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á÷ò úùøô

מאתו הכל  - חיל  לעשות  כח  לך הנותן הוא כי 
יתברך

ïúùøôá(æé-ãé ç)'ä úà úçëùå êááì íøå
úéáî íéøöî õøàî êàéöåîä êé÷åìà

éãé íöåòå éçåë ,êááìá úøîàå ...íéãáòààààäùò
.äæä ìéçä úà éìíãàä ñôúé àìù åðøäæåä ïàë

íöåòå åçåëù úåáùçî áåùçì - äøéôëä 'úùø'á

ìëá çéìöäìå ìéç úåùòì åãòá åòééñå åîøâ åãé
'äçìöä éøòù'ì çúôîä éë òãé àìà ,äðôé øùà

àåä ä"á÷ä éãéáááááåçåëî àì äëøáäå äáåèä ìëå ,
íéîùä é÷åìà 'ä úàî àìà åì åàáââââïéáé àìéîîå .

åéúåéåëøèöäå åðåæî ìò ììë âåàãì àìù ,êãéàì íâ
éãéá íééåìú íãà ìù åúçìöä éëøã ìë éøäù

ä"á÷äãããã,ìåëéáë 'úåáåè íéãé'á àöîðë àåä éøäå ,

בחז"ל א . מצינו  È„.)הנה  'טומאת(˘·˙ עצמינוידיים שגזרו  לטהר נצטווינו עת בכל גם ענינים , כמה  לגבי '

נטילת כלידיים ע"י או  הראש  את ולא הידיים את דווקא את נוטלים מדוע  לבאר מקום  ויש  במים ,

מחשב שהוא במה  כי האדם , וטומאת טהרת עיקר תלויה  ב'ידיים' אכן, כי ביאורו , וידוע  אחר. כוחי איבר

הזה  החיל את לי עשה 'ידי' ומעשיועוצם –ידיו . צרכיו כל  לו וממציאים  אותו  מפרנסים הם  להתפאר

הם הללו  'ידיים ' לאידך, אלו. אוון ממחשבות ידיו ' ולרחוץ 'ליטול  ועליו  אותו מטמאות הללו מחשבות

הכל אלא פרנסתו לו הביאו  ידיו שלא כשיכיר – טהרתו  ייקרא...בידי עיקר טהור טהור לזה (ÈÚ'שמים

(·Ó ˘Â¯„ ı"È¯‰Ó ˙Â˘¯„ 'ÈÚ .Ê"Ò¯˙ ‰Âˆ˙ '¯Ù ,¯‚È‡ ‡"¯‰Ó ˜"‰¯‰Ï ‰„Â‰ÈÓ Ë·˘.

לאחינו רפואה  בעניני ועזר בסיוע רבות העוסק בארה "ב בישראל גדול חשוב מרב נחמד דבר ושמעתי

לב' 'התקף  ממכריו אחד עבר פעם  כי ישראל , ‡Ú˜‡Ë)בני ı¯‡‰),להצלתו במהרה  חשו אשר ההצלה  אנשי ,

הרפואה, חכמי לו  ענו  הבריאה, בידי תבדקוני ומדוע  בלב, לקיתי הרי ה'חולה' נענה  ה 'דופק', את בידו  בדקו

כדברך, בלבךאכן, הנעשה כל  את רואים היד  את על  נראה  – האדם  של  בידו  ונאמר, נענה  אנו  אף ,

אלא  שאינם הבנה מתוך – לפרנסתו  לעבוד ידיו על  הוא מצווה  כיצד האדם , של  ובמוחו  בראשו הנעשה

להיפך. ח"ו  או  טרפו , לו  להביא המקום  שלוחי

ההצלחהב. והעושר, החיל לו  בא עצמו שבכוחות האדם  ידמה אשר עד ישקוט  ולא ינוח  לא היצר כי

'כוחי שהפסוק  צדיקים, אמרו  וכך עושהו. אלוקיו את מאתו  משכיח הוא ובכך ידי'ועוצם והכבוד,

את  רואה שאינו כסומא להיות אדם  של עיניו עוצם היצר כי עיניים', 'עצימת לשון' על  הנופל  'לשון הוא

אלא 'מאומה ' עושה  שאינו לדעת לפניו , עולמים...אשר לחי והחוסן  החיל 

המשנהג. דברי על אמרו  ˜Â.)וכבר בטוח(·"˜ שהאדם  סח ' אתה מה יודע איני אומר והלה  בידך לי 'מנה

'והלה ואילו  לי, אתה חייב שפע וכך כך בידך', לי 'מנה - לבוראו  טוען שהוא עד ובזכויותיו בעצמו 

אותו, עשית בכוחי שעשית טוב דבר כל  כי סח', אתה  מה יודע  'איני לו ואומר לו עונה  הקב"ה אומר'

מהקב"ה בא לו  אשר השפע שכל להכיר האדם , עבודת זוהי מאומה ... לך חייב איני הוא, שלי לך אשר וכל 

חינם . ובמתנת עליון בחסד עמו וייטיב הטיב שהוא

דוד'ד. 'חמדת בספר כתב ÈÏ)נוראות ‰·‰ ‰"„· ‡ˆÈÂ)שומעים מדוע  זי"ע, מקאצק  הרה"ק  מפ"ק  ששמע  מה

הארי  את משביע הקומץ אין ב'השתדלות' ולילה יומם  עיסוקנו  אחר אף  - לומר המתאוננים רבים  אנו 

רב  אוי, הצטרכויותינו , מכפי מחצית כדי כי אפילו  ואין... לחם מבקשים  עוללים ראש, למעלה הוצאות ו 

יבין  באפיו  חיים  רוח נשמת אשר וכל המרובים, ובחסדיו בו  עצמם תולים  בריותיו  שיהיו  הבורא רצון

הקב"ה עשה  כן, על כלל. 'עבודתו ' בזכות חיותו  ואין מאומה, לו  אין יתב"ש  ועזרתו עוזו מבלעדי כי וישכיל

חסרון  כל  עם  שהרי – העולם' את 'הזן הקב"ה  בניסי יכיר אז 'הוצאותיו', מכדי 'הכנסותיו' שימעטו 
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éîìùåøéá åøîà êëå(â"ä ã"éô úáù)áåúëä ìò
ïúùøôá(åè æ)'éìåç ìë êîî 'ä øéñäå'éìåç ìë

ïåéòøä äæ -äâàãä øîåìë ,ääää.á÷ò - äùøôä øàá

åðéöîåïúùøôá '÷ä 'íééçä øåà'ì(úøëæå ä"ã)ìò
÷åñôä(çé ç)éë êé÷åìà 'ä úà úøëæå

çëù íà äéäå ...ìéç úåùòì çåë êì ïúåðä àåä

יכיר  אם  מעתה , אמור ללבוש . ובגד לאכול לחם  משפחתו ולבני לו  ויש וקיים , חי הינו עדיין הכנסותיו 

בשופי  רוויחי במזונא הברכות ממעון ויתברך לו ירווח לו, הייתה ה ' מיד הכל  כי דבר בראשית מיד האדם

עצמם שתלו  ומכיוון בו, עצמם בניו  יתלו  למען אלא קרובו, עם בניו  נפשות בעינוי לה ' חפץ אין כי ובנקל ,

חובתם . ידי יצאו  בו

כן ה . ואם בך', ישימם  לא ידעת אשר הרעים מצרים  מדוי 'וכל  פסוק באותו נאמר שהרי בזה , וביארו 

ואעפי"כ מיחוש, ולא מדוה כל  לו  שאין אדם שיש  אלא חולי, כל ממך והסיר שוב לומר הוסיפו מדוע 

ומרוב וכיו"ב, אותו  תקפה פלונית מחלה  כי בדמיונות מלא ושגיונותהוא ממשדמיונות  כבר הוא הרי

יהא  תמיד אלא האדם  לב על הדאגה  תעלה  שלא מיוחדת בברכה משמים  אותנו  בירכו כן על  חולה...

אלוקיו . בה' להתחזק  בכוחו

הם... חולי ממיני זה  גם  כי – דאגות ושאר הפרנסה , על  'הדאגה' עצם בזה  נכלל  הדברים,גם  כלל 

ושעה  עת  בכל מחסורנו לכל  הדואג ממעל בשמים לנו' יש ו'אב  לדאגה, מקום כל  אין  כי בקרבו ישריש

שעה  לאותה וצרכיו מצבו כפי איש איש בליעה "ר – צאצאים בעשרה שנתברך יהודי פעם  אמר וכבר ,

ל 'חשבונו ' נכנס שנה  ובכל בעזרו הקב"ה והיה  שנים, לב' אחת חתונה  – שנה כעשרים  במשך להשיאם  וזכה

שנתיים מקץ  ויהי כולם , את והשיא שזכה  עד תורו ... כפי אחד כל  - הבת או  הבן לנישואי הדרוש  הסכום 

Ì‡È˘‰Ï)ימים ˙Â�·Â ÌÈ�· ÂÏ ÂÈ‰ ‡Ï ¯·Î˘Î) מידי היום  עד לידו  שבא הנכבד הסכום  'אותו ' על היהודי המתין

והקב"ה השמים, מן ומדוד קצוב שהכל הבין אז אלו , למעות זכר כל אין כי וירא ימים ... שנתיים תקופת

הצטרכויותיך. כל  את הנאמנים שליחיי ע"י לך אשלח  העת בבוא - מלבך' דאגה 'הסר הנה לאדם, אומר

הר"ן דברי את ÈÚ"˘)ויזכור :ÁÈ ˜"ÂÓ '·˜ÚÈ ÔÈÚ' ÏÚ 'ÛÒÂÈ ıÚ'· ‡·Â‰)שאמרו ז"ל  דבריהם יום(˘Ì)על 'ארבעים

ענין  מה הר"ן ומבאר לפלוני...' פלוני שדה  לפלוני, פלוני בת ואומרת, יוצאת קול בת הולד, יצירת קודם 

שדה לתת נהוג היה ימים  שבאותם אלא הולד. יצירת קודם יום בארבעים  כבר השדה אודות ההכרזה 

צאצאיו להשיא רב כה ממון לו  מנין ודואג בביתו ה'מחותן' לו  יושב והנה  הבת, בנישואי ·ÏÏÎכנדוניא ÔÎÂ)

(ÂÈ˙Â�ÂÊÓ ÏÚ, ומה לפלוני' פלונית 'שדה הכריזו ובתך  בנך  של יצירתו קודם יום ארבעים כבר אמרו, לזה

זאת גם ואף נימא, כמלוא אפילו מועילה איננה שהדאגה לדעת  תשכיל לא מדוע כך... כל דואג לך

לגמרי  מיותרת ולכלשהינה פרנסתו  די ואיש  איש  לכל הנותן הוא הוא והקב"ה מלפנים  נקצב כבר והכל ,

מחסורה . די וגויה  גויה

זצ"ל רבינוביץ יהודה  רבי הגאון ביאר נחמד Ï"˜ÂˆÊ)ביאור ÔÈ·Ú˘ËÓ ˜"‰‚‰ È„ÈÓÏ˙Ó)בפסוק(‡È ‚˜ ÌÈÏ‰˙) כי'

ה על  שמים וביאר,כגבוה יראיו , על  חסדיו גודל עם  השמים לגבהות ענין מה  – יראיו' על חסדו  גבר ארץ 

במקום כי לו  נראה למולו, אשר והגבעות ההרים לנוכח ומביט  בדרך המהלך עולם , של מדרכו הנה כי

מ 'אותו אלא נראה  אינו  זה  כל העולם ', 'סוף  הוא שם – לזה  זה נושקים  וארץ שמים  אשר מקום פלוני

כי  בידו , הייתה גדולה שטעות לראות יווכח  מקום  לאותו  יתקרב כאשר אבל  שם , עומד הוא אשר מקום'

ואף העולם', 'סוף באמת הוא פלוני במקום  כי לו  נראה מקום ומכל  עומד, הוא עולם  של באמצעו  עדיין

מרחק הוא רחוק ועדיין בדמיונו שנתבלבל לראות יגלה שוב אז כי מקום, לאותו  שיגיע עד אלא אינו  בזה

כיו"ב עולם . של לסופו יגיע לא לעולם  כי ושוב, שוב לראות יגלה  וכך העולם'... מ 'סוף עלרב חסדו גבר

העבר...יראיו  בלילה  בני את לארס  זכיתי טוב...' מזל טוב... 'מזל  ומכריז  לביהמ"ד אדם משכים חזי, פוק  ,

אלא, זו... קשה  שאלה  שאלתי בחלומי אני אף אכן, ה'מחותן' לו  אמר מנלן', 'וכסף  הטוב ידידו וישאלהו 
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íéäåìà éøçà úëìäå êé÷åìà 'ä úà çëùú
íéøçà,ùåøéô .ì"æå ,ìò åáì úúì íãàä êéøöù

åì äúééä 'äî éë åúáåèíãàä øéëéù - äæ øáãå ,
ãéîú åðøøåòé ,àåä íéîù úðúî åì øùà ìëù

.åéìò åúçâùäå åàøåá øéëäìúåìåáçú úìéçúå
ñðëé äæ êøãå äæ øáã åçéëùäì àåä íãàä øöé

åãáàìçëùú çëù íà äéäå' áåúëä êîñ äæìå .
,'íéøçà íéäåìà éøçà úëìäå Y êé÷åìà 'ä úà
,åì áéèéîä àåä 'äù äáåèä úòá çëùù øçàîù
éùòîå åìîòî åì àá òôùä ìëù åúòãá áùçå

úà éøîâì çëùù êë éãéì àá ïëì ,øàôúäì åéãé
.åé÷åìà 'ä

ïéîàéå,'åéãé éùòî'á óà Y íìåòá äùòðä ìëù
ìòá' éøáã íéòåãé .äîä 'ä éùòî úîàá

'øåàîäéøáãá àáåî ,ó"éøä éôãî æ"è óã úáù 'äøéë' ÷øôá)

(çñ æðø à"îøäúà âðòì ì"æ åðéúåáø úð÷ú' ì"æå
êéøö úáùá ïéîç ìëåà åðéàù éî ìëå ,ïéîçá úáùä
âðòî åðéàù éîù ,ùåøéô .'ïéî àåä íà åéøçà ä÷éãá
,úáù áøòî ìéùáúä úðîèä éãé ìò úáùä úà

מהוצאות  כשליש המכסה  סכום  איזה בידי ועלה  מפתי חסכתי חיי ימי כל משך כי במקצת, חלומי  שפתרתי

ו 'קבצנו בהם  משתמש  ואינו  מ ....' 'פיצויים המקבל זקני ועל העשיר דודי על תקוותי שמתי בנוסף  הנישואין,

ÌÏÂÚ)יחד' È‡· ÈÙ· ¯Â‚˘ ˙ÂÁˆ„ ‡�˘ÈÏ) ושוב בנו, את השיא והלה  ימים  עבר ההוצאות, רוב כמעט ... בידי יהא

יקירי', 'מחותן ושאלו בשנית, רעהו  ויבוא שידוכין, בקשרי בא השני שבנו טובה' ב'בשורה  לביהמ "ד בא

איזה לעצמי בניתי עדיין ראשון' ב'זיווג שאם אגיד, האמת המחותן, ויענהו הוצאותיך, את עתה תקח מנין

�È˙)'פלאן'ÎÂ˙)אנה יודע  ואינני סתום ' 'מבוי בפני אני עומד עתה  לי... הדרושות המעות את משם  להשיג

וכמעשהו ובשמחה... בששון שנערכה הנישואין שמחת גם  עמם  ואתם  קיץ כלה  קציר עבר והנה  בא... אני

היה שנגמר 'שידוך' בכל כי הנסיון' 'בעלי כל  ויעידו  וכו '... וברביעי בשלישית מעשהו כך ובשנית בראשונה 

לקמן  אבל העולם '... 'סוף הוא כאן שלא מגלה הינו ולבסוף העולם ' 'סוף יהא שכאן לאדם מתחילה  נראה 

כי  לשם, יגיע  לא לעולם ובאמת העולם , לסוף הגיע  לא שעדיין לפעם  מפעם  מגלה הוא וכך מקומו , הוא

שעה . ובכל  עת בכל  צרכיו כל לו וממציא ידים בשתי נושאו  שבשמים אביו

ולרש השמיני, בנו  נישואי לפני עומד שהוא בפניו קבל  זי"ע צדק' ה'צמח בעל  הרה "ק מחסידי אחד

איני  - אגיד האמת החסיד, ענהו  הקודמים, צאצאיך בנישואי לימינך עמד ומי צדק' ה 'צמח  שאלו כל, אין

בטח אותך, יעזוב שעתה  תחשוש  מדוע  עזרך שהקב"ה  הנה  עד ראית אם  צדק ', ה'צמח לו אמר יודע,

הימים . כל  סיפוקך כדי לך לתת יוסיף  ובוודאי יעזבך, ולא יטשך שלא בה'

לפניו וסיפר זי"ע  לופיאן אליהו רבי הגה "צ המשגיח אל  שפנה  חסידים ' 'כפר ישיבת מבני בבחור מעשה

החליט מדוע המשגיח שאלו  ב'השתדלות'. לעסוק ולצאת המדרש  בית כותלי את לעזוב במחשבתו עלה  כי

לפרנסם, למעות ואצטרך ובנות בנים לי יוולדו  ובעזהשי"ת זיווגי, את ה ' לי יזמין בקרוב הנה הבחור, ענה  כן,

הבחור  ענה  למז"ט , תינשא שאכן הבטיחך ומי ושאלו , המשגיח פתח  מעות... לחסוך עלי מעתה  א"כ 

בבוא  אנשא אני שאף אנכי מאמין מהם, נשתניתי ומה בשעטומ"צ נישאים  עולם באי כל הלא ואמר,

הבחור  ענה  כבר כאן ובנות, בבנים להיפקד שתזכה  בעדך ערב מי – דבריך לפי ואף  המשגיח , הוסיף  העת.

ומאמין  קיימא בר זרע לאדם לו  שיש  עולם  של  מדרכו הלא חלילה, המשגיח אותי מקלל וכי קל, בחרון

עתה אלה. כל  את לפרנס בכדי כפיים  ביגיע  לעבוד לצאת לי הניחה  ועתה להיפקד, אנכי אף  שאזכה  אנכי

– ואמר המשגיח דאגותיךנענה  ויסתרו דעתך תנוח דבריך כדרך מתוך שתינשא אתה  מאמין הנה , כי ,

הקב"ה שיחיש מאמין, אינך אחד בדבר ורק עולם , של  כדרכו  בצאצאים  שתיפקד אתה  ומאמין אדם , כל

העולם ... באי כל  את ומפרנס הוא שזן כפי פרנסתך את
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ì"æç éøáãá ïéîàî åðéàå àåä ïéî àîù ïðéùééç
øåîç òåãî ,øåàéá êéøöå .äðîèää úà åøéúäù
ïéî àîù ïðéùééç' åéìò åøîàù ãò êë ìë øáãä
åà úáù úåëìäá íéðéã øàùá ïë åøîà àìå ,'àåä

îá.äøåúáù úåøçà úååö

øàáîåò"éæ à÷ñéìî éáö éáø ÷"äøäøùéä øåà)

(è"ë÷ 'åîò ,áåèäåéîé úùù êùîá éøäù ,
ìëå åúñðøô éðéðòá íãàä ÷ñòúî äùòîä
- åúçìöä ìò áåùçì àåáéù íéîòôå ,åéúåéåëøèöä
,êãéàì ,'äæä ìéçä úà éì äùò éãé íöåòå éçåë'

êë ìò åáø÷á åáì øáùé çéìöî åðéà å"çùëàåäù

ìëäù øëåæ åðéàù øçàî úàæ ìëå .çéìöî åðéà
ãñôää åà çååøä úà äìåú ïë ìò ,åì àá åúàî
Y òåáùá ãçà íåé àøåáä åðì ïúð äæì .åîöòá

Y ÷"áùä íåéàúåðîéäîã àîåé(äðåîàä íåé)íåéáù

ïéàå ,ìòîî íéîùî ìëäù åîöòì íãàä øéëæé äæ

åãáìî ãåòåéðéðò øàùå äñðøôá åúåìãúùä ìëå ,
íà éë íðéàúåøøåòúäåìéàå ,åéìà øáãä àåáéù

ãñôäá åà äçìöäá Y úåàöåúä.àåä 'ä ãéî ,
úåäî åäæ éë ,ìéùáúä úðîèäá äæ ïéðò åæîøå
äáù ìéùáúä ïéàù äøéã÷ íéðéîèîù - äðîèää
ìéùáúä úðëä øîâð åîöòîå ,äëøö ìë ïëåî

åëøö ìë äìéëàì ïîåæîå ïëåî äùòðåúìåòô àìá

ììë íãàäåúñðøôì 'åéúåìåòô' ïéðòì ãîìé äæîå .

,øáã úìéçúå úåøøåòúä àìà íðéàù ,ìåçä úåîéá
êëìå .íä êøáúé åúàî - úåàöåúä ìáààìù éî

úáù áøòá ïéîçä úà ïéîèäïéáî åðéàù åðééäã Y
,ìéçúî íà éë åðéà íãàäù - äðîèäáù æîøä úà

,àåä 'ä øáãá äëàìîä øîâåàåä àîù ïðéùééç
ïéîíé÷åìàä àåä 'ä éë' äðúéà åúðåîà ïéàù -

'ãåò ïéàåååå.

קושיותיו מכל ייפטר  באמונתו – עוד תקשו לא 

ïúùøôá(æè é)íëôøòå íëááì úìøò úà íúìîå'
ìâã' ÷"äøä øàéáå ,'ãåò åù÷ú àì

ò"éæ 'íéøôà äðçîíùá ãåã éøáã éèå÷éì ,ïúùøôá 'ééò)

(ò"éæ áåìòìî ãåã éáø ÷"äøäíãà ìù åéúåéùå÷ ìëù
úà ìî àì ïééãòù ïîæ ìë ÷ø íéàá ,'ä úâäðä ìò

øùàë éë ,åôøò úåéù÷íëááì úìøò úà íúìî
íëôøòåáåù -ãåò åù÷ú àìíëì åéäé àì Y

úåéùå÷å úåìàùææææ.

áúëåâ"îñä(æé ïîéñ ïéùò)ïúùøôá ÷åñôä ìòç)

(äúà ùéà øñéé øùàë éë êááì íò úòãéå
úà ÷ãöì äùò úåöî .ì"æå ,êøñéî êé÷åìà 'ä åðá
êááì íò úòãéå' øîàðù åì òøàéù äî ìë ìò ïéãä
,'êøñéî êé÷åìà 'ä åðá úà ùéà øñéé øùàë éë
åðééðò àåáé àì íà ...íéáøì äæä äùòä éúùøã
éë åáìá áùçì äùò úåöî ...áåèá íãà ìù

åéðééðò åðúùð åúáåèìçççç.

לאדםו . שמרמזין קדישא', 'עתיקא בחינת כנגד שהיא קודש, בשבת היום  בסעודת ה 'חמין' אוכלים  ולכן

החילות  לטוב – בעדך יגמור שהוא ה ' על ותסמוך משם, מקומך 'תעתיק ' עתה  השתדלות, לעשות

'והיה פירוש  וזה והיינועקבלך , קדישא', עתיקא 'בחינת ר"ת עקב – מהלבתשמעון' הנעתק ישן  דבר

מאליו  ונשלם מאדם הדעת  .בהיסח

אומרז. היה זי"ע  חיים' תירוצים...ה'חפץ  לו יועילו לא מאמין  שאינו ומי קושיות, לו אין  שמאמין  מי

(·˜Ú '¯Ù '‰�È·Ï Ì‡'· ‡·Â‰).

‚)בפרשתןח. Á)הרה"ק ומבאר האדם ', יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה  לבדו  הלחם  על לא 'כי

זי"ע  דושינסקיא ÏÚ)מהרי"ץ ÈÎ ‰"„ ·˜Ú ,ı"È¯‰Ó ˙¯Â˙) כאשר לו  תבוא אדם  של  נפשו  ושלוות שחיותו

שבכל  - מוצא' כל  ובמאמרהמוצאות'על  בציווי נעשה הכל  - ויאמר יענה  ה'אותו , מונהג פי הכל .

בזאת  ולברכה . לטובה פרטית האדם בהשגחה  ותשלוויחיה דעתו  תנוח בזה  כי 'חיים '. שמם כאלו חיים ,

ויתעלה . יתברך בה' התמה  אמונתו  ידי על נפשו 
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,ïëàé"ò àìà åæ äâøãì íãàä àåáéù øùôà éà
øéëîå äîéìù äðåîàá ïéîàîä éë ,äðåîàä
éî ìòë íéìäðúî åééç äðåîàå úîàá åàøåá úà
àì íéøåñééå úåøö å"ç åéìò åàåáé íà óàå ,úåçåðî

àì åùôð úååìùå ,åéúåðåúùò ãáàé àìå âàãé
øåáéâä ìåãâä ì÷ì åúòðëä êåúî éë ,ãáàú

àøåðäåèèèèéë äøåøá äòéãé êåúî äáäàá íìá÷é
.àåä åãáì 'äî

הלה פרע לא ועדיין הפירעון' 'זמן עבר וכבר ביותר, גדול  סכום  לחברו  שהלווה אחד, יהודי לי סיפר

הדברים פני הגיעו  וכבר הלוואתו , את כבר שיחזיר המלווה  הפצרות לכל לבו  שת לא ואף חובו , את

זאת  גם אך לפליטה , לו יהיה  הנשאר הפחות שלכל כדי מהסכום , ניכר חלק  על לוותר המלווה שהסכים 

היה שלא עקא דא אך הכנסה ', ל'מס מיסים לשלם המלווה של  זמנו הגיע שעה  באותה הלווה . שילם  לא

להיפטר  בכדי ממון לווה  ואף  נפשו , בעד לו אשר כל  נותן דעת בר שכל  ואף  המיסים , את לשלם בידו 

אחר  המס, את שילם ולא הדבר את הזניח  ובלבוליו  טרדותיו מרוב אמנם  המס, את הדורשות מהרשויות

כל של המס מתשלומי לגמרי הפוטרו  סעיף  איזה שמצא לו  ובישר שלו  החשבון' 'רואה  אליו  פנה זמן

החוב  כל  את לו  החזיר והלווה הימים ארכו לא והנה  זו, בבשורה הסוחר אותו  שמח שמאד וכמובן השנה 

בזמנו ההלוואה  את מלהשיב הלווה במניעת דייקא אדרבה, כי היהודי הבין אז האחרונה, הפרוטה  (Û‡Âעד

(Î"ÓÁ‡Ï ·¯ ÔÓÊחובו את משלם  היה  ומיד דעת' כ'בר נוהג היה  הרי בידו  מעות היו אם  כי כספו , ניצל

שעלי  ידעתי ולא הפירעון, איחור על הצטערתי ומכאוב צער כמה הבט הסוחר, ואמר המס. לרשויות

שיוכלו הראוי העת לכשיבוא הסכום  כל את עבורי 'שומר' אלא אינו כי מתעכב שהוא יום  בכל לשמוח 

בידי. להישאר המעות

למוניתט . נכנס אשר  בעת אחת שפעם זי"ע  מבעלזא מהר"א הרה "ק על  לכופף(ÈÒ˜ÚË)מסופר והוצרך

הרכב לתוך להיכנס  שיוכל  ‰Â‡ÈˆÓ˙)עצמו  Á¯ÂÎÓ ‡Â‰ ÍÎ)האדם ברצון אם וראו, הביטו ואמר, נענה

– זקופה  בקומה מעמדו על יישאר ואם להיכנס , שיוכל  בכדי תחילה הראש לכופף עליו  בדרכו להמשיך

את  לעבור ברצונו אם בענינו , ואחד אחד כל יצא, כולו הכלל  על  וללמד הנרצה . למקומו  יגיע לא לעולם 

י  אז ואו עצמו, לכופף עליו  ובטח, השקט ושלוה בשלום שלוחייו  על  יעמוד אם אך בשלום , 'ליסע' וכל

ושעל . צעד כל  על  ונכאוב צער ימצאוהו

פסיעה בכל  כי בדרכו לעבור בידו עלה ולא עבות ליער שנכנס לצבי משל  המוסר, בעלי אמרו  וכבר

שב  מיד אחד מעץ שנשתחרר וברגע הענפים , את לנתק  כוחו  בכל וניסה  העצים , בסבך קרניו  נסתבכו 

לא  היער ועצי יכלו ימיך הרי שכמותך, טיפש  לו, ואמר אחד בו שפגע  עד נוסף , בעץ בקרניו  להסתבך

ÁÂÓˆÏ)יכלו ¯ÚÈ‰ ˙ÏÈÁ˙·˘ ÌÈˆÚ‰ Â·Â˘È ¯ÚÈ‰ ÛÂÒ·˘ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ˙Â¯Î˙˘ „Ú ÈÎ)תוכל ואז  קרניך את נא קצוץ  – איעצך ,

ומפריע . פגע באין ביער להלך

זקנו אל פעם  נכנס שש  כבן בהיותו שבינקותו זי"ע , ממאכניווקא מאיר יוסף  רבי הרה "ק על מסופר

הלכתי  היום הנכד ענה  היום, באותו  מעשיו  על  שאלו  וזקנו זי"ע , מסקווירא יצחק  רבי הרה"ק  הקדוש

אמנם, לראותו. ורצוני חפצי וגבר שם נמצא הנביא שאליהו אומרים שמעתי כי הבהמות', ב'שוק  לבקר

לקחתי  אחד 'מוסר' רק  לראותו , בידי עלתה לא זאת ובכל גבוה, עמוד על  עליתי ואף השוק בכל חיפשתיו

נחבלים הם הרי להישמט, כוחם בכל  ומנסים  המוכר תחת נכנעים  שאינם  שהבהמות ראיתי כי משם ,

גופם, ובריאות בשלימות נשארו  עצמם והכניעו  שמסרו השוורים  ואילו לצורך, שלא ומכות יתירות בחבלות

יותר  נחבל הוא בזה  ובהכנעה, באהבה  מקבלה ואינו לפתחו, נוחתת שצרה בעת שהמתעקש למדתי, ומזה

מכל ויינצל טוב, ברכות תקדמנו אזי יתברך, מאתו  שהכל באמונה באהבה, הכל את מקבל אם  אך ויותר,

- לו  אמר נכדו , מפי יוצאים  אלו דברים  מסקווירא הרה"ק  כשמוע  היתרות. למדתהמכות זאת  אם בני,

אותך ראה הוא מקום מכל הנביא, אליהו את  לראות זכית  לא אתה שאכן , לי ברור .שם
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מצפה הקב"ה  כי  – ברוחניות אף  בחלקו השמח 
הוא באשר יהודי כל לעבודת

ïúùøôá(èé ç)'ä úà çëùú çåëù íà äéäå'
ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä äá øàéá ,'êé÷åìà

ì"æç åøîà äðä éë(â áî ø"øá)ïåùì àìà äéäå ïéà'
ãîìì áåúëä àáå ,'äçîùäéäå'ùY 'çåëù íà

å"ç óåñáì ,äçîùä úãéîá âåäðìî çëùú íà
'êé÷åìà 'ä úà çëùú''÷éù í"øäî éèå÷éì'á àåä ïëå)

('÷ä éãåäéä íùáéééé.

ãåòéåöî ïåùìî çëùúù ïé'æåøî ÷"äøä øàéá
íà - 'çåëù íà äéäå' åøîåà åäæå ,çéëùå
úà çëùú' ,êìöà äéåöî äéäú äçîùä úãéî

.êìöà éåöî ä"á÷ä äéäé Y 'à"ä

øáëå'úàæ ïåøëæ' øôñá áåúë àöîðãåò ä"ã á÷ò)

(äéäåäöåøù éî' ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'äì
.'äçîùá úåéäì äàøé äðéëùä úàøùä ãéîú

äçîùåäòéãéå åúðåîà êåúî íãàì åì àåáú åæ
÷ø ,íåìë äùåò åðéà åîöò àåäù äøåøá
,íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå äùò íéîìåò ìë àøåá
àìéîî ,åúñðøô úáö÷ úà éç ìëì áöå÷ä àåäå
øéùò ïéà' æàå ,'ä åì ÷ìç øùà å÷ìçá çîùé

ì"æ íøîåàë ,'åúåøéùòë(à ã úåáà)øéùò åäæéà'
.'å÷ìçá çîùä

êëåò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîàäùî úåøîà àáåä)

(á÷òïúùøôá áåúëä éøáã ìò(èé è)éë'
éúøåâé éë' øîà àìå ,'äîçäå óàä éðôî éúøåâé
ìë ùåùçì êøåö ïéà åîöò àèçäî éë ,'àèçäî
ä"á÷äå ,äáåùúá áåùì àèåçä ãéá ïééãòù ,êë
úàæî ìáà ,íéáåøîä åéîçøá åðååò ìò åì øôëé

- ùåùçì ùéóàä éðôîúà ãéøåé àîù ,åôà
õøàìàøà èòåå øò)(æàð éã ïòæàì ôøîåì åáø÷á ìåôéå

ãåáòì éúìåëéá ïéà éë ,íéøåîà íéøáãä éìà àì
úãåáò ìòå åéìò ììåâä úà íúåñ äæáå ,'ä úà
øùàá ãçà ìëù úòãì éãåäéä ìò úîàáå .åìù 'ä
åðéàù áåùçìî äìéìçå ,àøåáä ìöà áåùç àåä
åãáòì åùôðå åçåø ÷æçúú äæáå ,äîåàî äååù

íìù ááìáàéàéàéàé.

ãåòò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä øîàïëå ,úåáà)

'äùåã÷å äçåðî'á ïëå ,úçîùå ä"ã àåáú éë ù"àôúá

(à"øâä íùá â"ë á"ç äøåúä øòù ,ïé'æàìàååî ç"øâä ãéîìúì

íéîëç åøîàù äîù(à ã úåáà)çîùä øéùò åäæéà'
íãàä àäé äæá óàù ,úåéðçåø ìò íâ éà÷ 'å÷ìçá
,åéìò àáä ìë ìò ïðåàúé àìå å÷ìçá çîùå ùù
'äì íéìòô óéñåäì ÷æçúäì êéøö éàãååù óàå

éðçåøä åáöî ìò áöòúäìî å"ç ìáà ,åúøåúìåáéáéáéáé.

רגשותי . להביע שביכולתם החיים ' 'בעלי כל  של  מטבען כי הבהמה ' מן האדם  'מותר נמצא כאבובזה 

שמחה  רגשי להביע בידם אין אך ויללה , פנים בבכייה  ובהארת פיהם עשהבשחוק בצלם 'כי והטעם, ,

האדם ' Â)את Ë ˙È˘‡¯·) הנובעת הנפש שלוות מתוך הבאה  ושחוק  פנים ' 'הארת שייך האדם  בבני ורק  ,

וזכה . תמימה אמונה  מתוך

בפסוקיא . ביאר זי"ע ממעז 'בוז  ברוך רבי ישראלהרה"ק  הישראליועתה לאיש אומר הקב"ה שהיה - מה

לךהיה  אומר זאת רק  Ú˜·)ישראלתהיהמעתה , ,˘„Á‰ ‡¯Â‰�„ ‡�ÈˆÂ·).

תרפ"ג,יב. בשנת בווינא הגדולה לכנסיה זי"ע אמת' ה 'אמרי הרה "ק עם  יחד נסע זי"ע חיים' ה 'חפץ הגה"ק 

תדבקון' ובו תלכו ... אלוקיכם  ה ' 'אחרי כתוב בתורה הנה  מגור, הרבי את חיים ' ה 'חפץ שאל  בדרך

(Á ‚È ‰‡¯ '¯Ù)חז "ל אמרו  שהרי ביאור צריך ולכאורה ,(„ÂÚÂ ,‰ „Ó 'אחרי'(·¯"¯ סמוך 'אחר' שנאמר מקום  'כל 

לכאורה שנראה תלכו  ה ' 'אחרי' אמר ומדוע שהכתוב מופלג', חיים' ה'חפץ  ותירץ מה ', להתרחק שצריך

ה ' 'אחרי אז גם  רב, מרחק  יתברך מהבורא ו 'מופלג' מרוחק שהינו בנפשו  מרגיש כשאדם שאף  לומר בא

דרך  פי על  תירוץ  אענה  לכבודכם  ואמר אמת' ה 'אמרי נענה ה ', מקרבת להתיאש  בלא תלכון', אלוקיכם 
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ïëåò"éæ ÷ñôòèéååî î"îøä ÷"äøä ùøåôî áúë
(á"ë áúëî)÷ñòá ,éùôð éãéãéì úéììë äáåùú

úåáùçîä ìò íé÷òåö íéáø øùà äãåáòäå äøåúä
íéçîù íðéàù àåä äáéñä úååäúäå ,úåøæ

äøåúá ìåãâ ììë äðä éë ...íúãåáòáçîù úåéäì

íàå èòî íà äãåáòå äøåúä ÷ñòá íâ å÷ìçá

åòéâé éúî øîåì éåàøäî éàãåå ...åðîî äðäéå äáøä

ãåàî çîù äéäé ä"ôàå éúåáà éùòîì éùòî
...åéùëò ìù åúãåáò ÷ñòá

התפילה זו – לבבכם  בכל  ולעבדו

ïúùøôá(âé àé)ì"æç åùøãå ,íëááì ìëá åãáòìå
(.á úéðòú).äìéôú åæ áìáù äãåáò åäæéà

êåðéçä áúë(âìú äåöî)äî äåöîä éùøùî
åìåçé úåëøáäå úåáåèä éë ,íéîòô äáøä éúîã÷äù
øùåëå íááì áåèå íúåìåòô éôë íãà éðá ìò
íúáåèá õôç àåäå íàøáù ìëä ïåãàå ,íúåáùçî

,ïäá åëæéù úåø÷éä åéúååöîá íëéøãä ïë ìòçúôå

åðééäå ,áåèì íäéúåìàùî ìë åâéùé åáù çúô íäì

úå÷ôúñää åãéá øùà àåä êåøá åðîî åù÷áéù
ïðåøñç ìë úìåëéäåøùà ìëì äðòé àåä éë ,

.úîàá åäåàø÷é

æ"éòëçñåðá ò"éæ àðìàèî ãåã éáø ÷"äøä øîà
÷åìà ïéàå êîù àøåðå äúà ùåã÷' äìéôúä
êàéäå ,êîù àøåðå äúà ùåã÷ ,ò"ùáø ,'êéãòìáî
íãà éëøö úåãåà çéù êåôùì êéðôì ãåîòð
êéãòìáî ÷åìà ïéà - íå÷î ìëîù àìà ,íééîùâä
ìëäù íéîùáù åðéáà êîî àì íà ù÷áð éî úà Y

åðéìò íçøúù êîî ù÷áì åðà íéçøëåîå ,êãéá
úåéîùâ éðéðòá óà åðéúåìàùî àìîúåêøò ,ãåã úñðë)

(ìëä úà ïæä.

áúëì"öæ áäåáà é"øäîóåñ äö 'óñåé úéá'á àáåä)

(à"ñäðåîù úìéôúá åéìâø ïååëì êéøöù ,
.ì"æå ,úçà ìâøì åîãéù ïôåàá äøùò,æîø àåäù

ä åðîî ÷ìúñðùåì øùôà éàå ,çåøáì äòåðú
'ä éãòìáî õôç íåù âéùäìçéëåîë àåäù ,ùåøéô .

éîå÷îî æåæì ìåëé éðéà éîöò ãöî äðä Yìâøá éøäù)

(íå÷îì íå÷îî êìäì íãàì øùôà éà úçàéðéò éðà äìåúå
íééç éì ïúéù íéîåøîá ïëåùî ù÷áì äìòîì

.äëøáå äñðøô ,íåìùå

äðäåøùà íå÷îä àåä åðøáã åá øùà äæ 'áì'
àúéàãë ,ä"á÷ä ìöà íãàä áåø÷ åëøã

ùåã÷ä øäåæáäð÷ä ïá äéðåçð éáø øîà ):æö úåø ç"åæ)

,éðá ,íéîëçìíãàä ìù åáìë íå÷îä éðôì áåø÷ ïéà,
áéúëå ,úåìåòå úåðáø÷ ìëî øúåé äéî÷ àçéðåíéìäú)

(åë âòåðééäå ,'íìåòì íé÷åìà é÷ìçå éááì øåö'
àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äùéøåöå é÷ìçéãé ìòéááì.

ìùîïáà' åì äãáàðù íãàì äîåã øáãä äîì
äéøçà ùôçì äéìòá ãîò ,ãàî äø÷é 'ïç
êì êìë ,åì åøîàå åéìà åàáù ãò ,íå÷î ìëá
òåãîå ,êéúåìâøîì úìâìâúî ïáàä éøä ,ùåôéçäî

,åðà ,ïë åîë ,êúãáà ÷çøîî àéáäì ùôçúíå÷îá
åðéúåìéôú úìá÷ì úåðåù úåìåâñ øçà ùåôéçä
àöîðä 'åðááì' úà åðúìéôúì óøöð ,ïåöøì

íéðôìå éðôì íéãîåò åðéöîðå ,åðáø÷áøîàîë

הרי  זו במידה  מה ', ו'מופלג' מרוחק שהינו בנפשו מרגיש שהאדם  במידה  לומר בא שהכתוב החסידות,

גדולה , וקירבה בדביקות לבוראו  האדם  דבוק  זה  ידי על  תדבקון' ל'ובו זוכה  Ï‚‡·"„הוא '˙Â·‡ È„·Ú Ï˘ Ô˙ÁÈ˘'·)

(·Â¯˜ ‡Â‰ È¯‰ ˜ÂÁ¯ ‡Â‰˘ ·˘ÂÁ Ì‡Â ,˜ÂÁ¯ ‡Â‰ ÈÊ‡ ·Â¯˜ ‡Â‰˘ ÂÓˆÚ· ‰Ó„Ó Ì„‡‰ Ì‡˘ ,ÁÒÂ� ‡È·‰ Ï"˜ÂˆÊ ‡Ï˘ÈÓÂ„‡¯.

'שאינם מחמת הוא היום, מתעלים  האברכים  שאין שמה מקארלין שלמה  רבי הרה"ק  אמר וכבר

ובזה רוחנית שמחה יתמלא השי"ת בעבודת קטנה פעולה שמכל  - הישרה הדרך כי עובדא', מחשיבים

בחלקו . שמח אינו  כאשר באה  האדם נפילת תחילת כי ויותר, יותר להתעלות נפשו תתאוה
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ùåã÷ä øäåæäìù åáìë íå÷îä éðôì áåø÷ ïéà
íãàåðéúåìéôú åìá÷úéå åðúòååù òîùé àìéîîåâéâéâéâé.

שמים יראת  בענין  – ליראה  אם  כי

äùøôäøåîàä 'äàøéä úùøô'á úùøãð äôé åæ
ïúùøôá(áé é)êé÷åìà 'ä äî ìàøùé äúòå'

'êé÷åìà 'ä úà äàøéì íà éë ,êîòî ùøåããéãéãéãé,
úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä' ïàëî åãîì àøîâáå

'íéîù(:âì úåëøá)ï"áîøä øàáî äæáå ,ä"ã ,ïðçúàå)

(ïúé éîáåúëä úà(åë ä íéøáã)'ïúé éîíááì äéäå
ìë éúååöî ìë úà øåîùìå éúåà äàøéì íäì äæ
ìöà øîåì êééù êàéä äù÷ äøåàëìã ,'íéîéä
øîåàå ù÷áîù ,'ïúé éî' - ìåëé ìë àåäù ä"á÷ä
äùåòå äùò åãáì àåä àìä ,äéäé êëù éàååìä
ìëä' åøîàù øçàî àìà .íéùòîä ìë úà äùòéå

øáã ìåëéáëù åðééäå 'íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá
ïðçúî êëì ,åðéãéá øåñî àåä àìà 'ä ãéá åðéà äæ
åðéááì úà àìîðù åáåø÷ íò ìàøùé åðéìà ìåëéáë

åîù úà äàøéìåèåèåèåè.

ãåñéíééçä øåàä éøáãá åðéöî äàøéä éëøãá ìåãâ
úåîìåòä ìëù '÷äíéãîåòå íééåìú íéðåéìòä

,äæä ìôùä íìåòá ïàë íéàöîðä Y åðéùòîá
åìéôàå áåè äùòî ìëá éë íãàä ïðåáúé øùàëå
ìëì òâåð äæ éøä øöéä úøéáù ìëá ïëå ,ïè÷ øáãá
ïëàå ìòôîä ìë åéðéòá ïè÷é íéðåéìòä úåîìåòä

.'àéä àúøèåæ àúìéî äàøé' àäú

áúëò"éæ 'øôåñ íúç'ä(úøîàå ä"ã)äðä .ì"æå
éãéá àéä íéîù úàøé éàãååá ,ì"ð äøåàëì
óìàî 'à òéâé àì ù"úé åúøæò éìåìå Y íéîù

זי"עיג. אהרן' ה 'בית מהרה"ק  ‡‰¯Ô)איתא ˙Î¯·)דגושה בפ"ה  ïה ' כל תפילת 'שומע - הנוסח (ÌÚעל

(‰„Â˜�על לרמז הארץ , ‰Ï·)הפינטעלע ˙„Â˜�ותפילה .( תפילה לכל  הנצרכת

זי"ע  ממעזבוז  ברוך רבי מהרה "ק מאמר שיש  אמת ˙ÏÈÙ‰)הן ,˘„Á‰ ‡¯Â‰�„ ‡�ÈˆÂ·) תפילת שומע  אתה  'כי –

'פע ' כמו הנשמעת רפויה , בפ"ה  פה ' ÒÂ‡ÈÓÂ)כל ÏÂÊÏÊ ÔÂ˘ÏÓ)או עליה לומר שאפשר התפילה  שאף ללמדנו , ,

יתחזק התפילה לאחר ורק  טוב, מה בעתו דבר כי לדעת לנו יש  אך ה', ישמע אותה  גם 'פע ' המתפלל על

קודם כך מלחשוב ח"ו  אך התפילה , נראית שכך על בקרבו  נשבר להיות שלא הרר"ב, בדברי בשמחה

התפילה . אל גשתו  קודם  עוד כך כשמתבונן יתפלל  תפילה איזו  יודע מי כי התפילה,

השמים,יד. מן לו שהקציבו מה כל לעשות מלהשתמט מנוס לו  יהיה  לא שהרי בראשו , עיניו  והחכם 

וכמו חובתו, למלא כדי רח"ל  שונים  בגלגולים  להתגלגל יצטרך טוב' ב'עשה להתחזק יתעשת לא ואם

צדיקים  Ú˜·)שפרשו „Â„ È¯·„ ÈËÂ˜ÈÏ Ú"ÈÊ ·ÂÏÚÏÓ „Â„ È·¯ ˜"‰¯‰ ,Ô˙˘¯Ù· 'Ï‡¯˘È ·‰Â‡'· ‰ÎÂ¯‡· ÔÈÈÚ) עקב 'והיה  בפסוק 

עכשיו, כן יעשו  לא מדוע וא"כ  בתשובה , ויחזרו ישראל  ישמעו  בסוף  כי סוף , מלשון הוא שעקב תשמעון',

רבים . ויסורים  וצער סבל  מעצמם ימנעו ובזה 

מבעלזא טו . המהרי"ד הרה "ק על  וכמסופר שמים, יראת בעניני מה'קרירות' להיזהר יש מיוחדת זהירות

לו אמרו  קר, כה המרק  מדוע משמשיו , את שאל  המרק אכילת בעת סוכות של ביו"ט  שפעם  זי"ע

עיר של ברחובה שהעבירוהו  ‰ÎÂÒ‰)מפני Ï‡ ˙È·‰Ó)' הרגשה' כל לו שאין המרק  אם ומה  ואמר הרה"ק נענה ,

בעברו הוא מתקרר כמה  עד הלב הרגשת לו שיש  לאדם  וחומר  קל התקרר, העיר ברחוב בעברו מקום  מכל 

העיר... ברחוב

דוד' יהושע  רבי 'חידושי ‰Á"Á)בספר È„ÈÓÏ˙Ó Ï"˜ÂˆÊ „ÏÙ�ÊÂ¯ „"È¯ ÔÂ‡‚‰Ï)שמענו המו "ל, של  בהקדמה מובא

שליט "א וואזנער שמואל רבי מראדין (Ï"˜ÂˆÊ)מהגאון מנסיעותיו שבאחת עצמו, דוד יהושע  מרבי שמע  מה 

בזה "ל הח"ח  אמר חיים', ה 'חפץ מרבו פרידה ברכת ליטול  כשנכנס  בווארשא, אשר ווארשא לביתו אין  זיין 

הבא, לעולם קרן  א איז ווארשא אין  גיין נישט �ÔÈאון ˜ ‰Ê È¯‰ Y ÌÈÎÂÓÒ‰ ˙Â·ÂÁ¯· Y ‡˘¯Â· ˙ÎÏÏ ‡ÏÂ ‡˘¯Â· ˙ÂÈ‰Ï)

('‡·‰ ÌÏÂÚÏ Ô¯˜'.
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íéëéøö íðéà øùà èòî éúîî õåç .'ä úà äàøéì
.àöåéëå ä"ò åðéáø äùîå úåáàäë íëîåúì ãòñ
ãåã ììôúä úåìéôú äîë äàø Y íúìåæ ìáà
åðéàù äî êà ,êë ìò 'éôà àéðîú'á ä"ò êìîä
÷÷åúùéù ,áìáù äøéçáä àéä Y íéîù éãéá

äöøéå íãà'êë ìò ììôúéå' 'ä ãáåò úåéäìæèæèæèæè,
úå÷÷åúùä äúåààéäå íéîù éãéá äðéà ãáì

íãàä úøéçáîïúé éî' øîà ïë ìò ,íááì äéäå
éúåà äàøéì äæïúé éî' øîà àìå 'éúåà åàøéå'

,íãéá äððéà 'äîöò äàøé'ä óà éøäù Yàìà
äãîç äéäéù Y äàøéì äæ íááì äéäå ïúé éî

äàøéì íááìá.

לשפע כלי  היראה  – אלוקיך ה' את ליראה 
שמים ברכת 

ïúùøôá(áé é)êé÷åìà 'ä äî ìàøùé äúòå'
'ä úà äàøéì íà éë ,êîòî ùøåã

'êé÷åìàæéæéæéæéò"éæ 'æåá'æòîî êåøá éáø ÷"äøä øàéá
(á"øøä íùá ,á÷ò ò"éæ àæìòáî ù"øäîì ùãå÷ éøîàî),

íéøîåù úåëìäá åðàöî äðä éë(á ,ãö î"á 'éò)

ìàåùäå íðéç øîåù ,ïä åìàå íéøîåù 'ã ùéù
'ìàåù' àåä íìåëî øåîçäå ,øëåùäå øëù àùåð

ìéàåä ,øúåéá äìåòî äøéîùá áééçúðù -ìëå
åìù äàðäùîúùäì éàùøå õôçä ãòá íåìë íìùî åðéàù)

(åáá"åéë ,íéñðåàá åìéôà áééåçî êëì ,äúòå
êîòî 'ìàåù' êé÷åìà 'ä äî ìàøùééãé ìò -

íéîù úàøééáâ ìåëéáë 'ìàåù' àøåáä áùçð
åìéôà òø ìëî åúåà øåîùì áééçúîå ,íãàä

íéñðåàîçéçéçéçé.

àìåàìà ,òø ìëî àøåáä åäøîùéù ãáìá åæ
áåè ìë åéìò òéôùäì óéñåéøîàù åîëå ,

ò"éæ ÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø éáøä ÷"äøäà"åð)

(ïúùøôáäðäã ,åîìåò úà àøá àì àåä êåøá àøåáä

הלוי' שבט  ב'דרשות Ó)ועיי' 'ÂÓÚ)החפץ בעל הגה"צ של מפ "ק ששמע  מחברי מאחד שמעתי וז "ל,

עצמו כשמונע  גם לו שאמר זי"ע , אחתחיים לעוה "ב.פעם קרן מזה  נעשה גדולה בעיר ברחוב ללכת

שאינם אנשים  בין לעבוד לו והוצע היות בפיו , ושאלתו  יהודי פעם  נכנס זי"ע  איש ' ה 'חזון הגה "ק אל 

שמסוכן  אלא דרבנן, על לא ואפילו תורה  איסורי על לא יעבור שלא לו שברור באופן ומצוות, תורה שומרי

- איש ' ה 'חזון לו  ענה  ל 'קרירות'... להיתפס  יעבור הוא ואל ביהרג  הוא .קרירות

מהר"א טז. הרה "ק שאמר בשעה  זר, ולא ראו  שעיניו  ממה זצ"ל  אשכנזי אלימלך רבי החסיד הגאון העיד

השחר ברכות את זי"ע  ‰ÏÂÁ)מבעלזא ÈÓÈÓ „Á‡·) ולא חטא לידי לא תביאני 'ואל לבקשה  הגיע  כאשר ,

יראתו מתוך ובקשות, בבכיות אביו... בפני המתחנן כבן קונו פני את מחלה  היה ועוון...' עבירה  לידי

חטא. ויראת שמים  יראה העצומה ,

מצדיקים איתא Ú˜·)וכבר ‰¯Â˙ Ï‰‡ ,Ú"ÈÊ ˜ˆ‡˜Ó מהקב"ה(‰¯‰"˜ ותבקש תתפלל  אם  עולם עניני בכל כי ,

הדבר תלוי – שמים להשיגם על בידי התפילה  אבל  תפילתך. לשמוע  שמים אם בידי יראת  אינו  כביכול

תפילתו . בקול  לשמוע הקב"ה  ומחוייב שמים,

זי"עיז. מביקסאהד אליעזר רבי ‚')הרה"ק  ˜¯Ù ˙Â·‡ ,‡"Á '¯ÊÚÈÏ‡ Ì˘') בן עקביא התנא בדברי זה על  רמז

‡)מהללאל  ‚ ˙Â·‡)שיסתכל לומר התנא שכוונת עבירה ', לידי בא אתה  ואי דברים בשלשה 'הסתכל 

שבחומשבשלשה האדם השלישית בפרשה כתובדברים היינו שבה  היראה , מהפרשת  ישראל 'ועתה  –

עבירה ' לידי בא אתה  'אי זה  ידי ועל ליראה', אם כי מעמך שואל אלוקיך ה '

מנדל מנחם רבי הרה"ק  של  רבים  בת בשער הידועה  לפרנסה סגולה שיש  שכמו שאמר, מי אמר וכבר

סגולה כן כמו  פרשה , באותה הכתובה המן' 'פרשת את בשלח פרשת שלישי ביום לקרוא זי"ע  מרימנוב

שמים . יראת לידי להגיע לזכות בכדי עקב, פרשת שלישי ביום היראה ' 'פרשת את לקרא  גדולה

ז "ליח. קנאבליך יוסף ר' הרה "ח סיפר נוראה עובדא רע ', מ 'חבר הזהירות היא שמים  יראת (Ï˙Óובכלל

(·È·‡ מהר"א הרה "ק לפני צערו  את ותינה מהחסידים  אחד נכנס  שפעם  לה , עד היה עצמו שהוא ,
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åéàåøáì áéèéäì ÷øèéèéèéèééìë äæì íéëéøö íäù àìà ,
äöåøù éîì ìùîëå ,äáèää ìá÷ì øùëåîå éåàø
,äôéå äàð éìë åì ïéàå ùáã åà ïéé åøáçì çåìùì

åøáçî ìàåù àåä éøä(ìá÷îä),óñë ìù äàð éìë
äæì çìåùå ùáãä åà ïééä úà ïúåðä àìîé åá

éìëä àåä íãàäù ,ïáåî ìùîðäå ,åìù éìëäù
,ìá÷ìéìëä ìù åðå÷éúå åøùëäåíãàä ìù åðééä)

(åîöòåéúå÷åçå 'ã úåöî íåé÷å äáäàå äàøéä àåä

åéëøã ìëå,äôéå äàð éìë íãàä äùòð äæáå ,
ìë åúåà àìîîå äæä éìëä êøáúé íùä ìàåùå

חל האחרונה ובעת כבחמורה, קלה על  ומדקדק גדול מתמיד מכבר שהיה יקירו  בנו על  זי"ע מבעלזא

הרה"ק ענהו  מטה, מטה  וירד לימודיו , את להבין הפסיק  ואף שלו , שמים  מיראת והתקרר אצלו שינוי

ראש ואף דופי, שום בהם מצא ולא החברים  אודות ובירר האב הלך בנך, של  חבריו הם ומי מי נא בדוק

והורה הירפה  לא הרה"ק  אך הישיבה, ראש תשובת עם  הרה "ק אל  האב חזר כן, אמר הבן של הישיבה 

כבן  בחיצוניותו שנראה רע' 'חבר לבנו שיש האב גילה לבסוף ואכן בדיקה , אחר בבדיקה שוב לבדוק  לו

הפרידו ואכן בידו , העלה  אשר את לו  ובישר הרה "ק אל האב חזר לגמרי, רקוב הוא בפנימיותו אך טובים 

נענה כדאשתקד, שמים  יראת מתוך ובהתמדה  בתורה  לעסוק  וחזר המלך, דרך על  הבן ועלה החברים בין

וכו ' רצון ב'ויהי הן רע, מחבר שננצל הבקשה  את שחרית בתפילת כופלים פעמים ב' הנה  ואמר, הרה"ק 

ומדוע רע ', מחבר רע מאדם  'שתצילני... מכן שלאחר רצון ביהי והן רע ' ומחבר רע  מאדם והרחיקני...

רבות  להתחנן צריכים טוב' 'חבר על אכן, כי אלא פעמים ד' בבוקר בקומו  מיד זה  על  להתפלל כופלים 

הפוגה . באין

זי"ע  בשלה "ק  �Ê)איתא ÌÈÈÁ Í¯„ ,‡ÓÂÈ ‰"Ï˘)הוא אם  סדרו  וזהו  ג"כ , אותיות בשינוי נקרא ש'חבר' ,בחר ,

אזי וטוב, 'נבחר' אדם  הואחבר כלומר באם אך עמו , חבר היה אזי חרב, עקלקלות בדרכי הולך והוא

כוחך.ברח  בכל  ממנו 

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

מחנה עם  אחד 'בדגל' היו והם מאחר אלא והרחבה, הטובה הארץ עבר אל הקודש  עם  יתר עם לעלות

שמעון ˘ÔÂÚÓ)שבט  ‰ËÓÂ Ô·Â‡¯ ‰ËÓ ÂÈ‰ „‚ È�· Ï‚„·˘ ,ÌÈÏ‚„‰ ¯„Ò ‰È‰ ÍÎ ÈÎ) נשיא סלוא בן זמרי שחטא ולאחר ,

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

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

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

תדע שמא מפוקפקים ... לחברים  שהתחבר הבחורים  אחד את הישיבה' 'ראש שאל שפעם אמרו  וכך

תיבת פירוש שלותמגר מהו פירושה ידעתי לא אני אף  רה"י, לו  אמר המילות, פירוש הבחור ידע  לא ,

הם רעים מינים  שכולם וראיתי וידידיו  שכניו על התבוננתי כי טוב, דבר איננו כי – אדע  זאת אבל תיבה ,

אלו ... מכל ה "י ותשפילים , ותכלם  ולאחריו  ותשבר תעקר לפניו –

חז"ליט . אמרו ÁÎ:)הנה ˙ÂÎ¯·)קמאי בה רמזו ודם', בשר כמורא עליכם שמים מורא „¯˘Â˙,'ויהי 'ÈÁ ˘È‡ Ô·')

(‡¯˜ÈÂעל ירא שהינך כמו ה ' את ירא היה לומר ודמךשבא שבעולםבשרך  פעולות מיני  כל  ועושה  ,

שיותר  כמה לפעול תמיד וישתדל בוראו , ביראת תמיד מפחד יהיה כן כמו  גופו, בריאות על לשמור בכדי

ולהאדירה . יראה להגדיל 

ל'בור' נפל  עיר של ברחובה הילוכו  כדי תוך שפעם זצ"ל בריזל זלמן ר' הגה"ח  ˘ÔÈÎÙÂ)סיפר ÈÓ ÊÂ˜È� Ï˘)...

מרחוק בור ראה וכאשר מקום , בקרבת בור יש אם ובודק תר היה  בדרך מהלך שהיה  עת בכל  אז ומני

הרואה  בו כיוצא יפול, שמא מחשש – קשת כמטחווי מתרחק  שא היה  – מקום בקרבת  מסוכן' 'בור

נפשך על  והמלט .רגלך
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áåèøîåì äöø ,êîòî ìàåù êé÷åìà 'ã äî åäæå .
åðééäã ,êîò ùéù äî ìàåù êøáúé íùä éúîéà
éë ,åúëøáå åáåè òôù äúåà àìîì éãë êìù éìëä
ìá÷ì øùëåîå äàðå äôé éìë äéäé æàå ...äàøéì íà

,êîöò úà åðééäã ,êìù éìëä êîî ìàùéåáåèì
úåòôùäå úåáåè åàåáé êãé ìòå êì áéèééù éãë êì

ïéáäì ì÷å ìàøùé ìëì(éåðéùá ì"ëò).

êëåò"éæ áåìòìî ÷"äøä ø"åîãàà øîà éîð
÷åñôä ìò ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä íùî
,'åéàøéì øåñçî ïéà éë åéùåã÷ 'ä úà åàøé'
áø÷úäì åðåöøáù éî ìëå íéùåã÷äù ùåøéô
úåð÷ì ÷øå êà åéååàî ìë íéùé 'ä úãåáòì

éë ,'íéîù úàøé' âéùäìååéàøéì øåñçî ïéàY
ïä íåìë åì øñçé àì 'íéîù úàøé' äð÷ù éî

.úåéîùâá íâ óàå úåéðçåøá

ìàY 'àúøèåæ àúìéî äàøé åèà' Y íãà øîàé
éë ,ïãéãì 'ä÷åçø êøã' àìà äàøéä êøã ïéà
'ä äî ìàøùé äúòå' ÷åñôä ïåùìá ÷ééåãî ïë

ìàåù êé÷åìàêîòî,'êîòî' àìà øîàð àì 'êîî' ,'
,'íéîù úàøé' äðåîèå äéåáç éãåäé ìëáù ,êì øîåì
úà íà éë íãàäî ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéàå

åáø÷á øáëî äæ úàöîð øùà íéîù úàøéäéë -

ïî åàéöåäì àìà åì ïéà ,ãàî øáãä êéìà áåø÷
ìòåôä ìà çåëä'ïçìåùä êåøò' ìòáì 'äëøá úôñåú' 'ééò)

(ãåòå ,á÷ò 'øô.

ישראל לבני הבורא חביבות  – ישראל חביבין
הנסיונות על בהתגברותם

ïúùøôá(ãé 'é)éîùå íéîùä êé÷åìà 'äì ïä'
äøåàëìå ,'äá øùà ìëå õøàä íéîùä
äðåî íà éë ,øãñä ìò àìù áúëð ÷åñôäù äàøð
,íéîùä éîù ,áåúëì åì äéä äèîì äìòîìî
äìòîì äèîìî äðåî íàå ,õøàä ë"çàå ,íéîùä
ïëî øçàì ÷øå ,íéîùä ,õøàä ,øîåì åì äéä

.íéîùä éîùå

øàáîå'÷ä êéùìàä(ïúùøôá î"åú)áåúëäù ,
äìéçú ,ìåãâä ìà ïè÷äî êìåäå äðåî
íéäåáâä 'íéîùä éîùì' äìò íùîå ,'íéîùá' çúô

éë ,'íéîù'î øúåéêìî áùåé úåáøò éîùá íù
ñôèî íùîå ,àùéðå íø àñéë ìò íéëìîä éëìî
íù éë ,'õøàä' àåäå ,íìåëî äåáâä ìà äìåòå
ìàøùé éðá íòî íéòðåîä åéúåìééçå øöéä ïëùî
ìëá íä íéòâééúî ïë éô ìò óàå ,'ä úà ãåáòì

òøä íøöé úà øáùì íçåëëëëëìöðäìå

המוסרכ. מבעלי איתא יאי �‰)אימרה ¯ 'ÂÓÚ ,·"Á ¯Â˘ ÈÏÚ)תימא בן יהודה  אמר מדוע ,(Î ‰ ˙Â·‡)שעל

ומדוע הנשר, של לכבדותו ערוך לאין 'קלות' חיים  בעלי וכמה  כמה והרי כנשר', 'קל להיות האדם

גופו, ומשקל  מהותו בעצם נשר של  קלילותו  אין אכן, כי ביאורו, אלא לנשר. ה'קלילות' ענין את דימה

העופות, מכל הוא כבד מגביה אדרבה שבהם צידיו משני לו יש גדולות  כנפיים – קלילותו זהו אלא

למעלה... למעלה עוף ומגביה 'כבדותו' כל עם עצמו ידעתי את  אכן, תימא', בן יהודה 'רבי הוראת וזוהי

מעל להתרומם 'קל ' היה  מ"מ  נוצר, שממנה  העפר כאותו כבד להיות האדם  נוטה  מטבעו כי ידעתי, גם 

בוראך. את בעבודתך למעלה ... ולעוף  להגביה כבדותך

כך  כי הלימוד', ב'סדר או העתים  בקביעת התורה', ל'עסק  בגשתנו  אלו  דברים לזכור לנו  יש והעיקר,

היצר, של  דרכו  אתהוא יפתח אך  כאשר מקום מכל  – צרכו ככל  משכבו על  בלילה אדם יישן  אם אף

נוראה... עייפות עליו תגבר הקבוע שיעורו את  ללמוד ערוך ' ה'שולחן או בהלצה,ה'גמרא' שאמרו עד

מספרים הצחות בעלי והיו  השינה ... שר ממשלת תחת יכנס מהרה  ועד גמרא יפתח  שינה, מנדודי הסובל

אמרו  אחד מצד כי בשבת, אדם של  הנהגתו  לענין המדרש  חכמי בין סתירה Ù"‰Úעל  Ô˙˘¯Ù· È�·Â‡¯ ËÂ˜ÏÈ)

(‡˘˙ ‡ÏÂ' - תיבות' 'ראשי הוא אמרו שינה ששבת לאידך, תענוג', ˜Ò„)בשבת 'ÓÚ 'ÛÒÂÈ Ô‡ˆÎ ‚‰Â�' ¯ÙÒ· ‰‡¯)

' ר"ת השבת שינוןשהוא סעודת לאחר גמרא פתח מעשה , לעשות החליט  ה'חכם ' עשה מה  תענוג'. בשבת
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åéúåðåéñðîàëàëàëàëäáåùçäå ääåáâä àéä úàæ äãåáò ,
'ä ïåãàä ìöà øúåéááëáëáëáë.

ïëå'íééçä øåà'á àúéàãåò ä"ã áë æè çø÷ 'øô)

(ïååëúðúåçåøä é÷åìà' ÷åñôä ìòøùá ìëì,'

שיבוא  בשעה  כנשר' 'קל עצמו  לעשות האדם על כן כי הנה  שניהן ידי יצא ובזה הגמרא... על  נרדם ומיד

תורה ... בדברי לעסוק

בקדושהכא . עליה 'ונברכך שלוש  מעין ברכת בלשון חכמים טבעו  מדוע  אומר היה זי"ע  מבעלזא הרה"ק 

לנגב  ידיו, ליטול האדם על  פת אכילת שקודם משום המזון, בברכת זה נוסח מצינו שלא ובטהרה',

בקדושה מברך וממילא הדעת, ביישוב היא אכילתו שכל ונמצא וכו', במלח לטבול  הפת, לבצוע ידיו ,

כדי  תוך יאכל  נפשו כשחשקה מיד אלא לפניה , ל'הכנה ' נצרך האדם  אין מזונות לאכילת אך ובטהרה.

את  להזהיר ובטהרה', בקדושה  עליה 'ונברכך לומר חכמים תקנו  כן על מזונות', מיני 'בורא ברכת אמירתו

וכיאות כראוי בכוונה  שיברך ברכתהאדם לברך  יום בכל שהקפידו באבוב  לבית צדיקים  שהיו  יצויין אורחא  [ואגב 

לומר  בכדי שלוש אלו]מעין .תיבות

ההנאות כב. כל את 'להפקיד' שאפשר הזה , בעולם  הנהוג בבנק כמו כביכול  היא ההנהגה  שמים  בשמי כי

וישועות, רפואות ממנו 'למשוך' אפשר זה  ובשכר לו, במותר שהתקדש  וממה  מהם , האדם שנמנע 

רוויחי. ומזוני אריכי חיי בבני, הטובות ההשפעות מיני וכל 

באים בפרשתן הכתובים  הגדולות וההבטחות הברכות שכל אומר זי"ע מזוועהיל  שלומק 'ע רבי הרה"ק 

לירש האדם יזכה  כך כי ב'מותר, ע 'צמך ק 'דש תיבות ראשי שהוא ה 'עקב', על  שומר אם  ורק  אך לאדם

וברכה . טובה 

ניתוח  לעבור מבעלזא הרה "ק הוצרך פעם  הקדושה , על(‡Ú"Èˆ‡¯ÚÙ)בענין ובעלותו  הטהורות, בעיניו

המעט אף  שיזוז בלי עיניו  את לנתח  שיוכל  בכדי גבו על  לשכב שעליו הרופא לו אמר המנתחים, שולחן

משאמר  ואף 'פרקדן', לשכב תוקף  בכל סירב הרה "ק אך הק', בעיניו  המתרחש  את נכוחה לראות יוכל ואף

להישקף גדולה סכנה  יכולה  יושב הרה"ק  בעוד הניתוח  את מבצע  שהוא ידי שעל  המומחה הרופא לו

גבו ... על  לשכב אופן בשום  הרה "ק הסכים  לא הדבר, על  החמורה האחריות את נוטל  הוא ואין מכך

מפרימשלאן  מאיר רבי הרה"ק  דרמז  כהא והטהרה , הקדושה  ענייני על השמירה  היא היראה  מחלקי חלק 

'והיה פרשתן בריש  בקרא וידועעקבזי"ע ק'ודש, ב'רית א'ות תיבות, ראשי הוא שעק"ב ואמר תשמעון',

במי  רק  בנמצא אינו  זו מידה כי א', האות תחת ע ' באות רמזו  מדוע זי"ע  מקאברין הרה"ק  של ביאורו

וכלי  חומד ולב רואה  ש 'עין והיינו  עיניים , בשמירת הוא הפתח כי עולם , של  ל'אלופ "ו' ה 'עי"ן' את שמוסר

בקדושה האדם כל יישמר ממילא עיניו על  כשישמור גומרים ', Ú˜·)מעשה  '¯Ù ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡).

חכמה' 'ראשית בספר ÁÈ:)איתא Û„ „ ÔÂ˜È˙ Ê"Â˜È˙ Ì˘· Á"Ù ‰˘Â„˜‰ ¯Ú˘)מהם גוונים  ד' יש  אדם של  שבעינו ,

הראות. עצם  שהיא העין בבת את מקיפים  וכולם אחריו הבא הגוון את מקיפה  גוון כשכל העין, מורכב

האומה לאבות רומזים המה  העין בבת את המקיפים הגוונים ששלושת הסוד תורת פי על  ומביא

ענין  האדם  ילמד מכאן הקדושה... לשכינה רומזת היא העין בת ואילו ויעקב, יצחק  אברהם  הישראלית,

עליו ... השורה  הקדושה  השכינה על  שומר הוא שכביכול  עיניים , בשמירת נוסף 

חכמה ' ה'ראשית מרמז  ˜ÁÎ.)עוד Û„ ÂÚ ÔÂ˜È˙ Ê"Â˜È˙ Ì˘· Ì˘)על המורה  הוא שבעין שהלובן העין, בגווני

העולם, מדינות וכל היבשה  על  מורה  אחריו  הבא הצבע  מכן לאחר כולו, העולם את המסובב האוקיינוס  ים 

העין' ו 'בת שבעולם, והמקודש המיוחד המקום שהוא 'ירושלים' הקודש  עיר על  מורה אחריו הבא הגוון

נוראות, למד נמצאת אדמות... עלי ביותר והמקודש  המיוחד המקום  שהוא הקדשים ' קדשי 'בית על מורה 

- הקדשים  קדשי בבית תיכף  ומטמא פוגם הוא הרי בטוב, שאינו  דבר בעיניו ושוקר פוגע אדם  שבאם

הדברים ... נוראים כמה ביותר, המקודש במקום 
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äèî éàåøáî çåø úçð ä"á÷äì åì ùé øúåéáù
,ì"æå ,'íãå øùá' êåúá íéàöîðäíäî äìòîì

íìåòá íä øùà úåîùðäî äìåòä çáùäå øéùä
'ä øéëäî íòðåîä øùáä êåú íä øùà äæäâëâëâëâë,

במדרש ‚)איתא הפסוק(˜‰"¯ ÊÎ)על È ÈÏ˘Ó)פעם היסב חלפתא בן שמעון שרבי  ימים', תוסיף  ה ' 'יראת

הנה השטן ענהו  שוחק, אתה  מה  שמעון רבי שאלו שוחק , המוות מלאך את ראה משיצא ברית, בסעודת

ואני  הנימול, הרך של נישואיו לשמחת משמר הוא מהסעודה היין שארית שאת הבן אבי הכריז  בסעודה

נקצ  התינוק של שזמנו חלפתא יודע  בן שמעון רבי שאלו שוחק . אני ולכן יום , משלושים בפחות למות ב

לו אמר שם , כתוב וכך הברואים חיי קצבת נכתב שבו  הפנקס נמצא שבידו  השטן ענהו זאת, לך ומנין

איני  דכוותך ועל 'עלך המוות מלאך לו  אמר חיי, שנות ימי הם כמה  לי נא הגידה  כן אם  שמעון, רבי

אידע והיאך שנים  עוד לך נוסף  אחת, עיניים בשמירת אחת, בהתגברות ימים ', תוסיף ה ' יראת כי יודע,

אדמות  עלי חייו  ימי ואף שמים, יראת ידי על  להשיג אדם  יכול כמה עד נוראים והדברים מיתתך, זמן

שעצמה' עין על  לשלם עלי הקב"ה 'אמר חכמינו  אמרו  וכך ויתרבו , יאריכו  ב'פנקס' Â)שנקצבו  „È ¯"·„Ó·).

זי"עכג. הרי"ם' ה'חידושי מהרה"ק  איתא ‰Èˆ¯)כך ˙ÓÁÏÓ ,Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)היונגע -לייט וז "ל. ,(ÌÈÎ¯·‡)מפצירים

כבהמה , ח "ו יהיה חמדה  בלי הלא תאוות, עניני כל מהם להסיר שיוכלבי כמה אדם מעלת  זאת 

חמדה  ממעט עצמו שמונע מה אף  בשמים, מאד חשוב  יצרו .לכבוש

זי"ע  אהרן' ה'בית Ú"ÈÊ)הרה "ק  ÔÈÏ‡ËÒÓ ˘"‡¯ Ì˘· ‰Ê ‡"È ,:ÊÓ ‰ÎÂ�Á) ציפור לו  שהיתה למלך הדבר את המשיל

גברה כך כל מאד, הרבה זו  בציפור משתעשע  היה והמלך 'צוקער"י', המילה  את היום כל  המזמרת פלאים 

הרי  שאלוהו, ויועציו המלך עבדי הציפור. שירת את לעצמו ומזמזם  שר היה במסיבו  שהמלך עד הנאתו

המלך  ענה  זה , מציפור דיקא התפעלותו גברה  כה  ומדוע שיר בעלי מיני וכל ומחצצרים משוררים למלך יש 

לכבודי, שר ואעפי"כ  בשיר דרכו  שאין שהציפור מכך היא  המרובה  הנאתי תבינו, לא מדוע להם , ואמר

חידוש, שום בדבר ואין בידם , אשר השיר בכלי ולזמר לשיר וטבעם דרכם זהו  הרי המשוררים כן שאין מה

חידוש כל אין ותרשישים אראלים  הן למלאכיו אומר שהוא עלמין, ריבון קדם  אמורים  הדברים כן וכמו

בעולם הנמצאים  בני אך הזה, הדבר עשות עליהם יקשה  אשר זה  הוא מי כי לפני, מזמרים שהם  בכך

את  ליבם מקירות לזמר המכשולות, כל  על ומתגברים הם  מתחזקים זאת ובכל בנסיונות, ומלאים השפל

ביותר. הקב"ה  של רוחו נחת גוברת מזה עבודתם , עניני בשאר וכן דזמרה ' 'פסוקי

זי"ע סופר' ה'חתם הרה "ק ביאר זה ·‡ÊÈ‰ביסוד Ò"˙Á‰ ÈÙÓ ‰ÚÓ˘˘ Ë"ÈÙ ‡ËÂÊ ‡"·„�˙ ÏÚ 'Ï‡ÈÁÈ Ô· ˙ÂÙÒÂ˙'· ‡·Â‰)

ברוך „¯˘‰) ואומרים  משבחים לעומתם להעריצו כבודו מקום איה לזה זה  שואלים 'משרתיו הנוסח על

אלא  'כבוד' אין שהרי כ'כבוד', עבדיו  מורא נחשב אין בביתו שהמלך בשעה  הנה  כי ממקומו ', ה ' כבוד

שאינם אחרת במדינה רק בראשו, דמו  המלך את יכבד שלא מי כי כ'מורא' אלא נחשב ואינו  לרצון,

דרי  המלאכים לענין אף  ככבוד... ה 'כבוד' נחשב אז המלך  את מכבדים  הינם ואעפי"כ מהמלך מתייראים

שואלים ולכן בחירה... ולא יצר כלל  להם אין שהרי ה' ככבוד נחשב 'כבודם ' אין – כן ייאמר מעלה

כבודו המלאכים מקום מטהאיה דרי בין כאן רק - ואומרים משבחים לעומתם  – לה'' 'כבוד נחשב היכן ,

נחשב זה לה' כבוד ונותנים  עומדים והם  ל... ח"ו  הבחירה ניתנה  בידם ה'אשר .כבוד 

בחדשו חודש  ומידי תורה , לומדי אברכים כולל  מחזיק  היה  זי"ע  מזלאטשוב מיכל  יחיאל  רבי הרה"ק 

חיותם, כדי מעות להשיג הרה"ק  בידי עלה לא אם דברים של סידרן היה  וכך מחייתם, כדי בהם תומך היה

בנקל לא כי מאד, האברכים התקשו בזה  גם אך יפרעם, שהוא מנת על מעות ללוות אותם מצווה  היה

אל  המה פנו לכך להם , להלוות שיסכים מי יצטרכומצאו שלא עליהם שיתפלל  הימנו  וביקשו הקדוש  רבם 

הדבר זה על 'יישוב' אעשה  שם  הטבילה  בית אל אלך הרבי, להם אמר הלוואה, לידי ‰ÏÈ·Ë‰להגיע  ˙Ú·)

(ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÂÈ˙ÂÏ‡˘ ˙‡ Ï‡Â˘ ‰È‰ וויי 'אוי - ענוהו  אשר את להם  ומסר תלמידיו  אל  פנה המקוה מן ביצאו  ,



עקב  - הפרשה  ãéבאר

,åøîàîì úåãåäìå åçáùìå 'ä áåäàì íéîöòúî íäå
ìëäî äìòîì àøåáä ìöà ÷åùçå ïåéìò äæåîëå ,

íâ øäåæä øôñá äáçøäá íéøáãä íéøàåáîù
ë"ò ,ì"æ íäéøáãáãëãëãëãë.

åøîàãåîìúá(.áð äëåñ)åàéáî àåáì ãéúòì'
íé÷éãöä éðôá åèçåùå òøä øöéì ä"á÷ä
...äåáâ øäë íäì äîãð íé÷éãö ,íéòùøä éðôáå

ïéëåá åììäå ïéëåá åììä,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'äî
úåëáì íé÷éãöì ùé íå÷îä"á÷ä'ù äòùá Y

øàáîå ,'íäéðéòì òøä øöéä åúåà úà èçåù
à"ùøäîä(íù à"ç)úãåáòá àìà 'äì õôç ïéà éë ,

íúéñîä øöé ïëåù íáø÷á øùà Y ìàøùé éðá
àáùî êà ,åéìò íéøáâúî íäå 'ä ìòî íçéãîå
éî íò íäì àäé àì øáëå øöéì èçùå ä"á÷ä

.úåëáì íäì äàé äæ ìò Y íçìéäì

àúéàò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøäîäðùä ùàø)

(íéáöð íúà øîàé åà ä"ãäçëåúä éøáã ìò
ìàøùéì äùî çéëåäù(ïúùøôá)éðá åàèçù øçà

'äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà øäá áùàå' - ìàøùé
(è è).ìàøùé éðáì äæá ùé 'äçëåú' äî ïáåî åðéàå ,

,àìàêøöåä íàèç úîçîù ïðåàúä åðéáø äùî
íéîé íéòáøà íéîùá äéðù íòô úåéäì

,úåìéìåàéä äãéøé åæ äéìòåúàéøá ìë ãåñ éë ,
åúåéç íééçá àåäùë Y íãàä øåáò ÷ø íìåòä

äéùòä íìåòá åðãåòøöéäå ,ãçé ùôðä íò óåâä
øáâúîå åøöé ùáåë íãàäå ,åúéñîå åãâðì ãîåò

òå ä"á àøåáä ïåöø úåùòì åéìò...é"ùä ãáååäæå
úéãéîú äîçìî êåúî úåéçì ,íãà ìù åúåéç ø÷éò
éöåø÷î äìäú äúéáàå ù"îë ,äîçìîá úåùãçúäå
ìò 'éãåäå çáù úúì íãàä êéøö úàæìå .'åë øîåç
úåùòì ìåëéå íééçá åðãåò àåäù òâøå äòù ìë

,åãåáë äæ éë ù"úé åðåöøåéìò åðéáø äùî 'éäù äæå
úðéçáá íåøîá äéäù íåé 'î ìò íçéëåî íåìùä
åéä íäå øöéä úîçìî åðîî ìèáå óøùå êàìî

åéúåðù ïéðîî íéøñçäæ ìë éë ,êë ìò íçéëåäå .
íåøîá ãåîòì êøöåäù é"ðá úàèç úîçî äéä

.íéîçø íäéìò ù÷áì

àúéàò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøäîíéèå÷éì)

(øôñä óåñá íéìäúéúøîà éðà' ÷åñôä ìò
àúéà äðä '...ïåúåîú íãàë ïëà ,íúà íé÷åìà
àøå÷ ä"á÷ä ìáà ,åîùá øçà ïéøå÷ ïéà' ùøãîá
.'íúà íéäìà éúøîà éðà' øîàðù åîùá ìàøùé úà

(éøäù øåàéá êéøö äøåàëìå)íãàë ïëà' ë"îçàì áåúë
åîùá åàø÷ð àì úîàáù òîùî - 'ïåúåîúòåãîå)

(åîù ìò ìàøùé úà àø÷ ä"á÷äù ùøãîá åøîàìáà .
÷åñôä ìù åùåøéôá ,ì"é úîàáéðá úà çáùîù)

(ìàøùé,'íëìåë ïåéìò éðáå íúà íé÷åìà éúøîà éðà'
íàøå÷ì êë ìë ïáéùçä äî éðôî úòãì êðåöø íàå

- 'ïåúåîú íãàë ïëà' ÷åñôä ùøôîå ,åîùáùéù
úååàúå úåãîç éãéì íëúà ìéôîù ø"äöé íëì

úåéîùâ,åúâøãîî ìôåðù - 'äúéî' àø÷ð äæå ,íðéàå
òøä øöéä ãâðë íéîçåì íä àìà íéùàééúî

åúåà íéçöðîååäæå ,íúà íé÷åìà éúøîà äæì ,

ותפילתם . תורתם  מכל יותר אצלי יקר שלהם הייסורים  שמעט תדע  לא איך בך, טעיתי כיצד ר'מיכל 'ע,

איתא ËÓ.)[וכך ‰ËÂÒ) הפרגוד אין השכינה... מזיו אותו  משביעין נשמעת... תפילתן הדחק מתוך בתורה העוסק כל

בפניו ...] ננעל 

פירשוכד. Ú"‰)ובזה  ‰¯Ú‰ ˙È˘‡¯· '¯Ù ˙"‰Ú Ë"˘Ú· 'ÈÈÚÂ ,ÌÈ˜È„ˆ ˜Ë.)מאמרם(‰¯·‰ ÌÈÁÒÙ),'בבשר אלא שמחה  'אין

מסובבים והינם – ודם  הבשר בתוך החיים  אדם  מבני אלא אינו  עולם בורא של שמחתו  שכביכול 

למותר. אך דברים  ותוספת כוחם, לפי ה' את עובדים ואעפ"כ  בנסיונות,

מצב  בכל בו וחבוקים דבוקים  שנהיה  ורצונו מטה , מברואי הוא לבורא שיש  רוח קורת עיקר כי

ונזכרהו עמנו ונחלה  לחלק  כביכול  שניקחנו  ומבקש  שואל  שה' מעמך', 'שואל עה"כ  אמרו וכבר שהוא,

ועידן. זמן בכל
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(÷åñôä êùîä)ìàøùéä ïéîéé÷îùë - 'íé÷åìà äîå÷'
,íé÷åìà àø÷ðäæà ,íáì ìëá 'ã úà íéãáåòå

,íéé÷î ä"á÷äå øæåâ ÷éãö - 'õøàä äèôù'
äìñ çöð ïîà éðåæîå ééç éðá íäì òéôùîå.

èøôáåáúëù åîë ,íéøåîà íéøáãä ïåøçà øåãá
úåëæä øôñá í"éøä éùåãéçä(á÷ò 'øô)

ïåòîùú á÷ò äéäåéðôì äçîù ïåùì 'äéäå' ,
øùàë ä"á íå÷îä éðôì äìåãâ äçîù éë ,ú"éùä

á÷òïééãò ,àçéùîã àúá÷òá - úåøåãä óåñá Y
äæë ìôù øåãá 'úé åðåöø úà åùòúå Y ïåòîùúäëäëäëäë.

המזון  ברכת  סגולת – וברכת  ושבעת ואכלת

ïúùøôá(é ç)'ä úà úëøáå úòáùå úìëàå'
'êåðéç'ä áúë .'êé÷åìà(ì"ú äååöî)

úëøáá øéäæä ìëù ,ì÷ íøîùé éúåáøî éðà ìáå÷î'
'åéîé ìë ãåáëá åì ïééåöî åéúåðåæî ïåæîäåëåëåëåë.

אדםכה . על  רע  כל רואה היה ולא הוא, באשר יהודי כל מקרב היה זי"ע מבעלזא מהר"א שהרה "ק ידוע

מאד, גדול עבירה בעל  שהוא פלוני, אדם  מקרב הוא מדוע  כששאלוהו  פעם עובדא הוי מישראל ,

אקרבהו, שלא רצונכם ומדוע  יצרו , על להתגבר מצליח שאינו 'בטלן' אם כי אינו  אחד אותו  הרי ואמר, ענה

מקרבו . הנני כך משום  ורק בטלנותו גודל על  עליו  'רחמנות' הרי

מראחמסטריווקא אדמו "ר כ "ק נישואי קודם  לענין, זי"ע(‡¯‰"·)מענין מסקווירא הרה "ק אצל שליט "א

מבעלזא הרה"ק  מאת והדרכה  הקודש  ברכת לקבל ÈÂÂ˜ÒÓ¯‡)נכנס  ˜"‰¯‰ Ï˘ Â„Â„ ‰È‰˘),הרה "ק לו  אמר ,

בתנועה אפילו הזולת דיבורי לבטל  שלא יתירה  זהירות נדרש  כן ועל מאוד, עד חלושה  הנפש  הללו  בדורות

וידאג  לבב, ונדכאי השבורים  האנשים את יקרב השמחה  שבעת אמר עוד 'אה'. כגון קל ובהגה ֶבעלמא

נשים ... בעזרת הניתנים מה'מזונות' בפניהם  להעמיד

אפשר  לפעמים  כי ובכשרונותיהם, במעלותיהם , בבניו, אדם  ישתבח  לא שלעולם אומר, היה הוא

ביודעין. שלא חברו של דמו  שופך שהוא ונמצא כך, כל מצליחים  אינם  שבניו מי אי בקרבתו שיעמוד

הדבר  כשהיה  זולתי שיהיה , מי יהיה – משינתו יהודי שום  להקיץ  שלא זהירותו  ידועה  לענין, מענין

קודם רב זמן ואפילו  שנתם, את שנמו משמשיו את ומעיר בעצמו הולך היה  שמע ', קריאת ל'זמן נוגע

היום אותו כל לשמים  מנודים ויהיו  הזמן את יאחרו  לא שחלילה  בכדי שמע, קריאת זמן (È‡„Î˙‡סוף 

(˜"‰ÂÊ· את לקרוא שכח בקודש  מהמשמשים שאחד נדירות לעיתים  אירע שבאם  הגבאים מספרים כן כמו  .

זי"ע . להרה "ק בסמוך פנימה  בקודש  בהילוכם היום  אותו  בכל  מפחדים  המשמשים היו בזמנה שמע 

באותםכו . עובדא, הוי בדידיה אשר נורא מעשה סיפר אשר בימים, בא יהודי דר והמקדש הקודש בעיר

ק הגה"קימים  הגיע  ומצוות, תורה  לעול  להיכנסו סמוך כשהיה  אירופה, אדמת על  הכורת עלה  ודם 

בישראל שרב שלאחר היה  והמנהג הלימודים, על  לבחנם  תלמודם לבית זי"ע  מלובלין שפירא מאיר רבי

אי  מתנות, אז הביא לא שפירא הגר"מ  אך התלמידים, לכל  מתנה איזה  מעניק  היה הצאן צעירי את בוחן

ימי  כל  את לחיות תזכו  ידו  שעל נפלאה וסגולה  עצה  כמתנה  לכם  אעניק להם , אמר לבחנם משסיים לכך

'מקובל ה 'חינוך' של הנוראים דבריו  ואת המזון ברכת בענין בפניהם  לבאר והאריך ושלווה , בהשקט  חייכם 

את  להביא והוסיף ימיו '. כל  בכבוד לו מצויין מזונותיו המזון בברכת הזהיר שכל קל , ישמרם  מרבותי אני

היטב' ˜Ù"‰)ה'באר 'ÈÒ·)האות את מצינו  לא אמאי הב"ח , עלףבשם מרמזת זו  אות כי המזון, בברכת

א ףוקצ ףשצ  עצמוףוחרון על  קיבל זה  בחור ואכן זה, מכל  ניצול  בכוונה המזון ברכת לקרוא והזהיר ,

נפש . מסירות כדי עד כראוי בכוונה המזון ברכת על להקפיד

אל היהודים את והוליכו אירופה , אדמת את כבשו הארורים, הרשעים הגיעו והנה  שנים, כמה כעבור

לעבודה, לשלחם  הכח ובעלי הגיבורים את להפריד היתה ודרכם הנ"ל, הבחור את וביניהם  המחנות, עבר

העובדא  בעל היהודי יתברך, שמו  קידוש על מוקדה  על  לעלות שלחו  והחלושים והילדים  הנשים את ואילו 
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åâäðåìåëù 'ïîçøä' - 'ïåæîä úëøá' øçàì øîåì
õôç'ä ïåàâä øàéáå ,øúåéá úåáâùð úåù÷á
øçà åìà úåù÷á íéù÷áî ïë ìòù ,ì"öæ 'íééç
äùò úåöî íãàä íéé÷ù øçà éë ,ïåæîä úëøá

áåúëë ïåæîä úëøá ìù àúééøåàã(é ç íéøáã)

,íéîùá ïåöø úò äùòð ,'úëøáå úòáùå úìëàå'
,ù"áúé åúàî åéëøö ù÷áì àéä øùåëä úòùå

ééçá åðéáøá øàåáîëåïâî'á àáåäå ,â èé åøúé úùøô)

(à"÷ñ âñø 'éñ ç"åà 'íäøáàä÷éìãî äùàä øùàëù
íéðá 'ä äì ïúéù' ììôúäì äãéá ,úáù úåøð

,äøåúá íéøéàîúòùá úòîùð øúåé äìéôúä éë
äåöîä úééùò.'

àøîàúîåéáø ÷"äøä ìù àùéã÷ äéîùî
äìåâñù ,ò"éæ ìéäòååæî ò'÷îåìù
ãéô÷äì ,'ä éàøéå íéðåáðå íéîëç íéðá éðáå íéðáì

בשפתיו וריחש  אצבעותיו, קצה  על בעמדו  יותר כגבוה עצמו עשה בתור ובעמדו  לימים , צעיר בחור אז  היה

העת, ההבטחה כל את  אתה אף קיים מרובה, בכוונה ובירכתי הב "ח דברי את  קיימתי שבשמים אבי

אף חרון  ולא קצף  לא שצף לא בי ישלוט שלא לפנות האמורה באצבעו הרשע הראהו  תורו בהגיע  ואכן ,

בתור  שוב העמידום  מכן לאחר לעבודה. אם כי למיתה נשלחים  אין עתה  לעת אשר למקום ימין לצד

עמד  היה לימים צעיר שעדיין והוא מתאים, הוא מלאכה  לאיזה  אחד כל לבחון בכדי מהרשעים  אחד לפני

שבזכות  וקונו  צורו לפני בכה שוב וכך הגוף , את המפרכת עבודה לשום מתאים  שאינו  בידעו ונפחד נרעד

בכוונה המזון ברכת על  כלשהקפיד בכבוד  לו מזונותיו שיהיו ב 'חינוך ' הכתובה ההבטחה את  לו ייזכר

והאפיהימיו  הבישול  במלאכת בקי שהינך נא אמור לו , ואמר אליו בסמוך שעמד יהודי אליו  פנה  כך בתוך ,

לעזרך, אני אהיה וכך לעבוד רצוני ששם אגיד כן כמו ואני המחנה , במטבח  המלאכה מעושי להיות ורצונך

וסיפוקו מחסורו די ומשקה מאכל היהודי לבחור היה  וכך המטבח , לעבודת נתקבלו  שניהם  הווה, וכך

המבשלים . בבית בהיותו  בהרחבה

ולכן  במטבח , עובד היהודי הבחור את וכראותו המטבח  אל  הרשעים  מקציני אחד נכנס  הימים  באחד

שעות  שלוש  תוך באם הנה לו  ואמר קטן, פטיש  ובידו ברשעותו  אליו פנה  הדבר, לו  חרה דבר לו  חסר לא

עבודת  לעבוד תישלח  לאו, באם אך זאת, בעבודתך לעבוד להמשיך תוכל  אזי עמוק בור לחפור תצליח

בעמל ברציפות ימים כמה יעבוד אם  שאפילו בבירור בידעו החוצה , יצא הבחור היהודים , שאר עם  פרך

פנה ולכן סלע, לפוצץ בכוחו שאין קטן פטיש  אם  כי בידו שאין כיון הבור, את לחפור יצליח לא רב ויזע 

גדול, בריווח מצויים לי להיות צריכים  שמזונותי בתורה, כתוב כך אבא באמרו  בתחינה , בוראו אל שוב

בכדי  ירקות ושאר תפוחים ראשו על לזרוק  שהחלו  רשעים חיילים עם  רכב כלי שם  עבר תפילתו  כדי תוך

רכב  שם  ועבר מועט  זמן עבר לא וירקות, פירות של  גדולה  ערימה  לידו  נשאר משם  משנסעו  וכך לענותו,

כדי  מאכלם  הרשעים  הביאו  לא להם ואף  ימ "ש, הנאצים ידי על ששועבדו רוסיים  חיילים ועליו  אחר

מכל מעט מעמו וביקשו  אליו פנו  הבחור לצד הרב השפע כל  את ובראותם  קטן קומץ אם  כי שביעה 

כוח בעלי שהיו החיילים  מהפירות, יקבל  עמוק בור כאן לי לחפור ידו שיטה  מי הבחור להם אמר אלה,

ברצותם עמוק  בור במהרה  לחפור והחלו  כוח  ואמץ אונים ברוב נעמדו לכך המתאימים כלים להם היו  ואף

מהפי  נפשם הפירות להזין את הבחור להם נתן חפור, הבור היה  כבר קלה  שעה בתוך וכך והירקות, רות

שבפחות  לדעת נוכח  והנה הבור, לחפור 'הצליח ' אם לבדוק  הרשע בא מה זמן כעבור לנפשם , ושלחם 

עליכם שומר שאלוקיכם ידעתי גם ידעתי ואמר רשע  אותו  נענה  המלאכה, את הבחור סיים  שעות מג'

במטבח, לעבודתו לחזור לו הסכים  ובזה  כמה ..., עד ידעתי לא אך בעדכם, ומגן

תדור  לו מצויין היו  מזונותיו  שם  גם  ואף  ישראל, בארץ  להתיישב היהודי עלה המלחמה  גמר אחר

המזון'. ב'ברכת הזהירות מכוח  והכל ובריווח , בנקל  צאצאיו כל  את והשיא גדולה  בהרחבה



עקב  - הפרשה  æéבאר

à÷ééã áúëä êåúîå äðååëá øéãú êøáì'ñá àáåä)

(ãåã úëøáæëæëæëæë.

áúëò"éæ õ"áòé ãéñçäéøùà øîàî ''ä éãñç' åøôñá)

(â"ô ùéàäêøã øîåà åðëøã éôì éì äàøðäå
ùéù äùòú àì úåöîå äùò úåöî ùé éë ,äöìä
íòøæ ìòå íäéìò íéãåäéä åìá÷å åîéé÷ - ìæî íäì
äùòé ïë àì øùàå ...ááì áåèáå äçîùá íúåùòì
íéøåô ïåâë úååöîä ïä åìàå Y ...ìä÷ä êåúî ãáàé
ìæî íäì ïéàù ùéå ,á"åéëå áìçá øùáå õîç øåòéáå

ïåæîä úëøáëïéàå úòáùå úìëàå íéîéé÷î ìëäù
íéìëåàä åáøå ,êéäìà 'ä úà úëøáå ïéîéé÷î ìëä
äôùáå êåîð ìå÷á åëøáéå úçðå äáåùá íéðãòîì
÷åã÷ã éìáå äðåë éìá äöåöø äöåçð äëøá äùåìç

äãåòá - äéúåéúåàá øîåì êéøö ïéàå ,äéúåøîàá
äåòìáé äôëá.

òåãéøéäæä ò"éæ ùèéøæòîî ìåãâä ãéâîä ÷"äøäù
éë ,äìéôúáî øúåé ïåæîä úëøáá ïååëì ãàî

àúééøåàãî ïåæîä úëøáå ,ïðáøã äìéôúïøäà úåãìåú)

(úéùàø ä"ã íéèôåù 'øô øéîàèé'æî ÷"äøäì.

אלול מברכין שבת  - יאחזון  ורעדה חיל

úáùáùãåç úà ìàøùé éðá úåìä÷î ïéëøáî åæ
è"ìòáä ìåìàçëçëçëçëàæìòáî ã"éøäî ÷"äøä ,

á÷òéì éîøàä ïáì øîàù ÷åñôä éøáã ìò øîà ò"éæ
åðéáà(èë ,àì úéùàøá)íëîò úåùòì éãé ìàì ùé'

øîùä ,øîàì éìà øîà ùîà íëéáà é÷åìàå ,òø
éîøà äðä éë ,'òø ãòå áåèî á÷òé íò øáãî êì

ברכת כז. מברך שאינו בנו על בפניו  התאונן זי"ע , מאלכסנדר ישראל' ה'ישמח  בעל הרה "ק מחסידי אחד

רם בקול  לברך עצמך על  תקבל  אם לו, ואמר הרה"ק  ענהו  כלום, הועילו לא הפצרותיו  וכל המזון,

המזון ברכת לברך יתחיל בנך שגם  לראות תיווכח ÓÎÁ‰)אזי ÌÈ˘È˘È· 'Ò· ‡·Â‰ Ú"ÈÊ ˜ÒÓ‡„‡¯Ó „Â„ ·˜ÚÈ È·¯ ˜"‰¯‰).

זי"עכח. מקארלין אהרן' ה 'בית הרה"ק  של דבריו  ˜Ë"Ó:)ידועים 'Ô¯‰‡ ˙È·' Â�·Ï ·˙ÎÓ·)מברכים ואין שהיות ,

גם אלול חודש  של החודש  בברכת לכוון יש כן על  החודש, תחילת שלפני בשבת תשרי חודש  את

תשרי. חודש  על

- תשרי חודש  ראש על  גם כבר מברכין עתה הנה  כי ביודעם לב , בכל יאחזון ורעדה  חיל  זה  ולפי

אשר  וכל תשע "ז שנת כל  נכלל זו  חודש שבברכת ונמצא הבאה, השנה לכל המשפיע שהוא השנה  ראש 

בה . יתרחש 

הניגון  את מנגנים שהיו  אונגרין בני מנהג את משבחים תדיר שהיו  בעלזא בית אדמור"י על  ומספרים 

ביום יהיה אלול חודש  ה'ראש  את ברטט  מזמרין והיו  אלול , חודש  ברכת בעת נוראים  הימים  של

ימים שהנה לעם להזכיר לטובה', ישראל  כל ועל  עלינו  הבא הראשון ביום  ולמחרתו קודש השבת

באים . המבורכים

רכבו את עוצר האדם אם שאף  הרואות שעינינו  מה פי על  בזה, שיש השבח  את להסביר אפשר ואולי

רכבו את עוצר באם  אך וליסע, להסתובב עדיין ממשיכים הגלגלים מ "מ נסיעתו, אמצע  הרגיל באופן

האדם אם אלול חודש  שמגיע  בעת כן וכמו  כלל. ליסע  ממשיך ואינו לגמרי הרכב כל נעצר חזקה , בבלימה 

כבר  מהדהד הנוראים הימים  שנוסח  בעת משא"כ  הקודמים , בהרגליו  ממשיך הוא עדיין מעט רק  נעצר

השתא. עד שעשה  מעשיו  בכל ממשיך ואינו  לגמרי, האדם  נעצר בזה  יאחזון, ורעדה  וחיל  באזניו ,

אב  ט "ו מאחר מדוע  ממקורביו , לאחד שהסביר זי"ע , מבעלזא אהרן רבי דהרה "ק משמיה מתאמרי

בילדותי  הנה באמרו , השנה , בכל מאשר יותר עבות בשמיכות לכסותו שצריך עד ברעד, כולו כל  מתמלא

וחשבתי  הדין, יום  בא מאימת ורועדים  זוחלים שבים  הדגים  אפילו  אלול מברכין שמשבת אחותי לי אמרה

את  מכינים  שכבר שיודעים  אנחנו מפחד, רועדים  והמשפט הדין בעניני 'מבינים' שאינם הדגים  אם  לעצמי

וחלחלה . פחד שנתמלא וכמה  כמה אחת על מעלה  של  דין בבית הכסאות
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íòì ÷éæäìå ãáàì äöåøä 'âøè÷îä' àåä éáà ãáåà
áåúëä øîà øùà äæå ,ìàøùé éðáéãé ìàì ùé

òø íëîò úåùòìéãé ìò íëì òøäì éçåëá
äùòà äî êà ,íéàøåð íéâåøè÷íëéáà é÷åìàå

ù"îàú"ø -'ùúá'îïéëøá'à,ìåìéìà øîàúåéä
úáùá íäéëøã ïå÷éúìå äáåùúì íéøøåòúî äë éðáå
íéîçøä éîé íéàáå íéáø÷úî äðä éë íòîùá Y åæ

ïéãä éîéå Y úåçéìñäåèëèëèëèëäúòî êëì éà ,êì øîùä
òø ãòå áåèî á÷òé íò øáãîéçåëá ïéà øúåéå ,

é"ðá íòì ÷éæäìúàæ øîåà äéä ò"éæ 'êåøá øå÷î'ä ÷"äøä)

(ã"éøäîä íùî.

הדין  יום לקראת  ההכנה - שנה  אחרית עד

ùéøáíéèôùîä úà ïåòîùú á÷ò äéäå ,ïúùøô
ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä ùøôîå ,äìàä

('ë úåà 'à øîàî ,ìåìà éøîàî)äéäå,äçîù ïåùì
÷ø íà åìéôà ,ù"úé åéðôì äéäú äçîùá÷ò

äìàä íéèôùîä úà ïåòîùúå"ç íà óà ùåøéô ,
,äðùä ìëá úååöîá åìùøúúá÷ò òéâäá êà íà

äðùä óåñá -ïåòîùúåéëøã ìëá úëìì ,'ä ìå÷á
.åéèôùîå åé÷åç åéúååöî øåîùìå

ïéðòáò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà äæ
(ã"îøú ìåìà 'ééò)÷åñôä ìò(áé àé)éðéò'

úéøçà ãòå Y äðùä úéùàøî äá êé÷åìà 'ä
éúî äôöîå ä"á÷ä áùåé äðùä úìéçúîù ,'äðù
åéðá åéìà åáåùé æàù äðù úéøçà øáë àåáú
úéìëúá åéìà åáø÷úéå äîéìù äáåùúá åéîåçø

.úå÷éáãäå äáø÷ä

מתוך לאדם  הבאה  והנאה שמחה  – התורה ברכת 
התורה עסק

ïúùøôá(é ç)àúéà äðä .'úëøáå úòáùå úìëàå'
àøîâá(.äì úåëøá)äéøçàì ïåæîä úëøá'

äéðôì ,úëøáå úòáùå úìëàå ì"ú ,ïééðîíãå÷ åðééä)

(äìéëàäêøáî òáù àåäùë íà ,øîåçå ì÷î ,ïééðî
äàøð ïàë ,äðäå ,'ù"ë àì áòø àåäùëøúåéù

úòáî åðåáòø úòá êøáì íãàä úà áééçì àèéùô
åúòéáùåøîà íùù ,äøåúä úëøáá åðéöî êë àì ,

,'àø÷à 'ä íù éë' ì"ú äéðôì äøåúä úëøáì ïééðî
,'ù"ë àì äéøçàì êøáî äéðôì å"÷ ,ïééðî äéøçàì
øùàî êøáì åáåéç øúåé èåùô äéøçàìù åðééäå

äéðôìøáñää òåãé àìà .'éðùøã' øîåà øáãäå ,
,ò"éæ à"øâä íùîøúåé 'àèéùô' íå÷î ìëá éë

איזהכט . הוא רואה  והנה  ליל, באישון עיר של ברחובה  פעם הילך ימ "ש ניקולאי הצאר מחיילי אחד

הדבר  נשנה כך מאומה , ענהו  לא הלה אך לשמו, ושאלו  החייל  אליו ניגש  בחוצות, המשוטט שיכור

שמך, מה  לי שתאמר עליך אני פוקד הצאר, מחיל הנני כי לך דע החייל , עליו שזעק עד פעמים, כמה 

שפצעו על למשפט השיכור תבעו  שכן מכיוון ופצעו . בו  דקר חרבו את החייל שלף  כלום , השיב לא ועדיין

שלא  מאחר כן שעשה  להצטדק  החייל החל  המשפט  בעת פיו. את שהמרה  על  תבעו  והחייל – חינם

ולא  יין מרוב שיכור שהייתי בעצמך ראית הלא השיכור טען לעומתו שמו , את לגלות אבה  ולא ענהו 

הרי  ואמר החייל נזדעק לשמאלו . ימינו  בין יודע שלא שיכור על זאת היא טענה  וכי – בעצמי שלטתי

משיכרותך... להתפכח לך היה  הצאר שם  הזכרת שמיעת ומעצם הצאר, מחיילי שהנני מפורשות לך אמרתי

עליו וכדו ', צרות ושאר מטרדותיו הוא מבולבל  אלא – מיין ולא שיכור שהוא מי אפילו  ייאמר, ולדידן

רעד ותאחזמו סלנטע 'ר להתפכח ישראל רבי הגה "ק שאמר מה וכידוע אלול, חודש  מזכירים אשר בעת

È„)זצ"ל ˙¯‚‡ Ï‡¯˘È ¯Â‡). אלול קדוש  הקורא מקול  פלצות, אחזו איש  כל  – ידעתי כאשר מלפנים

זי"ע  חיים החפץ  על  מסופר ˜Á)וכן „ÂÓÚ ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ˙Â„ÏÂ˙)לו נזדמן פעם אחד גדול  רב לנו  'סח 

לומר  החזן וכשהתחיל  אלול  ר"ח מברכים  בשבת הכנסת בבית זצ"ל חיים' ה 'חפץ רבינו עם  להתפלל 

נפל וחרדה שאימה עד גדול  בבכי ופרץ  גופו, כל ונרתע רבינו  הזדעזע ה' ביום יהיה אלול  'ר"ח  המילים

המתפללים '. קהל  כל  על
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òá êøáìíãàä úàðä úäî øøáì åðéìòù àìà ,
ø÷éòù æ"äåò úåàðäá ,ë"ò .íéøáãä éðô úåàéöî
éãë ìåëàì ÷÷åúùîå áòø àåäùë íãàä úàðä

êøáì øúåé èåùô äæá ,åðåáòø èé÷ùäìíãå÷
ùéâøî íãàä ïéàù äøåú éøáãá ë"àùî .äìéëàä
ìë' éøäù äøåúá å÷åñéò øçà ãò äàðää úà
äàðäå äçîù åùôð àìîéú æà 'úåù÷ úåìçúää
úòá Y äéøçàì êøáì øúåé àèéùô êëì ,äáø
úåéç ùéâøî åðéà íà óàù ,ïàëîå .äðäð øáëù
êéùîäì øáâúé àìà ùàééúé àì ,äøåúä ÷ñòá

íëì áøòé êìéàå ïàëîå ,åãåîìúáìììì.

éäåæòå÷ù úåéäì Y äøåúä ãåîéìá äøùéä êøãä
÷"äøä ìù åøåàéáëå ,äøåúá åìåëå åùàø

ò"éæ 'úîà éøîà'äéôî é÷ 'îò äøåú éøòù øôñá àáåä)

(ì"÷åöæ 'íçðî éðô'ä ÷"äøä åðáàøîâä éøáã ìòá"á)

(:âëäîà íéùéîç ÷çøîá àöîðä óåò úåãåà
óåò àöåîä ìù åðéã äî ,äéîøé éáø éòá ,êáåùäî
åìâøå äîà íéùéîç íåçú êåúá úçà åìâø øùà
ìòå' àøîâä úîééñî ...äîà 'ð íåçúì õåçî úçà

àã(åæ åúìàù ìò)åäå÷ôà(åàéöåä)éáî äéîøé éáøì
ìë åøéîçä òåãî 'úîà éøîà'ä äù÷äå .'àùøãî
ìò ùøãîä úéáî åàéöåäì äéîøé éáø íò êë

äá ùé àúåòéøâ äî ,åæ åúìàùàìàìàìàì.

øàéáå,íéù÷ íéðîæ íãàä ìò àåááù ,÷"äøä
äøåúä éëëåúá åéìâø éúùá ñðëäì åúöò
êåúá úçà ìâø'ë àäé àìå .åì çååøé äæáå 'åã÷ä
íöòå .'äæä íìåòä é÷ñòá äéðùä åìâøáå äøåúä

קבלל. אשר אחד, מבחור ששמע עובדא שבירושלים, הדעת מנקיי זצ"ל פריינד נטע רבי הגה"צ סיפר

הרה"ק יעצו  דעתו , יישוב את ומבלבלים  מוחו  את הפוקדות זרות מחשבות על  מבעלזא, הרה "ק בפני

אותו הרגיש ספורים  ימים כעבור ואכן זי"ע , המהרש "א של מתורתו  קטעים  ב' יום  בכל  ללמוד שישתדל 

ומשונות, שונות מחשבות בלבלוהו  לא ושוב לגמרי, נקי שמוחו ˘ÓÏÈ„בחור ‡Ï· ‡"˘¯‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ Ô·ÂÓÎÂ)

(‰ÏÂ‚Ò‰ ÍÂ˙· ÏÏÎ� ˙‡Ê Ì‚ ÈÏÂ‡Â ,‡¯Ó‚‰ È¯·„ ˙‡ ·ËÈ‰ Ì„Â˜Ó למחשבות סגולה הוא ה'מהרש"א' שלימוד מקובל ובכלל 

דליבא. וחדוותא שמחה  לאדם  להביא מסוגל יהושע' 'פני ולימוד זרות,

זצ"ל אויערבאך הגרש"ז לענין, ÎÂÒ‰)מענין 'ÒÓ ‰ÓÏ˘ ˙Á�Ó)חז "ל בדברי �·:)דייק  ‰ÎÂÒ)מנוול בך פגע  'אם

בצעמשכהו זה מה ביאור צריך ולכאורה המדרש ', הרי שימשוךלבית ביהמ"ד, לתוככי היצר את עמו 

מקום מכל  המדרש, לבית נכנס שהיצר אף אכן, כי ביאור, אלא הרע ... ביצרו ודבוק קשור עדיין בזה נמצא

לכינוי  אבל וכיו"ב', ערל  'טמא כינוהו  שחז"ל  השמות בשאר אם  'כי 'מנוול  מכונה  אינו  ביהמ "ד בתוככי

אלו . מנסיונות הפחות לכל וינצל לביהמ"ד רגל  דריסת אין 'מנוול'

ל'פקק ' הדרך אם  על שנקלע  באדם  מחוץ(ÈÙÚ¯Ë˜)מעשה  יצא כן כי בראותו היום, בחום  וכבד גדול 

ברכב  בישיבתי ארוויח מה  כי היוצא ענהו היום , בחום  בחוץ תסובב מדוע  אחד, פיקח  אליו נענה  לרכבו ,

מזגן לכה"פ  יש  הרכב בתוך הלה, לו אמר בדרכי, ולהמשך ליסע  בידי אין �„ÔÚ˘È)ממילא‡˜¯ÈÚ) ומתורתך ,

ומצוות, בתורה  – בדרכו יתקדם ולא מאומה  יועיל  לו כי לו נראה אם  אף ביהמ "ד בתוככי היושב – תלמדנו 

עיר. של  שברחובה  הרותחת' מ 'האש  יינצל לכה"פ  מקום מכל

להבת'לא . ב'אש  בהתחממו  רק כי ה ', ועבודת מוסר בספרי ביומו יום דבר לעסוק  אחד לכל יש עדיין

ועוצרת  הבית את הסוגרת כדלת היא הרי הגמרא' ש'דף  אמרו , וכבר טוב. לתכלית יגיע  שלהם

הטומאה בעד המונעת כדלת כמוה  ב'גמרא' העסק  התורה , בעסק  ייאמר כיו"ב לתוכה , להיכנס מהסכנה 

מבלי  הבית בפתח העומדת לדלת יתרון כל אין ועדיין האדם . על מלבוא הזמן מזיקי וכל בעולם  הנושבות

הקדושים בדבריהם עצמו ימלא כן על נפשו. כאוות יפתח  הדלת את לפתוח החפץ  כל  שהרי ומנעול , בריח 

וכך  לבריח, וכמנעול לדלת בריח כעושה  הוא ובזה הדורות ומאורי גדולי מפגעי של  מלהינזק נפשו  תינעל

הזמן... ומקרי
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÷ø ãåîòì 'àðéîà àåä'å úåàéöî úðúåðä åæ äìàù
,íåçúì õåçî úéðùäå íåçúä êåúá úçà åìâøá
,ùøãîä úéáî åàéöåäì 'à÷ðôùåâ' åðì úðúåð øáë
ìò ïîæå úò ìëáå ...ãåîéì íùá àø÷ð àì úàæë éë

...àúùéã÷ àúééøåàá åìåë òå÷ù úåéäì íãàäáìáìáìáì

éäéäéåàøä äðëäá ïðåëúäì äëæðù åðîò à"ä
,åøöåà àéä 'ä úàøéá ,íéîéä åìà àåá éðôì
íé÷éãö ìù ïøôñá äáåè äîéúçå äáéúëì äëæðå
àôåâ úåéøá êåúî â"åøá áåè áøá ,íéøåîâ

.àéìòî àøåäðå

בראשובלב. אב"ד זצוק"ל  שפרבר דוד רבי ·ÈÓÈהגה"צ ˙¯ÂÎ‰ ‰ÏÚ Ì¯Ë ÌÈ�ÙÏÓ „ÂÚ ‡ÊÏÚ·Ó ˜"‰¯‰ È„ÈÒÁÓ ‰È‰˘)

(˜"‰¯‡· Î"ÓÁ‡ÏÂ ,‰ÓÁÏÓ‰ פני להקביל לעלות אפילו  בידו  עלה  שלא עד זקנותו, לעת קשות ברגליו  סבל 

הרב  נענה  מיד מאד, קירבו  הרה "ק מקל. על נשען כשהינו הרבי אל  להכנס  בידו עלה רב זמן אחר רבו ...

אונגרי' מבני שהחסידים הרבי לי אמר בשנים  עשרות שלפני זוכרני �‚¯È‰)מבראשוב,Â‰),מאד המה  תמימים

'שהחיינו ' ברכת הם מברכים מהרי"ד, הרה "ק אביו  של  הטהור בצילו לפרקים  להסתופף  באים שכשהם עד

שאף אעשה  מה  מזה... נוחה המהרי"ד של רוחו  שאין אף  על  זאת הקודש , פני את בראותם  ומלכות בשם

ברוך  זו... ברכה  לברך ארצה הרבי את לראות לבבי בשמחת כן על התמימים, הונגריה  יהודי על נמנה  אני

הזה ... לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו  אתה ...

אף יכול  ואיני זקנתי נא הנה  - באמרו  מצבו , על  מאד קבל  הרה"ק , לפני מבראשוב הרב משהתיישב

בקרבי... נשמתי עדיין מדוע  הקב"ה , של  בעולמו  כאן עוד עושה  אני מה יודע אינני נכוחה ... רגלי על  להלך

תדעו, בתורה, ועוסקים  יושבים  הנכם  הרי ברגליכם , להלך בידכם אין אם  אף  רב, בראשוב'ע הרה"ק , נענה

בהאי  לחיות עוד לכם  יש מה – זו  היא שאלה  מה כן אם  התורה , מעסק  יותר וחשוב גדול דבר שאין

הזה ... בעולם  ביותר החשוב בדבר ועוסקים  יושבים  שאתם  בשעה  עלמא,


	עטיפה באר הפרשה גדול-Recovered
	020 1
	עקב 1-20

