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שכל יתגלה  לעתיד פינו– שחוק ימלא  אז כחולמים  היינו
ולטובה חלום אלא היה לא הרע 

ïúùøôá(à ,âë)åéäéå'äðù íéøùòå äðù äàî äøù ééç
ïéååù ïìåë' é"ùøáå ,'äøù ééç éðù íéðù òáùå

ò"éæ à"ãéçä áúë .'äáåèì(ïúùøô ùéø ,ãåã éðô)úáéúù

úà äìáé÷ù ,æîøìå ,òøôîì íâå øùåéîá úàø÷ð 'åéäéå'
äáäàá äééç úåòøåàî ìëààààäçîùáåááááäééçùë óà

åìäðúäòøôîì'äá äðéîàä ãéîúå ,äðåöøî êôéäì Y
øúà ìëáå íå÷î ìëá ïîæå úò ìëá äîò àöîð àåäùââââ

ìîåâä' àåäåíéáåè íéãñç,'ìàøùé åîòìïéååù ïìåëå

קופלוביץ,א . מוטל  ר' ושמו בראנאוויטש  מולדתו בעיר מרוד עני איש שהכיר זי"ע, שלום ' ה'נתיבות הרה "ק סיפר

ומצוקה, מחסור זמני עליו ועברו  כראוי, פרנסו לא זה מקצוע  והנה  וכיו "ב, מים' 'חביות כמתקן שימש לפרנסתו 

שביתו מוטל ר' ידע  שישי בליל  אחת פעם  מכיסו . הפרוטה  כלתה  כי כמשמעו פשוטו ללחם רעבו ביתו  שבני ימים והיו

עד  בתורה ועסק במעונו  ישב שבור בלב השבת... ביום  ולצום  להתענות יצטרכו ביתו  שבני ומצא חישב ממש, ריקם 

ננעלו שכבר והבין ליל  חצות שעת משקרבה תבוא, אולי ד' לישועת עינים  בכליון מצפה  כשהוא בלילה מאוחרת שעה

ויקרא, מלבו אנחה נעקרה מלבוא, בוששה ישועתו ועדיין החנויות הנפשותכל וששת שאני ניחא לפניך אם רבש"ע

לפני  גם הדבר ניחא קודש, בשבת לאכול  מה לנו יהיה ולא נרעב  ביתי לישון.בני שכב וכך .

המרכזי  המרחץ  בית של הראשי צינור שהתפוצץ  אחר לעזרתו ולקרוא להעירו  פתאום באו  לילה  באישון והנה,

ובשכר  מלאכתו , לעשות וילך ממיטתו מוטל  ר' ויקם הוא, שבת' 'ערב היום  למחרת כי בדחיפות לתקנו ונחוץ בעיר,

קודש, בשבת שולחנו על מאומה חסר שלא וב"ה  הלילה, בעבודות כנהוג כפול  שכר קיבל שעשה טרחתו בזכות והכל

השי"ת כרצון  ואמררצונו שלום ' ה'נתיבות נענה המרחץ. בית  שיתפוצץ הראוי מן היה מוטל  ר' של  כזו אנחה מכח

אחד צינור רק ולא רקיעים .כולו לבקוע  בכוחה  יש  כזו  אנחה כי –

זי"עב. מקאמינקא שמואל  רבי הרה"ק  של בביתו פעם  נתארח זי"ע  מבערשיד רפאל רבי ˘Ú¯הרה "ק ,ÒÁ�Ù È¯Ó‡ 'ÈÈÚ)

(„È ˙Â‡ Ì„‡ ˙¯Â˙ רבי לה אמר לזש "ק, ברכה  מאתו ובקשה  עקרה , שהייתה  – שמואל  רבי של בתו  אליו  נגשה ,

קיימא רפאל  של לזרע לזכות  סגולה היא האב,'שמחה' לה  אמר הצדיק דברי את שמואל  ר' לאביה  הבת כשסיפרה ,

דכתיב התורה, מן הכתובים . ומן הנביאים מן התורה , מן זאת למד זה  È·)צדיק  ÁÈ ˙È˘‡¯·)' ובאותהותצחק בקרבה' שרה 

בנה  ביצחק  נתברכה  ˘�‰)שעה ÌÈÚ˘˙ ˙· ‰˙ÂÈ‰·)' דכתיב הנביאים  מן עקרה , ילדהרני לא אשר העקרה על  כי ילדה', לא

'מושיבי דכתיב הכתובים ומן מצרתה, תוושע ואז  ברננה  שמחה הביתעקרתלשמוח הבנים '.אם

מאורעות ג. את שעבר  מפיעטרקוב, הרב של  הצעיר בנו  את זי"ע ישראל' ה'בית הרה"ק  שאל השיחים באחד

ויען, ישראל. בית רבבות הרשעים שרפו  שם  אשר והקרמטוריומים ה'משרפות' את בעיניו  ראה האם - ה'מלחמה '

גם כאומר, וחשכה'... אפלה  מקום באותו הקב"ה  את גם 'ראית שאלו, ומיד הרה "ק הוסיף  ראיתים . עיני במו אכן הן,

בעולם מאליו  הנעשה דבר אין כי – ה ' יד את שם  גם  יראה  באמונה כי ה', את לראות וצריך אפשר ההפיכה  בתוך

בה . יש  טובה מה  להבין שכל מעוטי שאנו אלא ולברכה, לטובה  נעשה  ה' מיד והכל  הזה,

תורה אמרה  Ê)ומפורש „ ÌÈ¯·„)במדרש וכמובא אלוקינו'... כה ' אליו קרובים  אלוקים  לו  אשר גדול גוי מי ·)'כי ¯"·„)

שנסע אחד יהודי מלבד כוכבים ' 'עובדי היו  נוסעיה  וכל הים , גלי בין שנסעה אחת בספינה מעשה תנחומא, רבי אמר

ומשתה . מאכל דברי משם  לנו והבא ליבשה נא עלה  וביקשוהו ליהודי מעות הנכרים נתנו  הים מאיי לאחד בהגיעם  בה.

אדע מנין הזאת, בעיר 'מכירים' לי ואין כמוכם  כמוני אלך', להיכן אני מכיר וכי אני, 'אכסנאי - היהודי להם אמר

הרי עמך. אלוקיך הולך שאתה מקום 'בכל  הנכרים  לו  השיבו  אלך. אליו',(È˙Î·)להיכן קרובים אלוקים לו יש אשר

כאן הנמצא כאורח  שהנך לומר תוכל לא אלוקים כלומר, לך  יש שתלך  מקום בכל שהרי – לבד אינך  לעולם כי לבד ,

ה' עם יחד תמיד  מהלך  ונמצאת אליך , קרוב  בדד ...(ÏÂÎÈ·Î)שהוא יחידי אינך  ולעולם

בקרבנו להשריש לנו יש כמה  הבורא, של  רחומיו  בניו  אנו נאמר מה כן, הבינו הללו ערלים  אם מעתה, אמור

ממנו והכל  ושעל  צעד בכל  עמנו  הולך ‰ÊÏ)שהקב"ה ˘¯„Ó È¯·„ ÏÚ ˙Â·¯ ¯ÊÂÁ ‰È‰ Ú"ÈÊ 'Ì‰¯·‡ ˙È·'‰ ˜"‰¯‰).
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ב'מכתב'ד. כותב זצוק"ל  לוריא יוסף אהרן רבי Ó"‚)הגה"ח  ÌÈ·˙ÎÓ ,ÌÈ�Ù ˙„Â·Ú)הרה"ק היה שרה  חיי פרשת שבשבת ,

אלו  רש "י דברי על חוזר זי"ע העבודה' איר ה'יסוד 'ס'איז - זה במאמר העולם את  והרעיש  לטובה', שווין  'כולן

געווען ' גוט Ï·‰)שטענדיג  ÏÚ ·ÂË ‰Ï ‰È‰ „ÈÓ˙).

זי"ע הבעש "ט ממרן ¯Î)איתא ·ÂË Ì˘ ¯˙Î),תמיד לנגדי ה ' 'שויתי וז "ל. השתוות, לשון לושויתי שיארע דבר בכל

- האכילות בכל וכן דברים  שאר בכל וכן אותו , מבזים או  אדם  בני אותו שמשבחים  בענין בין אצלו , שווה  הכל יהיה 

מאתו נשלח זה הלא יאמר עמו  יארע  אשר בכל וכן בעיניו... שווה הכל  דברים, שאר  שאוכל  בין מעדנים  שאוכל בין

חלוק אין עצמו  מצד אבל  הגון... בעיניו  ואם  מאד יתב"ש גדולה מדריגה Ú"ÂÚÂוזה ,·-‡"Ò¯˙ ‰¯˘ ÈÈÁ Ú"ÈÊ '˙Ó‡ ˙Ù˘' 'ÈÈÚ)

(‡"�¯˙ ÈÁÈÂ.

זי"ע סופר' ה 'חתם  הרה "ק של מאמרו  כעין והקושי, ההסתר בעת ניכרת אדם  של אמונתו  עיקר ‰ÏÂ˘Ó˘ואדרבה , ËÂÁ)

(Ê"ˆ¯˙ ˙�˘· ‡È˜Ò�˘Â„ ı"È¯‰Ó‰ Ï˘ Â·˙ÎÓ· ‡Â‰ ÔÎÂ ,ËÎ˜ 'ÂÓÚהקבלה תורת באמיתות ספק שהטילו  אלו  על שבנגלה שאמר מי

בנגלה  כופר הוא בנסתר הרי בנסתר דבריו ,כופר וביאור שבנגלה – ‰)ב כופר (·ÈÒ¯‰Ù‡)מי ˙¯Â˙) וודאי נסתר הרי ,

ב (·ˆÚ�È‡)שבנסתר כופר ‰)הינו  ˙¯Â˙) מינגלה ייאמר לדידן אף מאמיןשבנגלה , עמובנסתר אינו ה' כשהנהגת –

הרי פנים, Â··Ï)בנסתר בהסתר ¯˙Ò· ¯ÓÂÏÎ)בהנהגת אף בשלימות אמונתו אליו .נגלה אין פניו ה' כשמאיר –

החזו "א  הגה"ק  את זצ"ל  דסלר הגר"א שאל פעם  בלבד. שמים בידי הכל  כי ההכרה מענין אחת עובדא נא נציגה

חונן  כאתה רוחניות על הבקשה  לאחר עלינו וברך כרפאנו  גשמיות בקשות עשרה ' ב'שמונה  לבקש  יתכן כיצד זי"ע ,

לאחר  רק הרוחניות על  לבקש לנו והיה מורידין' ואין בקודש  ש'מעלין בידינו  הוא כלל והרי לנו, סלח לתורתך והשיבנו 

'מורידין' כלל כאן אין שבאמת לומר לו  נראה כי דסלר, הרב לו  אמר דמר, בידו יש תירוץ מה  החזו "א, א"ל  הגשמיות.

'ברך  וכן שלם , בלב ה ' את לעבוד שיוכל  בעבור נצרך הוא לרפואה כי הוא... רוחניות היהודי של הגשמיות וגם הואיל

תורה ... לתלמוד בניו שכר ולשלוח השבתות את לכבד שיוכל כדי אלא אינו  בפרנסה עלינו'

כלל מאמין אינני רבש "ע ואומרת, מכרזת 'רפאנו ' היהודי בקשת כי ליתא, מעיקרא קושיא לדידי החזו "א, לו  אמר

איננה וכיו"ב ההשתדלות כל  – עלינו' 'ברך מכריז הוא כמו "כ בידך, ועומדת תלויה רפואתי כל – הרופא של  בכוחו 

אמונה בהכרזות בקודש' 'מעלין רק כאן יש  א"כ ביתי, בני ואת אותי ומפרנס  הזן האלוקים  אתה כי וריק, הבל אלא

לנו ' ב'סלח ונטהר אבינו' 'השיבנו  שלימה בתשובה ושב חונן' ב'אתה  דעה שנמלא אחר שרק אלא עוד ולא דא... כגון

כזו . איתנה  אמונה הכרת להכיר בידו  יש

זצ"ל  חסמן הגר"ל ביאר ובזה לו , וטוב אשריו  בידיו שנמצא מי כי ה ' על  יסמוך עת Ó‚)ובכל  Û„ ·"Á Ï‰È ¯Â‡) הא

וירא בפרשת בפסוק  חז"ל  Ë)דאמרו È‡Î)ותשק מים  החמת את ותמלא ותלך מים  באר ותרא עיניה את אלקים 'ויפקח 

חז"ל  ודרשו הנער', È„)את ‚� הצטרכותה(·¯"¯ מכדי יותר במים  החמת את שמלאה  כלומר, הייתה ', אמנה  'מחוסרת

שמם במדבר תועים  אנוש חולה  ובנה אשה כאשר כאן, יש אמונה חיסרון איזה  וצ"ב, למחר. בדאגתה ההיא בעת

מים . החמת את למלא תדאג שלא מדוע  מים  באר ומצאו  נס  להם ונעשה  גמורה , בסכנה ונמצאים 

רואה והנה ישתה, ומימיו יאכל המלך פת מפיתו – ובעצמו  בכבודו  המלך עם  המלך במרכבת שנוסע  במי ומבאר,

המלך, ממרכבת חוצה  ישליכוהו בוודאי הרי ויצמא... ירעב שמא ומים  לחם  מעט בצקלונו  לעצמו  הכין הלה כי המלך

איך  שטותו  על  ויתמה  וצמא, רעב אותו  יעזוב לא שבוודאי המלך בחסדי כלל מכיר שאינו  בעצמו  הראה  בזה  שהרי

כתפיו . על  וצקלונו  מלכים מרכבת על  לעלות יהין

מלך  במרכבת שהרי למחר', אוכל  'מה ואומר ודואג הוא טמנה ' מ 'קטני אשר האדם  על  מביטים  משמים נמי, כך

ונבראה נס , לה שנעשה שראתה  אחרי הגר, על  התביעה  הייתה וזו לדאוג, לו  ומה  יושב הוא הקב"ה  המלכים  מלכי

יעזבה ולא עמה  ה' הנה בנה, ונפש  נפשה  להחיות שמם  במדבר זכים  מים מעין בבריאת – חדשה בריאה  ,עבורה 

אמונה '. 'מחוסרת קראוה  כן על מים, חמת למלא לה  ולמה עוד לכשתצטרך לה יהיה  כך כעת מים לה  שהובא וכשם 
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- 'ïåéö úáéù úà 'äìëù åòãéå åøéëé äìåàâä äéäúùë

äáåèì äéä ìëä úåìâäå íéøåñéäåðéô ÷åçù àìîé æà'å ,
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øòöä ìë åúðùî í÷ùë áàëå øòö äáøä åîåìçá
äìåàâä äéäúùë åèéáé ïôåàä åúåàá ,åéðéòá ÷åçùì

åøáòù úåøöä ìë ìò äãéúòä.ì"ëò ,

ìëìå,äéìéãá ãçå ãç ìë Y øîàéé ìàøùé éðáî ùéà
éøáåòù íéîòô äáøä åðì äîãð úåìâä éîéáí

å ,íéáåè íðéàù íéøáã åðéìò(úîàá)íéáåàëî íéìáåñ åðà
óåâä úåàéøáá äæ ,àåùðî íéù÷ íéîåöòå íéáø íéøåñééå
íéðá ìåãéâ øòöá íéðòúîä ùé ,äñðøôá äæ ,ùôðä åà
.íãà ìù åùàø ìò úåàáå úåùâøúîä úåøö øàùá á"åéëå
úåøåãä úéùàøî åðåàøäù äîá ÷æçúäì àìà åðì ïéà
óåñáìù ÷éãöä óñåé ìöà 'ìàøùé ììë' ìù åðéðá úìéçúá

óåñáì åðà óà ,äáåèì äéä ìëäù ïéáäå äàø÷åçù àìîé
äðéø åððåùìå åðéôíéöåçì åðééäù ìò åðîöò ìò ÷çùðù

äîãðå äáåèì åðì äéäù äî ìò íéøîøîúîå ìëä ìåòá
íìåçì åúåîãì íéøåîàä íéøáãä ïä ïäå .äòøì åðì

,úåìéìá åúðùá úåîåìçåîåìçá äàåø äéäù éî åîë
÷åçùì øòöä ìë ,åúðùî í÷ùë ,áàëå øòö äáøä
ìë ìò äãéúòä äìåàâä äéäúùë åðì äàøéé êë .åéðéòá

åøáòù úåøöä.

,ïëàéë Y íìåòá éùå÷å íéøåñé ïéà éë øîåì åðàá àì
êà ,äëøáìå äáåèì ìëäù äìâúé ãéúòì íà óà
íãàä ùéâøî äùòî úòùá éë éçä úà ùéçëî éçä ïéà
àìå ,ìéòì úåøåîàä úåøöäî ãçà ìëá éçä øùáá èçîë
àåáé ãåòù äøöä úòá ãéî òãé íà éë øîåì àìà åðàá
...åúðéùî ç÷ôðùë íåìç íìåç åúåàë åîöò ìò ÷çùéå íåé
ìë úà äçîùáå äáäàá ìá÷ì úòä åæá øáë åéìòî ì÷é
äù÷ ìîòä ìòåôä ìù åúùâøä ïéòëå ,åéìò øáåòù äî
úòâééî äëéìäá åà íéãáë úåàùî úàéùðá åúéá úñðøôì
åðåéîãá äàåø àåäùë äçîùá úàæ ìë äùåò àåäù Y
åéìòáî åøëù úìá÷ úòá øåôñéù 'ïéìöìöî'ä úà
àåáúù 'äçååø'ä úà åùôðá åúåîãá åáì ìâéå ,åãéáòîä

åæ åúãåáò úåëæá åúéáìääää.

íðîàïðåáúäì àìù Y íé÷éãö åðì åðúð úôñåð äöò
øå÷çì àìå ,øòöäå éùå÷ä úòá äãéîä ìò øúé
úåéùå÷å úå÷éôñ åáìá åìòé æà éë ,åéìò øáåòù äî ìò

å"çïåëðì ìéëùäìå ïéáäì áì áçåø íãàì ïéà äøöä úòáù íéîòô)

('äøåà'ä éðîæá ïéáäì åãéáù äîäèåùô äðåîàá ïéîàé àìà ,
óàå ,åì áéèéäì ÷øå êà äöåø íéîùáù åéáàù úåîéîúá
åëøãá êéùîéå åøåáò äøåîâ 'äáåè' àéä éøä 'ïéãä' úâäðä

.åúòåùé àåáú éãò

êëå'äîìù úøàôú'ä ÷"äøäî àúéà(ïúùøôá)ìò
áåúëä(â-á âë)'àáéåäøùì ãåôñì íäøáà

,äúåëáìåí÷éåíéáåúëäî äðäå '......åúî éðô ìòî íäøáà
àìà äãéôñä àì óåñáìå äãéôñäì àá íäøáàù äàøð
,äãéôñä àìå åá øæç òåãî ,á"öå ,úç éðá ìà øáéãå í÷

ùøãîá àúéàã ,ãåòå(å çð äáø)êàìî äàåø äéäù ãîìî'
.÷åñôá äæ ïéðò æîøð ïëéä - 'åãâðë ñéøúî úååîä

øàáîåì"æå 'äîìù úøàôú'ä(úö÷ éåðéùá)àåä ïééðòäå ,
áåúëä ã"ò(å â úåîù)àøé éë åéðô äùî øúñéå'

ìà èéáäîíé÷åìàäíé÷éãöä úåìòîá ìåãâ ììë äðä éë ,'

מריםה . וחייו  אחריו  רודפים ומצוקות שצרות זי"ע מקאמינקא שלום  רבי הרה"ק  אצל  נפשו מר את תינה  אחד אברך

הדברים למציאות להתכחש  אפשר וכי האברך, אמר לכל , ומיטיב הטוב הבורא מאת לטובה  הכל הרה"ק  ענהו עליו.

לרוב. ממנו וישתו החריפים', 'משקאות ושאר היי"ש משקה  את ישבחו ה'מבינים' הרה"ק  לו  אמר חלקי, ומר רע כי

ה'מבין', תשובת ומהי רבה, כי מרירותן לנוכח  פניו ויחמיץ מיד יזדעק מהמשקה  שיטעם השורה מן אדם כי לעומתן,

שתייתו  מתחילת וממילא ושמחה', 'ששון  לידי קצר זמן בתוך תביאנו זו 'מרירות' - המשקה של טבעו הוא כך  אכן ,

כמוהו  שאין מתיקות  בו מרגיש  שאינך כבר אחר אם  כי זה אין שבחייך, המרירות על מתאונן הנך בו, כיוצא אתה אף ,

חייך. ימי כל ותשמח תגיל  המרורים' 'שתיית בעת מיד הרי זאת, תבין ואם ה', דרכי המה מתוקים כמה עד 'מבין'
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äàá äìéìç íà óà ,íéîúá íé÷åìà éðôì íéëìäúîä
,å"ç íéáø åà ãéçé äæéàì ïéãä úãéî íäéìòåðúé àì

íááì ìåôé àìå ,ì"çø àéää äøöä úåäî ïðåáúäì íáì
úàæä õøàì äëë 'ä äùò òåãî úåù÷äìïåëð íáì éë ,

'äá çåèáåìååò ïéàå äðåîà ìà ,àåä øùéå ÷éãö éë
(ã áì íéøáã)úåòøä åàöé àì ïåéìò éôî éë àåä êåôäðå ,
(çì â äëéà)øùàë êëìå .äáåèì íéðååëî 'úé åéùòî ìë ÷ø ,

úåìâä ìò äøåîä - äðñä äàøî úà åðéáø äùî äàø
äùî øúñéå ïëì ,äæ äî ìòå äæ äî ïðåáúäì äöø àì
äðåëîä ïéãä úðéçá ìà ìëúñäìå èéáäî àøé éë åéðô
'ä íäîò âäðúî êë éë ìò åéðéòá äù÷é ïô ,íé÷åìàåååå.
äøùì ãåôñì àáùë éë åðéáà íäøáàá øîåà äúà á"åéë

,åãâðë ñéøúî úååîä êàìî äàøïðåáúäì ìéçúäùë ì"ø
äúééä àéäù ,íìåòáù äðåùàøä ú÷ãöä äøù úúéî ìò
,äðåøâ êåúî úøáãî ùãå÷ä çåøå ,ìàøùé éðá ìë íà
äúëæù äãé÷òä úìòî éøçà åéìò äúî íåàúô äúòå
øöéä äéä äæ ìë ,íåìë äì ìéòåä àìå äæë ÷éãö ïáì
ìò äù÷é øåáòá ,åðéáà íäøáà ìù åáìá ñéðëî òøä

'äãéôñä àìå íäøáà í÷éå ãéî ïëì ,åé÷åìà.

תוצאת איננה שהפרנסה  האמונה  – זאת  היתה ה ' מאת 
כלל ההשתדלות 

,ïúùøôá(áì ,ãë)õåçøì íéîå ...äúéáä ùéàä àáéå'
ùøãîáå ,'åúà øùà íéùðàä éìâøå åéìâø

(ç ñ äáø)øúåé íå÷îä éðôì úåáà éãáò úöéçø äôé'

ò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä ÷"äøä øàáîå .'íéðá ìù ïúøåúî
åäåçáù êë ìëù çáùäå 'íéìâøä úöéçø' ïéðò úà
,äñðøôì 'úåìãúùä' ìò äðååëä 'íéìâø' éë ,ùøãîá

áéúëãë(ãé âì)'äëàìîä ìâøì'...éðôì øùàóà äðäå
íå÷î ìëî ,úåìãúùä úåùòì áéåçîå äååöî íãàäù
àá íéîùî ìëäù äðåîàä úéìëúá ïéîàäì àåä áéåçî

åìææææúéáéøáù åîëå ,åúåìãúùä éãé ìò àì ììëå ììëå ,
úéáéø '÷áà' ùé(:àñ î"á)òøä ïåùì '÷áà' òøä ïåùìáå ,

(.äñ÷ á"á)÷áàä àåäå ,äøæ äãåáò '÷áà' ùé ïë åîë ,
åúåìãúùäá íãàä ìù åðåçèá åðééä Y íéìâøáùäðåëîä)

('íéìâø',äçååøää åì äàá úåìãúùää éãé ìòù áåùçì
íéðô ìë ìòù áåùçéù íéîòô 'äá ïéîàîä óàå
ïéîàî åðéàå ,åúñðøôì äòééñå äáøé÷ 'åúåìãúùä'
íò ä"á÷ä äðúäù 'éàðú' àìà åðéà 'úåìãúùä'äù
äàìîä åãéî íãàì àåáú äîöò äñðøôä åìéàå ,åéàåøá

íéîùáù åéáà ìù äáçøäå äçåúôäçççç.

äæáíéëàìîì åðéáà íäøáà øîà òåãî øàåáî(ã çé)Y
íéî èòî àð ç÷åé'íëéìâø åöçøåíäù øåáñë' éë ,'

Y íééáøòíéøçåñ'íäéìâøáù ÷áàì íéååçúùîù ,(é"ùø),
íúåìãúùäù íä íéáùåç ìáà 'äá íéðéîàîù 'éô

äøåçñá(ì"ðë íäéìâø),äñðøôä íäéìà àåáúù äòééñ
íîöò õåçøì íúåà çìù ïëì ,æ"ò '÷áà'á íéìùëðå
íäì àá ìëä éë åòãéå åøéëé äúòîù ,åæ äøæ äãåáòî
íéî'ì øæòéìà êøöåä éîð àîòè éàäîå .ìòîî íéîùî

ביארו ו . ‰¯‚Ï)וכך ˙ÁÓ˘ Â¯ÙÒ· ‡"„ÈÁ 'ÈÈÚ) הפסוק ·)את ÂË˜ ÌÈÏ‰˙) ביאור כי אלוקיהם . נא איה הגויים  יאמרו למה

מלשוןנא תיבת אףעתה הוא – הוא בחשבון בעולם הנעשה  שכל  מאמינים  בני מאמינים  ישראל  שבני והיינו  ,

אומר והוא לכך נאות אינו  הגוי אבל שבדבר, הטובה  מיד נראית לא נא אם  הכרוכהאיה הטובה  את מיד הראיני -

ה '. בהנהגת

הוא ז. ומה מר של עיסוקו 'מה וישאלהו  הימים  משכבר מתלמידיו  אחד את זצ"ל הלוי' ה 'בית הגאון פגש פעם

מה ושאלו  הלוי' ה'בית חזר פרנסתו. ומשם גיסו  עם בשותפות צוקע"ר בעשיית עוסק שהוא התלמיד ויען עושה',

אתה הנה  ואמר, הלוי הבית נענה ותשובתם  שאלתם  ששילשו  אחר הצוקע "ר. בעשיית שעוסק ענה ושוב מעשיו ,

מה  שאלתי אילו כי דברים. של  בהבנתם חסרון יש לך אלא כן, לא בהבנה , חסרון איזו  לי שיש  עושה חושב הקב"ה

ששאלתיך מכיוון אבל השמים . מן לאדם הבאים הפרנסה בסיפורי לענות לך היה  עושה עמך אתה לענות מה עליך

כאומרם שמים ', 'יראת ˜Ê:)בעסקי Ó"·).' שמים מיראת חוץ שמים  בידי 'הכל 

בגמראח. ÁÏ.)איתא ‡ÓÂÈ)עשייתה סוד את ללמד רצו ולא הקטורת במעשי היו שבקיאים  אבטינס ' 'בית משפחת על 

יכלו לא אך מעבודתם, להדיחם ישראל חכמי ורצו  ביותר, רב תשלום  בשכרם  גובים  שהיו  אלא עוד ולא לאחרים,

מבלי  ישר ועולה מיתמר עשנם שיהא הקטורת סממני את עושים  כיצד איש ידע לא זו משפחה מלבד כי להדיחם 

לצדדים  ÌÈ·ÎÂÎ)להתפזר ˙„Â·ÚÏ ÂÊ ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÚÈÂ Ì„‡ ÍÏÈ ‡Ó˘ Â˘˘ÁÂ ,·¯ÁÈ‰Ï ˙È·‰ „È˙Ú˘ ÂÚ„È ÈÎ ,„ÓÏÏ Âˆ¯ ‡ÏÂ) ביד היה  לא כיו"ב .

תמורת  הרבה  שכר גבו הם  ואף הפנים לחם באפיית בקיאים שהיו  גרמו' 'בית משפחת את ממקומם לדחות החכמים



שרה חיי - הפרשה  äבאר

,'åúà øùà íéùðàä éìâøå åéìâø õåçøìå÷ñòù ïååéëî
÷çöé ìù åâååéæì úåìãúùäá äúòåàåáéù øùôàå ,

÷çöéì ä÷áø äàöîð íúåìãúùä éãé ìòù áåùçìïë ìò
àìå - íäéìâø àìù áèéä åòãéù 'íäéìâø õåçøì' åøäéî
åáåèå åãñç áåøá ä"á÷ä íà éë ,íäì åãîò íúåìãúùä

ìëä äùòéãáò éìâø úöéçø äôé' åøîà åæ äöéçø ìòå ,
,íù íééñîå .'íéðá ìù ïúøåúî øúåé úåáàç÷ð åðîîå

ä"á÷ä àìîìàù ,äãåáòä éëøã ìëá íâ ,ìëùä øñåî
åéìò åúòã çåæú àìå ,åéìâøå åéãé íéøäì ìåëé àì åøæåò

ù"úé åðîî ìëäã Y.

æ"éôò÷åñôä úà 'íùåáä úåâåøò'ä ùøôî(æ æé äéîøé)

,'åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé øùà øáâä êåøá'
,'äá éøîâì çèáéù àåä 'éúéîàä ïåçèá'äù øîåì àáù

,øáãá äòééñ åúåìãúùäù áåùçé àìåìëù ïéîàé àìà
ìáäå åäåú åúåìãúùäå åúåöéøç ,åúìåòôäùòð ìëäå ,

,ãáìá åæ àìå ,''äá çèáé øùà øáâä êåøá' åäæå ,'ä øáãá
ìáà 'äá çèåáäî é÷åôàì Y åçèáî 'ä äéäå àìà

åìòôî úåöéøçá íâ åçèáîèèèè.

השידוכים בתקופת  שלימה אמונה – הדבר יצא  מה '

ïúùøôáåâååéæ úàéöî úåìùìúùä øãñ äëåøàá øàáúð
íéáø íéñåîìå÷ åøáúùð øáëå ,åðéáà ÷çöé ìù
íâååéæì íéðéúîîä ìù íçåø íîåøìå íéøáùð úåááì ÷æçì
íùôð áéùäì íäì ùé úîàáå ,úáäå ïáä ìù âååéæì åà

ïúùøôá áåúëä éøáãá(ð ,ãë)åøîàéå ìàåúáå ïáì ïòéå'
áåè åà òø êéìà øáã ìëåð àì øáãä àöé 'äîáúëå ,'

' - êéìà øáã ìëåð àì ,ì"æå ,í"áùøäàìå äøéúñä àì
åðçøë ìò éë ,åððåöøá éåìú ïééðáä(åðà íà ïéá øáãä äø÷é)

úìåëéäù - úàæ äùò ä"á÷ä éë ,íéöåø àì åà íéöåø
'åãéáì"ëò ,éééé.

לאח אומנותם  ללמד רצו  ולא ‰�"Ï)רים עבודתם ÌÚËÓ Î"‚) יקראוך בשמך עזאי, בן אמר 'מכאן בגמרא שם ואיתא .

וברש"י, נימא'. כמלא אפילו בחברתה  נוגעת מלכות ואין לחברו, במוכן נוגע  אדם אין לך. יתנו משלך יושיבוך, ובמקומך

- יקראוך בשמך יכלו . ולא ממקומם  לדחותם  חכמים שבקשו אבטינס  ובית גרמו  בית ממעשה - עזאי בן אמר 'מכאן

במקומך ולשוב  לבוא יקראוך  בשם כרחך על  כי פרנסתי. יקפח פלוני לומר, אדם ידאג  '.לא

אףט . בניו , מבין לרעה מפלהו הדוד והיה דודו , אצל והתגדל  מילדותו, יתום  זי"ע  עיניים' ה'מאור הרה "ק היה כידוע

מאד, בו  פגע  שהדבר פשוט  יבש , לחם  רק  קיבל  הוא ואילו  הלחם, עם  'חמאה' לבניו נותן היה  - האכילה בעת

את  עינים' ה'מאור מצא מאנשיו , ריקם הבית והיה  לגנו ' הלך ש'דודי בעת אחת פעם  לימים, צעיר יתום בהיותו בפרט 

הפסיד  זה ומחמת 'טיט ', אם  כי חמאה ' 'חבית זו  שאין ראה לפיו  הלחם את בהכניסו בו... לחמו  וטבל  ה 'חמאה' חבית

למד שמזה  והוסיף עיניים ' ה'מאור זאת סיפר לימים אדם. מאכילת שנפסלה  היבשה, הפת את לחטוףגם  שהממהר

מכבר  לו יש אשר את  גם מפסיד שלו שאינו .את 

ובמדרש וא"ו, חסר 'עפרן' שנכתב בפרשתן מצינו Ê)כיו"ב Á� דכתיב(·¯"¯ Î·)הדא ÁÎ ÈÏ˘Ó)עין רע איש  להון  'נבהל

יבואנו' 'חסר' כי ידע כתיבולא דאבימלך במעשה  כי הגר"א בשם מתאמרא הענין ובביאור ,(ÊË Î) לאחיך נתתי 'הנה ,

רשע כסף',אלף אותו של וזהבו מכספו  ליהנות  רצה לא בקדושתו אבינו מצא ואברהם לעת המעות את והניח ,

לקנות קבר לכשיצטרך היהחלקת  כסף ', שקל  מאות 'ארבע - בסכום מלנקוב פיו בולם  עפרון היה  ואם ישראל, בארץ 

חסר 'עפרון באומרם רמזו  וזה לסוחר, עובר שקל  'אלף' לידו וחסרווא"ו מקבל הפסיד השעה את שדחק ידי על  כי ,'

כסף . שקל  מאות וא"ו מאתו 

עלי . תרדמה א' ה ' ויפל  לבדו... האדם  היות טוב לא א' ה' 'ויאמר היה  בראשית ימי מששת הראשון ה 'שידוך' הנה 

וישן' Î-Á‡)האדם  · ˙È˘‡¯·)לומר אדם מתעקש רבות פעמים  כי שרמזו יש  לאידך, או פלוני, בשידוך דייקא רצוני

מלהזכיר... הס זה שידוך שיאמר תרדמהפעמים עליך אפיל  לך, ההגון 'זיווגך' לך אשיג אני לאדם הקב"ה  אמר לכן

אינשי וכדאמרי וקדש ', ראה  ו 'כזה זיווגך, לפניך אציג הזמן תפריע...'ובזה  ואל  תעזור 'אל

הם  כאילו 'הרגשה' להם נותן  והקב "ה וביתם, בנם בשידוכי להתעסק להורים שנתן הבורא מחסדי כי אמרו וכבר

הבה  כי השמים, מן  רק לה מתנהלת  השידוכים מערכת  כל שבאמת אף – השידוך את הורידו או שהסכימו אלו

הדי  ילדותו משנות ויזע, עמל  ביגיעה, ובתם בנם את ואם האב  מגדלים שנה לעשרים קרוב זה שנתם נתבונן רו

דבר, ייראה איך נא חשוב  מהו... בנים' גידול 'צער לכל כידוע וכו' וכו' תלמודו לבית אותו הוליכו ומשגדל בלילות ,

דעתם  לחוות ההורים ביד שיהא מבלי השמים, מן מאליו שיבוא לזיווג הבת או הבן וינשאו דודים עת  כשיגיע
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,ïàëîåàåä 'íéîùáù åðéáà ïåöø'ù åðéðéðò ìëì ãîìð
ãîìð ììëä ïî ãîìðä èøôëå ,äéäéå íå÷é øùà

ïéðòìàåáéå äìòé íéîùä ïî æøëåäù âååéæä éë íéëåãéùä
íàå ,àøåáä øæâù ïôåàáå àøåáä øæâù ïîæá ìòåôì àöéå

'ïéðî äâàã' ïëàéàéàéàé.

÷"äøäò"éæ 'ìàøùé úéá'ä(è"ëø 'îò ïúùøôá äãåäé éèå÷éì)

ìò ò"éæ ÷ñéøáî íééç éáø ÷"äâä íùá øîà
ïúùøôá áåúëä(ë- æé ãë)'õøéå...äúàø÷ì ãáòä
õøúå ...øäîúåàéîù ïî ãòåéù ïîæä áø÷úäá éë ,'ãåò
'êåãéùä øîâ'ìäø÷ä' ììôúäå ìéàåä ,íåéä åúåàá øîâäì çøëåäå)

אבל הזיווג, בהחלטות 'חלק' גם להם יש כאילו 'שירגישו' להם ונותן  והאם האב  על הבורא חס כן על בענין...

שכרו. זה והיה השידוכים, תקופת בכל  נפשו תשלוו בזה המכיר דמיון... אלא זה אין באמת

אלא האב אין כי החתן' בנו  מצד 'העומד הנוסח את זי"ע מזוועהיל שלומק 'ה רבי הרה "ק פירש  מצדוכן ,עומד

שפעמים  עוד ולא ובעצמו. בכבודו הקב"ה עושה  הכל בצדואת הקב "ה ובחששותיו,מעמידהו ב'חכמתו' יפריע  שלא

יהיה וכן יקום כן ה ' יגזור אשר ככל ¯Ù‚)אלא 'ÂÓÚ ˜È„ˆ „ÂÒÈ).

יום 'ארבעים  דלכן ביארו  הולדובזה  יצירת  לפלוני'קודם פלוני בת ואומרת, יוצאת קול  בת ,(.· ‰ËÂÒ)שבשעה והיינו ,

כי  לפלוני'. פלוני 'בת בשמים  קול  בת ע "י הוכרזה כבר הולד לטובת מאומה לעשות התחילו  לא עדיין שההורים

ואמו ' אביו  הקב"ה  באדם, שותפים Ï:)'שלושה  ÔÈ˘Â„È˜)רצוננו זה, בעסק  'שותפים ' אנו אף ההורים יאמרו  שלא וכדי ,

וכביכול שותפים, ואמו  אביו  ייעשו  בטרם  הזיווג את הקב"ה קובע ע"כ , לנו , 'מתאים' אינו  פלוני שידוך פלוני, בשידוך

כרצונו ... יעשה 

ולא  השתדלות, חובת מצד רק אבל – צאצאיו  שידוכי עבור ל'השתדל ' אלא אדם  של  תפקידו אין שכן, ומכיוון

עבור  השתדלות גדר כמה פעם  נשאל  זי"ע  מסאטמאר שהרה "ק ידוע וכן שידוך. איזה לרחק או לקרב שבידו  יחשוב

הרה"ק , וענה שידוך ...הזיווג, אודות 'שדכן' עם ידבר בשבוע אחת  שפעם

'שהכליא . לרמז  –דיבור, ה'אידיש ' בשפת שפירושו  'ווארט', בשם השידוכין להתקשרות קוראים שלכך שאמרו יש

ורקבדברו נהיה אך נעשה שנגמר שידוך כל  כי במאמרו ', שידוכין, בענייני ל 'דאוג' שלא יבין והמשכיל יתברך.

סיומו . אל הדבר שיבוא הסיבות' 'מסבב יסבב והנכון, הראוי הרגע  וכשיבוא ה ', מאמר פי על הכל מתנהל  ממילא

את  בחוש  היום  עד רואים עדיין השידוכים  בענין מ "מ פנים ' 'הסתרת שיש בזמננו  שאף זי"ע, החזו "א אמר כה 

פרטית. ההשגחה

אצלי  היה  היום זצוק"ל , מסטייפעלע להגה "ק חבר אשת הצדקנית לאחותו  פעם סיפר  זי"ע איש ' ה'חזון הגה "ק

בחור אודות לברר שבא ˘ÌÈÎÂ„È)יהודי ÔÈÈ�ÚÏ)'בעסער זיין 'ס 'קען עניתיו  שמים ', 'יראת על  כששאלני והנה ,‰Ó· ÂÏ ˘È)

(ÈÂÂ˘ÎÚ‰ Â·ˆÓÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÚ˙‰ÏÂ ÂÈÎ¯„ ˙Â�˘Ï זיין 'ס 'קען עניתיו  שבקרבו', התורה ואהבת 'התמדתו על  כששאלני כן כמו ,

האיש נענה דבר כל על  לך. ראוי הבחור אין - לו  לרמז בזה ורציתי וספיקותיו , שאלותיו כל  על עניתי כך בעסער'.

מקום לו  שיש אלא אומר אינו שהרבי ומכיוון הזה , בעולם  'מושלמים' אין שהרי חסרון כל  בו שאין אני מבין ואמר,

זה הרי להתעלות, מקום לו  יש שעדיין לו  שיש היחיד וה 'חסרון' טוב... דרך על  עומד שהוא משמע דרכיו  להיטיב

מנהיג  שהקב"ה  האיך וראה, נא הבט  החזו"א, אמר ובכן, טוב. בכי השידוך נגמר היום באותו  ועוד לי, המתאים ה'חתן'

דברים  לו אמרתי אני ואף  הוא, דעת' 'בר זה יהודי הרי עולמו, לשנות (ËÚÓÎ)את מה הרבה לבחור 'יש  מפורשים

אלא, בבחור, חסרון כל  שאין מדברי שהבין הזה , כדבר נהיה והאיך מעשיו ', את לזווגולהיטיב והזמן  העת  בהגיע

לסכל יהפוך ה'חכם' לזה, יצטרכו אם השמים ואף הארץ  ו'תקפוץ' למישור, העקוב  כל נהפך לפלוני, פלוני בת את

לאיש ' אשה מה' 'כי יגמר... והשידוך  לחרש, ÁÈ:)והשומע ˜"ÂÓ)

פערד' כ 'בלינדע  ההורים את הקב"ה  מוליך השידוך לגמור העת שבבוא זי"ע מנחם ' ה 'פני הרה "ק אמר (ÌÈÒÂÒכיו "ב

(ÌÈ¯ÂÂÚ. לפועל השידוך ויצא הסכמתם  את יתנו  ובכך במדובר חסרון כל יראו  שלא

בפניו  'מחותן' איזה קבל ÌÁ�Ó')פעם  È�Ù'‰) רבי' ממש  הנו  החתן כי לו 'מכרו ' והכל  לבנו  'חתן' לקח לאחרונה זה כי

בדור  ולא הקודם , שבדור רעק"א לא – מקצתיה ולא מיניה  שלא לו נתברר השידוך משנגמר ועתה  אייגער', עקיבא

גמור... הארץ עם  כמעט  אם כי חכם, תלמיד בן ולא חכם תלמיד לא �˙·¯¯הזה , '‰„Â‰È· Ú„Â�' ‡Â‰ ÈÎ ÂÏ Â¯Ó‡˘ ‰Ó ˙Á˙)

('ÌÈÈÂ‚· Ú„Â�' ‡Â‰˘.

יצירת  קודם יום  ארבעים  שהוכרז  לפלוני' פלוני 'בת עם השידוך לגמור והזמן העת בבוא הנה ואמר, הרה "ק נענה 
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éðôì àðíåéä([àé ÷åñô] 'áøò úòì' äéä øáë éøäå ,'
úöéø ,'êøãä úöéô÷'ë ïåæôçáå úåøéäîá ìëä ìäðúî
áåè éëá øáãä øîâéù éãëá - 'åãëå ä÷áø úåøéäî ,ãáòä

ãçà òâø áåëéò àìì åðîæáå åúòááéáéáéáéíãà òéâäá ,ïë ìò .
åàá øáëù åúáå åðá úà êãùì åéìòå 'ùã÷î ùéàä' ÷øôì
éðéà ,'àá éðà äðà éðà' øîàé àìå ìáìáúé àì ,í÷øô ìà
åéáàá ÷éæçäì àìà åì ïéà ,úåðôì àìå úåùòì äî òãåé

äéçé åúðåîàáå íéîùáùâéâéâéâéäìòé ïåëðä òâøä òéâäá éë ,
.àîéé÷ ìù øù÷á øù÷úéå êåãéùä

÷"äâäò"éæ áåìâé'æà÷î(ä ùåøã ,íéùåøã ,á"ç éáö õøà)

ò"éæ 'íéøä éùåãéç'ä ÷"äøä éøáã úà àéáî
íäøáà ãáò øæòéìàì íéñð ä"á÷ä äùò ïëìù ,ïúùøôá

õøàä åì äöô÷ù åðéáà ÷çöé éëåãéùì åëøãá(àé ,èð ø"á)

éãéì àáù êåãéùå êåãéù ìëù íìåò úåøåãì æîøì .á"åéëå
.íéîù éãéî àìôå ñð êøãá àåä úåøù÷úäå øîâ

øàáîååîöò éðôá âååéæ ìë òåãî ò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äâä
äðáðä 'ïîàð úéá' ìë éë ,ñðá àìà øîâéé àì

הצליחו לכן ורק  גמר, לידי מלבוא הדבר את יפריעו ולא יזיקו שלא המדובר, מהורי ה 'שכל' את הקב"ה נוטל  הוולד.

השידוך משנגמר כעת אמנם  ובעצמו... בכבודו רעק"א הנו  דנן' ש'חתן בקל  במתנתלפתותך השכל את  לך  החזירו

לבך דווה זה על וכי השמים, מן  השכלחינם שחזר על  תהילתו  פיך ימלא שכלך... מבלי להשאר לך עדיפא היה  האם  ,

בשלימותו . אליך

והיא לי, יש אחת קושיא רבי, לו , ואמר זי"ע, איש ' ה 'חזון אל  פעם  נכנס זצ"ל  ראדזינער נתנאל רבי קשה הרה"ח 

סוף ים סוףכקריעת ים  כקריעת אדם של  זיווגו  'קשה ' על  ברמזו  ,(.· ‰ËÂÒ)שהקב"ה היה דבר סוף הרי החזו"א, לו אמר ,

קושיתך... שתתיישב דבר סוף  כי דעתך, תנוח אתה, אף  הים , את קרע

אומריב. היה  זי"ע ישראל ' ה'בית מינוט'הרה "ק א פון ווייניגער עס געדויערט מינוט, ריכטיגע די ס'קומט 'ווען 

(Ú‚¯Ó ˙ÂÁÙ· ¯·„‰ ¯Ó‚� ÏÁÂÈÓ‰ Ú‚¯‰ ÚÈ‚‰·).

עד יג. מתי... עד קדוש , רבי ושאל , רבו אל הבחור נכנס  השידוכים , בפרשת שנתקשה  מאד מבוגר בבחור מעשה

האירוסין... בברית לבוא אזכה מתי – הקץ את יגלה  שהרבי בתנאי אבל באהבה , שמים גזירת אנוכי מקבל  מתי...

לדרכו אליעזר בצאת מיד יצחק, של זיווגו  במציאת שאירעו  הניסים בארוכה נתבארו  בפרשתן הנה  הרבי לו  אמר

יוצאת' רבקה  והנה לדבר כילה  'טרם - לשם בהגיעו  הארץ', לו 'קפצה  - ארם ÂË)פדנה  „Î)לו התאמת מיד והנה ,

ובא  במאכלו ששם המוות בסם  אליעזר את להמית שרצה בתואל מת מכן לאחר לה ...', משתהה  'והאיש - הסימן

קערותיהם והחליף  ‡‚„‰)מלאך ˘¯„Ó).,ניסים לו אירעו שלא די לא כי אבינו, יעקב כלולות  תור בהגיע היה כן  לא

ומהמורות במכשולים נתקל פנה אשר בכל  שרצהאלא אליפז של  רוגזו  עליו קפץ  - שבע' מבאר יעקב 'ויצא אך ,

והוכרח רימהו שוב בזה  די לא ואם שנים, שבע לבן העבידו  מכן לאחר לו , אשר כל  את בזז  נפש וכפדיון להרגו,

והרואה לישראל , עדות י-ה שבטי עשר שנים  ולהקים ביתו את לבנות זכה זה כל  לאחר ורק  שנים , שבע עוד לעבדו

מזה . זה  נשתנה' 'מה יתמה 

הדבר „·¯ÌÈ)וביאור Ï˘ ÔËÂ˘ÙÎ Â�Ï Ú‚Â�‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ ˙Â˘¯ Â�Ï Ô˙È�˘ ‡Ï‡ ,Ì‰È˙ÂÎÈÏ‰·Â ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â·‡· ‰‚˘‰ ÏÏÎ Â�Ï ÔÈ‡˘ Û‡) כי ,

אברהם, אדוני אלוקי 'ה' - כפיו את נשא מיד ולכן דרכו, תהא היאך ידע לא עבדו  אליעזר את אבינו אברהם  בשלח

אברהם' אדוני עם  חסד ועשה היום  לפני נא È·)הקרה ,„Î) את אני - להקב"ה  ואמר המים' עין על  'ניצב ולאחמ"כ  ,

סימן  ועשה אברהם, אדוני אלוקי עליך אלא להישען מי על  לי אין ואילך מכאן הנה , עד בהגיעי עשיתי השתדלותי

משא"כ ה'. ביד 'תלוי' עצמו  שהרגיש  מאחר הללו, הניסים  לכל  זכה לכן אדוניו, לבן הראויה הנערה את ה' שיראהו

הכל ש 'היו  כפי רחל , את לקחת הולך שהוא ידע כי זיווגו, את 'לחפש' הלך לא אביו  מבית בצאתו  הרי יעקב גבי

לקטן' והקטנה לגדול  הגדולה - ˜Î‚.)אומרים עמו,(·"· לקח  הרבה ממון ואף  'חשבון ', עם אצלו היה שהכל נמצא

הברואים  חשבונות לפי ולא ה'', פי על  אלא מתנהל העולם 'אין  כביכול , לו אמר - להיות צריך וכך שכך עלוסדר ,

בדרכו ומהמורות מכשולות הרבה כך כל  לעבור הוצרך ˜„Ó‰כן ‰‡Ï˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ,‰�Ë˜Ï Ô‰Â ‰ÏÂ„‚Ï Ô‰ ‡˘È�˘ ‰È‰ ¯·„ ÛÂÒÂ)

(ÏÁ¯Ïעבורו טובה  כל אין שאדרבה הבין כי באפו , נפשו עוד כל  וברח  רגליו  נשא הבחור מיהר הללו דיבורים לשמע .

הזה ... האות יהיה  מתי לדעת
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ãåîìì ìëåðù éôë ,ãàî íøå áâùð øáã àåä ìàøùé éðáá
ãåîìúä éøáãî(:áñ úåîáé)àìá éåøù äùà àìá éåøùä'

íéòéâî íéøáãäù øçàîå .'...äáåè àìá äëøá àìá äçîù
íéðåöéçäå äàîåèä úåçåë íéñðî ïëì ,äåáâ ìòî äåáâ
úùø ùåøôì ,íéàåùéðä úà ìèáìå íéëåãéùä øù÷á ìáçì
ìò .äøèîä âéùäì åìëåé àìù úåðåù úåòéðîá ìâòî ãéì
ïî ãçåéî ñð íéëéøö ,íìåòä øåàì àöåéù êåãéù ìëá ïë
ìëäùå åúéçùé àìå åòøé àì äàîåèä úåçåëù íéîùä

.íåìùá åîå÷î ìò àåáé

,óéñåîåïéàåùéðäù òâøá éë ,'íéàðú' øèù íéùåò ïëìù
ìáçì êë ìë íéøáâúî íéðåöéçä ïéà 'éàðú' ìò

ïééãòù íäì äàøð éë ,êåãéùä úà ÷éæäìåøåîâ øáãä ïéà
'éàðú'ù úîàä êà .íéàðúä íåé÷á ãîåòå éåìú àåä àìà
íéáùçð åðà éë .øåøáå øåîâ øáãë åäéøä íéùåò åðàù äæ
áàä ìò äåöî éøäå ,åéúååöî íéé÷ì ä"á÷ä éçéìùë
éôîå åìéàë íéàðúä øáã áåùç ïë ìò .åðá úà àéùäì
äîì óà ó÷åú ùé ä"á íå÷îä ìöàå .øáãä àöé 'ä

àúéàãë ,éàðú ìò äùòðù(.æ úåëøá)éôî àöéù øáã ìëù
øáãä ë"ò .øæåç åðéà áåù ,éàðú ìò åìéôà äøåáâä

.íéé÷å øéøù ìëäå íéé÷úî

ובפרט עלמא בהאי ומורדות  מעלות  – ויורדים  עולים 
בשידוכים

áéúëàöéå 'øô ùéøá(áé çë)äöøà áöåî íìåñ äðäå'
éøáã é"ôò íé÷éãö åøàéáå ,'äîéîùä òéâî åùàøå

ùøãîä(ã çñ ø"á)øá éñåé éáø úà äìàù úçà àðåøèî'

äì øîà ,åîìåò úà ä"á÷ä àøá íéîé äîëì ,àúôìç
,åéùëò ãòå äòù äúåàî äùåò àåä äî åì äøîà .äùùì
,éðåìôì éðåìô ìù åúá ,íéâååéæ âååæîå áùåé ä"á÷ä äì øîà
äæä ïåùìë äéëøá éáø øîà ...éðåìôì éðåìô ìù åúùà
ìéôùî ,úåîìåñ äùåòå áùåé ä"á÷ä ,éñåé éáø äáéùä
áéúëã àåä àãä ,äæì äìòîå äæì ãéøåîå ,äæì íéøîå äæì

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

íøîåà åäæå ,äåáâääæì äìòî úåîìåñ äùåò ä"á÷ä
äæì ãéøåîåøåúì åðéáà á÷òé êìäùë úàæë úòì ,ïëì .

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

øåîàñøàì íàåáá øùà ,éùðéà íéàúô äîë ,äúòî
íàä 'íéáø úåðåáùç' åáùçé ,íäéàöàö úà
,íøåáò 'úåáéùç' øúåäå éã åá ùé úøáåãîä åà øáåãîä
äîä íéçëåù òâøìå ,ñåçééä úàôî íàå ïåîîä úàôî íà
øáë íéîùî øæâð øùà êåãéùä äæå ,'ùéàì äùà 'äî'ù
äøîàå ìå÷ úáä äúöéùë ,ãìååä úøéöé íãå÷ íåé íéòáøà
íðùé äîëå .äéäéå íå÷é øùà àåä 'éðåìôì éðåìô úá'
éãé ìò íäéãé åîá íäééç úà íîöòì íéñøåää íéùðà

åììä úåðåáùçåèåèåèåè.

הזיווגיד. 'שיהא שידוכין התקשרות בעת מברכים שלכן שהמליצו הגבוה,עולה יש להשפיל יצטרכו  שלא היינו יפה ',

מביניהם . בחשיבותו  שפחות מי את יגביה  הקב"ה אלא

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

או ב'שידוכים ' יש  אשר הקשיים כל  ושורש  יסוד כי מקדם '. עדן בגן יצירך כשמחך האהובים רעים תשמח  'שמח

החתן  את מברכים אנו  כן על מהשני, יותר מיוחס  הנני לאמר, מחברו  יותר עצמו את מחשיב שאחד בית בשלום 

ביחוס, הבדל כל להם  היה ולא עדן בגן ששהו  וחווה  אדם כמו מקדם ' עדן בגן יצירך 'כשמחך הקב"ה  שישמחם  והכלה

הייחוס . מצד התנשאות ללא בנעימים  ישמחו הם גם  כך

ומכובד  נאה שידוך להשיג יכול הייתי לעצמם , יחשבו  שההורים יום  בכל  מעשים  כי זו , בברכה  ביארו  אחרת בדרך

לא  שאז  וכמו מקדם', עדן בגן יצירך כשמחך האהובים  רעים תשמח  'שמח  אומרים  לזה  וכו ' וכו ' יותר חשוב יותר,

אחר שידוך לקחת אצלו שייך היה ולא חוה , את אם כי לעצמו  לבחור בידו וכיו"בהיה אחר המתאים לדידן, כיו "ב .

ביותר והראוי ביותר המתאים היחיד שזה  ידעו  השידוך מע"כגמר ÌÈ¯ÙÒ)לרום „ÂÚÂ .ÔÈ‡Â˘� Y ÌÈËÂ˜ÈÏ ˙Ó‡ È¯Ó‡).

'חסידים 'טו . בספר ¯ÊË)כתב ÔÓÈÒ)אנשים עם בניו את משיא הוא עשרו  ועקב בנכסיו, המצליח עשיר, רשע  ראית אם  ,

אנשים שיקחו בכדי רק הוא הקב"ה, לו  שנתן עשרו ומטרת סיבת שכל לך דע אלא תתמה, אל  וגדולים. חשובים 
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ולתפילה המקום לחסדי נצרכים  הכל – אדוני עם  חסד

ïúùøôá(áé ãë)äø÷ä íäøáà éðåãà é÷åìà 'ä øîàéå
.íäøáà éðåãà íò ãñç äùòå íåéä éðôì àð

ùøãîáå(á ñ ø"øá)ìëä ,øîà ÷çöé 'ø íùá éâç éáø'
,ãñçì ïéëéøöíìåòá ìâìâúî ãñçäù íäøáà åìéôà

ãñçì êøöð åìéáùáéðåãà íò ãñç äùòå øîàðù ,

ïîàð ãáò ïë øîàé êàéä øåàéá êéøö äøåàëìå .'íäøáà
åáøù øáñ àì àåä éëå .íäøáà ìò øæòéìà Y åáø ìò

ù÷éá òåãîå ,ïéãá éàãë...ãñç äùòå÷"äøä øàáîå
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä(æ ïðçúàå ÷éãö éúôù)íäøáà éë

áåè éáø' äéä ä"ò åðéáàåéãéîìú áìá áèéä ñéðëäå ,'
ì"ëò ,'ãñç'á ÷ø ù"áúé åàøåá ìöà íåìë íãàì ïéàùæèæèæèæè.

אותו זוכה  ומדוע  רשעותו. עקב עמו מתחתנים היו  לא עושרו  שאילמלא עמו, להינשא צאצאיו  את וצדיקים  גדולים

מביישים שהיו  משום  או  לו . העומדת אבותיו מזכות או  לו, בא זה  דבר בו. מתחתנים  שגדולים  הן לעשירות הן רשע 

רבנן ולחתנין לעושר לזכות לו  שעמדה  היא ספג אשר ביזיון אותו וזכות לכן, קודם אותו ומבזים Ô‡ÎÓ.אותו  „ÓÏ�)

ÂÏ·ÁÂ.א. Â˜ÏÁ ·ÂË ‰Ó Y ˜Â˙˘È Í‡ Ì‡ Ú˘¯ Â�È‡˘ ÈÓÏ Â"˜ ,ÂÈÙ¯ÁÓÏ ˜Â˙˘È Ì‡ ˙Â·ÂË‰ ÏÎÏ ‰ÎÊÈ Ú˘¯‰ Û‡ ÈÎ. ב‰"·˜‰ ··ÂÒÓ ‰ÓÎ ‰‡¯

(ÂÏ ÔÂ‚‰‰ Â‚ÂÂÈÊ ˘È‡ ÏÎÏ ÚÈ‚È˘ È„Î ÂÓÏÂÚ·.

אביו של  מעונו  את לפקוד מרבה שהיה ווארשא, מהעיר פשוט  אחד יהודי על  זי"ע, מנחם' ה'פני הרה "ק סיפר

עד  הרפה  לא הלה אך ברכו, לא והרבי נכסים, וריבוי בעשירות ויבטיחו שיברכו בו ומפציר  זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה "ק

בעשירות. ובירכו  לבקשותיו נעתר שהרבי

ווארשא, העיר מעשירי אחד להיות שנהפך עד גדולה בעשירות היהודי של קרנו ועלתה  הרבי ברכת נתקיימה ואכן

נקלע הבן נורא, אסון אירע  הימים באחד לחופה , י"ח בן לגיל  להתקרב החל אשר ל 'עשיר' לו היה יחיד בן והנה,

נוראה  החייט(Ë"�Ú„ÈÒ˜Ú)לתאונה של  בתו טובים  בת שידוך לקחת הוכרח  מום בעל משנעשה  ל "ע . מרגליו אחת ונכרתה

ודמי  הנישואין הוצאות כל  את לשלם  שהתחייב לאחר בתו, את לו  לתת הסכים אשר ווארשא, של והדלפון העני

כהוגן. נדוניה 

לידיו שנקרה  הגון שאינו  השידוך ועל  בנו של מצבו על  תמרורים, בבכי אמת' ה'אמרי אל  היהודי נכנס לו  בצר

ברכתיך  לא כן, על  בנך, של  זיווגו  זהו  כי הוכרז הוולד יצירת קודם  יום ארבעים הנה  הרבי, לו  אמר ממש . בהכרח

ובעלי  עשירים לבת או  גדולים  לבת אלא היחיד בנך את לזווג תסכים לא העיר מעשירי שכשתהיה  ידעתי כי בעשירות

עליו שנגזר כפי החייט, של  בתו  את לישא יסכים  וכך מום, לבעל  בנך שיהפוך הקב"ה סיבב משנתעשרת אך ממון,

ומבהילים . נוראים  והדברים  דנא. מקדמת

קדםטז. שבימי ירושלים  גאב"ד שליט "א ווייס טוביה יצחק  רבי הגה "צ לי �ÂÈ‡Â˘È)סיפר ¯Á‡Ï) בעיר ישיבתו  בעת

איזה בדעתו  משנפל  זיווגו, במציאת לסייעו הגרי"ט של  נפשו  וחשקה יתום , בחור שם  למד יצ"ו מאנשעסטער

הכלה צד עם קודם לדבר החליט  לשידוך, ·ÂÂ‡Ï)רעיון ‰ÏÎ‰ „ˆÓ Â�ÚÈ Ì‡ Â¯ÚˆÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰È‰ ÌÂ˙È ¯ÂÁ·‰˘ ¯Á‡)בירורים ולאחר

חסרון איזו לו  יש  לב שלדאבון ענהו הבחור אך עצמו, לבחור השידוך את והציע  הגרי"ט פנה  משם  ב'הן'. (·ÈÚ‰ענו

(...˙È‡ÂÙ¯הכלה לצד ולהודיע  הבחור כדברי לעשות אכן האם הגרי"ט  ידע  ולא כך, על  להודיע  עליו  מצדו  כי מבין והוא

לרופא  הגרי"ט  פנה  ברירה  בלית וכו '... בו יש  סכנה והאם  החיסרון גדול  כמה  עד לו  ברור היה לא כי – לא או  כך על 

אך  לעשות מה  כדת דאתרא לברר המרא – דשם הרב מבית ביציאתו גם ברורה... תשובה עם הרופא מבית יצא לא

מכתב  שלח שכן מכיוון ברורה. תשובה  בידו  הייתה  לא ולכאן לכאן הצדדים  עם  שאלתו את שטח  בפניו  שגם לאחר

ולא  ענהו  לא דסלר הרב גם אך זה, מעשה של  דינו  מה  רבינו' 'ילמדנו  בארה"ק  אז  דר שכבר זצ"ל דסלר הגר"א לרבו 

לרבו מכתב הגרי"ט שלח  שוב  זע ... ולא קם  לא והשידוך ירחים כמה  עברו לבינתיים  לעשות... מה  מפורשות לו  הורה

טעלעגרא"ם  בשמחה נתקבל זמן לאחר בו, לנהוג יש  כיצד זה  כגון זי"ע החזו"א מרן הגה "ק את שישאל  (Ó·¯˜)בבקשה 

בקצרה  נכתב ובו  הגרי"ט  יבוא לידי והמכתב להגיד , שלא ·‰מוטב Â·˙Î ‡Ï Î"Ú ·¯ ÔÂÓÓ ‰˙ÏÚ Ì"‡¯‚ÚÏÚË· ‰·È˙ ÏÎ˘ ÚÂ„ÈÎ)

(Á¯Î‰‰ ÈÙÎ ‡Ï‡כתוב ובו  ה'מכתב', הגיע  שבועות כמה  אחר - היה וכן ויען, לעשות , מה ושאלתיו החזו"א אל נכנסתי

אחרים  למקרים מכאן  ללמוד לא אבל  הכלה, לצד להגיד  שלא מוטב  לבאר לי אוכל  לא דסלר, הרב בה  ומסיים  ...

בעירך  כשאהיה  מקרים, משאר זה  מקרה  נשתנה מה – אחרים  למקרים  ללמוד שלא הדברים כוונת מה  זה  בכתב לך

טבת בכ"ד הנה הגרי"ט  סיפר בפנים... פנים  לך אבאר נסתלק(˙˘È"„)מאנעשעסטער לפניו  דסלר, הרב רבי לו  נסתלק
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המנחה תפילת  של  מעלתה – בשדה  לשוח  יצחק ויצא

ïúùøôá(âñ ãë)'áøò úåðôì äãùá çåùì ÷çöé àöéå',
ì"æø 'ø÷é éìë'ä áúë(á ,åë úåëøá)ïàëî åãîì

êîñ ïàëîå .áøò úåðôì àéäù äçðî úìéôú ï÷éú ÷çöéù
ì"æç åøîàù äîì(á ,å íù)úìéôúá íãà øäæé íìåòì

äçðîä úìéôúá àìà äðòð àì åäéìà ïëù äçðîä,
,úéáøòå úéøçù úìéôú ,íâ åð÷éú á÷òéå íäøáàù ô"òàå

,ãéîå óëéú åðòðù åðàöî àì íå÷î ìëîúìéôúá ìáà

...ãéî äðòð ÷çöéù åðéöî äçðîììôúä øùàë ãéîã
áéúë äéìò'íéàá íéìîâ äðäå àøéå åéðéò àùéå'éøäù ,

äèîì åéðéò ïúåð äéä äìéôúä úòùáïúé ììôúîä éøäù)

(á äö ç"åà é"á :ä÷ úåîáé ,äìòîì åáìå äèîì åéðéòàùðùî ãéîå ,
äàø äìéôúä øçàì åéðéòãéî äðòð àåä éëäðäå' éøäù ,

øúåéù åãîì äæîå ,åâåæ úá úà íéàùåð - 'íéàá íéìîâ
ã"åúëò äçðîä úìéôúá íãàä äðòðåéøáã êùîäá ïééòå)

(à÷éã äçðîä úìéôú úìåâñì øåàéáæéæéæéæé.

˙˘È"„)החזו "א ÔÂ˘Á Â"Ë) הבחור אל שניגשתי שבשעה לך לומר אוכל  זאת אבל היום ... עד אדע לא הנימוקים את כן על ,

כלומר, חסרון... כל  בי אין וכבר לגמרי נתרפאתי ב"ה  – ואמר הבחור נענה שקבלתי ה'פסק ' את לו וגיליתי המדובר

על מאומה  לגלות שלא ציווה  זה  ומטעם  בתפילתו, מחליו הבחור את וריפא תפילה של בכחה  היה  בטוח  החזו "א כי

וחסרונותיו . חולאיו מכל הבחור יתרפא ממש שבקרוב בוודאי ידע  כי החולי דבר

זי"ע  חיים' ה'חפץ  הגה"ק  אמר Ï"ˆÊ)כה  Í˘ Ó"‡¯‚‰ È"Ú Ï"ˆÊ 'Ê·È�ÂÙÓ ·¯‰ È„È· ¯ÒÓ�) בן למישהו  כשיש  שבעולם  בנהוג כי

ה' ועובד מידות בעל  מופלג ות"ח עצום מתמיד המעלות כליל  שלבחור זיווגו על להתפלל צורך  מרגיש פחות  הינו

כזה  פאר בחתן לזכות יאבה לא מי כי – זה זהב'בן  של  'מגש לבנו יש  כי האב מרגיש עשירים בן בבחור כיו "ב ,

בכל מושלם בחור שהיה  יצחק אדונו ' ל'בן זיווג לחפש  יצא אבינו  לאברהם נאמן עבד אליעזר כי מצינו  וכאן לזיווגו...

אדוניו ' טוב ש 'כל  עשירה בנדוניא מובטח עצמו הוא אף חסרון, כל  ללא – לה' תמימה עולה  שנקרא עד נכונה, מידה 

והתחנן  עמד בתואל בבית אף  אדוני' עם  חסד 'ועשה לה ' מתפילה פומיה פסק  לא ואעפי"כ ליצחק, וחתום כתוב בשטר

ואמת' חסד עושים ישכם  היא 'אם רבה כי הזיווג על  התפילה חובת .ללמדך

חדשה גזירה  או  צרה  לפניו שהזכירו  עת בכל דחזו"א בפומיה מרגלא כי זצ"ל , הלוי' ה'שבט בעל הגאון אומר היה 

זה על שיתפללו רוצה הקב"ה נו, -(·�˜ ‡"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

החזו"א כתב ·')עוד 'ÈÒ ‡"Á ˙Â¯‚‡ ı·Â˜) כן ית' בו מבטחו האדם  שישים וככל אדם  כל  ביד עוז  מטה  היא התפלה 

כתב ב' סימן ובח "ב יצליח. וכן כאשר יעלה ית' עולם אדון לפני דאגותיו להשיח האדם ביכולת  כי הדבר נפלא ומה

י  מכנהו ב"ה והמקום לרעהו משיח שעשועים הוא .לד 

כתב Î"‚)עוד 'ÈÒ ‡"Á)ומאזין שפתותינו שיח את  שומע שהקב "ה איך חי' 'כמו לצייר בתפלה נאצלה עבודה

הלב .הגיון

בפרשתןיז. כתיב לענין, Ò„)מענין „Î)הריב"א ופי' הגמל', מעל  ותפול  יצחק את ותרא עיניה  את רבקה  (·'·ÈÏÚ'ותשא

(˙"‰Ú 'ÒÂ˙‰- הגמל  מעל  'ותפול הולכים וז "ל. שהמתים כדרך  בא והיה עדן, מגן  בא שהיה יצחק שראתה לפי

למעלה  למהדר'רגליהם בעי 'כי מלשון הדור עכ"ל... מפניו ותוהה הדור אותו שראתה  פי' ורש "י ,·Â˘ÏÂ ÂÈÏ‚¯ ÍÂÙ‰Ï ‡·˘Î)

(ÂÈ˙Â·˜Ú ÏÚ. עכ"ל דפרשתי כמו  למעלה רגליו שהיו

וז "ל. התורה על הרע"ב בפי' נתבאר אביו וכן לו שעשה מהחבורה להתרפאות שהלך עדן, מגן  בא יצחק והיה

עקידה  בשעת רש "י.בצווארו שאמר 'הדור' פי' והוא למעלה... ורגליו  למטה  וראשו  עתה מהלך והיה ,

עיניו שנושא כלומר מעלה  כלפי כשראשו  מהלך הרי בעוה"ז  האדם  בהיות כי זה, בעניין נחמד ביאור ושמעתי

חיותו , מקור הוא משם  כי השמים השמימה , מן טוב  לשפע נצרך  הוא עת בכל  בג"עכי הנמצאות הנשמות אבל .

התורה את ומקיימים  העולם  בזה הנמצאים  צאצאיו  ע"י אלא עלייה לאדם  לו אין ושם המצוות', מן 'חפשי נעשו ששם

שאמר  רבי בדברי שרמזו וכמו  נצרכים , הם העולם  בזה  אשר צאצאיהם לטובות כי מטה כלפי ראשן ע "כ ומצוותיה,

צריך' אני 'לבני העולם מזה  הסתלקותו ˜‚.)לפני ˙Â·Â˙Î).

בגמרא האמור  את מבארים È:)וכן היינו(·"· עליונים כי למעלה ', ותחתונים למטה  'עליונים  בשמים ראה  יוסף  שרב

וע "ד  ראשו ... על  האדם  מהלך שם כי כ 'תחתון' למעלה  מהלך הוא הרי העולם בזה  כ'עליון' המהלך אדם של  ראשו 

הרי  הכל, יזכור ובמוחו בנקל לו  בא ולימודו  טובים  בכשרונות שנתברך מי  את מחשיבים בעוה"ז  כי ייאמר, העבודה 
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ì"æå'øåè'ä(áìø)åáìç éáø øîàã ,äá øäæéì êéøö ãàîå
,äçðîä úìôúë íãà øäæé íìåòì ,àðåä áø øîà
øîàðù ,äçðîä úìôúá àìà åäéìà äðòð àì éøäù

(åì çé à íéëìî),íòèäå .åäéìà ùâéå äçðîä úåìòá éäéå
- åúèéîî åîå÷á ,ø÷åáá òåãé äðîæ øçùä úìôúù éðôî
áøò ìù ïëå .åé÷ñòá ãåøè àäéù íãå÷ ãéî ììôúî

.åé÷ñòî éåðô àåäå åúéáì åàåáá òåãé äðîæ äìéìáìáà
,åé÷ñòá ãåøè àåäù ãåòá íåéä òöîàá àéäù äçðî ìù
ììôúäìå åé÷ñò ìëî úåðôìå ,åáì ìà äúåà íåùì êéøö

ãàî äáøä åøëù ïë äùò íàå ,äúåàì"ëò ,çéçéçéçé.

ע "י רק לידו יגיע הנקצב אף – אדם  יתפלל לעולם
התפילה

ïúùøôá(åñ ãë),'íéøáãä ìë úà ÷çöéì ãáòä øôñéå'
åì äöô÷ù ,åì åùòðù íéñéð åì äìâ' é"ùøéôå
íúç'ä ÷"äøä áúë .'åúìéôúá ä÷áø åì äðîãæðùå õøàä

ò"éæ 'øôåñ(êøã ìòå ä"ãá äö 'îò ú"äò)òåãî á"ö äøåàëìã
øçàî ,àìà ,íäøáà úéáì åúøéæçá õøàä åì äöô÷ àì
ììôúéù ãò ÷çöéì ä÷áø úà úåìâì àøåáä äöø àìù

,åâååéæ ìò- õøàä åì äöô÷ àìå êøãá åøçàúð ïë ìò
ììôúéù éãë,'äãùá çåùì ÷çöé àöéå' äéä êà ,äðäå ,

àøéå' åúìéôú øçà åéðéò àùð øùàë - åúìéôú øîâá ãéî
'ãáòä åì øôéñ'ù øåôéñá ììëð äæ ìë ,'íéàá íéìîâ äðäå'

-õøàä åì äöô÷õåô÷ì äëéøö äúééäù å"÷ ,ë"à ,äù÷å ,
ä÷áø äðîãæðù' øæòéìà åì òéãåä äæá àìà ,åúøéæçá åì

(÷ø)åúìéôúá.äìéôúä ìò àøåáä åì ïéúîä ïë ìò Y '

íéøáãäåì áåö÷ä òôùä óà éë ,íéðéðòä ìëá íéøåîà
,äìéôúä é"ò à"ë åéãéì òéâéå ãøé àì íåøîî
úùøôá áéúëã ,ò"éæ 'íçðî éðô'ä ÷"äøä äì æîø êëå

àøéå(æé àë)éøäù ,á"öå ,'øòðä ìå÷ úà íé÷åìà òîùéå'

åðéáà íäøáàì ä"á÷ä çéèáä øáë(ë æé)ìàòîùéìå'
äðä êéúòîùåúåà éúëøá,'ãéìåé íéàéùð øùò íéðù ...

åìà úà ìàòîùé ãéîòä àì ïééãò äòù äúåàáå
àìà ,äðëñ ììëî àöéå íééçá øàùé ë"òáå ,úåãìåúä

àåáé àì éë ,åøåàéáäëøáäå òôùäàìàììôúäù øçàì
úà íé÷åìà òîùéå' - ììôúäù øçàì ,ïëàå ,åáì úåøé÷î
åîà åì ç÷úå' æà åéìçî í÷ úàæ äìéôú é"òå ,'øòðä ìå÷

'íéøöî õøàî äùà(àë àë).íéàéùðä åì åãìåðå

ãåòáéúëã ïë åæîø(èé æé êì 'øô)ìáà íé÷åìà øîàéå'
àìà ,äæá éã àìå ,'ïá êì úãìåé êúùà äøù
åðá úãìåäì ãòåéîä ïîæä úà åòéãåäì àá êàìîäù

(é çé úéùàøá)äøùì ïá äðäå äéç úòë êéìà áåùà áåù'
ãîòùë ,'äìéôúä çë'á ÷ø ÷çöé ãìåð àì î"îå ,'êúùà

åá íéé÷úðå ,êìîéáà ìò äìéôúá(.áö ÷"á)ù÷áîä ìë'
øáã åúåàì êéøö àåäå åøáç ìò íéîçøäìéçú äðòð àåä'

÷åñôá é"ùø](à àë)['øîà øùàë äøù úà ã÷ô 'äå'.

והטובות חסד  הגומל  מעלת  – טובים חסדים  הגומל
בעבורם שיזכה 

åøåãéñáúáù ìù(àé äìò ã óðò ïåùàøä ùøåù),áúë
åøëæð àìå åðîà ä÷áøì åùòð íéñéð äáøäù

ì"æç åøîàù åîë ,àîìòá àæéîøá àìà äøåúá(ä ñ ø"øá)

'äúàø÷ì ãáòä õøéå'(æé ãë)íéîä åìòù äàøù -
åùøã ãåò ,äúàø÷ì(æè íù)äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå'

'åîà(æñ ãë)íéñéðä ìë åøæç äøù ìäåàì äñðëðùëù ,
áøòì úáù áøòî ÷åìã øð - äøù éîéá íù åéäù íééåìâä
äæ ìëå ,ìäåàä ìò øåù÷ ïðòå äñéòá äéåöî äëøá ,úáù
äéúåãéî åìéàå .ãáìá úçà äáéú úæéîøá àìà øëæð àì
øæòéìà úà äú÷ùäù úéð÷ãö äúåà ìù úåéîåøúä
úåëéøàá åøëæð íéìîâä úà óàå åúéà øùà íéùðàäå

מחשיבים שם כי מטה לצד 'עליונים' רגליהם  ממעל בשמים אך וחשוב, 'עליון' הוא אדם  של 'ראשו ' העולם  בזה כי לך

אדם  של ב'רגליו ' הרמוזה  והטירחה היגיעה את ˙ÌÈ�Â˙Á)'עליון' Ì‰ Ô‡Î˘)עם להבין המשתדל  את שמחשיבים וכלומר ,

וכדו ' כשרונות חוסר מחמת אם  ובגשם  ברוח  קשייו Â„¯Ë˙)כל ¯‡˘ Â‡) שהוא – אדם של ב'רגליו ' מרומזת זו והשתדלות

למעלה '. ותחתונים  למטה  'עליונים  וזהו וכיו"ב הגמרא מדברי אחת' 'שורה להבין בהשתדלות והנה הנה  מהלך

זי"עיח. מטריסק המגיד הרה"ק  אמר ·Ï˜)כה Ì‰¯·‡ Ô‚Ó)האישוז "ל זה שגם הבעש"ט בשם מארי אבא שאמר וכמו

עולם  בורא שיש  ששוכח וכמעט וברחובות  בשווקים היום כל בעסקיו היום כל  זמן המוטרד שמגיע  בעת רק ,

תפילה זמן שהגיע זכרונו  על  עולה מנחה עולם,תפילת בהבלי היום כל שפנה היאך  בהתבוננות בלבו ונאנח וגונח

מדבר הוא מה כלל יודע שאינו הגם מנחה, ומתפלל  הצד  מן אחת  לסימטא רץ ·ÏÎוהוא ÂÓˆÚ ¯„ÒÏ Ì„‡‰ ÏÚ˘ ‡ËÈ˘ÙÂ)

(‰ÊÎ '„·ÚÈ„' ·ˆÓ· „ÓÂÚ ‡Â‰ ¯·ÎÂ ‰˘ÚÈ ‰Ó ,Â˙Â‡ÈˆÓ ÏÎÓ ÁÎ˘ ËÂ˘Ù˘Î ¯·Â„Ó Ô‡Î ‡Ï‡ ,ÈÂ‡¯Î ÏÏÙ˙‰Ï ÏÎÂÈ˘ ˙Ú.חשוב זה גם זה כל  עם

רקיעים  בוקעת  שלו והאנחה ב "ה, הבורא לפני מאד  .ויקר
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äøéúéäøîåà àåä íéôã äùåìùå íééðù' (ç ñ) ùøãîä éøáãëå)

('äðåùåøàáîå .ìòá àåäù íãàì àåä ìåãâ çáù éë
äîëå äîëî øúåé ,íéáåè íéãñç ìîåâå úåáåèä úåãéî

íéúôåîä éìòá' ìù íéúôåî'èéèéèéèé.

ïéðòá'ï"øä úåùøã'á áúë äæ(éùéîçä ùåøã)åðéöîã
á÷òé úà äåéö ÷çöéù(à çë)äùà ç÷ú àì'

ìà íøà äðãô êìéå á÷òé úà ÷çöé çìùéå ...ïòðë úåðáî
úåôéãò åæéà éëå ,á"ö äøåàëìå ,'éîøàä ìàåúá ïá ïáì
øàù ìò æ"ò éãáåòî àåäù ïáì ìù åúá úà úç÷ì ùé
íðéàù 'úåòã' éë ,åøåàéá àìà .ïòðë òøæî úåöøàä ééåâ

äðåúð 'äøéçá'äå Y ïáì áàî äùåøéá åøáòé àì úåáåè
.'äá ïéîàäìå æ"ò éìåìéâ úà áåæòì ùéàå ùéà ìë éãéá

ë"àùîúåáåè úåãéîøàù úîâåã äùåøéá íéøáåò
íéòáèóà åúçôùî úà óéãòä ïëìå ,ïáì áàî íéøáåòù

,ò"ì æ"ò éãáåò íä íà'íéáåè'á ÷áãéù äöø éëùéù
.úåáåè úåðåëúå úåãéî íäá

áúë'äðåé åðéáø'(â"é â"ù ú"òù)çåøèì íãà áééç
úð÷ú ìò åùôð ìîòá ãå÷ùìå åîòì áåè úùéøãá

åøéáçëëëëïîå úåøåîçä ïî úàæå ,øéùò íà ìã íà
íãàä ïî íéùøãðä íéø÷éòä.

הואיט . אדם של  יגיעתו – המידות שבירת ואילו המה, ה' מעשי ה'מופתים' Ú"ÈÊ)כי ¯ÈÓÊ‡˜Ó ˜"‰¯‰ Ì˘·).

'בעל הרה "ק לו  אמר כשידוך... לו שהציעו  פלוני בחור על  זי"ע  חיים ' ה 'אמרי הרה "ק את אחד חסיד שאל  פעם

וביקש מכך התפעל לא לקראתה ' המים ש'עלו  אליעזר שראה  לאחר אף  הנה כי העיקר, שזה  ותדע  הוא, טובות' מידות

אדם . של  גדולתו  עיקר זה  כי היא חסד בעלת ואם הם  טובות אם מידותיה לראות

ג' כי ואמר נענה הבחור, על ה'בירורים' בעת דגש להשים  יש  מה על כשנשאל זצוק "ל מטשעבין הגאון אמר וכן

הם. ואלו לבחור, לו נצרכים טובות.א.דברים טובות.ב .מידות יבין.ג .מידות והמשכיל טובות... מידות

רחוק רחוק יהיה  ועדיין מופת בעל אדם להיות שיכול  נלמד, מכאן כי זי"ע, חיים' ה'שפע הרה"ק  אמר מכך יותר

מתוקנות... ממידות

הנה אומר, זה רבו , את ומשבח מהלל היה  מהם  אחד וכל  יהודים , שני נפגשו  שפעם  חסידים ' 'שיח אותה וכעין

נאמר ועליו וקדוש , גדול אדם הוא מקיים רבי והקב "ה גוזר המקום .צדיק יעשה מפיו  היוצא  שככל  עד מופתיו ורבו  ,

מה כי בוודאות, לך אומר זאת אבל רבי, על כן לומר אוכל  אם אדע  לא אכן ואמר, השני רבי נענה  גוזר שהקב"ה

גדול .מקיים  ודקדוק רב בהידור

'ראש בימי קדשו  בצל  לשהות מהאדמורי"ם  אחד הגיע זי"ע  מטאהש הרה"ק  אל שנה , כשלושים לפני אירע  מעשה 

רבו של כבודו  כי לו  נראה שהיה ומכיוון תפסתו, ילדות שמעשה  טאהש  מחסידי אחד בחור שם  היה והנה  השנה',

לעיני  ביזהו דר"ה א' ובליל האורח , אדמו "ר אותו  של לחייו  ירד ע"כ  נוסף , רבי בביהמ "ד שמתפלל בזה במעט יורד

ממש ומבהיל  נורא באופן הקהל  ËÓ‡‰˘כל  ˜"‰¯‰ ‰È‰ ÔÈÈ„Ú˘Î Y '¯ÂÓÊÓ „Â„Ï' ˙¯ÈÓ‡Ï ÔÂ¯‡‰ ˙ÁÈ˙Ù· ¯ÂÁ·‰ 'Â„·ÈÎ' ¯"ÂÓ„‡‰ ¯Ó‚˘Î)

(‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÚˆÓ‡· את פתח הארון, את לפתוח  לו  והורה מטאהש , הרה "ק לו קרא התקיעות קודם ממחרת, ויהי ...

העירה מהר וסע  דאלער 2 מכאן נא קח  הרבי לו הראה  Ï‡È¯Ë�‡Ó)הארון ¯ÈÚ‰Ó ˜Á¯‰ ‡Ï ‰�Ë˜ ‰¯ÈÈÚ ‡È‰ ˘‰‡Ë)הביט הבחור ,

בו דחק הרבי אך העירה... ליסע  הרבי מצווני והיאך היום  ר"ה  הרי – מפיו לשונו ונעתקה  הרבי על וחרדה בתמהון

השנה ראש והרי ממני הרבי רוצה מה  וכי בבכי, פרץ  הבחור העירה ... וסע הדאלער שני את לך קח  נו , פעמים , כמה

הר  נענה  אז  יום , של  עיצומו  ואחלל  אסע  ואיך לאדוננו היום  קדוש כי - גרועיםהיום  דאתמול מעשיך בחריפות, בי

זו... מנסיעה Â˘˙Â·‰)בהרבה ‰Ë¯Á È¯Â‰¯‰· ‡ÏÓ ‡Â‰˘Î Ì˘Ó ‡ˆÈ ¯ÂÁ·‰Â ,Â˘Ù�Ï ÂÁÈ�‰ È·¯‰˘ Ô·ÂÓÎ).

זי"ע כ. חיים' ה'חפץ  הגה "ק של ביאורו ˜Á)ידוע  'ÂÓÚ ˙"‰Ú Á"Á) וביאורו נפשות'. 'בורא ברכת רבותבנוסח  נפשות בורא

ישוחסרונן הנפשות אלו  ולכל רבות, נפשות בעולמו  ויצר ברא מעות חסרונןהקב"ה  בחסרון זה  מחסור, איזה –

התקין  טעמא מאי ואכן חסרונות. שאר כל או  דעה מעט  החסר יש רפואה , צורכי וידידים, קרובים בחסרון וזה  ורכוש ;

- עולמו את הבורא חי כך כל נפש בהם להחיות  שבראת, מה כל יסוד על כי העולם , אנשי את להחיות בכדי -

לו . יחסר אשר כל  לרעהו איש ולהעניק  לתת כולו העולם

נענה חי... הרב מהיכן יתירה, בחכמה שלא שאלו הדברים ובין זי"ע  איש' ה 'חזון אצל  שישב באחד הוי ומעשה

ימי... ואורך חיי זה כי לזולתי, מלהיטיב לי יש  וחיותי קיומי כל  לו, ואמר איש ' ה 'חזון

ווארט ' 'גוט  אמירת ומעלת בשבח  לרעהו מסביר שיהודי איך זצ"ל  רוזובסקי הגר"ש שמע  Â„ÈÚÂ„)פעם ˜ÂÊÈÁ È¯Â·È„)



שרה חיי - הפרשה  âéבאר

עושי על הנשפעים  וחסדים רחמים  רוב  – לטובים  היטיבה 
הפורענות מן והצלתם  וחסד צדקה

ïúùøôá(äñ-ãñ ãë)úà àøúå äéðéò úà ä÷áø àùúå'
ãáòä ìà øîàúå .ìîâä ìòî ìåôéúå ÷çöé

ùéàä éîäæìäàåä ãáòä øîàéå åðúàø÷ì äãùá êìåää
ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøäî àúéà .'éðåãà(ïéùéã÷ ïéøéò)ïåùìã ,

äæìäùéàä éî øîåì åì äéäù äàøð éë ,øåàéá êéøö
äæäàåä åðåãà éøäå 'éðåãà àåä' áéùäù åäî ãåòå ,

àåä ÷çöé éë ,àìà .åéðôì ãîåòä ÷çöé àìå íäøáà
åúåà äúàø ä÷áøùë ïë ìò ,ïéãäå äøåáâä úãéî ãåîò
ãàî ìåãâ ùéà ùé éàãååù äðéáäù àìà ,ãàî äìäáð

ùéàä éî' äìàù ïëì ,åìà íéðéã ÷éúîäì åçåëáùäæìä,'
ãåîò ìëåéù ùéàä éî ,øîåìëãâðë'÷çöé ìù åúãéî'

øæòéìà ïòéå .í÷éúîäì - ïéãä úãéîéðåãà àåääðååëä -
úåìéîâáå ,'ãñçä úãéî' àåäù ,åðéáà íäøáà åðåãà ìò
ïéãä úãéî éðôá ãåîòì ìëåé ,åäòø íò ùéà ãñç
ïéãä úãéî éðôá úãîåò íéãñç úåìéîâ éë .ä÷éúîäì
ñéøúë íìåòì àåáì úåùçøúîä úåéåðòøåô éðéî ìë éðôáå

.íéé÷úäì íäî úòðåîå

ùøåôîå'êåøò ïçìåù'á áåúë(ã-â æîø 'éñ ã"åé)ìë
,åéìò íçøî ä"á÷ä ,íééðòä ìò íçøîä

,à"îøáåäòù ìë ù÷áî àåäù åáì ìò íãàä ïúéå
òîùé ä"á÷äù ù÷áî àåäù åîëå ,ä"á÷äî åúñðøô

úà äçåã ä÷ãöä' ...íééðò úòååù òîùé àåä êë åúòååù
'úååîî ìéöú áòøáå ,úåù÷ä úåøéæâäåðéáø' áúåë êëå .

'äðåé(çë áé 'éìùî'ì åøåàéáá)éîé ìò åôéñåé úåáø íéîòô'
.ä÷ãöä äùòî ãòá íãàäðøö÷ú àì éë øåøá øáã äæå

åäìéöúå åéìò ïâú àéä éë ä÷ãöä ìòá úåðù.'

ìë,åúåáéãð úãéî éôë ãîåòå éåìú íãàì àáä òôùä
êåðéçä øôñá áúëù åîë(ôú äååöî)éùøùî'

,äååöîä÷éçøäìå úåáéãðä úãéî åðááìá òåá÷ìå ÷æçì
...úåìéëä úãî ä÷çøää úéìëúäøåúä éëøã ïéáî ìëå

éë øåøéáá òãé ,äëøò ïéçî èòî åìéôà úòãì âéùîå
íéëéøöä ìà åðåîîî øæôîäïåîî ãåò åì óñåðêùåçå ,

(êñåç)éôì íãàä úà ïéãé 'ä éë ,øåñçîì êà øùåéî
äéìà åáø÷úä éôë åúëøáî åä÷éðòéå åéùòî(äëøáä ìà),

úåìéëä úãéî äðäå(úåðöî÷ä)åðéá ìæøá ìù äöéçî àéä
äëøáä ïéáåúåáéãðäåïåîî ìòá åðéàù éîå ,íðåîîá ïåîî éìòáì)

ä íéé÷éúåáéãð(ãñç úåìéîâ øàùáå åéôáé÷ìçî ÷ìç àåä
äá âäðúîä àöîð ,äëøáä(áìä úåáéãðá)äëåúá àåäù

(äëøáä êåúá).

ãåòêåðéçä áúë(åñ äåöî)äáøä úåøäæàäå .ì"æå
åøîàù ,äéìò äëøáì íðåøëæ åðåøéäæäù

(à ,çñ úåáåúë)çìàðå áòúðå ñàîðå ÷çåøî íãàäù
,äøæ äãåáò ñåàéîë åñåàéî úåéäì áåø÷ù ãò õ÷åùîå

' נהנה שהרי ÂÈÏÚ)זה ¯Ó‡�˘ ÈÓ)חסר לא ˘‡Â¯Ó)וזה ÈÓ),אה ואמר, הגר"ש נענע  נהנה...', וזה נהנה ל 'מבינים 'זה שכידוע

לרעהו . טוב לב ברוחב ווארט גוט  לאמירת לה יש טוב' 'טעם איזה 

לאחר  שעונים, של  חנות ליד עברו  בדרכם עיר, של  ברחובה  הגבאי בלוויית זי"ע אליעזר' ה 'דמשק הרה "ק הילך פעם

לשעון  אני זקוק  למוכר הרבי אמר בהכנסם  השעונים. לחנות ונכנס  בדרכנו , נחזור הבה לגבאי הרה "ק אמר שנתרחקו 

לא  ואמר, הרבי נענה כולם ועל  שעונים , כמה  בפניו המוכר הציע  לרבנית... כמתנה לתיתו  – בחנותך ביותר הטוב

הרבנית  באמרו פעמים , כמה  ונשנה חזר וכך מהם, נאים  שעונים כמה עוד הבא חפץ ... באלה ולא כוונתי כאלו  לשעונים

נא  קרא הרבי, לו  שאמר עד למבינים... וכיאות כראוי דשופרא משופרא להיות השעון חייב ע"כ  היא גדולה  'מבינה '

מהשעונים אחד הווה , וכן בשלימות, הרבנית רצון את ימלא אשר השעון הוא ואיזה  זה הוא מי יבינו  הם  אולי לב"ב

השעון  את לקח  למוכר, ושילם מהגבאי, מעות סכום  לווה  הרבי, של בעיניו חן נשאו המוכר של  ביתו  בני שהציעו 

החנות... את ויצא

לבני  שקרא אלא עוד ולא לחנות להכנס כן, לעשות ראה  שהרבי אירע  מה  תדהמה , מרוב נפשו  את ידע  לא הגבאי

נענה בכבודו, כך כל הרבי זלזל  ומדוע  אתם  'רבי' הרי הרבי, בפני הגדולה תמיהתו את הלה שטח  המוכר... של ביתו

איך  שמעתי זאת לחנות בסמוך כשעברנו  הכל, על ועולה  גובר לאשתו איש בין שלום' 'להשכין הנה  לו , ואמר הרבי

השעונים בטיב מאומה 'מבינה ' איננה כי השעונים, מסחר כל את לו  מקלקלת שהיא ביתו  בבני מאד גוער שהמוכר

נכנסתי  עקבותי, על מיד חזרתי לכן מחנותם ... הקונים  כל את מרחקת היא הרי שעונים  בעסקי ובבערותה וביפיים,

תשקוט בוודאי ובזה  ה'מבינה', היא ודייקא עליה אם כי כלל עליו השעון בבחירת סומך שאינני לו והראיתי החנות, אל

במעונם . לשרור השלום  וישוב הסערה
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åæ äååöîî åãé êùåîå åì ùé íà(êøöðì åðåîî úàååìä ìù).
úåëøá äîëá êøáúîå íçåøîå áäàðå ãîçð äîëå

äá ÷éæçîäàëàëàëàëáúë ãåò .(çòú äåöî)êéìò èéìùú ìà'
úãéîá íéðô ìë ìò êááì ïëä ìáà ,äìáðäå úåìéëä úãéî
ïåøñç øáãá êì äéäéù áåùçú ìàå .äìîçäå úåáéãðä

,'ä êëøáé àåää øáãä ììâá éë ,êðåîîåúëøá êì áåèå
óñëå áäæ ìù úåøöåà äîëî ïè÷ òâøì"ëò .áëáëáëáë.

ãåòåáúëãë ,íéøåñééä ïî ìöðéé ä÷ãöä é"òù ,äëæé
'äðåé åðéáø'ä(àé ã"ù ú"òù)úåúéøë ìò øáòù éî

íéøåñéì àåä êøöð ïééãò ,äáåùú äùòå ïéã úéá úåúéîå
àîåéá åøîàãë äøôëì úåëæì éãëá(.åô)íàå .é"øä ì"æå ,

,íéøåñéä ïî åîöò ìéöäì äöåøúååöî úåùòì åáì ïéëé

ä÷ãöä úååöî åîë íéøåñééä ïî úåðéâîäúìöî àéä éë ,
øîàðù ,úååîä ïî íâ(á ,é éìùî),'úååîî ìéöú ä÷ãöå'

,éðòä ìò áåè øáãé ä÷ãö úåùòì ïåîî åì ïéàù éîå

åîò áéèéäì íéøçà ù÷áì äôì åì äéäéåì"æø åøîàå ,
(à ,è àøúá àáá)÷åñòé ïëå ,äùåòä ïî øúåé äùòîä ìåãâ'

åúöòá åéøáç úà øåæòì íéãñç úåìéîâ úåöîá
ïî íéãñç úåìéîâ ìåãâ ì"æø åøîàù åîë .åúåìãúùäå
ïéáå åôåâá ïéá íéãñç úåìéîâå åðåîîá ä÷ãöäù .ä÷ãöä
íééðòì ïéá íéãñç úåìéîâå ãáìá íééðòì ä÷ãöäå .åðåîîá
åäîçðéå åäãáëéå éðòä áì ìò øáãé ïëå .íéøéùòì ïéáå

øîàðù ïéðòë åúøöî(çð äéòùé)åøîàå .êùôð áòøì ÷ôúå
ì"ëò ,'ä÷ãö ïúåðä ïî ìåãâ íéøáãá åñééôîä éë ì"æøâëâëâëâë.

עלכא . יצא, כולו  הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד לא אך לעני, הלוואה  מצות בענין נאמרו  דבריו  כי ואם

לחבירו . אדם  שבין מצוות כל 

רקכב. זאת כל אמנם  עביד, לטב רחמנא דעביד מאי כל כי האלוקים  בה ' להאמין הוא באשר יהודי כל שעל  אף

אוכל לא שהרי לעצמו  יצטדק ועוד גמורה, טובה זו צרה  הרי יאמר לא לרעהו  איש בנוגע אבל  עצמו, לגבי

כך  ועל מקום. של רצונו  וכנגד זו מחשבה היא און שמחשבת בעדו , לסייע לי למה  כן ואם מעליו הנגזר את לשנות

בכתוב בצחות ·)רמזו  ‡Ó ÌÈÏ‰˙)היא שהכוונה  דל ', אל משכיל משכיל'אשרי האדםאשרי של  חלקו ואשרי אשריו 

באמונה  עצמו  מחזק  ואינו המשכילים  מן כאחד עצמו דלהעושה הייסורים,אל  ובעל הדל חברו  אל נוגע שהדבר בשעה 

ולאחיסמך לעזר לו להיות עסקיו מכל נפנה הוא Ï‰)אלא ‰"ÎÙ ¯‰· ÛÒÂÈ Ò„¯Ù).

הפסוק את מבארים מצינו  זה  Â)כעין „È ÌÈÏ‰˙) מחסהו ה' כי תבישו עני פלוני עצת  עשיר על עצות חושב העני כי

שברא  ומי בוראך אל  נא לך אלי, באת כי לך מה - לו  יענה העשיר אל  בבואו  ואילו ממש , בו  שיש  בנתינה שיעזרהו

פרנסתך ברא Î)יומך ÁÏ˘· ‡ÓÂÁ�˙)...

מהרה"קכג. עובדות כמה זה בענין להזכיר עלינו שומה לרעהו, איש  בין והחסד הנדיבות מידת אודות דברינו  מידי

המעטירה , זוועהיל בעיר רבנותו בעת שהיה מעשה זי"ע , מזוועהיל משה  גדליה  ¯ÈÒÂ‰רבי ˙ÂÎÏÓ ÈÎÎÂ˙· ‰�Î˘˘)

(‰Ú˘¯‰ סירב כ'מרגלים ', שנחשדו שלומו , מאנשי שניים על אצלו  לברר ערלים  שני הממשל מטעם אליו נשלחו  פעם  ,

עינוהו יעשו , בעיניהם ישר אשר שכל אלו, ארורים רשעים  להם , יזיק שבדבוריו  שידע מכיוון להם לענות הרגד"מ 

העלעקטר"י זרם  ידי על  אדם ' בני בו 'לענות מיוחד כסא על הושיבוהו ומרים , קשים באיה(Ï"Ó˘Á)בעינויים  וכל שבו,

או דעתו, וצלילות גופו בשלימות ונשאר זע , ולא נע  לא הרגד"מ  אך הדעת, בטירוף  או  הגוף  במיתת – ישובון, לא

את  'להמתיק' הרשעים  הסכימו למיניהם שתדלנויות אחר מוות, דין גזר עליו ונפסק  למשפטם , הרשעים העמידוהו  אז

היהודים . לשני להזיק שלא פיו ' 'שמירת עבור זאת וכל  שנים , שמונה למשך ל'סיביר' לשלחו  הגזירה, רוע 

כחלק סיביר, - גיהינום משערי לשחררו  ויבואו  היה, השבת' 'יום  היום  אותו  לאורה, מאפילה  לצאת עתו  משהגיעה

בפעם גם  היה כן השחרור, שטר על  בפניו  לחתום  עליו  מצווה  שהיה  השופט , בפני האסיר את מביאים היו מה 'שחרור'

נשאר  אתה  עתה  לעת כן, אם  השופט , לו  אמר השבת, יום  בעצם לחתום אופן בשום אבה  לא הרגד"מ  אך הזאת,

שרצו יהודי עוד ישב הרגד"מ  של  לצידו  יודע... ומי משם , להוציאו  אחר זמן לו  קובעים  שאין דבר של  ופירושו  – כאן

שהרבי  האיך היהודי בראות אך שחרור, שטר על  לחתום השופט מפי נצטווה  הוא וגם  יומא, בהאי מסיביר לשלחו

השני, עבור לחתום מהשופט  ביקש היהודי דברי את הרגד"מ  כשמוע אחתום , לא אנכי אף  ואמר, נענה  מלחתום , נמנע 

להשאר  – ביוקר כך על שישלם  שידע  אף  אופן, בשום לחתום אבה לא שלעצמו  מינה' נפקא 'מה  השופט ולפליאת

התורה כל דוחה  נפש 'פיקוח  הרגד"מ, ענהו  לחתום, מיד קפץ לרעהו ואילו בשנים , רבות עוד מותר שם כן על כולה '
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äîéðôì íãàä úà úåöøì ãñçå ä÷ãöä éùòî åìãâ
åðå÷ãëãëãëãë'ïúð éáøã úåáà'á àúéàãë ,(ä ã)úçà íòô

òùåäé éáø êìäî äéäå íéìùåøéá éàëæ ïá ïðçåé éáø êìä

òùåäé éáø äðòð ,áøç àåäù ùã÷îä úéá åàøå ,åéøçà
åá ïéáéø÷î åéäù úéáä áøçù åðì éåàïéøôëîä úåðáø÷ä

øôëì ïáø÷ åðì ïéà äúòå ,ìàøùé ìù íäéúåðååòøîà ,

עבור  נפשו מסירות את השופט משראה  נפש , פיקוח  בגדר זה אין לעצמי אך עבורו, לחתום  היא רבה  מצווה ואף לי

ידם . חתימת בלא אף שניהם את לשחרר והסכים  עמד אחר, יהודי

אעיד, זאת אך זו, גבוהה במדרגה איני אני יהודי, כל עבור חייו  את למסור מוכן היה הק' אבי הרגד"מ, אמר פעם

לכל נמסור הפחות לכל אנו , רחוקים זו  ממדריגה שאף אנו מישראל. אחד כל למען 'אצבעותי' על  לוותר אני מוכן כי

הדבר. עלינו  כשקשה אף  ועידן, זמן בכל פנים, לו להאיר – פנינו את וחד חד

ב'ירושלמי'כד. ˜�Â:)מסופר ˙·˘ ÈÏ·· Ê"ÈÚÎ ,Â"Ù אותם(˘·˙ ראה  קוצים , לקוץ שהלכו חנינה  רבי מתלמידי שניים על

אביון  זקן ביהודי פגעו בדרכם זו . מהליכתם בחייהם ישובו שלא אני רואה  ואמר, בכוכבים חוזה  שהיה אחד ערל

כיכר  אלא להם היה  ולא הרעבון, מחמת מקרבו יוצאת רוחו כי לאכול לחם לו  שיתנו  והתחנן ידיו פרש  הלה  גדול ,

נפשו  להשביע  אחת מחצית לו  ונתנו חצאין, לשני לחמם את פרסו  ע "כ אחד ‰˘�È‰)לחם ˙ÈˆÁÓ ¯‡˘� ÌÓˆÚÏÂ)שמח הזקן .

לבבו  מקירות ובירכם עליהם התפלל  בנתינתם , תחיה מאד כן  הכיכר, חצי ידי על נפשי את החייתם שאתם כשם

הזה  היום .נפשכם

הם והרי רע  עליהם חזית אתה  - בכוכבים לחוזה אינשי אמרי ושלמים , בריאים השניים חזרו  שעות, כמה  כעבור

וראו חצוי, נחש שם ומצאו נושאים  הם אשר הקוצים  משא את פיתחו  ויאמר, הערל ויענם  וקיימים. חיים לפנינו

מעשה איזה  בכוכבים  החוזה  שאלם  המיתה. אל  קרובים  היו אלו יהודים  ושני בכוכבים , החוזה של  דבריו  צדקו  שאכן

ואמר הנכרי נענה רעב. לזקן חציו ונתנו לשניים  שחילקו  הכיכר על התלמידים לו  ספרו  בדרככם, עשיתם  ומה טוב

לחם  הכיכר בחצי מתפייס אלו של שאלוקיהם האדםאעשה את מציל  וכבר מועטת מצדקה אף מתפייס  הקב"ה  כי .

לחיים . ממוות

טוב  בדיבור גם  אלא ממון בצדקת רק ולא רע , מכל ינצל ידה  שעל - צדקה  של  מעלתה נלמד אלו סיפורים  משני

רע . מכל  וניצול רעים  פגעים מיני כל מעליו  מסיר הוא שע"י עזר, במעשה  או נפש, ומשיב

מעשי  בהצלת  נפלאים מעשים אנו שומעים היום עד אלא כן, אירע קדם בשנת עברו בימים רק כי תאמר ואל

ישועות מיני בכל  והחסד יהודי הצדקה ה'תשע"ו , בשנת הקיץ בימות לאחרונה  זה שאירע למעשה  רבותי נא שמעו .

בפראנקרייך 'מלון' שנה בכל השוכר ארה"ק  כראוי (ˆ¯Ù˙)מתושבי הבנין כל  ואת המטבח  את מכשיר הקיץ, ימות למשך

ליום ... וכך כך קבוע מחיר לפי במלון חדרים ומשכיר ה ', לדבר החרדים לאחינו 

רעהו  עושה ˘ÂÙ˙Â)כמעשיו ‰È‰ ¯·Ú·˘)שכולו מסכן יהודי רעהו  של מלונו בבית הופיע והנה צרפת, של השני בקצה

'נעבעך' זה(Â�ÎÒÓ˙)אומר במלון שבוע במשך לנוח ברצותו אמותיו... בד' לעמוד קשה  ומאד למרחקים נודף  וריחו

(ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡ Â¯Â·Ú Â¯„ÈÒ ÌÈ·ÂË ÌÈ„Â‰È) ש'ברוך תירוץ מצא לקבלו, אבה לא אורחיו שאר יאמרו מה מאד שחשש  המלון בעל  ,

יש לידידי לו, לומר הוסיף  אבל, בעבורו ... לו אין ריקה  אחת מיטה ואפילו  מקום  אפס  עד התמלא מלונו זו בשנה ה''

באדרעס  אליו פנה  צרפת, של האחר בקצה –(Â˙Î·˙)מלון מלון לאותו היהודי נסע ברירה בלית נחת... ותמצא פלוני

שעות במשך שאורכה  ‰ÁÂ�Ó‰)נסיעה ÔÂÏÓ· Â˙Â‰˘Ó ÌÏ˘ ÌÂÈ ¯·Î „ÈÒÙ‰ ÌÈÈ˙�È·ÏÂ) ומי 'מי המלון בעל וירא בהגיעו אך ,

מה אבל מאד, עד עלי נעמת היקר אחי ננעלו', שלא תירוצים  ב'שערי עצמו  מתרץ כרעהו הוא גם החל  ההולכים ',

שנכמרו הלה  שנה, עשרה שבע כבן הבחור בנו  המלון בעל  של לצידו עמד זמן באותו עבורך... פנוי חדר לי ואין אעשה

קינד' א אייבערשטנס  'דעם הוא הרי מסכנא, האי על  ורחם נא חוס  אנא, מעמו , וביקש  לאביו פנה  ‡·Â�Èרחמיו  Ï˘ Â�·)

(ÌÈÓ˘·˘,יקרים יהודים  אותם  בעדו ששילמו  מה'שבוע ' יום  עוד יפסיד הרי מכאן ילך אם  מלפניך... ריקם תשיבנו  אל נא

על בשלום  והניחו  המלון, בירכתי חדר דשמיא בסייעתא ו 'מצא' שוב, כ 'בודק ' עצמו ועשה  הבן, דברי את האב שמע

כבוד  אחר אותך אושיב האוכל' ב'אולם  המקום תם  הנה, גברא, להאי המלון בעל  שוב אמר סעודה  עת בהגיע  משכבו .

וביקש אביו, ליד הבן שוב עמד בראשונה כמעשהו נפשך... ותשבע ביום פעמים ג' תאכל שם  – המלון עובדי בין

הסכים דפה ... חשובים  בתים ' 'בעלי כאן שמכבדים כדרך כבדהו  קינד', א אייבערשטנס  'דעם  הוא הרי – בעדו רחמים

בשלום ... מקומו על  בא והכל המלון, אורחי כל בין מכובד מקום עבורו ו'מצא' האב
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ההרים' ב'אופני המלון שסביבות בהרים  נסע  הלז והבחור ימים , כמה ‡ÌÈÈ�ÙÂ)עברו ,˜"ÈÈ·)אירע הדרך האם  על  ו... ,

והובל הכרתו את הנער איבד מיד נוראה , חבלתו ותהי ההר, סלע בתוככי בראשו ונפל  בחזקה  כשנתקע  מכל , הנורא

בראשו שנחבל אחר – למות וקרוב מסוכן הנער כי אחד פה  ענו  הרופאים וכל דשם, החולים ' ל'בית עצומה במהירות

ה'צילומים' כל  הראו  וכך ל "ע, לאב )xrays(ובמוחו רשות נתנו  אף ירחם ... ה ' דם ומלא חבול הראש  בפנים  הכל  כי

הבן אצל Ò�Î‰Ï)להכנס ÌÈ¯Á‡Ï ˙Â˘¯ ÔÈ‡ ÂÊ '‰˜ÏÁÓ'·˘ Ì‚‰) אלא לאב לו  אין שעות, מכמה ליותר המדובר אין ממילא כי

ולהבריא  להחלים החל ומשם  מדבר, והחל עיניו , את הנער ויפקח  לעת' 'מעת משני יותר עברו לא והנה מבנו ... ל'הפרד'

האדם כאחד הנער הילך כבר שבועות כב' שלאחר משפחתו  קרוב בפני שהעיד עד עצומה  ˜�Ë‰במהירות ‰ËÈ¯˘ ÈÏÂ‡)

(¯˙ÂÈ ‡ÏÂ ,ÔÂ¯ÎÊÏ ÂÏ ‰˙ÈÈ‰) כ 'צמח ' בחיים  ישאר ה'נס ' יארע שאם הרופאים אמרו  מתחילה כי לפלא... ל"ע .)vegetableויהי

מצבו . מה לראות ושוב שוב להבדק שיבוא הרופאים באזהרת החולים' מ'בית הנער שוחרר שכן מכיוון

האיתנים ירח  ולאחר חדשים כמה ˙˘Ê"Ú)עברו ÔÂÂ˘Á ˘„ÂÁ·)' צילום' בו  ערכו  ושוב בארה"ק , הרופאים בפני הנער הובא

חשוון  חודש  של הצילומים  לעומת אב מנחם  מחודש  הצילומים  בהשוואת כי עיניהם, למראה הרופאים  האמינו ולא

אחרים  'ראשים ' משני מדובר כי בעליל  נראה ‡˙היה  ˜Â„·Ï ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎÂ ‰ÓÎÓ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÁÓÂÓÂ ÌÈ‡ÙÂ¯ ÂÙÒ‡ Ì˙‡ÈÏÙ Ï„Â‚Ï˘ „Ú)

(ÌÈÓÂÏÈˆ‰ ב'חשבונות ושיח שיג כל  לנו שאין אף  – חסד ומעשה אורחים הכנסת של כוחה  עליו הגנה כמה  עד לך הרי .

רואות. שעיניו מה  אלא לדיין אין מ "מ שמים '

הישר' ב'קב הובא נורא ÔÎ)מעשה  ÏÚ ‰"„ Ë"Ù)בשדה תלמידיו  עם  האריז "ל ישב פעם זי"ע , הק' האר"י בכתבי ומקורו  ,

השם, למען הקדושים , לתלמידיו ואמר ניעור דברו בתוך תורה , בסתרי דורש והיה בארי, בן הושע הנביא קבור שבו 

בשכונתנו הדר אלטרוץ  יעקב רבי לידי שליח  ידי על  המעות את ונשלח הגונה , צדקה  שעליכם  ממעותיכם וקבצו  מהרו

עולה וקולו  הדל, מצבו  על מעלה  כלפי תגר וקורא המשוועת עניותו  במר ובוכה יושב הוא העת ובזו הגון עני והוא

לחוננו לבו  על  שם איש שאין ומכיוון שלהבת. להבת אש  למקום ולפנים לפני שנכנס  עד הרקיעים כל את ובוקע 

עירנו בני כל על  וחימה גדול  כעס מבכיו נתעורר פרוטות הרקיעים(ˆÙ˙)בכמה  בכל הבוקע  הכרוז קול  שומע  והנני

זית. כרם ועד קמה ועד מגדיש  השדה , תבואת כל  את ויאכלו  ת"ו , צפת העיר סביבות כל  על כבד ארבה  שיבוא וגוזר

ולקח לבו, כנדבת ואחד אחד כל נתן ומיד תיכף הקל. בעזרת הגזירה  לבטל נוכל אולי צדקה  לו  ושלחו  מהרו לכן

המעות. לו ליתן אלטרו"ץ  יעקב ר' לבית לילך שימהר וציוה  הכהן, יצחק רבי תלמידו  לידי ונתנם  המעות את ז "ל האר"י

רבי  לו  אמר ביתו, פתח לפני ומתחנן בוכה  ומצאו  ר"י של  לביתו ובזריזות במהירות והלך הכהן יצחק ר' עשה וכן

אחרת  לקנות אחת פרוטה אפילו  לי ואין נשברה ועתה לי הייתה  מים של חבית ר"י, לו השיב בוכה, אדוני למה  יצחק 

הכהן  יצחק רבי הניח  תמרורים . בבכי אמרר הצער ומרוב בביתי , להחזיק  לי אפשר אי מים  מעט  ואפילו  במקומה,

גדולות  בברכות אותו ובירך מאד, עד גדולה שמחה וישמח אורו ר"י ועיני עבורו , שאספו המעות צרור את לפניו

דליבא. מעומקא

התבטלה עתה  לו, ובישר בצהלה פניו  את האריז "ל קיבל  הק', האר"י רבו  לפני השדה לחלקת ובא יצחק  רבי משחזר

עמו נשא והרוח  מאד, גדולה  סערה רוח לנשב החלה והנה  מדברים עודם  לחשוש . ממה  עוד ואין במרומים  הגזירה

כי  לחשוש , לכם אל  הקדוש , רבם  להם השיב המראה . מן התלמידים  נבהלו  מספר. ואין חקר אין עד ארבה  רבבות

ניצלה צפת והעיר הגדול , בים אותו והטביעה הארבה  את נשאה  שהרוח ראו הכל  ואכן הגזירה , שבטלה  תראו  מיד

הצדקה . בזכות
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