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על היו נסיונות  עשרה עיקר  - מנוער  ידעך  אב
בה ' האמונה

ïúùøôá(à áë),'íäøáà úà äñéð íé÷åìàäå'
ìãðòî íçðî éáø ÷"äøäî àúéà

ò"éæ ÷ñôòèéååî(àúìéîã àììë ä"ã ïúùøôá õøàä éøô)

,äðåîàä ïéðòá åúåñðì åéä 'úåðåéñð äøùò' ø÷éò éë
,ú"éùä ìöà ïåöø éåðéùë åì äàøð äéä åìà ìëá éë
éäéå' íùì òéâä øùàëå 'êöøàî êì êì' - äìéçúî
íøáà ãøéå' ,äúåà áåæòì çøëåäå 'õøàá áòø
÷çöéá éë ...'äòøô úéá äùàä ç÷åúå' ãéî 'äîéøöî

,'äìåòì íù åäìòäå' óåñáìå òøæ êì àø÷éàåä êà
ìëá íéé÷ì ,åàøåáá äèåùô äðåîàá åááìá ÷æçúä
åéúåâøãî íåøì äìòúð íùîå ,åéååéö úà ó÷åú.

äù÷äò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä(éäéå ä"ã àøéå)

äùòîä äøåúá ùåøéôá áúëð àì òåãî
÷ø 'äãé÷ò'ä áùçð òåãî ,ãåòå ,'íéãùë øåà'ã
åðéáà ÷çöé óà éøä ,åðéáà íäøáà ìù ïåéñðë
éë ,àìà .'äì 'äìåò' úåéäì åùôð úà øñîù ,ììëá
ììë ïåéñðå éùå÷ äéä àì íéùåã÷ä úåáàä éðéòá
äæ øáã íäì äîãð éë ,äúéîì óåâäå ùôðä øåñîì
çåø ùôð úðéçáá úåìòúäìå íôåâ úà èåùôì -
,øçà ãâá ùåáìì åùåáì úà èùåôä íãàì äîùðå
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êøöåäù ãò 'ïåéñð'ë äãé÷òä áùçð åðéáà íäøáàì
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æà åìò éë ,'ïåéñðä äæá éì ãåîò êîî äù÷áá'
àøåáä åçéèáä ãçà ãöî ,úåäéîúå úåøéúñ åúòãá
åäååöîå äúò àá êàéäå ,'òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë'
àì åðéáà íäøáà ,íøá .'äìåòì íù åäìòäå'
'çèá êìé íåúá êìåä' åùôðá íéé÷ àìà ,ìáìáúä

(è é éìùî)äæ ïåéñðá åúãéîò áåùç êë ìë ïëìå ,
äøëù ïéìëåà åðà íåéä íöò ãòùáë úéùàøá é"ùø)

('úìëàî' úàø÷ð ïëìù å.

,úîàáåäøéúñ äúéä àì 'äãé÷ò'äù éã àì
àìà 'òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë' úçèáäì

äçèáää äîéé÷úð é"ò à÷ééã äáøãàæà ãò éë ,
ãöî äúééä åúîùð éë ãéìåäì éåàø ÷çöé äéä àì
äùãç äîùð åá äñðëð äãé÷òä úòáå àá÷åð

ãéìåäì éåàø äùòð äæáå àøëåãã àøèñîåúîùðå)

úèéçùë ìéàä úèéçù áùçð ë"ò ,ìéàä êåúì äñðëð úîãå÷ä

(÷çöé - 'é úåéôìú ùøãî ,÷çöé,ïãéãìå .íéîòô
àøåáä úâäðäá 'úåøéúñ' íãà áìá íéøøåòúîå
íåúá êìåäå ,ïåáùçá ìëä éë äðîàð òãé ...åîò
äéä äæ ìë äáøãà éë äàøé øáã óåñå ,çèá êìé

åúøéúñ áùééì.

,íðîàúò ìëá çå÷ôì åîìåòá íãàä úáåç
ïéáéå ,úåàìô äàøé æàå Y úåøååéò íééðéò
øàéá äæáå ,åìåë íìåòä ìë úà âéäðî ä"á÷äù

ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä(ô"øú ïúùøôá)úà
ïúùøôá ÷åñôä(ãé èé)...åéðúç ìà øáãéå èåì àöéå'

éäéå ,øéòä úà 'ä úéçùî éë÷çöîë.'åéðúç éðéòá
ìåãâ àìô íäéðéòá åàø øáë éøä äåîúì ùéå .ì"æå
åàìðå íéøåðñá åëåä ï÷æ ãòå øòðî øéòä ìëù -
,åéáâ ìò íéãîåòå åéìà íéëåîñ åéäù çúôä àåöîì
ùùç äæéà ô"äëì øøåòúäì êéøö äéä ïë íà
ãåò 'éä äîìå äðäëå äðäë ãåò ìëåé éìåà ,íáìá

.íäéðéòá ÷åçöì

,äàøðååîë ,íéøååðñä úëîî 'éä äæ íâù
ïéàåø åéäå çúôä àåöîì åàìð úåéîùâáù
åéä àìå àìôä úà ïéàåø åéä éîð ïë ,ïéàåø àìå

.áì åéìà íéùì ïéìåëéäîë ùéù íãàì ãåîéì äæå
íäéìà áì íéùé íàá øùà ,íéðéðò äîëå íéðîæ
úéèøôä åúçâùäå íéòã íéîú úåàìôð äàåø äéä

ùðåòäå øëùäåêìåä åáì ïåãæá íãàä øùàë ìáà ,
íéëùçåðéàå äàåøù ãò ,íéøååðñá äëåî äùòð æà
äàåøúåàìô úåàøì íãà ìë ìåëé äìà åðéðîæáå .
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,àìôåî ïôåàá èøôå èøô ìë ìò úôçøî úéèøôä
íéøååðñ úëîî øîùð úåéäì íãà ìë êéøöå.ì"ëò ,

ãòö ìë ìò ä"á÷ä úà äàåø 'ïéîàî'ä ,êãéàìå
úåâäðäá óàå .äòù ìëáå úò ìëá íåé ìëá ,ìòùå

'àåä íé÷åìà òáöà' éë ãéîú øåëæé òáèäàààà.dyxtd x`aàøéå -

לאבק ישתחווה  שלא  – פסל לך תעשה  לא 
ידי ועוצם  כוחי מחשבות 

,ïúùøôá(ã çé)íëéìâø åöçøå íéî èòî àð ç÷åé'
øåáñë' é"ùøáå ,'õòä úçú åðòùäå
ãéô÷äå íäéìâø ÷áàì íéååçúùîù íééáøò íäù
÷"äøä äù÷ä ,'åúéáì äøæ äãåáò ñéðëäì àìù

ò"éæ àååàðéùî(ïúùøôá ìà÷æçé éøáã)íìåòá ùé éëå'
àì íìåòîå ,íäéìâø ÷áàì íéååçúùîù íéèåù
åúðååë 'íééáøò' éåðéëäù ,øîåì ùé êà .'úàæë åðòîù

'íéøçåñ'ì(÷"îëá ãåîìúá ïë åðéöîå)íéøçåñä êøãå ,
àëäî òñéì íúåöéøçå íçåë éë íùôðá úåîãì
àìå åôòéé àì ,íéáå äùáéá ,àëäì íúäîå íúäì

ïéìòîù ãò íéëøãá íäéìâø úåúëì åòâéé÷áà
åäæå ,íøùò áåø úà íäì àéáî øùà àåä íëåìéäá

,'íäéìâø ÷áàì íéååçúùîù äøæ äãåáò'ìë éë
ìëäå øáâé çëá àì éë ïéîàäì êéøö ìàøùé ùéà

úéèøô äçâùäáíëàåáá ,íäøáà íäì øîà ïë ìò ,
åðòùäå' ,åæ äøæ äãåáòî íëîöò åöçø àðà éúéá ìà
àìà ïòùäì éî ìò íëì ïéàù åøéëä Y 'õòä úçú
,ìéç úåùòì çë ïúåðä àåäù ,íéîùáù åðéáà ìò

ä"á÷äá äîéîúä äðåîàá å÷áãúä äúòîåáááá.

íàåúåùòì àøåáä åðååéö éøä ,íãàä øîàé
áéúëãë ,äñðøôì 'úåìãúùä'(çé åè íéøáã)

åøîàå 'äùòú øùà ìëá êé÷åìà 'ä êëøáå'à"áãðú)

(á ãé äáøëá øîåì ãåîìú ìèáå áùåé àäé ìåëé'ì
,'äùòú øùàéì äàéáä úåìãúùääù àöîð

åúáåùú ,äñðøôäàìà úåìãúùää ïéà ïëà éë ,
áéúëãë àøåáä úøéæâ(èé â úéùàøá)êôà úòæá'

- äá äéåìú äñðøôä ïéà ìáà ,'íçì ìëàúàì
äá èåòéîä àìå äñðøôä äáøî úåìãúùää éåáéø

äñðøôä èòîîáö÷ðä éôë òôùåé ãçà ìëì àìà ,
'íéøùé úìéñî'ä áúë ïëå ,ìòîî åì(àë ÷øô)ìëù

ïåéìòä êìîä ìéèäù äøéæâ àéä úåìãúùää ïéðò

הוא א . רואה והנה הרכבת, לתחנת כפר' 'בן איקלע  פעם להמשיל, אמרו זי"ע חיים ' ה'חפץ  הגה "ק בשם 

כל ממהרים אחת פעם  מצפצף  זה כשאדם  - פלא זה וראה בפיו, וחצוצרה  הרכבת לצד העומד אדם 

עוד  כל ימהרו  ה'נמושות' אף ואז בשנית לצפצף הלה יוסיף רגעים  כמה אחר הרכבת, על  לעלות הקהל

הכפרי  נתפעל  במסעה . הרכבת ותחל בשלישית הלה יצפצף  מכן לאחר הרכבת, על  לעלות באפם  נשמתם 

ומנהל מנהיג את להכיר לי הוא גדול  לכבוד בחנופה , לו  ואומר אליו  ניגש  מהרה ועד האיש , זה  של  מכוחו 

אינני  בני, טעית גדולה  טעות באמרו , פיו, שחוק האיש מילא דבר. כל  יישק  פיו  על אשר איש  הרכבות,

מחלצות, ולבוש מהודר במקום  למעלה כאן היושב המנהל  של הוראותיו כל  אחר הממלא קטן, 'פועל' אלא

החוקים כל את הקובע והוא דבר כל  יישק  פיו  על  ברכבת, נסיעה  מכל תועפות הון שמרוויח זה  והוא

פשוט . שליח אלא איני אני הנסיעות. ומועדי

פלוני  עסקן עם  ב'קשרים ' משקיעים שהננו בשעה  טיפש , כפר' 'בן מאותו  נשתנינו במה נתבונן  אנו אף 

מרוב  לב וטוב 'שמח  להיות לאדם  לגרום  יכולים  הללו וכי העולם , את מנהיגים הללו  וכי אלמוני, נדיב ועם 

יהיה אדם ברצון ולא השי"ת ברצון תלוי הכל  שהרי נסתרת'... 'כפירה בזה  יש כי לומר שאפשר עד כל'...

שנאמר וכמו שיהיה , ‚-‰)מי ÂÓ˜ ÌÈÏ‰˙) יעקב שק-ל אשרי תשועה ... לו  שאין אדם  בבן בנדיבים תבטחו  'אל 

אלוקיו '. ה' על  שברו  בעזרו

הצדיקיםב. מאמר ÂÚÂ„)ידוע  ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ,Ú"ÈÊ Ô‡È‡·Ó העלפט(‰¯‰"˜ מ'טוט  'אז האומרים אדם  בני לשון על 

באשעפער' ÏÚÂÙÏ)דער Ô˙·˘ÁÓ ‡ÁˆÂÈ˘ ‰"·˜‰ ÂÏ ÚÈÈÒÓ ‰˘ÂÚÂ ÏÚÂÙ Ì„‡ ¯˘‡Î) דער 'אז  להיפך אומר אני אך ,

מען' טוט העלפט  Â·ÂË˙)באשעפער ˙ÂÏÂÚÙ ÏÂÚÙÏ Â„È· Ì„‡Ï ÚÈÈÒÓÂ ¯ÊÂÚ ‰"·˜‰ Ì‡).



וירא  - הפרשה  âבאר

êà ,éùåðàä ïéî ìò àøåáä ìéèäù 'ñî'ë äæ éøäå
éçøëää àìà ìéòåîä àåä úåìãúùääù àì.

êëåò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä áúëïåçèéáå äðåîà)

(ä á"ô...áìä ïééð÷ ïåçèéáä úãéî ïëàå' .ì"æå
ãåò ìãúùéå ,úåðç çúåô åäòø íà úçé àì

åäòøì øåæòìåøåáò úåùòì ,äáåè äöòá åð÷úì ,
.åúð÷ú ìò ãå÷ùìåóéñåî äùåã÷ä ïî äîëå

ãúòúîä íò ãñç äùåò ùéà úåàøì íìåòá

åîò úåøçúäìåéøùà ,'úé åéàøéì äìéäú óéñåîå
'åøåã éøùàåââââ.

úîàáíåðäéâ ìåò ìåáñì íãàì åì òåãî ,åøîà
ïåøñç êåúî ,åúåéç íééçá ïééãò àåäùë
åðéàù øáã ìëî åáìá áöòúî åðéäùë ,åúðåîà
,ïåéìòä ïãò ïâáë åééç úà äéçé áèåî ,åá çéìöî
úòãì ,ïåçèéáäå äðåîàä úà åáìá ÷æçé øùàë

åéúåçìöä ïä ,'ä úàî ìëäùããããäàøðù äî ïäå ,

ופתחג. אחר יהודי בא כי לפתחו, שנחתה צרה על  בפניו קבל זי"ע אברהם ' ה 'בית הרה"ק  מחסידי אחד

לו וסיפר אברהם' ה'בית פתח  'קונים '. מעמו גוזל שהלה  מרגיש  והוא כשלו , מסחר בית לו  בסמוך

שהיה שם על  כך שנקרא זצ"ל , זעלצער דוד רבי זי"ע העבודה ' ה'יסוד הרה"ק  של  חותנו עם  דהוה עובדא

מלח  לייצור מפעל עוד (ıÏ‡Ê)ברשותו  אליו  סמוך פתח נוסף  שיהודי דוד רבי הבחין חדא יומא ומכירתו .

עתה ורבי, מורי בפניו , וזעק זי"ע מלעכאוויטש הרה"ק  רבו אל  דוד ר' נסע תיכף מלח, למכירת מפעל

פתח חיים. לי למה  כן ואם גבולי, ממשיג צער רגשי מרגיש  שהנני מכיוון – פגומה  אמונתי כי ידעתי

ש 'אין  האמונה אצלו שנתחזקה עד בדברים עמו  האריך וכך וביטחון, אמונה  בדברי עמו ושוחח הרה"ק 

נימה' כמלא לחברו  במוכן נוגע ÁÏ:)אדם  ‡ÓÂÈ) אפשר שאי ביודעו הלז , היהודי על מיצר מלהיות ופסק 

רעהו . גבול  להשיג לאיש

הוא  כאשר כי שלימה , אמונתו  אין עדיין כי לפניו ובכה  ושב הרה"ק  אל  דוד רבי חזר תקופה  כעבור

שמחה מתמלא שהינו  כדרך שמחה  מתמלא אינו רעהו של בחנותו  מלח  לקנות הנכנסים  קונים רואה

חזר  שוב חיים . לו  למה  אמונה  לו אין ואם והרצען, הסנדלר לבית או  הדגים, למוכרי נכנס מי אי בראותו

היהודי  את בראותו  ישמח  שמח מעתה  כי הרגיש  שכבר עד הטהורה, האמונה  להב בקרבו  והפיח  הרה"ק 

של שכרו היה  ומה  כאומר, נו... האברך שאלו  דבריו , את אברהם הבית גמר ובזה  מלח. ממכירת מרוויח

זו למדרגה להגיע  וכי ואמר, אברהם הבית נענה  אמונתו. על  דוד גבולרבי שהמשיג בשעה לשמוח  -

היסוד  הרה"ק  של  חותנו – המלך חותן להיות שזכה  בעינך היא קטנה  וכי ועוד, טובה... מתנה אינו  מרוויח

זי"ע . העבודה

וועלט,ד. די דארך א גייען 'אלע זצ"ל גריינימן שמריהו  רבי להגאון פעם  אמר זי"ע איש ' ה'חזון הגה "ק

החיים מסע את עוברים הכל  - לאכן' בעסער דאך מען קען וויינענדיג, דער לאכעדיג, דארך גייט  דער

ובבכי. בעצב אותם  המקבלים  ויש שמחה, מתוך להם  יארע אשר כל  את המקבלים יש  הזה , והנה בעולם 

ישתנה  לא כך  ובין  כך  בין האדם על  בטוב הנגזר ויחיה בשמחה הכל  לקבל  בנפשו  שיחליט מוטב כן אם  ,

˜�"‰)ובנעימים. 'ÓÚ ÔÂÁËÈ·Â ‰�ÂÓ‡ ‡"ÈÙ '˘È‡ ‰˘ÚÓ').

בא  והנה ציוריו, את לצייר מכחול  עם ודיו  חלק  נייר אמו  לו שנתנה ל 'קטן' דומה הדבר למה  משל 

עתה כי מבכי, קולך מנע  יקירי, בני האם, לו  אמרה  הנייר, על הדיו  לו נשפך כי אמו  אל  ויללה  בבכי הקטן

בו לצייר אפשר בדיו , הנייר כל  אדם שנצבע  מקוםצורת וגם ה'עיניים', עבור חורים שני שנעשה ידי על  ,

נשכרים ונמצינו  ה 'אדם', לראש  מעל נעשה גדולה 'כיפה' אף אלא בכך די ולא יפקד, לא והפה' ה 'חוטם 

'אדרבה ' כהנהגת לנו  נראה  והכל  הדברים , לנו  ש'נשפכים' בעת – מזה  נלמד נמי ואנן השלם '. (ÍÙÈ‰Ïב'אדם

(ÈÂˆ¯‰Ó כי 'להגיד ניווכח ואז  ית"ש , בבורא שלימה  באמונה כראוי להתבונן – אדם' 'צורת להכניס עלינו  ,

השלם '.ישר  'אדם להיות יבוא ובזה והשלימה, הגמורה לטובתינו  והכל  בו', עוולתה ולא ה '



וירא  - הפרשה  ãבאר

,ïîçøä áà åðéáàî ìëä éë ,äáåè àìë åì
äîéìùä åðúáåèìääää.

רע מכל נשמר בה ' ובוטח  המייחל – קורתי  בצל באו

ïúùøôá(ç ,èé)øáã åùòú ìà ìàä íéùðàì ÷ø'
÷"äâä ,'éúøå÷ ìöá åàá ïë ìò éë

ò"éæ 'íééç õôç'ä('ë ÷øô 'íéøîì øåëæ' åøôñá)áúåë
åðúåà æøéæå áåúëä õòé ,àðùéì éàäáãçà ìëì

åðéîöò úà ÷æçðù ,äéäéù äâéøãî äæéàá ãçàå
àéää úòá('çéùî éìáç' úòá)ïåçèáä úãéîá

ïéãä úãéîî åðìåë ìöðð äúåëæáåêëì äéàøå ,
ìò ïâäì åùôð úà øñîù èåìã äùòîá åðéöî

åøîàá íéëàìîä åéçøåà(ç èé)ìàä íéùðàì ÷ø'
,åðééäå ,'éúøå÷ ìöá åàá ïë ìò éë øáã åùòú ìà

ïë íàå ,íëãéî íìéöäì ìëåàù éá åçèá íäù

íìéöäì éãéá øùà ìë úåùòì éìò àîåùäðäå ,
íãà äéä àì èåìù ïðéòãé àìä ,ïðà äæçðøùë

áéúëãë ììë(àé âé úéùàøá)åøîàå 'íã÷î èåì òñéå'
ì"æç(æ àî äáø),'íìåò ìù åðåîã÷î åîöò òéñä'

ìéöäìå ïâäì áéåçî àåäù åúòãá ïéáä íå÷î ìëî
åéìò êîåñä úà[åçáùì äøåúá úàæ áúëð óàå],íàå

çèáé øùàë ,øîåçå ì÷ ìù åðá ïá øîåçå ì÷ ,ïë

øùàë ,äìîçäå íéîçøä øå÷î àåäù 'äá íãàä

òø ìëî ìöðäì åäøæòé éàãååá íãàä åá çèáéåååå.

שנהרג ה . הבחור בנו  את ששיכל אב אצל  אבלים' ב'ניחום  פעם היה זצוק "ל ציינווירט  נטע רבי הגה "צ

תיכף הי"ד, השמימה בסערה  עלו  ישראל מבני וכמה עצמו , שפוצץ ישמעאל  מבני עוולה בן ידי על

לאב לו  אמר Â·È˘È˙)בהיכנסו  È˘‡¯ È·Â˘ÁÓ ‰È‰˘)אברהם אל המלאך נגלה היה לא אם אליכם, לי  יש  'חקירה'

לעולה', שם  'והעלהו - הבורא' 'כציווי נשחט היה בנו ויצחק הנער', אל  ידך תשלח  'אל - לו לאמר אבינו 

ואמר, השכול האב ענה  רח "ל, בנו  על האב כדין 'שבעה ' עליו  לישב אבלות בדיני חייב אברהם  היה  האם

'שבעה ' כל הרי מקרים , משאר יצחק  מיתת נשתנה' 'מה כי ו'שבעה ', אבלות דיני בכל  הוא שמחויב פשיטא

אמר  ומיד ממכם , לשמוע רציתי אלו  דיבורים אכן נטע  רבי נענה  הבורא', ב'ציווי אדם  פטירת על היא

הבית, את ועזב ינחם' בא 'המקום שהכל שיהיה מה יהיה מצב  בכל  להאמין האמונה תכלית  זהו כי

בעולם' מקרה ו'אין  המקום .בגזירת 

ובזמרהו . בשירה לפניו עומדים המשוררים והיו משוררים, שני לו אשר גדול למלך המושלים , אמרו

ברוב  המלך את ומפאר משבח  היה הנכרי נכרי, היה  ומשנהו יהודי היה  האחד ביומו , יום מדי

היהודי, תור בהגיע  שירתו. משמיעת המלך והתענג צבאו , חיל  ועל עמו  על  וגבורתו , גדולתו על התשבחות,

לו חלק  ואף והנישא, הרם מלכנו את לנו ונתן לכבודו  שבראנו  'אלוקינו ' הוא ברוך ולומר, לשבח החל 

קרא  כן על כזו, וזמרה' 'שירה  על המלך נתקצף  טוב, היותר הצד על  המלוכה את להנהיג ותבונה חכמה

מצווה לבוראו, שורר ואידך לפני, שורר האחד משוררים, שני כאן היו היום הן לו , ואמר ה 'אופה' את אליו

כ 'תשלום זהב, דינרי עשרים  תטמין בו הנכרי, המשורר עבור - האחד לחם, ככרות שני שתאפה  אותך אני

שכרו תשלום את כי היהודי, עבור דינר כל  ללא כדרכך תאפה אחר לחם ועוד וזמרתו , שירתו על  שכר'

שפתו הנכרי הבחין לחמו , את קיבל אחד שכל  שלאחר אלא הוה, כך לפניו . שזימר מהאלוקים  נא יקח

להחליף מהיהודי ביקש  לכן האפיה , מהלך את שקלקלו  הדינרים מחמת – צרכה כל  אפויה  ואינה  נפוחה

ביתו אל היהודי כבוא עכו"ם ', מ'פת לטעום חשב לא שממילא לאחר היהודי, לכך הסכים בנהמא, נהמא

החלו אך כאשר והנה  עכו "ם', ב'פת נאסרו שלא התרנגולים  לפני הפת את הניח  העיר, בפאתי אשר

מהם ונתעשר אספם מהפת, שנפלו הדינרין – בחצירו  'מצלצלין' קול  היהודי שמע בלחם, לנקר התרנגולים

גדולה . בעשירות

את  לשבח  שב היהודי של תורו בהגיע המלך, לפני המשוררים שני ניצבים שוב והנה  ממחרת, ויהי

ב'גורל ' עלה  מה הבין אשר המלך זהב, דינרי עשרים בלחמו  לו  להכניס  המלך בלב שהכניס על 'בוראו'
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øôñá'íéø÷éò'ä(è"î ã"ç ,ò"éæ åáìà óñåé éáøì)äù÷ä
åì úåôöìå ìçééì àøåáä åðååéö êàéä

áéúë àä ,ãéîú(áé âé éìùî)äìçî äëùåîî úìçåú'
'áìåàéìçéå çëä åùéúéå äáùçîä åãéøèé' íäå ,

úìçåúäå äåå÷úäù øîàð êéàä ïë íàå ,'ùôðä
,êë ìë äæ ìò àéáðä øéäæéù ãò ,ïéîàîì íä íéáåè

áéúëãë(æ áé òùåä)úåáø ïëå ,ãéîú êé÷åìà ìà äå÷å
íéìäú øôñá(ãåòå æë)øáãì äåå÷úä ÷ø éë ,àìà .

ùôðä ãéøèú åàì åà òéâé àåä íà ÷ôåñî äåå÷îäù
øáãì äåå÷úä ìáà ,åâéùäì éãë úåáùçî áåùçì
àåáéù äìéìá äå÷îä åîë àåáéù åá çèáåî íãàäù
äðçîùé àìà ,ùôðä ãéøèé àì Y ø÷åáä øåà
áåèä úà äúòî øáë úùâøîå úøòùî äúåéäá

ìçåéîä,'äì äåå÷úä äéäúù éåàø ïôåàä äæá
éìá åúåå÷ú íéìùéù íìù ïåçèá åá çèåá äéäéù
ïéàå äòåùéä àéáäì 'ä ãéá úìåëéä éøä éë ,÷ôñ

åãé ìò áëòéù éî÷ôåñîù øáãì äåå÷îù éîë àì ,
,åàì íà òéâé íà åááìä ÷æçú úàæä äåå÷úäå

åäçîùúåææææáéúë ïëìå ,(äë àì íéìäú)õîàéå å÷æç'

íëááìéîð áéúëå ,''äì íéìçééîä ìë Y(àì î 'éòùé)

'ä éå÷å''çë åôéìçéúà ÷æçî 'äì ìåçééä éë ,
øúåé øáã àåä ú"éùä ìà úìçåúäå äåå÷úä ...íãàä

ú"éùäì íãàä çáùéù úåìéäúä ìëî äìåòîçççç.

צופה ה' כי עת  בכל לזכור – לנגדי ה ' שיויתי 
עליו ומביט 

ïúùøôá(â ,çé)øîàéå'(íäøáà)àð ìà é-ðãà
àéáî é"ùøáå ,'êéãáò ìòî øåáòúùøãî)

(é çî äáøåà àåä ùãå÷ ïàë é-ðãà íà ú÷åìçî
í"áîøä áúë äðä ,ìåç(à"ðô â"ç 'íéëåáð äøåî')

ìëáå úò ìëá 'äá íé÷éáã åéä íéùåã÷ä úåáàäù
íãà éðá úâäðäá íé÷ñòúî åéäùë óàå äòù

,ãåáëáå äð÷îá íéìãúùîå ïåîî úåáøäååéäùë
íäéøáàá àìà äæ äéä àì íää íéùòîä íéùåò
÷åìàä éðôìî åøåñé àì íúåòãå íúåáì êà ,ãáì,
áåúëä úà øàáì ò"éæ ìàðáøáàä áúë á"åéë

é-ðãà Y 'ä éðôì ììôúä åðéáà íäøáàù(ùãå÷)

ìà ,àðà íéçøåàä éðô úà ìá÷ì äúò êìåä éððä
óà êá ÷åáã øàùàù éðøæò - éìòî øåáòú àð

שיבוא  ובלחם  כיכרות, שתי שוב לאפות וציווהו  לאופה, בשנית ויקרא מאד, קצף האתמול, מיום עצתו

ובזה  המוות' 'סם  יכניס היהודי וזמירותיו ליד היהודי פרשת בשוב חסלת המלך, מצוות את האופה קיים ,

להם שנשאר מאחר לחם עוד לתרנגוליו  הוצרך לא כי השולחן, על הלחם  ככר את הניח ביתו  אל  היהודי

לציד  שיצא לו, וסיפר היהודי, בבית המלך של  יחידו בנו  התדפק  שעות כמה  כעבור אמש . של מהפת

בכבוד  היהודי הכניסו לפיו, מאכל דבר  בא שלא שעות כמה כבר כי הוא, רעב ועתה  לעיר, הסמוך ביער

וירא  מת... נפל  הפת את יחיד הבן באכול מיד המלך, מאביו  שקיבל הפת את לפניו ונתן לביתו , גדול

פעולתך' שכר לך שישלם מלאכתך בעל  הוא 'נאמן כי Î‡)היהודי · ˙Â·‡) שבא מי לכל טוב גומל והבורא ,

עליו . אך ובוטח  ושבחה, בשיר בתודה , לפניו 

הפסוקז. על זי"ע מבריסק  הגרי"ז  הגה"ק  בשם  מתאמרא בזה ‚-„)וכיצא ÊÏ ÌÈÏ‰˙)'בה טוב 'בטח ועשה

אמונה, ורעה  ארץ לבךשכן משאלות לך  ויתן ה' על מדריגהוהתענג על  מדבר השני שהפסוק ,'

– בביטחון יותר אליו גבוהה  באה כבר כאילו מתענג  הינו עתה שכבר ה', בישועת  הוא בטוח כך שכל 

לבך'.הישועה  משאלות לך 'ויתן אכן זה  ובזכות ,

הפסוקח. את מבאר זה  פי È„)על  ‡Ú ÌÈÏÈ‰˙)איחל תמיד א"א והוספתי 'ואני והרי תהילתך', כל  על

כמו"ש  ה', תהילות על ·)להוסף Â˜ Ì˘)'ה גבורות  ימלל  תהילות 'מי הרי ובכלל  תהילתו '. כל ישמיע

תאמר' 'בבל  הם  ÁÈ.)הללו ‰ÏÈ‚Ó),אלא מוסיף, הוא תמיד, יתברך לה' מייחל בהיותו ‰ÏÂÁÈÈ)כי ÌˆÚ·)על

השי"ת את האדם שיהלל שאפשר התהילות  המלךכל  דוד אמר וכן .(· ‰Ò ÌÈÏ‰˙)דומיה ולך'לך תהילה

נדר  המקדש,ישולם בית – שבמקומות במובחר שעומד כמו נחשבת לה' והתוחלת' ש'התקווה  והיינו  ,'

חטא... על בא שלא נדר' 'קרבן – שבקרבנות מובחרים  קרבנות ומקריב
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,äæä íìåò éðéðòá íîò ÷åñòàùëíäøáà éáø ÷"äøä)

æéà ñàã' åøîàá åéøáãá òùòúùî äéä ò"éæ ïéìøà÷î êìîéìà

'÷éúðà ïà[íéãîçî øöåà åäæ éøä]'åîò ïøäà úëøá ,
,äéìéã àâøã íåôì ãçå ãç ìë ,øîàéé åðìå ,(á"ö÷
àìù úòâî åãéù äîë ãò äòùå úò ìëá ìãúùäì
äàåøå åéìò èéáîä íéîùáù åéáàî úòã çéñäì

åéùòîá ãéîúèèèè.

עמידה – אבינו אברהם  נתנסה  נסיונות עשרה 
החשיכה בעת בנסיונות

ïúùøôá(à áë)íé÷åìàäå'äñéð,'íäøáà úà
ï"áîøä áúë(å"ô ïåçèáäå äðåîàä øôñá)

ìë úà íéé÷ù äî ìò åðéáà íäøáà çáúùð àì
äøåúä(:çë àîåé)ïìåë úååöîä úà åîéé÷ íéáø éë ,

äéä úàæ ìë àìà ,åäåîë úåâøãîá åìòúð àìå

åøîàãëå ,'úåðåéñð äøùò'á äøåáâá åúãéîò úåëæá
äðùîá(â ä úåáà)íäøáà äñðúð úåðåéñð äøùò'

Y ïìåëá ãîòå åðéáàåúáéç äîë òéãåäì'...

òâåðäåì"çîøä áúë ,ïãéãìä"ã íééç õò êøã)

(úåéäìåøúåéä äôåøúä àéä úàæ' .ì"æå ,
,øöéä ãâð àéöîäì ìëåúù ä÷æçå äìåãâ,äì÷ àéäå

áø äéøôå ,äìåãâ äúìåòôåìëá íãàä ãåîòéù ,
,úåáùçîä ìë øàùî éåðô úçà äòù úåçôì íåé

åáìá ù÷áéå ,äæä ïéðòä ìò ÷ø áåùçìåùò äî

'ä ÷ùç êë ìëù íìåòä úåáà íéðåùàøä

'íäá,åééç éîé ìë íãàì áåè äî åìëùá äìòéå...
àì íä íâù ïéáé éë .ì"ëò ,àåä íâ ïë úåùòì
àìéîîå ,øöéä úîçìîå úåðåéñð êåúî àìà åìòúð

שהשרישט . מה  תמיד שיזכור מכונו על האדם  להעמיד לחיים ', צדיק ש'פעולת כזאת מצינו בצדיקים  אף 

בגמרא אמרו וכבר בקרבו , ‰:)הצדיק  ˙Â·Â˙Î).' וארץ שמים  ממעשה יותר צדיקים מעשה 'גדולים

והנה הברזל, מסילות את המדינה בכל  לבנות והחלו  ברוסיה, הרכבת את המציאו  אשר שבעת כמסופר

זי"ע התניא בעל הרה "ק של ציונו על  ברזל  מסילות להעמיד אומרים  שהגויים 'האדיטש ' העיר לבני נתגלה

הקדוש, הציון את הרשעים  יעקרו ובוודאי הרכבת, דרך מרוצת שם כי בהאדיטש, החיים  בבית הספון

העיר  טובי נחפזו  כן על  אשר יהודי, הינו והמסילות הרכבת על הממונה שהשר מצאו  בירורים  לאחר

האריכו וכך קדשו, בציון יש  קדושה וכמה  קדוש, צדיק  מהו  בפניו תארו עמו משנפגשו  פניו, ולחלות לצאת

גם ידעתי ואמר, השר נענה אחרת. לדרך המסילות של דרכן את לשנות שיואיל  בדמעות לפניו  בהתחננם 

איענה אחריה, תמלאו אם אליכם, לי אחת בקשה אך לכם , שאספר כמו ה 'צדיקים ' גדולת תוקף  את ידעתי

לבקשתכם . ומיד תיכף 

בחרותי, ימי עד אנכי גם  הייתי וכך הם , ה' לדבר החרדים מן אבי ובית אחי להם , וסיפר השר פתח

לצבא  להתגייס  החלטה  בליבי גמלה  העשרים  לגיל  שבבואי עד מטה, מטה לירד החלותי הבחרות בשנות

ÌÈˆ˜Â˘Ó)הרוסי, ÌÈ¯Î� ÔÈ· ˙Â·¯Ú˙‰Â ,˙È�ÁÂ¯ ‰ÈÏÎ ‰˙ÈÈ‰ Ì˘ ‰È‰˘‰ ÌˆÚ עלי (‡˘¯ להשפיע  בידו שאין ראה אשר אבי ,

שלמה רבי הרה "ק אל  קארלין העיר עבר אל  עמו אסע  הצבא אל  שאלך שקודם בי הפציר מכך, שאמנע 

הבוקר  לפנות ורק  שלם לילה משך לנו ארכה  לקארלין הדרך לנפשי. יניחני מכן ולאחר זי"ע, מקארלין

ובאותה שהות, כל  ללא פנימה  הקודש אל עמי נכנס  הרבי אל מאד מקורב שהיה  אבי הרבי, בית אל הגענו 

ששהינו דקות כמה  לאחר להבה , כאש בוער שרעפים , אחוז  ואנה אנה בחדרו  מסובב הרבי היה העת

אבל לצבאי, אנכי ממהר כבר כי הביתה, לחזור כבר אפשר נו, לו, ואמרתי אבי אל  פניתי הקדוש  בחדרו

בזעקה עלי וטפח שרעפיו  מתוך אלי הרבי פנה רגעים  כמה אחר מועט, זמן עוד להשאר ממני ביקש  אבי

דאך ... אפשר דאך... Ê‡˙)אפשר ÏÎ· ÈÏÂ‡)ממחשבתו וינחם דרכו', רשע 'יעזוב זאת בכל  אולי כאומר, ,

להגעיל בא שאני אימת כל  היום שמאותו לכם  דעו  להם , ואמר השר סיים  אלוקיו... ה ' אל  לשוב הרעה 

תוקפה במלא זאת גערה  באזני מהדהדת קוני, רצון על ולעבור בשיקוצים , דאךנפשי אפשר דאך , ,אפשר

כבקשתכם ... אעשה  מיד זה  קול לשמוע  שאפסיק  עבורי תפעלו  אם בעבירה, והנאה  טעם  שום  מוצא ואינני



וירא  - הפרשה  æבאר

áéùé àìà Y åá íçìð øöéäù äàøéùë ùàééúé àì
.'ä éðéòá ïç àöîéå åðçöðé ,äøòù äîçìî åãâðë

àîùåéìò äúù÷ Y äùòà äî íãàä øîàé
ìáìáúî áåèä éðåöø ìë íò éë ,äëàìîä

åúáåùú ,øöé ìù åéåúéôå åéìåáìáî éëðàéøáãá
ïúùøôá ùøãîä(àé åð ø"øá)÷åñôäá(æè-åè ,áë)

íäøáà ìà 'ä êàìî àø÷éå'úéðùøîàéå íéîùä ïî
éúòáùð éáåæ äòåáùì êøåö äî ,òáùð øáë éøä)

(äðåùàøä åúàéø÷áäéì øîà - ,(ä"á÷äì íäøáà)òáùä
äúòî éúåà äñðî äúà ïéàù éìêìîì ìùî ,

äùøâå ïåùàø ïá åðîî äãìé ,àðåøèîì éåùð äéäù
(äàùðå øæç),ïá ìëá êëå ,äùøâå øæçå éðù åì äãìé ,

ìöà íìåë åñðëúð ,éøéùò ïá åì äãìéù ïååéëå
úà ùøâî äúà ïéàù åðì òáùä ,åì åøîàå íäéáà
ïåéñðá åðéáà íäøáà äñðúðù ïååéë êë .äúòî åðîà
éúåà äñðî äúà ïéàù éì òáùéä ,øîà éøéùòä
'äùà èâ' ïéáù øáãä ïåéîãá åøàéáù ùé .äúòî
úà äùàä úãáàî èâä úìá÷ úòá éë ,'ïåéñð'ì
ïîæá éë ,ïåéñðä ïéðòì ùîî á"åéë ...äúéáå äìòá
åãáà åìéàëå ,åéúåáùçî êìä ìë íãàä ãáàî ïåéñð

,åéúåéìòå åéúåâøãî ìëàåä ïë éë ïðåáúé øùàëå
,ïåéñð úòá åéúåðåúùò ãáàéé àì ïåéñð ìù åúåäî
æåòá ÷æçúúäìå øáâúäì åãéá äìòé àìà

úåîåöòúåéðåìô ïéðòá 'ä åäñðî íà éë áåùçé íâå ,
éë äæá ãåîòì úåçåë åì ùé éàãååá éðåìô ïôåàáå

åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà(.â æ"ò).

äöòäåøùàë ïåéñðä 'íãå÷' ,ìë íøèáù ,äöåòéä
,éðìäðé úåçåðî éî ìòäãéö' åîöòì ïéëé

÷åæéç úåáùçî ãéîú áåùçéù éãé ìò ,'êøãì
,íéðéðòä ìëáå ïåçèáå äðåîàá ,úåáåè úåìá÷å
íäá åì ùéù ìâøåä øáë øùà íéøáãá èøôá
àäé ïåéñð éãéì àåáéùë úòä àåáá êëå ,'úåðåéñð'

íäéìò øáâúäì åãéáéééé.

ïéòëíé÷éãö åùøéô äæ(ãåòå ò"éæ óñåé éøîàä ÷"äøä)

é"ùø éøáãá(å çë úéùàøá)ïî ÷éãö úàéöé'
,'íùåø äùåò øéòäåðééä ÷éãö úàéöé,ïåéñðä úòá

êéàäå ,åéúåâøãîå åéúåâùä ìë åðîî íéìèåð æà éë
é"ò ,úàæë úòá úåðåéñðä ìò øáâúäì ìëåéäùåò

íùåø.ïåéñðä íãå÷ åùôðá èøçù íùåøä Y

ãåòúòá åîöòì øéëæéù åðéúåáø éøáãá åðéöî äöò
ì÷é äæáå àéîùî ïåéñð àìà äæ ïéà éë éùå÷ä
ä"ìùä áúëù éôëå ,äîçìîä éøù÷á ãåîòì åéìò

(áî úåà øñåî úçëåú íééç êøã àøéå úùøô)úùøôî ,
úùåã÷ ìò åùôð øåñîéå øñåî íãà ãåîìé äãé÷òä

áúé íùäåà åéøáàî øáà øåñîéù ïëù ìëîå ,êø
äøåúì äîëùäá ãåîòì ïåâë ,äåàú äæéà úøéáù
äìèá äçéù ïëå ,íéâåðòú øàù øåáùì åà ,äìôúìå
áåùçé ãåò .íå÷îä ïåöø éðôî åðåöø ìèáé ,äæá àöåéëå
,äåöî äæéà åà äøéáò äæéà åãéì äàá íàá ,íãàä

áåùçéíà äúò éúåà äñðî êøáúé íùä éìåà
.åðéáà íäøáà úà äñéðù êøãë ,íéé÷à åà øåáòà
äñðî àåä êåøá ùåã÷äù íãàä òãé åìéà éàãåáå

מהי . זמן ולאחר מדרשינו , בבית קורא' כ'בעל לשמש  החל שליט "א מאחי שאחד חורפי, מימי זכורני

רואה איני בספר לקרוא בהגיעי אעשה, 'מה – נענה  הדבר לפשר משנשאל  להפסיק, שברצונו  הודיע 

המקרא' טעמי ולא נקודות לא Â¯ÎÊÓ�È)שם  Á¯ÂÙÂ ÁÎ˘� ÏÎ‰ ‰˘ÚÓ ˙Ú˘· ,¯ÓÂ‡Î)...,הנסיון בעת האדם נדמה ולזה

'סימן ' שום רואה אינו מעשה בשעת יעמוד כי קורא' 'בעל כל  דבאמת לכך, העצה את נלמד גם  ומשם ...

והטעמים הנקודות את בספר ימצא כשלא שאף  בזכרונו היטב שיחקקו עד ה'טעמים ' על  היטב היטב ויחזור

בניסיון  עמוד יוכל נסיון, לידי שיבוא קודם  ולבו  במוחו  האדם  יחקוק אם  כיו"ב עשתונותיו, יאבדו לא

בשלום . יבוא מקומו  על והכל  ובגבורה, בתוקף 

עלינו ובטחון, באמונה  המלאים  הללו בפרשיות וכבר ובפרט  האבות, מעשי את היטב וללמוד להתבונן

' לא אלו, פרשיות שבבוא אמר, זי"ע  התניא בעל שהרה"ק  היטב יעביר מובא יחקקם אלא הסדרא', את

לבו .בתוככי 
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ãåàî øäæð äéä ,äúò åúåàíãàä áåùçé ïë ìò ,
ìù åúãî àéä ïë éë ,åãéì ïéðò äæéà àåáá ãéîú
.åúåñðì éãë íãàì ïéðò äæéà çìåù ,àåä êåøá ùåã÷ä

.ì"ëò ,åúáùçîá ãéîú åéäìà 'äù íãà éøùàå

הנסיון  בעת להתגבר עצה עוד – ויתמהמה 

÷"äøäò"éæ 'íäøáà úéá'ää"ã åö íäøáà úéá)

(èçùéåäøåúá ùé íéîòô 'â éë
'úìùìù'àéàéàéàéúáéúá ïúùøôá .à .äîäîúéå(æè èé),

.áïàîéå÷éãöä óñåé éáâ(ç èì)åö úùøôá .â ,
úáéúáèçùéå(âë ç),'äãåáòä êøã' ìò æîøîå .

,øúéäá åìéôà äæä íìåò úååàúì íãàä àáùë
øäîé àìù 'äîäîúéå' Y åùôðá íéé÷é äìéçúî
äååàúä øåçéàå áåëéòù ùåùçé àìå ,åúååàú àìîì

åì ÷éæéáéáéáéáéåøöé íò íçìéù ,'ïàîéå' - ïëî øçàì ,

øçà êìéì äöøé àì øáëù ãò 'äöåø éðéà' ú÷òæá
åáì úååàúíéëñé àì íå÷î ìëî äååàúé ïééãò åáìùë åðééä)

(íäéøçà êìéìèçùéù ,'èçùéå' Y äëæé äæ éãé ìòå ,
øáëå òøä åøöéäååàúé àìåéúåîòèîì ììëâéâéâéâé

הנסיון  על להתגבר היצר מלחמת עצם – הלחם  צא
יתב"ש  לפניו רוח  נחת  מעלה 

ìòåàøåáì ùéù çåø úçð ø÷éòù òãé ,äðìåë
ïåéñð éáöîá åúåéä íöòî àåä ,åúàî ù"áúé
ááìá åðåöø úåùòì åúòéâéå ,äòù ìëáå úò ìëá
åøîà øáëå .'äì çåçéð çéø äùà äìòî íìù

àøîâä éøáã ìò íé÷éãö(.àö ïéìåç)÷åñôáúéùàøá)

(äë áì'÷áàéå'åîò ùéà(åðéáà á÷òé íò åéùò ìù åøù),
éåì ïá òùåäé éáø øîà÷áà åìòäù ãîìî'
'ãåáëä àñë ãò íúåìâøîãò äàá çåø úçðù ,

ãåáëä àñëíöòáå÷áàä.øöéä íò

דרשויא . וחז"ל  השגה , כל  בהם לנו  שאין ורמים  גבוהים  ענינים  טמונים המקרא' שב'טעמי (ÏÈ‚Ó‰כידוע 

מסיני.‚.) למשה שניתנו התורה 'טעמי' על  היא שהכוונה  במקרא' 'ויבינו  הכתוב על 

יודעיב. אם  אף  רבה, תהום בעמקי ששקע  לבחור זי"ע מזוועהיל  שלומק'ע  רבי הרה "ק שהורה מה  וידוע ,

וכסיל , זקן מלך – הרע היצר ביד תיפול  נפול  שלבסוף  אשר הינך כמלך , עמו תתנהג אל מקום מכל

משאלותיו  ממלאים מיד פיו את דוחהבפצותו שהאדם ורגע  רגע כל  על  כי ושוב, בלך תדחהו  אלא, ,

ערוך. לאין להקב"ה  מרובה  רוח  נחת גורם הריהו  לבסוף נפל אם  אף היצר את מעמו 

כדכתיב לעמים, ישראל  בין ההבדל כל זהו כי ËÈ)והאמת, ,Á ˙ÂÓ˘),עמך ובין עמי בין פדות 'ושמתי

זמן', לאחר מחר 'יש כי הזה', האות יהיה È„)למחר ‚È ˙ÂÓ˘ È"˘¯)שאר וזה לבין ה' עם בין  וההבדל  הפדות 

ליצרוהאומות אומר שהיהודי 'מחר , כרצונך - אעשה ולמחר לי הניחה  עתה הזה ', האות יהיה 

– הוא לעמים ישראל שבין ההבדל כי קרא, בהאי נרמז  הזה עוד האות  יהיה הנסיון למחר בעת כי ,

האם הוא בוחן מצווה בדבר וכן לאו, או  היום פעלו  על יתחרט האם המחרת, ליום  יהא מה הוא מתבונן

מצווה . כך כל  זה  שאין הוא סימן לאו אם כי למחרת, בזה  ישמח 

התנאיג. מדברי נלמד וההסתרה, ה'קטנות' בזמני אף להתגבר Î„)העצה ‰ ˙Â·‡) אומר תימא בן 'יהודה

ביאור, צריך ולכאורה  שבשמים ', אביך רצון לעשות כארי, וגיבור כצבי רץ כנשר, קל כנמר, עז הוי

שהמשנה אלא, וגיבור'. רץ וקל עז  'הוי למימר ליה והוה  השדה , לחיות המידות אלו  את המשיל  מדוע 

ה כדוגמת שנהיה  ללמדנו ב אריה באה  להשתמש בא כאשר חשבונות מחשב הוא גבורתו שאינו  אלא ,

'גיבורים ' להיות לנו יש ממש  זה  באופן נפשו, שלוות את הטורדות ומחשבות פחד בלא ואוכל', 'דורס

כגון ית"ש , ה' כח בעבודת בי יש חשבונות , לחשב בלא ממיטתו, מיד  יקום השחר בעלות המתעורר

ללא  כארי יתגבר אלא התורה', ברכות 'קודם מיטתו על 'לומדות ' יעשה ולא לקום, כח בי אין  לקום,

מחשבה  בכוחוכל  יש האם האדם  יחשוב לא העבודה  עניני בכל הוא וכך בוראו. לעבודת ממיטתו  ויקפוץ ,

המוחין, קטנות לידי להביאו להחלישו , היצר יוכל שלא ירוויח  בזה  ויעשה, יקפוץ  אלא וכך, כך לעשות

ספק . כל  ללא ה ' את עובד הוא אלא קונו, רצון לעשות האם  מחשב אינו  ממילא כי
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ïëåò"éæ ïé'æåøî ÷"äøäî àúéàíìùä ïéùéã÷ ïéøéò)

(ïúùøôáïúùøôá ÷åñôä ìò(å àë)äøù øîàúå'
é"ùøáå ,'éì ÷çöé òîåùä ìë íé÷åìà éì äùò ÷åçö
,'íìåòá äéä ÷åçù áøå ...äîò åã÷ôð úåø÷ò äáøä'
úåéøëð úåø÷ò äáøäù åæ àéä äçîù äî äøåàëìå
àìà ,äøæ äãåáò åãáòéù íéðá åãìéå äîò åã÷ôð
ãò ìåãâ ñð ïàë äéä éøäù ïé'æåøî ÷"äøä øàáî
,'íéòùú úá äøùå äàî ïá íäøáà'ì ïá ãìåðù ãàî
éë ,íìåò éàá ìëî 'äøéçá'ä ìèáúú éë äàøð äéäå
åá íéñåçä ìëì òéùåî ä"á÷ä éë ïéòá ïéò åàø ìëä
éøä ,'äá ïéîàäù ãéçéä äéä åðéáà íäøáà éøäù Y
àøåá àåäå íé÷åìàä àåä 'äù ìë ïéòì çéëåî äæ äéä
íéøôåëå 'äá íéãåî ìëä åéäå ,äøéáì âéäðîå
åã÷ôð úåø÷ò äáøä' - ä"á÷ä äùò äî .'íéìéìà'á
'ìæî'äù ïåùì äðòî íéøôåëä ãéá ùé äúòîå ,'äîò
íäøáàì àøåáä úçèáä úîçî àìå äãìåäì íøâ
íàä 'ïåéñð'á íìåò éàá ìë íéãîåò áåùå ,åðéáà

.àåù éìéìàá åà 'äá åðéîàéòîåùä ìë' ïëà äæ ìò
éðá ãéá ùé áåù éë ,íìåòá ÷åçù áø Y 'éì ÷çöé

åàì åà 'äá åðéîàéä úåàøì 'ïåéñð' íãàìò úåùòì .
åîù êøáúé àøåáì çåø úçð êë éãéãéãéãéãé.

אף והיגיעה הרצון הוא החשיבות  עיקר  - יראיו רצון 
לפועל יצא לא  אם

ïúùøôá(æ-ä çé)ø÷áä ìàå ...íçì úô äç÷àå
ùøãîáå '...õø(é çî ø"øá)ìàå' øëùá

'åéìù' íäì ãøéù ìàøùé éðá åëæ 'íäøáà õø ø÷áä
úô äç÷àå' øëùáå ,øáãîá íúåéäá íéîùä ïî

'úîà éøîà'ä ÷"äøä äù÷ä .'ïî'ì ìàøùé åëæ 'íçì
åá çøèù 'ø÷áä ïá' ìò òåãî øåàéá êéøöã ò"éæ
'â íäì àéáäì õøå äáåøî äçøéè åðéáà íäøáà
êë ìë äéä àìù - 'åéìù'á åëæ ìãøçá úåðåùì

ìàøùé éðá íòì äëøáå äáåè(íëôàî àöé øùà ãò),
'íçì úô' ìò åìéàåìò òéâä àìå àîèð óåñáìù

'íéøéáà íçì'ì åëæ íéçøåàä ïçìåùíäì ãøéù Y
.øáãîá åéäù äðùä íéòáøà ìë ïî

àìà,åøåàéáäëåæå äåöîá íãà çøåè øùàëù
ìá÷éù éàãåå ,ìòåôì åúáùçî àéöåäì

åúåàë äáåøî åøëù ïéà íå÷î ìëî ,íìùî åøëù
úåùòì åãåàî ìëá ìãúùäå äååöîá õîàúäù

ìòåôá åâéùä àì êà åðå÷ ïåöøçéìöäù äæ éë .
øàùá á"åéëå ä÷ãöì úåòî äáøä õáé÷å åúãåáòá
ìë äèéáäå àð äàø ,åì øîåì åðì ùé éøä ,úååöî
äðùä ùàøá øôñá íúçðå áúëð øáë úéùòù äî
,ìòåôì êúáùçî äàöé éøäù ,äéàøå ,äéäé êëù
éî ë"àùî ,êîù ìò àø÷ð äùòîä ïéà àìéîîå
àìù àöîð ,åãéá ñøç äìòäå äååöîä ìò òâééúðù
åúòéâéå åìîò ìë ïë íàå ,íåøîî áåö÷ øáãä äéä
ìò úàø÷ðå åìù ìëä äéä äåöîä áéáñ çøèå òâéù
àöé àìå àîèðù 'íçì'ä ìò à÷éã êëìå ,åîù
ìåãâå áø øëù åìáé÷ íéçøåàä éðôì åàéáäì ìòåôì
ìò åìéàå ,'íéîùä ïî íçì íëì øéèîî éððä' Y
äéä àì ìòåôì àöéù ø÷áä ïá ìà íäøáà úöéø

ìåãâ äë øëùäåèåèåèåè.

בכדי יד. קטנים, צדיקים ידי על  גם  הארץ  בקרב ישועות הקב"ה  פועל  שלכן מרוז'ין, הרה"ק  שם  ומוסיף 

השלימות. לתכלית לבוא אפשר יגיעה  ידי על  רק כי נסיון, בגדר צדיקים אמונת שתשאר

לקבץטו . עיירות לכמה העסקנים  אחד בלוויית זי"ע  מאוסטרובצא הלוי מאיר יחיאל  רבי הרה "ק יצא פעם

מהנצרך  מקצת אם  כי לקבץ בידם  עלתה  לא כי צערם, גודל כך טרחתם כגודל  אך צדקה, לצורך מעות

מעלות שעלו אחר ורק מאד, גבוהה  בקומה  דר אשר גביר של לביתו  הגיעו המקומות באחד (Â‚¯„Ó˙)להם,

ילמדנו אמת', ה 'אמרי את העסקן שאל בחזרם בבית. איש  שאין לראות נוכחו  לבית להגיע  בכדי הרבה

ענה אז  בידו ... עלתה  כך וכל  מעות לאסוף  בחוצות מסובב בעצמו  מאוסרטובצא שהרבי יתכן האיך רבינו ,

ורק שמיא, מן וחתום כתוב הדבר היה  שלא נראה  מזה אדרבה כי דלעיל , התשובה את אמת', ה 'אמרי לו

באמת. האדם  'רצון' נתגלה בה  כי עושיה  שם על נקראת כזאת מצוה
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ïéòëáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä áúë äæò"éæ ïéì
(àë úåà íéøôåñ éøáã)' ,íãàä úåéåëæ ø÷éò

åðåöø úåùòì åì ùéù ÷ùçä ÷ø àåä äæä íìåòá
êøáúéáåúëù åîëå ,(áé é íéøáã)äî ìàøùé äúòå'

ìáà ,'äàøéì íà éë - êîòî ìàåù 'à 'äøîâ
äùòîä'ìëä' ììëá àåäå ,êøáúé íùä åäùåò éøä

íéîù éãéá(íéîù úàøéî õåç' ììëá àìå)äæ éô ìòå ,
òåãî øàáîúñðëä'å 'íéãñç úåìéîâ' ìëî

'çáù'ì äøåúá øëæð àì åðéáà íäøáà ìù 'íéçøåà
íéëàìîä íò äùòù ãñçä àìàúîà éô ìòù óà ,

,ììëå ììë 'ãñç úåìéîâ' íåù äæá äéä àìäáøãàå
åîò ãñç åìîâ íä,ïéìëåàë ïîöò åùò åãåáëìùë

ïåöøå äáùçî' íà éë åðéáà íäøáàì ïàë äéä àìå
úà åìéàå ,'áåèíéçøåà úñðëä ìòôîäøéëæä åìù

,ì"ùà òèéå 'úåáéú éùàø'á ÷ø äøåúääæá éë
- íéùòîä ìëî ø÷éòä äæù ,äøåúä åðúòéãåä

øîâ ìò çéâùé àìùå ,íãàä úãåáòå úåìãúùä
úå÷÷åúùääå ïåöøä ìò ÷ø ,äùòîä.

ìòäìéôúä çñåð úà ïéáäì øùôà äæ éôúøúä'á)

(ãåòå 'úåìì÷ä"á÷ä åðì øåëæéù åðà íéù÷áîù
åìéàë äàøéå '÷çöé úãé÷ò' úåëæ úàåøôàøåáö

äæéàá ììë ïáåî åðéà äøåàëìå ,çáæîä éáâ ìò
ùòú ìà' - 'ä êàìî åì øîà éøäã ,øáåãî 'øôà'

ïë íàå ,'äîåàî åìøôàøçà àìà ,ïéðîïéàù
åà ìòåôì äùòðä àöé íà èéáîå äôåö ä"á÷ä
íãàä äöøéå ÷÷åúùéù - åðåöø ìë àìà ,åàì

äáäàá åîù ïòîì åãéá øùà ìë úåùòìïëì ,
ùîî ìòåôá 'øôà' äùòð åìéàë áùçðæèæèæèæè.

éàäîååì øîàð àîòè(áé áë)ìà êãé çìùú ìà'
,êàìî éãé ìò 'äîåàî åì ùòú ìàå øòðä
äéä àì ìåëéáë éë ,åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä éôî àìå

ראחמיסטריווקאטז. מחסידי ז "ל קרוג אלטער רבי ÏÚÓ‰)סיפר Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È·)לאביו נתעוררה ילדותו  שבימי ,

והוא  הלכה , זו  ה ' דבר לשמוע זי"ע  מצאנז  חיים ' ה 'דברי הרה "ק אל  ונסע מקוואות, בדיני שאלה 

וברקים בקולות יצר' 'אשר ברכת אמירת באמצע  חיים הדברי עמד הגיעו כאשר בדרכו. לאביו הצטרף 

הארוכה בדממה שהבחין אלטער ר' של אביו  ארוכה. שעה  בשרעפיו  שקע  והנה שלהבת, להבת ואש

לו נראה  והיה הסבוכה , שאלתו את לפניו והציע  אליו  פנה  הברכה, את הרבי סיים שלבטח מכך הסיק 

יפתח 'אם  וזעק  הרה"ק  נרעד לפתע  ולכאן. לכאן שישנם בצדדים שאלתו בעומק  חיים הדברי מעיין שעתה 

להם, ואמר חיים  הדברי אליהם  נפנה שאלתו, את פשט  ברכתו את חיים  הדברי שסיים  אחר מהם ...' אחד

משא"כ היא ברכה  יצר  אשר כי הדין, בימי תוקף' 'ונתנה הפיוט מאמירת וחשובה גדולה  יצר אשר ברכת

תוקף . ונתנה 

רצוני  הילד, ענהו מבוקשו , מה ושאלו ילד אז שהיה אלטער רבי אל  חיים הדברי פנה זאת כל לאחר

הילד  אזר בלימודך, תצליח  אזי רצון בך יהיה אם בני, הרה"ק  ענהו הקדושה. התורה  בלימוד להצליח

חיים הדברי הבחין רגע  באותו  הרבי. של לברכתו  אצטרך לא שוב ללמוד, 'רצון' בי יהיה אם והשיב, אומץ 

נכונים דברים  הרי לכעס , מקום  כאן אין ואמר, חיים  הדברי נענה  מאד, עד הבן על האב של כעסו  שגבר

ולברכתי... ולא לי לא צריך אינו 'רצון' בו  יהיה כבר אם כי הילד, דיבר

היום ' ב'סדר האריך וכבר מרובה , בכוונה  זו ברכה  של אמירתה  בעניין לדור יסופר רבות גררא (ÂÂÎ�˙ואגב

(Í¯·È˘ ¯Á‡Â ‰"„· ˙ÂÎ¯·‰ שנתן על להקב"ה  ומשבחים מודים אנו בה כי זו ברכה  באמירת לכוון לאדם לו  יש כמה

בה  שיכוון מי שכל בהבטחה ומסיים  גופא. בריות לרפואותיו לנו  ולא לרופא יצטרך  ולא ימיו כל יחלה .לא

היה זי"ע  מזוועהיל שלומק'ע  רבי הרבי הרה "ק של סודו  ואיש משמשו  זי"ע ראטה  אליהו רבי הגה"צ

ניתוח שעבר כמי הוא הרי כי זו , ברכה של  מהותה מה הלא בלא (‡Ú"Èˆ‡¯ÚÙ)אומר, ביותר, והקשה הגדול

כסף, אין חינם  זאת וכל ביותר, המומחה האומן הרופא ידי על שנעשית אלא עוד ולא גופו , את שירדימו 

לעשות. ומפליא בשר כל  רופא שהוא להקב"ה  להודות שפיר לנו יש  כך ועל 
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åéðéòá éøäù ,'äîåàî åì ùòú ìà' åì øîåì ìåëé
.çåçéð çéøì ïáø÷ì 'äèéçù øçàì'ë ÷çöé áùçð
øùà Y åðà åðøåãì íçåð éììèë åéäé åìà íéøáã
ä"á÷ä ïéà éë Y íãéá äìåò àìå áåè úåùò íéù÷áî
,åãéá øùà ìëë ìãúùé ãçà ìëù àìà ù÷áîå ùøåã

ù"áúé àøåáä íéìùé øáë úåàöåúä úàåæéæéæéæé.

שמפילו היצר  על להתגבר  - אחריך  תבט  אל
העבר בגין  לעצבות

,ïúùøôáäô íëì åáù åéøòð ìà íäøáà øîàéå
äë ãò äëìð øòðäå éðàå øåîçä íò

íëéìà äáåùðå äååçúùðå(ä áë)íçðî éáø ÷"äøä .
ò"éæ áåðîéøî ìéãòî(âò úåà äãùä ùáã)øàáî äéä

òåãé éë ,åðéáà íäøáàì äéäù ïåéñðä ìãåâå øãñ
ïèùä åì ãéîòäù úåòéðîä ìãåâ ì"æç éùøãîî

åðá ÷çöé úà ãå÷òé àìù éãëá åçåë ìëáàì éë
äúò ãòå æàî åðì úãîåò úàæä äåöîä íðçì

íìåò úåøåãì,åçìö àì åéãé éùòîù äàø øùàëå ,
åðá úà èåçùì ïîåæîå ïëåî åðéáà íäøáà äðäå
àá ãéî ,åìù úåòéðîì äðåô åðéàå äìåãâ äçîùá
'ø ,åìàùå ,ãéñçå ÷éãöå øùë ùéà úåîãá åéðôì
åðéáà íäøáà åäðò .úåãòåî êéðô ïàì ,íäøáà
,éàøåá úååöî íéé÷ì åðá úà èåçùì êìåä àåäù
íéé÷ùî êðäù íäøáà 'ø êéøùà ïèùä åì áéùä
ïéðî éãéãé éì àð øôñ ìáà ,äçîùá êàøåá ïåöø
,êðá úà èåçùúù Y àøåáä ïåöø àåä êëù úòãé
éì øîà åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä éë ,íäøáà åäðò

,ì"ðä ùéàä åì øîà æà .'äìåòì íù åäìòäå'
ïééãòù ìåãâ øáãì úéëæù íäøáà 'ø êéøùà êéøùà
øáãéù øîåçî õåø÷ íìåòî èòîë êëì äëæ àì
äî êì äìâà æ"ëò ,åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä åéìà
ä÷éð àì ïééãòù ïîæ ìëù éúåáøî éúìá÷å éúòîùù
úàèç úà ï÷éú àì ïééãòå äîùàå ïååò ìëî íãà
ãò äàîåèä úåçåë éãé ìò ìáìáúéù øùôà ,åéøåòð
úîàáå åîò øáãî ä"á÷ä åìéàë åîöò úà äîãéù
ãîò íäøáà úàæ òîù øùàëå ,ùîî ìë äæá ïéà
åéøáãì ùùç åúåðúååðò ìãåâì éë ,äìåãâ äãøçá
ãéî êà .ììëå ììë ÷éãö åîöò éðéòá äéä àìù

åîöò úà áùééåéøòð ìà íäøáà øîàéå÷òæù
íéøåòðä úåàèç øáòìøåîçä íò äô íëì åáù

àì äúò úòì ,éìù úåéøîçä íò ïàë åøàùéä
àìà íëéìà áì íéùàäë ãò äëìð øòðäå éðàå

äååçúùðå÷øå ,àøåáä ïåöø úåùòì øòðä íò äðôà
ë"îçàìíëéìà äáåùðåáåùð ïëî øçàì -

ïúà àì úòë êà ,úåðååòä ìò äîéìù äáåùúá
.éðå÷å éøöåé ïåöø íéé÷ìî éúåà òåðîì øöéì

á"åéëò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä áúëúùøô)

(ãøéå ä"ãá éðéîùàøîâä øîàî é"ôò .ì"æå
(:ãñ íéçñô).úåöîä ìò ïéøéáòî ïéàêøã ïë éë

äãåáòä ìà åúùâá íãàä úà øø÷ì øöéäåæ
äìôú(.á úéðòú)êéàå ïåò àìî äúà àìä åì øîåì

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

ראהיז. כך בתוך הרגיל , בקרון היה  ומקומו  ברכבת, זי"ע  שמואל ' ה'דברי הרה"ק  נסע פעם לענין, מענין

הראשון שבקרון Â„ÎÂ')הרבי ÌÈ¯È˘Ú‰ ¯Â·Ú ˙„ÚÂÈÓ‰) שומר שאינו הנוסעים  אחד סביב גדולה  המולה  יש 

כי  משנענה  הוא, ואיזה  זה הוא מי לברר שמואל' ה'דברי שלח זו . ברכבת ראשונה  היושב ומצוות תורה

הרבי  שאלו הרבי, אל  העשיר ניגש הכבוד מפני אליו, שיביאוהו ביקש ישיבתו, תלמיד בעבר היה הוא

הדבר  וחזר כלום , לכם  אנדב לא ממילא מינה , נפקא למאי וכי רבי, הלה , ענהו רכושך, כל נאמד בכמה 

נא, שמע שמואל ', ה'דברי לו אמר זהב, דינרי מיליון בשני נאמד הוני ואמר העשיר, שנעתר עד ונשנה ,

אפילו 'יהדותך' שוותה לא אז וכבר הקדושה , בישיבתנו  תלמיד בהיותך בחרותך בשנות היטב הכרתיך הרי

זה . על  משלם  הייתי לא טאביק שמעק א ואפילו השום , להתוודע כקליפת ומשתומם אני עומד עתה

כך כל  שווה ומצוות תורה של דמעט מעט שכל  שני ולהגלות , להשקיע  ששווה  הבין, הרע  שהיצר עד ,

לך. שהיה  האידישקייט ממעט אפילו  לבטלך זהב דינרי מיליון
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ïéà' ù"æå .åúìôú íéîçøá ìá÷ì úåéøáäïéøéáòî
åðåøëæ ìò äìòé àìù 'úåöîä ìòúåøéáòäúòá

úééùòúåöîäàø÷ä ùåøéô éîð äæå .(åè ãì íéìäú)

'áåè äùòå òøî øåñ'áåè äùåò äúàù äòùá
ãåò íøëæú ìàå êááì áø÷î òøä øéñúçéçéçéçéô"æå ...

öø úò 'ä êì éúìôú éðàå'ììôúî éðàù ùåøéô ,'ïå
ãéîúúò 'éäéå éúìôú ìáå÷éù éðà çåèáå ,'ä ìà

ìá÷îå åîò ìò íçøî ä"á÷äù éúòãé éë ïåöø
.íéîçøá íúìôú

על יתר האדם עבודת  חשיבות - ומצאת  יגעת 
יגיעה מתוך  באה היא כי המלאכים 

ïúùøôá(áé áë)íé÷åìà àøé éë éúòãé äúà éë'
êãéçé úà êðá úà úëùç àìå äúà

' :ì"æå 'åðøåôñ'ä áúë ,'éðîîêàìîä éðà éúòãé
åéëàìî ìò ì÷ä êìéãâé ïéãáùì"æ íøîàë ,ïéøãäðñ)

(.âöéë åðééäå .'úøùä éëàìîî øúåé íé÷éãö íéìåãâ
øåáòì íúåà äúôîä øöé ïéà úøùä éëàìîì
øùà øîåç éöåø÷ åðà íðîà ,'ä éô úà úåøîäìå
àì äìéìå íîåé ,áìä éçúôî ìò øöé åðì áùåé
åðìéôäì íéðåùîå íéðåù úåðåéòøå úåìåáçúá úåáùé
äìòîì äìòúð åéìò øáâúð íà Y úçù øàáì

.íéëàìîäî øúåé äìòîì

á"åéëò"éæ õéùôàøî éáö éìúôð éáø ÷"äøä áúë
(íéèå÷éì - åôåñá êì 'øô 'ùãå÷ òøæ')äî .ì"æå

äøåúá áúëðùúåáà éùòîáúëð àìåäùò äî
íéëàìîä øàùå êàìîä ìàëéîúåáàäù ,÷ø ,
é"ò äøåúä åëéùîä íéùåã÷äíòáè úøéáù

úéîùâä íòáè êôéä øáã ìë åùòù Y úéîùâä

äøåú äæî äùòðåéîùâä òáè øáù íäøáà ìùîì ,
.ì"ëò ,äøåú äæî äùòðå åãéçé åðá äìòäå ,åìù

ìëåúà ãáåòå 'åðåöø' úà çáåæä úìòî äúáø êë
àîìò éàäá åìéôàù ,åâæîå åòáè ãâðë åàøåá
úåðùì - 'äãéî ãâðë äãéî' åìòôîë 'ä åì íìùé
áúë'ä ÷"äøä áúëãë ,åì áéèäì òáèä úà åøåáò

ò"éæ 'øôåñ(úåçö ã"ò ì"ð ãåò ä"ãá àøéå øôåñ áúë)ìò
áåúëä(è ,çé),êúùà äøù äéà åéìà åøîàéå'

úà íéëàìîä úåàøá ,'ìäåàá àéä äðä ,øîàéå
'â Y íäøáà úéáá íäéðôì ùâåäù áøä 'òôù'ä

åì åøîà ,'åëå ìãøçá úåðåùìêúùà äøù äéà
äøö äéðéò äùà' éøä éë ,úéáá äððéà çèáì

'íéçøåàá(à ,äô î"á)úééä úéáá äððéàù ïååéëîå ,
,êðåöø éôë äáøä åðì ùéâäì ìåëéøîàéåíäì

àìà ,íëéøáãë àì ,íäøáàìäåàá àéä äðäàéäå
úà äøáéù éë ,áøä òôùä ìë úà äðéëä øùà
àìà ,'íéçøåàá äøö äéðéò' úåéäì àìù ,äòáè

Y éåàøë íéçøåàä úà àéä úñðëîíé÷éãöä êøãë
íòáè íéðùîùíéëàìîä åøîà ,äéåàø ,ïë íà

äðùéå äãéî ãâðë äãéî 'ä äì íìùéù àéä
òáèä úà äøåáòáãìúùáåù' åøùéá æàå ,ïá

.'êúùà äøùì ïá äðäå äéç úòë êéìà áåùà
øáùé øùàë ,äéìéã àâøã íåôì ãçå ãç ìë ,ïàëîå
íéñéð éñéðå úåòåùéì äëæé ,êøáúé åîù ïòîì åòáè

.òáèä êøãî äìòî äìòîì

הענינים לכל אורחים הכנסת סגולת  – אשל ויטע
לזש"ק ובפרט

äùøô,'íéçøåà úñðëä' ïéðòá úùøãð äôé åæ

לוט יח. אל  המלאך שציווה בפרשתן הפסוק את זי"ע שמואל ' ה'דברי הרה"ק  ביאר ÊÈ)כך ,ËÈ) תביט 'אל

- בסופה עלה מה לאחוריה, הביטה לוט אשת  הנה כי חזי, פוק לך , שהיו הנפילות  על - אחריך '

מלח' נציב ...'ותהי

יושב  כשהוא כי עצמו, הנהגת מתוך להוכיח  האדם שעל אומר, היה  זצ"ל  אייזנער גד'ל  רבי הגה"צ

נפשך' בדשן תשבע  'היאך שעה  באותה היצר אליו יבוא לא גופו , לתוך מעדנים  ונותן נפשו, לשובע  ואוכל

והעבודה התורה  לעסק יגש אך כאשר ואילו  חטאת, וכזאת חוטא מידכשכזאת יכול  איך היצר יבוא

היצר'. 'עצת אלא זה  שאין ע"כ  האוכל, בעת בא אינו ומדוע ה ', את לעבוד כמותך
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äøåúä é÷åñôá úåëéøàá äùøôä úìéçúá,íéùøãîáå
êùîäá ïëå(âì àë),òáù øàáá ìùà òèéå

äèåñ úëñîáå(.é)íäøáà òèð äî íéàðúä å÷ìçð

äùòîá úåáø ÷ñòúäù íäéðéáù äååùä ãöä Y
úååöî äìãâ äî .åéçøåàì áéèéäì êàéä äáùçîáå

íéçøåàä úñðëäèéèéèéèéì"æç åøîàù ãò

נתאחרהיט . זי"ע , איש ' ה'חזון הגה"ק רבו  אצל  בהיותו אחת שפעם  זצוק "ל ברים חיים רבי הגה "צ סיפר

ואף כ'אורח', איש' ה 'חזון לקחו  ע "כ ירושלים, שבעיה"ק  לביתו לשוב דרך לו היה  לא וכבר השעה,

אורחים הכנסת במצוות להשתתף  בא זי"ע  הסטייפל'ער הגה"ק  ‡È˘')גיסו ÔÂÊÁ'‰ ˙ÂÁ‡ ‰˙È‰˘ '˙È�·¯'‰ ÌÚ „ÁÈ),

בהצעת  זה  כדברו , עשו והם הוראות נתן איש ' ה'חזון יכלתו , כפי אחד כל  ושימשוהו תלתא הני ועמדו

רצון  שבע היה  לא חיים  רבי ענינים , ושאר שחרית ידיים  לנטילת מים ומשתה , מאכל בהכנת וזה המיטה

עבורי  תטרחו  שלא אבקשכם  לו  ואמר איש החזון אל פנה כן על טורחים , הם אשר הרבה הטירחה מכל 

כך, או כך עמי עשה לו לומר בעליו  על דעה  ל 'אתרוג' לו  יש  ממתי וכי ואמר, איש' ה 'חזון נענה  כך, כל

המצוה . על סיני מהר ועומד המצווה  ל 'גברא' עצמך על דעה  להביע בידך ואין מצווה ' של 'חפץ  אתה  הרי

וטרח לשמשו עמד חיים ' וה 'חפץ זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגה "ק אצל שהתארח יהודי על  מסופר זה  כעין

חדרי  את בעצמי לסדר לי הנח עבורי, כך כל  הרבי יטרח  אל  אנא, ה 'אורח ', לו  אמר טרחות, כמה  סביבו

מר  יטרח  למה  - לי תאמר כן גם תפילין להניח בבואי למחר וכי חיים ', ה 'חפץ לו אמר הצטרכותי, וכל 

תפילין מהנחת אורחים  הכנסת מצוות שונה  ומה  התפילין, בהנחת כך 658)כל 'ÂÓÚ Ï‡¯˘È È�ÈÚ ¯È‡Ó).

את  נמו כבר העיר בני כל  אך ללון מקום  חיפשו  ליל, באישון קאזמיר לעיר יהודים שני הגיעו פעם 

והעבודה . התורה על  ישב שעה שבאותה  האור בקע  זי"ע  מקאזמיר יחזקאל  רבי הרה"ק  מבית רק שנתם,

סביבם וטרח  לביתו, הכניסם  הרבי ואכן, הבית, פתח  על דפקו  הרבי דר זה בבית כי ידעו שלא הללו

י  למען וכסתות כרים להם  הציע  ואף ומשתה  במאכל צרכיהם כל להם  וסיפק  יתירה , מעמלבטרחה  נוחו 

בשעה כי שידע ומכיוון האורחים , מקול הסמוך  בחדר ישן שהיה המשמש התעורר שעה באותה  דרכם.

מ'נשמות  בא ההמולה  קול  בוודאי כי בנפשו  הבין עיר, של  ברחובה מצויות השיירות אין כזו מאורחת

ממקומו לזוז  העיז  לא פחד ומרוב השלם. ותיקון נשמה טובת לקבל הרבי אל  שבאו  Ï‡˜ÊÁÈנידחות' ˙¯Â˙)

(‡"Ú˜ 'ÂÓÚ.

הרבי, של  בחדרו  שהיו הנשמות על  המשמש להם  סיפר שחרית לתפילת החסידים  כשבאו  בבוקר, ויהי

אלו היו אכן ואמר, לו קרא המשמש דברי את חדרו מתוך ששמע הרבי ארוכות. שעות עמהן עסק  והרבי

קדושות, נשמתי נשמות את לתקן אם כי באו, וטובה תיקון  מעמי לקבל לא ידי אך שעל  כלומר, ...

לנשמתו . גדולה והארה  תיקון עצמו  לו היה אורחים  הכנסת מצוות

אצלו ביקר בקרושנביץ דר היה זי"ע  נזר' ה'אבני שהרה"ק  שבעת מספר היה  זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה"ק 

לאבני  ואמר הרב נענה  צרכיו, כל  לו  וסיפק  טרחות מיני בכל  עבורו  טרח  נזר והאבני מליטמורסק, הרב

לחלון  מבעד כי נזר האבני לו הראה הזה, הגדול  הכבוד לכל  וכלל כלל  ראוי אינני חיי, ומה  אני מה נזר,

האבני  אמר וכה ממנו, שנפלו קטנות עור בחתיכות מלאה  סביבו הארץ  וכל  בעבודתו העוסק 'סנדלר' נראה 

רצועות  מהם  ונעשה  ונקדשם עור חתיכות נקח  אם ועכ"ז  מאומה , שוות אינם הלללו  עור פיסות הרי נזר

סביבי  הרעש כל מה  לומר יזדעק אם אף  'אורח ' כל הוא כיו"ב ערוך, לאין קדושתם תגדל  הרי לתפילין

גדולה קדושה  עליו  חלה  הרי אורחים' 'הכנסת על  תורה  שציוותה מכיוון אמנם  מאומה, שווה  אינני הרי –

מצוה . של  כחפץ  סביבו  לטרוח וראוי

ללומדים . ומגישם  רותח  'תה' מכין שהיה זו , במצווה  נוהג היה בעצמו  זי"ע ישראל ' ה 'בית הרה"ק  ואף

ואמר, נענה  הלה אך החסידים , אחד לפני תה  הכין האדמורו "ת כסא על  עלותו  אחר מיד – אחת פעם 

ממני, לקחו  הכל  את ישראל', ה'בית לו השיב עלי. מרותו  שקיבלתי אחר הרבי שהכין משקה אשתה איך
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(.æë÷ úáù)úìá÷î øúåé íéçøåà úñðëä äìåãâ
äðéëùä éðôëëëë.

äååöîäòåùé úãå÷ôá ã÷ôäì ãàî úìâåñî åæ
åøîàù åîëå ,'àîéé÷ ìù òøæ'á íéîçøå

אסכים לא – לי נשארה  אורחים  הכנסת של חביבה מצווה רק  זי"ע , אבי את גם ועתה משפחתי, את

ממני .(È„‚È"˙)שיקחוה

זי"ע חיים ' ה 'חפץ הגה"ק  של  ממשפחתו אחד בא ‡ÂÈÁ)פעם  „Î�)והנה קודש, בשבת בצלו להסתופף 

לדרוש מביתו יצא כבר חיים  כשהחפץ מאוחרת, בשעה שבת בערב לראדין הגיע  הדרכים  טלטולי מחמת

המדרש בבית ÌÂÈ)ברבים  „ÂÚ·Ó)מחשבה מתוך למנוחה , הבחור פנה  הדרך וטורח מעמל עייף שהיה מכיוון

נפלאה, בעמקות 'הישן' בפרק  הבחור שקע למעשה, שבת'. ל'קבלת לביהמ "ד ולילך קצר זמן כעבור לקום

אופן, בשום אותו יקיצו  שלא חיים החפץ  הורה ישן, הבחור  ועדיין שבת ליל  מתפילת חיים  החפץ חזר וכבר

מאומה לטעום  הרבנית שתוכל  ובכדי לבדו . לאחמ"כ  לאכול  לאורח  לתת שלא סעודתו  את התחיל לא ואף

משנתו . יקיץ שהבחור עד תענוג' בשבת 'שינה  לקיים הרבנית את ושלח  היין, על  אהרן רבי בנו  קידש 

כי  חיים  החפץ  לו  גילה  לא משנתו , הבחור הקיץ  שעות כמה  כעבור ואכן, ללמוד, התיישב חיים החפץ

והחל הרבנית את להקיץ ומיהר ערבית, ותפילת שבת קבלת בבית שיתפלל לו  הורה ורק מאוחרת, השעה

לישן  הבחור פנה  הסעודה אחר התפילה. את סיימו  עתה  זה כאילו  ומתיקות בעריבות שבת ליל בסעודת

הבחור  קם תנומה. לעפעפיו ולתת לשוב היה יכול לא רבות שעות ישן שכבר מכיוון אך הליל , שינת

השעון  הגיע  כבר כי הבית במטבח הכותל  על התלוי שעות' ב'מורה הבחין בבית הילוכו  ובדרך ממיטתו

לו  נודע  בזה ורק בוקר. לפנות ‰¯·�È˙)לארבע  ÈÙÓ)עמו לסעוד כדי שלוש השעה עד המתין חיים  שהחפץ 

היום עצם עד יודע  היה  לא שעות המורה  את רואה היה לא ואילו  השבת. סעודת חייםאת שהחפץ  הזה

אורחיו לכבוד בראשית סדרי Ï‡¯˘È)שינה  È�ÈÚ ¯È‡Ó).

שאמרוכ. מה  לבאר אמרו  צחות Ù·)בדרך ‡¯ÈÂ ˘"Â˜ÏÈ),השכינה פני מהקבלת יותר אורחים הכנסת גדולה 

לבנה ' 'קידוש  בעת בחודש אחת פעם השכינה פני את מקבילים הננו Ï‡¯˘Èכי È�· ÂÎÊ ‡Ï ‡ÏÓÏ‡ Ô�È¯Ó‡„Î)

('ÌÈ„' ˘„ÂÁ· ˙Á‡ ÌÚÙ ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ È�Ù ˙‡ ÏÈ·˜‰Ï לי תסגי אורחים' 'הכנסת אף כן אם  האדם יאמר ושלא ,

אורחים  הכנסת גדולה  אמרו  כן על בחודש ', אחת לנויותר 'פעם נצרך שזה  לומר השכינה , פני מהקבלת

בחודש . אחת מפעם יותר הרבה

הקדושה', גדרי כל שמירת תוך לעשותה  לו יש שכינה, פני מקבלת יותר שהיא מעלתה כל עם אך

הכנסת  מעלת כל  עם  כאן', 'עד אבינו אברהם  להם  אמר אשתך', שרה  'איה  - המלאכים  שכששאלו  כדחזינן

באוהל '. היא 'הנה - אלא הנה, שרה תבוא לא ֵָאורחים,

מגדולי  אחד בא כך בתוך ממשפחתו, אחד שערך בשמחה  פעם  השתתף זי"ע  אמת' ה'שפת הרה"ק 

נפתח והנה  הספר את ופתח אמת' ה'שפת עמד לחתן, דרשה' כ 'דורון שלמה ' 'תפארת ספר והעניק  הדור

הספר מתוך גדול רעש  בקול  וקרא אמת' ה 'שפת נתלהב מיד ÈÂ¯‡)בפרשתן, שהמלאכים(„"‰ פירש רש"י - ,

ואסר' שרי 'דהוה שראו מכיוון אך אבינו , אברהם  אל Á‡Ï¯התקרבו Â¯˘· ÏÚ˘ ˙ÂÈË¯‰ ˙‡ ¯È˙ÓÂ ¯˘Â˜ ‡Â‰˘)

(‰ÏÈÓ‰המלאכים הם המלאכים  אלו כי הקדוש בזוהר מבואר הנה  כי שלמה ' ה'תפארת ומבאר ממנו . פירשו

שאמרו  ‰)הללו  Á ÌÈÏ‰˙) אחד צדיק בשביל נברא העולם כל כי השיבם השי"ת אך תזכרנו ', כי אנוש  'מה 

שנאמר כמו אברהם, „)ששמו · ˙È˘‡¯·)והארץ השמים  תולדות במדרשבהבראם''אלה ואמרו ,(Ë ·È ‰·¯)

ומשראובאברהם אותיותבהבראם  בצדקותו, לראות המלאכים  באו  וכאן וארץ , שמים נבראו  בזכותו כי ,

ש'שרי' מה שאף  היינו ואסר', 'שרי עצמו(ÂÓ˙¯)שהוא על גדרים  גודר והוא עצמו, על 'אסר' הריהו לעשות

והקדושה . הפרישות גדרי את ממנו  למדו ממנו', 'פרשו



וירא  - הפרשה  åèבאר

ùøãîá(á àöú éë àîåçðú).ì"æåïúîù úåöî ùéå
íéçøåàä úà äçøéàù äøù åîë íéðá äøëù,

òùéìà úà äìá÷ù ìò úéîðåùå(ã"ô á íéëìî)àëàëàëàë.

áúë÷åñôä ìò 'ééçá åðéáø'ä(âì àë),ìùà òèéå
êãéàå ,àëä ,äæ øôñá 'òèéå' 'á ùé äøåñîá

(á úéùàøá),íã÷î ïãòá ïâ òèéå÷éæçîä ìëù êãîìì
'äéðñëà' úååöîá(íéçøåà úñðëä)ïãò ïâ ùøåé.

åäæúåéäì åàøåáå åøöåéì úåîãúäì íãàä úéìëú
ìëì áéèéîå áåè.äòù ìëáå úò ìëá íåé ìëá

úåéùøôá äøåúä äëéøàäã àä áèéä øàåáé äæáå
íäéúåãéîáå íäééç úåëéìäá ,úåáà éùòîá åìà
úååöî ãåòå 'äøäèå äàîåè' éðéðòá åìéàå ,íéáåèä

õøùä íã úàîåè ïåâë äøö÷ äæéîøá åæîøäìéòî)

(æéúáù úåëìä(äøòùá íééåìúä íéøøä)'äèéçù' áåéç
íééç éìòáá(:äò àîåé úëñîá êéúéåéö øùàë úçáæå)ãåòå

.'åãëå úåéúåà ÷åéãî ÷ø úåãîìðä úåáø úåëìä
éãëá ïëàù ,àìàïåùòé øùà äùòîä úà úòãì,

åäè åà àîè,êë äùò øîåì àøåáì åì éã ,á"åéëå ø
íãàì ìéçðäì øùôà éà ìáà ,êëå êë äùòú àì

äá êìé êøãä úàäøö÷ äøéîàá 'úåãéî' éðéðòá
øçà éë ,êëå êë äùòíéøáãä ïä ïä áìä úðååë,

,øáã ìù åôåâì ïåãì ùé ïéðò ìëáååðéìò àìà
éãé ìò íéùåã÷ä úåáàä ìù íìéöá óôåúñäì
úåëéìäî ãåîìì äëæð äæáå ,íäéúåéùøôá ÷ñòä
'íãàä åì øåáéù äøùé êøã åäæéà' òãéì - íäééç.

לבריות ומיטיב  טוב להיות  – צדקה לעשות 

áúëïúùøôá äðåé åðéáø(ú"äò åùåøéôá)äùøôáã
ïúîå 'úåáéãð'ä ïéðò úåáéùç åðãîì åæ
.äùðåòå úåìéëä äñåàî äîë ãò ,êôéäìå .äøëù

áéúë äðäã(ë-çé ,çé)äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë'
'ä êøã úà åøîùå åéøçà åúéá úàå åéðá úà

úåùòì'ä÷ãöúåéäì äìòúð ä÷ãöä úåëæáå ,
ìë åá åëøáðå íåöòå ìåãâ éåâì äéäé äéä íäøáàå'
.äëøáä øå÷î úåéäì êôäðù åðééäå ,'õøàä ééåâ

,êãéàì(ë ÷åñô)äáø éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ 'ä øîàéå'

להזכיר כא . בא וכאשר נישואיו , מעת שנים כי"ד קיימא של זרע  על המתין זי"ע התניא בעל  שהרה"ק  ידוע

ורימז כסגולה, אורחים הכנסת מצוות לקיים לו יעץ  זי"ע ממעזריטש  ה 'מגיד' הרה"ק  רבו  אצל  עצמו 

קרא בהאי Ë)זה  ,ËÈ˜ ÌÈÏÈ‰˙)'ארחו את נער יזכה  יזכה 'במה לבמה ידינער האדם  על  ארחו , שיכניסאת  ,

של אביו שגם לו וסיפר יפות. פנים  בסבר סיפוקם  כל  ולמלאות להשקותם  להאכילם, לביתו , אורחים 

זאת  בדרך נושע  הבעש "ט

בכתוב שרמזוהו Î‚)יש ,ÊÓ)נוטריקון 'הא' - זרע' לכם רב א כנסתה 'הא בהידור קיומה ידי שעל ורחים,

זרע יהיה מבורכים .לכם ישרים דורות ,

באחד  באה "ק כאן העיירות באחת שבתו  לשבות שנסע שליט "א החבורה מבני באחד הווה עובדא

ביתו ולבני לו  אכסניה  עבורו  הוכנה  לא ובלבול  טעות  מחמת תשע "ה, בשנת דשובבי"ם  (ÂÈ˙¯מהשבתות

(¯"‰ÚÈÏ· ˙Â˘Ù� ÔÈ�ÓÓומטלטליו חפציו  כל  עם  עיר של  ברחובה השבת כניסת בזמן עומד עצמו  את מצא ולכן

אחד  במאומה. לו הועילו לא זה כל אך 'רחמנות' כאות בראשם נדים אורח  עוברי כל  והיו  וכלימה, בבושה 

אכסניה למציאת העולם  את והפך עליו  ריחם  דשם העיר ‰˘·˙)מבני ˙ÒÈ�Î È�ÙÏ ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ ¯·Î)עלתה ולא

ואמרו נענו הידיד של ביתו בני אך אחרת, לעיר מביתו שנסע ידידו על  ששמע אחרון סיכוי זולתי בידו ,

הבית  את צאתנו טרם ידעתי לא אנכי כי ומבולקה', 'בוקה  הבית כשכל  למשפחה הדירה  את אתן איך

כלל  סידרתיו ÊÎ‡˙)ולא ‰¯Âˆ· Ì˙¯È„ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ÌÈÓÈÎÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÔÓˆÚ Ô‰ ÈÎ Â„Â‰ Á¯Â‡‰ Y Í¯·‡‰ Ï˘ ·"· Û‡) ידיד והנה  ,

כן  על נושעו , לא ועדיין כך על  רבות תפילות שפכו וכבר זכה , לא זכר לבן אך בנות בחמשה נתברך זה

הממתינים לאורחים  הדירה את ניתן ה'בושות', על נתגבר הבה  ביתו, לבני האברך אמר זאת, בהזדמנות

דהאי  ובסוכות חסדיו , ה ' הפליא ואכן, עשו. וכן זכר, לבן נזכה  זה  ובזכות ראשם , מעל גג לקורת בוש עד

אמן.(˙˘Â"Ú)שתא ונאמר ולמעש "ט, לחופה לתורה לגדלו  יזכו למזל"ט , זכר בן להם  נולד
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,'ìãä ú÷òö' íéòîåù íðéàå ,'ãàî äãáë éë íúàèçå
úåéøáä íò ä÷ãöå ãñç ìåîâì àìù íéøæëàúîåáëáëáëáë.

ò'ùéãîåì' - 'òøäì äîä íéîëç'ù àìà ãåò àìå
åéäù ïåâëå ,ïéøãäðñ úëñî óåñá àáåîë 'íéçöåø
äéä íàå ,åéúåãéî éôë äðéàù äèéî çøåàì íéðúåð
åéìâø úà íéëúåç íéòùø íúåà åéä øúåé êåøà
äèéîä äúéä íàå ,áëåù àåä åéìò äèéîì åîéàúéù
ãò äèéîä êøåàì åôåâ úà íéçúåî åéä éãî äøö÷
àéáðä øîàîë íðéã øæâ íúçðå .íé÷øôúî åéøáà ìëù

(èî ,æè ìà÷æçé)...êúåçà íåãñ ïååò äéä äæ äðä'ãéå

ä÷éæçä àì ïåéáàå éðò'ä éðéòá øáãä òø êë ìëå ,'
éúìåæ úàæë åðéöî àìù ùðåò Y øéòä úà êôäù ãò

íåãñá(äáåùúá íéáù åéä àì åìéà äåðéðá ÷ø)âëâëâëâë.

á"åéëééçá åðéáø áúë(ë çé)øéîçä òåãî øàáì
ìë ùðåòá íùéðòäì íåãñ éùðà íò àøåáä
äðúéð àì ïééãòù óà ìò ,øéòä úëéôäë àøåð êë

- íðéã øîâð ìáà' ,øàáîå ,äøåúåéäù ïååòá
íäééðò ìò íéçéâùî åéä àìå ,ä÷ãöä úà ïéñàåî

áòøá ïéìèåî åéäù íäéòø ìòååéä íåãñ éùðàå ...

זי"עכב. ראטה  אליהו  רבי Ú"ÈÊ)הגה "ח ÏÈ‰ÚÂÂÊÓ Ú'˜‰ÓÏ˘ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ ˘„Â˜· ˘Ó˘Ó)הגה"ק בשם  אומר היה

הוא, 'יהודי' כמה  נדע לא עדיין אך גוי', עשני 'שלא - ביומו  יום  מידי אנו  מברכים  זי"ע , איש' ה 'חזון

שבו  ה'יהודי' גודל כך אחרים עם וחסדיו טובו כגודל  וחסד ', ב 'צדקה מידתו כפי נמדד  .וזה

קם ה'רא"ש ', בדברי פלפולו בעת אחת פעם  בישיבה, קבוע שיעור אומר היה זצוק "ל מטשעבין הגה"ק 

מיד  הודיע  הגה"ק  מטשעבין, הגה "ק לו  בנה אשר ה 'בנין' כל  את כלשהו בפירכא והפריך מהבחורים אחד

רבי  הגה"צ אליו  נכנס השיעור לאחר עתה. עד שדרש  העמוק המהלך מכל בו וחזר הבחור, עם שהצדק 

בדברי  הבחור מהלך את להעמיד אפשר שאי וראיתי הרא"ש , בדברי עיינתי לו, ואמר זצ"ל  ברנשטיין אהרן

הגה"ק ענהו  שאמרתם, המהלך על להקשות אפשר שאי וכמה כמה אחת על  גדול , בדוחק  אפילו  הרא"ש

את להפריך  'כביכול' כשהצליח הגדולה שמחתו את  שבראותי אלא בביאורי, שצדקתי ידעתי אני אף 

עמו... הצדק שאין לו ולומר שמחתו את להשבית  לבי מלאני לא פירושי,

ללאכג. ועמורה  סדום  את שהפך מצינו מדוע  לבאר המוסר בעלי ואילואמרו ההפיכה , בטרם התראה 

למי  משלו נשא נהפכת'. ונינוה יום ארבעים 'עוד בהם להתרות הנביא יונה  את ששלח  כתיב בנינוה 

שלא  עקא, דא אך יפות, פנים  בסבר הבנק  באי כל את מקבל  הלה  והיה  ב'בנק ', פקיד להיות שנתמנה 

כן  כי המנהל  כשמוע  הפטור, את ומחייב החייב את מזכה והיה החשבון, בחכמת ורגליו ידיו  את מצא

אלא  החשבון, בתכונות נפלא בקיא שהיה  חדש  פקיד הביא היום למחרת מהרה . עד לשלחו מיהר הוא

ונחת  בשובה שיתנהג והזהירו  המנהל  אליו  ניגש  הבנק, באי אל ובקפידה ברוגזה שהתנהג לו, היה שחסרון

זה ומדוע כהוגן, נהגו לא שניהם  הרי לשני, הראשון בין מאי הרואה ישאל עתה אליו . הפונים קהל  אל 

לעבוד  הרוצה כל כי אלא, מוקדמות, הזהרות כל  ללא בבית עצמו  מצא וזה  הנגתו , לשנות הוזהר רק 

אם ממילא המעות, מסחר מקום הוא שם  שהרי ממון, בעניני הבנה – ה'יסוד' את לדעת מחוייב בבנק ,

את  חסר הוא אם אבל לו, שיש  חסרונות שאר לסבול אפשר עדיין ממון, בעניני טובות ידיעה לי לו יש 

ולבנק ... לו  מה  מעלות, לו  יש  ענינים בשאר אם אף  ממון, בעניני הבנה – ה'יסוד'

טובות ומידות חסד בעל האדם שיהא העולם קיום מיסוד  ‚)כמו"ש כיו"ב , ËÙ ÌÈÏ‰˙),'יבנה חסד  'עולם

לו  אין  היסוד את אם משא"כ חסרונותיו, שאר את לסבול  אפשר עדיין  טובות  מידות בו יש  אם ע"כ,

מעלותיו  שאר כל יועילו .מה

ואדרבה רעהו , את איש חסד גמלו שלא זה  בענין וחטאים  רעים היו  סדום  אנשי כי שפיר, יבואר ומעתה

נינוה אנשי משא"כ בעולם. קיום  זכות להם  אין א"כ העולם , ביסוד להם נחסר ע"כ  לזולתו , איש  הרעו 

להשי"ת רבים בחטאים  שחטאו 'ÂÈ�‰')אף ¯ÙÒ ˙ÏÈÁ˙ Í"�˙ È˘¯ÙÓ· 'ÈÈÚ),השני לפקיד שיש  לחסרונות הם דומים ,

עבודתו . ביסוד לא אבל לאדם , הנצרכות ממעלות הרבה לו שנחסר
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äá ïéñàåî(ä÷ãöá)ìò óàå ,úéìëúá íéøæëà åéäå
úååöîä ïî ä÷ãöä äðä ,ïééãò äøåú äðúéð àìù éô

úåìëùåîä('úåéìëù' úååöîî åðééä),àåä áòåúî øáãå
åðéî úà íãà äàøéù(øçà íãà)àåäå ,áòøá ìèåî

úà áéùäì åéìò íçøî åðéàå áåè ìëî òáùå øéùò
åùôðíçøî åðéàù éî áòåúî äîëå äîë úçà ìò .

ïãáéà ïë ìòå ,úçà øéòá åîò íéøãä åúîåà éðá ìò
äúåà íéòðåî åéäù íåãñ éùðàì ú"éùää÷ãöä úà)

(ãñçäå.'íééðòä úî÷ð ç÷ìå

äìåãâå,åðå÷ì íãàä ïéá úåöøì ä÷ãöä àéä
'ïúð éáøã úåáà'á àúéàãë(ä äðùî ã"ô)

äéäå íéìùåøéá éàëæ ïá ïðçåé éáø êìä úçà íòô
àåäù ùã÷îä úéá åàøå ,åéøçà òùåäé éáø êìäî
åéäù úéáä áøçù åðì éåà òùåäé éáø äðòð ,áøç

åá ïéáéø÷îìù íäéúåðååò ïéøôëîä úåðáø÷ä
øôëì ïáø÷ åðì ïéà äúòå ,ìàøùééáø åì øîà ,

êì òøé ìà ,éðá ,ïðçåéàéäù úøçà äøôë åðì ùé
'íéãñç úåìéîâ' äæ ,äæéàå Y äúåîëøîàðù ,òùåä)

(å å÷"äåæä éøáã íéòåãéå .'çáæ àìå éúöôç ãñç éë'
(è äîã÷ä)äðúî åì øâùì äöåø ä"á÷äù éî ìëù

.ãñç åîò ìåîâéù åçúôì éðò åì çìåù àåä éøä

óàíé÷åìàä 'äá ïéîàäì àåä øùàá éãåäé ìë ìòù
ìë íðîà ,ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî ìë éë
øîàé àì åäòøì ùéà òâåðá ìáà ,åîöò éáâì ÷ø úàæ

àì éøäù åîöòì ÷ãèöé ãåòå ,äøåîâ äáåè åæ äøö éøä
òééñì éì äîì ïë íàå åéìòî øæâðä úà úåðùì ìëåà
ìù åðåöø ãâðëå åæ äáùçî àéä ïåà úáùçîù ,åãòá

áåúëá ïåùì úåçöá åæîø êë ìòå .íå÷î(á àî íéìäú)

àéä äðååëäù ,'ìã ìà ìéëùî éøùà'ìéëùî éøùà
ïî ãçàë åîöò äùåòä íãàä ìù å÷ìç éøùàå åéøùà

äðåîàá åîöò ÷æçî åðéàå íéìéëùîäìã ìàäòùá
àåä àìà ,íéøåñééä ìòáå ìãä åøáç ìà òâåð øáãäù

êîñéçàìå øæòì åì úåéäì åé÷ñò ìëî äðôðãëãëãëãë.

תפילה כל  של כוחה - ובעותהון צלותהון תתקבל
ותפילה

ïúùøôá(áé çé)éøçà øîàì äáø÷á äøù ÷çöúå'
,'åðøåôñ'ä áúë ,'äðãò éì äúéä éúåìá
àéáð úëøáëå ,êàìîä úëøá àåäù äáùç éë '÷çöúå'

úéîðåùä úà êøéáù òùéìà úëøá ïéòë(æè ã ,á íéëìî),
úéçú'ë ùîî àåä äìöà äãéìä ïéðò éë ,ä÷çö ïëìå
êàìî úëøá éãé ìò åìéôà øùôà éà äæå ,'íéúîä
úååöî éãé ìò ÷ø øùôà äæë ìåãâ òáè éåðéùã ,íé÷åìà

(éååéö)éèøô ì÷ä...åúàî ïç úâùî 'äìéôúá' åà

äðäååðëôù øáë ïä ,íùôðì íéøîåà íéáø
ïééãòå àåäù ïéðò äæéàá øùåòá úåìéôú

ìé ,àåáìî åðúòåùé äùùåáíäøáàù ,ïúùøôá åãî
úëéôäî äøåîòå íåãñ éðá úà ìéöäì ììôúä åðéáà
...äùîçå íéòáøà ...íé÷éãö íéùéîç ùé éìåà' ,øéòä

חז"ל  בדברי שפירשו ‚)יש Ë ¯"˜ÈÂ) שהעיון וכמו  לספר. כ'הקדמה' שהוא לתורה ', קדמה ארץ  'דרך

ארץ  'דרך היינו  אדם  של 'הקדמתו ' כך הספר, 'תוכן' את לקורא מודיע  שלוקדמה ב'הקדמה' לתורה'

שבקרבו, האנושיות מידת את המאבד שאדם זי"ע , צדק' ה 'צמח  הרה "ק של  משמו  מטו  מהותו. לן תודיע

להפסיד. מה כבר לו  אין שוב

וכמה כמה  הוא מפרט ובו  לחותנו  מכתב פעם  שלח מצאנז  חיים ' ה'דברי הרה"ק  מחתני שאחד ידוע

כתבת  לא העיקר 'את תשובתו , חיים ' ה 'דברי לו  שלח לבתו, לחתן ליקח לו  שהציעו פלוני בחור על  מעלות

'מענטש' הוא האם בתורה(‡�È˘Â)לי ÊË)ככתוב  ·Î ÌÈ¯·„)' לאיש' נתתי בתי ...את 

לאחר  כי הנישואין, לאחר דר"ת בתפילין להתעטר שמתחילין העולם  מנהג מדוע החכם, מאמר ידוע

הזולת. דעת עם להתחשב ועליו  יחידית, דעה דעתו ואין בעולם דעה עוד שיש  היטב להבין לו נצרך הנישואין

הפסוקכד. את מבארים מצינו זה Â)כעין „È ÌÈÏ‰˙) מחסהו ה' כי תבישו עני עצות עצת  חושב העני כי

באת  כי לך מה - לו  יענה  העשיר אל  בבואו ואילו ממש, בו  שיש  בנתינה  שיעזרהו פלוני עשיר על

פרנסתך ברא יומך שברא ומי בוראך אל נא לך Î)אלי, ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ�˙)...
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äìéòåä àì åúìéôúù äàøð äøåàëìå ...íéòáøà
øéòä äëôäð óåñáì éøäù äîåàîáíåãñ úëôäîë'

'äøåîòåïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä åáúë øáë ìáà ,
ò"éæ ïéìáåìî(ä úåà ïúùøôá ÷éãö éøô)÷"äøäå

ò"éæ àæìòáî ã"éøäî(ïúùøôá)äìéòåä éàãååù ,
éáâ àìà ,øéòä ìë ìò àì íðîà óàä ,äìéôúä

ãåã úéá úåëìî åðîî'ù ,èåì(äéáàåîä úåøî àöåéä)

äðéàù äìéôú ïéàù êãîìì .'çéùîä êìî åðîî
øçà ïéðòì ä"á÷ä äìèåð íéîòôù àìà ,úìòåô

äæ êøåö ìò ììë íéòãåé åððéàå åðì øúåé êøöðääëäëäëäë.

øùôàåY úøçîì äéä êëìù ,øîåì(æë èé)

øùà íå÷îä ìà ø÷åáá íäøáà íëùéå'
íå÷î åúåàá ììôúäì àáù ,''ä éðô úà íù ãîò
åúìéôú äúðòð àì äæ íå÷îáù óà ,íù ãîò øùà
éðà êøöð øîåì ìåëé äéäå ,íåãñ ìò ìåîúà ìù
àåä êà ,éúìéôú úà 'ä òîùéù éãë éîå÷î úåðùì
.åúìéôú äúðòð éàãåå éë ììë ïåëð äæ ïéàù òãé

øáëåùøãîá åøîà(è÷ú äéòùé éðåòîù èå÷ìé)ùéù
íãàä äàéöåä àìù ãò úéðòðù äìéôú

øîàðù åîë åéôá(ãë äñ äéòùé)åàø÷é íøè äéäå'

ùéå ,'òîùà éðàå íéøáãî íä ãåò äðòà éðàå
äðù íéòáù óåñì úéðòðä ùéå 'åëå íåéá åá úéðòðä

(à àî ø"øá 'éò)íé÷éãö åøàéáå .ò"éæ 'úîà éøîà' ÷"äøä)

(ãåòå ,å"òøú úåòåáùãò øéååàá úôçøî äìéôúäù ,
ãåáëä àñë éðô ìá÷úäì äðîæå äúò àåáíéîòôìå)

(øçà ïéðòá äáåèì úìòåôùøãîá àúéà ïëå .ø"áã)

(áé á ïðçúàåáéúë äáø àééç ø"à(æë íéìäú)ìà äå÷
øæåçå ììôúî éåä 'ä ìà äå÷å êáì õîàéå ÷æç 'ä

ììôúîåêì åðúéù äòù ùéå.

äæáåáåúëä úà åøàéá(é ë íéìéäú)äòéùåä 'ä'
êìîäåððòéåäî äøåàëìã ,'åðàø÷ íåéá

åøîåàåððòéøîåì åì äéä ,åððòäðéçú ïåùì -
êìîä' åøåàéá àìà .éððò êîî àðà ,äù÷áå'åððòé

åðì øåøá ,à÷éôñ ÷ôñå à÷éôñ ìë àìì àåäù Y
êåîñ î"î äàøð åðéà ïééãò íà óà ,åððòé êìîäù

...åððòé êìîäù çåèáå åáìåëåëåëåë.

êëåéøéàîä åðéáø ïåùì àåä(.æè÷ á"á)àäé íìåòì'
úéùòð àéäùë äìéôúäù çåèá íãà ìù åáì

'äøéæâä úà úìèáî äðå÷úëæëæëæëæë.

שיתן כה . לרעהו  והתחנן ביקש  תעניתו  להפסיק  ובבואו  ימים , כמה  שהתענה  למי דומה , הדבר למה  משל 

כה דבר לאכול – בדבר יש  גדולה סכנה שהרי מבוקשו  את ימלא לא שבוודאי חריף . מאכל  איזה לו

החבר  אלא שבדבר, הסכנה  לגודל זעקותיו  יועילו  לא וישווע יזעק כי ואף  כזו , תענית אחרי מיד חריף

פעמים והנמשל, חלילה , בנפשו יסתכן לבל גופו  את המבריאים  מדברים  וכדו', חלב לו  ויתן עמו  יתעקש 

הוא  'מזיק ' זה  שדבר יודע הבורא אמנם וכזאת, כזאת לי תן שבשמים ' 'אבי הבורא אל מתחנן והאדם 

הם, טובה  שבאמת אחרים  בדברים  טובות עבורה לו ויתן התפילה את כביכול  יקח כן על ÈÎעבורו , Ì‡)

(Ï"„Â ,‡Â‰ ‰·ÂË ÏÎ‰˘ ÂÓˆÚ Ì„‡‰ Û‡ ‰‡¯È ÛÂÒ·Ï ÈÎ ,Ô�È¯ÈÈ‡ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ Í‡ ,Â˙·ÂËÏ ‰Ê ¯·„ ‡‰È˘ Y Ú·Ë‰ ˙Â�˘Ï ‡¯Â·‰ „È·.

הימיםכו . מן ביום  ולפתע  בלימוד, טעם לו  שאין 'בחור' נראה  דלפעמים  אמר זי"ע  איש' ה'חזון שהגה"ק  ידוע

זמן  לפני כי לזה, והגורם ועבודה , בתורה ולהתעלות לעלות מתחיל והוא החכמה, מעיינות בפניו  נפתחים

ה '...' אוהבי ונבונים חכמים בנים ובני בנים לגדל 'וזכני שבת נרות הדלקת בעת בתפילתה  בוכה  זקנתו היתה

אותן  עלו  מיד הקטרוג, ובטל  העוון כופר שנים לאחר והנה  ל"ע , קטרוגים  ידי על בשעתו נחסמו אלה ודמעות

הנ"ל . בתפילה המוזכרת טובה מידה  וכל חכמים לתלמידי צאצאיה יגדלו שאכן בשמים  ופעלו  הדמעות

זי"עכז. מקאריץ  הרה "ק �)כתב Ì„‡‰ ˙¯Â˙ ¯Ú˘ ÌÏ˘‰ ÒÁ�Ù È¯Ó‡)כמה לו  שנפטרו כהן דב ר' בשם יהודי על

גלייבסט דו שטארבן, קינדער מען לאזט  וויא דיר, בעט איך 'מיינער' וז "ל. הרה "ק לו ואמר מבניו,

בעטין  אויס איהם ביי ער קען אייבערשטיין צום זיך שפארט  ער אז – רשע גרעסטער דער אז  נישט עס

עכ"ל , וויל , ער -)וואס  ˜"‰Ï·Â), הילדים שימותו – להמשיך לזה  נותן הנך היאך מאמיןיקירי, אינך וכי
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והשמחה ההתחדשות - נעריו אל וישב

äîúò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä(à"òøú àøéå),
ìåãâ ïåéñéðä åäî äåîúì ùé äøåàëìù
éë ,úåùòì äî åì ïéàù òãé éøä ,÷çöé úãé÷òáù
ìåèéì ä"á÷ä ìù åãéá äøéøáä ,åúåà èåçùé àì íà
åãéá äøéçá äúéä àì ììëù àöîð .äæ àìá åúîùð
ìá÷é íàä äéä ïåéñðä ø÷éò ,àìà .åèçùì àìù
íäøáà ,ïëàå ,ïåöøå äáäàá 'äìåòì åäìòäå' úøéæâ
äçîùá äéøåîä øäì êìäå ïìåëá ãîò' åðéáà
åîöò æøéæù àôåâ äæá åúçîù úà çéëåäå ,äìäöáå
'ìàåîùî íù'ä óéñåî .'ø÷åáá íäøáà íëùéå' -
åøîà éøäù ,äçîùä úåëæá àåä íåéäë 'åðîåé÷' ìëù

ì"æç(:ì úáù)'äçîù êåúî àìà äøåù äàåáðä ïéà',
äàåáðä úà ìá÷î äéä àì äçîùá äéä àì åìéàå

êàìîä åì øîàùäàåáðáìà êãé çìùú ìà' -
÷çöé úà èçåù äéäå ,'äîåàî åì ùòú ìàå øòðä

.ìàøùé éðá ììë åðîî àöåé äéä àìå

,ïúùøôá(çë ,çé)íé÷éãöä íéùéîç ïåøñçé éìåà'
ìë úà äùîçá úéçùúä äùîç
íéòáøà íù àöîà íà úéçùà àì øîàéå ,øéòä
'íééç éøîà'ä ÷"äøä øîà äàð äøîéà ,'äùîçå

úáéú éë ,ò"éæàéä äùîçúåéúåàäçîùêëå ,

íù àäé éìåà åðéáà íäøáà ìàùíé÷éãö íéùéîç,
àìàøñçéù- äçîùä úãéî íäìäùîçéëå ,

ä"á÷ä äðò ,äçîùä ïåøñç øåáò úéçùúàì
úéçùà÷ø àöîà íà åìéôàíéòáøàéàðúá êà ,

-ùäùîçå.äçîùá íééåøù åéäé åìà íéòáøàù ,

ø÷éòäåúåùãçúäá ,åéøåòð øùðë ùãçúäì
ùéàå ï÷æ' ãò 'íéøåòðä éðá'î äîåöò

'äáéùçëçëçëçë÷öà÷î óøùä ÷"äøä íùá àøîàúîãëå ,
÷åñôä ìò ò"éæ(èé áë)éë 'åéøòð ìà íäøáà áùéå'

éðà äðä - åðá ÷çöé úâéøãîá ïðåáúä åðéáà íäøáà
ú"éùä éôî äéøåîä øäá åèçùì éååéöä úà éúòîù

,åîöòáå åãåáëá÷øå êà úàæ òîù ÷çöé åìéàå
íäéðù åëìéå' ïë éô ìò óàå ,íãå øùá Y éðîî
,éì ùéù äçîù äúåàá äãé÷òì àåä êìåäå 'åéãçé
àìà úàæ ïéà ,úàæë 'ùôðä úåîåöòú' åì ïééðîå

'íéøåòðä éðá' ìù íçåëîïåô èôàø÷ éã' åùã÷ ïåùìáå)

('ïøäàé òâðåé éãéîöò úà ùãçì áåùà éðà óà ,ïë íà ,
Y åäæå ,éøåòð éîéáëåéøòð ìà íäøáà áùéå...èëèëèëèë.

éäéêìéì äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ïåöø
øäá åðéáà íäøáàì äðòù éîå ,úåáà éëøãá
ïîà íìåò úìåàâ ìàâéäì äëæðå ,'åððòé àåä äéøåîä

ברצונו  אשר כל  אצלו לפעול  לו אפשר ה', לפני בתפילה יפציר אך אם – ביותר הגדול הרשע .שאפילו

איד'כח. 'אלטער - כאן חזינן שלא בימים , שבא מי על אומרים  היו  שב'פולין' ÂÁÂÎידוע ÔÈ‡ ¯·Î˘ Ô˜Ê È„Â‰È)

(ÂÏˆ‡ ‰�È˘È '‰ ˙„Â·Ú ÏÎÂ ÌÈÓÈ‰ ˙Â‡Ï˙Ó Ú·˘Â ÂÈ�˙Ó·' יונגעלייט 'אפאר כאן חזינן אלא ,,ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈÎ¯·‡ ‰ÓÎÎ ·˘Á�˘)

('Ï È�· ÌÈÎ¯·‡ ‰˘Ï˘ ÂÓÎ ‡Â‰ È¯‰ 'ˆ Ô· ‡Â‰˘ ÈÓ ÈÎ וכבר ולשמרה '. 'לעבדה  כסדר מתחדשים  וחשקם שבמרצם 

אידען'... אלטע 'אפאר אלא 'יונגערמאן' כאן שאין האברכים , על לומר אפשר אנו, שבדורינו  שאמר מי אמר

בידו ... הרשות אלו מכלל עצמו  להוציא הרוצה  וכל 

גרים כט . ·ÂÙÂÒ)במסכת „"Ù) בן היותו  עד עצמו  את למול  אבינו  לאברהם מלצוות הקב"ה  שהמתין מובא,

הב  לדורות ללמד ותשעה , הכלחתשעים  עלי עבר כבר זקנתי, האדם  שיאמר מצב לך שאין אים ,

יקבלו '. מיד ישוב 'אם הבורא לו מחכה חייו  מימי ויום  יום  בכל  אלא אלוקי, ה ' אל מלשוב

הגמרא מדברי ע"ה , אבינו אברהם של  במשנתו צדיקים למדו  ˆÊ:)עוד אבינו,(·"˜ אברהם  של 'מטבע 

'זקן  של במצב הנמצא שאף בזה, לימדנו אבינו שאברהם  אחר', מצד ובתולה  בחור אחד, מצד וזקינה זקן

שינוי. כל ללא ובתולה ', 'בחור כמו להתחדש  ובכוחו מאוחר, אין עדיין וזקינה',

הראה אבינו אברהם כי קדם, מימי ישיבות' 'ראשי בפי שגורה  שהיתה  דבדיחותא' 'מילתא נציין גררא אגב

צד  בין אך לדור, מדור תורה תתקיים וכך ל'בחור' ה 'תורה ' את ימסור  ש'הזקן' הדורות, לחינוך הדרך את בזה

והקדושה . התורה מוסדות וכל הישיבות לקיום צריכים  הרבה  שממון לרמז , 'מטבע ', יש  – הבתולה  לצד הזקן
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