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הפרשה àבאר
dyxtd x`a

øåîà

קצובין  אדם של מזונותיו כל - השמים  מן  לחם 
משמיא לו

ïúùøôá(å ãë)ùù ,úåëøòî íéúù íúåà úîùå
'ä éðôì øåäèä ïçìåùä ìò úëøòîä,
íéçéðî åéä ,íéðôä íçì ìù åëøã äúééä êë ,äðäå
úáùìå ,øåäèä 'ïçìåù'ä ìò åæ úáùá íúåà
.øîùîä éðäåëì íé÷ìçîå íúåà ïéìèåð äéøçàìù

ì"æ åøîàå(:åë äâéâç)ñð ,éåì ïá òùåäé éáø øîà'
íéðôä íçìá äùòð ìåãâå÷åìéñ êë åøåãéñëY

óàù åðééä ,'åç÷ìä íåéá íåç íçì íåùì' øîàðù
ïîæùå÷åìéñøçà íéîé òåáù àåäåøåãéñìò

åéùëò åìéàë ùîî íç íçìä äéä ïééãò ,ïçìåùä
ïéäéáâî åéä 'ìâø'ä úòùáå ,ïçìåùä ìò åäåçéðä
éðôì íëúáéç åàø íéìâø éìåòì ïéàøîå ïçìåùä úà

.'åøåãéñë å÷åìéñ' íçìäù Y íå÷îä

äøåàëìäæ ñðá ùé 'äáéç' äæéà ,øåàéá êéøö
øúåé ,åøåãéñë å÷åìéñá íç íçìäù
,ùã÷îä úéáá åðéúåáàì åùòðù íéñéðä øàùî

,íéñéð øàùî øúåé íéìâø éìåòì äæ ñð åàøä òåãîå
åàáå .äìëìëäå äñðøôä ìò æîøî 'íçì'äã ,àìà
éúéùò íåéä Y íãàì åì äàøð íéîòôù øîåì äæá

éúçååøä ïë ìò áåè ÷ñòå øçñî äæéàíåéäêë
äæä ïîæá àì éë ,ïë åðéà úîàá êà ,úåòî êëå
çéååøä øáë íéðãéòå ïãéò äæ àìà ,íúåà çéååøä
ùàøî åì íéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî éøäù Y íúåà

äðùä ùàø ãòå äðùä(.æè äöéá)äòãåää úàæå ,
íçì' úà àð åàø ,'íéìâøä éìåò' ìëì åòéãåä
íåéä åìéàë äàøð åäéøä åúåîéîç úîçîù ,'íéðôä
òåáùë éðôì äôàð øáë úîàá ìáà ,åúåà åôà
äî ìëù - 'íëîçì' éáâì åãîìú ïàëî ,íéîé
áúëð øáë ìëä ,äðùä úåîé ìë êùî åçéååøúù
úáùî øîùðä íåçä åúåàëå ,äðùä ùàøá íúçðå
ãò äðùä ùàøî úøîùð ïåîîä úáö÷ ïë .úáùì
ìë ìà åùâú úàæ åðéîàúå åòãúùëå ,äðùä ùàø
àìá ùôðä úååìùå àúåçéðá äñðøôä ïéðò

äøéúé úåìãúùäàààà.

È.)במשנה א . Ó"·),'בה זכה  בה  שהחזיק  זה  בה , והחזיק אחר ובא עליה , ונפל  המציאה את 'ראה 

זי"ע  מקאצק  ה'שרף' מנדל  מנחם רבי הרה"ק  בשם השתדלותומתאמרא שעשה מאחר קנה' ש'לא

המציאה  על ו'נפל ' שהסתער עד – מחמתה דעתו שפיות כל  את  שאיבד באופן  הדרך מיותרת ואילו  ,

שהרי  יקדמנו , אחר שמא פחד שום  בלא ויטלנה ה 'מציאה ' אל בנחת שילך – האדם לו שיבור הישרה 

בצרכי  יעסוק לא – הפרנסה  עניני בכל כיו "ב לידו , יגיע ממילא הוא הרי שמיא מן הדבר לו נקצב אם 

המציאה . את לקנות יזכה אז לא, ותו  ההשתדלות חובת כפי אלא פרנסתו 

לישנא בהאי זי"ע מקאברין הרה "ק ‡ÂÓ	‰)סיפר ˙Î¯ÚÓ ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡)מלעכוויטש קדישא הסבא ורבי 'מורי

בשבת  שם והייתי לבנות. איך הפרטים את קודשו  מפה  לשאול  ללעכוויטש  נסעתי בית. לבנות ציווני זי"ע

אתו שידבר אחד ושלחתי הענין. מכל  נזכרתי ונסעתי, ממנו שנפרדתי ואחרי מזה , לדבר ושכחתי קודש 

לי לומר זי"ע קדישא הסבא מרן לו ואמר עלמזה, תבנה אם אבל  קיום, לזה יהיה הארץ על  תבנה אם

קיימא בר הבית  יהיה לא ‰·È˙)הראש ÔÈ	·· ÚÂ˜˘ '˘‡¯‰' ‡‰È ‡Ï˘ ¯ÓÂÏÎ) אפשר שהיה  דבר כל  - היה וכך .

מיהרתי  לא שעות, כמה כעבור לעשות שיכולתי ומה  התפלה. לפני עשיתי לא התפלה, אחרי לעשות

מקודם . דשמיא לעשות סייעתא בזה שראיתי ואיך כמה עד בתים בעלי לפני לספר ולעניינוומצוה .'

גם ואף  זה , בכהוא אפילו מדאי יותר ההשתדלות חובת עבור לעשות למהר לא מדבריו ללמוד עלינו אנו ,

והראויה . היעודה בשעה רק  זאת

בראש עגולה  חבית המחזיק פתי לאותו  אלא דומה  אינו  מדאי, יותר בהשתדלות המרבה האיש זה כי
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÷"äøäøàáì áúë ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'äøôñ)

(ïåùàøä øåáéãá çìù ,úåëæäåùøãù äî
àøîâá(.àì úáù)àéáðä éøáã ìò(å âì äéòùé)äéäå'

'úòãå äîëç úåòåùé ïñåç êúéò úðåîà- úðåîà
íéòøæ øãñ äæ'ñåúáå ,'åëå ãòåî øãñ äæ êúò ,

(úðåîà ä"ã)äæ úðåîà' éîìùåøéä éøáã úà åàéáä
Y íéòøæ øãñòøåæå íéîìåò éçá ïéîàîù'áááá.

äàøð äéä úåèùôáã ,øåàéá êéøö äøåàëìå
ïéîàî äãùä úãåáòá ÷ñåò åðéàù éî äáøãàã
,'í"éøä 'éç'ä øàáî àìà ,÷ñåòäî øúåé àåä
åúñðøô êøåöì åôë òéâéá ÷ñåòä íãàä óéãòù

àåä ïééãòååúãåáò àìù - 'íéîìåòä éçá ïéîàî'

åúéá óøèå åôøè úà åì äàéáî åéôë òéâéåàìà ,
éöéá ãòå íéîàø éðø÷î ñðøôîå ïæä àåä ä"á÷ä
åðéàå äîåàî ÷ñåò åðéàù éî ìò óéãò äæ ,íéðéë
÷ø åúñðøô úåìúì äîá åì ïéàå ììë òøåæ

ú"éùäáââââóàù 'íéòøæ øãñ äæ úðåîà' åæîø ïëì .
.äðåîàä êôéäá ìùëð åðéà 'åúåìãúùä' íå÷îá
ìéòåîä àìå éçøëää àéä úåìãúùää éë àåä òãåéå

äñðøôì íåìëãããã.dyxtd x`aøåîà -

,ïëàåìë àøåáá åúðåîàá íãàä ÷æçúé øùàë
úáùçî ìë åúàî åøåñé àìéîî ,íéîìåòä
,äñðøôä êøåöì 'úé åðåöøë àìù øáã úåùòì ïåà
äøåú øåòéù åà øåáéöá äìéôú øñçì áåùçé àìå

כל שבירת כדי עד האחרונים  בכוחותיו  כתפיו על  נושאה  הוא והרי ההר, לתחתית להורידה וברצונו ההר,

מתגלגלת  והיא החבית את במעט  לדחוף שעליו  ידע  דעת בר כי מזה , גדול  פתי לך היש – עצמותיו

עליה מאליה. יעמול אם בין לפתחו ותשחר תתגלגל  ממילא שמיא מן לו הקצובה הפרנסה הרי ולדידן ,

לא  אם עצמוובין  את יכריח ומדוע  ה'השתדלות', חובת ידי לצאת בכדי אלא אינו השתדלותו מעשה  וכל  ,

נשמתו . צאת עד לעמול

בעצהב. 'ותקננו התפילה  שזוהי זי"ע  בונים  רבי הרבי הרה"ק  בשם מביא זי"ע הרי"ם החידושי הרה "ק

היא טובה ' ה'עצה כי מלפניך' ב'פיוטים 'אמונה טובה  אומרים אנו  כך שהרי אמונה, ‰¯Ì"Èעצתו È¯Ó‡)

(Â	ÈÓ‡ÈÂ ‰"„ ÁÏ˘·.

בפרשתןג. בפסוק  שרמזו ÊÈ)יש ‚Î) וכי ותמיה , שאלה  בלשון שהוא תנופה ', לחם  תביאו 'ממושבותיכם

לחם ' 'תביאו  אחרת, השתדלות או  השדה עבודת ממקור כלומר מושבכם  ממקום – 'ממושבותיכם '

ללבוש . ובגד לאכול  לחם  השמים  מן לכם שיורידו תפעלו  שבפה  בתפילות 'תנו-פה ', אלא כי לא לאכול,

והביטחון,ד. האמונה  בדרכי זי"ע  מדובנא המגיד המשיל נפלא עיווריםמשל  אנשים  בקבוצת מעשה

בשורה שעמד הראשון העיוור אל  שפנה גדול . 'לץ ' שם  היה  עיר, של  ברחובה  יחדיו מהלכים שהיו 

גדול בקול  לו Â˙ÈÂÂÏ)ואמר È	· ÏÎ ÂÚÓ˘È˘)כמה עמך ההולכים מחבריך אחד לכל  ותן דינרים , מאה לך הא ,

באזניהם ורק  מאומה  רואים אינם אשר העיוורים  כל והנה  אחד, דינר אפילו  בידו  ה'לץ' הניח  ולא דינרים ,

שלא  ואמר הכחיש הלה אך להם, המגיע  הממון את מאתו תבעו  ל 'מנהיגם' כן אומר שהלץ  איך שמעו

האוצר  את קיבל  הוא אולי – לאחורי ההולך השני אל  נא פנו  אחד, דינר אפילו בידו  אדם אותו הניח

הקבוצה, בני כל להם  האמינו לא וכלל, כלל  ממון שום  לידיו  הגיע  שלא לאמר טען הלה  גם אך בידו , הגדול 

מאומה בא לא – בשלהם והללו בידכם , אשר ה'גזילה ' את מהרה  החזירו  - השניים  באלו מריבים והחלו 

גדולה . ומריבה  מהומה שם  נעשית וכך לידינו ,

יש ממון ופלוני שפלוני בנפשם  ומדמים וחושבים שכלם, בעיני הם  עיוורים עולם באי כל והנמשל ,

נלקח רעהו של  עשרו  כמה עד ומחשב שעומד אלא עוד ולא מרעהו , איש  קנאת מרוב נפשם  ותצא להם ,

מאומה אין לזה  אף  יער, ולא דובים לא – ובאמת וכיו"ב,. גבולו את בהשיגו – שלו חשבון ועל  ממנו 

מחמת... כך לך שנראה  אלא וטרדות, דאגות וכמה כמה לו  יש  לו  יש  אם ואף  ממון, אין להלה וגם בידו ,

ויגון. קנאה כל מעצמם חוסכים  היו יודעים היו ואילו כי וכו '.
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ìéòåé àìù åì øåøá éøäù ,åé÷ñò øåáò äîåãëå
åìéôà åì áö÷ðä ìò óéñåäì åúãåáòå åéôë òéâéá
ïåöø ìò øåáòì íòèå äáéñ íåù ïéàå ,àåäù ìëá
åéëøö ìë åì ÷ôñéù åé÷åìàá çèáé ,äáøãàå .ú"éùä
,äéåöø óàå úøúåî 'úåìãúùää'ù óà éë .äáåèì
ìëå ,äøåùîáå äãéîá úåéäì äéìò íå÷î ìëî
àìà åðéà ,åàøåáá åúðåîà êåúî äá èòîî íãàäù
úà ãåáëá çéååøäì ,äðåéìòä ìò åãé úåéäì çéååøî
äìòî ìù äùåã÷á ÷éæçäì óàå åîçì úô

...íéîùáù åéáà ìà øù÷úäìåääää

éëçèáéå ,åé÷åìàá ïéîàäì åîìåòá íãàä úáåç
,áåè øúåéä ãöä ìò åøåñçî ìë åì àìîéù åá
äî äàøå àá .ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî ìëå

ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä áúëùà"ç ïåùìä úøéîù)

(è"ô äðåáúä øòùøîà íåìùä åéìò êìîä ãåã' ,
(â æì íéìäú)äòøå õøà ïëù áåè äùòå 'äá çèá'

.'äðåîàúãîá íãàä úà øéäæäì íéã÷ä äìéçúî
éë ,'áåè äùòå' øîà ë"îçàì ÷øå ïåçèáä
ìë åéìò úåðáéäì ìëåéù ÷æç ãåñéë àåä 'ïåçèá'ä

ïéðáäùò'á åðúåà äúååö äùåã÷ä äøåúä ,ìùîì .
úåçôìå ,ãéîú äøåúä ãåîéìá øäæðù ïåâëå ,'áåè
äîåãëå ,ä÷ãöä úðéúðá ïëå .äøåúì íéúò úåòéá÷á

'úååöî' éë íãàì äàøðù íéîòôå .úååöîä éðééðòî
,øîàì åäúéñé øöéäå - åðåîî úà íéãéñôî åììä
,äøåúá ÷åñòì éúëàìîî ìèá úòë áùà êàéä
íå÷îì êìéìå òñéì øúåéá úøùëåîä úàæä úòá
ìãúùîå ,éúîéà åéùëò àì íàå ,éðåìôå éðåìô
.äøåúì íéòåá÷ä åéúåúòî äæ éãé ìò åì òéøôäì
äæå .äîåãëå åìà úåðòè éãé ìò ä÷ãöä úðéúðî ïëå

- àø÷î ìù åùåøéô'äá çèáêì íéìùé éàãååá éë ,
- àìéîîå .êì àåáì éåàøä ìë úàáåè äùòåæ"éò ,
...áåè úåùòì ìëåú

óéñåîåøáã äæ äðä éë Y øàáì 'íééç õôç'ä
,éàãååá åäáééçé ìëùäùïëúé êéà éë

ùàøá åì òá÷ù åðåæî íãàä ïî òøâé ä"á÷äù

åì òåá÷ä ïîæä ìèáì äöø àìù øåáò ,äðùä
äøåúìíéúò úòéá÷ éãé ìòù åì òøéà íà åìéôàå .

ìà ë"éôòà ,äæ íåéá çååøä úòéðî åì ááñð åìù
àì íàå ,íå÷îì ùé úåáéñ äáøä éë ,äæî âàãé

.øçà íåéá ä"á÷ä åì ïúé ,äæ íåéá çéååøäòãéå
åæ äðù ìù óøèì òåá÷ä ïîæ úåìë ãò éë ïåëðì

(ì"æç åøîàù åîë äðùä ùàø ãò àåäå)åì íìùåé éàãååá

íéîùä ïî åøåáò áö÷ðù äîúåöéøçä ïéàå ,

בביצהה . הדברים  ממציאות יפול(·ÚË‡Ï)משל  אשר וכל מאד, עד רך הבוץ הטבע  שמדרך טובענית,

אבר  יניע  לא – כזה  בוץ בתוככי עומד עצמו  המוצא האדם יעשה  מה  ל "ע. בה ויטבע ישקע לתוכה

לבוץ מבחוץ העומדים  ביד יהא עדיין ואז מאומה, עשות מבלי עמדו על יעמוד אלא ממקומו  יזוז ולא

בענין  העסק  לענין כיו "ב ויותר. יותר בבוץ ויטבע יפול  עצמו , 'להציל' וברגליו  בידיו ינסה  אם  אבל להצילו,

שייך  יהא מיותרות פעולות לעשות מבלי עמדו  על יעמוד אם ורק  הוא, וקשה גדול  בוץ  – הפרנסה

ל"ע ... סכנה בחזקת הריהו מיותרות פעולות יעשה אם אבל  להצילו...

וברגליו בידיו יפעל  אם  הגדול ', 'ים  לתוככי הנכנס  – הטבע מחוקי כי לבאר אמרו זאת Ú„ÂÈמעין Â	È‡˘Î)

(ÌÈÓ· ËÂ˘Ï „ÓÏ ‡ÏÂ ‰ÈÁ˘‰ ˙Î‡ÏÓ ויעלה‡˙ יצוף למים  ה 'מת' כשיפול  משא"כ  הים. בעמקי גופו  כל ישקע  מיד

יותר  לשקוע לו גורמים  הים  גלי עם הנלחם  האדם של  ורגליו  ידיו  תנועות שדייקא והיינו , המים . פני מעל 

אינו וברגליו , בידיו  משונות תנועות עושה ואינו  הופכין לה שאין כאבן במים  המוטל המת כן, על ויתר.

ועולה . צף  אלא שוקע 

מעצמו, אחד אבר להניע יכול שאינו ה'מת' כאותו  הצורך כפי רק לפרנסתו המשתדל  מובן, והנמשל 

המים ממעל  יצוף  זה ‰ÌÏÂÚ)הרי ÈÓ) הוא מסוכן צורכו מכדי יותר שונות פעולות לעשות יתעקש אם  אבל ,

ים . למצולות ליפול
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...äîåàî ìéòåî øúåéá úåìãúùääååååå',íù óéñåîå)

,óñë òöá øåáò åðå÷ úååöî íåé÷î øéñçîå ïéîàî åðéàù éîù

(ìëä úà ãéñôé óåñáì,ïéîàäì - íéø÷éòä ø÷éò éë
ãñôä äæéà ãéñôéù åá çèåáì ïúé àìù ä"á÷äá

'ä ìå÷á åúòéîù øåáò àåäù.

מעלה השבת  קדושת  – שבתון  שבת השביעי וביום
ביותר הפשוט אף מישראל איש כל ומרוממת 

ïúùøôá(â á âë)äëàìî äùòú íéîé úùù'
àø÷î ïåúáù úáù éòéáùä íåéáå

åøîà äðä ,.íëéúåáùåî ìëá 'äì àéä úáù ...ùãå÷
ì"æç(:é úáù)úáùå éæðâ úéáá éì ùé äáåè äðúî'
äîùææææ,êì ,ìàøùéì äðúéì ù÷áî éðàå

íòéãåäåççççò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë '
ïîæá ùãå÷ úáù áøò ìëá éë ,ãéúò ïåùìá åè÷ðã
ùéà ìëì åîöòá åðéáø äùî êìåä úáùì êåîñä

.íåéä úáùù åòéãåäì ìàøùéîøåâñ ùéà äéäé åìéôàå)

úáù úñéðëá äàá úáùä úùåã÷ù ùéâøî äéäé ïë íâ øâåñîå

(àùú éë í"éøä éøîà .ã"ëò ,ùãå÷èèèè.

והוכרחו . בלבו , שם  נתקף להוותו לארה "ב, ליסע  פעם  שהוצרך לאנדאן, העיר מתושבי יהודי לי סיפר

ביטוח על  שם  משלם ואינו ארה"ב מתושבי שאינו  ומכיוון ימים, עשרה למשך החולים  בבית לשהות

(Ò"	¯Â˘	È‡)' הוצאה' דאלער. אלף  שלושים  של עצום סכום  לשלם  הימים  אלו בסוף מעמו  דרשו  ע"כ  רפואה 

ביטוח ... לי כשאין ארה "ב אדמת על  בהיותי בדיוק  כזאת לי אירע מדוע  – זה  יהודי של לבו על העיקה זו

יעברו עולם באי שכל ביום  בו  – העבר השנה ' ב'ראש הנה  באמרו  עיניו, את 'האיר' הרבנים  שאחד עד

אלפי  שלושים סך ל 'הוציא' עליך נגזר יום  באותו ר"ה, ועד מר"ה מזונותיו איש לכל ונקצב מרון, כבני לפניו 

בלאנדאן והנה רפואה , להוצאות 'רפואיים '...דאלער גיהנום  מדורי וכמה כמה  לעבור עליך היה מגוריך עיר

נפשך. ותנצל ימים ... עשרה תוך זאת הוצאה כל עם  'גמרת' בארה"ב ואילו אלפים , ל ' לסך מגיע  שהיית עד

זי"ע ז. מסאסוב רמ"ל  הרה "ק של  פירושו  את Ó„)ויזכור ‰¯Ú‰ 'Ì‰¯·‡ Ï˘‡' ˜ÏÁ 'ÌÈ¯˘È ¯Â‡'· ‡·Â‰)בפסוק

עונג' לשבת )'וקראת Á	 'ÈÚ˘È),המעלה ורם  חשוב אורח של  לכבודו  גדולה  סעודה  שהכין למי משל

לאורח וכיאות כראוי ומשרתים ה 'בדחנים ' את ואף  בעולם, הטובים  המנגנים  את הזמין – מהונו  חסך ולא

ואיטלולא  חוכא לך היש  גופו, בדשן לענג עצמו  יישב אלא לאורח  כלל  קרא ולא שכח ולבסוף ... כזה , חשוב

של לכבודה  וממתקים מעדנים ודגים , שליו ברבורים שבת, צרכי כל שמכין מי הוא כיו"ב מזה . גדולה 

מתענג  שהוא כלומר בעצמה, לשבת לקרוא כלל  זוכר ואינו בהם ומתענג יושב הינו  ולמעשה  קודש, השבת

נעשה ... 'שבת' עבור זה כל  כי זוכר ואינו הגוף בתענוגי

ומתחנן  מתפלל  שהיה  ירושלים בעיה "ק יהודי הכיר שהוא אומר היה זצוק "ל ברים חיים  רבי הגה"ח 

שבת, צרכי ושאר והבדלה , לקידוש יין משנה, ללחם  חלות לי נתת רבש"ע  ה ', לי אל הב  ה', אנא

השבת ליום נעימות 'שבת' עצם את ארגיש  אלא יין, ושתיית חלות באכילת אסתפק שלא כלומר ,

השבת. יום  וקדושת

לברכת יזכה  עצמה לשבת ה'קורא' ˜ÁÈ.)אכן, מצרים',(˘·˙ בלי נחלה  לו נותנים  השבת את המענג 'כל 

בפרשתן סופר' ה 'חתם  של Â	˙˙)וכפירושו קודש(„"‰ אצלו  השבוע  ימי כל שיהיו זוכה  השבת שע "י וז "ל. ,

ה' לפני יערכנו  השבת 'ביום  אומרו  וזהו  הפסק . Á)תמיד 'מבלי „Î), העולם שכל עולם' 'ברית  יהיה ועוד 

שבת שומרי בזכות  עכ"ל .יזון  ,

ביארו ח. ˘˜ÌÈÏ)צדיקים  'ÈÏ„‚ ¯Â‡'· ‡Â‰ ÔÎÂ),ישראל לבני גנזיו מבית טובה המתנה  את הקב"ה נתן שלא

היום ... כל  שוהים  הינם  ושם גנזיו  בית תוככי אל  הקב"ה מכניסם שבת בכל  אלא,

ואםט . אותם, ומעורר לישראל ומודיע  משה  בא עודנו  שבת שבכל  הרי"ם , מדברי שם  הביא בפרשתן

ישראל  בני את הוציא אך (·ÌÈ¯ˆÓ)משה  מכיעורם, כהיום להוציאם  לו שאפשר וודאי ולבנים , מחומר

והטיט . מהרפש להוציאם עצמם ויתנו להרפש , עצמם  ידבקו  שלא בתנאי
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óéñåîå'í"éøä éùåãéç'ä(íù)òåãé äðäã ,'éò)

(íëúàå é"à ä"ã øáãîá 'øô 'äîìù úøàôú'á

éìåãâî ãçà äéìò åùôð øñîù äååöîá ÷ñåòäù
,àðú åúåà úîùð åá úøáòúîù äëåæ íéàðúä
ì"öæ 'ìàåîù ùøãî'ä ìòá ïåàâä íò äéäù äùòîå
÷ñòù øçà '÷ä é"øàä åáø ìöà íòô ñðëðù
,åúîå÷ àìî é"øàä åéðôì í÷å ,íééåáù ïåéãô úåöîá
ìéâø äéä àì éë íéãéîìúä éðéòá àìôì äæ äéäå
äúò äæù ,ùåã÷ä é"øàä íäì øéáñäå ,ïë úåùòì
äëæ ïëìå íééåáù ïåéãô úåöîá äæ åãéîìú ÷ñò
óà ÷ñòù øéàé ïá ñçðô éáø úîùð åá äøáòúðù

íééåáù ïåéãôá àåä(.æ ïéìåç 'éò)ìù åãåáëì àìå ,
ìù åãåáëì àìà åúîå÷ àåìî é"øàä í÷ ãéîìúä
åììçî úãë úáù øîåùä ,á"åéë .øéàé ïá ñçðô éáø
åðéöî éë ,ìåëéáë äðéëùä åá øáòúúù äëåæ
úàéøáá áéúëãë ,úáù úååöî íéé÷ åîöòá àøåáäù

íìåòä(æé àì úåîù).'ùôðéå úáù éòéáùä íåéáå'
÷"äåæá éðú÷ã åðééäå(:çô á"ç)àîù úáù éàî'

ìåëéáë øáòúäì äðéëùä äáù ïëì ,'ä"áå÷ã
.úáù øîåùä ìù åúîùðá

êøãáêéðòä êåðç éáø ÷"äøä ùøôî åæ
ò"éæ øãðñëìàîàøéå 'ìàåîùî íù'á àáåä)

(á"òøú÷"áù ìéìá øîæä çñåð(ùã÷î ìë)ùã÷î ìë'
,åììçî úãë ùãå÷ úáù øîåù ìë ,åì éåàøë éòéáù
úáù øîåùä ÷øù òîùîã ,'ãàî äáøä åøëù
ùã÷î ìë' åìéàå ,ãàî äáøä åøëùù äëåæ åììçî
ïëàù úîàä êà ,åøëù ùøôúð àì 'åì éåàøë éòéáù

øéäæä ìò éà÷ àôéñä éë ,íä íéðåù íéøáã éðù
ãçà ìò øåáòé ìáì øäæðù ùåøéô ,'åììçî' ÷"áùá
,ãàîì áø åøëùù ùøôúð äæìå 'úáùä éøåñéà'î

éòéáù ùã÷î'á éøééà àùéøä ìáàåì éåàøëåðééä ,'
úáùä úùåã÷ íöòî íééðçåø íéâåðòúá âðòúîù
äùòð àåäù éðôî ,ììë øëùì ÷å÷æ åðéà äæë ùéà

úçà äáéèçá ú"éùäì ÷åáãéééé.

øáëåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîàéøîà)

(úáù í"éøäúáùä úà ììçîä äîå ,å"÷ ,
äúéîá(äæ ììëá éãåäé ìëå)úáùä úà íéé÷îùë å"÷

úåéç åá ïúåðù.

äìåãâå'äáø ùøãî'á åøîàù åîë 'úáùä úøéîù'
(äë ïîéñ óåñ çìùá)úáù øîåùäùøæåâ

äîéé÷î ä"á÷äå äøéæâøîàðù(âé ,çð íù)áéùú íà
åéøçà áéúë äî êìâø úáùî(ãé ,íù íù)âðòúú æà

àîéúã äîë 'ä ìò(ã æì íéìäú)- 'ä ìò âðòúäå'
äî ìë àìà ãåò àìå .'êáì úåìàùî êì ïúéå
ìáà úåøéôä ïî àìà åðéà äæä íìåòá ìëåà äúàù

øîàðù àáä íìåòì êì úîéé÷ ïø÷ä(íù ,íù äéòùé)

:øáã 'ä éô éë êéáà á÷òé úìçð êéúìëàäå

ãåñéáíùá ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øàéá äæ
ò"éæ õéðîòø÷î éëãøî éáø ÷"äøäïøäà úéá)

(.ãî÷åøëù ...éòéáù ùã÷î ìë' øøåùîä éøáã úà
ìåãâ åøëùù ,åìòô éô ìò ãàî äáøäéô ìòY

,åéôî àöåéä ìëùåìòôåéô øîàî ä"á÷ä íéé÷é Y
(áåñà÷î î"îøä íùá æ úåà ìä÷éå 'íòåð éøîà'á àåä ïëå).

הגה"קי . של  דבריו  ידועים  האדם. את המטהרת הקדושה התורה  בלימוד האדם נפש  תתרומם  ביותר

כאותה השב"ק, ביום  התורה  לימוד של  אחת בשעה ועילוי שכר אדם  שמוצא זי"ע  חי' איש ה 'בן

החול . בימות התורה לימוד שעות באלף משיג הוא שהרי

גמרא  דף הלומד לאדם  שיש הטעם  ומרגיש יודע  גוי היה שאם  ואמר, הפליג זי"ע  איש' ה 'חזון הגה"ק 

מ שאנו  ולדידן השכינה, כנפי תחת לחסות להתגייר בא היה  בשב"ק התפלה יוםקודם  בכל להקב"ה  ודים

לישראל, גוי ממדרגת להתגייר צריכים  ואיננו  ויעקב, ויצחק אברהם  בני שאנו  לה' והודו גוי', עשני 'שלא

דרגה לפום  חד כל בהשכמה  קודש בשבת תורה ללמוד זמן ולקבוע זה , בענין להתגייר עלינו  מקום מכל 

צופים . ונפת מדבש  בפינו  מתוקה ותהא דיליה ,
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שבת ' 'תוספת ורוממות  חשיבות  – לבוא וממהרים 

áúëí"áîøä(á ì úáù 'ìä)...ùàø ãáåëá áùåéå
àöåé àåäù åîë úáùä éðô úìá÷äì ìçéî

êìîä úàø÷ì'êåøò ïçìù'á ïëå .(â á"ñø)ìòù
êìî úàø÷ì äôöîë úáùä úàø÷ì ïéúîäì íãàä

íù àúéà ãåò .äìëå ïúç úàø÷ìå(á à"ñø)ùé
ùãå÷ä ìò ìåçî óéñåäì êéøöù íéøîåààéàéàéàé.

äðääøåú äøîà(æè àì úåîù)ìàøùé éðá åøîùå'
úáùä úàúåùòìøåà'ä øàáîå ,'úáùä úà
ò"éæ '÷ä 'íééçäùãå÷ä ìò ìåçî óéñåîù äî éë

äùåò ùéàä äæ àöîðå ,úáù åúåø÷ì 'ä íéëñé
ùîî úáùíåéî úåòù íâå éùéùä íåéî úåòù éë ,

,úáù íúåà íéùåò ìàøùé éðá ,ìåç íäù ïåùàø
'íéðô áèéé'ä ÷"äøä øàá åìà åéøáã é"ôò .ì"ëò

ò"éæ('á úåà ìåãâä úáù)ì"æç éøáã úà(á ,çé÷ úáù)

,'ïéìàâð ãéî úåúáù éúù ìàøùé ïéøîùî éìîìà'
'áäå .åäùåò 'äù úáùä - 'à ,íä 'úåúáù éúù'
ìåçî úôñåúä éãé ìò ïéùåò ìàøùé éðáù úáùä -
úåúáùä åìà éúù úà ïéøîùî íä íàå ,ùãå÷ä ìò

Y(ùãå÷ä ìò ìåçî íôéñåäá),ïéìàâð ãéî ,äãéîá' éë
úáù íéùåò åðçðàù åîëå 'åì ïéããåî ããåî íãàù

ïîæä íãå÷ åðìàâì øäîé ïë åîë åðîæ íãå÷
åðéîéá äøäîá úáù åìåëù íåé úåùòìáéáéáéáé.

ïëåé"ôò éøäù ,íéøöîá ìàøùé éðá úåéäá åðéöî
úåìâ'á úåéäì íäéìò äéä íéøúáä ïéá úøéæâ
ä"á÷ä íìàâ äùòîìå äðù úåàî 'ã 'íéøöî
éë ,êëì åëæå ,ïëì íãå÷ áø ïîæ úåøéçì úåãáòî
ìò ìåçî ìàøùé éðá åôéñåä íéøöîá íúåéäá
ä"á÷ä íàéöåä äæ ãâðëå ,úáùä íåéá ùãå÷ä

íðîæ íãå÷ íéøöîîíãå÷ úáù úàø÷ð ïëìù íù øéáñîå)

(úáùä úà 'ìéãâä'ì åôéñåä éë 'ìåãâä úáù' íéøöî úàéöéâéâéâéâé.

áúë'úáù ìù åøåãéñ'á ÷"äøääìò ã óðò à ùøåù)

(àéåðéëäå éùéùä íåéá äéäå' ÷åñôá æîøì
'åàéáé øùà úà(ä æè úåîù)ïåùì àìà äéäå ïéà' éë ,

'äçîù(â áî ø"øá),äî ä"á÷äì âåðòúå äçîùù
éòéáùä íåéì éùéùä íåéî åì íéôéñåî åðçðàù
øùà ùãå÷ä úáäàáå äôéä åðéúòãá úáùä ãâð ïéàöåé åðçðàå)

(ì"ëò ,åðéìò.

øàåáîåùåã÷ä øäåæá(:äô .çì æ"å÷éú)ìëù
äîùð ìò åì ïéôéñåî úáùä ìò óéñåîä
.úáùä íåéá ìàøùé ùéà ìëì úôñåðä äøéúéä

ברורה 'יא . ב'משנה  ËÈ)עיי' ˜"Ò Ì˘) בין שבת' 'תוספת להוסיף  מדאורייתא חיוב שיש נקטינן שלהלכה 

הלכה' וב'ביאור ביציאתו, ובין נוהגת (˘Ì)בכניסתו אינה  זו שמצווה  ז"ל הרמב"ם דעת לפי שאף מביא

... לעיל  כדבריו  כתב מקום  מכל מדרבנן, שהוא אלא כמו השבת  פני להקבלת מיחל ראש  בכובד ויושב

המלך לקראת  .יוצא

שבת יב. בשמירת ההידור על כי ש 'כרו , ת'יתן ב'יומו ר"ת שהוא שבת בתיבת כן שמרומז  אמרו  כבר

העולם . בזה  טוב שכר מקבלים

הפסוק יג. על  זי"ע חיים' ב'חפץ  ‚)כתוב · ˙È˘‡¯·). וז"ל אותו ', ויקדש השביעי יום  את אלוקים  'ויברך

ימי  ששת כל הלא כי לצאת, וממהרים  השבת את לקבל  המאחרים  אמנה קטני המה  נואלו  כמה 

מכלל יצאה לבדה השבת ורק  לחם' תאכל  אפך 'בזעת הראשון אדם שנתקלל הקללה מן יונקים המעשה 

ממהרים השכל  בעלי אשר ותחת וקדשו ', 'ברכו  – הזה היום את ברך ובעצמו  בכבודו והקב"ה הקללה .

ימי  ששת קללת אל מהר כ"כ  להיכנס  שלא בשביל לצאת ומאחרים  ברכתה  לקבל השבת אל להיכנס

אל במהרה ולהיכנס ממנה לצאת ונחפזים  הברכה  אל  להיכנס  מאחרים  - הסדר את הם מהפכים  המעשה 

ממנה לצאת ולאחר השבת בקבלת למהר - זאת להבין שזוכה  מי ואשרי המעשה . ימי ששת של הקללה 

עכ"ל . השבת, למקבלי ממילא הבאה ד' ברכת לקבל כדי
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וישועות סגולות – ושלום ברכה  עלינו והבא  מהר
שבת בתוספת התלויות 

ìåãâúåù÷ úåøéæâ ìèáì åæ äååöî ìù äçåë
ìàøùéîãéãéãéãéìá÷î åæ äáø äååöî ìòù ,ãåòå

,äæä íìåòá íìùî åøëù úà íãàääåöî ìë éë
ìá÷î ïéãä ïî áéåçîù äî ìò øúé óéñåî íãàäù

òåãéë íìåòä äæá ãéî øëù äéìò àåäíéðô áèéé)

(íùàøîâä éøáã ìò 'òãéåäé ïá'á àúéà æ"éòë .
(.çé÷ úáù)äìçð åì íéðúåð úáùä úà âðòîä ìë'

,ùãå÷ä ìò ìåçî óéñåîä ìò éà÷ã ,'íéøöî éìá
ùé àø÷éòîù åîë Y 'äãéî ãâðë äãéî' åøëùå

úñéðë' àéä éúî - åúàöáå åàåáá úáù íåéì 'ìåáâ'
óéñåäå äæ àáå ,'úáùä úàö' àåä éúîìå 'úáùä
íåéì ìåáâ úúì éìáî úáùä úà íéé÷ìå áéçøäì
.'íéøöî éìá äìçð'ë äéäé åøëù óà ïëì ,úáùä

åðéöîéðá .éðåæîå ééç éðáì äååöîä úìåâñ-
ò"éæ ùåã÷ä é"øàä çéèáäù éôëøôñ)

(÷ãö èôùî øôñ íùá íéðá êøò ìàøùé úåìåâñäöåøäù
'úáù úôñåú' ìò íéøçà øéäæéå øäæé íéðáá úåëæì
òøæì äëæéå äçåðî éàöåîá ïäå ÷"áù áøòá ïä

àîé÷ ìùåèåèåèåè.

ישראליד. בחורי לגייס גזירה שנגזרה קול  פעם יצא מלעכאוויטץ  מהר"מ  הס "ק של  בימיו  כי מסופר

מכתב  עם  מינסק  מעיר נכבדים אסיפת בשליחות לפניו הגיע  ממיר מאיר רבי ותלמידו  הגויים, לצבא

ואנה, אנה  בחדרו מה זמן והלך מקארלין שלמה  רבי רבו של  תהלים ספר בידו  החזיק שעה  באותה בנדון,

- להם  אמר שלבסוף  לקבלעד שיקדימו בליטא לפעול עצמם על  יקבלו שאם האסיפה לבאי אמור

מישראל  הגזירות  כל לבטל עלי מקבל  אני שעות בב ' ¯Ù‡)שבת  'ÂÓÚ ˙Â·‡ ˙¯Â˙).

להוסיף יש  מקום  ערוךומכל  לאין הוא חשוב  שבת תוספת  של  ורגע רגע רבי שכל בדברי נראה וכך ,

גאון Ò˜"·)האי ‚"ˆ¯ Á"Â‡ ‰·Â˘˙ È¯Ú˘ 'ÈÈÚ)'דמנסי 'קבלה  בידו  שיש ÓÂ	ÒÂ‰)שאמר ‰˜Â„· ‰Ï·˜) ימשוך שבאם

רבה הצלחה  יראה אזי מנוחה , מוצאי של  ערבית בתפילת ועד' לעולם  המבורך ה ' 'ברוך תיבות את אדם 

ברמ"א איתא הדבר ובטעם החול. ימות ‚')משך 'ÈÚÒ Ì˘) השביעי יום  שבין ב'ברכו' עוד מאריך שהינו  שבזה

כך  ועל  קט  מעט עוד השבת קדושת את וממשיך הקודש על  מחול מוסיף  הוא הרי המעשה , ימי לששת

ב  להאריך האדם ביד יש כמה מעתה, אמור והצלחה. לברכה  השבוע ימות בכל זוכה  הללו ...הוא תיבות

ידיו . מעשה  בכל  והצלחה  לברכה  שיזכה – שכרו גדול  כמה  וראה 

האב'טו . 'רחמי בספר כתב ˘·˙)כך Í¯Ú) שצריך פירוש  שבת, מ 'שומרי' להיות מאד ליזהר וצריך וז "ל.

עליו ממתין השבת שיהא לא השבת על Ï˜¯‡˙‰)להמתין ¯Á‡Ó ‡Â‰˘Î) צריך וביותר מקדימין, וזריזין

והרבה קונים , להם ומביא מתגבר הבע "ד לשבת סמוך כי יום, מבעוד החנות לסגור החנויות בעלי לזרז 

ושמעתי  דבר'. ה'בעל שלוחי הם כי להם, תשמעו  ולא תאבו אל  שבת, לכבוד נרות מצוה  צרכי לקנות באים 

היום חצי הגיע כאשר מנהגו והי' משי מיני בכל  ויקר גדול  חנות לו  שהי' איסרל ר' מהגביר נפלא מעשה

סחורות  הרבה  ולקח  גדול  שר בדמות והתלבש לנסותו ובא הס "מ בו  נתקנא פ "א החנות. סגר מיד בע "ש

והלך  היום חצי הגיע כך ובתוך אחד, בכל יש אמות כמה  מדד לא ועדיין א', כל על השוואה ועשה יקרים

וכבדוהו הרבה מעות והפסיד רצה, ולא הסחורה לו שיתן לו התחנן והשר כמנהגו  החנות לסגור הגביר

עכ"ל . ישראל, של מאורן הרמ "א רבינו  קדוש בבן זה עבור השמים  מן

הרב  בשם זצוק "ל מרגליות רא"ז הגה"ח  שסיפר כפי שבת' 'תוספת בזכות יזכה רבנן' ל 'חתנין ואף

כחתן  מרימנוב הירש  צבי רבי הרה"ק  את ליקח המשפחה בני זכו  היאך המעשה  דבר  – זי"ע  מבארנוב

‡ÓÏ	‰)לבתם ‰˙ÈÈ‰˘)הרבה פעמים נשלח החייט את משמש  נער שבעודו  בעצמו  מרימנוב הרה "ק גילה וכך ,

לשבת  מוכן כבר הבית מחצות שבת שבערב רואה  והיה החייט, מבית בגדים  להם להחזיר חמיו לבית

ואחד  מקרא שנים  הסדרא את ומעביר השולחן אצל יושב הבית וראש מוצעת, ומיטה  ערוך בשולחן קודש 

להכנס שיזכהו  ה ' אל תפילה  נושא היה  מהבית ובצאתו שבת', 'קדושת הבית בחלל מרגישים והיו  תרגום,
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ééç'íéãâî éøô'ä áúë -(åðø 'éñ óåñ)óéñåîä'
'íééç åì ïéôéñåî ùãå÷ä ìò ìåçîæèæèæèæè.

éðåæîò"éæ ùèéååàëòìî ï"øä ÷"äøä -àáåä)

('å úåà íéèå÷éì 'ìàåîù éøáã'á÷åñôä ìò øîà

תפילתו, לקול אלוקים שמע ואכן, שבת, ערב של היום מחצות שבת קדושת בו  מרגישים אשר כזה לבית

לאשה . בתם  את נשא ולבסוף

זי"עטז. הרידב"ז הרה "ק זקינו  עם  דהוה  מאי זי"ע אברהמסקי יחזקאל רבי הגדול  הגאון סיפר זה  בעניין

(˙Ùˆ Ï˘ ‰·¯ ‰È‰ ÂÈÓÈ ÛÂÒ·)ערש על ושכב מאד חלה  המעטירה , סלוצק  העיר של  כרבה שכיהן שבעת ,

הם עומדים  והנה אותו , ודנים יושבים  מעלה  של בי"ד שחברי בחלומו  וירא הרב נרדם  הימים  באחד דווי,

עלמא  בהאי שישאירוהו  נפשו  על להתחנן הרידב"ז החל  כן, בראותו  העולם, מן להסתלק  שעליו לפסוק 

עולם, לאור החיבור יצא לא רום לשמי יעלוהו ובאם הירושלמי, על  ביאורו כתיבת באמצע הוא עומד כי

הרבה לימין עומד שהוא לומר הרידב"ז  הוסיף  החיבור, את וישלים אחר שיבוא ענוהו, השמים מן אך

העולם, מן יסתלק שהוא אחר אכלם להם יתן ומי צרכיהם , כל את להם  ולספק  לפרנסם ויתומים אלמנות

שישי' מ'ליל הרי ואמר הרידב"ז  שעמד עד לאלמנות. יעזרו  והם תחתיך חסד' 'בעלי שני יבואו  בוא לו, ענו

בתוספת  גדול היום בעוד השבת את מקבלים  וביתי ואני קודש, שבת לכבוד שולחני על  המפה  פרושה  כבר

שנים עוד הזה  בעולם ישאר זה שבזכות פסקו , מעלה, של דין בבית הדיינים  כן כשמוע לשמה , הראויה 

צפת. של  כרבה  ולכהן הקודש לארץ לעלות ואף  הירושלמי על חיבורו  את לסיים זכה ואכן רבות,

זצ"ל קפלן שמחה  רבי הגאון ˆÙ˙)סיפר Ï˘ ד'מיר'(¯·‰ בישיבה  ולמד תורה למקום גלה  חורפו  שבימי ,

(‰¯ÈÈÚ‰ È¯„ Ï˘ Ì‰È˙·· ÌÈ	ÒÎ‡˙Ó ‰·È˘È‰ È„ÈÓÏ˙ ÂÈ‰ ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡·) שנולד יחיד' 'בן ורק אך היה  שלו  האכסניה' ל'בעלי ,

רא  יום  של  בבוקרו  השבתות מערבי באחת מנשואיהם, רבות שנים  אחר עצמולהם  מכין הבית שבעל  יתי

הנה חזור היום , שבת ערב נא' 'זכור - ושוב שוב ומזהירתו  עומדת הבית' ו'בעלת היריד, אל לדרך לצאת

החלון  ליד עומדת והיא נסערת הבית שבעלת ראיתי מהישיבה  חזרי בעת גדול, היום  בעוד מוקדמת בשעה 

רבות  שעות הרי הגדול' הרעש מה  'בשל  רבה כי ולתמיהתי לביתו, שיחזור בעלה על עיניים בכליון וממתינה

לאחר  נישואיהם, אחר רבות שנים להם  נולד ה'יחיד' זה שבנם  וסיפרה , האשה  פתחה  השבת, כניסת עד יש 

ופנינו ב'קראקא' דרנו העת באותה לרפאתו, אפשר האם רב וספק בלבו מום  יש  הנולד שלרך נתגלה  מה זמן

הרחוקה, לווילנא מיד ליסע לנו  המליץ  הנער את כראותו  בנינו , את שיבדוק בקראקא ביותר הגדול לרופא

כל לו  שאין אמר הוא גם  אך רופא לאותו  פעמינו  החשנו מיד הלב, ברפואת מומחה ' 'יחיד רופא יש שם כי

להם בצר ירחים , ב' בעוד ימיו  להאריך אם כי יועיל לא רפואה איזה  לו יתן אם ואף  הילד, את לרפאות דרך

להם, ואמר חיים ' ה 'חפץ נאנח  מחלתו, ועל  הילד על  לו ויספרו  זי"ע חיים ' ה 'חפץ הגה"ק  אל ההורים נסעו 

בן  הלא באמרו, אליו  נזדעק לצדו  שעמד חיים' ה'חפץ  של  נכדו אך אלי, באתם כי אנכי מתים' 'מחיה וכי

קבלו - ואמר חיים' ה 'חפץ אליהם  נענה ריקם, לשלחם אפשר וכי רבות, שנים  אחר שנולד להם  הוא יחיד

'נעשה יחדיו ויענו  גדולות. ישועות ותראו גדול, היום בעוד השבת את לקבל  להקדים  יעבור ולא כחק עליכם

שבהגיעם עד התינוק, במצב לטובה  שינוי ראו וכבר הגדול ה'נס ' נעשה  אחדים  רגעים  כעבור ואכן ונשמע',

חיים ' ה'חפץ  עבורם פעל אשר הנס דבר את להראותו  ד'קראקא' הרופא לבית וילכו  לגמרי. הבריא ביתם  אל 

ל'ווילנא' נא סעו הדרך ' 'הוצאות לכם הא להם  ואמר מכיסו  מעות להם הוציא מיד שבת, תוספת על  ב'קבלה '

הרופא  ראה  כאשר אך ית'. נפלאותיו  את שיראה - אצלו שהייתם  המומחה ' ל 'רופא התינוק  את להראות

לו אמרו הם  אך מרפא, כל חשוך היה המום כי אצלי שהיה התינוק זה אין ואמר, זעק התינוק את מווילנא

'יש פעל חיים' שה'חפץ  תדעו  להם אמר חיים ', ה 'חפץ אצל  היותם  דבר את לו  וסיפרו ה'יחיד' בנינו זה הרי

בבית  יושב הבית' 'בעל  את שאראה  עד מרגוע  אמצא לא מדוע אתה  המבין הבית, בעלת אמרה  מאין'...

מוקדם  בזמן שבת פני Â˙¯ÈËÙ)ומקבל È	ÙÏ ÌÈÈÚÂ·˘Î ˙‡Ê ‡„·ÂÚ ¯ÙÈÒ ÔÏÙ˜ ˘"¯‚‰).
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(ë ,èî úéùàøá)éðãòî ïúé àåäå åîçì äðîù øùàî'
'êìîæéæéæéæéåìåë àåä ùãå÷ úáùä íåé íöò äðäù ,

äöòä êà ,úåéîùâ úåòôùä òéôùî åðéàå éðçåø
íéé÷ì ,àîìò éàäá äëøáå äáåè áåøì úåëæì
úåéúåàä éë ì"ðä ÷åñôá æîåøîå ,'úáù úôñåú'

øçàù'ú'á'ù íä 'ø'ù'à úåéúåàøçà ,á-'à øçà)

(ù-'ø øçàå ,ú-'ùåøîåà åäæå ,øùàîíäù Y
úåéúåàäúåîãå÷äúåòùä ìò æîøîå úáùì

äùòð íäî ,úáùä íåéì íéîãå÷ùåîçì äðîù
å÷åç íçì àøåáä åäôéøèéå äáåøî äñðøôì äëæé

ãåáëáå çååéøáçéçéçéçéêà ,àåäååîöò úáùä íåé åðééä
êìî éðãòî ïúéíåéá íéòôùðä íééðçåø íéðãòî -

.ìåáâå øåòéù éìá äæ ùåã÷

óàååîë ,úåëæì øáãä åì ãåîòé åééç øçàì
ïøî íùá ò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä áúëù

,ò"éæ '÷ä è"ùòáäè"ùòáá àáåä ,'úåãìåú'ä óåñá)

(è"ò úåà úéùàøá ú"äòñ"ùá(:â÷ úåáåúë)áéùç
ãçå øá÷ä èåáéçî ìåöéð ïúåà äùåòäù íéøáã
'éøåî' äù÷äå ,'åì äôé ïîéñ úáù áøòá úî' íäî
äî 'äð÷úå äöò' åðòéîùäì ñ"ùä úðååë éøä
'äð÷ú' äîå .øá÷ä èåáéçî ìöðééå íãàä äùòé
.úáù áøòá úåîì øåçáì íãàä ãéá éëå ,åæ àéä
úåîé'ù ,ìåãâ øñåî àåäù ,è"ùòáä øàéá àìà
äæä íìåò é÷ñò ìëî åîöò äðôéù Y 'úáù áøòá
ìåöéð äæáå ,úáùì äðëä úåùòì éãë úî åìéàë

.øá÷ä èåáéçî

זצוק "ל סורוצקין הגר"ז אמר ¯Ù‰)וכבר Y „Ù¯ ¯Â·È„‰Â ‰Ú„‰)חיים 'טועמיה דשבת במוסף התפילה נוסח על 

הב  מבעה"ב יבקש  אם לחיכו, ערבים  הם  אם נדע  במה  – מאכל מיני לאורח  מגישים  אנו כאשר כי זכו ',

כמוסר  הוא הרי ולאחריה מלפניה השבת על מוסיף שהוא גופא בזה  כן, שבת גבי אף  זה ... ממאכל  עוד לי

נצחיים חיים  – זכו ' 'חיים שכרו  ומהו משלם . שכרו  על  יבוא וע"כ  בשבת, וערב טוב טעם שמצא מודעה

ליום לבוא השבת לעתיד על ששכרו ונמצא שבת , שבת(·Ê"‰ÂÚ)שכולו .הוא

בפרשתןיז. בפסוק  הנאמר הדברים' 'כפל  את לבאר זי"ע מביקסאד להרה "ק אליעזר' ב'שם  Á)כתב „Î)

לומר הכתוב שכוונת יערכנו ', השבת ביום  השבת יענהביום 'ביום  השישי ביום עומד הוא כשעדיין –

השני השבתויאמר השבת' 'ביום וגם  יום , מבעוד השבת לקבל  מאד עד ומזדרז שבת, זמן הגיע  כבר -

- זה  בענין -שביום מדבר ויאמר יענה  השבת' 'צאת זמן בבוא עצמה  עמנוהשבתהשבת השבת עדיין ,

הרי השבת, מן לצאת ממהר השבת יערכנו ואינו יום  את מאד עד ומחשיב מעריך שהוא ראיה  מזה  –

בו לקיים  השבת גם  תחזור לזה  רוב יערכנו קודש , שפע עליו  להשפיע אותו  תעריך שהשבת כלומר, –

פשוט ... מחייל יותר השר את מפרנסים  המלוכה  מבית שהרי וגדול, כשר משאלותיו וכל  פרנסה

זי"עיח. מרימנוב רמ"מ  הרה"ק  ÂÏÙÓ	Ò˜)אמר ÔÂ‡‚‰ Ì˘· ÌÁ	Ó ˙¯ËÚ)חז "ל דברי ˜ÁÈ.)על  שבתך (˘·˙ 'עשה 

העושה שהאדם לבריות', תצטרך ואל שעדייןשבתו חול  נפתחין חולבעת הקודש , על מחול בהוסיפו  ,

פרנסה שערי לבריותלו  יצטרך לא .ושוב 

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

השבוע . ימות בכל ומחסור הפסד ידעו  לא וממילא כראוי, שבת' 'תוספת בביתם 

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

בריווח, הצטרכויותיו כל  את לו  וירחיבו  מידה  כנגד במידה השמים  מן בו  ינהגו  וממילא הקדושה , גבולות

אומר הכתוב Ó‰)ועליו  ,ËÈ˜ ÌÈÏÈ‰˙).' ברחבה 'ואתהלכה

מווארקא הרה"ק  ˙ÁÎ)ואמר ˙Â‡ ‡"Á ˜"˘˘· ‡·Â‰)' הפסוק על בזוה"ק  דקאי וקראתשאמרו עונג' לשבת

קריאה, לשון שנאמר משום  אלא זה, לפסוק שבת תוספת ענין מה  ביאור צריך ולכאורה שבת. תוספת על

השבת  את האדם  יקבל  לא כן, כמו  ממנו , במופלג להעומד אלא אליו, בסמוך שעומד למי 'קורא' אדם ואין

אלא לבוא, ערב צללי נטו וכבר קרובה  לשבת 'כשהיא מאתו .'וקראת  מופלגת כשהיא גדול  היום בעוד
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óéñåä,øîàì ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä
ìåöéð àåä éøä 'úáù úôñåú'á ÷ã÷ãîäù
ïééðò ìëã ,äîì êë ìëå ,úåúéøëîå ã"éá úåúéî 'ãî
ïåùàøä íãà ìù åàèç ìù åéèòá äàá äúéîä
,åìëàì êåøá ùåã÷ä åéìò øñàù úòãä õòî ìëàù

'÷ä 'íééçä øåà'áå(àë ø"ãî íùá èë à úéùàøá)áúë
äéä åìéàå 'éùéùä íåé'ì ÷ø äéä øåñéàä ìëù
øáë æàî ùãå÷ úáùä úñéðë ãò åúìéëàá ïéúîî
.øçåàîä íéã÷ä àåäù àìà åìëàì åì øúåî äéä
ìà àåáì íéøäîîå ïéîéã÷î åðà øùà úòá ïë íàå
íéøôëî ,'úáù úôñåú' úìá÷á ùãå÷ úáùä íåé

àèçä åúåà ìò åðà(äîã÷ä úçú äîã÷ä)àìéîîå ,
åðéâá øæâðä äúéîä ùðåòî åðà íéøåèôèéèéèéèé.

הספירה ימי מעלת  שגב – יום  חמישים תספרו

ïúùøôá(åè âë)...úáùä úøçîî íëì íúøôñå'
äøéôñä éîé äðä ,'íåé íéùîç åøôñú

äîëì åðéöîå .íä êøò éø÷é íéîé íéãîåò åðà íäá
øîåòä úøéôñ úåöî úà åðîù úååöîä éðåîî

æ"ù äåöîá(ãåòå ,úååöîä ïéðî ìò ÷éù í"øäî)ùé æîøå ,
,úååöî â"éøúä ïéá úéòöîàä äååöîä àéäù ,øáãá
,äéøçàì úååöî å"ùå äéðôì úååöî å"ù ùéù
äìåë äøåúä ìëå ø÷éòä àéä åæ äåöîù êãîìì
àéä åæ äåöî úéìëú éøäù ...äæ ïéðò áéáñ ááåñú
åðéúåôéì÷î åðøäèìå äðåéìòä äùåã÷á åðùã÷ì éãë

åðéúåàîåèîåëëëë(äøéôñä éøçà ò"ùáø çñåðá íéøîåàù åîë)

...øåîâ ìéæ êãéàå ,äìåë äøåúä ìë äæå

áúëïçìåùä êåøòä(â èôú)àá øîåòä ïáø÷ù
éúù åìéàå äîäá ìëàî àåäù íéøåòùî
íäù íéèéçî íéàá úåòåáùä âçá íéàáä íçìä
åìà íéîéá åðúãåáò éäåæù Y ïì æîøì ,íãà ìëàî
'íãà'ì 'äîäá'î úåìòúäì ,úøöòì çñô ïéáùàëàëàëàë.

התורהיט . מדרך שסר בנו  על זי"ע, מנחם' ה'פני הרה"ק  לפני לבו  מר את ששפך באחד מעשה  היה  וכבר

זי"ע אמת' ה 'אמרי הרה"ק  מאבי שמעתי הרבי, לו  אמר מולדתו, ואת ביתו את ועזב והמסורה,

עליכם קבלו ביתך ובני אתה  איעצך, ע"כ  העניינים , בכל להיוושע  גדולה  סגולה  היא שבת' ש 'תוספת

הקודש  על מחול  שבוע  בכל  ולהוסיף ˙‰ÌÈÏ)להקדים  Ê‡ Â¯Ó‡˙Â)ימים עברו  שלא האיש  העיד פלאות. ותראו

כבראשונה . אמונתו אל  ושב ביתו  אל חזר ובנו מועטים

שבימות כ. בראשונים , איתא דהנה דייקא, אלו  בימים  חל  העומר שספירת הטעם  במפרשים  ואיתא

לדברים שבאדם  הדם רתיחת מתעורר גם אזי העולם כל  את מחממת בגבורתה החמה עת הקיץ 

מה דעת האדם את ללמד אלו  בשבתות אבות פרקי לקרוא תקנו  טעמא ומהאי רח "ל, טובים שאינם

היוולדו לאחר מיד לתינוק שנותנים שכשם לפרש  יש  זה  פי ועל בעולמו , גופוחובתו את לחסן תרופה

הנפש את לחזק  הקיץ ימי בתחילת מיד העומר ספירת ימי את ברחמיו הקב"ה לנו נתן כך יחלה, שלא

ועוון. לחטא תמשך שלא

ליצר כא . 'אין' לומר שבידו  הבהמה  על האדם  יתרון שכל  ר"ל  אין', הבהמה  מן האדם  ש'מותר אמרו וכבר

לעמוד  יכולה  איננה  אשר כבהמה  להיות ולא לבקרים, חדשים  מביא הוא אשר 'רעיונותיו ' ולשלל 

תאוותיה . פתויי כנגד

ממקום לנסוע שהחלו  בעת שאמר זי"ע  משינאווא יחזקאל' ה 'דברי בעל  דהרה "ק משמיה  מתאמרא

היו הם אז כי ופרידות, חמורים  גבי על רוכבים האנשים  היו  עברו  שבימים  הרכבת. במסילות למקום 

ירדו כי 'דוממים ', רכבים גבי על  לנסוע  אנשא בני החלו בזמננו , אך חיים', ה 'בעלי על יתירה  במעלה

מהחי. לא אך מהדומם , יותר אם כי גבוהים  אינם וכבר במעלה ,

שלא  מאד ויזהר כפרד. כסוס  נהיה לא הפחות שלכל להתעלות, עלינו  הספירה ימי – אלו  בימים אכן,

עבד' עשני שלא גוי, עשני 'שלא מברכים  אנו יום בכל אם  דהו , מאן שאל  פעם שאמרו, אותה  בגדר ייכנס
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äðäåêåðéçä øôñá áúëù äî òãåð(åù äåöî),
ìù áåè íåé úøçîî úåðîì åðéååèöð .ì"æå
õôçä åðùôðá úåàøäì ,äøåúä úðéúð íåé ãò çñô

,åðáìì óñëðä ãáëðä íåéä ìà ìåãâäóàùé ãáòë
åéìà óñëðä úòä àåáé éúî ãéîú äðîéå ,ìö

åòùé ìë éë íãàì äàøî ïéðîä éë ,úåøéçì àöéù

àåää ïîæä ìà òéâäì åöôç ìëåàéùå÷äå .ì"ëò ,
éúîéà úåðîì àåä äøéôñä úéìëú íàù ,äòåãé

úåðîì íéëéøö åéä ïë íà ,äøåúä úìá÷ ïîæ òéâé
íéðåî òåãîå ,úåòåáùä âçì ãò åøàùð íéîé äîë

åøáò øáë íéîé äîë(äæá áúëù äî êåðéçá ù"ééòå).
äîëá íéðåî åðà íåé ìëáù í"éøä éùåãéçä øàéáå
'éçáì äîäá 'éçáî åðîîåøúä øáë úåâøãå íé÷ìç
íåéä' Y åøáò øáë íéîé äîë íéðåî ïë ìòå ,íãà
äðëää àéä åæ éë ,'äîäáäî íãà úàéøáì ãçà íåé
åðùôðáù äîäáä 'éçáî õìçéäì äøåúä úìá÷ìáëáëáëáë.

שמא  לה ... מפרק והוא לה מותיב הוא זאת, היא קטנה  'טובה ' וכי בהמה ', עשני 'שלא מברכין איננו  מדוע 

הוא... גדולה בהמה  עצמו האדם אף פעמים  כי לבטלה', 'ברכה הברכה  תהא

מן  ביום שלו , ילך ההלוך על  גדולה ' ל'שמירה  והוצרך מעט לרדת החל  הרוחני שמצבו בבחור מעשה

שבדרון שלום רבי מהגאון הבחור ביקש  ·È˘È·‰)הימים ÂÏ˘ 'ÁÈ‚˘Ó' ‰È‰˘) מכיוון פלוני, למקום ללכת לו  שיתיר

אבל שמה , ללכת לך אתיר שלום , רבי לו אמר הבחור, של  מצבו  לפי רואי כך כל היה לא זה שמקום 

בהמה', או  אדם עדיפה  בריה 'איזו  ר"ש  שאלו הבחור, הסכים  שאשאלך, מה  על  לי שתענה  - אחד בתנאי

היאך  וראה  הבט כי הבהמה , ע "פ האדם שעדיף  פשיטא ייקרא, 'שאלה ' לזאת וכי בפליאה  הבחור בו  הביט

לשונו, במתק  ר"ש  שאלו  וכו ', וכו' עצמה רחצה  לא מעולם  הזבלים , בין בשדה רועה היא הבהמה, נראית

זקוקה איננה  ולעולם 'מחלוקת', הבהמה ניהלה לא מעולם ושקטים, שלווים הבהמה  חיי הנה סח , אתה  מה

מאכל – לו יחסר תמיד האדם, לעומתה ומשתה, מאכל לה  יש  תלך אשר בכל רפואה , סממני לקחת

אוי, אוי, ולהתלונן, להרהר הבחור שהחל  עד שמעון... בו  יפגע  ושם  ראובן, עמו  יריב כאן נקי, ומשתה

אתה '... מושלמת 'בהמה אכן כי מפניך, דמעה  מנע  ר"ש  לו אמר כבהמה , נבראתי לא אכן מדוע

משבגרוכב. נעוריהם, ימי כל יחדיו  למדו  אלו  שנים  טיפש , ואחד חכם  אחד מנוער, ידידים  בשני מעשה

על ונשאר מאומה  עשה  לא והטיפש  ב'עסקיו' חיל ועשה הגדול לעולם  יצא החכם דרכיהם , נפרדו

במה – עמך הכמוס  סודך לי נא גלה מנוער, ידיד מהחכם, הטיפש  ביקש  השניים , נפגשו פעם  מעמדו.

ומביאה 'סחורה ' קונה  הנני שם  למרחקים  נודד הנני לפעם מפעם הנה החכם לו אמר כך, כל  העשרת

ל'חכם ' וכי מעשיו, על הטיפש  תמה  גדול . בכבוד הנני מתפרנס  ה'סחורה' תמורת כאן שאקבל  ובכסף הנה,

הנה ולהביאה  ותקילין, טבין  מעות תמורת במרחק 'סחורה' לקנות - בזה יש  רווח איזו וכי נחשב, אתה 

להסביר  החכם החל סחורה , ללא 'מעות' מעיקרא לך שהיה מה  עם  נשארת בסוף  הרי מעות בעד למוכרה 

ממה מעות יותר בידו  נשארים וממילא ביוקר, קימעא קימעא הכל ומוכר בזול סחורה  הרבה שקנה לו

לסוחר  יש הרי להקשות, בהוסיפו ברוחו , הלה  נרגע לא ועדיין שכרו . וזהו הדרך בתחילת בידו  שהיו 

הוצאות  על  כלה מרוויח שהוא שהכסף  נמצא וכיו"ב, ביריד שהותו  בעת במלון לישון ועליו  הדרך, הוצאות

בלית  זה, חכם העשיר והיאך הדרכים , טלטולי בכל יש רווח מה  – למקומה  הקושיא חזרה ושוב אחרות,

הנה בפרוטרוט, לו  והראה והכנסותיו, הוצאותיו כל  נכתבו  שבו פנקסו את החכם  העשיר הוציא ברירה 

כאשר  ויהי וכך... כך בסכום  רווח  התחתונה בשורה  ונמצא לי, היו הכנסות וכך כך לי, היו הוצאות וכך כך

בשורה שנכתב מה  הוא שהעיקר דברך, כנים אם  להקשות, הוסיף  דבריו , את הטיפש  מיודענו שמע 

כתוב  – ה'פנקס ' את נא קח  מביתך, מרחקים  למרחק ליסע בדרכים , להיטלטל  עליך מדוע התחתונה,

להסביר  למותר אך והנה בשלום, מקומו על בא והכל ל 'הרוויח ' ברצונך עולה  אשר ככל  התחתונה בשורה 

שהם ממה יותר גבוהים שרווחיו בפנקסיו ירשום  אם יועיל מה שהרי דעה , חסר אותו של  טפשותו גודל
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àöáúëù äîî íéîéä úùåã÷ ó÷åú ìò ãîìå
ï"áîøä(åì âë àø÷éå)íéúðéá íéøåôñä íéîéäå

ãòåî ìù åìåçëàåä ãòåîä ìåçù íùëù øîåìë ,
éîé êë ,âç ìù ïåøçàì ïåùàø è"åé ïéáù íéîéä
úøöòì çñô ïéá ãòåîä ìåçë íä øîåòä úøéôñâëâëâëâë.

êëå'úîà éøîà'á åðéöîàì ä"ãá íúøôñå ä"ã øåîà)

(äðùä òãåðàéáîåîëù ì"æéøàä íùî
úåøéôä ìë ìåãéâ ïîæ àåä úøöòä ãòå çñôîù

ùôðä ìåãéâ ïîæ àåä ïë ,úåàåáúäåãëãëãëãëãåò àéáîå ,
.ì"æå ÷"äåæäîäøäèá åìà íéîé íéøîåù øùàëù

ô"ëäåéå ä"øá ïéãá àåáì íéëéøö ïéà.

÷"äøäò"éæ 'øôåñ íúç'ää"ã øäá 'øô ,íéèå÷éì)

(.ôø óã úåùøãáå úøôñåéîé úìòîá àéáî
äðù ãâðë íåé ìë íéìå÷ù åìà íéîéã ,øîåòä
íéìåò ,úåòåáùä âç Y íéùéîçä íåé íòå ,äîéîú
ìù äðî'ù ïååéëîå .äùåã÷ úåðù íéùéîçì åì
äàî ãâðë íä éøä ïë íà ,'äéä ìåôë ùã÷ä

.ù"éò äðù

'à"ãéç'äíéøôà åðéáø ìù åîùî àéáîïî íçì)

(àë úåà äîåøú ,íéîùäúéùòå' áåúëä ìò
éîé íéùéîç ìò ïååëî àåäù ,'íéùéîç úåàìåì
úåøáçîä äîä úåàìåìäù åîëå ,íéùåã÷ä äøéôñä
éîé äîä íéîéä åìà êë ,íéùø÷ì úåòéøéä ïéá
.íéîùáù íäéáà ïéáì ìàøùé éðá ïéá øåáéç

ìåãâ,íâôå âéñ ìëî íãàä úà øäèì íéîéä çë
'÷ä íééçä øåàä áúëù åîëåâë àø÷éå)(åè

êøãáå :ì"æå ,'íëì íúøôñå' àø÷îä ïåùì øàáì
éë ì"æ íøîåà êøã ìò ,'íúøôñå' åøîåàá æîø ,æîø
,úåçåìä 'éçáá íä ìàøùé éðá íò úåîùð
åëìëìúé áåòéúä úàîåèå ùôðä éàåìçú úåòöîàáå

ì"æ åðéúåáø åøîàå ,íøåà êéùçéå(åë àùú éë àîåçðú)

íúøôñå øîà äæì ,åéä ïåðéøôðñ ìù úåçåìä éë
ùåøéô ,íëìíéøéàî íúà äæ ïéðî úåòöîàá

íëéîöò úà ïåðéøôðñë.ì"ëò .

êëò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéàéèå÷éì)

(í"éøäì"æç éøáã ìò(é á úåéåãò)èôùî'

הכנסות ב  לו יהיו האמת שלפי היא עבודתו תכלית וכל  בעלמא, חספא אם  כי אינו  הנייר עצם  כי אמת,

באמת. ממונו  יתרבה  ובזה וכו' והוצאות

קבלת  לקראת ההכנה  בימי – נמצאים הננו  היכן היום כל  לזכור עלינו הספירה , לענין הוא ממש  כיו"ב

התחתונה, בשורה לסכם לילה בכל  יבוא ואז  הוא, באשר אחד כל המידות ובתיקון בתורה לעסוק התורה ,

העומר  ספירת לספור סגי לא אבל סיני', 'הר לקראת קצת עוד התקרבתי כבר לעומר, וכך כך היום  הנה

עבודת  מכל לגמרי דעתו  להסיח היום  כל  במשך ואילו וברקים , בקולות ודחילו ברחימו  ערבית בתפילת

לשנות  שאפשר וחושב טועה  שבסכלותו טיפש לאותו אלא דומה  זאת הנהגה אין כי אלו . בימים האדם

שאין  ואף  וכך'... כך 'היום היום  בסוף כשיספור – התחתונה בשורה המספרים  את שמשנה ע"י התוצאות

הספר. מן חסר העיקר מיהו כראוי, המצווה בקיום ח"ו  לזלזל 

כדרך כג. הספירה, בימי נישואין לאסור יש הרמב"ן דברי לפי שהנה זי"ע, מרוז'ין הרה "ק כך על אמר

בשו"ע  איתא ולאידך, 'שמחה', של מטעם והיינו מועד, של  בחולו  נשים  נושאים ‡)שאין ËÙ˙) כי

כי  לבאר ויש  עקיבא, רבי תלמידי בו  שמתו  האבלות מפני - הללו  בימים הנישואין שמחת לאסור הטעם

ואם המועד, חול ימי בבחי' הם  אלו ימים הרי הספירה  בימי עצמו  מטהר שאם  עצמו, באדם  תלוי הדבר

אבילות. ימי אלא אינם אזי לאו 

המהר"לכד. כתב ¯"‰)וכבר ,˙Â„‚‡ È˘Â„ÈÁ) את זכורך כל יראה  בהם  השנה מועדי הקב"ה  קבע  בכדי שלא

כמו כי אלא הקציר, חג – השבועות בחג ונקצרת האביב בחודש  הגדלה התבואה  לפי  האדון פני

לגדול המסוגל הזמן הוא ניסן בחודש - האביב בחג כי הרוחניות, הפירות ימי הם  אלו שימים גדילתו

בשבועות. הרוחניים פירותיו שקוצר זמן עד ולהתעלות,
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ïá ïðçåé éáø ...ùãç øùò íéðù ,íåðäéâá íéòùø
éøä ,ïë íà ,'úøöòä ãòå çñôä ïî øîåà éøåð
úåàøì àîøâ ïîæä éàãååáå ,'äáåøî äáåè äãéî'
åìà íéîéá åîöò ùã÷ìå øäèì äæä íìåòá åãåòá

.íåðäéâ éðô úåàøì êøèöé àìù Y

äúòîåéðôì íéðåðçúáå äìéôúá íãàä äáøé
åðåáø' úìéôú úøéîà úòá èøôáå ,åàøåá
øäèéäì äëæé ïëàù äøéôñä øçàì 'íìåò ìù
ãåîòì åçåëá àäéå ,äìòî ìù äùåã÷á ùã÷úäìå

øøåöä øöä éðôáäëäëäëäë'÷ä íééçä øåàä áúëù åîëå .
ùãå÷ éàø÷î øåàéáá(æ-ä åë íéøáã)éáà ãáåà éîøà'

éåâì íù éäéå èòî éúîá íù øâéå äîéøöî ãøéå
,'åðéúåáà é÷åìà 'ä ìà ÷òöðå 'åëå áøå íåöò ìåãâ

ùéîøàäîùðä úà ãáàì äöåøä òøä øöé äæ
úàø÷ðäéáàøöéä àá äìéçúáå ,èòî éúîáùåøéô

íãàá åéúåçåë íéáøúî êë øçàå ,íéèòåî úåçåëá
åøîåà àåäå åîöòáøå íåöò ìåãâ éåâì íù éäéå.

åøîåàåíãàä êéøöù æîø ïàë 'ä ìà ÷òöðå
òøä øöéî åäìéöéù íåé ìëá 'äì ììôúäì.

לפגוע שלא הזהירות  - בזה זה  כבוד  נהגו
מישראל באיש

àúéààøîâá(:áñ úåîáé)íéâåæ óìà øùò íéðù'
ãò úáâî àáé÷ò éáøì åì åéä íéãéîìú
åâäð àìù éðôî ãçà ÷øôá åúî ïìåëå ,ñøôéèðà
.'úøöò ãòå çñôî åúî íìåëå àðú ...äæì äæ ãåáë
ïéàåùéðá ,äçîùá åìà íéîéá íéèòîî åðà ïë ìò

.øéù éìëå

àúéàò"éæ í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäîí"éøä éèå÷éì)

(äøéôñä éîéãçà ìë ìò äøéôñä éîéáù
'äøåúì äîã÷ õøà êøã' éøäù ,åéúåãéî ï÷úì ãçàå

(à"ô à"áãðú)íéãîåò åððäù åììä íéîéáù àöîð ,
Y 'õøà êøã'ä úà ï÷úì åðéìò äøåúä úìá÷ éðôì
ñéðëäì ìëåð äæáå ,úåáåè úåãéî ïéð÷ úåð÷ì ,øîåìë

.äøåúä úà åðáø÷á

éîåøáç ãåáëá øéäæ äéäé íééçá õôçä ùéàäåëåëåëåë

àìù ïëù ìëå ,íåìù óãåøå íåìù áäåà äéäéå
ùôð úîâò íåøâé àìå ,ìàøùéî ùéà øòöé åà ùééáé

íìåòá äéøá íåùìæëæëæëæëúîçìîá áåúë àîòè éàäîå .

חיכה . לכל  מועד בספר פאלאג'י חיים  רבי הגה "ק שכתב מה  להביא יש  אורחא Î‡)אגב ˙Â‡ ‰ ÔÓÈÒ)בשם

למנצח מזמור כהנים  ברכת בשעת יאמר העומר ימי כל  וז"ל . הרמב"ן, אגרת בשם חגיגה  שלמי ספר

חסיד  ומוה "ר היום , אותו  כל ניזוק  ואינו  מעשיו בכל  להצליח  נפלאה סגולה והוא מנורה  בצורת בנגינות

מוסר שבט  בספר È‡)שבכהונה ˙Â‡ ‡Ï 'Ù). עכ"ל השנה, ימות לכל  דהוא דהבין וכנראה בסתם זה הביא

גדולהכו . טעות - לו  ותאמר תען פלוני, את אכבד אם  כבודי' ל'פחיתות אנכי חושש האדם  יאמר ושמא

כבודו טועה  המשנה מעלת  חכמי שאמרו  מה ידוע  כי הבריות'– את המכבד  מכובד ‡)'איזהו · ˙Â·‡).

הוא הרי אחרים, שיכבד בלא אף  'מכובד' ייחשב כי בנפשו המדמה  שאמר, מי אמר משנה וכבר בדבר ,טועה

אמרו עצמו .בפירוששהרי את מכבד אלא אינו רעהו את המכבד נמצא הבריות', את המכבד מכובד 'איזהו

יותר כז. הקטן בשיעור הכוס על  לקדש  נהג ימיו שכל זצ"ל, דסלר אליעזר אליהו רבי הגאון על מספרים 

(‰‡	 ÌÈÈÁ È·¯ ˙ËÈ˘ ÈÙÎ ¯ÎÂÓ‰)הגדול שיעור על לקדש הקפיד ולא ,(Ï"ˆÊ '˘È‡ ÔÂÊÁ'‰ ˜"‰‚‰ ¯ÎÂÓ‰) לאחר ורק ,

שהוברר  עד מקורביו , בעיני לפלא הדבר והיה גדול , בשיעור כוס על לקדש  התחיל  ע"ה  הרבנית פטירת

וקידש זה בגביע  השתמש  רצונה  לכבד וכדי הרבנית, אבי מחמיו  במתנה קיבל הקטן גביע  אותו כי טעמו,

הכוס '... ב'שיעור להדר מאשר בזה להדר העדיף כי היין, על  בו

את  שיסיר מנכדו ביקש  הרבנית פטירת שאחר טבריא בעיה "ק קמאי מחסידי אחד על מסופר כעי"ז 

אלא  בעיניו לצנינים זאת מראה הייתה השנים בכל  כי בביתו, הארון על תלויה שהייתה  הגדולה ה 'מראה '

ביקש נשמתה  שהשיבה  לאחר מיד רק זאת, במראה  הרבנית רצון כי שהבין אחר מאומה  לומר אבה שלא

משם . להעבירה 
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באוטובוס בנסיעתו  מבקש היה  לא שמעודו  דסלר, הרב על העידו 'ÂˆÚ¯')עוד ¯Â˙ÙÎ ˙ˆÈÁÏ·)עבורו שיעצרו 

הרבה שפעמים  ונמצא לרדת, מבקשים אחרים  שהיו במקום  רק ירד ולא לרדת, שעליו ב'תחנה' – במיוחד

מרוחקת מתחנה רגליו לכתת עליו ÂÏ)היה Í¯ˆ	‰ ÌÂ˜Ó· Â¯ˆÚ ‡Ï È¯‰˘),והשיב זו, הנהגתו  לפשר נשאל  פעם ,

וממהר  הכולל ' מ'ראש  מפחד פלוני ממהר, אחד כל  כי הדרך... אצה הנוסעים  שלרוב ראה  השנים במשך כי

פקעה מזמן כבר ורעהו  עבודתו, בגמר לביתו  ממהר אחד לעבודתו , ממהר וזה  לכולל... לאחר שלא

הבט זה...' במקום  דוקא לרדת רוצה דסלר שלייזר מפני הנוסעים כל את לעכב אגרום  'והאיך סבלנותו...

הזולת. עם להיטיב ולילה  יומם ומחשבתם  המידות בטוהר הרוח  ענקי היגעו  כמה עד וראה 

רב' 'שאלת נשאל החל הגדול אביו פטירת שלאחר זצ"ל פיינשטיין משה רבי הגאון מבני אחד סיפר

והנה זה , בשבוע  שבת נרות הדלקת זמן הוא מתי הרב לי יאמר אשה, איזו  ששאלתו  – שבת ערב בכל

ושוב  שוב לשאול מתקשרת היא ער"ש שבכל  ראה כאשר אך כהוגן, הבן לה ענה  הראשונות בפעמים

מדי  כתוב  שם שנה', 'לוח  ולקנות להשיג אפשר שבקל  נועם, בדרכי הפעמים באחת לה אמר זו, שאלה 

שכבר  בתמימות, ואמרה התפלאה  דבריה את האשה  כשמוע ויהי נרות, להדליק צריך מתי בשבוע שבוע 

נתן  לא ומעולם  נרות, הדלקת זמן אצלו  לברר זצ"ל  פיינשטיין הגר"מ לאביו  מתקשרת שהיא רבות שנים

היה כבד שעול אלא עוד ולא חלקו , מנת הפנאי שאין כמי הגר"מ  היה  ידוע  והרי זו... פשוטה עצה לה

את  מנע  לא ואעפ"כ  כולו, העולם  מכל לפתחו שהגיעו קשות בשאלות שואליו להשיב כתפיו על  רובץ

לדעתו . מגיעה  הייתה שבנקל בדבר בשבוע שבוע  מדי יפות פנים בסבר האשה לאותה  מלענות עצמו 

הקטנה כשבתו אליו ניגש  מכובד שאיש  זצ"ל , אויערבאך זלמן שלמה  רבי הגאון אצל שהיה מעשה

מעשה את הקטנה  הילדה  ראתה כאשר והנה היהודי, לאותו  לשלום ידו את הושיט  הגרש"ז  לצידו, מהלכת

שלא  הרוויח ובזה לידה. ונתנו 'שוקולד' ונטל מיהר מיד הגרש"ז ... אל ידה  את היא אף הושיטה אביה 

ידו . לה  להושיט  הרב רצה לא מדוע להבין בידה היה  לא קטנותה  לפי שכן דעתה את החליש 

מקום אל  בבואו אולם  ממקורביו , אחד אצל קידושין לסדר הגרש"ז  את פעם  שכיבדו מעשה שוב

כשר  הלה אין שמא וחשש  קידושין, עדי בין להיות הגון שאינו  אדם כיבדו  שהמחותנים הבחין החופה 

לו, ואמר קידושין, עד לאותו ניגש בחכמתו , עשה מה בכבודו, לפגוע רצה  לא גיסא לאידך אך ֵלהעיד,

כעד  תחתיו  ישמש שהוא ראוי ולדעתו קידושין', כ'מסדר ישמש  כמותו  חשוב שאדם  הראוי מן שיותר

לא  הגרש"ז  אך לסרב, הגדולה ב'ענוותנותו' ניסה  יהודי אותו קידושין'. 'מסדר להיות אחד אותו  יוכל  ואז

והכלה החתן נכנסו ובכך כשר, כעד משמש כשהגרש"ז  קידושין לסדר עלה שהלה עד פו "א, בשום ֵוויתר

כדין Ï‡¯˘ÈÂ)לחופה  ‰˘Ó ˙„Î ÏÎ‰ ‰˘ÂÚ˘ ˜„Â·Â ÂÈ·‚ ÏÚ „ÓÂÚ ÏÂ„‚ Ì‡ ÔÈ˘Â„È˜ ¯„ÒÏ ˙Â„ÚÏ ÏÂÒÙ˘ ÈÓÏ ¯˙ÂÓ È¯‰˘).

מחדרו  ה'משמש' את לשלח שכשרצה  מסופר זי"ע מסאטמאר יואל רבי הרה"ק  ÌÚעל  ˙Â„ÈÁÈ· ¯·„Ï Â˙Âˆ¯·)

(ÌÈÒ	Î	‰ לו אומר היה  זה לצאתלא מחדר שיעבור נועם  בדרכי ממנו ביקש אלא אחר.ויכנס מחדרו, לחדר

אש, להבות החוצבות דרשותיו  את לשמוע  נהרו גדול  וקהל  באנטווערפן כשביקר תשי"ב בשנת היה  כן

המדרש הבית מן בצאתו קדשו  בתואר לחזות שרצו  הנשים פה  אל  מפה מלאה  הייתה הנשים עזרת ואף

כן  כראות שם , דרך לעבור צריך הרבי שהיה  השביל  את הנשים חסמו שביציאתו גרם  וזה דרשתו, אחר

'אינו ואמר אותו  תיקן דבריו את מסאטמאר הרה "ק שמע כאשר אולם  החוצה', צאו  'נשים  צעק המשמש 

קודש לעם  לומר החוצה ראוי אלאלצאת  נשים ...'יכנסו , לעזרת

חיים ' 'תוכחת בספרו זצ"ל  פאלאג'י חיים  רבי הגאון שהביא מה להסמיך יש  זה  „Ûבענין ,‡¯‡Â ˙˘¯Ù)

(:„Ïכחודש שבטורקיה  איזמיר העיר מתושבי אחד וישר תם עשיר שראה הלילה , בחזיון לו  שנתגלה  מה

ומדוע איך וכששאלו  מאד, כך על והתפלא ושמח, שש והוא נאים  בבגדים לבוש  כשהוא פטירתו  לאחר

לו, ענה  הבא העולם לחיי ברחמנות,זכה אם כי ובקושי, באכזריות במשרתיו נשתעבד לא אשר על

עליהם  מכביד היה .שלא
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ïéãî(ã àì øáãîá)óìà äèîì óìà' äùî çìùéå
'íéøåèä ìòá'ä áúëå ,'äèîì(å ÷åñô)íéàéùðäå'

ïåòîù èáù ùééáúé àìù éãë íäîò çìù àì
éøîæã äùòîá 'åèáùî àéùð âøäðù'àéùð' åì ïéàå)

(äîçìîì çåìùìäàøð äéä àøáñä ãöîù óàã éøä ,
åæ äåöî úîçìîì øåãä éìåãâ úà çåìùì øúåé
øòö íåøâì àìù éãë ïë úåùòìî äùî òðîð

íéøçàì äùåáåçëçëçëçë.

áëåøåíéâäåð åîò úà åúåàøá çîùå ùù úåáøò
ãåáëáì áèééä ùøéô êëå .äæá äæåøôñá)

(åéçà ìà ùéà åøîàéå ä"ã çìùá 'øô 'áåè áø'øîàðù äî
(â å 'éòùé)àø÷å ìàøùé úåìéäú áùåé ùåã÷ äúàå'

,'úå÷áö 'ä ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷ øîàå äæ ìà äæ
ä"á÷äùáùåéì äôöîåìàøùé úåìéäúåçáùéù

íàå ,åäòø úà ùéà åììäéåøîàå äæ ìà äæ àø÷
ùåã÷,àåä 'ùåã÷' åäòø úà àøå÷ ãçà éãåäéù Y

' íãâðë äðåò ä"áå÷ùåã÷ ùåã÷'úå÷áö 'ä Y
ùåã÷ äæå ,ùåã÷ äæ Y íäéðù ìò àøå÷ù øîåìëèëèëèëèë.

øáëåéîìùåøé ãåîìúá äùòî åøîàà"ô éàîã)

(á"äêéøö äéäù øéàé ïá ñçðô éáø ìò

שאמרו כח. ממה  העון חומר ולמד 	Ë.)צא :Á	 Ó"·) אין דמים... שופך כאילו  ברבים  חבירו  פני המלבין 'כל

שלמה ' 'מנחת בספרו  זצ"ל אויערבאך הגרש"ז  של  בתשובתו  העיון הוא וכדאי הבא ' לעולם  חלק  לו

(Ê"Ò ÛÂÒ) השבת את לחלל  שהתירו  מצינו לא מדוע  באריכות שם ודן פנים, הלבנת בענין לעורר שהאריך

פנים מהלבנת חבירו  את להציל È„)כדי Ê˘ Á"Â‡ Ú"Â˘ 'ÈÚÂ). כזה חמור בדבר מזלזלים א"כ  ואיך ,

שלא  לדעת וענה , מהי, לעשות' מנת על  'ללמוד של הגדרה  זי"ע איש' ה 'חזון הגה"ק  את פעם  שאלו 

חלילה . אחד לרגע  ואפילו  קל בדיבור אפילו  יהודי בשום  חלילה לפגוע 

'לרעהו'כט . כמנין בגימטריא ש'איש' אומר היה  זצוק"ל  זאנאנפעלד חיים יוסף  רבי עם(311)הגאון רק ,כי

רעהו . עם  להיטיב הוא האדם  תכלית כל  כי לאיש, האיש נחשב 'רעהו '

כהכנה או סעודה לצורך ידיו את הנטל  בחור שכל בישיבתו , תיקן זצוק"ל  לאפיאן אליהו  רבי הגה"צ

פעם למלא אחד כל  על  שהרי עימו , ונימוקו  וטעמו עבורו , ימלא וחבירו לחבירו מים  כלי ימלא לתפילה,

כך... יקיים  חבירו  וכן חסד, - מצווה עוד בדרכו  שיקיים  ליה  עדיפא כן אם  במים , מלא כלי אחת

החדרתי  כמה אתם  יודעים הרי הפרידה , בעת לחסידיו  אמר בארה"ק , אברהם ' ה 'בית הרה "ק כשביקר

בערכה גדולה  ליהודי, 'טובה' עשיית כי נא דעו אך דשבתא, בצפרא 'נשמת' באמירת העבודה  את בכם

'נשמת'. פעמים מאלף יותר

ובעל נוסעת, עגלה  ידו על  עברה הילוכו באמצע  בדרך, זצוק"ל  מידנער משה  רבי הגה "צ הלך פעם 

להלך  הוא שיכול באומרו  מיאן משה  רבי אולם  עמו , ויסע העגלה אל שיעלה  משה ברבי הפציר העגלה

ששאלו עד שיעלה , בפניו  התחנן עגלה  הבעל אך כך,ברגליו , כל ממנו  מבקש הינו מה  מפני משה רבי

זי"ע  מקאברין משה  רבי מהרה "ק שמעתי אוזני במו העגלה , בעל  לו טובה השיב בו עשה שלא שיום

האדם  בחיי כיום נחשב  אינו אני ליהודי רוצה  כן על אחת, טובה  אפילו היום עשיתי לא שעדיין ומאחר ,

בעגלתי. אותך לקחת חסד עמך לגמול 

הקדוש בזוהר ˆ"·)איתא ·"Á)כאפוטרופוס זה יום  לו עומד רעהו, עם  חסד גומל  יהודי בו ויום  יום  שבכל ,

(ÌÈÓÂ˙È‰ Ï˘ Ì¯ÂÒÁÓ ÏÎÏ ‚‡Â„‰). בשמים

זי"ע  הקדוש  השל"ה  כותב ÂˆÓ‰)וכך ¯	 ˜¯Ù ÛÂÒ ÌÈÁÒÙ 'ÒÓ·)לאדם ראוי היום ', כל קל 'חסד הפסוק על 

בממונו . ובין בגופו  בין רעהו  עם חסד בו  יעשה שלא חייו מימי אחד יום עליו יעבור שלא

לדעת  האדם  שעל זצוק"ל , מוואלאז'ין חיים רבי הגה "ק בשם מוואלאזין יצחק  רבי הגה"ק  כתב וביותר,

אחרים . עם וייטיב שיעזור עבור אלא עצמו , עבור וכלל  כלל  אינו  עלמא להאי ביאתו מטרת שכל 

וביאורו  נפשות'. 'בורא ברכת בנוסח  זי"ע  חיים' ה 'חפץ הגה"ק  של  ביאורו  רבותידוע נפשות  בורא
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úà åì åðôéù íéîì äååéöå ãîò ,éàðéâ øäðá øåáòì
éáøå ,óåñ íé úòéø÷á åîë åîøòð íéîä ïëàå ,åëøã
,íéä êåúá äùáéá øäðä úà øáò øéàé ïá ñçðô
íäì ùçøúéù íééåàø íä íâ íàä åéãéîìú åäåìàù
íäì äðò ,äîåçì íøåáò åëôäé íéîäå ñðä åúåà

ñçðô éáøùð øáì ìé÷à àìã äéùôðá òãéã ïàî
øåáòé éåîåé ïî ìàøùéîãéòäì ìåëéù éî ìëù -

ò÷áéù àåä éåàø éøä åéîéî éãåäéá òâô àìù åùôðá

øäæðå ,åðåùìå åéô øîåùäù ïàëîå .åúåëæá øäðä
ïéáå øåáéãá ïéá äìéìç ìàøùé ùéàá òåâôì àìù
ìàøùéî àåáéø íéùéù ãâðë ìå÷ù åäéøä ,äùòîá
ñðä úà åîò åùòéù åì éåàøå ,íéä ò÷áð íúåëæáù

.íéîùä ïî ìåãâä

ìòåúàðåà ïåòî øäæéäì ùéù äîëå äîë úçà
äìéìç íéøáãììììíéøçà ãåáëá òâôé íà éë ,

יש וחסרונן הנפשות אלו ולכל  רבות, נפשות בעולמו ויצר ברא בחסרון חסרונןהקב"ה  זה מחסור, איזה  –

ואכן  חסרונות. שאר כל או  דעה מעט החסר יש  רפואה , צורכי וידידים, קרובים בחסרון וזה  ורכוש; מעות

- עולמו את הבורא כך  התקין טעמא חי מאי כל נפש  בהם להחיות שבראת, מה כל להחיות על  בכדי -

לו . יחסר אשר כל  לרעהו איש ולהעניק  לתת כולו העולם יסוד כי העולם, אנשי את

הרב  מהיכן יתירה, בחכמה שלא שאלו הדברים  ובין זי"ע איש ' ה'חזון אצל שישב באחד הוי ומעשה 

ימי... ואורך חיי זה כי לזולתי, מלהיטיב לי יש  וחיותי קיומי כל  לו, ואמר איש ' ה 'חזון נענה חי...

כמות  לאפות בידו  עלה  ה 'מלחמה', ימי ומצוק  צר בימי אשר זי"ע , מסקולען הרה"ק  על  מסופר

ה'מקור  הרה "ק של  בנו  הבחור הגיע כך בתוך מצות ג' רק אחד לכל  ונתן מהודרות מצות של מצומצמת

זי"ע  ויז'ניץ  מסערעט Ï"˜ÂˆÊ)ברוך' ıÈ	'ÊÈÂ Ë¯ÚÒ È"¯ ‰˘Ó È·¯ ˆ"‰‚‰Î Ú„Â	 ÌÈÓÈÏ)הנה שבא מסקולען לרבי ואמר ,

– מאחרים  יותר לו  לתת אבה לא הרבי אך יותר'... ולא פחות 'לא מצות שש  לקחת אביו של  בשליחותו 

ו ' עם  רק  משם לילך הסכים  לא אביו פקודת עליו  שחזקה משה  ר' אך מצות, די בידו היו  שלא אחר

מצות... ו' הסקולענער לו נתן ברירה  בלית בידו , מצות

לסקולענער  נתן אותם  בידו מצות כשג' מסקולען, הרבי בבית משה  ר' התייצב החג, התקדש  בליל  ויהי

ברוך' ה 'מקור ששיער כפי – אחת מצה  אפילו לעצמו השאיר ÔÚÏÂ˜ÒÓ)שלא È·¯‰ ˙‡ ¯ÈÎ‰˘ ‰Ó ÈÙ ÏÚ) שבאהבת ,

הללו . הצדיקים והילכו  חיו מחשבה ' 'הילך באיזה  נלמד מכאן מאומה. לעצמו  ישאיר לא שלו  ישראל 

בירושלים שהתגורר זי"ע מראחמאסטריווקא מרדכי רבי הרה "ק של ברשותו נורא, מעשה יסופר עוד

כל שוות היו  הרבי בעיני אשר זי"ע  מטשערנאביל  עיניים' ה'מאור הרה"ק  של מסוכתו  דפנות היו עיה"ק ,

גדול, סכום  בעד הדפנות את לקנות ברצותו  בארדיטשוב מהעיר עשיר אליו  כשפנה ואפילו דעלמא, הון

היתה שנים  שבאותם אף  על  היקרות, הדפנות את למכור אבה  ולא העתק ההון את לקבל  הרה"ק  מיאן

בירושל שוררת נפשוהעניות את להציל ובכדי ירושלים , מילדי אחד חלה  שנים  כמה  כעבור נורא. באופן ים

'להזכיר' הילד של  זקנו  ונכנס חלילה, הקור מן נפשו תיפח  שלא בכדי בעצים הבית את להסיק הוצרכו

הנפש ותעצומות בעוז הרה "ק הלך מיד החולה, ‰„Ù	Â˙)את ÏÚ ÌÈ˜Â˜Á ÂÈ‰˘ '˘„Â˜‰ ˙ÂÓ˘' ˙‡ „È¯Â‰) את חטב

ומרפא... ארוכה  לו  ותעלה הילד נפש לחמם  אש בהם שיסיק  כדי לזקנו  ונתנם דקים  לעצים הסוכה דפנות

חסיד ל. הגאון פעם שאל וכה  רכים . בדברים  למוטב הילד נפש  את לקרב עדיף  חינוך מצות לצורך ואף 

במקל אם  התלמידים , את לחנך ראוי האיך זי"ע, איש ' ה 'חזון הגאה "ק את זצ"ל פריינד נטע ֵרבי

דקיי"ל והשיב, החזו"א נענה רכה , ובשפה בנעימות או  Ë)חובלים Áˆ˜ Ó"ÂÁ) ברשות קונה אינה  משיכה

משיכה  בתורת קונה במקל  הכישה והנה מקום, בכל קונה הגבהה  ואילו ˆË.)מוכר, Ó"· 'ÈÚ),בזה והרמז ,

ויגביה שבזה במקל '.שירומם מ 'הכישה  יותר הרבה יצליח ובזה  ועידוד חיזוק בדברי התלמיד נפש את

טובות  מעלות כמה ויחפש  שבח בדברי שירבה  לחבירו , אדם שבין הענינים בכל  יצא כולו הכלל  על וללמד
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äùòéù íéôåâéñå âìù éìåâìâ ìë åì åìéòåé àì
àéä äëåøò äðùîå ,äøôëì(:äô àîåé)ïéáù úåøéáò'

äöøéù ãò øôëî íéøåôëä íåé ïéà ,åøéáçì íãà
.'åøéáç úà

øëùáå,'äáçøäá äñðøô'ì äëæé øåáéãä úøéîù
' ïúùøô ùéøá áéúë äðäãøåîàìà

ùøãîá äæì åëéîñäå ,'íéðäëä(à åë ø"÷éå)íåçðú 'ø
'úåøåäè úåøîà 'ä úåøîà' çúô éàìéðç 'øáíéìäú)

(æ áé÷"äøä øàáîå .äæì äæ ïéðò äî øåàéá êéøöå .
ò"éæ 'íòåð éøîà'ä(ïúùøô ùéø)àøîâá àúéà éøäù

(.ç á"á)åñðëé øîà ,úøåöá éðùá úåøöåà çúô éáø'
,äëìä éìòá ,àøîâ éìòá ,äðùî éìòá ,àø÷î éìòá
éáø ÷çã ,åñðëé ìà õøàä éîò ìáà ,äãâä éìòá
øîà ,éðñðøô éáø ,åì øîà ,ñðëðå íøîò ïá ïúðåé

åàì ì"à úéðù ,åàì åì øîà ,úéø÷ éðá åìàìù ïååéë)

(äøåú ìù äøúëá ùîúùäì äöø,êñðøôà äîá ïë íà ,
åì øîàáøåòëå áìë éðñðøôíäéìò ñç ä"á÷äù -

,ïéãîì åðéöîð ,'åñðøéôå ùåã÷ä åðéáø øúòð ,ïñðøôîå
úåëæì åãéá úååöîä ïî ÷éø íãàä àäé íà óàù
áøåòå áìëî òåøâ åðéà éøäù ,ïéãä ãöî äñðøôì.
áìëî òåøâ äéäé àìù øáãá ùé éàðú î"î êà
úà íéàîèî íðéà ô"äëì íä éë ,øîåìë ,áøåòå

äëæé åéô àöåî øåîùé íà íãàä óàå ,íäéô àöåî
ïåùì éøåáéãá åéô ìáðî äìéìç íà ìáà .äñðøôì
éåàø ïë íâ àåäù êì ïéðî íéøáã úàðåäå òøä
úàæå .'íééçä éìòá'î òåøâ àåä éøä 'äñðøô'ì

ïãéã ÷åñôá øàáì ùøãîä éøáãá äðååëäàì ùôðì
åéîòá àîèéíâøúîãë øåáéãä äæ 'ùôðì' Y

÷åñôä ìò ñåì÷ðåà(æ á úéùàøá)íãàä éäéå'ùôðì
íà ,'àììîî çåøì - äéçåéîòá àîèé àìàìù Y

åá íééå÷éù äëæé ,ïåâä åðéàù øåáéãá àîèðåøàùì
åéìà áåø÷äåøîàù åîë ,äñðøôä äæ 'åøàù' Y
(:æî úåáåúë)åúñðøô äéäúå ,'úåðåæî åìà - äøàù'
åéìà äáåø÷úåøîà 'ä úåøîà' ÷åñôä ïéðò äæå ,

úåøåäè,'íééúòáù ÷÷åæî õøàì ìéìòá óåøö óñë
óñë'ìå äñðøôì äëæé úåøåäè åéúåøîà åéäé íàù

.äøéúé äáçøäá 'óåøö

הספירה בימי לטוב לבבנו להפוך – טוב לב 

áúëò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä(à â øééà ùãåç)

áì' àéøèîéâá äìåò äøéôñä éîé è"î ïéðîù
'áåèàìàìàìàìîéáù ,ïì æîøìå ,úà êôäì åðéìò åììä íé

øäæéäì íãàì åì éã àìù ,åðééäå .'áåè áì'ì åðááì
äùò'á äáøé åáéì áåèá àìà ,åäòø úà øòöìî
áåè ìë åîò ìåîâìå åäòø úà ùéà ããåòì 'áåèáìáìáìáì.

בכתובות אמרו  לחינם  ולא רוחו , את וירומם  יגביה  ועי"ז  תמיד, בפניו  עליהם ולחזור ˜È‡:)בזולת Û„) טוב'

חלב'. ממשקהו יותר לחבירו  שינים  המלבין

השםלא . של  ר"ת ידך' את 'פותח  שהפסוק זי"ע מפשעווארסק  יצחק  רבי הרה "ק מנכדי אחד אמר פעם

אותיות  של  שהר"ת ואמר הרה "ק נענה הפרנסה , ענין על  המרמזים מהשמות אחד והוא פ-א-י, הקדוש

- הוא י ארגינעןפאלו ÂË·)ודןא ÏÎ Â‰Ú¯Ï ˘È˘Î ÁÂÓ˘Ï).טוב וכל פרנסה  שפע  עצמך על תריק  בזה וכאומר ,

נהגו לב. זי"ע („¯ÚÂÂÈÈ¯)סיפר אבוחצירא מאיר רבי הגה"ק  ‡·ÈˆÁÂ¯‡של Ï‡¯˘È È·¯ ˜"‰‚‰ 'ÈÏ‡Ò ‡·‡·'‰ Ï˘ Â	·)

(Ú"ÈÊ במשקאות מלא גדול רכב לפנינו נסע  שעה באותה  לעיר, מעיר מאיר רבי עם  נסעתי אחת פעם  ,

Á	ÂÈÂ˙)שונות ÈÏÚ·Ï Ì¯È·Ú‰Ï)ואף הגדול , רכב אותו  לפני ליסע  ואקדים  שאמהר מאיר רבי עלי פקד לפתע ,

ב'קולי  עלי וזעק הגדול, הרכב של ה'נהג' קפץ מיד עקפתיו , ומיד רבי לקול  שמעתי כמסוכן הדבר שהיה 

זוהי  וכי בישראל, 'רב' אתה וכי בזעקותיו, מאיר רבי אל ניגש  ואף לפניו , ל'קפוץ' פני שהעזתי על קולות'

דבריו בגמר לקולותיו. והקשיב הנפש בשלוות מאיר רבי ישב הגדולות זעקותיו עת בכל  ראויה... התנהגות

בקבוק לי הב מאד, עד אנכי צמא ממך, אנא יקירי, וברורה , רפה ושפה שקט  בקול עמו  מאיר רבי ביקש

חיי  את שסכנת די לא עליו , לשאוג הוסיף ונרגעו, שקטו  לא עדיין וקצפו  שזעמו  הנהג קטן... משקה

תחנוניו כל  מאיר לרבי לו  הועילו  לא 'צמא' שהינו להתחנן כששב ואף  כזאת, ממני לבקש תוסיף  עוד
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äðäïúùøô ùéøá áéúë(à àë)ìà øåîà'
àì ùôðì íäéìà úøîàå ïøäà éðá íéðäëä

åéìà áåø÷ä åøàùì íà éë ,åéîòá àîèéåîàì
åéáàìååîà øéëæäù íòèå' 'àøæò ïáà'ä áúë ,'

,'áåøá äá÷ðäî øúåé éç øëæä éë ,áàä íãå÷
åîà úúéîá àîèéäì ,ïäëä Y ïáä ìòù àöîðå
.íéîé øúåé êéøàî áàä éøäù ,åéáà úúéî íãå÷
éáâì äùøôä êùîäá òåãî ,ïë íà ,åù÷äù ùé
íàì áà úúéî äøåúä äîéã÷ä 'ìåãâ ïäë' úùåã÷

áéúëãë(àé ÷åñô)...'åîàìå åéáàì- 'àîèé àì
åá øëæðù ìåãâ ïäë äðúùð äî ,íàì íãå÷ áà
íäá íéã÷äù íéðäëä øàùî äìéçú áàä úúéî

.áàì íàä úúéî áåúëä

ùé'îâá åøîàù äî éô ìò ,åøàáù(.çé ä"ø)äáø
åúà÷ éìò úéáãî ééáàåéìò éàöàö ìò øæâðù)

(íéðùå íéîé øåöé÷á åúåîéù,äéç äøåúá ÷ñòã äáø
íéãñç úåìéîâáå äøåúá ÷ñòã ééáà ,ïéðù ïéòáøà
äçåëá íéãñç úåìéîâù éøäå ,ïéðù ïéúéù äéç

íéîé êéøàäìäââùá ùôð çöåøäù àúéà äðäå .
'ìåãâä ïäëä úåî ãò' Y èì÷î éøäì äìåâøáãîá)

(äë äìúå÷ôñî íéìåãâ íéðäë ìù íäéúåîà' ïëìå ,
íäéðá ìò åììôúé àìù éãë úåñëå äéçî íäì

'åúåîéù(.àé úåëî ,íäéúáì áåùì íéìåëé æàù)äæáå .

- áèéä øàåáéíéðäë ìù íäéúåîàù øçàîã
úåëéøàì åëæ ïë ìò ,íéãñç úåìéîâá å÷ñò íéìåãâ
øúåé Y ïòáèî øúåé íéîé åëéøàäå íéðùå íéîé

íéøëæäîúúéîù ìåãâ ïäë éáâ äøåú äøîà øéôùå ,
ìù åçåë ìåãâ éë .åéáà úúéî éøçà äéäú åîà

.íééç úåðù óéñåäì íéãñç úåìéîâ

וסגולתה בתורה  התחזקות – בתורה העוסק כל

äðäìò ,'äøåúä úìá÷'ì äðëä éîéá åðà íéãîåò
áèéä ÷æçúäìå øîùîä ìò ãåîòì åðéìò ïë
äøåúá ÷ñåòä ìëå .úåàéëå éåàøë 'äøåúä ÷ñò'á
.ä÷åöå äøö ìëî ìöðéé íâ óàå ,äáøä íéøáãì äëåæ

'îâá àúéà êëå(.ä úåëøá)ïéøåñé äøåúá ÷ñåòä ìë
àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä ùøéô äæáå .åðîéä ïéìéãá

åðàöîù äî ò"éæ(.åô úåçðî)úà íéèçåñùëù
- äðåùàøä äôéèä éæà ,'êæ úéæ ïîù'ì íéúéæä
úéæä úà ÷åçãì åëøèöéù àìá ì÷ðá úèçñðä
ïîùä øàù åìéàå ,äøåðîì äøéùë - åðîù àéöåäì
àìå øåàîì úéúë' éë .úåçðîì àìà øùë åðéà
äøåúä ìò úæîøî 'äøåðî'ä éøäå ,'úåçðîì úéúë

äéãîåìå äùåã÷äíéëçäì äöåøä - á ,äë á"áã àäë)

(íéøãéäå ,äôéè 'éçáá àåä äøåúä ãåîéìù àåä æîø
øèôéäì äëåæ äøåúä ãåîéì éãé ìòù ,äðåùàøä

øòöå ÷çã éðéî ìëîâìâìâìâì.

רגעים עברו  לא בדרכו , ואחד אחד כל המשיכו  האלה  הדברים  אחר ביותר. קטן בקבוק להעניק הסכים  לא והלה

ה והרכב קדשואחדים כוונת את מאיר רבי וביאר הנהג. נשמת ופרחה  תהום , אלי והתדרדר התהפך גדול 

מיהרתי  כן על  העולם, מן לקחתו ה 'נהג' של  ראשו  מעל  מרקד המוות' ש 'מלאך ראה לפניו  הרכב שבנסוע

חסד... עמדי לגמול  אבה  לא שהלה אעשה ומה  ממוות, המצלת ובצדקה  ב'חסד' ולזכותו  אותו  לעקוף  בדחיפות

זקנולג. שאמר האחרונים  הדיבורים את זי"ע  משמואל' ה 'שם  הרה "ק מביא ‡ÂÓ)כך È·‡)השרף הרה"ק 

' זי"ע , ובבא מקאצק בזה בעדו ערב הריני בתורה, ראשו שיניח מי לייט'ישכל שהוא מי אך ,

Â˘ÓÂ	Â˙)מטושטשים  ˙Â	Â˘ ˙Â	‡Â˙· ÏË· ÌÈÎÏÂ‰Ï ‡È‰ ‰	ÂÂÎ‰Â),לשונו טוהר כאן עד רבה' דתהומא לנוקבא יפול 

למותר  אך דברים  ותוספת

חז"ל  בדברי רמז זי"ע מנדבורנה מרדכי רבי ÁÎ:)הרה"ק  ‰ÏÈ‚Ó)המה רבים כי הלכות', אלא הליכות תקרי 'אל 

חז "ל אמרו  לזה  שלם'... בלבב לעבדו הבורא אחר אנו 'תרים  באומרם והנה  הנה הליכותהמהלכים תקרי אל 

אלוקות. ניצוץ  אחרי שונים בחיפושים  מלהתהלך לך הנח  הלכות- התורהאלא בלימוד ורובך ראשך השקיע

תמצא אלוקים  ודעת ה ' יראת תבין אז  או  ‰)הקדושה ... · ÈÏ˘Ó).בבוי"ת ודביקות חיות עצם  היא התורה כי

זי"ע  הרים' ה'חידושי הרה "ק רמז ˙˘Á"Ï)כך ÁÏ˘· ‰ÁÓ˘ ·Ï)הגמרא ˆ‡:)בדברי ÔÈ¯„‰	Ò) לתחיית רמז  'מכאן
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á"åéëò"éæ 'íéøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîàäàø)

(úåëøá í"éøä éèå÷éìàøîâä éøáã ìòúåëøá)

(á ,å'à÷çåã äìëã àøâà'ùé áåè øëùù åèåùô éôì]

åìàì óà ,áøä ìù åúùøã úà òåîùì íéëìåää åìà ìëì

äòéâéä øëù úà íäì ùé éë .äîåàî íéðéáî íðéàù

[àùøãî éáá ùéù áøä ÷çåãáø÷éòù ÷"äøä øàéáå .
÷çåã íãàù äòéâéäå ÷çåãä ìò àåä øëùä úìá÷

åéìò äù÷ øáãäù óà ìò ãåîìì åîöòáãìãìãìãìäòéâéå ,
.íéøåñééá úåòéâé øàùî åúåà úøèåô åæ

ú"éùäúåìòúäìå íîåøúäì äëæðù ,åðøæòá àäé
êúùåã÷á åðùã÷ìå åðøäèì ,åìàä íéîéä úùåã÷á
éåàøë ïðåëúðå ,äðåëðå äáåè 'äãéî' ìëá ,äðåéìòä
.àîåé éàäì øåäè éèîéìã éëéä éë ,äøåúä úìá÷ì

המתים תחיית מדרגת לידי להגיע  אפשר שאכן היא, שהכוונה התורה', מן התורה המתים  ידי מן  על

בה ... תלויות והטובות הסגולות שכל  התורה בעסק  שמתעמקים 

טעם ונתן לפניה, ולא התורה  ברכת אחר נשמה' 'אלוקי ברכת לומר היה  הרים' ה 'חידושי של  ומנהגו

לנשמתו חיות ומהיכן נשמתו, לו  למה  התורה  בלא כי זה, È‡)למנהגו ‡"Á ˜"˘˘).

משה רבי הרה "ק המופלג לנכדו  זי"ע מבעלזא המהרי"ד הרה "ק שפנה  פעם  אותה על מספרים  חסידים 

ניצב  שהיה ומוצק  עבה  קיר על באצבעו  מחווה  כשהוא זי"ע , מבעלזא מהר"א הרה "ק של  בכורו  בנו הי"ד

את  אף  לראות שיוכל ראייתו  את לזכך האדם יכול גמרא, דף  לימוד ידי על לך, דע  לו , ואמר למולם ,

לכותל ... מעבר הנעשה

חז"ל  דאמרו הא לבאר צדיקים אמרו  התורה, לומדי ידי ·)לחזק ,ÁÒ ÌÈÁÒÙ)דבעינן בעצרת מודים הכל 

לכם  כי נמי לבם , בסתר החושבים מאווייתם , כל בה  ומשימים  תורה  הלומדים מן הרבה ישנם  הנה כי ,

הזה העולם  הנאות מקום מכל דאתא, לעלמא להם צפון טוב וחלק  קונם  רצון המה  עושים אמנם

בבית  ולילה  יומם והוגים  יושבים ואינם חוצות כל בראש  מסתובבים אשר לאלה  דיקא שמורות ותענוגותיו 

עלמא  כולי וזהו , הגשמי... בחלק אף והנאה סיפוק  יש בתורה לעוסקים  רק כי הדבר, כן לא אך המדרש .

אז בעצרתמודי, בה והוגה  התורה  את מקבל  שהאדם לאחר לכם היינו נמי הוא בעינן שלו  ה 'לכם' אף -

ג"כ . הזה  בעולם טוב ומוצא טעם מרגיש  האיש זה רק כי – באמת לכם

עצמו  על עקיבא רבי שהעיד מה  את מבארים ËÓ:)בזה ÌÈÁÒÙ) לי יתן מי אמרתי, הארץ , עם 'כשהייתי

ל 'בן  לומר רצונו אלא, ללמדנו. זה  קדוש  תנא רצה מה ביאור צריך ולכאורה  כחמור', ואנשכנו  חכם תלמיד

הארץ ' 'עם ורק  הזה, עולם מהנאות מפסיד שהינך בנפשך תדמה אל  שם, באהלי צוואר עד השקוע  תורה'

ב'שנאת  היום  כל  מחשבתו וכל במרירות, כולו עטוף הארץ  העם אלא הדבר, כן לא הזה, מהעולם נהנה

שאולה ... אבל והנאותיו  חייו  כל את מורידה חייו באורחות הרבה  והקנאה חכמים' תלמידי

מקאברין  הרה "ק ביאר כך ביה. דעסיק בעידנא ורגע  רגע כל  ולייקר לימודו  את להחשיב האדם  על

˙Â¯‰)זי"ע ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡)שאמרו חז"ל  דברי ‰.)את ˙ÂÎ¯·),במעשיו יפשפש  עליו  באים ייסורים אדם  רואה אם 

ביטול עוון שאף  והיינו  מצא, ולא שפשפש במי מדובר הרי ולכאורה תורה '. בביטול יתלה  מצא ולא פשפש

אף תורה  מבטל שאינו מי על הכוונה  שאכן הרה "ק, וביאר תורה', בביטול  'יתלה  שוב ומהו בו, אין תורה

ויתלה  אחד, בלימודו בביטוללרגע מתנהג שהוא כלומר כראוי כבטלןתורה, להחשיב לב על שם שאינו  ,

ושמחה . בחיות בה  עוסק ואינו  הלימוד, את

תורה,לד. אהבת לי שאין אעשה  מה ואמר זי"ע, מנחם ' ה 'פני הרה"ק  בפני ליבו לשפוך אחד נכנס  פעם 

על הוא השכר קבלת שעיקר תורה ... אהבת לי ויש אעשה מה  אדרבה  ואמר כנגדו מנחם הפני נענה

ויראת  תורה אהבת בנו  שתהא 'חיים על  מבקשים אנו  ודאי חפץ. ליבו כשאין ללמוד וההתאמצות היגיעה 

ה '. בעיני היקר הדבר שזהו רצונו , כנגד ללמוד האדם  יתחזק  אך שמים',
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