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íéðéðòä ïëåúà

הענינים וכן ת

àøàå úùøô

. . . . . . íéøöî ãåáòùá ãáòåùî ïééãò äøéúé úåìãúùä ìãúùîä Y íéøöî úåìáñ ב

. . . . . . ùôðä úååìùå íééçä úçîùì àåáé ïåçèáäå äðåîàä é"ò Y úåçåðî éî ìòד

. . . . . . . . . . . . . åéúåøö ìëî àöé 'ä úçâùäá åúðåîàá Y íëúà éúàöåäå 'ä éðà ו

. . . . . . 'ä ïë äååéö àì íà ìéòåäì åà ÷éæäì íìåòá çë ïéà Y éãéá øùà 'äèî'ä ח

. . . . . . . . åéøöîî ìöðéé äðåîàå äáäàá íéøåñéä úìá÷å úåðìáñá Y íúåìáñá àøéå י

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äòø ìëî ìéöäì úåðåéæáä úìòîá Y êìîä åæáé àìù יב

. . . . . . . . . . . . . . . . äéäéù éî äéäé ìëä úìéôú òîåù ä"á÷ä Y äìéôú òîåù טו
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á הפרשה באר
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àøàå

השתדלות  המשתדל – מצרים סבלות
מצרים  בשעבוד משועבד  עדיין  יתירה 

ïúùøôá(æ å),'ä éðà éë íúòãéå'
íëúà àéöåîä íëé÷åìà

.'íéøöî úåìáñ úçúî' øîàð ãåòåòãéå
'ä éðà éë íéøöî'(ä æ)' ,òãú ïòîì

'ä éðà éë'(çé ç)ïî÷ì ïëå ,(ãé è)

'õøàä ìëá éðåîë ïéà éë òãú øåáòá,'
øîàð àá 'øôá óàå(á é)'éë íúòãéå

'ä éðàíéðåùàøä åðéúåáø åøàéáå .'
(ãåòå ,àá ô"åñ ï"áîøä)åæ úéìëú íùìù

íéúôåîå úåúåàä ìë úà äùòå 'ä äìôä
éàá ìë åòãé ïòîì ,úåëîä úøùòá

íìåò'ä éðà éëäðåîàä ÷æçìå ,
ìë âéäðî ä"á÷äù - 'úéèøô äçâùä'á
åðåöøë åìåë íìåòä éðééðòî èøôå èøô

.úéìëúå ïåáùç éô ìòdyxtd x`aàøàå -

÷"äøäøàáî ò"éæ 'øëùùé éðá'äùãåç)

(ã ã ïñéðàéä íéøöî úàîåè éë
óàå ,'äøéôë'ä úëìîî äúåéä íöò
øùà 'ä éî' æéøëä 'òùøä äòøô' íëìî

'...åìå÷á òîùà(á ä)äøéôëä úåäîå ,
÷ø ,äøéáì âéäðî ùéù åàø àìù àéä
íìåòå íìåòá èìåù òáèäù åáùéç
,å"ç ìäðúî àåä åîöòîå âäåð åâäðîë
ãéîòäì àìà ïåëð ìà åàöî àì ïëìå
úåìæîì ùàøå øåëá àåäù 'äìè'ä úà
éîë åùòðå ,íäìù äøæ äãåáòë

òáèä éãéá íìåòä úâäðä íéøîåàù
ãå÷ô'á íúìåàâ ïîæ àåáá ïëìå ...àéä
úåëøòî ä"á÷ä ããéù íëúà 'éúã÷ô
äàøäå ,íéúôåîå úåúåàá õøàå íéîù
ìëå ,òáèä ïî äìòîì àåäù åúçâùä
úâäðä ìò úåøåäì ,äéä àìë òáèä
úàéöé' éäåæå ,ä"á÷ä éãéá íìåòä
ìùåî ä"á÷ä éë òãðå ïéîàðù Y 'íéøöî
.å"ç íìåòä òáèå úåìæîä àìå äôéëá
íúàö úàø÷ì ìàøùé éðá ååèöð ïëìå
øåëáì æåîøä äìè úç÷ì ,íéøöîî
÷åøæìå 'çñô ïáø÷'ë åèçåùì ,úåìæîä
ë"â úåìæîä çëù úåøåäì ,'ä íùì åîã
åòôù úçú ìëäå åúçâùä úçú óåôë

.êøáúé åúìåëéå

øàáîåíéùðà íðùé ,äúò ïë æàëù
úçú íä íéãáòåùî ïééãòù
íçéù ,íëåìéä ìëå - íéøöî úåìáñ
íìåòá èìåù 'òáè'äù åîë àåä íâéùå
çéååøî òâééúîå ãáåòä íäéðéòáå ,å"ç
äãåáòä éåáéø éôëù íéáùåçå ,åîçì úô
éî ìáà ,äñðøôä éåáéø êë äòéâéäå
àøåáäù ïéîàî 'íéøöîî àöé' øáëù
ùéàä äæå ,åàåìîå íìåò âéäðî ù"áúé
úååöî øçà èäìúé àìå òâúùé àì

äñðøôì 'úåìãúùä'äàìéîî éë åòãéá ,
úé äîå ,ä"á÷ä éãéá ìëäóéñåé äîå ï

úåìãúùää éåáéø åìààààéðá'ä ïåùì äæå ,



וארא  - הפרשה âבאר

úòá äæ ìë òãååúðùë äðäå ,'øëùùé
úåøéçì åðàöé äðä ,íéøöîî åðéúàö
úãåáò é÷ñòî ééîìåò úåøéç åðééä íìåò

äðä éë .íìåòäåìöà úîàúð àìù éî
úçú ïåúð ìëäù åøáåñá äçâùää
÷åñòì çøëåî àåä äðä ,òáèä
íåéá ãáåò ,åééç éîé ìë íìåòä úãåáòá
àåä äðäå ,'åëå åù÷åáî âéùäì äìéìáå
ïåäìå ãâáìå ïåæîìå íçììå äùàì ãáò
éî ïë ïéàù äî ,àöåéëå ùåëøå

àöåé äðä äçâùää åìöà úîàúðù
íìåòä úåãáòî úåøéçìY åøîåàá

'ä äúà éë ïùéàå äáëùà åéãçé íåìùá'
'éðáéùåú çèáì ããáì(è ã íéìéäú)ìëäå ,

åúàî úãçåéî äàìôð äçâùäá àåä
åéîé äìáî åðéà äæë ùéà ïë íàå ,ù"úé
éåðô åáìå ,ïîæä éìáäå íéðééðáå øçñîá
åúàøéìå åúøåúìå ú"éùä úãåáòì
éëøö íéìùäì úåìëùåîá ÷åñòìå

åãìç éîé ìë åúîùðáááá.

הגדול'א. ב'מדרש איתא È‚)הנה, ˙ÂÓ˘ ˙˘¯Ù)הפסוק È‚)על את(‡ מצרים 'ויעבידו

על  הגון תשלום הבטיחו שהמצריים רך, בפה אומר אלעזר ר' בפרך ', ישראל בני

ישראל, את לפתות  כדי שקל, נוטל לבינה עושה שהוא  מי כל אמרו לבינה, והיוכל

הרבה שכר לטול כדי מדאי יתר  עצמן  ‡Ï‡מייגעין ,Â·Ï ‰˙Ù˙� ‡Ï˘ Ì¯ÓÚÓ ıÂÁ)

(ÌÂÈ ÏÎ· ‰�È·Ï ‰˘ÂÚ ‰È‰אומר הוא מה ‰)ולבסוף אשר (‰ הלבנים מתכונת 'ואת 

להכין  אותם שחייבו ממנו', תגרעו לא  עליהם תשימו שלשום תמול עושים הם

השעבוד. משנות  ויום יום כל זו כמתכונת

שלא אלו של והפסדם בה' הבוטחים של שכרן גודל התורה מפרשי מכאן ולמדו

מבטחם, בו ולאשמו השמים מן קצובין ושכרו מזונו  שממילא  שהאמין מי שכן

נדרש לא השנים אותן בכל  שהרי הגלות , שנות לכל  הרוויח מדאי' יותר 'נתייגע 

כמות כאותה  אלא להעמיד  הוכרח ולא הלבנים בהעמדת  כך  כל  להתייגע  מעמו 

הראשון  ביום  .שהעמיד 

מעבדותב. מצרים מארץ צאתינו בימי דוקא הזאת  במצוה נצטוינו הנה עוד, וכתב

חורין  בני באמת  שנהיה כדי הוא  לחירות השי"ת  שהוציאנו מה כי להורות לחירות,

רז"ל שאמרו וכמו ומצותיו, ולתורתו לו משעובדים רק Ó"·)גמורין Â"Ù ˙Â·‡) אין'

בהשתדלות ימיו שמבלה מי כן שאין מה בתורה', שעוסק מי אלא חורין בן לך

שונות, ולתאוות וזהב לכסף משעובד עבד הוא הנה התאוה וברדיפת הון להרבות 

בלילה  שונות, שיעבודים תחת ונכנס שעבודן מתחת ממצרים יצא כזה איש הנה

יצא לחנם הנה וזהב , לכסף עובד הוא פרעה מעבדי ואכתי ינוח, לא וביום יישן לא

העולמי, משעבוד חירות  לנו שיהיה עולם חירות נקרא  ממצרים דיציאה ממצרים,

הוא . פרעה מעבדי אכתי כזה איש כן שאין מה
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äæáå'êãå÷éô êøã'á øàáî(çé ò"î)

,íéøåëáä úà äøåú äùãé÷ òåãî
äæ øëæì éë ,'äì ùåã÷ 'úéùàø' ìëå
åðúåà øçá øùà åîò åðçðà åðéåèöð
,úéùàø úøåö ìë åì ùéã÷äì ,å÷ìçì

åðééäãéøô úéùàøå ,íçø øèô øåëá
úéùàøå ,åðéðâã úéùàøå ,åðéúîãà

åðéúåñéøòúéùàø ìë ìò úåøåäì ,
ìëä òáèá åðé÷ñò ìëå ìæîäå òáèä
çéâùîä àåäå íìåò àøåáäì ãáòåùî

.ì"ëò ,ìë ìò

והבטחון האמונה  ע"י – מנוחות  מי על
הנפש ושלוות החיים  לשמחת יבוא 

ïúùøôá(èé ç)éîò ïéá úåãô éúîùå'
úåàä äéäé øçîì êîò ïéáå

áåðøàáî áøä ùøéôå ,'äæäàøîç' åøôñá)

(ïúùøô 'àáèïéáå éîò ïéá úåãô éúîùå
Y êîò÷åìéçå ìãáää øëéð àäé äæáù

áùåçå éç àåä íàä Y éãåäéì éåâ ïéá
- øçîä ìò.äæä úåàä äéäé øçî

åùôð úååìù ãáàî åðéà éãåäéä ,øîåìë
éøäù ,øãå÷ ïåâéì ñðëð åðéàå ,äøö úòá
äùòð àì äæ åáöî éë ïåëð ìà òãåé
éãéá éåìúå ãîåò àåä àìà ,å"ç åéìàî
äãîá åì àá ìòîî ìëäå ,íéîù
åéìò äúçð íåéä íà óàå ,äøåùîáå
àøåáä øéñé øçîìù éøä ,ä÷åöå äøö

äøöä úà åúàîââââêôéäì ïë åîë .
åðéàå ,äæá äàâúî åðéà åì äàá äáåèùë
òãåé àìà ,ãåò åñôàå àåä éë ùéâøî
,äáåèä úà åì ïúð àøåáäù ïåëð ìà
åðåáùç éô ìò åðîî åúç÷ì ìåëé åðåöøáå

פיקודך' ב'דרך ‰ÁÓ˘·‰)וז"ל ˜ÏÁ Â Ú"Ó) האיש יתבונן זאת  בידיעה ממילא

רצון  הפקת  רק רצונו, למלאות העולמיי השתדלות שום לו יועיל שלא  הישראלי

עניני  בכל וגופו בנפשו טובותיו יתמלאו בזה רצונו, הם אשר התורה בחוקי השי"ת 

אין  כי וענייניו העולם בעבודת  ולא  ית "ש בעבודתו רק זמנו ויוציא ועוה"ב, עוה"ז

תועלת , השתדלותובזה ברוב  ענייניו וכל  ורכושו  בהונו  יוסיף  ולא  יגרע  ולא

וברפואה ובמלאכה  וכיוצא במסחר וכל בטבעיות יהבו כל להשליך  האדם ומחויב  ,

יכול. וכל המשגיח על עניניו

הרה"קג. של חסידיו מגדולי זצ"ל מונקיס שמואל רבי הנודע החסיד הגאון על מספרים

שנותר  עד רכושו כל את וכילתה בביתו שריפה פרצה אחת  שפעם זי"ע , התניא בעל

המדרש  בית  אל רץ תיכף להציל, הצליח 'משקה' בקבוק  ורק  כל, ובחוסר בעירום

עשני  שלא גוי... עשני 'שלא ובזמרה בשירה בריקוד פתח כך  ובתוך לחיים, לשתיית 

נענה  השריפה, צער מגודל דעתו השתבשה שמא  בחשש מיד אליו חשו ידידיו גוי',

וריק להבל משתחווים שהמה הארצות  מגויי הייתי אילו הן ואמר, שמואל רבי אליהם

חי  הגדול ואלוקי אני שיהודי עתה אך זו, בשריפה 'נשרף' היה 'אלוהי' גם אזי לאלילים,

גוי'... עשני 'שלא - ומכרכר מפזז הנני ולכן לב, בכל להודות ראוי בלבד זה על וקיים,
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äçæ åúòã ïéà àìéîîå ,äöøéù úò ìëá
úò åéìà àåáá ,éøëðä ë"àùî ,åéìò
àìù ùåàééá äëåáå çååöî åðéä äøö
åúøöá ÷åîò ÷åîò ò÷ùéå ,úòãî
åìéàå ,äøéáì âéäðî ùéù åúðåîà øñåçî
àåä éøä åéìò äàá äáåèäù äòùá
.åì êåøòé éîå åì äååùé éî éë - äàâúî

åäæåêîò ïéáå éîò ïéá úåãô'êîò'ù ,
úååìùá íééç éîò åìéàå ,íéøî íäééç
íéðéáî íäù øçà ,ùôðä úçåðîå
úòá ïä Y 'øçî' íåé ìò íâ ïðåáúäì

'äáåè'ä úòá ïä äøöãããã.

äðä'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøäî àúéà
ò"éæíéèå÷éì á"ç ç"îãðä é"øáã)

(çú 'îòíä 'ùôðä úååìùå äçîùä' éë
ìù åúðåîà ó÷åúì äéàøå äçëåä íä
íãàä ïéà íéîòô éøäù ,'äá íãà
åì ïéàù åúåàøá ,àìà .úîàá ïéîàî
ìòá' øîåà àåä éøä øçà äìöä çúô
åáùåçá ,éøæòá äéäé 'äå éððä 'ïåçèá
øîà äæì .ïåçèáä é"ò ãéñôà àì éøä

àø÷ä(æ æé äéîøé)øùà øáâä êåøá'
,ì"ø ,'åçèáî 'ä äéäå ,'äá çèáéêåøá

å - 'äá çèáé øùà øáâäòãååé äîá

ערוך 'ד. ב'שולחן והובא הטור כתב נפלא  Ò"‚)לשון ·Î¯ Á"Â‡) על לברך  אדם חייב 

הטובה, על בשמחה שמברך כדרך  חפצה, ובנפש שלמה בדעת  הרעההרעה כי

וטובתם שמחתם  היא השם השם לעובדי עליו שגזר מה מאהבה שמקבל כיון ,

לו. שמחה שהיא  השם, את עובד הוא זו רעה שבקבלת  נמצא

אמרו זי"ע  הבעש"ט מרן ÂÚÂ„)ובשם ,„ ‰¯Ú‰· ı˜Ó ˙˘¯Ù ,˙"‰Ú Ë"˘Ú· 'ÈÈÚ) כי

עביד' לטב  רחמנא  דעביד 'כל האמירה שבין והחילוק  הנפק"מ Ò:)זה ˙ÂÎ¯·) לבין

לטובה' זו 'גם אומר שהיה זו גם איש Î‡.)נחום ˙È�Ú˙)הוא עביד' 'לטב  ביאור כי ,

כדי ואומרשתצא - זו גם איש נחום עליה מוסיף הרעה, מתוך אותהטובה – זו  גם

בעצם היא טובה  נמצארעה לחיצים, זו גם איש נחום של עפרו שנתהפך וכדרך ,

זו באמירה ואכן, עצמו... בעפר לו היתה עצמהשטובה הרעה את האדם מהפך 

לטובה לו  .להיות

דרכה, תורה הרעוהאמת  על להביט  – אותו  מטעה אדם  של עינו  רוב שעפ"י

ושעה עת  בכל עליו  משפיע  שהקב"ה טובה  רוב  על ההבטה  תחת פעם במיעוטו  .

ושאלם  בו, כתובה שחורה נקודה עם לבן דף לתלמידיו זצ"ל דסלר אליהו הרב  הראה

ואמר  ר"א  נענה רואים, אנו שחורה נקודה - כאחד כולם ויענו רואים, הם מה -

לבן'... 'כולו הדף שכל אף על השחורה הנקודה את  רואים שאתם לכם הרי להם,

אלא שאינו אף הרע  את השחור את רק  לראות אדם בני של טבעם זהו כי דעו

היא . להיפך הישר ודרך  הדף... בכל השולט הלבן לעומת שבקטנות קטנה נקודה
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,úîàá çèåá àåä íàåçèáî 'ä äéäå
äçîù ïåùì àìà 'äéäå' ïéà -ø"øá)

(â áîáöî ìëá çîù àåä íà åðééäå ,
àåäùääääúãéî úà äð÷ù àåä úåà

êåúî ÷ø çèåáä éë .åùôðá ïåçèéáä
ë"àùî .äçðàå ïåâéá êìäúé ,ùåàéé
çåèá åúåéäá åáì æåìòé úîàá 'çèåá'ä

.äáåø÷ä äòåùéä ìò êåîñå

úîàäåúåéçì íãàä ìëåé àìù ,àéä
ìëá éë ,íéîìåò éç éãòìáî
àöîð áöî ìëáå úò ìëá íå÷î
÷"äøä ìù åøåàéáëå ,åîò ä"á÷ä
ïøî íùá ò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä

ò"éæ '÷ä è"ùòáä,çìùá øôá 'úåãìåú')

('é"ðá å÷òöéå' ÷åñôáçåøáì áùåçäù
,åçúôì äúçðù äøöäîå òøä åáöîî
éìåçä åúô÷úù äìåçì àìà äîåã åðéà

(äãéì éìáç úòá ïåâë)'çåøáì' äöåøù

íå÷îî êìäîå çøåá åðéä ïëìå ,åéøåñééî
àìåìèéàå àëåç àìà äæ ïéàù ,íå÷îì
.åéìç åîò êìé êìéù íå÷î ìëáù Y
...ä"á÷äî ìåëéáë 'çøåá'ä àåä á"åéë
ìòá ìà çåøáì úçà äöò àìà åì ïéà
ïðçúéå ììôúé ,àá åúàî ìëäù ,äøéáä
ìë åúàî øéñéå åáöî áéèéù åéìà

íééù÷äå úå÷åöîäåååå.

באמונתו  – אתכם  והוצאתי ה ' אני
צרותיו  מכל  יצא  ה ' בהשגחת

ïúùøôá(æ å)'ä éðà éë íúòãéå' ,
íëúà àéöåîä íëé÷åìà
íéøôñá øàáúð .'íéøöî úåìáñ úçúî

íéùåã÷ää"ã ã"ìøú àøàå à"ôù 'ééò)

(éúàöåäåY åæ äòéãé éëéðà éë íúòãéå
íëé÷åìà 'äàéä ,äàéöåîäíãàä úà

åéøöéîå åéãåáòùî ,åìáñîåúðåîàá éë .
úò ìëá åéìò çéâùî ä"á÷äù òãåé åðéä

אומרה. היה זי"ע מויז'ניץ  חיים' ה'אמרי Ï‡È·Ó‰הרה"ק ˜"‰¯‰Ï ‰�È· È¯·„· Ê"ÈÚÎ)

(Ú"ÈÊעה"כ(‡Î לשון (‚ אלא והיה אין כאמור כי ריקם'. תלכו לא  תלכון כי 'והיה

הכתוב דבר וזה תלכוןשמחה, כי אזיוהיה  הטובה, השמחה במידת  תהלכו לאאם

ריקם בחלקכם.תלכו היא  השמחה כי טוב, כל תחסרו לא  –

האדם ו. את  מעמיד אדם של מצבו שלא  אומר, היה זי"ע התניא  בעל שהרה"ק  ידוע

כי מצבו, יהא מה מחליט האדם אדרבה, אלא  ונחת , וחזק,בשמחה אמיץ בבטחון

השמחה לשערי עצמו  ומביא הנפש, ומנוחת בשלוות  .יחיה

ימיו בסוף משאץ  הרה"ק  כתב  והאצטומכא(·ÎÓ˙·)וכך ורגלי ידי זקנותו, לעת

זקנה', לעת  תשליכני 'אל מהקב"ה ביקשתי מעודי אך  להם. הראוי בכוחם אינן כבר

הדעת, בהירות  לי יהיה זקנתי לעת לעסוקשגם שאוכל – כרגיל בעיני שאראה וכן

לשאר  ובאשר במנוחה. ללמוד יכול והריני בעדי סייע הקב "ה ואכן הקדושה. בתורה

לעצמו. אחד כל שידאגו - האיברים
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àåä êøáúé åúàî åéìò àáä ìëå ,òâøå
äáåè àìà øöéîå ìáñ ìë ïàë ïéàå
÷"äøä áúë êëå .âåðòúå äçîù ,äëøáå

ò"éæ àðøîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáøéç øäåæ)

('äá åçèá ä"ã ïúùøôáéçà éì åðéîàú'
(éìò åãòù úòãä úåùéìçå úåôéãøä ìë éøçà),
äòåðú ìëáù éîöòá òãåé éúééä àì íà
åúçâùäå ,'ä ìåëéáë àöîð íìåòáù
øáë éøä ,èøôå èøô ìë ìò àéä êøáúé
- íìåòä ïî ãáåà éúééä íéáø íéîéî
éðåòäå ÷çåãä ïî éìò øáòù äîî
ãéáëä ïåøçàå ,úåðåéæáäå úåìâäå øòöäå

,úòãä úåùéìç úîçîøæåò ú"éùä êà
äòåðú ìëá éë ,äæá ùéâøî éðéàù éì

éúåà äéçî ä"á÷ä äòåðúåùéâøà àìù
.íðåîäî àìå íäî àìíãà øùàëå

õåç íåìë íìåòá ïéàù úîàá ïéîàî
ìò åì íé÷úîð ïéðéãä ìë æà ,ú"éùäî

äðåîàä øåà éãéä÷òöì êéøö åðéàå ,
äìéôúåäðåîàå ïåçèéá éãé ìò àìà

'ä ãñç äéäð ãéî.'

äæáåáåúëä úà øàáî,úåîù 'øô óåñ)

(áë äøîàéå 'ä ìà äùî áùéå'
äæ äîì äæä íòì äúåòøä äîì 'ä

éðúçìù,ìåàùì ïååëúð ,'äúåòøä äîì

éë Y äæä íòìäëàìîä úåãáëì
äðåîà ïåøñç êåúîå ,íúðåîà äùìçð
...ìàâäìî íúåëæ úà íéãáàî éàãååá
äðåîàä úà íä íéøñçù Y ïë íà

éðúçìù äæ äîìéøä ,÷éøì òâééúäì
àåáú àìå äéäú àì äðåîàä øãòäá

.äôåöîä íúìåàâ

úàæ÷"äøä åðúåà ãîéì ãåòå
ò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä

(äìàå ä"ã íéèôùî)éøåîî éúòîù ,ì"æå
(ò"éæ '÷ä è"ùòáä ïøî)òøôéì ïéöåøùë

æà ùðåòì éåàø àåäù éîì ùðåòä
,ïåçèáä úâøãî úãî åðîî ïéìèåðéë

åùôðå åáìá ïéîàî íãàäù äòùá
çåë ìë ïéà ,åúçâùäáå åàøåáá

å÷éæäì ìåëéù íìåòáùàöîð .ì"ëò ,
àì ïåçèáå äðåîàá åîöò ÷éæçîäù

íéîìåòì åìâø èåîéúææææ.

ïëåò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà
(ã"ìøú äîåøú)÷"äøä åð÷æ íùá

øùà øáâä êåøá' ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
'åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé(æ æé äéîøé),

êë 'äá íãàä çèáé øùà éôë éë
ïåçèéáä íöò éë ,úîàá àåä çèáåî

.íãàì éúáø äòåùé àéáî

הואז. כי זי"ע  מנעשכיז הרה"ק בפני ומכאובו צערו את  שתינה ביהודי מעשה ,

תבוא ומשם אניפולי העיר של לרופא נא פנה הרבי לו אמר לרפואה. זקוק 

שם  ואין לאניפולי שנסע  ב 'טענה' הרבי אל האיש חזר ימים כמה כעבור ישועתך.

יפנו  היהודי, ענה ומכאוב , חולי בעת העיר בני עושים מה הרבי, שאלו כלל. רופא

ל'רופא' פנה דברתי, אשר הוא הרבי, נענה שבשמים. אביהם ה"ה – נאמן' רופא ל'קל
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להזיק בעולם כח אין – בידי אשר ה 'מטה '
ה' כן ציווה  לא אם להועיל או

ïúùøôá(áé-è æ)ïøäà ìà úøîàå' ,
úà ç÷êèîéðôì êìùäå

òìáéå ...äòøôäèî.'íúåèî úà ïøäà
úåøåäìå åì øîåì àáù éàî÷ äá åæîø
,åøáçì ÷éæî íãà ïéàù úåøåãì åðì
åà áåèì åäòø ãâðë ùéà éùòî ìëå
éãéá ïåúðä 'äèî'ë àìà åðéà áèåîì
äæ 'äèî' øîàé àì ùéàù Y íãà
ìë ïéàù ïéáî úòã øá ìë éë ,éðëéä

äìåòô åæéà úåùòì åîöò äèîá çë
,òø ãòå áåèîäìåòôä äúùòð àìå

äèîä úà æçåàä íãàä é"ò ÷ø
...åçåëáåY óãøðä Y ÷åæéðä ìò êë

Y ÷éæîä úà áéùçäì åäòøî òâôðä
ïåúðä 'äèî'ë åá òâåôä Y óãåøä
äùåòä àåä àåäå ,àøåáä éãéá ìåëéáë

åúà äùòðä ìë úàççççúåðåáùçá Y
åááì êøé àì íìåòì àìéîîå ...íéîù
ïéàù åòãéá ,'åãëå åéìò àåáì ãîåòäî
øáã äæéà úåùòì 'àøáð' íåù ãéá çë

ביד  ואין לסמוך יש עליו שרק והבן השכל הקב "ה, ממ"ה מלך  הוא והרי  שלהם,

ואיתנה. שלימה לבריאות ותבוא אליו והתפלל קווה לך, לסייע  רופא

אחת, עיירה בני הכיר עצמו שהוא  זי"ע  מזוועהיל משה גדליה רבי הרה"ק סיפר

השערים  את  מפקיעים השניים אלו והיו אחד, ו'רוקח' אחד 'רופא' רק  היה שלהם

ויצא דחופה', ל'אסיפה העיר בני התאספו הרפואה, בסממני הן הרופא  בבדיקת  הן

בביתו, חולי לו שיש מי כל אלא אליהם, העיר בני יפנו לא והלאה שמהיום ה'פסק '

יפליא בשר' כל וה'רופא  ונרפא ', ה' 'רפאינו ובבקשת  בתחינה אלוקיו ה' אל יזעק 

מבני  אחד אפילו מת שלא ומצאו בדקו שנה כעבור ולהחיותו. לרפאותו לעשות ,

הלב עמקי מתוך  המתפלל כי והרוקח. הרופא זולתי שעברה, השנה בכל העיר

מחלה. ומכל פגע  מכל ינצל עולם, בבורא פשוטה ואמונה

ובטחון'ח. 'אמונה בספרו איש' ה'חזון –(Ù"·)כתב  הבטחון וממידת  וז"ל. להעמיד,

רק  כלל , בעולם  מקרה  שאין פגעו , המקרה לא כי האמונה... נקודת  על עצמו

ית' מאתו .הכל 

הגמרא  מדברי זאת  ÁÈ:)ומוכיח ˙È�Ú˙) ופפוס לולינוס את  להרוג טוריינוס כשבקש ,

אלוקיכם  יבא  - אתם ועזריה מישאל חנניה של מעמו אם - להם אמר בלודקיא, ֵַאחיו

לו, אמרו נבוכדנצר. מיד ועזריה מישאל חנניה את שהציל כדרך - מידי אתכם ִִָויציל

מלך ונבוכדנצר נס, להם ליעשות  היו וראויין היו, גמורים צדיקים ועזריה מישאל חנניה

רשע ואותו ידו. על נס לעשות וראוי היה, ÌÈ�ÂÂÎÓ)הגון ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰ ÂÈÏ‡),הוא הדיוט

אין ואם למקום, כליה נתחייבנו ואנו ידו. על נס לעשות  ראוי -אתהואינו הרבההורגנו

למקום לו יש  והורגין הורגים בנו שפוגעין בעולמו למקום לו יש ואריות דובין והרבה ,
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ïî åéìò øæâð øùà úà úåðùìå ,åîöòî
äùò' àåä ù"úé àøåáä éøäù .àéîù

ìëå ,íéùòîä ìëì 'äùòéå äùåòåéùòî
åäòøàìà íðéàíéîù éùòîåúáåèì

ò"éæ 'øôåñ í"úç'ä ùøéô êëå .äîéìùä
(úåúåàáå ä"ã ô"ùâä î"åú)øîàðù äîá

òìáéå'äèîùøôúðå ,'íúåèî úà ïøäà
'îâá(.æö úáù),ñð êåúá ñð äéäù

úåèî úåéäì íéðéðúä ìë åøæç äìéçúù
òìá æàåäèîúà ïøäàíúåèîùéå ,

òåãî ,äæ ñð äùòð äî íùì ,úåù÷äì
äèîù úôåîä úåàøäá éã äéä àì
íúåèî ìë úà òìáé ïéðú åãåòá ïøäà
øåñî ììë éøäå .íéðéðú úåîãá íäùë
àåä êéøá àùãå÷ ãéáò àì' Y åðéãéá

'àðâîì àñéð(:àø õ÷î øäåæ)øàáî àìà ,
,äòøôì æîøì ä"á÷ä àáù ,øôåñ íúçä

'ìåãâä ïéðú' êîöòì àøå÷ êðä'éò)

(â èë ìà÷æçé,'ìåãâ' àìå 'ïéðú' àì êðéà
éãéá øùà 'äèî' íà éë -('ä ãéá),

íà éúìá äîåàî úåùòì êçåëá ïéà
êëì úåùøä úàå çåëä úà êì ïúà.

íâåäðäã ,ïë øîàéé 'äáåè'ä ïéðòá
ïúùøôá áéúë(á-à æ ,ì å)øîàéå'

'ä éðôì äùîêéàå íéúôù ìøò éðà ïä
,äòøô éìà òîùéäùî ìà 'ä øîàéå

êéçà ïøäàå äòøôì íé÷åìà êéúúð äàø
,êàéáð äéäéøùà ìë úà øáãú äúà

êåöà.'åöøàî ìàøùé éðá úà çìùå ...
'ï"ø'ä øàáîåä"ã 'ää ùåøãä ,ï"øä úåùøã)

(øáã äæåñð ä"á÷ä äùò àì òåãî
éë .åìù 'äô ãáë'ä úà äùîî øéñäì

òãðù àøåáä äöøàøåáä àåäù
âéäðîäåìò àîìò éàäá äùòðä ìëå ,

åúåëìîå ,àåä 'ä éôìëáàìù ,äìùî
ïòéùåî' - äùî ìù åçåëù äòèð
÷úî' úåëæá äéä 'ìàøùé ìù ïâéäðîå
ìëå óåö úôåð úåôèåðä åéúåøîàå 'åðåùì
ãáëå äô ìøò àøåáä åäùò ïë ìò ,íòè

îì ,äôùïî äéä åçåëù ìëä åàøé ïò
.'êéô íò äéäà éëåðà éë' Y íéîùä
'íéøöî úàéöé'ù ãçà ìë ãîìé ïàëîå
äðéà ,äéìéãá ãçå ãç ìë Y åìù éèøôä
àìà úéòáè äáéñ äæéàá ììë äéåìú

.'íéîù øáã'á

ïãéãìåïéðòì ïä ,íéøåîà íéøáãä
àìù ,åîöò íãàä éãé äùòî
'ä éë òãé àìà ...éúéùò 'éðà' áåùçé

כזאת בהשקפה מידך . דמינו ליפרע  שעתיד אלא - בידך  הקב"ה מסרנו לא  אלא  ֵָאותנו.

והעושה... השמים, מן נעשה ממילא הכל כי – יארע  אשר כל על להביט לאדם לו יש

במקומו. עושהו אחר שליח היה כן עושה זה שליח היה לא ואם שליח, אלא אינו

ה'ברטנורא ' כתב  Â)וכן · ˙Â·‡)- יטופון' מטיפיך  'וסוף המשנה דברי שלאעל

שמגלגלים - בידן מסרך והקב "ה  דין, לבית אלא להרגך , בידן מסור הדבר היה 

חייב ע "י מיתתך .חובה  מהן לתבוע אח"כ הוא ועתיד ,
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äîá ïä ,äæä ìéçä ìë úà åì äùò
òâøå úò ìëá .åì íéììåòî íéøçàù
é"ò åà åîöòî äùòðä øáã ïéàù øåëæé
àöåîá ìëä àìà ,íìåòáù äéøá äæéà
àåä ,éäéå øîà àåä éë' Y àåä 'ä éô
äæä íìåòá åéøùà æàå .'ãåîòéå äåéö
éî éà øùàë éë .àáä íìåòì åì áåèå
,åðîî ç÷ì åà åäæéá ,å÷éæä åà ,åìì÷

á"åéëå 'åëå òø åéìò øáéãåúðåîàá éøä .
àìå ,åäæéá éðåìô àìù ïåëð ìà àåä òãåé
ïáåàø àì ,åúñðøô úà çôé÷ éðåîìà
øáéã ïåòîù àìå ,êåãéùä úà åì ì÷ì÷
ç÷ì éåì àì ,ìä÷ä ìë éðéòì äøñ åéìò
àìà .'åëå ...äãåäé àìå 'ãåîò'ä úà åì
úåòøåàîäå íéùòîä åìà ìë ìò èéáé

Yåãåáëá ä"á÷ä éãé ìò åùòðù åîë
åîöòáåèèèè.åøéáç ìò ïåìé éë åì äîå .

היסורים  וקבלת בסבלנות – בסבלותם וירא
ממצריו  יינצל ואמונה  באהבה 

ïúùøôá(å å)úçúî íëúà éúàöåäå
éúìöäå íéøöî úåìáñ

íúãåáòî íëúà÷"äøä øàáî .
ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä(éúàöåäå ä"ã),

åðúåà úãîìî äøåúä éë .ì"æåïéðò ø÷éò
íéøöîî åàöé äøåáòá øùà äìåâñä,
øåë úçú ...ìàøùé éðá íò úåéäá àåäå
ìëá íúåà íéøöî åãéáòéå ,ìæøáä
ì-à úà äðîàð äæ ìëá ,äù÷ äãåáò
äæ äîì ,øîàì íááì òøä àìå ,íçåø
øúåé íéãåøîå íééðò ìàøùé éðá åðçðà
íéãøð úåéäì úåîåàä éøàù ìëî
åðçðàù éðôî éëå .êøôä úãåáòá
íéúåçôä íéøöîì ãáòúùð 'íéñçåéî'

.íéìôùäååìá÷ àéää úòä ìëá êà
úøéæâ íäéìò åìáñå äáäàá ìëä

ä"á÷ä,(íøîàá)àåä åéðéòá íà éë
.øùåéá åðì íâ ,áåèøîàðù åäæå(àé á)

åéçà ìà àöéå äùî ìãâéå'àøéå
íúåìáñáúà ùãå÷ä çåøá äàøù ...'

úãîúåðìáñä,ìàøùé éðá ìùåðúð éë
úøéæâá äáäàá ìëä ìá÷ì íîëù

...ú"éùäìò íåìë íäéðéòá äù÷åä àì
,ú"éùääìåàâì åëæ êëìåéééé.

אדם ט . כשזקוק  העולם, מדרך  הנה לתלמידיו, זי"ע  משינאווא הרה"ק אמר פעם

יבואו  שהמעות ובטוח סמוך  הוא  נפשו ובשלוות  כלל, טרוד אינו קטן כסף לסכום

הרי  גדול לסכום שנצרך  בשעה ואילו ישיג לידיו, מניין ודואג מנלן', ב 'כסף עסוק  כולו הו

שאי  היטב  ויודע  רב לממון הזקוק  כי מסתברא , דאיפכא  האמת  אך הרב . הממון את 

איש  אלוקיו, ה' על שברו את הוא  משים כרחו ובעל עצמו, בכוחות  להשיגם לו אפשר

ונראה  קטן, לסכום הנצרך  לעומתו, אך בה'. הגדול בבטחונו  המעות ישיג בוודאי הלזה

זה  העולמים, כל בורא  על לגמרי נשען ואינו עצמו, בכוחות להשיגם לו שאפשר בעיניו

עזרו'. יבוא  'מאין כן אם בה' מהבטחון הוא מתרחק כי ביותר, לדאוג עליו האיש

הכתובי. בלשון רמזו דא כגון Ê)על ÂÏ ÌÈÏÈ‰˙) תהום משפטיך  קל, כהררי 'צדקתך 
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êéùîîå,ù"àôúäúåéäì ïåëð ïë éë
åéëøã ìëá 'äá ïéîàî íãàä

åéø÷îåíùëå ,êë ,äáåèä ìò ïéëøáîù
êøáé,äìéìç ïîæä éòâô åäåâéùé íà óà

åúåà ïéìèáîä íéãéøèîä åéìò åáøå
åãåîéìå åúãåáòîòåøâä åøáçì åìéàå ,

òøé àìå .äçåðîå íéñëðå øùåò ùé åðîî
êôàá éðôãøú 'ä äæ äîì øîàì åááì
,áåè ìë úúð éðîî úåçôä éòøìå ,íðç
,êáåèî éì ÷éðòäì êì äéä áåè àì éëå
éìäàá 'ä úéáá úáùì éúðååë ìë éøä
.íðç éúåà íéìèáî úåáéñä äìàå äøåú

.øáãä ïë àì éë'ä úåáùçî å÷îò éë
ìáú éáùåé ìë íðéáé àìïåöø éìåà éë .

.åéøçà øäøäé íà åúåñðì é"ùä

êàé"ùäì úåãáò ïéðò äæøéàäì

íéîùì åááì úà äëéùç êåúîù"îë ,
(ä å íéøáã)ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå'

,êùôð úà ìèåð àåä åìéôà - 'êùôð
åîë ,ïåöø ïåùìî àåä 'ùôð' äðäå

øîàðù(ç âë úéùàøá)úà ùé íà'
íëùôðàåä 'éôà' áåúëä øîà äæìå ,'

.êðåöø 'éô - 'êùôð úà ìèåð(åðééä)

úãøè é"ò é"ùäì ïåöøä êîî ìèåðù
àìå .úáäàå ë"ôòà àöåéëå äñðøôä

ú"éùä ìò êéðéòá äù÷éåðéöîù åîëå .
ììäá(.ñ úåëøá)øéòá äçååö ìå÷ òîùù

êéàäå ,éúéáá åððéà äæù éðçèáåî øîàå
÷çãð äéä åéîé ìë àìä äæá çåèá äéä
êøãî äæ ïéà éë òãéù àìà .éðåò éøåñéá
,äìéìç íäì àáä ìò ÷åòæì åúéá éùðà
úéáá ãîåìî àåä úåðìáñä úãî éë

ì"ëò ,íéîéä ìë íé÷éãöäàéàéàéàé.

של במצב האדם שנמצא  בעת  כי ונקל צדקתךרבה', למישרין הולך הכל שכביכול

אזי עמו הבורא הנהגת את להצדיק  שעמד כהררילו כמי להתבונן לו מותר קל

אבל הר. של ויופיו בגדלו ומתבונן ההר משפט משפטיךלמרגלות הנהגת עמו כשיש

יביט ודין  שבאם לרגליו, מתחת פעורה והתהום גבוה במקום עומד עצמו יראה ,

אשרלאחוריו אל כראוי יתבונן ולא אל לפניו, ליפול הוא  מסוכן קטן' ב'רגע הרי ,

אלא נפילתו מצב על יביט לא  וייסורים דין הנהגת  של בשעה כן, כמו התהום, עמקי

עולמים. בחי התמימה האמונה לעבותות  ולבו מוחו את  ויקשר יתבונן

-יא. ה'חתן' את  בימיו בודקים היו שכך זי"ע  מקאז'מיר יחזקאל רבי הרה"ק  סיפר

מידת בודקים היו וכך  בנימה, נימה בסבך  שנקשרה צמר של פקעת לפניו מניחים

כך ואמר, הרה"ק סיים זו... צמר' 'פקעת  להתיר בו יש סבלנות כמה - 'סבלנותו'

ירצה  ואם הסבוכה... צמר של לפקעת דומה העולם כי הקודש, בעבודת  גם הוא

ע"י  ישיג זה דעת  יישוב הדעת, ביישוב להתיישב  עליו מיצריו, מסבך לצאת האדם

הפוקדים  המצרים מכל יצא זה ידי ועל ית ', בבורא גמור וביטחון טהורה אמונה

לבקרים. חדשים העולם בזה  אותו
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להציל הבזיונות במעלת – המלך  יבזו שלא 
רעה מכל 

úåàøåð'øôåñ íúç'á åðéöî(íåöéå ä"ã)

÷åñôä ìò é"ùø éøáã ìò(âé å)

ìà íåöéå ïøäà ìàå äùî ìà 'ä øáãéå'
- 'íéøöî êìî äòøô ìàå ìàøùé éðá
.íäéøáãá ãåáë åì ÷ìçì åéìò íåö

,ì"æååæáé àìù íøéäæäì äöøã äàøð
åàåáé àìå ,åéúåðååò åì åøôëúéå ,êìîä

ïéãá åéìò úåëîäíà ïðåáúäå ïéá .
íéùéù ãáòùîå ãîåòä òùøä äòøô
íéù÷ íééåðéòá Y ìàøùé éðáî àåáø

,äðäëå äðäë ä÷ìéù àåä ïéãáå ,íéøîå
àìù Y èòåî ïåéæá úåëæá éëä åìéôà
éøîâì øèôéé éåàøë ãåáë åá åâäðé
Y ïãéãì å"÷ ìù åðá ïá å"÷ ,úåëîäî
÷åçø ïééãò ,éåàøä áöîá åðéàù éî óà
ïåéæáä é"òù éàãååáå ,äòøô úåéäìî àåä

é"ä úåëî éðéî ìëî øèôééáéáéáéáé.

áúë'äîëç úéùàø'áäååðòä øòù)

(èì â"ôãöéë - 'íåãéú éùôð' .ì"æå
é"ò ,ùéâøé àìå ,íîåã äéäéù øùôà
ìá÷ì êë ìë øáë ìâøåî äéäéù

אברהם  ר' ושמו בן היה טבריה, של רבה זצוק "ל קליערס משה רבי להגה"צ

את רא"מ שלח הימים מן ביום דשם, הישיבה כמזכיר ימיו בערוב  ששימש מרדכי,

לאחינו  להגיע האמור מכתב  דואר הבי לשלוחי שימסור אלישע ר' הצעיר אחיו

את שתספיק  כדי מהרה נא  רוץ  לאמר, ביותר וזירזו הישיבה. לטובת – שבגולה

·ÂÁ„˘)השלוחים ˙Á‡ ÁÏ˘� ¯‡Â„‰ ‰È‰ ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡·) הדברים את שמע  משה רבי .

תיבהל, ולא תרוץ שלא מזהירך  הנני אלישע  לעברו, ומיהר חדרו, לומתוך שווה כי

של  קטן אחד  רגע  אפילו יאבד שלא ובכדי פונט אלף מאה  אפילו  להפסיד לאדם 

חלילה הדעת  משלוותיישוב יאבד ולא ימהר לא השמים מן שהכל המאמין כי .

נכון אל הוא  יודע שהרי יעדו נפשו, אל  יגיע  לא  ירוץ אם גזרה שאף כך אם אלא 

יתברך . חכמתו

בגמרא יב. Ë.)אמרו ומבאר (·"· העושה, מן יותר המעשה שגדול ה'צדקה' ענין גבי

שטורח לפי וז"ל. ביעב"ץ, ידו ...שם על  הנגבים  מן עלבונות  וסובל 

במקלטים ירושלים בני ישבו תש"ח בשנת המלחמה מאימת(˘ÚËÏÚ¯)בימי

השכונות על מהישמעאלים זה אחר בזה שנחתו באותו (‰Â˘„Á˙)הפגזים בירושלים.

שלומק'ה  רבי הרה"ק  של בנו זיע "א  מזוויעהל משה גדלי' רבי הרה"ק שישב מקלט

סבלו  המקלט יושבי וכל בדעתה, שפויה הייתה שלא  אחת אשה עוד ישבה –

מביישת והייתה מפיה, יוצאים פגזים היו לפגז פגז התקפת  בין כי ממנה- מרורות

בענייני  למלמד בשלו, ואחד אחד לכל ודעת' טעם ב'טוב המקלט יושבי כל את 

לשאול  המקום דרי ניגשו סאתה משנתמלאה המקצועות, בעלי לשאר וכו' מלמדות
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כמוה, מרגליות  מפיק בפה מקלטים עוד ונזכה עליה נוותר אולי רגד"מ הרה"ק פי ַאת 

חוצה לשלחה לכם מותר הדין מן הגד"מ, �ÎÒ‰)נענה ˙Ú· ‡Ï˘) מחסה לה שתמצא

הק ': אבי עם שהייתה עובדה לכם אספר זאת  תעשו שבטרם אלא  אחר, ומקלט

חיים  בסכנת נתונה הייתה גופה חום שעלה אימת שכל לאבי, הייתה חולנית בת 

את אבי לבש מיד למעלה, למעלה גופה חום ונתעלה עלה אחד יום עצומה,

ÔÂÈÏÚ)הרזוולקע  ÏÈÚÓ) היה ההקדש על ממונה אבי בהיות  – עיר של לרחובה ויצא

אל  אבי ניגש מעמד באותו הת"ת, תלמידי מהורי לימוד' 'שכר גביית על גם ממונה

חדשים  כמה בן שכבר לת "ת  חובה שתסלק  ממנה וביקש רוח קשת  אחת אשה

מי  אבי, את ביזתה נורא ובבזיון בחכמה שלא פיה את  האשה פתחה החוב , הוא

אבי  שמע  שעה אותה כל וכו'... לימוד שכר מעמי שתדרוש לאיש שמך ומי אתה,

ובזכות הביתה אבי חזר ה'דרשה' את משגמרה דבריה. את  ובשתיקה בצמא ושתה

חומה  עלה ושוב  רב זמן עבר לא סכנה. מכלל אחותי – בתו יצאה בושות  אותם

מצא ... ולא בזיונות... לחפש עיר של לרחובה יצא בראשונה וכמעשהו אחותי של

- הבת  ואכן שהוא , כל בזיון אפי' מצאתי לא  בצער, ונענה לביתו שב  שכן מכיוון

אמר  הק ' אבי הנה, נא, אמרו מעתה זמן. באותו חי לכל חיים שבקה אחותי

נופלים  שפגזים - בו עומדים שאנו כזה ובמצב המיתה, מן להפטר מכפרים שבזיונות

ע"י  מהסכנה להיפטר עדיף לא וכי מוות , סכנת תחת  נתונים והכל עבר מכל

איתתא . האי של בזיונותיה

כשנתיים  לפני עמו, שאירע נפלא  מעשה הגליל מערי באחד הדר אברך לי סיפר

להפקד  וייחול ציפיה שנות שבע  של בסיומם הלה עמד תשע "ו שנת אדר בחודש

גליון  אמו לידי נתגלגל שעה באותה באופק, ישועה כל ראה ולא  קיימא  של בזרע 

ואינם  חרפתם השומעים של וגדולתם במעלתם בארוכה נתבאר בו הפרשה באר

הימים  ארכו לא  זה, בנה לזכות  חרפה' 'שומעי אחרי לתור והחליטה ועונים, משיבים

'שוטפת' אחת אשה עיר של ברחובה שומעת  היא  ‡Ù)והנה Ë˘‡ÂÂ) שכנתה את 

שתברך ובקשתה אליה ניגשה מיד עילאיים, בכוחות  שותקת  והמתביישת  ביתה וגרת

הבכורה בתו נולדה כסלו בחודש ואכן, לזש"ק ... המצפה בנה ÈÏ·Óאת  ÏÈ‚¯ ÔÙÂ‡·)

(·"ÂÈÎÂ ˙Â‡ÂÙ¯ ÏÎ.

ימים כשבוע לפני אך  שאירע  נפלא  ל'שבתמעשה  מרעיו חבר עם שנסע באברך  ,

הנקרא ב'כאלעטל' לבוש היה הדרך  על תשע"ח, ויחי פרשת בשבת התוועדות'

ראק ' ·ÂÈ˙¯)'שלאף ˜„ ˜ÂÏÁ) חלקו על לב וטוב  שמח לבו היה העת  אותה וכל ,

הבעל"ט, השבת  יום כל את  עמהם לערוך זו חשובה לקבוצה להצטרף עליו ששפר

ה'קאפוטא' את עמו להביא ששכח בראותו עיניו חשכו השבת  כניסת  לזמן בבואו אך 

(˙·˘‰ „Â·ÎÏ Â˙ÏÈ‰˜ È�· ÔÈ· ‚Â‰�‰ „·ÂÎÓ ˘Â·ÏÓ - Ú˘ÈË˜Ú·) כי נפשו, את ידע  ולא ,
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ìá÷ì ïëåî àåäù øôòë ,úåðåéæáä
øîàå .ãéîú åéìò íãà éðá úåñéøã

å"øð éåìä íäøáà áøä ãåáë íëçä
,øôòäî äåðòä úãî ãîìðùìë øôòäù

ה  כל את ולערוך  להתפלל שיצטרך נראה דק,היה חלוק  באותו לבוש כשהוא  שבת 

'חתונה'... באמצע  שינה' 'בגדי כלבישת  כזה חלוק לבישת  נחשבת  מחנהו ובקרב

שלי  הקאפוטא – הלבוש את קח הנה, לו, אמר לו, בצר שראה הנאמן ידידו

שלי, ראק' ב'שלאף עצמי אלביש השלאףואני ע "י חלקי מנת שיהיו  הבזיונות  וכל 

– ביותר המבוגר  בני לזכות ייזקפו ואירוסין...ראק שידוכין בקשרי בא  לא שעדיין

שמות פרשת שישי ובליל הימים, ארכו לא בקרוב. זיווגו מציאת ÌÈÓÈלמען ‰˘ÓÁÎ)

(˙·˘ ‰˙Â‡ ¯Á‡.ומתקבל נאה דבר הגפן בענבי הגפן ענבי - האירוסין בברית  בנו בא

גדולה, הודאה סעודת  פעם ערך זי"ע  מפרימישלאן מענדל מנחם רבי הרה"ק 

להם  הסביר כאן, היה אחר נס ולא חולי לא הרי עושה, זה מה 'הודאה' ומשנשאל

לו  ויש – מסוכן חולי אדם על נגזר שאם הקדושים, מאבותיו בקבלה לו שיש הרבי

ביזה  היום והנה  ובושות , לבזיונות החולי את לו ממירין אבות, זכות או עצמו זכות

מחולי  זה ידי על שניצלתי נמצא הנפש, עמקי עד נוראות בבושות  דהו מאן אותי

אינני  כי מחוליו, שנתרפא  חולה ככל הודאה, סעודת לעשות עלי כן על ומכאוב ,

מחוליי, שנתרפאתי רק שלא להודות, החיוב עלי מוטל ביותר ואדרבה ממנו, שונה

כלל. חליתי שלא ניצלתי אלא

– גדול כרופא  הריהו 'חולי', ממנו ומנע חבירו את שהמבייש אמרו, זה לפי

נאמר ועליו הגוף, וייסורי כאב  שום בלא האדם את  Ù·.)שמרפא ÔÈ˘Â„È˜)'טוב

חז"ל שאמרו וכמו לגיהנום'. �Ë.)שברופאים Ó"·) לו אין ברבים חברו את  'המבזה

המשל  את יזכור מאד, עד הדבר את לו ממתיק שהיצר ואף הבא ', לעולם חלק

וכך מאד, גבוה בבניין חלונות  מנקה היה פרנסתו שלעבודת  יהודי היה פעם שאמרו,

היה  ו'המנקה' ה'שלייקעס', בקצות ואוחז הבניין גג על נעמד היה חברו המנהג היה

הגג, על מחזיק שרעהו ב 'שלייקעס' היא אחיזתו כשכל לארץ, שמים בין עצמו תולה

ה"י, מטה כלפי ליפול החל וכאשר מהשלייקעס, ה'תלוי' אחיזת נשמטה חד, יומא

אבי  עם נפגש והינך קט רגע  עוד מצחק' הינך  'מדוע  העליון בו גער לצחוק, החל

'פליק' איזה בדמיוני בראותי אני מצחק ואמר, נענה מנוחתו, עדן בגן אשר זקנך

- וידידי אהובי ורעי אחי הגגה... אליך שיקפצו מהשלייקעס לקבל עומד הינך 

שוטה  כאותו ממש הוא  הרי מכך, ונהנה 'מצחק' ועוד ומביישו, בחברו המתעלל

הוא אך הצורבת, הבושה ידי על ב 'פליק ' נצבט שחברו הדבר שנכון אף כי 'תלוי',

הבא . העולם לחיי ישיבנו ומי לנשמתו, כמוות הדבר לו נחשב  רעהו את  בביישו
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ìë ,äëàìîì ìéòåé àì ñâ àåäù ïîæ
àåäù øúåé ìëå ,éìë åðîî úåùòì ïëù

áåè øúåé àåä ÷åçùéðàå ,íãàä ïë .
øîåàìëì øôòë éùôðå' øîà äæìù

úåðåéæáä ìá÷éù øúåé ìëù - 'äéäú
øúåé åùôð äìòúú.

הכל תפילת שומע הקב"ה  – תפילה שומע
שיהיה מי יהיה

ïúùøôá(æè ç)äùî ìà 'ä øîàéå'
áöééúäå ø÷åáá íëùäéðôì

àúéà úåàøåð ,'äîéîä àöåé äðä äòøô
ùøãîá(à àé ø"åîù)äöåø äòøô äéä

äìôúá ÷åñòì,äùîì ä"á÷ä øîà ,
.'åéðôì áöééúäå êì - àöé àìù ãò¥

åùôð ìòôúú åìà íéøáãá ïðåáúîä

ìë åîúñð ïàëî éë ,äîå÷îî øúðéúå
øîåàå øæåç àåäù Y åéúåðåìúå åéúåðòè
,ùòîî éðòä éððä - äòùå úò ìëá
äî ,íåúî éá ïéà ùàø ãòå ìâø óëî
ììôúäìå ãåîòì ìëåàù ééç äîå éðà
.íùåø éúìéôú äùòú ãöéë ,àøåáä éðôì
Y òùøä äæ íà ,åîöòá å"÷ àùé éë
ìàøùé éðáî àåáø íéùéù ãáòùù äòøô
ìëî 'åëå ìàøùé éðá ìù íîãá õçøå

íå÷îY úåëîä ïî åðìéöú åúìéôú
ïá å"÷ ...øùåéá åì íéòéâî åéä øùà
ìåòôì ìåëéù ìàøùé øáì å"÷ ìù åðá

åúìéôúáúåøåöðå úåìåãââéâéâéâéóà éë Y
åäö÷ ñôàá òâð àì ìàøùéáù úåçôä

äòøô ìù åúåòùøîãéãéãéãé.

עיר,יג. של ברחובה ובנו הוא  מהלך היה זמן לפני בעצמו, המעשה' מ'בעל שמעתי

ואמת חסד עמי עשה ממך, אנא  אבי, אבי לו, ואמר אביו אל הבן פנה בדרכם

'אופניים' לי אעשה )Bike(וקנה ומה עבורך , לקנותם ברצוני אכן, האב , לו אמר ,

כך, על מאתו ובקש ה' אל קרא קום הכסף', תם אם 'כי שכתוב  מקרא  בי שנתקיים

השמיימה  עיניך שא אביו, לו אמר טיבה, מה כזאת  תפילה ידעתי לא הבן אמר

אופניים'. לי לקנות ידו תשיג למען אבי לידי מעות נא שלח 'רבש"ע  עמי, ואמור

לשוב האב  נתבקש שם קודש... נאווה לביתו ובנו אב  באו האלה, הדברים אחר

פלוני, במקום מסוים חפץ לקנות  העיר מאותלרחוב 'שלוש  מונחים עיניו  לנגד והנה 

שקלים' ‡·È„‰)וחמישים  ˙·˘‰· ·ÈÈÁ˙� ‡Ï˘ ÔÙÂ‡·)- התפלל שבו מקום  באותו 

בנו עם  יחד קצרה ' 'תפילה דקות 2 בנו לפני עם ויצא הביתה רגליו נשאוהו מיד .

350 על עומד אופניים של מחירו בהיכנסו מיד המוכר לו אמר שם האופניים, לחנות 

יותר. ולא פחות  לא שקלים,

בישיבתיד. לכהן זצ"ל דסלר אליהו רבי המשגיח כשעלה כי יסופר, אורחא ןאגב 

להאריך תיקן מיד יתום, קדיש האומרים הבחורים שרבו ליבו אל שם פוניב 'ז

ולהכרית עריצים לזמר מועיל דזמרה פסוקי כי בידנו שקבלה באומרו דזמרה בפסוקי

יתום'. ה'קדיש יתמעטו זה ובזכות המקטרגים,
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ãåò'íéø÷éòä øôñá' åðéöî'ã øîàî)

(æ"èôãçà ìëì äìéòåî äìéôúäù
åúééàøå ,íéúåçôáù úåçô åìéôàå
äéäù ,äãåäé êìî äé÷æç ïá äùðîî
éô úà äøîäù éî äéä àìå øåîâ òùø
àìå åéðôì àì åäåîë ìååòá âéìôäå 'ä

åá øîàð ïë éô ìò óàå ,åéøçàì'á é"äã)

(âé-áé áì'ä éðô úà äìéç åì øöäëå'
,åéúåáà é÷åìà éðôìî ãàî òðëéå åé÷åìà
òîùéå ,'ä åì øúòéå åéìà ììôúéå
,'åúåëìîì íéìùåøé åäáéùéå åúðéçú
ììôúîä äéäé íà óàù ïàëî åðãîìå
ïëåî àåä éøä äùðîë òåøä úéìëúá

äìéôúä éãé ìò ãñçä ìá÷ì.

לכל שייך נפש  מסירות  - נפשם שמסרו
מצב בכל  אדם

àúéà'îâá(:âð íéçñô)äéððç åàø äî
ìò ïîöò åøñîù äéøæòå ìàùéî
øîåçå ì÷ åàùð ,ùàä ïùáëì 'ä úùåã÷
íéòãøôö äî ,íéòãøôöä ïî ïîöòá
åäá áéúë íùä úùåã÷ ìò ïéååöî ïéàù

(çë æ)åðà ...'êéøåðúáå êúéáá åìòå åàáå'
äîë úçà ìò íùä úùåã÷ ìò ïéååöîù

éøö äøåàëìå .äîëåòåãî ,øåàéá ê
åãîì àìå ,'íéòãøôö'ä ãò úëì å÷éçøä
åîöò êéìùäù 'åðéáà íäøáà'î úàæ
øàéáå ,íéãùë øåàá ùàä ïùáë êåúì

øòèìà'ä(àáñ)ì"÷åöæ 'à÷ãàáàìñî
úåøéñîî ãåîìì íéððåáúî åéä íàù
øîåì íéìåëé åéä åðéáà íäøáà ìù åùôð
éáâì 'åðéáà íäøáà' ïéðò äî ,íîöòì
,úåáàä 'âî ãçà äéä àåä éøä - ïãéã
äâøãî åùôðá íéé÷ì åì äéä åëøò íåôìå
éúåçôì êà ,ùôð úåøéñî ìù åæ äìåãâ
ìò .äæ ïéðò ììë êééù àì åðåîë êøò
å"÷ ãåîìì íîöòì åøîà ïë

äéç íàù ,íéòãøôöäî(äàîè)àìù
äùôð äøñî ,ììë êë ìò äúååèöð
ìëù éøä ,'úé åîù úùåã÷ ïòîì äúéîì
äùôð øåñîì äçåëá ùé äéøáå äéøá
åìéôà 'íãà'ù éàãåå ïë íàå ,'úé åðòîì

åùôð øåñîì áéåçî êøò ïè÷å ìôùåèåèåèåè.

אנס טו. גוי כאשר למיתה נפשו למסור הכוונה אין בימינו כי אמורה, מילתנו וכבר

כאלו, נסיונות  לנו אין ב"ה כי ח"ו, דתו להמיר ומכריחו מולו מסירותעומד אמנם 

בשם זה גם  בדיליה... וחד  חד  כל – הגשמיים  והרצונות התאוות  על לוותר הנפש

ייקרא נפש ' 'רצון','מסירות  מלשון נמי מתפרש 'נפש' כי ,·Â˙Î‰ ˙‡ È"˘¯ ˘¯ÈÙ˘ ÂÓÎ)

(Á ‚Î ˙È˘‡¯·)('ÌÎ�Âˆ¯ Y ÌÎ˘Ù� ˙‡ ˘È Ì‡'ממסירות יותר וגדולה גבוהה מדריגה וזו

ממש אמת'נפש ה'שפת וכדברי ,(‚"Ó¯˙ ˙�˘ ¯ÂÓ‡ ˙˘¯Ù)רש"י דברי (ÈÂ˜¯‡על

(·Ï ·Î'נפש 'מסירות  דעיקר שמי', וקדש עצמך מסור - ישראל בני בתוך 'ונקדשתי

הנסיונותהוא  על תמידי באופן מתגבר  והוא הזה בעולם חי אותו כשאדם  הפוקדים

– לבקרים שלאחדשים לנטור , שלא  לכעוס , שלא  לחברו  אדם שבין במידות אם 
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הרע ' 'לשון שטיקל  פעטע  א  פון פיו לבלום בזיון... לו שחייב מי את  (ÔÂ˘Ïלבייש 

(˙ÈÒÈÒÚ Ú¯‰, לעסוק וטהרה , בקדושה חושיו  וכל עיניו בשמירת קונו לבין בינו וכן

כוחו כפי – הראוי באופן להתפלל הגשמי, או הרוחני הדחק מתוך זה בתורה  בכל ,

השם'...יקרא קדושת  על נפשו  אם 'שמסר כי ה' אל נפשו מוסר אינו הנהרג אבל

צער, בשום מרגיש אינו שוב  פטירתו לאחר כי לא , ותו כמימרא  לרגע  אחת  פעם

הרצונות ביטול פועל שאדם מה אבל ומהירות , חפזון ענין הוא 'אכן  הק': ובלשונו

ביותר' נאה הוא - ובמתינות הדעת  בישוב  חייו ˙¯�"„בימי ˙�˘ Ô�Á˙‡Â ˙˘¯Ù· Ú"ÚÂ)

(ÏÎ· ˜ÂÒÙ· ‰"„.

פעם  בכל הלא ברוסי', הצבא מאנשי אחד את זי"ע ה'תניא ' בעל הרה"ק שאל

– ומחצה' 'מחצה של בספק  עצמך  מעמיד הנך הקרב , בשדה להילחם יוצא שהנך 

לבב, ובטוב בשמחה למלחמה' 'תצא  זאת  ובכל במלחמה, אתה מת  ספק  חי ספק

קושי, כל לסבול יסכים החולה שאדם רואות  שעינינו מה עם זה דבר מתיישב  והיאך 

יכול  איך  כן אם קט, מעט עוד בחיים להישאר בכדי והכל הזה, בעולם וייסורים צער

החייל, ענהו רבה, שמחה בכזאת ועוד במלחמה, חייך את  להפקיר בעתאתה

רבה זו ותאווה  הניצחון', 'תאוות הלוחם  בנפש  תתגבר למלחמה קרב  עלי היציאה

וכמה כמה פי החיים ' 'רצון על .וגוברת

חז"ל דברי הרה"ק  ביאר ‰.)ובזה ˙ÂÎ¯·)הרע ',ירגיז'לעולם יצר על טוב  יצר אדם

בדרך  ומלחמהרק  תאוותהרגזה  תהיה אז כי הרע, יצרו נגד להתגבר עמל יהא 

חייו. מעצם יותר אצלו חשובה היצר' 'נצחון

רוח נחת לעשות הגורם המקום  הוא בנסיונות המלא  עלמא בהאי שדיקא  ודע,

ביותר האדם נתעלה  ובו יתב"ש להגר"אלבורא  מצינו וכן ,(‚ ‡ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘Ï Â¯Â‡È··)

הבא ', ה'עולם מענין שבכתב' 'תורה בכל נזכר לא מדוע  קדמונים בשם שמקשה

החשיבות  עיקר 'כי הגר"א עלמאומבאר בהאי למטה כאן בה ' דבוק כי כשהוא  ,

העולם  מאנשי הוא  יתב"ש הבורא של רוחו קורת וכל הבריאה', כוונת  היתה לזה

לא כן על אליו, רצונם ומוסרים הזה עולם תאוות על המתגברים חומר קרוצי הזה

שבכתב . בתורה הבא ' 'עולם נזכר

ע "ה המלך  דוד של תפילתו יובן זה פי ‰)על ‡Ò ÌÈÏ‰˙),'עולמים באהלך  'אגורה

חז"ל ˆÂ:)ואמרו ˙ÂÓ·È) דברי יאמרו הזה מהעולם פטירתו שלאחר היתה שבקשתו

ביאור, צריך ולכאורה בקבר, דובבות שפתותיו יהיו ובזה המדרש, בבית בשמו תורה

והשפל, הגשמי בעולם ציון שבהר בקברו דובבות  שפתותיו שיהיו צריך המלך  דוד וכי

במרכבה, הרביעי' 'רגל שהוא  אלא  עוד ולא מרומים, בגבהי כבודו שמקום בשעה

העליונותאלא , המדרגות  מכל  יותר הזה בעולם להעשייה  נודעת  יתירה חיבה

הבא .בעולם
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יהודי של מהותו כל – נאקת את שמעתי
לזולתו  ולהיטיב רעהו אנקת  לשמוע

ïúùøôá(ä å)'íâåúà éúòîù éðà

åøîåà íé÷éãö åøàéáå ,'ìàøùé éðá ú÷àð
àøåá ìù åúâäðä àéä êë éë Y 'íâå'
ú÷òö úà ùéà òîùé øùàë ,íìåò

כל  אשר אביו, כתפי על היושב 'חאלאקע' לילד זה ענין לדמות  שאמרו יש

אף  עושה שהוא ותנועה תנועה כל על ומביטים סביבו, ומפזזים רוקדים הנאספים

דעת . בעלי שהם אף העם ושאר הילד אבי על מביטים ואין דעת , כמעט בו שאין

'בעלי  הם כי והשרפים המלאכים כל על משגיח אינו הקב "ה - נאמר אנו זה דרך  על

במעשה  ולהתבונן להביט בוחר אלא וכו'', שנאה ולא  קנאה לא בהם ואין דעת '

על  מתגברים אנו אשר קטן מעשה ומכל הערך , מעוטי ודם' 'בשר התחתונים

מרובה. רוח בקורת נהנה הוא הרי 'החומר',

ב "ה, וז"ל. הי"ד, נתן מנחם מוה"ר הבח' לנכדו זי"ע אמת ' ה'אמרי הרה"ק כתב 

יראת בענין לך לכתוב  כתבת ואשר שי'... נתן מנחם מ' היקר לנכדי בא . פר' א'

בפרשה נקרא  אתמול הנה ה''(Â‡¯‡)שמים, דבר את Î)'הירא  Ë) וכתיב(‡Î ˜ÂÒÙ)

לבו' שם לא  משמע ואשר וכו', שלא' דבר, לכל  לב  לשים היא ה' יראת ענין כי

כבודו , הארץ כל מלא כי ולהאמין כל , אדון לפני לרצון יהיה שלא  דבר לעשות

שמים יראת משיגים חי"ק .ובזה הדו"ש, זקינך  ,

ישרים המסילת כתב  דרכו'(Ù"·)וכבר טובה אם  התבוננות בלא  בעולמו וההולך 

ורעתו עצומה וודאי סכנתו  אשר  הנהר  שפת  על ההולך  כסומא הוא הרי רעה , אם 

מהצלתו '.קרובה

עין  ראו המה הימים אותם כל הרי מצרים, אנשי על היא  רבתי תימה באמת  כי

ומדוע לדבריו לחוש נותנת והדעת  לאחת, אחת משה דברי שמתקיימים היאך  בעין

האמינו  לא  אם ואף בברד, ינזקו לא למען הבתים לתוך  מקניהם את כולם הכניסו לא

מןבודאי חששו לא מדוע  פנים כל על אך על הספק לדבריו, ביותר הפליאה ותגדל ,

במדרש שמצינו מה ·)פי ·È ¯"ÂÓ˘) זה רז"ל אמרו פרעה מעבדי ה' דבר את 'הירא 

נמצא לא  מצרים ארץ שבכל ונמצא ועמו', פרעה היה זה לבו שם לא ואשר איוב, ַהיה

אחדרק  שידעואיש שאף אלא עליהם. לבוא ברד מכת שעתידה בשכלםשהאמין

התבוננו ולא  מהם רחק ליבם וכולנו בלבאך חכמים שכולנו יר"ש בענייני גם וכך .

נאמר  כך ועל ללב , ויורדת מחלחלת ואינה ובראש במח נשארת  הידיעה אך נבונים,

(ËÏ „ ÌÈ¯·„). בלב בהתבוננות אם כי בידיעה די שאין לבבך ', אל והשבות היום 'וידעת

הכתוב  בלשון פרשו Î)וכבר „Î ¯·„Ó·)עמלק של דרכו שזה עמלק ' גוים 'ראשית 

בלב . זאת  להחדיר גם צריך ואין בראשו שידע  – ב 'ראשית' די כי לומר הרשע 
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åéìò íéîçø àìîúéå åäòøæèæèæèæèãåîòìáåàëîå øòö ìë åðîî øéñäì åðéîéìæéæéæéæé,

השמיםטז. מן ל'רחמים ' במהרה  שיזכה  'מתברך ' אינו  מביננו  מי כי אגיד , האמת

מפורש– חז"ל שאמרו זו בעצה ידבק  לא  ˜�‡:)מדוע  על (˘·˙ המרחם 'כל

השמים', מן עליו מרחמים די הבריות לרחמים, עצמו מצד ראוי כשאינו אף  והיינו 

השמים מן רחמים רוב  עליו להריק זו באב 'סגולה ' זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  אל .

קראקובער יענקל רבי ושמו ˜¯‡˜‡)יהודי ¯ÈÚ‰Ó ·˜ÚÈ) מתלמידיו שהוא סיפר הלה

בשבח  ר"י ויענהו פרנסתו, ולמצב לשלומו הח"ח שאלו שנה, ארבעים מלפני דמר

סך מרוויחים שהכל בשעה כי מרובה, בעשירות  שנתברך  על עולם לבורא  והודאה

הח"ח, שאלו – וכיצד בחודש, רובל אלפיים סך  מרוויח הוא בחודש רובל ארבעים

ובזה  רובל, 200 תמורת  בפולין נמכרת רובל כ10 ברוסי' שוויה אשר עצים חבילת כי

יבקשו  שלא – הגבולות שוטרי עיני מתחת  לפולין מרוסי' עצים להעביר מסחרו

שוטרי  יתפסוהו שמא  מר חושש לא  וכי הח"ח שאלו תועפות. להון העולה מכס

אנו  ר"י, לו אמר כזאת , 'עבירה' על הרציחה על גם חשודים הם והרי הגבולות ...

העצים  חבילות את  מעביר הייתי בתחילה כי וענין, דבר לכל עצה מוצאים כיהודים

הוא כמה מר לי יגלה שאלתיו אחד שביום עד הגבול, שומר את פעם בכל ומשחד

לך נותן אני נא, שמע לו, אמרתי רובל, כארבעים השומר לי אמר בחודש, מרוויח

כל  עצום שכר לי תתן מה תמורת  השומר שאלני חודש, בכל רובל מאתיים מעתה

שהוא כמי אני הרי הגבולות  בין עובר שאנכי וזמן עת בכל כי עמו קבעתי אז כך,

באה  ומשם הווה, וכן כלל... ראני שלא  כמי עצמו יעשה - נראה' ואינו 'רואה

לספר  ושוב  דברך  על חזור חיים, החפץ  לו אמר דבריו לשמע  העצומה. עשירותי

ביקש האלה הדברים אחרי פעמים. ג' המעשה שהשומר את הח"ח ברכת  את ר"י

השומר  יהיה מי יודע  ואינו לאחרונה הזקין הלה כי ממלכתו על ימים יאריך הנכרי

השוחד... בעסקי טיבו ומה לאחריו הבא 

כבר  תקופה שבאותה אף הישיבה, להיכל יחדיו נכנס הבה הח"ח לו אמר אח"כ

עלה  לר"י הח"ח ויאמר יחדיו, ונכסו מגדרו יצא כאן לישיבה, נכנס הח"ח היה לא

עשירותך, מעשה את להם וספר ל'דרשנים' המיוחד במקום הקודש' 'ארון על נא 

רצה לא  ר"י ‰·Â˘‰)אך  ˙ÓÁÓ)את וסיפר הח"ח עלה שכן מכיוון ולדבר, פיו לפתוח

שלא די שלא היהודי הרוויח שע"י 'שוחד' של העצום בכוחו מזה, ולמד המעשה,

לנו  שנראה פעמים אנו אף עצומה. לעשירות  שזכה אלא  הגבולות, גניבת  על הרגוהו

חשובים  ואינם לחלוחית  כל מבלי יבשים מכל, ריקים מצוותינו כי ייאוש ברוב 

שתגדל  עד ממצוותיו אחת  וינפח יגדיל מלאך שיבוא פעמים באמת אבל מאומה,

כך, כל הגדלת  מצווה איזו המלאך את האדם וכשישאל יחדיו... עבירותיו כל מעל
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של  שחרית  אלא ולא , לא הכיפורים, יום של שחרית  שמא שחרית, תפילת  יענהו

החול... מימי רגיל ה 'שוחד'יום ומהו שמיא , כלפי כביכול  שיחד  זה איש  כי ומדוע 

השמים מן עליו  מרחמין הבריות על  המרחם  כל  קנה – הבריות  על ברחמיו כי .

ערוך לאין ע"י עשירותו גדלה הגבולות  שומר את  ששיחד כאותו (ÈÈÚÂ'לעצמו

- È�È‡Â ‰"„ :ÁÎ ˙ÂÎ¯· ,˙Â„‚‡ È˘Â„ÈÁ ‡"˘¯‰Ó·שהיא בדברים לפייסו יכולין  הזה בעולם 

הצדקה) שהוא בממון ולשחדו .התפילה,

הקרובה יז. שבשבת וסיפר זי"ע  משינאווא  הרה"ק  לפני שהגיע ב'חתן' הווה עובדא

יכול  ואינו הואיל בנפשו, עצות להשית  יכול ואינו שלו, לתורה' 'עליה תתקיים

הבושות בגין עליו מרה ונפשו וההפטרה, התורה ברכות  תיבות  את  כראוי להגות

מאומה  ידאג שלא  ה'שינאווער' לו אמר וממחותנו, מהמתפללים חלקו מנת  שיהיו

'חתן  בו שדר בכפר לשבות הרה"ק הגיע זו בשבת  בשלום, מקומו על יבוא  והכל

הרה"ק שימש דשבתא  בצפרא  בתוכם, לשכון בא' 'צדיק  כי העיר כל ותיהום דנן',

לתורה  לעלות החתן של שעתו ומשהגיעה כמנהגו, קורא ' כ'בעל בעצמו משינאווא

להתלהב הרה"ק החל נכונה, שאינה ובהגייה שבור בקול הברכות  את  לברך  החל ואך 

ביד  היה שלא עד גדול רעש בקול הבימה על דופק  והחל אוי.... אוי אוי אוי בזעקו

החתן  שבירך בשעה התלהבות  אותה חזרה כך  החתן, של קולו את לשמוע  הקהל

הברכות , שאר אש ,את בלבת  בוער  הרבי את  בראותם מרעידים עמדו  הקהל  וכל 

מאותו ולבר  מעל , בשמים כעת להם משוטטות הקדושות כוונותיו  שהנה  וחשבו

יבוש לא למען הצדיק של  ממסירותו היא זו  שהתלהבות  אחד אף  ידע לא  חתן

בישראל  נער  יכלם .ולא 

התורה  קריאת  באמצע זי"ע, מסאטמאר הרה"ק של מדרשו בבית שהיה מעשה

והורה  תורה, הספר בבדיקת  ברעיוניו מתעמק  החל הרבי התורה', ב'ספר פסול מצאו

שאכן  אמר רבה וחקירה' 'דרישה לאחר ורק אלמוני, ושו"ת  פלוני ספר לפניו שיביאו

מקורביו  שאלוהו מעשה לאחר בו. לקרוא  אחר ספר להביא ליה עדיפא לכתחילה

ספר  להביא שהורה עד כך  כל הרבי האריך  מדוע  בספר, וברור גמור פסול היה הרי

כתב אשר שהסופר ראיתם לא  וכי – הרה"ק  ענה פסול, שהוא 'פסק ' לא ואף אחר,

פסול  שהספר ומכריז קם תיכף הייתי ואם המדרש, בבית נוכח היה הלז הספר את 

וכו', כ'חומרא' שייראה בדבר הארכתי כן על ונכלם, בוש היה הוא סופר מטעות 

ישראל. מבני מאחינו מאחד בושה חסכתי ובזה

חורפו  בימי מעשה, הוי דבדידיה מאי סיפר שליט"א דבליצקי שריה רבי הגה"צ

זי"ע, איש' ה'חזון הגה"ק של לביתו עלה כך  ולצורך נדר איזה להתיר צריך היה

החזון  מששמע  בתורה. עמו שפלפל יהודי עוד החזו"א של בביתו ישב  זמן באותו

והבא החוצה נא צא עתה אנו, שניים זה חכם ותלמיד אני הנה נענה, רצונו את איש
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חוצה  יצא  שריה רבי שלשה. של דין בבית  נדרך  את לך להתיר שנוכל בכדי נוסף יהודי

חכם היה שלא הלך  עמו אתוהכניס לברר איש החזון החל משנכנס תיכף וצדיק ...

וכדין  כדת  נדרים התרת ועשה התיישב  מכן לאחר הנדר, את להתיר לו שיש הפתח

משיצא לך'. מותר לך , מותר לך , 'מותר רם בקול ענו ושלושתם ודקדוקיה, פרטיה בכל

ושיח  שיג כל לו אין זה יהודי הנה ואמר, שריה לרבי איש החזון נענה אחד אותו

והבא שוב  לך  נדרים, 'התרת ' כל כאן אין לכן, עתה, שאמר מה כלל הבין ולא בהלכה

הבריות, בכבוד להזהר יש כמה נראה זו מעובדא  נדרך. את  לך ונתיר אוריין בר יהודי

המקובל  הסדר כל עם נדר' 'מתיר הוא כאילו עצמו לעשות עצמו הטריח שהחזו"א 

ממעשה  ללמוד לנו יש הרבה חלילה. יכלם לא זה שיהודי בכדי והכל זאת. להתרה

משפט. בחושן בפסקיו מאשר פחות לא  איש דהחזון זו בעובדא  להעמיק  לנו ויש זה,

זצ"ל יח. איידלשטיין יעקב רבי הגאון את  זצ"ל הלוי' 'שבט בעל הגאון שאל פעם

בשמים  מתקבלים ותפילותיכם ברכותיכם שכל כזה עליון ל'כח' זכיתם כיצד

שהם  לכם מנין ושאל עצמו את  לבטל ר"י ניסה  תחילה לטובה... פעולתם ופועלים

מידה' כנגד ב 'מידה זה כל שמא ואמר, נענה תירוציו נתקבלו משלא אבל פועלים...

עצומה, ב 'סבלנות ' מהם ויחיד יחיד לכל ומקשיב  שומע והנני אלי בא גדול קהל כי

בשמים  גם כן על קשבת, באוזן דבריו כל שנשמעו מבלי מביתי היוצא איש אין

ותפילותיו. בקשותיו את ונמלא  תומם עד דבריו כל את  בסבלנות  נשמע אומרים

ואילו יט . מופלגת , בעשירות  ונתעשר לגדולה עלה מהם שאחד אחים בשני מעשה

לפרקן, הגיעו העני האח של ובנותיו היום ויבוא  כל. חסר מרוד עני נשאר השני

אולי  מצוקתי, על לו אספר אחי, של לארמונו אלך  - לחשב  העני החל כל, אין ולרש

הסף' מ'שומרי ביקש אחיו לבית  בהגיעו עשה, וכך  ירחם, אולי ואביון עני יחוס

'העשיר' אך  הבית , אל הכניסוהו מיד 'בעה"ב'. של אחיו שהוא אחר שיכניסוהו

אנכי, אחיך  העני ויענהו אתה', 'מי ושאלו מכיר', ש'אינו כמי עצמו לעשות החליט

לו  אמר אנכי', ובשרך 'אחיך  – פנים בבושת ויענהו אתה, מי - בשלו העשיר אך 

לי  נראה כלל, אח לי ואין להורי, אנכי יחיד בן כי סח', אתה מה יודע  'איני העשיר

באדרעס נפש.(Â˙Î·˙)שטעית ובפחי פנים בבושת מלפניו העני ויצא  ,
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הזקן אביו את  כדרכו לבקר העשיר האח פנה אחדים ימים ÔÈÈ„Úכעבור Â�ÓÓ˘)

(ÁÎ˘ ‡Ï ויען אתה, מי - ושאלו בפליאה האב  בו הביט העשיר, - הבן כשנכנס מיד ,

בן  לי אין סח', אתה מה יודע  'איני האב  לו אמר בכורך', בנך ראובן 'אנכי העשיר

הבן  ידעתיך, ולא  מכירך  איני כי באדרעס, שטעית דבריך מתוכן נראה ראובן , הנקרא

את ידע  לא  האב של דעתו לשפיות משהו אירע  שמא  לחשוש שהחל - העשיר

בכורך, ראובן הוא ואני לך  בנים שני הלא אבי, אבי, – אביו אל מתחנן והחל נפשו,

שלו... על ועמד בו חזר לא האב  אביואך  הנני אני לו , ואמר האב  נענה  שבסוף עד

שמעון זה,(‰È�Ú)של דרך על לאו... ואם  אביך, כן גם אני הרי אחיו  הינך  אם 

אני  אף  הקב "ה  אומר לרעהו , להטיב  ומרבה  חסד גומל והוא  באחיו , המכיר  יהודי

בנים' על אב 'כרחם  עמך  ואתנהג  – È‚)אביך ‚˜ ÌÈÏ‰˙)...

לפרק שבהגיע  קדישא ', 'חברא מחברי הקודש מארץ אחד יהודי על מסופר עוד

כן  על כזאת , לעת  המרובות  ההצטרכויות  כדי ידו הספיקה לא  בבנו' מקדש 'האיש

עשיר  שהיה מקרוביו אחד דר היה שם שבקאנאדא , לטאראנטא פעמיו היהודי שם

ושאלו  – עורו את  הלה הפך בשרו שאר של ביתו פתח על דפק  משאך  מופלג.

מדבר, אתה 'קירבה' באיזה יודע ואיני מכירך , איני - כאומר משפחתו ולשם לשמו

אפילו  לכסות בכדי בהם היה שלא שחוקות פרוטות כמה אם כי מאומה לו נתן ולא

מה  נענה קימעא  - מעשה ועשה קם קמצנותו, גודל את היהודי כראות  הדרך, וצאות

בשרך, שאר שהנני מכיוון קדישא ', ה'חברא חברי על נמנה שאני לך  כידוע  לו, ואמר

הסימנים  פי על כי להודיעך הנה, לבוא  הדרך טרחת את  טרחתי ולזה עליך, אנכי ֵָחס

את העשיר כשמוע מועטים. ימים אם כי לחיות  לך נותרו לא - אצלינו המקובלים

ענה  למבוקשו, וישאלהו יפות , פנים בסבר שוב לקבלו וישב מאוד, עד נבהל דבריו

שמחת לצורכי שנזקק הגדול בסכום ונקב  כל, אין ולרש בנו את  להשיא שעומד לו

על  לו העניק עיניו לנוכח המוות את ראה באשר רב  כי בפחדו העשיר החתונה.

הסכום... מלא  את אתר

קרב . שקיצו אדם על להבחין שבידכם הדבר נכון האם העשיר, שאלו מכן לאחר

הנפטר  לבית אנו נקראים רבות  פעמים הנה בפקחותו, האורח – היהודי לו נענה

החולה  ישיב מאד קצר זמן תוך כי המובהקים הסימנים ואחד נשמה', 'יציאת בעת

הנה  בבואי עתה סובביו, את  להכיר מפסיק  החולה כאשר - ליוצרה נשמתו את 

סובביך את להכיר הפסקת אשר È�¯ÈÎÓ)וראיתי Í�È‡ Ú˙ÙÏ˘ È˙Â‡¯·) חולה כי הבנתי ,

חזרה  כי ראיתי שראו עתה אך  הנוראה, הבשורה את לך בישרתי כן על אתה, מסוכן

קרוביך את  להכיר וחזרת 'ההכרה' ‰‚ÔÂ)אליך ÌÂÎÒ ÈÏ ˙˙�Â È�˙¯Î‰ אני (·‡˘¯ מבין ,

ומתוקות . רבות שנים תחיה ועוד ממך , הסכנה שחלפה
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'åëå äùîå ïøäà àåä' é"ùøáå .'ïøäàå
êì øîåìãçàë ïéìå÷ùùäù÷äå .'

ãçàë ïéìå÷ù åéäù øîà êàéä ,÷"äìùä
ãåò í÷ àìå' äøåú äøîà ùøåôî éøä
åîöò ïäëä ïøäàì óàå ,'äùîë àéáð

ä"á÷ä øîà(æ áé øáãîá)äùî ïë àì'
.'åéä ïéìå÷ù' øîàé äëëéàå - 'éãáò

øàáîåäùî ïëà éë ,'øôåñ áúë'ä
,åéçà ïøäàî ìåãâ äéä åðéáø
ìåî ìà åãîòù äòù äúåàáù àìà
ìëìå ,äùîë úåéäì ïøäà äìòúð äòøô

åùôðá íéé÷ùë äëæ äæçîùå êàøå
Y åáìáåðîî øéòö äéä äùîù é"ôòà

.ììë åá àð÷úä àìå íéðùáóéñåä íâå
éðôì äôì åì úåéäì äùî íò êìäå
åì àåä éàðâù òãéù é"ôòà Y äòøô

äæ øáãòãåéå íúåà øéëî äòøô éøäù ,
ùåá àìå íéðùá åðîî ìåãâ àåä éë

,åðîîïë åîöòî áéø÷ä ïøäàù ïååéëîå
äùîë ìå÷ù úåéäì ïîæ åúåàá äìòúð
ìù åúåáéùç äìãâ ãàî éë .åðéáø
íãà ïéá åéòáèå åéúåãéî øáùîä
éåìéò øçà éåìéòá úåìòúäì ,åøéáçì.

áúëù"àøä(äàô úëñî ùéø)ìò
ìëåà íãàù íéøáã åìà' äðùîä
åì úîéé÷ ïø÷äå äæä íìåòá íäéúåøéô
íàå áà ãåáéë ïä åìàå àáä íìåòì
íãà ïéá íåìù úàáäå íéãñç úåìéîâå

àúìéîã àîòè øàáîå '...åøéáçìéë'
íäá äùòéù úåöîá øúåé õôç ä"á÷ä
íãàä ïéáù úåöîáî úåéøáä ïåöø íâ

'åðå÷ìúà ä"á÷ä áéùçîù éøäå ,
åøáçì íãà ïéáù úååöîä úééùò
ïø÷ä ïëìå .íå÷îì íãà ïéá ìù úååöîî
íäéúåøéôî ìëåàå àáä íìåòì úîéé÷

.äæä íìåòá

äðäåêééù ,åúìåæì äáèäã äæ ïéðò
éøáãá æîøðë ,í"éááåùä éîéì

ì"æç(.àì úéðòú)éâåøä åðúðù íåé åúåà
áåèä äðáéá åð÷ú äøåá÷ì øúéá
'øúéá' úáéúáù úåéúåàäå ,áéèîäå
,'úéøá' úáéúá ïë íâ áúëäì úåðúéð

äæìå- áéèéîäå áåèä åð÷úïå÷éúäù
äéäéù é"ò äùòð 'øúéá éâåøäì'áåè

áéèîåíãåáëá úåøéäæá íà ,éðéøçàìëëëë,

ל"ע .כ. דעה חסר והיה בדעת  שלם היה שלא  אחד יהודי דר היה טבריא  בעיה"ק

יומא שניים. או אחד איש אם כי החזיק  ולא  ביותר קטן היה טהרה המקווה והנה

אנשים  שם שהו הטבילה לבית  זי"ע  סלאנים מוט'ל רבי הרה"ק שפנה בשעה חד

האנשים  בין ומחכה עומד מוטל רבי את  בראותו שם. נכח יהודי אותו ואף הרבה

המקווה  מן הרה"ק  שיצא לאחר שבינותינו. קדוש לרבי מקום פנו ואמר, להם קרא 

עוד  ולא בנפשו, בריא אינו זה יהודי הנה וראו, נא  הביטו להם, ואמר לסובביו פנה

הכבוד  ממעט מאד נהניתי ואעפי"כ וכלל. כלל מכובד ובאופן במקום עמד שלא אלא 
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ãçà ìë åôåâá åà åðåîîá äáèäá íà
..úâùî åãéù éôë

ע"י התיקון  ענין  – תהילות  יושב
תהלים  אמירת

ïå÷éúíéðåîã÷á àáåä àøåðå àìôð
úøéîàá úåáøäì - åììä íéîéì

íé÷éãö åøîàù åîëå ,'íéìéäú'éøáã' ïééò)

(úåîù úùøô ùéø 'ìà÷æçé÷åñôá æîøì

í"éááåùä úåéùøô ùàøáù(úåîù),
éôåñù 'íéàáä ìàøùé éðá úåîù äìàå'
úåøåäì ,'íéìäú' úáéúì íéìåò úåáéú
åìà íéîéá íéìéäú úøéîà ìò
Y íéøöî úåìâî íãà ìöðé íúìåâñáù
åðééäå .åéúå÷åöîå 'åéøöéî'á ãçå ãç ìë
øäèì íåöòå áø çë íäá æåðâå ïåîèù
ùéçäìå ,íâôå âéñ ìëî åðéúåùôð úà

èøôìå ììëì äáø äòåùéàëàëàëàë.

הנשמעים  עידוד מדברי ליהנות – בבריאתו הקב "ה טבע  כן כי נלמד מכאן שהנחילני,

מאד. עד גדול ומחזק  המעודד של ושכרו שיהיה. ממי יהיה באזניו

רעהו, על לאיש ענין אלא  זה אין ישראל' של בכבודן 'להזהר שנצטווינו אף והנה,

אחרים ...אבל שיכבדוהו – להיזהר  האדם 'נצטווה ' לא עצמו כבוד שעל לומר אי"צ

בפרשתן  מצינו וכן מישראל... ואיש איש כל בפני נכנע  ויהא עצמו יכוף אדרבה אלא 

(·Ï-‡Ï Ë) והחיטה גבעול. והפשתה אביב השעורה כי נוכתה, והשעורה 'והפשתה

ועומדת ביכרה כבר - אביב 'השעורה וברש"י, הנה' אפילות כי נוכו לא  והכוסמת

כבר גדלה הפשתה וכן ונפלו, ונשתברו בגבעוליהבקשיה לעמוד  אפילותוהוקשה כי .

מאוחרות  - קשההנה בפני לעמוד  ויכולות רכות היו  אדם ועדיין כי שביארו יש .'

חברו  בפני עצמו  לכוף  יכול ואינו שלו , על העומד ‰ˆÍ¯Â)הקשה  ˙Ú· ¯˙ÂÂÏ) הרי ,

כל, פני כקנה רך שהוא  מי אבל בחייו. טובה ומאבד הרבה לוקה נשברהוא אינו

עליו הבאות  בגמראמהתלאות  אמרו ובפירוש שהוא . מצב בכל לעמוד ויכול ,

(.·ˆ ÔÈ¯„‰�Ò),ופירש"י וקיים, קביל הוי לעולם אלעזר רבי ותחיהאמר עניו .הוי

אמר  וכבר חלילה, בחבירו מלפגוע  אלו בימים בפרט זהירות  בתוספת  האדם ויזהר

ל'חטא כתיקון ניתנו השובבי"ם שימי אומר העולם הנה כי זי"ע  מווארקי הרה"ק 

נודע', שלא  ה'חטא את  לתקן דבאו אומר, אני אך וכדו'הנודע ', בחברו  שפגע  והיינו 

כאן, נעשתה ממש ורציחה  דם, כאן ושפך הנפש את  כאן שהרג מרגיש  ואינו

משכבו על התהפך  לילות וכמה  מחמתו, הנפגע הזיל דמעות  כמה יודע ' 'ואינו 

הפגיעה ... מצער 

רז"לכא. ‡)אמרו ÌÈÏÈ‰˙ ˘¯„Ó)אמירת נחשב שיהא  הקב "ה מלפני דוד שביקש

שהרי  לנגעים, תהילים בין הדמיון שביארו יש ואהלות. בנגעים העסק כמו תהילים

כהן' ביד והטהרה ש'הטומאה מצינו ואהלות' ‡)ב'נגעים ‚ ÌÈÚ‚�) אינו הכהן ואם ,
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ואומר  טמא  זה נגע - לו ואומר חכם תלמיד ישראל עליו עומד נגעים בדיני בקי

טהור  אמור הישראל לו אומר הנגע  טהור אם להיפך וכן האיש, ונטמא  'טמא' הכהן

והרי, האיש. ונטהר כדבריו אומר ועומדיםוהוא תלויים  וטהרתן הנגעים  שטומאת 

סח מהו  יודע אינו אם  אף  הכהן של פיו ' זהב 'מאמר דרך  על אמירת, של  כוחם 

הריתהילים בשפתיו, שמוציא  מה מבין אינו אם ופועלים דבריו שאף פירות  עושים

מרומים. בשמי ונצורות גדולות

קדמות' ב 'מדבר החיד"א  ˙‰ÌÈÏ)כתב Y '˙ ˙Î¯ÚÓ) יהיו' התפלל המלך דוד וז"ל:

גורי  וכתבו ואהלות . בנגעים כעוסק חשוב  יהא  תהלים שהקורא פי' אמרי לרצון

שזו  ואפשר אדם. של לעוונותיו תקון הוא טהרות  בסדר העוסק כי זצ"ל האר"י

בזה  יהיה וממילא ואהלות, כנגעים חשוב יהיה תהלים דהקורא דהע "ה כוונת הייתה

התורה על בפירושו אפרים לרבינו וראיתי לפגמיו... ‰·¯Î‰)תקון ˙‡ÊÂ 'Ù È"Î)שכתב

' כולהוז"ל, התורה  כל קיים  כאלו  יום בכל תהלים האומר  ישאכל לרגלך תוכו וזהו ,

‚)מדברותיך  ‚Ï ÌÈ¯·„)כתב ועוד עכ"ל. משה ' לנו ציוה תורה ליה וסמיך תלים, ר"ת

אפרים ÈÂ‚˘)רבנו 'Ù)במצרים כבודי כל È‚)את  ‰Ó ˙È˘‡¯·)לרמז תלים, שכל ס"ת 

הכבוד כסא תחת  להיות  זוכה יום כל תהלים  עכ"ל.האומר ,'

ובפרט  בתהלים, להרבות  - עצמו ולתקן להיטהר הרוצה לכל הראוי מן כן על

המזרז  וכל אלו, בימים תהילים לאמירת  מניינים הארץ כל בקרב  ורבו דרא שאכשר

טובה. לרוב יזכה עצמו

מכונה  והיה הארץ , בקרב ישועות  כפועל ידוע  היה זי"ע  מגאסטינין הרה"ק 

שפנה  מי לכל אומר היה ואף תהילים, באמירת תדיר הרבה באשר רבי', ה'תהילים

כך, על ומשנשאל ופלוני, פלוני קאפיטל שיאמרו ורחמים ישועה בבקשת  לפתחו

מסדר  ע"ה המלך דוד היה שאם זי"ע', מקאצק  הקדוש ורבי ממורי 'שמעתי אמר

הסדר לפי התהילים ספר ÂÈÈÁ)את ¯„Ò ÈÙÏ ˘Â¯ÈÙ) אפילו תהילים באמירת יכולים היו

מגאסטינין, הרה"ק וסיים מתים, שדוד להחיות  לאחר שעתה מדבריו, לדייק  שיש

חייו תהלוכות  סדר לפי שלא  ה'תהלים' את סידר ‡Ó¯המלך '‚ ˜¯Ù˘ Ô�ÈÊÁ„ ‡‰Î)

‰·¯‰ Ì„˜˘ ,'‰¯ÚÓ· ÏÂ‡˘ È�ÙÓ ÂÁ¯··' ¯Ó‡ Ë� ˜¯Ù ÂÏÈ‡Â ,'Â�· ÌÂÏ˘·‡ È�ÙÓ ÂÁ¯··' „Â„

(ÌÂÏ˘·‡Ó Â˙ÁÈ¯·Ï ÌÈ�˘אך תהילים, אמירת  ידי על מתים להחיות  בכוחנו אין אז ,

אמירת ידי על לפעול יכולים - בכלל עד ולא  המתים תחיית  עד - הישועות  כל את 

תהילים. פרקי

כגברא ידוע היה עיה"ק  ירושלים של רבה זי"ע זאנענפעלד חיים יוסף רבי הגה"ק 

בעיר  ההלכה להורות מדין על שישב  מה הן נשא  כתיפיו ועל סייעיה, דמאריה

בענייניו  ירושלים מאנשי אחד לכל ולייעץ  לעזור העם, במשא נשא  וגם הקודש,

אשר  שבכל היאך בחוש וראו לאחיו, איש בין השלום משכין היה ואף הפרטיים.
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להיות זכה במה מקורביו שאלוהו פעם שורה. הברכה היתה בו מעורב היה הגרי"ח

התהילים  ספר את  מסיים שהוא  מפני לכך שזכה והשיב, סייעיה', דמאריה 'גברא

וידועים  העשרים, שנת לאחר נישא שהוא  אחר כן נוהג והוא ויום. יום בכל כולו

ימיו כל להישמר שעליו כ' בן שהיה לאחר הנישא על חז"ל ËÎ:)דברי ÔÈ˘Â„È˜ ‰‡¯),

מסיים כן על תהילים, אמירת כמו אדם  של נפשו  את המטהר  דבר  שאין וכיון

התהילים ספר  כל יום  בכל  .אני

בתשובותיו זי"ע  ביהודה' ה'נודע הגה"ק  כתב  Ï‰)כן Á"Â‡ ˜"Â„‰Ó)חוטא לאיזה ,

בלב– להלהיב  גדול דבר שזה ע"ה המלך  דוד של  ותשבחות  בשירות  מאד  ידבק

ב "ה הבורא אהבת שהיה האדם זי"ע קלוגער שלמה רבי הגה"ק  על מספרים כיו"ב  .

ויום. יום בכל התהילים ספר את מסיים

המלך' ב 'עמק כתב  ÔÈÏÂÁ)וכבר 'ÒÓ ‰"Ï˘· ‡·Â‰ ,Â"Ë Û„ ˙Â·Â˘˙ È�Â˜È˙ ¯Ú˘),

הסמוך אחד שבכפר קרא... אביגדור הר"ר מורינו שחיבר בספר כתוב מצאתי

ונפטר  זקן והיה המקרא, פשוטי אם כי יודע  היה שלא פשוט איש היה לערפורט

שהיה  וחסיד מופלג אחד לחכם בחלום בא לפטירתו יום שלושים ותוך טובה, בשיבה

שקברנוהו  זה אתה לא וכי הרב  שאלו קטן, ספר עמו נשא זרועותיו ובין בעיר, שם

'ספר  לו אמר לך , אשר הזה הספר מהו הרב  שאלו הוא , אני כן לו, אמר פלוני, ביום

נפשם  שימלטו בו, דר שהייתי הישוב בני כל את  שתזהיר להזהירך ובאתי תהלים',

תהלים  ספר כל את וגמרתי חי שהייתי זמן כל כי הרעה, עליהם כלתה כי משם,

יום ˘·ÚÂ)בכל ÏÎ ‰"Ï˘· 'È‚‰) מי אין ומעתה שלווה, האריכו זה בזכות  שנים, כמה ,

הנוראים  הדברים את  להם ומסר הקהילה בני לכל הרב קרא  למחרת  עליהם. שיגן

שנשארו  ואלו נפשם, את הצילו מהעיר נסו אשר אלו כל ואכן הלילה, בחזיון שראה

שהצילו  התהילים מזמורי של כוחם מכאן חזינן רח"ל. ה' יד בהם פגעה בבתיהם

וחרץ . מכליון העיר כל את

ספר  כל את שבוע בכל מסיים היה ז"ל, הקדוש מורי אבי ששמע ההוא ומהיום

וכמהתהלים... פורענות מיני כל  דוחה הוא  תהלים  בספר בו  ודש רגיל  שהוא מי כי

כל  ועליהם עליו ומגלגל  דורו, בני  כל  ומעל  משפחתו, ומעל  מעליו  רעים , פגעים 

הנ"ל  בספר  מצאתי ע"כ הרבים , ומזכה הזוכה אשרי והצלחות, ברכות  שפע  מיני

קרא  אביגדור ‰ÍÏÓ')דר' ˜ÓÚ' Ï"ÎÚ) בימים ק "ו אמורים, הדברים השנה בכל ואם .

אלו. קדושים

זצ"ל רוט אליהו ר' ‰È‰')(‰הגה"צ „ÈÒÁ ˘È‡' ÂÈ˙Â„ÏÂ˙ ¯ÙÒ· ‡·Âאת ביאר

רצון' ב'יהי בעצמובקשתינו השלום  עליו המלך  דוד  אמרם למלךכאילו במשל

זמן  כעבור חשובה, שליחות אחר למלאות  רחוקה למדינה הנאמן עבדו את  ששלח

עוז  מכתב לבו בדם וכתב  ישב  עשה, מה למלך, עזים געגועים בקרבו בוערים החלו



וארא  - הפרשה æëבאר

àìô'ä'õòåé(íéìäú êøò)ìãåâá êéøàî
úøéîà éãé ìò äùòðù ïå÷éúä
úçà íéìéäú íééñìù áúëå ,íéìéäú
äøåú ìåèéá íåùî êëá ïéà òåáùááëáëáëáë,

äìá÷ ùéå' - 'õòåé àìô'ä óéñåîå
åì ùéù éîù ,íéùåã÷ä íù éùðàî
àåäù åà øòö åà äòùä ÷çåã äæéà
,úåøäðá åà íéá øáåò åà êøãá êìäî
éìá íåé ìëá íéìéäúä ìë àø÷é

äàøéå äòðëäå äðååëá ,÷ñôä
äñåðîå ÷åãá äæå ,úåàìôðáúë êëå .'
ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä(äëåðç úàæì)

ìëî úàöì øùôà íéìéäú úøéîàá'
ìëîå ,íééåðéùä ìëîå ,íéúåèùä

'íãàì åì ùéù íéøöîä.

àö÷"äøä ìù åùã÷ éøáãî ãîìå
ò"éæ êìîéìà éáø éáøäéèå÷éì)

המלך ... כבוד אל געגועים מלא  ולבי במרחקים יושב  אנכי הגדול המלך  כבוד – חביון

להיות אני רוצה בשרי, לך  כמה נפשי לך  צמאה המלך... מאדוני לרגע  שכחתי לא

תהילתך פי ימלא ארפנה... ולא  באהבתו אחזתי אייחל... תמיד ואני למלך ... קרוב 

ממך ... אלא באה אינה חיותי כל ונישא , רם מלך  הוא  אתה כי תפארתך ... היום כל

פעלך ... בכל הגיתי מקדם ימים זכרתי חייתני... בם כי פיקודך אשכח לא לעולם

המלכות . לבית המכתב את  ושלח

כעבור  המכתב. את  לקרוא המלך  והנאת שמחת את הכתב  על לתאר אפשר אי

העבד  של געגועיו ודעת  טעם בטוב  שוב מבואר בו המלך, אל נוסף מכתב  הגיע  זמן

מאה  העבד כתב כך ביותר. גברה המלך  והנאת  המלך , לקרבת ותשוקתו הנאמן

האלה  הדברים אחר הודו, ירום למלך  עזים וגעגועים אהבה מלאים מכתבים וחמישים

מלבוא . פסקו והמכתבים העבד, נפטר

עשה  מה כך. על לבו אל התעצב  המכתבים באלו לשמוח נהנה שכבר המלך

המכתבים  וחמישים מאה מתוך  לפניו יקרא  וזמן עת שבכל מעבדיו לאחד צוה המלך,

לא שהקוראם אעפ"י – גדותיה על המלך שמחת ותעל השנים, במשך  אליו שהגיעו

שכתבם  המכתבים למשמע נח"ר לפניו מעלה קריאתם הייתה מ"מ שכתבם, זה היה

לב . בכל אליו הנאמן עבדו

שיגרמו  – דוד שאמרם כמו שלנו התהילים אמירת  שתהא מבקשים אנו וזאת 

בזוה"ק  כדאיתא המלך , דוד שגרם נייחא  כאותה נייחא ˜Ê.)לפניו ·"Á)בדיחא 'דוד

הוה'. דמלכא

תורה,כב. בכלל הם התהילים אף שהרי כפשוטו, תורה לביטול כוונתו אין בודאי

ביטול  אפילו בכך  שאין לחדש בא אלא  תורה, לביטול שייחשב  תיתי ומהיכי

באיכות . תורה



çë וארא - הפרשה באר

(åøéù ä"ã äðùåùìåãâ âåøè÷ ùé íéúéòìù
ìåëé åðéà ÷éãöä åìéôàù íãàä ìò
æàå' ,åúìôúá âåøè÷ä ó÷åú úà ìèáì
ìåãâä íìåòá àøáâ éàä úà øù÷ì êéøö

...'äìäú' àø÷ðäìåãâ øåà ùé íùù
íéîçø àåäå íù âøè÷ì ïéãá çë ïéàå
íéàø÷ð êëìå ,ìëä ÷úîð íùå íéøåîâ
ïéìåëéù 'íéìäú' åðëìî ãåã éøéù

ìëä íãé ìò ìåòôì(äìäú àø÷ðù íìåòá)

òø òâô ïéàå ïèù ïéàåøáãå .ì"ëò ,
.øúåîì êà íééúôù

טוב ושפע  הטהרה  – בתורתך חלקנו ותן
התורה עסק  ע"י

ïúùøôá(è å)äùî ìà åòîù àìå'
,'äù÷ äãåáòîå çåø øöå÷î

øåîàä øàáì '÷ä 'íééçä øåà'ä øàáîå
àì äøåú éðá åéä àìù ãöì éë éìåà
äøåúä éë çåø øöå÷ àø÷é äæìå ,åòîù

íãà ìù åáì úáçøîì"ëò ,âëâëâëâëåðééäå .
íãà ìù åáéì úáùééî äøåúäùãëãëãëãë,

åéìò äôéòøîå ,äâàã ìë åðîî ú÷ìñîå
íà óàå .äøö ìëá ãåîòì äéçú éììè
íòè ùéâøî åðéàå åéìò äù÷ åãåîìú
àìà åéãé åôøúé àì ,äøåúä úåáéøò
åá øøåòúéù åôåñå äøåúá ÷åñòì ÷æçúé

úåáäìúääå ÷ùçääëäëäëäë.

àúéààøîâá(.èé æ"ò)÷ñåòä ìë'
.'åéöôç åì äùåò ä"á÷ä ,äøåúá
'äøåúá ÷ñåò'ä éë ,øàáî à"ùøäîáå
úåìãúùä àìì óà åéðéðò ìëá çéìöé

זי"ע,כג. חיים' ה'דברי הרה"ק חותנו בבית  התארח מהורנסטייפל שהרה"ק  מסופר

ושפכה  חיים הדברי של בתו נעמדה רוסיא, שבמדינת לביתו לשוב עמד כאשר

קשה  שהיא אמרה דבריה ובתוך הרשעה, המלכות אודות הק' אביה בפני ליבה מר

לא עדיין במצרים שהרי כן, תאמרי אל חיים, הדברי אביה לה נענה ממצרים. יותר

שבכוחה  התורה את  בידנו יש אנו אולם נפש, המשיבת התורה את  ישראל לבני היה

מעמד. נחזיק

להכריע,כד. יכול ואינו לעשות  מה כדת  שמסתפק למי מייעץ היה איש החזון ואכן

ולהכריע בדעתו לגמור ויוכל עליו דעתו תתיישב זה ידי ועל גמרא  דף שילמד

הספק . צדדי

עצם כה. היא  תורה ללמוד שסגולה זי"ע, ישראל' ה'בית  הרה"ק  אומר שהיה וכפי

הלומד  הקב "ה לפני חביב  ביותר כי נאמנה וידע בתורה... ועסקו האדם ישיבת 

יושב היה העני ואביון, עני ואחד עשיר אחד אחים, בשני מעשה הדחק . מתוך תורה

שבוע מדי למחייתו זלוטי שמונה לו משגר היה העשיר ואחיו תורה של באוהלה

זאת תמורת  לימודך  בשכר עמך להתחלק  ברצוני לאחיו העשיר אמר לימים בשבוע.

הגה"ק רבו עם כך  על להתייעץ  שברצונו העני השיב  לפרנסתך . מעות לך מעלה שאני



וארא  - הפרשה èëבאר

øáãá úåöøìå õåôçì åì éâñå ,ììë
ä"á÷äå Y íéåñî'åéöôç' åì äùåò.

àúéàéáö éìúôð éáø ÷"äøäî
ò"éæ õéùôàøî,àá ùãå÷ òøæ)

(àø÷éå,ïä äðùá 'úåôå÷ú òáøà' äðä éë
íìåò àøáð ïäî úåãåñéä 'ã ãâðë íäå
äðäå .øôò íéî ,çåø ,ùà - äééùòä
ãâð àéä ,íéàöîð åðà äáù úáè úôå÷ú
úøáâúî åæ äôå÷úá ,ïë ìò .ùàä ãåñé
ìù åáìá úøòåáå ,øöéä úååàú íãàá
åúìéôîå èòîëù ãò äìëåà ùàë íãà
åðúð ïë ìò ,ì"çø ïååò éøáãìå ùå÷é çôì
éîé' Y íéîùä ïî 'äðúî' åðì

íäá íçìéäì áø íçåë øùà 'í"éááåùä
éúìáì åðéðôî åçéãäì ,òøä øöéä ãâð

.äìéìç åðááì úéñäì áåùé

äëëéàå÷åñòðù éãé ìò ,åì ìëåð
äøåúä ãåîéìá åìà íéîéá

äáåøî äãîúäá äùåã÷äåëåëåëåëäçåë éë .
äãéá ùé ,íéîéä åìàá ãåçééá ,äøåú ìù
êàìîä ìà øîåìå ïèùä éãé úà ÷úùì
'ùãå÷ òøæ'ä áúëù åîëå .óøä úéçùîä

øçà íå÷îá äáçøäá åîöòáúùøô)

(íéèù éöò ïåøà åùòå ä"ã äîåøú' .ì"æåø÷éòå
,ì"æç åøîàù åîë ,äøåúä àåä äáåùú
ãåîìé ,ãçà óã ãåîìì ìéâø äéä íà

העני  לימוד על שכר העשיר מקבל ודאי שהנה הגר"ח, ויען מוואלאז'ין, חיים רבי

כך על שכר המקבלים הנשים מאותם חלקו גרע  לא  שהרי ביניהם, יתנו לא  אם אף

בשכר  אך וכו', קזכי במאי נשי בגמ' שאמרו וכפי ללמוד, לבעליהם שמסייעים

כך, על יתנה אם יועיל ולא  שייכות, שום לו אין הדחק מתוך תורה לעמלי המיוחד

הדחק . מתוך אינו מ"מ שהרי

וכתיב כו. שבט, חודש של בפתחו אנו עומדים ‚-‰)הנה  ‡ ÌÈ¯·„) בארבעים 'ויהי

חודש שנה עשר התורה (˘·Ë)בעשתי את באר משה הואיל לחודש... באחד

צדיקים ואמרו לאמר', לימים (Ì‰È˙Â¯Â„Ï)הזאת  ניתנה עולם לדורות  רבה שהשפעה

כי  והלאה, שבט מר"ח התורה בהתמדת בהתחדשות  חדשה, ביגיעה להתחיל אלו,

'בהירות' השמים מן זה ביום יבוא ושנה שנה  שבכל השפיע משה של ב'ביאורו'

מישראל. אחד לכל בתורה

וכל  החכמה, מעיינות  כל נפתחים זה דביום אומר היה זי"ע הרי"ם' ה'חידושי

על  יומא , מהאי נמשך  השנה כל במשך לחדש עתיד וותיק  שתלמיד חידוש דבר

ומשמיה  בתורה. בהתחזקות  והלאה היום מזה בלבו נפשו את  לעורר אחד כל על כן,

זי"ע  נזר' ה'אבני ‰¯Ì"È)דהרה"ק 'ÈÁ Ì˘· ‡"È)חילוק להרגיש בידו שיש מתאמרא ,

לאחר  תיכף שהתחדשו אלו לבין שבט, לר"ח מקודם שהתחדשו תורה דברי בין

שבט. ר"ח



ì וארא - הפרשה באר

äøåúä àåä úåãéñç ø÷éòå .ïéôã éðù
äãîúäá äùåã÷äåäæéà - ì"æ åøîà éë .

éë - ùåøéôä ,åðå÷ íò ãñçúîä ãéñç
,ãç àåä êéøá àùãå÷å àúééøåà

úøåú' úàø÷ð ÷"äåúäåãñç'éìùî)

(åë àì' ä"áå÷å ,ãñç'íåéä ìë ì÷íéìäú)

(âé áð,úåéäì ë"â äúà äöøú íàå
÷áãúù ,êðå÷ íò ãñçúú ,ãéñç
ë"â àø÷úå ãñç íäù åúøåúå ä"áå÷á

ãéñç.ì"ëò ,

äëåäéìà éáã àðúá àúéà(ç"éô àáø)

'ìù äçåë äìåãâ äîë äàøå àá
ìàøùé éòùåô úà úøäèîù ,äøåúä
äãåáòî åìéôà ,äáåùú ïéùåòù ïîæá

íãéáù äøæøîàðù ,(äë åì ìà÷æçé)

íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå'
,'åâå íëéìåìéâ ìëîå íëéúåàîåè ìëî

øîàðù ,äøåú àìà íéî ïéàå(à äð äéòùé)

'íéîì åëì àîö ìë éåä'äøäè ïéàå
äøåú éøáã àìà.'

÷"äøäò"éæ àæìòáî ã"éøäîåðéæàä 'øô)

(íéøéòùë ä"ãäðäù ,øîåà äéä
'îâá åðéöî(.åô àîåé)é÷åìéç äòáøà

í"áîøá øàåáîå ,äøôë'ìä ùéø 'ééò)

(äáåùú,äæä ïîæá àìà åðéà äæ ìëù

åøôëúð íéé÷ äéä ÷"îäéáù ïîæá ìáà
íåéá 'çìúùîä øéòù'á íé÷åìéçä 'ã ìë
'éøôñ'ä éøáã øàáî äæ éôìå .íéøåôéëä

÷åñôá(á áì íéøáã)àùã éìò íéøéòùë
,ô"ëäåé éøéòùë úøôëî äøåúäù Y
'øéòù'ë øôëî äøåúä ÷ñòù åðééäå
úåðåò ìò åìéôà - ô"ëäåé ìù
åðéúåéç íééçá åðãåòá ,øúåéá íéøåîçä.

àéðúä ìòá ÷"äøäåúøâéà 'ééò)

(é è äáåùúääøåúä ÷ñò éãé ìòù áúë
ìò øôëì - 'äàìéò äáåùú' âéùäì ïúéð
ìéòåî ïéàù íäéìò øîàðù íéøáã

.äáåùú íäéìò

÷"äâäáúë ò"éæ 'øòìòôééèñ'äàðééø÷)

(æé áúëî à"ç ,àúøâéàããçàì
íö äúàù ...éúìäáð' åîöò óâñî äéäù

...íéúéðòúáéáç ãåîéì ìù úçà äòùå
úåéðòú óìàî øúåé ä"á÷ä ìöà'æëæëæëæë.

àäéåá ïéîàäì äëæðù äéî÷ àåòø
è÷ùúå ååìùú æ"éòå ,åúâäðäáå
,úåîìåòä ìëá áø òôù òôùåéå ,åðùôð
íéå÷é åðá ,äøåúä øåàá åðîöò øéàäì
íéé÷é ä"á÷äå 'í"éááåù íéðá åáåù'
.à"áá ìàåâ ïåéöì àáå ,éúî ãò 'ä äáåù

עוונות,כז. כפרת  לשם עצמו לסגף שרוצה מי שם, עוד דברוכתב על ב 'חזרה' ילמד 

שמים לשם  זה לימוד והוי חשק, לו אין זה דללימוד – היטב יודע  הוא  שכבר

סיגוף ... כן גם  והוה ממש 
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