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זי"עא . מקולמייא הלל  רבי הגה "ק מנכדי אחת באשה  'המלחמה', בימי שהיה  ÁˆÈ˜מעשה '¯ Â�˙Á ˙·)

(Ï"ˆÊ ÔÈÈË˘�ËÎÈÏ ˜ÈÊÈÈ‡ישראל בני מאחינו רבבות רבי כמו  אותה שהפרידו  שנים, כמה לפני נלב"ע אשר ,

תחת  לחצר המחנה דרי כל  את הוציאו באב תשעה  יום  בהגיע  המחנות, לאחד והכניסוה  ובעלה, מאמה 

עליהם ציוו  ימ"ש  הרשעים לעננים. זכר שום ללא היה בשחקים  בהיר יום  היום  ואותו – השמים  כיפת

ועל ברגליהם , אותם שידקרו בכדי ומחודדות משוננות באבנים  מחופה שהייתה  החצר קרקע  על לישב

לסבול יכולה הייתה לא זו  אשה  שמע . צלצלי וכל ועוגב במינים  – זמר בכלי מנגנים העמידו כולנה

זעקה לבה  מעמקי ומתוך באב, תשעה והנמהר המר ביום זו  נוראה למעני השפלה לא שבשמים אבינו

ארובות את נא פתח ויתעלה, יתברך שמך כבוד למען אלא ישראל , בית עמך  כבוד למען לא ואף  עשה,

רעגען ' 'שלאקס וירד  ·‡ÔÈ¯‚�Â)השמים Ì�Â˘Ï· ˜ÊÁ Ì˘‚) הזה הנורא השם חילול  דקות ויפסק כמה  תוך .

הרשעים כל אשר עזים  גשמים  לרדת והחלו  השמים ארובות את ה ' ויפתח  בשמים, כבדים עננים נראו 

תוככי  אל להכנס כשיכלו  לרווחה  היהודים  כל גם  נשמו  אז  הצריפים, תוככי אל ומנגניהם עצמם  הבריחו 

זה שממעשה  אשה, אותה  וסיפרה אבינו צריפם. כי להאמין  המלחמה תקופת  כל במשך חיזוק שאבו

הקב"ה  שומע והנורא, הגדול הפנים הסתר שבתוך בראותם – ושעל צעד כל  על עלינו משגיח רוענו

אליו  הזועקים שוועת  .את 

חיים 'ב. ה'חפץ  במשנת Â)מצינו ‰¯Ú‰ ‡¯ÈÂ ,˙"‰Ú Á"Á)' יסובבנו חסד בה' 'והבוטח הפסוק  È)על ·Ï ÌÈÏÈ‰˙),

'רפואה ' לחולה שהנותן ונעים (˙¯ÙÂ‰)כמו  רך במעטה  אותה  יעטוף מאד, מרה  בכדי (˜ÏÂÒÙ‰)שהיא

האדם, על  ובאים המתרגשים  'מרירות' מיני בכל  נמי, כך שברפואה, המרירות את החולה ירגיש שלא

כלל . מרירות שום  ירגיש ולא הכל , לו יומתק  ואז בבטחון, הצרה  את ויעטוף  יתעטף 

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

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

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

עצמו  על לבדו האדם לוקח נפש  ועגמת  צער אך דרכיו, נסתרות  פי על  לחזקהרחמן , האדם  על אלא ,
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שמחה מתוך יחיה  וחיה  נפשו, עגמת תסתלק  ואז  לו, שאירע מה  שלטובה  ולהאמין בבטחון, עצמו 

הדעת.. והרחבת

וירא  פר' שבת בערב ימיו בדמי נלב"ע זצוק"ל  יצחק  רבי הרה "ק זי"ע אמת האמרי הרה"ק  של בנו 

היה לא השבת במשך אליו . הנלווים ולכל לרבי דמעה ומקור גדול  כאב הסיבה  הסתלקותו  ערב. לפנות

בקד  שח  ואף  הרבי, של הק ' פניו  על שינוי אשר ניכר בנך את נא 'קח הפסוק  על אמ"ק  בשולה"ט  שו

'עקידת בפרשת יצחק' את פולין יצחק אהבת וענקי מגדולי רבים  המנחמים  בין באו  השבעה  ימי במשך ...'

הרה"ק זקנו בשם ואמר שנענה  היה זי"ע  מקאז'ניץ  המגיד הרה "ק מנכדי מהם אחד הימים . שבאותם 

חז"ל  דברי על זי"ע , Ï‡:)המגיד ‰ÏÈ‚Ó)סתירה',זקנים 'סתירת נערים ובנין הקב"ה בנין על  קאי 'זקנים' כי

מפואר  בנין  אלא אינו באמת כסתירה שנראה מה אף  הקב "ה ובמעשי רחמים, מלא 'זקן ' מששמעשהוא .

אותי'. ניחמו  אלו 'דיבורים ואמר נענה  דבריו  את אמת' ה 'אמרי

הדברי  כשנעמד הראשון ביום אביו, בחיי נלב"ע חיים הדברי הרה "ק של  בנו זי"ע  נתן מאיר רבי הרה"ק 

הנה ואמר, פתח  נפשי ברכי  באמירת שהחל וקודם בה, להתעטף  הטלית את נטל שחרית, להתפלל  חיים

מיד  – וחזקה  גדולה  מכה בגבו  הכהו  דהו  מאן כי מרגיש ולפתע עיר של ברחובה בנחת איש  לו מהלך

ידידו אלא אינו  שה 'מכה' יראה  אם אמנם  כן. להכותו העיז  מי וטענה  רוגזה  ברוב לאחוריו  המוכה  יסתובב

תוסיף זו  מכה אדרבה אלא עליו , ויתכעס יקצוף  שלא די לא – וחיבה אהבה לאות בגבו שהכהו  אוהבו 

הוא  הלא המכה  זה הוא מי אך אנושה  במכה הוכינו עתה לדידן, אף  חיבתו. על  וחיבה  אהבתו  על  אהבה

הרחמן ... אב נפש התפילה .ידיד  בסדר בהתלהבות ופתח 

שפירא משה רבי בהגאון ÌÈÏ˘Â¯È)מעשה  ˜"‰ÈÚ Û¯‡„Ò�Â‡ ˙�ÂÎ˘Ó) נשא הלוויה  במעמד בחייו, בתו שנפטרה  ,

ואמו  אביו הקב"ה באדם  הם שותפים  ג' הרי ואמר, נענה דבריו  ובתוך הספד דברי Ï:)ר"מ ÔÈ˘Â„È˜) והיאך ,

האחרים ... השותפים  בשני להימלך מבלי כזה דבר השותפים , מג' אחד שהוא - הקב"ה  Ó"ÂÁעשה  Ú"Â˘ 'ÈÈÚ)

(Â"Ú˜...בפניו שלא לאדם וזכין  'זכות ', אלא 'חובה' כלל  כאן  שאין לומר צריך  Ì„‡Ïוע"כ ˙ÂÎÊ ‡Â‰˘ ¯·„)

(‰ÏÈÁ˙ Â˙ÚÈ„È· ‡Ï˘ Û‡ Â¯Â·Ú ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡.

הנוראה, 'המלחמה ' בימי ונצורות גדולות פעל זצוק "ל  ווייסמאנדל בער מיכאל  חיים רבי שהגה"ק  ידוע

עוד  להציל אפשרות לידו ה ' אינה  אמנם, ימש"ו , הרשעים  מצפרני ישראל  בני מאחינו  אלפים  אלפי והציל 

גרם הדבר זו . הצלה  למנוע גרמו שונות שבפעולות עמנו  בני מפריצי היו לב  ולדאבון איש, אלף  כמאה 

הריי"צ  הרה"ק  אל  נכנס לו  בצר לנפשו , נוחם למצוא הצליח  ולא הנפש, וייסורי גדול צער בער מיכאל לרבי

סמוכים היו  שכבר בזמן בו  שנשפך, ישראל בני דם  על  - לבו  כאב את בפניו ושפך זי"ע  מליובאוויטש 

אליו נענה  ובסיימו בדומיה , דבריו  לכל הקשיב הריי"צ זאת. מנעו שה 'רשעים' אלא ההצלה, אל ונראים

אש געטאהן בשלהבת אלעס דאס האט ווער און -(˙‡Ê ÏÎ ‰˘Ú ¯˘‡ ‰Ê ‡Â‰ ÈÓ)נעשה הכל  הרי כאומר, ,

לנו ואין הבורא, רצון היה שכך לא אם  לעולל יכולים  היו  לא הרשעים אף ובעצמו, בכבודו הקב"ה  ידי על

את  הקים  מחודשים  ובכוחות חיים, רוח  בו  הפיח  שאז  בער מיכאל רבי וסיפר ה'. בהנהגת השגה  שמץ 

ולתפארת. לשם  נייטרא' 'ישיבת

זי"ע  מדובנא המגיד הגה "ק Â„Óהמשיל  „È‚Ó‰ È·˙Î)(‰˘ÙÁ� Ï·‡ ‰"„· ·˘ÈÂ '¯Ù מזלו·�‡ שהאיר אחד כסיל על

בקשת  פי על  למגוריו, ארמון עליו לבנות גדולה  שדה זה בממון לעצמו קנה מיד רב, ממון בגורל  והרוויח 

מבחין  והנה וקירותיו. הבית את מהם  לבנות שונים  ואבנים  רבים  עצים  הביא הבניין במלאכת העוסקים

גזרים לגזרי אותם ומחתך העצים  את לוקח שהפועל  ‰·�ÔÈÈ)הכסיל ˙Â�·Ï ÂÏ ˙ÂÎ¯ˆ�‰ ˙Â„ÈÓ‰ ÈÙÎ)טיפשותו ברוב ,

מכלה מדוע  וזעק  בו גער מיד לכן לתפארה , ארמון בהם לבנות מנת על אותם  מחתך הוא כי הבין לא

שנוכח הפועל כספי, במיטב עליהם  ששילמתי והאבנים העצים את תשבר למה וזהבי, כספי כל את אתה 

ואבניך  עצך לך טול לו ואמר מועד, מבעוד נפשו להציל  החליט והנוראה, הגדולה 'בעליו' בטפשות לראות
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âéäðî àìá úàæä äøéáäù øîàúäøéáì ïéàù ,ùåøéô)

(äáäìî äìéöäì øåîùéù á"äòá,äøéáä ìòá åéìò õéöä
äøéáä ìòá àåä éðà åì øîàäéäù éôì ,êë .

øîåà åðéáà íäøáà(äâìôää øåãå ìåáîä øçàì)øîàú

שאינם השבורים  והאבנים  החתוכים  העצים עם תשאר אלא הבניין, את לך אשלים  לא - לנפשי והניחני

מאומה . שווים

הכתוב את המגיד ביאר זה  משל  פי ‰)על  ÁÎ ÌÈÏ‰˙)יהרסם ידיו, ומעשה  ה' פעולות אל יבינו  לא 'כי

אשר האדם כי יבנם', יבינו ולא בעולםלא הנעשה  וגם  ידיו  ומעשה  ה' פעולות הינם בעולם  הנעשה  שכל 

כרצונו ·Ú‰"·)שלא ÈˆÚ ¯·È˘˘ ÏÚÂÙ‰ ˙Ó‚Â„) ובבא בזה חמודות בית  לו לבנות - לטובתו הכל מהבאמת  וכל ,

- אזי ה', הנהגת על כרימון טענות מלא הינו  הבנתו ולחוסר עביד, לטב רחמנא יבנם דעביד ולא ,יהרסם

לא  כי עתה, עד לך שבניתי מה כל  מהרס  והריני פארות, בית לך מלבנות אפסיק  אכן לו, אומר הקב"ה 

עלה . גם  אותך אעלה 

צאנז  בקרית גר שהיה  אחד יהודי על  ‰˜Â„˘)מסופר ı¯‡·)'ר קנה  פעם ז "ל, כהן בערל  ר' הרה"ח  ושמו

לוטו  כרטיס  מיד (È¯ÚË‡Ï)בערל  לו  שלחו ואף  רב, בעושר אדיר בסכום  שזכה הודיעוהו  ימים כמה  ולאחר

ואכן, הוא, ולא היה אחר הזוכה באמת כי ההגרלה , עורכי בידי היה טעות זה  כל  אך זכייתו, מעות כל  את

החזיר  בערל  ר' המעות, כל  את להחזיר ועליו כאן, היה  טעות' 'מקח  כי והודיעוהו שבו  ימים  כמה אחר

מנין  שאלוהו  משלוותו  שהתפעלו  ביתו בני דבר, אירע לא כאילו  עצומה הנפש  בשלוות המעות כל את

זה ה'לחץ  עם  ונשארת ממך אבד רגע  שבין העושר חסרון על  מתאבל אינך מדוע כזה , רוח' 'קור לך

על מיתה  נגזר שאם סופרים  ומפי ספרים מפי ידוע  הנה בערל, ר' ענה עתה, עד חלקך מנת שהיו  הדחק '

ויהפוך  ממונו , את ממנו  שיטלו ידי על דינו' מ 'גזר השמים  מן שיפדוהו  פעמים  הוא עשיר אם  אזי אדם ,

נגזרה אם אך וארוכים . טובים לחיים יימלט ובזה הגזירה , בו  נתקיימה  כאילו  ונחשב כמת, החשוב ל 'עני'

עשה מה בפועל, להתקיים דין הגזר מחויב ח"ו  הרי ממון, ולא רכוש לא לו  שאין כמוני גברא על  גזירה

לאחר  העשירות כל את ממני ליטול  ושב יומו' בן ל 'עשיר אותי הפך אמת, של  חסד עמדי גמל – הקב"ה 

עתה לערוך עלי אלא לבי, אל להתעצב לי שאין די לא זה לפי הצלתי', נפשי את 'אני וממילא ימים , כמה 

וכהנה ... כהנה הודאה ' 'סעודת

פרנסה בעניני קשים זמנים עליו  עברו  מקדם  שבימים  ברק בני בעי"ת החשובים מהרבנים  אחד סיפר

במדרש איתא הנה הרבי לו  אמר בפניו , צערו את ותינה זי"ע שלום ' ה 'נתיבות הרה"ק  רבו  אל  נכנס  ועוד,

Î„)איכה  ‡˙ÁÈ˙Ù)שאברהם שם ואמרו חברון, ישיני לאבותינו  וקרא הנביא אליהו נזדעק  הבית חורבן שבזמן

ו בן לי נתת שנה למאה רבש"ע  ואמר אמרת פתח  שנים  ושבע  שלושים בן בחור והיה  דעתו על כשעמד

לאחמ"כ אותו ... כפתתי בעצמי אני אלא עליו , ריחמתי ולא כאכזרי עליו ונעשיתי לפני עולה העלהו  לי

אבא לי כשאמר רבש"ע  ואמר יצחק Î·)פתח  ˙È˘‡¯·)על עכבתי לא בני, לעולה  השה  לו יראה  אלוקים 

תרחם ולא זאת לי תזכור ולא הסכין, תחת צווארי את ופשטתי המזבח גבי על  לבי ברצון ונעקדתי דבריך

כאפרוחים שגדלתם לאחר לטבחה, כצאן אויביהם ביד נמסרו עכשיו  רבש"ע ... ואמר יעקב פתח בני, על

לי  תזכור לא ועתה  בעבורם , גדול בצער הייתי ימי רוב כי בנים, גידול  צער עליהם וסבלתי תרנגולים  של

בני על לרחם והשחיטה,(Ï"ÎÚ)זאת ה'עקידה ' זכות הועילה לא כי יעקב שראה אחר ביאור צריך ולכאורה ,

מעקידה ... יותר חשוב שבטים  י"ב כראוי שלגדל וודאי, אלא שבטים , י"ב גידול זכות עליהם להגן תועיל  וכי

לו , לומר רצה לו ובזה שחלק בחלקו ישמח אלא וכיו"ב, הבנים גידול בקושי מצבו על יבכה שלא

מעקידת יותר גבוהה זו מעלה כי אבות , בית  לתפארת והעבודה התורה בדרך הולכים ובנות בנים – ה'

אבינו  כיצחק יחיד .בן
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âéäðî àìá äæä íìåòäùøîàå ä"á÷ä åéìò õéöä
ë"ò ,íìåòä ìòá àåä éðà åìïä äù÷ äøåàëìå .

ùéù íéøáãä íéðë íà ,ìùîðä ìò ïäå ìùîä ìò
àåäå ,ä÷éìãä úà äáëî åðéà òåãî ,äøéáì âéäðî
ìëù úòá íéáùå íéøáåòá èéáäì åãîò ìò øàùð

.ùà úìåëàîì äðåúð åúøéá

êàúðååë éë ,àúéì àø÷éòî àéùå÷ã ,úîàä
,øîåì äúééä á"äòáêãéá úåòèäøéáä ïéà ,

,'âéäðî àìá' úàæäã' ïàë ïéà ììëå'ä÷éì
ú÷æîäàåä éðà àìà .éùòî ìëå ,'äøéáä ìòá'©

àéä ùàä íâå .äéáùåéå äøéáä úáåèì àìà íðéà
äáåèìãîåò éððä àìà ,éúéá úà éúø÷ôä àìå .

êà äéäéù àúéá éàäá äùòðä ìë ìò çéâùîå
äëøáìå äáåèì ÷øåââââ.

äæå,úåøåãì ãåîéìäøö éë íãàì äàøðùë óà
ùàä úåáäìî ãçôúî àåä éøäå ,äáåø÷òãé ,

éàäá äùòðä ìò çéâùîå ãîåò 'äøéáä ìòá'ù
.àîìòúîàá éë - ùàä úà äáëî åððéàù äîå

ïàë ùé 'ä÷éìã' àìå ,àåù úåðåéîã àìà äæ ïéà
äëøáå äáåè áåø àìàããããäáåèä ïéà íà óàå .

רבתהג. כך וכל  עליה, דעדו וחובות צרות על זצוק"ל  הסטייפעלער הגה"ק  בפני שקבל  יהודי על מסופר

עוד  לך שנכונו  בטוח  כה  הנך מדוע איד, ר' הגה "ק, ענהו  בחייו, הטעם לו שאבד עד צרותיו  סאת

חייך, שני ימי כלו  כבר אולי בנעימים , עליך עוברים  שאינם 'טענה ' לך שיש – חיים ' 'שנות הרבה כך כל

מחשבתו, מהלך כל נשתנה ובזה עליך, הבאים  והטרדות הייסורים  בזכות אלא אינו  בעולם  קיומך זכות וכל 

הגמורה . לטובתו מלמעלה וסיבה טעם יש  בעולם הנעשה  שבכל  להבין והחל 

לא  והנושים מאד גדול  חוב' 'בעל שהיה  זי"ע אמת' ה'שפת הרה "ק מחסידי אחד על מסופר זה  כעין

במעות  ולפרוע אותו  למכור בדעתו וחכך רב, הון שווה  שהיה  אחד נכס לו היה  מאידך מנוח , לו נתנו 

כדת  רבו  בעצת לשאול  היהודי הלך למחייתו. בכיסו פרוטות כמה  לו ישתיירו  ואף חובותיו , כל את שיקבל 

חזר  ועוד, עוד חובותיו  נתרבו מה  תקופת כעבור הנכס , את למכור שלא איעצך הרבי, ענהו  לעשות, מה

והנוגשים יום  אחר יום משרדף  אמנם  הנכס'. את למכור שלא 'איעצך בשלו, הרבי אך רבו , אל  היהודי

את  שקיבלו  בכסף ושילמו הנכס את מכרו  - נפש  עד מים באו  כי בניו  ויראו  חובותיכם , שלמו  לאמר אצו 

לקודש נכנסו  הבנים טוב. שכולו לעולם  האב נסתלק  שבועיים כעבור האב. בבית הרווחה ותהי החובות, כל

להם, אמר שמכרוהו , ומשנענה  הנכס, אודות הרבי שאלם  מיד כך, על  לו  וסיפרו אמת' ה'שפת אל פנימה 

בגמרא איתא ˜È‚:)הנה  ÌÈÁÒÙ)קיומם זכות כל היינו  - 'חייהם ' שכל  כאלו  ישנם חיים', אינם  חייהם  'שלשה

בחיים . טעם  כל  להם שאין עד עליהם רבים  שייסורים  חיים ', ש 'אינם מחמת אלא אינו  הזה  בעולם  וחיותם

החיים, בין החזיקוהו  והייסורים שהחובות אלא רב, זמן זה נשלמה כבר חייו  וקצבת אלו , בכלל  היה אביכם

חייו . את להחזיק במה  לו היה לא שוב החובות מן ונפטרתם הנכס את כשמכרתם ועתה 

סלוצק שבעיר זצ"ל  האזל' ה 'אבן בעל  מלצר הגרא"ז ÂÏÒˆ˜)סיפר ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰·¯ Ê"‡¯‚‰ ˙ÂÈ‰·) יהודי דר היה 

יומם ממש, נפש  במסירות ולשמשה  לסעדה רב טורח היהודי טרח  ימיו כל ל"ע , חולנית בת ולו אחד

גם נתעלה קצרה תקופה  כעבור עולמה, לבית המיוסרת הבת הלכה הימים מן ביום ישבותו. לא ולילה

אחד  דבר אך שמים', 'חשבונות ויודעים מבינים איננו  ואמר, זלמן איסר רבי נענה מרומים . לגנזי האב

יודע, דמי לומר, אפשר עתה  ואילו הבת, את ומחיה  המחזיק הוא שהאב לכל נראה היה עתה דעד חזינן,

גם הוצרך למרום  עלתה  שכבר ומכיוון לסעדה , עלמא בהאי שישאר האב את שהחיתה  היא הבת אולי

לעל למרום .האב ות

'ד. כתב מדוע המדרש בלשון לדייק  שהוסיפו  הכוונההציץיש  כי וכדו', 'הביט ' ולא הבירה', בעל עליו

הקרא Ë)כלשון · החלונות(˘‰"˘ מן מחלון מציץ'משגיח  המשגיח  כי ביניהם וההפרש  החרכים ', מן

החרכים מן המציץ  אך הכל , את לראות עיניו  לנגד פרוש גדול מרחב שהרי לפניו, אשר כל את רואה הבית



באב  תשעה – דברים - הפרשה äבאר

ה 'אורה ' בעת כי הקרא, כוונת וזה אחת. נקודה  אם  כי רואה אינו  ולכן לפניו , מרחב אין החלון וסדקי

הקב"ה וכביכול הפתוחים , מ 'חלונות' הקב"ה אותו רואה כביכול  הרי מנוחות מי על אצלו מתנהל  כשהכל 

הכלל , מתוך פרט  כעל  עליו  אז מביט  הדחק', זו ב'לחץ בעולמו, יחידי שהוא כשמרגיש  צרה בעת אך

יתירה  אהבה מתוך  עליו רק להביט - החרכים' מן כ 'מציץ הבורא עליו שכשנראהמביט רמזו אשר וזה  .

וסדק, מחור כמציץ הבירה ' בעל עליו  'מציץ אז  שדייקא ידע  מצר, עזרת לו ואין דולקת' ש 'בירה לאדם

השמים . מן בייחוד עליו  ומשגיח 

הוא  זוכר עת בכל אמנם  יחיד, כבן מהם אחד לכל שאהבתו ובנות, בנים בכמה  שנתברך לאב משל 

מעייניו כל  - הרופא של סכינו תחת הניתוחים ' ב'חדר שוכב מהם אחד כאשר אך בשווה , שווה  כולם את

כביכול ממש הוא כך ולרפואתו, לו יחסרו  אשר הצטרכויותיו  כל לו  לספק הבן, לאותו ורק אך נתונים

מעייניו כל כביכול  אזי ומצוק , צר בעת נמצא מאתנו שאחד בעת שבשמים, 'אבינו ' של יחידיו  'בניו' לדידן,

זה . לבן ורק  אך נתונים הבורא של

הוא  יודע  ה'קוקער' נקב דרך לדופק נראה  שהאור זמן כל  רעהו , בית דלת על  שמתדפק למי משל 

מי  אי עומד שעתה בבירור ידע  ה 'קוקער', נחשך כי יבחין כאשר אמנם לנקישותיו, לב על שם  איש  שאין

ובמעשיו , לדלת מחוץ העומד על וצופה  הבית שעתה מבני נאמנה ידע לאדם, 'יחשיך ' כאשר כמו"כ

עליו  ומשגיח וצופה שבשמים אביו עומד .כביכול

רבים במקומות נאסר ה'מלחמה ' שבימי זי"ע  משאץ שלום רבי הרה"ק חתן מוויידיסלוב הגה "ק סיפר

בלילות בבתים אורה  Â˘ÈÈ·...)להעלות ÌÂ˜Ó ‡Â‰ ÔÎÈ‰ ·ÈÈÂ‡‰ ¯ÈÎÈ ‡Ó˘ „ÁÙÓ) חלונות את מכסים  העיר דרי היו  כן על 

הבד  את לקנות כשבאו והנה , אורה '. מלא ש'הבית לבית מחוץ ראו  לא וכך שחורה, 'בד' בחתיכת הבית

בחדר, המאירה  המנורה  חוזק א. הן. ואלו  ל 'קונה', לתת סחורה  איזה לדעת דברים  שני מברר המוכר היה

יותר. ושחור עבה בבד החלון לכסות נצרכים  האור שיתרבה ככל  כי והיינו  הבית. לחלון האורה  קרבת ב.

לנו כשנראה  גדול, כלל  למדנו  ומזה יותר. ושחור בעבה לכסות יש  לחלון האורה קרבת שגדילה  ככל  וכן,

אלו, דברים  בשני לעיין עלינו ועבה.... שחור בבד האור את לנו כיסה  כביכול  עבה שהקב"ה שהבד  ככל 

מאחורי  ובא המאיר מאד  וחזק גדול  אור לנו וממתין מתכסה השחור זה שמתחת  מכך  נסיק יותר ושחור

בארץ תזרח והשמש  השחר יפציע קצר זמן  ובעוד הוא, קרוב  הישועה שאור וגם המבדלת, .המחיצה

כל את לעבור בעוז , לעמוד כוחותיו לו  עמדו היאך זצ"ל  אייזנער גד'ל רבי הגה "ח המשגיח נשאל פעם 

ציפורנם תחת היחידה בתו  את כשאיבד באחרונה שהכביד בעת כולנה ועל ה 'מלחמה', ותלאות מוראות

הבקבוק שמעל הפקק  את גד'ל  ר' הוריד בקבוק, השולחן גבי על  עמד שעה  באותה  הארורים . הרשעים  של

האברך  לו  אמר זה, בקבוק של הפקק נמצא היכן - לי נא אמור לאברך, אמר ואז  אצבעותיו, בין וטמנה

הפקק את ויחפש מבחוץ  אדם  כעת ייכנס  אם  ושאל , גד'ל  ר' הוסיף ידיך. אצבעות תחת מסתתר הריהו 

ויחפש . ימשיך האם  אצבעותי קפלי בין נמצא שהפקק  לו יוודע ואם  בלאו . האברך ענהו ימצאנו, האם

ענה בלאו,שוב האברך הוא ו  הרי לחפש  עוד  לו מה האצבעות בינות  מסתתר שהפקק יודע הוא אם כי

נמצא  –כבר המלחמה  ימי את עברתי ממש  בו כיוצא – גד'ל  רבי לו  נענה  ההסתרה . שבתוך  ברורה בידיעה

לידי  נמצא שהוא שידעתי ומאחר עלי, ושומר עמדי נמצא ה' והנה מסתתר', קל  אתה 'אכן - הגדולה

(˙Â¯ˆ‰ ÂÏ‡ ÏÎ ˙Á˙ ‡Â‰ ‡·Á˙Ó˘ Û‡) אחריו לחפש  לי ומה נמצא, הוא .עדיין 

וכי  בו , שולט שהחושך היכל בתוך ורב עצום  ששוויה  יקרה אבן אדם יאבד אם ואמר. גד'ל ר' המשיך

ש שידע  אחר הלא היקר. היהלום  את כעת לראות יכול  שאינו מפני המקום  את רכושו יעזוב נמצא כל 

היה הזה כדבר האבן. את ימצא וכך ההיכל , את להאיר ואופן דרך שימצא עד המקום  את יעזוב לא כאן,

ואם הקב"ה, נמצא הללו החושך הרי כל שבתוך ידענו - האימים  בימי הארץ את כיסה שהחושך בעת לנו

הוא. ה' היכל  החושך בתוך כאן הרי נשברות, בארות לחצוב נלך כי לנו  מה כן
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íéàá áåàëîå øòöä ìëù ïéîàé ,ïéòì ãéî úéàøð
éúî äî ãò òãåé åðúà ïéàå ,'íéîçøä áà'î åì
çåðú äæá ïéîàéùëå .äðîî äáåèä àöú êàéäå

.åùôð ååìùúå åúòã

ïëåò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä ùøéôàìëã àøâà)

(øáãáå ä"ã÷åñôá ïúùøôá(áì-àì à)øáãîáå'
úéàø øùà...êé÷åìà 'ä êàùð øùàäæä øáãáå

íëé÷åìà 'äá íéðéîàî íëðéàåäî ,øåàéá êéøöå .'
.'íéðéîàî íëðéà íúàå' øîåì åì äéä 'äæä øáãáå'

øàáîåìëá 'äá äðåîàä àéä íãàä úãåáò ø÷éòã
áöîåîò âäðúî ä"á÷äùë ÷ø 'äá ïéîàîù éî éë ,

àåäå íéìåâî íéîçøáäàåø,íéîçøä úâäðä úà
Y 'ïéîàî' áùçð åðéàåéðéò ãâðì øåøá ìëä éøäù

...ïéîàé äîáå

äæå- áåúëä ùåøéôäæä øáãáåïéîàîä øîåìë
åãéáùë øéäáå øéäð ìëä øùàë ÷ø 'äá
æà ,íéîçø úâäðäá éì÷ äæ Y òáöàá úåàøäì

íéðéîàî íëðéà÷æçúîä ÷øå .äðåîà áùçð åðéà -
åîöò øéúñä àøåáäù åì äàøðùë 'äá ïéîàäì
úà äùåò ä"á÷äù - íéøåñééå ïéã úâäðäá ,åðîî

äâøãîá äìåò äæ ,äîéìùä åúáåèì íéùòîä ìë
.äðåîà ìòá àø÷éäì

êëåò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä áúëúåøîà àáåä ,áúëîá)

(äðåîà úëøòî äùîïéîàäì - ïåçèá ìù åììë'
'äî - äùòðä øáã ìëù ,äîéìù äðåîàá(äùòð),

,íãàä úáåèì äùòð ìëäå .ìëì áåèä àåäùäîå
äæéàá àåä äùòðä äáåèä ,íãàä úðáäá åðéàù

åâéùäì åãéá ïéàù - øúñð øáãøúåé àéä éàãåáå ,
'äáåèääää.ìåëéáëù íãà äàåøù äòùáù åðééäå

åì äàøðå ,'äîìòäå øúñä'á åîò âäðúî àøåáä
äòù äúåàá - äáøãàù òãé ,åãòá êùç íìåò éë
äìãåâ áåøì øùà äìåãâ äáåè àøåáä åì çéîöî

øúñáå òðöäá ,è÷ùäá äúåùòì ùé.

äöòääòùå äòù ìëá åáø÷á ùéøùäì ,äöåòéä
àøåá ä"á÷ä éë äîéîúå äèåùô äðåîàá
åéìò ì÷é äæáå ,äëøáìå äáåèì ìëä úà âéäðîå

úåù÷ä úåòùá ïåéñðá ãåîòìåååå- éëä åàìáù ,
äðåùàøä çåøá éøä íéèòåî åéùøåùù ïååéëî
ìáà .'åéðô ìò åúø÷åòå çåøä äàá' Y åá òâôúù
ãåîòé çöð ïééð÷á äðåîàä úà åùôðá äð÷ù éî

åìàä íéðîæá ïúéàææææ.

זי"עה . מקאברין הרה "ק שאמר כמו  מצוקותיו, מכל יצא האמונה ידי על ‡�ÂÓ‰ואדרבה, Y ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡)

(ÔÂÁË·Âתיבת לתוך עולם ', של  'אלופו להקב"ה  המרמזת – אל "ף האות את לך גולה כשתכניס יעלה  ,

גלותו .גאולה תיבת מכל  ייגאל עולם, של  באלופו  באמונתו  כי ,

מהו . 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 È�Â¯ÎÊÓ)שם  Á¯ÂÙÂ ÁÎ˘� ÏÎ‰ ‰˘ÚÓ ˙Ú˘· ,¯ÓÂ‡Î)...,הנסיון בעת האדם נדמה ולזה

'סימן '... שום רואה אינו מעשה בשעת כי

עד  ה 'טעמים ' על היטב היטב ויחזור יעמוד אשר קורא' ה'בעל כמו  – תקנתו מהי נלמד ומשם

כיו"ב, עשתונותיו, יאבדו לא והטעמים הנקודות את בספר ימצא כשלא אף ואז בזכרונו , היטב שיחקקו 

על והכל ובגבורה, בתוקף  בניסיון עמוד יוכל  נסיון, לידי שיבוא קודם ולבו במוחו  האדם יחקוק  אם 

בשלום . יבוא מקומו 

מאורעות ז. את עבר הלה ז"ל , ווייס יוסף יעקב רבי ושמו זקן יהודי התגורר מאנטשעסטער בעיר

מספר, היה  הסדר בליל בשנה  שנה  מדי ימים, ושבע  זקן טובה  בשיבה ונפטר ב'מלחמה ', הנוראות

לבל חברו את תמיד מחזק  היה  והוא למחנות, עימו  יחד שנשלח טוב חבר לו היה  קשים  ימים  שבאותם 

אין  להצילם השי"ת חפץ  ואם  מלבדו, עוד אין האלוקים  הוא ה ' כי הרחמים , מן יתייאש ולא ברוחו יפול 
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והגלות שני בית  חורבן תוקף  – בטחונם תלו שלא 
הבטחון  חסרון  על עתה  ועד  מאז הנמשך

àúéààøîâá(:.è àîåé)äî éðôî ïåùàø ùã÷î
åá åéäù íéøáã 'â éðôî áøçéåìâå æ''ò

åìúù àìà ,åéä íéòùø ...íéîã úåëéôùå úåéøò
ä"á÷äá íðåçèáïé÷ñåò åéäù éðù ùã÷î ìáà .

áøç äî éðôî íéãñç úåìéîâå úåöîáå äøåúáéðôî
íðç úàðù åá äúééäùäìâúð íéðåùàø' ,íù àúéà ãåò)

äìâúð àì íðååò äìâúð àìù íéðåøçà íöé÷ äìâúð íðååò

('íöé÷éîìùåøéá àúéà úàù øúéáå ,(â à àîåé)ì"æå
éãáåò åéäù àìà äðåùàøá úéáä áøç àìù åðàöî

ìáà ,íéîã ïéëôåùå úåéøò éìâîå í"åëòéðùá
ïéøéäæå äøåúá ïéòéâé åéäù íúåà åðà ïéøéëî
,íäá äúééä äáåè úñåå ìëå ,úåøùòîáå úåöîá
åìàì åìà ïéàðåùå ïåîîä úà ïéáäåà åéäù àìà

íðéç úàðùäìå÷ù àéäù íðç úàðù àéä äù÷å ,
...íéîã úåëéôùå úåéøò éåìéâå à"ò ãâðë

øàáîåà"øâäàáñ Y ì"æç úåãâàì 'à"øâä øåàéá' øôñá)

(àðåúà éáã'íðéç úàðù' ìù äøå÷î éë

äðåîà ïåøñç êåúî äàáúà àðùé éî éë ,åðééäå .
å÷éæäù ìò àìà åàðåù åðéà éøäå ...'íðéçá' åäòø
êéøö ,ïë íà ,úåáø á"åéëå åáðâ åà åìæâ ,åùééá åà
éøäå ,'íðéç' úàðùë åúàðù úáùçð òåãî ,øåàéá
.åäòø ìò 'äàðù'á åáì àìîúð øáã äæéà úáéñá
äùò éðåìô àìù ïéîàî äéä íà éë ,åøåàéá àìà
Y åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä àìà ,åììä íéøáãë åì
åìéôà åäòø úà ãéñôäì íãàì øùôà éà éøäù
÷æð åà øòö åéìò àéáäì àìå ,äèåøô äååù éöçá
ãéî éøä ...äìéçúî 'éäéå øîà àåä éë' àì íà
åáìá ùé íàù ,àöîð .äâåîð åúàðù ìë äúééä
äðåîàä äãáàù '÷äáåî ïîéñ' äæ éøä äàðù
éë ...'íðéç'á àìà åúàðù ïéàå ,íäéôî äúøëð

åìæâ åà å÷éæä åäòø àì úîàáçççç.

ותמיד  רח "ל, דעתו על אותו שהעבירו הקשים  היסורים  את לשאת יכול היה  לא הלה אך בעדו , מעכב

בהם, שולטים וזדים למשיסה  ישראל  שבני בעת חיים  באלוקים  להאמין מאד שקשה  בדברים מקנטרו  היה

מגיא  נינצל עוד דשמיא שבסייעתא ושוב שוב לו  ואמר וחזר בהשי"ת, אמונתו  את רי"י איבד לא ואעפי"כ

גדול . לאור מאפילה ונצא צלמות

ובמרירות  רי"י, אל חבירו  פנה  שעה  באותה  הגזים, לתאי להיכנס הקבוצה כל על  הרשעים  ציוו  לימים 

נמ ההסתרה בתוך שגם משנתו על  וחזר התפעל, לא רי"י אך עכשיו, לומר לו  יש מה  השי"ת,שאלו  צא

הרשע והחייל רב זמן עבר לא הרחמים . מן עצמו ימנע אל  אדם  של  צווארו על מונחת חדה  חרב ואפילו

ורק חוצה , משכוהו  בשר בעל היה  שרי"י וכיון בחדר, ששהו ההמון מרוב יכול ולא הדלת את לסגור הגיע

כסא  לפני השמימה  קודש  אש בלבת עלתה  ונשמתם בפנים, שהיו האנשים כל  ומתו  הדלת נסגרה  אח "כ

האחרון ברגע  לחיים ממות ניצל  הוא ואילו  הי"ד. ‡ˆÂÏהכבוד, ‰˘¯˙˘� ÂÊ ‰˜ÊÁÂ ‰ÓÈÓ˙ ‰�ÂÓ‡˘ ¯ÓÂ‡Â ÌÈÈÒÓ ‰È‰Â)

(ÌÈÓÏÂÚ ÏÎ ‡¯Â·· ‰�ÂÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ·ÂÒÓ· ¯¯ÂÚÓ ‰È‰ Ê‡˘ ,¯„Ò‰ ÏÈÏ· ÂÈ·‡ ÔÁÏ˘ ÏÚ ÍÂÓÒ ‰È‰ ¯˘‡Î.

מבאבובח. מהר"ש הרה"ק  ביאר זה חז "ל(‰˘�È)ביסוד מאמר את Î‚.)זי"ע, ‡ÓÂÈ)מידותיו על  'המעביר

ירד  פלוני והרי מידותיו , על  להעביר ודם ' 'בשר ביד יש  היאך נתבונן הבה כי פשעיו ', על  לו מעבירין

לעצמו , אומר הינו  באמונתו  כי אלא קלל ...לחייו... לו אמר ה' אלא כי, לא אותי, הזיק פלוני כך וכי

הבורא, לעומתו יענה  חטא...נמי לו אמר הרע יצרו אלא כי, לא נגדי, חטא פלוני לפטרווכי יש א"כ

עבירה . עוברי על המוטל מהעונש

פסח ' של ב'הגדה מאמרם לפרש  שמעתי אחרת, רשע בדרך ואחד חכם בשםאחד אשר כל הנה כי .

שיוסיף מי שיש אלא נעשה ... במאמרו  והכל  האלוקים' הוא ה ' כי אנכי 'מאמין ויאמר יענה  יכונה ישראל

מה  לגמור, שרציתי בעסק פלוני הקדימני ומדוע פלוני, אותי הזיק מדוע אבל שמים בידי הכל  אכן,

לחיי... יורד  והוא מאתי פלוני ב רוצה תמה אמונתו אם  ההגדה  בעל רמז דא כגון שמאמין אחדעל 
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ë"òåòøäå åéä íéòùø ,ïëàù ,ïåùàø úéáá
úåøéáò 'âä åìà ìë éøäù ,ãåàî íäéùòî
î"î ,íä øåáòé ìàå âøäéá äøåúáù úåøåîçä

íáìãåàî áåè 'éäå 'äá åçèáù -ïåçèáä úìòî
íìåë ìòî äìåãâë"àùî .'íöé÷ äìâúð' ïëì ,

éðù úéááíðååò äìâúð àìåéä úåéðåöéçá éë Y
ìáà ,äøåú éìòáå íéãéñç ,íéáåèå íé÷éãöíáìá

(íãà éðéòî øúñðä)'íðéç úàðù' íäéðéá äúééä
,äðåîà ïåøñç êåúî äàáäíöé÷ äìâúð àì ïëì

,ìëî äòåøâ íðç úàðù éëìëì úîøåâä àéäå
ãò êë ìë øáãä øåîç ïë ìò ,äàðùäå äàð÷ä

íöé÷ äìâúð àì'ù'èèèè.

ïëåà"øâä áúëúøåúî èå÷éì 'äîìù ïáà'á àáåä)

(â"ô á"ç ,à"øâäàåä äøåúä ìë ãåñéäðåîà

...øçî úâàã âåàãì àìù äîéìùïåçèá øñåçîäå
äàð÷ éãéì äæ éãé ìò àåáéäàðùå÷ñåòù é"ôòà

.íéãñç úåìéîâáå äøåúá

ïéðòáïúùøôá åæîø ,äâàãä(áé à)äëéà' ÷åñôá
,'íëáéøå íëàùî íëçøè éãáì àùà
'íéñøå÷éôà åéäù ãîìî - íëàùî' ,é"ùøáå

úáéúá æîåøî ïëéä ,øåàéá êéøö äøåàëìåíëàùî
ùéâøîä ,ïëà éë ,åøàéáù ùé ,íéñøå÷éôà åéäù

àåä åìù àùîäù Y íëàùîãáì àùåð àåäù ,
,àåùðî åéìò äù÷å åéúåøö àùî úàåæ äùâøä

àéä äøåîâ úåñøå÷éôàìà òãåé 'äá ïéîàîä éë ,
ìë úàå åúåà ìåëéáë åéáâ ìò àùåð ä"á÷äù ïåëð
ìò êéìùé ,êë ìë ïðåàúäì åì äîå ,åéúåøö úåìéáç

åäìëìëé àåäå ,åàùî Y åáäé 'äéééé.

זה לבדו ש 'הוא הרי המעשים', לכל  ויעשה ועושה  אם חכם עשה אבל שאכן ואחד. החיבור, בוא"ו  כלומר ,

מדוע אבל  עושה ל"ע .גם הקב"ה  רשע זה הרי וכך... כך לי עשה  פלוני

אליהו'ט . ב'דברי הביא ·)כך ‡Ï˜ ÌÈÏ‰˙)פירש כבר וענה, בה '. הבטחון יהיה איך - הגר"א לרבינו שאלו ,

שהתינוק כמו פירוש , נפשי'. עלי כגמול אמו, עלי כגמול  נפשי ודוממתי שיויתי לא 'אם דהמע "ה לנו

הצטרכויותיו לשאר וכיו "ב שבעו , כדי אמו תאכילנו למאכלו  שירעב עת שבכל בידעו  יאכל ' 'מה  דואג אינו 

דאגת  כלל  לדאוג שלא מלבנו וחשש דאגה כל יסיר לדידן, אף  מחסורו . כל תמלא שאמו ובטוח  לבו סמוך

הצטרכויותינו . כל את לנו שיחיש  שבשמים , אבינו  על  לגמרי לסמוך רק המחר,

נוסעי . כשהוא העשירים  אחד לידו  עבר גבו, על  כשתרמילו הדרכים  בצידי מהלך שהיה  בעני מעשה

על לעלות העשיר קראו והמשא, הדרך מעמל  ויגע עייף שההלך איך וראה  ההדורה , במרכבתו 

– גבו  על  הכבד משאו  את לישא ההילך ממשיך העגלה על  בשהותו שאף  העשיר רואה והנה עגלתו ,

הכבידה וחבילתו  תרמילו את מע"כ  יניח לא מדוע – בפניו העשיר תמה המשא, מטורח כואב גופו  וכל 

קר  כזה,על  גדול מרחק אותי לשאת מע "כ את מטריח  שהנני בכך די לא וכי המסכן, ויען העגלה , קע 

רק תישא שהעגלה  היושר מן אלא זה אין עגלתך, על  משאי את גם שאעמיס  – בכך צדק  יש  האם

כעת  אף הרי שכמותך, שוטה ואמר, העשיר, נצטחק  בעצמי..., אשא הכבד המשא את ואילו אותי,

תיגע ומדוע בעצמך, המשא בנשיאת במאומה  מועיל ואינך יחד, גם תרמילך ואת אותך העגלה  נושאת

עליך. המשא להחזיק לריק

אלא  – הבורא את  כך  כל אטריח לא - בחשבו ה', על  יהבו כל  משליך שאינו – הדואג  אדם כיו"ב ,

הלך כאותו גמור... שוטה זה הרי אותי... לישא כביכול לבורא אסייע ובזה מדאגותי, חלק בעצמי אשא

הקב "ה, על  כביכול נמצאים משאך וכל  אתה עדיין – לדברך  אף הרי העגלה, גבי מעל  שמיקל  שחושב 

מיותרות ... בדאגות  לריק תיגע ˜‰)ומדוע „ÂÓÚ ,ÁÏ˘· ˙"‰Ú Á"Á· Ê"ÈÚÎ)

חיים בעלי רבבות ריבי בעולם  נמצאים  אומר, היה זצ"ל  לעווינשטיין יחזקאל  רבי הגה"צ המשגיח

מקום . מכל  אותם  שמגרשים אלא עוד ולא לפרנסתם , 'דואג' להם שאין ונראה  וכדו' באשפתות המתגוללים
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øáëåúéðòú 'ñîá àúéà(.èë)úáéñ ø÷éòù
åëáù ,íðéç ìù äéëá ïéâá äúééä ïáøåçä

ùùçî ìàøùé éðáäâàãåíìøåâá äìòé äî
íé÷ðòá íçìéäì ïòðë õøàì úåìòì åëøèöéùëì
åðùôð ìò øîùéäìå øäæéäì åðéìòå ,õøàä éáùåú
ìù äéëá úåëáìå âåàãì àìå ,íäéëøãá êìéì àìù

'åãëå äñðøôä ïåøñç ìò åúééëáù òãéå ,íðéçíðéç
àéääëáé òåãîå ,â"ò åúåà àùåð ä"á÷ä éøäù ,

.åøåáò âàãéù éî ùéùë

úçúå'íðéç ìù äçîù'á äáøé 'íðéç ìù äéëá'ä
åúðåîà ó÷åúî åì àåáú øùàæîøù åîëå ,

ïúùøôá ò"éæ áåìòìî ãåã éáø ÷"äøä(åè â)

'úåãå÷ð' åáúëð àì ïëìù ,'ãòìâä úà éúúð øéëîìå'
äøåúä é÷åñô úà ùåøãì ìëåðù éãë ,äøåúä øôñá
ãå÷éðá 'øéëîìå' ,ïàë ùåøãì ùé êëå .êøåöä éôë©¦
åãé ìò øéëäì éúúð äæ ïîéñ ,øîåà ä"á÷ä ,ç"úô
Y àåäå ,'ä úâäðäá øéëîå ïéîàî íãàä íàä

,äçîùäàì åúàî éë òãåé 'ä úâäðäá øéëîä éë

áåèì ìëäå ,úåòøä àöúâåàãì åì ùé äîå ,
,éðåîìà äùòîîå éðåìô äø÷îî áöòúäìåìëá éøä

òåãîå òøéà äî ìò ïåáùç ä"áå÷ì ùé òøåàî

òøéàäçîùä ,'ãò-ìâä úà éúúð ,øéëîìå' åäæå .©¦¦¥
ä"á÷ä úà øéëî àåäù íéðîàð íéãò íä äìéâäåàéàéàéàé

('í"éøä íåøî'á àáåä).

ב'בעלי  ואם  כינים. ביצי ועד ראמים מקרני ומפרנס  זן הקב"ה  כי מ 'רעב'... חי בעל מת לא מעולם ואעפי"כ

מנין... דאגה  א"כ מזון, מבלי שישארו הקב"ה  אותם  יניח  שלא בצלם  שנבראו  האדם  לבני ק"ו  כן, חיים '

זי"ע  יששכר' 'בני להרה"ק  מצינו ‰„Â·È¯)נוראות ˜ÏÁ ,„Ï ˙"ÏÓ ,Í„Â˜ÈÙ Í¯„)והצער כי במקוםהדאגה כשאינה 

תרצח'..מצוה ד 'לא מאביזרייהו זה ל"ע .הרי המרצחים בכלל נמנה  להיות להכנס  הרוצה  הוא ומי .

הקדוש  ה 'של "ה' וכתב מלבו , דאגה  יסיר Î·)ולעולם  ¯Â‡ ‰¯Â˙ Ì"È··Â˘), הם ל'צרה' הקודמות  האותיות  כי

האדם  על הצרה את יביא בטרם הישועה את  מקדים שהקב "ה כלומר, 'פקד', .אותיות

אומר יא . שהקב"ה זי"ע , מלובלין הרה"ק  בשם זה בפסוק ביאר זי"ע מלובלין הכהן צדוק  רבי הרה"ק 

מדריגה נותן אני לו  הגלעד' את 'נתתי כזה לאדם  שלימה, באמונה  בי ומאמין שמכיר מי 'ולמכיר'

ה'גלעדי' אליהו  גילוי של  È„)רבה  ˙Â‡ ı˜Ó '¯Ù ˜È„ˆ È¯Ù).

העובדא  ידועה מקום מכל אליהו... ולגילוי לי מה כי מהשגתי, אלו דיבורים  גבוהים ויאמר שיבוא מי וגם

מי  שכל אמר זי"ע מרוז 'ין הרה"ק  דהנה אליהו . לגילוי בזמננו  הדומה  הדבר מהו  ללמדנו  כדי בה שיש

מצאו פעם זי"ע. וויטאל חיים  רבי להגה "ק חיים ' עץ 'פרי בספה "ק ילמד לא אליהו  גילוי לו  היה שלא

לרבינו שיש  ראיה  מכאן הנה  אמרו, חיים ', עץ  'פרי בספר הוגה  זי"ע מהוסיאטין הרה "ק נכדו  את החסידים

לאנשי  רק הוא זקני של ציוויו  כל אלא, מקצתיה , ולא מיניה לא קדשו , בענוות להם  ענה  אליהו, גילוי

ללמוד  לו הותר בכל' מושל 'ואתה וליבו במחשבתו  תמיד שזוכר מי כל אנו בימינו  אבל  דעה , דור אותו

בימינו שווה הקב"ה המלכים  מלכי ממלך היא חיותנו  וכל ה ' מאת שהכל  שהאמונה  והיינו זה . קדוש  בספר

אליהו . לגילוי אנו

שסיפר  כפי בדמו , שיבלעו עד בקרבו  ישרישם אלא בעלמא, ובידיעה  אמונה  בדיבורי די לא אמנם

עבר  אל ברכיבה מאד ומייגעת ארוכה  דרך עשה  הקודש  בארץ  שבביקורו  זי"ע, אברהם ' ה 'בית הרה"ק 

מכין כשאדם  הנה  נעמו, כי אמרים  ממנו  ושמע בגיסו, פגש שם טבריה, קאוועהעיר הוא (˜Ù‰)כוס הרי

יוכל לא יחדיו , אותם  מערב אינו אם  אך חלב, ואח"כ  רותחים, מים  ומערה  וסוכר, קפה  כוסו אל מכניס 

להיותם בקרבו  יערבבם  כאשר רק  תכליתן אל יבואו האמונה דיבורי כל  לדידן, כך המשקה, את לשתות

ואמר, זי"ע אברהם הבית נענה  שעה, ובכל  עת בכל זאת אמונה  עם שיחיה לבו . לוח  על  היטב חקוקים 

זה . מאמר לשמוע בכדי – והכל הארוכה הדרך טלטולי כל  היה כדאי

רבו מפי שלמד ולאחר וייגע, עמל  הוא כי פרידא, רב של מתלמידו גרועים נהיה  שלא להיזהר ועלינו
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ùøôàåòøàéù øùôà ïéîàîì íâù óà ,éúçéù
,íðîà ,íéøòöîä íéø÷î åìàåäù ïååéëî

øòöì íå÷î ìë ïàë ïéàù àåä òãåé ,'äá ïéîàî
ìëä äùåòä ,åîåçø åéáà åì äùò ìëä úà éøäù

åúáåèìêëå ...ìåãâ øåà åì äìâúé ãåò éàãååáå ,
í"áîøäì úåéðùîä ùåøéôá àúéà(è úåëøá)ìò ,

êøáîù íùë äòøä ìò êøáì íãà áééç' äðùîä
ïúìéçúù íéáø íéøáã ùéù éôì - 'äáåèä ìò
éåàø ïéà ìë ìòå ,äáø äòø íúéøçà äéäéå íéáåè
äìåãâ äòø åéìò àáúùë íîåúùäì ìéëùîì åì

äôåñ òãåé äðéàù éðôîäìåãâ äáåè åì àöé óåñáìù)

(äæî÷åçùáå äçîùá úåáøäì åøñà ïë åîëå ,ùéùë)

(äáåèå òôù áåø åìøàùé íà òãåé åðéà íù íâ éë ,
çöðììë äâàãäå ïåâéä ìò áåúëä úøäæà íìåàå

ïéàù äàåáðä éøáãáå íéøôñá íñøåôîå éåìâ êë
åéìò øáãì êéøöì"ëò 'áéáéáéáé.

àìå,åîöòì ÷éæî åðéä äáø éë åúâàãá àìà ,ãåò
ìãðî íçðî éáø ÷"äøä øàáîù åîë
åúáùçî ÷éîòî íãàù úòáù ,ò"éæ ÷ñôòèéååî

øàùî á"åéë åà åúñðøô øåñçî ìò 'äâàã'á
÷åîò åîöò úà àåä ñéðëî àôåâ äæá éøä ,øåñçî
ãò ,íéøåñàä úéá êåúáë äâàãä øñàî êåúá

íäî úàöì åéìò äù÷ùâéâéâéâéåùã÷ áúëîá áúåë êëå .
'õøàä éøô' ÷"äôñá àáåîäøééà ç"øî ,áë áúëî)

(æ"î÷ú...äñðøôä úâàã ìò úéììë äáåùúäðä
áùåçäù åîëå ,äáùçîä àåä íãàä ø÷éòù òåãé
äçð åúáùçîù éîå ,àîè àåä éøä äàîåè éøáã

Y ùåã÷å øåäè àåä éøä äøäè éðééðò ìòéôì ìëä
áùåçäàåä éøä ,åéúåâàãå åéúåøöî áùåçä ïë åîë ,

íëåú êåúá ñðëðå ,'äâàã ìù úçà äù÷î' äùòð
ìåëé åðéà àìéîîå ,äúò ãò àåäù éôëî øúåé äáøä

éðá äðäå ,íäî øèôéìõèéååà÷ðéùòá ÷"÷åéä
íéëåá íä åá áúëî äðùå äðù ìëá éìà íéçìåù

,íìøåâá äìòù úå÷çãäå úåéðòä ìò íéððåàúîå÷øå
ùåð íðéà úàæ íú÷òö úîçîíðéàå íé÷òåö ,íéò

íéðòðáéáñ íúáùçî ìëå íéëåá íäù ïååéëî ,
úà íäî éúìá÷ àì åæ äðùá äðäå ,íúñðøô ïåøñç
úà íäéìò åìáé÷ù çåèáå êåîñ éðà úàæáå ,áúëîä
äãøèä ìò äìéìå íîåé áåùçì àìù ,äöåòéä äöòä

ארבע ה'אמונה ' את שלמדנו  לאחר שאף  פעמים  אנן ואילו  בתלמודו, והכיר ידע  כבר פעמים  מאות ארבע 

למדנו ... אשר כל מאתנו יישכח  מעשה בשעת מ"מ  ויותר, פעמים מאה 

מבארנוביב. הרב פירש Â‡¯‡)וכך '¯Ù '‡·Ë ‡¯ÓÁ' Â¯ÙÒ·)הכתוב ËÈ)את Á ˙ÂÓ˘) ובין עמי בין פדות 'ושמתי

חי הוא האם – ליהודי גוי בין החילוק  כי הזה', האות יהיה  למחר הזה עמך האות  יהיה והיינושמחר .

היום שאכן הוא שיודע מאחר קודר, ליגון נכנס ואינו צרה, בעת אף  נפשו שלוות את מאבד אינו שיהודי

להיפך  כן כמו  לעוררו, הבורא מאת אם כי ואינו  זה, לכל  זכר ישאר לא כבר למחר אך באה  וצוקה צרה 

לו נתן שהבורא נכון אל  יודע אלא עוד, ואפסו  הוא כי מרגיש ואינו  בזה , מתגאה אינו לו באה  כשטובה 

משא"כ עליו, זחה  דעתו אין וממילא שירצה, עת בכל  חשבונו  פי על  ממנו  לקחתו יכול  וברצונו הטובה, את

בצרתו עמוק עמוק וישקע  מדעת, שלא בייאוש  ובוכה מצווח הוא הרי לו  באה  שצרה  בשעה  הנכרי,

לו ישווה  מי כי - מתגאה הוא הרי עליו באה שהטובה  בשעה  ואילו לבירה , מנהיג שיש אמונתו מחוסר

העולם, לאומות ישראל  בני עם  בין ההבדל  מהו  עמך' ובין עמי בין פדות 'ושמתי הפירוש  וזהו  לו , יערך ומי

היהודי  כי הזה' האות יהיה ב'מחר תלוי הכל עליו, קשים חייו  ואידך הנפש, ומנוחת בשלוות חייו  שזה 

עתידו . על אף ומביט  בהווה  שוקע  אינו 

זי"ע יג. נחל' ה'ערבי הרה"ק  כתב ·)וכך ˘Â¯„ ‡ˆÈÂ '¯Ù·)'שואבת כ'אבן היא הרי היראה מידת  (Ë"Ú�‚‡Ó)כי

הן  ממנו, שירא הדבר את הירא על ממשכת היראה  מידת כך מתכות, מיני כל אליה  השואבת

על ממשיך – ח "ו אחרת ביראה  הן אליו. ה ' את כביכול ממשיך שביראתו ה', יראת – הטובה ביראה 

הדבר... את עצמו
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äøöä úà øúåé ú÷æçî äæ ìò äáùçîä éë äâàãäå
Yíäì çååøù éì øåøá ïë ìò÷"ãåúëò ,ãéãéãéãé.

ïëåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéàéøîà')

(çìùá 'í"éøäìë ìò çéâùî ú"éùäù Y ì"æå ,
êøáúé åúàî ìëäå ,íìåòäíìåë úà äéçîä àåäå

÷ñôä àìì,ìàøùé éðá éëøöì åáåèî òéôùî ïë ,
ïåøñç ìò øúåé ãçôìå âåàãì ùé äî ìòå äîå
åúåéç ïåøñç ìò øúåé ãçôìå âåàãìî åúñðøôåèåèåèåè.

,ùåøéôãåòù 'äá çåèáìå êåîñì íìåòä êøãî éë
úåâàãá íéëìäî íðéàå ,íééç úåðù íäì ÷éðòé
ìò òåãîå ,øçîì åúåîé àîù - ùàø äìòîì
úåâàã íéàìî äîä íéááåñî 'íúñðøôå íðåæî'
áåøî íäéðôá èéáäì øùôà éà ùîîù ãò ,ïåîéøë

äñðøôä ïéðòá ÷çãä åæ íöçìì"æç åøîà éøäå ,
(:ç úéðòú).'éðåæî áéäé ééç áéäéã ïàî éàä'

óéñåîåïîäî øéàùäì 'ä äåéö - í"éøä éùåãéç'ä
ú"éùäù ìëä åàøéù ,úåøåãì úøîùîì

,åéàøéì ïåæî ïéëîå ÷ñôä éìá òéôùîäæáù àìà
àìù äâàãáå ãçôá íúñðøô éøçà íéôãåø íäù

ä"á àøåáäá ïåçèéá íäì ïéàå ,íîçì øñçé
÷ñôä éìá åéúåéøá ñðøôîå ïæä ,éúéîàä çéâùîä
ìù åçåë ïéùéúîå òôùäá íâô ïéùåò éæà ,ììë
íéîøåâå ,úîàá òôùä ÷ñôð äéäéù ,äìòî

ïåøñéç éãéì åàåáéù.'

ïéðòåò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä æîø äæ
('êéùìà'ä íùá ,ãåòå ú÷åç ,åö 'øô)éøáãá

äøèôää(â à 'éòùé ,ïúùøôì)øåîçå åäðå÷ øåù òãé
ïðåáúä àì éîò òãé àì ìàøùé åéìòá ñåáà,

ìàøùé éðá úà àéáðä çéëåî åìà íéøáãáàì òåãî
íøåñçî ìë àìîîå íñðøôî éî åððåáúääøåàëìå ,

øåù òãé Y äðåùàøä äðòè àîìùá ,øåàéá êéøö
åäéî òãåé øåùä òåãî - àéä äðòè ,åäðå÷åéìòá,

àåäù ,íðå÷å íøåöá íéøéëî íðéà ìàøùé éðá åìéàå
Y 'áä äðòèä ìáà .íéàåøáä ìë úà âéäðîå àøåá
ìàøùé éðá ìò åæ àéä äðòè äî ,åéìòá ñåáà øåîçå
íäì ïéðî éëå ,íìëàî çðåî ïëéä íéòãåé íðéàù
åøåàéá êë ,àìà .íúùîå íìëàî çðåî ïëéä úòãì

,àø÷î ìùøåîçäìò âàåã åðéàåñåáààåä éë

את יד. לשפוך האדם על אז  כי התפילה, ענין גבי אמורים הדברים  אין כי – לומר צריך ואין פשיטא

אחר  שמיד אלא ומצוק, צר מכל  ויוציאו הבורא עליו  שיחוס מועקותיו, כל על – ה ' לפני נפשו 

החת"ס שדייק  כמו מלבדו , עוד ואין האלוקים שהוא - בה ' בביטחון רק  מחשבתו  כל ישים התפילה,

('‰"¯Ï ÌÈ¯Ó‡Ó' ˙ÏÈÁ˙· ,‚"Á Ò"˙Á ˙Â˘¯„ 'ÈÈÚ) חנה ÁÈ)בתפילת ‡ ‡ Ï‡ÂÓ˘) ופניה' התפילה לא (‰·ÂÈÎÂ˙)שאחרי

עוד'. לה היו 

אחר טו . שנים  כמה  לזיווגו והמתין שישב אחד בחור למד זי"ע חיים' ה 'חפץ הגה"ק  של הרמה בישיבתו 

הבחור ענה  מצבו, אודות חיים ' ה 'חפץ שאלו  פעם לפרקו , שיתחייבושבא לשידוך רק מסכים  שאינו

'קעסט' שנים חמשה ÍÂÓÒ)עבורו  ˙ÂÈ‰Ï)כמה וכי חיים', ה 'חפץ שאלו  הוא... 'יושב' ולכן חותנו , שולחן על

שנותינו 'ימי הפחות לכל  לענות ומיהר השאלה, למשמע הבחור נבהל חייך, ימי שנקצבו לך נראה  שנים

בכל פרנסתך תבוא מאין – ושאל חיים' ה 'חפץ המשיך - כן אם  שנה ', שמונים בגבורות ואם שנה  שבעים 

פרנסה בעניני בעזרי יהא שהוא ובוודאי אלוקי בה' אנכי מאמין הרי ואמר הבחור ענה ההם, השנים 

שנה  חמישים על  אם עצמך, הגע חיים', החפץ  לו אמר ‰¯‡˘Â�Â˙)וכלכלה , ÌÈ�˘ '‰ ¯Á‡˘)ובוטח מאמין הינך

שנים בחמש אף  מחסורך כדי לך ויתן אותך שיזון בו  תאמין לא האיך מקודש , עזרך ישלח  שהקב"ה

הנישואין. לאחר הראשונות

מהמן  והותירו הקב"ה  ציווי על שעברו  היא, ואבירם דתן מידת זו מידה  ואמר, חיים' ה'חפץ  הוסיף

על לסמוך הם  חייבים מכן, שלאחר הימים  שעל שידעו אף  למחרת, המן ירד לא שמא מחשש  למחרת,

המחר. דאגת דאגו  הכי ואפילו  מחסורה ... די וגוייה  גוייה ולכל פרנסתה  די ובריה בריה לכל הנותן ה '
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òãåéåéìòáùôñéàéáðä àá á"åéë ,åøåñçî ÷
,ìàøùé éðáì äðòèáìò íéâàåã íëðä òåãî

íëðéàå ,íëøåñçî ìëå äúùîå ìëàîá ,íëúñðøô
åìåë íìåòä úà ïæä Y 'ä ìò íéëîåñéîå ,

åì ïéàù ïåëð ìà òãåé ,åáìá úùøùåî äðåîàäù
àìéîî åì úðúéðä äñðøôä úâàã âåàãì äáéñ ìë

ä"á÷ä é"òæèæèæèæè.

שחובה אף  - דבר חסרת  לא עמך אלוקיך ה'
הפרנסה סיבת  אינה אבל  השתדלות  לעשות

ïúùøôá(áì à)'äá íéðéîàî íëðéà äæä øáãáå'
ò"éæ ïéèòøèñî ÷"äøä øàéáå ,'íëé÷åìà

(íéøáã 'øô ä"ã ,úåèîùä ,'äãåäé äðçî ìâã')æîøì àá éë ,
,÷ñåò àåä øùà ÷ñòá åúñðøô úáéñ äìåúù éîì

äàøå êðéò ç÷ô ,àðàéë ,êãéá äìåãâ úåòè éë

במעשהטז. מצויה הברכה אין לו , הנראים  בדרכים פרנסתו  את להשיג – הדבר בידו  כי בנפשו  המדמה כי

רבי  הגדול  הגאון אל הימים ' 'תשעת של באמצען שפנה באחד מעשה הווה וכך יבין... והמבין ידיו ,

לו נזדמן שכעת אלא ומתן, במשא למעט  יש הללו  בימים הרי בפיו, ושאלתו  זצוק"ל  פיינשטיין משה 

לביזנעס  ר'(ÒÚ˜)הצעה לו  התיר עצום, ממון הפסד הוא זה  עסק ומניעת עכו "ם, עשירי כמה  עם  גדול 

את  לגלח  לו מותר האם לשאול הוסיף 'היתר ' היהודי שקיבל  מכיוון לברכה. העסק  את לגמור לו  משה 

את  אך הגויים, עם  פגישתו  בעת יותר מכובד שיראה בכדי השבועות, בשלושת צימח אשר זקנו שערות

זקנו . וגילח  לעצמו היהודי התיר למעשה  כשבא אמנם  אופן. בשום  משה  ר' לו התיר לא זאת

ונאמן, ישר שהנך לנו מנין הגויים, שאלוהו  העסק, את 'לסגור' עמדו  וכבר הנכרים , עם  שבתו  בעת

אמרו ומהוגנים. נאמנים כאנשים ידועים עמנו  ובני אנכי, יהודי הלא הסוחר, ענה אתה , וגנב רמאי אולי

בימים בגילוח אתם  אסורים שהרי – שערות זיפי בזקנך רואים  איננו  מדוע אתה  יהודי אם  הגויים , לו

תהיה לנו  וכי מקיים, אינך הלכותיה  ואת נאמן אינך לדתך ואם  אלו , בימים להסתפר לכם אסור הרי הללו,

מה ' והון שעושר טוב, לקח ללמדו התבטל , העסק  וכל  הגויים, להם  והלכו  עמך, לעסוק  לנו  ומה  נאמן...

יתברך. רצונו נגד נימה כמלא אפילו כשפועלים  מאומה  להרוויח  אפשר ואי הוא,

לבדו . בעצמו  עניניו לסדר בידו כי אחד לרגע יחשוב ולא ה ' את יזכור ומעשיו עניניו  בכל  העולה , הכלל

אחד  - שנים' 'שנים העומדים רבים פועלים  הוא רואה והנה  לשדה , שנכנס לאחד דומה הדבר למה משל 

עמלים מדוע  מאד, עד האיש  תמה  חלילה . וחוזר נוסף , לבור ומשם בעפר, אותו  ממלא וחברו בור חופר

יחדיו, שלשה  שלשה  המה  פועלים יום שבכל הפועלים, אחד לו הסביר וכיסוי, בחפירה ולריק, להבל  הם

השלישי  מכסה ומיד פארות, רב אילן יצמח  ממנו  זרע גרעיני הגומא תוך אל מכניס  השני בור, חופר האחד

אך  איננו, - הזרעים  את להכניס תפקידו אשר האמצעי שזה  ראינו השדה  אל  היום משבאנו בעפר. אחריו

צא  לריק , לעבוד טיפשותם גדלה  כמה עד מבין דעת בר וכל  מעבודתם... האחרים יתבטלו כן משום האם

כאן  שיש יודע ואינו  עצמו, בכוחות ומזונות לפרנסה לדאוג לו  שאפשר לו שנראה  מי נשתנה  במה  תאמר,

ולריק . להבל  רבה ויגיעה  עבודה  אם כי כאן אין בלתו , פועלים שאם  הקב"ה, – שותף 

תיבת של דהגמטריא הרמז  בעלי אמרו  מ"ח חילכה של (48)הוא הגמטריא ואילו כ "ב דחי , הוא

בכ"ו (22) הוא ביניהם  הולך(26).וההפרש  מצבו כי שהרואה  והיינו  הוי"ה , שם דחי כמספר אל יצרףמדחי

חיל . אל מחיל  לילך יתחיל  ואז  ב"ה, הוי"ה - הקב"ה את מעשיו לכל

בשנה המפורסמות, מהקהילות באחת הנעים  בקולו  תפילה  כבעל  ששימש  אחד על מספרים צחות בדרך

חדש, עולם' של 'ריבונו עשיתי הנוראים ימים  לרגל  הנה  הקהילה  לרב החזן אמר הנוראים ימים  בהתקרב אחת

ענהו חדשה , נעימה  עליה  שהלחין - הארון פתיחת בעת שאומרים  עולם' של 'ריבונו  התפילה על  כשכוונתו

לעשותהרב עולם של  הריבונו יכול  חדש  עולם של ריבונו תעשה ה'חזן' שאתה טרם עוד כי לך השמר

חדש בעזרו .חזן הקב"ה  אין אם  מאומה עשות בידו  שאין ויכיר שיבין האדם, את מלמדים אלו צחות ודברי ...
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íà ,ìùîì .ä"á÷ä àìà íãàä ñðøôî ÷ñòä àì
'éãðàø'ä úà ÷éæçî àåä(õéøôäî äâéæîä úéá úåøéëç)

,åúñðøô àåáú äæ 'äâéæî úéá'î à÷ééãù áùåç àåäå
- ÷ñòä äæ åðîî åç÷é íéîéä ïî íåéá íàù éøä
,á"åéëå ,õéøôä ìöà åéìò ïéùìäå 'øñåî' àá éë
äñôà éë áåùçéå ,åéúåðåúùò úà äìä ãáàé

úîçî åì àá äæ ìëå ,åúåå÷úúáéñ äìåúù
éë òãåé ïéîàîä êà .÷ñåò øùà ÷ñòá åúñðøô

ñðøôîå ïæä ù"áúé àøåáä àìà åñðøôî ÷ñòä àì

íéðéë éöéá ãòå íéîàø éðø÷î'äì øåöòî ïéàå ,
øúåé áåè øçà íå÷îî åúñðøô åì ïéîæäìå òéùåäì

ïåùàøä äæîæéæéæéæé.

äæåáåúëä ùåøéôäæä øáãáåéë áùåçä -
åì àåáú úéðåìô 'úåìãúùä'å ÷ñòî à÷ååã

àåä ïîéñ ,äñðøôäíé÷åìà 'äá ïéîàî åðéàù.
ïéðò ìëå ,àéä 'ä éãéá äñðøôäù òãåé ïéîàîä éë
ìò úìèåîä äáåçë íà éë åðéà úåìãúùää
úòéæá' - êøáúé åúîëç äøæâ êëù ïåéë íãàä

'íçì ìëàú êéôà(èé â úéùàøá)àéä àì êà ,
,äñðøôä úà íãàì äàéáîääàá åúñðøô àìà

éåáéøá äéåìú äðéàå ,åì áö÷ðä éôë àéîùî åì
åúåìãúùä èåòéî åàçéçéçéçé.

ïëå'íéøùé úìéñî'á ì"çîøä áúë(à"ëô)íðîà
,ïåçèáä àåä ...íãàä úà øåîùì ìëåéù äî

חיפשיז. הערים  לאחת בהגיעו  לעיר, מעיר הנודד ואביון לעני זה  ענין זי"ע  מרוזין הרה "ק שהמשיל  וכפי

בסבר  ומקבלם אורחים מכניס  שבעליו  פלוני לבית העיר אנשי וישלחוהו הרעבה , נפשו  להחיות אוכל 

בעה"ב, לו אמר האורחים ', 'הכנסת בעל  לבית העני ויבוא כסף. אין חינם  ולינה שתיה  באכילה יפות פנים

תעבוד  למעשה קודם כתנאי אך נפשך, תאווה אשר ככל  ונדיבה  רחבה  ביד ומשתה  מאכל  תקבל  כאן אכן

כעבור  ומלאה . רחבה ביד ומשתה  במאכל  נפשך תשבע ולאחמ "כ ושעתיים , שעה  למשך הבית עבודת

משכורתי, לי שלם עתה  בעה "ב, אל  בשמחה העני פנה  ומייגעת קשה  עבודה בהם  שעבד שעות כמה 

בזרועות  העני שם נתקבל ואכן משכורתו , יקבל שם לו בסמוך אשר השני הבית אל  שיפנה בעה "ב הראהו 

הצטרכותו . וכל  ושתיה אכילה  ובשפע  לבב ובטוב בשמחה פתוחות

המארח, של  ליבו  טוב את בהתפעלות משבחים לצידו היושבים שהאורחים שמע  שם ישיבתו כדי תוך

נפשו, במר אליהם  צעק  כן העני כשמוע  כסף, אין חינם והכל  יפות פנים בסבר אורחים  מכניס אשר על

הגידו להאכילם , בטובו מואיל  ואח "כ העניים  את בפרך שמעביד לב', 'טוב יקרא הלזה  סחים, אתם  מה וכי

כנגדו, ענו  הם ואף  ובמשתה, במאכל  ליבכם  לסעוד לכאן ליכנס שזכיתם  עד עבדתם  ובמה היכן לי נא

בטעות  נקלע  זה  שעני הדברים שנתבררו  עובד...עד מי ועבור בפרך עובד מי סח , אתה  מה  יודעים איננו 

והלה האורחים, הכנסת משכן הוא היכן ידיעתו  חוסר ואת תמימותו את שניצל אחר אדם  של  לביתו

זה. ממעשה  נחזה  ועתה  בכפו, עוול לא על  בפרך הייתהא.העבידו לא העני של  ועמלו עבודתו שכל

'מכניס מהבעה "ב מנתם  קיבלו  לידו היושבים כל אף שהרי לגמרי, אחר ענין עבור אלא האוכל, עבור

תחילה . עבודתם בלא אף הפרך ב .האורחים ' עבודת עבור תשלום  כלל  היה לא העני שקיבל  שהאוכל 

את  אורחים מהמכניס  מקבל היה  ג"כ  חינם שהעבידו  בעה "ב עבור עובד היה  לא אם  אף שהרי שעבד,

והנמשל , פרנסתו מנתו . את לאדם מביאה ההשתדלות  שלא לדעת האדם ההשתדלות שעל חובת וכל ,

ידע ועוד לחם', תאכל אפך 'בזיעת המלך גזירת אם  כי השתדלותו אינה מחמת לו באה לא שפרנסתו

שמיא. מן לו  שנקצב כמות אליו  יגיע  הכל  אלא פרנסתו  תתרבה  השתדלותו רוב שלפי לחשוב שיבוא –

חז"ל יח. במדרש לבאר צדיקים בשם ‰"‡)ידוע  ÈÎ ‰"„ ,Á˙˙ ÌÈ¯·„ '¯Ù ˘"Â˜ÏÈ·) הפסוק Ê)על את '(· לכתך ידע 

דבר', חסרת לא עמך אלוקיך ה' בפרנסתךהמדבר... וצערך  לכלוכך , הלוכך, – לכתך ידע והיינומהו ,

מלשון הפרנסה,לכלוךשלכתך בטרדת עליו טרופה ודעתו  האדם  מתלכלך כמה ועד יודע  יתברך ה ' כי ,

עמך', אלוקיך ה' - האדם  יעשה ומה  עמו. בל וליבו  שראשו הוא עד כי - האלוקים ה' את תמיד יזכור
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éàãå éë òãé øùàë ,éøîâì 'ä ìò åáäé êéìùéù
åì áö÷ðù äî íãàì øñçéù øùôà éàåîëå ,

åøîàù(:æè äöéá)åì íéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî ìë
åøîà ïëå ,äðùä ùàøî(:çì àîåé)òâåð íãà ïéà

åìéôà åøéáçì ïëåîá,àîéð àåìîëäéä úîàáå
äøéæâäå ,ìèáå áùåé úåéäì íãàì øùôàúøéæâ)

(åéúåðåæî úáö÷úîéé÷úî äúééäñð÷ä íã÷ù àì íà ,
ìò øùà .'íçì ìëàú êôà úòæá' Y íãà éðá ìëì

êøåöì úåìãúùä äæéà ìãúùäì íãà áééç ,ïë
,ïåéìòä êìîä øæâ ïëù ,åúñðøôñîë äæ éøäå

åðîî èìîäì ïéà øùà éùåðàä ïéîä ìë òøåôùèéèéèéèé.

óéñåîå'íéøùé úìéñî'ä'êé÷åìà 'ä êëøáå'

(çé åè íéøáã),éøôñá åøîàå(íù)ìåëé

øùà ìëá' øîåì ãåîìú ,ìèáå ãîåò åìéôà
'äùòúàìà ìéòåîä àéä úåìãúùäù àì êà ,

דבר' חסרת  ש'לא מובטח ואז מחסורו, כל נברא יציר לכל הממלא והוא ומפרנס, ÂÓÚ'הזן '‰Ò�¯ÙÂ ‰�ÂÓ‡')

(Ú"ÈÊ 'ÌÈ�ÂÓ‡ ¯ÓÂ˘'‰ ˜"‰¯‰Ï ËÓ.

שהרייט . גבולו, להשיג דהוא מאן יבוא אם לו  ייצר לא זאת, באמונה יחיה  לא כאשר לו הנקצב את 

ולהחסירנו  מעמו לקחת  איש  הקשהיוכל  עבודתו  את מעליו יקל  שהלה  לו  איכפת מה מעתה , ,

בית  אליו בסמוך שפתח  חברו  על בפניו  התאונן זי"ע מליסקא צבי רבי הרה "ק מחסידי אחד בהשתדלותו .

יחיד  תרנגול  היה לו אשר בבעה"ב היה  מעשה הרה "ק ענהו פרנסתו, גבול מסיג והריהו  כשלו , מסחר

בעה "ב  הכניס היום, ויהי מאומה . התרנגול חסר לא – ומדור במאכל  צרכו כל מספק הלה  והיה ומיוחד,

התרנגול של נוצותיו את מרט  זעם, בחמת להשתולל  והחל  עשתונותיו, הראשון זה איבד מיד נוסף , תרנגול

ה'ריתחא' וכל גמור, שוטה  אלא אינו  כי האמת, אך מזונו, מעמו יגזול  שהלה חשש  כי זה וכל  החדש ,

מאכל כדי להכניס יוסיפו  גם שמהיום וודאי – תרנגול  עוד הכניסו  שאם  יבין לא מדוע  הוא, לריק  אך שלו 

בשמים יושב כי הנ"ל , התרנגול כדברי טענותיך כל דבריו , את הרה "ק סיים ובזה תרנגולים . שני של ומשתה

ולחברך. לך בהרחבה פרנסה  לשלוח  והותר די לו אין וכי לכל, ומפרנס  הזן שהוא ישחק .

עי"ז לו , יחסר אשר סיפוקו  כדי לו  נותן שבשמים שאבינו  שלימה  באמונה האדם כשיאמין אדרבה 

וכבוד. עושר רווחה שערי בפניו  לפתוח  האמונה  בכוח כי העולמות, מכל רב שפע  לו  יושפע 

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

עובדא  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 

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

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

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

רעהו . גבול  להשיג

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

גבול שהמשיג בשעה לשמוח  - זו למדרגה להגיע  וכי ואמר, אברהם הבית נענה  אמונתו . על  דוד רבי
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Y çøëåîä,åúáåç éãé àöé éøä ìãúùäù ïååéëå
êéøö åðéàå ìåçì íéîù úëøáì íå÷î ùé øáëå

úåìãúùäå úåöéøçá åéîé úåìáìëëëë.

ïëååðéáøì 'íùä éãáåòì ÷éôñîä' øôñá áúë
í"áîøä ïá íäøáà('ïåçèáä' ç"ô)çèåáä ùéù ,

åæ éøäå ,äñðøôä åì àéáú àéäù 'åúåìãúùä'á
ù åðééäå ,'úøúñð äøéôë'åéôá'äá ïéîàîù øîåà

õçåîä ,äéçîäå úéîîä ,ùùåøîäå ñðøôîä àåäù
ìáà ,àôøîäååáéì øúñáåúñðøôù àåä çèåá

åúàåôøå ,åúåìãúùä èåòéî åà éåáéø éôì äéåìú
éøä ,êë øáåñù ïåéëîå ,íéàôåøä úåôåøúá äéåìú
éúàðù' ,êë ìò øîà êìîä ãåãå ,'äøéôë' åæ

.'éúçèá 'ä ìà éðàå àåù éìáä íéøîåùä

מצב ובכל  עת  בכל התשובה כוח  – בתשובה  הרוצה 

ïúùøôá(à à)ïøàô ïéá óåñ ìåî äáøòá øáãîá'
é"ùøáå ,'áäæ éãå úåøöçå ïáìå ìôåú ïéáå
Y äáéúå äáéú ìëá íäì æîø äçëåú äæéà øàéá
øãñ éôì áúëð àìù àìà ,øçà ïååò ìò úçà ìë
ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä ÷"äøä øàéáå ,úåòøåàîä
áúëð äéä íà éë ,ïøãéñë àìù íéøáãä åáúëðù
ïøãéñ àåä êë'ù áåùçì íå÷î äéä ,øãñä éô ìò
ñðëð àåä éøä àèçá íãà ìùëð íà Y 'íéøáã ìù
,åæ êøãá äàìä êéùîäì åéìòå ,'íéàèåçä úë' ïéá
áúëðä éôë àáä àèçì äæ àèçî êéùîäì

...'íéàèçä úîéùø'áàìù äøåúä íúáúë ïë ìò
áåùì åãéá ìôð øáëù íå÷î äæéàáù Y ïøãñë

åàøåá ìà áø÷úäì Y ãéîå óëéú...

הרע עין כנגד  סגולה - עין  עלי פורת בן 

ïúùøôá(é à)íëðäå íëúà äáøä íëé÷åìà 'ä ,
àúéàå 'áåøì íéîùä éáëåëë íåéä

ùøãîá(àé à äáø)ìà äååçúùà' áåúëä øîàù åäæ
äæ úåëééù äî øåàéá êéøöå .'êúàøéá êùã÷ ìëéä
ò"éæ òéìàôàøèñåàî ïåùîù éáø ÷"äâä øàéáå ,äæì

àðåä áøî äìá÷ù(àøåîàä)òøä ïéò ãâðë äìåâñë
,'êúàøéá êùã÷ ìëéä ìà äååçúùà' ÷åñôä øîåì -
êàéä ùøãîä ìòáì äù÷ äéäù ,ùøôì ùé æ"éôòå
éáëåëë íðéäù ìàøùé íò ìò ä"ò åðáø äùî øîà
àùéá àðéò äæá øøåòé àîù ùùç àìå áåøì íéîùä
éðàå' ÷åñôä úà øîàù ùøãîä õøúîå ,íäéìò

àùéá àðéòä ìèáì '...êãñç áåøáøîàî íééðø÷ øôñ)

(ù"øäîä íùá íéøáã ,àæìòá ÷"îà è÷ì 'ééò ,íù 'ïéãé ïã'áå é.

áúëåò"éæ áåðîéøî ùøéä éáö éáø ÷"äøäúåøàá)

(úåìåâñ éðéðò ,íéîäíçðî éáø ÷"äøä íùá
,ò"éæ áåðîéøî ìãðîô"â øîåì òøä ïéò ãâð äìåâñ

úîàá éððò ïåöø úò 'ä êì éúìéôú éðàå' ÷åñôä
íéàöåéä úåîùä ìòá ò"ùáø øîàé ë"çàå ,'êòùé
äååçúùà êúéá àåáà êãñç áåøá éðàå' ÷åñôî
éòöîàîå ú"ñîå ú"øäî 'êúàøéá êùã÷ ìëéä ìà
ø"äéå ,ïîà ,ô"áôî àùéá àðéòä øéñú úåáéú
àðåä áø íäá ïååéëù úåðååëä ìë éúðååë åìéàë

ä"ò.òøä ïéò ìëî ìöðéå .

זו בשבת  לבניו הנגלית  הקב"ה  אהבת  – חזון  שבת 

úùåã÷'äò"éæ 'éåì(éçöð ãáà øîåàå ä"ã ,äëéà)

àåäù ,'ïåæç' úáù éåðéëä úà øéáñî
íéãåòééä úà åðì äàøî ä"á÷äù ,'äéàø' ïåùìî

.àåáì ãéúòì åðéìò àåáì íéãéúòä íéáåèä

øáëååîùî åøîàòîùù äëéà úìéâîì ÷ãö çîö éùåøã)

÷"÷á ÷"áùá åúåéäá øîàù ã"àáî áøä íùá åéáàî

(ïéäàøáãâá åðáì äùòù êìîì ,øáãä úà ìéùîäì
àì ïáä êà ,øãäå øàô éðéî ìëá øàåôîå ø÷é

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

זי"ע . העבודה

לסוחר כ. דומה  יתירה' ב'השתדלות שהמרבה  ישרים ' ה'מסילת דברי לפי הסביר דסלר אליהו  רבי הגה "צ

להם לשלם  שברצונו אחריהם  רודף  הוא והנה המס, על השלטון מטעם לממונים  חובו את ששילם

מזה... גדול  שוטה  לך היש  מיסים, ועוד 187)עוד „ÂÓÚ ‡"Á Â‰ÈÏ‡Ó ·˙ÎÓ 'ÈÈÚ).
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øîù àìå ,åø÷éå ãâáä úåáéùç úà êéøòäì ìéëùä
çøëåäå ,íéòø÷ äîëì ãâáä òø÷ðå ,éåàøë åéìò
ïáä ìéëùä àì ïééãòå ,ùãç ãâá åì øåôúì áàä
áåùå ,ùãçä ãâáä úìåãâ úøàôú ø÷é úà áéùçäì
åéîçøá áàä äùò äî ,äìéçúáë åòø÷å åøîù àì
åðúð àì íòôä êà ,úéùéìùá ãâá åì øôú ,åðá ìò
àø÷ íòôì íòôîå ,øåîù íå÷îá åàìú àìà åðáì
,êøåáò ïëåî ãâáä äæ ,éðá äàø ,åì øîàå åðáì
úåæåìðä êéëøãî áåùú øùà ãò åäìá÷ú àì íðîà
ìá÷ì áåùú æà - êéãâáå êîöò úà øåîùì ãîìúå
úà åðì äðá ä"á÷ä ,ìùîðäå ,øàåôîä ãâáä úà
äéðùáå äðåùàøá úéáä áøçð øáëå ,äøéçáä úéá
ïë ìò ,êåìëìå óåðéèî åðîöò åðøîù àì øùà ìò
åðúð àì ïééãòù àìà åðéùã÷î åðì ïéëä úéùéìùá
åðì äàøîå ,åðì àøå÷ ,'ïåæç úáù'á äðù ìëáå ,åðì
úãøì ïëåî ãîåò éùéìùä úéáä úà àð åàø -
- 'øáãä íëãéá' íðîà ,íéîùä ïî ùàá äöøà
óðèì å÷éñôú íà .'íëéìà äáåùàå éìà åáåù'
íëì åðãéøåà ãéî éåàøë íëîöò åøîùúå íëéùòî

.ïîà åðéîéá äøäîá ,íéîùä ïî

áúëò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä(ïåæç úáùì)ì"é
ìëî äìòîá ìåãâ øúåé àåä ïåæç úáù øùà

äðùä úåúáùøàáì úçà íòô éúìàùðù êøã ìò .
ùøãîä(òãåð àì)ãòåî íåé äéä àì íù àúéàã

àåäå ïàë ãò ùã÷îä úéá áøçðù íåéë ìàøùéì
.àìôøåäèä åøôñá êìîì äðùî øáçîä ìòá äæá ãîò øáëå)

(íù ïééò íéëøã úùøô.áì úøòäå ìëù íåùá íðîà .
úáäà úøøåòúî äãéøôä úòá éë äæá øîåì ùé

,äæåòå äô÷åú àìîá íéòøúò úéáä ïáøåç úòùáå
ãøôð äæä øäîðäå øîä úåìâì ìàøùé éðá úàö
äæò äáäà æà øøåòúð ïë ìò åéðáî ä"áå÷ ìåëéáë

íäéðéá äîåöòåúøøåòúîå äáù åæ äáéçå äáäàå ,
.äðùå äðù ìëáúáùá áàá 'è íåé ìçùë èøôáå

áèéä ïáäåàëàëàëàë.

àúéàò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî(ò"øú éòñî)

ò"éæ 'ùåã÷ä éãåäéä' ÷"äøä íùá
'úòì úòî'ä ìë - íéøöîä ïéá ìù åìà úåúáùù

'ïéåòøã àåòø' àåääçðîä ïîæù íòèä ìë éøäù ,
ïéåòøã àåòø àåä ùãå÷ úáùã'úåðåöøä ïåöø' ùåøéô)

(àéä ìëì ïåöø úòåòåáùä úåîé ìëá åæ äòùá éë ,
(äçðî úòá)÷"áùá êà ,ãàî ãò íéðéãä íéøáâúî

êôäð ïéã øùàëå ,úáùä úùåã÷î íé÷úîð íä
,ãàî ìåãâ ïåöø úòå íéîçø úòù àåä éøä íéîçøì

äòù äúåàá êëìåçëúùà ïéåòøã àåòøùé æ"éôò .
ìë áùçð ìåçä úåîéáù íéøöîä ïéá éîé ìò øîåì

áåàëîå ïéã úò íåéä(äçðî úòùá ÷ø àì)àìéîî ,
ìò ùøåô ä"á÷äå ,'äçåðî äàá úáù äàá'ùî
íéøåùä íéðéãä íé÷úîðå ,íéîçø úëåñ íìåòä

עלכא . 'להתאבל' אלא הללו ובימים באב בתשעה  נצטווינו ולא מעולם , ה'עצבות' הותרה שלא אף

החזו"א בשם  שהבאנו  וכמו  ˜Ò‚)ירושלים, „"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ) בשבת מ"מ  לשמחה , סתירה זו  אבלות שאין

ב'ספרי' חז"ל  אמרו וכבר זה, בענין זהירות במשנה להזהר ËÈ)יש Í˙ÂÏÚ‰·)...'השבתות אלו  שמחתכם 'ביום 

קודש' שרפי ב'שיח  הביא Î„)וכה ˙·˘ ,˘„Á‰)לאיש בנוגע פעם  אמר זי"ע  מפשיסחא בונם רבי שהרה "ק

Ú"Ï)'עצבן' ˙Â·ˆÚ· ÈÂ¯˘‰ È„Â‰È) עד להגיע בידו עלה שלא סיבבו  השמים  ומן שב"ק  על אליו  לבוא שרצה

ויכבד  לו יתן טוב, אורח אצלו  כשבא קודש , השבת יום הנה הרר"ב, אמר וכה במוצש "ק. רק 'פשיסחא'

אותו יכבד בשבת חנוכה או  בשבת ר"ח חל  אם דהיינו ערכו. כפי מפטיר קצתאותו ב'קריאת דהיינו  ,

אותו יכבד בשבת יו"ט  חל אם  ר"ח . של  אתיותר ובמוספים' לו ויתן ואתכל, שלכלהקריאה  התפלה

אותו יכבד אז  בשבת יוה "כ חל ואם ויותר יו "ט, שחליותר ביוה"כ  לאכול  שאסור - המאכל  את לו שיתן ,

השבת, לאחר נדחה הוא הרי בשבת, באב ט ' חל אם אך יוה "כ. כנגד א"ע  שבת ויבטל והשבתבשבת,

כלום  אותו מכבד השבת...אינו לאחר יבואו  רק היום, רצוני אין כאלו באורחים  אומר הש"ק  כי ,ÏÚ ÊÓ¯Â)

(˙·˘‰ ¯Á‡Ï „Ú ÂÁ¯Â‡ ˙ÂÈ‰ÏÓ ‰Á„�˘ ‰Ê 'Ô·ˆÚ'.
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íéðéã ú÷úîä àéä äìåë úáùä ìëå ,íéîéä åìàá
ïéåòøã àåòø ïãéò äìåëå íéîçø éøòù úåøøåòúäå

úìåãâáåäæä ïîæá äðùä úåîé ìëá úåúáùä
íéé÷ úéáä ïéàùúøàôúä ÷"äøä ãéâä

ò"éæ äîìù('ïåæç úáù'á á"åéë ,éúå÷åçá)ô"äòåë àø÷éå)

(ãìéîé ìë 'åâå äéúåúáù úà õøàä äöøú æà'
íëéúåúáùá äúáù àì øùà úà úåáùú äîùä
,äæá åðì úæîøî äùåã÷ä äøåúäù 'äéìò íëúáùá
,ìåçä úåîé ïééðòì ÷ø àåä åìåë ïáøåçä ìë éë
åìéàëå ,ïáøåçä ììë òâô àì ùãå÷ úáùá êà

íéé÷ ïééãò ÷"îäéá.

çéëåîåíâ éë ì"æéøàä éøôñá øàåáîäî åéøáã
ïéàå áøç ÷"îäéáù é"ôòà äæä ïîæá

,ïáø÷ ïéàå äãåáòíéãåçééä ìë íéùòð úáùá î"î
àìéîî ÷"îäéá úãåáòå úåðáø÷ä é"ò æà åùòðù
,ïåùàøä íãà íâô íãå÷ åîë úåîìåòä úàìòäá
éùã÷îå åøåîùú éúåúáù úà' ÷åñôä 'éô äæå
íëì áùçéé åøåîùú éúåúáù úà øùàë Y 'åàøéú

.úåãåáòä ìë åùòðå åðåëî ìò ùã÷îä åìéàë

àìåíéáâùð øúåé íä úåìâä úåúáùù àìà ,ãåò
úéáù ïîæá ìàøùé åøîùù úåúáù íúåàî

íéé÷ äéä ùã÷îäìåçä úåîé ìë íâ åéä æà éë ,
ìåçä úåîéù åðà åðéîéá êà ,éåàøë ùã÷îä úãåáòá
åðéúåå÷ú ìë ,øäîðäå øîä úåìâä øåçùá íéëåùç
åðéùôð çåðú äá ,ùãå÷ úáùä íåé àåä åðééç çåøå
,äçåðî äàá úáù äàá ,úåãéãéå äáäà úçåðî
Y øúåéá äáøä äåáâ äæ ùåã÷ íåé àìéîîå
íéîé íúåà ìù úåúáùî øúåé äáäàä úåîéìùá

åùã÷á øàáî äæ éô ìòå ,íã÷î'æà'ïãéòá à÷éã
àúåìâ'äîùä éîé ìë äéúåúáù úà õøàä äöøú'

øùà úà úåáùú æà åà úåìâä ìù äîîùä éîéá
àì ÷"îäéá ïîæá éë 'äéìò íëúáùá äúáù àì

äìàë íéáåè íéúáù åéäíéøîåà åðàù åäæå .ì"ëò
íåéá äçðàå ïåâéå äøö àäú àìù' ïåæîä úëøáá

úãë äçîùá äøîåùå úáùä ìá÷îäù 'éô 'åðúçåðî
'êøéò ïåéö úîçðá 'ä åðàøäå' àìéîî ,ïåëðëå éåàøë

.äðéðáá ïåéö úà äàåø øáë åìéàë -

אף לחבירו אדם  בבין זהירות – חינם  משנאת הרחק
תורה פי  על כמותר שנראה  במה

÷"äâä÷"äôñá áúåë ò"éæ õéùáééà ïúðåäé éáø
ùáã úåøòé(æ ùåøã)ì"æ íøîàî øåàéáá ,

(:è àîåé),íöé÷ äìâúð íðååò äìâúðù íéðåùàø'
'íöé÷ äìâúð àì íðååò äìâúð àìù íéðåøçà
'íðååò äìâúð' ïåùàøä úéá ïáøåçáù åùåøéôå
úåøéáòä 'â ìò åøáòù úîçî áøçðù àø÷á øîàðù

úåøåîçä('îâá ù"ééò àø÷î ãîìðå)'íöé÷ äìâúð' ,
úéáá åìéàå ,äðù íéòáù óåñá íúåìâì õ÷ äéäù
,áøçð äî ìò àø÷îá áåúë àìù ,éðùä ùã÷îä
'÷äå .åðúåìâì õ÷å óåñ àåáé éúî äìâúð àì ïéãò
åðì åìéâù éðôî éëå Y äæì äæ ïéðò äî ã"åøòéä
,ãåòå ,íöé÷ äìâúð ïëì íàèç åäî ùøåôî ÷åñôá
øçàî àåä éðù úéáá íðååò äìâúð àìù äî éøä
åáúëð àì øáëå ,ìàøùé éðáá íéàéáð åéä àì øáëù

.ùãå÷ä éáúë

àìà,'ùáã úåøòé'ä øàáîäðååëä 'äìâúð'ù
íîöò ìàøùé éðáì ïååòä øøáåäùY

- íðååò äìâúð íéðåùàøä ,øáãá ïååò ùéù åðéáäù
íøâ àåäù 'íðååò'á åøéëäå úåøåîçä 'â ìò åøáòù
äáåùúá áåùì ïáøåçä øçà åìéëùäå ,ïáøåçä úà
íéòáù úåàìî øçàì íúåìâì õ÷ äéä ïëì ,êë ìò
,'íðéç úàðù' äéä íðååòù éðùä úéáá êà .äðù
äàîåèá íé÷éæçî íåéä ãòå ,åáù àì ïééãò äæîå
íåìù åéôá - íéòåáöä êøãë íéâäåðå ,íðç àåðùì
åúìôîá çîùéå ,åáøà íéùé åáìáå åäòø íò øáãé
ãéö' øùà úåìåáçúä ìòá áùçéé íëçìå ,åúì÷úå

íéôéòñä éðù ìò áëåøå 'åéôáïééãò äæä íåéä ãòå ,
øáãä áòåúî äîë ãò úåàøìå úåìâì åìéëùä àì
ìò äîéìù äáåùúá åøæç àì ïééãòå ,ä"á÷ä éðôì
ïîæ íéáùåé åðàå 'íöé÷ äìâúð àì' êë íåùîå ,äæ
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äìåâá áøáëáëáëáë,úà äàéáîä äáéñäù ïîæ ìë éë
ìëá äìåçä úåàôøì øùôà éà ,øñåú àì éìåçä

íìåòáù íéîñå úç÷øî éðéîâëâëâëâë.

äëåò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä ùøéôåà ä"ã)

(äëéà øîàéúùøôá áåúëä éøáã úàï(áé à)

,'íëáéøå íëàùî íëçøè éãáì àùà äëéà'
éåìúù äî ìàøùé éðáì íäì øîà åðéáø äùîù

äìåàâäå ïáøåçä ÷ñòáúàæ àùà éãáì éëðà.
ìèåî åðéà íëéìòåáéøä úà ï÷úì íà éë

íëáù íðç úàðùå ú÷åìçîäåãëãëãëãëåøîåà åäæå ,
ìèåî íëéìòù ,'íëáéøå íëàùî íëçøè'äçøéè

נתן'כב. דרבי ב'אבות ‰)איתא ‰�˘Ó „"Ù)יהושע רבי מהלך והיה  בירושלים  זכאי בן יוחנן רבי הלך אחת פעם

בו  מקריבין שהיו  הבית שחרב לנו אוי יהושע רבי נענה חרב, שהוא המקדש  בית וראו  הקרבנותאחריו ,

לכפר  קרבן לנו אין ועתה ישראל , של עוונותיהם לךהמכפרין ירע אל  בני, יוחנן, רבי לו  אמר כפרה , לנו יש

חסדים' 'גמילות  זה ואיזה, – כמותה שהיא שנאמראחרת  ,(Â Â Ú˘Â‰).' זבח ולא חפצתי חסד 'כי

שליט "א.כג. וואזנער צבי יוסף רבי הרה"ג של מדרשו בבית מתפלל והוא ארה "ב, מתושבי באחד מעשה 

ו למזל "ט זכר בן נולד זה  'מתפלל ' של חדשיםלבנו  ארבעה כבן התינוק  בהיות ולאמו , לאביו  בכור הוא

מאמציהם אחר אף  הרופאים. טיפולי כל  הועילו ולא ה "י, מינן בר של כריחו  ריח מהתינוק נודף החל 

לי  הנה הגרי"צ להם שיעץ עד מלהושיע ... האדם יד ותקצר הריח , שורש על  הרופאים עלו לא המרובים

מפיו ותתברכו הצרה את לפניו הזכירו אליו, נא עלו זצוק"ל , וואזנער הגר"ש – הקודש  בארץ היושב אב

ואביו  הבן אבי ואכן הישועות. בכל  Ï"˜ÂˆÊ)ותוושעו  ˘"¯‚‰ È„ÈÓÏ˙Ó ÂÓˆÚ· ‡Â‰˘)לביתו הקודש  לארץ  יחדיו  נסעו 

ברק . בבני הגר"ש  מרן של 

בשמו התינוק  את לפניו משהזכירו בכיים קול  את שמע הנודעים, פניו  במאור הגר"ש  קיבלם  משנכנסו 

שנהוג  אף זה  בשם שקראו לבאר והוסיף  אבי, אבי - זקני שם  על בישראל שמו שנקרא הבן אבי הוסיף

הוא קשה  אדם חותני לב לדאבון אך האם, מצד הזקנים  על  ראשונה  הנולד לבן שם  לקרוא (Ó¯עלמא

(˘Ùמדברים� ואיננו  ביננו , השלום  יצא לא זה , את זה מכירים  שאנו  הראשון מיום – ועידנים  עידן זה  וכבר ,

פני  נראים  כך הדבר, נודע אכן הגר"ש , א"ל אמו. מצד זקנו בשם לבן קראתי לא ע "כ אחיו, את איש 

מה ובכן, הגר"ש את היהודי שאל השם , קריאת ענין על  ובפרט זה, עם  זה מריבים  כשמחותנים הדברים

היהודי, אמר בשלום , מקומו על יבוא הכל  ובעזהשי"ת עמו, והתפייס צא הגר"ש א"ל  העת, בזו לעשות עלי

הפיוס ' 'תורת כל  ואין כאגוז  קשה זה  אדם  הרי לפייסו , מציאות כל  שאין כיון כזאת, יבקש אל  קדוש , רבי

שייפסק הפסק בקול לשמוע שלא בכדי – הרחוקה מארה"ב הנה עד באת וכי הגר"ש  א"ל  בו ... שייכת

מכאן בחדר. כאן שלך(·Á„¯)לך השווער אל  מעמד (ÍÈÓÁ)תתקשר באותו  לבנך תוסיף ואף עמו  התפייס  ,

פלא  זה  וראה  עשה , וכן הדברים את האיש  קיבל  לכם. ירווח  ובעזהשי"ת השווער, מצד זקנו שם  על  שם

קענעדי התעופה  לנמל בהגיעו פלאים  פלאי כליל .(·‡¯‰"·)– נעלם  שהריח שעות כמה  שמזה שמע

מן  נפרעים  לחברו ' אדם  ש 'בין החמורות עבירות על  כי זי"ע  מזוועהיל שלומ'קה רבי הרה "ק היה  אומר

וכל עלמא. בהאי שסובלים הקשים  ומכאובים והייסורים הצרות רוב באים ומשם הזה , בעולם  האדם

למקום '. אדם  'בין של עוונות על  אלא אינו  העליון בעולם הגיהנום 

השולחן  אצל והגישו אחת, לעיר זי"ע  מבעלזא המהרי"ד הרה "ק ובא הגיע שפעם  המעשה  דבר ידוע

ÈÈÂ"˘)'לחיים ' ˙Â�ÂÊÓ)בלשונו רעהו  את דוקר 'כשיהודי ואמר נענה  ה'לחיים ' ובמקום  לשתות, הרה"ק  רצה ולא

בחרב' מישראל  איש ידקור שגוי גורם  הוא הרי ˘·‡Â˙‰בביהמ "ד, ,„"Ó‰È·· ‰˙ÈÈ‰ '˘„Â˜‰ ÁÂ¯'˘ ¯¯·Â‰ ¯·„ ÛÂÒ)

(Ú"ÈÊ Ï‡¯‡� „"·‡‚ ÈÙÓ ,¯ÈÚ Ï˘ ‰·ÂÁ¯· È„Â‰È ˘È‡ ÈÂ‚ ¯˜„ ÔÎ‡ ‰Ú˘.

זי"עכד. הרי"ם' ה 'חידושי מהרה "ק ‰ÌÈ¯ˆÓ)איתא ÔÈ· Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡·Â‰),הללו בימים  עצמו  לייגע יש וז "ל.
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ùãå÷ àùîåíðç úàðùå íëáéø úà ï÷úìäëäëäëäë,
ìàåâ àåáé äøäîá æàååëåëåëåë.

,äðäåúìéàù' íéîëç åøñà òåãî ,íéù÷îä íéáø
ïéãä úøåù éøä ,'áàá äòùú'á 'íåìù

והיינו  חנם . משנאת זה להפטר אחד כל  על טובה עין לו שאין  מי ואפילו אחרים. בשל רעה שעינו מה

חנם  שנאת בימיוהוא נחרב כאילו  בימיו  נבנה  שלא וכל  .(‡ ‡ ,‡ÓÂÈ ÈÓÏ˘Â¯È)ובזה – יבורך הוא עין וטוב ,

הבית. יבנה 

זי"ע  משמואל' ה 'שם  הרה"ק  ÙÎÏÂ¯)כתב ‰"„ Ú"¯˙ ˙�˘ Í˙ÂÏÚ‰·) המידות כל נכללו  עין טובת ובמידת וז "ל.

כו'... טובה עין ז"ל  לאדם כאמרם  גמורה כפרה היא הרי עין  טובת  .ומידת 

רעהו, של  אדם  בני טבעי ולשנות מערכות, לשדד בכוחה כי טובה' ב'עין בה מצינו יתירה מעלה עוד

בחתונה, להשתתף רבינו נסע בנו  את השיא רבינו  של  גיסו  כאשר ישראל ', הישמח ב'תולדות כתב וכה 

החתן אם לפתע  אמרה  המשתה  ימי שבעת של  האחרון ביום  המשתה . ימי שבעת כל  שם  ˘Ïונשאר Â˙ÂÁ‡)

('Ï‡¯˘È ÁÓ˘È'‰בתוקף דורשת היא ע "כ עליה, להסתכל  אפילו  לה אפשר ואי בעיניה, חן מוצאת איננה  שהכלה

עריכת  בעת מאוד, עליו  עגמה ונפשו לרבינו נודע  הדבר בחזרה . הביתה ויסע  חותנו , בית את יעזוב שהחתן

הכתוב על  תורה רבנו אמר האחרונה  ברכות שבע Â)סעודת ÊË ˙È˘‡¯·)אונקלוס ותרגם  בעיניך', הטוב לה  'עשי

בעיניכי  דהנהכדתקין ,(„ Ì˘) ÏÈÚÏ)כאילו א"ע  מראה זו  שרה  אמרה  וברש "י, בעיניה', גבירתה  'ותקל כתיב

ומדת טובה , עין הייתה  אאע "ה של  מדתו צדקת...) טובה היא רעה '.עין  מ 'עין להיפך שעיןהוא כמו כי

לטובה  הרעים הדברים כל  מהפכת טובה עין  כן  כמו לרע שיהפך טוב  לדבר גורמת  אמרהרעה וכאשר ,

היינו  - הטוב לה עשי ע"ה , אבינו אברהם  לה  אמר בכבודה, מזלזלת שהגר לאברהם  אותה שרה ותקני עשי

הטובות לטובה בעיניך שבתוכה  הרעים  הענינים  כל ˘Ì)שתהפכי 'Ë‚'‰ ÔÈ�Ú ÏÎ „"Ò· Ú�Ó�Â È¯Ù Â‡˘� ÌÈ¯·„‰ ,ÔÎ‡Â).

רבות, וכיו"ב רעים טבעיו  פלוני מושחת... שפלוני אתה  סבור אם אף  בדידיה, איש כל ילמד ומכאן,

ומחנכים  להורים ואף קלקוליו... כל  ויעזוב דרכיו, שיותקנו דבר וסוף  טובה' ב'עין  בו והתבונן  הבט אנא,

שתביטו  ע"י – ולברכה לטובה והבנים התלמידים של  ומוחם ליבם את להפוך  – הדבר בידכם ייאמר,

ייהפך בזה כי מאד... עד גדלה חשיבותו פלוני הוא, טוב  פלוני ושוב , שוב האומרת  טובה בעין בהם

לטוב וטבעם .לבבם

ה'מצורע ' לגבי חז "ל שאמרו במה  לרמז  שאמרו ‚)יש ·"Ù ÌÈÚ‚�)רואה אינו  מעיניו באחת הסומא 'כהן

לכהן, לו אומרים  כן כי הנגעים', גם את לראות השנית  בעינך גם נא הבט רעך , בחסרונות  להביט בבואך 

תביט  אל במעלותיו, גם לראות לך אפשר שאי כלומר, – אחת  בעין אלא רואה אינך  אם במעלותיו...

בחסרונותיו  .כלל

אמרו ·)כן ‰�˘Ó Ì˘)'מעונן' של  במצב כשפלוני ונאמר, נענה בזה אף  המעונן', ביום נגעים רואים  'אין

(˜ÂˆÓÂ ¯ˆ ˙Ú)...כזה במצב האדם את דנים אין כי חסרונותיו ... על  כלל תביט ‰¯Â‡‰אל ‰˙‡˘Î ,„ÂÚ Ï"È ÈÏÂ‡)

(Ì˙Â‡ ËÂÙ˘˙ ÌÈ�È„ ÂÏ‡· Ú„ÂÈ ÈÓ ÈÎ ,Â˙Â‡ ÔÂ„Ï ÌÏÂÚ· ˘È‡ ÏÚ ËÈ·˙ Ï‡ Ô�ÂÚÓ ·ˆÓ·.

זי"ע כה . סופר' ה 'חתן הרה "ק כתב חינם', 'אהבת בריבוי הוא התיקון ¯Â˙)עיקר ˙ÏÈ‚Ó) בפסוק „לבאר ˙Â¯)

(Ê,' נעלו איש  שלף  התמורה ועל  הגאולה  על בישראל לפנים  מישראל'וזאת לפנים היהוזאת  כך -

דנא, מקדמת הכשרים  ישראל הגאולה מנהג נצרךעל  ישראל  מבני מי כשאי ענין,לגאולה – ועלבכל 

להחליףהתמורה  והוכרח רע בכי היה  יהודי של  כשמצב אישולהמיר – כל  היה הרי לטוב, מצבו  את

להצלת  נכסיו כל את – משלו  לתת יצטרך אם  אף  רעהו, להצלת יתן לו אשר וכל לישועתו , נחלץ  מישראל 

ב  ומרומז נעלו רעהו, איש  חז "לשלף  שאמרו  כמו –(˘"ÈÈÚ .ËÎ˜ ויקנה(˘·˙ לו  אשר כל אדם ימכור 'לעולם

לרגלו' ‡„Ì)מנעלים  Ï˘ ÂÈÒÎ� ÏÎ ÏÚ ˙ÊÓ¯Ó ÏÚ�‰˘ Â�ÈÈ‰Â).

'שני כו . כי בזה יש ורמז  הלוחות', 'נשתברו  בתמוז  בי"ז אבותינו  את שאירעו דברים  מחמישה אחד
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úàðù ïååòá éðù úéáá áøçð úéáä íàù úðúåð
íåìù úìéàùá øúåéá íåéá åá úåáøäì ùé Y íðéç
'äøåú ãåîìì' åøñà òåãî äù÷ ãåòå ,íðéç úáäàå
íáæò ìò' áøç ïåùàøä úéáù ïîæá åá ,äæ íåéá

.'éúøåú úà

ïéðòäåïéèéâ úëñîá àøîâä éøáã éô ìò ïáåé(.çð)

éøâðã àéìåùá äùòîøâð ìöà ãîìù ãéîìú)

(úåøâðä úåðîåàåðåãàù úåìåáçú äùò åáéì òåøáù
úà ìåàùì áøä àáùëå ,åúùà úà ùøâé øâðä
åì øîà ,'äáåøî äúáåúëå äùòà äî' ãéîìúä
äæ ãîò ,'äúáåúë äì ïúå êååìà éðà' ,ãéîìúä

àåä êìä ,äùøâå(ãéîìúä)åðîæ òéâäù ïååéë ,äàùðå
(äàååìää òåøôì)åì øîà ,åòøôì åì äéä àìååúåà)

(åúùà úà àùð äúòù ,øâðä åðåãàì ãéîìúéîò äùòå àá
,êáåçáïî òøâé åøëùáå úéáä úãåáòá åìöà ãåáòéù åðééä)

(áåçäíä åéäå ,(äìéçúî øâðä áøä úùà äùàäå ãéîìúä)

àåäå ,ïéúåùå íéìëåàå íéáùåé(ïåùàøä äìòá)äéä
åéðéòî úåøùåð úåòîã åéäå ,ïäéìò ä÷ùîå ãîåò

,ïäéñåëá úåìôåðåïéã øæâ íúçð äòù äúåà ìòå.

äøåàëìåíä íééåàø äæ øåáò éëå ,øåàéá êéøö
úåìâäìå úéáä áéøçäì - äæë ùðåòì
ìò äøéáò ìë ïàë äúééä àì éøäå ,ìàøùé úà

íåù øáò àì äìéçúî éë ,äøåúá ùøåôî ïéã
òåãîå ,ìàøùéå äùî úãë åéä ïéàåùéðäå ,äøéáò

õ"áòéä øîåà àìà ,êë ìë íäéìò åøéîçäåøåàéáá)

(íúçð ä"ã ñ"ùä ìò.ì"æå ,ùéù øåøá äàøð ïàëî'
àåäå ,íå÷î íåùá øàåáîå ùøåôî åðéàù ïååò
úåøéáòî øúåé íå÷îä éðéòá éåàðùå ãàî øåîç

åøåáòá íéáøä ùéðòäì ,úåøåîçïéàù ìéáùá .
ìëùì ãâðúî åúåéä íò ììë åì ïéùùåçìëùù åðééä)

(åúåùòì áòåúîå õå÷ù äæ øáãù ïéáî íãàäéðôî àåäå ,
êì éðñã ïàî ììëá íåñøôá ãéîúî øáã äéäù
ùé äáøãàù åðééäå .ì"ëò ,'ãéáòú àì êøáçì
,äøåúá ùøåôîä øåñéà íåùá åììëð àìù íéøáã
'äæä øáãä úà øñà éî' ïåòèì íãàì åì øùôàå
,úîàá êà ,øåñà øáãäù äøåúá áåúë ïëéä -
ãâðúîå ,åø÷éòî êøôåî äæ äùòî ìù åúåäî ìë
àåä äî' éøäù åì íéîåã äéäðù àøåáä ïåöøì

'ïåðçå íåçø äúà óà ïåðçå íåçø(æé â íéøôåñ 'ñî),
àåä éøâðã àéìåùä úîâåãë åæ úéøæëà úåòùøå

íìåòä íåé÷ êôéäæëæëæëæë.

æ"éôòìåàùì áàá äòùú íåéá åøñà òåãî øàåáé
äàøé ä"á÷ä éë ,åäòø íåìùá ãçà ìë
ìáà íäéòø ìà íéðô íéøéáñîä íéáø ùéù ,ááìì
íäéòø úà íä íéàðåù íáéì éëëåúá ,'íááìá äòø'

תרצח ' כ'לא לחברו אדם לבין והב' לך', יהיה ו'לא כ 'אנכי' למקום  אדם  בין לעניני א' מחולקים היו  לוחות'

ואילו למקום , אדם  שבין התורה  חלק  את רק וקיימו ביניהם, שחילקו  הלוחות', 'נשתברו וזהו  תגנוב'. ו 'לא

לגמרי... זלזלו לחברו  אדם בבין

המדרש  בדברי מצינו לדבר  È·)רמז Î ,È¯Á‡ '¯Ù ¯"˜ÈÂ) לשבירת אהרן מיתת נסמכה  מה מפני יודן א"ר

היה הכהן אהרן כי והיינו  לוחות, כשבירת אהרן של מיתתו הקב"ה  לפני קשה שהיה  מלמד אלא לוחות

שלום , ורודף  שלום הלוחותאוהב שבירת  זהו לחברו', אדם 'בין  בחלק להזהר ופסקו – אהרן  ומשמת

כאן לחברו '...האמור אדם  ב'בין רק העוסק מהלוחות אחד את שעזבו  ,

הצרעת  בנגע  היה נגוע  הלה  יעקב, רבי ושמו הנוראה  'המלחמה' בימי ירושלים בעיה"ק  היה יהודי איש 

אחת  טהרה  במקווה אפילו  רגלו  להציג הרשות לו  ניתנה  לא ואף הבריות, ממנו  התרחקו  כן על

מזוועהיל  שלומ 'קה  רבי הרה "ק אומר והיה במקווה שבבירושלים ... רגל  דריסת  יעקב  לרבי נותנים היו אילו

אחר  באופן לים מעבר מתחוללת הנוראה המלחמה כל  מקוםהייתה מכל  אך הגזירה, שנגזרה אף  והיינו, ,

כך. כל  ואכזרית קשה הגזירה תהא שלא להמתיקה  אפשר היה

אחר כז. מיד הכיפורים  יום בליל  זי"ע מקלויזנבורג מהרה"ק  ששמע  ז "ל ארנפעלד חיים ר' הרה "ח סיפר
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òøäì úåáùçî íäéìò íéáùåçåã"åøòéä éøáãë)

(ìéòìããçà íåé êâäðîî çðä ,ì"æç åøîà ë"ò ,
êîöò éðôá àð áùå ,êòø íåìùá ìàùú ìà ,äðùá
éìåà .úàæë 'åøáçì íãà ïéá' úâäðäá áèéä ïðåáúäå
åîë ,áåèì åáéì úà êåôäì øøåòúé åæ úåððåáúäá
éë íãà ùéâøé àìù ,ãåîéìä åøñà äæ íòèî ,ïë
,äøåúá ÷ñåò àåä éøäù Y åéëøãá íìùåî àåä
íò äéäù äîá ïðåáúéå ,íééçä úöåøîî øåöòé àìà
íåìùá ìåàùì ìéçúé æàå ,äæä íåéá åðîòå åðéúåáà
äøåúá ÷åñòé íâ ,úéúéîà äáéçå äáäà êåúî åøáç
'äøåúä ïúåð ïåöø' úà íéé÷ìå úåùòì î"ò ãåîìì
øéúäì äøåúá ùîúùé àìå ,íìù áìáå úîàá
íøâù ,éøâðã àéìåù åúåàë Y åéúåìååòå åúåòùø

äøåú é"ôòäðàùé àåäù äìòá úçúî äàéöåäìçëçëçëçë.

'á"éöð'á(úéùàøá øôñì äçéúôá øáã ÷îòä ùîåç)

÷åñôä ìò áúë(ã áì íéøáã)øåöä'
ïéàå äðåîà ì÷ èôùî åéëøã ìë éë åìòô íéîú
ïéã ÷éãöäì áåúëä àá ,'àåä øùéå ÷éãö ìååò
ù÷ò øåã äéäù éðù úéá ïáøåçá ä"á÷ä
,äøåú éìîòå íéãéñç íé÷éãö åéäù óà ,ìåúìúôå

íîìåò úåëéìäá íéøùé åéä àì êàåáùçù é"ò .
é÷åãöì 'ä úàøéá íúòãë àìù âäåðù éî úà
åéäù óà åðééäå ,íðéã øæâð ïëì ,ñåøå÷éôàìå
øáåñ äéäù éî úà åìáñ àì íé÷éãö íîöòá
,'àåä øùéå ÷éãö' áåúëä øîà æ"òå ,íúåîë àìù

àåä øùé ä"á÷äåìàë íé÷éãö ìáåñ åðéàå,
øùéä êøãá íéëìåäù ïôåàá àìàúåëéìäá íâ

íìåòíùì àéäù â"òà Y úåîéî÷òá àìå

הכתוב בלשון לבאר הנוראה, ËÈ-ÁÈ)המלחמה ·Ï ÌÈ¯·„)וינאץ ה' וירא ,ýמחלל קל  ותשכח תשי ילדך ְְֶֹ'צור

ובנותיו', בניו תשי מכעס ילדך הםצור והרי וכו ', וכו ' וכבוד פרנסה חיים להם ונותן לכל  מיטיב הקב"ה  -

זה  על  רצונו, כנגד וממרים  הבורא של טובותיו מכל מוחלמחוללךשוכחים  שהקב"ה  מחול-לך, מלשון –

אך למקום, אדם שבין וינאץלחטאים ה' כעסו,וירא ויתגדל יתרבה  מה על ובנותיו - בניו –מכעס

מוחל ... אינו זה  על  ולבנותיו , לבניו  ומכאיבים  שמכעיסים ממה

שנאמר במה  זי"ע קלוגער שלמה רבי דהגה "ק משמיה אומרים  Â)כעי"ז · ‰ÎÈ‡) מועד בציון ה ' 'שכח 

שכביכול  וכהן', מלך אפו בזעם וינאץ  ה'ושבת חטאו שכח אשר חטאם  את ושבתוהעביר -במועד

מה ועל ויו "ט, שבת אפו שחללו  בזעם שעשוינאץ  מה על ולכהן- מוחל .למלך אינו כך שעל ,

חז"ל כח. Ó„.)אמרו  Ó"·)לו אפשר עדיין ממנו , לקנות שברצונו  חפץ  איזה תמורת לחברו 'מעות' הנותן ,

משיכה  קנין עשה שלא זמן כל  בו ÛÒÎ)לחזור ÔÈ�˜ ‡ÏÂ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰�Â˜ ‰ÎÈ˘Ó ˜¯˘ ÔÂÈÎ) אמרו אבל שפרע , מי

בדיבורו  עומד שאינו ממי יפרע הוא הפלגה ודור המבול דור המבולמאנשי 'דור נקטו מדוע ביאור וצריך ,

ירושלמי ובתלמוד וכיו"ב, ומצרים  מפרעה  שפרע  מי ולא ‰"·)והפלגה', „"Ù Ó"·) לדור דומה זה  שאדם אמרו

היה המבול  דור עוון כי È‚)המבול Â ˙È˘‡¯·)משווה פחות פחות גוזלים שהיו  והיינו  חמס' הארץ מלאה  'כי

להוציאה אפשר שאי בגזלה גזלו הם  כי אלו , מעשי כך אלו כמעשי – ממונו  מכל הנגזל  שנחסר עד פרוטה

ממנו . ויפרע  יתבע הקב"ה  אבל  בדיינים לתבעו  אפשר אי בו  החוזר זה  ואף  בדיינים ,

למוכר  הפסד בזה  שגורם  על כלל מתחשב אינו מהמקח  בו החוזר זה  כי לאלו, אלו  שדימו  מה ובביאור

שגזלו המבול דור בני היו  בזה  כיוצא בו, לחזור לו  ומותר המקח חל לא עדיין תורה פי שעל  בטענתו -

לתבוע מקום  שאין תורה באופן פי את על  והחריב לפני' בא בשר כל 'קץ הקב"ה אמר זה  על ודייקא -

זה, עבור העולם שלרובכל אלא ידיים, בשתי ב'רשעותו' שמחזיק זה על בא מעלה של אף חרון כי

תורה  עפ "י בטענה עליו לבוא נוכל  שלא באופן רשעותו את  מסדר הוא הרי וצדקותו' מי 'צביעותו .

זה, של  כמנהגו  נהגו הם שאף  בדיבורו, עומד שאינו ממי יפרע  הוא המבול מדור שפרע  מי - ממנו  יפרע

בתורה . כנגדם מפורש מקרא למצוא שתוכל מבלי לרעהו, איש דמו  מצצו
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,íéîùåáåùé úåñéøäå äàéøáä ïáøåç íøåâ äæã
íìåò ìùèëèëèëèë.

éàäîåì"æçù åðéöî àîòè(.äë æ"ò)ùîåç úà åðéë
úååöî åá äáåúëù éôì ,'øùéä øôñ' íéøáã
íééúàî ãåò åá åáúëðù óà ,'áåèäå øùéä úéùòå'
ìò à÷ééã øôñä íù úà åàø÷ òåãîå ,êøòì úååöî

æ äååöî íùìë ãîìð åæ äååöîî éë ,åøåàéá àìà .å
íãàä úâäðä ìù ïéðòääæáå ,ïéãä úøåùî íéðôì

ïåðçå íåçø àåäù åðå÷å åøåöì äîãð åäéøäïëì ,
äîù ìò ùîåçä úà àåø÷ì øúåéá åæ äååöî äáåùç

'øùéä øôñ'(íù à"ùøäîá àúéà æ"éòë)ìììì.

äãéîåáåúë äùøôä óåñá ,äáåøî äáåè
øîàå ìàøùé éðá úà ÷æéç åðáø äùîù

íäìíçìðä àåä íëé÷åìà 'ä éë ,íåàøéú àì

íëììà ïðçúàå' úùøô úìçúî åéøçàì ãéîå ,
,é"àì ñðëéì äëæéù ììôúä åðáø äùîù - ''ä

'íéøåèä ìòá' áúëå(ïðçúàå 'øô ùéø ,âë â)äùîù
øîà åðéáøíçøé éìåà ìàøùé úà éú÷æç

éìòàìàìàìàì,åäòø úà ÷æçîä ìù åúåáéùç êì éøä ,
åæ úåëæ åì ãåîòúù éåàøù ïòè åðéáø äùîù
ñðëéäì ìëåéù 'äáéøî éî' ìù äøéæâä úà ìèáì

é"àìáìáìáìáì.

זי"עכט . מקאצק הרה"ק  פירש  ‰‡Ó˙)כך „ÂÓÚ ¯ÙÒ)חז "ל דברי ‡)את ÒÁ�Ù ‡ÓÂÁ�˙) אינן שפרצופיהן כשם 

חברך על טענה לך שאין כשם  והיינו  שוות, אינם דעותיהם  כך דומה שוות פניך פרצוף אין מדוע

רעךלשלי  על לטענה מקום כל אין כך כדעתי..., דעתך  אין  ושכלומדוע בדעו וישכיל יבין אחד כל  כי

ית"ש . הבורא ברצון שעלה כפי שמיא, מן לו שנתנו

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

הוא, 'יהודי' כמה  נודע 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  לאחרים, להיטיב מידתו כפי נמדד  .וזה

את לא . לחזק  אחד כל על חובה הזה  שכהיום זי"ע  חיים' ה 'חפץ הגה "ק אמר מדרשותיו באחד כי ידוע

אכן, ביניהם, מדברים מהנמצאים כמה שמע הבימה  מן שירד בשעה יכולתו. כפי – ישראל  בני לבות

ה'חפץ להם  אמר זו . בדרגה  איניש בר כל  לא אך ישראל  בני ליבות את לחזק  חיים ' ה'חפץ  של כוחו גדול

לפניו הביאו מיד שתייתו, לצורך חיים מים  לפניו שיביאו ועבדיו משריו שביקש גדול לשר משל חיים'

להביא  תעיזו  הכיצד – בהם עלתה  השר וחמת המים. את ולזכך לנקות שהספיקו טרם  מים  המשרתים

השר, של  בארמונו  גדולה שריפה פרצה  היום  למחרת דים. וזכים  צלולים  שאינם מים כמוני נכבד שר לפני

ולזכך  לנקות שפנו מכיוון – התמהמהו הם אך השריפה , את לכבות מים להביא שיחושו  עבדיו אל וצעק 

היה לא כבר המים את והביאו מלאכתם  את גמרו  שכאשר פשיטא כמוהו... נכבד לשר כיאה  המים  את

ואמר  השר עליהם שאג השר. של  רכושו  כל את כמעט  שרפו  כבר האש לשונות שכן במים, צורך כל

– וצלולים זכים מים על ממתינים הבוערת אש לכיבוי וכי שוטים, רגע להם, וכל  במחנה בוערת אש  הרי

טובה  חלקה עוד  לכלות  זמן  לאש נותן  ÌÎÎÊÏ),מיותר ˘È ‰È˙˘Ï ˜¯Â).

דברי  הוצרכו במחנה , האש ' 'בערה  כשלא עברו, בימים  לדידן, בזה כיוצא - חיים' ה'חפץ  להם  אמר

אבל מעשה, ואנשי צדיקים ביד רק אחרים  לחזק  היכולת היתה  ולכן ומזוקקים , מנופים להיות החיזוק 

ויתום, עני דור ברוחם,בדורנו  יהודים ועוד עוד נופלים ויום יום וכל  ישראל , במחנה בוערת כש 'אש'

בנפשם  יפלו לבל ולחזקם לקום באפו, חיים שנשמת  מי כל על  קדוש' דיבורים'חוב  לדבר לא וכ"ש  .

בב"א. הגאולה את יקרב ובזה המכאיבים,

זי"ע לב. חיים' ה'חפץ  הגה"ק  Ê"Ù)כתב ·"Á ,ÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘)'דינער' יערכו  אם  נתבונן, הבה  ,(‰Ó¯˙‰ ˙·ÈÒÓ)לרגל

מטרה עבור באהבה ביתו הון כל  את יתן איש  שכל ספק  כל ללא אזי השלישי' המקדש בית 'בנין

אומר הנביא הרי כן, אם ואמר, חיים' ה 'חפץ הוסיף  זו, בצדקה גדולה השלישי ושביה הבית שבנין והיינו –
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התפשטות למנוע  זהירות – המסו אחינו
מראשיתה המחלוקת 

øçàîíðéç úàðù ìò úéáä ïáøåçù àáåä øáëù
íãà ïéá' úåëìäá èòî ïééòì åðéìò ,åðì àá

ïúùøôá áéúë äðä ,'åøáçì(çë à)úà åñîä åðéçà'
ò"éæ ïéìøà÷î 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä áúëå ,'åðéááì

(:ãî÷)ìòù äàøé àø÷îä éîòè'á ïðåáúîä äðäã
'åðéááì úà åñîä' ìòå 'äðè÷ äùéìú' ùé 'åðéçà'

øàáîå .'àìæàå àîã÷' ùéøîùäì åðøéäæî áåúëäù
åìéôà úåááìä ãåøéôî 'íéøáç úáäà'á ãàî

àèåòéîã àèåòéîáâìâìâìâìî åìéôà åðééäå ,äðè÷ àùéìú
,ú÷åìçîä òáè êëù ïåéë .ñééø ïééì÷ à ,øúåéá

ùàä äáìúîå ú÷åìçîä ú÷æçúî äðè÷ äãå÷ðî
á 'åðááì úà åñîä' äùòðù ãò ,øúåéå øúåéàîã÷

àìæàåúèùôúî ú÷åìçîä ùàù ,'êìåä' 'éô àìæà ,
íéîùì ãò úëìåäåãìãìãìãì.

åîëå'îâá àúéàù(.æ ïéøãäðñ)àéîã àøâéú éàä
àéîã à÷ãéáã àøåðöìàøåðéöì ,é"ùøáå ,

úåãùì àöåé àåäù íéîòô ìãâ øäðäùë ,à÷ãéáã
,íéðè÷ úåøåðéöå íéøâéð ïéòë ,åì íéëåîñäåðéà íàå

åîúåñì ìåëé åðéà áåùå áéçøîå êìåä ãéî åîúåñ,
øîàðù åîëå(ãé æé éìùî)ïåãî úéùàø íéî øèåô

ùåèð áéøä òìâúä éðôìåïåãî úéùàø øîåìë ,
Y íéîä øåðéö úçéúôì äîåã äáéøîåàì íàù

עלי  צדקה , מצוות קיום ידי על  לצדקהנבנה  פרוטה  כל  כי מגעת, שידו  כמה  עד אחד כל  בצדקה  להרבות נו

השלישי.כתרומה נחשבת הבית בנין עבור

שלבנין  ובפרט  מעות, לו  שאין מי יעשה דמה  כפשוטו, מעות לנתינת רק הכוונה  שאין ייאמר, ולדידן

- הפה לנדיבות הכוונה אלא השמיים , מן בנוי באש  ירד הוא שהרי במעות, צורך כל  אין השלישי הבית

נדיבה . ורוח  טובה במילה  זה  את זה  ישראל בני שיחזקו

ומדוע ויום . יום בכל כבוד מלאה קטנה  כף לחיותו נזקק בחור שכל  זי"ע , איש ' ה 'חזון הגה "ק אמר וכך

על פרוטה .הנזקק נביט שווה אפילו לנו  עולה הדבר כשאין מחסורו , די לו נעניק  ולא

המעשה לג. דבר ‰‡¯"È)ידוע  ÈÁ·˘'· ‡·Â‰) ותיקן מתלמידיו, עשרה  עם הסגר זמן באיזה עשה שהאריז "ל

ורעים אחים  באהבת יזהרו  שמאד תדיר, אותם  מזהיר היה  לתלמידים , וחדרים  והטף, לנשים  חדרים

ביניהם, מחלוקת פרצה בערש"ק  אחת פעם וכלל, כלל  במחנם המחלוקת רגל תדרוך ושלא זה , עם זה

יצא  ערב לעת האריה"ק , של הגדולים תלמידיו המשפחות ראשי עד נתפשטה ומשם בנשים החלה  אשר

שסיימו לאחר נפולות, שפניו ראהו  וויטאל  חיים רבי ומוהר"ר השבת, לקבל כמנהגו  החברים עם  האר"י

הס"מ את שבת קבלת בעת שראיתי מפני האר"י לו אמר עושה , מה  זה ליגון מהרח "ו שאלו  התפילה

תיספו' מלככם גם אתם  'גם  - הפסוק זה Î‰)ואמר ·È ,‡ Ï‡ÂÓ˘), שנעשה בעבור אלא הדין  גזר נחתם ולא

לקטרג כניסה בית  לשטן  היה לא ביניכם שלום שהיה זמן  כל כי ביניכם, קטטה זמן היום באותו  ואכן ,

ישראל . של רבן רום לשמי ונסתלק למרום באש  עלה

חז"ל לד. שאמרו מה  מבארים  Ë:)ובזה  ‡ÓÂÈ) ששונא מי יש  וכי המקדש , בית נחרב חנם ' 'שנאת שבגין

כלל . בחנם  ואיננה  כיו"ב, כל וכן עליו דיבר או לו  שהזיק  זה  על  באה השנאה  הרי 'בחנם', חברו את

ספורים, רגעים אחר האש  תכבה קטנה עץ  בפיסת הבעירה את המדליק  הנה , כי לומר, צריך אלא

כמה לבעור תוכל הבוערים  חומרים  ועוד שמן יוסיפו ואם שעה , למשך תבער עצים  לה  יוסיפו  אם  אמנם

אש היא ממש כך לבעור. האש תמשיך כן למדורה שיוסיפו  השמן כמות כפי הכלל , הלאה , וכן ימים

יצעק וזה  יענה זה אם אך ותכבה, מעצמה  האש  תשקע  וכדו' לו  לענות הלה  יוסיף לא אם המחלוקת,

– השמן הוספת ועל המחלוקת. תמשך ושנים ימים  כמה  עד לידע אפשר אי אזי – וכיו"ב אחרים  ויגרור

שהוא אמרו  והצעקות האשבחנם הגערות הייתה  לא כפלים בכפלי תיכף  לו מחזיר היה  לא אם כי ,

כך... כל  גדול  למרחק  מתפשטת
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øúåé åîúñì ìëåé àì ãòåî ãåòáî åúåà øåöòé.
úëùîðä ú÷åìçîá íéøáãä úåàéöî àéä ïëå
äçëùð èòîë øáëùë Y úåáø íéðùå íéîé íéîòôì

.úøòåá ùàä ïééãòå ,ú÷åìçîä úáéñ

ãåòàøîâá àúéà(.é÷ ïéøãäðñ)ìà êìéå äùî í÷éå'
ïéàù ïàëî ùé÷ì ùéø øîà - 'íøéáàå ïúã
ú÷åìçîá ÷éæçîä ìë áø øîàã .ú÷åìçîá ïé÷éæçî
.åúãòëå çø÷ë äéäé àìå øîàðù åàìá øáåò

Y ïé÷éæçî ïéà é"ùøéôåú÷åìçîä äìçä øáëù óà
àìà ú÷åìçîá êéùîäìå ÷éæçäì íäì øåñà Y
åîöò àåäå åãåáë ìò ìçîù åðéáø äùîî åãîìé

ú÷åìçî ìèáì êìääìäìäìäì.

øúåéêéðòä éáø éáøä ÷"äøä øîà ïëî
ò"éæ øãðñëìàîúåà ,ú÷åìçî êøò íéðéðò ÷"ùù)

(à,'ú÷åìçîá ïé÷éæçî ïéà' ãåîìúä éøáã ìòìà
ú÷åìçî øáë ùéù ÷éæçúúà àéáî øöéäùë 'éô ,

,ú÷åìçî ìù ïåéñð éãéì íãàäåúòãá øåîâé àì
àåä àöîð øáë äðäù ,åäã ìë äáéøî éøçà
,äøöòì åéìò äù÷ øáëå ú÷åìçî ìù äîåöéòá
ú÷åìçî ïàë ïéà ïééãò åìéàë âäðé ãéîú àìà

äæ íò äæ íéããöä åîéìùé ì÷ðá æàù ,ììëåìåìåìåì.

בזמן  עבודתנו כי  יבואר בו - לי נראה  ה ' מרחוק
ערוך לאין חשובה הגלות 

úåàøåðò"éæ ìàøùé éøáãä ÷"äøä áúëúåäâä)

(íéùåã÷ 'øô é"øáã÷"äøä åð÷æ íùá
åøîàù ììëä éë ò"éæ øéîæà÷î(:æ â"ç ùãç øäåæ)

íöò ãò íéé÷ 'íéîùáù íäéáàì ïéñðøôî ìàøùé'
.åðåîë ìôù øåãá óà äæä íåéäíåéäù øîåàù éîå
äèåù àåä íåìùå ñç ïë åðéàåðàù òãéì êéøö éë ,

,ú"éùä ìù 'úåðç'ä íåé÷äéä íéðåîã÷ä íéîéáå
äñðøô åì äéäå ,ìåãâ øçåñ äéäå ,ìåãâ úåðç åì

ìåëéáë çååéøáïäë äéäå ,íéé÷ äéä ÷"îäéáù ïîæá åðééäå)

àìî íìåòä äéä ïééãò ë"îçàì óàå ,åðëåãá éåìå åúãåáòá

(íé÷éãöáéë ,äñðøô åì íéðúåð åðçðà íåéä íâ ìáà ,
ìàòîùé éðáî éëå ,ñðøôúî àåä éîî ïë àì íà
èðééä íäéà èéâ ïòî æà òãéì ø÷éòä ÷ø .åéùò éðáå

ïòæééì åö âéöðéåå øàâ'íéçååø' åì íéðúåð íåéäëù ,'éô)

(ãàî íéðè÷åì íéðúåð åðà íåéä íâ úîàá ìáà ,
Y äñðøôéôì ,äîùðä êøò éôì ïéì÷åù íéîùá éë

äãøèä êøò éôìå ,úåìâä êøòæìæìæìæì.

á"åéëò"éæ '÷éãö éúôù'á ÷"äøä áúëúåà ÷ìá)

(åî÷åñôä ìò(ä ãë øáãîá)åáåè äî'
åáåè äî ,é"ùøáå ,'ìàøùé êéúåðëùî á÷òé êéìäåà

á÷òé êéìäåàíéé÷ äéä ùã÷îä úéáù ïîæá,

זי"עלה . מווארקא יצחק רבי הרה "ק ·)הוסיף ˙Â‡ 'ÁÓ Í¯Ú מחלוקת מחזיקין'אין(˘˘"˜ פירוש, במחלוקת'

לו  ויעשוחזקה אין יתייאש  לא אעפי"כ  שנים, וכמה  כמה זה אדם  איזה  עם במחלוקת הוא עם  ואף ,

ביניהם ... שלום

בד לו . נפלא ביאור לבאר שאמרו  יש  האמור פי הכתובעל  Á)ברי „ ˙È˘‡¯·),אחיו הבל  אל קין 'ויאמר

צריך  ולכאורה הבל, אל קין אמר מה כתיב ולא ויהרגהו ', אחיו  הבל  אל  קין ויקם בשדה  בהיותם  ויהי

גופא  שזאת אלא הבל', אל קין 'ויאמר כתבו  מדוע  – לו אמר מה  לגלות הק' התורה  רצתה לא אם ביאור

לומר, התורה נתגלגלו רצתה כבר ומשם דיבור... איזה כאן  היה אמר, ומה אמר מי מינה נפקא כל אין כי

רציחה  כדי עד עלדברים איש ויבוא השמים . לב עד מהארץ  אש  שתתלבה  אפשר קטן דיבור מכל כי ...

בפיו . מה דבר מוציא שהוא קודם להתבונן לאדם  לו  יש  היטב והיטב ויהרגהו , ובשרו עצמו  - אחיו

ויותר,לז. יותר זה  בענין עלינו מקשה והיצר הבית משחרב הזה בזמן והעינים, הלב טהרת בענין ובפרט

זי"ע הכהן צדוק  רבי הרה "ק שאמר ‡)וכפי ˙È˘‡¯· ˜È„ˆ È¯Ù)חז "ל בדברי Á.)לבאר ˙ÂÎ¯·)שחרב 'מיום

בלבד ' הלכה של  אמות ד ' אלא בעולמו להקב "ה לו אין  המקדש  שלומד בית  מי על  רק הכוונה  שאין ,

בכלל נכלל זה ברע  מראות עיניו ושומר ברחוב המהלך וכגון ההלכה, שמקיים למי אלא לו ההלכה , אין 

הקב"ה  שורה כזאת ובנפש  אמותיו, ארבע המקדש  זה יהודי אלא בעולמו .להקב"ה
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øîàð ìàøùé êéúåðëùîåïáøåçä øçàì,äù÷å ,
íééåðéë ïéà éøäù Y ,êôéäì øîåì åì äéä äøåàëìã
,ääåáâ äâøãîá íéãîåò íäùë àìà 'ìàøùé' íùá
ïë íàå ,øúåé äúåçô äâøã ìò äøåî 'á÷òé' íùäã
'êìäà' ïîæá éë Y 'ìàøùé êéìäåà' øîåì åì äéä
åìéàå ,ìàøùé íùá íéàø÷ð ,ùã÷îä úéá Y

,á÷òé øîåì åì äéä 'êéúåðëùî'áéë ,äàøðä ïîù
øúñá áöîä ìôùá íéãîåò åðà ïáøåçä øçàì

äâøãîä,÷éãö éúôù'ä øàáî àìà .,äáøãà éë
äúò éë ,øúåé ääåáâ äâøãîá íéãîåò åððä íåéäë
øúéá ùãå÷ úãåáò ãåðãð ìë çåø úçðì ìá÷úî

ùã÷îä úéáá æà äéäùî úàùçìçìçìçìàìà ãåò àìå .

ראדין,לח. העיר דרך דרכו  היסב ה 'זמן' בסוף לביתו  בחזרתו  בליטא, שלמד שווייץ מתושבי בבחור מעשה

ברכבת בנסיעתו  ברכתו , לקבל חיים ' ה 'חפץ אל להיכנס הדור (·‡Ô)ברצונו באיש  פגש  לראדין הנוסעת

תוך  לראדין, נוסע  אני אף  היהודי אמר לראדין, נוסע  שהוא והשיב מועדות, פניו אנה שאלו אשר פנים

ה'חפץ של חתנו ראדין ישיבת ראש  והוא - לעווינזאהן צבי שמו זה שיהודי הבחור גילה  שיחתם כדי

חותנו . אל  שיכניסו וביקשו בו  שפגש על  הבחור שמחת ותרב חיים ',

לו נתן ללון, מקום  לו  היה  שלא אחר – לביתו  הבחור את צבי ר' הכניס ליל  באישון העירה בהגיעם 

והכפור  הקור לגודל וכיאות כראוי מאד עבים  וכסתות בכרים מיטה לו  הציע מכן לאחר ולשתות, לאכול

נזכר  מעט , להתחמם עצמותיו  החלו  אך והנה  והכסת, הכר מתחת עצמו הבחור השכיב שם, שרר אשר

ולהתפלל, לעמוד המיטה, מתוך לצאת מאד עליו  הקשו  והגליד' 'הכפור אמנם  מעריב, התפלל  לא שעדיין

בדעתו גמר  כן על קרירות', מתוך להתפלל עומדים  ש 'אין בינה שאילפוהו  ה 'משגיחים ' בדברי שנזכר ובפרט 

עייפותו גברה למעשה , להתפלל . מהמיטה יצא ואז  קימעא עוד עצמו לחמם רגעים, כמה  עוד לשכב

שחרית, לתפילת צבי ר' שהקיצו עד ונוראה , נפלאה  בעמקות 'הישן' בפרק  ושקע  הדרך וטלטול  מטורח

מזכרונו . פרח  שהפסיד ה 'מעריב' ענין וכל

אל הבחור נכנס  כאשר חיים'. ה'חפץ  חותנו לבית ולקחו  שחרית, פת צבי ר' לו הגיש  התפילה  לאחר

לו נתן לא חיים החפץ אולם לו, שהיו שאלות כמה  לעצמו כתב שבה  פתקא מכיסו  הוציא חיים החפץ

לרוב, מצויים  היו וזהב כסף ברוסי', גדולה  עשירות הייתה הקודמת בתקופה  ואמר, פתח  מיד אלא לשאול

להרימו, להתכופף  עצמו  את מטריח  היה  לא 'כסף' של מטבע מי לאי נופל  היה אם  זו שבתקופה זוכר הנני

פרוטה רק  אפילו  ממנו  ויפול  עיר של ברחובה אדם יהלך אם  ועתה  ל "ע, העניות רבתה אלו בימים  אמנם

והנה רב. כהון נחשב פעוט  סכום אפילו  שכזה במצב כי אחריה, ויחזר יתכופף  תיכף 'נחושת' של אחת

מה של  ודברים דעלמא, מילי חיים  החפץ עמו  ידבר מדוע מאד עד משתומם הבחור היה דבר תחילת

ואמר, בדבריו המשיך חיים  החפץ אולם וביתבכך. אדמתם על  ישראל  שהיו בעת  קדמוניות  בשנים

בעבו  כהנים – מכונו על  עמד במעמדם המקדש  וישראל בדוכנם ולווים עשירות דתם הייתה  וכביכול ,

כשחושך  בימינו, עתה  אולם פלוני, בחור של  מעריב תפילת כך כל  נחשבת היתה לא לכן ממעל , בשמים 

תפילת  אפילו  הרי העליון, בעולם  ומחסור עניות יש וכביכול והמצוות, התורה שומרי ונתמעטו - ארץ  יכסה 

אשר  בשגגתו הבחור נזכר מיד בשמים. עליה  מוותרים ואין גדולה, חשיבות לה יש בחור של  אחת מעריב

חיים ' ה 'חפץ לו אמר ואז הבושה, לגודל תבלענו שהאדמה  שמעדיף בנפשו והרגיש מעריב, מלהתפלל  שגג

לרצותם גרידא מצוות בשתי אף  כח היה  במצרים, ישראל  בני שהיו הנמוך מצב לפי כי – מילתא האי

שבשמים . אביהם לפני

במצבו הוא נצרך גדולה  ישועה  כי זי"ע חיים ' ה 'חפץ הגה"ק  בפני התאונן אחד שבחור היה, מעשה  עוד

בכי  כי פרנסתו מצב על  ה'אופה ' בפני התאונן עברו  בימים הנה הח"ח, לו  השיב ובתפילה , בתורה  הרוחני

ובבוקר  ובאפייתו, הבצק בלישת קשות עמל הוא הלילה  כל כי בעמלו, ברכה  סימן רואה  ואינו הוא, רע 
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úåëæì ì÷á åðì äéäéù äéä ïëùîä úðååë ìëù
ïë íàå ,ìàøùé úðéçáììëå úåðåéñðä åáøù íåéäë

áø éùå÷á äìåò 'ä úãåáò èòîùîî åðà éøä Y
úåøáâúää é"ò 'ìàøùé' úðéçááèìèìèìèì.

לנו ואין  זה ביום  ה' אל קרבתנו – מועד  עלי קרא
בשמחה ה ' עבודת  מתוך לרצותו אלא 

áúëñ"úçá(æ"ù ãåîò ,ñ"÷ú áà 'æ ùåøã)æåò éë ,
êåúî äøåù äðéëùä ïéàå ,åîå÷îá äååãçå
øî íåé àø÷ð áàá äòùú íåé íðîà ,úåáöò
ãôñîìå éëáì àåää íåéá íé÷åìà 'ä àø÷éå' áéúëãë

'äçø÷ìå(áé áë 'éòùé)éøî ìëì ïåëðå áåè ïëìå ,
øùà åììä íéîéá ãåôñìå úåëáì íéëåáðä ùôð

,ãôñäå éëá äùåò ìòîî íéîùá åðé÷åìàæà éë
äìåò(ïáøåçä ìò ìáàúîä)äåáâ ìòî äåáâ ãò,

éæç àì åäéàã â"òàå(äìåò äåáâ íå÷î äæéàì)äéìæî
,éæçäëåá åîù êøáúé äìòî ìù åìå÷ òîåùå

åãâðëøîäå òøä úåìâ úåøö ìëá 'êì øöá' åäæå ,
ìù ïúéøçàá 'äìàä íéøáãä ìë êåàöîå' ,äæä
æàå ,êåøøåòéå êåàöîé æà áàá 'è àåäù íéîé

'êé÷åìà 'ä ãò úáùå''ä ãò êúåéëá äìòéù,
æà àåä éë ,ïë íâ 'åìå÷á úòîùå' æà éë íòèäå

.çðâ éçåðâ äìòîì íâ

èáäíéòéâî íéøáãä ïëéä ãò ,äàøåíåéá éë
äðéëùä ìù áöî åúåàá ìåëéáë åðà äæä
äðéëùäå ìàøùé úåìâ ìò äëåá ïë íâ àéäù Y,
àåäù ,ãòåî íåéë ùîî 'ä ìà åðúáø÷ àìéîîå
äî ïáåé äæ éôìå ,ä"á÷ä ìà äìåãâ äáø÷ ïîæ

'ñçðô éøîà'ä áúëùìåëéáë íãàä àöîð æàù
ìåòôì ìåëé ïë ìòå àöîð ä"á÷äù íå÷î åúåàá

äöåøù äî.

ïëåò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäì åðéöîéøîà')

(ç"òù úåà 'ñçðôáàá äòùúá ÷åçùäù' ,
éæà êìîä íå÷îá íãàùë éë ,úåùôð úðëñ àåä
àåä íùî ÷çøúðùë ïë ïéàù äî ,øîùð àåä
úáùåé ìåëéáë äðéëùä äæä íåéáå äøéîù àìá
,ô"ù úåàá áúë åìàä íéøáãëå .õøàä ìò
íéëàìîä ìë íù ,äøåù ú"éùäù íå÷îá'
ìåëéáë äæ íåéáù ïåéëå ,'íéðåîîäå úåîìåòäå

úììéî äðéëùäíå÷îá ïë íâ íãàäùë êëì'
äìåòî äøéîùá øîùð àåä äæääòùúá êëìå ...

ìöà ìåòôì ïéìåëé ,õøàä ìò ïéáùåéùë áàá
íù áúë ãåò .'íéëéøöù äî äìéôúá ú"éùä

(à"ôù úåà)úò ,øáã äæéà íãàì øñçé íàù

היה לא שהתנור אומר וזה  יפה, נאפית שלא אומר זה בלחם, אחר פגם  מוצא אחד וכל הקונים באים 

העולם  מלחמת בעת שוב פגשתיו  שנים  כמה לאחר וכדומה . צורכו  כל  מה(‰¯‡˘�Â‰)חם אותו, שאלתי ,

בעת  שכן יפה, משתכר הינו דשמיא שבסייעתא והשיב פניו האירו  בעולם, שרר שהרעב בזמן עתה מצבו

המשיך  כפליים . בכפל עוד ומשלמים  ליד הבא מכל קונים אלא הלחם , בטיב מדקדק איש אין ומחסור רעב

אך  ובתפילה , בתורה  לדקדק  יכולים היו עברו  שבזמנים  העליונים, בעולמות גם זה  דרך על חיים החפץ

ימעטו  ה ' כשיראי אליהם עתה  שיבוא שבקדושה דבר לכל משתוקקים ושם בשמים', רעב  'יש  כביכול 

הרבה  שכר כך על  ומשלמים כגדול .קטון 

הקב"הלט . אין כי יתחזק אלא בייאוש , ידיו את ירים  לא מקום מכל כדבעי, מתעלה  שאינו  רואה אם ואף

בריותיו  עם  בטרוניא ‚.)בא Ê"Ú)ככל ויעשה שלם , בלבב רצונו  לעשות שישתוקק  – בעי ליבא ורחמנא

במדרש איתא וכך לבו. רצון מתוך יגיעתו את אלא ה'תוצאות' את דורש הקב"ה  אין כי ודיו. ביכלתו , אשר

(‚Ò˙˙ ÌÈ¯·„ ˘"Â˜ÏÈ)ארוכה בה  שכתוב המצות כל  את ולשמור התורה כל את לשמוע יכול איני תאמר 'שלא

הבור, את ומלא פועלים  שכור ביתו לבן אמר סוף , לאין עמוק בור לו שהיה למלך 'משל  מדה, מארץ

פיקח שהיה ומי אותו. ממלא אני אימתי אמר, בבור, ומביט הולך היה  טיפש  שהיה  ומי פועלים. שכר

לךאומר, אכפת מה לו אומר הקב"ה כך  מלאכה. לי שמצאתי שמח אני אני, יום שכיר לי, אכפת  מה

יומך '. עשה - אתה יום שכיר
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äæ ìò ú"éùäî ù÷áìå ììôúäì àéä áåè
'õøàä ìò ïéáùåéù úòá áàá äòùúá.

àúéàò"éæ 'ìàøùé úãåáò'á(à â úåáà)ìùîë
,äôùàä êåúá úåáåè íéðáà øæéôù ãçàì
éøä ,úôåðéèä ïî íúå÷ðìå íúåà è÷ìì åðáì äååéöå
,äæá áàä úååöî íåé÷á ïáä ìù åøëù ìãâéù éàãåå
äëàìîä åéìò äù÷ éøäù ,íéøçà íééååéöáî øúåé
íäù äðùá íéîé ùé ...úôåðéèä êåúî è÷ìì Y
íãàä ãéá æàù ,íéøöîä ïéá åðééäã ,íéìôù

...øúåé úåìòäìáàá 'èá ï÷úì íãà ìëåéù äîå
äøåú úçîùá ï÷úì ìåëé åðéà ,úåìôùá àåäùîîîî.

éìåàåíéìáàúîä ìù íøëùá éàî÷ åâéìôä ïëì
,äúçîùá äàåøå äëåæù ,íéìùåøé ìò
íééç éáø ÷"äøä ,íéøôñá úåáø åðàöî äðäëå

é'âàìàô(åñ úåà áà ùãåç éç ìëì ãòåî øôñá)àéáî
'çáæîä úøåè÷' øôñ íùáúéáä ïáøåç ìò ïðå÷îä

àì åéðáå ,íéîé úåëéøàì äëåæå åéúåðååò íéøôëî
íéîé êéøàé òøæ äàøé åééçá åúåîéàîàîàîàî.

ïéàåàãéøâ 'úåáöò'ì äðååëä÷"äâä øîà øáë éë ,
ò"éæ à"åæçäæ"éøâä íùá à"é ,âñ÷ ã"ç ùéà äùòî)

(÷ñéøáîäøåàëìå ,àéä äàåáð éøáã äëéà äðäù ,
ì"æç åøîà éøä ,øåàéá êéøö(:ì úáù)äðéëùä ïéà'

úà åäéîøé àáðúð êàéäå ,'äçîù êåúî àìà äøåù
íéãéâë íéù÷ä íéøáã íäù äëéà úìéâî ìë
,ïàëî àìà .äçîùä ììëî íãàä úà íéàéöåîå
Y íäéìò ïðå÷ì óàå úåù÷ úåàåáð òåîùì øùôàù

úåéäì íâ úòä äúåàáå ...äìéìá äëáú åëá
àì ìáà 'ìáàúäì' êéøö éàãååù åðééäå ,äçîùá

'úåáöò'á úåéäìäì êéøöù 'íéøöîä ïéá' åäæå)ïéá êì

(å"ç úåáöòì ìåôéì àìá ,äçîùì úåìáàä.

á"åéë'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî øáë
ò"éæ(éòñî 'øô)úåéäì àîøâ ïîæäù íâä

'ä úéá ïáøåç ìò çðàðå áöò÷æçì ùé äæ ìë íò ,
äìéôúå äøåúá 'ä ãåáòìå åááì øäèìå åîöò úà

äçîùá.úåçáùúå úåøéù úøéîà úòùá èøôá ,
øùá êìî êøãî ,äöéìîå ìùî éô ìò äæ ïéáäìå
íéðâðî íâå äçîù éðéîå áåè éðéî ìë åì ùéù íãå
áì áåè øùàë éàãåáå ,áâåòå øåðëå ìåçîå óåúá
ìà åì êøåöä ïî ïéà äçîùá éåøù àåäå êìîä
éëä åàìá éë ,úåìå÷ éìå÷á íéîéòðîäå íéøøåùîä
áöò úò àá íéîòôì øùàë ,ïëà ,áì úçîù åì ùé
ìò íéèøåôä åàø÷éé æà ,åäø÷ øùà äø÷îî ïåâéå
.íéðô ìéäöäìå åááì çîùì - íøîæìå íøéùì ìáð
,êøáúé åúùåã÷ ìà ìåëéáë àîâåãå ìùîðä ïëå
,åîù íéñì÷îå åì íéîéòðî òé÷øá åéúøùî éàãååáù
,ìåëéáë áöò åéðôì ùé áøç ùã÷îä úéáù ïîæá ÷ø
ìà ñåðëìå ÷æçúäì åáìá 'ä øùà éî íéëéøö æà
çîùìå ,úåáöò éðéî ìë åéìòî øéñäì ,éàååâ éúá

íâå ,íìåòî åðëìî äúà åéðôì øîåì - êìîä ãåáë
êãâð ïéàë ìëäå ãòå íìåòì êåìîúå ,åéùëòåìòå ,

øúë êì åðúéå êãáòì ìë åéúàéå ïåéö øäá íéòéùåî
øúåîì êà íééúôù øáãå .ì"ëò ,äëåìîáîáîáîáî.

שביארומ. ‰È"„)יש  Â·¯ Ì˘· ¯ÚËÙÈ‚ ÈÎ„¯Ó ÔÂ‡‚‰Ï ,·Ò˘ ·-‡ ‰�ÂÓ‡ È˜¯Ù)'מועד עלי 'קרא הפסוק את זה (‡ÎÈ‰לפי

(ÂË באהבתו‡ ישראל  עמו  עם יחדיו להתוועד הקב"ה בא שביו "ט – 'וועד' מלשון פירושו ש 'מועד'

שהם היאך בראותו  לבניו  לו יש גדולה  אהבה  כי – עמנו מתוועד הקב"ה  באב בתשעה  ואף רבה , כי

בגלותא. שכינתא ועל מאיתנו  ריחוקו את מרה ומבכים  הארץ  על  יושבים

חצות,מא . תיקון עריכת בעת שהזיל  הדמעות את שומר היה  אסאד המהר"י שהרה "ק הדברים  מפורסמים 

הנכרים לצבא מגיוסם ישראל  בחורי להצלת מצוא לעת בהם  משתמש ˜והיה  ,Ï‡ÂÓ˘ ˙Â„ÏÂ˙)Â"ˆ¯˙ ÔÈÈÏ

(„ÂÚÂ ,Ú"ÈÊ È˜Ò�È˘Â„ ı"È¯‰Ó‰ ˜"‰¯‰ ˙Â„ÚÓ .˙ÂÚÓ„‰ Ô˙Â‡Ó ÌÂÚËÏ Ô˙Â� ‰È‰˘ Y Ë Ë"Ù מאור שכבה  מי בהם  הציל  כן וכמו ,

ידם . על  פעל  רבים ומופתים אותות ועוד רח "ל, עיניו

לנהוגמב. שיש אף אבלאבלותכי – אלו  פרשת עצבותבימים קורין דלכן אמרו  וכבר שמיה. דכר מאן
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ãåò'ìàøùé úãåáò'á àéáä(íù)éøáã úà
÷åñôá øàáì ò"éæ ùèéøæòîî 'ãéâî'ä ÷"äøä

(â à äëéà),'íéøöîä ïéá äåâéùä äéôãåø ìë'
êéìîäì - ä÷ óãåøä ìàøùéî íãà ìëì æîøîù
,åìåë íìåòä ìòå åîöò ìò ù"áúé àøåáä úà
éøäå .íéøöîä ïéá éîé åìà íéîéá øúåé âéùäì ìëåé
àåäù úòá øùà ,ìåãâ êìîå øùì ìåùî øáãä
ùéà ìë àì øùà úìèåî åúîéà éæà åúéáá áùåé
íéùðàáù íéèåùôä ïéàå ,äîéðô àåáì ìåëé ùéàå
ããåð êìîäùë êà .íéðôìå éðôì ñðëéäì íéàùø
,'äãùá êìî' úðéçáá ,äðéãîä éáçøá åéúåòñîá
ìë úòååù ïéæàéå åéàøå÷ ìëì áåø÷ àåä æà

åîùá íéàøå÷äúùâìå æåò áéäøäì ìåëé ãçà ìëå
úååàë ,ìë åðîî ìåàùìå ,åúåëìî úìòî ãåä ìà
øåôöë äðéëùäù äæä ïîæá éë ,ìùîðä ïëå .åùôð

...äðé÷î úããåð(ç æë éìùî),äðåúð úåùøä ïëì

àåäå íìåò ìù åëìî ìà áø÷úäì íãà ìëì
íäéìà äðåòâîâîâîâî.

ø÷éòåíéúòá åááì úà õîàìå ÷æçúäì ïéðòä
úåìùøúää úùøá ìåôé éúìáì åììä

,äìéìç 'ä ãåáòîàåäù áàá äòùúá åìéôàå
ìò ùôð øîá úåëáì ùéù íâä ,ïéò äàøîì êùåç
ùé íå÷î ìëî ,àåää íåéá åðúàöî øùà ìë
íçðî ãìåé åáù äãéúòä äçîùá êìîä áì çîùì
åì äúéäå åéùòîá 'ä çîùéå äøäîá åðìàâéå

ë"ò ,íã÷ éîéë äëåìîäãîãîãîãî:

הבית מחורבן  מקורן הצרות כל - הבית  משחרב
אותנו ה 'לעורר אל  להתקרב

,äðäìù íäéúåðååò øôëì éãëá äéä úéáä ïáøåç
ì"æçá àúéàãëå ,ìàøùé,éãå÷ô 'øô àîåçðú)

(íù é"ùøá àáåäå÷åñôä ìò(àë çì úåîù)éãå÷ô äìà'

בקרוב  כי – הקרבנות ענין את שנלמד לנו  לומר ובא הקרבנות, ציווי נאמר שם כי המצרים , בין בימי פנחס 

בימינו . במהרה שיבנה  בביהמ"ק  להקריבם  נשוב

זי"ע  יששכר' ה 'בני מהרה"ק  איתא בזה  ·)כיוצא · ·‡Â ÊÂÓ˙ È¯Ó‡Ó),הימים באלו המועדים  קריאת שטעם 

ולשמחה . לששון ליהפך הללו  הימים שעתידים  בזה שנתנחם  בכדי

המועדים בפרשת מצינו  שהנה רוז 'ין, בית מאדמור"י דאחד משמיה  ÒÁ�Ù)ומתאמרי ˙˘¯Ù·)כל שבין

על המורה פ' יש  ששם  השנה לראש  שבועות מבין לבר סתומה , פרשה על  המורה  ס ' אות יש המועדים 

יו "ט, עוד ביניהם יכנס ולא ועומדים, קבועים  המועדים  כל כי והיינו וראשפתוחה, העצרת חג בין לבר

ולשמחה  לששון  המצרים בין  ימי שייהפכו - המועדים את להכניס פתוח מקום נשאר ששם השנה

לישראל . טובים ' כ'ימים

תורהמג. אמרה ובפירוש  בעבודתו, מאומה עשות בידי ואין הבורא אל אתקרב היאך  – אדם  יאמר ושמא

(ÂË ‚Î ˙ÂÓ˘) ריקם פני יראו אבותולא למסכת בפירושיו  עצמו ישראל' ה'עבודת בדברי תשובתו ,·)

(„È... ימים משאר אלו בימים יתברך הבורא אל עצמו להתקרב קל יושב לכך כשהשר ומשל  כדוגמא ,

גדולה תשורה  לו  להביא צריך וגם  אותו הסובבים השומרים  מחמת אצלו לבוא בקל אינו אז שלו בפלטין

לדרך יוצא כשהשר אבל  פניו, אותו לראות ומקבל  בעיניו... נחשבה מועטת תשורה וגם אצלו לבוא  קל

בדרך שהוא מחמת  יפות  פנים .בסבר

הםמד. אשר אלו  כימים  התפילות לקבלת המסוגל  זמן שאין זי"ע  מבערז'אן הרה "ק בשם  מתאמרא וכן

ומן יעטוף' כי לעני 'תפילה של  –המצר במצב י-ה  במרחבקראתי .ענני

דרחמי  פיתקא לפניו שהגישו  בעת לפעמים מצווה היה זי"ע מנאדבורנא מרדכי רבי שהרה"ק  ומספרים 

כל בהם לפעול  מסוגלים  ימים  הינם הימים  אלו  כי הימים , בתשעת אליו להביאם גדולה , ישועה  בבקשת

ישועות. מיני



באב  תשעה – דברים - הפרשה èëבאר

æîø íéîòô 'á 'ïëùî' øîàðå ,'úåãòä ïëùî ïëùîä
ìù íäéúåðååò ìò ïéðáøåç éðùá ïëùîúðù ùã÷îì

ìàøùéäîäîäîäîäîá åðì ïéà úéáä áøçù äúò êà ,
àöîð - íéøåñééå úåøö ò"ì åðéìò íéàá øôëúäì
úåøöä ìë øå÷î àåä 'áàá äòùú'á úéáä ïáøåçù
ïðåàúäì åðì ùé ïë ìòå ,íìåòì àåáì úåùâøúîä

'øôåñ íúç'ä áúëù åîëå ,úéáä ïáøåç ìòùåøã)

(æù åîò ,'éîøé ä"ã ,è"ð÷ú áà 'æìäøåîà åðúìéî øáëå'

åìéàë åîöò úà úåàøì íãà áééç øåãå øåã ìëáù
íéìùåøéî àöé'åîåîåîåî.

íðîàúòãì åðéìòúåëäì ä"á÷ä õôç àì éë

øøåòì Y úåøöä ìë úéìëúå ,åðá

ù"áúé åéìà áø÷úäì åðúåàæîæîæîæîìò íéùð íàå ,

ìöðð åðçåîå åðçåë éôë 'ä úà ãåáòì áì
òâô ìëîçîçîçîçî.

חוב מה . לבעל שיש  זמן שכל המרובים, לנושים לשלם בידו  היה ולא לרוב חובות לו שהיו  לאחד וכמשל

בעדה שיקבלו ובממון וימכרוה, דירתו  את ממנו  שיקחו  ידי על  החובות את לגבות ניתן עדיין דירה ' 'בית

החובות, את עליויפרעו מאיימים ואזי להם, המגיע  את לגבות ממה להם  אין שוב הרי ביתו  נמכר כבר אם אכן

חובות  עבור משכון הבית היה  קיים ביהמ"ק  שהיה  זמן כל זה  דרך ועל  חובותיו . שישלם עד אותו  ומכים

חובותיו ... ויפרע  בתשובה האדם שישוב עד ורעות רבות צרות משלח  הקב"ה והנמהר, המר בגלות אך העוונות,

במדרש מו . דאיתא הא מבואר זה  פי Î„)על  ‡ ¯"ÎÈ‡) הפסוק ·)על ‡ ‰ÎÈ‡)מעשה בלילה, תבכה  בכה

בלילה, עליו בוכה  והיתה  ומת תשחורת בן לה והיה  גמליאל , רבן של  בשכונתו  שהיתה אחת באשה

קולה  את שומע  גמליאל רבן עיניו והיה ריסי שנשרו עד עמה בוכה והיה המקדש בית חורבן נזכר ,והיה

אלא, בנה. שמת בצערה בהשתתפות הבכיה  תחת המקדש בית על  הבכיה  ענין מה ביאור, צריך ולכאורה 

קולה את שמע  כאשר כן על המקדש , בית מחורבן הוא ומקורן הצרות כל ששורש והבין ידע  גמליאל רבן

הבן. למיתת הגורם  הוא שהוא הבית בחורבן נזכר הפרטי צערה  על בוכה

'אבן'מז. אתה  הרואה  לבנו, שאמר במלך הידוע  וכמשל  ה', אל ולהתקרב להתעלות יזכה  הלב ובשברון

ידע ולא נבוך הנער והיה  המלוכה. ארמון של גגו  על לי שתעלהו אותך אני מצווה זו, וכבידה גדולה 

אפילו האבן את להזיז  בידם עלתה  לא שיעזרוהו  מחבריו  לכמאה  שקרא אחר אף  כי – בנפשו עצות לשית

יורה והוא ובעצמו, בכבודו הגדול  המלך אביך אל נא לך ידידו , לו יעץ וכובדה, גודלה לרוב זה  בכהוא

החזק פטיש  בידך קח בשלמותה , האבן להעלות ציוויתך וכי המלך, אביו  לו אמר תעשה, אשר את לך

כשנבוא  לדידן, נמי כך ביותר, גבוה  מקום  עד להעלותה  בידך יהא וכך שברים לשברי האבן את ונתוץ 

ונאמר נקיים לפניו והיאך  הוא, אבן' 'לב  לבנו בשמים 'הרי קל  אל כפיים אל לבבנו Ó‡)'נישא ‚ ‰ÎÈ‡)–

הבורא, לנו  אלי יענה  להעלותו בידך  יהא וכך לבך ' את נא 'שבור אדרבה בשלמותה, זה אבן צריך  ...אינני

וכולםמח. מומחים , ברופאים לדרוש האב פנה חלה, היחיד שבנו  לאב משלו, את מדובנא המגיד נשא וכך

גדולה סכנה  שכן אחד, רגע אפילו  ישן שלא הבן את מאד לשמור יש  כזה  במצב – אחד פה  לו אמרו

למראשותיו אשר הכר את נטל  דבריהם את האב כשמוע רח"ל , עולמית תרדימה עליו  תיפול  שמא היא

מיד  בשינה, שנרדם וכמעט כר, ללא אף לשכב הבן הורגל מה זמן כעבור לישון, יוכל שלא בכדי הבן של

על לשכב והחל הבן הורגל  לזה אף  אך לישן, הבן ביד יהא לא וודאי שכך בחשבו  המיטה את האב נטל

לזה גם  אך הכאב, מחמת להירדם יוכל  שלא בכדי להכותו  אלא האב ביד ברירה  היה שלא עד הארץ,

בשינה ישקע  לבל  בן, של  לטובתו  הוא מטרתו כשכל - ונאמנות גדולות מכות האב שהכהו עד הבן הורגל 

לשוב  יתעוררו  אלא לגמרי.... הזה העולם  בשינת ישקעו  שלא בכדי בניו את מייסר הקב"ה כך ויסתכן.

שונות  מכות להביא להוסיף כביכול  מחויב אזי הייסורים ותכלית מהות את מבינים  אינם  ח"ו  ואם  אליו,

ואנחה . יגון ונס הייסורים , ייפסקו מיד נתעורר כאשר אמנם שלם , בלבב אליו שנתעורר עד ומשונות
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áúëò"éæ ùèéìéèàôî ìéãðòî íçðî éáø ÷"äøä
(ò"éæ ÷ñéìòøèñî ÷"äøä ìù åãëð)íåé íåé éùåøã)

(úåîåö 'ã ïéðò ä"ãøåáò íä úåîåöä åìà ïéðò éë ,
Y íéîéä íúåàá åðì åòøéàù íéù÷å íéòø íéø÷î
àåä úåðååòä ìë ùøåùå ,é"ðá ìù íäéúåðååò íøâá
úåîåöä åìà ìëå .'äá äðåîàä êåôéä Y ìâòä ïååò

àéøèîâá íéìåòãçà ä"éåäéë ,øùò äòáùæåîúá
åäòùúáàá('èå æ"é)øôñîë å"ë àéøèîâá íéìåò

å .'÷ä ä"éåä íù'âíò ãçé éøùúäøùòúáèá'â)

('éå.ãçà úáéú ïéðîë øùò äùìù øôñîì íéìåò
ãçà 'äá íúðåîàá Y éøîâì åð÷åúé äæá éëèîèîèîèî.

נחרב כאילו נחשב הצרות  לרוב  – נושענו לא ועדיין
שנה בכל מחדש

áúëøôåñ íúçä(åëù 'îò ,æ"ô÷ú áà 'æì ùåøã),äðä ,
ìù íäéúåðååò åøôëúð ùã÷îä úéá ïáøåçá

מבאבוב מהר"ש  מבחין (‰˘�È)הרה "ק והנה  ההרים , בין ארוכה לדרך בנו  עם שיצא לאב משלו  נשא זי"ע

האב  קפץ כן על  רח "ל, תחתיה  ותמחצנו  בבנו האבן תפגע  רגע  כמעט  ועוד ההר, מראש סלע  שניתק האב

ואבנים עצים  על  חמתו  שפך הקב"ה כך בבני. ולא בי הסלע  יכנס מוטב באמרו  – באמצע עצמו  והעמיד

לבניו אהבתו החסד'מרוב 'מידת על רומז  אריה שהנה אריה , אב מזל  לדבר ורמז  .(ÌÈ¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎ)וזהו

שה אריה ' אב הרה"קכארי נוהגאב'מזל שכתב וכמו בהסתר, היה שהחסד אלא וברחמים , בחסד –

זי"ע לוי' „·)ה 'קדושת הפסוק(„"‰ את È)לפרש  ‚ ‰ÎÈ‡)היה חוץ שכלפי במסתרים ' ארי לי הוא אורב 'דב

אך אורב, כדב החורבן בעת הקב"ה מבחי'במסתרים נראה  הנהגתו  הייתה הבורא הנהגת בפנימיות ,ארי -

ורחמים חסד של אחת מקשה הייתה .(ÈÈÚ"˘)שהמטרה 

אחריו יחפש  שהבן בכדי – מעמו  מסתתר היה  בנו  את אהבתו  שמחמת לאב להמשיל אמרו וכבר

נשנה וכך בבית, אחר במקום  עצמו הטמין - הבן מצאו וכאשר לזה . זה  אהבתם תתגדל  וכך וימצאנו ,

לרחובה הבן את לזרוק  האב הוכרח האב, של  המסתורים  כל  הבן לפני גלויים  שהיו עד זה  אחר בזה הדבר

עזבתני  למה אבי אבי ויזעק יבכה מיד כסיל , הבן אם אזי, לקראתו , מהלך אריה  הבן רואה והנה  עיר, של

בסכנת  האריות גוב לתוך אביו  זרקו לא שוודאי יבין ונבון חכם  הבן אם  אבל  דורס , ארי בידי והפקרתני

אחריו . הבן שיחפש  תשוקתו  מרוב ארי, עור עצמו על  לבש  עצמו שהאב וודאי, אלא נפשות,

זי"ע מט . מגדים' ה'נועם  הרה "ק ·‡)כתב '¯Ù)לפסוק תרועה' יודעי העם  'אשרי הפסוק  את הסמיכו בזוה "ק

דיבר  שהמלך בשעה  והנה  עמו, לדבר המלך לארמון להכנס  שזכה למי במשל וביאר פרעה ', אל 'בא

בנועם להביט  תחת – דשם המפוארות המנורות ועל הארמון כותלי שעל  הציורים על מביט הלה היה  עמו 

במקלו מכה  החל אליו, דובר הוא אשר את שומע הלה שאין המלך כראות דברו . את ולשמוע  המלך זיו

– אדרבה  כי יודע  החכם  אך המלך, מכות מפחד מיד יברח  שוטה  הלה  אם  והנה, ראשו , המלךעל  אין

עמו  לדבר ברצונו שעלה מאחר רק אלא מלשוןמכהו תרועה תרועה' יודעי העם 'אשרי וזהו  –רעה .

רע דבר אותם  לפניהם.יודעים כשקורה אשר את ÂÊ‰"˜)הם È¯·„ ˙‡ ¯‡È·˘ ‰Ó ˘"ÈÈÚÂ).

ואי  הדלת, את נעלו הבית שבני ראה ביתו  אל להיכנס  וברצונו ליל, באישון לביתו שהגיע לאב דומה  והדבר

לריק ו... גדול, ובקול רבות פעמים  הדלת על  האב הקיש יצועם, על  עלו כבר הבית בני כל  כי להכנס לו אפשר

והחל ארוך ברזל מוט הבית לתוך האב הכניס ברירה  בלית העריבה, בשנתם ממשיכים הם  – מאמציו כל היו

לבכות  והחל  הבן נבהל  עמם. להיות להכנס  ויוכל  הבית שערי את לו שיפתחו  לעוררם  – בניו  ראש  על בו  לדפוק

אך  מברזל , במקל אותם ומכה לבית מחוץ דהוא מאן עומד מדוע  הבינו  ולא הם, אף  ובכו התעוררו שכולם עד

ויוכל השערים, לו  שיפתחו רצונו  כל אשר אוהבם, אביהם אלא רע  אדם המכה אין כי וישכילו , יבינו  חכמו  לו

שנאמר וזהו חדא... בצוותא עמם להיות לבית „)להכנס ‰ ו(˘‰"˘ החור מן ידו שלח עליו ''דודי המו מעי

אליו . שנתעורר עד רח"ל  החור מן ידו להשליך אלא בידו  אין לפעמים  אך אלינו, להתקרב רוצה שהקב"ה
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é"ùø áúëù åîëå ìàøùéæ ø"÷éåî àåäå ,ä ë ìà÷æçé)

(àáåø÷ íå÷îä éðôì äùåáë åæ äàðù äúéäù éøä'
àúéà ãåò ,'íéøöîá åéäùî äðù úåàî òùúì

ùøãîá(àé úåçéúô ,ø"úñà)äãëìð øùàë äéäå' .
...'íéìùåøéåáù äçîù àìà äøö äðéà àéää óà

íçðî ãìåð íåéá(çéùî)éëåôà ìàøùé åìèðåïåòøô)

(íäéúåðååò áåç øèùïäéúåðåò ìòìàåîù éáø øîàã ,
äòùá ïäéúåðåò ìò ìàøùé åìèð äìåãâ éëåôà

áéúëã àåä àãä ùã÷îä úéá áøçù(áë ã äëéà)

ïåéö úá êðååò íú.

ìòå'øôåñ íúç'ä øîåà ïëäååä àðéôúñîã éìåìå
äçîùå ïåùù íåé äéôåâ áàá 'è íåéã àðéîà

àåäïåéö úá êðååò íú' øîàð éøäù ,óéñåé àì
êúåìâäìïáøåç ìò äðù ìëá éëáäå úåìéáàä êà '

äáåøî åúìì÷ ïéàù íåé êì ïéà éë ä"åòá ùãç
,åøéáçî÷"îäéá áøçð äðù ìëáù åîë áùçðå
ùãçî'äì úåãåäìå çåîùì äéä éåàøä ïîù àöîð ,

...øáòä ïáøåçä ìò àåää íåéáïååéëî àìà
,ïåà ìò ïåâé ïéôéñåîå åðö÷ åëéøàä åðéúåðååòù

äðùéä äçîùä äçåã ùãçä ãôñää.

תהיה בתפילה  ההתחזקות  - התפילה  בזכות  אלא
קרבנות במקום  לנו

àúéàùøãîá(ä ä ø"ëéà)çðåä àìå åðòâé' ô"äò
'åðì(íù)äååéö òùøä øöàðãëåáðù ,

,ìáá úåøäð ìò ìàøùé éðá úà äìâäùë ïãàøæåáðì
äèåùô åãéå äáåùú éìòá ìá÷î åìà ìù íäé÷åìà

íäéìà òîùé ãéî åéìà å÷òöé íàáå ,íéáù ìá÷ì
åãîòé àìù íäéìò øåîù ïë ìò ,êéãéî íìéöéå
íéùäì åìëåé àìù éãë ,ãçà òâø åìéôà íëåìéäî

'ä ìà ÷åòæìå áì ìòìë ìááì íúëéìä úòá ïëàå .
íéøáéà åäåëúç è÷ òâøì åúëéìäî øöòù éî

- íéøáéàìëá äáåùúäå äìéôúä çåë ãîìð ïàëîå
áöî ìëáå úò.

ïéðòá'ùáã úåøòé'á åðéöî äìéôúä(ã ùåøã),
úéá ïáøåç ìò àåä íåéäë åðúééëá ø÷éòù
ïéðá ìëå ,äæä íåéä ãò åðìáñ íðååò éë ,ïåùàøä
,äúòî .'ïîæì äãé÷ô' íà éë äéä àì éðù úéá
ïååéëî ,ïåùàøä úéá áøçð äî ìò - øåëæì åðéìò

'åàø÷ àì 'ä íçì åìëà éîò éìëåà' äéäùíéìäú)

(ã ãéøåáò äéä ïåùàø úéá ïáøåç ìëù ,åðééäå .
ìò äúòîãå' 'éôä äæå .äìéôúá åìæìæù'äéçìäëéà)

(á àéë ,äéçì,äìéôú ìò ìàùåîù íù àåä
'îâá àúéàãë(:ãì÷ ïéìåç)äðåäë úåðúî éáâì

,ììôéå ñçðô ãåîòéå' úåëæá íéðäëì ïúéð 'íééçì'äù¨
,ä÷òæå äìéôúì ïëåîä àåä 'éçì'ù íéãîì åðéöîð
àìå åììôúä àìù - 'äéçì ìò äúòîãå 'éôä äæå

'ä ìà åàø÷.

óéñåîåçë òéâî ïëéä ãò àð åàø ,'ùáã úåøòé'ä
ìà åàø÷ àìù úîçî ÷ø øùà äìéôúä

íðéã øæâ íúçð 'äãøç úåéäì íãàä êéøöå
åðì ïéàå úåìâá åðì øàùð øùà äæ éë ,'äìéôúá
äìéôúä çë åðì øàùð ÷ø ,÷"îäéáá äãåáò

'רכב' ברשותו שהיה למי עת (˜‡¯)משל בכל  הנדלקת מנורה בעליו  עיני למול  שיש הרכב, של מדרכו  ,

לעניני  המומחה  אל לפנות למהר שעליהם הבעלים יודעים המנורה אותה וע "י ברכב, קלקול איזה  שיש

היה קטן 'חכם ' זה  מיודענו והנה, תיקון... הטעון כל את בעזהשי"ת ויתקן וימצא  יפשפש והוא רכבים,

בו ונסע  המשיך הרכב, מסוכן כי להזהירו החלה מנורתו  כאשר שכן מכיוון היה , גדול 'טיפש ' ולעומתו

שלוות  את וטרדו  הפריעו  וכיבויה  המנורה  אור הדלקת מקום  מכל  אבל דבר, אירע  לא כאילו נפש  בשאט

שלוות  את טרדה  אשר המנורה זו את הוציא – הרכב בתכונות המכיר לידידו לקרוא מיהר ע "כ נפשו ,

שבק והנה  מעטים  ימים  עברו לא ברכבו. לשרור והשלווה השקט בשוב אמת בישועתו  נפשו  ותגל  נפשו ,

שלוותו, את טרדה  המנורה  לא כי להבין מיודענו  החל  אז או  מסוכן... יער באמצע חי לכל  חיים הרכב

מועד... מבעוד הרמזים  את להבין עלינו לדידן, כיו "ב המנורה ... תרמוז למה  לב להשים  עליו  היה  אלא

את ולתקן להבין במקום המרמז את 'לתקן' ולנסות בדרכנו  להמשיך באמת.(‰�¯ÊÓ)ולא תיקון הטעון
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'äãåáò' ë"â úàø÷ðùððððïðåáúäì íãàì ùé äîëå ,
,äîå÷ úôéôëáå äøéúé äòðëäá äìéôúá ãåîòìå åá
òîãá ììôúîù éî éøùàå ,äðååëáå úçðá ììôúéå

,í÷éø áåùé àì éë ,äëãðå øáùð áìáåäî ìòå'
äìéôúá àì íà ,åðéãòá ïâé äîå äìåâá çèáð

'áì úåøé÷î äù÷áåàðàðàðàðáåúëù äîî åðì éåàâ áåéà)

(ãîäùòð äæ ïðòå ,'äìéôú øåáòî êì ïðòá äúåëñ'
êåúî ãåçéáå ,íéøåñà íéøåáéãî àöåéä ìáääî
úòùá ïëù ìëîå úñðëä úéáá äìèá äçéù

,äìéôúääðååëá êë øçà ììôúî íãàä íà êà
íéðù äîëî úåìéôúä ìë äìòî äòîãå éëááå

éìáî ïåéôøá íéãîåò åøàùðù ,åì åöá÷ð øùà

בגמראנ . איתא �„:)והנה  ‡ÓÂÈ)כבשעה עומדים  והם הכרובים  את ראו  להיכל נכרים  שנכנסו בשעה

אחיו אל  איש  פניהם  - מקום ' של רצונו  ˆË.)ש 'עושין ·"· 'ÈÈÚ)זי"ע מוואלוז'ין חיים  רבי הגה"ק  וכתב ,

(Á"Ù ‡ ¯Ú˘ ÌÈÈÁ‰ ˘Ù� 'ÈÈÚ) עושין ישראל  וכאשר ישראל , על מורה  השני והכרוב הקב"ה על מורה  אחד שכרוב

שבאו בזה  לרמז  ויש לזה. זה  קרובים  הכרובים היו  זאת ולדמיון ית'. בו דבוקים  הם הרי מקום של רצונו

בין  והדבקות הקשר יהיה  - החורבן לאחר ולהלאה שמכאן העבודה, סדר על ישראל  לבני בזה ללמד

בכרובים . אז  שנראה  הקירבה כדוגמת והוא הלב, ממעמקי כראוי תפילה  ידי על  שבשמים לאביהם  ישראל

נבל ' והעלה בתאנה תאנים  ואין בגפן ענבים  'אין באב לתשעה בהפטרה  נאמר È‚)והנה Á ‰ÈÓ¯È)ולכאורה ,

ישראל את פקדו  ונוראות קשות שצרות בשעה והתאנה הענבים  חסרון על להתאונן מקום מה  ביאור, צריך

כגדול, קטון ופרט פרט כל על  והתפלל להתחנן עלינו  והלאה  מהיום כי ללמדנו שבא אלא, החורבן, בזמן -

ותחת  גפנו תחת איש  היו  המלך שלמה  בזמן והנה  התפילה . כוח ללא דבר וחצי דבר להשיג ביכולתנו ואין

‰)תאנתו ‰ ‡ ÌÈÎÏÓ)שמעתה לומר ובא כך, על  התפילה לולי לנו יהיו לא ותאנים ענבים .אפילו

זי"ע נא . שלמה' ה 'תפארת הרה"ק  ˙‰ÌÈÏ)כתב ÏÚ ,ÌÈËÂ˜ÈÏ) הפסוק Ï-Ï‡)על  Â˜ ÌÈÏ‰˙)ויפלל פנחס  'ויעמוד

פינחס נשתבח  במה ביאור, צריך ולכאורה עולם ', עד ודור לדור לצדקה  לו  ותחשב המגפה  ותיעצר

ישראל  בני הצלת לו  ודור שתחשב לדור הלצדקה ואילו נאמר , לא הקטורת הקרבת עם  אהרן של  צלתו

נעשה מה קיים, שביהמ"ק  בזמן רק הקיימת ב'קטורת' המגיפה  את עצר הכהן שאהרן הרה "ק, ומבאר כן.

ב'תפילה' המגפה  את והעמיד פנחס  בא לזה  הבית... כשחרב בכוחנו עתה יש הזה היום עצם עד אשר

מכל ישראל בני אלפי רבבות להציל – שינוי כל ללא הימים באותם פינחס כדוגמת לב בכל להתפלל 

ורעה  קשה זהגזירה כח העמדת ובעבור עולם , עד ודור לדור לצדקה לו .תחשב 

זי"ע  אסאד מהר "י הגה"ק  אמר È)נוראות ÌÈÏ‰˙ ‡"È¯‰Ó È¯·„) הפסוק תעלים על ברחוק תעמוד ה' למה

בצרה  אומרלעתות הכתוב הנה  ,(„ ,‚Î ˙ÂÓ˘) כי לו. תשיבנו השב תועה, חמורו או אויבך שור תפגע  'כי

ובגמרא עמו ', תעזוב עזוב שונאך... חמור ˜È‚:)תראה ÌÈÁÒÙ)נצטווינו והרי ו 'שונאך', 'אויבך' שייך איך שאלו

תשנא ' לשנאותולא שמותר באופן עבירה דבר בחברו  שראה  שמדובר בגמרא, ותירצו  בלבבך'. אחיך את

לשנאותו  כולה (ÈÈÚ"˘)ומצוה  התורה  כל את מקיים  הקב"ה הרי המהרי"א, ואמר .(Ë Ï ¯"ÂÓ˘),כביכול כן ואם

הגלות משא עול  מעלינו ולהקל לסייענו 'פריקה' מצוות  ישראל בני בנו לקיים לו עלתהיש שכך וא"ת .

'חמור על  אף  הרי החוטא, את לשנוא ומצווה חטאנו , כי ביאורו,שונאךבידינו אלא בפריקה. נצטווינו  '

תפגע ' כי לומר תלמוד מרחוק , יכול – תראה  'כי בגמרא שאמרו  מה והוא ב'פריקה ' נאמר נוסף  דין כי

(·Â¯˜Ó Â�ÈÈ‰Â)מיום שהרי מרחוק ' 'לעמוד כשיפסיקו  ישראל , בבני פריקה  הקב"ה  יקיים  מתי מעתה, אמור ,

הארץ מן שכינה הקב"ה הפריש  ביהמ"ק  Ï‡.)שחרב ע"י ,(¯"‰ אליו יתקרבו – ישראל בני יעשו מה

כמו"ש ÁÈ)התפילה, ‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙)'קוראיו לכל ה' אז'קרוב אלינו  קרוב יהיה  התפילה  זו הקריאה  ע"י כי

קשה עול  כל מעלינו ויפרוק תעזוב' 'עזוב הקב"ה בנו  ÌÈÈ˜�˘Îיקיים ÏÂÚ‰ ˙‡ Â�ÈÏÚÓ ˜Â¯ÙÈ ‰"·˜‰˘ ¯‡·Ï Â¯Ó‡ „ÂÚ)

Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ‰ÏÈÙ˙‰ ÂÊ '‰ÚÈ‚Ù'‰ È‰ÓÂ ·Â¯˜Ó 'Ú‚Ù˙ ÈÎ',תפילה אלא פגיעה ÂÎ:)אין ˙ÂÎ¯·.
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äòîãáå éëáá äðååëá åæ äìéôú é"ò úòëå ,äéìò
'äëøáìå äáåèì íúìåòô ìåòôì äìòîì íéìåò íä.

àúéààîåçðú ùøãîá(à àåáú éë),äùî äôöùë
íéøåëéáäå ,áøçéì ùã÷îä úéá ãéúòù
åéäéù ìàøùéì ïé÷úäå ãîò ,÷ñôéì íéãéúò

íåé ìëá íéîòô ùìù ïéììôúîúàáä éë .
òôùå åúáåè ìë éë íàéáîì øéëæäì äàá íéøåëéáä
äùî äàøùîå ,íéîù úëøáá åì äàá äñðøôä
ìàøùéì íäì àäú àì å"çå íéøåëéáä åìèáúéù
ãîò ë"ò ,àåä 'ä úàî íäì øùà ìëù øåëæì êøã
äìéôúá íúãéîòáå ,íåé ìëá úåìéôú 'â íäì ï÷éúå

.íé÷åìàä 'äî ìëä éë åøëæé øåëæ

øáëåç÷åøä éøáã úà åðàáäïåðç êìî àðà ,åøåãéñá)

(éùéîçå éðùáù 'íåçø àåäå'áù íåçøåáøçù íåéî
àìà ìàøùéì áåè òéôùî ä"á÷ä ïéà ùã÷îä úéá

äìéôúä úåëæá.

æ"éòë'äàìôä'ä áúë(ãåò ùøôì ùéå ä"ã :æñ úåáåúë)

òåãé'êøáúé àøåáä úçâùäá ïéîàîä ìëì
äìéôúä øëùá àéä åðéúåìâá äéçîäå äñðøôä éë

çáæî ìù äãåáòä íå÷îá àéäù.

áúëò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä(é ÷øô íéøîà éèå÷éì),
,åðúåìâá åðéìò úåàáä ,úåáøä úåøöä ìëù
íéáøîå íé÷òåö åðà ïéàù éðôî ÷ø àåä ìëä
ä"á÷ä éðôì çéù åðëôùå åðììôúä åì éë ,äìéôúá

í÷éø åðéúù÷áå åðúìéôú åáåùé àì éàãååá Yáðáðáðáð.

àéáîåíééç õôç'ä(íù)ùøãîä éøáãäåöú ø"åîù)

(ã çì...íìåòä ïåáø íéøîåà ìàøùéù éôì ,
,ïéòãåé åðà ïéà åì åøîàåììôúäå åëá íäì øîà

,íéøöîá åãáòúùðùë íëéúåáà ,ìá÷î éðàå éðôì

íúåà éúéãô äìôúá àì éëåøîàðù(á úåîù)

íù êéøàîå ,å÷òæéå äãåáòä ïî ìàøùé éðá åçðàéå
úåðù ìëáù íé÷åñô äîëå äîë àéáäì ùøãîä
úåëæá àìà åòùåð àì ìàøùé éðá ìù íîåé÷

àîåçðú ùøãî éøáã úà àéáî ãåò .äìéôúäàøéå)

(àäìôúá ïéøéäæ ååä ìàøùéì ä"á÷ä ïäì øîà

ìëî äìåãâ àéäå äðîéä äôé úøçà äãî ïéàù

úåðáø÷ä...íëéçáæ áåø éì äîì øîàðù(à äéòùé),
úåðáø÷ä ïî äìåãâ àéäù ììëî÷"äåæá àúéà íâ êë)

(:àø ìä÷éå,åúìôúá úåðòì éàãë íãà ïéà åìéôàå

íéðåðçúá äáøîå ììôúîù ïåéë åîò ãñç úåùòìå

åîò ãñç äùåò éðà.

ששיחרהנב. צרה  איזה  על לפניו והזכיר זי"ע  מגוסטנין יחיאל רבי הרה"ק  אל  שנכנס באחד מעשה

- הרבי אל בא כך לצורך שהרי הלה לו  השיב לישועתו, מתפלל הוא האם הרה"ק  שאלו לפתחו,

בגמ ' וכדאיתא בעדו , ˜ÊË.)שיתפלל  רחמים,(·"· עליו  ויבקש חכם  אצל ילך ביתו  בתוך חולה  לו  שיש  כל 

ביתו  בתוך חולה לו  שיש  מי א. הגמ ', דברי את לפרש  יש כך ואמר, הרה"ק  חכם נענה  אצל  הוא ילך  ב. ,

רחמים עצמו עליו .יבקש

ב'מאירי' הגמ' דברי בפירוש  מצינו  ÌÏÂÚÏ)עוד ‰"„ Ì˘ ,‰¯ÈÁ·‰ ˙È·),בטוח אדם  של לבו  יהא 'לעולם 

הגזירה  את  מבטלת כתיקנה נעשית כשהיא אחד שהתפילה או  ביתו  בתוך חולה  או  צער לו  שיש ומי ,

הצרות רחמים ממיני ויבקש התפילות  דרכי הימנו וילמוד  חכם אצל חביב ילך לך שאין והיינו עכ "ל. .

לו שיש  אלא הבורא, לתשועת בביטחון לבו  מקירות הבוקעת עצמו  על  האדם מתפילת יותר הקב"ה  אצל 

התפילה '. 'דרכי הימנו  ללמוד לצדיק  לילך

ויותר  נפש עד מים באו רבי, – באמרו זי"ע  מקאצק  הרה "ק בפני צערו  שתינה באחד מעשה  היה עוד

להתפלל, מסוגל אינני צער לרוב הלה , השיב מתפלל, אינך ומדוע  הרה "ק שאלו  הצרות, לסבול כח  בי אין

הצרות  מכל  היא וחמורה  בתפילה, לעמוד יכול שאינך - זו  צרתך שגדולה  תדע מקאצק, הרה "ק לו אמר

להתפלל . בכוחך שאין הצרה  בעיקר פתחת ולא לבסוף  רק  זו צרה  הזכרת ומדוע  עליך, העוברות
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ìòïéðòá úàù øúéá ÷æçúäì åðéìò äîåù ïë
øîàðù åîëå 'ä ìà ÷åòæì äìéôúä(çé á äëéà)

íáì ÷òö'äôáù äìéôúá ÷ôúñäì àìå ,''ä ìàâðâðâðâð

äçåëáù áìä úåøé÷ êåúî äàáä ä÷òæá àìà
.úåøéæâäå úåöéçîä ìë øáùì

èáäúéáä ïáøåç úòáù àúéàã àä äàøå àð
(.èë úéðòú)áùéå Y äøéù íéðäëä åøîà

íúéîöé íúòøáå íðåà úà íäéìò(âë ãö íéìäú),
åàáù ãò 'åðé÷åìà 'ä íúéîöé' øîåì å÷éôñä àìå
íàù - ïàëî ãåîìì íéøîåà ùé .íåùáëå íéøëð
íéòðåî åéä åðé÷åìà 'ä íúéîöé øîåì íé÷éôñî åéä

íúìéôú çåëá ïáøåçä úàäøæâð øáëù óà
äøéæâäìèáì äìéôú ìù äçåë ìåãâ äîë àð äàø ,

.úåøéæâä ìë

עסק חשיבות  – בלבד הלכה של אמות  ארבע 
הגלות בעת בפרט התורה

äî÷çãä êåúî äøåúä ãåîéì 'ä éðéòá ø÷é
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà äëå ,íéøåñéå
íåùî éìåà ,êë ìë úåìâä úåëéøà ïéðò .ì"æå ,ò"éæ
,äæä ïîæá äøåúä ãåîéì íéîùá ãàî áåùçù

íéãéøèîä äñðøô ìåòå ìåãâ ÷çåãå éùå÷á àåäù
.íãàä úà(åò÷ á"ç ÷"ùù)çéùîä úåîéáù åðééäå .

íøîàîë ,ìàøùéì äìåãâ äáçøä äéäú(:âî ïéáåøéò)

áåùå ,'ìàøùéì ïä íéãáò ìëä àçéùî éúàã ïåéë'
÷çãä êåúî äøåú ãåîìì åìëåé àìãðãðãðãðíéøáãäå .

,ìàøùé ìù ïúøöá øòèöî ä"á÷ä éøäù ,íéàìôð
áåúëë(åè ,àö íéìäú)åøîàå ,'äøöá éëðà åîò'

(:åè äâéâç)ïåùì äî äðéëù øòèöî íãàù ïîæá'
óéãòî ë"ôòàå ,'éòåøæî éðì÷ éùàøî éðì÷ ,úøîåà
,ìåëéáë ìàøùé ìù ïúøöá øòèöäì øúåé ú"éùä
íé÷ñåò ìàøùé éðáù äøåúá òùòúùäì ìëåéù éãë

÷çãä êåúî

äðäáéúë(àë çì úåîù)ïëùî ïëùîä éãå÷ô äìà'
íéåìä úãåáò äùî éô ìò ã÷åô øùà úåãòä
ïëùîä' úåáéúä ìôëáå ,'ïäëä ïøäà ïá øîúéà ãéá
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàáî 'úåãòä ïëùî Y

(éùéìùä øåáéãá î"åú)ùøãîá àúéàã äî éô ìò
åðá ïëùîä úëàìîì åëøöåä àìù äîåøúä óñëáù
àø÷ð àåä óàå ,'ïëùî'ì êåîñá 'ùøãî úéá'

,íéîòô 'á áåúëä øîà äæìå ,'ïëùî'.àïëùî'

בבורסקי נג. עבד והשני ומרגליות, טובות אבנים במסחר עוסק  היה  האחד אנשים, לשני המושלים משלו

והשני  בעורות, לעבוד החל הראשון עבודתם, להחליף ביניהם נמנו הימים  מן ביום עורות. עיבוד –

הצליח לא והלה היהלומים, את קלקל שהלה  לומר צריך ואין פשיטא והנה טובות, באבנים  לסחור החל 

גוף באדם ברא הקב"ה  - אדם  של  עבודתו לענין כיו "ב למרחוק , נודף  ריחם והיה  כלל העורות את לעבד

בנשמתו ... בתורה  ויעסוק  בגופו, וישתה יאכל  ה'נשמה'...ונשמה , כל עם ואוכל ה'יוצרות ' את  והמחליף

כלימה... לאותה אוי בושה לאותה אוי בגופו... רק ותפילתו תורתו ואילו

בנונד. אליו והתלווה  ברופאים, שם לדרוש  כדי וויען לעיר זי"ע מבעלזא מהר"י הרה "ק נסע ימיו בסוף 

בבחור  מהרי"ד הבחין השב"ק  ביום שבועות, כמה במשך שם ושהו זי"ע, מבעלזא מהרי"ד הרה"ק 

מעבודתו התפעל  ומאד עצום , ובחשק  גדולה בהתמדה  השבת יום כל במשך בתורה שעוסק מבוגר

אותו גייסו הנכריים הצבא שאנשי ואמר, הבחור נענה מעשיו, ומה הוא מאין ושאלו  אליו ניגש ומלימודו,

ותמורת  בשבת, מנוחה יום לו שיתנו מפקדיו אל פנה  לכן השב"ק, את לחלל  מוכרח  והיה  בצבאם , לשרת

מגדרם יצאו  הללו והרשעים בעיניהם  חן לשאת וזכה המעשה , ימי בששת יותר ארוכות שעות יעבוד כן

מהרי"ד  כשמוע תורה, כולו השבת, יום - מנוחתו יום את לעשות עצמו  על קיבל מאז  להצעתו, והסכימו

ואמר נענה  תשובתו  עולאת יוסר גואל  בבוא שהרי הגאולה...' את  מעכב  אינו זה בחור אם יודע 'מי

במסירות התורה לימוד עם להשתעשע כביכול עוד יוכל  לא ואז צווארינו, מעל הגויים ועול הגלויות 

זה  בחור כשל .נפש
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åáùé åáù Y äùî éô ìò ã÷åô øùà 'úåãòä
.äøåúá å÷ñòå äùî ìù åéãéîìú.áìäåà ïëùî

áåúëä íéã÷äå .íééåìä úãåáò äúééä åáù Y ãòåî
,äøåú åá ãåîìì 'úåãòä ïëùî''äøåú'ä éë êãîìì

äãåáòäî øúåé äáåùç.

êøãá'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä êìäî úøçà
ïëùîä ìôë ,øîàé åà .ì"æå ,ò"éæ õé'æãàîî
ïëùîúðù ùã÷îì æîø é"ùø ùøéôå ,úåãòä ïëùî

,ìàøùé ìù ïäéúåðåò ìò ïéðáøåç éðùáäøåàëìå
æîø øáë ,ïëùîä í÷åä àì ïéãò - äåîú àåä

ïáøåçä ìò úåöç ïå÷éú êéøòäì íäìêøåö äæéàìå ,
,éøäå ...ãéúòì äéäéù ïáøåçä åéùëò úàæ íäì æîø

.äåãç äåãç úòùá

àìàì"æ íøîà òåãéã ,øîåì ùé(.ç úåëøá)íåéî
åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä úéá áøçù

äëìä ìù úåîà òáøà àìà'÷ä øäåæáå ,ø ìä÷éå)

(àãëå ,éäéà àúééøåà àåä êéøá àùãå÷ã àìëéä
íéà÷ àåä êéøá àùãå÷ ,àúééøåàá ÷åñò ùð øá

äéì÷ì úéöàå ïîúäòùáå ,äøåúä àéä ä"á÷ä ìù åìëéä)

(åìå÷ì áéù÷îå ä"á÷ä íù ãîåò äøåúá ÷ñåòå áùåé éãåäéäù.

úàæå,íäì øùéá,àèçä íåøâé àîù íà óà
ìù 'ä ïëùî íðîà ,ùã÷îä úéá áøçéå
àúééøåàã àìëéäå - 'äëìä ìù úåîà òáøà'ä

íìåòì ìèåáé àì ,úàæ- 'éãå÷ô äìà' øîàðù åäæ .
åðîî ã÷ôð àìå åîë ,ïåøñç ïåùì 'éãå÷ô' ùåøéô

ùéà(èî àì øáãîá)åðééä ,ïëùîä éãå÷ô äìà ì"øå ,
,úåéìâ ìù äìà úåøåãáåðì ïéàå ,øñç ïëùîäù

åðééä úåãòä ïëùî äðä ,ùã÷î àìå ïëùî àì
ùã÷îäå ïëùîä àåä äøåúäíå÷îá äéäú äøåúäù)

(ùã÷îäå ïëùîäúøëæä ììë ïàë ïéàù àöîð .ì"ëò ,
.ì"ëò ,øòö

חבירו את המבזה  ענין חומר – בושה  של כוחה 
עולבין  ואינן הנעלבין  של שכרן וגודל 

àúéààøîâá(.æð ïéèéâ),øæòìà éáø øîà ,àéðú ,
äùåá ìù äçë äìåãâ äîë äàøå àáäðäðäðäð,

åúéá úà áéøçäå ,àöî÷ øá úà ä"á÷ä òééñ éøäù
çë ìåãâ' êë íà - øîàéé ïãéãìå .åìëéä úà óøùå
äçåëá ùéù éàãåå ,úéáä úà áéøçäì 'äùåáä
,äâñôä ùàøì ,íåø éîùì íãàä úà úåìòäì

åðåáìò ìò áéùäìî åîöòá øåöòéùëåðåðåðåðäéäéå ,

במסירות נה . תלמודו  על המתייגע אוריין בר הלה שבארה "ב, פארק  בארא מתושבי חשוב יהודי סיפר

עד  ובא לרדת פרנסתו מצב החל לאחרונה לביתו. הסמוך המדרש  בבית גדול  כרב משמש ואף  נפש,

עבורה מוצא ואינו בפירקה  היא רב זמן כבר אשר בביתו  יושבת בוגרת בת כן כמו ממש , לחם  פת כדי

טוב  דרך על  להעמידו חסד אנשי הצילוהו ובקושי הישר, מדרך מבניו  אחד נתדרדר הכל ועל הגון, זיווג

ה ' לו עשה מה על בנפשו  מתבונן והחל הנ"ל, הרב התיישב הימים מן ביום  הכשרים. ישראל בני כדרך

א  שלמד – שנה  כעשרים  לפני שאירע  ממעשה  נזכר הדברים  בתוך אחת ככה. ופעם בכולל , עמו  פלוני ברך

בין  יש  קשר אולי – לעצמו  וחישב עליהם, ולגלג בדבריו  זלזל חידושיו  מפרי סברתו  את אמר שהלה  בעת

לפייסו . ע "ע וקיבל זה . למעשה מצבי

לרעהו איש  וישאלו הלז , נעורים 'ידיד' עומד עיניו  לנגד והנה  מנחה , לתפילת הרב יצא היום  באותו

את  שוכח אינני אכן, הידיד, לו  ענה  מאז, המעשה דבר את מע"כ  זוכר האם  הרב, שאלו  אח "כ לשלום ,

מהותי  כל אף ראויות, אינם  שסברותי – כן שאם החלטתי שאז אלא עוד, ולא מאז, הנוראה ה 'פגיעה'

מנוח ... לי אין הזה היום ועד הכולל, את עזבתי אז ומני התורה , ללימוד שווה ˘�ÌÒ¯Ùאיננה  ˘˜È· ·¯ Â˙Â‡)

(‰ÚÂ˘ÈÏ ÔÂÁ˙ÙÂ ,‡˙¯ÂÙ ‰¯ÙÎ ÂÏ ‰È‰˙Â ‡¯Â·‰ ÒÂÁÈ ÈÏÂ‡ ,ÌÈ·¯· ‰Ê ‰˘ÚÓ.

שפירשנו . וכפי גדולות, וישועות עוונות בכפרת ליה  קזכו שמשמיא ידע כבר, נתבייש אשר זה אמנם 

הגמרא בדברי Î‰.)השפ"א ˙È�Ú˙) צר לחם כדי עד גדולה , עניות שררה דוסא בן חנינא רבי שבבית

'אין  ומביתה  בערש "ק, בארובה העשן עולה  ישראל בתי שמכל – במצבה שנתביישה  וזוגתו  לחץ , ומים 
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העשן  את ויריחו  שיראו  בכדי חלות בלא שבת ערב בכל התנור את מסיקה  הייתה לכן אש ', ואין עשן

שהתנור  זאת גם ואף הדחוק, מצבם  את היטב שהכירה להם, הייתה רעה  שכינה הבית, מן ועולה  המיתמר

הרבנית  אותה ראתה כאשר ביתם , אל השבתות מערבי באחת נכנסה לכך האש , בו  בוערת וסתם  מכל , ריק 

התמלא  התנור וכל  השמים  מן נס  אירע  רגע  באותו  וכלימה, בושה מרוב הפנימי החדר אל  מהר ברחה

לכך  אכן, הרבנית, לה  ענתה הפת, את לרדות המרדה  את מהר הביאי לה , צעקה  שהשכנה  עד בחלות,

בגמרא ע "ז ואמרו המרדה , את להביא - החדר אל  מפני נכנסתי נכנסה מרדה להביא היא אף תנא,

בניסים  .שמלומדת 

אמת' ה 'שפת ˘Ì)ומקשה  ,Ò"˘‰ ÏÚ)לשכנתה אמרה והאיך שקר, דברי צדקנית אותה דיברה וכי ,

לא  אמת' ה'שפת ומתרץ  מהבושה, לברוח  בכדי נכנסה  שבאמת בזמן המרדה, את להביא לחדר שנכנסה

מרדה להביא ונכנסה נס , לה יעשה שבוודאי ידעה כך כל  שנתביישה  מכיוון אלא צדקת, אותה  שיקרה 

האמת. ואמרה

הגמרא בדברי מצאנו  בזה ÚÈ‚‰ÏÓ,כיוצא ÌÈÓ˘‚‰ Â˘˘Â· ÔÈÈ„Ú Í‡ ÌÈÓ˘‚ ˙¯ÈˆÚ ÏÚ ˙È�Ú˙ ¯Ê‚ ‡ÙÙ ·¯˘ ):„Î ˙È�Ú˙)

‰˘ÏÁ ,¯ËÓ‰ ‡·È ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‡ÒÈÈ„ ËÚÓ „ÂÚ ¯Ó ÏÎ‡È ÈÏÂ‡ ,È˙ÊÙ˘Â‡ ¯· ÔÓÁ� ·¯ ÂÏ ¯Ó‡ ,‡ÒÈÈ„· Â·Ï ˙‡ ËÚÓ „ÂÚÒÏ ‡ÙÙ ·¯ ÍÏ‰

(Ì˘) Ú"ÈÊ ı"·ÚÈ‰ ˜"‰‚‰ ·˙ÂÎ .„¯ÈÏ ÌÈÓ˘‚‰ ÂÏÁ‰ „ÈÓÂ Â˙Ú„ זה בשכר בזיונו, ויסבול  שיתבייש כדי נתכוון  לקנטרו

בושתו  תחת טובה לו וישיב  בעניו ה' יראה תפילתו, את תקובל  ממתקת שהיא בושה , של  כוחה  זהו כי ,

הטבע . מדרך למעלה למעלה  ניסים  מביאה  ואף  הדינים ,

על קלון ואות רע  שם  יצאה סיבה  איזה משום  אשר בישראל, מיוחסת ממשפחה  חשוב בבחור מעשה

כבר  זה  בחור המשפחה, בני של ב'שידוכים ' הדברים  פגעו  הדברים מטבע בצדק , ושלא המשפחה, בני כל

נקנית' 'האשה לפרק באה ועדנים עידן שזה  לו  הייתה אחות ועוד לחופה', עשרה שמונה  ל'בן התקרב

מאד. עד רחוקה ישועתם כי נראה והיה 

השני  הבחור נזהר לא וויכוח כדי תוך ישיבתו , מבני אחד עם  קשה  וויכוח הבחור ערך הימים מן ביום

אשר  הפגם  אותו אודות 'פנינים' בכמה 'מתבל' הינו דבריו כשאת כגידים  קשים דברים  בו והטיח  בלשונו,

עמקי  עד שנפגע הבחור בחור. אותו של  בלבו  החי בבשר כמחט דוקרים  הדיבורים והיו  במשפחה... דבק 

גודל על  ולמד ששמע במה נזכר  תיכף  אך דבר, להשיבו רצה  וכבר דמעות, זולגות עיניו החלו  נשמתו 

רצון  בעוזהעת להתעצם  החליט  כן על הזאת, בעת לפניו פתוחים  שמים  וששערי זו, מעין בשעה שיש 

לדמעותיו מבעד זעק  הטבע . מדרך למעלה כוחותיו ובכל לך ...ותעצומות, מחול  לך... מיהר מחול משם

כי  ל "ע, מבוגרים  בחורים  – מקרוביו כמה  למצוא נפשו  קיוותה שם  לישיבתו , הסמוכה  לישיבה  במרוצה 

באותו היו  לא הבחורים אך לבו , בכל  ולברכם  הגדול רצון' ב'עת ברכותיו  כוח להם  להעניק ברצונו  עלה 

בישיבה . זמן

רגשי  מתוך צועק  החל אותה, משראה המבוגרת, באחותו פגש  שם  לביתו, במהרה רץ  כן, על  אשר

ולא  סתם ימים ...' חודש עד מבטיח , אני בעז"ה ... המיוחל  ה 'שידוך' את ימצאו מהיום  חודש  'תוך לבו,

חשובה ... ממשפחה  בחור עם  האירוסין בברית האחות באה וכבר ימים ' 'שבעת עברו לא למעשה, פירש...

וביזיון. בבושה  דמו' 'שפיכת בעת השותק  של  כוחו נא, ראה 

מרובה, לברכה הביזיון ידי על זכיתי ב"ה אכן ואמרה, האחות נענתה האלה הדברים אחר אורחא, אגב

האח, בלב שנונה כחרב דקרו  הבזיון דברי כי מידי, יקר היה ה 'מחיר' מקום, מכל  אך המעלות. כליל לחתן

והפצוע... השותת לבו  שנרפא עד האריכו  ארוכים ישוימים הרבה הרבה כי לקח, איש כל ילמד כן , על

ישורם... מי סופן הנוראות  התוצאות  כי מדיבוריו... ולהישמר להיזהר לאדם לו

ב'אגרתו', הרמב"ן כתב מפיךוכבר שתוציאנו קודם הדיבור הדיבור וחשוב  תוציא בטרם המאמר, וידוע  .

עליך... הבית' 'בעל  הדיבור נעשה מפיך, הדיבור את הוצאת אך ויהי, הדיבור... על  ה'בעלים ' הינך הרי מפיך
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íéðåòå íéáéùî íðéàå íúôøç íéòîåùäîæðæðæðæðY
'îâá åøîàù(:çô úáù)øîåà áåúëä íäéìò

åéáäåàåùîùä úàöëåúøåáâá(àì ä íéèôåù)çðçðçðçð.

עצמם המכניעים  מעלת  - כעפר ונפשי

úìòîàéáðä åäéîøé éøáãî äàøð äòðëää çåë
êìîä åäé÷ãöì øîàù(æé çì 'éîøé)øîà äë ,

,êùôð äúééçå ìáá êìî éøù ìà àöú àåöé íà 'ä
ùàá óøùú àì úàæä øéòäå,êúéáå äúà äúéçå ,

,åúéá éùðà ìëå àåä áøçá âøäé ,àöé àì íà êà
êôäé ùã÷îä úéáå úåìâì åàöé ìàøùé éðá íò ìëå

,ò"éæ àðøîà÷î ÷"äøä äîúå .ùà úìåëàîìáéúð)

(â úåà ,à äøåúä ìéáù êéúååöîäøéæâä äîúçð øáë íà
,óøùéù ùã÷îä úéá ìòå áøçéúù ùãå÷ä øéò ìò
úåìâì åàöéù íòä ìë ìòå åâøäéù åúéá éùðà ìò
ìà åîöò øåñîéù éãé ìò ìèáúú êàéä ,äøîä

àðøàîà÷î ÷"äøä øàáîå .íéòùøääòðëä çåëáù

úåòø úåøéæâ ìë ìèáìòéðëî åäé÷ãö äéä åìéàå ,
ééçå åîöò ééç úà äæá ìéöî äéä åîöò úà
áì' àåä êìîäù ïååéëî àìà ãåò àìå ,åúçôùî
ìë ìòî úåøéæâä úà ìèáì êëá ìòåô äéä ,'íòä
àøåðä ïáøåçä åðúàî òðîð äéäå ,ìàøùé éðá íò

íöò ãò ïáøåçäî åàöéù úåøöäå úåìâä ìëåíåéä
÷"äøä óéñåîå ,äæääîë äòðëää ïéðò ïéáú äæáå

úåàìô àéìôî àåä.

éäåæåïåéñð éãéì àåáéù úò ìëá íãàä úãåáò
åà åì øîàé åøéáçùë äáéøîå äöî éðéðòá
úàæ ìëå ,åéìà åîöò úà òéðëé ,åãâðë øáã äùòé
øòáúù øçàì éë ,ú÷åìçîä ç÷ìúú àìù éãë
äî ìëå ,åèé÷ùäì áø ìîò êøèöé øáë ùàä
äôéôë ,'òìòâééá ïééì÷ ïééà' àåä åðîéä ù÷áúîù

áäæ äååùä úçàøéàî éáø ÷"äøä ìù åùåøéô éôë)

(øéàî éøáã øôñ óåñá ,ò"éæ ïàìùîéøôîèðèðèðèð.

אמת'נז. ה 'שפת הרה "ק של וכמאמרו דבר, למחרפיו  להשיב ולא לשתוק לחבירו , אדם  בבין ראשון כלל 

מהרכבת ללמוד לנו שיש אוגר (·‡Ô)זי"ע , שהקטר ממה בא מרחקים  למרחק  אותה  המניע  כוח שכל  ,

האש  מן  הנוצר  החום את ונוסעיה.(ÌÁÙ‰Ó)בתוכו הכבידה הרכבת כל  את להניע  כוחו  גדול ובזה  כיו"ב,

עוז  ויתר שאת ביתר בדרכנו להמשיך  נזכה – בקרבנו האש שבוער בעת  מלדבר פינו לבוא כשננצור ,

בגשמיות. הן ברוחניות הן הטוב לתכליתנו

רבות  שנים שהמתינו  ואמו לאביו  למז "ט זכר בן שנולד כשנה , לפני ברק  בני בעי"ת שאירע  מעשה

המהומות  בתוך ההורים , שדרים  בניין באותו  השכנים  בין פרצה  גדולה  מחלוקת ישועתם, דבר וזה לזש "ק,

מבין  'הקב"ה  כי ראיתי עתה באומרה, חרב, כמדקרות בוטים בדיבורים השכנות אחת נענתה  והוויכוחים

האשה ואכן אומללים... לב מקרעים  דא כגון דיבורים  כמה עד לבאר צריך אין ילדים'... לתת לא למי היטב

תמרורים ... בבכי לביתה ברחה

להם, נעשה  גדול  נס ואכן, פוגעת... לאותה שלם בלב מוחלים הם כי יחדיו  החליטו לביתו הבעל  בבוא

אמן. ונאמר ולמעש"ט  לחופה  לתורה  לגדלו יזכו  למז"ט  בנם  להם נולד חדשים כעשרה  ואחר

בתורהנח. Â)כתיב ÊË ˙È˘‡¯·)שרה ‰‚¯)'ותענה  מהו(‡˙ וצ"ב ה ''. מלאך 'וימצאה ולאחמ "כ מפניה ' ותברח 

ליה הווה  המלאך, אותה  חיפש  ולמה  מה  על  – לכן מקודם  אותה  שחיפש  שנראה  'וימצאה ', הלשון

זי"ע  אמת' ה 'אמרי הרה "ק מבאר אלא ה '', מלאך אותה 'ויראה ÊÏ)למימר ˙Â‡ ,ÍÏ ˜È„ˆ È˙Ù˘· ‡Â‰ ÔÎÂ) שהרי ,

נרדף ' את יבקש ÂË)'אלוקים  ‚ ˙Ï‰˜) חז"ל ‰)ואמרו  ÊÎ ¯"˜ÈÂ) המלאך 'חיפש' לכן רשע, רודף  צדיק אפילו 

אמנו ' מ 'שרה  הבורחת 'הגר' היא הנרדפת אם אף הנרדפים, גדולת ללמדך ש'מצאה'... עד 'נעלבין', אחר

('‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ'· ‡·Â‰).

ודליםנט . עניים  ובנו אב לה, עד היה עצמו שהוא עובדא זי"ע מלובלין הכהן צדוק רבי הרה"ק  סיפר

פני  על הנוצצת זהב של במטבע האב הבחין לפתע  פיהם , אל אוכל  בא לא רב וזמן יחדיו, פסעו
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äðùîá(á á úåáà)êøã íò äøåú ãåîìú äôé'
ã"éøäî ÷"äøäã äéîùî åèî ,'õøà
ìò ìèåðù úòá íãàì ãîìì àáù ò"éæ àæìòáî
åøåàéá òåãé ,'åãëå äøåú úöáøäá íéáøä ìåò åîöò

ñ"úçä ìù(éäéå ä"ã :äöø óã úåòåáùì 'úåùøã')øîàîá
ì"æçïéìçåî øåáéöä ìò ñðøô äðîúîä ,â â íéøåëéá éîìùåøé)

(.ãé ïéøãäðñ éìáá ïëå ,åìåì ïéìçåî äìåãâì äìåòä'

éøáã æà åéìò íéøáãî ìëä éë 'åéúåðååò ìë ìò
úåðååò úìéçîì àåä äëåæ ë"ò âäìøàéá åæ êøãá ,

,'åãëå äøåú éöéáøî ììëá ñðëéì äìåòäã ã"éøäîä
àìà åì ïéà .úåðåéæáä úîçî úåôøúäì àåä ìåìò
ìëäù óàù ,äîãà Y 'õøà'ä ìù äëøãî ãåîìì
- øáëî äëøãá äëéùîî àéä æ"ëò äéìò ïéëøåã

äúà óà ,äîãàäå õòä úåøéô éðéî çéîöäìäî

אך  הרעבה , נפשם את לסעוד מאכל  דבר יקנו  ובו  המטבע, את וירים שיתכופף  מבנו האב ביקש  הקרקע,

את  הרים בעצמו , האב התכופף כן על אשר ארץ , עדי להתכופף  במתניו כוחו שאין באמרו סירב הבן

טען  הבן אך בהם, נפשו תחיה בעבור לבנו  אותם לתת ורצה תפוחים, עשר שלושה  בו  וקנה המטבע

שראה האב אך התפוחים , מטוב לשבוע  זכאי הוא אין האב לקול  לשמוע  אבה  שלא מכיוון – לעומתו 

אחריו . יבוא והבן לפניו, לילך הוא מקדים לכן לדרכו , ממהר שהוא לבנו  ואמר נענה בנו , ברעבון

ונפשו לאחוריו , שהלך הבן 'מצאם' וכך אחד, תפוח ארצה  האב השליך דרך כברת עוד שעבר עת בכל

וכך  העז, רעבונו להשקיט ואכלם העפר, מטינוף התפוח  את ניקה  הבן התכופף עמוד, יכלה  לא הרעבה 

ואכלם . תפוחים הי"ג כל  את מצא

מתכופף הבן היה אם  כי חייו, ימי כל יתברך לעבודתו  רב לקח  לימדו  זה שמעשה  צדוק ר' הרה"ק  ואמר

לכופף - וטורח עמל מעצמו מונע היה הרי האדמה , פני מעל המטבע את להרים  אחת פעם מתחילה

בסיפור  ישנו  לימודים שהרבה היא, והאמת מטינוף , התפוח  לשטוף פעם  ובכל  פעמים  עשר שלושה עצמו 

לענייננו אך זמן, לאחר רבות ויגיעות כפיפות מעצמו  האדם  חוסך אחת שבכפיפה פנים  לע' המתפרש זה

בתחילת  אחת פעם עצמו ולהכניע  להתכופף לאדם  לו  שווה כמה עד המחלוקת לענין זה מסיפור נסיק אנו 

ומרובות. רבות פעמים  מכן לאחר ולהתאמץ להתכופף  יצטרך לא וממילא המריבה,

אלוקי, אחזה מכופפים ומבשרי הנם באם אך ישרים, אינם שבגובהם אדם, של אצבעותיו חמשת כמו

מתיישרים  ההדורים כל שמתכופפים ידי על  כי מיושרים, הם .הרי

ועל אצלו 'מיושר' הכל  ואין פעמים  האדם , של עניניו  בכל הדברים  פני הם  כך המחלוקת בענין כמו 

המשנה עם  שיצא מלך על  זי"ע , חי' איש ה'בן הגה"ק  סיפר וכבר כדבעי, הכל  יתיישר והכנעה כפיפה  ידי

היה כי דרכים , עוברי  יכירום שלא כדי – פשוטים כאנשים לבושים  כשהם המדינה פני את לתור למלך

נכנס הבה ויאמר המלך ויען חולים', 'בית לצד עברו בדרכם  מדינתו. בני של ילך' ה'הלוך את המלך ברצון

זה, מקום מהליכות ללמוד מה  להם שאין למלך המשנה  סבר לעומתו  מה , דבר מכאן נלמד אולי הנה

מכאובו, על וצווח הבוכה באדם נתקלו הרפואה  בית אל  בהיכנסם מיד המלך, כדבר שניהם  נכנסו למעשה ,

כאבים מכך סובל הוא והרי נשכו , שכלב החולה  ענהו  כך, כל מתייסר הוא מה  על ושאלו  המלך אליו ניגש 

וודאי  החולה, ענהו  זו , לנשיכה  רפואה  שום אין האם המלך, שאלו למות, ומסוכן מזוהם גופו וכל  עזים ,

ומדוע המלך, שאלו  ממנו , הנשוך ושיאכל  בחיים  בעודו הכלב של  כבדו את להוציא - והיא רפואה  שיש

והרגו, כוחו  בכל  בו בעט  שנשכו  הכלב על  רבה  כי שבחמתו בצער, האיש  ענה  הרפואה , זאת תיקח לא

והחלמתו . רפואתו לכל  קץ שם  ובזאת

שלא  למדתי גדול לימוד המלך לו  ענה כאן, למדת מה המלך את למלך המשנה שאל  משם  בצאתם 

עד  מכאן, נלמד אנן ואף בזה , עצמו את מזיק  אלא ואינו  שפעמים  כעסו, בעת עשתונותיו  האדם יאבד

דיבור. איזה  מהם  יוציאם טרם  פיו  מוצאות את ולבקר לחשוב יש  כמה
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äøåú õéáøäì àð êùîä 'êéìò íéëøåã' ìëäù êëá
íéøéáëä êéìòôîá 'úåøéô' úåùòìå,àæìòá é"øåîãà)

(àò÷ â"çññññ.

יהא עניית  של הגדול  כוחו – רבא  שמיה יהא 
רבא שמיה 

àúéà'îâá(.â úåëøá)úîäðîù ìå÷ úá éúòîù
íäéúåðååòáù ,íéðáì éåà úøîåàå ,äðåéë
ïéáì íéúéìâäå éìëéä úà éúôøùå éúéá úà éúáøçä
åæ äòù àì ,êùàø ééçå êééç ,éì øîàå .úåîåàä
íéîòô ùåìù íåéå íåé ìëá àìà ,êë úøîåà ãáìá

,ãáìá åæ àìå .êë úøîåàìàøùéù äòùá àìà
àäé ïéðåòå úåùøãî éúáìå úåéñðë éúáì ïéñðëð

,øîåàå åùàø òðòðî ä"á÷ä ,êøåáî ìåãâä äéîù
êë åúéáá åúåà ïéñì÷îù êìîä éøùàåì äî ,

ìòî åìâù íéðáì íäì éåàå åéðá úà äìâäù áàì
.íäéáà ïçìåù

,ïàëîàáø äéîù àäé ïîà øîåì íãàä øøåòúé
éøäù ,åìà íéîéá èøôáå ,åçåë ìëá êøåáî
åìâù åéðá ìò ä"á÷ä éîçø íéøøåòúî åæ äòùá

åðçìåù ìòîàñàñàñàñ'ñåúäå .(ïéðåòå ä"ã íù)íùá åáúë
àìîéù ïéììôúî åðàù äìéôú åæ'ù éøèéå øåæçî

áéúëãë ,åîù(æè æé úåîù)àìù ,'ä-é ñë ìò ãé éë'
.÷ìîò ìù åòøæ äçîéù ãò íìù åàñëå åîù àäé
åðàù øîåìë ,àáø ä-é íù ä"éîù àäé ,êë åùåøéôå

שליט"א,ס . סטעמפל  לייבל  ר' להרה"ח  זצוק"ל  מטשעבין הרב הגה "ק סיפר השתיקה, מעלת גדולה 

דר  היה שזקנו זקנו , עם שהיה  מעשה הי"ד, זי"ע מבאבוב ציון' ה 'קדושת בעל הרה"ק  של נכדו

מצאצאי אחד בנישואי אחת פעם שנים . כארבע לשמחת ב'טשעבין' מבאבוב הרבי את הזמין הטשעבינער,

הוציא  שם  ישיבתו  כדי תוך נשיאה, דבי חתנא – לייבל ר' של אביו בלווית בא הוא ואכן ברכות, שבע

ניגש הנאספים. להשקות משקה  בהם  ויקנה לרחוב שיצא לחתנו  ונתנם  מכיסו מעות מבאבוב הרבי

לבב  לשמח משקה  להביא מוטל עלי כאומר, השמחה', בעל אני 'כאן לו  ואמר הרבי אל  הטשעבינער

ענה הנאספים, עם לכבוד משקה  להביא האורח  שעל בש"ס  מפורש  תוס ' זה  הרי ואמר, הרבי ענה  אנוש,

שהוא  כסימן שתק  מבאבוב והרבי כזה , תוס ' אין הש "ס בכל תורתו, מכבוד במחילה  הטשעבינער, לו

בטעותו . ומודה לדבריו  נכנע 

בדברי  כתוב מפורש מצאתי השיעור ובאמצע כתובות, במסכת שיעור מסר לימים הטשעבינער ואמר

‰˘˙‡)התוס ' ‰"„ :Ê"� ˙Â·Â˙Î) בעיניהם חן למצוא כדי הבית  לבני להשקות  האכסנאי שדרך  נזכרתי לפי תיכף  .

את  לי הראה ולא אותי, תיקן לא אפילו מבאבוב שהרבי התפעלותי, רבתה  ומאד דלעיל, המעשה  בדבר

שלא  בכדי והכל  טעה, כאילו  עצמו שעשה  אלא עוד ולא ידעו, הנראה כפי אשר המדוייק  המקום  מראה

בחצרו שהתרחשו  ומופתים ' 'אותות מספרים רבים  הנה  ואמר, מטשעבין הגה"ק  הוסיף  ברבים. לביישני

מכולם . הגדול  המופת הוא זה  סיפור לדעתי אבל  הקדוש , הרבי של 

והבחור  אחד, בחור עם שוחח שפעם זי"ע , גראדז'ינסקי עוזר חיים רבי ישראל גאון על מסופר זה כעין

הבחור  אך כזה , תוס ' שם אין רח "ע, לו  אמר מ"ט , דף בתרא בבא במסכת בתוס ' מאמר איזה הזכיר

משקם בשלו. המשיך הגאון ואילו התוס ', דברי את ראה ביום בו  שממש בלהט  וטען להתווכח  המשיך

להוציא  עוזר חיים רבי ממנו  מנע דבריו , שצדקו להראות ברצונו  הספרים  מארון גמרא להביא הבחור

ויהי  בב"ב, התוס ' דפי על חרוטים אכן שהדברים בעצמו בטוח  כשהוא משם  הבחור יצא וכך הספר,

שיתבייש רצה לא כי הגמרא, את מלהביא מנעו  שרח"ע  הבין אז או מצא, ולא תיכף  בדק  לביתו  בא כאשר

כל . לעין

רבא'סא . שמיה יהא 'אמן לענות ומשתוקקים מתאווים השרת שמלאכי זי"ע  התניא בעל  הרה "ק אמר כה

איש"ר לענות לזכות בכדי ורק הנעלות מדרגותיהם כל על לוותר מסכימים שהם  ‰˘ÂÁÈ˙'עד ¯ÙÒ')

(Ú"ÈÊ ˆ"ÈÈ¯‰Ï ,Ë"ˆ¯˙.
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ìù äçåë ìåãâå .'íìùå ìåãâ åîù àäéù ïéììôúî
úåù÷ úåøéæâ ìèáì àáø äéîù àäé ïîà úééðòáñáñáñáñ,

'îâá àúéàãëå(:èé÷ úáù)éåì ïá òùåäé éáø øîà
åçåë ìëá êøáî àáø äéîù àäé ïîà äðåòä ìë
.åúðååë ìëá øîåìë é"ùø ùøéôå ,åðéã øæâ åì ïéòøå÷

'ñåúäååáúë(ìë ä"ã)àú÷éñôá ùéã øîåà é"øå
øîà÷ã òùéìà ïá ìàòîùé 'øã äùòîá

íúäíéøîåàå úåéñðë éúáì íéñðëð ìàøùéùë
úåøéæâ íéìèáî íø ìå÷á êøáî àáø äéîù àäé

úåù÷úåìëéä é÷øôá äáçøäá íéøáãä åàáåäå .å)

(âíéðôä øù ì"àâñââñ éì çñ ,ìàòîùé 'ø øîà
,ìàøùé ìò àäú äî êì ãéâàå é÷éçá áù éãéãé
úåòîãä åéäå ,äëáå éá ìëúñî äéäå å÷éçá éúáùé

,éðô ìò úåìôåðå åéðéòî úåìôåðåéæ øãä åì éúøîà
äëáú äîì íåøîêñéðëàå àá éãéãé éì øîà ,

éãéá éðùôú ,ùãå÷ íò ìàøùéì æåðâ äî êòéãåàå
ìù úåøöåàìå íéæðâ éæðâìå íéøãç éøãçì éðñéðëäå
úåøøåö úåáåúë úåøö äîë éðàøäå çúôå ,íéñ÷ðôä
éì øîà ,éîì åììä åì éúøîà ,åæî åæ úåðåùî
éì øîà ,íäá ãåîòì ïéìåëéå åì éúøîà ,ìàøùéì
øçîì ,äìàî úåðåùî úåøö êòéãåàå àá øçîì

úåðåùî úåøö éðàøäå íéøãç éøãçì éðñéðëä
åì éúøîà ,éáùìå áòøìå áøçì øùà úåðåùàøäî
íåé ìëá éì øîà ,åàèç ãáìá ìàøùé éåéæ øãä
íéñðëðùëå ,äìàî íäéìò úåáø úåøö úåùãçúî
åðà ïéà àáø äéîù àäé ïîà ïéðåòå úåéñðë éúáì

...íéøãç éøãçî úàöì íúåà íéçéðîúãîì àä
çîùîå úåøöä áëòîù ùéã÷ä çë ìåãâ äîë

.ä"á÷ä(:â 'ïåàâ íøîò áø øãñ'î ë"ò).

ïéààìà ,åéìòî ìàøùé éðá ìù í÷åçéøá 'äì õôç
åäéìà éáã àðúä ïåùìëå ,äáøãà(à"ìô ,àáø)

äôöîå áùåé ä"á÷äù ,õøàå íéîù éìò éðà ãéòî
åùòéù åðáì áàä äôöîù äîî øúåé ìàøùéì ïäì
ùã÷îä úéá íäì äðáéå íúåà ìàâéù éãë ,äáåùú

íìåòì áøçé àìùúà àìîì àìà åðì ïéà .
åéðá ìò íìåò àøåáì ìåëéáë ùéù úå÷÷åúùää
áøçéé àìå åðùã÷î úéá äðáé Y åéìà åáø÷úéù
ïéðáá àîéé÷ ìù øù÷ ùãçî øù÷ä àäéå ,íìåòì
øîä íåéù ,åðéøæòá àäé àéîùã ïøî .à"áá ãò éãò
âåçì åéãçé äìòðå ,ãòåîå âç íåéì êåôäé øäîðäå
ìàåâ úàéáá ,äéåðáä íéìùåøéá ãçàë åðìåë åúåà

.ø"éëà åðéîéá äøäîá ÷ãö

חז "לסב. �Ê.)אמרו  ˙ÂÎ¯·)מברך רבא שמיה  יהא ובדרך בחלום שהעונה הבא, העולם  בן שהוא לו מובטח

העונה דכ "ש לומר יש הבא.בהקיץצחות עולם  בן שהוא לו  מובטח  איש "ר



 
 

 בס"ד

 בני" "בליל זה יבכיון ויילילו
  שמועהננו להודיע על מספרי הטלפון אליהם יהיה ניתן ל

 מדרשת נהי קינה ומספד ]א"פ-ליי''וו הוק[שידור חי 
  שליט"ארבי אלימלך בידרמן הגה"צ מורנו מ

 ליל ט' באב - מוצש"קב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 'קול הלשון' במספרים הנ"לבשמוע ניתן ללשיעורים משנים קודמות 
  

 
 

 הי' ניתן לשמוע בשידור חי ה"ק ישלהשיעור 
 :(א"י) 11:30סביבות השעה ביום ת"ב ב -וקול הדף  )קארה"(בקול הלשון 

 במהרה בימינו אמןבברכה שנזכה לראות בבנין בית המקדש 

  10:45בשעה  - ארה"ב
  :קול הלשון

 א"פ)-ליי"וו הוקל *להקיש צריך (
 

 * -(718) 906-6400  
* - Direct #: (718) 906-6444 

* - Monsey: (845) 678-3337 
 * - Monroe: (845) 751-9640 

* - Lakewood: (732) 806-8199 
 * - Los Angeles: (310) 659-8000 

* - Montreal: (514) 667-3599 
 * - Toronto: (416) 800-2146 

Eretz Yisroel: 03-929-0709 * -   

 :קול מבשר
(212) 444-1100,8,1 

Monsey: (845) 414-1100 
Monroe &Upstate: (845) 351-1200 

 8,1- 072-333-3111 : ארה"ק
 

 

 10:15בשעה  - ארץ ישראל

 קול הלשון:
 3*ואח"כ  072-274-1111 

 3*ואח"כ  073-295-1111או 

 646-663-7920 -*3 מספר ארה"ב:

*** 

  קול הדף:

 9ואח"כ  02-640-0020

 9ואח"כ  072-315-2035או 

  9ואח"כ  079-921-5681או 
*** 

                          3ואח"כ  072-315-1111או 
                           3ואח"כ  072-315-2222או 

 8-1ואח"כ  072-333-3111 או

 לונדון: 
0208-123-3788 

 :בקול הלשון ארה"
 4 - 6 - 2ואח"כ  - 1להקיש 

 

 :קול הלשון ארה"ק
 2לשיעורי גלות וגאולה, ואח"כ  1להקיש 
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