


íéðéðòä ïëåú

éøçà úùøô

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåäèä åúðåîàá úå÷æçúä Y íòä ïîàéå א

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äáåèä çðåî éùå÷ä êåúáù äðåîàä - àéøù äéá àøåäðה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àåä øùàá éãåäé ìë ìù åúìéôú ìù äçåë - éúììôúä äæä øòðä ìà ו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íãàì úùøãðä úåéçäå úåùãçúää ïéðò Y íäá éçå ח

. . . . . . . . . . . . . . . . . . éã éìá ãò äëøá òôù íãàä ìò òéôùäì úáùä úìåâñ - äëøáä øå÷î àéä éë יא

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äùòå íå÷á øöéä íò íúîçìîá ìàøùé éðá úåáéùç Y úãåáò ïåöøì éäúå יג

. . . . . . . . . . . . . . . íéøáåò íäù úåðåéñðä ù"ò íéëàìîä ïî äìòîì ìàøùé éðá úåáéùç - êúåñð ïòîì יד

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåúä é"ò äøåúä úìá÷ì äðëää Y åðçðà íéòñåð טז

שווארץ schwartz16@bezeqint.net:עימוד



הפרשה àבאר
dyxtd x`a

éøçà

הטהורה באמונתו התחזקות  – העם  ויאמן
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אחרי א . – זי"ע  הק ' הבעש"ט  מרן שאמר כמו  הגמורה , בפשיטות כשהיא האמונה  מעלת עיקר ואדרבה 

ותמה . פשוטה  באמונה – כפתי מאמין והנני המדרגות כל  את אני עוזב שהשגתי, המדרגות כל 

הכתובב. בלשון זי"ע  מטאלנא דוד רבי הרה "ק פירש Ê)וכך ÁÈ˜ ÌÈÏÈ‰˙),'בשונאי אראה  ואני בעוזרי לי 'ה'

אשר ההרגשה  לי שאת לה' מברך הנני עת, בכל  עמי ההכרהעוזרי ונמצא את ואילו ולאוהביי, י

אשר זאתאני המוטעית המעשים  כל את העושה  בשונאי הוא זו .אראה קללה להם ואאחל 

שלג. בתו בבית התאכסן אשר זי"ע  מקאברין משה רבי הרה"ק  על  זי"ע  שמואל' ה 'דברי הרה"ק  סיפר

ובטרם בבהילות, לצאת ונחפז  מאוד מיהר לדרכו יציאתו  ובשעת זי"ע , ממעז 'יבוז ' ברוך  רבי הרה"ק 

אבי  של  בפומיה  מרגלא לו  אמרה מאביה , ששמעה  דבר לו שתאמר הבית מבעלת ביקש  הבית מן יצא

יישוב  מתוך מה  זמן עוד ונשאר עמדו  על  נעמד זאת כששמע  ונחפז, בהול להיות לו אסור שיהודי הקדוש

נפש, ולרוצחם  ושבים ההולכים  את לשדוד בכדי בדרך רוצחים  שודדים שהמתינו  נודע  זמן לאחר הדעת.

זה פי על  מידם . ניצל בבית שנתעכב ידי על  ורק  ל"ע , בידיהם נופל היה אזי חפזון מתוך יוצא היה  ואם

הכתוב לשון את שמואל ' ה 'דברי ÂË)פירש Ï ‰ÈÚ˘È)וההנהגה הדעת יישוב ידי שעל תושעון', ונחת 'בשובה 

צרה . מכל  להיוושע ניתן הטהורה  האמונה מתוך במנוחה 



אחרי  - הפרשה  áבאר

åì çååøéå äñðøôä ìåò åéìò 'ì÷é' éåàøë ïéîàé íà
Y ä÷åöîå äøö úò ìëá àåä ïëå ,íééìôë éìôëá

àöéå íéðéãä ìë åéìòî øáùé äðúéà äðåîàá
äøåàì äìéôàîãããã.dyxtd x`aéøçà -

אנשי ד. בידי נתפס  והוא חוסן', לעולם 'לא והנה בגבולות, בין סחורה מבריח שהיה ביהודי מעשה 

דין  גזר ראשו  על שריחף  עד ה'עבירה' הייתה חמורה  וכה ל 'משפט ', זמן לו  קבעו מיד אשר השלטון,

מצאו בהגיעו  בוויז 'ניץ, זי"ע  צדיק' ה 'צמח  הרה"ק  של  קדשו היכל אל  פעמיו  את היהודי שם לו  בצר מוות.

נפשו, את חיזק  נפולות היהודי פני את ומשראה זי"ע , ישראל ' ה'אהבת הרה"ק  - צדיק' ה 'צמח  של נכדו

הרבי. דברי היו  מה  לו יספר הקודש מן שבצאתו מאתו ביקש  מכן ולאחר

רבה המדרש בדברי ואמצו חיזקו  צדיק' שה 'צמח  ישראל' ל 'אהבת סיפר בצאתו  ÁÒואכן, ‰·¯ ˙È˘‡¯·)

כל·) את ולקח  הרשע  עשו בן אליפז  בא אשה , לו  לישא אביו  במצוות חרנה  אבינו  יעקב שהלך שבשעה

אל עיני אשא למעלות 'שיר אבינו  יעקב אמר שעה  באותה לו , בשעהההורים אשר שהרי עזרי, יבוא מאין

ולא  אחד נזם  לא ואני וגו', גמלים  עשרה  העבד ויקח ביה, כתיב מה רבקה  את להביא אליעזר שהלך

בריי מן סברי מובד אנא לית ושלום  חס בריי, מן סברי מובד אנא מה  ואמר חזר וכו'. אחד [כגוער צמיד

מבוראי] בטחוני את מאבד אינני ולא , לא  מבוראי, בטחוני  את  מאבד אני מה - וגו '.בעצמו ה ' מעם עזרי אלא

העולם . מבורא האיתנה  האמונה  את חלילה אאבד שלא צדיק ' ה'צמח חיזקני אלו  ובדברים 

של כוונתו  היתה  מה  לך ואסביר בא לו , ואמר עיניו  אורו  החיזוק דברי את ישראל ' ה'אהבת כשמוע 

הוא  הרי להיפך כשנכתב ואילו הרחמים , מידת על  מורה  כסדרו  'הוי"ה' ששם - ידוע  דהנה  הקדוש. זקני

הוא הרי כסדרו נקרא כשהוא - 'סמא"ל ' הטומאה  בשם  נמי בזה כיוצא ל "ע. הדין מידת על  מורהמורה

הרמוז וזה הרחמים. מידת על  הוא מורה  'לאמ"ס ' ונקרא אותו , מהפכים אם אך והגבורה , הדין מידת על

לומר שהתחזק אבינו , יעקב של  במהופך,ס ובדמ נאא יתלבדבריו הס"מ  שם  תיבות בראשי שהוא ברי

- אלו בדברים  להתחזק עליך ציווה הק ' זקיני וגם הרחמים , למידת הדין מידת את חיזוק להפך ידי שעל

לרחמים  הדין את ותהפוך לאורה, מאפילה תצא זה .בבטחון 

זי"ע מלענטשנא לייב שלמה  רבי הרה"ק  ישב שפעם  סיפר זי"ע  ישראל' ה 'בית הרה"ק  לעניין. מעניין

אפילו שווה  כולו העולם  'אין ואמר, נענה  קדשו דברי בתוך סוכות. חוה"מ  בשבת הטהור שולחנו את וערך

שלמה ברבי הספסל  ופגע  החסידים , בין הדוחק  מפאת אחד ספסל נשבר אמירתו כדי תוך אחת'. אנחה

הרי  ושאל, תהיה ', 'תמים של  יתירה  במידה  שניחון אחד חסיד שם עמד כאב. אנחת נאנח אשר לייב

כדברך, אכן ואמר, לייב שלמה רבי ענה גרידא. אחת אנחה אפילו שווה  העולם  שאין עתה  זה אמר הרבי

ונזעקים . נאנחים  שכואב בשעה אך

לזעוק לאדם  מותר וודאי כי לו, לומר התכוון לייב שלמה רבי הנה זי"ע, ישראל' ה'בית הרה "ק וביאר

יתפעל ולא אחת. אנחה  אפילו  שווה  הזה העולם אין שבאמת יזכור זעקותיו  בתוך אלא לו , כשכואב

לטובתו . ממעל שהכל באמונתו אותו , מהקורות

וירפא  בו  שיטפל כדי שיניים  לרופא הקטן בנו את הנוטל  רחום לאב דומה , הדבר למה המשל, ידוע

האב  אך שונים , ומיחושים עזים  בכאבים  כרוך זה שטיפול וידוע תיקון, הצריכות המקולקלות שיניו את

לעתיד, לו  ויטיב שירפאו הרופא אל  אותו לוקח  הוא כן על  הבן בטובת חפץ שהוא מחמת ורק הוא, אנוס

שעה באותה והנה היסורים , על  ולהתגבר הרופא את לבקר ובנעימים בטוב וישכנעו  לבו אל  ידבר ולכן

ולהתאונן  לבכות העולם דרך היא כך כי הבן, יבכה  אם האב יקפיד שלא בודאי לו  ויכאיב הרופא בו שיטפל

מען' שרייעט  וויי ס 'טוהט  'אז  המפורסם העולם  וכפתגם צער, צועקים ]בעת יתרעם[-כשכואב אם  אבל ,

בודאי  לו , להרע כדי ורק  אך היא ומטרתו  כוונתו שכל  קשים דברים בו  ויטיח  בטרוניא אליו  ויבא הבן עליו 

שאין  דעת, בר לכל מובן והנמשל  אמת. של  שמץ  בהם שאין דבריו  על נפשו עליו  ותתעגם האב יצטער
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äìòîì íâ ,åéëøö ìë åì äùòé ú"éùäù 'äá
åéúåìàùî ìë åì ïéàìîîääääâàåã íãà íà ìáà .

íâ éæà åúéá éùðà úñðøôå åúñðøô ìò ãéîú
åúñðøô øñçé äìòîìêçëùé àìù ùéà éøùà ïëìå .

æà éë ,'äá åðåçèá íùåçèåá àåäù åîë - êìéö 'ä
åéëøö ìë åì äùòéù 'äáåååååéëøö ìë 'ä åì ïúé ïë ,.

æ"éòëò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä áúëïîéñ àøúá àáá)

(ç"é÷ñ 'äúãéî éôì àéä êøáúé åúçâùä

ïåçèéáäææææåàøåá ìò åáäé êéìùî íãàäù

יתרעם שלא העיקר אך הבריאה , טבע  וזה  עולמו את הקב"ה ברא כך כי מצבו, על בוכה האדם אם חסרון

שלימה באמונה יאמין ויסורים צער סובל  שהוא לו  נדמה  בשר בעיני אם ואף  הנהגתו, על  תגר יקרא ולא

ובשמחה . באהבה  ויקבלנו  לטובה  שהכל

ישראל ' ה 'בית הרה "ק בא כוחותיו נחלשו  וכבר זי"ע מסלאנים חיים  מרדכי רבי הרה "ק של  זקנותו לעת

חז "ל אמרו שהנה הרמ "ח ואמר בשלומו. ולדרוש  לבקרו Ò:)זי"ע  ˙ÂÎ¯·)כשם הרעה  על  לברך אדם  'חייב

שנאמר ממה  זאת ולמדו  הטובה ', על  È‚)שמברך ÊË˜ ÌÈÏÈ‰˙)אותו ועל  אקרא', ה' ובשם  אשא ישועות 'כוס

אקרא' ה ' ובשם אמצא, ויגון 'צרה - נאמר לשון ‚-„)משקל Ì˘)בכל אקרא' ה ' 'בשם לקיים  שיש ומכאן ,

תמיד  אמצא', ויגון 'צרה  בהנהגת גם ואף אשא, ישועות כוס  של  באופן עמו  נוהג כשהקב"ה הן מצב,

אקרא'. ה ' 'בשם

הפסוקים', 'סדר מתוך – תשובתך אקרא', ה' 'בשם  הללו  מצבים בשני לקיים  אפשר היאך תאמר ושמא

אחד בפסוק נאמר אקרא' ה ' ובשם  אשא ישועות 'כוס  שהנה  אלו, שני בין שינוי יש È‚)כי ˜ÂÒÙ)ואילו ,

ויגו לזה 'צרה  זה הסמוכים פסוקים  בשני נאמר אקרא' ה' ובשם  אמצא, „')ן ˙ÏÈÁ˙Â ,'‚ ˜ÂÒÙ ÛÂÒ) כי והיינו ,

– ו 'אתנחתא' הפסק לעשות יש לו, ולהודות השם  בשם לקרוא אמצא' ויגון 'צרה בעת אף שיוכל  כדי

בשמחה . ה' בשם  לקרוא יוכל  ואז זאת' הייתה ה' ש'מאת ולהתבונן בדעתו להתיישב

זי"ע,ה . מאפטא ישראל ' ה 'אוהב הרה "ק בשם  זי"ע  משינאווא הרה "ק אמר ללמודוכך לפרנסה שסגולה

הלבבות מחובות  הבטחון  �Ò‰)שער¯Ù Í¯Ú Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ËÂ˜ÏÈ'· ‡·Â‰).– לוי' ה'קדושת כדברי כוונתו  [ואולי

משאלותיו] כל הבורא לו  ימלא  אכן צרכיו, כל  לו  יעשה שהשי"ת  בטוח  .שכשאדם 

זי"עו . איש' ה'חזון הגה"ק  שכתב מה נא ראה כלל , אדם בני על  ולא בלבד הבורא על רק  ויסמוך

עבורו , פלוני אצל  שיפעל  הימנו שביקש מי לאי וסמכתי במכתב בבקשות, עליו להרבות  מצאתי ולא

לבקש מרבין אין  אדם דמבן זלה"ה חיים דהחפץ  בפומיה מרגלא שהיה הלא למה באדם , יש כח מה כי .

לאיש לעזור והגבורה הכוח  לאלוקים  Î')אך ˙Â‡ ‡"Ù ˘È‡ ˙ÂÁ¯‡· ‡·Â‰).

שכב ז. פעם חולה . את לבקר שבא עת בכל עובדא האי לספר נוהג היה זי"ע אלעזר' ה'מנחת הרה "ק

ישבו לחדרו  מחוץ העולם. את לעזוב ונוטה מסוכן היה וכבר דווי, ערש על זי"ע מבארדיטשוב הרה"ק 

החדרה התלמידים  נכנסו עזה , חבטה  קול  התלמידים  שמעו  שם , ישיבתם כדי תוך תהלים, ואמרו  תלמידיו 

התלמידים שמעו שעות כמה  כעבור למיטתו . והשיבוהו להרימו מיהרו הארץ, על שוכב רבם את ומצאו 

כוס לו  להביא מהם  ביקש וכבר וכמה, כמה פי מצבו הוטב כי ראו  בהכנסם מחדרו , להם  הקורא רבם  את

האדם . כאחד רגליו על הרה"ק  ועמד רב זמן עבר לא ותה, חמין

של במאמרו נזכרתי מיטתי על  שכבי בעת הכא, דהוה מאי לכון אסברא לתלמידיו, ואמר הרה"ק  פתח

הפסוק  על שאמר זי"ע ממעזריטש הגדול המגיד ורבי È)מורי ·Ï ÌÈÏ‰˙),'יסובבנו חסד בה ' שאין'הבוטח

יסובבנו... חסד  בה' הבוטח – ממש וטבע' 'מציאות  אם כי הבטחה. ולא ברכה לא סגולה לא והסביר כא

עד  ארצה , נפלתי תיכף  אך מיטתי, מעל  לרדת וקמתי בביטחון, בדעתי התחזקתי שעה  באותה הרה"ק 
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êøáúéçççç.

ååàìåäáøîä ìë àìà ,ïðéøééà÷ íé÷éãöá à÷ååã
åìéôàå ,çáåùî äæ éøä ïåçèéáå äðåîàá

ì"æç åøîàãë .éàãë åðéàå éåàø åðéà íàùøãî)

(áé áì íéìäú'ø Y åðááåñé ãñç 'äá çèåáäå'
øîà àáà éáø íùá øæòìà'äá çèåá òùø åìéôà

'åðááåñé ãñçèèèè.

לכלל הגעתי לא שעדיין כסימן לי  מראה נפילתי כי בדעתי חשבתי אז או  המיטה . על  אותי שהחזרתם 

ויצאתי  הנס  שקרא עד ית', בבורא הביטחון בענין יותר ברעיוני העמקתי כן על  בבורא. השלם הביטחון

מעליא. ונהורא גופא בבריות – פגע  כל  ללא ושלם בריא

העיר  ברחוב החנויות על  פשטו  השלטון שאנשי זי"ע , מבריסק  חיים רבי הגה"ק  של בימיו היה מעשה

אל מיד רץ  בעיר החנויות מבעלי אחד לשלטונות. המכס מתשלומי המשתמטים את ולמצוא לבדוק  –

ומר  רע יתפסוהו  אם ועתה מהמוכסים, גדול  'משתמט ' הלה היה  כי – מצבו רוע את לפניו  וביכה הגר"ח,

גורלו ... יהיה 

מאליו . הנעשה בעולם דבר שאין מלבדו '. עוד ב'אין היטב היטב עמו והעמיק  עמו, לשוחח  הגר"ח החל 

שאנשי  להם  ואמרו באו מלבדו, עוד אין בסוגית עיסוקם  כדי תוך השמים . מן נעשה  לכל כאשר והכל

הגר"ח . שערך במופת הכל  והפליגו  עקבותם. על ושבו  – העיר את עזבו השלטון

עוד  באין האמונה בכוח – בבריאה הקב"ה  טבע כך אלא מופת, בן ולא מופת לא ואמר הגר"ח נענה

האדם ביד יש צר.מלבדו מכל וישועה  הצלה ריווח לעצמו  ולפעול  חסדים , הרבה להמשיך

היה בו  אדם, בני למושב מחוץ – היער בלב קטן בית לו היה  כי זי"ע מנובהרדוק  הגה"ק  על  מסופר

ולא  למאור, לו שהיה  השמן כלה  ליל, באישון הלילות באחד המוסר. ובעיון התורה בעסק  רבות מתבודד

ממנו נבצר ואין ה', רחמי כלו  לא כי הבטחון במידת עצמו  חיזק  לכן בלימודיו, להמשיך לו אפשר היה

מאן  עמד הבית פתח על ואכן הדלת, את פתח  'השתדלות' ולשם – הזאת לעת אף ואור אש לו  להביא

להאיר  השמים  מן לו  נתגלה  אשר הוא ואיזה זה  הוא מי ידע ולא נפשו , וחייתה למאור שמן לו ונתן דהו

הנס לזכר למשמרת רבים ימים יעמדו  למען השמן שאריות את הנובהרדוק'ער אסף יום  של בבקרו  לו.

שמח הנר. אותו שארית את גם  כילתה הכל ובין בביתו, שריפה פרצה  לימים הביטחון. בכוח שנעשה

בביטחון, פגם  היה  הנר שארית את שהחזקתי מה עצם הנה באמרו , אירע, כן כי על  לשמוע  הנובהרדוק 'ער

שעה ובכל עת בכל יום בכל עמנו עושה  שהבורא הנסים  משאר יותר הלז  הנס את להפליא ראיתי מה  כי

הנר. את שמיא מן כילו  כן על  הבטחון. ידי על –

העירח. לשמירת מס מלשלם פטורים חכמים' 'תלמידי מדוע  החזו"א שם  מסביר Ê:)ובזה וז"ל .(·"· ,

תחת  נתונים ואינם עליהם , מגנת תורתן שבאמת אחרי לנטירותא, מהם ליטול שאין חכמים  מצאו

בוראו על יהבו משליך שאדם הבטחון מידת לפי הוא יתברך השגחתו כי אדם , בני כשאר הטבע  מקרי

בה '. ובוטח  מאמין ידה  על  שנעשה  בזכות האדם  על  מגינה  התורה כי מדבריו נראה  יתברך...

הכתובט . את שביארו  È‡)יש  „ˆ ÌÈÏ‰˙),' אדם מחשבות יודע כדכתיביודע 'ה' שבירה , Áמלשון ÌÈËÙÂ˘)

(ÊË' שלויודע מחשבותיו  כל את שובר שהקב"ה  והיינו שבירה . מלשון שפירושו סוכות', אנשי בהם

מצב. בכל  הקב"ה  את לראות אמונה  דרך ומלמדו  בלבד, עצמו על ולילה יומם החושב האדם

בפרשתן בקרא לבאר זי"ע  חיים ' מים ה'באר הרה "ק Ï·)כתב È).' עמנו ה ' ייטיב אשר הטוב והיה 'והיה 

ייטיב אשר -הטוב  ה 'טוב' עיקר עמנו – .שה'

זי"ע  שמחה' ה'לב הרה "ק ביאר ·Ô˙˘¯Ù)כך ‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ· ‡·Â‰)בפרשתן הכתוב Á)את ·È),'יביט ה ' 'ותמונת

ה' תמונת ראה – שהביט מה Á‡‰Â„)שבכל ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÌÚ Y ‰"· ‰"ÈÂ‰ Ì˘ ‡È¯ËÓ‚· ËÈ·È) מעניני עניין שבכל  כלומר,

העולם . ומקרי מאורעות כל את ועושה  עשה שהוא - ה' את ראה עולם 
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הקושי שבתוך האמונה - שריא  ביה  נהורא 
הטובה מונח 

øîààøåáì àåä çáù éë ,ìàøùé úåøéîæ íéòð
ïéëîä íéáòá íéîù äñëîä' àåäù íìåò

'øèî õøàì(ç æî÷ íéìéäú)ùé æîøù íé÷éãö åøàéáå .
åì äàøðå ,íéøîå íéù÷ íéøåñééá äñðúîù éîì ïàë
úà åãòá íéëéùçî íäå åéìò åàá 'íéøåçù íéððò'ù
åììä íéððò 'úåëùç' ìë úîàáù òãé ,ùîùä øåà
ïëùîå Y 'øèî õøàì ïéëîä'ù éðôî àìà äðéà

,íéððòä åìà êåúá 'øèî'ääøö êåúîåíùâä àåáé
éë äòøì úàæ äúéä àìå ,êéãñç éàîö úå÷ùäì

äáåèì íàéééé.

äðäåøáë ìöðé éúî ìçééìå úåôöì íìåòä êøãî
éàãåáå ,ìåãâ øåàì äìéôàî àöéå äøöä ïî
ïåùùå äçîù àäúù êë ìò íéììôúî åðìåëù
,íéâåðòúå äáçøäì åëôäúé íéøåñéä ìëå íéãåäéì
éøäù ,éåàøë äøö úò ìöðì òãåé ìéëùîä êà
åîëå ,åàøåáå åøöåé ìà áåø÷ àåä éøä äòù äúåàá

øîàðù(èé ,ãì íéìäú),'áì éøáùðì 'ä áåø÷'
úåéäì å÷ìçá äìôðù úåëæä ìò çîùé ãáòéãáå
øáëå ïîæä êéøàé àì éë òãéå ,äðéëùä ìà áåø÷
òâø ìëá çîùéå ìöðé ë"ò ,äøöì õåçî åîöò àöîé

.äîåöò äáøé÷á 'ä ìà áåø÷ ïééãò àåäù

øáëåàøîâá àúéà(.ä äâéâç)øúñäá åðéàù ìë'

ìàøùé éðáù ,äðååëä úåèùôáå ,'íäî åðéà íéðô
øúñäá øñééúî åðéàù éîå íéøåñéå úåøöá íéãåîì
÷çöé íäøáà òøæî åðéàù àåä ÷äáåî ïîéñ íéðô

øàéá ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä êà ,á÷òéåïøäà úéá)

(:æ óã,øîà÷ éëäãåðéàù éîäàåøøúñäáúòáå
úà íéøåñéíéðôäåðéà éàãåá àåä ,äðéëùä éåìéâå

íäî(ìàøùé éðá ììëî)'ä éðô úà äàåø éãåäé éë ,
éðéòá äàøðù äî íâù òãåéå ,áöî ìëáå úò ìëá
÷ø êéøöå ,úîàá ïë åðéà äìéôàå êùåçë øùá

.øúñää úà úåìâì

ïëåç"ìöä àéáî(.ð íéçñô)áøäî åúåãìéá òîùù
ø"øäåî íñøåôîä ìåãâä çéëåîä ãéñçä
ùøôì ,ãàøá ÷"÷ã ãéâî ä"äìöæ øùéø íéøôà

íäéøáã(íù)áåèä êåøá' øîåà úåáåè úåøåùá ìò'
ïééã êåøá' øîåà úåòø úåøåùá ìòå ,'áéèîäå
íìåòá éë .'áéèîäå áåèä åìåë àáä íìåòì ,'úîàä
àéä åøåáò äáåèäù íãàä éðéòá äîãð äæä
,úåðòøåôäå íéøåñéä ïî ìàâéå ìöðé øùàë - 'ãéúòá'
,úåòø úåøåùá ìò 'úîàä ïééã êåøá' êøáî ïëìå
íéøåñéäå øòöä íâù åòãéå åøéëé àåáì ãéúòì ìáà
êåøá' ìëä ìò åëøáé ïë ìòå ,äáåèì åéä íîöò
äøö úòá ÷æçúäì ìëåé êëáå ,'áéèîäå áåèä
ä"ò êìîä ãåã øîàù åîëå ,íéîìåò éçá äðåîàá

(å ,çé÷ íéìäú)'íãà éì äùòé äî àøéà àì éì 'ä'àéàéàéàé.

ה'קפיץ 'י . כמו דומה, הדבר למה �"‚)משל È¯ÙÒ)כמה והנה בו , הממשמש ידי לפי ומצטמק מתרחב אשר

כאשר  אזי – היטב היטב הדק  צורך שתדחקהו זו וירידה  למעלה , למעלה  ה'קפיץ ' יקפוץ תעזבהו 

תבוא  שבוא עצומה והרחבה לטובה הוא הכנה זה  כל  מאד מאד לאדם  ש'דחוק ' בעת הדרך זה  על  עליה .

ממש . בקרוב אליו 

גדוליםיא . רופאים אחר מחזר הוא הרי רח "ל למשכב נופל  חולה  שכאשר יום, שבכל ממעשים לבאר יש 

ב'פליגע "ר' נשרים כנפי על נוסע אדם כאשר ואילו  למכתו , ארוכה ויעלו אותו  ינתחו  שהם ומומחים

מנהיגו  האם  ובודק  מברר אינו הים טייס ]למדינת בלע"ז  אינו[הנקרא מדוע מובן ואינו גדול, מומחה הינו

לכך  התשובה  אך לטייס, הרופא בין שנא ומאי מומחה . שאינו מי עם  לנסוע  היא גדולה סכנה והרי מברר

לב  סמוך לכן הסכנה, בכלל  הוא ואף עמו, הטייס  גם מצטרף השמים  באוויר בנסיעה כי מאד, פשוטה 

בחולה, מטפל אלא ואינו  הסכנה  בכלל  איננו עצמו  שהוא הרופא משא"כ נאמנה . מלאכתו  שיעשה  הנוסעים 

אלו . בדברים וכיוצא עליו להתלמד כדי מומחה  שהוא ויאמר ישקר שמא לחשוש  מקום יש  לפיכך
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של תפילתו של  כוחה - התפללתי  הזה  הנער אל 
הוא באשר יהודי כל

ìòåì"æç åøîàù äî øåëæé ìëä(:ãî ïéøãäðñ)

'äøöì äìôú íãà íéã÷é íìåòì'áéáéáéáéúåàøåð .
åùøã ì"æç äðä éë ,äìéôú ìù äçáùá åðéöî

(àì úåëøá)ìù åúãéìå åúøåä é÷åñô úà úåëéøàá
é÷åñôá úåùøã éô ìò øàáúð íùå .éúîøä ìàåîù
ãîì øéòö øòð ìàåîù àéáðä úåéäáù ,'àéáð'ä
ìòå åáø éðôá äëìä äøåäå ,ïäëä éìò ìöà äøåú
äðç äúàá äòù äúåàá .äúéî áééçúä ïë éãé
åéìò ñåçéù åéðôì äððçúäå ïäëä éìò éðôì åîà
ïäëäù øçàìå .äðá úåîé àìù íéîåøîá ìåòôéå
óéñåé åéúçú êà ,äðá úåîé äúòù äì øîà ìåãâä
äúðò .ìàåîùî ìåãâ øúåé óà ,øçà ïá äì 'ä

åéðôì äøîàå äðç(æë-åë ,à à ìàåîù)éç ,éðåãà éá'
ììôúäì äæá äëîò úáöðä äùàä éðà ,éðåãà êùôð

.'ä ìàéúììôúä äæä øòðä ìàúà éì 'ä ïúéå
êë éë ,íé÷éãö åøàéá .'åîòî éúìàù øùà éúìàù
äæ úà éãîòî úç÷ì ìëåú àì äðä .äéøáã åéä
éðá úà ÷éæäì ìëåéù íìåòáù çåë ìë ïéàå ,ïáä

éë ,äîì úàæ ìëå .å÷éæäìå ìàåîùäæä øòðä ìà
éúììôúä,åéìò éúììôúä ,éì øùà äæ øòð àìä

åéúìòôù ïá àåä àìä 'ãðé÷ ïèòáòâñéåà à æéà øò'
äìéôúä çåë àéä äîåöò ,ïë íàå .äìéôúä éãé ìò
,å÷éæäì íìåòáù çåë ìë ìëåé àìù ,éðá ãòá ïâäì
äæ úà éãîòî úç÷ì ìëåú àì óà ïë ìò øùà
ãåîìì íãàä ìëåé ïàëî ...'ä íòî éìàù øùà ïáä
àéä äðéâî äîë ãòå ,àéä äî äìéôú ìù äçåë

.ììôúîä ãòá äìéôúä

äúòíéøáãä ìëìå éì äî ,íãàä øîàé íà
íé÷éãö ,ïåéìò éùåã÷ åéä åììä ,íéøåîà
ìå÷ì íé÷åìà òîù ïëìå íéðåùàøä úåøåãäî
ééç äîå éðà äî ,éðà ìáà ,íúòååùå íúìéôú
.äìéôú òîåù éðôì úìáå÷îå äáåùç éúìéôú àäúù
,éàî÷ ìù àøåðä íøåàéáá äéøúá äðòð ïðà óà
åôà øçéå á÷òé éøçà éîøàä ïáì óãøù úòá äðäù
åîò ä"ò åðéáà á÷òé øáéã äòù äúåàá ,åéìò

åì øîàå äðòð åéøáã êåúáå ,úåù÷(èì àì úéùàøá)

éãéî äðèçà éëðà .êéìà éúàáä àì äôéøè'
ùé äáøäå '...äìéì éúáåðâå íåé éúáåðâ äðù÷áú
éøãò ìëá äôéøè äìôð àì úåëæ åæéàá éëå ,äåîúì
àìà äæ ïéà ,á÷òé ìöà åéä øùà ïáì ìù ïàöä
åðå÷ éðôì ììôúä ÷éãö åúåàù úåìéôúä úîçî
êàéä ,øåàéá êéøö ïë íàå .åçéù êåôùé 'ä éðôìå
øîåà á÷òéå ,á÷òé ìù åéøãòî áåðâì ïáì çéìöä
íùë éøäå ,úåáðâä ïúåà ìë ìò íìùî äéä àåäù
'äáéðâ'ä ìò ììôúä éîð êë 'äôéøè'ä ìò ììôúäù
éë ,åøåàéá àìà .ïàöäî áåðâì ïáì çéìöä êàéäå
çéìöú àìù äìéôú åéô àìéî åðéáà á÷òéù íùë
ïáì ùøô óà êë .åðúåç ïáì ãéá äáéðâä äùòî
,éåàøë áåðâì çéìöéù ù÷éáå åðå÷ éðôì äìéôú

åøîàãëå(á÷òé ïéò úñøâá .âñ úåëøá)íåôà àáðâ'
ììôúî áðâä óà ùåøéô ,'äééø÷ àðîçø ,àúøúçî
åé÷åìàì àøå÷ àåä éøä úøúçîä çúôá åúåäùá
äìéôú äúåàå .ñôúé àìå åãéá åúáðâ çìöúù
äáéðâ é÷ñò ìò òùøä ïáì ìù ñåàî äôî äàöéù
,íú ùéà á÷òé ìù äøåäèä åúìéôúì õòåøì äãîò
äìéôú óàù êãîìì ...åúáéðâ åì äçìö ïë ìòå

לי  יש  מה א"כ  מקום , בכל לי' 'ה' שהרי בעולם , דבר משום ומפחד מתיירא אינני דוד שאמר מה  וזה 

אביו אם אך בישין, מרעין ושאר הליסטים מן מפחד והוא בלילה יחידי המתהלך קטן ילד וכדוגמת לפחד.

ולתמכו, לסעדו לצדו  עומד שהקב"ה להאמין האדם  צריך וכן כלל , יפחד לא בודאי ימינו  ביד בו  אוחז 

נזק . שום לו  יארע  לא ועי"ז

להמבי"ט יב. אלקים' ב'בית איתא È·)מפורש ˜¯Ù ˘È¯ ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Ú˘) חדא יותר, הנשמעות תפילות שתי שיש  ,

ואידך  לצרה', תפלה  אדם  יקדים  'לעולם דאמרי והיינו  הצרה, עליו  באה  בטרם  האדם שמתפלל מה

ככתוב אחרים, על שהיא È)התפילה  ,·Ó ·ÂÈ‡).' רעהו בעד בהתפללו איוב שבות את שב 'וה '



אחרי  - הפרשה  æבאר

éøäå íéîåøîá äáäà äì ùé ìôù íãàî äúåçô
...íìåòä äéäå øîàù éî éðôì úìáå÷î àéä

àöìù øåäèä åñåîìå÷î úåðåáøãë íéøáãî ãîìå
íéø÷éòä ìòá(æ"èô 'ã øîàî)øàáúð øáãä äæ'

êìî åäé÷æç ïá äùðîá èøôáå ,äáøä úåîå÷îá
øåîâ òùø äéäù ,äãåäéâéìôäå äøîù éî äéä àìå

åá øîàð ë"ôòàå ,åéøçàìå åéðôì åäåîë ìååòá
(âì ,á íéîéä éøáã)'ä éðô úà äìéç åì øöäáå'

åúðéçú òîùéå åì øúòéå åéìà ììôúéå 'åâå åé÷åìà
'åúåëìîì íéìùåøé åäáéùéåéðù äæî åðãîìå .

,ãçàä ,íéøáãúéìëúá ììôúîä äéäé íà óàù
äìéôúä éãé ìò ãñçä ìá÷ì ïëåî ,äùðîë òåøä.
,äøöä êåúî óà úòîùð àéä äìéôúäù ,úéðùäå
ìò äøåî äæå ,'åâå 'åì øöäáå' áåúëä øîàù åîë
êøãîù ,åéàåøá ìò ú"éùä ãñç úâìôä ìãåâ
øö øùàë äúò éìà íúàá òåãîå' øîåì íéùðàä

ãñç õôç àåä ú"éùä ìáà .'íëìäèåùô åðéîéå
úòå úò ìëá íéáù ìá÷ì.'

êëì"÷åöæ ïîñç áééì éáø ö"äâä øàéáéììèá àáåî)

(àø÷éå ,úåøåàáåúëä úà(äë ,áë íéìäú)àì éë

òîù åéìà åòååùáå éðò úåðò õ÷ù àìå äæá.
äéä 'ïáø÷' éáâì øáåãî äéä íà àîìùá ,äù÷îå
àéáîä øéùòä ìù åðáø÷ù øîåì àðéîà àååä åæéà
éðòä ìù åðáø÷î øúåé íéáåùç úåîäáå íéøååù
.úìåñ èòîî äçðî åà äðåé éðá àìà àéáî åðéàù

äøåúä äúìéâ åìà 'úåáùçî'î é÷åôàì ,ïëàåàø÷éå)

(à áùôðå'ì"æç åùøãå ''äì äçðî ïáø÷ áéø÷ú éë
(:ã÷ úåçðî),äçðî àéáäì åëøã éî - ä"á÷ä øîà'

'éðôì åùôð áéø÷ä åìéàë åéìò éðà äìòî .éðòâéâéâéâé.
äáøîä ãçà' íéååù íäéðù äìòî éôìëù åðééäå
'äìéôú' ïéðòá íé÷ñåò åðàùë êà .'èéòîîä ãçàå
úåðò õ÷ù àìå äæá àìù øáãá ùé ùåãéç äæéà
éðòä úìéôú ïéá ÷åìéçå ùøôä åæéà ùé éëå ,éðò

øéùòä úìéôúìøúåéá ììôúî éðòäù íéîòô ,äáøãàå)

(åáø÷á øáùð åáì éøäù äðååë'éðò'ù ,åøåàéá àìà .
ì"æç åøîàù åîëå ,úòãá éðòì äðååëä ïàë øåîàä

(.àî íéøãð)øîåì áåúëä àáå .'úòãá àìà éðò ïéà'
éðòä úìéôú úà õ÷éù àìå ä"á÷ä äæá àì éë
äðååë éìáî úòã úøñåçî åúìéôú ìëùë ,åúòãá

íå÷î ìëî ,äá ïéà íééç çåø óàå ,äéåàøäæá àì
õ÷ù àìåéðôì äáäàá úòîùð åæë äìéôú óàå

...íéîåøî ïëåùãéãéãéãé

במדרש יג. ‰)איתא ‚ ¯"˜ÈÂ) קרבנות עולות אלף  אחד, ביום להקריב נפשו  שאיוותה המלך באגריפס מעשה

מלבד  נדבה  קרבנות שאר הכוהנים  אהרן בני יקריבו לא יום  שבאותו הגדול  הכהן ציווה  כן על לה'.

אל אחד עני הגיע  היום  אותו משך עולות. האלף  כל את להקריב הזמן יספיק  כך המלך, של  קרבנותיו 

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

למזבח הנני מקריב מהם  שניים  תורים . ארבעה צד ואני בעזרי אלוקי יום  בכל  וסיפר, חותך, אתה פרנסתי

חותך  אתה למזבח, התורים שני את מעמי תיקח  לא אם ועתה  פרנסתי. לצורך אני לוקח הנותרים ושניים 

באותו התורים . שני את והקריב הכהן לקח  תורים. ארבעה  הבורא לי יחיש לא למחר ושמא פרנסתי את

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

העולות... אלף  מכל  יותר אף לרצון עלו  לבו  בכל  שהקריבם  הלזה העני של

הרשב"איד. ענה  כך בבורא. אמתית ודביקות כוונה  מתוך התפילה  שתהיה הראוי שמן (·¯ÂÎ˙,כמובן,

(:È ˙Â„‚‡ È˘Â„ÈÁ' התפילה אצל  הרגליים  בכיוון צורך מה  אומתנו , על  החולקים מן אחד ש'שאלני מה על 

הוא  עמם  לבו, שיחפוץ  להיכן למרחקים  בהם  להלך לו נתונים  המה  איניש  דבר רגלייהו הנה כי וענהו,

עומד  שהאדם בשעה  אך הרחק . הרחק ופגע  מזיק  מכל בורח  הוא ובהם לבבו, הנאות לעשות מהלך

יכולת  מבלי הוא שעומד להכרה  להגיע  בכדי בהם . להלך יכול  ואינו  ככפותים רגליו את לכוון עליו בתפילה ,

הבוי"ת... לחסדי אלא נתון ואינו מזיק , מכל ולברוח לנוע
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לאדם הנדרשת  והחיות ההתחדשות  ענין – בהם וחי 

ïúùøôá(ä çé)íãàä íúåà äùòé øùà'éçå
íäá'÷ä 'ä"ìù'ä äá æîø ,'øòù)

(úåæéøæ - 'æ úåéúåàääøåú'ä úà íéé÷ì íãàä ìòù
'äåöîäåúåæéøæáå úåéçáùéùë ,íééúìöòá àìå

åéøáà ìë ãéáëîä ...úåáöòå úåìöò çåø íãàá
íãàä ìùåèåèåèåèúëñîá é"ùø ùøéôù ïéðòì áåø÷ ,

úåëøá(.àð),äëøá ìù ñåëá íéøîàðä íéøáãä ìò
é"ùø ùøéô ,'éç' ïäî ãçàå(éç ä"ã),à"÷ùéøô

æ"òìáìëäå ,åîòè âôåä àìå àéøá àåäù ,øîåìë .
íãàä ìò äùåã÷ä äøåúä úà éë .ãçà ïéðò
úåùãçúäá úåéçì - 'íäá éçå' ìù ïôåàá íéé÷ì

äãåáòå äøåúáæèæèæèæè.

óàìåëéáë åðúàî ù÷áî åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
äð÷æ úòì åðëéìùú ìàåéúååöî íéé÷ì àìù ,

àåä ïë äùåòäù ,äãîåìî íéùðà úåöîë äìéìç
êåúî àìà ,ì"çø ååâ éøçà äãåáòä úà ÷øåæë

תענית במס' Î.)איתא :ËÈ),לשתות מים  להם  היה ולא לירושלים לרגל ישראל כל עלו אחת פעם  ת"ר

ואני  רגלים, לעולי מים מעיינות עשרה  שתים  הלוויני לו  ואמר אחד אדון אצל  גוריון בן נקדימון הלך

עדיין  והגשמים  הפרעון, זמן ויבוא זהב. ככרות י"ב בעדם  לך אתן לאו  ובאם  פלוני, זמן עד לך אחזירם 

ועדיין  גדול היום עוד נקדימון, לו  שלח  זהב, ככרות י"ב לפרוע זמנך הגיע לנקדימון האדון שלח ירדו, לא

בין  שעת שהגיע  עד היום, במשך הדבר ונשתלש נשנה  וכך שירדו , מגשמים המעיינות שיתמלאו  ֵאפשר

ועמד  נתעטף המקדש , לבית נכנס גשמים, ירדו לא ועדיין לשקוע  נוטה  שהשמש  נקדימון וראה  הערביים ,

אלא  זאת, עשיתי אבא בית לכבוד ולא לכבודי שלא לפניך, וידוע  גלוי עולם  של  ריבונו  ואמר בתפילה ,

מיד  האדמה, פני על  לברכה  ומטר טל ותן אבקשך כן על רגלים, לעולי מצויין מים  שיהיו  עשיתי לכבודך

והותירו . במים המעיינות שנתמלאו עד גשמים וירדו  בעבים שמים נתקשרו 

וי"ל, ה ', בבית נפשו את לשפוך הלך אז  ורק היום סוף  עד גוריון בן נקדימון המתין מדוע  ביאור וצריך

לבו, מכל  התפילה תהא לא יום של בבוקרו מיד יתפלל שאם  וידע  לבו, קירות מעומק להתפלל  שרצה

המתין  לכך הטבע , בדרך עזים  גשמים שירדו אפשר עדיין – לחשוב מקום לו  יהיה תפילתו כדי שתוך כיון

המעיינות  את וימלאו  הגשמים שירדו אפשר אי הטבע  שבדרך בבירור ידע שאז  הערבים , בין שעת עד

ותפילה שבשמים, אביו  על רק  להישען ועליו  גשמים, שירדו העולם 'טבע' על לסמוך יכול  ואינו  יום, מבעוד

המעיינות. י"ב כל את שמילאו  ברכה  גשמי והביאה לטוב, פעולתה  פעלה  אכן כזאת

מרן טו . הילך שפעם העובדא ידוע והתלהבות, בחיות בהם' 'וחי לקיים  והמצווה ' ה'תורה כל  ועיקר

ומי  למאד, מתגבר שהקור עיירות באותן החורף  ימות היו והימים לנהר, בסמוך זי"ע הק' הבעש "ט

מתבונן  שהבעש "ט היאך התלמידים  ראו והנה  הים . בתוך ביבשה  שם  להלך אפשר שהיה עד קפאו  הנהר

הנהר  על  חורט  הערלים מן אחד ראיתי כי קרירות, של כוחה  הראיתם  אליהם, נענה אחמ "כ שם, בנעשה 

וערב שתי צורת ˜Ó‡)הקפוא „"ÂÈ Ú"Â˘ ,˘ÓÓ Ê"ÚÎ ‡Â‰Â), חיים מים – הנהר כמי טהור דבר לך  אין  והרי

זב וכל  צרוע כל  טומאההמטהרים מקבלים אינם  עצמם הם  ואף  ,(.ÊË ÌÈÁÒÙ), אפשר המים, 'קפאו' אך ויהי

חמורה  טומאה צורת  בהם להלהיב לחרוט ועלינו מ 'קרירות', ולהשמר להזהר לנו יש כמה עד ייאמר, לדידן .

שבשמים . אבינו קמיה  ליבנו לטהר נזכה ובזה  ולתורתו, לה' קודש' אש ב'שלהבת ונפשנו ליבנו

הירושלמיטז. מדברי שהוכיחו  ‡)יש ‚ ‰ÎÂÒ)דכתיב פסול ' היבש 'לולב מדוע  טעמא ÊÈ)שמפרש ÂË˜ ÌÈÏ‰˙)

אלא  - חיות מלא כשהוא מצוה המקיים אם ומה וחומר, קל  דברים והלא י-ה '. יהללו  המתים 'לא

י-ה', יהללו המתים 'לא משום  חובתו  ידי יוצא אינו  הוא, יבש שבידו  כאשר שהלולב ק"ו של בנו בן ק"ו

'לא  של חסרון בו שיש בודאי חיות , מבלי הוא, 'יבש ' הנוטלו שהאדם אלא חיות  ומלא ירוק הלולב 

יהללו'... המתים
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åðéðùã åðééäå ,äåöîä ìà õåøé áìä úçîùå äåãç
úåáà é÷øôá(á äðùî ã"ô)éåä ,øîåà éàæò ïá'õø

å ,äøåîçáë äì÷ äåöîìçøåáéë ,'äøéáòä ïîìò
àñéâ êãéàì åà äåöî øáãì ãéîú õåøì éãåäé
íìåòìù íäéðéáù äåùä ãöä .àèçä ïî çåøáì
àìå ,úåæéøæáå 'èéé÷ùéøô à èéî' åúãåáò äùòé

.åîå÷î ìò çåðì ùôçé

äðäå'úîà úôù'á øàåáî(è"îøú-æ"îøú åö úùøô)

úçðî ïáø÷ àéáîù èåéãä ïäë ïéáù ÷åìéçä
,äðåùàøä íòôá åúãåáòì êðçúîù äòùá ïéúéáç
äúåà éë .íåéå íåé ìëá åæ äçðî àéáîä ìåãâ ïäëì
ùé ,åëåðéç úòùá èåéãä ïäëì ùéù úåùãçúää
êëéôìå .åúãåáò úòùá íåéå íåé ìëá ìåãâä ïäëì
úîçî éë ,åîåéá íåé éãî ïéúéáç úçðî àéáäì åéìò
åìöà åàöîé àìå ãéîú åúãåáòá ùãçúé åúå÷ãö

.äìéìç úåðùééúä éðîéñ

äæáåàøôöá øîæä çñåð úà íéùøôî éúéàø
àúáùã(ïåéìò ì-à êåøá)'åëå úáù øîåùä'

ù÷úéà äæ ïéðòìã ,'úáçî ìò äçðîë åöøé ì-àì
ùãçì êéøö úáùå úáù ìëá éë ,äçðî ïáø÷ì úáù
íò ïáä úáù øîåùä' åäæå ,äçðîä úîâåã åúãåáò
àéîåã ùãå÷ úáùä úøéîù àäúù êéøöù 'úáä
äàáä â"äë ìù 'úáçî ìò äçðî' ïáø÷ì

.íåé ìë úåùãçúäá

àìåøùá ìù åúëéìä íà ,úé÷ãðåôë úðäë àäú
äîë çéååøäì éãë åé÷ñòå åúëàìîì íãå
ù"ë ,úåáäìúäå äçîù êåúî úéùòð óñë éøéâøâ
íéëìîä éëìî êìî ìù åàáöá ùãå÷ä úãåáòù

áìä úçîùå ÷ùç êåúî úåéäì äëéøöæéæéæéæé.

,úîàáåY íìåò ìù åòáè àåä êë÷å÷æ íãàäù
'íéùåãéç'ì(ñòééð Y úåùãç)åúåéç éãë,

äîå áåè äî åúãåáòå åúøåúá íúåà àöîé íà

זי"ע נזר' ה 'אבני הרה"ק  של  קדשו דברות וראה נא ˜È"‚)הבט ˙Â‡ ÌÈÚÂ¯‰ ¯È·‡) הדחקות 'כל הטהור בלשונו

הוא רח"ל , העולם  בכל  לישראל שיש  כאדם והצרות הגמרא שלומדים בשביל לישןהכל שרוצה

לשוםשלופעדיג יחסר שלא בדבר ערב הוא היה  חיות, עם הגמרא ולמדו  לו , מצייתי העולם היה ואם  ,

פרנסה '. ישראל 

בענין משפטים  שבפרשת צחות, בדרך אומרים חסידים ושמחה, חדוה מתוך לימודו יהא בור אולם

כתיב Ï„)המזיק ,‡Î ˙ÂÓ˘) אזי כמת חיות ונטול  בהתיישנות לומד האדם  שאם בא, ולרמז לו', יהיה  'והמת

להיות שיגדל  והתלהבות.בור ברור חשק מתוך ללמוד צריך בדמו  נבלעת התורה שתהא כדי כי הארץ, ועם

ממאה יותר אחד יום משך גמורה  במסירה  אדם של לימוד ששקול אומר היה זי"ע  איש ' ה'חזון הגה"ק 

במסירה שלא ˆÊ)ימים  'ÓÚ ‡"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ· ‡·Â‰).

ידיו,יז. במשלח  ברכה  ראה  ולא מאד דחוקה  היתה  שפרנסתו  ישראל  מארץ  ואביון עני ביהודי מעשה

וכאשר  שנים כמה למשך הצורפות במלאכות שם לעסוק תימן, לארצות רחוק  לנדוד החליט לו בצר

אחר  הארוכה לדרכו יצא למעשה, המחשבה  ומן רווחה, חיי לחיות לביתו יחזור הגון כסף סכום  יצבור

פרוטה וצירף אפים  בזיעת עמל  תימן בארץ  שהותו ימי כל  במשך משפחתו . ובני מאשתו  רשות שקיבל 

הגם והנה  זהב, דינרי אלף  מאה של  מכובד סכום  באמתחתו לו הצטבר שנים  שלש שבתום  עד לפרוטה 

ביתו לבני מעותיו  את לשגר מאד רצה מלאכתו , לסיים כדי שנתיים או  שנה  לעוד להתעכב בדעתו שהיה 

כן  ועל  להכא מהתם  מצויות שיירות היו לא ההם בימים אך רעב, מחרפת וסובלים  ציון בערי היושבים

הקודש, בארץ  לבקר הנוסע  התושבים אחד על שמע  זמן לאחר הכסף , צרור את לשלוח מי עם  מצא לא

את  האיש שמע  משפחתו, לבני וימסרם הכסף  צרור את ליטול  ממנו וביקש אליו  ניגש רבה בשמחה

שכר  עבור הכסף  מסכום  עשירית דורש  הוא אך שליחותו למלאות ומזומן מוכן שהוא והשיב בקשתו 

שלא  מפורשות לו  הבהיר האיש אולם ממנו , דורש שהוא המופרז הסכום  על  מאד התפלא הלה טירחא,
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'íéùåãéç' øçà ùôçì åôåñ åàì íàå ,íéòð
.åøåáò íééåöø íðéàù úåîå÷îá

ãåñéáò"éæ øôåñ í"úçä ÷"äøä øàéá äæ'ééò)

(äàø 'äùî úøåú'á÷åñôä úà(çë-æë àé íéøáã)

íëé÷åìà 'ä úååöî ìà åòîùú øùà äëøáä úà

àì íà äìì÷äå .íåéä íëúà äåöî éëðà øùà
àì øùà íéøçà íé÷åìà éøçà úëìì ...åòîùú

íúòãéì"æç åùøã ,äðäå ,(æè åë íù é"ùø 'éò)íåéä'
êéøö äøåàëìå .'íéùãçë êéðéòá åéäé íåéå íåé ìëá -
òåãî úåùãçúää ïéðòá øáåãî áåúëä íà ,øåàéá
úåùãçúää úòéðî øåáò éëå '...íà äìì÷äå' øîà

ממנו יגבה שלא ממנו  וביקש  עמו  להתווכח  הלה התחיל בראשו , כגמולו לו ישלם  אם  כי הכסף  את יטול 

לשלם מוכן שהוא ואמר בלשונו פלט מאומה  לו לוותר מוכן אינו שהוא משראה אך כך, כל גבוה סכום

תיכף הסכים  השליח  כן מששמע ובמחסור, ברעב המתייסרים ביתו לבני הכסף את ימסור רק שירצה  כמה 

למחזיק מוסר פלוני בן פלוני 'אני לישנא בכהאי מפורשות הכתב על הדברים את העלו  ואף  להצעתו,

שירצה '. כמה ביתי לבני שימסור כדי זהב, דינרי אלף מאה של  סכום  זה  שטר

לו אמר שהרי בחשבונותיו, לחשב התחיל  בדרך ובהיותו  רב שלל  כמוצא השליחות על שמח השליח

מן  מחצית להם יתן אם יספיק כן ואם שירצה, כמה משפחתו לבני לתת שבידו מלא בפה  הממון בעל

להם יתן מדוע  עצמו  את ושאל בהרהוריו  המשיך אז אך הסכום, חצי אצלו  להשאיר אומר וגמר הסכום ,

סר  ישראל  לארץ בבואו  לפיכך לעצמו , הכסף צרור כל  את להחזיק  בידו  יש  הדין מצד הלא הרבה , כך כל

הוא  מדוע בפניו תמהה אשתו וכאשר בלבד, זהב דינרי אלף  של סכום ביתו  לבני ומסר האיש  של לביתו

תשעים לעכב התכוון ובזאת כהווייתן, דברים לה  וסיפר מכיסו , השטר את הלה  הוציא כזה, סכום  לה  נותן

עליה עברו  שהרי צער, מרוב נפשה  את ידעה לא האומללה  האשה לעצמו , הגדול מהאוצר חלקים  ותשעה

לעתיד  חלקה מנת שתהיה  הרווחה  עם הזמן כל  מתנחמת היא כאשר מנשוא, קשות תמימות שנים שלש 

כל את לעצמו  שנטל זה רשע  ידי על  עמלה מכל נקיה יצאה  עתה  וזה הים , ממדינת בעלה  יחזור כאשר

וסיפרה זצ"ל  אלפנדרי אליעזר שלמה רבי הסב"ק אל  הלכה ובצערה השנים, במשך בעלה  שצבר הרב הכסף

האיש את הסב"ק הזמין מיד באכזריות, עמלם  כל  את מהם  עשק שפלוני איך הדברים, השתלשלות לו

ברורים, דברים כתוב שבשטר נחושה  ובמצח  זקופה  בקומה הצטדק הלה אולם  הזה , הדבר על אותו ושאל 

האשה ועל לא, ותו  זהב דינרי אלף  לה למסור בטובו  מוכן והוא לאשה , לתת כסף  כמה להחליט שבידו

סכום לה  לתת שהסכים על לו בשטר להודות הגרש "א עיין מכך. פחות אף  לה ליתן בידו  היה  כי זה,

משפט . ולבוקר למחר, אליו שיחזרו  מהם  ביקש ואז  ממושך, לזמן

דינרי  באלף  יסתפק  והוא האשה, לידי הסכום כל  את להעביר השליח שחייב הסב"ק  פסק ממחרת ויהי

מעוות  פסק  הלא לאמיתו אמת דין זה  וכי הזה, כדבר יתכן שלא וצעק , השליח  נזדעק טירחא, לשכר זהב

בחכמה לו והשיב הסב"ק  נענה כרצונו, טירחא שכר לעצמו  ליטול שבידו ידו בכתב חתם  הבעל  הרי הוא,

ביתי לבני 'שימסור - בו כתוב ותמצא השטר, בלשון היטב שירצה 'עיין שאתהכמה הסכום שאת היינו ,'

להחזיק שבחרת וכיוון לעצמך, וטול קח  השאר ואת ביתו, לבני ותעביר תמסור לעצמך להחזיק רוצה

מלא  את למסור עליך כן ואם רוצה ', 'שאתה  הסכום  שזהו נמצא זהב דינרי אלף  ותשע  תשעים לעצמך

איתתא, דההיא משפטה  כאור שהוציא הסב"ק של חכמתו  להפליא שיש ממה ולבד להאשה ...'. זה  סכום

מה וכפי כרצונו בעוה"ז  להתנהג האדם את מפתה שהיצה "ר השי"ת, בעבודת גדול  לימוד עוד כאן יש 

חשקו עיקר ואת הקב"ה, את לעבוד איך מזה ללמוד ועליו  תחכמנו , מאויבי כי האמת אך תאב, שלבו 

אבות  בפרקי ששנינו  וזהו גשמיים , בענינים יתעסק וב'שיריים ' המלכים , מלכי מלך לעבודת ימסור ורצונו 

(„ ‰�˘Ó ·"Ù).'רצונך מפני אחרים  רצון שיבטל  כדי רצונו, מפני רצונך 'בטל
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øîåì øùôà êàéä ,ãåòå ,íãàä ìò äìì÷ àåáú
áúëðù äòùá úåùãçúää ïééðò ìò àéä äðååëäù
ïî íúøñå ...åòîùú àì íà ...äìì÷äå' àéãäì
êéøö ãåò .'íåéä íëúà äååöî éëðà øùà êøãä
éøçà úëìì' øîàì ÷ôéñ äéä àì òåãî ,øåàéá
.'íúòãé àì øùà' óéñåäì êøöåäå 'íéøçà íé÷åìà

àìàåùôð äàöî àìù ïååéëîù ,ìéòìãë åøåàéá
äëìä ë"òá ,äøåúá 'úåùãç'á ä÷åôéñ éã
àìù äãåáò Y 'äøæ äãåáò' íå÷îá ä÷åôéñ ùôçì
øáãä íöòù ,àöîð .åì àéä 'äùãç'å äðä ãò øéëä
íøâ àôåâ äæ 'úåùãçúä'á úååöîå äøåú íéé÷ àìù
.êë ìë ùðòð ïëìå .äøæ äãåáò ãåáòì êìéù åì

על להשפיע השבת סגולת  - הברכה מקור היא כי
שפע דיהאדם בלי עד  ברכה

ïúùøôá(ì æè)øàáúð ïàë ,'øôëé äæä íåéá éë'
ìàøùé éðáù íéøåôéëä íåé úìåãâ
.ìëä ïåãà éðôì íéöåøîå íéëæå íéé÷ð åðîî íéàöåé
êëì 'äôöîå áùåé' úåéäì êøåö ïéà úîàá ìáà
ä"á÷ä åðì ïúð 'äáåè äðúî' éë ,äðùì äðùî
åðéáà åðì äöøúî úáùå úáù ìëáå ,äîù úáùå
úçðî'ä áúë êëå .ùîî íéøåôéëä íåéáë íéîùáù
ë"äåé úãøç ø÷éò ìë àìäå' .ì"æå ,äîã÷äá 'úáù
åéìò øùà ,äøôëå äçéìñ íåé àåäã íåùî àåä

,'øôëé äæä íåéá éë' øîàðä"á åðì ùé àìä ë"àå
ìë åðééäã ,äðùá íéøåôéëä éîé íéùéîçî øúåé

úåúáùäñ"ùä éøáãì ïééöîå ,'(:çé÷ úáù)ìë'
äøæ äãåáò ãáåò åìéôà åúëìäë úáù øîùîä

æ"èä øàéáå ,'åì ïéìçåî ùåðà øåãë(áîø ïîéñ ç"åà)

àìá äìéçîì äëåæ úáù øîåùä ïéà éàãåáã
úáù íãà øåîùé íàù ,øîåì íúðååë àìà ,äáåùú
úåúéîå úåúéøë ìò óà äáåùúá áåùéå åúëìäë
÷øîì éãë äúéîå íéøåñé ìåáñì êøèöé àì ,ã"á
úøôëì äëæé úáù úøéîù øëùá éë ,åéúåðååò

,'úáù úçðî'ä çéëåî äæ éôì .úåðååòúøéîùù
íéøåôéëä íåéî øúåé úøôëî úáùíåé éáâ àäã ,

í"áîøä ÷ñô íéøåôéëä(ã äëìä à ÷øô äáåùú úåëìä)

,íéøåñé àìá ã"á úåúéîå úåúéøë ìò øôëî åðéàã
.íéøåñé éìáî óà åúáùúá åì øôëúî úáùá åìéàå

êëåíàù ì"öæ ïé'æåìàååî íééç éáø ïåàâä øîà
úáùä úàø÷ì ùôðáå çåøá íéððåëúî åéä
íîöò úà íéðéëî íìåòäù úåðëää ïúåàá
úà úáùá ùéâøäì íéëåæ åéä ô"ëäåé úàø÷ì

,ô"ëäåéã àéîåã ìåãâä øåàäíåé åðì ïéàù àöîð
íéùéîç àìà ,äðùá úçà íòô ÷ø ùåã÷ä

äðùá íéîòô íéúùåçéçéçéçé.

÷"äøäååøîà äðäã ,øîà ò"éæ 'äãåáò ãåñé'ä
åøîàù ì"æç(:é úáù)ä"á÷ä åì øîà'

,äîù úáùå éæðâ úéáá éì ùé äáåè äðúî ,äùîì
'íòéãåäå êì ,ìàøùéì äðúéì ù÷áî éðàåèéèéèéèé,

÷"áùä úà ä"á÷ä ãéøåäù ,íéðéáî úåèùôáå
àìà ,ïë åðéà úîàä êà ,àîìò éàäá åðì äðúðå
íñéðëîå ìàøùé úà äìòî ä"á÷ä äæ íåéáù

åéæðâ úéá éëëåúìäìåò éãåäé ìëù àöîðå ,
åéúåøöåàáå åúöéçîá úåéäì úáùä íåéá äìòúîå

היצר יח. זה  שהשטן בשלימות, השבת קדושת את כהוגן מחשיב האדם  אין ההרגל  מחמת ולפעמים

בשבת  תשלומין לו  יש  שהרי כדבעי השבת יום את לנצל  כ"כ  להתאמץ  צריך שאינו  אותו  מפתה  הרע

האדם ועל  עצמה , בפני קדושה היא ושבת שבת כל כי המה , בטלים שדברים פשיטא והנה  הבאה,

להכשילו . מנסה שהיצה "ר ההרגל ברגשי ח"ו  להיטבע  ולא בשבתו שבת מידי להתחדש 

'מתנהיט . קראה  הקב"ה  שהרי מהשגותינו, יותר הרבה גבוהה  השבת וקדושת שגדולת נלמד ומכאן

עשרו לפי ואחד אחד כל  אצל נמדד טובה ' 'מתנה  להיקרא המתנה  שחשיבות וידוע  [וכמוטובה',

˜ËÈ)שאמרו  עניים(·"˜ מתנת בהלכות הרמב "ם  ופסק לצדקה, מועט דבר רק  מאשה לקחת  ‰È"·)שמותר Ê"Ù)וכמה'

ועניותן'] הבעלים עושר לפי הכל שלהן מועט שהשבת הוא ואומר מעיד שלו שהכל הקב"ה  כאשר כן ואם  ,

מאד. עד היא טובה  שאכן ספק  שום ללא ובטוחים סמוכים  להיות לנו יש טובה ', 'מתנה היא
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åðéìò äîåù ïëì .ìåëéáë íéëìîä éëìî êìî ìù
úáùä íåéá íéùåòù åðéùòî ìò çéâùäìëëëëéøäù ,

åãáì àåäå åé÷ñòå åéúåòåðúå íãàä úáéùé ïéà'
êìî éðôì àåäå åé÷ñòå åéúåòåðúå åúáéùéë ,åúéáá
íò àåäå åðåöøë åéô úáçøäå åøåáéã àìå ,ìåãâ

'êìîä áùåîá åøåáãë ,åéáåø÷å åúéá éùðàïåùì)

(à à ç"åà ò"åùá à"îøäìà íãàä íéùéùë ïëù ìë ,
ìù íééîéðôä íéøãçáå éàååâ éúáá ãîåò àåäù åáì
,åãåáë õøàä ìë àìî øùà ä"á÷ä ìåãâä êìîä

.åéùòîá äàåøå åéìò ãîåò àåäå

äðäáéúë(ä-á åð äéòùé)úàæ äùòé ùåðà éøùà'
,'åâå åììçî úáù øîù äá ÷éæçé íãà ïáå
ìãáä øîàì 'ä ìà äåìðä øëðä ïá øîàé ìàå
õò éðà ïä ñéøñä øîàé ìàå ,åîò ìòî 'ä éðìéãáé
úà åøîùé øùà íéñéøñì 'ä øîà äë éë ,ùáé
,éúéøáá íé÷éæçîå éúöôç øùàá åøçáå éúåúáù
íéðáî áåè íùå ãé éúîåçáå éúéáá íäì éúúðå
øàéáå .'úøëé àì øùà åì ïúà íìåò íù úåðáîå
ìòá ì"öæ ùéìòñî à÷ìòîù ìàåîù éáø ïåàâä
äðäã ,àìôð ïôåàá åìà íé÷åñô 'íééçä øåøö'ä

åîéé÷ù íäéúåáà øëùá íéðáä íéìëåà äæä íìåòá
íéðáä àáä íìåòá ,êãéàì ,íéáåè íéùòîå úååöî

íäéúåáà úà íéëæîïéøãäðñ àáà äëæî àøá ù"åîë)

(.ã÷'ìëàð äî' ïåòèì 'øâ'ì äðòè íå÷î ùé äæ éôìå ,
øùôà ïë åîëå ,úåáà úåëæ åì ïéà éøäù ,æ"äåòá
àìù àáä íìåò éáâì äîåã äðòè ñéøñä ïòèéù
ãéìåäì ìåëé åðéàù øçàî àáä íìåòì úåëæì ìëåé
äåìðä øëðä ïá øîàé ìàå' áåúëä øîà äæì .íéðá
øîåìë Y 'åîò ìòî 'ä éðìéãáé ìãáä øîàì 'ä ìà
ë"åîë .äæä íìåòá ìëåà ïéàî ÷ãö øâ øîàé àìù
äëæà äîáå 'ùáé õò éðà ïä' ñéøñä øîàé ìà
íéñéøñì 'ä øîà äë éë' - òåãîå .àáä íìåòì

éúåúáù úà åøîùé øùàéúéáá íäì éúúðå ...
ïúà íìåò íù úåðáîå íéðáî áåè íùå ãé éúîåçáå
àîéé÷ ìù òøæ åì ïéàù ô"òàã ,'úøëé àì øùà åì
äëøáä øå÷î àéäù úáù úøéîù éãé ìò äëæé
åúøùì 'ä ìò íéåìðä øëðä éðáå' ïëå ,àáä íìåòì
íéøâä åìà 'íéãáòì åì úåéäì 'ä íù úà äáäàìå
åììçî úáù øîåù ìë' éãé ìò äð÷ú ïë íâ íäì ùé
àìå ,úåîìåò éðùì íéëåæ äæá éë ,'éúéøáá íé÷éæçîå

.àááå äæá äîåàî íäì øñçé

יקריםכ. בגדים  כמה שהזמין גדול  לעשיר משל , בדרך כדרכו  זצ"ל מדובנא המגיד כן הסביר שאת ביתר

את  לסיים הספיק שלא החייט  התנצל  הבגדים את לקבל  בנו  עם הגיע  כאשר אך הקטן, לבנו ונאים

הסכים מלאכתו, את לסיים שיוכל כדי קצר זמן עוד שימתינו  ממנו  ביקש  כן ועל  העליון, המלבוש  תפירת

מלבושיו שאר את ללבוש לו  שיתן מאביו דרש  ובהתרגשותו להמתין, רצה לא הילד אך לחכות העשיר

ובשמחה המלבושים  את הילד קיבל וכך לו, לסרב יכול היה שלא עד הבן על  האב רחמי וגברו  החדשים,

ברפש לכלכם ואף מלבושיו  על  לשמור נזהר היה  לא ילדים של  כדרכם  בחוץ . חבריו  עם לשחק  הילד הלך

שלא  על  האב שמח  שעה  באותה  ראש, ועד רגל  מכף ומטונף מלוכלך היה  אביו אל חזר וכאשר וטיט ,

ביקש אך האב לו  מסרו חביבותיה ומחמת טינוף, לידי בא לא עי"ז  כי העליון, המלבוש את עדיין לו  נתן

זה . בגד גם ללכלך שלא זהיר יהא שלכה "פ ממנו 

ועוד  השישי, ביום נברא והאדם  המעשה  ימי בששת העולם את ברא שהקב"ה  הנמשל, את והסביר

מילי  הני אך הבריאה, כל את וקלקלו  פגמו בזה  כאשר הדעת עץ  מן ואכלו וחוה  אדם  נכשלו  יום  באותו

הקב"ה מצווה  לפיכך רבב, שום בלא בשלימות נשאר קודש השבת יום  אבל  המעשה ימי (˘ÂÓ˙בששת

È ‡Ï(‚ אלא ח"ו , עוונות בפגמי ללכלכם ולא ומצוחצחים , נקיים להשאירם תשמורו' שבתותי את 'אך

מלכי  מלך של  גנזיו  מבית שקיבל  הטובה המתנה על וישמור טובים ומעשים  במצוות האדם יעסוק

הקב"ה . המלכים 



אחרי  - הפרשה  âéבאר

ישראל בני חשיבות  – עבודת לרצון ותהי
ועשה בקום היצר  עם  במלחמתם

ïúùøôá'äì øéòù'ä éáâ áéúë(è æè)'åäùòå
àì ìæàæòì øéòù éáâ åìéàå ,'úàèç
øîàå ,äæî äæ äðúùð äîå ,äééùò ïåùì åðéöî
,ïðéæç àëäîã ò"éæ øàîèàñî ìàåé éáø ÷"äøä
úåöøúäì Y 'äì ïáø÷ áéø÷äì íãà äöåø íàù
,åîå÷îî íå÷ì ,äùòî úåùòì åéìò ,åéðôì
äùåã÷ì áø÷úäì äëæé äæáå åøôòî øòðúäì.
éãë äùòú ìàå áùá éâñ àøçà àøèñá ë"àùî
ùéà ìëì ìåãâ ãåîéì äæå .íåìùå ñç ìæàæòì òéâäì
åçåë ìëá ìåîòìå òâééúäì ùé úåáøù ,ìàøùéî
äúà ïéàå ,íéáåè íéùòîå úååöî íåé÷å úééùòá
ìåèéáä éë ,úçà äòù åìéôà äðîéä ìèáéì éàùø

å"ç ïåãáà ãéì íãàä úà àéáäì ìåìòàëàëàëàë.

åðééäååðéðùã(:äô àîåé)úà øäèî äå÷î äî'
,'ìàøùé úà øäèî ä"á÷ä óà ,íéàîèä
úøäè úà åîéã òåãî øåàéá êéøö äøåàëìå

ìàøùéäå÷îìàìåïééòîìúøäè éøäå Y
äå÷îä úøäèî øúåé äìåãâ äøäè àéä ïééòîä

(â ,è äùøô éðéîù úùøô éøôñ 'éò)÷"äøä øàéá .
úéùàøá éîé úùùî àøáð ïééòîäù ,øàîèàñî
ë"àùî ,íãà éðá ìù íéôë úãåáòá äùòð àìå
,íãà éðá ìù íúòéâéá äùòðå øôçð äå÷îä øåá
òâééúäì íãàä áééç ùôðä úøäèá éîð éëäå
,åùôðá äøäè éðåðéâå äùåã÷ éðéðò úåð÷ì éãë
øäèî ä"á÷ä óà' éðú÷ã àôéñì äëæé æà ÷øå

ë ,'ìàøùé úàçúô íãàä çúôéù øçàì ÷ø é
åçúôë åì åçúôé æà äòéâéá èçî ìù åãåçë

ìåãâ íìåà ìùáëáëáëáë.

זי"עכא . מבארדיטשוב יצחק  לוי רבי הרה"ק  אמר המוסר ÌÈËÂ˜ÈÏ)בדרך ,Á"Ó„�‰ 'ÈÂÏ ˙˘Â„˜'· ÒÙ„�מה( על

חז"ל  ËÎ.)שאמרו  ‰ÏÈ‚Ó) בבתי והנה  ישראל', בארץ להיקבע שבחו "ל מדרשות ובתי כנסיות בתי 'עתידין

שעיקר  אע"פ  לירושלים  ולעלות לעבור עתידים והם וערבית, שחרית שמע קריאת וקורין מתפללין כנסיות

הראשונים  נחלקו  התפלה  ˘Ì,חובת Ô"·Ó¯‰ ˙Â‚˘‰Â '‰ ‰ÂˆÓ Ì"·Ó¯‰Ï '˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ'·Â ,‡"‰ ‰ÏÙ˙ 'Ï‰Ó ‡"Ù Ì"·Ó¯· ÔÈÈÚ)

(‚Ï˙ ‰ÂˆÓ 'ÍÂ�ÈÁ‰ ¯ÙÒ'· Ú"ÚÂ בגמרא פליגי שמע קריאת מצות עיקר וכן מדרבנן, או מדאורייתא חיובה  אם

(.‡Î ˙ÂÎ¯·)ישראל של מגוריהם בתי שגם וחומר, בקל ללמוד יש ומזה מדבריהם , רק או  התורה  מן היא אם 

מזוזה, כגון למאות, מדאורייתא עשה מצוות בהם מקיימים  ישראל בני בבתי שהרי לאר"י, ויעלו  יעברו

ישראל . לארץ שיעברו כ"ש  וא"כ לעניים , צדקה ונתינת המזון ברכת

בשלמא  ישראל , לארץ להעבירם  שיצטרכו אלו  בתים של  חשיבותם תהא ומה  בצע  מה להבין, וצריך

בעלמא  בתים אבל לבוא, לעתיד ישראל  עבור ותפילה תורה  של  כבתים ישמשו  מדרשיות ובתי כנסיות בתי

עם יהודי לוחם  מגוריהם  בבתי כי זי"ע , מסאטמאר יואל  רבי הרה"ק  אמר ובקדושתו  עמהם , יעשו  מה

אמרו  שהרי המשיח , בימות המציאות יקר יהיה  זה  ודבר הרע, �·.)יצרו  ‰ÎÂÒ) את ישחטו  לבוא שלעתיד

ידוע והלא המות, ÊË.)מלאך יהיו(·"· לא ההם  שבימים וכיון המות', מלאך הוא הרע יצר הוא שטן 'הוא

תפארת  למזכרת יהיו הם כי ביותר, חשוב כדבר ישראל של הבתים  יהיו  לפיכך היצר כנגד מלחמות עוד

וניצחום . יצרם עם  לחמו  הזה שבמקום  ישראל בית כרם 

הבאה ' 'לשנה בגלות הכא' 'השתא - פסח ' של  'הגדה בנוסח שאומרים מה ופרח  בכפתור פירש ובזה 

לזאת  לבוא, לעתיד הללו לבתים תהיה חשיבות איזו  תאמר ואם דישראל ', 'בארעא יהיו שהבתים נזכה 

וגונדא  השטן מן חורין' בני הבאה  'לשנה  ואילו ביגיעה , היצה "ר עם  מלחמות לנו ויש עבדי' 'השתא קאמר

יהיו ואלו  ועמל, יגיעה  מתוך ה ' רצון עשו שבהם מפני אלו  לבנינים מיוחדת חשיבות תהא וממילא דיליה,

רב. ומפז מזהב חשובים 

מתקרב כב. הבורא אדרבה  – הבורא אהבת הימנו  סרה לא 'נפילה' במצב עומד כשהוא שגם היטב וידע

זי"ע  הק' החיים ' ה'אור של וכמאמרו  טינוף, שמץ מכל לנקותו כביכול  ÂÁ·¯אליו ,‰"Î 'ÓÚ 'ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡Ó')
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מן  למעלה ישראל בני  חשיבות  - נסותך  למען
עוברים שהם  הנסיונות ע"ש המלאכים

ïúùøôá(æé æè)ãòåî ìäåàá äéäé àì íãà ìëå'
åùøãå ,'åúàö ãò ùãå÷á øôëì åàåáá

ì"æç(á ä àîåé éîìùåøé)éúàãìëåéëàìî úåáøì
íéçëåð úåéäì øåñéà øñàð íäéìò óàù ,úøùä
.åúàö ãò ùãå÷ä ìà ñðëð ìåãâ ïäëäù äòùá

'äùî çîùé'ä ÷"äøä áúë íéøáãä øåàéááå'øô)

(íå÷îä äéäå ä"ã äàøñðëéì íéìåëé íðéà íéëàìîäù
äðùá úøçáåîä úòá íéùã÷ä ùãå÷á íéðôìå éðôì
éãé ìò êëãæðù' â"äëä ÷ø éë ,ùåã÷ä íåé äæ

åúøéçáìò øáâúäå åéúåðåéñðá ãîòù åðééä ,'áåèá
,íéùã÷ä ùãå÷ì ñðëéäì ìåëé åãáì àåä ,òøä åøöé
àì òøä øöé àì íäá ïéàù íéëàìîä ë"àùî

äàðù àìå äàð÷(? úáù)åæ äìòî íäì äøñç
íäì ïúéð àì ë"ò ïåéñðä ìò úåøáâúäå äãéîò ìù

.'íéùã÷ä éùã÷' éëëåú ìà ñðëäììòù ,ïàëîå
äâøãîì úåìòúäì äëåæ ïåéñð úòá úåøáâúää éãé

'ä êàìî ìùî øúåé ääåáââëâëâëâëàø÷ð àîòè éàäîå ,
ì"æç ïåùìá ùã÷îä úéá(ãåòå :ë ïéøãäðñ)úéá

äøéçáäíéðäëä íéáåùç áåèá 'åúøéçá' ù"òù Y
.ùã÷îä úãåáò ãåáòì

(Ï"ˆÊ Â˜�¯Ù ‰ÓÏ˘ '¯ Â„ÈÓÏ˙ È"Úהכתוב ËÈ)על  ‡Ï Â‰ÈÓ¯È) דברי מדי כי שעשועים , ילד אם אפרים לי יקיר 'הבן

שאינו ריח  מאדם כשנודף העולם מדרך כי ה'', נאום  ארחמנו  רחם לו מעי המו כן על עוד, אזכרנו  זכור בו 

שאין  בלבד זו לא אז  שהרי קטן, מתינוק  בא כשהריח הדברים  פני כן לא ממנו, סובביו כל מתרחקים  טוב

וטינוף, לכלוך מכל לנקותו  יתירה  וחיבה באהבה  לקראתו  ירוצו אדרבה אלא מאתו , הוריו  את מרחיק  הריח

ונקיות  בטהרתו  לנולהעמידו אומר כן וכמו  את אבינו ו, ח "ו הבאשתם אם  אפילו רחומי, בני שבשמים ,

שאתם  מכיוון וחטאים , בעוונות אפרים ריחכם  לי יקיר אתם ה'בן' עדיין לכן שעשועים , הקטן ילד כתינוק

הכתוב שמסיים וזה במצבו, חילוק  שום  ללא ועת, זמן בכל בו משתעשעים  זכור שהוריו  בו דברי מדי כי

עוד תדיראזכרנו ימצא בו  מצב בכל ה', נאום ארחמנו .רחם

זי"ע מזוועהיל שלמה רבי הרה "ק אמר זה  ˙Â„ÏÂ˙)כגון '¯Ù '˜È„ˆ „ÂÒÈ'· ‡·Â‰ ,ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó)הכתוב (·¯‡˘È˙על 

(ÂË ,ÊÎבנה עשו בגדי את רבקה בנההגדול'ותקח  יעקב את ותלבש קורא הקטן... מדוע יפלא, ולכאורה ,'

כי  הביאור, אלא מועטת. שעה  אם כי ממנו  גדול היה  שלא בזמן 'גדול' ולעשו 'קטן' אבינו ליעקב הכתוב

בן וחיבהקטןכשנצרך אותו ומנשקים מחבקים אלא נקי, הוא כמה עד אותו בודקים  אין לתמכו , סעד

בבן אך לו , נודעת יעקב גדוליתירה  כי 'קטן', אבינו יעקב את כינה ולכן מאתו. מתרחקים  הכל המלוכלך

מלוכלכים כשהם אף  שיהיו, מצב בכל ומנשקם  מחבקם  מקרבם אשר שבשמים  אביהם בחיק  ינוחו ובניו

כי  מושיעם ואינו מתרחק  הוא מהם כי 'הגדול ' הכתוב כינה  עשו בני הנכרים את ואילו  העוונות, בכתמי

הם .. מלוכלכים

באבותכג. דמתניתין התנא שנקט הטעם  כתבו  טעמא האי Î·)מחמת בלשון (‰ אגרא' צערא 'לפום לומר

בתוס' מבואר דהנה  הקודש, בלשון נשנית המסכתא שכל הגם  ‰È‰)ארמי ‰"„ .‚ ˙ÂÎ¯·),העולם 'אומרים

יבינו שלא תרגום , בלשון נתקן כן על  הוא גדול ושבח  נאה שתפלה לפי ארמית, בלשון קדיש אומרים  לכך

È·:)[כמאמרם המלאכים  ארמי](˘·˙ בלשון מכירין השרת מלאכי 'לפוםשאין אמר נמי והכי בנו ', מתקנאין ויהיו

בישראל . יקנאו שלא כדי יודעים אינם  שהם בלשון אגרא' צערא

שלש למלאכים  אבינו  אברהם  נתן למה  צחות, בדרך טעם נותן היה זי"ע  מטאלנא דוד רבי הרה"ק 

היום  כחום אצלו  באו  כאשר בחרדל  ÂÙ:)לשונות Ó"·)זה הרי האכילה ובשעת הוא, חריף  מאכל חרדל  כי ,

גדולה ודם  בשר אדם בני של  שמעלתם למלאכים , לרמז אברהם שרצה  מה וזה  הלשון, את דוקר כעין

ועליו פיו  בחרצובות דוקרו חבירו כאשר הקשה ההרגשה  את מעולם  הרגישו לא הם  כי מהם, יותר

כדוגמתם . מעלתם אין לכן ודם  בשר דוגמת נסיונות להם שאין וכיון לו , מלענות להתאפק
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áúë'úîà úôù'ä(ä"îøú úðù àøàå úùøô)äðäã
ìàøùé éðáù íéáåè íéùòîå úååöî íåé÷ é"ò
ãéçé ãçà àåäù ä"á÷ä ìò íéãéòî íä éøä íéùåò

øîàðù åîë ,åúìá ïéàå ãçåéîå(é âî äéòùé)íúà'
åôéñåä åéøáãìå ,''ä íàð éãò,åéøáãá æîøð ïåéòøä ø÷éòå)

(ù"éòïì àîéé÷ úåãò éðéãá äðäã ,(.àî ïéøãäðñ)

äîéæäì ìåëé äúà éàù úåãò'ùéçëäìå êéøôäì]

['íúééä åðîò' úðòèá ,úåãòä,'úåãò äðéàéîð éëäå
ìù åãåçééå åúåðãà ìò íéãéòî ìàøùéù åæ úåãòá
øåùéîë åéðôì ìëä íà äáåùç úåãòä ïéà ,ä"á÷ä

ìåìòù ïåéñð íå÷îá äáøãàå ,éùå÷ íåù àììå
äøùë úåãò íãàä ãéòî æà å"ç äîæä éãéì àåáì

åðå÷ ïåöø äùåòå ÷æçúî àåä øùàë úåîéìùá,
øáâúî íãå øùáùë ä"á÷ä ìù åâåðòú ø÷éò äæå

ïåéñð úòùáãëãëãëãë.

ëåøá,ääáâäå äîøä ïåùìî àéä 'ïåéñð'ù åøîà
áåúëë(å ñ íéìäú)ñð êéàøéì äúúð'

íà úåáâùð úåìòîá úåìòúäì åãéáå ,'ññåðúäì
äáäàá íéîù úøéæâ åîöò ìò ìá÷éå ïåéñðá ãåîòéäëäëäëäë.

היהכד. שפעם  מוסר, בדרך לקחו  שומעי לתלמידיו  זי"ע  מסטאלין אשר רבי הרה"ק  סיפר מוסר בתוכחת

ני  הצאר של בשליטתו הרוסים  של בצבאו אחד המרהחייל הטיפה  אחר להוט  שהיה ימ"ש , קולאי

עשה, מה בכיסו, מצויה הפרוטה היתה לא אך יין מעט  לעצמו  לקנות רצה אחת פעם  לשכרה, יין ולשתות

קש הכניס הנרתיק ולתוך לעצמו, השאיר יד הבית את ואילו  הלהב את ומכר מנרתיקה , חרבו את הוציא

להרוות  כדי יין בקבוקי כמה  לעצמו קנה  שקיבל  הכסף ומן שעשה, מה לאחרים  ניכר יהא שלא כדי

וללא  באמונה אותו ומשמשים עומדים  כולם  אם החיילים את לבדוק  הגיע והצאר ימים עברו צמאונו .

הכל אם  אותם לבחון כדי השורות בין הצאר ועבר הכבוד, ביראת לפניו  כולם התייצבו מיד השתמטות,

בלית  החרב, את להוציא לו והורה  לפניו לבוא עליו  ציוה  חייל אותו  ליד עבר כאשר ויהי כשורה, מתנהל 

הצאר  כן כראות ויהי כלל, חרב שם ואין קש מלא הנרתיק  שכל כולם וראו יד הבית את הוציא ברירה 

הדין. חומר בכל להענישו וציוה חמתו  בו בערה

ואיך  הקודש, רוח  בעל היה  לא רשע צורר שאותו  הוא פשוט שדבר ואמר, מסטאלין הרה"ק  וסיים 

עומדים החיילים כל את ראה  רק  לפניו , שעמדו  החיילים  אלפי  כל בין חייל  אותו  דוקא לבדוק ידע א"כ 

עמד  בכיסו  כלום לו  היה  שלא בודד חייל אותו ואילו  החרב, של המשקל כובד מפני כפופה  בקומה מעט 

לאדם, גדול  לימוד וזה קלקלתו . בו  מצא ואכן אצלו, כשורה  אינו מה שדבר הבין ומזה שלימה , בקומה

והאור. השכינה  שורה  שם הקושי ובמקום  כפופה , בקומה  שהוא במקום היא ה' שעבודת

עלכה . להתגבר מאד מתייגע  שהוא בכאב, לו  וסיפר דורו  מגדולי אחד לפני הגיע  במעשיו  תמים יהודי

אותו רצה  נסיונות, מרוב כוחו תש  וכבר להכשילו, כדי לבקרים חדשים עליו המתחדש  הרע היצר

לידי  יבוא הנסיון ידי שעל אלא לא, ותו  עליו לעבור כדי אינה הנסיון שמטרת ולהłכילו לו להסביר צדיק 

דברים לכמה גורם  במים הבישול  דהנה גשמיים, דברים פי על הענין את לו והמחיש  פתח  לפיכך עלייה ,

פירות וכמה  כמה ישנם  ‡„Ó‰)שונים , ÁÂÙ˙Î) מחמת תתקשה הביצה  ואילו במים , הבישול  ידי על המתרככים 

רתיחת  ידי על  רק בתחילה , שהיו  ממה  משתנים  המים  שאין מים , גבי בישול  צורת עוד ויש הבישול,

הנסיונות  דומים  נמי כן וכמו  לשתיה. וערב חם  משקה מהם להכין ואפשר למעליותא המים משתנים  המים 

והצער  שהסבל כאלו  יש  עצמו , האדם  בנפש תלויה  התוצאה אך בהם, מתבשל  שהאדם הזידונים למים 

יש גיסא ולאידך לריסוק , העומד זה אדמה  כתפוח  ונעשים והתרככות, חולשה  לידי לבוא להם גורמים 

ידי  על  שמתקשה לביצה דומים  והם  היצה "ר, נגד חזקה  ביד ועומדים  שמתחזקים בעם  הגיבורים את

מן  ועושה השי"ת, לעבודת הנסיון עצם  את מהפך האיש  כאשר היא ביותר הנעלה המעלה  אך בישולו,
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התורה ע"י התורה לקבלת  ההכנה  – אנחנו נוסעים 

ø÷éòøçà úòë íéãîåò åðà éë øåëæì åðéìò ìëä
'íéøöî úàéöé'åðëøãáåëåëåëåëìá÷ì éðéñ øäì

÷æçúäìå óéñåäì ìàøùéî ùéà ìë ìòå .äøåúä úà
ãåîéì ÷ñòá åììä íéîéá äçîùå úåéç êåúî
úåøòé'á ì"öæ õéùáééà ïúðåäé éáø áúë .äøåúä

'ùáã(ã ùåøã à ÷ìç)úøåúá íëááì åöîàå å÷æç'
'äùã÷î åðãáà ,äôåöå ïåæç ä"åòá åðãáà éë åàøå

,íéðäë ,øôëî çáæî ,íéîåúå íéøåà ,ïåøà ,'ä
,úåáø äðäë ,äòåîù é÷éúòî ,ïéøãäðñ ,ã"á úåëìî

úàæ äøåú ÷ø øåéù åðì ïéàåæëæëæëæë,àéä úîàá øùà

ì"ðä ìëî äìåìëìáà ,ä"åòá åðãáà íéèøôäå ,

מתוק, יצא והעז  המר ומן לשתיה , הראוי משקה מהם  ועושה  המים  עיקר את כנוטל  והוא 'נס ', הנסיון

המלך. בדרך להמשיך ומתעלה  ועולה  לשבח טעם  בו  נותן הקושי שעצם

עםכו . לערוך שעליו  'נסיעה' איזה  אודות זי"ע  מבאיאן רמ"ש  הרה "ק עם הספירה בימי פעם  כשדיברו 

– אחת ב'נסיעה' העת בזו נמצאים  כולנו  הנה ואמר נענה  יחדיו החסידים, כולנו אנחנו, נוסעים כי

השנה... בזאת  סיון  בו' להתרחש העומד  התורה קבלת מעמד  לקראת  סיני להר

חז "לכז. ˆ„:)אמרו ÔÈ¯„‰�Ò)סנחריב של  - על ארץ 'וחàל  את  לכבוש גייסותיו עם כשעלה במלחמתו [שהפסיד ְַֹֻ

עלישראל] חרב נעץ עשה , מה מדרשות, ובבתי כנסיות בבתי דולק  שהיה  חזקיהו של  שמנו  מפני

מדוע א. זי"ע , חיים ' ה'חפץ  הגאון והעיר בחרב', ידקר בתורה  עוסק  שאינו  מי כל ואמר, המדרש  בית פתח

'בבתי  חרב נעץ  מדוע ב. מיתה,. חייב בתורה עוסק  שאינו מי וכי תורה , מדברי הבטל  על  מיתה עונש  גזר

כדי  קרנות, יושבי שנמצאים  במקום בשוק החרב את לנעוץ היה  עדיף  דמסברא מדרשות', ובבתי כנסיות

שממילא אלו את דייקא זירז ומדוע בתורה , להגות יבואו  התורה  מן מדרשותשהבטלים בבתי יושבים

אך  נטויה , ובזרוע חזקה ביד למלחמה  שיצא גדול מלך של  לצבאו  משל, בדרך ותירץ בתורה. ועוסקים

עליהם לצוות החיילים כל על וממונה אחראי שהוא אחד שר ממנים מסודר באופן הצבא שיתנהל כדי

חדר  לו  יש כך ולשם יעבור, ולא דגלו ועל  מחנהו  על אחד כל  שיעמוד לדאוג ועליו  לעשות, מה כדת

שמאותו לרבות גם בפרט, החיילים  ולכל בכלל הצבא גדודי לכל  ברורות הוראות יוצאות שמשם מיוחד

המלחמה תכסיסי וכל  בזה , וכיוצא כלבבו  אחיו לבב את ימס שלא הלבב ורך הירא את יחזקו מקום

את  איש ירים  לא ב'חדרו ' היושב השר מן מיוחד אישור לקבל  בלי דמילתא, כללא מקום , באותו  נקבעים 

יהיה שלא ברגע כי הזה, החדר את ביותר ולהשמיד לפגוע  מאד האויב חפץ  הכי ומשום  רגלו , או ידו 

זה מטעם ואכן, השום . כקליפת לפניהם  החיילים כל יפלו מסודר באופן מלחמתו את לנהל מהיכן לשר

ומי  אויבים , בו ישלטו לבל  מעולה בשמירה החדר על לשמור ורגע עת בכל  מזויינים חיילים מעמידים

בעלמא, חדר ולהשמיד לשבור שניסה כמי דינו  ואין הדין, חומר במלוא יענש  בו  ולפגוע  להתקרב שינסה 

האויבים . לטובת המלחמה כל את להכריע  שרצה  כרודף אלא

בזוה"ק  מבואר כי הזאת, התורה רק שיור לנו  שאין סכנה  שעת באותה חזקיה ידע  נמי Ú‚.)והכי ‚"Á)

להגות  עליהם  מאויביהם  לשמירה ויזכו בהקב"ה דבקים ישראל שיהיו וכדי חד', וקוב"ה  ישראל  'אורייתא

חרב  נעץ  ולכן שבשמים, לאביהם ישראל בין שיש הקשר היא שהתורה נמצא הקדושה, בתורה ולעמול

המנהל לשר נמשלו  תורה לומדי כי בחרב', ידקר בתורה עוסק  שאינו  מי 'כל  ואמר המדרש בית פתח  על

השר  מנהל  שממנו החדר את המחבל להאויב דומים  יהיו  מלימודם  חלילה  יתרשלו  ואם  המלחמה  כל  את

את  מחברים  הם  כי תדירא, באורייתא העוסקים אוהל  ליושבי רק כן זירז טעמא ומהאי המלחמה, כל  את

הם צריכים לפיכך פרנסתם, ובצרכי  במלאכתם הטרודים קודש עם ישראל בני אלו ה ' לצבאות השי"ת

בתורה . להתחזק יותר

שיור  לנו  אין ובגשמיות, ברוחניות אימה  ומחדרים  חרב תשכל  מחוץ כאשר כזאת, בעת נמי אנן ואף
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,åðì øàùð úåéììëåìñìñìå åá çéâùäì åðì éåàøå
,úåîîåøå äìòî éðá íéðá åì åúîù ùéàë åîîåøìå
äâùé åúáäàá àìä ,ãéçé ïá éúìá åì øàùð àìå
ïë ,èåîé àì åáëùî øãçîå æåæé àì å÷éçî ,ãéîú
äèéìôä øúéä åäæ éë ,'ä úøåúá úåùòì åðì ùé

íéáéåà åðì åøéàùä øùàî.

åæåïéìáú àéäù ,äøåúá ÷æçúäì úøçáåîä äöò
åúåà øéæçé äáù øåàîäå òøä øöéä ãâðë

'óñåé éøîà'á àáåä êë ,áèåîìïëà ä"ã àöú úùøô)

(ïéáäìøùà éáø ÷"äøä íùá ùåøãå æîø êøãá
'øöåé' úëøá ïåùì ùøôì ,ò"éæ õéùôàøî äéòùé

àúáùã àøôöá íéøîåàù(ïåãà ì-à)úåøåàî íéáåè'
çë ,ìëùäáå äðéáá úòãá íøöé ,åðé÷ìà àøáù§¨¨
éëäã ,'ìáú áø÷á íéìùåî úåéäì ,íäá ïúð äøåáâå

,åùåøéôúåøåàî íéáåèúà íéøéàîù íé÷éãöä åìà
ä"á÷äå ,íéáåè íéùòîáå äøåúá íìåòäíøöéäæ -

,ø"äöéäìëùäáå äðéáá úòãáíäá ñéðëäù åðééä
åçåë ìëá äñðî àåäå ,äòã åá ùéù òøä øöé

÷æçúäì íãå øùá éãéá ùé êéà äøåàëìå ,íìéùëäì
íéøîåàå íéëéùîî úàæì ,åãâðëïúð äøåáâå çë

'íäá'ìàøùé éðá êåúáíéìùåî úåéäìåúåà ìò
- êéàäå ,ìéñëå ï÷æ êìîìáú áø÷áäøåúä åæ
íøîàîë .'ïéìáú' úàø÷ðù(:ì ïéùåãé÷)íäì øîà'

åì éúàøáå òøä øöé éúàøá ,éðá ,ìàøùéì ä"á÷ä
'ïéìáú äøåúçëçëçëçë.

èøôáååîë è"ìòòù çñôä éîéì êåîñá åðéãîòá
ïäëä ùøéä éáö éáø ÷"äøä øîàù
éáø ÷"äøä åáøî äìá÷á åì ùéù ,ò"éæ áåðîéøî
äøåúä ãåîéì éãé ìòù ,ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî
åáø÷á úåøåàä åèì÷éù äëåæ âçä úàöá äãîúäá

.íéîé êøåàì

àäéìá÷éå åúøåúá åðáì çúôéù àéîù ïî àåòø
ìò ä"á÷ä ñåçé .ïåöøìå íéîçøì åðúìéôú
äòåùéá íã÷ë åðéîé ùãçéå åîò úèéìô úéøàù

.ïîà åðéîéá äøäîá äîéìùä

לידי  לבוא לזכות אפשר התורה  בכח ורק עצומה , ויגיעה גדולה  בהתמדה וללמד ללמוד הזאת, התורה  רק 

לעמוד  אלא עלינו, לשלוט יוכלו שלא דיליה  וגונדא השטן על להתגבר ועי"ז עולמים , בחי אמת דביקות

בנו . ישלטו  לא שבעולם רוחות וכל  משמרתנו על  חזק 

דהנהכח. לו , ואמר זי"ע, מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק אל  נכנס שפעם במעשיו, תמים יהודי לי סיפר

ממנו ביקש  ובזאת במצחו, הבטה ידי על  ופעולותיו האדם מעשי כל  לראות יכולים  שצדיקים ידוע

בתשובה, לחזור עליו דברים אלו  ועל לתקן עליו  מה שידע  כדי עוונותיו  לו  ויגלה במצחו הרבי נא שיעיין

גמרא' 'בלאט  היום למדת 'הרי אמר קל הרהור ולאחר הרבי עליו גמרא]הסתכל  רואה[-דף  אינני ולכן ,

מה לו ויגלה  פניו מעל  התורה לימוד של  ה'מסכה' את הרבי שיעביר לבקש , המשיך הלה אולם כלום...',

להוריד  בידי יש  איך ומכוסים , מוסתרים יהיו  שמעשיך חפץ  הקב"ה 'אם והשיב הרבי נענה לתקן, עליו 

חדשה לבריה  נהפך הקדושה  בתורה  והוגה העוסק  שיהודי זה, מסיפור ללמוד עלינו  ועכ "פ הכיסוי'. ולבטל

והמאור  ואילך, מכאן מעשיו להיטיב טובה קבלה לקבל רק ועליו  וכאפס , כאין ובטל נעלם  העבר וכל ממש ,

למוטב. יחזירנו שבה 
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