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אף  - דבר חסרת  לא עמך אלוקיך ה'
אינה אבל השתדלות לעשות  שחובה

הפרנסה סיבת 

ïúùøôáàààà(áì à)íëðéà äæä øáãáå'
,'íëé÷åìà 'äá íéðéîàî

ò"éæ ïéèòøèñî ÷"äøä øàéáåäðçî ìâã)

(íéøáã 'øô ä"ã ,úåèîùä ,äãåäéàá éë ,
÷ñòá åúñðøô úáéñ äìåúù éîì æîøì

,÷ñåò àåä øùàäàøå êðéò ç÷ô ,àðà
÷ñòä àì éë ,êãéá äìåãâ úåòèù
íà ,ìùîì .ä"á÷ä àìà íãàä ñðøôî

'éãðàø'ä úà ÷éæçî àåäúéá úåøéëç)

(õéøôäî äâéæîäúéá'î à÷ééãù áùåç àåäå
íàù éøä ,åúñðøô àåáú äæ 'äâéæî
÷ñòä äæ åðîî åç÷é íéîéä ïî íåéá
ìöà åéìò ïéùìäå 'øñåî' àá éë -
úà äìä ãáàé ,á"åéëå ,õéøôä
,åúåå÷ú äñôà éë áåùçéå ,åéúåðåúùò

úîçî åì àá äæ ìëåúáéñ äìåúù
ïéîàîä êà .÷ñåò øùà ÷ñòá åúñðøô
àøåáä àìà åñðøôî ÷ñòä àì éë òãåé
ãòå íéîàø éðø÷î ñðøôîå ïæä ù"áúé

íéðéë éöéáòéùåäì 'äì øåöòî ïéàå ,

יצאא. וזה המיוחדת , במעלתו מילין כמה נביא  תורה' 'משנה חומש בראשית 

חז"ל אמרו דהנה ÂÚÂ„)ראשונה, :ÁÎ ÌÈÁÒÙ),סמוכין דריש דלא יהודה רבי אפי'

סמוכין  דריש תורה  והוראה במשנה  הלכה שלמדים היינו סמוכין דריש 'פשוטו' ולפי ,

מצות של מהסמיכות  וכגון למשנהו, אחד ענין הסמיכה שהתורה ממה למעשה

בציצית  כלאים ללבוש להתיר למדים אנו כלאים לאיסור ‰·‚„)ציצית ÌÚ ÌÈËÂÁ‰) ועל ,

דברים  בחומש אך  לזה, זה הסמוכין מפסוקים ר"י למד לא התורה שבכל אמרו זה

ש'רבי  לפרש, זי"ע  מקאצק  'השרף' הרה"ק הוסיף סמוכין. לדרוש שיש מודה הריהו

לו אומרים אנו וכך 'יהודי', מלשון יהודייהודה' בידךרבי עלה לא אם לדרושאפילו

אלוקים,סמוכין  מקרבת  ח"ו נתייאשת  וכבר אליו, 'סמוך ' ולהיות  ה' אל להתקרב  -

סמוכין' 'לדרוש  לשוב  בידך יעלה דברים  בחומש  התורה  פסוקי ידי על  מקום מכל 

שבשמים. אבינו אל ונראה סמוך  להיות -

זי"ע הקדוש' 'היהודי היה תורהוכך  משנה  ספר  הוא מוסר  שבספרי ,שהמובחר 

לבבם לעורר תורה משנה תמיד ללמוד לתלמידיו מזהיר „·¯ÌÈוהיה Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘)

(·"Ú ‰Ò ‡"È¯Ï ·˜ÚÈ ˙È· 'ÈÈÚ ,‰"Ú¯˙ בכל ביומו יום מידי בו לומד היה עצמו הוא  ואף .

השנה ‡Ï‰)ימות ‰"„ ÌÈ¯·„ ˜È„ˆ È¯Ù).

כתב  הק' ב'של"ה' �Ô)אףÁ˙‡Â '¯Ù)הלא מוסר, תוכחת  אחר לחפש לנו מה וז"ל,

מוסר. מתוכחת  מלאים כולם תורה' 'משנה הפרשיות  כל וכן כולה הפרשה
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áåè øçà íå÷îî åúñðøô åì ïéîæäìå
ïåùàøä äæî øúåéáááá.dyxtd x`aáàá äòùú Y íéøáã Y

äæåáåúëä ùåøéôäæä øáãáåáùåçä ,
÷ñòî - 'äæ øáã'î à÷ååã éë

בהגיעו ב. לעיר, מעיר הנודד ואביון לעני זה ענין זי"ע  מרוז'ין הרה"ק שהמשיל וכפי

פלוני  לבית  העיר אנשי וישלחוהו הרעבה, נפשו להחיות  אוכל חיפש הערים לאחת 

אין  חינם ולינה שתיה באכילה יפות פנים בסבר ומקבלם אורחים מכניס שבעליו

מאכל  תקבל כאן אכן בעה"ב, לו אמר האורחים', 'הכנסת בעל לבית העני ויבוא כסף.

תעבוד  למעשה קודם כתנאי אך נפשך, תאווה אשר ככל ונדיבה רחבה ביד ומשתה

ביד  ומשתה במאכל נפשך תשבע ולאחמ"כ ושעתיים, שעה למשך הבית עבודת

העני  פנה ומייגעת קשה עבודה בהם שעבד שעות כמה כעבור ומלאה. רחבה

השני  הבית  אל שיפנה בעה"ב  הראהו משכורתי, לי שלם עתה בעה"ב, אל בשמחה

בשמחה  פתוחות  בזרועות  העני שם נתקבל ואכן משכורתו, יקבל שם לו בסמוך אשר

הצטרכותו. וכל ושתיה אכילה ובשפע  לבב  ובטוב

את בהתפעלות משבחים לצידו היושבים שהאורחים שמע שם ישיבתו כדי תוך 

אין  חינם והכל יפות פנים בסבר אורחים מכניס אשר על המארח, של ליבו טוב

בפרך שמעביד לב', 'טוב  יקרא  לזה וכי נפשו, במר אליהם צעק כן העני כשמוע  כסף,

עד  עבדתם ובמה היכן לי נא הגידו להאכילם, 'טובה' עושה ואח"כ העניים את 

יודעים  איננו כנגדו, ענו הם אף ובמשתה, במאכל ליבכם לסעוד לכאן ליכנס שזכיתם

נקלע זה שעני הדברים שנתבררו עובד...עד מי ועבור בפרך  עובד מי סח, אתה מה

משכן  הוא  היכן ידיעתו חוסר ואת תמימותו את שניצל אחר  אדם של לביתו בטעות

בכפו. עוול לא  על בפרך העבידו והלה האורחים, הכנסת 

נלמד. זה אלאאממעשה האוכל, עבור הייתה לא  העני של ועמלו עבודתו שכל .

'מכניס  מהבעה"ב מנתם קיבלו לידו היושבים כל אף שהרי לגמרי, אחר ענין עבור

תחילה. עבודתם בלא אף תשלום בהאורחים' כלל היה לא  העני שקיבל שהאוכל .

חינם  שהעבידו בעה"ב  עבור עובד היה לא אם אף שהרי שעבד, הפרך  עבודת עבור

והנמשל, מנתו. את אורחים מהמכניס מקבל היה שלאג"כ לדעת  האדם שעל 

פרנסתו את  לאדם מביאה  גזירתההשתדלות  אם כי אינה ההשתדלות חובת  וכל ,

ידע  ועוד לחם', תאכל אפיך  'בזיעת השתדלותוהמלך מחמת לו באה לא שפרנסתו

כמות אליו יגיע  הכל אלא  פרנסתו תתרבה השתדלותו רוב  שלפי לחשוב שיבוא  –

שמיא . מן לו שנקצב

מעות לאסוף ללאנדאן פעם נסע זצ"ל שבדרון שלום רבי מישרים מגיד הגאון

ה'פעילים' עבור �È)וכספיםÁÂ¯ „Ó˘Ó Ï‡¯˘È ˙Â˘Ù� ÌÈÏÈˆÓ ÂÈ‰˘) מלווה נסיעתו והייתה ,
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,äñðøôä åì àåáú úéðåìô 'úåìãúùä'å
àåä ïîéñíé÷åìà 'äá ïéîàî åðéàùéë .

,àéä 'ä éãéá äñðøôäù òãåé ïéîàîä
äáåçë íà éë åðéà úåìãúùää ïéðò ìëå
äøæâ êëù ïåéë íãàä ìò úìèåîä
ìëàú êéôà úòéæá' - êøáúé åúîëç

'íçì(èé â úéùàøá)äàéáîä àéä àì êà ,
,äñðøôä úà íãàìäàá åúñðøô àìà

äéåìú äðéàå ,åì áö÷ðä éôë àéîùî åì
åúåìãúùä èåòéî åà éåáéøáââââ.

ïëå'íéøùé úìéñî'á ì"çîøä áúë
(à"ëô)úà øåîùì ìëåéù äî íðîà

,ïåçèáä àåä ...íãàäìò åáäé êéìùéù
øùôà éà éàãå éë òãé øùàë ,éøîâì 'ä

åì áö÷ðù äî íãàì øñçéùåîëå ,
åøîàù(:æè äöéá)íãà ìù åéúåðåæî ìë

åøîà ïëå ,äðùä ùàøî åì íéáåö÷àîåé)

(:çìåìéôà åøéáçì ïëåîá òâåð íãà ïéà
,àîéð àåìîëíãàì øùôà äéä úîàáå

äøéæâäå ,ìèáå áùåé úåéäìúáö÷ úøéæâ)

(åéúåðåæîúîéé÷úî äúééäíã÷ù àì íà ,
êéôà úòæá' Y íãà éðá ìëì ñð÷ä
íãà áééç ,ïë ìò øùà .'íçì ìëàú
êøåöì úåìãúùä äæéà ìãúùäì

,ïåéìòä êìîä øæâ ïëù ,åúñðøôäæ éøäå
ïéà øùà éùåðàä ïéîä ìë òøåôù ñîë

åðîî èìîäì.

óéñåîå'íéøùé úìéñî'ä'ä êëøáå'
'êé÷åìà(çé åè íéøáã),åøîàå

éøôñá(íù),ìèáå ãîåò åìéôà ìåëé
'äùòú øùà ìëá' øîåì ãåîìúêà ,

àìà ìéòåîä àéä úåìãúùäù àì

לקבץ שלום רבי הצליח לא למעשה זי"ע. איש' ה'חזון הגה"ק  של ועידודו בברכתו

לספר  פיו פתח בטרם איש, החזון אל נכנס לארה"ק בשובו ומיד הצורך, כפי מעות 

בערקאוויטש  ושמו מבראזיל יהודי כאן היה – איש החזון לו אמר עליו, העובר

צ'יק  לצדקה הצ'יק(Ú˘Ë˜)והשאיר  את והועדתי ההם, בימים עתק סכום - $ 500 בן

האדם  שאין לדעת, הראית  עתה איש, החזון לו אמר וכה ה'פעילים', בעבור עבורך

הא מבראזיל... ישועתך  ובאה בלאנדאן השתדלות עשית – 'השתדלות' אלא  עושה

ההשתדלות . תוצאת  המעות שאין לך

חז"לג. במדרש לבאר צדיקים בשם ‰"‡)ידוע ÈÎ ‰"„ ,Á˙˙ ÌÈ¯·„ '¯Ù ˘"Â˜ÏÈ·) על

Ê)הפסוק  דבר',(· חסרת  לא  עמך  אלוקיך ה' המדבר... את  לכתך ידע'ידע  מהו

בפרנסתך  וצערך לכלוכך , הלוכך, – מלשוןלכתך  שלכתך והיינו יתברךלכלוך , ה' כי ,

שראשו  עד הפרנסה, בטרדת עליו טרופה ודעתו האדם מתלכלך כמה ועד יודע

עמך', אלוקיך ה' - האדם יעשה ומה עמו. בל האלוקיםוליבו ה ' את תמיד יזכור 

ש'לא מובטח  ואז  מחסורו, כל נברא יציר  לכל  הממלא והוא ומפרנס, הזן הוא כי -

דבר' Ú"ÈÊ)חסרת 'ÌÈ�ÂÓ‡ ¯ÓÂ˘'‰ ˜"‰¯‰Ï ËÓ 'ÂÓÚ '‰Ò�¯ÙÂ ‰�ÂÓ‡').
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Y çøëåîäàöé éøä ìãúùäù ïååéëååúáåç éãéããããúëøáì íå÷î ùé øáëå ,

שהרי ד. גבולו, להשיג דהוא מאן יבוא  אם לו ייצר לא  זאת, באמונה יחיה כאשר

ולהחסירנו מעמו  לקחת  איש יוכל  לא לו הנקצב  לו את  איכפת מה מעתה, ,

צבי  רבי הרה"ק  מחסידי אחד בהשתדלותו. הקשה עבודתו את מעליו יקל שהלה

והריהו  כשלו, מסחר בית אליו בסמוך שפתח חברו על בפניו התאונן זי"ע מליסקא 

יחיד  תרנגול היה לו אשר בבעה"ב  היה מעשה הרה"ק  ענהו פרנסתו, גבול מסיג

ויהי  מאומה. התרנגול חסר לא  – ומדור במאכל צרכו כל מספק הלה והיה ומיוחד,

להשתולל  והחל עשתונותיו, הראשון זה איבד מיד נוסף, תרנגול בעה"ב  הכניס היום,

יגזול  שהלה חשש כי זה וכל החדש, התרנגול של נוצותיו את  מרט זעם, בחמת 

הוא, לריק  אך שלו ה'ריתחא ' וכל גמור, שוטה אלא  אינו כי האמת, אך מזונו, מעמו

הכניסו שאם יבין לא כדי מדוע להכניס יוסיפו גם שמהיום וודאי – תרנגול עוד

כדברי  טענותיך כל דבריו, את  הרה"ק סיים ובזה תרנגולים. שני של ומשתה מאכל

והותר  די לו אין וכי לכל, ומפרנס הזן שהוא ישחק. בשמים יושב כי הנ "ל, התרנגול

ולחברך . לך  בהרחבה פרנסה לשלוח

סיפוקו  כדי לו נותן שבשמים שאבינו שלימה באמונה האדם כשיאמין אדרבה

לפתוח  האמונה בכוח כי העולמות, מכל רב  שפע לו יושפע עי"ז לו, יחסר אשר

וכבוד. עושר רווחה שערי בפניו

לפתחו, שנחתה צרה על בפניו קבל זי"ע  אברהם' ה'בית  הרה"ק  מחסידי אחד

מעמו  גוזל שהלה מרגיש והוא  כשלו, מסחר בית  לו בסמוך  ופתח אחר יהודי בא כי

ה'יסוד  הרה"ק של חותנו עם דהוה עובדא לו וסיפר אברהם' ה'בית  פתח 'קונים'.

מפעל  ברשותו שהיה שם על כך  שנקרא זצ"ל, זעלצער דוד רבי זי"ע העבודה'

מלח סמוך(ıÏ‡Ê)לייצור פתח נוסף שיהודי דוד רבי הבחין חדא  יומא ומכירתו.

זי"ע מלעכאוויטש הרה"ק רבו אל דוד ר' נסע  תיכף מלח, למכירת  מפעל עוד אליו

רגשי  מרגיש שהנני מכיוון – פגומה אמונתי כי ידעתי עתה ורבי, מורי בפניו, וזעק 

אמונה  בדברי עמו ושוחח הרה"ק פתח חיים. לי למה כן ואם גבולי, ממשיג צער

במוכן  נוגע  אדם ש'אין האמונה אצלו שנתחזקה עד בדברים עמו והאריך  וביטחון,

נימא' כמלא ÁÏ:)לחברו ‡ÓÂÈ) שאי ביודעו הלז, היהודי על מיצר מלהיות ופסק 

רעהו. גבול להשיג לאיש אפשר

אמונתו  אין עדיין כי לפניו ובכה ושב  הרה"ק  אל דוד רבי חזר תקופה כעבור

לבו  אין רעהו של בחנותו מלח לקנות  הנכנסים קונים רואה הוא כאשר כי שלימה,

לבית או הדגים, למוכרי נכנס מי אי רואה שהוא בשעה כשמחתו שמחה מתמלא 
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åéîé úåìáì êéøö åðéàå ìåçì íéîù
úåìãúùäå úåöéøçáääää.

ïëå'íùä éãáåòì ÷éôñîä' øôñá áúë
í"áîøä ïá íäøáà åðéáøìç"ô)

('ïåçèáä''åúåìãúùä'á çèåáä ùéù ,
äøéôë' åæ éøäå ,äñðøôä åì àéáú àéäù

ù åðééäå ,'úøúñðåéôáïéîàîù øîåà
úéîîä ,ùùåøîäå ñðøôîä àåäù 'äá

ìáà ,àôøîäå õçåîä ,äéçîäåøúñá
åáéìéôì äéåìú åúñðøôù àåä çèåá

åúàåôøå ,åúåìãúùä èåòéî åà éåáéø
øáåñù ïåéëîå ,íéàôåøä úåôåøúá äéåìú
ìò øîà êìîä ãåãå ,'äøéôë' åæ éøä ,êë
éðàå àåù éìáä íéøîåùä éúàðù' ,êë

.'éúçèá 'ä ìà

הפרנסה על דואג מדוע – חינם של דאגה 
הקב "ה אלא המפרנס הוא כשלא

ïúùøôá(áé à)àùà äëéà' ÷åñôá
íëàùî íëçøè éãáì
åéäù ãîìî - íëàùî' ,é"ùøáå ,'íëáéøå
ïëéä ,øåàéá êéøö äøåàëìå .'íéñøå÷éôà

úáéúá æîåøîíëàùî,íéñøå÷éôà åéäù
ùéâøîä ,ïëà éë ,åøàéáù ùéíëàùî

àåä åìù àùîäù Yãáì àùåð àåäù ,
,íéáåøîä åéúåéåëøèöäå åúñðøô ìåò úà
äù÷ä åéúåøö àùî úà àùåð åîöòáå

,àåùðî åéìòúåñøå÷éôà åæ äùâøä
àéä äøåîâìà òãåé 'äá ïéîàîä éë ,

ìåëéáë åéáâ ìò àùåð ä"á÷äù ïåëð
åì äîå ,åéúåøö úåìéáç ìë úàå åúåà
Y åáäé 'ä ìò êéìùé ,êë ìë ïðåàúäì

åäìëìëé àåäå ,åàùîåååå.

בקרבו  והפיח הרה"ק  חזר שוב  חיים. לו למה אמונה לו אין ואם והרצען, הסנדלר

היהודי  את בראותו ישמח שמח מעתה כי הרגיש שכבר עד הטהורה, האמונה להב

כאומר, נו... האברך  שאלו דבריו, את  אברהם הבית  גמר ובזה מלח. ממכירת מרוויח

למדרגה  להגיע  וכי ואמר, אברהם הבית נענה אמונתו. על דוד רבי של שכרו היה ומה

היא קטנה וכי ועוד, טובה... מתנה אינו מרוויח גבול שהמשיג בשעה לשמוח - זו

זי"ע . העבודה היסוד הרה"ק של חותנו – המלך חותן להיות שזכה בעינך

ב'השתדלותה. שהמרבה ישרים' ה'מסילת דברי לפי הסביר דסלר אליהו רבי הגה"צ

והנה  המס, על השלטון מטעם לממונים חובו את ששילם לסוחר דומה יתירה'

מזה... גדול שוטה לך היש מיסים, ועוד עוד להם לשלם שברצונו אחריהם רודף הוא

אחד ו. לידו עבר גבו, על כשתרמילו הדרכים בצידי מהלך  שהיה בעני מעשה

מעמל  ויגע  עייף שההלך  איך וראה ההדורה, במרכבתו נוסע  כשהוא  העשירים

בשהותו  שאף העשיר רואה והנה עגלתו, על לעלות העשיר קראו והמשא, הדרך

מטורח  כואב גופו וכל – גבו על הכבד משאו את  לישא  ההלך ממשיך  העגלה על

על  הכבידה וחבילתו תרמילו את מע"כ יניח לא מדוע  – בפניו העשיר תמה המשא,
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øáëåúéðòú 'ñîá àúéà(.èë)ø÷éòù
ïéâá äúééä ïáøåçä úáéñäéëá

íðéç ìùùùçî ìàøùé éðá åëáù ,
äâàãååëøèöéùëì íìøåâá äìòé äî

íé÷ðòá íçìéäì ïòðë õøàì úåìòì
øîùéäìå øäæéäì åðéìòå ,õøàä éáùåú
àìå ,íäéëøãá êìéì àìù åðùôð ìò
òãéå ,íðéç ìù äéëá úåëáìå âåàãì

'åãëå äñðøôä ïåøñç ìò åúééëáùíðéç
àéäòåãîå ,åúåà àùåð ä"á÷ä éøäù ,

.åøåáò âàãéù éî ùéùë äëáé

ïéðòåá÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä æîø äæ
ò"éæ 'óñåéíùá ,ãåòå ú÷åç ,åö 'øô)

('êéùìà'ääøèôää éøáãá,ïúùøôì)

(â à 'éòùéñåáà øåîçå åäðå÷ øåù òãé
ïðåáúä àì éîò òãé àì ìàøùé åéìòá,
éðá úà àéáðä çéëåî åìà íéøáãá

ìàøùéíñðøôî éî åððåáúä àì òåãî
íøåñçî ìë àìîîåêéøö äøåàëìå ,

òãé Y äðåùàøä äðòè àîìùá ,øåàéá
øåùä òåãî - àéä äðòè ,åäðå÷ øåù

åäéî òãåéåéìòáíðéà ìàøùé éðá åìéàå ,
àøåá àåäù ,íðå÷å íøåöá íéøéëî
äðòèä ìáà .íéàåøáä ìë úà âéäðîå
äðòè äî ,åéìòá ñåáà øåîçå Y 'áä
íéòãåé íðéàù ìàøùé éðá ìò åæ àéä
úòãì íäì ïéðî éëå ,íìëàî çðåî ïëéä
êë ,àìà .íúééúùå íìëàî çðåî ïëéä

,àø÷î ìù åøåàéáøåîçäìò âàåã åðéà
åñåáàòãåé àåä éëåéìòáù÷ôñé

éðáì äðòèá àéáðä àá á"åéë ,åøåñçî
,ìàøùéìò íéâàåã íëðä òåãî

ìëå äúùîå ìëàîá ,íëúñðøô
Y 'ä ìò íéëîåñ íëðéàå ,íëøåñçî

åìåë íìåòä úà ïæääðåîàäù éîå ,
åì ïéàù ïåëð ìà òãåé ,åáìá úùøùåî
úðúéðä äñðøôä úâàã âåàãì äáéñ ìë

ä"á÷ä é"ò àìéîî åìææææ.

מרחק אותי לשאת  מע"כ את מטריח שהנני בכך  די לא וכי המסכן, ויען העגלה, קרקע

מן  אלא  זה אין עגלתך, על משאי את  גם שאעמיס – בכך צדק יש האם כזה, גדול

העשיר, נצטחק  בעצמי... אשא  הכבד המשא את ואילו אותי, רק תישא שהעגלה היושר

ואינך יחד, גם תרמילך ואת  אותך  העגלה נושאת  כעת אף הרי שכמותך, שוטה ואמר,

עליך . המשא  להחזיק לריק  תיגע  ומדוע  בעצמך , המשא בנשיאת במאומה מועיל

כל  אטריח  לא  - בחשבו ה', על  יהבו כל משליך שאינו – הדואג  אדם כיו"ב,

כביכול  לבורא  אסייע ובזה  מדאגותי, חלק בעצמי אשא אלא  – הבורא  את כך 

העגלה , גבי מעל שמיקל שחושב  הלך  כאותו  גמור ... שוטה זה  הרי אותי... לישא

תיגע ומדוע  הקב"ה, על כביכול  נמצאים משאך וכל אתה עדיין – לדברך  אף הרי

מיותרות... בדאגות ˜‰)לריק „ÂÓÚ ,ÁÏ˘· ˙"‰Ú Á"Á· Ê"ÈÚÎ)

אין ז. לו, הנראים בדרכים פרנסתו את להשיג – הדבר בידו כי בנפשו המדמה כי
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באמצען  שפנה באחד מעשה הווה וכך  יבין... והמבין ידיו, במעשה מצויה הברכה

הרי  בפיו, ושאלתו זצוק "ל פיינשטיין משה רבי הגדול הגאון אל הימים' 'תשעת של

לביזנעס הצעה לו נזדמן שכעת  אלא ומתן, במשא למעט יש הללו גדול (ÒÚ˜)בימים

משה  ר' לו התיר עצום, ממון הפסד הוא זה עסק ומניעת  עכו"ם, עשירי כמה עם

מותר  האם לשאול הוסיף 'היתר' היהודי שקיבל מכיוון לברכה. העסק  את  לגמור לו

יותר  מכובד שיראה בכדי השבועות , בשלושת  צימח אשר זקנו שערות  את לגלח לו

כשבא אמנם אופן. בשום משה ר' לו התיר לא  זאת את  אך  הגויים, עם פגישתו בעת

זקנו. וגילח לעצמו היהודי  התיר למעשה

לנו  מנין הגויים, שאלוהו העסק , את 'לסגור' עמדו וכבר הנכרים, עם שבתו בעת

עמנו  ובני אנכי, יהודי הלא הסוחר, ענה אתה, וגנב  רמאי אולי ונאמן, ישר שהנך 

רואים  איננו מדוע אתה יהודי אם הגויים, לו אמרו ומהוגנים. נאמנים כאנשים ידועים

לכם  אסור הרי הללו, בימים בגילוח אתם אסורים שהרי – שערות  זיפי בזקנך 

תהיה  לנו וכי מקיים, אינך הלכותיה ואת  נאמן אינך לדתך ואם אלו, בימים להסתפר

לקח  ללמדו התבטל, העסק וכל הגויים, להם והלכו עמך , לעסוק  לנו ומה נאמן...

כמלא אפילו כשפועלים מאומה להרוויח אפשר ואי הוא , מה' והון שעושר טוב,

יתברך . רצונו נגד נימה

וישאלהו  הימים משכבר מתלמידיו אחד את זצ"ל הלוי' ה'בית הגאון פגש פעם

צוקע"ר  בעשיית עוסק שהוא  התלמיד ויען עושה', הוא  ומה מר של עיסוקו 'מה

ענה  ושוב  מעשיו, מה ושאלו הלוי' ה'בית  חזר פרנסתו. ומשם גיסו עם בשותפות

ואמר, הלוי הבית נענה ותשובתם שאלתם ששילשו אחר הצוקע"ר. בעשיית  שעוסק 

בהבנתם  חסרון יש לך אלא  כן, לא  בהבנה, חסרון איזו לי שיש חושב אתה הנה

מה שאלתי אילו כי דברים. עושה של הפרנסה הקב "ה  בסיפורי לענות  לך  היה עמך

ששאלתיך מכיוון אבל השמים. מן לאדם עושההבאים אתה  בעסקי מה  לענות  עליך

כאומרם שמים', Ï‚:)'יראת ˙ÂÎ¯·).'שמים מיראת חוץ שמים בידי 'הכל

והחל  עיר, של ברחובה בלכתו אחד יהודי פעם עיכב  זי"ע לוי' 'קדושת  הרה"ק 

רבי  אבקשכם לרבי אמר לעסקיו שמיהר הלה שמים, ויראת מוסר בענייני לעוררו

מחכמה  לא הרבי לו אמר הרבים, לעסקיי אנכי ממהר כי לנפשי כעת  עזבוני קדוש,

ולא השנה, מראש בספר הם כתובים הלא ורווחיהם העסקים כל כי זאת , על שאלת 

עמך אנכי שמדבר מה ואילו עמי, תתמהמה אם אף לך  מהנקצב מאומה תפסיד

מיראת חוץ שמים בידי 'הכל כי בידך , תלויה השגתם הרי שמים' 'יראת  בעניני

שמים'. 'יראת לך  יהיה לא  להשיגם תעבוד לא ואם שמים',

זי"ע הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק אמר האלה ·ÈËÂ˜ÈÏכדברים ‡·Â‰ ,‡"Ù˙ ˙Â‡ ‡"Á ˜"˘˘)

(‰Ò�¯Ù Í¯Ú Ì"È¯‰ עניין הוא הא '. אותם, ומהפך בהם טועה שהעולם דברים שני יש כי
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הוא והב '. השנה', ראש עד השנה מראש לו קצובים אדם של ש'מזונותיו הפרנסה

שואל אלוקיך  ה' 'מה שהרי היראה ליראה'מעמךענין אם È·)כי È) הכל' אמרו וכן

כל  הוא, שמים בידי אשר – הפרנסה בענייני והנה שמים'. מיראת  חוץ  שמים בידי

ואינו  וכו'. כך או כך לעשות – ולילה יומם עצות  ומחשב  פרנסתו, אחר רודף אחד

ואילו  מקדם, מראש ומזומן מוכן כבר הכל כי הוא , גמור וטעות  יהבו. ה' על משליך

ליראה  לבבינו להטות  בעזרו, יהא  שה' וסומך  ה', על הכל משליך  שמים יראת בענייני

– טועים אלא  ואינם לעצמםאותו, וייטיבו  הדברים נא .יהפכו

זי"ע מאלכסנדר העניך רבי הרה"ק רמז כבר זה יוצרות ' 'היפוך  ÂËÏ·‰על ‰·˘Á)

(˙Â·‡ ÌÈËÂ˜ÈÏהמשנה È)בדברי ‰ ˙Â·‡)שלי שלך שלך הארץ 'שלי שה עם פירוש עם',

להשיגה הארץ  מוטל עליו שהרי – שלו שהיא שמים יראת  דהיינו 'שלי' על אומר

('ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÓ ıÂÁ ÌÈÓ˘ È„È· ÏÎ‰'˘)סומך הנני היא, 'שלך' - עולם לבורא  ויאמר יבוא 

ב'שלך' ואילו ה'יראים', בכלל להיות  ותסייעני תעזרני שבוודאי שבשמים אבי עליך 

'שלי' אומר לו, קצובין מזונותיו וכבר שמים בידי תלוי שהכל גשמיות  בענייני היינו

פרנסתו, להשיג ומלואו עולם יהפוך  ערב , ועד מבוקר יעבוד ולכן הדבר , בידי הוא,

הפרנסה. לו הממציא שהוא  ה' על סומך  ואינו לריק  ייגע ומדוע

לסדר  בידו כי אחד לרגע  יחשוב  ולא  ה' את יזכור ומעשיו ענייניו בכל העולה, הכלל

מעשי  נתגלו ולעיניו לשדה, שנכנס לאחד דומה הדבר למה משל לבדו. בעצמו ענייניו

בעפר, אותו ממלא  וחברו בור חופר אחד - שנים' 'שנים עומדים שהם השדה, פועלי

ולריק, להבל הם עמלים מדוע  מאד, עד האיש תמה חלילה. וחוזר נוסף, לבור ומשם

יחדיו, שלושה שלושה המה פועלים יום שבכל הפועלים, אחד לו הסביר וכיסוי, בחפירה

פארות, רב אילן יצמח ממנו זרע  גרעיני הגומא תוך  אל מכניס השני בור, חופר האחד

אשר  האמצעי שזה ראינו השדה אל היום משבאנו בעפר. אחריו השלישי מכסה ומיד

מעבודתם... האחרים יתבטלו כן משום האם אך איננו, - הזרעים את להכניס תפקידו

מי  נשתנה במה תאמר, צא  לריק , לעבוד טיפשותם גדלה כמה עד מבין דעת  בר וכל

שותף  כאן שיש יודע  ואינו עצמו, בכוחות ומזונות  לפרנסה לדאוג לו שאפשר לו שנראה

ולריק . להבל רבה ויגיעה עבודה אם כי כאן אין בלתו, פועלים שאם הקב "ה, –

באחת הנעים בקולו תפילה כבעל ששימש אחד על מספרים צחות בדרך 

הקהילה  לרב  החזן אמר הנוראים ימים בהתקרב אחת  בשנה המפורסמות , מהקהילות 

'ריבונו  התפילה על כשכוונתו חדש, עולם' של 'ריבונו עשיתי הנוראים ימים לרגל הנה

הרב ענהו חדשה, נעימה עליה שהלחין - הארון פתיחת  בעת שאומרים עולם' של

הריבונו יכול  חדש עולם  של ריבונו  תעשה  ה 'חזן' שאתה טרם עוד  כי לך  השמר

חדש חזן לעשות עולם ויכיר של  שיבין האדם, את  מלמדים אלו צחות  ודברי ...

בעזרו. הקב"ה אין אם מאומה עשות בידו שאין
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àìååðéä äáø éë åúâàãá àìà ,ãåò
÷"äøä øàáîù åîë ,åîöòì ÷éæî
,ò"éæ ÷ñôòèéååî ìãðî íçðî éáø
'äâàã'á åúáùçî ÷éîòî íãàù úòáù
øàùî á"åéë åà åúñðøô øåñçî ìò
úà àåä ñéðëî àôåâ äæá éøä ,øåñçî
êåúáë äâàãä øñàî êåúá ÷åîò åîöò
úàöì åéìò äù÷ù ãò ,íéøåñàä úéá

íäîççççàáåîä åùã÷ áúëîá áúåë êëå .
'õøàä éøô' ÷"äôñáøééà ç"øî ,áë áúëî)

(æ"î÷úúâàã ìò úéììë äáåùú
äñðøôäàåä íãàä ø÷éòù òåãé äðä ...

äàîåè éøáã áùåçäù åîëå ,äáùçîä
ìò äçð åúáùçîù éîå ,àîè àåä éøä
Y ùåã÷å øåäè àåä éøä äøäè éðééðò

áùåçä éôì ìëäáùåçä ïë åîë ,
äùòð àåä éøä ,åéúåâàãå åéúåøöî
êåúá ñðëðå ,'äâàã ìù úçà äù÷î'
,äúò ãò àåäù éôëî øúåé äáøä íëåú

íäî øèôéì ìåëé åðéà àìéîîåäðäå ,
éðáõèéååà÷ðéùòá ÷"÷íéçìåù åéä

íä åá áúëî äðùå äðù ìëá éìà
úå÷çãäå úåéðòä ìò íéððåàúîå íéëåá

,íìøåâá äìòùíú÷òö úîçî ÷øå
íðéàå íé÷òåö ,íéòùåð íðéà úàæ

íéðòðìëå íéëåá íäù ïååéëî ,
äðäå ,íúñðøô ïåøñç áéáñ íúáùçî
,áúëîä úà íäî éúìá÷ àì åæ äðùá
íäéìò åìáé÷ù çåèáå êåîñ éðà úàæáå
íîåé áåùçì àìù ,äöåòéä äöòä úà
äáùçîä éë äâàãäå äãøèä ìò äìéìå

Y äøöä úà øúåé ú÷æçî äæ ìòìò
íäì çååøù éì øåøá ïë÷"ãåúëò ,èèèè.

ïëå'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéà
ò"éæ(çìùá í"éøä éøîà)Y ì"æå ,

ìëäå ,íìåòä ìë ìò çéâùî ú"éùäù
êøáúé åúàîíìåë úà äéçîä àåäå
÷ñôä àììéðá éëøöì åáåèî òéôùî ïë ,

ãçôìå âåàãì ùé äî ìòå äîå ,ìàøùé
ãçôìå âåàãìî åúñðøô ïåøñç ìò øúåé

åúåéç ïåøñç ìò øúåééééé,ùåøéô .éë

זי"עח. נחל' ה'ערבי הרה"ק כתב  ·)וכך ˘Â¯„ ‡ˆÈÂ '¯Ù·)היא הרי היראה מידת  כי

שואבת' �Ë"Ú)כ'אבן‚‡Ó)ממשכת היראה מידת  כך מתכות , מיני כל אליה השואבת 

ממשיך שביראתו ה', יראת – הטובה ביראה הן ממנו, שירא הדבר את הירא  על

הדבר... את עצמו על ממשיך  – ח"ו אחרת  ביראה הן אליו. ה' את כביכול

האדם ט . על אז כי התפילה, ענין גבי אמורים הדברים שאין לומר צריך ואין פשיטא 

מכל  ויוציאו הבורא עליו שיחוס מועקותיו, כל על – ה' לפני נפשו את לשפוך

שהוא - בה' בביטחון רק מחשבתו כל ישים התפילה, אחר שמיד אלא  ומצוק , צר

החת "ס שדייק כמו מלבדו, עוד ואין 'ÌÈ¯Ó‡Óהאלוקים ˙ÏÈÁ˙· ,‚"Á Ò"˙Á ˙Â˘¯„ 'ÈÈÚ)

('‰"¯Ïחנהבתפילת(ÁÈ ‡ '‡ Ï‡ÂÓ˘)ופניה' התפילה עוד'.(‰·ÂÈÎÂ˙)שאחרי לה היו לא

והמתין י. שישב  אחד בחור למד זי"ע  חיים' ה'חפץ הגה"ק של הרמה בישיבתו
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ãåòù 'äá çåèáìå êåîñì íìåòä êøãî
íéëìäî íðéàå ,íééç úåðù íäì ÷éðòé
åúåîé àîù - ùàø äìòîì úåâàãá
'íúñðøôå íðåæî' ìò òåãîå ,øçîì
,ïåîéøë úåâàã íéàìî äîä íéááåñî
íäéðôá èéáäì øùôà éà ùîîù ãò
äñðøôä ïéðòá ÷çãä åæ íöçì áåøî,

ì"æç åøîà éøäå(:ç úéðòú)ïàî éàä'
.'éðåæî áéäé ééç áéäéã

óéñåîå'ä äåéö - í"éøä éùåãéç'ä
úøîùîì ïîäî øéàùäì
òéôùî ú"éùäù ìëä åàøéù ,úåøåãì

,åéàøéì ïåæî ïéëîå ÷ñôä éìáäæáù àìà
ãçôá íúñðøô éøçà íéôãåø íäù

íäì ïéàå ,íîçì øñçé àìù äâàãáå
,éúéîàä çéâùîä ä"á àøåáäá ïåçèéá
,ììë ÷ñôä éìá åéúåéøá ñðøôîå ïæä
åçåë ïéùéúîå òôùäá íâô ïéùåò éæà
,úîàá òôùä ÷ñôð äéäéù ,äìòî ìù

ïåøñéç éãéì åàåáéù íéîøåâå.'

על יבכה  לא המאמין  – חינם  של בכיה
כחושך נראה כשהוא אפי' מצבו 

àúéà'îâá(.èë úéðòú)áéúë
(à ãé øáãîá)äãòä ìë àùúå'

äìéìá íòä åëáéå íìå÷ úà åðúéå
åúåà ïðçåé éáø øîà äáø øîà ,'àåää

,äéä áàá äòùú íåéäíäì øîà
íðç ìù äéëá íúéëá íúà ä"á÷äàéàéàéàé

ענה  מצבו, אודות חיים' ה'חפץ  שאלו פעם לפרקו, שבא אחר שנים כמה לזיווגו

'קעסט' שנים חמשה עבורו שיתחייבו לשידוך רק  מסכים שאינו ÍÂÓÒ)הבחור ˙ÂÈ‰Ï)

לך נראה שנים כמה וכי חיים', ה'חפץ שאלו הוא ... 'יושב' ולכן חותנו, שולחן על

'ימי  הפחות לכל לענות  ומיהר השאלה, למשמע הבחור נבהל חייך , ימי שנקצבו

חיים' ה'חפץ  המשיך  - כן אם שנה', שמונים בגבורות  ואם שנה שבעים שנותינו

אנכי  מאמין הרי ואמר הבחור ענה ההם, השנים בכל פרנסתך  תבוא  מאין – ושאל

חיים', החפץ לו אמר וכלכלה, פרנסה בענייני בעזרי יהא שהוא ובוודאי אלוקי בה'

שנה חמישים על אם עצמך , �Â˙)הגעÂ˘‡¯‰ ÌÈ�˘ '‰ ¯Á‡˘) ובוטח מאמין הינך 

מחסורך כדי לך ויתן אותך שיזון בו תאמין לא האיך מקודש, עזרך ישלח שהקב "ה

הנישואין. לאחר הראשונות שנים בחמש אף

ציווי  על שעברו היא , ואבירם דתן מידת  זו מידה ואמר, חיים' ה'חפץ  הוסיף

שעל  שידעו אף למחרת, המן ירד לא  שמא  מחשש למחרת, מהמן והותירו הקב "ה

פרנסתה  די ובריה בריה לכל הנותן ה' על לסמוך  הם חייבים מכן, שלאחר הימים

המחר. דאגת  דאגו הכי ואפילו מחסורה... די וגוייה גוייה ולכל

תושבי יא. וכל שנים כמה לפני שאירע מעשה נא אספרה חינם' של 'בכיה בענין

שכולו  בבית הוה עובדא המעשה, דבר את  מקרוב מכירים ברק  מבני אלחנן' 'רמת 
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ביתו ובני מנחם ר' שליט"א, לונגער מנחם ר' הרה"ח בית  לזולת , והטבה (Ï"Ê)חסד

שבתם לשבות  מרוחקת לעיר �ÂÚÒנסעו ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÈÎ ,‰È�ÒÎ‡‰ Ì‰Ï Â¯„ÈÒ Ì‰È‡ˆ‡ˆ)

(ÌÓˆÚÓ משם וגנבו הבית לתוך  מעלי דלא  אינשי פרצו קודש השבת יום בעצם ,

שקיבלו  זהב חתיכות  הגנבים עמם נטלו גם מה'קונים', בחנותו האב  שקיבל צ'יקים

העלימו  כולנה ועל המהוללה, הכלה בתם של ותכשיטים ז"ל ההורים מאחד כ'ירושה'

שקלים 100,000 סך  נישואי (ÔÓÂÊÓ)משם לקראת מהבנק כ'הלוואה' ההורים שנטלו

בטרם  – ההורים לבית הבנים אחד עלה במוצש"ק  ועומדים, הקריבים ובתם בנם

'מהפיכת נראה עיניו ולנגד ישראל ארץ  של מצפונה לחזור ההורים ביד סיפק  היה

ברתיחתה... כקדירה הארץ על ומעורבבים הפוכים הבית חפצי כל – ועמורה' סדום

הממון  להפסד להתוודע אז ורק הביתה לעלות לבריאותם היא שסכנה הבין הבן

בבית  השולטת האנדרלמוסיה עם יחד כך  כל ÈÏÙ‰Ï‡גדול ‡È‰ '˙¯„ÂÒÓ' Ì‡‰ ÈÎ)

(ÌÂˆÚ‰ ÔÂÓÓ „ÒÙ‰ „·ÏÓ Y ‰·Ï Â�Ù˜˙È ÌÓˆÚ '˙Â‡¯Ó'‰ÓÂלבית אחיו כל את  קרא  כן על ,

התקשרו ויחדיו ‰ÏÙ‡')ההורים, Í¯„)ובכך – מעשה הווה וכך  כך  כי להם להודיע 

את  להרחיק  הדרכים מראיית ההפסדהרגשת קיוו בצידי רכבו עצר האב  ההפסד,

קיבלו  לביתם ובבואם דקות , כמה למשך  – הצער לגודל בנסיעה להמשיך בידו כשאין

נתהפךה  נעשה אשר את כשראו אבל מאמין'... 'אני שירת מתוך פניהם את  בנים

ומרה, גדולה זעקה האם ותזעק  בקרבם, נגלולבם לפניך שבשמים , אבי רבש "ע ,

שרויה הני לב  שברון באיזה מגיעים, הדברים היכן עד  יודע  אתה  רק תעלומות, כל 

רחמיך  ברוב  זאת עשית  אתה  שרק אנוכי מאמינה  אבל  הבית', 'חורבן את  בראותי

מאומה... עשה  ה'גנב' ולא – –המרובים  עשיתו וברכה לטובה לנו עשית אשר כל

האמת, הוא כן זה, את  מבינים ואיננו רואים איננו אם כפי ואף אפרוש זו בשעה

בזש"ק צאצאי שני את תושיע  האמונה שבזכות  ה' �˙Âאליך˘· „ÓÂÚ Ì‰Ó „Á‡)

(˙È˘È˘‰ Â˙�˘· È�˘‰Â ,È¯Ó‚Ï Â˙Â‡ ÌÈ˘‡ÈÈÓ ÌÈ‡ÙÂ¯‰Â ÂÈ‡Â˘È�Ó ˙ÈÚÈ˘˙‰'ה 'גרוש בני ואת 

ובנקל  בקרוב  הגון ישועה בזיווג בפקידת אלו כל נושעו השנה לתקופת  ואכן, ,

בשעטומ"צ... נישא והגרוש ורחמים

דרכנו  ולפי באהבה, שמים דין עליהם המקבלים של הגדול כוחם למידים, נמצינו

– וכיו"ב עצומים הפסד מקרי או קשים רגעים יש הוא  באשר איש לכל כי ייאמר,

גורלו... ומר רע כי מצבו על ולהתאונן לבכות או לפניו דרכים שני כי האיש זה ידע

'אוצר' ידו תחת איקלע כי להבין – אחרת  דרך  בידו שהרי תיחשב , ל'חינם' זו ובכיה

על  להריק בידו הרי עמו הנעשה את אמונה מתוך  באהבה יקבל אם – ויקר גדול

ורחמים. ישועה בדבר הטבע  מדרך  למעלה למעלה וחסדים רחמים הנהגת עצמו

של  טענתם הייתה מה לבאר שליט"א , הישיבות ראשי מחשובי אחד אמר וכבר

ב'מתאונננים' ישראל ‰-Â)הני ‡È ¯·„Ó·) חנם במצרים נאכל אשר הדגה את  'זכרנו
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נפשנו  ועתה השומים, ואת הבצלים ואת החציר ואת האבטיחים ואת הקישואים את 

טעם  כל שהרי לטענתם, שחר כל אין ולכאורה עינינו', המן אל בלתי כל אין יבשה

במן  להרגיש חשבו לא ומדוע בפיו, זה טעם נרגש היה מה'מן' האוכל עליו שחשב

ואבטיחים... קישואים או דגה ÓÂÈ‡טעם 'Ó‚· ¯‡Â·ÓÎ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÚËÏ ‰�˙˘‰ ‡Ï ÔÓ‰ ,˙Ó‡·Â)

('˘Â¯„'Î ‡Ï‡ Â�‡· ‡ÏÂ ,Í˙ÂÏÚ‰· 'Ù· ¯˙‡ ÏÚ È"˘¯·Â ,‰Ú להתלונן יותר שקל ראיה, ומכאן

וכו'. דגה כזכרון קטנה במחשבה אפילו הראש את להפעיל מאשר ולבכות 

מבעל  ששמע  שליט"א מלעלוב  שמעלקא  רבי אדמו"ר כ"ק מדודי שמעתי

מעשה, הוה וכך זצ"ל, ראזענפעלד מנשה ר' בשערים הנודע  הגה"צ ה"ה המעשה

לשמשו  כדי זי"ע מקארלין אלימלך  אברהם רבי הרה"ק  עם לנסיעה הצטרף מנשה ר'

לביתו בדרכו ים בלב  האניה ÔÈÏÂÙÏ)על ˜"‰¯‡Ó)'היום 'סדר מנשה לר' שהיה וכיוון .

יומו  כל את וממלא  הבוקר לפנות 3-4 בשעה קום משכים כשהוא – להפליא  מסודר

הדרכים טלטולי מחמת  וכאן וסדרים, ‰¯·È)בשיעורים ˙‡ Â˘ÂÓÈ˘Â),סדריו לו נשתבשו

גיין' אריבער און ענדיגן שוין עס זיך  וועט ווען 'רבוש"ע , ואמר מנשה ר' (¯·˘"Ú,נאנח

(ÌÈÏÂËÏË‰ ÂÏ‡ ÏÎ Â�ÈÏÚÓ Â¯·ÚÈÂ Â¯Ó‚È È˙ÓÈ‡ ,È˙Ó „Ú עם הילוכו כדי תוך  הדבר והיה ,

איד  'א  גערה במעין לו ואמר מלכת עמד דבריו את  הרה"ק כשמוע  רא "א , הרה"ק 

ובשמחה' באהבה זיין מקבל אלעס נאר גיין, אריבער ס'זאל אז ווארטן נישט דארף

(‰ÁÓ˘·Â ‰·‰‡· ÌÏ·˜È ‰·¯„‡ ‡Ï‡ ,È˘Â˜‰ È�ÓÊ ÂÈÏÚÓ Â¯·ÚÈ˘ È„Â‰È ˘È‡ ÔÈ˙ÓÈ ‡Ï) אמר וכה ,

דבר  שום על חייו ימי כל במשך התאונן לא ומאז בלבו, נחקקו שהדברים מנשה ר'

לו. שאירע  ומקרה

כשל  לפני שהיה קארלנשטיין מעשה ראובן רבי הגאון מישרים המגיד שנה, ושים

�ÌÈ)זצ"ל˘ ‰ÓÎ È�ÙÏ Ú"·Ï�בלית( חדשה, כליה בגופו להשתיל והוכרחו בכליותיו חלה

פארק בבארא  ונתיישב לארה"ב בגפו נסע הנדודים מקל את  ראובן ר' נטל ברירה

צאצאיו ושבעת  ביתו מבני רחוק Ï‡¯‰"˜כשהוא ·"‰¯‡Ó ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘ ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡· ÈÎ)

(ÍÎ· ‰Ó Ï˘ ¯·„ ‰È‰ ‡Ï,דשם החולים בבית הכליה לקבל תורו שיבוא ממתין כשהוא 

לכליה זכר ולא כליה אין אין, ו'חדשות ' שבועות כמה ¯‡Ô·Âעברו '¯ Ï˘ ÂÓ„ ‚ÂÒ ÈÎ)

(Â· Ï˙˘�‰ ÛÂ‚ Ï˘ ÂÓ„Î ÂÓ„˘ Ì„‡Ó ‡Ï‡ ‰ÈÏÎ ÏÈ˙˘‰Ï ¯˘Ù‡ È‡Â ,¯È„� ‚ÂÒ ‰È‰ העסקנים אחד ,

החולים  בתי בין להשתדל והחל הקורה בעובי נכנס אלו בענינים המכיר הנודעים

מחצית חודשיים, חודש, עוד עבר בידו, עלתה ולא  ראובן, רבי של ישועתו למהר

לא ועדיין וצאצאיו, ביתו מבני לגמרי מנותק  כשהוא עברו ושנתיים שנה גם שנה,

הנה  ראובן לר' העסקן אמר ומחצה, שנתיים משעברו באופק... ישועה כל נראתה

עתה  הרצויה ה'השתדלות' כי נראה פארק , בבארא כאן בישיבתך  תכלית כל אין

פראנסיצקא  לסאן �Â˜ˆÈÒ)שתסע¯Ù ÔÒ) החולים בית יש שם בקאליפארניא אשר

כל  לי אין הנה ראובן, ר' א "ל ישועתך ... תבוא  משם אולי ההשתלות לעניני המיוחד
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הענגליש בשפת  ושיח רבים (‡�‚ÈÏ˙)שיג לישיבת אודות מסתדר הנני שכאן ובקושי

מקום  באותו ורגלי ידי את  אמצא כיצד אבל בעדי, המסייעים ישראל בני מאחינו

המיועד  בתור מחדש להירשם החולים לבית להכנס – ונכרים גויים אלפי בין מרוחק

אחד, דיבור אפילו עמהם לדבר יכולת מבלי ושוב  שוב  להבדק כליה, על לממתינים

אליך ואצטרף זו לתקופה ביתי את אעזוב  אני אף לו ואמר העסקן רחמי נכמרו

שהעלתה  אלא  הסכימה, והיא  ביתו, בבני נמלך  העסקן בעזרנו, ה' ויהי בנסיעתך

להתם מהכא  שתסעו השעות  באותם דייקא שמא ·ÒÂËÓ)חשש ˙ÂÚ˘‰ גוי (6 ימות

בבואם  שמיד ב'תנאי' לנסיעה מסכמת  היא  כן על ראובן, לר' המתאימה כליה שבגופו

הגיעו  למעשה המצב... את לברר אליה ויתקשר 'טלפון' אחר יתור פראנסציקא  לסאן

באחד  הדרך מעמל לנוח פנו ומיד הבוקר לפנות 3 בשעה פראנסיצקא  לסאן השניים

ידו  תחת היה לא  שטלפון מכיוון – הביתה מתקשר אינו כשהעסקן בעיר המלונות 

– הטלפון בשביל המלון את  אהפוך בוקר לפנות בשלוש עתה לעצמו זהחשב  הרי

אלו בשעות דייקא וכי עונה, ואין קול  ואין וממתין יושב שהוא  ומחצה שנתיים  לו 

בשעטומ"צ... גוי כבר  והנה מת  בבוקר 6 על מורה כשהשעון מיטתו על שוכב  עודו

המקומית, המשטרה שוטרי עומדים ובפתח חדרם, בדלת  נשמעות עזות דפיקות 

טלפון  קח מהר השוטרים לו אמרו הן, ויאמר פלוני, מיסטער אתה בפיהם ושאלתם

בכל  ביתך בני בשליחות אותך  מחפשים שאנו שעות ג' לנו זה כי לביתך  והתקשר

לא מדוע  אפים, אחת מנה לו נתנה רעייתו לו כשענתה מיד שבעיר. המלונות 

לעצמו  וחשב מאוחרת  השעה שהייתה עצמו את  להסביר העסקן החל התקשרת,

תמצא, המצא  הספורות  השעות  באלו דייקא וכי כליה נמצאה לא ומחצה שנתיים כי

אכן, ביתו, בני לו המטוס אמרה על  ששהיתם  השעות  ונמצאו באותם גוי מת

– לו ואמרו אחד פה ויענו בנ .י. לביה"ח העסקן התקשר מיד המיוחלות ... הכליות

אנו  פונים שעות שלוש עד תשובה עונה אינו החולה שאם החולים בית מכללי הנה

הבאים  גויים ששני דק', עשרה חמש – שעה כרבע וזה בתור, אחריו הממתין לחולה

זו, בכליה רצונם כי תשובתם ענו אחריך

להראות שלא התאמץ ראובן ר' אל משחזר אבל בקרבו, נשבר העסקן של לבו

לרשום  בכדי החולים לבית השניים פנו יום של בבוקרו מיד רוחו... מסערת מאומה לו

ה  ברשימה העסקן עצמם את ראובן ר' חקר שם המתנתם כדי תוך לכליות, ממתנת 

משרבו  אך לו, לענות שלא העסקן ניסה בתחילה שלשום, כתמול פניו אין מדוע

הבה  ראובן, ר' נענה מיד הכליות , פרשת כל את לו סיפר ראובן ר' של הפצרותיו

דעתו  נשתבשה שמא  חשב העסקן יתב "ש, לבורא  ולהלל להודות בריקודין נפתח

וראה, הבט לעסקן, מסביר והחל בשלו, הוא  אך  כזה, נפש מפח לעבור ראובן ר' של

הייתי  אילו לנפשי ואוי לי אויה וממשפחתי, אבי מבית  אנוכי מרוחק ומחצה שנתיים



באב תשעה – דברים – הפרשה åèבאר

úåøåãì äéëá íëì òáå÷ éðàåïééòîä .
úéáä ïáøåç ùøåù ìëù ,ïéáé íéøáãá
ïåøñçî æìä øîä úåìâä ìë øå÷îå
,åðì àá íéîìåòä ìë àøåáá äðåîàä
åîòøúä øáãîá íúåéäá ìàøùé éðáù
íàéáî àìà åðéàù åðéîàä àìå 'ä ìò
ïúùøôá øîàðù åîëå ,äáåè õøà ìà

(æë à)úàðùá åøîàúå íëéìäàá åðâøúå'
úúì íéøöî õøàî åðàéöåä åðúåà 'ä

éøåîàä ãéá åðúåààúéàå ,'åðãéîùäì
ùøãîá(ë æè ø"ãîá)äãòä ìë àùúå'

áåúëä øîàù äæ ,íìå÷ úà åðúéå
(ç áé äéîøé)ïë ìò äìå÷á éìò äðúð

íëì íøâ íúéëáù ìå÷ åúåà ,äéúàðù
íúðåîàá åîâôù êëîå .'ïéàåðù úåéäì
ãéîú íîéò àöîð ä"á÷äù äîéìùä

áöî ìëááéáéáéáéàøåðä ïáøåçä ááúñð ,
.úåøåãì äéëá òá÷ðå

כליה, אותה לידי,מקבל הגיעה  שלא לכך  וראיה שלי איננה זו  כליה  כי ראית  שהרי

הגע עתה, הללו ... שעות כמה למשך  אחרת  למדינה  העבירנו  הקב"ה עשה  מה

בגופי  משתילים  היו לנ.י. חוזרים והיינו  לביתך מיד  מתקשר  היית אילו  בעצמך ,

ירחם... ה' שלי שאיננה  המחשב כליה כי שלי, ההצלה' 'יום הים זה (˜‡ÚËÂÈÙÓ¯)הרי

איננה זו  כליה  לא , לא , אומר , הקב"ה אבל  דמי ולסוג לי מתאימה זו  שכליה  אומר

עבורך ... הנס טובה על לספר שבארה"ק ביתו לבני להתקשר ראובן ר' מיהר גם

ניצול  כי להם שהסביר עד כליה, שנמצאה הוא שהנס חשבו תחילה – עמו שאירע 

ולריק ... להבל ומחצה שנתיים המתנת כל להפסיד שלא

עוד  חי ובס"ד בגופו, ונשתלה לו, המתאימה כליה נמצאה חדשים ג' כעבור

גדולה  הודאה סעודת עורך  היה ושנה שנה ובכל השלימה, בבריאות  שנה כשלושים

שלו. שאיננה כליה בגופו נשתלה ולא מהיזק  שניצל על

כמי  נראה שהיה הכליות שני אותם אחר חקר שהעסקן ייאמר, אגב  ובדרך 

ושניהם  – תבל קצוות  משני הבאים גויים בשני נשתלה ולמעשה אותם, ש'הפסידו'

הייתה  ומבפנים מבחוץ , ושלימה יפה הייתה הכליה כי שבועות, ששה לאחר מתו

ראובן. ר' של שמחתו צדקה כי כל לעין ונראה לגמרי... מזוהמת

העולם את  מנהיג  שהקב "ה  להאמין בדיליה  וחד  חד כל  יבין מכאן והלימוד,

מחמת - לי אויה חינם ' של  'בכיה בכה שלא  ראובן ר ' וכאותו הגדול , בטובו

על  הבורא  אותי הגביה  להצילני כדי אדרבה , אלא  הכליה , את  הפסדתי שנסעתי

לידו בא  שלא  מה כי יבין, גם חיי, ניצלו  וכך  הסכנה, ממקום  אותי הרחיק המטוס ,

שלו ... איננו 

זי"עיב. מקולמייא הלל רבי הגה"ק מנכדי אחת  באשה 'המלחמה', בימי שהיה מעשה

(Ï"ˆÊ ÔÈÈË˘�ËÎÈÏ ˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ '¯ Â�˙Á אותה (·˙ שהפרידו שנים, כמה לפני נלב"ע אשר ,



æèבאב תשעה – דברים – הפרשה באר

ìàåàø÷ú éúééëáì éëå ,éðéáéùú
'íðéç ìù äéëá'äù÷ éáöî éøä ,

úîàá éë ,éðîî åéðô 'ä øéúñä ,àåùðî

éøäù ,êúééëá áùçéú íðéç íðéç
íéîçøáå ãñçá åîìåò âéäðî ä"á÷äâéâéâéâé,

úò ìëá åéúåéøá ìë ìò äçå÷ô åðéòå

בהגיע המחנות, לאחד והכניסוה ובעלה, מאמה ישראל בני מאחינו רבבות  רבי כמו

היום  ואותו – השמים כיפת  תחת  לחצר המחנה דרי כל את  הוציאו באב תשעה יום

על  לישב עליהם ציוו ימ"ש הרשעים לעננים. זכר שום ללא היה בשחקים בהיר יום

אותם  שידקרו בכדי ומחודדות משוננות באבנים מחופה שהייתה החצר קרקע

שמע . צלצלי וכל ועוגב  במינים – זמר בכלי מנגנים העמידו כולנה ועל ברגליהם,

באב, תשעה והנמהר המר ביום זו נוראה השפלה לסבול יכולה הייתה לא  זו אשה

זעקה לבה מעמקי כבודומתוך למען לא  ואף  עשה , למעני לא  שבשמים אבינו 

ארובות את  נא  פתח  ויתעלה, יתברך  שמך  כבוד  למען אלא  ישראל , בית  עמך

רעגען' 'שלאקס  וירד  �‚¯ÔÈ)השמים Â‡· Ì�Â˘Ï· ˜ÊÁ Ì˘‚)הנורא השם  חילול ויפסק

השמים הזה ארובות  את ה' ויפתח בשמים, כבדים עננים נראו דקות  כמה תוך .

תוככי  אל ומנגניהם עצמם הבריחו הרשעים כל אשר עד עזים גשמים לרדת והחלו

וסיפרה  צריפם. תוככי אל להכנס כשיכלו לרווחה היהודים כל גם נשמו אז הצריפים,

זה שממעשה אשה, כי אותה להאמין המלחמה  תקופת  כל במשך  חיזוק שאבו 

הפנים הסתר שבתוך  בראותם  – ושעל צעד  כל  על עלינו  משגיח רוענו אבינו

אליו הזועקים  שוועת  את  הקב"ה שומע  והנורא , .הגדול

לדעת יג. האדם על ידי אמנם, על  אלא האדם  בנפש  נקנית אינה  כזו  איתנה  שאמונה

ולא פרטית , והשגחה  אמונה  מחשבות בתמידות  לחשוב עצמו  את  שירגיל  עבודה

נפש קנין אותה  קניתי לא ועדיין אמונה על עבדתי כבר  – לחשוב  ממנהגו יבוא וכמשל ,

הסביר  פעם השיניים, את  להם שיישר – מיוחד לרופא הנערים את שלוקחים עולם, של

שבמשך עד לאיטו, השיניים את מיישר שהברזל הדברים, מהלך כל את  לנער הרופא

או  בשבוע פעם הרופא לבית לבוא שיקפיד בתנאי זה וכל לגמרי, יתיישרו תמימה שנה

הזאת, הארוכה הצרה ולכל לו מה הבין לא  'נער' אלא שאינו ה'נער' וכו', שבועיים

פרשת וחסלת אחת בפעם אותם ותיישר השיניים את  בחוזקה תפוס הרופא אל והתחנן

שכן  ליישר, ומי מה את  יהא לא  כבר זה באופן יתפסם אם כי הרופא, לו הסביר רופא,

הוא כך  מכונם. על השיניים יגיעו ואז טיפין, טיפין להזיזם יש כן על יישברו, כאחת  כולם

טיפין, טיפין בקרבו יחדירם אלא  אחת, בפעם ולתופסה לקנותה אפשר אי אמונה בתורת

לנצח. נפש כקנין אותה שיקנה של עד עבודה  ידי על רק – העבודה  עניני בכל  הדין וכן

נצח כקנין קנינים  ושאר המידות את נצח קנין יקנה  טיפין .טיפין
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äòù ìëáåíéëøçä ïî õéöî' ,çéâùî
úåðåìçä ïîâéäðîå ,åìåë íìåòä ìë ìò '

óàå ,ãñç ìù èåçá íéàåøáä ìë úà
éøä ,øùá éðéòá ïë äàøð ïéàù äòùá
âäðåî ìëäù 'íéðéîàî éðá íéðéîàî' åðà
åðîò áéèéäì ,úéèøô äçâùäá çâùåîå
äùòðä øáã ïéàå ,äòù ìëáå úò ìëá

ìë åòøàé íúñá àì éë ,åîöòî íìåòá
ìëä' àìà íìåòá úåòøàîå íéø÷î éðéî

.'ïåáùçáúà çúåô ä"á÷äù íéîòôå
ùîî øùá éðéòá åðì äàøîå ,úåðåìçä

íéðô úøàäá 'åúçâùä' úàìëù ,
ìëî åðìéöäì ïåéìò ãñç äúééä úåëùçä
úåáåè éðéî ìëá åðì áéèéäìå òøãéãéãéãé,

להקפיד  לי מה הנער שיאמר פעמים כי שיניו, את המיישר זה מרופא  נלמד עוד

ניכר  ולא  ימים כחודש לובשם כבר הנני הרי שיני, על הללו הברזלים את  להחזיק

כי  ויגלה יום שיבוא  בצידו, תשובתו הרי תועלת, שום ולא יישור לא השיניים על

שאינו  לאדם נראה פעמים – ה' בעבודת  נמי הוא כך  להפליא ... נתיישרו שיניו כל

וכו', וכו' מידותיו נתיישרו לא  בעבודתו, מאומה תראהמועיל לבסוף  אמרינן לזה 

רבות הועילה  עבודה  מעט הנאמרשכל את פירשו וכך ,(Ê ÊË Ï‡˜ÊÁÈ) השדה 'כצמח

זאת ובכל תוצאה, שום מיד רואה שאינו השדה צמח את  המשקה כמו – נתתיך '

שביום  עד יום, אחר יום להשקות ימשיך  אלא  זה, מחמת  מלהשקות עצמו יעצור לא

ולתהילה. לשם שקדים ויגמול פרח שיצא לעיניו יתגלה אחד

ירך יד. לבל האדם, על  ובאים המתרחשים וצוקה  צרה לכל  אמורים הדברים וכן

לטובתו בעולם הנעשה  כל כי וידע  עליו , דעדו הרפתקאי כל  בראותו  לבבו 

באים הם  הלה ול'עלייתו' לאדונו, נאמן בסוס שהיה מעשה עפ"י הדברים ויובנו .

שהסוס  מההכנסות שנהנה האדון סוס', 'כמו האדון עבור ולילה יומם עובד היה

מאכילו  הטוב , כגמולו עמו להיטיב מרבה היה המסורה בעבודתו ל'אוצרו' מכניס

לסוס  וכיאות כראוי לו העניק  ללון מדור בית  ואף הסוסים, מאכלי ממיטב  ומשקהו

לא כבר כוחותיו זקנה, סמני להראות החל והסוס והשנים, הימים עברו שכמותו...

ואילו  והולכות, פוחתות  הסוס 'הכנסות' כי הבעה"ב הרגיש לזמן ומזמן לו, עמדו

'לשלחו  בעה"ב חישב  וכבר במאומה, פחתו לא  ומשקהו מאכלו סביב ה'הוצאות'

הפקיר  לא הטוב הכרת  מחמת  אבל ויטול'... יבוא ליטול הרוצה 'וכל – שחרור' בגט

ולרוב עיר של ברחובה הסוס הילך  בהיר שביום עד הימים. משכבר נאמנו סוסו את 

עמיקתא' ל'בירא  ונפל כהוגן ראה לא  ÂÓÚ˜)זקנותו ¯Â·) נשאר בנס ואך אמה, חמישים

ולא הנאמן סוסי על ריחמתי היום עד אכן, – בעה"ב  בדעת  עלה עתה  לחיות,

ירבה  לא  'רק  בו לקיים לי מותר כן לו משאירע השעה בזו אבל – לחפשי שלחתיו

סוסים' ÊË)לו ÊÈ ÌÈ¯·„)מצוות לקיים יחוד' ב 'לשם בעה"ב  פתח קבורתו'... תהא ו'שם ,
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óà - àöé åìåë ìëä ìò ãîììå
úòãì ,øùá éðéòá úàæ íéàåø åððéàùë
ìë åðì áåèì ïåáùçá ìëä éë ïéîàäìå

íéîéäìù äéëá úåëäìî ÷éñôé äæáå .
êåîñ 'äá çåèá åáì ïåëð' äéäé éë ,íðéç

'àøéé àì åáì(ç-æ áé÷ íéìäú)åèåèåèåè.

וראשו  גופו כל יכוסה למען עפר לתוכו משליך והחל הבור שפת  על  נעמד 'קבורה',

למעלה  ממטה הביט הבור בתוככי שעמד הסוס וכדין... על כדת ותימהון בתדהמה

בזה  עפר שקי הבור לתוככי מריק  - בשלו והבעלים בעפר... מר מכסני מדוע  בעליו,

הבעלים  שראה עד... ובעתה פחד מלאות בעיניים הסוס עליו מביט ועדיין זה... אחר

יעשה  וכן בור, של לגובהו הסוס קופץ הבור לתוך  עפר משליך  שהוא פעם בכל כי

ש... עד עושה. זו מה הללו וריקודין לשמחה הבעלים הבין לא  מתחילה ושוב... שוב

ושלם  בריא  כשהוא  הבור מן שיצא  עד מעלה, מעלה ועולה הולך הסוס כי ראה

הסוס  אבל בעפר, ולכסותו לקברו בא  שהוא  אף כי הבין אז או ושס"ה, רמ"ח בכל

תחתיות בבור שנעשה העפר הר על ועוד עוד עצמו  להעלות זאת ב 'קבורה' השתמש

לגמרי... לחפשי שיצא  עד

לקברך  ובא  רוצה  פלוני כי רואה  שהנך  בשעה  מבכי קולך  מנע  ממך, אנא  ולדידן,

אינם עליך משליך  שהלה ואדמה עפר  חבילי כי ממנו, תתפעל  אל חיותך ... בחיים

ושפלותך  גלותך מבור  ולדלותך להוציאך למעלה  להעלותך  'הר ' .אלא 

חיים'טו. ה'חפץ  במשנת  Â)מצינו ‰¯Ú‰ ‡¯ÈÂ ,˙"‰Ú Á"Á) חסד בה' 'והבוטח הפסוק על

È)יסובבנו' ·Ï ÌÈÏÈ‰˙)'רפואה' לחולה שהנותן כמו ,(‰ÙÂ¯˙) יעטוף מאד, מרה שהיא

ונעים רך  במעטה שברפואה,(˜ÏÂÒÙ‰)אותה המרירות את  החולה ירגיש שלא  בכדי

הצרה  את ויעטוף יתעטף האדם, על ובאים המתרגשים 'מרירות ' מיני בכל נמי, כך

כלל. מרירות  שום ירגיש ולא  הכל, לו יומתק ואז בבטחון,

ונצורות גדולות פעל זצוק "ל ווייסמאנדל בער מיכאל חיים רבי שהגה "ק ידוע

הרשעים  מצפרני ישראל בני מאחינו אלפים אלפי והציל הנוראה, 'המלחמה' בימי

היו  לב ולדאבון איש, אלף כמאה עוד להציל אפשרות לידו ה' אינה אמנם, ימש"ו,

מיכאל  לרבי גרם הדבר זו. הצלה למנוע גרמו שונות  שבפעולות עמנו בני מפריצי

אל  נכנס לו בצר לנפשו, נוחם למצוא  הצליח ולא  הנפש, וייסורי גדול צער בער

ישראל  בני דם על - לבו כאב את  בפניו ושפך זי"ע מליובאוויטש הריי"צ הרה"ק 

זאת . מנעו שה'רשעים' אלא ההצלה, אל ונראים סמוכים היו שכבר בזמן בו שנשפך ,

- אש בשלהבת  אליו נענה ובסיימו בדומיה, דבריו לכל הקשיב  ווערהריי"צ און

געטאהן אלעס  דאס  Ê‡˙)האט  ÏÎ ‰˘Ú ¯˘‡ ‰Ê ‡Â‰ ÈÓ) על נעשה הכל הרי כאומר, ,

היה  שכך לא אם לעולל יכולים היו לא הרשעים אף ובעצמו, בכבודו הקב"ה ידי
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ùøôàåïéîàîì íâù óà ,éúçéù
íéø÷î åì òøàéù øùôà

,íðîà ,íéøòöîäïéîàî àåäù ïååéëî
íå÷î ìë ïàë ïéàù àåä òãåé ,'äá
åéáà åì äùò ìëä úà éøäù øòöì

åúáåèì ìëä äùåòä åîçøîéàãååáå ,
àúéà êëå ...ìåãâ øåà åì äìâúé ãåò

í"áîøäì úåéðùîä ùåøéôáúåëøá)

(ä"î èìò êøáì íãà áééç' äðùîä ìò ,
éôì - 'äáåèä ìò êøáîù íùë äòøä
äéäéå íéáåè ïúìéçúù íéáø íéøáã ùéù
åì éåàø ïéà ïë ìòå ,äáø äòø íúéøçà
äòø åéìò àáúùë íîåúùäì ìéëùîì

äôåñ òãåé äðéàù éðôî äìåãâóåñáìù)

(äæî äìåãâ äáåè åì àöéåøñà ïë åîëå ,

÷åçùáå äçîùá úåáøäìáåø åì ùéùë)

(äáåèå òôùíà òãåé åðéà íù íâ éë ,
çöðì øàùéìò áåúëä úøäæà íìåàå

íñøåôîå éåìâ êë ìë äâàãäå ïåâéä
êéøö ïéàù äàåáðä éøáãáå íéøôñá

åéìò øáãìì"ëò 'æèæèæèæè.

ïëåò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä ùøéô
(øáãáå ä"ã àìëã àøâà)ïúùøôá

÷åñôá(áì-àì à)øáãîáå'úéàø øùà
...êé÷åìà 'ä êàùð øùàäæä øáãáå

'íëé÷åìà 'äá íéðéîàî íëðéàêéøöå .
øîåì åì äéä 'äæä øáãáå' åäî ,øåàéá

øàáîå .'íéðéîàî íëðéà íúàå'ø÷éòã
ìëá 'äá äðåîàä àéä íãàä úãåáò

בו  הפיח שאז בער מיכאל רבי וסיפר ה'. בהנהגת השגה שמץ  לנו ואין הבורא , רצון

ולתפארת . לשם נייטרא ' 'ישיבת את  הקים מחודשים ובכוחות  חיים, רוח

מבארנוב טז. הרב פירש Â‡¯‡)וכך '¯Ù '‡·Ë ‡¯ÓÁ' Â¯ÙÒ·) הכתוב ËÈ)את Á ˙ÂÓ˘) ושמתי'

האם  – ליהודי גוי בין החילוק כי הזה', האות יהיה למחר עמך  ובין עמי בין פדות

ובידיעה בהכרה חי הזההוא האות  יהיה  אתשמחר  מאבד אינו שיהודי והיינו .

היום  שאכן הוא שיודע  מאחר קודר, ליגון נכנס ואינו צרה, בעת  אף נפשו שלוות

הבורא מאת  אם כי ואינו זה, לכל זכר ישאר לא כבר למחר אך  באה וצוקה צרה

הוא כי מרגיש ואינו בזה, מתגאה אינו לו באה כשטובה להיפך  כן כמו לעוררו,

שה  נכון אל יודע אלא  עוד, לקחתו ואפסו יכול וברצונו הטובה, את לו נתן בורא

הנכרי, משא "כ עליו, זחה דעתו אין וממילא  שירצה, עת בכל חשבונו פי על ממנו

עמוק וישקע מדעת, שלא בייאוש ובוכה מצווח הוא  הרי לו באה שצרה בשעה

עליו  באה שהטובה בשעה ואילו לבירה, מנהיג שיש אמונתו מחוסר בצרתו עמוק 

עמי  בין פדות  'ושמתי הפירוש וזהו לו, יערך  ומי לו ישווה מי כי - מתגאה הוא  הרי

ומנוחת בשלוות חייו שזה העולם, לאומות  ישראל בני עם בין ההבדל מהו עמך ' ובין

אינו  היהודי כי הזה' האות יהיה ב 'מחר תלוי הכל עליו, קשים חייו ואידך הנפש,

עתידו. על אף ומביט בהווה שוקע
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áöîä"á÷äùë ÷ø 'äá ïéîàîù éî éë ,
àåäå íéìåâî íéîçøá åîò âäðúîäàåø

áùçð åðéà ,íéîçøä úâäðä úà
Y 'ïéîàî'åéðéò ãâðì øåøá ìëä éøäù

...ïéîàé äîáå

äæå- áåúëä ùåøéôäæä øáãáåøîåìë
øéäð ìëä øùàë ÷ø 'äá ïéîàîä
äæ Y òáöàá úåàøäì åãéáùë øéäáå

æà ,íéîçø úâäðäá éì÷íéðéîàî íëðéà
÷æçúîä ÷øå .äðåîà áùçð åðéà -
àøåáäù åì äàøðùë 'äá ïéîàäì
íéøåñééå ïéã úâäðäá ,åðîî åîöò øéúñä
íéùòîä ìë úà äùåò ä"á÷äù -
äâøãîá äìåò äæ ,äîéìùä åúáåèì

.äðåîà ìòá àø÷éäì

úçúåäáøé 'íðéç ìù äéëá'ä
àåáú øùà 'íðéç ìù äçîù'á

åúðåîà ó÷åúî åì÷"äøä æîøù åîëå ,
ïúùøôá ò"éæ áåìòìî ãåã éáø(åè â)

àì ïëìù ,'ãòìâä úà éúúð øéëîìå'
éãë ,äøåúä øôñá 'úåãå÷ð' åáúëð
éôë äøåúä é÷åñô úà ùåøãì ìëåðù
'øékîìå' ,ïàë ùåøãì ùé êëå .êøåöä©¦
äæ ïîéñ ,øîåà ä"á÷ä ,ç"úô ãå÷éðá
ïéîàî íãàä íàä åãé ìò øéëäì éúúð

,äçîùä Y àåäå ,'ä úâäðäá øéëîåéë
àì åúàî éë òãåé 'ä úâäðäá øéëîä

áåèì ìëäå ,úåòøä àöúåì ùé äîå ,
äùòîîå éðåìô äø÷îî áöòúäìå âåàãì

,éðåîìàä"áå÷ì ùé òøåàî ìëá éøä
òøéà òåãîå òøéà äî ìò ïåáùçåäæå .

äçîùä ,'ãò-ìâä úà éúúð ,øékîìå'©¦¦¥
øéëî àåäù íéðîàð íéãò íä äìéâäå

ä"á÷ä úàæéæéæéæé(í"éøä íåøîá àáåä).

ïëæåá'æòîî êåøá éáø ÷"äøä øîà
ò"éæ(íéìäú àøåäðã àðéöåá)ô"äò

(âî æ÷ íéìäú).'äìà øîùéå íëç éî'
àåä éî òãúäíëçéî Yøîùéù

זי"ע,יז. מלובלין הרה"ק בשם זה בפסוק ביאר זי"ע  מלובלין הכהן צדוק רבי הרה"ק 

'נתתי  כזה לאדם שלימה, באמונה בי ומאמין שמכיר מי 'ולמכיר' אומר שהקב "ה

ה'גלעד' אליהו גילוי של רבה מדריגה נותן אני לו הגלעד' ı˜Óאת  '¯Ù ˜È„ˆ È¯Ù)

(„È ˙Â‡.

אליהו... ולגילוי לי  מה כי מהשגתי, אלו דיבורים גבוהים ויאמר שיבוא מי וגם

לגילוי  בזמננו הדומה הדבר מהו ללמדנו כדי בה שיש העובדא  ידועה מקום מכל

ילמד  לא אליהו גילוי לו היה שלא  מי שכל אמר זי"ע  מרוז'ין הרה"ק  דהנה אליהו.

את החסידים מצאו פעם זי"ע. וויטאל חיים רבי להגה"ק חיים' עץ  'פרי בספה"ק

ראיה  מכאן הנה אמרו, חיים', עץ 'פרי בספר הוגה זי"ע  מהוסיאטין הרה"ק  נכדו

כל  אלא, מקצתיה, ולא  מיניה לא קדשו, בענוות  להם ענה אליהו, גילוי לרבינו שיש

תמיד  שזוכר מי כל אנו בימינו אבל דעה, דור אותו לאנשי רק  הוא זקני של ציוויו
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ãéúòì úåàøì ïéúîéù ,'äðúîä' ïåùìî
ìëùúåëåôäúå úåà÷úôøää - äìà

÷øå êà íìåë åéä ,åéìò åøáòù åééç
åððåáúé æà ,åúáåèìäéä ìëäù åàøéå

'ä éãñççéçéçéçé.

בורא  שהוא בה ' האמונה  – לישועה  צפית
בקרוב יושיענו  והוא  העולם את  ומנהיג

íéîéáúåìáàá íé÷ñåò åðà øùà åìà
øáëù äåå÷úáå úéáä ïáøåç ìò
åðçîùå åðéðáá åðéàøäå' åðá íééå÷é
,÷"îñä éøáã úà êéîñäì ùé ,'åðå÷éúá

òãéì .'à äåöîá ì"æåàøáù åúåàù
äìòî ìùåî åãáì àåä õøàå íéîù

úåçåø 'ãáå äèîåáéúëãë(á ë úåîù)

áéúëå ,êé÷åìà 'ä éëðà(èì ã íéøáã)

'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
õøàä ìòå ìòîî íéîùá íé÷åìàä àåä
úà âéäðî ä"á÷ä ïëà ....ãåò ïéà úçúî
åðàéöåä àåäå .åéô çåøá åìåë íìåòä
ïéàå ,úåàìôðä ìë åðì äùòå íéøöîî
ïë íà àìà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà

øîàðù äìòîìî åéìò ïéæéøëîíéìéäú)

(âë æìéåìú äæáå .åððåë øáâ éãòöî 'äî
íéîëç åøîàù äî(.àì úáù)íéìàåùù

åðéã úòùá äúéî øçàì íãàìúéôö
äòåùéì.åæ äåöî áéúë ïëéäå .äæ àìà

äæá éåìúïéîàäì åðì ùéù íùëù -

והיינו  זה. קדוש בספר ללמוד לו הותר בכל' מושל 'ואתה כי וליבו במחשבתו

בימינו  שווה הקב"ה המלכים מלכי ממלך היא  חיותנו וכל ה' מאת שהכל שהאמונה

אליהו. לגילוי אנו

שיבלעו יח. עד בקרבו ישרישם אלא  בעלמא, ובידיעה אמונה בדיבורי די לא  אמנם

דרך עשה הקודש בארץ שבביקורו זי"ע, אברהם' ה'בית  הרה"ק שסיפר כפי בדמו,

ממנו  ושמע בגיסו, פגש שם טבריה, העיר עבר אל ברכיבה מאד ומייגעת ארוכה

מכין כשאדם הנה נעמו, כי קאווע אמרים קפה (˜Ù‰)כוס כוסו אל מכניס הוא  הרי

יוכל  לא יחדיו, אותם מערב אינו אם אך חלב , ואח"כ רותחים, מים ומערה וסוכר,

כאשר  רק  תכליתן אל יבואו האמונה דיבורי כל לדידן, כך המשקה, את לשתות 

עת בכל זאת  אמונה עם שיחיה לבו, לוח על היטב חקוקים להיותם בקרבו יערבבם

הארוכה  הדרך  טלטולי כל היה כדאי ואמר, זי"ע  אברהם הבית  נענה שעה, ובכל

זה. מאמר לשמוע בכדי – והכל

וייגע, עמל הוא כי פרידא , רב  של מתלמידו גרועים נהיה שלא  להיזהר ועלינו

אנן  ואילו בתלמודו, והכיר ידע  כבר פעמים מאות ארבע  רבו מפי שלמד ולאחר

בשעת מ"מ ויותר, פעמים מאה ארבע  ה'אמונה' את שלמדנו לאחר שאף פעמים

למדנו... אשר כל מאתנו יישכח מעשה
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'ä éëðà áéúëã íéøöîî åðàéöåäù
.íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷åìà

,øîà÷ éëäååðéîàúù äöåø éðàù íùë
äöåø éðà êë ,íëúà éúàöåä éðàù éá
éðàå ,íëé÷åìà 'ä éðàù éá åðéîàúù
ïëå .íëòéùåäìå íëúà õá÷ì ãéúò
áéúëãë ,úéðù åéîçøá åðòéùåé

(â ì íéøáã).íéîòä ìëî êöá÷å áùå
'õøô åðéáø úåäâä'á åøàéáå(ã úåà),íà

äøåúá äáåúë äåöî äòåùéì úéôö ïë
àéä('êé÷åìà 'ä éëðà' ïåùàøä øåáéãá),êëìå

äìòî ìù ã"éáá äéìò ïéìàåù.

,úîàáå'äòåùéì úéôö' ìù äæ ïéðò
éî äéäé ìàøùé øá ìëì êééù
éðá ìëì êé÷åìà 'ä éëðà éøäù ,äéäéù

éìâø åëøãù éî ìë ,ë"à ,øîàð ìàøùé
éë ,ãåòå .äæá êééù éðéñ øä ìò åéúåáà
ìëì åìàùé íéðùå íéîé úåëéøà øçàì
'äòåùéì úéôö' äìòî ìù ã"éáá ãçà

(.àì úáù)øåãä éìåãâ úà ÷ø àìå ,
êøèöé ìàøùéî ùéà ìëå .ïë åìàùé
íééðéò ïåéìëá äëéçå äôéö íàä úåðòì

,íðîà .åðùôð úåãôå åðúìåàâìäôöîä
,äååä ïåùì Y äúçîùá äàåøå äëåæ

äúçîùá äàåø íåéä øáëùéåì úùåã÷)

(íéøôñ ãåòå ,äëéà.

ïëåí"áîøá ÷éåãî'ìäî à"éô)

(à"ä íéëìî'ìëäëçî åðéàù éî
äùîáå äøåúá øôåë àåä éøä åúàéáì

'åðéáøèéèéèéèé.

משה יט . רבי הרה"ק  של למעונו פעם עלה האחרון בדור האדמורי"ם מגדולי אחד

שנת שלהי היתה והשנה והסליחות, הרחמים בחודש זי"ע מלעלוב מרדכי

כתב זי"ע  מקאמרנא שהרה"ק  הרמ"מ לפני קודש בלהט האדמו"ר נענה תשל"ה,

צדק, גואל יבא  ובה הגאולה, שנת היא שהיא  תשל"ו, שנת  - הבעל"ט השנה על

להאמין  יהודי שעל כאומר תשל"ה'... - מאמין 'אני וזעק  הרמ"מ לעומתו נענה

וח"ו  תשל"ה, שנת  שעדיין אף – לגאלנו צדקנו משיח יבוא  בוא  ממש השעה שבזו

לתשל"ו... הקץ  את  מלדחות

בנפשם  ומקיימים שלימה, באמונה חיים הכשרים ישראל בני היו מלפנים ואכן,

שיבוא... יום בכל  לו זצוק"ל אחכה זאנענפעלד חיים יוסף רבי הגאון שסיפר וכמו

היום, בביתך בשלו תבשיל איזה לזו, זו מסיחות  היו שבפרעשבורג צדקניות  שהנשים

ארבעס  – ותאמר אם (ÒÂÓÂÁ)ותען אנכי מסתפקת השניה ענתה מחר, תבשלי ומה ,

קאשע או „ÒÈÈ‰)לאקשן Â‡ ˙ÂÈ¯Ë‡) לפניו ואציג המשיח למחר יבוא ובוודאי

השניה  מיהרה המשיח, יבוא  לא  באם תבשלי ומה חברתה, שאלה ספקותיי...

כך ... לדבר מהינה את כיצד נו, נו, אותה, להשתיק 
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בית  חורבן תוקף – בטחונם  תלו שלא 
על עתה  ועד מאז הנמשך והגלות  שני

הבטחון חסרון 

àúéààøîâá(:.è àîåé)ïåùàø ùã÷î
íéøáã 'â éðôî áøç äî éðôî

åá åéäùúåëéôùå úåéøò éåìâå æ''ò
íðåçèá åìúù àìà ,åéä íéòùø ...íéîã

.ä"á÷äáïé÷ñåò åéäù éðù ùã÷î ìáà
äî éðôî íéãñç úåìéîâå úåöîáå äøåúá

áøçíðç úàðù åá äúééäù éðôîãåò)

íöé÷ äìâúð íðååò äìâúð íéðåùàø' ,íù àúéà

('íöé÷ äìâúð àì íðååò äìâúð àìù íéðåøçà,
éîìùåøéá àúéà úàù øúéáå(â à àîåé)

äðåùàøá úéáä áøç àìù åðàöî ì"æå
úåéøò éìâîå í"åëò éãáåò åéäù àìà

ìáà ,íéîã ïéëôåùååðà ïéøéëî éðùá
ïéøéäæå äøåúá ïéòéâé åéäù íúåà
äáåè úñåå ìëå ,úåøùòîáå úåöîá
úà ïéáäåà åéäù àìà ,íäá äúééä
íðéç úàðù åìàì åìà ïéàðåùå ïåîîä,
äìå÷ù àéäù íðç úàðù àéä äù÷å
...íéîã úåëéôùå úåéøò éåìéâå à"ò ãâðë

øàáîåà"øâäúåãâàì 'à"øâä øåàéá' øôñá)

(àðåúà éáã éáñ Y ì"æçäøå÷î éë

ïåøñç êåúî äàá 'íðéç úàðù' ìù
äðåîàåäòø úà àðùé éî éë ,åðééäå .

ìò àìà åàðåù åðéà éøäå ...'íðéçá'
á"åéëå åáðâ åà åìæâ ,åùééá åà å÷éæäù
úàðùë åúàðù úáùçð òåãîå ,úåáø
àìîúð øáã äæéà úáéñá éøäå ,'íðéç'
éë ,åøåàéá àìà .åäòø ìò 'äàðù'á åáì
åì äùò éðåìô àìù ïéîàî äéä íà
åãåáëá ä"á÷ä àìà ,åììä íéøáãë
íãàì øùôà éà éøäù Y åîöòáå
äååù éöçá åìéôà åäòø úà ãéñôäì
íà ÷æð åà øòö åéìò àéáäì àìå ,äèåøô
éøä ...äìéçúî 'éäéå øîà àåä éë' àì
,àöîð .äâåîð åúàðù ìë äúééä ãéî
ïîéñ' äæ éøä äàðù åáìá ùé íàù
,íäéôî äúøëð äðåîàä äãáàù '÷äáåî
àì úîàá éë ...'íðéç'á àìà åúàðù ïéàå

åìæâ åà å÷éæä åäòøëëëë.

ë"òåéä íéòùø ,ïëàù ,ïåùàø úéáá
ìë éøäù ,ãåàî íäéùòî åòøäå
äøåúáù úåøåîçä úåøéáò 'âä åìà

î"î ,íä øåáòé ìàå âøäéáíáì'éä

מבאבובכ. מהר"ש הרה"ק  ביאר זה חז"ל(‰˘�È)ביסוד מאמר את Î‚.)זי"ע, ‡ÓÂÈ)

'בשר  ביד יש היאך נתבונן הבה כי פשעיו', על לו מעבירין מידותיו על 'המעביר

לעצמו, אומר הינו באמונתו כי אלא לחייו... ירד פלוני והרי מידותיו, על להעביר ודם'

קלל... לו  אמר  ה ' אלא כי, לא אותי, הזיק פלוני הבורא,וכי לעומתו יענה נמי כך 

חטא ... לו  אמר הרע  יצרו  אלא  כי, לא נגדי, חטא פלוני מהעונש וכי לפטרו יש א"כ

עבירה. עוברי על המוטל 

פסח' של ב 'הגדה מאמרם לפרש רשע.שמעתי ואחד  חכם  כל אחד  הנה כי
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å 'äá åçèáù - ãåàî áåèúìòî
íìåë ìòî äìåãâ ïåçèáääìâúð' ïëì ,
éðù úéáá ë"àùî .'íöé÷äìâúð àì

íðååòíé÷éãö åéä úåéðåöéçá éë Y
ìáà ,äøåú éìòáå íéãéñç ,íéáåèå

íáìá(íãà éðéòî øúñðä)íäéðéá äúééä
ïåøñç êåúî äàáä 'íðéç úàðù'

,äðåîàíöé÷ äìâúð àì ïëìúàðù éë
,ìëî äòåøâ íðçìëì úîøåâä àéäå

øáãä øåîç ïë ìò ,äàðùäå äàð÷ä
'íöé÷ äìâúð àì'ù ãò êë ìëàëàëàëàë.

ïëåà"øâä áúëèå÷éì 'äîìù ïáà'á àáåä)

(â"ô á"ç ,à"øâä úøåúîìë ãåñé
àåä äøåúäâåàãì àìù äîéìù äðåîà
øçî úâàãìò àåáé ïåçèá øñåçîäå ...

äàð÷ éãéì äæ éãé÷ñåòù é"ôòà äàðùå
.íéãñç úåìéîâáå äøåúá

בתפילה ההתחזקות - התפילה  בזכות אלא
קרבנות  במקום לנו  תהיה 

àúéàùøãîá(ä ä ø"ëéà)åðòâé' ô"äò
'åðì çðåä àìå(íù),

ïãàøæåáðì äååéö òùøä øöàðãëåáðù
úåøäð ìò ìàøùé éðá úà äìâäùë

,ìááéìòá ìá÷î åìà ìù íäé÷åìà
,íéáù ìá÷ì äèåùô åãéå äáåùú
íäéìà òîùé ãéî åéìà å÷òöé íàáå
íäéìò øåîù ïë ìò ,êéãéî íìéöéå
,ãçà òâø åìéôà íëåìéäî åãîòé àìù
÷åòæìå áì ìò íéùäì åìëåé àìù éãë

'ä ìàåúëéìäî øöòù éî ìë ïëàå .
- íéøáéà íéøáéà åäåëúç è÷ òâøì
äáåùúäå äìéôúä çåë ãîìð ïàëîå

áöî ìëáå úò ìëá.

úåàøåðùøãîä éøáãá åðéöîù"å÷ìé)

(æëù æîø íéìäúåãøôðù äòùá

והכל  האלוקים' הוא  ה' כי אנכי 'מאמין ויאמר יענה יכונה ישראל בשם אשר

שיוסיף מי שיש אלא נעשה... הזיק במאמרו מדוע אבל  שמים בידי הכל  אכן,

מאתי  פלוני רוצה  מה  לגמור , שרציתי בעסק פלוני הקדימני ומדוע  פלוני, אותי

לחיי... יורד בוהוא  תמה אמונתו אם ההגדה בעל רמז דא כגון שמאמין אחד על

זהלבדו ש'הוא  הרי המעשים', לכל ויעשה ועושה אםחכם .עשה ,ואחדאבל

מדוע  אבל עושה הקב"ה שאכן החיבור, בוא "ו וכך ...גם כלומר כך לי עשה פלוני

ל"ע . רשע  זה הרי

אליהו'כא. ב'דברי הביא  ·)כך  ‡Ï˜ ÌÈÏ‰˙) הבטחון יהיה איך  - הגר"א לרבינו שאלו ,

אמו, עלי כגמול נפשי ודוממתי שיויתי לא  'אם דהמע "ה לנו פירש כבר וענה, בה'.

שירעב עת  שבכל בידעו יאכל' 'מה דואג אינו שהתינוק  כמו פירוש, נפשי'. עלי כגמול

שאמו  ובטוח לבו סמוך  הצטרכויותיו לשאר וכיו"ב  שבעו, כדי אמו תאכילנו למאכלו

דאגת כלל לדאוג שלא מלבנו וחשש דאגה כל יסיר לדידן, אף מחסורו. כל תמלא 

הצטרכויותינו. כל את  לנו שיחיש שבשמים, אבינו על לגמרי לסמוך רק המחר,
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ìáá úåøäð ìò àéáðä åäéîøéî é"ðáì"æå)

(ùøãîäåàøå íäéðéò úà úåéåìâä åìèð
äéëáá íìë åòâ íäî ùøéôù äéîøé úà

åçååöååðçéðî äúà éøä äéîøé åðéáø,
øîàðù åîë åëáå(à æì÷ íéìäú)ìò'

äðò ,'åðéëá íâ åðáùé íù ìáá úåøäð
íäì øîàå äéîøéíéîù éìò éðà ãéòî

ãò úçà äéëá íúéëá íàù õøàå
íúéìâ àì ïåéöá íúééäùéøä .ì"ëò ,

äéëááù ,äìéôú ìù äçåë êìúçà
íîöòî íéòðåî åéä äìéçú íéëåá åéäù
.äìåë úåìâä ìë úà úåøåãä ìëîå

àúéà'ùáã úåøòé'á(ã ùåøã)ø÷éòù ,
ïáøåç ìò àåä íåéäë åðúééëá
íåéä ãò åðìáñ íðååò éë ,ïåùàøä úéá
íà éë äéä àì éðù úéá ïéðá ìëå ,äæä
ãéîòäì åðéìò ,äúòî .'ïîæì äãé÷ô'
äî ìò - øáã úáéñ åðéðéò ãâðì ãéîú
éìëåà' äéäù ïååéëî ,ïåùàøä úéá áøçð

'åàø÷ àì 'ä íçì åìëà éîò
(ã ãé íéìäú)úéá ïáøåç ìëù ,åðééäå .

äæå .äìéôúá åìæìæù øåáò äéä ïåùàø
ìò äúòîãå' 'éôääéçì'(á à äëéà)éë ,

äéçì,äìéôú ìò ìàùåîù íù àåä
'îâá àúéàãë(:ãì÷ ïéìåç)úåðúî éáâì

úåëæá íéðäëì íéðúéð 'íééçì'äù äðåäë¨
'ììôéå ñçðéô ãåîòéå'(ì å÷ íéìéäú),

äìéôúì ïëåîä àåä 'éçì'ù ,øîåìëå
,ä÷òæå'äéçì ìò äúòîãå' ùåøéôä äæå

'ä ìà åàø÷ àìå åììôúä àìù.

óéñåîåãò àð åàø ,'ùáã úåøòé'ä
øùà äìéôúä çë òéâî ïëéä
øæâ íúçð 'ä ìà åàø÷ àìù úîçî ÷ø

íðéã,äìéôúá ãøç úåéäì íãàä êéøöå
åðì ïéàå úåìâá åðì øàùð øùà äæ éë
çë åðì øàùð ÷ø ,÷"îäéáá äãåáò

'äãåáò' ë"â úàø÷ðù äìéôúäáëáëáëáëäîëå ,
äìéôúá ãåîòìå åá ïðåáúäì íãàì ùé

בגמרא כב. איתא  �„:)והנה ‡ÓÂÈ) והם הכרובים את ראו להיכל נכרים שנכנסו בשעה

אחיו אל איש פניהם - מקום' של רצונו ש'עושין כבשעה ˆË.)עומדים ·"· 'ÈÈÚ),

זי"ע מוואלוז'ין חיים רבי הגה"ק ÈÈÚ)(Á"Ù'וכתב  ‡ ¯Ú˘ ÌÈÈÁ‰ ˘Ù�מורה  אחד שכרוב

מקום  של רצונו עושין ישראל וכאשר ישראל, על מורה השני והכרוב  הקב"ה על

בזה  לרמז ויש לזה. זה קרובים הכרובים היו זאת ולדמיון ית '. בו דבוקים הם הרי

- החורבן לאחר ולהלאה שמכאן העבודה, סדר על ישראל לבני בזה ללמד שבאו

ממעמקי  כראוי תפילה ידי על שבשמים לאביהם ישראל בין והדבקות  הקשר יהיה

בכרובים. אז שנראה הקירבה כדוגמת  והוא הלב,

והעלה  בתאנה תאנים ואין בגפן ענבים 'אין באב  לתשעה בהפטרה נאמר והנה

È‚)נבל' Á ‰ÈÓ¯È) והתאנה הענבים חסרון על להתאונן מקום מה ביאור, צריך ולכאורה ,

ללמדנו  שבא  אלא , החורבן, בזמן - ישראל את פקדו ונוראות  קשות שצרות  בשעה
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ììôúéå ,äîå÷ úôéôëáå äøéúé äòðëäá
ììôúîù éî éøùàå ,äðååëáå úçðá
áåùé àì éë ,äëãðå øáùð áìáå òîãá

,í÷éøïâé äîå äìåâá çèáð äî ìòå'
äù÷áå äìéôúá àì íà ,åðéãòá

'áì úåøé÷îâëâëâëâëáåúëù äîî åðì éåà
(ãî â áåéà)øåáòî êì ïðòá äúåëñ'

àöåéä ìáääî äùòð äæ ïðòå ,'äìéôú
äçéù êåúî ãåçéáå ,íéøåñà íéøåáéãî
úòùá ïëù ìëîå úñðëä úéáá äìèá

,äìéôúäøçà ììôúî íãàä íà êà

ìë äìòî äòîãå éëááå äðååëá êë
,åì åöá÷ð øùà íéðù äîëî úåìéôúä
,äéìò éìáî ïåéôøá íéãîåò åøàùðù
éëáá äðååëá åæ äìéôú é"ò úòëå
ìåòôì äìòîì íéìåò íä äòîãáå

'äëøáìå äáåèì íúìåòô.

àúéààîåçðú ùøãîá(à àåáú éë),
úéá ãéúòù äùî äôöùë
íéãéúò íéøåëéáäå ,áøçéì ùã÷îä
åéäéù ìàøùéì ïé÷úäå ãîò ,÷ñôéì

ואין  כגדול, קטון ופרט פרט כל על ולהתפלל להתחנן עלינו והלאה מהיום כי

איש  היו המלך  שלמה בזמן והנה התפילה. כוח ללא  דבר וחצי דבר להשיג ביכולתנו

תאנתו ותחת  גפנו ‰)תחת  ‰ '‡ ÌÈÎÏÓ)שמעתה לומר ובא לא, ותאנים ענבים  אפילו

כך  על  התפילה  לולי לנו .יהיו 

הרוקחכג. בסידור שכתב כמו הזה, בזמן ÌÂÁ¯Â',ובפרט ÔÂ�Á ÍÏÓ ‡�‡'· ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Ò ÏÚ)

('È˘ÈÓÁÂ È�˘'· ÌÂÁ¯ ‡Â‰Â·טוב משפיע  הקב "ה  אין המקדש בית שחרב  מיום

התפילה בזכות  אלא .לישראל 

ה'הפלאה' כתב ÂÚ„)כעי"ז ˘¯ÙÏ ˘ÈÂ ‰"„ :ÊÒ ˙Â·Â˙Î)בהשגחת המאמין לכל 'ידוע

יתברך במקוםהבורא שהיא התפילה בשכר  היא בגלותינו  והמחיה הפרנסה כי

ישראל  את  מזין שהיה מזבח  של È)כדלעילהעבודה Û„ Ì˘) שם על נקרא  שמזבח

ישראל'. את  שמזין

זי"ע שלמה' ה'תפארת  הרה"ק  ˙‰ÌÈÏ)כתב  ÏÚ ,ÌÈËÂ˜ÈÏ)הפסוק Ï-Ï‡)על Â˜ ÌÈÏ‰˙)

עולם', עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב המגפה ותיעצר ויפלל פינחס 'ויעמוד

ישראל בני הצלת לו שתחשב  פינחס נשתבח במה ביאור, צריך  לצדקהולכאורה

ודור הרה"ק,לדור  ומבאר כן. נאמר לא  הקטורת הקרבת  עם אהרן של הצלתו ואילו ,

מה  קיים, שביהמ"ק בזמן רק הקיימת  ב'קטורת ' המגיפה את  עצר הכהן שאהרן

ב 'תפילה' המגפה את  והעמיד פינחס בא  לזה הבית... כשחרב עתה עדנעשה אשר 

ללא הימים  באותם פינחס כדוגמת לב בכל להתפלל  בכוחנו  יש הזה  היום  עצם 

ורעה קשה גזירה מכל  ישראל בני אלפי רבבות  להציל  – שינוי העמדתכל  ובעבור ,

זה עולםכח עד ודור לדור לצדקה  לו  .תחשב
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íåé ìëá íéîòô ùìù ïéììôúîéë .
íàéáîì øéëæäì äàá íéøåëéáä úàáä
åì äàá äñðøôä òôùå åúáåè ìë éë
åìèáúéù äùî äàøùîå ,íéîù úëøáá
ìàøùéì íäì àäú àì å"çå íéøåëéáä
'ä úàî íäì øùà ìëù øåëæì êøã
úåìéôú 'â íäì ï÷éúå ãîò ë"ò ,àåä
åøëæé øåëæ äìéôúá íúãéîòáå ,íåé ìëá

íé÷åìàä 'äî ìëä éëãëãëãëãë.

áúëò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâäéèå÷éì)

(é ÷øô íéøîà,úåáøä úåøöä ìëù ,
÷ø àåä ìëä ,åðúåìâá åðéìò úåàáä

,äìéôúá íéáøîå íé÷òåö åðà ïéàù éðôî
éðôì çéù åðëôùå åðììôúä åì éë
åðúìéôú åáåùé àì éàãååá Y ä"á÷ä

í÷éø åðéúù÷áåäëäëäëäë.

àéáîåíééç õôç'ä(íù)ùøãîä éøáã
(ã çì äåöú ø"åîù)ìàøùéù éôì ,

åðà ïéà åì åøîà ...íìåòä ïåáø íéøîåà
,ïéòãåééðôì åììôúäå åëá íäì øîà

åãáòúùðùë íëéúåáà ,ìá÷î éðàå
íúåà éúéãô äìôúá àì éëå ,íéøöîá

øîàðù(âë á úåîù)ìàøùé éðá åçðàéå

הזן כד. העולמים כל מבורא  רק  הוא לו אשר שכל ונפשו ליבו בכל המאמין ואכן,

כינים, ביצי ועד ראמים מקרני שרק ומפרנס - בהקב "ה  אלא  תקוותו תולה  ואינו

כ  לו  ולספק להושיעו  תהאבידו  תפילה שומע לפני תפילתו  אף  וממילא  צרכיו, ל 

ובטחונו אמונתו  כפי אזי אתה, אלא ומושיע עוזר מלך שאין ברורה  הכרה מתוך 

לתפילתו וישמע הקב"ה, יענהו  .כך

יוסי רבי דברי את  צדיקים ביארו ‚.)וכך  ˙ÂÎ¯·)לטוב זכור הנביא לאליהו שאמר

שמנהמת קול בת  ישראל כיונה'שמעתי ש'כנסת  אלא, 'כיונה', בדמיון הכוונה ומה '

ליונה' ËÓ.)נמשלה מנהמת (˘·˙ קול בת וזהו בקשתם כיונה, של אופן באותה היינו ,

– טוב  רב  שפע  לאדם משפיעים שמיא מן כי בתפילתם, ישראל בני של וצעקתם

הוא ועי"ז בתפילה עומד הוא  מי לפני היודע  כי תפילתו, כפי - מידה כנגד מידה

להתקבל. תפילתו יותר קרובה כראוי תפילה סדר עורך 

צרה כה. איזה על לפניו והזכיר זי"ע  מגוסטנין יחיאל רבי הרה"ק  אל שנכנס באחד מעשה

שהרי  הלה לו השיב  לישועתו, מתפלל הוא  האם הרה"ק שאלו לפתחו, ששיחרה

בגמ' וכדאיתא  בעדו, שיתפלל - הרבי אל בא כך  ˜ÊË.)לצורך בתוך(·"· חולה לו שיש כל

הגמ', דברי את לפרש יש כך  ואמר, הרה"ק  נענה רחמים, עליו ויבקש חכם אצל ילך  ביתו

ביתו בתוך  חולה לו שיש מי חכםא . אצל  עצמוילך  הוא ב . רחמים, עליו  .יבקש

ב'מאירי' הגמ' דברי בפירוש מצינו ÌÏÂÚÏ)עוד ‰"„ Ì˘ ,‰¯ÈÁ·‰ ˙È·)יהא 'לעולם

בטוח, אדם של הגזירהלבו את  מבטלת  כתיקנה נעשית כשהיא  ומי שהתפילה  ,
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ùøãîä íù êéøàîå ,å÷òæéå äãåáòä ïî
úåðù ìëáù íé÷åñô äîëå äîë àéáäì
àìà åòùåð àì ìàøùé éðá ìù íîåé÷
éøáã úà àéáî ãåò .äìéôúä úåëæá

àîåçðú ùøãî(à àøéå)ä"á÷ä ïäì øîà
äãî ïéàù äìôúá ïéøéäæ ååä ìàøùéì
ìëî äìåãâ àéäå äðîéä äôé úøçà

úåðáø÷äøîàðù(åè-àé à äéòùé)éì äîì
ììëî ,äìôú åáøú éë íâ ...íëéçáæ áåø

úåðáø÷ä ïî äìåãâ àéäùàúéà íâ êë)

(:àø ìä÷éå ÷"äåæá,éàãë íãà ïéà åìéôàå
ïåéë åîò ãñç úåùòìå åúìôúá úåðòì
äùåò éðà íéðåðçúá äáøîå ììôúîù

åîò ãñç.

äëåééçá åðéáø ìù ùàë åéøáã äîä
(äìéôú êøò úìéçúá 'çî÷ä ãë' øôñá),

ì"æåéë ...øæâðä ìèáì äìéôúä çë äôé
äìéôúä ...øæâðä úìèáî äìéôúä
øîåìë ,äàåáðä úìòîî äìòîì

(äìòîì)úåàöåú íùîù íå÷îäî
íéàéáðì äàåáðä.

ìòúàù øúéá ÷æçúäì åðéìò äîåù ïë
åîëå 'ä ìà ÷åòæì äìéôúä ïéðòá

øîàðù(çé á äëéà)÷òö'íáì,''ä ìà
äôáù äìéôúá ÷ôúñäì àìååëåëåëåëàìà

äçåëáù áìä úåøé÷ êåúî äàáä ä÷òæá
.úåøéæâäå úåöéçîä ìë øáùì

הצרות  ממיני אחד או ביתו בתוך  חולה או צער לו וילמודשיש חכם  אצל ילך

רחמים ויבקש התפילות  דרכי יותר הימנו הקב"ה אצל חביב לך שאין והיינו עכ"ל. .

שיש  אלא הבורא, לתשועת  בביטחון לבו מקירות  הבוקעת  עצמו על האדם מתפילת 

התפילה'. 'דרכי הימנו ללמוד לצדיק לילך  לו

רבי, – באמרו זי"ע מקאצק  הרה"ק  בפני צערו שתינה באחד מעשה היה עוד

מתפלל, אינך  ומדוע  הרה"ק  שאלו הצרות , לסבול כח בי אין ויותר נפש עד מים באו

שגדולה  תדע מקאצק , הרה"ק לו אמר להתפלל, מסוגל אינני צער לרוב  הלה, השיב

עליך, העוברות הצרות  מכל היא וחמורה בתפילה, לעמוד יכול שאינך - זו צרתך 

להתפלל. בכוחך שאין הצרה בעיקר פתחת  ולא לבסוף רק זו צרה הזכרת ומדוע 

ומרגליות,כו. טובות  אבנים במסחר עוסק היה האחד אנשים, לשני המושלים משלו

עבודתם, להחליף ביניהם נמנו הימים מן ביום עורות . עיבוד – בבורסקי עבד והשני

ואין  פשיטא  והנה טובות, באבנים לסחור החל והשני בעורות , לעבוד החל הראשון

והיה  כלל העורות את  לעבד הצליח לא וזה היהלומים, את קלקל שזה לומר צריך

ונשמה, גוף באדם ברא  הקב"ה - אדם של עבודתו לענין כיו"ב  למרחוק, נודף ריחם

בנשמתו... בתורה ויעסוק  בגופו, וישתה כל יאכל עם  ואוכל  ה'יוצרות ' את  והמחליף

כלימה ... לאותה  אוי בושה לאותה אוי בגופו ... רק ותפילתו  תורתו  ואילו ה'נשמה '...
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ïðåáúäåàøîâä éøáãá(.èë úéðòú)

åøîà úéáä ïáøåç úòáù
íðåà úà íäéìò áùéå' äøéù íéðäëä

'íúéîöé íúòøáå(âë ãö íéìäú)àìå ,
ãò 'åðé÷åìà 'ä íúéîöé' øîåì å÷éôñä
ãåîìì íéøîåà ùé .íåùáëå íéøëð åàáù
øîåì íé÷éôñî åéä íàù - ïàëî
úà íéòðåî åéä åðé÷åìà 'ä íúéîöé

íúìéôú çåëá ïáøåçääøæâð øáëù óà
äøéæâäìù äçåë ìåãâ äîë àð äàø ,

.úåøéæâä ìë ìèáì äìéôú

לחברו  אדם בבין הזהירות – המסו  אחינו
דרכה בראשית מהמחלוקת  והבריחה 

ïúùøôá(çë à)úà åñîä åðéçà'
úéá'ä ÷"äøä áúëå ,'åðéááì

ò"éæ ïéìøà÷î 'ïøäà(:ãî÷)äðäã
'åðéçà' úáéú ìò ùé àø÷îä éîòè'á
'åðéááì úà åñîä' ìòå äðè÷ äùéìú

øàáîå .àìæàå àîã÷åðøéäæî áåúëäù
ãåøéôî 'íéøáç úáäà'á ãàî øîùäì
àèåòéîã àèåòéîá åìéôà úåááìäæëæëæëæë,

î åìéôà åðééäåäðè÷ àùéìúà ,øúåéá

המעשהכז. דבר ‰‡¯"È)ידוע ÈÁ·˘· ‡·Â‰) עשרה עם הסגר זמן באיזה עשה שהאריז"ל

תדיר, אותם מזהיר היה לתלמידים, וחדרים והטף, לנשים חדרים ותיקן מתלמידיו,

במחנם  המחלוקת  רגל תדרוך  ושלא  זה, עם זה ורעים אחים באהבת  יזהרו שמאד

ומשם  בנשים החלה אשר ביניהם, מחלוקת  פרצה בערש"ק  אחת פעם וכלל, כלל

האר"י  יצא  ערב לעת האריה"ק , של הגדולים תלמידיו המשפחות ראשי עד נתפשטה

נפולות, שפניו ראהו וויטאל חיים רבי ומוהר"ר השבת , לקבל כמנהגו החברים עם

מפני  האר"י לו אמר עושה, מה זה ליגון מהרח"ו שאלו התפילה שסיימו לאחר

תיספו' מלככם גם אתם 'גם - הפסוק  זה ואמר הס"מ את שבת  קבלת  בעת  שראיתי

(‰Î ·È '‡ Ï‡ÂÓ˘), כי ביניכם, קטטה  היום  שנעשה בעבור  אלא  הדין גזר  נחתם  ולא

לקטרג כניסה  בית  לשטן היה לא ביניכם שלום שהיה זמן זמן כל  באותו ואכן ,

ישראל. של רבן רום לשמי נסתלק

לכבוד  'קידוש' ראטשילד הבארון ערך פעם חברו, של בכבודו הזהירות זה ובכלל

מאורי  בראשות  ישראל מבני הרבה הוזמנו הקידוש אל במעונו, שהייתה שמחה איזה

רק הערוכים השולחנות על מצאו לא הגדול לאולם בהכנסם ויהי דאז, הדור וגדולי

במקום  אלא קידוש 'אין שהרי יקדשו, כיצד ידעו ולא  – בהם לקדש וגביעים יין

˜‡.)סעודה' ÌÈÁÒÙ) הבארון הופיע והנה השולחן... על 'מזונות ' מבלי יקדשו כיצד

הבארון  נטל זצוק"ל, בער ברוך  רבי הגדול הגאון ישב  ולידו ותפארתו הודו במלוא 

מזונות' מיני 'בורא  בירך  ולאחמ"כ בופה"ג, בברכת היין על קידש בידו הגביע את 

ה'מזונות' והוא  אכילה' 'בר בעצמו הוא  הגביע  כי לכל ונתברר ואכלו... הגביע  על

שיקדש  הגרח"ע  את הבארון כיבד לאחמ"כ סעודה, במקום קידוש ידי לצאת כדי
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,ú÷åìçîä òáè êëù ïåéë .ñééø ïééì÷
ú÷åìçîä ú÷æçúî äðè÷ äãå÷ðî
äùòðù ãò ,øúåéå øúåé ùàä äáìúîå

á 'åðááì úà åñîä'àìæàå àîã÷àìæà ,
úèùôúî ú÷åìçîä ùàù ,'êìåä' 'éô

íéîùì ãò úëìåäåçëçëçëçë.

êëå'îâá åøîà(.æ ïéøãäðñ)àøâéú éàä
àéîã à÷ãéáã àøåðöì àéîã,
ìãâ øäðäùë ,à÷ãéáã àøåðéöì ,é"ùøáå
,åì íéëåîñä úåãùì àöåé àåäù íéîòô

,íéðè÷ úåøåðéöå íéøâéð ïéòëåðéà íàå
åðéà áåùå áéçøîå êìåä ãéî åîúåñ

åîúåñì ìåëéøîàðù åîëå ,(ãé æé éìùî)

òìâúä éðôìå ïåãî úéùàø íéî øèåô
ùåèð áéøääáéøîå ïåãî úéùàø øîåìë ,

Y íéîä øåðéö úçéúôì äîåãàì íàù
ìëåé àì ãòåî ãåòáî åúåà øåöòé

øúåé åîúñìíéøáãä úåàéöî àéä ïëå .
íéðùå íéîé íéîòôì úëùîðä ú÷åìçîá
úáéñ äçëùð èòîë øáëùë Y úåáø

.úøòåá ùàä ïééãòå ,ú÷åìçîä

זמן... למשך  במחשבותיו מתעמק  והחל בידו נטלו ה'כוס' את  מילא  הגרח"ע  היין, על

שאלוהו  משיצא  ואכלו... הכוס על מזונות מיני בורא  ובירך עליו, וקידש שפתח עד

ענה  מיד... קידש ולא  בידו בגביע כשהחזיק התעמק  במה רבינו, ילמדנו מקורביו,

הפת את  והרי יין, על ואקדש בידי מזונות אחזיק כיצד לחשוב  נתעוררתי הגרח"ע ,

בושתו' הפת יראה 'שלא  לכסות Ë)יש ‡Ú¯ Á"Â‡ 'ÈÈÚ),המנהגים רבו ב'מזונות ' אם ואף

חזרתי  שוב בושתו, הפת  יראה שלא  לחשוש יש וודאי בידי אוחזם כשהנני מ"מ

שיראה  מוטב  - אמרתי כן על ראטשילד, הבארון יתבייש אקדש לא  אם לחשוב,

ראטשילד ולא בושתו ˙¯Ú"·)הפת ˙�˘ 'ÔÂ¯Â˘È' ı·Â˜).

אמרוכח. הא מבארים Ë:)ובזה ‡ÓÂÈ) יש וכי המקדש, בית נחרב  חנם' 'שנאת  שבגין

עליו  דיבר או לו שהזיק זה על באה השנאה הרי 'בחנם', חברו את  ששונא מי

כלל. בחנם ואיננה כיו"ב, כל וכן

ספורים, רגעים תוך  תכבה קטנה עץ  בפיסת  הבוערת  דהאש לומר, צריך אלא 

תבער  הבוערים חפצים ועוד שמן ובהוספת שעה, למשך תבער עצים לה כשיוסיפו

תוסיף  כן למדורה שיוסיפו השמן רוב כפי דבר, של כללו הלאה. וכן ימים כמה האש

תשקע וכדו' לו לענות הלה יוסיף לא  אם המחלוקת , אש היא ממש כך לבעור. האש

אי  אזי – וכיו"ב אחרים ויגרור יצעק  וזה יענה זה אם אך ותכבה, מעצמה האש

הגערות – השמן הוספת ועל המחלוקת . תמשך ושנים ימים כמה עד לידע אפשר

שהוא  אמרו הייתה בחנםוהצעקות  לא כפלים בכפלי תיכף לו מחזיר היה לא  אם כי ,

כך ... כל גדול למרחק מתפשטת האש
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äëåò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä ùøéô
(äëéà øîàé åà ä"ã)áåúëä éøáã úà

ïúùøôá(áé à)íëçøè éãáì àùà äëéà'
øîà åðéáø äùîù ,'íëáéøå íëàùî

÷ñòá éåìúù äî ìàøùé éðáì íäì
äìåàâäå ïáøåçäúàæ àùà éãáì éëðà.

ìèåî åðéà íëéìòåúà ï÷úì íà éë
ú÷åìçîäå áéøäèëèëèëèëíðç úàðùå

י כט . האדם,לעולם של דיבוריו הם מה נפק "מ כך  כל אין כי רכות, לדבר עצמו רגיל

מעשה  הדברים, את אומר הוא אופן באיזה – לרעהו איש בין נפק"מ שיש כמו

ויקם  נשמתו, גדלות לו וגילה הלילה בחלום אליו נגלה שה'מלאך ' השורה מן ביהודי

מעתה  כי קבע  ע "כ ידברון' שווא 'חלומות  כי זכר ולא  משנתו, האיש ויקץ בבוקר

פנים'... ונשוא  נכבד כ'איש לכבדו הקהל כל על ושומה ה'מזרח', אנשי בין מקומו

לקוראו  המדרש בית גבאי שעל הדבר פשוט הרי הוא שנכבד מכיוון ועוד, זאת 

לא הנ"ל, הגורלית  להחלטה שותף היה שלא  הגבאי התורה, קריאת  בעת ל'שישי'

אל  'מכובדנו' ניגש התפילה אחר לשלישי... ולא לשישי לא  קראו ולא לקולו שמע

והנישא הרם כבודו את לחלל העז אשר על בעפר' וכסהו – דמו את 'ושפך הגבאי

דעה...' וחסר 'שוטה בתואר לכנותו הוסיף ואף

יראה  בפניו, והתאונן ביהמ"ד של רבה אל פעמיו החיש מדבריו שנתבייש הגבאי

את שביזה 'נכבד' לאותו הרב  ויקרא  נחלתנו. הייתה חרפה - לנו' היה 'מה רבינו

ועדה  קהל בפני ומכריז הבימה, על עולה אתה היום למחרת עליו, ופקד הגבאי

'פסק את  הנכבד קיבל נכונים, אינם דעה וחסר שוטה שהגבאי שאמרת שהדברים

ויעל  ממחרת , ויהי ראש. וכובד בהכנעה מביתו ויצא  דאתרא ' ה'מרא של דינו'

גדול, רעש בקול ויקרא  ה'בימה' מדרגות על שחרית תפלת  לאחר שמעומכובדנו

נכונים???... אינם דעה וחסר  שוטה  שהגבאי בפניכם שאמרתי דברים רבותי, נא

שנחל  בבזיונות לו די לא  וכי בכפלים. חפו הגבאי ופני ה'נכבד' מפי יצאו הדברים

הגבאי  וירץ נכונים, דבריו כי להכריז פשע  על חטא  והוסיף זה בא האתמול ביום

ישמע הנכבד לו אמר זה, מה ועל זה מה לנכבד, לקרוא  מיהר והוא  הרב , אל בשנית

ההלכה  בפסקי הרב  לי יאמר אשר וכל אנוכי, דינא' 'ציית אנא שליט"א , רבינו נא 

עוד  ולא  הבימה על עליתי – ציוותני' אשר ככל 'עשיתי עתה, אף כדבריו. אעשה

כל  ו'מה שנצטוויתי, וכלשונם ככתבם הדברים' 'נוסח כל את הכרזתי אף אלא 

גם  פוסק  הרב  נעשה וכי נו, הגבאי, של רוחו לפי שאינו ב'ניגון' אמרתיו כי הרעש'...

הלכות'... ל'פסק  נגינה ענין מה נגינה, בעניני

המקום... על פלוני את 'להעמיד ' שעלינו פעמים אם  גם  ייאמר , (·‰Â¯‡˙ולדידן

(‰ÁÓÂÓ ·¯ Ï˘ ¯˙È‰, הדברים ייאמרו 'ניגון' באיזה להיזהר  לנו יש  הרבה  הרבה  מ"מ
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íëáùììììíëàùî íëçøè' åøîåà åäæå ,
ìèåî íëéìòù ,'íëáéøåàùîå äçøéè

ùãå÷úà ï÷úìíðç úàðùå íëáéøàìàìàìàì,
ìàåâ àåáé äøäîá æàåáìáìáìáì.

לעטוף שאפשר  פעמים  וכלומר , דמו ... לשפוך  הותרנו שתיאמר 'ההערה ' מפני וכי

ובכל  ולאחריהם, לפניהם עידוד  בדיבורי – החי בבשר  כמחט החותכים  הדברים  את 

לגמרי  דמו  יישפך  שלא – המצב לפי .מקום

הקובע  והוא  – ב 'ניגון' תלוי שהכל זה לענין מחריב ,וסמך או  בונה הדיבור אם 

מועיל  או זמרו מזיק אלוקים 'זמרו שבתהילים מ"ז בפרק  יש פסוק  הנה כי מצינו ,

– זמרו' למלכנו הקהל זמרו כל ואעפי"כ ואהבה , שמחה מעוררים  אלו  דיבורים והרי

גדולה בבכיה  פעמים ז ' אחריאמרוהו פסוק ישנו לאידך התקיעות ... ˆ‰לפני Ì˘)

(‡È-È בדור אקוט שנה 'ארבעים בו מזמרין והכל ישזראל בני נגד נוראות  המדבר

אל  יבואון אם באפי נשבעתי אשר דרכי. ידעו לא והם הם, לבב תועי עם ואומר

בגרונו  ויסלסל העמוד לפני תפילה' ה'בעל יעמוד השבת ' 'קבלת ובעת מנוחתי'...

לבב ... תועי עם ואומר אקוט... שנה ...ארבעים וזמרה ÓÎ‰בנעימה ‚‰�Ó ÈÙÏ È˙ÏÂÊ)

(ÂÏÏ‰ ˙Â·È˙· ÌÈÓÈÈÒÓ Ì�È‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó.דיבורים אלו כך כל  תלוי הדבר אין כי והכלל ,

הדיבורים ייאמרו 'ניגון' באיזה  אלא לרעך , .תאמר 

זי"ע ל. הרי"ם' ה'חידושי מהרה"ק ‰ÌÈ¯ˆÓ)איתא ÔÈ· Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡·Â‰)לייגע יש וז"ל.

והיינו חנם. משנאת  להפטר הללו, בימים אחרים .עצמו בשל רעה  שעינו  מה

חנם שנאת  הוא זה  אחד  כל  על טובה  עין לו שאין מי נבנה ואפילו שלא  וכל .

בימיו נחרב  כאילו ‡)בימיו ‡ ,‡ÓÂÈ ÈÓÏ˘Â¯È). הבית יבנה ובזה – יבורך  הוא עין וטוב ,

זי"ע משמואל' ה'שם הרה"ק ÙÎÏÂ¯)כתב  ‰"„ Ú"¯˙ ˙�˘ Í˙ÂÏÚ‰·)טובת ובמידת וז"ל.

כו'... טובה עין ז"ל כאמרם המידות כל נכללו כפרהעין היא  הרי עין טובת ומידת

לאדם .גמורה

וכו',לא. לי הזיק  אותי ביזה הלה שהרי איבה לו נוטר אני בחינם לא  כי תשיביני ואל

רואים  והנה המת , הלווית  של בעיצומה יצ"ו נ.י. בעי"ת שהיה למעשה נא  שמע

מהמלווים שאחד הנפטר משפחת  ‡Â˙Â)בני ÌÈ¯ÈÎÓ Ì�È‡˘) מאין תמרורים בכי בוכה

ושטחו  המשפחה מבני אליו ניגשו דרכו, את  המלווים אחרון שגמר לאחר הפוגות,

א"כ  קרוב , בן ולא קרוב  לא  הלה, ענה שלהם, קרוב  הוא  היאך הרבה, פליאתם בפניו

כי  כסף, לאסוף ממרחקים הנה באתי היהודי, ענהו תמרורים. בכי נהי לך  זה למה

באתי  לזה בכיסי, מצויה הפרוטה ואין בשעטומ"צ בני נישואי מועד ובא  מתקרב

בעזרי, ה' היה ואכן, למהדרין, צדקה' ב'מצוות יארק ניו תושבי את לזכות  הנה

לו  הלך  כי וראיתי בבוקר בקומי עיני חשכו מה אך ומכובד. נאה סכום ואספתי
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÷"äâäáúåë ò"éæ õéùáééà ïúðåäé éáø
ùáã úåøòé ÷"äôñá(æ ùåøã),

ì"æ íøîàî øåàéáá(:è àîåé)íéðåùàø'
íéðåøçà ,íöé÷ äìâúð íðååò äìâúðù

'íöé÷ äìâúð àì íðååò äìâúð àìù
äìâúð' ïåùàøä úéá ïáøåçáù åùåøéôå
úîçî áøçðù àø÷á øîàðù 'íðååò

úåøåîçä úåøéáòä 'â ìò åøáòùãîìðå)

עלו  וכבר בעם, הנדיבים בבתי מחדש רגלי לשרך עלי ומעתה הגנב , לידי הכסף

כן  על עיר, של ברחובה וליילל לבכות  נכלמתי וגם שבושתי אלא בעיני הדמעות 

משים. באין לבכות  אוכל כאן כי המת , בהלוויית בוכים שכולם למקום - הנה באתי

יקירכם. מות על להתאבל כוונה כל הרב  בבכיי היה לא  אך 

למקום  או לכולל, המדרש, לבית  נכנסים שאנו פעמים וברור, פשוט והנמשל

רותחים  של ב'קיתון אותנו שוטף הבוקר' ו'על דהו, מאן אלינו ובא הכפיים, עבודת

לכל, ידוע וההמשך... אפיים, אחת  מנה לו משיבים ואנו יחד', גם עלינווצוננים

בנו ומצא  וחיפש אחר , ענין בכל או בביתו , לו צרה  זה פלוני הכל ' ש'סך להבין

לגעור כוונה כל וצעקותיו בגערותיו  ואין נפשו' את  ל 'שפוך ומתאים ראוי 'מקום'

וכדו' הדואבתבנו לנפשו פורקן ולמצוא  לבכות מקום ומצא  שחיפש 'משולח' כאותו ,

נחלתו. יהיו ושלווה ושלום זכות , לכף אותו וידון ההיא , בעת  ידום והמשכיל וכואבת,

ורמז לב. הלוחות ', 'נשתברו בתמוז בי"ז אבותינו את שאירעו דברים מחמישה אחד

ו'לא כ'אנכי' למקום אדם בין לענייני א' מחולקים היו לוחות ' 'שני כי בזה יש

הלוחות ', 'נשתברו וזהו תגנוב '. ו'לא תרצח' כ'לא  לחברו אדם לבין והב' לך', יהיה

אדם  בבין ואילו למקום, אדם שבין התורה חלק  את רק  וקיימו ביניהם, שחילקו

לגמרי... זלזלו לחברו

המדרש בדברי מצינו לדבר È·)רמז Î ,È¯Á‡ '¯Ù ¯"˜ÈÂ) נסמכה מה מפני יודן א"ר

אהרן  של מיתתו הקב"ה לפני קשה שהיה מלמד אלא לוחות  לשבירת אהרן מיתת 

שלום, ורודף שלום אוהב היה הכהן אהרן כי והיינו לוחות , אהרן כשבירת ומשמת

בחל  להזהר ופסקו כאן – האמור הלוחות  שבירת זהו  לחברו', אדם 'בין שעזבו ק ,

לחברו'... אדם ב'בין רק העוסק  מהלוחות  אחד את

הלה  יעקב, רבי ושמו הנוראה 'המלחמה' בימי ירושלים בעיה"ק היה יהודי איש

להציג  הרשות לו ניתנה לא  ואף הבריות, ממנו התרחקו כן על הצרעת  בנגע היה נגוע 

שלומ'קה  רבי הרה"ק אומר והיה שבירושלים... אחת טהרה במקווה אפילו רגלו

המלחמהמזוועהיל כל  הייתה  במקווה  רגל דריסת  יעקב  לרבי נותנים  היו אילו 

אחר באופן לים  מעבר מתחוללת  מקום הנוראה  מכל אך הגזירה, שנגזרה אף והיינו, ,

כך . כל ואכזרית קשה הגזירה תהא שלא להמתיקה אפשר היה
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('îâá ù"ééò àø÷îõ÷ äéäù 'íöé÷ äìâúð' ,
úéáá åìéàå ,äðù íéòáù óåñá íúåìâì
ìò àø÷îá áåúë àìù ,éðùä ùã÷îä
àåáé éúî äìâúð àì ïéãò ,áøçð äî
äî ã"åøòéä '÷äå .åðúåìâì õ÷å óåñ
åðì åìéâù éðôî éëå Y äæì äæ ïéðò
äìâúð ïëì íàèç åäî ùøåôî ÷åñôá
íðååò äìâúð àìù äî éøä ,ãåòå ,íöé÷
åéä àì øáëù øçàî àåä éðù úéáá
åáúëð àì øáëå ,ìàøùé éðáá íéàéáð

.ùãå÷ä éáúë

àìà,'ùáã úåøòé'ä øàáî'äìâúð'ù
éðáì ïååòä øøáåäù äðååëä

íîöò ìàøùéïååò ùéù åðéáäù Y
åøáòù - íðååò äìâúð íéðåùàøä ,øáãá
àåäù 'íðååò'á åøéëäå úåøåîçä 'â ìò
ïáøåçä øçà åìéëùäå ,ïáøåçä úà íøâ

õ÷ äéä ïëì ,êë ìò äáåùúá áåùì
êà .äðù íéòáù úåàìî øçàì íúåìâì
,'íðéç úàðù' äéä íðååòù éðùä úéáá
íé÷éæçî íåéä ãòå ,åáù àì ïééãò äæîå
êøãë íéâäåðå ,íðç àåðùì äàîåèá
åäòø íò øáãé íåìù åéôá - íéòåáöä
åúìôîá çîùéå ,åáøà íéùé åáìáå
úåìåáçúä ìòá áùçéé íëçìå ,åúì÷úå
éðù ìò áëåøå 'åéôá ãéö' øùà

íéôéòñäàì ïééãò äæä íåéä ãòå ,
áòåúî äîë ãò úåàøìå úåìâì åìéëùä
åøæç àì ïééãòå ,ä"á÷ä éðôì øáãä
àì' êë íåùîå ,äæ ìò äîéìù äáåùúá
,äìåâá áø ïîæ íéáùåé åðàå 'íöé÷ äìâúð
éìåçä úà äàéáîä äáéñäù ïîæ ìë éë
äìåçä úåàôøì øùôà éà ,øñåú àì

íìåòáù íéîñå úç÷øî éðéî ìëáâìâìâìâì.

ש'בין לג. החמורות  עבירות על כי זי"ע  מזוועהיל שלומ'קה רבי הרה"ק היה אומר

והייסורים  הצרות  רוב  באים ומשם הזה, בעולם האדם מן נפרעים לחברו' אדם

על  אלא אינו העליון בעולם הגיהנום וכל עלמא. בהאי שסובלים הקשים ומכאובים

למקום'. אדם 'בין של עוונות 

ולתהילה  לשם הידועים הסמינרים באחד יצ"ו, מאנסי בעי"ת לאחרונה שהיה מעשה

אפילו  נגמר לא  עתה ועד ומאז בסמינר, בעודם האירוסין בברית  הכיתה מבנות כשש באו

שכן  מכיוון לפלא, הדבר  ויהי ומחצה... שנה במשך – הכיתה בנות כל בין אחד שידוך

והמחנכות מהמורות באחת פגעה מהן אחת  שכנראה והחליטו בדבר דנו כולן, נאספו

מי... אל תפנה מי סדר ועשו ביניהם נדברו השנים, תשע "זבמשך  תמוז  י' שלישי ביום

וביקשו  והמחנכות המורות  לכל הטלפונים מסע  כל אחר עמדו וכבר טוב  בכי הדבר נגמר

אותה  של השידוך נגמר בי"א  למחרת כי ולמופת , לאות ויהי ומחילה, סליחה אחת  מכל

וביום  הכתה, באותה שידוכים שני נגמרו חמישי ביום הטלפונים, מסע כל את  שניהלה

מאומה...(ÂÓÂˆ˘"˜)שישי זז שלא ומחצה שנה אחר – שידוכים ג' נגמרו
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,äðäååøñà òåãî ,íéù÷îä íéáø
äòùú'á 'íåìù úìéàù' íéîëç
úéáä íàù úðúåð ïéãä úøåù éøä ,'áàá
ùé Y íðéç úàðù ïååòá éðù úéáá áøçð
íåìù úìéàùá øúåéá íåéá åá úåáøäì
åøñà òåãî äù÷ ãåòå ,íðéç úáäàå
úéáù ïîæá åá ,äæ íåéá 'äøåú ãåîìì'
.'éúøåú úà íáæò ìò' áøç ïåùàøä

ïéðòäåàøîâä éøáã éô ìò ïáåé
ïéèéâ úëñîá(.çð)äùòî

éøâðã àéìåùáúåðîåà øâð ìöà ãîìù ãéîìú)

(úåøâðäúåìåáçú äùò åáéì òåøáù
,åúùà úà ùøâé øâðä åðåãàùàáùëå

äùòà äî' ãéîìúä úà ìåàùì áøä
éðà' ,ãéîìúä åì øîà ,'äáåøî äúáåúëå
,äùøâå äæ ãîò ,'äúáåúë äì ïúå êååìà

àåä êìä(ãéîìúä)òéâäù ïååéë ,äàùðå
åðîæ(äàååìää òåøôì),åòøôì åì äéä àìå

åì øîààùð äúòù ,øâðä åðåãàì ãéîìú åúåà)

(åúùà úà,êáåçá éîò äùòå àáåðééä)

ïî òøâé åøëùáå úéáä úãåáòá åìöà ãåáòéù

(áåçäíä åéäå ,áøä úùà äùàäå ãéîìúä)

(äìéçúî øâðä,ïéúåùå íéìëåàå íéáùåé
àåäå(ïåùàøä äìòá)ä÷ùîå ãîåò äéä

åéðéòî úåøùåð úåòîã åéäå ,ïäéìò

,ïäéñåëá úåìôåðåíúçð äòù äúåà ìòå
ïéã øæâ.

äøåàëìåäæ øåáò éëå ,øåàéá êéøö
- äæë ùðåòì íä íééåàø
éøäå ,ìàøùé úà úåìâäìå úéáä áéøçäì
ùøåôî ïéã ìò äøéáò ìë ïàë äúééä àì
íåù øáò àì äìéçúî éë ,äøåúá
äùî úãë åéä ïéàåùéðäå ,äøéáò
,êë ìë íäéìò åøéîçä òåãîå ,ìàøùéå

õ"áòéä øîåà àìàä"ã ñ"ùä ìò åøåàéáá)

(íúçð' .ì"æå ,ïååò ùéù øåøá äàøð ïàëî
,íå÷î íåùá øàåáîå ùøåôî åðéàù
íå÷îä éðéòá éåàðùå ãàî øåîç àåäå
íéáøä ùéðòäì ,úåøåîç úåøéáòî øúåé

åøåáòáììë åì ïéùùåç ïéàù ìéáùá .
ìëùì ãâðúî åúåéä íòíãàä ìëùù åðééä)

(åúåùòì áòåúîå õå÷ù äæ øáãù ïéáîàåäå ,
ììëá íåñøôá ãéîúî øáã äéäù éðôî
.ì"ëò ,'ãéáòú àì êøáçì êì éðñã ïàî
åììëð àìù íéøáã ùé äáøãàù åðééäå
åì øùôàå ,äøåúá ùøåôîä øåñéà íåùá
- 'äæä øáãä úà øñà éî' ïåòèì íãàì
êà ,øåñà øáãäù äøåúá áåúë ïëéä
êøôåî äæ äùòî ìù åúåäî ìë ,úîàá
äéäðù àøåáä ïåöøì ãâðúîå ,åø÷éòî

אחת, לעיר זי"ע  מבעלזא  המהרי"ד הרה"ק ובא  הגיע  שפעם המעשה דבר ידוע

'לחיים' השולחן אצל ÈÈÂ"˘)והגישו ˙Â�ÂÊÓ) כשיהודי' נענה רק  לשתות, הרה"ק רצה ולא

בחרב' מישראל איש ידקור שגוי גורם הוא הרי בביהמ"ד, בלשונו רעהו את  דוקר

Ï˘ ‰·ÂÁ¯· È„Â‰È ˘È‡ ÈÂ‚ ¯˜„ ÔÎ‡ ‰Ú˘ ‰˙Â‡·˘ ,„"Ó‰È·· ‰˙ÈÈ‰ '˘„Â˜‰ ÁÂ¯'˘ ¯¯·Â‰ ¯·„ ÛÂÒ)

(Ú"ÈÊ Ï‡¯‡� „"·‡‚ ÈÙÓ ,¯ÈÚ.
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óà ïåðçå íåçø àåä äî' éøäù åì íéîåã
'ïåðçå íåçø äúà(:âì÷ úáù),úåòùøå

àåä éøâðã àéìåùä úîâåãë åæ úéøæëà
íìåòä íåé÷ êôéäãìãìãìãì.

æ"éôòäòùú íåéá åøñà òåãî øàåáé
íåìùá ãçà ìë ìåàùì áàá
íéáø ùéù ,ááìì äàøé ä"á÷ä éë ,åäòø
äòø' ìáà íäéòø ìà íéðô íéøéáñîä
úà íä íéàðåù íáéì éëëåúá ,'íááìá
òøäì úåáùçî íäéìò íéáùåçå íäéòø

(ìéòìã ã"åøòéä éøáãë),ì"æç åøîà ë"ò ,
ìàùú ìà ,äðùá ãçà íåé êâäðîî çðä
êîöò éðôá àð áùå ,êòø íåìùá
'åøáçì íãà ïéá' úâäðäá áèéä ïðåáúäå

êåôäì øøåòúé åæ úåððåáúäá éìåà .úàæë
åøñà äæ íòèî ,ïë åîë ,áåèì åáéì úà
àåä éë íãà ùéâøé àìù ,ãåîéìä
÷ñåò àåä éøäù Y åéëøãá íìùåî
,íééçä úöåøîî øåöòé àìà ,äøåúá
åðîòå åðéúåáà íò äéäù äîá ïðåáúéå
íåìùá ìåàùì ìéçúé æàå ,äæä íåéá
íâ ,úéúéîà äáéçå äáäà êåúî åøáç
íéé÷ìå úåùòì î"ò ãåîìì äøåúá ÷åñòé
áìáå úîàá 'äøåúä ïúåð ïåöø' úà
øéúäì äøåúá ùîúùé àìå ,íìù
àéìåù åúåàë Y åéúåìååòå åúåòùø
äàéöåäì äøåú é"ôò íøâù ,éøâðã

îäðàùé àåäù äìòá úçúäìäìäìäì.

יום לד. בליל זי"ע  מקלויזנבורג מהרה"ק  ששמע ז"ל ארנפעלד חיים ר' הרה"ח סיפר

הכתוב  בלשון לבאר הנוראה, המלחמה אחר מיד ËÈ-ÁÈ)הכיפורים ·Ï ÌÈ¯·„) צור'

ובנותיו', בניו מכעס וינאץ ה' וירא  ,ýמחלל קל ותשכח תשי תשיילדך  ילדך  -צור ְְֶֹ

מכל  שוכחים הם והרי וכו', וכו' וכבוד פרנסה חיים להם ונותן לכל מיטיב  הקב "ה

זה על רצונו, כנגד וממרים הבורא  של שהקב"ה מחוללך טובותיו מחול-לך , מלשון –

אך  למקום, אדם שבין לחטאים וינאץ מוחל ה ' כעסו,וירא  ויתגדל יתרבה מה על -

ובנותיו בניו  מוחל...מכעס  אינו זה על ולבנותיו, לבניו ומכאיבים שמכעיסים ממה –

רב דהגה"ק משמיה אומרים שנאמרכעי"ז במה זי"ע  קלוגער שלמה Â)י · ‰ÎÈ‡)

שכביכול וכהן', מלך  אפו בזעם וינאץ ושבת מועד בציון ה' ה''שכח והעביר שכח 

חטאו אשר חטאם ושבתאת מהבמועד  ועל ויו"ט, שבת שחללו אפו- בזעם ינאץ

שעשו מה על ולכהן - מוחל.למלך אינו כך  שעל ,

חז"ללה. Ó„.)אמרו Ó"·),ממנו לקנות שברצונו חפץ איזה תמורת לחברו 'מעות ' הנותן ,

משיכה קנין עשה שלא זמן כל בו לחזור לו אפשר ÔÓעדיין ‰�Â˜ ‰ÎÈ˘Ó ˜¯˘ ÔÂÈÎ)

(ÛÒÎ ÔÈ�˜ ‡ÏÂ ‰¯Â˙‰אמרו אבל יפרע, הוא  הפלגה ודור  המבול דור  מאנשי שפרע  מי

בדיבורו עומד שאינו  מי ממי ולא והפלגה', המבול 'דור נקטו מדוע  ביאור וצריך ,

ירושלמי  ובתלמוד וכיו"ב, ומצרים מפרעה ‰"·)שפרע  „"Ù Ó"·) דומה זה שאדם אמרו
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יבנה חינם אהבת בזכות  – חינם אהבת
המקדש

ø÷éò,'íðéç úáäà' éåáéøá àåä ïå÷éúä
ò"éæ 'øôåñ ïúç'ä ÷"äøä áúë

(úåø úìéâî)÷åñôá øàáì(æ ã úåø)úàæå'
äøåîúä ìòå äìåàâä ìò ìàøùéá íéðôì

,'åìòð ùéà óìùìàøùéî íéðôì úàæå
úîã÷î íéøùëä ìàøùé âäðî äéä êë -

,àðãäìåàâä ìòéðáî éî éàùë Y
êøöð ìàøùéäìåàâì,ïéðò ìëáìòå

äøåîúäéëá äéä éãåäé ìù áöîùë Y
óéìçäì çøëåäå òøøéîäìååáöî úà

õìçð ìàøùéî ùéà ìë äéä éøä ,áåèì
,åäòø úìöäì ïúé åì øùà ìëå ,åúòåùéì
ìë úà Y åìùî úúì êøèöé íà óà

á æîåøîå ,åäòø úìöäì åéñëðùéà óìù
åìòðì"æç åøîàù åîë Y.èë÷ úáù)

(ù"ééòåì øùà ìë íãà øåëîé íìåòì'

'åìâøì íéìòðî äð÷éåúæîøî ìòðäù åðééäå)

(íãà ìù åéñëð ìë ìò.

áúë'á"éöð'ääçéúôá øáã ÷îòä ùîåç)

(úéùàøá øôñì÷åñôä ìò
(ã áì íéøáã)ìë éë åìòô íéîú øåöä'

÷éãö ìååò ïéàå äðåîà ì÷ èôùî åéëøã
ïéã ÷éãöäì áåúëä àá ,'àåä øùéå
ù÷ò øåã äéäù éðù úéá ïáøåçá ä"á÷ä
íéãéñç íé÷éãö åéäù óà ,ìåúìúôå

,äøåú éìîòåíéøùé åéä àì êà
íîìåò úåëéìäáéî úà åáùçù é"ò .

é÷åãöì 'ä úàøéá íúòãë àìù âäåðù
óà åðééäå ,íðéã øæâð ïëì ,ñåøå÷éôàìå
éî úà åìáñ àì íé÷éãö íîöòá åéäù
øîà æ"òå ,íúåîë àìù øáåñ äéäù
øùé ä"á÷ä ,'àåä øùéå ÷éãö' áåúëä

àåäåìàë íé÷éãö ìáåñ åðéàåàìà ,

חמס' הארץ מלאה 'כי היה המבול דור עוון כי המבול È‚)לדור Â ˙È˘‡¯·) שהיו והיינו

כך אלו כמעשי – ממונו מכל הנגזל שנחסר עד פרוטה משווה פחות פחות גוזלים

אי  בו החוזר זה ואף בדיינים, להוציאה אפשר שאי בגזלה גזלו הם כי אלו, מעשי

ממנו. ויפרע יתבע  הקב"ה  אבל בדיינים לתבעו אפשר

על  כלל מתחשב  אינו מהמקח בו החוזר זה כי לאלו, אלו שדימו מה ובביאור

לו  ומותר המקח חל לא עדיין תורה פי שעל בטענתו - למוכר הפסד בזה שגורם

לתבוע מקום שאין באופן שגזלו המבול דור בני היו בזה כיוצא  בו, פי לחזור על 

העולם תורה כל את  והחריב לפני' בא  בשר כל 'קץ  הקב"ה אמר זה על ודייקא  -

זה, אלאעבור ידיים , בשתי ב'רשעותו ' שמחזיק זה  על  בא  מעלה של אף חרון כי

לבוא נוכל שלא  באופן רשעותו  את מסדר הוא  הרי וצדקותו' 'צביעותו שלרוב

תורה עפ"י בטענה ממי עליו יפרע הוא  המבול מדור שפרע מי - ממנו יפרע  מי .

מבלי  לרעהו, איש דם מצצו זה, של כמנהגו נהגו הם שאף בדיבורו, עומד שאינו

בתורה. כנגדם מפורש מקרא  למצוא  שתוכל
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øùéä êøãá íéëìåäù ïôåàáíâ
íìåò úåëéìäáâ"òà Y úåîéî÷òá àìå

,íéîù íùì àéäùïáøåç íøåâ äæã
íìåò ìù åáåùé úåñéøäå äàéøáäåìåìåìåì.

éàäîåì"æçù åðéöî àîòè(.äë æ"ò)

øôñ' íéøáã ùîåç úà åðéë
úéùòå' úååöî åá äáåúëù éôì ,'øùéä
ãåò åá åáúëðù óà ,'áåèäå øùéä

úà åàø÷ òåãîå ,êøòì úååöî íééúàî
íù ìò à÷ééã øôñä íù.åæ äååöî

ìë ãîìð åæ äååöîî éë ,åøåàéá àìà
íãàä úâäðä ìù ïéðòäúøåùî íéðôì

ïéãäæìæìæìæìåøåöì äîãð åäéøä äæáå ,
ïåðçå íåçø àåäù åðå÷åçìçìçìçìïëì ,

úà àåø÷ì øúåéá åæ äååöî äáåùç
'øùéä øôñ' äîù ìò ùîåçäæ"éòë)

(íù à"ùøäîá àúéàèìèìèìèì.

זי"עלו. מקאצק  הרה"ק  פירש ‰‡Ó˙)כך „ÂÓÚ ¯ÙÒ)חז"ל דברי ‡)את ÒÁ�Ù ‡ÓÂÁ�˙)

טענה  לך שאין כשם והיינו שוות, אינם דעותיהם כך  שוות אינן שפרצופיהן כשם

חברך  לשלי על דומה  פניך  פרצוף  אין רעך מדוע על לטענה מקום כל אין כך מדוע,

כדעתי... דעתך כפי אין שמיא, מן לו שנתנו ושכלו בדעו וישכיל יבין אחד כל כי

ית"ש. הבורא  ברצון שעלה

ציון'לז. ה'קדושת  הרה"ק  כי עתיקים ידוע  חפצים ומחשיב מכבד והיה 'מבין' היה

(˙Â˜È˙Ú) במעט להוריד המוכר עם מתווכח היה פעם ובכל וכיו"ב , אבותיו וירושות 

כבקשתו  משלם היה בפועל לשלם בבואו אמנם מבקש, הוא  אשר מחירו את 

יצטער  שלא כדי כן עושה שהוא הלזה, המשונה מנהגו את ביאר פעם הראשונה,

מדויק מחיר שאין כידוע  – יותר יקר מחיר ביקשתי שלא  לי אויה בחשבו המוכר

עוררין  כל מבלי עליו יושת  אשר ככל משלם שהקונה המוכר וכראות אלו, לחפצים

יותר... מקבל הייתי יותר בקשתי אילו לחשוב  מקום לו יש

להסתופף לח. שבא הראשונה שבפעם סיפר מקראקא ע "ה זאלץ  נחום מוה"ר הרה"ח

החסידים נדחקו זי "ע ציון' ה 'קדושת  הרה"ק ˘ÌÈÈ¯È)בצל ÛÂËÁÏ) לחטוף שחפץ  ומכיון

הוא  גם נדחף ‡ÌÈ¯Á)שידיים ÛÁ„Â)ובתוכחת לו, וקרא  בדבר הרגיש ציון' ה'קדושת  ,

אחלק שלא מאתי ומבקש עומד הנך כאילו זה הדי נדחף שהנך בזה לו, אמר מוסר

דו  וואס בטלן - לך  אומר מעתה נדחפת, למה כן לא  דאם לך  רק זולתך לאיש שידיים

באקומען פריער וועסטו צו יענעם שטופ ‡ÈÏ,ביסט, 'Ì·¯˜'Ï Í¯·Á ˙‡ ÛÂÁ„ ,Í˙ÂÓÎ˘ ÔÏË·)

(Ì„Â˜ Ï·˜˙ ‰˙‡ Ì‚ Ê‡Âבמלחמת הזעם ובימי לבו לוח על אלו דברים חקק נחום ר' ,

עי"ז וניצול הזולת  עבוד נפשו את  חירף ·‡·Â·)העולם ‰Î¯„‰ È¯ÙÒ· ‡·Â‰) בזה יש גם .

למעלה. למעלה זה בזכות  הוא אף יתקרב ורעיו ידידו את  המקרב  כי לרבים, הדרכה

זי"ע לט . ראטה אליהו רבי Ú"ÈÊ)הגה"ח ÏÈ‰ÚÂÂÊÓ ‰˜'ÓÂÏ˘ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ ˘„Â˜· ˘Ó˘Ó) היה
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גוי', עשני 'שלא - ביומו יום מידי אנו מברכים זי"ע, איש' ה'חזון הגה"ק בשם אומר

הוא, 'יהודי' כמה נודע לא  עדיין כגודל אך  לאחרים, להיטיב  מידתו כפי נמדד וזה 

שבו ה'יהודי' גודל  כך אחרים  עם וחסדיו  .טובו 

דחכמתא רמזי ˜Î·)בספר 'ÂÓÚ) הרשברג מרדכי אברהם ר' הרה"ג  משם מביא  ,

מפולין  כשברח ווילנא  בעיר היה ת "ש בשנת  לובלין'. חכמי 'ישיבת  מתלמידי ז"ל

היה  הפליטים בין הישיבות . מתלמידי ובעיקר פליטים הרבה שם והיו המלחמה, מפני

מלבד  הטהור לשולחנו באו קודש ובשבת זי"ע , ממאדזיץ  ידידי' שאול ר' הרה"ק גם

עולם ‰È„ÈÒÁ)החסידישע  ¯Â·Èˆ‰) אף - החסידות בדרך  הלכו שלא  מאלו הרבה גם

בטיש"ן הורגלו �Â˙)שלא ÁÏÂ˘ ˙ÎÈ¯Ú)הרה"ק של הזמירות  נעימות מצד אבל ,

שיריים  החסידים חטפו השיריים חלוקת  בעת מהזמירות. והתענגו נמשכו ממאדזיץ 

ואמר, העם, את הרבי ויהס זה, הוא מנהג מה – תמהו כן ראו הליטאים המה כנהוג,

כולם  כששתקו נפסקת ... המלחמה הייתה השיריים סוד העולם ידעו אילו שא . שא,

ממה  כתוצאה רק באה מלחמה כל כי דבריו, הרבי פירש בזה, כוונתו מה לשמוע

לעצמו  תמיד דואג אחד וכשכל מפסידו, והוא ממנו נוטל שפלוני מחשב  שהאדם

אבל המלחמה. לקחתמתפרצת ה 'שיריים ', כסוד  - לעצמו מעט רק נוטל  אדם אם

מלחמה כל אין לאחרים להניח וכשיכולים  לאחרים ... הרבה ולהשאיר  לעצמו  מעט 

עכ"ד.פורצת ,

ייחשב בזה אדרבה כי לאחרים, אעניקנו מדוע  – שלי' זה 'הרי אדם יאמר ולא

איתא וכך הטוב , לכל יזכה זה ובשכר הדין, משורת לפנים ועושה מידותיו' על ל'מעביר

ÊÈ.)במדרש ‰"¯ Ê"ÈÚÎÂ ,˘Â„˜‰ Â�È·¯' Í¯Ú ÌÈ˘¯„Ó ËÂ˜ÏÈ)ונמשך חלש, דריב "ל בריה הונא רב

'בני, לתלמידיו אמר הזה לעולם וכשחזר ולילות, ימים כמה  עולם שאינולאותו מי אשרי

מידותיו על  ÂÏ˘Ó)עומד  „ÈÓ˙ ¯˙ÂÂÓ ‡Â‰ ‡Ï‡)השרת מלאכי של כיתות באו העבודה, .

מהם, קיבלו ולא  זכות  עלי מלמדיםולימדו אתם מי על  להם ואמר  מלאך שבא עד

לחיים ממיתה  פטרוני מיד  מידותיו, על  עמד לא שמעולם זה  על שמא  '.זכות,

מקארלין  הגדול אהרן רבי הרה"ק של אביו יעקב  רבי המקובל הרה"ק  על מסופר

�Â·‰)זי"ע ‡È„ Ò"�Î‰È·· ˘Ó˘Î ˘ÓÈ˘Â ,ÂÈ˘ÚÓ· ¯˙Ò� ÏÂ„‚ Ï·Â˜Ó ‰È‰) היה רבות  ששנים ,

שלרוב שהיה, מעשה ידי על העולם עיני את שהאיר כזה בבן וזכה רח"ל, בנים חשוך

יום  בליל אחת  פעם הנוראים, בימים בביהמ"ד ציבור כשליח יעקב ר' שימש גדולתו

כעסו  עורר והדבר מהרגלו, יותר מעט מעריב  של הלחש בתפילת ר"י האריך  הקדוש

על  כ"כ רב זמן להמתין עלינו מדוע  – הקהילה מנכבדי שהיה העשירים אחד של

אליו  ניגש שלום', ב 'עושה הפסיעות  שלש את יעקב  רבי פסע כאשר ויהי הש"ץ ,

על  בו לגעור והוסיף והעדה, הקהל כל לעיני לחיו על לו וסטר עזות העונה העשיר

רבי  אך רשע  באותו למחות רצו ביהמ"ד מתפללי הקודש, קהל כל את ש'הטריח'
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הפיוט  את  בנעימה ופתח ל'עמוד' שב  דבר אירע  שלא  וכמו אותם, השתיק  יעקב

המעשה, אותו לכל כלל התייחס לא התפילה גמר אחר אף מערב '. תחנונינו 'יעלה

שמע מה זמן לאחר לביתו. וחזר טוב' יום 'גוט בברכת  המתפללים את  בירך  אלא 

מעשירי  אחד לפניו עומד ומצא הדלת  את  פתח הבית, דלת  על דופק דהו שמאן

יעקב רבי אך  ברבים, היום זה שנחל הבזיונות  זכות את מאתו לקנות שביקש העיר

וסלחתי  מחלתי דיבור' כדי ב'תוך  כי סח'... אתה מה יודע  'איני בפשטות  השיב

ח"ו. בלב והקפדה טינה כל עליו לי אין חפצה, ובנפש שלם בלב בי שפגע  לעשיר

יזכה  וותרנותו שבשכר לו וגילו בחלומו, אלוקים מחזה יעקב רבי חזה ההוא בלילה

אהרן  רבי הרה"ק לו נולד השנה לתקופת בתורה, ישראל עיני שיאיר בן להוליד

בקדושתו. העולם את  שהאיר זי"ע  הגדול

מחלק והיה בביהמ"ד, כ'שמש' שימש יעקב שרבי זה, בסיפור יש נוסחא  עוד

כשחילק זו בשנה והנה הימים, באותם כנהוג המתפללים לכל התפילה לפני 'מחזורים'

יעקב ר' על היה הרם כבודו לפי כי פלוני עשיר החליט נדרי כל לפני המחזורים

ר' אל ניגש עזות ' יענה 'העשיר לפניו, שהקדימם אחרים כמה לפני מחזור לו לתת 

'מעשה  יעשה שיהודי יתכן כיצד שנאלמו הקהל כל לעיני בפניו... וסטרו יעקב

של  ל'מערבה' מיהר יעקב , ר' עשה מה – נדרי כל לפני האחרונים ברגעים לסטור'

כך כל לכעוס ליהודי גרמתי אם ואמר, התנור, לאחורי הארץ  על נתיישב ביהמ"ד

שיתירו  אנשים משלושה וביקש ונידוי נזיפה לקבל עלי הרי השמשות, בין בעיו"כ

הנידוי... לידתשתיקהלו על נתבשר הלילה ובאותו בשמים, גדול רעש עוררה זאת

זה קדוש ÂÚÂ„)בן ,˘‡ È¯Â‡Ó).

נוראים' ב 'ימים רבות שנים מזה המשמש שליט"א  קלעצקי ר"י הרה"ח לי סיפר

מהמתפללים  אחד והנה בארה"ב, המפורסמים המדרשות מבתי באחד תפילה כבעל

השלושים, לגיל הגיעו שכבר הי"ו מבניו לשניים הגונים זיווגים במציאת התקשה דשם

נעילה שבתפילת  הארון' 'פתיחת לקנות  נוהג היה כן „ËÈÓ·)על ÈÏÈÓ ÏÎÏ ‰ÏÂ‚ÒÎ ˙Ú„Â�‰)

תפילת כל במשך  הקודש הארון אצל בניו עם עומד והיה עליו, יושת  אשר סכום בכל

לתפילותיו, שמים שערי לפתוח קיווה ובכך תשע"ונעילה שנת פרצה בשלהי

ימכור  לא זו שבשנה החליט שהגבאי עד ביהכנ"ס, של לגבאי היהודי בין מחלוקת 

לקראת עשה, מה הארון', 'פתיחת את  פו"א  בשום תשע "ז לו השנה  אתראש מכר

איזה  יגיע  לא  שלעולם ידע  וכך  חבריו בין בצינעא  ויוה"כ  השנה ראש של העליות כל

פרץ נעילה של הש"ץ  חזרת תפילת החזן התחיל וכבר העת , בהגיע ליריבו, כיבוד

דנא מקדמת הורגל שהרי – הקשה פגיעתו על תמרורים בבכי לביהכנ "ס היהודי

עשרות מבין אחד שאפילו היתכן לבו מנהמת וזעק לא... ועתה זו בפתיחה להתכבד

על  ברחמיו התפלץ שלבו החזן ברבים, שנתבזה כבודי על מוחה איננו המתפללים
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àúéà'ïúð éáøã úåáà'á(ä äðùî ã"ô)

ïá ïðçåé éáø êìä úçà íòô
òùåäé éáø êìäî äéäå íéìùåøéá éàëæ

,áøç àåäù ùã÷îä úéá åàøå ,åéøçà
úéáä áøçù åðì éåà òùåäé éáø äðòð

åá ïéáéø÷î åéäùïéøôëîä úåðáø÷ä

מיד  העמידה... תפילת של באמצעה עמד שהרי בידו היה לא אך לפייסו רצה היהודי

עלה  הנפגע, של מגוריו מקום איה ובירר החזן מיהר הבדלה אחר יוהכ"פ במוצאי

התפילות שיתקבלו התפילה בעל של שתפקידו ודעת  טעם בטוב לו והסביר לביתו

ברחמים  ממנו מבקש הוא כן על כמסוכן, הענין כל נראה כזה ובמצב  ממעל בשמים

לגודל  למחול אבה לא  הלה אך  הקהילה, בני ולכל לגבאי ויסלח שימחול ותחנונים

דמי  על מוחה אינו מהם ואחד ביהמ"ד יושבי כל להם יושבים – קשה כי הפגיעה

ידידי  נא שמע  ה'חזן', לךו אמר תחנונים של שעתיים אחר כל... לעין כמים שנשפך 

– להבטיחך  מוכן הנני נושעת , לא  ועדיין 'פתיחה' שקנית רבות שנים לך הרי היקר,

נוראים  ימים לקראת שוב הנה בבואי הבאה בשנה הרי הקהילה, בני לכל תמחל אם

היהודי, הסכים כבר לזה בישראל... נאמנים בתים העמדת אחר בניך  שני יהיו כבר

להם... מחול להם... מחול להם... 'מחול ויאמר ויען

עם  דברתי בתמוז עשר שבעה ביום זו, בשנה שליט"א , החזן אותו לו מספר

הבעל"ט לשנה התפילה סדרי אודות  תשע "חהגבאי אותו ר "ה  אודות ושאלתיו ,

לך אומר זאת אך מדרשנו, בבית דורכות  רגליו אין הגבאי, לי אמר הנפגע , היהודי

על  המעביר של כוחו תבין מכאן בשעטומ"צ. בניו שני את  השיא האחרון שבחורף

הגדולה. ישועתו באה זה ובזכות להם, למחול בידו עלה רב בקושי שהרי – מידותיו

שליט"א  אויערבאך דוב אברהם רבי הגאון �Ú¯סיפר¯ÚÂÂ Ê"‡¯‚‰ Ô˙ÁÂ Ï"ˆÊ ‡"Ê˘¯‚‰ Ô·)

(Â"˙ ‰È¯·Ë „"·‡‚ Ï"ˆÊלסעודה דגים מנות  המחותנים הזמינו נישואיו שבשמחת ,‚‰�ÓÎ)

(ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡ ומיד תיכף למרחוק , נודף הרע  ריחם והיה התקלקלו הדגים למעשה אך  ,

את לשלם המחותן עם נדברתי הנה לו, ואמר האולם, בעל אל  החתן אבי חמק

המחותן  אליך יבוא שמא  חוששני כעת  אך במחצה, מחצה הנישואין הוצאות 

לפני  שהגשת כיוון הסעודה, הוצאות על חלקו את  לך  משלם שאינו בטענות 

אבקשך כן על המחלוקת , אש ותתלקח אדם, למאכל ראויים שאינם דגים המסובים

החל  דבריו את  האולם בעל שמע אך  ויהי חציו. את  אף לך אשלים ואני להחריש,

לשלך ... דומה בבקשה מחותנך  עמד ספורים רגעים לפני באמרו, ˘‡Ìלשחוק , Â�ÈÈ‰Â)

„¯Ù�· Ô˙ÂÁÓ ÏÎÓ Y 'ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙' ‰„ÂÚÒ ‰˙Â‡ ÏÚ Ï·˜Ó ‰È‰ 'ÌÈÓ˘ ‡¯È' ÌÏÂ‡‰ ÏÚ· ‰È‰ ‡Ï

(‰„ÂÚÒ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÂÏ˘˙,הקודמים בדורות  מעלה אנשי הנהגת  הייתה האיך נראה ומכאן .

מדנים. לעורר שלא  ובלבד הדין משורת  לפנים תדיר לנהוג נעשה, וכן נראה ומהם
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åðì ïéà äúòå ,ìàøùé ìù íäéúåðååò
øôëì ïáø÷,éðá ,ïðçåé éáø åì øîà ,
êì òøé ìàúøçà äøôë åðì ùé

úåìéîâ' äæ ,äæéàå Y äúåîë àéäù
'íéãñçøîàðù ,(å å òùåä)ãñç éë'

.'çáæ àìå éúöôç

äãéîåäùøôä óåñá ,äáåøî äáåè
éðá úà ÷æéç åðáø äùîù áåúë

íäì øîàå ìàøùé'ä éë ,íåàøéú àì

íëì íçìðä àåä íëé÷åìàãéîå ,
''ä ìà ïðçúàå' úùøô úìçúî åéøçàì
ñðëéì äëæéù ììôúä åðáø äùîù -

'íéøåèä ìòá' áúëå ,é"àì'øô ùéø)

(ïðçúàåøîà åðéáø äùîùúà éú÷æç
éìò íçøé éìåà ìàøùéîîîîêì éøä ,

äùîù ,åäòø úà ÷æçîä ìù åúåáéùç
åæ úåëæ åì ãåîòúù éåàøù ïòè åðéáø
ìëåéù 'äáéøî éî' ìù äøéæâä úà ìèáì

é"àì ñðëéäìàîàîàîàî.

על מ. חובה הזה שכהיום זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק אמר מדרשותיו באחד כי ידוע 

שמע הבימה מן שירד בשעה יכולתו. כפי – ישראל בני לבות את לחזק  אחד כל

ליבות את לחזק  חיים' ה'חפץ של כוחו גדול אכן, ביניהם, מדברים מהנמצאים כמה

גדול  לשר משל חיים' ה'חפץ להם אמר זו. בדרגה איניש בר כל לא  אך  ישראל בני

לצורך  חיים מים לפניו שיביאו ועבדיו משריו לפניו שביקש הביאו מיד שתייתו,

– בהם עלתה השר וחמת  המים. את ולזכך לנקות שהספיקו טרם מים המשרתים

למחרת דיים. וזכים צלולים שאינם מים כמוני נכבד שר לפני להביא תעיזו הכיצד

מים  להביא שיחושו עבדיו אל וצעק  השר, של בארמונו גדולה שריפה פרצה היום

כיאה  המים את  ולזכך  לנקות שפנו מכיוון – התמהמהו הם אך השריפה, את  לכבות 

לא כבר המים את  והביאו מלאכתם את  גמרו שכאשר פשיטא כמוהו... נכבד לשר

השר. של רכושו כל את כמעט שרפו כבר האש לשונות  שכן במים, צורך  כל היה

מים  על ממתינים הבוערת  אש לכיבוי וכי שוטים, להם, ואמר השר עליהם שאג

– וצלולים עודזכים לכלות זמן לאש  נותן מיותר  רגע  וכל  במחנה  בוערת  אש הרי

טובה , ÌÎÎÊÏ)חלקה ˘È ‰È˙˘Ï ˜¯Â).

האש' 'בערה כשלא  עברו, בימים לדידן, בזה כיוצא - חיים' ה'חפץ  להם אמר

לחזק היכולת  היתה ולכן ומזוקקים, מנופים להיות החיזוק דברי הוצרכו במחנה,

ויתום, עני דור בדורנו אבל מעשה, ואנשי צדיקים ביד רק  בוערתאחרים כש'אש '

כל  על קדוש ' 'חוב  ברוחם, יהודים ועוד עוד  נופלים  ויום יום וכל  ישראל, במחנה

בנפשם יפלו  לבל ולחזקם לקום באפו , חיים שנשמת דיבורים מי לדבר לא וכ"ש .

בב "א . הגאולה את יקרב ובזה המכאיבים,

זי"עמא. חיים' ה'חפץ  הגה"ק  Ê"Ù)כתב ·"Á ,ÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘) יערכו אם נתבונן, הבה ,
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מחורבן מקורן  הצרות כל  - הבית משחרב
ה' אל להתקרב  אותנו  לעורר הבית 

,äðäøôëì éãëá äéä úéáä ïáøåç
àúéàãëå ,ìàøùé ìù íäéúåðååò

ì"æçá(íù é"ùøá àáåäå ,éãå÷ô 'øô àîåçðú)

÷åñôä ìò(àë çì úåîù)éãå÷ô äìà'
'ïëùî' øîàðå ,'úåãòä ïëùî ïëùîä
éðùá ïëùîúðù ùã÷îì æîø íéîòô 'á

ìàøùé ìù íäéúåðååò ìò ïéðáøåçáîáîáîáî,
äîá åðì ïéà úéáä áøçù äúò êà
íéøåñééå úåøö ò"ì åðéìò íéàá øôëúäì

'áàá äòùú'á úéáä ïáøåçù àöîð -
àåáì úåùâøúîä úåøöä ìë øå÷î àåä
ìò ïðåàúäì åðì ùé ïë ìòå ,íìåòì
'øôåñ íúç'ä áúëù åîëå ,úéáä ïáøåç
(æù åîò ,'éîøé ä"ã ,è"ð÷ú áà 'æì ùåøã)

øáëå'äøåîà åðúìéîøåãå øåã ìëáù
åìéàë åîöò úà úåàøì íãà áééç

íéìùåøéî àöé'âîâîâîâî.

íðîàúòãì åðéìòä"á÷ä õôç àì éë
úåøöä ìë úéìëúå ,åðá úåëäì
,ù"áúé åéìà áø÷úäì åðúåà øøåòì Y

‰˙¯Ó‰)'דינער' ˙·ÈÒÓ) איש שכל ספק כל ללא אזי השלישי' המקדש בית  'בנין לרגל

אם  ואמר, חיים' ה'חפץ הוסיף זו, גדולה מטרה עבור באהבה ביתו הון כל את יתן

אומר הנביא  הרי בצדקהכן, קיום ושביה  ידי על נבנה השלישי הבית  שבנין והיינו –

פרוטה  כל כי מגעת, שידו כמה עד אחד כל בצדקה להרבות עלינו צדקה, מצוות

נחשבת  השלישי.כתרומהלצדקה הבית  בנין עבור

לו  שאין מי יעשה דמה כפשוטו, מעות לנתינת רק הכוונה שאין ייאמר, ולדידן

טובה  במילה זה את זה ישראל בני שיחזקו - הפה לנדיבות  הכוונה אלא  מעות ,

נדיבה. ורוח

כבוד  מלאה אחת  כף לחיותו נזקק  בחור שכל זי"ע , איש' ה'חזון הגה"ק  אמר וכך

על נביט ומדוע ויום. יום עולה הנזקק בכל הדבר כשאין מחסורו, די לו נעניק ולא

פרוטה. שווה אפילו לנו

שכל מב. המרובים, לנושים לשלם בידו היה ולא  לרוב  חובות  לו שהיו לאחד וכמשל

ממנו  שיקחו ידי על החובות  את  לגבות ניתן עדיין דירה' 'בית חוב לבעל שיש זמן

נמכר  כבר אם אכן החובות , את יפרעו בעדה שיקבלו ובממון וימכרוה, דירתו את 

אותו  ומכים עליו מאיימים ואזי להם, המגיע  את לגבות  ממה להם אין שוב  הרי ביתו

עבור  משכון הבית היה קיים ביהמ"ק  שהיה זמן כל זה דרך  ועל חובותיו. שישלם עד

שישוב עד ורעות רבות צרות  משלח הקב"ה והנמהר, המר בגלות  אך העוונות , חובות 

חובותיו... ויפרע  בתשובה האדם

במדרשמג. דאיתא הא  מבואר זה פי Î„)על ‡ ¯"ÎÈ‡) הפסוק ·)על ‡ ‰ÎÈ‡) תבכה בכה

בן  לה והיה גמליאל, רבן של בשכונתו שהיתה אחת באשה מעשה בלילה,
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éôë 'ä úà ãåáòì áì ìò íéùð íàå
òâô ìëî ìöðð åðçåîå åðçåëãîãîãîãî.

éëéðá ìù í÷åçéøá 'äì õôç ïéà
ïåùìëå ,äáøãà ,åéìòî ìàøùé

קולהתש  את  שומע  גמליאל רבן והיה בלילה, עליו בוכה והיתה ומת והיהחורת

עיניו ריסי שנשרו  עד  עמה  בוכה  והיה המקדש  בית חורבן צריךנזכר ולכאורה ,

בנה. שמת בצערה בהשתתפות  הבכיה תחת  המקדש בית על הבכיה ענין מה ביאור,

המקדש, בית  מחורבן הוא  ומקורן הצרות כל ששורש והבין ידע גמליאל רבן אלא ,

הוא שהוא הבית בחורבן נזכר הפרטי צערה על בוכה קולה את שמע  כאשר כן על

הבן. למיתת הגורם

לדרוש מד. האב  פנה חלה, היחיד שבנו לאב  משלו, את  מדובנא  המגיד נשא  וכך

את מאד לשמור יש כזה  במצב  – אחד פה לו אמרו וכולם מומחים, ברופאים

תרדימה  עליו תיפול שמא  היא  גדולה סכנה שכן אחד, רגע  אפילו ישן שלא הבן

הבן  של למראשותיו אשר הכר את  נטל דבריהם את האב  כשמוע רח"ל, עולמית 

שנרדם  וכמעט כר, ללא  אף לשכב  הבן הורגל מה זמן כעבור לישון, יוכל שלא בכדי

אך לישן, הבן ביד יהא  לא וודאי שכך  בחשבו המיטה את האב נטל מיד בשינה,

אלא האב  ביד ברירה היה שלא עד הארץ, על לשכב  והחל הבן הורגל לזה אף

שהכהו  עד הבן הורגל לזה גם אך הכאב, מחמת  להירדם יוכל שלא בכדי להכותו

בשינה  ישקע לבל בן, של לטובתו הוא מטרתו כשכל - ונאמנות גדולות מכות האב 

לגמרי.... הזה העולם בשינת ישקעו שלא בכדי בניו את מייסר הקב"ה כך ויסתכן.

אזי  הייסורים ותכלית  מהות  את מבינים אינם ח"ו ואם אליו, לשוב יתעוררו אלא 

שלם, בלבב אליו שנתעורר עד ומשונות  שונות  מכות  להביא להוסיף כביכול מחויב

ואנחה. יגון ונס הייסורים, ייפסקו מיד נתעורר כאשר אמנם

מבאבוב מהר"ש ארוכה (‰˘�È)הרה"ק  לדרך  בנו עם שיצא לאב  משלו נשא  זי"ע

האבן  תפגע רגע  כמעט ועוד ההר, מראש סלע  שניתק  האב  מבחין והנה ההרים, בין

מוטב באמרו – באמצע  עצמו והעמיד האב  קפץ  כן על רח"ל, תחתיה ותמחצנו בבנו

לבניו. אהבתו מרוב ואבנים עצים על חמתו שפך הקב"ה כך  בבני. ולא בי הסלע  יכנס

החסד' 'מידת על רומז אריה שהנה אריה, אב מזל לדבר ·ÌÈ¯ÙÒ)ורמז ¯‡Â·ÓÎ) וזהו

שה  אריה' אב בהסתר,כארי נוהגאב'מזל היה שהחסד אלא וברחמים, בחסד –

זי"ע  לוי' ה'קדושת הרה"ק  שכתב „·)וכמו הפסוק („"‰ את È)לפרש ‚ ‰ÎÈ‡)אורב 'דב 

אך אורב , כדב  החורבן בעת הקב"ה נראה היה חוץ  שכלפי במסתרים' ארי לי הוא

מבחי'במסתרים הנהגתו הייתה הבורא  הנהגת  בפנימיות הייתה ארי - שהמטרה ,

ורחמים חסד של אחת .(ÈÈÚ"˘)מקשה

בכדי  – מעמו מסתתר היה בנו את  אהבתו שמחמת לאב  להמשיל אמרו וכבר
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åäéìà éáã àðúä(à"ìô ,àáø)éðà ãéòî
áùåé ä"á÷äù ,õøàå íéîù éìò
äîî øúåé ìàøùéì ïäì äôöîå
éãë ,äáåùú åùòéù åðáì áàä äôöîù

ùã÷îä úéá íäì äðáéå íúåà ìàâéù
íìåòì áøçé àìùàìîì àìà åðì ïéà .

àøåáì ìåëéáë ùéù úå÷÷åúùää úà
äðáé Y åéìà åáø÷úéù åéðá ìò íìåò

הטמין  - הבן מצאו וכאשר לזה. זה אהבתם תתגדל וכך  וימצאנו, אחריו יחפש שהבן

הבן  לפני גלויים שהיו עד זה אחר בזה הדבר נשנה וכך  בבית, אחר במקום עצמו

רואה  והנה עיר, של לרחובה הבן את לזרוק האב  הוכרח האב, של המסתורים כל

עזבתני  למה אבי אבי ויזעק יבכה מיד כסיל, הבן אם אזי, לקראתו, מהלך אריה הבן

לתוך אביו זרקו לא שוודאי יבין ונבון חכם הבן אם אבל דורס, ארי בידי והפקרתני

מרוב ארי, עור עצמו על לבש עצמו שהאב וודאי, אלא  נפשות, בסכנת האריות גוב

אחריו. הבן שיחפש תשוקתו

זי"ע  מגדים' ה'נועם הרה"ק ·‡)כתב  '¯Ù) העם 'אשרי הפסוק את הסמיכו בזוה"ק 

המלך לארמון להכנס שזכה למי במשל וביאר פרעה', אל 'בא  לפסוק  תרועה' יודעי

כותלי  שעל הציורים על מביט הלה היה עמו דיבר שהמלך  בשעה והנה עמו, לדבר

את ולשמוע המלך  זיו בנועם להביט תחת – דשם המפוארות המנורות ועל הארמון

במקלו  מכה החל אליו, דובר הוא  אשר את  שומע  הלה שאין המלך  כראות דברו.

כי  יודע החכם אך  המלך, מכות  מפחד מיד יברח שוטה הלה אם והנה, ראשו, על

– עמואדרבה לדבר  ברצונו שעלה  מאחר רק אלא  מכהו  המלך  'אשרי אין וזהו .

מלשון תרועה תרועה' יודעי רערעההעם דבר אותם כשקורה אתיודעים– הם

לפניהם. ÂÊ‰"˜)אשר È¯·„ ˙‡ ¯‡È·˘ ‰Ó ˘"ÈÈÚÂ).

שבני  ראה ביתו אל להיכנס וברצונו ליל, באישון לביתו שהגיע לאב דומה והדבר

יצועם, על עלו כבר הבית בני כל כי להכנס לו אפשר ואי הדלת, את  נעלו הבית 

הם  – מאמציו כל היו לריק  ו... גדול, ובקול רבות פעמים הדלת על האב  הקיש

ארוך ברזל מוט הבית לתוך  האב  הכניס ברירה בלית  העריבה, בשנתם ממשיכים

להכנס  ויוכל הבית  שערי את  לו שיפתחו לעוררם – בניו ראש על בו לדפוק  והחל

הבינו  ולא  הם, אף ובכו התעוררו שכולם עד לבכות והחל הבן נבהל עמם. להיות

יבינו  חכמו לו אך מברזל, במקל אותם ומכה לבית מחוץ דהוא  מאן עומד מדוע

לו  שיפתחו רצונו כל אשר אוהבם, אביהם אלא רע  אדם המכה אין כי וישכילו,

שנאמר וזהו חדא... בצוותא  עמם להיות לבית  להכנס ויוכל „)השערים, ‰ ˘"‰˘)

לפעמים  אך  אלינו, להתקרב  רוצה שהקב"ה עליו' המו ומעי החור מן ידו שלח 'דודי

אליו. שנתעורר עד רח"ל החור מן ידו להשליך  אלא בידו אין
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àäéå ,íìåòì áøçéé àìå åðùã÷î úéá
éãò ïéðáá àîéé÷ ìù øù÷ ùãçî øù÷ä

.à"áá ãò

ìòååðà úéáä ïáøåç ìò úåìáàä éãé
úå÷áãäå øù÷ä úà íéëéùîî

íéîìåòä ìë àøåáìøîàù åîëå ,
ò"éæ 'øôåñ íúçä'ä ÷"äøäáà 'æì ùåøã)

(è"ö÷ú÷åñôä ìò(á æî÷ íéìéäú)äðåá'
,'ñðëé ìàøùé éçãð 'ä íéìùåøé
'äðåá' øîàð òåãî øåàéá êéøö äøåàëìù
ìò ,àìà .ãéúòá 'äðáé' àìå äååä ïåùìá

ì"æç åøîàù éô(åøúé àúìéëî)íúàùë
åðéðáì íéðåî íúà íéëåæíúà éàùëå ,

÷îåòå ,åðáøåçì íéðåî íúà íéëåæ
åøîàù äî íã÷äá àåä äðååëä.ì ä"ø)

(ãåòå ,ö"ì ä"ã é"ùøáùã÷îä úéáù

Y íéîùä ïî éåðá ãøé éùéìùäàåä éîå
åäæ ,äðáð äéäé äîáå Y åúåà äðåáä
ïåéö éìéáà ìù øòöäå äéëáä éãé ìò
äæá ,äðù ìëáå ,åðáøåç ìò íéìáàúîä
ìò úåëáì íéöá÷úî ìàøùé éðáù
,åðéðáá íéôéñåî íä éøä åðáøåç
úéáä äèîì ãøé ïéðáä äæ øîâåéùëå

ììëåùîå éåðá'äîäîäîäîåðà äðäå ...íé÷ñåò
äðù éôìà 'áë äæ åðéðááøôñîëå Y

ïë Y åðáøåç ìò ïéìáàúî åðàù íéðùä
äðáð àåäù íéðùä øôñîãôñää éë

ïéðáä úåîöò àåä ïáøåçä ìò éëáäå.
éë ,äååä ïåùìá 'äðåá' øîàð ïëìå

êìåä ä"á÷ääðåáåúà úò ìëá
éãé ìò íéìùåøéìàøùé éçãðù

íéñðëúîìò úåëáìå ïðå÷ì ãçàë
äæä øîä úåìâä úåëéøàåîåîåîåî.

הטהור,מה. שולחנו לעריכת  מלהיכנס זי"ע  מטאלנא  דוד רבי הרה"ק נתאחר פעם

דוד  בן משיח אצלי היה עתה הנה לחסידיו, הסביר השולחן אצל ישיבתו בעת

מגלותם  ישראל בני את כבר ויגאל עתה זה יתגלה האם בפיו ושאלתו הצדק, גואל

אל  לבא  הצריכות רבות  נשמות עוד שיש מאחר יתמהמה שעוד שעדיף או המרה,

שלדעתי  לו, ועניתי עולמית, עצמם לתקן בידם יהא לא הגואל ביאת  ולאחר תיקונם,

כל  שיתוקנו עד להתגלות  שימתין עדיף ולכן הנשמות, אלו על לרחם יש אכן

בליעל  בני כמה אותם בגלל 'וכי - מהעומדים אחד נענה תיקון. הצריכות  הנשמות 

לו, ואמר הרה"ק לעומתו הפטיר לסבול', צריכים אנו תיקונם אל הגיעו לא  שעדיין

יאמר  מי כי זו... עובדא  בשמעו בעצמו יתבונן אחד כל מאלה'... אחד הוא  אתה 'הן

הזה. הגדול הסער מי בשל יודע ומי לבבי, זיכיתי

זי"ע מו. מטשארטקוב ישראל רבי הרה"ק  ביאר זה ˙¯Ò"‡)בדרך Ô�Á˙‡Â Ï‡¯˘È ÈÊ�‚)

בגמרא  דאיתא Î„:)הא  ˙ÂÎÓ)מבית יוצא  שועל ראו הבית להר שהגיעו כיון

אמר  מצחק, אתה מה מפני לו אמרו מצחק . ור"ע  בוכין הן התחילו הקדשים קדשי

בו שכתוב  מקום לו אמרו בוכים, אתם מה מפני �‡)להם ‡ ¯·„Ó·)הקרב 'והזר
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íòèîåä"ìùä áúë äæ'ô úéðòú 'ñî)

(âì úåà ,äãåáòä ïéðòî ,äåöî øð

úáùá úåìéáà ïéàù íòèä øàáì'ééò)

(à à"ð÷ú ç"åàúåìáàä øåîàëù íåùî ,
úéá ïéðá ïéàå ,úéáä ïéðá àéä àéä

.úáù äçåã ùã÷îä

בעצמו  מכיר איש כל – ומכירי ביודעי
לתקן עליו מה  היטב 

àúéààøîâá(:äô î"á)÷åñôä ìò
(àé è äéîøé)äãáà äî ìò'

,åäåùøéô àìå íéîëç åøîà - 'õøàä
åùøéôù ãò ,åäåùøéô àìå íéàéáð åøîà

øîàðù ,åîöòá ä"á÷ä(áé íù)øîàéå'
éúúð øùà éúøåú úà íáæò ìò 'ä
íéîëçä íà ,øåàéá êéøöå .'íäéðôì

éðá åùðòð äî ìò åòãé àì íéàéáðäå
ë"à ,úåìâäå ÷"îäéá ïáøåçá ìàøùé
éøä ,ìàøùé éðá ìò ùé äðòè äî
íéòãåé íðéà íîöò íä íâù àåä å"÷
øåàéá àìà .õøàä äãáà äî ìò

,øáãäòãé úåáø íéîòô ,ïëà éë
áåè øúåé óà åîöò éòâðá íãàä

íéîëçäå íéàéáðäîïå÷éúä ïéðò éë ,
äî éôì ãçàå ãçà ìë ìöà êééù
íéøáãä úà òãåé ãçà ìëå ...àåäù
,øôùìå ï÷úì êéøö åîöò àåäù áìáù
íéàéáðì ,íéîëçì åìàù' åøîàù åäæå
íãàä ãéá ùé ë"éôòàå 'åäåùøéô àìå
,ï÷úì åéìò äî áèéä úòãì åîöò
ãáìá åðå÷ì íãà ïéáù íéøáã àåäå

(ì"öæ êù î"îà éáø ïåàâä)æîæîæîæî.

עכשיו  מצחק... אני לכך להן אמר נבכה, ולא  בו הלכו שועלים ועכשיו יומת'

צריך ולכאורה מתקיימת . זכריה של שנבואתו בידוע אוריה של נבואתו שנתקיימה

תתקיים, זכריה של נבואתו שגם שבטח מפני מצחק  היה עקיבא  רבי שהרי ביאור

שאמר מהו כן מצחק ואם אני חבריו.לכך של בבכייתן תלויה ששמחתו שנראה ,

שאכן, ביאורו, מצחק אלא  אני בוכים אתם  שעדיין מפני – שמחתו לכך  שכל ,

הבית שעומד וראיה סימן גופא וזה החורבן, על מתאבלים שהם שראה מתוך  באה

וירושלים. ציון בבנין להבנות 

בעל  ולא הקדשים קדשי מבית  'שועל' דווקא יצא מדוע  לשבח טעם שדרשו יש

שבחיות הפקח הוא השועל שכן אחר, Ò‡:)חי ˙ÂÎ¯·) המתחכמים ה'פקחים' ידי ועל

הקדשים... קודש בבית  חורבן  נגרם בדעתם

חיים מז. יוסף רבי הגה"צ את  ז"ל וולך  ד"ר המפורסם החרדי הרופא שאל פעם

חז"ל  דברי לו שיבאר ממנו וביקש ת "ו, דישראל דארעא מרא זצוק"ל זאנענפעלד

(.·Ù ÔÈ˘Â„È˜)אין הגרי"ח לו השיב  לגיהנם', שברופאים פירושו'טוב  היודע  בעולם  איש

פירושה ... את  מר שידע  כמו  מאמר  התשובה,של לך  להסביר צורך  כל שאין כלומר
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מדעתך ... מבין אתה רק  ÂÈ˙¯כי ıÓ‡˙‰Ï ¯˘Ù‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÂÓˆÚ· Ú„ÂÈ ‡ÙÂ¯‰ ÂÓÎ ÈÓ ÈÎ)

(·"ÂÈÎÂ ,Ì„‡‰ ÈÈÁ ÏÈˆ‰Ï ‰‡ÂÙ¯‰ È¯„‚Ï ÏÚÓ ˙‡ˆÏÂ.

שהוא אברך  כותב  בו תשע "ג, אדר בחודש בידי שנתקבל מכתב  תוכן לפניכם הרי

האברך אבינו', אברהם של ל'בריתו למזל"ט לו שנולד בנו הכנסת לפני ימים ג' עומד

לעולם  ערירים יישארו וב"ב הוא  כי נראה היה כי עליו עבר אשר כל את  מגולל

ל'מכשיר' ונפשה לבה בכל קשורה הייתה ביתו בני והנה, זש"ק . �ÂמבליÈ‡˘ '‡ÏÙ)

(¯˘Î הכלי להשליך לפעם מפעם שנתעוררה ואף ישראל, גדולי כל ע"י שנאסר

הצליחה  שלא כ"ש כך, על לחשוב אפילו לה היה קשה מאד מה מ"מ מביתם,

הרה"ק בדברי נזכרו הרופאים, תשובת כששמעו העת בזו אך בפועל. כן לעשות 

דפירקא' Î„)ה'אגרא  ˙Â‡)מיכל יחיאל מה"ר המגיד הרה"ק  אמר [מזלאטשוב]וז"ל.

אינוזצלה"ה, בטבע  הוא אם  דהיינו כטבע , שלא  ענין לפעול  האדם כשיצטרך 

הטבע מן למעלה  ויפעול  כטבע  שלא  גדולה  מצוה יעשה  החליטה מוליד , ע "כ .

ותשבר  בידה רומח ותקח הקליפה. את  ולהכניע  לשבר כטבע, שלא  – כח באמיץ

לפלא . ויהי בכורם, בנם את ההורים חבקו חדשים עשרה  כעבור ואכן... המכשיר. את 

בביטול  דווקא לאו כי זה, ממעשה למדתי מכתבו, את האברך  ומסיים

�Ë)האינטערנעט¯Ë�È‡),האדם אינטערנעט...יוושע  לו שאין מי יעשה  מה אלאכי

ממנו הנדרש את היטב  יודע אדם גלויים כל שאינם ומכאובו בנגעו איש איש –

שתאמר  בעולם לבריה אפשר ואי קונו, לבין בינו – ובעצמו בכבודו לאדם אלא 

– ו'קבלות ' 'סגולות' לחפש העולם ומדרך יפעל, ומה יעשה מה אשרלו את אבל

עצמם על לקבל להם יקשה  לתקן עליהם זאת כי לבבם  בעמקי אמנם,ידעו ,

הנדרש את  יתקן ישועותממנוכאשר מיני לכל יזכה הטבע , מדרך  למעלה -

מהטבע ... למעלה

הקב"ה לפני הרשע  בלעם בדברי מצינו È)הנה ·Î ¯·„Ó· È"˘¯) שאיני פי על 'אף

ללמדנו  התורה רצתה מה תמוהים והדברים המלכים', בעיני אני חשוב בעיניך , חשוב

יודע איש כל כי ופרישא, חסידא  ירושלים בני מחשובי אחד בשם ושמעתי בזה,

היטב היטב  יודע  שהאדם הרבה ופעמים מידותיו, ואת עצמו את היטב  היטב  ומכיר

עד  גדולה לישועה נצרך  הוא  ואדרבה שמיא , כלפי  כראוי חובתו ממלא איננו כי

שחבריו בידיעתו בלבו מצפוני את  ומשתיק  עצמו את מרגיע  הוא  אבל, �Ìמאד,È‡˘)

(Â·Ï È�ÂÙˆ· ÌÈ‡È˜·,לנו גילו לזה אותו... מכבדים בביהכנ"ס או בבית אותו, מחשיבים

חשוב איני שבעיניך  מחשבה מתוך  עצמו את  האדם שירגיע - דא  כגון שמחשבות 

באות . הם הרשע בלעם מבית אני... חשוב המלכים בעיני אבל
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ביום  ה ' אל קרבתנו  – מועד עלי קרא 
עבודת  מתוך הזה ביום לרצותו ועלינו זה,

בשמחה ה '

áúëñ"úçá(æ"ù ãåîò ,ñ"÷ú áà 'æ ùåøã),
ïéàå ,åîå÷îá äååãçå æåò éë
íåé íðîà ,úåáöò êåúî äøåù äðéëùä

áéúëãë øî íåé àø÷ð áàá äòùú'éòùé)

(áé áëàåää íåéá íé÷åìà 'ä àø÷éå'
ïåëðå áåè ïëìå ,'äçø÷ìå ãôñîìå éëáì
ãåôñìå úåëáì íéëåáðä ùôð éøî ìëì
ìòîî íéîùá åðé÷åìà øùà åììä íéîéá

ãôñäå éëá äùåòçîçîçîçî,äìåò æà éë
(ïáøåçä ìò ìáàúîä)äåáâ ìòî äåáâ ãò,

,éæç äéìæî éæç àì åäéàã â"òàåòîåùå
äëåá åîù êøáúé äìòî ìù åìå÷

åãâðëúåìâ úåøö ìëá 'êì øöá' åäæå ,
íéøáãä ìë êåàöîå' ,äæä øîäå òøä
áàá 'è àåäù íéîé ìù ïúéøçàá 'äìàä
'ä ãò úáùå' æàå ,êåøøåòéå êåàöîé æà

'êé÷åìà'ä ãò êúåéëá äìòéùíòèäå ,
æà àåä éë ,ïë íâ 'åìå÷á úòîùå' æà éë

.çðâ éçåðâ äìòîì íâ

øôñáåùãå÷ òøæä"ã íéøáã 'øô)

(â ùøãîáúåðé÷á äðäù ,áúë
øîàð(à à äëéà),'ããá äáùé äëéà'

'äkià' ïåùìî àåä 'äëéà' úáéú ùåøéôå¥¨©¤¨
ìë êùî åðéìò ìàåù êøáúé ìåëéáëù'
ãò åðçðà äôéàå ,äéà åðéúåìâ éîé

øîàðù åîë åðúåà àöîéù(é è òùåä)

בכל מח. נהגו בפרעשבורג, זי"ע סופר' ה'חתם הרה"ק של הרמה שבישיבתו מסופר

במג"א כמובא  חצות  תיקון לערוך  היום חצות עת בהגיע המצרים בין מימי יום

(‰"Ó ‡"�˜˙ 'ÈÒ) היום חצות אחר ההם בימים שיתאבל כתב  האר"י 'ובכוונות  וז"ל.

שעה' חצי כמו ˜‰ÂÏÈ˙)ויבכה ‰·¯‰· ÌÂÈ‰ ÌˆÚ „Ú È‚È‰� ÍÎÂ)הגה"ק שימש ציבור כשליח ,

ששמם, ציון הר על בכה רבה ובכיה מעם, מורם איש שהיה זי"ע  סופר פישל רבי

לספסלי  מבינות פישל רבי נעדר חדא יומא  ויללה, בבכי אחריו געו הקהל שכל עד

התיבה  לפני לגשת שיואיל לימים צעיר אחד נער במקומו ושלחו מדרשא , דבי

בסלסולים  בגרונו הנעים ואף התיקון, את 'אמר' נער אותו חצות , תיקון באמירת

חצות, התיקון אמירת  שתמה ולאחר ויו"ט, שבת  בתפילת עתה זה הוא  עומד משל

חלילה... ש"ץ  מכת  אינו אם אחריו בדיקה צריך  זה נער ואמר, סופר החת "ם נענה

עיר  חורבן על והקינות  התפילות את מפיו להוציא  שמים ירא אדם יוכל האיך  כי

נוגע זה אין כאילו נפש, ושאט שאננות בכזו תחתיה, שאול עד המושפלת  האלוקים

כתנים  דמעות  ולהזיל לקונן צריך  כמה עד ללמדנו זה בעובדא יש והרבה עצמו, לו

אלוקינו. בית שריפת על

טובים לבנים זוכה הבית חורבן על אלו בימים שהבוכה אמר �„ÔÂÊÏהחת"סÓ ·"¯‚‰)

(˙ÂÈÓÓÂ˜ „"·‡‚.



ðבאב תשעה – דברים – הפרשה באר

,'ìàøùé éúàöî'åðúåà àöîéùëå
éãé ìò - åðúéà çîùé ìåëéáë
åúåà íéù÷áî åðà àñéâ êãéàìù
åãåáë íå÷î äéà ïéìàåù åðàå úåìâá

...åöéøòäìë"òèîèîèîèî.

èáäíéòéâî íéøáãä ïëéä ãò ,äàøå
åúåàá ìåëéáë åðà äæä íåéá éë
ïë íâ àéäù Y äðéëùä ìù áöî
äðéëùäå ìàøùé úåìâ ìò äëåá,
íåéë ùîî 'ä ìà åðúáø÷ àìéîîå

ìà äìåãâ äáø÷ ïîæ àåäù ,ãòåî
éøîà'ä áúëù äî ïáåé äæ éôìå ,ä"á÷ä

'ñçðôìåëéáë íãàä àöîð æàù
ïë ìòå àöîð ä"á÷äù íå÷î åúåàá

äöåøù äî ìåòôì ìåëéðððð.

àúéàò"éæ 'ìàøùé úãåáò'á(à â úåáà)

íéðáà øæéôù ãçàì ìùîë
è÷ìì åðáì äååéöå ,äôùàä êåúá úåáåè
éàãåå éøä ,úôåðéèä ïî íúå÷ðìå íúåà
áàä úååöî íåé÷á ïáä ìù åøëù ìãâéù

לעיניו,מט . ואמו אביו את  והורגים שפילים מרצחים שבאו איך שראה יקיר לבן משל

כי  ביודעו אחריהם ומחפש תר אינו ומ"מ רבים ימים ואבל בצער שרוי הבן הרי

בעיניו... לראותם יזכה לא עפר ישיני וירננו יקיצו שלא  עוד וכל עולמם לבית  הלכו

כולו  העולם כל את הבן יהפוך בשבי, והאם האב את לקח שפל רשע אם אבל

נפשו, שאהבה את שימצא  עד ישקוט ולא  ינוח לא ואמו, אביו אחר בחיפושיו

- אביו לפני ושאלתו בזעקתו נפשו וישפוך מאד עד הבן יתרגש שימצאם ובשעה

אחריך ... תמיד חפשתי אני גם – לו אומר והאב  אחריך, חפשתי – 'איכה'

זי"ענ. מקאריץ פנחס רבי הרה"ק  ˘Á"Ú)כתב  ˙Â‡ 'ÒÁ�Ù È¯Ó‡') בתשעה 'שהשחוק  ,

כן  שאין מה נשמר, הוא  אזי המלך  במקום כשאדם כי נפשות , סכנת  הוא  באב

וכו'. הארץ ' על יושבת  כביכול השכינה הזה וביום שמירה בלא הוא משם כשנתרחק

והעולמות המלאכים כל שם שורה, שהשי"ת 'במקום ש"פ, באות כתב  האלו וכדברים

מיללת  השכינה כביכול זה שביום וכיון הזהוהממונים', במקום  כן גם כשהאדם 'לכך

מעולה בשמירה נשמר  לפעול הוא יכולין הארץ , על כשיושבין באב  בתשעה ולכך  ...

שם כתב  עוד שצריכים'. מה בתפילה השי"ת  ˘Ù"‡)אצל ˙Â‡)לאדם יחסר  שאם

בעת באב  בתשעה  זה  על  מהשי"ת  ולבקש להתפלל היא טוב  עת  דבר, איזה

הארץ' על  .שיושבין

שביארו ‰È"„)יש Â·¯ Ì˘· ¯ÚËÙÈ‚ ÈÎ„¯Ó ÔÂ‡‚‰Ï ,·Ò˘ ·-‡ ‰�ÂÓ‡ È˜¯Ù)את זה לפי

ÂË)הפסוק ‡ ‰ÎÈ‡)בא שביו"ט – 'וועד' מלשון פירושו ש'מועד' מועד', עלי 'קרא 

הקב"ה  באב  בתשעה ואף רבה, כי באהבתו ישראל עמו עם יחדיו להתוועד הקב "ה

הארץ על יושבים שהם היאך בראותו לבניו לו יש גדולה אהבה כי – עמנו מתוועד

בגלותא . שכינתא ועל מאיתנו ריחוקו את  מרה ומבכים
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äù÷ éøäù ,íéøçà íééååéöáî øúåé ,äæá
...úôåðéèä êåúî è÷ìì Y äëàìîä åéìò
ïéá åðééäã ,íéìôù íäù äðùá íéîé ùé
úåìòäì íãàä ãéá æàù ,íéøöîä

...øúåéáàá 'èá ï÷úì íãà ìëåéù äîå
ï÷úì ìåëé åðéà ,úåìôùá àåäù

äøåú úçîùá.

éìåàåìù íøëùá éàî÷ åâéìôä ïëì
äëåæù ,íéìùåøé ìò íéìáàúîä
úåáø åðàöî äðäëå ,äúçîùá äàåøå

é'âàìàô íééç éáø ÷"äøä .íéøôñáøôñá)

(åñ úåà áà ùãåç 'éç ìëì ãòåî'íùá àéáî
'çáæîä úøåè÷' øôñïáøåç ìò ïðå÷îä

úåëéøàì äëåæå åéúåðååò íéøôëî úéáä
òøæ äàøé åééçá åúåîé àì åéðáå ,íéîé

íéîé êéøàéàðàðàðàð.

ïéàåøáë éë ,àãéøâ 'úåáöò'ì äðååëä
ò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä øîà
(÷ñéøáî æ"éøâä íùá à"é ,âñ÷ ã"ç ùéà äùòî),
éøäù úåù÷äì íå÷î ùé äøåàëìù
åøîà éøäå ,àéä äàåáð éøáã 'äëéà'

ì"æç(:ì úáù)àìà äøåù äðéëùä ïéà'
àáðúð ãöéë äù÷ ë"à ,'äçîù êåúî
íéøáã íäù 'äëéà úìéâî' úà åäéîøé

íãàä úà íéàéöåîå íéãéâë íéù÷ä
øùôàù ,ïàëî àìà .äçîùä ììëî
íäéìò ïðå÷ì óàå úåù÷ úåàåáð òåîùì

äúåàáå ...äìéìá äëáú åëá Yíâ úòä
êéøö éàãååù åðééäå ,äçîùá úåéäì

'úåáöò'á úåéäì àì ìáà 'ìáàúäì'åäæå)

,äçîùì úåìáàä ïéá êìäì êéøöù 'íéøöîä ïéá'

(å"ç úåáöòì ìåôéì àìá.

á"åéë÷"äøä éøáãá åðéöî øáë
ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'äúùøô)

(éòñîáöò úåéäì àîøâ ïîæäù íâä
'ä úéá ïáøåç ìò çðàðåùé äæ ìë íò ,

'ä ãåáòìå åááì øäèìå åîöò úà ÷æçì
äìéôúå äøåúáäçîùáúòùá èøôá ,

ìò äæ ïéáäìå .úåçáùúå úåøéù úøéîà
íãå øùá êìî êøãî ,äöéìîå ìùî éô
íâå äçîù éðéîå áåè éðéî ìë åì ùéù
éàãåáå ,áâåòå øåðëå ìåçîå óåúá íéðâðî
äçîùá éåøù àåäå êìîä áì áåè øùàë
íéøøåùîä ìà åì êøåöä ïî ïéà
éëä åàìá éë ,úåìå÷ éìå÷á íéîéòðîäå
íéîòôì øùàë ,ïëà ,áì úçîù åì ùé
,åäø÷ øùà äø÷îî ïåâéå áöò úò àá
íøéùì ìáð ìò íéèøåôä åàø÷éé æà
.íéðô ìéäöäìå åááì çîùì - íøîæìå

בעתנא. שהזיל הדמעות  את שומר היה אסאד המהר"י שהרה"ק  הדברים מפורסמים

מגיוסם  ישראל בחורי להצלת מצוא  לעת  בהם משתמש והיה חצות , תיקון עריכת 

הנכרים Â„ÚÓ˙לצבא  .˙ÂÚÓ„‰ Ô˙Â‡Ó ÌÂÚËÏ Ô˙Â� ‰È‰˘ Y Ë Ë"Ù Â"ˆ¯˙ ÔÈÈÏ˜ ,Ï‡ÂÓ˘ ˙Â„ÏÂ˙)

(„ÂÚÂ ,Ú"ÈÊ È˜Ò�È˘Â„ ı"È¯‰Ó‰ רח"ל,‰¯‰"˜ עיניו מאור שכבה מי בהם הציל כן וכמו ,

ידם. על פעל רבים ומופתים אותות ועוד
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åúùåã÷ ìà ìåëéáë àîâåãå ìùîðä ïëå
òé÷øá åéúøùî éàãååáù ,êøáúé
ïîæá ÷ø ,åîù íéñì÷îå åì íéîéòðî
áöò åéðôì ùé áøç ùã÷îä úéáù

,ìåëéáëåáìá 'ä øùà éî íéëéøö æà
øéñäì ,éàååâ éúá ìà ñåðëìå ÷æçúäì
ãåáë çîùìå ,úåáöò éðéî ìë åéìòî
åðëìî äúà åéðôì øîåì - êìîä
ãòå íìåòì êåìîúå ,åéùëò íâå ,íìåòî

êãâð ïéàë ìëäåøäá íéòéùåî åìòå ,
øúë êì åðúéå êãáòì ìë åéúàéå ïåéö
.øúåîì êà íééúôù øáãå .ì"ëò ,äëåìî

ãåò'ìàøùé úãåáò'á àéáä(íù)úà
ùèéøæòîî 'ãéâî'ä ÷"äøä éøáã

÷åñôá øàáì ò"éæ(â à äëéà)äéôãåø ìë'
íãà ìëì æîøîù ,'íéøöîä ïéá äåâéùä
úà êéìîäì - ä÷ óãåøä ìàøùéî
íìåòä ìòå åîöò ìò ù"áúé àøåáä
éîé åìà íéîéá øúåé âéùäì ìëåé ,åìåë
øùì ìåùî øáãä éøäå .íéøöîä ïéá
åúéáá áùåé àåäù úòá øùà ,ìåãâ êìîå
ùéà ìë àì øùà úìèåî åúîéà éæà

íéèåùôä ïéàå ,äîéðô àåáì ìåëé ùéàå
.íéðôìå éðôì ñðëéäì íéàùø íéùðàáù
éáçøá åéúåòñîá ããåð êìîäùë êà

,'äãùá êìî' úðéçáá ,äðéãîäàåä æà
ìë úòååù ïéæàéå åéàøå÷ ìëì áåø÷

åîùá íéàøå÷äáéäøäì ìåëé ãçà ìëå
,åúåëìî úìòî ãåä ìà úùâìå æåò
ïëå .åùôð úååàë ,ìë åðîî ìåàùìå
øåôöë äðéëùäù äæä ïîæá éë ,ìùîðä

...äðé÷î úããåð(ç æë éìùî),úåùøä ïëì
ìù åëìî ìà áø÷úäì íãà ìëì äðåúð

íäéìà äðåò àåäå íìåòáðáðáðáð.

ø÷éòååááì úà õîàìå ÷æçúäì ïéðòä
úùøá ìåôé éúìáì åììä íéúòá

,äìéìç 'ä ãåáòî úåìùøúääåìéôàå
,ïéò äàøîì êùåç àåäù áàá äòùúá
ìë ìò ùôð øîá úåëáì ùéù íâä
íå÷î ìëî ,àåää íåéá åðúàöî øùà
äãéúòä äçîùá êìîä áì çîùì ùé
çîùéå äøäîá åðìàâéå íçðî ãìåé åáù
éîéë äëåìîä åì äúéäå åéùòîá 'ä

ë"ò ,íã÷âðâðâðâð.

בעבודתו,נב. מאומה עשות  בידי ואין הבורא  אל אתקרב  היאך – אדם יאמר ושמא 

תורה אמרה ÂË)ובפירוש ‚Î ˙ÂÓ˘)ריקם פני יראו  ה'עבודתולא בדברי תשובתו ,

אבות  למסכת  בפירושיו עצמו È„)ישראל' הבורא...(· אל עצמו להתקרב  קל לכך

ימים משאר  אלו בימים  אינו יתברך אז שלו בפלטין יושב  כשהשר ומשל כדוגמא  ,

גדולה  תשורה לו להביא צריך וגם אותו הסובבים השומרים מחמת  אצלו לבוא בקל

לדרך יוצא  כשהשר אבל פניו, נחשבהלראות מועטת  תשורה  וגם אצלו  לבוא  קל

בדרך  שהוא מחמת  יפות פנים בסבר  אותו ומקבל .בעיניו ...

התפילותנג. לקבלת  המסוגל זמן שאין זי"ע  מבערז'אן הרה"ק  בשם מתאמרא וכן
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נחשב הצרות לרוב – נושענו לא ועדיין
שנה בכל מחדש  נחרב  כאילו

áúëøôåñ íúçä'îò ,æ"ô÷ú áà 'æì ùåøã)

(åëùùã÷îä úéá ïáøåçá ,äðä ,
åîëå ìàøùé ìù íäéúåðååò åøôëúð

é"ùø áúëù(à æ ø"÷éåî àåäå ,ä ë ìà÷æçé)

éðôì äùåáë åæ äàðù äúéäù éøä'
åéäùî äðù úåàî òùúì áåø÷ íå÷îä

ùøãîá àúéà ãåò ,'íéøöîá,ø"úñà)

(àé úåçéúôäãëìð øùàë äéäå' .
...'íéìùåøéàìà äøö äðéà àéää óà

íçðî ãìåð íåéá åáù äçîù(çéùî)

éëåôà ìàøùé åìèðåáåç øèù ïåòøô)

(íäéúåðååòïäéúåðåò ìòéáø øîàã ,
ìò ìàøùé åìèð äìåãâ éëåôà ìàåîù
ùã÷îä úéá áøçù äòùá ïäéúåðåò

áéúëã àåä àãä(áë ã äëéà)êðååò íú
ïåéö úá.

ìòå'øôåñ íúç'ä øîåà ïëéìåìå
'è íåéã àðéîà äååä àðéôúñîã

àåä äçîùå ïåùù íåé äéôåâ áàá,
ïåéö úá êðååò íú' øîàð éøäùàì

êúåìâäì óéñåéìëá éëáäå úåìáàä êà '
êì ïéà éë ä"åòá ùãç ïáøåç ìò äðù

,åøéáçî äáåøî åúìì÷ ïéàù íåéáùçðå
ùãçî ÷"îäéá áøçð äðù ìëáù åîë,
úåãåäìå çåîùì äéä éåàøä ïîù àöîð

...øáòä ïáøåçä ìò àåää íåéá 'äìàìà
åðöé÷ åëéøàä åðéúåðååòù ïååéëî
ùãçä ãôñää ,ïåà ìò ïåâé ïéôéñåîå

äðùéä äçîùä äçåã.

ובפרט  בכלל שבת  קדושת – שבת לך רב
חזון ושבת המצרים  בין  בימי

÷"äøäò"éæ 'éåì úùåã÷'ää"ã ,äëéà)

(éçöð ãáà øîåàåúà øéáñî
,'äéàø' ïåùìî àåäù ,'ïåæç' úáù éåðéëä
íéãåòééä úà åðì äàøî ä"á÷äù
ãéúòì åðéìò àåáì íéãéúòä íéáåèä

àåáìãðãðãðãð.

ומן יעטוף' כי לעני 'תפילה של במצב  הם אשר אלו –המצרכימים י-ה ענני קראתי

.במרחב

שהגישו  בעת לפעמים מצווה היה זי"ע מנאדבורנא מרדכי רבי שהרה"ק  ומספרים

אלו  כי הימים, בתשעת  אליו להביאם גדולה, ישועה בבקשת דרחמי פיתקא לפניו

ישועות . מיני כל בהם לפעול מסוגלים ימים הינם הימים

משמונד. אמרו ˘‡Ó¯וכבר „"‡·Ó ·¯‰ Ì˘· ÂÈ·‡Ó ÚÓ˘˘ ‰ÎÈ‡ ˙ÏÈ‚ÓÏ ˜„ˆ ÁÓˆ È˘Â¯„)

(ÔÈ‰‡¯· ˜"˜· ˜"·˘· Â˙ÂÈ‰· ומפואר יקר בגד לבנו שעשה למלך  הדבר, את  להמשיל

שמר  ולא ויקרו, הבגד חשיבות  את  להעריך השכיל לא  הבן אך  והדר, פאר מיני בכל

לא ועדיין חדש, בגד לו לתפור האב  והוכרח קרעים, לכמה הבגד ונקרע  כראוי, עליו

וקרעו  שמרו לא  ושוב  החדש, הבגד גדולת  תפארת  יקר את להחשיב הבן השכיל
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áúëò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä
(ïåæç úáùì)ïåæç úáù øùà ì"é

úåúáù ìëî äìòîá ìåãâ øúåé àåä
äðùäúçà íòô éúìàùðù êøã ìò .

ùøãîä øàáì(òãåð àì)àì íù àúéàã
úéá áøçðù íåéë ìàøùéì ãòåî íåé äéä

ãò ùã÷îä.àìô àåäå ïàëãîò øáëå)

øåäèä åøôñá êìîì äðùî øáçîä ìòá äæá

(íù ïééò íéëøã úùøôìëù íåùá íðîà .
úòá éë äæá øîåì ùé .áì úøòäå
àìîá íéòø úáäà úøøåòúî äãéøôä

,äæåòå äô÷åúúò úéáä ïáøåç úòùáå
øäîðäå øîä úåìâì ìàøùé éðá úàö
ïë ìò åéðáî ä"áå÷ ìåëéáë ãøôð äæä
íäéðéá äîåöòå äæò äáäà æà øøåòúð,
ìëá úøøåòúîå äáù åæ äáéçå äáäàå

.äðùå äðù

àúéàò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî
(ò"øú éòñî)éãåäéä' ÷"äøä íùá

ò"éæ 'ùåã÷äåìà úåúáùùúáùá øúåéáå)

(ãåòå ÷éãö éúôù 'ééò ,ïåæçíéøöîä ïéá ìù
'ïéåòøã àåòø' àåä 'úòì úòî'ä ìë -,
úáùã äçðîä ïîæù íòèä ìë éøäù

ïéåòøã àåòø àåä ùãå÷ïåöø' ùåøéô)

(àéä ìëì ïåöø úòå 'úåðåöøäåæ äòùá éë ,
òåáùä úåîé ìëá(äçðî úòá)íéøáâúî

äòù äúåàá êãéàì ,ãàî ãò íéðéãä
úùåã÷î íé÷úîð íä úáùä íåéá
éøä íéîçøì êôäð ïéã øùàëå ,úáùä
,ãàî ìåãâ ïåöø úòå íéîçø úòù àåä

äòù äúåàá êëìåïéåòøã àåòø
çëúùàïéá éîé ìò øîåì ùé æ"éôò .

íåéä ìë áùçð ìåçä úåîéáù íéøöîä
áåàëîå ïéã úò(äçðî úòùá ÷ø àì),

'äçåðî äàá úáù äàá' øùàë àìéîî
íéîçø úëåñ íìåòä ìò ùøåô ä"á÷äå
,íéîéä åìàá íéøåùä íéðéãä íé÷úîð
íéðéã ú÷úîä àéä äìåë úáùä ìëå
ïãéò äìåëå íéîçø éøòù úåøøåòúäå

.ïéåòøã àåòø

בש  בגד לו תפר בנו, על ברחמיו האב עשה מה לאכבתחילה, הפעם אך לישית ,

זה  בני, ראה לו, ואמר לבנו קרא לפעם ומפעם שמור, במקום תלאו אלא  לבנו נתנו

לשמור  ותלמד הנלוזות  מדרכיך תשוב אשר עד תקבלהו לא  אמנם עבורך , מוכן הבגד

לנו  בנה הקב "ה והנמשל, המפואר, הבגד את לקבל תשוב אז - ובגדיך עצמך את 

עצמנו  שמרנו לא אשר על ובשניה בראשונה הבית  נחרב  וכבר הבחירה, בית  את 

ובכל  לנו, נתנו לא  שעדיין אלא  מקדשינו לנו הכין בשלישית  כן על ולכלוך, מטינוף

מוכן  עומד השלישי הבית את נא ראו - לנו ומראה לנו, קורא  חזון', ב 'שבת שנה

אליכם'. ואשובה אלי 'שובו - הדבר' 'בידכם אמנם השמים, מן באש ארצה לרדת

השמים, מן לכם אורידנו מיד כראוי עצמכם ותשמרו מעשיכם לטנף תפסיקו אם

אמן. בימינו במהרה
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úìåãâáåäðùä úåîé ìëá úåúáùä
íéé÷ úéáä ïéàù äæä ïîæá
ò"éæ äîìù úøàôúä ÷"äøä åðì äìéâ

('ïåæç úáù'á á"åéë ,éúå÷åçá)ô"äòàø÷éå)

(ãì åëäéúåúáù úà õøàä äöøú æà'
àì øùà úà úåáùú äîùä éîé ìë 'åâå
'äéìò íëúáùá íëéúåúáùá äúáù

,äæá åðì úæîøî äùåã÷ä äøåúäùéë
úåîé ïééðòì ÷ø àåä åìåë ïáøåçä ìë
ììë òâô àì ùãå÷ úáùá êà ,ìåçä
íéé÷ ïééãò ÷"îäéá åìéàëå ,ïáøåçä.

çéëåîåéøôñá øàåáîäî åéøáã
äæä ïîæá íâ éë ì"æéøàä
ïéàå äãåáò ïéàå áøç ÷"îäéáù é"ôòà

,ïáø÷íéãåçééä ìë íéùòð úáùá î"î
úãåáòå úåðáø÷ä é"ò æà åùòðù

àìéîî ÷"îäéáåîë úåîìåòä úàìòäá
÷åñôä 'éô äæå ,ïåùàøä íãà íâô íãå÷

(ì èé àø÷éå)åøåîùú éúåúáù úà'
éúåúáù úà øùàë ,'åàøéú éùã÷îå
ìò ùã÷îä åìéàë íëì áùçéé åøåîùú

.úåãåáòä ìë åùòðå åðåëî

àìåíä úåìâä úåúáùù àìà ,ãåò
úåúáù íúåàî íéáâùð øúåé
ùã÷îä úéáù ïîæá ìàøùé åøîùù

íéé÷ äéäìåçä úåîé ìë íâ åéä æà éë ,

åðà åðéîéá êà ,éåàøë ùã÷îä úãåáòá
úåìâä øåçùá íéëåùç ìåçä úåîéù
åðééç çåøå åðéúåå÷ú ìë ,øäîðäå øîä
åðéùôð çåðú äá ,ùãå÷ úáùä íåé àåä
äàá úáù äàá ,úåãéãéå äáäà úçåðî
äåáâ äæ ùåã÷ íåé àìéîîå ,äçåðî
øúåé äáäàä úåîéìùá Y øúåéá äáøä
ìòå ,íã÷î íéîé íúåà ìù úåúáùî

åùã÷á øàáî äæ éô'æà'ïãéòá à÷éã
' àúåìâìë äéúåúáù úà õøàä äöøú

äîùä éîéúåìâä ìù äîîùä éîéá '
æà åàäúáù àì øùà úà úåáùú

àì ÷"îäéá ïîæá éë 'äéìò íëúáùá
äìàë íéáåè íéúáù åéäåäæå .ì"ëò

àäú àìù' ïåæîä úëøáá íéøîåà åðàù
'éô 'åðúçåðî íåéá äçðàå ïåâéå äøö
úãë äçîùá äøîåùå úáùä ìá÷îäù
'ä åðàøäå' àìéîî ,ïåëðëå éåàøë
äàåø øáë åìéàë - 'êøéò ïåéö úîçðá

.äðéðáá ïåéö úà

המבזה ענין חומר  – בושה  של כוחה
הנעלבין של שכרן  וגודל  חבירו  את

עולבין ואינן

àúéààøîâá(.æð ïéèéâ)éáø øîà ,àéðú ,
äìåãâ äîë äàøå àá ,øæòìà

äùåá ìù äçëäðäðäðäðä"á÷ä òééñ éøäù ,

על נה. המתייגע  אוריין בר הלה שבארה"ב, פארק  בארא מתושבי חשוב  יהודי סיפר

לביתו. הסמוך המדרש בבית  גדול כרב משמש ואף נפש, במסירות  תלמודו

בוגרת בת  כן כמו ממש, לחם פת  כדי עד ובא לרדת פרנסתו מצב החל לאחרונה
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óøùå åúéá úà áéøçäå ,àöî÷ øá úà
ìåãâ' êë íà - øîàéé ïãéãìå .åìëéä úà
éàãåå ,úéáä úà áéøçäì 'äùåáä çë

éîùì íãàä úà úåìòäì äçåëá ùéù
åîöòá øåöòéùë ,äâñôä ùàøì ,íåø

åðåáìò ìò áéùäìîåðåðåðåðíéòîåùäî äéäéå ,

הכל  ועל הגון, זיווג עבורה מוצא ואינו בפירקה היא  רב  זמן כבר  אשר בביתו יושבת 

טוב דרך על להעמידו חסד אנשי הצילוהו ובקושי הישר, מדרך מבניו אחד נתדרדר

בנפשו  מתבונן והחל הנ"ל, הרב  התיישב  הימים מן ביום הכשרים. ישראל בני כדרך

– שנה כעשרים לפני שאירע  ממעשה נזכר הדברים בתוך  ככה. ה' לו עשה מה על

מפרי  סברתו את  אמר שהלה בעת  אחת  ופעם בכולל, עמו פלוני אברך שלמד

למעשה  מצבי בין יש קשר אולי – לעצמו וחישב  עליהם, ולגלג בדבריו זלזל חידושיו

לפייסו. ע "ע  וקיבל זה.

הלז, נעורים 'ידיד' עומד עיניו לנגד והנה מנחה, לתפילת  הרב  יצא היום באותו

המעשה  דבר את מע"כ זוכר האם הרב , שאלו אח"כ לשלום, לרעהו איש וישאלו

אלא עוד, ולא  מאז, הנוראה ה'פגיעה' את  שוכח אינני אכן, הידיד, לו ענה מאז,

ללימוד  שווה איננה מהותי כל אף ראויות, אינם שסברותי – כן שאם החלטתי שאז

מנוח... לי אין הזה היום ועד הכולל, את עזבתי אז ומני �ÌÒ¯Ùהתורה,˘ ˘˜È· ·¯ Â˙Â‡)

(‰ÚÂ˘ÈÏ ÔÂÁ˙ÙÂ ,‡˙¯ÂÙ ‰¯ÙÎ ÂÏ ‰È‰˙Â ‡¯Â·‰ ÒÂÁÈ ÈÏÂ‡ ,ÌÈ·¯· ‰Ê ‰˘ÚÓ.

גדולות,נו. וישועות  עוונות בכפרת ליה קזכו שמשמיא ידע כבר, נתבייש אשר זה אמנם

הגמרא  בדברי השפ"א שפירש Î‰.)וכפי ˙È�Ú˙) שררה דוסא  בן חנינא  רבי שבבית 

ישראל  בתי שמכל – במצבה שנתביישה וזוגתו לחץ , ומים צר לחם כדי עד גדולה, עניות

התנור  את מסיקה הייתה לכן אש', ואין עשן 'אין ומביתה בערש"ק , בארובה העשן עולה

שכנה  הבית, מן ועולה המיתמר העשן את  ויריחו שיראו בכדי חלות  בלא  שבת  ערב בכל

מכל, ריק  שהתנור זאת גם ואף הדחוק, מצבם את  היטב שהכירה להם, הייתה רעה

אותה  ראתה כאשר ביתם, אל השבתות מערבי באחת נכנסה לכך האש, בו בוערת  וסתם

מן  נס אירע  רגע  באותו וכלימה, בושה מרוב הפנימי החדר אל מהר ברחה הרבנית

המרדה  את מהר הביאי לה, צעקה שהשכנה עד בחלות , התמלא התנור וכל השמים

המרדה, את להביא - החדר אל נכנסתי לכך  אכן, הרבנית, לה ענתה הפת, את לרדות

בגמרא  ע"ז בניסיםואמרו שמלומדת  מפני נכנסה  מרדה  להביא היא אף .תנא,

אמת' ה'שפת  ˘Ì)ומקשה ,Ò"˘‰ ÏÚ)והאיך שקר, דברי צדקנית אותה דיברה וכי ,

לברוח  בכדי נכנסה שבאמת  בזמן המרדה, את  להביא  לחדר שנכנסה לשכנתה אמרה

כל  שנתביישה מכיוון אלא  צדקת, אותה שיקרה לא  אמת ' ה'שפת  ומתרץ  מהבושה,

האמת . ואמרה מרדה להביא ונכנסה נס, לה יעשה שבוודאי ידעה כך 
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íéðåòå íéáéùî íðéàå íúôøçæðæðæðæðY'îâá åøîàù(:çô úáù)áåúëä íäéìò

הגמרא בדברי מצאנו בזה ‡Íכיוצא ÌÈÓ˘‚ ˙¯ÈˆÚ ÏÚ ˙È�Ú˙ ¯Ê‚ ‡ÙÙ ·¯˘) :„Î ˙È�Ú˙)

ÈÈ„· Â·Ï ˙‡ ËÚÓ „ÂÚÒÏ ‡ÙÙ ·¯ ÍÏ‰ ,ÚÈ‚‰ÏÓ ÌÈÓ˘‚‰ Â˘˘Â· ÔÈÈ„Ú¯· ÔÓÁ� ·¯ ÂÏ ¯Ó‡ ,‡Ò

ÌÈÓ˘‚‰ ÂÏÁ‰ „ÈÓÂ Â˙Ú„ ‰˘ÏÁ ,¯ËÓ‰ ‡·È ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‡ÒÈÈ„ ËÚÓ „ÂÚ ¯Ó ÏÎ‡È ÈÏÂ‡ ,È˙ÊÙ˘Â‡

(Ì˘) Ú"ÈÊ ı"·ÚÈ‰ ˜"‰‚‰ ·˙ÂÎ .„¯ÈÏבשכר בזיונו, ויסבול  שיתבייש  כדי נתכוון לקנטרו 

בושתו תחת טובה  לו  וישיב  בעניו ה' יראה  תפילתו, תקובל של זה  כוחה זהו כי ,

הטבע . מדרך  למעלה למעלה ניסים מביאה ואף הדינים, את ממתקת שהיא בושה,

'ישוב' ע"י ישועות לפעול מרבה היה זי"ע מזוועהיל שלמק 'ע  רבי שהרה"ק  ידוע

בטבילותיו  הנשגבות  פעולותיו אודות מתהלכים רבים מופת סיפורי במקווה, טבילה –

בגדיו ליד בגדיו ומניח פושט והחל למקוה הרבי שנכנס אירע פעם (‰‰„ÌÈ¯Â)במקווה.

חו"ל מתושבי יהודי בבור (‡¯‰"·)של היהודי היה שעה באותה הרבי, את הכיר שלא

ה'שמאטעס' את  וכי ברבי גער מהטבילה ה'אורח' משיצא  שלך(ÌÈËÂË¯ÓÒ)הטבילה,

ובזה  כלל, הדורים ולא ישנים היו הרבי של בגדיו כי – ל'בגדיי' בסמוך להניח באת

הגה  הוציא  לא  שהרבי כמובן השמים... רוחות  לארבע  וזרקם הרבי בגדי את  תפס

הגה"ח  למשמשו ואמר נענה מהמקווה בצאתו בגדיו... אחר לחזר שב  ובדומיה מפיו,

זצ"ל, ראטה אליהו פעלנו רבי ÌÈ˙ÙÂÓÂ)היום  ˙Â˙Â‡)הרבה והבזיונות  הבושות ע"י

עצמה ... בטבילה שפעלנו ממה יותר

של נז. וכמאמרו דבר, למחרפיו להשיב ולא  לשתוק לחבירו, אדם בבין ראשון כלל

מהרכבת ללמוד לנו שיש זי"ע , אמת ' ה'שפת  אותה (·‡Ô)הרה"ק המניע כוח שכל ,

האש מן הנוצר החום את  בתוכו אוגר שהקטר ממה בא  מרחקים ,(ÌÁÙ‰Ó)למרחק

ונוסעיה. הכבידה הרכבת כל את להניע כוחו גדול מלדברובזה פינו כשננצור  כיו "ב 

עוז ויתר שאת  ביתר  בדרכנו להמשיך נזכה  – בקרבנו  האש שבוער  לבואבעת  ,

בגשמיות . הן ברוחניות  הן הטוב  לתכליתנו

ואמו  לאביו למז"ט זכר בן שנולד שנים, כמה לפני ברק  בני בעי"ת  שאירע מעשה

השכנים  בין פרצה גדולה מחלוקת  ישועתם, דבר וזה לזש"ק , רבות  שנים שהמתינו

השכנות אחת נענתה והוויכוחים המהומות בתוך  ההורים, שדרים בניין באותו

למי  היטב  מבין 'הקב"ה כי ראיתי עתה באומרה, חרב, כמדקרות בוטים בדיבורים

אומללים... לב מקרעים דא  כגון דיבורים כמה עד לבאר צריך אין ילדים'... לתת לא

תמרורים... בבכי לביתה ברחה האשה ואכן

ואכן, פוגעת... לאותה שלם בלב מוחלים הם כי יחדיו החליטו לביתו הבעל בבוא

לתורה  לגדלו יזכו למז"ט בנם להם נולד חדשים כעשרה ואחר להם, נעשה גדול נס

אמן. ונאמר ולמעש"ט לחופה
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øîåà(àì ä íéèôåù)åéáäåàåùîùä úàöë
åúøåáâáçðçðçðçð.

ההכנעה מעלת - כעפר ונפשי

úìòîéøáãî äàøð äòðëää çåë
åäé÷ãöì øîàù àéáðä åäéîøé

êìîä(æé çì 'éîøé)àåöé íà 'ä øîà äë ,
,êùôð äúééçå ìáá êìî éøù ìà àöú

ùàá óøùú àì úàæä øéòäåäúéçå ,
âøäé ,àöé àì íà êà ,êúéáå äúà
éðá íò ìëå ,åúéá éùðà ìëå àåä áøçá
êôäé ùã÷îä úéáå úåìâì åàöé ìàøùé
àðøîà÷î ÷"äøä äîúå .ùà úìåëàîì

,ò"éæ(â úåà ,à äøåúä ìéáù êéúååöî áéúð)

ùãå÷ä øéò ìò äøéæâä äîúçð øáë íà
ìò ,óøùéù ùã÷îä úéá ìòå áøçéúù
åàöéù íòä ìë ìòå åâøäéù åúéá éùðà
éãé ìò ìèáúú êàéä ,äøîä úåìâì
øàáîå .íéòùøä ìà åîöò øåñîéù

àðøàîà÷î ÷"äøääòðëä çåëáù

úåòø úåøéæâ ìë ìèáìäéä åìéàå ,
äæá ìéöî äéä åîöò úà òéðëî åäé÷ãö
ãåò àìå ,åúçôùî ééçå åîöò ééç úà
äéä ,'íòä áì' àåä êìîäù ïååéëî àìà
ìë ìòî úåøéæâä úà ìèáì êëá ìòåô
åðúàî òðîð äéäå ,ìàøùé éðá íò
úåøöäå úåìâä ìëå àøåðä ïáøåçä
,äæä íåéä íöò ãò ïáøåçäî åàöéù

÷"äøä óéñåîåäòðëää ïéðò ïéáú äæáå
úåàìô àéìôî àåä äîë.

éäåæåàåáéù úò ìëá íãàä úãåáò
äáéøîå äöî éðééðòá ïåéñð éãéì
,åãâðë øáã äùòé åà åì øîàé åøéáçùë
àìù éãë úàæ ìëå ,åéìà åîöò úà òéðëé
øòáúù øçàì éë ,ú÷åìçîä ç÷ìúú
,åèé÷ùäì áø ìîò êøèöé øáë ùàä
ïééì÷ ïééà' àåä åðîéä ù÷áúîù äî ìëå

áäæ äååùä úçà äôéôë ,'òìòâééáéôë)

,ò"éæ ïàìùîéøôî øéàî éáø ÷"äøä ìù åùåøéô

(øéàî éøáã øôñ óåñáèðèðèðèð.

בתורהנח. Â)כתיב ÊË ˙È˘‡¯·)שרה ‰‚¯)'ותענה 'וימצאה (‡˙ ולאחמ"כ מפניה' ותברח

על  – לכן מקודם אותה שחיפש שנראה 'וימצאה', הלשון מהו וצ"ב  ה''. מלאך 

ה'', מלאך  אותה 'ויראה למימר ליה הווה המלאך, אותה חיפש ולמה מבאר מה אלא 

זי"ע  אמת ' ה'אמרי ÊÏ)הרה"ק ˙Â‡ ,ÍÏ ˜È„ˆ È˙Ù˘· ‡Â‰ ÔÎÂ)את יבקש 'אלוקים שהרי ,

ÂË)נרדף' ‚ ˙Ï‰˜)חז"ל ‰)ואמרו ÊÎ ¯"˜ÈÂ)המלאך 'חיפש' לכן רשע , רודף צדיק  אפילו

'הגר' היא הנרדפת  אם אף הנרדפים, גדולת  ללמדך ש'מצאה'... עד 'נעלבין', אחר

אמנו' מ'שרה Â‰È„‰')הבורחת  ÈËÂ˜ÈÏ'· ‡·Â‰).

אבנט . לה, עד היה עצמו שהוא  עובדא  זי"ע  מלובלין הכהן צדוק  רבי הרה"ק  סיפר

האב הבחין לפתע  פיהם, אל אוכל בא לא  רב וזמן יחדיו, פסעו ודלים עניים ובנו

את וירים שיתכופף מבנו האב  ביקש הקרקע, פני על הנוצצת  זהב  של במטבע
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חשיבות  – בלבד הלכה  של אמות  ארבע
הגלות  בעת  בפרט התורה עסק 

äðäáéúë(àë çì úåîù)éãå÷ô äìà'
ã÷åô øùà úåãòä ïëùî ïëùîä
øîúéà ãéá íéåìä úãåáò äùî éô ìò
ïëùîä' úåáéúä ìôëáå ,'ïäëä ïøäà ïá
éøáã'ä ÷"äøä áúëå 'úåãòä ïëùî Y
,øîàé åà .ì"æå ,ò"éæ õé'æãàîî 'ìàøùé
é"ùø ùøéôå ,úåãòä ïëùî ïëùîä ìôë
ìò ïéðáøåç éðùá ïëùîúðù ùã÷îì æîø

,ìàøùé ìù ïäéúåðåòàåä äøåàëìå

øáë ,ïëùîä í÷åä àì ïéãò - äåîú
ìò úåöç ïå÷éú êéøòäì íäì æîø

ïáøåçäúàæ íäì æîø êøåö äæéàìå ,
,éøäå ...ãéúòì äéäéù ïáøåçä åéùëò

.äåãç äåãç úòùá

àìàì"æ íøîà òåãéã ,øîåì ùé
(.ç úåëøá)úéá áøçù íåéî

àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä
äëìä ìù úåîà òáøà'÷ä øäåæáå ,

(à ø ìä÷éå)àåä êéøá àùãå÷ã àìëéä

שאין  באמרו סירב  הבן אך הרעבה, נפשם את לסעוד מאכל דבר יקנו ובו המטבע ,

המטבע את  הרים בעצמו, האב  התכופף כן על אשר ארץ , עדי להתכופף במתניו כוחו

אך בהם, נפשו תחיה בעבור לבנו אותם לתת ורצה תפוחים, עשר שלושה בו וקנה

מטוב לשבוע  זכאי הוא  אין האב לקול לשמוע אבה שלא מכיוון – לעומתו טען הבן

לכן  לדרכו, ממהר שהוא לבנו ואמר נענה בנו, ברעבון שראה האב אך  התפוחים,

אחריו. יבוא והבן לפניו, לילך הוא  מקדים

הבן  'מצאם' וכך אחד, תפוח ארצה האב  השליך דרך  כברת  עוד שעבר עת  בכל

מטינוף  התפוח את  ניקה הבן התכופף עמוד, יכלה לא  הרעבה ונפשו לאחוריו, שהלך

ואכלם. תפוחים הי"ג כל את  מצא  וכך העז, רעבונו להשקיט ואכלם העפר,

חייו, ימי כל יתברך  לעבודתו רב  לקח לימדו זה שמעשה צדוק ר' הרה"ק ואמר

האדמה, פני מעל המטבע  את  להרים אחת  פעם מתחילה מתכופף הבן היה אם כי

פעם  ובכל פעמים עשר שלושה עצמו לכופף - וטורח עמל מעצמו מונע היה הרי

המתפרש  זה בסיפור ישנו לימודים שהרבה היא, והאמת  מטינוף, התפוח לשטוף

אך זמן, לאחר רבות  ויגיעות כפיפות  מעצמו האדם חוסך  אחת  שבכפיפה פנים לע'

להתכופף  לאדם לו שווה כמה עד המחלוקת  לענין זה מסיפור נסיק  אנו לענייננו

ולהתאמץ להתכופף יצטרך  לא  וממילא המריבה, בתחילת  אחת  פעם עצמו ולהכניע 

ומרובות . רבות  פעמים מכן לאחר

אלוקי, אחזה אינםומבשרי שבגובהם אדם , של  אצבעותיו חמשת כמו

כל  שמתכופפים  ידי על  כי מיושרים, הם  הרי מכופפים  הנם באם  אך ישרים,

מתיישרים .ההדורים 
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÷åñò ùð øá ãëå ,éäéà àúééøåà
ïîú íéà÷ àåä êéøá àùãå÷ ,àúééøåàá

äéì÷ì úéöàå,äøåúä àéä ä"á÷ä ìù åìëéä)

íù ãîåò äøåúá ÷ñåòå áùåé éãåäéäù äòùáå

(åìå÷ì áéù÷îå ä"á÷ä.

úàæå,íäì øùéáíåøâé àîù íà óà
,ùã÷îä úéá áøçéå ,àèçä
ìù úåîà òáøà'ä ìù 'ä ïëùî íðîà
àì ,úàæ àúééøåàã àìëéäå - 'äëìä

íìåòì ìèåáé'éãå÷ô äìà' øîàðù åäæ .
àìå åîë ,ïåøñç ïåùì 'éãå÷ô' ùåøéô -

ùéà åðîî ã÷ôð(èî àì øáãîá)ì"øå ,
äìà úåøåãá åðééä ,ïëùîä éãå÷ô äìà

,úåéìâ ìùàì åðì ïéàå ,øñç ïëùîäù
úåãòä ïëùî äðä ,ùã÷î àìå ïëùî
ùã÷îäå ïëùîä àåä äøåúä åðééä

(ùã÷îäå ïëùîä íå÷îá äéäú äøåúäù).ì"ëò ,
øòö úøëæä ììë ïàë ïéàù àöîðïééòå)

éãå÷ô 'øô î"åú ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ìù åøåàéá

(éùéìùä øåáéãá.

äîéîéá äøåúä ãåîéì 'ä éðéòá ø÷é
êåúî àáä ìàøùé ìù íúåìâ
÷"äøä øîà äëå ,íéøåñéå ÷çãä
úåëéøà ïéðò .ì"æå ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
ãàî áåùçù íåùî éìåà ,êë ìë úåìâä
àåäù ,äæä ïîæá äøåúä ãåîéì íéîùá
äñðøô ìåòå ìåãâ ÷çåãå éùå÷á

.íãàä úà íéãéøèîä(åò÷ á"ç ÷"ùù).
äáçøä äéäú çéùîä úåîéáù åðééäå

íøîàîë ,ìàøùéì äìåãâ(:âî ïéáåøéò)

ïä íéãáò ìëä àçéùî éúàã ïåéë'
äøåú ãåîìì åìëåé àì áåùå ,'ìàøùéì

÷çãä êåúîññññéøäù ,íéàìôð íéøáãäå .
,ìàøùé ìù ïúøöá øòèöî ä"á÷ä

áåúëë(åè ,àö íéìäú),'äøöá éëðà åîò'
åøîàå(:åè äâéâç)øòèöî íãàù ïîæá'

ברופאים,ס. שם לדרוש כדי וויען לעיר זי"ע  מבעלזא מהר"י הרה"ק  נסע ימיו בסוף

שבועות, כמה במשך שם ושהו זי"ע , מבעלזא  מהרי"ד הרה"ק בנו אליו והתלווה

השבת יום כל במשך בתורה שעוסק מבוגר בבחור מהרי"ד הבחין השב "ק  ביום

ושאלו  אליו ניגש ומלימודו, מעבודתו התפעל ומאד עצום, ובחשק  גדולה בהתמדה

לשרת אותו גייסו הנכריים הצבא  שאנשי ואמר, הבחור נענה מעשיו, ומה הוא  מאין

מנוחה  יום לו שיתנו מפקדיו אל פנה לכן השב"ק, את  לחלל מוכרח והיה בצבאם,

חן  לשאת  וזכה המעשה, ימי בששת  יותר ארוכות שעות  יעבוד כן ותמורת בשבת,

לעשות עצמו על קיבל מאז להצעתו, והסכימו מגדרם יצאו הללו והרשעים בעיניהם

ואמר  נענה תשובתו את מהרי"ד כשמוע תורה, כולו השבת, יום - מנוחתו יום את 

הגלויות עול  יוסר גואל  בבוא  שהרי הגאולה...' את  מעכב אינו  זה בחור אם  יודע 'מי

התורה לימוד  עם להשתעשע כביכול עוד יוכל לא  ואז  צווארינו, מעל הגויים  ועול

זה בחור  כשל  נפש  .במסירות



באב תשעה – דברים – הפרשה àñבאר

éùàøî éðì÷ ,úøîåà ïåùì äî äðéëù
ú"éùä óéãòî ë"ôòàå ,'éòåøæî éðì÷
ìàøùé ìù ïúøöá øòèöäì øúåé
äøåúá òùòúùäì ìëåéù éãë ,ìåëéáë

÷çãä êåúî íé÷ñåò ìàøùé éðáù

ïøîøîä íåéù ,åðéøæòá àäé àéîùã
,ãòåîå âç íåéì êåôäé øäîðäå
ãçàë åðìåë åúåà âåçì åéãçé äìòðå
÷ãö ìàåâ úàéáá ,äéåðáä íéìùåøéá

.ø"éëà åðéîéá äøäîá
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