


íéðéðòä ïëåú

úåãìåú úùøô

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéîù úðúî àìà åðéà åì ùé øùà ìë éë çèåáä úòéãé Y úàöîå úòâéà

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äòåùéå äçîù íãàì àéáî ïåçèéáä Y áåè äàøå 'äá çèáá

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìòîî íéîù úåëøáì äëæé úåìôù éãé ìò Y àëã úà ïåëùàå

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éá àìà éåìú øáãä ïéà Y éúåáà éùòîì éùòî åòéâéæ

. . . . . . . . åðèùì åéðôì ãîåòä åùò ùéù êåúî äàá á÷òé ìù åúìòî ìë Y äùøôá íéøåîàä åùòå á÷òéç

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'êçøë ìò'î åì äàá íãà ìù åúåéç Y éç äúà êçøë ìòé

. . . . . . . . . . . . . . . åúéøçàå åúéìëú ìò øáã ìëá ïðåáúî äéäù á÷òé ìù åúìòî Y ãìåðä úà äàåøäàé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . úåùòì åçåëáù äîë ãò äùåòùë íãàä ìù åúåáéùçå åúìòî Y úæçåà åãéàé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åéøéöî úåëæá íãàì äàáù äëøáä - êøáú äúàåáé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . åéìò øæâðä ìë ìèáúî àìéîîå äùãç äéøá äùòð äìéôúä é"ò Y ÷çöé øúòéåâé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . áìä é÷îòî äàáùë äìéôúä úìòî Y áìáù äãåáòåè

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìàøùéî åéçà ïòîì åìòåôá íãà ìù åúåëæ - åìòôîë ãñç ìîåâæè

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åäòø åäáäàé êë åäòø úà åúáäà éôë Y íéðôì íéðôä íéîëæè

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åäùìë æéæ åìéôà úåáà éëøãî æåæì àìù Y êîà úøåú ùåèéú ìàæé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äãîúääå äòéâéä é"ò äøåúá åúçìöä ø÷éò Y íéìäåà áùåéçé



הפרשה àבאר
dyxtd x`a
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לו יש אשר כל  כי הבוטח ידיעת  – ומצאת  יגעת
שמים מתנת  אלא  אינו

,ïúùøôá(áé ,åë)'òøæéåàåää õøàá ÷çöéàöîéå
,''ä åäëøáéå íéøòù äàî àåää äðùá

íàã ,øåàéá êéøö äøåàëìåòøæéå÷çöé òâééúäù -
äî ,õøàä úãåáòáàöîéå'äàéöî' éøä ,ïàë êééù

úùåã÷'ä ÷"äøä øàáîå ,äòéâéå ìîòá àìù äàá
ò"éæ èòâéñî 'áåè íåé(ù"ééòå ä÷áø ç÷úå ä"ãá ïúùøôá)

äéä ìòåôá ,ïëàù÷çöé òøæéå,íå÷î ìëî êà ,
äàøå äùòîì àáùëìë úà áéùçä ,íéøòù äàî

àãéøâ 'äàéöî'ë åìåáé,'ä åëøéáù íéîù úðúîëå ,
ù åúòã çéñä àìåøéùòú àéä 'ä úëøáé éìùî)

(áë'ïåéìò úøéæâ' àìà åðéà úåìãúùää ïéðò ìëå ,
- àôåâ äñðøôä ìáà ,íçì ìëàú êôà úòéæá Y
..íéîùä ïî äðúîá 'äàéöî'ë åì åàá 'íéøòù äàî'

íéøáãë'ïåùîù òøæ' ÷"äôñá øàéá äìàä
(äø÷ä éë ÷åñô ä"ã ,úåãìåú)ïúùøôá ÷åñôá

(ë æë)åðá ìà ÷çöé øîàéå'àåöîì úøäéî äæ äî

éðáøîàéå ,éðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éëäøåàëìå ,'
éøäå åðéáà ÷çöé å"ç ø÷éù éëå ,øåàéá êéøö

åúåøéäîéë Y åéðôì 'ä äø÷äù ììâá äúééä àì
íéæéò ééãâ éðù ç÷ìå êìä åîöòá àìà ãåöì àöé àì
÷çöé éë ,éàãåå àìà ,íèçùå úéáá åîàì åéäù
ìëä åì äéä íà óà ,åì øùà ìë úà áùéç åðéáà
,øáãä úà 'ä åéìà äø÷äù éîë Y åãé úçú ïîåæî
åãñçáå àøåáä ïåöøá øáãä ìâìâúð øîåì äöø

åùò éðôì íéîòèîä úà àéáäìå ,øäîì ìëåéù
ùé ïéçøåà áâàå .ì"æå 'ïåùîù òøæ'ä áúëå ,åéçà

ìëá øéëäì åì ùé íãà ìëù ,ìëùä øñåî úç÷ì
,'ä éùòî úåàìôðî íä éë Y åéùòîçåëá ïéà éë

'ä ãñçá àì íà íåìë úåùòì íãàäíãà ïéàù ,
ïëå ,äìòîìî åéìò øæâð ë"àà äèîìî åòáöà ó÷åð
åì àá äæ éë øîàé ìà äùòéù çååéø ìëá
äìòé íà ,'ä ãñç àìà ,íåöòä åúåìãúùäá
,'ä ãñç ÷ø åì äîøâ åúîëç éë øîàé ìà äìåãâì

.ì"ëò ,éðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éë åäæå

êëì"÷åöæ ïé÷ñéã ì"éøäîä ÷"äâä øàéáåøôñá)

(õ÷î 'øô ùéø ú"äòúàíéáåúëä éðù
äæ úà äæ íéùéçëîäêëøáå' øîåà ãçà áåúë ,

øùà ìëáäùòúøîàð êãéàìå ,'(ä â éìùî)çèá
ïòùéú ìà êúðéá ìàå êáéì ìëá 'ä ìàøàéáå ,

à"øâä(éìùîì åùåøéôá)àìà ,äìåòô íåù äùòé àìù
'äá çèáéìëáàìà .åáìéùéìùä áåúëä àåáé

íäéðéá òéøëéåáéúëã ,(ä æì íéìéäú)'ä ìò ìåâ'
,ïëàù ,åðééäå Y 'äùòé àåäå åéìò çèáå ,êëøã
åì ùéù àìà ,úåìãúùä úåùòì íãàä ìò äáåç
ìò êåîñé ë"îçàìå ,èòåî øáã úééùòá ÷ôúñäì

'äúðúîá åúåà ïåçéå ,ïåöøì åúåìãúùä ìá÷éù
áåè ìëå äñðøôá íðéç.

øàáîåäìåâò úçà úåéáç éðù úîâåãá äæ ïéðò
'úòáåøî'ä úà øéáòäì éë .úòáåøî úçàå
íà ,äîåöòå äáø äçøè ùé íå÷îì íå÷îî
õøàä ìò 'äúøéøâ'á íà ,íúäì àëäî 'äúàéùð'á
úà øéáòîä ïë ïéàù äî ,äìåãâ äòéâéå ìîòá
óåçãé àìà ,ììë çøåè åðéà íå÷îì íå÷îî 'äìåâò'ä

äîå÷îì òéâú øáë äéìàîå ,èòî äúåààààà.

פעולת א . שאותה  שאינו, למי בטחון' 'בעל  בין שההבדל אומר היה זצ"ל לעווינשטיין יחזקאל רבי הגאון

הנפש משלוות יאבד לא וזה  הדעת, ובלבול  בהילות מתוך יעשנה  שזה אלא שניהם , יעשו ההשתדלות

שהצלחתו בנפשו מדמה  הראשון כי וההסבר מידי, לא ותו  חובו  כפורע יעשנה אלא לרגע , תלויה אפילו 

ועשייתו . בהשתדלותו במאומה  תלוי ולא ה ', בדבר נהיה  שהכל  יודע  וזה בהשתדלותו,
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äæå' - äñðøôä é÷ñòì êúùâá ,áåúëä øîàùìåâ
ìéçúäì àìà êì ïéà ,''ä ìòìâìâìúà ©¥

åéìò çèáå' æàå Y úèòåî úåìãúùä éãé ìò ìâìâä
àåäååãòá øåîâé 'äå ,'äùòéáááá.dyxtd x`aúåãìåú -

øáëå'úéøáä øôñ'á úàæë åðéöî(ã"é øîàî à"ç)

òéãåä éøçà ,ìéëùî àøå÷ äúòå .ì"æå
,úàæ ìë úà êúåà íé÷åìàêåîë íëçå ïåáð ïéà

éãéî øúåé äñðøôä ìò ìåîòìå òâééúäì éåàøñôà .
,ïåçèéáä úãéîá ÷éæçäì êì éåàø'ä ìò êìùä

ùôçú øùà ùåôéçä èòîá êìëìëé àåäå êáäé
òáèä êøãá êçåë éôì äñðøôä øçàìåîòúù àì ,

úåøáòîá úåðëñá êîöò ñéðëúå áøò ãò ø÷åáî

úåòéâéå úå÷åçø íéëøãå úåøáãîå úåøòéå íéîé
çåðé àì íåéá ,úåìéìä úåáøì íéîéä ìë úåìåãâ

,áëùé àì äìéìáåäñðøô êì íé÷ú àìù ïëù ìëîå
äìéìç áåè àì êøã ìò áöééúúå øúéäá àìùââââ...

áùé ìåëé ì"æ íøîàîë ,äìéìç ìèá áùú àì óà
øùà ìëá ì"ú ìèá,êëøã 'ä ìò ìåâ êà ,äùòú

äùòú øùà êéãé éùòî êøáé àåäå åéìò çèá
øùåéáå íåúáåá äúìååò àìåãããã.

לאדם מביא  הביטחון  – טוב וראה בה' בטח 
וישועה שמחה

ïúùøôá(èé ,äë)íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå
÷çöé úà ãéìåä íäøáàç"äâä áúë ,

' גזירת בכלל נכללו  הכל ולהזיעבזיעתכי להתייגע  אם  האדם בידי נתונה  והבחירה לחם ', תאכל  אפיך

ובבא. בזה  לו  ייטב ובזה  הבטחון... מידת בקנין להזיע  או  הכלכלה, ועל המחיה  על

ונופלב. וכמעט כבידה, חבית גביו על ונושא ההר במורד שיורד מי אי נראה  אם דהרי שהוסיפו, יש

ייחשב, לשוטה הרי רגליו , את משרך וכבירים רבים במאמצים ואך החבית, כובד מרוב הארץ על  הוא

ה '. על לגלגלו  במקום צרותיו, משא כל את גביו  על  ש'נושא' מי נראה כך החבית... את לגלגל  לו  בנקל כי

ההר, מראש  חביתו את שגלגל למי דומה  בהשתדלות, ה'מרבה' דבריו , דלפי אמרו , מתגלגלתעוד וכבר ִֵ

ועוד עוד לדוחפה אחריה ורודף  זה ובא ההר, במורד  עצומה במהירות נצרך החבית  רגעים כמה שתוך ,

מוכנה עומדת פרנסתו הרי הפרנסה , לענין נמי כך ל... ייהפכו  ואבריו ראשו כל כי ה 'הצלה', את להזעיק 

אליו ... ולגלגלה לעמוד לו  ומה עבורו,

זהג. הרי - הידוע בתירוצם  שונים  היתרים לעצמו  איש איש  להתיר שלא הזהירות גודל  נלמד ומכאן 

פרנסה'... ·Ï‡¯˘È)'צורך ‰¯ÂÓÂ ·¯Ó ¯˙È‰· È˙ÏÂÊ). וד"ל ואכמ "ל

בכדיד. בני לחיותאמנם, 'מאמינים  ישראל  אכן כי רבות, ולהתייגע לעמול  עלינו  ובטחון באמונה 

הם' ÂË)מאמינים  ‚ ¯"ÂÓ˘)הידיעה את להעביר עבודתם  ועיקר שבמח', ב'ידיעה רק  זה  כל אך מהמח ,

הלב תורהאל  אמרה וכבר בה ', האמונה פי על מיוסדים יהיו הרגשותיו שכל ,(„È „ ÌÈ¯·„)'היום,וידעת

לבבך אל  הרה"קוהשבות  על כמסופר עוד', אין מתחת הארץ  ועל  ממעל  בשמים  האלוקים  הוא ה ' כי

ענהו הרבי, עוסק במה הרופא, אותו  ושאל הגדולים , הרופאים  אחד אצלו  ביקר שפעם זי"ע חיים ' ה 'דברי

גשר בבניית בשנים  רבות זה  עיסוקי חיים', הגשר,(·¯È˜)ה'דברי בונים הנכם  מקום באיזה  הרופא, שאלו ,

שכולם לבי, רגשות על  ישפיעו והבנותי ידיעותי שכל ליבי, אל  ממוחי גשר בונה הנני חיים ', ה 'דברי ענה

יתב"ש . ה ' אל משועבדים  יהיו 

'מבטח ' מצאוהו  הימים מן וביום הביטחון', ב'שער  ויום יום בכל  שלמד פלוני לאותו להדמות לו וחלילה 

ביטוח סוכן אצל עצמו מקום,‡Ò"�¯Â˘�È)(את בהאי לך ומה  הביטחון', ב'שער לומד הינך הרי לו, אמרו  ,

ידיעת  שכל  והיינו  – ביטחון' ל 'יתר באתי כאן אך הביטחון, שער בלימוד אני עוסק  אכן אוויל , אותו  נענה

שלו  הנפשהבטחון ושלוות  בטחון  עם ו'יחיה' ובטוח, סמוך  יהיה שבלבו במאומה הועילה ÈÓ,לא Û‡Â)

('‰ „È· 'ÁÂËÈ·'‰˘ ¯ÂÎÊÈ ,˙ÂÏ„˙˘‰ ¯Â˙· ÂÓˆÚ ˙‡ ÁËÈ·˘.

דאלער אלף  של בסכום  הוצאה עליו שנפלה ואביון', ב'עני בדעתו(„ÏÂ¯)מעשה  התיישב כל, אין ולרש ,
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'íéðô úãåáò' åøôñá ì"÷åöæ àéøåì óñåé ïøäà éáø
(á"ë úåà ïåçèéáå äðåîà)úãéî ìò äøåî '÷çöé' ,

äùò '÷åçö' íù ìò Y '÷çöé' åîù éøäù ,äçîùä
äéä àåäù ,äðåîàä ìò äøåî 'íäøáà' ,íé÷åìà éì

ùàø'íéðéîàîì'(ç ã ù"äù àúøèåæ àú÷éñô)áéúëå ,
äéá(å åè)'ïéîàäåêëå .'ä÷ãö åì äáùçéå 'äá

áåúëä ùøôúé÷çöé úåãìåú äìàåàéä åæéà
àéäùë ,äéåàøäå äðåëðä äçîùäíäøáà ïá-

ïéîàîù Y 'äá ïåçèáäî 'äãìåú'ë äàá àéäùë
äçîùä éë ,äáåèì àøåáä éãñçî ìëäù ú"éùäá

,åàøåáá åðåçèáå åúðåîà éãé ìò àìù íãàì äàáù
éøä ,'åãëå éîùâ øáãî ,úéðåöéç äáéñ äæéàî àìà
øáãä ìèáúé øùàëå ,øáãá äéåìúä äçîù åæ

äçîùä ìèáúúääääíäøáà' øîåì áåúëä àá ãåò .
úãéî úà ïåçáì äöåøä - ÷çöé úà ãéìåäíäøáà

åúðåîà íà ïðåáúé ,åáù ïåçèéáäå äðåîàä úãéî -
ãéìåäåìöà÷çöé úà.äìäöäå äçîùä úãéî -

áåúëä øåàéá íâ åäæå(æ ,çë íéìéäú)åá'çèáéáéì
éúøæòðåæåìòéååáìù êëá øæòð 'äá çèåáä éë 'éáì

.äçîùá àìîúî

כתב, וכה  עולם, לבורא מכתב אלףוכתב לי שלח רעב , מחרפת הצילני ועמלי, עניי ראה שבשמים, אבי

עליו דאלער  וכתב מבחוץ , נוסף בנייר המכתב את עטף  פלוני, בן פלוני בנך מנאי בסופו , וחתם  'לכבוד,

פלוני...' מאת המלכים, מלכי מכתב מלך להעביר הדואר' מ'אנשי אחד כבוא דואר', ה'בי ידי על ושלחו ,

ידע לא וגם  דא, בכגון הורגל  שלא מאחר המכתבים , שאר בין זה  מכתב דבר את וראה למעונו, מכתב

כבודו  מקום אומר איה וגמר זה , עני על  רחמיו נכמרו  הנכתב, את בראותו ויקראהו, המכתב את פתח ,

מבחוץ, עליו וכתב בנייר, המעות עטף למעשה , וממחשבה דאלער, מאות חמש  עבורו ל'תרום' בנפשו 

– לשון' 'מטבע המלכים...באותו מלכי מלך מאת  פלוני, העני לכבוד הוצרך שוב חדשים כמה כעבור

העולם , כדרך וכתב להשי"ת, מכתב שוב וכתב התיישב כזה, בחודשלסכום תרומתך שבשמים, אבי לכבוד 

הקומץ אין  ראש , למעלה ההוצאות  כי דאלער, אלף  בשנית לי לשלוח אבקשך  בברכה, נתקבלה פלוני

ה'בי  ידי על המכתב לי תחזירו לא הזאת  בפעם 'כי לבקשכם, אוסיף  זאת  אמנם הארי, את משביע

בשמו.. וחתם מהסכום', מחצית  לעצמם לקחו הקודמת ובפעם מאחר במעשינודואר' נפשפש  נא הבה  ,

שלקח חושדו  עוד ואדרבה  המעות, לו שלח אשר הוא מי לדעת הכיר שלא העני, מאותו  אנו שונים  האם

לעצמו ... מחצית

ז"ל ה . דבריהם  את שביארו  ˜Â:)יש  ÔÈ¯„‰�Ò)של ועבודתו  'תורתו ' כל  ולחוץ', השפה  מן דואג של  'תורתו 

ה']דואגה על ורק אך  יהבו  להשליך באמונה מתחזק ואינו  עתידו, על בה[מתפחד אין 'חיצוניות', כולה  ,

לעילא'. 'פרחת ולא ממש 

באחד  המקום , מתושבי יהודי בבית והתאכסן ב'דייטשלאנד' לשהות לו נזדמן שפעם  אחד, רב סיפר

המזוזות  את בעה "ב, ויען לאחרונה, בדקתם ואימתי שבביתך, המזוזות כל  לך מנין הרב אותו  שאל הימים 

לא  ביתי דלתות על שהנחתים מאז  אמנם  ירושלים , בעיה"ק  שערים ' ב'מאה רבות שנים לפני קניתי

כשראה השתומם מאד ומה ופתחם , המזוזות את הרב הוריד בבדיקתם , 'אכבדהו' רוצה  הרב ואם בדקתים,

הקלף עצמן, המזוזות הם היכן הבית, בעל את נפשו  בסערת וישאל כלום, ולא המזוזה נרתיק בתוך שאין

אה , הבית, בעל לו אמר שמוע', אם  והיה - ישראל 'שמע  נכתב מזמןשבו כבר זרקתי ה'הוראות' ,את

ה'נרתיק ' הינה ש 'מזוזה' הבין רבה כי בבערותו - הבית משקוף על להרכיבה האיך בעצמי ידעתי כי

אף וכדו '... ורפואות המכשירים חבילות לכל המצורפים הדפים כמו אלא אינו שמבפנים  והקלף שמבחוץ ,

שאת  גברא, להאי ממש הנהגתנו דומה רבות פעמים כי זה, איש  על  לשחוק לנו אין אבתריה , נענה  אנן

לדבר. שמחוץ  ה'בית' את רק לעצמנו  והשארנו  מזמן, כבר ושכחנו  'זרקנו ' הענינים פנימיות
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ïëå'ééçá åðéáø'ä áúëä"ãá ïåçèéá êøò çî÷ä ãë)

ïéðòîå[éðùä]÷æç åáì øùà ...ïåçèáä ïééðòîå' (
åðåçèááú"éùä åçéèáä åìéàë'åååå.

øáëå"äøä øîàò"éæ àìæàøî éáö äãåäé éáø ÷
(ò"éæ áåùèéãéæî ùøéä éáö éáø ÷"äøä ìù åðúç)ìò

÷åñôä(á áé 'éòùé)àìå çèáà éúòåùé ì÷ äðä'
úáéú äðä éë ,'ãçôàçèáà(øôñîá 'ë)óåøéöá

úáéúäîëç(â"ò)úáéú ïééðîë íäãçôà(â"ö)éë ,
áøòîä ìëåðåçèááèòî íâ ä"á÷äáåúîëçî,

éøä ,åáì ìëá åé÷åìàá çåèá êë ìë åðéàù åðééäã
äæãçôîù éî êà ,úåàáäî ãéîú ùùåçåçèáà

íåù àìá ãáìáúåéåîëçúäåäéøä ,ãçôà àìå-
çåèáå êåîñ àåä éë ,íìåòì àáä ìëî ãçôúî åðéà
øëùëå ,òø ìëî åúåà ìàåâå åúåà øîåùä ä"áå÷á

.êëá äëæé ïëà äæì

áúëò"éæ 'ì"øäî'ä(.âì î"á úåãâà éùåãéç)éøáã ìò

åôåñ êë åîöòá íéé÷îä ìë äãåäé áø øîà' àøîâä
Y 'êë éãéì àáúåéðòä ïî ùùåçù éîøäæð ïëìå)

(àøîâá íù àðéãî àåä êëå ,íéøçà ìùì íãå÷ åîöò úãéáàá

úåéðò éãéì ìåôéù øáã óåñáåéà øîàù åîë ,(ãë â)

,'éì àåáé éúøåâé øùàå'äòøäî àøé àåä øùàë éë
äæáå ,åéúçú åîöò ïéè÷î åäéøä ,'åãëå úåéðòë

ìòåôá äæ øáã äø÷éù íøåâçéðé íàù øáãì äéàøå ,
åéìò øåáòéå øäðä úåãâ éúù ïéá õò ìù çåì íãà

äö÷ ìà äö÷îäìéôðä ìà àåä áåø÷úåéäáù óà ,
äéä àìà ,ìôåð íãàä äéä àì õøàä ìò äæ 'çåì'
ìòåôä àåä ìëùä éë' Y øáñääå ,çèá êìäî

øåîâäåá éåìú ìëäåøäðä éáâ ìò åëåìéäá ïëìå ,'
,àåä ìôåð ïëà ,ìåôé àîù äàøé úåáùçî áùåçù
ãçôî åðéà ò÷ø÷ä éáâ ìò åúëéìä úòá ïë ïéàù äî
ùùåçå àøééúîä ,íééçä éðéðò ìëá àåä êë .ììë
åúáùçî íöòá éøä ,åéìò åàåáé àìù íéòø íéøáãì

åîöò ìò äòøä úà àéáî åäéøä åæææææ,ïë ïéàù äî
'åðááåñé ãñç 'äá çèåáä'(é áì íéìäú),

עלו . לשמחתו , קץ  ואין ושמח שש  הריהו  הדור', 'צדיק  הבטיחו  אשר מי ומה  שאמר מי אמר וכבר

ה' על  בבטחונו  וכמה כמה ולשושאחת לשמוח לו יש השי"ת ' 'הבטיחו כאילו .שהוא

סנהדריןז. במס ' סירא](˜:)איתא בן וביאור [מספר דויא', קטיל  גיברין דגברי בלבך, דויא תעיל  'לא ,

הדאגה '. ידי על נקטלו גיבורים  הרבה  כי בלבך, דאגה  תתן 'אל  הדברים

היינו ב' כי איננה, ב' אות ואילו ה ', ד' ג' א' - האותיות ראשית את יש 'דאגה' שבתיבת אנשי, כדאמרי

בטחון. לו  שאין סימן זה  הרי הדואג לומר, יש  לאידך וגם דאגה , כל לו  אין בטחון לו  שיש  ומי ב'טחון,

הפסוק על  ה'רלב"ג' Î‰)כתב ·È ÈÏ˘Ó)...נזק אך כלל תועלת בדאגה אין 'כי ישחנה ', איש בלב כי 'דאגה

שיגעון הוא 'החולף ' דבר על  הש "י'.הדאגה על שיבטח ראוי כי ראויה, בלתי היא העתיד לענין הדאגה גם ,

התבונן  כי כלום, ולא מועלת אינה  ש 'הדאגה' ברואיו , עם הבורא שעשה הניסים  מן החכם , אמר כבר

הזאת  כעת אם והנה  הא, ועל דא על  כרימון, דאגות מלא מסתובב אחד כל היאך וראה  בעולם  בנעשה 

בכחם שאין דאגות 'משא' עם העולם בני להם מתהלכים השום, כקליפת לא אף מועילות  הדאגות שאין

בני  נראים  היו היאך בדאגות, תועלת של  שמץ  היה אם  ק"ו , של  ב"ב וחומר קל כך, כל ולסבול  לשאת

דאגתם ... צער מרוב עליהם להביט  יכולים היו לא הרי עלמא,

זי"ע העבודה ' ה 'יסוד הרה"ק  �Â)כתב ·˙ÎÓ)אחד לנפשךלאברך זה יהיה כן על  הדאגה, אל נוטה 'טבעך

פריילאך  זיין צו אבי החסידות  כל שתעזוב גדולה, ·˘ÁÓ‰)עבודה ‰È‰˙˘ ¯˜ÈÚ‰).'

בתי, לך דעי לה, ואמר נענה ענין, איזה  על נאנחת בתו  את פעם  ראה זי"ע מרוז'ין שהרה "ק מספרים

באהבה הכל לקבל אלא כלל , להתאנח  שלא הראוי מן כן על  הודאה , גוררת והודאה  אנחה, גוררת שאנחה 

לה, וסיפר ועוד. עוד תמשך שההודאה  בכדי ברכה, שפע  אחריה  תגרור זו והודאה  והודאה, בהלל  ושמחה 

בחלקו' השמח  עשיר 'איזהו  להיות בנפשו  קיים  שלא בעשיר ‡)מעשה „ ˙Â·‡) מתאונן היה תמיד אלא ,
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äòåùéä åì ùéçéù 'úé åàøåáá åðåçèéáá ÷æçúîä
áåè úëøá ìëå äòåùéä åéìà àåáú àåáçççç.

ïéàåéððéà ïééãò øîåì åãéáù ìàøùéî íãà êì
úãéî éøòùá ñðëéäì äéåàøä äâøãîá

אמיתי, מזל' 'רוע מהו  תראה ראו עתה מזל ', 'רוע  זה וכי שמיא, מן לו אמרו  הוא, רע כי מזלו  את ומבכה

ובכיו טענותיו נתרבו  זה  שבמצב לומר צריך אין הפתחים, על  המחזר מרוד לעני ונהפך מעשירותו  הורידוהו 

זהו וכי ואמרו , השמים, מן שוב נענו עליו, שבא הנורא המצב על הרף  ללא מבכה  והיה  מונים, עשרת

בפניו ננעלו ובזה ב'צרעת' נתנגע היום למחרת נוראות', 'נורא באמת שהוא מצב עליך נביא נורא', 'מצב

לשעבר  העשיר והיה מצרעתו, לידבק שלא הימנו  מתרחקים  הבריות היו כי הפתחים ', על 'מחזר שערי

זו וכי בשמים, לומר שבו  שכזו , עמיקתא' ל 'בירא שנפל  - לו עלתה  כך כי על הפוגות מאין ונאנח  בוכה 

לבלוע יכול  היה לא וכבר כהגמון, וכפוף  בגבו גיבן נעשה  מיד מהי, 'עמיקתא' לך ואחוי תא היא, 'עמיקתא'

שוב המצב לשפל בהגיעו אדם . ככל מאכלו  'מהאת אך כלל , שפיר איננו מצבי אכן אמר, אלא נאנח , לא

חי' שהוא דיו – חי אדם  Ó)יתאונן ‚ È˙·¯ ‰ÎÈ‡)אותם מובילים  אשר יש  כי חיי, על  לבוראי להודות עלי ,

יש שטובה הוא אומר שכזה מצב על  וכי ואמרו, מרום משמי נענו שכן, מכיוון חי, אני ואילו  לקבורה  כבר

לבוראו, ולשבח להלל  האיש  הוסיף מהגיבנת, ונתרפא היא, מה  'טובה' נראהו  עתה לה ', להודות ועליו  בו 

הזאת  בעת הוא, ומאושר שמח בזה וכי שמיא, מן לו אמרו  ממנו, מאושר ואין כפוף גוו  אין שכבר על

סר  כי בינותם, להלך לו נתנו  שכבר - הבריות בין להלך ושב מצרעתו, וירפאוהו מהו , 'מאושר' לו נוכיח 

'רבתה בזה וכי ממעל , בשמים  נענו הפתחים... על לחזר לשוב הוא יכול מעתה  כי שמחתו  ותרב הנגע , ממנו 

מידידיו אחד בלב הוא ברוך הקדוש הכניס  באמת, שמחתך נרבה  אנן הפתחים , על לחזר – שמחתך'

יותר  לעשירותו וחזר כבתחילה , מכונם  על  לשעבר עסקיו  כל  את העמיד שבו ומכובד, הגון' 'סכום להלוותו

לו . אשר  כל על ולשבח  ולהלל להודות בחלקו', שמח 'להיות היטב ידע כבר עתה מתחילה ,

זי"ע  שטיצבערג ניסן ר' הגה"ח  על יסופר, זה Ú"ÈÊ)בענין '‰„Â·Ú‰ „ÂÒÈ'‰ ˜"‰¯‰ È„ÈÒÁÓ)מבנותיו שאחת ,

מצאם ואניה, תאניה  – המשתה' ימי 'שבעת באמצע  והנה מרבים , שמים  ירא חתן עם  בשעטומ"צ נישאה

היותה עד 'עגונה ' מעתה תהיה  שהכלה  שנתברר אלא בכך, די ולא עולמו , לבית נסתלק  והחתן נורא אסון

לקיים יכול  אינו 'קטן' והרי שנים, ד' כבן טליא ורק אך היה  החתן של היחיד אחיו  כי שלושים, כבת

אל ניסן ר' נכנס רב כי בצערו אחר, לאיש  להינשא תוכל  – למצוות' י"ג ל 'בן בהגיעו ורק 'חליצה ', מצוות

לא  שבתך גזרו השמים  שמן ותראה מעט , נא התבונן הרבי, לו אמר זה ', מה  ועל  זה  'מה  לשמוע רבו 

הייתה לא עדיין הרי שקרה, מה  קורה  היה לא אם  והנה , שלושים , בת היותה עד בישראל בית תקים

לה ההגון זיווגה  במציאת עבורה  משתדלים  והייתם עתה , עד האירוסין בברית ÂÈ‰Ï˙)באה ÍÈ¯ˆ ÍÎ˘ ÂÓÎ),

מרעישים ומעתירים , מתפללים  ובגשם ', 'ברוח - 'סגולות' אחר מחזרים הייתם יותר תתבגר והיא זמן כעבור

בתו – אומרות הבריות היו ומה  'הצעה ', איזה שיביא בו שדכנות' 'ריח  אשר מי מכל  ומבקשים  עולמות,

עד  ויגון... דאגה  מרוב לצד מצד מתהפך היית בלילות בה , יש  חסרונות הסתם מן נישאת, אינה  זה  של

התלאה כל  את ממכם ומנע  עליכם , רחמנא חס אבל  זיווגה... את תמצא ל'שלושים ' בהגיעה שלבסוף 

'חליצה ' יעשו  ומצוות, תורה  עול  לכלל החולץ' ה'אח  שיבוא עד ובשלווה , בשלום  תנוחו  ומעתה הנזכרת,

מעליא. ונהורא גופא בריות מתוך מבורכים , ישרים  דורות ותעמיד בשעטומ"צ, לה להראוי מיד ותנשא

דהוהח. מאי שכל התבוננות להעמיק  הטהורה , האמונה בדרכי מחשבתו רוב את האדם  ישקיע וביותר

הגה"ק מאחיו הגדול  הכהן בית אל  שהגיע עגלה בעל  על  מספרים  דלעילא. מחושבנא מגיע  הכל 

מקור  את איבד ובכך ומת, נפל  עגלתו את מרכיב היה בו  שהסוס נפשו במר ובכה  זי"ע  חיים ' ה 'חפץ

אתה הלא כי בבכי. למרר יאה  לך לבכות, נאה  לך ואמר, חיים  החפץ  לו נענה  ביתו. אנשי ופרנסת פרנסתו 

פרנסתך. תחסר הסוס, בהעדר כן ועל  פרנסתך, מקור הוא סוס  שאותו  האמונה בחסרון שהחלטת זה  הוא
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éåàøë ïåçèéáäèèèèïðçìà éáø ÷"äâä áúëãë ,
ã"éä ò"éæ ïàîøòñååøåàéáì úåàîâåã ñ"äåñá ,úåøòä õáå÷)

('à óéòñ 'ä 'éñ èùôä ã"ò úåãâàáéúë(é áì íéìäú)íéáø
íéáåàëîåðááåñé ãñç 'äá çèåáäå òùøìåùøãå ,

Y 'äá çèåáä òùø åìéôàù øîåì 'ïéëåîñ' ùøãîá
åðááåñé ãñç(âë ã äáø äëéà)'úåøòä õáå÷'ä øàáîå ,

ïåçèáä úãéîì ììë úçëùî àì ïë àì íàãéë ,
àèçé àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà àìä

(ë ,æ úìä÷),äéäéù éî äéäé ,ìàøùé øá ìë ïë íàå ,
.åðááåñé ãñçù äëæé êëå 'äá çåèáì åì ùé

ïëåò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä áúëê"ð ìò ç"ç)

(áø äî ä"ã á àì íéìäú.ì"æå ,úãéîã ,ãåò òãå
íãà àåä åìéôàù Y úåéåëæá éåìú åðéà ïåçèáä
çë Y 'äá åðåçèá ÷æéçù àìà ,ïåâä åðéàù

ú"éùä åîò ãñçúîå ,åéìò ïâî ïåçèáääæáå .
áåúëä øàåáî(çé âì íéìäú)åéàøé ìà 'ä ïéò äðä'

åì äéäù ,øåàéá êéøö äøåàëìã ,'åãñçì íéìçéîì
' åéàøé ìà 'ä ïéò äðä øîåìäàìå 'åãñçì íéìçééî

'ìáåúëä úðååë ïëàù ,àìà .'åãñçì íéìçééî
íàå ,åãñçì íéìçééî .'á ,åéàøé .'à ,íééðùì í÷ìçì

øîåà äéäääðä ,øîåì íå÷î äéä ,åãñçì íéìçééî
åéàøé ìà 'ä ïéòíäùéî êà ,åãñçì íéìçééîä

åéìà ìçééîå åàøåáá ïéîàî íà óà ,'åéàøé' åðéàù
äéäéù äëæé àì'ä ïéòøîà ïë ìò ,åéìòì,íéìçééî

ùîî äãéî äúåàá ,åéàøé ìà 'ä ïéòù åîëù øîåì
íà óà íäù áöî ìëá ,åãñçì íéìçééîì 'ä ïéò

,'åéàøé' ììëá íéììëð íðéà ïééãò'äá ïéîàî ÷ø íà

''ä ïéò' äéäúù äëåæ ,äèåùô äðåîàá åé÷åìà
äæá åì áåèì øîùî ìëî åøîùì åéìò äçå÷ô

àááå'äá åáì çîùéå ,åáìî äâàã ìë øåñú äæáå ,
.ïãéòå ïîæ ìëá

לברכות יזכה שפלות  ידי על – דכא את  אשכון 
ממעל שמים 

òåãéï"øä äù÷äù äî íñøåôîåùåøã ï"øä úåùøã)

(éùéîçääöøé ÷çöéù 'ä ááéñ òåãî ,ãåòå
ïàéöåäì á÷òé êøöåäå ,á÷òé úà àìå åùò úà êøáì

ò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äøä øàáîå ,äîøîá'éáö õøà')

(úåùøãá ä"ãá ä"ôøú úåãìåú,äìòî ïéàù òåãéã
çåøä úåìôùå äååðòëàúéàå ,(.ä äèåñ)úà éðà'

ïë ìò ,àëã éúà Y àëãìâåñî ïîæ êì ïéà
äòù äúåàë úåëøáìáäåà ÷çöéù äàø á÷òéù

åùò úà êøáì ãîåò àåäå ,åðîî øúåé åùò úà
úàæ íéòðåî ïéà íéîùä ïîù äàø óàå ,åúåà àìå

,÷çöéîåäåîë ïéàù àëãðå øáùð åáì äùòðéë ,
ùøãîá àúéàãëå ,åùòî òåøâì åîöò úà áéùçä

(åè-àé äñ ø"øá)óåôëå ñåðà' äéä äòù äúåàáù
æà åì äúéä àìå ,'äååòùë ñîð åáì äéäå ,äëåáå

,úåàéöîå úåùéé íåùäåîë ïéàù øùåëä úòù åæå
úåëøáä ìá÷ìäî éôì ,íãà ìëì ãåîéì äæîå .

äîî ïä åîöòî ïä ,åéðéòá ìôùå òðëð àåäù
ìá÷ì øùëåîå éåàø éìë àåä êë ,íéøçà åäåùééáù

á÷òé ìù úåëøáääëøáå äáåè ìù íåìá øöåà íäù)

(ãçé íâ úåéîùâå úåéðçåøáïîéñ úåáà äùòî' éë ,
.ì"ëò 'íéðáì

מת, או חי הסוס אם לך מה כן אם במרומים, מהיושב ורק אך הוא פרנסתך שכל  להאמין השכלת ולו 

שאותו לעצמו  המדמה  שזה בחיים, עניין בכל  הוא וכן משמעות. כל לו ואין אמצעי אם כי  אינו  הלא

את  לו  המביאים אלו הם  שבבעלותו. כלשהו עסק  ניחן; הוא בה כישרון או מתמחה, הוא בה מקצוע

השכל . מדרך ותועה  באמונה, טועה אלא אינו  פרנסתו,

רביט . רביחיים הגה "ק שהגה "ק מביא זי"ע  הכתוב(‰‚¯"‡)אליהו מוואלאז'ין על  לו אמר Ï„זי"ע  ÌÈÏÈ‰˙)

(‚Îיאשמו בו ',כל'ולא חיים החוסים ולא אליהו סגולהכלרקלא ליחידי רק שלא היינו  בו, החוסים 

בו. החוסים  'כל' – הוא באשר ישראל  בר לכל  אלא בה', לחסות ·ÙÒ¯שייך  ‡·Â‰ '·˜ÚÈ È¯Ó‡' Â„ÈÓÏ˙ Ï˘ Â¯ÙÒ·)

(‚"Ï˜ 'ÓÚ ÁËÂ·‰.
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בי אלא תלוי  הדבר אין  – אבותי  למעשי  מעשי  יגיעו

ïúùøôá(ãë äë)äðäå úãìì äéîé åàìîéå'
à"áèéøä áúë äðä ,'íéîåú,íéçñô óåñ)

(÷çöéì ïúàå ä"ã ô"ùâä ìò åùåøéôáåãìåð òåãî øàáì
ïéà Y åøîàéå åðòé íéáø éë .íéîåàúë åùòå á÷òé
àìù äùòà äî éë ,äãåáòå äøåúá ÷åñòì éúìåëéá

éúãìåðíàå áàìåøîàé åà ,÷éãöä éðåìôë íé÷éãö
éúãìåð àìå äùòà äîìæî èìùù úòáïîæë áåè

åà ,éðåìô ìù åúãéìíå÷îáäæì .éðåìô ÷éãö ãìåðù
åùòå á÷òé åéäéù ä"á÷ä äùòíéîåàúåãìåðù

,íå÷îä åúåàáå ìæîä åúåàá íàå áà íúåàì
ë"éôòàååîåúì ùøéô äæå åòùøì ùøéô äæ

åúå÷ãöåíå÷îä àìå íøåâ òáèä àìù ,êãîìì .
òáå÷ä àåä íãà ìù åúãåáòå åðåöø íà éë íøåâ

...åéçà åùòë åà 'åðéáà á÷òé'ë àäé íàä

ãåòíãàä úãåáò ø÷éò éë íéøôñá àúéà
áéùçäìåì äååùé æà éë ,ùãå÷á åúãåáò úà

äðáéùçé àì íà éë ,äìéìå íîåé äéìò òâééúäì
äéìò òâééúé òåãî éåàøëéééé

מיםי . באו  כי הפרנסה  מצב על ובכה  זי"ע, הק ' הבעש "ט מרן אל  ובא שאתא טובים  בן בעני מעשה

בגרה עתה אך לחץ', ומים צר 'ללחם רק נוגע הדבר היה כי החרשתי עתה  עד אמר, וכה נפש, עד

פרוטה אפילו  לי ואין שמים, וירא ספר יודע  חכם, תלמיד לחתן להנשא נכבדות בה לדבר העת והגיע בתי

תרום זה ומעסק  תקנהו, לידך שיזדמן הראשון וה 'מקח' לשוק , צא הבעש"ט  לו  אמר ל 'נדוניתה ', אחת

היום, עליו  וחשך החמה  שקעה שעות כמה  כעבור לדרכו, ויצא העני של  דעתו נחה  למעלה , למעלה  קרנך

מאה של בסכום לו  תעלה  זו  ששינה  לו  נאמר לשם בהכנסו ליל , לתנומת הדרך אם  על אשר למלון ויפן

והאיך  רובל, מאה אלא אינו  הרבי עלי שציווה  ל'עסק ' ידי תחת שיש המעות כל  לעצמו  חשב רובל,

'משכבו ' על  בשכבו  הטרקלין, שלפני ב'פרוזדור' הספסל על  לישן החליט  לכן אחת, ליל  שינת על אוציאם

הון  בו  שהרוויחו  גדול מ 'יריד' חזרתם  בדרך אז שהיו עול , פורקי יהודים סוחרים , כמה המלון אל  נכנסו 

מכל רח"ל  לשחוק  והבל , שטות דברי קולות בקולי לדבר החלו  ביין, ליבם  כטוב לסעודתם, והסבו  רב,

לעוה "ב  חלקי כל  למכור ומזומן מוכן הנני ויאמר, ויען הבא', ב'עולם  וזלזל מהם  אחד קם  והיקר, הקדוש

לשמוע עלי שומה  לידי, שנזדמן הראשון 'עסק' זה  הרי אמר, דבריו, את החסיד כשמוע  רובל , מאה  בעד

חפץ ואמר, זה, 'לץ' אל ניגש  'ממיטתו' החסיד קם לעוה "ב, 'חלקו ' את גברא מהאי ולקנות הרבי בקול 

ותכתבהו 'עדים ' המכירה  על  שתעמיד בתנאי אך לי, ותמכרהו  רובל , מאה  לך הא לעוה "ב, בחלקך אני

לדרכו . אחד כל וילך כן. ויעשו רבים , ימים  הדבר יעמוד למען וכדין כדת וחתום ' כתוב ב'שטר

והוסיף עסקיו , בכל  שהרוויח ההון ועל הדרך, קורות כל את ביתו לנוות סיפר ביתו, אל 'לץ ' אותו בהגיע

ותאמר, ותען נפשה, עמקי עד האשה  נחרדה  לעוה"ב, חלקי על  רובל  מאה  עוד 'הרווחתי' הדרך בסוף  לומר,

אתה אי ואם מהמקח, בו  שיחזור ותבקשו 'הקונה' החסיד אל  נא ורוץ  הסוס, ואת הלבוש את קח  מהר

ונחלה חלק לו  שאין מי עם  אחד במדור דרה  אינני כי לנפשי, ושלחני פיטורין', 'גט' עתה  לי תן כן, עושה

האשה וכי ברצונו, שלא אליו  נקלע  אשר הביש מצב את האיש  כראות דאתא, לעלמא ישראל בני כל  עם

באמת  כי המעשה , מכל גדול כה רעש  תעשה  שלא ליבה  אל לדבר החל  מהבית, לגרשו בדעתה  נחושה

כתוב  מכר 'שטר שעשית מפיך שמעתי שמוע בשלה, היא אך אמיתית, כוונה  ובלא ב'שחוק ' רק הכל היה

תר  לו בצר אחד, בבית עמך דרה  אינני העולם , מן ולבערו לקרעו  בידי השטר שאין זמן כל – וחתום'

הבא  עולם  נענה, החסיד אך דארעא, כעפרא המקח את לבטל  לו ויתחנן ויבך השיגו החסיד, אחר ה 'לץ '

ה 'עולם בעד ממנו שקיבל  ממה  מונים עשרת לו לשלם הסכים שהמוכר אחר ואף  אמכור', ולא 'אקנה

אתה מעות בכמה נא, אמור המוכר ששאלו  עד לקדמותם , הדברים  להחזיר לבו  אל  החסיד שת לא הבא',

'מאתיים הוא הבא בעולם  חלקך של  ערכו  לדעתי, החסיד, לו אמר הבא, בעולם הדל חלקי את 'מעריך'
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של מעלתו כל  – בפרשה האמורים ועשו יעקב
לשטנו לפניו העומד עשו שיש מתוך  באה  יעקב

ïúùøôá(áë äë)øîàúå äáø÷á íéðáä åööåøúéå'
úà ùåøãì êìúå éëðà äæ äîì ïë íà
é"øäî ÷"äøä øàéáå ,'íéåâ éðù äì 'ä øîàéå ,'ä

ò"éæ àæìòáî(êìúå ä"ã ,ïúùøôá)äëìä äîùåøãì,
òùø ïá äì äéäéù äòãé éë ,àìà .äì åáéùä äîå

ì"æç úùøãë(.àì íéøãð)òøæ êì àø÷éé ÷çöéá éë
äîì ìåàùì ã"îäéáì äëìä ïëì .÷çöé ìë àìå Y
éðù äì 'ä øîàéå' ,òùø ïá äì äéäéù äéìò øæâð

ùåøéô ,'õîàé íåàìî íåàìå ...êðèáá íééåâíåàìå
,÷éãöä ïáä Yíåàìîøùà òùøä åéçà é"ò -

äãåáòå äøåúî åòðîì ,åééç éîé ìë åãâðì ãåîòé
åäôãøé äæä íìåòä ééçá óàå ,äùåã÷áù øáã ìëîå

æ"éò ,åéìò øáâúé àåäå ,çåðî åì úúì éìáîõîàé
àäéù ãò ,úåäåáâä åéúåâøãîå åúå÷ãö éãéì òéâé -

àø÷ðúåáàáù øéçá(à åò ø"øá).

êëåò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä øàéá
(ïúùøôá)é"ùø éøáãá(ïúùøô ùéø)åùòå á÷òé

äùøôá íéøåîàäãîåò ìàøùé øá ìë éë ,åðì øîåì ,
ãéîúúùøôáøåçáì åéìò äòùå úò ìëáå ,íéëøã

- 'àä ,íéëøãä ïéáá÷òéá"äåòå áåèä êøãàéàéàéàé'áäå ,
-åùòúåùòì åéìòå ,òøä êøãäùøôäìéãáäì Y

בכבוד  החסיד של  בנותיו  כל  את להשיא בכדי בו  שהיה אדיר סכום – ותקילין טבין רובל ' אלף  וחמישים 

מחפציו כמה ומכר המוכר הלך ברירות, שתי לפניו  בלית לשמו ... ראוי 'נדן' להעניק  ואף גדולה , והרחבה

לביתו, וילך ה'שטר', את לו החזיר והחסיד לחסיד, מסרו הסכום, כל את ידו תחת שהיה  עד – היקרים 

המוכר. בבית לשרור השלום  ושב גזרים, לגזרי ויקרעוהו  ביתו  לבני השטר  את הראה 

נפ ממה  רבינו ', 'ילמדנו  לו , ואמר הק' הבעש"ט  אל  החסיד חזר האלה הדברים כאן אחר עשיתי שך

הונאה כאן היה כן אם  רובל , מאה  אלא שווה אינו הבא בעולם הסוחר של חלקו כל אם כי 'גניבה ', מעשה

כך כל  גדול  בסכום  לו  שהחזרתיו  במה -(Â˙ÂÓÎ ˙Â„È ‰ˆÁÓÂ ÌÈÈÙÏ‡) כן אם  השני, כסכום  שוויו אכן ואם  ,

רשותי. תחת הבא' 'העולם בא לא וכלל  רובל , מאה  בעד שמכרו  מה  היה  טעות' 'מקח  מעיקרא

בסופו, והן הדבר בתחילת הן 'הונאה ', ולא טעות' 'מקח  לא כאן אין הק', הבעש"ט  ושוויו ענהו ערכו כי

מעריכו  שבעליו וההערכה' 'ההעמדה לפי נמדד הבא לעולם ה'חלק' העולםשל  שכל מתחילה  כן, ועל ,

בשוויו להכיר שהחל  לבסוף  אך הנכון, ערכו זה  היה רובל , מאה  אם  כי בעיניו שווה היה לא שלו הבא

זה . סכום כדי עד שוויו  את העלה  עצמו בזה  הרי תמורתו, רובל  אלף  ר"נ לשלם מוכן והיה

עדשים', ב'נזיד רק הבכורה  על לעשו יעקב שילם היאך ביארו  הבכורה ובזה כל שווה לא עשו בעיני כי

עדשים' כ 'נזיד  –רק ה'' 'עבודת עניני בכל  ייאמר, ולדידן אמת'. 'מקח  הווה ושוויותושפיר ערך  באותו

ממעל בשמים אף  שוויו הוא כן ממש  העבודה, את ומייקר מעריך היהודי שהינך  מעריך כמה נדע ובמה  ,

וה 'ברען' ה 'הארץ ' החיות, לפי – עבודתו Â·‰Ï˙‰‰Â˙)את ·Ï‰). הקודש אל בגשתו  לו  שיש

זי"ע יא . לוי' ה'קדושת הרה"ק  ‰�ÁÓ‰)כתב ÏÎ ÍÏ ÈÓ ‰"„ ÁÏ˘ÈÂ)לעצמו לקח  יעקב כי הטורים, בבעל עיין

הזה עולם ולעשו  הבא ˜Ó‚:)עולם ‡"Á ˜"‰ÂÊ ;Ë"ÈÙ ‡ËÂÊ Â‰ÈÏ‡ È·„ ‡�˙ 'ÈÚ)בישראל יש כי רואים שאנו  והגם  .

אמנם  עשירים , כן ואנחה גם יגון  מלאים הם כולם העשירים להםכל ואין העין, בחוש רואים  אנו כאשר ,

הזה . עושרם,עולם  מתוך תענוג להם יש  - עושרם  מתוך  בוראם את  העובדים העשירים אותם אמנם

הבא עולם מן  שבא הזה עולם ÂÈÎÂ"·)כי ‰¯Â˙ ÍÓÂ˙ ‡Â‰˘ ÔÂ‚Î) בעיני חן 'למצוא וזהו יעקב. לקח זה את

השכינה .אדוני' הוא סתם 'אדוני' כי ,

כי  לעשו, יעקב בין שהתרחש הדברים סדר את במתיקות מתאר היה זי"ע העבודה ' ה 'יסוד הרה"ק 

וראה יעקב של  לאוהלו  נכנס  ועשו  קודש  השבת יום  הגיע  עוה"ז , וזה  עוה"ב נטל זה ביניהם , שחילקו  אחר

וכל ודגים בשר הוגשו  השולחן כשעל הטהור שולחנו את להם  וערך תלמידיו עם ישב יעקב פלא, זה

כי  יעקב השיבו  הוא, שלי הזה' 'העולם הלא אחי לו, ואמר בטרוניה יעקב אל  עשיו  פנה  מיד מטעמים ,
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òãéå ,åúøåúå 'ä éøçà úëìì ,êùåçä ïéáå øåàä ïéá
éãë äúééä ,òøä ãö Y 'åùò'ä úøéöé úáéñ ø÷éòù

.åéìò íøáâúäá ìàøùé úà úåëæì

úåàøåð,ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä áúëä"ãá)

(íåìçá éúòîù äðä éë ...ùøôì äàøð ãåò

äéäù åùò ìò àéä äðòè äî äù÷ äøåàëìã
äéä íøè åîà éòîá øáåò åúåéäá ãåò àìä ,'òùø'

òøä øöé åì[:àö ïéøãäðñá] ùåã÷ä åðéáø ìù åúð÷ñîë)

(äãéìä úòá àá ø"äöéùéúáì úàöì ñëøôî äéä øáë
äðòè äîå ,òøá äúééä åúøéöé íöòù åðééäå ,æ"ò
ïëàù ,÷"äøä øàáî àìà ,àø÷é òùøù ãò åéìò ùé¨¥

òäéä àì ùàø ãòå ìâø óëîå ,'òø òáè'á ãìåð åù
äàìéò äùåã÷á ãìåð åðéáà á÷òé ,êãéàì ,íåúî åá
íäá äéä íä 'íéîåàú'å øçàî íðîà ,êåøò ïéàì
ìù åá÷òá á÷òé æçà ïëìå ,äæá äæ èòî 'áåøéò'
,åùò ìù åúåòùøî åá ÷áãðù æîøì ,òùøä åùò
åæå ,á÷òé ìù åúùåã÷î èòî åùòá ä÷áãð ïëå

- àîìò éàäá íúãåáò ìë äúééäøéñäì á÷òé ìò

åùò ìò åìéàå ,åéìòî åùò úîäåæ úà éøîâì
åá øùà á÷òé ìù å÷ìç úà úåáøìå ìéãâäì-

ä"á÷ä àø÷ ïëìå ,áèì ãáòúéå äìòúé åîöò àåäù
,á÷òä úæéçà íù ìò 'á÷òé' åîù úà åîöòáéë

,òøä ìò úåøáâúää úãåáòá åúåáéùç ø÷éò äæ
,íãàä ìë äæ éë,çåø úçð àøåáì ùé äæî ÷øå

ä"á÷äì äéä àì ,åæ àîäåæ åá ÷áãð äéä àì íàå
'òøä øöé íäá ïéàù Y íéëàìî' éë ,åá õôç ìë

.úåááøìå íéôìàì ,úåáøò éîùá éã åì ùé

ùéåúà êøáì ÷çöé äöø ,àîòè éàäîù åøàéáù
íò ãìåðå øöåðù êéàä åúåàøá éë ,åùò
ãìåð äæ éðá äðä ,øîà ,íéù÷å íéòø íéòáè
,àöéù äî åðîî àöé ïëìå úåðåâîå úåòø úåðåëúá
á÷òé åìéàå ,äæ åáöîá íùà åðéà éë ,åäëøáà ïë ìò
àåä øåîâ ÷éãö éøäù øëù åì òéâî ïéà åéçà
øîàå ,á÷òé åéìà ñðëð äòù äúåàá .äãéìî åòáèá

Y åìêøåëá åùò éëðà(èé æë)éððéàù ,éáà êì òã ,
÷éãöøåîâ,úáùçù åîëåúåòùøî éá ÷áãð àìà

ביום לדרכו. עשו פנה ודגים, ושליו  בברבורים להתענג לנו יש  ושפיר הבא' עולם  'מעין שהיא שבת היום 

המלך, כיד רחבה בסעודה תלמידיו  עם יושב הוא והנה יעקב, של לאוהלו עשו נכנס  שוב בשבת ראשון

כן  על עדן, מגן יתירה' 'רוח האדם  על שורה  שבו  חודש ', 'ראש היום כי יעקב לו  הסביר עשו  לתמיהת

מיסב  אחיו ושוב... עשו, חזר בשבת חמישי ביום נפש. בפחי עשיו הלך ושוב  סעודה, לערוך בו  מצווה

למדנו כי לרבנן, טבא' 'יומא הוא היום אבינו יעקב לו  אמר עתה בשעתו, שלמה כסעודת מרעים באסיפת

בלימוד  אלינו נא הצטרף  רצונך... אם הסיום '. 'סעודת היא ועתה לגמירא, מרישא קמא בבא מסכת כל  את

בס ב'סעודה ' תזכה וכך למחר, בה  שנתחיל  מציעא בבא מיהר מסכת ממחרת ויהי מציעא, בבא של  יומה

הראשונה בסוגיא פתח אך ביהמ "ד... לספסלי להצטרף  ‰ÎÒÓ˙)עשו Ï˘) את וראה בטלית, אוחזין שניים -

באפו . נשמתו עוד כל  מביהמ"ד וברח  כעס, מתוך הגמרא את סגר המצב...

חיי  כל  את לעצמו  שלקח אבינו יעקב באחיו  לעשות מה  כדת – חותנו  ישמעאל  אל ניגש  נפש  בפחי

לו ויספר אבינו יעקב אל  שיפנה ישמעאל  לו  ייעץ  הזה . העולם חיי מעצמו חוסך אינו  ואף הבא העולם 

לו יהיה ולא לאבדון ילך חייו  שנות מלאת שלאחר בידעו  הזה  העולם חיי בכל והנאה טעם כל  לו  אין כי

יעקב, ויענהו  טענותיו , את לפניו ושטח  ליעקב עשו  חזר לו . אין הזה' 'עולם שגם ונמצא הבא, לעולם חלק 

מכל נהנה היום ומאותו לב, וטוב שמח לביתו  עשו  וישב הבא. בעולם  חלק  לך שיהיה לך אני מבטיח 

חלק הבטיחו  יעקב אחיו כי עדן לגן שיכניסהו תבע  למרום  עשיו  ועלה היום  בבוא הזה . העולם  תאוות

שתחיה כדי אלא הייתה  לא העוה"ב חיי על  ההבטחה כל הלא מרום , מלאכי לעומתו  טענו  הבא, בעולם

שוב  עוה"ב חיי לך שמצפה ידיעה מתוך הזה  מהעולם נהנית שאכן לאחר כעת אך הזה, בעולם  בשלווה 

בגיהינום . ומקומך עדן גן לדרוש זכות לך אין



תולדות - הפרשה éבאר

ééç éîé ìë òâééúäì éìò äáø äòéâéå ,åùò ìù
äæî øäèäìäìçðå ÷ìç éì óà ,ïëù ïååéëîå ,

ùîéå åì àø÷ ,åéøáã úà ÷çöé òåîùë ,'úåëøá'á
,'åùò éãé íéãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä' øîàå åéãé úà
ä÷øæðù éðà äàåø êà ,äùåã÷ä ìå÷ àåä êìå÷ ïëà
ïúéå'á êëøáà ïë ìòå ,òùøä åùò ìù åéúåãéîî êá

.''åëå êì

ìòäòùá äøåú äáúëù äî éîð øàåáé äæ éô
,òøéà øùà úà äàøå ,åãéöî òùøä åùò øæçù
'íééîòô äæ éðá÷òéå á÷òé åîù àø÷ éëä' ÷òæå äðòð

(åì íù)åì ùé ïëà íà øîà ,ïë éë ÷çöé òîùùî ,
ä÷áãðù åùò ìù åúåòùø êåúî ,'äîøò'ì úåëééù

ïëì äðîî øäèäì òâééúäì åéìòå ,åáäéäé êåøá íâ
(âì íù).

מ'על לו באה אדם  של  חיותו – חי  אתה כרחך על 
כרחך '

áúëò"éæ 'øôåñ íúç'äô"äò ïúùøôá äùî úøåú)

(ïúéåéðîùî øîà åùòìå ,íé÷åìàä êì ïúéå' ,
...êáùåî äéäé õøàääéçú êáøç ìòåìàøùéáå

áéúë(å åë àø÷éå)õøàá íåìù éúúðå'àì áøçå
íëöøàá øåáòúì"æç åøîà äðä éë ,'(áë ã úåáà)

åùøéô äöéìî êøã ìòå ,'éç äúà êçøë ìò'åúåéç
çøë ìò'äî åì äàá íãà ìù'êíéàáä íãàä úåâàãù)

(åúåéç äæî ,åçøåë ìòá åéìòéãéì äàéáî äìèáä éë ,
íåîòéù(:èð úåáåúë),åéúåìàùî ìë åì ùéù éîå

äéä øáëå ,åééçá ñàåî íåé íåé äòéðî íåù éìá
çéðäå ,úòãì åîöò ãáéàù éî ,åðéðîæá äùòî
àåä åéúååàú ìëå åøùò áåøî éë áúëî åéøçà

åîöò úà âøäå ,íìåòá ñàåîáéáéáéáé.ä"á÷ä ïúð ïë ìòå)

(íìåòä òáèáøæåçå ,øòèöîå âàåã íãà äéäéù
äòø íéúò ,øëåîå äðå÷ ,äìåòå ãøåé ,çéååøîå
íìåòìå ,åúòãá äçåðîå íåìù åì ïéàå ,äáåè íéúò

åúåéç ìë àåä äæå ,òâééå óééò.

äæåêáøç ìò' ùåøéôäéçú'äîçìî áøç'á àì ,'
íò íçåì äéäé ãéîúù ,àìà ,éøééî ùîî

ïë àìåì éë ,åúåéç àéä åæå åîöòá÷òéî êøáúî äéäå)

(äéçú êáøç ìò úëøá àìá ,úåëøáä øàù ÷øáùåé äéäå ,
ïååé ìù äéìèéà åæ õøàä éðîùîá(å æñ ø"á),äéä

úåîì êìåää íèô øåùë åééçá ñàåî,ïë ìò øùà ,
.éç äúà äæî Y êáøç ìò åëøéá

óéñåîåéáâ àìà åðéà úàæ ìëù ,'øôåñ íúç'ä
'åáåø÷ íò ìàøùé' êà ,íìåò úåîåà

הייתי יב. לא בישיבה  כשלמדתי בחורותי בימי פעם, לי אמר ישראל  בני מאחינו  עולם  מעשירי אחד

במשנה כתיב בני, דע  ואומר, מוסר מטיפני ה 'משגיח' היה לפעם מפעם המתמידים , „)מגדולי Â ˙Â·‡)

עמל  אתה ובתורה תורה ... של דרכה היא הזה 'כך בעולם בעולםאשריך  טובים ' 'חיים לחיות רצונך אם ,'

וחשבתי  – שחוק פי ממלא הייתי מפיו  אלו  דברים  שמעי עת בכל גדולה , בהתמדה  בתורה עסוק – הזה 

קשר  מה אך ניחא, הבא בעולם טובים ' ל'חיים  אזכה שכשאלמד אותי מעורר היה  אם בשלמא לעצמי

תבל, מעשירי אחד אנכי והנה אז, מני רבות שנים  שעברו  כעת הזה'... ל 'עולם  התורה לימוד בין הענינים 

אשר  מבורך ישרים  דור הקמתי ואף  רבבות, ריבי באלפי נאמד הוני ומחוץ, מבית מאומה לי חסר לא

עלמא  בהאי טובים' ש 'חיים  ה'משגיח ', דברי צדקו  כמה  עד אני רואה  כעת ואכן ושלמים, יראים  כולם

איני  ושובי, בלכתי ובשכבי, בקומי הרי – תורה ' 'בן שאינני אני כי התורה , ללימוד ומצומדים  קשורים

'דאלער' זולתי עיני לנגד מאומה ביני („ÏÂ¯)רואה  חוצץ  ה 'דאלער' הרי צאצאי על אנכי כשמביט אפילו  ,

מסתתר  זה  כל שתחת אני יודע  מקום בכל אותי שמכבדים הכבוד כל ואף  דאלער', 'דאלער, היום  כל ובינם,

כל עם בתורה , העמלים  צורבים ורואה המדרש  לבית ובא נכנס אנכי אשר עת בכל  ולאידך, ה 'דאלער', לו

הדברים היכן עד ותדע גדולה, בקנאה אני מתמלא חיים, ושמחת מתיקות מלאים והינם והשמחה , החיות

שיש הרבה ההנאה  את לי שיתן מי לכל הרב, מרכושי מחצית – המלכות' 'חצי לתת אני מוכן מגיעים ,

בלימודם . לאברכים



תולדות - הפרשה àéבאר

éãéì àåáì íäì øùôàúåéçäòù äôé'á íúòéâéá ,
,'á"äåòä ééç ìëî æ"äåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá

áéúëãëå(ë ì íéøáã)àåä éë'êééç,'êéîé êøåàå
áéúëå(èé íù)'úøçáåïåöøå äáäàî åðééäå ,'íééçá

áéúëå ,êçøë ìò àìå(âé ,ãì íéìéäú)ùéàä éî'
õôçäáéúë ïëìå ,÷"ãåúëò ,çøëäî àìå ,'íééç

íëøéáù øçà éúå÷åçá úùøôá(å Y ã åë àø÷éå)

...øéöá úà ùéã íëì âéùäå íúòá íëéîùâ éúúðå'
íëöøàá øåáòú àì áøçåíéîéé÷î íäù éøçà éë '

íäì ùé øáëå ,åëìú éúå÷åçá Y äøåúäúåéç
úåãøèå áøçì íéëøöð íðéà ,äøåúä 'ìîò'î
éùå÷î ìù 'êçøë ìò'ì êøöð 'åùò' ÷øå ,åèåùôë

' àø÷ä øåàéá åäæå ,äæä íìåòá úåãøèåïúéåêì
äðéúð ì"éé÷ éë ,'íé÷åìàä,äðéúð äðéà åçøåë ìòá

äéäé äðéúðäù àéä úçà äëøáä ïë ìòåêìéôë ,
êñåç ,äøåúá ìåîòì åøçáá åðééäå ,á÷òé ìù åðåöø

.äæä íìåòä éøåñé øàù åîöòî

מתבונן  שהיה  יעקב של מעלתו – הנולד את  הרואה
ואחריתו תכליתו על  דבר  בכל

àúéàò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøäî(à úåà)

íúåäî úà åùòå á÷òé ìù íîùá æîøì

åîù àø÷ð åðéáà á÷òé äðä éë ,íäéðéáù ìãáääå
,'á÷òá úæçåà åãé'ù íù ìò 'á÷òé'á÷òåíâ àåä

á÷òé ìù åëøã äúééä êë éë åðééäå ,'óåñ' ïåùìî
äéäå ,øáã óåñ ìà ïåéñð úò ìëá èéáäì - åðéáà
,òø åà áåè êëî àöé íàä åúéìëú ìò ïðåáúî
åàì åà øáãä úåùòì íà øîåà øîâ æ"éôìåâéâéâéâé.

,äéùò ïåùìî 'åùò' àåä åîùë åéùò ë"àùî
åäæéà åúåùò íãå÷ ïðåáúäì ãîò àì íìåòî

ãéñôé åà úàæ úåùòî çéååøé íàä ,äìåòô
úåéîùâá óàå úåéðçåøáàìà ,äàùòúåáùçî àìá

äéä àì éë úåáø úåáòåú äùò ïë ìòå ,úåáø
éç àìà ,êìåä äúà ïàì íìåò ìù åðåáùç áùçî

úàæä úòá åá äøòáù äååàúä úàå òâøä úàãéãéãéãé.

כשעושה האדם של  וחשיבותו מעלתו – אוחזת  ידו
לעשות שבכוחו כמה עד 

ïúùøôá(åë äë)úæçåà åãéå åéçà àöé ïë éøçàå'
ìò Y äîúé äàåøä ìëå ,'åùò á÷òá
ìëåéù åúòãá äìò éëå ,åùò á÷òá æçà äîìå äî
äîå åéðôì ãîò àåä éøä ,åéðôì úàöìå åáëòì
î"îøä ÷"äøä øàéáå .åéá÷òá åúæéçà ìéòåú
ìëù ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øîà øáë éë ò"éæ áåìòìî

הבית'יג. 'בעל הינך מפיך הדיבור שהוצאת לפני – החכם  כמאמר 'הדיבור', לענין אמורים  הדברים וביותר

תמורת  אפילו  להחזירו  תוכל  לא לעולם כי עליך, בעלים  הדיבור הרי מפיך שהוצאתו  לאחר אבל עליו ,

לפלוני  תאמר אל – מפיך יוצא הדיבור ששמע  מי את אזהרות באלפי תזהיר אם  ואף  דעלמא, הון כל

מפיך' שתוציאנו קודם  הדיבור 'חשוב כן על לקולך, שישמע  בעדך ערב מי אמרתי, וכך ‰¯Ô"·Ó)שכך ˙¯‚‡).

עליד. ורק  ל 'מחר', יהיה  מה  להתבונן יוכל שלא הנסיון, בעת האדם  את לבלבל – יצר של דרכו  אמנם

שנתנה חוה  אצל  מצינו  זי"ע, הסטייפעלער הגה"ק  אמר כה האדם, ינצחהו  לאלוקים  גדולה עבודה ידי

וברש"י הדעת', מ 'עץ  הוא גם  שיאכל הראשון Â)לאדם ‚ ˙È˘‡¯· הוא ( ויחיה היא תמות 'שלא - טעם נתן

ממנו אכילתה  כל הרי שתמות, הדעת עץ  לה  יגרום שמא חוה  חששה וכי זועקת, והתמיהה אחרת', וישא

ואף האדם , את היצר 'מבלבל' הנסיון דבעת אלא, תמותון', מות 'לא לאמר השיאה  שהנחש  בעבור היה

עבר  כאשר ורק  מהכל, היצר 'השכיחה ' אכילתה בעת מקום מכל כן, מחמת שתמות היטב ידעה אם 

הראשון  אדם  – לבעלה  לתת מיהרה  לכן העבירה , מחמת למות היא שעומדת וידעה  ל'דעתה' חזרה  הנסיון,

אחרת. וישא היא תמות שלא

פעמיים', זה 'ויעקבני לקח ' בכורתי 'את יעקב על מתאונן שהיה הרשע, עשיו אצל  מצינו בזה כיוצא

נזיד  תמורת בכורתו את מכר ובעצמו  בכבודו  הוא הלא יעקב, על  לעשו  לו  יש טענה  איזה  כלל, מובן ואינו

אלא, מיעקב, הוא רוצה ומה וחתום', 'כתוב' בשטר ראה עדשים לא ויגע, עיף כשהיה מעשה, בשעת

לקח' בכורתי 'את מרה זועק החל  דעתו אליו כששבה מכן  לאחר ורק עדשים', 'נזיד  אם כי עיניו .לנגד



תולדות - הפרשה áéבאר

àìà åðéà ,íùâá ïä çåøá ïä ùàééúî íãàäù äî
áùåç àåäù ïååéëî...ìòåô àåäå äùåò àåäùïëì

áæåòå ùàééúî åðä ,åãéá øáãä äìòé àìù äàøéùë
íãàä éùòî ìë éë òãåé ïéîàîä ìáà .ìëä úà
,úåùòì åãéáù äîë ãò Y úåìãúùä àìà åðéà
óà àìéîå ,'íéùòîä ìë ïåãà' àåä ä"á÷ä ìáà
äùòé ãéîú ,ùàééúäì åì äî çéìöä àìù äàåøùë
á÷òé äàøùë á"åéë ,éãéî àì åúå åúìåëé éôë ÷ø
ìàì øùà ìëë äùò ,äøåëáä úà ãéñôî àåä éë
øáã óåñù ìâìâúð äæ úåëæá ïëàå ...åá÷òá æçàå åãé
çåø åùò ìò äøáò øùàë ,äøåëáä åéìà äàá
éë ,íéùãò ãéæð ãòá äøåëáä úà øåëîì úåèù
íéìùäì åãòá òééñå åáì úøòáú äàø ä"á÷ä

,àá åðãîììå .åðåöøìë éë íãàì äàøð íà óàù
ìëáå åáéì ìëá ÷÷åúùé íà ,åéðôá åìòðð íéøòùä
,åãéá øùà ìëë äùòéå èå÷ùé àìå çåðé àìå ,åùôð
úà âéùéå òáèä êøãë àìù ä"á÷ä åäøæòé óåñáì

åùôð äáäàù.

íéøáãëõé'æãàîî 'ìàøùé éøáã'ä íâ áúë åìàä
ò"éæ(é"ùøá øîàé ãåò ä"ã ïúùøôá)ô"äò

(áë äë)äúéäùë' ,é"ùøáå ,'äáø÷á íéðáä åööåøúéå'
õø á÷òé øáòå íù ìù äøåú éçúô ìò úøáåò
åùò äøæ äãåáò éçúô ìò úøáåò ,úàöì ñëøôîå
,úàöì íðéçá ñëøô òåãî äøåàëìå ,'úàöì ñëøôî

ì åì øùôà éàù òãé éøäåéðôì ãîåò åùò éë úàö
'ùåã÷ä øäåæ'á àúéàã ,àìà .úàöìî åáëòîåà"ç)

(:èñ(åîåâøúá),úòãìå úåàøì óñëðå äöåøä ìë'
åúåà íéçáùî ìëä ,øáãä âéùäì ìåëé åðéàù â"òà
.,áåèä åðåöøå åúå÷÷åúùä íöò ìò Y 'ìåãâ çáùá
óà ñëøô úàöì ÷æçä åðåöøá åðéáà á÷òé ,á"åéë
øôñá ïåøëæ úàæ áúëðå ,åãéá äìòé àìù òãéù
åúåà íéçáùî ìëä øùà ïåöøä úìòî ìò åðãîìì.

íééñîååùøé úåáà éùòî ïëå' .ì"æå ìàøùé éøáãä
,íéðáàùîä úåãøèá ó÷åî úåðçá ãîåòù

ñëøôîå äáåè äáùçî åì àá êë êåúáå ,ïúîå
åäéà àçáù úàöì ìåëé àìù â"òàå ,äøåúì úàöì

äéìéãçáåùî äæ éøä åîöò äæ ïåöøá éë .'åèåèåèåè.

íéáøìåäî ìáà ,éúòãé íâ éúòãé - íéøîåàä
äúò ãò øáëù øçà ùìçð 'éðåöø'å äùòà
åðáéùð ,ãåòå ãåò ìåôéì áåùà éàãååáå ,úåáø éúìôð
øúåé äù÷ äãéøéäî ùùçäå ãçôä äáøãà Y

åðéöî êëå ,äîöò äãéøéäî(ç ë íéøáã)ïäë' æéøëäù
- 'äîçìî çåùîááìä êøå àøéä ùéàä éîêìé

,é"ùøáå ,åúéá ìà áåùéååãéáù úåøéáòî àøéä,
ùéàä éî' äøåú äáúë àìåàèåçäéë ,'áåùéå êìé

úîçìî úà íåçìì úàöì àåä øùë ïééãò 'àèåç'ä
,'åîò úáåùúá äöåø' àåä êåøá ùåã÷ä éøäã ,'ä
äæ úåìéôðäî ãçôúîå åãéáù úåøéáòäî 'àøéä' êà

.äù÷ åúð÷ú

מציריו בזכות  לאדם שבאה  הברכה  - תברך ואתה 

,ïúùøôá(èë ,æë)'êåøá êéëøáîå øåøà êéøøåà'
íäéøòöîå íäéøøåà ,íé÷éãöä' ,é"ùøáå
'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä äù÷î ,'íäéëøáîì íéîãå÷

ò"éæ õé'æãàîî(ïúùøôá)ùé òåãî íä íé÷éãöù ïååéë
åéáà éøáã íã÷äá øàáîå ,íéøòöîå íéìì÷î íäì

áåúëä ìò ò"éæ(çë ,è÷ íéìéäú)äúàå äîä åìì÷é'
åéàðåùù ù÷éá òåãî øàáì ùé äøåàëìã ,'êøáú

øîåì åì äéä ,åäåìì÷éíà,êøáú äúà äîä åìì÷é
ìù óñåð øîàî éô ìò úåéùå÷ä 'á úà õøúîå

ãñçå áåè êà' ø"åîààéðåôãøé'ééç éîé ìë
'ãñçå áåè êà' àåä íé÷éãöì ùéù úåôéãøäù
úà àéáî 'äîä åìì÷é'ù øàáúé äæáå ,íøåáò

למשטו . נתמנה  יותר המאוחרות בשנים לפרנסתו, במסחר עוסק  זי"ע מטשעבין הגה "ק היה חורפו  בימי

בתורה השגות יותר השיג במסחר כשעסק  הראשונות שבשנים ואמר העיד לימים  דאתרא. כמרא

את  כשסיים וממילא מאד, עד גדולה לתורה תשוקתו  הייתה במסחר שעסק בעת כי שלאחמ "כ, מבשנים 

ימים . שלושה משך פיו  אל מים  בא שלא צמא כאדם  תורה דברי לגמוע המדרש  לבית נס  היה  המסחר



תולדות - הפרשה âéבאר

øîà àì ïëìå 'êøáú äúà'äíàà÷ééã àìà ,åìì÷é
.äëøáä íøåâ äæ åìì÷é øùàë

íéøáãëúéùàøá 'øôá íâ áúë äìàäô"äò)

(åì äùòàéøáã åøàáúé äæáù ,óéñåîå ,
ìù íéôåé ìò øñé÷ä úáì äéððç ïá òùåäé éáø

,íéîëçä(ãåòå :æ úéðòú)'éôè éîéëç éåä éðñ éååä éà'
Y(øúåé äáø íúîëç äúéä íéøåòë åéä íà)ïåùìî 'éðñ'ã ,

íúîëç äúéä íéàðåù íäì åéä íà - íéàðåù
.íäéùòî ìëá äøåù äëøáå ,úëøáúî

óàåäìòîì íãàä úà äìòî úåéðçåøá éùå÷ä
åúãåáòá äéåìú åúåáéùç ø÷éòå ,äìòîì
ïúùøôá ÷åñôá åæîøù åðéúåáøî ùé ,ïåéñðä éðîæá

(âë ,äë),'øéòö ãåáòé áøå'ãåáòé áøåùàééì ,øöéäY
ù úòá ,'ä úãåáòî íãàä úà ìèáìåY øéòö

àåä øùàëíðîà ,åîò ìá åáìå 'ïéçåîä úåðè÷'á
ù úòãì íãàä ìòãåáòé áøåäòéâéå äáø äãåáò -

àåäù úòá 'ä úà ãåáòéù íãàäî ùøãð äîåöò
øéòöúåéäì äëæé æ"éòå ,ïéçåîä úåðè÷á YáøåY

ãâðë 'ä úà ãáòù øçàî ääåáâ äâéøãîì úåìòì
úòá åòáèøéòöàìà ãåò àìå ,íéëåîðä íéðîæá Y

áåè øëù ìá÷éùáøåù êë ìòøéòö ãåáòéãáòù ,
'úåðè÷'á äéäù úåòùä ïúåà ìëáæèæèæèæè.

חדשה בריה  נעשה  התפילה  ע"י – יצחק ויעתר
עליו הנגזר  כל מתבטל וממילא

ïúùøôá(àë ,äë),åúùà çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå
àéä äø÷ò éëééçá åðéáø äù÷ä .

äéä äìéçúáù ,÷ã÷åãî áåúëä øãñ äøåàëìù
ïëî øçàì ÷øå ,'äø÷ò ä÷áø éäúå' øîåì êéøö
øàáîå .'åúùà çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå' øéëæäì
íéã÷äù øîåì ïëúé ,äìéôúä íéã÷äù äîå ,ì"äæá
úáéñ úåø÷òä äéäúù äðååëä ïéàù åðãîìå ,ø÷éòä

äáéñä ïë íàù ,äìéôúä(àéä ,úåø÷òä åðééä)ø÷éò
éë áåúëä ïåùì äðååëä ìáà .äì ìôè äìéôúäå

,úåø÷òä úáéñ äìéôúääø÷òúð àìù êì øîåìå
øáãä ìò íäéðù åììôúéù éãë àìàíéã÷ä êëéôì ,

äìéáùáù äðåùàøä äáéñäå ø÷éòä àéäù äìéôúä
ì"æ åùøãù äæå .åðîà ä÷áøì úåø÷òä àáù"äù)

בפסוקטז. רש"י דברי על  להמליץ  אמרו וכבר והנסיונות, ההסתרה  לימי נודעת יתירה  ·)חיבה ÂÓ) ויאמר'

'ישראל ' השם דהרי מפורסמת והקושיא חיבה. לשון יעקב' 'יעקב וברש"י הנני', ויאמר יעקב יעקב

וכשאינם 'ישראל', נקראים מקום  של  רצונו עושים שישראל שבזמן דידוע, מ'יעקב', יותר גבוהה בבחינה

ישראל', 'ישראל למימר ליה  הוה  חיבה' ב'לשון לקראו ה ' כשחפץ כן ואם 'יעקב', נקראים רצונו עושים

מתקרבים שהשונאים מהלוחמים  אחד ראה  הקרב כדי תוך צבאו , עם למלחמה שיצא למלך משל  אלא,

הקרב  בעת מידם, המלך את שהציל  עד מדם  עקובה  במלחמה  החיל בהם  נלחם  להזיקו , ועומדים למלך

מעל וינשאו וינטלו זה  לחיל המלך קרא המלוכה , לארמון בחזרם בדם , החיל  כתונת כל התלכלכה  הקשה

מצוא  עת בכל  גנזיו', ב'בית להניח  ציווה בדם  המלוכלכת הכתונת ואת זהב, כתונת לו והעניק השרים , כל

הזהב  בגד מראיית למלך בא לא האהבה  זכרון אך יתירה, ובאהבה גדולה  בשמחה  עמו  שמח  המלך היה

פשוט, והנמשל  בדם, המוכתם  בגד מאותו אלא כעת, בו  לבוש הוא ורק אשר אך באה לעמו ה' חיבת כי

'ישראל ' המכונים ה'אורה' מזמני ולא 'יעקב ', המכונים הנמוכים בזמנים .מהמלחמה

הישיבות  ראשי מחשובי אחד מפי שמעתי שלאחריהם , והקימה  מהנפילות באה עלמא בהאי חיותינו כל

על הישיבה  ראש את האב שאל  פעם  ומפורסם, גדול לב' 'רופא של בנו הוא מתלמידיו שאחד בארה "ק,

כאשר  לב', 'רופא אנכי הנה האב, לו  אמר בנו, של ומורדותיו עליותיו על הישיבה  ראש לו סיפר בנו, מצב

הלב, פעימות את בו ורואים א.ק.ג. המכונה בכלי אותו  בודקים החולה, של לבו  מצב את לדעת רוצים

אם אך ולרפאותו, להצילו  ואפשר החיים, בין זה אדם  שעדיין סימן זה  הרי ויורדים  עולים  הקווים  אם 

זמן  כל - הישיבה ' ל'ראש  האב  הסביר מעשה ', 'לאחר הוא שכבר אנו יודעים במיושר הולך שהקו  רואים

הוא... ש 'חי' הדבר סימן וירידות, עליות לבני שיש אני ששומע
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(ãì ,á äáø,úåäîàä åø÷òúð äî éðôî'éðôî
íé÷éãö ìù ïúìéôúì äååàúî ä"á÷äù'æéæéæéæéïàëîå .

ãåò ãåîìì ùéäù äìôúä çëãàî äìåãâ àé
òáèä úåðùì åìéôàåïåùì øéëæä äæ íòèîå .

,úåðåùìä øàùå ,÷òöéå åà ììôúéå øîà àìå 'øúòéå'
äëåñã ÷"ôá åøîàù åîë ...øúò ïåùìî àåä éë
øúò äî ,øúòì íé÷éãö ìù ïúìôú äìùîð äîì
ìù ïúìôú êë ,íå÷îì íå÷îî äæä ïøåâä êôäî äæ
úãîî àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúòã úëôäî íé÷éãö

.ì"ëò .úåðîçø úãîì úåéøæëà

ãåòúà úåðùì äìéôú ìù äçåëá éë åðéöî
øàéá äæáå ,'äùãç äéøá'ì åîöò ììôúîä

ê"ùä(úåãìåú úùøô ùéø)úáéñ .ì"æå ,ì"æéøàä éøåâî
,àåä úåø÷òääéøáì êôäúúå äéìò ììôúéù éãë

úøçà(äìéôúä é"ò)úàæ äðéàù øîåì ,(ä÷áø)úá'
äúåà éë ,'ìàåúá(ä÷áø)øîàð åæå ,äø÷ò äúéä
,'ä÷áø øäúå' äéìòàìà ä÷áø äúåà äðéà ïë íà

úøçà ä÷áøéãë ìàøùé òøæ úå÷ðì éãë äæ ìëå ,
...í"åëò úåîåà íò äæéçà íåù íäì äéäé àìù
äàåáúä úà êôäîù øúòä åîë 'øúòéå' øîà äæìå
øäúå'ì úåø÷òî äëôäúð ïë ,äèîì äìòîìî

'ä÷áø(äìéôúä é"ò)àéä éë äø÷ò äúééä àì äàìå ...
àìù éãë äëåá äúééäù äúééëáá äîöò äëôä
éðéòå' ÷åñôä ìò ì"æç åøîàù åîë åùòì àùðú

,'úåëø äàìäúåà éë ,äàì äúåà äðéà ïë íà
åæå ,åùòì àéä äàì(äàì)úøçà.ì"ëò ,

äðäåì"æçá åðéöî(ã ,äî äùøô ø"øá)úåäîàä ìëù
íäøáà ÷øù åðéöî úåáàä éáâå ,úåø÷ò åéä

ø÷ò äéä(çò æîø ù"å÷ìé äàø),àîòè åðééä øåîàäìå ,
,íéùåã÷ä íäéúåáàî äøäèá åãìåð á÷òéå ÷çöé éë
ìáà ,òáèä êøãá ãéìåäì íéìåëé åéä ïë ìòå
ïëå ,æ"ò ãáòù çøú ìù åðá äéäù åðéáà íäøáà
åéä ïë ìò ,íéòùø ìù ïäéúåðá ïìåë åéä úåäîàä
åìëåé àì òáèä êøãáù éãë úåø÷ò úåéäì íéëéøö

,úãììåã÷ôé ú"éùä ìà äìéôúá éåáéø éãé ìò ÷øå
äìéôúá ïéðòð åéäéù ïåéëå ,íéîçøå äòåùé øáãá

äùãç äéøáì åðúùäå åëôäðù àöîðàìéîîå ,
úåîåà íò íäì åéäù úåëééùäå øù÷ä øñåä
'ìàøùé ììë' úà íé÷äì åìëåé æ"éòå ,íìåòä

.äøäèáå äùåã÷á

ä"á÷äåøùá ìë éðéò øùà äååàúîå äôöîå áùåé
,.íäéëøö ìë åðîî åù÷áéå åøáùé åéìà

'êåðéçä øôñ'á àúéà êëå(äìéôú - â"ìú äååöî)

éë íéîòô äáøä éúîã÷äù äî ,äååöîä éùøåùî'
íúåìåòô éôë íãà éðá ìò åìåçé úåëøáäå úåáåèä
íàøáù ìëä ïåãàå ,íúåáùçî øùåëå íááì áåèå
úåø÷éä åéúååöîá íçéìöäå íëéøãäå íúáåèá õôç

ïë íâ íòéãåäå ,ïäá åëæéùøùàá çúô íäì çúôå
åðîî åù÷áéù àåäå ,áåèì íäéúåìàùî ìë åâéùé

úå÷ôúñää åãéá øùà àåä êåøáìë úìåëéäå
ïðåøñçøùà ìëì íéîùä úà äðòé àåä éë ,

'úîàá åäåàø÷éçéçéçéçé.

שהקב"היז. מכיוון אלא אינו  זה  שכל  ואמר זי"ע איש ' ה 'חזון נענה ליעקב צרה' 'עת שהיתה בשעה פעם 

היה . כלא הגזירה תתבטל  יתפללו ואם בניו , של  תפילתם  לשמוע ותאב חפץ 

מתייגע הוא הרי תורה בדברי לעסוק מיגיעתו שיותר עצמו  על  העיד זי"ע איש ' ה'חזון בעבודההגה "ק

תפילה זו  Ï"ˆÊ)שבלב ‚¯·�ÈÈË˘ Ï·ÈÈÙ ‡‚¯˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰).

פיויח. את פער היראים מן היה  שלא הלה  ס ïר, אצל  ראשו  שערות לגזוז שמים ירא יהודי נכנס ַָפעם 

עולם, באי סובלים  ומרורים צרות כמה וראה  נא הבט ב'טענה' משיחו , ועל  ה ' על וגידופין בלע בדברי

עפ"ל . אלוקיהם  נא ואיה ומצוות, תורה משומרי המה  רבים ובתוכם 

עיר  של  ברחובה  המהלך פלוני את לו  הראה  זמן לאחר אך מאומה , השיבו לא היה שפיקח  היהודי

נצטחק בעיר, ספר כאן יש  האם  לי' נא 'הגד היהודי, שאלו וכך מידותיו, פי על  לו יורדות ראשו  ושערות

והגלילות, העיר בכל הידוע  הספר של  בחנותו הרגע בזה  עומד אינך וכי שאלת', מחכמה  'לא ואמר, הספר
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הלב מעמקי  כשבאה התפילה  מעלת – שבלב  עבודה

÷"äøäøîàîá øàéá ò"éæ àçñéùôî íðåá éáø
áåúëä(åè åë)åøôç øùà úåøàáä ìëå'

åðééä 'íééç íéî' éë ,'íéúùìô íåîúñ ...åéáà éãáò
òøä øöéä åðééä íéúùìôä åàåáéå ,úååöîå äøåú
àìù åðééä ,'íúñ' ïåùìî 'íåîúñéå' åéúåìééçå
õåçìå äôùä ïî ììôúé àìéîîå ,íãàä íáéùçé
ïëà .úåîéîçå úåáäìúä êåúî áìä úðååë àìá
÷çöé éãáò åøôçéå' øîàðù êøã ìò àéä åðúãåáò
øøåòúäì áåùì ,'íééç íéî øàá íù åàöîéå ìçðá
äìåò úáäìù àäúù ãò 'ä úãåáòá ùãçúäìå

äéìàî(ò"éæ 'ùåã÷ä éãåäé'ä íùá á"øøä ,áòú â"ç ÷"ùù)èéèéèéèé.

êëå,ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä íùî íéøîåà
åðéà åéáà ïçìåù ìò êåîñä ïáäù íùëù
ìéòîî ,øáã ìë åîòî ù÷áî àåä àìà ùééáúî

éðéî ùåëøì éãëá äèåøôì ãòå êøò ø÷é éùî
åéáà úàî ìåàùìå ù÷áì íãàä ìò êë ,ä÷éúî
äìéôúå .åá äöåøù øáãå øáã ìë íéîùáù åáäåà

ä"áå÷ éðôì úìá÷úî éàãååá àã ïåâëëëëëáà íçøëå ,
.äáåè äãéîá åðéúåìàùî àìîé íéðá ìò

ãîìðåøîàðù åîë åðîà äøùî úàæ(á æè)

'ä éðøöò àð äðä íøáà ìà éøù øîàúå'
åøàéáå .'äðîî äðáà éìåà éúçôù ìà àð àá úãìî
éððä äúò ãò éàãååá éë äúééä äúðååëã ,íé÷éãö
éìò ìáà ,÷"ùæì äëæàù øùåòá úåìéôú úëôåù
àåá' ïë ìò ,áìä é÷îòî åéäéù éúåìéôúá óéñåäì

ì"æç åøîà éøäå ,'éúçôù ìà àð(.âé äìéâî)ïéà'
éì äéäúùëå ,'äúøáç êøéá àìà úàð÷úî äùàä
ìãâú ,ïá ãìú àéäù àìà ãåò àìå ,úéáá 'äøö'
,áìä é÷îò é÷îòî éúìéôú äéäú àìéîîå ,éúàð÷

'äðîî' íéðáá 'äðáà' æ"éòåàëàëàëàë.

ברחובה אדם לו שמהלך הזה  כדבר אירע היאך א"כ  היהודי שאלו ספר... כאן יש  האם  תשאלני והיאך

כי  האמיתית, למציאות סתירה  כלל זה  אין ויאמר, הספר ויען שערות, הררי תלויים ראשו ועל  עיר של

הנה המגודל  זה  יכנס  בשעריו , הבאים של שערותם את אלא גוזז אינו  הרי בעיר, ספר כאן כשיש אף 

למי  אלא וסומך מושיע  אינו כן, הקב"ה אף דובר, שפיך מה אזניך ישמעו היהודי, א"ל לגמרי. קרח ויצא

שיבוא  ומי ורחמים . ישועה בדבר ויושיענו עליו שיחמול אליו המתפלל  והיינו  קורתו, בצל לחסות שבא

נפלאות. יראה  אכן אליו 

חז"ל יט . בדברי דמצינו הא על  בספרים  מבואר „'הנה Â‡ '‚ „È¯Â‰˘ ˙¯Á‡ ‰ËÈ˘· ÌÈ·¯ ÌÈ˘¯„Ó „ÂÚ·Â ,· ·È ˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ)

(˙ÂÚÓ„'ויבך קולו עשו 'וישא מעשו הברכות את יעקב ÁÏ)שכשלקח  ÊÎ) את הורידו  הללו דמעות ושתי ,

מפנימיות  בתפילתנו  שבוכים אנו כך, 'חיצוניות' כולו  שהם  הללו  דמעות אם מה  וחומר וקל לגלות, ישראל  בני

הישועות. ולכל  המר מהגלות לצאת עלינו  להשפיע רקיע  שערי לבקוע שנזכה וודאי דבשמיא אבוהון קדם הלב

הרבי כ. שלחו  לרפואה. הוא זקוק כי זי"ע מנעשכיז  הרה"ק  בפני ומכאובו צערו את תינה אחד יהודי

ואין  לאניפולי שנסע ב'טענה ' הרבי אל  האיש חזר ימים כמה כעבור אניפולי. העיר של לרופא שיפנה 

שאין  יודעים  הם שאכן, האיש  ענה  ומכאוב, חולי בעת העיר בני עושים מה הרבי, שאלו כלל . רופא שם

מהם שתלמד לשם , שלחתיך כן על  ואמר, הרבי לו החזיר שבשמים . לאביהם אם  כי לפנות למי להם 

תבוא  לך, ירווח אז אליו , והתפלל העולמים , כל ריבון אל  לפנות אלא לך אין לך, לסייע  רופא ביד שאין

והאיתנה . השלימה  לבריאות

דבריהםכא . את מבאר זי"ע הסולם ' ה'בעל הרה "ק היה  ·:)כך ˙È�Ú˙)עבודהבכל'ולעבדו איזוהי - לבבכם

עדיין  ארוכות שעות ביומו יום  מידי השולחן על בידו אדם ידפוק אם  כי תפילה', זה אומר הוי שבלב

עזה מכה  השולחן על  יכה  אחת' 'פעם אם  אמנם , השולחן, ישבר השולחן בכללא ישבר מיד הרי כוחו ,

תפילה כמו  יפעלו לא ולחוץ השפה  מן תפילות שאלף פעמים  כי התפילה, לענין כיו "ב שברים, לשברי

- לבו  מקירות שתצא וכוונתו .בכלאחת לבו 



תולדות - הפרשה æèבאר

למען  בפועלו  אדם של זכותו - כמפעלו חסד  גומל 
מישראל אחיו

,ïúùøôá(ä åë)éìå÷á íäøáà òîù øùà á÷ò'
éúå÷åç éúååöî éúøîùî øåîùéå
äìú àì òåãî ,øåàéá êéøö äøåàëì ,'éúåøåúå
,íäøáà åéáà úåëæá íà éë åîöò úåëæá ÷çöéì
øåîùéå ,äæ ÷åñô ìò 'åðøåôñ'á áúë ,íðîà

- éúøîùîéì úãçåéîä úøîùîä ãéîú äùò
ãñç ìåîâì àéäùåøîàë ,(é äë íéìäú)ìë'úåçøà

'äãñçåéáà úåëæá ÷çöéì ãéîú äìú ïëìå ,'úîàå
áåúëá ïëå ,ïàë ,åîöò úåëæá àìå(ãë åë)êéúëøáå'

êòøæ úà éúéáøäåéãáò íäøáà øåáòáøçàî éë ,'
ãñçä ãåîò äéä íäøáàåáëáëáëáëïäå ,úåéîùâá ïä ,

,íå÷î ìëá 'ä íùá àøå÷ äéäù äîá - úåéðçåøá
ïë ìò ,'êøãá íéàèç úåøåäì' åðå÷ íò ãñçúîå
ìçäù øçà ÷øå .åúåëæá åðá ÷çöéì ä"á÷ä äìú

'ä íùá àåø÷ì ïë íâ ÷çöé(äë ÷åñôá)áéúë æà ,
äéá(èë - åë íù)åàø ...øøâî åéìà êìä êìîéáàå'

æàîå ,''ä êåøá äúò äúà ...êîò 'ä äéä éë åðéàø
úøîùî úà øîù øùàá úåàìú ãåò åäåàöî àì

,'ä íùá àåø÷ì Y 'ääìú àì á÷òéì íðîà'
,íéìäåà áùåé äéä åéøåòðî éë ,ììë íéøçà úåëæá

íòä úà úòã 'ãîììå ãåîìì'íù éìäàá èøôá ,
.ì"ëò ,'÷ôñ éìá 'ä ù÷áî ìë åìò íùù øáòå

éëáúëãë ,åäòøì ùéà áéèéðù àøåáä ïåöø äæ
'êåðéçä øôñ'á(äåìú óñë íà Y å"ñ äååöî)ùøåù'

,äååöîäíéãîåìî åéúåéøá åéäéù ì÷ä äöøù
äãéî àéä éë ,íéîçøäå ãñçä úãéîá íéìâøåîå

åéäé úåáåèä úåãéîá íôåâ øùëä êåúîå ,úçáåùî
äáåèä úìá÷ì íééåàøáåèä úåìçù åðøîàù åîë ,

åðéàù éî åìéàå ,'áåèä' ìò íìåòì åìåçé äëøáäå
êééù àì ,ìëì áéèéîå áåè úåéäì Y 'áåè'á éåøù
- íéáåèì ú"éùä áéèéäáå ,äëøáä åéìò ìåçúù
àåä åðåöøå åöôç ìë éøäù ,'ä ìù åöôç íìùåé

íìåòì áéèéäìéëä åàì éàã ,çøëåî äæ ùåøéôå .
åðàù àìá åøåñçî éã éðòì ÷éôñäì 'ä ãéá àìä
åéãñçî äæ ìëù àìà ,åéúåéåëøèöä úà åì ÷éôñð

åðéùòðù ,àåä êåøáåðéúåëæì éãëá åì íéçåìù...

כך רעהו את  אהבתו כפי  – לפנים  הפנים  כמים 
רעהו יאהבהו

ïúùøôá(äî-ãî æë)ãò íéãçà íéîé åîò úáùéå'
óà áåù ãò ,êéçà úîç áåùú øùà
äøåàëìå ,'åì úéùò øùà úà çëùå êîî êéçà
áåùú øùà ãò' äøîàù Y ïåùìä ìôë øåàéá êéøö
ïåàâä øàéáå ,'êéçà óà áåù ãò' øîåì äøæçå ,'úîç

ïé'æàìàååî íééç éáø ïåàâä ïá ÷çöé éáøäô' åøôñá)

('ùåã÷ç"øâä åéáà éøáã é"ôò(èé÷ ùàø øúë),ì"æå
íéàðåù íãàì äéäé íà äñåðî øáã ,åðéáø øîà
,íéøåîâ íé÷éãö íäù åîöò ìöà ìòôé íà ,å"ç
íéáäåàì íááì êôäúé óëéú ,úåëæ óëì íúåà ïéãéå
àá éë ,÷åñôä úåìéôë úà ö"éøâä øàéá äæáå .åì
éðåìô íàä ÷åãáì íãàä äöåø íà ,êôéäì íâ øîåì
åäæå ,åîò íìù åáì íà åîöòá ÷åãáé åàðåù
,êéìò êéçà úîç áåùúù òãú ïéðî ,ä÷áø äøîàù

øëá éë ùéâøúù ïîæáêîî êéçà óà áùøîåìë Y
ö"éøâä óéñåäå ,åéìò êáø÷áù êñòë êìäå áùù

הנוראה,כב. במחלה חולה שהיה זצוק "ל, פרידלאנדער חיים רבי הגה"צ דפוניבז' המשגיח  אצל  הוה  עובדא

הש מול  אל עומד שהוא האיך התלמידים  אחד ראהו נראית (Ó¯‡‰)פיגע"ל פעם  האיך ובודק בוחן והיה

הסביר  התלמיד, של  בפליאתו המשגיח משהבחין המחזה, למראה ונחרד נבהל  התלמיד וחיוכיו , פניו הארת

'יראים' בספר איתא ˜Ù)לו , ÔÓÈÒ)בדברים שאונאה  'כשם רעות, פנים שמראה – רע בעין  אונאה ',כך

בפניו היא שהמחלה  ל "ע,(·˘ÌÈ�È)ומאחר המחלה  מחמת הוא הרעות שפניו  יבין לא שהרואה הוא וחושש  ,

ממצבים ישמרנו  ה' רואיו, לכל שוחקות פנים להעמיד האיך לראות השפיגע"ל  לפני הוא עומד כן על

וידידינו . רואינו לכל ושמחה  באהבה  פנים  נסביר הבה  השלימה  בבריאות בעודינו אך כאלו,
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÷ø äæ ïéàùïîéñíâ àìàäáéñåîöòî øéñé íà Y
åúåà àåðùìî åäòø ÷éñôé åäòø ìò åéúåðåìú ìëâëâëâëâë.

אבות מדרכי לזוז שלא  – אמך  תורת תיטוש אל
כלשהו זיז אפילו

,ïúùøôá(àë - åè ,åë)...åøôç øùà úåøàáä ìëå'
...íéîä úåøàá úà øåôçéå ÷çöé áùéå

åéáà ïäì àø÷ øùà úåîùë úåîù íäì àø÷éå...

... 'ééçá åðéáø'ä áúë ,'õøàá åðéøôå åðì 'ä áéçøä
ïë äùòå ,åéáà ïäì àø÷ øùà úåîùë íäì àø÷å

äàøð' ,äæ äòéãåä äøåúäù äîîå .åéáà ãåáëì

'úåëæì åì áùçðù,øîåçå ì÷å ,úåøøåòúä äæá ùéå .
,åéúåáà êøãî íãà äðùé àìùåìéôà ÷çöé éøäù

,ïúåðùì äöø àì åéáà àø÷ù úåøàáä 'úåîù' úà

øñåîå íäéúåâäðîå úåáàä éëøãì øîåçå ì÷ äæå

זלמן כג. הג"ר בשם זצ"ל זאנענעפעלד חיים יוסף  רבי הגאון שסיפר מה  ע"ז  הביא המלך' 'עבד בספר

אצל בחו"ל  תורה למד הגר"נ סיפר, וכה  זצ"ל, משאדיק נחום  רבי מהגאון ששמע זצ"ל  ריבלין חיים

כסדר  נוהג והיה  העיר, אנשי כל  על ופחד אימה מטיל  שהיה  'מסור' רשע  היה העיר באותה  גדול , רב

ובקול ביצים , משברי רטובים  ובגדיו פניו והיו  אחד יהודי לרב נכנס  פעם  ישראל, מבני אחיו  על להלשין

הדל . לחמו מטה  מהם  ולהרוויח  למוכרם בידו ביצים  כשסל  הסמוך מהכפר בא שהיום  להרב סיפר בכי

משביקש אך לביתו. הביצים  כל  את שיביא בתוקף ודרש  הידוע , ה 'מסור' בו פגש לעיר שנכנס  לפני

את  להזמין עתה  בא לכן ובגדיו , פניו על  הביצים כל  ונשברו במקלו הכהו  הביצים על  שישלם מהמוסר

תורה '. ל'דין המסור

ש 'הכיר' מכיוון לרעוד החל השמש של גופו  כל  אליו, המסור את להזמין שילך וציווהו  לשמש  הרב קרא

לבית  השמש  וילך למסור, לקרוא שיזדרז – בשלו  הרב אבל נפשו , על לבקש  וניסה המוסר, את היטב

לו וסיפר הרב אל  השמש כשחזר מביתו. והוציאו בשמש גער הלה אך הרב, דברי את לו  ומסר המסור

לא  לזה  גם אך הדין'. ל 'בית יבוא לא אם  ב'נידוי' ולהזהירו המסור אל  לחזור הרב ציווהו כהוויתן, דברים 

מביתו . וגרשו השמש  את הכה אלא כלל , המסור שת

אף לעלות הרב מיהר מיד הבימה, על עלה וכבר לתורה , לעלות המסור נקרא הבאה , השבת ביום ויהי

אתה הרי 'רשע, הקהל  כל לעיני הרב בו גער התורה על לברך המסור שהספיק ובטרם הבימה , על  הוא

יבוא  שעוד הכרזה  מתוך מהבימה  וירד חוורו , המסור פני מכאן... לך כלך הנך' ומנודה תורה , לדין מסרב

הרב. בחיי יתנקם ובקרוב הרב של  יומו 

עם הלך לשם בדרכו  הסמוכות, העיירות באחד כסנדק לשמש  הרב נקרא שלאחמ"כ  השבוע באמצע

התלמידים נשאו מהעיר הרחיקו  אך והנה משאדיק, הגר"נ המספר היה  מהם אחד אשר מתלמידיו שנים

גדולה סכנה  כי לרבם  לספר התלמידים מיהרו במרכבתו . אחריהם רודף  המסור נראה  ולעיניהם עיניהם  את

התקרב  וביינתיים  במחשבות. הרב התעמק במרוצתו. משיגם והמוסר רגע עוד כי ראשם , על ובאה קרבה

אבל  המסור, האלוקים אליו  עשה גדול  דממהנס בקול ואמר סוסו  מעל ירד לרב, בסמוך המסור שבהגיע 

רק אולי לבקש , המוסר שב חלילה. הרב, השיב אלו . בתלמידים  להכות רשות לי תנו  רבי, ובהכנעה, דקה

ולא. לא הרב אמר בפניהם. לרוק  רשות לי תנו  לכה"פ  א"כ  יד. בהם תגע לא הרב ענה  להם, אתן אחת מכה 

אל נא לך הרב, השיב לו . שגרמתי נפש ועגמת הצער כל על לי נא ימחל רבי, ואמר, המוסר ביקש  מיד

רובל, עשרה  היהודי נטל  לך. אמחל  אני גם מכן ולאחר תפייסנו , וגם  הביצים , בעד ותשלם העני היהודי

והשאר  הביצים , הפסד עבור המוכר לאותו  אותם  תנו  רובל, עשרה  בידכם  נתתי הנה רבי, ואמר לרב נתנם 

והרב  לדרכו. המוסר וילך לו, ומחל הביצים  לבעל  למסרם  מנת על  המעות את הרב קיבל לפיוס, יהיה

המוסר, אלינו בהתקרב הרבי שקע  מחשבות באלו  רבינו  ילמדנו  הגר"נ שאל תלמידיו. עם בדרכו המשיך

והכעס . ה'רציחה' מכל  בו  חזר הרבי אל  שהתקרב וברגע כמימריה ברגע  עורו את המוסר הפר האיך ועוד,
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íäìùøàù åîë åîù äðúùð àì äæ éðôî éìåàå ,
úåáàä(ìàøùéì á÷òé ,íäøáàì íøáà)ãâðë äãéî åæå

äãéî÷"ãåúëòãëãëãëãë.

היגיעה ע "י בתורה  הצלחתו עיקר  – אוהלים  יושב
וההתמדה

ïúùøôá(æë äë)åùò éäéå'òãåé ùéàùéà ãéö
íú ùéà á÷òéå ,äãùíéìäåà áùåé',äë)

(æë,åðåùìá áåúëä äðéù òåãî øåàéá êéøö äøåàëìå .

åùò éáâ øîàåòãåéøîà àì á÷òé éáâ åìéàå ,ãéö
òãåéäðäã ì"÷åöæ 'éåìä èáù'ä ïåàâä øàéáå ,äøåú

éîëç' úáéùéá ãîì øùàë åéîåìò úåðùî åì øåëæ
,äáéùéá ùåøãì ãçà áø àá ,äøéèòîä 'ïéìáåì
íäî íéèòåîå äéìò éðá éúéàø ,øîà åéøáã êåúáå

,úåðåøùë éìòá íðéäíãàì åãîòé úåðåøùëä àì éë

åúãîúä úãéî àìà ,äøåúá çéìöäì åëøãá

åúòéâéåäëäëäëäëäøåú éìåãâ ìëù åîöòá ù"øâä ãéòä ïëå ,

גדול  כלל  ויאמר, הרב לצאת ויען אפשר מבוכה ומכל  בתורה, נמצא שלא דבר לך שאין מרבותי, קבלתי

כן  לפנים הפנים 'כמים הפסוק ברעיוני שעלה השי"ת עזרני והנה  בתורה . רמוזה או הכתובה עצה  באיזה

שאף מאחר שהוא וודאי הרי כך, כל  אותי שונא הוא שאם  במחשבה התעמקתי כן על לאדם', האדם לב

איזה אחר לתור החילותי מיד דינא, ציית שלא מה  – אותו  לשנוא לי גרם  ומה  אותו , שונא - לעומתו  אני

רעה, בסביבה גדל  הנראה  שמן ברעיוני ועלה דין'. ה'בית בפני אז בא לא שמחמתו  – עליו  זכות' 'לימוד

לימודי  כמה בדעתי העליתי עוד מהי, כראוי הנהגה  – מאורות ראה לא שמעולם  שנשבה' כ'תינוק והריהו

היה שמא הביצים, על לשלם סירובו בענין זכות ללמד הוספתי ועוד שלו , והמלשינות המסירות על  זכות

וממילא, לו ... לשלם  אבה לא ולכן התכעס כספו, את בתקיפות ודרש בא שזה  מפני אלא לשלם, בדעתו

לאותו לבי"ד קוראים  ואין יום ' ל ' בי"ד ש 'זמן מכיוון חמתו , בו בערה ומיד תיכף תורה' ל'דין הוזמן כאשר

לדינא' 'ציית ואף הכני לא ועדה  עם קהל  בפני כשנתבייש התורה  קריאת שבעת ראיתי כולנה, ועל הרגע.

חרפתם שומעים  עולבים ואינם הנעלבים  מן הוא הרי שאדרבה נמצא פנים , בבושת מהבימה מיד וירד

זכות. לימודי כמה עליו  חשבתי וכזאת כזאת משיבים . ואינם

לפנים  הפנים הסתמא וכמים ומן מעשיו, כל  על חרטה  מחשבות אצלו  גם התעוררו שעה  באותה  -

בבית  אותי שביזה  ומה  עושה , היה רב שכל  כמו  – תורה לדין אותי שהזמין הרב, על לכעוס  לי מה חשב,

את  שברתי כדין ושלא הדין, לבית מיד באתי ולא הרב, לקול שמעתי לא שהרי עשה כדין הכנסת,

לפייסני. אלי וניגש בו חזר לכן לזה , זה  הלבבות נתקרבו כיו "ב מחשבות ומתוך הביצים...

עליו חשבתם לא שאתם מכיוון הרב, השיב אותנו , להכות רצה  מדוע כן, אם  רבי, ושאל, הגר"נ הוסיף

בפניכם . לרוק  הפחות לכל או להכותכם  וביקש  אתכם, שנא הוא גם לכן אותו, ושנאתם  זכות, לימוד כל 

בפרשתןכד. הפסוק  על הרמז  בעלי Ï‡)אמרו  ÊÎ) לאביו והפוך',ויבא 'ישר נקראים  יחדיו  אלו תיבות שב' ,

הדבר  ישנה אב, יכבד אשר שבן בעולמו הבורא הטביע כך כי לתחילתם , ומסופם  לסופם מתחילתם

הדברים ... יחזרו אליו  גם  ואם, אב מכבד שאינו  ומי יכבדוהו, שבניו  - אצלו

'ונתנו' שתיבת המאמר ידוע  להיפוכן, גם הנקראות תיבות ברמז אמרינו  ÊÓ¯ÓÂ˙ומידי Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ'· ‰¯ÂÓ‡‰)

(‰˜„ˆ‰ È�È�Ú ÏÎÏ. וברכה טובה  כל שמיא מן לו יחזירו צדקה הנותן כי לרמז בהיפוך, גם  נקראת

להתאונן  זי"ע, מגור מנחם' ה'פני האדמו "ר כ"ק  אל  מהמלמדים אחד בא שפעם  מסופר בזה כיוצא

שיאמר  הרבי לו אמר הפסק , ללא אותו מכים ואף  לחייו , יורדים שהחברים מהתלמידים  אחד בכיתתו  שיש

השמים מן לו יחזירו  ח"ו  לחייו , עמו  ויורד חבירו  את המכה  כי והפוך, ישר נקראת 'והכהו ' שתיבת להם 

זה ... ממנהגם יפסיקו שמיד מוטב כן על  מידה , כנגד מידה

Î·)בפרשתןכה . ‰Î)ובמדרש בקרבה ' הבנים  Ê)'ויתרוצצו  ‚Ò כנסיות (¯·‰ בתי פתחי על  עוברת כשהיתה 

ש'פירכס עד אמו  במעי בהיותו לו הורע  מה קשה  ולכאורה  לצאת, מפרכס  יעקב היה מדרשות ובתי
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íéòâéäå íéìîòä åéä íùã äáéùéá åìãâúðùóà)

ïéà éë ,äøåúá éåàøë åìãâúð äøåúá åòâééúðù úåðåøùëä éìòá

(å"ç çéìöäì íéìåëé íðéà úåðåøùë éìòáù øîåì äðååëäìòå ,
åäåçáéù àì ,åðéáà á÷òé úà çáùì äøåúä àåáá ïë

äéäù êëáäøåú òãåéäéäù êëá àìà ,íéìäà áùåé
äîåöòå äáø äãîúäáåëåëåëåë

ïàëîåíéøáãä éìà àì øîåàä ìëì äáåùú
éãéãì àìå ,éððä úåðåøùë ìã éë ,íéøåîà
éë ,åãéá äìåãâ úåòè éë ,äøåúá ÷åñòì éúååëãå

àìà ,äøåúá äçìöää úà íéòáå÷ úåðåøùéëä àì
øùà àéä àùîì øåîçëå ìåòì øåùë - äòéâéä

'äøåú ìòá' úåéäì íãàä úà àéáúæëæëæëæë.

ïëåáåúëä ìò ìàéæåò ïá ïúðåé íåâøúá àúéàäë)

(æëá÷òéå äãù ùéà ãéö òãåé ùéà åùò éäéå
íâøúîå íéìäåà áùåé íú ùéàøáâ åùò äåäå

'ä íã÷ ïî ïôìåà òáú á÷òéå ...ïëøéùçðùåøéôå ,
'äëàìî äùåò ïéàù ìèá íãà - ïëøéùçð øáâ'
äéäù åðééä 'ïôìåà òáú' äéä åðéáà á÷òé åìéàå

כי  ופרח, ככפתור יובן האמור פי על אך האלוקים, מלאך של מפיו תורה שם ללמוד זכה  הרי לצאת',

בעמלה . ולהתייגע תורה של באהלה  לישב - לצאת' 'פירכס  כן על יגיעה ללא הוא מהמלאך הלימוד

ח רבי דהגאון משמיה זצ"ל מתאמרא שמואלביץ ˙˜Ï‡)יים 'ÓÚ ‡¯˜ÈÂ ˙˘¯Ù 'Á·˘Ï Â�ÈÏÚ' ¯ÙÒ· Â‡È·‰) להסביר

עצום גאון התורה, חלקי בכל  בקי תינוק שוכן בקרבה הרי מעוברת, אשה מקמיה  לקום  נהגו  לא מדוע 

מלמדו, המלאך שהרי טרחה, כל ללא באה  שלו התורה' ו'ידיעת מאחר אלא, והפוסקים, הש"ס  מכמני בכל

חכם ' 'תלמיד חשיבות עיקר כי מפניו , שיעמדו חשוב אינו כן על  הנלמד, את להבין יגיעה כל לו  נצרך ואין

ובמצוות. בתורה יגיעתו היא

הגמרא דברי על ממליצים  יש  לזה, ·)בדומה  ,Ï כל(�„‰ את אמו שבמעי התינוק את מלמד שהמלאך

שלמד  תורתו  כל את ומשכח פיו , על וסוטרו  מלאך בא העולם  לאויר לצאת שננער וקודם כולה, התורה 

שלמדתי  תורה רק כי לשכחה, אחת' ב'סטירה  אפשר יגיעה  בלא שנלמדה  כזאת תורה שאכן ואמרו , שם,

היא לי.שעמדה באף 

הרי כו . הקדושה שהתורה  - הדרשנים אחד דרש ' 'דרוש פעם אפינו, רוח  נשמת היא הקדושה התורה  כי

גוט 'נישט ואמר נזדעק זי"ע מקאמעניץ בער ברוך רבי הגה "ק שם  נכח  לנשימה, כאוויר ממש היא

(ÌÈ�ÂÎ� ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡),עצמה הנשימה  היא אלא לנשימה , אוויר איננה הקדושה התורה  והסביר, גוט ...' נישט  ...

לו . כראוי מללמוד המפסיק הוא כך עדן', ב'גן מיד עצמו את ימצא מועט לזמן אף  מלנשום שהפוסק וכמו

משהחל רבה, חולשה אותו שתקפה על  בפניו והתאונן לרופא, שהלך לאדם  המושלים , אמרו  וכבר

שהוא  לדעת הרופא נוכח  גופו, בריאות עניני ובשאר ובמשתה במאכל יומו סדר על אצלו לברר הרופא

התעמלות של  פעולות מיני כל  מתנזר (Ê"ÈÈÒ¯ÚÒ˜Ú)עושה  וממשתה ממאכל  אך האדם, לבריאות המועילים

אך  ההידור, בתכלית הינך מהדר הגוף לבריאות ב'הוספות' כי לפניך, שלך הרי הרופא, לו אמר כליל, הוא

פשוט התורה  לימוד לענין והנמשל האדם . גוף  את מזינים הם  והשתיה האכילה כי מקיים , אינך העיקר את

הוא  העיקר כי לדעת יש אך חלקם , אשרי ובודאי העבודות, מיני בכל  ה ' בעבודת העוסקים רבים כי הוא,

הקדושה . התורה  והיא הנפש מזון

כי כז. לעול', 'כשור הלשון את לבאר זי"ע מפשיסחא בונים  שמחה רבי הרבי דהרה "ק משמיה  מתאמרי

חרס העלה או  בחרישה  הצליח  האם  לאחוריו , להביט  עצמו  יעמיד לא לעולם בשדה החורש השור

גוונא  האי בכי לאות, ללא ארץ  כברת ועוד ארץ , כברת עוד לחרוש  - יביטו ' לנוכח 'עיניו ותמיד בידו ,

אלא  בידינו, העלינו  מה  לראות לאחורינו אחד לרגע  להביט  שלא ועבודה, בתורה לעסוק לנו יש ממש 

וצהרים . ובוקר ערב ולילה  יומם קל  בית העולה בדרך לילך
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ïéá ìãáää àôåâ åðééäù ,ïàëîå .ú"éùä úà ù÷áî
àéø÷úîãë ìèáå áùåé äéä åéùò éë ,åùòì á÷òé

åððåùìáøòééâ-âéãééìãò òéùøäù äéúåàöåúå ,
àìà ,åîå÷î ìò çð àì åðéáà á÷òé ìáà ,ãåàî
ìòùå ãòö ìëá ú"éùä úà ù÷áîå ùøåã äéä ãéîú
íåøì äìòúð äæîå ,úåîãà éìò åúåàéöî ìëáå åééçî
.úåáàáù øéçá - àúîéìù á÷òé úåéäì äëæå äìòîä

,åðúàöáå,åððéîéì ãåîòéù ä"á÷äì äðéçú ìéôð
íäøáàã åäéúåëæ ïì øëãéà àðîçø
øùà àîéìù á÷òéãå ,àãé÷ò ÷çöéã ,àîéçø
øúåéá õîàúäì ìëåðù ,äùøô éàäá åøëæåä
ìë øåöá ïåçèéáäå äðåîàä úãåáòá ,'úé åúãåáòá
íåìù ìàøùé ìò úååöîäå äøåúä ÷ñòáå ,íéîìåò

.ø"éëà
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