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êéìò àáéù äî ìë àìà ,úåãéúòä øçà
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זי"עא. מקאצק הרה"ק  נתן לשבח ˘ÌÈËÙÂ)טעם '¯Ù ת'(˘˘"˜ האות נכתבה מדוע 

' לרמז,תבתיבת  רבתי, תי"ו להיכנס מים' הרוצה לכל  מקום בתוכה יש בכלל כי

יחסיון כנפיה ובצל Â"È˙‰Ó)התמימים ¯˙ÂÈ 'ÏÂ„‚' ÂÓˆÚ ˜ÈÊÁÓ˘ Y ‰ÂÂ‡‚ ÏÚ·Ó „·Ï) די ולא ,

דמהימנותא, צילא  תחת  גידיו ושס"ה אבריו רמ"ח בכל יכנס אלא  בעלמא  בהבטה

שמו. יתברך  הבורא מעם פרטית בהשגחה שהוא עמו המתרחש בכל להאמין

וז"ל, הטורים', ה'בעל בה רמז גדולהעוד כאילו תי"ו בתמימות תלך שאם –

‰˙Â¯‰)קיימת  תי"ו.(‡˙ עד מאל"ף

חשבונות לחשוב מבלי ובבטח  בתום  הבורא  רצון אחר  להלך  התמימות ובכלל

ואף מעמו, הבורא  רצון כפי – וכך  כך אעשה  אם בגורלי יעלה  וכיצד  מה – רבים

הוא. כן כי יאמין בדבר ריווח היה  כי לבסוף יגלה  לא שסיפר אם  המעשה דבר ידוע 

כלל  אבל במסחר עסק שלפרנסתו מעם מורם חסיד' 'איש על זי"ע מרוז'ין הרה"ק 

התפילה  לו ארכו שפעמים אף על – התפילה קודם במסחר לעסוק שלא לו היה גדול

סחורה של גדולה כמות עם הסוחר 'נתקע ' אחת  פעם רב. זמן (ÂÂ¯Ù‰והכנותיה

(ÌÈÏÈÚÓÏ ממנו לקנות השר של שליחו ובא הקב"ה שעזרו עד למוכרה הצליח שלא

התפילה, לפני בהכנותיו אז עמד שהסוחר אלא  השר... חיל עבור הסחורה כל את 

על  התפילה, לפני עדיין שהוא  תירוצו את  יבין ולא ישיג לא  שהגוי שהבין ומכיוון

יעזבהו  שהגוי קיווה וכך  – וכמה כמה פי הסחורה מחיר את להעלות החליט כן

רואה  הנני הגוי לו שאמר עד הועיל... לא ושוב העלה ושוב הועיל, ללא  אך  לנפשו

כי  אתם שותקים וודאי מרוז'ין, הרה"ק  וסיים לאנחות... ועזבו למכור רוצה שאינך

האמת נפשו, מסירות מתוך לו היה רווח מה בסופו, עלה מה לשמוע  נפשכם חשקה

ורצון  עסק כל היה לא ליהודי ואם נפשו, מסירות  – המעשה עיקר זהו כי אגיד,

בסופו, עלה מה מעניין כן אתכם מדוע  בסופו, יעלה מה אותולדעת  של תמימותו

ומה ירוויח  מה  לדעת רצון מבלי ישראל בר  מכל  הנרצית  תמימות היא היא יהודי

בסופו .יהא 
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לו ושמורה הטמונה הטובה רוב לאדם יוודע שנים  שלאחר פעמים  בספר ואכן, ,

החדש' המשולש Ú)'חוט „ÂÓÚ)הגה"ק רשכבה"ג עם שאירע נורא  מעשה הובא

– מולדתו עיר את לעזוב  שונות סיבות  מחמת הוכרח שבנערותו זי"ע, סופר החתם

מאגענצא לעיר וגלה אחד (ı�ÈÈÓ)פרנקפורט, בבית  נתאכסן שם ימים, שנתיים למשך 

מקציני  גוי - היהודי לבית  'אורח' נוסף הימים באחד מחסורו, לכל שדאג היהודים

בכל  ולהתאכסן העיירות בין לנדוד החייל אנשי של דרכם היתה כך כי צרפת , צבא 

את מאד חיבב  הלז הקצין דתו... אחת ציוויים והמיפר נפשם תאווה אשר מקום

ודרש  מסוימות חכמות ממנו ללמוד שחייבו עד לנפשו עזבו ולא סופר משה ה'נער'

השהייה  של – זו סתומה' 'פרשה כל בגדיו... את הנער יכבס לכך  בתמורה כי

מבית לגלות הוכרח ומדוע  מה לשם – סופר לחתם לו נהירה הייתה לא  במאגענצא

קצין....אבי  לאותו משועבד להיות  אדלער, נתן רבי הגה"ק  רבו ומבית ו

הזמן  ובאותו ואוסטרי', אונגארין – דשם המלכויות  בין מלחמה פרצה שנים כעבור

לחייל  למוכרם ושלחו זיין כלי הכפרים מבני וקנו יהודים שני שהלכו נורא, מעשה אירע 

ה'חתם  אצל דינם לדון ובאו הסוחרים, בין סכסוך  ופרץ הימים ארכו לא פעסט, שבעיר

שנתחייב הנידון קיבל לא  לב לדאבון אך החייב. את וחייב הזכאי את  שזיכה סופר'

'פסקו'. את  הביא ולהוכחה הוא 'מרגל' סופר החתם כי למלכות ומסר באהבה, דינו את 

ההוא  ‰ËÙ˘Ó)בלילה È�ÙÏ˘) מקהלתו לברוח ורצה סופר החתם של שנתו נדדה

ולא יירא  שלא אותו ונחמו לזה, התרצו לא  העדה ראשי אבל מבטחים, למקום

נפשם  כי - נפשו עבור יערבו ובנפשם האפשר, כל יעשו הם כי פניו, יפלו ולא  יחת

ההוא בלילה סוד המתיקו רעה, כל לצדיק  יאונה שלא  לו והבטיחו בנפשו, קשורה

ומדברנא דעמי' רישא אשר הזאת צרה בעת לעשות מה כדת מזימות וחשבו

זהובים  אלפים עשרת  מן יותר באסיפת ל'דורון' עצמם והכינו בסכנה, עומד דאומתי'

מלחמה  בשעת  כי ולקטרוג, למסטין יהיו שלא  המקטרגים פי בהם יסתמו למען

ומפני  במרוצה, דנים והם ודרישות', 'חקירות  בשבע לחקור כך  כל מדקדקים אינם

והבעל  בעיגול, לשבת השופטים מנהג היה זמן באותו והנה הדינים. וימתיקו ייראו זה

סופר  החתם בא כאשר מהם... אחד כל ביד שלופה וחרב באמצע, לפניהם עומד דין

ופחד  אימה אחזו בידיהם שלופות כשחרבות  יושבים השופטים חבר את וראה

נקשן. לדא  דא ועצמותיו

האלף שר - היושבים ראש כי הגדול, הפלא את  נא  ראה השקיט (‰‚Ï‡¯Ú�Ú)אך 

להעלות אצלם המנהג כן כי מהם, יפחד ולא יירא  שלא לו, ואמר פחדו גודל את 

חרבו  את השיב  הוא  אף כנגדו, החרבות הונפו לא אבל – דין הבעל ראש על מורא

המקטרג  טענות  על כהוגן ענה בעצמו והוא מעט המשפט את איחר גם לנדנה,

והנישא . הרם בכבודו פגיעה שום בלי ונקי זכאי הוציאו ובעזה"י



ã אלול - שופטים - הפרשה באר

אבל המעשה, דברי שהייתהע "כ סתומה' 'פרשה  אותה למפרע  לו  נתבאר כאן

קרא ולכן מנוער ', כ'ידידו  הכירו השופטים ראש  זה  כי שנה , כשלושים לפני עמו 

לחירות ... הוציאו  לכן ורק ומהו , מיהו  לו והזכיר  'התכיריני'... ושאלו החדרה לו

ה'גאון' להיות  לימים שנהפך מי נשאר ה'מלחמה' אחר כי יסופר זה, בענין עוד

הימים  באחד והנה משפחתו, בני מכל יחיד מאש מוצל אוד זצ"ל נבנצל נפתלי רבי

ל'השתדל' כמה בעצמו ידע  ולא זו, בהצעה מאד חפץ  מצידו שהוא שידוך  לו הוצע

החזו"א לו ענה ספיקותיו, והציע  החזו"א  אל נכנס כן על לפועל, יצא  זה ששידוך  כדי

שתיעשה הבורא  להנהגת  הנח  ההשתדלות, חובת  ידי יצאת עשית, כבר שלך את 

השידוך  את  למהר לפעול  תוסיף ואל .מאליה 

עתו  בבוא  אלא מעשה לכלל הדבר הגיע לא  ואכן, החזו"א, לדברי הגר"נ שמע

עומד  והנה רבות שנים כעבור השמים. מן לו המוכן  לזיווגו בשעטומ"צ נישא וזמנו

וותיקין  התפלל שבו ובביהכנ"ס אאע "ה, של לבריתו הגדול נינו הכנס ביום ר"נ 

הכריזו  והכל שבירך ' 'מי לכבודו ערך והגבאי הגדול היום לכבוד ב 'עליה' כיבדוהו

בסערה, נתון ר"נ  של לבו כי ראו התפילה לאחר טוב...' מזל טוב... 'מזל יחדיו

בזש"ק מעולם נפקד שלא גילו בן – המתפללים אחד על הראה תומו לפי וכמסיח

נישא יהודי שאותו למלווהו לספר ר"נ והוסיף בעליה, כיבדוהו לא  אילו עדיף והיה

בזה  הצלתו נס את  לראות  נוכח רבות שנים כעבור ורק 'מדוברת ', לאותה בשעתו

היום  עד עקר עדיין היה כן שאם לפועל, יצא  לא  בו חשק  כך שכל שידוך  שאותו

–הזה. לפועל  יוצאת  איננה מחשבתכם  כי בראותכם תרעו , אחי נא  אל  כן, על

בהנהגת נא  שמחו  ביותר , אדם של  רגשותיו  פועלים בהם  שידוכים  בענייני בפרט 

אלו יודעים אינכם כי עמכם, הנהגתו את  ובשמחה  בתמימות  קבלו  עמכם, הבורא

אותם  ותשיגו  שתדעו מבלי בעדכם  הקב"ה פועל  וטובות ‰‡„Ìניסים ÌÈÓÚÙ ÈÎ)

(ÂÏ ÁÂÂ¯ÈÂ ‰Ê· ÔÈÓ‡È Y Ú„È ‡Ï ÌÏÂÚÏ˘ ÌÈÓÚÙÂ ,‰�˘ ÌÈÚ·˘ ¯Á‡ ÂÈÒÈ�Ï Ú„ÂÂ˙Ó.

שמש  מבית נסעו ביתו שבני שמש', 'בית  עי"ת  דרי החבורה מבני מאחד שמעתי

מהאוטובוס  וירדו חדשים, כג' לפני למזל"ט להם שנולד בנם עם ירושלים לעיה"ק

ליד  כהיום המופיע  בלוח האשה בדקה ברדתה מיד בירושלים, הראשונה ב'תחנה'

העיר, בתוככי עמו ליסע שעליה הבא  האוטובוס יבוא מתי ותחנה תחנה כל

הכביש לתוככי התינוק ישן שבה ה'עגלה' החליקה שני )road(ולבינתיים עברה וכבר

אוטובוס )lanes(נתיבים בא  זה נתיב  שנגד האם רואה והנה השלישי, בנתיב  ונעמדה

והביאה  ידה ושלחה השני בנתיב נעמדה לכביש קפצה מהר חיש במהירות , הנוסע 

שבו  השני לנתיב השלישי מהנתיב  התינוק  עם העגלה את אחרון... האחרון... ברגע 

נסיעתו  את כאחת עצר האוטובוס נהג לחיים. ממות כמימריה ברגע  והצילתו עמדה

גם  ליוצרה, נשמתו השיב  כבר שהתינוק בטוח היה כי אויה.. אויה... זעקה מתוך 
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úåùéøãåì"æç åøîà ïëå ,(.ãë úåëî)àá'
ìò ïãéîòäå ÷å÷áçúçà'àðù

(ã á ÷å÷áç)ïëìå ,'äéçé åúðåîàá ÷éãöå
éë - 'úåîéîú' úáéú ùåã÷ä é"ùø ìôë

íãàä ìë äæáááá.

÷"äøäò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä,è â àø÷éå)

(ïúùøôá àáåäéøáã úà øàáî
åúâàãî íãàä úà òåðîì àáù ,é"ùø

øçî úâàã ìò úåöòå úåøé÷çáàìà ,
äâàã' øçîì øùàáå Y íåé íåé 'ä êåøá
äðîî åúòã çéñé - äðçéùé ùéà áìá

(:áî äèåñ 'éò),(àåäå)åéáàù ÷åðéúì ìùî
íåé ìò âàãé íåìë - åä÷ùîå åìéëàî
ìò áà éîçø øùà àåä çåèá àìä øçî
íâ éàãååá ïë íåéä åñðøôîù åîëå ,åðá

,øçîìéìáî åéáà ìò åáäé ìë êéìùîå
äîåàî áåùçìäîëå äîë úçà ìò ,

(ìò)ïæä ,ïîçøä áà åðëìî åðéáà
,åáåèá åìåë íìåòä ìë úà ñðøôîå
ãìéë åîöò éðéòá íãàä äéäéù êéøö

åéðôì ïè÷ä"ò êìîä ãåã øîàù åîë ,
(á àì÷ íéìäú)éúîîåãå éúéåù àì íà

.'åâå åîà éìò ìåîâë éùôðêøòëå
åðéà åì äôöîå úåîéîúá åîò êìäîù
ïë ,åáäé 'ä ìò êéìùîå ,äîåàî ø÷åç

'åäìëìëé' úîàá àåä.

,ïëàåêìåää éë ,äñåðîå ÷åãá øáãä
úåðåáùç' áùçì éìáî úåîéîúá
íéååìù åééç ìòùå ãòö ìë ìò 'íéáø
àåä òãåé éë .úåçåðî éî ìò íéè÷ùå
,íä úåøéúé åéúåâàã ìëù ïåëð ìà
íéðåúð åãîòîå åáöî ìëå àåä éøäù
,äâàãä åì ìéòåú äîå ,ä"á÷ä 'éãé'á
äðéø åáìå åéô ÷åçù àìîé æàââââ,

אוטובוס  – נורא מחזה רק נגלה לא לעיניהם כי כהוגן נבהלו באוטובוס היושבים

לא כי ה"י... גלגליו מתחת  קופצת  בדעתה כשפויה  הנראית  ואשה במהירות  נוסע 

כי  לנו, גילה האברך ואכן, לכביש. קופצת היא מדוע  הבינו ולא העגלה את ראו

עליה  הצדיקה והיא מאד, קשה ענין איזה האשה על עבר הבוקר בהיות  היום באותו

תולה  והוא ברצונך , עלה כך  כי באהבה הכל מקבלת הנני רבש"ע, באמרה, הדין, את 

הצלתה. את בזה

זקנים'ב. 'שיח בספר הביא  Ú)כה 'ÓÚ ‡"Á) דרכו שתמיד זי"ע  מסקווירא  הרה"ק  בשם

האריך- וכאן לקצר רש"י התמימותשל על  ביותר  ולהדגיש .לרמז 

ש ג. שהמליצו וכפי שמחה, מתוך עיקרה אלול חודש עבודת  עבעדיג ל ר"ת אלול כל

ÂÈÂ˙¯)עבעדיגל וייטערווןא ¯˙ÂÈ ‰ÁÓ˘· ˙ÂÈ‰Ï) בוראו אל לשוב האדם על כי ,

לבב . ובטוב  בשמחה

אלול, בחודש בעולמו האדם חובת מה זצ"ל קאזליק יעקב ר' הגה"ח כשנשאל

הגנב את ללכוד הצלחנו כי רבה, שמחה לשמוח עלינו יעקב, ר' ÏÚענה Â˙�ÂÂÎ˘Î)
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åéìò å÷éøé äçîùä íò ãçé äðåîàäå
.úåîìåòä ìëî áø òôù

éëúà íãàäî ä÷éçøî äâàãä ,ïëà
ïåçèáäå äðåîàä êãéàìå ,åòéâîä

(Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ מכל ידינו, תחת ואינו לכדנוהו, לא  עדיין אם שאף אבתריה נענה אנן ואף ,

לו... נוכל השמחה ידי  על מקום

בפסוק  ביארו Â)וכך  ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙) בעצבו אלא בשמחה שלא  – ובכה' ילך  ת,'הלוך 

'נושא  חבילי (¯˜)אזי – אלומותיו' 'נושא אזי ברינה' יבוא  'בוא אם אבל הזרע', משך 

שפע . של חבילין

דכתיב  היא, רבה כי השמחה מעלת את  נראה לבוא לעתיד היום ·-‚)ובבוא  Ì˘) אז'

ופירש  שמחים', היינו עמנו לעשות  ה' הגדיל אלה, עם לעשות ה' הגדיל בגוים יאמרו

ישראל  בני עם ייגאלו כאשר לבוא  שלעתיד זי"ע, מלעלוב מנדל אלעזר רבי הרה"ק 

אלה', עם לעשות  ה' 'הגדיל מדוע וישאלו הגוים יבואו עמם, חסדו את הקב"ה ויגדיל

להם  יענו זה על כך, כל רב  שכר יקבלו ומדוע הגלות, שנות  בכל היו גמורים צדיקים וכי

' כי על עמנו' לעשות  ה' 'הגדיל – ויאמרו ישראל שמחיםבני רובהיינו  אף על היינו ,'

ותמיד  לעולם, מלבנו השמחה מŁה לא  הגלות  בשנות  שסבלנו הרבות  והצרות ָָהסבל

טוב'. 'שכר שניטול הוא  בדין כן ועל מצוה, של בשמחה עולמים כל בבורא התחזקנו

ומלואו' 'עולם בעולמו ברא  הקב "ה כי זצ"ל, בריזל זלמן רבי הגה"ח אמר וכך

וכו' ומשקים מאכלים ומשונים, שונים ממינים ומרכבות רכבים חנויות, יצור, בתי

– לזהוכו' אלא נברא  לא זה  שיעבוד וכל ולטובתו, להנאתו הפשוט האדם עבור –

שבור  כשכולו עולם באותו ומהלך האיש זה ובא כנדרש, עמהם ויעשה ה' את 

הגמרא דברי עפ"י דבריו, על שהוסיפו ויש וריח, טעם לזה היש �„.)ורצוץ ... ÔÈ·Â¯ÈÚ)

מאכל  ונגנים, זמרים שמכינים החתונה, שמחת וכדרך דמיא ', הילולא  כבי עלמא 'האי

ומשמח, בדחן בשעתו, שלמה סעודת – הדרתוומשתה ברוב החתן  לו מופיע והנה

הגמור ... להפך  או לשבח... טעם בזה  יש וכי ובכי שבר  אומר וכולו  נפולות  כשפניו

לב ' ה'ייטב הרה"ק  של כפירושו דרכיו, בכל יצליח השמחה ˘ÂÓ˙ובזכות  ˙˘¯Ù)

(˘„Á ÍÏÓ Ì˜ÈÂ המלחמה„"‰ ביוצאי בפרשתן הכתוב ·-„)את  Î)'אל והיה כקרבכם

היא]המלחמה שמחה ההולך[לשון אלוקיכם ה' כי העם... אל ודבר הכהן ונגש

למלחמה  שבצאתם תורה הזהירה אתכם', להושיע  אויביכם עם לכם להלחם עמכם

והרי  עמכם'. ההולך  אלוקיכם ה' 'כי – לדבר טעם הכתוב ונתן בשמחה, שרויים יהיו

Ï:)אמרו של (˘·˙ שמחה דבר מתוך  אלא עצבות ... מתוך  לא  שורה שכינה 'אין

להושיע לכם להלחם עמכם ההולך אלוקיכם 'ה' בו שיקויים שבכדי נמצא מצוה'.

וברוחניות]אתכם' לב .[בגשמיות וטוב שמח להיות  עליו ,
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äòåùé úãé÷ô íãàä ìò åàéáéå åáø÷é
íéîçøåïúùøôá áåúë êëå ,(à ë)éë'

ñåñ úéàøå êéáéåà ìò äîçìîì àöú
áúëå ,'íäî àøéú àì êîî áø íò áëøå

'äðåé åðéáø'ä(á"ì ,â øòù äáåùú éøòù)

.ì"æåéë íãàä äàøé íàù äæá åðøäæåä

åááìá 'ä úòåùé äéäú ,äáåø÷ äøö
äéìò çèáéåããããøîàðù ïéðòë ,

(é äô íéìäú)...'åòùé åéàøéì áåø÷ êà'
(ì"ëò)úòá 'äá åðåçèá éãé ìòù åðééäå ,

äøöî úàöì 'åòùé áåø÷' - äøöä
ìåãâ øåàì äìéôàîå äçååøìääää,ïëà .

אחד ד. חכם בשם ושמעתי למרחב . יצא ובקרוב  רגלו, תמוט לעולם לא כי וידע 

המלך  דוד שאמר הכתוב מלשון ÁÈ)להוכיח „ˆ ÌÈÏ‰˙)'אמרתי רגלי אם  מטה

רגלי', מטה 'אם לומר לו היה אמרתי' 'אם לשון מהו ביאור וצריך יסעדני', ה' חסדך

אלא  זה אין כן, באמת אינו בוודאי כי ביאורו אם אמרתיאלא שאף רגלי, מטה

ימוט... לא  ולעולם בעלמא  דמיון אלא  זה אין ורגלו ידו שמטה לאדם נראה

לגו  שעשועים' 'משחק על ומבכה העומד קטן לילד כמשל לבאר, אמרו עוד

(‡‚ÚÏ)שנים בכמה ממנו הגדול בחור עומד לעומתו חברו, לו ˜�Ë‰)ששיבר ‰·È˘È)

באותו  וליילל, לבכות  מקום יש כאלו שטויות  על וכי תבכה, למה ממנו, ומצחק

הבחור  אשר וכיו"ב, בו גער שה'משגיח' – שלו שטויותיו על זה בחור יבכה מעמד

בקרבו  לבו יישבר זה בחור אף ייקרא, צרה לזו וכי גדול' 'שחוק  ישחק  ממנו הגדול

עולה  'שידוך  נו משפחה, בעל האברך ישחק ועליו היום... מסדר וירד יפול כש'שידוך '

יאמר, ממנו הגדול מהו... הבנים' 'גידול מהי... בית' 'שלום דאגת התדע  יורד' שידוך

ככל  עולם של מנהגו וכך  מהו... צאצאים להשיא מהו הבנים' 'לשדך  ידעת  וכי נו,

בא כיו"ב  מאתו... הקטנים של ב 'צרותיהם' יזלזל ובמעמדו בשנותיו האדם שעולה

חיי  בבני בחיי, עברתי צרות מיני הרבה צרי... רבו מה ה' – לנו לומר המלך דוד

'אם וזהו עברתי, לגלגול מגלגול נפש... להרגני עלי באו רודפים מטה אמרתיומזוני,

אני בחיי הרבה כך כל שעברתי אני אם – רגלי' מטה רגלי'אומרמטה 'מטה לך 

של  רגלו שמטה בעולם מציאות  שאין תדע אעפי"כ ל"ע, צרורה צרה באמת זה הרי

מצבו משפל זמן, ובכל עת  בכל כי יסעדני...אדם ה' חסדך 

בפרשתןה. בפסוק  זי"ע אברהם' ה'בית  הרה"ק  בה ËÈ)רמז Î)'השדה עץ  האדם 'כי

פרי גרעין תטע כאשר כי וכסף- זהב  כלי אם בתוך  ורק מאומה, ממנו יצמח לא 

האדמה תטענו זה בעומק דרך  על ולתפארת, לשם ופירות  אילנות ממנו יצמחו אז

נתון שהוא  לו נראה אם יתייאש לא השדה', עץ  'האדם האדמהנמי כי במעבה ,

שפירותיו  רברבא  לאילנא  ויתעבד רטוב , כגן ויפרח יעלה זה ממצב  דייקא אדרבה

נאה... וצילו מתוקים
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,'äá åúðåîà ÷æçé ìéëùîäåúðåîà éë
åúòåùé úà åøäîéå åùéçé åúåå÷úååååå.

êëåì"æç åøîà(:èë úåçðî)áéúëã éàî
øåö 'ä ä-éá éë ãò éãò 'äá åçèá'

Y 'íéîìåòä"á÷äá åðåçèá äìåúä ìë
íìåòáå äæä íìåòá äñçî åì àåä éøä

àáä'äðåé åðéáø'ä áúë ïëå .ìò åùåøéôá)

(å â éìùîàåäå åäòã êéëøã ìëá' ë"äò
øùéé àåäå' ...ì"æå ,'êéúåçøåà øùéé

'êéúåçøåààåäù ïåçèéáä øëù úìåæù

àåää äùòîá çéìöú ,íéîùá ìåãâ
äùåò äúàù.

ענוה - ומעשיר מוריש  ה ' יתגאה  במה
לו  אשר כל  כי האמונה מתוך הבאה

השמים  מן 

ïúùøôá(ë æé)åááì íåø éúìáì'
ïî øåñ éúìáìå åéçàî
íéîé êéøàé ïòîì ,ìàîùå ïéîé äåöîä
.'ìàøùé áø÷á åéðáå àåä åúëìîî ìò
äøåúá ïàëá æîøð .ì"æå 'ï"áîø'ä áúë

כתיב Î·)הנה ‚Ú ÌÈÏ‰˙) לאדון משל עמך', הייתי בהמות אדע  ולא  בער 'ואני

ביתו  ועל עליו שומר היה הכלב בנר"ן, בו ונתקשר נאמן כלב  לעצמו שקנה אחד

האדון של לבו תקפו אחת  פעם ובבואו. בצאתו ובקומו Ï·)בשכבו Û˜˙‰) והבהילוהו

בית שערי עד אליו ונתלווה הנאמן כלבו עזבו לא  הלזה קשה במצב גם לביה"ח,

נעלו  הניתוחים לחדר להכנס האדון תור בהגיע לחדרו, פנימה עמו נכנס ואף החולים

על  סמך ולא לאדונו היה שמסור הלה הכלב , בפני החדר דלתות את  הרופאים

ברירה  שבלית עד מנוח נתן ולא  קולות  בקולי ולזעוק  לנבוח החל הרופאים שמירת

מכל  לשמרו לאדונו סמוך בנאמנותו ונעמד הכלב נכנס בפניו, השערים את  פתחו

על  העולה ככל בו לעשות  הרופאים בידי נתון כשהוא  הזאת בעת בפרט – משמר

משראה  אך  ושתק, – אדונו את  מרדימים שהרופאים רואה הוא  והנה ה"י, רוחם

הכלב עצר לא אדונו בבשר לחתוך ומתחיל ומחודדת  שנונה סכין מוציא  הרופא את 

אהובי  ורעי אחי לאדונו... כן ייעשה כיצד – לשמים עד וצורח נובח והחל עמוד

במסירות בו 'מטפל' שהקב "ה בשעה ומתאנח בוכה ונובח, הצועק  האיש זה וידיד,

כ' אלא  אינו כלום, ולא כלב ואותו בינו אין אבלבהמות ונאמנות – עמך ' האדםהייתי

וטוב האדם יבריא שעות  כמה ולאחר החי בבשר הרופאים יחתכו שאדרבה, מבין

באדם. סתם חותך ולא לאדם מיטיב  אלא אינו הקב"ה אף הימים... כל ולביתו לו

'ולמלשיניםו. התפילה נוסח על ביארו תקוהוכבר תהי מבקשים אל  מכן ולאחר '

כל  'ואת הבקשה תוקף עם מיד מתחילים אין ומדוע  ותמגר', ותשבר 'תעקר

- המלשינים של עונשם תוקף עיקר זהו אכן כי אלא ותשבר', תעקר המלשינים

תקוותו  את המאבד כי ותשבר', 'תעקר יהיה ממילא ובזה בה', תקוותם את שיאבדו

סיכויו. ובטל סברו אבד בה'
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úà òðîé áåúëä éë ,úåàâä øåñéà
ïëù ìëå ,áìä úåîîåøå úåàâî êìîä

.êëì íééåàø ïðéàù íéøçàäøáéã àìå)

(ä àåäù øçàî àìà êìîá áåúëäéåàø

ìãâúäìå íîåøúäì(ë"éôòà)åðøéäæé
íéðè÷ä åéçà ìëë ìôù åááì úåéäì

.åðîîúñàîðå äðåâî äãéî äåàâä éë
êìîá åìéôà íé÷åìàä ìöàææææ'äì éë ,

בספר'ז. 'ונכתב  הספר לשון מתיקות  לך ¯Ò·)הא  „ÂÓÚ ·"Á) מאיר יעקב רבי להגה"צ

הזוכה שליט"א. זוכהלמעטשעכטער ושפלות הנפש,להרבהענוה ושלוות רגיעה

הרי הגדלות כי מהרגשת כתוצאה הם  אדם של  נפש  ויסורי מצוקות  È‚¯Ó˘רוב  ‡Â‰Â)

(...ÂÏ ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ Û‡ Y ÂÏ ÌÈ·ÈÈÁ ÏÎ‰ ÈÎ,בעיניו ושפל זעיר הוא שהאדם בשעה אך ,

לו, יש אשר בחלקו שמח תמיד הוא  ורוגעאזי שלווה  על ומרגיש  להשי"ת ומודה ,

מבין חסדו הוא כי ממנו, חסדו ימיש שלא מלפניו ומתחנן ומבקש עמו, הטיב אשר

הא-ל  לו שחנן וברחמים בחסד - השמים מן חינם מתנת אלא אינו לו שיש מה שכל

ויתעלה. יתברך 

תמיד במסכת איתא שם, Ï·.)וממשיך  Û„) מוקדון אלכסנדר ששאל השאלות  בין

את ישפיל ופירש"י עצמו, את  ימית  לו, אמרו ויחיה', אדם יעשה 'מה ישראל לחכמי

הקודם עצמו. הדור מגדולי אחד בשם  חז"ל ושמעתי כוונת  לפרש שאפשר שאמר,

ושאיפותיהם  שרגשותיהם אנשים יש כי כלומר, רגשותיו, את - עצמו' את  ימית

כגון מסויים, להישג עזה שאיפה להם שיש דהיינו נפשם, עמקי עד לאיזו א .נוגעים

חשוב, בעליו,ב.תפקיד את  המכבד מאן ג.מעמד על בקרבו שבוערת קשה קנאה

ובלבו,ד .דהו, במוחו המנקרת  מסוימת עד ה .תאווה לה שמתאווה כבוד תאוות 

הנפש, שנדמה ו.כלות  עד וכהנה. כהנה ועוד חייו, במהלך  מזל לאיזה לזכות  עז רצון

חיים, אינם חייו - תאוותו תתגשם לא  אם או השאיפה את  ישיג לא  שאם לו

כל  בנפשו דימה שהוא  מה אל ובא  מגיע  ואינו נכזבה ותוחלתו למעשה וכשמגיע

ולפי  עולמו. כל את  ומחריב  בלבו ומכרסם נפשו בעמקי פוגע  הדבר הרי הימים,

ה"י. אליו הנלוים כל והרס עצמו בהרס מסייע בעצמו הוא  האמת 

לא אומרים כלומר, עצמו', את ימית שיחיה 'הרוצה – חז"ל אותנו לימדו דם ולזה

כאש  בך  היוקדת  בך המדובקת הזאת השאיפה את  הרוג עצמך , כלפי כרוצח נא  היה

פעולה  לעולמים, ממחשבתך אותה ועקור ממנה, התייאש מהותך, כל את ותופסת 

תזכה  זה בזכות  תחיה. ואז חורין בן תהיה אז רק  ממש, מיתה בגדר אכן היא  זו

דעתך על עלה שלא  וברכה טובה הרבה כך כל ולפעול אחרים, ואת  עצמך את  לבנות

העולם, בזה ונצורות  גדולות  לפעול לאדם יכולת יש כאלו הפרעות  מבלי כי כלל,

כולה הבריאה ככל ושקול חשוב  מישראל איש כל ÏÙ"‡)שהרי �"¯„ ˙Â·‡) אחד כל ,
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åãáì åìå ,úåîîåøäå äìåãâä åãáì
éäúä...íãàä ììäúé åáå äìçççç

êøãäåúàæ äååðò éãéì àåáì÷ø àì)

(äéìéãá ùéàå ùéà ìëì àìà 'êìî'ì,

,'åúøâà'á ï"áîøä éøáãá åðàöî úàæ íâ
'ïéîàî éðà'á íãàä ïðåáúé øùàë éë
ìëì âéäðîå àøåá àåä ù"áúé àøåáäù
äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå íéàåøáä

,íéùòîä ìëìåìùî íãàì åì ïéà

זה  כל ואולי ונפלאים... אדירים כוחות  בקרבו הטומן ונחמד נפלא  אוצר הוא מאתנו

- עצמו את  'ימית  שפירש רש"י של בלשונו ההפרעותישפיל טמון רוב  כי עצמו', את 

רש"י  נקט לכן גאווה, הוא  התאוות כל ששורש שהבאנו מה ע "פ וגם מגאווה, באות

וד"ל. הכל, כלול בזה כי 'ישפיל', של זו הוראה

מתמהח. זי"ע אמת' ה'שפת  ÌÈËÂ˜ÈÏ)הרה"ק ,·˜Ú)כתיב שכאן ה'רמב"ן' הבין מדוע 

במק"א כתיב  כבר והרי הגאות , על È-‡È„)לאו Á) ורם וגו' תשכח פן לך 'השמר

'לאו' שהוא  ב 'פן' הכתוב הזהיר שכבר הרי אלוקיך', ה' את  ושכחת ˆÂ.)לבבך  ÔÈ·Â¯ÈÚ)

על  אזהרה כאן הוסיפו ומדוע  לנו, שיש ובמה בכוחנו נתגאה ולא  לבבנו ירום שלא

שהאריך . מה עיי"ש הגאווה,

הרב של למקומו בסמוך  חלף אשר המדרש בית  לגבאי משל תירצו. משל בדרך 

בקול  עוונותיו על מתודה שהרב  ושמע  וידוי, באמירת  רכון שהיה בשעה דמתא 

הגבאי  אמר גזלנו... בגדנו... אשמנו... לסלוח... המרבה חנון פני את  ומחלה בוכים

לעת השב"ק יום בהגיע  כ"כ... גדול בכבוד אותו מלכבד אפסיק כן, אם לבו, אל

ל'שישי' הגבאי קרא  התורה' ·Ó‰È"„)'קריאת ·¯Ï ÏÏÎ Í¯„· ‰¯ÂÓ˘‰ ‰ÈÏÚ) אחר לאדם

התורה  קריאת באמצע  מיד לגבאי רמז מיומיים יום מה ידע  שלא הרב  הקהל, מתוך 

את לבזות  ראית  מה – דברים בו הטיח התפילה אחר מיד ואכן כשורה. נהג לא כי

מתוודה  אותך שמעתי לבד אנכי הלא  ואמר, הגבאי התנצל דא, כגון גדול בבזיון הרב

חוטא לכבד אוכל איככה בלבך, תועבות ושבע הנך ופושע שחוטא המקום לפני

ממני  גדול הוא אשר ית ' הבורא  כנגד רק התוודיתי לא  הרב , עליו גער כזה... ופושע

ופושע . חוטא  אלא איני ית ' ולעומתו עליון, קל והנורא הגיבור הגדול הקל ערוך, לאין

אלף  מונים, עשרת  ומכובד חשוב  הנני ב 'שישי' אותו שכיבדת  היהודי לעומת אבל

ככה... פעמים

ישנם  אזהרות שני שאכן נפלא, באופן אמת' ה'שפת  קושיית  תתורץ זה פי על

לקונו האדם בין מתייחסת  הראשונה האזהרה הגאווה. תשכחבגנות פן לך השמר

אלוקיך ... ה' את  ושכחת לבבך  ורם  אלוקיך ... ה' בינו את  בלבבו האדם יתגאה שלא

ואזהרה  ית '. מאתו הכל אלא עצמו, משל מאומה לו שאין וישכיל יבין קונו, לבין
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'úåðåã÷ô' àìà íðéà åéðéð÷ ìëå íåìë
'åéúåìòî' óà ...åãéì ä"á÷ä éãéî
àìà åçåëá íãà âéùä àì úåãáëðä

...äîä íéîù úðúîìë åðîî ãáàú æà
,'ï"áîø'ä ïåùìëå ,úåàâúäì äáéñ
åáìá äàâúîä éë äàøå òã éðá äúòå'

úåéøáä ìò...íéîù úåëìîá àåä ãøåî
- øùåòá íà ,íãàä áì äàâúé äîáå
àìä - ãåáëá íàå .'øéùòîå ùéøåî 'ä'
ãåáëäå øùåòäå' øîàðù ,àåä íé÷åìàì
íàå .åðå÷ ãåáëá øàôúî êéàå ,'êéðôìî
íéðîàðì äôù øéñî' - äîëçá øàôúî

.'ç÷é íéð÷æ íòèåäååù ìëä ,àöîð
,íéàâ ìéôùî åôàá éë ,íå÷îä éðôì
ìôùä ïëì ,íéìôù äéáâî åðåöøáå

íå÷îä êàùðéå êîöò'èèèè.ì"ëò ,

úìåãâåùøãîä éøáãî òîùð äòðëää
(ã á÷ò 'øô ,àîåçðú)àì' ,ì"æå .

...íéîòä ìëî íëáåøîèòîä íúà éë
íëúà 'ä úáäàî éë ,íéîòä ìëî'

(ç-æ æ íéøáã)ìàøùéì ä"á÷ä íäì øîà ,
,úåîåàä ìëî íéáåøî íúàù äîî àì
øúåé úåöî íéùåò íúàù äîî àìå
,íëî øúåé éîù íéìãâî íäå ,íäî

øîàðù(áé-àé à éëàìî)ùîù çøæîî éë
íúàå 'åâå íéåâá éîù ìåãâ åàåáî ãòå
ìàåâî 'ä ïçìù íëøîàá åúåà íéììçî

,åìëà äæáð åáéðå àåä(àìà)íúà éë
'ä úáäàî éë ,íéîòä ìëî èòîä

,íëúàúà íéèéòîî íúàù úåëæá
áäåà éðà êëéôì ,éðôì íëîöò

...íëúàïéðåâä ïðéàù éô ìò óàéééé,

על  שאף מערכו, הפחותים באנשים הגאות  מפני האדם את  להזהיר באה השנית 

וישמר  וענוה בשפלות  לבו על ישמור בעם הנבחר שהוא  המלך ואף יתגאה, לא אלה

מאחיו ... לבבו  רום לבלתי

כמו ט . הקב "ה את  שמקבל 'מי זי"ע מאפטא ישראל' ה'אוהב הרה"ק  משם אומרים

של  אמונתו את  עליו שמקבל שמי שהוא ', כפי אותו מקבל הקב"ה אף שהוא,

מדקדק אינו הקב"ה אף וכך , כך עמו עשה מדוע בוראו על מערער ואינו הבורא ,

ושנים. ימים לאורך והצלחה ברכה שפע עליו ומשפיע  מדי יותר במעשיו

זי"ע י. החיד"א  הגה"ק כתב ÛÒÂÈ)כה ˙È· Í¯Ú ÌÈ¯ÙÒ ˙Î¯ÚÓ ,ÌÈÏÂ„‚‰ Ì˘)שבזכות

הספר  שהוא ערוך', ה'שולחן את  לחבר זי"ע יוסף הבית מרן זכה ענוותנותו

בחכמה  גדול מאדם שקבלתי ודע וז"ל, לנצח. לישראל וההוראה התורה את  הממשיך

לספר  צריכים היו הדור לפי שישראל הב "י, מרן בדור שנתגלה מזקנים שקיבל ויראה

ובאותו  דהלכתא ' אליבא  שמעתתא 'לאסוקי שרשיהם ויגלה הדינים כל שיקבץ זה

ע"י  דת  ותנתן השמים מן והסכימו לזה... ראויים רבנים שלושה נמצאים היו הדור

הקדוש היתירהמרן ענוותנותו .מפני
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ìàøùéì ä"á÷ä úáäàù øîåìë .ì"ëò
àìà úååöîä íåé÷á à÷ééã äéåìú äðéà

åéìà íúòðëä éôë(íéðåâä íðéà íà åìéôà)

íúáäà ìãâúå äáøú ïëàéàéàéàé.

êëå'àáé÷ò éáøã úåéúåà'á àúéà
(ç úåà)Y áì éøáùðì 'ä áåø÷'

,íåé ìëá øåáù åáìù éî ìëù ãîìî

ìëá åéôá èòåîî åøåáéãå äëåîð åçåøå
,íåé.'íåé ìëá úëìäî äðéëù åîò

æîø'úå÷åîò äìâî'á àéáä äæìóã)

(äò÷àöåéä úåáéú éùàøäù
÷åñôî(âé çë úéùàøá)åéìò áöéð 'ä äðäå

úáéúì äìåòåéðòáöéð ä"á÷äù æîøì ,
.åéðòä ìöà

לנפשם,יא. אומרים ורבים כמוהו, מאין חלש אחרון בדור אמורים הדברים ולדידן

אכן  כי המתאונן זה ידע ומצוות , מתורה רחקתי מאומה, שווה אינני אוי, אוי,

ויותר. יותר אליו הקב "ה אהבת תתרבה לבו שברון לגודל דייקא 

אצל  זי"ע  מבעלזא' שלום ה'שר הרה"ק כששבת אחת שפעם המעשה, דבר ידוע

לפיעטליק בסמוך נא גש ה'חוזה' לו אמר זי"ע  מלובלין' ה'חוזה ‰ÌÂÓÈÁהרה"ק  ¯Â�˙)

('ÌÚ‰ ÈËÂ˘Ù' Â·˘È ÂÈ¯ÂÁ‡ÏÂ ,„"Ó‰È· '·¯ÚÓ'· „ÓÚ˘את ושמע  לשם ניגש שלום השר ואכן ,

עשינו  לא הרבי, אל 'נסיעתנו' בכל הועלנו מה עצמם, לבין בינם מדברים ה'פשוטים'

שאירע מה לכם אספר שלום, השר להם אמר אמרנו... תהלים קצת רק  מאומה

והביא השטן והלך ישראל, בני של וצדקה' 'מעש"ט הביא מיכאל המלאך  בשמים,

לבבות והביא מיכאל מלאך הלך מיד העולם, אומות של וצדקה מעש"ט לעומתו

שלום  השר להם אמר וכה האומה"ע . אצל השטן מצא  לא זה ואת ישראל של נשברות

נשבר. בלב  אומרין שאתם התהלים הקב"ה אצל מאוד וחביב יקר כמה עד תדעו מכאן

המגיד  הרה"ק רבו בשליחות נסע זי"ע  מוויטעפסק  מענדיל מנחם רבי הרה"ק 

לו  אמר שם, פעלת  מה רבו, שאלו מששב , 'רייסין', לעיר זי"ע  ממעזריטש הגדול

והפכתים  קרועים, וקאפטנעס שלימים לבבות בעלי אברכים שמה מצאתי המגיד

נשברים. ולבבות  שלמים לקאפטענעס

בעירו  שיש היות רבו, את זי"ע מטשארטקוב  הרה"ק מחסידי אחד שאל פעם

ענהו  לתפילתי, מקום אקבע מהם באיזה לדעת  וברצוני כנסיות בתי וכמה כמה

בין  התפילה כי נשבר', 'לב  לבו מה'מתפללים' אחד שלכה"פ ביהכנ "ס באותו הרה"ק ,

סעד  והביא  מניעות . שום ללא  הכבוד לכסא עד עולה נשבר לב  בתוכם שיש הציבור

ואומר מכריז הכהן היה מצוה במלחמת  כי Á)לדבריו, Î)הלבב ורך  הירא האיש 'מי

כלבבו', אחיו לב  ימס ולא לביתו וישוב ורך ילך שהירא  מצינו מלחמה  ביוצאי ואם

לבב את  הלבב' 'רך  ממיס  התפילה שבעת  שכן מכל  אחיו , לבב  את ממיס הלבב 

ביותר נשמעת תפילתם וממילא עמו, .המתפללים 
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,äðäé"ôò ,äæ ÷åñôá 'éðå÷æç'ä áúë
ì"æ íäéøáã(:æô íéçñô)úåðáøä'

úééìòáù àöîð ,'äéìòá úà úøá÷î
àåä êøöð äøøùìå äìåãâì íãàä
øöå÷ì å"ç àåáé àìù úãçåéî äëøáì
'êìîä éçé' æéøëäì åâäð äæ íòèîå ,íéîé

êìî ïéãéîòîù äòùáãé à íéëìî 'éò)

(íù ÷"ãøáåäëåæä êìîä úà ïéëøáîù ,
íéîé êøåàì äéçéù úåðáøå äøøùá

íéðùåáéáéáéáéóéñåäì ùé ìéòì øåîàä éôì .
äøøùäå åúìåãâ ìëù øéëé íà ,øîåìå
ìöðéé íéîù úðúîá àìà åìù äððéà

äæ ìëîâéâéâéâéì"æç åøîà ùøåôîå .
(.áö ïéøãäðñ)éåä íìåòì ,øæòìà éáø øîà'

' é"ùøéôå ,'íéé÷å ìá÷äéçúå åéðò éåä,
'ìôùå ìôà êîöò äùòçøáúùë ,øîåìë)

(íéîé êéøàäì äëæú ãåáëä ïîíù ãåò .
éîð ïðà óà ,àøéæ éáø øîà' àøîâá
úåðåìç åì ïéçúåô ïéà ìôà úéá ,àðéðú
úéáä òâðúð øùàë ,øîåìë ,'åòâð úåàøì
åðàøéù ãò àîèð úéáä ïéà 'úòøö òâð'á
àá íà ,äúòî ,'àîè' æéøëéå ïäëä

øøåù êùåçå òâðä úà úåàøì ïäëä
ïéà - úåðåìç éìá åäåàðáù ïååéë úéáá
úåðåìç çåúôì úéáä ìòá úà ïé÷é÷æî
úåàøìå úéáä éðô úà øéàäì úéáä øé÷á
,åúøäèá øàùð úéáä àìà ,òâðä úà
åðéàå åîöò úà ìéôàîä ,ïãéãì á"åéë
úåëéøàá äëøáå äáåè ùøéé ,äàâúî

íù é"ùø ìù åøîàîëå ,íéîéúéá' ìò)

('ìôààöîð'åúìöä Y åúìôàù.'

àúùä,øîåç ïéîë áåúëä øàåáé
êìî úà äøéäæî äøåúäù

...åéçàî åááì íåø éúìáì ìàøùéàìù
åîöò úà ìéôàé àìà åááìá äàâúé
äååðòá äéäú åúâäðäå åîöò úà ìéôùéå
ììëä åá ìåçé àì ïë éãé ìò .äðåëð

,'äéìòá úà úøá÷î úåðáøä'ïòîì
åúëìîî ìò íéîé êéøàéíééçì äëæéå

éë .íéååìùå íéëåøàåúìöä ,åúìôà.

ïëåêìîä ãåã éáâ áéúë åðéöîíéìäú)

(à àì÷éðéò åîø àìå éáì äáâ àì
.éðîî úåàìôðáå úåìåãâá éúëìä àìå

'שליט"א ',יב. - וגדול צדיק  כל בהזכרת  להוסיף קדוש, עם ישראל נוהגים שלכן י"א 

ממלכתו. על ימים שיאריך  לברכו יש הרבנות , לכתר השמים מן זכה שהלה מכיוון

זי"ע יג. מראפשיץ להרה"ק  קודש' ב 'זרע  מצינו זה Ï"ÈÚ)כעין ‰"„ ‡ˆÈÂ) שמעתי' ,

אמר  ולדעתי למעלה, יסתכל בתינוק רעה עין מליתן להיזהר שהרוצה בילדותי'

איזה  על האדם מתמיה כאשר יבוא הרע ' ה'עין היזק כי בחכמתו, צדיק איזה זאת 

עוקרו  הוא זו, שבתמיהתו בגבורה, או בבנים בממון בחבירו, גדäלה או נאה דבר

יתב"ש, הבורא – אין משורשו שהרי ההצלחה , על מתמיה  אינו בשורש הדבוק כי

הואכל  מחבר  למרום, עיניו שנושא ובזה הבורא ', של  'גדלותו על  לתמוה מקום

כלום לו  מזיק אין ושוב לשורשו  הדבר .את 
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åøîà ãåò(.àé äìéâî)- ïè÷ä àåä ãåãå
ìòå Y åôåñ ãò åúìéçúî åúåðè÷á àåä

.íéé÷å éç ìàøùé êìî ãåã ïë

בבין זהירות – ומתנות  לרעהו איש
לחברו  אדם

ïúùøôá(æ-ä ë)ìà íéøèåùä åøáãå'
øùà ùéàä éî ,øîàì íòä

ùãç úéá äðááåùéå êìé ,åëðç àìå
øçà ùéàå äîçìîá úåîé ïô åúéáì

øùà ùéàä éîå .åðëðçéíøë òèðàìå
úåîé ïô åúéáì áåùéå êìé ,åììéç
ùéàä éîå .åðììçé øçà ùéàå äîçìîá

øùàäùà ùøàáåùéå êìé ,äç÷ì àìå
øçà ùéàå äîçìîá úåîé ïô åúéáì
ùéàá áåúëä ìò ùøéô é"ùøáå .'äðç÷é

øùàäùà ùøàúåîé ïô äç÷ì àìå
éàãë ïäëä éøáãì òîùé àì íàù -
áúë òåãî ,øåàéá êéøöå ,'úåîéù àåä
ùøàù éîá à÷ééã åììä åéøáã é"ùø
åà ùãç úéá äðåáä ìöà àìå äùà

íøë òèð(äìéçú íéáåúëä)÷"äøä øàáîå .
äöò ùé úîà é"ôò éë ,ò"éæ øàîèàñî
íà Y íøë åòèðå úéá åðáù åìàì óà

äîçìîì úàöì íùôð ä÷ùçéë íðåöøá)

'ãéâî'ä øîàù åîë ,'ä ùåãé÷ ìò úåîì úåëæì æò

'ééò ,''ä ùåãé÷ ìò úåîú äëæú íà' óñåé úéáì

(÷"åãäî õ÷î 'øô íéøùéî ãéâîíúöò éäîå ,
ùãçä åúéá úà 'úéáä ìòá' øé÷ôé -
,äîçìîì úàöì åì øúåîå ,åîøë úà åà
äç÷ì àìå äùà ùøà øùà äæ óà
äùàä úà ùøâî éðà éøä øîàéå àåáé
éãë äæ ìëå ....äîçìîì àöà äúòîå

,'ä ùåãé÷ ìò úåîì ìëåéùäæë íãà
úåøéñî éë ,'úåîéù àåä éàãë' ïëà
éãåäé ïåáùç ìò åì äàáä åæë åùôð
,äæ øåáò äùàä úà ùøâîù - øçà

äùåã÷ä ììëá åðéàãéãéãéãé.

רעהו  את איש  לחזק – נעמו כי אמרי
ובמעש באומר

ïúùøôá(æ àë íéøáã)åøîàå åðòå'éð÷æ)

(øéòäúà åëôù àì åðéãé
àøîâá åù÷äå ,'åàø àì åðéðéòå äæä íãä

(:äì äèåñ)úéá éð÷æù äúìò åðáì ìò éëå'
ìò àá àìù ..àìà ,íä íéîã éëôåù ïéã
éìòá' åùøéôå ,'äéåì àìá åäåðøèôå åðéãé
åúúéîù øîåì äæá äðååëäù 'øñåîä

מאימתיד. ורועדים זוחלים שבים דגים אף אלול שבחודש לומר, שגור העולם בפי

הגמרא דברי עפ"י זצוק"ל, ממאדז'יץ האדמו"ר כ"ק ביאר טעם בטוב  „.)הדין. Ê"Ú)

של  ש'מאכלם' הקטן', את בולע  'גדול שבים, דגים של פרנסתם מה המבארת

עפ"י  פרנסתם שזוהי ואף מהם... והחלשים הקטנים הדגים את לאכול – הגדולים

אלול... בבוא רעד יאחזון הבורא להם שהעמיד בידוהסדר שיש מי אף נלמד ומהם 

חיל  הללו  ימים  שבבוא הרי חברו , את  'לבלוע' עליו וכדו' פרנסה  שלצורך לומר

יאחזון  .ורעדה
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àìá åäåøèôù íåùî ÷øå êà äúééä
ãåùçì àðéîà äåä ìë ïéàù óàå ,äéååì
àìà ùôð åäåçöø íäù øéòä éð÷æá
åéä íàá íå÷î ìëî ,åâøä ìôù çöåø
íéããåòî íéøåáéãá åúåà íéååìî
çåë åì äéä äæ éãé ìò íé÷æçîå
,çöåøä ìò øáâúäì ùôð úåîåöòúå
ìù åçåë åäæ éë ,íééçä ïéá øàùð äéäå

áåè øåáéã ìëåèåèåèåè.

æ"éôòúà úòãå íòè áåèá íéøàáî
íéàðúä ú÷åìçî(íù)åéä ïéàî

,ììçä ìà äáåø÷ä øéòä úà ïéããåî
ïéããåî á÷òé ïá øæòéìà éáø éøáãì
éáøìå ,åîèåçî àáé÷ò éáøì ,åøàååöî
éë Y øîàéé åðéøáãìå ,åøåáèî øæòéìà
÷åæéçä úáåç äîë ãò íéàðúä å÷ìçð
é"áàø úèéùì ,åäòøì ùéà ïéá

åðåøâî àöåéä øåáéãä ,øîåìë ,'åøàååöî'
ä íà ÷øù íãàä ìù- åéôá øîà íãà

íéøåñééäå úåøöä úà ìåáñìî éçåë ìùë
íàå ,åããåòìå å÷æçì ìåãâ áåéç ùé æà
äçéöøä äùòî å"ç áùçð ïë åùò àì
- 'åîèåçî' øîåà ò"ø ,êãéàì .íúáåçì
÷ø ,åðåøáù úà åéôá äìéâ àì íà óà

åáàë ìò äçéëåä åéðô úåæçäéäù ïåéë)

(æàð òèæàìòâ ôàøà à èéî íäéðéá êìäîøáë ,
åòéùåäìå å÷æçì ìëä ìò ìèåî
- 'åøåáèî' øîåà à"ø åìéàå ,åéúå÷åöîî
ììë åéìò øëéð äéä àì íà åìéôàù
ùôùôì äáåç ïë íâ ,ïåâéå øòö éðîéñ
åéä æàå ,åáø÷á åáì øáùð àîù ,ùôçìå
éðéî ìëá åúåà íé÷æçîå íéããåòî
ïéá ìèåîå çöøð äéä àìå ,íé÷åæéç

íéøòäæèæèæèæèãò úòã íãàä ãîìé äæîå ,
íà åøáç ìò ùôçìå øåúì åì ùé äîë

החינוךטו. בספר הוסיף מן (˙Ï‡)כך  ללמד לנו ויש וז"ל, הגר'. את 'ואהבתם במצוות 

הזאת היקרה ומקוםהמצוה מולדתו  ארץ שאינה  בעיר שהוא אדם על  לרחם

אבותיו ˘�˙‚ÈÈ¯)משפחות ¯‚· ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ) יחידי אותו במוצאנו הדרך עליו נעביר ולא ,

שצריך מי כל על לרחם תזהירנו שהתורה רואים שאנו כמו עוזריו, מעליו ורחקו

ינוחועזר, שמים  וברכות  יתברך , מהשם מרוחמים  להיות  נזכה  הללו  המדות  ועם 

ראשינו הזכיר על מצרים, בארץ הייתם גרים כי באמרו הציווי טעם רמז והכתוב ,

אנשים  בתוך עצמו את הרואה איש לכל שיש הזה הגדול בצער נכוינו שכבר לנו

והשם  עלינו עבר כבר וכי בדבר, שיש הלב דאגת גודל ובזכרנו נכריה, ובארץ  זרים

כן. שהוא  אדם כל על רחמינו יכמרו משם, הוציאנו בחסדיו

רש"יטז. בדברי שהמליצו ·‰Í˙ÂÏÚ)יש ˙˘¯Ù ˘È¯) אמור – אהרן' של שבחו 'להגיד

צורה, 'שינוי' עליו רואה שאינך  – שינה' כ'שלא  אף וריצוי, 'שבח' דברי לחבריך 

עליו. זאת יכירו שכבר עד לגמרי בקרבו שישבר תמתין ואל
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ïéøé÷é ïéìéîá øæòìå ãòñì àåä êøöð
ùôðä úà íéáéùîäæéæéæéæé.

בשמים  – צדק  משפט העם את  ושפטו
שופט  שהוא מה  כפי האדם  את  שופטים

רעהו  את

ïúùøôá(çé æè)íéøèåùå íéèôåù'
åèôùå ...êéøòù ìëá êì ïúú
÷"äøä øàáîå ,'÷ãö èôùî íòä úà

'ïéãä íåé' áø÷ äðäã ,ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä
íìåòä ìë úà èåôùì ä"á÷ä àåáé åá
åùòé äî ,ïåøî éðáë åéðôì íøéáòéùë
íéîçø'ì ïéãä úà åëôäéå ìàøùé éðá
úãéîá åäòøì ùéà ïéá åâäðé ,'íéãñçå
ìò ùéà úåëæ åãîìéå íéîçøäå ãñçä

åäòøçéçéçéçéíâ íäéìò åøøåòé äæáå ,
ïéãä úòáù ,äãéîä äúåà äìòîìî

אךיז. לשמים' 'טוב שהיה גדול 'עובד' היה זי"ע  ה'תניא' בעל הרה"ק מחסידי אחד

בפרשתן  אומר הכתוב  הנה לו, ואמר רבו לו קרא  כלל, לבריות  מיטיב  היה לא 

(ËÈ Î),השדה עצי כמו כי השדה, לעצי האדם שבין והדמיון השדה', עץ האדם 'כי

אם  כי אינו פירות  נותן אינו אם - ולתפארת  לשם והדר ביופי גדל שהוא העץ אף

אם  ועבודה בתורה  יתעלה אם אף האדם, כיו"ב  כלום, ולא  נחשב  ואינו סרק', 'אילן

כ'סרק'... הוא הרי לאחרים 'פירות' משלו נותן  אינו

מפשעווארסקיח. יעקב רבי הרה"ק  של במאמרו פעמים כמה אמורה מילתנו כבר

בפסוק  ÂË)זי"ע ËÈ ‡¯˜ÈÂ)'בצדק'בצדק' הלשון מהו צ"ב  דלכאורה עמיתך', תשפוט

של  רובן רוב  דאכן מוכח, מכאן אלא עמיתך , תשפוט זכות  לכף לומר לו היה וטפי

אתה  'צדיק ' כי לך  נראה אם אף – לאמיתה ואמת  'בצדק ' הם הם הזכות' 'לימודי

ידועים  וכבר באמת. היה כן אלא  טועה אינך להצדיקו, רחוקה סברא איזו ומצאת 

כשהאד  כי החכם עקומים דברי שלו החובה שלימודי יגלה 'באמת', עצמו יבדוק ם

שלו. הזכות  מלימודי יותר  הרבה

מוסר  שיחת מסר שלאחרונה בארה"ק  הישיבות  באחת  חשוב משגיח לי סיפר

מעדנות ופוסע  תמימות דקות 15 של באיחור אחד בחור לו בא והנה לתלמידיו,

הישיבה' 'ראש הוא היה משל בידו רותח תה כשכוס – הישיבה בהיכל למקומו

אנושיים  על בכוחות  אבל בראשו, כגמולו לו להשיב  אתר על רצה המשגיח בעצמו,

הוא והנה דקות, כ10 עברו לא  אפיים, אחת מנה לו מלהשיב והתאפק עצמו העמיד

אז  עיניו... על ומניחה הרותחים המים מתוך  התה שקית את  מוציא הבחור כי רואה

שלא אחר בחור לכל גורם שהיה מה – בעיניו לקה הלז שהבחור המשגיח הבין

את בצמא  לשתות – עז כי חשקו בגודל והוא  המשגיח, של לשיחתו כלל להכנס

עיניו... עבור בידו כשהתה נכנס המשגיח דברי

כי  לעיקוואד, בעי"ת  חבורתינו חשובי מפארי מאחד שמעתיו – מעשה שוב
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רובם  אשר ובחורים אברכים כ400 יושבים בלעיקוואד בה לומד שהוא  בישיבה

האברכים אחד והנה לימוד, באותו ‰�"Ï)עוסקים Í¯·‡Ï ˙ÂÎÈÓÒ· ·˘ÂÈ‰) להכיר ברצותו

הספרים  משאר מאד משונה באופן אותו כרך  שלו ערוך ' ה'שולחן את מרחוק

שלו, השו"ע את האברך  מצא לא  היום, ויהי מרחוק... יכירנו למען הישיבה שבהיכל

שו"ע אותו ולפניו משמאלו היושב שכנו את  מצא  השלישי ביום כן, למחרת וגם

ויאמר, ויען שלך ... הלז השו"ע האם – ושאלו אליו האברך ניגש ככריכתו, הכרוך

חמורה  שטעות  לו נראה לו אמר נחושה במצח משקר הלה כי מחשבה מתוך  כן.

כתוב ומצאו השו"ע  נפתח והנה הראשון, העמוד את לראות  אוכל שמא מע"כ, טעה

של  רוגזו גבר כאן המשתמש, של שמו כתוב ומתחתיו מחוק האברך של שמו בו

עליו. 'בעלות ' טענת ולטעון השם למחוק  שלי, שו"ע לקחת  כזו... חוצפה – האברך

פלונית ... בחנות  אותו 'קניתי' טען זה אך 

מדפי  דפים כעשרים בו שחסר בו ומצא שו"ע, קנה כשנה לפני שאכן שנזכר עד

הידעת שכנו את  האברך שאל תחתיו, אחר וקיבל לחנות הספר את החזיר השו"ע ,

כאן  הרגיל. ממחירו בחצי קניתיו וגם הן, השכן, אמר דפים, כעשרים בו חסר כי

ברשותו  היה כבר שבעבר כלל זכר לא כי זכות ' לכף 'דיון בהלכות פרק האברך למד

בחצי  הפגומים את  ומוכר חוזר החנות  בעל כי ידע ולא  בשינוי, שנכרך כזה שו"ע 

שו"ע לומדי אלפים עשרת מתוך כי מקרים צירוף לו נתברר – כולנה ועל מחיר,

ולא גניבה כל ואין יום... יום אליו בסמיכות היושב  לשכנו דייקא הספר זה נמכר

שכנו. מצד חוצפה

נכנס  המזרח עדות  מבני אברך  ראה הימים באחד כי חבורתנו, בן לי סיפר עוד

– לרגליו 'קראקס' המכונים בית ונעלי בו להתפלל רגיל שהוא החסידי לביהכנ "ס

– העמוד לפני שניגש – בו ראה תמוהה הנהגה עוד תמיהה... המעוררת הנהגה

משלך, שונה תפילתם שנוסח בביהכנ "ס דייקא העמוד לפני לגשת לך מה וחשב

והכל  קדיש... אמר ומיד ה'תחנון' על הלה דילג הש"ץ  חזרת שבסיום אלא  עוד, ולא

התפילה  בגמר רק יא "צ... ולא חתן לא  כאן אין – אתה ביהמ"ד של בעליו וכי תמהו

האבל, בבית  הנאמר - קרח' לבני 'למנצח מזמור באמירתו – למפרע והבינו חזרו

של  בנין באותו השוכן הוא  אורחים' 'הכנסת  בעל ביהמ"ד של רבה כי ונתברר

שם  ונתיישב  אביו, עליו נפטר בגולה ובהיותו הוא  'משולח' זה ויהודי ביהמ"ד,

הנה  לו אמר שהרב  מכיוון אורחים, הכנסת בבית  לבדו מנין ערך שלא  אלא 'שבעה'

תאמר  אל – האבל כבבית  שם ותנהג העמוד לפני תתפלל שם זה, בבניין ביהמ "ד לי

זלזול  מתוך  לא וח"ו – לרגליו כשקראקס לביהמ"ד בא  מדוע הובן גם תחנון,

כן. עשה בביהמ"ד
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íúåà åðåãé íäéùòî ìë úà åðçáéùë
åâäðéå äáåè íäéìò åöéìîé ,úåëæ óëì
åúâäðäá éë .íéîçøáå ãñçá íäîò
åîò åâäðéù íãàä øøåòî äèîìî
ãñç éøòù åçúôéå ,äìòîìî ë"åîë

.ìàøùé òøæ ìë ìò äëøá ÷éøäì

äæáåíéèôåù' ,÷åñôä úà øàáî
íéøèåùåêì ïúú- 'êéøòù ìëá

ìù èôùîä ïéëúå ï÷úú êîöòá äúà
äìòîèôùî íòä úà åèôùå' éãé ìò ,

èôùî' åäòø úà èåôùéù é"ò ,'÷ãö
òøæ ìë ìò ä÷ãöå úåëæ ãåîéìá '÷ãö
àöéå ,äìòîì åúîåòì ïë øøåòúé ,ìàøùé
äãéîá éë ,äìòî ìù èôùîå ïéãá éàëæ

åì ïéããåî ããåî íãàù(:ç äèåñ).

àéãäìåàøîâá àúéà(:æë÷ úáù)ïãä
úåëæ óëì åøáç úàïî íâ)

(íéîùäúåëæì åúåà íéðãíù åàéáäå ,
íéðã éàî÷ åéä äîë ãò íéøåôéñ äîë
éðéòá äàøð äéäù íå÷îá óà úåëæ óëì

íù íéîééñîå ,äáåçë íãàéðåúðãù íùë
úåëæ óëì íëúà ïéãé íå÷îä úåëæ óëì.

ïëåç"ìöä éùåøãá àúéàâ"ë ùåøã)

(ç úåà óåñ ,äáåùú úáùìïë ìò .ì"æå ,
áìá äúòî åéìò ìá÷é 'ä øáã úà àøéä

,'êåîë êòøì úáäàå' íìùìë úà ïåãìå
åì åøéáòéù äëæé æà ,úåëæ óëì íãàä
íéôåâéñ àì êéøö ïéàå åéòùô ìë ìò
åéúåãî ìò øéáòîä éë íéúéðòú àìå

åéòùô ìë ìò åì ïéøéáòî.

êëåãéâîä ÷"äøä íùî íéøàáî
äðùîä ìò ò"éæ ùèéøæòîî

úåáàá(à á)ïéò êîî äìòîì äî òã'
øôñá êéùòî ìëå úòîåù ïæåàå äàåø
- äìòîì äî òã ,åøåàéá äëå ,'íéáúëð
àåä 'äìòîì' íãàä úà ïéðãù äâäðää
íãàä úâäðäá éåìú ìëä Y 'êîî'

åîöòòø ãéîú äàøú íà - 'äàåø ïéò' ,
ãâðì åãîòé àì úò ìëáù ,íéøçà ìò
,íäáù òøä ÷ìçå úåðåøñçä àìà êðéò
úà ÷ø ãéîú åàøé äìòîì íâ êë
íà - 'úòîåù ïæåàå'...êáù úåðåøñçä
êë íéòø íéøáã íéøçà ìò òîåù äúà
.å"ç íéâøè÷î êéìò úòîåù ïæåà äìòîì
àì íà - 'íéáúëð øôñá êéùòî ìëå'
êúåà øòéö êøáçù øòöä úà çëùú
çåì ìò áúëð ìëäå ,äòø êì äùò åà
åçëùé àì äìòîì êë ,ïåøëæì êáì
íéòøä íéùòîî ãçà øáã åìéôà
áåè ÷ø ùéà ìë äàøé ,ïë ìò ,úéùòù
,áåè ÷ø åéìò òîùéå øáãé ,íéøçà ìò
åòîùé àìå åøáãé àì äìòîì íâ àìéîîå
åéúåáåè ÷ø âåøè÷ éøáã ìë åéìò

.åùôð ìöðúå ,åéúåìòîå

התשובה דרך – מלך  עליך תשים  שום 
יש מקום מה  א"כ  יהודי לכל  פתוחה

לייאוש

ïúùøôá(åè æé)êéìò íéùú íåù'
éà÷ã íéøôñá øàáúðå ,'êìî

ìåò úìá÷' ìòúåëìîìë ìòù ,'íéîù
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úåëìî ìåò ò"ò ìá÷ì ìàøùéî ùéà
ùåøãì åôéñåäå .äòùå úò ìëá íéîù

ì"æç úùøãë(.àì î"á)ïåùì úåìéôëá
- '÷éðòú ÷ðòä' ÷åñôá ïåâë àø÷ä

íéîòô äàî åìéôàáùä' ìò åøîà ïëå '
ïàë óà ,íé÷åñô äáøä ãåòå 'íáéùú

' úåìéôëá øîàééíéùú íåùìåò 'êéìò
êìîøáë íà óà - íéîòô äàî åìéôà

úãøî å"çå úìôð ìáà ,ò"ò åúëìîä
íéé÷ì áåùú î"î ,íìåò ìù åëìîá
úìôð åìéôà 'êìî êéìò íéùú íåù'

.íéîòô äàî úìôðå úî÷å

êëå÷åñôá ïúùøôá æîåøî(ç ë)éî'
,é"ùøáå ,'ááìä êøå àøéä ùéàä
ãçôäù ïàëî .'åãéáù úåøéáòî àøéä'
,äîöò äãéøéäî øúåé äù÷ äãéøéäî

åøîà äæìåááìä êøå àøéä ùéàä éî
åãéáù úåøéáòî àøéä -éî' åøîà àìå ,

ùéàäàèåçä'àèåç'ä éë ,'áåùéå êìé
úà íåçìì úàöì àåä øùë ïééãò
úáåùúá äöåø' ä"á÷äù ,'ä úîçìî
åãéáù úåøéáòäî 'àøéä' êà ,'åîò

úåìéôðäî ãçôúîåèéèéèéèéY äù÷ åúð÷ú äæ
.'åúéáì áåùéå êìé'

הנופל יט . אחר אבן ידחה ולא יכלתו, ככל לעמוד ישתדל הנפילה בעת שאף והעיקר,

וכלל. כלל עצמי על אשמור ולא  מאומה, שווה אינני כבר נפלתי כבר אם לומר, –

בעיר  היה זי"ע  המהר"ש הרה"ק בימי ליובאוויטש, חסידי בקרב הוא ידוע מעשה

ליובאוויטש' פון משוגענער 'דער לכינוי שזכה יהודי ˘Ïליובאוויטש Ú‚Â˘Ó‰)

(˘ËÈÂÂ‡·ÈÏוהוא לו דחוף שענין הרבי של למשמשיו המשוגענער פנה הימים באחר ,

להכנס  פו"א בשום לו נתנו לא  טיבו את שהכירו הללו הרבי, עם כך על לדבר צריך

ה  אל וניסה ב 'יחידות ' גבאים, של מדחיותיהם נתפעל ולא  נתייאש לא  הוא  אך רבי,

קפץ – לעיר מחוץ הרבי נסע  אחת  שפעם עד הרבי, את 'לתפוס' עת בכל

פני  מאת ביציאתו שלימה, כשעה עמו ושוחח הרבי, של עגלתו על המשוגענער

מה  אודות  הגבאים אצלו ביררו בצהריים, כשמש מאירים ופניו זורח כשכולו הקודש

הוא עתה כי חשיבות , ברוב  להם וביאר המשוגענער פתח הרבי, עם שיחתו נסובה

וכיו"ב, גבול משיגי כל לו ואין – ליובאוויטש של היחיד המשוגענער להיות  נהנה

פון  משוגענער 'דער כמותו הנקרא וויטעפסק הגדולה בעיר ורע  אח  לו יש והנה

מכובד'יג  יותר הרבה כי הגדולה בעיר עמו לדור שיבוא  אליו מתחנן והוא  וויטעפסק '

נפשו  כן, על כליובאוויטש, קטנה עיר של ולא גדולה עיר של משוגענער להיות

כשאין  – ליובאוויטש פון משוגענער דער החשוב  הכינוי על 'לוותר' האם בשאלתו

גבולו שישיג מי ˜‡�˜‡¯ı�Ú)לו Y ‰¯Á˙Ó) בעיר 'שני' להיות  כי הגדולה לעיר לעבור או

משוגענער' 'דו הגבאים לו אמרו קטנה... בעיר יחידי מלהיות  עדיף (Ú‚Â˘Óהגדולה

(Í˙ÂÓÎ˘ להם נענה שלימה, כשעה הרבי את ובלבלת  עכבת שכאלו שגיונות  על וכי
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ãåòò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä ïì æîø
(åö úùøô ùéø)ïúùøôáù ÷åñôá

(ç ë)'...ááìä êøå àøéä ùéàä éî'
ì"æçáå(:ãî äèåñ)ìù äìéôú ïéá çù

åãéá àéä äøéáò ùàø ìù äìéôúì ãé
,øàáîå ,äîçìîä éëøåòî äéìò øæåçå
Y áìä ãâðë íä ãé ìù ïéìéôúù
åðáéì úåáùçîå úååàú äæá øáùì

,ù"úé åúãåáòìáìä ïåøáù ìò äøåîå
éðçåøä åáöîîìù' ïéìéôú íúîåòì ,

'ùàøçåøä úåîîåøúä ìò äøåî
úåùãçúääå úå÷æçúää ìòå úòãäå,
ìùì ãé ìù ïéìéôú ïéá ÷éñôîå çñäå
øáùîù øçàì ÷éñôîù øîåìë ,ùàø
,ãéîå óëéú ÷æçúî åðéàå ,åáø÷á åáéì
,äîçìîä éëøåòî äéìò øæåç àåä éøä
äîçìîä éøù÷á ãåîòì ìåëé åðéàù

úå÷æçúää éãé ìò ÷ø àìà ,øöéä ãâðë
úåéäìå òøä åøöé úà çöðì åçåëá àäé

.ú"éùäì ïîàð íçåì

ìàå,ùàø äìòîì éúåðååò åãáë ,øîàé
éë ,íéøåîà íëéøáã éìà àìå

ì"æçá àúéà(.åô àîåé)äáåùú äìåãâ
øîàðù ,ãåáëä àñë ãò úòâîùòùåä)

(á ãé'êé÷åìà 'ä ãò ìàøùé äáåù',
äáåùú äìåãâ' 'ìàððç åðéáø'ä øàéáå

- ãåáëä àñë ãò úòâîùíà åìéôà
ãåáëä àñë ãò åúàèç òéâäåðééäå .'

ãò åéúåðååò åáøå àèçá ìéãâä íà óàù¦

úìãä äìòðð àì ïééãò ,ãåáëä àñéëì
.àøåáä åðìá÷é ãéî áåùé íà Y åéðôá
ùéà íåù 'àöîé ìáå äàøé ìá' ïë ìò
ïéàå ,äáåùúä ïî ùàééúéù ìàøùéî

.äáåùúä éðôá ãîåòä øáã

האבן.מיודעינו מען דארף שכל  אבער משוגע, השגיונותמשוגע, כל עם כלומר,

לעשות . מה כדת  ולשאלו הרבי פני את לחלות  לבוא שכל לי יש שלי

באמרו, גדולות , בבכיות  זה סיפור מספר היה זצ"ל פוטערפאס מענדל ר' הגה"ח

בורא לפני ובקשתנו הרבי לפני שאלותינו אם להתבונן לנו יש רבות  בדידן, אנו אף

המדומה  כבוד בעסקי היו עסקיו שכל משוגענער כאותו כבוד בעסקי איננם עולם

העולם  כי בה, ייאמר עוד היחיד. 'משוגענער' בכינוי יש גדול' ש'כבוד דמיונותיו לפי

נפש' שנה 'עולם ‡)נברא  Â ‰¯ÈˆÈ ¯ÙÒ)'ב'שנה יש כן ב'נפש', משוגענער שיש וכמו ,

לכה"פ נא  יזהרו – 'משוגענער' בבחינת  שהוא  זמנים יש איש לכל שכל – אבער 

האבן מען ומגעתדארף משגת  שידו וכמה והקנינים... המדרגות  כל את לאבד לא 

ל"ע . שאול לעמקי יפול ולא  עמדו על ישאר

אז אלול כימי גדולים זמנים בבוא  האבן ובעיקר מען דארף לאבד שכל שלא ,

חז"ל שאמרו וכמו וריק, הבל שטויות על „.)הזמן ‰‚È‚Á) מה המאבד שוטה 'איזהו

לו'. שנותנים
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åîëåïúùøôá øîàðù(áë æè)àìå'
'ä àðù øùà äáöî êì íé÷ú

éà÷ã ,íé÷éãö åùøéôå ,'êé÷åìàìò
'äáöî'ë åîöò úà äùåòù íãàä

äîå÷îî äæéæäì øùôà éàùáåøáå ,

,åúåå÷ú äãáà øáëù åì äàøð åùåàéé
éà øáëå ,äéäéù äî àåä äéäù äîå
åæë äâäðä ,áåèì úåðúùäì åì øùôà

'êé÷åìà 'ä àðN' -ëëëëéîð åðééäå , ¨¥
áéúëã(æé ãì úåîù)àì äëñî éäìà'

התיאשתי כ. הנה לאמר שהתאונן לאחד פעם אמר זי"ע סלנט'ער ישראל רבי הגאון

עלי  המתגבר הרע, יצרי מול אל ולעמוד לשוב בכוחי אין כי ה', מעבודת  כבר

ישראל, רבי ענהו כוחו, מאמין בכל שהינך ממה  יותר  בך מאמין הרע יצרך  הנה 

הגמרא בעצמך  מדברי וראיה ,(:ÊË ואמרו (¯"‰ שופר, תקיעת  בעת מתערבב  שהשטן

ÚÏ¯··)בירושלמי ‰"„ Ì˘ 'ÒÂ˙· ‡·ÂÓ)הוא הנשמע הקול שמא יראתו מחמת שהוא

לשוב שבכוחך מאמין השטן נמצא  בתשובה, ישראל שבו וכבר משיח של שופר

ולהתחדש  עברך  כל את למחוק שבכוחך  מאמין אינך אתה ואילו שלימה, בתשובה

חי. קל בעבודת

בפרשתן הפסוק  על זי"ע ישראל' ה'בית הרה"ק  אמר ËÈ)וכבר ËÈ) לו 'ועשיתם

אף  נענש וכדו' להרגו לאחיו רע לעשות הזומם אם ומה לאחיו', לעשות זמם כאשר

להרוג  כלומר, – רע עצמו על הזומם לאדם הוא וחומר קל לפועל, זממו יצא  לא  אם

ולהיפך, אישים, וחדל נבזה כשפל עצמו על בהביטו רב, כי ייאושו ידי על עצמו את 

גיבור  לומר ועידן, זמן בכל יתחזק כאשר האדם יקבל שכר כמה מרובה, טובה מידה

ואצליח... אעשה ה' ובעזרת לי, יש רב וערך אני,

מאה  מחברו לווה שהיה מחוכם, 'גנב ' לאותו היצר, של זו דרכו את  המשילו וכבר

עוד  לי הלווה ממך  במטותא מאה, לך  חייב כבר הריני לו, ואמר בא  ולמחרת  מעות ,

בני  כל עם עשות  והוסיף ושילש, שנה וכך מאתיים, לך חייב  אהיה ויחדיו מאה

בשנית אליו שבא  בשעה מעות, מאה ממנו ולווה אחד לפיקח שהגיע  עד העיירה,

מחויב ואהיה מאה עוד הלווני מאה לך אני מחויב  כבר הנה – 'פזמונו' את  לו לומר

יצר, של דרכו הוא כך ממני. לך  כלך מאומה... לי חייב אינך  הפיקח, ענהו מאתים,

עברת ממילא  הרי לו, אומר ולמחרת  עבירה, לדבר האדם את  מפתה הראשון ביום

עוד, לחטוא לך  אפשר א "כ העולם', יסוד 'צדיק אינך כבר בוראך, רצון על אתמול

גמור, ופושע חוטא  אם כי שאינו תדיר לו שמדמה ע "י רק זה וכל לאבדון, ירד וכך

יענהו, בשנית, היצר אליו שיבוא בשעה ומיד בראשו, עיניו החכם לאאך מעולם

עבירה לדבר  לפתותני פנים העזת כיצד הדור, צדיק והנני מעל חטאתי ירחיק ובכך ,

המשחית . המלאך של הרעה פגיעתו את עצמו
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úëúî úëéúç àéäù 'êì äùòú
ò"à äîãîå ,úéðáúå ñåôãá íéùåòù
äæ ,äúåðùì øùôà éàù åæ úéðáúì
ãçàå ãçà ìë ãéá éë .æ"òì áùçðàëàëàëàë

êì ïéàå ,÷æçúäìå ùãçúäì çëä ïúéð
.äáåùúä éðôá ãîåòä øáã

éë,äøåú ìù äëøã àéä êë úîàá
àø÷á áéúëãë(è ë íéìäú)äîä'

,'ããåòúðå åðî÷ åðçðàå åìôðå åòøë

íâ íé÷éãöä éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå
åòøë äîä' øîåì åì äéä ,'íéìôåð' ïë

åìôðååðçðàå Yåðìôð àìêéøö àìà .'
øîåì'åðìôð àì' ìù úåàéöî ïéà éë,

àìà ,íéìôåð ìëäåðî÷ - 'åðçðà'ù
ããåòúðå.íúìéôðá íéøàùð - 'äîä'å ,

øîàðù äîëå(æè ãë éìùî)'ìåôé òáù
éåø÷ åúìéôðá óàù åðééäå ,'í÷å Y ÷éãö
åðçðàå Y 'í÷' ãéîù øçàî '÷éãö'

ããåòúðå åðî÷áëáëáëáë.

ששהה כא. מקרוביו אחד  את  לבקר בבואו הגדולה לעיר הכפר מבני יהודי נכנס פעם

ובעצמו  בכבודו השער והנה  – הנעול החולים בית  לשער בהגיעו החולים, בבית

עיניים  פתח הכפרי דרכו, לעבור מקום ומפנה למעלה ועולה מאליו עוף מגביה

השער  את  הגביה כהאריה"ק איש רק  בוודאי כאלה שמע  מי לעצמו, ואמר גדולות

יושב וצר קטן בחדר כי נגלה לעיניו לא , אך, וכיו"ב , הקודש שמות  ע"י הגדול בכוחו

כיו"ב השער... נפתח הכפתור ובלחיצת לפניו, וכפתורים שבפשוטים, פשוט איש לו

העליונים  העולמות  שכל בספרים שנתבאר מה ומאמין יודע  מישראל איש כל לדידן,

הוא מצוה וקיום התורה בשמירת ולמוטב, לטב האדם במעשי תלויים ותחתונים

אבל  השמים, שמי עד מגיע פגמו ולהיפך , העולם, כל על וטובה ברכה שפע  מריק

ברא כך  כי בידו, היא טעות  ובאמת , מדובר, מהאריה"ק  שרק חושב הוא בדמיונו

– ביותר הפשוט אף – כפתורים כעין הם והמצווה שהתורה עולמו, את הקב "ה

במעשיו. העולמות  כל את מנענע הוא הרי כשיקיימם

במכתב כב. זצוק"ל הוטנער יצחק רבי הגאון ÎÓ˙·כתב ÌÈ·˙ÎÂ ˙Â¯‚‡ ,‡"Á ˜ÁˆÈ „ÁÙ)

(ÁÎ˜וז"ל(ÈÂ�È˘·) של במעלתם אנו מתעסקים שכאשר אצלנו היא  חולה רעה .

העפילו  שהם והמדרגות  מעלתם של האחרון' ב 'סיכום מביטים הננו – הדורות  גדולי

ומלחמותאליהם. אדירים מאבקים  בקרבם התחוללו  שבו הזמן על  מדלגים  והננו 

וטבעם יצרם  עם גדולים קשות  כאילו – השיחות  אלו כל מתוך  לנו העולה הרושם ,

ובצביונם. בקומתן היוצר ידי מתחת יצאו ומרימיםאלו מתפעלים  מדברים, והכל 

המלחמות , מכל  יודע מי אבל זצ"ל, חיים' ה'חפץ של  הלשון טהרת  את נס  על

בדרך  חיים ' ה'חפץ שמצא לאחור והנסיגות הנפילות, המכשולים, המאבקים ,

אלף ... מני אחד משל רק וזה הרע, יצרו עם שלו המלחמה
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øáëå,äðùä ùàø úìéôú çñåðá åæîø
åìùëé àì íìåòì êéùøåã éë,

' åäîåíìåòìïéà' éøäå ,'åìùëé àì
àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö

åøåàéá àìà .'àèçéêéùøåã éëíà óà
äæ ìë íò ,øöéä úîçìîá åãéñôéå åìôé

'íìåòì'íìåòì' åøàùé àì - 'åìùëé àì
åøáâúé ÷ø ,íúìéôðá(ãéî)- íå÷ì

éøù÷á ãåîòì áåùìå íøôòî øòðúäì

åäæå ,øöéä íò äîçìîääîçìî ùéà
äãùá òðëð åðéàù ,åòîùîë åèåùô
ãåîòì áåùé áBù ,ìåôé íà óàå ,áø÷ä

åúøîùî ìòâëâëâëâë.

äîáåðà íéãîåò ,íéøåîà íéøáã
'úåçéìñäå íéîçøä ùãåç'áàåä ,

äáåè äðúîë åðì ïúéð øùà ùãåçä
åðåöø úåùòì 'ä ìà áåùì ùãçúäì

מזה התוצאה ב'מכתבו' ‰�"Ï)וממשיך  ‰Ù˜˘‰Ó) בעל שאיפה, בעל רוח, בעל כשנער

כבלתי  עצמו בעיני דומה הוא הרי וירידות  נפילות  מכשולים, בעצמו מוצא תסיסה

על  לשבת  הוא  ה' בבית  שתול של פירושו זה נער של 'דמיונו' לפי כי - ה'' בבית 'שתול

מיצר  וליהנות  מנוחות מי של דשא  השכינה נאות  מזיו נהנים שצדיקים כדרך  הטוב ו

היצר  מסערת מורגז להיות לא גיסא, ולאידך עדן, גן במסיבת בראשיהם כשעטרותיהם

הכתוב דרך על –(Â ÁÙ ÌÈÏ‰˙)הרע שיצרך  בעצמך אתה מוצא  אם חפשי... במתים

פשוט  דבריך תקוותך, אבדה שכבר ובתמימותך בטיפשותך  חושב הנך עליך, מתגבר

גיחוך, לידי הרעמביאים בסבלך אני הגדלות .משתתף  של המוליד הוא הזה הסבל אבל ,

לא הוא נשמתך ששורש חביבי, לך דע  דווקאהשלווהאבל אלא טוב, היצר של

תפול מלחמתו מערכות  ובכמה עוד, נכשל להיות עומד שהנך  בוודאי טוב ... היצר של

כשזר  המלחמה מן תצא המערכות  כל הפסד שלאחר לך  מבטיח אני אבל שדוד,

ראשך , על חושביםהניצחון והטפשים וקם', צדיק יפול  'שבע  אמר אדם מכל  החכם

החכמים אבל קם, הוא  מקום  מכל צדיק יפול  ששבע  אעפ"י – רבותא  בדרך  כוונתו  כי

נפילות השבע 'דרך ' היא הצדיק של הקימה שמהות היא  שהכוונה  היטב  .יודעים

הוא . חד – הטוב ויצרם שהם ה'גדולים' את לעצמך  תצייר אל ממך בבקשה

כל  עם נוראה מלחמה של באותיות  עולם גדולי של גדלותם בנפשך תצייר אלא 

היצר, סערת בקרבך מרגיש שהנך  ובזמן והנמוכות. השפלות שבזההנטיות  לך דע

שלימה במנוחה  נמצא שהנך  מבשעה יותר  הרבה  ה'גדולים' אל  מתדמה  הנך

בה רוצה  הכי שאתה הירידות בעצמך מוצא  שהנך  המקומות באותם 'דווקא ' .

הקדושה  לקבל מוכשר כלי להיות  עומד הנך המקומות  באותם דווקא  מרובות ,

שמים... שם .(Î"Ú)ולקדש

אשובכג. מעתה – חטאתי לו ותאמר לבוראך  תשוב  כי לך  מה – יצרו לו יאמר ואם
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æîøì íé÷éãö åøîà äëå .íìù ááìá
'äìåúá ìåìà ìæî' ùãåçä ìù åìæîáãëãëãëãë

(éë ãò ä"ã :å÷ î"á é"ùø 'ééò)äæ ùãåçáù ,

ãçà ìë ãéáøáòä ìë úà áåæòìY
íìåòî ì÷ì÷ àìù éîëäëäëäëäëúîâåã ,

úàø÷ðä Y íìåòî äùøçð àìù ò÷ø÷

תשקר  כי לך ומה נפלת  ושוב כן, אמרת שלשום גם תמול גם הרי הישר, לדרך

לחזות גמרו אחר החיות', ב 'גן לבקר שנכנס באיש שהיה במעשה תשובתו לבוראך,

וגער  המנהל לחדר וזועף סר כשכולו בא  למיניהם, החיות של ושיגם שיחם בנועם

אינם  הרי בגנך, 'אריות' לך  שיש כאילו לי 'מכרת' מדוע  רמיתני...' 'למה באמרו בו

ה'מנהל', לו אמר המת, אריה עור תחת המחופשים פרנסה המחפשים אברכים אלא 

'שאגת את שומע  הנני היום וכל בחדרי כאן יושב הריני סח, אתה מה יודע  איני

אברכים  אלא אריות כאן שאין טענותיו כל לאברך  הועילו ולא עוזה... במלוא  הארי'

מהם  אחד שמעתי האריות  יד על עמדי בעת הנה, האברך, לו שאמר עד בעלמא...

כאן  סוגרים מתי כוחי, תש ידידי, נא  אמור – אדם' בני ב 'לשון חברו את  שואל

בסוגר, כאריה ולילה יומם שואגים אותם ותשמע  כאן עמוד המנהל, לו אמר היום...

אדם... כבני מדברים אחד לרגע  ששמעתם בכך ומה

במעשינו, ג"כ דומים אנו כן כי ומתנהגיםהנה, נוהגים  אנו השנה  כל  אם אף 

החודש  בזה  עתה  נעמוד  אם  מ"מ השדה ' ‰˙Â¯¯ÂÚ˙)כ'חיות ˙Ú ÏÎ· Â‡)אף ונדבר 

חיות ... ולא  אנחנו , 'אנשים' כי מוכיחות ידים  כבר זה  הרי אדם' כ'בן אחד  לרגע 

התורהכד. על ה'רא"ש' ·)כתב Â ˙È˘‡¯·) אמרה המלאכים, וכשירדו הנה... טובות כי

כמו  שלכם, כנפים לי שתתנו - הזה הדבר תעשו לא  אם לכם אשמע  לא הבתולה

·)שנא ' Â 'ÈÚ˘È),'לאחד כנפים ונמלטה'שש לשמים  פרחה מיד כנפיהם , לה  נתנו 

העבירה והיינו מן במזלות, וקבעה וקבלה, עננו עליה פרש והקב "ה כסא, פני ואחזה ,

סולם (‡ÏÂÏ)'מזל שמצאו עד לעלות  יכלו ולא  בארץ  נשארו והמלאכים בתולה',

בו'. ויורדים עולים אלוקים מלאכי 'והנה הה"ד ועלו, חלם אבינו שכל שיעקב לך  הרי

העבירה' מן 'בורח  להיות  – זה חודש  של  ומזלו  .מהותו

זי"עכה. הקדוש מהאר"י Â"È)איתא  „ÂÁÈ ˜"‰Â¯ ¯Ú˘)הפסוק את  אלול בחודש לכוון שיש

(ÊË ‚Ó ‰ÈÚ˘È)'נתיבה עזים ובמים דרך בים Ï¯"‰'הנותן ÈÂÏ ˙˘Â„˜· ‡·Â‰ Y ‰ Â ¯"· 'ÈÈÚ)

(ÔÂ˘Ï ÈÂ�È˘· על הרמז, בעלי ואמרו יתברך . אליו  לשוב 'דרך' הקב"ה לנו נותן בו כי

החכם' 'מאמר Ë)פי ˙¯‚È‡ ‡"˜Ú¯Ï ÌÈ¯ÙÂÒ ˙Â¯‚‡),ים בלב כבר עברו אניות אלפי -

שם, לבקוע  בידם שיהא  הרבים לטובת  כבושה דרך סללה לא  מהם אחת ואפילו

לעצמו, ונתיב  דרך  ולפלס הים, תוך  אל להיכנס עליו הים, את לעבור הרוצה כל אלא 

יתגבר  מניעות , ושאר ומכמורות  הים, כגלי בדרכו רבים מכשולות לו שיעמדו ואף

חפצו. למחוז יגיע  דבר שסוף עד עליהם
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ò÷ø÷' àøîâáäìåúá'(.áì æ"ò)æàå ,
íåé úàø÷ì çöçåöîå çö àåäùë ñðëéé
.ïéãá åéàåøá ìë úà 'ä ãå÷ôé åá ïéãä

ïëåò"éæ 'ïéò úéá'á ÷"äøäî àúéà
(äàø é"à ä"ã äàø)äðùîä øåàéáá

äàåøä íëç åäæéà'ãìåðä úàäìåãâ éë '
Y ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùú

,øîåìëúåîùð úåáåöç íùîù íå÷îì
áùä äæì ïúåð ä"á÷äå ,ìàøùé éðá
...äùãçå äøåäè äîùð äáåùúá
øãñë áùå åéðôì øùà úà òãåé íëçäå

éîë äùòðå ,äáåùúáãìåðù.ùãçî

של רוחו  ותוקף חוזק - וגבורתו  תקפו
טוב דרך  על אותו  מעמידים אדם 

ïúùøôá(ç-â ë)øãñ ìë øàáúð
,äîçìîì ìàøùé éðá úàéöé
,'äîçìî çåùî'ä ìù åúæøëä ïôåàå
íéáéø÷ íúà ìàøùé òîù' øîàð íùå
é"ùøáå ...'íëéáéåà ìò äîçìîì íåéä

ì"æç éøáãî àéáä(.áî äèåñ)ïéà åìéôà

íúà éàãë ,òîù úàéø÷ àìà úåëæ íëá
éøäù àáåè øåàéá êéøöå ,íëúà òéùåéù
éî' äùøô äúåàá øîàð êåîñá ãéî
ì"æç åùøãå 'ááìä êøå àøéä ùéàä

(.ãî íù)- åãéáù úåøéáòî àøééúîä äæ
ìù ïéìéôúì ãé ìù ïéìéôú ïéá çù åðééäå

äøéáòáù àöîð ...ùàø(äðè÷)øáë åæë
øúåñå ,äîçìîá ãåîòì àåä ïëåñî
òîù úàéø÷ ìù äúåëæá éãù åéøáãì

.òø ìëî åìéöäì

øàéáå÷öà÷î ÷"äøäóåñ ÷"ùù)

(íéèôåùêøöðä 'ãåñé'ä éë
ùâéù àåä äîçìîá ïåçöéðå äçìöäì

Y úåîåöòúå æåò áåøá äéìàø÷éòäå
ììë ãçôì àìùúåëøòîì ùâéðä ,ïëàå ,

øåîâ ïåçèáå äøëä êåúî äîçìîä
çéìöé äîçìîä éøù÷á ãåîò çéìöéù
úàéø÷' úåëæ ìò àìà êîåñ åðéà íà óà
íéøáãä úåéðçåøá óà ...ãáìá 'òîù
øöéä íò åúîçìîì ùâéðä ,íéøåîà

'הורני יאמר אל תשובה', ל'בעל ההוראה הסלולה דרךוזוהי הדרך מהי תשובה',

דרך אין שבים כמו - דרך' בים 'הנותן אומרים לזה טענות, בשאר וכדומה לתשובה,

אל  יבוא  ולבסוף לדרך ומפליג הים מי לתוך  נכנס אחד כל אלא לרבים, כבושה

הים  מי אל נא  קפוץ  התשובה, בים להפליג תתחיל – אתה כן כמו תכליתו,

למחוז  ותגיע לך יערב  ולבסוף לבלעך , המאיימים הים גלי על התגבר הסוערים,

ובשלווה. בשלום חפצך 

דכמו  התשובה, לענין דרך ' בים 'הנותן הפסוק שייכות את להסביר אפשר  עוד

ואפילו  אניה שם שעברה המים על סימן שום ניכר אין ים בלב אניה עבור שאחר

שוב לבו, בכל ה' אל ששב דאחר תשובה, בעל אצל הוא ממש כך בעלמא , ברושם

בעלמא . רושם ואפילו לה ' חטא  שפעם נשמתו על ניכר אין
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äúòáå úúø Y ãçôå ùùç êåúî
,êãéàì ...äîçìîá ìùëéù àåä çèáåî
íéøéãà úåçåë åá åìâúé æòä åðåçèáá
éôøù çéù'á ì"æå .äîçìîá çöðéå

,'ùãå÷ááì õéîàå àåä ÷æç ùéàä íà
åãéá ùéù ãáìá ù"÷ úåëæ íåùîù
ë"ë åðåçèá ìåãâå åúåà ìéöé ú"éùä
úîàá éë ,ìöðäì éàãë àåä éàãåå æà
åðåçèá ÷æåç éðôî - äàøé íåù åì ïéà
íùä åúåà ìéöé òîù úàéø÷ úåëæáù

êøáúéåùôðá ÷æç åðéàù éî ìáà
åúåà ìéöé ãáìá òîù úàéø÷ íåùîù
çøëåî 'ááìä êøå àøéä' àåäå ,ú"éùä
àåä ïë íà àìà äîçìîä éëøåòî øåæçì

ïáäå ,úåøéáò ìëî é÷ðåëåëåëåë.

בימי תשובתו יקדים – בראשו עיניו  החכם 
הדין לימי ימתין ולא  והסליחות הרחמים

ïúùøôá(ä æé)úà úàöåäå' áéúëã
äùàä úà åà àåää ùéàä
äæä òøä øáãä úà åùò øùà àéää
ìà íâøúîä' ,é"ùøáå ,'êéøòù ìà

êðéã úéá òøúì - êéøòùïéãä úéá øòùì)

(åúåà íéðãùåðéðù ïëù ,'äòåè(:äî úåáåúë)

'åá ãáòù øòù äæ ,êéøòù ìà'íå÷îá)

(æ"ò ãáòù'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä äì æîø .
ò"éæ(íéèôåù ä"ã æ"éùú íéèôåù)øøåòúîäù

øòù'á ÷ø åéùòî ï÷úìå åéëøãî áåùì
ìëù äðùä ùàøá åðééä - 'åá ïåãéðù
åðéà ,ïåøî éðáë åéðôì íéøáåò íìåò éàá

àìà'ä ìà áåùì åéìò àìà ,äòåè
øáòù øçà ãéî 'åá ãáòù øòù'á åé÷åìà

,åðå÷ ïåöø ìòìåìà ùãåçáù åðééäå
äùò øùà ìëî åîöò øäèéå áåùé øáë
'ïéãä íåé' ãò ïéúîé àìå ,äøåùë àìù.

áúëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
úå÷æçúä áúëîá,ä"ëøú úðùî)

(íéèå÷éì à"ôù' ,ùàø ,éùôð ãéãé éáåäà
úðéùá ïùéì øùåéä ïî ïéà ìåìà ùãåç

äæä íìåòä úåîéãøúåíéðîæá ÷ôñ éìáå
ìà íéîùä ïî úåøøåòúä ùé åìàë
çåúôì íéëéøö íìåà ,ïë íâ íãàä
äæ éàå äæ àåä éî øîàéé ïãéãìå .'çúô
íéðúåðù äî ãáàé øùà äèåù - àåä
åîöòì úåð÷ì åçåë ìëá ãåáòé àìå ,åì

åéðéðò ìëá ä÷åúîå äáåè äðùæëæëæëæë.

'כו. נקראת הסט"א שהנה שליט"א  שעכטער מאיר יעקב רבי הגה"צ לה כלבין רמז

עם  כמנהגנו עמהם לנהוג שעלינו עמה, המלחמה דרכי את  לנו לרמז דחציפין',

יראה  לא  וצורח, נובח כלב כנגד עצמו האדם כשמוצא  – העולם מדרך  כי הכלב,

אולם  אחריו... וירדוף כן, לו ישיב  הכלב  אף ממנו, לברוח יתחיל אם כי בלבבו, מורך

כל  מהאדם ויברח פחד הכלב  ימלא פחד, כל ללא זקופה בקומה כנגדו יעמוד אם

עוז  נאזור אם וחיילותיו, יצה"ר הסט"א  לענין הוא  ממש כיו"ב באפו. נפשו עוד

לנו. וירווח כולם יברחו נידף, כעלה רועדים כנגדם נעמוד ולא כנגדם ותעצומות 

שעוברים כז. האיך בחלומו, ראה אחת שבשנה זי"ע  שלום' ה'נתיבות  הרה"ק  שח
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àúéàì"æéøàäî'øô 'áåè úòãä õò')

(àöú' .ì"æåäáåùúä ø÷éòå
ìåìà ùãåçá úìáå÷î äúåéäì åæä

íéàøåðä íéîé çøé àø÷ðäæà éë
äáåùú éøòùå úòîùð êúìéôú

íéçåúô,'åàöîäá 'ä åùøã' ù"åîë
,ìåìà ú"ø 'éì éãåãå éãåãì éðà' ãåñáå
ìà áäåàå ãéãéì ä"á÷ä êôäð æà éë

äáåùúá áùä íãàä'çëçëçëçë.

áúëå'úåôé íéðô'ä æ"òãéá ä"ã éøçà)

(éúò'ì÷ êéòø åø÷é äî éìå' .ì"æå
àåä åùøåùù ,ìåìà éîé ìò éà÷ã Y

é"øàä ù"îëïåöø éîéå úåòéø éîé íäù
...äðùä ìë ìò øôëî äæä ùãåçù
ìåìà éîé áùçîù Y é"ùä ãñç àåäå
úçà äòù' úåòù á"é àåäù íåé ìë

'íåéìèëèëèëèëìò íéøôëîä ùãå÷ä éîé íäå ,
ìåçä éîéàöîð æ"éôìù ,åúðååë äàøðä ïîå)

התעוררות כל ללא יבש כעץ  נשאר עצמו והוא  הקדושים, אלול ימי כל עליו

הכיפורים  יום תשובה, ימי ועשרת השנה ראש עליו עוברים ממש כיו"ב  והתלהבות,

לזע והחל וטעם, התעוררות כל ללא  גדולה, קרירות  מתוך  והכל רבה, וקוהושענא 

התעורר  זעקותיו כדי תוך  אפפוהו, אשר והחשכות  הגדולה ההסתרה על נפשו במר

שלך ו'הרי אלול, חודש ראש ערב  שהיום הוא  רואה והנה עדיין לפניך משנתו, - '

המועד... את איחר לא 

זי"ע  אמת' ה'שפת  הרה"ק  מחסידי ÂÓÚאחד ıÚÈÈ˙‰Ï ‡ˆÓ ˙Ú ÏÎ· ÂÈÏ‡ Ò�Î� ‰È‰˘)

(ÂÈ˜ÒÚ È�È�Ú·,לו שהוצע עסק  איזה בענין אותו לשאול אלול בחודש פעם אליו נכנס

מעסקים אתך  אני מדבר השנה בכל הנה אמת', ה'שפת זה ('·ÒÚ�ÊÈ')ענהו בחודש ,

לשוב כוחותיו המשקיע  כי התשובה, עבודת  היא  ביותר הטובה וההשקעה העסק 

למשך בגשמיות, והן ברוחניות הן גדולים, רווחים מזה מרוויח החודש בזה ה' אל

בראשו... שעיניו מי ואשרי הבאה, השנה ימות  כל

מהרי"לכח. בתשובות  Ï"‚)איתא  ‰·Â˘˙) על מחול ר"ה בערב להוסיף הרוצה אודות 

- יקדשהקודש שלא  ומסיק חשיכה, קודם  טוב יום  קדושת  עצמו  על ולקבל

הזיכרון', ויום ישראל  'מקדש  יאמר  שלא  כדי הכוכבים , צאת קודם  היום ' 'קידוש 

זמנו קודם  הדין' 'יום  את בדבריוויתחיל  להעמיס ואפשר מימי , ימעט  שלא 

אלול  חודש של  זו...ה 'רחמים' והארה בהערה ודי ,

וז"ל.כט . אלו, בימים שכתב מ'תשובותיו' באחד מסיים זי"ע חיים' ה'דברי הרה"ק 

בעלמא  ·„"˙)ולפלפולי Û‡),גורם הזמן לבבאין משכיות חדרי לבדוק צריך  כי

תרי"ז אלול  הללו , נוראים  Ï‚)בימים ‡"Á „"ÂÈ ÌÈÈÁ È¯·„ ˙"Â˘) ה'בן הגה"ק כתב  וכן .

הימים, באלו שכתב מכתב בשולי זי"ע, חי' אלול,איש בחודש זאת לך  כתבתי וז"ל .

השנה במשך כחודש  אצלי נחשב  זה  בחודש דקה .שכל
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éøäù ,äðùä éùãç á"é ìë úà ï÷úî äæ ùãåçù

äîë àð áåùç ,íéîé á"éë áåùç 'ìåìà'î íåé ìëá

äìòé ,ìåìà ùãåç éîé è"ëá ùé 'íåé á"é' íéîòô

(äðùä úåîé ïéðîë íåé è"ë íéîòô á"é êãéá.

÷"äøäøîà ò"éæ í"éøä éùåãéçä
(ëú 'åîò í"éøä éèå÷éì)ùãåç éë ,

ìåìààåä äáåè äðúîåðì ïúåð øùà ,
åðîöò ïéëäì ìëåðù ù"úé àøåáä
÷"äøä øàéá äæáå ,äðùä ùàø úàø÷ì

ò"éæ ÷ñéøèî(äàø úùøôá à"âî)úà
÷åñôä(åë àé íéøáã)ïúåð éëðà äàø'

,'íåéä íëéðôìäðùä ùàø äæ 'íåéä'
(:áì á"ç ÷"äåæ),íåé íãå÷ 'íëéðôì' åäæå

úàöì åëæúå ,'ä ìà åáø÷úä ïéãä
íéáåè íééçì øúìàì ïéãá íéàëæ

ë"ò ,íåìùìåìììì.

כנסיות  בביתי הישיבה  – ה' בבית שבתי
התורה עסק  מתוך מדרשות  ובבתי

íéîéáéðá úåöåôú áåø åâäð åììä
á÷ò' íúìéôúá øîåì ìàøùé
éøåà 'ä ãåãì' Y æ"ë øåîæî 'ø÷åáå
äúåà 'ä úàî éúìàù úçà ...éòùéå

ù÷áàééç éîé ìë 'ä úéáá éúáù,'
úòë íéøîà øöå÷á íéøåáéã äîë øéëæðå
.äìéôúäå äøåúä éìëéäá 'ïîæ'ä úìéçúá

áúë'íéãøç'ä(à úåà å"ñô)äìòîì
áåø òåá÷ì ÷æçúäì êéøö ,äæî
úéááå úñðëä úéáá åìéìå åîåé
.äçîùå çåðîå òåâøî åì äàøé ,ùøãîä
éúáå úåéñðë éúá - íéîëçä åøîàãë
øñàîå íé÷éãöì ñãøô ,úåùøãî

íéòùøäøåîâ ìéæ àùåøéô êãéàå ,àìàìàìàì.

כיל. לדעת  לך  יש מאתנולאידך , ואחד  אחד כל על מוטלת  גדולה הם אחריות  כי ,

לעווינשטיין  יחזקאל רבי הגה"צ המשגיח היה אומר הבאה, השנה לכל הזריעה ימי

מי  – השדה שבזריעת וכמו הם, השדה בעבודת  זריעה' כ'ימי אלול ימי זצוק"ל,

עבודת לענין הוא כיו"ב לאכול... מה לו יהיה לא אונס' ב'טענת אף זורע  שאינו

הבעל"ט השנה במשך פירותיו ויאכל כעת  יזרע  – בראשו עיניו החכם (˜Ò¯Ë�Âאלול,

(ÔÂˆ¯ ÈÓÈ.

או לא. העתים בקביעת התורה', ל'עסק בגשתנו אלו דברים לזכור לנו יש והעיקר,

היצר, של דרכו הוא כך  כי הלימוד', משכבוב 'סדר על  בלילה  אדם יישן אם אף 

ללמוד ערוך' ה'שולחן או  ה'גמרא ' את יפתח אך כאשר מקום  מכל – צרכו ככל 

נוראה... עייפות  עליו תגבר הקבוע  שיעורו מנדודי את הסובל בהלצה, שאמרו עד

הצחות בעלי והיו השינה... שר ממשלת  תחת יכנס מהרה ועד גמרא יפתח שינה,

אחד מספר  מצד כי בשבת , אדם של הנהגתו לענין המדרש חכמי בין סתירה על ים

˙˘‡)אמרו ‡ÏÂ Ù"‰Ú Ô˙˘¯Ù· È�·Â‡¯ ËÂ˜ÏÈ)' - תיבות ' 'ראשי הוא בשבתשינהששבת

אמרו לאידך, ˜Ò„)תענוג', 'ÓÚ 'ÛÒÂÈ Ô‡ˆÎ ‚‰Â�' ¯ÙÒ· ‰‡¯)' ר"ת בשבתשינוןשהוא 
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àúéà'äðåé åðéáø'á(.â úåëøá)éøáã ìò
úñðëä úéáî àöåéä' ,àøîâä
,íòèä' .ì"æå ,'äñâ äòéñô òéñôé ìà
ìà çøåèä ïî àöåéù éîë äàøðù éðôî

,äçåðîäúñðëä úéáù ,êôä àåäå
äçåðîä àéä äìéôúä úéá àåäùùéå ,
'...äá åúáéùéá çåîùì åì

÷"äâäò"éæ åðàôî ò"îøäúåàáö øîàî)

(çë 'äáåúëä úà øàáî

(æë äë úéùàøá)áùåé íú ùéà á÷òéå'
åúøåú ,á÷òé úåéåëæ ìëî .ì"æå ,'íéìäåà
éë áåúëä åá ùøéô àì ,åáø éë åéùòîå

,'íéìäà áùåé' íààéä äìåãâ éë
úåùøãî éúáå úåéñðë éúá úáéùé

åìéôà(éìáî)äìéôú àìáå äøåú.ì"ëò ,
àéä ã"îäéáá åúáéùé éë åðééäå
,åéúåìééçå åùò ãâðë á÷òé ìù 'åúáåùú'
äãåáòå äøåúá ÷ñåò àåäùë ù"ëå

'êúéá éáùåé éøùà' áéúëãëáìáìáìáìíöò Y

השבת סעודת לאחר גמרא  פתח מעשה, לעשות החליט ה'חכם' עשה מה תענוג'.

עצמו  לעשות  האדם על כן כי הנה שניהן... ידי יצא  ובזה הגמרא... על נרדם ומיד

תורה... בדברי לעסוק שיבוא  בשעה כנשר' 'קל

וכיו"ב,לב. ריכוז בעלי או כשרונות לבעלי שייך התורה ולימוד עסק  כי יחשוב ואל

שבקטנים הקטן אלי לא ‰‚Ó¯‡)אבל È¯·„ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï ‰ÏÈÏ‰ ÌÂÏÁ· Í‡ÏÓ ÈÏ‡ ‡Â·È ÈÎÂ)...

לגלות יצטרכו אם אפילו - התורה את לקנות  יזכה בתורה לעסוק הרצון בתבערת  כי

רבי  הגה"צ משפחת בפי המקובל נורא  למעשה נא שמעו משמיא. הדברים את  לו

– ירושת "ו בעיה"ק החרדית' ה'עדה של הדין בית חבר זצוק "ל הלברשטאם משה

נמצא וכך  שליט"א, שלמה רמת  אב "ד דייטש מתתי' רבי הגאון מחתנו שמעתיו

החשבון  בפנקס כתב  וכה מופלא  לחלום שזכה עצמו על שהעיד בפנקסיו כתוב 

תשי"ז: שנת של שלו החברותאהנפש עם יחד  לי הוקשה היום  שבט . י"ז ביום

מאיר  יעקב  רבי ובלילה(˘ÚËÎÚ¯)היקר  וגבבא, קש  כירה פרק ריש  בשבת  התוס' נ"י

כל  על  פשט  לי אמר  שיחי' ואזנער שמואל  מוה "ר  הרה"ג ורבי שמורי חלמתי

ÔÂ¯·„È,התוספות ‡Â˘ ˙ÂÓÂÏÁ Â‡ '˙Â�ÂÈÓ„'Ï ÌÂ˜Ó ÏÎ Ô‡Î ÔÈ‡ ÈÎ ,¯Ó‡� ÌÚ·˘ 'ÌÈÓÎÁ'‰ Ï‡Â)

(˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË· 'ÒÂ˙‰ È¯·„ Ì‰Ï Â¯‡·˙� ˙Â‡ÈˆÓ· È¯‰˘.

כשדיבר  השיחים שבאחד שליט"א דייטש יהודה רבי הגה"ח המופלג נכדו ומספר

פרטי  את  הגרימ"ש השלים שליט"א, הגרימ"ש ה'חברותא' עם הנ"ל ה'כתב ' אודות 

תקופה שבאותה ˘�ÌÈ)המעשה, ‰ÓÎ Í˘Ó· ‰È‰ ÍÎ) חמש' ביום פעמיים בחברותא למדו

זצ"ל  הורוויץ יהוד'לה רבי הגה"ק ורבם מורם אצל ביומו, יום דבר – רצופות' שעות 

כמה  במשך  נתקשו שבת במסכת 'כירה' בפרק כשעסקו הימים באחד מדז'יקוב.

מיד  הופרך  ביניהם שעלה ביאור כל דשם, ה'תוספות ' מדיבורי אחד בביאור שעות 
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,'ä úéáá åúáéùéY ãåòäøéúé äìòî
.'äìñ êåììäé' íà ùé

ïëåì"æçá àúéà(èé äáø ,åäéìà éáã àðú)

÷åñôä ìò(å-ä ãë øáãîá)åáåè äî
äî éëå ,'åéèð íéìçðë ...á÷òé êéìäåà
àìà ,úåùøãî éúá ìöà íéìçð ìù ïáéè
ïäùë ïëåúì íãà éðá ïéãøåé íéìçð äî

ëåúî ïéìåòå ïéìáåèå ,ïéàîèïäùë ï
,ïéøåäèíãà éðá úåùøãî éúá êë

,úåðåò ïéàìî ïäùë ïëåúì ïéñðëð
ïéøåäè ïäùë ïëåúî ïéàöåéåøîàð êëì ,

.á÷òé êéìäåà åáåè äî

àäé,àéîùáã ïåäåáà äéî÷ àåòø
,åîò úèéìô ìò íçøéå ñåçéù
ùãåçá äîéìù äáåùúá áåùì äëæðå
åðìåëì äáåè äîéúçå äáéúë ,äæä
åðìåë äëæðå ,íéøåîâ íé÷éãö ìù ïøôñá

.åøåàì äøäîá ãçé

בירור  כל במצודתם העלו ולא  לימודם חוק את משגמרו ערב לעת  אחר... ממקום

'אבינו  דליבא  מעומקא ותחנונים בתפילה השמימה עיניהם נשאו התוספות, בדברי

ויהי  בתורתך'... עינינו והאר בינה... בלבנו ותן עלינו, רחם המרחם הרחמן, אב 

סיום  לקראת  הגרימ"ש עמד ועדיין הארץ על להאיר חמה' 'זהרי עלו משאך ממחרת,

שחרית לציון,(ÔÈ˜È˙ÂÎ)תפילת  ובא  אשרי תפילת  באמצע  שערים', שב'מאה בביהכנ"ס

הדין, מעלמא  שלא  ובשמחה עצומה בהתלהבות הלברשטאם הגר"מ ובא  אתא  והנה

נייעס' מורא 'דיגע  דא 'סאיז אלי, Â¯ÈÚÒÓ˙)וצעק  ˙Â˘„Á ˘È)מחוץ אל עמי בא 

מיד  אבל אירע... מה וכי – הגרימ"ש נבהל הראשון ברגע  לך, ואספרם לביהכנ "ס

התוס' אותו על מקום מראה הוא ובאצבעו פתוחה, גמ' בידו מחזיק שהגר"מ ראה

בדברי  הביאור בלילה לו נתגלה כי לו 'לבשר' ובא  דבריו, בהבנת  נתייגעו אתמול שאך 

יצוע על כשעליתי אתמול הגר"מ, לו סיפר וכה È"‚יהתוס'. ,‰ËÈÓ‰ ÏÚ˘ ˘"È¯˜ ¯Á‡Ï)

(ÌÈ�˘· ˙Â·¯ Â‚‰�ÓÎ Ú"ÈÊ ˜Ò�Ú'ÊÈÏÓ ‡"¯¯‰ Ï˘ 'ÔË˜ ÏÈËÚˆ'‰Â ÌÈ¯˜ÈÚ תנומה לתת  הצלחתי לא 

על  התוס' דברי את להבין שאזכה שליש בדמעות הבורא לפני והתחננתי לעפעפי,

מורי  לבית  פעמי מחיש הייתי ברק' 'בני בעי"ת  עכשיו הייתי אילו ואמרתי בוריים,

שליט"א הגר"ש שקעתי (Ï"ˆÊ)ורבי זה בכי ומתוך התוס', דברי את לי לבאר שיואיל

התוס' דברי את  לי וביאר ורבי מורי לפני נגלה שבחלומי זכיתי... ואכן... בשינה,

אוכל  היאך  כי בוקר, לפנות הנה ובאתי בנפשי עצור יכולתי לא כן, על טעם. בטוב 

ללמוד  הקבוע זמנינו בוא  עד התוס' דברי הבנת  של הגדול התענוג את  ממע"כ למנוע 

הצהרים... לפני


	עטיפה באר הפרשה קטן_ללא גלישות
	עמוד כל הזכויות לשה''ק
	Page 1

	29-30 1
	שופטים-5 2-30



