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האמונה פרשת – בה ' ויאמינו 

äùøôäðåîàä éðéðòá úùøãð äôé åæ
úòéø÷ã äùòîá äìéçú ,'äá

Y óåñ íé'äá åðéîàéå(àì ãé),åéäå
'åäååðàå éì÷ äæ' òáöàá ïéàøî(á åè),

øéèîî éððä' ïîä úùøôá åéøçàìààààíëì
'íéîùä ïî íçì(ã æè)øåøéáá ìëä åàøå

éãéá åéúåéåëøèöä ìëå íãàä úñðøô éë
,ììë íãå øùá éãéá àìå íééåìú íä 'ä

Y ÷ìîò úîçìîá äùøôä óåñáå
ìù íúðåîàá úåøéø÷å úå÷ôñ ìéèîä
åãé äùî íéøé øùàë äéäå' - ìàøùé

'...ìàøùé øáâå(àé æé)åøîàå ,(.èë ä"ø)

åà äîçìî úåùåò äùî ìù åéãé éëå
ïîæ ìë êì øîåì àìà äîçìî úåøáåù
äìòî éôìë ïéìëúñî ìàøùé åéäù
íéîùáù íäéáàì íáì úà ïéãáòùîå

íéøáâúî åéäáááá.dyxtd x`aäøéù Y çìùá -

'הנניא. הקרא  בלשון שרמזו דומה ממטיריש הפרנסה ששפע  השמים', מן לחם לכם

המטר מה השמים, מן הניתך לחזק ל'מטר' שבעולם  בריה לשום  אפשר אי

להחליש אדם  בידי מסור הדבר אין – להיפך וכן המטר , וחוזק זרם את ולהגביר 

המטר , חוזק כל את  – הפרנסה היא  ממש כן השמים, מן שנקבע  כפי הכל אלא 

אפשר  אי להיפך, וכן פרנסתו, שפע  את להרבות  במאומה יועילו לא  ההשתדלויות 

שמיא . מן לו שנקצב כפי יהא הכל אלא רעהו, פרנסת להפסיד או להחליש לאדם

ז"ל מאמרם על אמרו Á:)וכבר ˙È�Ú˙ 'ÈÚ) כמו כי מזוני' יהיב חיי דיהיב  'מאן

האדם של  'חייו ' אריכות  ענין שנקצבשלגבי כפי בדיוק  אחד כל יחיה בריות ושאר

– שמיא  מן יותרלו ולא פחות רגע ביותר לא הגדול והעשיר הגדול המלך ואפילו ,

א "א כמו"כ קלה, שעה או אחד יום אפילו ושנותיו ימיו על לעצמו להוסיף יכול אינו

טצדקי  כל לו יועילו ולא  הפרנסה, בעניין עליו הנגזר את  לשנות  שבעולם אדם לשום

העולם, ענייני כל בשאר וכן עליו. שנגזר מה על אחת  פרוטה אפילו להוסיף שבעולם

להעביר  השתדלותו וכל ה', מרצון נימא  כמלוא  לשנות ונוצר נברא בשום כח אין

בידו. תצלח לא  הגזירה את 

'שבתב. לקראתנו באה הנה זי"ע , מסקווירא  האדמו"ר כ"ק  לפני אברך  נענה פעם

אחת בתיבה הרבי לו אמר פרנסה'... אמונה...של –שבת  בה הנאמר כל כי

ה'אמונה  והוא אחד, ציר סביב  סובבים אלו כל עמלק, מעשה המן, פרשת  קרי"ס,

שמוכן  במה נוגע אדם אין לכל, ולחזק לגדל ובידו בכל, מושל הוא הכל, שלו כי בה'',

בשמים, מתחילה כן הוכרז לא  אם מאומה משיג אדם ואין האמונהלחברו, ע"י ואכן,

וכלכלה' טובה  'פרנסה לידי .יבוא 
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äîòâø ìëù ãò ,äðåîàä éùòî åìãâ
äæä íìåòá íãàä úðåîà ìù òâøå
.ù"áúé àøåáä éðéòá ãàî áéáçå áåùç

'àøæò ïáà'á åðéöî ïëå(êåøàä ùåøéô)ìò
ïúùøôá ÷åñôä(ã ãé)éë íéøöî åòãéå'

'íéøöî' éøäå ,á"ö äøåàëìã ,''ä éðà
åäîå ,íéá òåáèì úòë íéãîåò åììä
íééøöîä ìò éà÷ã ,àìà .'íéøöî åòãéå'

íâå ,íéøöîá åøúåðùíéàöîðä åìà ìò
íúåî íãå÷ íéáíéøöî åòãéå' íä íâ ,

- ''ä éðà éëíãå÷ íéòâøä íúåàá
åúåîéùââââàøåáä ããéù äîë éæç ÷åô .

éãëá ìëäå ,õøàå íéîù úåëøòî
íéøôåë íúåàá 'äá äðåîà øéãçäì

ãçà òâøì óà íéçìàðãããã.

øåàéáíçðî éáø ÷"äøä øàáî àìôð
ò"éæ áåðîéøî ìéãðòîééçã àðìéà)

('ä øîàéå ä"ã çìùáïúùøôá ÷åñôä ìò
(ã æè)øéèîî éððä äùî ìà 'ä øîàéå'

האמונה,ג. השגת  לידי מצרים את להביא הטבע  מערכות  הקב"ה ששידד אף אמנם,

מצאו  שלא  זמן שכל מצריים, של כאמונתם אמונתנו תהא  שלא לזכור עלינו אולם

לסדן הפטיש בין היאעצמם ה' יד  שלא לומר שונים  מתירוצים תירוצים מצאו 

אותם זי"ע המכה מפשיסחא הרר"ב הרה"ק  של וכדבריו ,(‰ÁÓ˘ ÏÂ˜ 'ÈÈÚ)עה"פ„È)

(‰Î הנה שעד במצרים', להם נלחם ה' כי ישראל בני מפני אנוסה מצרים 'ויאמר

ובכל  במקניהם בהם, שהייתה ה' ויד הקשות  המכות חרף לבבם את הקשו עדיין

ורק הוא , הטבע ומשיבושי בעלמא מקרה אלא זה אין - אמרו הכל ועל להם, אשר

הבינו  להטביעם עליהם הקמים המים נחשולי בתוככי עומדים עצמם כשמצאו עתה

כי ננוס הבה - 'אנוסה' ואמרו ויענו בהם, קמה ה' יד אנו עתהשהנה רואים כבר

חיים  אורחות  ללמדנו נתקבלה. לא  כבר ש'תשובתם' אלא  היא, אלוקים אצבע  כי

בהשגחה  משגיח והוא המעשים... כל ריבון הכל אדון כי בהשי"ת מעיקרא  להאמין

כגדול. קטן בעולם, המתרחש בכל ומדוקדקת נפלאה פרטית

רמזוד. וכה חי. מקל אחד לרגע ולו חלילה דעתו יסיח שלא  ˘ÓÏ‰והעיקר, ÔÈ�·)

(ÌÈ�·‰ ÍÂ�ÈÁÏ ˘Â¯„ ,Â"ˆ¯˙ ˙�˘Óכאשר 'והיה עמלק , במלחמת  הכתוב יריםבלשון

ידו  וכאשרמשה ישראל, ידו וגבר עמלק'יניח È‡)וגבר ÊÈ)דקדוק עפ"י ולכאורה .

'כאשר - והיפוכו' 'דבר לומר לו היה השפלתישפילהלשון, שהרי עמלק', וגבר ידו

של  כוחו ח"ו שיגבר שבכדי לומר, צריך אלא  הידים. הרמת היפך  היא היד והורדת

ידיו את  ויניח דעתו, שיסיח בכך  די השמימה עמלק, ולהביט  �ˆ¯Íמלהרימם ÔÈ‡Â)

(‡˜ÂÂ„ ÌÈ„È '˙ÏÙ˘‰'Ï בכל למרום עיניו לישא  - עלמא  בהאי אדם של עבודתו זוהי .

בכל  יוושע  ואז וארץ ', שמים עושה ה' מעם 'עזרי לדעת  – טהורה אמונה מתוך  עת 

דמיטב . מילי
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íéîùä ïî íçì íëìåè÷ìå íòä àöéå
åîåéá íåé øáãåðñðà ïòîìêìéä

'øùéä øôñ'áå .ì"æå .'àì íà éúøåúá
áúë íú åðéáøìúåãéîä ìëî ø÷éòù

ïåçèéáäå äðåîàä àåä úåáåèåðééä ,
ù"áúé àøåáäù äîéìù äðåîàá ïéîàéù
òâøå úò ìëá çéâùîå âéäðîä àåä

íåù ïéàå åøåñçî éã ãçà ìëì ïúåðå
åøéáçì ïëåîù äîá òåâðì ìåëé íãà
àåáé æ"éòå .àîéð àåìîë åìéôà
'äá çåèáå ïåëð äéäé åáìù ,ïåçèáì
åãéì àåáé ú"éùäî åì ïëåîä ìëù

çøåè íåù éìá àìéîîääääåéîé äìáé àìå
,øéùòäìå ïåä úåáøäì íéìáäå úåãøèá

בחיי'ה. ב'רבינו „)איתא  ÊË) על בשכבם המן את ישראל לבני הקב"ה הוריד דלכן

טורח, כל בלא  מוכנים מזונותיהם ומוצאים משכימים והיו ליל, מבעוד מיטתם

מבאר  ובזה ויגיעה. טרחה כל ללא מזונותיו את  ימצא ה' בדרכי ההולך כי ללמדם

·)הכתוב  ÊÎ˜ ÌÈÏ‰˙)לכם ופרנסתם שווא  מזונם כי לנפשם המדמים אלו לכל -

הם ולכן בידם, שבתתלויים מאחרי קום חצותמשכימי עד ואף הערב עד ועמלים

הלא כי אכלם, את  לקנות הממון את  לאגור לידידוליל, יתן המאמינים כן ה' ידידי -

ה  בעת הפעולותשינהבו, את אם כי עושה האדם ואין לריק , וטורח עמל ללא  -

ההשתדלות . כחובת  - עשות  ציווהו הבורא  אשר

גמור, חוב  היא בוודאי שהרי ההשתדלות, מעניין לגרוע הדברים בכוונת אין אבל,

שייכות כל ואין שמים, גזירת היא  שההשתדלות לשכוח ל'משתדל' שאסור אלא 

אם  ירוויח לא  ולעולם לידו, יבוא ממון כמה – התוצאה לבין ההשתדלות  כמות  בין

או  לתורה עתים כקביעת ה'רוחניות ', חשבון על היא  אם ובפרט בהשתדלות, יכביר

בציבור. תפילה

הרקח  יין מלאה חבית שברשותו למי זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  של משלו ידוע

ברזא  קבוע  החבית ברזא(·¯Ê)ובדופן  עוד והתקין בא יינו, את  להרבות  שרצה הלה

המוסיף  האדם הוא  ממש כן עי"ז... יינו שיתרבה דמיון מתוך החבית, של האחר בצדו

כולה  שהפרנסה משכיל ואינו הפרנסה, בעמל יתרה ויגיעה נוספות ' ב 'שעות  להתאמץ

היין. בחבית  הברז כתוספת כמוהו השתדלות תוספת  וכל קצובה, היא  משמים

ההשתדלות ממידת  לגמרי להתעלם לאדם לו אין ·‡‰מאידך , ‡È‰˘Î Ë¯Ù·)

(...·"ÂÈÎÂ ˙ÂÏˆÚ ÏÚ 'ıÂ¯È˙'Î ללחם רעב שהיה החומות שבין בירושלים אדם וכאותו

הלה  והיה לחץ , ומים צר לחם מעט אפילו בה לקנות  פרוטה שווה אפילו בידו ואין

בבית לאכול ללכת  או ידו את לפשוט עליו- המוטלת ההשתדלות  את לעשות מסרב

מת זה 'הרי ואומרים מרננים הבריות  והיו מרעבונו, נשמתו את  שנפח עד התמחוי,

השיב זי"ע  מראחמיסטריווקא  נחום מנחם רבי הרה"ק  זאת מששמע הרעב '. ממצוקת 
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åúìåëéá ïéàù çèáåîå ïéîàî àåä éë
ïë íéîùä ïî åì áåö÷ù äî ÷ø ,íåìë

.øúåé àìå úåçô àì ,äéäé

êùîäá,áåðîéøî ÷"äøä áúë åéøáã
åáìá ùøùåî àäéù øçàå

àìã ïéòø éøú íäù ïåçèáäå äðåîàä
ïéùøôúîååååúååöî íéé÷ì ì÷ðá àåáé æ"éò

,'êåîë êòøì úáäàå'äàøéù äî ìë éë
äùòé åìéôàå ,åá àð÷é àì åøéáç ìöà
íà ïåâë ,ìåáâ úâùä äæéà åøáç åì
úåðç ë"â äùòé åøéáçå éðååðç àåä

מיתת מיתתו הייתה 'לא  מתואמר, שלא ובושה... כבוד מיתת אלא  והצמא, רעב

וסעד'. עזר מעט ולבקש ידו את להושיט לו נאה היה שלא מפני אלא

זי"ע חיים' ה'שפע  הרה"ק  הביא  נפלא ˙˘Ó''‚)מעשה ÁÏ˘· ÌÈÈÁ ÚÙ˘) פעם וז"ל, ,

כל  השי''ת  לו יזמין מבטחו ה' ישים אשר אדם שכל זי"ע  וויטאל ר''ח הגה''ק  דרש

פשוט  יהודי היה לקחו שומעי בין והשתדלות , פעולה כל יעשה שלא אפי' צרכיו,

יותר  לעסוק  שלא תמימה אמונה מתוך ע''ע  שקבל עד ללבו נכנסו שהדברים ותמים

לומד  לראותו עליו לעגו כהרגלם לחנותו שבאו הגויים בתוה''ק , לעסוק אלא במסחר

לחנותו  נכנס ימים כמה אחרי בה', בוטח אלא  לסחור שהפסיק לשמוע והשתוממו

פרווה בידו שהחזיק  והלה )fur(גוי ליהודי, למוכרו ורצה מועט בסכום שקנאה כבדה

זאת פרווה משאיר הנני ואמר הפרווה הניח הגוי, בו גער לסחור, שהפסיק השיבו

הכבידה. הפרווה של המשא עלי קשה כי תמורתו, לי תשלם לך ולכשיזדמן בידך 

מבין  ונפלו הפרווה נקרעה הפרווה, להניח רצה והיהודי מהחנות הגוי משיצא

נתקיים  שאכן שראה שכן היה יהודי לאותו לפלא ... ויהי רבים זהב דינרי הקרעים

מלהתעסק יחדל הוא  שגם בלבבו אמר בדרשתו, ויטאל חיים ר' שהבטיח מה בשכנו

הלך שבועות  כמה כעבור זכה... ולא זהובים, עם לפרווה הוא גם יזכה וכך לפרנסתו,

מהר''ח, השיבו מחברו, הוא  נשתנה במה הדבר לפשר וויטאל ר''ח את לשאול האיש

משא ''כ  הקב''ה , על  וסמך  לו  ישפיעו  איך דעתו  על שיעלה  מבלי בה' בטח חברך

ה' לישועת  זוכה אינו  בנפשו  עצות  לו יש האדם  וכאשר לפרווה ציפית הרי .אתה

אםו. לרעהו איש ישאל כאשר העולם, מדרך  לו מאמין הנה ישיב העולמים בחי

חז"ל אמרו כולנו על והרי תחשדני מדוע  –(.Êˆ בני (˘·˙ מאמינים 'ישראל

שלווה נפשו האם ישאלוהו אם אך  כל ובטוחהמאמינים'. לו ימציא שהבורא 

רפה בשפה האיש יענהו זו .הצטרכויותיו, למידה  לבוא שאזכה והאמתהלוואי

באמונה  שהמאמין בזה, זה תלויים והביטחון האמונה כי עצמו, את  סותר זה שאדם

ואם  צרכיו, לו שיספק בו 'בטוח' הריהו הברואים לכל מנהיג ית "ש שהבורא  שלימה

האמונה. ביסוד שחסר נראה ובתמים באמת  בוטח  אינו
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åéìò åááì òøé àì åìöà øçñî åúåàî
ììëïéàù åááìá úîàá ùøùð äéäé éë ,

,å÷ìç äæ- íéîùä ïî åì áåö÷ù äîå
òåøâì ïéà åðîîå óéñåäì ïéà åéìò....

íëì øéèîî éððä' ú"éùä øîà êëìå
ìòá éððä ,ùåøéô - 'íéîùä ïî íçì
'úçà íòô'á íçì íëì øéèîäì úìåëéä
éððéà ë"éôòàå ,íéáø íéîéì íëì ÷éôñéù
íòä àöéå' úçà íòô ìò ÷ø íëì ïúåð

åè÷ìååîåéá íåé øáãòåá÷ì éãë - '
ïòîì ,ïåçèéáäå äðåîàä úãéî íáìá

åòãéåúñðøô àøá åîåé àøáù éîùææææ.
,ùåøéô ,'åðñðà ïòîì' øîàù åäæå

(íúåñðì)úåöéøçäù ïéáäì áì åîéùé íà
íåìë åì ìéòåú àì äæä íìåò éðéðòá

øîàðù åîë(çé íù)àìå øîåòá åãåîéå'
,'øéñçä àì èéòîîäå äáøîä óéãòä

àìéîî éæàéúøåúá êìéíúàøé íâ -

ìë åîéé÷éå ,äîéìù äéäú íúãåáòå
øîàù åäæå .äøåúä(åô èé÷ íéìäú)ìë'

'äðåîà êéúååöîäðåîà åì ùéù éîù
,íðå÷éúë úååöîä ìë úà íéé÷é éàãååéë

íåé÷ ìò ìåãâ úåà àéä äðåîàä
äøåúä.ì"ëò ,

שבעולם, בריה  לכל  פרנסה – הכל את הזן
לפרנסה 'סגולות' וכמה 

ïúùøôá(ã æè)äùî ìà 'ä øîàéå'
ïî íçì íëì øéèîî éððä
ïéîàäì íãàä ìòù åðãîì ïàë ,'íéîùä
åúñðøôå åéúåéåëøèöä ìëù åáì ìëá
ñðøôîå ïæä àåä ä"á÷äå ,íä íéîù éãéá
éàãååáå íéðéë éöéá ãòå íéîàø éðø÷î
éôë ùéà ìë ìëìëé àìà ,åðùèé àì

åëøöççççåøîà ùøãîá äðäå..,àîåçðú)

(çìùáøîåàå íåéä ìëàî åì ùéù éî ìë'

ריבי ז. בעולם נמצאים אומר, היה זצ"ל לעווינשטיין יחזקאל רבי הגה"צ המשגיח

לפרנסתם, 'דואג' להם שאין ונראה וכדו' באשפתות המתגוללים חיים בעלי רבבות

מ'רעב'... חי בעל מת  לא  מעולם ואעפי"כ מקום, מכל אותם שמגרשים אלא  עוד ולא

לבני  ק "ו כן, חיים' ב'בעלי ואם כינים. ביצי ועד ראמים מקרני ומפרנס זן הקב "ה כי

מנין... דאגה א "כ מזון, מבלי שישארו הקב"ה אותם יניח שלא  בצלם שנבראו האדם

מזונו,ח. על תמיד יתפלל כן, משום דייקא  ואולי – אמונתו עם בבד בד כי ברם,

חקר , אין המזון על  התפילה  של  כסגולה לגדולתה  בציבור' 'תפילה ידועה ובפרט

זי"ע ישראל' ה'ישמח הרה"ק  כתב וכן ˘�"Á)לפרנסה, ˙Â‡ ,Ï‡¯˘È Ï˘ Ô¯Â‡Ó)באגרת

תפילה, זו העבודה עמוד את  לחזק ולמען וז"ל. תרס"ז, משנת גםהקודש אזהרתי

בפרנסתם, הסוחרים  החסידים'על  ל'בית  שיבואו לשנות, לבל קבוע חק שיעשו

(„"Ó‰È·Ï)להתפלל וערב שיאספו בציבורבוקר עד מה זמן להמתין יצטרך  אם ואף ,

מה, דבר וילמד ימתין אדרבההמנין, חלילה, עי"ז יפסידו  לא  כי מבטיחם  והנני

ברכה בשפע  יתברכו פעמים עוד  ב ' לילך  הזה קדוש בחוב  בניהם גם ירגילו ובזה ,
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עמו קולט טוב  ריח בושם של לחנותו והנכנס החסידים, לבית  ÈÏ˘Óביום ˘¯„Ó 'ÈÚ)

(‚È ‰˘¯Ù.

בהרחבה  לפרנסה סגולה בזה שיש זי"ע בידערמאן דוד רבי הרה"ק  היה אומר

שבשחרית לשבח' 'עלינו לאחר עד דרש"י התפילין  את לחלוץ שלא 

ה'חינוך' בדברי מצינו, סגולה ˙"Ï)עוד ‰ÂÂˆÓ),קל ישמרם מרבותי אני 'מקובל

ימיו'. כל בכבוד לו מצויין מזונותיו המזון בברכת הזהיר שכל

הרה"ק כתב  וכך לתורה, העיתים קביעת ע"י – בפרנסה בה נאמר סגולה עוד

ישראל' ‰·')ה'דברי 'ÈÙ· È˙Â˜Á· ˙˘¯Ù)נקראת התורה 'חק ', שנקראו המה שניים כי

הפרנסה וכן „È�ÂÊÓ)'חק', ‡�˘ÈÏ ˜Á .ÊË ‰ˆÈ·) בחקותי 'אם - הקרא  כוונת ומבאר ,

שתקיימו כלומר רבים, לשון חקותי במלאכתשניהםתלכו', שתעסקו - יחד גם

– גשמיכם' 'ונתתי אז ותפילה לתורה עתים תקבעו גם בבד ובד פרנסההפרנסה

–הגשמית 'בעתם' העתים, ולתפילה...בזכות לתורה פונה כמושאתה לא 

ההם העתים ע "י פרנסתו  שמפסיד  סובר עכ"ל.שה'בעה"ב' ,

שב 'מסירות – לתורה עיתם הקובעים מאלו אפילו – החושבים שרבים וכלומר,

הם ממון נפש' אז  להרוויח  יכולים שהיו  כלומר, היקר, ומזמנם מעצמם מקריבים

והתפילה.רב התורה למען זאת 'מקריבים' הם ואעפי"כ בידם ,, גדולה טעות אבל

'עיתים' בזכות ודייקא  פרנסתם , קיום  זכות היא זאת  עיתים' 'קביעת אדרבה  כי

בידם ומתקיימת  מתברכת פרנסתם  בסמוךהללו לעיל כתיב  שלכן להסביר ומאריך  .

·‰¯)לו '¯Ù ÛÂÒ·) והיינו ראיה, מלשון 'תיראו' תיבת  ותתפרש תיראו', 'ומקדשי

במי  המדובר שאין וודאי זה והנה, המדרש. ובבית  הכנסת בבית להיראות שעליהם

הרי  המדרש, בבית  אותו שרואים רבותא  איננה זו כי המלאכה, מן בטל שממילא

תלכו בחקותי אם אבל, יומו... עם לעשות  מה לו אין Ò�¯Ù‰)ממילא  ÔÂ˘ÏÓ ˜Á)–

ותפילה, לתורה לביהמ"ד ונכנס הכל עוזב  עיסוקיו ‰„·¯Èשמתוך Ï˘ Â�Â˘ÏÎÂ)

(- Ï‡¯˘È בעי בעיתם', גשמיכם ולתפילה 'ונתתי לתורה הליכותיו של יפסידתים .ולא 

הקב"ה הבטיח ל'רגל' בעליה הפנים שבראיית כמו Î„)כי „Ï ÔÏ‰Ï)איש יחמוד ולא 

בהליכותיו איש  ובכל  יום בכל הבטחה לנו  יש כן ליראות . בעלותך  ארצך את 

כעין הוא בגלות שעכשיו  ותפילה , לתורה  הכנסת לבית  עליה(··�ÈÁ˙)'ועליותיו'

עכ"ל.לרגל  ,

טפטים של חנות  ולו ברק בבני היה יהודי אותו )Wallpapers(איש שך , הרב  ברחוב

לא אפילו זע  לא  ממנו אשר יום בכל אורייתא בפתגמי קבוע שיעור לו היה יהודי

דהו  מאן נכנס ה'שיעור' תחילת  לפני ספורות דקות  הימים באחד מועטת, בשעה

לו  אמר החנות  בעל ערך, יקרי טפטים של גדולה כמות  לקנות  כשברצונו חנותו אל

הלימוד, שעת  הגיעה כי ובריח מנעול על חנותו את לסגור חייב הוא  ממש זה שברגע 
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בחנות להישאר זאת  בכל ניסה הקונה יותר, מוקדמת בשעה למחר יבוא ירצה אם

אינו  קונה שאותו הלה משראה ביותר, דחוף באופן הטפטים את צריך  שהוא וטען

ומחצה, כשעה ובעוד אחריך , החנות את  אנעל ואני כאן הישאר לו אמר ממנו מרפה

אגיד  האמת קונה, אותו לו אמר חשבונך , את עמך  ואערוך אחזור יגמר כשהשיעור

אתה  האם לבדוק  הכנסה, ממס כשליח באתי אלא  כלל לקנות ברצוני שאין לך

מקרוב לראות משנוכחתי עתה אבל, מוכר, שהינך  מה כל על המס לרשויות  מספר

ובטוח  אני סמוך לה, עיתים ולקביעת הקדושה התורה ללימוד במסירות  יושרך  את 

בדיקה. צריך  אינך וכבר ישרים עסקיך  שכל

חז"ל אמרו Ê"ÈÓ)הנה ‚"Ù ˙Â·‡)'החיים ה'אור ומבאר תורה', אין קמח אין 'אם

·È˙Â˜Á)הקדוש ˘È¯) ש'אין סימן הרי"ז הפרנסה שפע לאדם שחסר קמח' 'אין אם

בבחור מעשה בתורה. עוסק  שאינו – ‰È˘¯)תורה' Í¯„Ó ˙„¯Ï ÏÁ‰˘) לפתוח שביקש

וכך(ÒÚ˜)'ביזנעס' כך  לי הלווה ממך, אנא אביו, אל ויפן גדול, מעות לסכום והוצרך

הסכום... כל את לך אלווה הקרובים ימים בכמה תפילין תניח אם האב , אמר מעות ...

בעזהשי"ת האב לו אמר זה... אחר  בזה ימים ג' והניחם האב  בקשת  קיים הבן ואכן

לאב הבן פנה ימים שבוע כעבור הסכום, כל את לידך אמציא ימים שבוע  בתוך

המעות, לך  אלווה ימים חודש עוד תפילין תניח אם האב לו אמר הבטחתו, שיקיים

– ב'פזמונו' האב דחהו ושוב  המעות את  הבן ביקשו שוב ימים חודש כעבור ויהי

וכמה  כמה הדבר נשנה כן המעות, לך אלווה חדשים ג' עוד במשך  תפילין תניח אם

'חוזק ' עושה אתה וכי האב  את  ושאל הבן של סבלנותו שפקעה עד (ˆÂÁ˜)פעמים

לכיס  הסכום כל את הכנסתי כבר הראשונים ימים ג' אחר מיד האב , לו אמר ממני...

כיס  את  פותח ואינך  עליך, יצרך  שפחז בני איפה אעשה מה ולך  שלך... התפילין

עול  עליו 'המקבל כי מובן, והנמשל המעות ... את תמצא כיצד להניחם, התפילין

ארץ' דרך  ועול מלכות עול ממנו מעבירין ‰)תורה ‚ ˙Â·‡)צריך שאינו וכלומר,

פרנס  להשיג ארץ ' ב 'דרך שכלל תו,לטרוח סימן הרי"ז  הפרנסה את מוצא  אינו ואם 

פתח –לא  התפילין כיס וכיו "באת  הגמרא ומזומן את המוכן כל את מצא  לא ע "כ ...

מועד... מבעוד שם לו

הן ואלו עולם, עמודי ג' מתוך שנים הבאנו כאן ועבודהעד עתה (˙ÏÈÙ‰)תורה  ,

– השלישי לעמוד נא  חסדיםשמעו מצינו גמילות  וכן ישראל. בני בין ואחדות

הפסוק על È„)לה'רמב"ן' ‚ ÏÈÚÏ) אני כך עמי הווה שאתה כשם - אהיה אשר 'אהיה

עמך, ידי,הווה את  אפתח אני אף  צדקה ועושין ידיהם את  פותחין שנאמר אם 

(·È ÁÎ ÌÈ¯·„).'הטוב אוצרו את לך ה' יפתח

הפסוק  בלשון זאת דרש זי"ע  אברהם' ה'בית  Ê)הרה"ק ‡È ¯·„Ó·)גד כזרע 'והמן

הבדולח '. כעין ועינו אומרוהוא, וזהו אדם, של פרנסתו היינו ה'מן' –והמן כי
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לאדם לו תבוא ג "דהפרנסה כפיכזרע ב'זריעתדמילותג, כי עושה שהוא לים

לרעהו  שאיש ידי על באה פרנסה השגת כי ישועות, מיני כל לעצמו מצמיח הצדקות '

חזק . יאמר ולאחיו יעזורו

את 'פותח שהפסוק  זי"ע  מפשעווארסק  יצחק  רבי הרה"ק מנכדי אחד אמר פעם

הפרנסה, ענין על המרמזים מהשמות  אחד והוא פ-א -י, הקדוש השם של ר"ת  ידך'

- הוא אלו אותיות  של שהר"ת ואמר הרה"ק י ארגינעןפנענה È˘Î˘ודןא ÁÂÓ˘Ï)

(·ÂË ÏÎ Â‰Ú¯Ï. טוב וכל פרנסה שפע עצמך  על תריק בזה וכאומר ,

חז"ל אמרו ·)וכך ‚ ÔÈˆ˜ÂÚ)הקב "ה מצא  לא חלפתא  בן שמעון רבי כלי אמר

השלום אלא  לישראל ברכה  È‡)שנאמרמחזיק ËÎ ÌÈÏ‰˙)יברך ה' יתן לעמו עוז 'ה'

ובמדרש בשלום'. עמו Ë)את Âˆ '¯Ù ¯"˜ÈÂ)רשב"י הברכותאמר שכל השלום גדול 

בו בשלום.כלולות עמו את  יברך  ה' ...

אמרו פרנסותוכבר מאה דוחה אחת  ÌÈÈÁדמחלוקת Í¯„ ‡ÓÂÈ 'ÒÓ ‰"Ï˘)

(„"Ó ˙Â‡,לרעהו בינו שלום בהבאת  'להשקיע ' בדעת, יעשה ערום כל ע "כ כי ,

גדולה בהרחבה  פרנסתו ותתגדל גדולים, רווחים  תישא  וודאי זאת  'השקעה'

ככה פעמים ' .'מאה

הי"ד זי"ע  בצלאל משה רבי הרה"ק של הבית  בני התאוננו ‰¯‰"˜פעם Ï˘ ÂÈÁ‡)

(Ú"ÈÊ '˙Ó‡ È¯Ó‡'‰ הדבר ואמר, רמ"ב ענה בביתם. השורר הפרנסה מחסור על

כי  במחננו, ומחלוקת קפידה חלילה תתעורר שלא הוא להקפיד שעלינו הראשון

פרנסות ... מאה דוחה אחת  מחלוקת 

ופרנסתו, לחייו נוגע  שהיה סכסוך באיזה להתערב  עליו שהיה יהודי פעם ענה וכך

ונחלה  חבל לקחת ולא להבליג לשתוק  הנפש כוחות  לו מנין – מאד האנשים ויתמהו

דאינשי בפומיה מרגלא ויאמר, האיש ויען זאת, נישטב'מחלוקת ' מען טוהט  וואס

פרנסה... Â˙Ò�¯Ù)פאר  ¯Â·Ú Ì„‡‰ ‰˘ÚÈ ‡Ï ‰Ó) ימים יחצו האדם מבני רבים והרי ,

כן, אעשה אני אף לביתם, טרף להביא וחדשים לימים נדוד וירחיקו נהרות  יעברו

אחת ... במחלוקת  פרנסות ' 'מאה אדחה ולא  הזאת, כעת בשתיקתי

בגמרא אמרו �Ë.)וכבר Ó"·) היכי כי לנשייכו אוקירו מחוזא לבני רבא 'אמר

ענין  מה ביאור וצריך  אשתו, את לכבד היא  לעשירות שסגולה פירוש דתתעתרו',

נתקללו  הדעת בעץ  וחוה הראשון אדם שחטאו בעת  דהנה לפרש, ושמעתי לזה. זה

לחם' תאכל אפך  'בזיעת  בקללת זה ËÈ)שניהם, ‚ ˙È˘‡¯·) ימשול 'והוא בקללת וזו ,

ÊË)בך ' ˜ÂÒÙ Ì˘) אותה ולהכריח באשתו ולרדות למשול לבעל רשות שניתן ונמצא ,

בכל  שלו על ועומד הדין שורת  כפי האיש מתנהג אם ולכן כרצונו, ולשמשו לכבדו

כלום לוותר מבלי ·˜ÏÏ˙‰)תוקף ¯‡˘È˙˘ „ÓÂÚÂ) זו במדה עמו מתנהג הקב "ה אף ,

בחסד  המתנהג אבל לחם', תאכל אפך 'בזיעת – במלואה מתקיימת וקללתו
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'äðîà éðè÷î äæ éøä ,øçîì ìëåà äî
øëéð åúðåîà ïåøñçù äðååëä úåèùôáå

'øçîì ìëàé äî' åúâàã íöòáèèèèêà .
ïåøñçù ,øîåì å÷ã÷ã äðåîà éìòá

עליו  יקל הקב "ה שאף יזכה עליה, עצמו מושל ואינו  מקללתה עליה ומיקל וברחמים,

ובנקל. בהרחבה ויתעשר הפרנסה, בקללת  כך כל להזיע יצטרך  שלא  מקללתו

אדבר רגע  סגולהעוד מלעכאוויטש לעם הר"ן הרה"ק טובה, לפרנסה סגולה –

Â')זי"ע  ˙Â‡ ÌÈËÂ˜ÈÏ 'Ï‡ÂÓ˘ È¯·„'· ‡·Â‰) הפסוק על Î)אמר ,ËÓ ˙È˘‡¯·) מאשר'

רוחני  כולו הוא קודש השבת יום עצם שהנה מלך', מעדני יתן והוא  לחמו שמנה

עלמא, בהאי וברכה טובה לרוב  לזכות העצה אך גשמיות , השפעות  משפיע  ואינו

האותיות  כי הנ "ל בפסוק ומרומז שבת', 'תוספת הם שאחרלקיים א'ש'ר' אותיות 

¯'-˘)ש'ב 'ת ' ¯Á‡Â ,˙-'˘ ¯Á‡ ,·-'‡ ¯Á‡)אומרו וזהו האותיותמאשר, שהם –

ומרמזהקודמות נעשהלשבת  מהם השבת, ליום שקודמים השעות  לחמועל שמנה 

אך  ובכבוד, בריווח חוקו לחם הבורא  ויטריפהו מרובה לפרנסה יום והואיזכה היינו

עצמו מלך השבת  מעדני בלי יתן זה קדוש ביום הנשפעים רוחניים מעדנים -

וגבול. שיעור

זי"ע  מרימנוב  רמ"מ הרה"ק אמר Ò�ÂÏÙÓ˜)כה ÔÂ‡‚‰ Ì˘· ÌÁ�Ó ˙¯ËÚ) דברי על

˜ÁÈ.)חז"ל העושה(˘·˙ שהאדם לבריות', תצטרך ואל חול שבתך שבתו'עשה

שעדיין פרנסהחול בעת שערי לו נפתחין הקודש, על מחול בהוסיפו לא, ושוב

לבריות .יצטרך 

זי"ע  מלעכוויטש הרה"ק שאמר ‡·Â˙')וכפי ˙¯Â˙' ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ), הבעלי היו  לו 

הפסד ידעו לא  וממילא כראוי, שבת' 'תוספת  בביתם נוהגין היו לי, שומעים בתים

השבוע ימות  בכל  .ומחסור 

יעקב ' 'תולעת בספר כתב Â')וכך ˙Â‡ ˙·˘‰ „ÂÒ) הרי הקודש על מחול שהמוסיף

כנגד  במידה השמים מן בו ינהגו וממילא  הקדושה, גבולות  את  בזה מרחיב  הוא

אומר הכתוב ועליו בריווח, הצטרכויותיו כל את  לו וירחיבו Ó‰)מידה ,ËÈ˜ ÌÈÏÈ‰˙)

ברחבה'. 'ואתהלכה

רב לשפע ותזכה בקדושה  עצמך  שמור  בני ה'ביתועתה  מהר"ק  איתא  וכך ,

זי"ע ÔÓ‰Â)אברהם' ‰"„ Í˙ÂÏÚ‰·),'הבדולח כעין ועינו הוא גד כזרע  'והמן הפסוק על

הבדולח כעין ועינו וכו', אדם של פרנסתו זהו שמירתהמן לפי הוא שהפרנסה

העינים עי"ז טהרת  וכו' אסורות מהסתכלויות והנאתו תאותו שממלא  מה וכל ,

פרנסתו. ותתגדל תתרבה עצמו שימור כפי מרובה טובה ומידה מפרנסתו. לו מנכים

בפרשתןט . בחיי' ה'רבינו בה ביאר נפלא ‰ÌÚ)ביאור ‡ˆÈÂ ‰"„ ,„ ÊË) האומר 'כי וז"ל. ,



שירה  – בשלח - הפרשה àéבאר

àìà ,øçîä úâàãá à÷ééã åðéà åúðåîà
ùéâøî àåäù êëáíåéä åì ùéùéë ,

ïéáî äéä ,äîéìù åúðåîà äúééä íà
íåéä äæá óàå ,íåìë àìå åìùî åì ïéàù

ïéàåìàá åðåæî ìë àìà ,ìåëàì íçì

äîå íåéä éì äî ë"àå ,íéîù éãéî åì
øçîì éìéééé.

÷ñôð'êåøò ïçìåù'á(ä à)øîåì áåè'
(íåé ìëá)úùøôå äãé÷òä úùøô

מקטני  הוא כן ועל ידו, תחת  שרואה במה אלא  בטחונו שאין בעצמו מראה כן

בבעל אמנה, בטחונו  שיתלה רואה  אדם  שאין מה  להאמין האמונה שעקר לפי

פרנסתו לו  ויתן עליו  שירחם  יומו ואת  שבראו  '.הרחמים 

עקב  בפרשת  הפסוק  על דבר' ב'העמק  הנצי"ב כתב  ‚)וכן Á ÌÈ¯·„)וירעבך 'ויענך

מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי הודיעך למען המן... את ויאכלך 

ה  יחיה ה ' שהוליכם פי - זה בענוי ישראל את  להרגיל  הקב "ה שרצה ומבאר, אדם',

במדבר, שנה בעיניהםארבעים נראה פרנסתם  מקור  יהא  אתשלא להם נתן ואז

עתים כמה יהיו שהרי עולם, לדורות  וללמדם להשיגהמן, תקוה  שום  תהיה  שלא 

הקדים לחם לזה לגמרי, ויתייאשו הארץ  על לחיות תקוה כל ישראל בני יאבדו וח"ו ,

פרנסתם  ואין ה', דבר ממוצא מתפרנסים שהם שידע ועצמה כח להם ליתן הקב "ה

הנצי"ב, שם ומסיים ידיהם, במעשי כלל הגלותתלויה בימי נפלא  תועלת  .וזהו 

'ראש י. הוא  בשבט עשר שחמשה זי"ע  ישראל' ה'ישמח הרה"ק  משם מתאמרא 

לאילן' ·.)השנה האילן(¯"‰ בפירות  ה'חנטה' זמן הוא  אז כי ,ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙Â¯ÈÙ‰˘)

(ÁÂÓˆÏ ועוצם כוחי הנה לאמר, התפארות לידי העץ  בעל יבוא  שמא  לחשוש ויש ,

נקבע כן על הפירות, גדלים בשדה ויגיעתי עבודתי ע"י הזה, החיל את  לי עשו ידי

יעברון  עולם באי כל שאז השנה' 'ראש את  לאדם לו להזכיר השנה, לראש זה יום

אלא אינם ידיו מעשה וכל ביום, בו להם ונקצב נקבע והכל מרון כבני לפניו

השפע . את לו המביאים שהם מלומר חס אך גרידא , השתדלות

זי"ע  הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  דברי להסמיך ‰¯‡˘ÔÂ)ויש ¯Â·È„· ÁÏ˘ ,˙ÂÎÊ‰ ¯ÙÒ)

התוס' דברי את ‡�ÂÓ˙)המבאר ‰"„ .‡Ï ˙·˘)– זרעים סדר זה שמאמין 'אמונת

וזורע עולמים  עוסקבחי שאינו זה דאדרבה נראה דבפשטות  צ"ב , ולכאורה .'

הרי"ם', ה'חי' מבאר אלא  מהעוסק, יותר הוא מאמין השדה נחשבבעבודת  שיותר 

באמונה ויודע  מכיר  זאת  ובכל  פרנסתו, לצורך כפו  ביגיע שעוסק מי כמאמין

ביתו וטרף טרפו  את  לו מביאה  כפיו ויגיע  עבודתו  שלא  נתינתשלימה  בשעת וכן ,

אלא הזרעים, לצמיחת גורמת באדמה הזרע נתינת שלא ויודע מאמין באדמה הזרע

הזרע, את המצמיח שהוא  השי"ת, בחסדי עצמו ותולה עולמים' בחי הוא  'מאמין
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'ïîäàéàéàéàé'ééçá åðéáø'ä áúëå ,(ë æè)

øîåàä ìë éë ,íéîëç ãéá äìá÷å
àìù åì çèáåî íåé ìëá ïîä úùøô

úåðåæî ïåøñç éãéì íìåòì àåáéóà .
'õ"áùú'á(å"ðø)éîìùåøéä íùá áúë

çèáåî íåé ìëá ïîä úùøô øîåàä ìë'
óéñåäå ,åéúåðåæî åèòîúé àìù åì

- 'õ"áùú'äáøò éðàåøåëæéù åðééäå ,'
øåñçî åéìò àåáá úåðôì åéìò ïàì ãéîú

.'åãëå äñðøôá

,íòèäåæ"èä áúëãë(ã"÷ñ)àåäù
ìëù íãàä ïéîàéù éãë

àìéòìî äçâùäá íéàá åéúåðåæîáéáéáéáé.
'äøåøá äðùî'ä óéñåä(â"é÷ñ)úåøåäì

äîåàî ìéòåé àì úåìãúùää éåáéøù
øæâðä úåðùì åçåëá 'äìéôú'ä éãé ìò ÷øå)âéâéâéâé(.

óéãòä àì äáøîä' ïîá äéä êëå
'øéñçä àì èéòîîäåãéãéãéãéøáã óåñå ,

'úìåâìåâì øîåò' åãéá ãçà ìë äìòä
ãîìé äæîå .íéîùä ïî åì áö÷ðù åîë

זרעים' סדר זה - 'אמונת רמזו ולכן כינים, ביצי ועד ראמים מקרני ומפרנס הזן והוא

(.‡Ï הוא(˘·˙ עדיין אם 'מאמין' האדם נחשב  והזריעה ההשתדלות  במקום שדיקא

ידיו. במעשי ולא  בה' ותלוי סמוך

ביום יא. המן' 'פרשת  את לקרוא זי"ע, מרימינוב  הרמ"מ מהרה"ק  - הסגולה וידועה

כ"ב במשך  בקדשו דרש מרימינוב  שהרה"ק ידוע כן בשלח. פרשת של השלישי

עם  על פרנסה שפע  בזה להשפיע  בכדי בשבתו, שבת  מידי המן' ב 'פרשת  שנה

ישראל. בני

השי"ת שיזכני מחשבה בליבי עלה תרי"ב , ניסן ר"ח – הרי"ם' ב 'חידושי כתב 

מהתורה  השי"ת  לי שיזמין הפרנסה וממילא המן', ב 'פרשת  דבר ויום יום בכל לחדש

חז"ל כמו"ש ‚)הקדושה, Êˆ שנא'(·¯"¯ – יום' בכל ÂË)'פרנסה ÁÓ ˙È˘‡¯·) הרועה'

הזה'. היום עד מעודי אותי

לגולגולת'יב. 'עומר הפסוק  את שפירשו כמו הישועה, את  לו תביא (˘ÂÓ˙והאמונה

(ÊË ÊËלאדםעומר תבוא  הפרנסה שישלגולגולת- האמונה כמידת  בראשו–

פרנסתו. שפע  כך אמונתו כגודל כי האדם, של

בעולם. הנעשה כל את  להבין צריך  שאינו האדם שידע  באמונה, הראשון הכלל

בלשון  צחות בדרך  לבאר זי"ע  מנאדבורנא  מרדכי רבי דהרה"ק  בפומיה כדמרגלא

בפרשתן „)הפסוק  ÊÈ)ובשפת – באבנים לסקול שפירושו וסקלוני', מעט 'עוד

'וועסטובאשטיינערן האידיש וסקלוני, – מעט עוד - ייאמר ולדידן ',פארשטיין ,

להבין ביכלתך  אין עתה ‡·�ÌÈאבל ÔÂ˘ÏÓ ,‰ÏÂÙÎ ˙ÂÚÓ˘Ó ˘È ÔÈÈË˘¯‡Ù ˙·È˙Ï ÈÎ)

(ÔÂ˘Ï ÏÚ ÏÙÂ� ÔÂ˘ÏÂ ,‰�·‰ ÔÂ˘Ï Ì‚Â ÌÈÏ˜ÂÒ‰.

עליו יג. היום שלמחרת  הרופא מבית הודיעוהו הלילות שבאחת אחד באברך  מעשה
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חשכו  כסף. שקל מאות  לחמש עולה הטיפול שווי רפואי, טיפול איזה לקבל להתייצב 

לא לאידך , אדמתינו... לא ואף גוויתינו אם בלתי כל אין לרש כי האברך, של עיניו

לבני  אמר ערב  לעת  מנשוא. קשים היו שיסוריו מאחר הטיפול את  לדחות שייך  היה

משחזר  שבשמים... לאבינו רחמים אבקש בה ערבית , תפילת  להתפלל אלך  ביתו,

500 בבית שנמצאו לו והראו ובצהלה, בשמחה פניו את הבית בני קבלו מתפילתו

משיצא היה, כך שהיה ומעשה היום. למחרת  לרופא עבורו מוכנים והינם שקל

נסדר  הפחות לכל הבה כך , כל ירוד המצב  אם הבית , בני החליטו ערבית, לתפילת 

יד  בו נגעה לא ועידנים עידן שמזה ישן סדין לאיזה הגיעו ה'סדר' ובתוך  הבית , את 

להם  משמש היה סדין שאותו הדבר ונתברר המעות. נפלו כפליו ומבין אדם,

אלו  מעות רק לשימוש, באו כבר שם שהיו המעות וכל נדוניתם. למתנות  כ'מסתור'

באמרו, המעשה, דבר מפרסם זה אברך משים. מבלי שם השמיםנשארו מן הראוני

ובזה לתפילה  שהוצרכתי אלא  מועד... מבעוד עבורי מוכנים היו כבר  המעות  כי

המעות ... את לראות  עיני את  ה ' פקח 

מדרךיד. כי זה, במנהג שרמזו יש שירה, בשבת לעופות מזון לתת תורה ישראל מנהג

ומיד  המאכל מכניס ראשו, את  מכופף הריהו המאכל אל שבגשתו הציפור אכילת 

מעלה, כלפי ראשו את  חלילה.מרים וחוזר ומעלהו  וחוזר  ראשו מרכין ללמדנו,שוב 

תיכף להרים תמיד  נזכור  מקום  מכל  'להשתדל ', שעלינו אף  פרנסה  שבענייני

הפרנסה לנו  הממציא הוא  הקב "ה  דבר שסוף לדעת  למרום, ועינינו  .ראשינו 

זי"ע  ישראל' ה'ישמח הרה"ק פירש אחר Ô˙˘¯Ù)באופן ÛÂÒ) והחמור השור כי ,

בעליהם  עבור עמלים הם שהרי בדין, אליהם בא מזונם כי חושבים דעתם במיעוט

שאין  ויודעים לבעליהם, כלום מועילות  אינן העופות  משא"כ וכרם, שדה בעבודת 

לנו  באה הפרנסה שאין שנאמין לן, להורות בעליהם. לב  בטוב אלא  מזונם מקבלים

הבעלים. מטוב  בחסד מזונם המקבלים העופות  כאותם עלינו, הבורא ב 'חסדי' אם כי

כתב  הפרשה ‚)ובתחילת ÁÏ˘· ,Ï‡¯˘È ÁÓ˘È) רחמים לעורר הוא  המנהג שטעם

מזונותיו  אין כי מחויבים אנו שאין למי אף משלנו נותנים שאנו שכשם מרום, משמי

ראוייםעלינו, אנו  אין אם אף בכבוד  אותנו  ויפרנס  עלינו  הקב "ה  וירחם  יחוס  .כן

הזוה"ק  דברי נודע Ï‡:)וז"ל. ‡"Á) היינו מלעילא', עובדא  איתער דלתתא  'באתערותא 

עליך, מזונתן שאין הבע "ח אותן עם אף חנם חסד עלינולגמול רחמים  לעורר  וזה 

וחסדיך רחמיך מגודל אעפ"כ כדאי, אנו שאין עליך מזונותינו אין הדין שמצד אף

אחד  כאשר המתעוררת הרחמים מידת על נלמד ומעתה עכ"ל. פרנסתנו. לנו תתן

השני. בעבור מוותר כאשר  או חינם במתנת לחברו משלו נותן

שאין  הציפורים את  בשבת  להאכיל מותר היאך  מהפוסקים הרבה בזה דשו כבר

עלינו È"˜Ò)מזונם „"Î˘ ‡"‚Ó 'ÈÈÚ) ויש מער"ש, המזון את להניח שיש אומרים יש ,
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åì ïúé àì úåìãúùää éåáéøù íãàä
åáøúé àìå ,äîåàî åì óéñåé àìå
àì íà óà êãéàìå ,äæ øåáò åéúåðåæî
àøåáä åì íéìùé úåìãúùäá äáøé

åì áö÷ðä éôë åéúåðåæîåèåèåèåè.

,ø÷éòäåäìéìå íîåé íãàä áùçé àì
éúòåùé àåáúå êë äùòà
éðåìô øáã äùòà åà ,êëå êëá ïàëî
úøùòá åà óìàá ,úåàî ùîçá òùååàå
íãàä ïéà úîàá éë ....á"åéëå øìåã éôìà

- åúòåùé àåáú ïéðî òãåéúà äùòé
áë ä"á÷äå åìùòéôùäì åäàöîé ø

äáåè åéîñà àìîéå äñðøô òôù åéìò,
ò"éæ àçñéùôî á"øøä ÷"äøä æîø êëå

(åò çñô '÷éãö éúôù'á àáåä)ì"æç øîàîá
(.çé÷ íéçñô)íãà ìù åéúåðåæî ïéù÷'

øîà 'íéä úòéø÷'á éë ,'óåñ íé úòéø÷ë
äùîì ä"á÷ä(åè ãé)éìà ÷òöú äî'

øàåáîå ,'åòñéå ìàøùé éðá ìà øáã
ï"áîøá(íù)éðá ïéá úåúéë äîë åéäù

äî úãë 'úåáåè úåöò' åòéöäù ìàøùé
åøîàù íäî ùé ,äòù äúåàá úåùòì
åøîà íéøçàå ,íéøöîä íò íçìéäì
òðëéäì äøîà úë ãåò ,íéøöîì øåæçì
ä"áå÷ íäì øîà ïëìå ,ù"éò íäéúçú

åòñéåúåöòå úåìåáçú ìë àð åáæéò -
ìò ÷ø íëáäé åëéìùäå íëãéá øùà
íéñéðì åëæú àìéîî ,ù"áúé àøåáä
äéä àìù äî Y íéä òø÷éù Y úåàìôðå

העיד זי"ע  מליובאוויטש הריי"צ הרה"ק  קטן. ע "י המזון את  ‰Â�Â¯ÎÊ˙ששולחים ¯ÙÒ)

לאסוף ˙˘"·) שירה שבת  בכל נוהג היה זי"ע  שה'מהר"ל' איש מפי איש ששמע ממה

סיפור  את הנוכחים לכל מספר והחל ביהכנ "ס, לחצר ומלמדיהם תשב "ר ילדי כל את 

עמו  לישראל ה' עשה אשר והמופתים האותות  כל את בפניהם ותיאר הים, קריעת

העופות הצטרפו השירה את  ושוררו הים את  ישראל שעברו שבעת סיפר גם הים, על

בנ"י È)לשירת  ‡Î ¯"ÂÓ˘)בדרך ים בלב שצמחו מהאילנות  פירות ליקטו ישראל וילדי ,

ונתן  'קאש"ע ' עם קערה לידיו לקח ואז המשוררות , לציפורים מהם וחילקו נס

נוסף  טעם למדנו ומדבריו הציפורים. לפני יניחום והם לילדים מזה שיחלקו למלמדים

על  שהיו הניסים בזיכרון האמונה להשריש שהוא הקטנים, ידי על המזונות להנחת 

לעופות . הפירות  את הים על הילדים שנתנו וכדרך הים

הדברים,טו. בפנימיות יתבונן אלא המן', 'פרשת  בפיו באמירה די שלא  פשוט, אמנם

פרטית . בהשגחה השמים מן אליו יגיעו והצטרכויותיו פרנסתו שכל

חז"ל אמרו זי"ע, חיים' ה'חפץ  הגה"ק  שאל Ú‰.)פעם ‡ÓÂÈ) טעם ואחד אחד שכל

חשב שלא  מי הרגיש טעם איזה לי נא הגידו ברצונו, שעלה הטעם את  המן באכילת

כל  לו אין מתבונן שאינו מי – לה מפרק והוא לה מותיב הוא אכילתו, בעת  מאומה

כלל... 151)טעם 'ÂÓÚ ,·‡ÂÂ˘ ˘"¯Ï ‰·‡Â˘‰ ˙È· 'ÈÈÚ).
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.íåéä ãò íéîìåòìéîð äæ ïéòë
÷éñôé øùàë ,'íãà ìù åúñðøô'á
àøåáì ìåëéáë úåöò úúì íãàä

ù"áúéçúôî éë ïéîàîù éîá óà øáåãîå)

('ä ãéá äñðøôäY÷ñò äùòà äðä
(ñòðæéá)êë ú"éùä éì ïúé íùîå éðåìô

êë éì ïúé øçà ÷ñòîå ,úåòî êëå
àùéìå 'ìãúùä'ì àìà åì ïéà ...êëå
,åëøã 'ä çéìöéù äìéôúá íåøîì åéðéò
äùòî ìëá äçìöäå äëøá äàøé æà
äáçøä åãéî áø òôù ìá÷éå ,åéãé

äàìîäå äçåúôä.

הפרנסה מפסיד הדאגה ע "י – דואג  בבוא

àúéàò"éæ 'êìîéìà íòåð'ä ÷"äøäî
(øîàéå ä"ã)éððä' áéúë äðä

íòä àöéå íéîùä ïî íçì íëì øéèîî
ä"á÷ä øîàù ,'åîåéá íåé øáã åè÷ìå

,äùîìéððäúåéäì ïëåîíëì øéèîî
íçìäñðøô òéôùäìåíéîùä ïîêà ,

øçàîåè÷ìå íòä àöéùäîäù ì"ø ,
ïë ìò ,ïåëð øãâî åàöéå ïåçèá íéøñåçî

åîåéá íåé øáã åè÷ìåúàöì êéøöù ,
:÷"ìæå ,íåé éãî åúñðøôìøîåà ú"éùäù

äñðøôì íéëéøöù íéøîåà íúàù äî
ñðøôì ïîåæîå ïëåî úò ìëá ãéîú éðà

åúñðøô åîåéá íåé éãéî ùéà ìëì úúìå
íéîùáùåøéô ,'åëå åè÷ìå íòä àöéå .

àöåéå ïåçèáä øñåçî àåä íãàùë êà
ïëì ,'äá çåèáì äéåàøäå ïåëðä øãâî

åîåéá íåé øáã åè÷ìåùãçúäì êéøö -
,ùãçî äèé÷ìä åéìàçèåá äéä íà éë

åì úðîåæî åúñðøô äúéä ïîàð áìá
ë ,ììë úåãáòå øòöá àìùøèîë íà é
äòéâéá àìù êìåää äæä.ì"ëò .

íéòåãéåï"øä éøáãìò 'óñåé õò'á àáåä)

(ù"éò :çé ÷"åî 'á÷òé ïéò'ìò
åøîàù ì"æ íäéøáã(íù)íåé íéòáøà'

úàöåé ìå÷ úá ,ãìåä úøéöé íãå÷
éðåìô äãù ,éðåìôì éðåìô úá ,úøîåàå
äæøëää ïéðò äî ï"øä øàáîå '...éðåìôì
íãå÷ íåé íéòáøàá øáë äãùä úåãåà
äéä íéîé íúåàáù àìà .ãìåä úøéöé
,úáä éàåùéðá àéðåãðë äãù ïúéì âåäð
âàåãå åúéáá 'ïúåçî'ä åì áùåé äðäå

åéàöàö àéùäì áø äë ïåîî åì ïéðîïëå)

(åéúåðåæî ìò ììëáíåé íéòáøà ,åøîà äæì ,
åæéøëä øáë êúáå êðá ìù åúøéöé íãå÷
ìë âàåã êì äîå 'éðåìôì úéðåìô äãù'
äâàãäù úòãì ìéëùú àì òåãî ...êë

àîéð àåìîë åìéôà äìéòåî äððéàæèæèæèæè,
ïúåðä ä"á÷äå íéðôìî áö÷ð øáë ìëäå

מועלתטז. אינה ש'הדאגה' ברואיו, עם הבורא שעשה הניסים מן החכם, אמר כבר

דאגות מלא מסתובב אחד כל היאך  וראה בעולם בנעשה התבונן כי כלום, ולא

כקליפת לא  אף מועילות  הדאגות שאין הזאת  כעת  אם והנה הא , ועל דא על כרימון,

כל  ולסבול לשאת  בכוחם שאין דאגות  'משא' עם העולם בני להם מתהלכים השום,
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äéåâ ìëìå åúñðøô éã ùéàå ùéà ìëì
äøåñçî éã äéåâåæéæéæéæé.

äëò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä æîø
(çìùá í"éøä éøîà)ïúùøôá áéúëã

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

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

והמתין יז. שישב  אחד בחור למד זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק  של הרמה בישיבתו

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', ה'חפץ  לו אמר וכלכלה, פרנסה בענייני בעזרי יהא שהוא  ובוודאי אלוקי בה'

שנה חמישים על אם עצמך , ‰¯‡˘Â�Â˙)הגע 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

– בשלח ג' ביום המן' 'פרשת  שאמר למי אמרו מן וכבר לקבל  רצונך  באמת וכי

מיליאנען בכמה רצונך או  המן, דוגמת ביומו  יום כל של מזונך  (ÌÈ�ÂÈÏÓ)השמים

שלך ... בבנק

הגה"צ  המשגיח אל שפנה חסידים' 'כפר מישיבת  אחד בבחור היה כיו"ב  מעשה

לעסוק הישיבה כותלי את  לעזוב הוא  שחושב לבו את וגילה זצ"ל, לופיאן אליהו רבי

שהרי  הבחור ויען כן, החליט מדוע  המשגיח שאלו מעות. ולהרוויח כפיים ביגיע 

ובנות בנים לו יוולדו ובעזהשי"ת בישראל, בית  ויקים זיווגו את  ה' לו יזמין בקרוב

המשגיח  פתח מעות... מעתה לחסוך  הוא רוצה לכן לפרנסם, מעות צריך  והוא

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

העת . בבוא אנשא  אני שאף אנכי מאמין מהם, נשתניתי ומה בשעטומ"צ נישאים

קל, בחרון הבחור ויען ובנות, בבנים להיפקד שתזכה בעדך ערב  ומי המשגיח, הוסיף

קיימא בר זרע איש לכל שיש עולם של מדרכו הלא  חלילה, המשגיח אותי מקלל וכי
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כפיים  ביגיע לעבוד לצאת לי הניחה ועתה להיפקד, אנכי אף שאזכה אנכי ומאמין

– המשגיח א"ל אלה. כל את  לפרנס דאגותיך בכדי ויסתרו  דעתך תנוח  דבריך ,מתוך 

ורק עולם, של כדרכו בזש"ק  תיפקד גם אדם, כל כדרך  שתינשא  אתה מאמין שהרי

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

העולם... באי

פסחים בערבי החמץ  על חשש לעניין המשנה מדברי המליצו Ë.)וכבר ÌÈÁÒÙ)

חוששין לחצר 'אין מחצר כן דאם למקום, וממקום לבית  מבית חולדה גררה שמא

לעיר, סוף',ומעיר לדבר  אפילו אין לחשוש טעם אין סוף לו שאין שלדבר והיינו

הפרנסה, עניין הוא דהכי ודומיא כרת, איסור בו שיש חמץ ענייני על כשמדובר

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

אם  הבאות , לשנים מובטח אינו עדיין השנה ולכל החודש לכל ישיג וכאשר החודש,

מזונו  לו שיזמין אלוקיו בשם יבטח אלא  הפרנסה בעסקי לדאוג חוששין' 'אין כן

ובזמנו. בעתו ביומו יום דבר

זי"ע  חיים' ה'שפע הרה"ק ˙˘Ó"·)כתב ‰‡¯ È"˘¯ÂÁ) צבי ישעיה רבי הגה"צ וז"ל.

במילי  מלומד גדול פקח היה לרודניק הסמוכה פראמפאהל אבד"ק זצוק"ל העלר

היה  שלא העיירה כומר בתורה, ידיעותיו מלבד הפולנית השפה את וידע  דעלמא ,

אתו, לשוחח ביתו אל  פעם מדי סר היה הנבערים, הכפר אנשי עם וענין שיח לו

השיחים  באחד אתו. בשיחה זמנו את לבלות הרב נאלץ  העיירה יהודי טובת  ובשביל

לפשר  ושאלו השתומם ישעיה רבי עוון', כבד 'עם הוא  היהודי העם הכומר, לו אמר

מן  לחם להם ירד במדבר ישראל בני כשהיו כי לדבריו, ראיה לו שיש וענה דבריו,

ר"י  לו אמר עוונותיהם, בגין לזה זוכים לא  הם בזמננו ואילו ביומו, יום דבר השמים

משפחות מאות כמה דרים בעירנו דבריו, וביאר ישראל, לבני מן יורד היום שגם

ישנם  אלו מועטות  משפחות  מספר ובתוך יהודיות, משפחות עשרות  וכמה נכריות 

סנדלרים, וכמה חייטים כמה עגלה, בעלי ·ÍÓˆÚ)כמה ·Â˘Á) כל יצטרכו אם אפילו

בעלי  אותם כל את לפרנס מספיקים היו לא  יום מדי בגדיהם לתקן הכפר אנשי

אלא  זאת  אין מתפרנסים, הם איפוא  וממה מן המלאכה. בלחם  ניזון יהודי שכל

כל,השמים לעיני מן מירידת  חשש שום היה ולא ישראל בני רק היו שבמדבר רק  ,

לנו  עושה לכן המן, את  יגנבו שמא חוששים הגויים בין כשמתגוררים כאן אבל

כיסו. לתוך  ישר יהודי לכל יורד שהמן גדול יותר נס השי"ת

בתוכנם, הדברים נכונים כמה אבל צחות, בדרך  אכן נאמרו מאדדבריו קשה

אדם כל מתפרנס  איך מסחר להבין אנשי של פרנסתם מצב על כשנתבונן בפרט ,

וכללי  סדרי לפי אחר... עסק של שער ופעם היהלומים שער יורד שפעם בינונים

ביום  הסוחרים שובתים זה כל ועם השבוע סוף בימי הרווחה עיקר מצויה המסחר
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(â-à æé)íéãéôøá åðçéå'úåúùì íéî ïéàå
,íòäáøéååðú åøîàéå äùî íò íòä

...íéî åðìíéîì íòä íù àîöéåïìéå
ìôë òåãî øåàéá êéøöå ,'äùî ìò íòä
,'íòä àîöéå' áåùå 'úåúùì íéî ïéàå'

,åøåàéá àìà(í"éøä 'éçä ì"æå)ú"éùäù
åúàî ìëäå ,íìåòä ìë ìò çéâùî

êøáúéàìì íìåë úà äéçîä àåäå
÷ñôäéðá éëøöì åáåèî òéôùî ïë ,

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

,ùåøéô .åúåéç ïåøñç ìò øúåéêøãî éë
÷éðòé ãåòù 'äá çåèáìå êåîñì íìåòä
íéëìäî íðéàå ,íééç úåðù íäì
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 íéîøåâåçéçéçéçé.

וצמאים  ללחם רעבים אנשים רואים לא ואעפי"כ ועסק , ממלאכה ובטלים השבת 

שאמרו כמו הש"ס חכמי בזמן שהיה כפי ËÈ:)למים ˙È�Ú˙)רעב נפוחי נפישי דהוו

שממש  תרע"ד בשנת הראשונה העולם מלחמת  בזמן כמו או איסר, מדלית  בטבריא

נאים, ובמלבושים מכובדת  בצורה חיים כולם לה' תהילה ברעב. שיתבונן גוועו מי

ביצי  ועד ראמים  מקרני ומפרנס  שזן אלוקינו מעשה את  בעליל  יראה בעמקות 

ברא ... אשר  בריותיו  לכל  מזון מכין עכ"ל.כנים ,

המובאיח. קדשו במכתב  זי"ע מוויטעפסק  מענדל מנחם רבי הרה"ק כתב וכך

הארץ' 'פרי ˙˜Ê"Ó)בספה"ק ¯ÈÈ‡ Á"¯Ó ,·Î ·˙ÎÓ)דאגת על  כללית תשובה 

הרי הפרנסה... טומאה דברי שהחושב  וכמו המחשבה, הוא האדם שעיקר ידוע  הנה

– וקדוש טהור הוא הרי טהרה ענייני על נחה שמחשבתו ומי טמא , לפי הוא  הכל 

דאגה',החושב של אחת 'מקשה נעשה הוא הרי ודאגותיו, מצרותיו החושב כן כמו ,

מהם, ליפטר יכול אינו וממילא  עתה, עד שהוא מכפי יותר הרבה תוכם בתוך  ונכנס

בני בעשינקאוויטץ והנה בוכים ק"ק הם בו מכתב ושנה שנה בכל אלי שולחים היו

בגורלם, שעלה והדחקות העניות  על אינםומתאוננים זאת צעקתם  מחמת  ורק
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äæáåïëà éë íé÷åñôä úåìéôë øàåáé
ììë åàîö àì ïééãò äìéçúá
íéãéôøá åðçéå' éë íúåàøë àìà ,íéîì

íéî ïéàåíéî íäì øñçé àîù åùùç '
äùî íò áéøì åìéçúä ,ïîæ øçàìåðú

íéî åðìøñçéù åãçô øùà ãçôä äæå ,
ïëàù íøâ ïåàîö éãéì åàåáéå íéî íäì

íéîì íòä àîöéåøîåì ìôë äæìå .
ïéîàîä ïëà .íéîì íòä àîöéå úéðùá
åîåé àøáù éî éë åðåæî åì ïúéù 'äá

åúñðøô àøá(á òñéå 'øô çìùá àúìéëî)Y
ä"á÷ä éë ,åúìçåú áæëú àìù éàãåå¨¥
åîùá íéçèåáä ìëì áåè øëù ïúåð

úîàá(í"éøä éøáã ë"ò).

מתוקה עצמה  המרירות - המים וימתקו 
היא 

ïúùøôá(äë-âë åè)àìå ,äúøî åàåáéå'
éë äøîî íéî úåúùì åìëé
...äøî äîù àø÷ ïë ìò .íä íéøî
ìà êìùéå õò 'ä åäøåéå ,'ä ìà ÷òöéå
äæ òñî äðä .'íéîä å÷úîéå ,íéîä

á"îî ãçàë ìàøùé éðá åòñðù
øáãîá íäéúåòñîíéáøì ãîìî

ïë íâ íéèáçúîä ìàøùé éðá åðéçàî
ò"ì 'äøî' åîùå 'òñî'áíäù íéîòôå)

(ãàî êåøà ïîæ äæ 'òñî'á íéáëòúîíäùë
ùôð ãò 'íéî' åàá éë íéùéâøîïéòë Y

íéøî éë äøîî íéî úåúùì åìëé àìå'
ìåëéáëù íäî ãçà ìëì äàøðå ,'íä
ã"ò Y í÷åæéç åäîå ,úåçðàì 'ä íáæò
õò 'ä åäøåéå' øáãîá åðéúåáà éùòî
Y 'íéîä å÷úîéå íéîä ìà êìùéå

íäì äìâúðùíîöòá íéî íúåà éë
íä íé÷åúîúøúñð íúå÷éúîù àìà ,

Y íúå÷éúî ä"á÷ä íäì äìéâù ãò
ìë úà äùåò 'íìåò ïåãà' ïãéãì á"åéë
ìëá åéìò çéâùîå âéäðî àåäå ,íéùòîä
àìà ,åúéøçàá åáéèéäì äòùå íåé
õ÷ä àåáé ,åîòî 'øúúñî' åðä úòëù

,åéìà äìâúéåìëä éë ïåëð ìà òãéùëå
íéîä åéäé àì øáë åéùëòî ,äáåèì
øáëå ,ë"ë äàøåð úåøéøîá 'íéøî'

íéîä å÷úîé äúòîèéèéèéèé.

נענים ואינם צועקים  חסרון נושעים, סביב  מחשבתם וכל בוכים שהם מכיוון ,

ובטוח  סמוך  אני ובזאת  המכתב, את  מהם קבלתי לא  זו בשנה והנה פרנסתם,

כי  והדאגה הטרדה על ולילה יומם לחשוב שלא  היעוצה, העצה את עליהם שקיבלו

– הצרה את יותר מחזקת  זה על להםהמחשבה שרווח לי ברור  כן עכתוד"ק .על ,

זאתיט . משראה בשרו, את לאכול עכבר אחר שרדף חתול על מספר קדמון משל

הפיל  בו פגש מרוצתו כדי תוך  כוחו. בכל ממנו לברוח החל אנה העכבר ששאלו

עפר  רגבי עליו והשליך הפיל מיהר  כהוויתן דברים העכבר לו משסיפר  בורח, הוא

בדרך והמשיך  ראהו לא  החתול שם משעבר וכך החול, תחת  כולו שהוטמן עד ובוץ 

העפר  ברגבי הבחין נפש, בפחי מרדיפתו החתול כשחזר מאומה. מצא  ולא  מרוצתו
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åîëåíå÷îä íù òá÷ð òåãî ,åù÷äù
äøîàìôäå ñðä øçàì éøä ,

ìåãâäå÷úîðùïåëðä ïî äéä íéîä
íå÷îä úà úåðëì'ä÷åúî'íéøàáîå .

åúùùë éë ,ò"éæ øéî'æà÷î ÷"äøä íùî
íðéàå äîä íéøî éë åùéâøäå äøî éîî
,íéîùì íé÷òåæ åìçä ,äééúùì íééåàø
íéî åðì çìù íéîùáù åðéáà ,íéù÷áîå
íéáùçî åéäå .áø íò úå÷ùäì íé÷åúî
íäì ùéçéù íéîåöòå íéìåãâ íéñéð ìò

.úåúùì íéî íäì àéáéå ä"á÷äêà
êåôäéù ,íùôðá åøòéù àì úàæ
íîöò íéøîä íéîä úà ä"á÷ä
íéîä íúåàî íúåùôð åéçéå ,íé÷åúîì

íîöòúò ìëá á"åéë ,òâøá ä÷åöå äøö
êéà øñééúîä äàøéå ä"á÷ä êôäé ãçà

äîéìùä åúáåèì äéä ìëäïééãò íà óàå)

'ìëù'ä éðéòá ïéîàé 'øùá' éðéòá úàæ äàåø åðéà

(úåàéöîä àåä ïëù.

øùàúåøåäì ä"á÷ä úåöøá ,ïë ìò
éëøãá äá êìð êøãä úà åðì
íùá íå÷îì àø÷ ,äîéîúä äðåîàä
äøö úò ìëá úåøåãì øëæééù ,'äøî'
íöò àéä àéä äîöò äøöäù úåøéøîå
áèì àðîçø ãéáòã äî ìë éë .úå÷éúîä
úå÷åúî àìà íðéà úåøöä óàå .ãéáò
íäì 'äìâúú' 'äá åðéîàé êà íà ,íöòá

äøî äîù àø÷ ïë ìò .úå÷éúîäëëëë.

החרכים, מבין מציץ  העכבר של שזנבו הבחין ומשהתבונן הדרך, אם על המונחים

ופליט. שריד ממנו השאיר ולא  העכבר את ואכל הבוץ כל את מעליו וסילק מיהר

בא, מתכוון א .וללמדנו אותך ומלכלך ובוץ עפר רגבי עליך  שמשליך מי כל לא

חייך . את  מציל שהוא  פעמים כי ממךב.לרעתך, ומסלק אותך שמנקה מי כל לא 

להמיתך . זומם אלא שאינו פעמים כי והצלתך . טובתך  חפץ הוא  הרי והבוץ העפר את 

אינם  ובאמת  צרות, של ב 'הר' מכסהו שהקב"ה לאדם נראה פעמים לדידן, כיו"ב 

באמונה  להתחזק  אלא  לנו אין חייו. את בזה מציל הוא  והרי הגמורה לטובתו אלא 

הגמורה. לטובתנו שהכל

חיים' ה'חפץ במשנת  Â)מצינו ‰¯Ú‰ ‡¯ÈÂ ,˙"‰Ú Á"Á)הפסוק È)על ·Ï ÌÈÏÈ‰˙)

'רפואה' לחולה שהנותן כמו יסובבנו', חסד בה' מאד,(˙¯ÙÂ‰)'והבוטח מרה שהיא 

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

האדם, על ובאים המתרגשים 'מרירות' מיני בכל נמי, כך ויעטוףשברפואה, יתעטף 

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

במדרשכ. הדברים Î„)מפורשים ‡ÓÂÁ�˙) וראה בא  אומר, גמליאל בן שמעון 'רבן

מרפא במתוק  ודם בשר ודם, בשר מדרכי יותר הקב "ה של דרכיו מופלאין כמה

לתוך מר עץ  להשליך  עליו ציוה כן ועל המר', את מרפא  במר הקב"ה אבל המר את 
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äëå'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä øîà
ò"éæ÷"äøäì ìà÷æçé éøáãá àáåä)

(æ áî úéùàøá ò"éæ àååàðéùîïúùøôá ÷åñôá
(çé åè)'ä'êåìîéïåùì Y 'ãòå íìåòì

äéúåëìî 'ä' íåâøúáå ,ãéúòíà÷íìòì
êéøöå ,äååä ïåùì Y 'àéîìò éîìòìå
- ïåùìä úåòîùîî äðéù òåãî øåàéá

,àìà ,äååäì ãéúò ïåùìîíåâøúäã

úà íà éë ,àø÷îä 'ïåùì' ùøôî åðéà
ïéðòä ïëåú,(éúãòåðå ä"ã äîåøú é"ãåáò 'éò),

íãàì åì äàøð 'äìâð'áù óà ,øîåìëå
ùêåìîé 'ä('ãéúò'á ÷ø)'ä äéäå' íéå÷éùë

êìîìõøàä ìë ìò'(è ãé äéøëæ)ìáà ,
äìâî íåâøúäàéä äáåè äúò øáëù

(äååäá)åðéàù àìà 'äìùî ìëá åúåëìî'
éë ,úåìâúäáøúúñî øúñää úçúî

‰ıÚ)המים ÔÈÓ· ˘¯„Ó· Ì˘ Â˜ÏÁ�Â) האדם ומעתה המים. נמתקו ידו על ודייקא

טבעית דרך שום רואה ואינו עזרי, יבוא ומאין בפניו, הישועה דרכי שנסתמו המרגיש

אין  שהרי באמונה, יתחזק אלא עשתונותיו יאבד אל הרי הצלתו, תבוא  ידה שעל

ומהאי  הישועה. לו ימשיך  כיצד דבר מה' והיפלא  במעט, או ברב  להושיע  לה' מעצור

הטבע בדרך בעליל נראה אם שגם בו נאמין למען במר, מר ממתיק  הקב "ה טעמא 

השערים, במרשננעלו מר  וממתיק המערכות  משדד  הקב "ה  נקראהנה  כן ולהורות  ,

כלל. הטבע  כדרך  שלא במר מר שממתיק  עולם לזכרון 'מרה' בשם המקום

שלל  אחלק אשיג ארדוף אויב 'אמר הים בשירת  האמור לבאר יש זה בדרך 

ים' כסמו ברוחך  נשפת ידי, תורישמו חרבי אריק נפשי È-Ë)תמלאו ÂË) עמדו שכבר .

¯Ô"·Ó)המפרשים 'ÈÚ)סייע מדוע צ"ב, עוד בתורה, פרעה מחשבת  נכתב  צורך  לאיזה

בארץ בהיותו כבר עצתו סיכל ולא  הים, עד ישראל בני אחרי לרדוף בידו הקב "ה

כוחו  להראות הקב"ה רצה אלא אחריהם. ולרדוף לצאת כלל יוכל שלא  מצרים

ישראל  את ולהשיג לרדוף פרעה ביד סייע  כן ועל ית ', בו האמונה לחזק וגבורתו

הים, על החונים דרך  פי ינצלושעל כיצד  ותבונה  עצה שום  להם היה לא טבע 

באלים מידו כמוהו מי כי נדע למען בתוכו והעבירנו הים את  קרע שהקב"ה אלא  ,

וכו', אשיג ארדוף הרעה מחשבתו בשירה נכתב  כך ולשם שהנהה'. שנתבונן בכדי

שלא באופן האדם  את להושיע  יכול הקב"ה אך המות לבין בינם  פסע היה כבר 

דעתו על  כלל  .עלה

התברר שלמפרע  אלא  בלבד, זו ישראל ולא  בני אחר שרדף  פרעה  פעולות שכל 

עונשו אל אותו  שקרבו  אלו  הם  הים , על חונים  רצון והשיגם ולקיים בים להיטבע 

לתכליתו, להביא הסיבות  את  מסבב שהקב"ה והרי בפרעה', 'ואכבדה שאמר השי"ת 

כל  שדווקא היא האמת  אך  ה' רצון כנגד לפעול ביכולתו שיש לאדם לו נדמה ואם

השם. עצת  לקיים ומקרבים המביאים הם מעשיו
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àøåáä,àéä 'äî ïéãä úâäðä ìëå ,
'ä' ,ïëàå ,äëøáå äáåè úéìëúì

äéúåëìîíà÷äúò øáëù äååä ïåùìá ,'
.åìåë íìåòä ìë ìò 'êìî 'ä'¤¤

íòèîåíúøéùá ìàøùé éðá åøéëæä äæ
(è åè úåîù)óåãøà áéåà øîà'

÷éøà éùôð åîàìîú ììù ÷ìçà ,âéùà
,á"ö äøåàëìù ,'éãé åîùéøåú éáøç
äî ,åîå÷îá àìù äæ øáã åøéëæä òåãî
- ñðì äîã÷ù äøöäå äôéãøä ïéðò
äøéëæäì ,'âéùà óåãøà áéåà øîà'
ìò äàãåäá äøîæå äøéù ìù äîåöéòá
äòù äúåàáù ,íé÷éãö åøàéáå ,ñðä
øåøîä íâù åâéùäå ìàøùé éðá åìòúð
'çáù'äî ÷ìçëå ,åéä äáåèì úåìâäå

óåãøà' áéåàä éøáã ìò íéìåàâ åçáéù
'âéùàúåòøä àöú àì åúàî éë ,àëàëàëàë.

àöåéë'äðåé åðéáø'á åðéöî øáãáúåëøá)

(ø"äãî .àëàúéàã äî øàáîä
'îâá(.áî ïéøãäðñ)ùãåçä ìò êøáîä ìë'

áúëå .'äðéëù éðô ìá÷î åìéàë åðîæá
:ì"æåäàøð åðéàù ô"òà ä"á÷äù éðôî

åéúåøåáâ éãé ìò àåä äàøð ,ïéòì
åéúåàìôðåøîàðù ïéðòë ,(åè åî äéòùé)

ìàøùé é÷åìà øúúñî ì÷ äúà ïëà'
,øúúñî äúàù ô"òà øîåìë ,'òéùåî
íäîò úéùòù ìàøùé é÷åìà àåä äúà
úò ìëá òéùåî äúàå úåàìôð äîë

,äòù ìëáåíéàåø êúòåùú éãé ìòå
íäì äìâúî äúàå íãà éðá êúåà

êúåà íéøéëîåäî éãé ìò ïàëá ïë íâå .

בפסוק כא. קמאי ביארו Î-Î‡)וכך ÂË ˙ÂÓ˘)את אהרן אחות  הנביאה מרים 'ותקח

דייקאהתוף הצדקת  אותה לקחה מדוע גאה'. גאה כי לה' שירו להלל תוףבידה...

אלא, חליל. או ועוגב ככינור זמר כלי משאר יותר לה' קול עמו הוצאת אופן כי

וזמרה שירה  ממנו ויוצאת  בחזקה  בו שמכים הכאה, ידי על  הוא  מהתוף הנגינה

ממקום בנעימה דייקא  כי שנדע  חיים, ארחות  ללמדנו הנביאה מרים באה כיו"ב .

האדם יאמין אך  אם האמונה, שירת  נשמעת  משם ההסתרה, - (‰ÎÂÓ‰)ההכאה

שבשמים. אבינו אצל ערוך לאין חשובה זו ושירה השלימה. לטובתו שהכל

חז"ל דברי על זי"ע 'הנצי"ב' בשם ‚)מתאמרא  ÁÏ˘· ‡˙ÏÈÎÓ)בפסוק(· ÂË) זה'

בן  יחזקאל ראה שלא  מה הים על שפחה ראתה באצבע , מראין שהיו ואנוהו', קלי

מהצדיקים  מדובר אולי שכינה, לגילוי זכו השפחות שגם מניין ולכאורה, בוזי',

קלי  'זה האומר כי ביאורו, אלא ואנוהו'. קלי 'זה ורוממו שבחו שהם הדור, שבאותו

'זה  באצבע  להראות  כשבידי האורה, בעת רק  הקב "ה את  ואפאר אשבח – ואנוהו'

נגלה  כשאינו אף בה' מאמין ה' העובד כי גרידא , 'שפחה' בדרגת  אלא  אינו קלי',

לי' אור ה' בחושך  אשב  כי ו'גם Á)בפניו, Ê ‰ÎÈÓ).
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éðáì äìâúî àåä íéùãçä ùãçîù
.ì"ëò ,åéðô ïéìéá÷î åìéàë àåäå íãà

äîåøîùîä ìò ãåîòì êéøö ãåàî
ãáàì àìù øúñääå ïåéñðä úòá
øîàð êëå .úåðìáñäå úòãä áåùéé úà

ïúùøôá(àé ãé)éìáîä äùî ìà åøîàéå'
úåîì åðúç÷ì íéøöîá íéøá÷ ïéà
ìò äúìò êàéä ãåàî äåîúå ,'øáãîá
åîá åàøù øçà åæ ìåâéô úáùçî íúòã
íéøöîá 'ä øùà ä÷æçä ãéä úà íäéðéò

,íéúôåîäå úåúåàä ìë úàåàìà
íåùî íúåðìáñå íúòã úà åãáéàù

äáåø÷ä äøöä úà åùéâøäùøùàëå ,
úòãä ùåèùèå ìåáìá éãéì àá íãàä
úà å"ç éøîâì ãáàì àåä ïëåñî

ãéî íáéùäù åäæå .ú"éùäá äðåîàä
øîàå äùî(âé ÷åñô)'åáöééúä åàøéú ìà

íëì äùòé øùà 'ä úòåùé úà åàøå
íëîå÷î ìò åáöééúä øîåìë ,'íåéä
ùåèùèå ìåáìá àìá úå÷æçúäá ïåùàøä
íëì áéèéîä íëàøåá úà åøëæå ,ïéçåîä
úåàìôðå íéñéð íëì äùòå äðä ãò
'ä úòåùé úà åàøú àìéîîå ,íéøöîá

íåéä íâ íëì äùòé øùàáëáëáëáë.

äëò"éæ 'íééðéò øåàî'ä ÷"äøä øîà
(àøàå úùøô ùéø)øåîàä úà øàáì ,

é"ùøá(àøàå ùéø)äùîì ä"á÷ä øîàù
,'ïéçëúùî àìå ïéãáàã ìò ìáç'
úà íãàä ãáàî ïåéñðä úòá éàãååáù
àäéù øùôà éà äæ àìáù Y åéúåâøãî

שבני כב. לראות יווכח בתורה המעיין כי בקדשו, פעם אמר זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק

לאמר  העם 'וילונו זאת כל ועם בלבד, אחד יום אם כי ב'מרה' שהו לא ישראל

נשתה' Î„)מה ÂË) מיד והרי הם, מרים כי לשתות מים להם שאין על ובכיה בטענה ,

נראה  כך  אלא תמרים, ושבעים מים עינות עשר שתים ושם אילימה באו למחרת

מבוקשו, את  קצר לזמן אפילו ולדחות להתאפק יכול ואינו רואי, קצר שהוא האדם

לו  ירוויח וה' והשעות הימים יאריכו שלא לראות האמונה בעיני יחיה לא ומדוע

הסבלנות חסרון כל כי הסבלנות , מידת בנפשו יקנה האמונה ידי ועל ענייניו. בכל

היה  אך אם מאחור, ומה מלפנים מה ולהשיג לדעת  למהר רוצה שהאדם מכך  בא 

המאוחר. להקדים או המוקדם לאחר אפשי שאי מכיר היה 'מאמין'

או  בזאת  יובא  אורחא בפרשתןואגב  כתיב  שהנה הסבלנות , מידת  È‚)דות  ÂË)

ולא וסובל, נושא  לשון תרגם ואונקלוס מנהל, לשון - 'נהלת  פירש"י בעזך ' 'נהלת

קדשו  במכתב זי"ע אמת  האמרי הרה"ק  וכתב עכ"ל. עברית', לשון אחר לפרש דקדק 

(Ô˙˘¯Ù· '‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ')'אמת 'שפת ישיבת ראש זצ"ל סנקביץ העניך יעקב להג"ר

הציבור עם  ועוסק 'מנהל ' שבתפקידו מי כי אחד , בקנה עולים הביאורים  ששני

רוחו כפי ואחד אחד  כל עם להלך וסבלן , נושא להיות .עליו 
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àìù íãàä úãåáò ìáà ,ïåéñðì 'íå÷î'
ïéàî çëùé àìù Y 'åúòã' úà íâ ãáàì
åäæå ,íìåòä äæ åãé÷ôú äîå àá àåä

åøîåàìò ìáç,úåáàäë íðéàù äæ
äòùá óà íä åìéàãïéãáàãåãáàùë Y

,íäìùá åãîò ïåéñéðä éðîæá íäéúåâøãî
ïéçëúùî àìåúà íéçëåù åéä àì Y

úåëìî ìåò íîöò ìò ìá÷ìî íúòã
.ïîæå úò ìëá íéîù

אמונה של בכוחה – ויסעו בנ"י אל  דבר
ישועתו  למהר ובטחון 

ïúùøôá(åè ãé)éìà ÷òöú äî.
,'÷ä íééçä øåàá äù÷ä
'ä ìà àì íà ÷òöé éî ìåîìå ,äù÷å

áéúëãë äøö úòá èøôáå ,åé÷åìàäðåé)

(â áç"äåàä øàáîå ...'éì äøöî éúàø÷'
ïéðåúð ìàøùé åéä äòù äúåàá éøäù

'åìà óà åìà äî' ïéãá(à"ëô ø"åîù),
õôç ä"á÷ä ,ïëàå ...'íéîçø'ì åëøöåäå
úåùòìå íéîçøá íäîò âäðúäì äéä
ìë íäì äéä àìù àìà ,àìôå ñð íäì
ìò íéîçø æ"éò øøåòì äåöîå úåëæ

äùîì øîà ë"ò .íîöòéìà ÷òöú äî
ïéãä úãéîù ïåéë ,éãéá éåìú øáãä ïéà -
àìà .ñðì íéåàø íðéàù éøçà úòðåî

ìàøùé éðá ìà øáãù -åîöòúé
íãå÷ íéä ìà åòñéå ,íáì ìëá äðåîàá
äùòééù ïåçèáä êîñ ìò - ÷ìçéù
íäéìò øáâúú äæ úåòöîàáå ,ñð íäì
ïåçèáä ìåãâ éë ...íéîçøä úãéî

äáåèì íòéøëäì æìä äðåîàäåàöîúå ,
.äéä ïëù

çåëáåìò àéáéå ,åáöî ÷úîåé äðåîàä
êåúî äëøáå äáåè åîöò
÷"äøä øîàù åîëå ,íéìåâî íéãñç

ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä(ïúùøôá)øåàéáá
áåúëä(áé æé)éäéå'äðåîà åéãéíùëù ,'

õåôçé øùà ìë 'åéãéá' ìòåô íãàäù
úåðùìå ããùì äðåîàä çëá êë ,úåùò
åá ùéù éî ,ì"æå .åáöîå åãîòî ìë úà
ãéë åìöà åúðåîà úéùòð úéúéîà äðåîà

,ùîîìåòôì ìâåñî íãàäù êøãë
åúðåîàá àåä ìòåô êë åðåöøë åéãéá.
ò"éæ 'õéáåëìî ÷"ñä ìù åçåë äéä äæå
äéä éë ,õøàä áø÷á úåòåùé ìòôù
ìëå ,äðåîà ìù åæ äâøãîá ãåàî äåáâ
åáìá ùéøùî äéä åéðôì àáù éãåäé
åùòð äçåëáù ãò ,êë ìë äøéäá äðåîà
êøãî äìòîì íéúôåîäå íéùòîä ìë

òáèäâëâëâëâë,'ùîùä àá ãò' .äæä çëä

יהודי כג. בלכוביץ ' מעונו אל והביאו 'מעשה זי"ע, מלעכוויטש הרה"ק על מסופר וכה

שיכניסוהו  ז"ל מרן ציוה קשה, באופן רגלו שנשברה הסמוכים הכפרים מתושבי

ונכנס  כדבריו עשו בחדרו. שניצבה מיטה  גבי על וישכיבוהו למעריב  מנחה בין אליו

וכו' מתים מחיה ה' לעולם גיבור 'אתה אחרי אמור לו, ואמר החולה אל ז"ל הוא

נופלים חוליםסומך  אתה ורופא אותו שאל אח"כ המתים', מחיה ברכת  עד וכו'
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äéäéå íéé÷úé äðåîà éãé ìò ìåòôì
åð÷ãö çéùî ùîù àá ãò êùîð.ì"ëò .

øáëå,'íéðåùàø' ìù ïúøåúá ïë åðéöî
'îâá àúéàã(:ã úåëøá)ïá åäæéà'

,'äìéôúì äìåàâ êîåñä äæ àáä íìåòä
åáø íùá 'äðåé åðéáø' øàáîå:á úåëøá)

(åäæéà ä"ã ø"äãî' .ì"æåøéëæîùëù éðôî
äàøî àåä ,ãéî ììôúîå íéøöî úìåàâ
ù÷áîù ïååéë äìéôúá 'äá çèåáù
àì åá çèåá åðéàù éîù ,åéëøö åðîî

íåìë åðîî ù÷áé,'äðåé åðéáø'ä óéñåîå .
'äáø úåîù'á äàøð ïëå(á âë)øîåàù

úåàìôðäå íéñéðä ìàøùé åàøùëù
ìù åòáèë àìù àøåáä íäîò äùòù

øîàð äæ ìòå .åá åçèá íìåò(àì ãé)

øùé àøéå'øùà äìåãâä ãéä úà ìà

'ä úà íòä åàøéå íéøöîá 'ä äùò
,''åâå 'äá åðéîàéååéùëò øéëæîù ïååéëå

'äá åðéúåáà åçèáù äìåàâä äúåà
àåä íâù àöîð ,ãéî ììôúîå íìéöäå
äðòù åîë åúåà äðòéù åá çèåá

åá åçèáù øåáòá ìàøùéìäæ éðôîå ,
,ãéî ììôúîå äìåàâä äúåà øéëæî
,äðåîàäå äàøéä ø÷éò àåä ïåçèéáäå
íìåòä ééçì åúáéñá äëåæ êëéôìå

àáä,åéøáãî íéãîì åðéöîð .ì"ëò ,'
åéäù úåàìôðäå íéñéðä úøëæä éãé ìòù
íãàä úðåîà äáøúú íéøöî úàéöéá
åúðåîà óñåúú àìéîîå ,'äá åðåçèáå
,ä"á÷ä òéùåé åúåà óà éàãååáù
åäðòé éàãå åæ äðåîà êåúî ììôúîùëå

íìåòáù áåè ìëá åðòéùåéå ,'äãëãëãëãë.

לנגד  יכון לא  שקרים 'דובר בו גער ז"ל מרן אך  הן, החולה והשיב  זה, בכל מאמין

הן, החולה והשיב  מאמין אתה שנית אותו ושאל וכו', גיבור אתה שנית אמור עיני',

כוחו  בכל צעק שהחולה עד שלישית  פעם איתו וחזר כבתחילה, בו גער ז"ל מרן אך 

בריאה  רגלו והנה המיטה מן שירד עליו ציוה מיד מאמין. אני זה, בכל מאמין אני

ושם  לאכסניא  שישאוהו ז"ל מרן אמר הדבר יתפרסם שלא  כדי אך ומקדם, כמאז

אחרי  ביותר החולה על קשה הייתה זה ביום ששכיבתו ואמרו יממה, עוד ישכב

לחלוטין' הבריא �‰)שכבר ˙Â·‡ È˘ÚÓ ,˙Â·‡ ˙¯Â˙· ‡·Â‰).

עשיר כד. הלה בבריסק , דר שהיה ניסנשטרוק  ישראל ר' ששמו ביהודי שהיה מעשה

הגלגל  עליו שנתהפך עד וגדולה, תורה התאחדו שולחנו על מלפנים, היה גדול

סחורה  לקנות  חובותיו, לפרוע  בכדי רובל אלפי לכמה והוזקק כספו, כל את ואיבד

שיקיים  מי חיפש הראשון, למעמדו לאיטו לשוב  זה ידי ועל בה ולתת לשאת שיוכל

העיר  לעבר לדרכו יצא  ברירה בלית מצא, ולא עמי' את תלווה כסף 'אם מצוות

הלוואה  מעמו לבקש ז"ל, ראטשילד אנשיל ר' המפורסם הבארון מדור שם לאנדאן

מכר  לכן לו, היו לא חדשים כשלש שארכה הנסיעה הוצאות שאף אלא  גדולה.
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ומחצה  הדרך  להוצאות  עמו לקח מחצה לחצאין, חילק שקיבל והכסף ביתו, מחפצי

בידו. מעות ויהיו שיחזור עד לאכול, לחם עבור ביתו בני ביד השאיר

צעדיו  את ישראל ר' החיש לאנדאן, אדמת  על רגליו דרכו ירחים שלושת  לאחר

ומאות עשרות בראותו עיניו, חשכו מיד הנה אך  ראטשילד, הבארון של לביתו

אצל  מרון כבני עוברים וכולם הבארון, של טרקלינו ב'היכל' עומדים 'משולחים'

והרהר  שלם, זהוב היותר ולכל זהוב חצי העוברים לכל מעניקים והם הבית , פקידי

לכל  זהובים אלפי לג' נצרך כשהנני ובודד יחיד זהוב עם אעשה מה וכי לעצמו

לבו  רחשי את מביעים שעיניו הרגיש ולא ראוי, מעמד על עצמי להעמיד הפחות

מהם ניגרות  רותחות  ‰Ï·')ודמעות  ÔÂÏÁ ÌÈÈ�ÈÚ‰' ÌÎÁ‰ ¯Ó‡ÓÎ) הממונים הפקידים ,

נכבד  שאיש ההיכל, בירכתי נעשה אשר בכל מרחוק הבחינו הצדקה חלוקת  על

הבארון  שכירי אנן לו ואמרו אליו, לגשת  מיהרו גורלו, את  מרה מבכה פנים והדור

הנה  בוא  ניעצך, זאת  אמנם אחד, לכל אחד מזהוב יותר לתת רשאים ואיננו ֵָהננו,

את לבדוק  הבארון לכאן נכנס זאת בשעה היום, בחצות  קודש שבת  בערב שנית 

לפניו, וחסד חן תשא ואולי לבך, מצפוני לו תגלה הצדקה, כספי של הרשימות

ליבך . משאלות  וימלא 

אח  נשבה הבארון ואכן הנקובה, בשעה ישראל רבי הופיע  השישי ביום ר ויהי

ר' ישב הסעודות  כל במשך השב"ק. סעודות  את שולחנו על לסעוד והזמינו חינו,

וחכמה  תורה דברי טהורות, באמרות  הסעודות את תיבל מלכים שולחן על ישראל

סור  השבת יום בעצם לו אמר מאד ממנו שנהנה הבארון שומעיהם, לב המשמחים

ור' הבארון יחדיו ישבו מנוחה במוצאי אליך , לי דבר כי השבת , בצאת מיד אלי נא 

ועתה  גדול, עשיר בעצמו היה עתה שעד עברו, על לו לספר החל ישראל ור' ישראל,

את הברון כשמוע  רובל. אלפי כמה של להלוואה בדחיפות  הוא וזקוק ל'יורד', נהפך 

הטובים  בזמנים נכסיך  כל שווי היה כמה נא  אמור לו, ואמר אליו פנה היהודי, דברי

רובל, אלפים עשרת  שוויו ערך עלה הטובים שבזמנים ומצא  היהודי חישב  ביותר,

עשרת של אדיר סכום גמורה במתנה לו ונתן יצא  השני... החדר אל הבארון נכנס

מגוריו  ומקום ראטשילד' אנשיל 'בארון הנייר גבי על שמו את  רשם גם רובל, אלפי

פתח  כלל, עליו חלם שלא זה אדיר סכום למראה שהשתומם ישראל ר' בלאנדאן,

כתבם  מה לשם הבארון בפני ותמה הוסיף אך  הרבה, הנדיבות את ושיבח בהלל פיו

האדרעס עם קלף המגורים (Â˙Î·˙)לי מקום את  שאדע  אתם זקוקים וכי שלכם,

תודה... מכתב לכם שאשלח  בכדי

שה'שלימזל' אני רואה הנה הבארון, )ענהו ÏÊÓ ˘È·) ומחמתו אחריך, רודף ,

להפסידו, תשוב  לא  כזה גדול סכום ממני כשקבלת עתה אם יודע  ומי יורד, נעשית

שלושת בדרך להיטלטל לשוב  תצטרך  שלא מגורי, כתובת  את  לפניך  נתתי כן על
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,òãåäçåëá ùé åæ äðåîà íöòù
ìù áåè áø òôù íãàì àéáäì

áåè ìëå äñðøôäëäëäëäë÷"äøä æîø êëå .
÷åñôá ò"éæ 'ìàøùé éøáã'äúéùàøá)

(áé æîæ"àà øîà .ì"æå ,'óèä éôì íçì'
ì"æø ïåùìá àåä 'óè' ùåøéô ,ì"÷åöæ

úåìëúñä ïåùìéäåðéòå :ãé äìéâî 'éò)

(éôééèéî,àåä ïéðòäå ,äñðøôì ø÷éòä éë

äðåîàá äôöîå äôåö íãàä äéäéù
íéîùì ïåçèáåY 'óèä éôì íçì' åäæå .

,íéîùì úåìëúñää éôìøúåéù éîå
øúåé åì ùé íéîùì äôöîùé æ"éò éë ,

ãåò .òôùä ìá÷ì ïëåî øúåé éìë åì
úáéúá èåùôä ùåøéôä éôì øîåì äàøð

áéúë äðäã ,àåäå ,åòîùîë 'óè'íéìéäú)

(âë äðåðééä ,'êìëìëé àåäå 'ä ìò êìùä'

ומכירי  בידעי שכבר וכיוון הדואר, דרך בקשתך את תשלח אלא נוספים, חדשים

רובל. אלפים עשרת  שוב  לך  אשלח עסקינן

בכתוב  נפלא  ביאור לנו יתבאר זו עובדא „)עפ"י ‡È˜ ÌÈÏ‰˙) עשה 'זכר

שהוא למה לנפלאותיו עשה 'זכר' ענין מה צ"ב , דלכאורה ה'', ורחום חנון לנפלאותיו,

היטב, יבואר האמור ועפ"י ורחום, אתחנון נא זכרו רחומיו, לבניו אומר הקב"ה כי

עצמכם תמצאו  וכאשר  מצרים , מארץ צאתכם  בימי עמכם עשיתי אותם הנפלאות 

באדרעס היזכרו – ח"ו צרה  התפללו(‰Â˙Î·˙)בעת צרה, בעת לשם לפנות  יש  אשר 

הכתובאלי  שאמר וזהו ונפלאות. בניסים לכם להטיב  לשוב הרצון בי ויתעורר זכר,

לנפלאותיו כיעשה ניסיו, כל את  ה'שיזכרו ורחום  להטיבחנון תמיד לשוב  וברצונו ,

חדשה. שירה לפניו ונאמר מצרים יציאת  שנזכור ידי על ייעשה וזה לנו,

על כה. זי"ע  שלמה התפארת בעל דהרה"ק  משמיה דמטו הא מבארים זה פי על

שהינה זי"ע  לשמים' ה'אור הרה"ק  של ולהצלחהתפילתו לפרנסה נוראה  סגולה

ובבוקר בערב יום  בכל פעמיים זו  תפילה אמר  בעצמו  הוא  ואף יום, בכל  ,לאומרה 

אינו  הפרנסה עניין שכל יראה כי זו, היא סגולה מה ישתומם זו בתפילה והמתבונן

ודביקות אמונה בדיבורי מלאה תפילה אותה וכל בעלמא, ברמיזה ולו שם מוזכר

- עולמים גםבחי ואם  היוצר , ביד כחומר  לבד  בידך  הנני כי ידעתי העולמים ריבון

נפשי  ולתמוך להושיעני לימיני יעמדו  תבל  יושבי וכל ותחבולות  בעצות אתאמץ

אתה אז  להרע כולם יחפצו חלילה ואם וישועה, עצה  אין ועזרתך  עוזך  מבלעדי

חבלים הנה קדשך , ממעון לטובה השקפה עלי ותשקיף  עלי עיניך  תשים בחמלתך 

תגלה ועזרתי באה  וישועתי בנעימים לי לפרנסה נפלו  זו בתפילה יש סגולה ומה .

שכל  להבין 'ראשו' את  האדם 'יכשיר' כאשר ביאורו, אלא  ולכלכלה, עזרתו טובה

להמשיך האמונה סגולת כי ממרום, רב לשפע  יזכה גופא  בזה הרי לו באה משמים

רב . ועושר הרחבה האדם על
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âåàãì ììë òãåé åðéà àåäù ÷åðéúä åîë
åàùîå åáäé ìë êéìùî ÷ø ,åéúåðåæî ìò
êáäé 'ä ìò êìùä êë ,åîàå åéáà ìò

åäæ .êìëìëé àåäåéôì íçì ...ìëìëéå
óèä,óèä úâäðä éôì åðééä Yåðééä

åéáà ìò åáäé êéìùî àåäù êøòä éôì
êìëìëé àåäå êë ,íéîùáù.ì"ëò ,

ïëååøîàã ,à"øâä ìù åúøåúá åðãîì
àøîâá(:áö ÷"á)äáøì àáø ì"à

éùðéà éøîàã àúìéî àä àðî ,éøî øá
àðùéù÷ã àúùä éøáâì éøèåæ àðéåä ãë

é÷ãøãìåðééä íéðè÷ åðééäùë ,é"ùøéô]

íéìôù åððä åðð÷æäù åéùëò ,éøáâì íéáåùç

[úå÷åðéúëà"øâä øàéáå .(úåãâà éùåãéç)

ùøãîá ë"ùîë ,ì"æå(ä äë ø"÷éå)ìùî
äúåà äðæ äîà äðè÷ àéäùë úìåâðøúì
ìåëàì äàáå úìãâúîùëå ,äéôá úðúåðå
ïåæì äìåëé øáëù éôì ,äúåà äëî äîò

ïè÷ íãàäùë ïë .äîöò úàìò çèåá
äçâùäá ä"á÷ä åâéäðîå ãàî åàøåá

úééèøô äîåöòåîöòá çèåá ìãâúðùëå ,
æ"òå ,åéìòî úèòîúð äçâùää ïë åîëå
úåøåäì àéáøë ïëùîá íéáåøëä åéä
.ì"ëò ,äðéëùä íò áåøá íä íéðè÷ä

êëåøîàðù äî é"ùø ùøéô(å âì äéòùé)

úåòåùé ïñåç êúéò êúðåîà äéäå'
Yíéúòá ä"á÷äá úðîàäù äî

êì äéä äòåùéì úéôöå êéìò åøáòù
ïñåçì.'

בזכות  הנצחון – מעלה  כלפי מסתכלין 
הבורא  בחסדי עצמם שתלו

ïúùøôá(àé æé)äùî íéøé øùàë äéäå'
àúéà ,'ìàøùé øáâå åãé

à"ùøäîááùéù ïáàå ä"ã :ãð à"ç úåëøá)

(äùî äéìòàøîâä éøáã ìò(íù)äàåøä'
áùéù ïáàäùòù äòùá äùî äéìò

ïúéù êéøö ,÷ìîòá äîçìî òùåäé
éôì .ì"æå .'íå÷îä éðôì çáùå äàãåä
ñðä òøéàù íå÷îáù øàåáîù äî

ïéëøáî(ñðä ìò)'äòáâä ùàø' íå÷î ð"ä
äæä 'ïáà'ä íù øùàíå÷î àåä àåä
äîçìîä ïåçöðá ñðäæ"éòù ,(íù)íéøä

åðãîìå .ì"ëò ,'ìàøùé øáâ'å åéãé äùî
Y äìéôúä íå÷îá äùòð ïåçöðä éë
àìå íéîùì íééãéä íéîéøîù íå÷î

...äîöò äëøòîä íå÷îá

ïúùøôá(é ãé)åàùéå áéø÷ä äòøôå'
äðäå íäéðéò úà ìàøùé éðá
ãàî åàøééå íäéøçà òñð íéøöî
ùøôîå ,''ä ìà ìàøùé éðá å÷òöéå

'êéùìà'ä(ä ãé ïúùøôá)ä"á÷ì ïéà éë
íéòðëð ìàøùé éðá åéäéù àìà õôç
íéëéøö íä íìåòì éë ïéøéëîå åéðôì

íéáåøîä åéîçøå íéìåãâä åéãñçìíà ,
äðäå' ãéî äæ ïéðòî òâøì åçëùé êà
äùòðùî ïë ìò ,'íäéøçà òñåð íéøöî
,'äîø ãéá íéàöåé ìàøùé éðáå'
çìùð ãéî ,'àçåø úåîøá' íåâøúáå
ïéàù åøéëéù äòðëäì íàéáäì äòøô
äúøæò 'ä àìåì åãéî ìöðéäì íçåëá
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éðá å÷òæéå' - äæá åøéëäùî êà .åðì
''ä ìà ìàøùéïéðòá íòéùåäì àá ãéî

êøãì õåçî' åäåîë åéðôì äéä àìù
äáøçá íøéáòäå íéä úà òø÷å 'òáèä

'íéä êåúá äùáéá'.

õåøéúíúç'ä úåùøãá íâ àáåä äæ
ò"éæ 'øôåñìåãâä úáù ,:ðø úåùøã)

(à"ö÷ú÷åñôä úà äæá øàáîåì íéìéäú)

(ç-æèåîà ìá éåìùá éúøîà éðàå'
æåò éøøäì úãîòä êðåöøá 'ä ,íìåòì
éøäù ,'ìäáð éúééä êéðô úøúñä
éðá úà àéöåäì ä"á÷ä àéìôä äìéçúî
íãåáòùå íéøöî ãé úçúî ìàøùé
íéîù úåëøòî ãåãéùå íéúôåîå úåúåàá
ãöéë ,ãàî ãò äåîú äøåàëìå ,õøàå

íéøöî äðäå - 'êéðô úøúñä'ù òøéà
ä"á÷äù øîàú éëå ,íäéøçà òñåð
êåúî íúàö øçàù íðéçì íéñéð äùåò

.íäéøçà óåãøì íéøöî åøæçé íéñéð

àìàìàøùé åàöéù äòùáù ,åøåàéá
åùç àì áåù 'äååìù'á åéäå
íé÷å÷æå 'úé åãñçá íééåìú íäù íùôðá

éúøîà éðà' åäæå Y åúøæòìéåìùáìá
Y ä"á÷ä äùò äî .'íìåòì èåîà

íäî åéðô øéúñäíäù åøéëéù éãëá
ììëáå úò ìëá 'úé åúøæòì íéëéøö

äòùY 'æåò éøøäì úãîòä êðåöøá' -
ìàøùé éðá úà ãéîòäì äöåø ä"á÷ä éë

àìà áåè êøã ìòäååàúî àåäù
ìàøùé ìù íúìéôúìåëåëåëåëøîàù åîë

על כו. עומד שהוא  איך  לעצמו מצייר כשהוא  תפילה לכל לגשת אדם כל על ואכן

בא אני אנה אני – רעות  וחיות  במצריים צדדיו מארבעת מוקף והוא הים שפת

ובידו  בתחתונים ושליט בעליונים יחיד שהוא  ה' אל בתפילה אלא מנוס לי אין -

זי"ע מברטנורא עובדיה רבינו של פירושו וכעין לכל, ולחזק לגדל  והגבורה הכוח

(ÁÏ˘· '¯Ù '‡˜� ¯ÓÚ' Â¯ÙÒ·)בפרשתן רש"י דברי È)על „È)'ה אל ישראל בני 'ויצעקו

אבותם- אומנות אינה תפסו  תפילתם כל למשה, הקב"ה אמר שכך  הרע"ב וביאר ,

בידיהם' אבותיהם 'מנהג מכוח ·Ì··Ï)אלא ‡ÏÂ) היו צרה, בעת  אבותם עשו שכך  -

אלא להישען מי על להם שאין והידיעה ההכרה מכוח אינה אבל לפני, מתפללים

תפילה. של הנכונה דרכה  היא  כך ולא  שבשמים, אביהם על

זי"ע מקאצק השרף הרה"ק אמר ·˘·Ëכבר ¯˘Ú ‰˘ÓÁ - ÁÏ˘· Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘)

(·"Ú¯˙המדרש דברי ‚)על ‡ כל (˜‰"¯ במשך האדם דומה למה לתאר שהאריכו

העם  זקני חטאו מה וכי ה'שרף' ותמה כקוף', הוא  הרי 'הזקין ומסיימים חייו ימי

שרואה  הפעולות  את העושה כקוף שהוא  הכוונה אלא, לקוף, אותם שמדמים

עושים ·¯ÂÁÂ)שסובביו Â�ÈÈ‰ 'Ô˜„Ê�'Â) תורתם עבודתם, כל את  העושים הם כך  ,

עצמם... הם או חבריהם, או אבותיהם, נהגו כך  כי רק ותפילתם
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(è íù)'ä ìàå àø÷à 'ä êéìà'
'ïðçúàæëæëæëæëíú÷òöå íúìôú äúééä äîå .

êãåéä úçù ìà éúãøá éîãá òöá äî'
'êúîà ãéâéä øôò(é ÷åñô)áéúëã åîë ,

åðúç÷ì íéøöîá íéøá÷ ïéà éìáîä'
.'øáãîá úåîì

ïëàå'éì øæåò äéä 'ä éððçå 'ä òîù'
(àé íù)Y éì' úáéú øàáúéå Y

ùãçúð íúìéôú éøçàù øîåìë ,'éîùì
íúìåàâ äúééä äúò ãò éë ,àìôð øáã

÷øúåáà úåëæá(çñ íéìäú èå÷ìé)ìáà ,
íîöò úåëæá òùååäì åëæ äúòé"ò

ä"á÷äá åðéîàäù äðåîàäéðôì åøæçù
åðééäå ,ð"éñîá íéì åöô÷å úåøéçä éô

øæåò äéä'éìúåëæá ÷ø àìå éîùì - '
.ë"ò ,úåáà

בערך להאמין יהודי כל  על – ויאמינו
עצמו 

ïúùøôá(àì ãé)äùîáå 'äá åðéîàéå'
÷åãö éáø ÷"äøä áúë ,'åãáò

ò"éæ ïéìáåìî ïäëä(ã"ð÷ ÷éãöä ú÷ãö),
.ì"æåïéîàäì íãà êéøöù íùë

ïéîàäì êë øçà êéøö êë ú"éùäá
åîöòáåððéàùå åîò ÷ñò ú"éùäì ùéù ,

...'ìèá ìòåô'åùôð éë ïéîàäì êéøö ÷ø
ú"éùäå ,åîù êøáúé íééçä øå÷îî
äùåòùë äá òùòúùîå âðòúî

åðåöøçëçëçëçëäùîáå 'äá åðéîàéå' ùåøéô äæå .

'אומנות כך  פרנסתו, מביא  ובה האדם שביד ה'אומנות ' כענין שהוא שפירשו יש

ואף  ובגשם, ברוח עניניהם כל את  אבותינו פעלו שבה הכח היא  התפילה, – אבותם'

זאת . בדרכם נלך אנו

הכתוב כז. דברי והוא שם, החת "ס È„)ומביא  · בסתר (˘‰"˘ הסלע  בחגוי 'יונתי

נאוה', ומראיך ערב קולך כי קולך את השמעיני מראיך  את  הראיני המדרגה

שם, פי' הסלעוברש"י בחגוי אחריהם יונתי פרעה שרדף שעה אותה על נאמר ,

להפנות ולא הים מפני לפניהם לנוס מקום ואין הים, על חונים (ÌÈ„„ˆÏ)והשיגם

ונכנסה  הנץ  מפני שבורחת ליונה שעה, באותה דומין היו למה רעות , חיות  מפני

– בה נושף הנחש והיה הסלעים, ˙Ú˘‰)לנקיקי ‰Ó)הנחש הרי לפנים ,(·ÌÈ�Ù)תכנס

הקב''ה לה אמר הנץ, הרי לחוץ  למי תצא  פעולתך כשרון את מראיך  את  הראיני

צרה בעת פונה –את קולך ' את  'השמיעני ,(·È˙Î„ ‰ÓÎ).'ה אל ישראל בני ויצעקו

דכתיב כח. בפרשתן מצינו כי אמורים, הדברים אלי ולא אנכי רשע יאמר È·)ולא ÂË)

ארץ  הצדיק,תבלעמו  ה' שאמרו בשכר לקבורה, שזכו מכאן וברש"י, לך , הרי

החשיב ג "כ בו , חזר ומיד אחד  לרגע אלא  הצדיק ה ' אמר  שלא כפרעה  רשע שאף

פעולתו כל הקב"ה מתברך דברים ג' כי בצחות אמרו וכבר משלם. שכרו ושילם

ישראל. מבני עשרה 'מנין' במעמד נשמתו שתצא  א . העולם, מן פטירתו לעת איש
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- ìàøùé ììë ìò éà÷ 'äùî'å ,'åãáò
øåãáù ìàøùéî úåùôð àåáéø íéùéù

àåääãçà ìë ìù åçåëá åðéîàäù ,øîåìë)

(àåáéøä íéùéù êåúîåðéîàä íìåëù ,
.ì"ëò ,íäá õôç ú"éùäùùé úåáøå

åðøåãá èøôáå ,åìà íéøáãá ÷æçúäì
àéä úàæ äðåîà ïåøñçù ïåøçà øåã
ä÷ìç ìë äìëîå úîñøëîä úòìåú

ìàøùé éðáá äáåèøöéä ãéá ïéà éë ,
Y åæ äðòèá àìà íãàä úà øø÷ìéî

úãåáò éäåæå ...êúãåáò äååù äîå äúà
úåîåöòúå æåòá åãâðë íå÷ì íãàä
ìë '...éðà ùåã÷ ...éðà ìåãâ' æéøëäì
ãåáëä àñë ãò úòâî éúåìåòôî äìåòô

úåøåöðå úåìåãâ úìòåôåèëèëèëèë.

àúéà'îâá(.åè ïéëøò)åúåàáù ìàøùé
áéúëã ...åéä äðîà éðè÷î øåãä

(æ å÷ íéìéäú)óåñ íéá íé ìò åøîéå'
ìàøùé åéäù ãîìî ,'åîù ïòîì íòéùåéå

íéøîåàå ,äòù äúåàá íéøîîàîù)

(øçà íå÷îá íéøöîì íâ íéä ò÷áðíùë
íéìåò íéøöî êë äæ ãöî íéìåò åðàù
êàéä ,àéä éúáø äàéìôå .øçà ãöî
äúàøù - úé÷åìà úåìâúä úòáù ïëúé
ïééãò ,åäååðàå éì÷ äæ íéä ìò äçôù
øàéáå .ä"á÷á úåîìùá åðéîàä àì

,ò"éæ áåìòìî î"îøä ÷"äøäïëàù
ä"á÷á åðéîàä éàãååïéò' åäåàøù øçà

,'ïéòáíîöòá åðéîàä àìù - àìà
,íéøöî ãéî ìöðéäì ñðì íééåàø íäù

טובים  למקומות וירושתו מעותיו שיגיעו ג. הפטירה. אחר גופו לטבילת  שיזכה ב.

זכו  מבנ "י, רבוא  שישים במעמד נשמתם יצאה לכך , זכו המצריים אף וראויים.

ישראל. בני לידי – טובים למקומות  הגיעו וזהבם וכספם הים. במי כהוגן לטבילה

זי"עכט . מוואלאז'ין חיים רבי הגאון ביאר Á"¯‰Óכה ˙Â˘¯„ ,Ë"Ù ÛÂÒ ‡ ¯Ú˘ Á"‰Ù�)

(È˙ÒÂÒÏ ‰"„ ‰�˘Â˘ ÈËÂ˜ÈÏ Y ÍÏÓÈÏ‡ ÌÚÂ� 'ÈÈÚ ,Ë ‡ קריעת˘‰"˘ בעת  ולכן וז"ל.

ר''ל  ויסעו'. ישראל בני אל דבר אלי תצעק  'מה למשה ית ' הוא אמר סוף. ים

ונסוע הלוך  ויסעו והבטחון האמונה בתוקף יהיו המה שאם מלתא. תליא דבדידהו

אז לפניהם, יקרע  שבוודאי בטחונם מעוצם יירא ' לא לבו 'סמוך הים עי''זאל יגרמו 

לפניהם ויקרע  הנס  להם שיעשה למעלה  פרעה התעוררות  ברכבי 'לסוסתי וזהו .

היפך שהיה פרעה בסוסי כמו ר''ל - רעיתי' מנהיגדמיתיך  שהרוכב  עולם  של מנהגו

רוכבו  את הנהיג  הסוס וחילו  ובפרעה ·ÂÈÏÚכמשרז''ללסוס. ˙‡ ‚È‰�‰ ÒÂÒ‰˘)

(ÌÈ‰ ÈÎÎÂ˙Ï,ערבות רוכב  שאני שאף ממש, האופן ע ''ז רעיתי והמשלתיך  דמיתיך כן ,

הוא להעולמות  כביכול התחברותי שענין מעשיך . ע ''י אותי מנהיגה את כביכול עכ''ז

הכתוב  שאמר וזהו נוטים. לאן מעשיך התעוררות ענין כפי ÂÎ)רק  ‚Ï ÌÈ¯·„)רוכב'

עכ"ל. גבוה, צורך  העבודה משרז''ל וכן בעזרך'. מנהיגשמים יהודי שכל וכלומר

העליון  בעולם ייעשה אשר את העולם  בזה  במעשיו  .כביכול 
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óà íéä ò÷áé àîù åùùç ïë ìòå
åàø÷ð äæìå .øçà ãöî åìòéå íééøöîì
úðåîà ïåøñçá óàù ,'äðîà éðè÷'
àø÷éé ìàøùé ïáë åéúåçåëá íãàä

'äðîà éðè÷'ìììì.

הניסיונות  ע"י התרוממות  – אנסנו למען 

ïúùøôá(ã æè)ïòîì'åðñðàêìéä
øåáò äðä ,'àì íà éúøåúá
,åîìåò úà 'ä àøá úåðåéñðá äãéîòä
íìåòá ÷éôñî åì ùé íéëàìî éøäù
ìéç' 'úåîã÷à'á íéøîåàù åîë Y ïåéìòä
ø÷éò ìëå ,'àúåùîùì àåáøå ïéôìà óìà
àåä åîìåòî àøåáì ùéù 'çåø úçð'ä
úåðåéñð íäì ùéù øîåç éöåø÷î

.íäéìò íéøáâúîå

êëò"éæ ùèéååëòìî ÷"äøä ùøéô
(åðñðà ïòîì ä"ã úåáà úøåú)àø÷ éàäá
éúøåúá êìéä åðñðà ïòîìàåäùë óà

áöîá.àì íàéùå÷ ïîæì àáùë åðééä
êìéì øáâúî àåä ë"éôòàå ,äøúñäå
,åúåáéùç ø÷éò àåä æà éøä ,øùéä êøãá

åìà íéðîæá ÷æçúäì ïúéà ãîåòù
äøåäè äðåîàáàìàìàìàì.

åðéöîåúòá úåøáâúää úåáéùçá
àøîâá ,éùå÷ä(.ãð úåëøá)

ïáà äàåøä'áùéùäòùá äùî äéìò
êéøö ,÷ìîòá äîçìî òùåäé äùòù
øáëå ,'íå÷îä éðôì çáùå äàãåä ïúéù
ùé úåáéùç äî øàáì íéùøôîä åãîò
ììâá äîçìîá åçöéð éëå ,ïáà äúåàá
íé÷éãö åøîàå .ïáàä ìò äùî áùéù
äéä äîçìîá çöðì éãë éøäù ,øàáì
,äìòî éôìë åéãé ÷éæçäì êéøö äùî

ïúùøôá áåúëë(àé æé)íéøé øùàë äéäå'
,'ìàøùé øáâå åãé äùîäùî ùìçðùëå

éôìë åéãé åøàùéù øåçå ïøäà åá åëîú
äùî ìù åúîå÷å øçàî êà ,äìòî

úåîà øùò äúééä(:ãð úåëøá)åòéâä àì
äùî áùééúðù ãò åúîå÷ì ÷åçå ïøäà

ïáàä ìò(åúîå÷ äëîðåäå)åçöéð êë ÷øå ,
êøãî äìòîìå ñð êøãá ÷ìîò úà
äúééä ïáàä úøèî ìëù àöîð ,òáèä

אמת'ל. ב'שפת איתא  זה ÈÂ„·¯)כעין ‰"„ ‚"Ò¯˙ ‡¯‡Â) שצריכין כמו ובאמת  וז"ל .

הקב"ה, של הנעלמת הנהגה להבין יכולין שאין אף בהקב"ה צריכין להאמין כן כמו

שנאמר  כמו  ושחורין כעורין שנראין אפילו ישראל בבני ‰)להאמין ‡ ˘"‰˘)

ונאווה'. אני עכ"ל.'שחורה

לזמר לא. אפשר שאי המתבונן יראה השיר חכמת  בעניין שכמו החכם, אמר וכבר

כך נפלאה, שירה לה נבנית  ויורד עולה שהקול ידי על אלא  ישר, בקול ניגון

שירה  חייו, שירת לו נוצרת וירידותיו, עליותיו ידי על שדייקא  להאמין האדם על

הם  הלא האדם על הבאים הקשים והדברים הירידות  אף כי ונפלאה, עריבה

השלימה. לטובתו
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ìöà äìéôð ïéòëå çë úåùú äéäùë
,ïáàä úà äàåøùë êøáé ïëì ,äùîéë

ãîòù äòùä ìò äëøáä ø÷éò ïéà
éôìë åéãé ÷éæçäå åîöò úåçåëá

äìòîáìáìáìáìïáàä ìò áùéùë àìà ,
øåçå ïøäà éãéá òééúñðåíâù åðãîììå .

àìà ,åçåøá ìåôé àì äùìåç úòá
÷æçúäì õîàúé äáøãàù÷áìî òðîé àìå)

(åãòá åòééñéù íéøçàî.

רעהו  את איש  להחשיב – אחיו  אל איש
לו  ולהיטיב

ïúùøôá(åè æè)åéçà ìà ùéà åøîàéå
àåä ïîéàäá åæîøù ùé ,

,úåðåâî úåãéîá íé÷åìä úåðâá ,àø÷
äáøãàå ,åäòø úà ùéà íéáéùçî íðéàå
ïåùì íéøáãî óàå ,äæ úà äæ 'íéø÷áî'

íä êëå ,òøäåéçà ìà ùéà íéøîåà-
éðåìôàåä éî,åá ùé úåáéùç äîå ,

øçàî àá äæ ìë ùøåùåäî åòãé àì'ù
'àåääî ùéà ùéà åððåáúä àìù Y

.åîöòá åáöî

éë÷ñòúäì åéìòù ïéáé 'úòã øá' ìë
åéúåðåëúá åîöòá ïðåáúäìå
ï÷úì' ÷åñòì íãàì åì äîå ,åéúåãéîå

'íìåò(ïå÷éú ïåòè ë"â åîöò àåäùë ,èøôá).
íé÷çúîä åìà ìëì øîàéú úîàäå
íéáåè íà íäéøáç éùòîá íéùôùôîå
,íëî àðà ,àðà ,á"åéëå åàì íà íä
åìãç ,úàæë äâäðäá íøâð íìåò ïáøåç

,úàæ úåì÷ì÷ò êøãî íëìùôùôé
íàå - åîöò éùòîá ùéà ùéà ùîùîéå
,åúìåæ ìöà äùòðá øå÷çì åðåöøá
äñðøôá éîùâä åáöîá ÷åãáéù óéãò
àåä ÷å÷æ éìåà Y åéëøö øàùá åà

ùôðá åà óåâá äøæòìâìâìâìâìçåøä éðééðòáå .
åéúåãéîå åéúåðåëúáå 'ä úãåáòá Y

על לב. שמברכים בשעה הפוך  האתרוג את להחזיק המצריכים שיש אמרו, בצחות

„)הלולב  ‡"�¯˙ Á"Â‡) כדאמרי טוב כאינו הנראה במצב  נמצא כשאדם כי ללמדנו ,

אראפ' פיטעם 'מיט'ן ‰˜¯˜Ú)אינשי ÈÙÏÎ 'ÌËÈÙ‰˘'Î)... לברך הכושר שעת  זהו –

צדיקיםלג. ביארו Ú"ÈÊ)וכך ÔÈ'ÊÂ¯Ó ˜"‰¯‰ Ì˘· ÌÏ˘‰ ÔÈ˘È„˜ ÔÈ¯ÈÚ ,'Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ËÂ˜ÏÈ')

·)בפסוק ‚È) לי ובבהמה באדם ישראל, בבני רחם כל פטר בכור כל לי 'קדש

ביאורו, וכה לי הוא ', ידע קדש להתקדש, הרוצה בכור– חשובשכל  יהודי כל –

ולכן כל ממנו, בנפשופטר  יקיים דבר תחילת  שמארחם– ישראל, בבני לרחם –

ובבהמה תאמר תשובתך באדם  כבהמה, אלא  אדם הואשאינו מעניינו לי זה אין –

הקב"ה. של מעסקיו אם כי - בהמה מעשה עושה או אדם פלוני אם אדם של

זצוק "ל לעווינשטיין יחזקאל רבי המשגיח הגאון פירש Â„ÈÓ˙וכך Ï‡˜ÊÁÈ ¯Â‡)

(‚Î 'ÂÓÚבזה זה כבוד נהגו לא  עקיבא  ר' Ò·:)שתלמידי ˙ÂÓ·È) ע"י שמא חששו כי

פגם זה היה ובאמת  גאווה. לידי יביאוהו ברעהו איש כבוד מעניינושינהגו זה אין כי
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äàåø' úåéäì åì ïúéå ,åùôðì åäçéðé
...íéøçà òåéñ àìá åîöòì 'ïåáùç

äî,úåéøáä ãåáëá øäæðä úìòî äìãâ
'éîìùåøé'á åðéöîãë(â à éàîã)

úà úåöçì êøöåä øéàé ïá ñçðô éáøù
øäðä ìò é"áôø äååéö ,'éàðéâ øäð'
åéãéîìú åäåìàù ,åéðôá ò÷áðå ,ò÷áéù
,íäì øîà øåáòì íéìåëé íä íâ íàä
òâô àì åéîéîù ò"ò ãéòäì ìåëéù éî
ïàëî .ùùç ìë éìáî øåáòé éãåäéá

,äàøðòåâôìî åðåùìå åéô øîåùä éë
,äùòîá ïéáå øåáéãá ïéá ìàøùé ùéàá

ãâðë ìå÷ùìàøùéî àåáéø íéùéù
åùòéù åì éåàøå ,íéä ò÷áð íúåëæáù

íéîùä ïî ìåãâä ñðä úà åîò.

äãéîåíìùé äáøä øëù ,äáåøî äáåè
êñåç åðéàù éîì àøåáä
÷"äøä øàéá êëå .åøáçî íéáåè íéøåáéã

ò"éæ é÷øàååî(çìùá '÷çöé úéá')ãöéë
íúåéäá 'ãñçå ä÷ãö úååöî' é"ðá åîéé÷
éë ,ùéàì øåñçî äéä àì éøäå ,øáãîá
íâ óàå ,íéîùä ïî íçì ãøé íìåëì
éøäù ,'úåáãð'ì åëøöåä àì ãâáì

,'íäéìòî äúìá àì íúìîù'ìë ,àìà

רעהו ואת  לעצמו... עניו יהא אלא  רעהו, של ענוותנותו  אודות  ה'דאגה ' אדם של

לו ... ששייך  הכבוד בכל יכבד

אליהו דבי בתנא ÁÎ)איתא  מבקש (¯·‰ אני מה לישראל, הקב"ה להם אמר 'וכך

זה, את זה אוהבין שתהיו אלא  זהמכם, את  זה  מכבדין זה ותהיו יראים ותהיו ,

אחרים. לשמח הם התורה מצוות רוב  באגרתו, הגר"א  כתב  וכבר מזה...'

היה  ולא לה, בדומה שאין ישראל' ב'אהבת ידוע  היה מלעלוב דוד רבי הרה"ק 

'קדוש' יהודי שכל אומר שהיה עד מישראל, אחד שום על רע  כל לראות מסוגל

שלא מתנהג שהוא  רואים שלפעמים ומה וכלל, כלל רע בו שייך  ואין הוא, ונעלה

שבו. ה'גוי' חלק מחמת  אלא  זה אין כשורה,

עברו  הדרך אם על זי"ע , הקדוש היהודי הרה"ק  מחותנו עם יחד הרר"ד נסע  פעם

אם  כי הבית  פני את יצא  לא  אך  קלה, לשעה הרר"ד לשם נכנס פונדק, איזה ליד

מן  לצאת התמהמהתם מדוע מחותן, הק', היהודי שאלו משיצא  מרובה, זמן לאחר

לסור  יכולתי ולא יהודי של מופלגת שמים' 'יראת שם ראיתי כי הרר"ד ענהו הבית ,

ביקש  שהבן אימת  וכל יוצלח', 'לא היה האב  ובן, אב יחדיו שהו הבית בתוך מעליו.

האב על הבן קצף לפתע אחר... חפץ  האב לו הביא עבודתו לצורך מה דבר מעמו

לא והרר"ד למוות, אותך הורג הייתי כבר מאלוקי מתיירא הייתי לא אם עליו, וצווח

מפני  רק אביו את רוצח שאינו הבן של המרובה שמים מהיראת  מ'להתפעל' הפסיק

מעלה. של העונש יראת
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éøáã éãé ìò äéä 'ãñçå ä÷ãö' ïéðò
êì ïéàù ,åäòøì ùéà ãåãéòå ÷åæéç

åæî äìåãâ ä÷ãöãìãìãìãì.

תחת  לסבול  שכמו המטה – שכם ויטו 
רע מכל ינצל חברו 

úåàøåð÷"äâä ìù åúøåúá åðàöî
ò"éæ ïé÷ñéã ì"éøäîì"éøäî)

(øîàå ä"ãá çìùá ú"äòïúùøôá áéúëã
(â ãé)íéëåáð ìàøùé éðáì äòøô øîàå'

äòøô øîàå ,ïúðåé íåâøúáå ,'õøàá íä
ìëùë íéøöîá åøàùðù íøéáàå ïúãì
,àìôé äøåàëìå .íùî åàöé øáë íäéçà

ùøãîá àúéà éøäù(àá ø"åîù).ì"æå
åéäù éôì ,íäéìò àéáä äîì êùåç'
úàöì íéöåø åéä àìù ìàøùéá íéòùåô
íäéìò àéáà íà ä"á÷ä øîà ,íéøöîî
íùë ,íéøöîä åøîàé àéñäøôá äëî
åúî êëì ,íäéìò øáò êë åéìò øáòù
ïúã åâéìôä êë ìë íà ,äù÷å .'äìôàá
úàöì åöø àìù ãò íúåòùøá íøéáàå
íéòùøä øàùë åúî àì òåãî ,íéøöîî
.äìéôàä éîé úùåìùá ìàøùé éðáî

òåãéä é"ôò ,äù÷ øúåéáåáåè ìëù ùøãî)

(àë ãé úåîùñð íäì äùò ä"á÷äù

äî úåëæá ,úéðùá íéä úà íøåáò òø÷å
.äæë ìåãâ ñðì ò"ðôá åëæ

íéã÷îåáéúëã àéáäì(ãé ä)åëåéå'
åîù øùà ìàøùé éðá éøèåù
àì òåãî øîàì äòøô éùâð íäìò
íâ íùìù ìåîúë ïáìì íë÷ç íúéìë
íä éë íäì àá äæ ìëå ,'íåéä íâ ìåîú
,íúñëî íééñì íæøæì é"ðá úà åëéä àì
éøèåùá íéëî íéøöîä íéùâåðä åéä æ"òå
ïúã éøäå .úåöøîð úåëî ìàøùé éðá

íéøèåùä íúåàî åéä íøéáàåä ø"åîù)

(àë-ëìò úåöøîð úåëî åâôñ íä óàå ,
íäéçà úà åëéä àìù êëíù àúéàãëå)

úà íúùàáä äîì' åøîà ïëìù ïðçåé éáøã äéîùî

ùéàáä åìáñù úåù÷ä úåëîä áåøîù 'åðçéø

(íçéø,ä"á÷ä øîà ïëì ,íéëñäù éãåäé
àìù éãëá ìëäå ,úåöøîð úåëî ìåáñì
øåîâ òùø íà óà ,øçà éãåäé úåëäì
äìéôà éîé úùåìù ãéá çåë ïéà ,àåä
åòéáèäì íéîä éìåùçð ãéá àìå åâøäì,
äîë êãîìì .äìà úåúéîî ìöðéäì åëæå
óåâ úåøéñî ìù äçåë àåä íøå ìåãâ

(ùôðå)ø÷éò àåä äæå ,úìåæì åúâàãá
.íãà ìù åééçá ìåãâ

זי"ע לד. הרי"ם' ה'חידושי הטעם (·Ô˙˘¯Ù)הרה"ק את במן טעם אחד כל שהרי ביאר

דעתו על Ú‰.)שהעלה ‡ÓÂÈ) הכירו שלא העניים עם חסד גומלים העשירים והיו ,

שבמאכלים, הטובים הטעמים את בפניהם ותארו מטעמים, וכל ודגים בשר בטעם

הצדקה. מצוות את  קיימו וכך 
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מתנת  – עליך  אשים  לא  במצרים
ישראל מבני יחיד לכל ניתנה  ה 'תשובה '

ïúùøôá(åë åè)ìë'äìçîäøùà
íéùà àì íéøöîá éúîù
,á"ö äøåàëìå ,'êàôåø 'ä éðà éë êéìò

ìë' øîåì åì äéäãäëîäéúîù øùà
ìë àìå 'íéøöîáäìçîäøàáîå ,

'øôåñ íúç'ä(êàôåø 'ä éðà éë ä"ã î"åú)

éðà éë' ìù äìçîä ìò àéä äðååëäù
,'åéãáò áì úàå åáì úà éúãáëä
åìëåé àìù íáì úà ãéáëä ä"á÷äù
çéèáäì àá äæáå ,åéìà äáåùúá áåùì
íéùà àì åæ 'äìçî'ù ìàøùé éðáì

,êéìòúåúìã ä"á÷ä øåâñé àìù
àìà ,åéîåçø åéðá éðôá äáåùúä
åéìà áåùì éãåäé ìëì çåúô çúôä
äôöîå äëçî íéîùáù åéáàå ,ù"áúé

åéìà áåùé éúî åì.

áéùéåíúåàî éððä òåøâ éëå ,åîöòì
ä"áå÷á åøôëå íéä ìò åãîòù
íéøá÷ ïéà éìáîä' íúðåìúá ,åúáåèáå

'øáãîá úåîì åðúç÷ì íéøöîá(àé ãé),
åéøçàìù äìéìá ãéî åëæ ë"éôòàå
åéäù úé÷åìà úåìâúäìå 'íéä úòéø÷'ì
'åäåðàå éì÷ äæ' íéøîåàå òáöàá íéàøî
äàø àìù äî íéä ìò äçôù äúàø'å
øáãë äéä êàéäå ,'åúàåáðá ìà÷æçé
úôù'ä ÷"äøä çéëåä ïàëî àìà .äæä

ò"éæ 'úîà(äðäå ä"ãá á"ìøú çñô)çåëáù
àúòùá' êôäéì àåä øùàá éãåäé ìë
,÷éãöì òùøî 'àãç àòâøá àãç

áéáçå áåäà úåéäì äøåàì äìéôàî
.íéîùáù åéáàì áåø÷å

בעמלק להלחם – מחר בעמלק  הלחם וצא
למחר  התשובה  את  הדוחה 

ïúùøôá(áé-è æé)ìà äùî øîàéå'
íéùðà åðì øçá òùåäéàöå

øçî ÷ìîòá íçìäíéãáë äùî éãéå ...
äéìò áùéå åéúçú åîéùéå ïáà åç÷éå
äæîå ãçà äæî åéãéá åëîú øåçå ïøäàå
'ïúðåé íåâøú'á åðéöî úåàøåð ,'ãçà

(áé æé)äùî éãé' åéäå ùðòð åðéáø äùîù ,
'íéãáë(äìòî éôìë åéãé úà ÷éæçäì çë éìáî)

äîçìîä úà äçãå æøãæä àìù éðôî
äàîåèä úà øéáòäì åéìò äéäå ,úøçîì
ïð÷øåô úåçãì àìå ãéîå óëéú õøàä ïî

.ìàøùé ìù

úîàáåïåùìá íé÷éãö ïë åæîø øáë
÷ìîòá íçìä àöå' ÷åñôä
äîçìîì úàöìå íéã÷äì åðéìòù ,'øçî
åðãîìîä øöéä '÷ìîò' åúåà ãâðë
äáåè äâäðä ìëå áåè øáã ìë úåçãì
éì çðä ,øîåìë '...øçîì ...øçîì' Y
éîöò úà ç÷à øçîì ú"éùäæòáå äúò

'ä úà ãåáòì,øöé ìù åëøã àéä êë éë .
éë Y íãàä úà àéðäì äñðé äìéçúî
ìë úà ï÷úé ãöéë ,åúåå÷ú äãáà øáë
àì àìéîîù åðúôé åà ,úååéò øùà
ïéàù øöéä äàøé íàå ,åúìá÷á ãåîòé
úå÷ì÷ìçá åéìà àåáé Y åì òîåù íãàä
÷ø ùãç óã ìéçúäì åì óéãòù åðåùì
âåôúù éãë åúåçãì àéä åúðååëå ,øçîî
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åðîî òåðîì åéìò ì÷é æàå ,úåøøåòúää
äåöî - íãàä äùòé äî ,÷æçúäì
äùò àìà ,äðöéîçú ìà êãéì äàáä
êë ÷øå äîäîúäì éìáî øúìàì äúåà

.êìîä êøã ìò äìòé

הר  מסירות - נפש עד מים  צוןבאו 
הטבעיים  ושבירת

úéùàø'á'äîëç(å úåà ç"ô äáäàä øòù)

ìàøùé úåøå÷ ìë úà àéáî

éë ì"æø åðåãîìù éôëå ,íéä úòéø÷á
õô÷ áãðéîò ïá ïåùçðù øçàì à÷ééã
éæà åéôàá íéîä åëéäù ãò åùôð øñîå

.íéä íäì ò÷áðãîìð ïàëîù áúëå
ñð åì äùòé ä"á÷äù äöåøä ìëù
äìéçú åéìò éøä ,òáèä êøãî äìòîì
øåáùìå åéúåðåöø úàå åùôð úà øåñîì

åòáè úààìù ä"á÷ä åîò âäðé æàå ,
òáèä êøãëäìäìäìäì.

זי"ע לה. העניך  רבי הרבי הרה"ק אמר ÁÒÙ)כה ,˙"‰Ú ‰·ÂËÏ ‰·˘Á) מצינו בתורה הנה ,

את ומדרשים בגמרא כינו ומדוע  המים', 'ויבקעו אמרה שהתורה סוף, ים בקריעת 

' 'קריעתהנס ולא  סוף' מבקיעה.בקיעתים יותר היא רבה היא קריעה הרי סוף', ים

הקטן  הבקע  שבתוך  - בכך  מה של בקיעה על רק  הים על ציווה אכן שהקב "ה אלא ,

ו  סוף לים ישראל  משהגיעו בפועל אך  ישראל. בני ראה ,יעברו מה  - וינוס ראה הים

הנסיונות על שהתגבר  יוסף , של  ארונו את הים ובראות ראה , יוסף של ארונו 

הים נקרע  מיד  לטבעו. מעל עצמו את וקרע נעלית , אתבקדושה  הקורע זה כי .

לפניו. נקרעים תבל מוסדי כל הרי מטבעו למעלה עצמו

הנסיונות על בהתגברותו  היא  האדם  חשיבות  עיקר  מדרי כי באברך מעשה .

שיהודי  שבשעה בספרים מובא כי המגידים, אחד מפי בשיעור ששמע ארה"ק,

שעה  באותה קונו, רצון לעשות טבעו את ומשבר מתקדש והוא  נסיון, על מתגבר

בת ל"ע  הייתה אברך לאותו דבעי. מה כל לפעול ובידו שמים שערי כל נפתחים

הימים  באחד שבע, באר בעיר החולים בבית אונים בחוסר ושכבה במחלה, שחלתה

אביב תל בעיר ורק  ידם, תחת  היו שלא  יקרים רפואה לסממני הרופאים הוזקקו

לבתו, הרפואה לקנות  אביב לתל האברך  נסע ברירה בלית  להשיגם. אפשרות הייתה

תיכף  הגון, שאינו במראה נתקל אביב, תל של פתחה על מהאוטובוס האברך  משירד

בניסיון. עמד אדירים ובכוחות  כוחו, בכל עיניו את ועצם יצרו על האברך התגבר

לבו  את  ושפך זווית , לקרן ויפן המגיד, מפי ששמע הדברים באלו האברך נזכר תיכף

השמים... מן שלימה רפואה לה וישלח בתו על שירחם קונו, לפני שליש בדמעות

ובתוכ"ד  הרפואות, לחנות  בדרכו להמשיך  פנה תפילתו, את האברך  משסיים

מאין  בכתה רק  מפיה הגה להוציא  בידה עלה לא בתחילה ביתו, בני אליו התקשרו

כמה  לפני התעוררה שבתם וסיפרו רגעים, כמה לאחר רוחה שנרגעה עד הפוגות,
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אינן  וכבר לרדת החלה שהמחלה לגלות  נדהמו לבודקה שמיהרו והרופאים רגעים,

טבעו. על המתגבר של כוחו גדול כמה וראה הבט ברפואות... צורך כל

חסידים בספר איתא  לזה,(˜ˆÂ)וכבר זה סמוכים וס' נ ' האדםשאותיות כי לרמז 

'ניסים' לו עושין לידו , שבאה  מעבירה .ה'נס'

זצוק"ל הלוי' 'שבט בעל הגאון �‰)כתב  „"Á Ï"‰˘) מאתו שביקש למי במענה

את שם ומעתיק ביותר, חמורות  עבירות על וסיגופים תעניות  במקום תיקון דרך

זי"ע  משה' ה'ישמח הרה"ק של Á"È)לשונו ‚"Á Â¯ÙÒ·) מן באזנו גונב  שבחלומו

על  לכפר בכדי בצער עצמו לסגף עליו עבירה מדבר הפורש כל אכן, כי השמים,

את לעזוב  מתגבר אם בחטא , ונשתרש בעוון משוקע שכבר מי מקום מכל העוון,

חובת ידי בכך  יצא ממילא לו, היא  גדול צער העבירה מן הפרישה עצם הרי דרכיו

'הענין  החלום, מן הלכה פוסקים שאין שאף בשה"ל, ומסיים לעבור. שעליו הצער

אמיתי'. יראה עצמו מצד

את 'משבר שהאדם  ענין בכל אלא אמורים, הדברים  הקדושה  בענין רק ולא

היילפרין טבעו' אלחנן רבי הגה"צ אל חצות  אחר בערש"ק  שנכנס ביהודי מעשה ,

איד' שיינער א בין 'איך לו אמר וכה שבלאנדאן, בביתו Â˘�Â‡זצוק "ל „·Î� È„Â‰È È��‰)

(ÌÈ�Ùבבית למחרת  מוסף' ב'תפילת  שתכבדוני הראוי מן לי, יש ערב קול ואף

מבני  ולאחד הוא, הקהילה בני של המדרש בית הנה אלחנן, רבי ענהו מדרשכם...

רשות וטול אליו נא גש אליו, שייך וה'עמוד' הבעל"ט בשבוע  יא"צ יש הקהילה

בעל  שהיה הלז היהודי אל ה'נכבד' מיהר במקומו. העמוד לפני להתפלל מאתו

וגם  נכבד יהודי שהוא  אחרי ל'מוסף' לגשת ברצונו כי כנ"ל. מאתו וביקש בעמיו,

מידותיו על התגבר היהודי ונעים. ערב  Â˙ÊÚ‰Î)קולו ÂÏÂÓ‚ ÂÏ ·È˘‰Ï ‡Ï˘) ומיד

שאעשה  חושב  מע "כ וכי לשאול, והוסיף ה'נכבד', נרגע לא ועדיין לו. לוותר הסכים

לשלם  כנהוג 'תשלום' ללא במקומכם העמוד לפני אתפלל וכי בחינם, עבורו זאת 

ירצה  סכום איזה – שאלו ובנחת היהודי, בעצמו עצר שוב כמוני... ומופלא נאה לחזן

בעוז  לדבר. מה יש פונט מאתיים של הגון סכום שעל הנכבד, ענהו כבודו... הוד את 

ותקילין  טבין פונט מאתיים מאמתחתו הוציא  מידותיו, על הלה התגבר ותעצומות

לנכבד... ונתנם

האם  ושאלו אלחנן לרבי הבעה"ב פנה ובהתרגשות  שעות , כב ' אלא  עברו לא

החוצפה, על ושתקתי העמוד, על לו וויתרתי הנה ציבור', 'שליח אלי שלח הרב

המניות עלו שעה אחר מיד פלא , זה כוחה (Ò˜‡ËÒ)וראה לך הרי בכפליים... לי אשר

משלו. והמוותר המידות עבודת של ובעיקר היצר, התגברות של



שירה  – בשלח - הפרשה èìבאר

íéøáãëéðá'ä ÷"äøä áúë åìàä
ò"éæ áåðéãî 'øëùùéàøâà)

(ã"ë úåà à÷øôãî"éø ø"øä íùá
ò"éæ áåùèàìæîìåòôì äöåøä ìëù

ïåâë ,òáèä éëøãî éåðéùá ñðå äòåùé
äöåøå ãéìåäì ìåëé åðéàù äæ
äùòé ,àîéé÷ ìù òøæá ã÷ôéäì

åòáèë àìù äìåãâ äååöîøáùé äæáå
ïéáì åðéá íéìéãáîä íéëñîä ìë úà

úëøöðä äòåùéäåìåìåìåì.

ו'שבת  הים קריעת  ענין  – לה' אשירה
הזה היום עצם עד שירה'

øôñá'íéôåö íééúîø'à"áãðúä ìò)

æ"èô ,àååàðéùî ìàåîù éáø ÷"äøäì

('æ úåà àèåæ÷çöé éáø ÷"äøäù àéáî
éùåãéç'ä ÷"äøä úà ìàù ò"éæ é÷øàååî
åæ úáù úàø÷ð òåãî ò"éæ 'í"éøä
'äàéø÷'ä íù ìò 'äøéù úáù' úàø÷ð

,íéä úøéù åæ úáùá íéàøå÷ùåðéà éøäù)

(çñô ìù éòéáùá Y äøéùä äúéäù 'ïîæ'ä äúò,

עד לו. למשכב ונפל שחלה עשרה ושמונה מאה בן זקן ערל דר לעלוב בעיר כי מספרים

עמו  שיהיו דתם אנשי את לשם והביאו למיטתו צאצאיו חשו מות , לשערי שהגיע

כל  את  ושישלחו זאת , לכל צריך שאינו בידו להם החווה הגוי אך מיתתו, לקראת

ואותו  ימים, כמה עברו לא  ואכן, פניו, מעל ובקבורה במיתה לטפל האמורים האנשים

ידע מנין שאלוהו 'נבואתו' לנוכח שנתפלאו צאצאיו לגמרי. והבריא  סכנה מכלל יצא  זקן

מתגלגל  לילה בכל כי פעם הבחין ילדותו שבשנות הגוי להם השיב  למות , עומד שאינו

גזיזי  'תבר והיה 'נהר' היה ששם תחתיתו, עד ההר ממעלה זי"ע  מלעלוב דוד רבי הרה"ק 

‰˜¯Á)דברדא' ¯·˘Ó) ככל מעללים רע נער שהיה ומאחר טהרה, של טבילה וטובל

חלקי  חצות  קודם לילה בכל לפזר החל היום אותו ומני מעשה, לעשות החליט הגויים

חלקי  בכל נפצע היה ההר את  להתגלגל הרר"ד הגיע  וכאשר הקרח, פני על זכוכית  ושברי

מהבית נעדר שהנני הבחינו והוריי מועטים, ימים עברו לא הזכוכית. שברי מחמת גופו

כי  הזדעזעו, ולילה לילה בכל מעולל אני אשר את  מפי ומששמעו ולילה, לילה בכל

הוריי  הוא , קדוש אלוקים איש כי הארץ  גויי בקרב  גם ידוע  היה הרר"ד של שמעו

הזה, הרע  המעשה על סליחתו את  ולבקש ביתו אל למהר לי הורו מקפידתו שחששו

הוא האתה לי, ואמר שחוק  בבת  אלי פנה הנלוזים, מעשי על לו וסיפרתי אליו משבאתי

לעמוד  שזכיתי וב "ה לטהרה, לטבול אלך  שלא בניסיון הקב"ה העמידני ידך  שעל זה

סיים  - והנה שנים, ועשרים מאה עד ימים להאריך שתזכה אברכך  ברך  כן על זה, בניסיון

ועשרים. מאה לגיל שאגיע  עד אדמות  עלי לחיות ימים שנתיים עוד לי יש עדיין הגוי,

אותו  שנתמלא  נפש, מסירות מעלת  גדלה היכן עד עובדא  מהאי ללמוד עלינו

על צ  לנו ידוע  לא אשר נדירה, בברכה הגוי את שבירך עד כך  כל רבה בשמחה דיק

זו. נעלית  לברכה מעמו שזכה ישראל בני מאחינו אפילו אחד עוד
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úàéöé úáù' úàø÷ð àá úùøô úáù éëå
äðéà åøúé úùøô úáù ïëå ,'íéøöî

.'äøåúä úìá÷ úáù' íùá äðåëî

åäðò÷"äøäåðéöî äîöò äøåúá éë
ìò çéøà äáúëð äøéùäù ,éåðéù

äðéáì éáâ(é"ùøáå :æè äìéâî)äðäå ,
àåáé'ø íéùé'ù ù'é ïå÷éøèåð 'ìàøùé'
äæéçà ùéù øîåìëå ,äøåú'ì úåéúå'à

,äøåúá ìàøùéììåùî éãåäéä óåâå
úçúî äáåöçä åúîùð åìéàå óì÷ì
äáåúëä åéãë àéä éøä ãåáëä àñëì

óì÷ä éáâ ìòäøåúá éåðéù ùé øùàëå .
éãåäéä óåâ éåðéù ìò äøåî äæ éøä
ìà äö÷ä ïî úåðúùäì åãéáù ,åæ úáùá
úáù íùá úáùä úàø÷ð ïë ìòå ,äö÷ä

äøéùæìæìæìæìY 'íéôåö íééúîø'á íééñîå .
äéäù éúéàø éðéòáå(í"éøä éùåãéç'ä)ã÷åø

äî äáø äçîùá åæ úáù úìá÷á ùîî
äðùä ìëá åëøã äéä àìùçìçìçìçì.

øåàéááåäøéùä úáúëðù íòèä
äéä 'äðéáì éáâ ìò çéøà'
äðäù ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øîåà
'äðéáì' ìùî åéöç àåä 'çéøà' ìù åìãâ

ä"ã :æè äìéâî é"ùø)(äðéáìåìãâù àöîð ,
çååéøä ìù(÷ìçä)áúëäî íééðù éô

äîî øúåé äáøä'ù ,åðì æîøìå .áúëðä
'ïàë áåúë íëéðôì éúàø÷ùàîåé íðåùìë)

(:çñúáùá åðéìò àáä áøä òôùäå ,
íéñéðäî äáøäá ìåãâ åæ ùãå÷

ùåøéôá íéáåúëäèìèìèìèì.

יעקבלז. אברהם רבי הרה"ק  הסביר שירה' 'שבת השם לקריאת  נוסף טעם

עוד  היו שלא  פלאיים ונפלאות  בניסים רצופה הפרשה כל כי זי"ע, מסאדיגורא 

לך ואין עמלק, ניצחון וכן המן, ירידת  במרה, המים המתקת  סוף, ים קריעת  כמותם,

שירה'. 'שבת מהשם נאה

אחד לח. לאחל אדם בני דרך על ואמר המליץ  זי"ע  מויז'ניץ  חיים' ה'אמרי הרה"ק

ריבוי  עם כ'שירה', ילך  שהכל היינו כשורה', יתנהל 'שהכל באמירה ִלחברו

מלעילא . ההשפעות 

בפומיה מרגלא הוי ·˘ÁÏ)עוד Á"Ó‡)חז"ל דרשו שהנה ,(:ˆ ÔÈ¯„‰�Ò) ישיר 'אז

השירה  קריאת ידי שעל היא  והכוונה התורה, מן המתים לתחיית רמז מכאן - משה'

בנפשו  להחיות - הזה בעולם חי בעודו אף המתים' 'תחיית לבחי' לבוא  האדם יכול

ה'. ויראת באהבת אבריו וכל לבו להלהיב ובמצוות , בתורה 'ישנוניותו' כל את 

להוסיףלט . יש נופך È)בתוספת  Ë ¯˙Ò‡ ,˘„Á ¯Â‡ 'Ï"¯‰Ó'· ˙ÂÚÓ˘Ó)'פר בריש דהנה

משום  הפרשיות בין 'חלק ' ריווח ואין סתומה', זו 'פרשה ברש"י איתא  ָָ'ויחי'

על  מורה ה'חלק ' שחיסור נמצא  השעבוד', מצרת  ישראל של ולבם עיניהם ש'נסתמו

ישראל, של ולבן עיניהם לבינה'סתימת  גבי על  'אריח  שנכתבה  הים ' ב 'שירת  כן אם 
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àúéàïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä íùá
ò"éæãåîò íåìù øäð øôñ óåñá àáåä)

(ò"éæ ïéùìà÷î íåìù øéàî éáø ÷"äøä åãëðì àô,
ñðä áåù øøåòúî äðùá íéîòô 'á éë

åá æîøðä ìëå óåñ íé úòéø÷ãíéâååéæ)

('åëå äñðøôúáùáå çñô ìù éòéáùá Y
' áåúëä ïåùìá æîøðå ,äøéùæàøéùé

,ï"ééæ ó"ìà ïå÷éøèåð 'æà' 'äùî'óìà'
ïåùì 'óìà' éë Y äøéù úáùá åðééä

ãåîéì('äîëç êôìààå' ,âì âì áåéà ù"åîë),
úåéùøôä øãñá íéàøå÷ùë àåäå

çìùá úùøôäæ - 'ïééæ'å ,éòéáùìù
éðáå äùî åøîàù ïîæä àåäù ,çñô
íéðîæáå ,'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé

åìàïåùì 'åâå ìàøùé éðáå äùî øéùé'
äðùå äðù ìëá ùåøéô ,äååäå ãéúò
ïéðò ùãçî øøåòúð ,íéðîæä éúù åìàá
ìàøùé éðáå äùî øéùé ùãçîå ,äøéùä

'äì úàæä äøéùä úà.

àì'íéä úòéø÷' äúéä äúòùì ÷ø
úåøåã éøåãì àìàøîàù åîëå ,

øàáì ò"éæ àæìòáî ù"øäî ÷"äøä
ì"æç éøáã(å àë ø"åîù)úòéø÷ úòùáù

,íìåòáù úåîéî ìë åò÷áð íéä

íéñéð äùåò ä"á÷ä ïéà éøä ,äøåàëìå
,àìà .äæ ñð äùòð äî íùìå ,íðéçì
íéøåñééäå úåøöä ìò íéæîøî 'íéî' éë

áéúëãëå ,íãàä ìò íéøáåòùíéìéäú)

(á èñåàá éë íé÷åìà éðòéùåä'íéîãò
,'ùôðåò÷áð' óåñ íé úòéø÷ úòùáå

äúòîù ,øîåìë ,'íìåòáù úåîéî ìë
úåøöä ìë úà øáùìå òå÷áì çë àäé

íìåòáùíéòôùð øåãå øåã ìëáå .
úàöì íãàä äëåæå ,ùãçî íéñéðä
åìàá èøôáå åéúåøö ìëî äçååøì äøöî
ìù åâååéæ ïåâë ,óåñ íé úòéø÷ì åìùîðù

íãà(.á äèåñ)îîîîäãéìä éðééðò ,äñðøô ,
íéçñô 'ñîá íéøîàðä íéøáã øàùå

(.çé÷)ìåòôìå ,úåøöä íé úà òå÷áì ,
.úåòåùéä ìë

íðîàáúëãë 'äìéôú' äæì êøöð
'í"áùø'ä(úòéø÷ë ä"ã íù)ìò

íé úòéø÷ë ïéù÷ ì"æç åîéãù íéðéðòä
'éîçø éòáîì î"÷ôðå' ,óåñ(íéîçø ù÷áì)

äáøé ïë ìò .íéðåðçúå úåìéôúá úåáøäì
ìåòôì äëæéå ,éç ì÷ì äìéôúá íãàä

.áåè ìë

גדולה והלב העיניים  פתיחת  על  מורה  זה  הרי למאד , הרבה  חלק רווח  בה ויש 

מאד עד  .ורבה

ואמר מ. זי"ע  איש' ה'חזון הגה"ק  אל פעם נכנס זצ"ל ראדזינער נתנאל רבי הרה"ח

חז"ל  דברי על ברמזו סוף', ים כקריעת קשה והיא לי, יש אחת קושיא 'רבי, לו

(:· ‰ËÂÒ) היה דבר סוף הרי החזו"א , לו אמר סוף, ים כקריעת  אדם של זיווגו 'קשה'

קושיתך ... שתתיישב  דבר סוף כי דעתך, תנוח אתה, אף כן אם הים, את קרע שהקב "ה
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הים  שירת אמירת סגולת - לה ' שירו
ובכוונה בשמחה

úåàøåð'úîà éøîà'ä ÷"äøä áúë
ò"éæçìùá 'äãåäé éèå÷éì'á àáåä)

(éáà é÷åìà ä"ãíãàä ìòåô äî úòãì
úåøéùä éãé ìò íéîåøîá øîåçî õåø÷
,àîìò éàäá øîåà àåäù úåçáùúå

íéä úøéùá áéúëã(æè åè),'úéð÷ åæ íò'
ä"á÷äùäð÷àì éøäå ,ìàøùé ììë úà

éëøãî ãçà ä"á÷ä íäá äùòù åðéöî
øàéáå ,äëéùî åà ääáâä ìù íéðéð÷ä

åøîàù äî é"ôò ,÷"äøä(:áë ïéùåãé÷)

ãáòä íàù 'åàð÷ åáøì àåä åäéáâä'
ñðëð àåä éøä åáø úà íéøîå äéáâî
,ä÷æç ïéð÷á åì éåð÷ úåéäì åðåãà úåùøá

äøéùä é÷åñôá áéúë éîð éëäå(á ÷åñô)

éáà é÷åìà'åäðîîåøàååðééä ,'éãé ìòù
åãåáë íéøäì ìàøùé ììë åîøâ äøéùä

ìåëéáë ä"á÷ä ìùàîàîàîàîãáòä åúåàë åéäå ,
äéáâîäåì úåéäì åð÷ð äæáå ,åáø úà

.äìåâñ íòì ù"áúééë íéãéîì åðéöîð
íéëåæ åðà äîåöòå äìåãâ äáøé÷ì
úéá ìà áåø÷äå ,'íéä úøéù' úøéîàá

...íåìë øñç åðéà êìîä

äðä'íéãøç'ä áúë(â"ò ÷øô)åîëã
'úåàåôø' íðùé 'óåâä úàåôø'áù
íéø÷é íéîãá íãàä úà åàôøé øùà

,íäá àôøúîì åáàëé øùà íéøåñééá
íðéàù úåéìåâñ úåàåôø ùé ,êãéàì
úà åàôøé íâå ,íéø÷é íéîã éãëì íéìåò
ùîî äæá àöåéë .áàë ìë àìì éìåçä
ùé ,úàèåçä ùôðì ïå÷éúä éðééðòá ùé
úà íéðòîä íéôåâéñå úåéðòúë íéðå÷éú
øäèéäìå áåùì åúåà íéëëæîå óåâä
'íééìåâñ' íéðééðò ùé ,êãéàì ,äðåùàøáë
ìë åì íéøôëúî íäá ÷ñåòä ìë øùà
äîëå äîë 'íéãøç'ä äðåîå .åéàèç
íäá ùéù úåéìåâñä úååöîä íúåàî

,ïååò øôëìíäî ãçàåäìåâñä ä"ãá)

(úéùéìùääçîùá íéä úøéù øîàì
éãé ìòù ,íéøöîî äúò àöé àåä åìéàë

åéúååðåò ìë åì íéøôëúî äæ.

óéñåîåàúéàã ,øáãì íòè 'íéãøç'ä
ùøãîá(ãðø ù"å÷ìé)÷åñôä ìò

(áë åè)íòéñäù - äùî òñéå'
ìò úåðååòä íäì åìçîðù 'íäéúåðååòî

,äøéùä éãéñð åì äùòðù éî ìëù
ìë ìò åì ïéìçåî äøéù øîåàå

åéúåðååòøîåì 'ä åðåéöù øçà äðäå' .
áéúëãë íåé ìëá åæ äøéù(à íù)åøîàéå

,íìåò úåøåãì äøéùä åøîàéù ,øîàì
é"áùø áúëãëå(:ãð á"çæ)øîåì äöåøù

äáø äçîùá íåé ìëá äúåà øîàðù
éàãå ,äúåà åðøîàù äðåùàø äòùë

בחטאמא. הנשים חטאו לא שלכן זי"ע, מבעלזא דוב ישכר רבי הרה"ק בשם מתאמרא

כדכתיב יתירה ובשמחה ובמחולות  בתופים הים שירת  את אמרו הן כי העגל

בידה' התוף את מרים Î)'ותקח ÂË ˙ÂÓ˘). מהחטא ניצלו ולכן ,
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.'äðåùàø äòùë íåé ìë äúìåâñ çë
÷"äåæá øàáúð øáë äøéùä úøéîà ìù äçåëå)

(ç"éô íéìäú ùøãî 'ééòå :.ãð ïúùøôá.

ïëå'äøåøá äðùî'á àéáä(æé àð)íùá
÷"äåæäíéä úøéù øîàéå

åúåàá åìéàë åúòãá äîãéå ,äçîùá
íéá øáò íåéäáîáîáîáîäçîùá åøîåàäå ,

åéúåðååò åì ïéìçåî.

àìåíéøáãä úåðååò úìéçî ïéðòì ÷ø
,úåòåùé éðéî ìëì àìà ,íéøåîà
ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä áúëù åîë

(ùøãîá àúéà ä"ãá çñô)íéä úøéùá .ì"æå ,
,úåéäì ãéúòù äîå äéäù äî ,ìëä ùé
êéøöù íéðééðòä ìëå úåìåàâä ìëå

.íéä úøéùá ììëð ìëä ,íãàäíàå
áì ìëá íéä úøéù íãàä øîàé

àåäù äî éôì ãçà ìë ùôð úåøéñîáå
ùôðáå óåâá åéðééðò ìë ï÷åúé.ì"ëò ,'

חמשה יום וסגולת  מעלת - אילן אילן
בשבט  עשר

äðääùîç íåé ,íéàá íéëøåáîä íéîé
íéçúôð åáù íåé ,èáùá øùò
òôù íìåòä ìò ÷éøäì íéîùä úåøöåà
íééîùâå íééðçåø 'úåøéô' éðéðò ìëá áø

ãçàëâîâîâîâîäðùä ùàø' àø÷ð àåäå .
àø÷ð ïëìù '÷ä øäåæá å÷ééãå ,'úåðìéàì

ä"øúåðìéàì'ïìéàì' àìå ,íéáø ïåùì
òôù ïîæå 'äðùä ùàø' àåäù æîøì

ù"åîë íãàä éðáì íâ(èé ë íéøáã)éë'
äãùä õò íãàä÷"äâäì 'ú÷øá øåè'á ë"ë)

'éñ ,ò"éæ å"çøäî ãéîìú ò"éæ ïäëä íééç éáø

(á"øòúãîãîãîãîúåáø ìåòôì íãàä ìåëéå ,
.äæ íåéá

אתמב. עמו שכשאמרו זי"ע מניקלשבורג הרר"ש הרה"ק של תלמידיו על העידו

ים  גזרי בין עתה זה עוברים שהם בנפשם שהרגישו עד כך כל התרוממו השירה

הים. שבקרקעית מהמים יירטבו שלא בגדיהם שולי מרימים והיו ÔÂ˘Ïסוף, ˙ÂÁˆ·)

‰Î ˙ÂÏÚ˙‰ ˙Ú˘· ÍÈ‡‰ ‡Â‰ ˘Â„ÈÁ ‰¯Â‡ÎÏ˘ Ú"ÈÊ ·Â·‡·Ó 'ÔÂÈˆ ˙˘Â„˜'‰ ˜"‰¯‰ ¯ÈÚ‰

(...Ì‰È„‚· ÏÚ ÏÏÎ Â·˘Á ‰ÏÂ„‚

ביום מג. הטהור בשולחנו פירות מחלק  היה זי"ע מזידיטשויב  אייזיק יצחק רבי הרה"ק

הרב נענה החלוקה, באמצע  הפירות נגמרו פעם הקהל, לכל בשבט עשר י חמשה

'אלו  – חז"ל שלימדונו כפי פירות  לכם אתן רוצים, הינכם פירות לחסידיו, ואמר

אדם פירותיהםדברים ותלמוד אוכל הבא... לעולם לו קיימת  והקרן הזה, בעולם

הרבה. 'פירות ' לכם ויהיו בתורה עסקו לכו כולן', כנגד תורה

זי"ע מד. ˙ÏÈÁ˙)המהר"ל ‰"„ .‰Î ‰„� ‡"Á ,Ê"Ù Ï‡¯˘È Áˆ�),לאילן האדם דמיון מבאר

הענפים  יוצאים האילן שמשורש שכשם למעלה, ששורשו הפוך' כ'עץ הוא שהרי

ומקור  האברים, כל ומתפשטים יוצאים שממנו 'השורש' הוא האדם של ראשו גם כך
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àúéà'éðù íåâøú'á(â øúñà)äòùáù
øåôä úà òùøä ïîä ìéôäù

ùãåçì ùãåçîãòåéîä ùãåç ùôéçå)

(úåðòøåôìèáù ùãåç ìò øåôä ìôðùîå ,
èáù ùãåç ùàøá àìä øîàå äðòðéôì)

éàîù úéá(àì ,úåðìéàì äðùä ùàø ìç
ùãåçá ìàøùéì úåðòøåô àéáäì ìëåà
ìò áúëå .æà íãéîùäì ìëåà àìå äæ
ãåã éáø ÷"äøäì 'ãåã øëæ' øôñá êë

äðéãåî ÷"ãáà úåëæ(æ"öô 'â øîàî)éë ,
àåä ùãåç ùàøáù ïì àîéé÷ àìù óà
íå÷î ìëî ,åá å"èá àìà úåðìéàì ä"ø

'ïìéàì äðùä ùàø' íåéù ïðéæçãç ìë)

(åúèéùìúåðòøåô ìë áëòì ãàî ìâåñî
ùåã÷ íò éùàøî òø ìëåäîäîäîäî.

áúëåò"éæ ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä
(øçà íòè ì"ð ãåò çìùá)å"èî

ומלמעלה השמים מן הוא וחיותו ‰‡„Ó‰)יניקתו ÔÓ ˙Â�ÏÈ‡‰ ˙˜È�È ˙Ó‚Â„),ומעתה .

לגמרי  וינבול יתייבש כי ולאבדון 'למיתה' סופו האדמה מן העץ  יתנתק  שאם כשם

מאביו  דהיינו 'השורש' מן האדם יתנתק  אם כך  חיותו, כח כל ממנו שנגדע  מאחר

ל... דינו אחת אזי שבשמים

של  בהקישו חסידיו מבין הצאן לצעירי פעם אמר זי"ע  מבאבוב  מהר"ש הרה"ק 

אם  אף ימים, ועול צעיר עדיין שהוא  עת בכל השדה עץ  כמו כי השדה, לעץ האדם

ויגדל  שרוצין, בדרך  בשלשלאות  אותו ולקשור ביושר להעמידו אפשר עדיין יתעקם

אפשר  ואי בחוזקה גזעו עומד כבר מזקין משהוא אך  ושנים, ימים לאורך לתפארת

עדיין  הנעורים בימי - השדה עץ  האדם הוא כיו"ב  הנימה. כמלא  ממקומו להסיטו

להעמיד  – המגונות מידותיו ואת  טובים שאינם טבעיו את לשנות  לאדם אפשר

שאלוהו  רעה. מידה כל לעקור מאד קשה מזקין שהוא ככל אך  הישר. דרך על עצמו

ואמר, ענה לימים, צעיר האדם נקרא כמה ועד לכוףהתלמידים, נותן שהוא  כמה כל 

צעיר ... עוד הוא הרי עצמו מצעירי את  אינו שכבר למי אף אחד לכל לימוד ומכאן

זה. לעניין מסוגל עשר חמשה ויום עצמו, את לכוף הצאן

'עובד' היה זי"ע  ה'תניא' בעל הרה"ק מחסידי אחד השדה, עץ האדם בענין עוד

הנה  לו, ואמר רבו לו קרא כלל, לבריות מיטיב  היה לא אך  לשמים' 'טוב שהיה גדול

אומר ËÈ)הכתוב Î ÌÈ¯·„),השדה לעצי האדם שבין והדמיון השדה', עץ האדם 'כי

נותן  אינו אם - ולתפארת לשם והדר ביופי גדל שהוא העץ  אף השדה, עצי כמו כי

יתעלה  אם אף האדם, כיו"ב כלום, ולא  נחשב ואינו סרק ', 'אילן אם כי אינו פירות

כ'סרק'... הוא הרי לאחרים 'פירות' משלו נותן  אינו אם ועבודה בתורה

עשר מה. חמשה ביום הטהור בשולחנו בוער היה זי"ע בידערמאן דוד רבי הרה"ק 

הרה"ק העיד ישראל', 'ארץ של יו"ט הוא  יום הנה כי באמרו מתלהב  והיה בשבט,
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íéîçøäå ïåöøä éîé íéìéçúî èáùá
åð÷ãö çéùî é"ò åðì äéäú äòåùéå

à"áá àåáéù.

åðàöîååáéùçäù íéðåùàøä åðéúåáøì
ìù áåè íåé'ë íåéä äæ úà
'éëãøî'á àúéà êëå ,ùîî 'äðùä ùàø

(à"ùú úåà ä"ø)øåáéö ,úìàùùå' .ì"æå
éðùå éùéîçå éðùá úéðòú øåæâì åù÷áù
ùàøì ùåçì ùé íàä ,èáùá å"èá òâôå

êë ,àì åà ,úéðòúä úåçãìå äðùä
úáùä ãò äçãð úéðòúäù ,äèåð éúòã

øçàäàìù íåéá åá úéðòú ïéòáå÷ ïéàå
'äðùä ùàøá úéðòú åðàöîåîåîåîåî.

óà'øéîæéàî ïäëä åäéìà éáø úàååö'á
(æ"èô øñåî èáù)åðá úà äååéöéðá

éë èáùá å"èá úåøéô ìåëàì øäæéä
ñéîòäì ùéå ,àåä ïé÷éúåå âäðî
àìà ,íééîùâä úåøéôì ÷ø àì åúðååëá

זה  בשולחנו כהתלהבותו השנה במשך התלהבות אצלו הייתה לא  כי זי"ע הרמ"מ

טוב'. יום ישראל'דיגער ארץ  'אן ושוב  שוב ואומר חוזר והיה בשנה, אחת 

זו  מחלה מעלה, של ירושלים ברחבי ה'טיפוס' מחלת התפשטה תרע"ו בשנת

ומת נופל שהיה עד האדם על רבה חולשה מביאה והייתה ביותר, נוראה הייתה

עם  במגע הבא  כל את 'מדבקת ' הייתה זו ממארת שמחלה אלא  עוד ולא  ל"ע ,

כשעל  רבה ובצהלה אש בלבת דוד רבי ישב  בשבט בט"ו שנה באותה החולה,

באותו  משתתפים כמעט היו שלא אלא  הארץ, מטוב רבים פירות ערוכים היו שולחנו

השולחן  עריכת  באמצע הפילה, חללים ורבים בעם הכתה שהמחלה מאחר טיש,

אביו  כי מרה, מיילל בעודו הרבי אל ניגש בשנים, רך  ילד ביהמ"ד תוככי אל פרץ

מי  ואין הבית  ריצפת על שרועים שוכבים והינם הנוראה במחלה שניהם לקו ואמו

'הייליגער  וזעק נפש בסערת  ממקומו דוד'ל רבי קם עבורם, ויעתיר בהם שיטפל

נתן  הילד, אל פנה מכן לאחר זה'. ביום שמחתי את להשבית אפשר וכי באשעפער,

ויאמר  הרבי, בציווי הפרי מזה שיאכל לאביו שיתן וציווהו השולחן, מעל פרי בידו

ולאמו שניהם לאביו ואכן פירותיהן, ופירות פירות ממנו לראות  יזכו שעוד בשמו

הבן. מזה בנים בני לראות  וזכו הבריאו

שנהגו מו. צדיקים יש בשבט, עשר בחמשה פעם אמר זי"ע מסאדיגורא  הרה"ק

תחל  מהיום שכבר ה' יעזור כך ובין כך  בין השנה', ב 'ראש כמו לבן בגדי ללבוש

טובה' ˜ÊÓ)'שנה 'ÂÓÚ ‡"Á ·˜ÚÈÏ ˙Ó‡)

צדיקים אמרו Ú"ÈÊ)כבר Ê�‡ˆÓ ˜"‰¯‰ Ì˘Ó ÌÈ¯ÓÂ‡) יום בשבט עשר חמשה כי

ומועד, חג ימי שבועות ב ' מידי יש השבועות  חג ועד היום מאותו כי הוא, מיוחד

ל"ג  אייר, ר"ח המצות , חג ניסן, ר"ח פורים, אדר, ר"ח בא בשבט ט"ו לאחר כי

השבועות . וחג סיוון ר"ח מכן ולאחר בעומר,
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úååöîå äøåú íäù íééðçåøä úåøéôì
êéàä úòãì íéëéøö éë ,úåàéëå éåàøë

úåøéôä úà ìåëàìæîæîæîæî.

áúëïåàâ éàä áøìò íéìéäú ùåîéù)

('à øåîæîïåùàøä øåîæîù
äùàì äøîàì ìâåñî íéìéäúáù
ìåúù õòë äéäå' øîàð åá éë ,úìôîä
äðäå ,'åúòá ïúé åéøô øùà íéî éâìô ìò
ò"éæ áå÷éæãî 'äòåùé úøèò'ä ÷"äøä

(÷åñôá ä"ãá èáùá å"èì),äæ ÷åñôá øàáî
íéî ìò æîøîä 'éìã' àåä èáù ìæî éë

øîàðù åîëå(æ ãë øáãîá)íéî ìæé'
äðååëä äæå ,'åéìãîìò ìåúù õòë äéäå

íéî 'éâìô'ùãåç úà ÷ìçðå âìôð íà -
éìã' ìò æîøîä èáùíéîéöçá àöîð ,'

äæ íåéáå .åá øùò äùîç úà èáùøùà
åúòá ïúé åéøôãàî ìâåñî ïîæä

ìë ìåòôì úåáåèä úåòôùää úåøéôì
áèå áåèçîçîçîçî.

ãåòåøàéá(÷çöé úåãìåú)íåéä äæ ìò
áåúëá(ã áë÷ íéìäú)åìò íùù

ìàøùéì úåãò ä-é éèáù íéèáù
'ä íùì úåãåäì,êëá ùé æîøùéèáù

å ,è"áù ùãåç ìò æîøîä-éïéðîì äìåò)

(å"èäæ íåéù ,åáù å"è íåé ìò æîøî
ãòåð'ä íùì úåãåäì ìàøùéì úåãòY

.úåøéôä ìò äëøáá 'ä íùì úåãåäì

íéøîåàíäøáà éáø ÷"äøä íùá
ò"éæ èùðéôòèùî åäéúúî

àøîâä ïåùìá ÷ã÷ãù(.èë úéðòú)

øãà ñðëðùîíéáøî'ïéáøî'ù ,'äçîùá
Y åðìöà úàöîð øáë àéäù òîùî
êéøö øáë øãà ìù åøåà òéöôé íøèáå
ùé øãà ñðëðùîù àìà ,äçîùá úåéäì

אל מז. הגיע כאשר תיכף הקודש, לארץ  משפחתו עם שעלה אחד יהודי על מספרים

המוכר  ברוכל פגש מכן לאחר אדמתה, את ונישק עפרה על רכן הקודש ארץ 

קנה  מטובה, ולשבוע  הקודש ארץ של מפריה לאכול המשפחה בני שמחו רימונים,

הגרעינים, את  שזורקים הפירות כשאר – אכל וקליפתו זרק  תוכו – ופתחו אחד רימון

שנתגלה  עד ישראל'... ארץ 'פירות על סרה מלדבר מתאפקים המשפחה בני כל והיו

אנו  אף כך מהם... לאכול איך לדעת צריכים ישראל' ארץ ש'פירות ה'סוד' להם

יומא . בהאי היורדות ההשפעות  פירות את  ולקבל לאכול האיך  לדעת  צריכים

עליון,מח. מלך פני לקדם ותפילה בתחנון עצמו את  לעורר ואחד אחד כל על כן על

'פון ישי, בן דוד תהילות  ספר כל את  שיסיים מי יעשה 'דעקל ביזדעקל וטוב

(È�˘‰ Â„ˆÏ ¯ÙÒ‰ Ï˘ „Á‡‰ Â„ˆÓ)' יעשה אז עד דקל או עצמו על וישפיע לפירותיו'

דאתו'. דעבידי הדקל מ'פירות די, בלי

מסוגלת האתרוג שאכילת  מתאמרא  זי"ע  ישראל האהבת  דהרה"ק  משמיה

עקרות . לפקידת
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úåáøäìéúîéà úòãì åðéìò ïë íàå ,äá
ïîæ àåäúìéçúéë øàáîå .äçîùä

ìà ñðëéäì êéøö èáùá øùò äùîçî
åøîàù êøã ìòå ,äçîùä(:å íéçñô)

íéùåìù âçä úåëìäá ïéùøåãå ïéìàåù'
àåä èáùá å"è íâ êëå ,'âçä íãå÷ íåé
êðîéñå ,íéøåôä íãå÷ íåé íéùåìù

àåä ïååúà êåôéäá 'øùò äùîç'øòù'
'äçîùåá ñðëéäì 'äì øòùä äæ éë ,

.äçîùä éøòù íéçúôð êìéàå äæ íåéîù

משועבד  הטבע כל  – הראשון  לתנאו
ועמליה לתורה

àúéàùøãîá(ä ä ø"á)ïðçåé éáø øîà
íéä íò ä"á÷ä äðúä éàðú
àåä àãä ,ìàøùé éðôì òø÷ð àäéù

áéúëã(æë ãé)åàðúì 'åðúéàì íéä áùéå'
åîò äðúäùíéøåèä ìòáä áúëù åîëå)

('åàðúì' úåéúåà 'åðúéàì'ùøåàä äù÷äå .

ä"á÷ä äðúä ïëà íàù ,'÷ä íééçä
òåãî íéøöî éàöåé éðôì íéä ò÷áéù

ì"æçá àáåîëå ,ò÷áäì íéä áøéñø"åîù)

(å àëéðà êéðôî' äùîì íéä øîàù
éúàøáð éðàù ,êîî ìåãâ éðà ,òø÷ð
ïåéë .éùùá úàøáð äúàå éùéìùá
ïéà ä"á÷äì øîàå êìä êë äùî òîùù
ïúð ä"á÷ä äùò äî ,òø÷éäì äöåø íéä

øîàðù ,äùî ìù åðéîé ìò åðéîéäéòùé)

(áé âñäù÷ä ãåòå .'äùî ïéîéì êéìåî'
'îâá åðéöîù(.æ ïéìåç)ïá ñçðô éáøù

äéä ãöéëå ,éàðéâ øäð úà ÷ìç øéàé
.ïë úåùòì åçåëá

øàáîåä"á÷äù' ,'÷ä íééçä øåàä
úéùàøá äùòî ìë ìò äðúä
úåùòìå ,äéìîòå äøåúì íéôåôë úåéäì

,íäéìò åøæâé øùà ìëíäéìò íúìùîîå
àåä êåøá àøåáä úìùîîëèîèîèîèîäæìå ,

הגה"ח מט . של קהילתו מבני באחד מעשה כן. גם וגוף הנפש לרפואת  התורה סגולת

ניתוח  לעבור בנו שהוצרך  העמק , מגדל של רבה שליט"א  גראסמאן הרי"ד

(ÚÈˆ‡¯ÚÙ‡)הרה"ק אל הבן עם שייכנס האב  את שיכנע דוד יצחק  ר' כליותיו, על

עשו וכן ורחמים, ישועה דבר ולפעול עצמו להזכיר זי"ע מלעלוב ÁÈ„הרמ"מ ÂÒ�Î�Â)

(„"È¯ ÌÚ ללמוד עצמך  על תקבל אם גמרא, לומד אתה 'האם הבחור את  שאל הרבי ,

שהלא לרבי להסביר החל הבחור של אביו הניתוח'. את  לעבור תצטרך  לא  גמרא

לא הרבי אך זה, ניתוח לעבור שעליו הסכימו הרופאים וכל לניתוח, בדרכם כבר הם

עצמך על תקבל 'אם לו ואמר וחזר הבחור אל שוב ופנה האב , של לדבריו כלל שעה

עבר  אל תיכף נסעו והבן האב הבית. מן ויצאו לניתוח', תצטרך  לא  גמרא  ללמוד

מחלתו  שכל ראו הבן את  הרופאים משבדקו אך הניתוח, לעריכת  החולים בית 

אותו  הגלוי מהמופת כך  כל שנפעם הבחור לניתוח. כלל נצרך ואינו כליל נעלמה
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íéáëåëáå õøàáå íéîùá ïë åîë àöîú
íé÷éãöä íäéìò åèìù çøéå ùîùáå
øùàë íéáåøî øîåì êéøö ïéàå íéãéçé
äéä ïë ìòå .'äàéøáä úòá íäì 'ä ÷÷ç
úà òå÷áì øéàé ïá ñçðô éáø ìù åçåëá
úìéçúî ä"á÷ä äðúä êëù øäðä
åðéàù íéä øîàù àìà .íìåòä úàéøá
àì ïééãò éøäù íéøöî éàöåé éðôá òø÷ð
÷ø àåä éàðúä ìëå ,äøåúä úà åìá÷

äéìîòå äøåú éãîåì úçú òðëéäìðððð.
àåäù äùîì íãå÷ àåäù åéøáãá æîéøå
íàù ,éùéùá àøáð äùîå éùéìùá àøáð
íéì íãå÷ äéä éøä äøåú ïá äéä

íìåòì äîã÷ äøåúäù(.ãð íéçñô)êà ,
äøåúä úà åìáé÷ àì ïééãòù øçàî
ä"á÷ä êéìåäå .åì íãå÷ íéä àìéîî
åá ùé øáëù ãîìì ,äùî ïéîéì åðéîé
åîëå ,ïéîé 'éçá àéäù äøåúä úà

הש"ס  את לסיים זכה שנים לטו"ב  שבהגיעו עד התלמוד, בים שקע בשרו, על חווה

שבאותם  ואמר, רי"ד סיים מופלג. חכם תלמיד להיות נתעלה השנים ובהמשך כולו,

לתלמיד  וצמח התורה בים צלל שהבחור האחרון המופת היה שגדול אמרו, ימים

עצם  - הראשון מן יותר מופלג, עם חכם הבחור של והשייכות  הקשר כי הרפואה,

ממערב . מזרח כרחוק  היה וכדו'' 'גמרא 

איש' ב'מעשה הובא  Ê"Ú)מעשה „ÂÓÚ ‡"Á)הגה"ק עם להתייעץ  בא אחד תורה בן ,

לעבור  שעליו ונראה בה מסובך  שהוא  רפואי עניין לאיזה בנוגע זי"ע  איש החזון

פלוני. רופא  אצל פלוני במקום הניתוח את לערוך  לו יעץ  אכן החזו"א  'ניתוח', איזה

ארוכה  שעה במשך ודיברו בלימוד, עמו לדבר מהחזו"א  רשות הבחור שאל אח"כ

לו  אמר כשסיימו, זה. תורה מבן טובא נהנה והחזו"א קדשים, לסדר השייך בעניין

קסבר  מאי -מעיקרא הלה הבין לא כלל. לניתוח צריך  אינך לניתוח בנוגע החזו"א 

של  'כמנהגו עמך דברתי בתחילה החזו"א , לו הבהיר קסבר, מאי ולבסוף החזו"א 

מ' כי משראיתי אבל, מתנהגעולם', הקב "ה  כי לבטלנו , לך הוריתי אתה, תורה ' עמלי

שונה בהנהגה  התורה  עמלי זאתעם סיפר לאחרונה הניתוח, לאותו זקוק  ואינך ,

אני  ואמר אחד זקן נענה שליט"א , קאטלער מלכיאל רבי הישיבה ראש בלייקוואד

המעשה'. 'בעל הוא

במציאתנ. אם סוף' ים 'כקריעת המתקשים אותם לכל פלא' 'תרופת  מצינו ומעתה

כל  שהרי סוף', ים ל'קריעת  חז"ל בלשון נמשלו אשר הפרנסה בקושי ואם זיווגם

מתן  לאחר אך התורה, את ישראל קבלו לא שעדיין מפני אלא היה לא הקושי אותו

וחיו, עשו זאת איפוא כן אם וינוס', ראה 'הים וייעלםתורה בתורה עצמכם  השקיעו

הים  וינוס ‰Ò�¯Ù‰)הקושי  ˙ÚÙ˘‰Ï ‰· ˘È ‰ÏÂ‚Ò ÌÈ˙ÈÚ ˙ÚÈ·˜˘ ÏÈÚÏ ¯ÎÊ�ÎÂ).



שירה  – בשלח - הפרשה èîבאר

øîàðù(á âì íéøáã).'åîì úã ùà åðéîéî'
:ì"æå '÷ä íééçä øåàä íééñîåìë äæìå

úìá÷ øçà ãåîòéù ÷éãöå ÷éãö
åôåëì ãçà áåç øèù åãéá àéáé äøåúä

åéðôî ÷ìçéìàðàðàðàð.

éäéåíéñéðä ìë åðéìò åøøåòúéù ,ïåöø
,ïîä úãéøéîå ,íéä úòéø÷î
úåòôùä ìë íò äàð åðìéö àäéùå
òùååéäì ãçàë åðìåë äëæðå ,úåáåèä

.ø"éëà ïãéã äøäîá íìåò úìåàâá

Á)בפרשתןנא. ÊÈ)ובמדרש ברפידים', ישראל עם וילחם עמלק (˙�ÓÂÁ‡'ויבא

(‰Î ÁÏ˘· וואסערמאן אלחנן רבי הגאון המשיל זה ענין התורה', מן ידיהם ֶָ'Łרפו

קרב הוכרע ולא  בזו, זו רבות  שנים במשך שנלחמו מדינות  לשתי הי"ד זצ"ל

האויב את לנצח כדי הנה, לו, ואמר מלכו, אל אחד חכם הלך  ביניהם, המלחמה

יוצאים  דרך באיזו וכן זיינם, כלי את מחזיקים שהם המקום איה תחילה לברר עלינו

את לערוך  עלינו מקום באיזה נדע זאת  כל וכשנדע המלחמה, לקרב חייליהם

נמצא אדם כל מובן, והנמשל במלחמה. וניצחו עשו וכן אותם, ננצח ובזה המלחמה

כך עשה לו אומר ומחר כך  עשה לו אומר היום הרע , יצרו עם תמידית במלחמה

תכסיסי  את יבין – במלחמה ולנצח להכריע כדי יעשה מה אחר, צד מפסיד יום וכל

התורה  שע"י זה רז הקב"ה לנו וגילה תחתיו. יכניעו ועי"ז השונא , של המלחמה ודרכי

וילחם  עמלק  'ויבא  דכתיב והיינו ולהכניעו, השטן על להשתלט ודם בשר ביד יש

ביד  עלה ידיהם שרפו מחמת  שרק התורה', מן ידיהם Łרפו - ברפידים ישראל ֶָעם

התורה  ידי על רק כי סוף, לה שאין תמידית למלחמה וחזרו עמהם להילחם עמלק 

קיומו. על להתגבר אפשר

דומה זה למה Ù"‰)והא 'ÌÈ¯˘È ˙ÏÈÒÓ'· ‡˙È‡ ÌÈ¯·„‰ „ÂÒÈ) כלי שהמציא לאחד ,

וכל  ממנו, יותר הכלי סודות  את שיודע  מי שאין חלקים, מאלפי המורכב מיוחד

כיו"ב הוראותיו, כפי רק  יעשה דעת ורק(·'�Ï˘Ó)בר הרע, היצר את  ברא  הקב "ה

'אם  הקב"ה אמר ואם כנגדו, להתגבר איך  המובחרת הדרך  את יודע  יתב "ש הוא

טובה  אחרת  ועצה חכמה שאין ע"כ בידו' נמסרים אתם אין בתורה עוסקים אתם

מזו. יותר
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