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הפרשה àבאר
dyxtd x`a

çìùéå

עת בכל הקב"ה  עם  לחיות - תמיד  לנגדי  ה' שויתי
העולם בעניני בהתעסקו אף ועונה 

ïúùøôá(èë áì)êîù ãåò øîàé á÷òé àì øîàéå'
íòå íé÷åìà íò úéøù éë ìàøùé íà éë
ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä øàáîå .'ìëåúå íéùðà

(øîàéå ä"ãá)àåäùë åà äìéôúä úòáù éî ùé éë
.åéìò áöéðä 'ä úà øëåæ åðä ,äååöîáå äøåúá ÷ñåò
åà úéáä úãåáòá úåéøáä ïéá úåäùì àöéùî ìáà
éðåìô éë åì äîãð øáëå ,ìëä åðîî çëùð ,äãùá
'çéååøä'ù åäòøá àð÷úîå ,éðåìô ïéðòá åì ÷éæä

...êëå êë åîöò úåçåëáààààåùò ìù åøù àá äæì
íé÷åìà íò úéøù éë' ãéòäåíéùðà íòåøîåìë ,'

ïéá åúåäùá óàùíéùðàäéäíé÷åìà íòàìå ,
áöî ìëáå úò ìëá ù"áúé àøåáäî åúòã çéñäáááá.

øåëæéùëåãîåòä 'ä úà íìåò éðéðòá å÷ñò úòá
,úåìãúùäá êë ìë äáøé àì åãâðì

àúéàå(:àë úáù)ò÷ùúùî äúååöî - äëåðç øð'
÷"äøä äù÷äå ,'÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò äîç

ò"éæ áåñàñî ì"îøä(áùéå ô"åñ ì"îøä úðùî)àìã
éìâøá äëìää úà úåìúì íäéøåòéù ìëá åðàöî

åøåòéù' åáúë àì òåãîå ,íéëøãä éøáåòúéöçî ãò
äòùäúåøåäì åöøã ,àìà ,ì"æç éøåòéù øàùë ,'

,åìà íéîéá åòøéàù íéñéðä ïî ãîìðù ,åðì÷éñôäì
'íé÷ååùá' äìéìå íîåé 'åðéìâø' úà êë ìë úúëì

עלא . השר, בגנות לדבר האחד פתח שבמדינתם, השר אודות ביניהם ששוחחו  ידידים, בשני מעשה 

ואמר, נענה  ה'', ביד ושרים מלכים 'לב הרי ויאמר, רעהו  ויענהו העיר, לבני שמתנכל ומעלליו לבו, רוע

שיבשל רעהו  אצל  שהזמין גברא להאי דומה הנך השני לו אמר זה... לולא מדבר אני אך כדבריך, אכן

שלי, ה 'טשולנט' היה האיך נו , רעהו, ושאלו  השניים , נפגשו השבת, ממחרת השבת, מאכלי כל את עבורו 

של גדול בשפע שהעמסתו  מכיוון בו , היה שבת' 'כבוד ולא 'עונג' לא אבל  לך, לומר לי צר הראשון, ענהו 

דל אמר, וכה  להצטדק , 'המבשל ' החל  כלל, לאכילה  ראוי היה לא וממילא חריפים ', דברים ושאר מלח 

שמאמין  האומר וידידי, אהובי ורעי אחי טוב... הטשולנט היה  האם הטעם , חריפי ושאר המלח את מהכא

שפלוני  והרהורים  מחשבות או יתירות, השתדלויות ופחדים , חששות מלאה  – בפועל  הנהגתו  אך בה ', הוא

טעם, כל  לו  שאין חריפים , דברים  ושאר במלח המלא מאכל כאותו ממש  הריהו כך, ואלמוני כך עשה 

מאמונתו חלק הם האדם  של  ומעשיו מחשבותיו – כך שבו, לתבלין המאכל  בין להפריד אפשר שאי וכמו

הבטחון. את סותר שהוא באופן לחיות ובפועל  בפיו, בטחון' – 'בטחון לצפצף אפשר ואי הפנימית,

נתפסב. שפעם המעשה  דבר ידוע ממש . בפועל  - עיקר המעשה אלא עיקר המדרש  לא באמת כי

להיות  האדם שעל ל 'דרשותיו' לגמרי הנוגדים  בהמיים במעשים הפילוסופים מגדולי  אחד – אריסטו 

אוכל 'כשאריסטו ואמר נענה בפניו , תמיהתם תלמידיו  מששטחו וכיו "ב. ושתיה אכילה בעניני וזהיר מנומס

'פיתוגרס' וכי אריסטו...' איננו  ‰‰�„Ò‰)הוא ˙ÓÎÁ· ÌÈÏÂ„‚ ˙Â„ÂÒÈ „ÒÈ˘ ÛÂÒÂÏÈÙ)'ג בעל  'משולש ' להיות צריך

עבדי  נחלת כן לא למהותו. שייכות כל  האדם  לחכמת ואין נינהו , תרתי וחכמתו הוא שהגוי והיינו  קצוות..

ונפשם . בלבם הדברים את להחדיר ה ' עבודת ענייני ושאר וביטחון אמונה  בעניני ושיגם שיחם  כל כי ה ',

בגמרא Î„.)איתא ˙ÂÎÓ)באמונתו 'צדיק  - אחת על והעמידן חבקוק  והיינויחיה בא אדם ', של שחיותו

האמונה  הרי היא שלא אלא ל 'נשימה', ובאויר ושתיה באכילה  ועומדת תלויה  האדם של 'גופו' חיות והנה  ,

ביום, פעמים  כמה רק  זה  וגם מועטת, ושתיה אכילה אפילו  לאדם  מספיק שבהם ומשתה , כמאכל ה 'נשימה'

האדם, נפש  חיות לענין בו כיוצא מעלה , של לישיבה מתעלה מיד הרי ביום  פעמים  כמה רק  הנושם  אבל 

מנשימתו ... שפסק  כאותו  הוא הרי וברורה איתנה  באמונה  לעת' 'מעת שעות מכ"ד רגע בכל חי אינו  אם 
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úàî ìëä éë ,äñðøôä øçà ùåôéçá ,úåáåçøáå
èéòîîä ãçàå äáøîä ãçà àøåáäåðéðéòù éôë ,

ãçà êô àìà íäì äéä àìù äëåðç ñðá úåàåø
ñð åá äùòðå ,ãçà íåé åá ÷éìãäì éãë ïîù

,íéîé úðåîù åðîî å÷éìãäåéë ,íéàåø åðà éøä
èòåîá óà äëøá çìùð àøåáä ïåöøáìéëùé äæå ,

,íãà éðáì úòãäìòé äøåçñá äáøîä ìë àìù
øùåàäå øùåòä éúîáì àåáéåïåöøá éåìú ìëäã ,

÷åùä ïî ìâø äìëú äæ éãé ìòå ,àøåáäââââ.dyxtd x`açìùéå -

ãåò,ïúùøôá(äë áì)÷áàéå åãáì á÷òé øúååéå'
ùøãîáå ,'øçùä úåìò ãò åîò ùéàæò ø"øá)

(à'àåää íåéá åãáì 'ä áâùðå' ÷åñôä úà åëéîñä
(àé á 'éòùé)÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä øàáîå ,

øáâ êéàä äîúú àìù øîåì àáã ò"éæ àðøàîà÷î
'êàìî' éøä ,åùò ìù åøù ìò á÷òéàèéùôå àåä

Y íéùðà úáéøîë åîò 'åúå÷áàúä' äúééä àìù
á÷òé òéðëä äîá ,ë"àå ,íôåâá äæ úà äæ ïéëîù
'ä áâùðå' ÷åñôä úà åëéîñä äæì .êàìîä úà

åðéáà á÷òéù ,øîåì ,'àåää íåéá åãáìó÷åúá
Y 'åùò ìù åøù' úà åéðéò ãâðì äàø àì åúðåîà
ìéôäì äëæ úàæ åúðåîàáå ,'åãáì 'ä' úà àìà

åùò ìù åøù úà òéðëäìåãããã.

שתמיד הבוטח של שכרו – ונעזרתי  לבי  בטח  בו
ה ' יושיעו

ïúùøôá(ç áì)åùøéôå ,åì øöéå ãàî á÷òé àøéå
àøéå'ù ìò 'åì øöéå' éë 'ñåúä éìòá'á

ב'דריידע "ל'ג. דחנוכה ביומי לשחק  קדושים ישראל במנהג נרמז  אף זה  שאין (ÔÂ·È·Ò)דבר לן, לרמז  ,

ה 'דריידעל ' האם  להחליט לאדם אפשר שאי כמו – מלעילא עליו שיכריזו ללא בעולם כאן נעשה דבר

ה'נערווען' ובכל כוחו, בכל  הדריידעל  את יסובב אם ואף  וכו ', ש' או ה ' אות לצד לא (ÌÈ·ˆÚ)יפול גם  ,

אל להגיע  בכדי רבים, סיבובים  עוד להסתובב הדריידעל שיצטרך 'ירוויח', אחד דבר ורק דבר, לו  יועיל 

לדידן, הוא כך עליו, הנגזר עליו מקומו שנגזר מה את נימא כמלא אפילו לשנות  האדם ביד וכלאין  ,

הנחלה . ואל המנוחה אל  בואו  עדי רבים סיבובים עוד שיסתובב לו  יגרמו  רק  בהשתדלות הריבוי

מסתובב ה'דריידע "ל' כי בו , מצינו  נוסף הסיבובלמטה רמז  ידי על  ורק היא מלמעלה אך בו  כיוצא ,

מעלה . שוכן ידי על  מסובב למטה  כאן שמסתובב מה  שכל  העולם, הנהגת

יתב"ש  הבורא אל פנימה עצמו שיסובב כפי כי לרמז, אמרו  ·‡˘ÚÙÚ¯)עוד ÌÂˆ ÔÚÈÈ¯„ ÔÈÈ¯‡ ÍÈÊ)יזכה כך

צרותיו מסבך החוצה עצמו  ÔÚÓÚÏ·‡¯Ù)לסובב ÚÏ‡ ÔÂÙ ÔÚÈ¯„ ÒÈÂ¯‡ ÍÈÊ).

הילוכו כדי בתוך בידו, מקלו ורק עבות, יער בתוככי מהלך שהיה לאחד משל  זי"ע, חי' איש  ה 'בן סיפר

קשת  כאילו והעמידו  מטהו את האיש  הרים  מיד בשרו, את ולאכול לטורפו רצה  אשר דוב לעברו  הגיח

והחל שמחה, האיש התמלא מת, – הארץ על נפל רגע  ובין הדוב נתפחד ואכן חץ , לזרוק הוא ועומד בידו 

דעתך  על תעלה  וכי שטיא, לו , ואמר אחד שם עבר לחיים , ממוות שהצילו  על שבידו המקל  את להלל

שהדוב  האיך וכראותו בידו , וקשתו צייד עמד אליך בסמוך גבוה  עץ  על  אלא כי, לא במטך, שהרגתו 

פי  על עמו  הקורה  שכל מבין שאינו מי יאמר, ולענייננו מת, הדוב נפל  ומזה חץ  בו ירה אליך מתקרב

למקלו מהלל שהיה  לזה  ממש דומה הוא הרי למוטב, הן לטוב הן ה 'חיצים ' כל באים  שמשם  – הוא מעלה

הכל . שעשה  ממעל  אחד שיש  לבו  על  שם ולא שהצילו , על

הפסוק את חי' איש  ה'בן מבאר הדברים אלו פי Î·)על  ,ÁÓ) אשר אחיך על  אחד שכם לך נתתי 'ואני

האמורי מיד ובבעותי'לקחתי 'בצלותי ומתרגמינן  ובקשתי', È˙˘˜··Â),בחרבי È˙ÏÈÙ˙·),לבניו שאמר והיינו  ,

זיינכם  וכלי שבמקלכם – בנפשכם תדמו האמורי,אל מיד אותה לקחת 'שכם ', העיר אנשי את ניצחתם

הנצחון. ועשתה  לחמה  אשר היא עולמים כל  לבורא ובעותי בצלותי – 'התפילה ' אלא כן, לא

להרגילד. שרצה לאב משלו , שהמשיל זי"ע מבארדיטשוב הרה"ק  של דבריו  פי על ז "ל, דבריהם וביאור
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äðäå' ä"á÷ä úçèáä ìò åîöò êîñ àìå Y 'ãàî
'êìú øùà ìëá êéúøîùå êîò éëåðà(åè çë).

éëåîöò ÷éæçîä ìò ùé 'äðåéìò äøéîù'
øîàðù äîë ,ïåçèéáá(â æë íéìäú)äðçú íà'

äðçî éìòéáì àøéé àìäîçìî éìò íå÷ú íà ,
çèåá éðà úàæáóà - éáì àøéé àì ,åøåàéáå ,'

,'äá çèåá éððä éë ,äîçìî éìò íå÷ú íà
øæòìå ïòùîì 'ä åì äéäé ïëà ïåçèéáä øåáòáå

åéøöî,(â æë íéìéäú ì÷ úåîîåø 'êéùìà'ä øàéá á"åéë)ääää.

ïëå÷åñôá åæîø(ã áì íéøáã)ìååò ïéàå äðåîà ì÷'

ïòùé øùàë íìåò ìù åëøãî éë ,'àåä øùéå ÷éãö
÷ãöá àìù åìéôà Y åäòø ìò åîöò êåîñéå ùéà

,øùåéåèòî ÷ø íà - ,åëøãì êîñðä åì êìé àì

ìò ìåôé 'êîåñ'äù åòãéá .êîñðá åá ùé 'úåøùé'
åôåâå åùàøá òöôéå õøàä,êë øîåç éöåø÷á íàå .

ïúé àìù éàãååá ,àåä 'øùéå ÷éãö'ù ä"á÷ä éáâì å"÷
úãéî éô ìò êëì íééåàø åððéà íà óà ,åðìâø èåîì

úîàäåååå.

ïëå'ùéà ïåæç'ä áúë('æ á"ô ïåçèéáå äðåîà)ãåò ùé'
,ïåçèéáä úãéîáçåø äøåù çèåáä ìò éë

בנו סביבות מהלך והיה  דוב, של בעורו עצמו  הלביש עשה, מה  שבעולם, דבר מכל  לפחד שלא בנו  את

אביו מסתתר הדוב בתוך כי הכיר היה שחכם  הבן אך כדוב. ומפחידים משונים קולות השמיע  כך ובתוך

אבי, אלא אתה  דוב לא הרי אבי, אבי לעברו, וזעק בפניו  התבונן לעור רחומו , מתחת  תתסתר אם אף

אתה  אבי הרי כי אפחד, ולא אותך, אני מכיר כלהדוב כבר אין כזה שבאופן לומר צריך ואין  פשיטא ,

כביכול נמי כך מאירות', 'בפנים  הבן בפני הדרו במלוא הוא מתגלה  אלא הדוב, בבגדי האב שישאר ֵטעם 

מיני  בכל  - הטבע לדרכי מתחת מאתנו  מסתתר לכן להוכיחנו, רוצה  והוא פעמים  שבשמים ', 'אבינו  אצל 

לכל מתחת נמצא ש 'אבינו' נגלה והטבע, להסתר מתחת נביט  אם  אמנם  לעוררנו, בכדי והכל  וצער, קשיים 

אבי' 'אבי אליו ונזעק – עמדי זה 'אתה' כי רע אירא כבר לא אין אז , עלינו, הבא כל  על  צדיק  אתה  כי ,

מגולים . וחסדים  רחמים  מתוך אלינו ויתגלה בהסתר, למעטהו מתחת האב שישאר כביכול  טעם  כל

הכתוב את זי"ע הבעש"ט  מרן ביאר בדבר È)כיוצא ·ˆ ÌÈÏÈ‰˙),'יאבדו אויבך הנה כי ה ', אויביך הנה 'כי

שכל  האדם יכיר מאויביו כאשר לו באים אזיה'ומציריו ההפיכה , כל  תחת המסתתר והוא אויביך, הנה כי

צרותיו .יאבדו  כל יתבטלו ,

הבירהה . בווארשא רחוב - העשיר מחמיו  כנדוניא קיבל שבנישואיו  זי"ע  מבריסק הגרי"ז  הגה"ק  סיפר

לימודיו, מחוק לו מפריעים הללו  בתים ' 'עסקי שכל  הגרי"ז  ראה  זמן איזה אחר שבו , הבתים  כל עם

ל'סרסור' ופנה  הכל , את למכור החליט  ÍÂÂ˙Ó)לכן - ¯"ÚÏ˜ÚÓ) אדהכי כולו, הרחוב כל  על  קונה לו  שימציא

המלחמה פרצה ‰¯‡˘�Â‰)והכי ÌÏÂÚ ˙ÓÁÏÓ)היה לא כבר לעירו משחזר ממקומו, לברוח נאלץ  מבריסק  והרב ,

היה זה  שסרסור לו נתגלה ואז  שלו, הרחוב אודות לברר הממשל  לבתי הגרי"ז הלך החיים, בין הסרסור

שכך  ומכיוון שמו , על העיר' ב'רשימות 'הבעלות' כל את והעביר יחד, גם וגזלן גנב – מעללים רע איש 

מספר  הביטחון' 'שער את פעמים עשרות אז למד עצמו  את לחזק וכדי כול, וחוסר בעירום  הגרי"ז נותר

בעלותו שתחת מי הוא ש'עשיר' בנפשי דימיתי עתה עד ואמר, הגרי"ז נענה מכן לאחר הלבבות', 'חובות

שער  את פעמים עשרות שלמד מי היא האמיתית שהעשירות אני יודע מעתה אך בווארשא, שלם רחוב

הימנו . מאושר לך ואין הנפש  ושלוות שמחה  לו מביא בטחונו  כי הביטחון,

התוקעו . לאדם  דומה שהדבר ההשתדלות, חובת היכן עד לברר פעם  אמר זי"ע איש ' ה'חזון הגה"ק 

אמנם יותר, עמוק לתקעו בו  להכות ממשיכים  הקיר, לעובי נכנס שהמסמר זמן כל  בכותל , מסמר

בענין  הוא כך 'עקמומיתו', תגדל  אז  כי בו , מלהכות מפסיקים ומתעקם , הולך שהמסמר שרואים ברגע 

במעט רק  אף ומסיטו , מעקמו שהדבר שרואה - עד לביתו, טרף ולהביא לעסוק האדם  על ההשתדלות,
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íðîà éë åøùáîä æåò çåø åîò äååìúîå ,ùãå÷ä
'åäøæòé 'äææææ.

åðéöîåäîéâô åì ùéù ùùç åðéáà á÷òé óà éë
øîà ïëì ,'äá åðåçèáá(àé áì)éúðåè÷'

מהשתדלותו יחדול אז  או בציבור', 'תפילה  או עיתים ' 'קביעת חשבון על בה שעוסק  כגון התורה , מדרכי

¯Ù"·)זו 'ÓÚ ‡"Á '˘È‡ ‰˘ÚÓ'· ‡·Â‰).

כך  שהיה  ומעשה  שבפשוטים, פשוט  יהודי של  הביטחון' 'כוח  בשבח  מספר היה זי"ע  מווילנא הגר"א

לתבוע הפריץ  שלח  לכן השנה , סוף  ימי והימים  אחד. 'חוכר' של לביתו  איקלע הגר"א של גלותו  בימי היה,

השליח את החזיר והוא לו  לשלם מעות די היה  לא יהודי לאותו  אך הבאה, לשנה  החכירה  דמי את מעמו

הוא  יושלך אזי במלואו  הכסף  עם  אליו  יבוא לא ימים  וכך כך תוך שבאם  להודיעו  שוב שלח הפריץ  ריקם.

ואם באלוקיו בטוח  הוא שהרי להגר"א יהודי אותו  ואמר רבים. ייסורים ויסבלו אפל  בור אל משפחתו  ובני

היום בהגיע ובתמים. באמת הלב מן יוצאים  דבריו  בו ענתה  פניו  הכרת ואכן אדם, מבני לירא לו למה כן

האמיץ בטחונו מרוב להלוותן טרח לא ואף המעות את היהודי בידי היה  לא עדיין לפורענות המיועד

הלכתי  לבב בטוב הולך היהודי את בראותי הפריץ. של ארמונו  אל  טובה ברוח והלך פנה  הוא אלא בהקב"ה ,

שיוכל עד הפריץ של  לחדרו  מחוץ להמתין והוצרך הפריץ בית אל  הגיע היהודי דבר. יפול  איך לראות אחריו

להציע הנה באתי הנה לו, וסיפר ליהודי שניגש נכרי איש הפריץ  של מחדרו  יצא לבינתיים אליו, להיכנס

מבלי  לנפשו עזבתיו  כן על מידי גבוה סכום ממני הפריץ  דרש  דו"ד שאחר אלא טוב, מסחר איזה  לפריץ 

אוכל לא כבוד' 'עסקי שמפאת אלא במאוד, לי כדאי העסק עדיין זה  בסכום אף אמנם , ה'עסק ', את לעשות

בפני  העסק  את להציע  ולשוב עבורי כסרסור לשמש שתואיל  אבקשך כן על  העסק , על  ולחתום אליו לחזור

כל את ופרע  לפריץ  ונכנס הגון, סכום  ליהודי סוחר אותו נתן כך בתוך אקפח , לא שכרך ואת הפריץ ,

הקודמים . בדורות פשוט יהודי אצל  האמונה מעלת גברה כך כדי עד מסיים, הגר"א והיה  הקפותיו.

בגמראז. �„.)מצינו ÔÈ·Â¯ÈÚ)העולם את נישואין.שהמשילו  ומשתה חתנות לבית דהיינו הילולא, לבי הזה 

לצורך  מעות ילווה  רוב עפ"י הרי מצאצאיו , אחד את משיא שאדם בשעה הנה כי שביארו, יש 

וכלה חתן הכנסת זמן בהגיע  מקום מכל לנפשו. מרגוע נותנים אינן אלו  ו'חובות' הם. רבים כי הנישואין

– הילולא' כבי עלמא 'האי כיו "ב הנישואין'. ב'שמחת ויגיל  ישמח חובותיו, מכל  ה'מחותן' ישכח לחופה 

הנישואין, בשמחת 'מחותן' כאותו ימיו כל  מהלך שבשמים,המשכיל אביו על ודאגתו יהבו כל  ישליך

ה' לו חלק אשר גורלו במתת  ויגיל  ישמח עצמו הוא .ואילו

הטבע  דרך עפ"י עקרה הייתה  אמנו  לאה  אף  כי ידוע  Ï‡)והנה, ËÎ ˙È˘‡¯· Â�¯ÂÙÒ 'ÈÈÚ)שזכתה והטעם  ,

רבי  בעל לה שיש  וידעה  מלאה', רחל  את גם ש'ויאהב ידעה  אמנו רחל כי אחותה , רחל פני על בטן לפרי

ה ' עצר ודם בשר על ומשסמכה  אבינו, יעקב של כוחו  על עצמה סמכה ממילא המחבבה , בישראל וגדול 

השליכה כן על אבינו , יעקב על לבטוח מה לה  שאין היטב ידעה אמנו לאה אך ילדה . ולא עוד רחמה  את

הרמב"ן  שכתב כמו  יעקב על  סמכה  לא כאשר רחל ואף  בזש"ק . נפקדה  ומיד הקב"ה  על מבטחה  כל את

(ÈÏ ‰·‰ ‰"„ ‡ˆÈÂ),עלוז "ל להתפלל שבה יעקב, תפילת על להיסמך  תוכל שלא בראותה הצדקת  והנה

צעקה  שומע אל אלוקים '.עצמה, אליה 'וישמע וזהו ,

יוחנן  רבי והרה"ק  זי"ע  מטאלנא דוד רבי הרה "ק הקדושים האחים  על  מסופר זה בעניין

הסתובבו בטאלנא כי ביניהם, היו חילוקים שב' אלא חצרות, הנהיגו ששניהם  זי"ע  מראחמיסטריווקא

לא  בראחמיסטריווקא ואילו  מופלגים . עשירים  היו  הגדול ובחלקם מעשה ואנשי חסידים של רבים  אלפים 

הדברים לפשר מטאלנא הרה "ק את שאלו פעם  מרודים , עניים  ככולם  ורובם  – רב החסידים מספר היה

באים קורתי בצל הנה  ואמר, ביאר, הואיל  פרנסה. מחוסרים  אחיו חסידי ואילו הם  עשירים  שחסידיו

שעות  לחכות עליו בפרנסה  מצוקתו את להזכיר בכדי אלי להכנס  בא מהם  שאחד ובשעה רבים, חסידים 
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úîàä ìëîå íéãñçä ìëîêãáò úà úéùò øùà
éúùì éúééä äúòå ïãøéä úà éúøáò éì÷îá éë

'úåðçîàø÷á åøàéá êëå ,éúðåè÷äèòîúð Y
,éúðåîàéëíéðôìîïãøéä úà éì÷îá éúøáòY

,éøåö é÷åìàá éáéì çèá éë ,ãçôå ùùç ìë àìì
äúòåù ãò åùò éðôî éëðà àøé úòëéúùì éúééä
úåðçîãåîéìäå ,åìåë äðçîä úà äëé àìù ùùçî

úååöî íéé÷ì íãàä ìò éàãååáù óà éë ,ïãéãì
åãéù äîë ãò äðëñäî øäæéäì åì ùéå 'úåìãúùä'
áöî éãéì åäåàéáä íéîùä ïî øùàë ìáà ,úòâî

(äàøðä)àìà ,åãçô áåøî åéúåðåúùò ãáàé àì
ìëî åäìéöéå åäøîùé 'ä éë äðåîàå ïåçèéáá ÷æçúé

òâôíéèå÷éì ,ì"÷åöæ ïé'æàìàååî ç"øâäá ö"éøâäì ùåã÷ äô)

(ë à úåø.

åðéöîà"áéøä éøáãá(ú"äò)ãçôäå ùùçä éë
,å"ç ïéãä úãéî úà íãàä ìò íéàéáî

÷åñôá åøåàéáëå(åë áì).ì"æå ,'á÷òé êøé óë ò÷úå'
áéúëãë åøîåùì ä"á÷ä åì çéèáäù éô ìò óà

,'êìú øùà ìëá êéúøîùå'éôì - êàìîä å÷éæä

åùòî àøéúðùéáâ åðéöî ïëå ,åì øöéå áéúëãë ,
å÷éæäå ,'êîò äéäà éë' ä"á÷ä åì øîàù ,äùî
àð çìù áéúëãë äòøôî àøéúðù éôì ïåìîá êøãá

çìùú ãéáçççç.

ìòò"éæ à÷ùèåæî ÷"äøä øàéá äæ éô÷çöé ìçð)

(éë àøéå ä"ãáåúëä úà ,,åì ìåëé àì éë àøéå
åîò å÷áàäá á÷òé êøé óë ò÷úå åëéøé óëá òâéå,
÷éæäì êàìîä éãéá úìåëé äúééä àì úîàá éë
äî .àøåáä úàî äùøåä àìù úîçî - á÷òéì

' Y åùò ìù åøù äùòòâéååá ÷éæçä - 'åëéøé óëá
ïéáî á÷òé äéä íàå ,äîåàî åì úåùò éìáî ÷æåçá
áùçù úîçî êà ,ììëå ììë ÷åæéð äéä àì ïë

åì øéæçäå ,íçåìä àåäùåîò å÷áàäáúîçî ,
àöîðå ,åëéøé óë ä÷çãð íéòåæòæäå úå÷áàúää
åðì ïéàù óà äðä .äòé÷úä åîöòì íøâ àåäù
äøåú äàá åðãîìì î"î ,úåáàáù øéçáá äâùä
øáã íåùî ãçôì éìáî ,'äá øåîâ ïåçèá çèáðù

íéîìåò úòåùú òùååð æàå ,íìåòáùèèèè.

מועטת  שעה אם כי פנימה  בקודש  שוהה  אינו  שעתו  שהגיע  לאחר וגם  להכנס , זמנו  שיגיע  עד מרובות

אין  הרבי, אותי ברך ולא כמעט  הרי לעצמו, יאמר שכן ומכיוון היא, קצרה  ברכה אותו שמברכים  והברכה

באה הפרנסה  כן ועל הפרנסה , בבקשת לשמים  עיניו נושא הוא והרי הקב"ה, על  אלא לסמוך מי על  לי

זמן  בחדרו נמצא לפרנסה  הצריך מהם אחד וכל הם , מועטים שחסידיו אחי אצל  כן לא גדול. בכבוד לו

מתפלל אינו וכבר הרבי על  יהבו משליך שהחסיד עד ומעודדו שוועתו , לקול  מאזין הרבי זה  ובזמן מרובה ,

הכלכלה . ועל המחיה  על  הוא מתקשה כן על להקב"ה , כ"כ  ומקווה

ברשב"ם ח. איתא גיסא, Î‰)לאידך ·Ï),לברוח וז "ל יוכל  שלא עמו מלאך  יהרגהוויאבק שלא מעשו

עשו נפש, יזיקהו שלא ה' של הבטחתו קיום לבלויראה ששמרו  אלא ה', õעזב לא שאדרבה , והיינו ,

משם , ה'יברח ישועת  את  וראו .ו'התייצבו'

קציני ט . עבור 'דירות' לזמן מזמן מחרים  השלטון היה  ב'ווילנא', זצוק "ל מבריסק הגרי"ז מגורי בעת

שהיתה דירה כל  על לעיר. מחוץ  דירה  הבית לבני נותנים היו ובתמורה הממשל, ופקידי הצבא

מוכנים להיותם  דירתם, את ויצטרכו שייתכן הבית דלת על מודעה תולים  הצבא בני היו הצבא ברשימת

מבניו אחד בהגיע  הימים מן ביום שעות. ושמונה  ארבעים  תוך הבית את לעזוב - בשנית הודעתם אחר

הג  לו אמר ועוד כזאת, 'מודעה ' השולחן על  וירא המדרש דירתםמבית שתמורת להם  הודיעו כי רי"ז 

המעטירה', 'ווילנא את לעזוב נאלץ האם יהיה , מה לחשוש , הבן החל לעיר. מחוץ  – הרחק  מדור בית יקבלו 

המלאך  עם  יעקב שנאבק לאחר – ואמר בראשית חומש הגרי"ז  ופתח  היה, וישלח' שלישי 'יום היום  אותו

– אנשים' 'עם  ופירש "י, ותוכל', אנשים  ועם אלוקים  עם שרית 'כי המלאך לו  אמר עשו, של עשו שרו 
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á"åéëì"æå 'åðøåôñ'ä áúë(åë áì)àøéå'àì éë
êøáúé ì÷á ãéîú åúå÷éáã áåøì - åì ìåëé

øåáéãáå äáùçîáïë ìò ,óà øåîù á÷òé äéä
,åëéøé óëá 'òâéå' äéä êàéä íðîà ,'åùò ìù åøù'î

åîò éëéøãîá ãéúòä àèçä åòéãåä -åòéãåäù ,ùåøéô)

(åîò éàéùð óàå àåèçì åéðá íéãéúòù ,åîò 'úåãéúò',
êøé óë ò÷úå æàå ,÷åáéãä ÷ñô äæá åúâàãáå

åîò å÷áàéäá á÷òé.'

לא הבורא מחסדי  שהכל המכיר - תטשינו ואל 
לעולם טובתו תפסק

ïúùøôá(ç áì)ì"æçáå ,'ãàî á÷òé àøééå'úåëøá)

(.ãêéúøîùå' 'ä åçéèáä øáëù óàù
î"î ,'êìú øùà ìëáíåøâé àîù - àøéé äéä

àèçääéä àìù åðéöî åðéáà íäøáà éáâ äðäå ,
àìà ïë àøé(å ,åè).'ä÷ãö åì äáùçéå 'äá ïéîàäå'

à"øâä áúë ,øáãä øåàéááå(åè äë 'éìùî' ìò åøåàéáá)

'úîùð' úìéôúá íéøîåà åðàù çñåðá øåàéá íã÷äá
'ä êéãñç åðåáæò àìå êéîçø åðåøæò äðä ãò' -
äòùáã ,'çöðì åðé÷åìà 'ä åðùèú ìàå åðé÷åìà

ù äæ ìëù øéëî íãàùåðåøæò äðä ãòäéä ìëä
î ÷øå êà'ä éîçø Y êéîçøù äî ïë åîë ,àì

åðåáæò÷ø àåäêéãñçù çèáåî àåä éæà ,'äìà
çöðì åðé÷åìà 'ä åðùèúéåìú øáãä äéä íà éë ,

ìáà .åéúåéåëæ åîúéù øùôà éøä íãà ìù åéúåéåëæá
áåù 'ä éãñçå éîçø êåúî åéìò àá ìëäù ïååéëî

éë áåèä - éøäù ,å÷ñôéù ùùç ïéàåìë àì
éë íçøîäå ,êéîçøåîú àì'êéãñçéééé.

ïëìåéë àèçä íåøâé àîù íäøáà ùùç àì
- 'ä÷ãö åì äáùçéå'áéùçääáåèä ìë úà

ë äúò ãò åì äéäùä÷ãöúåëæá àì Y 'äî ãñçå
äáö÷ íäì ïéà êøáúé åéãñç éøäå ,åéùòîàéàéàéàé.

והאיך  וכלל, כלל מלחמתם הוכרעה  לא ועדיין עשו, עם  יעקב נפגש לא עדיין הרי קשה, ולכאורה  ולבן,

שרית כי – המלאך לו כי ותוכלאמר נקבע  אינו  עלמא, בהאי כאן שיארע מה  שכל  לומר, צריך אלא, ,

לומר  אפשר וכבר המלחמה , הוכרעה שכבר כמו  נחשב עשו ' של  'שרו את יעקב ניצח ואם ממעל, אם 

למה אם כי בעולם , כאן הצבא פקידי שאומרים למה  כלל להתייחס אין לענינינו , כן כמו לעשו. לו  'ותוכל'

מעלה, הכרזת את לשנות כלל להם  יועיל  לא - בביתנו  שנשאר אמרו  השמים מן ואם  בשמים, שאומרים

פתחו אך ויהי ה'דירה ', את ולבדוק  לבוא הצבא בני הרבו הימים אותם  במשך כי המשפחה, בני והעידו

גדולה ממש היתה  שהדירה  אף על  בכפם, נפשם  עוד כל משם נסו  מיד להכנס , והחלו הבית דלתות את

את  הרב שעזב היום למחרת מיד כי סיפרו , בווילנא שנותרו הישיבה  בני כי לפלא, הדבר והיה ומרווחת.

בה . לדור הצבא מקציני אחד הגיע העיר,

בפרשתן,י . בחיי' ה 'רבינו È‡)כתב ,·Ï), הזה הירדן את עברתי במקלי וז"לועתה 'כי מחנות', לשני הייתי

עתה,- לו שיש  ביתרונו שיתבונן כדי הרעה, ימי את  השלווה בזמן שיזכור אדם שחייב מכאן ,

זאת על  להקב"ה ע"ה ויודה המלך שלמה  אמר וכן ,(„È Ê ˙Ï‰˜),'ראה רעה  וביום בטוב היה טובה  'ביום

רעה '. מ'יום וזכור ראה  טובה ' 'ביום פירוש ,

ה 'ביטוח'יא . בעניין נוחה הייתה  לא זי"ע  חיים ' ה 'חפץ הגה "ק של שדעתו סבור (‡Ò"�Ú¯Â˘�È)ידוע  והיה ,

בלבד בבוראו בטחונו כל  לתלות האדם  ‰·ÁÂËÈ)שעל  ˙Â˘ÚÏ ‰Ë� ˙È�·¯‰ Ï˘ ‰·Ï ,Ì�Ó‡) בשנת הימים  מן ביום

ב'ראדין' שריפה  פרצה  ÌÈÈÁ')תרס"ג ıÙÁ'‰ Ï˘ ÂÈ¯Â‚Ó ˙¯ÈÈÚ)אל האש  משהגיעה העיירה , בתי רוב את וכילתה  ,

את  ובלשונם בפיהם ויפתו ביטוח' 'אנשי כמה  הגיעו  ימים, כמה  כעבור מלילך. עמדה חיים ', ה'חפץ  בית

אמנם, האנשים, נכנסו  חיים' ה'חפץ  של  קורתו  בצל  ואף נכסיהם , כל  על 'ביטוח' שיעשו  העיירה אנשי כל

על מיד חתמה הרבנית כי המלאכה , עליהם  נקלה וממילא שעה, באותה בביתו  היה לא חיים ' ה 'חפץ

הבאה לשנה  מכך... רוחו מורת את הביע היה , אשר את ושמע ביתו, אל  חיים' ה 'חפץ כשחזר ה 'ביטוח',

נכנסה נשרפו , וחתניו  בניו  בתי אף חיים ', ה 'חפץ של  ביתו על פסחה לא הפעם  אך - שריפה  פרצה  שוב
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דמיון  אלא אינו  יצר של כוחו כל  – להם נדמה

ïúùøôá(æé áì)øãò ïéá åîéùú çååøå éðôì åøáò'
øãò - åîéùú çååøå' é"ùøáå 'øãò ïéáå
åúåà ìù åðéò òéáùäì éãë ,ïéò àåìî åøáç éðôì
éëå ääéîúä äòåãéå .'ïåøåãä éåáéø ìò åäååúìå òùø

éåáéø.àîìòá ïåéîã àìà åðéà éøäå ïàë ùé ïåøåã
,ò"éæ ïééèùðéååòì ìà÷æçé éáø ïåàâä øàéáåïëà éë

Y òøä øöéä àåä åùò òùø åúåà ìù åúåäî ìë
åìéàë íéçåãîå àåù úåðåéîãá úåéøáä úà úåèäì

úééùòáå íìåòä úåàðäá 'âåðòúå øùåà' äæéà ùé
àèçøáëù ùéàá ïåéîã äìòéå àåáéù íéîòôå ,

äáåùú éëøã åéðôá åìòððå àåä 'òùåôå àèåç'áéáéáéáé,
ììë úåùîî éìáî ïåéîã ÷ø ìëäåâéâéâéâé.

ãåòïúùøôá æîåøî øöé ìù åéñéñëúî(ì ,áì)

äæ äîì øîàéå ,êîù äî øîàéå á÷òé ìàùéå'
á÷òé õôç òåãî äàéìôä äòåãéå ,'éîùì ìàùú

,åîù äî úòãì('åãëå åîò êãúùäì äéä õôç éëå),ãåòå ,

חיים ' ה'חפץ  ויען לביטוח, בהצטרפותי שצדקתי הנך מסכים כבר עתה  לו, ואמרה חיים ' ה'חפץ  אל הרבנית

נוגעת  השריפה היתה לא ביטוח  הסכם  על  חתומים  היינו  לא אם  כי שלימה  באמונה  מאמין אני ויאמר,

לנחלתנו ... השריפה באה לא 'מבוטחים ' היינו שלא שאשתקד לכך, וראיה  בבתינו ,

יסובבנו ' חסד בה' 'והבוטח  – חיים' ה 'חפץ במשנת È)עוד ·Ï ÌÈÏÈ‰˙)' רפואה' לחולה שהנותן כמו  ,(‰ÙÂ¯˙)

ונעים רך במעטה  אותה  יעטוף  מאד, מרה  שברפואה,(˜ÏÂÒÙ‰)שהיא המרירות את החולה ירגיש  שלא בכדי

לו יומתק ואז בבטחון, הצרה את ויעטוף יתעטף האדם , על ובאים  המתרגשים 'מרירות' מיני  בכל  נמי, כך

כלל . מרירות שום  ירגיש ולא הכל ,

ל "ע מבניו אחד של מהלווייתו זי"ע  הרים ' ה'חידושי הרה "ק שחזר ·ÂÈÈÁ)לאחר ÂÈ‡ˆ‡ˆÓ ‚"È „·È‡˘ ÚÂ„È)

נפשה, במר הרבנית אותו  שאלה מפניו, משה לא וצהלתו  נפשו  שלוות אך 'אבילות', כדין הארץ  על התיישב

- הרה"ק  לה  ענה עתה... זה  קברנו תרנגול  ה'פעקיל'וכי הרחמן,(‰ˆ¯‰)את אב אבינו מידי האדם מקבל 

עצמו  על לבדו האדם לוקח נפש ועגמת  צער אך  דרכיו, נסתרות  פי עצמועל לחזק  האדם על אלא ,

הדעת. והרחבת שמחה  מתוך יחיה וחיה  נפשו, עגמת תסתלק ואז לו , שאירע מה  שלטובה  ולהאמין בבטחון,

קטנהיב. מצווה  לקיים  לך מה לו, לומר יבוא מיד האדם  לידי מצווה  שבהזדמן היצר, מטכסיסי אחד

ליצרו, ויאמר יענה גוונא שבכהאי זי"ע אייזנער גד'ל  רבי הגה"צ אמר וכבר עליה. לטרוח לך ומה כזו ,

יודע אתה  שגם מאחר אלא זאת אין כזאת, מצווה  מקיום אותי למנוע כך כל  תתייגע מדוע  כדבריך, אם 

קטנה . מצווה  כל  של  בערכה ומכיר

בגמ'יג. �·.)איתא ‰ÎÂÒ)הקשה השערה ', כחוט  להם  נדמה  ורשעים  כהר, להם  נדמה 'צדיקים הרע שהיצר

והוא  לה מותיב הוא השערה . חוט או  גבוה הר הוא היצר – האמת מהי זי"ע מנחם ' ה 'פני הרה"ק 

ועל בעלמא, דמיון אלא אינו  יצר של  מהותו שכל והיינו נדמה', 'נדמה ' - גופא הגמרא מלשון לה , מפרק 

השערה . כחוט ולזה כהר לזה  פנים , בשבעים  להיראות אפשר דמיון ידי

ממראות  עשו עצמם את הכהנים  טיהרו שבו  שהכיור שמצינו  זי"ע  חי איש הבן בשם  מתאמרא

אלא  אינו באמת אך אמיתית, כ'מציאות' נראה המראה בתוך הנראה  המראה כי שבדבר, והרמז  הצובאות,

לאדם נראים – היצר פיתויי כל הנם כיו "ב עצמו . האדם זה  כאילו  שנראה עד בה המשתקף  של  חזק  דמיון

ימתקו ' גנובים 'מים הכתוב את פי' ובזה  שווא, דמיון אלא זה אין באמת אבל 'מתיקות 'כטובה, אין והרי

ולובמים  יתבונן רק  האדם שאם  החטא עניין כל וזה מתיקות, במים שיש לאדם מדמה  שהיצר אלא ,

שוא. ודמיונות הבל שהכל לנכון יראה מעט 

המטילים אור מנורות יש הרחוב ולצידי בלילה , עיר של ברחובה המהלך קטן לילד המשילו הדבר את

האב  יעשה מה אימה, ומטילות משונות תנועות בו  נראים  אשר – הצל מן ונרעד נפחד הילד למרחק, צל 
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øîà àìå ,'éîùì ìàùú äæ äîì' äðòå êéøàä òåãî
åùò ìù åøù éøäã ,àìà ,éîù äî úåìâì éðåöø ïéà
ìù 'åúåäî'ã ,òåãéå ,çéãîå úéñîä øöéä àåä Y

åîùá æîøð øáã(àîùá ÷ééã äåä øéàî éáø ,:âô àîåé ïééò),
äî - 'êîù äî' á÷òé åìàù ïëìêúåäî,êçëå

åäðòéå ,ìàøùé éðá úà êúùøá ìéôî êðéä åáù
,'åùò ìù åøù','éîùì ìàùú äæ äîì' - éúåäî

çîäå úòãä ìåáìáì íãàä úà ñéðëî éðàùàìù ,
êë äùòà òåãî ,åîöò úà ìåàùìå ïðåáúäì ãåîòé

íäéìò èøçúà óåñáìù íéøáãá ,êëåãéãéãéãéá"åéëå ,
éãåäéä øùàë éë .åúòãá íéìåòä úåäéîú øàùá
åøöé øçà õåøì àìù ïéáé øáë èòî åìéôà ïðåáúî

.äáåøàá àîåñë

היצר את  לנצח מאתנו דורש הקב"ה  אין – ויאבק
המלחמה בקשרי  לעמוד אלא

ïúùøôá(èë áì)ãåò øîàé á÷òé àì øîàéå' ,
,ìàøùé íà éë êîùúéøù éëíò

íéùðà íòå íé÷åìàìëåúåòåãî ,äù÷ äøåàëìå ,'
åì äéä ,'úéøù éë' ù"ò 'ìàøùé' íùá åäàø÷

ù"ò íù äæéà åàø÷ììëåúååøù úà çöéðù Y

ìáééì éáø ÷"äøä øàáî àìà ,åòéðëäå åùò ìù
ò"éæ øòâééà('úîà éøîà' åøôñá),ïàëî ,ä"á÷ä ïéàã

êà àìà ,åøöé úà íãàä çöéð íà ÷ãåáå ùøåã
ãâð äîçìîä éøù÷á ãîò íà - 'úéøù éë' ÷øå

åòáèå åøöéåìéàå ,àåä 'íðéç úðúî' ïåçöéðä
àéîùî÷øå ,íãàä çëî àìåäîçìîäìò úàø÷ð

'ìàøùé' àø÷ð äîù ìòå ,íãàä íùåèåèåèåè.

åøáë...úéøù éë' øîà êàìîäù ,÷éééãì åøîà
ìëåúå,'ïáìå åùò Y íéùðà' é"ùøáå ,'

àåäùë ,äéì ïðéø÷ 'ìëåúå' äæì éëå äåîú äøåàëìå
,íéðåî úøùò åäîéø ïáìù øçàå ,'åëéøé ìò òìåö'

,àìàóà ,øöéä íò åúîçìîá êéùîîä ïëà éë
àø÷éé äæì - 'åëéøé ìò òìåö àåäå' ìôðù øçàì

'ìëåúå'úà íà éë åéúåéøáî ùøåã àøåáä ïéà éë ,
.úåðåçöðä úà àìå ,äîçìîä

êëå'øëùùé éðá'ä øàéáâ øîàî úáè-åìñë éùãåç)

(àé úåàì"æç ïåùìá(:àë úáù)÷å÷æ ïéà äúáë'
äøåúá òâééúäì íãàä ìòù ,'äìéðéðò ìëì ä"äå)

(äãåáòíåèàù Y 'äúáë' ùéâøî àåä íà åìéôà

המאיר  באור כי והבהלה, הפחד כל עמם ויחד הצללים  ונסו האור מקור אל יקריבנו רוחו, סערת להשקיט 

ומשל . דמיון אלא כלל, ממשי דבר אינו  הצל  שכל  רואים

מה – אחריתו  תהיה  מרה  וכך כך יעשה אם  כי לעיניו  המצייר – היצר מצללי המתפחד האדם  נמי, כך

דמיון  הכל כי ויראה והתעצמות התגברות במעט נשמתו  להאיר והיינו  האור, מקור אל  יתקרב תקנתו,

פרח . ועורבא

מ 'נייר' אריה שהוא אלא הוא, 'אריה ' שהיצר הוא אמת אכן כי זי"ע , מקאצק  הרה "ק אומר היה וכך

לקרעו . אחד כל  וביד בידו  כי ויראה  לקרעו ויתחיל יגש  –

היטביד. שיתבונן – הוגנת עצה  הרווחנו וכדברי ומכאן הנאתו . כשתגמר המחרת, ביום  בידו  יעלה  מה

Ï„)הרמב"ן ‰Î ÏÈÚÏ), הבכורה ביזוי סיבת חפצם 'וזו ויעשו וישתו שיאכלו רק בכסילים חפץ  אין  כי

מחר  ליום יחושו ולא בקראבעיתם מבארים  וכיו "ב .'(ËÈ Á ˙ÂÓ˘) למחר עמך ובין עמי בין פדות 'ושמתי

אלא  בפניהם עומד אין העולם שאומות למחר, הוא לעמים  ישראל  בין ופדות ההבדל כי הזה ', האות יהיה

את  עינם  לנגד רואים ישראל  בני אכן בגורלם , יהא מה  ולסוף לתכלית מבטם משימים  ואין בלבד, היום 

דבר. בסוף יצא ומה  המחרת, יום 

כלטו . על  להתגבר אש', של  'מלאך לנצח  אוכל  ואיככה  המלחמה , עלי קשתה העובד, יאמר אמור ואם 

ה 'דריידע"ל ' במשחק  התבונן לו , אמור אתה אף  לנגדי, מעמיד הוא אשר והנסיונות ,(ÔÂ·È·Ò)המניעות

להתחיל, רק האדם  על  ית', בעבודתו כן כמו ועוד, עוד וסובב הולך והוא מעט, מסובבו  האדם  אשר

הקודש . בעבודת להמשיך שיוכל  מצריו , עזר לו  להיות לימינו לעמוד לכם', ילחם 'ה' ואז במלחמה, לפתוח
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äãåáòä ïéà éë - 'äì ÷å÷æ åðéà .åáì íåúçå
åðåöø àìà ,ïåçöðä úà âéùäì íãàä ìò úìèåîä
òâééúé Y úáäìùä úà ÷éìãéù ä"á íå÷î ìù

.äì ÷å÷æ ïéà äúáë íàå ,äîçìîá ãåîòì

äæáååøàéá(ãåòå ,ì"÷åöæ øæåò íééç 'ø)øåîàä úà
.'äùðä ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé àì ïë ìò'

ìàøùé éðá åøëæéù ä"á÷ä äöø éëäîçìîä úà
àåä ïèùä àåä - åùò ìù åøùì åðéáà á÷òé ïéáù

,ø"äöéàéä úåãäéä ãåñéå íåé÷ íöò ìë éë
ìëá íåé ìëá ,øåîàë òøä øöéä ãâðë äîçìîä

äòù ìëáå úò.

áúë'úîà úôù'ä(â"îøú øåîà)áåúëä ìò ,àø÷éå)

(áì áë'ìàøùé éðá êåúá éúùã÷ðå'æèæèæèæè- ,
àá êøáúé åîù úùåã÷ ìò äâéøäì åùôð øñåîä
ïåæôçá' äæ éøä íå÷î ìëî ,åúåîéìùì äæ éãé ìò

,'úåøéäîáåêåúî 'äéçéùë' ìòåô íãàù äî ìáà

åáì úååàú ìëå åéùåç ìë ìèáéù ,ùôð úåøéñî
äéðéî àôéãò äæ åúåéç ééçá åàøåá ìàåøîà äðäã ,

íäá úåîéù àìå 'íäá éçå' ì"æç(:äô àîåé)åøîàå ,
(æ"é ã úåáà)íéùòîå äøåú ìù úçà äòù äôé'

íìåòá íéáåèäæä'àáä íìåòä ééç ìëî øúåéæéæéæéæé.

לברוח האדם חובת  – שמלותיכם  והחליפו היטהרו
דיליה וכת  מהיצר

ïúùøôá(á ,äì)ìë ìàå åúéá ìà á÷òé øîàéå'
øùà øëéðä éäìà úà åøéñä ,åîò øùà

íëëåúáùøôîå ,'íëéúåìîù åôéìçäå åøäèäå
øîà ïëìã 'ø÷é éìë'äøùà' àìå 'íëëåúá øùà'

'íëãéáì"æ íøîàîë 'òøä øöé'ä ìò æîøì ,úáù)

(:ä÷äéäé àì'êáøæ ìà(é àô íéìéäú)ìà åäæéà -
ìò .'òøä øöé äæ øîåà éåä ,íãà ìù åôåâáù øæ

äìéçú íøéäæä ïëøùà øëðä éäåìà úà åøéñä
'íëëåúá'êë øçàå ,ïååòå àèç éøåäøäî åøäèéä -

אחר טז. הזעם, בשנות נייטרא אב"ד זצוק"ל  וייסמאנדל בער מיכאל  רבי להגה "ק לו  אבדו בנים חמשה

בבריתו החמישי הבן את בהכניסו  בנים, חמשה  לו ונולדו ביתו את מחדש  הקים האימים  ימי עבור

הזה, בעולם וחמשה  מרום  בשמי לי יש בנים חמשה  הנה ואמר, בער מיכאל  ר' נענה אבינו , אברהם  של

פירוש , מרום ', בשמי אותך שמקדישים כשם  בעולם  שמך את 'נקדש  אומר אני הזה שבעולם אלו  בזה על 

נחשבים  יהיו וטהרה, בקדושה עצמם את  יקדשו העולם בזה הנמצאים החמשה שלשאלו דרגה  באותה 

האחרים , השם החמשה  קידוש על  השמימה בעלותם – מרום בשמי אותך קדשו שהם ממשכשם כך ,

וטהרה . בקדושה הזה השפל  בעולם חייהם את יחיו אם ייחשבו 

אודות רבות המדברת זו, 'בפרשה ' ה 'בית מלחמותבפרט  הרה"ק  שהיה  כפי עשו, של ושרו  היצר עם

המלחמה' 'פרשת וישלח פרשת את לכנות נוהג זי"ע  ...(‡˜˘Ô)ישראל '

את יז. החסידים עדת שהכתירו  בשעה  דהוי עובדא זי"ע מספינקא יוסף יעקב רבי אדמו"ר כ "ק סיפר

אני  מי ובכה הרה"ק  ישב שעה באותה ההנהגה. כס  על  לישב זי"ע  מראזלא צבי יהודה  רבי הרה"ק 

הרה"ק חמי מורי הקדושים, הצדיקים  של  ונישא רם כסא על  ולישב גדולים  במקום  לעמוד מעשי ומה 

ונענה שב זמן לאחר זי "ע . מזידיטשוב אייזיק יצחק  רבי הרה "ק ואחריו זי"ע מזידיטשוב הירש צבי רבי

מקופה ליקח לו ואין עני מגדר יצא כבר זוז מאתיים בידו שיש מי כי חז "ל אמרו הידוע. זידיטשוב בנוסח 

ובירושלמי התמחוי. מן ולאכול צדקה Á)של  Á ‰‡Ù)שהכניסם אלא בלבד זוז חמישים לו  יש שאם אמרו 

דעבדין  חמשין 'טבא ובלשונם  עני. מכלל  ויצא זוז  מאתיים  בידו  שיש כמי לו  נחשב המרוויח 'עסק ' בתוך

עבדין' דלא ÓÂ‡Ó‰)ממאתן ÌÈÏÚÂÙ Ì�È‡˘ ÌÈÈ˙‡ÓÓ '˙Â¯ÈÙ' Ì„‡Ï ÌÈ‡È·Ó‰ 'ÌÈ˘ÈÓÁ' Ì‰ ÌÈÙÈ„Ú) עלי עצמו זה  ומטעם .

דקשוט , בעלמא נשמותיהם וגנוזים  עלמא, בהאי עבדין אינם  כבר הם כי כסאם, על  אנכי לישב ואילו

אשמור' צאנך ארעה 'אשובה כן  על  ומצוות, תורה ולהשיג לקנות בידי ועדיין וקיים חי לועדיין ואין .

ועונה . עת בכל  להתחזק  אם  כי לאדם 
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íéðáì êéãâá åéäé úò ìëáù - íëéúåìîù åôéìçäå
(ç è úìä÷)êìîä øòù ìà àåáì íãéá äéäé æàå ,çéçéçéçé.

éôìåäðéëùä éåìéâì äëæé êë øöéäî çøáéù äîë
ìòîî òåéñåúéá'ä ÷"äøä ìù åøåàéáëå ,

ò"éæ 'ìàøùé(ã"ìùú çìùéå)ïúùøôá íéáåúëä úàäì)

(æ-àéë ...êéçà åùò éðôî êçøáá êéìà äàøðä ì÷ì'

äúåàáù ,'åéçà éðôî åçøáá íé÷ìàä åéìà åìâð íù
êë ,òøä øöéä Y åùò éðôî çøåá íãàäù äãéîä
äøùî åúçéøá íöòáå .ä"á÷ä åéìà äìâúîå äàøð

íé÷åìàä åéìà äìâúîå ,äùåã÷ä äðéëùä åéìòèéèéèéèé.

èøôáååéçàë åîöò äùåòä øöéäî øäæéäì åéìò
,åúáåèìå åîåìùì ÷ø ïååëúîä åãéãéå

מר יח. של עיסוקו  'מה הלוי הבית שאלו הימים , משכבר מתלמידיו אחד את זצ"ל  הלוי הבית פגש פעם 

חזר  פרנסתו. ומשם גיסו  עם בשותפות צוקע "ר בעשיית עוסק שהוא התלמיד ענה עושה ' הוא ומה 

אחר  גיסו . עם יחדיו הצוקע "ר בעשיית עוסק שהוא התלמיד ענה ושוב עושה הוא מה  ושאלו לוי הבית

יהודי  הנה  ואמר, הלוי הבית נענה צוקע "ר. עושה  שהוא בשלישית ענה והלה  שאלתו, את הלוי הבית ששילש

שאלתיו אילו  כי דברים. של בהבנתם  חסרון יש לו אלא כן, לא בהבנה , חסרון איזו לי שיש כעת חושב זה

עושה מה ששאלתיוהקב "ה מכיוון אבל  השמים . מן לאדם  הבאים פרנסתו בסיפורי לי לענות עליו  היה  עמו

עושה  הוא שאמרומה כמו שמים ', 'יראת עסקי  על  לענות ˜Ê:)עליו Ó"·).' שמים מיראת חוץ  שמים  בידי 'הכל 

האדם על  להשפיע  רע  חבר ביד כי  רע , מחבר מאודו  בכל האדם  שיתרחק  היראה, מיסודות אחד

זמן  עשו  של  שרו של  בחברתו שהה ע "ה אבינו  שיעקב הפרשה  במעשה  כדחזינן ועצומה. רבה השחתה

צולע ... והוא ירכו כף ותקע  וכבר מועט ,

זי"ע  מבריסק  הגרי"ז  לפני יהודי בא ÁÏ˘ÈÂ)פעם  ˙˘¯Ù·) גרתי לבן 'עם עה"פ  רש "י דברי בביאור לו ואמר

לעשו, אמר שיעקב והיינו, הרעים'. ממעשיו למדתי 'ולא ופירש"י וחמור' שור לי ויהי עתה ... עד ואחר

כי  אלא זה  אין הרעים '. ממעשיהם למדתי 'לא הכי ואפילו  אחת בכפיפה גרתי' לבן 'עם האיך תתמה  אם 

וחמור  שור לי למדתי ויהי לא כן ידי על ולהם... לי ומה מידי, לא ותו  וחמור כשור בעיני אותם  דימיתי -

הרעים . ממעשיהם  מאומה 

נכונים גופא הדיבורים אבל דברים', של  'פשוטן זהו אין אמר, וכה הגרי"ז , בעני חן מצאו הדברים

בעולם אדם שאין וחמור' כ'שור עליהם  שיביט העצה ולזה רעים ', 'חברים הפילו חללים  רבים  כי וקיימים.

חיים .... וארחות 'הנהגות' מהם ולומד וחמורים שוורים  בסביבת הנמצא

מקום מכל בעולמו, הקב"ה שברא בריה  כל עם  כבוד לנהוג ויש  מישראל , איש לצער אסור שוודאי ואף

ה'אהבת  הרה "ק של  בפומיה  מרגלא שהיה  וכפי מרעים . מחבר להתנתק ובתבונה  בחכמה לעשות יש –

יעדעם' מיט  נישט  אבער יעדעם צו  גוט זיין 'מ'דארף  זי"ע  ·ÂË·ישראל' ‚‰�˙‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ) ולאלכל אחד)עם אחד, .כל

'לוויה 'יט . עברה  אחת פעם המת, בהלוויית להשתתף  עין' ה'בת יוצא היה  לא בצפת, שבתו  שבימי ידוע 

החיים, לבית עד המת את וליווה עין' ה 'בת יצא עין', ה 'בת של  לביתו  בסמוך צפת מאנשי אחד של

אם כי ידוע  היה  לא הנפטר וזה  היות מיומיים , יום  מה  – זה מה ועל זה  מה  תמהו, הנאספים  העם  כל

במקוה ולטהרה  לטבילה  הכניסוהו קדישא' ה'חברא ואנשי העלמין לבית בהגיעם  ביותר, פשוט  לאיש

‰ÌÈÓÈ)האריז "ל Ì˙Â‡· ‚Â‰�Î)יצאו זה, על האנשים והשתוממו  מאד, ומפוחמות שחורות שרגליו הבחינו  ,

בימי  קדמוניות, בשנים  שהיה  מעשה ואמרה , האלמנה פתחה  דברים , של פשרן על האלמנה פי  את ושאלו

אחת  פעם  הגיע  הניכר, במדינות רוכל  כשהיה אומר צעירותו, שגמרה המלוכה מבית מטרוניתא לבית

את  ראה הנישואין בהיכל ישב אשר ה 'חתן' הנישואין... סעודת אל  לבוא בכוח והכריחוהו  אליו, להינשא

גחלים של  חבית ההיכל  באמצע  הוא רואה והנה בנפשו , עצות להשית ידע ולא תחתיו... פתוחה הגיהנום

הקהל, את לחמם  שהעמידו  בוערת,לוחשות, חבית אותה תוך אל  וקפץ ותעצומות, עוז ה'חתן ' אזר
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àø÷á åøàéá êëå ,òø åì ùøåç åáø÷áå(áé áì)

ãéî àð éðìéöä'éçàøöéä ãéî éðìéöä Y 'åùò ãéî
åîöò äùåòäéçàëëëëë.

ãåòøöéä åéìà àáù íéîòô éë ,øàáì åøîà
ãéî éðìéöä' åäæå ,'áåèä øöé' úåîãáéçàãéî

éðôá âéöîå ,éçàë åîöò äùåòä åùò - 'åùò
.äååöî àéä åìéàë 'äøéáò'

ïéòî,ò"éæ áåáàáî 'ïåéö úùåã÷'ä ÷"äøä øàéá äæ
øöéä àåä åùò ìù åøù úà ìàù á÷òéù

,øöéä åäðòéå ,'êîù äî'éîùì ìàùú äæ äîì-

והשליכוהו  הוא, 'משוגע' לפניהם אשר ה'חתן ' זה כי בעצמם, הסיקו עשה, אשר את  הערלים ומשראו

עבירה  מידי ניצל  וכך מעימם, רגליו .תיכף  הושחרו הגחלים  ומאלו  ,

בגמרא ואיתא המיטה, את סובב דנורא' ש'עמודא ביתי מחלון ראיתי ואמר, עין' ה 'בת ÊÈ.)נענה ˙Â·Â˙Î)

ראויים הכל  שלא להורות, בדרא, שנים או  לחד רק  הנפטר מיטת על השמים  מן יורד דנורא שעמודא

החיים . בית עד ללוותו  יצאתי כן על  לו , ייאמר שקדוש הבנתי דנורא העמודא את כראותי הבה ללוותו,

העלתו  לוחשות  גחלים לתוך אחת' 'קפיצה אמנם מותו, יום עד היה פשוט זה דיהודי זה, ממעשה נלמד 

לה... זוכה בדרא חד שרק למדריגה

מהכ. ראה תחכמני', 'מאויבי של  בדרך לילך - הרע  יצר נגד מלחמה בתכסיסי לנקוט  נצרכים  אנו  אף

לוי' ה 'קדושת הכתוב(·Ô˙˘¯Ù)שכתב ËÈ-ÁÈ)על  ,·Ï)ואנה אתה למי לאמר ושאלך אחי עשו  יפגשך 'כי

בא  אחרינו ', הוא גם  והנה לעשיו לאדוני היא שלוחה  מנחה  ליעקב לעבדך ואמרת לפניך, אלה  ולמי תלך

החמה ' 'נץ לקראת משנתו  האדם  יתעורר כאשר כגון, היצר, כנגד המלחמה  אופן את לנו להורות הכתוב

חזקה 'קרירות' כי הבורא, לעבודת יקום  שלא ומשונות שונות בתואנות היצר אליו  יבוא מיד החורף, בימות

תהא  אז במיטתך, והכסת הכר תחת מעט עוד נא התחמם  מוקדמת, השעה ועדיין בחוצות, שולטת

חם, למשקה כעת אנכי נצרך כי שתבין אבקשך אך מאד, עד אלי מסור הנך אכן יקירי, יצרי תשובתו ,

ילך  – ומוצלחת' טובה 'בשעה רגליו על  בעמדו אכן היצר, יסכים  זאת על  וודאי כוונתי, לגשמיות ואך

מלחמה לך תעשה בתחבולות – נסיון בכל  וכן ועבודה ... בתורה  לעסוק המדרש Â)לבית „Î ÈÏ˘Ó)זה ולפי ,

הכתוב, אחי יתפרש עשו יפגשך היצר,כי אליך לפניךכשיבוא אלה ולמי תלך, ואנה אתה, למי ושאלך 

המצווה , את לעשות וטורח  מזדרז  כה אתה  זאתואמרתמדוע עושה  הריני ליעקבבלבך ורקלעבדך  אך

תאמר ליצרך אך באהבה , שמו לעשיו למען לאדוני שלוחה היא לקבלמנחה כדי המצווה  את אני מקיים ,

טוב שכר הזה עליהם .בעולם

על ישראל בני עשו  ממנו  החילזון את לגלות רבות ופעל התאמץ 'התכלת' בעל  זי"ע מראדז'ין הרה"ק 

הטמינו שם הנוצרים משכן למקום  לרומי נסע  כך לשם  בכך. השקיע והרבה תכלת, פתיל  הכנף  ציצית

במעיל להביט  ברצונו  המקדש , בית חפצי ושאר הגדול  הכהן של  הקודש  בגדי את הרשעים הרומאים

הסכימו מרובים מאמצים לאחר ורק  היא. מה  ציצית של  לתכלת ילמד ומצבעה הגדול, הכהן של התכלת

שני  עם ה 'שח -מט' משחק את שישחק למעשה קודם  בתנאי זאת גם  אך אלו , למרתפים להיכנס לו

הקודש . כלי את בעיניו ויראה פנימה להכנס  יוכל  הרי זה  אחר בזה  ינצחם  ואם  זה, במשחק גדולים מומחים 

ידע שלא מהםהרה"ק  אחד כשכל אחת בבת שניהם  עם לשחק בחכמתו ביקש זו  משחק  ברזי מאומה

ב'כלים לשחק שברצונו הרה"ק  לו אמר הראשון אל משנכנס  חברו . אל  האחד מן ויצא ויכנס בחדרו  יישב

'בצד  להיות בחר שם השני של חדרו אל יצא מכן לאחר לשחק, מתחיל הלה  איך היטב והביט השחורים '

הגיב  ושם הראשון אל  שב זו פעולה על השני הגיב מה משראה  הראשון, של  פעולתו  את וחיקה  הלבן'

האדם של במלחמתו כי מכאן ללמוד ועלינו ניצח. ולבסוף  בשני אחד שניהם  ששיחקו יצא כך בזה כיוצא

תחכמני. ומאויבי שלו , בכללים עמו  ולשחק ומפעולותיו  מדרכיו ללמוד עליו  הרע  היצר עם
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,éñéñëú ìë åäæ éë ,êì äìâà àìåòãéå åøéëé àìù
úà éðà äòèîå ,øáãä éøåçàî ãîåòä éëðà éë
ìòå ,äøéáò àéäù äååöî ìò íúåàøäì íìåò éàá

äååöî àéäù äøéáòåìéàå ,,ïåéñðä úòá íéòãåé åéä
åéä àì ,íúòã úà ìáìáîå íáì ìò øáãîä éëðàù

,íìåòì éì íéòîåùåúéìëú ø÷éò éàãååù ,åì óéñåä íðîà)

éî'ù ïå÷éøèåð - 'ìàùú' úáéúá øáãä æîåøîå ,åì åòîùé àìù

(é'ì òîù'ú ì'à.

ïúùøôá(èé-çé ,áì)êìàùå éçà åùò êùâôé éë' ,
äìà éîìå ,êìú äðàå ,äúà éîì ,øîàì
àéä äçåìù äçðî ,á÷òéì êãáòì úøîàå ,êéðôì
úôù'ä ùøôîå ,'åðéøçà àåä íâ äðäå ,åùòì éðåãàì

'úîà(ä"ìøú çìùéå)éùåãéç'ä ÷"äøä åð÷æ íùá
ìù åéúåìàù úà ìàåù øöéä íâù ,ò"éæ 'íéøä

ìàììäî ïá àéá÷ò(à â úåáà)ïàìå ,úàá ïéàî ,
,ïåáùçå ïéã ïúéì ãéúò äúà éî éðôìå ,êìåä äúà
'âå ,úåáöò éãéì åàéáäìå åùàééì éãëá ìëäå

- ÷åñôá íéæîåøî úåìàùäêìú äðàå äúà éîì
êéðôì äìà éîìåíéé÷ì õîàúú òåãî ,øîåìë .

úéìëúì òéâäì âéùú àì àìéîî éøä ,'ä úååöî
êì êìë ,ïéãä íåéì êîò àéáú øáë äîå ,úåîéìùä

.äååöîäå äøåúä êøãî

ìòY äøåú äøîà äæúøîàåøöéì áéùú ,êãáòì
á÷òéì÷ìç éððä ïééãò éúåìôù êåúî óà Y

øîàú íàå ,'ä éãáò Y ìàøùé éðá úåììëî
Y úèòåî äë éúãåáòùäçåìù àéä 'äçðî'åìéôà ,

ãàî áåùç ùôð úåøéñî êåúî àá àåä íà èòîä
êøáúé åéðôìåøîàù åîë ,(:ã÷ úåçðî)åëøã éî

àéáäìäçðî,éðòáéø÷ä åìéàë åéìò éðà äìòî
åùôð úàù ãåòå ,éðáù èòîä óà - åùòì éðåãàì

äáøä åîë åéðôì áåùç ,øöéä ãâð íéãáåò ìàøùé.
,äéìéãî 'úîà úôù'ä äæ ìò óéñåîåàåä íâ äðäå

åðéøçàíãàì òééñî ú"éùä éë ,ú"éùä ìò éà÷ ,
øîàðù åîë(â æð íéìäú),'éìò øîåâ ì÷ì'íãàä íàå

øåîâì ìëåéù ú"éùä åì øæåò ,èòî óà ìéçúî
éåàøë ìëä.

לשוב בידנו יש לעולם – דולק שהנר זמן  כל
ולהתחדש  בתשובה 

ïúùøôá(âë áì)øùò ãçà ...àåä äìéìá í÷éå' ,
äðúð ,äúééä ïëéä äðéãå' ,é"ùøáå ,'åéãìé
êëìå ,åéðéò åùò äá ïúé àìù ,äéðôá ìòðå äáéúá
,áèåîì åðøéæçú àîù ,åéçàî äòðîù á÷òé ùðòð

.'íëù ãéá äìôðåå àåáäáåùú ìù äçåë äàøãò
ìàøùé éðáî ãéçéå ãéçé ìë ìò ä"á÷ä äôöî äîë

ìò åìéôàå - äîéìù äáåùúá åéìà áåùéùòùø
åùòî òðîù ìò á÷òé ùðòð ïàë éøäù .åùòë÷ôñ

ïîæ åúåàáù àìà ,ãåò àìå ,äáåùúá øåæçì òåéñ
àøåáä åì ïéúîä ë"éôòàå ,äðù ç"ö ïá åùò äéä

,'äáåùú'ìåðàù úòá ,éøúáà ïðà äðòð äîå
íúåðù áèéîá íéëøáà åà ïàöä éøéòö íéàåø

çìëä íäéìò øáòù àð÷ñîì åòéâä øáëùíäìå ,
...äáåùúä äìéòåî ïéà øáëàëàëàëàë

זי"ע כא . ישראל ' ה'דברי Â·È‡)הרה"ק  Ì‡ ‰"„ ÁÏ˘ÈÂ)היו ההם, בימים  שהיו לגנבים  הרע' ה 'יצר את המשיל

אחד  חפץ  וחוטף החנות אל  ונכנס מהם  אחד והולך לחנות, מחוץ ואורבים גנבים' ה 'חברה  כל עומדים

אשר  כל  ויבוזו החנות אל  גנבים ' ה 'חברה  כל  יכנסו כך ובין אחריו ירדוף  שהסוחר כדי וכוונתם, ובורח ,

אחריו לרדוף  יתפתה ולא חטף ' שכבר מה  לו 'יחזיק בלבו  אומר הוא הרי פיקח , סוחר יעשה מה  לו.

כפליים, בכפלי ההיזק  ויתמלא ירוויח ועי"ז ולהבא מכאן החנות את ישמור אלא רכושו, כל  את ולהפסיד

היצר, עושה  מה  הישר, מדרך להורידו  – האדם  את לבלבל  מטרתו עיקר יצר, של  דרכו  נמי היא כך עכ"ל .

ובזה תחתית. שאול עד מזומנת דרכו ומשם הוא, 'חוטא' שכבר ומפתהו  קטן, בחטא האדם  את מכשיל

- מטרתו זוהי כי והכהו', – האחת המחנה  אל  עשו  יבוא 'אם בפרשתן הכתוב את את להכותמבאר

לגמרי. להיאבד שלא עצמו ישמור – לפליטה' הנשאר המחנה 'והיה היהודי עבודת אבל  היהודי,
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íìåòìå,íéæåìðä åéëøã úà áåæòì íãàä ãéá ùé
ùãçúäìå áåùìáëáëáëáëäáåùú ìù äçåëá éë ,

åðéöîãë äåáâ ìòî äåáâ íãàä úà úåìòäì
ïúùøôá(áë äì),'øùò íéðù á÷òé éðá åéäéå' ,

'äòåè àìà åðéà àèç ïáåàø øîåàä ìë' ,é"ùøáå
øùò íéðù á÷òé éðá åéäéå øîàðù(:äð úáù)åðééäå .

íéèáù á"éä ìë úà äúååùä äøåúäù ïååéëîã
'úøãà'ä '÷äå ,àèçù éî íäéðéá ïéàù çëåî

(äøåúä ìò åùåøéôá),'àèç àì'ù ïàëî äéàø äî ,
äðîð ïëìå äîéìù äáåùúá áùù àìà àèç àîìéã

.åéçà íò äååùáäùòå àèç íàã ,åøåàéá àìà
àìà ,íäîò 'äååùá' äðîð äéä àì áåù äáåùú

íäî ääåáâ äìòîáéøäù ,(:ãì úåëøá)íå÷îá
íéãîåò äáåùú éìòá'ùíéìåëé íéøåîâ íé÷éãö ïéà

ãåîòìàìù çëåî äååùá íîò áúëðù ïååéëîå ,'

ïéàù øîåì ö"éàå àèéùô ,øîàéé ïãéãì .ììë àèç
ìù ääåáâä äâøãîì úåëæì éãëá àåèçì øúéä ìë
,ïéðò äæéàá àèç øáëù éî ,íðîà ,'äáåùú ìòá'
úìåëéå çåë åãéáù òãé àìà ,ùàééúäì àìù ìéëùé
øúåé óà úåìòúäì Y äáåùú ìù 'äðúî'ä ìöðì

.ììë àèç àìù éîî

êëò"éæ 'ïéò úá'ä øàáî(ú÷åç úùøô úìéçú)úà
äùî øîàù øçà ,äðäã ,'äáéøî éî' ïéðò

ìàøùéì(é ë øáãîá)íù óëéú ,'íéøåîä àð åòîù'
åáì ìòåéôá íâôùìàøùé úà êë äðéëù äîá

øçà éàãååáù ,åùôðá ïåáùç äùòå ,ùåã÷ íò
àéöåäì åéôá çë ïéà äúòî ,äôá êë ìë íâôù

,òìñá äëä ïëì ,àãéøâ äôä øîàîá íéîäæ ìòå
éðàù ïéîàäìå éðéùéã÷äì êì äéä ,ä"á÷ä åçéëåä

íéáù ìá÷îâëâëâëâëíéãîì ìàøùé éðá ìë åéä äæáå ,

וישלחכב. פרשת של  השבת ביום  אחת ששנה זי"ע  מזידיטשוב הירש צבי רבי הרה"ק  על חסידים ספרו 

'וישלח הפרשה  בריש  הכתוב את שדורשים  דרקיעא במתיבתא שמע  כי וסיפר מרעיו  עדת אל פנה

- וישלח  העליון. בעולם והאותיות התיבות את דרשו וכך מלאכים '. שלח יעקב לאדם וי אומרים שלח כי

את והלאה -הווי ממך יעקב והכאב. הייאוש את עקבכלומר ענווהי' 'עקב דכתיב לענווה מרמז כאן

- מלאכים ה''. ים יראת אך  המל על מרמז כימילה כאן הכמות מעט שיהיו  הדיבור הוא אךותיבות

כ לדבריו וסוף גבול  שישים  ועוד, האיכות. רב להיות צריך לאידך מיעוט. לאמר ים מלשון גבולו  החול אשר

תבוא כאן עד ˆ·È)לו ˙¯ËÚ ËÂ˜ÏÈ).

בקראכג. כתיב צדיקים , Ë)אמרו  Î ÌÈÏ‰˙),לבאר יש  ולכאורה ונתעודד', קמנו ואנחנו ונפלו  כרעו 'המה 

אלא, נפלנו', לא ואנחנו – ונפלו כרעו 'המה  נאמר לא 'לא מדוע  של מציאות שאין פשוט הדבר

אלאנפלנו' ונתעודד, קמנו שנאמרשאנחנו וכמה בנפילתם, נשארים ו'המה ' ,(ÊË „Î ÈÏ˘Ó)צדיק יפול 'שבע

ונתעודד. קמנו  ואנחנו – 'קם ' שמיד מאחר 'צדיק' קרוי בנפילתו  שאף  והיינו  וקם ', –

היטב  שתסגור אותה וציווה  מסטייפעלע , הרבנית אחותו  אל  זי"ע  איש' ה 'חזון הגה"ק  פנה  הימים מן ביום

ודפקה הבית פתח אל נערה באה רגעים כמה כעבור לאיש , הדלת תפתח לא פו"א ובשום הבית, דלתות את

ל'חזון  הרבנית שאמרה  עד יכולתה, בכל  בדלת להכות החלה לה, נענים  שאין הנערה  כראות הדלת, על

ה'חזון  נענה הכאותיה , מרוב לגמרי תשבר והדלת הדקות יארכו  לא הכי, בלאו כי לה , לפתוח  לי תן איש '

וואלף הרב אל שתפנה  לה  אמרי ‰˙˜ÙÂ‰)איש ' ‰˙Â‡· ˙Â�·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ ˙È· Ï‰�Ó ‰È‰˘) ויבוא מועטת שעה עברה לא ,

לאחר  הוא, רע  שבכי הרוחני מצבה על  לבכות בפני באה  זו ריבה  סיפר, וכה פנימה, הקודש אל  וואלף הרב

לאבד  ובכוונתה  בחייה , חפץ כל  עוד שאין בעצמה  הסיקה  במעשיה  שהרהרה לאחר עתה בצבא... שהיתה 

חז "ל שאמרו  מה כי בשמי, לה ואמור אליה, נא לך זי"ע איש' ה'חזון לו  אמר רח"ל , לדעת ËÎ.)עצמה ‡ÓÂÈ)

ודומיהן ייאוש  מחשבות  לחשוב  – העבירה שלאחר ההרהורים על קאי מעבירה' קשין עבירה ,'הרהורי

בשמי  לה  אמור העבודה, בדרך ולהתעלות להמשיך בעתיד, רק  מחשבתו  כל  ישים  מזה  להנצל  והרוצה

ואכן לגמרי שתשכח  ובבא. בזה  לה ייטב ואז  שנולד, כתינוק  מחדש  הכל  ותתחיל  שעברה, מהעבירות
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,øáòä úîçî íìåòì ùàééúäì àìùêìéì àìà
íäéðôì øùà ìà íäéðôå,íäéøåçàì àìå ,òåãéå)

àð åòîù' øîàù äîá äéä àèçä ø÷éòù í"áîøä úèéùã

îä('øåáéãä' íå÷îá òìñä ìò 'åúàëä'á àìå ,'íéøå.

ìòåéùòîî Y åøáò ìëî íãàä çëùé ,ïë
åðåùìëå ,êìéàå ïàëî åàøåáá ÷áãéå ,íéðåùàøä

ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä ìù(éëøã éúáùç ä"ã äëåðç)

úàî ù÷áì íãàä êéøöù äðåùàøä äìéôúä
ìâøåäù íéúåèùä ìë åðîî çëùéù ,ù"áúé àøåáä©©

åéøåòðî íäáéàäá íãàä úãåáò ø÷éò éäåæ éë ,
áùçî úåéäì àìå ,åéøåòð øùðë ùãçúäì - àîìò

àìà ,ììë øáòä úåðåáùçàðáùåç êìéàå ïàëîãëãëãëãë.

éàäáò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøäî àúéà àðééðò
(ïúùøôá)áåúëä ìò ,(àì - ì ãì)á÷òé øîàéå'

áùåéá éðùéàáäì éúåà íúøëò éåì ìàå ïåòîù ìà
.ì"æå ,'åðúåçà úà äùòé äðåæëä åøîàéå ...õøàä
òãé á÷òé íâ àìäã ,íúáåùú ïáåî åðéà äøåàëì
íäéìò ñòë úàæ ìë íòå ,äðéã íò äùòð øùà úà
äúééä äî ïë íàå ,íéîòä éðéòá åçéø åùéàáäù ìò

,'åðúåçà úà äùòé äðåæëä' - íúáåùúéë ,äàøðå

øáëù øáã ìò ììë ñåòëì àìù íëç íãà êøãî
ìåòôé äî éë ,åð÷úì øùôà éà øáëå äùòð

åñòëáñòåëä íëç ùéà íéîòôì äàåø äúà íàå ,
òøàé íàù éãëá ÷ø àåä ,äùòð øáëù øáã ìò
äæìå ,äúò òøéàù äî áåù äùòéé àì úéðùá úàæë
øáëù äî ìò ñòåë íäéáàù íéèáùä åàø øùàë
òøàé íàù åúðååëù åðéáä ,åð÷úì øùôà éàå äéä
éðéòá áåù åçéø úà åùéàáé àì úéðùá úàæë
úà äùòé äðåæëä' ääéîúá åì åøîà ïëì ,íéîòä

'åðéúåçà(ãéúò ïåùìá)úàæë òøàé àì àìéîî éøä ,
íàå ,øúåéá äéìò åøîùé äàìäå íåéäî éë ,úéðùá

.úòë ñåòëì ùé äî ìò ïëåðãîì êë ïéáå êë ïéá
éùòî ìò èéáäì àìù - úåáàä ìù íäééç úåçøà

ììë øáòä.

אסורים דיבורים בגנות - פיך על ישמע  לא

ïúùøôá(ã áì)õøàì' ,é"ùøáå ,'øéòù äöøà' ,
ã"îì äëéøöù äáéú ìë ,øéòù
äù÷ä ,'äôåñá à"ä áåúëä äì ìéèä äúìéçúá

ò"éæ é÷øàååî î"îøä ÷"äøä÷éãöä' äðåëî äéäù)

('÷úåùääëäëäëäëóéãò òåãî ,øáãá ùé çååø äî éëå ,

ולתורתו . לה' נאמנים  ושלימים יראים מבורך, ישרים  דור הקימה למוטב, וחזרה הנערה  בלב נכנסו  הדברים

הוא הרי - העבר אומר, היה זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה "ח ילמד כרבו המשגיח  ממנו כי אדם , של

הוא הרי - העתיד האדם . לו יבור שלא הדרך ואיזו  להיזהר טוב,כתלמידממה  רק האדם יעשה שבו

הוא הרי - ההווה  וריע ואילו הרבה .כידיד  טובה בו  ולפעול ההווה  עם להתחבר האדם שעל ,

נענהכד. מאד, עד גרוע הרוחני מצבו כי בפניו קונן והלה  בחור זי"ע שמחה' ה'לב הרה"ק  אל  נכנס פעם 

טורף ש 'טרוף חישב שיעקב עד שנה , כ "ב אביו מעיני נעלם  היה הצדיק יוסף הנה  ואמר, הרה "ק

את  יעקב ששאל מצינו לא כי פלא, זה וראה והבן, האב יחדיו  ונפגשו השנים כ "ב ככלות אחר יוסף ',

שה 'רמב"ן' אלא עוד ולא מעשיו , היו ומה היה היכן השנים, כ"ב כל  עליו עברו  איך ÊÎ)יוסף, ‰Ó ˙È˘‡¯·)

‰˜')סובר È"˘¯Ó ‰�Â˘·),אלא פלאי, והדבר יוסף', 'ממכירת יעקב ידע  לא ימיו סוף  שלשעד דרכם היא כך 

העבר  על  כלל  לחשוב  ולא לדבר שלא הקדושים והתחלאבותינו מעלליך, רוע מכל תשכח  אתה , כן, כמו .

בעזרך. יהיה וה' חשבונות, שום בלא ואילך מכאן ה ' בעבודת

אמר כה . זמן לאחר שתיקה... של זו  'חכמה ' לעצמו לקח  מנין מקאצק הרה "ק שאלו  שפעם  מסופר

שתיקה' לחכמה 'סייג לימדונו שחז"ל  נזכרתי תיכף  אך לו, לענות ברצוני היה ‚ה'ווארקער', ˙Â·‡)

(‚È.שתקתי לכן ,

לו  מנין שאלוהו  במתני כח פעם  כחי כשעדיין מתחילה  ה'ווארקער', להם ענה ולילה , יומם לשתוק כך כל רב

עוד. לשתוק כח  אאגור ומזה  מעט , ושותק  נח הריני מלשתוק, שנתעייפתי אנכי ומשמרגיש  אני, שותק  –
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éàîå ,äúìéçúáî øúåé äáéúä óåñá úåà ìéèäì
àåäå äì áéúåî àåä ,ã"îìî øúåé ä"äã äéîìåà
úåà' ÷ø åìéôà øåáéãä úééçã ,ïëàã ,äì ÷øôî
ìåãâ çååøì äæ íâ úèòåî äòùì ÷ø åìéôàå 'úçà
øáãì íãàä çøëåîùë óàù íéãéîì åðéöîð ,áùçéé
ãò åäçãé á"åéëå åøéáçì äøòä øîåì ,øåáéã äæéà

àááå äæá åì áèééå ,åì øùôàù äîëøùò'á àáåî)

(ã"ô úåà 'úåàìôðåëåëåëåë.

àúéà'ùãå÷ òøæ'á(àøéå ô"ø ,ò"éæ õéùôàøî ÷"äøäì)

úà ìéùëäì àåä øöéä úîçìî ø÷éò'
,'øåáéãä ïéðòá íãàäøîåù íãàä äéäéù éàååìäå

åéô øîåù òøä øöéäù åîë ,øåñà øáãî åéô
íéøáãá åàéèçäì êôéäìæëæëæëæë.

ùéáåúëä úà åùøéôù(æ å úìä÷)íãàä ìîò ìë'
ìò íéøáåòä íéáåàëîå íéøåñééä ìë ,'åäéôì
äãéîå ,'äôä' é÷ñò ïéâá íä ,àîìò éàäá íãàä

éë ,äáåøî äáåè(âë àë éìùî)Y åðåùìå åéô øîåù'
'åùôð úåøöî øîåù(åéðáì à"øâä úøâéà)çëçëçëçë.

áúë'íäøáà ïâî'ä ÷"äøä(÷ñéøè)ò"éæ'øô ùéø)

(êìéåðéùå ùåôéòî íéàá íéàìåçä ìë éë
ìù íäéô ìáäá äùòð øéååàä éåðéùå ,øéåàä
ïë ìò ,'àììîî çåø' - íãàä ìë äæ éë ,úåéøáä
úøéîùá éë ,åðøåáéãá øäæäì åðì ùé ãàî ãàî
ìë åìèáúéå 'øéåà'á ïå÷éú äéäé äôäå ïåùìä

.íìåòá íéàìåçä

ועידוד חיזוק דיבורי מעלת  – ישראל  על  טוב דיבר
לרעהו איש

ïúùøôá(æé ,äì)äì øîàúå äúåù÷äá éäéå' ,
,'ïá êì äæ íâ éë éàøéú ìà úãìééîä
éë ,ìçøì äîåàî äùãéç àì éøä äøåàëìå
ãìúù øåøéáá äòãé øáë éàãååá ìçø ìù äðåçèéáá
ïá éì 'ä óñåé' ,äúìéôú äúééä êë éøäù Y ïá
äøåú äàáã àìà ,äúéä 'äàéáð'ù íâ äîå ,'øçà
óà ,åäòøì ùéàî áåè øåáéãå øåáéã ìëù åðãîìì
÷çåéå' ,ãàî àåä áåùç ïë íâ ,ìòåôá å÷æéç àì íà

åæ úãìéî ìù äéùòî 'ïåøëæ øôñáèëèëèëèëàã ïåâë ìòå .
.'úçà äòùá åîìåò äðå÷ ùé' åøîà

האות כו . שנהפכה  הרוויח 'מיד'... לרעהו  ענה ולא התיבה לסוף הדיבור את שדחה  דבזה להוסיף , ואפשר

ה'פסק ' את בחבירו שהטיח  שאף  כלומר, קלילא, שאינו  למ "ד במקום 'קלילא' אתא שהיא לה"ה ,

הברען כל  עם  הדיבורים היו  לא כבר מעט , שאיחרו מכיוון מקום מכל הדיבורים(¯˙ÁÈ‰)וה'נזיפה ', הזיקו ולא

וכיו "ב. הבנים  לחינוך ולא בית לשלום  לא

בקול,כז. מדבר הנך מדוע - לדבר מאד מרבה  שהיה לאחד פעם  אמר זי"ע מקאזמיר  יחזקאל  רבי הרה "ק

'לזכות' מנת על בדיבורים  מרבה  שהנך מאי, אלא שבראשך, במח  דיעותיך את לחשוב לך אפשר הרי

הגיגיך. לקול  לשמוע  רוצים הם  האם  מהשומעים, רשות ליטול עליך כן אם בשמיעתם, חברך את

אחד כח. דבר להכניס  שבכדי אנשים, הם  אווילים כמה  אומר, היה  זי"ע מקאז'מיר יחזקאל רבי הרה"ק 

לאכול האדם  בבוא שפעמים היינו כשרים . שאינם  דברים עשרה ממנו  מוציאים  הם  הרי לפה כשר

ויצא  בזה  וכיוצא לשוה"ר דיבורי לדבר הוא יכול כשרותו  בירור כדי תוך אזי שהוא מאכל  לפיו ולהכניס 

בהפסדו . שכרו

הגיעהכט . הקבלה , בחכמת העמוק חיבורו  את זי"ע  ה'לשם ' בעל  הגה "ק שהוציא אחר שנה  כעשרים

בריקוד  חי' איש ה'בן בעל  הגה "ק יצא בגדד, לעיר הספר הגיע כאשר שבשעתו לאזניו  השמועה

תורה . ספר בהכנסת שעושים  כדרך חופה שהעמיד עד דעתו נחה ולא הספר, לכבוד ומחול 

כתבים עוד יש בחדרו כי ה'לשם ' לו הראה המספר ולפליאת בבכי, פרץ זאת כל את 'הלשם' כשמוע 

הייתי  בעולם ספרי את משבחים  שכה יודע הייתי אם  ואמר, אור, ראו לא אשר הקבלה בחכמת רבים 

כאותו וענקים  רמים על  אפילו חיזוק משפיע  כמה עד למדים נמצינו רבים ... ספרים עוד לאור מוציא

אנו . בדורנו  וק"ו  פשוטים , לאנשים  ק "ו צדיק ,
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øáëåòéøæú 'øô ÷"äåæá åøîà(:åî)äîë'ù ,
àùéá äìî ïéâá ùð øá éàäã àùðåòãììììêë ,

àììîì ìéëéå äéãéì éúà÷ã àáè äìî ïéâá äéùðò
òøåöîä àéáîù íòèä åøàéá äæ éô ìòå ,'ìéìî àìå
òøä ïåùìä ãâðë ãçà ,íéøåôéö éúù åúøäè íåéá
íéøåáéã øáéã àìù êë ìò éðùäå ,åøéáç ìò øáéãù

.åúìåæá êåîúìå ÷æçì íéáåè

éëøåáò ïúåðå äùåòù äî ,íãà ìù åðéð÷ ìë äæ
åúìåæ(...úåîäáì óà)ïúùøôá àø÷á íé÷ééãî ïëå ,

(æé ,âì)äúåëåñ òñð á÷òéå'úéá åì ïáéååäð÷îìå
äùòúåëåñïë ìòúåëåñ íå÷îä íù àø÷àìå ,'

,åîöòì äðáù äî íù ìò 'úéá' íå÷îä íù àø÷
.åäð÷î øåáò äùòù úåëåñä íù ìò íà éë

áúëù"àøä(äàô úëñî ùéø)åìà' äðùîä ìò
äæä íìåòá íäéúåøéô ìëåà íãàù íéøáã
áà ãåáéë ïä åìàå àáä íìåòì åì úîéé÷ ïø÷äå
íãà ïéá íåìù úàáäå íéãñç úåìéîâå íàå

' àúìéîã àîòè øàáîå '...åøéáçìõôç ä"á÷ä éë
úåéøáä ïåöø íâ íäá äùòéù úåöîá øúåé

åðå÷ì íãàä ïéáù úåöîáîä"á÷ä áéùçîù éøäå ,'
ìù úååöîî åøáçì íãà ïéáù úååöîä úééùò úà
àáä íìåòì úîéé÷ ïø÷ä ïëìå .íå÷îì íãà ïéá

.'äæä íìåòá íäéúåøéôî ìëåàå

áúë÷åñôá 'éðå÷æç'ä(âì áì)åìëàé àì ïë ìò'
ååèöð åæ äååöî' ,äùðä ãéâ úà ìàøùé éðá

òøéàù äî ,ïåøëéæì íäì äéäé ïòîì ìàøùé éðá
øæçì øäðä úà åøáòá ,åãáì øúåðùë åðéáà á÷òéì©¥

ìòå ,åäååéì àì åéðáù ïååéëîã ,íéðè÷ä íéëôä éøçà
,åëéøé ìò òìåö àåäùë íäéìà øæç ïëãîìé äæîå

íéáåè íéãñç ìåîâì ,áéèéîå áåè úåéäì ãçà ìë
åéúåéåëøèöäá ãçà ìëì ,åäòøì ùéà ïéá

úåéîùâáå úåéðçåøá.

תחילה הנרדפים את  מציל הקב "ה  - חביב  אחרון 

,ïúùøôá(á âì)ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå'
,íéðåøçà äéãìéå äàì úàå ,äðåùàø
ïåøçà' ,é"ùøáå ,'íéðåøçà óñåé úàå ìçø úàå
í÷éçøä êë íúåáéáç øãñ éôìù åðééä ,'áéáç ïåøçà
àâøù ìà÷æçé éáø ÷"äøä äù÷ä ,åùò ìù åéðéòî

ò"éæ àååàðéùî(ïúùøôá ìà÷æçé éøáã)øúåä êéàä
'ùôð éðôî ùôð ïéçåã ïéà àìä ,ïë úåùòì á÷òéì

(å ç úåìäà)úåéä ,'ìà÷æçé éøáã'ä õøúî ,àìà ,
'óãøðä úà ù÷áé íé÷åìà'ù(åè â úìä÷)åìéôàå ,

úà ù÷áé íé÷åìà ïë íâ Y òùøä úà óãåøä ÷éãö
óãøðä(â úìä÷ ùøãî)åéä íäéðáå úåçôùäù ïååéëîå ,

ìëåé àì åùòù á÷òé òãé ,úåøéáâä éðáî íéôãøð
ïëì ,øîùî ìëî ïøîåù ä"á÷ä éë ,íäì òøäì
øúåéù äéãìéå äàì úà ïäéøçàìå ,äðåùàø ïãéîòä
,ìçø åîë àì ìáà úåçôùä éðáî äîä íéðëåñî
åéä àì íâ ìáà ,úåçôùä éðáë ïéôãøð åéä àì éë
øúåéá ïéáéáçä äðáå ìçø úàå ,äðáå ìçøë úåáåäà

מן ל. ביום קיימא. של בזרע  להתברך זכה  לא עדיין נישואיו  אחר שנים  שכעשרים המעשה בעל סיפר

את  המנקה האשה  על  רינונים קול  יצא בישיבה , בחור עדיין בהיותו  בחרותו שבשנות נזכר הימים 

ששפכה לאחר חדא יומא הישיבה. ממטבח  מאכל  דברי לגנוב נוהגת שהיא החדרים ושאר הלימוד היכל 

זאת  את האשה, לו  אמרה  הרצפה, את ולכלכך בדרכו בחור אותו שם עבר הישיבה  רצפת את לנקות מים

לדעת  עליך אבל הישיבה , היכל  את בשנית לנקות אצטרך שעתה  כוחותי על חס  שאינך מה  – לך אמחול

דברי  יום  בכל  הגונב 'גנב' וכי נחושה , במצח ואמר הבחור נענה הקדש בכספי מועל  הנך זה שבמעשה 

כשנזכר  מיד אחרים . קשוט  כך ואחר תחילה עצמך קשוט מעילה ... בהל' פרק ללמדני יבוא מהישיבה מאכל 

ואמרה נאנחה  זו, עובדא זוכרת עדיין היא האם  אותה  לשאול  ושלח  מנקה, אותה  אחרי תר זה במעשה

שאמרה עד פיוסים  בדברי רעים  האברך עליה הרבה  מאז, הנורא העלבון על לבה כואב הזה  היום שעד לו,

הגונים . שאינם  דיבורים  חומרת ללמדך טוב... למזל בן לו  נולד השנה לתקופת מיד לך ', 'מחול 
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ïëì ,íúåáéáç áåøî äøéîù êë ìë ïéà íäéìòù
.'áéáç' ïåøçà ïåøçà' - íãéîòä

óéñåäò"éæ øàîèàñî 'äùî êøéá'ä ÷"äøä êôåð
('â úåà ïúùøôá äùî êøéá)øîàð ïëìã ,

ùâúå ,äðååçúùúå ïäéãìéå äðä úåçôùä äðùâúå'
ìçøå óñåé ùâéð øçàå ,ååçúùéå äéãìéå äàì íâ
àø÷ä ÷åéãîã ,'úåôñåúä éìòá'á àúéàå ,'ååçúùéå
éáâù ,íäéðá àìå ååçúùä úåçôùä ÷øù äàøð

øîà úåçôùääðååçúùúåøå äàì éáâ åìéàåìç
øîàðååçúùéååðééäå ,ååçúùä íäéðá íâù åðééäå

àì éë úååçúùäì åëøöåä àì úåçôùä éë àîòè
ùé éë åùò úåàøë .íîò 'äù øçà ,åùòî åàøééúð
,ø÷éòå ììë åðîî íéãçôúî íðéàù á÷òé éðáî
íááì õéîà øùà åìà íä éî - 'êì äìà éî' åìàù
íéãìéä' åðéáà á÷òé åì øîà ,éðîî íéàøééúî íðéàå

ïðç øùàíé÷åìàäøéîù íäéìò ùéù - 'êãáò úà
ìù úãçåéîíé÷åìà.óãøð úà ù÷áé

מתוך האדם  גדולת – ובשתי חרפתי  ידעת  אתה
והכנעה בושה 

ïúùøôá(å ä ,áì)Yøåù éì éäéå éúøâ ïáì íò
äçôùå ãáòå ïàö øåîçåàøîàúîå ,

êëã ,ò"éæ áåùèéãéæî 'éáö úøèò'ä ÷"äøäã äéîùî
äàøå éçà àð èáä ,åùò åéçàì øîàì á÷òé çìù

-úò ìëá éãòö øöéäå ,éúåà 'óãø' éîøàä ïáì
éðéî ìëá ìòîî éúëøáúð äæ úåëæáå ,äòù ìëáå

'åëå øåù éì éäéåù ãò úåøéùòå äëøá òôù,äúò ,
åáøúéå åìãâé àìù äúà äöåø êúàðùá íà ,êì òã
êéúåôéãøá éë ,éðôãøìî ìãç ,ãåòå ãåò éðåîîå éñëð

ãàî ãò éúåøéùò äáøúàìàìàìàì.

áúëò"éæ ãéñçä äãåäé åðéáøúåà íéãéñç øôñ)

(å"èøúúåá ïéàù äøåúá áåúëù øáã ïéà ,
êøáî äøåúì äìåòä éøäù ,äéàøå ,úåøåãì äàøåä
äùøôá åìéôà ,'äøåúä ïúåð' Y 'äéøçàìå äéðôì'

,çìùéå úùøô ïåâë ,äåöî íåù äá ïéàùäá ïéà)

(äùðä ãéâ ìù ãçà åàì ãáìî äåöî÷éø øáã àì éë ,
íëî àåä(æî áì íéøáã)...àäéù ïðéôìé åæ äùøôîå

òðëð íãàåéçà éðôìáìáìáìáì.

áúëåò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøäàúéà ä"ãá íéèå÷éì)

(ùøãîáêìîä äîìù øîâùë ùøãîá àúéà
øîàå ââä ìò íéøåôéö éðù åãîò ÷"îäéá úà úåðáì
ïééðá úà äàåø äúà àìä' åøéáçì ãçà øåôéö

כבדולא . והרה "ק שבפשוטים, פשוט  אחד יהודי פעם  הגיע זי"ע  מזידיטשוב הירש צבי רבי הרה"ק  אל

מדוע קדשו פה  את ושאלו  רבתי, לפלא הדבר נראה היה  תלמידיו  בעיני והיקר, הכבוד בכל  במאד

ארוכה ' 'תקופה להתאכסן נזדמנתי ממסעותי באחד הרה"ק , להם  ענה כך כל גדול  כבוד זה לאיש נעשה 

בהמותיו ... ברפת היה לינתי ומקום לחץ ', ומים צר 'לחם אם  כי לי נתן לא הלה  זה, יהודי של בביתו 

נתעל גשמיות, בעניני מצבי היה שזה  מאד,ומכיוון רמות מעלות הימים  באותם ב 'הכרתיתי אני מחויב  לכן 

רמות ... כה למדריגות  שהעלני לאיש  הטוב '

הכתוב את הרה "ק ביאר שעה  ‡)באותה  ,‡Ï),'הזה הכבוד כל את עשה לאבינו  'ומאשר לבן בני שאמרו

מונים . עשרת ורימהו שעינהו  'מאבינו ', רק לו באו  אלו 'עליותיו ' כל הרמות, מדרגותיו – היינו הכבוד כל

עליה דורסים  הכל עפר מה שמעתי 'ואני - תהיה' לכל כעפר 'ונפשי התפילה לשון את מבאר המהרש"ל 

הדורסים כל  על  דורסת היא כך ·‡„Ó‰)ואחר ¯·˜ÈÈ ÌÙÂ‚Â ,ÌÂ¯ ÈÓ˘Ï ÌÈÏÂÚ ÏÎ‰ ÛÂÒ·Ï˘),'מצערי לכל כן אני אף ,

כ 'עפר' ומגביהו , מרימו  הקב"ה  כבודו , את ומשפילים  עליו, שדורסים מי שכל עולם, של  דרכו  הוא וכך

כולם  הנבראים  על  דורס  הוא הרי היום בהגיע  אך עליו, דורסים  È˘Ù�Â)שהכל ‰"„Â˙· ˘"ÈÈÚÂ .ÊÈ ˙ÂÎ¯· ‰ÓÏ˘ ˙ÓÎÁ).

הקטלב. נכדו  את הרים  מהנוכחים  כשאחד זי"ע מטשערנוביל  אהרן רבי הרה "ק של בהיכלו עובדא הוי

מטשערנוביל הרה"ק  הרים  מכה, וקיבל בתקרה נתקע שראשו  עד מעלה זי"ע  מטשורטקוב הרה"ק 

נחבט . הוא הרי מדי יותר עצמו שמגביה  מי שכל יקירי נכדי אתה רואה  לו , ואמר עיניו  את
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äòåðúá åáéøçäì ìëåà éðà äöøà íàå ,äæä ìåãâä
êìîä äîìù òîùùî .'úçàúåéç úåçéù ïéáäù)

(úåôåòåìëåú êéàä åìàùå åì àø÷ ,åøáã úà
éàî éëå ,øåôéöä åáéùä .íéîìåò úéá úà áéøçäì
.ë"ò ,éúùà éðôì øàôúäì éðà éàùø ,êì úôëà

øàáîäæ øåôéöä éë ,àåä ïééðòä' .ì"æå 'ïéò úá'ä
øùôàù øîà ïèùäå ,òøä øöéä äéä
úéáäá äðéëùä äøùé àìù ïééðáä ìë úà ì÷ì÷àù
,êìîä åì ìàùå ,å"ç ÷éøì åìîò ìë äéäéå ùåã÷ä
äáåùú éãé ìò êúåà éúùøéâ éðàù êéà ,ïëúéä
ïééãòå úåòéâé äîë éãé ìòå ,øáëî íéáåè íéùòîå
úåøéáò øáãá ,åì áéùä äæ ìòå .éìò øàôúî äúà
.êúåà úéñäì øùôà éà éàãååá ,äìéìçå ñç úåéîùâ
øîåì åðåöø ,êúùàì êë øîàúù åæë ì÷ øáãá ÷ø
íåù åá ñðëé êë êåúáå ,'äæä úéáä éúøîâ áåèá'
éãé ìò äðéëùä äøùú àìå çåøä úåñâ ìù àðéè

äæáåúëù åîë(åè ,æð åäéòùé).ì"ëò ,àëã úà ïåëùà
.åäòø ìò ùéà úååàâ úðëñ ìãåâ êì éøä

åðéöîåò"éæ õéðæà÷î ÷"äøäì úåìôùä çáùáùéø)

(.àöéåäàøð .òáù øàáî á÷òé àöéå .ì"æå
íéàìî íä úîàá 'ä íéãáåòä íé÷éãöä éë ,æîøä

åìéàë ãéîú íäì äîãð àáøãàå çåø úåìôùå äèøç
,'ä ãåáòì íé÷æçúî ïëìå äùåã÷î ãéîú íé÷çøúî
íéøñù éã àì ø÷ù éùðàå íéòùøä ïë ïéàù äî
åéðéòá øùé åëøã ãçà ìë íâ óà 'ä éøçàî
åîë 'ä ãáåòå ïîàðå øùé àåä éë åáìá ììäúîå

øçà íå÷îá éúáúëù(äøù ééç úùøô)øîàù äæå .
÷éãö á÷òéë àåäù éî - òáù øàáî á÷òé àöéå

àåä åìéàë åì äîãð á÷ò úðéçááå ãéñçåàöåé
÷çøúîåòáù øàáîìáà ,äðåéìòä äùåã÷ä àåä

êìéåàåä êìåä éë úåàéâ àìî àåäù éî øîåìë
äðøç.óà ïåøç äìéìç àéáî àåä

וכוחה התפילה אופן - כדת  ואתפלל

,ïúùøôá(áé áì),'åéùò ãéî éçà ãéî àð éðìéöä'
ä"ìùä áúëùéø ïúùøôá áúëáù äøåú)

(øñåî úçëåú íééç êøã÷"äåæä íùá(.èñ÷ óã à"ç)

åéøáã øøáìå ùøôì êéøö ììôúîäù ,òîùð ïàëî
,'áèéä øàá'èøéôå 'éçà ãéî' á÷òé ù÷éá ïëìå
'åùò ãéî'àìå ,ãçà 'çà' íà éë åì äéä àìù óà ,

úà èøôì éì äîå úåáéì ïçåá ä"á÷ä àìä áåùçé
éðôì àèçúîä ïáë åàøåá éðôì ãåîòé àìà ,äù÷áä

úåøåöðå úåìåãâ åúìéôúá ìòôé æàå ,åéáàâìâìâìâì.

הרמ"א של דבריו המה  ידועים זה  Ï"‰)בעניין 'ÈÒ „"ÂÈ ‰˘Ó ÈÎ¯„)אם בחיותה  בהמה לבדוק  הרוצה כי

בכדי  ראשה את ותרכין תתכופף הבהמה  אם  והיה גבה, בגובה ידו את ויתן יוליכה  טריפה . אם היא כשרה 

וסימנך  היא, שטריפה ידע הראש  בהרמת נשארת היא אם  אך היא, שכשרה היא אות ידו מתחת לעבור

וכשר  קדוש  בענווה ראשו את המרכין אנשא, בני אצל הוא כיו "ב תבזה . לא אלוקים  ונדכה  נשבר לב

רח"ל . הוא שטריפה  היכר סימן הרי"ז עוד, ואפסי אני לאמר הרוח בגסות ראשו  את המרים אך לו, יאמר

את  הניח אבינו  יעקב כי לעשיו'. מנחה  בידו הבא מן 'ויקח  אבינו  יעקב אצל  דכתיב מה ביארו  זה פי על

יעקב  הבין הראש, את הרכין שלא מחמת בידו ונשאר הבא וכל תחתיה , לעבור בהמותיו  לכל ונתן ידיו 

אחיו . לעשיו שלח ואותה  היא שטריפה אבינו

בתוכה,לג. להשתקע  הקודש  לארץ זי"ע  עין' ה'בת בבוא מתחילה , נפלאה , עובדא נציין התפילה  בעניין

עיה"ק, בצפת שהה הנוראים  לימים  ורק  ירושלים , בעיה "ק לדור לעלות בדעתו ‰Í¯ˆÂהיה  ÌÂ˜Ó ¯ÒÂÁÓ)

(Ï˙ÂÎ‰ ÍÂ˙· ÈÂ�·‰ ÍÂÎ ÈÎÎÂ˙· Ì˘ Ô˘ÈÏדירתו ולקבוע לישאר החליט  לו, עד עין' ה'בת שהיה  מעשה משום והנה ,

את  משם  והורד הגגה  עלה  'ירחמיאל ', - לבנה קוראת שאם שמע רבה  הושענא ביום הווה, וכך ֵַבצפת,

ולבטח גשם ', 'תפילת ויתפללו  ישראל  בית כל  יתכנסו עצרת, בשמיני היום , שלמחרת בהסבירה המחצלות,

ואמר  נענה  זה, מעשה  רבינו  כראות יתקלקלו, שלא המחצלות על  להיזהר יש כן על  ארצה, יותך עז  גשם

ביניהם . להשאר ברצוני התפילה , בכח כך כל  מאמינים שתושביה  בעיר



וישלח - הפרשה èéבאר

àöåéëùøãîá åðéöî äæá(ãë æ äáø øúñà)äùòî
åëåìéä òöîàá ,êøãá êìäî äéäù ãçàá
ïëåùì äìéôú àùðå íéîùì åéðéò íéøä ,åéúåçåë åìë
äãìéù ãçà øù åì ïîãæð ,øåîç åì ïéîæéù íéîåøî
ìò ãìåðä øééòä úà úàùì åëøöåäå ,êøãá åøåîç
äéäå ,åðàùéù åì äøåäå éãåäéä ìà øùä äðô ,óúë
àìù øçà éìò àá äæ ìë øîàå ,äëåáå êìåä éãåäéä

øåîç éì ïú' øåøéáá àøåáäî éúù÷éá'åéìò áëøì',
íå÷îá ,éìò áëåø àåäù àìà ,øåîç éì çìù ïë ìò

åéìò áëøà éðàùãìãìãìãì.

êëåì"öæ øòðéáåì ãåã éáø ö"äøä øîà(úôöî)

à÷ðéîà÷î ìàåîù éáø ÷"äøä åáø íùá
àéáðä øîà ,ò"éæ(â ãé òùåä)àùú ìë åéìà åøîà'

,àø÷ä ùåøéô äëå ,'ïåòìë åéìà åøîàåøîà Y
,íëáìá äìòú øùà ìë ìò 'ä éðôì åììôúäå

åøîàú íàåàùúù÷áì åðì øùôà êàéä Y
íøä ì÷äî íéèåùôå íéðè÷ íéøáãàùéðäå,

åúáåùúïååòæà åãéì äøéáò øáã àåáá ùåøéô ,
úåøîäì àèçà êéà øîåì Y àøåáä úà àùðé©¥
.äìéôúä ïéðòì àì ìáà ,àùéðå íø ì÷ éô úà

עשו מרעת  מצילתו התוה"ק עסק - בידו ותלמודו

ïúùøôá(ä áì)úååöî â"éøúå éúøâ ïáì íò'
éúøîùéúãîì àìå,'íéòøä åéùòîî

ò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä ÷"äøä øàáîå(ïáì íò ä"ã)

ìå÷äù ïîæá' éøäù ,äúééä åðéáà á÷òé úðååëù
êîî éãçô ìëå ,'åùò éãé íéãéä ïéà á÷òé ìå÷

éë àìà åðéàéúãîì àìéãéá ÷ôéñ äéä àìù -
éðôî ,äøåú éøáãá ÷åñòìïáì ìù íéòøä åéùòî

øàùá á"åéëå ,íéðåîî úøùò éúåà äîéøù Y
äøåú éøáãá ÷åñòì ÷æçúð äáä ,ïðà óà ,úåéåàîø
äøåúä úàæ àäúå ,úåáäìúäå äçîùá úåéçá
íéàðåùä ìë ãâð ùéîìçä øåöë ãåîòì - åðúåëæì
ãçô ìë àìì íéååìùå íéè÷ù äéäðå ,íùâáå çåøá

íìåòáù øáã íåùîäìäìäìäì

áúëç"áä(à ,ãöø ç"åà)íéøîåà åðàù äîá
íéù÷áî åðàù 'êúàî åððçå ...ïðåç äúà'
äøåúä úëøá éøäù' ...äøåúä ìò äååä ïåùìá
äúà êåøá ,íéîúåç åðà íåé ìëá íéëøáî åðàù

'äãîìîä'ä äúà êåøáå ,ìàøùé åîòì äøåú
ïúåð.äøåúäåðúåà ãîìî äòù ìëáå úò ìëáã

כראוי לד. פירט שלא בשביל וכי להענישו , הקצף יצא מה  על  מידנער, משה רבי הגה "צ  זה על הקשה

למקום', 'בנים בהרגשת התפלל שלא על  דנענש אלא, כ "כ, ייענש  ענוש  בקשתו  התפילה את בעת  כי

בושה  שום בלא מאביו המבקש  אביו, לפני המתחטא כבן לדבר ברוריםצריך  בדיבורים  אליו ומדבר ,

לי, ירווח ובזה  עליו , לרכב חמור לי הב אנא, הדרכים, וטורח מעמל אנכי עייף  רחימאי, אבא – ומפורשים

שבעולם הטוב כל יפעל כזאת אלוקים' 'קרבת הרגשת מתוך המבקש ובוודאי

הרה"ח בריתו איש – וריעו לידידו פטירתו , קודם  שבועות כשבעה משה  רבי הגה "צ אמרם אלו  דיבורים

ב' נא אמור לישועה , בו תצפה אשר דבר איזה לך יארע אם אמר, דבריו  ובסוף  הי"ד, מקרינקי העשל  ר'

ורמזים..., גמגומים שום  ללא מלא בפה  לבך משאלות את יתב"ש לפניו  תפרט  מכן ולאחר תהלים, פרקי

בעדי וגם  בעדך לטובה  ויהיה  רחל ', בן 'משה שמי את גם אז  שתזכיר לבקשך, ÌÈ„ÈÒÁ)ואוסיף ÁÈ˘ „ÂÒÓ).

כישרונות לה . לי אין ממילא הרי מחשבה מתוך בלימודם מתרפים אשר רבים ואברכים  בחורים  ישנם  הנה

מכך  ידע לא עולם מבאי כשאיש  אתייגע  ומדוע  מזה , ידע  מי ולילה  יומם אתייגע אם ואף מזהירים,

י"ד  כל כי נראה אוהלים, יושב תם  איש יעקב של בקורותיו נתבונן אם אולם לבוא. אינו  הכבוד וסוף

מחשבון  חז "ל שדרשו  דרש אלא ואינו כלל במקרא נזכרו  לא בתורה , שם  ועסק  עבר בבית שנטמן השנים 

מאלו יודע  שאינו רבן בית של תינוק  ואפילו  יומא דחד רב בי בר תמצא לא מקום ומכל  הימים, דברי

וסוף יכולתו , ככל  בתורה לאחוז אלא אלו, שווא במחשבות להתעסק  לאדם שאין ללמדך, שנים . הי"ד

לבוא. הכבוד



וישלח - הפרשה ëבאר

ä"á÷äå ,äøåúä úîëçá ìëùäå äðéáå äòã
äøåú åãîìîå åãâðë áùåéà"áãðúá àúéàãë

(ç"éô äáø)úùåã÷á øúåîì êà íééúôù øáãå .
äøåú ãîåìäåìåìåìåì.

ø"äéåðéáà áòé ìù åéëøãá ÷áãäì åðìåë äëæðù
åùò ìù íäëøãî úù÷ éååçèîë ÷çøúäìå
øåàá ,íéîåøîî áø òôù åðéìò òôùåéå ,ïáìå

.à"áá åðçéùî éðô ìá÷ð äðåîàä

וקדושלו . גאון אותו התלהב הדברים בין תלמידיו  בחירי בחברת פעם ישב זצוק"ל  בער ברוך רבי הגה"ק 

הגמרא דברי את ÁÎ.)בהזכירו ‰ÎÂÒ)...תלמוד ומשנה , מקרא הניח שלא זכאי בן יוחנן רבן על עליו אמרו

היאך  התימה  מן ולכאורה  ורבא. דאביי הויות - קטן דבר מרכבה , מעשה - גדול דבר קטן. ודבר גדול דבר

שפת  על  שעבר לאדם  משל  בדרך ביאר מחשבה לאחר קטן. כדבר ורבא אביי הויות את לכנות אפשר

האורח עובר יחוש שמיד וודאי הרי להצלה , וזועק  אדם טובע  הנהר בתוככי כי הוא רואה  והנה  הנהר

לחם מעט לי הבו  ושבים העוברים בפני המתחנן איש  ליד עבר מכן, לאחר חייו. את ויציל למים יקפוץ

עתה נפשו. את להשיב מאכל  דבר מביתו לו  להביא כוחו  בכל ימהר בזה וגם  מרעב, אנכי גווע כי לאכול

מעשה וודאי כי העם כל ויענו  יותר, גדול ' 'מעשה  מהם איזה לי נא אמרו  תלמידיו, את בער ברוך ר' שאל

מלא. עולם קיים וכאילו מישראל  נפש הציל שהרי – מהשני יותר 'גדול ' הראשון

ימהר  לא אם  כי להדיא בראותו  רחמנות רגש  עפ "י היו הראשונים מעשיו  כי כן, לא ואמר הרב"ב נענה

להחיש כך כל ממהר היה לא אם  אף  השני אך בנהר. 'טובע' הלה  שהרי הנפש את כרוצח הוא הרי להצילו

מעשה עשה זה ורץ, טרח  מקום ומכל  מרעבונו , מת הלה  היה  לא קמעא משתהה והיה  מנתו את לרעב

אביי  הוויות - לעניננו  הוא כיו"ב צריך. היה  שלא במה אף לרעהו  עצמו מסר כי הראשון, מן יותר גדול

היא  התורה  כי בהם  העסק  ללא העולם  בזה כלל להתקיים  לאדם  אפשר אי כי קטן', 'דבר נקראים  ורבא

הרי  בה  העוסק  כן על ליחידים , רק  אלא לכל מסורה  אינה מרכבה  מעשה  משא"כ  האדם . של  חיותו מקור

חיובו . מכפי יותר גדול  מעשה עושה הוא
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