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האמונה ע"י – ותוכל ואנשים  אלוקים עם
שונאיו  ומכל עשו  של  משרו ינצל

,ïúùøôá(äë áì)åãáì á÷òé øúååéå'
úåìò ãò åîò ùéà ÷áàéå

ùøãîáå ,'øçùä(à æò ø"øá)úà åëéîñä
÷åñôäàåää íåéá åãáì 'ä áâùðå'éòùé)

(àé á÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä øàáîå .
äîúú àìù øîåì àáã ò"éæ àðøàîà÷î
éøä ,åùò ìù åøù ìò á÷òé øáâ êéàä

'÷áàéå' äéä àì éàãååáå àåä 'êàìî'
äæ úà äæ ïéëîù íéùðà úáéøîë åîò
.êàìîä úà á÷òé òéðëä äîáå ,íôåâá
åãáì 'ä áâùðå' ÷åñôä úà åëéîñä äæì

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

åùò ìù åøùàààà.dyxtd x`açìùéå -

שרצה א. לאב זי"ע, מבארדיטשוב  הרה"ק של משלו עפ"י ז"ל, דבריהם וביאור

בעורו  עצמו הלביש עשה, מה שבעולם, דבר מכל לפחד שלא בנו את להרגיל

כדוב . ומפחידים משונים קולות השמיע כך ובתוך  בנו סביבות  מהלך  והיה דוב, של

וזעק בפניו התבונן רחומו, אביו מסתתר הדוב בתוך כי הכיר היה שחכם הבן אך 

אבי, אלא אתה דוב  לא הרי אבי, אבי הדובלעברו, לעור  מתחת תתסתר אם אף 

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

בפני  הדרו במלוא  הוא  מתגלה אלא הדוב , בבגדי האב שישאר טעם כל כבר ֵאין

רוצה  והוא  פעמים שבשמים', 'אבינו אצל כביכול נמי כך מאירות ', 'בפנים הבן

והכל  וצער, קשיים מיני בכל - הטבע  לדרכי מתחת מאתנו מסתתר לכן להוכיחנו,

מתחת נמצא ש'אבינו' נגלה והטבע, להסתר מתחת נביט אם אמנם לעוררנו, בכדי

אבי' 'אבי אליו ונזעק – זה עמדי לכל 'אתה' כי רע  אירא  על לא  צדיק אתה כי ,

בהסתר, למעטהו מתחת  האב  שישאר כביכול טעם כל כבר אין אז, עלינו, הבא  כל

מגולים. וחסדים רחמים מתוך אלינו ויתגלה

אדם  נראה אם הנה כי בנ .י. הישיבות ראשי מגדולי מאחד שמעתי נפלא  חשבון

כי  כמסקנא  נסיק – לרכבו קלקול חשש במקום אף מאד עד יקר רכב  בכלי נוסע 

הרכב, של שוויו מסכום יותר הרבה לו ושווה חשוב מקום לאותו להגיע הצורך

מבלי  לביהמ"ד ונכנס שטות מעשה עושה כ'שפוי' הנקרא אדם נראה אם כמו"כ

ח"ו  דעתו נשתבשה וכי לו אירע ' 'מה יתמהו רואיו וכל לרגליו ומנעלים אנפילאות 

כמאתיים  כזאת  'שטות ' בעד לו הבטיח פלוני איש כי הנראה מן אלא  ולא , לא  –

הנצמחת הטובה כי בע"כ תאמר כמשונה הנראה דבר שבכל ומכאן דולר, אלפי



וישלח  - הפרשה âבאר

האדם  כשרואה מעתה, אמור ה'שטות'... עשיית מהפסד וכמה כמה פי גדולה ממנה

מקושי  לו שתצמח הטובה כי תאמר בע"כ וכדו' פנים בהסתר עמו מתנהג שהקב "ה

זה... מקושי וכמה כמה פי שווה זה

הלבבות ' ב 'חובות הדברים ‰·�ÈÁ‰)ומרומזים ¯Ú˘Ï ‰Ó„˜‰) על להודות  לנו שיש

גדולה טובה לצורך  והם הרבה טובות בהם טמונים בוודאי כי מגודל יותרהייסורים

העת . בזו עליו שעובר הקושי

בפרשתן זי"ע  מזידיטשוב צבי' ה'עטרת  הרה"ק  רמז Â)כעי"ז ‰ ,·Ï)– לבן עם

ושפחה ועבד צאן וחמור  שור לי ויהי עשו,גרתי לאחיו לאמר יעקב שלח דכך ,

- וראה אחי נא שעה ,הבט ובכל  עת בכל צעדי והיצר אותי, 'רדף ' הארמי לבן

וכו' שור  לי שויהי עד  ועשירות  ברכה  שפע מיני בכל  ממעל  נתברכתי זה  ,ובזכות 

ועוד, עוד וממוני נכסי ויתרבו יגדלו שלא  אתה רוצה בשנאתך  אם לך , דע  עתה,

מאד. עד עשירותי תרבה ברדיפותיך כי מלרדפני, חדל

זי"ע חיים' ה'חפץ  ÈÙ"‚)הגה"ק ·"Á Ï‡¯˘È ‰�ÁÓ) שהיה לאחד – משל פי על מסביר

השר  הוצרך היום, ויהי חודש, בכל כסף' 'רובל מאות ג' בעד אחד משר בית  שוכר

היהודי, ששכר הבית  את ובתוכם נכסיו על ממקורביו אחד ומינה למרחקים, ליסע

לחמש  השכירות תשלום את  השוכרים לכל והעלה היה גדול רשע החדש ה'ממונה'

לו  והתחנן כסף, רובל עשרים סך  ליהודי חסרו הפרעון יום בבוא  זהובים, מאות 

לכך הסכים לא הרשע  אך  הסכום, כל את  שישיג עד ימים כמה לו שימתין היהודי

שהחסיר  הרובל עשרים כנגד - נמרצות  מכות  עשרים בשוטים והכהו בשופו"א,

גדול  לעשיר הממונה נעשה הזמן במשך  אנשים, כמה לעוד עשה כך  מתשלומיו,

כל  על לו וסיפר היהודי אליו נכנס לביתו, השר חזר זמן לאחר לעצמו, חצר וקנה

בער  השר וחמת  'הממונה', שיתן מעללי עליו אני גוזר עתה - ליהודי לו אמר בו. ה

קנה  גדולה אחוזה הנה לומר השר והמשיך  כסף, רובל מאה - ומכה מכה כל על לך

היהודי  חזר היא, שלך ממנה מחצית  ומעתה רובלים, אלפים ארבעת ששוויה לעצמו

כבר  הרי ויאמר, ויען היום, רעים פניך  מדוע  ביתו, בני שאלוהו זועפים, ופניו לביתו

עוד  הרשע אותי הכה לא מדוע אני מצטער לכן ההכאות, כאב  את  מרגיש אינני

את חיים' ה'חפץ  ומבאר לרשותי. עוברת  האחוזה כל הייתה שאז מכות, עשרים

ומצטער  דואג הוא  ההיא בעת  הרי הזה בעולם ייסורים אדם כשסובל הנמשל,

שכר  שם ויקבל הגמול' 'לעולם יבוא כאשר אך כלל, לסבלם רוצה ואינו עליהם,

שעבר  ומכאוב  מכה בכל ישמח עלמא בהאי שסבל ייסורים של ושעה שעה כל עבור

במדרש כדאיתא עלמא , ÈÈÚÂ"˘)בהאי ‡È˘ ˙Â‡ Â�ÈÊ‡‰ '¯Ù È¯ÙÒ)עולם ימות („·¯ÌÈ'זכור

(Ê ·Ï-תזכרו הזה  בעולם ייסורים  עליכם מביא  שאני זמן כל הקב"ה להם אמר

הבא לעולם לכם  ליתן אני עתיד ונחמות  טובות  שכל כמה  להאמין הכל ועיקר .'
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ïëåò"éæ ïé'æàìàååî ç"øâä ÷"äâä áúë
(á"éô 'â øòù íééçä ùôð),äìåâñ

íéðéãä ìë åéìòî ìèáìå øéñäì äàìôð
èåìùì åìëåé àìù - íéøçà úåðåöøå
,ììë íùåø íåù åùòé àìå ,åá
'ä àìä øîàì åáìá òáå÷ íãàäùë
åãáìî ãåò ïéàå éúéîàä íé÷åìàä àåä

íìåòá çåë íåù êøáúéúåîìåòä ìëå
èåùôä åúåãçà ÷ø àìî ìëäå ,ììë
åðéàå ,øåîâ ìåèéá åáìá ìèáîå ,ù"úé
,íìåòáù ïåöøå çåë íåù ìò ììë çéâùî
÷ø åúáùçî øäåè ÷áãîå ãáòùîå
àåä ÷éôñé ïë ,àåä êåøá ãéçé ïåãàì
åéìòî åìèáúé àìéîîù ,åãéá êøáúé
àìù ,íìåòáù úåðåöøäå úåçåëä ìë

ììë øáã íåù åì ìåòôì åìëåé.

éëúåöéçî øáùì 'äðåîà' ìù äçåëá
íéñéð úåùòì ,òáèä úåìåáâ õåøôìå
ìëî 'ïéîàî'ä úà ìéöäìå úåàìôðå
é"ôò íà óà Y åé÷éöîå åéøéöî åéàðåù
äîë éô åðîî ÷æç åáéåà 'òáèä êøã'
øôñá 'äëåðç ñð' éáâ åðéöî ïëå .äîëå

'øåîä øåøö'á(ã"ì÷ 'îò ïðçúàå 'øô),ì"æå
úåìâì äöåø ,òáñ íäøáà øéòöä éðàå
àø÷ð äîì - éì äìâúðù äî ïàëá êì

ìë éøäã ,'äëåðç' íéàðåîùçä ãòåî
- òøåàîä íù ìò åàø÷ð íéãòåîä
íù ìò çñô ,øåôä íù ìò íéøåô
òåãîå ,êøãä äæ ìò íìåë ïëå ,'ä çñôù
,òøåàîä íù ìò äæ ãòåîì íâ åàø÷ àì
åðç' - äðùä éîéá åðîæ íù ìò íà éë
àåä øáãä øåàéá àìà ,åìñëá 'ä"ë
úåãîùäå úåøöä áåøî íéàðåîùçäù
ììôúäìå äøåúá ÷åñòì íéìåëé åéä àì

,éòáãëúà åãçéé - åùò ãçà øáã êàå
åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù' ÷åñôá íùä
çëáå ,úåéúåà ä"ë åá ùéù ,'ãçà 'ä
íäéáéåà ìë úà åçöð 'ä úà íãåçéé
àø÷ð ïëìå ,òáèä êøãî äìòîì äìòîì
úåéúåà ä"ë íù ìò 'ä"ë åðç' ãòåîä
ïåçöð ìë éë ,'ìàøùé òîù'ã ÷åñôáù
.åìà úåéúåà ä"ë úåëæá äéä äîçìîä

íéãéöì åðéöîðàáå ä"á÷á ïéîàîäù
úçú óåôë åððéà åéôðë ìöá úåñçì

'íìåòä éø÷îå òáè'åâéäðî ä"á÷ä àìà
åì áåèì äàìôð äçâùäå úéñéð äâäðäá

ïðåáúäì àîøâ ïîæäå .íéîéä ìëïéðòá
éîéì 'äàøðå êåîñ' íéãîåò åðàùë äæ
ä"á÷ä òéðëä íäáù íéîé ,äëåðçä
,íéèòåî 'íé÷éãö' ãéá ,íéáø Y 'íéòùø'

חז"ל שאמרו וכמו לטובתו יתברך  מאתו פרטית  בהשגחה לו שנזדמן Ò:)מה ˙ÂÎ¯·)

דעבדין הוא  לטב שמיא מן דעבדין .(Ï"ÎÚ)'כל

וכואב המתייסר של זעקתו כי אמרו אוי...'כבר עשר 'אוי... שבעה בגמטריא

ה'טוב' שפעמים אלא הוא טוב 'אוי' כל כי לך  לומר 'טוב ', תיבת של כגמטריא

הוא ... בנסתר
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÷éôñä ãçà íåéì ÷éôñîä 'ïîù ãë' íâ
ù"áúé àøåáäù êãîìì Y íéîé úðåîùì
Y íéùòîä ìëì 'äùòéå äùåòå äùò'

õåçù äîì òáèä ïéá ìãáä ìë ïéàå
äæì äæ ïéá äîå åéãéá ìëä éë òáèäîáááá,

'ä ìò åáäé êéìùîå åá 'ïéîàî'ä ìëå

כרצונם ב. בו לעשות  – עולם של ב 'טבע' שישלטו הקב "ה מסר הצדיקים בידי אף

הרה"ק  ישראל. בני מופת(‰¯‡˘ÔÂ)לטובת כבעל ידוע  היה זי"ע  משטעפענעשט

היהודים  בליבות  בה' פשוטה אמונה להשריש כדי בראשית  סדרי מהפך והיה גדול

מנישואיו  רבות שנים לו שזה ובכה יהודי אליו הגיע  פעם במחוזו. אשר התמימים

בפרנסה  טוב  רב שפע  בברכת ובירכו לדבריו הרה"ק  שמע  בזש"ק. נפקד לא  ועדיין

ואכן  בבנים, ולא  בפרנסה מברכו שהרבי הבין כי נפש בפחי האיש יצא  והצלחה.

היהודי  שב ארוכה, תקופה כעבור ידיו. בעמל מרובה הצלחה ראה לביתו משחזר

אנא קדישא רבי - נא ' 'הושע  ושאגו הרבי, לפני בכו ושניהם ביתו בני עם הרבי אל

הרבי  להם הבטיח עתה עלמא ... בהאי ושארית  זכר מעמנו שישאר למעננו נא פעול

זכר... בן לחבוק הכא השתא עוד יזכו עליון קל שבעזרת נאמנה,

פנה  קצר זמן אחר השמים. לב עד השמחה ותעל בן להם נולד השנה לתקופת ויהי

מצטרפת היא  גם כי הודיעה האשה אך  הגדולה. הישועה על לרבי לבשר ליסע האיש

באותה  כי מכך  להניאה האיש ניסה בתחילה להם. שנולד העולל עם יחד – לנסיעה

על  גבר עז כי רצונה אך  בחוצות , שלט והכפור בשלגים, מלאים הדרכים כל היו העת 

לדרך . ויצאו הקטן, התינוק  את  לחמם כדי וכסתות  כרים והכינו 'עגלה', שכרו הכל,

שעטפו  הרבות  הכסתות לעבר פתאום הביטו ארצה, ניתך  עז ושלג נוסעים עודם

בתוך שכנראה והבינו איננו, שהילד לראות נבהלו מאד ומה הרך העולל גוף את 

אותו  ויבכו שבדרכים. השלג ערמות לתוככי העגלה מן התינוק נשמט הדרך טלטולי

בעצם  גופו ומסוכן הוא קטן כ"כ כי בגורלו, עלה מה  ידעו לא  כי – ואמו אביו

עשרים  בן לגדול גם המסוכן שלג לתוככי כשנפל ובפרט העגלה, מן הנפילה

עז... וקור בשלג כזה קטן תינוק  לקחת העיזו כיצד עצמם מייסרים והחלו ושלושים,

לחזור  העגלה' ל'בעל מיד הורו ע "כ הללו, במחשבות לשקוע ראויה העת אין אך ,

שוכב שבנם מרחוק הבחינו לפתע  הילד. של 'גופתו' אחר מחזרים והחלו עקביו, על

די  שלא  היו בטוחים כי בקרבם לבם ונפל טורפים, זאבים שני ומעליו השלגים בין

בין נפל ויותר שבנם יותר משהתקרבו בחיים. בעודו יטרפוהו הזאבים אלא  השלגים

חם  אויר עליו ונופחים מעליו רוכנים והזאבים וקיים חי שוכב  שבנם לראות  נתפלאו

מהמרכבה  ירדו השלימה. בבריאות וקיים חי הבן נשאר נשיפותיהם ובזכות מפיהם,

בנסיעתם. והמשיכו בנם, את  לקחת  ומיהרו
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ìò .'åøæòá á÷òé ì-àù éøùà' åá íéé÷úé
éë åúåàøá íãàä ùôð ìäáú àì ,ïë
ïéàù åì äàøð íà óà éë Y äáåø÷ äøö
êøãì ìòî äòåùéá àìà ñåðî ìë åì
êà íà ä"á÷ä åäøæòé ïë íâ òáèä

åéìò åîöò êåîñéå åéìà äðôéââââ.

של שכרו  – בו חסו כי ויושיעם  יפלטם
ה' יושיעו  שתמיד הבוטח

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

éëåðà äðäå' ä"á÷ä úçèáä ìò åîöò
'êìú øùà ìëá êéúøîùå êîò(åè çë).

úîàáåøåîù 'ä ìò åîöò êîåñä
áéúëãë ,'äðåéìò äøéîù'á

(â æë íéìäú)äðçî éìò äðçú íà'
éáì àøéé àìäîçìî éìò íå÷ú íà ,

çèåá éðà úàæáàøéé àì ,åøåàéáå ,'
,äîçìî éìò íå÷ú íà óà - éáì

,'äá çèåá éððä éëïåçèéáä øåáòáå
øæòìå ïòùîì 'ä åì äéäé ïëà

לספר  פיהם את  פתחו ובטרם הרבי, לבית  לסור מיהרו לשטעפענעשט בהגיעם

מה  נו, ושאלם... פניו במאור הרבי בהם הביט הטובות, הבשורות  שני על לרבי

הצופיות בעיניו הקדוש שהרבי הבינו מכך ששלחתי... הזאבים על אומרים הינכם

הזאבים  שיבואו עבורם פעל אשר זה הוא  והוא  המתרחש כל את וראה הביט

עולם... של בטבעו למשול צדיקים של כוחן ללמדך  עלינו. יגן זכותו בנם. את  להציל

מעלה. שרפי – עליון צדיקי של במהותן הבנה ושיח שיג כל לנו אין שבוודאי אף

הצדיקים למדרגות ולהתעלות לבוא לכל  נתונה הרשות  כי ייאמר , לדידן מ"מ

לישראל  להם  לטוב  הטבע מערכות  לשדד  עי"ז ויזכו מטבעם למעלה ויגיעה  בעמל 

הימים .כל

היה ג. ש'רחוק ' הלה סïר, אצל ראשו שערות לגזוז שמים ירא יהודי נכנס ַָפעם

הבט  ב'טענה' משיחו, ועל ה' על וגידופין בלע  בדברי פיו את  פער בה' מהאמונה

תורה  משומרי המה רבים ובתוכם עולם, באי סובלים ומרורים צרות  כמה וראה נא 

עפ"ל. אלוקיהם נא  ואיה ומצוות,

אנוכי  רואה הנה לו, אמר זמן לאחר אך מאומה, השיבו לא  היה שפיקח היהודי

לי' נא 'הגד מידותיו, פי על לו יורדות ראשו ושערות פלוני איש לו מהלך ברחוב  כי

הספר  של בחנותו כעת  עומד אינך וכי ואמר, הספר נצטחק  בעיר, ספר כאן יש האם

א"כ  היהודי שאלו ספר... כאן יש האם תשאלני כיצד והגלילות , העיר בכל הידוע

הררי  תלויים ראשו ועל עיר של ברחובה אדם לו שמהלך הזה כדבר אירע היאך 

א "א הרי בעיר, ספר כאן שיש אף כאן, יש 'סתירה' מה ויאמר, הספר ויען שערות ,

קרח  ויצא  הנה המגודל זה יכנס בשעריו, הבאים של שערותם את אלא  לגזוז לו
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åéøöî,ì÷ úåîîåø 'êéùìà'ä øàéá á"åéë)

(â æë íéìéäúãããã.

ïëå'ùéà ïåæç'ä áúëïåçèéáå äðåîà)

('æ á"ô,ïåçèéáä úãéîá ãåò ùé'
,ùãå÷ä çåø äøåù çèåáä ìò éë
éë åøùáîä æåò çåø åîò äååìúîå

åäøæòé 'ä íðîà.'

åðéöîåùéù ùùç åðéáà á÷òé óà éë
ïëì ,'äá åðåçèáá äîéâô åì

øîà(àé áì)íéãñçä ìëî éúðåè÷'
éë êãáò úà úéùò øùà úîàä ìëîå
éúééä äúòå ïãøéä úà éúøáò éì÷îá

'úåðçî éúùìàø÷á åøàéá êëå ,éúðåè÷

,éúðåîà äèòîúð Yéúøáò íéðôìî éë
ïãøéä úà éì÷îáùùç ìë àìì Y

,éøåö é÷åìàá éáéì çèá éë ,ãçôåäúòå
ù ãò åùò éðôî éëðà àøé úòëéúééä

úåðçî éúùìúà äëé àìù ùùçî
óà éë ,ïãéãì ãåîéìäå ,åìåë äðçîä
úååöî íéé÷ì íãàä ìò éàãååáù
ãò äðëñäî øäæéäì åì ùéå 'úåìãúùä'
íéîùä ïî øùàë ìáà ,úòâî åãéù äîë

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

òâô ìëîïé'æàìàååî ç"øâäá ö"éøâäì ùåã÷ äô)

(ë à úåø íéèå÷éì ,ì"÷åöæääää.

וסומך מושיע אינו כן, הקב "ה אף דובר, שפיך  מה אזניך  ישמעו היהודי, א "ל לגמרי.

בדבר  ויושיענו עליו שיחמול אליו המתפלל והיינו קורתו, בצל לחסות  שבא למי אלא 

נפלאות . יראה אכן אליו שיבוא ומי ורחמים. ישועה

בפסוקד. רמזו „)וכן ·Ï ÌÈ¯·„) מדרכו כי הוא', וישר צדיק עוול ואין אמונה 'קל

ויושר, בצדק שלא  אפילו – רעהו על עצמו ויסמוך איש ישען כאשר עולם של

שה'סומך ' בידעו בנסמך. בו יש  'ישרות ' מעט  רק אם  - לדרכו, הנסמך  לו ילך לא 

וגופו בראשו ויפצע  הארץ על  הקב"ה יפול  לגבי ק"ו כך , חומר בקרוצי ואם .

על  לכך  ראויים איננו אם אף רגלנו, למוט יתן שלא  בוודאי הוא , וישר' ש'צדיק 

האמת . מידת  פי

בפסוקה. נמי ÊÈ)ומרומז ÂË˜ ÌÈÏ‰˙)מת של מהותו זהו כי י-ה', יהללו המתים 'לא 

'עבר' לו שיש -(ÂÈÈÁ ÈÓÈ· ‰˘Ú˘ ÂÈ˘ÚÓ)העת תבוא כאשר - לו יש 'עתיד' ואף ,

המתים, להחיות  כל אדון לפני רצון מתשיעלה הוא עתה  כי לו , אין 'הווה' אך

דומם כאבן בקברו  לשמוח המוטל בהווה, מתבונן שאינו ה'חי' - ורעי אחי נא  שמעו .

כל על בבכייה יתעמק זה ותחת  יום, יום עמו יתב "ש הבורא  ובדאגה עברובחסדי ,

על לבוראו עתידויתירה ויהלל יודה היאך כי י-ה', יהללו 'לא ... בכלל נכלל זה, אדם ,

ובדאג  עברו על בבכיה עסוק  בוכה כשהוא  אינו ב'הוה', השמח משא"כ עתידו. על ה

אינו  ואף שבשמים, מאביו חשבון פי על לו בא  הכל העבר שכל מאמין כי עברו על
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åðéöîà"áéøä éøáãá(ú"äò)ùùçä éë
úà íãàä ìò íéàéáî ãçôäå

÷åñôá åøåàéáëå ,å"ç ïéãä úãéî(åë áì)

éô ìò óà .ì"æå ,'á÷òé êøé óë ò÷úå'
áéúëãë åøîåùì ä"á÷ä åì çéèáäù

,'êìú øùà ìëá êéúøîùå'å÷éæä
åùòî àøéúðù éôì - êàìîäáéúëãë ,

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

çìùú ãéá àð çìùåååå.

æ"éôòò"éæ à÷ùèåæî ÷"äøä øàéáìçð)

(éë àøéå ä"ã ÷çöéáåúëä úà ,
åëéøé óëá òâéå ,åì ìåëé àì éë àøéå

åîò å÷áàäá á÷òé êøé óë ò÷úåéë ,
êàìîä éãéá úìåëé äúééä àì úîàá
äùøåä àìù úîçî - á÷òéì ÷éæäì
Y åùò ìù åøù äùò äî .àøåáä úàî

'òâéåéìáî ÷æåçá åá ÷éæçä - 'åëéøé óëá
äîåàî åì úåùòå÷éæçäì åéìò øñàð àì éë)

(å÷éæäì éìáî íúñïë ïéáî á÷òé äéä íàå ,
úîçî êà ,ììëå ììë ÷åæéð äéä àì
åì øéæçäå ,íçåìä àåäù áùçù

åîò å÷áàäáúå÷áàúää úîçî ,

àöîðå ,åëéøé óë ä÷çãð íéòåæòæäå
óà äðä .äòé÷úä åîöòì íøâ àåäù
î"î ,úåáàáù øéçáá äâùä åðì ïéàù
øåîâ ïåçèá çèáðù äøåú äàá åðãîìì
,íìåòáù øáã íåùî ãçôì éìáî ,'äá

.íéîìåò úòåùúá òùååð æàå

á"åéëì"æå 'åðøåôñ'ä áúë(åë áì)àøéå'
åúå÷éáã áåøì - åì ìåëé àì éë
øåáéãáå äáùçîá êøáúé ì÷á ãéîú,
ìù åøù'î óà øåîù á÷òé äéä ïë ìò
,åëéøé óëá 'òâéå' äéä êàéä íðîà ,'åùò
åîò éëéøãîá ãéúòä àèçä åòéãåä -
åéðá íéãéúòù ,åîò 'úåãéúò' åòéãåäù ,ùåøéô)

(åîò éàéùð óàå àåèçì,÷ñô äæá åúâàãáå
á÷òé êøé óë ò÷úå æàå ,÷åáéãä

åîò å÷áàéäá.'

על הבאה  וברכה טובה – נרדף את יבקש
הרדיפות  מתוך האדם

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

לבוראו  לשבח נאה כזה לאדם בהקב"ה, יהבו כל תולה כי המחר דאגת  את דואג

אליו. הקרוב זה הוא הוא כי

ברשב "םו. איתא  גיסא , Î‰)לאידך ·Ï),לברוחוז"ל יוכל  שלא עמו  מלאך ויאבק

נפש, יהרגהו שלא  עשומעשו יזיקהו שלא  ה' של הבטחתו  קיום ,ויראה

משם, יברח לבל ששמרו אלא ה', õעזב לא  שאדרבה, אתוהיינו וראו  ו'התייצבו '

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

'ùôð éðôî ùôð(å ç úåìäà),àìà ,
òåãé ììë éøäù ,'ìà÷æçé éøáã'ä õøúî

'óãøðä úà ù÷áé íé÷åìà éë àåäúìä÷)

(åè âææææ,òùøä úà óãåøä ÷éãö åìéôàå
óãøðä úà ù÷áé íé÷åìà ïë íâ Y

(â úìä÷ ùøãî)ççççúåçôùäù ïååéëîå ,
òãé ,úåøéáâä éðáî íéôãøð åéä íäéðáå
éë ,íäì òøäì ìëåé àì åùòù á÷òé
ïãéîòä ïëì ,øîùî ìëî ïøîåù ä"á÷ä
äéãìéå äàì úà ïäéøçàìå ,äðåùàø

úåçôùä éðáî äîä íéðëåñî øúåéù
ïéôãøð åéä àì éë ,ìçø åîë àì ìáà
úåáåäà åéä àì íâ ìáà ,úåçôùä éðáë
ïéáéáçä äðáå ìçø úàå ,äðáå ìçøë
äøéîù êë ìë ïéà íäéìòù øúåéá
ïåøçà' - íãéîòä ïëì ,íúåáéáç áåøî

.'áéáç' ïåøçà

óéñåä'äùî êøéá'ä ÷"äøä êôåð
ò"éæ øàîèàñîäùî êøéá)

('â úåà ïúùøôáäðùâúå' øîàð ïëìã ,
ïäéãìéå äðä úåçôùääðååçúùúå,

זי"עז. הלוי' 'בית הגה"ק של ·¯ÒÈ˜)בימיו ¯ÈÚ·) בשר ולמכור לשחוט שנהג שוחט היה

החוצפה  לגודל הלוי, הבית  - העיר רב  של והשגחתו רשותו ללא  שנשחט ועוף בהמה

ישבו  באסיפה הלז. גדר בפורץ  לעשות  מה כדת  לדון הרב  בבית הקהילה ראשי התאספו

שוחט  אותו נכנס והכי אדהכי אך  הרב, של לבואו וחיכו הקהילה ונכבדי רבני כל

מה  זמן כעבור השוחט. של בעניינו לדון האסופים יכלו לא  כבר מעתה עמהם, והתיישב 

שיצווה  הימנו ובקשו עסקנים כמה אליו נגשו תיכף האסיפה, במקום הלוי הבית הופיע

במאומה  הגיב לא אך וקיבל סבר הלוי הבית הבית , את שיעזוב  הפנים עז השוחט על

מלפניו  ובקשו אליו באו ושוב מחדרו, הלוי הבית שוב  יצא מה זמן אחר לחדרו. ושב

ישראל  מפיות הגון שאינו בשר ולמנוע  במעשיו לדון יוכלו ואז השוחט, את שיסלק

אותו  של מעשיו את לבער הייתה האסיפה תכלית  הלא  ואמר, הלוי הבית נענה קדושים.

יהפוך מיד מכאן, שנסלקו ידי על פניו את ונלבין אותו נבייש אם אך מקרבנו. השוחט

'נרדף' שהוא מכיוון רשע, הוא אם אפילו – נרדף את יבקש ואלוקים לנרדף, השוחט זה

כנגדו. לפעול שמיא  מן וסייעתא כוח כל בידינו יהיה לא  כבר ואז ה', מבקש

שמעתי ח. 'ואני וז"ל. תהיה', לכל כעפר 'ונפשי התפילה לשון את מבאר המהרש"ל

הדורסים כל על דורסת היא  כך ואחר עליה דורסים הכל עפר ‰ÏÎמה ÛÂÒ·Ï˘)

(‰Ó„‡· ¯·˜ÈÈ ÌÙÂ‚Â ,ÌÂ¯ ÈÓ˘Ï ÌÈÏÂÚ של דרכו הוא  עכ"ל.וכך  מצערי', לכל כן אני אף ,

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

כולם הנבראים על דורס הוא הרי היום בהגיע אך  עליו, דורסים ˘ÓÏ‰שהכל ˙ÓÎÁ)

(È˘Ù�Â ‰"„Â˙· ˘"ÈÈÚÂ .ÊÈ ˙ÂÎ¯·.
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äéãìéå äàì íâ ùâúåååçúùéåøçàå ,
ìçøå óñåé ùâéðååçúùéåàúéàå ,'

äàøð àø÷ä ÷åéãîã ,'úåôñåúä éìòá'á
àìå ååçúùä ïä ÷ø úåçôùä ìöàù

úåøéáâä éðá éáâ åìéàå ,íäéðáäàì)

(ìçøåéáâì éë ,ïäéðáå ïä ååçúùä
áéúë úåçôùääðååçúùúå(äáé÷ð ïåùì)

øîàð ìçøå äàì éáâ åìéàåååçúùéå
(íéáø ïåùì),ååçúùä íäéðá íâù åðééäå

úåçôùä éðá éë ,åðøîàù åîë íòèäå
'ïéôãøð' íúåéäá åùòî ë"ë åàøééúð àì
àìå ååçúùä àì ïëì ,íäîò 'äå
åùò úåàøë .åùò éðôì íîöò åòéðëä
íéãçôúî íðéàù á÷òé éðáî ùé éë
'êì äìà éî' åìàù ,ø÷éòå ììë åðîî
íðéàå íááì õéîà øùà åìà íä éî -
åðéáà á÷òé åì øîà ,éðîî íéàøééúî

ïðç øùà íéãìéä'íé÷åìà'êãáò úà

ìù úãçåéî äøéîù íäéìò ùéù -
íé÷åìà.óãøð úà ù÷áé

áúëò"éæ ãéñçä äãåäé åðéáøøôñ)

(å"èøúú úåà íéãéñçøáã ïéà ,
,úåøåãì äàøåä åá ïéàù äøåúá áåúëù
êøáî äøåúì äìåòä éøäù ,äéàøå
åìéôà ,'äøåúä ïúåð' Y 'äéøçàìå äéðôì'
úùøô ïåâë ,äåöî íåù äá ïéàù äùøôá

,çìùéåãéâ ìù ãçà åàì ãáìî äåöî äá ïéà)

(äùðäíëî àåä ÷éø øáã àì éë ,íéøáã)

(æî áì...íãà àäéù ïðéôìé åæ äùøôîå
òðëðåéçà éðôìèèèè.

שהכל המכיר  - החסדים מכל קטונתי
לעולם  טובתו  תפסק  לא  הבורא מחסדי

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

,'êìú øùà ìëá êéúøîùå' 'ä åçéèáä

מהנוכחים ט . שאחד זי"ע מטשערנוביל אהרן רבי הרה"ק של בהיכלו עובדא  הוי

בתקרה  נתקע שראשו עד מעלה זי"ע מטשורטקוב  הרה"ק  הקט נכדו את הרים

יקירי  נכדי אתה רואה לו, ואמר עיניו את  מטשערנוביל הרה"ק  הרים מכה, וקיבל

נחבט. הוא  הרי מדי יותר עצמו שמגביה מי שכל

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

אם  והיה גבה, בגובה ידו את  ויתן יוליכה טריפה. אם היא כשרה אם בחיותה בהמה

אך היא , שכשרה היא  אות  ידו מתחת לעבור בכדי ראשה את ותרכין תתכופף הבהמה

היא , שטריפה ידע הראש בהרמת  נשארת  היא  אלוקיםאם ונדכה  נשבר  לב  וסימנך 

תבזה בדידן לא נאמר אנו אף בענווה,. ראשו את  אךוכשרקדושהמרכין לו, יאמר

הוא שטריפה היכר סימן הרי"ז עוד, ואפסי אני לאמר הרוח בגסות ראשו את  המרים

הבא מן 'ויקח אבינו יעקב  אצל דכתיב מה ביארו זה פי על לעשו'.בידורח"ל. מנחה

בידו  ונשאר הבא וכל תחתיה, לעבור בהמותיו לכל ונתן ידיו את  הניח אבינו יעקב  כי

אחיו. לעשיו שלח ואותה היא שטריפה אבינו יעקב הבין הראש, את  הרכין שלא מחמת
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î"îàèçä íåøâé àîù - àøéé äéä,
äéä àìù åðéöî åðéáà íäøáà éáâ äðäå

àìà ïë àøé(å ,åè)äáùçéå 'äá ïéîàäå'
à"øâä áúë ,øáãä øåàéááå .'ä÷ãö åì

(åè äë 'éìùî' ìò åøåàéáá)øåàéá íã÷äá
- 'úîùð' úìéôúá íéøîåà åðàù çñåðá
åðåáæò àìå êéîçø åðåøæò äðä ãò'
'ä åðùèú ìàå åðé÷åìà 'ä êéãñç
øéëî íãàù äòùáã ,'çöðì åðé÷åìà

ù äæ ìëùåðåøæò äðä ãòêà äéä ìëä
î ÷øå'ä éîçø Y êéîçøäî ïë åîë ,

ùåðåáæò àì÷ø àåäêéãñçàåä éæà ,'ä
ù çèáåîçöðì åðé÷åìà 'ä åðùèú ìà,

ìù åéúåéåëæá éåìú øáãä äéä íà éë
ìáà .åéúåéåëæ åîúéù øùôà éøä íãà
éîçø êåúî åéìò àá ìëäù ïååéëî

éøäù ,å÷ñôéù ùùç ïéà áåù 'ä éãñçå
éë áåèä -åìë àìéë íçøîäå ,êéîçø

åîú àì'êéãñçéééé.

ïëìåíåøâé àîù íäøáà ùùç àì
'ä÷ãö åì äáùçéå' éë àèçä

-áéùçäåì äéäù äáåèä ìë úà
ë äúò ãòä÷ãöàì Y 'äî ãñçå

ïéà êøáúé åéãñç éøäå ,åéùòî úåëæá
.äáö÷ íäì

התפילה אופן  - לתפילה עצמו התקין
וכוחה

ïúùøôá(è áì)ìà åùò àåáé íà'
äéäå åäëäå úçàä äðçîä
ïé÷úä ,é"ùøáå ,'äèéìôì øàùðä äðçîä

,ïåøåãì ,íéøáã äùìùì åîöòäìôúìàéàéàéàé,

בפרשתן,י. בחיי' ה'רבינו È‡)כתב ,·Ï),הזה הירדן את  עברתי במקלי הייתי ועתה'כי

- וז"ל מחנות', הרעה ,לשני ימי את השלווה  בזמן שיזכור  אדם שחייב מכאן,

זאת על  להקב"ה ויודה  עתה , לו  שיש  ביתרונו  שיתבונן המלךכדי שלמה אמר וכן ,

È„)ע"ה Ê ˙Ï‰˜) ראה טובה' 'ביום פירוש, ראה', רעה וביום בטוב היה טובה 'ביום

רעה'. מ'יום וזכור

בל יא. וליבי כשראשי אתפלל כיצד – לאמר מאוננים העם את נשמע  פעמים הרבה

הפסוק את המבאר זי"ע  מלובלין' ה'חוזה הרה"ק לדברי ישמע  עשועמי, יבוא אם

האחת המחנה המחשבה,אל היינו ותפילתו,והכהו- בתורתו עמו מחשבתו שאין –

הנשאראזי המחנה הדיבור,והיה היינו כוח לפליטה- בידו יש שעדיין כלומר –

ונצורותהדיבור גדולות גרידא בדיבוריו  ויפעל יכלתו  כפי התפילה תיבות  ,לומר

אטום  ולבו תבל קצוות  בארבע משוטט שמוחו מחמת  יתייאש לא שלעולם ויינו

דיבורי  לדבר פה ה' לו נתן לזה כי ותעצומות , בעוז להתפלל ימשיך אלא  וחתום,

בעדו יגמור וה' ÁÏ˘ÈÂ)תפילה ÔÂÚÓ˘ ˙¯Â˙)

שליט"א שעכטער מאיר יעקב רבי הגה"צ בספרי הובאו אלו ‡ÌÈ¯Ó,דברים ÛÒÂ‡)

(‰¯Â˙'הל בלימוד נישואיו לקראת עצמו שהכין בבחור נפלא, מעשה מסמיך ושם ,
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äìéôú ìù äúåäîá åðéöî .äîçìîìå
'êåðéçä øôñ' éøáãá(äìéôú - â"ìú)

äáøä éúîã÷äù äî ,äååöîä éùøåùî'
ìò åìåçé úåëøáäå úåáåèä éë íéîòô
íááì áåèå íúåìåòô éôë íãà éðá
íàøáù ìëä ïåãàå ,íúåáùçî øùåëå
íçéìöäå íëéøãäå íúáåèá õôç
íòéãåäå ,ïäá åëæéù úåø÷éä åéúååöîá

ïë íâìë åâéùé øùàá çúô íäì çúôå

åðîî åù÷áéù àåäå ,áåèì íäéúåìàùî
úå÷ôúñää åãéá øùà àåä êåøá

ïðåøñç ìë úìåëéäåúà äðòé àåä éë ,
'úîàá åäåàø÷é øùà ìëì íéîùäáéáéáéáé.

åðéöîðåæ àìù ,'êåðéç'ä éøáãî ïéãîì
ä"á÷äù ãáìáäöåø,åðøæòì

,åòã Y åðòéãåäì íéã÷ä ãåò àìà
ìë úåðùìå êåôäì íëéôá çë éúúð

וה'הגדרות'... הפירושים כל לפי כוחו בכל קידושין מצוות  יקיים למען קידושין,

פלונית שיטה שלפי מצא כי בלבו, טינה החתן העלה המשתה' ימי 'שבעת באמצע

חושב היית  אם אף יקר, אברך רבו, לו שאמר עד הקידושין, בעת  כראוי כיוון לא

יוצא מפורש שמעו שהכל אחר במאומה מועיל היה לא  מגורשת...' את 'הרי להדיא

מקודשת...' את 'הרי מפיך 

פשוטה  הלכה לשונו, במתק  אומר היה זצוק"ל ברים חיים רבי הגה"ח ענין, באותו

אותו, מחזירין החמה בימות  ומטר' טל 'ותן ומזכיר בתפילתו שהטועה היא , וידועה

על  גשמים יבואו שמא וחיישינן הם, קללה החמה בימות  הגשמים כי הדבר וטעם

בימות ומטר' טל 'ותן ואמר שטעה זה יהודי הרי והתבונן' 'בין עתה תפילתו, ידי

לגשמים זכר כל ואין אדם, כל בראש מכה שהחמה בעת  Ï‡¯˘È)החמה, ı¯‡·)ברירא ,

בעת שהיה מאדלן עד רחוקים במחוזות  ‰Û¯ÂÁהתפילה ÔÓÊ Ì˘˘ ,'‡ÈÏ¯ËÒÂ‡'· ÈÏÂ‡)

(È"‡· ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ‡Â‰ מחשיבים היינו לא דעתנו ולפי והלאה, ממנו היתה וכוונתו ,

כעין  ולב לב  בלא תפילה שאפילו ז"ל חכמינו הבינו מקום מכל לכלום, תפילתו את 

בשנית . להתפלל ויחזור 'שקילל', מה את  לתקן שעליו עד ורב , עצום כוח בה יש זו,

היטב ' ה'באר בדברי מצינו לכך  Ê)ראיה ÊÈ˜ Á"Â‡),היום ששבת  ששכח במי ,

ומטר' 'טל והזכיר עלינו' 'ברך  אחר עד חול, של עשרה' 'שמונה בתפילת  והמשיך

כתיקנה, השנים ברכת  שיאמר עד חול', 'של ולהתפלל לחזור עליו החמה, בימות 

פי  על ואף שבת, עיקר בשוכח – אמורים דברים במי וראה שבת , לשל יחזור ואז

החמה. בימות  מטר – קללה תשפיע שתפילתו חיישנן כן

זי"עיב. נועם' ה'אמרי הרה"ק Ó‡È¯)כתב Â‡ ‰"„ ÊË ˙Â‡ ÁÏ˘ÈÂ)יעקב וישלח ' הפסוק על

פני לפניומלאכים אור בספר דאיתא  מה לפי בעלמא  רמז בדרך  נראה וז"ל. ,'

˘·˙)משה È�Â˜˙· ‡˙È‡ ‰"„ Ô�Á˙‡Â '¯Ù)בקרא ËÈ)לרמז Â ÌÈ¯·„)אויבךלהדף כל את
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Y ìåãâ øåàì äìéôà ìë ,äáåèì äòø
øáãä íëãéáâéâéâéâé.

øáëå'úåðåîà' 'âù ,éàî÷ åøîà
ìà åúùâá íãàì åì úåëøöð

קי"ט בגימטריא  עולה 'להדף' אשר קפיטל(119)מפניך, על ומרמז ,(˜¯Ù) בספר קי"ט

קע"ו  יש הקפיטל בזה והנה עיי"ש. האויבים את להשפיל מסוגל שהוא תהילים,

'וישלח... הרמז וזה קע "ולפניופסוקים. עולה 'לפניו' כי שהוא(176)' יעקב  כי לומר

דרך 'תם'איש תמימי 'אשר והוא ,'(Ë"È˜ ˜¯Ù ˘È¯· ¯ÂÓ‡‰) זה בכוח עשו את  השפיל ,

' וזהו הואויאבק המזמור... 'ויאבק' כי עמו'. שרו [במספר]איש על שהתגבר קי"ט,

המזמור. זה בכח עשו של

עשו' של 'שרו על האדם יתגבר ועי"ז זה מזמור באמירת להרבות  בא , וללמדנו

ל'ויאבק' כוח יקבל בו כי – מצוא עת  בכל ועבודה בתורה מעסוק המונעו היצר

עמו. איש

נדרי'יג. 'כל עת בהגיע וכלל, כלל חכם ולא  בער – אחת  בעיר היה יהודי איש

את הלה העלה במחיר, המרבה לכל נדרי כל של ה'פתיחה' את  מכר כשהגבאי

לו' ו'זכה ממציאות, מופרך  נראה שהיה מחיר גבוה, מעל גבוה הפתיחה מחיר

ומכיוון  בערותו, גודל כן עשירותו כגודל זה עשיר והנה אדיר. בסכום בפתיחה

מימנו  ידע לא  ה'פתיחה' עת  בהגיע  לכן בביהמ"ד, ורגליו ידיו נמצאו לא  שמעולם

עדיין  אך  הקודש, לארון והעלהו ה'גבאי' שבא  עד לעשות , עליו מה כדת ומשמאלו

את הפותח ב'חוט' למשוך  לו שהראה עד כעת, לעשות  עליו מה ה'קונה' ידע  לא

ד  את  לפתוח הראהו ולאחמ"כ כשהואהפרוכת, למקומו וחזר הקודש, ארון לתות

הארון... את לסגור לבסוף  שוכח

מע"כ  ראה מה אותו שאלו שעשה, ב'עסק ' הוא מבין כמה עד הקהל בני כראות 

ז"ל  אבי הקונה, ויען טיבה, מה מר ידע  שלא זו בפתיחה מרובים כה דמים להשקיע 

– בו משקיעים העשירים כי שנראה בעסק  מכספנו ש'נשקיע ' ב'צוואתו' לנו הורה

הקהל  וטובי עשירי שכל שראיתי ומכיוון ודמים... ממון בו ונכניס נשקיע  אנו אף

לתוכו. קפצתי מיד לפני, טוב עסק כי הבנתי וכו' ה'פתיחה' על ומתווכחים מתלהטים

השקיעו  שם – בתפילה תהא  ההשקעה שעיקר לדעת  עלינו אמורים, דברים במה

ואונם כוחם כל והרווחים ...קמאי ההשקעות מקום הוא שם  ב 'חזקוני'כי מצינו כן

ÂÎ)בפרשתן ‰Ï) ולכאורה ארם', ב'פדן רחל לאמו נולד שבנימין הפסוק  דברי על ,

שנפטרה  בשעה לחם בבית  אלא כלל, ארם בפדן לאמו נולד לא בנימין הרי יפלא

אמנו. רחל

כן  על אחר', בן ה' לי 'יוסף ביקשה ארם בפדן יוסף לה שכשנולד מאחר אלא .
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,íä åìàå ,äìéôúä'àìë' àøåáäù .
,åòéùåäìî åãéá øåöòî ïéà ,àåä 'ìåëé
'ìåãâ' àøåáä éøä ,øúåéá äìåãâ åúøö íà óàå)

(äðîî øúåéãéãéãéãé,'á'äöåø' àøåáäù .
.åéúå÷åöî ìëî åòéùåäì'âçëù .

ãçàå ãçà ìë ãéáå ,ìëì øåñî äìéôúä
ïéà øîåì ìëåéù éî ïéàå ,äìéôúá ìåòôì

.äîåàî äååù éúìéôú

ãåò'éøéàî'á åðéöî'îò ÷"á äøéçáä úéá)

(â"ìøì"æç åøîà ,(:ô ÷"á)úìã'
é"ùøéôå 'çúôéú äøäîá àì úìòððä
àì ,çéìöé àìù íãàä ìò úìòððä úìã

Y çúôú äøäîáéùåôàì äéðî à÷ôðå
éîçøáô"òà - ,'éøéàîä' øîàå ,

åéðéðò ìëá íãàä úçìöäùíééåìú
åìæî úëøòîá íéãîåòå,åúãìåú ãöî

àéä äøäîá àì úìòððä úìã'ù ãò
íå÷î ìëî ,'úçúôðìëî áåëéò äæá ïéà

ìëåäìéôúì øåñî øáãä àìà ,
,íéùòîìååà äìéôú éøòù íìåòìå

åìòðð àì íéáåè íéùòîïéðéâî àìà ,
,åãòáåìù úéùàøá éøãñ åéìò ïéðùîå,

éøãâáå äðåîàá çøëåîå éåàø øáã äæå'
äùî úã' éô ìòù åðééä Y 'úãä
äìéôúù ,ïéîàäì íãàä áéåçî ,'ìàøùéå

åáöî ìë úà åðùé íéáåè íéùòîå
.äëøáìå äáåèì åãîòîå

òãéåêôåù íãàù äù÷áå äìéôú ìëù
úìá÷úî ,åðå÷ éðôì åáì úà
'÷ä è"ùòáä ïøî øîà äëå ,íéîåøîá

ò"éæ(éðø é"à ä"ãá àöú à"îâã)úà øàáì
áåúëäéðáî äîîåù éðá íéáø éë

'ä øîà äìåòáäìéôúå äìéôú ìë éë .
úåîìåòá úåìåòô äùåò ììôúî íãàù

äæ ïéàù àìà ,íéðåéìòäéðéòá äàøð
øùáúà äàåø åðéà íãàäù íéîòôå ,

å"ç ìéçúî ïëìå ùåçá äìéôúä úìåòô
åøîàù åäæå ,äìéôú ìù äçåëá ìæìæì

ì"æç(:å úåëøá)áåúëä ìò(è áé íéìäú)

íéøáã åìà - íãà éðáì úåìæ íåøë'
íãà éðáå íìåò ìù åîåøá íéãîåò
úàöîð øáë äìéôúä éë ,'íäá íéìæìæî
äìá÷úä øáëå Y íìåò ìù åîåøá
íéìæìæî íãà éðá êà ,äìòîì äìòîì
úà äìéôúä äúùò àìù íéîãîå

áåúëä øáã äæå .äúìåòôéðá íéáø éë
äîîåùêì íéàøðù úåìéôúä åìà

úà ùåçá äàåø äúà ïéàå ,úåîîåùë
íúìåòôù òã ,åìòô íäù äìåòôä

êåøò ïéàî äîøå ääåáâäìåòá éðáî

שם נולד שבנימין לפני נחשב ושוועה  תחינה ששפכה מקום  ובאותו שעה  באותה 

בן  לעוד שתזכה  קיבלה ה' כאילו ונחשב  ישועתו, פועל אז מתפלל שיהודי בעת כי .

זמן. באותו

ה'יד. 'טוב  שרמזו Ë)'לכל וכפי ‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙), ה',לכל אל לפנות  טוב - ומצוקה מיצר

צרותיו. מכל האדם את  ולהושיע לעזור יכול, כל שהוא
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çëåð ïëà äúàù úåìéôúä íúåàî
íúìåòô úà åìòôù úåàøìåèåèåèåè.

דיבורים  בגנות - פיך על ישמע לא 
אסורים 

ïúùøôá(ã áì),'øéòù äöøà' ,
ìë ,øéòù õøàì' ,é"ùøáå

äì ìéèä äúìéçúá ã"îì äëéøöù äáéú
÷"äøä äù÷ä ,'äôåñá à"ä áåúëä

ò"éæ é÷øàååî î"îøä÷éãöä' äðåëî äéäù)

('÷úåùäæèæèæèæèòåãî ,øáãá ùé çååø äî éëå ,
øúåé äáéúä óåñá úåà ìéèäì óéãò
øúåé ä"äã äéîìåà éàîå ,äúìéçúáî

מסוים טו. מעות סכום הכל יכניסו ובה ה'מקווה' בפתח מכונה להעמיד מהנהוג משל

אחת אל ניגש פלונית , לעיר אורח ויבוא  היום ויהי המקווה, שערי יפתחו אז

זה  בא למקווה, אדם כניסת בעד שקלים עשרה סך  מבקשים שבעליה המקוואות

וה' ד' הכניס שכבר לאחר אף כי רואה הוא והנה שקל, אחר שקל מכניס והחל

גם  כי שראה ומכיוון נפתח, לא  והח' הז' במטבע גם השער, נפתח לא עדיין שקלים

פותחים אינם מטבעות באפוט' נפשו עוד  כל  משם  וברח הכל  ועזב חימה נתמלא

(...‰�‰ È˙ÒÈ�Î ˙¯ÂÓ˙ „ÈÒÙ‰Ï „ÓÂÚ È��‰ ÌÈÏ˜˘ ‰ÓÎ „ÂÚ Ú„ÂÈ ÈÓ ,Ì‰ 'ÔÂÓÓ È·‰Â‡' ‰ÓÎ Â·˘Á·),

נפתח  השער היה ויחיד אחד 'שקל' בעוד כי האיש, זה ייחשב לשוטה אך והנה

מדוע לכל... מובן והנמשל פתחו, על הישועה כשעמדה ברח מדוע  בשעטומ"צ, בעדו

ישועתך . פתח על כבר  בעמדך מהתפילה נתייאשת 

המקווה  שערי יפתחו מיד כאחת שקלים 10 של מטבע  המכניס כי בה, ייאמר עוד

ששפך כמי הוא  הרי המקום או ה'זמן' מצד אם רצון' ב 'עת ה'מתפלל' כיו"ב  בפניו,

לבוא ... ישועתו קרובה ויותר כאחד, תפילות  וכמה כמה

אני  צריך הנה לומר, והתאונן זי"ע  מגאסטינין הרה"ק  אל שנכנס ביהודי מעשה

רואה  אינני ועדיין כך על בתפילה אני עומד השנה מחצית  וכבר פלונית לישועה

תלונתך ... ומתפלל מבקש שאתה השנה מחצית על וכי הרה"ק א"ל אור... של פתחון

אליו  זכיתי לא ועדיין שנה, עשרה חמש זה מסוים דבר על בתפילה עומד אנכי הנה

הישועה  את לראות שאזכה בכדי תפילות  כמה לעוד אני זקוק שעדיין אנכי ומבין

בעין. עין

שתיקה...טז. של זו 'חכמה' לעצמו לקח מנין מקאצק הרה"ק  שאלו שפעם מסופר

שחז"ל  נזכרתי תיכף אך לו, לענות ברצוני היה ה'ווארקער', אמר זמן לאחר

שתיקה' לחכמה 'סייג È‚)לימדונו ‚ ˙Â·‡).שתקתי לכן ,

לו מנין שאלוהו ה'ווארקער',כחפעם להם ענה ולילה, יומם לשתוק כך כל רב

מלשתוק, שנתעייפתי אנכי ומשמרגיש אני, שותק – במתני כחי כשעדיין מתחילה

עוד. לשתוק כח אאגור ומזה מעט, ושותק  נח הריני
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,äì ÷øôî àåäå äì áéúåî àåä ,ã"îìî
úåà' ÷ø åìéôà øåáéãä úééçã ,ïëàã
äæ íâ úèòåî äòùì ÷ø åìéôàå 'úçà
óàù íéãéîì åðéöîð ,áùçéé ìåãâ çååøì
,øåáéã äæéà øáãì íãàä çøëåîùë
ãò åäçãé á"åéëå åøéáçì äøòä øîåì
àááå äæá åì áèééå ,åì øùôàù äîë

(ã"ô úåà 'úåàìôð øùò'á àáåî)æéæéæéæé.

àúéà'ùãå÷ òøæ'áõéùôàøî ÷"äøäì)

(àøéå ô"ø ,ò"éæúîçìî ø÷éò'
ïéðòá íãàä úà ìéùëäì àåä øöéä

,'øåáéãäøîåù íãàä äéäéù éàååìäå
òøä øöéäù åîë ,øåñà øáãî åéô
íéøáãá åàéèçäì êôéäì åéô øîåùçéçéçéçé.

ùøãîä íùá åúøâàá à"øâä áúë ïëå
.ì"æååéô íñåç íãàù òâøå òâø ìëå

äéøáå êàìî ïéàù æåðâä øåàì äëåæ
øòùì íéìåëé.

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

éë ,äáåøî äáåè(âë àë éìùî)åéô øîåù'
'åùôð úåøöî øîåù Y åðåùìåúøâéà)

(åéðáì à"øâäèéèéèéèé.

áúë'íäøáà ïâî'ä ÷"äøä(÷ñéøè)

ò"éæ(êì 'øô ùéø)íéàìåçä ìë éë
éåðéùå ,øéåàä éåðéùå ùåôéòî íéàá
,úåéøáä ìù íäéô ìáäá äùòð øéååàä
ïë ìò ,'àììîî çåø' - íãàä ìë äæ éë
éë ,åðøåáéãá øäæäì åðì ùé ãàî ãàî

'מיד'...יז. לרעהו ענה ולא התיבה לסוף הדיבור את שדחה דבזה להוסיף, ואפשר

קלילא, שאינו למ"ד במקום 'קלילא' אתא שהיא לה"ה, האות שנהפכה הרוויח

מעט, שאיחרו מכיוון מקום מכל וה'נזיפה', ה'פסק' את  בחבירו שהטיח שאף כלומר,

הברען כל עם הדיבורים היו לא בית(¯˙ÁÈ‰)כבר לשלום לא  הדיבורים הזיקו ולא

וכיו"ב . הבנים לחינוך  ולא

-יח. לדבר מאד מרבה שהיה לאחד פעם אמר זי"ע מקאזמיר יחזקאל רבי הרה"ק 

אלא שבראשך , במח דיעותיך  את  לחשוב  לך אפשר הרי בקול, מדבר הנך מדוע

ליטול  עליך כן אם בשמיעתם, חברך  את 'לזכות' מנת על בדיבורים מרבה שהנך מאי,

הגיגיך . לקול לשמוע  רוצים הם האם מהשומעים, רשות 

שבכדי יט . אנשים, הם אווילים כמה אומר, היה זי"ע  מקאז'מיר יחזקאל רבי הרה"ק 

כשרים. שאינם דברים עשרה ממנו מוציאים הם הרי לפה כשר אחד דבר להכניס

בירור  כדי תוך אזי שהוא  מאכל לפיו ולהכניס לאכול האדם בבוא שפעמים היינו

בהפסדו. שכרו ויצא בזה וכיוצא  לשוה"ר דיבורי לדבר הוא יכול כשרותו
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'øéåà'á ïå÷éú äéäé äôäå ïåùìä úøéîùá
.íìåòá íéàìåçä ìë åìèáúéå

דיבורי מעלת  – ישראל  על טוב דיבר 
לרעהו  איש  ועידוד חיזוק 

ïúùøôá(æé ,äì)äúåù÷äá éäéå' ,
ìà úãìééîä äì øîàúå
éøä äøåàëìå ,'ïá êì äæ íâ éë éàøéú
äðåçèéáá éë ,ìçøì äîåàî äùãéç àì
øåøéáá äòãé øáë éàãååá ìçø ìù
,äúìéôú äúééä êë éøäù Y ïá ãìúù

'äàéáð'ù íâ äîå ,'øçà ïá éì 'ä óñåé'
ìëù åðãîìì äøåú äàáã àìà ,äúéä
íà óà ,åäòøì ùéàî áåè øåáéãå øåáéã
,ãàî àåä áåùç ïë íâ ,ìòåôá å÷æéç àì
úãìéî ìù äéùòî 'ïåøëæ øôñá ÷çåéå'

åæëëëëåîìåò äðå÷ ùé' åøîà àã ïåâë ìòå .
.'úçà äòùá

øáëåòéøæú 'øô ÷"äåæá åøîà(:åî),
ùð øá éàäã àùðåòã äîë'ù

àùéá äìî ïéâáàëàëàëàëäìî ïéâá äéùðò êë ,

בחכמתכ. העמוק חיבורו את זי"ע ה'לשם' בעל הגה"ק  שהוציא  אחר שנה כעשרים

יצא בגדד, לעיר הספר הגיע  כאשר שבשעתו לאזניו השמועה הגיעה הקבלה,

שהעמיד  עד דעתו נחה ולא  הספר, לכבוד ומחול בריקוד חי' איש ה'בן בעל הגה"ק 

תורה. ספר בהכנסת שעושים כדרך  חופה

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

הייתי  אם ואמר, אור, ראו לא אשר הקבלה בחכמת רבים כתבים עוד יש בחדרו

נמצינו  רבים... ספרים עוד לאור מוציא הייתי בעולם ספרי את משבחים שכה יודע

לאנשים  ק"ו צדיק, כאותו וענקים רמים על אפילו חיזוק  משפיע כמה עד למדים

אנו. בדורנו וק"ו פשוטים,

של כא. בזרע להתברך זכה לא עדיין נישואיו אחר שנים שכעשרים המעשה בעל סיפר

קול  יצא  בישיבה, בחור עדיין בהיותו בחרותו שבשנות נזכר הימים מן ביום קיימא .

דברי  לגנוב נוהגת שהיא  החדרים ושאר הלימוד היכל את  המנקה האשה על רינונים

עבר  הישיבה רצפת את  לנקות מים ששפכה לאחר חדא  יומא הישיבה. ממטבח מאכל

מה  – לך  אמחול זאת  את האשה, לו אמרה הרצפה, את ולכלכך  בדרכו בחור אותו שם

לדעת עליך אבל הישיבה, היכל את  בשנית לנקות  אצטרך שעתה כוחותי על חס שאינך

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

תחילה  עצמך קשוט מעילה... בהל' פרק ללמדני יבוא מהישיבה מאכל דברי יום בכל

לשאול  ושלח מנקה, אותה אחרי תר זה במעשה כשנזכר מיד אחרים. קשוט כך  ואחר

לבה  כואב  הזה היום שעד לו , ואמרה נאנחה זו, עובדא  זוכרת עדיין היא האם אותה

לך ', 'מחול שאמרה עד פיוסים בדברי רעים האברך  עליה הרבה מאז, הנורא  העלבון על

הגונים. שאינם דיבורים חומרת  ללמדך  טוב... למזל בן לו נולד השנה לתקופת  מיד
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àìå àììîì ìéëéå äéãéì éúà÷ã àáè
àéáîù íòèä åøàéá äæ éô ìòå ,'ìéìî
ãçà ,íéøåôéö éúù åúøäè íåéá òøåöîä
,åøéáç ìò øáéãù òøä ïåùìä ãâðë
íéáåè íéøåáéã øáéã àìù êë ìò éðùäå

.åúìåæá êåîúìå ÷æçì

éëäùåòù äî ,íãà ìù åðéð÷ ìë äæ
åúìåæ øåáò ïúåðå(...úåîäáì óà)ïëå ,

ïúùøôá àø÷á íé÷ééãî(æé ,âì)á÷òéå'
äúåëåñ òñðúéá åì ïáéåäùò åäð÷îìå

úåëåñïë ìòúåëåñ íå÷îä íù àø÷,'
íìåò ìù åëøã éëå ,á"öåíù àåø÷ì

øåãî ù"ò àìå úåîäáä øåãî ù"ò
úåáéùçä ø÷éòù ,åøåàéá àìà ...íãàä

íéøçà øåáò äùòù úåìåòôä íäåìéôà)

('úåîäá' íäù'úéá' íå÷îä íù àø÷ àìå
äðáù äî íù ìòåîöòì.

áúë÷åñôá 'éðå÷æç'ä(âì áì)ïë ìò'
ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé àì
ïòîì ìàøùé éðá ååèöð åæ äååöî' ,äùðä
á÷òéì òøéàù äî ,ïåøëéæì íäì äéäé
øäðä úà åøáòá ,åãáì øúåðùë åðéáà
ïååéëîã ,íéðè÷ä íéëôä éøçà øæçì©¥
íäéìà øæç ïë ìòå ,åäååéì àì åéðáù

,åëéøé ìò òìåö àåäùëìë ãîìé äæîå
íéãñç ìåîâì ,áéèéîå áåè úåéäì ãçà
ãçà ìëì ,åäòøì ùéà ïéá íéáåè
úåéîùâáå úåéðçåøá åéúåéåëøèöäá.

áúëò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøää"ã ú÷åç)

(ú÷ç úàæ é"à.ì"æå ,úåìéîâ' ø÷éòå
åøáç ìù åøòöá óúúùäì àåä 'íéãñç

ùîî åøòöá åîëúðéçá åäæå ,ãçàY
úåéäì åðééä ,úìã çàåéçàìùìã.

÷"÷ã ã"áà '÷ä áøäî éúòîùù åîëå
ãéâîä íùá øîàù áåùèéãøàá
úåãéî â"éî úçàù ì"æ ùèéøæòîî

àåä ïäá úùøãð äøåúäùäåù äøéæâY
úðéçá åðééäåøòöá ùéâøéù Y úååúùä

(åéìò úøáåòä äù÷ä 'äøéæâ'á)åîë åøáç ìù
äååùá ùîî åøòöá.ì"ëò ,

אינו  יצר של כוחו כל  – להם  נדמה
דמיון אלא

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

éëå ääéîúäéåáéøéøäå ïàë ùé ïåøåã
ïåàâä øàéáå .àîìòá ïåéîã àìà åðéà

,ò"éæ ïééèùðéååòì ìà÷æçé éáøïëà éë
àåä åùò òùø åúåà ìù åúåäî ìë
ìëå .àîìòá 'ïåéîã'á òøä øöéä
úåéøáä úà úåèäì åúòéâéå åúãåáò
ùé åìéàë íéçåãîå àåù úåðåéîãá
íìåòä úåàðäá 'âåðòúå øùåà' äæéà

àèç úééùòáåéìáî ïåéîã ÷ø ìëäå ,
ììë úåùîîáëáëáëáë.

בגמ'כב. �·.)איתא ‰ÎÂÒ) להם נדמה ורשעים כהר, להם נדמה 'צדיקים הרע שהיצר
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ãåòúà àéáäì Y øöé ìù åéñéñëúî
ì÷ðá æà éë 'úòãä ìåáìá'ì íãàä
,íéìàåðä 'åéúåðåéîã' øçà åäèéå åäòèé

ïúùøôá åæîø ïëå(ì áì)á÷òé ìàùéå'
ìàùú äæ äîì øîàéå ,êîù äî øîàéå
á÷òé õôç òåãî äàéìôä äòåãéå ,'éîùì

åîù äî úòãìåîò êãúùäì äéä õôç éëå)

('åãëåäæ äîì - 'äáåùú' éäåæ éëå ,ãåòå ,
éðåöø ïéà øîåì åì äéä ,éîùì ìàùú
áééì éáø ïåàâä øàéáå .éîù úà úåìâì

ò"éæ ïîñç(âñ 'åîò â"ç ìäé øåà)ììë éë
åîùá æîøð øáã ìù 'åúåäî'ù àåä òåãé

(àîùá ÷ééã äåä øéàî éáø ,:âô àîåé ïééò)ïëì ,
øöéä àåä 'åùò ìù åøù' úà á÷òé ìàù

äî ,'êîù äî' - çéãîå úéñîäêúåäî
úà êúùøá ìéôúå àåáú ãöéë ,êçëå
,'åùò ìù åøù' åäðòéå ,ìàøùé éðá
éðàù ,'éîùì ìàùú äæ äîì' - éúåäî
çîäå úòãä ìåáìáì íãàä úà ñéðëî,
,åîöò úà ìåàùìå ïðåáúäì ãåîòé àìù
óåñáìù íéøáãá ,êëå êë äùòà òåãî

íäéìò èøçúàâëâëâëâëúåäéîú øàùá á"åéëå ,
òâøì ïðåáúî äéä åìéà åúòãá íéìåòä

åøöé øçà åúöåøî óåøéèîãëãëãëãëøùàë éë .

הוא  היצר – האמת  מהי זי"ע מנחם' ה'פני הרה"ק הקשה השערה', גבוה כחוט הר

'נדמה' - גופא  הגמרא  מלשון לה, מפרק  והוא  לה מותיב  הוא השערה. חוט או

אפשר  דמיון ידי ועל בעלמא, דמיון אלא  אינו יצר של מהותו שכל והיינו נדמה',

השערה. כחוט ולזה כהר לזה פנים, בשבעים להיראות 

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

נראה  המראה בתוך  הנראה המראה כי שבדבר, והרמז הצובאות, ממראות  עשו

שנראה  עד בה המשתקף של חזק  דמיון אלא אינו באמת אך  אמיתית , כ'מציאות'

אבל  כטובה, לאדם נראים – היצר פיתויי כל הנם כיו"ב עצמו. האדם זה כאילו

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

במים החטא'מתיקות' עניין כל וזה מתיקות , במים שיש לאדם מדמה שהיצר אלא  ,

שוא . ודמיונות הבל שהכל לנכון יראה מעט ולו יתבונן רק  האדם שאם

כשתגמר כג. המחרת, ביום בידו יעלה מה היטב  שיתבונן – הוגנת  עצה הרווחנו ומכאן

הרמב "ן וכדברי Ï„)הנאתו. ‰Î ÏÈÚÏ),הבכורה ביזוי סיבת  בכסילים'וזו חפץ אין כי

מחר ליום  יחושו  ולא בעיתם  חפצם ויעשו וישתו שיאכלו  מבארים רק וכיו"ב  .'

ËÈ)בקרא Á ˙ÂÓ˘) ההבדל כי הזה ', האות יהיה למחר עמך ובין עמי בין פדות  'ושמתי

היום  אלא בפניהם עומד אין העולם שאומות למחר, הוא לעמים ישראל בין ופדות

רואים  ישראל בני אכן בגורלם, יהא מה ולסוף לתכלית מבטם משימים ואין בלבד,

דבר. בסוף יצא  ומה המחרת, יום את  עינם לנגד

לו כד. אמר היצר'... מ'רדיפות מאד סובל הוא כי רבו בפני אחד חסיד התלונן פעם



ë וישלח - הפרשה באר

ïéáé øáë èòî åìéôà ïðåáúî éãåäéä
äáåøàá àîåñë åøöé øçà õåøì àìùäëäëäëäë.

èøôáåäùåòä øöéäî øäæéäì åéìò
ïååëúîä åãéãéå åéçàë åîöò
åì ùøåç åáø÷áå ,åúáåèìå åîåìùì ÷ø

àø÷á åøàéá êëå ,òø(áé áì)àð éðìéöä'
ãéîéçàøöéä ãéî éðìéöä Y 'åùò ãéî

åîöò äùåòäéçàëåëåëåëåëøàéá á"åéë .
ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä(ïúùøôá)

øöéä åéìà àáù íéîòô éë ,äæ ÷åñôá
ãéî éðìéöä' åäæå ,'áåèä øöé' úåîãá

הגדול  בבוץ  היהודי 'שקוע ' כבר פעמים כי מי... אחר רודף מי ידעתי לא הרבי,

ל"ע . בולמוס שאחזו כמי יצרו אחר מרדף והוא ל"ע  והנורא 

מה כה. יודעים שאינם – אדם בני אחריו להטות יצר של כוחו גדול דבזה אמרו עוד

שהיא מצווה על להם ומדמה לקראתם הבא שזה יודעים ואינם היצר של שמו

'יצר  אלא אינו מר, ולמתוק מתוק  למר האומר – מצווה שהיא עבירה ועל עבירה

משמוע אזניים סותמים היו העומד זה הוא  כי ידעו ואילו להכשילם, המחפש הרע'

ישמעו  שלא  תכליתו עיקר שוודאי לו, הוסיף אמנם בארובה. כסומא  אחריו ומלכת לו

ל'י ת 'שמע  א 'ל ש'מי נוטריקון - 'תשאל' בתיבת הדבר ומרומז ‰'˜„Â˘˙לו, ˜"‰¯‰)

(Ú"ÈÊ ·Â·‡·Ó 'ÔÂÈˆ.

'מאויבי כו. של בדרך  לילך  - הרע יצר נגד מלחמה בתכסיסי לנקוט נצרכים אנו אף

לוי' ה'קדושת  שכתב  מה ראה הכתוב(·Ô˙˘¯Ù)תחכמני', ËÈ-ÁÈ)על ,·Ï)יפגשך 'כי

ליעקב לעבדך ואמרת  לפניך, אלה ולמי תלך  ואנה אתה למי לאמר ושאלך  אחי עשו

את לנו להורות  הכתוב בא  אחרינו', הוא גם והנה לעשיו לאדוני היא שלוחה מנחה

כגון, היצר, כנגד המלחמה החמה'אופן 'נץ לקראת  משנתו  האדם  יתעורר כאשר 

החורף לעבודתבימות יקום שלא  ומשונות שונות בתואנות היצר אליו יבוא מיד ,

עוד  נא  התחמם מוקדמת , השעה ועדיין בחוצות , שולטת  חזקה 'קרירות ' כי הבורא ,

אלי  מסור הנך אכן יקירי, יצרי תשובתו, תהא  אז במיטתך , והכסת  הכר תחת  מעט

ו  חם, למשקה כעת אנכי נצרך כי שתבין אבקשך אך  מאד, כוונתי,עד לגשמיות  אך 

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

מלחמה  לך  תעשה בתחבולות – נסיון בכל וכן ועבודה... בתורה לעסוק  המדרש לבית 

(Â „Î ÈÏ˘Ó),הכתוב יתפרש זה ולפי אחי , עשו יפגשך  היצר,כי אליך ושאלך כשיבוא 

לפניך  אלה ולמי תלך , ואנה אתה, אתלמי לעשות  וטורח מזדרז כה אתה מדוע

זאת ואמרתהמצווה, עושה הריני ליעקבבלבך באהבה,לעבדך שמו למען ורק אך

תאמר ליצרך לעשיואך לאדוני שלוחה היא כדי מנחה  המצווה את אני מקיים ,

טוב  שכר עליהם הזהלקבל .בעולם



וישלח  - הפרשה àëבאר

éçàåîöò äùåòä åùò - 'åùò ãéî
íéé÷àù Y éúáåèì ïååëúîä éçàë
åìéàë 'äøéáò' éðôá âéöîå ,'ä úååöî

.äååöî àéä

äúåàáïë øöéäî íãà çøáéù äãéî
òåéñå äðéëùä éåìéâì äëæé

ìòîîúéá'ä ÷"äøä ìù åøåàéáëå ,
ò"éæ 'ìàøùé(ã"ìùú çìùéå)úà

ïúùøôá íéáåúëä(æ-à äì)ì÷ì'
...êéçà åùò éðôî êçøáá êéìà äàøðä
éðôî åçøáá íé÷ìàä åéìà åìâð íù éë
çøåá íãàäù äãéîä äúåàáù ,'åéçà
äàøð êë ,òøä øöéä Y åùò éðôî
åúçéøá íöòáå .ä"á÷ä åéìà äìâúîå

äìâúîå ,äùåã÷ä äðéëùä åéìò äøùî
.íé÷åìàä åéìà

אם  אף להתגבר האבקו  עצם  – ויאבק 
רוח נחת מעלה  יצרו  את  ניצח לא 

יתב "ש לפניו

ïúùøôá(äë áì)'÷áàéå,'åîò ùéà
ãîåò ìàøùéî ùéà ìë äðä
ïéá 'äîçìîä éøù÷'á äòùå úò ìëá

...åøöéì íãàäéì äî øîàé àìå
éë ,ïøëù àìå ïä àì - åìà úåðåéñðìå

úò ìëá éëåðà ìôåðúçð ø÷éò éë .
àåä ,åúàî ù"áúé àøåáì ùéù çåø
ìëáå úò ìëá ïåéñð éáöîá åúåéä íöòî

úå÷ôàúä ìëáå ,äòùæëæëæëæëíò úå÷áàúäå
àåä øöéääæá äìòîçåçéð çéø äùà

לערוךכז. נקרא  שנה כשלושים שלפני בארה"ק , פה המוהלים אחד סיפר נורא  מעשה

ראה  לא  הנולד הרך לבית  בהגיעו הרשעים, לציפורני בינות  הרחוקה, ברוסי' ברית 

צריך ', אני ולתינוק  היא 'מילה המוהל להם אמר ימים', שמונת  'בן ועולל תינוק שום לפניו

נימול  לא שעדיין שנים שבע  בן ילד בחצר עומד הנה ואמו, אביו ויראוהו התינוק, היכן

ש'החתן  לראות  שנבהל המוהל למולו. העת הגיע  עתה אך  מהרשעים, פחדנו עתה עד כי

של  בייסורים כרוכה שהמילה לילד והסביר פנה שבע , בן ילד אם כי אינו למולות ' דמים

המסובב מיוחד שולחן לי הכינו כבר הורי הנה לו, ואמר כלל, נבהל לא הילד אך ממש,

'עקידה' בי קיים נערכה (˜˘È¯‰)בחבלים, וכך  כאבים. ברוב אפילו אנוע  ולא  אזוז לא וכך

ולאחר  רבה באהבה אותו ונשקה בנה אל האם נגשה המילה לאחר תיכף מילה. הברית 

מה  על אותה ושאל המוהל אליה ניגש מעלפונה משהתעוררה מתעלפת . נפלה מכן

לבנה  תנשק  שלא  עצמה על קבלה שנולד מיום כי בגבורה, האם ענתה הזה. הגדול הסער

לבנה  כשנשקה כעת  כן על נימול. להיות  היהודים מכלל להיות  שיכנס לאחר עד

מתעלפת . שנפלה עד בעצמה לעמוד יכלה ולא הלב  רגשות עליה גברו בראשונה

אחד  כל אלא קאיירינן, רוסי' בערבות  לבן מנשיקה בהתאפקות  לא ייאמר, לדידן

וזה  בכה זה להם מתאוות שנפשו מהדברים ויתאפק עוז יאזור – בדיליה ואחד

יתברך . שמו כבוד למען בעצמו ויעצור בכה ...



áë וישלח - הפרשה באר

àøîâä éøáã ìò íé÷éãö åøîà øáëå .'äì
(.àö ïéìåç)÷åñôá(äë áì úéùàøá)'÷áàéå
'åîò ùéà(åðéáà á÷òé íò åùòìù åøù)øîà ,

éåì ïá òùåäé éáø÷áà åìòäù ãîìî'
'ãåáëä àñë ãò íúåìâøîçåø úçðù ,

ãò äàáãåáëä àñëíöòáå÷áàä
.øöéä íò

øáëåéë' øîà êàìîäù ,÷éééãì åøîà
...úéøùìëåúå'çëçëçëçëé"ùøáå ,

äåîú äøåàëìå ,'ïáìå åùò Y íéùðà'
òìåö' àåäùë ,äéì ïðéø÷ 'ìëåúå' äæì éëå
úøùò åäîéø ïáìù øçàå ,'åëéøé ìò

,àìà ,íéðåîåúîçìîá êéùîîä ïëà éë
òìåö àåäå' ìôðù øçàì óà ,øöéä íò

'ìëåúå' àø÷éé äæì - 'åëéøé ìòïéà éë ,
úà íà éë åéúåéøáî ùøåã àøåáä

.úåðåçöðä úà àìå ,äîçìîä

ïúùøôá(èé-çé áì)åùò êùâôé éë' ,
éîì ,øîàì êìàùå éçà
,êéðôì äìà éîìå ,êìú äðàå ,äúà

äçåìù äçðî ,á÷òéì êãáòì úøîàå
àåä íâ äðäå ,åùòì éðåãàì àéä

'úîà úôù'ä ùøôîå ,'åðéøçàçìùéå)

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

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

- ÷åñôá íéæîåøî úåìàùääúà éîì
êéðôì äìà éîìå êìú äðàå,øîåìë .

éøä ,'ä úååöî íéé÷ì õîàúú òåãî
úéìëúì òéâäì âéùú àì àìéîî
íåéì êîò àéáú øáë äîå ,úåîéìùä
.äååöîäå äøåúä êøãî êì êìë ,ïéãä

ìòY äøåú äøîà äæúøîàåáéùú ,
øöéìá÷òéì êãáòìêåúî óà Y

éðá úåììëî ÷ìç éððä ïééãò éúåìôù
éúãåáòù øîàú íàå ,'ä éãáò Y ìàøùé

' Y úèòåî äëäçåìù àéä 'äçðî,

כתיבכח. ËÎ)הנה ·Ï),ישראל אם כי שמך עוד יאמר יעקב  לא  'ויאמר שרית, עם כי

אנשים ועם 'כי ותוכל אלוקים ע "ש 'ישראל' בשם קראהו מדוע  קשה, ולכאורה ,'

ע "ש שם איזה לקראו לו היה והכניעו ותוכל שרית', עשו של שרו את  שניצח –

('ÏÎÈÓ' Â‰Â‡¯˜ÈÂ) זי"ע אייגער לייבל רבי הרה"ק  ומבאר ,('˙Ó‡ È¯Ó‡' Â¯ÙÒ·),מכאן דאין ,

עמד אם  - שרית' 'כי ורק אך אלא  יצרו, את  האדם  ניצח  אם ובודק דורש  הקב "ה 

וטבעו יצרו נגד המלחמה ואילובקשרי משמי , הוא חינם' 'מתנת ולאאהניצחון

ורק  האדם, 'ישראל'.המלחמהמכח נקרא שמה ועל האדם, שם על נקראת 

ה'דריידע"ל' במשחק וסובב(ÔÂ·È·Ò)התבונן הולך והוא  מעט, מסובבו האדם אשר ,

רק האדם על בדיליה, חד כל לדידן, ייאמר כן לתכליתו, שמגיע עד ועוד עוד



וישלח  - הפרשה âëבאר

åìéôàêåúî àá àåä íà èòîä
êøáúé åéðôì ãàî áåùç ùôð úåøéñî,

åøîàù åîë(:ã÷ úåçðî)àéáäì åëøã éî
äçðî,éðòåìéàë åéìò éðà äìòî

åùôð úà áéø÷äù ãåòå ,åùòì éðåãàì
ãâð íéãáåò ìàøùé éðáù èòîä óà -

äáøä åîë åéðôì áåùç ,øöéäèëèëèëèëóéñåîå .
,äéìéãî 'úîà úôù'ä äæ ìòíâ äðäå

åðéøçà àåäú"éùä éë ,ú"éùä ìò éà÷ ,
øîàðù åîë íãàì òééñî(â æð íéìäú)

,'éìò øîåâ ì÷ì'óà ìéçúî íãàä íàå
øåîâì ìëåéù ú"éùä åì øæåò ,èòî

éåàøë ìëä.

òãéåäáåùç äãåáò èòî ìëù
,êìîä êøã ìò åèéàì åúåìòäì

àð äàø Y åùàééîä åøöéì äáåùúëå
,äîåàî êãéá äúìò àìå úòâééúð äîë
ùåáééô éáø ÷"äøä ìéùîäù äî øåëæé
'úîà éøáã øùåé'á ò"éæ 'æéøàá'æî

(ãî úåà)ãéîú øáãì ø÷éòäå .ì"æå ,
ïéàù äîãéù éô ìò óà ú"éùä úàøéá
ìãâú ïîæä êùîäá ìáà äæî úìòåú

ú"éùä úàøéá ùôðä'çîö'ä ìùîë
úéàøð äçéîöä ïéàå ,èòî èòî çîåöù
øùôà øáë ïîæ øçàìù àìà ,íééðéòì
äîî àåä ìåãâù åúçéîöá øéëäì

íéîé äîë éðôì äéäùúãåáòá óà êë ...
'úåàöåú' ãéî úåàøì øùôà éà 'ä
ãéîúéùë íðîà ,äãåáòá úåìòúäå
úåàøì ïîæä êùîá äëæé ,åúãåáòá

úåøéô éøéôå úåøéôìììì.

מצריו, עזר לו להיות לימינו לעמוד לכם', ילחם 'ה' ואז במלחמה, לפתוח להתחיל,

הקודש. בעבודת להמשיך שיוכל

לךכט . מה לו, לומר יבוא מיד האדם לידי מצווה שבהזדמן היצר, מטכסיסי אחד

אייזנער  גד'ל רבי הגה"צ אמר וכבר עליה. לטרוח לך ומה כזו, קטנה מצווה לקיים

מצווה  מקיום אותי למנוע כך כל תתייגע  מדוע כדבריך, אם לו, לענות  שיש זצ"ל

קטנה. מצווה כל של בערכה ומכיר יודע אתה שגם מאחר אלא זאת אין כזאת ,

ירושלמיל. בתלמוד איתא  ‡)כך  ‰ ˙ÂÚÂ·˘) הימים שבשישים הוא האילן שדרך 

עשרה  בכל קטן עלה - עלים ששה אם כי מוציא  אינו נטיעתו לאחר הראשונים

וכך עלים, שישים ימים בששה להוציא למהר מתחיל הוא הרי מכן ולאחר ימים,

ניצה. עלתה פורח הנה  ומתעצם, עולה הוא הרי לאטו

גדל  גופו האם ביומו יום מידי יבדוק ילד אם לתלמידיו, ישיבה ראש אמר פעם

אל  מיום שינוי כל יראה לא  כי ברופאים, לדרוש ימהר שמיד ספק כל אין לאו, או

רק יבדוק אם כי הוא , טועה באמת  אבל במאומה, גדל איננו כי לו נראה ויהא  יום,

ועוד  עוד הוא  גדל יום שבכל לך הרי – בגבהו שנתעלה יראה ארוכה תקופה אחר

ביומו. יום דבר ניכר שאינו רואהאלא אינו  אם אף - ה ' עבודת לענין נמי כך



ãë וישלח - הפרשה באר

,ïëàåçëååé ,äîçìîì àöé êà íà
à"àå ,åãéá ïúéð ìëäù úåàøì
ïéà Y 'äëàìîä éìò äúù÷' øîåì íãàì
ìò øáâúäì éãéá ïéà ,íå÷ íéëùäì éãéá
á"åéëå éðåìô ïåöø ìòå úéðåìô äååàú
Y íãà ìù åãéá øåñî ìëä éë ,íéáø

'íééçá úøçáå' äøåú äøîàù åîë'ééòå)

(äøòäá áèéäàìàìàìàì.

êëå'øëùùé éðá'ä øàéáúáè-åìñë éùãåç)

(àé úåà â øîàîì"æç ïåùìá(:àë úáù)

òâééúäì íãàä ìòù ,'äì ÷å÷æ ïéà äúáë'
äøåúá(äãåáò éðéðò ìëì ä"äå)íà åìéôà
àåä.åáì íåúçå íåèàù Y 'äúáë' ùéâøî

úìèåîä äãåáòä ïéà éë - äì ÷å÷æ åðéà
åðåöø àìà ,ïåçöðä úà âéùäì íãàä ìò

åìù úà äùòéù ä"á íå÷î ìùáìáìáìáì÷éìãéå

אלא מעלה, מעלה  עולה הנו יום שבכל  פשיטא  זה  הרי אתר. על טובות  תוצאות

זמן... לאחר  רק ניכר, זה שאין

'הערינג 'לא. לאכילת  בתאוותו ידוע  שהיה ידע ' ולא  'בער שוטה באיש ÁÂÏÓ)מעשה ‚„),

הגבאים  ראו השבתות באחד אנוש... בר מהשגת למעלה שקוע היה זו בתאווה

שחששו  הגבאים עשו מה בביהכנ"ס, נמצא שהלה רבא' 'קידושא  עת בהגיע  בביהכנ"ס

והגישו  הערינג, אין זה שבשבוע  למסובים הודיעו ההערינג... כל את  הלה יאכל שמא

נאנח  'מיודעינו' את  מששמעו ורק קודש... שבת  מאכלי שאר את הקודש  קהל לפני

אז  לפי אכילה דבר איזה עוד אפילו להכניס אוכל לא – נפשי ושבעה אכלתי ואמר

המסובים  את דחף לשולחן, חזר הלה פלא , זה וראה ההערינג, את השולחנות על הוציאו

לפיו  מאכל דבר בא  שלא  כמי לאכול והחל ההערינג שכן שם ל'מרכז' והגיע  ושמאל ימין

במשל  ודעת, טעם בטוב  ביאר כן, על היהודי משנשאל לפלא... ויהי ימים, כשלושה זה

'מחט', עוד אפילו בו להכניס אפשר אי – מקום אפס עד בחסידים המלא  לביהכנ "ס

שמא האדמו"ר, של מקומו עד רחבה ודרך שביל בפניו יפתח מיד יגיע כשהאדמו"ר מ"מ

אלא מחט... אפילו לביהמ"ד להכניס שייך היה לא  רגע  כשלפני הדבר אירע  כיצד תמרו

מקום נהיה כבר האדמו"ר בבוא כי ÌÂ˜Ó)מאי... ÂÏ ˙Â�ÙÏÂ ÌÓÂ˜ÓÓ ÊÂÊÏ ÌÈˆÂ¯ ÏÎ‰ ÈÎ) אף ...

בריווח. מקום תמיד תמיד יש ולגביו שלי האדמו"ר הוא  ה'הערינג' כי ואומר אענה אני

או  מוקדם לקום בידם אין כי המתאוננים לרבים 'מסכן' מאותו נלמד אנו אף

ה'אדמו"ר  תהיה זו הנהגה אם נא, שמע  - פלונית  תאווה על להתגבר בכוחם שאין

בריווח... מקום עבורה ייעשה כבר שלך

צבי לב. יהודה רבי הרה"ק כשבא  זי"ע  מספינקא יוסף יעקב רבי אדמו"ר כ"ק סיפר

לעמוד  מעשי ומה אני מי ואמר נענה ההנהגה, כסא  על לשבת  זי"ע מראזלא 

מהרצ"ה  הרה"ק  מו"ח הקדושים, הצדיקים של כסאם על לשבת - גדולים במקום

ואמר  שב מיד אך זי"ע. מזידיטשוב  אייזיק יצחק  רבי הרה"ק ואחריו זי"ע מזידיטשוב
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,äîçìîá ãåîòì òâééúé ,úáäìùä úà
.äì ÷å÷æ ïéà äúáë íàå

האדם  חובת  – שמלותיכם והחליפו היטהרו 
דיליה וכת  מהיצר  לברוח

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

øùà øëéðä éäìà úàíëëåúáåøäèéäå
'ø÷é éìë'ä ùøôîå ,'íëéúåìîù åôéìçäå

øîà ïëìãøùà' àìå 'íëëåúá øùà'

'íëãéáíøîàîë 'òøä øöé'ä ìò æîøì ,
ì"æ(:ä÷ úáù)äéäé àì'êáøæ ìà

(é àô íéìéäú)åôåâáù øæ ìà åäæéà -
ìò .'òøä øöé äæ øîåà éåä ,íãà ìù

äìéçú íøéäæä ïëéäåìà úà åøéñä
íëëåúá' øùà øëðäåøäèéä - '

êë øçàå ,ïååòå àèç éøåäøäîåôéìçäå
êéãâá åéäé úò ìëáù - íëéúåìîù

íéðáì(ç è úìä÷)àåáì íãéá äéäé æàå ,
êìîä øòù ìàâìâìâìâì.

לקבל  'עני' נחשב  אינו זוז מאתיים בידו שיש מי כי הידוע. זידיטשוב  ונוסח בניגון

אלא בלבד זוז חמישים לו יש אם אולם התמחוי. מן ולאכול צדקה של מקופה

עני. מכלל ויצא  זוז מאתיים בידו שיש כמי לו נחשב  המרוויח 'עסק' בתוך  שהכניסם

עבדין' דלא ממאתן דעבדין חמשין 'טבא  Ì„‡Ïובלשונם ÌÈ‡È·Ó‰ 'ÌÈ˘ÈÓÁ' Ì‰ ÌÈÙÈ„Ú)

([Á Á ‰‡Ù ÈÓÏ˘Â¯È] ‰ÓÂ‡Ó ÌÈÏÚÂÙ Ì�È‡˘ ÌÈÈ˙‡ÓÓ '˙Â¯ÈÙ' על לישב עלי עצמו זה ומטעם .

זכויות , להוסיף א"א העליון שבעולם עבדין' 'אינם כבר הם כי אנכי כסאם, ואילו 

ארעה 'אשובה  כן על ומצוות , תורה ולהשיג  לקנות  בידי ועדיין וקיים  חי עדיין

אשמור' ועונה.צאנך עת  בכל להתחזק אם כי לאדם לו ואין .

רעלג. חבר ביד כי רע , מחבר מאודו בכל האדם שיתרחק  היראה, מיסודות אחד

שהה  אבינו שיעקב בפרשתן מצינו וכן ועצומה. רבה השחתה האדם על להשפיע

צולע ... והוא ירכו כף ותקע וכבר מועט, זמן עשו של שרו של בחברתו

זי"ע  מבריסק הגרי"ז לפני יהודי בא  ÁÏ˘ÈÂ)פעם ˙˘¯Ù·) דברי בביאור לו ואמר

למדתי  'ולא  ופירש"י וחמור' שור לי ויהי עתה... עד ואחר גרתי לבן 'עם עה"פ רש"י

בכפיפה  גרתי' לבן 'עם האיך תתמה אם לעשו, אמר שיעקב  והיינו, הרעים'. ממעשיו

כי אלא זה אין הרעים'. ממעשיהם למדתי 'לא  הכי ואפילו וחמוראחת  שור  לי ויהי

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

הרעים. ממעשיהם מאומה

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

העצה  ולזה רעים', 'חברים הפילו חללים רבים כי וקיימים. נכונים גופא הדיבורים

וחמורים  שוורים בסביבת הנמצא  בעולם אדם שאין וחמור' כ'שור עליהם שיביט

חיים.... וארחות  'הנהגות' מהם ולומד
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בידנו  יש לעולם  – דולק שהנר זמן כל 
ולהתחדש בתשובה  לשוב

ïúùøôá(áë äì)íéðù á÷òé éðá åéäéå' ,
øîåàä ìë' ,é"ùøáå ,'øùò
øîàðù 'äòåè àìà åðéà àèç ïáåàø

øùò íéðù á÷òé éðá åéäéå(:äð úáù).
ìë úà äúååùä äøåúäù ïååéëîã åðééäå
éî íäéðéá ïéàù çëåî íéèáù á"éä

'úøãà'ä '÷äå ,àèçù(äøåúä ìò åùåøéôá),
àîìéã ,'àèç àì'ù ïàëî äéàø äî
ïëìå äîéìù äáåùúá áùù àìà àèç

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

íäî ääåáâéøäù ,(:ãì úåëøá)íå÷îá
íéãîåò äáåùú éìòá'ùíé÷éãö ïéà
ãåîòì íéìåëé íéøåîâáúëðù ïååéëîå ,'

.ììë àèç àìù çëåî äååùá íîò
ïéàù øîåì ö"éàå àèéùô ,øîàéé ïãéãì
äâøãîì úåëæì éãëá àåèçì øúéä ìë
éî ,íðîà ,'äáåùú ìòá' ìù ääåáâä
àìù ìéëùé ,ïéðò äæéàá àèç øáëù
úìåëéå çåë åãéáù òãé àìà ,ùàééúäì

úåìòúäì Y äáåùú ìù 'äðúî'ä ìöðì
.ììë àèç àìù éîî øúåé óà

íìåòìååéëøã úà áåæòì íãàä ãéá ùé
,ùãçúäìå áåùì ,íéæåìðä

ïúùøôá áéúëãë(âë áì)äìéìá í÷éå' ,
äðéãå' ,é"ùøáå ,'åéãìé øùò ãçà ...àåä
,äéðôá ìòðå äáéúá äðúð ,äúééä ïëéä
ùðòð êëìå ,åéðéò åùò äá ïúé àìù
åðøéæçú àîù ,åéçàî äòðîù á÷òé
ïåàâä øîàå .'íëù ãéá äìôðå ,áèåîì
àöîé ïðåáúîä éë ì"öæ ïééèùðéååòì é"ø

úåàøåð ïàëäáåùú ìù äçåëáäîë ãò
éðáî ãéçéå ãéçé ìë ìò ä"á÷ä äôöî
- äîéìù äáåùúá åéìà áåùéù ìàøùé

ìò åìéôàåòùøùðòð ïàë éøäù .åùòë
åùòî òðîù ìò á÷òé÷ôñøåæçì òåéñ

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

,'äáåùú'ì àøåáä åìïðà äðòð äîå
ïàöä éøéòö íéàåø åðàù úòá ,éøúáà
åòéâä øáëù íúåðù áèéîá íéëøáà åà

çìëä íäéìò øáòù àð÷ñîìíäìå ,
...äáåùúä äìéòåî ïéà øáëãìãìãìãì

שברא בריה כל עם כבוד לנהוג ויש מישראל, איש לצער אסור שוודאי ואף

מרעים. מחבר להתנתק ובתבונה בחכמה לעשות יש – מקום מכל בעולמו, הקב "ה

צו  גוט זיין 'מ'דארף זי"ע  ישראל' ה'אהבת הרה"ק  של בפומיה מרגלא שהיה וכפי

יעדעם' מיט נישט אבער ·ÂË·יעדעם ‚‰�˙‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ) לכל‡ÏÂ ,„Á‡ עם(„Á‡ ÏÎ.

זי"עלד. ישראל' ה'דברי Â·È‡)הרה"ק Ì‡ ‰"„ ÁÏ˘ÈÂ) לגנבים הרע ' ה'יצר את המשיל

ואחד  לחנות, מחוץ ואורבים גנבים' ה'חברה כל עומדים היו ההם, בימים שהיו

ירדוף  שהסוחר כדי וכוונתם, ובורח, אחד חפץ וחוטף החנות  אל נכנס היה מהם
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כדי בעברו להתבונן שלא – אין  העבר
יתייאש שלא 

ïúùøôá(àì-ì ãì)ìà á÷òé øîàéå'
éúåà íúøëò éåì ìàå ïåòîù
äðåæëä åøîàéå ...õøàä áùåéá éðùéàáäì
éøîà'ä ÷"äøä ì"æå ,'åðúåçà úà äùòé

ò"éæ 'íòåð(ïúùøôá)ïáåî åðéà äøåàëì .
øùà úà òãé á÷òé íâ àìäã ,íúáåùú
ñòë úàæ ìë íòå ,äðéã íò äùòð
,íéîòä éðéòá åçéø åùéàáäù ìò íäéìò
äðåæëä' - íúáåùú äúééä äî ïë íàå

,'åðúåçà úà äùòéêøãî éë ,äàøðå
øáã ìò ììë ñåòëì àìù íëç íãà
,åð÷úì øùôà éà øáëå äùòð øáëù

åñòëá ìåòôé äî éëäàåø äúà íàå ,
øáã ìò ñòåëä íëç ùéà íéîòôì
òøàé íàù éãëá ÷ø àåä ,äùòð øáëù
òøéàù äî áåù äùòéé àì úéðùá úàæë
íéèáùä åàø øùàë äæìå ,äúò
éàå äéä øáëù äî ìò ñòåë íäéáàù

òøàé íàù åúðååëù åðéáä ,åð÷úì øùôà
áåù åçéø úà åùéàáé àì úéðùá úàæë
ääéîúá åì åøîà ïëì ,íéîòä éðéòá

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

.úòë ñåòëì ùé äî ìò ïëïéáå êë ïéá
- úåáàä ìù íäééç úåçøà åðãîì êë
ììë øáòä éùòî ìò èéáäì àìù.

ìòY åøáò ìëî íãàä çëùé ,ïë
åàøåáá ÷áãéå ,íéðåùàøä åéùòîî
úéá'ä ÷"äøä ìù åðåùìëå ,êìéàå ïàëî

ò"éæ 'ïøäà(éëøã éúáùç ä"ã äëåðç)

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

åéøåòðî íäá ìâøåäù íéúåèùäéë ,
- àîìò éàäá íãàä úãåáò ø÷éò éäåæ
úåéäì àìå ,åéøåòð øùðë ùãçúäì

àìà ,ììë øáòä úåðåáùç áùçîïàëî
àðáùåç êìéàåäìäìäìäì.

יעשה  מה לו. אשר כל ויבוזו החנות אל גנבים' ה'חברה כל יכנסו כך  ובין אחריו

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

ירוויח  ועי"ז ולהבא מכאן החנות  את ישמור אלא רכושו, כל את ולהפסיד אחריו

לבלבל  מטרתו עיקר יצר, של דרכו נמי היא כך עכ"ל. כפליים, בכפלי ההיזק ויתמלא 

קטן, בחטא האדם את מכשיל היצר, עושה מה הישר, מדרך  להורידו – האדם את 

את מבאר ובזה תחתית. שאול עד מזומנת דרכו ומשם הוא, 'חוטא' שכבר ומפתהו

בפרשתן מטרתו,הכתוב  זוהי כי והכהו', האחת  המחנה אל עשו יבוא  להכות'אם

שלא עצמו ישמור – לפליטה' הנשאר המחנה 'והיה היהודי עבודת  אבל היהודי, את 

לגמרי. להיאבד

זי"עלה. מפשיסחא הרר"ב הרה"ק אמר Î‚)כה Û„ ˙Â·‡ ‡"Ù˘) כשור' הלשון את  לבאר
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áúëéæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøäò"
(ãøéå ä"ãá éðéîù úùøô)é"ôò .ì"æå

àøîâä øîàî(:ãñ íéçñô)ïéøéáòî ïéà
.úåöîä ìòúà øø÷ì øöéä êøã ïë éë

äãåáòä ìà åúùâá íãàääìôú åæ
(.á úéðòú)ïåò àìî äúà àìä åì øîåì

.ùãå÷ä ìà úùâì êááì àìîé êéàå
òîåù ä"á÷ä éë ïë åðéà úîàä íìåà
ìá÷ì úåéøáä ìò íçøîå äô ìë úìôú

ïéà' ù"æå .åúìôú íéîçøáïéøéáòîìò

åðåøëæ ìò äìòé àìù 'úåöîäúåøéáòä
úééùò úòáúåöîäùåøéô éîð äæå .

àø÷ä(åè ãì íéìäú)äùòå òøî øåñ'
'áåèøéñú áåè äùåò äúàù äòùá

ãåò íøëæú ìàå êááì áø÷î òøäåìåìåìåì.

מצילתו  התוה"ק  עסק  - אור ותורה
עשו  מרעת

ïúùøôá(ä áì)â"éøúå éúøâ ïáì íò'
éúøîù úååöîéúãîì àìå

÷"äøä øàáîå ,'íéòøä åéùòîî

לאחוריולעול', להביט עצמו  יעמיד לא  לעולם בשדה החורש השור הצליח כי האם ,

ארץ, כברת  עוד לחרוש - יביטו' לנוכח 'עיניו ותמיד בידו, חרס העלה או בחרישה

ועבודה, בתורה לעסוק  לנו יש ממש גוונא  האי בכי לאות, ללא ארץ כברת ועוד

העולה  בדרך לילך אלא  בידינו, העלינו מה לראות לאחורינו  אחד לרגע להביט שלא

וצהרים. ובוקר ערב  ולילה יומם קל בית 

לא היוונים החנוכה, לימי ונראה' 'סמוך כעת  בעמדנו אמורים, הדברים וביותר

על  הן לאחוריהם להביט שלא  – לעול' 'כשור ישראל בני עבודת  את לסבול יכלו

ממה  כי מייאוש, האדם את  מונעת  כזאת  שעבודה ידעו כי הנפילות, על והן העליות 

כן  ועל עליותיו, את ראה לא  אם יתגאה ובמה בנפילותיו, מתבונן אינו אם יתייאש

קרן על לכם 'כתבו - ישראל לבני היינו השוראמרו ישראל', באלוקי חלק לכם שאין

אחור. מביט שאינו השור של כדרכו ישראל' 'אלוקי את  מלעבוד עצמם את  שימנעו

'כי בכתוב  זי"ע אהרן' ה'בית הרה"ק משם אומרים באפווכך  ברצונו',רגע חיים

את רק  פניו לנגד שמעמיד בגשמיות .הרגעמי הן ברוחניות  הן 'חי' הוא  עכשיו, של

שלמה' ה'תפארת  מהרה"ק  איתא  ÛÒÂÈ)וכבר ÈÁ‡ ‡¯ÈÂ ,ÈÁÈÂ)מילתא האי לרמז

ז"ל Â)באמרם ‡Î אין ועתהאין(·¯"¯ תשובה' ב 'שערי הבא  כי תשובה, לשון אלא

אמת . דרך  על לעמוד יזכה ואז עתה, של על אלא  להביט לו

דסתרי  תרתי דלכאורה ברית', 'כריתת הלשון את זי"ע מנחם' ה'פני הרה"ק  ביאר וכך

אלא, והתחברות, התקשרות  פירושה ו'ברית' וקריעה, ניתוק  פירושה 'כריתה' כי נינהו,

שבשמים, אביו אל ולהתחבר להתקשר הרוצה כי רעהו, את משלים האחד שאדרבה

הקב"ה. אל בברית  להתחבר בידו יהא ובזה הרע , וכל ליצר כריתות' 'גט לתת עליו

עצמו,לו. הנהגת  מתוך להוכיח האדם שעל אומר, היה זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ
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ò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä(ïáì íò ä"ã)

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

éúãîì àìéãéá ÷ôéñ äéä àìù -
éðôî ,äøåú éøáãá ÷åñòìåéùòî

ïáì ìù íéòøäúøùò éúåà äîéøù Y
óà ,úåéåàîø øàùá á"åéëå ,íéðåîî
äøåú éøáãá ÷åñòì ÷æçúð äáä ,ïðà

úàæ àäúå ,úåáäìúäå äçîùá úåéçá
øåöë ãåîòì - åðúåëæì äøåúä
çåøá íéàðåùä ìë ãâð ùéîìçä
ìë àìì íéååìùå íéè÷ù äéäðå ,íùâáå

íìåòáù øáã íåùî ãçôæìæìæìæìäëæð íâ ,
øáëå ,äøåúá úåøåîàä úåëøáä ìëì
äøåú ìåò åéìò ìá÷îä' ì"æç åøîà
êøã ìåòå úåëìî ìåò åðîî ïéøéáòî

'õøà(ä â úåáà)çìçìçìçì.

היצר  אליו יבוא לא  גופו, לתוך  מעדנים ונותן נפשו, לשובע  ואוכל יושב כשהוא כי

אך כאשר ואילו חטאת , וכזאת כשכזאת נפשך' בדשן תשבע 'היאך  שעה באותה

והעבודה התורה לעסק  ה',מידיגש את לעבוד כמותך חוטא יכול איך  היצר יבוא 

היצר'. 'עצת אלא  זה שאין ע"כ האוכל, בעת בא  אינו ומדוע

הוא הרי - העבר אומר, היה הוא ילמד כרבואף לו שאירע ממה כי אדם, של

הוא הרי - העתיד להבא . שלמד כתלמידלהיזהר כפי טוב רק  האדם יעשה שבו

הוא הרי - ההווה ואילו וריעכבר. ולפעול כידיד ההווה עם להתחבר האדם שעל ,

הרבה. טובה בו

מזהירים,לז. כישרונות לי אין ממילא הרי מחשבה מתוך בלימודם מתרפים רבים הנה

לבוא . אינו הכבוד כשסוף אתייגע ומדוע מזה, ידע  מי ולילה יומם אתייגע  אם ואף

עבר  בבית שנים י"ד שנטמן אוהלים, יושב תם איש יעקב  של בקורותיו יתבונן לזה

דברי  מחשבון חז"ל בדרשת  רק  בתורה, נזכרו לא אלו שנים וי"ד בתורה, שם ועסק 

יודע שאינו רבן בית של תינוק ואפילו יומא  דחד רב בי בר תמצא  לא ומ"מ הימים,

לאחוז  אלא  אלו, שווא  במחשבות  להתעסק  לאדם שאין ללמדך, שנים. הי"ד מאלו

לבוא . הכבוד וסוף יכולתו, ככל בתורה

הקדושלח. החיים' ה'אור ומבאר תורה', אין קמח אין 'אם חז"ל אמרו ·È˙Â˜Á)הנה ˘È¯)

שאינו  – תורה' ש'אין סימן הרי"ז הפרנסה שפע לאדם שחסר קמח' 'אין אם

בבחור מעשה בתורה. ‰È˘¯)עוסק Í¯„Ó ˙„¯Ï ÏÁ‰˘)'ביזנעס' לפתוח (ÒÚ˜)שביקש

אמר  מעות... וכך  כך לי הלווה ממך, אנא אביו, אל ויפן גדול, מעות  לסכום והוצרך

הבן  ואכן הסכום... כל את  לך  אלווה הקרובים ימים בכמה תפילין תניח אם האב ,

בתוך בעזהשי"ת  האב  לו אמר זה... אחר בזה ימים ג' והניחם האב  בקשת  קיים

שיקיים  לאב הבן פנה ימים שבוע כעבור הסכום, כל את  לידך  אמציא  ימים שבוע 
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ø"äéåéëøãá ÷áãäì åðìåë äëæðù
÷çøúäìå åðéáà á÷òé ìù
åùò ìù íäéëøãî úù÷ éååçèîë

áø òôù åðéìò òôùåéå ,ïáìå
éðô ìá÷ð äðåîàä øåàá ,íéîåøîî

.à"áá åðçéùî

ויהי  המעות, לך  אלווה ימים חודש עוד תפילין תניח אם האב לו אמר הבטחתו,

אם  – ב'פזמונו' האב  דחהו ושוב המעות  את  הבן ביקשו שוב  ימים חודש כעבור

וכמה  כמה הדבר נשנה כן המעות, לך  אלווה חדשים ג' עוד במשך תפילין תניח

'חוזק' עושה אתה וכי האב  את ושאל הבן של סבלנותו שפקעה עד (ˆÂÁ˜)פעמים

לכיס  הסכום כל את הכנסתי כבר הראשונים ימים ג' אחר מיד האב , לו אמר ממני...

כיס  את  פותח ואינך  עליך, יצרך  שפחז בני איפה אעשה מה ולך  שלך... התפילין

עול  עליו 'המקבל כי מובן, והנמשל המעות ... את תמצא כיצד להניחם, התפילין

ארץ ' דרך  ועול מלכות עול ממנו מעבירין ‰)תורה ‚ ˙Â·‡) לטרוח צריך שאינו וכלומר,

פתח  לא  שכלל סימן הרי"ז הפרנסה את  מוצא אינו ואם פרנסתו, להשיג ארץ' 'דרך 

שם  לו ומזומן המוכן כל את מצא  לא ע "כ וכיו"ב ... הגמרא את – התפילין כיס את 

מועד... מבעוד

התורה, עסק של בכוחה יסופר הדר עוד שליט"א טישלער ישעי' רבי הגאון סיפר

אברך חסידי ביהמ"ד של פתחה על שב"ק בליל פגש לאחרונה כי ברק  בני בעי"ת 

שאלו  שבת' 'גוט ברכת  אחר ברק , בבני חמיו אצל שבתו לשבות שבא  ספר' מ'קרית

אמנם  עין', 'בת אין כאן ר"י לו ענה עין', 'בת  ספר ביהמ"ד באותו יש האם האברך

לביתי  עמי עלה הספר את  להשיג עז רצונך ואם כבוד אחר עין בת ספר שוכן בביתי

ב'בת דייקא  מע"כ חפץ  האם לאברך ר"י ויאמר יחדיו, שניהם וילכו לך ... ואלווהו

תמימה  כשנה לפני לר"י, וסיפר האברך  פתח אחר... חסידות ספר טוב כמו"כ או עין'

אני  עליתי לי בצר בזש"ק, נפקדנו לא ועדיין הנישואין מיום שנים י"ב למנות  גמרתי

עין' ה'בת  הקדוש הצדיק  בזכות ותחנונים תפילה להעתיר צפת  לעיה"ק  ביתי ובני

(ÔÈÚ ˙·‰ Ï˘ ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ Ê‡ ‰È‰ ‡Ï) של בקדושתו להתקדש וזכיתי אנכי שכהן מכיוון ,

אני  פניתי ע"כ הקודש, ציון על להשתטח החיים' ל'בית  להכנס רשאי אינני אהרן

שמים  שערי קרענו שם בצפת , זי"ע עין' ה'בת הרה"ק של מדרשו לבית  וב"ב

נל  הבן לנו שכשיוולד ע"ע וקבלתי שבתבתפילתנו בכל ‰ÂÚÒ„‰)מד ˙Ú·)'הק בספר

את קניתי מיד  ואכן בזש"ק, נפקדנו ומיד הבן... של הראשונה שנתו במשך  עין בת 

קבלתי  אשר את מקיים הנני ובעזהשי"ת שבת, בכל ידי תחת מזומן יהיה למען הספר

מצאתני  ע "כ הספר את  מצאתי לא מו"ח בבית ברק  בבני שכאן אלא  עצמי, על

לידי. הספר את  שהמצאת  על וייש"כ אותו... מחפש
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