


íéðéðòä ïëåú

åøúé úùøô

. . . . úéèøôä åúçâùäå àøåáá äðåîàä éãéì åðúåà àéáäì úåøáãä úøùòå äøåúä ø÷éò - êé÷åìà 'ä éëðà א

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ù"áúé àøåáä úà åéðéò ãâðì ãåîòé äòùå úò ìëá Y êîò íé÷åìà éäéå ד

. . . . . . òåøâì àìå óéñåäì ïéà íéîùä ïî åì íéáåö÷ íãà ìù åéúåéåëøèöä ìëå åúñðøô - åðéúñðøô ïëäå ו

. . . . . . . . . . . . úåáåèä úåãéîä àåä ø÷éòä éë åøáçì íãà ïéáá úåøáãä úøùò íåéñ - êòøì øùà ìëå ט

. . . . . . . . . . äîçìîä éøù÷áå úåðåéñðá äãéîòá äéåìú íãàä úåáéùç ø÷éò Y íé÷åìàä íù øùà ìôøòäיב

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'ä ìà õåøéå íéáø úåðåáùç áåæòé Y íãà õåøé íìåòì יד

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äáùçîä úøéîùáå åáì úåéîéðôá íãàä úùåã÷ - øçîå íåéä íúùãé÷å טו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåúä úìá÷ úáù - éðéñî äøåú úìá÷á יז

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåúá ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë Y íòä ìë åðòéå יז

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåúä ÷ñò ïéðòá äáåè äìá÷ àåä ø÷éòä Y íëéìò åìá÷ú íà יח

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . áåè òôùì øåðéöå òâô ìëî äøéîùë äøåúä Y íééç íñ יט

שווארץ schwartz16@bezeqint.net:עימוד



הפרשה àבאר
dyxtd x`a

åøúé

הדברות ועשרת  התורה  עיקר - אלוקיך  ה' אנכי
והשגחתו בבורא האמונה לידי אותנו להביא 

הפרטית

ïúùøôá(á-à ë)êéúàöåä øùà êé÷åìà 'ä éëðà'
'ä éøáã úìéçú åéä åìà .'íéøöî õøàî

,íòì åì åðúåà åúç÷áäøåúá ïåùàø ììë äæ éë
íìåòä àøåáá äîéîú äðåîàá ïéîàäì -äòåãé .

êé÷åìà 'ä éëðà' çúô òåãî íéðåùàøä úééùå÷øùà
íéøöî õøàî êéúàöåäéåàø äéä øúåé äøåàëìå ,'
êé÷åìà 'ä éëðà' øîåìõøàå íéîù éúàøá øùà'

åðåöø úåùòì åãáòúùé åéàåøá ìëù éåàøä ïîå Y

ù"àøä øàéáå .íìù ááìáúåà 'à íåé íééç úåçøåà)

(å"ë÷ø åðéàù ä"á÷ä äàøä íéøöî úàéöéáù
'àøåáçéâùîå àåä ãîåò ïééãò àìà ,'íìåò

åàåáá ,ïë ìò .åìåë íìåòä ìë ìò úéèøô äçâùäá
úàéöé øéëæä ,íòì åì úåéäì ìàøùé éðá úà ç÷éì
ù"áúé åá åðéîàéù éã àìù íãîìì ,à÷ééã íéøöî
ïéîàäìå òãéì íäéìò àìà ,íìåòä úà àøáù
íéé÷äå äùòðä øáãå øáã ìëù - 'úéèøô äçâùä'á
íìåòá äø÷î ïéàå ,'úé åðåöøá àåä ìëä íìåòá

ììëàààà,úéèøôä åúçâùäá ïéîàäì .ù"àøä ì"æå .
éë ,åá ïéîàäá íìùä ãåçééä êááìá íéé÷ú äæáå

זי"עא . מאמשינוב שלום שמעון רבי הרה "ק של  בפטירתו  האבלות ימי שבעת שתמו שלאחר מסופר

הגבאי עם  זי"ע  מאמשינוב מאיר רבי הרה "ק בנו  ·ÔÚÊÈÈ‡Ï‚È)התהלך הרבי (‰¯· לו  אמר הילוכם בדרך

שבכל משום  לאחריהם, רק  השבעה ימי במשך לחיים – משקה  להעמיד שלא גבן נהוג מדוע  הידעת

שהיה משום נלב"ע שהמנוח  אומרים והנה הפטירה, ומעשה הנפטר אודות מדברים האבל ימי שבעת

היו שאילו  שיחשבו אפשר ולפעמים בזה , כיוצא וכן כך, אירע כך עשה זה  שרופא ומשום  בכך, חולה

רק אירע  הכל  באמת כי הם, כפירה  אלו מחשבות והרי פטירתו , את מונעים  היו מסוימת פעולה  עושים

המח, את ולצחצח  לנקות חריף משקה  שותים אלו , ימים ככלות תיכף לכך יתב"ש , חכמתו גזרה  שכך אחר

בדברו ומברכים  נהיה לפטירה,שהכל גשמית סיבה כל  שאין בלבנו להשריש  נעשה , ה' בדבר הכל ,אלא

העליונה . ההשגחה  גזרה כך כי

שבת  בליל  נשמה ' 'עליית פעם  עשה זי"ע חיים' מים ה 'באר שהרה "ק זצ"ל בריזל  זלמן רבי הגה"ח  סיפר

עליהם גוזרים ועתה העולם , בזה היו  שכבר רבות נשמות שעומדים ראה  העליון, בעולם  ובעמדו  קודש ,

כך  כל  סובלים אנו  הנה  באמרם  בבכי, למרר אלו נשמות והחלו הזה. לעולם שוב לירד מעלה של  דין  בית

בירידה שוב להסתכן הזאת ולצרה לנו מה  כן ואם  דשיקרא, בעלמא כשהיינו שחטאנו  ועוון פגם  כל  בגין

כי  בשלום, ולעברו  העולם בזה לחיות יותר נקל  האלו בדורות כי מרום, מלאכי להם ענו הגשמי. לעולם 

כל האדם  עם  מדקדקין אין אף  גיסא ולאידך למעלה , רב רושם  עושה  קטנה  פעולה וכל קטן מעשה  כל

והיינו העולמים, בחי האמונה בעניין והוא הדורות, באלו  להתחזק יש  אחד בדבר אמנם  מקדם. כבימים כך

וואלט' ה 'איך קליפת את ÍÎÂ)לעקור ÍÎ ‰˘ÂÚ È˙ÈÈ‰)מה קורה היה לא וכך כך עושה היה  שאם המחשב כי ,

הייתי  להתם  מהלך הייתי אם  כספי, את מפסיד הייתי לא עסקי את כך מנהל הייתי אם וכגון שקרה ,

נברא  בשום  כח אין שהרי הם , גמורה  אפיקורסות המחשבות שאלו ידע  לכך, הדומה  וכל  יותר, מרוויח

ה '... רצון כנגד שהוא כלשהו  דבר אפילו לעשות שבעולם

זכה שעוד ומעלה  משכמו יהודי זצ"ל , גלויבערמאן לייב'קע  ר' הגה"ח  היה שבירושלים הדעת מנקיי

מסטאלין ישראל  רבי הרה"ק  של בצילו  סכנת [ה'ינוקא']להסתופף שמחמת הרופאים  קבעו ימיו בערוב זי"ע .

בני  למול ונענה הרופאים  אחד יצא רופאים, כמה  ידי על  שנערך הניתוח באמצע  רגלו . את לכרות יש  חייו

הניתוח גמר אחר להשיב. אין הנעשה  את אך הרגל , את לכרות הוצרכו לא וכלל  כאן, היתה  ש 'טעות' המשפחה
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,ùéà éëøã ìë ìò åéðéòå ,õøàä ìëá úåèèåùî åéðéò
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'êé÷åìà 'ä éëðà'á óà ,'íéøöî õøàî êéúàöåä
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äìåë äøåúäì"ëò .áááá.dyxtd x`aåøúé -

äë÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä øîà
ò"éæ(øîàé åà ,øáãéå ä"ã à"åð)úéìëú äðä éë ,

éãéì íãàä úà àéáäì - äìåë äøåúä ìë
ïåãà àåäù íéîìåò ìë àøåáá äøëäå äðåîà

ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå ,ìëä
íéùòîäââââ,áåúëä øåàéá äæå .úà íé÷åìà øáãéå

äìàä íéøáãä ìëåîò ìà 'ä øáã úéìëú Y
íãàä àåáéù éãëáêé÷åìà 'ä éëðà øîàì,

ñôàå åãáìî ãåò ïéàù æéøëéå ãéîú øîàéù
åúìåæãããã.

ïéòëà"øâä áúë äæ(èé áë éìùî)úðéúð ø÷éò
åîéùéù éãëá àåä ìàøùéì äøåúä

'äá íðåçèéáääää.

היתה שטעות הודו  שהרופאים מפיו  פלט וב'טעות' המשפחה, מבני אחד עמו שוחח  לייבק 'ע, רבי משהקיץ -

על מראה  שהוא כדי תוך – ואמר חסיד אותו  נזדעק הכריתה, את למנוע אפשר היה  ה 'רפואה' פי ועל בידם ,

זי"ע, ה'ינוקא' הקדוש רבינו מפי שמעו אלו  אזניים  גמורה אזניו , אפיקורסות זה איך' זאלט איך, (ÈÙ'ש'וואלט

¯ÓÂ‡ Ì„‡‰ Ì‡- וכיו"ב פלוני , דבר מאתי נמנע היה וכך, כך עושה  הייתי ‚ÂÓ¯‰)אם ˙ÂÒ¯Â˜ÈÙ‡ ÂÊ È¯‰שהכל מאמין אינו  כי ,

בא. כריתה,משמים צריכה אינה זו כעין  שרגל  לכתוב  הם יכולים שלהם, הרפואה' ב 'ספרי לייבקע, ר' ואמר

יתברך הבורא ציווה שכך  הרי אותה, כרתו שאכן  וראיה, כריתה, צריכה היתה וודאי זאת' 'רגל .אך

את ב. אעבוד כיצד בטענה , האדם יבוא שלא וארץ ', שמים  בראתי 'אשר נאמר לא שלכן אומרים , יש

אנכי  הקב"ה  אמר לזה עוונותי, מזוהמת ורפש  בטיט  מלא ואני וארץ' שמים  'בורא והנורא הגדול ה '

נמצא שהאדם ומהיכן לעם , לי להיות לקחתיך הטומאה שערי מ "ט מתוך מצרים, מארץ משם הוצאתיך

ולתורתו . לה' ולהתקרב לבוא בידו 

העבודהג. ועל התורה על בחדרו  ומסוגר סגור ולילה  יומם יושב היה  זי"ע  מקראסנא חיים רבי הרה"ק

'חכמות' עושה שהיה מומחה, גוי קראסנא לעיר הגיע  פעם  העם. המון אל יוצא היה  שלא וכמעט 

החבל על  ופוסע  מהלך והיה האחר, עבר אל הנהר מגדות דק חבל  שקשר מנהון וחד ומשונות, שונות

המחזה את לראות העיר בני העם  כל  ויקהלו ובביטחה. בשלווה  היבשה  על  כמהלך כולו  הנהר מעל  ועובר

יצא  מדוע העם  וייפלא הנורא, המחזה  את לראות הנהר עבר אל  יצא חיים  רבי הרה "ק ואף  הזה , הנורא

אל לשוב הרה "ק פנה  המחזה  גמר אחר המחזה, לראות וטהרה  קדושה  של  אמותיו מד' הקדוש הצדיק

באותו לצפות הנה להגיע הרבי ראה ולמה  מה  על  רבינו  ילמדנו - המשמש שאלו בדרך בהיותם  ביתו ,

עבור  נפשו  את ומסכן מהלך זה  גוי נא, ראה הרבי ויענהו המוות. לבין בינו וכפסע הנהר מעל  המהלך ערל

מענייני  מאומה בדעתו מעלה אינו החבל , גבי על מהלך שהוא שעה  באותה מקום מכל  אך פרנסתו ,

שהרי  עליו , עובר הוא אשר הדק  ובחוט בפסיעותיו ורק  אך שקועים  ומחשבותיו  מעייניו  כל אלא הפרנסה,

הנהר לתוך ויצנח  ימעד מיד וכדו', פרנסתו על לחשוב כמימרא לרגע אף  דעתו  יסיח  Í¯ËˆÈאם ‡Ï ¯·ÎÂ)

(‰Ò�¯ÙÏ וחד חד וכל  הכלכלה, ועל הפרנסה על אנו  כשיוצאים דאף גברא מהאי ללמוד לנו  יש כן כמו .

לביתו, טרף  להביא ערב עד מבוקר לנו טרוד אין בפרנסה העיסוק שבעת  לדעת אנו צריכים מקום מכל

באמונה  פיגול למחשבות  ח"ו ניפול מיד כן  לא שאם עליון , בקל  אם כי ודעתנו מחשבתנו את ,לתלות 

ובנקל . בריווח  הפרנסה לנו תבוא ממנו כי שבשמים, באבינו ולבנו  מוחנו  את לקשר אם  כי לנו  ואין 

זי"עד. מקאז'מיר יחזקאל רבי ¯"‰)הרה"ק  ˙ÂÏÈÙ˙ Ï‡˜ÊÁÈ ˙¯Â˙)לאמר אמר כתוב התורהובתורתך כל 

ש לבו  בכל  שיאמין ליהודי, לו לאמר בכדי נכתבה אחדהקדושה ה' אלוקינו ה' ישראל  .שמע

הלשוןה . כפל את ביאר זצוק"ל  מבריסק  È„)הגרי"ז  ÊÎ ÌÈÏ‰˙),''ה אל  וקוה  לבך ויאמץ  חזק  ה' אל 'קוה
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äæáåéøáã ÷îåò ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä øàéá
ì"æç(à ,ä÷ úáù)úáéú ìòéëðààåäù

ïå÷éøèåðààððéùôëúéáúéä"á÷äù åøàéáå .úéáä

äøåúä ãåîéì é"òù ,äùåã÷ä äøåúá åîöò ñéðëä
ù"áúé àøåáä úà Y 'éùôð àðà'ä úà àöîé
ïåáùçá êøáúé åúàî ìëä éë ,íìåò àìî åãåáëù

(:·Ï ˙ÂÎ¯· 'Ó‚· ‰Ê ÏÚ Â„ÓÚ ¯·Î)ש משלם , לשכרו  יזכה  ה ' אל שהמקווה  היא שהכוונה  אל, וקווה ליבך ויאמץ

ית'.ה' בו ובטחון התקווה  את אצלו  ויגביר לבו  את יאמץ  שהקב"ה ,

ברוב  הוא טרוד תדיר כי שלימה, מנוחתו אין הרי לעשירות שזכה  האדם הנה כי דבריו, את ופירש 

דעתו את הם  מטרידים  תענוגם  עם  בבד בד - הזה עולם קניני שאר בכל וכן ממונו, יאבד שמא חששות

שבעולם דבר אין שהרי כלל , דאגות שום  בלא מהלך הוא הרי הביטחון' ב'מידת המחזיק אך אדם , של

העשירות  מעלת על  בהרבה עולה בהקב"ה הביטחון מידת שמעלת נמצא ובטחונו . מאמונתו  להזיזו  שיכול

להשפיע ליה תסגי לא הרי באמת, בשמו הבוטחים לכל טוב שכר לשלם  הבורא בבוא כן ואם  והדומה ,

פחותהעליהם מעלה היא שהעשירות המצווה, מעצם פחות ששכרם  יימצא אז כי וכדומה  עשירות

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

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

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

ווארט ' גוט א 'ס 'איז ‡Ì˙¯Ó)ואמר ‰·ÂË ‡¯ÓÈÓ) אולי הדבר, הוא שטוב כן, אם לו , ואמר הגרי"ז  אליו  נפנה .

הרבים עסקיך כל  את Í˙Â¯È˘Ú)תפסיק Ì˘Ó˘)...אלא ובטחון, אמונה  מתוך העבודה  ועל התורה על  ותשב ,

מעשה וכדוגמת בהם , מלהאמין רחוק ליבך אך מה 'ווארט', אתה נהנה ואף דברי עם  מסכים הינך אכן,

זצוק"ל . הגר"ח אבי אצל שהיה

צדקה, צרכי עבור מעות לאסוף  הקודש  מארץ  'משולח' בתור שהגיע אחד יהודי על  וסיפר הגרי"ז  ופתח 

כבר  הפסח  חג לקראת מעות, לקבץ  רגליו בכיתות החורף  חדשי כל משך בריסק העיר בגלילות ושהה

החג. לצורכי להם שיהא המעות את לביתו  לשלוח בכדי הדואר בית לעבר פנה נכבד. סכום  איזה  לו היה

מחצית  כל  משך וקיבץ  אסף אשר המעות שכל  בראותו עיניו חשכו המעות, את מכיסו  להוציא משפנה אך

מנהמת  לשאוג והחל  דינו , בבית אז שישב הגר"ח אבי אל  היהודי רץ תיכף  ממנו. נגנבו  האחרונה השנה 

האחרונים, החודשים כל במשך עליו עמל כך שכל  לאחר ממנו , שנעשק  הכסף על וברקים ' ב'קולות לבו

אחד  אליו ניגש הדואר בית אל שהגיע  בשעה  כי הגנב, הוא מי הנראה  ככל  לו  שידוע  וסיפר הוסיף  ואף

שהוריד  ובשעה לקנותו , שבידי הבגד את  למדוד תרצה אולי מרוטים , כה  בגדים עם  תלך מדוע  לו , ואמר

תשוב  שוב מופלג, צדקה  בעל כידוע שהיה הגר"ח, לו  הורה  ממונו . כל את 'נוכל ' אותו גנב בגדו, את

שאף נכבד סכום  לו  והביא שפנה מי אל פנה הגר"ח ואכן ממך, שנגנב כסכום  לך ואתן ימים  כמה  בעוד

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

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

על העליתי ולא בגדו לי למכור שברצונו  סוחר לאותו  להאמין ושוטה פתי שהייתי כך על  אלא הממון,

כאדם שיראה בכדי פנים  מעמיד רק משולח שאותו שהבין הגר"ח  וגזלן... גנב אם  כי שאינו  לחשוב דעתי

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

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

סיים - אתה אף כך הכסף'... עם יהא מה  'אבל - המשולח  שאג מיד לכך... הצריכים  ויתומים אלמנות

אך  בה', הבוטח  אלא אינו  ביותר המאושר שהאדם מסכים שהנך 'אומר' אתה  העשיר, אל  בפנותו הגרי"ז

כספך... על  זה  כהוא חלילה  לוותר מוכן אינך זאת עם  יחד



יתרו - הפרשה ãבאר

åãáìî ãåò ïéàå ÷ã÷åãîêøò ,íééç õôçä éìùî èå÷ìé)

(íëç ãéîìú.

äîìù òâøå òâø ìëù ãò ,äðåîàä éùòî åìãâ
äáéáçå äáåùç äæä íìåòá íãàä úðåîà
'àøæò ïáà'á åðéöî ïëå .ù"áúé àøåáä éðéòá ãàî

(êåøàä ùåøéô)÷åñôä ìò(ã ãé çìùá)íéøöî åòãéå
åììä 'íéøöî' éøäå ,á"ö äøåàëìã ,'ä éðà éë
,àìà .'íéøöî åòãéå' åäîå ,íéá òåáèì úòë íéãîåò
åìà ìò íâå ,íéøöîá åøúåðù íééøöîä ìò éà÷ã

íä íâ ,íúåî íãå÷ íéá íéàöîðäíéøöî åòãéå
.åúåîéù íãå÷ íéòâøä íúåàá - 'ä éðà éë÷åô

ìëäå ,õøàå íéîù úåëøòî àøåáä ããéù äîë éæç
íéçìàð íéøôåë íúåàá 'äá äðåîà øéãçäì éãëá

.ãçà òâøì óà

לנגד יעמוד  ושעה עת  בכל  – עמך  אלוקים ויהי 
יתב"ש  הבורא את עיניו

ïúùøôá(èé çé)éäéå êöòéà ,éìå÷á òîù äúò
êîò íé÷åìàíé÷éãö åøàéáå ,úøåú')

(ùèéååàëòìî ìëéî 'ø ÷"äøä íùá ,åøúé 'úåáàåðãîì ïàëù
- äòù ìëáå úò ìëáù ,íãàì 'äáåè äöò'éäéå

êîò íé÷åìàìëáå íãàä òñåôù òñôå òñô ìëá ,
,åéðéò ãâðì íé÷åìàä úà ãéîòé äðåô àåäù äðéô
úà ÷åã÷ãá ïååëî 'úé àåäå ,åéìò áöéð 'ä éë øåëæéå
åéìò úåàáäå åéúåøå÷ ìëå ,åéúåìåòôå åéùòî ìë

.åúìåæ ñôà éë ,ãáìá 'ä úàî ìëä

ïëåìò ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä íùî íéøîåà
'îâä éøáã(:âé úåëøá)ãçàá êéøàîä ìë'

'åéúåðùå åéîé åì ïéëéøàîêéøàîù éî ìëù
ãçà ì÷á äðåîàáåååååîò äøå÷ù äî ìëáå ,

אתו . יתרו ... 'וישמע  הפרשה בריש  נאמר הקשוכלהנה  וכבר עמו', ולישראל למשה  אלוקים עשה  אשר

'את הוסיף  מדוע  משלכלרבים  בדרך זי"ע חיים החפץ  וביאר עשה'. אשר 'את אמר ולא עשה', אשר

עד  ותמה הרשעים', כל ואת אוהביו כל  את ה' 'שומר דזמרה בפסוקי אומרים הקהל  את ששמע לאחד

אומרים אותם ושמע  התפילה באמצע  נכנס רעהו לאידך, מעליא. לשמירה  רשעים אותם זכו מה על  מאוד

ח "ו, הצדיקים  של  ראשם על כליה  נגזרה  מה  מפני כולו  ונרעש  ישמיד', הרשעים  כל  ואת אוהביו כל 'את

רשע ' עם  צדיק  להמית לך 'חלילה  Î‰)והרי ÁÈ ˙È˘‡¯·),ואמר אחד פיקח  שבא עד הוא,. אמת  דיין  הקב "ה

סיפיה  ועד מרישיה כדבעי הפסוק את קוראים שאינכם מאחר אלא אינם ותמיהותיכם' 'קושיותיכם וכל

הרשע ואת ה ', יאהב הצדיק את בדין, הוא שכן ישמיד', הרשעים כל  ואת אוהביו, כל את ה ' 'שומר -

בחל רק הנכם  מביטים כאשר אך וזהויעניש. ותמיהות. קושיות מיני בכל  אתם סבוכים  הכתוב, של  קו

את יתרו  'וישמע  הפסוק עלכלפירוש רק ולא המאורעות, בכל מתבונן שהיה – אלוקים' עשה  אשר

עשה מה  על הקב"ה, של  הנהגתו על קושיא שום שאין הכיר ומכך בלבד, אחת בשעה  לעיניים  הנראה

הוא. וישר צדיק עוול  ואין אמונה  קל פעלו, תמים שהצור האמין אלא ככה, ה'

איש כל ינהג וכן זרה'... לעבודה  'כומר מלהיות ופסק  עזב כך כי – יתרו  את התורה שיבחה ובזאת

כי  ויבין ישכיל  אלא ח"ו , ולהתייאש  ברוחו ליפול  רואי' 'קצר יהא לא וצוקה , צרה איזו  אליו בבוא יהודי

השלימה . לטובתו  ממעל  משמים  מדויק וסדר בחשבון הכל 

יחידו שבנו  אחר לבו , מר את לפניו ושפך בייסורים  המדוכא אברך נכנס זי"ע מנחם' ה 'פני הרה "ק אל 

נפשו ועתה  ל "ע, חי לכל  חיים ושבק  אנושות חלה  נישואיו, לאחר רבות שנים לו  הנולד נפשו  מחמד

בשנות  הנה  מנחם ', ה'פני לו אמר זו . יקרה  מתנה ממנו  בלקחו  מעמו שואל  אלוקיו ה ' מה  לדעת בשאלתו 

בבאנק  להיות לי הזדמן כולו(·�˜)ילדותי הסכום  את מעניק והוא בידיו גדול  וסכום  נכנס יהודי וראיתי ,

לעצמו נשאר ולא הבאנק  לעובד נתן ורווחיו כספו  כל  שאת עליו  רחמים נתמלאתי מיד דשם , לפקיד

זכה שיהודי שמחתי ביותר, גדול מעות סכום  לו  נתן והפקיד דהו , מאן ניגש  לאחריו  זה , מכל מאומה

הדברים פני אדרבה כי הבנתי אז  או הבנה  לכלל  כשבאתי מספר שנים לאחר אך כך. כל גדולה למתנה 



יתרו - הפרשה äבאר

åéîé åì íéëéøàî éæà ,ä"á÷ä úà äàåø àåä
äáåè äãéîá åéúåðùå.

,ø÷éòäåãçà òâøì åìå äìéìç åúòã çéñé àìù
åæîø äëå .éç ì÷î,å"öøú úðùî äîìù ïéðá)

(íéðáä êåðéçì ùåøã,÷ìîò úîçìîá áåúëä ïåùìá
øùàë äéäå'åãé äùî íéøéøùàëå ,ìàøùé øáâå

åãé çéðé'÷ìîò øáâå(àé æé)÷åã÷ã é"ôò äøåàëìå .
øùàë' - 'åëåôéäå øáã' øîåì åì äéä ,ïåùìäìéôùé

àéä ãéä úãøåäå úìôùä éøäù ,'÷ìîò øáâå åãé
øáâéù éãëáù ,øîåì êéøö àìà .íéãéä úîøä êôéä
çéðéå ,åúòã çéñéù êëá éã ,÷ìîò ìù åçåë å"ç

åéãé úàäîéîùä èéáäìå íîéøäìîêøöð ïéàå)

(à÷ååã íéãé 'úìôùä'ìåéðéò àùéì íãà ìù åúãåáò éë .
éøæò' úòãì Y äøåäè äðåîà êåúî úò ìëá íåøîì
õîàúà íà íâ éë ,'õøàå íéîù äùåò 'ä íòî
éðéîéì åãîòé ìáú éáùåé ìëå úåìåáçúå úåöòá
ïéà êúøæòå êæåò éãòìáî éùôð êåîúìå éðòéùåäì

.áèéîã éìéî ìëá òùååé æàå .äòåùéå äöò

àúéàà"áéøá(äøåúä ìò åùåøéôá)÷åñôä ìò
ïúùøôá(ã-â çé)éë íåùøâ ãçàä íù'øîà

é÷åìà éë øæòéìà ãçàä íùå ,äéøëð õøàá éúééä øâ
áéúë íåùøâ ìù åîù éáâ òåãî á"öå ,'éøæòá éáà

אצל הגון סכום  שהפקיד גדול  'עשיר' הוא הרי עליו, ריחמתי כך כל אשר האיש זה כי הם, הגמור להיפך

השני  ואילו פירות, ופירי פירות רווחים זה  קרן ישא ומעתה – וכדין כדת עיסקא בהיתר הבאנק פקידי

למדתי  מכאן הרבה . בריבית הכסף  את להחזיר נתחייב שמעתה 'לווה ' אלא היה לא רבות מעות שקיבל 

שהוא  לאדם לו כשנראה ולפעמים  האמת, הוא בשר לעיני שנראה מה תמיד שלא - מנחם ' ה 'פני סיים  -

השי"ת  רוצה מה  במחשבות לשקוע  להתחיל  לך אין אתה , כן וכמו  'מרוויח ', אלא אינו  באמת 'מפסיד'

בשר. בעיני זאת רואה  אינך אם ואף  רבות... לך נתן אלא מאומה , ממך לקח לא כי ממך,

חז"ל  אמרו  נפשו , במר ששאלו  אחד ליהודי זי"ע מזוועהיל שלמה רבי הרה "ק אמר �„.)וכבר ˙ÂÎ¯·)

שחי  זה  דהנה המשנה, דברי תמוהים  מאד ומה  הטובה ' על שמברך כשם  הרעה  על  לברך אדם  'חייב

לה '. ולהודות לברך צריך אסון שאירעו  רעהו ורק לברך, צריך אינו  אסון קרהו ולא ובנעימים' 'בטוב

שטר  לו שיתן ממנו מבקש ואחד הכנסת בבית מעות מקבץ כשאדם  שבעולם  בנוהג כי הרה"ק , ענהו 

דאלער עשר אם(„ÏÂ¯)של כי ברשותו  שאין אלא דאלער עשר לו  להעניק  האיש שברצון סימן זה  הרי ,

מורה הדבר הרי חמישים יבקש ואם העשרים , אלו  מתוך דולר עשר לו  שישיב הוא מבקש  כן על  עשרים 

מעמו מבקש הוא כן על  דולר מאה של שטר אם  כי לו שאין ומפאת לצדקה, חמישים  לו לתת שברצונו 

לקח הקב"ה  אם בעניינו, הדבר שכן זי"ע שלומק 'ע ר' והמשיך המאה . שטר את לו יביא והוא חמישים

עליו דייקא כן על עליו. לבוא עתידה וגדולה רבה טובה  כי מורה  זה  הרי כך, כל היקר קרובו  את מעמו

השמים . מן רב שפע  העת בזו  לקבל  עומד הוא רק כי חברךו, ולא להודות

והנאה שמחה  מתמלא הוא מיד 'חמישים ' ממנו  כשמבקשים  נדבות המקבץ שזה  שלומק 'ע ר' הוסיף

(Â„ÈÏ ‰ÓÂ‡Ó Ï·È˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Û‡).מאה של שטר לקבל  הוא עומד שעתה הוא יודע כי 'לברך, האדם על  כך 

טובה  רוב לקבל  שעתיד  הוא רואה כבר כי .בשמחה'

ומיציק ומיצר חרמה, עד רודפו שהיה  דהו  מאן היה זי"ע מגאסטינין מאיר יחיאל  רבי השרף להרה "ק

ונפ זה יהודי חלה לימים  מאד, במאד ההוא לו  לרפואת בעושר תפילות לשפוך השרף והחל  למשכב, ל

ואינו חרפתו  שומע שהרבי מה בשלמא מאד, ויתמהו העם כל  ויראו  לזכותו, תעניות התענה ואף  גברא,

'רודף ' לי שיהיה  השמים  מן עלי נגזר אם  הנה  להם , ענה בעדו, שמים  שערי יקרע  מדוע אבל  ניחא, משיב

יהיו ומה  החדש , הרודף  יהא מי יודע  ומי במקומו , אחר יעמוד הלה  שימות לאחר שאף  פשיטא הרי

לברוח לאדם אפשר אי אכן כי תחבולותיו ... ואת אני מכירו שכבר אחר רודפי זה  שיישאר לי ניחא מעשיו,

עליו . מהנגזר ולהיפטר
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éë'...øâ 'øîàé÷åìà éë' àìà áéúë àì øæòéìàáå
íòôù ,äòù éôì äðååëä 'øîà'ù àìà ,'éøæòá éáà
Y íåùøâ åðá íù úàéø÷ì íòè øîàå äðòð úçà
ìëá øîåà äéä 'éøæòá éáà é÷åìà' ìáà .éúééä øâ éë
àì åúå úçà íòô 'øîà' ÷ø àìå ,äòù ìëáå úò

.åìà úåáùçî íò éç äéä àìà

êëåì"æç éøáãá åøàéáïåùì ìò áñåî .æ ïéøãäðñ)

(æè ãë éìùîá áåúëäòùøå í÷å ÷éãö ìåôé òáù
úçàá ìåôéäðåîàä úãéîá æçåàä ìò éà÷ã .

åîë äðåîàä íù ìò '÷éãö' íùá àø÷ðå ,äîéîúä
åøîàù(.ãë úåëî)ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá'úçà
øîàðùäéçé åúðåîàá ÷éãöòáù' åøîåà åäæå .'

íà óà ,ïåçèéáå äðåîàá ÷éæçîä äæ - '÷éãö ìåôé
øçà äãéøéå äìéôð øçà äìéôðá 'íéîòô òáù' ìåôé
çåëá åì äéäú äîå÷ú Y 'í÷å' ïééãò ,äãéøé
ìåôé òùøå' êà .åùôð éìáçá æåçà àåäù äðåîàä

(äìéôðá)äúåàá òéùøîä øîåìë Y 'úçàúçà-
,äéçé åúðåîàá - ÷éãöä ìù úçà äãîòä äúåàá

çåë åäæå ,åæ åúìéôðî äîå÷ú úåëæ åì ïéàìù ä
äðåîà(íúøôñå ä"ã úåòåáùì íäøáà úéá 'ééò).

אדם של  הצטרכויותיו וכל פרנסתו - פרנסתינו  והכן 
לגרוע ולא  להוסיף אין  השמים מן  לו קצובים 

ïúùøôá(á ë)êé÷ìà 'ä éëðàã"áà áúë .
'éáö õøà' åøôñá áåìâé'æå÷ä"ã àöéå 'øô)

(äøåèôäá'ä éëåðà' ìù 'äùò úåöî' ììëá äðäã ,
èøô ìë ìò úéèøô äçâùäá ïéîàäì Y 'êé÷åìà
åîöòì ìåèéì íìåòá äéøá íåùì øùôà éàù èøôå
ïëìå ,äðùä ùàøá åéìò øæâðù äî úìåæ äîåàî
,ïåáàéúì äøéáò øåáòì åúåà äúôî ø"äöéä øùàë
åì äðúéðå ,ä"øá øáë åì äáåö÷ åæ äàðäù øåëæé
úåðäéìî ÷ôàúé íàå ,åæ äàðä ìá÷ì éúî äøéçáä
äãéîáå áö÷á ùîî åæ äàðä åì äéäé' øåñéàá äá
åîöòì úç÷ì íãàì åì øùôà éà éë ,øúéäá - åæ
ïëå .'ú"éùä ïåöøá àì íà âåðòú åà äàðä íåù
,ä"ø ãòå ä"øî íéáåö÷ä 'íãà ìù åéúåðåæî' ïéðòì
,åúáéðâá úåòî 'çéååøä'ù åì äàøðù 'áðâ' åìéôà
åàìá åéìò øæâð àì íà áåðâì äèéìù åì ïéà úîàá
åéä ùôéè äéä àì íàå .åãéì úåòîä åòéâéù éëä

øúéäá åãéì úåàá úåòî ïúåàææææ.

ïéîàéåéãéá åúñðøôå åéúåéåëøèöä ìëù åáì ìëá
éðø÷î ñðøôîå ïæä àåä ä"á÷äå ,íä íéîù
àìà ,åðùèé àì éàãååáå íéðéë éöéá ãòå íéîàø
àéáäì äçåëá ùé åæ äðåîà íöòå .åëøö éôë åìëìëé

áåè ìëå äñðøô ìù áåè áø òôù íãàìçççç.

äðäååøîà ùøãîá(çìùá ,àîåçðú)ùéù éî ìëù'
éøä ,øçîì ìëåà äî øîåàå íåéä ìëàî åì
åúðåîà ïåøñçù äðååëä úåèùôáå 'äðîà éðè÷î äæ
éìòá êà .'øçîì ìëàé äî' åúâàã íöòá øëéð

הרה"ק ז. אצל שהיה מעשה  לכך יצחק]ומסמיך מתהלך [רבי העני שמשמשו ראה  שפעם זי"ע , מווארקא

באותו בארונו , המעות צרור את והניח נעליים, בעד העיר מנדיבי מעות הרה"ק  אסף קרועים, במנעלים

חקר  איננו שהכסף הרבי הבחין כאשר לעצמו , וגנבו יצרו  עליו  ופחז  הצרורין במעות המשמש  הבחין זמן

'שוטה לו  ואמר מווארקא הרה"ק  לו  קרא מיד הזה, במעל  המשמש שיד לו  נודע  בסוף  הם , היכן ודרש

בהיתר...' המעות אותן לך היו קצת ממתין היית אם  שבעולם ,

ומוכרםח. שדות מבעלי השדה יבול  קונה היה  שלפרנסתו פשוט  יהודי על זי"ע  מלעכוויטש  הרה "ק סיפר

בה', אמונה בעניני בהתלהבות המדרש  בבית שדרש מ'דרשן' שמע הימים באחד שבשוק, בדוכנו 

נצרך אינו  שהמאמין עד הוא ורב גדול ותמימה פשוטה אמונה של  ÍÎ)שכוחה  ÏÎ),פרנסתו עבור להשתדל 

גודל כך פשטותו כגודל  זה יהודי אחריה. לתור שיצטרך מבלי פרנסתו  אליו תבוא האמונה בכוח כי

הוא  יפסיק  והלאה  מהיום כי והודיע  ה 'דרשן', דברי את להם  ויספר הביתה ויבוא בה ', ואמונתו  תמימותו

אחרי  לחזר השוקה  ביציאה אם הסחורה, לקנות השדה  בצאתו  אם – הפרנסה  אחר ולילה  יומם מיגיעתו 

הפרנסה לו שיזמין באלוקיו  ובביטחון תמימה  באמונה  העבודה  ועל התורה על בבית יישאר אלא קונים .
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à÷ééã åðéà åúðåîà ïåøñçù ,øîåì å÷ã÷ã äðåîà
ùéâøî àåäù êëá àìà ,øçîä úâàãáåì ùéù

íåéäïéàù ïéáî äéä ,äîéìù åúðåîà äúééä íà éë ,
ïéà íåéä äæá óàå ,íåìë àìå åìùî åìåìíçì

,ïë íàå .íéîù éãéî åì àá åðåæî ìë àìà ,ìåëàì
.øçîì éì äîå íåéä éì äî

áúåëï"øä:çé ÷"åî 'á÷òé ïéò' ìò 'óñåé õò'á àáåä)

(ù"éòåøîàù ì"æ íäéøáã ìò(íù)íéòáøà'
úá ,úøîåàå úàöåé ìå÷ úá ,ãìåä úøéöé íãå÷ íåé
äî ï"øä øàáîå '...éðåìôì éðåìô äãù ,éðåìôì éðåìô

íãå÷ íåé íéòáøàá øáë äãùä úåãåà äæøëää ïéðò
ïúéì âåäð äéä íéîé íúåàáù àìà .ãìåä úøéöé
'ïúåçî'ä åì áùåé äðäå ,úáä éàåùéðá àéðåãðë äãù
åéàöàö àéùäì áø äë ïåîî åì ïéðî âàåãå åúéáá

(åéúåðåæî ìò ììëá ïëå)íåé íéòáøà øáë ,åøîà äæì ,
úéðåìô äãù' åæéøëä êúáå êðá ìù åúøéöé íãå÷
ìéëùú àì òåãî ...êë ìë âàåã êì äîå 'éðåìôì
àåìîë åìéôà äìéòåî äððéà äâàãäù úòãì

àîéðèèèèàåä àåä ä"á÷äå íéðôìî áö÷ð øáë ìëäå ,
äéåâå äéåâ ìëìå åúñðøô éã ùéàå ùéà ìëì ïúåðä

äøåñçî éãéééé.

איתן  נשאר היהודי אך הטף , לפי לחם  להביא שיצא בו  להפציר החלו ביתו  בני עשה . וכן לביתו , עד

הסחורה את קונה  היה מהם  והחקלאים  שעות, כמה עברו לא השוקה. לצאת אבה  ולא דבק בה  באמונתו 

ובראותם ביושרו , שנודע  מאחר תבואתם  את לו למכור ברצונם  כי באמרם ביתו , דלת על  והתדפקו  הגיעו 

והקונים אחדים  רגעים  עברו  לא הבית, אל הסחורה  מלוא את לו להביא החליטו השוק  אל  מגיע שאינו

עד  לביתו  הפרנסה  באה  וכך מסחורתו, לרכוש  ברצותם  דלתותיו על  להתדפק  החלו  בדוכנו רוכשים  שהיו 

היה לא יהודי אותו  הנה ואמר, מלעכאוויטש הרה"ק  סיים  ולמכור . לקנות לילך שיצטרך בלא ימיו סוף 

לו . רווח  בבוראו  שהאמין כיוון מקום מכל  אך מדין, על  ויושב מעלה  רם איש היה  ולא אשי' רב בר 'מר

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

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

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

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

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

וסיפר י . זי"ע לופיאן אליהו  רבי הגה"צ המשגיח  אל  שפנה חסידים ' ב'כפר בישיבה  אחד בבחור מעשה

המשגיח שאלו  מעות. ולהרוויח  כפיים  ביגיע  לעסוק  המדרש  בית כותלי את לעזוב הוא שחושב לפניו 

בנים לו  יוולדו בישראל  בית ומשיקים  זיווגו, את ה' לו יזמין בקרוב הנה  כי הבחור ענה כן, החליט מדוע 

המשגיח פתח  מעות... לחסוך להתחיל מעתה  כבר הוא רוצה  כן על  לפרנסם, מעות צריך הוא והרי ובנות

ומה בשעטומ "צ נישאים עולם באי כל הלא ואמר, הבחור ענה למז"ט , תינשא שאכן הבטיחך ומי ושאלו,

בעדך  ערב מי – דבריך לפי ואף  המשגיח , הוסיף העת. בבוא אנשא אני שאף  אנכי מאמין מהם , נשתניתי

חלילה המשגיח אותי מקלל וכי קל, בחרון הבחור ענה  כבר כאן ובנות, בבנים להיפקד הלא שתזכה  ,

לי  הניחה ועתה  להיפקד, אנכי אף  שאזכה  אנכי ומאמין קיימא בר זרע  לאדם  לו  שיש עולם של מדרכו 

– ואמר המשגיח נענה  עתה אלה. כל  את לפרנס  בכדי כפיים  ביגיע לעבוד תנוח לצאת דבריך  מתוך 

דאגותיך ויסתרו בצאצאיםדעתך שתיפקד אתה ומאמין אדם , כל  כדרך שתינשא אתה מאמין הנה , כי ,

כל את ומפרנס  הוא שזן כפי פרנסתך את הקב"ה שיחיש  מאמין, אינך אחד בדבר ורק  עולם, של  כדרכו 

העולם ... באי

פסחים  בערבי החמץ על  חשש לעניין המשנה מדברי המליצו  Ë.)וכבר ÌÈÁÒÙ)'חוששין גררהאין  שמא

לעיר, ומעיר לחצר מחצר כן דאם למקום , וממקום לבית מבית סוףחולדה  לדבר שאין אין שלדבר והיינו  ,'
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åøîàì"æ íøîàî ìò éàãåäéã éîéëçúéðòú 'éò)

(:çìëù åîë éë 'éðåæî áéäé ééç áéäéã ïàî'
íãàä ìù 'åééç' úåëéøà ïéðò éáâìù ïéáî úòã øá
åì áö÷ðù éôë ÷åéãá ãçà ìë äéçé úåéøá øàùå
åìéôàå ,'øúåé àìå úåçô òâø àì' Y àéîù ïî

ìåëé åðéà øúåéá ìåãâä øéùòäå ìåãâä êìîä
åà ãçà íåé åìéôà åéúåðùå åéîé ìò åîöòì óéñåäì
íåùì øùôà éàù úòãì åðéìò ïë åîë ,äì÷ äòù
ïééðòá åéìò øæâðä úà úåðùì íìåòáù íãà
óéñåäì íìåòáù é÷ãöè ìë åì åìéòåé àìå ,äñðøôä

עניין  הוא דהכי ודומיא כרת, איסור בו שיש חמץ  ענייני על  כשמדובר אפילו  לחשוש  טעם  אין סוף לו

וכאשר  החודש , לכל  לו אין עדיין זה לשבוע מזונו את ישיג אם  אף  כי - סוף' לדבר 'אין שהרי  הפרנסה,

הפרנסה בעסקי לדאוג חוששין' 'אין כן אם  הבאות, לשנים  מובטח אינו עדיין השנה ולכל החודש לכל ישיג

ובזמנו . בעתו ביומו יום  דבר מזונו לו שיזמין אלוקיו בשם יבטח  אלא

יששכר' ה'בני שהרה"ק  מסופר המדומים, כסף  בקנייני להרבות לאדם מאומה לו יועיל שלא והאמת

לחשב  לבדו , מהם אחד כל עם  וישב בעירו  והמסחר העסקים בעלי הסוחרים  כל  את פעם  קיבץ  זי"ע

אנשי  ולפרנסת למחייתו  הוצאותיו כמה  ומנגד חודש בכל ממסחרו  ורווחיו  הכנסותיו  הן כמה  נפלא בדיוק

לכסות  בכדי כולה השנה  משך בהכנסותיו די אין דאמת שאליבא למסקנא מהם אחד כל  עם והגיע  ביתו .

מודעים שיהיו  מבלי אך השמים שמן אלא זה ואין ההכנסות. על  כמה  פי המרובות ההוצאות כל את

נמצא  כן ואם  טבתא. פרנסתא להם  יחסר לבל ישראל  לבני לדורות שנתנה המן מצנצנת הם נהנים  לכך

משם לא כי לריק, טרחא אם  כי זה  אין ההכרחית, ההשתדלות מידת מכפי יתר טורחים שהם  מה שכל 

הפרנסה . תצמח

שהוא  זי"ע  מרודניק  צבי רבי הרה "ק מאביו  שמע  אותה נפלאה הלצה סיפר זי"ע  חיים ' ה'שפע  הרה"ק 

וצעק הימים  מן ביום אליו פנה  בעיירתו  שהכומר סיפר רב אותו בגלילותיו. אחד רב של מפיו  שמעה

הקב"ה הוריד לאבותיכם הרי כי טובה , כל  לכם  מגיע  שלא אתם  ופושעים חוטאים  יהודים הלא לעברו ,

אלא  זה אין השמים , מן לחם מן מוריד אינו  לכם ואילו  לאכלה , להם והיה  התפרסנו ומזה יומא בכל  מן

הלא  סח, אתה מה  לו , ואמר שחוק  בבת רב אותו ענהו  זו. לטובה ראויים  אינכם  לכך עוונותיכם עבור

ובתוך  ביתו בתוך בהיחבא יורד המן כיום אך השמים , מן לחם  הזה היום עצם עד יורד ויהודי יהודי לכל 

ישראל בני היו  ובמדבר היות כול , לעין המן את להוריד הקב"ה  יכול  היה במדבר ואך האדם, של כיסו 

בראש המן את לנו יוריד לו כיום אך עבר. מכל עליהם ששמרו הכבוד בענני ומוקפים חדא בכנישתא

כי  זו, היא אמיתית והלצה הרבה. הטובה כל  את מעמנו  ותגנבו  הארץ  גויי אתם, תבואו  הלא חוצות כל

בבחינת  הטבע מדרך למעלה הוא הרי ישראל  של  פרנסתם כל  מקום  מכל  בכך, מרגיש  האדם  שאין אף 

המן. אוכלי

המהרש"א דברי לחיך נמתקו Ï‡)ומה  ‰"„ ‡"Á· :‰Î ‡¯˙· ביותר,(··‡ כסף אוהב אחד איש היה  'כי וז "ל

כשבא  והנה שאלתו, מילא והקב"ה 'כסף ', נעשה יהיה בידו הוא בו  שיגע  מה  שבכל  יתברך מהקל  וביקש 

– לחם  לאכוללאכול  מה לו היה ולא כסף  ונעשה ידו בו את נגע צחות בדרך המהרש "א פירש ובזה  .'

הכתוב Ë)מאמר ‰ ˙Ï‰˜) והתבונן בין עתה וזהב. מכסף  לשבוע ניתן לא שאכן כסף ' ישבע  לא כסף 'אוהב

גברא, להאי שאירע  כמו ברעב למות מבלי לאכול  לו שאפשר – בחלקו  לשמוח לאדם  לו יש כמה עד

לו . הנקצב מכפי יותר להשיג יתאווה ואל 

ננעל ראטשילד שהברון דבר ידוע  בא ולא ימים  כמה  ועברו שלו, וזהב' כסף  מ'אוצרות באחד בטעות

ומכאן  מרעב'. מת ביותר הגדול 'העשיר התיבות את כותל  עלי חרט  מבשרו  הקיז אשר ובדם לפיו, מאכל 

הרחמן. אב אבינו  בחסדי תלוי והכל  ומיעוטם, המעות בריבוי כלל תלויים אינם  וטבתו האדם שחיי
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øàùá ïëå .åéìò øæâðù äî ìò úçà äèåøô åìéôà
úåðùì øöåðå àøáð íåùá çë ïéà ,íìåòä éðééðò ìë
úà øéáòäì åúåìãúùä ìëå ,'ä ïåöøî àîéð àåìîë

åãéá çìöú àì äøéæâäåçåëá 'äìéôú'ä éãé ìò ÷øå)

øæâðä úåðùìàéàéàéàé(.

אדם בבין הדברות עשרת  סיום  - לרעך  אשר  וכל
הטובות המידות  הוא העיקר  כי לחברו

ïúùøôá,'êòøì øùà ìëå' úåøáãä úøùò íåéñá
åäæù åðãîìì àáù íé÷éãö åøîàå
äøåúä ìë ìù äúéìëúå úåøáãä úøùò úéìëú
íãà ïéá âäðúéå ,åéúåãéî íãàä øäèéù - äìåë

áåèäå øùéä êøãá åøáçìòåãéä é"ôò åôéñåäù ùé)

æîøì ,úåøáãä úøùòá úåéúåà â"éøú ùéù (â"îñä úîã÷ä)

úéìëú åäæ éë 'êòøì øùà ìëå' åîúç äæìå ,úååöîä â"éøú ìò

(äååöîäå äøåúä.

úåàøåðïé÷ñéã ì"éøäî ÷"äâä ìù åúøåúá åðàöî
ò"éæ(øîàå ä"ãá çìùá ú"äò ì"éøäîá àáåä)

áåúëä ìò äðä éë .íøéáàå ïúã úåãåà(â ,ãé)øîàå'
íåâøúáå ,'õøàá íä íéëåáð ìàøùé éðáì äòøô
ìàøùé éðáî åìà íééðùì äòøô øîàå øàáî ïúðåé
ìë ãåòá ,íøéáàå ïúã Y íéøöî õøàá åøàùðù
äë íà ,àìôé äøåàëìå .íùî åàöé øáë íäéçà
òåãî ,íéøöîî úàöì åöø àìù íúåòùøá åâéìôä
éîé úùåìùá ìàøùé éðáî íéòùøä øàùë åúî àì

àá úùøôá ùøãîä ïåùìëå ,äìéôàä(ø"åîù).ì"æå

íéòùåô åéäù éôì ,íäéìò àéáä äîì êùåç'
øîà ,íéøöîî úàöì íéöåø åéä àìù ìàøùéá
åøîàé àéñäøôá äëî íäéìò àéáà íà ä"á÷ä
êëì ,íäéìò øáò êë åéìò øáòù íùë ,íéøöîä
íøéáàå ïúãì íäì äãîò úåëæ äîå .'äìôàá åúî
òåãéù äîá øúåé ìãâú äàéìôä .íééçä ïéá åøàùðù
íéä úà íä íøåáò òø÷å ñð íäì äùò ä"á÷äù
.äæë ìåãâ ñðì íîöò éðôá åëæ êàéäå úéðùá

íéã÷îåúåîù úùøôá áåúëä úà àéáäì(ã ä)

äòøô äðéîù ìàøùé éðá éøèåù ìò
åîééñéù ìàøùé éðá íäéçà ìò åç÷ôéù åúåòùøá
àìùîå ,íéðáì ïåáììå ù÷ ùùå÷ì íúëàìî úà
ìàøùé éðá éøèåùå íúñëî úà ìàøùé éðá åîééñ
úà åîééñ àìù äî ìò íäéçà úà úåëäì åöø àì
éðá éøèåùá íéëî íéøöîä íéùâåðä åéä äëàìîä

ùøãîá àúéàå .úåöøîð úåëî ìàøùé(àë-ë ä ø"åîù)

åâôñ íä óàå ,íéøèåùä íúåàî åéä íøéáàå ïúãù
íäéçà úà åëéä àìù êë ìò úåöøîð úåëî
äùîì íøéáàå ïúã åøîà ïë ìòù ç"åéøã äéîùî íù àúéàãëå)

úåù÷ä úåëîä áåø úîçî éë 'åðçéø úà íúùàáä äîì' ïøäàå

(íçéø ùéàáä åìáñù,ä"á÷ä øîà ïë ìò .ïëåîù éãåäé
àìù éãëá ìëäå ,úåöøîð úåëî ìåáñì äéä
çåë ïéà ,àåä øåîâ òùø íà óà ,éãåäé úåëäì
éìåùçð ãéá àìå åâøäì äìéôà éîé úùåìù ãéá

åòéáèäì íéîäêãîìì .äìà úåúéîî ìöðéäì åëæå ,

איזהיא . לקבל  להתייצב עליו היום  שלמחרת הרופא מבית הודיעוהו  הלילות שבאחת אחד באברך מעשה

כל אין לרש כי האברך, של  עיניו חשכו כסף. שקל  מאות לחמש עולה  הטיפול  שווי רפואי, טיפול

קשים היו שיסוריו מאחר הטיפול את לדחות שייך היה לא לאידך, אדמתינו ... לא ואף גוויתינו אם בלתי

שבשמים, לאבינו רחמים אבקש  בה ערבית, תפילת להתפלל אלך – ביתו  לבני אמר ערב לעת מנשוא.

שקל מאות חמש  בבית שנמצאו  לו והראו  – ובצהלה בשמחה פניו  את הבית בני קבלו מתפילתו  משחזר

בני  החליטו  ערבית, לתפילת משיצא היה, כך שהיה  ומעשה  היום. למחרת לרופא עבורו מוכנים והינם 

ישן  סדין לאיזה הגיעו ה'סדר' ובתוך הבית, את נסדר הפחות לכל  הבה  כך, כל ירוד המצב אם – הבית

משמש היה  סדין שאותו הדבר ונתברר המעות. נפלו  כפליו  ומבין אדם, יד בו  נגעה לא ועידנים  עידן שמזה

הללו שקלים  מאות וחמש לשימוש, באו כבר שם  שהיו המעות וכל נדוניתם. למתנות כ 'מסתור' להם 

באמרו, המעשה, דבר מפרסם  זה אברך משים. מבלי שם היו נשארו  כבר המעות כי השמים מן  הראוני

המעות ... את לראות  עיני את  ה' פקח ובזה לתפילה שהוצרכתי אלא מועד .... מבעוד עבורי מוכנים



יתרו - הפרשה éבאר

úìåæá úåáùçúää ìù çåëä àåä íøå ìåãâ äîë
.íãà ìù åééçá ìåãâ ø÷éò àåä äæå ,åì äâàãäå

åðéöîåúåáåè úåãéî ìù ïçáùá íéøáãáéáéáéáéåðéáø'á ,
ïúùøôá 'ééçá(àë çé)äîë äàøå àá .ì"æå

íé÷éãöä åçáúùð àìù ,úåãéîä úåìòî ìãåâå çë
íúìåæå á÷òéå íäøáàå çð ïåâë äøåúá íéàéáðäå
éøàúá íà éë ,úòãäå äðåáúä äîëçä éøàúá

çðá øîàð .úåãéîä(è å úéùàøá)íéîú ÷éãö ùéà'
íäøáàá øîàðå ,'äéä(à æé íù)á÷òéáå ,íéîú äéäå

(æë äë íù)äùîá ïëå ,íú ùéà(â áé øáãîá)åéðò
.ãàîàìà äîëçä ø÷éò ïéà éë úåøåäì äæ ìëå

úåãéîä øùåéâéâéâéâé,éøôä àìà ø÷éò ïìéàä ïéàù íùë ,
ì"æø åùøã ïëå(òúú 'éñ íéìéäú éðåòîù èå÷ìé)ìëù'

'íäéùåò ìëì áåè(é àé÷ íéìéäú)àì íäéãîåì ìëì ,
ç÷ì óéñåéå íãà äàøéå .íäéùåò ìëì àìà øîàð

המדרשיב. לבית אדם ממהר שאם לכם דעו  לחסידיו, פעם  אמר זי"ע  מקאזמיר יחזקאל  רבי הרה"ק 

לפניו לשפוך ורוצה יהודי אליו ניגש הליכתו כדי ותוך הכיפורים , יום בערב נדרי כל ולומר להתפלל 

היהודי  בעד מלעצור לו  חלילה  ישיחנה; איש בלב דאגה  ולקיים  אותו הפוקדות צרותיו על  לבו  כאב את

ותשובה שלימה, תשובה הרי הוא הקדוש  יום  ומהות נדרי כל מהות כל הלא כי נדרי. לכל למהר בכדי

האדם . כל זה כי בהידור... כמוך לרעך ואהבת לקיים היא, מה

האדם ' אל  האדם  לב כן פנים אל  הפנים 'כמים הכתוב את ביארו  זו  ËÈ)בדרך ÊÎ ÈÏ˘Ó)שהרוצה שכמו  .

לקיים בכדי - האדם אל האדם  לב כך המים . גבי מעל להתכופף  עליו  במים, נשקפת דמותו  את לראות

עליו . להתנשא ולא הזולת אל  רעים באהבת להתכופף יש כראוי כמוך' לרעך 'ואהבת

מרבהיג. והיה אחד, במקום  וגדולה תורה לו שהיה חשוב יהודי קראקא בעיר התגורר הב"ח  של  בימיו

אשר  המעשה  את לידע צדקה בענייני הב"ח עם ללמוד קביעות לו  היתה  כן לצדקה, מעותיו  לפזר

שנים מזה שהנה לחיו , על  כשדמעתו לו וסיפר הב"ח  אל יהודי הגיע  הימים באחד אלו . בהלכות יעשה 

הקרעטשמע  את לחכור נוהג ‰ÈÊÓ‚‰)רבות ˙È·),גבולו להסיג ורוצה אחר איש בא עתה  אך בעיר, מהפריץ 

תתמוטט זה  ידי ועל  המזיגה , בית את הפריץ  לו  ישכיר וממילא השכירות דמי על לפריץ  שיוסיף ידי על

הפריץ בית אל  שילך בשמו לו  שיאמר זה  לעשיר הב"ח שלחו פרנסתו. לטובה(‰Â¯ÈÎÓ)מקור אצלו ויפעל

המוזג. אותו בעד

לבית  עתה ליגש  בידו זמנו שאין התנצל  השליחות דבר את העשיר מששמע  העשיר, לבית המוזג מיהר

לאחר  תיכף  כי נאמנה והבטיחו בלייפציג, היריד לקראת עניניו  לסדר עתה  מוכרח  שהוא מאחר הפריץ ,

עיניו לנגד עמדה שצרתו היהודי אך המבוקש. העניין את ויסדר הפריץ  בית אל  ילך מלייפציג שיחזור

של מזונותיו 'כל  אמונה בדברי לפייסו  העשיר החל  בהקדם, הפריץ  אל לילך שיחיש בו  להפציר הרבה

חז "ל מאמר לפניו  המתיק  ואף  ר"ה ', עד השנה  מראש  לו קצובין ÁÏ:)אדם ‡ÓÂÈ) שמוכן במה נוגע  אדם 'אין

לביתו . המוזג פנה ברירה בלית נימא', כמלא לחבירו 

והמשיכה יוצלח , ולא בטלן אלא שאינו ביתו  בני בו  גערו  האלו , הדברים כל  סיפר לביתו, בהגיעו אך

המזיגה בית את להעביר הפריץ  יתרצה שמא מהיריד העשיר שיחזור עד בינתיים  יהא מה יודע שמי לקונן

את  שמר העשיר אך מהיריד, העשיר שחזר עד הימים אותם כל  והטרוניות הטענות רבו וככה מחזקתנו ,

הצד  על  העניין את וסידר הפריץ, ארמון אל מיהר בביתו לנוח פנה טרם מהיריד בחזרתו  ותיכף  הבטחתו

יהודי. אותו של בידו המזיגה בית נשאר ואכן טוב, היותר

- בדינו  נעשה מה  לו וסיפר בחלומו, הב"ח אל נגלה  זמן ואחר עולמו , לבית עשיר אותו הלך לימים 

עדן  בגן לו התבצר כבוד של  ומקום פעלו, פי על  מאוד הרבה  ששכרו פסקו מעלה של הדין בית שחברי

לו נתן ולא בפניו מלאך לו נעמד העדן גן אל להיכנס  בבואו אך והחסידים . הצדיקים  עם  יחד פנימה 



יתרו - הפרשה àéבאר

åéúåãéî úà øùééì øäæéäì íãàä ìò äîë ãò
ùéà øòöì àìù øúåéá øäæéäìå ,íòåð éëøãá êìäìå

åøéáç úàãéãéãéãé.

àúéà'îâá(:àé÷ úåáåúë)íéðéù ïéáìîä áåè'
éìòá åøàéáå ,'áìç åä÷ùîî øúåé åøéáçì
ä÷ùî øéëæäì íðåùìá ì"æç å÷ééãù íòèä øñåîä
àìà ,áìçä ïî øúåé áåùçä ïéé åà íéî àìå áìç
äååøî àåäù ãáìîù áìçá åá ùé úãçåéî äìòîù

åøîàù åäæå ,áòøá òéáùîå ïéæî íâ åäéøä ,ïåàîöä
øúåé'áìç åä÷ùîî÷åæéç éøáãá åîò áéèééù ,'

çë åì àäé íãé ìòù Y åùôð úà íéðéæîä ãåãéòå
åøîà àã ïåâë ìò ,åééù÷áå åìáñá ãåîòìáåè

åøéáçì íéðéù ïéáìîäåèåèåèåè.

ïéòëå,ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øîàù äî
é"ùøá àúéàã(à çé),åøúéì åéä úåîù 'æù

úçà äùøô øúéù íù ìò ,'øúé' àåä ïäî ãçàå

כאשר  הרבה מהמצווה  שנברא הטוב המלאך הוא כי המלאך ענהו אתה , מי העשיר שאלו ולבוא, להיכנס

הזמן  בעבור עדן, גן בשערי להיכנס  מניחך אינני אמנם הפריץ , אצל עבורו  והשתדל  מוזג אותו לישע נחלץ 

התחנונים כל לו  הועילו  ולא מחמתך, המוזג בבית והמריבה  המהומה רבתה ובינתיים מלעזרו, שנתעכבת

עדן, לגן עתה יוליכוהו  שוודאי האחרון' 'פסק ונפסק מעלה ... של דין לבית הדין שחזר עד המלאך, בפני

מהיריד, לחזרתו  עליו  להמתין המוזג הוצרך אשר הימים  כמספר עדן גן בשערי להמתין שיצטרך אלא

רבים, ושנים  כחודשים בעיני נדמה  הדבר היה כי אדע זאת אך אדע, לא שם  עמדתי זמן כמה  והנה 

ומצפה ... עומד ואני משם העולה הטוב והריח הנצח בתענוגי מתענגים הצדיקים את בראותי

להיזהר  יש כמה עד ללמדם כולו, המעשה  את להם וסיפר העיר בני כל את הב"ח כינס  היום באותו

כי  שהיא, ואופן דרך בכל  חסדים וגמילות לזולת, עשיה של  הזדמנות כל  להחמיץ  ולא להתעצל שלא

תחמיצנה '. אל  לידך הבאה  'מצוה

המדרש,יד. בבית בשבת ה'מפטיר' עליית את קנה  הקהילה מבני שאחד מהקהילות, באחת מעשה

צדקותם  שברוב 'צדיקים' כמה  היו Â¯È·ÁÏ')בביהמ"ד Ì„‡ ÔÈ·'· Ì˙ÂÚ˘¯Â) שאברך הראוי מן שאינו  החליטו

Î"Î)זה  ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÎ ÚÂ„È Â�È‡˘)קודם ושילחו מיהרו  היה, כהן זה וקונה  היות – תחבולה  עשו  ל 'מפטיר', יעלה

יכול היה  לא וכבר ראשון לעלות הלה הוכרח וממילא המדרש, מבית הכהנים כל  את התורה' 'קריאת

קיבל לא זה 'קונה ' הרי כי העלייה, דמי את לשלם  מי על השאלה  נתעוררה מעשה לאחר למפטיר. לעלות

לעשות, מה  כדת לשאלו ירושלים  בעיה "ק הדור  מגדולי לאחד הללו  מה'צדיקים' כמה  וילכו  עלייתו, את

ענטפערן' נישט איך וויל שאלות רשעות'דיגע  אזאלכע  'אויף בלשונו , זהיר שהיה וצדיק  גאון אותו  להם  ענה

(˙Â�ÚÏ ‰ˆÂ¯ È�È‡ ‡„ ÔÂ‚Î ˙ÂÚ˘¯ Ï˘ ˙ÂÏ‡˘ ÏÚ) נפשות עסקי על  הרי הנה, באתם ממונות שאלת על  'וכי כאומר, ,

כאן... שפכתם  יהודי דם  כי - דנים ' אתם 

שבענייני  זי"ע 'הינוקא' דאבוה  משמיה אומר הי"ד זי"ע  מקארלין אלימלך אברהם רבי הרה"ק  היה  וכבר

לאחר  'אחד', כמספר זאת יחשיב טובות מידות בעל  שהוא כשישמע 'חתן', אודות כשמבררים  שידוכין

ל 'עשר' יעלו ויחדיו  אחת הספרה לצד אפס מספר יוסיף המדובר על שישמע  נוספת מעלה  כל  על  מכן

(ÔÈÓÈÓ ÒÙ‡Â Ï‡Ó˘Ó „Á‡ 'ÒÓ)ישמע אם אך וכו', למאה  מספרו ויתעלה אפס עוד יוסיף ומעלה  מעלה  בכל  וכך ,

כי  מידי', שווה 'לא שמשמעו 'אפס ' רק בידו שעלה  נמצא טובות' 'מידות מעלת בלא אחרות מעלות רק 

האדם . לו שיבור הישרה הדרך היא והיא טובות, מידות הוא האדם עיקר

יותר טו . שיניים המלבין גדול  מדוע הי"ד, קרישעוווסקי ישעי' רבי הקד' במאמרם ביאר נעימה אמירה 

כי חלב, בשר מהמשקהו  אכילת אחר עומד שהוא פעמים  שהרי – עת בכל  לשתיה ניתן אינו  החלב

אמנם שעות. כששה עד חלב להשקותו  ובכלגדולוא"א לו, נצרכים  עת שבכל  שינים המלבין הוא מזה 

ומסייע . מועיל הוא וזמן עת



יתרו - הפרשה áéבאר

øåàéá êéøö äøåàëìå .äæçú äúàå Y äøåúá
íé÷åñô äîë åøëæð øáëù äàøé íéáåúëá ïééòîäã

øîàù íãå÷ åøúé éøáãîäìéçúáù ,'äæçú äúàå'
øîàð(æ çé)øáãä áåè àì åéìà äùî ïúåç øîàéå'

ïìäì ÷øå ,'äùåò äúà øùà(àë)äúàå øîàð
Y äçëåäå øñåî éøáãù äéàø ïàëî àìà ,äæçú
íðéà 'äùåò äúà øùà øáãä áåè àì' åäòøì øîåì
úåáéùçä ø÷éò àìà ,'äøåúá úçà äùøô' ììëá

àåäåúøæòáùòîáå äáåè äöòá åäòøìæèæèæèæè.

האדם חשיבות  עיקר  – האלוקים  שם  אשר הערפל 
המלחמה ובקשרי  בנסיונות בעמידה תלויה

é"ùøá,àáå òîù äòåîù äî' ,äùøôä úìéçúá
åøàéáå ,'÷ìîò úîçìîå óåñ íé úòéø÷

íé÷éãö(íéôåö íééúîø)òîù äòåîù åæéà - äðååëäù
éðáî úåéäì åçåëá ùéù ùéâøäå ïéáä äðîîù åøúé
äìåë äøåúä ìë íåé÷á ãåîòì ìëåéùå ,ìàøùé

å óåñ íé úòéø÷ òîùù àìà ,äéúååöîåúîçìî
÷ìîòìë àìà øöéä ìò ïåçöðá ä"á÷ä õôç ïéàù ,

,åá äîçìîä àåä åðåöøàåä úåãäéä ãåñé ìëå
òøä øöéä íò úéãéîúä äîçìîä,øîà ïë ìò ,

ãåîò ìëåà éðà óà ,äìåë äøåúä ø÷éò äæ íà
,éøöé íò íçìéäì ,ìàøùé éðáî ÷ìçë äðîð úåéäì
éçåëá ùé íå÷î ìëî ,åçöðì çë éá ïéà íà óàù

äîçìîä éøù÷á ãåîòìæéæéæéæé.

÷"äøäò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä(òîùéå ä"ã ïúùøôá)

èå÷ð äæ ììëã ,åìà é"ùø éøáã øàáî
íâ åãéá ùé ÷åîò ÷åîò ìåôéì åãéáù éî ìë ,êãéá
íéìåãâ àîòè éàäîå ,äìòî äìòî ìéôòäì çë

úøùä éëàìîî ìàøùé(.âö ïéøãäðñ),øîåçä ãöî éë
íâ ùé àìéîî ,äèî äèî å"ç ìåôéì íãéá íäáù

ìåáâå øåòéù àìì úåìòúäì íãéá ïëë"àùî)

íäá êééù ïéà ïëìå [.èô úáù] òøä øöé íäì ïéà íéëàìîä

('íéãîåò' íä íééåø÷ ïëìå ,íäá ïéà 'äéìò' óà ë"à ,'äìéôð'.
åìòù ìàøùé ìù íúìåãâ úà äàøù åøúé äðäå
êéàä äàø óàå 'óåñ íé úòéø÷'á õ÷ àìì åìòúäå
êø÷ øùà Y '÷ìîò úîçìî'á åìôð ïëî øçàì

êøãá(íù é"ùø äàîåè ïåùì)íéìùçðä ìë êá áðæéå
êéøçà(çé äë íéøáã)éðá íéøîåà äúòù ïéáä ,

ïë ìò ,øåòéù àìì áåù úåìòúäìå úåìòì ìàøùé
ùåã÷ íò åéðáå äðéëùä ìöá óôåúñäì àåáì øäéî

.äøåúä ìá÷ìå

êëåïúùøôá ò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä øàéá
áéúëã(ã èé)íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå

éìà íëúà àéáàåùøéô ïúðåé íåâøúáå ,íâøåúî)

(ùãå÷ä ïåùììíëúà éúéìòä íéøöîî íëúåéäá ãåò'
ùã÷îäå ùãå÷ä íå÷î ìà íúàáå ,íéøùð éôðë ìò
íëúà éúáø÷ä íùîå ,çñôä ïáø÷ úà íù êåøòì
,äåîúì ùé äøåàëìå .'äùåã÷ä äøåúä úà ìá÷ì

נאמרטז. שהנה  מפרשתן הנלמד החינוך בדרכי גדול יסוד להביא יש גררא ‚-„)ואגב ÁÈ)גרשםהאחד'שם

ושם הכבשהאחדוגו' 'את תורה שאמרה  וכמו  אליעזר', השני 'ושם  לומר צריך היה  ולכאורה אליעזר',

ה'בנים ' אבל  ושני, אחד יש אכן ש'כבש' אלא, הערביים', בין תעשה  השני הכבש ואת בבוקר תעשה אחד

עצמו . בפני וערך שליחות יש  אחד דלכל  ומיוחד, יחיד כבן ואחד אחד כל האב בעיני להיות צריכים 

השאר.יז. את לו  ישלים  הקב"ה אזי כן יעשה  ואם כוחותיו , לפי שיעשה  אלא מהאדם מבקש  הקב"ה ואין

בטעקס"י נוהג לפרנסתו אשר ושלם, ירא אחד יהודי מתגורר ברק בבני כאן שנים(È�ÂÓ˙)שהנה לפני ,

מלימוד  מונעתו  הפרנסה  טרדת כי בפניו  התאונן הנסיעה כדי תוך זי"ע , ה'סטייפלער' הגה"ק  את והסיע  זכה 

אחד, תורה  לשיעור אפילו  הולך אינו  כבר ערב ועד מבוקר היום  כל עמל שהוא לאחר  כי באמרו התורה ,

תלך  שבאם יהודי, לך דע הגה"ק  לו  אמר שינה . תחטפנו מקומו על כשיתיישב מיד ממילא כי ביודעו 

שהיית  כמו  משלם  שכרך את תקבל ותירדם , עיניך שמורות יעצמו  אם  אפילו אזי היום , בערוב לשיעור

כולו, השיעור כל את השאר שומע ואת יכולתו, כפי אם כי שיעשה מאדם דורשים אין  משמיא כי

הבורא  לך .משלים
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úéáä øä ìò íéìùåøéá íäéìâøá åãîò øáë íà
áåù íäá íéé÷ì äîéøöî ä"á÷ä íøéæçä òåãî
íéáùåé úåéäì íù íøéàùä àìå ,'íéøöî úàéöé'
úìá÷á Y úåçåðî éî ìò ùáãå áìç úáæ õøàá

.ìàøùé õøàá äøåúä

àìàéàå ,äøåú ìù äëøã àéä êë àì éë ,ïàëî
.úçðå äáåù êåúî 'äøåúä úà ìá÷'ì øùôà
íééåàø åéä êøãä çøåèå äáøä íúòéâé éãé ìò ÷ø
øäá äìòî äìòî úåìòì ,äøåúä úà âéùäìå ìá÷ì

åùã÷ íå÷îá íå÷ìå 'äçéçéçéçé.

בחור יח. כתיקונם . בימים מאשר יותר עוד להשיג האדם יכול קשים , ומצבים  זמנים באותם ואדרבה,

ומכשולות  רבים  בקשיים נתקל שפנה מקום ולכל העליה, בסולם מקשיים בחייו  מרורות שסבל  יתום

המוצאים האלה הקשיים  כל על נפשו במר לפניו  ובכה זי"ע מנחם' ה'פני הרה "ק אל  נכנס  ספור, לאין

כאילו מרגיש הוא שהרי לאמר והתבטא בעולמו, ובודד יתום להיותו  בנוסף זאת שעה, ובכל עת בכל  אותו

ובמנוחה . כרגיל  בהם  לנסוע  יכול ואינו  חייו  באופני מכשולות מלעילא לו  ומכניסים 

למקום, ממקום  האדם בני נוסעים  שבו רגיל רכב יש  בעולם. ישנם  רכב כלי שני הנה  ואמר, הרבי נענה

מבלי  גדולה במהירות נוסע הפשוט שהרכב בעוד והנה  מלחמה . לעתות רכב כלי שהוא הטאנק  את ויש

הברזל בשרשראות נעוץ  הדבר סיבת כך, כל בדרכו למהר יכול  ואינו לאטו נוסע  שהטאנק  הרי קושי, כל

אך  כובדם . מחמת המהירה  הנסיעה  את מעמו המונעים אלה  הם הטאנק , אופני על החגורים  הכבדים 

בכך  די לא הטאנק ואילו כלל, ממקומו  לזוז הרגיל לרכב אפשר אי וטרשים  הרים  במקום גיסא מאידך

נפשו כאוות ולנסוע  ובתים  סלעים לשבר אף  בכוחו  יש אלא שהוא, מקום בכל  ליסע יכול הוא שהרי

הכבדות  השרשראות אלא עבור אלא לו  אין זה  גדול כוח  ואף  בדרכו , הבא כל  את הוא רומס כשבדרכו

הכל . את ורומסות השוברות

נותנים ואינם  בדרכך הנערמים הקשיים אלו דיקא כי לבחור, בעידודו מנחם  הפני סיים כן, אתה אף 

כוחות  כל את ולנתץ לשבור בידך רב כוח לך המביאים אלה  הם דיקא ובמהירות, בקלילות להמשיך לך

בעדי  ולגדול לצמוח האדם יכול הקושי מתוך דיקא כי לשער. שאין באופן אלוקים  בקרבת ולהתעלות הרע

אגרא. צערא ולפום  עדיים ,

כסדרם תמידים נותנים היו והם זי"ע, מדזיקוב ישועה' ה'עטרת להרה"ק  לו היו ועשירים רבים חסידים 

'קוויטלעך' עם  אליו בהכנסם  גדולים  „¯ÈÓÁ')'פדיונות' ˙Â‡˜˙Ù)זי"ע נועם' ה 'אמרי הרה"ק  מאביו  בשונה  ,

זי"ע מדזיקוב אליעזר רבי הרה "ק Ú"ÈÊ)וזקינו  ıÈ˘Ù‡¯Ó ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�·)המפזרים נגידים  חסידים להם  היו  שלא

ברחוב  שעמד לקבצן במשל פיו  פתח  כך, על ישועה' ה 'עטרת נשאל פעם מרודה. בעניות חיים והיו מהונם,

אנשים של  גדולה  התקהלות לראות הוא נוכח והנה  ושבים, העוברים  נדבות לקבץ  ידו ופשט  ווינא העיר

יהיה קלה  שעה  בעוד כי הקהל  לו ענו  עושה ', זו מה 'לשמחה  העני שאל בנין, איזה פתח  על הצובאים 

'הצגה ' ההיכל  לזכות (˘ÏÈÙ)בתוך חסדו ' יקר 'מה העני שאל נדבות, מקבץ  שקבצן היאך יראו ראו  וב'שפיל ' ,

אמיתי' 'קבצן – לפניכם עומד אנכי הנה  מאד, עד הקבצן ויתמה 'רובל ', ענהו  קדישא, היכלא בהאי להכנס

אינו אכן אמיתי קבצן אה, הקהל, לו  השיבו פרוטה '... מ'שווה יותר לי תעניקו  לא ומדוע מדומה , ולא

לראות  היא והחכמה  ה'קונץ ' כל כי ותקילין', 'טבין נשלם  ה 'שפיל' זה על  אמנם  מועטות, פרוטות אלא שוה 

משלם . שכרו שיטול  הוא ובדין קבצן, הוא כאילו עצמו  עושה קבצן שאינו מי את

צדיקים היו  הקדושים  אבותי הנה  ואמר, קדשו בענוות ישועה' ה 'עטרת סיים לדידן, בנוגע נמי כך

כסף מקבל שאני מה  אך האמיתי, ה'קבצן' דוגמת – מעטות פרוטות 'פדיונותיהם' היו כן על  אמיתיים

צדיק . של  'שפיל ' כעושה אלא שאיני מאחר לרוב

– לענייננו הדברים בוראו,ועומק את  לעבוד ראוי במצב  שאינו בנפשו מרגיש שהאדם בעת  דאדרבה
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,øúåéáåò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîåà äéäúøåú)

(äùîå ä"ã úåáàäùîå' äøåú äøîà éë
'ìôøò' úáéú ,'íé÷åìàä íù øùà ìôøòä ìà ùâéð
,äðååëäå ,äãéòîå äìéôð åðééä 'ìàô-ôàøà' ïå÷éøèåð
ïéáäìå úòãì íãàä ìò äãéøéäå äìéôðä úòá óàù

íé÷åìàä íù øùà,íé÷åìàä àåä 'íù' äáøãà éë ,
.øúåéå øúåé úåìòúäì åì øùôà åúìéôð êåúî éë

אל וירוץ רבים  חשבונות  יעזוב – אדם ירוץ לעולם 
ה '

ùéøáäùøôä(à çé)äî' ,é"ùøáå ,'åøúé òîùéå'
úîçìîå óåñ íé úòéø÷ ,àáå òîù äòåîù
íåìù øùä ÷"äøä äù÷ä úåéùå÷ 'â ,'÷ìîò
äòåîù äî é"ùø äù÷äù åäî .'à ,ò"éæ àæìòáî
åøúé òîùéå' àåä ùøåôî àø÷î àìäå ,àáå òîù
éë åîò ìàøùéìå äùîì íé÷åìà äùò øùà ìë úà
é"ùø áúë òåãî .'á .'íéøöîî ìàøùé úà 'ä àéöåä

òîù äòåîù äî'àáååøîåàá éã äéä äøåàëìù ,'
'òîù äòåîù äî'(åøúé 'òîùéå' àìà áéúë àì àø÷áã).

øçà '÷ìîò úîçìî' úà é"ùø óéñåä òåãî .'â
íéøöî úàéöé øáã ìò òîùù áåúëäî äàøðù

.àì åúå íéä úòéø÷å

øàáîåáåúëä íã÷äá ,'íåìù øù'ä(ä ÷åñô)

ïéãî ïäë äéä åøúé àìäå ,'åøúé àåáéå'
àáå åéìåìéâ úà áæòå ,íéìéìà úãåáòì úøùî
Y êëá äî ìù øáã äæ ïéà éøäå ,ìàøùé äðçîì
äéä ïë íà ,êë ìë àùéðå íø ãé÷ôúå ãîòî áåæòì

' øîåì êéøöàöéåäøåî 'àöéå'ù àìà ,'àåáéå åøúé
äðîð úåððåáúä êåúîå ,åúòãá êìîðù íãàä ìò
,øçà íå÷îì êìéì åîå÷îî úàöìå áåæòì øîâå
íàä úåáùçî áåùçì ïðåáúäì ãîò àì åøúé íðîà

ìà íúäì àëäî úàöì Y úåùòì øáãä ïåëðå éåàø
åäæå .ìàøùéì øáçúäì úåáäìúäá õø àìà ,äùî

ì"ø ,'àáå òîù äòåîù äî' é"ùø äù÷ä øùàéäî
äòåîùääøåáâá øæàðù ãò åáéì úà äáéäìä øùà

óëéú àìà úåððåáúä ìë àìì åì øùà ìë úà áæòå
àúààáåúîçìîå óåñ íé úòéø÷' é"ùø øàéáå .

íéîò åòîù' óåñ íé úòéø÷ úòùá äðäù ,'÷ìîò
íìåà ,úåîåàä ìë ìò íéãåäéä ãçô ìôðå 'ïåæâøé
,äððöì éãëá úçúåøä éèáîàä êåúì õô÷ ÷ìîò
õø ÷ìîòù ùøãîá øàåáî àìà ,ãáìá åæ àìå
øöò àìå ìàøùé íò íçìéäì úåàñøô ÷"ú êìäî
ìàøùéì åúàðù áåøîù ,åëøã ìë êùî ììëå ììë
íçìéäì õåøì åùôð úà äèéäìäå äøæ ùà åá äøòá

áéðá íò åìéèäù ãçôá úåððåáúä íåù àìì ìàøùé
íàä áåùçì ãîò àìå ,åìåë íìåòä ìë ìò ìàøùé
àìù ,'ä úà ãåáòì åøúé ç÷ì åðîîå .íãâðë çéìöé
äãåáòä úàîåè ìëî úàöì íàä ïðåáúäìå áåùçì
åøöé åéìò øáâúé éëäå éëäãà àîù éë ,åàì íà äøæ
ìà àáå øäéîå õô÷ àìà ,ïååà éìòåô íò åðëùîéå
ñðëéäìå øééâúäìå íäî ãçàë úåéäì ìàøùé äðçî

äðéëùä éôðë úçúèéèéèéèé.

àøîàúîò"éæ øòâééà ìáééì éáø ÷"äøä íùá
úìá÷' úùøô äëîñð ïëìù ïéìáåìî
,äæá æîøì áåúëä àá éë ,åøúéã äùòîì 'äøåúä
êë ìë ìôùå ãåøé áöîá éððä íãàä øîàé ìàù
,åéìà áø÷úäìå 'ä úà ãåáòî éúåå÷ú äãáà øáëå
ïðéøîà äæì ,éðåîë êøò éúåçôì äæ ïéðò øîàð àìå
äøæ äãåáòì ïäë äéä åøúé éøäù äàøå àð èáä Y
íàå ,åúøåúìå 'äì áø÷úäå ìëä áæò ïë éô ìò óàå
äéäéù êéà éøäù ùãçúäì éãåäé ìë çëáù å"÷ ïë

מאד הרבה שכרו אז או מצבו, אמיתות פי על לא ופועל  שעושה כמי העבודה,והריהו עיקר היא זו  כי ,

ורצונו . הרגשתו  נפשו , תכונות כנגד להתאמץ 

מ'בעלזא'יט . מחסידיו כמה שבו אלו קודש  דברות שלום' ה 'שר השמיע  בה  שבת אותה שלאחר ומסופר

'אונגארן' במדינת אשר מגורם  ה 'חתם(‰È¯‚�Â‰)למקום  כיהן שם  אשר פרעשבורג, בעיר עברו  ובדרכם  ,

מאד. וקילסן ושיבחן מהם מאד והתלהב הדברים, אלו  את לו  ומסרו דאתרא', כ'מרא זי"ע סופר'
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íå÷î ìëîå ,ïéãî ïäë äéäù åøúéî òåøâ åðéà
åéøåòð øùðë ùãçúääëëëë.

לבו בפנימיות האדם  קדושת  - ומחר  היום וקידשתם 
המחשבה ובשמירת 

ïúùøôá(é ,èé)íòä ìà êì ,äùî ìà 'ä øîàéå'
øçîå íåéä íúùã÷å÷åæéç åðãîì ïàë ,'

ùéà ìù 'åééç úùåã÷' àåäå úåãäéä ãåñéá ìåãâ
ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä äá øàéá .éãåäéä

(àé à"èå÷ì)åúåà ìáìáîå íãàä ìà àá øöéä éë
,éåàøë 'ä úãåáòá ìéçúú øçîä íåéî - åééåúéôá
äøåú äøîà æ"ò .êáöîá øàùú äúò úòìå

íåéä íúùã÷å,êøöéì äðòú Yíåéäéîöò ùã÷à
.éàøåáì áø÷úàåøçîå...äàøð Y

íéøáåçéáøä ÷"äøä ìù ùåã÷ä åøåàéá ,íéøáãì
ò"éæ ÷ñðò'æéìî êìîéìà éáøêìîéìà íòåð)

(çð 'øôì"æç éøáã ìò(ã æñ ø"á 'éòå .ð ÷"á)øîåàä ìë'
ù ,åøåàéáå .'éäåòî åøúååé ,ïøúåå ä"á÷äøîåàä ìë

äöåøä ìë -øúååé ä"á÷äù,åéòùôå åéúåðååò ìò åì
åúöòéäåòî øúååé,åéòî éðá úàðäî èòî øúååé -

äéúùå äìéëà úùåã÷á åîöò úà ùã÷éù ,øîåìë
éôëî øúåé íäá ùîúùé àìå äæä íìåò éâåðòúå

åëøöàëàëàëàëíåçø ì÷å ,íé÷åìà éðéòá ïç àöîé æ"éòå ,
.äååòä øùà ìë ìò åì ìçîé ïåðçå

íðîàíéðåöéçä åéùòîá äðéà äùåã÷ ìù äø÷éò
äùåã÷ä éë .ïéòì úåàøðä åéúåìåòôáå
÷øå ,äîéðô áìá íééåìúä íéøáãä ïî àéä úéúîàä
.úåì÷ì÷òì íà ì÷òì íà òãåé åîöò íãàä
øãðñëìàî êéðòä éáø éáøä ÷"äøä ìù åøåàéáë

ïúùøôá øîàðä úà ò"éæ(å ,èé)éì åéäú íúàå
ùåã÷ éåâå íéðäåë úëìîîúùøôúî éåâ úáéúù

,úéîøà ïåùìá 'åëåúî' àåäù 'åàâìî' ïåùìî
àåä 'êìî ïá'ë ìàøùé ùéà ìù åúùåã÷ù êãîìì
äùåã÷ä úà åáø÷á øéòáéù åðééäå ,éîéðô øáã
äåîë åæ úøáåãî äùåã÷ ...äîéðô áìá úéúîàä
,áìì øåñîä øáã ,åðå÷ì íãàä ïéá íéøúñ úôùë
åé÷åìàå åéúåáùçî úàå åáì úà ùã÷î íãàäù
äæ åáåäà åðáá òùòúùîå ,êë ìò òãåé ãáì

.äèîìî åîöò ùã÷îä

ìòúéîðåùä äùàä ìöà åðéöîã àä øàåáî äæ éô
äéäù àéáðä òùéìà úåãåà äìòáì äøîàù

íé÷øôì íúéáá çøàúî(è ,ã á íéëìî)ìà øîàúå'
,'àåä ùåã÷ íé÷åìà ùéà éë éúòãé àð äðä ,äùéà

כזאת כ. עשה כי על נפשו במר מצבו את וביכה  זי"ע  מבעלזא שלום' ה'שר הרה "ק אל  נכנס  אחד בחור

הפסוק על  ברש"י איתא כי דבריו שלום ' ה 'שר פתח  ה', לעבודת לשוב יוכל  איככה  ועתה  וכזאת,

ההקדמה היא שזאת והיינו ניתנו ', היום כאילו  עליך חדשים  תורה דברי שיהיו  סיני- מדבר באו הזה  'ביום

אתמול... של מעשיו  על יחשוב שלא התורה , לקבלת ניתנה וההכנה זה ביום רק כאילו בעצמו ידמה אלא

מחדש התורה את עצמו על יקבל  ומעתה התורה, נתינת קודם היו הרעים מעשיו כל וממילא .התורה,

מונחכא . ורובם  שראשם  מכיוון אך בסוכה, יושבים  שהם  עליהם , שהמליצו אלו  בין חלילה יהיה  ולא

לסוכה ... מחוץ  שאוכלים  נמצא הקערה בתוך

ראטה אהרן רבי הרה"ק  של מתלמידיו היה הש"ס , על אהרן' ה 'בית בעל  זצ"ל  כהן אהרן רבי הגה"צ

‰Â‰Ë¯')זי"ע  ÔÁÏÂ˘' '˜‰ Â¯ÙÒ ˙‡ ÍÎ ÏÚ ¯·ÈÁ Û‡Â ‰¯‰Ë·Â ‰˘Â„˜· ‰ÏÈÎ‡‰ ˙„Â·Ú ÔÈÈ�Ú· ˙Â·¯ ¯¯ÂÚ ÚÂ„ÈÎ ר"א (‡˘¯ פנה  פעם .

אלא  לאכול ולא האכילה תאוות על להתגבר איך  ותושיה  עצה  מעמו  וביקש  זי"ע איש' ה'חזון הגה "ק אל 

רצונות  שתי האדם שירצה  שא"א בבריותיו הקב"ה  הטביע טבע החזו "א, לו  אמר ובמתינות. צורכו כפי

על מחברו . יותר ותקיף חזק רצון כל  שיהיה להיות חייב רצונות כמה לו יש ואם תאוותם , בחוזק  שווים

ו הקדושה  התורה ללימוד הטוב הרצון את בלבך להגביר נא ראה שרצון כן עד בוראך באהבת תתאווה

טעם מרגיש היה לא החושן' 'קצות בעל שהגה"ק  בטוחני החז "א, וסיים  האכילה. רצון על יגבר זה טהור

תמימה . ה ' בתורת ויגיעתו  חשקו  מרוב שאכל, בקוגעל
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àøîâá ïðéù÷îå(á ,é úåëøá)úç÷ì ïééðî 'äòãé àðî'
åæ àéùå÷ äøåàëìå .àåä ùåã÷ íãàù øîåì úàæ
ìëå íé÷åìà àéáð äéä òùéìà àìä ,ïáåîä ïî äðéà
ääéîú äî ïë íàå ,äùåã÷á úåàìî åéä åéúåëéìä
éô ìòå .àåä ùåã÷ íé÷åìà ùéàù äòãé àðî äðùé
úããîð äðéà äùåã÷å øçàî éë ,øéôù øàåáé øåîàä
äøå÷î àìà ,íãàä ìù úéðåöéçä åúåâäðúäá
äòãé ïëà ïëéäî åìàù ïë ìò ,åáì øúñá åúåéîéðôá
éë ,åúåéîéðôá àåä ùåã÷ íé÷åìà ùéàù äøéëäå

.íãàä ìë àìå ááìì äàøé 'ä àìä

ø÷éòäåäùåã÷á úåé÷ðá åúáùçî úà øåîùì
,ùôð ìëì íéååù íéøáãäå ,äøäèå
úåäî øåàéáá ïúùøôá êåðéçä øôñ' ìù åøåàéáë

'êòøì øùà ìë úà ãåîçú àì' úååöî(æ"èú äåöî)

íãà ìù åãéá äéäé êéàå ,øîåì äîúú ìàå' .ì"æå
äãîç éìë ìë øöåà ìà úååàúäî åááì òåðîì

êéàå ,í÷éøå ÷éø íìåëî àåäå ,åøáç úåùøá äàøéù
äøåúá äòéðî àåáúíãàì åì øùôà éàù äîá

åéìò ãåîòìáëáëáëáëåúåà åøîàé àìå ,ïë åðéà øáãä äæù .
éë ,íúåùôðá íéàèçäå íéòøä íéùôéèä éúìåæ
åéúåáùçîå åîöò òåðîì íãàä ãéá íðîåàä
÷éçøäì åúòãå åúåùøáå ,äöøéù äî ìëî åéúååàúå
åãéá øåñî åáìå .åðåöøë íéøáãä ìëá åöôç áø÷ìå
ìë åìâð åéðôì øùà íùäå ,åðèé õåôçé øùà ìë ìò
,áìå úåéìë äàåø ïèá éøãç ìë ùôåç ,úåîåìòú
ìëî äòø åà äáåè äìåãâ åà äðè÷ úçà ïéà
ãâðî úøúñð àìå åðîî úîìòð íãàä úåáùçî
ãñç øöåðå ,íááìá åðåöø éøáåòì í÷ð áéùé ,åéðéò
.íúåáùçî íúãåáòì íéðôîä åéáäåàì íéôìàì
éë ,äëæäå äáåèä äáùçîä åîë íãàì áåè ïéàù
äîåãä éôì åäæå ,ïôåñå íéùòîä ìë úéùàø àéä

úåáà úëñîá íéîëç åçáùù áåè áì ïééðò(è á),
ì"ëòâëâëâëâë.

לאיזוכב. זרה' 'אש יצרו  בו שהבעיר למי במשל זו, לשאלה משל בדרך תירץ זצוק"ל  הלוי' ה'בית הרה"ק 

ובכפור  בשלג מתבוסס  בעודו להשיגה תאוותו  אחר לרדוף והחל עיר של  לרחובה הלה  יצא תאווה .

כפסע וכמעט  נשיה  תהום עבר אל  להתדרדר והחל  הקרח גבי על  החליק  החפוזה מרוצתו  כדי תוך העז ,

האם פיו את נשאל  אם עתה  בנס. לו  נתנו וחייו  כלשהו  חפץ ידי על נבלם  האחרון ברגע  המוות, ובין בינו 

הלה, יענה בוודאי הרי היצר... אש בו  בערה אז גם תחתיו  פעורה  התהום  כשהייתה  איומים  רגעים באותם

אליה . שנקלעתי המוות פחד מחשבת רק דומיהם  ולא אלו  מחשבות לא דעתי על  עלו  לא הרגעים  באותם

אם כי דבר לשום  נתאווה  ולא נחמוד לא ומוחנו  בדעתנו שמים' 'יראת תהיה  רגע  בכל אם  לדידן, כיו"ב

חלקינו . צורינו חי לקל 

מרדכי  משה רבי  הרה "ק התבטא עליה כאותה  ולא וכנה, אמתית להיות צריכה  זו  שמים יראת אך

כי לה, ורמז  ופחד'. 'יראה  הלשון כפל  ומהו  ופחד', ביראה  נעבוד 'לפניו  זי"ע  אותנופחדמלעלוב אוחז 

ה נראית היאך מתבוננים שלנו ...יראה כשאנו

הכתובכג. דברי על  צחות בדרך אומר היה זי"ע  מקאז'מיר יחזקאל  רבי ‡)הרה"ק ,ÂË)' משה ישיר 'אז

ואמר, נאמרה . המחשבה שם על  היו "ד כי ישיר, אלא נאמר לא שר דרשו , אידיו"דורבותינו (È„Â‰È)א

המחשבה  שם כראוי.על המחשבה שמירת הוא העיקרים עיקר כי מחשבתו , שם  על  נקרא כולו 

אצלו ובאו  תלמידיו  התאספו פטירתו שקודם  זי"ע הק' הבעש "ט מרן מתלמידי אחד על מספרים

והחסידות. התורה  בנתיבי ידריכנו מי המאורות, שיכבו  לאחר נסמוך מי ועל נפנה  מי אל  רבינו ושאלוהו,

עצמכם הזכירו קנקנו על  לתהות ומנהיג לרבי תלכו  אם אזי העולם , מן פטירתי  לאחר להם , ואמר פתח

מחשבות  קושי על להתגבר שונות עצות לכם  וייעץ יפתח  אם  והיה המחשבה, קדושת עניין על אצלו

של מחשבתו את לקדש  ותבונה עצה שום אין האמת פי על כי הוא, אמתי מנהיג לא כי לכם  דעו  זרות,

הרע . היצר נגד לנהל  צריכים  אותה  וקשה  כבידה במלחמה אם  כי אדם
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התורה קבלת  שבת - מסיני  תורה בקבלת 

úáùúìá÷ úáù' ùåã÷ íò úåéôá àø÷ð åæ ùãå÷
äàéø÷ä' éøäù ,àåä ïë åîùëå 'äøåúä
åðúùøôá éðéñî äøåú úìá÷å ,'ïîæä úà úøøåòî
äøåà éöåöéð íéööåðúî åæ ùãå÷ úáùá .äéåðù àéä
,ìàøùéî ãçà ìë ìù åááìá äøåúä úìá÷ ãîòîî
äáåè äìá÷á ,ùãçî äøåú ìá÷ì íåéä äæ ìâåñîå

.äùåã÷ä äøåúä ãåîéì ìù

÷"äøäåæ úáùù ,øîåà äéä ò"éæ ïéìáåìî äæåçä
âçì äúùåã÷å äúìòîá àéä äååù
úáùá âéùäì øùôàå ,äøåúä úìá÷ âç úåòåáùä

úåòåáùä âçáë äáøä äøåú åæãëãëãëãë.

åðéìòå,åðúáùçîå åðáì ìà íéùäìïééðò ìëù
äðùä ìëá êééùå ,àåä éçöð äøåú ïúî
äðùå äðù ìëá ùãçúîå òôùð åø÷éò êà ,äìåë

äùøôä úàéø÷áìë øåòéðå øæåçù ,úåòåáùä âçáå
.äøåúä úìá÷ ãîòî

בתורה חלק להם  יש ישראל כל – העם  כל  ויענו

ïúùøôá(å ,èé)ìà øáãú øùà íéøáãä äìà' ,
àìå úåçô àì' Y é"ùøáå 'ìàøùé éðá

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä áúë ,'øúåéúåòåáù ,ñ"úç úåùøã)

(:ã"ñù 'ãøúåé äâéøãî àéäù åðééä - 'øúåé àì'
åëæ àì úøùä éëàìî åìéôà úéøùôàáù äðåéìò
,íéàéáðä ìåãâ åìéôà äæî øúåé úåëæì ìåëé àìå
íéúåçôáù úåçô åà äùà ïéà ùåøéô 'úåçô àì'å
ùé ìàøùéî íãà ìë éë ,äæì úåëæì ìåëé àìù

åæ äâéøãîì úåìòì åãéá çëäëäëäëäë.

ãåò'ñ"úç'ä áúë(:ç"ôø íù)øåäèä åðåùìá ,
øçáðä ãîòîá äøåúä äðúð ïë íåùîå'
óà íéøöî úãåáòî åðúàö úìéçúá äæä àìôðäå

,äæì íéàãë åðééä àìùøåöòî ïéà éë úåøåäì
íà åìéôà äøåúá å÷ìçî íãà ùàééúé àìå
åîë åäåîë íå÷î ìëî ,äâøãîä ìôùá äéäé

íéìåãâáù ìåãâä'åëåëåëåë.

הקב"ה שאמר כמו הקדושה  התורה לימוד המחשבה, וטהרת הקדושה לשמירת עצה  יש  אמנם אם  ואף

שבכל זי"ע מלעכאוויטש הרה "ק כדאמר מועילה התורה  מקום  מכל  תבלין', תורה  בראתי הרע  יצר 'בראתי

הדמיון  חלקי ואת הרע. יצר אחד וחלק כוזב דמיון חלקי ותשעה תשעים יש הזה  לעולם ומשיכה תאווה 

מלחמה מתוך אלא ולנצח  לבטל אפשר אי הרע  היצר חלק את עדיין אך הלימוד, ידי על  לבטל  אפשר

וכבידה . קשה 

ה'אמרי כד. הרה"ק  ביאר וכך הקדושה . התורה בעסק  בריבוי קודש ולשבת זה למעמד ההכנה  ועיקר

שבועות', ליל 'תיקון ולומר תורה  מתן חג ליל כל ניעורין להיות תורה ישראל מנהג שלכן זי"ע אמת'

עצמה . התורה  ע"י היא לתורה  ההכנה כי המחרת, ביום התורה לקבלת הכנה  הוא כי

הכתובכה . בלשון זי"ע אמת האמרי פירש „)וכך ËÈ),'אלי אתכם ואביא נשרים  כנפי על  אתכם 'ואשא

כיד  טמא עוף הוא הנשר מצב שהנה  בשפלות נשר בחי' מתוך שאפילו לאדם להורות הכתוב ובא וע,

משוקעים שהיו ממצרים , ישראל  בצאת שהיה וכמו אליו , ויביאהו הקב"ה יקרבו  בתורה יעסוק  אם רוחני,

לעבודתו . המקום וקרבם  טומאה שערי במ"ט 

לבאר כו . פנימה  לקודש אליו  שנכנס  בשעה  אחד לבחור זי"ע  מבעלזא שלום' ה 'שר הרה"ק  שאמר כעניין

- יותר' ו 'לא כראוי, בתורה  עוסק  שאינו  כמי פחותה דרגא לך אין - פחות' ש 'לא אלו , רש "י בדברי

לשמה . בתורה מהעוסק יתירה מעלה לך ואין

היהודי  תירץ לתורה, עתים  קובע  אינו מדוע  אחד יהודי פעם  שאל זי"ע מוואלאז'ין חיים  רבי הגה"ק 

כך  שאם הגר"ח לו אמר בתורה, לעסוק בידו  עיתותיו  אין ולכן הפרנסה, בטרדת טרוד שהוא עצמו  את

התורה עם  הקב"ה  שעבר בשעה דהא כלום , ולא העולם  אומות לבין בינו  שאין הרי הדברים , פני הם

שכל ענו  עשו  בני בכה, וזה  בכה זה  לו  ענו  התורה , את לקבל  ברצונם האם  ושאלם  העולם  האומות אצל 
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בענין  טובה  קבלה  הוא  העיקר – עליכם תקבלו אם 
התורה עסק

ïúùøôá(æé èé)øää úéúçúá åáöééúéåøàéáå .
ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä(úåòåáùì)

'ä øä - øää úéúçúá ãîåòä óàù ïàëá æîåøîù
.åéúåðååò áåøîáöééúééáöî êåúî óà .éððä ,øîàéå

äãåîéìå äøåú ìåò éìò ìá÷ì ïîåæîå ïëåî éððä
øîàéù ìàøùéî ùéà ïéàå .àúééøåà éîâúôá úåâäìå
äå÷ú ùé ãçà ìëìå ,äøåúä ÷ñò éðîî ÷çø
àåáéù äôöîå úéååæ ïø÷á úçðåî äøåúå ,åúéøçàì

äøåú øúëá øèòúéå äðìèéåæëæëæëæë.

ïúùøôá(ä èé),'éìå÷á åòîùú òåîù íà äúòå'
é"ùøáåáøòé íëéìò åìá÷ú äúò íà

úåù÷ úåìçúä ìëù ,êìéàå ïàëî íëìåéøáãå .
úåù÷ úåìçúä ìëù åéøáãî äàøðù ,éðùøã íéøîåà
äæá åçéååøé äî ïë íà äìá÷ä íöò ìò íâ éà÷

íîöò ìò åìá÷éùäúòì éøä,äîåàî íäéìò ì÷é à
' øîàã àäî ãåòåùøîà àìå 'úåù÷ úåìçúä ìë

'åíòè úðéúð ïàë ùéù òîùî 'úåù÷ úåìçúä ìë
àîòè éàäîù 'úåù÷ úåìçúä' ïéðò åäîå ,øáãì

.êìéàå ïàëî åì áøòé

øàéáåò"éæ àæìòáî òùåäé éáø ÷"äøäà"øäî)

(é"øäî åð÷æ íùá øîàù ã"éøäî åéáà íùáéë
øáù äòùáù ,äøåú ìù äëøã àéä êë äðä
äìåãâ úåãâðúä åì ùé úåìòúäì ìéçúî ìàøùé

'ä úà ãåáòì åì äù÷å ãàîçëçëçëçëäöòä ïë ìò ,
Y äáùçîá äìá÷á 'åîöò ìò ìá÷é'ù äöåòéä

íéëàìîä åìéôàå òãåéù àøáð ïéà äæîåäæîå ,
äæî òãåé åðéà éøäù åðòðîé øöéäù øùôà éà
øáë ìòåôá äøåúá ÷åñòì åàåááù àöîðå ,ììë
äáùçî' éøäù äãåáòä 'úìéçúá' ãîåò åððéà
ãîåò àåäù ïååëîå ,'äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè

את  לקבל שמאנו  והרי האומות, שאר וכן תחיה ' חרבך 'על  אביהם  נתברך וכבר מרציחה הוא חיותם 

פרנסתו מפני לתורה עיתים קובע  ואינו  לומד שאינו האומר אף  כן ואם  וחיותם , פרנסתם מפני התורה 

האומות... כאותם הוא הרי

וסיים הדחוק , פרנסתו מצב על  לו וסיפר זי"ע  מליובאוויטש  הריי"צ הרה"ק  אל  שנכנס  באחד מעשה

הריי"צ  לו אמר בתורה, שם  ויעסוק המדרש בית אל ייכנס אזי בהרחבה  פרנסה  הקב"ה לו יספק  אם  כי

רפואה הקב"ה לו  ישלח  שבאם לו ואמר מהר"ש אביו  אל והגיע  ל "ע חולה שהיה באחד מעשה היה כך כי

תרומתו שיירים המוטב מן כי הק ', אביו  ענהו הישיבה, להחזקת הגון סכום לתרום מבטיח הוא הרי שלימה

ואז השי"ת ירפאהו  שתחילה  מאשר עדיפא וזה ולהחלימו, לרפאותו חובו ' 'בעל  הקב"ה יהיה ואזי תחילה 

על נא ושב המדרש  בית אל נא היכנס  הריי"צ אמר אתה, אף  כך תורתו, שילמוד בחובו עמו ידקדק

רב. ובשפע בריווח אליך תבוא והפרנסה בעסקיך לך ירווח והקב"ה  התורה ,

לתורתך,כז. אבינו  'השיבנו  אומרים אנו דבשמו "ע אומר, היה זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק

על מתחילה כי הסדר, לפי אינו שלכאורה  לפניך'. שלימה  בתשובה והחזירנו  לעבודתך, מלכנו  וקרבנו 

אף אדרבה , כי לומר, שבא לה , מפרק  הוא התורה. עסק  לידי יגיע  ואח "כ שלימה בתשובה לשוב האדם

להחזיק עליו  מקום  מכל נפשו, נטהרה לא עדיין כי תורה  של לכתרה  ראוי איננו שעדיין בעצמו  מרגיש אם 

עת. בכל  בה  ולעסוק הקדושה  בתורה

לעיל כח. שנאמר מה את צדיקים פירשו  Î‚)וכבר ÂË ˙ÂÓ˘) כי ממרה מים לשתות יכלו  ולא מרתה 'ויבאו 

תורה אלא 'מים ' שאין הם ', Ê.)מרים ˙È�Ú˙)' הם ש'מרים משום  לומדים  שאין לאותם בדבר יש ורמז  ,

תורה של  דרכה היא שכך עצה, מלשון עץ' ה ' 'ויורהו  נאמר כך ועל  התורה, בלימוד טעם  מצאו  ולא

מובטח ולבסוף טעם , הרגשת בלא אף  ללמוד ויתחיל התורה לתוך עצמו שישליך המים' אל  'וישלך

ומתיקותה . התורה  עריבות שערי בפניו  שיפתחו  המים ' 'וימתקו  בו  שיתקיים



יתרו - הפרשה èéבאר

úåãâðúää äøñ øáë øáã ìù åòöîàá øáë
.äãéáëäå äù÷ä

äæå'÷ä é"ùø éøáãá øåàéáäåìá÷ú 'äúò' íà
íëéìòìò áìá äìá÷á íëîöò ìò åìá÷ú íà

ù éøä ,äøåúä ÷ñòíëì áøòé êìéàå ïàëîïååéë
íëéìò øáò øáëå ,øáã ìù åòöîàá øáë íëðéäù

-úåù÷ úåìçúää ìëíëì áøòéù íòè åäæå ,
êìéàå ïàëîèëèëèëèë.

וצינור פגע מכל  כשמירה  התורה  – חיים  סם 
טוב לשפע 

àúéààøîâá(:áò àîåé),íééç íñ åì úéùòð äëæ'
é"ùø ùøéôå ,'úååîä íñ åì úéùòð äëæ àì
àåáé äøåàëìå ,äîéé÷ìå äîùì äøåú ãåîìì - äëæ

éìâøå éãé éúàöî àìå - éúãçô ãçô øîàéå éî éà
éúéëéæ øîåì ìëåé øùà äæ àåä éî éë ,ùøãîä úéáá
äîùì àìù ãîåì íà éøäå ,äîùì ãîåì éððäå éááì
'÷éãö éúôù'ä øàéáå .úåîä íñ åì úéùòð å"ç éæà

ò"éæ õìéôî('è úåà á÷ò 'øô)÷"äøä åñéâ íùá
íàù ,ò"éæ 'úîà úôù'ääëæäîùì äøåúá ÷ñåòå

éæàíééç íñ åì úéùòðúåéç ïúåðä íñ åðééä ,
íà íìåà ,íãàì úéðçåøäëæ àìàìù ãîåìù

çåø åá çéôäì íñë äøåúä ïéàù óà éøä ,äîùì
íå÷î ìëî êà ,íééçúåîä ãâðë íñ åì úéùòð,

éðçåø úîë àäé ìáììììì.

êëò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øàéá(ïúùøôá)

åøúé òîùéå' äùøôä úìéçúá é"ùø éøáã úà
÷ ,àáå òîù äòåîù äî -úîçìîå óåñ íé úòéø

המשנהכט . דברי בביאור זי"ע חיים' ה 'חפץ להגה"ק  מצינו  מצוא, עת בכל התורה עסק ומעלת בחשיבות

(È „ ˙Â·‡)לך יש התורה, מן בטלת שכרהרבה 'אם לו  יש  בתורה עמלת ואם  כנגדך ליתן הרבה בטלים 

כי  חיים ' ה'חפץ  ומבאר בקיומה. והן התורה  בביטול הן 'הרבה ' בלשונו  התנא נקט  מדוע  לבאר וצריך לך'.

היום במשך פנאי להם ואין הכלכלה, ועל המחייה על כולו היום כל וטרודים העמלים יהודים יש  הנה

בב  להתיישב ערב ועד מבוקר - לביתוכולו בבואו  אם  - האדם  ייבחן ובזה  תורה , בדברי לעסוק  מדרשא י

מוכיחין  מעשיו הרי לתורה , עתיו  לקביעת המדרש  לבית לפנות מיד יזדרז  כפיו , ויגיע מ'עבודתו ' בשובו 

על שריחיים  מאחר אלא אינו עליו, העבר היום  במשך למד שלא מה  וכל בתורה, נפשו  חשקה  שבאמת

טעמא  ומהאי ולילה, יומם  בתורה עוסק  היה  - אחרת בדרך מזונו  את לו ממציא הקב"ה היה ואילו צווארו ,

שכר ערב'הרבה מקבל עדי 'עבודתו לאחר אם  אך כולו. היום  כל  משך תורה  בדברי העוסק  כמו  פירוש  ,

ועבודתו טרדותיו שלא מוכיח הוא בכך הרי סריקי, בבוקי זמנו  את ומעביר ולשתות לאכול  היהודי פונה 

מן  כולו  היום  כל שביטל כאילו  מעלה , של  דין בבית לו ייחשב כן ועל  תורה , בדברי מלעסוק  עכבוהו 

קודש . כעבודת הפרנסה עיסוק את לו  יחשיבו  ולא התורה,

המשנה בלשון חכמים  ששנו  במה הדברים ביאור תורה וזהו בדברי עמלת  הרי אם הפנאי, בעיתות

כן ועל  תדירא, באורייתא גריס  היית בידך סיפק  היה  שאם בזה לךהוכחת ליתן הרבה שכר לו כאילויש

אך כולו . היום  בכל  'הרבה ' התורה ולמדת מן בטלת מעבודתך,אם בשובך אף  לתורה עתים קבעת ולא

כן ועל תורה אוהב שאינך בזה  מוכיח  אתה כנגדךהרי הרבה בטלים לך ביטלת יש כאילו חשוב הדבר

התורה . מן שעות הרבה 

ניתנהל. שבו  המקום  איה  בדיוק ידוע  אין שהרי זצוק"ל , סלנטער ישראל רבי דהגה"ק  משמיה  מתאמרא

המעמד היה יום  באיזה ידוע  אין נמי וכן לבנ"י, ·Ê')התורה  Â‡ ÔÂÂÈÒ 'Â· Ì‡ ÌÈÓÎÁ‰ Â˜ÏÁ�˘) שלא ללמדנו, .

בעצמי  לנכון מוצא איני נמצא אני בו  זה  ובכולל  זו  בישיבה  או מדרשי, בבית במקומי, כאן אדם , יאמר

יאמר  לא ה'זמן', לענין וכן בלימודים, מצליח הייתי בוודאי מקומי משנה הייתי ואילו  בתורה , להצליח

ללמוד  הוא מסוגל זמן ובכל  מקום  שבכל  ידע  אלא בתורה , לעמול יכול איני הנוכחי ובמצב הזה  שבזמן

בעולמו . חובתו  היא וזוהי
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íéø÷î éðùá äéä äî ,íéáø åù÷ä øáëå .'÷ìîò
.åéãçé ìàøùé íò ïåëùì äøáãîä åùéçäì åìà
úåéäì ìëåé äëëéà ,åùôðá ïðåáúä åøúé éë ,øàáîå
úåúåàá íéä úà òø÷ ä"á÷äù øçàìù äæä øáãë
íìåò éàá ìëå ,ïåæâøé íéîò åòîùù ãò íéúôåîå
ìë øçàå .éåèðä åòåøæ úàå ä÷æçä åãé úà åàø
ãçà àåáéù '÷ìîò úîçìî' úåéäì ìëåé ãåò úàæ
íò íçìéäì êë ìë âìôåî íéîù úàøé ïåøñçá
åì àá úàæ ìëù àð÷ñîì òéâä ïë ìò .'ä íò
äùåã÷ä äøåúá ÷éæçî àåä ïéàå úåéä íãàì
éëøã äéëøã ,íãàä úà úùã÷îå úðãòî àéäù

ìà àåáì øäéî êëìå .íåìù äéúåáéúð ìëå íòåð
.ìàøùé ìë íò ãçé äùåã÷ä äøåú ìá÷ìå øáãîä
úìá÷ íéëéøö íãàë ììëáå éãåäéë úåéçì éãëá éë

.àéìòî äøåú

åðéúåå÷úäáøéù ,äëøòîä é÷åìà úàî åðéúù÷áå
äáçøäá åðì çúôéå äøåàä áåø åðì
øùåé úåçøàá êìäì ìëåðù ,àéîùã àúòéñ éøòù
äëæð äæ éãé ìòå ,äàøéäå äøåúä éëøãá òåñôìå
äøäîáå ,äøåúá úåáåúëä úåëøáä ìëá êøáúäì

.ø"éëà ,íéìùåøéå ïåéö úîçðá äàøð
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