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אחר א . ויחקרו  יעיינו מאכל דבר איזה  לאכול  בבואם העולם  מדרך כי יצ"ו נ"י מעי"ת אחד רב לי סח 

ולהתבונן לעיין האדם  על  מזה  פחות לא המאכל , כשרות ומה המכשיר ה'רב' מי – כשבא ה'השגחה'

לבו  את  זהלאכול איש כך, לו שעשה  פלוני על  או  מצבו, על וזעם  כעס  מתוך עצמו  את לאכול  היינו , ,

קודם יעיין ונפשו, גופו  בבריאות לו עולה  והדבר וכיו "ב... וכו ' הפרנסה לו  הזיק ורעהו השידוך, לו  קלקל

ב  לו ...השגחה לכן וירווח האדם , לטובת מאתו  והכל  בעולם  הנעשה פרט על משגיח  שהקב"ה – פרטית

שאמרוב. וכמו כ'נוקם ', נחשב לו  מלהיטיב עצמו  שמנע למי להיטיב הנמנע שאף בחז "ל מצינו  הנה 

(.‚Î ‡ÓÂÈ) לו אמר נקימה , לשמעון]'איזוהי לו [ראובן אמר מגלך, לו[שמעון]השאילני אמר למחר לאו .

לראובן] ליה [שמעון אמר קרדומך, נקימה '.[ראובן]השאילני היא זו  השאלתני, שלא כדרך משאילך איני

זי"ע חיים' ה 'חפץ הגה "ק ‰˙Â¯‰)ומבאר ÏÚ Á"Á) מן הרי חברך, על להתלונן לך מה  – לו להורות רצו כי ,

ראובן, כאן מי ראובן, כאן מי ומבקש , המדרש לבית שנכנס  למי משל ישאילך, שהוא רצו  לא השמים

אלא  לו  אין ראובן... אינך מדוע מהם , באחד ולגעור לזעוק דעתו על יעלה  וכי ראובן... שם נמצא ולא

הוא  סימן הרי מכליו, להשאילו  אבה  שלא חברו  על יקצוף  מדוע  כיו"ב, במק "א. שלו 'ראובן' אחר לחזר

וז"ל . שם, ומסיים מכליו . אותך יהנה  שפלוני אבו  לא השמים מן במחשבתו כי תמיד זה יצייר אנוש אשרי

לא  אחרים, על קנאתו תעלה לא – ושלם בריא יהיה ולבו ובמסחרו, הפרטיים בחייו מאורעותיו בכל 

יטור. ולא .ינקום
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עולמו את  מנהיג שהקב"ה האמונה  – לבירה  מנהיג יש

ïúùøôá(â èé ,íéùåã÷)'åàøéú åéáàå åîà ùéà'
àøîâáå(.àì ïéùåãé÷)àì - àøåî åäæéà'

קדם,ג. בימי בירושלים  היה מעשה פלאות. ויראה דבר, למחרפיו  להשיב שלא השתיקה היא זה בכלל

חרמה ... עד חבירו  את רודף  מהם  אחד והיה גאליציא', ליוצאי ב'כולל  לומדים  שהיו  אברכים  בשני

צערו את לשפוך נכנס ה'נרדף ' היה  לו  בצר והצקות, 'חכמות' מיני בכל  אליו  מתנכל  היה מצוא עת בכל

חז"ל  דברי על בפניו וחוזר מנחמו הרבי היה  עת בכל זי"ע , מלעלוב בידערמאן דוד רבי הרה"ק  (‚ÔÈËÈבפני

(:ÂÏ עולבים ואינן משיבין'הנעלבין ואין חרפתן  הכתוב שומעין  עליהן ביסורין, ושמחין מאהבה  עושין ,

Ï‡)אומר ‰ ÌÈËÙÂ˘)רווחים לך הביאה השתיקה כי ותראה יום יבוא – בגבורתו ' השמש כצאת ואוהביו 

עד  רוחו , סערת את במעט  משקיטים  היו  אלו דברים  העת. בבוא לך וירווח נא שתוק ועצומים , גדולים 

והרבי  הרה"ק , אל  שוב ממהר ה 'נרדף' היה  אז ורדיפות, בזיונות בושות במנת סאתו  למלא ה'רודף' ששב

חלילה . וחוזר משיבין...' ואין חרפתן שומעין עולבים ואינן 'הנעלבין כבראשונה  לו  הזכיר

פעם שבכל אלא נכבדות, בו לדבר ה'שדכנים ' והתחילו לפרקו הגיע  הנרדף של  ובנו  הימים עברו

ה 'רודף ' של לזכותו  נזקף  זה  וכל השני, מהצד סירוב נשמע  צלחת', ב'שבירת גמר לידי הדברים שנתקרבו 

' שלשהיה  סבלנותו  פקעה  משפחתו ... ושל המדובר של 'חסרונותיו ' על לכל להודיע  ולילה  יומם  עובד'

עולבים ואינן 'הנעלבין חז"ל  אמרו – בשלו  הרבי אך נא'... 'הצילני בזעקת הרבי אל  ומיהר שומעיןה 'נרדף'

משיבין ואין בגבורתו '.חרפתן  השמש כצאת ואוהביו  ,

הקודש לעבודת 'שעות' כמה  להוסיף  הרודף  והוכרח  כך, בתוך לפרקה בתו  גם הגיעה כאשר גם  היה  וכן

השמים מן ביום זה . נעזב צדיק של  בתו על  אף אלא בנו  על רק  לא סרה לדבר עליו מעתה  כי בה... שבחר

ירושלים בעיה "ק לפעמים נהוג היה אשר בשידוך – טוב בכי השידוכים ב' ונגמרו שמים , שערי נפתחו 

בייט ' 'א נקרא Â·˙)ושמו Ô· Ô˙Â� ‰ÊÂ ˙·Â Ô· Ô˙Â� ‰Ê ,„Á‡Î ÌÈÈÓÚÙ ÌÈÎ„˙˘Ó ˙ÂÁÙ˘Ó ראות (˘·' ה 'רודף' עיני והיו  ,

להושיע . ידו  לאל ואין וכלות

לצרכי  עאכו"כ  יומיים, היום  לצרכיו מצויה  הפרוטה אין כי הנרדף וירא החתונות, ב' מועד משהתקרבו 

נשרים ' 'כנפי על עלה ברירה בלית כפולים . וויען(ÒÂËÓ)נישואים הבירה לעיר פעמיו  לפקוד (�ÈÂÂ‡)וישם ,

בהגיעו מיד ואביון... עני עם  יחוס אולי לב, נדיב חסד כאיש  ידוע היה  אשר הגביר' 'משה  של  ביתו את

את  לחלות להיכנס 'יזכה ' פלוני שביום לו וקבעו  יחיד', 'בן שאינו  לו נודע  שם הגביר, לבית מיהר לוויען

הגביר... פני

זמנו בהגיע העשיר. אצל להתקבל  זמנו הגיע  עד עיר באותה  המלון בבית חדר הלה שכר ברירה  בלית
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'משה אצל יתקבל שכבר אחר וויען ברחובות לחפש לו  מה כי המלון, את לעזוב בדרכו  מטלטליו את אסף

וגדוש מלא ארנק - 'אוצר' שם מצא הכסא' ל'בית נכנס  בדרכו כי וברכה , לטובה מזלו  נתהפך כאן הגביר'.

שם הנמצאים רוב שהרי המעות לקחת לו מותר הרי הדין מצד כי בדעתו חישב מיד לרוב, במטבעות

מותר' עכו "ם ו'אבידת גויים ‡)הינם ÂÒ¯ Ó"ÂÁ) את נטל  כן על  בכך, ייתפס אם  לנפשו ואוי לו אוי לאידך

לתוככי  זרק  ה'גוי' של  הארנק  ואת עתה , עד ברשותו שהיו  המעוטות הפרוטות עם  יחד ועירבם המטבעות

בא  יגור אשר את אך אבדתו... אחר לחזר האבדה' 'בעל  יתעורר פן נפשו  על להמלט  ומיהר הכסא, בית

שגנב  ה 'גנב' אחר לחפש  שבאו רבים  בשוטרים  מוקף הבית היה כבר המלון מבית לצאת ברצותו כי – לו

הנמצאים כל שעל השוטרים  מראש ניתנה 'פקודה ' הקודם, ביום שם ששהה גדול משר הארנק את

היהודי  חזר ברירה בלית הגנב, את שימצאו עד החדרים בכל יחפשו והשוטרים בחדרו, איש איש  להישאר

הבאות... לקראת חרד כשהוא לחדרו

לסכום כמעט הדומה  אדיר סכום בכליו ומצאו פשפשו  היהודי של חדרו  אל  השוטרים  הגיעו כאשר

Â‡ˆÓ)האבידה ‡Ï '˜�¯‡'‰ ˙‡˘ ‡Ï‡)'ה'גנב הוא שהוא בו חשדו מיד ,˙ÂÂÓ ˙�ÎÒ· Û‡ ÍÂ¯Î ‰Ê ¯·„ ‰È‰ ˙Ú‰ ‰˙Â‡·)

(˙ÂÎÏÓ‰ „ˆÓ ואמר נענה  דבריהם  את היהודי שמע  כאשר אולם  כך, כל  גדול  סכום כמותו לעני מנין דאל "כ

ישראל, בארץ גאליציא בכולל גדולים  עסקים  מנהל אנכי הרי – אלי נטפלתם  מדוע יודע איני בבירור,

אצלי  'חידוש ' בגדר כזה' 'סכום  ואין שונות, בעסקאות ידי תחת עוברים וכסף  זהב דינרי אלפים  ואלפי

ומהו 'כולל ' מהו – סח  הוא מה ידעו לא שכן בדינו, לעשות מה ידעו  לא מסביבו  שעמדו  השוטרים  כלל .

ה 'קאנסול ' ידי על  שלחו ולבינתיים  במעצר, אותו  החזיקו שכן מכיוון שם ... נערכים עסקים ואלו  'גאליציא'...

הכולל אל ה 'שליח' בהגיע  מעשיו. ומה  האיש  זה אודות גאליציא' ב'כולל שיברר ישראל  בארץ שלהם

שאלו  מעשיו '... ומה פלוני את 'התכיר האיש וישאלהו  ה'רודף', במיודעינו  ופגש ה' שלחך אינה  מי הרודף ,

את  הלה מפרסם הנראה שמן הרודף הבין אודותיו', לברר נשלחתי וויען הבירה  'מעיר השליח ויען הנה,

או כך כל גרוע  ומצבו כנים  דבריו אם לברר שלחו והם כל , וחסר מרוד כעני  הנדיבים  הגבירים בפני עצמו 

שיהודי  לך, תדע – ונפלאות גדולות לדבר והחל  החשבון את אתו לגמור הרודף החליט הוא. רמאי שמא

דבריו את ה 'שליח' כשמוע לרוב... ועשירות במעות הוא משופע  בכולל , כאן גדולים הכי מהסוחרים זה

בידו  הגדול  האוצר עם היהודי את שחררו  שם  לוויען, ה 'ידיעות' את ‰‡·È„‰,שלח ÌÂÎÒÏ ˜ÈÈÂ„Ó ÌÂÎÒ‰ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ)

(ÂÏ˘Ó ÛÈÒÂ‰ ˙ÂËÂ¯Ù ‰ÓÎ È¯‰˘.' אורה הייתה ו'ליהודים

בנדיבות  'לחיים' מסיבת שם וערך הכולל , להיכל  לעלות מיהר ירושלים שבעיה "ק לביתו ה 'רודף ' משחזר

מבני  שאחד בבירור הנני יודע  והפטיר עמו ... המקום חסדי כל  את וגולל  דברו  את נשא שם והרחבה,

מודה מופלגת, בעשירות רמא לאיגרא עמיקתא מבירא אותי העלה ואף לחיים, ממוות הצילני כאן הכולל 

קיימו ובזכות ה'רודף'... בזכות זה וכל פרנסה', כ 'בעלי צאצאיו מפורסמים  הזה  היום ועד לבי... בכל לו אני

חז "ל דברי ועונים את משיבים ואינם חרפתם '.שומעים

וועלן ד. מען דארף זיך, ס 'ווילט  ווי נישט  ס 'גייט 'אז  אומר העולם  הנה  זי"ע , מקאברין הרה "ק אמר כבר
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רבות תלויים  ומעמדו האדם  מצב – מנין דאגה
בבטחון  נפשו בשלוות

áúëò"éæ ÷ñáòèéååî ìãðî íçðî éáø ÷"äøäéøô)

(çô÷ 'îò íéáúëî ,õøàäìò úéììë äáåùú'
äñðøôä úâàãàìù éãëá ,äá ïéò÷åá íéáøù éðôî

.ãçàå ãçà ìëì éøáã ìåôëì êøèöàòåãé äðä
øùà íå÷î ìàå ,äáùçîä àéä íãàä ø÷éòù

'íãàä àåä íù äáùçîä ìåôúáùåçä éë .
åáùçá êãéàìå ,àîè àåä éøä äàîåè úåáùçî

,ùåã÷å øåäè àåä éøä äøäè úåáùçîàåä êëå
åéúåøöî áùåçäã ,'íéîçøå íéðéã'ä ïéðòá éîð
é÷åã÷ã'å ,÷åîò ÷åîò íëåúá åîöò ñéðëîë åäéøä
ïåøñç úåãåà äáùçîäå äâàãä åðééä Y 'úåéðò

åì øñçé ïëàù íãàä ìò äàéáî äñðøôäóéñåîå .
'õèéååà÷ðéùòá' ùãå÷ úìéä÷ éðá äðä î"îø ÷"äøä
íä åáù áúëî äðùå äðù ìëá éìà íéçìåù åéä
úåø÷ì éðéòá äù÷åäå ,íúñðøô áöî úà åëéá
,'áúëî'ä úà íäî éúìá÷ àì åæ äðùáå ,íáúëî
íðéàå ìéàåä Y íúøöî åàöéå åìòúéù éðçèáåîå

.íúñðøô úåâàãå úåáùçî êåúá íéò÷åùîéë
,åéìò áåèä àåáé úåáåè úåáùçî áùçîä

ãåáëáå çååøá åì ïééåöî åéäé åéúåðåæîåääää.

ìòò"éæ ì"øäîä øàéá äæ éô'îò î"á úåãâà éùåãéç)

(ã"é÷àøîâä éøáã úà(.âì î"á)àì éë ñôà'
åîöòá íéé÷îä ìë äãåäé áø øîà - ïåéáà êá äéäé
àøééúî íãà øùàëù åðééä ,'êë éãéì àá åôåñ êë

דעלמא  אינשי נוהגים  פירוש , זיך', ס 'ווילט ווי זיך גייט  ס'גייט , ווי מ 'וויל אז זאג איך און זיך, ס 'גייט ווי

עמו . ה' בהנהגת לרצות ורצונותיו  עצמו  את יכניע  ושאיפתו, כרצונו לו  הולך שלא אדם  רואה אם - לומר

ויאמין עמו ה' בהנהגת האדם  כשיתרצה להיפך, אומר, אני משמים אך באמונהשהכל בזה, יש רבה וטובה 

של כוחה ורם גדול  כך כל  כי גוזר. צדיק  בבחינת רצונו , כפי להיות יתהפך והכל הטבע, את ישדד זאת

בהשי"ת. אמונה

הפסוק את זי"ע  מקאברין הרה "ק  פירש  È„)ובזה  „Ï ÌÈÏ‰˙)– מרע ' לשונך פיך'נצור ושמור מלומר נצור

–רע כי מרמה' מדבר 'ושפתיך ה ' יאמר ואז גורלך, ומרמה ומר שקר דברי שפתיך ימללו שלא אשמור

לטוב. מצבך ויתהפך -

הרה"ק נענה  הדרך אם על  משמשו , עם  דשא לנאות זי"ע מפשעווארסק  יעקב רבי הרה"ק  יצא פעם 

זו אמרה  למשמש ושמח ואמר ה' עם תמיד החי יהודי של חלקו ואשרי אשריו – לו שככה העם אשרי

אשריו  תדיר לו, ומר רע אם ובין לטובה, למישרין  לו הולך  הכל אם בין - לו' 'שככה – עמו בהנהגתו

השלימה  לטובתו שהכל  הוא יודע באמונתו כי חלקו פעמיםואשרי ושוב הלוך זה דיבור על  הרה "ק וחזר ,

ושאלו  המשמש  אל נענה קודש , נאוה ביתו אל לחזור הרבי משפנה  מאד. ‰¯Î·)רבות Ï‡ ÌÒ�Î‰ ˙Ú·)האם

זה פירוש  מלשמוע רוחו קצרה  שכבר זה  משמש  והנה לו', שככה העם 'אשרי המילות פירוש מבין הינך

נענה וכך... כך הוא הביאור הלא - רוח  ובקוצר בחפזה נענה  – כך כל  קצרה  שעה במשך פעמים  עשרות

אלא  כדבריך, לא אה, לו, ואמר È˙Â·‰)הרה "ק ‰·È˙ ÏÎ ˙ÓÚË‰Â ‰˘‚„‰· ÏÈÚÏ„ ÂÈ¯·„ ÏÚ ¯ÊÁÂ) אשרי' - הוא הביאור

בין  - לו ' 'שככה  עמו , בהנהגתו ושמח  ה ' עם תמיד החי יהודי של  חלקו  ואשרי אשריו  – לו  שככה  העם 

רע  אם ובין לטובה , למישרין לו הולך הכל  הוא אם יודע  באמונתו  כי חלקו  ואשרי אשריו  תדיר לו  ומר

בלבך. לחוקקם  עליך אלא הללו, דיבורים ב'שמיעת' סגי לא לו , כאומר השלימה '... לטובתו שהכל

זי"ע  מקאברין הרה "ק  אמר ÔÂÁË·Â)לימים ‰�ÂÓ‡ ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡)הכתוב משקל  Ú‰)על ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙) משפטיך 'צדק

לכך  תשובתו  מכך, מרוצה  שאיני ומה  הוא, לטוב עמי עשה שאתה מה  שכל אני יודע  – עיניתני' ואמונה

אצלי 'עניה ' האמונה  עניתני' 'ואמונה  –(ÔÂÈ·‡Â È�Ú 'ÏÓ).כראוי לקנותה בכדי מספיק  נתייגעתי לא כי ,

כיה . – מאד קטנה שלהם  שהגמטריא מאותיות בנוייה 'דאגה ' תיבת כי צחות בדרך אמרו  קטנותכבר

'דואג'. להיות היא
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àåáúù åîöòì íøåâ åäéøä àôåâ äæá ,úåéðòä ïî
øîàðù åîëå ,åéìò úåéðòä(ãë â áåéà)øùà úà'

,'éì àá éúøåâéåäéøä øáã äæéàî àøé øùàë éë

øáã äø÷éù íøåâ äæáå ,äæ øáã úçú åîöò ïéè÷î
ìòåôá äæç÷éùë íéøáãä úåàéöîî ,øáãì äéàøå ,

éãëá øäðä éáâ ìò äðçéðéå 'õò ìù çåì' íãàä
áåø÷ Y åäðùîì ãçàä øäðä äö÷î åéìò øåáòì
õøàä ìò ãåîòé äæ çåì øùàë åìéàå ,ìåôéù øáãä
øäðä â"ò éë ,äìéôð íåù àìá éôåùá åéìò øåáòé
åðéà õøàä ìòå ,ìåôé àîù ãçôîå úúøî åðéä
äìéôðä ïî äàøéä úáùçîù åðééäå .äîåàîì ùùåç
ìëá àåä ùîî á"åéëå .ìåôé ìåôð ïëàù åéìò úìòåô

Y úåéðòä ïî àøééúîå ùùåç øùàë ,íãàä éðéðò
úà åîöò ìò àéáî àåäù ,'êë éãéì àá åôåñ'

.úåéðòäìë åì ùéçéù 'äá çèåáå ÷æçúîä ë"àùî
åìà úåëæá ,åéìò àåáú àì äòø íåùå ,áåè
íééçä øäð ìòî øåáòéå ,òø ìëî ìåöéð úåáùçîä

äååìùáå íåìùáåååå.

המידות ותיקון צדקה  עניני – כמוך לרעך ואהבת
לחברו אדם שבין 

ïúùøôá(çé èé)æ"ò äðäå .êåîë êòøì úáäàå
äæ ÷åñôù àáé÷ò éáø àðúä øîà øáë

äøåúá ìåãâ ììë àåä(ã è íéøãð éîìùåøé)áúë .
ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äâä,á"ô à"ç äùåã÷ä øòù)

זי"ע ו . העבודה ' ה'יסוד הרה"ק  שכתב מה  �Â)ראה  ·˙ÎÓ):בלבו לכרסם הדאגה שהחלה  אחד לאברך

זיין צו אבי החסידות  כל  שתעזוב גדולה, עבודה לנפשך  זה יהיה כן על  הדאגה, אל נוטה טבעך

בשמחה]פריילאך  שתהיה למותר.[העיקר אך שפתיים  ודבר .

הלבבות' ב'חובת איתא Ù"‡)כך ˘È¯ ÔÂÁËÈ·‰ ¯Ú˘),הבטחון בעל  של  נפש מנוחת  הוא הביטחון מהות 

עליו  בוטח שהוא בדבר לו והנכון  הטוב  שיעשה עליו שבטח מי על  סמוך לבו .ושיהיה

נסים  'ומצרים בכתוב ביארו  וצוקהלקראתו קדמונים  צרה  עת בכל  כי 'תקרא-לו ', נוטריקון שהוא ,'

יענהו . והוא אליו ויקרא הקב"ה  אל האדם  ינוס מנוסה , –בזמן

מטוסים שכמה  אירע  שנים, מיובל למעלה  אברך (Ò¯Ú‚ÈÏÙ)לפני היה זמן באותו תקופה, באותה נפלו

תעלומות  לו לגלות זי"ע  איש ' ה'חזון הגה"ק  אל ויפן כזו, מנסיעה מאד ופחד וחשש לחו"ל , ליסע  שהוצרך

הנופל ... הוא האדם הלא הנופל, הוא שה'מטוס' אתה  חושב וכי איש , החזון לו אמר לבו ,

ובעלותם מיר, העיירה  לעבר יחדיו נסעו כפריים שהרבה זי"ע ממיר ירוחם  רבי של בזמנו שהיה מעשה

רבי  לאזני הדבר כשבא מותם . את מצאו הכפריים וכל  הגשר, קרס  מיר, של  מימיה  פני שעל  הגשר על

בבית  יחבשם  כן על למלכות, שנתפסו  הפושעים  על לשמור צריך ודם  בשר מלך הנה, ואמר, נענה ירוחם 

לכל נותן הריהו  הקב"ה, של  דרכו היא כך לא להורג. יוציאם ואז  גז"ד, לקיום המיועד הזמן עד האסורים

מעל אחד, לפונדק  מיתה  המחויבים  כל את מזמן המיועד הזמן ובבוא חייו . שגרת את להמשיך פושע

שעלה מפני לומר, היא גדולה טיפשות כי לומר צריך ואין ופשיטא חייהם. את נוטל  הוא ושם  אחד, לגשר

על הקב"ה העלהו  למות זה שהוצרך מפני - לומר הנכון אלא בזה . כיוצא וכל  ומת נפל  הגשר גבי על זה

הגשר. גבי

הכתוב מאמר את הנצי"ב שפירש  Â)וכמו ÊË˜ ÌÈÏÈ‰˙) מלשון הוא ש 'פתאים ' השם ', פתאים  'שומר 

איזה'פתאום', בהם  יפגע פן פלונית בדרך לילך שלא להזהר דרכיהם  מחשבים  שהם  אדם  בני מדרך כי

עליו תבוא דרכו  את האדם שחישב אחר שאף פעמים אבל  בזה , כיוצא כל וכן הדרך, באותו כלשהו  אסון

שאף 'פתאום', בדרך אף  ישראל בני אהוביו על  מגן והקב"ה ל"ע , אסון או  מקרה איזה  פתאום  בפתע

בדרך, סכנה למקום האדם מגיע  חישבכאשר לא אשר ממקום – פתאום בדרך אליו תגיע ישועתו גם

הצלתו  תהא משם כי .כלל 
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(íéùåã÷ - íéèå÷éì 'à"ôù'á àáåäïééðò áúëð àì ïë ìòù
,äùåã÷ä äøåúá úåòøäå úåáåèä úåãéîäéë

äøåúì äðëää íä úåãéîäíéé÷ì íãàä ìëåéù ,
úååöîäææææåøîà êëå .(à à äáø à"áãðú)õøà êøã

äøåúì äîã÷ãò åéúåãéîá íãà øäæé ïë ìò øùà .

ãàîìçççç,äøéôñä éîé Y åììä íéîéá èøôáå
úåãéîä ïå÷éúá íúãåáò ø÷éòù.

ììëáåY ìàøùéî ùéà ìë áåäàì åæ äååöî
úò ìëá åì áéèéäìèèèèøôñ'á áúëãë ,

הרי ז. מהודר, בית עבורו שיבנה ה 'בנאי' עם  הקובע כי אומר. היה  זצוק "ל לופיאן אליהו  רבי הגה "צ

לגבי  אך יבנה. ואיככה הבית מחדרי חדר כל  יהיה גדול כמה  הבניין, של ופרט פרט כל  לו מפרט  הוא

יסודות  ללא כי כנדרש , יסודות להניח  הבונה שעל מאליו  מובן כי מאומה , עמו  יקבע לא ה 'יסודות' בניית

לא  אך תעשה , ולא בעשה מצוות הרבה לנו ציוותה התורה  המידות, לענין כיו"ב כלל... 'בניין' כאן אין

לא  ה 'יסודות' ומבלעדי התורה. כל הושתתה  שעליהם  היסודות המה המידות כי המידות, ענין בה נתפרש

כראוי... התורה 'בניין' את להעמיד האדם יוכל

ברוסיהח. השלטון אנשי ידי על שנתפסו שותפים  לשני ממשיל היה זצוק "ל לאפיאן אליהו  רבי הגאון

שטר  אפילו מצאו  לא רעהו  אצל ואילו שטרות, אלפי כשברשותו נתפס  האחד שטרות', 'זיוף בעוון

בבית  שנה במשך לשבת הראשון על  נפסק  'משפטם' בעת השטרות, את המדפיסה המכונה  את אלא אחד

שלימה . 'שמיטה' לשבת נפסק המכונה בעל  רעהו  על  ואילו  האסורים ,

הראשון  הסוחר על  להחמיר לכם  היה הרי הצדק, ואיה הדין איה  - השופט בפני וקבל המדפיס  נזדעק 

אחד  שטר אפילו מצאתם לא אצלי ואילו מזויפות, מעות אלפי רבבות נמצאו  אצלו כי ממני, יותר הרבה

וכך  כך ובעוון מזויפות, שטרות וכך כך מצאנו הראשון אצל  אכן, לו, והסביר השופט נענה  כשר... שאינו

אצלך אך האסורים. בבית שנה הוא העונש שטרות לחטא חבילי השורש  את להדפיסמצאנו בידך כי ,

יודע ... ומי כאלו , שטרות של אלפים אלפי רבבות עוד ולהפיץ 

הרע  כל  'שורש ' הם כי העוונות , משאר גרועים והם רעות ', ה'מידות  נדמים ממש  והםולכך ,

ברמב"ם איתא וכך להגיע, לאדם  שאפשר הרע כל את ומפיצים  ‚)ה 'מדפיסים ' Ê ‰·Â˘˙ 'Ï‰)כשם' וז"ל .

מאלו לשוב אדם ÚÓ˘‰)שצריך Ì‰· ˘È˘ ˙Â¯È·Ú‰),מהן ולשוב לו  שיש  רעות בדעות לחפש צריך הוא כך ,

של ענשן גדול כך כדי עד כי בתשובה'. לחזור צריך הכל מן בהן, וכיוצא וכו' האיבה ומן הכעס מן

הרעות. מידות

התורהט . את לקיים  זכה  הלה  יצחק, ר' ושמו מעם  מורם  איש  היה  זי"ע  מקאברין הרה"ק  מחסידי אחד

לשבת  לרבי שיסע בבקשה  הבית בני אליו  פנו  נפש' עד מים  כש'באו  אחת פעם  כל. אין ולרש  מעוני,

יצחק ר' עשה  ולכלכלה. לפרנסה  ורחמים  ישועה  שיפעל  מעמו  יבקש  השבת בצאת פרידתו  ובדרך קודש ,

מהרבי  שכשנפרד עד העולם , הבלי מכל  ושכח ה' בעבודת כולו שקע הקודש לצל שבהגיעו אלא כדבריהם ,

עוללים כי בראותו - ונזכר לביתו  משחזר לפרנסה. הרבי ברכת את ביקש  ולא נסיעתו מטרת את זכר לא

הרה"ק נענה  עשה , וכן ורחמים , ישועה דבר ויפעל הרבי אל שיחזור הבית בני בו הפצירו ואין... לחם  שאלו 

קח למעשה , קודם בתנאי אך גדולה, עשירות לך להבטיח אני ומזומן מוכן יצחק , רבי נא שמע לו, ואמר

ביתך, אל  חזור סעודות, שתי מזון מטעמים וכל ודגים  בשר וקנה  השוק , נא צא אלו, זהובים שני ממני

לאיש . ממאכלך תיתן פן והשמר הזהר אך היקרים המטעמים  מכל  נפשך כאוות תאכל שם

י  רבי ריבוי חזר את לראות כלות כך כל הרעבים עולליו ועיני מהמגדנות, לאכול והתיישב לביתו צחק

בתוככי  אך המאכל. מכל מאומה להם נתן ולא רחמיו  את כבש  יצחק  רבי אך אביהם, לפני אשר המאכל

בסופו זו; במשימה  לעמוד צלח שלא וכמעט  צאצאיו, נפשות על  הקם  כאכזר נוראה, הרגשה הרגיש לבו
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'íéãéñç(æô÷).ì"æåìéáùá àìà éç åðéàù íãà ùé
åðîî íéðäðù íéøçàì"ëò ,éééé.

ùéåáééì äùî éáø ÷"äøä éøáã úà êéîñäì
ò"éæ áåñàñî(æô ì"îøä éùåãéç éèå÷ì)çñåð ìò

,íéáø ïåùìá íéøîàð úåëøáä ìëù ,øçùä úåëøá
úëøá òåãîå ,'íéîåøò ùéáìî' ,'íéøååò ç÷åô'ë

äùòù'éëøö ìë éìàìå ,ãéçé ïåùìá àéä 'äùòù'
'åðéëøö ìë åðìòâåðá ÷øù ,úåøåäì .íéáø ïåùìá Y

àøåáäù åîë åîöò úà äàøé ,åîöò éëøöìå åì
åøáç éëøöì òâåðáù å"ç ìáà .åëøö ìë åì äùò
åøåñçî ìë àìîî øáë ä"á÷ä éøä - áåùçé
ìãúùé àìà ,åîò áéèéäìå àåáì éì ùé äî ...åéëøöå
ùôð úåéçäì ,úúì åãéáù äîë ãò åøáçì ÷éðòéå

.éç ìë

àáåäå'úîà éøáã øùåé' øôñá åîùáóåñá äâä)

(úåîù 'øô' ÷åñôä øàáììë'ä ìòô

'åäðòîì(ã æè éìùî)åðééäåìëùíìåòá ùéù äî
åãåáëì 'ä àøáúåñøå÷éôà àøá êøåö äæéàì äù÷å ,

øîàå .íìåòá(ì"îøä)èåùôì ïåéáàå éðò àåáé øùàë
,åúøöå åøòöî åòéùåéù äù÷áá ,ãéåì áéùäì ïéà

ìåò ìåáñì êéìòù ,íéîùä ïî àåä êë àîúñî Y

åöìçì Y 'úåñøå÷éôà'á ùîúùé äæá àìà ...úåéðò

áåùçé àìà ,ãåò àìå ,åãé âéùú øùà ìëë åúøöî

åðòéùåéù éî àäé àì åòéùåé àì àåä íàù.

àúéàùøãîá(à èð äáø úéùàøá)êìä øéàî éáø
'àìîî'ì(øéò íù)'ùàø éøåçù' íù àöîå

úåøòù åðéáìé íøèá ,íúåøéòöá åúî íìåëù 'éô Y
øîàðù ,íúà éìò úéáî àîù íúåà ìàù ,íùàø

íäá(âì á ,à ìàåîù)'íéùðà åúåîé êúéá úéáøî'
øéàî éáø íäì øîà ,åðéìò ììôúä ,éáø ,åì åøîà

íúàå ä÷ãöá åìôèå åëì'úàæ ùøãå 'äð÷æì íéëåæ
áåúëäîä÷ãö êøãá - äáéù úøàôú úøèò

ציוויתני, אשר ככל עשיתי רבי, לו , ואמר רבו, אל  חזר לב. ושברון נפש  בפחי ארוחתו  את סיים דבר של

להשלמת  אך המובטחת העשירות את לקבל תוכל  עתה ואמר הרה"ק  נענה  המרובה, העשירות איה  עתה

עוללך  עיני לנוכח שאכלת הסעודות בשני תזכור לסעודתך שתסב אימת שכל  עצמך על קבל  התנאי,

ישראל בני מאחי שרבים  בשעה  מעדנים אני אוכל  איך לחשוב ותתבונן - מאומה  להם תת מבלי הרעבים 

על אני מוותר כן, אם יצחק , רבי לו אמר נפשם. להשיב אוכל להם  ואין ומחוץ, מבית בחושך יושבים 

אחת. פעם  עוד אפילו כזו הרגשה  לסבול יכול  אינני כי המובטחת, העשירות

רבי  לו, ואמרו הרבי, אל לחזור מיהרו  הם  אך כהוויתן, דברים  ביתו' ל 'בני וסיפר לביתו , יצחק  רבי חזר

ועתיר  גדול  לעשיר נהפך יצחק ורבי רבים ימים עברו  לא ואכן עשירות, באותה הרה"ק  הבטיח מזוני, יהיב

ולשם העיר, עניי כל עם  יחד התמחוי' ב'בית אם כי סעודתו סועד היה  לא לגדולה , שעלה מאז  אך נכסים .

נישואין  שמחת עורך היה  בהם  בימים  זולת הרעבים. האחרים  את אף להרגיש  בכדי לחמו  את מביא היה

לחם להם בתיתו  שולחנו, על  לסעוד העיר עניי לכל קרא כי – משפחתו בני עם אוכל היה שאז לצאצאיו,

ודגים . ושליו ברבורים לאכול

זצוק "לי . סלנט 'ר ישראל  רבי הגה"ק  ממקורבי ‡˙לאחד ˘Â„˜‰ ÌÂÈ È‡ˆÂÓ ÏÎ· Ò"È¯‚‰ È�ÙÏ ¯ÓÊÏÂ ÊÊÙÏ ‚‰Â� ‰È‰)

(Ô˘·ÎÏ ÍÏ‰˘ ‰Ú˘· „"È‰ Ú"ÈÊ È˜ˆ‡Ë‡Ù Û¯‚‰ ¯ÓÈÊ ¯˘‡ ÔÂ‚È�· ,'ÍÓ˘ È˘È„˜Ó ÏÚ ÍÓ˘ ˙‡ ˘„˜' ˙Â·È˙‰יחידה בת הייתה

העולם, מן נפטרה  בת ואותה  היום  ויהי קץ, אין במסירות ולילה  יומם  בה  מטפל האב והיה  מאד, חולנית

של וחיותה  קיומה  כל  כי נראה  היה עתה  עד הנה ואמר, הגרי"ס נענה האב, נפטר ימים ' כ 'חודש לאחר

אותו מסתברא, שאיפכא אנו רואים  כעת אך אותה , ומחזיק  בה מטפל שהיה האב , בזכות רק  היה הבת

ומכאן, בחיים, אותו  החזיקה אשר והיא בבתו, מטפל שהיה  בזכות רק העולם , בזה  לחיות נשאר יהודי

הזה . בעולם  הנעשה  את להבין אנוש בני השגת שקצרה 
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àöîúäéìéãî ÷éðòäì íãà óéñåîù ìëëã ,ïàëîå .
øúåéå øúåé åîöòì äëåæ àåä éøä íéøçàìàéàéàéàé.

ãåòì"æç åùøã(ç ãì äáø àø÷éå)áåúëä ìòúåø)

(èé áæòåá ìò éîòðì úåø äøîàùäîò ìîâù)

וויינבערגער'יא . מרדכי 'רבי ושמו  שבקאנדא מאנטריאל  בעיר היה יהודי ·˘�‰איש ÌÈ˘„Á ‰ÓÎ È�ÙÏ Ú"·Ï�)

(ÂÊ אך 'גרינפעלד' משפחתו שם היה מתחילה  ה 'מלחמה'. שלפני באירופא היה  ולידתו מוצאו מקום 

שנקרא  נעורים  ידיד היה זה מרדכי לרבי מעשה, הוה וכך ל'וויינבערגער', שמו  היסב שהיה  מעשה משום

אישור  לעצמם להשיג יחדיו  השתדלו  גם ה'מלחמה ', אחר מיד הפליטים  במחנות שהו יחדיו 'ענגיל', בשם

אין  כי בריאים, אם לראות רופא אצל להיבדק עליהם היה ה 'אישור' את לקבל בכדי לקאנאדא. כניסה 

הבחור  רעהו ואילו  'אישור', קיבל  מרדכי ר' ואכן, ל "ע. חולה לתחומיה להכניס  שתסכים בעולם מדינה

ל"ע . ב'טיפוס' אז שחלה  מאחר אישור כרטיס קיבל לא ענגיל 

מר, בבכי פרץ  כך ובתוך מרדכי, מר' להפרד הידיד הבחור בא מבטחים לחוף האניה הפלגת עת בהגיע

מדינה שום תסכים  לא בעזהשי"ת לכשאבריא אף כי כאן, אשאר לעולם הרי בסופי, יעלה  מה  באמרו,

בישראל ... בית להקים  אוכל  לא לעולם  וכי בסופי יעלה  ומה ה"י, בטיפוס  ב'עבר' שחליתי אחר להכניסני

יקרא  לא באמרו  שלו, ה'אישור' את לידידו נתן מהטבע , למעלה  ובכוחות עליו, מרדכי ר' רחמי נכמרו 

רק השממה.... למקום  חזר והוא נפשך. ותנצל בשמי למרחקים  הפלג – 'גרינפעלד' אלא 'ענגיל ' עוד שמך

דהוא מאן שם על  לקאנאדא גם להפליג 'אישורים ' מרדכי רבי השיג ארוך זמן ˘‰Ï‰אחר ÔÎ˙ÈÈÂ ,Ú"·Ï� ¯·Î˘)

(‰È‰ ÈÂ‚ונתאחדו ובגשם  ברוח  דרכו  ה' והצליח  וויינבערגער, מרדכי ר' שמו נקרא ומאז  'וויינבערגער', בשם

נ  רבות שנים כעבור שולחנו . על  וגדולה את תורה  ושאל זי"ע חיים ' ה 'אמרי הרה"ק  רבו  אל  מרדכי ר' כנס 

הרבי, לו אמר 'גרינפעלד', בשם  עצמי את ואקרא הראשון לשמי אשוב אולי דהו הרבי שמאן  פעם בכל 

בשמך וויינבערגער,נוקב ר"מ  יהודי - ביד יש  כמה – מגיעים הדברים היכן  עד  בשמים גדול רעש נעשה

הזולת עבור נפשו זאת.למסור תפסיד מדוע  .

ובחז "ל – ופועה שפרה – ומרים ' ל'יוכבד לקרוא בתורה מצינו שהנה  אחד, חכם  לזה (ÈÈÚ'הוסיף

(ÂË ‡ ˙ÂÓ˘ È"˘¯נקראו לא מדוע  ביאור צריך ועדיין לוולד. שפועה פועה לוולד, שמשפרת שפרה ביארו

מכאן, אלא ומרים, יוכבד האמיתי שפועלבשמם  פעולותיו שם על  אלא האדם שם ייקרא לא כי

לאחרים  .ומיטיב

שליט "א אויערבאך דוב אברהם  רבי הגאון ˙"Â)סיפר ‰È¯·Ë „"·‡‚ Ï"ˆÊ ¯Ú�¯ÚÂÂ Ê"‡¯‚‰ Ô˙ÁÂ Ï"ˆÊ ‡"Ê˘¯‚‰ Ô·),

לסעודה דגים  מנות המחותנים הזמינו  נישואיו  ‰ÌÈÓÈ)שבשמחת Ì˙Â‡ ‚‰�ÓÎ)התקלקלו הדגים למעה אך ,

עם נדברתי הנה  לו , ואמר האולם, בעל אל  החתן אבי חמק  ומיד תיכף  למרחוק , נודף  הרע ריחם והיה 

בטענות  המחותן אליך יבוא שמא חוששני כעת אך במחצה , מחצה הנישואין הוצאות את לשלם המחותן

למאכל ראויים  שאינם דגים  המסובים  לפני שהגשת כיוון הסעודה , הוצאות על חלקו  את לך משלם  שאינו

בעל שמע  אך ויהי חציו . את אף לך אשלים ואני להחריש , אבקשך כן על המחלוקת, אש  ותתלקח  אדם ,

לשלך... דומה  בבקשה מחותנך עמד ספורים רגעים לפני באמרו , לשחוק, החל  דבריו את (Â�ÈÈ‰Âהאולם 

(‰„ÂÚÒ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÂÏ˘˙ „¯Ù�· Ô˙ÂÁÓ ÏÎÓ Y 'ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙' ‰„ÂÚÒ ‰˙Â‡ ÏÚ Ï·˜Ó ‰È‰ 'ÌÈÓ˘ ‡¯È' ÌÏÂ‡‰ ÏÚ· ‰È‰ ‡Ï Ì‡˘ ומכאן .

משורת  לפנים  תדיר לנהוג נעשה , וכן נראה  ומהם  הקודמים , בדורות מעלה  אנשי הנהגת הייתה  האיך נראה 

מדנים . לעורר שלא ובלבד הדין

הרה"ק עדה, להנהיג בניו  שני את הכתירו זי"ע  שמואל ' ה'דברי הרה"ק  של רום לשמי הסתלקותו לאחר

זי"ע  לייב יששכר ÂÈ˙¯)רבי ¯‚Â·Ó ‰È‰˘)זי"ע אברהם ' ה 'בית הרה "ק ואילו בסלאנים, מקומו  לממלא הוכתר

פיתקא  לייב ישכר רבי הרה "ק העמיד להנהגתם , הראשון השנה ראש בערב ביאליסטאק. בעיר הוכתר

מונע הוא והרי אחי, אל השנה ' 'ראש לימי לנסוע  שברצונו  מי כל  א' בה, נכתבו  הודעות וג' מדרשו , בבית
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בתפילות  חובה ידי מוציאו ואינני הפכית כוונה מכוון שאני מודעה מוסר הריני כבודי, מפני עצמו את

די  בידו ואין לאחי ליסע  שרוצה  מי לכל  מעות מלווה הנני וממנה מיוחדת, קרן אצלי יש  ב' ובתקיעות.

הרכבת צאת זמן עד זו  פיתקא להוריד אין ג' השנה .(·‡Ô)מעות. ראש  קודם  לביאליסטאק האחרונה

ותכלית. סוף  ללא ישראל אהבת להרבות נלמד ומדרכיהם

הוא  הרי ישבותו, לא ולילה יומם – ובצרכיו בעצמו שקוע  והריהו חבירו, בצרכי מעיין שאינו  זה ואילו 

אף אלא סביבו, המתחולל כל את לראות ממנו יסתירו  שידיו  די שלא בידיו, עיניו  את שמכסה  למי נדמה

ולעמוד  לעזור רואה שאינו  די לא בעצמו, המידה על  יתר המביט  נמי, וכך יראה . לא עצמו ידיו את

עצמו ... את מזיק  אף הוא אלא סביבו, המהלכים  אלו  לכל  לאחיסמך

הנפש  חכמי קבעוהו  כבר זה  נותן,(ÔÚ‚‡Ï‡ÎÈÒÙ)דבר כאשר הנפש' ל 'בריאות  לאדם לו נוסף שהרבה

זולתו  לצרכי ויום יום בכל .מעצמו

על הקב"ה  שאמר אנו, מוצאים  תורה  דת בראשית הן ואמר, הרעיש זצ"ל  שמואלביץ חיים  רבי הגאון

לבדו ' האדם היות טוב 'לא הראשון ÁÈ)אדם · ˙È˘‡¯·)והיו מקדם , עדן בגן האדם  היה  הרי שעה  ובאותה  .

יין לו  ומסננין בשר עבורו  צולים שהיו השרת במלאכי ‡Ó¯מסובב Î"ÙÚ‡Â .‰�ÈÎ˘‰ ÂÈÊÓ ‰�‰� ‰È‰Â ):Ë� ÔÈ¯„‰�Ò)

לבדו ‰˜·"‰, היותו טוב  טוב'.לא 'לא זהו  – להיטיב למי לו  היה לא כי והיינו  ,

רבים, בלשון 'חיים ' אומרים  לכן 'ÈÁ')ואפשר ‡ÏÂ),לזולתו חד ויטיבו יחדיו שנים ישבו כאשר רק  כי ,

כחיים . חייהם  נחשבים

נערים ושני מתכת, של מוט  על  הניצבת בקורה חבריו עם  שיחק  ילדותו  שבימי מסופר, הגר"א על

כנגדו חבירו  עולה  יורד כשאחד הקרש , צידי משני המקום(�„�„‰)יושבים את עזב קצר זמן כמה כעבור אך .

חברי... מירידת מעלה  להתרומם  הוא המשחק  יסוד כאשר לשחק  אוכל  האיך - בהסבירו  מלשחק , והפסיק 

ילדים שני ברחוב הילוכו בדרך ראה  שפעם  זצוק"ל  סאלאנטער ישראל רבי הגה"ק  על העידו זה מעין

מהמדרגות משנהו  את מהם  אחד דחף  וויכוחם  כדי ותוך יותר, גבוה מהם מי ביניהם (˘Â„ÓÚהמתווכחים 

(Ì‰ÈÏÚ ÌÈ„ÏÈ‰,ביותר חריף בביטוי הגרי"ס עליו התבטא הנמוך, ואתה  הגבוה  הוא אני כעת בניצחון, והכריז 

שהפיל ידי על  עצמו  את מגדיל זה  ילד שהרי ביותר, מגונות מידות על מוכיחה זו  הנהגה  כי לומר והוסיף 

מישראל . אחד

כלות. עד בלבבם  נגע מישראל אחד של צערו אשר קמאי, חסידי של ממידותיהם  מופלא מעשה  עוד

הימים מן ביום בונם . רבי בשם  עליה בן חסיד בקודש , משמש  היה זי"ע  הרי"ם' ה'חידושי הרה "ק בבית

להיכנס וביקש מכיסו , הפרוטה חסרה לא שאף  בעמיו ובעל מכובד יהודי הרי"ם החידושי בית אל הגיע

שעה באותה  לקבל  הרבי בידי סיפק  היה לא כי תיכף להיכנס  בעדו  מנע  המשמש  אך פנימה. הקודש  אל 

לו צרבה שהמכה  המשמש  בחוזקה. לחיו  על  לו  וסטר המשב"ק  על  חימה  העלה  עשיר אותו  הקהל. את

לחיי  על  החסידים  אחד לי סטר עתה  הנה  באמרו , כאבו, את ותינה פנימה הקודש  אל  נכנס ובלבו, בלחיו 

לאנשים מניח  ואיני הקודש אל  אני מסור כי על - כזאת לי מגיע  מדוע החסיד. של שמו  את פירש  ולא -

הרי"ם החידושי הרגיש פנימה , הקודש אל יהודי אותו משנכנס זמן לאחר עסוק ... שהרבי שעה  להיכנס

שיצא  עד שלום לקבלת ידו  את לו  להושיט אבה לא ואף  קשות הרבי אתו דיבר למשמש , ה'סוטר' הוא כי

זה שעשיר למשמש נודע שלבינתיים מכיוון אך הרבי, כמצוות האיש  עשה  בקודש . המשמש  את ויפייס 

עבורו שיפעל  אצלו להתחנן בכדי הרבי לבית ונדד הקיצין כל  כלו ועתה  רבות, שנים מזה  הוא בנים  חשוך

אליו משהגיע לכן בונם, ר' של  בלבו כך כל נגע  היהודי של צערו  קיימא... של לזרע שיזכה מרום  בשמי

עת  כל וסליחה  מחילה כאן אין ואמר, ונענה הרבי, אל עמו ונכנס בונם  ר' מיהר סליחתו, את לבקש 

מבטיח אומר, אתה כך אם - למשמש  ואמר הרבי התפעל  ה '... בירך לזרע שיזכה לו מבטיח איננו  שהרבי

זו ... בשנה עוד זכר לבן שיזכה אני
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(ìåëàì äì ïúðå ãñçùéàä íù'åîò éúéùò øùàíåéä
éúéùò øùà àìà øîàð àì éîò äùò øùà ,'æòåá
,éðòä íò äùåò úéáä ìòáù äîî øúåéã - åîò

'úéáä ìòá íò äùåò éðòäáéáéáéáé.

ùéìù åéúåðåæî ìë' éøäã ,ùøãîä éøáã åøàéáù
'åì ïéáåö÷ íãà(.æè äöéá)ìò øæâðù íéîòôå ,

,úåòî êëå êë Y åéúåòîî ãéñôäì íãàäàöîð

åéìò øæâðä íéé÷éù 'úéáä ìòá' úà äëæî éðòäù

(åôñëî øéñçäì)äåöî øáã éãé ìòàåáé àåá àìéîîã ,

øæâðä úà íéé÷ì óéãòé øùà éúô éîå ,åéìò ãñôää
åì øùôàù äòùá ,'ïåîî ãñôä' ìù ïôåàá åéìò
æàù ,'ä÷ãö úååöî' íåé÷ éãé ìò ïåîîä úà øéñçäì
ìëî ìöðéù ïäå ,äååöî íåé÷ ïä - íééìôëá çéååøé

'úåîî ìéöú ä÷ãö' ïëù ,òø(á é éìùî)øúåé ,ïëàå ,
.åîò äùåò éðòä ,éðòä íò äùåò á"äòáäù äîî

ידון  במה  עצות כמה  – עמיתך  את תשפוט  בצדק 
זכות לכף חבירו את

ïúùøôá(åè èé),'êúéîò úà èåôùú ÷ãöá'
úà ïåãì íãà ìë ìòù øàéá é"ùøáå

ימיםיב. לאריכות שזכה שליט"א ברק  בני מתושבי הישיש  החסיד הגאון הרב המעשה מבעל שמעתי

מה סיפר ימים' הארכת 'במה משנשאל ובנעימים, בטוב ושנותיו ימיו  ה ' יאריך בלעיה"ר מופלגת

שנה כצ' לפני עמו ˘�ÌÈ)שאירע ‡"È Ô· ‰È‰˘Î)פעם בשנית, נישא ואביו  בעריסתו, בעודו מאמו  נתייתם  הלה ,

שאמו  בעת – הבית דלת על עני הבית (Â˙‚¯Á)נתדפק לתוככי האם נכנסה  עופות, שני במליחת עסקה

ונמלט מהם אחד נטל  חמדם , עיניו, לנגד ה'עופות' את העני ראה  כך בתוך לעני', 'פרוטה  איזה אחר לחפש

אותו . משיגים ואינם  אחריו  רודפים המשפחה  כשבני נפשו , על

משראתהו בביתם, זה  גנב – העני בא שוב שעה ובאותה בביתם, לבקר אביה בא ימים  שבוע כעבור

לשוב  מתבייש  אינך וכי באמרו, – כמותו  לגנב כראוי לחיו על  סטירות שני והכהו שבא לאביה  קראה האם

של מ'קפידתו ' וחשש  זאת כל  שראה  ה 'ילד' באפו... נפשו  עוד כל העני ויברח  ידינו. מנדבת לבקש הנה

כי  הגנב משראה לו, עוללו  אשר על וכפרה  סליחה מחילה מאתו  לבקש בכדי אחריו  מרדף  החל הגנב,

אליו זעק מרוצתו, את הגביר לכן ההכאה, עבודת את להשלים  רוצה הלה  כי חשב אחריו רודף הילד

לו ונתן הילד אליו  ניגש ממרוצתו, ועמד הגנב נעתר מאומה , לך אזיק  שלא אני מבטיחך נא, עמוד הילד,

זהב מטבעות חפניים  ‰‡Ì)מלא È·‡ Ê‡ ÂÏ Ô˙�˘)עשה עליהם , קפידה  כל לו שאין ויאמר שיענה  מעמו  וביקש 

חיים שנות כמאה הדעת בצלילות ימיו אריכות סוד ומכאן ימים'. ב'אריכות לברכו הוסיף  ואף כרצונו, העני

יוסיף . וכה  ה' יתן כה טובים ,

סאטמאר מעיר מוצאו  כי הישיש , החסיד סיפר ‡ÔÈ¯‚�Â)עוד Ï·Á·)שמוצאה ב"ב את נשא לפרקו  ובהגיעו ,

טעמעשוואר ¯È�ÓÂ')מעיר Ï·Á·˘)השנה כמחצית ידורו הזוג בני כי ביניהם נקבע השידוך גמר בעת ,

ל'סאטמאר' יעקרו ולאחמ "כ הכלה , מגורי מקום  ˘ÔÎבטעמעשוואר Y ‰ÓÁÏÓ‰ ÈÚ‚ÙÓ ÁÂË· ¯˙ÂÈÎ ·˘Á� ‰È‰˘ ÌÂ˜Ó)

(ÔÈ¯‚�Â‡ ÈÎÎÂ˙Ï ÌÈ·ÈÈÂ‡‰ Â˘ÏÙ ‰¯‰Ó· ‡Ïהשניים פנו  ודברים  דין לאחר מדירתה , לעקור האשה סירבה  העת בהגיע ,

עצמה על  וקיבלה הבטיחה  שהיא טען האברך העיר, מרבני אז  שהיה זי"ע אליעזר' ה'דמשק  הרה"ק  אל 

ועתה להוריה היא יחידה ' ש'בת האשה  טענה  לעומתו  מנישואיהם, השנה מחצית בגמר דירתם לעקור

דירתה, לעקור הבטיחה שהאשה נאמר אם אף  ואמר הרבי נענה לבדם... לעזבם לה אפשר שאי רואה

הבעל לה  יוותר כן על  לבדם, ההורים את לעזוב אפשר שאי בראותה  חרטה ' 'פתח  לה  יש  מקום  מכל 

בטעמעשוואר. ויישאר

מה לאברך נודע  לא שבהם שנים כחמשה  עברו ומאז  ה 'מלחמה', בפרוץ  – 'ת"ש ' בשנת היה זה  כל

כי  עצמו, הוא זולתי בחיים נותר לא משפחתו מבני איש  של"ע  לו שנודע  עד משפחתו , בגורל  עלה 

הוויתור. בזכות זה  וכל  מבסאטמאר... יותר בקל מהמלחמה  ניצלו בטעמעשוואר



קדושים - הפרשה  àéבאר

úåëæ óëì åäòøâéâéâéâéì"æç åøîà äðäå ,(ä á úåáà)ìà'
÷"äøä áúëå 'åîå÷îì òéâúù ãò êøéáç úà ïåãú

ò"éæ 'úîà úôù'ä(íù ,úåáà à"ôù)íå÷îìå ,øîåìë

úåòã ìë àì éë ,íìåòì òéâäì øùôà éà êøáç
ììë êøáçì ïåãú ìà ïëìå ,úååù íãà éðáåðééäå .

éãëá éë ,åøéáç ìù áöîì íãàä òéâéù øùôà éàù

זצוק "ליג. ראבינאוויטץ  מרדכי אריה רבי הגה "צ עלה לפ"ק  תרל "ד אשר בשנת יהושע רבי הרה"ק [בן

זי"ע] מפרשיסחא הקדוש' ה'יהודי של  בנו  זי"ע בהמפוריסוב ולהשתקע ישראל ארץ עפר את לחונן

נפש בגפובמסירות ועלה משפחתו בני כל את עזב ואעפ "כ ישראל, בארץ  גדולה  ודחקות עניות שררה ההם  [בימים 

ישראל] בארץ להתיישב  הבנים ושבעת הרבנית אשר עם דורו  צדיקי מגדולי להיפרד הלך לדרכו  יצא בטרם ,

מטריסק המגיד אברהם  רבי הרה"ק  פני את לקבל כדי לטריסק נסע  השאר בין סביב, וגלילותיה בפולין

עמדו הבימה על  פה, אל  מפה מלא ביהמ "ד את ומצא המדרש לבית נכנס  לשם  הגיע כאשר ויהי זי"ע,

אלוקים . בחרדת דבריהם  ושומע  עומד הקהל וכל שליש , בדמעות מרה  ומבכים עשירים שני

כדי  רחוקה ' ב'דרך ללכת הוצרכנו  העסקים לצורך גדולים ', ב'עסקים  אנו שותפים השניים , סיפרו  וכה 

ואביון  עני איש  ראינו הדרך אם על מאד. גדול בסכום כסף  צרור עמנו לקחנו כך לשם סחורה. לקנות

שאף מאחר לבו מכל לנו  הודה  הלה בנסיעתנו, עמנו  להצטרף  לו  וקראנו  כתיפו , על ושקו ברגליו הנשרך

ובכדי  בליעה "ר, בצאצאים נתברך כי האיש  למעשי נתוודענו הדרך במשך לשלנו . היה  דומה  חפצו  מחוז

כמה משעברו עתה  הכפריים , אחד בבית דרדקי כמלמד ושימש  רחוקה  לעיר נדד הטף לפי לחם להביא

המשיכו וכה בע"ה , בנותיו  את להשיא כדי לביתו בשמחה חוזר והינו הגון, כסף  סכום  בידו נאסף  שנים

הנסיעה . בעת בנעימה  ולשוחח לדבר

כמונו, לעשירים כראוי הפונדקים באחד מרווח  חדר שכרנו  שם  אחת לעיירה  נכנסנו  קודש  שבת לקראת

בטוב  השבת עברה וכך עמנו , שנסע העני המלמד עבור נאה חדר ושכרנו מכספנו  שילמנו אף רוח  ובנדבת

החסד  על הלב מעומק  העני לנו  הודה  הזמן ובכל מטעמים , ובמיני ערבים  במאכלי להתענג - ובנעימים

מאתים לנו  שחסרים לראות עינינו  וחשכו  המעות, צרור את לבדוק  מיהרנו מנוחה במוצאי עמו, שגמלנו

חשד  בלבנו עלה  מיד הגדול, הסכום את מצאנו  לא החדר פינות בכל חיפושים  לאחר ואף צרוף, כסף 

דעתו על אותו העבירה  הממון שחמדת לוודאי קרוב כי שלו , שאינו בכסף ידו שלח  מסכן עני אותו שמא

שלו . שאינו  כסף  וגזל קונו ודעת

על משתומם עמד הוא אך גזל ... אשר הגזילה  את שישיב ביקשנוהו נועם ובדרכי לו , קראנו  כן, על

איננו כי כראותנו  הזה, הדבר על בו  לחשוד וחלילה גזל , מממון נהנה  לא שמעולם והבטיח  בו , שחושדים 

רעות  מכות להכותו  והחילונו  קשות, ייענש הגזילה ישיב לא שאם  - קשות עמו  לדבר החילונו 'מודה '

תחת  רעה  לנו  תשלם  כיצד – כגידים  קשים  דברים בו  הטחנו  הכל  ועל האמת, על  שיודה  כדי ונאמנות

הוא  ועדיין השבת... הוצאות כל את עליך הוצאנו ואף לשמה  ראויה בעגלה  אותך שלקחנו אחר טובה ,

מעות  צרור מצאנו  קצרה  בדיקה  אחר ואכן בע "כ, בכיסיו למשמש  ניגשנו משם הגנב, אנכי לא – בשלו 

משם והוצאנו  המעיל  פנים את קרענו אדום ', ב'חוט  מבפנים למעילו צרוף ...תפור כסף מאתים

ואילו הוא. ושלי דרדקי כמלמד עבודתי שנות במשך צברתי זה  כסף - התוקף  בכל העני טען ועדיין

כספנו, בצרור לנו  שהיה הסכום כאותו מעות סכום לו  נזדמן היאך כי טענתו, את דחינו  הסוחרים אנחנו

רמאותו בגודל  היא רואה שעתה  'הוכחה ' והוסיפה  הפונדק  בעלת נכנסה  ה 'קולות' שלשמע  אלא עוד, ולא

תפור  היה  שצרורו  טען שהוא ואף  אדום... חוט לו  נתנה  והיא לתפירה ' 'חוט בערש"ק  ממנה ביקש  הלה כי

כן  על לנו. החסר הסכום  את מאתנו  גנב זה  כי לנו ונהיר ברור והיה טענותיו, קיבלנו לא שלשום  מתמול

בדרך  והמשכנו - עליו  ונרחם  נחוס כי ובכיו  מחאותיו לקול 'כספנו' את ונטלנו  נמרצות מכות אותו  היכינו 

וחבול . פצוע נשאר כשהעני היריד אל
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çåøá ïä ,åá éåøù åøéáçù áöî åúåàì òéâäì
úåðåëú ãöî ïä úåðåøùëä ãöî ïä ,íùâá ïä
,åúáéáñ íå÷î ãöî ïä åúçôùî ãöî ïä ,åùôð
íúåàì ùãçî ãìååäì åéìò ,'åëå åéãéãéå åéøéáç
'åëå ãîòîå ìéâ åúåàá Y åäòø ìùë íéøåää

óëì åøéáç úà ïéãé êàéä ,éëä åàìáå Y 'åëå
,å"ç äáåçòéâúù ãò êøéáç úà ïéãú ìà åäæå

ìò ,äø÷é àì íìåòì äæ éøä ,øîåàë ,åîå÷îì
ìë úà 'ïã' úåéäî ãòåî ãåòáî àð øåöò ïë

êëøãá äø÷ðäãéãéãéãé.

לאחד  מסר ושליחם  הדואר' 'עגלת אותנו  השיגה  הרבה , נתרחקנו  לא ועדיין העיר מן יצאנו אך והנה 

בדחיפות  זקוקה הייתי לדרך צאתך בטרם  בו, נכתב וכה  – ביתו  בני לו  ששלחה בהול  מכתב הסוחרים 

להודיעך  בידי סיפק היה  ולא הסכום, מלא את עמך לקחת שהכנת מהצרור נטלתים כסף, רובל  למאתים 

בכשרים שחשדנו  לדעת נוכחנו  כי בעדנו עולם  חשך עתה  זה... מכתב שלחתי כן על  עכשיו , עד כך על

העני, שם  נמצא עדיין שמא אכסניא לאותה חזרה בדרך עקבינו  על  שבנו מיד בחינם, אותו  היכינו ואף

בהגיענו אך... מאתנו. שנחל  והבזיונות המכות על ולפייסו  מעמו  גזלנו אשר הרש' ה 'כבשת את להשיב ונוכל

קשה ומצבו  כאלו נאמנות מכות אחר ובפרט  הכבידה , במעמסה  עמד לא העני של שלבו שמענו , לשם 

שבמו כאומר... חי... לכל  חיים שבק והעני הועיל  ללא אך שירפאהו  מומחה  לרופא קראנו  מיד למאד, עד

זכות. לכף  אותו לדון במקום  בישראל, נקי דם שפכנו  ידינו 

לנו והיה כזה  סכום גנב הוא כי בעליל נראה  הדבר שהיה אף  – וחרטה צער מרוב נפשנו  ידענו  לא

מטריסק המגיד - הרבי אל צעדנו החשנו  בצערנו בידינו ... עלתה  כך הרי מקום מכל  שונות, הוכחות לכך

העמוקה והחרטה  הנורא הצער עצם השיב, ולאחר לדברינו, המגיד הקשיב תשובה, דרך לנו  שיורה בבקשה 

חייהם, ימי כל  רחבה ביד והיתומים  האלמנה  את כבוד בדרך לפרנס עליכם קבלו  ועתה לכפרה , לכם הוא

שלכם  בניכם בצאצאי נוהגים שהינכם כמו  ממש  רחבה  ביד היתומים  את תשיאו Ïˆ‡˙ואף  ÌÂÂÈˆ Ì‚˘ ‡"È)

'˙ÂÏ‚'Ï(‰ÓÈÓ˙ ‰�˘ Í˘Ó· מנער וטף  נשים אנשים הזאת העיר תושבי כל  את לאסוף עליכם זה מכל ולבד .

כל שילמדו  הרבים הזיכוי עם הבזיונות וע "י סופו , ועד מתחילתו המאורע  כל את להם ותספרו  זקן, ועד

הוא  אמת שהחשד בבירור כמעט  כשנראה  אפילו  זכות לכף  מישראל  איש כל  את לדון יש היכן עד מוסר

לכפרה . לכם יהיה  זה  –

האדם חובת כמה  עד אחרון דור ידעו  למען לצאצאיו, לספר זצוק"ל  אשר יהושע  רבי בנו  נהג זה סיפור

שני  בגורל עלה מה חזי פוק כי כנגדו, ופשע חטא הלה  כי כשמלה ברור לו  נראה  אם אף זכות לכף לדון

עוון... צל  מכל הנקי את נפש שרצחו עד אלו  עשירים 

ה'לימוד מגיעה היכן  עד  ויתבונן  יחשוב  כאשר – זכות  כף איזה למצוא לאדם אפשר עת בכל  ובאמת,

וד "ל עצמו... על שמלמד .זכות '

לשון מהו  לבאר, אמרו  צחות מאכלכףבדרך דבר ליטול  האדם רוצה כאשר תראינה  שעינינו זכות,

הרואה כיו"ב יחפוץ. אשר את שמוצא עד בכף  ומגיס  מהפך הוא הרי הקדירה, בתחתית המונח

שימצא  עד הזכות, בצד והנה  הנה  ויהפוך יגיס  - הכף  כדוגמת יקח  – חובה  צד של חשד בחבירו

להצדיקו . הדרך את

ממידת  קטנה  שהנעל מכיוון בידו  הדבר עלה לא אך לרגלו, מנעל  ללבוש שבא למי בזה , אמרו עוד

הנעל  לתוך יכניס יעשה , מה  הכףכףרגלו , וכי – יתמה  והרואה  רגלו , תכנס ואז למנעלים  המיוחדת

המציאות  זוהי אבל יודע, איני – רגלו  נכנסה  והיאך ולא, לא האדם, רגל את הקטינה  או  למנעל , הרחיבתו 

את  להבין דרך ימצא שלא אף  – זכות' לכף  ה 'דן הוא וכיו "ב המנעל, לתוככי הרגל את דוחפת הכף  –

יקח הזכות, בצד האדם של לאור.כףמעשיו צדקו להוציא בדוחק  אפילו  תירוץ וימצא זכותו 

שאחד יד. הנפטר משפחת בני רואים  והנה המת, הלווית של בעיצומה יצ"ו  נ.י. בעי"ת שהיה  מעשה
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ãåòáåìòìî ãåã éáø ÷"äøä ìù åùåøéôá ÷æçúé
ïúùøôá ò"éæ(æé èé)êéçà úà àðùú àì'

,øçà 'áì' åì ùéù ìò êéçà úà àðùú ìà ,'êááìá
êúáùçî êåìéäî úøçà êøãá åúáùçî êìäîååèåèåèåè.

אינם אליו הנראים  רעהו חסרונות  – חוץ עצמו נגעי
כ'מראה' עצמואלא  חסרונות לו המראה (שפיגע "ל)

äøéúéäæéà íãà äàåøùëù íéøôñá åøàéá êëî
åîöòá áèéä ïðåáúé ,åúìåæ ìöà ïåøñéç

‡Â˙Â)מהמלווים  ÌÈ¯ÈÎÓ Ì�È‡˘)ניגשו דרכו, את המלווים אחרון שגמר לאחר הפוגות, מאין תמרורים בכי בוכה 

בן  ולא קרוב לא הלה, ענה שלהם, קרוב הוא היאך הרבה , פליאתם בפניו  ושטחו המשפחה מבני אליו

ובא  מתקרב כי כסף, לאסוף  ממרחקים  הנה באתי היהודי, ענהו  תמרורים. בכי נהי לך זה למה א"כ קרוב,

יארק ניו  תושבי את לזכות הנה באתי לזה  בכיסי, מצויה הפרוטה ואין בשעטומ "צ בני נישואי מועד

בבוקר  בקומי עיני חשכו מה אך ומכובד. נאה  סכום ואספתי בעזרי, ה' היה ואכן, למהדרין, צדקה ' ב'מצוות

הדמעות  עלו  וכבר בעם , הנדיבים בבתי מחדש רגלי לשרך עלי ומעתה  הגנב, לידי הכסף לו  הלך כי וראיתי

בוכים שכולם  למקום - הנה  באתי כן על עיר, של  ברחובה  וליילל  לבכות נכלמתי וגם שבושתי אלא בעיני

יקירכם . מות על להתאבל  כוונה  כל הרב בבכיי היה  לא אך משים . באין לבכות אוכל כאן כי המת, בהלווית

אלינו ובא הכפיים , עבודת למקום  או  לכולל, המדרש , לבית נכנסים  שאנו פעמים  וברור, פשוט והנמשל 

אחת  מנה לו  משיבים  ואנו  יחד', גם וצוננים רותחים של  ב'קיתון אותנו  שוטף  הבוקר' ו'על דהו, מאן

לכל, ידוע וההמשך... וחיפשאפיים, אחר, ענין  בכל  או בביתו, לו צרה זה פלוני הכל' ש 'סך להבין עלינו

וכדו' בנו לגעור כוונה כל  וצעקותיו בגערותיו ואין  נפשו' את  ל 'שפוך ומתאים ראוי 'מקום' בנו ,ומצא

בעת  ידום  והמשכיל  וכואבת, הדואבת לנפשו פורקן ולמצוא לבכות מקום  ומצא שחיפש 'משולח' כאותו 

נחלתו . יהיו  ושלווה  ושלום  זכות, לכף  אותו וידון ההיא,

חז"ל טו . דברי את פירשו  צחות ‡)בדרך ÒÁ�Ù ‡ÓÂÁ�˙)אינם דעותיהם כך שוות אינן שפרצופיהן כשם

חברך על טענה לך שאין כשם  והיינו לשלי שוות, דומה פניך פרצוף  אין  מקוםמדוע כל אין כך ,

רעך על כדעתי...לטענה  דעתך אין  כפי מדוע שמיא, מן לו שנתנו  ושכלו  בדעו  וישכיל יבין אחד כל  כי

ית"ש . הבורא ברצון שעלה

יש וחד חד לכל כי שיבין ידי על  – זכות לכף לדון לבוא הדרך את האדם  על להקל  אמרו באמת

את  ותבין כשתכיר אולי עליו , תלין כי לך ומה התנהגותו, כל  שורש ומשם אחרים , ומצבים הנפש , תכונות

בריא  ואינו  ל"ע , בשכלו  מעצור לו שיש מי על תתמה  שלא וכמו מובנת, תהא הנהגתו גם נפשו  תכונות

אומר  רעך את כשתראה כך עליו . משובשת דעתו  כי ידעת שהרי וכך... כך מעולל הוא מדוע - בנפשו 

חובה . לכף  לדונו תמהר ואל ענין, אותו בהבנת מעצור איזה  לו שיש תדמה כראוי, שלא דברים ועושה

מוויכוח מתהווים מחלוקות הרבה  דהנה זצ"ל , ראטה  אליהו  ר' הגה"ח  בשם מתאמרא נאה  אימרה

וויכוח של  מהותו  שהרי למחלוקת, מקום כל כאן שאין נראה היטב נתבונן אם אך שניים, בין שיש

היא כך כי – וכך כך לעשות היושר שמן יאמר  הראשון תאמר הבנתו הוא, 'היאך זועק , חברו  ואילו ,

הוא  וההיפך זאת, היא גדולה שטעות מבין דעת בר כל  הרי בקדקודך, שכל  לך אין וכי הזה, כדבר

ודעת' בינה שב'חכמה מחמת רק הוא פלוני כצד סובר שהראשון והטעם הסיבה כל ובאמת, הנכון',

אותו, ה' שחנן החכמה  לפי כן גם  הוא כמותו , סובר אינו  שחברו מה  וכן וכך , כך מבינים ה' שחננו 

והיו להיפך, הדברים  פני היו  אז  רעהו , של  בשכלו  אחד כל  נולדים שהיו  – להיפך הדבר היה  ואם

לעשות, הנכון מהו ויכוח כלל  ביניהם שאין נמצא בטענותיהם . שכלמתחלפים  פי שעל שווים ושניהם

הנכון הוא הב' צד  פלוני שכל  פי ועל  הנכון , הוא א' צד דעות',פלוני 'חילוקי שום  כאן אין כן אם ,

הלבבות'. 'פירוד לידי יבואו  ומדוע 
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àéä åæ äîéâôå ,äæ ïåøñçá òåâð åîöò àåäù àöîéå
øàéá äæ ãåñéá .åøáçáù òøä úà åì äàøî

ò"éæ '÷ä è"ùòáäò"éæ àðøîà÷î ÷"äøäì íééçä øöåà)

(íéèôùî 'øôäðùîä úà(ä á úåáà)úà ïåãú ìà'
,'åîå÷îì òéâúù ãò êøáçêøáç úà ïåãú ìà

äàåø êðéäù äáéñä éë ,äîä íéòø éë åéùòî ùøôì
àìà åðéà òøä úàåîå÷îì òéâúù ãòúòâä éë -

.ïåøñéç åúåàá éå÷ì êðäå ,åîå÷îìäîåã øáãä éøäå

'äàøî'ä êøã ìëúñîì(ì"òâéôù)éàøá äàåøù
...åéúåðåøñç úàå åîöò úà ,åçëð ãîåòä'øåàî)

(ú÷åç 'øô íééðéòæèæèæèæè

úîàáéðù íãàì ä"á÷ä àøá ïëìã ,åøîà
úåìòîá ïðåáúé íäî úçàáù éãë ,íééðéò
éòâðå åéúåðåøñç äàøé äéðùáå .åéúåðåøúéáå åøáç
éòâð ìò èéáîå ,íäéðéá êôäîù éîì åì éåàå ...åîöò

וחריצי טז. הגבינה את מוכר שהוא החלבן את 'תבע' שהאופה אחת, בעיירה מעשה  המושלים , אמרו

בני  כל כן טענו  וכבר הוא... שלם קילו  כי גרם  מאות שמונה על באמרו – מרומה  במשקל  החלב

במידה מוכר שאינו  לב, על  שם  ואכן החלב, מחלק  של  מידותיו  אחר לבדוק  החליט שהאופה עד העיירה ,

את  החלבן מששמע ל 'דין', החלבן את במהרה  שהזמינו  בעיר הדיינים לפני כך על  לקבול ומיהר נכונה ,

כנגד  הגבינה  מנות את שוקל הנני בו  'מאזניים' משקל ברשותי ואמר, ותמימות בפשטות ענה עליו , הנטען

זה, אופה אצל  לחם כיכר הנני לוקח בבוקר יום  בכל  הדבר, אותו  ומהו  שלם, 'קילו ' שמשקלו  אחר דבר

נמצא  העיר. לבני שאמכור החלב מאכלי כל את אמדוד וכנגדו  'קילו', הכיכר שמשקל אומר כשהאופה

החלבן  מפי יצאו הדברים האופה . של בכיכרותיו  אלא בי תלויה  הקלקלה  אין בחלבי חיסרון ישנו  שאם

חפו . האופה  ופני

יקבל לחברו יעשה אשר כל כי רעה, או טובה לחברו לעולל לאדם אפשר אי שלעולם א. למדנו. מכאן

אפיים אחת מנה וקיבל  הקטנה, הלחם במידת העיירה  בני את שרימה אופה כאותו עצמו. אצל  בחזרה 

יפשפש חסרונות, בם  למצוא רעהו במעשי לפשפש  הילוכו שבטרם  נלמד, והעיקר ב. החלב. מידת בחסרון

מתום . בו  אין ראש  ועד רגל  ומכף  בחסרונות מלא עצמו  הוא שאף  ויראה נפשו, בנגעי עצמו קודם  ויתקן

חברו  את לתקן  יבוא מכן לאחר ורק .תחילה,

ליועציו האברך פנה ביתו', 'שלום יפה  עלה לא לב ולדאבון בשעטמו"צ, שנישא אחד על  מסופר

תתפייס ובזה ביום , יום  מידי בו שתשתמש  חפץ איזה  – טובה מתנה  ביתו לבני לקנות ייעצוהו  והם 

איננה אליה דברו  עת ובכל  – כהוגן שומעת איננה אף חסרונותיה שלל שבין ומצא החתן בדק דעתה.

ומבי  תוכלשומעת בעזרתו  אשר שמיעה ' 'מכשיר לה לרכוש  החליט  כן על אליה, דובר הוא אשר את נה

אך  ביתו . בני של  חסרונה  את המומחה לפני והציע לשמיעה ', ל 'מכון האברך ויפן היטב. היטב לשמוע 

השמיעה חסרון גודל ולפי בזה, דרגות כמה יש  כי – אדם של  גופו על  נקבע זה עזר' 'כלי נענה המומחה

מתנה לו  לקנות רוצה הוא שהרי לאמר התעקש הוא אך לשמיעה ... הכלי עזר חוזק  להגביר יש כך

ובדוק לביתך נא לך המוכר לו אמר שכן מכיוון המומחה. אל אותה להחיש  יוכל  ואיככה  ידיעתה , בלא

העת  בזו  שוהים ביתו ' ש'בני ומצא צהריים  בשעת ביתו אל האברך פנה  הדברים , פני היכן עד בעצמך

קול 'אין ואכן היום, הכנתם תבשיל איזה – ביתו  בני את שאל ממרחק הקדירות. אצל המבשלים בבית

אל האיש  נכנס  במאומה, נענה  לא ושוב שאלתו את שוב ושאל אליה  יותר התקרב משם  עונה'... ואין

בקול ושאלה  ממש אליה שקרב עד עונה. ואין קול אין עתה  ואף שאלתו, שאל  ושוב החדר תוככי

מאכל – לך עונה  שהנני הרביעית פעם לי זה  אומרת, אותה  שמע יומא, בהאי לאכול  הכנתם מה ברור,

כי לדעת נוכח  אז או עתה . עד תשובתי את שמעת לא מדוע  היום ... הוכן מכשיריםהוא פלוני צריך

לשמיעה עזר היא וכלי מחסרונותיך.ולא אלא אינו בחברך שתמצא חסרון כל לדידן, כיו "ב וכלל . כלל 
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,øîåàå çôèî àåä éøä åîöò íëù ìò åìéàå åøáç
...éðà øùë

äëìò ïëìã ,ò"éæ øòèðìñ ìàøùé éáø øàéá
éë ,'äðçîì õåçî ããá' úáùì òøåöîä
äàåø àåäù øçà Y ïåùìä àèç ìò ä÷åì òøåöîä
äøîà ïë ìò .äøñ åéìò øáãîå åäòø éòâð úà
éðá úåùôðá êë ìë 'ïéáî' ïëà êðéä íà ,äøåú
úåãéãáá øëéð ïîæ áùúù áèåî ,íòâðáå íãàä
êëå ,ãáìá êîöò íò êà ääùú íù ,äðçîì õåçî
...êîöò éòâðá ïðåáúäìå êéùòîá ùôùôì ìëåú

ואם אב כיבוד  מעלת  – תיראו ואביו אמו  איש

ïúùøôá(â èé)áúë ,'åàøú åéáàå åîà ùéà'
êåðéçä øôñá(âì)åæ äåöî éùøùî'ìù]

[à"åà ãåáéëãñç ìåîâéå øéëéù íãàì åì éåàøù
øëðúîå ìáð äéäé àìå ,äáåè åîò äùòù éîì

äñåàîå äòø äãéî åæù ,äáåè éåôëåéðôì úéìëúá
.íéùðàå íé÷åìàíàäå áàä éë åáì ìà ïúéùå

íìåòá åúåéä úáéñ íäåì éåàø úîàá ïë ìòå ,
íä éë ,ìëåéù úìòåú ìëå ãåáéë ìë íäì úåùòì

.'...íìåòì åäåàéáä

äîãáìî ,åæ äååöî éîéé÷îì ïåôöä øëùä áø
äøîà äæä íìåòá íâã ,àáä íìåòá øëùä

'êéîé ïåëéøàé ïòîì' äøåú(áé ë úåîù)àøîàúî êëå .
øîåà äéäù ò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä ìù äéîùî
,íìåòä äæá 'íééç úåðù' úáö÷ íãà ìëì ùéù
åîàå åéáà ãåáéëá ÷ñåò ïáäù íéðùä ïúåà ìëå

íéîé êéøàéå ,åééç éîé úåðù ììëî åì íéììëð íðéà
íéðùä øôñî êùî úåéçì íéìùäì éãë øúåé

åì òá÷ðù'÷ìç (ñòðòôøàä áøäì) 'ãåã êøáéå'á àáåä)

(âì 'îò äçéúô à"åáéë.

ì"æçáïééòî äéä øéãúù ,àúôìç éáø ìò øôåñî
äéäå ,åéáà ìù åéúåéåëøèöä ìò ÷ãåáå
åîò åâäðå Y åîòî åéáà íù÷áé íøèá íúåà àìîî
àø÷î åá íéé÷úðå ,'äãéî ãâðë äãéî' íéîùä ïî

'äðòà éðàå åàø÷é íøè äéäå' áåúëù(ãë äñ åäéòùé)

äëøáìå äáåèì åéúåìàùî ìë íéîùä ïî åàìéîå Y
.åù÷åáî ìò ììôúäìå ù÷áì åéô çúô íøèá

úîàáúøéæâ 'íàå áà ãåáéë úååöî' éë åøîà
éððéà øîåì 'äðòèá àá'ä óàå ,àéä êìîä
éáàî ïåæéð éððéàù øçà ,åæ éúáø äååöîá áéåçî
àì éøåñçîì íéâàåã íðéà éë ,íåìë àìå éîàå
ììë ïåëð äæ ïéà ,á"åéëå úåéðçåøá àìå úåéîùâá
íéðá øàùë íãáëì áééç äæë ïôåàá óà éë ,ììëå
÷"äøä øàéá êë ,íøåñçî ìë íéàìîîä íäéáàì

ò"éæ 'øôåñ áúë'äàåä ïëå ,úà ãáë ä"ã ïðçúàå 'øô)

(íù 'äîëç êùî'ááåúëä úà(æè ä íéøáã)úà ãáë'
êååéö øùàë' é"ùøáå 'êååéö øùàë êîà úàå êéáà
íéëìäî åéäå íéøöîî íúàöáù åîë éë .'äøîá -
àìå ,íéîùä ïî íäì àá íðåæî ìë ,øáãîá
,íäîò åìãâ íéùåáìîä íâå ,íîàå íäéáàî

,êîà úàå êéáà úà ãáë Y ë"éôòàåáúë'ä óéñåîå)

ïéà ,åúåà íé÷ùîå íéìéëàî íäùë ÷ø íãáëé íà éë ,'øôåñ

(åéáéèéî úà ãáëî àìà ,íàå áà ãáëî äææéæéæéæé.

הכליז. בי, שיש  נכונה מידה וכל  שהגעתי , מדרגה  לכל לכם דעו פעם, אמר זי"ע  איש' ה 'חזון הגה"ק 

ואם אב כיבוד מצוות ˜ˆÁ)בזכות 'ÓÚ „"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

נוהג  היה  הלה  שליט "א, טורק משה  רבי הנודע המחנך הגאון עם בשנים רבות לפני שהיה  מעשה

'צפרא  בברכת מעמו  מתברך היה  ויום  יום ובכל זי"ע , איש ' ה 'חזון הגה "ק עם שחרית יום בכל  להתפלל 

תלמידיו את משה ר' הביא אחד יום  התלמידים(Ó˙"‡)טבא'. אחד ניגש  בחדרו  שהותם  בעת החזו"א, אל 

אין  החזו"א לפני בעומדינו כאן ארץ , 'דרך משה, ר' לו  אמר מה, דבר בלחישה  לשאלו  ורצה  משה ר' אל 

שאלתך  מה  ושאלו החזו"א אותו  עצר התלמידים, שאר בין זה תלמיד כשעבר לאחמ"כ  מאומה '... מדברים

החזו "א  אם  משה  ר' לו ענה  החזו"א בהוראת משה ... ר' אל מביט שהוא כדי תוך התלמיד שתק בני,

איש', 'חזון להיות הרב זכה ובמה  היאך התלמיד וישאל  נפשך, תאווה אשר ככל אותו שאל – לך מורה 
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ושכר מעלת  – ה' אני קדוש כי תהיו קדושים 
מעלה של  בקדושה  המתקדש

ïúùøôá(á èé íéùåã÷)éðá úãò ìë ìà øáã'
,'åéäú íéùåã÷ íäéìà úøîàå ìàøùé

ùåã÷ä øäåæá àúéà(.àô íéùåã÷)',àáà éáø éðàú
àã àúùøô['åéäú íéùåã÷' úùøô]àúééøåàã àììë

ååä àã àúùøôì àééøáç ïàèî ãëã ...àéä

ïàãçäãåîéìá íéùåã÷ä íéàðúä íéøáçä åàáùî]

דברים. בב' החזו "א לו לריק.א.ענה  אחד רגע  אפילו  ביטלתי לא מאד ב.מעולם  מאד נזהרתי מעודי

ואם . אב כיבוד במצוות

'ראש אל האב פנה ואם '...בצערו  אב 'כיבוד ציוותה  התורה  כי שוכח היה  הוריו שבקרבת בנער מעשה

מגעת. שידו  כמה עד הענינים  את לסדר הישיבה  ראש  הבטיח מעוקתו , בפניו  ושפך בנו  של הישיבה '

באחד  ללימוד 'חברותא' עמו  לקבוע יסכים האם ושאלו הנ"ל , לבחור הישיבה  ראש  קרא היום  למחרת

ראש גילה  שכן מכיוון הישיבה . ראש עם  ללמוד הוא גדול  כבוד כי ההצעה, על הבחור שמח  הסדרים ,

ערוך' ב'שולחן לעסוק ברצונו כי לבו את ‰ÌÂÈ)הישיבה  ˙ÂÚ˘ ·Â¯· ‰·È˘È· ÌÈ„ÓÂÏ ‡ÏÈÓÓ '‡¯Ó‚' ÈÎ) הבחור שאל ,

'כיבוד  הלכות עם  להתחיל  ברצוני רה"י, ענהו  לימודנו, את להתחיל הישיבה ראש חפץ  הלכות באלו  –

ואם ' ¯"Ó)אב „"ÂÈ·)... הזה בזמן אף הנוהגות הלכות שנלמד עדיף לא וכי לא... לא... הבחור, לו אמר ,ÈÎ)

(ÌÈÈ˜ ‰È‰ ˜"Ó‰È·˘ ÔÓÊ· Y '‡ÁÈ˘ÓÏ ‡˙ÎÏ‰' ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ‰ ÂÈ‰ ÂÈ�ÈÚ·.

הדברי  ראה זי"ע, מצאנז חיים' ה'דברי הרה"ק  של לפתחו עגונה היתר של קשה שאלה  הגיעה פעם 

ששהה זי"ע  משינאווא יחזקאל' ה 'דברי הרה "ק בנו את לקרוא שלח  לכן זו, היא סבוכה שאלה  כי חיים

ביקש אביו אל  נקרא שהוא משינאווא הרה"ק  מששמע יחדיו . עמו הענין את ללבן רצה כי בעירו , אז 

העזר' אבן ערוך 'שולחן לרבו להביא ורצה המשמש  פנה ערוך', ה 'שולחן את לו שיביא (˘Ìממשמשו

(˙Â�Â‚Ú‰ ÔÈ�Ú Â¯‡·˙�' דעה יורה ערוך 'שולחן לי הבא ואמר השינאווער אליו נענה ‰Ï'מיד Â·˙Î� Ó"¯ ÔÓÈÒ· ÈÎ)

(‡"Â‡ „Â·ÈÎ הנני אלו  בהלכות מ"מ  – העזר' שב'אבן הסבוכות ההלכות לגבי אבי אל  הוזקקתי שעתה  ואף ,

דעות, חילוקי לנו  יהיו  תורה  של במלחמתה שמא חוששני, או"א, כיבוד הל ' - ה'חמורות' מן אך מכיר,

תמימה ... תורה  כדת הקדוש אבי את לכבד שאוכל בכדי אב, כיבוד הלכות את ללמוד מקדים אני כן על

שנים הסדרא את והעביר זי"ע  מויז'ניץ  אליעזר' ה 'דמשק הרה "ק כשישב קודש , שבת בערב היה מעשה

אביו חדרו  אל  נכנס לסיים , עמד וכבר האחרון בפסוק  משעמד ארוכה שעה  לאחר תרגום. ואחד מקרא

את  האב שמע אתר, על וענהו  אליעזר' ה 'דמשק מיהר מה , דבר ושאלו  זי"ע ישראל ' ה 'אהבת הרה"ק 

הפרשה את לקרוא חזר שמו "ת, בקריאת כלל  להפסיק  שלא שהקפיד וה 'דמשק' החדר... את ויצא תשובתו 

אפשר  הלא רבינו , ילמדנו  ה'דמשק ', את ושאל  הבין, שלא החסידים אחד למראה היה זה כל  מתחילה...

מצווה היא אב כיבוד הנה , ואמר, ה'דמשק ' ענה  הפרשה ... סיום  עד רגעים כמה שיחכה  לאב להראות היה

לאבי.. תשובתי את לעכב שלא העיקר – מתחילתה הפרשה כל על  לשוב לי ועדיף מדאורייתא, חמורה

נושא  מבוגר שיהודי איך קודש השבת יום  בעצם עיר של  ברחובה  פעם ראה  זצ"ל  אויערבאך הגרש"ז 

כתפיהם, על כש 'טליתותיהם' הנפש  ובשלוות בניחותא בניו  מהלכים ולאחוריו  כוחותיו , בשארית ספסלים 

על 'מחמירים' שהם  הבנים  הצטדקו  הנוראה , העזות מידת על  מששאלם במאומה. לו  מסייעים  ואינם

בשבת ל 'טלטל ' שלא ˘·ÌÈÏ˘Â¯È)עצמם ·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ Ì�È‡Â)ליטול לו נתנו כן על מקפיד, אינו אביהם  ואילו 

כ"כ להכביד כך ומתוך ל'החמיר' שמענו  היכן וכי להגרש "ז, מאד חרה  הדבר הכבד. המשא את כתפיו  על

על להכביד כזו , טיפשות השמעת – בדרכו שנקרה מי כל  בפני חזר ימים  וכמה  כמה  במשך האב. על

'חומרא'... במקום  האב
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íéùåã÷' úùøô ìù[íéçîù åéä 'åéäúçéçéçéçéàåä ïëå .
é"ùøá(á èé)ìà øáã'ìë- ìàøùé éðá úãò

,ìä÷äá åæ äùøô äøîàðù ãîìîáåøù éðôî
äá íééåìú äøåú éôåâ'èéèéèéèé.

òåãéåøîà òåãî ,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùî
úùøôá éøäå ,äá ïééåìú äøåú éôåâ 'áåø'ù
ïéàã ,àìà ,äøåú éôåâå úååöî øúåé ùé 'àöú éë'

äðååëääá ïééåìú÷åñô ìò àìà ,äùøôä ìëá Y
ïééåìú äøåú éôåâ áåø éë - 'åéäú íéùåã÷'

åæ 'úåùã÷úä'á.

÷"äøäò"éæ íðåá éáø éáøääçîù úøåú)øôñî â"ç]

[ìàøùé úçîùáåúëä úà øàáî (èô úåà
äðäã ,'íëé÷åìà 'ä éðà ùåã÷ éë åéäú íéùåã÷'
ùåã÷ éë' ,å"àå øñç 'åéäú íéùã÷' áéúë äøåúá

åøîàù äî úà åîéã÷äá øàáîå .å"àå àìî 'éðà
éøáã ìò ò"éæ ùèéøæòîî ìåãâä ãéâîä ÷"äøä íùá
äìòîì éúùåã÷ - íëé÷åìà 'ä éðà ùåã÷ éë' é"ùø

'ãéâî'ä øîà äëå ,'íëúùåã÷îäìòîì éúùåã÷,
äàá ,íéîåøî éäáâá äìòîì ä"á÷ä ìù åúùåã÷

ìåëéáëéðá íò åéðá ìù íúùåã÷î ,íëúùåã÷î
íøåâ àåä éøä ùã÷úî éãåäéù éãé ìòù ,ìàøùé
äæáå .àìéòìå àìéòì ùã÷úéù ä"á÷äì ìåëéáë
ìåëéáë äùåã÷ä äìéçúîã ,'åéäú íéùã÷' øàåáé
äìòî ìù äùåã÷á ùã÷úðù øçà ÷øå ,'äøñç'
àìîúú ìåëéáë ,å"àå àìî ,'éðà ùåã÷ éë' äéäé

úåîéìùá äùåã÷ä.

áúëáåúëá ,'åðøåôñ'äéåàøå - éðà ùåã÷ éë'
'äùòîáå ïåéòá øùôàä éôë éìà åîãúùëëëë.

זי"עיח. מפשיסחא הרר"ב הרה "ק ביאר השמחה  ˜"Ú)ובביאור ‚"Á היושב (˘˘"˜ לתלמיד דומה  דהדבר

תלמיד  אותו  מתמלא הרי סוגיא, באותה עוסק רבו שאף  מבחין הוא כך ובתוך סוגיא, באיזה  ועוסק 

הסוגיא  היא זו היהודי, של קדושתו כי תהיו ', ב'קדושים  משעסקו  הקדושים  התנאים  שמחו  ולכך שמחה.

סוגיא. באותה ית' עמו עוסקים שאנו  היא ושמחה  ובעצמו , בכבודו  הקב"ה  עסיק בה 

חז"ל יט . אמרו Ô˙˘¯Ù)הנה ˘È¯ È"˘¯ 'ÈÈÚ) וביאר קדושה' מוצא אתה ערוה  גדר מוצא שאתה מקום 'כל

זי"ע מלובלין' ה 'חוזה  ·Ô˙˘¯Ù)הרה "ק ÌÈËÂ˜ÈÏ 'Ï‡˜ÊÁÈ È¯·„'· ‡·Â‰) את מקדשת ומצוה  מצווה כל באמת כי

'אשר המצוות בברכת כדאמרינן האדםקדשנו עושיה, שאין פעמים מצוות שבשאר אלא במצוותיו '...

קדושה , בעניני משא"כ  ידה . על  מתקדש  שהוא מי אתה מרגיש יהיה  – ואיש  איש כל קדושה , מוצא

שהוא  לקדושה  בגדר והתקדשות התעלות ירגיש  ממדרגתו עושה.שיהיה איש איש עולם בני כל ויעידו

עצומה  והתעלות  בסיפוק הלב  מתמלא 'התגברות ' שאחר –.

ה 'כ. אני קדוש כי – תהיו  'קדושים  הכתוב על זי"ע מאלכסנדר העניך רבי הרבי הרה"ק  אמר כה 

תהיו', 'קדושים  אותנו מצווה הוא בריך קודשא הנה אוכלאלוקיכם', איככה וכי האדם, יאמר ואם

'כי  תורה אמרה זה על  מטה, מטה אותי המושך – גס חומר בתוך מצוי הנני הרי בקדושה, להתנהג

אלוקיכם' ה' אני הבן קדוש  אליו פונה  בנו, את להשיא ומשבא אדיר, וגביר עשיר שאביו  הבן כדוגמת –

נפשות  את לכלכל אקח  מניין אדע  ולא הפרנסה, על  אנכי דואג כי להינשא עלי קשה אבא לו , ואומר

מחסורך. כל ועליו עשיר' אב לך 'יש  הרי תדאג, מדוע וכי האב, לו ענה  ביתי. 'כי אנשי הקב"ה אומר כן 

נא  פתחו כן על קדוש , לי אשר וכל קדוש  ואני הקדוש, אביכם הוא אני הלא אלוקיכם', ה' אני קדוש

אולם  של כפתחו קדושה שערי לכם לפתוח אחריכם אבוא  ואני הקדושה, דרך  .את 

המים', 'ויבקעו אמרה  שהתורה סוף, ים בקריעת מצינו  בתורה הנה  זי"ע , העניך רבי הרבי אמר עוד

' הנס  את ומדרשים בגמרא כינו 'קריעתומדוע  ולא סוף' היא בקיעתים  רבה היא קריעה  הרי סוף ', ים 

יעברו הקטן הבקע שבתוך - בכך מה  של  בקיעה  על  רק  הים על  ציווה  אכן שהקב"ה אלא, מבקיעה. יותר

ו סוף לים  ישראל  משהגיעו  בפועל אך ישראל. ובראותבני ראה, יוסף של  ארונו ראה, -מה וינוס ראה הים



קדושים - הפרשה  çéבאר

íéøáãäåàìì ìàøùé éðáî ùéà ìëì íéøåîà
'íééçä øåà'á àúéàãë ,ììëä ïî àöåé
äöøé ãåò' ,'åéäú íéùåã÷'ã à÷åñô éàäá ò"éæ '÷ä

ì"æ íøîåà êøã ìò(:èì ïéùåãé÷)øáò àìå íãà áùé
øîàî àåäå ,äåöî äùåòë øëù åì íéðúåð äøéáò

áåúëäåéäú íéùåã÷äøéáò àááù ,äùò úååöî -
ìù äùò úååöî íéé÷ äæáå ,äúåùòî ÷çøúé åãéì

åéäú íéùåã÷ìù äæ ïåùìá åæ äåöî ïåøëæ àéöåäå ,
íéùåã÷,øîåì ,àø÷ð åæ äåöî íéé÷îä ìëù

ùåã÷àëàëàëàëìà øîåì ÷ã÷ã äæ íòèìå .ìëéðá úãò
,øîåì ,ìàøùéàéä ,åéäú íéùåã÷ - åæ äåöî éë

åîéé÷á ìàøùé ùéà ìëù .íãà ìëá äðùéù äåöî

ìàøùéá äâøãä ïéàå ,åì øîàé ùåã÷ åæ äåöî
åæ äâùäî úòðîð äéäúù.'

העיניים קדושת - רואה  עין

úéùàø,'åéäú íéùåã÷' úååöî íåé÷å úåùã÷úää
.òøá úåàøî íééðéòä úîéöò é"ò àåä
.ì"æå Y 'íéøåèä úòáøà' úà 'øåè'ä çúô äæáå
,øùðë ì÷å øîðë æò éåä ,øîåà àîéú ïá äãåäé'
,íéîùáù êéáà ïåöø úåùòì éøàë øåáéâå éáöë õø

...'úé àøåáä úãåáòá íéøáã äòáøà èøôøîàå
ïéòä úåàø ãâðë øùðë ì÷,øùðì åúåà äîéãå ,

,ïéòä úåàø àåä êë øéååàá èù øùðä øùàë éë
òøá úåàøî êéðéò íéöòúù øîåìáëáëáëáë,àåä éë

äøéáòä úìéçúéìëå ãîåç áìäå äàåø ïéòäù
ïéøîåâ äùòîäâëâëâëâë.

øàáîå'óñåé úéá'ä(íù)ïá äãåäé íéã÷ä òåãî ,
íééìâøìå áìì äìéçú íééðéòä úà àîéú

מיד לטבעו. מעל עצמו את  וקרע נעלית , בקדושה הנסיונות  על  שהתגבר יוסף , של  ארונו את הים

הים  לפניו .נקרע נקרעים  תבל מוסדי כל  הרי מטבעו למעלה  עצמו את הקורע זה כי .

יצר כא . הוא השטן לו שטמן יקוש בפח מליפול  ונמנע  עצמו  מפסיק שאדם  ידי שעל  מדבריו, המורם

אחד  רק הלא 'קדוש', אדם בני בלשון הנקרא זה  הוא מי בנפשנו  ונשער קדוש. נקרא הוא הרי הרע,

להיקרא  זוכה הוא שגם ה ', קידוש על ל "ע שנרצח אדם גיסא לאידך או זה, נשגב לתואר זוכה  מעל משרפי

לו''קדוש'. יאמר 'קדוש באהבה שמו למען תאוותיו את  לעצור מדמו המקיז שכל אנו רואים .וכאן 

ויחיכב. בפרשת הכתוב על הק' החיים' ה'אור  של כביאורו נפשו, מצרות שומר עיניו  את (·¯‡˘È˙והשומר

(·Î ËÓ...'שור עלי צעדה בנות עין עלי פורת בן יוסף  פורת כמו 'בן בהם, הסתכל לא שהוא וכשם

בו  הרע עין תשלוט לא .כן

שבבחרותוכג. זי"ע , סופר' ה 'חתם  הרה "ק תלמידי מגדולי אחד על  זי"ע  דושינסקי מהרי"ץ הגה "ק סיפר

לו היה ההם בימים  גדולה, ובשקידה  בהתמדה  בישיבתו ולמד שבתלמידים המצויינים בין נמנה היה

ובאיסור  ב'חרם' הדבר את אסר החת"ס  כי כן לעשות העז  לא אולם  חיצוניים, בספרים  לעיין גדולה משיכה

טמאים בספרים  לקרוא יצרו עליו גבר איש  שאין כשראה לילה ובאישון יחידי, ער היה  אחת פעם חמור.

הספר  את והשליך הנורא המראה מן נבהל  מיד בידו , ורומח  אדם  עומד לנגדו כי לו נראה היה לפתע אלו,

החליט ואכן בהם, לעיין גדולה  תשוקה בו לעורר התחיל  ושוב הרע , יצרו  נח לא זאת בכל אך מידו,

מתב  כשהוא הספר, את וליקח  לחזור ואין התלמיד בעלמא דמיון אלא אינו  והרומח החרב שכל  בלבבו רך

שאדם המראה אליו חזר בספר לקרוא שב כאשר מיד שוא', מדמיונות יבהל  כמוני בחור 'וכי ממש, בהם

את  והניח  גדולה  ואימה  פחד עליו נפל ונשנה  הדבר שחזר אחרי ויהי בידו, שלופה וחרבו מולו עומד

לישון. והלך שמע קריאת וקרא הספר

שסיים אחר כדרכו, רבו עם פלפל  לא החת"ס רבו של בשיעורו  השתתף וכאשר ממיטתו, עיף  קם למחר

בספרים הקריאה  על שעשינו החרם דיני דברנו שלא זמן עבר 'כבר ואמר פתח השיעור את החת"ס 

שוות  'חרם' אותיות כי תדעו  הלא אמר, ואח"כ  האיסור, תוקף ולפרט  לסדר התחיל  ובזאת חיצוניים ',

בסיום בקודש  כמנהגו  דרבנן' 'קדיש לומר התחיל ומיד בהאי. נידון אהאי דעקר מאן כי 'רמח ', לאותיות



קדושים - הפרשה  èéבאר

äòùá êìîä ãåã åìéàå ,éáöáå éøàá íéæåîøä
.ì"æå .åéðéò ìò äðåøçà ù÷éá íå÷îä éðôì ù÷éáù
,íãàä úà øéäæäì àáù àîéú ïá äãåäéù ,øîåì ùé'
íéîøåâä íäù íééðéòä ìò äìéçú åøéäæä

íéðåùàøäíäù íééìâøä ìò øéäæä ë"çàå ,úåøéáòì
é"òå ,íééìâøì íéîøåâ íééðéòä øîåìë äùòîä óåñ
êéøö ïëì ,éøàë øåáéâá ïååéë åéìàù áìä éãé ìò ,éî
.êë éãéì àåáú àìù éãë ,íééðéòä íåöòì æøãæúù

ä"á÷ä éðôì ììôúî äéäù ä"ò êìîä ãåãååìéà
áåù ,'àååù úåàøî éðéò øáòä' äìéçú ììôúî äéä

...áìä ìò áåù ììôúäì êéøö äéä àì.'

àìåäöò éë ,äæ ìëî éëåðà ÷åçø øîåì ùàééúé
êåðéçä øôñá åðéöî(æ"ôù äåöî)éðá òãå .ì"æå ,

äëøáì íðåøëæ åøîàù äî êîåôá àìâøî àäúå
(ä ã úåáà),äåöî úøøåâ äåöîå äøéáò úøøåâ äøéáò

íòô äòøä êúååàú úåàìîì êúòã úéùú íàù
,íéîòô äîë äéøçà êùîú úçàúåéäì äëæú íàå

úåàøî êéðéò íåöòìå êøöé ùåáëì õøàá øåáéâ
äîë ïë úåùòì êéðéòá ì÷é úçà íòô òøá

íéîòôøùáä êåùîú äååàúä éë .(íãàä úà)

òáùú àì íéàáåñä éë ,åéúåù ìà ïééä êåùîë
.äìåãâ äååàú åéìà ååàúé àìà ïééá íìåòì íùôð

íúååàú íäéìò ÷æçú åá íùôð íìéâøä éôìååìå ,
áøòéå ïééä úååàú ùà ãå÷é âåôé íéî ñåë íù åúùé
úååàúá åìéâøäá ùéà ìë ,äæä øáãä ïë .íäì
,íåé íåé òøä åøöé åéìò ÷æçé ïäá åãéîúäáå
äàøéå ,íåéä ìë ãéîú å÷ìçá çîùé íäî åòðîäáå
åù÷á äîäå øùé íãàä úà äùò íé÷åìàä éë

'íåìë ìù úìòåú àìì íéáø úåðåáùçãëãëãëãë.

ùåøôð,àéîùáã ïøîì íéðåðçúáå äìéôúá åðéôë
øåöðéå ,äàìéò äàøé íééðôç àìî åðì ïúéù
.øåöðð åúøåúå åé÷åç øåîùð øåáòá ,åðáì éçúô úà
ìòå ,äìòî ìù äùåã÷á ùã÷úäìå øäèéäì äëæðå

.úåîìåòä ìëá áø òôù òôùåé äæ éãé

ואילו שומם, עמדו  כולם  - למאות הישיבה בני 'וכל  וכותב דושינסקי הגרי"צ ומסיים לפלא. ויהי השיעור,

מרמזים' הדברים מי על ידע 28)הוא „ÂÓÚ '‰˘ÓÏ ÔÂ¯ÎÊ' ¯ÙÒ· ‡·Â‰).

'ספרים מאותם פחות אינם בימינו החיצוניים' ה 'כלים אלו הטכנולוגי' נגעי סכנת כי ייאמר, ולדידן

מה גדול , בעונש  זה על להעניש  והוסיף  כך, כל חמור איסור החת"ס הוציא אלו  על ואם דאז , החיצוניים'

ממרומים . טהרה  רוח עלינו יערה והשי"ת החמורים, איסורים באלו  אנן נעני

לאדםכד. שכשנצרך עיניים', 'שמירת ענין על לתלמידיו  פעם אמר זצוק "ל אייזנער גד'ל רבי הגה "צ המשגיח

פלוני, במספר לאוטבוס הנוסעים' ב'תחנת ממתין והוא מסוים למקום  ליבו להגיע  אל ישים לא הרי

עיניו  לנגד  עברו הם שבמציאות אף  אחר, למקום הנוסעים אוטובוסים שם עברו נשואות אם היו עיניו שכן ,

נעלים בדברים  שקוע  ראשו יהא אם עד"ז אחרים , בדברים מבחין שאינו עד נצרך, הוא אשר ה'מספר' אל רק 

עיניו . לנגד ח"ו  יעמדו אם אף בהם יבחין לא ממילא ראויים, שאינם  מעניינים דעתו ויסיח  וטובים,

לממכר  עסק ' 'בית לו שהיה ליהודי הראוי, באופן שלא הזה ' מ'עולם הנהנה  את להמשיל אמרו  כבר

הערבי  שיעביר שק כל על – ביניהם  ההסכם היה  וכך אחד, מערבי השקים  את קונה והיה  קמח ', ְַ'שקי

לו, נתן שקים כמה  שידעו  בכדי המטבעות את יחדיו ימנו  ולבסוף  צלוחית, לתוך  'פרוטה' היהודי יטיל

המתין  - רבה כי בטיפשותו - לחמור הדומה הערבי אך השקים . כמניין הראוי שכרו  היהודי לו וישלם

מרוויח שהוא בחשבו שבצלוחית, מהמטבעות חפניים  מלא וגנב ראשו, את היהודי כשיסובב הכושר לשעת

על אם  כי ישלם  לא שהיהודי - מרובה' 'הפסד לעצמו מפסיד שבזה  מרגיש ה 'שוטה ' ואין רב, הון בזה

לצדיק רשע  וצופה  לבו, מפתחי על  היושב קטן 'ערבי' יש יהודי לכל  מובן, והנמשל  יותר. קטן שקים מספר

בזה הרוויח  שהנה  בחשבו אסורות, ראיות כמה ו'גונב' המשמר על  יעמוד כשלא כושר לשעת וממתין –

אדם שאין ובפרט  הנצחי, לעולם  הפסיד ותענוג הנאה  כמה  עד מרגיש ולא חלי לא וכמה  ותענוג', 'הנאה

כפלים . בכפלי לו  ישלים  והבורא – עלמא בהאי אפילו מפסיד
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