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לדורות  הזכירה - מצרים ליציאת זכר
באמונה להתחזק 

ïúùøôá(á-à é)äùî ìà 'ä øîàéå'
éúãáëä éðà éë äòøô ìà àá
éúéù ïòîì åéãáò áì úàå åáì úà
éðæàá øôñú ïòîìå ,åáø÷á äìà éúåúåà
éúììòúä øùà úà êðá ïáå êðá

é"ùøáå .'íéøöîáéú÷çéù - éúììòúä.
ò"éæ 'øôåñ í"úç'ä ÷"äøä øàáîî"åú)

(éúììòúä øùà ä"ã'÷åçùä' ìù åúåäî
äðä éë ,íééøöîä ìò ä"á÷ä ÷çù øùà
íéãáò íéøöî õøàá åðéúåáà úåéäá
íááìá úåìòì ìåëé äéä ,òùøä äòøôì
äëë òøéà äî ìò ,úåéùå÷å úåäéîú
úåéäì ,ìàøùé éøåëá éðá Y 'ä íò íäì©

,íééøöîì ãåáòùä úéìëúá íéãáòåùî
íäéðáå íä åøàùéù äàøð äéäù ïôåàá
äòøôì íéãáòåùî úåøåãä ìë óåñ ãò

,íéøöîáìù åéðá éðáî äòøô éøäù ,èøôáå)

øåøà' - íç ìù åàèç ìò ìì÷úðù àåä 'ïòðë'

,(åë-äë è úéùàøá) 'åîì ãáò ïòðë éäéå ...ïòðë

ìù åéðáá ãáòúùî íç ìù åéðáù òøéà ãöéëå

(íùóñëä ìëù äî ìò ,àìôé ãåòå
íéøöîì òéâä íìåòá äéäù áäæäå
åàá ìáú éåö÷ ìëî éøäù ,áòøä úåðùá
úåðùá íùôð áéùäì ìëåà íù úåð÷ì
éë äçôù' ïéòë àåä äæ ìëå ,áòøä

.'äúøéáâ ùøéúàá - äùøôä øàá

íðîàäìâúð 'íéøöîî ìàøùé úàöá'
'ä ÷çù ìåãâ '÷åçù'ù

ù ,íééøöîáíäì äàøäíä åìéàë
,äùòîìå ,íîöòì áø øùåòå ïåä íéøöåà
øùåòäå ïåää ìëù äéä øáã úéìëú
ìàøùé éðá ìù íäéãéì òéâé æìä,
åàöé ïë éøçàå' àøåáä úçèáä íééå÷úå

'ìåãâ ùåëøá(ãé åè úéùàøá)ààààäæ íòèîå .

שגוים א. ומצא  דרכים, לפונדק  פעם שנכנס רשע , עשיר לערל משל המושלים, אמרו

החליט  ויחיד, אחד יהודי נמצא וביניהם ליבם, את וסועדים יושבים רבים

שכן  מכיוון יהודי, לאותו ולהציק להצר בפניו נקרתה 'הזדמנות ' שעתה ברשעותו

נודף  הטוב ריחם אשר יקרים דגים של מנה הסועדים לכל שיגיש המוכר על ציווה

בפינת היושב מליהודי לבד הדג את יגיש ולכולם חשבונו, על מרחקים למרחק

הערלים  ניגשו מכן לאחר תום, עד מהם שאכלו לערלים הוצעו הדגים האוכל, אולם

ניגש  ביניהם עבורם, הדגים על מממונו שהוזיל על לו והודו ישראל עוכר לאותו

הייתה  המטרה שכל מבין היהודי שאין רשע  אותו כראות לו, והודה היהודי גם

מאת ביקש ועתה מכיסו גדול סכום שוב להוציא החליט לו, ולהציק  לו להרע

היושב וליהודי – מטעמים שאר וכל בקר' 'בשר מנת  הערלים לכל שיתן המוכר
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åãáòúùðå ìàøùé éðá åãøé àôåâ
åàöé ãåáòùä øîâáù éãë ,íéøöîì
äìåöîë íéøöî úà åùòéå ,ìåãâ ùåëøá

íéâã äá ïéàù(:è úåëøá)ìëù àöîð ,
àì ìàøùé éðá ãåáòùá íéðô øúñää

íúáåè úéìëúì íà éë äéäáááá.

כעת לבבו, מעמקי לו הודה היהודי וגם הערלים, לו הודו שוב יתן. לא  זוית בקרן

ביותר  גדול סכום הוציא ושוב וכמה, כמה פי ישראל עוכר אותו של קצפו גבר כבר

עתיקי  והמשובחים הטובים היינות  מכל הערלים כל את להשקות  למוכר וציווה

שאל  לבו, מקרב לו והודה הערלים בין היהודי עבר הזאת  בפעם אף אמנם היומין,

בעל  הוא אני הלא וענהו, היהודי שחק דברים, של לפשרן היהודי את  הרשע

גדול  ברווח אותי, ההנית בעצם הערלים את  להנות שהוצאת המעות  וכל הפונדק ,

באם  לו, להרע יכול חבירו שאין אדם כל ידע כך לך ... אודה זאת  ועל מעות, של

כמחזקו  אלא  אינו ממנו לגרוע וישתדל שיציק כמה ואדרבה כך, מקום של רצונו אין

טובה. רוב  לו ומוסיף

אין ב. שלרש עקא  דא  אך לפרקם, הגיעו שצאצאיו מארה"ק , חשוב  ביהודי מעשה

אחיו  ישיבת  מקום אל פעמיו שם ברירה בלית  פרוטה'. 'שוה אפילו בידו ואין כל,

שבאמעריקא  צאצאיו (‡¯‰"·)ורעיו את  להשיא וסיוע עזר ובקש הפתחים על חזר ,

בבקשה  יצ"ו, מאנסי בעיר הדר מידידיו אחד אל פנה הימים באחד והנה בניקל.

ואביון. דל להושיע  כאולם פתוח ליבם אשר יכולת בעלי בתי עבר אל ברכבו שיקחנו

היה  עדיין אך  הגונות , מתנות לו העניקו אשר עשירים וכמה לכמה ידידו לקחו ואכן

החובות . נטל תחת לכרוע מבלי חייו את  להמשיך מאד ניכר סכום לו חסר

בעשיר  פגעו הנזכר ידידו עם יחד מאנסי ברחובות  הילוכו בעת הימים באחד

הגונה, נדבה ממנו ולבקש אליו לגשת  הקודש מארץ  יהודי אותו ביקש ביותר, מופלג

יצליח  לא לעולם כי יתאמץ, שלא לו אמר ההוא הגביר את שהכיר חבירו אמנם

מצבו  את בפניו ותיאר אליו ניגש היהודי אך מעות. ממנו לקבל לביתו אליו להיכנס

אם  כי מעות  ברשותו אין אך  בידו לסייע ברצונו שאכן הגביר לו השיב  הקשה,

העשיר  ענהו לביתכם, אליכם לעלות  אפשר מתי עשיר מאותו היהודי שאל בביתו,

הסעלפא "ן מספר את לי לי (ÔÂÙ‡ÏÙ)הבה הנח כאומר, אליך. אחזור כבר ואני שלך 

היהודי  הבין וכן אלי, לקראך  דרך אמצא  כבר לעזרך  רצון לפני יעלה ואם לנפשי,

פרוטה. שווה אפילו ממנו יראה לא  ושוב לדחותו, אלא אינה העשיר כוונת שכל

והנה  העם, נדיבי בתי אל בדרכם הידיד של ברכבו היהודי שהה היום למחרת

נכנס  דנן היהודי ואילו ביתו, אל ויפן בביתו, מה בדבר ולסייע לבוא  הידיד נתבקש

אחר  ב'רכב'. שלו הטלפון את שכח ירידתו כשבדרך בתורה' לעסוק  המדרש לבית 
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åäæåY 'íéøöî úàéöé øåôéñ' úéìëú
éë ,íéøöîá 'éú÷çéù' øùà úà

äæ ìë äðä(íãåáòùå òáåùäå áòøä)êøà
ìàøùé éðáî äáøäå ,äðù 'ëå úåàî 'âë
åúî óàå åãìåð àìà äáåèä úà åàø àì
àøåáäù òãåé ïéîàîä ìáà ,äòøä éîéá
ìëä äùò àåäå Y 'äéäéå äåä äéä' àåä

,ïåáùç éô ìòúàéöéá øôñì åðéìò äæì

äðåîàä òá÷ú äæ éãé ìòù íéøöî¨©
ìëì ìàøùé éðá ááìá äøåäèä
åòãé äøúñäå ïåéñð ìëáù ,úåøåãä
úåáéñä ìë ááåñî ä"á÷äù øåøéáá
éãéá ïéà äùòî úòùáù àìà ,íúáåèì
äâäðää éëøã ïéáäì 'íãå øùá'
ìëäù ïéîàäì àéä íúãåáòå ,äðåéìòä

ù"áúé åéãñçì úåå÷ìå äáåèìââââ.

העשיר  אותו - אכן כי שלו בטלפון לראות נוכח למסעם וחזרו מביתו הידיד שחזר

העשיר, בפי שהיה מה לשמוע אליו חזר מיד אליו. חזר האתמול ביום פגשו אשר

למשך היה וכך  העשיר, את  להשיג בידו עלה ולא  המועד, את  איחר היהודי אך 

לא שאם מזלו, ביש על מרירה במחשבה היהודי התהלך  אדם בני וכדרך  ימים, כמה

מדבר  היה ברכב  הפלאפון את שוכח היה לא  ואם ביתו, אל פונה הלז הידיד היה

נאה. יד מתת  ממנו לקבל וזוכה הגביר עם

להתפלל  היהודי פנה יורק  ניו אדמת על היהודי של לשהותו האחרון ביום ויהי

העשיר  אל ניגש התפילה לאחר בו, מתפלל העשיר שאותו המדרש בבית 'שחרית '

טשעק  העשיר הוציא תיכף עצמו', את  דולר,˜)(ˆ'Èו'הזכיר אלפים עשרת סך  על

הוא נותן כן על למשפט, יעמוד ספורות  שעות  ובעוד היות  'תנאי', בהוסיפו לו והעניק

המשפט. עריכת בזמן התהלים ספר כל את עבורו ויגיד עבורו שיתפלל הטשעק את  לו

וראו הביטו באמרו, סיפורו את העובדא בעל נתגלהסיים כרעה  שנראה  מה  כי

גמורה לבסוף כטובה  אך  הטלפון, את ששכחתי כך על לבי כאב נוראות שהרי –

הייתי  לא בוודאי שעה, באותה עימו ומשוחח אותו משיג הייתי שאם לראות נוכחתי

רצה  הקב "ה אך  מאות, כמה היותר ולכל דולר עשרות כמה אלא מידיו מקבל

שאשכח  סיבב כן על צאצאי, נישואי שמחת לצורך  לביתי הגון סכום עם שאחזור

לידי  בא  וכך למשפט, עמד שבו היום אותו עד עמו לדבר אצליח ולא הטלפון את 

ביותר. נכבד סכום

בפסוקג. הסתירה את מיישבים זה פי ËÈ)על Ë ÌÈÏÈ‰˙),אביון ישכח לנצח לא  'כי

אם ולכאורה לעד', תאבד עניים אביון תקוות  ישכח  לנצח  הרילא  תאבד, לא

קאי תקוותו עניים שתקוות אלא, לעד', תאבד עניים 'תקוות הכתוב  אומר ומדוע ,

יתן  ואלמוני לשב "ק , 'בשר' לו יתן שפלוני ולבטוח לקוות  – עני של שדרכו שום על

יתן  ומשנהו דפסחא', 'קמחא  לו תתן זאת 'קרן' הבאים, השבועות  ג' למשך  חלב לו
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æ"éôòáåúëä úà ñ"úçä øàáî
(æ-å å÷ íéìéäú)íò åðàèç'

åðéúåáà ,åðòùøä åðéååòä åðéúåáà
åøëæ àì êéúåàìôð åìéëùä àì íéøöîá
.'óåñ íéá íé ìò åøîéå êéãñç áåø úà
'ïååò'å ,'ââåù'á äøéáò åðééä 'àèç' éøäù

'ãéæî'á àåä(:åì àîåé)åðéúåáà äðäå ,
ìò íäì äù÷åä íà óà íéøöîá åéäù
éë íäì äæ äéä àì ,íîò àøåáä éëøã

íàåðàèçàì ïééãò éøäù ,ââåùá -
,åðçðà ìáà ,íúáåèì 'äðëä' ìëäù åàø
àì øúñä úòùá åðúðåîà ùìçú íà

- àìà ââåùë úàæ áùçéåðéååòä
åðòùøäåøçàî ,íòèäå ,ãéæîá

ùåìéëùä àì íéøöîá åðéúåáà

êéúåàìôðúà íðéò ãâðì åàø àì ïééãò ,
úàöì íä íéãîåòù 'ä éëøã ÷îåò éåìéâ

ïë ìò ,äæ ùåëø ìë íò íùîìò åøîéå
óåñ íéá íéíäéøçàìù úåøåãä ìáà ,

íéñéðä ìãåâ úà åòãéå åàø øáëù
íà ,íéøöîá íäéúåáàì ä"á÷ä äùòù
éùå÷ ìë éë úòãìå ïéáäì íäì ùé ïë
äáåèä áåøì äðëäå äîã÷ä íà éë åðéà
äî' ïë íàå ,íäéìò àåáì äáåø÷ù

'éç íãà ïðåàúéãããã.

ïëå'éáö úøàôú'ä ÷"äøä øàéáéáø)

(à÷ðéôñî òìùøòäò"éæ(ùâéå 'øô)

áéúë äðäã(åè ö íéìäú)úåîéë åðçîù'
.à ,äù÷îå ,'äòø åðéàø úåðù åðúéðò

'תלושים' לו יתן זה וכו', וכו' חינם' ב'חצי או בחינם 'כפרות ' בחנות)vouchers(לו

אמרינן, לזה העיר... בקצה אשר מסחר בבית  43% של הנחה לו יסדר ומשנהו פלונית 

לדאגה מקום כל אין כי לך  אביון דע ישכח לנצח לא כל כי לך יספק  הבורא -

ולגבי היא תקוותך צרכיך, הקב"ה תאבדהנ "ל, אלא ישועתך, תבוא משם לא  –

לגמרי. אחר ממקום מחסורו ימלא

כי ד. והבטחון, האמונה קנין את בנפשו לקנות לבו' ל'השים לאדם לו יש אעפי"כ

הוא מקרה אך כי לומר 'תירוצים' ימצא ה' יד את  בעין עין יראה אם אף זה בלא 

על  משה כשהזהיר בפרשתן זצוק "ל מבריסק הגרי"ז של כביאורו לו, בא  ה' מיד ולא

בכורות ' „)'מכת  ‡È)מצרים בתוך  יוצא  אני הלילה כחצות  ה' אמר כה  משה , ,ויאמר 

' משה אמר 'כ וברש"י, ולא  הלילה' פרעה בחצות  אצטגניני יטעו שמא  - הלילה' חצות 

נאמר  שם בכורות' ב'מכת עומדים אנו כי מבהילים, והדברים הוא. בדאי משה ויאמר,

תוסיף' לא  וכמוהו נהייתה לא  כמוהו אשר מצרים, ארץ  בכל גדולה צעקה 'והיתה

(Â Ì˘) ידקדקו שמא רבינו משה חשש ואעפי"כ בהם, המכה ה' יד את הכל וראו ,

חלילה, מקום של מכוחו זה אין ויאמרו ברגעיםב'שעה' מדוייק היה לא הדבר כי

לנגד הנגלה את אף  יראה  לא  מאמין שאינו מי כי שבידם ... השעות  מורה  כפי

מעיניו.עיניו בנסתר אף הבורא יד את רואה האמונה בפלך האוחז שזה בעוד ,



å בא - הפרשה באר

úåðù' åäîåðéàø'åðéàø' ÷ø éëå 'äòø
éøäå äòøä úàåðùâøäåðøùá ìò äúåà

åøîåà åäî .á .éçä øùáá èçîë
'åðçîùøîåì åì äéä 'åðúéðò úåîéë

éë Y åðúéðò úåîéë åðîò 'áéèéä'
èåòéî ÷ø åðéà 'åðúéðò'á ïåøñçä
íéøåñééä øòöä íöò àìà äçîùä

åðà éë ,åùã÷á øàáîå ...áåàëîäå
'ä úâäðä ìëù íéðéîàî éðá íéðéîàî
'äòø' äá ïéàå äëøáå äáåè àìà äðéà

àìà äá ïéà ,ììëåðéàø- äòøäàøðù
äæìå ,åðéìò àåáì úùâøúî äòøù åîë

øîàåðçîùàìååðîò áéèéäéë ,
øáã úéùàøî åðì äúééä øáë 'äáåè'ä

זי"ע אלימלך רבי הרבי הרה"ק עבר שפעם זי"ע  מזידטשויב  מהרי"א  הרה"ק  סיפר

נמשיך מתי עד ואומרת נאנחת הבית  בעלת  את ושמע גלותו, בשנות אחת  באכסניא 

'לאקשין'. לאכול ונתחיל מאכלינו את  נשנה כבר ומתי 'קאשיע ', ויום יום בכל נאכל

'קאשיע' עוד לאכול ישראל בני יפסיקו מתי אכן ואמר, אלימלך  רבי הרבי התבטא

יתחילו  ומתי הגדול, הקל דרכי על להקשות  יפסיקו מתי היינו 'קושיא ', מלשון שהוא

ובשלמות בתמימות שיאמינו קשין', - 'לא  נוטריקון 'לאקשין' של בהנהגה כבר הם

אלוקינו ממעשה דבר להם יקשה ·˘ÁÏ)ולא '¯Ù ‰ÁÂÏ˘ ‰ÏÈ‡).

רבינו משה שביקש הכתוב, את  ביארו È‚)וכן ‚Ï ÔÏ‰Ï),' דרכך את נא 'הודיעני

הקב "ה Î‡)א"ל Ì˘)ביארו ובגמ' אתי', מקום Ê.)'הנה ˙ÂÎ¯·)לדעת משה שביקש

לו  השיבו כך  ועל לו', וטוב  רשע לו ורע  צדיק יש מה 'מפני הקב "ה של דרכיו

מחזה  מחזה אם כי רואה אינו הארץ  על מהלך שהוא  מי פירוש אתי', מקום 'הנה

עראפלאן ידי על לארץ ממעל ועולה רוח, כנפי על המהלך  אמנם הרי (ÒÂËÓ)לחוד, ,

אם  כלומר אתי', מקום 'הנה הקב "ה א"ל כך  כאחד. מחזות וכמה כמה הוא  רואה

פרטים  הרבה עם ארוך  בחשבון דבר כל כמה עד מכאן תראה אזי השמימה תעלה

לא שוב בעולם המתרחש ודבר דבר  בכל יש טובה כמה תראה וכאשר ונידונים,

קושיות . שום לך  יהיו

איד' העכרער 'א  מהו זי"ע  חיים החפץ  הגה"ק את �ÏÚ‰)שאלוÂ ÌÓÂ¯Ó È„Â‰È)השיב ,

מאומה  לפניו מאומה רואה שאינו לכותל, בסמוך העומד לאדם במשל חיים' ה'חפץ 

מביט  הוא הרי הוא, גבוה אדם הכותל בפני העומד האיש אם אולם הכותל, זולת

לענין  הוא כיו"ב  הכותל, של השני מצד אשר המרחב כל את  ורואה הכותל מעל

לפניו נעשה העולם ש'כל פעמים הואככותל הבטחון, שאם בעדו, חשך  ועולם ,'

המכיר  הגבוה כאותו הוא הרי וכנכון, כדת בטחון בעל כלומר – ומרומם נעלה יהודי

ולא – ולברכה לטובה שהכל רואה הוא  אף הכותל, של השני צידו את  גם ורואה

הכותל. של זה מצד הנראה החושך  את רק 
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äòø éë åðì äéä äàøðù íéîéá óà -
åìåë' úîàá äéä øáë æà íâ ,åðúìçð
äîå .'äáåè' ìë åðøñç àìå 'äáåè
åðîò 'ä úâäðäá 'äçîù'ä úà ,åðøñç
äæì ...äòø éðîæë äàøð äéä éë Y

íéù÷áîåðçîù.åðúéðò úåîéë

פרטית  בהשגחה להאמין - תדע למען
המעשה ובכלי בלב ולהשרישה 

áúë'ï"áîø'ä(äùøôä óåñá)ïëìå .ì"æå
íéúôåîá áåúëä øîàéïòîì
õøàä áø÷á 'ä éðà éë òãúøîàå ...

- õøàä ìëá éðåîë ïéà éë òãú øåáòá

,ìëá èéìù àåäù ,úìåëéä ìò úåøåäì
åãéá áëòî ïéàúåúåàä ë"à ...

íéðîàð íéãò íéìåãâä íéúôåîäå
ïîå ...äìåë äøåúáå àøåáä úðåîàá

íéîñøåôîä íéìåãâä íéñðäúàéöéë)

úåëøòî ä"á÷ä ããéù íäá óåñ íé úòéø÷å íéøöî

(õøàå íéîùíéøúñðä íéñðá äãåî íãà
äìåë äøåúä ãåñé íäùääää,íãàì ïéàù

ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá ÷ìç
ïéà ,íéñéð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã ìëá

íìåò ìù åâäðîå òáè íäáåðéìò .'
áèéä íáéùäìå åéøáãá ïðåáúäì

זי"ע ה. סופר' ה'חתם הרה"ק ‰ÌÈ)המשיל ˙‡ Â�Ï Ú¯˜ ‰"„ ,ÔÂ¯„·˘ 'ÌÂÏ˘ È·¯ ˙„‚‰' 'ÈÈÚ)

במשך לו, בדומה מומחה היה לא גלילותיו ובכל פסלים עושה שהיה ל'מומחה'

נראה  שהיה סוס דמות  בידו והעלה סוס של פסל ועשה האיש עבד חדשים ששה

כדי  גביו על וישב העיר ברחוב  ה'סוס' את  העמיד מלאכתו משגמר ממש, כאמיתי

רבתה  מה ידו... מתחת  שהוציא  אומן ומעשה מעבודתו יתפעלו אורח שעוברי

שיש  לבו שם לא ושבים מהעוברים אחד ואפילו לב' על שם איש 'אין כי פליאתו

יש  חסרון מה ידידיו בעצת לדרוש וילך  מאד, עד מכך 'נפגע ' הלה פלא... דבר כאן

שבמעשי  ה'אומנות' לרוב  אדרבה, כי בידך , טעות אוהביו, לו ויאמרו הנכבד... בסוסי

שאין  כדרך להתפעלות, בו יש מקום ומה רגיל סוס כמו הסוס נראה להתפאר ידך

איכא סוסים 'כמה דהרי העיר, ברחוב  אמיתי סוס כשרואים מתפעלים אורח עוברי

עוברי  כל ישתוממו ובזה לשנים, אותו ויחתוך  הפסל את שיקח ויעצוהו, בשוקא'.

וידעו  יכירו אז ורק  לשנים... שנחצה סוס ברחוב שעומד הדבר אירע כיצד אורח

ידיו.... מעשי ואת יגיעתו את ויחשיבו אמיתי, סוס ולא  פסל רק  הוא  שבעצם

בבוקר  – כלל התפעלות מבלי בו מהלכים ואנו ומלואו, עולם ברא הקב "ה והנמשל,

שם  איש ואין בתפארתם השמים צבאות  את  ובערב בגבורתו השמש את רואים אנו

מאד... עד נפלאת  בחכמה מאין יש עולמו את  שברא  לבירה' מנהיג 'יש כי לב  על

את בקע  מכות, בעשר ממצרים הוציאנו הטבע, מערכות שידד הקב "ה, עשה מה

הבריאה  שכל עי"ז שנבין אלא  לא, ותו הבקיעה בעצם שנסתכל כדי לא  אבל הים,

ביבשה  והוליכנו הים את  לנו קרע כמו"כ ה'בורא', את  ונכיר הם ידיו מעשי המופלאה
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íìåòá òáè ìë ïéàù - åðáì úåéîéðôá
÷ã÷åãî ïåáùçá'ä úâäðäá ìëä àìà

åéúåéøáî ùéàå ùéà ìëìååååàéäå .
ä"á÷äù - 'úéèøô äçâùä'á äðåîàä
åìåë íìåòä éðéðòî èøôå èøô ìë âéäðî

.úéìëúå ïåáùç éô ìò åðåöøë

,äðäåøàáúð ùãå÷ä éáúëáô"äòù)

(ãåòå ,úåéäì ä"ã áùéåéâñ àìù

àìà Y 'ä úðåîàá àîìòá 'äòéãé'á
áìä éëëåúá åæ 'äòéãé' ùéøùäì ø÷éòä

äîéé÷ìåäùòîì äëìä'äòøô' éë .
åúæéçà íå÷îù ,øîåìë ,'óøòä' úåéúåà

åúàîåè ìëå ,óøåòá àåäíé÷äì
áìì çåîä ïéá 'äöéçîå äöéöç'

('óøåò'á).ä"á÷äù äðåîàä úòéãéù
äéäéå äåä äéä àåäå íìåòä úà àøá

åáì éëëåúì ñðëú àìææææáøòúú àìå ,

פסל  כאותו הים, בתוך הננו ביבשה שאף עת  בכל שנדע  כדי ליבשת  מים שנהפכה

המכוון  וזה ויתפעלו. יתבוננו יעמדו שהאנשים כדי סוסו את לחתוך  צריך שהיה

שנתפעל  כדי רק  לא הם המפורסמים הניסים כל של דהתכלית  הרמב"ן בדברי

העולם  בזה הנעשה שכל הנסתרים בניסים נכיר כך דע "י אלא  כשלעצמן מהניסים

נעשה. הבורא  בהנהגת 

ילמדו ו. ויום יום שבכל חסידיו את  מזהיר היה זי"ע אהרן' ה'בית  שהרה"ק ידוע

הללו. הרמב"ן דברי את

זי"עז. החזו"א  הגה"ק  ‚)כתב  ·"Ù 'ÔÂÁË·Â ‰�ÂÓ‡') ראובן בחיים רואים שאנו ומה וז"ל.

מוסרי שפתיואיש על הבטחון' ומתעבו 'זמרת  ההשתדלות  רוב את מגנה תמיד ,

ואמנם, פרנסה. אחר הרדיפה ˘)את  „ÂÚ ÏÎ ‰Ê ÏÎ) יחסר לא  ובחנותו מצליח איש הוא 

השתדלות, לרב זקוק ואיננו לקוחות , הבטחון,(ÔÎÏÂ)לו את  אוהב גםהוא הלא  כי

הבוטח ראובן את לראות  פתאום  נפתענו והנה  שוחקות . פנים  לו  מראה הבטחון

כמותו חנות  לפתוח האומר רעהו עצת  להפר  איך  עצתו ואנשי נעריו  עם  מתלחש 

מזה עצב מלא  יהי'והוא פן הדבר לגלות ומתבייש לבו בחביון רק תחילתו ובהיות ,

בהשתדלויות ומתחיל בסופו, הבושה מדת  גם ומאבד הולך מכיריו, בעיני לחרפה

הבושה  ומדת  עקלתון, בדרך  ומתקדם הולך לאט ולאט רעהו , מחשבת  להניא  גלויות

חי, כל לעין שפלות ופעולות נבזים מעשים בגלוי ועושה לבבו, מקרב  תהלך תמס

ולא הימים, לשיחת  ונעשה הפרסום תכלית  מתפרסמת רעהו ובין שבינו וההתחרות 

מעשיו, את  להצדיק  כדי יסודם בשקר אשר ונמוקים טעמים ובודה הכלם. עודידע 

'לשם הוא  רעהו נגד שמתחרה מה שכל לבקרים  חדשים  ביאורים להוסיף  מתחכם

המוסר ... תורת  וע"פ עוד.שמים' עיי"ש עכ"ל,

הלשון כפל את ביאר זצוק "ל מבריסק È„)הגרי"ז ÊÎ ÌÈÏ‰˙)ויאמץ חזק ה ' אל 'קוה
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ה'', אל וקוה Ï·:)לבך ˙ÂÎ¯· 'Ó‚· ‰Ê ÏÚ Â„ÓÚ ¯·Î)'ה אל שהמקווה היא  שהכוונה ,

ש  משלם, לשכרו ה'יזכה אל  וקווה ליבך  אצלו ויאמץ ויגביר לבו את  יאמץ  שהקב "ה ,

לרוב שלימה, מנוחתו אין ה'עשיר' כי דבריו, את  ופירש ית'. בו ובטחון התקווה את 

תענוגם  עם בבד בד הזה עולם קניני כל וכן ממונו, יאבד שמא  - עת בכל טרדתו

'דאגה' כל לו אין הביטחון' ב'מידת המחזיק אך  אדם, של דעתו את הם מטרידים

מידת שמעלת  נמצא  הקנינים. אלו כל את לו שנתן אלוקיו בה' הוא  'בטוח' כי

הבורא בבוא  מעתה, והדומה, העשירות מעלת על בהרבה עולה בהקב "ה הביטחון

טוב  שכר הבוטחיםלשלם ב 'עשירות'לכל להם לשלם לו אפשר אי באמת , בשמו

המצווה, מעצם פחות ששכרם יימצא אז כי פחותהוכדומה מעלה  היא שהעשירות 

ואז מהביטחון  ה'', אל מהמקווים להיות לבו את  ויחזק ה' ש'יאמץ  שכרו כן על ,

כל. לו יחסר לא  כבר בה' בטחונו ידי על כי משלם, שכרו על שבא נמצא

וטרוד  גדול עשיר שהיה - מהנוכחים אחד נענה מאמרו, את הגרי"ז משסיים

ווארט' גוט א 'ס'איז ואמר - ולילה יומם ‡Ì˙¯Ó)בעסקיו ‰·ÂË ‡¯ÓÈÓ) אליו נפנה .

הרבים עסקיך  כל את תפסיק אולי הדבר, הוא  שטוב  כן, אם לו, ואמר (˘Ì˘Óהגרי"ז

(Í˙Â¯È˘Ú,אכן אלא ... ובטחון, אמונה מתוך  העבודה ועל התורה על ותשב הינך ,

בהם מלהאמין רחוק ליבך אך  מה'ווארט', אתה נהנה  ואף דברי עם והכל מסכים –

זצוק"ל. הגר"ח אבי אצל  שהיה מעשה וכדוגמת  יותר... ולא הכסף עד רק 

לאסוף  הקודש מארץ  'משולח' בתור שהגיע אחד יהודי על וסיפר הגרי"ז ופתח

החורף  ימות  כל במשך בריסק העיר בגלילות רגליו כיתת צדקה, צרכי עבור מעות 

בית לעבר פנה נכבד סכום ידו תחת  משקיבץ  הפסח חג לקראת מעות , בקיבוץ 

להוציא משפנה אך החג. לצורכי להם שיהא המעות את  לביתו לשלוח בכדי הדואר

ממנו. נגנבו עליהם טרח שכה המעות  שכל בראותו עיניו חשכו המעות , את מכיסו

לבו  מנהמת לשאוג והחל דינו, בבית  אז שישב  הגר"ח אבי אל היהודי רץ תיכף

והוסיף  ממנו, נעשק ועתה החורף כל עליו שהתייגע  הכסף על וברקים' ב'קולות 

אליו  ניגש הדואר בית  אל שהגיע  בשעה כי אותו, גנב ופלוני פלוני כי לו שנראה

שבידי  הבגד את למדוד תרצה אולי מרוטים, כה בגדים עם תלך  מדוע  לו, ואמר אחד

הגר"ח, לו הורה ממונו. כל את 'נוכל' אותו גנב  בגדו, את  שהוריד ובשעה לקנותו,

שנגנב כסכום לך  ואתן ימים כמה בעוד תשוב שוב מופלג, צדקה בעל כידוע שהיה

על  עלה שאף נכבד סכום לו והביא שפנה מי אל פנה הגר"ח ואכן שהיה ממך, מה

מאיבוד  עשתונותיו שאיבד על מאבי התבייש משולח אותו והנה לכן. קודם בידו

שלא יבין הרב שכבוד והסביר, פתח לכן בעיניו, ערכו נפחת שמא  חשש וגם הממון,

סוחר  לאותו להאמין ושוטה פתי שהייתי כך  על אלא הממון, איבוד בעבור צעקתי

וגזלן... גנב  אם כי שאינו לחשוב דעתי על העליתי ולא  בגדו לי למכור שברצונו



é בא - הפרשה באר

åîã úéöîúá äðåîàäççççúàéöé' éäåæå .åæ 'óøòä' úôéì÷î àöðù - 'íéøöî

אמר  וחשוב , הגון כאדם שיראה בכדי פנים מעמיד רק  משולח שאותו שהבין הגר"ח

חתום  כתב  - 'הורמנא ' לך ונכתוב  דיני בית  חברי עם אשב  הדברים, פני הם כך אם לו,

להשיג  טרחתי אותן הרבות המעות ואת  משכיל, איש אלא שוטה שאינך  תורה כדת

מה  'אבל - המשולח שאג מיד לכך ... הצריכים ויתומים אלמנות  לכמה נחלק  עבורך

שהנך 'אומר' אתה העשיר, אל בפנותו הגרי"ז סיים - אתה אף  כך  הכסף'... עם יהא

מוכן  אינך זאת  עם יחד אך בה', הבוטח אלא  אינו ביותר המאושר שהאדם מסכים

כספך ... על זה כהוא חלילה Â)לוותר ˙Â‡ ÔÂÁË·Â ‰�ÂÓ‡ ,‰¯Â˙‰ ÏÚ ÈÂÏ‰ „"ÓÈ¯‚‰ È¯ÂÚÈ˘).

שעבוד ח. תחת ישראל בני כשהיו מקדם לימים רק אמורים שהדברים תאמר ואל

במדרש שאמרו וכמו הזה, היום עד שייך מצרים' 'גלות ענין כי ·¯"¯מצרים, 'ÈÈÚ)

(„ ÊËהגלויות כל  שורש הוא מצרים וכןגלות הגאולות, כל שורש  מצרים  גאולת

(:ÊÈ˜ - :ÊË¯ ·"Á ˜"‰ÂÊ)זה ובכלל שהוא. היצר ממשלת תחת  שלו ו 'מצרים' איש איש

בגשם או  ברוח 'פרעה' של  מקומו  �È)ממלא · Ú„Â ‰"„· ËÏ 'ÓÚ Ì"·Ó¯‰ ˙Â¯‚È‡ 'ÈÈÚ),

לאדם  בהמה שבין וההבדל הנפק "מ כי זי"ע מאיזביצא  הרה"ק של ביאורו ידוע והנה

של  ראשו משא"כ מגופה, גבוה ואינו ולמטה מצווארה נמשך  ראשה שהבהמה הוא

האד  של מעלתו כל כי בזה והרמז מגופו, למעלה ועולה מתנשא ב 'דעת'אדם היא ם

בזה  תכליתו להשיג תוליכנו בשכלו האדם הבנת  כי – ומוחו בראשו אשר ושכל

– המעשה כלי ושאר ללבו מוחו בין מחיצה עושה בעצמו הוא  אם אמנם העולם...

כ'בהמה' האיש זה נחשב שוב  ומוחו שכלו הבנת  עפ"י למעשה הנהגתו תהא  שלא

עשותממש עליו המוטל  את ומבין גופו  מעל  'גבוה ' שראשו  בזה יש רווח  מה כי

גופה ... נטיות אחר ההולכת כבהמה הנהגתו כל  בפועל  אם

ÌÈÈ˜Ï ˜ÈÙÒÓ ‡Ï ,¯ˆÈ‰ ‰Ê ‰Ú¯Ù ˙Ï˘ÓÓ ˙Á˙ ‰Ó˘�‰Â ˘Ù�‰ ˙ÂÏ‚ ÔÈ�ÚÏ ¯Ó‡ÈÈ ÔÎÂ) יבין ולבבו

˘ÓÓ ÏÚÂÙ· ÌÈÈ˜È ‡Ï‡ לו ורפא ÌÈ¯ˆÓושב ˙ÂÏ‚ ˙‡¯˜� ÔÎÏÂ ,Â˙ÚÈ„ÈÂ Â˙�·‰ È"ÙÚ ‡‰˙ 'Â˙‚‰�‰'˘ ,

Ì„‡‰Â' ÔÂ˘ÏÓ '˙Â¯·Á˙‰' ‡Â‰ ˙Ú„ ÈÎ ,'˙Ú„‰ ˙ÂÏ‚' ידעÌÂÈ˜Ï ÁÂÓ‰ ˙ÚÈ„È ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ‡· ‰Ú¯ÙÂ ,'

' È‰ÂÊ Ì�Ó‡ ,ÏÚÂÙ· ÌÈ¯·„‰ יציאתÚÙ˘· Â�ÓÁ¯ÈÂ '‰ Ï‡ ·Â˘�Â ,‰Ú¯Ù Ï˘ ÂÏÂ˜Ï ÚÓ˘� ‡Ï˘ - 'ÌÈ¯ˆÓ

.(È„ ÈÏ· „Ú ‰Î¯·Â ‰·ÂË

רבינו  ילמדנו זי"ע , מצאנז חיים' ה'דברי הרה"ק את הרופאים אחד שאל פעם

'גשר', בבניית מתעסק הנני חיים' ה'דברי ענהו הרבי, של עיסוקיו הם מה –

ליבו  אל ממוחו גשר בונה שהוא הד"ח לו ביאר דבריו, לפשר הרופא ומשתמה

(Û¯ÂÚ‰ ÏÚÓ)יהא הוא שאף לבו, תוככי אל במוחו אשר הידיעות כל את  לחבר -

ית"ש. לעבודתו משועבד
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äðåîàá åðúòéãé ìëå ,íìåò úåøçì
ìë úåéäì åðáìì áèéä áèéä ñðëú

.ïîåà úðåîà éô ìò åðéúâäðä

äæåúåöî' úðååë éîðúøéëæúàéöé
àìù 'íéøöîïåøëæá ç"ãé àöé

äôá äøéîàá åà åçåîá,àì åúå àãéøâ
àìàåáì ìà ïúéíéñéðä úà øåëæì

íãé ìòù ,íéøöî úàéöéá åéäù íéìåãâä
àåáé äæáå ,úéãéîúä åúçâùä äøøáúð
äðåéìòä äçâùäá äîéîú äðåîà éãéì

íéùòîä ìëì äùåòå äùò àåäùèèèè.

אצל  'רפואה' פרקי שלמד ביהודי מעשה זצוק "ל גאלינסקי יעקב  רבי הגאון סיפר

אדם... של בגופו שנתפסו והשדרה הגב את  משחררים כיצד – ביוהנסבורג הנכריים

נוסע הינך אה, ואמר, בירכו הקודש, לארץ בעלותו הנכרי מ'רבו' להפרד משבא 

יהיה  שם כי מאד, טוב היהודים, בחומש למקום כתוב  ראיתי כי בהרחבה, פרנסה לך

עורף' קשי 'עם Ë)שהם „Ï ˙ÂÓ˘)העורף להם  'נתפס ' פעמים  היהודי והרבה לו אמר ,

(È¯Î�‰ Ï˘ 'Â˙Â¯Â·' ˙‡ ÔÈ·‰˘) יועיל לא  הלזה עורף' ל'קשיות כי מע"כ, דיבר הבל דברי

לרפאותם... שבעולם רופא  אף

טוב,ט . בכל מלא  ארמון לו שהיה אחד לעשיר משלו נשא  זי"ע  חיים' ה'חפץ הגה"ק

מזמרת שהיתה ביותר חכמה ציפור לו היה כן כמו מחמדים, וכולו ממתקים ַָחיכו

בכל  עמה משתעשע  והיה משמר, מכל עליה שומר היה והעשיר וזמרה, בנעימה

והעמיד  עסקיו, לצורך תבל ברחבי ארוך  למסע  לצאת  גביר אותו הוצרך  לימים יום.

העלה  העשיר חפציו, וכל הבית  שלמות על המשמר על לעמוד ממשרתיו אחד את 

המשרת ויזכור ידע למען - הבית  ועניני חפצי לשמירת הנצרך כל את  הכתב גבי על

ציפורו  עניני כל את לו כתב חביב ואחרון ביומו, יום מדי יעשה אשר המעשה את 

ה'פיתקא' את  שיקרא עליו ציוה הדבר ולחיזוק וכו', מאכלה סדר היאך - יקירתו

ממסעו  העשיר כשחזר עליו. מוטל אשר כל את  ח"ו ישכח לא למען ביומו יום דבר

על  צערו גבר וביותר ועמורה, סדום כמהפכת  כולו הבית את בראותו עיניו חשכו

בו  ויגער למשרתו האדון ויקרא  משתכחין'. ולא  דאבדין על 'חבל – שמתה הציפור

שמתה  עד החיה הציפור את  האכיל שלא  מה על ובפרט הבית , את שהזניח על

ובכל  ציוויתני', אשר ככל 'עשיתי כי תלונותיכם עלי לא  לאמר המשרת  נענה ברעב.

קראתי  אחר דבר לאיזה אפנה טרם אני' 'מודה אמירת לאחר תיכף יום של בוקרו

פיתקא . בהאי הנכתב כל את רב בדקדוק  התיבות  בהבעת רב בעיון

יציאת ומזכירין יום בכל שמע  קורין שאנו בעת  - נדמים אנו המשרת  כאותו

יציאת להזכיר הציווי כוונת  אין כי הדברים, במהות  מתבוננים אין וכלל מצרים,

לעד. העומדת טהורה באמונה הלב את  לעורר אלא  גרידא, בפה מצרים
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ע"י - בישועתך לבי יגל בטחתי בחסדך 
ויצא  רע מכל  ינצל והבטחון  האמונה 

ממצריו 

ïúùøôá(âé áé)íãä úà éúéàøå'
åðéáø áúë ,'íëéìò éúçñôå
àìå óâðä òðåî íãä ïéà' .ì"æå ééçá
,áåúëä êãîéì ìáà .óâðä àéáî åúòéðî
äîìù äðåîà ä"á÷äá ïéîàäù éî éë
úîéàì ùùç àìå åðåçèá åá äìúå
úáòåú àéñäøôá çáæå ,åúøæâå äòøô

íéøöîìù íäéìéìà úà åáéø÷ä çñôì àìä éë)

(íéøöîäúåæåæîä ìò çñôä íãî ïúðå
çèáå ÷éãö äæ éøä ,óå÷ùîä ìòå

- ä"á÷äáïî åéìò ïéâéù àåä éåàø
úéçùîäå óâðä'éééé,ãîìð ïàëîå .

éìáî åðåöø íéé÷îå 'äá çèåáäù
íöòá éøä ,ïîæä éòâôá áùçúäì
,åãòá ä"á÷ä ïâéù éåàø äùòð ïåçèáä

òø ìëî åäìéöéå 'ä åäøîùéàéàéàéàé.

æ"éòëò"éæ 'úîà úôù'á ãåò åðéöî
(ç"îøú àá)åðì íéã÷ä ä"á÷ä

úåéäì íùî åðìàâå íéøöî úåìâ
ïéøåñéä íå÷îá íéøöî úàéöéá øåôéñä

øåáòì íãàä ìòùì"æç åøîàù íùëå ,
(:é÷ úåçðî)äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë'

ה י. כתב  בפרשתןוכן È‡)ספורנו ·È).וז"ל חגורים...' מתניכם אותו תאכלו 'וככה

מתניו וישנס כעניין לדרך, מזומנים - חגורים ÂÓ)מתניכם ÁÈ ‡ ÌÈÎÏÓ).להורות

בבית בעודם  לדרך עצמם מכינים  בהיותם  יתברך, בקל  מסופק בלתי ביטחון על

עכ"ל.כלא ,

תשלוו יא. שעה ובכל עת בכל עמו נמצא שהקב"ה ברורה בידיעה האדם כשידע

ביארו ובזה ··Ú‰"˙)נפשו, ÔÎÂ .„Ï ˜"‰ÂÊ 'ÈÈÚ)' למשה הקב"ה אמר אל באמדוע 

' אמר ולא ה'לך פרעה' אמר כך  כי פרעה'. כשתיכנס באאל ואף פרעה, אל עמדי נא 

אתה אין הרשע, פרעה אצל האריות גוב אלא הולך לתוך אליו, כי באמעמי עמדי,

עמך . אני שתלך  מקום בכל

בפרשתן כתיב דהנה רמזו ÊÏ)ובזה ·È)סוכותה מרעמסס ישראל בני כששויסעו

אלף אומרמאות הוא  למצרים ובירידתם מטף, לבד הגברים ÊÎ)רגלי ÂÓ ˙È˘‡¯·) כל

מצרימה הבאה יעקב  לבית  שמעוני'שבעיםהנפש ב'ילקוט ואיתא  ,(·�˜ ÊÓ¯ ˘‚ÈÂ)

שבעים, למנין להשלים אחד להם חסר למצרים השליםשבירידתם כדכתיבוהקב "ה 

(„ ÂÓ ˙È˘‡¯·) אלף מאות  שש למנין אחד חסר ובעלייתם מצרימה' עמך  ארד 'אנוכי

השלימו ואורחות(˘Ì)כדכתיבוהקב"ה עצה למדנו מכאן עלה'. גם אעלך  'ואנוכי

כל  לו מתאים לא  שה'חשבון ' פעמים – האדם ומאורעות מקרי בכל גם כי חיים,

ÔÂ·˘Á)כך  ¯Ú„ Ë˘È� ÒÚÙÚ ËÓÈË˘'Ò)יתיישב והכל הקב"ה את לחשבון שיכניס עצתו

בשלום... וינוח
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'äìåò áéø÷ä åìéàëúåéùøôá àåä ïë
íäá ÷ñåòäù íéøöî úàéöé éøåôéñ

úåìâä åéìò øáò åìéàëøîàéé ïëå .
,íåéäë åðà åðøåãì ãò íìåò úåøåãì
,åéìò äàá äøöù ìàøùéî íãà úåàøá
àìéîîå ,úåéùøôä åìàá ïðåáúéå àø÷é
øèôéå ,úåìâä úà øáò øáë åìéàë áùçé
,øáãä øåàéáå .øòöä ïîå äøöä ïî
åðáìá íéòèåð åìà úåéùøôù ïååéëî
øéôù äðåîà çëá éøäå ,äðåîà

àîìò éàäá íãàä ééç úà ÷éúîäì.

éìåàåúôù'ä ÷"äøä éøáã åøàåáé äæá
ò"éæ 'úîàä"ã ã"ìøú àøàå)

(éúàöåäå...éúç÷ìå éúìöäå éúàöåäå .ì"æå
,àéöåîä 'ä éðà éë íúòãéåìë éë åðéàø

'äù òãéì äéä íéøöî úìåàâá ïåöøä
íùî åðàéöåä êøáúéøåëæì ïéëéøö ïëìå

úîàäå .íéøöî úàéöé ãéîúúò ìëá éë
ìàøùé ùéà ìëì 'íéøöî' ùéãçà ìë)

(äéãéãáúàéöé íåé ìëá ïéøéëæî ïëìå
,íéøöî'äù ïéøëåæå ïéòãåéù äî éôëå

ìòåôá úåéäì êéøö ïéà åðàéöåä êøáúé
øöéîä êåúéë(÷ø)çëåù íãàùë

'åë éãé íöåòå éçë øîåì äàâúîåíéøáã)

(æé çäàøéù - øöéîá åàéáäì ïéëéøö æà
íéøöî úàéöé äðäå .êøáúé 'äî ìëä éë
àøîâá áåúëù åîë úåøåãì äðëä äúééä

' ïåùìùàéöåîäàáäì ìò ììåë 'íëúà
úàéöéù ùåøéô ,òîùî àø÷éòî íâå
íãàäù äî éôëå ,úåøåãì äéä íéøöî
åìöà øøåòúî ïë íéøöî úàéöéá øëåæ

ïîæ ìëá íéøöî úàéöéâäåðä 'íéøöî'á åðééä)

(äæä ïîæá äéáâ êééùå åìöàì"ëò ,(ãåò ù"ééò).

אדם  בבין  הזהירות  – והנעימים הנאהבים 
טוב ועשה  מרע בסור לחברו 

ïúùøôáêùåç úëîá øîàð(âë é)àì
åî÷ àìå åéçà úà ùéà åàø

åéúçúî ùéàéùåãéçä ÷"äøä øàéáå ,
ò"éæ í"éøä(í"éøä éèå÷éì)éëêùåçäéëä
ùë Y ìåãâåéçà úà ùéà åàø àìY

áéèéäì åøéáçá ïðåáúî åðéà ùéàùë
åìáéáéáéáéåøæòì åà ,ááì áåèå úåãçà êåúî

ù àìà ãåò àìå .äøö úòáåî÷ àìå
åéúçúî ùéàíéãáàî íîöòì óà Y

.ò"ì íúîå÷ú

אשר יב. גריסין מעט מאכלו כל היה זי"ע אריה' ה'שאגת הגה"ק של 'גלותו' בשנות

את לו שיבשלו מבקש היה בואו מקום ובכל בצקלונו, תדיר עמו לוקח היה

‡È˘)הגריסין ÏÚ ‰Ê· ÍÂÓÒÏ ‰·‡ ‡ÏÂ ,'Ì"ÂÎÚ ˙‡Â·˙'· ‰Ê· ÂÏÈ˜‰˘ ÈÓ ÂÈ‰˘ ,'˘„Á' ˘˘Á È�ÙÓ).

העניים, כל עם יחד והתיישב השמחה להיכל נכנס לחתונה, איקלע  הימים באחד

אוכל, אינו מדוע  ישאלהו השמחה' ש'בעל והמתין לפיו, מאכל דבר הכניס לא  אך 

שיבשל  מאתו יבקש הסעודה אז כל במשך  אמנם, שבצקלונו. מהגריסין מעט עבורו ו

הכסף, מכלי אחד שחסר ומצאו בדקו הסעודה משנגמרה מידי. ולא  שאלוהו לא
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דבר  הכניס ולא הסעודה כל ישב מדוע  באומרם, הילך, אותו על החשד נפל מיד

הגניבה, על שיודה והכוהו תפסוהו בגניבתו, עסוק שהיה בגין הנראה מן לפיו, מאכל

הכתוב  את  אריה' ה'שאגת ביאר שעה È‚)באותה ‡Ï ÌÈÏ‰˙)מלב כמת 'נשכחתי

הנה כי אובד', ככלי מלבהייתי כמת  ואפילו נשכחתי לגמרי, ממני 'שכחו' מתחילה

מתי אמנם אכלתי, לא  ומדוע אכלתי האם בשלומי, שאל לא מתי הייתי אחד -

כאשר 'אדם', איזה כאן שיש ולראות להכיר שהחלו לאיש אובדנהייתי -ככלי

הכלי. שנאבד בעת

הפסח, חג בפרוס זי"ע  מלעלוב דוד רבי הרה"ק לפני ודל עני יהודי ניצב פעם

המצות את הרה"ק  לקח מיד לפיו, מאכל דבר בא לא רב זמן זה כי על בפניו ותינה

שאכל  עני לאותו מטעמים מהם והכין מיוחד, במקום לו מונחים שהיו השמורות

מאד  לה היצר הדבר בנעשה, והבחינה מחוצות הרבנית שבה בינתיים לבו. וחי

ביגיעה  הרבי עמל עליהם השמורות המצות את העני קיבל מדוע הרבי, את ותשאל

בפסוק שמורות' 'מצות  ענין בתורה כתיב  היכן לה, ואמר הרה"ק  נענה עצומה.

ÊÈ)בפרשתן ·È)'המצות את  ÁÏ:)'ושמרתם ÌÈÁÒÙ) ג"כ למדו הפסוק מאותו והרי .

תחמיצנה' אל לידך הבאה ·‡)'מצווה ‡˙ÏÈÎÓ)זאת חז"ל דרשת  קיימתי כן על ולא,

האביון  לפי המצות  את לתת  מיהרתי אלא  המצווה  את  למדים החמצתי נמצאנו .

כל את  לרעהו איש לתת מהי... לזולת  והטבה המידות  עבורנו...השמורעבודת 

היה  לא ולומד, הק ' בחדרו יושב שהיה שבשעה זי"ע איש' ה'חזון על מסופר

שהיה  בעת  מקום מכל עיונו. על מכבידים היו כי עיניו על עיניים הבתי את  מרכיב

לובשם היה עיר של ברחובה �ÂÈ)הולךÈÚ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙Ú„· ‰˘ÚÈ ÌÂ¯Ú ÏÎ˘ ,‡ËÈ˘Ù Ô„È„ÏÂ).

כשיעבור  אחיו' את איש ראו 'לא  על יעבור שמא  חושש שהינו הנהגתו, מבאר והיה

לא יראהו לא עיניים הבתי את  לו שאין ומחמת  לשלום בראשו לו ויניד יהודי לפניו

דעתו. תיחלש וח"ו שלום, לו יחזיר

בענין יסופר אחיועוד את איש קליערס ראו משה רבי הגה"צ שכיהן בימים -

היה  הכולל שמצב זמן היה האברכים, כולל בראשות  ועמד טבריה בעיה"ק  כרב זי"ע 

משכורתם את  התורה עמלי האברכים קבלו לא השנה מחצית ובמשך (˘Î¯קשה,

(‰ÏË· באחד כמותם. משה רבי ואף משכורתם, את קבלו הכולל על הממונים רק ,

שהאברכים  זמן כל עליו, ופקד המעות , חלוקת  על לממונה משה רבי קרא  הימים

הבעל"ט  החודש בתחילת ואכן, תיתן. לא משכורתי את אף משכורתם מקבלים אינם

ותבוא שעות  כמה חלפו לא  משה, ר' של ביתו אל הסכום עם השמש הגיע לא

לחנווני  לשלם מעות חייבת הנני בטענתה, ציווה, שכך  על בקובלנא  הרבנית  אליו

'חיים  המתמיד לאברך אף לה, ואמר משה רבי נענה המלאכה, בעלי ולשאר

והנה, חובותיו. לבעלי גדולים סכומים כבר חייב  הוא  ואף בביתו, די אין לובלינ 'ער'
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éëéôë ,ìàøùé éðáì äéåàøä äâäðää
íéøôñá åøàéáùç"çä áéçøî ïëå)

(ä"ô äðåáúä øòùáãçà ìë êéøöù ,
ìòù åîëå ,åäòøì åúáäàá úåáøäì
ãåîéì ãéîú àöîé åéúåðåøñç ìòå åîöò
ïéà òåãî øéáñäì Y äøùé äöéìîå úåëæ
õøúé êë ,õøàä ìëá åäåîë ÷éãö
øîàðù äî íéé÷ì ,åøáç ìù åéúåðåøñç

ùîî êåîë ,'êåîë êòøì úáäàå'âéâéâéâé.

ãåòåáúëãë åúìåæ úà áéùçäì åéìò
ò"éæ õéøà÷î ñçðéô éáø ÷"äøä

(èù êúåìòäá ,íìùä ô"îà)ãçà ìëá éë
äî ,ø÷é øáãå äùåã÷ ùé ìàøùéî

åúìåæ øçàá ïë åðéàù.

מחבב הקב"ה – להם נודעת יתירה חיבה 
בימי בפרט להם ומצפה  בניו את 

מצרים  יציאת זמן  השובבי"ם

äîìãåâá åðéöî Y 'ä êéùòî åáø
úà ä"á÷ä áäåàù äáäàä ó÷åúå
ùøãîá àúéà .ìàøùéî ùéàå ùéà ìë

(ä èé ø"åîù)êì åì øîàå äùîì 'ä àø÷'
àì ïäî äáøäå ...ìàøùé éðá úà ìåäîå

ל  אל להבין אוכל לא  בביתי המזג יחסר שלא זמן של כל צערם את  ולהרגיש בם,

ארגיש  ולא אבין לא  קשות יתאונן מהם אחד שאם אלא עוד ולא  התורה, עמלי

שגם  עד המעות  את  לקבל ברצוני אין לכך מדבריו, אפגע  אף ואולי כאבו, את ַָעמו

יקבלו. הם

הרכבת אל עלה שפעם מספרים זצוק"ל ממיר הגדול ירוחם רבי ובעלותו (·‡Ô)על ,

היה  לא  וכבר מרגליו, אחת נעלו נשמטה הדלתות  נעילת  בעת הרכבת  מדרגות  על

אשר  את ירוחם ר' תפס ברגע  בו לנסוע , הרכבת  שהחלה כיון ולקחתה לחזור יכול

את הרי - לסובביו בהסבירו לחלון, מבעד והשליכה השנית נעלו את  חלץ נעשה,

השלכתי  לכך לפליטה... שנשארה הזו בנעל אעשה ומה הפסדתי, כבר הראשונה הנעל

השנית ... את  כן גם ימצא הראשונה הנעל את ימצא אשר והמוצא אותה, גם מיד

הנעל  את  להשליך - כזו גדולה ל'השגה' מגיע  היה אחד כל כי אמרו, וכבר

נפשו  בהרגיע דרך  כברת  לאחר רק זאת  'משיג' היה הוא אך המוצא , למען האחרת 

מתוך לחיות הייתה מהותו שכל ירוחם רבי אך  הנעל, מאבידת לו שהייתה מהבהלה

להציל  היה יכול שעדיין בעת  כמימרא ברגע  זאת  'השיג' כן על הזולת על מחשבה

רעהו. למען משהו

ז "ל  מאמרם על אמרו המליצה  בעלי ממון, בעסקי אמורים  הדברים בייחוד 

(‡ „È ¯"ÂÓ˘)מכסה והממון הדינר  עובי אכן, כי ואמרו דינר , כעובי היה  שהחושך

ובצרכיו ברעהו איש יראו  שלא  העיניים  .את 

'יראתיג. קונים כיצד עצה לתת בידי אין אומר היה זי"ע מלעלוב  דוד רבי הרה"ק
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ä"á÷ä øîà ,ìåîì íäéìò íéìá÷î åéä
äùòù ïååéëå ,çñôä äùòéù äùîì
òáøàì ä"á÷ä øæâ çñôä úà äùî
úåôðë òáøàá åøæéô íäå íìåòä úåçåø
óãåð äéäù 'éìö øùá' çéø úà õøàä

øîàðù ,çñôä ïáø÷î(æè ã íéøéùä øéù)

êìåä åçéø äéäå ,ïîéú éàåáå ïåôö éøåò
ïååéëå .íåé íéòáøà êìäî ÷çøî éãë
çñôä øùáî ìåëàì ìàøùé éðá ååàúðù
äù÷áá åì åøîàå ,äùî ìöà åñðëúð
íà - íäì øîà ,êçñôî åðìéëàä êîî
ãéî ,ïéìëåà íúà ïéà ïéìåîéð íúà ïéà
íãá çñôä íã áøòúðå ,åìîå ïîöò åðúð

,äìéîäãçà ìë ìèåðå øáåò ä"á÷äå
åëøáîå å÷ùåðå ãçàåøîàðù ,ìà÷æçé)

(å æèúññåáúî êàøàå êéìò øåáòàå'
.'äìéî íãá ééç ,çñô íãá ééç 'êéîãá

,äúòåììä ùøãîä éøáãá àð åðéá
åàá àì äùî ìà åàáù ïúåà ìë éøäù

(íîöò ìåîì áåèä íðåöøá äéäù øçàî)àìà
åì ååàúðå øùáä çéø åçéøäù øçàî,

ë"ë ä"á÷ä íäá çîù ë"éôòàåãò
äáéçá å÷ùåðå ãçàå ãçà ìëì ïìèðù

äøéúéäôöî äîë ãò äàøð ïàëî ,
Y àåä øùàá ìàøùé øá ìëì ä"á÷ä
úåòåøæá åìá÷é ãéî áåùé íà

úåçåúôãéãéãéãé.

ïëàåìàøùé éðáî äîùðå äîùð ìë
äéä êëå ,êåøò ïéàì äáåùç

ïúùøôá ò"éæ ï'éæåøî ÷"äøä øàáî(âë é)

äéä ìàøùé éðá ìëìå'øåà,'íúåáùåîá
ïáà' ìù äååéæå äðéç úà úåàøì éãë éë
Y äì éåàøä íå÷îá äãéîòäì ùé 'äø÷é
äëøò ìò åãîòé æà çöçåöîå é÷ð íå÷îá
äåãéîòé íàå ,äúåáéùçì éåàøë äðéçå
ìúåë éëëåúá åà ,õòå ñøç éëëåúá
ïáàä åéæ äàøð àäé àì íäåæîå óðåèî
ú÷äåáå äø÷é äîöò ãöî ïáàäù óà Y

àåä êë .êåøò ïéàììàøùé éðáìéë Y
øéôñëå äáåè ïáàë éãåäé ìë úîùð

,àéä íåìäéåäàøð ïéà íéîòôìù äîå
äîöò àéäù úîçî äæ ïéà äååéæå äøåà

àìå àì ,äøåà êùçðå äîâôðìëä àìà ,
éåìúíúåáùåîáàéäù íå÷îá Y

ïéàù åà çöçåöîå é÷ð àåä íà úàöîð
...êë ìë é÷ð åðéàù íå÷îäåèåèåèåè

ידי  על כי ישראל', 'אהבת  ידי על והיא, שמים', ל'אהבת  עצה לכם אתן אך  שמים'

בוראו. את  לאהוב  יבוא  ישראל באהבת  מתמיד שאדם

ביתר יד. הגדול הצדיק  את לאהוב שאזכה הלוואי אומר, היה זי"ע שהבעש"ט ידוע

ביותר הגדול הרשע  את  הקב"ה שאוהב כאהבה Â˙·Â˘˙Ï)לכה"פ ÔÈ˙ÓÓÂ ,¯ÓÂÏÎ).

מוסינזון טו. מוניא  רבי ה' עובד חסיד היה זי"ע מליובאוויטש הרש"ב להרה"ק

של  בשבחן הרש"ב  דרש פעם ומרגליות. טובות  באבנים עוסק  היה שלפרנסתו

הללו.. ביהודים הרבי ראה חשיבות  מה וכי מוניא , ר' שאלו פשוטים, יהודים כמה
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יתייאש שלא  העיקר – ייאוש אין
דרכיו  לשנות  דק  פתח יפתח  מגאולתו

טוב לתכלית ויבוא

áúëò"éæ à"ãéçäùéø íéîåã÷ ìçð)

(ïúùøôäòøôî åìéôàù øîåì
ùøôîå ,äáåùú êøã 'ä òðî àì òùøä

÷åñôä úà(àá 'øô ùéø)äòøô ìà àá'
éë,'åéãáò áì úàå åáì úà éúãáëä éðà

àéä åáì úãáëä éëå ,äåîú äøåàëìå
äáøãà ,äòøô ìà àåáì íòèå äáéñ
ãáë éøäù åéìà êìé àìù úðúåðä àéä
úà àéöåäì äùî ìå÷á òîùé àìå åáì

.íéøöîî é"ðá

àéáîååðéáø é"úëá àöîù à"ãéçä
÷åøúñà äîìùìù åøåã ïá)

(ï"øäå à"áèéøäàåäù 'éë' ùøôì øùôàù
é"ôòà ïåùìîæèæèæèæèäòøô ìà àá' ,øîåìë ,

éô ìò óà.'åáì úà éúãáëäùåìéôà éë
äáåùúá øåæçì ìåëé òùøä äòøôêëå .

è"îéøäî ú"åùá àúéà(ç 'éñ ç"åà),

íéðá åáåù äøîàå ìå÷ úá äàöé'ù óàù
'øçàî õåç íéááåù(.åè äâéâç)ìëî

åéä áåùì àá 'øçà' äéä íà íå÷î
åúåà íéìá÷î(äúöé ä"ã à"ç à"ùøäî)

.'äáåùúä éðôá ãîåòä øáã êì ïéà'ã
àøîâá æîøð ïëå(:åô íéçñô)äî ìë'

,'àöî õåç äùò úéáä ìòá êì øîàéù
ìò 'úéáä ìòá' àåäù ä"á÷ä ìò æîåø
õåç ,åìå÷á òåîùì åðéìòå ,åìåë íìåòä
áåùìî íãàä úà äçåãù äòùáî

,éúöéçîî àö øîåàå äáåùúáäæ éë
êúåà äòèîù àìà ,á"äòá ìù å÷ùç
[à"ë úåà äùåã÷ä øòù 'äîëç úéùàø' 'ì].

øàáîåíéáåúëä êùîä úà à"ãéçä
ïáå êðá éðæàá øôñú ïòîì'

øîåì' ,'êðáøôñì ìåãâ ø÷éò äæ íâã
äøéçáäã úåùòì ä"á÷ä àéìôäù äî
ìåëé äëæé íàå íãàä ãéá äéäú

åøöé ìò øáâúäìíãàä ãîìé äúòîå .'

ואמר, מוניא ר' חזר רבות'. מעלות בהם 'יש הרש"ב לו דבראמר בהם  רואה  ,אינני

בהם. עוסק שהוא המרגליות  את לפניו שיציע  הימנו ביקש אלא ענהו לא הרש"ב 

מהם  אחד על בהצביעו לאחד, אחד היקרים החן אבני את  לרבו מוניא  ר' הראה

אמר  הרב. ובשוויותה ביופי לה דומה ואין למאד עד היא  יקרה זו אבן הנה ואומר,

הרש"ב ÔÂ˘Ï)לו Ú·ËÓ ‰˙Â‡·)דבר בהם רואה  לשער אינני בכדי אכן, מוניא , ר' השיבו .

להיות  צריך  מרגלית של שוויה נענה מבין כראוי אלו. בעסקים מבין אינו והרבי ,

להיות צריך מישראל איש כל וחביב יקר כמה לשער הרוצה אף - בהתלהבות הרבי

גדול...מבין 

דודטז. שאמר שמצינו ‰)וכמו ‡Ó ÌÈÏÈ‰˙)נפשי האם כי 'רפאה וצ"ב , לך ', חטאתי

' הכוונה, אלא  נפשי'. ל'רפאה וטעם סיבה הוא  חטאתי' לך'.אפילו'כי שחטאתי

ראוי. ואינו שחטא אף על נפשו שירפא  מהבורא  שביקש
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äøéçáä äúéä íà ,å"÷ ìù åðá ïá å"÷
éøä 'ä éðéòá áåèä úåùòì äòøô ãéá
øøåòúäì éãåäé ìë ìù åçåëá ùé éàãåá
ãåøé áöî êåúî åìéôà äîéìù äáåùúá
òéâä àì ïééãò î"îù ,øúåéá ìôùå

.òùøä äòøô ìù åúåìôùì

èáäù"àøä ùøéôù äî äàøå
ïúùøôá(áë é)ïúã åúî àì òåãî

úëîá äìéôàä éîé úùìùá íøéáàå
ìàøùé éðá éòùø ìë åúîù êøãë êùåç

éë Y åììä íéîé 'âáåéäù é"ôòà
äìåàâä ïî åùàééúð àì íéòùøéøä ,

åðéà íà íøéáàå ïúãë òùø óàù
åúìåàâî ùàééúîúéèøôä íéøöî úàéöé)

(ùôðä úåìâáåðå÷éú éãéì àåáé óåñáì
àèçù éô ìò óà ìàøùé'ù éðôî ,íìùä

'àåä ìàøùé(.ãî ïéøãäðñ)úáäà éë òãéå .
Y äô÷åúá ãéîú åéîåçø åéðá ìà 'ä
àèçå íâô øáë íà óà ,ìàøùé øá ìëì
äôöî ãéîú - øúåéá àøåðä ïôåàá

ùôðå áì ìëá åéìà åáåùéù ä"á÷äæéæéæéæé.
- àåä íãàä ø÷éòù íéãéîì åðéöîð
øîåìî äìéìçå Y åúìåàâî ùàééúé àìù
'äìéôà éîé úùåìù'á úî éëðà äðä

éìù éèøôä íéøöî éëëåúáøáë éøäù ,
àìå íéîòô äîëå äîë äæ éúéñéð
øàùà øáëù äàøðä ïî ,éúìåëé

...éìù 'íéøöî'á íéîìåòì

íàåìëåà äëëéà ,íãàä øîàé øåîà
ìëåà ãöéë ,äæë äåáâ øä ùåáëì
ñðëéäì äö÷ä ìà äö÷ä ïî úåðúùäì
.úøùì åéðôì ãåîòì êìîä éðôì àåáìå
äøåú äðúéð àì' ,ïëà ,åì øîàð åðà óà

'úøùä éëàìîì(.ì àîåé)ä"á÷ä ïéàå ,
çúô çåúôì íà éë êîòî ùøåãåãåçë

èçî ìùøáã óåñå ,äðè÷ úçà äìá÷á ,
àáä éë ,äéåàøä úåîéìùä éãéì àåáú
äúééä íâ êëå .åúåà ïéòééñî øäèéì
åðéöîãë .íéøöîî ìàøùé ìù ïúìåàâ

ïúùøôá(âë áé),'çúôä ìò 'ä çñôå'

מספיקין יז. אין ואשוב אחטא ואשוב  אחטא  'האומר יומא סוף במשנה איתא  הנה

עקיבא, רבי אמר תשובה, לעשות  ישראל בידו מטהרין אשריכם  אתם מי לפני ,

הקב"ה  אף הטמאים את  מטהר מקוה מה שבשמים... אביכם - אתכם מטהר ומי

תחילת על לחלוק  בא  שר"ע  זי"ע  חיים' ה'שפע  הרה"ק  וביאר ישראל'... את  מטהר

וכדוגמת תשובה, לעשות  בידו מספיקין ואשוב ' 'אחטא האומר אף ולדבריו המשנה,

המקוה, ושובטהרת וטבל, נטמא כבר  אם אף - הטמאים את  מטהר  מקוה  מה

מטומאתו עלה  שטבל  מכיוון פעמים אלף אפילו  להיטמא  וחזר וטבל  'כך'נטמא ,

ישראל את מטהר פעמים .הקב"ה אלף  אפילו 

חז"ל דברי את ÏÙ"‡)ויזכור ‡"·„�יושב(˙ שהקב "ה  וארץ, שמים  עלי אני מעיד

תשובה שיעשו לבעלה  והאשה לבנו האב  שמצפה  ממה  יותר לישראל , להן .ומצפה
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÷"äøä áúëå .'âìéãå ...ìîçå' é"ùøáå
ò"éæ 'úîà úôù'ä(à"ñøú ìåãâä úáù)

ïúùøôá ùøãîá àúéà äðäãàúìéëî)

(ä àá,øîåà ùøç ïá àéúî éáø äéä
'íéãåã úò êúò äðäå êàøàå øåáòàå'

(ç æè ìà÷æçé)òáùðù åúòåáù òéâä
àìå ,åéðá úà ìàâéù íäøáàì ä"á÷ä
éãë íäá å÷ñòéù úåöî íãéá äéä

øîàðù ,åìàâéù(æ íù)åðåëð íéãù'
,''åâå äéøòå íåøò úàå çîö êøòùå

éúù ä"á÷ä íäì ïúð .úåöî ìëî íåøò
íá å÷ñòúéù äìéî íãå çñô íã ,úåöî

øîàðù ,åìàâéù éãë(å íù)øåáòàå'
,øîåìëå .'êéîãá úññåáúî êàøàå êéìò

ì"æç åøîàù êøã ìò'éò ;á ,á ä ø"ùäù)

(.äö â"ç øäåæìù åãåçë çúô éì åçúô'
,'ìëéä ìù åçúôë íëì çúôà éðàå èçî
ïè÷ çúô åì çúôð åðàù õôç ä"á÷ä éë
ãàîá ìåãâ çúô åðì çúôé æ"éòå

ãàîçéçéçéçé.

מצוותיח. ב' להם יוסיפו מה קשה דלכאורה זה, מדרש על חיים' ה'חפץ אמר כבר

אלא , טומאה. שערי במ"ט שקועים כשהם הקב"ה בפני להתרצות אדרבהגרידא 

ממעל  בשמים וחשוב הקב "ה , בפני דבר  כל  חביב זה במצב דווקא  - הנותנת .היא 

היסב ה'זמן' בסוף לביתו בחזרתו בליטא, שלמד שווייץ  מתושבי בבחור מעשה

בנסיעתו  ברכתו, לקבל חיים' ה'חפץ  אל להיכנס ברצונו ראדין, העיר דרך  דרכו

מועדות,(·‡Ô)ברכבת פניו אנה שאלו אשר פנים הדור באיש פגש לראדין הנוסעת 

גילה  שיחתם כדי תוך לראדין, נוסע אני אף היהודי אמר לראדין, נוסע  שהוא והשיב

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

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

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

כראוי  מאד עבים וכסתות  בכרים מיטה לו הציע מכן לאחר ולשתות, לאכול לו

והכסת, הכר מתחת  עצמו הבחור השכיב שם, שרר אשר והכפור הקור לגודל וכיאות 

אמנם  מעריב , התפלל לא  שעדיין נזכר מעט, להתחמם עצמותיו החלו אך  והנה

ובפרט  ולהתפלל, לעמוד המיטה, מתוך לצאת  מאד עליו הקשו והגליד' 'הכפור

קרירות ', מתוך  להתפלל עומדים ש'אין בינה שאילפוהו ה'משגיחים' בדברי שנזכר

מהמיטה  יצא  ואז קימעא עוד עצמו לחמם רגעים, כמה עוד לשכב בדעתו וגמר

בעמקות 'הישן' בפרק ושקע הדרך  וטלטול מטורח עייפותו גברה למעשה, להתפלל.

שהפסיד  ה'מעריב ' ענין וכל שחרית, לתפילת  צבי ר' שהקיצו עד ונוראה, נפלאה

מזכרונו. פרח

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

כמה  לעצמו כתב שבה פתקא  מכיסו הוציא חיים החפץ  אל הבחור נכנס כאשר
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,ïëàååçúô ìàøùé éðáïè÷ çúôé"ò
,äìéî íãå çñô íãåúåàå

áéáç äéä ìàøùé éðá åçúôù 'åäùî'
çúôä äæ ìò ìîçå ä"á÷ä éðôì

...äãå÷ðä åæ ìéãâäå áéçøäåäæ úîàáå
ìëá åìéôà åìåë ììëä ìò ãîìì àá

,èøôá íãàåìéôà çúô çúåô àåäùë
ìåëé äîåçë åìöà àåä íà ,'åäùî'

äîéìùä äìåàâ éãéì äæî àåáìíéøöîî)

(åìùò÷åùîä óàù ,ïãéãì ãåîéìäå ,
äæéà äùòé íà ,äàîåè éøòù è"îá
ãåîòé ìáà ãçà ïéðòá ÷ø óà 'àéôëúéà'
äìåàâì ãåáòù'î àöé ,äîåçë åéìò

.'ìåãâ øåàì äìéôàîå

לעבודת  רמזים  כמה - עינך בין ולטוטפות
בתפילין הרמוזים האדם 

ïúùøôá(è âé)ìò úåàì êì äéäå
êéðéò ïéá ïåøëæìå êãéèéèéèéèé...

בתקופה  לו, אמר מיד אלא  לשאול לו נתן לא חיים החפץ אולם לו, שהיו שאלות 

זוכר  הנני לרוב, מצוים היו וזהב כסף ברוסי', גדולה עשירות  הייתה הקודמת 

עצמו  את  מטריח היה לא  'כסף' של מטבע מי לאי נופל היה אם זו שבתקופה

אדם  יהלך אם ועתה ל"ע , העניות  רבתה אלו בימים אמנם להרימו, להתכופף

ויחז  יתכופף תיכף 'נחושת ' של אחת פרוטה רק אפילו ממנו ויפול עיר של ר ברחובה

היה  דבר תחילת והנה רב. כהון נחשב פעוט  סכום אפילו שכזה במצב כי אחריה,

של  ודברים דעלמא , מילי חיים החפץ עמו ידבר מדוע  מאד עד משתומם הבחור

שהיו  בעת קדמוניות בשנים ואמר, בדבריו המשיך  חיים החפץ אולם בכך. מה

בדוכנם  ולווים בעבודתם כהנים – מכונו על עמד המקדש ובית  אדמתם על ישראל

כל  נחשבת  היתה לא  לכן ממעל, בשמים עשירות  הייתה וכביכול במעמדם, וישראל

- ארץ יכסה כשחושך  בימינו, עתה אולם פלוני, בחור של מעריב  תפילת כך

הרי  העליון, בעולם ומחסור עניות יש וכביכול והמצוות, התורה שומרי ונתמעטו

עליה  מוותרים ואין גדולה, חשיבות  לה יש בחור של אחת מעריב תפילת  אפילו

בנפשו  והרגיש מעריב, מלהתפלל שגג אשר בשגגתו הבחור נזכר מיד בשמים.

– מילתא  האי חיים' ה'חפץ לו אמר ואז הבושה, לגודל תבלענו שהאדמה שמעדיף

גרידא מצוות בשתי אף כח היה במצרים, ישראל בני שהיו הנמוך  מצב  לפי כי

שבשמים. אביהם לפני לרצותם

מפשיסחאיט . הק ' היהודי אמר כה כי זי"ע הרים' ה'חידושי הרה"ק  בשם אומרים

זכור  הנביא  אליהו היה אם ישראל לבני הטובה שתצמח יודע  הייתי אם זי"ע 

הוסיף  קדוש. עם קבל שיתגלה הימנו מבקש הייתי מכבר הרי אליהם, מתגלה לטוב

היו  לא  מכך  צומחת  רבה טובה היתה אכן אם מזה, ביותר לאמר הרי"ם החידושי

ישראל  בני לעם חביבותו רבתה כה שהרי אלינו, שיתגלה התשבי מאת  לבקש צריכים
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שהכריז Á"ÎÙ)עד ‡"·„�כפרתכם(˙ הריני ישראל  היה בית  בדבר טובה היה ואם ,

ישראל  בני לעם תצמח שלא הוא יודע אך ועדנים... עידן מזה אלינו נגלה מעצמו

את המה שמניחים שעה להם הצומחת  טובה מאותה יותר רבה טובה בהתגלותו

של  חשיבותה על מזעיר מעט נלמד אלה מדבריו מצוותה. את  ומקיימין התפילין

להתעורר  לנו יש וכמה הנביא . אליהו מגילוי אף ונכבדה היא שגדולה זו, רבה מצווה

מלומדה. אנשים כמצוות  חלילה  תהא  שלא  הלב , בהתעוררות  בהנחתה

טאראנטא  בעיר במפעלים כשרות  כמשגיח המשמש יהודי לי �ÂË)סיפרÂ¯ÂË)

הכנסת שבית  עד יישוב, מקום מכל בריחוק  שוכנים המפעלים אלו שבקאנאדא ,

רבעי שלושת של נסיעה במרחק הינו ועבודתו שהותו למקום ביותר (3/4)הקרוב

תפילותיו  את  להתפלל לביהכ"נ  יום בכל ליסע 'משגיח' אותו של דרכו והנה, השעה,

היום  ויהי המדרש, בבית  שלו ותפילין' ה'טלית את  משאיר היה כן על עשרה, במניין

בגובה  העיר פני את כיסה וחזק גדול 'שלג' כי רואה הוא  והנה משנתו המשגיח הקיץ 

כבכל  ביהכנ"ס לעבר דרכו את לעשות  יוכל לא  אלו שלג הררי לנוכח כי והבין אדיר,

אנשי  אצל להזמין ביקש כן על עליה... תהא  מה תפילין' 'הנחת  - מצטער החל יום,

ג'יפ עם ולקחתו השלג את לפנות  יוכלו האם בעיר עד )jeep(השלטון ביתו מפתח

ורפואתם, חולים לצורכי אלא  ג'יפ שולחים אינם כי הייתה תשובתם אך הכנסת , בית 

בג'יפ  להשתמש זאת  בכל ירצה ואם ויהדות, דת של מטרות  בכך  משרתים אינם אך 

ה'רב' אל פנה שכן מכיוון דולר. אלפים עשרת  של סך  כך  עבור לשלם עליו שלהם

בארה"ק  ‰ÏÚË')שלו Í¯„) כזה רב  הון לשלם חיוב יש האם רבינו, ילמדנו – ושאלו

חז"ל אמרו הרב , ויענהו תפילין... הנחת  �"Âבעד¯˙ 'ÈÒ ‡"Ó¯· ˜ÒÙ�Â ;· ,· ‰‡Ù ÈÓÏ˘Â¯È)

(˘"‡¯‰ Ì˘· כן על עשה, מצוות  לקיים בכדי מממונו חומש עד להוציא האדם שעל

אלפים  עשרת להפריש הדין מן הוא  מחוייב דולר אלף חמישים סך  בידו יש אם

תפילין. מצוות לקיים בכדי מהם

את קיבל דולר, אלף מחמשים יותר של סכום בחסכונותיו היו זה ל'משגיח' אכן,

הארוכה  לדרך יצאו משהגיעו האמור, הג'יפ את  להזמין ומיהר ה'רב' של פסקו

הדרך תלאות אחר בדרכם, להם שהפריעו והקרח השלג הררי את פינו רב ובקושי

לברך  ה'משגיח' תפילין הספיק להניח  וציונו  במצוותיו  קדשנו  ברגעים אשר 

היום  למחרת  היהודי, לי אמר אדבר ומה אומר מה החמה... שקעה טרם האחרונים

תפילין  להנחת  לה היו חדשות ' 'פנים – לגמרי אחר באופן שלי תפילין' 'הנחת הייתה

דולר' אלפים ב'עשרת  התפילין את  להעריך  שידעתי ...(Ù"‰ÎÏ)אחרי

אליו  שלח מחסידיו שאחד זי"ע מטשערנאביל עיניים' ה'מאור הרה"ק על מסופר

ה'מאור  משראה הדור, לצדיק ביכורים כמנחת משובח יין חבית עם משרתו את 

שאכן  המשרת  ענה היום', תפילין הנחת  'האם מיד שאלו המשרת פני את עינים'



áë בא - הפרשה באר

זמן  את קצת איחרתי והיום היות למעשיו, 'טעם' נתן ואף תפילין, הניח לא היום

לעמוד  אדוני קראני תפילין שהנחתי קודם ועוד בחפזון, להתפלל ומהרתי הקימה

שחרית, פת לסעוד מיד והוכרחתי לבי חלש אדוני את  לשרת בגמרי לשרתו, לפניו

אמרתי  האכילה, קודם להיות צריכה תפילין שהנחת  עלומי בימי שלמדתי ומכיוון

הנחת מצוות את  זה ביום הפסדתי כבר האכילה, לאחר כבר אני עומד עתה בלבי,

הנחתן, קודם לאכול אין לכתחילה שאכן הבנתו, לפי עינים' ה'מאור לו הסביר תפילין,

ומענות . טענות כל ללא תפילין להניח עליו אכל כבר באם אך

זה  משרת  נא , ראו להם, ואמר הקדושה, לחבורתו עינים' ה'מאור פנה מכן לאחר

יודע אם יודע ומי הגדולה, בורותו ניכרת מעשיו ומתוך גדול, השגה' 'בעל שאינו

תפילין  היום הניח שלא  מכיוון ואעפי"כ התפילין, הנחת  בעת נקי גוף שצריך הוא

אפילו  מצוה, שכל נראה ומכאן הניחן, שלא  עליו שהרגשתי עד בנפשו אור חסר היה

עושיה. על גדול ואור רושם' 'עושה היא  הרי ודקדוקיה פרטיה בכל נעשית  אינה אם

שבזקנותו  טבריה, העיר מדרי שנה שמונים כבן בימים בא יהודי על מסופר

מקאליסק אברהם רבי הרה"ק לפני והתאונן שבא  רבים, וייסורים חולאים תקפוהו

טעם  כל כבר לו שאין אמירה מפיו נפלט הדברים ובין הרב ויגונו צערו אודות זי"ע 

הן, וענה יום, בכל תפילין מניח מע "כ האם הרה"ק  שאלו מותו. וטוב  לחייו וסיבה

ייסורים  מלאי ואפילו שנה שמונים לחיות לאדם לו שכדאי לך  דע  הרה"ק א"ל

פעם  להניח יזכה שנה שמונים שלסוף ובלבד עליך, דעדו ההרפתקאות וכל כשלך

מניח שאתה כמו תפילין הנחת  ואפילו גרידא  תפילין �Ú¯אחת„ÈÓ Ó"¯ È·˙Î· Ì‚ ‡·Â‰)

(·ˆ˙ ˙Â‡.

תורה  לעול היכנסו שביום סיפר זי"ע משינאווא  יחזקאל' ה'דברי בעל הרה"ק 

בהנחת לראשונה. התפילין את זי"ע מרימנוב הירש צבי רבי הרה"ק לו הניח ומצוות

'לשעבד  תפילין הנחת  שקודם יחוד' ה'לשם נוסח על הירש'לע  רבי לו אמר התפילין

לבעל  שיעבוד דרך על שביאורו שמו', יתברך  לעבודתו לבנו ומחשבות תאוות  בזה

יכול  אינו ואילך  משעבודו למלווה נכסיו את המשעבד שהלווה כמו הוא כי חוב,

בראשית כך, חובו. לבעל כבר משועבדים הם שהרי אלו, בנכסים 'סחורה' לעשות 

אנו זו שבמצווה ואומרים ומכריזים תפילין מניחים הננו תאוותהיום בזה  משעבדים 

שמו יתברך  לעבודתו  לבנו  ומשועבדים ומחשבות  מסורים לבנו תאוות כל ומעתה

כי  אחרא, הסטרא לידי ולמוסרם בהם להשתמש רשות  לנו ואין הכל, ליוצר כבר

שבשמים. לאבינו הם משועבדים

העיר  מיוצאי המעשה מבעל ששמע  שליט"א הדור מצדיקי מאחד שמעתי

משלוש  לעבודתו יוצא  היה האופים של כדרכו כ'אופה', משמש היה  שאביו ווארשא ,

חצות ... הגיע  בטרם שחרית  להתפלל הספיק  שאז היום כחצות  עד הבוקר לפנות 
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úà øàáî ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
ïéìéôúä úçðä úìòî íåø(ð"øú àá),

àøçà àøèñä úìùîî úçú úåôëä éë

úåëìî ìåò' åîöò ìò ìá÷ì ìåëé åðéà
'íéîù(.ç÷ â"ç ,÷"äåæ)ä"á÷ä äùò ïëìå ,

úìùîî úçú åðúåéäá úåàìôðå íéñéð

מה  תפילין הנחת  - אביו לפני בכה דנן ה'מספר' של מצוה' ה'בר יום בערב ויהי

של  בבוקרו האופים בבית יום בכל שוהה שהינך  אחר תפילין לי יניח מי עליה, תהא 

אעשה  ואני ביהכנ"ס, בפתח לי המתן דקות ועשר שבע בשעה למחרת האב א "ל יום.

האופים  מבית ואצא גניבה' רבה.'מעשה בשמחה תפילך  את  לך  ואניח דקות לכמה

ביהכנ "ס, בפתח עצומה בהתרגשות הבחור המתין היעודה השעה בהגיע ואכן,

עומד  כשהבחור האופים, בבית ונשאר לחמיו את  עזב  לא  האב  איננו', 'הילד אבל...

הנער  והחל השעה, רבעי כג' עד ויותר דק ' עשרים דק ', עשר עברו בוש, עד וממתין

וירא זי"ע אמת ' ה'אמרי הרה"ק  שם עבר שעה באותה תפילין, לי יניח מי בוכה...

התפילין' 'פרשת את הנער לו ויספר עושה, זו מה לבכיה הרבי שאלו בוכה, נער והנה

ואני  לחדרי נא הכנס הרבי, לו אמר בא, לא  ועדיין עליו להמתין אביו לו אמר אשר

לפניך, ה'בתים' הנה – לו ואמר נענה התפילין את  הרבי משנטל תפילך , את  לך אניח

את בהנחתו האדם ותפקיד הקודש, בשמות  המלאים ה'פרשיות ' מונחים בתוכם

וכיצד, הקודש, שמות ומהות  קדושת אבריו בכל שיתפשטו בקרבו להשריש התפילין

העלקטרי"ק  מנורת  תלויה החדר בתקרת כאן בה (Ï"Ó˘Á)הנה מעלים היאך  הידעת  ,

תדע שמא החדר, כותל על תלוי מהמנורה במרחק הנמצא  הכפתור ע"י – האור את 

עוברים  והתקרה הכותל לעובי מתחת כי שבתקרה, למנורה שבכותל הכפתור ענין מה

עלעקטרי"ק וחוטי Ï"Ó˘Á)חבלים ÈËÂÁ) משמשים כך ביניהם... ומחברים המקשרים

האדם... וגידי אברי לכל שבתפילין ה'תוך' את להפשיט התפילין 'רצועות '

תפילין  שמניח הראשונה בפעם לבחור תפילין מניחים שכשהיו צדיקים כמה נהגו

להדק שעליו למצוות המתחנך  לבחור בכך לרמז בחוזקה, הרצועות  את  קושרים היו

בתוכו. עמוק  עמוק  וקדושתן הרצועות את

דוד  רבי הרה"ק  שכשזקנו זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק  סיפר וכן

שהרגיש  עד בחוזק כך כל הידקן זרועו, על התפילין את לו הניח זי"ע  בידערמאן

זאת משסיפר הבשר, דחיקת  מרוב  ארצה ונופל מגופו ניתק  וזרועו קט מעט שעוד

תפילין. הנחת  אותה מרגיש  הוא עדיין הזה היום עצם שעד ואמר העיד זקנותו בימי

מקום  מכל מעלה, ושרפי צדיקים כאותם נעלות במדרגות  עומדים אנו שאין ואף

כולו, יום אותו משך זאת שנרגיש בכדי הפחות  לכל התפילין את  להניח עלינו

פנימה. בנשמתנו תאיר ההנחה שקדושת
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íãé úçúî åðàéöåäì íéøöî ãåáòùå
,íúìùîîåàäé ïòîì Y íìåò úåøåãìå

úçúî úàöì äæä íåéäë åðãéá
äæì ,à"èñäå øöéä ãåáòù úìùîî
åðì ïúðå Y 'åéúåàìôðì äùò øëæ'
úà áåù äæá øøåòì ïéìéôú úååöî

íéøöî úàéöé'á äùòð øùàùé ïëìå ,'
íà äéäå ,òîù' ,úåéùøô 'ã íäá
úåéùøô .'êàéáé éë äéäå ,ùã÷ ,òåîù
åðãéá íéòééñî ,'òåîù íà äéäå'å 'òîù'
êøáúé åúåëìî ìåò åðîöò ìò ìá÷ì,
'êàéáé éë äéäåå ùã÷' úåéùøô åìéàå

íãàá çåë íéðúåðìòî ãéøåäìå ÷åøôì
òøä øöéä ìù åìåò úà åîöòåçéãäìå

íøîåà åäæå .åéðô ìòî(:ã ïéøãäðñ)

'èè' éë ,'úåôèåè' íéðåëî ïéìéôúäù
,íéðù é÷éøôàá 'úô'å ,íéðù ,éôúëá
ùé æîøå .úåéùøô äòáøà åðì éøä

,øáãáèèúåðåùàøä úåéùøôä éúù -
íéàáéôúëáåéôúë ìò íãàä ïòèéù

åìéàå ,'úé åúåëìî ìåò úàúôéúù
ïúøèî ,úåøçàä úåéùøôäé÷éøôàá

øöéä ìù åìåò úà åîöòî ÷åøôéù
.åéìëðá åðúåà øøåöä øöä ,òøä

ãâðëåïàë íéçéðî åðàù ïéìéôúä
úà ä"á÷ä çéðî ,äèîì
ìàøùé éðá úà øùå÷å àìéòì åéìéôú
øöéä ìåò ÷åøôì åðãòá òééñî íâ ,åéìà

åðéìòî äéìã àãðåâååøîàù åîë ,
(.å úåëøá),ïéìéôú çéðî 'úé àøåáäù

åúáäà øøåòì íäá úåáåúëä úåéùøôäå
Y ùãå÷ íò åéðáì.àìàøùé êîòë éî
õøàá ãçà éåâ(àë æé é"äã),.áéåâ éî

åéìà íéáåø÷ íé÷åìà åì øùà ìåãâ
(ç-æ ,ã íéøáã),.âúç÷ì íé÷åìà äñðä åà

'åâå(ãì íù),.ã'åâå 'äá òùåð íòíù)

(èë âìéùòî ìåëéáë êë åðéùòîëå .'
úåðåùàøä úåéùøôä éúù - íå÷îä
åéðá íäù ìàøùé ìù ïçáùá úåøáãîä
ãâð íä íéëìîä éëìî êìî ìù åéáåø÷å
úåëìî ìåò úìá÷ ìù úåéùøôä éúù

- íéîùéôúëáøîàðù úåéùøôä éúùå .
àìà íòì åì øçåá åðéà ä"á÷äù íäá
,íúøö úòá íúåà òéùåîå ìàøùé úà
àøèñä ìåò úà åðéìòî ÷åøôì íéàá íä
øöéä ìò øáâúäì çåë åðì úúì - àøçà
åðàù úåéùøôä éúù ãâðë ,åéúåìéçå
úà åðáéìå åðçåî ìòî ÷åøôì íéçéðî

òøä øöéä àåä ïèùä ìåòëëëë.

אחד,כ. בית רק  יש יד של בתפילין הנה דורשים, שהיו צדיקים אמרת להסמיך יש

יד', ב 'של שאכן לרמז, בא והדבר בתים, ארבעה ישנם ראש של בתפילין ואילו

בפועל המצווה התפילין ידיובמעשה את מניחים הכל כי לכולם, אחד מעשה

ומשם  מתחלקים הדברים המצווה, בכוונת  ראש' ב 'של אך  הרצועות, את וקושרין

לבו  לכוון הם וגבוהים עמקו כוונותיו אכן אשר יש כי ראשים. לארבעה והיו יתפרדו
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äðäêì äéäå' ÷åñôä ìò é"ùøá áéúë
,'êãé ìò úåàìêãé ìòãé -

,äééðù äùøôá àìî äëãé êëéôì ,ìàîù
ääë àéäù ãé äá ùåøãìíù àúìéëî)

(.æì úåçðîàîòè éàî - õéìîäì åøîàå
,íééãéä ìò ïéìéôú çéðäì äøåú äøîà

ãé ìò à÷ééã òåãîå,úéìàîùä ääë
íééðéòä éøäë íééãéä éøä àì éë ,àìà
íãàì ùé íäî íâù óà éë ,'åëå íééðæåàå
íçåëá íå÷î ìëî ,øáà ìëî íééðù
òîùé òåîù éë ,íä íéååù íúìåòôáå
ìë àìì ìàîù ïæåàá ïä ïéîé ïæåàá ïä
.íä íéååù íééðéòä 'á ïë åîë ,÷åìéç
åéúåìåòô ø÷éò éë ,íééãéä åðúùð äæáå

åãé åìéàå ïéîé ãéá íãàä äùåò
äôøå äùìç ,àéä 'ääë ãé' úéìàîùä
,ä"á÷ä øîà ïë ìòå .äééðùä ïî øúåé
úå÷éáã' àéäù ïéìéôú çéðäì íëàåáá
ìò à÷ééã íúåà åçéðä 'ù"áúé àøåáá
,íéùìçäî à÷ééã éë úåøåäì ,'ääë ãé'ä
ø÷éò àéä íù ,äëùçäå ïåéñðä éðîæîå
åãåçé' äìâúé íùå ,àøåáä úå÷éáã

'íìåòá åîù êøáúé åúåãçàåàëàëàëàë.

ע"י התיקון  ענין  – תהילות  יושב
תהלים  אמירת

ïå÷éúíéðåîã÷á àáåä àøåðå àìôð
úøéîàá úåáøäì - åììä íéîéì

המה  מקיימים בפועל המצווה מעשה את  אכן אשר רבים שישנם בעוד לשמים,

עמם... בל ראשם אך כדת,

זי"ע  סופר' ה'חתם הרה"ק  אומר  ‡ÔÂ¯Á)היה ‰ ¯Â·È„ ,ÌÈ¯·„ ÛÂÒ 'ÌÈËÂ˜ÈÏ')נפלא משל ,

ואמר  המלך  נענה מלך , עליהם להמליך שבאו מדינה לבני התפילין. הנחת  בעניין

מכן  לאחר ורק המלכות , על המערערים השונאים את בזיקים אסרו תחילה להם,

ולהמליך התפילין את  להניח בא  יהודי כאשר יום, מדי כן, כמו עליכם... תמליכוני

כנגד  שהיא  יד של תפילין הניח תחילה בני, שבשמים, אביו לו אומר הבורא, את 

בזיקים  שתקשרנו לאחר ורק לבו, בתאוות  שמים מלכות  כנגד המערער שהוא – הלב

המוח... כנגד ראש של תפילין בהנחת  להמליכני תוכל

בהרחבה  לפרנסה סגולה בזה שיש זי"ע בידערמאן דוד רבי הרה"ק  היה אומר

שבשחרית . לשבח' 'עלינו לאחר עד דרש"י התפילין את לחלוץ שלא

שחורותכא. התפילין רצועות שיהיו צריך מסיני' למשה 'הלכה מצד דלכן ביארו כיו"ב

לרמזלגמרי  שבשמים,, לאביהם ישראל בני בין אות  הינם התפילין שהרי לן,

עולמו שחשך לאדם כשנראה בבוראו.לגמרי ודייקא  לידבק יזכה משם –

הבורא את לעבוד שזוכה השמחה את לאבד שלא  מאד עד יזהר זה לצד אמנם

כל  על גדולה בשמחה דקדושה 'חיות' מלא  שיהיה והעיקר מצוותיו. ולקיים יתב "ש

אברהם  רבי הרה"ק  אצל ובא שאתא אחד על מסופר לקיים. זוכה שהוא  מצווה
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íé÷éãö åøîàù åîëå ,'íéìéäú'éøáã' ïééò)

(úåîù úùøô ùéø 'ìà÷æçéùàøá æîøì
í"éááåùä úåéùøô(úåîù)úåîù äìàå' ,

íéìåò úåáéú éôåñù 'íéàáä ìàøùé éðá
úøéîà ìò úåøåäì ,'íéìäú' úáéúì
ìöðé íúìåâñáù åìà íéîéá íéìéäú
ãçå ãç ìë Y íéøöî úåìâî íãà

æåðâå ïåîèù åðééäå .åéúå÷åöîå 'åéøöéî'á
åðéúåùôð úà øäèì íåöòå áø çë íäá
äáø äòåùé ùéçäìå ,íâôå âéñ ìëî

èøôìå ììëìáëáëáëáë.

àìô'ä'õòåé(íéìäú êøò)ìãåâá êéøàî
úøéîà éãé ìò äùòðù ïå÷éúä

ה' את  עובד אני ואף הנעורים, בשנות למדנו  יחדיו הרי לו, ואמר זי"ע  מטשעכנוב

ואילו  הקודש, עדת  ומנהיג רבי להיות  נתעלית כיצד כמוך בתורה ועוסק  יכולתי בכל

בה  ששמחת  הגדולה השמחה היא  מה הרה"ק  שאלו השורה. מן כאדם נשארתי אני

רובל  אלפים עשרת של עצום בסכום בגורל זכה שפעם היהודי סיפר היום, ועד מעודך 

וכפל  ואמר בשרעפיו הרה"ק  שקע  בחייו. עוד כמוה זוכר שאינו שמחתו רבתה ואז

דע מימיך...' כזאת  שמחה עוד לך  היה לא  מימיך... כזאת שמחה עוד לך היה לא 'אה...

הקדושים, התפילין את  להניח בכדי זרועי את  אני שפושט בשעה ויום יום בכל כי לך,

עלה  כששמך  שהרגשת השמחה מאותה ככה פעמים אלף כך, כל משמחה מתרונן לבי

רבי...'. אתה רבי, הוא  אתה 'אכן, ואמר נענה כך  יהודי אותו מששמע בפיס...

זי"ע מראדוויל יצחק  רבי הרה"ק  אמר יאה Ù"„)אימרה ˙Â·‡ ,˜ÁˆÈ ¯Â‡ ÈËÂ˜ÈÏ) לעורר

חז"ל אמרו הנה כי התפילין, בהנחת האדם לב  ·)את „ ˙Â·‡) מצווה גוררת 'מצווה

מיד  ישראל מבני ואיש איש כל שהרי לנו, יקשה מעתה עבירה'. גוררת עבירה ואילו

שיקויים  מצאנו לא מדוע  א "כ ומתפלל, תפילין מניח בטלית  מתעטף יומו בראשית

פעמים  ואדרבה, במצוות . ורק אך היום כל שיעסקו – מצווה' גוררת 'מצווה בהם

בתורה  לעסוק שימהר מבלי למלאכתו ויפנה התפילין את  יסיר תפילתו אחר שמיד

הוא , פשוט לדבר ההסבר אותווכיו"ב. עם  התפילין להנחת  אדם ניגש  היה  לולא  כי

משפיעה המצווה  שהיתה הרי רח "ל, לעבירה ניגש עבירה שבעל כמו ותבערה  ברען

כולו כל  והיה יותר, ואף עבירה העובר  על משפיע שהעבירה מידה  באותה עליו

עצומה בהתלהבות  תפילין הנחת לאחר גמור.נמשך זיל פירושא  ואידך ,

יהודי  שהכיר אומר היה מזוויעהיל שלומק'ע רבי שהרה"ק  ידוע אורחא, אגב 

של  מהנאתם יותר הייתה התפילין הנחת בעת והנאתו ששמחתו זוויעהיל בעיירה

השפילות תאוותם מילוי בעת ·ÏÈ‰ÚÈÂÂÊ...הרשעים È„Â‰È ¯ÈÎ‰˘ ¯ÓÂ‡ ˜"‰¯‰ ‰È‰˘Î˘ ÚÂ„È)

(ÂÓˆÚ ÏÚ Â˙�ÂÂÎ ‰˙ÈÈ‰.

ובפרט כב. בתהלים, להרבות  - עצמו ולתקן להיטהר הרוצה  לכל הראוי מן כן על
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המזרז  וכל אלו, בימים תהילים לאמירת  מניינים הארץ כל בקרב  ורבו דרא שאכשר

טובה. לרוב יזכה עצמו

מכונה  והיה הארץ , בקרב ישועות  כפועל ידוע  היה זי"ע  מגאסטינין הרה"ק 

שפנה  מי לכל אומר היה ואף תהילים, באמירת תדיר הרבה באשר רבי', ה'תהילים

כך, על ומשנשאל ופלוני, פלוני קאפיטל שיאמרו ורחמים ישועה בבקשת  לפתחו

מסדר  ע"ה המלך דוד היה שאם זי"ע', מקאצק  הקדוש ורבי ממורי 'שמעתי אמר

הסדר לפי התהילים ספר ÂÈÈÁ)את  ¯„Ò ÈÙÏ ˘Â¯ÈÙ) אפילו תהילים באמירת יכולים היו

שדוד  לאחר שעתה מדבריו, לדייק  שיש מגאסטינין, הרה"ק  וסיים מתים, להחיות

חייו תהלוכות סדר לפי שלא  ה'תהלים' את סידר „Â„המלך ¯Ó‡ '‚ ˜¯Ù˘ Ô�ÈÊÁ„ ‡‰Î)

Â˙ÁÈ¯·Ï ÌÈ�˘ ‰·¯‰ Ì„˜˘ ,'‰¯ÚÓ· ÏÂ‡˘ È�ÙÓ ÂÁ¯··' ¯Ó‡ Ë� ˜¯Ù ÂÏÈ‡Â ,'Â�· ÌÂÏ˘·‡ È�ÙÓ ÂÁ¯··'

(ÌÂÏ˘·‡Ó,תהילים אמירת  ידי על מתים להחיות בכוחנו אין אז הישועות, כל את  אך

תהילים. פרקי אמירת  ידי על לפעול יכולים - בכלל עד ולא  המתים תחיית  עד -

כגברא ידוע היה עיה"ק  ירושלים של רבה זי"ע זאנענפעלד חיים יוסף רבי הגה"ק 

הקודש, בעיר ההלכה להורות  מדין על שישב מה הן נשא כתיפיו ועל סייעיה, דמאריה

ואף  הפרטיים. בענייניו ירושלים מאנשי אחד לכל ולייעץ לעזור העם, במשא  נשא וגם

מעורב היה הגרי"ח אשר שבכל היאך  בחוש וראו לאחיו, איש בין השלום משכין היה

סייעיה', דמאריה 'גברא להיות  זכה במה מקורביו שאלוהו פעם שורה. הברכה היתה  בו

נוהג  והוא  ויום. יום בכל כולו התהילים ספר את  מסיים שהוא  מפני לכך שזכה והשיב,

שהיה  לאחר הנישא  על חז"ל דברי וידועים העשרים, שנת לאחר נישא שהוא אחר כן

ימיו כל להישמר שעליו כ' ËÎ:)בן ÔÈ˘Â„È˜ של ,(¯‡‰ נפשו  את המטהר דבר שאין וכיון

התהילים ספר  כל יום בכל אני מסיים  כן על  תהילים, אמירת  כמו .אדם

בתשובותיו זי"ע ביהודה' ה'נודע  הגה"ק כתב  Ï‰)כן Á"Â‡ ˜"Â„‰Ó)– חוטא לאיזה ,

בלב להלהיב  גדול  דבר שזה  ע"ה המלך דוד של ותשבחות  בשירות מאד  ידבק

ב "ה הבורא אהבת שהיה האדם זי"ע קלוגער שלמה רבי הגה"ק  על מספרים כיו"ב  .

ויום. יום בכל התהילים ספר את מסיים

המלך ' ב'עמק  כתב ÔÈÏÂÁ)וכבר 'ÒÓ ‰"Ï˘· ‡·Â‰ ,Â"Ë Û„ ˙Â·Â˘˙ È�Â˜È˙ ¯Ú˘) מצאתי ,

היה  לערפורט הסמוך אחד שבכפר קרא... אביגדור הר"ר מורינו שחיבר בספר כתוב 

טובה, בשיבה ונפטר זקן והיה המקרא, פשוטי אם כי יודע היה שלא פשוט איש

בעיר, שם שהיה וחסיד מופלג אחד לחכם בחלום בא  לפטירתו יום שלושים ותוך 

פלוני, ביום שקברנוהו זה אתה לא וכי הרב שאלו קטן, ספר עמו נשא  זרועותיו ובין

תהלים', 'ספר לו אמר לך, אשר הזה הספר מהו הרב שאלו הוא , אני כן לו, אמר

כי  משם, נפשם שימלטו בו, דר שהייתי הישוב  בני כל את  שתזהיר להזהירך  ובאתי

יום בכל תהלים ספר כל את וגמרתי חי שהייתי זמן כל כי הרעה, עליהם (‰‚È'כלתה
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úçà íéìéäú íééñìù áúëå ,íéìéäú
äøåú ìåèéá íåùî êëá ïéà òåáùáâëâëâëâë,

äìá÷ ùéå' - 'õòåé àìô'ä óéñåîå
åì ùéù éîù ,íéùåã÷ä íù éùðàî

(ÚÂ·˘ ÏÎ ‰"Ï˘·למחרת עליהם. שיגן מי אין ומעתה שלווה, האריכו זה בזכות  שנים, כמה ,

ואכן  הלילה, בחזיון שראה הנוראים הדברים את  להם ומסר הקהילה בני לכל הרב קרא 

רח"ל. ה' יד בהם פגעה בבתיהם שנשארו ואלו נפשם, את הצילו מהעיר נסו אשר אלו כל

וחרץ . מכליון העיר כל את  שהצילו התהילים מזמורי של כוחם מכאן חזינן

ספר  כל את שבוע בכל מסיים היה ז"ל, הקדוש מורי אבי ששמע ההוא ומהיום

וכמהתהלים... פורענות מיני כל  דוחה הוא  תהלים  בספר בו  ודש רגיל  שהוא מי כי

כל  ועליהם עליו ומגלגל  דורו, בני  כל  ומעל  משפחתו, ומעל  מעליו  רעים , פגעים 

הנ"ל  בספר  מצאתי ע"כ הרבים , ומזכה הזוכה אשרי והצלחות, ברכות  שפע  מיני

קרא  אביגדור  ‰ÍÏÓ')דר ' ˜ÓÚ' Ï"ÎÚ) בימים ק "ו אמורים, הדברים השנה בכל ואם .

אלו. קדושים

שקיבל  למלך  תהלים פרקי של כוחן את  המשיל זצ"ל ראטה אליהו ר' הגה"צ

ומאותו  האיגרת, בקריאת מאוד ושמח נהנה המלך נעוריו, מידיד חביון עוז מכתב 

איזה  ממנו לבקש שרצו עת  בכל או ברוגזא , שרוי המלך  שהיה אימת כל היום,

וממלא רבה בחדווה מתמלא  המלך  היה ומיד המכתב  את לפניו קוראים היו בקשה,

בזוה"ק איתא והנה משאלותיהם. ˜Ê.)כל ·"Á) שכבי הוה', דמלכא בדיחי כול 'דוד

רחמיו  לעורר רוצים שאנו עת בכל אנן ואף הבורא , את משמחים התהילים פרקי

השמחה  כביכול תתעורר זה ידי ועל תהילים פרקי כמה לפניו נאמר חסדיו, ורוב  ית'

הטוב . מאוצרו לרוב  השפעות עלינו ויערה מלכנו, אבינו אצל

קדמות ' ב'מדבר החיד"א ˙‰ÌÈÏ)כתב  Y '˙ ˙Î¯ÚÓ) יהיו' התפלל המלך  דוד וז"ל,

גורי  וכתבו ואהלות . בנגעים כעוסק חשוב  יהא  תהלים שהקורא פי' אמרי לרצון

שזו  ואפשר אדם. של לעוונותיו תקון הוא טהרות  בסדר העוסק כי זצ"ל האר"י

בזה  יהיה וממילא ואהלות, כנגעים חשוב יהיה תהלים דהקורא דהע "ה כוונת הייתה

התורה על בפירושו אפרים לרבינו וראיתי לפגמיו... ‰·¯Î‰)תקון ˙‡ÊÂ 'Ù È"Î)שכתב

כולהוז"ל התורה  כל  קיים כאלו  יום  בכל תהלים  האומר ישאכל  לרגלך תוכו וזהו ,

אפרים  רבנו כתב  ועוד עכ"ל. משה לנו ציוה תורה ליה וסמיך  תלים, ר"ת  מדברותיך

(˘‚ÈÂ 'Ù)לרמז תלים ס"ת  במצרים כבודי כל את כל והגדתם תהלים  האומר שכל 

הכבוד כסא תחת  להיות  זוכה עכ"ל.יום ,

תורה,כג. בכלל הם התהילים אף שהרי כפשוטו, תורה לביטול כוונתו אין בודאי

ביטול  אפילו בכך  שאין לחדש  בא  אלא  תורה, לביטול שייחשב  תיתי ומהיכי

באיכות . תורה
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àåäù åà øòö åà äòùä ÷çåã äæéà
,úåøäðá åà íéá øáåò åà êøãá êìäî
éìá íåé ìëá íéìéäúä ìë àø÷é
äàøéå äòðëäå äðååëá ,÷ñôä

äñåðîå ÷åãá äæå ,úåàìôðáúë êëå .'
ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä(äëåðç úàæì)

'ìëî úàöì øùôà íéìéäú úøéîàá
ìëîå ,íééåðéùä ìëîå ,íéúåèùä

íãàì åì ùéù íéøöîä.'

àö÷"äøä ìù åùã÷ éøáãî ãîìå
ò"éæ êìîéìà éáø éáøäéèå÷éì)

(åøéù ä"ã äðùåùìåãâ âåøè÷ ùé íéúéòìù
ìåëé åðéà ÷éãöä åìéôàù íãàä ìò
æàå' ,åúìôúá âåøè÷ä ó÷åú úà ìèáì
ìåãâä íìåòá àøáâ éàä úà øù÷ì êéøö

...'äìäú' àø÷ðäìåãâ øåà ùé íùù
íéîçø àåäå íù âøè÷ì ïéãá çë ïéàå
íéàø÷ð êëìå ,ìëä ÷úîð íùå íéøåîâ
ïéìåëéù 'íéìäú' åðëìî ãåã éøéù

ìëä íãé ìò ìåòôì(äìäú àø÷ðù íìåòá)

òø òâô ïéàå ïèù ïéàåøáãå .ì"ëò ,
.øúåîì êà íééúôù

אלו  בימים הטהרה – כתורה  קדושה אין
התורה עסק  ע"י

àúéàéáö éìúôð éáø ÷"äøäî
ò"éæ õéùôàøî,àá ùãå÷ òøæ)

(àø÷éå,ïä äðùá 'úåôå÷ú òáøà' äðä éë
íìåò àøáð ïäî úåãåñéä 'ã ãâðë íäå
äðäå .øôò íéî ,çåø ,ùà - äééùòä
ãâð àéä ,íéàöîð åðà äáù úáè úôå÷ú
úøáâúî åæ äôå÷úá ,ïë ìò .ùàä ãåñé

ìù åáìá úøòåáå ,øöéä úååàú íãàá
åúìéôîå èòîëù ãò äìëåà ùàë íãà
åðúð ïë ìò ,ì"çø ïååò éøáãìå ùå÷é çôì
éîé' Y íéîùä ïî 'äðúî' åðì
íäá íçìéäì áø íçåë øùà 'í"éááåùä
éúìáì åðéðôî åçéãäì ,òøä øöéä ãâð

.äìéìç åðááì úéñäì áåùé

äëëéàå÷åñòðù éãé ìò ,åì ìëåð
äøåúä ãåîéìá åìà íéîéá
ìù äçåë éë .äáåøî äãîúäá äùåã÷ä
äãéá ùé ,íéîéä åìàá ãåçééá ,äøåú
êàìîä ìà øîåìå ïèùä éãé úà ÷úùì
òøæ'ä áúëù åîëå .óøä ,úéçùîä
øçà íå÷îá äáçøäá åîöòá 'ùãå÷

(íéèù éöò ïåøà åùòå ä"ã äîåøú úùøô).ì"æå
'åîë ,äøåúä àåä äáåùú ø÷éòå

óã ãåîìì ìéâø äéä íà ,ì"æç åøîàù
úåãéñç ø÷éòå .ïéôã éðù ãåîìé ,ãçà

äãîúäá äùåã÷ä äøåúä àåäéë .
íò ãñçúîä ,ãéñç åäæéà - ì"æ åøîà
àùãå÷å àúééøåà éë - ùåøéôä ,åðå÷
úøåú' úàø÷ð ÷"äåúäå ,ãç àåä êéøá

'ãñç(åë ,àì éìùî)' ä"áå÷å ,ãñçìë ì÷
'íåéä(âé áð íéìäú),ë"â äúà äöøú íàå

÷áãúù ,êðå÷ íò ãñçúú ,ãéñç úåéäì
ë"â àø÷úå ãñç íäù åúøåúå ä"áå÷á

ãéñç.ì"ëò ,

äëåäéìà éáã àðúá àúéà(ç"éô àáø)

ìù äçåë äìåãâ äîë äàøå àá'
ìàøùé éòùåô úà úøäèîù ,äøåúä
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äãåáòî åìéôà ,äáåùú ïéùåòù ïîæá
íãéáù äøæøîàðù ,(åì ìà÷æçé)éú÷øæå'

ìëî íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò
ïéàå 'åâå íëéìåìéâ ìëîå íëéúåàîåè

øîàðù ,äøåú àìà íéî(äð äéòùé)éåä'
'íéîì åëì àîö ìëàìà äøäè ïéàå

'äøåú éøáã.

÷"äøäò"éæ àæìòáî ã"éøäîåðéæàä 'øô)

(íéøéòùë ä"ãäðäù ,øîåà äéä
'îâá åðéöî(.åô àîåé)é÷åìéç äòáøà

í"áîøá øàåáîå ,äøôë'ìä ùéø 'ééò)

(äáåùú,äæä ïîæá àìà åðéà äæ ìëù
åøôëúð íéé÷ äéä ÷"îäéáù ïîæá ìáà
íåéá 'çìúùîä øéòù'á íé÷åìéçä 'ã ìë
'éøôñ'ä éøáã øàáî äæ éôìå .íéøåôéëä

÷åñôáàùã éìò íéøéòùëäøåúäù Y
,ô"ëäåé éøéòùë úøôëî÷ñòù åðééäå

- ô"ëäåé ìù 'øéòù'ë øôëî äøåúä

ò åìéôà,øúåéá íéøåîçä úåðåò ì
åðéúåéç íééçá åðãåòáìòá ÷"äøäå .

àéðúä(é è äáåùúä úøâéà 'ééò)ìòù áúë
äáåùú' âéùäì ïúéð äøåúä ÷ñò éãé
øîàðù íéøáã ìò øôëì - 'äàìéò
.äáåùú íäéìò ìéòåî ïéàù íäéìò

÷"äâäáúë ò"éæ 'øòìòôééèñ'äàðééø÷)

(æé áúëî à"ç ,àúøâéàããçàì
íö äúàù ...éúìäáð' åîöò óâñî äéäù

...íéúéðòúáéáç ãåîéì ìù úçà äòùå
úåéðòú óìàî øúåé ä"á÷ä ìöà'ãëãëãëãë.

àäéàéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
äìòîì äìòîì úåìòúäì äëæðù
äðåîàá ÷æçúðå ,íéìâåñîä íéîéä åìàá
äëæð êëå ,åäòøì ùéà úáäàáå äøåäè
,äðåéìòä äùåã÷á ùã÷úäìå øäèéäì
ìëá áø òôù òôùåé äæ éãé ìòå

.ø"éëà ,úåîìåòä

עוונות,כד. כפרת לשם עצמו לסגף שרוצה מי שם, עוד דברוכתב על  ב'חזרה ' ילמד 

שמים לשם  זה לימוד והוי חשק, לו אין זה דללימוד – היטב יודע  הוא  שכבר

סיגוף ... כן גם  והוה ממש 
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