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äøù ééç

איננה שהפרנסה האמונה  – זאת היתה ה ' מאת 
כלל ההשתדלות  תוצאת 

,ïúùøôá(áì ,ãë)íéîå ...äúéáä ùéàä àáéå'
,"åúà øùà íéùðàä éìâøå åéìâø õåçøì

ùøãîáå(ç ñ äáø)éðôì úåáà éãáò úöéçø äôé'
÷"äøä øàáîå .'íéðá ìù ïúøåúî øúåé íå÷îä
'íéìâøä úöéçø' ïéðò úà ò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä
'íéìâø' éë ,ùøãîá åäåçáù êë ìëù çáùäå

áéúëãë ,äñðøôì 'úåìãúùä' ìò äðååëä(ãé âì)

'äëàìîä ìâøì'...éðôì øùàíãàäù óà äðäå
íå÷î ìëî ,úåìãúùä úåùòì áéåçîå äååöî
ìëäù äðåîàä úéìëúá ïéîàäì àåä áéåçî

åì àá íéîùî,åúåìãúùä éãé ìò àì ììëå ììëå ,
úéáéø '÷áà' ùé úéáéøáù åðéöîù åîëå(:àñ î"á),

òøä ïåùì '÷áà' òøä ïåùìáå(.äñ÷ á"á)ïë åîë ,
åðééä Y íéìâøáù ÷áàä àåäå ,äøæ äãåáò '÷áà' ùé

åúåìãúùäá íãàä ìù åðåçèá('íéìâø' äðåëîä)

óàå ,äçååøää åì äàá úåìãúùää éãé ìòù áåùçì
íéðô ìë ìòù áåùçéù íéîòô 'äá ïéîàîä
ïéîàî åðéàå ,åúñðøôì äòééñå äáøé÷ 'åúåìãúùä'
íò ä"á÷ä äðúäù 'éàðú' àìà åðéà 'úåìãúùä'äù
åãéî íãàì àåáú äîöò äñðøôä ìáà ,åéàåøá

.íéîùáù åéáà ìù äáçøäå äçåúôä äàìîä

äæáíéëàìîì åðéáà íäøáà øîà òåãî øàåáîçé)

(ãíéî èòî àð ç÷åé' Yíëéìâø åöçøåéë ,'
Y íééáøò íäù øåáñë'íéøçåñ÷áàì íéååçúùîù ,

'íäéìâøáù(é"ùø)íéáùåç ìáà 'äá íéðéîàîù 'éô ,
äøåçñá íúåìãúùäù íä(ì"ðë íäéìâø)äòééñ

äãåáò '÷áà'á íéìùëðå ,äñðøôä íäéìà àåáúù
äøæ äãåáòî íîöò õåçøì íúåà çìù ïëìå ,äøæ
íéîùî íäì àá ìëä éë åòãéå åøéëé äúòîù ,åæ
íéî'ì øæòéìà êøöåä éîð àîòè éàäîå .ìòîî

,'åúà øùà íéùðàä éìâøå åéìâø õåçøìïååéëî
÷çöé ìù åâååéæì úåìãúùäá äúò å÷ñòùøùôàå ,

ä÷áø äàöîð íúåìãúùä éãé ìòù áåùçì åàåáéù
÷çöéìáèéä åòãéù 'íäéìâø õåçøì' åøäéî ïë ìò

éë ,íäì åãîò íúåìãúùä àìå - íäéìâø àìù
ìëä äùò åáåèå åãñç áåøá ä"á÷ä íàìòå ,

éãáò éìâø úöéçø äôé' ùøãîá åøîà åæ äöéçø
,íù íééñîå .'íéðá ìù ïúøåúî øúåé úåáàåðîîå

,äãåáòä éëøã ìëá íâ ,ìëùä øñåî ç÷ð
íéøäì ìåëé àì åøæåò àåä êåøá ùåã÷ä àìîìàù
åðîî ìëäã Y åéìò åúòã çåæú àìå ,åéìâøå åéãé

ù"úéàààà.

ìò÷åñôä úà 'íùåáä úåâåøò'ä ùøôî äæ éô
(æ æé äéîøé)äéäå 'äá çèáé øùà øáâä êåøá'

זי"עא . איש' ה'חזון הגה"ק  ˜Ï"·)כתב 'ÈÒ ·"Á ˙Â¯‚‡ ı·Â˜)פגע כי 'בכל האמונה, את  להחזיק מורגל הריני

במקרה  בעולם דבר  נעשה ית',לא השגחתו פי על רק  בתפילה , מתאמץ הגזירה,והריני את להעביר

להשתדלות ב'קרירות ' מתייחס הריני ואילוולפיכך  כלומר, – ברורה' ההשתדלות אין רוב פי על  כי ,

שתועיל . וודאי התפילה

הפסוק  על אמרו , ·)וכבר ÁÎ˜ ÌÈÏÈ‰˙) יגיע כפיך'יגיע אמרו שדווקא לך', וטוב אשריך תאכל כפיךכי

יגיע 'מעשי ראשךולא שלא שבראש ' ב'מח נזכור זכור אבל  'בידים', רק  תהא השתדלותנו שכל לנו  לומר ,

וביטחון. באמונה שבשמים  לאבינו  ה 'ראש' את לשעבד אלא האדם, את מפרנסים  הידים '

באחד  פרנסתו, בעסקי משוקעים גידיו' ושס"ה  אבריו  'רמ "ח כל שהיו  ל 'רוכל' משל המושלים, אמרו

בסחורה מלאים  שקים  טעון כשהוא עיר של לרחובה יצא גדול, קש  כובע  ראשו  על  כדרכו חבש  הימים ,

את  בהם לשאת כדי לפרנסתי הנני נצרך 'ידי' את נצרך הנה בעצמו , לחשב החל  מהלך בעודו  כתיפיו , על

'הגב  את ואף וברחובות, בשווקים  אני מהלך בהם  שהרי לי נצרכות ה'רגלים' כן כמו  ה 'סחורה ', משא
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àåä 'éúéîàä ïåçèá'äù øîåì àáù ,'åçèáî 'ä
äòééñ åúåìãúùäù áåùçé àìå ,'äá éøîâì çèáéù

,øáãáåúåöéøç ,åúìåòô ìëù ïéîàé àìà
ìáäå åäåú åúåìãúùäå,'ä øáãá äùòð ìëäå ,

,ãáìá åæ àìå ,'äá çèáé øùà øáâä êåøá åðééäå
ìáà 'äá çèåáäî é÷åôàì Y åçèáî 'ä äéäå àìà

åìòôî úåöéøçá íâ åçèáî äéäé.dyxtd x`aäøù ééç -

úîàáåì äàéáî úåìãúùä éåáéøå íéîòô ,åøîà
ïúùøôá åðéöîãëå ,áø ãñôä íãàì
àãä 'äãâà ùøãî'áå ,å"àå øñç 'ïøôò' áúëðù

áéúëã(áë çë éìùî)àìå ïéò òø ùéà ïåäì ìäáð'
'åðàåáé 'øñç' éë òãéàøîàúî ïéðòä øåàéááå ,

áéúë êìîéáàã äùòîá éë à"øâä íùá(æè ë)äðä' ,
êéçàì éúúðóìà,'óñëåúùåã÷á åðéáà íäøáàå

òùø åúåà ìù åáäæå åôñëî úåðäéì äöø àì,

úåð÷ì êøèöéùëì àöî úòì úåòîä úà çéðäå
øá÷ ú÷ìçíìåá ïåøôò äéä íàå ,ìàøùé õøàá

äéä ,'óñë ì÷ù úåàî òáøà' - íåëñá áå÷ðìî åéô
åæîø äæå ,øçåñì øáåò ì÷ù 'óìà' åãéì ìá÷î

øñç ïåøôò' íøîåàáå"àåúà ÷çãù éãé ìò éë ,'
óñë ì÷ù úåàî å"àå åúàî åøñçå ãéñôä äòùäáááá.

בחיות ימיו את יחיה  האמונה ע "י – חיי  ויהיו
ושמחה

ïúùøôá(à ãë)êøéá 'äå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå
ìëá íäøáà úàì"æç åùøã .(:æè á"á)

äúééä äáåè ïáà ,øîåà é"áùø'ìù åøàååöá äéåìú
åðéáà íäøáàãéî åúåà äàåøä äìåç ìëù ,

íìåòä ïî åðéáà íäøáà øèôðù äòùáå .àôøúî
äîç ìâìâá ä"á÷ä äàìú'øôåñ í"úç'ä øàáîå .'

ò"éæ(òåâéå ä"ã äùî úøåú)òåãéëã(:æî òéøæú ÷"äåæ)éà

נצרך  מה  לשם אתמהה זאת על אבל הסלים , בנשיאת ואחיסמך עזר לי להיות – אני צריך והכתפיים '

לפרנסתי, הוא מוסיף ומה  לי הוא נותן מה וכי ל 'ראש' „Â˙Úאנכי ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï ,‰Ò�¯Ù‰ ˜ÒÚ· ÚÂ˜˘ ‰È‰˘ ·Â¯Ó ÈÎ)

('‰Ò�¯Ù'‰ ˙ÈÏÎ˙Ó ıÂÁ ˙ÈÏÎ˙ Ì„‡‰ È¯·‡ ÏÎÏ ˘È˘ ÏÏÎ ובסייעתא – לנפשו נוחם שמצא עד במחשבותיו 'העמיק' וכך ,

על להציל  הגדול הקש' 'כובע  את עליו  לחבוש בכדי הוא נצרך הראש  שאת 'תמיהתו', נתישבה  דשמיא

בעולמו, האדם  מחובת הכובע ... את משים היה  מה על 'ראש ' לו היה  לא ואם  השמש, קרני מפני הסחורה 

מבין  ואינו  לפרנסתו, בראשו ' ה'יגע  כי לשאול', יודע שאינו  'תם  מאותו הוא שונה האם  היטב, להתבונן

הנ"ל . שבמשל כה 'חכם' ממש  הריהו  ותורתו , ה' לעבודת שמיא מן לו  יועד שראשו 

לשר  האופים , ושר המשקים  לשר הצדיק  יוסף  שפתר חלום ' ה 'פתרון את זה  יסוד פי על  שמיישבים  יש 

ראשו את פרעה שישא פתר האופים לשר ואילו  הראשונה , לגדולתו  כנו  על ישיבנו שפרעה פתר המשקים 

אומר המשקים' 'שר את שמע שכשיוסף  אלא, זאת, לקח  ומניין העץ, על  ויתלהו È‡)מעליו ,Ó)פרעה 'וכוס 

מייחסבידי  שהוא והיינו  פרעה ', כף  על הכוס את ואתן פרעה  כוס  אל אותם ואשחט  הענבים  את ואקח ,

ב'ידיו ' רק  לעסקיו  הפועל  של  שכרו מתן זה כי לגדולה , שיעלה 'פתרונו ' כן אם  ל 'ידיו', פעולותיו כל  את

שאמר האופים' 'שר אך לשמים. מסורים וראשו  מוחו ÊË)ואילו Ì˘)סלי שלשה 'ראשי עלחורי 'והנה

(¯ÎÊ�‰ Ï˘Ó·˘ 'ÌÎÁ'‰ ˙Ó‚Â„Î '¯¯ÂÁÓ'‰ Ú·ÂÎ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈ˘‰Ï '˘‡¯'Ï ‡Â‰ Í¯ˆ�Â)' ומוחו ל 'ראשו  בפרנסה  עסקו  את וייחס  ,

העץ . על  עצמו  את ימצא ימים ג' שתוך 'פתרונו ' -

לרעהב. מפלהו הדוד והיה דודו , אצל  והתגדל  מילדותו, יתום זי"ע  עיניים ' ה'מאור הרה "ק היה  כידוע

אם כי נתן לא עינים' ל 'מאור ואילו  הלחם, עם  'חמאה' לבניו נותן היה  - האכילה בעת אף בניו , מבין

ש'דודי  בעת אחת פעם לימים, צעיר יתום בהיותו בפרט – מאד בו פגע שהדבר לציין למותר יבש, לחם 

בהכניסו בו ... לחמו וטבל ה'חמאה ' חבית את עינים' ה'מאור מצא מאנשיו , ריקם הבית והיה  לגנו' הלך

שנפסלה היבישה, הפת את גם הפסיד זה ומחמת 'טיט', אם כי חמאה ' 'חבית זו שאין ראה  לפיו  הלחם את

למד עובדא שמהאי והוסיף  עיניים ' ה 'מאור זאת סיפר לימים אדם. שאינו מאכילת את לחטוף  שהממהר

מכבר  לו יש אשר את  גם הוא מפסיד .שלו
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êùåçä é"ò ÷ø 'äøåà'ä úìòîá øéëäì øùôà
ãìåðä ïáäù íìåò ìù åâäðîá ïðéæç ïëå .åì íã÷ù
ááåñî åðä åãìååä íåéîå íéøéùò íàå áàì

é àì íìåòì ,áø ïåîîå úåøéùòáïéáäì åãéá äìò
äìéçúî äéäù éî ÷øå ,úåøéùòä úáåèá øéëäìå
ãâáå ìåëàì íçì âéùä áø éùå÷áå ,ìë øñçå éðò
åãéì àåáúùë úåøéùòä úà áéùçé àåä ùåáìì

.ä"éåä øæòá

äæáåáåéà éøáã úà øàáî(é á áåéà)áåèä úà íâ'
,'ìá÷ð àì òøä úàå íé÷åìàä úàî ìá÷ð
ìåàùì åì äéä àìù ,úøúåéî 'íâ' úáéú äøåàëìå

íàä,àìà .àì åúå ,òøä úà àìå ìá÷ð áåèä úà
íà úåîéìùá äáåèä úà ìá÷ð êéà ïòè áåéà éë

ìá÷ð àì òøä úàúà äìéçúî ìá÷ð íà ÷ø éë ,
æà åà òøäíâ.úåîéìùá ìá÷ð áåèä úà

äðäåäìåç íâå éðò äìéçúî äéä åðéáà íäøáà
ë"çàå ,íéøîå íéù÷ úåðåéñð äøùòá äñðúðå
éî åúåà åàøùëå .áåè ìëå øùåòá ,ìëá 'ä åëøéá
úåå÷ú ãçà ìë áì àìîúî äéä éðò åà äìåç àåäù
íéáåè êøãá êìé àåä íâ íàù 'äá äðåîàá áåè
'äáåè ïáà' åäæå ,åäøùòéå 'ä åäàôøé íäøáàë
íúåå÷úå íúðåîà éãé ìòù ,åøàååöá äéåìú äúééäù
øáë çåîùì ïäì íøåâ äæ øáãå ,íéòùåð åéä 'äá
øéàî êùåçä øçà àáù øåàä éë êùåçä úòá
àì åðéáà íäøáà úîùîå .àîúñ øåàî øúåé äáøä
,åãé ìò åîçðúé íãà éðáù íìåòá åäåîë íãà äéä
åðééä ,äîç ìâìâá äæ ïéðò ä"á÷ä äìú ïëì
÷øù äëåìéäáå äîç ìâìâá íìåò éàá åððåáúéù
äîçä øåà ìù äúáåè øëéð äìéì úëùç êåúî,

,äìåçäå éðòä ãîìé äðîîåéë äòøä úòá íçðúéå
éîé åòéâéå úòä àåáé ãåòå ,íìåòá øæåçä ìâìâ
åøáòù êùåçä éîé é"ò åéìò íúáåè ìôëåéå øåàä

åéìò.

ïúùøôá(ãé-âé çé)äæ äîì íäøáà ìà 'ä øîàéå'
ãìà íðîà óàä øîàì äøù ä÷çö

''åâå øáã 'äî àìôéä ,éúð÷æ éðàåêéøö äøåàëìå ,
äàøðù äæ äùòîá áåúëä êéøàä òåãî øåàéá
äøåú äëéøàä òåãîå ,úéð÷ãö äúåà ìù äúåðâë
åà ä÷çö íà äøùì íäøáà ïéáù çåëéååä ìëá

.ååàì

øàáîåò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä,íééç õôçä éáúëî)

(ëìëå 'íéðáì ïîéñ úåáà äùòî' éøäù ,
,àçéùîã àúá÷ò øåã åðì íâ òøàé íäì òøéà øùà
çéùî àåáé íåàúôù ïëúé êéà åøîàé íéáø øùà
ïëúéé àì øîàì íáø÷á íé÷çåö åéäéå .åðìàâéå åð÷ãö
äøùã äùòîá äøåú äëéøàä äæì ,äæä øáãë

úàæë äâäðä ìò úîåòøú ä"á÷ì ùéù òãðùïåùìëå)

(åè ÷åñô) ï"áîøäíäøáàì äúåà íéùàä ä"á÷äå'
ïéîàúù äì éåàøå ,äéðéòá òðîð øáãä äéä äîì

éë (''ä äùòé ïë ïîà øîàúù åàøáã 'äî àìôéä
÷ãö ìàåâ åðì ùéçäì åãéá òâøå òâø ìëá éøä Y
ìëä åðì êôäúé òâø ïéáå ,øîä úåìâî åðìàâì

äëøáìå äáåèì äøåàì.

óàåòáèä êøãáå 'äøö åúøö' éë áùåçù éî
åúòåùéì êøãä äúìëéë òãé ,'äî àìôé àì

øáãïéîàé êà íà ,åòéùåäìî 'ä ãéá øåöòî ïéàå ,
,ä÷åöå äøö ìëî ìöðééããùì äðåîà ìù äçåëá éë

òáèä úåëøòî'äîëç êùî'ä áúë êëå ,äøèôä)

(àøéå 'øôìäéçäù úéîðåùä äùàä ìù äðá úåãåà
éæçéâ úà òùéìà çìù äìéçúá äðäã ,òùéìà

úîùå' åì øîàå ,åúøùîéúðòùî'øòðä éðô ìò
(èë ã .á íéëìî)áùç àéáðä òùéìàù øàáîå ,

úåéçäìåúðòùîáàéäù úåëæá úéîðåùä ïá úà
åì äúééäúðòùî,úåðåæîáå øåãîáúîàä êà

äîéîúä äúðåîà úåëæá äéä íéúîä úéçú ø÷éòù
åãáò àéáðáå 'äáéæçéâ ãéá äúìò àì ïëìå .

,åá äúðåîà çë åãéá äéä àìù ïååéëî ,åúåéçäì
ì"æç ùøãîî äòãé éë åá äðéîàä àìù íòèäå

(:é úåëøá)é"ò ÷øå ...'ùåã÷ åúøùî ïéàå ùåã÷ àåä'
äðéîàä ïëà åá éë ,øòðä úà ä"á÷ä äéçä òùéìà

.'ä àéáðë
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,äðäå'íéúîä úééçú'ã äæ ñð íãå÷äúåà ãéîòä
äúðåîà ó÷åú úåàøì ïåéñéðá ä"á÷ääî ,

àéáðäå ,ãìéä úîù òùéìàî íéìòä ,ä"á÷ä äùò
åîåìùá ìåàùì çìù(æë-åë íé÷åñô íù)øîàù åîëå ,

úàæ ìëáå ,'éì ãéâä àìå éðîî íéìòä 'äå' åîöòá
ïáä úúéîî àéáðä òãé àì íà äùàä äøîà àì
,'ä àéáðá äðåîàá ä÷æçúä àìà .àéáð åðéàù éøä
úéùàøá éøãñ äøåáò ä"á÷ä ããéù äæ úåëæáå

.úîä äðá úà äéçäå

øùàëïá åúåàù äàøð úåøåãä øãñá ïééòð
ìù äîéîúä äúðåîà úåëæá 'ä äéçäù

åøîà åéìòù ,'àéáðä ÷å÷áç' àåä éøä åîàúåëî)

(.ãëøîàðù úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá'á ÷å÷áç)

(ã'äéçé åúðåîàá ÷éãöå'ââââ

האמונה וחיזוק ההשתוות  מידת - לטובה שווין

ïúùøôá(à ,âë)äðù äàî äøù ééç åéäéå
äøù ééç éðù íéðù òáùå äðù íéøùòå

ùøãîáå(à çð ø"øá)áéúëã àåä àãä(çé æì íéìéäú)

åøîà éë ,íäéøáãá øåàéáäå .'íéîéîú éîé 'ä òãåé'
ì"æç(â"ë àøéå àîåçðú)òéãåäå ïèùä àáù éãé ìò

øäì åéáà íò êìäù äãéçé äðá ÷çöé ìò äì
äçøô - 'èçùð àìå èòîë'å äèéçùì ïîãæðå äéøåîä

äúîùðããããéãé ìòù áåùçìå úåòèì íå÷î ùéå ,
àá äæì ,äøù äøèôðå ïåñàä íøâð äãé÷òä

וצאצאיו,ג. ב"ב משפחתו , בני כל את איבד המלחמה בימי כי באבוב, מחסידי הדור מזקני אחד סיפר

בנפשו . עצות לשית ידע ולא נשמתו עמקי עד ורצוץ  שבור הלה  והיה רום, לשמי נתעלה  רבו  ואף

הרבי  לו  ויען המצב, רוע על בפניו והתמרמר הלילה , בחלום  זי"ע ציון' ה'קדושת הרה"ק  אליו שנגלה עד

הכתוב דברי פירוש  נא ÊÈ)שמע ‡È ÌÈ¯·„)של במצב אף  כי בכם '. ה' אף אף'וחרה זעםוחרה בעת אף  –

הרי אף, בכם וחרון כדכתיבה' בתוככם שורה הקב"ה בצרה - אנוכי פרטית עמו בהשגחה  עליכם ומשגיח ,

הקשים . הזמנים בכל אותו והחזיקו  חיים  רוח  בו הפיחו  אלו  דברים ומדוקדקת.

שהרי ד. – שנשחט ' מ 'כמעט  אלא נשחט ' ולא ש'כמעט מכך הדבר אירע  לא דלכאורה  מקשים, יש

לבה בסערת גופה עמד לא 'לישחט ' בנה שהלך Â¯Ó·משהודיעוה ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,ÍÎ· ‰˙ÁÓ˘ ·Â¯Ó ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È)

(‰¯Úˆ דידוע,„‡‚˙ לומר, יש  אלא נשמתה ', לעמודו 'פרחה יכול שאינו במה האדם את מנסה הבורא שאין

'שישחט 'בו  הבורא ציווי היה באם  ולכך, בו, לעמוד שיוכל מטבעו  למעלה כוחות עליו משפיע אלא ,

ולא  הרגשות, באלו לעמוד הנפש כוחות ואמו  אביו על  נשפע  היה זה  עם  יחד הרי יצחק, את אברהם

'והעלהו ' רק  היה הציווי שכל – נשחט' ולא ש'כמעט מאחר אך ה 'עקידה', דבר משמיעת מתה  שרה  היתה

עולמה . לבית והלכה בזה, לעמוד בכוחה  היה  לא לכן לעולה, 'ושחטהו' ולא לעולה

נשלח הימים  שבאחד זי"ע , מאניפולי זושא רבי הרבי הרה "ק של  מדרשו  בית מיושבי בחור על מסופר

חשו מיד שנתעלף , עד נחלש  המכתב דבר את הבחור כראות ויהי אמו , פטירת על  המודיעו מכתב עבורו 

גמור  טעות הכל - זושא רבי הרבי לו  אמר נפשו  אליו כששבה מעלפונו , ועוררוהו המדרש בית יושבי אליו

סופר  טעות כאן שהיה לומר דואר' ה 'בי שלוחי באו  ימים כמה  כעבור ואכן החיים. בין אמך ועדיין הוא

אמו הסתלקות על  הודעה עבורו  ונשלח  הדבר נשנה השנה  מחצית כעבור אחר. לאדם  נשלח והמכתב

כי  לביתך סע  מהר, הרבי, לו  אמר אז  או  הנפש, בשלוות הידיעה את 'קיבל' זימנא ובהאי עלמא, מהאי

בכוחו שאין שראיתי הראשונה בפעם אלא, הקודש', 'רוח כאן דאין זושא רבי הרבי והסביר הדבר, נכון

טעות, כאן שיש  הבינותי הקשה  הבשורה  את 'כוחותלהכיל  לאדם לו נותנים ונסיון קושי כל  עם יחד  כי

הצרה  לסבול  שיוכל  והנפש' אחר הגוף של  אם  כי שלו  זו צרה שאין וודאי בזה  עמד לא שהוא ומכיוון ,

(‰Ê· „ÂÓÚÏ ˙ÂÁÂÎ Ï·È˜˘) ועקתא צרה בהאי 'עומד' ראיתיו  השני ה'מכתב' בהגיע  אמנם  לבסוף . שנתאמת כמו  ,

הצרה, בקושי לעמוד 'כוחות' שמיא מן וקיבל הדברים, כנים  אכן שעתה הבינותי עשתונותיו, לאבד בלא

לביתו . מיד שלחתיו  כן על 
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äáøãà àìà ,ïë øîåìî ïì ñçù úåøåäì 'ùøãî'ä
íéîéîú éîé 'ä òãåéøúåé äì åáö÷ð àì äìéçúî Y

áéùäì äðîæ äòéâäáù àìà .íééç úåðù 'æ"ë÷'î
éãé ìò øáãä òøàéù øöåéä ááéñ äøöåéì äúîùð

äðá úãé÷ò ìò äì òãååéù,ùåã÷ä 'íééçä øåà'á ïééò)

ìëä äéä íéùåøéôä 'áì íðîà ,íéðôåà 'áá øáãä ùøôîù

(äçîùìå ïåùùì äáåèì.

äæáå÷åñôä úà åøàéáåéäéå'øîåìë ,'äøù ééç
äééç úåðù åéä åìààìå ,äì åáö÷ðù

àåáá äáøãàå ,'äø÷î' äæéà úîçî äéîé åøö÷úð
úåîúù éãë äãé÷òã äùòî àøåáä äì ïîéæ äúò¦¨

(÷"äçäåàá øëæåî)ìëáå úò ìëá øåëæì ,ãîìð ïàëîå .
åðúàî ÷éçøðå .'ä øáãá äùòð ìëä éë 'äø÷î'

äáùçîäàì íà' ...'êëå êë äùåò éúééä àì íà'
'éðåìô íå÷îì êìäî éúééäìë éîöòî òðåî éúééä

øæâù úîçî äáøãàù òãé àìà ,úàæä äøöä
åéìò àåáú úéðåìô äøöù àøåáä(äøåîâä åúáåèì)ïëì

äî íøâðå êìäù ïëéäì êìäå äùòù äî úà äùò
àøåáä ïåöøë íøâðùääää.

מפראנקפורט הרה "ק  ה 'ינוקא' אצל  שהתרחשה  עובדא זצ"ל בריזל  זלמן רבי הגה"ח  סיפר לכך בדומה 

מחסידיו לאחד ידיעה  באה  פעם  ‚„ÏÂ)זי"ע , ¯È˘Ú ‰È‰˘)טבעה רב הון גבה על  שנשאה מספינותיו  שאחת -

לסבול ביכולתו  היה לא כי למות, מסוכן היה וממש  העשיר, התעלף  כן, כי כשמעו ויהי ים, במצולות

שכעבור  לציין למותר וכלל ', כלל נכונה  השמועה  'אין לו לאמר שלח  הרבי, אל  המעשה דבר כבוא הצרה,

כאן, היתה  הקודש  רוח שלא הרבי, והסביר שלו. איננה שטבעה  שהספינה  והודיעוהו  חזרו שעות כמה 

מנסים אין כי ספינתו, זה  שאין הבנתי הקשה , הבשורה  את ל 'קבל ' הנפש  כוחות לו היו שלא אחר אלא,

הנסיון. בקושי לעמוד ותעצומות עוז תחילה  לו שנתנו  לא אם האדם את

סכוםה . להרוויח בידו ועלה השוק  ביום במסחר ידו  ששלח  יהודי על  זי"ע שלום ' ה 'נתיבות הרה"ק  סיפר

כ"ה - הסכום אותו  בזה והפסיד מלבושו  נקרע  היום  באותו  עוד אך רובל, וחמש עשרים  של  נכבד

היסוד  הרה"ק  רבו אל ונכנס  שוה , סכום  ביום  בו והפסיד הרוויח  לחינם ולא בגו, דברים יש  כי והבין רובל.

לגוף היתה והכוונה 'מלבושך', את שיטלו  ממעל  בשמים עליך נגזר תחילה הנה, לו וביאר זי"ע העבודה

אלא  יטלו  שלא הדין פסק  את המתיקו  אולם  מות. גזירת עליך שנגזרה וכלומר לנשמה , מלבוש  שהוא

סבבו כן על ממון שתפסיד עליך נגזר שלא מאחר אולם  המעיל , את הפסדת כן על  הגשמי, המלבוש  את

אפס להשיג בידינו  ואין יחדיו , צדקו אמת ה' שמשפטי ללמדנו  הסכום. אותו  את יום  באותו  שתרוויח

הרי  הפסד, כדבר נראה  היה  המעיל  הפסד שאם  ללמדנו בלבד,אלא זו ולא ועלילותיו, הבורא מדרכי קצהו 

לחיים . ממות ניצול זה ידי שעל  גדולה , טובה  אם כי זה  אין דבר של לאמיתו

ה 'יערות' את ברכשו שנתעשר אברך דר היה 'בריסק' בעיר זי"ע , איש ' ה'חזון הגה"ק  שסיפר מעשה

המקיפות  היערות שכל עד וגדל הלוך האיש  ויהי ומכירתם, העצים בכריית מאד והצליח  לעיר, הסמוכות

יערותיו כל  נהפכו ספורות שעות ותוך ביערות שריפה  פרצה הימים  מן ביום  בבעלותו . היו בריסק  העיר את

היה היערות ליד עובר שהיה אימת כל  כל. ובחוסר בעירום מנכסיו' 'נקי נשאר האברך אש , למאכולת

אחת  פעם הייתה . לריק אך יגיעתי וכל בכם , השקעתי ודמים  ממון כמה  יערות, יערות אוי, באמרו, נאנח 

אי  לך, דע  הרב, לו אמר מרות, נאנח  שהוא היאך זי"ע  מבריסק הלוי' ה'בית הגה"ק דאתרא' ה 'מרא שמע 

שלימה, באמונה להאמין עליך אלא כן, לומר רשאי ממוןאתה הרבה כך כל  שהשקעת  מחמת  לא כי

ביערות ממונך  את  השקעת  כן  על  ליורד  להיהפך  עליך ונגזר מאחר אלא יורד, נעשית  .ביערות 

זה, חולי של דרכו האסטמ"א, במחלת ל "ע שחלתה בת היתה זצ"ל פיינשטיין מיכל יחיאל רבי להגאון

למכונה אותו לחבר חייבים בנשימה  קושי החולה  את שתוקף  לנשום,(Ô"È˘‡Ó)בעת להמשיך לו שיעזור

על ומזומנים  מוכנים מכשירים , כששה בבית להם  היה  חייה, להצלת המכשיר נחיצות לגודל ח"ו ... ולא
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áúëò"éæ à"ãéçä(ïúùøô ùéø ,ãåã éðô)úáéúù
,æîøì ,òøôîì íâå øùåéîá úàø÷ð 'åéäéå'
åéä' ïúìéçúì ïôåñîå ïôåñì ïúìéçúî äééç ìëù

'äáåèì ïéååù(éðù ä"ãá à ,âë é"ùø)ååååäééç úåòøåàîå .
úçîùá äøàùð àìà .'äçðàå ïåâé' äì åîøâ àì

åìäðúä äééçùë óà äééçòøôîìêôéäì Y
ìîåâä' 'äá äðéîàä ãéîúå ,äðåöøîíéáåè íéãñç

äàøð äùòî úòùáù óàù äòãéå ,'ìàøùé åîòì
äáåèì åìåëù äìâúé óåñáì å"ç äøöë øáãä

äëøáìåææææ.

אחד, מכשיר לא אף  למצוא הבית בני הצליחו  ולא נשימה קושי תקפתה אחת פעם  תבוא, שלא צרה  כל

את  לנחם זצ"ל גאלינסקי יעקב רבי הגה "צ נכנס השבעה  בימי ליוצרה, נשמתה השיבה  דקות כמה תוך

אחר  כראוי חיפשו  שלא – במיתתה  'אשמים ' הם  מרגישים  כי ר'יעקב הבין הדברים  בתוך המשפחה, בני

רבי  נענה מיטתה , תחת כבוד אחר מונחים המכשירים כל את מצאו  נשמה ' 'יציאת אחר מיד כי המכשיר,

זצ"ל  רוזינשטיין משה  רבי הגה "צ דלומז'ה  המשגיח מפי קבלתי להם, ואמר ‰ÓÁÏÓ‰יעקב Ì„Â˜˘ ÌÈ�˘·)

(‰‡¯Â�‰' ה'עתיד לגבי אלא אינו ה'השתדלות' עניין  צד שכל  על עניניו  כל שיהיו  ל'השתדל ' האדם שעל  -

טוב, מהצרה היותר עצמו את  מציל  היה וכך , כך ועושה משתדל  היה שאם ה'עבר' לגבי המהרהר אך 

ממש כפירה מחשבות  אלו הרי היהומההפסד, לו  שאירע מה  שכל לבבו, בכל  להאמין האדם על  אלא ,

ית'. רצונו נגד לילך לאדם  אפשר ואי הבורא ÈÈÚÂ"˘)בציווי ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÈ¯‡· Î"˜˙ 'ÓÚ 'ÛÒÂÈ ÁÈ˘' ¯ÙÒ· ‡·Â‰)

ממכתביוו . אחד בסוף  כותב זצוק "ל לוריא יוסף  אהרן רבי Ó"‚)הגה"ח  ÌÈ·˙ÎÓ ,ÌÈ�Ù ˙„Â·Ú) פרשת שבשבת ,

אלו  רש"י דברי על  חוזר זי"ע העבודה ' ה'יסוד הרה "ק היה שרה  והרעישחיי לטובה', שווין  'כולן

געווען ' גוט שטענדיג  איר 'ס'איז - זה במאמר העולם Ï·‰)את  ÏÚ ·ÂË ‰Ï ‰È‰ „ÈÓ˙).

זי"ע , אמת' ב'שפת ‡ÂÏ)איתא È"˘¯ È¯·„ ÏÚ)- מאד גדולה מדריגה היא ˙¯Ò"‡-·,ההשתוות  Ô˙˘¯Ù· ˙Ó‡ ˙Ù˘)

('˙ÂÂ˙˘‰'‰ ˙ÏÚÓÂ ˙Â‰Ó· ‡"�¯˙ ÈÁÈÂ ˙˘¯Ù· Î"˘Ó „ÂÚ ÔÈÈÚÂ.

עםז. חמיו  נסע  הימים  באחד מוויליאמסבורג, חשוב אברך - המעשה ' 'בעל  שסיפר עובדא לפניכם הא

לנסיעה הצטרפו האברך של ביתו  בני גם  ומסחר, חנויות של גדול  למרכז לעיר, מחוץ אל  המשפחה בני

עניניהם לסדר והבת האם ירדו  חפצם למחוז  בהגיעם חודשים , עשר אחד בן אך שהוא התינוק בנם  עם  יחד

נכנס כן על לבוא, ערב צללי נוטים  וכבר - 'מנחה ' התפלל לא שעדיין האב רואה  והנה  הגדול, ב'מרכז '

לרגל לאיטנו נתנהל  ואנחנו  מנחה' ל 'תפילת העירה  סע לאביה , הבת ותען ענינים, למהר וביקשם  אליהם 

הפתח את לפתוח כשניסו רכבו , מתוך התינוק  עגלת את להוציא יחדיו והלכו לפנינו, אשר המלאכה 

המנחה, זמן ויעבור קט מעט עוד לאב, הבת אמרה  ואופן, פנים  בשום נפתח  שאינו גילו  הרכב שלאחורי

הנה הגדול  בבנין לסובב המשיכו  והם  לדרכו  נסע  האב הוה, כך בידינו, התינוק נחזיק ואנו העיר אל  חזור

משונה באופן להתנענע  מתחיל שהתינוק האיך התינוק, אם – הבת הרגישה ספורות דקות אחר והנה ,

מיד  ה"י, מינן' כ 'בר ממש  נראה והיה לגמרי, נשימותיו  שפסקו  עד ויותר, יותר קשה נעשית ונשימתו מאד,

האיתנה . לבריאותו וחזר חייו את הצילו ניסים  ובניסי קבוע, באופן שם השוהים ה'הצלה ' אנשי את החישו

ה 'שווער' אל הצטרף  שעתה  האברך רואה  והנה לביתם, לקחתם  שיחזור לאב קראו  האלה  הדברים  אחר

הבינו עתה  אופן, בשום לפתחו הצליחו  לא כשעה  לפני אך כי לפלא, ויהי לרווחה, פתוח האחורי שהפתח

התינוק עגלת את לבתו  מוציא והיה  לפתחו מצליח האב היה באם כי להם , נעשה אשר הנס גודל את

בבנין  שיש  הגדולה וההמולה  ברעש  שירגיש מי היה  ולא בעגלתו, שוכב התינוק היה הרי למנחה, בנסיעתו 

זה , מכל המורם החיים . בין עתה  היה לא וכבר קשות... נעשות התינוק  שנשימות האיך לפעמים העסקים 

טובה  כמה יודע ואינו לפתחו, אלו באו לא אילו היה ועדיף ועיכובים... מניעות  לו שיש  לאדם נראה

בשלום  טובים חיים 'יחיה' יאמין ואם זה, כל  תחת  מסתתרים .וברכה
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ìòúà ò"éæ 'íééç òôù'ä ÷"äøä øàéá øåîàä éô
ùøãîä(â çð ø"øá)áùåé äéä àáé÷ò éáø'

äî øîà .ïøøåòì ù÷éá ,íðîðúî øåáéöäå ùøåãå
äàîå íéøùòå òáù ìò êåìîúù øúñà äúàø
äøù ìù äúá úá äúéäù øúñà àáú àìà ,äðéãî
,'úåðéãî æ"ë÷ ìò êåìîúå äðù æ"ë÷ äúéçù
äøùù øîà äåä éà àîìùá ,øåàéá êéøö äøåàëìå

äúéçäúå÷ãöáæ"ò úúì ùé øéôù ,íéðù æ"ë÷
øîàù åäî êà .úåðéãî æ"ë÷ ìò êåìîì øëù ïúî

äúéçù'äúéç'ù äì àéä äìòî äî éëå ,íéðù æ"ë÷
äøîà åðîà ä÷áøã ,åøåàéá àìà ,äðù æ"ë÷(æî æë)

'ééçá éúö÷áéúë ìçøá ,'ç÷åì íà úç úåðá éðôî
(à ,ì)ïéà íàå íéðá éì äáä'éëðà äúîéáâ ïëå ,'

áéúë åðîà äàì(æé ,èë),ïëàå ,'úåëø äàì éðéòå'
ìëî ,'úåäîà'á äâùä ììë åðì ïéà éàãååù óà
íòù ,åðîà äøù ìöà åðéöî úøçà äâäðä íå÷î

íéååù åéä ïìåë - äìáñ ìëäáåèìäçîùá ,
äîéîú äðåîàá äúå÷æçúä éãé ìò äååãçáåççççìòå ,

מייצר  וכבר מאש , כוויות ברפואת עוסק רבות שנים  שמשך ברק , מבני חשוב יהודי - המעשה  בעל  סיפר

מומחהבע ליחיד הפך השנים  שמשך עד הכוויות, את לרפא פלאים הפועלים רפואה  סממני מיני כמה  צמו 

הרופאים ולדברי קשות, נכוותה שבתו  לו וסיפר מבראזיל יהודי אליו התקשר הימים מן ביום זה. בתחום 

והוסיף לברזיל, המרפא סממני את לו שישלח  מעמו  ביקש ע "כ שבועות וכמה  כמה  רפואתה זמן יימשך

הסממנים אליו יבואו וכך מאד, רב מחיר שעולה הדואר בבית מהיר באופן הסממנים  את שישלח לבקש 

לבי  היהודי נכנס  המשלוח, דמי את והן התרופות דמי את הן לו  ישלם והוא בלבד, ימים ארבעה  בתוך

נתבקש . אשר ככל ושלחם  מברזיל היהודי של שליחו ע"י ההוצאות כל  לו  שולמו  שכבר אחר הדואר

לו ונודע  הדואר בבית ה 'משלח ' בירר לידו, הסממנים  הגיעו  לא ועדיין ימים שבוע  עבר כבר למעשה ,

הנה הרפואה סממני נסעו  כך כשבתוך חודשים , ב' עברו  כך בארה"ק ... כאן הסממנים נשארו  מה  שמשום 

ב'עיכובים', ידם  נתנו המכס  אנשי וגם  למדינה ... ממדינה  אותם משלחים הדואר אנשי והיו  והנה ,

אליו הגיעו היום  ובאותו שהבריאה , לאחר בתו עם החולים מבית היהודי שב חדשים, כמשלוש ויהי

כל לו  היה  לא שכבר כיוון לארה"ק  חזרה היקרות המשחות את לשלוח  חשב זה  יהודי והנה, הסממנים .

אותם השאר הנה  עד הסממנים באו כבר אם לו , ואמרה מעמו הדבר את מנעה ביתו בני אך בהם, צורך

תבוא. שלא צרה  כל על  כאן

שזה בנו  על בבהלה לו  וסיפר בברזיל , הוא אף  המתגורר הטוב ידידו הבת אבי אל צלצל  המחרת ביום

שיטפלו זכאי אינו בריאותו, על  ביטוח  דמי משלם  שאינו שמאחר לו  ואמר מאד, קשות בכוויות נכווה  עתה

עשו בדיוק מה  לו  שיספר ממנו לשאול  הוא רוצה  כן על  מאד. רב הון תמורת אלא החולים  בבית בבנו 

לי  יש הנה לו , וסיפר היהודי מיהר בביתו . לבנו  כזאת יעשה והוא החולים  בבית בה  טיפלו  והיאך לבתו

אף כליל , התרפא ובנו מועטים  ימים  אלא עברו לא לך. ואתנם הקודש, מארץ  מיוחדים סממנים  ידי תחת

ההשגחה גודל כל  לעין נתברר אז הראשון. היהודי של בתו  של  מהכוויות גרועות היו  שלו שהכוויות

בכדי  ירחים  ג' התרופות שיתגלגלו הקב"ה  שסיבב למכה . רפואה  מקדים הקב"ה ואיך שבעולם, הפרטית

בו . לטפל  השיגה  אביו יד אין אשר חולה לאותו ולהושיע  לעזור המיועד ביום בדיוק  שיגיעו 

זי"עח. מקאמרנא מהרה "ק כדאיתא ובגשם. ברוח  ותענוג שפע רוב האדם  על משפיעים דא כגון 'חיים '

(„ ˙Â‡ ‡ ÏÈ·˘ ‰�ÂÓ‡‰ ·È˙� ,ÍÈ˙ÂÂˆÓ ·È˙�)הוא במקרה , תנועה  שום  שאין שמאמין מי Ê‡˙)וז"ל . ‰�ÂÓ‡) מרפא

תחלואיו  מכל  כי לנפש  אותו, ומבזה רעות לו  שעושה  אף חבירו את לאהוב טובות, מידות כל כולל  –

קטן. דיבור אף בעולם  מקרה  שום  אותו...אין ולחרף  אותו לבזות  מקום של  שלוחו זה נעשה שמים ובדין

קטן, צער אפילו אותו יצער נברא ששום  אפשר אי עליון גזירות שבלתי ותמצא נפשך, ובדוק  ולכןצא

וסיגופים  תעניות  אלפים אלף  ממאה יותר 'נפשך ' ויתרפא ובשמחה, ובחיבה באהבה עכ"ל ..יקבל ,
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äøù ìù äúá úá àéäù øúñà àáú' ïëäúééçù
àìà ,äééçá äö÷ àìù ,ùåøéô ,''åëå íéðù æ"ë÷

úðéçáá åéä äééç ìë äáøãàíééç,ïåöøáå äáäàá ,
ììë ùåàéé íåù àìáèèèè.

קול פעם ששמע  זצוק "ל מפרנקפורט אביש רבי הגה "ק על כמסופר הדעת, יישוב מעלת גדלה  ובכלל,

אביש רבי אליו פנה  הפוגות. מאין בכה  ע "כ מאד גדול הפסדו והיה  מעות, אמתחת שאיבד יהודי של  בכיו

השוק אל פנה  מכן לאחר רב. בדיוק שבה המעות ומספר האמתחת צורת על  ברורים סימנים מעמו  ושאל 

לך  הא באמרו, אליו  ובא המאבד, שנקב המעות כמספר בה  ומילא האיש  של סימניו  לפי אמתחת ורכש 

את  מצא עמו אשר חפציו את האדם משסידר מכן לאחר היהודי. עיני ואורו מצאתים, הנה כספך את

רבי  אל  פנה תיכף  חסדים '. 'גמילות אם כי אבידה ' 'השבת כאן שאין לאשורו  העניין את והבין אמתחתו 

האדם שאין שבשעה  לך דע  אביש, רבי ענהו זה, נאצל  מעשה  עשה  מדוע  ולשאלו כספו לו  להשיב אביש 

אתה כך עיניו , לנוכח  המונח את אף  לראות יכול  ואינו כעיוור הוא הרי עליו כואב ומוחו הדעת ביישוב

לכך  שלך, את שתמצא שבעולם  מציאות היה לא  המעות איבוד על  המוחין וערפול יגונך רכשתי ברוב 

דרך  ועל שלך. את ותמצא רוחך שקטה  וכך לפניך, שלך הנה  לומר במעות ומלאתי שרכשתי מה  עבורך

על זאת, היתה  ה' מאת כי ולהבין בעולמו , ה ' יד את לראות האדם ביד אין והלב הרוח  סערת בעת זה

האמונה . באור עיניו  יאירו  אז  ואו הדעת, יישוב לידי לבוא ישתדל כן

דרכוט . היתה  בצעירותו  דשופריא, קרתא מיקירי זצ"ל  בריזל  זלמן רבי מהגה"צ עובדות כמה כאן נזכיר

הצליח לא הימים  מן ביום  ביתו, לפרנסת 'חלב' למכור ירושלים בבתי לסובב צפרא, נהר כד יום  בכל

המצב  את זלמן ר' כראות אחת, פרוטה לא אף לכיסו  הכניס  ולא אחד חלב כד אפילו  למכור זלמן רבי

בחצרו ה 'חלב' כל את השאיר ביתו אל  משבא לכך אי השמחה ', 'מידת על הדבר יקשה שבביתו  והבין

דם, זוב עד בחזקה  ידו  שנחבטה  כמי ידו  סביבות וכרכה לו  אשר המקוה' 'מגבת את לקח  לבית, מחוץ

ומסוכן  תלול  הר יש  לביתינו  בסמוך כאן לה, ואמר פתח ה'רטיה', לפשר כשנשאל הבית, אל  נכנס  וכך

ההוא, במקום נפלת האם נו , הבית, בני שאלוהו וברגל', 'ביד ולהחבל שם  למעוד אפשר לב שימת שבלא

להנזק אפשר כמה עד עליו הטובה  ה ' כיד לתאר והוסיף שאלתה , את שומע כאינו עצמו עשה  הוא אך

באצבע אפילו בו נגע  שלא שראו עד ה 'רטיה ', את לאיטו  ולהסיר לפתוח  החל בבד בד ההוא, המקום  מן

הרווחתי  לא גיסא, מאידך מעדתי, לא יתב"ש בעזרתו  זלמן, ר' לה  אמר אז  זו , בהצלתו  ו 'שמחו ' קטנה ,

הכניס בכך בשלמותם ... אברי כל ונשארו  נפלתי, שלא מזה לי יש רבה שמחה אבל  אחת, פרוטה היום 

שבדבר. הטוב הצד על  תמיד להביט  - החיים' 'שמחת את זה  ידי ועל  הברורה  האמונה את לביתו 

זלמן, ר' אברך, שאלו  פעם אחרים', ומשמח 'שמח  היה כסדרן שתמידין צדיק , אותו על מסופר עוד

אשר  מי יש פעמים  כי ראיתי, והנה  עלמא, בהאי בהנעשה  התבוננתי זלמן, ר' ענהו  עושה , זו  מה  לשמחה 

ומוצא  שקם  מי יש  לאידך, עיניו, את פוקח  אינו ובבוקר השלימה  בבריאותו  כשהוא יצועו על בלילה  עולה

עצמתי  ולא שכמעט אף על  אני, ואילו בזה , כיוצא ועוד ליל , בעוד ליבו שתקפו  לאחר החולים בבית עצמו 

אם ושס "ה, רמ"ח  בכל  שלם עתה  הריני מקום  מכל הפוגות, מאין הלילה  כל  בכה הקטן שבני אחר עין

היום' כל מפומיה  חוכיה פסיק  ש'לא הדין מן ‰ÌÂÈ)כן ÏÎ ÂÈÙÓ ˜ÂÁ˘‰ ˘ÂÓÈ ‡Ï להעצב (- לי שיש  תאמר ושמא ,

'פירוש הוא הרי כזה  מחשבה מהלך ל "ע... 'עקר' ואינני בבנים ה ' שחנני על אבכה  וכי – ישנתי שלא על

לטובה '. שווין 'כולן רש"י בדברי חי'

גאס גאנצע די כאילו  נראה רוחך' 'מצב לפי - זלמן ר' עיר, של ברחובה בלכתו  אברך לו אמר פעם 

דיינע  Ï·)איז  ·ÂËÂ ÁÓ˘ ÍÎ ÏÎ Í�‰ ÔÎÏÂ ,ÍÏ ÌÈÎÈÈ˘ ÌÈ˜�·‰Â ˙ÂÈÂ�Á‰ ÏÎ ÌÚ ¯ÈÚ‰ ·ÂÁ¯ ÂÏÈ‡Î) נכון אכן זלמן, ר' ויענהו ,

מניהול ה 'עול' כל  את לבדי לשאת אצטרך שלא עלי, הבורא שחס אלא הוא, שלי הרחוב כל  הדבר,

על יעמוד אחד ומקום, מקום בכל אותי לשמש  אנשים  עבורי העמיד כן על למיניהם , והבנקים החנויות
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פרטית והשגחה  בה' האמונה – הדבר  יצא מה'
שידוכים בעניני בפרט 

,ïúùøôá(ð ,ãë)'äî åøîàéå ìàåúáå ïáì ïòéå'
åà òø êéìà øáã ìëåð àì øáãä àöé
àì' - êéìà øáã ìëåð àì í"áùøä áúë ,'áåè
åðçøë ìò éë ,åððåöøá éåìú ïééðáä àìå äøéúñä

(åðà íà ïéá øáãä äø÷é)íéöåø àì åà íéöåøéééééë ,
'åãéá úìåëéäù - úàæ äùò ä"á÷äàéàéàéàéäàá åðãîìì ,

'íéîùáù åðéáà ïåöø'ù åðéðéðò ìëá òãðù äøåú
ãîìð ììëä ïî ãîìðä èøôëå ,äéäéå íå÷é øùà àåä

ïéðòìäìòé íéîùä ïî æøëåäù âååéæä éë íéëåãéùä
øæâù ïôåàáå àøåáä øæâù ïîæá ìòåôì àöéå àåáéå

'ïéðî äâàã' ïë íàå ,àøåáäáéáéáéáé.

÷"äøäò"éæ 'ìàøùé úéá'ä'îò ïúùøôá äãåäé éèå÷éì)

(è"ëø÷ñéøáî íééç éáø ÷"äâä íùá øîà

לאחת  זלמן ר' עמו ונכנס דברי, כנים  כי לך אראה  תרצה  ואם וכו', בבנק  ומשנהו  בסופרמארקט, משמרתו

כמה בעדם נותן זלמן כשר' מבוקשו  את המוכר לו  נתן תיכף לחם, כיכר לי הבה  למוכר, ואמר החנויות,

משם ביצאם  בקשתו, נתמלאה מיד לו הנצרך מעות בסכום  נקב אך ויהי לבנק עמו  נכנס  לאחמ "כ פרוטות,

לטעקס"י ידו  את זלמן ר' של(È�ÂÓ˙)הושיט  בניגון זלמן ר' לו אמר לשרתם, לפניהם עומד הוא והנה 

בקשה באיזה פי את אפצה כשרק  לשרתני, הכן עומדים העם  וכל אנכי, 'מלך' כי לדעת הראית שמחה,

פני... על  תמיד נסוכה שחוק  כשבת אהלך לא מדוע  וכי שהיא.

תחת  כש'תכריכים ' מתהלך והיה  המיתה', יום לו  'יזכיר עם  תמיד שחי זלמן ר' באותו מדובר זה וכל 

היה שלפעמים עד תמיד, בשמחה  ולהיות הבורא בחסדי מלהכיר ממנו  מנע לא זה  כל  אך שחיו , בית

'קאדאטשקע ' ועשה המדרש, בבית ·Ï˘Â¯Èמרקד ÍÎ ‡¯˜�‰ ÌÈÂÒÓ „Â˜È¯)(ÌÈמניפם כשהוא בידו , התכריכים  עם 

ה 'שמחה '. את להרבות והנה הנה בידו

–י . יותר נאה שידוך להשיג יכול  הייתי – להתלונן באים  הכלה אבי או  החתן שאבי יום  בכל מעשים

כשמחך  האובים רעים תשמח' שמח ברכות' 'שבע בנוסח  אמרינן לזה וכו' וכו' יותר חשוב יותר, מכובד

אצלו שייך היה  ולא חוה, את אם  כי  לעצמו לבחור בידו  היה  לא שם כי  והיינו מקדם , עדן בגן יצירך

אחר  שידוך וכיו"בלקחת ביותר המתאים המתאים היחיד שזה  הרי השידוך גמר אחר – לדעת עלינו  כן .

ביותר מע"כוהראוי ÌÈ¯ÙÒ)לרום „ÂÚÂ .ÔÈ‡Â˘� Y ÌÈËÂ˜ÈÏ ˙Ó‡ È¯Ó‡)

ה 'יא . ויפל  לבדו... האדם  היות טוב לא א' ה' 'ויאמר היה בראשית ימי מששת הראשון ה 'שידוך' הנה

וישן' האדם  על  תרדמה  Î-Á‡)א' · ˙È˘‡¯·)לומר אדם מתעקש  רבות פעמים כי שרמזו  יש רצוני ,

מלהזכיר... הס זה שידוך  שיאמר פעמים לאידך  או פלוני, בשידוך  אני דייקא לאדם הקב"ה אמר לכן

וכדאמרי  וקדש ', ראה  ו'כזה  זיווגך, לפניך אציג הזמן ובזה תרדמה עליך אפיל לך, ההגון 'זיווגך' לך אשיג

תפריע...'אינשי ואל  תעזור 'אל

אלא  האב אין כי החתן' בנו  מצד 'העומד הנוסח  את זי"ע מזוועהיל  שלומק 'ה רבי הרה "ק פירש  וכן

מצד יפריעעומד שלא בצד הקב"ה  מעמידהו  שפעמים  עוד ולא ובעצמו. בכבודו הקב"ה עושה הכל ואת ,

יהיה . וכן יקום כן ה ' יגזור אשר ככל אלא ובחששותיו , ב'חכמתו'

חובת  מצד רק אבל – צאצאיו שידוכי עבור ל 'השתדל' אלא אדם  של  תפקידו אין שכן ומכיוון

פעם נשאל זי"ע מסאטמאר שהרה "ק ידוע שידוך.וכן איזה  לרחק  או לקרב שבידו  יחשוב ולא השתדלות,

הרה"ק , וענה הזיווג, עבור השתדלות גדר שידוך ...כמה אודות 'שדכן' עם ידבר בשבוע אחת  שפעם

–דיבור,יב. ה 'אידיש' בשפת שפירושו  'ווארט', בשם  השידוכין להתקשרות אנו קוראים שלכך שאמרו  יש 

נהיה  'שהכל  ורק בדברו לרמז  אך נעשה  שנגמר, שידוך כל  שלא במאמרו ', יבין והמשכיל  יתברך.

'מסבב  יסבב והנכון, הראוי הרגע וכשיבוא ה', מאמר פי על  הכל מתנהל ממילא כי שידוכין, בענייני ל 'דאוג'

סיומו . אל הדבר שיבוא הסיבות'
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היום זצוק"ל , מסטייפעלע  להגה "ק חבר אשת הצדקנית לאחותו פעם סיפר זי"ע איש' ה'חזון הגה"ק 

בחור אודות לברר שבא יהודי אצלי ˘ÌÈÎÂ„È)היה ÔÈÈ�ÚÏ) ס 'קען' עניתיו שמים ', 'יראת על  כששאלני והנה ,

בעסער' ‰ÈÂÂ˘ÎÚ)זיין Â·ˆÓÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÚ˙‰ÏÂ ÂÈÎ¯„ ˙Â�˘Ï ‰Ó· ÂÏ ˘È)התורה ואהבת 'התמדתו על כששאלני כן כמו ,

אין  - לו לרמז  בזה ורציתי וספיקותיו , שאלותיו  כל על עניתי כך בעסער'. זיין 'ס'קען עניתיו  שבקרבו ',

דברי מתוך אני מבין לי, אמר מביתי, בצאתו  לך. ראוי מידההבחור בכל  מוכתר בבחור שמדובר הרבי

שמעתי  הרי כי וכו ', כמוהו מאין טובות מידות בעל  בלימודיו, עצום מתמיד מרבים, שמים  ירא - נכונה 

אומרים גםשעדייןשאתם  שידעתי ומכיוון לו , שיש  היחיד ה'חסרון' שזה  משמע להתעלות, מקום  לו  יש 

בכי  השידוך נגמר היום באותו  ועוד לי, המתאים  ה 'חתן' זה הרי עלמא, בהאי 'מושלמים ' אין כי ידעתי

זה יהודי הרי עולמו, את מנהיג הוא ברוך שהקדוש האיך וראה , נא הבט איש ', ה 'חזון אמר ובכן, טוב.

דברים לו  אמרתי אני ואף הוא, דעת' את (ËÚÓÎ)'בר ולהיטיב לשנות מה הרבה לבחור 'יש מפורשים

לזווג  והזמן העת בהגיע  אלא, הוא, המעלות' 'כליל שהבחור מדברי שהבין הזה, כדבר נהיה  והאיך מעשיו',

ה'חכם ' לזה , יצטרכו  אם השמים ואף הארץ  ו'תקפוץ' למישור, העקוב כל  נהפך לפלוני, פלוני בת את

לאיש' אשה מה' 'כי יגמר... והשידוך לחרש , והשומע לסכל ÁÈ:)יהפוך ˜"ÂÓ)

כ 'בלינדע ההורים  את הקב"ה  מוליך השידוך לגמור העת שבבוא זי"ע  מנחם' ה 'פני הרה "ק אמר כיו"ב

ÌÈ¯ÂÂÚ)פערד' ÌÈÒÂÒ). לפועל השידוך ויצא הסכמתם  את יתנו  ובכך במדובר חסרון כל יראו  שלא

החתן  כי לו 'מכרו ' והכל לבנו 'חתן' לקח לאחרונה זה כי מנחם' ה'פני בפני 'מחותן' איזה קבל  פעם 

רעק "א  לא – מקצתיה  ולא מיניה שלא לו  נתברר השידוך משנגמר ועתה  אייגער', עקיבא 'רבי ממש  הנו

גמור... הארץ עם כמעט אם  כי חכם, תלמיד בן ולא חכם  תלמיד לא הזה , בדור ולא הקודם , שבדור

ארבעים שהוכרז  לפלוני' פלוני 'בת עם  השידוך לגמור והזמן העת בבוא הנה ואמר, מנחם הפני נענה

מלבוא  הדבר את יפריעו ולא יזיקו שלא המדובר, מהורי ה'שכל ' את הקב"ה נוטל  הוולד. יצירת קודם  יום

כעת  אמנם  ובעצמו ... בכבודו  רעק"א הנו  דנן' ש'חתן לפתותך יכולים היו  בקל  שכן ומכיוון גמר, לידי

השידוך לבךמשנגמר דווה זה על  וכי השמים, מן  חינם במתנת  השכל  את  לך  עדיפא החזירו היה האם ,

בשלימותו . אליך השכל שחזר על תהילתו פיך שכלך...ימלא מבלי להשאר לך

ארחו אשר אחד הבית בעל  בבית התאכסן שערך ה'גלות' ממסעות שבאחת מווילנא, הגר"א סיפר

להמשיך  הגר"א של זמנו בהגיע מאד, מופלא באופן ביתו בני את מכבד הבית בעל  והיה  גדול, בכבוד

ה 'גר"א' נענה רבינו, בעיני חן הנהגתי מצאה  האם הגר"א, נשאל  האכסניא' מ 'בעל  לשלום  ונפרד במסעו,

רק הוא זה  כל כי כך, כל להתפעל  לרבי אין היהודי ענה  כזו , חשובה הנהגה  למראה נתפלא ממש כי

שהיה . מעשה  משום 

מיד  ואכן למרחקים, לפני הלך הטוב ושמי מאד גדול עילוי הייתי עלומי בימי – המעשה  דבר וזה 

'נדן' על  התחייב חותני פלונית, עיירה מעשירי אחד לבת לחתן להיות נלקחתי ומצוות תורה  לעול בהכנסי

(‡È�Â„�) חותני עם והוסכם כ ', בן לכשאהיה הנישואין זמן הוקבע לימים  צעיר כה  היותי מחמת מאד, גדול

להוסיף שאוכל  ל 'חברותא' עבורי ישלם  הבאות השנים בשבע אלא הנדן, כל את עתה כעת יסלק  שלא

מנכסיו חותני ירד החתונה זמן ובא קרב כאשר השאר. את יסלק  הנישואין ובזמן ויראה , בתורה ולהתעלות

הסכמתי  את נתתי לא שאני אף  על השידוכין , קשרי את לבטל אבי החליט שכן, מכיוון מרוד, עני ונעשה

ושוב  הימים ארכו  לא ל 'מלמד'. עבורי ששילם השנים כל  על  עלי שיש  הטוב' 'הכרת חובת את בידעי לכך,

קצר, זמן כעבור כלשהו  מום בי נתגלה לב לדאבון אך אחר. עשיר בת עם ונישואין האירוסין בברית באתי

בתו, את שאגרש העשיר עמד משכך, למכתי, רפואה  שאין אמרו בדיקתם ולאחר ברופאים לדרוש  הלכנו

ב'הקדש ' לדור פניתי יגוני ברוב וגרוש , שידוך עזיבת – כינויים  שני עלי כשדבוקים כל, חסר נשארתי וכך

ÚÂÈÓ ‰È‰ ˘„˜‰‰ ˙È·)(...˙È· È¯ÒÁ ÏÎÏ בכיי „ לסיבת ושאלני אחד יהודי אלי שניגש  עד בכיתי, גם ישבתי שם
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ïúùøôá áåúëä ìò ò"éæ(ë- æé ãë)'õøéåãáòä
...äúàø÷ìõøúå ...øäîúåïîæä áø÷úäá éë ,'ãåò

'êåãéùä øîâ'ì àéîù ïî ãòåéùåúåàá øîâäì çøëåäå)

éðôì àð äø÷ä' ììôúäå ìéàåä ,íåéäíåéääéä øáë éøäå ,'
'áøò úòì'([àé ÷åñô)ïåæôçáå úåøéäîá ìëä ìäðúî

'åãëå ä÷áø úåøéäî ,ãáòä úöéø ,'êøãä úöéô÷'ë
àìì åðîæáå åúòá áåè éëá øáãä øîâéù éãëá -

ãçà òâø áåëéòâéâéâéâé.

ïúùøôáåòøéàù íéñéðä äëåøàá åøàáúð
úàöá ãéî ,÷çöé ìù åâååéæ úàéöîá
,'õøàä åì äöô÷' - íøà äðãô åëøãì øæòéìà
'úàöåé ä÷áø äðäå øáãì äìéë íøè' - íùì åòéâäá

(åè ãë)ùéàäå' - ïîéñä åì úîàúä ãéî äðäå ,
úéîäì äöøù ìàåúá úî ïëî øçàì ,'...äì ääúùî
êàìî àáå åìëàîá íùù úååîä íñá øæòéìà úà

íäéúåøò÷ óéìçäå(äãâà ùøãî)òéâäá äéä ïë àì .
åì åòøéà àìù éã àì éë ,åðéáà á÷òé úåìåìë øåú
íéìåùëîá ì÷úð äðô øùà ìëá àìà ,íéñéð

åéìò õô÷ - 'òáù øàáî á÷òé àöéå' êà ,úåøåîäîå
úà ææá ùôð ïåéãôëå ,åâøäì äöøù æôéìà ìù åæâåø
,íéðù òáù ïáì åãéáòä ïëî øçàì ,åì øùà ìë
÷øå ,íéðù òáù ãåò åãáòì êøöðù ãò åäîéø áåùå
íéðù íé÷äìå åúéá úà úåðáì äëæ äæ ìë øçàì
äî' äîúé äàåøäå ,ìàøùéì úåãò ä-é éèáù øùò

.äæî äæ 'äðúùð

ùé,åøàéáùíéùåã÷ä úåáàá äâùä ììë åðì ïéàù óà)

òâåðä úà ãåîìì úåùø åðì ïúéðù àìà ,íäéúåëéìäáå

(íéøáã ìù ïèåùôë ïãéãìúà åðéáà íäøáà çìùá éë ,
ãéî ïëìå ,åëøã àäú êàéä òãé àì åãáò øæòéìà
,íäøáà éðåãà é÷åìà 'ä ,øîàéå' - åéôë úà àùð
'íäøáà éðåãà íò ãñç äùòå íåéä éðôì àð äø÷ä

(áé ,ãë)øîàå 'íéîä ïéò ìò áöéð' ïëî øçàìå ,
éòéâäá éúéùò éúåìãúùä úà éðà - íìåò àøåáì
àìà ïòùéäì éî ìò éì ïéà êìéàå ïàëî ,äðä ãò
'ä åäàøéù ïîéñ äùòå ,íäøáà éðåãà é÷åìà êéìò
ìëì äëæ ïëì ,åéðåãà ïáì äéåàøä äøòðä úà

נערה אני מכיר הנה  לי, ואמר היהודי נענה בגופי, שמצאו  המום ואת חיי מסכת כל  את בפניו גיליתי המר,

הוה . וכן ביניכם  תשתדכו  אולי לשלך, הדומה  מום יש  לה גם  אשר

הוא  אלא זה, מום עם  נולדה  לא היא גם כי הכלה לי סיפרה  הייחוד לחדר משנכנסתי החופה  לאחר

חוסר  מפני השידוך ונתבטל  גדול, עילוי עם שנים  כמה לפני שנתארסה  אחר  לאחרונה , זה אצלה  נתגלה

בקבלת  סבלה  וכל  הימים, משכבר ארוסתי היא שזו הבנתי מיד המום , אצלה נולד ויגון צער ומרוב ממון,

סובלת  שהיא לאחר האם רבי, לי נא אמור עתה  שנינו , שננשא הכל שיסכימו בכדי ורק אך היה  המום

היה כדאי ואמר, הגר"א סיים  ומאודי. נפשי לבי בכל שאכבדנה  החיוב מן זה  אין הזה  היום  עצם עד בגיני

ברוך  הקדוש  מנהיג כמה  עד בינה, לאנוש המלמד זה  מעשה לשמוע  בכדי הדרכים, נדודי כל את לסבול

לאדם לו אפשר ואי ועניניו , פרטיו בכל ונברא, נברא כל  על  הפרטית בהשגחה  בחשבון עולמו את הוא

שהמתחכם אלא לזה, זה נישאו ולבסוף  השידוך, את שעזבו אלו  כמו יתברך, הבורא גזירת נגד להתחכם 

לו . הראוי מקומו על  להעמידו כדי מום לקבל הוא מסוכן

לי, יש  אחת קושיא רבי, לו , ואמר זי"ע, איש ' ה 'חזון אל פעם  נכנס  זצ"ל  ראדזינער נתנאל  רבי הרה"ח 

סוףוהיא ים כקריעת חז"ל קשה דברי על  ברמזו  ,(.· ‰ËÂÒ) אמר סוף , ים כקריעת אדם  של  זיווגו  'קשה'

כי  דעתך, תנוח  אתה, אף  כן אם  הים , את קרע  הוא ברוך שהקדוש  היה דבר סוף הרי איש ', ה 'חזון לו

קושיתך... שתתיישב דבר סוף 

אומריג. היה  זי"ע  ישראל ' ה 'בית פוןהרה "ק ווייניגער עס געדויערט מינוט, ריכטיגע די ס'קומט 'ווען 

מינוט' Ú‚¯Ó)א ˙ÂÁÙ· ¯·„‰ ¯Ó‚� ÏÁÂÈÓ‰ Ú‚¯‰ ÚÈ‚‰·).
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'ä ãéá 'éåìú' åîöò ùéâøäù øçàî ,åììä íéñéðäãéãéãéãé.
êìä àì åéáà úéáî åúàöá éøä á÷òé éáâ ë"àùî
úà úç÷ì êìåä àåäù òãé éë ,åâååéæ úà 'ùôçì'

ìåãâì äìåãâä - íéøîåà ìëä åéä'ù éôë ,ìçø
'ïè÷ì äðè÷äå(.âë÷ á"á),åîò ç÷ì äáøä ïåîî óàå ,

êëå êëù øãñå 'ïåáùç' íò åìöà äéä ìëäù àöîð

נתינהיד. העשיר לו  יתן לבו , נדבת לבקש  גדול  עשיר אל  עני יגש כאשר עולם  של בדרכו נתבונן הבה

ולכאורה, דאלער. אלפי מחמשת ליותר הסכום יגיע לא מאד הגונה  הנתינה תהיה אם  ואף יפה , בעין

את לעני יעניק  לא ומדוע לרוב, זהב דינרי רבבות וריבי אלפים אלפי לו  יש  זה עשיר מחסורוכלהלא

ילך  כן אלי בא שהוא כמו כי מחשב זה  עשיר כי והביאור הפתחים, על  לחזר יצטרך לא ותו אחת בפעם 

מקום היער במעבה  והעשיר יהודי אותו  יזדמנו  אם אבל ישועתו, תבוא כולם  ומתוך העיר, עשירי כל אצל 

נפשות לספק נכנס  הוא הרי לא ואם אדיר סכום  מהעני מזוין לסטים ידרוש ושם איש , �Â˘Ù˙)שאין È‡„ÂÂ)

כי  והטעם , הסכום. כל  את לו  יעניק  מיד שמים יראת מעט  העשיר של  בלבו  יש  אך שאם פשיטא הרי

האדם בין הדברים  פני הם וכך – ביער כאן הלה  ימות המעות את עכשיו יתן לא שאם יודע הנו  כאן

ממונו , את להרבות שבעולם  השתדלות כל  האדם עושה  אם קונו . כלוגם לבין על כתוספת מתפלל

עסקיך. לך שיעלו  מהרווחים לך תקח והשאר ממני, פרנסה  מעט לך הא הקב"ה  לו אומר ההשתדלויות,

בוטח ואיני לייחל, ולמי לקוות מי אל  לי אין אהובי, אבי לבוראו, ואומר המדרש לבית האדם  בא באם אך

הרי  בצדקה. תכלכל ביתי נפשות את ואף  למים צמא ולא ללחם  רעב לא תותירני לא שאתה בך אלא

גדולה . בהרחבה  ופרנסה ממון לו משפיע שהקב"ה

כי  ללבוש ', ובגד לאכול 'לחם לעשיר מנין ידעתי לא לומר, נוהג זי"ע מבריסק הגרי"ז  היה  זה  בעניין

שהוא מרגיש הנו  עניו מחמת הרי העני ה'בשלמא ביד מי תלוי על  לו שאין בהרגשה  ה ' אל  ומתפלל  ,

שהנו מרגיש איננו  וכלל  בעשרו, המתהלל העשיר אבל  ויענהו . קל וישמע שבשמים  אביו על  אלא להישען

כן  אם  הלב... הרגשת מתוך הבאה תפילה זו אין הפרנסה על  תפילה  שיח  ישפוך אם ואף ה ', ביד תלוי

הגרי"ז ואמר צורכו. כל לו יש תשובה מניין עליה שאין  עצומה קושיא .וזו

חז"ל אמרו כי ביאר, זי"ע מסוקולוב שהרה"ק  Ê)אלא, · ˙Â·‡)שאף נמצא מאתיים' רוצה מנה , לו  'יש 

שבעה, נפשו  אין לעולם מקום מכל רב, ממון לו  יש אם ואף ה ', ביד ותלוי 'חסר' תמיד מרגיש העשיר

תפילה . תפילתו  הויא ושפיר חסר' 'מרגיש הוא שגם  נמצא מעות, ועוד לעוד ירעב ותמיד

נישואי  זמן כשקרב שעתא ליה  שדחיק  ת"ו, ירושלים  עיה"ק  דשופריא קרתא מיקירי באחד מעשה

ממקומות  לאיזה  השבתות מערבי באחד נסע  לו בצר בכיסו, מצויה פרוטה  היתה לא ועדיין הכלה, ביתו 

שאראה עד ממקומי זז  אינני - מה עלי 'יעבור בשעתו, המעגל ' 'חוני כהחלטת החלטה מתוך הקדושים ,

מן  מתפילתו , פומיה פסיק  ולא התפילה, עמוד אל  ופניו  בתפילה עמד עשה, וכן עיני', במו  הישועה את

השבת  עומדת וכבר מתאחרת, שהשעה  העשיר רואה והנה בתפילתו , שראהו גדול עשיר יהודי עמד הצד

מה לו, ואמר העשיר, אליו ניגש  עמדו , על  זה  יהודי עומד ועדיין כולו, העולם על כנפיה  לפרוש קודש 

לו אמר כהוויתן, דברים היהודי לו  סיפר היום, ויתקדש  מעט עוד הלא חול , בבגדי ובוכה  כאן עומד לך

ושוב  השנה  לתקופת ויהי כלה . עד מהחל הנישואין הוצאות כל  את אשלם ואני ביתך, אל שוב העשיר,

לעשות... עליו אשר את היהודי ידע  כבר עתה  השניה, ביתו  נישואי לקראת – מצב באותו  היהודי עמד

בכל אלא התפילה, עמוד אל  ורק אך עמידתו  היתה לא כבר כעת, אך קדוש, מקום אותו אל ונסע  קם

הקודמין, מהנישואין המושיע ' 'מלאך אותו  אחר לתור לאחוריו  ראשו  סובב דקות לומר כמה למותר

הנ "ל... לעשיר הוא ומצפה עומד עלשעדיין אלא להישען מי על לו ש 'אין הרגשה  מתוך המתפלל כי

דליבאי. משאלין כל בתפילתו יפעול שבשמים' אביו
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ìäðúî íìåòä ïéà' ,ìåëéáë åì øîà - úåéäì êéøö
íéàåøáä úåðåáùç éôì àìå ,''ä éô ìò àìàåèåèåèåè,

úåøåîäîå úåìåùëî äáøä êë ìë øåáòì êøöåäå
ïäå äìåãâì ïä àùéðù äéä øáã óåñå ,åëøãá

.ìçøì äîã÷ äàìù àìà ãåò àìå ,äðè÷ì

המקום לחסדי  נצרכים  הכל  – אדוני  עם  חסד  ועשה 
ולתפילה

ïúùøôá(áé ãë)íäøáà éðåãà é÷åìà 'ä øîàéå
íò ãñç äùòå íåéä éðôì àð äø÷ä

ùøãîáå .íäøáà éðåãà(á ñ ø"øá)íùá éâç éáø'
,ãñçì ïéëéøö ìëä ,øîà ÷çöé 'øíäøáà åìéôà

ãñçì êøöð åìéáùá íìåòá ìâìâúî ãñçäù,
äøåàëìå .'íäøáà éðåãà íò ãñç äùòå øîàðù

ãáò ïë øîàé êàéä øåàéá êéøöY åáø ìò ïîàð
éàãë åáøù øáñ àì àåä éëå .íäøáà ìò øæòéìà

ù÷éá òåãîå ,ïéãá...ãñç äùòå÷"äøä øàáîå
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä(æ úåà ïðçúàå ÷éãö éúôù)éë

'áåè éáø' äéä ä"ò åðéáà íäøáàáèéä ñéðëäå ,
ù"áúé åàøåá ìöà íåìë íãàì ïéàù åéãéîìú áìá

.ì"ëò ,'ãñç'á ÷ø

,ïúùøôá÷åñôá(äî ,ãë)øáãì äìëà íøè éðà'
ìàéáìéùåãéç'ä ÷"äøäî àúéà '

äìéôúä éë äøåú åðì äúìéâ ïàëã ò"éæ 'í"éøä
é÷îòî úåéäì äëéøöáìäùåã÷ä øäåæáå .ùãç øäåæ)

,éðá ,íéîëçì äð÷ä ïá äéðåçð éáø øîà ):æö úåøáåø÷ ïéà

íãàä ìù åáìë íå÷îä éðôìøúåé äéî÷ àçéðå ,
áéúëå ,úåìåòå úåðáø÷ ìëî(åë âò íéìäú)éááì øåö'

àåä êåøá ùåã÷äù åðééäå ,'íìåòì íé÷åìà é÷ìçå
.'éááì' éãé ìò 'éøåöå é÷ìç' àø÷ð

ìéùîîåäø÷é 'ïç ïáà' åì äãáàðù íãàì øáãä
ìëá äéøçà ùôçì äéìòá ãîò ,ãàî
ùôçú òåãî ,åì åøîàå åéìà åàáù ãò ,íå÷î
úìâìâúî ïáàä éøä ,êúãáà ÷çøîî àéáäì
øçà ùôçðå øåúðù íå÷îá ,åðà ïë åîëå ,êéúåìâøîì
óøöð ,ïåöøì åðéúìéôú úìá÷ì úåðåù úåìåâñ

àöîðä 'åðáì' úà åðúìéôúìåðîòíéãîåò åðéöîðå ,
éðôì áåø÷ ïéà' ùåã÷ä øäåæä øîàîë ,íéðôìå éðôì
åðéúòååù òîùé àìéîîå ,'íãà ìù åáìë íå÷îä

åðéúåìéôú åìá÷úéåæèæèæèæè.

לאחר טו . החזיק זי"ע מזלאטשוב מיכל יחיאל  רבי הרבי הרה "ק של  בנו  זי"ע מזוועהיל משה  רבי הרה "ק

קונים נכנסו שלא וכמעט  והלאה , ממנו  היתה הפרנסה  אך זוועהיל  בעירו  קטנה  חנות אביו  פטירת

ואמר  הקדוש  אביו של משמשו שהיה מי אצלו נכנס הימים  מן ביום  הטף . לפי לחם לו היה ולא לחנותו

ל 'זלאטשוב', אחרי תבוא אולי צרכו, די ומחיה  מזון לו שאין צדיק בן צדיק  לראות הוא גדול צער לו,

המחיה על  ויהיה ופדיונות פתקאות עם  יכנסו ובוודאי זי"ע , המגיד אביך את שזוכרים רבים ישנם ושם 

המשמש והוציא אכסניא לבית פנה  שם  לעיר, המשמש  עם נסע משה רבי הרה "ק ואכן, הכלכלה. ועל 

האכסניא  בעל ואף אליו , איש  נכנס ולא עונה כל  היה  לא לקול אך בעיר. שוהה  הצדיק  של  שבנו  קול 

מן  צא ממך במטותא לו, ואמר המשמש אל משה  רבי הרה "ק פנה ימים כמה  לאחר כלל. אליו  נכנס לא

הק ' מאבי קיבלתי כך היטיב. באר לו  הסביר משה ורבי הוראתו על  המשמש תמה  לביתך. וחזור העיר

שפע זי"ע  כל כי לקויה, שאמונתו סימן זה הרי בה מצליח ואינו כלשהי פעולה פועל  שאדם אימת  שכל

שבקרבו  הטהורה האמונה ידי על  אלא בא אינו לאדם לו היטב,הבא בהם  ועיינתי במעשי ופשפשתי .

אבי  ופעל  חי שכאן סברא מתוך אלא ית', ברצונו שהכל הטהורה  באמונה  הנה  באנו שלא לראות ונוכחתי

בעדנו . המעכבת והיא האמונה מדרכי אינה זו ו 'לומדות' רבות, מעות לי יתנו הטוב זכרונו ומחמת הקדוש

החולנית, בתו אודות בפניו  והזכיר האכסניא בעל אליו נכנס היום באותו  ועוד העיר, פני את יצא המשמש 

גדול . ברכוש משם  ויצא העיר, בני המון שאר אף באו  לאחריו 

לור טז. יוסף  אהרן רבי הגה "צ זצ"ל כתב Ò‰)יא ˙Â‡ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ‰„Â·Ú‰ È„ÂÒÈ ,ÌÈ�Ù ˙„Â·Ú)והעצים האש  הנה 'ויאמר
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áúëò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøäú÷ãö)

(â"éø úåà ÷éãöäù÷áîå 'øñç' àåäù éî

ùåã÷äù øùôà éà 'åøåñçî íéìùéù' ú"éùäî

åäðòé àì àåä êåøááåúëù åîëå ,(èé ãì íéìäú)

ïëå ,'òéùåé çåø éàëã úàå áì éøáùðì 'ä áåø÷'

øäåæá åøîà(.äö÷ â"ç)ìë úà úììåë éðòã äìéôúã
àìá øáãîù åìéôàå ,íéòé÷ø úò÷åáå úåìéôúä

úòãæéæéæéæé([.àî íéøãð) úòãá àìà 'éðò' ïéà éë)êôåùå
úåøéáù êåúîù ÷ø ,øãñáå ïåúîá àìù åéúåìéôú
àìùå íéøãåñî éúìá íéøáãå 'äì åùôð êôåù åáéì

לעולה השה Ê)ואיה ,·Î).התלהבות היינו - אש  ית'. לעבודתו וההכנה  העצות היינו  - עצים רמז . דרך על 

להשי"ת... כקרבן עצמותו  שימסור הפנימית' ה'נקודה  איה  – לעולה השה  ואיה 

לשינת  יצועו על  בעלותו לילה בכל ומפורד, מפוזר בטבעו שהיה אחד לאדם  משל  המושלים, אמרו

בעת  ביותר לו  מפריע  הדבר והיה ובוהו . בתוהו טובע  שהיה עד ולכאן לכאן בגדיו את מפזר היה  הלילה

מאחר  והיה  בגדיו, את מוצא היה לא פעמים מאה  הבית את מסובב היה  שלא עוד כל  כי משנתו, קומו

וקולמוס דף  לידו  יקח לילה שבכל טובה עצה  הלה ייעצו ידידו , בפני לבו  שפך פעם לעבודתו. בבואו

השולחן, על  הנחתי כתונתי את כתב הראשון בלילה עשה , וכך ודבר, דבר כל  הניח  היכן בפרטות ויכתוב

ושכב  במיטתי' הנחתי ראשי 'את מכתבו את וסיים  בגדיו, כל את כתב וכך הספסל , על  הפוזמקאות את

הסתובב  עדיין אך בגדיו, כל  את מצא דקות כמה בתוך ואכן בידו הפיתקא את לקח יום  של  בבקרו  לישון.

נפולות, במיטה בפנים  ראשו את מצא ולא במיטה' הנחתי ראשי 'ואת ב'פיתקא' כתוב ראה זהכי משל .

עיקר  את הראש' 'את מקום מכל ועניינים הכנות מיני בכל  הם שמרבים  שאף  הבריות, של  לדרכם מוכיח

מפסידים . הם הרי הפנימית הנקודה 

תשעה אם  כי עמו  היו  לא אך להתפלל, סאלי' ה 'בבא זי"ע  אבוחצירה ישראל רבי הרה "ק עמד פעם 

עמי  כאן נמצא הילד בני הנה  ואמר, המתפללים אחד נענה  למניין. עשירי לו  להשיג הצליחו  ולא יהודים 

המנהג פי ÂÓÈÂÒÓ˙)ועל ˙ÂÏÈ‰˜·) והאב העניין את אישר הרה"ק  מתפללים . למי יודע הוא אם  לצרפו נוכל 

לו, ואמר בנו אל העמוד...ניגש  לפני שמתפללים יודע הנך חסריםהאם כעת הנה ואמר, הרה "ק נענה 

מתפללים . מי לפני יודע אינו  האב שגם  לכל נתגלה  כי שמונה, אלא לנו  ואין למניין שניים  כבר לנו 

דגושה בפ"ה  ïה ' כל  תפילת 'שומע  - הנוסח  על  אמרו, �˜Â„‰)כבר ÌÚ)על לרמז הארץ, פינטעלע דאס

(·Ï‰ ˙„Â˜�). ותפילה תפילה לכל  הנצרכת

בפ"ה פה' כל  תפילת שומע אתה 'כי – זי"ע  מפרימישלאן מאיר רבי מהרה "ק מאמר שיש  אמת הן

'פע ' כמו  הנשמעת ÒÂ‡ÈÓÂ)רפויה , ÏÂÊÏÊ ÔÂ˘ÏÓ)המתפלל על או עליה  לומר שאפשר התפילה שאף ללמדנו , ,

'דבר כי לדעת לנו  יש אך ה ', ישמע  אותה גם  עםבעתו 'פע ' להתחזק יש אכן התפילה  לאחר - טוב' מה 

מלחשוב  חלילה אך התפילה , נראית שכך על בקרבו נשבר להיות שלא מפרימישלאן, הרה"ק  של  מאמרו 

התפילה . אל גשתו  קודם  עוד כך כשמתבונן יתפלל  תפילה איזו  יודע מי כי התפילה, קודם כך

הייתהיז. קראקא בעיר זי"ע . מרודניק צבי רבי הרה "ק מאביו ששמע זי"ע  חיים' ה'שפע  הרה "ק סיפר

נטמנו שבו בעירה , הישן החיים ' ב'בית ימיה מלאות לאחר שיקברוה  בלבה  רצון שנכנס אחת אשה

כי  'חלום' בגדר זה רצון היה באמת ארץ. ומצוקי עליון קדושי רבים ועוד הב"ח, הרמ "א, עמוקות, המגלה

החדש החיים  בבית ורק אך נקברו  וגדולים רבנים ואף החיים, בית באותו מלקבור פסקו  בשנים מאות כבר

ג"פדקראקא, להתפלל  - הכנסת לבית ומערבת משכמת והייתה נואש, אמרה לא אשה  שאותה  אלא

וימלא הבורא שיחוס  Â)ביום , ‰�ÂÚ‚È˘) פוגשת שהיתה  עת בכל  דייקא. הישן החיים  בבית להיקבר רצונה

להיטמן  שתזכה  ובתפילה בברכה אותה  ויברכו  עליה  שיחוסו מהם מבקשת הייתה  רבן בית של תינוקות

זאלסט דו  מומע, טאג גוטן 'א לה לומר יודעים קראקא העיר ילדי כל  היו שכבר עד הישן. החיים בבית
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éúòîùù åîëå ...,úòãáøñçù ìàøùéî ãçà ìëã
øîàðù êøãë äâìôäá íâ ù÷áîå øáã äæéàì

'åäàìîàå êéô áçøä'êéô áçøä Y .ð úåëøáá é"ùøéôå)

(êúååàú ìë ìåàùìïååéëî ÷ø ,éàãååá ìòåô äéä
,úìá÷úî åúìéôú ïéà ïë ìò åáöîá äöåøî àåäù
åîöò áåùçìå úåöøúäì àìù úòã äæì êéøöå

'øñç' åðéàù÷ø 'èòåîá ÷ôúñî' úåéäì àìå ,
úëñîá àøîâä éøáãî úàæ çéëåîå ,äîéìù äòåùéá

äøåîú(à ,æè)÷åñôä ìò(é ,ã à íéîéä éøáã)àø÷éå'
éðëøáú êøá íà ,øîàì ìàøùé é÷åìàì õáòé
äòøî úéùòå éîéò êãé äúéäå ,éìåáâ úà úéáøäå
àúéàå ,'ìàù øùà úà íé÷åìà àáéå ,éáöò éúìáì
éðëøáú êøá íà ä"á÷äì õáòé øîà - àøîâá íù
ìåàùì éñéñðá êìåä éðà éøä åàì íàå ,áåè éøä 'åâå

(é"ùø - éðåáöòá úî éðà éøä)ììôúä 'õáòé'ù åðééäå .
ïéà íàù åùôðá ùéâøäå 'øñç ùéâøä'ù ïôåàá
- åééçî åúåî áåè äîéìù äòåùéá åòéùåî ú"éùä

ãéî'ìàù øùà úà íé÷åìà àáéå'åôéñåä 'ãéî' úáéú)

(àø÷ä ïåùì ìò øúé àøîâá'÷éãöä ú÷ãö'á íù êéøàîå ,
éàãåå äæáù ïéãä úøåùî íéðôì íéîçø úù÷á ïéðòá

åàø÷ íåéá 'ä åäðòéçéçéçéçé

áúë'äðåé åðéáø'ä(ø"äãî :â úåëøá)åøîàù äî
(:å úåëøá)òéñôé ìà úñðëä úéáî àöåéä

ïî àöåéù éîë äàøðù éðôî íòèä' ,äñâ äòéñô
àåä úñðëä úéáù ,êôä àåäå ,äçåðîä ìà çøåèä
åúáéùéá çåîùì åì ùéå äçåðîä àåä äìéôúä úéá
íé÷ååùá ìòåô åðéà åéëøö ìëù åðééäå ,'äá
íå÷îá à÷ååã àìà úñðëä úéáì õåçî úåáåçøáå

.äìéôúä

והטובות חסד  הגומל  מעלת  – טובים חסדים  הגומל
בעבורם שיזכה 

åøåãéñáúáù ìù(àé äìò ã óðò ïåùàøä ùøåù)

åðîà ä÷áøì åùòð íéñéð äáøäù ,áúë
åãîìù åîëå ,àîìòá àæéîøá àìà äøåúá åøëæð àìå

ì"æç(ä ñ ø"øá)øîàðù äîî(æé ãë)ãáòä õøéå'
åùøã ãåò ,äúàø÷ì íéîä åìòù äàøù ,'äúàø÷ì

ùøãîá(æè íù)áåúëä ïåùìî(æñ ãë)÷çöé äàéáéå'
åøæç äøù ìäåàì äñðëðùëù ,'åîà äøù äìäàä
úáù áøòî ÷åìã øð ,íù åéäù íééåìâä íéñéðä ìë
ìò øåù÷ ïðòå äñéòá äéåöî äëøáå ,úáù áøòì
úçà äáéúá æîøá àìà àìà åøëæð àìå ,ìäåàä
úéð÷ãö äúåà ìù úåéîåøúä äéúåãéî åìéàå .ãáìá
úà óàå åúéà øùà íéùðàäå øæòéìà úà äú÷ùäù
ïëà éë øàáîå .äøéúé úåëéøàá åøëæð íéìîâä
úåáåèä úåãéîä éìòá úà øúåé çáùî ù"úé àøåáä

הקברות' בית אלטן אין ווערן ‰Ô˘È)באגראבן Á"‰È·· Í˙Â‡ Â¯·˜È˘ ,·ÂË ¯˜Â·)נכדיה צאצאיה, שמחות בעת אף  .

זו . משאלתה לקיום אותה שיברכו  והכלה מהחתן מבקשת היתה וניניה

פני  על  שנערם  עז שלג לרדת החל  ה 'הלוויה' בעת מעלה, של לישיבה נתבקשה  והאשה היום , ויהי

החיים בבית הטמינוה ברירה  ובלית החדש, הביה"ח  עד אותה לשאת במציאות שייך היה שלא עד העיר...

ואמר הרה"ק  נענה אצלי'הישן... חידוש היה זה ומכאן 'דבר כזה... 'שגעון' על אפילו תפילה  שתפעל

תפילה . של  כוחה  נלמד

'רופא'יח. רק  היה שלהם אחת, עיירה  בני הכיר עצמו  שהוא זי"ע מזוועהיל משה  גדליה רבי הרה"ק  סיפר

הרפואה, בסממני הן הרופא בבדיקת הן השערים  את מפקיעים הב' אלו והיו  אחד, ו 'רוקח' אחד

מי  כל אלא אליהם , העיר בני יפנו  לא והלאה  שמהיום ה'פסק ' ויצא דחופה', ל 'אסיפה העיר בני התאספו

לעשות, יפליא בשר' כל וה 'רופא ונרפא', ה ' 'רפאינו  ובבקשת בתחינה  אלוקיו ה' אל יזעק  בביתו, חולי לו  שיש

זולתי  שעברה , השנה בכל  העיר מבני אחד אפילו מת שלא ומצאו  בדקו שנה כעבור ולהחיותו. לרפאותו

מחלה . ומכל  פגע מכל ינצל עולם , בבורא פשוטה  ואמונה  הלב עמקי מתוך המתפלל כי והרוקח. הרופא
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úåúåà íéùåòä íúåàî íéáåè íéãñç íéìîåâä
íéúôåîåèéèéèéèé.

ïéðòá'ï"øä úåùøã'á áúë äæ(éùéîçä ùåøã)

á÷òé úà äåéö ÷çöéù åðéöîã(à çë)àì'
á÷òé úà ÷çöé çìùéå ...ïòðë úåðáî äùà ç÷ú
,'éîøàä ìàåúá ïá ïáì ìà íøà äðãô êìéå
øàù ìò æ"ò ãáåò àåäù ïáì óéãò äîá äøåàëìå
íéøáåò íðéà 'úåòã'ù àìà .ïòðë òøæî úåöøàä ééåâ
ùéà ìë éãéá äðåúð 'äøéçá'äå Y ïáì áàî äùåøéá
ë"àùî .'äá ïéîàäìå æ"ò éìåìéâ úà áåæòì ùéàå

úåáåè úåãéîøàù úîâåã äùåøéá íéøáåòíéòáè

óà åúçôùî úà óéãòä ïëìå ,ïáì áàî íéøáåòù
,æ"ò éãáåò'íéáåè'á ÷áãé àåäù äöø éëíäá ùéù

úåáåè úåðåëúå úåãéîëëëë.

áúë'äðåé åðéáø'(â"é úåà 'â øòù äáåùú éøòù)áééç
ãå÷ùìå åîòì áåè úùéøãá çåøèì íãà
,øéùò íà ìã íà åøéáç úð÷ú ìò åùôð ìîòá
ïî íéùøãðä íéø÷éòä ïîå úåøåîçä ïî úàæå

íãàä.

ìëúãéî éôë ãîåòå éåìú íãàì àáä òôùä
êåðéçä øôñá áúëù åîë ,åúåáéãð(ôú äååöî)

,äååöîä éùøùî'úãéî åðááìá òåá÷ìå ÷æçì
...úåìéëä úãî ä÷çøää úéìëú ÷éçøäìå úåáéãðä
èòî åìéôà úòãì âéùîå äøåúä éëøã ïéáî ìëå
ìà åðåîîî øæôîä éë øåøéáá òãé ,äëøò ïéçî

íéëéøöäïåîî ãåò åì óñåðêùåçå ,(êñåç)øùåéî
åéùòî éôì íãàä úà ïéãé 'ä éë ,øåñçîì êà

äéìà åáø÷úä éôë åúëøáî åä÷éðòéå(äëøáä ìà),
úåìéëä úãéî äðäå(úåðöî÷ä)ìæøá ìù äöéçî àéä

אברהםיט . עבד אליעזר שהבחין לאחר שאף  שמצאנו  מה על זי"ע  חיים ' ה'שפע  הרה"ק  אמר מכך יתירה

בשבע לעקוב המשיך אלא הגדול  המופת את בראותו  די אמר לא עדיין רבקה, לקראת העולים  במים

יהיה ועדיין מופת בעל  אדם  להיות שיכול  ומכאן, היא. חסד בעלת והאם  רבקה של מידותיה אחר עיניים

במידותיו ... מושחת הוא

'רבי כ. לגילוי ממתין אליהו  ואילו אליהו ' ל 'גילוי ממתינים רבים  הנה זי"ע מרוז 'ין הרה "ק אמר פעם

ליבער  ר' שמע פעם  מעשה, הוה וכך זי"ע  מבארדיטשוב הגדול ליבער רבי הרה"ק  היינו  – ליבער'

במה באה, היא אנה  ועתה  עליה, מתה  התפרנסה שממנה היחידה  ה 'פרה ' כי בבכי, הממררת אחת אשה

והנה חדשה , פרה  מכספו  וקנה  השוקה, ליבער ר' רץ  מיד אותם... ותלביש  תכסה ובמה עולליה, את תזין

רבי  אך עמו , לדבר ברצונו  לטוב זכור הנביא אליהו אליו פנה  בידו , והפרה  עיר של ברחובה  מהלך בעודו 

עד  לי המתינו  מינייכו במטותא לאשה , הפרה בנשיאת מאד עסוק הנני העת בזו  ואמר אליו  נענה ליבער

עליו, המתין הנביא אליהו ואכן, המסכנה ... האשה אל ואביאנה  – מצוותי אמרו שאגמור שעה אותה ועל 

ליבער'... רבי 'גילוי היה הנביא הבריותשלאליהו עם  המתחסד של מעלתו  נא התבונן עתה  –ˆ"‰‚‰ ÈÙÓ)

(Ï"˜ÂˆÊ ıÈ·Â�È·¯ ‡"¯.

'אמנים ' ששני אומר, שהיה משמו, אחת אמרה אף נזכיר הגדול ליבר רבי ההילולא בעל את הזכרנו  אם 

'המחזיר  ברכת שאחר אמן הם. ואלו הראויה , בכוונה אותם עונה אם  ושנים  ימים לאריכות מסוגלים 

ועל ישראל עמו  כל  ועל עלינו שלום סוכת 'הפורס  ברכת שלאחר ו 'אמן' הש"ץ . בחזרת לציון' שכינתו 

מקום מכל  ימים, לאריכות סגולה בה  שיש  חז"ל  אמרו  אמן עניית כל  שעל ואף שבתות. בלילי ירושלים'

בכוונה . לאומרם דבר לאותו ביותר מסוגלים  אלו אמנים 

גמילות בעניין יאה עלאמרה זי"ע  מזוועהיל משה  גדליה  רבי מהרה "ק איתא לזולת והנתינה חסדים

כי  אורחים ', והכנסת וערבית שחרית המדרש  בית 'השכמת שהסמיכו דברים, דאלו במשנה חז "ל מאמר

מאד  מוקדם  המדרש לבית משכים  הוא הרי ולכך לזולתו , לנתינה  כולו  כל מסור הוא הרי האמיתי היהודי

בנאמנות. האורחים את לשרת מכן לאחר שיוכל  בכדי
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äëøáä ïéáå åðéáúåáéãðäåéîå ,íðåîîá ïåîî éìòáì)

ä íéé÷é ïåîî ìòá åðéàùúåáéãð(ãñç úåìéîâ øàùáå åéàåä
äá âäðúîä àöîð ,äëøáä é÷ìçî ÷ìçúåáéãðá)

(áìääëåúá àåäù(äëøáä êåúá).

ãåòêåðéçä áúë(åñ äåöî)äáøä úåøäæàäå .ì"æå
åøîàù ,äéìò äëøáì íðåøëæ åðåøéäæäù

(à ,çñ úåáåúë)çìàðå áòúðå ñàîðå ÷çåøî íãàäù
äãåáò ñåàéîë åñåàéî úåéäì áåø÷ù ãò õ÷åùîå

åæ äååöîî åãé êùåîå åì ùé íà ,äøæúàååìä ìù)

(êøöðì åðåîî.êøáúîå íçåøîå áäàðå ãîçð äîëå
äá ÷éæçîä úåëøá äîëáàëàëàëàëáúë ãåò .(çòú äåöî)

ïëä ìáà ,äìáðäå úåìéëä úãéî êéìò èéìùú ìà'
ìàå .äìîçäå úåáéãðä úãéîá íéðô ìë ìò êááì
ììâá éë ,êðåîî ïåøñç øáãá êì äéäéù áåùçú

,'ä êëøáé àåää øáãäïè÷ òâø åúëøá êì áåèå
óñëå áäæ ìù úåøöåà äîëî.ì"ëò .

ãåòåáúëãë ,òâô ìëî ìöðéé ä÷ãöä é"òù ,äëæé
'äðåé åðéáø'ä(àé úåà ã øòù äáåùú éøòù)éî

,äáåùú äùòå ïéã úéá úåúéîå úåúéøë ìò øáòù
äøôëì úåëæì éãëá íéøåñéì àåä êøöð ïééãò

àîåéá åøîàãë(.åô)ïî åîöò ìéöäì äöåø íàå ,
,íéøåñéäïî úåðéâîä úååöî úåùòì åáì ïéëé

ä÷ãöä úååöî åîë íéøåñééäíâ úìöî àéä éë ,
øîàðù ,úååîä ïî(á ,é éìùî),'úååîî ìéöú ä÷ãöå'

ìò áåè øáãé ä÷ãö úåùòì ïåîî åì ïéàù éîå

åîò áéèéäì íéøçà ù÷áì äôì åì äéäéå ,éðòä,
ì"æø åøîàå(à ,è àøúá àáá)ïî øúåé äùòîä ìåãâ'

'äùåòäáëáëáëáë.

á"åéëò"éæ ïé'æåøî ÷"äøäì åðéöî(ïéùéã÷ ïéøéò)

÷åñôá(äñ-ãñ ãë)äéðéò úà ä÷áø àùúå'
ìà øîàúå .ìîâä ìòî ìåôéúå ÷çöé úà àøúå

הכללכא . על ללמד אלא יצא עצמו על  ללמד לא אך לעני, הלוואה  מצות בענין נאמרו  דבריו כי ואם

לחבירו . אדם  שבין מצוות כל  על  יצא, כולו 

עובדות כב. כמה זה  בענין להזכיר עלינו שומה  לרעהו, איש בין והחסד הנדיבות מידת אודות דברינו מידי

זי"ע  מזוועהיל משה גדליה רבי ÔÂ˘Á)מהרה"ק  „Î ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ)זוועהיל בעיר רבנותו  בעת שהיה מעשה ,

‰¯˘Ú‰)המעטירה, ‰ÈÒÂ¯ ˙ÂÎÏÓ ÈÎÎÂ˙· ‰�Î˘˘)על אצלו  לברר ערלים שני הממשל מטעם אליו  נשלחו פעם  ,

להם, יזיק שבדבוריו  שידע  מכיוון להם  לענות הרגד"מ  סירב כ'מרגלים ', שנחשדו שלומו , מאנשי שניים

כסא  על  הושיבוהו  ומרים, קשים  בעינויים עינוהו  יעשו, בעיניהם  ישר אשר שכל  אלו , ארורים  רשעים 

העלעקטר"י זרם ידי על  אדם' בני בו 'לענות או(Ï"Ó˘Á)מיוחד הגוף  במיתת – ישובון, לא באיה  וכל  שבו ,

הרשעים העמידוהו  אז  או דעתו, וצלילות גופו בשלימות ונשאר זע , ולא נע  לא הרגד"מ  אך הדעת, בטירוף 

הגזירה, רוע  את 'להמתיק ' הרשעים הסכימו  למיניהם  שתדלנויות אחר מוות, דין גזר עליו ונפסק למשפטם,

היהודים . לשני להזיק שלא פיו ' 'שמירת עבור זאת וכל  שנים , שמונה למשך ל'סיביר' לשלחו 

- גיהינום משערי לשחררו ויבואו היה , השבת' 'יום היום  אותו  לאורה, מאפילה לצאת עתו משהגיעה 

שטר  על  בפניו  לחתום עליו מצווה שהיה השופט , בפני האסיר את מביאים  היו  מה 'שחרור' כחלק  סיביר,

לו אמר השבת, יום  בעצם לחתום אופן בשום  אבה  לא הרגד"מ אך הזאת, בפעם גם היה  כן השחרור,

משם, להוציאו אחר זמן לו קובעים  שאין דבר של  ופירושו – כאן נשאר אתה עתה לעת כן, אם השופט ,

מפי  נצטווה  הוא וגם יומא, בהאי מסיביר לשלחו  שרצו יהודי עוד ישב הרגד"מ  של לצידו  יודע ... ומי

אנכי  אף  ואמר, נענה  מלחתום , נמנע  שהרבי האיך היהודי בראות אך שחרור, שטר על  לחתום השופט 

'מה השופט ולפליאת השני, עבור לחתום מהשופט ביקש היהודי דברי את הרגד"מ  כשמוע  אחתום, לא

עוד  שם להשאר – ביוקר כך על  שישלם  שידע אף  אופן, בשום לחתום אבה לא שלעצמו מינה' נפקא

כן  על  כולה' התורה  כל  דוחה נפש 'פיקוח  הרגד"מ, ענהו  לחתום, מיד קפץ  לרעהו  ואילו  בשנים, רבות



שרה חיי - הפרשה  çéבאר

ùéàä éî ãáòääæìäåðúàø÷ì äãùá êìåää
øåàéá êéøö 'äæìä' ïåùìäå .'éðåãà àåä ãáòä øîàéå
áéùäù åäî ãåòå ,'äæä' ùéàä éî øîåì åì äéä
÷çöé àìå íäøáà àåä åðåãà éøäå 'éðåãà àåä'
úãéî ãåîò àåä ÷çöé éë ,àìà ,åéðôì ãîåòä
äìäáð åúåà äúàø ä÷áøùë ïë ìò ,ïéãäå äøåáâä
ãàî ìåãâ ùéà ùé éàãååù äðéáäù àìà ,ãàî
ùéàä éî' äìàù ïëì ,åìà íéðéã ÷éúîäì åçåëáù
øæòéìà ïòéå .åìà íéðéã ÷éúîéù ùéàä éîY 'äæìä

éðåãà àåäàåäù ,åðéáà íäøáà åðåãà ìò äðååëä -

ìëåé ,åäòø íò ùéà ãñç úåìéîâáå ,'ãñçä úãéî'
úåìéîâ éë .ä÷éúîäì ïéãä úãéî éðôá ãåîòì
éðéî ìë éðôáå ïéãä úãéî éðôá úãîåò íéãñç
úòðåîå ñéøúë íìåòì àåáì úåùçøúîä úåéåðòøåô

.íéé÷úäì íäî

éäéöøíéîçø àìîéù íéîùáù åðéáà éðôìî ïå
àôåâ úåéøáá ,äîéìù äòåùéá åðìàâì åðéìò
äôåçìå äøåúì àîéé÷å äéç àòøæ ,àéìòî àøåäðå

.íéáøá ìåãâä åîù ùã÷úéå è"ùòîìå

את  השופט  משראה נפש , פיקוח  בגדר זה אין לעצמי אך עבורו, לחתום היא רבה מצווה  ואף לי מותר

ידם . חתימת בלא אף שניהם את לשחרר והסכים  עמד אחר, יהודי עבור נפשו  מסירות

'קוויטלעך' קיבל  לא זי"ע שלמה 'קע  רבי הרה"ק  אביו  כסא על שבתו  בתחילת כי נא, אספרה עוד

(ÌÈÓ˘ ÈÓÁ¯ ˙˘˜·Ï '˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰' Ì‰· ÌÈ·Â˙Î‰ ˙Â‡˜˙Ù)הראויה במדרגה והיה  עולם', יסוד 'צדיק  היה  אבי באמרו , ,

הרגד"מ נענה שבת, ליל תפילת אחר השבתות באחת פתקאות, אקבל  כי אני' 'מה  אך פתקאות, לקבל 

ומחצה  שבע בשעה  כאן יתפללו למחר מדרשו, בית מתפללי ˘�ÂÓ‰)אל ‰Ú˘· Y ÚÂ·˜‰ ÔÓÊ‰ ÌÂ˜Ó·) מאן ויקם ,

באת  כי לך ומה  בשמונה כאן התפללו  מעולם  התפילה , זמן את לשנות לאיש ' שמך 'מי עליו , ויזעק  דהו

את  אני מבטל  דבריך, צודקים אכן בענווה , ונענה  דבריו  לכל הקשיב הרגד"מ  המקום, סדרי את לבלבל 

הגה"ח למשמשו רגד"מ  קרא השבת, שלאחר ראשון יום של  בבקרו מכונו , על התפילה  זמן וישאר דעתי

עולם, יסוד צדיק בהיותו קוויטלעך קרא אבי והסביר, 'קוויטעל', לי הגש  לו ואמר זי"ע ראטה  אליהו ר'

איננ  לכן אני עולם , יסוד כצדיק  כמוהו  מידותיו על והמעביר מידותי', על  'מעביר הנני אבל  זו במדריגה י

דרחמי. פתקאות לקרוא בידי יש 

דוי ערש  על שכבו בעת החולים ' ל 'בית הרגד"מ שכשנסע  ראטה , אליהו ר' הגה"ח  �Ï˙Ò˜סיפר Ê‡ ÔÎ‡Â)

(ÔÂÈÏÚ‰ ÌÏÂÚÏ' רבות מעלות נמנו שבתהלים ט "ו במזמור ואמר, נענה  באהליך, יגור ופועלמי תמים הולך ...

מכלום, מתפחד אינני אני אף רום , לשמי בעלותו ה' באהלי ידור המעלות, אלו כל  שבידו מי כל וגו'', צדק 

מזה . גרוע  דבר אין כי ביהודי, פעם פגעתי חיי שנות בכל שמא - אני מפחד אחד מדבר ורק אך

אך  זו, גבוהה  במדרגה  איני אני יהודי, כל עבור חייו את למסור מוכן היה הק ' אבי הרגד"מ, אמר פעם 

רחוקים זו ממדריגה  שאף  אנן מישראל. אחד כל  למען 'אצבעותי' על לוותר אני מוכן כי אני, מעיד זאת

הדבר. עלינו כשקשה  אף ועידן, זמן בכל פנים , לו  להאיר – פנינו את וחד חד לכל  נמסור הפחות לכל  אנו ,
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