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הפרשה àבאר
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àöéå

לא לו שאירע דבר –בכל  אלף צורת יעקב וירא 
השי "ת את אלא  ראה 

ïúùøôá(é çë)'àöéåäìâî'ä ÷"äâä áúë ,'á÷òé
ò"éæ 'úå÷åîò(åîùá àáåî)'àöéå' úáéú

ìù 'úåáéú éùàø' àéäóì'à úøå'ö á÷ò'é àøé'å,
åéðéò çëåðì äàø àì åééç úåëåôäú ìëáù åðééäå
äðéã àì ,ïáì àìå åùò àì ,íéøåñéé àìå úåøö àì

íà éë ,óñåé àìåóìà úøåöíìåò ìù å"ôåìà -àààà,
åúìåæ ñôà åãáìî ãåò ïéàù òãé åäø÷ øùà ìëáå,

êìä øùà ìëá åøîùì åîò 'ä äéä ïë ìòåáááá.

,äðäåáéúë (àð èáä ä"ã êì 'øôåñ íúç'á àúéà
...íëéîé åáøé ïòîì'ìò íéîùä éîéë

õøàä'(àë àéàìà ãåò àìå íéøáã)äëøáä òôù ìë éë
àåäù ù"áúé åúàî äàá äæä íìåò ìòåôåìàìù

'õ"áòé'ä éøáã é"ôò ñ"úçä úàæ øéáñîå ,íìåò
ì"æç éøáãá ,ò"éæ(.áé äâéâç)àø÷ð òé÷øäùíéîù

ä ìù äîùå ,'íéîå ùà'î ìåìá àåäù íù ìòõøà
'äðå÷ ïåöø úåùòì äúöø'ù íù ìò àåä(ç ä ø"øá).

'íéîùà' àåø÷ì åì äéä ë"àã ,úåù÷äì ùé äøåàëìå¥§©
('à íò)'õø'å ,'íéîù' íå÷îá('à àìá).'õøà' íå÷îá

'íéîù'î 'àä úà ìèð ä"á÷äù õ"áòéä øàáî àìà
.ïåúçúä íìåòì åòôù òéôùî äæáå ,'õøà'ì äñéðëäå

øåàéááå,íãàì æîøìå øøåòì àá éë ,øáãä
äéçîä ìò Y 'úåéöøà' é÷ñòì êúùâá

êåúá øåëæ ,äìëìëä ìòåõøàäúàåôåìàìù
ìëå ,ú"éùä àöîð õøàä éëëåúá íâ éë Y íìåò
áåúëä ùøôúé æ"éôì .àåä 'ä øáãá äá äùòðä

øîåç ïéîë(áé ,çë)äöøà áöåî íìåñ äðäå-
ãéîú øåëæé ,úåéîùâá ÷ñåòå úåéöøàá áöåîä íãàä

'àä úàäøå÷î éë ,õøà úáéú úìéçúå ùàøáù
íéîùä úáéúî'äá äðåîàá úà íãàá øøåòì ,

àåä éë ãçàúçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáââââ.

ווילייקער א . שלום הר' ושאלו  ויצא, פרשת בשבת תורה ' 'דברי אומר היה לא זי"ע מלעכוויטש הרה "ק

ילך  מההלוך - זו  מפרשה  חיים ' 'דרך ללמוד יש  דברים ובלא אומר בלא כי הרה"ק , לו אמר זה, על

במשאו אם י-ה , שבטי ולידת בנישואיו אם ושתיה , באכילה  אם  הנהגתו  הייתה  היאך אבינו , יעקב של

Ô·Ï)ומתנו  ÌÚ)באורחותיו להתבונן לנו ודי תורה , עפ "י עצמו  להציל הצליח לבן של רמאותו עם ואפילו

בקדושה באמונה  בה , נלך אשר הדרך את נדע ומכאן 'תורה', ממעשיו שנעשה  עד אלו  בכל התנהג היאך

החיים... תהלוכות ובכל È‚)וטהרה '˙Â·‡ ˙¯Â˙' ÛÂÒ·˘ '˙Â·‡ È˘ÚÓ'· ‡·Â‰).

זי"ע ב. אלימלך רבי הרבי הרה"ק  ÁÏ˘ÈÂ)כתב '¯Ù ‡"Â�) משמעות מתמעטת א' האות ידי על פעמים כי ,

ל 'אמתים ' התיבה תהפוך מאות, ב' שמשמעה 'מאתים' תיבת לתחילת א' כשתוסיף  כגון התיבה,

א' אות כשנכניס  כן כמו אמות, ב' ÌÏÂÚ)שמשמעותה Ï˘ Â"ÙÂÏ‡ - ‰"·˜‰ ÏÚ ˙ÊÓ¯Ó‰)התיבה תיהפך 'דין', לתיבת

מגולים . וחסדים לרחמים הדינים כל  ויתהפכו  הרחמים , מידת שהוא – אדנ'-י לשם 

מוצב ג. 'סולם  היה אם  בילדותו , זי"ע  מנחם' ה 'פני הרה "ק בנו את פעם  שאל זי"ע  אמת' ה 'אמרי הרה "ק

וראשו השמימה ארצה היהמגיע הרי מנחם' ה 'פני לו  אמר רום , שמי עד עליו יעקב עלה  לא מדוע  '

מנחם ' ה'פני תירץ השמימה , לעלות לו היה  בחלום אף  ושאלו, אביו  חזר חלום , רק לעלותזה לו היה מה

לשמים  ולטפס לחפש  לו מה עמו הקב "ה ואם עליו', ניצב ה' 'והנה היה שעה באותה הרי ,השמימה,

מתשובתו מאד אמת' ה'אמרי ÈÈÚ"˘)ונהנה  ,˘"„ 'ÓÚ Ô˙˘¯Ù· '‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ').

האלוקים . בה' תמיד דבוק בהיותו  מקדם , עדן בגן כבשמים חי יעקב היה עלמא בהאי שאף  כוונתו  לפרש יש 

ישראל  מבני וחד חד בכל  שיתקיים  אפשר שעה  ובכל עת שבכל  אמרו, עליו באמת ניצב ה' ,והנה

זי"ע המהר"ל  ˘‰˘�ÈÎ‰)וכדכתב ‰"„ ÈÁÈÂ '¯Ù '‰È¯‡ ¯Â‚')'חולה של  ממראשותיו למעלה  'שכינה  מאמרם (˘·˙על
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øùàëåàìéîî úò ìëá 'ä úà úåàøì åîöò ìéâøé
ïéòøîå íéòâô øàùîå 'éàîøä ïáì'î ìöðé

ò"éæ ïé'æàìàååî ç"øâä ÷"äâä áúëù åîë ,ïéùéáùôð)

(á"éô 'â øòù íééçä,åéìòî ìèáìå øéñäì äàìôð äìåâñ
,åá èåìùì åìëåé àìù - íéøçà úåðåöøå íéðéãä ìë
åáìá òáå÷ íãàäùë ,ììë íùåø íåù åùòé àìå
ãåò ïéàå éúéîàä íé÷åìàä àåä 'ä àìä øîàì
úåîìåòä ìëå íìåòá çåë íåù êøáúé åãáìî

ììëããããìèáîå ,ù"úé èåùôä åúåãçà ÷ø àìî ìëäå ,
çåë íåù ìò ììë çéâùî åðéàå ,øåîâ ìåèéá åáìá

,íìåòáù ïåöøå÷ø åúáùçî øäåè ÷áãîå ãáòùîå
,åãéá êøáúé àåä ÷éôñé ïë ,àåä êåøá ãéçé ïåãàì

úåðåöøäå úåçåëä ìë åéìòî åìèáúé àìéîîù

ììë øáã íåù åì ìåòôì åìëåé àìù ,íìåòáù.dyxtd x`aà öéå -

ïúùøôá(é çë)'àöéåá÷òéêìéåùøãîáå ,'äðøç
('øôä ùéø ,äáø)çèáì êìú æà' åëéîñä

'êëøã(âë â éìùî)'úîà úôù'á àúéà ,(ã"ìøú àöéå)

äúééä úàæ åúàéöéù óàã ùåøéôäçéøáíéé÷å ,åùòî
íå÷' åîà éååéöçøá' äøèôäá ïëå ,'êìçøáéå.'á÷òé

ë"éôòàáéúë àì çøáéåàìà -áéúë àì õøéå .àöéå
àìà Yêìéåàì úååîä ïî åçøáá óàù úåøåäì .

úåðéúîá ,ùôðä úååìùá êìäå ,åúòã áåùéé úà ãáéà
åàøåáá çåèáå ÷åáã äéä éë ,äçèááåääääìëù øëæå ,

(:·È,עליו שורה הקב"ה  כחולה , לבו ונשבר כוחו שתשש מי כל אלא אמורים, הדברים בחולה דווקא שלאו  ,

אשכון', רוח  ושפל דכא 'את כי - חולה  של מראשותיו  למעלה ששכינה הטעם  כל  כחולה כי דכא לך  ,ואין

לב'. 'שברון ידי על  – ל"ע  חולי בלא אף השכינה, את עצמו  על יביא ה'חכם ' כן, ואם

למעלה 'שכינה  אצלם  וגם  מהם , ויותר הגוף  כייסורי הינם הנפש ייסורי - אומר היה זי"ע  מרוז'ין הרה"ק 

חולה '. של מראשותיו

להשתתףד. פלונית, לעיירה  הדרך אל  לצאת עצמך הכן למשמשו, זי"ע  נזר' ה'אבני הרה "ק אמר פעם

לברית  למרחקים נוסע  שהרבי מיומיים  יום  מה  המשמש  שאל  לפלוני, הנולד לרך מילה  ברית בשמחת

הוו וכך בשמחתו, להשתתף  ברצוני כן על שמים, שם קידש  הבן אבי ויאמר, נזר' ה'אבני ויען המילה,

עשרה חמש  לאחר כעת וזכיתי בעזרי, הקב"ה  היה 'רבי, לי ואמר האברך, אלי נכנס  כשבוע  לפני מעשה,

איך  אני שומע תדיר כי גדול , ה' קידוש  בעיני אלו דבריו  והיו זכר', בן לחבוק - לזש "ק ציפיה  של  שנים

אצל 'נושעתי ואומר אברך בא וכאן ב'ראדזימין', או  ב'גור' נושעתי אומר וזה ב'קאצק', נושעתי אומר שזה 

מזה. גדול שמים שם קידוש  לך היש יתברך'... ÌÚהבורא ¯Â·Ú ˙ÂÚÂ˘È ÏÂÚÙÏ ÌÈ˜È„ˆ‰ „È· ÁÎ '‰ Ô˙�˘ ¯·„‰ ËÂ˘Ù)

('‰· Ì˙Â˜·„ ¯Â·Ú ‡Â‰ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÏÂ„‚ ÏÎ ‰·¯„‡Â ,ÂÏ ‡· '‰ „ÈÓ ÏÎ‰˘ ¯ÂÎÊÈ ¯ÂÎÊ Ï·‡ ,Ï‡¯˘È È�·.

ובכה בידו , ופדיונו זי"ע  מקאז'ניץ  ישראל ' ה'עבודת הרה"ק  אל שנכנס יהודי על מסופר העניין, זה על

ממני, רצונך מה וכי הרה"ק  לו אמר גדול, ורכוש  הון ממנו  וגנבו לביתו  פרצו  שגנבים  עדים לפניו  לי יש 

אלי... באת כי לך  ומה גנבתיך , אני ולא בביתי, כאן הייתי בביתך הגניבה שאירעה שעה אך שבאותה

פדיון  תניח  אם  לו, ואמר הרה"ק  נענה  נוסף, במטבע פדיונו הגדיל  ואף שיושיעו, בו והפציר המשיך היהודי

הרבי  בית את נעזוב הבה  ואמר , זוגתו  אל  פנה דבריו  את היהודי כשמוע  לעזרך, אוכל  זהובים  חמישים  של

נענה אלו דיבורים כאמרו ויהי נוושע , וממנו  כזה, גדול  פדיון בלא אף  יושיענו הוא כי ה ', אל לזעוק  ונלך

ומושיע '. גואל  מלך לנו  אין ש'מבלעדיך הבנה לכלל  שבאת אחר בידך כבר הישועה איד, ר' לעברו , הרה"ק 

אמנו, רחל  על הרמב"ן כתב בזה  ÈÏ)כיוצא ‰·‰ להיסמךוז "ל,(„"‰ תוכל שלא בראותה הצדקת  והנה

צעקה  שומע אל עצמה, על  להתפלל שבה יעקב , תפילת אלוקים '.על  אליה 'וישמע וזהו ,

ב'בטחון'ה . איתנה הייתה שדרכו  ומכיוון ליל באישון אחת לעיר זצוק "ל מנובהרדוק  הסבא הגיע  פעם

לו יזמין הקב"ה כי שלימה באמונה בביהמ"ד ישב אלא אכסניה , מקום  מועד מבעוד לעצמו  הכין לא

שעה באותה ללון. מקום  לו היה  לא ועדיין ביהמ"ד את המתפללים עזבו  כבר והנה וכיאות. כראוי אכסניה 
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àãéøâ úåìãúùä àìà äðéà åúëéìäååååàìéîî éøäù ,
,àìéòìî êë åæéøëä àì íà øáã åîò äùòéé àì¨

äø÷é àìù äìòîìî åéìò åæéøëäù øáã ïéà ,êãéàì
äìäá úñåðî åì óéñåú äîå ïúú äîå ,åîòææææ.

לביהמ"ד, ופנה מיצועו  ירד ברירה בלית מעיניו , שנתו  ותידד בביתו מיטתו על  העיר מעשירי אחד שכב

בביתו . ללון העשיר קראו ללין, מקום לרב אין כי הבין שכן מכיוון בתורה, ועוסק  היושב 'רב' ראה  בהכנסו

בוראי  על סמכתי הסבא ענהו אכסנייתו, מקום  לגבי הרב סמך מה  על  וכי העשיר שאלו  מדברים בעודם 

לא  אם  עושה  היית מה וכי בשחוק, העשיר לו  אמר לבסוף ... הווה כך שאכן כפי – מחסורי כל  לי שיזמין

שלא  טיפשאי האי של  כסילותו חזי פוק  ביהמ "ד... ספסלי על  ללון נשאר היית הרי נודדת, שנתי הייתה

רב... לאותו ולסייע  לעזור מעניו שנתו  הקב"ה  הדיר זה בלילה דייקא אכן כי הבין

קנה ולא הרכבת תחנת אל  הגיע ברכבת, דרכו  את לעשות הנובהרדוק'ער כשהוצרך מעשה היה שוב

על(Ë"Ú˜ÈË)כרטיס  עולה  הרב אין מדוע  ושאלו  אחד לץ שם  עבר בצד, מקום על  בביטחון התיישב אלא

הנה באת מדוע כן אם  הלץ , שאל לי, אין מעות כי לי, אין ומדוע טיקעט , לי אין כי הרב ענהו הרכבת,

אכן כי לי – יש בטחון – לי אין  אחת...מעות פעם  הרכבת, של  ה'אות' קרא וכבר העת בהגיע לבסוף, .

– הנובהרדוק 'ער של  לידו 'טיקעט ' ודחף יהודי שם שעבר עד בשלישית לקרוא הספיק  ולא שנית... פעם 

לנובהרדוק'ער  הלץ אותו ניגש הדרך אם על  הרכבת... בתוככי מקומו על ישב כבר בשלישית ובקריאתו 

רכבת  בתחנת מע"כ  יושב היה  עדיין הרי אחד... ברגע  מאחר הלה היה אם עושה הרב היה  ומה  ושאלו,

אדם  מכל החכם אמר כבר ודכוותיה  דידיה  ועל לישועתו... Î·)ומצפה  ÊÎ ÈÏ˘Ó)האוויל את תכתוש  'אם 

איולתו '. מעליו  תסור לא וגו ' במכתש 

אחר שאפילו  הרמאי לבן גבי מצינו הקב"ה וכן אליו לרעהשנגלה יגע  שלא והזהירו  הלילה בחלום

אמש אביכם ואלוקי רע עמכם  לעשות ידי לאל 'יש לאמר פניו והעיז האמין, לא עדיין אעפי"כ ביעקב,

רע ' ועד מטוב יעקב עם מדבר לך השמר לאמר אלי ËÎ)אמר ‡Ï) לעשות בכוחו  יש  כי לו נדמה היה  שעדיין ,

העליונה ההשגחה רצון בזה  אין אם  קטנה, תנועה  לא אפילו לעשות ידו לאל  שאין להבין השכיל  ולא רע ,

מראשותיו'ו . וישם  המקום מאבני 'ויקח היה דלכן זה  לפי  מפרשים È‡)יש  ÁÎ) כמין 'עשאן ופירש"י, ,

סביב היער לראשו מרזב חיות ירצו  הראש  את רק  וכי כתמוה , נראה והדבר רעות', חיות מפני שירא ,

משום להתפחד לו  שאין ידע באמונתו אבינו יעקב אלא, גופו , חלקי בשאר לטורפו  הם  יכולים  הלא לאכול,

ההשתדלות  חובת מחמת אך ה ', להם  יאמר לא אם  קטנה  בכאצבע אפילו  בו יגעו לא כי שבעולם, חיה

ומאחר  מגעת, שידו  כמה עד מועטת בהשתדלות די הרי עסקינן, שבהשתדלות ומכיוון סביבו, אבנים הניח

פחד  שום  ללא שם ושכב חובתו', ידי 'יצא ובזה  ראשו סביב אותם  שם  ידו, השיגה  מועטות אבנים  ורק

בשמירתו . הבורא ישלים השאר ואת עשה , כבר שלו את הוא כי צרכו, די שמור אינו  בשר שבעיני אף  כלל ,

ממאמרם ז. שדייקו  ÁÎ.)יש  הגזית מהולכי 'שמעתי(·"· מלשכת שגלו  הסנהדרין על וקאי אושא'

וקאמר לאושא, ולאהולכי שבביהמ"ק  היוהבורחים אושא הבריחה בעת אף כי מהלכים לאושא,

יתירה . ודאגה  בהלה  ללא בנחת

יראה יתבונן שכאשר ומחוץ, מבית רבות דאגות לו  שהיו לאיש  במכתב כותב זי"ע ה'סטייפלער' הגה"ק 

להיכנס עליו  מדוע הדברים  פני הם כך ואם  מאומה, לו מוסיפה אינה  והיא האדם של מדאגתו צומח שאין

כלל . הדאגה  לשערי מלבוא שימנע ומוטב יתירה  לדאגה 

שערי  את לעזוב נצרך והנו היות – בשאלה אליו  נכנס זי"ע מקאז'מיר יחזקאל  רבי הרה "ק מחסידי אחד

בשווקים השורר מהבלבול פחדו רב כי עקא דא אך הכלכלה , ועל  המחיה  על לעסוק המדרש' 'בית

כתיב הרה"ק , לו אמר È‡)וברחובות, ÁÎ) מרזב כמין 'עשאן וברש"י, מראשותיו ', וישם המקום  מאבני 'ויקח

רעות חיות  מפני שירא לראשו, סביב סביב רק אבנים גדר לשים – היא שמירה  איזו  וכי תמוה , והדבר ,
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ïéîàéùëå,åì òøäì íéøçà çåëá ïéàùåéøùà
íâ éë ,äæä íìåòá óà å÷ìç éøùàå
åì úéùòð àì éë àåä òãåé äòø åì íåøâé éðåìôùë
åúáåèì Y íéîù 'éãéá' ìëä àìà ,éðåìô 'éãé'á äòøä

äîéìùäíéîùä ïî éøä Y äòøì åéùòî ïååéë éðåìô íà óà éë)

(äáåèì åðååéë- á÷òé úà ïáì äîéøù úòá åðéöî ïëå ,
'äàì àéä äðäå ø÷åáá éäéå'ççççóà øçéå' áéúë àì .

àìà 'á÷òéøîàéå...ïáì ìàéðúéîéø äîì(äë èë)éîë
- éðåîìà éðåìô úà äîéø òåãî åäòø úà ìàåùùïéàå

ììë åéìà íéòâåð íéøáãääòùá ,àñéâ êãéàì .

äúî ïéà íàå íéðá éì äáä' Y åðîà ìçø åì äøîàù
'éëðà(à ì)øîàéå ìçøá á÷òé óà øçéå' íù øîàð ,

.'ïèá éøô êîî òðî øùà éëðà íé÷åìà úçúä
àìà ïáì ìò ñòë àìù àéä àäéîúã àúìéî äøåàëìå

.ìçø ìò

àìàíú ùéà åðéáà á÷òé äðä éë ,åøåàéáïéîàä
åéðôì ãîåòä ïáì àìù äîéìù äðåîàá

åãåáëá ä"á÷ä àìà ,ìçø úçú äàì úà óéìçî

úàæ äùåò åîöòáåèèèèäáåè åì çîöúù éàãååáå .

לציפור  משל אלא , והמזיקים , החיות מן שמור אינו גופו  כל  באשר – העומד' על  מרובה  'פרוץ  הלא הראש,

בוץ  לתוך על(Èaˆ‰)שנפלה  מהבוץ  לצאת בידה טבעו , לא עדיין כנפיה  אם - ויותר יותר בה לשקוע  והחלה  ƒ»

ויבואו 'הצלה' לזעוק תוכל עדיין לבוץ  מחוץ  שראשה זמן כל הבוץ, בתוככי טבעו  כנפיה  גם  ואם כנפיה, ידי

הרמאי, לבן לבית חרנה , אבינו  יעקב בצאת ולכן לה... אוי בבוץ , נשקע  הראש כשגם  אבל נתיירא להושיעה,

רעות חיות  מעולה 'מפני 'שמירה עשה כן על  שם, לו  מצפה  מה  יודע  מי כי מאד, וחשש  לראשו , ,סביב

אתה, גם כך הרה"ק , לו  אמר ולהצלה , לעזרה  לזעוק לאדם לו  אפשר עדיין 'שקע', לא  שהראש  זמן כל כי

ע הזהר הפרנסה, לעבודת הנך ה'אמונה 'כשיוצא על ותשמור הזה , העולם  בהבלי ישקע  לבל  'ראשך' ל 

האלוקים . הוא ה ' אל כראוי מקושר תהיה  עדיין זמן ובכל  עת ובכל והרע , הבלבול  מכל  תנצל  ובזה שבמח ,

פנים,ח. לשני ישתמע שלא באופן ענין איזה לרעהו איש בין להתנות כשרוצים עלמא נהוג לענין, מענין

יעקב  הרי כי הוא, פלא דבר ולכאורה הקטנה ', בתך 'ברחל לזה זה אומרים הצדדים , שני בהם  יחזרו  ושלא

אפשר  אמנם רמאויות, מיני בכל  רימהו  לבן כי בידו , עלתה ולא הקטנה ', בתך 'ברחל שהתנה  הראשון - אבינו 

מובטח אינו עדיין 'תנאיו' כל שעם היטב, יזכור 'המתנה ' שכל  בכך לרמז  רוצים קדושים  עם ישראל  כי ֶלומר

ה '. ביד אלא תלוי הדבר אין אלא הראשון, הקטנה ' בתך ל 'רחל  אירע שבאמת כמו כרצונו, יהיה  דבר שסוף 

זי"עט . הקדוש' ה 'יהודי מהרה "ק È‰ÈÂ)ואיתא ‰"„· ‡ˆÈÂ 'È·ˆ ˙„ÓÁ'· ‡·Â‰)ישראל לבני הסיבה  זאת 'רמאות' כי

דורות  לדורי ומכאוב צער הרבה  כלהרבה שהיו  אפשר ליעקב, תחילה  נישאת רחל  הייתה אם  כי

רחל  בני שבטים  ·È˙Â·˜Ú‰)הי"ב ‰‡Ï Û‡Â ,·˜ÚÈÏ ‰˙ÁÙ˘ ¯ÂÒÓ˙ ÏÁ¯˘ ‰·ÈÒ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï È¯‰˘) היה ויוסף השבטים,בכור ,

לאה הייתה לאידך הבכור, הוא כי פסים ' 'כתונת לקבל לו מגיע  ביושר שהרי בו מתקנאים  האחים  היו  ולא

ולא  המקדש , בית את מחריב היה  ולא כלל, אדום ' 'מלכות הייתה  ולא למוטב, ומחזירתו לעשו  נישאת

וייסורים, צער הרבה כך כל  בתוכם  כוללים רימיתני' 'למה - אלו תיבות שב' נמצא למצרים ... יורדים היה

מאות  זה  כמים נשפך אשר ישראל  ודם  הגלויות, עול תחת הנאנקים ישראל בני דמעות של  ונהרות ימים

להאמיןבשנים, ועלינו עימי, הכמוס מטעם בעצמי אני אלא זה כל את עשה לבן  לא אומר קוב"ה אך 

מעלה  גזירת אחר להרהר רשות לנו ואין  העליונה, ההשגחה גזרה שכך  .בתמימות 

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

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

בער  מיכאל לרבי גרם הדבר זו. הצלה  למנוע  גרמו שונות שבפעולות עמנו  בני מפריצי היו  לב ולדאבון איש ,

זי"ע מליובאוויטש הריי"צ הרה "ק אל נכנס  לו בצר לנפשו , נוחם למצוא הצליח  ולא הנפש , וייסורי גדול צער

אלא  ההצלה, אל ונראים  סמוכים  היו שכבר בזמן בו שנשפך, ישראל  בני דם  על  - לבו כאב את בפניו  ושפך
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úåàîø éë ,äååä êë ïëàù åîëå .ãéúòì äæî äìåãâ
úà äøáùå ,ð"øñî éãéì ìçø úà äàéáä úàæ
äàìî àøåð ïåéæá òåðîì íéðîéñä úøéñîá äòáè
ãéìåäì ìëåúù ìçøì äãîò úàæ úåëæå ,äúåçà

ù"åîëå ,á÷òéî íéðá(áë ì úéùàøá)íé÷åìà øåëæéå
äîçø úà çúôéå ...ìçø úà,äì øëæ ,é"ùøáå)

(äúåçàì äéðîéñ äøñîùúåëæì íäì ãåîòú óàå ,
äçèáäáíìåáâì íéðá åáùå(æè-ãé àì 'éîøé),àöîð

éøäù Y ïáì ìò ñåòëì äáéñ ìë ïàë ïéàù
àøåáä úàî åúåçéìù ïáì íéé÷î 'åúåàîø'á

åéøçà åòøæå åîò áéèéäìééééìçøù äòùá êà .

åôà äøç ,'íéðá éì äáä' äððåàúäå äúëá åðîà
àðîçø ãéáòã éàî ìëù äðéîàî äððéà òåãî

.ãéáò áèì

á"åéëáúëù åîë åðîà äàì úâäðäî åðãîì
'éåì úùåã÷'ä(íòè ä"ãá)ïáåàøì äàø÷ù

éë' Y ïåòîù .'éùéà éðáäàé ...ééðòá 'ä äàø éë' -
'éìà éùéà äåìé íòôä' Y éåì .'éëðà äàåðùèë)

(ãì-áìòùëù úåøåäì .ééðò' ìù íéðîæ éãåäéä øáå
éë ïéîàéå òãé 'äàåðù -'ä òîù 'ä äàøìëå ,

äôåö àåäå ,åéìò àá 'ä ãéî åéìò øáåò øùà

- אש בשלהבת אליו נענה ובסיימו בדומיה, דבריו  לכל הקשיב 'הריי"צ' זאת. מנעו  האט שה 'רשעים' ווער און

געטאהן אלעס Ê‡˙)דאס ÏÎ ‰˘Ú ¯˘‡ ‰Ê ‡Â‰ ÈÓ)אף ובעצמו , בכבודו  הקב"ה ידי על נעשה הכל  הרי כאומר, ,

מיכאל רבי וסיפר ה '. בהנהגת השגה  שמץ  לנו ואין הבורא, רצון היה שכך לא אם  לעולל  יכולים  היו  לא הרשעים

ולתפארת. לשם  נייטרא' 'ישיבת את הקים מחודשים  ובכוחות חיים , רוח  בו הפיח  שאז בער

ברוחניות  בין ומכאוביו ייסוריו מכל  האדם  את מצלת הוא, משמים  לאדם  הקורה שכל  – זאת ידיעה

הכעס, במידת מאד הוא שלקוי בפניו  והתאונן יהודי שבא הדורות מצדיקי אחד על וכמסופר בגשמיות, בין

לחדרי, מחוץ נא המתן הרבי, לו אמר לסובביו, סכנה כדי עד בו, בוערת חמתו  כגדול קטן - דבר ומכל

נוסף, יהודי אחריו נכנס  מהחדר החסיד כצאת הכעס , מן להפטר הוגנת עצה איעצך קלה  שעה  ובעוד

גדול בקול הרבי אליו  „·¯ÂÈ)נענה ˙‡ ÚÓ˘È ıÂÁ· „ÓÂÚ‰ ÔÂ˘‡¯‰˘ È„Î·) להביא שתוכל אופן בכל  שתנסה  אבקשך, ,

החסי  יצא כעס. לכלל בחוץ העומד משקהאת 'בטעות' שפך בתחילה  צדיק ', רצון 'לעשות פנה ומיד ד

רעהו על ולהתנצל(‰¯‡˘ÔÂ)רותחין בדברים , לפייסו החל  חבירו על  נשפך המשקה שכל ובראותו  בגדיו, ועל 

לא  זה גדול 'כעסן' פלא, זה וראה  לו, עוללתי אשר על  מר לי ימחול אנא וכדו ', בך' הבחנתי 'לא בפניו

כי  זאת, עשית אתה לא לו , לאמר 'השופך', אל פיוסין בדברי לדבר הוסיף  אף אלא מזעם, רתח  שלא די

כל ועל רגז, ולא קצף לא 'הכעסן' – בידו חרס  והעלה וכה, בכה ניסהו כך שלחך. אשר האלוקים אם 

ויאמר  פנימה, הקודש אל  לשוב נקרא זמן לאחר ה'. בדבר – בדברו' נהיה 'שהכל  המנסה, אל  נענה  ֶַדבר

ניסה כשחברך ואף ופלא', 'הפלא ממש  הכעס בנסיון אתה עומד היאך הפרגוד מאחורי שמעתי הרבי, לו

בך, שאין ה'כעס ' על תתאונן מה  כן ואם בלב, לא אף רוגז העלית לא כעס  של נסיונות' ב'עשרה  אותך

את  ושמעתי מאחר אך 'נסיון', זה היה  בלחש יותר מעט מדבר הרבי היה  אם שחוק , בבת החסיד ענהו 

וידעתי אחרי, הנכנס  אל  הרבי מעשה דברי הבשעת  כל ממני נתבטלה בזה אותי, אחר בחירה שמנסים  .

קושי  כל  מעליך יקל וממילא השמים , מן אותך ש'מנסים ' נא זכור עת בכל הרבי, לו אמר האלה הדברים

שכל שידע  ידי על  יתחזק  רפיון, בו  שמרגיש ענין בכל אלא אמורים , הדברים  'כעס' לענין רק ולא הנסיון,

בטובה . עליו  הבא כל  את יקבל ובזה וטעם , תכלית עם  דלעילא, חושבנא פי על  בא עמו, הנעשה

פנחס 'י . ב'אמרי ËÎ)איתא ˙Â‡ ˙Â„ÈÓ‰ ˙¯‰Ë ¯Ú˘). וז"ל זי"ע מבערשיד רפאל רבי הרה "ק להנצלבשם עצה

פרטית ' ב 'השגחה להאמין הכעס באמונהמן ויאמין אדם... של לטובתו  הכל מנהיג והוא האדם כל  על

לטובתו שהכל אדם שלימה שום על  יכעס לא .וממילא
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åáåàëîå åøòöá èéáîåàéàéàéàéåðçîù' åá íéé÷é óåñáìå ,
'åðúéðò úåîéëáéáéáéáé.

תמיד שנהיה חפץ הקב "ה  – בעמו ה' רוצה כי
בחסדיו ותלויים  אליו קרובים 

àúéàïúùøôá àîåçðúá(â àöéå)éáø øîà ,
,ä"á÷ä ïî á÷òé òáúù äî ìëá ,äéëøá
äðäå åáéùä Y éãîò íé÷åìà äéäé íà øîà ,åáéùä
ìëá êéúøîùå åáéùä Y éðøîùå øîà ,êîò éëåðà
åáéùä Y íåìùá éúáùå øîà ,êìú øùà

Y íçì éì ïúðå øîà ,êéúåáéùäåàìåìò åáéùä
,äñðøôä,íçìä ìò åçéèáî éðà íà ,ä"á÷ä øîà

íçìä ìò åáéùä àì êëéôì ,ãåò éðîî ù÷áî åäî,
ìåëéáëù êéàä ïðéæç ãë ,øúåîì êà íééúôù øáãå
äæéà åðì ïúåð êë íåùî ÷øå ,åðéúáø÷á õôç àøåáä

.åðáì ìëá åéðôì ììôúðù éãëá ,'øåñçî'

,ïëàåïúùøôá åðéöîãëå ,'ïàë áåúëù äî äæ íéé÷'
á÷òéì ïáì øîàùëùéìò êøëù äá÷ð'

'äðúàå(çë ì)àìà 'åúòöä' ìá÷ì á÷òé äáà àì ,
,íéãåøáå íéãå÷ð íéãå÷òä íéùáëá åøëù ìá÷ì ù÷éá

÷"ãøä øàáîå(àì ä"ã)áåö÷ øáã íåù éì ïúú àì

,éøëùáìàä úáåèå äø÷î êøã éøëù äéäé àìà
éì ïéîæéù åîëòåá÷ øëù åì úúì äöø ïáì éë åðééäå ,

êà ,íéîù éãéá äéåìú åúñðøô ìëù ùéâøé àìù Y
äãé ìò éë ,òåá÷ øëùá äöåø åðéàù åäðò åðéáà á÷òé
çåèá åøëùù ùéâøî àåäùë ,'äá åðåçèá èòîúé
ìëáù íéùòî éô ìò úåéçì äöø àìà ,ãîåòå òåá÷å
.äòù ìëáå úò ìëá 'úé àøåáá éåìú äéäé æ"éòå ,íåé

ירצה 'אם  עת בכל  לומר  - עמדי אלוקים יהיה  אם
השם ' 'בעזרת השם '

ïúùøôá(ç çë)äéäé íà øîàì øãð á÷òé øãéå'
éîì Y 'øîàì' úáéú åäîå ,'éãîò íé÷åìà

ò"éæ áåñà÷î ÷"äøä øàéáå .øîàé'êåøá éøîà'á àáåî)

ïá á÷òé éáøì ,á÷òé úåðëùî'á ïëå ,òùåäé úàå ä"ã íéøáã 'øô

(à"ôú ì"åé íéòðäðôé øùà ìëáù äúééä åúðååëù ,èøôá)

(ïáì úéáì àöåé åðäù úàæë úòì,åéôá øåâù íéîù íù äéäé
ãéîú øîàéåäòéãé êåúî ,íùä øæòá ,íùä äöøé íà

äøåøáåãé úà ùéà íéøé àì íéîù úøéæâ éãòìáîù
äàøé äîáå ïëéä åøåáò åòá÷é íéîùä ïîå ,åìâø úàå
åúéáì úëìî ùåùçì åì ïéà æàå ,åéãé éùòîá äëøá
ììåòì øùôà éà åúåîë éàîøì óà éë ,éàîøä ïáì ìù

ìòîî íéîùá êë åæéøëä øáëù àì íà øáãâéâéâéâé.

אמת'יא . ב'שפת רווח(˙¯"�)איתא לתת ניתנו  ההפסקות כי ויצא, פרשת בכל  וסתומה ' 'פתוחה שאין

לארץ לחוץ  מיציאתו  דעתו הסיח ולא רווח' 'נתן לא אבינו  יעקב אבל  לפרשה , פרשה בין להתבונן

ישראל ', ארץ  ב'מלאכי ופגע שחזר אמונה עד של אחת' 'מקשה היה .והכל 

לרמז  נמי באמונה ובא יתחזק אלא בקורותיו, להתבונן  יעצור לא הסתרה זמני עליו שעוברים בעת כי

בדרכו  וימשיך הגמורה .פשוטה לטובתו נהיה שהכל איך ויראה  יתבונן אז  הצרות מסע בגמר כי ,

הפסוק יב. על  הטורים ' 'בעל È·)כתב ÁÎ). וז"ל השמימה', מגיע  וראשו ארצה מוצב סולם למי 'והנה רמז

השמימה  יעלה שעה, לפי לארץ מלעלות שמושלך תקוותו  אפסה לא 'בארץ ', שכבר מי שאף והיינו, ,

המעלות. לרום  ולהגיע

שליג. בשליחותו מאד גדול כסף סכום מי לאי וימסור דואר הבי שליח  יבוא שבאם  שהמשילו , יש 

השליח לו יביא אם  לאידך, וכן המשלח, אלא לו הטיב השליח לא הרי השליח, את ישבח וכי פלוני,

על חמתו  ישפוך שלא וודאי האסורים, לבית לאסרו  שעומדים השלטון בשם  ונחתם נכתב שבו  מכתב

הסוהר'. בית ל'שר אם כי הרשע  לו  לא כי לחבירוהשליח, שמוכן במה נוגע  אדם  אין לנמשל , ומכאן ֶַָ

נימא כמלא ÁÏ:)אפילו  ‡ÓÂÈ) מלמעלה עליו מכריזין כן אם  אלא מלמטה  אצבעו  נוקף אדם ואין ,(:Ê ÔÈÏÂÁ),

ויתרעם יתלונן ומדוע לו, בא ממעל הכל  האדם על הבאין וכו' צער או  שמחה הפסד, או  רווח שכל  נמצא

המה . עצמו  יתברך מהבורא עליו הבאות שכל  יבין ולא לו, עשה  וכך שכך אלמוני ועל פלוני על
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ïëå'÷ä ä"ìùä áúë(áé øñåî úçëåú íééç êøã êúåìòäá)

'åðçé 'ä éô ìòå åòñé 'ä éô ìò' .ì"æå(çé è øáãîá).
áéúë êë øçàå(ë ,íù íù)'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò'

,ïàëá øñåî æîø ùé .'åòñéäòåðú åà äìåòô ìë ìò
úøæòá' åà 'íùä äöøé íà' øîàé ,äùåò íãàäù

'íùäúøæòá òñåð éððä' ,øîàé êøãá åúëìá ,ìùîì .
åúøæòá éðåìô íå÷îá úåðçì éúòãáå ,êøáúé íùä
ïúéå øåæçé æà äéðçä íå÷îì àáùëå .'äöøé íà êøáúé

,äðä éúàá êøáúé íùä úøæòá äðä' øîàéå ,çáù
.'äöøé íà êøáúé åúøæòá éðåìô ïîæì òñéì éúòãáå
,åúáùçîá äìåòù äòùá åéôá øåâù íéîù íù àöîð

ì"ëò .åéúìåòô ìëá äëë ,äùòî úòùáåãéãéãéãé.

בעת והתפילה  האמונה חשיבות – בלילות  ואמונתך
בעדו עולם  חשך  כי  לו שנראה

ïúùøôá(àé çë)íå÷îá òâôéååèåèåèåèùøãîáå ,ø"øá)

(é çñøåáòì ù÷á'íìåòä ìë åì äùòð

זי"ע מראפשיץ להרה"ק  קודש ' ב'זרע  מצינו  זה Ï"ÈÚ)כעין ‰"„ ‡ˆÈÂ) להיזהר שהרוצה בילדותי' 'שמעתי ,

יבוא  הרע ' ה'עין היזק  כי בחכמתו , צדיק  איזה  זאת אמר ולדעתי למעלה, יסתכל  בתינוק רעה  עין מליתן

הוא  זו, שבתמיהתו בגבורה, או בבנים  בממון בחבירו , גדäלה  או  נאה דבר איזה  על האדם מתמיה כאשר

על לתמוה  יש  מה  כי ההצלחה , על  מתמיה  אינו  בשורש הדבוק  כי יתב"ש , הבורא – משורשו עוקרו

כלום . לו מזיק אין ושוב לשורשו  הדבר את הוא מחבר למרום, עיניו שנושא ובזה הבורא', של 'גדלותו

פרידהיד. ברכת ממנו  שקיבל  זי"ע מקאסוב חיים' ה 'תורת הרה"ק  מחסידי באחד מעשה שם  ומביא

בפרשת  לשבות בדעתו  יש  מסעו במשך כי החסיד ואמר ויצא, פר' ה ' ביום לדרך יציאתו  לקראת

הרבי לו  אמר ב'זאבלטוב', שאלה וישלח  החסיד בלשון וישלח'... בשבת בזאבלטוב שתשבות לך נראה  'וכי

רבו . דברי רומזים  למה  הבין לא

לשבות  שב אלא וישלח, שבת לקראת לזאבלטוב להגיע  בידו  עלתה ולא בדרך, החסיד התעכב למעשה ,

לא  מדוע  לזאבלטוב להגיע  בידי יסתייע שלא הרבי ידע  אם רבו, את שאל  לשם  בהגיעו בקאסוב. שבתו

יעקב  'וידר כתיב ויצא דבפרשת אלא נביא, בן ולא אנכי נביא לא הרבי, לו  אמר לדרכי, מלצאת עצרני

אמרת שלא ומכיוון השם', ירצה  'אם  ענין בכל  לאמר נדר שיעקב אלא 'לאמר', ומהו  לאמר', אם נדר

יעכבוך השמים שמן  הבנתי בזאבלטוב  אהיה השם .ירצה

כשהכין  תרפ"ה  בשנת כי זצ"ל, מלצר ראי"ז מהגאון ששמע זצ"ל אברהמסקי יחזקאל רבי הגאון סיפר

לקראת  מהקהל ונפרד בראדין, הקודש קהל  אל  מדברותיו נשא לארה"ק , לעלות עצמו  את חיים' ה 'חפץ

כשדיבר  מדוע בתמימות, ושאלו  בתים מהבעלי אחד אליו  ניגש דרשתו את שסיים אחרי לארה"ק . נסיעתו 

הרבנית  פתאום  נחלתה  שב"ק  במוצאי מיד פלא, והנה ולבסוף , השם '. ירצה 'אם אמר לא הנסיעה על רבינו 

התבטלה. הנסיעה  וכל חיים החפץ  ÌÈÈÁ...של ıÙÁ‰Î ÏÂ„‚ Ì„‡Ó ‡˜ÂÂ„ ‡È‰ ˙‡ÊÎ ‰ÚÈ·˙ Ì˙Ò‰ ÔÓ ÈÎ ,Ï‡˜ÊÁÈ '¯ ÛÈÒÂ‰Â)

(Ô„È„Ï „ÂÓÈÏ Ì‚ Â· ˘È Ï·‡

בפיס  שיזכה קונו  פני וחילה שעמד יהודי  על  צחות בדרך והותר (È"¯‡Ë‡Ï)מספרים  די לו  ויהיה גדול  בסכום

הזן  שהוא השמים  באלוקי מאמין שאתה  נראה תפילתך מתוך לו , ואמר ידידו אליו פנה  חייו , ימות כל  משך

אחת, בפעם  ה 'פיס ' של  הסכום כל את מאתו תבקש  מדוע כן אם כינים , ביצי ועד ראמים מקרני ומפרנס

באותה צרכיך כפי עת בכל  לך יתן והוא לקבלו, מבקש שהינך הרב הממון את אצלו  שישאיר עצמך סמוך

אפשר  הרע  לשון של אחד דיבור ידי על כי בו, תלוי ולהיות אצלו  להשאירו אוכל לא ואמר, היהודי ענה  העת.

ידי...הבה תחת הממון יהא שכבר מאלוקי דורש  הנני לכן אלי... יבוא שלא השפע  את שמיא מן שיעכבו

כאלו . חשבונות נחשב ושלא עת, בכל  עמנו השייכות את רוצה הקב"ה  והרי גברא, כהאי איננו  אם  נתבונן

ללמד טו . בא זה  דבר כי 'פגיעה , בלשון נקראת שתפילה מה  על פירש זי"ע  מלעלוב דוד רבי הרה "ק

'פגע' להיות האדם ·Â��Â˘Ï)שעל ˜È�„Â�) ישבור אשר עד ובקשות, בתחינות ויפציר שיעתיר בתפלתו ,

שבשמים . לאביהם ישראל  בין המפסיקות החומות כל  את ויפרוץ
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àá éë .åéðôì ìúåë ïéîë åìåëéøîà ïðáø - ùîùä
äáéëàìù äîç ìâìâ ä"á÷ä òé÷ùäù ãîìî ,ùîùä

,íé÷øôì åìöà àáù êìî ìù åáäåàì ìùî ...äúðåòá
ù÷áî éðàù ,ïéñðôä åáë ,úåøðä úà åáë ,êìîä øîà

,äòðöá éáäåà íò øáãìäîç ìâìâ ä"á÷ä òé÷ùä êë
äòðöá á÷òé íò øáãì ìéáùá äúðåòá àìù'æèæèæèæè.

åãâðë 'ìúåë' äðôéù ïëéäìù á÷òé úåàøë ,ùåøéôøò)

(èðàåå à èôàèúà 'äáéë' 'ä éë äàøð äéäåøåà,ùîùä
äáøãàù òãé á÷òé êà ,åáéáñ íìåòä ìë úà êéùçäå
äøàää íà éë ,äøúñä àìå êùåç àì ïàë ïéà

ä"á÷äù ,úåáø÷úäåàòðéöá åîò øáãì ù÷áî,
áåè ìë åéìò òéôùî äæ ïîæá à÷ééãåæéæéæéæéà÷ééã ,ïëàå .

úìéôú á÷òé ï÷éú äæ ïîæáúéáøò(:åë úåëøá)úåøåäì ,
úòá óàå äðåòå úò ìëáù íìåò úåøåãì ìàøùé éðáì

àéáåáøò,õøà äñëé êùåçäå ùîùä äò÷ùù -
øéàäì äáåèì ìëäù äðåîàá ,'ä ìà áø÷úéå ììôúé
òãé àìà .éúìéôúáå éá õôç ú"éùä ïéà øîàé àìå ,åì

- åì àøå÷ ä"á÷ä úàæë úòá à÷ééã éëù÷áî éðàù
äòðöá éáäåà íò øáãì.

êëåò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä áúë(à é"åöð)ìò
àúéàã àä(à ç íéáöð ø"áã)úìéôúå...'áøòä

,ùåøéô ,'øçùä ãåîò äìòéù ãò òá÷ äì ïéà
,úááøåòî åúòãùë Y 'áøòä' úòá ïéîàîù íãàäã

áéúëãë(â áö íéìäú)êúðåîàå'úåìéìáììôúîå ,'
,àéáåáøéòäî úåìòôúä íåù éìá ììôúîå øæåçå

åá íééå÷éøçùä ãåîò äìòéù ãòåéìò íçøéù Y
.åéðéðò ìëá äëæå äìåìö åúòã äéäúå ,åì øéàéå 'ä

ה'סיבות ' כל  מסבב הקב"ה – ומנהיג בורא  הוא 

ïúùøôá(à èë)äöøà êìéå åéìâø á÷òé àùéå
íã÷ éðáùøãîáå .(ç ò ø"á)ïååéë'

àùð äáåè äøåùá øùáúðùåáìäæå ,åéìâø úà
úà àùåð ñøëä - íäéìùîá úåéøáä íéøîåàù
éåùà÷î êàøá ìåàù éáø ÷"äâä øàáîå .'íééìâøä

ò"éæ(äùøôá ìåàù éøáã)'îâá àúéàã äî éô ìòäëåñ)

(.âðïéáøò ïåðéà ùéðéà øáã éäåìâø ïðçåé éáø øîà'
äéúé ïéìéáåî ïîú éòáúéîã øúàì ,äéáøæâðù íå÷îì)

(é"ùø - åúåà úåëéìåî åéìâø íùì ...åá úåîì åéìòäðäå .'
ù"åîë äáéñ ïåùìî àåä 'ìâø' úáéú(ì ì)êøáéå'

úåáéñäù áùåç íãàäù ,åðééäå .'éìâøì êúåà 'ä
äáéñ úîçîå ,åöôç æåçîì åúåà úåëéìåîù äìà ïä
'äî - úîàáå ,íå÷î åúåàì êìåä åäéøä úéðåìô
ïåöø éô ìòù øçàî äáøãàå ,åððåë øáâ éãòöî
êëì ,àåää íå÷îá øáã äæéà úåùòì åéìò ïåéìòä

äîù åëéìåäì äáéñä äøöåðçéçéçéçéìöà äéä á"åéë .
àì éë ,åðéáà á÷òé(÷ø)ïáì úéáì òéâä êåãéùä úîçî

ìöà ãåáòì åéìòù àøåáä øæâù ïååéëî ,àìà ,éîøàä
ïøçá åâååéæ øçà øåúì êìéù ááéñ ïë ìò éîøàä ïáì
úéìëú íâ úàìîì åãéá äìò øáë àìéîîå ïáì ìöà

àùð' íøîåàá ì"æç åðååéë äæìå .ïáì úéáá 'åúãåáò'åáì

המדרש טז. דברי על זי"ע הרים ' ה 'חידושי מהרה "ק È·)איתא ÁÒ ויורדים(·"¯ עולים אלוקים  מלאכי 'והנה 

„‡Ó¯)',בו  Ô‡Ó „ÁÏ),ביעקב ויורדים בו עולים  תלוייםרוקדים אלוקים  מלאכי שכל  יעקב וכשראה  ,

הרי"ם, וז "ל ישנתי, לא עלמא בהאי פועל  אני כמה עד ידעתי אילו אמר, ובמעשיו , בו היה ועומדים ואם

מהעבודה  דבר שום מבטל היה לא אז כי מעשיו, מגיעים מקום ולאיזה היכן  עד יודע מישראל  אדם

העליונים  בעולמות  ושמחה שפע להרבות יכול  מעשיו ידי על והוא הטובים, .וממעשים

בכתוביז. רמזו ‰)כבר ÁÈ˜ ÌÈÏ‰˙), פירוש קה ', במרחב ענני קה  קראתי המיצר קראתי 'מן המיצר –מן

ענני, מהר לי צר כי וצרתי, בעניי ה' נא ראה - ה ' הינך ענני אל  בני, כן 'לא ית', הבורא לי ענה – ִֵַ

וישועה .במרחב 'מרחב' הכל  באמת אבל כ 'צרה', הדבר נראה בשר בעיני רק ומצוק, צר כאן אין – '

שמאחר יח. לומר הבריות שמדרך רח "ל, ונהרג מכונית בו פגעה הילוכו ובדרך פלוני  למקום  שהלך באדם  וכגון

עליו שנגזר שמאחר להיפך, זה  הרי דבר של לאמיתו  אולם  וכך, כך לו  אירע כן על  לב שימת בלא שהלך

הגזירה . בו  יתקיים  שאכן בכדי מקום  לאותו  לילך הרצון בליבו  שיכנס הקב"ה  סיבב כן על  הדרך, באמצע למות
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åéìâø úà àùð ,åâååéæì òéâäì Y áìä ïåöø éë ,'åéìâø úà
.äðåéìòä äçâùää éô ìò òéâäì åéìò øæâðù íå÷îì

ìòêôåð åôéñåä íéøáãä åìà éôáåè ç÷ìá àáåä)

(ïúùøôáàø÷ä éøáã øåàéáá(á â úìä÷)úò'
ã÷ôð àìù éî àöîð íéîòô éë .'úåîì úòå úãìì
úåìë øçàìå ,ò"ì äðù íéøùò äæ àîéé÷ ìù òøæá
óéøòäå íéñéðá ãîåìî ãçà ÷éãö åøéòì àá íéøùòä
ùéù éøä .øëæ ïáá ùéàä ã÷ôð äðùìå åéúåëøáî åéìò
íéðù äîë éðôì åðøéòì àá ÷éãöä äéä íà øîåì åãéá
úåèù éøáã åìà íéøáã êà ,øáëî äæ ã÷ôð éúééä
àìà ,àúìéî àéìú ÷éãöä úàéáá àì éë ,íä ìáäå

àáù ïååéëî äáøãàúãìì úòäúà ä"á÷ä ïéîæä
àöîð...åäëøáéù ÷éãöäúòäùY äáéñä úà äàéáä

,íãà ìù åúøéèô ïéðòì á"åéë .åëøáì ÷éãöä àåáéù
íéðù äàî ïáë íãàä úåîé íà ,úåéøáä êøãî éë

äæéàî ìàùéù éî äéäé àìäáéñéë ,ùéàä úî
åúîùð áéùäì åðîæå åúò àáù äàøðä ïî Y íéáùåç
ìëä ì"çø íéîéì øéòö êøáà íéååìîùë êà .äøöåéì

äúééä äî íéìàåùå íéäéîúîäáéñä,åúúéîì íøåâä
åúîëçá äîìù øîà äæìúåîì úòàì ,øîåìë Y

àìà ,äúéîä úà äàéáä 'åãëå äìçîë äúéîä úáéñ
ïåøçàä åéìç úà ùéàä äìçð êëì ,'úòä' àáå øçàî

.êôéäì àìå äáéñä úà äàéáä úòäù åðééäå .é"ä

עלמא בהאי ומורדות  מעלות  – ויורדים  עולים 
בשידוכים ובפרט 

ïúùøôá(áé çë)íìåñ äðäå'èéèéèéèéåùàøå äöøà áöåî
éøáã é"ôò íé÷éãö åøàéáå ,'äîéîùä òéâî

ïúùøôá ùøãîä(ã çñ ø"á)äìàù úçà àðåøèî'
ä"á÷ä àøá íéîé äîëì ,àúôìç øá éñåé éáø úà
äùåò àåä äî åì äøîà .äùùì äì øîà ,åîìåò úà
áùåé ä"á÷ä äì øîà ,åéùëò ãòå äòù äúåàî
éðåìô ìù åúùà ,éðåìôì éðåìô ìù åúá ,íéâååéæ âååæîå
éáø äáéùä äæä ïåùìë äéëøá éáø øîà ...éðåìôì
íéøîå äæì ìéôùî ,úåîìåñ äùåòå áùåé ä"á÷ä ,éñåé

áéúëã àåä àãä ,äæì äìòîå äæì ãéøåîå ,äæìíéìäú)

(ç äò,åøàéáå .'íéøé äæå ìéôùé äæ èôåù íé÷åìà éë
àìà äéëøá éáø àá àìå ,ú÷åìçî ïàë ïéà éë
áùåé ä"á÷äù - éñåé éáø ìù åéøáã úà íéìùäì
áéùçîù éî ùé äáøä íéîòô äðäù ,íéâååéæ âååæîå
éðåìô íò êãúùäì åì äàð àìå éãéî øúåé åîöò
êéøö éðåìô êåãéùù ïååéëî êà ,åðîî úåçôë áùçðä
äéáâé íéîòô - ä"á÷ä äùåò äî ,øîâ éãéì àåáì
åäæå ,äåáâä úà ìéôùé íéîòôå ,êåîðä úà àøåáä

íøîåàãéøåîå äæì äìòî úåîìåñ äùåò ä"á÷ä
äæìøçà øåúì åðéáà á÷òé êìäùë úàæë úòì ,ïëì .

áöåî íìåñ äðäå' äìéìä ïåéæçá ä"á÷ä åäàøä åâååéæ
øàáúðù åîë íìåñë íä éøä íéëåãéùäù 'äöøàëëëë.

עקלתון יט . דרך אלא אינה פלונית שהנהגה  לרבי נראה  לא וכי זצוק"ל, מנובהרדוק הסבא את שאלו  פעם

הסולם את יעמיד לא שאם  בסולם , ועולה  למטפס  דומה  הדבר הרי הנובהרדאקער ענהו ועיקום,

ממנו , הנופל  יפול  אם עקום אף  ישרה, בדרך הולך  זה בענין  אני אף  היא, ישרות  זו שעקמימות והיינו

היא  ישרה – היא עקומה כי לאחרים ..נראית

הזיווגכ. 'שיהא שידוכין התקשרות בעת מברכים שלכן כך על שהמליצו  שלא עולה יש היינו  יפה ',

מביניהם . בחשיבותו  שפחות מי את יגביה  הקב"ה אלא הגבוה, להשפיל  יצטרכו 

נישואין  בשמחת מברכים מדוע  לבאר צחות בדרך זי"ע מווישווא מנדל  מנחם  רבי הרה "ק אמר זה  בעניין

בעת  יש אשר הקשיים כל ושורש  יסוד כי מקדם'. עדן בגן יצירך כשמחך האהובים רעים  תשמח  'שמח  ברכת

מהשני, יותר מיוחס  הנני לאמר, מחברו יותר עצמו את מחשיב שאחד הוא בית שלום בעניני או  ההשתדכות

ששהו וחווה אדם  כמו  מקדם' עדן בגן יצירך 'כשמחך הקב"ה  שישמחם והכלה החתן את מברכים אנו  כן על

הייחוס . מצד התנשאות ללא בנעימים והכלה החתן ישמחו  כך ביחוס , הבדל  כל להם  היה  ולא עדן בגן
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ãåòìòáá àúéàãë ,íìåñä ïéðòá åøîà æîø
êë ìò æîøå .'ïåîî' ïå÷éøèåð 'íìåñ'ù íéøåèä

ò"éæ '÷ä è"ùòáä ïøî(äøåúä ìò è"ùòá)é÷ñòá éë
øùôà ïåîîä éãé ìò éë ,'åá íéãøåéå íéìåò' - ïåîîä
äèî úãøì å"ç åà ,íåø éîù ãò úåìòúäì íãàì
éë ïéáî íà ,åðåîîá åúâäðä êàéä éåìú ìëäå .äèî
ä÷ãö úééùòë ä"á÷ä ìà åá úåìòúäì ïåîîä úøèî

...åéëøöì ÷ø åà ,'åëå úåúáùä ãáëìå ãñçåàëàëàëàë.

היצר על  להתגבר עבודתנו עיקר  – גדולה  והאבן
מלהתפלל אותנו המונע 

ïúùøôá(á èë),'øàáä éô ìò äìåãâ ïáàäå'
'úîà úôù'á äù÷ä(ã"îøú àöéå)

' øîåì åì äéä äøåàëìãïáàååäîå 'äìåãâïáàäå
øöéä ìò éà÷ 'ìåùëî ïáà'ã ,àìà ,äòéãéä 'äá

òøäáëáëáëáë,(.áð äëåñ ,ìåùëî ,ïáà ...åì ùé úåîù 'æ),ìëáù
øáã,ìàøùé éðáì ìåùëî àåäøàáä éô ìò ìáà

øúåéá ìåãâ àåäçåúôì ìàøùé éðáì çéðî åðéàù ,
úåáøäì åðéìò äìéôú ìë íøè ïëìå ,äìéôúá íäéô

.'êúìéäú ãéâé éôå çúôú éúôù 'ä' äðéçúá

êùîäáì"æç éøáã úà 'úîà úôù'ä øàáî åéøáã
(áé ò ø"á)÷åñôá(é íù)- ïáàä úà ìâéå'
úà øéáòîä íãàëúéçåìö éô ìòî ÷÷ôäøöéäã ,'

úáéúá æîøðäïáàäì äîåã÷÷ô,úéáçä éáâ ìòù
àéä úîàä êà ,úàöì ä÷ùîäî òðåîù éîë äàøðù

àéä ÷÷ôä ìù åúøèî ìëùøåîùì,ä÷ùîäå ïééä ìò
,'åãëå íé÷éæî åá åñðëéé àìùY áìä ìòù ïáàä êë

äáåèì ÷ø àåä ,ììôúäì åðîî òðåîäàéáäì éãëá ,
áåè áø òôù åéìò åòéôùé æàå ,äòåùéå äøéîù åìâëâëâëâë.

זי"ע כא . חי איש  הבן ·Ô˙˘¯Ù)הגה"ק  ÌÈ˘Â¯„ ÈÁ ÛÒÂÈ „ÂÚ) את להפוך שאפשר כמו  כי בסולם, הרמז ביאר

השמימה ' מגיע 'וראשו  – הממון  בעסקי הוא כך למעלה, ותחתונים למטה  עליונים שיהיו  הסולם

יהפך  ולמחרתו בעשרו עשיר להיות האדם יוכל  חד יומא הבורא ובהשגחת שמים  בידי שהכל היינו –

גרידא. מהקב"ה אלא אינו  וזהבו  כספו  יקר שכל  האדם שיכיר נעים  ומה  טוב מה  כן על מרוד, לעני

Ó·)בפרשתןכב. ‡Ï)אבי אלוקי לומרופחדאברהםאלוקי 'לולא רצה  'לא וברש "י, לפי אלוקי יצחק', יצחק

שבע מבאר בצאתו  לו  שאמר ואע"פ  בחייהם, הצדיקים על שמו  מייחד הקב"ה È‚)שאין ÁÎ)...' ה 'אני

כמת הוא והרי בבית וכלוא עיניו שכהו  לפי יצחק', ממנו ואלוקי פסק הרע ÈÂˆ‡)'ויצר ˙ÏÈÁ˙· È"˘¯Ó ÔÂ˘Ï‰ ˙ÙÒÂ˙),

הט"ז נתיירא ויעקב ומקשה ופחד'. ואמר ואלוקי ÈÂˆ‡)לומר ,„Â„ È¯·„), הזה המורא מה פירוש  אחר צריך  כי ,

שמו לייחד הקב"ה של  טעמו  דכל  כיון הט "ז, ומבאר להתיירא, לו יש מה  עליו  שמו את קרא בעצמו  שהקב"ה

ש מחמת אלא אינו בחיים  בעודו יצחק ממנו על  היצר הואפסק זה ודבר יש, 'יותר כי יצחק, של כבודו כנגד

יצרו... את וכובש רע לעשות  בידו שכח מי הרי מעלה' הרע ' יצר ממנו ש'פסק  אביו  על  האומר כי נמצא

ומכאן, אביו . בכבוד כמזלזל מעבודתהוא ומדיחו המסיתו יצר שוכן בקרבו כי בראותו האדם נפש  תפול  שלא

ישבות לא ולילה יומם עליו .ה', ההתגברות ע "י שבשמים, לאביו המקרבו  הוא זה 'יצר' אדרבה , כי ,

וכיבדוכג. גידלו והמלך עתידות לו מגיד הלה והיה  בכוכבים חוזה  לו  שהיה  צרפת במלך שהיה מעשה 

מצבאו איש  הכין וכבר ולהרגו , לפניו  להביאו בדעתו  ועלה  המלך לב נהפך אחד יום והנה מאד. עד

עתה יעלה מה  לדעת בידך היש  המלך שאלו לפניו  בהגיעו חיציו . בו  יורה באצבעו הרמז לו  שכשיורה 

כי  והרגיש החוזה נבהל מותך... יום הוא מתי לי נא אמור א"כ  המלך, שאל  ויש. יש  החוזה  ענהו  בגורלך,

ומתי  המלך שאלו  עליו , מרחפת סכנה כי למלך ויאמר ויען  – בכוכביו  האיש  הביט  רעה , עליו  חושב המלך

המלך. לפני ימים  ג' אמות כי – המלך במות תלוי מותי כי מגידים  הכוכבים – החוזה  ענהו מותך, יום  הוא

שכל להאמין חזר לפתע  כי – משמר מכל  החוזה  את לשמור וציווה  המלך, על ופחד אימתה נפל  מיד

עליו . ל'שומר' נהפך עצמו  הוא נפש  להרגו  שרצה  שזה  נמצא הם , אמת דבריו

שכללדידן, שנדע ע"י עלינו, כ'שומר' אותו ניקח מעולם, מיתת  ולהרגנו להחטיאנו שבא זה יצר

עלינו  כ'שומר' אלא אינם עליומכשוליו שנתגבר ע "י ובבא בזה להחיותנו ,(ËÓ˜ 'ÈÁ ˘È‡ Ô·'‰Ï ÍÈ˘ÚÓ ÌÈ‡ÏÙ�).
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רקיעים לבקוע  התפילה  כוח - אלוקים שמע  אכן

äùøô,'äìéôú' ìù äçë ìãåâá úùøãð äôé åæ
øæâðä úà úåðùìàøîâá àúéàã ,(.âë÷ á"á)

éðùå ä÷áøì äì ùé íéðá éðù íéøîåà úåéøáä åéäù'
ãåò ,'ïè÷ì äðè÷å ìåãâì äìåãâ ïáìì åì ùé úåðá

ì"æç éùøãîá àáåî(áé àöéå íåã÷ä àîåçðú)äúåàáù
éúù ïáìì åãìåð åùòå á÷òé úà ä÷áø äãìéù äòù
'ïéñåøéà' åùòå ïäéðéá úåøâà åçìùå ,ìçøå äàì åéúåðá

,ìçøå á÷òé ïéáå ,äàìì åùò ïéáäöø àì åùòù àìà)

(úìçî úà àùéì êìäåäàì äúéä úîà éô ìòù ,åðééäå ,
íå÷î ìëîå ,åùò ìù åâååéæäúìéôúå äúééëá éãé ìò

,òáèä úà êôäì äúëæ ,'úåëø äàì éðéòå' Y
á÷òé ìù åâååéæì úéùòðåàðåä áø øîàãëå ,ùøãî)

(á àò äáøäøéæâä úà äìèáù äìéôúä àéä äù÷' ,
äîà' úåéäì äúëæå ,'äúåçàì äîã÷ù àìà ãåò àìå

ìàøùé éðá ìù ïéðáå ïééðî áåø íé÷äìå 'úåëìî ìùãëãëãëãë.

áúë'éøéàîä'(:èî íéøãð)åøîàù éô ìò óà'
,íôåâ ìò - íéðåãéð íãà éðá äðùä ùàøáù

,çååøå ãñôä ,øòöå éðåò ,úååîå íééç ìòìà
,íåé ìëá äáåùúä ïîå äìéôúä ïî íãà ùàééúé
áåøáå äáåùúá òø÷ð íãà ìù åðéã øæâ óàù

...íìåòì íäéðôá ìòðð ãåâøôä ïéàå ,äìéôúìáà
èøô äæéà ìò íéøçà úìéôú óà åà åîöò úìéôú
ìò úçðåî äãç áøç åìéôàù Y ïë ò"åëì éúòãì

.íéîçøä ïî åîöò òðîé ìà íãà ìù åøàååö

ãåò'éøéàî'á åðéöî(â"ìø 'îò ÷"á äøéçáä úéá)åøîà ,
ì"æç(:ô ÷"á)äøäîá àì úìòððä úìã'

,çéìöé àìù íãàä ìò úìòððä úìã é"ùøéôå 'çúôéú
Y çúôú äøäîá àìéîçøá éùåôàì äéðî à÷ôðå,

åéðéðò ìëá íãàä úçìöäù ô"òà - ,'éøéàîä' øîàå
åìæî úëøòîá íéãîåòå íééåìúãò ,åúãìåú ãöî

íå÷î ìëî ,'úçúôð àéä äøäîá àì úìòððä úìã'ù
ìëå ìëî áåëéò äæá ïéàäìéôúì øåñî øáãä àìà ,

,íéùòîìåíéáåè íéùòî åà äìéôú éøòù íìåòìå
åìòðð àì,åãòá ïéðéâî àìà ,éøãñ åéìò ïéðùîå

åìù úéùàøáéøãâáå äðåîàá çøëåîå éåàø øáã äæå' ,
áéåçî ,'ìàøùéå äùî úã' éô ìòù åðééä Y 'úãä
ìë úà åðùé íéáåè íéùòîå äìéôúù ,ïéîàäì íãàä

.äëøáìå äáåèì åãîòîå åáöî

ומתרצה רוצה –הקב"ה לתפילתן מתאווה  הקב"ה
ישראל עמו בתפילת

ïúùøôá(áë ì)òîùéå ìçø úà íé÷åìà øåëæéå'
áúë ,'äîçø úà çúôéå íé÷åìà äéìà
äìòù íâä éë áåúëä ãéâî' ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä
òîùéå åøîåàë ,äìéôúì äëøöåä ãåò ,åéðôì äðåøëæ
åì ãòééî øáë ä"á÷äù øçàì óà éë .''åâå äéìà
íãàä ïéà ïééãò äðåéìò äëøáå áø òôù íãàì

äìéôú ìù äçåë éãé ìò àìà åâéùîäëäëäëäë.

ïéòë'íééçä øùâ' øôñá áúë äæå"èù 'îò ì"ô à"ç)

(äøòäáùøãîä éøáã úà øàáì ,(àé ãò ø"á)

é÷øô' á÷òé øîà á÷òé úà ïáì âéùäù äòùáù

חז"לכד. מדרשת שווה  גזירה  כמין שדרשו  יש השמש', בא כי שם  'וילן ביה  דכתיב ביעקב מצינו וכן

(:‚ ‰ÏÈ‚Ó)יתפרש כאן אף הלכה'. של  בעומקה  שלן מלמד - שם 'וילן יהושע  אצל דכתיב הא על 

תפילה הכתוב של  בעומקה שלן מלמד  - שם ולדורות.וילן לשעה  דישראל  צלותהון עמוד היה הוא כי ,

ב'תפילה',כה . מעט לזלזל שהחל עד מופלג חכם כתלמיד עצמו והרגיש בקרבו רוחו  שרמה  בבחור מעשה

איתא לו, ואמר זצוק "ל, מטשעבין הגה"ק  לו  ˆ‡:)קרא ÔÈÏÂÁ) והלך המוריה בהר עבר ע "ה  אבינו שיעקב

יהיב  בו , התפללתי ולא אבותי שהתפללו  במקום  שעברתי אפשר ואמר, נענה לחרן, הגיע כבר וכאשר משם ,

אלא, קסבר', מאי ולבסוף קסבר מאי 'מתחילה  ביאור צריך ולכאורה  הארץ, לו קפצה מיד למיהדר דעתיה

במשך  שינה בלא בתורה  שעסקתי אחר - בידי התורה ' 'כח הרי צריך, אני לתפילה  וכי לעצמו חשב מתחילה

שנים, מאבותי י"ד יותר 'חכם' להיות  לי אין  – אבותי' בו שהתפללו 'מקום והחליט בדעתו נתיישב  אםשוב ,

הארץ . לו  קפצה ומיד הקב"ה  הסכים  שהרי לאמת, שכיוון ומצינו שם , להתפלל עלי אף  זה, במקום  התפללו הם
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áéúëã ,'íéìäú(ã áë íéìéäú)áùåé ùåã÷ äúàå'
åì øîà 'äù ïáìî á÷òé òîù æàå ,'ìàøùé úåìéäú

(ãë ,àì).'òø ãòå áåèî á÷òé ìà øáãî êì øîùä'
àúéà ,äðäå(àé çñ ïëå ,íù)Y 'àåää íå÷îá áëùéå'

àì ïáì úéáá ãîòù äðù 'ë ìë ìáà áëù ïàë
äìéôúá íéìéäú é÷øô øîåà äéä àìà ,áëù

íéîìåòä ìë øåöì äàãåäåøáë íà á÷òé ïðåáúäå .
éá òâé àìù ÷ø åøéäæä àì òåãî ,ä"á÷ä åéìà äìâð
àìà ,åéìò øñà àì éøçà äôéãøä úà åìéàå ,äòøì

ä"á÷äù - éàãååáùåéäôöîåúåìéäúì,úåìéôúìå
êéùîàù(äìéìå äìéì ìëá)éáìå éùôð úà êåôùì

óåãøì åì ïúð ïë ìò ,åéùëò ãòë äàãåäáå úåìéôúá
.éðååâ ìëá äìéôúî éúòã çéñà àìù éãëá ,éøçà

éäåæãéîú úåéäì ,íãàä åì øåáéù äøùéä êøã
êøöðù øáã ìë ìò åðå÷ éðôì øéöôîå ãîåò

åìåëåëåëåëäøù - úåäîàä ìöà åðéöîù äî ,äàøå àåá ,
÷øå êà - íéðùá úåáø úåø÷ò åéäù ,ìçøå ä÷áø

ä"á÷äù øçàîíé÷éãö ìù íúìéôúì äååàúî,
åéðôì äøéúòå äðéçúá åáøéù éãëá úãìî íøöòå

(.ãñ úåîáé)ììë äø÷ò äúééä àì åðîà äàì åìéàå ,
'éåì úùåã÷'á àúéàå ,äæ øçà äæá ãéî äãìé àìà

(úåãìåú ú"äò ê"ùá ïëå ,äàåðù éë 'ä àøéå ä"ã)íòèäã

úîã÷î 'úåëø äàì éðéòå' äéä øáë éë ,êëì äúëæù
úååàúäì ä"áå÷ êøöåä àì ìåëéáëå ,àðã

.àîéé÷ ìù òøæì ãéî äúëæ ïë ìòå ...äúìéôúì

áúë'êåðéçä øôñ'á(äìéôú - â"ìú)éùøåùî
íàøáù ìëä ïåãàå ...äååöîäíúáåèá õôç,

ïë íâ íòéãåäå ,ïäá åëæéù úåø÷éä åéúååöîá íëéøãä
,áåèì íäéúåìàùî ìë åâéùé åá øùà çúô íäì çúôå
åãéá øùà - àåä êåøá åðîî åù÷áéù ,àåäå

ïðåøñç ìë úìåëéäå úå÷ôúñääúà äðòé àåä éë ,
íéîùäìëìàìù ,ïéãîì åðéöîð .úîàá åäåàø÷é øùà

ä"á÷äù ãáìá åæäöåø,åðøæòìíéã÷ä ãåò àìà
ìë úåðùìå êåôäì íëéôá çë éúúð ,åòã Y åðòéãåäì
øáãä íëãéá Y ìåãâ øåàì äìéôà ìë ,äáåèì äòø.

òãéåøîàù åîë ,äìéôúá äéåìú åúåäî ìë éë
ò"éæ ùèéøæòîî ãéâîä(çð 'øô ãéâîä úøåú)

áåúëä ùøôì(çé å)êéðáå äúà äáéúä ìà úàáå'
ìò úæîøî 'äáéú'ä éë .'êúà êéðá éùðå êúùàå

øîåàå äååöî áåúëäå ,äìéôúä úáéúìà úàáå
äáéúäúáéú ìà äðååëäå çåëä ìë íò àá

øùà äòéãé êåúî ,äìéôúäúàééçå ,êééçêéðá
êéðá éùðå êúùàåúòë íéàöîð äìà ìëêúàéë

äëøáå íééç íäì òéôùäì ìëåú êúìéôú çåëáæëæëæëæë,.

האםכו . אביו , אליו נענה מאד, הדחוקה פרנסתו על  בפניו  קבל  שבנו  הקודם דור מצדיקי באחד מעשה

תתאונן  כי לך מה כן אם  ממש , כמוני בנו  אתה גם  הלא נכדו , רק  ואתה אבי  הוא שהקב"ה  חושב הנך

אל לבך כמים שפוך שבשמים בפני, אוהבך בכבוד.אביך מזונך לך ישפיע והוא

שלחכז. מאד, מסוכן בחולי הרבנית נוו "ב חלתה זי"ע  שלום' ה 'נתיבות הרה"ק  של צעירותו  בימי

זי"ע  האדמו"ר חותנו אל  מכתב שלום' ·ÈÚ¯ה 'נתיבות Â�˙ÂÁÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚ· 'ÌÂÏ˘ ˙Â·È˙�'‰ ¯¯Â‚˙‰ ‡È‰‰ ˙Ú·)

(‰È¯·Ë לאחר ביותר', קשה המצב כי בתפילתו השמים  את ויקרע  יפציר חמי' ש'מורי 'בקשתי כתב, וכה  ,

- מחותנו מכתב שלום' ה'נתיבות קיבל  הימים  ברבות וארוכים , טובים  לחיים  וחזרה הרבנית הבריאה זמן

אז הרהרתי בתי, לרפואת בתפילתי השמים  את שאקרע ממני המבקש אחד מאברך מכתב קבלתי הנה

אמנם ה'טובה ', הוא החולי דייקא אולי הטוב, יצא שמכך לי ערב מי - השמים' את 'אקרע  האיך וכי בלבי,

שם  כתוב וראיתי זי"ע  מלובלין ה 'חוזה ' מהרה"ק  זאת' 'זכרון הספר את לידי ה ' ·„"‰אינה  ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù)

(˘¯„Ó· הפסוק Î„)על  ·Î ˙ÂÓ˘) תהיה כנושה,לו 'לא להיות אסור לאדם, – 'לו' שרק  להקב"ה כנושה', אך 

לטובה, מבוקשו את  שימלא ולהפציר בתפילה, להרבות בדעתו, תקיף  להיות כנושה' לו 'תהיה אדרבה

בתי  ונתרפאה השמים, את  קרעתי – בוראי לפני להתפלל עמדתי .מיד

מכיוון  אלא אינו  כנושה' תהיה  'לא טעם  כל  כי הדברים, את מבאר היה  זי"ע ישראל ' ה 'בית הרה"ק 
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ìë åàìîéå åáì ìëá 'ä ìà ììôúé ïë ìò
åéúåìàùîçëçëçëçë.

אינו תפילה  ע "י שפועל מה  – תפילתי  תכון
כנס נחשב

àúéà'îâá(:èë ïéùåãé÷)íå÷îì êìäù ,àçà áø ìò
úéáá .åðîî äøåú ãåîìì ééáà ìù åáùåî
äéäù àøåð ãù íéîé íúåàá ñðëð ééáà ìù åùøãî
åúàîåè äøáâ êë ìëå ,ùøãîä úéá éàá ìë úà ÷éæî
íåéá óàå íééðùì óà ÷éæî äéäù ãò ãùä åúåà ìù
- äìéìáå ããá êìåää àìà íé÷éæî íðéàù ïé÷éæîä êøãë àìù)

(:â úåëøáàá àçà áøù ééáà éðôì äòåîù äàáùî .
àéðñëà åðúé ìáì åøéò éùðà ìë úà äååéö ,øéòì
úéáá åçøë ìòá ïåìì êøöåéù ãò àçà áøì íúéáá
äùòé åúåãéñç êåúîå' é"ùø ìù åðåùìëå ,ùøãîä
àçà áø òéâäùî ïëàå .'÷éæîä úà âåøäéå ñð åì

ìòá ïéðú úåîãá ãùä åøáòì õô÷ ùøãîä úéáì
àìà ììë úòáð àì àçà áø êà ,íéùàø äòáù
òøëù äòéøëå äòéøë ìëáå ,åðå÷ éðôì ììôúäì ãîò
ãò ïéðúä ïî ãçà ùàø ìôð åúìéôúá äååçúùäå
úà àçà áø ùâôùî íåéä úøçîì .ìèáúðå úîù
úééä ñðä ùçøúî éì äéä àì íà ,åì øîà ééáà

.÷éæîä éãéá äúéîá éúåà ïëñî

äîúåà"ùøäîä(íù ,úåãâà 'éç)ééáà äçã äëëéà ,
êîñ ìò ùøãîä úéáá ïùéù àçà áø úà
íà óàå .ñðä ìò íéëîåñ ïéà àìä ,ñð åì ùçøúéù
ñð éøä íå÷î ìëî ñð åì ùçøúéù çåèá äéä
ùç àì êéàå åéúåéåëæî åì äëðî íãàì ùçøúîä
à"ùøäîä ùøôî .àçà áø ìù åéúåéåëæî úåëðì
,àçà áø ìù åúåãéñç ìò ééáà êîñ éàãååã'
÷éæîä úà âåøäéå ÷åæéð äéäé àì åúìéôú êåúîùå

להיות  שמותר וודאי ומידה, גבול  ללא יכול' 'כל  שהוא להקב"ה  אך סתם , תענהו ומדוע  לשלם, לו  ְֵַשאין

שיושיעו . עד ממנו להרפות ולא כנושה ,

הייתהכח. האם  ספיקות מיני ושאר למיניהם ב'נערווען' הדעת את להסיח שלא נדרשת רבה זהירות

לפני  שקבל יהודי על מסופר מהתפילה. הדעת היסח אלא אינם  אלו כל  כי לאו, אם כהוגן התפילה 

הראש  לכאב לו גורמת שהתפילה  זי"ע  איש' ÂÈÎÂ"·)ה'חזון ˙Â˜ÈÙÒ‰ È�ÙÓ)מה מבין איני איש', ה 'חזון ענהו ,

'בלב'. היא תפילה הרי התפילה, אצל 'הראש ' עניין

בכדי  האויב למדינת שנכנסו אחת מדינה  לחיל הדבר, את ממשיל  היה זצ"ל  אייזנער גד'ל ר' הגה"ח 

לא  הבירה לעיר בהגיעם אך הקטנות, העיירות את והחריבו זיינם  וכלי כוחם  בכל נלחמו בדרכם  לכובשה ,

היו לא השכילו , חכמו לו  אך מארצם, והדפום  בקל האויבים עליהם גברו שכך, מכיוון  זין, כלי להם  נותר

היו ומיד בקיומם, גדולה  סכנה אין הכי שבלאו הקטנות בעיירות במלחמתם  זיינם כלי כל את משקיעים 

שמשקיע מי יש  מובן, והנמשל נוצחים. היו ובודאי כוחם  בכל בהם  להלחם הבירה  עיר עבר אל  הולכים 

שוב  וחזרה  אמירה כגון דקדוקים , גבי על  ודקדוקים חומרות גבי על  בחומרות להחמיר ומרצו אונו כל  את

לענין  כוחותיו כל את מפסיד שבזה  מבין ואינו הנכון, בדקדוק אמרם  לא שמא מחשש התיבות, על  ושוב

ב'שפכי  תפילה, זו שבלב' 'בעבודה כוחותיו עיקר את משקיע היה  התפילה עיקר מהו מבין היה  ואם ה 'לב',

בתפילתו . ונצורות גדולות פועל  היה ואז ה '', פני נוכח ליבך כמים 

שאין  זי"ע  הק ' הבעש"ט  מרן עד מאבותיו  בקבלה לו  שיש  אומר היה זי"ע מבעלזא אהרן רבי הרה"ק 

התפילה בעלי על בכך התכוון לא שהבעש "ט לי ברור באמרו , וסיים  התפילה. בתוך אחת תיבה אפילו  לחזור

(¯·„‰ ¯ÂÒ‡ È‡„Â· Ì‰Ï ÈÎ).המוחין בלבול ולא בעי ליבא רחמנא כי המידה. על  יתר המדקדקים  על  אלא ,

אכילת  של  ספיקא לספק פעם  נקלע בחרותו שבשנות דשופריא, בקרתא הדעת נקיי מזקני אחד סיפר

ב'נערווען' הבחור התמלא מיד וחלב, ÌÈ˜Â„˜„Â)בשר ˙Â„ÈÙ˜),עוונותיו שיתכפרו  כדי ולהתענות לצום והחל ,

הרבי  פנה  כהוויתן, דברים לו וסיפר זי"ע  מזוועהיל שלומק'ע  רבי הרה"ק  אל  לקחו מצבו את אביו  כראות

לכעוס . ושלא להתגאות שלא וכעס', 'גאווה בענין ורק  אך תכניס והדקדוקים ה 'נערווען' כל את בחור, - ואמר
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ñð éø÷î äæ ïéàåäìéôú íãå÷ àîùã øîàù àìà .
ïéà äæ ÷ôñ íåùîå ,åéúåéåëæî åì åëðéå àñéð ùçøúé
àçà áø åì øîàù äîå .'åúåà âåøäéù éàãååä òåðîì
àçà áøù øçàî àåä ,äðëñá åñéðëäù ïëî øçàì
àìà åúìéôú úåëæá øáãä úà äìú àì åúåðúååðòá
.åéúåéåëæ úà åì äëéð ïëà øáãäù çåèáå êåîñ äéä
ìù äçåë ìò åìà íéøáãî ãåîìì åðì ùé äîëå
úåáø ìåòôì íãàä ìëåé äìéôúä éãé ìòù ,äìéôú
äìåòôä éë ,ñðë åìöà àø÷ð øáãä ïéà ïééãòå êë ìë

àãéøâ òáèë àìà àéä ïéà äìéôúä éãé ìòèëèëèëèë.

השנוא עם נמצא  הקב"ה - נרדף יבקש אלוקים 
והנרדף

,ïúùøôá(à ,ì)ìà øîàúå äúåçàá ìçø àð÷úå
äúî ïéà íàå íéðá éì äáä á÷òé,'éëðà

ò"éæ íéðåá éáø éáøäî àúéà(äçîù ìå÷)åðéàå' ,
øîåì ,'úåøòð äùòî'ë øáãä äàøð éøäù ,'ïáåî
äúàøù ïååéëî ,àìà ,úåîú íéðá äì åéäé àì íàù
,íéðá äì ùé - àéä äàåðùù äàì äúåçàù ìçø

äæáù äðéáä ,íéðá äì ïéà - àéä äáåäàù àéäå
äàåðùä úà áäåà ä"á÷ä éë ,øáãä éåìú àôåâ

áìä úøåáùåìììì,àð÷úå' äæå- 'äúåçàá ìçøéë ìò
àéä äàåðùäøîàå äëìä ,äàåðù äððéà àéä åìéàå ,

,éëðà äúî ïéà íàå íéðá éì äáä á÷òéìäòãé éë
äæ ìò åîë á÷òé äéìò ãéô÷éù øáã ïéàùïëàå ,

úéùòð äìàä íéøáãä øçàã ,úîà øáãì äðååéë
äã÷ôð ãéîå ,'ìçøá á÷òé óà øçéå' áéúëãë ,äàåðù
àëã úà ïëåù ä"á÷äù êãîìì ,óñåé úà äãìéå

íéøáùð úåáì àôøîåêøã ìò åìà åéøáãù íééñî á"øøä)

(íé÷éãöä ìù íäéúåöìäî ãåîìì åðì ùé äáøä êà ,äöìä.

áúëïúùøôá ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä(âë ì)

íé÷åìà ,'éúôøç úà íé÷åìà óñà øîàúå'
,äøåú äøîà êëå ,ïéãä úãéîì éåðéë àåäóñà

íé÷åìàé"ò ,íé÷ìúñîå íéôñàð íéðéãä ìë -úà
éúôøçäùåáå äôøç øáåò íãàäë Yàìàìàìàìãîìé ïàëî ,

äæá éë ,ïåéæáå äùåá øáã ìëá çåîùì ,íãàä

ב'בעלכט . וכדמצינו  במיוחד, העליון רצון בהם שיש  אופנים שיש  אלא עת, בכל  התפילה כח  יפה

ויאמר' משנתו יעקב 'ויקץ  בפסוק בפרשתן, ÊË)הטורים ' ,ÁÎ)'תיבות 'סופי שאין צäàר – לך לומר , ִ

בציבור'. אלא נשמעת אדם  של  תפילתו 

בפרשתן הטורים ' 'בעל כתב ÁÈ-ÊÈ)עוד Ì˘)לומר' - 'וישכם' ליה וסמיך השמים' שער שבעלות'וזה

לתפילה  טוב  זמן והוא שמים, שערי פותחין 'השחר

אמרהל. יהודה, – הרביעי בנה  את לאה שילדה  בעת בפרשתן, Ï‰)כתיב ËÎ),''ה את אודה  'הפעם

'מודים חז"ל , אמרו  כלל  הנה, להודות', לי יש  הפעם  חלקי, יותר שנטלתי - אודה 'הפעם  וברש"י,

לו, 'מודה ' הריהו  למשנהו  אחד צד וכשמסכים וויכוח, מחלוקת אחר באה ש 'הודאה' והיינו  דפליגי', מכלל

נטלה שנואה היותה שבזכות וראתה רביעי, בן לה שנולד בעת כאן, כן לה ,יותר כמו  המגיע („ÏÚמחלקה

(ÌÈ�· '‚ ˜¯ ˙Â‰Ó‡‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰È‰È˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÔÂ·˘Á ÈÙ הפעם אמרה  ולברכה .אודה , לטובה  אך היה  שנואה  שהיותי

שישתכר  הוא דבר שסוף  ידע  עליו , באים  ומכאוב שנאה כי לאדם  שנראה  מצב שבכל  ללמוד, עלינו  מכאן

מחלקו .יותר 

עד  כן אמרה  ולא ה '', את אודה 'הפעם אמרה  הרביעי בנה  בלידת רק מדוע  לבאר, אמרו עניין, ובאותו 

'חלקה ' אינם לה  שנולדו הראשונים הג' שאף בעצמה הבינה  'רביעי', בן לה שנולד שראתה בעת כי עתה,

בנים  ב' רק  האחרות מהאמהות אחת תלד עתה הרי כי לה, 'ÏÁ˜המגיע  ÌÈ˜ÏÁ˙Ó ÌÈË·˘‰ ·"È˘ ‰·˘Á ‰˙Ú „Ú˘)

(ÔÎ Â�È‡˘ ‰˙‡¯ ‰˙ÚÂ ,˙Â‰Ó‡‰ '„ ÔÈ· '˜ÏÁÎלכן שאת הפעם , בהכירה בניה , מארבעת ואחד' 'אחד כל על הודתה 

מאליו . המובן דבר כל ואין השמים. מן כמתנה קיבלה  כולם

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

על ממקורביו אחד ומינה  למרחקים, ליסע השר הוצרך היום, ויהי חודש , בכל  כסף ' 'רובל  מאות ג' בעד
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ãò ,åéìòî íéøåñééå íéðéã äîëå äîë íéìèáúî
åúåà íéæáîì úåðåøåã øâùì åì éåàø äéäùáìáìáìáì.

חסד גמילות על השכר – כמוך לרעך ואהבת
ממחלוקת והזהירות 

,ïúùøôá(àé ,ì)åîù úà àø÷úå ãâá äàì øîàúå'
àá' ,é"ùøáå ,'ãâìæîåîë ,áåè(:æñ úáù)

æîø íåù åðéà äæã ,àìôé äøåàëìå ,'àì ÷éðñå éãâ ãâ'
äìéôú íåù äæîø àì íâå ,åúãéìá äéäù àãáåò äæéàì
øàáîå ,íéèáùä úåîù øàùá åîë ,íùä äæ úàéø÷á

ò"éæ àçñéùôî á"øøä ÷"äøä(ïúùøôá ,äçîù ìå÷)

äúçôù úà äàì äðúð òåãî ,ãåò äù÷ äøåàëìù
éðôî äúçôù äðúð ìçø àîìùá ,á÷òéì àùðäì

תשלום את השוכרים לכל  העלה  גדול  רשע שהיה ההוא המקורב היהודי, ששכר הבית את ובתוכם נכסיו 

שימתין  היהודי לו  והתחנן כסף , רובל  עשרים  סך ליהודי חסרו  הפרעון יום בבוא זהובים , מאות לחמש  השכירות

מכות  עשרים בשוטים והכהו  בשופו"א, לכך הסכים  לא הרשע אך הסכום , כל  את שישיג עד ימים  כמה לו

הממונה נעשה הזמן במשך אנשים, כמה  לעוד עשה כך מתשלומיו , שהחסיר הרובל  עשרים כנגד - נמרצות

'הממונה', מעללי כל  על  לו  וסיפר היהודי אליו  נכנס  לביתו, השר חזר זמן לאחר לעצמו , חצר וקנה גדול  לעשיר

והמשיך  כסף, רובל  מאה - ומכה  מכה כל  על  לך שיתן עליו אני גוזר עתה - ליהודי לו  אמר בו . בערה השר וחמת

חזר  היא, שלך ממנה  מחצית ומעתה  רובלים, אלפים  ארבעת ששוויה לעצמו קנה גדולה  אחוזה הנה לומר השר

כאב  את מרגיש  אינני כבר הרי ויאמר, ויען היום, רעים  פניך מדוע  ביתו, בני שאלוהו זועפים, ופניו  לביתו  היהודי

עוברת  האחוזה כל הייתה  שאז מכות, עשרים עוד הרשע אותי הכה לא מדוע אני מצטער לכן ההכאות,

ומצטער  דואג הוא ההיא בעת הרי הזה  בעולם  ייסורים  אדם  כשסובל  הנמשל, את חיים ' ה 'חפץ ומבאר לרשותי.

ייסורים של  ושעה  שעה כל  עבור שכר שם ויקבל  הגמול' 'לעולם יבוא כאשר אך כלל , לסבלם רוצה  ואינו  עליהם,

במדרש  כדאיתא עלמא, בהאי שעבר ומכאוב מכה  בכל  ישמח  עלמא בהאי ÈÈÚÂ"˘)שסבל ‡È˘ ˙Â‡ Â�ÈÊ‡‰ '¯Ù È¯ÙÒ)

עולם  ימות Ê)'זכור ·Ï ÌÈ¯·„) טובות כמה תזכרו  הזה  בעולם ייסורים  עליכם מביא שאני זמן כל הקב"ה  להם אמר -

מאתו פרטית השגחה  רק  הוא לו שנזדמן מה  שכל  להאמין הכל  ועיקר הבא'. לעולם לכם  ליתן אני עתיד ונחמות

חז "ל שאמרו  וכמו לטובתנו רק והוא Ò:)יתברך ˙ÂÎ¯·)דעבדין הוא לטב שמיא מן דעבדין .(Ï"ÎÚ)'כל 

עולם' 'סדר בספר איתא נמי ‚Â‡Ò¯È˙)כן ‰ÓÎ ‰Ê· ˘ÈÂ ,·"Ù ÌÏ˘‰ ‡·¯ Ú"„Ò)מתה רחל 'תאומות', היו ולאה שרחל 

שנים . בשבע  אחותה  רחל  על  ימים  האריכה שלאה  נמצא מ "ד, כבת בהיותה מתה  לאה  ואילו ל "ז, בת בעודה 

יעקב  עובד היאך מראות, עיניה כלו  ובהם ומרות, קשות שנים ' 'שבע  לאה  עברה  חייה שבימי שביארו , יש 

מנעי  - אומר הוא בריך וקודשא הרשע , לעשו  להנשא עומדת היא ואילו אחותה, רחל  תמורת אביה את

- לבדך יעקב עם  תהיי השנים שבע  אלו על  כי מבכי, אחותה .קולך רחל חיי על  הנוספים  חייה  שנות בשבע

מהלב. 'הודאה ' ומשנשאל גדולה , הודאה סעודת פעם  ערך זי"ע מפרימישלאן מענדל מנחם  רבי הרה"ק 

הקדושים, מאבותיו בקבלה לו שיש  הרבי להם  הסביר כאן, היה  אחר נס  ולא חולי לא הרי עושה, זה 

לבזיונות  החולי את לו ממירין אבות, זכות או  עצמו  זכות לו  ויש  – מסוכן חולי אדם על נגזר שאם

מחולי  זה  ידי על  שניצלתי נמצא הנפש, עמקי עד נוראות בבושות דהו  מאן אותי ביזה היום  והנה  ובושות,

ואדרבה ממנו, שונה  אינני כי מחוליו, שנתרפא חולה ככל הודאה , סעודת לעשות עלי כן על ומכאוב,

כלל . חליתי שלא ניצלתי אלא מחוליי, שנתרפאתי רק שלא להודות, החיוב עלי מוטל ביותר

בלא  האדם  את שמרפא – גדול  כרופא הריהו  'חולי', ממנו  ומנע  חבירו את שהמבייש  אמרו , זה  לפי

נאמר ועליו  הגוף, וייסורי כאב Ù·.)שום ÔÈ˘Â„È˜)'לגיהנום '.טוב שברופאים

חז"ל  שאמרו עד עצמו, על  הוא מביא נורא שאסון  לדעת לו יש  עצמו המבייש  גיסא, �Ë.)ומאידך Ó"·)

את  יזכור מאד, עד הדבר את ממתיק שהיצר ואף  הבא', לעולם חלק לו  אין ברבים חברו  את 'המבזה

המנהג  היה  וכך מאד, גבוה בבניין חלונות מנקה  היה  פרנסתו שלעבודת יהודי היה פעם  שאמרו, המשל
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äðáà éìåà' åðîà äøù äøîàù ïéðòëå ,äø÷ò äúéäù
,àìà ,êëì äàì äëøöåä íòè äæéàî ìáà ,'äðîî
ãåò ãéîòäì äðåöøá äéäå ,'úãìî äãîò'ù øçà
éë ,êë ìò ììôúäì äìåëé äúééä àì êà ,íéèáù
íéèáù øùò íéðù ÷øù äòãéå íéèáù 'ã äì åéä øáë
,íéèáù 'ã ùé úåäîàäî úçà ìëìå ,á÷òé ãéìåé
úçàì øñçéå íéèáù ãåò äì àäéù ù÷áú êéàäå

,úåäîàä øàùîãñç úåìéîâ äùòî äúùò ïë ìò
,á÷òéì äðúðå äúçôù äøøçùùäæ éãé ìòù éãëá

ìåîâì ãñç úãéî äìòîìî äéìò øøåòúéïéá ãñç

íéøéùòì ïéá íééðòìàá' äàì øîàúå' ùåøéô äæå ,

ãâéãé ìòù ,æîøì ,íéì'ã ìîå'â 'úåáéú éùàø' àåäù ,'
ãâðë äãéî ìòîî äéìò øøåòúð äúùòù ãñç úåìéîâ

äæ ïá äì ãìåðå ,ãñç äîò ìåîâì äãéîâìâìâìâì.

בני ולרצות  לפתות  ישתדל – בנחת  חכמים דברי
בציווי עליהם  לפקוד  במקום  ביתו

,ïúùøôá(â àì)õøà ìà áåù á÷òé ìà 'ä øîàéå
çìùéå ,êîò äéäàå êúãìåîìå êéúåáà
úåëéøàá íäì øéáñäå ,'...äàììå ìçøì àø÷éå á÷òé
úøùò åäîéø ïáìù äîë ãò ,úòãå íòè áåèá
åäååéö êëù íäì øîà åéøáã óåñá ÷øå ,'åëå ,íéðåî
êéøàäì á÷òé êøöåä òåãî ,åæ àéä äìåãâ äéîúå ,'ä

לארץ, שמים בין עצמו  תולה  היה  ו'המנקה' ה'שלייקעס ', בקצות ואוחז  הבניין גג על  נעמד היה  חברו

מהשלייקעס, ה 'תלוי' אחיזת נשמטה חד, יומא הגג, על מחזיק שרעהו ב'שלייקעס' היא אחיזתו  כשכל

והינך  קט  רגע  עוד מצחק' הינך 'מדוע העליון בו  גער לצחוק, החל ה"י, מטה  כלפי ליפול החל וכאשר

עומד  הינך 'פליק' איזה בדמיוני בראותי אני  מצחק ואמר, נענה  מנוחתו, עדן בגן אשר זקנך אבי עם נפגש

'מצחק ' ועוד ומביישו, בחברו  המתעלל - וידידי אהובי ורעי אחי הגגה... אליך שיקפצו  מהשלייקעס לקבל 

הבושה ידי על ב'פליק ' נצבט  שחברו  הדבר שנכון אף כי 'תלוי', שוטה כאותו  ממש הוא הרי מכך, ונהנה 

הבא. העולם  לחיי ישיבנו ומי לנשמתו, כמוות הדבר לו נחשב רעהו  את בביישו הוא אך הצורבת,

ולבנות לג. להוסיף  רצה מהם  שאחד לאחר 'שכנים', בין ונורא גדול סכסוך שפרץ  בארה"ק , שהיה מעשה 

ביניהם . שלום להשכין יכולו  לא הרבנים גדולי ואף  תוקף, בכל לכך התנגדו  והשכנים מגוריו  דירת על

ויעתר  למעונם , השלום  את וישיב השלום ', 'למען שיפעול בפקחותו הידוע אחד מרב ביקשו  כן כי בראותם

הרב פנה מיד המחלוקת, פרשת בכל התיכון' 'הבריח  הוא מי בחכתו העלה  בירורים  אחר הרב, (·ÏÚË')להם

במה הבית בני שמעו אך ויהי הבית, בני עם  הרב דיבר בביתו, היה לא הוא אך דברים', ה'בעל לבית

ממילא  כי הקורה , בעובי תכנסו ולא היקר, זמנכם על  שתחוסו מוטב - לאמר מיד נזדעקו  אמורים , דברים 

פי  שעל  נאמר אם  אף  הרב, להם ענה אופן, פנים  בשום זה לשכן נוותר לא אנו  בעבודתכם, תצליחו  לא

בביתכם ועקתא צרה  איזו  ח"ו  יש האם אתכם , אשאל אחת שאלה אך עמכם, הצדק תורה ' 'דין

מקדש ' 'האיש בפרק  הוא עומד ועידנים  עידן זה כבר אשר בן לנו יש  אכן, הרב, את ויענו ובמשפחתכם ,

בגשם, או  ברוח לרעהו  מעצמו  המוותר של כוחו  גודל  את הרב להם הסביר בפועל , קיימו  לא ועדיין

שאם לי ברור אך מופת', 'בעל  שאינני דעו, להם, לומר והוסיף ומופתים , אותות 'ישועות', לפעול שסגולתו 

פיוס רוח  ביניהם  ועברה  השכנים , לכל  'אסיפה' עשו  היום באותו  מיד פלאות, תראו ביניכם  שלום  תשכינו 

בידיו, שידוכין והצעת 'שדכן' אליהם  פנה  וכבר ה 'אסיפה' נגמרה לא עדיין פלא, זה  וראה  ומחילה , סליחה

הזולת. עבור טבעם את ששיברו בזכות זאת וכל ושידוכין, אירוסין בקשרי הבן בא ימים  ג' ובתוך

נשאל שפעם כידוע  מיוחדת, לזכות הוא נצרך אחרים, עם  חסד לגמול  האדם ביד יכולת שתהא בכדי אכן,

ליום הדבר את ידחו מכספם , וחסד' 'צדקה לעשות כשמתבקשים מה 'עשירים' רבים מדוע  איש ', ה 'חזון

זקוק חסד לעשות או  צדקה  לתת שבכדי איש', ה 'חזון הסביר אין המחרת, שעדיין ופעמים  ל'זכויות', האדם

על עוד ויזדכך למחר, ה'צדקה' לדחות מחשבה לו מכניסים  השמים  מן כן על  צדקה, לעשיית 'ראוי' העשיר

צדקה . מצוות לקיים  ראוי יהיה ואז טובים ', 'מעשים  ושאר תפילה  שמע ', 'קריאת של דאורייתא מצוות כמה  ידי
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äéä ,úåùåã÷ä úåäîàä úà úåöøìå úåúôì êë ìë
áåù' Y 'ä éì øîà äë ,åéøáã úà ãéî ìéçúäì åì

'÷ä 'ä"ìù'ä øàáîå ,'êúãìåî õøà ìàäøåú ÷ìç)

(ã"î úåà ,àöéå úùøô ,áúëáù,íãàì éåàø ïéà éë
äæ ìò íçéøëéù åúéá éùðàî äî øáã äöøéùë

ñðåàá.íäá ìùåî àåäùë óà ,úåúôì ìãúùé ìáà
- øùôàù äî úéìëúá åäöøéù äî ìà íúåà

íîöòî äæì åøøåòúéù éãëáåè øúåé êë éë .
,çøëääå ñðåàä ãö ìò åðåöø åùòéùîäîë äàø

åöøúéù éãë äàìå ìçø íò íéøáã á÷òé äáøä
áåùéù åì äååéö ä"á÷äù ô"òàå ,áì áåèá

åúéáìãìãìãìãìì"æç åøîà øáëå ,(.ë úéðòú)'àäé íìåòì
äð÷ë êø íãà'æøàë äù÷ äéäé ìàåäìäìäìäì.

,êãéàìåøøâéäì àìù úåøéäæ äðùîá øäæéäì åðéìò
ïúùøôá é"ùøá åðéöîãë ,ú÷åìçîä øçà

÷åñôä ìò(àé ,çë)íùéå íå÷îä éðáàî ç÷éå'
åæ úåáéøî åìéçúä - 'àåää íå÷îá áëùéå åéúåùàøî
úàæå åùàø úà ÷éãö çéðé éìò úøîåà úàæ ,åæ úà
.úçà ïáà ä"á÷ä ïàùò ãéî ,çéðé éìò úøîåà
åùòðù 'ñð' ä"á÷ä äùò øáë íà ,àìôé äøåàëìå
ñðä úà íéìùä àì òåãî ,úçà ïáàì íéðáàä ìë

הראויהלד. שההכנה זי"ע  מלעלוב מענדל  אלעזר רבי הרה"ק  של משמו  אמר ז "ל פריינד נטע רבי הגה"ח 

הילדים את להכין בביתו  ולסיוע לעזר לעמוד יום, של בבקרו  שחרית תפילת לקראת - לאברכים 

- תלמודם לבית בביתלהליכתם  לזה נצרכים הכנסת,כאשר בבית מלאכים ' 'לתפוס  האברך ילך ושלא ,

ביתו ... בני את וישאיר

בפרשתן, ענינא בהאי מצינו ÂÓ)עוד ,‡Ï)יעקב בניולאחיו 'ויאמר הם  'לאחיו, ופירש "י, אבנים' ליקטו

גדולים , שבניו  לאב מוסר נמי דרמז  לומר 'אפשר החיד"א כתב ולמחלמה ', לצרה  אחים לו שלא שהיו 

עליהם  עולו כאחים יכביד יחשיבם  אלא ושאננים , שקטים בשלווה, ובניו הוא וישבו 'נוחים' יהיו '.ובזה

(‚"Ó˘ 'ÈÒ ÌÏÂÚ ˙È¯· Ì˘· '‡"„ÈÁ‰ ˘ÓÂÁ'· ‡·Â‰).

אכן להם אומר היה ז "ל שאביו  זי"ע, חיים ' ה'חפץ  הגה "ק של  בנו הכהן לייב אריה רבי סח  בכיבודואכן,

ואביו  אמו  ב'איש אבל  כראוי, נזהרתם ואם עמהם תיראו אב נהג אשר עקב נזהרתם, לא וריע ' ואףכאח

המור... בשמן משוחים  היו ותוכחותיו  דיבוריו 

'וישכם תורה דסיפרה  הא על  בפרשתן, כותב ה 'ספורנו ' ואם', אב 'כיבוד מצוות על לעורר המקום  כאן

ולבנותיו לבניו  וינשק בבוקר אתהם לבן ‡)'ויברך  ,·Ï)'בעיניך קלה  הדיוט  ברכת תהי 'אל  אמרו  כבר - ,

(.Ê ˙ÂÎ¯·),,ספק בלי נפשו' 'בכל בניו על היא אשר האב שברכת  להורות לבנותיו, לבן ברכת סיפר אמנם

יותר  שתחול כאמרוראוי המברך, אלוקים  צלם „)בסגולת ,ÊÎ)תברכך היעוצהנפשי בעבור העצה כן על  .

כי  ממנו , ויתברך אביו  בית אל אחד כל ילך ואלמוני, פלוני במקום וישועות ברכות אחר לתור במקום  -

הכשרים . ישראל  לבני וחומר קל אמורים, הדברים  הכל את לעקור שביקש  הרשע  לבן של ברכותיו על אם 

והצטרכויות  היות אליו, מסורים  שהם ממה יותר לבניו מסור האב מדוע  - העולם מאמר ידוע  אגב, בדרך

נצחיים לענינים  לבנו  נצרך האב אך וכו', ללבוש ובגד לאכול  לחם  – הזה  עולם  עניני הוא מאביו הבן

כפליים . בכפל רבה  לבנו מסירותו  כן על ומשניות, קדיש לאמירת - דאתא לעלמא

זי"עלה . אמת' ה 'אמרי הרה"ק  אביו  אליו  פנה ילדותו  שבשנות זי"ע מנחם ' ה'פני אדמו"ר כ"ק  סיפר

הם  רכים  השמים  הלא לי ותמוה  השמימה ' מגיע 'וראשו הכתוב אמר ÌÈÓÂ)ושאלו , ˘‡Ó ÌÈÈÂ�· Ì‰ ÈÎ)

לומר, כרחך על ואמר, המשיך אלא לענות, אמת' ה 'אמרי לו  נתן ולא נשען, מה ועל  הסולם  עמד והאיך

היו הסולם על  וירדו  שעלו  שהמלאכים  לומר אנו מוכרחים  ועוד מהשמים , יותר וקל  רך היה שהסולם

לייכטער' מער מען איז הימעל'יש  מער וואס 'אז למדים  נמצינו – מהסולם  יותר וקלים ˘ÂÈ˙¯רכים  ‰ÓÎ)

(¯˙ÂÈ Í¯ Ì‚ ‡Â‰ ÍÎ ¯·„‰ ÈÓÈÓ˘Â ˘Â„˜להיות האדם  על  הקדושה במעלות לטפס  בכדי כי כקנה , .רך 



ויצא  - הפרשה  çéבאר

ìò åùàø úà ÷éãö çéðéù ,úåúñëå íéøë íúåùòì
,ò"éæ àðìéååî à"øâä õøúî àìà ,êø øáãêåúîù

ïåãîå áéø,ñð òøàé íà óà Yøáã àöéù øùôà éà
âåðòå êøúåîöò øáùîå äù÷ øáã íà éë ,åìåìåìåì.

ה 'בת הרה"ק של  במשנתו עיון - קדישא  הילולא 
זי "ע עין'

äðäìù àìåìéäã àîåéì äàøðå êåîñ íéãîåò

ò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøäá"é íåéá ìç äéìéã ø"ãîåé)

(åìñëæìæìæìæìåúðùîî íéøéâøâ Y øéòæã èòî äâéöð
ìù åúåáéùçå úìòî øàåáé øáã úéùàø ,äùåã÷ä
úâäðä íãàä ìò äàéáî 'äòðëä'ä éë ,'òðëð'ä
åçéðäì äåöî 'äëåðç øð' ïëìå ,íéîùä ïî íéñéð

äøùòî äèîì(:àë úáù)òéðëéù éãé ìò ÷ø éë ,
åîöò(äøùòî äèîì åîöò óôåëì)íéñéð åì åùòééù äëæé

הדבר לו . על  ומשנשאל  גדולה, אבן שולחנו  על  תדיר מחזיק  היה זי"ע מסיגעט יו"ט ' ה'קדושת הרה"ק 

אביו, של  ה 'שונאים' ידי על  זי"ע לב' ה'ייטב הרה"ק  אביו  על  החלון דרך נזרקה  זו  שאבן אומר היה

בזריקתה, בחלון שנפער מהחור יותר גדולה  שהאבן פלא, דבר לב' ה 'ייטב לו הראה האבן שנזרקה  בשעה 

האבנים 'התחילו  אך החלון, בעד קטנים אבנים הרבה  המתנגדים זרקו באמת כי הלצה ' 'בדרך זאת והסביר

גדולה . אחת' אבן הקב"ה עשאן 'מיד ראשו', את צדיק  יניח עלי - זו  עם זו מריבות

ביוםלז. סעודה  להעורכים  וביותר זי"ע, עין' ה'בית הרה"ק  של ולזכרו לשמו  התקשרו  נפלאות סגולות

אשר  ישראל ' בארץ  אחת ממשפחה לי 'ידוע בספרו מביא זי"ע  מטאהש  האדמו"ר הרה"ק  ההילולא,

למעלה רבתי בישועה נושעו ותיכף  קדישא, ההילולא ביום סעודה  וערכו  ורחמים, ישועה לדבר הוזקקו

הטבע Â·Ú„‰)מדרך ˙„Â·Ú).

ביומא  בשנה שנה  מדי סעודות לעריכת 'קרן' ישנו תובב"א, ירושלים  בעיה "ק אברהם' 'בית בישיבת

ז "ל, גראס שלמה  ר' הרה"ח  ושמו יהודי היה בשנים  עשרות לפני היה , כך שהיה ומעשה  קדישא, דהילולא

שררו ומחסור רעב שכך, ומכיוון מועט , ושכרו רבה  יגיעתו  - זה עסק  ברם, נפט , במכירת התעסק  לפרנסתו

ושפך  הקודש, ציון על שלמה ר' השתטח  זי"ע , עין' ה 'בת רביה "ק של  ההילולא בליל ויהי בביתו, קבע בדרך

יצועו, על  ועלה לביתו  חזר מכן, לאחר השמים, מן פרנסתו  לו  שירוויחו ובתחנונים  בתפילה כמים , לבו  את

בתפלתך  לי הסבת מרובה רוח  שקורת לך דע עין', ה'בת לו  ויאמר זי"ע, עין' ה'בת את הוא רואה  בחלומו והנה 

קברי ‡)על  ,‰Î¯ ÈÁÈÂ '¯Ù ˜"‰ÂÊ ‰‡¯Â Ì¯·˜ ÏÚ ÌÈÏÏÙ˙Ó˘Î ÌÈ�‰� ÌÈ˙Ó‰˘ ÚÂ„È)סעודה ערכת לא מדוע  - אשאלך זאת אך

וערכו יהודים , עשרה כינס הדל , לחמו משארית וקיבץ משנתו , שלמה ר' התעורר תיכף ההילולא, לכבוד

לוטו כרטיס  וקנה  שלמה  ר' הלך היום למחרת הילולא. סעודת נתעשר (È"¯Ë‡Ï)יחדיו  שמממנו עתק בהון וזכה ,

הילולא. סעודות ממנו עורכים  עדיין הזה היום  עצם  עד אשר 'קרן', מממונו הקים  ואף  גדולה, בעשירות

נקברו צפת יקירי של  רובם  רוב תקצ"ז , בשנת בצפת, הנורא הרעש שבעת ומפורסמים, ידועים  הדברים

בבית  עמדו הרעש  שאירע בעת היישוב, מבני 'כעשירית' אם  כי לפליטה נותרו  ולא המפולות, תחת אז 

מדרשא  בבי הנמצאים העם  שכל עין' ה 'בת ציווה מיד דמנחה, הש"ץ ' 'חזרת באמצע עין' ה'בת של  מדרשו 

ואכן  פעל, אשר את לפעול ורגליים ידיים  בפישוט הארץ על  נשכב עצמו  והוא סביבו, ויעמדו  יתאספו 

תחת  המתפללים  עמדו ששם השנייה, המחצית ואילו שמעליו, הגג ונפל התמוטט  המדרש  מבית מחצית

הזה . היום  עצם עד לכל הדבר ונראה תילו, על נשאר עין' ה 'בת של צלו 

בדרך  שלא הדבר שאירע  ראה כי הארץ , פני על  השתטחותו  טעם  עין' ה'בת הסביר מעשה לאחר

הס"מ שיד והבין לדרום, ומצפון לצפון מדרום  נזרקו  אלא כדרכם , לארץ האבנים  נפלו  לא כי – הטבע 

הארץ על השתטח  ולכן ה 'התבטלות', מלבד עצה אין כזה  ובאופן צפת, עיה "ק את להחריב – בדבר

בעל נחש  בדמות לו כשנתגלה  הס "מ, עם כשנלחם יעקב בר אחא רבי שנהג כדרך גמורה', ב'התבטלות

הקרקע על והשתטחויות כריעות ידי על  ראשיו ז' את וערף ראשים, ËÎ:)שבעה ÔÈ˘Â„È˜ ÔÈÈÚ).



ויצא  - הפרשה  èéבאר

íää íéîéá åðéúåáàë ,äæä ïîæáä"ã äëåðç ïéò úá)

(øîåì ìëåðåçìçìçìçì.
ãåòäæ ïéðòá ò"éæ 'ïéò úá'ä áúëäúòå ä"ãá ÷ìá 'øô)

(øåàéáä ìà àåáðøáãë úåéäì ìåëé êéàä ,øàáì ,

בצפת  פשטה השנה בראשית תר"א, בשנת זה היה הרבים, חיי הציל  - זה  צדיק  של  פטירתו  מעשה  אף 

הפילה זו מגיפה  נחלה, כן גם  היה  החולי שתקפו  במי שנגע  מי וכל מרפא, חשוכת ממארת מחלה  - מגיפה 

העיר  לבני הבטיח  פטירתו  לפני ימים, כמה במחלתו והתאבק זה , בחולי נתקף  עין' ה 'בת ואף רבים  חללים

זו '. בעיר מגיפה  עוד תהיה  לא ואחריו הדבר, ממגפת האחרון הקרבן הוא 'כי

כי  צדיקים, של  'הילולא' ענין את מבאר היה זי"ע  מבעלזא המהרי"ד הרה"ק  – דהילולא יומא בענין

בפטירתו השמימה  בעלותו אמנם הארץ , בקרב ונוראות גדולות ישועות לפעול אדירים, כוחות יש  ל 'צדיק'

הצער  להסיר פועל אינו  וממילא הם , רבה  טובה  אלוקינו  מעשי שכל לראות נוכח הוא הרי - הזה מהעולם

פטירתו קודם הבטיח זי"ע  אלימלך רבי הרבי שהרה"ק  המסופר וכפי הזה, בעולם הנמצאים ישראל בני מעם 

ולא  ינוח  לא ערבות לשמי שבעלותו זי"ע , מרימינוב מנדל  מנחם רבי הרה "ק לתלמידו - עלמא מהאי

הרה"ק אליו  נתגלה  זמן אחר ישראל, בני עם ראשי על אז שהיתה  קשה גזירה שתתבטל עד ישקוט

ולכן  המה , 'טובות' הגזרות כל כי כלל , רעות' 'גזירות רואה אינני למרום  משעליתי לו , ואמר בחלום הרר"א

עלמא להאי הצדיק  נשמת יורדת ההילולא ביום  אמנם לבטלה. יכול  אתאיני עיניה לנגד היא רואה ושוב

הרי  לאידך, מרובה..., שאין ... יום לך ואין ביומו', יום 'דבר ישראל בני על  העוברים ומכאוב  הצער כל

כוחה  כן  על  העולם, בזה מבהיותה יותר כוחות  לה  שיש  ונמצא העליון , בעולם כעת הנשמה מקום

הטבע  מדרך למעלה למעלה גדולות  ישועות  לפעול רב  .ומרצה

'דורונות', להעניק המנהג בנישואין והנה נישואין', 'שמחת היא 'הילולא' תיבת משמעות כי אמרו , עוד

חומר  קרוצי של  דינם  גזר את לשנות שיוכל  הצדיק , – ל'חתן' 'דורון' הקב"ה מעניק אלו בנישואין אף 

הצדיק אל ולהתקרב להתחבר היעוצה  העצה כן על  קודם , קרוב שהקרוב מובן אמנם הזה, בעולם  הדרים

ללמוד  כולנה  ועל הציון, על בהשתטחות אם ב'לחיים ', אם  סעודה , בעריכת אם  שלו, בדרכו  אחד כל

האלוקים . הוא ה ' את בהם  ולעבוד בהם  לילך – צדיק  של  מדרכיו 

בזוהר  נקרא הצדיק של  השנה ' ו 'יום  שהיות האומר זי"ע, מפאנו הרמ "ע הגה "ק בדברי מצינו וסמך

בעת  והנה לזה , זה  לדמותם עלינו שומא כן על  נישואין, שמחת נתכנה הכינוי ובאותו 'הילולא', הקדוש

בשום להתעסק  אין שעתה במוחו , דעת מעט אשר כל  מבין – לחופה הכלה  ואת החתן את שמכניסים 

החמורות  בסוגיות שם  ויעסוק שבדור חכם' ה'תלמיד יבוא אם  ואף  הנישואין, בעניני לבד שבעולם , דבר

כי  שם לעסוק  אין דצדיקיא, הילולא לגבי הוא ממש  כן והכלה , החתן מלפני שיעבירוהו  וודאי שבש"ס ,

יומא. בהאי בזכותו  הנשפע  השפע ולקבל בצדיק לידבק יזכה ואז  ההילולא, בעל של במשנתו  אם

הקדוש,לח. ספרו שער באי לכל כידוע  עין', ה 'בת של הטהורה משנתו מעיקרי אחד הוא 'ההכנעה' ענין

שהיה וכמעשה  הרוח , וגסות גאווה של  שמץ מכל  יתירה  וזהירות ההכנעה  אודות לדבר שמרבה 

ונפשם הקהל  כל עמדו לארה "ק בדרכו  הספינה על עלותו  שטרם  'אווריטש', קהילתו מבני פרידתו בעת

לו אפשר וכי בו', 'ולדבקה  הפסוק על  אמרו חז "ל עין', ה'בת להם אמר בו, דבוקים  להישאר בשאלתם ,

וגומל וחנון רחום אתה אף  חסדים וגומל וחנון רחום הוא מה  במידותיו הדבק  אלא בשכינה, לידבק  לאדם

˜Ï‚:)חסדים ˙·˘ 'ÈÚÂ .„È ‰ËÂÒ)- עצמו  בו  כדבוקים נחשבים  אדם של במידותיו שדבקים ידי שעל ומכאן, ,

ממש בי כדבוקים  ותהיו  הזה , היום עד מנעורי בהם הורגלתי אשר במידותי עצמכם  לדבק  תראו  אתם אף 

פנים , אל  הרוח...פנים וגסות  שקר, הרע, לשון  - הם מנעורי ליזהר שהורגלתי והמידות 

אפשר  ואי במאד, נמוך הקדוש ציונו  מערת שפתח ה' עשה כן שעל לומר, נהג רוז'ין בית מצדיקי אחד



ויצא  - הפרשה  ëבאר

êàìî éðôá úåæçì äëæ âìôåî òùø äéäù ,íòìáù äæä
êåúî úåðåéæá éæéá å÷ìçì ìçðù ïååéëî ,àìà ,íé÷åìà
ïéøãäðñá àúéàãë ,åðåúà íò åì äéäù 'íéøáãå ïéã'ä

(ù"ééòå :ä÷),ïëà ,óà øùôà ,åìàë úåðåéæá øçà
íé÷åìà êàìî - åéðéò åîá úåàøì íòìáë àîèì.

ìòêìéù àøåáä íéëñä àì òåãî ,øéáñî äæ éô
÷øå ,äðåùàø íòôá ÷ìá çìùù íéøùä íò
íéãáëðå íéáø íéøù' çåìùì ÷ìá óéñåäù øçàì

'äìàî(åè áë øáãîá)éë - íäîò êìéù åì íéëñä
àäéù éãëáå ,êàìîä úà åúåàøäì àøåáä äöø
,íéøùä éðôá åðùééáú ïåúàäù çøëåä Y êëì éåàø
íéøù éðôá ùééáúé øùàë ìãâú äùåáä éøäå

øúåé íéãáëð.'êàìî' úåàøì éåàø äéäé æàå .

äæáåìùë àîè éôù øùôà êéàä ,éîð øéáñî
íòìáíéùåã÷ä åéðá ,ìàøùé íò úà êøáé

,èòîá ï÷úúð äùåáä éãé ìòù àìà ,íå÷îä ìù
.ìàøùé åîò úà êøáì Y òùø åúåà øùëåäå

ïãéãìäéä ,áòåúîå õ÷åùîä íòìá íà ,øîàéé
êøáì óàå ,åéðéò åîá íéëàìî úåàøì åãéá
ïãéãì øîåçå ì÷ ,äæáúðù øçà ìàøùé éðá úà

'íéëàìî úåàøì' åðéãéáùèìèìèìèì'úåëøá' ìåòôìå
åæéà åðéøáò øçàì òáèä êøãî äìòîì úåòåùéå

äùåáúâéøãîá åðéà åðúàî ãçå ãç ìë éøä éë ,
äùåá åãéì äàá øùà éî ,ïë ìò ,íòìáë äòùøä
ìò ìéâéå çîùé àìà ,ùééáîä úà óøçé àì ,ïåéæáå
íò ìàøùé úà êøáì ,íéîùä ïî åäåëéæù 'äéëæ'ä
ïç íééç äëøáå äáåè íåìù íäéìò òéôùäì ,åáåø÷

,ãñçå(ïáåîë åîöò ìò óàå)îîîî.

åðéúåå÷úåîò úèéìô ìò 'ä íçøéù åðéúù÷áå
,òø ìëî íìéöäì ,ìàøùé úéá
çåë úà åðá ïúéå ,äøùéä êøãá íëéøãäìå
åð÷ìç éçá äøåäèä äðåîàá ÷æçúäì úåáàä

úà òéùåäù éîå .åðáìå åðçåë ìëáå åðøåöúåáàä
íäéðá éðáì äìåàâ àéáéå íéðáä úà òéùåé àåä

.ïîà áåø÷á

אשר  הטהורה  משנתו היא זו  כי קדישא, מערתא לגו הנכנס  לכל להזכיר קומה ', 'כפיפת בלא שם להכנס

ועונה . עת בכל  עצמנו  את ולהכניע  להתכופף - לנו השאיר

התפילה ,לט . בתחילת אברך לו  עומד שפעמים  אמרו, תוכבר עם בבד  נפש 'ובד 'ידיד  באמירת  חילתו

בידו  ה'מלאכים' כל את תפס כבר כי לו נוראות,נראה בבושות וביישו  דהו מאן הגיע ברגע  ובו  ,

מידו , להם  ופרחו התעופפו המלאכים  כל כי ירגיש  עתה אזי אדרבה, באמרו, מכחישו עין ' ה'בת אבל

מלאכים... לראות  ראוי נעשית

מר מ. את ושפך זי"ע , מזוועהיל  שלמק 'ע רבי הרה "ק אל פנימה  הקודש אל  שבא באחד הוה, עובדא

רבי  אליו נענה  קללות, מיני בכל  חברו  את לקלל  החל  דבריו  ובתוך לחייו, לו היורד חברו  אודות נפשו ,

תחת  כן, אם חברך, את מקלל אתה  ולכן לפעול, יכולת בר שהוא פיך, את אתה  מחשיב אם  ואמר, שלמק'ע 

לרווחה מצרה תצא ובזה נפשך, תאווה  אשר וכל נחת ורוב פרנסה  בשפע עצמך' את תברך 'ברך הקללות

וכמה . כמה פי רווחים לעצמך שתעשה  במקום לקללו, רק בפה כחך את לקחת כי לך ומה לאורה , ומאפילה 
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