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הוא  אחד  ה' כי תמיד הזוכר  - ייאוש אין
לעולם  מתייאש אינו שבשמים  אביו
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ה'מלחמה'א. שלאחר ‰˘�È‰)בימים ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ)את זי"ע  איש' ה'חזון הגאון פגש

הגדולה  האבידה על נפולות  שפניו בו והבחין זצ"ל, קמנצקי יעקב  רבי הגאון

לו  וסיפר איש' ה'חזון פתח רוחו את לחזק  כדי ומניינו, בניינו רוב את  העם שאיבד

קובנא . מולדתו בעיר שהתקיים דין-תורה על

את וידידיו, מאוהביו כסף לווה היה שלפרנסתו יהודי היה העיר תושבי בין

וכך בעירו, הסחורה את  מוכר והיה סחורה, בהם לקנות היריד אל עמו לקח המעות 

כן  על הבריאות , בקו היהודי לא אחת פעם בצמצום. לחמו מטה את  מרוויח היה

פעמיה  והחישה מעות לוותה היא  ואכן, כמעשיו, לעשות  הרבנית ביתו בני את שלח
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äìâúúù äëøáìå äáåèì ìëäå ,åîù
àöéå' åäæå .úòä àåáá åéðôìãçàä

úà åçåîå åáìî àéöåäù - 'éúéàî
àøåáäãçåéîå ãéçé ãçàäøîåàå' ïëì ,

øîåì ùàééúð ïëì Y 'óøåè óøåè êà
øáëå ,éùôð úåå÷ú äãáàå äôøèð äðä
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השוק את  הפכה לה בצר הכסף, צרור את  אבדה ליריד שבדרך  אלא  היריד, לעבר

מן  שאחד עד הכסף.... צרור את לראות להם נזדמן שמא הבאים כל את ושאלה

'המוצא כי המעות  להחזיר בדעתו אין אבל הכסף, את מצא שהוא  לה ענה השוק

שלו' אלו הרי מפוזרים ‰·È‡)מעות  ·Ò¯ Ó"ÂÁ Ú"Â˘)שהוא מכיוון כ'אנוס' הוא והרי ,

הדין. שורת  כפי הפעם בזו יתנהג ע"כ המעות , לאלו מאד 'נצרך '

המרא בפני להתדיין האיש את והזמינה צער מרוב  נפשה את  ידעה לא  האשה

בדמעות האשה סיפרה הדין ביום זצ"ל, ספקטור אלחנן יצחק רבי הגאון דאתרא

את שמצא הבעל-דין הודה לעומתה הכסף, צרור את  אבדה ליריד שבדרך  שליש

הרב הקשיב שלו. אלו הרי ההלכה שמצד כיון המעות את  לה יחזיר לא אך כספה,

אלו  ש'הרי אמת אם אף כי אבידתה, לה להחזיר שעליו ה'פסק' ויצא לטענותיהם,

בעלה, אלא  המעות  על הבית' 'בעלת האשה אין מ"מ הבעלים, ייאוש מחמת  שלו'

יש  הדין שמצד נמצא האבידה, דבר מכל כלל ידע  לא  והוא זקוקים... אנו ולייאושו

השבה. חיוב כאן

החזו"א, רמז זה אינוב 'פסק ' לו  אשר כל  שהרי להתייאש, אדם  בידי אין כי

חשוב יאושו  ואין להתייאש, בית ' 'בעלי איננו וא "כ יתב"ש, הבורא של  אלא  שלו

כלל  ואופן.יאוש פנים בשום חלילה ברוחו ליפול ולא תמיד להתחזק  אלא  לו אין ,

הפניני ידעיה לרבינו הפנינים' 'מבחר בספר שכתב  ‡)וכעין ‰�ÂÓ‡‰ ¯Ú˘) אמרו'

מפני להם אמר דאגה, סימן עליך רואים אנו אין למה דברלחכם קניתי שלא 

כי ופקדתיו כלל, וכדו' ממון ואיבוד הפסד לי היה לא  שמעולם והיינו עליו', ודאגתי

הבורא מאת בידי כ'פקדון' אלא כשלי, החשבתי לא ברשותי שהיו וחפץ רכוש כל

ועתה  בידי, השי"ת נתנם עתה עד - לעצמי חשבתי כשאבדתיו וממילא  יתב "ש,

שלי. שאינו דבר הפסד על לדאוג לי ומה לבעליו, החפץ  השבתי
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חיים'ב. ה'חפץ  הגה"ק כתב  Ô˙˘¯Ù)כה ˘È¯ ˙"‰Ú Á"Á) הפסוק ‚)על ‰Ó) יוסף 'ויאמר

אחיו יוסףאל מסובבים אני היו אוכל, לשבור למצרים האחים באו מאז דהנה ,'

היה  לא  שם שפנו פינה דבכל ככה, להם ה' עשה מה על כרימון', קושיות  'מלאים

לחשדם  הוסיף ואף קשות ', איתם 'וידבר – אליהם' 'ויתנכר תחילה במושבותם, אור

ה'מטמון' פרשת  להם נוסף ולבסוף בנימין, את להביא  הציווי נוסף לאחמ"כ כמרגלים,

ברגע וכאפס כאין ונמוגו באחת, נתחוורו האלו נשתנה' 'מה כל אמנם הגביע, ופרשת

להם ואמר מעלי, איש כל 'הוציאו יוסף יוסףשהכריז יישב,אני אלו תיבות דבב'

תמיהותיהם, כל את אחת בפעם להם

אנו שאף חיים' ה'חפץ עםואמר הזה, המר בגלות  שנה  כאלפיים זה מסובבים 

הזה המר בגלות אותנו  הקורות  כל  על ותמיהות' סתירות  לעתיד 'קושיות אמנם ,

עולם בורא  כשיכריז ה'לבוא מקומו אני על יבוא והכל ההדורים, כל יתיישבו ,

וצרה  מקרה כל היה היאך  - המאורעות  וסיבת  טעמי לעינינו יתגלו באשר בשלום,

ומופלג, מופלא  בחשבון השלימה לטובתינו ורק מעתהאך כבר שנדע זאת , ובאמונה

הקושיות כל  לן יתיישבו  ה '', יחדיו ש 'אני בשר כל וראו מידי', קשה לא  'תו וממילא

דיבר. ה' פי כי

בצרה  להיות – הזאת' ולצרה לי 'מה לאמר, הבריות  מפי יישמע רבות הנה

הצרה  לעת נכנסים היינו שלא וכמה כמה פי לן עדיף והרי לבסוף, ממנה ולהוושע

עשו  צרת עבר אבינו יעקב  כי לך, והרי ממעל. בחשבון הכל כי יאמר והאמת  כלל,

ביקש בעצמו שהוא  עד יוסף, צרת  דינה È„)צרת  ‚Ó),רחמים לכם יתן ש-ד-י 'וא-ל

מנעורי, שקטתי שלא לצרותי, די יאמר די, לעולם שאמר מי ומדרשו, ברש"י ואיתא

בנימין. צרת  שמעון, צרת  יוסף, צרת דינה, צרת רחל, צרת עשו, צרת לבן, צרת

הקדושה, התורה נכתבה הללו המעשים רק ומכל אפילו ייפסק אם שלדידן עד

יפסל  בתורה עשו שנכתב  רבות  מני אחד במקום 'עשו ' מתיבת  ש' האות של  קוצו 

הספר ... שלימה.כל תורה נעשתה ה'צרות ' מאלו כי
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חליו  את שחלה הרמב"ן של תלמידו על הימים קורות בספרי הביאו נורא  מעשה

שמע – לו אמר עלמא , ליה תקיף דכבר ראה וכאשר לבקרו, הרמב "ן והלך  האחרון,

ושם  למשפט' 'כסאות  הנקרא  קדוש היכל יש העליון בעולם הנה אצווך, לאשר בני

הממונים  לכל תלך  עמה כעת, לך  אתן אשר זו 'קמיע' נא  קח כן על נמצאת, 'שכינה'

שאלות 'כמה הבורא  מאת תשאל שם למשפט', 'כסאות להיכל שיובילוך  ותבקשם

עלמא מהאי נלקחת מה על וגם ישראל', עמו עם יתברך הנהגתו על לי שיש עצומות 

החלון, נפתח והנה החלון, אצל ולמד הרמב "ן וישב היום, ויהי לימים, צעיר כה

את שהראיתי מקום בכל השמימה, בעלותי לו, ואמר תלמיד אותו אליו ונתגלה

היכל  אותו עד מעלה מעלה עליתי וכך דרכי, את מנעו לא בידי שמסרת  הפיתקא

השאלות את לשאול רציתי שכאשר אעשה מה אך  שמה, לילך ציוויתני אשר

לשאול, שציוויתני בעולםוהתמיהות כי לשאול, מה לי היה ולא  מידי לי הוקשה לא

וברחמים' בחסד  ובמשפט  'בצדק והכל קושיות, כלל  שאין רואים  (‰Â·‡האמת 

(ÌÂ„˜ ¯ÙÒ· ‰‡¯˘ ‰ÓÓ Â"Ù ˙Â·‡ '¯ÈÎ˘ ‰�˘Ó'·.

זי"ע  מקוברין הרה"ק היה ˜Ó‡)וכבר ˙Â‡ ˙·˘ '˙Â·‡ ˙¯Â˙'· ‡·Â‰ ,‰„Â·Ú‰ „ÂÒÈ) אומר

הקושיות ... לכל התירוץ הוא  המעשים' כל על אדון ש'קל 

הישיבה מתלמידי כמה ישבו תש"ו מאורעות(·‚¯‡ÔÈÈ„¯ÂÂÒ)בשנת  על ושוחחו

ושאלם  ניגש זי"ע, חיים' ה'אמרי הרה"ק נכנס דיבור כדי תוך הנוראה... המלחמה

מצינו  ואמר הרבי נענה ומורא , מפחד שתקו הבחורים הדיבורים, נסובו מה על

רבות פעמים ·)בתלמודא  ,‡Î˜ ˙·˘ 'ÈÚ)משבשתא דלמא  היא , דמתרצתא נימא  'מאן

נוטריקון מא"ן תיבת והנה, והיינו נ לךמ -לאהיא '. בהשי"ת . האמונה על ומורה אמן

נימאכי האומרמא"ן –('¯ÓÂ‡' ‰˘Â¯ÈÙ ‡ÓÈ�)שהקב "ה וזמן עת הואבכל נאמן ,קל 

ש  היאהרי הקורותמתרצתא  כל על וביאורים תירוצים לו יש הוא, מתורץ זה אדם ,

אך  משמים. שהכל בידעו הקורותדילמאעמו, בכל בספיקות מלא  שהוא האדם

אחרת נוהג היה אם ואולי להיפך, עמו נהג ואלמוני כך לו עשה פלוני אולי כי עמו,

הוא הרי כזה אדם עליו. באים ייסורים היו מלאים משבשתאלא חייו ימי כל כי

עליו. בא זה כל מדוע  מבין ואינו בשיבושים

חז"ל בדברי הרה"ק  ביאר È·)עוד ‡ ˙ÂÓ˘ '¯Ù È"˘¯· ‡·Â‰) הבה' אמר שפרעה

לו ירבהנתחכמה אומריםפן אתם אומרת הקודש רוח אומרפן', ואני ירבה,כן ירבה 

רוצה היצר הוא  פרעה כי וקושיותלהרבותוהיינו הספיקות  – ה'פן' את  ישראל בבני

הקודש' 'רוח אבל התמימה, מהאמונה האדם נוטה הספיקות  ע "י כי באמונתם,

' בלי כן אומרת ויאמינו וודאי, לשון שהוא 'כן' ישראל בני בקרב יתרבה – ירבה'

והרהור. ספק  שום
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úåìâáå äìéì úëùç úòá óàù åúåàøäì
åîëå ,ìàøùé åîò ìöà ä"á÷ä ïëåù

åøîàù(.èë äìéâî)äðéëù ìááì åìâ
íäîò(úåîù ô"éø ÷"äåæ 'éò)úëùçá óàå .

.ìàøùé éðá êåúá úðëåù äðéëùä äìéì
àø÷ä úà æ"éôì øàáîå(á ë íéìäú)êðòé'

.'á÷òé é÷åìà íù êáâùé äøö íåéá 'ä
'ä êðòéóà ,êéìò åúðéëù äøùéåíåéá

äøöãç ìë Y úåìâä úëùçá äéäúùë
å ,åúåìâå åúåëùçá ãçåé÷åìà êáâùé

á÷òéäìâúä øáëù äî -á÷òéìåðéáà
äìéì úëùçá óà éåöî ä"á÷äù ä"òââââ.

éäåæåúà åáìá øéáâéù ,äøùéä êøã
øáåòä ìëù äîéîúä äðåîàä
íéîòôå .'ä úàî àéä 'äáåè' åéìò
øîá ÷òöîå ,äáåø÷ äøö éë åì äàøðù
åìåëå ,åçúôì äúçðù äòøä ìò åùôð

úîàáå .úåøéøîáå úåáöòá óåôëå óåôà
åðéà éúô åúåàå ,''ä éëøã íéøúñð'
àìà äðéà àôåâ åæ äøöù øéëîå òãåé

äøåîâ äáåèäáåèä äñåëî ò"òìù àìà)

(ïàë äðåîèäøñåçå åúåìéååàá àåäå .
ìò êøáì úçú äëåáå øòèöî åúðåîà

.äøåîâä äáåèä

ïëå'ç÷åø'ä áúë(ììä ,äìéôúä øãñ)

áåúëä úà ùøôì(ä çé÷ íéìäú)ïî'
,'ä÷ áçøîá éððò ä÷ éúàø÷ øöéîä

,ùåøéôéúàø÷ øöéîä ïî- 'ä ìà Y
øäî éì øö éë ,éúøöå ééðòá 'ä àð äàø

,éððòéððò'úé àøåáä éì äðò Yéðàù ©¥¦
øöá àìå áçøîá,÷åöîå øö ïàë ïéà ,

,'äøö'ë øáãä äàøð øùá éðéòá ÷øå
äòåùéå 'áçøî' ìëä úîàá ìáàãããã.

חכמה'ג. ה'משך  דברי את  מאד מחבב היה זצוק "ל אברהמסקי יחזקאל רבי הגה"צ

והחשיכה, הירידה בעת אף השכינה בהשראת האמונה אור שוכן בהם כי הללו,

קורתו. בצל הבא לכל אלו דברים להציע  מרבה היה ויגש בפרשת  שנה ובכל

זה  שלימוד אומר והיה לפרשה, חכמה' 'משך  בפירוש מעמיק כסדר היה ובכלל,

שלו. שבת' ה'עונג הוא  הרי

זי"עד. משמואל' ה'שם הרה"ק  לדברי נא  Ê"ÈÙÏ)שמע  Í‡ ‰"„· Ë"ˆ¯ 'ÓÚ Ô˙˘¯Ù·)בפסוק

ÊÎ)בפרשתן ‰Ó)יעקב רוח ותחי אותו לשאת יוסף שלח אשר העגלות  את  'וירא

כל  והנה, הם, 'עגולים' העגלה  אופני כי 'עיגול' מלשון ד'עגלות' וביאורו, אביהם',

בתכלית , 'ירידה' נחשב אינו למטה ירידתו בעת  אף שבעיגול ונקודה ירידתונקודה כי

עלייתו תחילת עצמה  היא חלילהזו  וחוזר ‰‚Ï‚Ï)שנית, ·Â·ÈÒ·) ומשל רמז והוא .

בתכלית, ירידה אינה ירידה שכל – עלמא בהאי לאדם יארע  אשר לכל והחכםנפלא 

עליה תחילת  ירידה  בכל  לאיראה בעליה וכן עלייתו, תבוא  בוא  שהנה בה' ויבטח ,

לירידה, ומסוכן קרוב הוא  הרי כי לבבו ישראל יתגאה בר  לכל  הנכונה  עצה  וזו 
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ïëåò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä áúë
(çáæéå é"à ä"ãá)ïúùøôá ÷åñôä ìò

(à åî)÷çöé åéáà é÷åìàì íéçáæ çáæéå,
ùé íéøåñé éðéî äîë éëãåò äàøå ,ù"ééò)

(á 'â ùåøã ù"ùñ åøôñá,øáã ìù åììëå
íãàä ìù äøåîâä åúáåèì ìëä éë,

äáåèì åäåàéáé íäù íéîòôúøçà,
íéîòôåäáåèäî ÷ìç íîöò íäùY

,øáã ìù åôåñá íãàì äìâúðù éôë
äøéëîäù óñåé ìöà ïàë äéä á"åéë
ïòîì íéøöîì äàáää äúééä äîöò

...íù êìîì äðùîì åúåðîúä

äæáåúà 'íééç íéî øàá'ä øàáî
éë êãåà' ÷åñôäéðúéðòéì éäúå

'äòåùéì(çé÷ íéìäú)äéäù ,øåàéá êéøöå ,
éë êãåà' øîåì åìéðúòùåäùé äî éë '

êìîä ãåãù ,àìà .'éåðéò'ä ìò úåãåäì
øéëäéåðéòäùäáåè àìà åðéà åîöò

ïë ìò ,'ä úàî íéáåøî íéîçøå äøåîâ
øîàêãåàìò ,êéðôì éðà äãåî -éë

éðúéðòéððäå ,éìò åøáòù íééåðéòä ìò -
çáùîå äãåîä íãàë íäéìò êì äãåî
íäù éúðåîàå éúòéãé êåúî ,åúòåùé ìò
íéáåøî íéîçø äøåîâ äáåè íîöò
éë àø÷ä øåàéá äæå .'ä úàî íéãñçå

÷çöé,'äàøéäå ãçô'ä úãéî ìò äøåî
øéëäùîå ,íéøåñééäå ïéãä øå÷î íùîù
àìà ïðéà åéúåàìú ìëù åðéáà á÷òé

,äøéúé äçîù çîù äøåîâ äáåèçáæéå
÷çöé åéáà é÷åìàì íéçáæ÷çöé ãçô'ì

äáåèá øéëä éë ïéãä úãéî àéäù 'åéáà
.êùåçä úòá ùéù äøåîâä

שעיניו  מה  לפי פרנסתו  – הטף לפי לחם 
השמימה תלויות 

ïúùøôá(áé æî)øàéáå ,'óèä éôì íçì'
,ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä

עיניו נגד תמיד זה  כלל לפניו לשים  ששלח במה ליעקב הצדיק  יוסף שרמז מה וזה ,

לו להורות השורש'עגלות' והיא מצרים  גלות  – המר לגלות עתה  שיורד אף  כי

צדק  גואל ביאת  עד  והפרטיות  הכלליות הגלויות כי לכל  אלא אינה זו ירידה אך ,

יוסף שלח אשר העגלות 'את  אומרו וזהו עליה, לצורך  אותואם שירידה לשאת – '

בעצמו  הבין יוסף, לו שלח אשר הרמז את יעקב  וכראות  לו, היא  'נשיאות' זו

'חי' נשאר זה ידי ועל במצרים, שנותיו בכל יוסף את  החזיקה גופא זו שמחשבה

ו  הייאוש, מלתעות  תחת  מת רק ולא הירידה  שמזה  – אביהם  יעקב  רוח  ותחי מזה 

עליה לו  .תבוא

פירוש  שזהו ברק , בני בעי"ת הדר שליט"א  מופלג ת "ח חשוב מרב  שמעתי

רחמיך 'ויהי הייתי מתגולליםבקשתנו עתה שעד כמו מבקשים אנו כי קדשך ' עם על

למטה  הגלגל נתגלגל ועתה הענינים בכל וכיו"ב ברווח ומתפרנס השלימה בבריאות 

למעלה. ממטה לעלות הגלגל יחזור עתה כך בגשם, הן ברוח הן –
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àåä 'óè' ùåøéô ,ì"÷åöæ æ"àà øîà .ì"æå
úåìëúñä ïåùì ì"æø ïåùìá:ãé äìéâî 'éò)

(éôééèéî éäåðéòå,àåä ïéðòäå ,ø÷éòä éë
äôöîå äôåö íãàä äéäéù äñðøôì

íéîùì ïåçèáå äðåîàáéôì íçì' åäæå .
éîå ,íéîùì úåìëúñää éôì Y 'óèä
éë ,øúåé åì ùé íéîùì äôöî øúåéù
òôùä ìá÷ì ïëåî øúåé éìë åì ùé æ"éò

ääääèåùôä ùåøéôä éôì øîåì äàøð ãåò .

áéúë äðäã ,àåäå ,åòîùîë 'óè' úáéúá
åîë åðééä ,'êìëìëé àåäå 'ä ìò êìùä'
ìò âåàãì ììë òãåé åðéà àåäù ÷åðéúä
ìò åàùîå åáäé ìë êéìùî ÷ø ,åéúåðåæî
àåäå êáäé 'ä ìò êìùä êë ,åîàå åéáà

åäæ .êìëìëéóèä éôì íçì ...ìëìëéåY
,óèä úâäðä éôì åðééäêøòä éôì åðééä

,íéîùáù åéáà ìò åáäé êéìùî àåäù
êìëìëé àåäå êëì"ëò ,åååå.

הייתה ה. ביתי לבני קדוש, רבי ואניה, תאניה בקול רבו אל שנכנס באברך מעשה

אנשי  ופרנסת  פרנסתי הייתה ומשם אחד, בעה"ב  אצל קבועה' 'עבודה עתה עד

מנין  בא... אני אנה ואני פיטורין' 'מכתב קיבלה עתה זה אך  גדולה, בהרחבה ביתי

תלויה  דואר' 'תיבת  לך  יש האם נא, אמור הרבי, שאלו הטף... לפי לחם לנו יהא

מפני  נענה הטענה, ממין שלא - השאלה את  הבין שלא  האברך מבחוץ , ביתך  בפתח

הנך לפעם מפעם האם ושאל, הרבי המשיך דואר, תיבת ברשותי יש אכן, הכבוד,

- לצרתו ה'דואר' שייכות  הבין לא  שעדיין האברך נענה וכדו', מכתבים בה מקבל

ה'דוור' מיהו מר יודע  אולי הרבי שאל ÌÂ˜ÓÏ)הן, ÌÂ˜ÓÓ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ˙‡ ‡˘Â�‰)המביא

את המביא  מיהו לי איכפת מה וכי ולא, לא האברך נענה המכתבים, את לפתחך 

ומדוע תמיהה בקול הרבי אליו נענה עתה אלי... מגיעים שהמכתבים העיקר הדואר,

ובעצמו  בכבודו הקב "ה זה – ממשלחו הפרנסה את לך  המביא ב 'דוור' תתעניין כך  כל

ואילך . מכאן שליחך יהיה מי לך איכפת  מה הכל, את  ברחמיו הזן

אתו. שאירס ארה"ק  מבני ביהודי מעשה שליט"א , מילער שלמה רבי הגאון סיפר

ואפילו  כל, אין ולרש בתו לנדוניית נכבד סכום התחייב הלה בשעטומ"צ, בתו

רבו  אל היהודי נכנס לו בצר מעות . די לו היו לא לחתן כ'שעון' הראשונה ל'מתנה'

ואין  חשובים בתים בעלי כמנהג בתי את  להשיא  התחייבתי קדוש, רבי לפניו, ותינה

יסע למקום...' גולה 'הוי בעצמו שיקיים הרבי לו יעץ  שבעם... כפשוטים אף בידי

לא כי מר בבכי היהודי פרץ כלה... הכנסת מצוות  לצורך  מעות  יקבץ  ושם לחו"ל

אינה  עצמה הנסיעה הרבי, לו אמר כן. לעשות פניו ישא והיאך  דא, בכגון הורגל

לחו"ל, נסע כן, ויעש שמים... בידי אלא אינו עמך  ייעשה אשר וכל 'השתדלות', אלא 

הכירו, ולא  ידעו שלא המקום מתושבי יהודי בו פגש שם ואכן, לביהמ"ד, נכנס

בבת ה' חננו כי האיש ויספר למעשיו, ושאלו פנים במאור עליכם' ב 'שלום בירכו
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במסכת כשפתחו הקדושים חז"ל שתמהו כדרך ותמה עומד והוא  ב'חתן' גם וכעת 

עשה  במהירות  מע "כ, נצרך מעות לכמה האיש וישאלהו מנלן... כסף - 'קידושין'

אורח  להיות ויקראהו עשות  האיש הגדיל הנדרש, בסכום ונקב נפשו' 'חשבון היהודי

כל  את  בידו ומסר המארח קראו מחרת ויהי רב . בהידור אש"ל בו וקיים בביתו

וקרבה  דרכו ה' שהצליח על לו משתהה והאיש הבת ... לנישואי לו הנדרש הסכום

לבוא ... ישועתו

שהרי  דאג... ולא חשש לא  כבר ועתה השנית, בתו את אירס השנה לתקופת

באמעריקא ..(ÚËÚÙ¯)דוד נסעלו האירוסין מחגיגת  שבועות  כמה כעבור ואכן .

קיבל  ו... מהעבר, לו המוכר הבית דלתי על נקש בהגיעו מיד לארה"ב , מיודעינו

ח"י הבית נעתקה (18)מבעל ולשונו ותמה... דומם האיש ויעמוד ותקילין... טבין $

פעמיים  כאן לקבל חישב שהרי מילל... ולא  פילל לא כזו ל'נתינה' כי מאומה, מדבר

טעם  בטוב לו לבאר פתח ובושתו תמיהתו את  והבין שראה הבית' 'בעל אלפים, ח"י

בביתי, ל"ע  חולה לי היה העעל"ט שבשנה אלא  עשירים, בן ולא  אני עשיר לא  ודעת ,

שה'נצרך' עצמי על קיבלתי היום ובאותו הרבה, בתפילות  והפצרתי עמדתי ולרפואתו

ע"כ  בך , פגעתי תפילתי גמרתי אך והנה מחסורו, כל לו אשלים בו שאפגע  הראשון

לך נתתי לא לך שזכור וכפי הנדרש, הסכום גודל על ושאלתיך  לשלום הקדמתיך

שהגעתי  עד לי שהיו ה'חסכונות' כל את לפתוח הלכתי כי אתר, על המעות  את 

הטבע מדרך למעלה החולה נתרפא הזאת  המצווה בזכות ואכן, הסכום... למלוא

לכל  יכולתי מכפי יותר נותן שהנני הסכום הוא  לך שנתתי $ וה18 לאיתנו... וישב

בעיני  ראיתי עתה ואמר, האיש נענה לביתו בשובו צדקה. למטרת  דלתי על המתדפק 

כי  השמים מן מלאכתי נעשתה ה' על וסמיכה בטחון מתוך כשנסעתי כי בשר,

זי"ע מקאריץ פנחס רבי הרה"ק משם שאומרים וכמו בו, החוסים את  מושיע הקב "ה

על  יעלה שלא באופן מושיעו  הקב "ה  אז באלוקיו , בטוח  ולבו באמונה שחי 'מי

בגורלי.הדעת' עלה מה ראה ודם בשר על סמיכה מתוך משנסעתי ואילו ,

סיפר  כה ובבא , בזה לו ייטב בה' לבטוח אלא מנוס כל אין כי כשיכיר ואכן,

עשיר  היה זי"ע מאוהעל משה' ה'ישמח הרה"ק של חותנו זי"ע, חיים' ה'דברי הרה"ק 

תת מבלי בתורה עסק  וכך הצטרכויותיו, בכל שולחנו על סמוך הרה"ק והיה גדול,

והרה"ק חי לכל חיים חותנו שבק  הימים מן ביום הזה. עולם עניני על כלל דעתו

בנפשו  עצות לשית  ידע  ולא  ומשענה, משען מבלי ביתו בני עם עצמו את  מצא

לא התורה, בלימוד ולהתעמק  להתחזק כשרצה ואף ובניו... אשתו לפרנס יקח מאין

הייתה  נפשו שמנוחת בדעתו עלה המחשבות אלו בתוך  הלב ... מדאגות בידו עלתה

אחד  בידי מפקידם היה אז כי כסף רובל אלפים עשרת  בידו היו אילו לו באה

שאין  עכשיו אבל ברווח. פרנסתו היתה זו ומקרן בהם ויתן שישא  שבעיר, ה'סוחרים'
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øùôàåìù åðåçèá úåäîá óéñåäì
óàù ,åîàå åéáàá ÷åðéúä
- åéáà ìò ãçà òâøì áùçî åðéà
úôëà äî éë ,åúñðøô åéáà âéùé ïëéäî
åðåæî âéùé åéáàù àåä çèáåî Y åì

.åðàéáéù ïëéäî

הלב התעוררות מתוך  התפילה  - אליו  ויגש
אלוקים  וקרבת 

ùéøááúë .'äãåäé åéìà ùâéå' ïúùøô
'ç÷åø'ä(áëù 'éñ äìéôú 'ìä)

åáìå äèîì åéðéò ïúéù êéøö ììôúîä

äìòîì(:ä÷ úåîáé)ììôúäì õåôçéùëå .
åéðôì êìéúåòéñô 'âúåùâä 'â áåúëù
.äìéôúìùâéå,íäøáàùâéå,äãåäé åéìà

ùâéåäùâä íéãîì åðéöîð .'åäéìà
äøåàëìå .ë"ò ,'ùâéå' é÷åñôî äìéôúì
éáâ áéúëã 'ùâéå' åäî ,øåàéá êéøö
êééù äãåäé éáâ àîìùá ,åäéìàå íäøáà

ùâéå÷éãöä óñåéî ÷åçéøá ãîò éøäù ,
êøöåä åéìà øáãì åàåááåúùâìåéìà

áø÷úäìåêééù äùâä äî êà .åéìà
Y àéáðä åäéìàå åðéáà íäøáà ìöà
éøä ,ìë ïåãà éðôì ììôúäì íàåáá

שלוות את הטרידו אלו ודאגות מחשבות  פרנסתו, תהא מאין רו"כ אלפים עשרת לו

בבואו  הימים שבאחד עד בתורה, לעסוק  שנתיישב  עת  בכל גם במוחו ועלו נפשו

ומתוך להתחזק בידו שאין על הרבה לבכות התחיל בידו עלה ולא בתורה לעסק 

השולחן  ובראש גדול חדר לתוך נכנס שהוא בחלומו, וירא  הגמרא , על נרדם הבכי

לקולו  הרה"ק שמע הפנימי, לחדר להכנס הראהו והלה בתורה, ועוסק איש יושב

היושב הוא מי הידעת אותו, שאל והלה עומד, איש מצא  שם השני, לחדר ונכנס

חזר  האריז"ל, הוא הלא  האיש, לו גילה ידע , ולא  הראשון, בחדר השלחן בראש

האר"י, לו אמר פיו שפתח ובטרם השולחן, אל וניגש הראשון לחדר אברך,הרה"ק 

כך  בין הלא הבורא ... לטובת  נצרך  איננו  כבר רו "כ אלפים עשרת לאדם  כשיש  וכי

וכשם ולחיות , וללכת ולדבר לאכול שיוכל הבורא לטובת  אדם  צריך  כך  ובין

אלפים עשרת  בלי אף פרנסה  גם לו יתן כן להאדם  אלו  טובות  נותן שהבורא 

דעתו.רו "כ... ונתיישבה משנתו הרה"ק  ניעור כך  בתוך

זי"ע מפרימשלאן מאיר רבי הרה"ק  ביאר Ù‡)וכך 'ÂÓÚ ¯È‡Ó È¯·„) מרוז'ין והרה"ק 

חז"ל אמרו הנה כי Ù·.)זי"ע  ÔÈ˘Â„È˜)בתפילת כי והיינו לגיהנום', שברופאים 'טוב 

וימעט  הרופא  יבוא  ופעמים ברכות, עשרה' 'שמונה כנה"ג אנשי לנו תקנו העמידה

שהרי  זו ותפילה ל'ברכה' נצרך שאיננו במחשבתו 'רפאנו', ברכת  והיא  מהם אחת 

מי"ח  ה'שמונ"ע' את ממעט שהוא  נמצא חולה, כל מרפא  הוא להתפאר ידיו במעשי

י"ז(18) בגמטריא שהיא  מחשב(17)לטוב כי – לגיהנום שברופאים 'טוב ' וזהו ,

עצמו בכוחות Úˆ‰)ש'מסתדר' Ô‡ Ò�ÈÈÏ‡ ÍÈÊ Ë·Ú‚ ¯Ú Ê‡)...
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øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî ä"á÷ä
úùâì åëøöåä ïëéäìå ,äéðéî éåðô
äðååëä ïéàù ,íé÷éãö åøàéáå .áø÷úäìå
äðååëä ø÷éòá àìà óåâá áø÷úäì ÷ø
çéù êåôùì ììôúäì íãàä àåááù
àìà åãîò ìò ãåîòì øàùé àì åé÷åìàì
äùâøääå äòéãéä úà åîöòá øøåòé

ìà øáãîå 'ä ìà áø÷úî àåä äðäù.åé
åùôðá ÷å÷çì úåòéñô 'â êìé ïëìå

úàæ äòéãéåäéìàå íäøáàî ãîìð äæå .
'ä ìà íéáåø÷ åéä äìéôúä íãå÷ óàù
ìëîå ,ãéîú úå÷áãä ùàá íéøòåáå
åøøåòå åáù äìéôúì íúùâá íå÷î
úåáø÷úä úìåòô äæéà åùòå íîöò
.æåòå úàù øúéá ä"á÷ä ìà áø÷úäì

ìàåêìî éðôì ãåîòàù éëðà éî øîàé
òùåôå àèåç éøä ,àùéðå íø ì÷
,éàøåáå éøöåé éô úà éúéøîä úåáøå éðà
ïðçúäì åéðôì ãåîòì íéðô æéòà ãöéë

äðä éë .úàæëå úàæë éì áéèéå éððçéù
øîàéå äãåäé åéìà ùâéå' ïúùøôá áéúë
õéùôàøî ÷"äøä ïàëî ãîìå ,'éðåãà éá

ò"éæ(ùâéå ùãå÷ òøæ)åðãîìì àáù ,
òãéù ,úéùàø ,'äìéôú'ì úåöòå íéëøã
íäøáà éðáî àåäù 'åùøù' úà øåëæéå
ìáç á÷òé' áéúë éøäå ,á÷òéå ÷çöé

'åúìçð(è áì íéøáã)ùîî åððäù ,øîåìë
êåøà àåäùë óàù ,ìáçä úîâåãë
òðòðúé ãçàä åãöá åäòðòðú íà ãàî
åðà éøä á"åéë ,éðùä ãöä íâ
íéùåã÷ä åðéúåáà íò 'ìáçá íéøùå÷î'

,÷úðé ìá øù÷áíãàä áéùé àìéîîå
òøæî éøä éì ùéù íéðô äæéàá ,åîöòì
òðòðî éúìéôú úòáå ,éððä úåáàä
äæáå ,äèîìî ìáçä úà éëåðà
,íéðåéìòä úåîìåòä ìë ãçé íéòðòðúî
éøô äùòú éúìéôúù éàãåå ïë íà

äìòîì ùøåùå äèîìùøôîù êéàä ù"ééò)

(àúìéî éàäá ÷åñôä úàææææ.

זי"ע,ז. מלובלין ה'חוזה' אל ונסע  גדולה, לישועה זקוק שהיה יהודי על מספרים

החוזה  אך  במרום, ישועה עבורו שיפעל מהרבי וביקש דרחמי פיתקא  לפניו הניח

שישועתו  מחמת  אלא בכדי, זה שאין והבין כן, כי היהודי כראות  כלל, ענהו לא

בשרו, שאר שהוא לרבי היהודי הזכיר כן על ‰Ìרחוקה, È·¯‰ Ï˘ Â�˜ÊÂ Â˙�˜Ê ¯˘‡·)

('È˘ÈÏ˘· È�˘''קרבה ווייטע א  ס'איז 'נו, ונענה, הק ' עיניו את ה'חוזה' הרים ,ÂÊ ‰·¯˜)

(‡È‰ ‰˜ÂÁ¯הרה"ק את פגש בצאתו נפולות , בפנים נפש בפחי משם היהודי ויצא ,

הקירבה' 'פרשת את  לו ויספר ה'חוזה', לרביה"ק חבר תלמיד שהיה זי"ע מראפשיץ 

לתפילת הרבי יעמוד מה זמן בעוד הנה מראפשיץ, הרה"ק  לו ייעץ הרבי, דחאו אשר

ואלוקי  - 'אבות' בברכת הרבי יאמר וכאשר למקומו, בסמוך  נא  התייצב  המנחה,

ווייטע א 'נו, – באזניו תלחש יעקב', ואלוקי יצחק אלוקי אברהם, אלוקי אבותינו,

את ה'חוזה' כשסיים כמדובר, עשה ואכן ה'ראפשיצער' לקול היהודי שמע  קרבה',



áé ויגש - הפרשה באר

úàæìåì"æç éøáãá úåððåáúäá äëæé
÷åñôä ìò(æ ã íéøáã)éåâ éî éë

'äë åéìà íéáåø÷ íé÷åìà åì øùà ìåãâ
àúéàå ,åéìà åðàø÷ ìëá åðé÷åìà

éîìùåøéá(à"ä è"ô úåëøá)áø ùøôî
áúëð ïëìã éàìîùíéáø ïåùìá-

,'íéáåø÷ íé÷åìà'åðéìà áåø÷ àåä éë
úåáéø÷ éðéî ìëáéë ,íù øàåáîå ,

÷åçø ïéàå äáåø÷ úéàøð äøæ äãåáòä
êà ,äðîîïéàå ÷åçø äàøð ä"á÷ä

åðîî áåø÷éøäù - '÷åçø äàøð' ,
úåàî ùîç êìäî òé÷øì ãò õøàäî
äàø ...òé÷øì òé÷ø ìë ïéá àåä ïëå ,äðù

,åîìåòî ä"á÷ä äåáâ äîëáåø÷ ïéàå
åðîîãîåòå úñðëä úéáì ñðëð íãà Y

äùéçìá ììôúîå ãåîòä éøåçàî
,åúìéôú úà ïéæàî ä"á÷äåêì ùé éëå

åéúåéøáì áåø÷ àåäù äæî áåø÷ ÷åìà
ïæåàì äôîë.

åúùâáå÷"äøä éøáãá ïðåáúé åúìéôúì
ò"éæ 'éåì úùåã÷'äéçéå úùøô)

(øàåáé åà ä"ãáíãà ìëì éåàø éë' ,åðåùìë
,'äìéôú ìë íãå÷ íää íéøáãä áåùçéù
êàìî ìëå ,àøåáì ùé íéëàìî äîë éë
àìà åðéàå ,íìåò ùéìùë åìãâ ïè÷ä
éðôåàî ãçà úîåòì ìãøçä øéâøâë
ïéàë åîöò 'ïôåà' ìù åìãâå ,ùãå÷ä
,ùãå÷ä úåéçî äéç çëåðì ñôàëå
ìåî ìà ìãøç øéâøâë íä éøä úåéçäå
íéìàåù åìàì åìà' íìåëå ,ãåáëä àñë
åãåáë íå÷î äéà - íéììîî åìàì åìà
íìåë' íéøîåà íäéìòå ,'åöéøòäì
äàøéáå äîéàá íéùåò íìåëå ...íéáåäà
õåø÷ Y íãàä åìéàå '...íðå÷ ïåöø

éðôì ãåîòì åì øùôà ,øîåçîùîî 'ä
ì"æ íøîàîë Y(:çë úåëøá)éî éðôì òã '

ìëá åé÷åìà ìà àø÷ì åãéáå ,'ãîåò äúà
ìò ,åéìò áöéð 'ä äðäå ,ïîæ ìëáå úò

געפועל'ט האסט לו, ואמר היהודי אל פנה ÂËÏ·‰)תפילתו ˙Ú˘Â�Â ˙ÏÚÙ ¯·Î אך(‡˙‰ ,

נפתלי'... 'רבי לא האם כזאת, לי לומר לך  ייעץ מי לי, נא אמור

הצדק עדיין ואמר, נענה זצוק"ל מבריסק הגרי"ז הגה"ק  לפני הדברים משסופרו

שבין  בשלישי שני ידי על - ל'חוזה' היהודי בין שהיתה זו קרבה שאכן ה'חוזה', עם

למטה' 'ממעלה הקרבה אבל היא, 'לרוחב' זו 'קרבה' כי היא, רחוקה קרבה זקניהם,

נחשבת דור אלף בת  קרבה שהיא אף ויעקב, יצחק  אברהם – האבות  עם לנו שיש

עצמו מראפשיץ הרה"ק  שאמר כפי הדבר והסבר כ'קרובה', ‰ÂÓ·‡היא '˘„Â˜ Ú¯Ê'·)

(‰ÏÚÓÏהוא הרי מלמטה בחבל שהמנענע וכמו ב'חבל', האבות  עם מקושרים שהננו ,

מנענעת תפילתינו כך משם, מאד רחוק  יהיה אם אף רום שמי עד החבל את מנענע 

מרומים, בגבהי הקדושים האבות  של וזכותם כוחם את  יכול ומעוררת  שפיר  כן על 

זו היא  טובה שקרבה אבותינו  ואלוקי אלוקינו לומר  .הוא 
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äæ çåë ìöðì åéìò úåëæå äáåç äîë ïë
íéîùá åðéáà éðôì øéúòäìå ììôúäì

.ïãéòå úò ìëá

êëåúòãåðä åúøâàá ï"áîøä áúë
' åðáìíìåòä éøáã ìë øñäå

éðôì êáì ïëäå ,äìéôúä úòá êáìî
äæáå ...êðåéòø øäèå àåä êåøá íå÷îä
,íéøùé êéúåáùçîå êéùòîå êéøáã åéäé
äé÷ðå äøáå äëæ äéäú êúìéôúå
ä"á íå÷îä éðôì úìá÷îå úðååëîå.'

åðéãéá ùé àöîðäçèáäãçà éôî
åðáì úà ïéëð íàù ,íéðåùàøä éìåãâî
ìöà úåìéôúä úìá÷ì äëæð äìéôúì

.íéîìåòä ïåãà

מקדש מורא ענין  – במקדש  פרצות
התפילה בעת לשוח שלא  והזהירות 

äðäéîéì äàøðå êåîñ åðãîòá
ïðåáúäì åðì ùé äëåðçä

ù íéðååé ìù íäéùòîáúåöøô â"é åöøô
åðéìò äîåù ,ùã÷îä úà åììéçå
ìåìéç úà ï÷úì åìà íéîéá ÷æçúäì
äðúîë åðì ïúéð øùà 'èòî ùã÷î'ä
éúáå úåéñðë éúá úîâåã íéîùä ïî
éåàøë íãåáëá øäæäì Y úåéùøãî
øáãì àìù Y 'ùã÷î àøåî'áå ïâåäëå
éúááå úåéñðë éúáá äìéôúä éìëéäá
úàéø÷å äìéôúä úòá - úåùøãî
úåëøáä ìëì äëæé äæá øäæðäå ,äøåúä

'è"åé úåôñåú'ä åëøéáù åîë'êøéáù éîá')

(åìùøîåùù éî ìë úà êøáé àåä

äìéôúä úòá øáãì àìù åðåùìå åéô
äøåúä úàéø÷åìëî åäøîùé ä"á÷ä ,

åìåçéå ,äìçîå òâð ìëîå ä÷åöå äøö
úøåú øôñá úåáåúëä úåëøáä ìë åéìò
íéàéáðä éøôñ ìëáå åðéáø äùî
íééç íéðá úåàøì äëæéå ,íéáåúëäå
íéùòîìå äôåçì äøåúì íìãâéå ,íéîéé÷å
ãéîú åðé÷åìà 'ä úà ãåáòéå ,íéáåè

.ïîà øîàðå íéîúáå úîàá

äðäúåîáé 'ñîá àúéà(.å)àì'
éîî àìà àøééúî äúà ùã÷îî
ä"á÷äî åðééäå ,'ùã÷îä ìò øéäæäù
íéðùá Y ùã÷îä úéáá åúðéëù äøùîù
íåéäëå ,íéé÷ äéä ÷"îäéáùë úåéðåîã÷
íéðååéä ïåöø ,ïëàå ...'èòî ùã÷î úéá'á
ïëìå ,ìàøùéî äðéëùä úà ÷ìñì äéä
ú÷ìãäì íéãîåòä íéðîùä úà åàîéè

íä éøäù ,äøåðîä úåøð(éáøòîä øð)

'úåãòäøåù äðéëùäù íìåò éàáì
'ìàøùéá(:áë úáù)ù÷áî ïîæä' äðäå .
'åãé÷ôúóåñ äøô 'øô 'úîà úôù'ä ïåùì)

(à"îøúù íùëå ,íää íéîéáä"á÷ä ïúð
ïë íéøåäè ãéá íéàîèäæä ïîæáåðéìò

äëå .ìàøùéá äðéëùä úàøùä úåáøäì
áöåç ìå÷á äëåðç éîéá ç"ìöä ùøã

ùãå÷ ùà úåáäì(âì ùåøã åéúåùøãá ñôãð),
áì ïúéì éåàø åììä íéîéá ë"àå .ì"æå
äðéëùì íéîøåâä íéøáãä ìë ï÷úì

÷ìúñúùúðååë äéä äæù ,ìàøùéî
ñôà úåìâä úòá ø"äåòá äðäå .íéðååéä
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äðéëùä úàøùäì íå÷îççççúéá áøç éë
øéàùä åéîçøá ä"á÷äù àìà .åðùã÷î

áéúëãë ,úéøàù åðì(æè àé ìà÷æçé)

éúá åìà - 'èòî ùã÷îì íäì äéäàå'
úåéñðë(.èë äìéâî)èèèèäðéëùä íùå ,

øàáîå ,äøåù(íù)øåáéãä øåñéà øîåçá
ù ãò äìéôúä úòá ñ"ðëäéááêì ïéà

åéðôìå åìëéäá íìåò ìù åëìîá ãøåî

äæî ìåãâééééùåã÷ä øéåà àîèî àåäå ,
äæá éë ,çáæîä åàîéèù íéðåéä úîâåã

ìëéäá íìö ãéîòîë àåäàéàéàéàé.

÷"äåæáå(:äø ìä÷éå)øåñéà'á åøéîçä
'óéñåîúòá øáãì àìù

÷"áùä íåéá äìéôúä'íééçä óë'áå ,
(ç àð÷),øáãä øåàéá úà àéáäåðéà éë

סופר'ח. ה'חתם כתב  ˘Ë:)נוראות  „ÂÓÚ ·"Á ,˙Â˘¯„) וחסדיו ברחמיו הקב"ה וז"ל,

קודש  בהם נוהגים אנו אם המדרש' ובית  הכנסת  בית  - מעט 'מקדש לנו השאיר

ישראל בארץ לקבוע עתידים הם ËÎ.)אזי ‰ÏÈ‚Ó) ארץ קדושת  עתה גם להם ויש

השמים לשער נשלחות  והתפלות  ח"ו ישראל בזיון בהם נוהגים אנו ח"ו אם אך  ,

שר  בו מתלבש 'טמא' הוא בטלים דברים של וההבל בטלים דברים בהם ומדברים

והוא  לארץ , חוץ  Ê‰)של התפלות(˘¯ ומקבל רח"ל, הכנסת בבית הבית  בעל נעשה גם

עכ"ל. זרה... עבודה כעובד ליה והוי החיצונים, אל ומכניסם

כ"ג'ט . ב'דרוש הצל"ח עוד ˘Â·‰)וכתב  ˙·˘Ï) ואינו בעירו ביהכ"נ  שיש מי וז"ל .

בית  באיזה זה במקום מתפלל ואף רע, שכן נקרא  שאינו (ÂÏÈÙ‡Â)נכנס במנין,

בו, מצוי והקב "ה 'מקדש' שהוא בהכ"נ קדושת  יצה "רדומה לבהכ"נ נכנס וכשאדם 

העולה במסילה  למעלה עולה  והתפלה ישראל ארץ לקדושת ודומה מלבו  נעקר 

הא-ל  שחסר בית  בבית  כשמתפלל משא"כ בהכ"נ , אוויר על שליטה לו אין השר כי ,

המעלות ... כל

משתדל י. היצר כמה עד רואים שאנו הדבר מעצם הענין, חומר את ללמוד ואפשר

זה. בחטא  האדם בני להכשיל כוחו בכל

יוסף יא. יעקב רבי הרה"ק של מדרשו בבית שריפה  פרצה תשכ"ו ניסן ב' ביום

זי"ע  ˙˘Á"Î)מסקווירא  ÔÒÈ� '·· ˜Ï˙Ò�˘) של חדרו מלבד כליל, נשרף ביהמ"ד וכל

בו מתפלל שהיה המדרש]הרבי לבית הסמוך בחדר  להתפלל היה בקודש  ואף [מנהגו 

ביהמ"ד שלצד החיצון בחציה רק נשרפה החדר ‰‡˘)דלת ‰ËÏ˘ ‡Ï ÈÓÈ�Ù‰ ‰ÈˆÁ·Â),

עמו שוחח היום על (Â„È„È)באותו לנחמו זי"ע  מבאיאן שלמה מרדכי רבי הרה"ק 

השריפה, מן ניזוק  חדרו גם האם מבאיאן הרבי שאלו הדברים בתוך  הגדולה, האבידה

לא שם הרי הוסיף ומיד במאומה, ניזוק לא  התפילה חדר מסקווירא , הרבי לו אמר

התפילה... באמצע מעולם דיברו
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úåîéì úáùá 'äðéëùä úàøùä' äîåã
äðéëùä úàøùä ìãâúù ìëëå ,ìåçä
úòá øáãì àìù úåøéäæä úáåç ìãâú

äùåã÷ä äðéëùá ìæìæìå äìéôúä.

úåàøåð'äùî êøã' øôñá àúéààåäå)

÷ìåçî Y 'è íåéì ,'ïâä øôñ'ì çôñð

(ùãåçä éîé éôì,íéðåîã÷ä ãçà øáéçù
íøîàî øàáì(:ñ ÷"á)ìà ,øéòá øác'¤¤

êàìîù ,úñðëä úéáì ãéçé íãà ñðëé
,'åéìë íù ãé÷ôî úåîäé"òã ,ùåøéô

äìôúä òöîàá ïéìåç úåçéù íéøáãîù
ãé÷ôäì úååîä êàìîä ìëåéù íéîøåâ
,ì"çø íìåòì úååî íåøâìå åéìë íù

àåùðî åðååò ìåãâ' äéá áéúë ïëìå'
(æ"ñ ã"ë÷ øáçîá àáåäå ,äðåé åðéáøì ú"òùá)

øàù éáâì ò"åùá ïë àáåä àìù äî
òöîàá øáãîä äæ éë ,äøåúáù úåøéáò
úåùôð åúåîéù 'äôéâî'ì íøåâ äìéôúä

ìàøùé éðáîåáù 'ïé÷'ì äîåã àåä äæáå
âøäù íù ìò 'àåùðî éðååò ìåãâ' øîàð
ò"ì áùçð äæ óà ,åéçà ìáä úà

ìàøùé éðá åéçà úåùôð ìèåðëáéáéáéáé.

øáëåàîù ,øåãä éìåãâî ãçà øîà
øáãìî äøéîùäù åøîàúå åðòú
øåáéöä ïéàù äøéæâ éäåæ äìéôúä òöîàá
ìë ìò ,øîåàå ïòà ,äá ãåîòì íéìåëé

רבה' ב'אליה איתא  È·)וכבר ˜"Ò „Î˜) כי התפלה בעת  שמשיחין להם אוי וז"ל.

עכ"ל. זה עוון בשביל נחרבו כנסיות  בתי כמה ראינו

וכל  בטן, בפרי להיפקד זכה לא  נישואיו לאחר רבות ששנים באחד מעשה

רבו  חדר אל נכנס הקיצין כל כלו כאשר ויהי בתוהו, עלו והשתדלויותיו פעולותיו

ערירי, להיות זה צער יותר לסבול יכול אינו כי ואמר שליש בדמעות לפניו ופרץ

אשאלך, זאת אך  רבך , שאני מפני אלא אלי באת לא כי 'ידעתי ושאלו רבו נענה

להתברך אליו תלך  האם - מתקיימות ברכותיו שכל אחד צדיק של שמו לך אגלה אם

מהדורות אמת  מצדיק  יש 'הבטחה הרבי לו אמר שכן, וודאי האברך, ויען מפיו',

התפלה  בעת  מלדבר ולשונו פיו שהשומר שאמר, טוב ' יום ה'תוספות  זה הקודמים,

וקיימים' חיים בנים לראות להוסיף יזכה ת "ט  ת"ח  בשנות הגזירות בזמן תיקן [וכן

לדבר  שלא ולשונו פיו ששומר למי דשבתא בצפרא התורה  קריאת לאחר שברך' 'מי

חיים  בנים לראות שיזכה וביניהן ברכות בהרבה להתברך שיזכה התפילה, בשעת

לתקופתוקיימים ] תאומים לו נולדו ואכן רבו כהוראת עשה שהלה לציין למותר ,

אך וקשים, שונים 'טיפולים' וכמה כמה עשה שבחייו האברך, אמר לימים השנה,

האדם  את  להכשיל היצה"ר מתאמץ בכדי לא ואכן שבכולם... הקשה היה זה 'טיפול'

עולם. של ברומו העומדים מהדברים הוא כי בזה,

ולמעשה יב. להלכה אם זצ"ל אויערבאך  זלמן שלמה רבי הגאון את אחד שאל פעם
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התפילה באמצע  שמדבר מי על לצעוק בשו"עמותר שנפסק Ê)[וכמו  „Î˜ Á"Â‡)לא'

שח ואם  התפלה, חוזר שש "צ בשעה חולין שיחת מנשוא,ישיח  עונו  וגדול  חוטא, הוא

בו'] גם,וגוערים  האם  - לפניך  רוצח  חלילה תראה  באם  לו והשיב הגרש"ז נענה

כזאת ... שאלה  תשאל  אז 

אוסטראה בעיר שהיה כמראמעשה פאר לכהן מהרש "א  הגיע בטרם שנים [כמה

העיר] כרב הדור מחכמי אחד אז ושימש  בעיר דאתרא, נוראה מגיפה פרצה ההם בימים ,

צרה  'עת  לנוכח רח"ל, נערים עם זקנים בתולות וגם בחורים מתים היו ביומו יום ומדי

אל  ויתפללו ותענית , בצום לביהכנ "ס העיר תושבי כל שיתכנסו הרב  גזר ליעקב ' היא

יודעים  שאם הקהילה בני מכל ביקש בבד ובד הנוראה, הגזירה את  ולבטל לקרוע  ה'

הזאת, הרעה עליהם באה בעטיו שמא  וחושבים מעשיו שהרע  העיר מבני אחד על הם

מעליהם. ה' אף חרון ישוב  ועי"ז תיקון, הצריך  את  לתקן שיוכל כדי לו, להגיד יבואו

לצידם  היושב שפלוני לו וסיפרו הרב, בית אל אנשים שני באו ההוא בלילה

ויראו  מעשיו אחר התחקו כן ועל לביהכנ"ס, מלבוא לאחרונה פסק בביהכנ"ס

היער  אל לבדו ויוצא  בעששית הנר את  ומדליק משנתו קם הוא  הלילה שבחצות 

בגינו  לא  אם יודע  ומי יעשו לא אשר ומעשים דברים שם עושה ומסתמא הסמוך,

בחזקת היהודי שעדיין לומר, שהוסיף אלא הרב , להם הודה העיר. אנשי כל סובלים

מיבעי, דלמיחש ספק  אלא כאן אין ועתה לאשורם, הדברים יתבררו אשר עד כשרות

כשישמעו  הבעל"ט שבלילה האנשים על הרב  ויצוו תומם, עד מעשיו את  לברר וצריך

לבדוק האיש לאחורי עמם יחד ילך  והוא לו לקרוא  יבואו מביתו קימה רעש קול

היער. במעמקי מעשיו מה

לקרוא מיהרו ממיטתו כדרכו קם ש'החשוד' השניים כששמעו הלילה בחצי ויהי

בעקבותיו  ונכנסו האיש לאחורי שלשתם וילכו לשם, תיכף שהגיע  דאתרא למרא

פחד, מרוב  לרעוד השנים התחילו הילוכם כדי בתוך  ואפילה, בחושך היער בעובי

המה  מתפחדים כי לביתם לחזור להם שיניח מהרב בקשו נקשן לדא דא וכששיניהם

מצרכי  דעתם מסיחים שאינם על בהם וגער נזף הוא  אך זו, סכנה בדרך  להמשיך

עבור  נפשם יחרפו לא ואיך  גדולה, בסכנה נתונים העיר בני כל חיי כאשר עצמם

ככה  ה' עשה מה על וחקירה בדרישה שחת  מבאר ולפדותם להצילם אחיהם

רבם  את ללוות  והמשיכו ברוחם התחזקו השניים ואכן, כזאת , במגיפה להענישם

האיש. אחרי וללכת 

והנה  מה במרחק השלושה גם עמדו מלכת , ועמד חפצו למחוז האיש שהגיע עד

בית חורבן על ויללה נהי בבכיה חצות תיקון בעריכת התחיל ש'החשוד' שומעים הם

ישב וכה יחד, עמו בבכי ועולה הבוקע  אחר קול עוד שמעו ולפליאתם המקדש,

הרב עיכבו היער מן בצאתו היער, מן ויצא עקבותיו על שב  ואח"כ מה לזמן ובכה
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הסתיר  ורק  הוא גמור שצדיק לו ברור עתה אך  החשש, מפני אחריו שעקב  לו וגילה

יחדיו, עמו שבכה הקול היה מי של לי, אחת שאלה אולם רואים, מעין מעשיו  את 

הרב עליו שגזר אחרי ורק השאלה, על להשיב נסתר' ה'צדיק רצה לא בתחילה

הנביא, ירמיה של קולו היה שזה וגילה, נענה הוא, מי לו שיגלה דאתרא  מרא  בגזירת 

עצומה  רוח נחת  בזה וגרם חצות' 'תיקון כאן עורך  שהוא ועידנים עידן לו זה כי

בימי  מקונן שהיה הנביא ירמיה את  אליו לשלוח אומר שגמרו עד ממעל, בשמים

ותפארתנו. מקדשינו בית  חורבן על עמו יחד היום גם לבכות החורבן

המגיפה, לביטול ויפעל העיר בני על שירחם - הרב בפניו התחנן הרב  כן כשמוע

ואיך הקצף, יצא  מה על הנביא  ירמיה את לשאול ובידו בנסתרות עסק  לו יש שהרי

נסתר  הצדיק  נענה ה', אף חרון להשיב פועל ואינו מצרותיהם עיניו מעלים הוא

הכל. להם יסביר ושם המדרש לבית  מחר שיבוא והשיב ,

בשעה  שבבוקר העיר, בני לכל להודיע  הרב  את  שליוו האנשים שני מיהרו מיד

הגזירה  סיבת את  ישמעו ושם בביהמ"ד להתאסף העיר תושבי כל חייבים היעודה

כולם  הגיעו ממחרת ויהי מעשיהם, לשפר עליהם ובמה עליהם המרחפת הנוראה

פסוקי  ולומר להתפלל שיתחילו הרב ציוה לפיכך מלבוא , בושש האיש אך לביהמ"ד

מראהו  וכל ותפילין בטלית  עטור הנסתר הצדיק נכנס והנה רב  זמן עבר לא דזמרה,

ונפלה  מקומם, על מהם כמה התעלפו המתפללים אותו ראו וכאשר קדוש, אומר

לאנשים  גרם מה בפניו ותמה הרב אליו ניגש התפילה אחר גדולה, בהלה במקום

הכתוב דיבר מלא  ומקרא  בתפילין אני עטור 'הלא האיש השיב È)להתעלף, ,ÁÎ ÌÈ¯·„)

שאר  גם ושאל, הרב תמה ממך ...' ויראו עליך  נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל 'וראו

ופחד  מורא הטילו מע"כ של התפילין רק ומדוע  בתפילין, עטורים היו המתפללים

כראוי  בהם שנזהר למי אלא ממך' 'ויראו נאמר שלא  ויאמר, הצדיק ויען כ"כ... גדול

בטילה. שיחה בהם להשיח ולא  דעת להסיח ליזהרשלא  העיר  בני שעל תדעו  גם

התפילה בעת  ובפרט  בטלים  דברים שם  לשוח ולא  הכנסת  בית  סיבתבכבוד וזוהי ,

רק ואכן, חת , ללא התפילה באמצע שמשיחים על העיר... את  שתקפה המגיפה

עליכם  תקבלו אם אמנם, שבכאן. הכנסת לבית לבוא באחרונה הפסקתי זה מחמת

הוה, וכך  בגבולם, ושבר שוד עוד ישמע לא זה באיסור להיזהר והלאה מהיום

כותלי  על חרטו לימים נעצרה. והמגפה בביהמ"ד, לדבר שלא קבועות  תקנות שתיקנו

על  המגיפה מן ניצלו ואיך  כהווייתו, הדברים סיפור כל את עולם לדורות  ביהמ"ד

עת ובכל התפילה, בעת  לדבר שלא  ביותר ולהקפיד להשגיח עצמם על שקיבלו ידי

ובפרט  בביהכנ"ס לדבר שלא הקפדתם מגודל ידע  שלא הכנסת  לבית  אורח שהגיע

בדיבור  שיפסיקו ומבלי הטבלא  אל אותו מוליכים המתפללים היו התפילה בעת

בטבלא, הכתוב  את  ישתוקוהראוהו כי .וישמחו 
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úåøöä åìà(øåáéãä úáéñá íéàáä)øùà
éëå é"ä íéø÷áì íéùãç íéòîåù åðà
ãåîòì øåáéöä ãéá ùé úåøéæâä åìà
çåùì àìù ÷æçúð íà ,íðîà ...äá
'ãåîò ìëåð' äìéôúä úòá äîåàî
,äååãîå éìåç éðéî ìë åðéìòî åìèáúéå
åòø÷é úåòøå úåù÷ úåøéæâç ìëå

.äëøáìå äáåèì åðéìò åëôäúéå

úîàáåúøîåçî íéàìî íéøôñä ìë
àìà ïàë åðàá àìå ,äæ ïéðò
íëç òîùé äáøäî èòî èòî àéáäì

íéùåã÷ íéøôñ øàùî ç÷ì óéñåéå.

úåàøåð'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä áúë
ò"éæ(ä"ô úåáà)úòá çùäù

úà ä"áå÷ ìá÷é àìù íøåâ äìéôúä
úéá åúåàá íéììôúîä 'ìë' úìôú
áçå íéãéá ÷éæî àåäù àöîðå ,úñðëä

éðéøçàìúà çåøä äçöð àìå ,ì"æå .
úéá éë ,àåä ïéðòä - ïùòä ãåîò
úéá ãâðë ïååëî äèî ìù ùã÷îä
ïùò øåèé÷äùëå ,äìòî ìù ùã÷îä
ìá÷úð äìòî ìù ùã÷îä úéáì äìåò
ìëì òôùä àá äæîå ,ä"áå÷ íã÷ àåòøá

úà øæôî äéä çåøäùë ìáà .úåîìåòä
äìòîì äìò àì ïùòäíìåòîù ,ñðä åäæå)

(ïùòä ãåîò úà çåøä äçöéð àìáéúë ,äðäå ,
(æè ,àé ìà÷æçé).'èòî ùã÷îì íäì éäàå'

ìáááù úåùøãî éúáå úåéñðë éúá åìà
(.èë äìéâî)ã"îäéáå ð"ëäéá ìëù éàãåáå ,
(äæä íìåòá)ã"îäéáå ð"ëäéá ãâðë ïååëî

äìòîì ïéìåò úåìéôúäå ,äìòî ìù
äìòî ìù ùøãîä úéáìå úñðëä úéáì

(íãâðë ïååëîä),àìù øäæäì êéøö ïëì
íåù äìéôúä úòá úñðëä úéáá øáãì
øáãîùë éë ,äìéôúä ïî õåç ì÷ øåáéã
íò øáãîù éîë äîåã íéìèá íéøáã
éðåãà :øîåàå ,åðîî åéðô êôåäå êìîä
øáãà ÷ø ,êîò øáãì éùôà éà êìîä
,å"ç äðéëùä éìâø ÷çåã éåä äæáå éöôç
äðååëá ïéììôúîä íòä øàù óàå
ìáå÷ú àìù úåéäì ìëåé ïë íâ ,ïúìôú

íéøçàä ïååòá íúìôú å"çïëù ìëîå .
úàéø÷ úòùáå õ"ùä úøæç úòùá
éë ,õ"ùä éøáã òåîùì êéøöù äøåúä
éðéñ øäá ãîòù äùî úîâåã àåä
,ìàøùéì äøåáâä éôî øåáéãä òéîùäå

ì"ëòâéâéâéâé.

הקודש'יג. ב'אגרת  זי"ע  התניא' 'בעל הרה"ק  כתב  כן(ÎÙ"„)כה על שליחותייהווז"ל.

בטלה שיחה לשוח  שלא  נפש, לכל  שוה גזירה לגזור עבידנא , קא  דרז"ל 

ומנחה , ערבית  שחרית בתרא, קדיש  גמר עד התפלה  להתפלל הש"ץ משיתחיל

שלמעלה , נידוי לו שיתירו  אנשים מג' ויבקש הארץ על  ישב  - בזדון ע "ז  והעובר 

לו ורפא אם ושב כי חל לא מתחלתו כי עיקר, כל למפרע  נידוי שום עליו חל ולא ,

הבריות ומן השמים מן כפרה לבקש כלל חוששים שאינם והפושעים המורדים על
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êãéàì'äùî êøã'á àéáä(íù)äãéî'á
úòá ÷úåùäù 'äáåøî äáåè
éë íéðùå íéîé úåëéøàì äëæé äìéôúä

úáéúäáéùúåáéú éùàøá äìåò
äìéôú'ä úòù'á äô'é ä÷éú'ùãéãéãéãé.

,ïåùìä äæá íù íééñîåçë ìåãâå

או  השוכח על ולא נפש, בשאט בזדון כשמדברים דוקא וגם הזה, פלילי העון על

וכליות לבות ובוחן כלל, התרה צריך  שאין מתכוין, בלא תיבות כמה מפיו שנזרקו

עכ"ל. בלבותם, ולישרים לטובים ה' הטיבה צדיק, אלקים

משה'יד. 'באר שו"ת  בספרו מדעברעצין הרה"ק  ˜Á)ז"ל ÔÓÈÒ ÛÂÒ Ê"Á) מעשה אספר

על  בהעלותי נוקשות לדא דא ארכבותי ועדין רואה, עד הייתי בעצמי שאני נורא 

זצ"ל הגה"צ אאמו"ר דרש פעם ÔÂÈÒליבי. Â"Î· ÌÈÁˆ¯Ó‰ È"Ú ‚¯‰�˘ Ì‰¯·‡ È·¯ ˜"‰¯‰)

ובתוך˙˘"„) רבא, שמיה יהא ואמן אמן עניית  בעניין קודש, בשבת  גדולה דרשה

הם  התפילה בשעת יפה שתיקה של שהר"ת הרמ"ק רבינו מליצת  הזכיר הדברים

טובה, לשיבה זוכה רבא שמיה יהא ואמן אמן ועונה בדבר שנזהר ומי שיבה, אותיות

הן שומע  אתה לאו שמכלל ÍÙÈ‰Ï)ואמר ‰�ÂÂÎ‰ ‰Ó ÂÈÙÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰ˆÂ¯ Â�È‡ Ï·‡)...

סיפר  דרשתו מהשומעים אחד כי בביהכנ"ס, גדול רעש היה בבוקר למחרת

לחיוב  דינו ויצא מעלה, של דין בית  לפני שעומד חלם הלילה ˘‰¯‚È˘שבאותו Û‡)

(ÌÂÏ˘Â ÒÁ Â˙�˘Ó ıÈ˜È ‡Ï˘Â Ì˘ Â˙Ó˘� ¯È‡˘‰Ï Ì˙�ÂÂÎ˘ ÔÈ·‰ ,ÌÂÏÁ· ‡Â‰˘ לפניהם והתחנן .

בטילה  שיחה ששח לו והשיבו קשה, בדין יקנס ולמה ל'שיבה' הגיעה לא  שעדין

מעלה  של הבי"ד לפני השיב  רבא. שמיה יהא  ואמן אמן ענה ולא  התפילה בתוך

אתה  איך  לו, ואמר הבי"ד, מיושבי אחד עליו התרגז אז האיסור, מחומר ידע  שלא

שהשותק הרמ"ק בשם ואמר זה, מענין זו בשבת  דרש שלכם הרב  והרי כזה, אומר

עצמך ואתה הן... שומע  אתה לאו ומכלל לשיבה זוכה ואיש"ר אמן ועונה בביהכנ"ס

ידעת שלא  אומר אתה ואיך  זו, בדרשה ביתהיית  לפני האיש הבטיח הענין, מחומר

ואילך מכאן ויזהירם עמו, שנעשה מה הקהילה בני לכל ויודע  שילך  מעלה של דין

עכ"ל. אלוקים, לחרדת ויהי מעלה, של דין הבית  מלפני נקי יצא  אז אלו. בענינים

חז"ל  שאמרו עד רבא  שמיה יהא אמן עניית נחיצות בגודל הענין, לבאר ויש

(:ËÈ˜ גזר (˘·˙ לו קורעין כחו בכל מברך רבא שמיה יהא  אמן העונה כל אריב''ל

לו. מוחלין זרה עבודה של שמץ  בו יש אפילו יוחנן א''ר אבא  בר חייא  רבי דינו...

כבוד  אחר יבוא פלוני שביום הרחוקה העיר לבני להודיע ששלח למלך משל בדרך 

ההכנות גברו ליום מיום המלך... של בואו לקראת  גדולות בהכנות  החלו מיד בעירם,

והכל  הנכבדה, פמלייתו עם בהדרתו המלך הופיע  המיועד היום ויבוא  וההתרגשות ,

מטר  מקום מאיזה נפל לפתע המלך...' יחי המלך ... 'יחי זעקת מתוך פניו לקבל יצאו



ë ויגש - הפרשה באר

íéøçàì äëæîå åîöòì äëæéù äáåùúä
åîòåèåèåèåèíéøçà øøåòéù é"ò åðééäã ,íù øàåáî)

(äìéôúä úòá çåùì àìùäùòð íëéúåðåãæå
íéîçø éëàìî íëì àøáðå úåéëæë íëì
íëéøçà íëéðáìå íëì íééç åîøâúå

ïîà íéîéòðáå áåèáì"ëò ,æèæèæèæè.

àúéà'íéãåîòä éåå' øôñá('é ÷øô)ì"æå
äùàå ùéà ìë ãîìé äæî...
øáãì ïéàù ...úñðëä úéáá íéáùåéù

äìéèá äçéù íåù(ù"ëîå)úòùá
äøåúä úàéø÷ åà äìôúäøáãì àìù

ãò íéáøä åðéúåðåòáå ïéìåç ìù øáã

ומצאו  בחיפוש פתחו המלך ושוטרי נבהלו, הכל המלך ... ראש על אבנים חצץ של

תחת הללו הוכנסו שמיד לומר צורך  אין האבנים, את  זרקו שהם ופוחזים נערים כמה

בטוב דבריו את ה'קטגור' פתח המשפט בהגיע  פלוני, ליום משפט ונקבע ובריח, סורג

הייתה  במלכות' 'מרידה כי הכל ועל הנערים של מעשיהם בגנות  והרחיב ודעת טעם

של  ה'מנהל' את הביא הסנגור, עשה מה לענות , מה ל'סנגור' אין כי נראה והיה כאן...

היה  לא  הנערים של שמעשיהם לי ברור אמר, וכה הילדים למידים שבו החינוך' 'בית

במלכות, כמורדים להחשיבם אין ולכן כן עשו נעורים משובת  מתוך אלא זדון בכוונת

הצטרפו  הנערים גם המלך ' 'יחי זעקו שהכל שבשעה מעידים העדים כי וראייתי

אלא הייתה לא  האבנים שזריקת  ובוודאי המלך ...' יחי המלך... 'יחי ליל בעוד בזעקתם

אחד  כל בעוונות, נכשל האדם פעמים כי אמורים, הדברים ולדידן נעורים. משובת 

שאינו  הוכחה לנו הרי מברך ...' רבא שמיה 'יהא  הציבור עם לענות והמצטרף בשלו...

עליו, גבר אשר היצר בפיתויי אלא  אינו שנכשל מה וכל ח"ו, שמים' במלכות 'מורד

ולכן כן, עשה מרידה מתך דינוולא גזר לו ע"ז.קורעין על אפילו לו ומוחלין ,

שהואטו. א"א כי החמור, האיסור על לעבור שלא בעצמו הוא  גם שיזהר והעיקר

ושח  עומד עצמו שהוא  יראו והם הקטנים בניו את רק  אפילו או אחרים יזהיר

הנער  ובנו אב עמדו פעם כי העולם, מליצת ידוע  התפילה. באמצע  וריק הבל דברי

הינך הלילה בזה בעזהשי"ת  הנה לבנו, האב אמר אחד, ויום שנה י"ג כבן שהיה

לגשת עליך מהיום ומצוות... תורה עול בקבלת מלך של ללגיונו ותכנס 'גדול' נעשה

וחלילה  ראש בכובד ולהתפלל אחד במקום לעמוד וכיאות, כראוי 'תפילה' לכל

לביהכנ"ס  בהגיעם וקיבל... סבר הבן, שמע  התפילה... באמצע  בטילה שיחה מלשוח

הבן  רואה והנה בשמו'... קראו לה' 'הודו קודש בהתלהבות  תפילה הבעל החל וכבר

ושאלו, אביו אל הבחור'ל ניגש ל"ע... 'חבריו' עם שטויות  מיני כל מדבר עדיין שאביו

שלך ... מצווה' ה'בר יום יחול מתי שליט"א, מורי אבי

זי"עטז. ייבי רבי הרה"ק אומר היה )כה '˘„˜Ó ‡¯ÂÓ' ¯ÙÒ)בפסוק(„È „È ˙ÂÓ˘)ילחם ה '

כאשרלכם ומתי, מלחמתכם, ויערוך  תחרישון – התפילה.ואתם  בעת –
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øéòå øéò ìëáù ù÷åîì åðì äæ äéäé éúî
íäì äùòðå ,íòá úåçîì ïéìåëé ïéà
éåå íäì éåå .íéáøä åðéúåðåòá øúéäë
íäéúåìéôú åìòé êéàå íäéúåîùðì
íéàåöä éðéîá úëìëåìî àéäå ,äìòîì
ïî ïë ìò ,øåâéðñ äùòð øåâéè÷ ïéàå
øùà íå÷î äìéä÷å äìéä÷ ìëù éåàøä
,òéâî åúãå íìåò ìù åëìî êìîä øáã
åçéâùé øùà ,äæ ìò íéùðà åãéîòé

íéøáãîä ìò íéáø íéîåéàáæéæéæéæéåùééáéå ,
'ä ãåáë äàøð äæáå ,íéáøá íúåà
ïåãéæé àìå åàøééå åòîùé íòä ìëå .õøàá
úà íåìáì íééãò ïñøå âúîá åðúéå ,ãåò
ìåç ìù øáã øáãìî úñðëä úéáá íäéô

ì"ëò ,äìéèá äçéùåçéçéçéçé.

àúéà'ïéìçåð ùé' øôñì úåäâäá÷øô)

(áé úåà äìéôúä úøäæàìù åéáàì
.ì"æå ,ùåã÷ä ä"ìùäíé÷åìàäåïåùì]

[àéä äòåáùéúéàø àì úåøéáòä ìëá
òåøì äðäë,ïåùìä ìòáì ïåøúé äî éë ,

ìæâë ,úåéðôåâä úåøéáòä øàùáã

àöåéëå úåøåñàä úåìëàîëå úåéøòëå
íéîòôì åàéèçîå åéìò øáâúî åøöé ,ïäá
úåàðäå íãà ìù åùôðù éôì ,òùøì
äæá ìáà ,'åëå íäì äåàúîå ïúãîçî
åæá ãåòå ,'åëå åéìò øáâúî åøöé ïéà
àéèçîå àèåç àåä çøëäá äøéáòä
íà éë éãéçéá äùòú àì éë ,íéøçà
ë"àå ,íäáù úåçôä ïî íéðù ,íéðùá

,åá éåìú íéáøä àèç,øî éì øî øúåéäå
äìòúéå êøáúé åãåáëá ìæìæî àåäù
ïúåàáå ,äãòå ìä÷ êåúá àéñäøôá
úåãçåéîä ïîöò úåùåã÷ä úåòùä

ì"ëò ...çáùìå ììäì úåòåá÷åù"åòò)

(äæá íéøáã úåëéøà.

éàãåáåé"òù ,àéä äáåøî äáåè äãî
úñðëä úéáá øáãìî úåøéäæä
úåðùå íéîé åðì åôéñåé ,äìôúä úòá
àì éã àòøæ ,àîéé÷å àéç àòøæ ,íééç
àúééøåà éîâúôî ìåèáé àì éãå ÷åñôé
ïåöø éäé ïë ,àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøáá

.ïîà ,ìàøùé ìëìå åðì

בפני יז. 'נפחין' עצמן בפני 'זהבין' שבמצרים שבאלכסנדריה בביהכנ "ס הושיבו ולזה

אומנויות  בעלי שאר וכן �‡:)עצמן ‰ÎÂÒ)'יוסף ב 'פרדס ביאר והטעם ,ÌÈ‡ÂÏÈÓ)

(‡¯ÈÂ ¯ÙÏ ˙Â¯Ú‰Âאומנותו בני שונא  אומן כל Á)כי ˙È˘‡¯· ‡ÓÂÁ�˙) יבואו לא וממילא

זה... את  זה שונאים הם שהרי בביהכנ "ס ולדבר לשוח

החיים'יח. ה'כף מביא למעשה Á)להלכה ˙Â‡ ‡�˜ ÔÓÈÒ) שאינו שמי החיד"א , בשם

ויתפלל  בביתו בדד ישב  אלא בציבור, להתפלל שלא לו עדיף בזה לעמוד יכול

נוראים. והדברים אלוקים, מקדש את  יחלל ולא  ביחידות 
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ברוחניות  העליות  כל – עלה גם אעלך 
התגברות  מתוך לאדם באים  ובגשמיות

נסיון על 

ïúùøôá(ã-â äî)åéçà åìëé àìå'
,'åéðôî åìäáð éë åúåà úåðòì

"äøä áúëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷ùâéå)

(â"îøú ,å"ìøúåìäáð' íéçàäùåéðôî
ìò íúåàøáåéðôäàøåðä äùåã÷ä úà

åìäáð æà ,íéøöî úåìâá åúåéäá äð÷ù
êë ìë äìòúðå äìò íà íøîàá ,åùåáå
äîë úçà ìò ,'õøàä úååøò' - íéøöîá
øàùð äéä åìéà äìòúî äéä äîëå
óñåé íäì øîà äæì ,åðéáà á÷òé úéáá

íëéçà óñåé éðà'øùà,'éúåà íúøëî
ïåùìîíëçåë øùéééë ,éúåà íúøëîù

úååøò úàîåèá éúáéùé êåúî à÷ééã
,íééù÷å úåðåéñð éúøáòù øçà ,õøàä
úåìòîá äìòî äìòî úåìòì éãéá äéä
éúééäù äîî øúåé ,íéøåäèå íéùåã÷
.ùåã÷ä åðéáàì úåëéîñá éúáéùéá äìåò

èøôáåïåøçà øåãì úàæ áúëúéë
'øôåñ íúç'ä úééùå÷ äòåãé

ò"éæ(á÷òé éîé éäéå ä"ã éçéå 'øô)àä ìò
é"ùøá àúéàã(ãé äî)åùâôðù äòùáù

äæ ìù åøàååö ìò äæ åëá ïéîéðáå óñåé
å÷ìçá äðáðù ùã÷îä ìò ãçà ìë Y

åéçà ìùáøçéì ãéúòùêéøö äøåàëìå ,
úáù íåéä åúåà ïåáùçä éôìã øåàéá

äéäçáè çåáèå' áéúë ìåîúàä íåéá éøäù)

äéä úáù áøò íåéä åúåàù ùøãîá àúéàå 'ïëäå

(ã áö ø"øá)úåëáì íäì øúåä êéàäå ,
ùãå÷ úáùá øòèöäìåá"ñ ç"ôø ïîéñ ïééò)

(íù æ"èáååàø äòù äúåàáù íéøàáîå .
íùã÷ çåøá íéçàä éðùáøçéì ãéúòù

úåìâ úåðù éôìà 'áë øçàì óàå ,úéáä
'ùôð úåøéñîá' ìàøùé éðá å÷æçúé ïééãò
ïåçèéááå äðåîàá 'ä úà ãåáòì Y
åãîòéå ,úåãåáò éðéî ìëáå ,íàøåáá
åîù ïòîì íéøîå íéù÷ úåðåéñðá
'äæ ìù åøàåö ìò äæ åëá' ïëì ,äáäàá
éðá úãåáò ìò ,äçîù ìù äéëá Y
åæ äééëáå ...äæë áöîá åìéôà ìàøùé
ùãå÷ úáùä íåéá óà úøúåî øéôù

(ì"ðä æ"èá àúéàãë)èéèéèéèé.

רש"י יט . דברי על להמליץ  אמרו וכבר והנסיונות, ההסתרה לימי נודעת יתירה חיבה

·)בפסוק ÂÓ).חיבה לשון יעקב' 'יעקב  וברש"י הנני', ויאמר יעקב יעקב 'ויאמר

שבזמן  דידוע, מ'יעקב', יותר גבוהה בבחינה 'ישראל' השם דהרי מפורסמת  והקושיא 

נקראים  רצונו עושים וכשאינם 'ישראל', נקראים מקום של רצונו עושים שישראל

ישראל', 'ישראל למימר ליה הוה חיבה' ב'לשון לקראו ה' כשחפץ  כן ואם 'יעקב ',

מהלוחמים  אחד ראה הקרב  כדי תוך  צבאו, עם למלחמה שיצא למלך  משל אלא ,

מדם  עקובה במלחמה החיל בהם נלחם להזיקו, ועומדים למלך מתקרבים שהשונאים

בדם, החיל כתונת  כל התלכלכה הקשה הקרב  בעת  מידם, המלך  את שהציל עד



ויגש  - הפרשה âëבאר

ø÷éòäåàìà øáòä ìò èéáé àìù
íåéå íåé ìëá åîöò ìò ìá÷é

úåùãçúäá çúåô éððä äúòî Y
äùãçëëëëäëçîä éðå÷ úà ãåáòì ùâà ,

והעניק השרים, כל מעל וינשאו וינטלו זה לחיל המלך קרא  המלוכה, לארמון בחזרם

מצוא עת  בכל גנזיו', ב'בית  להניח ציווה בדם המלוכלכת  הכתונת  ואת זהב, כתונת  לו

למלך בא  לא האהבה זכרון אך  יתירה, ובאהבה גדולה בשמחה עמו שמח המלך  היה

והנמשל  בדם, המוכתם בגד מאותו אלא  כעת, בו לבוש הוא אשר הזהב  בגד מראיית 

'יעקב',פשוט, המכונים הנמוכים  בזמנים  מהמלחמה ורק אך באה  לעמו  ה ' חיבת  כי

'ישראל ' המכונים ה'אורה ' מזמני .ולא

הרוחני כ. מצבו כי בפניו קונן והלה בחור זי"ע שמחה' ה'לב  הרה"ק אל נכנס פעם

כ"ב אביו מעיני נעלם היה הצדיק  יוסף הנה ואמר, הרה"ק  נענה מאד, עד גרוע

יחדיו  ונפגשו השנים כ"ב ככלות  אחר יוסף', טורף ש'טרוף חישב  שיעקב  עד שנה,

כל  עליו עברו איך  יוסף, את  יעקב ששאל מצינו לא כי פלא , זה וראה והבן, האב 

שה'רמב"ן' אלא עוד ולא מעשיו, היו ומה היה היכן השנים, ÊÎ)כ"ב ‰Ó ˙È˘‡¯·) סובר

('˜‰ È"˘¯Ó ‰�Â˘·),אלא פלאי, והדבר יוסף', 'ממכירת  יעקב  ידע לא  ימיו סוף שעד

העבר על כלל לחשוב  ולא  לדבר שלא הקדושים אבותינו  של  דרכם  היא כמו כך  .

שום  בלא  ואילך  מכאן ה' בעבודת והתחל מעלליך, רוע מכל תשכח אתה, כן,

בעזרך . יהיה וה' חשבונות,

הירושלמי מדברי זי"ע  שמחה' ה'לב  הרה"ק  למד ‰"Á)נוראות Á"Ù ‰‡Ù) יוחנן שרבי

אמרו  נדבה, מהם וביקש עני בהם פגע  בדרכם טבריא, בחמי לרחוץ הלכו לקיש וריש

מת  אותו מצאו משחזרו לך. ניתן מהמרחץ כשנחזור מרעב]לו, גוע והכי אדהכי ,[כי

במיתתואמרו בו  נטפל בחייו, בו לטפל  זכינו כיס לא  עליו מצאו בו טיפלו כאשר ,

השורה  מן אדם יעשה מה נתבונן הבה כי זה, ממעשה והלימוד עי"ש. דינרין מלא

כול  מתמלא היה הרי למות, לעני שגרם עוון בראותו על ובכי אבל ומכאובים צער ו

אלא מביטים אינם כי אמוראים, של דרכם היא כך  לא ייאוש... אומר וכולו הרציחה

לטפל  מתחזקים היו לא  אם והנה, ואילך. מכאן לעשות בידם יש מה - העתיד על

למיתתו, גרמו שהם כאילו – לעולם וצערם באבלם נשארים היו מיתה לאחר בו

במיתתו  אשמים היו שלא  לגלות  זכו במיתתו בו לטפל שפנו הנהגתם בזכות  ובאמת

העדיף  קמצנותו שלגודל בעצמו אשם והוא דינרין, מלא כיס עליו תלוי שהרי כלל,

בלבד, העתיד על ורק אך  להסתכל האדם עבודת וזו בידו... מעות מלא כשכיס למות

לטובה. שהכל יווכח ואז העבר, על ולהצטער לחשוב ירבה ולא

זי"ע מקשאנוב דוד רבי הרה"ק  של מבניו אחד ישב רביפעם הרה"ק של [בנו 



ãë ויגש - הפרשה באר

ãåîò ìëåé äæáå ,åéìà éàåáì äôöîå
...íåéå íåé åúåà íéôøåèä úåðåéñðáàëàëàëàë

של גדולתו  עיקר – בעבדך אפך יחר ואל 
לכעוס  שלא  ברוחו  מושל  כשהוא אדם

ïúùøôá(çé ãî)äãåäé åéìà ùâéå'
àð øáãé éðãà éá øîàéå

à øçé ìàå éðãà éðæàá øáã êãáòêô

÷"äøä øàáîå ,'äòøôë êåîë éë êãáòá
ò"éæ 'äìëã àøâà'ä(øçé ìàå ä"ã)éë

ìéòì(çì àî)åéãáòì øîà äòøôù áéúë
,'åá íé÷åìà çåø øùà ùéà äæë àöîðä'
éë ,'äéá äàåáð çåøã øáâ' ,íåâøúáå
íâ ,íìåòä ìëá åúåîë 'àéáð' ïéàù äàø
íëçå ïåáð ïéà' åîöò óñåéì äòøô øîà

זי"ע] מצאנז תורה חיים  דברי על וחזר מצאנז, הרה"ק  זקינו של החיצוני בחדר

את ושאל מחדרו חיים' ה'דברי יצא לפתע מצאנז, דהרה"ק משמיה מאביו ששמע

שיצאו  חיים אלוקים דברי שומעים שהם ואמרו השיבו עוסקים, הם במה הנוכחים

צו בפרשת כתיב 'תורה', לכם אגיד אני ואמר מצאנז הרה"ק נענה Â)מפ"ק, Â) אש' ,

- המזבח' על תוקד שטענדיג,תמיד-פייער,אשתמיד ברענען,תוקד- זאל על -

זביחתוהמזבח מקום דהיינו אדם, של לבו על -Á·ÊÓ‰ È·‚ ÏÚ ˘‡ ¯Ú·˙Â ˜Ï„˙ ÌÏÂÚÏ)

(Â·Ï ˙ÂÈÓÈ�Ù ÍÂ˙·˘,תכבה לעבירה לא  יתן לא  ועוונות, בחטאים שנכשל לאחר אף –

כולה... התורה כל וזו בעבודתו, ימשיך אלא  שבלבו, ההתלהבות  לכיבוי לגרום

שאלו כא. פראג, העיר של רבה זצ"ל אופנהיים דוד רבי הגה"צ של פטירתו בטרם

האיש  מי לדעת כמבקשים מרעיתו, צאן את נוטש הוא מי על תלמידיו אותו

נענה  'פראג', לאלוקים הגדולה העיר כרב  לשמש אחריו מקומו את למלאות  הראוי

עלתה  שעות  כמה ולאחר פירש, ולא  סתם הוא', מאיר רבי 'ודלמא והשיב  הרב

ה'. שרף אשר השריפה את בכו ישראל בית  וכל השמימה, נשמתו

למי  ודנו העיר אנשי במעמד העיר טובי שבעה התאספו ה'שבעה' ימי לאחר

'ודלמא פטירתו קודם שאמר מדבריו כי מקומו, כממלא למנות  רבם כוונת  היתה

לאחר  אך  כסאו, על שישב 'מאיר' ששמו חכם למנות שרצה נראה הוא ' מאיר רבי

'מאיר' ששמו גדול חכם תלמיד מצאו לא  הסביבה וערי הגדולה העיר בכל שחיפשו

איצטלא . לאותה ראוי שהוא

שיהא והאיש פטירתו, קודם שאמר האחרונים דבריו לפרסם החליטו ברירה בלית 

לא לכך גם אולם הרבנות, כס על תחתיו ישב כוונתו עומק ולהסביר לפענח ֵבידו

הרחוקה, יאמפלע לעיר הגיעו אשר עד הדעת , על המתקבל ומענה תשובה מצאו

לו  וסיפרו ברבנות, ביהודה' ה'נודע בעל זצ"ל לנדא יחזקאל רבי הגאון שימש שם

ה'נודע להם ביאר מיד הרב, דברי לפירוש תמהים הם אשר המעשה דבר את 

חז"ל אמרו שהרי Ï‚.)ביהודה', ˙ÂÚÂ·˘) שהינו שראוהו העיר ובני למיתה', גוססים 'רוב



ויגש  - הפרשה äëבאר

àøîâá àúéà äðäå ,'êåîë(:åñ íéçñô)

åúàåáð àåä àéáð íà ,ñòåëä ìë'
åúîëç àåä íëç íàå åðîî ú÷ìúñî
äãåäé øîàù åäæå ,'åðîî ú÷ìúñî
éë êìîì êúåà åðéîù äî ìë Y óñåéì

êôà øçé' íà íðîà ,äúà àéáðå íëç
íâå äàåáðä êîî ÷ìúñú éøä 'êãáòá
Y 'äòøôë êåîë' úåéäì áåùúå äîëçä
äòøô ìòî äîø äìòîá äéäú àìù

...úåëìîä ïî êúåà åãéøåéåáëáëáëáë

ברבנות, מקומו את ימלא מי שאלוהו כן על למות עומד שהוא אומר גמרו גוסס

הרחמים מן ייתאשו שלא  להם  לומר הרב בא למיתה,לזה  גוססים ש'רוב' אף כי ,

למיעוטא לחשוש גם מקום שנותן מאיר רבי בשיטת  נא לכו Ò‡:)מ"מ ˙ÂÓ·È) ומיעוט

העיר  טובי לפני דבריו וייטבו מת. שכבר כמי עלי תביטו ואל מתים, אינם גוססים

המשרה ו  את עצמו על קיבל אכן והוא  פראג, הגדולה בעיר ברבנות  לשמש יקראוהו

זצ"ל. אופנהיים הגר"ד של מקומו את  ומילא 

דאף  ישראל, לגדולי שהיתה והבטחון האמונה מדת  גודל מזה ללמוד ואמרו

מן  עצמו מנע  לא צווארו על מונחת  היתה המות  מלאך  של חדה שחרב  בשעה

להשיב לנכון ראה לא מקומו את  ימלא  מי אותו שאלו כאשר אלא  עוד ולא  הרחמים,

ימים, לאורך בנחת להנהיגם ולהמשיך  חליו ממטת לקום עתיד שהוא  האמין כי להם,

ניצחת תשובה כ'רובומכאן והוא  תקוותו אבדה שכבר לפניו הטוען הרע היצר כנגד

וקים' 'חי ליצרו ישיב הגולל, עליו נסתם וכבר עוונותיו, רוב  מחמת למיתה' גוססין

יחשוש  אלא  ברוחו יפול לא  'רוב ', טענת  מחמת  שוב  שיכשל נראה אם ואף אנוכי,

דרכיו. בכל דשמיא לסייעתא  יזכה ובודאי למיעוטא ,

נהוראי' 'רבי אלא  שמו מאיר' 'רבי לא  'תנא  שאמרו מה אחר באופן פירשו ובזה

שיטתו  ידי שעל בהלכה', חכמים עיני מאיר שהוא  מאיר' 'רבי שמו נקרא  ולמה שמו,

'חיישינן ליה שידעו למיעוטאדסבירא  כלומר מצב , בכל חכמים עיני מאיר הוא הרי '

עצמו  ויתפוס לתקן, עוד אפשר דולק  הנר עוד וכל אנוש, תקוות  אפסה לא  שלעולם

האמת . בדרך  בטח ללכת בעזרו ה' ויהיה ברוחו להתחזק  שבידו ב 'מיעוטא'

נתיביםכב. מאיר בשו"ת תורה ברמזי וקשה (ı˜Ó)איתא וגו', יהודה אליו ויגש וז"ל ,

בקשה אלא  שאינו קשה 'נא' לשון גם 'בי', לשון ˜˘Â˙)מה ÂÓÚ ¯·„Ï ˘‚È� È¯‰ Ô‡ÎÂ)

מיותר. הדמיון בכ' כפרעה כמוך  כי גם ויחר... יחר אדרבה אפך ' יחר 'ואל ומהו

הפסוק לומר הכעס לבטל נפלאה שסגולה הבעש"ט ממורי שקבלתי מה עפ"י ונראה

(Ë Ë"È˜ ÌÈÏ‰˙) הקדוש השם לכוון היינו כדבריך ' לשמור ארחו את נער יזכה 'במה

יהודה  של כוונתו שכל אף זה, לפי נמצא  הכעס. מן וינצל תבותיו, מראשי היוצא

כעסו  לבטל רוצה היה עצמותו מצד אעפי"כ יוסף, עם וכעס מדנים לעורר הייתה



åë ויגש - הפרשה באר

,ïëàåãò äòø äãéî àéä ñòëä úãéî
'õ"áòé'á àúéà êëå ,ãàîìàáåä)

(ãì 'ò â"îùú úáè äîìù íøë õáå÷áåìéôàù
ïî äøøùå äìåãâ íãàì åì ïé÷ñåô íà
éãé ìò åúìåãâî åúåà ïéãéøåî íéîùä

ñòëä÷åñôä úà øàáî äæáå .(çé ãî)

êåîë éë ,êéãáòá êôà øçé ìàå ...øîàéå'
éðéòá äúà áåùç' é"ùøáå ,'äòøôë
äæá ùé íòè úðéúð äî ,á"öå .'êìîë
àìù åéðéòá êìîë àåä áåùç àåäù
äìòù éî à÷ééã éë ,åøåàéá àìà .ñåòëì
øäæäì åì ùé ,êìîì äùòðå äìåãâì
ãéñôé àîù ,ñåòëì àìù úåøéäæ äðùîá

ñòëä äæá åúåëìî úà

ïééòéåï"áîøä ìù åúøâà úçéúôá
ìë øáãì ãéîú âäðúú áúåëä

úçðá êéøáãìëìíãàìëáåäæáå ,úò
äòø äãéî àéäù ,ñòëä ïî ìöðéú

ïî äæ øáãù úîàäå .'íãà éðá àéèçäì
äáøäå ùã÷îáù úåù÷ä úåãåáòä
äãéî úåáéùçáå .êëì êéøö ùôð úåçåë
ììëì àåáì àìå úåðéúîá âäðúäì ìù åæ
á÷òé ìù åéøáãî ãåîìì åðì ùé ,ñòë
,åðá ïáåàø úà êøéáù äòùá åðéáà
øåúá ïáåàø äëæ àìù äîù åì øîàù
úîçî äæ ïéà ,úåëìîå äðåäëì øåëá
'íéîë æçô' äéä éë àìà ,úåðååòå úåøéáò
åúåà åãéøåä ïë ìòå ñòåëå æôçð äéä éë
'úåáà é÷øô' úéùàøá óàå .åúìåãâî
äìåòä íìåñá äéìòì êéøãîä àåäù
,'ïéãá íéðåúî éåä' àðúä çúåô ì÷ úéá
ìëù äðååëäù íéðåùàøä äåøàéáù éôëå
øäîé àìå åîöòá ïåúî äéäé ãçàå ãçà
àìà ,åéùòî ìò åøáç úà ïåãìå ñåòëì
äùòîá øåáéãá úçðá âäðúäì

úò ìëáå íãà ìëì äáùçîáåâëâëâëâë.

(‰„Â‰È Ï˘)הכעס בגנות חז"ל האריכו שכבר באמת כעס לכלל יבא  שלא -¯‰ÂÊ 'ÈÈÚ)

(:ÊÎ ˙È˘‡¯·,בזה שוין ולבו פיו יהיו שלא מלבו הכעס להסיר זאת  סגולה בכח ובא 

אלו תיבות  הוסיף כ ע "כ אל , נא, הפסוקבי, זה תיבות  בראשי עולים שיחדיו פרעה,

והבן כדברך לשמור ארחו את נער יזכה במה -(Â ‰¯Ú‰ ˘‚ÈÂ ‰¯Â˙‰ ÏÚ Ë"˘Ú·· ‡·Â‰).

לעיתותי כג. הכיפורים יום בערב  זי"ע  מבאיאן שלמה מרדכי רבי הרה"ק  אל ניגש פעם

בשיחה... כמאריך  ידוע  היה אשר איש �ÒÎÚערב ˙ÂÈ¯·‰ ÈÙ· ‡¯˜�‰ ÈÙÎÂ ,‰È˜� ÔÂ˘Ï·)

(Ú‚ÚÙ ,ÏÂ„‚ לו הלך סוף משסוף לקולו, והקשיב  ישב  והרה"ק ודיבר, ודיבר דיבר הלה

בעיוה"כ  אלא שטויותיו את  לדבר זמן לו מצא לא  וכי הרבי, את הבית בני שאלו

בנחת דבריך כל לדבר תתנהג - הללו הרמב"ן בדברי הרבי להם אמר האחרון, ברגע 

ו לכל  כזה, פעגע אפילו – ערב ...בכל אדם לעת  בעיוה"כ אפילו – עת 

בדיבור  כלל להפסיק  שלא היה זי"ע  משינאווא  הרה"ק  של מנהגו לעניין, מעניין

ולא ביותר, כך  על והקפיד תרגום ואחד מקרא  שנים הסידרא  את  שהעביר באמצע



ויגש  - הפרשה æëבאר

ייחשב ושנותיו  ימיו  למנין  – חיי שני ימי
ומעש "ט  תפילה לתורה  שניצל הזמן רק

ïúùøôá(è-ç æî)ìà äòøô øîàéå
éðù éîé äîë á÷òéêééç,
éðù éîé äòøô ìà á÷òé øîàéåéøåâî

éîé åéä íéòøå èòî äðù úàîå íéùìù
éðùééçúà åâéùä àìåééç éðù éîé

,äòåãé ääéîúäå .íäéøåâî éîéá éúåáà
éîé' ìò ÷ø åìàù àì äòøô éëåééç'

éîé' ìò áéùä òåãîååéøåâîãåòå ...'
,íéòøå èòî øîà åééç éðù éîé ìò òåãî

í"éáìîä øàáîå(ïúùøôá)'íééç'ä éë

úåðîäì íéáùçðíééç úåðùëéôë ÷ø
úãåáòá åéúåðùå åéîé úà àìîî àåäù

,'äìëåàù Y ãáì ùâøä ééç éçä éë
àìà åðéà äðäå äðä êìäîå äúåùå
ééç éîé íéàøð ùîî á"åéë éë ,äîäáë
íðéàå íãàë éç áùçð åðéàå ...äîäáä
éîé àì ,äæä íìåòá 'åéøåâî' éîé àìà
äéä 'úî' åáù 'íãà'ä ÷ìçù 'åééç'

åìà íéðîæáãëãëãëãëúà ìàù äòøô äðäå .
éðù éîé äîë á÷òéêééç,á÷òé åäðòéå ,

Y 'éøåâî éîé' äèéáäå àð äàøéúøâù
àì ìáà ,äàîå íéùåìù íä íìåòä äæá

לב בעל יהודי אליו ניגש אחת פעם לו. הצריכים לדברים אפילו זה כהוא מדבר היה

לו  נותרו ולא ממש, הפרשה בסיום הרה"ק  עמד העת ובאותה – יום וקשה נשבר

והשיבו  תיכף הפסיק והרה"ק  משהו מעמו שאל הלז היהודי פסוקים, כמה אלא 

רבינו, ושאלוהו, המקורבים אליו נגשו האיש שהלך  לאחר ובחביבות. פנים במאור

את מסיים היה וכבר רגעים כמה שימתין ממנו לבקש יכול הרבי היה הרי כאן. עד

ה'לב בעל את לעכב  אין להם, ואמר דברם, את  כלל הבין לא הרה"ק אך  הפרשה,

מועט... לרגע אפילו נשבר'

כי כד. בשידוכין... לו הלך  שלא  חמודות  עלם בחור על מספרים ומליצה משל בדרך

בקרבת אליו קרובים להיות הבריות  אבו ולא ביותר, מגושם אדם היה אביו

אבי  אל פנה עשה, מה הענין, את לסדר והבטיח השדכנים אחד שבא עד  'מחותן'...

הבחור  אבי של טיבו אודות לברר הבת  אבי ומשהגיע  הבחור, את לו והציע הנערה

לברר  המשיך  לא הבת  אבי כן מששמע החיים... בין איננו שכבר ה'שדכן' לו אמר

טוב . בכי הדבר ונגמר העולם, בזה אתנו אינם כבר אשר ולמתים לו מה כי אודותיו

על  דהו מאן לו יושב  כי הכלה אבי וירא השידוך  בגמר ה'לחיים' למסיבת משהגיעו

וישאל  מאד, מביישת בצורה וסובא '... ה'זולל של כמעשיו ועושה ה'מזרח' שולחן

יחדיו  העם כל ויענו לצידי, היושב האיש ואיזהו זה הוא מי המסובים, את הכלה אבי

ומיהר  האיש ויקצוף בתשבחות .... המהולל החתן אבי החדש 'מחותנך' זה הרי

החתן שאבי לי לאמר רמתני' 'למה השדכן את חי לשאול ותמה איננו  השדכן שחק ,

לזה בפניו, È„ÈÓ)וכי ‡Ï Â˙Â ‡„È¯‚ ‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡ Ï˘ ÌÈÓ˘Â‚Ó ÌÈÈÁ)... יקרא 'חיים '
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íðéà 'ééç éîé éë ,'ééç éîé' íäéìò øîàéé
àì áì ïåáàãìù 'íéòøå èòî' àìà

éåàøë íéúàìîìù íúåðúååðò úà àð äàø)

äãéòî äîöò äøåúäù á÷òéë åðì éî éë åðéúåáà

ã"é ïîèð ïëå 'íéìäåà áùåé íú éùà á÷òéå' åéìò

äìéì úðéù éìáî øáòå íù ìù íúáéùéá äðù

(äèéîá úçàäëäëäëäë.

צום  לקראת התעוררות - העשירי צום
בטבת  עשרה

íéãîåòäøùò' íåöì äàøðå êåîñ åðà
íéìáàúî åðà åá øùà ,'úáèá

'àúåðòøåôã àúìçúà'ä ìòåëåëåëåëäæ íåéáù ,
øéòä ìò øåöîä úà íéáéåàä åìçä
íùîå ,äëåúá øùà ùã÷îäå íéìùåøé

עלייתכה. אביו ערך  שפעם זי"ע, מפרימשלאן מאיר רבי הרה"ק דברי עפ"י ויבואר

ואת 'זקן' בשם כינו האברך  את זקן, יהודי לצד צעיר אברך שעומד וראה נשמה

דייקא כי לו ביארו האמת', 'עולם ייקרא לזה וכי ולתמיהתו 'ילד', בשם כינו הזקן

המעוטות ימיו מילא  האברך  זה כי כן, אותם כינו האמת' 'עולם הוא שכאן מפני

גדול, למנין שנתרבו חיים' כ'שנות לו נחשב  מהם רגע  שכל ונמצא  ועבודה בתורה

אלא בידנו יעלו לא חייו ימי את וכשנחשוב  כלל, ימיו את  מילא  לא הזקן זה אבל

ביותר. קטן ילד של חיים כשנות  מועטים ימים

הקרא את ביאר ‡)ובזה ‡Ó ˙È˘‡¯·)'ימים שנתיים מקץ  צער,ויהי 'ויהי לשון –

ש  הוא גדול צער אינו מקץ כי ושנותיו ימיו מנין שכל נתגלה האדם של ימיו בסוף –

ימיםאלא  ותפילה...שנתיים  בתורה מילא אלו את  רק  כי יותר, ולא 

ה'אבלים'כו. והנה נוראה, מחלה אחר מהעולם שנסתלק לחולה דומה הדבר למה משל

עד  כה, וזה כה אומר זה החולי, ימי מכל ביותר הקשה היום היה אימתי ודנו ישבו

היה  ביותר הקשה הרגע אלא  זה', כדברי ולא  זה כדברי 'לא  להם, ואמר הרופא שבא 

וכבר  מאומה, הרגיש לא עדיין עצמו כשהוא  החולה, של בגופו המחלה' קינון ב'תחילת 

לגבי  אמורים הדברים כן, כמו בגופו, היה אשר טובה חלקה כל המחלה כילתה אז

והמצוה' התורה מ'דרך לרחקו ומתחיל בחכתו האדם את  שתופס הרע ' היצר 'מחלת 

פתאום  שבפתע עד כלל, בזה מרגיש אינו עצמו שהאדם באופן מעט, האדם מעט ימצא 

יהא לבל זה, וכסיל' זקן מ'מלך  וישמר יזהר כן על ותורתו, מה' רחוק ' 'רחוק  עצמו את 

מידי. ·ËÁ‡)מאוחר ˘¯˙˘�˘ ¯Á‡ ÌÈÈ˙Ú·˘ ¯·„‰ ‰˘˜È ÏÎÓ ,ÌÏÂÚÏ ˙ÂÏÚ�� ‰·Â˘˙ ÈÎ¯„ ÔÈ‡˘ Û‡).

ה'אתחלתאועוד, על הנפש' 'חשבון זה ביום יעשה  הוא באשר אדם כל

עצמו שלו  כל דפורענותא ' היו ומצוות תורה לעול הכנסו שביום וודאי זה דהרי ,

לו  היה מקום שבאיזה אלא וקדוש, כצדיק  הנהגתו להעמיד ושאיפותיו רצונותיו

'גדרים  להעמיד היאך  העת  בזו יתבונן כן על ומשם... דפורענותא', 'אתחלתא

כקדם. ימיו לחדש וסייגים',
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,åðé÷åìà úéá ïáøåçì ãò íëøã äììñð
ò"éæ 'øôåñ í"úç'ä áúëóåñ ,äùî úøåú)

(à"ô÷ú úáè 'ç ,úåùøã (æô÷ 'åîò) íéøáãéë ,
'íäøãåáà'ä äðä'éñ 'óñåé úéá'á àáåä)

(ð"÷úáåúëäî ùøã(á ãë ìà÷æçé)íöòá'
àöéù øùôà äéä íàù - 'äæä íåéä
åìéôà íéðòúî åéä úáùá úáèá äøùò
,øåàéá êéøö ïééðòäå ,ùãå÷ úáùä íåéá
úìéçú íà éë äéä àì äæ íåéá àìä éë
éúù ãòå ,àéøôåùã àúø÷ ìò øåöîä
,øéòä äáøçð àì ïééãò äöçîå íéðù
äòùá ,úáùä úà 'íåö'ä äçãé òåãîå
åðøéò äáøçù íåéä - 'áàá äòùú'áù
íéðòúî ïéà ,ìòåôá åðé÷åìà úéá íîùå

.ùãå÷ úáùä íåéá ìç àåä íà

øàáîåúåàá éë ò"éæ 'øôåñ íúç'ä
ìò ìáá êìî øöéä åáù íåé
åñðëúä íåéä åúåàá ,äèî ìù íéìùåøé
ïåãì äìòî ìù ïéã úéáá óà ïëì íãå÷î
åììä ìàøùé úåìâå ùã÷îä ïáøåçá
øîâð ïëàå ,íéìéàîùî åììäå íéðéîééî
åäæå ,äôéøùå ïåéìëì ùã÷îä úéá ïéã
äæ íåéáù åîë áùçð éë ,äæ íåé úøîåç
.'åðéã øîâð' øáë éøäù úéáä øáë áøçð

äðäåùã÷îä úéá äðáð àìù øåã ìë'
'åéîéá áøçð åìéàë åéîéáéîìùåøé)

(.ä àîåéùãçúð äðùå äðù ìëáù àöîð ,
,ïáøåçäíåé òéâäá äðù ìëá åäæå

äìòîì ìéçúä æàù ,úáèá äøùò
,øåãå øåã ìëá ïë åîë ,ïáøåçä èôùî
ïéøæåâå äìòî ìù ïéã úéá ïéáùåé

äðùå äðù ìë ìù ïáøåçäãåòá äðäå ,
,úáùá åìéôà íéðòúîù åðéöî ïéðò
óàã ,íòèäå ,'íåìç úéðòúá' àåäå
ïéà 'øáò'ä ïéðòì ÷ø òâåðù øáã ìòù

,ùãå÷ úáùá úåðòúäìíå÷î ìëî
'ãéúò' ïéðòì òâåð åäéøä 'íåìç úéðòú'
øéôù ,åð÷éæé àìù íåìçä ÷éúîäì Y
'âðåò éë ,úáùá óà åéìò úåðòúäì ùé
äøöä úà ìèáì äðòúîù åì àåä

åéìò àåáì äãéúòääòùú'á ,ïëìå .
ìò ìáàë äàá 'úéðòú'äù 'áàá
úáùá Y àîøâ ïîæä ïéà ïëà ,'øáò'ä
äøùò'á ïë ïéàù äî ,úåðòúäì ùãå÷
åæá éøäù 'ãéúò'ì øáãä òâåðù ,'úáèá
íàä äìòî ìù ã"éáá íéðã äòùä
øúåî - åàì íà åæ äðùá úéáä úåðáì
,úáùä íåé íöòá óà úåðòúäì êøöðå

הוא הרי דפורענותא ', מ'אתחלתא הוא  צרתו שכל וחושב  מבין שאינו זה ואילו

סגרו  הממשל שמטעם ראה לביתו ובהכנסו ארוכה, מדרך  שחזר אחד לאותו דומה

(Â˜˙È�) החל הרב  ובצערו לרחוץ , או לשתות מים לו אין ומעתה מביתו, המים את לו

ששטות ופשיטא  ה'ניתוק', את וראה מדרכו חזר בו היום באותו שנה בכל אבל לנהוג

כבר  אלא כלום, ולא  אירע לא  שמועה' 'יום באותו שהרי כזאת , הנהגה היא  גדולה

הדרך ... אם על בהיותו אחדים ימים לפני
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ìëá - åðøøåòì íäì ùé åììä íéøáã
äúòù òãðù ,íåéä äæá äìåòôå äùòî
ìë ìò óëä úà úåèäì úòä àåä

äùåã÷ä äðéëùä ìòå ,íòääöôçä
.äîå÷îì áåùì

ãåòò"éæ 'øôåñ íúç'ä áúëä"ã éçéå)

(æ"ãòå ä"ãá á ,áðø úåùøã ,á÷òé éîé éäéå

áåúëä øáã úà ùøôì(èé ç äéøëæ)íåö'
éùéîçä íåöå éòéáøääéäéïåùùì

íåöä éëå äù÷é äøåàëìã ,'äçîùìå
åì äéä ,äçîùìå ïåùùì 'äéäé' àôåâ
ïåùùì 'êôäéé íåöä íåé' áåúëì
àì àáì ãéúòì äðä éë ,àìà ,äçîùìå

ïä úåéðçåøá ïä áåàëîå øòö åðì äéäé
íåöä éîéá çåîùì ìéëùð æàå ,úåéîùâá
éîéá åðéìò åøáòù áåàëîå øòöá Y
äâéøãîî åðìòä øùà íäå ,øîä úåìâä
àåáì ãéúòì 'äéäé' àôåâ äæå äâéøãîì

.äçîùå ïåùù

àäé,àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àååòø
ìëìå äøåäè äðåîàì åðëæéù
ùîî áåø÷áå ,äðîî àáä áøä òôùä
éøéùòä íåöå éùéîçä íåöù äëæð
íéìùåøéá äçîùìå ïåùùì åðì åëôäé

.ø"éëà äéåðáä
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