé.

éäåæåéôë ,äøåú ïúîì äéåàøä äðëää
'øëùùé éðá'ä æîøùùãåç)

(à â øééàúìéçúî úåáéú á"ì àëéàã
- äøåúäàøá úéùàøáãòåàøéå

éë øåàä úà íé÷ìààéä â"ìä äáéúäå ,
,áåèàéøèîéâ éë ,äøéôñä éîé è"î ìò æîøîå)

(è"î íéìåò 'áåè' íò á"ì ìùø÷éòù úåøåäì ,
,'áåè áì'ì åáì úà êåôäì íãàä úãåáò
íäì áéèéäìå íéøçà íò ãñç ìåîâì

åì øùôàä ìëëâéâéâéâé.

,êãéàìøòöìî úù÷ éååçèîë ÷çøä
íìöá êúåîë àøáðä êòø úà

ïúùøôá áéúëãëå ,íé÷åìà(æé äë ,øäá)

זי"ע יב. מסאסוב  לייב  משה רבי הרה"ק דברי כאן להסמיך  ‰¯Ï"Óויש È˘Â„ÈÁ ÈËÂ˜Ï)

(ÊÙ ˙Â‡ פוקח' דוגמת  נאמרות , רבים בלשון הברכות שכל השחר, ברכות  בנוסח

'שעשה - יחיד בלשון נאמרת אחת ברכה ומדוע ערומים', ו'מלביש כל עוורים' לי

ולא צרכי  צרכינו'' יראה 'כל  עצמו, ולצרכי לו בנוגע שרק  להורות , רבים. בלשון –

- יחשוב  חברו לצרכי שבנוגע ח"ו אבל צרכו. כל לו עשה שהבורא  כמו עצמו את 

אלא עמו, ולהיטיב לבוא  לי יש מה וצרכיו... מחסורו כל ממלא כבר הקב"ה הרי

חי. כל נפש להחיות לתת , שבידו כמה עד לחברו ויעניק  ישתדל

אמת ' דברי 'יושר בספר בשמו ·Â„‰Ó¯˙והובא  ,˙ÂÓ˘ '¯Ù ÛÂÒ· ‰‚‰ ,ÒÈÙ„Ó‰ ˙Â¯Ú‰·)

(‰"Ò¯˙ ˘Ë‡˜�ÂÓ הפסוק „)לבאר ÊË ÈÏ˘Ó)'והיינוכל למענהו', ה' שיש שכלפעל מה

לכבודובעולם ה ' ואמרברא בעולם. אפיקורסות ברא  צורך  לאיזה וקשה ,(Ï"Ó¯‰)

וצרתו, מצערו שיושיעו בבקשה יד, לפשוט ואביון עני יבוא  לוכאשר להשיב  אין

לחלצו – ב'אפיקורסות' ישתמש בזה  אלא  השמים ... מן הוא  כך מסתמא –

יהא לא יושיעו לא הוא שאם  יחשוב אלא עוד , ולא ידו , תשיג  אשר ככל מצרתו

שיושיענו .מי

הנפשיג. חכמי קבעוהו כבר זה ל'בריאות,(ÔÚ‚‡Ï‡ÎÈÒÙ)דבר לאדם לו  נוסף שהרבה

זולתו לצרכי ויום יום בכל מעצמו נותן כאשר .הנפש '

זצ"ל שמואלביץ  חיים רבי הגאון ˘ÂÓ˙)ואילו ˙˘¯Ù ËÎ ¯Ó‡Ó ‡Ï˘˙ ¯ÒÂÓ ˙ÂÁÈ˘)

היות טוב  'לא  הראשון אדם על הקב "ה אמר הבריאה בתחילת שמיד ואמר, הרעיש

לבדו' ÁÈ)האדם · ˙È˘‡¯·)מסובב מקדם, עדן בגן האדם היה הרי שעה ובאותה ,
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יין לו ומסננין בשר עבורו צולים שהיו השרת  �Ë:)במלאכי ÔÈ¯„‰�Ò) מזיו ונהנה

למי  לו היה לא כי והיינו לבדו, היותו טוב  לא הקב"ה, אמר כן פי על ואף השכינה,

נחשבים  לזולת  הטבה בהם שיש חיים ורק טוב', 'לא בגדר הינם כאלו וחיים להיטיב,

טובים. לחיים

רבים, בלשון 'חיים' אומרים לכן 'ÈÁ')ואפשר ‡ÏÂ) יחדיו שנים ישבו כאשר רק  כי ,

כחיים. חייהם נחשבים לזולתו, חד ויטיבו

למסור  זצ"ל הגרי"ז אביו שלחו שבצעירותו שליט"א  סאלאווייציק  הגרמ"ד סיפר

את לדחות לו אפשר אם ושאל הבן התנצל ואביון. עני פלוני לאיש מעות  סכום

מאד  חמורה בסוגיא מתייגע הוא  ומחצה כשעה זה כי יותר, מאוחר לזמן השליחות

את לסיים ברצונו כן על להבינה, מתחיל הוא עתה ורק  ורגליו ידיו בה מצא שלא

אביו  אצל שהיה מעשה וסיפר הגרי"ז נענה שליחותו, יקיים לאחמ"כ ומיד לימודו

נתגלגלה  הדיבורים ובין הדור, גדולי עם הרבנים באסיפת ישב  פעם זצ"ל, הגר"ח

אודותיו  ואמר היושבים מן אחד נענה זצ"ל, מייזל אליהו רבי הגאון אודות השיחה

לא כן על וחסד בצדקה ציבור בצרכי הרבה כך כל שעסק שמכיוון ביטול, בנימת

חידושים ספר ממנו ÂÈ˙¯)נותר ˘„ÁÏÂ „ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ 'ÌÈ„ÒÁ'· ËÚÓÓ ‰È‰ Ì‡Â)כשמוע ...

לימודו  ובאמצע  תורה, לומד 'כשיהודי וזעק בסערה, מקומו על נעמד הגר"ח כן

ליהודי 'טובה' איזה לעשות  ממנו ‡ÌÈ¯Á)מבקשים È„È ÏÚ ˙È˘Ú� ‰�È‡˘ ÌÂ˜Ó·)והוא ,

לפניו  פתוח הספר כאשר גם אזי מלימודו, להפסיק  יכול שאינו בטענה אותם דוחה

כאשר  גם אזי ליהודי, לסייע  והולך הספר את סוגר הוא אם אבל כסגור... הוא הרי

אצלו. מתברכת והתורה דשמיא , לסייעתא  יזכה ובזה כפתוח... הוא  הרי סגור הספר

בחז"ל הובא  Ù"·)מעשה Ó"· ÈÓÏ˘Â¯È ;‡ ‚Ï ¯"·· ‡·Â‰)'מוקדון 'אלכסנדר נסע פעם

וביקש  קציא מלך אל נכנס שם בהיותו החושך, להרי מעבר המצויה קציא  למדינת 

ויתייצבו  היום, ויהי העם. את הם דנים איך  במדינתו, המשפט חוקי את  ללמוד מעמו

ולאחר  לחברו, מכר מהם שאחד אשפה מלאה קרקע  אודות לדין אנשים שני

טען, הקונה האשפה. בתוך ומרגליות  טובות  אבנים של מטמון הקונה מצא  המכירה

טען, המוכר אך ל'מוכר'. אלא  שייך  המטמון ואין קניתי, לא  'מטמון' קניתי 'קרקע '

האם  מהם אחד את  המלך  שאל הוא ... הקונה ושל בה אשר וכל הקרקע מכרתי

השני  את  שאל לאחמ"כ הן, הלה, ויען בן, לו הן,יש הלה, ענה בת , לך יש האם ,

שאלכסנדר  מלך  וירא לידיהם... יעבור והמטמון הבת  את  הבן שישא  המלך  פסק

עושים  הייתם אתם מה ואלא  דנתי, טוב לא וכי ושאלו, דינו', 'פסק  על תמה מוקדון

יחדיו. גם הקונה ואת המוכר את להורג מוציא הייתי אלכסנדר ויען כזה... במצב 

השמש  האם שאלו, דבריו, את קציא מלך מששמע למלכות . האוצר את ונוטל

לו  אמר במדינתכם, יורדים הגשמים האם ושאלו חזר הן, לו אמר אצלכם, זורחת
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קציא, מלך  לו אמר הן. לו אמר במדינתכם, בהמות  יש האם ושאלו, המשיך  הן.

אותן  בזכות  אלא  זורחת, החמה עבורכם ולא  יורד הגשם בזכותכם שלא לך  דע

כדכתיב  Ê)בהמות, ÊÏ ÌÈÏ‰˙)' ה תושיע ובהמה  ומביאאדם  האדם את מושיע הקב "ה

הבהמה. בזכות ומטר חמה לו

חיינו  מהלך  כל לומר, התכוון מוקדון שאלכסנדר יותר, בעומק  הדברים וביאור

את הורג הייתי כזה 'דין' לפני בא היה אם ע "כ עצמו, על רק  איש כל לחשוב  הוא

אמר  וקיומנו. חיינו מהלך כנגד בקרבנו להשריש באים הם שהרי הדינים, בעלי שני

איש  ולסייע לעזור – והחיות  החיים תכלית  את מבינים אתם אין אם קציא  מלך  לו

לחמה  לא  ראויים ואינכם הארץ, מבהמות אתם גרועים חפיצה, ונפש בלב לרעהו

למטר... ולא 

זי"ע יד. הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  למד ·‰¯)מכאן ˙˘¯Ù Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)בזהירות שיש

מאלוקיך'. ויראת  - תונו 'ולא  כדכתיב  שמים', ל'יראת סגולה דברים מאונאת 

היה טו. ברוך  ר' ז"ל, ברוך  ר' אביו על שליט"א  קאמינער בנימין ר' הרה"ח לי סיפר

הנוגעים  רבים בתפקידים ושימש זי"ע  ישראל' ה'בית  הרה"ק  אל מאד מקורב

ערב ליל הלילה ואותו פנימה, הקודש אל נקרא  אחת פעם וכיו"ב, הציבור להנהגת 

ברית ' 'זכור אמירת לפני – שנה ‡ÁÈ¯ראש Ï‡¯˘È ˙È·‰˘ ‰„ÈÁÈ‰ ÌÚÙ‰ ‰È‰ ˙‡Ê‰ ÌÚÙ·)

('˙È¯· ¯ÂÎÊ'Ï מן לו נקצב לא שבלידתו אברך  יש אנ "ש שבקרב לר"ב לספר הרבי פתח ,

על  ב 'איכות', וגם ב 'כמות ' מזה פחות  רק ישראל מבני אחיו ככל ודעת  שכל השמים

ודעת רב  בשכל נתברכה שלא מי לקחת  ג"כ הוכרח מקדש' 'האיש לפרק בהגיעו כן,

זה  כל בעזהשי"ת . בנים שני להם נולדו ואף מנוחות , מי על זרמו חייהם ואכן, רחבה...

ה'שווער' הוצרך כי ימים, כמה לפני ה'איידעם'(‰Ô˙ÂÁ)עד לבית  חבילה איזו לשלוח

(Ô˙Á‰) מגוריו לעיר הנוסע אחר וחיפש האוטובוסים' ל'תחנת  ירד השווער, עשה מה ,

דיוקם  על דברים ולהעמיד לחתנו, חבילתו להעביר ממנו ביקש משמצא חתנו, של

האיש.. וישאלהו פלוני'... 'אברך  מכיר הוא האם ה'שליח' את אותושאל מי..

‰Ú‚Â˘Ó)המשוגענער ... È�ÂÏÙ) החל האלה, הדברים אחר החבילה. לקחת והסכים ,

אתן  לא ואופן פנים בשום ולא , לא משוגענער...' של 'חותנו אני וכי לחשוב  השווער

לנו... היא  חרפה כי כן, ÍÎ)להיות  ÏÎ '·Á¯' ‰È‰ ‡Ï Ô˙ÂÁ‰ Ï˘ ÂÏÎ˘ Û‡˘ ‰‡¯�‰ ÔÓ) היום 'זה ,

בידי  כפותה מלהיות בתי את וישחרר פיטורין' 'גט החותן יתן הזה היום – ה'' עשה

הניצים. בין ולחבר שלום להשכין שיראה מר"ב הרבי ביקש ובזה ל"ע ... משוגענער
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'שלושה  שהרי בידו, עלה ולא בענין, לטפל ר"ב  מיהר הקודש פני את משיצא

המשוגענער  'אשת  - הבת 'טיפולו' תחת  נתונים היו על שותפים' ואמה... אביה ,'

פיטורין  גט נתן האיש ואותו הימים ארכו לא הצליח, לא אחד ועל הצליח מהם שנים

רעה. לתרבות יצאו שניהם – הבנים בגורל עלה מה עד, לעולמי שבוקין ואיגרת

שאל ולתומו אוטובוס בתחנת  יהודי לו עמד נוראות, והתבונן בין אותועתה מי..

עולמית ואנחה  ליגון הושלכו  והאשה האיש הבית , לחורבן גרם ובזה המשוגענער...

אותו של הבנים והם קדושת ' 'נשמות שתי מזה, זה להתגרש  שהוכרחו על

גרם מה האיש  זה  ידע  לא  הזה היום  ועד  שאול ... לעמקי ירדו  ה'משוגענער '

פיו ... במאמר

מגורך מקום האם ברוך  ר' זי"ע, ישראל' ה'בית הרה"ק שאלו פעם כי סיפר, עוד

דוויז'ניץ  זקנים' ל'מושב  ·¯˜)קרוב  È�··)בהן ר"ב ענה מיד ,˙ÈÏ‚¯ ‰ÎÈÏ‰ ˜Á¯Ó· ¯„˘ Û‡)

(˜È„ˆ ÔÂˆ¯ ¯Á‡ ˙Â‡ÏÓÏ È„Î ÔÎ ‰�Ú Ó"Ó Y ‰Ú˘‰ ˙ÈˆÁÓ ËÚÓÎ איפה כן אם הרבי, לו אמר ,

בעולמו  יחיד והוא  המלחמה מניצולי יהודי שוהה הנ"ל זקנים במושב עשה, זאת 

(„ÂÓÏ‚)'שותף' לו שאסדר ולבקש לבו את לשפוך עצמו הטריח ללימוד (Â¯·Á˙‡)הלה

בתורה  עמו ועוסק  יושב  ר"ב החל למחרת  מיד מבוקשו, שתמלא  אבקשך  יום בכל

פורש  היה הזקנים' 'מושב לבית  נכנס ר"ב שהיה עת בכל והנה שעות , כמה למשך

בכך, הבחין וה'שותף' הימים ארכו לא לידם... בדרכו שנקלע  המקום בני כל בשלום

בקשה  של לשון בכל אבקשו עמי, ללמוד הנה בא מע "כ הנה – מר"ב  ביקש ומיד

הקצף, יצא  מה על ר"ב  ולפליאת זולתי... המקום מבני אחד אף בשלום יפרוש שלא

הבאים  רחוקים' או 'קרובים משפחה קרובי יש אלו לכל הנה, השותף, לו ביאר

פורשים  אינם לידי עוברים אלו קרובים אשר עת בכל כסדרם, תמידים לבקרם

ב 'מלחמה' המשפחה בני כל את שאבדתי אנכי אלי... פניהם יפנו לא  אף בשלומי

אלא אוכל לא  זאת  בעיניה, שוה הנני אשר בעולם בריה איזו יש כי להרגיש רוצה

אלי... אלו של קרוביהם כהנהגת עמהם כשתתנהג

מכוס  שתה כבר זה יהודי כי אדם, של ב 'מהותו' ומפליג מפליא  ר"ב  והיה

נוסע עומד, בתקפו והוא משפחתו, בני כל את  איבד איש', חזון ב 'שיעור התרעלה

רוחו  סערת תשקוט לא  ועדיין 'שותף', לו שיסדר מהרבי לבקש ירושלים עיה"ק  עד

בעיני  שוה שאינו מרגיש הוא  בזה כי בשלומו... פורש ואינו עובר דהו מאן אם

עולם. באי

תיאר  בו אחת , לאלמנה המלצה' 'מכתב  זצוק"ל עוזר חיים רבי הגאון כתב פעם

החלה  בו וקראה המכתב  את  לידה האלמנה משקבלה והאומלל... הקשה מצבה את 

עתה, אירע  מה – תבכי' 'ולמה רח"ע שאלה הפוגות, מאין שליש בדמעות לבכות 

עד  השכלתי לא אני אף ותאמר, האשה ותען כנדרש, ההמלצה את כתבתי לא  וכי
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הרב מע"כ היטיב  בו המכתב את משקראתי רק מצבי, ורוע שפל את  להבין עתה

אני... 'רחמנות' כמה עד לראות נוכחתי מצבי... את  נכנסלתאר היאך  וראה  הבט

את להבין היטיב עי"ז ורק מצבם, את  להבין אומללים  לב לתוך וקדוש  צדיק אותו 

עצמה ממנה טוב יותר אף .מצבה 

באונאת טז. רק  לאיש דבריםולא  ומדווה צער גרימת  מיני בכל אלא  להזהר עלינו

הרה"ק של בתלמידו המעשה ידוע האחרון, קצה עד להזהר לנו יש ישראל, מבני

לא ומימיו הבריות  בכבוד מאד עד נזהר היה זה תלמיד  זי"ע , מקאריץ פנחס רבי

ונטה  חסיד אותו חלה לימים בממונו, בין בגופו בין ישראל, באיש פגע  ולא נגע 

ויתחייב כף תקיעת  לו שיתן בפיו, ובקשה רבו אליו בא העולם את עזבו טרם למות,

פטירתו  לאחר בדינו. עלה מה לו  ויספר רבו אל יחזור השמימה עלותו שלאחר לו

הרגשתי  לא ממני יצאה שנפשי בשעה הנה לו, וסיפר רבו אצל תלמיד ובא  חזר

ת עיני על יורדת  ושינה נרדם שהנני לי נדמה היה אלא כלל, מיתה על צער נומה

הרגשתי  מתים, של כדרכם הרצפה גבי על והורידוני משנטלוני מכן לאחר עפעפי,

שנטלוני  בשעה ואף הקר, גופי את  מעט לחמם בכדי אותי מורידים שהנה בעצמי

בעלמא כיציאה אם כי זאת  ראיתי לא  האחרונה בדרכי גופי את ללוות  אותי ונשאו

אינני  שכבר כלל שיערתי לא הגולל סתימת  של לרגע שעד כך צח. אוויר לשאוף

להגיע החבלה מלאכי רצו תיכף אנכי שמת והבנתי הגולל שנסתם ברגע החיים. בין

אך יחטא . ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין הלא  כי שמות  בי ולעשות אלי

עליון, מלאכי השרת  מלאכי מיהרו מישראל מאחד פגעתי לא  שמעולם מכיוון

של  מעלתו גדלה כך  כדי עד מקדם. עדן בגן הרם מקומי עבר אל מיד עמם ויקחוני

מישראל. אנשים בכבוד הנזהר  זה

חכם  שתלמיד נורא, אסון אירע  זצ"ל אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון בימי

רח"ל, קטנים ויתומים אלמנה אחריו והשאיר ימיו בדמי נהרג אוריין ובר עצום

הספד, בדברי העם את  לעורר הגרש"ז משפחת מבני אחד נתבקש הלוויה לקראת

שנשתבח  טובות מעלות כמה רשם ובתוכם פרקים, ראשי לעצמו הכין הלה ואכן
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את הגרש"ז ושמע  הגרש"ז עם ה'קרוב' משנדבר התעוררות, דברי ועוד הנפטר בהן

אבל, בהם, יש גדולה חשיבות  ה'מעלות ' אלו כל אכן, לו, ואמר נענה ההספד, דבר

הלה ניצול לא המות  המלאך  של מחרבו כי לך, ‡ÂÏ)דע  ˙ÂÏÚÓ· Í¯·˙�˘ Ù"Ú‡) כי -

ולבטל  הפורענות  את  לעצור אפשר לחבירו אדם שבין בדברים התחזקות ידי על רק

נוראים. והדברים המתהפכת , החרב להט את 

רבי  הרה"ק  של בביתו תקופה איזה ישן שהיה חברון מישיבת בבחור מעשה

שיעירנו  שלומ'קה מרבי ביקש משכבו על שכבו קודם בלילה מזוויעהל, שלומ'קה

שעה, באותה להעירו יוכל שלא לו אמר הרבי אך  בבוקר, שש בשעה היום למחרת

ועל  התורה על מכבר זה עסוק  כבר שהרבי הבחין הבחור משהקיץ היום למחרת

היום, למחרת משנתו שיקיצו מעמו וביקש הבחור פנה שוב יום משפנה העבודה.

הבין  למחר זו, בקשתו אחר למלא  יוכל שלא  ואמר צדיק  אותו מיאן עתה גם אך 

שש, השעה לפני ארוך  זמן קום משכים אכן הרבי אלא  הוא, מקרה שלא  הבחור

משנתו, להקיצו מסכים איננו מקום וממכל יצועו על עולה הוא  האם הסתפק ובכלל

שאלו  הרבי, סירב ושוב  שיקיצנו הרבי את בשלישית  וביקש הבחור חזר ערב  לעת 

רבי  לו נתן מיד הבורא. לעבודת שאקום להעירני מסכים הרבי אין מדוע הבחור,

מעורר, שעון בהם וקנה מעות, לך  הא  לו, ואמר מעות , מסוגל שלומ'קה איני אני אך

טובה מכיר גם  והריהו המתעורר  נהנה  הקימה שלאחר אף  כי משנתו, יהודי להעיר 

מצטער – ישרים משנת  מתעורר שהינו  הראשון ברגע מקום  מכל שהקיצו , למי

מישראל  אחד לצער מסוגל  ואיני כך , על  .הוא 

שלא  לומר באנו לא די להיטיבולדידן, אבל משנת , לעוררו מאתנו שביקש למי

למנוע היכולת קצה עד להזהר ללמדנו זו ישראלמכל צערכל בהערה בכל בר

שהוא . אופן

מישראל, אדם כל של בכבודו ביותר נזהר היה מידה נחשבבאותה כלא  והכל 

כך  על  העובדות  ורבו ישראל, בן של  בכבודו  זלזול לענין בהגיעו .אצלו

ובנו  אב  ובאו מאד, חלוש היה וכבר בעומר בל"ג האחרונה בשנתו שהיה מעשה

שעמד  בקודש המשמש אך  הילד, של שערו את  יגזוז שהרבי - החאלאקע חתן

דיבורם  כדי תוך  מאד. עד חלוש שהרבי באמרו להכניסם אבה לא לדלת  מחוץ

לו  אמר משבא, משמשו, את  לקרוא  ומיהר בחוץ  במתרחש שלומ'קה רבי הרגיש

העומד  היהודי את והכנס מהר הנה, להכנס מיהודים למנוע  – לאיש' שמך 'מי

שלומ'קה  רבי ענהו חלוש, כה הרבי הלא  ושאל, עוז הרהיב המשמש אך מבחוץ ,

בניו' את גם ומחבב אוהב האב  את שאוהב לאהוב'מי - ה' אהבת  מחלקי כאומר, ,

רחומיו. בניו את 

– המדרש לבית כלל בא  לא  מאנשיו שאחד השנה', 'ראש בימי שהיה מעשה
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áúë'êåðéçä øôñ'á(çìù äåöî)äîë'
åðåøéäæäù ïéæåøéæ äîëå úåøäæà
áéàëäì àìù äæ ïéðòá äëøáì íðåøëæ

...íùééáì àìå øáã íåùá úåéøáäéåàøå
éäé àì åéøáã æîøá åìéôàù øäæäì
äøåúä éë ,íãà éðáì óåøéç òîùð
éôì ,íéøáãä úàðåàá äáøä äãéô÷ä
.úåéøáä áìì ãàî äù÷ øáã àåäù
øúåé ïäéìò åãéô÷é íãà éðáî äáøäå

ïåîîä ïîì"æ åøîàù åîëå ,(.èð î"á)

,ïåîî úàðåàî íéøáã úàðåà äìåãâ'
úàøéå øîåà àåä íéøáã úàðåàáù
áåúëì äøåúì øùôà éàå .'åâå êé÷åìàî
øòö ïäá ùéù íéøáãäî èøô ìë

éôë øäæéäì êéøö ãçà ìë àìà ,úåéøáì
,äàøéù äîìë òãåé ä"á íùä éë

íãàä éë ,åéúåæéîø ìëå åéúåòéñô
ááìì äàøé àåäå íééðéòì äàøéäîëå .

äëøáì íðåøëæ åðì åáúë íéùòî
úâäåðå ...øñåî äæ ìò ãîìì íéùøãîá
íéøëæá ,ïîæ ìëáå íå÷î ìëá åæ äåöî

,úåá÷ðáåøäæéäì éåàø íéðè÷á åìéôàå
éàãî øúåé íéøáãá ïáéàëäì àìù.

ïéëéøöù äîá éúìåæ(íéðè÷ä)éãë äáøä
éðáå åéúåðáå åéðáá åìéôàå ,øñåî åç÷éù
àìù íäá ì÷éîäå .íãà ìù åúéá
äëøá íééç àöîé äìà íéðééðòá ïøòöì
åøáç úà áéàëäå äæ ìò øáåòå .ãåáëå

ששהה  חולה יהודי אצל היום כל משך  ששהה אחר לתקיעות, רק  היום, לתפילות 

וחזר  החולים מבית יצא  התקיעות אל ורק  ולתמכו, בו לסעוד והוזקקו החולים בבית

הוא'. הבא  עולם מבני זה 'אברך  ויאמר שלומ'קה רבי ויען מיד.

ישראל. ואהבת לחברו אדם בבין שלומ'קה רבי של מידותיו על מסופר נפלאות

אחד  ללילה כ'אורחת' להיות  לירושלים מחוץ אשה שבאתה המעשה דבר ידוע  הנה

שלומ'קה רבי של Â·�‰)בביתו ‡È‰) לשנה לחודש לשבוע, שהותה נמשך  אחד ומלילה ,

עבורו  לבנות  הוצרכו המאוחרות לשנותיו הרבי כשהגיע  היום ויהי רבות. שנים ועוד

הקדימה  ע"כ רעש, קול להקים הייתה אמורה הבנייה הבית, בחצר נוסף הכסא  בית 

בית לבנות  הסכמתה את  נותנת  שאיננה זעקה קול והקימה בעה"ב, – אורחת  אותה

לפני  הדברים משהגיעו ולשלוותה. לה מפריע  הדבר כי ואופן, פנים בשום הכסא

רצונה. כנגד לבנות  אסור לה מפריע  הדבר אם צודקת', 'היא – ואמר נענה הרבי

ושמע, הסכת  ואביון, לדל עזרה של מצוה בזה ראה שלומ'קה ר' כי תחשוב  ושמא

תחת אשר הדירות כי עצמה, את  ו'הזכירה' הרבי לפני האשה באה הימים מן ביום

נא שיפעל ומבקשת – משוכרים ריקניות מה זמן עומדים אביב תל בעיר בעלותה

בוא הוא ... ממון הפסד שעובר יום כל כי לדירתה, שוכרים במהרה שתמצא  הרבי

מאד, עד גבוהות המדרגות שאלו אמנם ואף מגעת . המידות טוהר היכן עד וראה

מידותיו. על מעביר ולהיות להבליג מכאן ללמוד לנו יש מ"מ
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...ì"æ íéîëç åùøôù ïúåàá ,íéøáãá
åéìò ïé÷åì ïéà ìáà ,äæ åàì ìò øáò

.äùòî åá ïéàù éôìúåéå÷ìî äîëå
ïåãàä ãéá ìâò ìù äòåöø éìáî

äìòúéå êøáúé ,äæ ìò äååöîäæéæéæéæé.

'ערך' לו  שאין  אדם לך אין – עלי ערכי
מרוחק מרגיש כשהוא  ההשתוקקות וענין

àúéàò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøäî
'ïéëøò' úùøô äëîñð äîì

äùùçã ,ïúùøôá Y 'äçëåú'ä úùøôì
åçåø ìåôú åæë äçëåú øçà àîù äøåú
êøò íåù éì ïéà øîàéå åáø÷á íãà ìù
,ïéëøò úùøô ãéî äðúéð äæì ,úåáéùçå
êøò åì ïéàù íãà êì ïéàù úåøåäì.
éë ,äîåàî äååù éððéà øîàé ìà íìåòìå
ìàøùé éðáî ãçà ìëì ä"á÷ä úáäà

åãéçé åðáì áàä úáäàë'ïåøëæ éðáà'á àáåä)

(éúå÷åçá 'øùåé è÷ì'î ,úå÷æçúä êøò.

אתיז. ולתקן לחברו' אדם ש'בין בעניינים חיילים להגביר עלינו הימים באלה

להרבות עלינו כן על בזה', זה כבוד נהגו ש'לא  עקיבא רבי תלמידי אצל הנאמר

רעים. באהבת

קרא יהודי, באיזה פגעו קדשו שבחצר זי"ע מבעלזא מהר"א  הרה"ק  שמע  פעם

שלא יותר נזהר היית  ביהודי, לפגוע שלא 'מנהג' היה אילו לו ואמר לפוגע, הרה"ק 

ה'מנהגים'... בכל מאד נזהרו במקומם כי באחרים . לפגוע 

' חז"ל אמרו לכן שאולי בב"ב, חשוב רב  לי אמר לשון כבודבצחות  נהגו שלא 

הדבר  על הקפידו לא  לכן ל'מנהג', הענינים אלו את עשו שלא כלומר, בזה', זה

כך ... כל

כבית זצ"ל מקאסוב מאנדרער מנדל מנחם רבי האדמו"ר כ"ק  של ביתו היה ידוע

היה  לא זה כל אך ויאכל. ייתי דכפין כל ממש ההידור, בתכלית אורחים' 'הכנסת

שאינם  לאנשים לתת אבה לא  השינה בענין משא"כ ושתיה', 'אכילה לענין אלא 

בביתו ללון ˜„Â˘‰)ממשפחתו È¯„‚ ÈÓÚËÓ)'פרחי מה'ארחי אחד בו הפציר אחת  פעם ,

המשמר  על עמד רמ"מ אך ללון, מקום לו אין כי הליל שינת את  ללון מיטה לו שיתן

מבני  אחד שאלו האלה, הדברים אחר בביתו... לעפעפיו תנומה לתת  לו נתן ולא

שבא לטוב  זכור הנביא אליהו זה אורח היה שמא מע "כ חושש אין וכי הבית 

מגעת היא  היכן עד שלכם אורחים' הכנסת 'מידת  ÔÂ‚Îלנסותכם ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÂÙÈÒ ÚÂ„ÈÎ)

אה,„‡) רמ"מ, לו ענה דעתי ... את שהנחת דעתך  תנוח כוחך, עתה יישר עד כי ,

באשר  עליו ל'רחם' עלי ובאמת  זה, ליהודי בתשובתי צודק אינני אולי לבי, נקפני

לישן, מקום לו בוודאי אין הוא כי לבי, שמח אדרבה , הנביא, אליהו  זה היה אם  אך

ובנעימים... בטוב ו'הלוךיסתדר  רוחנו כל את למסור כמה עד נלמד, לדידן עכ"פ,

זולתו... עם איש להיטיב שלנו ילך'
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øåàéá÷"äåæá åðéöî àìôð ÷åæéçåâ"ç)

(:åè÷÷åñôä ìò ïúùøôá(ãî åë)

àì íäéáéåà õøàá íúåéäá úàæ íâ óàå'
êøãá .'íúåìëì íéúìòâ àìå íéúñàî
äøåãî íå÷îå äùà àùðù éîì ,ìùî

é÷ñøåá ìù ÷åùá(ãàî òø çéø íù äøåùù),
ääìöà øåâì ìòáä êìé äúáäà áåøì éø

,äîå÷îáíå÷îá äáùåî éìåìéàù óà
,íù íìåòî úåëøåã åéìâø åéä àì äæ
åéðéòá äîåã íù úàöîð àéäù éðôîã
,íéîNá ìù ÷åùë é÷ñøåá ìù ÷åùä
íéàöîð íìåòáù íéáåèä úåçéø ìëù

íù- ìàøùé éðáì ä"á÷ä ïéá á"åéë .
'íäéáéåà õøàá íúåéäá úàæ íâ óàå'

(é÷ñøåá ìù ÷åùì äîåãä)éðáù ,ùåøéô ,
'íäéáéåà õøàá' úåìâá íéàöîð ìàøùé
íéñåàîä äàîåèäå úåôéì÷ä íå÷î

ë"ôòà ,é÷ñøåá ìù ÷åùëíéúñàî àì
íéúìòâ àìå,òåãîå ,íúìëìïéâá -

íúìëùøã å"àå øñç 'íúlëì' áéúëã ïåéë)§©Ÿ¨

(äìë ïåùìî 'íúìkì''äðéëù'ä åæ Y ©

é÷îòá óà ìàøùé éðá íò úàöîðä
áåøìå ,ä"á÷ä íáäåà ïëìå ,ìåàù
ïëùîë íå÷îä åì äîãð íúåà åúáäà

.÷"äãëò .íìåòáù áåèä çéø

øåëæéå'åäéìà éáã àðú'ä éøáã úà
(á"ëô äáø)íãà ìéãâä åìéôà'

äùòå åæî äìòîì åæ úåøéáò äàî
úà ìá÷àå íéîçøá åîò éðéøä äáåùú

,åúáåùúóøçîå íãà ãîåò åìéôàå
äúà äáåùú äùòéå øåæçéå äìòî éôìë

íìåë ìò åì ìçåî ä"á÷äå÷æç ,ïë ìò .
åãé èùåô ä"á÷ä éøä ,àð åöîéà àð
,äòù ìëáå úò ìëá äáäàá íëéìà
àáäìå ïàëî åîöò ìò ùéà ìë ìá÷é
åì áèééå ù"áúé àøåáì çåø úçð úåùòì

àááå äæáçéçéçéçé.

ככל יח. יעשה מ"מ אחד, ביום הפיסגה לראש לעלות  אדם כל ביד שאין אמנם האף

במדרש כדאיתא  בעדו. יגמור וה' ‰)יכלתו ‚ ¯"˜ÈÂ) שאיוותה המלך  באגריפס מעשה

שבאותו  הגדול הכהן ציווה  כן על לה'. קרבנות  עולות  אלף אחד ביום להקריב נפשו

כך המלך , של קרבנותיו מלבד נדבה קרבנות שאר הכוהנים אהרן בני יקריבו לא  יום

וביקש  הכהן אל אחד עני הגיע היום באמצע עולות. האלף כל את להקריב הזמן יספיק

לו, ואמר העני בכה האמור. מהטעם סירב הכהן אך  תורים, שני עבורו שיקריב  מעמו

שניים  תורים. ארבעה צד ואני בעזרי אלוקי יום בכל וסיפר, חותך, אתה פרנסתי את 

לא אם ועתה, פרנסתי. לצורך אני לוקח הנותרים ושניים למזבח הנני מקריב מהם

יחיש  לא  למחר ושמא פרנסתי את חותך  אתה למזבח, התורים שני את  מעמי תיקח

מן  גילו יום באותו התורים. שני את והקריב הכהן לקח תורים. ארבעה הבורא  לי

שני  אך  ה', לפני לרצון עולות אלף היום הקרבת הנה לאגריפס. הלילה בחלום השמים

העולות ... אלף מכל יותר אף לרצון עלו לבו  בכל שהקריבם הלזה העני של התורים
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äðäáéúë(áð äë øäá)éðá éì éë'
'...íä éãáò íéãáò ìàøùé

,é"ùøáåíãå÷ éøèù÷"äøä ãîì ïàëî .
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä'øô í"éøä éèå÷éì 'ééò)

(øäáïëéäìå ,äçãð éãåäéä ïéà íìåòìù ,
ìà áåùìå úåìòì åãéá ãøéå ìåôé ÷øù
ììëä éôëå ,ä"á÷ä äæ ïåùàøä åéðåãà
ò÷ø÷äå äãùäù äàååìä úåëìäá
,äðåùàø åì åãáòúùðù éî éãéì øåáòú
íãå÷ 'íãåáòù' ìàøùé éðá úåùôð íâ

'äììë éë ,'åìå÷' òîùéå 'ä ìà ÷òöéù éàðúá)

àåä ,íéøçàì äðåùàø úåéäì ãåáòùä ìù åçåë

('àì÷ äéì úéàã' àåä øèùá.

àìåàåäù äòùá åáø÷á åáì ìåôé
éë ,äâøãîä ìôùá àåäù ùéâøî
íãàä ìù åúå÷÷åúùäá àøåáì åì éã
íöò úà ãàîá áéùçî ä"á÷äå ,åéìà
úà äáäàá ìá÷îå ,åéòåâòâå åéôåñéë
øàéá êëå .åéìà áø÷úäì åéúåðåöø

ò"éæ õéùôàøî ÷"äøä,àøàå 'ùãå÷ òøæ')

(é"ðá ïä 'åë äùî øáãéå ä"ãáåúëä úà
ïúùøôá(ãî åëé úå÷åçá)úàæ íâ óàå

íäéáéåà õøàá íúåéäáíúåéäá Y
,íìåò àøåáî ÷åçéøä úéìëúá íé÷çåøî

íéúìòâ àìå íéúñàî àìàìà Y
,íäéìà äîåöòå äæò äáäàá éúøàùð

éë ,òåãîåíúåìëìä÷åùú ïåùì Y
ùôðä úåìëåíãàäù Y úàæ ä÷åùúù ,

åéðôì ììôúäìå øáãì ÷÷åúùîå õôç
ú"éùä äàåø àôåâ úàæ Y éåàøë ù"áúé
íú÷òæ ìò èøôáå ,ù"áúé åéðôì áåùçå

íéîùáù åðéáà' åéìà íé÷òåæùäúìë
áì ìëá ,úãë êéìà ììôúäì åðùôð
äìéôúå ,íéìåëé åððéàù àìà ,ùôð ìëáå
.úåøåöðå úåìåãâ ìåòôì äçåëá åæ äèåùô
ìàøùéî íãà íåùì ïéà ïëì .íù ì"æå
å"ç øîàé àìå ,ììëå ììë åîöò ùàééì
ìåëé íâå ...ù"áúé åúùåã÷î ÷ñôð éðà
äæî äìéôúå äçéù åîöòì úåùòì
ìò 'úé åéðôì ïðçúéå ÷òöéù Y åîöòá
ãò ,ù"áúé åúàî ÷çøúð êë ìëù
ù÷áéå ,éåàøë åéðôì øáãì ìåëé ïéàù
ìåîçéù íéðåðçúå íéîçø ù"áúé åúàî
åúçéù ùøôì ìëåéù åéô çúôéå åéìò
éåàøë øåáéã åì äéäéù Y ù"áúé åéðôì
ïåëðëå éåàøë úãë ììôúäì ìëåéå

ì"ëò ,ù"áúé åäøæòé éàãååáå.

תורה לחדרי עצמו ישליך  – מעצור  אין
הפחות  אף – למעלה למעלה ויתעלה

ביותר 

áúëíà' ÷åñôá ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä
'åëìú éúå÷çá(éøéùòä åùåøéôá)

ה'פסיקתא ' דברי את Ë"Ù)ויזכור Ï‡¯˘È ‰·Â˘ ‡˜ÒÈÙ)'ה עד ישראל שובה וז"ל ,

אצל  חזור אוהביו, לו אמרו יום, מאה מהלך מאביו רחוק שהיה מלך  לבן אלוקיך

יכול איני להם אמר ואני אביך , כחך לפי יכול שאתה מה  הלוך לו ואמר אביו שלח

הדרך  בשאר אצלך  עכ"ל.בא  אליכם, ואשובה אלי שובה לישראל הקב"ה אמר כך  ,
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áöîä ìôùá àöîð íãàä íà óàù
äâøãîî 'åëìú' éãéì àåáì ìåëé ,ì"çø
.äøåúá ìåîòéå òâééúé íà äâøãîì

øåîà úùøôáå(áé áë àø÷éå)àöåéë áúåë
éôë äî âéùäì ìåëé íãàä éë' ,äæá

äøåúá åúåîöòúääâøãîá äéäé åìéôà
äðîî äèîì ïéàùâéùé ,çéøèé íà ,

'äòéâéä øåòéù éôë úåðåéìò úåâøãäèéèéèéèé.

óàå'íòè' ùéâøî åðéà äìéçúá íà
ãåîìì ìéçúé ,äøåúá ÷åúîå áøò
ùéâøéå 'åì áøòé êìéàå ïàëîå' äãîúäá
àéä àéä éë ïéáéå ,äøåúä íòè úå÷éúî

àááå äæä íìåòá åúáåè úéìëúëëëë.

åæîøåáåúëù àø÷îá íé÷éãö ïëúåîù)

(âë åèåìëé àìå äúøî åàáéå'
ïéà éë ,'íä íéøî éë äøîî íéî úåúùì

äøåú àìà 'íéî'(.æ úéðòú)ùé æîøå ,
äøåúá íé÷ñåò ïéàù íúåàì øáãá
'íä íéøî' äøåúä éî éë 'õåøéú'á
ãåîéìá íòè ìë åàöî àìå ,íøåáò
'õò 'ä åäøåéå' øîàð êë ìòå ,äøåúä

,äöò ïåùìîäøåú ìù äëøã àéä êë
êåúì åîöò êéìùéù 'íéîä ìà êìùéå'
úùâøä àìá óà ãåîìì ìéçúéå äøåúä
åá íéé÷úéù çèáåî óåñáìå ,íòè
éøòù åéðôá åçúôéù 'íéîä å÷úîéå'

äúå÷éúîå äøåúä úåáéøòàëàëàëàë.

ולאיט . התורה ברכת  אחר נשמה' 'אלוקי ברכת  לומר היה הרים' ה'חידושי של מנהגו

לנשמתו  חיות ומהיכן נשמתו, לו למה התורה בלא  כי זה, למנהגו טעם ונתן לפניה,

(‡È ‡"Á ˜"˘˘).

יצחק יוסף רבי הרה"ק בנו שלח זי"ע  מליובאוויטש רש"ב  הרה"ק חלה כאשר

זצ"ל  מדווינסק שמחה מאיר רבי הגאון הדור, מגדולי שלושה לפני להזכירו זי"ע 

מרוגטשוב ראזין יוסף רבי והגאון זצ"ל, חיים' ה'חפץ בעל הגאון שמח', ה'אור בעל

הריי"ץ משהבחין בהם, דוקא בחר מדוע החסידים בעיני לפלא הדבר והיה זצ"ל,

תורה...' הרבה הלומד ïה אוהב הקב"ה אעשה, 'מה להם אמר ותמיהתם ֶבפליאתם

שיש כ. ששמע ומכיוון התוכחה, בפרשת לתורה לעלות  נפשו שחשקה באחד מעשה

כדת פיו את לשאול שליט"א קנייבסקי חיים רבי הגאון אל פנה מכך החוששים

תשובתו  ולחיזוק טוב ... סימן בזה ואין הדבר כדאי שאין הגר"ח לו ענה לעשות , מה

שעלה  איש חזון כולל מתלמידי באחד שלפניה בשנה שהיה מעשה הגר"ח לו סיפר

שלאחריו  בשבוע  מיד כי טוב'... 'בכי הדבר נגמר ולא  התוכחה, בפרשת לקרוא  לתורה

הגונה  ירושה לו והניחה בארה"ב, דרה שהייתה האברך  של העשירה דודתו מתה

העיר... מעשירי להיות  מרוד מעני נהפך יום עזבובין והלה  ארוך  זמן עבר לא ו...

לעסקיו ... ויצא  הכולל  ה'עליה'.את  מאותה נגרם נורא חורבן איזה לך הרי

זי"ע כא. מניקלשבורג שמעלקא רבי הרה"ק �·)כתב ˙Â‡ ÂÏ˘ '˙Â‚‰�‰'·) פעם בכל וז"ל.
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íìåòìå'ïéîàú úàöîå úòâé' éë øåëæé
åì çéëåäì ïèùì ïúé àìå Y
çéìöî åðéà àìéîîù íéîòè ð"÷á
,ãîåì àåäù äî øëåæ åðéà éë ,åãåîéìá

ù"ëå ïéáî åðéà óàù àìà ãåò àìå
íéàðúä ìù íúòã óåñì ãøåé åðéàù

úåéâåñä ÷îåòá íéàøåîàäåáëáëáëáëúåòè éë .
óàå äæë áöîá ùàééúäì àéä äøåîâ

מסיתו  שהיצר פעם ובכל למוטב', יחזירנו שבה 'המאור הלימוד באמצע יאמר

הילדים, שיחת  מחמת  או הבנתו חסרון או עייפות מחמת  בלימוד ולקצר בענין לסיים

עד  ובכח מהרגלו, יותר וילמוד טבעו וישבור מאד, עליו ויתגבר הרע , ביצר יגער

ב"ד  ומיתות כריתות על אפילו לו ומכפרין והחיצונים, הקליפות משבר ובזה שייגע,

ובקול  בכח שהוא ופוסקים וגמרא ומשנה בתנ"ך הלימוד כי שמים, בידי ומיתה

ומחדד  הנשמה ומצחצח מטהר הגוף ובנענוע זרה מחשבה שום בלי הקול ובנעימת 

וכל. מכל והחיצונים הקליפות ומשבר השכל

או .כב פלוני של כשרונותיו בידי היו äאיל ומתאוננים, הטוענים שיש דשכיחא מילתא

אותי  ברכו שלא  אעשה מה ומתעלה, מצליח הייתי בודאי מעלותיו ושלל התמדתו

בדרך המוסר בעלי אמרו זו 'טענה' וכנגד וכיו"ב, טוב  ובשכל חזק ' ב 'ראש השמים מן

אחר  ומחפש מחזר היה ותמיד יד, בשליחות למלאכתו עוסק היה אשר לאחד משל

לביתו, טרף אחר תר והחל היהלומים, מסחר למקום נקלע  אחת פעם 'מציאות'...

יהלום  להם ומראה אחד בשולחן ידידיו עם המיסב אחד בעשיר רואה הוא והנה

בדעתו  גמר מיד חומד', והלב  רואה 'עין והרי תועפות , הון השווה ביופיו נדיר גדול

לעשיר בסמוך  הלך זו 'מטרה' לשם שהיא. דרך בכל לידו יגיע זה (ÂÈ¯ÂÁ‡Ó)שיהלום

הלך באניה, להפליג נסיעה כרטיס קונה שהעשיר משראה אלך '... תלכי ו'באשר

הלילה... בחצי ויהי העשיר. של בחדרו מלונו מקום שיקבע החובל רב  את ושיחד

הגנב קם מעומק , לפנים בעומק הישן' ב'פרק מתעמק העשיר כי ה'גנב' כשראה

ש  העשיר,(Ï‡)ממיטתו חפצי בכל ובודק במעשיו' 'מפשפש והחל בה, ישן

הצליח  לא  הפלא ולמרבית  נעדרה, לא מהנה אחת בבגדיו, ואף ובכליו באמתחותיו

למיטתו  שב  אף בחרי בידו, חרס העלה במאמצים שהרבה וככל מבוקשו, את למצוא

ריקניות . בידיים

לגנוב שרצה ווידוי בהקדמת העשיר, 'שכנו' את  ושאל הגנב פתח היום למחרת

ארבעים  מזה הוא  מומחה גנב  שהלא העצומה, פליאתו והביע היהלום, את  ממנו

ההצלחה, ממנו רחקה עתה כיצד נכשל, לא  ומעולם בעמלו ברכה ראה 'וב "ה' שנה

אני  אף העשיר, לו השיב היהלום. מוטמן היה היכן הרז לו שיגלה בתחנונים וביקש

היהלום  את  לראות לשולחן שהתקרבת  רגע אותו מני כי לך דע כגמולך... לך  אשיב 
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áåøäù äî ãáìîã ,øáãá ùé øåñéà
éáø ÷"äøä øîà øáë ,íéø÷ùå úåðåéîã
ùøôì ò"éæ ÷öà÷î 'óøù'ä ìãðî íçðî

íøîà(:å äìéâî)íãà êì øîàé íà'
,'ïéîàú ìà - éúàöî àìå éúòâé
àöî àìù åì ïéîàú ìà - àéä íúðååëù
éôì ÷øã øîåìë .àöîå àöî éàãååá éë
àìå àöî àìù åì äîãð øùá éðéò úåàø

,ãîìù äî úòãìå øåëæìå ïéáäì çéìöä
äáøä àöîù éàãåáù àéä úîàä ìáà
äøåúä ãåîéìå äòéâéä íöò éë ,ãàî
ïéàå ,ú"éùä éðéòá ãàî ãò äáéáç
,äøåú éøáãá ìîòä àìà ø÷éò äàöåúä
òâééúäùë úåîéìùá íéé÷ äæ úà éøäå
åúòã çéñäì äöåòéä äöòäå ,ãîìå
áùé àìà ,'àöî àì'ù åì äàøðù äîî

והבנתי  חשדותיי גברו בחדר עימי שכן להיות שבקשת ובשעה בעיני, חן מצאת לא

בכיס  אותו והטמנתי היהלום את נטלתי לזאת אי ליבך , ומאווי רצונך את היטב

והנמשל  טובות '... 'בידיים יהא ובכך  ברשותי, אלא  תחפשנו שלא ידעתי כי בגדך ,

ודעת, בינה לחכמה זכו שהם – אחרים ברשות  הטובה שהאבן להם שנדמה שיש

מצבו  פלוני, של כשרונותיו בידי היו אילו רבים' 'חשבונות  מחשב מהם אחד וכל

התנאים  ודווקא  ברשותם, נמצא 'היהלום' כי יודעים ואינם כיו"ב ... והרבה פלוני... של

להצלחתם. והדרך המפתח הם שלהם והכשרונות 

הריטב"א ÁˆÈÏ˜)כתב Ô˙‡Â ‰"„ Ù"˘‚‰ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ· ,ÌÈÁÒÙ ÛÂÒ)יעקב נולדו מדוע  לבאר

מה  כי ועבודה, בתורה לעסוק ביכולתי אין – ויאמרו יענו רבים כי כתאומים. ועשו

נולדתי שלא  ואם אעשה ולאלאב אעשה מה יאמרו או הצדיק, כפלוני צדיקים

מזלנולדתי ששלט  אובעת  פלוני, של לידתו כזמן פלוני.במקום טוב  צדיק  שנולד

ועשו יעקב שיהיו הקב "ה עשה המזל תאומים לזה באותו ואם אב  לאותם שנולדו

ואעפי"כ המקום, וצדקותוובאותו לתומו  פירש וזה לרשעו פירש  שלאזה  ללמדך , .

יהא האם הקובע הוא  אדם של ועבודתו רצונו אם כי גורם המקום ולא  גורם הטבע 

אחיו... כעשו או אבינו' כ'יעקב 

בי אלא תלוי הדבר ÊÈ.)ואין Ê"Ú)בדוק רפואה סם שיש צחות בדרך שאמרו וכמו ,

'àי' וויטמין – ')B(ומנוסה אלא  תלוי הדבר שאין השלימה àי , ההכרה בו שיש ,' ִִ

ונוטלים  הסממנים, את המחליפים יש זאת לעומת  אולם ובחפצו. ברצונו תלוי שהכל

'די' ')D('וויטמין ואומרים באחר האשמה תולים אשר שולדיג...די , ביסט ' ִִ

מאחר חוץ שובבים בנים שובו ואמרה קול בת שיצא  אמרו כך  ÂË.)ועל ‰‚È‚Á),

בימים  ולהעירו ותשובה התעוררות  בדברי עימו לדבר ניתן אחד שכל כלומר,

וכדומה, השובבי"ם ימי כדוגמת והמסוגלים מאותוהמרוממים – מאחר' 'חוץ

באחרים הכל הוא ...שתולה  ולא אשמים הם ורק  שהגיע להיכן להגיע לו גרמו שהם
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äëæé éàãåáå ,äøåúá ÷åñòéå åîå÷îá
åéøáãå åìîòá äìåãâ äëøá äàøé óåñáù

úåøéô åùòéâëâëâëâë.

במעלת  – מלפניך  ולחנן  לבקש  באתי
בנים  על אבות  תפילת

äðäùãåç ùàø áøò íåé Y íéàá íéîé
ùåã÷ä ä"ìùä áúëå ,ïåéñúëñî)

(áì÷ äåöî øð ãéîúïåöø úòù øîåà éáì'
åæ äìôúì(úòãåðä ä"ìùä úìéôú)áøòá

åáù ùãåçä àåä ,ïåéñ ùãåç ùàø
'äì 'íéðá' íéàø÷ð æàå ,äøåúä äðúéð
àåää íåéá úéðòúá áùéì éåàøå ,åðé÷ìà
åð÷úéå äáåùúá åøøåòúéå ,åúùàå àåä
äàîåèå øúéäå øåñéà úéáä éðééðò ìë
íééðòì ä÷ãö åðúéå ,íéðééðòä ìëå äøäèå

...íéðåâä,äæ øåãá úéðòúä åéìò äù÷ù éî óàå)

(åì çååøéå ,ïàë íéøåîàä íéøáãä øàù íéé÷é î"î.

ìåãâíéðá ìò úåáà úìéôú ìù äçåë.
éáã àðú'á íéøáãä íéùøåôîå

'åäéìà(ç"éô)äéäù ,ãçà ïäëá äùòî'
íéáåèä åéùòî ìëå øúñá íéîù àøé
åì äéäå ,øúñá äùåò äéä äùåò äéäù
íéøëæ äùù ,úçà äùàî íéðá äøùò

,úåá÷ð òáøàåäéä íåéå íåé ìëáå
,íéîçø ù÷áîå çèúùîå ììôúî

øôò åðåùìá êçìîåãçà àáé àìù éãë ,
.øòåëî øáã éãéìå äøéáò éãéì ïäî
úéðù àìå äðù äúåà äúöé àì ,åøîàå
äìòäå àøæò àáù ãò úéùéìù àìå
åúåàå ,ìááî ìàøùé úà åãé ìò ä"á÷ä
àåää ïäëä ñðëð àìå ,íäîò ïäëä
éçøôå íéìåãâ íéðäë äàøù ãò åîìåòì
íéùîç ãò åéðá éðáîå åéðáî äðåäë
úéáì ïäëä åúåà ñðëð êë øçàå ,äðù
äëæ äîë äàøå èáä .ì"ëò ,'åîìåò

לאלו כג. מיוחדת  ישיבה לפתוח שרצה גדול עסקן היה זצ"ל איש' ה'חזון הגה"ק  בימי

יקנו  ובזה ויכולתם, כוחם לפי שילמדו כדי הכשרונות' 'בעלי על נמינים שאינם

שרק סבר כי בישראל. נאמן בית להעמיד להם הנצרכות ה'ידיעות' את הפחות  לכל

הצעתו  דחה החזו"א  עם ולהתייעץ  לשאול וכשבא בתורה, מצליחים הכשרונות בעלי

תורה, בתלמוד לבו ה' שיפתח לזכות האדם יכול רגע שבין באמרו, ומיד, תיכף

מאד  שהתייגע אחד הכיר שבצעירותו עיניו, במו שראה עדות  לו וסיפר והוסיף

שפעם  חלשים, כשרונותיו היו כמה דוגמא  לו ונתן כשרון, בעל היה לא  אך בתורה,

רש"י בדברי לביאור אותו ÂË·‡)שאל „ÂÚÂ ;È ,„È ˙È˘‡¯·) למ"ד שצריכה תיבה "כל

ורק בתחילתה, למ"ד נכתב  לא שהרי והתפלא בסופה", ה"א לה הטיל בתחלתה,

הכוונה אין שאכן לקלוט, הצליח רב זמן אלאשיש אחר בתחילתה, למ"ד אות 

מגדולי שצריכה  לאחד ונהיה עצום, חכם לתלמיד גדל ואעפ"כ בתחילה, למ"ד אות 

ËÏ)הדור „ÂÓÚ'‰ ˜¯Ù '· ˜ÏÁ ˘È‡ ‰˘ÚÓ).
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úåìéôú êôùù éãé ìò ïäëä åúåàåéàöàö ìò øùåòáãëãëãëãë.

בזה כד. מצאצאיו אחד נישואי בשמחת עצמו על זי"ע סופר' ה'חתם הגה"ק  העיד

יעלוהלשון שבניי יזכני, שה ' דמעות שופך הנני ויום יום שמדי לי, האמינו 

בהם ויקויים  ממני, יותר  בקודש מעלה  ‰)מעלה ,Ï ÌÈ¯·„)' מאבותיך והרבך  'והיטבך

(ÂË 'ÂÓÚ '‰˘ÓÏ ‰ÏÈÙ˙'· ‡·Â‰).

הרוצה  לאב אפשר היאך מבין שאינו אומר היה זי"ע מבעלזא  מהר"א הרה"ק 

המהרי"ד  הרה"ק ואביו בשמו"ע. יבשות בעיניים להשאר התורה בדרך בניו שיגדלו

רבי  בנו על ולהתפלל מלבקש אחת 'שמונ "ע ' אפילו מחסיר שאינו העיד מבעלזא

אנן. נענה ומה וקדוש, כגדול מפורסם היה אז שכבר – אהרן

בתורה  הצאצאים להצלחת  התפילה היא  ונעלית  גבוהה שכ"כ המהרי"ד אמר עוד

ברמיזה  אם כי בפירוש, שמו"ע בתפילת הגדולה כנסת  אנשי תיקנוה שלא עד ויראה

('ÌÈ�ÂˆÈÁ'‰ ‰Ï ÂÏÙËÈÈ ‡Ï˘)' בתיבות  מודים, ודור בברכת לךלדור תהילתך ',נודה ונספר

עליהם... תמיד לך  שאודה בנים לי הב רבש"ע ומבקש כאומר שהוא 

איש' ב 'מעשה ˜ÂË)מובא  ÂÓÚ ‰"Á) גאלינסקי ר"י להגאון פעם אמר איש' שה'חזון

שאביו בזמן כי – בתשובה שחזר קיבוץ  בן ‰·ÂÁ¯)על Ï˘) הישר מדרך וירד החמיץ 

אביו ‰‡·)בכה Ï˘)כי הוא וכלל לאיבוד בדמעות. הולכות אינן Ù"‰ÎÏדמעות ÂÚÈÙ˘‰Â)

(Â„Î� ÏÚ.

רבות ישיבה בראשות  עמד שכידוע  זצ"ל לפקוביץ  יהודה מיכל רבי הגאון שח

שלימות משפחות וגם ונכד, בן אב – תלמידים של דורות עברו ידיו תחת כי בשנים,

אחים  של שלימה משפחה ויש פעמים כי ראה השנים וברבות אחים, וכמה כמה של

או  בלימודים אם מכולם יותר כ'חלש' שנראה אחד זולתי ביותר מוצלחים שכולם

ענינים, עפ"י בשאר יצא  ה 'חלש ' זה דייקא כי – פלא בדבר  הבחין השנים וברבות 

וה'עילויים ' ה 'מוצלחים' אחיו משאר יותר  מוצלח  ˘�Ù‰בתורהרוב  ¯Á‡ ¯·„ ÏÎ· Â‡)

(Â· ˜ÂÒÚÏ אביו ששפכו והתפילות  הדמעות  בזכות שהוא תאמר, בע"כ הדבר, וביאור .

כי מעל ואמו, יותר  דמעות ושופכים מתפללים  כזה  דופן' 'יוצא  בן על  כלל  בדרך 

המצליחים הבנים .שאר

החרדית' ה'עדה ראב "ד שטרנבוך  משה רבי הגאון כשישב שהיה מעשה

הטשעבינער  והקשה זצוק"ל, טשעבין גאב"ד הגאון של בשיעורו שליט"א  בירושלים

ברוב כהלכה תשובה מיד ענה והגר"מ הנלמדת, הסוגיא  על עצומה קושיא  רב

איננה  זו תשובה הטשעבינער לו אמר אופניו. על דבור דבר ויישב ופלפול חריפות

שבכתה  אמו של אלא  שלו איננה זו תשובה כי הסביר, לקחו שומעי ולפליאת שלך...

בתורה. צאצאיה להצלחת  שליש בדמעות 
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זושא רבי והרה"ק זי"ע מליזענסק אלימלך רבי הרה"ק  הקדושים האחים כשערכו

זי"ע מלעלוב דוד רבי הרה"ק  את הכפרים באחד פגשו 'גלותם', את זי"ע מאניפולי

גדול  ואור זכה שנשמתו עליו הרגישו ובקדושתם לימים, וצעיר רך ילד אז שהיה

ומצאו  לביתו, מיהרו להם הראה וכאשר מגוריו, למקום שאלוהו כן על עליו, שורה

אם  את שאלו שכן מכיוון ערב , עדי השדה בעבודת  שוהה הילד אבי – הבית  שבעל

שאיש  ואמרה, ענתה היא אך כזו. גדולה נשמה עם לבן שזכה האב' מעשי 'מה הילד

אחרי  רק מידי. לא ותו לתורה עתים וקובע ביום פעמים שלש מתפלל הוא , פשוט

הנהגה  איזו לו יש זאת בכל אולי ושוב שוב ושאלו הקדושים האחים בה שדחקו

-וזכנו  השבת' 'זמירות  בסדר באמרו שב "ק  שבכל האשה ענתה חשובה, נסתרת

ובמצוות בתורה עוסקים בנים ובני בנים ÌÂÈ')לראות ÌÂÈ '‰ ÍÂ¯·' ËÂÈÙ·) מעיניו יורדים

וצריך חלשות, ומתעלף נופל אשר עד ארוכה שעה במשך בוכה והוא דמעות , פלגי

האחים  כן כששמעו בשבתו. שבת  מידי מעשיו הם וכך  מעלפונו, ולהקיצו להעירו

כזה  מופלג בן להוליד זכה זה שבשכר הדבר', נודע 'אכן ואמרו תיכף ענו הקדושים

הכבוד. כסא מתחת  מאד ונשגבה גבוהה לנשמה שזכה מעידים פניו שקלסתר

והיה  עיה"ק , בירושלים אמת' 'שפת  בישיבת שלמד חו"ל מבני בבחור מעשה

ה"ה  דאז הישיבה' 'ראש אצל מאד ונתחבב עצום, ומתמיד נפלא כשרון בעל הבחור

תורה. בדברי הרבה עמו משתעשע  הישיבה ראש והיה זי"ע, מנחם' ה'פני הרה"ק 

אודות לשאלו הישיבה ראש אל נכנס בישיבה ובביקורו מחו"ל הבחור אבי הגיע פעם

כדר  בסדר...' הכל 'ב"ה ובפשטות בקצרה הישיבה ראש ויענהו בלימודים, ומצבו ךבנו

של  מחדרו האב משיצא בישיבה... הבינונים מן שהוא בנו על השואל לאב  שעונים

הרי  פלוני, של אביו אתה אה, – הישיבה ותלמידי רבני מכל שמע הישיבה ראש

וכו'... וכו' ובבקיאות  בעיון תורה, בדברי עמו מלהשתעשע פוסק  אינו הישיבה ראש

בקרירות כך  כל הישבה ראש לו ענה מדוע פליאתו, גברה כן, כי האב  מששמע

ממנו  הסתיר מדוע  ושאלו רה"י של חדרו על להתדפק  האב שב בנו. על ו'סתמא'

בסיפור  מנחם' ה'פני השיבה ראש ויענהו היא... טוב כך  כל כי בני מצב על מע"כ

שהיה. מעשה

פולין, לצבאות  גיוס גזירת  ישראל בחורי על ריחפה השניה העולם מלחמת לפני

אחי נקרא  ÏÚכאשר Ï„‚˘ ÔÂ˘‡¯ ‚ÂÂÈÊÓ „ÈÁÈ Ô· ‰Ï ‰È‰Â ,'˙Ó‡ È¯Ó‡'Ï ˘"ÂÂÈÊ· ‰‡˘È� ,Ì‡Ó)

(ÂÈÎ¯·הרה"ק אבי אל הרבנית  אמי נכנסה לצבא, להתייצב הי"ד טימקין לייבל הר"ר

'השי"ת בקיצור השיבה אבי אך מהצבא, שיפטר אותו שיברך זי"ע  אמת' ה'אמרי

בגורלו  יעלה מה – אחי של מצבו על ובוכה יושבת  אמי הייתה שכן מכיוון יעזור'.

ולשרת להתגייס עליו שיהא נראה היה כי בגשמיות , הן ברוחניות  הן בסופו יהא ומה

ישועה. לה הבטיח לא  שהרבי אחר ובפרט בצבא,
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אמי אם זקנתי Ï"ˆÊ)משראתה ÔÓ¯„È· Ó"È¯‰ ˜"‰¯‰ Ï˘ ¯·Á אמי (‡˘˙ של צערה את

אמת ' ה'אמרי חתנה - אבי אל ונכנסה ‡ÈÁ‰)מיהרה Ì‚ ‰È‰ צער (‡˘¯ את  והזכירה

בניחותא לה ואמר הרבי נענה בנה, בגורל יעלה מה החוששת  הרבנית בתה - אמי

כשנודע זמן אחר לצבא . יקחוהו לא בוודאי כי לדאגה מקום כלל אין ובהבטחה,

לאחותו הבטיח שאבי את(‡Ó‰)לאמי שטחה לצבא , הבן ילקח שלא  מפורשות

צער  הרבה ממנה חוסך  והיה מתחילה כן לה הודיע לא מדוע אבי בפני פליאתה

אמת' ה'אמרי אבי לה השיב נפש, וויינען...ועגמת דארף  מאמע ÍÂÙ˘Ïא ‰ÎÈ¯ˆ ‡Ó‡)

(‰È�· ÏÚ ˙ÂÚÓ„.

הבחור  את  לשבח רצה לא  שלכן הבחור, לאבי מנחם' ה'פני הרה"ק  ביאר בזה

ויתעלה  התורה, ואהבת לחשק  בנו שיזכה ולהתפלל לבכות  שימשיך  כדי האב, באזני

והיראה. התורה בדרך  מעלה מעלה




	עטיפה באר הפרשה קטן_ללא גלישות
	עמוד כל הזכויות לשה''ק
	Page 1

	29-30 1
	5-בהר'ב' 2-30



