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הפרשה àבאר
dyxtd x`a

íéì÷ù - ìä÷éå

עוסקו בעת  אף  – ובכסף  בזהב מחשבות  לחשוב
לכל ומפרנס  זן שהבורא  יזכור  וזהב בכסף

ïúùøôá(áì äì)áäæá úåùòì úåáùçî áåùçì'
÷"äøä äá øàéá ,'úùåçðáå óñëáå

ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä(áåùçìå ä"ã ìä÷éå).ì"æå ,ø÷éò

åé÷ñòá ÷ñåò íãàäù ïîæá àéä íéîùì äãåáòä
äñðøôäå äæä íìåò éðéðòáäøéîùä ÷ø àìå ,

,'åëå äàðåà äìéæâë íéøåñà íéøáãîèåùô àìà
àåä 'ä éë ãéîú øåëæéù åúáùçî úà øåîùì

ñðøôîå ïæä àåäå íé÷åìàäàø÷ä øîàù åîë ,
(á çë÷ íéìäú)òéâé àìå Y ìëàú éë 'êéôë òéâé'

àìå ,'ä ìà ãáòåùî øàùéé ùàøäù åðééäå ,ùàø
áåùçìå' åøîåà åäæå ,åéãé éùòîá åúãåáòá ò÷ùé

óà ,úåùåã÷å úåáåè úåáùçî øîåìë Y 'úåáùçî
'úùåçðå óñë áäæ'á å÷ñò úòáàààà.

äâøãîìåúðåîàá äøëäá äéçé øùàë ,àåáé åæ
,øùá ìëì íçì ïúåðä àåäù 'äá ïúéà
úëøá'ì äëæé æàå ,'úåìãúùä' úåùòì øæâù àìà
êé÷åìà 'ä êëøáé äæä øáãä ììâá éë' Y 'äøåúä

ìëáå êéùòî ìëáêãé çìùî'(é åè íéøáã)åùåøéôëå ,
ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä ìù(äàø î"åú Y íéøùé øåà)

åúëàìî ìëáå ïúîå àùîá ÷ñåò íãàäù äòùáù
÷øåéãéáàì ìáàåùàøáéë òãåé àåäù ,øîåìë ,

éåìú àåä àìà ,åúñðøô åéìà äàá 'åãé çìùî'î àì
,àøåáä éãñçá ãîåòå'ä åäëøáé äæä øáãä ììâá

'áåè ìëå äçìöäå äëøá'ááááá.

המשנה א . את זי"ע מסאטמאר הרה "ק פירש  גוונא ·)בכהאי · ˙Â·‡),'ארץ דרך עם תורה תלמוד 'יפה 

לן, להורות ת"ת, עם ד"א יפה נקטו ה שלא ארץ 'שיפה ב'דרך שעוסק בשעה  הנלמד תורה ' 'תלמוד

התורה . לימוד בשעת גם ארץ בדרך שעוסק  ח"ו  להיפך ולא פרנסתו, ועסק  במלאכתו  –

לצורך ב. מתורתו  לבטל  או בציבור תפילה  להפסיד דעתו  על יעלה לא עולמים  כל  בבורא והמאמין

המחויב  ותפילה  תורה מחמתם יבטל ומדוע  המלך', ציווה כן 'כי אלא אינה יגיעתו  כל שהרי עסקיו,

כן. גם  בה

בכותל, מסמר שתוקע למי במשל  ההשתדלות, חובת היכן עד לבאר זי"ע  איש ' ה'חזון הגה"ק  אמר וכך

שהמסמר  שרואים  ברגע אמנם  יותר, עמוק לתקעו בו  להכות ממשיכים הקיר, לעובי נכנס שהמסמר זמן כל

לעסוק האדם  על  ההשתדלות, בענין הוא כך 'עקמומיתו', תגדל אז  כי בו, מלהכות מפסיקים ומתעקם, הולך

בה שעוסק כגון התורה, מדרכי במעט  רק אף ומסיטו, מעקמו  שהדבר שרואה - עד לביתו, טרף  ולהביא

זו מהשתדלותו יחדול אז או בציבור ', 'תפילה או  עיתים' 'קביעת חשבון ¯Ù"·)על  'ÓÚ ‡"Á '˘È‡ ‰˘ÚÓ').

זי"ע ישראל' ה 'דברי הרה"ק  דברי  את נביאה התפילה, בענין דאיירינן Î‡ÏÓ˙איידי ¯Ó‡È Â‡ ‰"„ Ï‰˜ÈÂ '¯Ù)

Ê)בפרשתן‰‰·‡‰) ÂÏ) את פעם  שאל  זי"ע מזידיטשויב הירש  צבי ר' שהרה "ק  והותר', דים  היתה  'והמלאכה

חז"ל  אמרו  לו  השיב סגולות, לחלק מנהגו  אודות זי"ע  לחיים ' 'האורח  ‰)בעל  È ¯"˜ÈÂ),'מחצה עושה  'תפילה

הרה"ק לו  ענה  בשלימות. הישועה תהיה  ואז השניה , המחצית את גם לפעול  בכדי 'סגולה' נותן הנני כן על

שתפילה ומאחר הצורך, מן כפליים  על בתפילתי מבקש  הנני מתחילה עמדי, אחרת עצה  אני מזידיטשויב,

נפעלת ממילא מחצה מהבקשה .כלעושה חצי שהיא הישועה

שלכאורה והותר', דים  היתה 'והמלאכה הפסוק את בזה  ומבאר זי"ע, ישראל ' ה 'דברי מביא אלו  דבריו 

שנשאר  אמרו כיצד יותר, ולא צרכם  כדי להם שהיה היינו 'דים ' היתה  שאם וביה, מיניה סתירה  זה הרי

על התפללו  והם  התפילה, מלאכת היינו ד'מלאכה ' לבאר יש  אלא 'דים ', אינו  'והותר' ואם ועודף, ייתור

הצורך. כפי דים להם  היה  וממילא יותר
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éäåæåïéîàäì ,íãàä åì øåáéù äøùéä êøãä
ìîòá äéåìú äñðøôä úòôùä ïéàù øåøéáá
ø÷åáî åçåë ìëá ìåîòé íà íâ éë .íãàä úòéâéå
áö÷ð øùàî øúåé åäùî åìéôà âéùé àì áøò ãò

.åøåáò,åìòôì íãà àöéù - àéä êìî úøéæâù óàå
åúãåáò ïéà íå÷î ìëî ,íçì ìëàé åôà úòæáå
úååöîä ìëë äáåçå 'úåìãúùä úååöî' øãâá àìà
êøáúé åúîëç äøæâ êëù ,ìàøùé éðá íäá ååèöðù

'íçì ìëàú êéôà úòéæá' -(èé â úéùàøá),àì êà
åúñðøô øå÷î àéä.- dyxtd x`aíéì÷ù - ìä÷éå

ãåñéáò"éæ æéëùòðî ÷"äøä øàéá äæè÷ìéå'á àáåä)

,å"òø 'åîò 'óñåé(øòåååàøèñà ö"áøì÷åñôä úà ,
ïúùøôá(á-à äì)éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå'

'ä äåö øùà íéøáãä äìà íäéìà øîàéå ìàøùé
íåéáå äëàìî äùòú íéîé úùù ,íúåà úåùòì

,äù÷å .'ùãå÷ íëì äéäé éòéáùä.àáåúëä àìä
'äðéî à÷ôð' éàîìå 'úáù úøéîù' ìò øéäæäì àá

.'äëàìî äùòú íéîé úùù' áúë.áåúðúî éøä
ïëéäå ,ãòå íìåòì úîéé÷å úéçöð àéä ä"á÷ä ìù
.ïîä úãéøé ìù åæ äðúî' åììä úåøåãá úîéé÷úî

àìàäàá äæä íåéä íöò ãò ,ïëà éë ,åøåàéá
úëøá' äúåàë íìåò éàáî ùéà ìëì äñðøôä
.øáãîá ìàøùé éðá úåéäá ä"á÷ä øéèîäù 'ïîä

äàá àéäù àìàìèá äñåëîøúñä úçú øîåìë ,
è"ìá åé÷ñòå 'åúåìãúùä' åìéàë äàøðù Y óåèéòå

('ìè' úåéúåà)íä 'åëå øöå÷ ùøåç òøåæë úåëàìî
ïë åðéà úîàáå ,äñðøôä åì åàéáäúáù 'ñîá 'ééò)

(.ò)íéøáã' Y ïðã ÷åñôî ãîìð úáùá úåëàìî è"ì øåñéàù

éðéñá äùîì åøîàðù úåëàìî è"ì åìà ,'íéøáãä äìà íéøáãä

.(ù"éò

êëå,àø÷î ìù åøåàéáíéøáãä äìàè"ì ,øîåìë ,
úåëàìîíúåà úåùòì 'ä äåö÷ñòúéù ,

íãàääùòîä éîé úùùáì"ø ïîäù åøîàù åäæå ,
äñðøôä úòôùääñåëî,äèîìîå äìòîìî ì"èá

è"ìä åìà ì"èäù íìåò éàáì äàøðù åðééäã
úîàá êà ,åðåæî úà íãàì íéàéáîä íä ,úåëàìî
úòôùðä äñðøôìå 'ïî'ì éåñéëå øúñä àìà íðéà

ä"á÷ä éãé ìò ìòîîââââ.

עתה שהשיג לאדם  נראה  – הלקחו ביום חם
מקצבתו מוכן כבר הכל ובאמת  בהשתדלותו פרנסתו

השנה בראש

á"åéëåéäù ,ùã÷îä úéáá 'íéðôä íçì' éáâ åðéöî
íåéá íéçéðîå ,úáù áøòá íúåà íéôåà
åéä äàáä úáùì .øåäèä ïçìåùä ìò úáùä
ì"æ åøîàå .øîùîä éðäåëì íé÷ìçîå íúåà íéãéøåî

(:åë äâéâç),íéðôä íçìá äùòð ìåãâ ñð ,ì"áéø øîà'

וחושבג. ובעיסוקיו במלאכתו  הבוטח  שהאיש  זצ"ל  אויערבאך זלמן שלמה  רבי הגאון אמר שמהם וכך

וביניהם, בינו מה כי – ומזלות הכוכבים  כעובדי הוא הרי ופרנסה , מזונות לו  בנפשם יש מדמים הללו

הוא  ממש בהם וכיוצא הצטרכויותם, ושאר פרנסה שפע עליהם להשפיע והמזלות  הכוכבים בכח יש כי

עסקיו  על  ישועתו ...הסומך תצמח מהם כי בחשבו  אותם , ו 'עובד'

זי"ע  מסטרעטין הרה "ק דברי „·¯ÌÈ)וכעין '¯Ù ‰"„ ,˙ÂËÓ˘‰ ,'‰„Â‰È ‰�ÁÓ Ï‚„')הכתוב לשון בביאור ,‡ ÌÈ¯·„)

(·Ï' הזה הםובדבר אשר בעסק  פרנסתם  סיבת התולים  אנשים לאותם  לרמז  בא כי מאמינים', אינכם

ולמשל, הקב"ה, אלא האדם מפרנס  העסק  לא כי בידם , גדולה  טעות כי לדעת עיניהם שיפקחו עוסקים ,

ה'ראנדי' את מחזיק  הוא ıÈ¯Ù‰Ó)אם ‰‚ÈÊÓ‰ ˙È· ˙Â¯ÈÎÁ),פרנסתו תבוא זה  מזיגה ' מ 'בית שדייקא חושב והוא

הלה יאבד וכיו "ב. הפריץ , אצל עליו  והלשין 'מוסר' בא כי - העסק  זה  ממנו  יקחו הימים  מן ביום  אם  הרי,

מחמת לו  בא זה  וכל תקוותו , אפסה כי ויחשוב עשתונותיו, עוסק.את אשר בעסק פרנסתו סיבת  שתולה

כינים  ביצי ועד  ראמים מקרני ומפרנס הזן יתב "ש  הבורא אלא מפרנסו העסק לא כי יודע המאמין ,אך

הראשון. מזה  יותר טוב אחר ממקום  פרנסתו לו ולהזמין להושיע  לה ' מעצור ואין

' - הכתוב פירוש הזה וזה  סימן ובדבר הפרנסה , לו תבוא זו ו 'השתדלות' מעסק  דווקא כי החושב - '
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ìòî åúãøåäå å÷åìéñ úòùáù .'å÷åìéñ êë åøåãéñë
'ïçìåù'ä éáâ(åúééôà øçàì òåáùë)ïééãò íçìä äéä ,

åéä 'ãòåî'áå .äúò äæ äôàð åìéàë åúåîéîçá
- 'íéìâø éìåò'ì íéàøîå íéðôä íçì úà ïéäéáâî

.åøåãéñë å÷åìéñ íå÷îä éðôì íëúáéç åàø

øåàéááå,'íçìä úåîéîç'á íòì úéàøðù 'äáéç'ä
ïééðò ìò äøåî íçìä éøäù åøàéáù ùé
éðééðòá äðéá åðãîìì åöøå .äìëìëäå äñðøôä
äôàð øáë äæ íçì ,åàøå åèéáä ,íãà ìù åúñðøô
åìéàë åúåîéîçá ãîåò àåä ïééãòå ,íéîé òåáù éðôì

.äúò àìà äôàð àìíãàì àáä 'çååø' ìë ,á"åéë
ìë êùîáéîë 'äàøð' àìà åðéà ,äðùä úåîé

àìà ,ïë àì ,íåéä ìù 'åúåìãúùä'á åçéååøäù
ùàøá ,ïîæ éðôì åøåáò áö÷ðå áúëð øáë äæ çååø

äðùä.úáùì úáùî øîùðù íçìä íåç åúåàë .
âéùäì åéãé ìòåôá éåáéøäù èåùô ,ïëù ïååéëîå
ìá÷é øùà ìë éë ,äîåàî åäøæòé àì ïåîî óéñåäìå
ùàøî åì áö÷ð øáë ìëä ,åãéì òéâéù äî ìëå

.åéìà òéâé àì áö÷ð àìù äîå ,äðùä

ãåòåîë ,'íéðôä íçì'î äðåîà éëøã åðãîì
øòâåì÷ äîìù éáø ÷"äâä íùî íéøîåàù

,ò"éæ(äîåøú ï"áîø 'éò)åøéîçä êë ìë òåãî ,
ñéðëîù ,íéðôä íçì ìù 'åúåéãéîú'á(ùãçä)ãöî

àéöåîù úòá äæ(ïùéä)éùðéàã àáåø éë ,øçàä ãöî
àì íà ,íøîåàá ,íëøö ìëå íìëàî áéáñ åâàãé
éøä úîàá ìáà ,éøåáò âàãé éî éîöòì âàãà
ïëìå ,àåä øùàá éãåäé ìë ìù åéëøö ÷ôñî ä"á÷ä
àåä ,ìàøùéì äàá äñðøôä íùîù íçìä à÷ééã
...òâø ÷ñôä àìì Y ïçìåùä ìò ùîî ãéîú àöîð
ú÷ñôð äððéà åéàåøá ïåæì àøåáä úçâùäù úåøåäìå

íìåòì(:âð÷ ,äîåøú øäåæ æ"éòë 'ééò).

את יביאו והביטחון  האמונה  - בשמחה  מרבים 
שמחה לידי  האדם 

ñðëðùîúà íúòãéå Y äçîùá ïéáøî øãà
éãé ìò - äçîùä øåãîì äá êìð êøãä
êë íãàä äá ÷áãéù äîëå ,äøåäèä äðåîàä

åîò úåøå÷ä ìëáå åéùòîá ãàî çîùéããããøàéá äæáå .
ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä('ô úåà àúééøåà éììë)úà

áåúëä(è èé íéìäú),'áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷éô'

אלוקים הוא בה' מאמין  היא ,שאינו ה ' בידי שהפרנסה יודע המאמין כי תלויה . ואינה לו, הנקצב כפי

אחר  או זה .בעסק

והיהד. נפשו ', 'חשבון את עורך זקנו את שמע שפעם זי"ע , חיים ' ה 'חפץ הגה "ק של מנכדיו אחד סיפר

מאיר, 'ישראל  לב קורעת באנחה הפטיר אז אך האחרונה, בתקופה  שעשה מעשיו כל  ומונה סופר

רבות  פעמים  חזר וכה  מצוה...' של השמחה  היכן אבל  ה', מצוות ומקיים מתפלל הינך לומד, אכן אתה 

עדיין  וקיים, חי עוד אתה מאיר, 'ישראל  באמרו  והתחזק התעשת מה, זמן שלאחר אלא אלו, דברים  על

על קיבל  אלא הייאוש... ברשת להפילו אלו  למחשבות נתן ולא שמחה...' מתוך מצוות מעתה לקיים  בידך

ולהבא. מכאן להתחזק  עצמו

ומכרכר  מפזז החל  לביתו בהגיעו  אחד, יהודי של  בעגלתו שבת בערב מהמקוה  חיים ' ה 'חפץ חזר פעם 

שזה להם  הסביר הוא אך במקוה , להיות שזכה על  בא שריקודו חשבו סובביו עצומה, בשמחה עוז  בכל

שכרו' תתן 'ביומו  מצוות לקיים  זכה ‰�ÚÈÒ‰)עתה ÏÚ ‰Ï‚Ú‰ ÏÚ· Ï˘ Â¯Î˘ ÌÏÈ˘˘)לשמוח הראוי מן אינו וכי ...

לב. בכל 

בשמחה השרוי מדוע זי"ע  מטשערנאביל  אהרן רבי הרה "ק בשם  אומר היה זי"ע מבעלזא מהר"א הרה"ק 

ה'נשמה ' בין יש  תמידית' 'מלחמה כי וביאר, לשמחה . רקידה  עניין מה  עוז, בכל ומפזז  מעלה כלפי מרקד

שרוי  כשהאדם והנה, מטה . כלפי האדם  את המושך הגוף לבין בה ', להדבק למעלה לעלות המשתוקקת

האדם יוצא כן על  מעלה, כלפי ונמשך לנשמה נכנע הגוף שאף  עד ביותר, מתעלה  הוא הרי בשמחה

למעלה ... למעלה  ועולה וקופץ  בריקוד



שקלים - ויקהל - הפרשה ãבאר

øñåç åðééäå ,'ïåøñéç' ïåùìî àåä éãå÷éô äðä éë
øùà ùéàäå ,'åãëå äñðøô'ä éãå÷éôåìöàíéøùé,

ãéáòã äî ìë 'åéúåðåøñç' ìë ìò øîåàù øîåìë
éë Y ãéáò áèì àðîçøøùéäúìååò àìå éøåö 'ä

äìà úåáùçî ,åááì éçîùîãéîú àåä æ"éò
øáåòä ìò øòèöäìå áåàëì åì äî éë .äçîùá
,äøåîâä åúáåèì ú"éåáä úàî ìëä éøä ,åéìò

äçîùá ãéîú úåéäì åëøã äçåð ïàëîåääää.

øåëæéåâ"áìøä áúëù äî(äë áé éìùî)éìåãâî
' ,ï"áîøä éãéîìúììë úìòåú äâàãá ïéà

àåä óìåçä øáã ìò äâàãä éë ,'åëå ÷æð êà

äéåàø éúìá àéä ãéúòä ïéðòì äâàãä íâ ,ïåòâù
ú"éùä ìò íãàä çèáéù éåàø éëì"ëò ,åååå.

שקוע יהיה  שלא הראש להגביה – ראשן  את  זוקף
עולם בהבלי  כבהמה  למטה

àúéàùøãîá(â àùú àîåçðú)éðôì äùî øîà'
,øëæð éðà ïéà úî éðàùî ò"ùáø ,ä"á÷ä
åéùëò ãîåò äúàù íùë êééç ,ä"á÷ä åì øîà

,ïùàø úà ó÷åæ äúàå íéì÷ù úùøô íäì ïúåðåêë
äúà åìéàë ,éðôì äúåà ïéàøå÷ù äðùå äðù ìëá

ïùàø úà ó÷åæå äòù äúåàá íù ãîåòøôñ'áå ,'
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäì 'úåëæä(íéì÷ù 'øô)

áúëøåã ìëáù ,äæ ùøãîá åðì ùé äìåãâ äçèáä
åðéáø äùî óå÷æé íéì÷ù úùøô úàéø÷ úòá øåãå

.ìàøùé éðá ìù ïùàø ä"ò

,íðîàçåúôì íãàä ìò 'ùàø úôé÷æ'ì úåëæì éãë
ùéèäå ùôøäî úàöì ÷÷åúùäì - çúô

על שקד שם נובהרדוק , בישיבת למד בחרותו שבשנות זצ"ל , קסטל  דב יוסף רבי הגה"ח  על מסופר

פעם זי"ע. שמואל' ה 'דברי הרה "ק ורבם  החסידים בקרב לשהות 'בורח' היה לפעם  מפעם  התלמוד. דלתות

בקרבך  בוער כך שכל  בישיבה  כאן חסרת מה  וכי זצוק"ל , יוזל רבי הגאון דנובהרדוק, הישיבה ראש שאלו 

לשם . ללכת תשוקה

בישיבה כאן הזה', 'עולם אוהב והנני צעיר, בחור והנני אעשה מה אתר, על דוב יוסף רבי לו השיב

של בשמחה הזה', ב'עולם טעם  אני מוצא החסידים אצל  הבא'... 'עולם  לקראת עצמם  את מכינים  הכל 

בעבודתם . וחיות מצווה

בקראה . נאמר Ê)הנה  ÊÈ Â‰ÈÓ¯È) הלשון כפל  מהו הק ' ורבים  מבטחו', ה' והיה  בה' יבטח  אשר הגבר 'ברוך

זי"ע, ישראל' ה 'דברי הרה"ק  ומבאר מבטחו . ה ' והיה  ושוב בה' יבטח  בוטח - שהאדם פעמים כי

ממצבו  נתייאש שכבר מאחר אלא בה', עז אכן  בטחונו כי מחמת  לא – אפסהבה' ממילא כי ורואה  ,

שבוטח למי יש היכר סימן ומה יזיק... לא יועיל לא אם הרי – בה' ולבטוח  לסמוך לו איכפת מה תקוותו,

– מצוקותיו  מכל  ויושיעו טוב דרך על יעמידנו  והוא מלבדו  עוד שאין ידיעה מתוך באמת, הוא בה' אם

כוח  אין כי וזועף , מר הוא הרי תקוותו שאבדה ייאוש  מתוך רק בה' הבוטח זה כי לב , וטוב שמח

שמחה  מלא באמת הגדול בשמו הבוטח רק מלבו. ודאגה עצב  כל  ולהסיר האדם לשמח כזה .בביטחון 

' לומר חזר באמת,והיה לזה  בוטח  הוא אם יוודע במה - מבטחו ' מבטחו ה ' ה' אלא והיה 'והיה ' אין -

שמחה ‚)לשון ·Ó כעת(·¯"¯ מצבו בתוך אף שמח  הוא אם  והיינו ,(Á˙ 'ÓÚ ÌÈËÂ˜ÈÏ ·"Á Á"Ó„�‰ È"¯·„).

מביא זי"ע ממאדז'יץ  ידידיה  שאול  רבי להרה "ק שאול ' 'אמרי È·)בספר ˙Â‡ ‰ÁÓ˘Â ‰¯ÓÊ È�È�Ú) כאשר וז"ל .

פולין הפצצת בעת ונמלט  ‰ÓÁÏÓ‰)נס ÈÓÈ·)על ניכרת יתירה דאגה אין למה  אחד, שאלהו  לווילנא, ובא

ÚÂ„ÈÎ)פניו ,ÂÈ�Ù ÏÚ ÍÂ˘Ó ‰ÁÓ˘ Ï˘ ËÂÁ ‰È‰ ,„ÈÓ˙ ÈÎ) שאת אלא, סבבוני. רבות ודאגות 'דואג', אני גם ואמר, ענה ,

דאגותי' 'צרור את מתוכה ומוציא אותה , פותח הנני ביום  אחת ופעם אחת, בתיבה  ארזתי דאגותי כל

מדוע כן, אם כלל. בעולם  קיימות אינם  כאילו היטב וגונזן מכניסן מחזירן, אני ולאחמ "כ קלה, כשעה  ודואג

היום כל  בדאגותי ‰ËÈ·)אשקע  ˙Â¯ÂÓ˘Â ˙ÂÊÂ¯‡ Ô‰ È¯‰ ,¯ÓÂ‡Î)...

דואג...'ו . הוא 'למה  הדאגה והיא אחת, דאגה  זולת אסורות הדאגות שכל החכם, למאמר מקור ומכאן



שקלים - ויקהל - הפרשה äבאר

éùåãéç'ä ÷"äøä øîàù åîëå ,åá òå÷ù àåäù
ìë êùîäì íãàä êéøö åæ úáùáù ,ò"éæ 'í"éøä

åôåâ(úåéîäáä åéúåéèð øîåìë)éøáà íà éë ,ùàøä øçà
ùàø éåìúë å"ç øàùéé ùàøä íò åìòé àì åôåâææææ.

äðäåì"æç åøîà(.æè äâéâç)åøîàð íéøáã äùù'
äùìù úøùä éëàìîë äùìù ,íãà éðáá

,'äîäáëàåä êàìîì äîåã íãàäù íéøáãä ïîå
åìéàå ,úøùä éëàìîë äôå÷æ äîå÷á êìåäù äî

äèî éôìë ïùàø íò úåëìåä úåîäáäåðééäå ,
øçà ãéîú øæçìå ùôçì ä÷åñò àéä éë ,àîòè
Y åøöé ìò øáâúäì íãàä úãåáò åæå ,úåéöøàä
åéðéò åéäéù äôå÷æ äîå÷á êìéì åîöò ãéîòäì
ïì ùé íéì÷ù úáùáå ,äìòî éôìë úåàåùð

äæì úãçåéî àúòééñïùàø ó÷åæå ãîåò äùî éøäù
ìë ìòî óåò äéáâäì åðéãéá ùé àìéîîå ,ìàøùé ìù
äôå÷æ äîå÷á ãåîòì Y äîäá äùòîå úåéöøàä

.úøùä éëàìîë åðé÷åìà 'ä éðôì

נשפע שקלים  בשבת  – נשא אדון עלינו פניך אור
ובגשמיות ברוחניות רב  שפע 

÷"äøäúåéùøô òáøàáù ,øîåà äéä ò"éæ ïé'æåøî
,äðéëùá ÷áãéäì éãåäé ìë ìåëéìëå

ä"á ä"éåä íùî úçà úåà ãâðë àéä íäî äùøô,
úòôùðä äùåã÷äå äøäèä úà ìöðé ìéëùîäå
íéù÷áîù åîëå ,êøáúé åá ÷áãúäì éãë åìà íéîéá

(óñåî úìéôúì úåøöåé)'àùð ïåãà åðéìò êéðô øåà'çççç.

המכפלהז. במערת ראשו  נקבר הרשע עשו גם  È‚.)שהרי ‰ËÂÒ· ¯‡Â·ÓÎ)היה ראשו כי בספרים וכתבו  ,

‰˜„ÌÈ˘Â)'כראוי' ˙Â·‡‰ ÔÈ· ¯·˜È‰Ï ‰ÎÊ ÔÎÏÂ) להשתעבד - שבראשו לידיעה  אבריו  שאר את שעבד שלא אלא ,

תאוותיו . אחר לבו בשרירות הלך אלא לרוחניות, הגשמיות את הפך שלא מיבעיא לא יתב"ש, לבוראו 

הפסוק  את זי"ע  מווילנא הגר"א פירש  רמז Î‚)בדרך ·È ÌÈ¯·„) שהותר דאף הבשר, עם  הנפש  תאכל  'ולא

הבשר, בתוך משוקעת נפשו  כל תהא שלא - הבשר' עם 'הנפש יאכל לבל יזהר אך בשר, לאכול  לאדם

הבשר... עם יחד 'נפשו ' את אוכל  ונמצא

מצויין ח. רבים  שהיו מקום  בכל הקיסר של  דיוקנו תמונת לתלות חייבים  היו  יוזעף  פרנץ  מלכות בימי

פעם מכובד, במקום תמונתו  את מדרשות בבתי כנסיות בבתי ישראל בני תלו השלום  מפני ואכן שם,

ליהודים להצר שרצו ישראל  שונאי והנה  קראקא, בעיר לבקר הקיסר הקיסר הגיע  תמונת את שיברו ,

בו שמרדו בטוח  היה  דיוקנו' 'דמות את מצא ולא הקיסר שם  ביקר כאשר ואכן, בביהמ"ד, תלויה  שהיתה 

מדוע זועפות, בפנים  שאלו  זצ"ל סופר שמעון רבי הגאון דאתרא המרא עם שנפגש ובעת היהודים,

קאמר, מאי הבין ולא שאלתו  את סופר הגר"ש שמע בביהמ "ד, תמונתי תולים  ואינם  בי מזלזלים  היהודים

מיד  הבין בחכמתו  אמנם למלכות, כבוד לחלוק  והקפידו  מדרשא בבי קבועה  התמונה  היתה תמיד שהרי

ואמר, אתר על לו השיב כן על  ה', לדבר החרדים לקהילת להרע  כדי זה  במעשה  בליעל בני יד שכנראה 

שנאמר כמו ביומו , יום  מדי תפילין להניח  נצטווינו הקדושה  בתורה  Á)הנה ,Â ÌÈ¯·„)על לאות 'וקשרתם

השבת  יום  בבוא והנה בעולם, שמו יתברך ואחדותו  יחודו  לייחד כדי והטעם, עיניך', בין לטוטפת והיו  ידך

הוא תפילין זמן לאו דשבת תפילין מניחים  Ò‡.)איננו  כביכול,(˘·˙ עלינו שורה עצמו הקב"ה אז כי והטעם, ,

שב"ק, של באות כזלזול היא זה  ביום  תפילין' ו 'הנחת לישראל , ה ' בין היא אות עצמה  שהשבת ונמצא

התמונה  עתה שניטלה הסיבה  גם  ·˜·ÂÚÈ˙)'וזו ‰ÈÂÏ˙‰) תמונות לשום צורך שאין מפני המדרש, בית מכותלי

שככה . וחמתו הפיקחת תשובתו את גוי אותו  קיבל ואכן ובעצמו ', בככודו לבקרנו בא שהקיסר בשעה

המלכים מלכי מלך הקב"ה  שכביכול  לדבר, יכול  הפה  שאין מה השבת, קדושת גודל  מזה  ללמוד ועלינו

בעולם, ואחדותו  שייחודו האות עצמו  וזה  הזה , והקדוש  הגדול  ביום עלינו  שכינתו  ומשרה אותנו  לבקר בא

גבוהה במדריגה  השכינה להשראת זוכים  בוודאי נשא, אדון עלינו  פניך שאור שקלים בשבת וביותר

למאד. ונשגבה
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á"åéëêéà' ,ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä øîà
'ã àéã ïéîå÷ ìàæ ñò ïéøäòâ ïéåù èøàåå
,'ïéèùøáééà íòã èéî ïäòæ êéî ìàæ êéà ,úåéùøô
ïäá íéàøå÷ù úåúáùì äôöîå ãîåò àåäù ùåøéô
ìåëéáë ä"á÷ä íò íéùâôð æà éë úåéùøôä òáøà

(äëø ã øòù 'ñçðô éøîà').

íäéøáãîåìëî ìöðéäì åæ úáù úìåâñù ,åðòîù
úåàåôø åá íéììëðå ,äìçîå òâô
íãàä øùàë éøäù ,úåéîùâáå úåéðçåøá úåòåùéå
ìöéð àåäùëå ,óôëð ååâ ì"çø íéøåñéá øñééúî

å åùàø ó÷æð íäîììëá ïë ìòå ,úåéîîå÷ êìåä
ìëá åæ úáùá íéòùåðù àåä 'ùàøä úôé÷æ'

.äáåèì íáì úåìàùî

øàåáîå'äòåùé úøèò'á äëåøàáíéèôùî íéãòåî)

(íéì÷ù -úìâåñî íéì÷ù úáùù
äñðøôììòá ÷"äøäå ,àîòèá àúìéî ù"éò ,

,øîà ò"éæ à÷ðéôñî 'óñåé éøîà'äåæ úáùáù
úåîé ìëáù úåìéôúä ìë åìá÷úéù ù÷áì øùôà

ïåöøìå íéîçøì äðùäèèèè.

ובפרט עת בכל  ממחלוקת  זהירות – אש תבערו לא 
ושב"ק בער"ש

ïúùøôá(â-á äì)äëàìî äùòú íéîé úùù'
úáù ùãå÷ íëì äéäé éòéáùä íåéáå

íåéá íëéúåáùåî ìëá ùà åøòáú àì ...'äì ïåúáù
'øôåñ íúç'ä áúë .'úáùäúùù ä"ã ìä÷éå íéèå÷éì)

(íéîééîé úùù íéëøáúî úáùä éãé ìòù .ì"æå
äùòîä(.çô åøúé ÷"äåæ)÷éæçäì éìë êéøöù àìà
äëøáäàìà äëøá ÷éæçî éìë ä"á÷ä àöî àì'å ,
'íåìùä(ïéö÷åò óåñ äðùî),ïèù ìù åúîâî ìë ïëìå

éãë ,äéåöî äëøáäù íåéá Y úáùá áéø êéøçäì

æ"éòå ,äëøá ìá÷ì ïëåî éìë àöîú àìù
äùòîä éîé ìë íéì÷ìå÷îùøôî éðà æ"ãòå .úùù

íëì äéäé éòéáùä íåéáå äëàìî äùòú íéîé'éô , ¥¨
úåëæá íëì äùòð äùòîä éîé úùù úëàìîù

ïëìå ,éòéáùä íåé úùåã÷ùà åøòáú àìú÷åìçîä
úáùä íåéá,ìåçì íå÷î äëøáä àöîúù éãë ,

ì"ëòåøòáú àì - ç"î øäåæ éðå÷éú 'ééò ,ñòëä ùà äæ ììëáå)

íéøåèä ìòá 'ééòå ,úáùä íåéá íëéúåáùåî ìëá ñòëä ùààì

ùà åøòáúúáåù íðäéâ ìù 'éô éìù øåà ,ä''á÷ä øîà -

(úáåù àäé íëìù øåà íâ ,íëìéáùá.

ïëå'îâá åðéöî(.áð ïéèéâ)åäá éøâéàã éøú éá åäðä
éùîù éá ìëã ïèù(ù"øò ìù ,é"ùøéô)à÷ ååä

éããä éãäá åöðéîäéä úáù áøò ìëáù íéòø éðù åéä)

(ú÷åìçî éãéì íàéáäì íá äøâúî ïèùäøéàî éáø òì÷éà ,
åäì ãáòã ãò éùîù éá àúìú åäðéáëò íúäì

àîìùäùìù íäîò úåéäì áëòúä ,íùì î"ø òì÷ðùë)

(íäéðéá íåìù ïéëùäì éãëá ,úåúáù éáøòäéòîù ,ùøéô]

ז"לט . זאנוויל רבי אחיו עם שהגיע  'דראגמירעשט' מעיר ז "ל כהנא מאיר רבי ושמו אחד בחסיד מעשה

בעלי  אחי תרי הני תרמ"ג, שנת שקלים  בשבת יוסף' ה 'אמרי רבו בצל  הראשונה בפעם  להסתופף

בנים הוליד זאנוויל רבי ואחיו  חולנית, היתה  וב"ב ל"ע  בנים חשוך היה  מאיר רבי כי היו , גדולים  יסורים 

ישועה בדבר להיוושע וביקש הקודש  אל  מאיר רבי החסיד נכנס שב"ק בערב רח"ל . וחלשים  חולים

בישועה הבטיחו  והרבי הסכום את נתן ר"מ  זהובים, מאה של  פדיון לו שיתן יוסף' ה 'אמרי נענה ורחמים,

ובהגיע כמנהג, ב'טיש' יין העמידו שב"ק בליל השבת. כניסת קודם להיכנס  הספיק  לא אחיו  ואילו  שלימה.

ואמר, והסביר שלימה, לרפואה  יזכו שבניו  יוסף' ה'אמרי ברכו זאנוויל  רבי של שקלים תורו  שבשבת

התפילות כל 'קרבנותנענים את קנו  השקל ' מ 'מחצית שהרי אמרו התמיד, והרי ,'(:ÂÎ ˙ÂÎ¯·) כנגד 'תפילות

'כנגד  שהם  התפילות אף  השנה  לכל ה 'תמידים ', את ומכשירים  שמכינים זו  בשבת כן, אם  תקנום', תמידין

נושעו האחים  ששני לציין למותר לרצון, שיתקבלו עליהם לבקש  ואפשר לרצון, יתקבלו  התמידים '

ולברכה לטובה Î‰)במשאלותיהם „ÂÓÚ 'ÛÒÂÈ ¯‡Ù '¯ÙÒ· ‡·Â‰).
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[ïèùì ,é"ùøàåääì øéàî 'ø äé÷ôàã éåå - øîà÷ã
äéúéáî àøáâéééé.

êëå'éç ùéà ïá'ä áúë(à äéðù äùøô àøéå 'øô)

à"ãéçä íùá(î"÷ òáöàá äøåî),úåìòá
ïéá ú÷åìçîì ïëåñî úò àåä 'úáù áøò'á äçðîä
à"èñä çøåè äáøäå ,íéúøùîä ïéáå ,åúùàì ùéà
àìå ,åøöé óåëé àøéä ùéàäå ,áéø øçøçì äæá
ù÷áé äáøãàå ,äãô÷äå ú÷åìçî íåù øøåòé

íåìù.ì"ëò ,

óéñåîåéøáã ìò 'éç ùéà ïá'ä(äéðù äðù àøéå),
äèè÷ äùåòä íãà ìë äðä éë ,òãå

äàøð éàãåå åéúøùî åà åéðá åà åúùà íò äáéøîå
äàöéù äìùëîä ìò áéøì éåàøå åîò ïéãäù åì

,úéáä éðéðòá íãé úçúîåì ùéù éî ,úîàá êà
ìåùëî äæéà àöé íàù ïéáé ïéá åã÷ã÷á çî
äùòî äæ ïéàå ,íúàî äùòð äæ ïéà ,íãé úçúî
áéø øçøçì éãë ïèù äùòî àåä àìà ,íäéãé

...àéää úòá ïåãîåäàøéùë ïéáî ùéà ìë ,ïë ìò
íéùé àì úéáä ìù íéðéðòá ïåøñçå ìåùëî äæéà
ìà ïúé àìà ,íúà áéøì åéúøùîå åúùà ìò äîùà

,àåä úîà éë åðáúëù úàæä úåìöðúä åáìæàå
íìåòá åì áåèå ,ñòëúé àìå íúà áéøé àìå ÷åúùé

àáä íìåòáå äæäì"ëò ,àéàéàéàé.

וביארוי . הוא. גברא השטן וכי מביתיה, 'גברא' לההוא מאיר רבי דאפקיה  'ווי אמרו על  שדקדקו  יש 

בגמ ' דאיתא מה  פי �Â:)על  ˙ÂÎ¯·) באנעט המהר"ם וביאר לשלום ', יצפה בחלום  קדירה  (‰Â·‡'הרואה

(ÂÓ˘· ,Ô‡Î Ò"˘‰ ÏÚ Ò"˙Á· בין שלום משכנת הקדירה שכן דמילתא, לזהטעמא זה  אויבים שהם ומים  אש

האש . מכבים והמים  המים, מייבשת שהאש -

בדבריו שלמדו להרחיקם יש ביניהם, להפריד אלא תבונה ואין  עצה אין המחלוקת  בעת  שלפעמים

המריבה שוב ותתלקח יפגשו לבל מזה ÓÂÏ¯זה .'ÌÂÏ˘' ˙"Ò .Ì¯·‡ ÂÈÁ‡ ÏÚÓ ˘È‡ Â„¯ÙÈÂ ,‡È ‚È ˙È˘‡¯· ÌÈ¯ÂË‰ ÏÚ· 'ÈÚ)

(Â„¯Ù˙� ÌÂÏ˘ ˙Â˘ÚÏ È„Î. הקדירה תחתית שמעל למים שמתחת האש  בין חוצצת שהקדירה כמו .

מהם אחד שיוציאו ידי על  אלא זה בבית שלום להשכין אפשר שאי ראה  מאיר שרבי לומר, יש מעתה 

‰ÂÏÁÓ˜˙)מהבית ˘‡ ËÂ˜˘˙˘ „Ú)לההוא מאיר ר' דאפקיה ווי השטן שאמר וזהו שהוציא גברא . - מביתיה 

השלום  את הביא ובזה  מהבית, המחלוקת מבעלי אחד ÏÎאת ‡ÏÂ ,ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÈÏ˘‰Ï ˘È ÏÏÎ Í¯„·˘ ,¯·„‰ ËÂ˘Ù)

(...ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ ˘ÈÂ ÌÈÓÚÙ˘ ‡Ï‡ ,'ÂÎÂ È�ÂÏÙÓ ˜Á¯˙‰Ï ÈÏÚ 'ÌÂÏ˘'‰ ÔÚÓÏ Y ¯ÓÂÏ ‡Â·È „Á‡.

זצ"ליא . פיינשטיין משה רבי  הגאון את לבקר עלה שפעם זצ"ל  קאמינעצקי יעקב רבי הגאון סח

שלפני  משה, רבי לו סיפר עושה. זו  מה  לשמחה  ושאלו  ובשמחה, בחדוה שרוי שהוא וראהו 

הזכאי, את וזיכה  החייב את חייב - פסקו  את פסק  ולבסוף כלשהו, תורה  בדין ישב חדשים כשלוש 

שפסקתם שהפסק לכם  לומר וברצוני פלוני, בן פלוני שמי ואמר אחד אליו  התקשר ימים  כמה  כעבור

בטל והכל משנה בדבר להדיא וטעיתם  אמת, פסק כלל  זה  אין פלוני, את וחייבתם  ימים כמה  לפני

דארעא... כעפרא ומבוטל

'כתב' לו  ואתן שחיטה הלכות כל על אותו שאבחן בפיו ובקשתו 'רב', אותו אלי בא עתה  זה  והנה 

פנים לעז כראוי - ומיד תיכף הבית מן לסלקו בדעתי עלה הראשון ברגע לשחוט, ידי על  הוא שמוסמך

ומוחל סולח ישראל איש כל  שבו  הכיפורים  יום עבר כבר זה שממעשה בדעתי נמלכתי מיד אך שכמותו ,

לי  ומה  הנמחלים, בכלל זה מחוצף רב וגם אותי, והקניט שהכעיס  מי לכל מחלתי אני ואף  לרעהו, איש 

סמיכה . כתב לו  ונתתי ההלכות, כל  את היטב ידע הוא ואכן ובחנתיו , קבלתיו כן על  טענה, לו אטור כי

כך  כל להתחצף – במקומנו ' כן יעשה ש'לא לו  אמרתי הדלת, פתח על בעמדו לשלום נפרד כאשר

ובפליאה רב, בתמהון עלי בהביטו סח, אני מה יודע  שאינו פניו על  ראיתי והנה  בישראל , ורב דיין בפני

הגע יעקב לרבי הגרמ"פ  ופנה בשמו ... עמי דיבר 'מחוצף ' שאיזה  שנתברר עד מעמו, רוצה אני מה עצומה
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ììëáåíãàì åì áåè àìù ïéáî íëçäù ,åøîà
úãéîá ñåôúì åì óéãòå ,ñåòëì

úåðìáñäáéáéáéáé,åîòæ øåáòéùë 'äùòî øçàì' éøäù

êåúî äùòù íéùòîä ìò íéðåî úøùò èøçúé
ì"ãå ,åñòë'íéãøç øôñ'á áúë ïëå .(é å"ñô)éî'

éìë øåáùé åñòëå åðåáöéòáù ïëúéä ,çøô åì ãáàù
ìë ììäë äçîùá ìåáñ ïëì ...íéçøô óìà äååùù

'...êéìò àáäâéâéâéâé.ì"ëò

ïëàåñòë éãéì íìåòì àá åðéà ìéëùîäå íëçä
'äîëç úéùàø'á áúëù åîëå ,ììëøòù)

(ä"ô äåðòäø"ä áúë ,ñòëäî ìöðäì íéøáã ãåò'
ïî äìéì ,åðåùì äæ ,åøôñá ä"ò åëò ïîã ÷çöé

íãà äùòé äî áùçî éúééä úáù éìéìá úåìéìä
íðîðúî éãåòáå ,íðîðúäì éúìçúäå ,ñåòëé àìå

,éì øîåàù éîë éúùâøäïñòë äéäé àìù äöåøä

ìéëNî äéäé.ì"ëò ,

æîøðåñòëä éðéîî úøáãîä äðùîä ïåùìá ïë
(ãé ä úåáà)çåð ,úåòãá úåãéî òáøà'

è÷ð àì òåãî ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'...ñåòëì
úåãéî òáøà'íãàáäéðôìù äðùîá àðúä ïåùìë '

(é äðùî)ïéðò äîå ,ù"éòúåòãùøôîå .ïàëì
'ìàåîù ùøãî'ä(íù)éåöéøäå ñòëä ïéðòù éôì'

áåúëù åîëå ,åúåðìáñ - åìëN éôìå ,úòãá éåìú
(è æ úìä÷)ì"ëò ,'çåðé íéìéñë ÷éçá ñòë'ãéãéãéãé.

על לעצמי לסלוח  יכול הייתי לא הרי לחינם בו  גוער והייתי בתחילה, בעצמי עוצר הייתי לא אם  עצמך

בכפו . עוול  לא על ביהודי פגעתי שלא וזכיתי בנפשי, שעצרתי עתה  זה  שמחתי תרב כך ועל כך,

העיון,יב. בעומק שיעור מיר ישיבת ראש  זצ"ל שמואלביץ  חיים רבי הגאון שאמר בעת מעשה, היה  כבר

את  הקב"ה ברא מדוע  - הישיבה  ראש  את ושאל 'חכם' איזה נענה  דאורייתא ריתחא של ובעיצומו 

חיים רבי לו השיב פניו, עם  חלקים והפה העיניים  ואילו  חוץ, כלפי מפניו  בולטים  והאף  כשהאוזניים  האדם

המשקפיים את עליו להניח  מקום שיהא בכדי הקב"ה  כן שעשה דיבור, כדי תוך – אבל(·¯Ô'ÚÏÈ)בפקחותו  ,

לרתיחת  חזר ומיד להניחם, מה על לאדם  היה  לא אזי הפנים מצורת לפנים הם  אף היו  והאוזניים האף  אם 

אפו חרה שלא בלבד זו שלא הגר"ח של  סבלנותו בגודל  הרבה להתבונן ויש  ביה. מרתחא דקא התורה 

אלא  הזקן... הילל את ששאל  אחד כאותו כזו , מוזרה בשאלה  השיעור באמצע ומבלבל  שמפריע  על בו 

כאוולתו '. 'כסיל  לו והסביר ענה אף

בגלליג. כי אחרים , שעושים והטעויות העוולות בגלל עצמו  את מעניש  שהרגזן העולם  פתגם  ונשמע

לעצמו, מזיק  ועי"ז כועס  הוא הרי כדין שלא כנגדו  וחטא שטות רוח חבירו של  בלבו  שנכנס 

אצבעותיו,יד. בין תדיר מחזיקה  והיה ריקנית טבק קופסת הייתה  זי"ע  מראפשיץ  צבי נפתלי רבי להרה "ק

בקופסא  לרבי יש  ענין מה צריך אני וללמוד היא תורה  מחסידיו , אחד לפניו  שאל  פעם  וסוגר. פותח 

הכעס את להכניס ממהר אני דבר, איזה  על הכעס  מידת בי שמתעורר עת בכל  הרה "ק, השיבו זו. ריקנית

אותה אני פותח השעות ב' כעבור ורק דהוה , מאי כל אשכח  זה ובזמן שעות. ב' למשך זו  קופסא תוך אל 

לאו . אם לכעוס  צריך הייתי אכן האם  ובודק

את  בתחילה לאצור העבודה  ועיקר לגמרי, מתקרר זמן לאחר אותו  משמניחים  הכעס , טבע  הוא כך

זי"ע  אמת' ה'שפת הרה "ק אמר וכן לו , חוצה יתפרץ  לבל  בקרבו  ה 'חום' È"·)כל 'ÓÚ Ô�ÁÏ‡ ¯�· ‡·Â‰)שהרבה

מהרכבת ללמוד לנו  את (·‡Ô)יש  בתוכו אוגר שהקטר ממה בא מרחקים  למרחק אותה המניע כוח  שכל ,

האש  מן הנוצר ונוסעיה .(ÌÁÙ‰Ó)החום  הכבידה  הרכבת כל את להניע כוחו גדול ובזה  כשננצור , כיו"ב

עוז  ויתר שאת ביתר בדרכנו להמשיך  נזכה – בקרבנו האש  שבוער בעת  מלדבר לתכליתנופינו לבוא ,

בגשמיות. הן ברוחניות הן הטוב
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ישראל של אסיפתן מעלת  בגודל – ויקהל 
יחדיו לשבת 

ïúùøôá(à ,äì)éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå
íéøáãä äìà íäéìà øîàéå ìàøùé

íúåà úåùòì 'ä äååéö øùà÷"äøä øàéáå ,
ò"éæ í"éøä éùåãéç'ääéñðëä ,íù åðåùìáå ,í"éøä éèå÷éì)

'ééòå .é"ðáî úåéîùâäå úåéøîåçä øéñî ìàøùéî úåøáçúääå

(íééçä øåàäðä ,ìàøùé éðá íòì äùî øîà êë éë ,
àãç àúååöá ìàøùé éðá úáéùé Y 'ìä÷éå'

åîöò àåä äæ ,úåãçàáå'ä äååéö øùà íéøáãäî
íúåà úåùòì.

éùøåãåøîà úåîåùøéãåäé ,íåìù úáäà ,íòåð éøîà)

('íäøáà úéá' 'ééòå '÷äúáéúù ,ìä÷éåäìåò
ïéðîë àéøèîéâáäå÷î(151)ìàøùé éðá úáéùé éë ,

äå÷îä úøäèë íúùã÷îå íúøäèî ìä÷äáåèåèåèåè.

úåàøåðåúøâàá ò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä áúë
äùåã÷ä(â"ë ùãå÷ä úøâéà)éúòîù' .ì"æå ,

ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà éë ,éúåáøî
éøáãá íéøáãî íðéàù óà ,ãçéá ìàøùéî äøùò

,äøåúúéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà åéìò ìåôú
ìèáúî äéäù ãò ,åäééìò éøùã àúðéëùî

éøîâì åúåàéöîî.ì"ëò .'

íù'á'ìàåîùî(úåòåáù ,æ"òøú úåãìåú)ïë àéáî
,ò"éæ áåìòìî ãåã éáø ÷"äøä íùáìëù

àáù êàìî åìéôà ,ìàøùéî äøùò åá ùéù íå÷î
äøùò éá ìëã íåùî ãçôî ââåîúî íùì

àéøù àúðéëù.

ãåòøøåòì é"ðá ìä÷ úôéñà úìåâñù åðéöî
âî'ä ïúð øáãì æîø ,íéáø íéîçø'úå÷åîò äì

(àöéå úùøô)éëøåáöàéøèîéâá äìåòíéîçø
(298)æèæèæèæèåîë 'øåáéöá äìéôú' úìòî äìåãâ èøôáå .

ò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøä áúëù(íéèôùî úùøô)

æåîøë ,äáçøäá äñðøôì úìâåñî øåáéöá äìôúã
÷åñôá(äë âë úåîù)êøáå íëé÷ìà 'ä úà íúãáòå'

,'êáø÷î äìçî éúåøñäå ,êéîéî úàå êîçì úà
ãéçé ïåùìá íééñîå 'íúãáòå' íéáø ïåùìá çúô
àåä 'ä úåãáò ø÷éò .ì"æå ,'êîçì úà êøáå'
ïä ,äãåáòä éðéðò ìëá øåáéöä íò íãàä óúúùéù

...äìéôúá ïäå äøåúáäéäé øåáéöä íò ììôúî íàå
íåé ìëá åì úðîåæî äéäú åúñðøôù çèáåî
ìò éë ...åéãé éùòîá äéåöî äéäú äëøáå ,äçååøá
ìë êéùîî àåä øåáéöä íò ììôúî íãàäù éãé
ìò éë ééîùâ ìàøùé úñðë ìò úåáåè úåòôùä
úåáåè úåòôùä ìë åãøé øåáéö úåìéôú éãé
åëøèöé àìå ,åìèáúé úåù÷ úåøéæâä ìëå ,ìàøùéì

במשנה טו . ביארו Ù‰:)וכך ‡ÓÂÈ) טהרות ג' כי ה ''. ישראל 'מקוה ואומר ישראל ... אשריכם  עקיבא רבי אמר

עצם וכן יחדיו  ישראל בני שישיבת כלומר ה'. ג. ישראל . ב. מקוה . א. הם . ואלו  הם, שווים  הללו

הגוי  את מהפכת בה  שהטבילה  מצינו  במקוה ואם  האדם , את ומקדשים  מטהרים  וה'מקוה' בה ' הדביקות

לה . שנדמו הטהרות בשאר כיו "ב גירות, בטבילת – יהודי להיות

זי"ע שלום ' ה 'אהבת הרה"ק  כדוגמת יהודים , בין ל 'טבול' נהגו  הדורות מצדיקי רבים כי ÒÁ„,וידוע ˙¯Â˙)

(Ï‰˜ÈÂ בטבילות מרבה  שהיה  זי"ץ מרבניץ זאנוויל  חיים  רבי הרה"ק  בינינו שהילך עולם  יסוד צדיק  וכן

כטובל ביניהם  ראשו  ומרכין ביניהם  נכנס  והיה  יהודים  וכמה כמה סביבו מעמיד שהיה  ופעמים במקווה ,

È„Â‰ÈÏבמקוה ÛÒÂ� ‰¯‰ËÂ ‰˘Â„˜ ‰ÓÎ Y ‰Ê ‰˘ÚÓ Ì‚ ˙Ú„Ï Â�ÈÏÚ Ó"Ó ...'‰‡ÓÂË'Ï '‰ÏÈ·Ë' ÌÂ˘Ó ‰Ê· ÔÈ‡ Ô„È„Ï˘ ËÂ˘Ù ÈÎ Ì‡)

(ÂÈÁ‡ ÔÈ· Â˙·È˘È·.

חז"ל טז. דברי על זי"ע מקאליב אייזיק  יצחק רבי הרה "ק אמר ËÏ.)נפלאות ÔÈ¯„‰�Ò) שכינתא עשרה  בי 'כל

ופותח  מתיר מלשון 'שריא' לפרש שיש  חז"לשריא', ÂÙ:)[כלשון Ó"·)[עי"ש ושרי', אסר דקא דחזא ,'כיון

עצמה את להתיר השכינה שתוכל הישועה , את להחיש גורמים ובצוותא באחדות ישראל  בני כאשר כי

הזה . המר הגלות ויסורי מחבלי כביכול 
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äéäúù äîéìù äìåàâä ìò àìà ãåò ììôúäì
ïîà åðéîéá äøäîá.

äìåãâãéçé ìë äìòúî äãé ìòù úåãçàä úãî
ïåàâä øîàù åîë ,íéðåî úøùò ãéçéå
àìà åðéà íéîìù ïáø÷ úùåã÷ù ,ì"öæ 'çîù øåà'ä
íéùã÷ éùã÷ øåáéö éîìù éçáæ åìéàå ,íéì÷ íéùã÷
àáä éë ,íä 'íéîìù ïáø÷' íäéðùù ô"òà ,íä

íéùã÷ ùãå÷ úåéäì ùã÷úî øåáéö ìù åçåëîæéæéæéæé.

áúëåò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäã"òøú äëåðç)

('á ìéìíøîåà øàáì(.æò íéçñô)äàîåè'
äàîåèä øåáéöá é"ðá úáéùéáù ,'øåáéöá 'äéåçã'

.íúàî ú÷ìúñîå úéçãð

àöåéëåøîà äæá(.á äìéâî)ìëì äìéä÷ ïîæ â"é'
'ééåáøì êéøö àìå ,àéäãçåéî ÷åñô êéøö ïéà)

ñðä ø÷éòù ïåéë äìéâîä úàéø÷ì éåàø ïîæ àåä â"é íåéù úåáøì

(íåéá åá äùòðò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå ,
(ãéú à"ç ÷"ùù)íéôñàúî ìàøùé éðá øùàëù

íéìä÷ðåêéøö àì éëä íåùîå ,äøåú åîöò äæ ãçéá
.àø÷á ééåáøì

ììëáåúåãçàá úåéäì Y íéøáãäúùøô ïëàå ,
áéúëãë ,êëì 'àîøâ ïîæ' àéä íéì÷ù

(åè ì úåîù)èéòîé àì ìãäå äáøé àì øéùòä'
'ê"éùìà'áå ,'ì÷ùä úéöçîîéë 'øô)(àùúàéáä
ì"öæ õá÷ìà äîìù éáø íùîèåéôä ìòáå ,úôö éìåãâî)

('éãåã äëì'úéöçî ÷ø àéáäì äøåú äøîà ïëìù ,
÷ø áåùç åîöò ãöî ãéçé ìëù ãîìì éãë ì÷ùä
ùéà ãåò íò ãçàúéå óøèöé øùàë ÷øå ,úéöçîë
,ïáø÷ íãé úçúî àöéå ,'íìù'ë áùçéé ìàøùéî
åãòåîá ãéîúä ïáø÷ úà íìåë úðúîî áéø÷äì

åúëìäëå åîå÷îáåçéçéçéçé.

יכוליז. רע  חבר כי בלבד, טובים חברים  עם ורק אך להתחבר מאד ולהשגיח ליזהר צריך מקום  ומכל

שנינו  וכבר תחתית, לשאול האדם  את Ê)למשוך ‡ ˙Â·‡)וזה לרשע ', תתחבר ואל  רע , משכן 'הרחק 

המשנה בלשון ‡)מרומז ‡ ÌÈÏ˜˘)דברים שני ונסמכו  הכלאים ', ועל  השקלים  על משמיעין באדר 'באחד

על  שמכריזין דאע"פ  סגיא, לא הא בלא דהא להזכיר כדי אהדדי ידי השקלים אלו  שעל  כלומר שלמים ,

על גם  תיכף  משמיעין נשימה באותה מיהו  שלם, שקל  משניהם  יצא האחדות שישגיחהכלאים מדת , ֵ

כלאים . תערובת ביניהם  ותהיה  הרע  עם  הטוב יתחבר לבל מאד

לטובה נשפע שבפחותים הפחות שאף  הוכיח , ה'סטייפעלער' זי"ע קנייבסקי ישראל  יעקב רבי הגאון

ויצא פרשת ברש "י דהנה ה ', בתורת ההוגים  חכמים  תלמידי של  בסביבתם  È‡)משהייתו  ËÎ ˙È˘‡¯·) הביא

לפניו יעקב התחנן השיגו וכאשר ולהורגו , אבינו  יעקב אחרי לרדוף אליפז  בנו את שלח שעשו חז"ל , דברי

אמרו והלא ממונו, את ליטול  לו  הציע  אביו דברי יפר שלא וכדי דמו, ישפוך Ò„:)שלא ÌÈ¯„�) חשוב שעני

נקרא  אינו ונושם  חי אדם שהרי זו , פשרה  לקבל קשה  בתים בעלי ודעת סברת לפי והנה  עשה , וכן כמת,

שאף ומכאן אבינו, יצחק  של בביתו זו סברא אליפז שלמד לומר צריך ובע"כ  ואביון, עני הוא אם אף  מת

הרגו . ולא יעקב דברי שקיבל  לו גרם וזה צדיקים, בקרב שהותו ע"י מעט  ומתעלה  מתעדן כאליפז רוצח

זי"עיח. מבעלזא יהושע  רבי הרה "ק מחותנו אצל זי"ע משינאווא יחזקאל  רבי הרה "ק ביקר (‰¯‰"˜פעם 

(È"¯‰Ó Ï˘ Â�˙Á ‰È‰ 'Ï‡˜ÊÁÈ È¯·„'‰ Ï˘ Â�· Ú"ÈÊ ·Â�È˘ÚˆÓ לשוב עצמו  להכין משינאווא הרה "ק החל מכן, לאחר ,

ליסע, עצמו  מכין המחותן מדוע מבין איני למקורביו , ואמר המהר"י התבטא זמן באותו  שינאווא, עירו  אל 

לשבת  בבעלזא להישאר יחזקאל ' ה'דברי החליט  למעשה  ואכן, הבאה. שבת אחר עד כאן יישאר הוא הרי

יהיה . שכך השבוע באמצע  אמר כבר מהר"י שהמחותן לו  ואמר ביתו מאנשי אחד נענה  אז או נוספת,

מעילו את ונטל הוא, הקודש  רוח בעל 'המחותן ואמר נענה הדברים  אלו  את יחזקאל ' ה 'דברי כשמוע 

רוח של מכוחה להיות מוכרח הדבר שאין מקורביו , באזני נענה הדרך אם  על לבקרו ', אליו לצאת ופנה 

השני  של מחשבותיו  את אחד כל להרגיש  יכולים  אוהבים שני כי – הבריאה טבע  הוא כך אלא הקודש,
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של חשיבותו - ימעיט לא  והדל ירבה  לא העשיר
הוא באשר ישראל בר כל

,äðäåãçà ãöî ,íéì÷ù úùøôá åðéöî úååö÷ éðù
úðéúðá áéåçî ìàøùéî ãéçéå ãéçé ìë
ïéàù íéìãáù ìã åìéôàå ,'äì äîåøú ì÷ùä úéöçî
íìåë úðúîù ,øîåìë ,äæ ììëá äàøéå äøåú åá

,ììëä ïî àöåé àìá íå÷îä éðôì äáåùç÷øå
úåðáø÷ä åáéø÷é ãéçéå ãéçé ìë ìù åçåë óåøéöá

'ä úéáá,åðãîì àñéâ êãéàì .øåñà øéùòäì óàù
ììäúé àìå åúòã ìéôùé àìà ,úéöçîî øúåé úúì
éðôì íéåù íìåë éë ,åúîëçá íëçå åøùåòá øéùò

úåàùðúäå äåàâ éãéì åàåáé àìå íå÷îäïúåð ïëìå .
ìò ãçàä äàâúé àìù æîøì ,äååù íåëñ ãçà ìë
÷øå ,íìù øáã åðéà åîöò ãöîù òãéå ,éðùä

.úåîéìùì äëåæ íéøçà íò åúåôøèöäá

,íðîàìëî ,åäòø ìò ùéà úåàâúäì åì ïéàù óà
äååðòå úåìôù úåáùçîù øåñà íå÷î
úååöîá ïðåáúé äáøãàå ,äìéìç ùåàéé éãéì åäåàéáé
åðéä àåäù áöî ìëá éãåäé ìëù ïéáéå ì÷ùä úéöçî
úà åìèð ùéàå ùéà ìëî éøäù ,íå÷îä éðéòá áéáç
éòùåô åìéôàå ,ìàøùé éðá ïéðîá ì÷ùä úéöçî

ïì àîéé÷ ììëáå .äæ ïéðîá åéä ìàøùéî(:â äöéá)

ãçàå ãçà ìëì ùé ë"àå ,'ìéèá àì ïéðîáù øáã'
.åîöò éðôá úåáéùç

ìòåì ùéù íå÷îá åîöò úà ìéôùé àì ,ïë
äñðé ø"äöéä øùàë ,ïåâëå ,åùàø äéáâäì
øáâúäì åì ùé æà éë ,ùåàéé éøåäøä åá ñéðëäì
áéúëã åðééäå .'ä éëøãá åáì äáâéå åãâðë éøàë

(åè ,ì úåîù),'èéòîé àì ìãäå äáøé àì øéùòä'
ìòù ,úòãá íééðòå íéøéùòì æîøäåøéùòäìèåî

ä úà úåáøäìàì'äáøé'å .åúòã ìéôùéå ,äåðò åæ -
ìò úåáùçîá äáøéå óéñåéù 'àì' úåáùçîá

úòãáå íéùòîá ìãä åìéàå .åúåéñôàèòîé àìY
ìåìò àåä æà éë ,'àì' úåáùçîî úéçôéå èòîéù

...ùàééúäìå úçù øàáì ìåôéì

,äðäåäøåú äøîà(áé ì úåîù)øôåë ùéà åðúðå'
óâð íäá äéäé àìå ,íúåà ãå÷ôá 'äì åùôð
äôâîä ìèáúú òáèîä é"òù øîåìë ,'íúåà ãå÷ôá
äøåàëìå ,ïéðîäå äãé÷ôä éãé ìò íøâéäì äìåìòù
,àìà .äøôëì åëøèöé àìå åðîé àì ,ïë íà ,äù÷
äøåî àéä éë ,äøéôñä íöòá ìåãâ êøåö ùéù ïàëî
é"ùø éøáãëå ,íøôåñä ãöî øôñðä øáã úåáéáç ìò

(à à úåîù)ïúáéç òéãåäì'(é"ðá ìù),åìùîðù
,íúåîùáå øôñîá ïñéðëîå ïàéöåîù ,íéáëåëì

øîàðù(åë î äéòùé)íìåëì íàáö øôñîá àéöåîä'
ìâòä àèçá åìôðù øçà íàðî ïëìå .'àø÷é íùá
úîçî íçåøá åìôðù íéøáùð úåáì ÷æçì éãë
íä äðåùàøä íúåáéáçáù íäì úåøåäì ,àèçä

íéãîåòïåùìëå .ìàøùé éðáî ùéà ùàééúé àìå ,
åäéìà éáã àðúä(à"ìô ,àáø)íéîù éìò éðà ãéòî

øúåé ìàøùéì ïäì äôöîå áùåé ä"á÷äù ,õøàå
éãë ,äáåùú åùòéù åðáì áàä äôöîù äîî
áøçé àìù ùã÷îä úéá íäì äðáéå íúåà ìàâéù

íìåòì(øãàá 'àá ä"ã íéì÷ù 'øô 'ìàøùé áäåà'á æ"éòë).

אלא היצר  של  כוחו אין  – הצובאות מראות 
בדמיונות העולם להטעות 

ïúùøôá(ç çì)åðë úàå úùåçð øåéëä úà ùòéå'
úùåçðúåàáåöä úåàøîáàøîàúî ,'

äàøîä éë ,øáãá ùé æîøù ò"éæ éç ùéà ïáä íùá
,úéúéîà 'úåàéöî'ë äàøð äàøîä êåúá äàøðä
äá ó÷úùîä ìù ÷æç ïåéîã àìà åðéà úîàá êà
ìë íðä á"åéë .åîöò íãàä äæ åìéàë äàøðù ãò
úîàá ìáà ,äáåèë íãàì íéàøð Y øöéä ééåúéô
íéî' áåúëä úà 'éô äæáå ,àååù ïåéîã àìà äæ ïéà

מבעלי  נהיה שהמחותן שמעתי ואמר, משינאווא הרה"ק  פנה  מהר"י של ביתו אל  משהגיע  ממש . כנביא

וקשור  האוהב כל  כי הקודש לרוח ראיה בדברי אין מהר"י ענהו  עתידות, וצופה חוזה והוא הקודש, רוח

גדול כמה  מכאן נראה אלו , ממדרגות רחוקים אנו  אם אף  והנה , מחשבותיו ... את להרגיש יוכל לחברו 

רעים . ואהבת 'אחדות' של כוחה 
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'å÷úîé íéáåðâíéîá 'úå÷éúî' ïéà éøäåàìà ,
ìë äæå ,úå÷éúî íéîá ùéù íãàì äîãî øöéäù
äàøé èòî åìå ïðåáúé ÷ø íãàä íàù àèçä ïééðò
íäî åùò ïëìå ,àåù úåðåéîãå ìáä ìëäù ïåëðì
úåøéáòî 'íéðäë ìù ïúøäè' àåäù ,øåéëä úà
íä ïåéîã íééåúéôä ìëù åæ äòéãéù Y íãéáù

òøä øöéî åäåìéöéèéèéèéèé.

àúéà'îâá(.áð äëåñ)äîãð íé÷éãö' òøä øöéäù
èåçë íäì äîãð íéòùøå ,øäë íäì

éäî ò"éæ 'íçðî éðô'ä ÷"äøä äù÷ä ,'äøòùä
àåä .äøòùä èåç åà äåáâ øä àåä øöéä Y úîàä
- àôåâ àøîâä ïåùìî ,äì ÷øôî àåäå äì áéúåî
àìà åðéà øöé ìù åúåäî ìëù åðééäå ,'äîãð 'äîãð'
íéòáùá úåàøéäì åì øùôà ïåéîãäå ,àîìòá ïåéîã

äøòùä èåçë äæìå øäë äæì ,íéðôëëëë.

השכר גודל  כן  הקושי כגודל - החצר  שער ומסך 

ïúùøôá(æë äì)àøîâáå ,åàéáä íéàùðäåàîåé)

(.äò'íéððò'ù øîåìë ,ùîî íéàéùð àðú

שישיט . כמי התינוקות רואים בהילוכם  לגמרי, חשוכה למערה ילדים  להכניס  שנהוג למה אמרו  משל

קולות  את שם 'ישמעו ' ואף אימה, מטילות ב'עיניים' לטרף  המשחרות טורפות חיות המערה  בצידי

ראשו על  שחבש  שהכיפה  ילד היה  פעם העצום . פחדם לרוב ובוכים  זועקים והילדים  והמזיקים, החיות

והחשוכה העמוקה המערה מתוככי חבריו וכל הוא שיצאו עד מצאה  ולא המערה  ריצפת על לו  נפלה 

ובוכה מצעק הילד החל כיפתך, את עמך יחד ואמצא עמי בוא לילד ה'מנהל ' ויאמר ופחד. אימה המטלת

שכמעט כך כל מפחיד למקום  לא אבל ובמים', ב'אש  המנהל עם אלך שבעולם מקום  לכל  - תמרורים 

לשונו במתק  הצליח המנהל אך ניסא... איתרחיש  יומא בכל ולאו  הטורפות, החיות מפחד נשמתי שפרחה

יקרותלק באור המערה את האירו  כבר שעתה אלא הילד, את עמו ˘Ì)חת ÍÏ‰Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÎ Â¯Ó‚ ¯·Î˘)ובזה

ה 'חיות' מתוככי המציצות ה'עיניים' כי ודמיונות, חלומות – שווא פחד אך היה וחששו פחדו  כי הילד ראה 

מן  המתפחד רבותי, שבורים ... מקלות על  בלויים  בגדים  אלא אינם  והחיות זכוכית, שברי אלא היו  לא

אין  הבלים  הבל  זכוכית ושברי שבורים , ממקלות המתפחדים  הנערים כאותם אלא אינו  פיתוייו  ושלל היצר

ותראה אמיתית, והתבוננות במחשבתך לעצמך האר האור' את 'הדלק ממנו  להנצל  תרצה ואם  ממש. בו 

טעמה מרגיש הוא שעדיין ב'עבר' לו  שהייתה וכדו' עבירה  הנאת על לומר שבידו  אדם יש וכי הבל , שהכל

כלום '. אמר ש'לא בעיניו  יראה מעשה  אחר הרי הערב,

הגמ' דברי את זה ביסוד שביארו  �·.)יש  ‰ÎÂÒ)נדמה ורשעים כהר, להם  נדמה 'צדיקים הרע  שהיצר

גדול ' 'הר הוא כאילו לאדם מראה  היצר דברנו, אשר הוא אלא, כזאת. יתכן והיאך השערה '. כחוט להם 

ותעצומות, עוז  שאזר הצדיק  ואכן זאת, הנאה על ולוותר לנצח  כברזל שקשה  עד תאוותו  ערבה כך כל כי

עדיין כלל , בעבירה נגע  כהר ולא לו שהלך נדמה הרשע  משא"כ  ממש , בו  שאין הרגיש ולא ראה לא כי ,

היטב יודע ההנאה , לעצמו  נטל  וכבר יצרו כ 'חוט אחר אלא יצרו ושל  הנאה של שוויותה כל  שאין

דמיון ... אלא איננו הנה, עד  מזה עשה שהיצר ה'הר' וכל ונמוג , החולף השערה'

המטיליםכ. אור מנורות יש הרחוב ולצידי בלילה , עיר של  ברחובה  המהלך קטן לילד המשילו  הדבר את

יעשה מה  אימה, ומטילות משונות תנועות בו נראים  אשר – הצל  מן ונרעד נפחד הילד למרחק , צל 

באור  כי והבהלה, הפחד כל  עמם  ויחד הצללים ונסו  האור מקור אל  יקריבנו  רוחו, סערת להשקיט האב

ומשל . דמיון אלא כלל, ממשי דבר אינו  הצל  שכל  רואים המאיר

תקנתו, מה – אחריתו  תהיה  מרה  וכך כך יעשה אם  כי לעיניו  המצייר – היצר מצללי המתפחד נמי, כך

פרח . ועורבא דמיון הכל כי ויראה והתעצמות התגברות במעט  נשמתו להאיר והיינו  האור, מקור אל יתקרב

מ 'נייר' אריה שהוא אלא הוא, 'אריה ' שהיצר הוא אמת אכן כי זי"ע , מקאצק  הרה "ק אומר היה וכך

לקרעו . אחד כל  וביד בידו  כי ויראה  לקרעו ויתחיל יגש  –
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'íééçä øåà'ä øàéá äæáå .íéîùä ïî íåàéáäùéø)

(äîåøú úùøôúà äøåú äè÷ð úåáãðä øãñá äðäã
äìéçú áéúë ïëìå ,íãå÷ áåùç áåùçä(ã-â ,äë)

ïîâøàå úìëúå' êë øçàå 'úùåçðå óñëå áäæ'
òåãî ,ïë íà ,äù÷îå .äàìä ïëå ,'éðù úòìåúå

éðáàå íäåù éðáà' åøëæð,úåáãðä óåñá ÷ø 'íéàåìéî
ìëî øúåé íéø÷é íéîåìäéå íéáåè íéðáà àìäå

øåîàä é"ôò ,àîòè åðééä ,àìà .úåáãðäéðáàù
éððò éãé ìò øáãîì ñð êøãá åòéâä ãåôàäå ïùåçä

åøëæð ïë ìò íàéáäì åöîàúä àìù ïåéëå ,àéîù
óåñá åðîðåìîòå äòéâé éãé ìò äàáä äãåáòä éë ,

ô"òà ä"á÷ä ìöà øúåé äáøä äáéáçå äáåùç
.êë ìë êøò úø÷é äðéàù

ïëåïúùøôá æîøì åðéöî(á-à æì)úà ìàìöá ùòéå'
ïåøàäíéèéù éöòúéáî øåäè áäæ åäôöéå ,

'äøåú'ì æîøî ïåøàä éøäå .'õåçîå(úåçåìä åçéðä åáù)

éë .äîåé÷áå ,äøåúä ãåîéìá íãàä úãåáòì æîøîå
àåä äìéçúîáäæäãåáòäå åì øéàî ìëäù øîåìë ,

àéîåã éùå÷ä àá ë"îçàì ,ì÷ðá åì äàáõòã.ùáé
úåîéòðä åì àåáú äãåáòå äøåúá ãéîúéùë óåñáìå

áäæëïåøà' äøåúá åîù àø÷ð ë"éôòàå .éöò
íéèéù,'õò'ä ù"ò àìà úàø÷ð 'äãåáò'ä ïéà éë ,'

àåäå íãàä ìò íéøáåòù íéøåñééäå éùå÷ä øîåìë
.úåîåöòúå æåòá øáâúî

òãéååúåøáâúä ù"ò íãà ìù åúåáéùç ø÷éòù
åçåë éôë ïåéñðä úòáàëàëàëàëúåéäì äìòúðù ãò ,

�·.)ובגמרא ‰ÎÂÒ)בוכיא של  לחוט  דומה  בתחילה הרע  'יצר ‰È·ÎÚ˘)אמרו  È¯Â˜) כעבותות דומה  ולבסוף

זי"ע  ה'תניא' בעל הרה"ק  דברי את לזה להסמיך ואפשר ‰˙˘Â·‰)העגלה'. לאדם וז"ל (·‡‚¯˙ דומה הדבר כי

עבה  מחיצה כמו לו יאפילו הם שוודאי – לרוב  וקלושות  קלות  מחיצות בחלון  השמש  אור נגד המשים

מאד,מאד מאד עד דקין הם שבאמת עכביש ', ל 'קורי היצר של  הדמיון לענין לומר אפשר בו וכיוצא ,

החדר. את שהחשיכו עד ועוד עוד קוריהם  את עליו טוו  אשר החלון את ולפתוח לקורעם אפשר ובקל 

ממקומו, לעמוד אם כי לו שאין יודע החכם כן שאין  מה בעדו, אור חשך כי על  ויבכה ישב  הטיפש  אך 

החמה  מקרני ליהנות יוכל  וכך הדק מן דק מסך  אם כי שאינם העכביש קורי כל את יד כלאחר .לתלוש

הבית  יימלא הדמיון, קורי את ויקרע אדם יעמוד ואם בלבד, דמיון אם  כי אינו  - היצר במלחמת הוא כך

ושמחה . אורה  כולו 

והנה קודש , השבת יום בעצם בשוק  מהלך שהיה ואביון לעני ממשיל, היה  זצוק "ל מנובהרדוק הסבא

הדרכי  בצדי הזרוק  ממון של אדיר סכום לפניו היתר רואה  הוראת של מחשבות לחשוב ההלך החל  ם ,

בביתו אין דהרי נפש , פיקוח מטעם להתיר חשב תחילה  בשבת. הוא מוקצה שהממון אף  הכסף  את לקחת

לאחר  שבת'. דוחה  נפש 'פיקוח  והרי נפש, פיקוח  לידי יגיע הגדולה  העניות ידי על  ושמא לפורטה  פרוטה

ידי  על הממון את יקח  אולי או בשינוי, או  יד כלאחר המעות את לקחת לו  שמותר קונהו  עם  חישב מכן

יהודי, רבי באזנו, ולחש  דהו  מאן שבא עד גופו '... 'לצורך בכלל  זה  ויהיה  - ידיו  לניגוב בזה  שישתמש

כל נצטננה רגע בין – פלא זה וראה ממש. בהם  שאין חרסים  שברי אלא אינם הם, מזויפות הללו  מעות

ה'נסיון', כל  ממנו  וסר  המעות, באלו חפץ כל לו היה לא וכבר להפליא, רוחו סערת ונרגעה  התלהבותו 

לעצמו . שהמציא ה 'היתרים ' כל עמם  ויחד

הנאה  כל בהם אין 'דמיון', כולו אותנו מפתה היצר אשר התאוות כל  היצר, במלחמת  הוא ממש כך

ממש ה '.של בית מלאכת על ולנצח  אויבינו את לנצח  נצליח  בזאת וכשנכיר ,

מלא כא . דף  לאביו  ויראה ה'חיידר' מן קטן ילד יחזור אם כי משל, בדרך דמילתא טעמא לומר ואפשר

כסא  דמות צייר שכאן בהתרגשות, לו  יענה והוא האי, מאי הילד את האב ישאל  שונים, קשקושים

'מעשה על בנו  את ישבח  אלו בצורות האב יבחין בקושי שאך והגם באלו , וכיוצא שולחן דמות וכאן

מזה, יותר לצייר יכול אינו ויכולותיו השגותיו קוצר מחמת כי טעמא, והיינו  נפלא, באופן שעשה  אומן'
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úéá àø÷ð àîòè éàäîå ,íéëàìîä úâøãîî äìòîì
'äøéçáä úéá' ùã÷îä(ãåòå :ë ïéøãäðñ)ìù åùåøéôë ,

'äùî çîùé'ä(íå÷îä äéäå ä"ã äàø úùøô)

íéðôìå éðôì ñðëéäì íéìåëé íðéà íéëàìîäù
íåé äæ äðùá úøçáåîä úòá íéùã÷ä ùãå÷á

ì"æç åùøãù åîë ,ùåã÷ä(á ä àîåé éîìùåøé)ïî
áåúëä(æé æè àø÷éå)ìëå'íãàãòåî ìäåàá äéäé àì

úáéúã .'åúàö ãò ùãå÷á øôëì åàåááìëåäàá
úåéäì øåñéà ìç íäéìò óàù ,úøùä éëàìî úåáøì

â"äëä ÷ø éë ,â"äëä úàö ãò ùãå÷á æàêëãæðù
åúøéçá éãé ìòøáâúäå úåðåéñðá ãåîòì òâééúäå ,
,òøä åøöé ìòùãå÷ì ñðëéäì ìåëé åãáì àåä

åúìåæ ïéàå íéùã÷äáëáëáëáë.

æîøðå'àøæò ïáà'ä ìù øîæä çñåðá ïëäàîö')

('éùôðúà ìéãáä ä"á÷äù ùåøéô 'íú éðéð ìéãáä'
á÷òé éðá éàöàö(æë äë úéùàøá ,'íú ùéà á÷òéå' áéúëã)

' éãé ìò ,úåîåà øàùîíé÷åç'íúåøåäìåìà

íòè àìá íé÷åçë íäù úåðåéñðääîú íãàäå ,
úåðåéñðå íéøåñé åéìò àéáäì äëë 'ä äùò òåãî
åãáòì úåøøåòúäå ìåãâ øåàì äëæé àì äîì ,åìà

úîàä êà ,äîú äãåáòíãàä íúåà äùòé øùà'
äìàá éë .úåðåéñðä ìò øáâúéùë Y úåéðçåøá 'éçå

'ä õôçâëâëâëâë.

ïëåì"æå ,äçðîä úìéôúá äìéôú úåëìäá åðéöî
'øåè'ä(áìø)éáø øîàã ,äá øäæéì êéøö ãàîå

úìôúë íãà øäæé íìåòì ,àðåä áø øîà åáìç
úìôúá àìà åäéìà äðòð àì éøäù ,äçðîä

המלמד  שצייר ציור ויביא הבן יבוא אם  אבל דיליה , שיעורא כפום  בנו שעשה ממה ויתענג ישתעשע  ולכן

בתמונה, ולהשתעשע להביט  כדי מזמנו  האב יפנה לא יותר יפה יהיה  שהוא הגם אחר, מבוגר אדם או 

ורוב  ליגיעתו הערכתו מחמת כן עשה  בנו  בציורי ורק אלו , בענינים עיסוקיו אין כי כלל , לכך לבו  יתן ולא

לעשות  יכול שאינו קטן תינוק לאותו  הדלים  בכוחותיו  ודם  בשר דומה השי"ת בעבודת נמי והכי עבודתו .

בעבודתו הקב"ה  שישתעשע יזכה  אזי יכלתו  כפי ולעשות לצייר כוחותיו  בכל מנסה הוא אם אך מאומה,

האב  כי ביתר, או בחסר ולוקים וריח טעם  בהם שאין אע "פ יתב"ש, בעיניו  מאד עד חביבין מעשיו  ויהיו 

מגעת. שידו כמה עד לעשות מנסה  כשהבן נהנה

התנאכב. נקט  מדוע  זה, ביסוד שביארו Î·)יש  ‰ ‰ ˙Â·‡)שכל הגם  ארמי בלשון אגרא' צערא 'לפום  לומר

בתוס ' מבואר דהנה  הקודש , בלשון נשנית ‰È‰)המסכתא ‰"„ .‚ ˙ÂÎ¯·),ארמית בלשון קדיש  אומרים 'לכך

המלאכים יבינו שלא תרגום, בלשון נתקן כן על  הוא גדול  ושבח  נאה שתפלה  ÔÈ¯ÈÎÓלפי ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ ÔÈ‡˘)

(:·È ˙·˘ ,ÈÓ¯‡ ÔÂ˘Ï·,' בנו מתקנאין ויהיו כדי , יודעים אינם שהם בלשון  אגרא' צערא 'לפום אמר נמי והכי

בישראל יקנאו .שלא

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

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

עומד  כשהוא מהם, יותר גדולה ודם  בשר אדם  בני של שמעלתם למלאכים, רמז וזה הלשון, את דוקר

דבר. למחרפיו להשיב שלא לשונו  את ודוקר

'מכניסכג. אצל דר והיה  בכיסו, מצויה הפרוטה היתה לא זי"ע צבי' ה 'חכם הגאון של נישואיו  לאחר

דחקו ע "כ ודחוק, צר ביתם  ונעשה  מארחו משפחת גדלה הזמן במשך בביתו , חדר לו שהקצה  אורח'

באמרו ואופן, פנים  בשום  לקולם שמע  לא הוא אך מביתם, הגדול האורח  את שישלח המשפחה בני

ע לא וכבר היום  שבא עד לנפשו . אשלחנו ולא בנמצא אינו  כמותו  חכם' הפצרות 'תלמיד לנגד בעה"ב מד

חדש ... מדור מקום לעצמו לחפש  שעליו  בצער והודיעו  צבי' ל 'חכם קרא ברירה בלית ביתו, בני

ה'חכם את דרך ומורה  כרב עליהם  לקבל בלעמבערג הקהילה  מראשי חשובה  משלחת הגיעה למחרת

ה'חכם לרגלי ונפל  אתמול, לו שאמר על מאד התחרט  הבעה "ב כן כשמוע  רבנות'. 'כתב לו  מסרו ואף צבי',
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øîàðù ,äçðîä(åì çé à íéëìî)äçðîä úåìòá éäéå
òåãé äðîæ øçùä úìôúù éðôî ,íòèäå .åäéìà ùâéå
àäéù íãå÷ ãéî ììôúî - åúèéîî åîå÷á ,ø÷åáá
åàåáá òåãé äðîæ äìéìá áøò ìù ïëå .åé÷ñòá ãåøè

.åé÷ñòî éåðô àåäå åúéáìàéäù äçðî ìù ìáà
êéøö ,åé÷ñòá ãåøè àåäù ãåòá íåéä òöîàá
ììôúäìå åé÷ñò ìëî úåðôìå ,åáì ìà äúåà íåùì

ãàî äáøä åøëù ïë äùò íàå ,äúåà.ì"ëò ,

íâäååøëù åäéî ,ùã÷îáù äù÷ äãåáò åæù
åøîàù éôëå ,ãàî ìãâé(å â ð"øãà)íòô

øòöá àìù íéîòô äàîî øòöá úçàïëå ,
'íéãéñç øôñ'á àáåî(äð÷ úåà)øëù ìá÷îå

äàîî øúåé åøöé úà óôåë íãàäù äî áåè
äéìò å÷çãå åô÷åúå åúéñî åøöé ïéàù úåöî.
íãå øùáì äù÷ äîë ãò òãåé ä"á÷ä éë

åéúåðåéñð ìò øáâúäìãëãëãëãë.

בניחותא, והשיב צבי' ה'חכם  נענה מביתו, לצאת לו שאמר מה על  שלם בלב שימחל  לו ויתחנן ויבך צבי'

אלא  בבית כאן שוהה  הייתי לא שממילא לדעת הראית עתה לו , ואמר והוסיף  קפידה . כל  עליו לו שאין

הימים וכל  בעירם , כרב לכהן לעמבערג לעיר אותי לקחת באו  היום בזה  שהרי – מידי לא ותו היום עד

עתה עד שעברו  Ô‡ÎÓ)הללו  È˙‡ˆ ÌÂÈ ˙Ú„È ‡ÏÂ). תורה לומדי למען מעצמך תמסור כמה  לראות לנסיון היו

כל סוף  עד ובניך אתה  תזכה כן על  והותר, די עבורי  וטרחתם  רב זמן במשך בנסיון עמדתם  שאכן 'ובגלל 

או האחרון, ביום גם  עצמך על ומתגבר בנסיון עומד היית שאם  לך, דע  אך מופלגת, בעשירות הדורות

היה והוא במלואה , התקיימה הברכה ואכן הדורות', כל  סוף  עד שלימה מיטתך שתהא גם  זוכה  היית אז 

הרב. בעשרה  והידועה המפורסמת ראטשילד משפחת אבי

יצרו, על  להתגבר אופן בשום יכול ואינו  הקיצין, כל  כלו  כי לאדם שנראה בעת שאף נלמד, וממעשה

זו ובמחשבה  החיתום. אחר הולך והכל  זה, נסיון עלי שנגזר האחרונה  הפעם זוהי אולי לעצמו , יחשוב

הבא. בעולם  לו  הצפון השכר את ברגע יפסיד שלא כדי משמרתו , על  איתן ולעמוד להתאמץ  כוח  יקבל

לבתו,כד. לחתן מופלג חכם ותלמיד עילוי בחור חיפש זצ"ל חריף אייזל  רבי שהגאון המעשה, דבר ידוע

לפני  קושייתו  את והציע  הגדולות הישיבות לאחת נסע  כברזל, קשה  קושיא לעצמו הכין עשה , מה

בכל ראשם, את לאמץ הכל התחילו מיד כ 'חתן', אקחנו  נכונה  תשובה  המוצא להם, אמר וכה התלמידים.

עמד  לא מהם  אחד אך לקושייתו , ונכון הגון יישוב למצוא כדי ובסברא בפלפול וכוחותיהם  כישרונותיהם

שלא  ימים כמה לאחר וכל . מכל דבריהם  את דחה  הגדול  ובכוחו  בחריפותו כי הגאון, אצל המבחן בכור

במקום חתן למצוא כדי בדרכו  ממשיך שהוא בצער, אייזל רבי להם הודיע תשובה  לו  למצוא בידם עלה 

עשה . וכן אחר,

ביקש רוח ובקוצר עגלתו, אחרי הרץ בחור של קולו  לפתע שמע העיר מן פרסאות כמה  רחוק  בהיותו 

הגיע כאשר אך הבחור, בפי מה לשמוע הסוסים , את להעמיד לעגלון הגאון הורה  מיד העגלה , את לעצור

של לאמיתה התשובה  מהי לי נא הגידה אך ה 'חתן', להיות אזכה  לא אכן, קדוש, רבי ואמר, נענה  הבחור

ואמר  אייזיל  רבי נענה כן כשמעו  צריך, אני וללמוד היא תורה לי, מניחה  איננה  הקושיא עוצם  כי תורה,

באמת. בלבו  יוקדת התורה  שאהבת מרבנן בצורבא חפצי כי חיפשתי', כזה 'בחור למקורביו 

לעצמו יזכיר מכוחותיו, למעלה  וחזק  אדיר בנסיון עומד והוא פעמים כי לעניינו , איש  כל  נלמד ומכאן

נסיון  מיני מכל הרע, מיצר הציליני לפניו ... ואתחנן שאעמוד אלא מעמי דורש  הקב"ה אין אכן אולי -

הקשה תחילה שבכוונה  מעשה, וכאותו ערוך. לאין במרומים  רוח  נחת גורמת לבו שאגת ועצם ובזיון...

התורה ' ש'אהבת הבחור מיהו לראות אלא אבה ולא תשובה, עליה  שאין עצומה  קושיא בחריפותו הגאון

שלא  לו שנראה בשעה אף  התשובה , אחר ומחפש דורש  הוא תורה לדברי תשוקתו  ולגודל  בקרבו, יוקדת

הדור. גדול של חתנו להיות יזכה



שקלים - ויקהל - הפרשה æèבאר

äæáåä"á íå÷îä éðôì áéáçå áåäà úåéäì äëæéäëäëäëäë,
'úåááìä úåáåç'á ùøåôîë(é"ô äáåùúä øòù)

çúôä ïî ñðëéé ,åàøåá ïåöøì òéâäì äöåøù éîå
íéìáåñä íéãéñçä åðîî åñðëééù ,øöäéë .ì"ëò ,

äìòî äìòî úåìòúäì äëæé äæáåëåëåëåë.

ìòååðéáù íéðéðòá úåðåéñðî íãàä äìòúî ,ìëä
úèìåù úåéøáä ïéò ïéàù íå÷î åîöò ïéáì

'îâá àúéà êëå .íäá(:ä úåëøá),äìç øæòéìà éáø
,ìôà úéáá ääåù à"øù äàøå ,ïðçåé 'ø åéìà äìò
.úéáá ìåãâ øåà äìâúðå åòåøæ úà ïðçåé 'ø äìéâ
úåìâì ïðçåé éáø êøöåä òåãî ,øåàéá êéøö äøåàëìå

åò åðø÷ àì éëå ,úéáä úà øéàäì éãëá åòåøæåéðô ø
øùà 'úåìòî'äù øáãá ùé æîø àìà ,úåø÷é øåàá
íðéàù íéøáãá íä úéáì äøåà àéáäì íçåëá
òãåé ùéà ïéàùë òðöäá àìà ìëì íéàøðå íééåìâ

àéäå úåëæì åì ãåîòú øùà àéä åæ äãåáò Y íäî
.úåø÷é øåàá øéàäì åúøàôú

ההתלהבות אש  הוא  העיקר – אש של מטבע
בלב והתשוקה 

åøîàì"æçéë ô"éø é"ùøá àáåä ;â ,áé äùøô ø"áãîá)

(àùú,øéàî éáø øîà - åðúé äæ'ìèð
ãåáëä àñë úçúî ùà ìù òáèî ïéîë ä"á÷ä

(ì÷ùä úéöçî äì÷ùîå),åðúé äæë äùîì åì äàøäå,'
àñë úçúî íééîùâ úåòáèî ùé éëå ,àìô àåäå
úåîùðì ãòåéîä íå÷îä àåä íù éøäå ,ãåáëä
ïéðò äîå ,ãåáëä àñë úçúî úåáåöçä ìàøùé

.äæë äåáâ íå÷îì áäæ úåòáèî

àìà÷"äøä øôéñù äî éô ìò ïéðòä øàåáé
õøà'ì òì÷éà íòôù ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
ãçà íëç òîùå ,úñðëä úéáì ñðëðå 'æðëùà

והפחד  היראה מדת להשיג דכדי ופחד', ביראה  נעבוד 'לפניו  שב"ק  ליל  בתפילת שאומרים מה וזה 

עולם . בקנין מאומה  להשיג אפשר אי ויגיעה  עבודה  דבלא נעבוד', 'לפניו  של הרישא לקיים מוכרחים

מרוב כה . נפשו  את ידע לא הלה הסבך, מן לצאת איך מוצא ואינו  הגדול, ביער ותעה בדרך להולך משל 

ישוב  שיש הוא מובהק  סימן זה שהרי שמחה, ונתמלא החיים' 'בית עיניו  לנגד שראה  עד ופחד, צער

לבו ישמח  הלז  אדם שמחה , כל  החיים' 'בית בראיית אין כלל  שבדרך אף והנה קרוב. במקום אדם בני

בתוככי  עצמו  ימצא קט  מעט ועוד הישר, בדרך הולך שהוא - טוב סימן כאן יש מצבו לפי כי נפשו , ותגל

וה חושך המרגיש  כיו "ב, עצמוהעיר, ימצא ממש שבקרוב  המוכיח  החיים' כ 'בית שזה  ידע נסיון, בעת סתר

טוב בדרך הוא כולך עתה וכבר המלך, דרך Â˘ÈÈÏ·)על  Â˙ÎÈÏÂÓ‰).

בעששית כו . נפט  למנורת זו היצר מלחמת זצ"ל מנובהרדוק  הסבא המשיל אלה  דבריהם לשבר כדי

(Ô"ÈÒ˜ÂÏ ומדליק(‰�˜¯‡˙ בנפט מלאה הכלי ותחתית מלמעלה, וצרה  מלמטה  רחבה זכוכית כלי והיא ,

הרוח מן למנוע  כדי ועולה  משופע והכלי האור, מחמת יחנק  שלא כדי רחב שהכלי במקום  הפתילה  את

תחילה ינסה  בודאי דולק , שהנר בשעה זה  כלי לתוך שנפל  מסכן זבוב יעשה  מה והנה הנר, את לכבות

יוכל שלא רואה הזמן במשך אמנם לנשימה, אויר יותר יש שם כי רחב שהכלי במקום למטה להישאר

ויחזור  יסוג מיד אך הצר למקום  יעלה כן ועל החום, מן להישרף  הוא עלול  כי רב, זמן שם  להישאר

שחזר  וכיון זה, צר למקום ומתאסף  עולה  ההבל  כל שהרי יותר, הרבה וחם חנוק  שם כי הראשון למקומו

ועולה מתאמץ היה  דעת בר הזבוב היה  דאילו  היא, האמת אולם  קצר, זמן תוך ישרף  הכלי לתחתית

כמימרא  רגע  לאחר אולם  שם, ששורר הגדול החום מחמת מאד קשה דבר שתחילת ואף הצר, למקום 

שעדיף לו נראה הנסיון בעת לענינינו, כיו "ב לרווחה. לנשום  שיוכל חורין בן להיות העולם לאויר יוצא היה

שישרף סכנתו באמת אך מעלה. מעלה  לעלות להתעקש ולא – הכלי בתחתית ולהישאר ברוחו  ליפול  לו

לרווחה יצא ומיד מועט, לזמן והדחוק הצר במקום לעלות עצמו ידחוק  ויחיה, האדם יעשה  מה  ח"ו . שם

ממנו . יותר חורין בן לך ואין היצה"ר, אותו  שהחזיק  והשק מהרשת ויינצל



שקלים - ויקהל - הפרשה æéבאר

ä"á÷ä äàøä òåãî ,äù÷îå ìä÷ä éðôì ùøåã
ìù òáèî' äùîìùàúà ïéáäì éãë àìäå ,'

òáèîî íâ ïéáäì ìåëé äéä ì÷ùä úéöçîä ì÷ùî
ìùúëúîúãî åì äàøä àì éàãåáù õøéúå ,

àìà àãéøâ òáèîòáèîä úðéúð àäúù åäàøä
ùãå÷ ùà úåáäìúä êåúîæëæëæëæëäæ éôìå ,ã"ëò

úåòîì 'ùà ìù òáèî'á íúðååë ïéà éë ,øîàð
,ãåáëä àñë úçú ïîå÷î ïéà éàãååá éë ,íééîùâ
éðá íéëøöðù úåáäìúäå úå÷÷åúùää 'ùà'ì àìà
àñë úçú äæåðâ ïëà åæ 'ùà' ,íúãåáòá ìàøùé

ãåáëää"á÷ä òùòúùîå âðòúî ïúåáéáç áåøáå ,
.ìåëéáë ïäá

øúåéåàøåáä åðååéö äæ íòèîù ,øàáì øùôà
,íìù ì÷ù àìå ì÷ùä úéöçî ÷ø úúì

,ììë åðéì÷ùì ÷å÷æ ä"á÷ä ïéàù åðì úåøåäìàìà
áø÷úäì õåôçì ÷÷åúùäì åðááì úà øøåòðù

éòá àáì àðîçøã ,ù"áúé åéìàäøåú äøîà åìéàå ,
ãöî àéä úåáéùçäù äàøð äéä ìåãâ øáã àéáäì
ïè÷ øáã àéáðù åøîà ïëì .ïúðù òáèîä íöò
àåä ä"á÷äì ùéù çåø úçð ø÷éòù úåøåäì ,ãáìá
íåùîå ,åìùî íåøúìå úúì íãå øùá ìù ïåöøäî
,ïåöøì ä"á÷ä ìöà úìá÷úî úèòåî äðúî íâ éëä

áìä ïåöø àìà úìá÷úî 'äðúîä' àì éëçëçëçëçë.

åðàöîð,ïéãîì,ø÷éò ì÷ùä úéöçî úîåøú àìù
åááì úà áéäìî íãå øùáù äî àìà

åúãåáòì åîã úçéúø úà áéø÷îå äáäì ùàë
ù"áúéïîæáù íéì÷ù úåöî ïéá ïéà äæ éôìå ,

åðì ïéà ø"äåòáù äæä ïîæáì íéé÷ äéä ÷"îäéáù
úúì ÷÷åúùäì åðéãéá ùé ïééãò éøäù ,ùã÷îä úéá
.åæ äååöî ìù äùøåùå ø÷éò äæ àìäå ,íéì÷ùä úà

àìåúà åðì ïéà äæä ïîæáù ïåéëã àìà ,ãåò
íéì÷ùäìòåôáàìà åðì øùôà éàå

,äðîéé÷ðå åðéãéì åàåáé éúî Y '÷÷åúùäì'
äååöîä íåé÷ øùàî øúåé äáåùç åæ úå÷÷åúùä

íéé÷ äéä ÷"îäéáù ïîæá'úîà úôù'á ùøåôî êëå ,
(â"ìøú íéì÷ù),äàøð'æà åîë ìá÷úî úåáéãðä éë,

çë éãé ìò ÷ø ïåöøì åìá÷úð úåðáø÷ä ìë éë
äæå ,úåðáø÷ä ìë åéä äæîù ,ìàøùé ìù úåáéãðä

,äúò íâ ùé úåáéãðäøúåé øùôàåé"ò Y
äðåùàøáë ú"éùäì áãðì ïé÷÷åúùîùäæ éãé ìòå ,'

éîìùåøéá øàåáîëå ,åðéúåðååò ìë ìò äøôëì íéëåæ
(â"ä á"ô íéì÷ù)íéãå÷ôä ìò øáåòä ìë',úååöîä åìà)

(íéøùé 'ä éãå÷éô ïäù.'ìâòá åàèçù - ,

ïáåéå,ì÷ùä ì÷ùî ïéáäì äùî äù÷úð äîá éîð
òáèî éãé ìòù ïëúé êéà äùî ïéáä àì éë
åì äàøä úàæì ,ùôð øôåëì íãàä äëæé éîùâ

ä"á÷äùà ìù òáèîúåáéùçä ïéàù åðãîìì ,
éøäù ,ø÷éòå ììë òáèîá(ç ,á éâç)éìå óñëä éì'

'ä õôç ÷øå ,'úåàáö 'ä íàð áäæäùàá
úåáäìúää,äðéúðä úòá ìàøùé éðá ìù íáì

זי"ע,כז. מקאצק  ה'שרף' מנדל  מנחם רבי הרה"ק  רבו לפני  אלו דבריו על  הרי"ם' ה 'חידושי חזר לימים

מחשיבים 'שבמקומם רבו  השיבו  כזו, אמת תורת לומר אשכנז ממדינת דרשן לאותו בא איך והשתומם

זו '. תורה לחדש זכה  ולכן אורחים , הכנסת במצות מאד ומהדרים 

דכתיבכח. ÊÈ)והיינו  „Î ˙ÂÓ˘)'לוי ה 'קדושת של וכפירושו ההר', בראש אוכלת כאש ה' כבוד (Ù¯˘˙'ומראה

(ÌÈËÙ˘Ó בדבר התלהבותו  מדת את יבדוק ה'', 'כבוד עם  מקושר הוא אם לדעת רוצה  האדם שכאשר

הוא  כמה הסימן ה '', כבוד 'ומראה  תורה דקאמרי והיינו  זה , על  יוכיח זה  כי הקודש, ובעבודת מצוה 

הבורא. בעבודת התלהבותו כגודל  ההר', בראש אוכלת 'כאש  – ה' לכבוד מקושר

המים קפאו  הנורא הקור גודל ומחמת החורף, ימות באמצע הנהר במי לטבול  שנכנס אחד על  מספרים

העבודה ' ושורש ה 'יסוד בעל הרה"ק  כך על מששמע  סכנה, לידי והגיע  המים מן לצאת יכול  היה  ולא סביבו

ישבור  בודאי קודש  אש  בהתלהבות אמירתו ידי שעל כאומר 'נשמת'...' תפילת שיגיד 'נו, ואמר נענה  זי"ע

זהו הקרח . מימי אשאת של .מטבע



שקלים - ויקהל - הפרשה çéבאר

áåúëë(åë ,âë éìùî)éðá äðú'êáìøéôù äæáå ,'éì
.åì øôëúé

ïëåïúùøôá åðéöî(æë äì)úà åàéáä íéàéùðäå'
ãåôàì íéàåìîä éðáà úàå íäùä éðáà

é"ùøáå ,'ïùçìå(æè áé ø"áãîá ùøãîî)éáø øîà ,
çáæîä úëåðçá áãðúäì íéàéùð åàø äî ïúð
,äìéçúá åáãðúä àì ïëùîä úëàìîáå äìéçúá
ïéáãðúîù äî øåáö åáãðúé íéàéùð åøîà êë àìà
åîéìùäù ïåéë ,åúåà ïéîéìùî åðà ïéøñçîù äîå
,'íéã äúéä äëàìîäå' øîàðù ìëä úà øåáö
éðáà úà åàéáä úåùòì åðéìò äî íéàéùð åøîà
,äìçú çáæîä úëåðçá åáãðúä êëì ,'åâå íäùä
,íîùî úåà äøñçð äìçúî åìöòúðù éôìå

.áéúë 'íàùðäå'

ùéåíîùî à÷ééã 'é úåà äøñçð àîòè éàî øàáì
íäì áùçð òåãî ,äù÷ ãåò ,úøçà úåà àìå
øñçéù äî åîéìùéù åøîàù äî àèçìå íâôì
äøùé àøáñ äøåàëì éøäå ,øåáéöä úáãð øçàì
åîøúéù øåáéöì íâ åðúð íä äáøãàù ,àéä äðåâäå
ò"éæ í"éøä éùåãéç'ä øàáî àìà .íúìåëé éôë

(ú"äò),ìë àìà óñëå áäæá õôç ä"á÷ì ïéàù
úåöî íéé÷ì úå÷÷åúùäá íãàä øòáéù àåä åðåöø

úåáäìúäáå úåæéøæá íùäøîåì íå÷î ïéà éîð ïë ,
ïåøñç íåù ä"á÷ì ïéà éë ,'øñçé' øùà úà åàéáéù
éðá ìù 'íáì úàéùð'á àøåáä ïåöø àìà ,êøåöå

æ êåúî äîåøúä úàáäá ìàøùéúåæéøäéùòä ìëå)

(àéîùã àúòééñá àìà äðéà ìòåôáíäì øñçð ïë ìòå .
,íîùî 'é úåà,'éãåäé' íù ìò úæîøî åæ úåàù

úåæéøæá éåìú ìàøùé ìù úåãäé ø÷éò éë
ù"áúé åúãåáòì úåáäìúäåèëèëèëèë.

íéàìôð'ìàåîùî íù'ä éøáã(ò"øú àùú)áúëù
ø"åîãà éáà ÷"ë äðä' .ì"æå('øæð éðáà'ä)

íãàì äéäú íàù ,øîà ò"éæ î"ëä ä"äìì÷åöæ
äéäéù øùôà éà æà ,ú"éùä úãåáòì úå÷÷åúùä
,øáãá àåä áøò ,äîù äéäé íàå ,íðäéâá
,'õçë íùî äöåçä åúåà àéöåú àéää ä÷åùúäù

øçà íå÷îáå ,ì"ëò(æ"òøú çø÷)äæá àöåéë àéáî
ùéàù ä"äììöæ ø"åîåãà ÷"ë éì ãéâäù ïéðòëå'
øùôà éà ,úååöîå äøåú àéä åìù ä÷åùúä øùà
åãòá áøò éððä ,ãøé íà åìéôàå ,íðäéâì ãøéù
ïéà éë .ì"ëò ,'úù÷î õçë íùî óåòéå øäîéù
,ïåöøäå ä÷åùúä éôì àìà íãàä úà ÷ãåá ä"á÷ä

áåúëù åîë(â ä÷ íéìäú)áì çîùé'éù÷áî,''ä
' àìåíéöôçä åìà ''ä éù÷áî' éë ,''ä ïåöø éùåò

úîàá åðåöø úåùòììììì.

המשכן'כט . וב'חנוכת מעמם, דורש ה ' מה  הבינו  משמם אות שנחסרה הנשיאים  ראו כאשר אמנם

בקרבם רוחם  נשברה  שלא מהם, ללמוד לנו שיש  צדיקים אמרו  וכבר הקרבנות. את להביא הזדרזו'

שקיבל וזכו  עוויתם . לתקן ומיד תיכף  התחזקו  אדרבה, אלא שמיא, כלפי מרוצים היו  שלא בראותם

ניחוח . לריח לבם נדבת שנכתבה הקב"ה זכו המזבח בחנוכת  הרי משמם, אחת ' 'אות  נחסר בתחילה ואם

פרשה  שהיא הדברים, אותן  פעמים י"ב ונכפל נפרדת, פרשה וחד חד  לכל הנשיאים' 'קרבנות פרשת 

בתורה  .ארוכה

ישראל ' ב'עבודת Â¯˙È)איתא '¯Ù),מעוונותיו יתייאש שלא אדם לכל  רמז תשובה', לשון אלא 'ועתה' 'אין

והלאה .. מהיום  להתקרב עכ"פ  העיקר ושלא אלא השבים שרוצה הגדול חסדו והוא התשובה מצוות  וזה

הראשונים  מעשיהם להם .לזכור

חכמים בלשון דרשו  ÁÒÙ)וכך Ï˘ המקום(‰‚„‰ קרבנו  'ועכשיו ' אבותינו , היו  זרה  עבודה  עובדי 'מתחילה'

מביט ואינו עצמו המחדש  אך  ע"ז , עובד אלא אינו  ובעבר תחילה עליו  שעבר במה  שהעוסק  לעבודתו',

לעבודתו המקום קירבו  אשר הוא – 'מעתה' ורק אך נתונים מעייניו  כל אלא העבר על

ראשל. ועד רגל מכף הוא שמלא זי"ע  שלום' ה 'נתיבות הרה"ק  בפני ליבו מר את אחד שפך פעם



שקלים - ויקהל - הפרשה èéבאר

ïëåìë ,íéì÷ù úùøôá äøåú äøîàåáéì áéãð
'ä úîåøú úà äàéáé(ä äì)íéøôñá åëéøàäå .

ãåîìì åðì ùéù'äì õôç ïéàù ïëùîä úîåøúî
úà åáø÷á íãàä øøåòéù ,áìä úåáéãðá àìà

ä÷åùúäå ïåöøä.íìù ááìá åãáòì

äðäåïúùøôá øîàð(æ åì)íéã äúéä äëàìîäå'
äæ éøä äøåàëìù åù÷ä øáëå ,'øúåäå
åàéáäù ì"ø 'íéã' äéä íàù ,äéáå äéðéî äøéúñ

óãåòå øåúéé øàùð ãöéë êøåöä éôëàìàìàìàìàúéàå .
ùøãîá(á àð ø"åîù)äàø ,ìàìöá ìöà äùî ñðëð

íìåòä ïåáø ,ä"á÷ä éðôì øîà ,ïëùîä ïî øéúåäù
äùòð äî ,åðøúåäå ïëùîä úëàìî úà åðéùò

,øúåðáúåãòì ïëùî íäá äùòå êì åì øîà.
'íéùøôî'ä åù÷äå(íù)ïëùî íäá äùòé' êéàä -

.ïëùîä äðáð øáë àìäå ,'úåãòì

øàéáåò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä'øô ã"éøäî)

(ìä÷éåúà ùøéô ò"éæ é"øäî ÷"äøä åéáàù ,
åùìéøééùá øîåìë 'äøîæ éøéùá øçåáä' äìéôúä ï

åøîâ øçà 'ä úà àøéä ùéàä éë ùåøéô Y äøîæ
äàùò àìù áåùçì ïðåáúî äååöî äæéà íéé÷ì
éãéì áåù àåáú éúî ÷÷åúùäì øæåçå äð÷éúë

,æò øúéáå úàù øúéá äðîéé÷àåúåáùçîå
,íéîùáù åðéáà ìöà ãàî íéáåùç åìà úå÷÷úùä
ä"á÷äù ,äøîæ éøééùá 'øçåáä' íéøîåà äæ ìòå

íáäåàå íäá øçåá.

àöåéëéðá úåááìù ,ïëùîä úáãðá äéä äæá
íðåöøá ùãå÷ ùà úáäìùá åøòá ìàøùé
åùò àìù áåùçì íìéçúäá ,åðé÷åìàì úéá úåðáì
åùôð ìëá ÷÷åúùä ãçà ìëå ,ïâåäë åáãðúä àìå
ïëùîä àäéùå äåöî øáãì úåðîéäì úåëæì áåùéù
ä"á÷ä éðôì äùî øîàù 'øúåð'ä åäæå ,å÷ìçî äðáð
úåðåöøä íúåà íò àäé äî - øúåîá äùòð äî

äùòå êì ,ä"á÷ä åáéùä ,úåéå÷÷åúùäåíäáïëùî
íäù ,ïëùî ïîöò ìàøùé éðáá äùòéù ì"ø ,úåãòì

,äðéëùì ïëùî åéäé íîöòä"á÷ì åì ïéà ïëù
úå÷÷åúùäå .áìä ïåöøá àìà äîåøúá ïåöøå êøåö
àéä íãéá äúìò àìå åöôçù íúåà ìù åæ

øúåéá úøçáðä äîåøúä,á"øøä ÷"äøäî éîð àúéà êë)

'ìàøùé çîùé' ïééòå ,éãå÷ô í"éøä éøîà'á àáåä Y àçñéùôî

(á úåà éãå÷ô.

וחסד צדקה מצוות  - לה ' תרומה  השקל  מחצית

úùøôáíéì÷ù(åè-áé ì)åùôð øôåë ùéà åðúðå'
...'óâð' íäá äéäé àìå ,íúåà ãå÷ôá 'äì
,äðä ,'íëéúåùôð ìò øôëì 'ä úîåøú úà úúì
íéøáã øåãå øåã ìëìå àéä úéçöð äùåã÷ä äøåúä
åìùî ÷éðòäìå ,ãñçå ä÷ãöá ÷åñòì Y íéøåîà

íéøçàìùã÷î ìëì àìà ùã÷îä úéáì à÷åã åàìå ,
íéáòøå íééðò ìéëàäì ,ä÷ãö éëøö øàùìå èòî

äøåú äøîà êë ìòå ,åìàá àöåéëå(áé ì úåîù)àìå'
áåúëù åîëå ,'óâð íäá äéäé(á é éìùî)ä÷ãöå'

åøîàå ,'úåîî ìéöú(:åð÷ úáù)úåîî ìéöú ä÷ãö'

עולה הדבר ואין ברצונותיו , הוא נשאר תמיד מקום  ומכל ולהתפלל , ללמוד - טובים  ורצונות בשאיפות

עלה שלא משום  השאיפות', בעל  נטמן 'כאן יחקקו קברו מצבת שעל  שחושש אמר דבריו ובתוך בידו ,

מצבה עיני לנגד ואראה החיים בבית אלך כאשר ואמר, שלום' ה 'נתיבות נענה  שאיפותיו . את להגשים בידו 

תהילים... פרקי כמה  לומר שם  אעמוד מיד השאיפות' בעל נטמן 'פה עליה  נכתב היא אשר קלה וכי

באהבה  קונו רצון לעשות ולחפוץ  להשתוקק - האדם' כל  זה 'הלא השאיפות , בעל להיות .בעיניך 

הק 'לא . החיים האור שביאר מה Ê)וידוע  ÂÏ)נעשה 'והותר' שהיה אף שאל  המשכן במלאכת נס שנעשה

הרי"ם החידושי ופירש דים. היתה  שהמלאכה  עד המשכן, בבנין נכנס והכל  שעשה(Ú‰"˙)נס  הטעם

בליבו מתמרמר אחד כל היה  במשכן, נכלל היה שלא מהתרומה  ייתור נשאר היה שאם  זה , נס  הקב"ה 

לעשות  ה' הפליא כן על המשכן, ידו על נבנה ולא יתב"ש הבורא לפני לרצון תעלה  שתרומתו זכה  שלא

ליבם . נדיבות הקב"ה  שקיבל ישראל בני כל שישמחו  בכדי ישראל  שהביאו התרומה  מכל  המשכן שיבנו 



שקלים - ויקהל - הפרשה ëבאר

ãåòå ,'äîöò äúéîî àìà äðåùî äúéîî àìå -
áéúë(ãé àë éìùî)ìë ïëì ,'óà äôëé øúñá ïúî

ìöðé æàå ä÷ãöì åéúåòî øæôì úòãá äùòé íëç
.úåéðòøåôä ïî

øäæéåéë úåôé íéðô øáñáå äáçøäá åìùî úúì
äéì æîøå .åîöòì àìà äæá áéèéî åðéà

ò"éæ 'éç ùéà ïá'ä ÷"äøä(ïúùøôá úåùøã)úáéúá
óâðúáéúì úååù åæ äáéú úåéúåà éë ,ïôâéðù êà .

éë ,íäéðéá ùé íé÷åìéçïôâáäôåôë à"ô úåàä
,êãéàìå ,äèåùô ï"åðäåóâðáà"ôäå äôåôë ï"åðä

åøîà øáë éë ,äæá æîøäå .äèåùô(.ã÷ úáù)ì"æç
,'íéìã ìåîâ - ú"ìã ì"îéâ' úåéúåàä øãñá æîøì

úåàä éëì"îéâúãîì äøåîâìîåâù ,íéãñç úåìéî
úåàäå ,íéáòøå íéìãì íçì ïúåðåï"åðìò úæîøî

ïéðòäðéúðäúáéú úîâåãë ïúåðä ,äúòî øåîà ,
àìå äôåôë àéä äðéúðä øîåìë ï"åðäù - å"ç 'óâð'

èùôãéá úúì åãé(äçåúô ïåùìî äèåùô)äçåúô
,íéðåéáàì úåáãð úúìî åéãé õî÷î àìà ,äáçøå

'åéô' éøä ,êãéàì(à"ô úåàá äæåîøä)äôåôë äððéà
ùàøá íñøôì äçúåôå äèùåô àåä àìà ììë
,íééðòì ïúåð àåäù úåðúîäå 'åãé úåáéãð' ìò úåöåç

åîöòì íøåâ àåä äæáóâðúáåç íðîà .äìéìç
íéé÷ì íãàäïôâíéìãì ãñç ìåîâéù ,åðééäå ,ï"åðá

úúì åãéå åáì çúôéù ,äëåøàå äèåùô äðéúð Y
åìéàå ,äìåãâ äáçøäá ÷éðòäìåà"ôäøáãîä åéô Y

úà íñøôé àìå ,óåôëå øåâñ àäé åîöò çáùá
'ìàøùé éðáá óâð äéäé àì' äæáå .íéáåèä åéùòî

àìàïôâáåè ìëå áø òôù åðééäåú"øá åæîøù åîë)

ìùïôâ(úç'ð äñðø'ô èðåæò'â ,.

התורה בלימוד והתיקון הכפרה – העדות  ארון

ïúùøôá(áé äì)øåøö'ä áúë ,'úøåôëä úà'
'øåîä(äîåøú 'øô)éåñéë àø÷ð ïë ìòù

äøåúä ìò æîøî ïåøàä éë ,'úøåôë' íùá 'ïåøà'ä
øúåé åéúåðååò ìë ìò íãàì åì úøôëî äøåúäå

.'úåðáø÷ä ìëî

àîùåäîùì àìù éãåîéì àìéîî ïä íãà øîàé
,äæë ãåîéì éì óéñåé äîå éì ïúé äîå ,àåä
øöéä úåìåáçúî àôåâ äæ éë à"øâä éøáãá åúáåùú
,äîùì åðéà éë ãåîìì àìù íãàä úåúôì Y
óà éë ,ïë íâ äæë ãåîéìî úúøî øöéä úîàáå
áúë êëå ,øöé ìù åçåë òéðëîå øáùî äæ ãåîéì

à"øâä(áë äë éìùî ìò),äúåç äúà íéìçâ éë .ì"æå
,øîåìëñéìçâ àåä äîùì àìù ãîåì äúàù äæáå

åùàø ìò÷ø äîùì àìù ãåîìúù åðåöø ïéàù ,
ãåîìú àìù êúåà äúôé äæáù øáåñù ,äòù éôì
íéìçâ äæ ñâù ,äæá íâ åðåöø ïéà úîàá ìáà ììë

.åùàø ìò

àäéïåãà åðéìò êéðô øåàì äëæðù àéîù ïî àååòø
íééç éáø ö"äâä øîåì ìéâø äéäù åîëå ,àùð
ìù äáéè ìò úåäúì äöøð íàù ì"÷åöæ íéøá
äìéôúä éøáãî åúáåùú ,éäî 'êéðô øåà' åæ äëøá

,êéðô øåàá ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá' íåéá ô"âéë
úáäàå íééç úøåú åðé÷åìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá

íåìùå íéîçøå äëøáå ä÷ãöå ãñç.ø"éëà ,
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