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רב א '. זמן חש  העבריים מבני אחד נער שנים , כמה  לפני בארה"ק  כאן שאירע  למעשה  רבותי נא שמעו 

שנודע עד ובדיקות', חקירות ב'שבע הנער נבדק שם  הרופא', 'בית אל  ואמו אביו  וישאוהו בטוב, שלא

בלוקמי' ל"ע  לוקה  אחד Leukemia(שהוא עם ההורים התייעצו עצם '. 'מח  בהשתלת אלא רפואתו  ואין ,(

בב"ב הנודעים  הרפואה ‰ÌÏÂÚ)מעסקני ÏÎ È	Ù ÏÚ ‰˘Â¯Ù Â˙„ÂˆÓÂ) באיי פלונית למדינה שיסעו להם הורה והוא ,

כהוגן  טיפולו  לאחר ובעזהשי"ת אלו, בעניינים גדול  וממוחה מפורסם רופא שוכן שם המרוחקים, הים

הראשון. לאיתנו  וישוב הנער יתרפא

מאתיים סך טיפולו בעד מהם דרש הלה כי נשמתם פרחה שלא כמעט  הרופא עם הנער הורי משדיברו 

מהיכן  אוספים  ההורים  החלו נפשו ', בעד האדם יתן לו  אשר ש 'כל  מכיוון אך ותקילין... טבין דולר אלף

ופרוטה קטנה  מפרוטה  וכך הגונים , סכומים להם להלוות או להעניק  שיסכים דעתם  על עלה  שרק וממי

האוויר ספינת על ויעלו הנדרש , הסכום  את לאסוף  בידם  עלה ובס "ד גדול  לחשבון נצטרף (Ú‚ÈÏÙ¯,גדולה

(ÒÂËÓרחוקה מדינה באותה אשר החולים  לבית חפצם  למחוז בעזהשי"ת הגיעו  דרכים טלטולי ולאחר ,

ונידחת.

מועד  את וקבע  אותם דחה והלה גדול , רופא אותו  עם  ונדברו החולים' ל 'בית פעמיהם החישו  מיד

ברירה ואין הניתוח , את בו  לבצע  לשמה  ראויה סכין ידו  תחת שאין באמרו ימים, עשרה בעוד הניתוח 

טובה לסכין להמתין ‰˙ıÂ¯È)אלא ‰Ê· ‰È‰ '˙Ó‡' ‰ÓÎ Ì‰Ï ÚÂ„È Â	È‡ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ „ÚÂ)שליבם חישבו  הנער הורי .

ממון  בהשקעת הנפש ' 'מסירות כל  אחרי זו , בהמתנה יש וחשש  קושי כמה בעצמך הגע  בקרבם , מתפלץ

אבל, סכין... איזה  על בהמתנה  זמן ולהפסיד לשבת להם אפשר וכי משמע , תרתי השלימו ודמים  מיד

ולא  וברחמים, בחסד עולמו את  ומנהיג  הבירה בעל הוא הכל , אדון הוא הקב "ה שהרי פשוטה באמונה

אב של הנהגתו על  ילינו כי להם ומה דחהו, ובעצמו בכבודו הקב "ה אלא הניתוח את  דחה הרופא

מאד הרחמים  ולחצו  ומלואו, עולם  והרעישו  ולדחייתו , רופא לאותו לשתוק  הסכימו  לא המשפחה בני אך .

טובה סכין שהובא ב'תירוץ' למחרת... הניתוח מועד שהוקבע עד ובקשה ... ברך ומקורביו הרופא על

מ 'דייטשלאנד' מרובה .(‚¯Ó	È')במהירות בהצלחה  היום  למחרת נערך הניתוח  בעזהשי"ת ואכן, .

הניתוח, את ערך בתשבחות המהולל ה'רופא' ולא כאן הייתה  שמרמה  הוברר מעשה שלאחר אלא

לרופא המשנה העיר(‚Ò	Â)אלא כל  ותיהום  ...(‰ÁÙ˘Ó‰ È	· Y) ל'סדר לחזור ניתן וכי – שנעשתה ה 'עוולה' על

אפי' ראו  לא שמעודם  סכום  - דאלער אלף  במאתיים ואביונים  דלים  לעשוק בליעל בני שבאו על  היום ',
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כמעשיהם אכן, מקום. בכל  המצוי רופא ע"י שנעשה ניתוח  בעבור וכ"ז  יחדיו , ושנותם ימיהם  כל  בצירוף

עתה, מעשיהם  כך בידי בראשונה הכל  ממילא כי אמונה הכרת מתוך  – מידתם על  העבירו ההורים

דבר... לא על  הסיפים אמות  יניעו ומדוע הגדול , הרופא של  במקומו הסגן את שלח והוא הקב "ה,

מקומו על בא והכל לביתם, הקודש  לארץ ועלו  מטלטליהם  ארזו  הנער, משהחלים ל 'רופא' הודו  בדומייה 

בשלום .

החל שוב שנים, חמש מקץ  חזרהויהי המחלה  ש... נתברר בדיקות לאחר בטוב, שלא לחוש  הנער

הנודע מרפא מקום לאותו  לחזור ייעצם  והלה  העסקן, אותו  עם נתייעצו שוב ותוקפה . עוזה במלוא

בניתוח ע "ע שנטלו  החובות כל  את להחזיר הצליחו בקושי שאך ואמו  הבן אבי זה . בתחום במומחיותו

ואף ודם בשר מתנת לקבל  ומיהרו באהבה , שמים גזירת קיבלו הכספי, לאיתנם  שבו  לא ועדיין הראשון

להם נודע שמה משהגיעו  נידחת... עיר באותה  ויחנו מביתם  ויסעו  ידם, השיגה אשר מכל הלוואתם גם 

בפועל שערך הסגן ירש מקומו  ואת שנים , כחמש  לפני הנה באו שלשמו המהולל  רופא אותו הזקין שכבר

נענה לאחמ"כ  שלו , הרפואה  בתיק עיין הרופא, עם  והבן ההורים משנפגשו  בס "ד. בהצלחה  הניתוח את

מכם אקח לא כן על שנים, כחמשה  לפני הנער עבר ידי שתחת רואה  הנני כאן הנכתב לפי הנה ואמר,

כל למשך ידי מעשי על  'אחריות' לקחת עלי כי בשנית, הניתוח  עריכת עבור אחת פרוטה אפי' העת בזו

הנער של חייו  ידיו]ימי בפועל הקב"ה והצליח  ונאמנות במסירות  הניתוח את  ערך זה רופא  ההורים[ואכן שמחת .

שמיא, מן פנים להארת וזכו החדשים, החובות מכל  נפטרו  אחד ברגע כי גבול  ידעה מה לא הכל וראו

מידותיו  על  להעביר בא אמונתו ומתוך  בבוראו, שמאמין למי הצפון טוב עולםרב הופכים היו  אילו  כי .

כספם אם  יודע  ומי ה 'סגן', באותו  פוגעים היו  בידם , כספם  מטמון שישיבו  – שנים  חמש לפני ומלואו 

בממונם פורעים והיו  פרוטה ' 'שוה על  אף עתה להם  מוותר היה לא בוודאי כי עוד, ולא לידם. מושב היה

הלז . הגדול  העושר בכל זכו  ה' השגחת הנהגת את באהבה  עליהם משקיבלו אך בכפליים.

הם אף  כסף', 'חבילת לאדם  מביאה מכעס  התאפקות שכל  הבעש"ט  מתלמידי אחד אמר וכבר

מעות. חבילי חבילי קיבלו  זו  בהתאפקות

ימים ב'. כשבוע לפני אלף, מני אחד מעשה לפניכם  ‰˜')והרי 'ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡'‰ Ï˘ ‡ÏÂÏÈ‰‰ ˙„ÂÚÒ· ‰¯Â·Á· Â	˙·È˘È·)
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גדול חלקו ואף  לרבים , תורה  מרביץ בישראל, וגדול  חשוב רב והוא בארה "ב הדר המעשה בעל לי סיפר

שבט בחודש  הוה, וכך דור, מדור לנו  המסורה התורה ע "ד בישראל  נאמנים בתים הרבה בהעמדת

ומחצה]ה 'תשע "ה' כשנה 'כליה'[לפני לתרום  ברצונה  כי לב באומץ הרבנית בתוככי (˜„È	È)החליטה  לשתלה 

חייו  להצלת לזה  הנצרך יהודי של ÂÈÁÏ˙גופו Ì‰Ó „Á‡· ÂÏ È„Â ,˙ÂÈÏÎ È˙˘ Â· ‡¯·Â ‰ÓÎÁ· Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ‰"·˜‰˘ ÚÂ„ÈÎ)

(ÌÈÈÁ ˙	ÎÒ· ÔÎ ˙ÓÁÓ ÔÂ˙	 ‡Â‰Â ,ÏÂÚÙÏ ÂÈ˙ÂÈÏÎ È	˘ Â˜ÒÙ˘ ÈÓ· ‰Ï˙˘Ï ÌÂ¯˙Ï Ô˙È	 ‰È	˘‰ ˙‡Â ,˙ÂÓ„‡ ÈÏÚ ÂÈÓÈ ÏÎ הרב ‡˙ שמע

(‰ÏÚ·)לימים צעירה אשה תחליט  מדוע  כי ל"ע , דעתה השתבשה  כי וחישב דבריה  ‰‡¯·ÌÈÚ)את ˙Â	˘ ˙È˘‡¯·)

לאריכות  סכנה הדבר אין אם אף  – מגופה אבר להוציא הניתוחים  סכין תחת להיכנס  ונפשה בגופה הבריאה

הנ"ל . צעד לעשות רציתי מלאה הכרה ומתוך בדעתי, אנוכי צלולה ב"ה  שלה, על  עמדה היא אך ימיה...

חז"ל  שאמרו  וכמו  שליט"א מסקווירא האדמו "ר  כ"ק  רבו  אל  הרב פנה  לו ˜ÊË.)בצר שיש(·"· מי 'כל 

צרה או  חולה È"Ú)לו  ˙Ò¯‚· 'ÈÈÚ),קדוש רבי אמר, וכה רחמים ', עליו ויבקש  חכם  אצל ילך ביתו רוחבתוך

מגולים, רחמים מתוך הרבי שאלו  בא. אני אנה  ואני דעתה .... שפיות את ואיבדה הרבנית על  עברה שטות

הרבי  לו ענה  כהוויתן, דברים  הרב משסיפר הנורא. המקרה  קרה ומתי לה, אירע וכיצד מה לי, נא ספר

הכתוב  אמר אדרבה , דעתה, משפיות מאומה  האשה  איבדה  לא כי דעתכם', 'תנוח ויאמר פנים, במאור

(Á È ÈÏ˘Ó)'לב –חכם לה' 'קרבן' גופה  מתוך להקריב שברצונה ופקחות חכמה אלא כאן אין מצוות', יקח

החלו שכן מכיוון הרבנית, בפני הרבי דברי את והביא לביתו , האיש  חזר נפשות. חיי להציל כלייתה לנדב

הפנימיים גופו  חלקי בכל  להיבדק התורם  על הרבה בדיקות כי – הכליה תרומת לקראת המרובות בהכנות

והנתרם . התורם  של הדם סוג מהתאמת לבד והחיצונים ,

תשע "ה, אייר בחודש המעלות וכליל המידות פאר ת"ח  חתן עם  שידוכין בקשרי בתם  באה והכי אדהכי

את  לתרום ולהספיק  למהר בדעתה כי הרבנית הודיעה הגדולה , ה'חתונה ' לקראת ההכנות משהחלו  עתה,

נא, עמדי ממך, אנא זו , למהירות מקום  מה שליט "א הרב בעלה  לה  אמר הבת. נישואי קודם  כלייתה 

כי  בשלה, היא אך הכלייה, לתרומת להכנות נחזור דודים  משוש  ולאחר לחתונה , בהכנות נא התייצבי

– שליט "א רבו כ"ק  אל  הרב נכנס  שוב החדש, ביתה  בבניית הכלה לזכות תעמוד זאת שתרומה ברצונה

את  יעשו  – דנא כמקדמת בכוחותיה הנישואין בעת תעמוד הרופא דברי לפי שאם  השיב שמעו ולאחר

כעת. מיד והתרומה  הניתוח

הכליה, תרומת טרם הנדרשים  הבדיקות בכל  להיבדק ביותר למהר החלו  הרבי הוראת וכאןמשקיבלו 

הגדול ופלא הנס תמוזאירע חודש של באמצעו  ,(‰"Ú˘˙)לרבים שיעורו את ומסר הרב בעלה שישב שעה

מתוך  וצהלה  שמחה בערבוביא שורה  כשבקרבה  סיפרה  רועד ובקול דחוף , באופן הרבנית אליו  התקשרה

'גידול ' לעיניהם  נתגלה  ה 'בדיקות' אלו  בזכות כי אותי שהודיע  מהרופא יצאתי עתה זה הנה וחשש , פחד

ÈÏÎÏ‰)ה "י ˙Á˙Ó)הראשי העורק  על גדילתו בדרך מאד דוחק  לתוככי )Pulmonary(אשר 'דם ' ומביא המוליך

במהירות  מלנתחה מנוס ואין הנ"ל  הראשי העורק  את לסתום שיגיע עד והולך מוסיף שהגידול ונראה הלב,

מועד... מבעוד הגידול את לכרות ‰ÈÏÎ‰)כדי ˙‡ ÌÂ¯˙Ï ‰˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ ,ÏÂ„È‚‰ ÈÂÏÈ‚ ¯Â‡Ï˘ ‰ÂÚÈ„Â‰ Ì‚) לדעת נוכחו עתה 

'שמע אותה תפס בהיר וביום  מדעתה יצאה  שהאשה נראה היה  כי פרטית, ההשגחה ועומק  הנס גודל

זר, לאיש  כליה  מגופה לתרום – דעתה קולנו' על  עלה לא אם כי לחיים, ממות  ניצולה עי"ז ובאמת

סותם  הגידול והיה בגופה, אשר הגידול את  מגלים היו ולא הרופא, אצל  נבדקת הייתה לא זה, 'שגיון '

מוקדמת ... הודעה מבלי בהיר ביום כרעם נשמתה נופחת  והייתה לבה אל הדם את  מלהביא העורק את 

מישראל, נפש  חיי להציל האשה באתה מעתה, אמור זה. מה ועל  זה מה בעולם איש  שידע ומבלי

חיים  ושנות  ימים לאורך  עצמה את  מצלת  ÎÂÊ‰)ונמצאת  ‰˙ÈÈ‰ Ì‡ Ú„ÂÈ ÈÓ ÈÎ ,‰˙· ˙‡ ‡È˘‰Ï ˙ÂÎÊÏÂ).

לתרום לה  אפשר שאי מאחר נוקפה , האשה  של ליבה היה כי המעשה, דבר ונשלם תם לא ועדיין

לקבל אמור שהיה לכליה עניים בכליון וממתין בכליותיו החולה  האברך של  בגורלו  יעלה  מה  – כלייתה 
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בארה "ב הידוע הארגון יו "ר שטיינמעץ הרב עם משנדברו אמר )Renewal(מתרומתה . הכליות, למתנדבי

שברצונו באבוב מחסידי אברך אלינו פנה ימים שנתיים  לפני כי ה ', מעשי גדולים  כי וראו הביטו להם 

לא  הרופא ובהוראת מדי, גבוה  היה גופו שמשקל  עקא דא אך ישראל, בני מאחינו  לאחד כלייתו לתרום 

לנקוט האברך החל  מיד קילו, וחמש  עשרים  עצמו מעל  שיוריד עד כלייתו לתרום  הרשות לו  ניתנה 

'להעביר שונות הרצון',(È¯Â‰Ï„)בפעולות בפני העומד דבר 'אין והרי מידותיו', פלא על  זה באותווראה -

הוריד  הלה כי המאשר – האברך של מרופאו  מכתב נתקבל האשה של בדיקותיה  תוצאות שנתקבלו  היום 

האברך  של דמו ' ו'סוג הקב"ה שסיבב הגדול , והפלא כלייתו. לתרום  הוא ראוי ומעתה קילו. כ "ה עצמו  מעל 

האשה של התור את ביטלו  ולא הכליה. את לקבל הממתין האברך של  דמו לסוג בדיוק  תואם התורם 

האברך  שם התורמים  שמות את החליפו  אלא הכליה , – היקרה  התרומה  את המוציא המנתח הרופא אצל 

ונגלה . גדול  לנס  ויהי האשה שם  תחת

שליט "א  וויינבאך מ . רבי הרה "ג סיפר חסד, עשיית בזכות חייו  שניצלו  ביהודי מעשה  אדבר, רגע  עוד

ועידנים  עידן מזה  משה  לר' לו יש  הנהגה  אדיר, ות"ח מישרים  מגיד – עילית ·Â˙Â¯Á)מביתר ÈÓÈÓ)שבכל

'רעקליך' הרבה זה  'ענין' עבור קרע  וכבר – ובעצמו בכבודו  המטה  את לשאת עליו  'גדול ' של הלוויה 

(˙ÂÙÈÏÁ) דאשתקד הפסח חג הגיע  והנה, כמנהגו . אחת הלוויה אפילו  החסיר לא עדיין עצומה  ובמסי"נ ,

תצא  והלווייתו  מעלה , של לישיבה נתעלה הלוי' 'שבט  בעל הגדול  הגאון כי תבל  ברחבי השמועה ופשטה 

במקווה לטבול  משה ר' מיהר החג' ב'צאת מיד ברק, בבני וישיבתו מדרשו מבית ראשון יו "ט במוצאי

'טרעמפ ' אחר תר 'נהג'(‰ËÈ˘)טהרה , שכר מכספו, הוזיל שכן מכיוון מצא. ולא ברק לבני במהרה שיקחנו 

מלאים הרחובות כל היו  כבר כי רבינו, מישיבת ניכר במרחק – ברק לבני מהרה  עד הגיע  ובעזהשי"ת

לקיים – פעמיו  החיש  משה  ר' זצוק "ל. הדור ' ל 'פוסק  האחרון כבודו  לחלוק  שבאו ישראל אלפי ברבבות

מתקדם  החל עצמו והוא פינה, באיזה בניו  את הניח  דנא, דמקדמת ‰ˆÍ¯Â)מצוותו ÌÂ˜Ó· ÛÁ„	Â) ישיבת לכיוון

הבנין  מדרגות על בס "ד עצמו  מצא זיעה  נחלי נחלי גופו הוזיל כשכבר רבים  מאמצים  אחר והנה רבינו ,

מביהמ "ד  יצא שעה  באותה והנה  חוצה... ביהמ"ד מתוככי המיטה  לשאת החלו כשכבר האחרון ברגע  –

נכבד ˘·ÂÚÂ˙)יהודי ‰ÓÎ È	ÙÏ Ú"·Ï	˘ ·Â˘Ë‡ÏÊÓ ¯"ÂÓ„‡‰ ובזכות (‰"‰ הלוי' ה'שבט של מתלמידיו  אני לעומתו  וזעק  ,

נשמתי  תשוב רגע בעוד כי אנכי מרגיש  כי הצילני ממך, אנא אך ביהמ"ד, בתוככי עתה  להיות זכיתי כן

משה ר' עשה מתחילה צח... באוויר ראותי וימלאו  פחות דחוק  למקום מכאן תוציאיני לא אם  – ליוצרי

גוף במסירות הנה  עד מביתר דרכו  את עשה זה יהודי עבור וכי אליו , מכוונים הדברים שאין כמי עצמו 

הנח אחרים...' ע"י לעשותה  שאפשר 'מצווה  של  בגדר היא 'הצלתו' וא"כ  כאן ישנם רבים יהודים  ונפש ,

ואציל מה עלי יעבור והחליט, רגשותיו, על התגבר האחרון ברגע  אך המיטה ... עד להגיע לי ותן לנפשי

שניות  עשרים של  הליכה  מרחק  – הרחוב של  השני לצידו  והוליכו הרב בידי ידו  נתן מישראל, אחת נפש

ראה הרחוב של  השני בצידו הרב את משהניח תמימות... דקות כעשרים שם  שהיה  בדוחק להם שארך

לו כשא"א – מרחוק  עומד והוא ביהמ"ד מפתח יוצאת כבר הקדושה שהמיטה  כלות בעיניים משה ר'

נהג  הפחות לכל  כי – לו  היה  שחיזוק אלא ביותר, לו  כאבה  זאת מציאות המיטה, עד להגיע פו "א בשום 

ר'כבוד  והבין הזמן, ארך לא אבל שעה , באותה  מחשבותיו  היו  כן מישראל... אחת נפש  והציל ב'חיים '

הבה"ח עמד שם דק ', עשרים  לפני עד שעמד מקום באותו  ממש כי הציל, כן גם עצמו חיי את כי משה 

ה 'חסד' את הקב"ה לו שהזמין והרי המיטה ... הוצאת בעת שהיה  והלחץ הדחק  מרוב ל"ע  ונלב"ע  שנפצע 

עצמו . חיי יינצלו למען
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ומנהיג בורא שהוא  בה ' האמונה  – לישועה  צפית 
בקרוב יושיענו והוא העולם  את

íéîéáïáøåç ìò úåìáàá íé÷ñåò åðà øùà åìà
åðéàøäå' åðá íééå÷é øáëù äåå÷úáå úéáä
éøáã úà êéîñäì ùé ,'åðå÷éúá åðçîùå åðéðáá

òãéì .'à äåöîá ì"æå ,÷"îñäíéîù àøáù åúåàù
úåçåø 'ãáå äèîå äìòî ìùåî åãáì àåä õøàå

áéúëãë('ë úåîù)áéúëå ,êéäìà 'ä éëðà('ã íéøáã)

íéäìàä àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
ïëà ....ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá
àåäå .åéô çåøá åìåë íìåòä úà âéäðî ä"á÷ä
íãà ïéàå ,úåàìôðä ìë åðì äùòå íéøöîî åðàéöåä
åéìò ïéæéøëî ïë íà àìà äèîìî åòáöà ó÷åð

øîàðù äìòîìî(æì íéìéäú).åððåë øáâ éãòöî 'äî
íéîëç åøîàù äî éåìú äæáå(àì úáù)íéìàåùù
åðéã úòùá äúéî øçàì íãàìäòåùéì úéôöïëéäå .

.åæ äåöî áéúëäæá éåìú äæ àìàùéù íùëù -
'ä éëðà áéúëã íéøöîî åðàéöåäù ïéîàäì åðì
,øîà÷ éëäå .íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êéäìà
éúàöåä éðàù éá åðéîàúù äöåø éðàù íùë
'ä éðàù éá åðéîàúù äöåø éðà êë ,íëúà
ïëå .íëòéùåäìå íëúà õá÷ì ãéúò éðàå ,íëéäìà

áéúëãë ,úéðù åéîçøá åðòéùåé('ì íéøáã)áùå
íéîòä ìëî êöá÷å'õøô åðéáø úåäâä'á åøàéáå .

(ã úåà),äøåúá äáåúë äåöî äòåùéì úéôö ïë íà

àéä('êé÷åìà 'ä éëðà' ïåùàøä øåáéãá),ïéìàåù êëìå
äìòî ìù ã"éáá äéìò.

,úîàáåøá ìëì êééù 'äòåùéì úéôö' ìù äæ ïéðò
'ä éëðà éøäù ,äéäéù éî äéäé ìàøùé
åëøãù éî ìë ,ë"à ,øîàð ìàøùé éðá ìëì êé÷åìà
øçàì éë ,ãåòå .äæá êééù éðéñ øä ìò åéúåáà éìâø
ìù ã"éáá ãçà ìëì åìàùé íéðùå íéîé úåëéøà

'äòåùéì úéôéö' äìòî(.àì úáù)éìåãâ úà ÷ø àìå ,
úåðòì êøèöé ìàøùéî ùéà ìëå .ïë åìàùé øåãä
úåãôå åðúìåàâì íééðéò ïåéìëá äëéçå äôéö íàä

,íðîà .åðùôðY äúçîùá äàåøå äëåæ äôöîä
äúçîùá äàåø íåéä øáëù ,äååä ïåùìéåì úùåã÷)

(íéøôñ ãåòå ,äëéà.

ïëåí"áîøá ÷éåãî(à"ä íéëìî 'ìäî à"éô)'ìëéî
äøåúá øôåë àåä éøä åúàéáì äëçî åðéàù

'åðéáø äùîáå'â'â'â'â.

תפילה של  כוחה  – יעשה  מפיו היוצא ככל

ïúùøôá(â ì)åéôî àöåéä ìëë åøáã ìçé àì'
ò"éæ àðøàî÷î ÷"äøä áúë ,'äùòé

(äëøáä ìëéä ùîåçá),äåå÷îå 'ìçéî' ïåùìî àåäù
ìçé àì' áåúëä øîàååøáãåðééä Y 'éøåáéã,äìéôú

äéäé àìùäåå÷îàìà ,äúìåòô ìòôú åúìéôúù
äìéôúä ìà ùâéúåàãåå êøãáéàãååáù Yìëë

åéôî àöåéä(åúìéôúá)äùòéä"á÷ä ''ã'ã'ã'ãåìéôàå ,

זי"עג'. מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק של למעונו פעם עלה  האחרון בדור האדמורי"ם מגדולי אחד

לפני  קודש  בלהט האדמו"ר נענה  תשל "ה, שנת שלהי היתה והשנה  והסליחות, הרחמים בחודש 

ובה הגאולה , שנת היא שהיא תשל "ו, שנת - הבעל"ט  השנה על  כתב זי"ע מקאמרנא שהרה"ק  הרמ"מ 

השעה שבזו  להאמין יהודי שעל  כאומר תשל "ה'... - מאמין 'אני וזעק הרמ"מ  לעומתו נענה צדק, גואל  יבא

לתשל"ו ... הקץ את מלדחות וח "ו תשל "ה, שנת שעדיין אף  – לגאלנו צדקנו  משיח  יבוא בוא ממש 

בנפשם  ומקיימים  שלימה, באמונה חיים הכשרים  ישראל  בני היו  מלפנים  יום ואכן, בכל  לו אחכה

היושיבוא... שבפרעשבורג צדקניות שהנשים  זצוק "ל זאנענפעלד חיים  יוסף רבי הגאון שסיפר וכמו

ארבעס  – ותאמר ותען היום , בביתך בשלו תבשיל  איזה לזו, זו מיהרה(ÒÂÓÂÁ)מסיחות מחר, תבשלי ומה  ,

עדשים . אבשל אזי המשיח יבוא לא ח "ו אם  אלא, לשטן... פה  תפתחי אל נו, נו , אותה, להשתיק השניה 

בפרשתןד'. נאמר לענין, „)מענין ‡Ï) למטה אלף  למטה במדרשאלף ונתבאר ,(‚ ·Î ¯"·„Ó·)שבט שמכל

יחזקאל רבי הגאון ותמה עליהם . להתפלל  אלף ועוד במלחמה, לעמוד אחד אלפים , ב' נשלחו
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åéôî àöåéäàìà úå÷éáã àìì Y àîúñáäøéîà
àîìòáúàæ íâäùòéä"á÷ä'ä'ä'ä'ä.

úåàøåðùøãîä éøáãá åðéöîæîø íéìäú ù"å÷ìé)

(æëùàéáðä åäéîøéî é"ðá åãøôðù äòùá
ìáá úåøäð ìò(ùøãîä ì"æå)úà úåéåìâä åìèð

íìë åòâ íäî ùøéôù äéîøé úà åàøå íäéðéò
åçååöå äéëááåðçéðî äúà éøä äéîøé åðéáøåëáå ,

ù"åîë(à æì÷ íéìäú)íâ åðáùé íù ìáá úåøäð ìò'
ì"àå äéîøé äðò ,'åðéëáõøàå íéîù éìò éðà ãéòî

àì ïåéöá íúééäù ãò úçà äéëá íúéëá íàù
íúéìâäéëááù ,äìéôú ìù äçåë êì éøäå .ì"ëò ,

זצ"ל ˙˘Î"‚)לעווינשטיין Ó"ÂËÓ ˜"˘ˆÂÓ ,Ù˜ „ÂÓÚ ,‰	ÂÓ‡ Y „"Á Ï‡˜ÊÁÈ ¯Â‡)נשלחו מדוע א. בדבר. תמיהות כמה 

'אלף ' שלח מדוע ב. בביהכנ"ס . בתפילה  להעמידם  הראוי מן הרי המערכה , למקום  המתפללים  אלף

בני  כל תפילות על  לסמוך יכולין שהיו גם  ומה  מתפללים, במניין סיפק  היה  ולא שבט , מכל מתפללים 

מלחמת  זו  מלחמה הרי לתמוה , יש כולנה על ג. ושבט. שבט שמכל  האלף את לייחד הוצרך ומדוע ישראל,

איש הוא הקב"ה  ואם  המדינים ', מאת ישראל  בני נקמת 'נקום למשה הקב"ה  שציווה  - הייתה מצוה 

המלחמה . נצחון על ותחנונים לתפילה  מקום  מה  המלחמה

המלחמה, מערכת את ניהל  בעצמו הקב"ה  שאכן, הגר"י, כי וביאר לחשוב  נוטה בטבעו שהאדם אלא

החיל את  לו עושה ידו ועוצם הםכוחו אלו ומחשבות המלחמה , והפסד  הכשלון להצילםתחילת וברצותו ,

בסמוך  שיתפללו בפועל, המלחמה עורכי של  המדויק  כמספרם  מתפללים , אלף משה  שלח אלו  ממחשבות

המתפלל את בעיניו  יראה וכאשר לו , יש פרטי' 'מתפלל  כי מהם אחד כל  ידע וכך אתלהם, ייחס לא

הכל לאדון  אלא לעצמו ÈÙÒÓ˜הנצחון  ‡ÏÂ Y ÂÈ	ÈÚ ‰‡¯ÓÏ ·Â¯˜ Ì„‡‰ ÈÎ) שידעÔÈÈ„Ú Ê‡ ÈÎ ,ÂÈÏÚ ÌÈÏÏÙ˙Ó ‰	ÁÓ‰ ÍÂ˙·˘

(ÏÈÁ‰ ˙‡ ÈÏ ‰˘Ú È„È ÌˆÂÚÂ ÈÁÂÎ ·Â˘ÁÏ ‡Â‰ ÔÎÂÒÓ.

הרוקח ה '. בסידור שכתב כמו  הזה , בזמן È˘ÈÓÁÂ')ובפרט  È	˘'· ÌÂÁ¯ ‡Â‰Â· ,'ÌÂÁ¯Â ÔÂ	Á ÍÏÓ ‡	‡'· ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Ò ÏÚ)

התפילה  בזכות אלא לישראל  טוב משפיע הקב "ה אין המקדש  בית שחרב .מיום

ה 'הפלאה ' כתב ÂÚ„)כעי"ז ˘¯ÙÏ ˘ÈÂ ‰"„ :ÊÒ ˙Â·Â˙Î)יתברך הבורא בהשגחת המאמין לכל  הפרנסה 'ידוע  כי

ישראל את מזין  שהיה מזבח של  העבודה במקום שהיא התפילה בשכר היא בגלותינו כדלעילוהמחיה

(È Û„ Ì˘).' ישראל את שמזין שם  על נקרא שמזבח 

ועבודה, בתורה  ולילה  יומם  עוסקים היו הללו עליה בני אברכים כולל היה זי"ע ישראל ' ה 'אוהב להרה "ק

לו למחיה  מעות מהם אחד לכל  נותן הרה "ק היה  חודש ' 'ראש  בכל כתפיו , על  מוטל  היה  צרכיהם  וכל 

חודש ' 'ראש  שביום  קולנו' 'שמע  באמצע  האברכים  אחד לעצמו  הרהר פעם הבעל"ט . החודש למשך ולב"ב

בתפילה אאריך ומדוע צדיק , אותו  של  כתפיו על  מוטל מחסורי כל  הרי הפרנסה, על  להתפלל  לי מה  -

מזונותיו . על  היום  באותו ביקש  לא ואכן צורך, כל  ללא ובקשה

בתורו, נתן ואחד אחד לכל  המעות, את לאברכים והעניק חדרו בפתח  הרה"ק  נעמד התפילה  לאחר

דילג  וביציאתו מעות, עוד להביא לחדרו ונכנס  הרה "ק, שבידי המעות נגמרו  האברך של  תורו  בהגיע

מעות, בלי נשאר אברך אותו ורק קיבלו ומשכולם  אחריו , לבא לחלק והמשיך אברך אותו על מה משום

את  קיבל  שלא וקבל  פנימה הקודש  אל  נכנס לו, בצר ראה אשר האברך תם, הכסף  שצרור הרבי אמר

הסכום את לידי הקב"ה מזמין וחודש חודש בכל הנה  וראה, הבט  לו , ואמר הרה "ק נענה מחייתו , דמי

א"כ, לו , המגיע את יקבל  ולא לאחד, שיחסר אירע לא היום ועד הכולל , בני עבור נצרך שהנני המדוייק

בדבר. נפשך חשבון את נא שא לכך אי השמים , מן כך אירע  הרי המעות את קבלתי שלא אז מכיוון

על להמשיכו עליו לאדם, מוכן כשהשפע ואף  - התפילה ידי על  רק היא ההמשכה שכל  האברך  הבין

תפילה... ע"י עצמו



מטות - הפרשה  æבאר

ìëîå íîöòî íéòðåî åéä äìéçú íéëåá åéäù úçà
.äìåë úåìâä ìë úà úåøåãä

æ"éòëéøáã úà ò"éæ íéðéò øåàî'ä ÷"äøä øàéá
àøîâä(ïéèéâ ñ"ùä úåãâà íéðéò øåàî .åð ïéèéâ)

,íåîä ìòá åðáø÷ úà áéø÷äì àöî÷ øá àáùëù
íåìù' íåùî åáéø÷äì øúåî íàä ÷ôñä ìôð
ñìå÷áà ïá äéøëæ éáøë äúééä äòøëääå ,'úåëìî
àöî÷ øá úà âåøäì àì íâå åáéø÷äì ïéàù øîàù
åøîàé àìù ,êë ìò úåëìîì øåñîé àîù ùùçî

ïðçåé éáø øîà ...âøäé íéùã÷á íåî ìéèîåúåðúååðò
,åðúéá úà äáéøçä ,ñìå÷áà ïá äéøëæ éáø ìù
øá ,ïëàå .åðöøàî åðúéìâäå ,åðìëéä úà äôøùå
äìòäù íéøáãä åìâìâúðå éîåø êìî ìà øæç àöî÷
úåìâä éáù ìà åç÷ìð 'ä íòå ,ùàá 'ä ùã÷î úà

.äæä íåéä ãò íéðåúð åðà åá øîä

äù÷äåïåùìä åäî 'íéðéò øåàî'äåúåðúååðòåæéà
ïî' åéä åéúåðòè ìë éøä ,ïàë ùé úååéðò
àìà .'åëå ïéáø÷ ïéîåî éìòá åøîàé àìù 'ïéãä
,äéä åøåãá ìåãâ äéøëæ éáøù éàãåå äæã ,åøåàéá
íå÷îá óà Y åéøáãë äúééä äòøëääù ,êì éøäå
àì òåãîå .'úåëìîä íåìù' íåùî äðëñ ùùç
øáã ïéà éøäå - äìåãâä äðëñì äéøëæ éáø ùùç
úåùôð ìëù íå÷îá ù"ëå ùôð çå÷éô éðôî ãîåòä
àìà ,ïáø÷ä úáø÷ä úòéðî é"ò äðëñá åéäé ìàøùé
äøéæâ äøæâð øáëù åùã÷ çåøá äàø äéøëæ éáø éë

Y åîöòá áùéç ïë ìò ,áøçäì úéáä ãéúòåòåãî
øáãä ìéòåé àì éøä 'íåî ìòá' íðéçì åáéø÷é

úéáä ïáøåç úà òåðîì äîåàîáíà óàù ,
øáã éãé ìò ïáøåçä úà ä"á àøåáä ááñé åäåáéø÷é
äéä äæ ,'ä éðäëì åîòè úà äìéâ àìù äîå .øçà

áåøìäéøëæ éáø ìù åúåðúååðòòéãåäì äöø àìù ,
íúñ êëì ,ùãå÷ä çåøá úåàøì äëæù éìâ ùéøá

.ùøéô àìå

íðîàåúåðúååðòáïáøåçì åîöòá àåä íøâ åæ
,úéáääøæâð øáëù äìâî äéä íà éë

äìéôúá íéáøî é"ðá åéä ,÷"îäéá ìò ïáøåç úøéæâ

êà ,íúìéôúá ïáøåçä úà íéòðåî åéäå ,äáåùúáå
ïàëî .úéáä áøçðå åììôúä àì åòãé àìù øçàî
äîåúçä äøéæâ óà éë Y äìéôúä çë úà äàøú
ùéà ìë ãéá ùãå÷ä çåø éìòáì øáë äòåãéä Y

åúìéôúá äìèáì ìàøùé...

בקדושה עצמו השומר  מעלת - ה' לפני לזכרון 
העיניים בשמירת ובפרט 

ïúùøôá(ãð àì)ïåøëæ ãòåî ìäà ìà åúåà åàéáéå'
'ä éðôì ìàøùé éðáìøåà'ä äù÷ä ,'
ñéðëäå ÷éñôä òåãî ,'÷ä 'íééçäìàøùé éðáì ïåøëæ

úåáéú ïéáãòåî ìäàúåáéúì'ä éðôìäàøðå ,
íä é"ðáù ÷åñôä ïåùìî'ä éðôììäà'ä úîàáå ,

.'ä éðôì øùà àåä 'ãòåî

'éúåì"æç åøîàù äî é"ôò ,ç"äåàä÷åñô ù"äù)

(êéðéùìò èéèå ùôø ïéçè åéä åæ äîçìîáù
äøéáòá åìëúñé àìù éãë íäéðôøîàî êîñ ïëì ,
.'ìàøùé éðáì' åøîàîì 'ä éðôì'åìà ìàøùé éðá éë

'ä éðôì úåéäì íééåàøäéùàé øá éàçà 'ø øîàîë .
åìéôà ,äàùò àìå äøéáòä ïî åîöò äðôîä ìë'
éáâ ìò ìåãâ ïäëë äìåò úåìòäì éåàø ìàøùé àåä

,'çáæîäïåøëæì øáãä äéäåäòéðîä íöòù åðééä Y
.'ä éðôì ïåøëæì ãåîòú äøéáòäî

íåâøúáåïúðåé(íù)ïðéò éìúîì ïì ñç àã ìëáå'
àìã ,ïåäðî àãçá ïåìëúñà àìå ,ïá
ïåúééîã àúåúéîá úåîð àìå ïåäðî àãçá àáééçîì

,éúàã àîìòì àéòéùø äáíåéì ïì øëãéé àãå
'ä íã÷ ïúùôð ìò àøôëîì àáø àðéãùåøéô .'

éãëá ,àîìòá äèáäá åìéôà íäá èéáäìî åøäæðù
íäì ãåîòú úàæ úåøéäæå ,äúéî åáééçúé àìù
íäì øôëì àøåðäå ìåãâä ïéãä íåéá úåëæìå ïåøëæì

.íäéúåðååò ìë ìò

óéñåî'øôåñ íúç'ä(åàùð êéãáò ä"ã)éë øàáì
Y äîçìîä éáù ìù íúìòî äìãâ ë"ë
åéä àì .ì"æå .'ä íùì ïáø÷ ïîöò åáéø÷ä åìéàë

áéø÷äì íéëéøöäãåú ïáø÷åéúåàìôðå åãñç ìò
,áøç éãéî äîçìîá íìéöäù íäîòêì ïéà éë
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'äì åîöò úà ùéàä úáø÷äî øúåé äãåú ïáø÷,
÷åñôä ìò åùøãù åîë(âë ð íéìäú)äãåú çáåæ

àøîâá åùøãå Y éððãáëé(:âî ïéøãäðñ)ìò éà÷ã
åøöé úà çáåæäáåúë äðäå .åéìò äãååúîåàø÷éå)

(á àáéø÷é éë íãà''äì ïáø÷ íëîäîäáä ïî ,
úà åáéø÷ú ïàöä ïîå ø÷áä ïîíëðáø÷'åðééäå

íëî' áéø÷é éë íãàåîöòî áéø÷î íãàä íàá '
àåä éøä ,ä"á÷äì åéúåðåöøîå'äì ïáø÷êà ,ïî
ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáäíãàäù úåðáø÷ä Y

áéø÷îåéúåîäáîøîàð íäéìòúà åáéø÷ú
íëðáø÷åäæù íãàä íù ìò àø÷ð äæ ïáø÷ -

åøîù ìàøùé éðáù ïååéë ,éîð éëäå .åìù åðáø÷
íøöé úà åáéø÷ä åìéàë áùçð ë"à àåèçìî íîöò

äãåú ïáø÷ë,äøéáòä øåäøä ìò ïáø÷ àìà åëøöåä àìå)

(éãéî àì åúå''ä ïáø÷ úà áø÷ðå' åøîåà åäæå .
'ä éðôì ïáø÷ë íîöò íéîçåìä úà åáéø÷äù

øöéä ïî íîöò úøéîùá'å'å'å'å.

úåøéäæäåY úåéîùâá óà íúåà äìéöä àèçî
äîçìîá íäî ãçà âøäð àìùåîëå ,

'ééçá åðéáø' áúëù(êéãáò ä"ã)àìô äéä äæ .ì"æå
ìàøùéì íäì åòøéàù íéìåãâä íéñéðäîå ,íåöò

åéäù ,ïéãî úîçìîá ïàë íäì òøéà(íéðéãîä)íò
,íäî ìàøùé åâøäå ,íéä úôù ìò øùà ìåçë áø
øñç àìù ãéòî áåúëäå ,úåááøå íéôìà íäî åáùå
åðîî ã÷ôð àìå' øîàù åäæ ,äîçìîá ãçà ìàøùéî

,'ùéàäæä ìåãâä ñðäå(íäì òøéà)íéîìù åéäù éôì

ì"æç åùøãù àåäå ,úåëæá(.ãñ úáù)ã÷ôð àìå'
'äøéáò øáãì Y ùéà åðîî.

וענין  הכעס  את  למנוע כעצה השתיקה  – פיו  בולם
בכלל המידות 

ïúùøôá(ãé )óåö÷éå'äùîøîàéå ìéçä éãå÷ô ìò
íäéìàäùîøæç òåãî øåàéá êéøöå ,'

øîàéå' øîåìäùîäéäå ,íéøáãî åðà åðîî éøä ,'
,åðì øîåì àìà ,'øîàéå äùî óåö÷éå' - øîåì åì

óö÷ä úòá ÷úù åîöòá åðéáø äùîùøçàì ÷øå ,
íéàáä íéøåáéãä éë ,òåãîå ,íîò øáãì áù ïîæ

ìù ïôåàá íä ñòëä úòùáäù÷ ïåùì - øáãéå,
æàå ,åôö÷ çëùù ãò ,èòî ïéúîä ïëìäùî øîàéå

äëø ïåùì äøéîà Yèòî ïéúîäì ñòåëì áåè éë ,
øáãé æà ÷øå ,åñòë øåáòéù ãòïé÷öåøñ ïîìæ éáø ïåàâä)

(äøåúì íéðæà åøôñá ì"÷åöæ'æ'æ'æ'æ.

פרשת ו '. ללמוד רעות למחשבות שסגולה אומר היה  זי"ע מרימינוב מנדל  מנחם רבי הרה"ק 

כלים '. 'הגעלת

אמר  אותו, הטורדות מחשבות על בפניו וקבל זי"ע  מבעלזא מהר"א הרה"ק  אל שנכנס  בבחור מעשה

שעצה הבחור אמר זמן אחר המהרש"א. של  דיבורים ב' יום בכל  ללמוד מחשבות כנגד שסגולה הרה "ק לו

מוחו  את לו  צחצחה  Â˙Î¯‰)זו ‰¯ÈÓ˘ ÔÈ‡Â ‰¯Â˙Î ‰ÏÂ‚Ò ÔÈ‡Â ,‡¯Ó‚‰ È¯·„ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ „ÂÓÏÏ ˘È ‡"˘¯‰Ó „ÂÓÏÏ È„Î· ,·‚‡).

נאמר 	)והנה  ‡Ï)'ובגמ ה '', לפני נפשותינו על לכפר ה'... קרבן את Ò„.)'ונקרב מידי (˘·˙ אם  'אמרו

מדוע בהרהורים  נכשלו  אכן אם  הרי"ם החידושי הקשה  יצאנו', לא עבירה  הרהור מידי יצאנו , עבירה

חטא  זה  שאין להם נדמה היה  בתחילה אלא, המלחמה . מן בשובם מיד זאת אמרו  ולא עתה, עד המתינו 

לטהרם - כלים  הגעלת פרשת לאחר אך מעשה, לידי הדבר בא לא הרי בליבם  שהרהרו בכך מה  כי כלל ,

בעצמם  הבינו  איסור , בליעת כבעיןמידי נחשבת את שבליעה מקרבם  ולבער לשוב עליהם אף  א"כ, ,

בנפשם האיסור מבליעת עצמם ולטהר העבירה, Í„·Ú)הרהורי ‰"„ Ô˙˘¯Ù· Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ).

פתוח,ז'. הבית פתח  את מצאה  זו פרה  זי"ע , חיים החפץ  של  לביתו בסמיכות שהסתובבה בפרה מעשה 

נא  ראה הרב, לבעלה וזעקה מאוד עד נבהלה  הרבנית וחפצים. כלים משברת והחלה לתוכו  נכנסה 

דרכים. ב' יש זה סוררת מפרה  להינצל  בכדי חיים ', ה 'חפץ לה  אמר זו . שוטה פרה  לנו מעוללת א.מה

כמימריה . רגע אפי' פתוחה  הדלת תשאר שלא מתחילה ולהישמר ישב.להזהר הפרה , נכנסה  כבר אם



מטות - הפרשה  èבאר

בני  לכל  חיים' ה 'חפץ פנה בזאת וישבר. יוזק  שלא וכלי חפץ  כל על עין לשים  זהירות במשנה  להיזהר

על סגורים שיהיו פיו פתחי על להיזהר האדם על  מתחילה הלשון, שמירת לעניין הוא כיו "ב ואמר, הבית,

ובריח. להיזהר מסגר ויש המשתוללת  שוטה הפרה כמו כמוה שהלשון ידע לדבר פיו פתח כבר ואם

פיו  באמרי שבעולם לבריה ולא לאיש תזיק שלא זהירות .במשנה

זצוק"ל  לאפיאן אליהו רבי Ë"Ú)הגאון ·Ï È·È·˘ Â‰ÈÏ‡ ·Ï)הגמרא בדברי Ù‡:)מבאר ÔÈ¯„‰	Ò) הפסוק (˜‰Ï˙על 

(·È Ë לצוד הצייד בידי יש דרכים  שני כי אליהו ', ה 'לב ומבאר חכה , זו  – רעה ' במצודה הנאחזים  'כדגים

ודבר  קרס  עם  חכה  ישליך ב. וילכדו . אליה  יכנסו  הדגים  וכל  פרסאות, כמה לאורך רשת יפרוש  א. דגים ,

זו , ב'חכה' הדג ייתפס לאכלו  פיו  את יפתח  שהדג וברגע  לאכלו, הדג לפתות שני מאכל  בין וההבדל 

ב'חכה' ואילו הדייג , ברשת ניצוד  כי הדג יודע ומיד ברשת גופו כל נתפס הרי בראשונה כי הללו, 'צידות'

בפיו  הוא 'תפוס' כבר באמת אבל  עצמו, אצל  'חפשי' עצמו את הדג בעה "ב ירגיש  יבוא מעט ועוד ,

יפרוש פעמים היצר. של  ב'רשתו ' האדם צידת לענין כיו "ב, קודש'. שבת 'לכבוד להכינו  מהמים וימשנו

היצר של  ברשתו נלכד כי מיד מרגיש  כזה אדם – האדם  את וילכוד 'רשת' ·˙˘Â·‰היצר ·Â˘Ï „ÈÓ ÏÈÎ˘È ÈÏÂ‡)

(ÂÈÏÚÓ '˙˘¯'‰ ¯˙	˙Â Y.,'וכו בכוונה ולהתפלל בהתמדה, בתורה לעסוק לאדם לו נותן שהיצר פעמים אבל

החכה  דוגמת  – מהוגים שאינם דיבורים אסורים, בדיבורים להכשילו בפיו, ל'תופסו' אלא בא ואינו

ברשתו... ניצוד להיות 'תופסו' ומשם בפיו, הדג את בה שצדים

בבוקר  ויקם נשמתו, גדלות לו וגילה הלילה  בחלום  אליו נגלה שה'מלאך' השורה מן ביהודי מעשה

ה 'מזרח', אנשי בין מקומו מעתה כי קבע  ע "כ ידברון' שווא 'חלומות כי זכר ולא משנתו , האיש ויקץ 

הדבר  פשוט  הרי הוא שנכבד מכיוון ועוד, זאת פנים '... ונשוא נכבד כ'איש  לכבדו הקהל  כל על  ושומה 

הגורלית  להחלטה  שותף היה שלא הגבאי התורה, קריאת בעת ל 'שישי' לקוראו  המדרש בית גבאי שעל 

'ושפך  הגבאי אל 'מכובדנו ' ניגש התפילה אחר לשלישי... ולא לשישי לא קראו  ולא לקולו שמע  לא הנ"ל,

'שוטה בתואר לכנותו הוסיף ואף והנישא הרם  כבודו את לחלל  העז  אשר על  בעפר' וכסהו  – דמו את

דעה ...' וחסר

לנו ' היה  'מה רבינו  יראה  בפניו , והתאונן ביהמ"ד של  רבה  אל  פעמיו  החיש מדבריו  שנתבייש הגבאי

עולה אתה היום  למחרת עליו , ופקד הגבאי את שביזה  'נכבד' לאותו  הרב ויקרא נחלתנו. הייתה חרפה -

הנכבד  קיבל נכונים, אינם דעה  וחסר שוטה שהגבאי שאמרת שהדברים ועדה קהל  בפני ומכריז  הבימה , על

לאחר  מכובדנו  ויעל ממחרת, ויהי ראש . וכובד בהכנעה  מביתו ויצא דאתרא' ה'מרא של דינו' 'פסק את

ה 'בימה ' מדרגות על שחרית גדול ,תפלת רעש בקול בפניכם ויקרא שאמרתי דברים רבותי, נא שמעו

נכונים???... אינם דעה וחסר שוטה לא שהגבאי וכי בכפלים. חפו הגבאי ופני ה 'נכבד' מפי יצאו  הדברים

הגבאי  וירץ נכונים, דבריו  כי להכריז  פשע  על  חטא והוסיף זה בא האתמול  ביום  שנחל בבזיונות לו  די

שליט"א, רבינו  נא ישמע הנכבד לו  אמר זה , מה ועל  זה  מה לנכבד, לקרוא מיהר והוא הרב, אל  בשנית

אשר  ככל 'עשיתי עתה, אף כדבריו. אעשה  ההלכה  בפסקי הרב לי יאמר אשר וכל  אנוכי, דינא' 'ציית אנא

שנצטוויתי, וכלשונם ככתבם  הדברים ' 'נוסח כל את הכרזתי אף  אלא עוד ולא הבימה על עליתי – ציוותני'

נגינה, בעניני גם  פוסק הרב נעשה  וכי נו , הגבאי, של רוחו לפי שאינו ב'ניגון' אמרתיו  כי הרעש'... כל  ו 'מה 

הלכות'... ל 'פסק נגינה ענין מה 

המקום... על פלוני את 'להעמיד' שעלינו פעמים ייאמר, ÁÓÂÓ‰)ולדידן ·¯ Ï˘ ¯˙È‰ ˙‡¯Â‰·) הרבה מ"מ

דמו... לשפוך הותרנו שתיאמר 'ההערה' מפני וכי הדברים, ייאמרו 'ניגון ' באיזה להיזהר לנו יש  הרבה

לפניהם  עידוד בדיבורי – החי בבשר כמחט החותכים הדברים את לעטוף שאפשר פעמים וכלומר,

לגמרי  דמו יישפך שלא – המצב לפי מקום ובכל .ולאחריהם,

מצינו מועיל , או  מזיק  מחריב, או בונה הדיבור אם  הקובע והוא – ב'ניגון' תלוי שהכל זה לענין וסמך
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ïëå'õòåé àìô 'ä áúë(ñòë êøò)úòá ä÷éúùä
ùàì íéîë - ñòëåäáëîù - ''ç'ç'ç'çøîàî òåãéå .

ì"æø(.èô ïéìåç)'äîéìá ìò õøà äìåú' ÷åñô ìò
(æ åë áåéà)íìåáù éî ìò àìà íéé÷úî íìåòä ïéà

äáéøî úòùá åéô'è'è'è'è.

áúëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä(øåîà ïëì ä"ã ñçðô)

ïéèéâ úëñîá àúéàã(.æ)äàð÷ åì ùéù éî'
åøéáç ìò÷úåùå'ïéã åì äùåò ãò éãò ïëåùåìéöäì)

(åøéáç úòøî÷ø íéé÷úî íìåòä éë Y øáãä øåàéáå .
ìåëéáëù àöîð ,äáéøî úòùá åéô íìåáù éî øåáò

éãé ìò÷úåù'ãò éãò ïëåù' ä"á÷ä äùòð äæ
(íìåòì),íìåòì íåé÷ äéä àì åú÷éúù éãòìáîù Y

.åøáç úòøî ä"á÷ä åðìéöé 'ïéã'á ïëì

,úîàáåúà øòùì íéìåëé äéøáå êàìî ìë ïéà
äæ ÷úåùù çåø úçðäå âåðòúä ìãåâ
éøáãë .íéîùáù åáäåà åéáàì ìòîî íéîùá íøåâ

ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä(ù"äù ìò äùî øéùé')

÷åñôá(á à íù)ä÷éùð éë ,'åäéô úå÷éùðî éð÷ùé'
âðòúî ä"á÷ä äîîå ,äáäàå âåðòú ìò æîåø

åäéô úå÷éùðî÷éùî íãàùë Yåæì åæ åéúåúôù
çëáæ"òå ...øåáéã äæéà àéöåäìî íãòá øåöòì ,

÷åñôä øàáì åøîà(âë åè éìùî)ùéàì äçîù'
ä"á÷ä äæ ùéàì äçîù ,'åéô äðòîá(â â ø"øá),

åéôá àéöåäìî åéô úà óâñîå äðòî íãàùë
.íéðâåäî íðéàù íéøåáéã

éëâåàãìå åäòøá ùéà ãåáë âåäðì ,íãàä ìë äæ
åäòø úâàã'é'é'é'éàìù åçåë ìëá òðîéù ø÷éòäå ,

– זמרו' למלכנו זמרו זמרו אלוקים 'זמרו  שבתהילים  מ "ז בפרק  יש פסוק הנה  אלו כי דיבורים והרי

גדולה  בבכיה פעמים ז' יאמרוהו הקהל  כל  ואעפי"כ  ואהבה, שמחה לאידך מעוררים התקיעות... לפני

אחר פסוק  È-È‡)ישנו  ‰ˆ Ì˘) בדור אקוט  שנה 'ארבעים בו מזמרין והכל ישראל בני נגד נוראות המדבר

השבת' 'קבלת ובעת מנוחתי'... אל יבואון אם  נשבעתי אשר דרכי. ידעו לא והם  הם, לבב תועי עם ואומר

תועי  עם ואומר אקוט... שנה ...ארבעים וזמרה  בנעימה  בגרונו  ויסלסל  העמוד לפני תפילה' ה'בעל יעמוד

‰ÂÏÏ)לבב... ˙Â·È˙· ÌÈÓÈÈÒÓ Ì	È‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ ‚‰	Ó ÈÙÏ È˙ÏÂÊ). דיבורים אלו כך כל  תלוי הדבר אין כי והכלל,

הדיבורים  ייאמרו 'ניגון ' באיזה אלא לרעך, .תאמר

הכתובח'. בלשון È·)ומדויק  ÁÏ ÌÈÏ‰˙)לא כחרש  לאאשמע 'ואני בלשון יפתח וכאלם  פתח  מדוע  פיו',

'לא למימר ליה והוה נסתר בלשון וסיים  לאאשמע נוכח 'לא אפתח וכאלם אכן כי אלא, פי',

מבזהו שחבירו בשעה  ושותק שומע , שאינו  כמי עצמו  את עושה האדם  אם  כי - הנרדף על קאי אשמע '

'לא שהרודף עי"ז  זוכה רותחין, של  קיתון עליו ומנוסה,יפתח ושופך בדוק והדבר לצערו , בכדי יותר פיו '

מוכיח . והנסיון

הכתובט '. לפרש אמרו  זי"ע שלום האהבת דהרה"ק  Ë)משמיה  „ ˙Ï‰˜) היאך האחד', מן השנים 'טובים

השנים יקוים רקטובים זה, עם זה בשלום שנים  האחדשיחיו  שמוותר מן מהם אחד של מכוחו -

שיעלה בלא ושלווה , בשלום יחדיו שנים  שיחיו  בעולם מציאות אין כי דעתו . על  עומד ואינו  שלו, על

ביניהם . לשרור השלום ממשיך מוותר שהאחד ידי על ורק ביניהם, להפריד קטנה עילה איזה ביניהם  השטן

חז"ל  שאמרו  ממה  כן ‰Á"È)והוכיחו  ÌÂÏ˘ ˜¯Ù ‡"„ 'ÒÓ 'ÈÈÚ)ורודף שלום אוהב שהיה הכהן אהרן על

לריב  וטעם סיבה  איזה היה  וכי יפלא, ולכאורה  לאשתו, איש ובין לחברו  איש  בין שלום והשכין שלום

מן  מים ושתו השמים, מן לחם  להם  ירד כי לפרנסה  כלל  התעסקו  לא והרי במדבר, רעהו  עם  איש 

אלא, ביניהם . לפשר הכהן אהרן שהוצרך מחלוקות נסובו  מה  ועל  בלו , לא הבגדים  כן כמו כךהבאר,

אותו  ויהפוך אמתלא, באיזו קטן  בוויכוח יתחיל  סיבה, שום ללא מחלוקות  לזרוע היצר של  דרכו הוא

המחלוקת ... ולסלע גדול  להר

דחכמתאי '. רמזי ˜Î·)בספר 'ÂÓÚ) ישיבת' מתלמידי ז "ל הרשברג מרדכי אברהם  ר' הרה"ג משם מביא ,
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ìàøùéî ùéà ùééáúé'íéøåèä ìòá' áúëù åîë .
÷åñôá(å àì)äèîì óìà äùî íúåà çìùéå'

,'ñçðô úàåçìù àì 'íéàéùðä' úà åìéàå,
éøîæã äùòî øçà äúééä åæ äîçìîù øçàî

èáùù àöîðå ,ñçðô åâøäù ïåòîù èáù àéùð
úà çåìùì íéìåëé íðéàù äîá åùééáúé ïåòîù
øàù éàéùð úà óà çìù àì ë"ò ,íàéùð

äîçìîì íéèáùäà"éà"éà"éà"é.

ובעיקר  פליטים הרבה  שם  והיו המלחמה , מפני מפולין כשברח ווילנא בעיר היה  ת"ש בשנת לובלין'. חכמי

לשולחנו באו  קודש  ובשבת זי"ע, ממאדזיץ ידידי' שאול  ר' הרה"ק  גם  היה  הפליטים  בין הישיבות. מתלמידי

עולם החסידישע מלבד ‰È„ÈÒÁ)הטהור ¯Â·Èˆ‰)הורגלו שלא אף - החסידות בדרך הלכו שלא מאלו  הרבה  גם 

˘ÁÏÂ	Â˙)בטיש"ן ˙ÎÈ¯Ú) בעת מהזמירות. והתענגו  נמשכו ממאדזיץ  הרה "ק של הזמירות נעימות מצד אבל  ,

ויהס זה , הוא מנהג מה – תמהו  כן ראו הליטאים  המה כנהוג, שיריים  החסידים חטפו השיריים חלוקת

כולם כששתקו נפסקת... המלחמה הייתה השיריים  סוד העולם ידעו  אילו שא. שא, ואמר, העם, את הרבי

שפלוני  מחשב שהאדם  ממה  כתוצאה רק  באה  מלחמה כל  כי דבריו, הרבי פירש  בזה, כוונתו  מה  לשמוע 

אבל  המלחמה . מתפרצת לעצמו  תמיד דואג אחד וכשכל  מפסידו, והוא ממנו  רק נוטל  נוטל אדם אם

לאחרים  להניח וכשיכולים לאחרים... הרבה ולהשאיר לעצמו מעט לקחת  ה'שיריים', כסוד  - לעצמו מעט

פורצת מלחמה כל עכ "ד.אין  ,

מידותיו ' על ל 'מעביר ייחשב בזה  אדרבה כי לאחרים, אעניקנו  מדוע  – שלי' זה  'הרי אדם  יאמר ולא

במדרש  איתא וכך הטוב, לכל יזכה זה ובשכר הדין, משורת לפנים  ‰˜„Â˘,ועושה Â	È·¯' Í¯Ú ÌÈ˘¯„Ó ËÂ˜ÏÈ)

(.ÊÈ ‰"¯ Ê"ÈÚÎÂ אמר הזה  לעולם וכשחזר ולילות, ימים  כמה  עולם לאותו  ונמשך חלש, דריב"ל  בריה הונא רב

'בני, מידותיולתלמידיו על  עומד שאינו מי ÂÏ˘Ó)אשרי „ÈÓ˙ ¯˙ÂÂÓ ‡Â‰ ‡Ï‡) מלאכי של כיתות באו העבודה, .

מהם , קיבלו ולא זכות עלי ולימדו שמא השרת זכות , מלמדים אתם מי על  להם ואמר מלאך שבא עד

לחיים  ממיתה פטרוני מיד מידותיו, על עמד לא שמעולם זה '.על 

הורב י"א . אברהם רבי הגאון זצ"לסיפר ·"·)יץ  È·˘Â˙Ó)שחותנו זצ"ל , אויערבאך הגרחי"ל  של  חתנו שהיה 

שהרב  הגבאים  רצו הגרחי"ל שנפטר לאחר חסד. שערי שבשכונת בביהמ"ד מקריא' ה'בעל היה

הגרחי"ל של חתנו הורביץ  שר"א ואמר אופן, בשום  הסכים לא הוא אך מקומו, את ימלא מטשעבין

נשים בעזרת התקיעות בעת כשתעמוד הגרחי"ל  אלמנת של  לבה  יכאב שמאד באמרו , במקומו, יכהן

נחמה תכנס  ממשפחתה יהיה  המקריא אם  אך עתה, זה  שנסתלק בעלה  תחת חדש מקריא' 'בעל ותשמע

ללבה . פורתא

עצמו להכין בידו  סיפק היה ולא לימים , צעיר היה שהוא אף  - המקריא היה  הורביץ  ר "א הווה, וכך

שחלק לראות ונחרד שופר , תקיעת בהלכות שוב עיין השנה  ראש  לאחר ואכן, ההלכות. בלימוד כראוי

מטשעבין  הגאון פני את להקביל עלה דסוכות המועד חול בימי בדיעבד. רק  כשרות היו מהתקיעות

הרב  נענה בדיעבד, רק היו  מהתקיעות חלק כי לו  נודע  אשר לבו את גילה הדברים ובתוך בסוכתו,

ההלכות... את למדת שלא לדעת צריכים  ביהמ"ד באי כל וכי נא, אמור אך ידעתי, גם  ידעתי מטשעבין,

של באופן התקיעה  מצוות לקיים מטשיבין הגאון של ברצונו היה שבוודאי אף  זה , במעשה  להתבונן ויש

כי  שופר, בתקיעת מלדקדק לחברו' אדם ב'בין לדקדק  שעדיף  הבין דעתו ברוחב מקום מכל  לכתחילה ,

בזה . זה כבוד בנ"י שינהגו  ית"ש , הבורא של  רצונו  עיקר זהו

זי"ע, איציק'ל  רבי הרה"ק  של  בהיכלו  לאנטווערפן פעם  שנזדמן זצוק"ל , פריש דניאל  רבי הגה "צ סיפר

והיה מאד, עד גדולה בפשטות מתנהג היה כידוע  אשר זי"ע  יענקל 'ע רבי הרה"ק  חתנו  את ראה  ושם 

בסידור  או קאווע  בכוס לעזרך אוכל  במה ושאל האורחים , אל  בגשתו  התפילה  קודם  בביהמ "ד מתהלך
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הסבלנות ומעלת  הכעס  מידת  חומר  – ויקצוף

ììëáåíãàì åì áåè àìù ïéáî íëçäù ,åøîà
úãéîá ñåôúì åì óéãòå ,ñåòëì

úåðìáñäá"éá"éá"éá"é,åîòæ øåáòéùë 'äùòî øçàì' éøäù
êåúî äùòù íéùòîä ìò íéðåî úøùò èøçúé

ì"ãå ,åñòëâ"éâ"éâ"éâ"é'íéãøç øôñ'á áúë ïëå .(é å"ñô)éî'

יגש יענקל'ע  שר' והמתין התפילה , קודם  – כן ינהג מדוע  ותמה הצד מן עומד דניאל ר' והיה חפציך,

לו לרמז דניאל  ר' ניסה והחפצים , הקאווע אודות לשאלו החל אך ויהי אליו , יענקל'ע  רבי בהגיע  אליו,

'יונגערמאן  יענקל 'ע ר' לו אמר התפילה, קודם לשיח  אסור – כאומר ש... בעיניך,(‡·¯Í)ש ... נראה וכי

לרעך ואהבת עשה מצוות עלי מקבל 'הריני התפילה קודם לומר האריז"ל משם הפוסקים שהביאו שמה

בעלמא... לחש אלא אינו שדבריםכמוך ' שנים, לאחר דניאל רבי והעיד ממש '. בפועל  זאת לקיים  יש 

חייו  על מבטו  כל  את לו  ושינו עליו השפיעו ÏÎÏאלו ‰	Â˘‡¯ Í‡ ,‰ÏÈÙ˙‰ Ì„Â˜ ÔÈÏÂÁ ˙ÁÈ˘Ó ¯‰Ê‰Ï ˘È È‡„ÂÂ˘ Û‡ ÈÎ)

(Â¯ÂÒÁÓ ÏÎÏ ‚Â‡„Ï Â‰Ú¯ ˙‡ ·È˘ÁÈ.

הוא  'אדם' כמה האדם ניכר בזה כי אמרו, להגאון באמת  שהיה המעשה  דבר ידוע  הנה  שיחתי, ואפרש  ,

הכומרים דעת כאדם , להתנהג חי' 'בעל  וללמד לאלף אפשר האם  ה'כומר' עם  וויכוח זי"ע  אייבשיץ  יונתן ר'

הכומרים יוכיחו שבו ועת זמן נקבע  זה  וויכוח  לאור זו, לדעה התנגד יונתן ורבי ללמדם, אפשרות שיש הייתה

רבי  של  הטאבק' 'קופסת לתוככי עכבר שייכנס הקב"ה  הזמין זמן אותו  שלפני הימים באחד דרכם, צדקת

רבי  הגיע  והעת הזמן בהגיע והנה לכך. לבו ישים יונתן שרבי מבלי התורה , בלימוד עסקו כדי תוך יונתן

'קעצעלך' היו סעודה באותה ה 'מחלקים ' המלך, כיד שנערכה לסעודה רבים  גוים  עוד ולהבדיל  (ÌÈÏÂ˙Á)יונתן

בידיהם להחזיק לימדום גם אדם , כבני שניים על להלך רבה ביגיעה אותם ‰˜„ÂÈÓ˙)שלימדו  Ì‰ÈÏ‚¯)מגשים

מעורר  באופן ארץ דרך מתוך למסובים  המאכלים את וחילקו  החתולים הילכו  וכך ומשקה , במאכל מלאים 

האסורים מבית העכבר' 'יצא והנה בה , להריח  הטבק קופסת את יונתן רבי פתח הסעודה  באמצע  פליאה ...

מה כל את רגע  בין שכחו  נפשם, שנוא העכבר את ה 'מלומדים' החתולים כראות ההיכל , ברחבי רץ  והחל

הכל  עזבו עצומה, ביגיעה אותם  נמאסו ...שלימדו  המאכלים נשברו  הכלים  המגשים, את ידיהם  מעל  הפילו –

יונתן. רבי של דבריו צדקת את הקב"ה  הוכיח  ובזה  הקטן, העכבר אחר בטירוף  רצים  והחלו

חז "ל אמרו  הנה  כי ייאמר, Ò‰:)ולדידן ÔÈ·Â¯ÈÚ)'שבג הכוונה  ובפשטות ובכעסו', בכיסו  בכוסו ניכר 'אדם 

המושך  אדם בני טבע  מעל להתעלות מידותיו ותיקן עצמו  וזיכך זכה  כמה  עד האדם  יוכר הללו  הדברים

אולם מידותיו. על  עבד כמה עד האדם  יוכר ובכוסו  בכיסו כיו"ב אותו , כשמכעיסים  ולזעום לכעוס  אותו

לבאר, אפשר אחרת' ניכר 'בדרך הואאדם אם יוכר במה  חיאדם – בעל  הללו(˜ÚÏÚˆÚ)או דברים  כשג' ,

היכל ברחבי לרוץ והחל  ש 'השתחרר' העכבר כאותו לבו , ברחבי ולרוץ  לרקד מתחילים וכעסו ' כיסו 'כוסו

תבחנו הסעודה . –בזאת העכבר אחרי לרדוף ויתחיל  הכל  את יעזוב שלימדוהו, מה  מכל  ישכח  אם  -

קעצעלע  כאותו הוא הרי להשתולל למידותיו יתן ואם(ÏÂ˙Á)כלומר, ב'נקודתו '... בו כשנגעו מהכל ששכח 

אכן זה  הרי חי'.אדם לאו  'בעל  ולא

העיון,י"ב. בעומק  שיעור מיר ישיבת ראש זצ"ל שמואלביץ  חיים  רבי הגאון שאמר בעת מעשה, היה  כבר

האדם את הקב"ה  ברא מדוע  - הישיבה  ראש  את ושאל  'חכם ' איזה  נענה  דאורייתא ריתחא של  ובעיצומו

בפקחותו, חיים רבי לו השיב פניו, עם  חלקים  והפה העיניים  ואילו חוץ , כלפי מפניו בולטים והאף  כשהאוזניים

המשקפיים את עליו להניח מקום שיהא בכדי הקב"ה כן שעשה דיבור, כדי והאוזניים(·¯Ô'ÚÏÈ)תוך האף  אם אבל ,

שעמד  במקום  התורה  לרתיחת חזר ומיד להניחם , מה על לאדם  היה  לא אזי הפנים  מצורת לפנים  הם אף  היו

באמצע ומבלבל שמפריע על  בו  אפו חרה  שלא בלבד זו  שלא הגר"ח של סבלנותו בגודל  הרבה  להתבונן  ויש  בו .

כאוולתו '. 'כסיל  לו והסביר ענה אף  אלא הזקן... הלל  את ששאל  אחד כאותו  כזו, מוזרה  בשאלה השיעור

אורחי"ג. מעוברי אחד רואה  והנה  עיר, של ברחובה ובנו  אב הילכו שפעם הלצה , בדרך מספרים העולם
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ùé åñòëå åðåáöéòáù ïëúéä ,çøô åì ãáàùéìë øåá
ìë ììäë äçîùá ìåáñ ïëì ...íéçøô óìà äååùù

.ì"ëò '...êéìò àáä

åðéöîåáéúëã - ñòëä úãéî úåðâ øîåçá ì"æçá
ïúùøôá(åè -ãé àì)éãå÷ô ìò äùî óåö÷éå'

ì"æç åøîàå ,'äá÷ð ìë íúééçä ...ìéçä(:åñ íéçñô)

,'íéìë úìòâä' úåëìä åðîî åçëúùðù åì íøâ äæù
éøäå .ïäëä øæòìà é"ò äìòâä úùøô äøîàð ïëìå
- íéîù íùì 'äùî óåö÷éå' äéä ÷ôñ ìë àìì
éãéì àá ë"ôòàå ,äéúðéëùå ä"áå÷ íù ãçééì
åðàùë ,ïðà äðòð äî ,äúòî ,äëìää úçëù
àìà äæ ñòëá ïéàå ...íãà ìù åòáè úîçî íéñòåë

.åæ äøòäá éãå ,á"åéëå ãåáë úååàú äååàâ

øúåéáå,åðéáø äùî ìù äæ åñòëá ïðåáúäì ùé
ì"öæ øò÷åãøäáåðä åøàéáù éôëàáåä)

(åîùá úåîå÷î äîëááéúë äùøôä úìéçúáã ,(á-à íù)

ìàøùé éðá úî÷ð íå÷ð ,øîàì äùî ìà 'ä øáãéå'
,'êîò ìà óñàú øçà íéðéãîä úàîïéáäù ô"òàå

åùôð øñî åæ äîçìîá äéåìú åúúéîù äùî
óëéú íàéöåäìî áëòúä àìå åðå÷ ïåöø úåùòì

äîçìîììéçä éãå÷ô åøæç øùàë äøåàëì äðäå ,
àìîúäì äùî êøöåä úåá÷ðä úà åâøä àì äââùáå
,àøåáä éååéöë äùò åãéöî éøäù ,äìäöå äçîù
úà ãåò êéøàäì íúââùá åîøâ íéîçåìäù àìà
åîë áùçð úåáé÷ðä íâ åâøä àìù ïîæ ìë éë ,åéîé
,ïéãîá äî÷ðäå äîçìîä úà åøîâ àì ïééãòù

' åá íééå÷é àì ïééãòåøçà'êîò ìà óñàéúàöîðå)

åîéçøá åàøåá úà ãåáòì ,äæä íìåòá úåéçì íéîé äîë 'çéååøî'

(åìéçãåìë íúééçä Y äùî óåö÷éå' ...ë"éôòàå .
ë"à .ø÷éòå ììë åîöò éëøö ìò èéáä àì éë 'äá÷ð

úåùòì åàìéî àìù 'ìéçä éãå÷ô' ìò ñòëù åñòë
'äì éúìá ,äéä íéîù íùì éàãååá Y ú"éùä ïåöø
äçëúùðå äøòùä èåçë åîò å÷ã÷ã ë"ôòàå ,åãáì
úîçî àáä åðìù ñòëá ë"åëàò ,äëìä åðîî
éàãååá äùåã÷ ìù çéø íåù åá ïéàù äàð÷å äååàú

.øúåéá àåä øåîç

ìëîåììëì àáå ìùëð íà åçåøá ìåôé àì íå÷î
÷ôàúî íãàäù òâøå òâø ìë éë ,ñòë

ä"á÷ä ìöà ãàî ãò àåä áåùç ñåòëìîåðéöîå ,
ò"éæ 'íäøáàì ãñç'ä ÷"äâä éøáãáà"ãéçä ìù åð÷æ)

(ò"éæáúëù(úåáà ñ"îò 'íéâåðòúá äáäà')äðùîä ìò
(ãé ä íù)ñåòëì çð ,ãéñç úåöøì çðå ñåòëì äù÷'

àì òåãî øåàéá êéøö äøåàëìå .'òùø úåöøì äù÷å
,àìà ,'ãéñç àø÷ð íìåòì ñòåë åðéàù éî' áúë
ñòåë å"ç íà óà ,åäñðî åøöéù éî äáøãàù

' àåäù àôåâ äæá íå÷î ìëî ,íéîòôìäù÷'ñåòëì
-øáâúäì äñðî àåä àìà ñåòëì øäîî åðéàù

'ãéñç' íùá àø÷ð ïééãò åîöò ìòäáøãàå .éî
êàìî àø÷ð ììë ñåòëé àìù"á÷ì ïéàå ,õôç ä

íéñðúîä íãà éðáá íà éë íéëàìîá æ"äåòá
äøåáâá íéãîåòå úåðåéñéðáäù÷' àåäù éî ,íù óéñåîå)

åîò øåáòì íéëøöð ìáà óåñáì äöøúî íà óà Y 'úåöøì

éë ,òùøë àåä áùçð øáë äöøúî äìäù ãò 'óåñ íé úàéø÷'

('áåèå êø' úåéäì êéøö íãàä.

ע "י חנם  שנאת  מניעת  – עמיתך  תשפוט בצדק
זכות לכף רעהו את  איש שידונו

äöòáéùäì øäîé àìù ,ñòëä ïî ìöðäì úôñåð
óëì åððåãéå ÷åúùé àìà ...ä åìåîâë åäòøì

íéé÷ì ,úåëæ(.ì úåòåáù)éåä - êúéîò èåôùú ÷ãöá'

אליהם משהתקרב אך ôירגע '. יעקב ôירגע, 'יעקב גדול בקול  בו  גוער והאב כשורה איננה  הבן ִִַַָָשהנהגות

נענה בת, של שם שאינו 'יעקב' בשם  האב לה קורא מדוע  פליאתו וגברה  'בת', אלא 'בן' זה שאין  הבחין

בחכמה  והשיב הוא האב שמי אלא יעקב שמה עצמי לא את כשארגיע  כי עצמי. על הייתה וגערתי ,

דברי  יהיו  כהוגן, שאינה  התנהגותה  על  בכעס  להתפרץ מבלי הדעת יישוב מתוך לחנכה  בעצמי ואשלוט 

אביה . מוסר ותקבל נשמעים,
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úåëæ óëì êøáç úà ïãã"éã"éã"éã"é'úåáà'á àúéà ïëå ,(ã á)

áúëå ,'åîå÷îì òéâúù ãò êøéáç úà ïåãú ìà'
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(íù ,úåáà à"ôù),øîåìë

ìë àì éë ,íìåòì òéâäì øùôà éà êøáç íå÷îìå
ììë êøáçì ïåãú ìà ïëìå ,úååù íãà éðá úåòãå"èå"èå"èå"è,

ùãçî ãìååäì íãàä ìò úàæì òéâäì éãëá éøäù

לשוןי"ד. מהו לבאר, זי"ע מנחם' ה'פני הרה "ק אמר צחות דבר כףבדרך ליטול  האדם  ברצות כי זכות,

כיו "ב  יחפוץ . אשר את שימצא עד ב'כף ' ויגיס יהפך - יעשה  מה  הקדירה , בתחתית המונח מאכל 

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

להצדיקו . הדרך את

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

הכףרגל וכי – יתמה  והרואה  רגלו , תכנס  ואז  למנעלים המיוחדת 'כף' הנעל לתוך יכניס יעשה , מה  ו,

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  –

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

שבירכתי  הרב רואה והנה בארה "ק, ומפורסם גדול בביהמ"ד דרשתו שדרש  מישראל  גדול ברב מעשה

ביניהם  מלשוחח לרגע  פוסקים שאינם שניים  יושבים Ï¯·)ביהמ"ד ÚÈ¯Ù‰ ¯·„‰Â)קהל עברו הדרשה  בגמר ,

מה על  הרב, וישאלם הקהל... כל בין באו  השניים  אלו ואף הנפלאים  דיבוריו  על לרב להודות השומעים

חו"ל מבני לצידי העומד חברי הנה מהם , האחד ויען באזנכם , נכנס  מדברי אחד דבר וכי מודים , הנכם 

ענגליש  רק כי הרב, של  שפתו את מבין ואינו  דבריו(‡	‚ÈÏ˙)הוא, את לשמוע עז כי ברצונו  ע "כ הלה , יבין

בדרשתו הרב דברי כל את לו  תרגמתי הקטן ואנכי לידי ונתיישב בא הרב של  אש  להבות החוצבים

עד  זכות' לכף  'דיון וראו  הביטו  לומר, והוסיף  תלמידיו, לפני המעשה דבר את הרב סיפר לימים הנפלאה.

בא... הוא היכן

מביתו מאד מרוחק היה  שה 'שלום ' הלה  זצוק "ל, שאול אבא רב"צ הגאון אל  שנכנס באברך מעשה

מלמנות  פומיה פסיק ולא ביתו ', 'בני של  ומגרעותיה חסרונותיה  את הרב בפני מונה החל  פרסאות כת"ק

עשיר  של לטרקלינו  שנכנס  היהודי את לי מזכיר הינך לו, ואמר רב"צ אליו נענה  זה. אחר בזה 'שבחיה ...'

בבית, כאן שורר נורא ריח  אוי, אוי, ומרה, גדולה  זעקה זועק  והחל  האשפה  פח לתוך אפו תחב העיירה ,

הוצא  האשפה , פח בתוככי ראשך שקוע  מדוע לו , ואמר החכם שבא עד ייקרא, העשיר' 'ארמון לזה  וכי

כיו "ב  הטובים... בשמים  וריח והדר פאר לרוב נפשך בדשן ותשבע האורחים , לחדר עמי ובא משם, ראשך

בחסרונותיה לענינך, ראשך תשקיע רעים,מדוע ודברים אשפה אלא עיני לנגד רואה  איני ותזעק  פתח ,

בביתך השלום ויתרבה ועונג , נחת  רוב  ותמצא מעלותיה על הבט – ועיניך .ראשך

לבית ט "ו . במנוסתו נכנס רוסי' חיילות מפני בברחו הפעמים שבאחד צרפת, קיסר נפוליאון על מסופר

בזווית  היהודי החביאו  הרוצחים , מחמת בביתו להסתתר לו שיתן נפשו  על והתחנן היהודים , אחד

רוסי' חיילי לו... בא יגור אשר את ואכן, בו . ירגישו לבל לרוב וכסתות כרים סדינים , מעליו  הערים  הבית,

כר, אחר כר מההר להסיר והחלו  הגיעו , זו לזווית ואף הבית, פינות בכל  לחפש  והחלו הבית אל נכנסו 

מידם . וניצל הבית את עזבו מעליו שהיה  ה 'הר' לתחתית בהגיעם אך שתפסוהו ... וכמעט כסת, אחר וכסת

העז ואתנה'. עלי שכרך 'נקבה לו ואמר שהצילו , ליהודי לקרוא שלח מלכותו, לארמון ששב לאחר

וכבר  אחד, אחד – הסדינים את החיילים שהסירו  בשעה הרגשתו הייתה מה  המלך, את ושאל  היהודי

משרתיו עבדיו  את ויצוו  בו, בערה וחמתו  היהודי של  חוצפתו על  המלך ויקצוף המוות. לבין בינו כפסע  היה

לצווארו ... סביב החבל את כרכו וכבר תליה , עמוד את העמידו  הללו  העץ , על מיד לתלותו רצונו עושי

ולשלום . לחיים והורידוהו  ממנו, הרפו - המלך נזדעק אז 



מטות - הפרשה  åèבאר

ïä äçôùîá ïä äáéáñá ïä åøáç ìù åáöîá
úðáä àäúù åãòá áøò éî æà óàå ,á"åéëå åéòáèá

.äååù íäéðù

מרע בסור  דיבור של  כוחו – דברו יחל לא 
טוב ובעשה 

ïúùøôá(â ì)åéôî àöåéä ìëë åøáã ìçé àì'
éáø é÷åìàä ÷"äâä äæá øàáî 'äùòé

ò"éæ ìàèéåå íééç(á÷ò 'øô äøåú éèå÷éì)íëçä íùá
úà äùòé àìù íãàä øäæéù ä"äììæ ÷øåù ù"øäî
ïéàù áåùçì åéô éøåáéãá ìæìæé àìù - ïéìåç åéøáã

éë ,ùîî íäáåéôî àöåéä ìëë,íãà ìù -äùòé
åà íéøåâéðñ àøåá Y áåèì íà òøì íà íùåø
...åéô éçúô ãàî øåîùé ïë ìò .å"ç íéøåâéè÷

àîùåéðéá àìà éúøáã àì ,éúéùò äî ,øîàú
'êðà úîåç'á áúë äæì ...éøáç ïéáì

à"ãéçäìòãéåäé ïá .'åäéô úå÷éùðî éð÷ùé' á à ù"äù)

(.æô úåçðîïééä òáèî ãåîìì åéìòùúëéøã úòáù
- úåéáçáù úåðééä ìë íäéìàî åòòåðúé íéáðòä
÷çøîá ïééä óúøîá íåúçå íåúñä ïééä åìéôà

äëéøãä íå÷îî ìåãâåøîåà åäæå .úå÷éùðî éð÷ùé
åäéôïä íéòéôùî åéøáã êàéä øîàú àîùå Y

î äéàø êì ç÷ ,áèåîì ïä áèìêéãåã íéáåè éë

ïééîúëéøã úòôùäá úâá ïééä òòåðúîù åîë ,
òéôùîå íøåâ íãàä øåáéã êë ,÷çøîî íéáðòä

áø ÷çøîìæ"èæ"èæ"èæ"è.

וענין  שבת  לקראת  ההכנה – החלודה  להעביר אך
הכיפוריםטהרת יום כטהרת  השבת

ïúùøôá(áë àì)'êàúàå óñëä úàå áäæä úà
ùøãîáå ,'úùåçðä(äôùú úåèî ù"å÷ìé)

'äãåìçä øéáòäì êéøöù ïàëî'íãå÷ íéìëä ïî)

(äìòâää'úîà úôù'á àúéà äðä ,(ç"îøú àùú éë)

äøåúá áéúëã ,ïë øîàéé úáù ïéðòì óàùúåîù)

(âé àìúáù áøò ìëáù ,'åøîùú éúåúáù úà êà'
äæáå åîöò ìòî 'äãåìç'ä úà øéáòäì íãàä ìò
ìëá åðéìò äàáä äøäèìå ,úáùä úùåã÷ì äëæé

úáùä íåéæ"éæ"éæ"éæ"é.

óàå- è"åé øàù ìò øúé íéøåôéëä íåé ãçééúðù
íéëæå íéé÷ð åðîî íéàöåé ìàøùé éðáù

áéúëãë ,ìëä ïåãà éðôì íéöåøîå(ì æè àø÷éå)éë'
úåéäì êøåö ïéà úîàá íå÷î ìëî .'øôëé äæä íåéá

éë ,äðùì äðùî êëì 'äôöîå áùåé'äáåè äðúî
,äîù úáùå ä"á÷ä åðì ïúðúáùå úáù ìëáå

ùîî íéøåôéëä íåéáë íéîùáù åðéáà åðì äöøúî.
ìë àìäå' .ì"æå ,äîã÷äá 'úáù úçðî'ä áúë êëå

הייתה ממש  זאת צווארך, על  כרוך כשהחבל  – עתה  זה כהרגשתך המלך נענה  המלך, אל  היהודי כשוב

כ "כ, אותך להפחיד הוצרכתי מדוע תשאל  ושמא הסדינים , את החיילים שהסירו שעה  באותה הרגשתי

פחד, מרוב שבקרבך נשמתך עדולהוציא – לרעהו איש  להסביר אופן בשום אפשר אי זאת הרגשה כי

ובעצמו  בכבודו אותה באותםשירגיש עלי  עבר  אשר את שתבין כדי מצב לאותו  אותך הבאתי כן על  .

בביתך. הדקות

- לענינינו ומדוע כיו"ב וכך , כך פלוני לו עשה ולמה מה על  לעצמו לתאר יכול האדם אין  לעולם

חברו  את לדון  לו מה כן , ואם פלוני, במנהג הוא למעשיו ...נוהג הסיבות הם מה יודע  כשאינו 

הכהןט"ז. צדוק  מר' È‡)איתא ÈÚÒÓ '¯Ù ˜È„ˆ È¯Ù)' - דש"ח  שסימנם  דפורענתא ג' 'דשהפטרות מעו 'שברי'

אלו ח ' ענינים  ג' תיקון על  מרמזים  וראיה זון' שמיעה המצריםדיבור בין מימי הראשון שבשבוע  ,

העין'. 'ראיית על ג' ובשבוע  'שמיעה ' על  ב' ובשבוע הדיבור, קדושת דהיינו  'דברי' את לתקן יעבוד

אמת'י"ז. ב'שפת עוד איתא ˙¯Ï"‚)וכן ÁÏ˘) מכין שאדם  שכפי לשבת, הכנה הם החול ימות 'וכן וז"ל 

שבת, הארת בשבת לקבל שיוכל כדי מגשמיות, לשבות עצמו ומייחד עצמו עצמו  שמכין מה כפי

שבת קדושת הארת עליו שורה חיות כן וכל  האדם , הכנת ע"י התיקון כל  שיהי' השי"ת, ברא כן כי .

שבת. שכולו  ליום וכנ"ל  לעוה"ב, הכנה בעוה"ז  האדם



מטות - הפרשה  æèבאר

äçéìñ íåé àåäã íåùî àåä ë"äåé úãøç ø÷éò
,'øôëé äæä íåéá éë' øîàð åéìò øùà ,äøôëåë"àå

íéøåôéëä éîé íéùéîçî øúåé ä"á åðì ùé àìä
úåúáùä ìë åðééäã ,äðùáéøáã úà àéáîå .'

àøîâä(:çé÷ úáù)åìéôà åúëìäë úáù øîùîä ìë'
øàéáå ,'åì ïéìçåî ùåðà øåãë äøæ äãåáò ãáåò

æ"èä(áîø ç"åà)äëåæ úáù øîåùä ïéà éàãåáã
,øîåì íúðååë àìà ,äáåùú àìá äìéçîìíàù

ìò óà äáåùúá áåùéå åúëìäë úáù íãà øåîùé
íéøåñé ìåáñì êøèöé àì ,ã"á úåúéîå úåúéøë
úáù úøéîù øëùá éë ,åéúåðååò ÷øîì éãë äúéîå

úåðååò úøôëì äëæé,'úáù úçðî'ä çéëåî ïàëîå .
íéøåôéëä íåéî øúåé úøôëî úáù úøéîùùéøäù ,

í"áîøä ÷ñô íéøåôéëä íåéá(ã à äáåùú 'ìä)åðéàã
åìéàå ,íéøåñé àìá ã"á úåúéîå úåúéøë ìò øôëî
.íéøåñé éìáî óà åúáåùúá åì øôëúî úáùá

êëåíàù ì"öæ ïé'æåìàååî íééç éáø ïåàâä øîà
úáùä úàø÷ì ùôðáå çåøá íéððåëúî åéä
íîöò úà íéðéëî íìåòäù úåðëää ïúåàá

úà úáùá ùéâøäì íéëåæ åéä ô"ëäåé úàø÷ì
,ô"ëäåéã àéîåã ìåãâä øåàäíåé åðì ïéàù àöîð

íéùéîç àìà ,äðùá úçà íòô ÷ø ùåã÷ä
ðùá íéîòô íéúùåäç"éç"éç"éç"é.

÷"äøäåøîà äðäã ,øîà ò"éæ 'äãåáò ãåñé'ä
åøîàù ì"æç(:é úáù)ä"á÷ä åì øîà'

,äîù úáùå éæðâ úéáá éì ùé äáåè äðúî ,äùîì
'íòéãåäå êì ,ìàøùéì äðúéì ù÷áî éðàåè"éè"éè"éè"é,

÷"áùä úà ä"á÷ä ãéøåäù ,íéðéáî úåèùôáå
àìà ,ïë åðéà úîàä êà ,àîìò éàäá åðì äðúðå
íñéðëîå ìàøùé úà äìòî ä"á÷ä äæ íåéáù

åéæðâ úéá éëëåúìäìòúîå äìåò éãåäé ìëù àöîðå ,
êìî ìù åéúåøöåàáå åúöéçîá úåéäì úáùä íåéá
åéùòî ìò ãàî çéâùé ,ë"ò .ìåëéáë íéëìîä éëìî

úáùä íåéá'ë'ë'ë'ëåéúåòåðúå íãàä úáéùé ïéà' éøäù ,
åéúåòåðúå åúáéùéë ,åúéáá åãáì àåäå åé÷ñòå
úáçøäå åøåáéã àìå ,ìåãâ êìî éðôì àåäå åé÷ñòå
åøåáãë ,åéáåø÷å åúéá éùðà íò àåäå åðåöøë åéô

'êìîä áùåîá(à à ç"åà à"îøä 'ì)íéùéùë ù"ë ,

היצר י"ח. זה  שהשטן בשלימות, השבת קדושת את כהוגן מחשיב האדם  אין ההרגל מחמת ולפעמים 

ידע בעזהשי"ת.. נטויה היד ועוד הרבה , שבתות עליך עברו כבר – מיומיים  יום  מה אותו מפתה הרע

ח"ו להיטבע  ולא בשבתו  שבת מידי להתחדש האדם  ועל עצמה , בפני קדושה  היא ושבת שבת שכל 

להכשילו . מנסה שהיצה "ר ההרגל ברגשי

'מתנהי "ט . קראה הקב"ה  שהרי מהשגותינו , יותר הרבה  גבוהה השבת וקדושת שגדולת נלמד ומכאן

עשרו לפי ואחד אחד כל  אצל נמדד טובה ' 'מתנה  להיקרא המתנה  שחשיבות וידוע  [וכמוטובה',

˜ËÈ)שאמרו עניים (·"˜ מתנת בהל' הרמב "ם ופסק לצדקה , מועט  דבר  רק מאשה לקחת È·)שמותר Ê)הוא 'וכמה

ועניותן'] הבעלים עושר  לפי הכל שלהן היא מועט  שהשבת ואומר מעיד שלו שהכל הקב"ה  כאשר כן ואם  ,

מאד. עד היא 'טובה ' שאכן ספק  שום ללא ובטוחים סמוכים  להיות עלינו טובה', 'מתנה

יקריםכ'. בגדים כמה שהזמין גדול  לעשיר משל , בדרך כדרכו זצ"ל מדובנא המגיד כן הסביר שאת ביתר

את  לסיים הספיק שלא החייט  התנצל  הבגדים את לקבל  בנו  עם הגיע  כאשר אך הקטן, לבנו ונאים

הסכים מלאכתו, את לסיים שיוכל כדי קצר זמן עוד שימתינו  ממנו  ביקש  כן ועל  העליון, המלבוש  תפירת

מלבושיו שאר את ללבוש לו  שיתן מאביו דרש  ובהתרגשותו להמתין, רצה לא הילד אך לחכות העשיר

ובשמחה המלבושים  את הילד קיבל וכך לו, לסרב יכול היה שלא עד הבן על  האב רחמי וגברו  החדשים,

ברפש לכלכם ואף מלבושיו  על  לשמור נזהר היה  לא ילדים של  כדרכם  בחוץ . חבריו  עם לשחק  הילד הלך

שלא  על  האב שמח  שעה  באותה  ראש, ועד רגל  מכף ומטונף מלוכלך היה  אביו אל חזר וכאשר וטיט ,

עד  לו ביקשנתן אך האב לו  מסרו חביבותיה ומחמת טינוף, לידי בא לא עי"ז  כי העליון, המלבוש את יין

זה . בגד גם ללכלך שלא זהיר יהא שלכה "פ ממנו 



מטות - הפרשה  æéבאר

íéøãçá ,êìîä úéáá ãîåò àåäù åáì ìà íãàä
ìë àìî øùà ä"á÷ä ìåãâä êìîä ìù íééîéðôä
.åéùòîá äàåøå åéìò ãîåò àåäå ,åãåáë õøàä

הקודש  עיר על האבלות  – ירושלים על  המתאבל
המצרים בין בימי המקדש ועל

íéãîåòøùà íéîéä ,íéøöîä ïéá éîéá úòë åðà
úéá ìò äøî úåëáìå ïðå÷ì åðì åðúéð
ìë ìò øùà íéîé ,åá åëìä íéìòåù íîùù åðééç
øòèöäìå ìáàúäì ,åá çåø øùà ìàøùéî ùéà

éáùá äðåúðä äùåã÷ä äðéëùä øòöáà"ëà"ëà"ëà"ëáúë øáëå ,
ò"éæ 'äãåáòä ùøåùå ãåñé' ìòá ÷"äøä(ïàöä øòù)

åéô àìîì àìù øúåéá íãàä øäæé åìà íéîéáù
,àøîâã àðéãî äðùä ìëá àåä äæ øåñéà éë ,÷åçù

ò"åùá ÷ñôðå(ä ñ÷ú ç"åà)åìà íéîéá ë"åëàò ,á"ëá"ëá"ëá"ë.

,äðäåúåáöòá å"ç åéäéù äðååëä ïéàù àèéùô
àìà ,äðîî äòåøâ äãéî êì ïéàù

ø÷éòáå ,äéìò ìáàúéå íéìùåøé úà øåëæéù

נכשלו יום באותו  ועוד השישי, ביום נברא והאדם  המעשה  ימי בששת העולם  את ברא הקב"ה והנמשל ,

המעשה ימי בששת אלא נגע לא זה  פגם  אבל  הבריאה, כל נפגמה ובזה  הדעת עץ  מן ואכלו וחוה  אדם 

נצטווינו לפיכך רבב, שום בלא בשלימות נשאר קודש  השבת יום  È‚)כי ‡Ï ˙ÂÓ˘)' תשמורו שבתותי את 'אך

טובים ומעשים  במצוות האדם  יעסוק אלא ח"ו, עוונות בפגמי ללכלכם ולא ומצוחצחים , נקיים  להשאירם

הקב"ה . המלכים  מלכי מלך של גנזיו מבית שקיבל הטובה  המתנה  על  וישמור

תכופות כ "א . לעיתים  אליו ונסע  זי"ע מקאצק' 'השרף בהרה"ק  מאד שדבק אוריין בר באברך עובדא הוה 

בתו את שמצער חתנו  על  בפניו  להתלונן הרה "ק אל  חותנו  נכנס פעם ממושך, זמן שם  נשאר והיה 

ישראל בת של  צערה על הלב' 'מתפלץ  לא היאך מבין אינני 'רבי, אמר וכה  בבית, נמצא ואינו  שכמעט  –

מדוע מכאב, ומתפוצץ  מתפלץ כבר והלב לב, כבר יש  אם יהודי, 'רבי הרה "ק, לו ענה מבעלה ', שעגונה

בגלותא...' דאיהי השכינתא צער על זה יהיה שלא

כבר  האדם יש אם  ויום , יום ובכל אלו  בימים  עצמו  את לשאול ואברך בחור כל  צריך זו  שאלה 

וחורבן  השכינה צער על  הלב יכאב לא מדוע הא, ועל  דא על ומתאבל  כואב כבר ולבו  לבב', 'בר נעשה 

דשופריא. קרתא

היעב"ץ כ "ב. ÊË)כתב ˙Â‡ Â ÔÂÏÁ ·"Ë È	È	Ú '·˜ÚÈ ˙È·' ¯Â„ÈÒ) מתאבלין שאין – בידינו  זה  עוון אלא היה לא אלמלא

גלותנו, להאריך די כראוי ירושלים  על  וחזקה כראוי עצומה גלויה היותר הקרובה הסיבה בעיני והיא

על פזורנו, מקומות  בכל בגלות  מצאונו אשר המבהילות-הרעיונים הנוראות  המופלגות השמדות לכל 

מלבנו.. הלז האבל  שיצא לפי ומרודנו, עניינו שפלותנו עם בגוים להרגיע לנו הונח לא נרדפנו, .צווארנו

המצרים בין של  ההפטרות ג' נקראים מדוע זי"ע  ממאקעווא משה ' ה'עטרת ביאר תלתא ועפי"ז 

לכנותם דפורענתא  הראוי מן שלכאורה  דאבלתא , בין תלתא שאחר ההפטרות שנקראים  ממה להיפך ,

דנחמתא המצרים מכיוון שבעא שפיר, אתא ה 'יעב"ץ ' דברי ועפ "י האבלתא, את לנחם בא הנחמתא דהרי ,

בזה פורע  ירושלים, על שהמתאבל  נמצא החורבן. על מתאבלים  שאין על כעונש באים  והרדיפות שהצרות

'תלתא ליה  קרינן ושפיר והרדיפות, הצרות מכל יינצל  ועי"ז חובו , מלשוןדפורענתא את חוב.פריעת'

קודש' שרפי ¯ÊÈ)ב'שיח  ·"Á)'אמת ה 'שפת הרה"ק  של  בעירו  המצרים בבין אחד צדיק עבר שפעם מביא

ליסע אבותיו  מנהג הוא שכן הצדיק , והשיבו נסיעתו , סיבת מהי אמת' ה'שפת שאלו  אליו , ונכנס זי"ע,

מען  אז שנדע  העיקר אמת' ה'שפת לו  אמר השכינה . וגלות החורבן לזכר למקום, ממקום האלה  בימים

היים דער אין נישט '··È˙')איז  ÌÈ‡ˆÓ	 Â		È‡˘),בגלותא ששכינתא כלומר ,-ÌÂ˜Ó ÌÂ˘Ï ÚÒ	 ‡Ï˘ ‰È‰ ˘„Â˜· ÂÎ¯„ ÈÎ)

(„‡Ó ÏÂ„‚ Í¯ÂˆÏ È˙ÏÂÊ.



מטות - הפרשה  çéבאר

ãåáë úåìâúäá ùã÷îä úéá ïéðáì ìçééå äôöéù
äáäàá íéîù úåëìîâ"ëâ"ëâ"ëâ"ë.

÷"äøäò"éæ âøåáùì÷éðî à÷ìòîù 'ø éáøäáèéé)

(çé ,íéðéòì äôé ,íéðôøáãä úà ìéùîä
íå÷îì åúåëìî ïåîøàî úåìâì çøëåäù êìîì
,åéáäåàî ãçà ìöà íù ïñëàúäå ,ãàî ÷çåøî
êãéàî êà åùôð äëáú íéøúñîá äæ áäåà ,äðäå
,øáãä øùôì ìàùðùëå ,äìåãâ äçîù çîù àñéâ
êøöåäù ìò äøî éðà äëåá ,êìîì áäåàä øéáñä
åúéáî ãåãðì ,íé÷çøî ÷çøîì úåìâì êìîä
ìò áì áåèå éðà çîù éðù ãöî êà ,åúåëìîîå
íâ êë .éìöà ääåù åîöòáå åãåáëá êìîäù éúéëæù
àúðéëù' ìò ïðå÷ìå úåëáì åðì ùé åìà íéîéá ,ïãéãì
êìîäù äçîùä äúáø éðù ãöî êà ,'àúåìâá

'äãùá êìî' - åðúà àöîðéòñî 'ìàøùé úãåáò' 'ééò)

(íéã÷ä øáëå ä"ã.

לבנין  והשתוקקות  האבל ע"י – קיויתי  לישועתך
הגאולה תבוא  הבית 

,äðäåìò ìáàúîä ìë' éãéì íãàä àåáéù éãëá
ïåøñç ìò áèéä ïðåáúäì åéìò ,'íéìùåøé
éúøùî íéðäëäå 'ä ùã÷î øãòäá ,àøåðä äùåã÷ä
éðáì æà äéäù äáøé÷ä åðì äøñçùë ,ùãå÷ä

ìàøùéã"ëã"ëã"ëã"ë,íâ úåëæì åãéá åæ úåððåáúä éãé ìòå
åìéú ìò úéáä ãîò øùà íéîéë 'ä úáø÷ì äúò

äúòî øáë -.

ïëå'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà(âðøú àåáú)

àöîì åëæ ,åðéáø äùîå úåáàä Y íéðåùàøä
÷"îäéáì íáì úå÷÷åúùä éãé ìò ÷"îäéá úøàä

.úåðáäì ãéúòäé"ò - åììä úåøåãá äúò ïë åîë
÷"îäéá úøàäá ÷áãúäì ïéìåëé ÷"îäéá úøéëæ.

óéñåîå'úîà úôù'äïéëéøö äçîù ìëá ïëìù
÷"îäéá øéëæäìïéàåùð úçîù ìëáå .

àåä äçîùä ìë øå÷îù øîåì ,'ùéùú ùåù' ïéëøáî

המצריםכ"ג. בין מימי יום בכל  נהגו  בפרעשבורג, זי"ע  סופר' ה 'חתם  הרה"ק  של הרמה  שבישיבתו  מסופר

במג"א כמובא חצות תיקון לערוך היום חצות עת Ó"‰)בהגיע  ‡"	˜˙ 'ÈÒ) כתב האר"י 'ובכוונות וז"ל .

שעה' חצי כמו  ויבכה היום  חצות אחר ההם בימים ˜‰ÂÏÈ˙)שיתאבל ‰·¯‰· ÌÂÈ‰ ÌˆÚ „Ú È‚È‰	 ÍÎÂ) ציבור כשליח  ,

שכל עד ששמם , ציון הר על  בכה  רבה ובכיה  מעם, מורם איש  שהיה  זי"ע  סופר פישל  רבי הגה"ק  שימש 

נער  במקומו ושלחו  מדרשא, דבי לספסלי מבינות פישל רבי נעדר חד יומא ויללה, בבכי אחריו געו הקהל

ואף התיקון, את 'אמר' נער אותו חצות, תיקון באמירת התיבה לפני לגשת שיואיל לימים צעיר אחד

התיקון  אמירת שתמה ולאחר ויו"ט , שבת בתפילת עתה  זה הוא עומד משל  בסלסולים  בגרונו הנעים 

יוכל האיך כי חלילה... ש"ץ  מכת אינו אם אחריו בדיקה צריך זה  נער ואמר, סופר החת"ם  נענה  חצות,

תחתיה, שאול  עד המושפלת האלוקים  עיר חורבן על והקינות התפילות את מפיו להוציא שמים  ירא אדם 

לקונן  צריך כמה עד ללמדנו  זה בעובדא יש  והרבה  עצמו , לו  נוגע זה אין כאילו נפש, ושאט  שאננות בכזו 

אלוקינו . בית שריפת על כתנים  דמעות ולהזיל

טובים לבנים  זוכה  הבית חורבן על  אלו בימים שהבוכה אמר ˜ÂÈÓÓÂ˙)החת"ס  „"·‡‚ ÔÂÊÏ„	Ó ·"¯‚‰).

שנכנסכ "ד. ביהודי עובדא דהוי לחיו, על  כשדמעתו  לספר נוהג היה זי"ע סלאנים חיים  מרדכי ר' הרה "ק

סיים שהרה"ק  ולאחר עסקיו , בענייני עמו להתייעץ  זי"ע, מאפטא ישראל " ה "אוהב בעל הרה "ק אל 

אותו לפליאת בישראל . היום נפל  מאד נורא אסון ואמר לב קורעת אנחה בקדשו  נאנח ולברכו , לייעצו 

ולא  במועדו התמיד קרבן את היום  הקריבו  שלא יודע  אינך וכי הרה "ק, נענה  הרעש , כל מה  על יהודי

האדם צריך וכך חרבות. לעי נהפכו אשר והמקדש  הקדוש  ההר על לבכות הוסיף  וכה מעמדו, על  עמדו 

ירושלים על המתאבל כל  בכלל יהיה  ובזה  הוויתינו  מעצם  משהו ולעמו  לה' שחסר זו בהרגשה לחיות

בשמחתה . ורואה זוכה 



מטות - הפרשה  èéבאר

ùã÷îä ïîæáå .åðåòîá äçîùäù - ÷"îäéáî
.úåîéìùá 'éä äçîùäìà ïéëåæ åðà äæä íåéäëå

äçîùä(ïéàåùéðä ìù)÷"îäéá ìù úåìéáàä é"ò,
ì"æç åøîàå ,íéìáàúîä ìë ùåùî 'åë åùéù ù"îë
.íéìùåøé úîçðá äàåøå äëåæ íéìùåøé ìò ìáàúîä
äëæé ãéúòìù Y ãéúòì ìò àåä ùåøéôäã íâäå

,úéáä ïéðá úçîùá úåàøìé"òù úîà äæ íâ î"î
äúò äæ íéìùåøéî äçîù ùéâøäì äëåæ úåìáàúä,

÷åñôä úà øçà íå÷îá éúùøéôù åîëìáàì êôäð
.åðìåçî(- åðìåçî ìáàì êôäð æ"îøú íéøáã 'øôá ù"åîë)

äçîù éãé ìò æà äùòð äéäù äîù,úåìåçîå
êôäðáåøå ä÷åùúä éãé ìò úåùòéäì íåéäúåìáà,

.íéøéùä øéù úìâî åîë äëéà úìâî àéä äæå

ìòåíéëéùîî åðà úéáä ïáøåç ìò úåìáàä éãé
íéîìåòä ìë àøåáì úå÷áãäå øù÷ä úà,

ò"éæ 'øôåñ íúçä'ä ÷"äøä øîàù åîëå'æì ùåøã)

(è"ö÷ú áàìàøùé éçãð 'ä íéìùåøé äðåá' ÷åñôä ìò
'ñðëé(á æî÷ íéìéäú)òåãî øåàéá êéøö äøåàëìù ,

,àìà .ãéúòá 'äðáé' àìå äååä ïåùìá 'äðåá' øîàð
ì"æç åøîàù éô ìò(åøúé àúìéëî)íéëåæ íúàùë

åðéðáì íéðåî íúàíéðåî íúà íéëåæ íúà éàùëå ,
åøîàù äî íã÷äá àåä äðååëä ÷îåòå ,åðáøåçì

(ãåòå ,ö"ì ä"ã é"ùøá .ì ä"ø)éùéìùä ùã÷îä úéáù
Y íéîùä ïî éåðá ãøéY åúåà äðåáä àåä éîå

ìù øòöäå äéëáä éãé ìò åäæ ,äðáð äéäé äîáå

äæá ,äðù ìëáå ,åðáøåç ìò íéìáàúîä ïåéö éìéáà
íä éøä åðáøåç ìò úåëáì íéöá÷úî ìàøùé éðáù

äèîì ãøé ïéðáä äæ øîâåéùëå ,åðéðáá íéôéñåî

ììëåùîå éåðá úéáä'ä"ëä"ëä"ëä"ëåðà äðäå ...åðéðáá íé÷ñåò

äðù éôìà 'áë äæåðàù íéðùä øôñîëå Y
äðáð àåäù íéðùä øôñî ïë Y åðáøåç ìò ïéìáàúî
ïéðáä úåîöò àåä ïáøåçä ìò éëáäå ãôñää éë.
êìåä ä"á÷ä éë ,äååä ïåùìá 'äðåá' øîàð ïëìå
ìàøùé éçãðù éãé ìò íéìùåøé úà úò ìëá äðåáå

íéñðëúîúåìâä úåëéøà ìò úåëáìå ïðå÷ì ãçàë
äæä øîäå"ëå"ëå"ëå"ë.

אצלכ "ה . ישיבתו בעת הטהור, שולחנו  לעריכת מלהיכנס זי"ע מטאלנא דוד רבי הרה"ק  נתאחר פעם 

יתגלה האם  בפיו  ושאלתו  הצדק, גואל  דוד בן משיח אצלי היה  עתה  הנה  לחסידיו, הסביר השולחן

נשמות  עוד שיש  מאחר יתמהמה שעוד שעדיף או  המרה , מגלותם  ישראל  בני את כבר ויגאל  עתה זה

לו, ועניתי עולמית, עצמם  לתקן בידם  יהא לא הגואל ביאת ולאחר תיקונם , אל לבא הצריכות רבות

הצריכות  הנשמות כל שיתוקנו  עד להתגלות שימתין עדיף  ולכן הנשמות, אלו על  לרחם יש אכן שלדעתי

צריכים אנו  תיקונם  אל  הגיעו  לא שעדיין בליעל בני כמה  אותם  בגלל 'וכי - מהעומדים אחד נענה  תיקון.

בשמעו בעצמו  יתבונן אחד כל  מאלה'... אחד הוא אתה  'הן לו , ואמר הרה "ק לעומתו הפטיר לסבול',

הזה . הגדול  הסער מי בשל  יודע  ומי לבבי, זיכיתי יאמר מי כי זו... עובדא

זי"עכ"ו . מטשארטקוב ישראל רבי הרה"ק  ביאר זה ˙¯Ò"‡)בדרך Ô	Á˙‡Â Ï‡¯˘È ÈÊ	‚)בגמרא דאיתא (ÂÎÓ˙הא

(:„Îאמרו מצחק. ור"ע  בוכין הן התחילו הקדשים קדשי מבית יוצא שועל  ראו  הבית להר שהגיעו  כיון

בו שכתוב מקום  לו אמרו  בוכים, אתם מה  מפני להם  אמר מצחק , אתה מה מפני 	‡)לו  ‡ ¯·„Ó·) והזר'

אמר נבכה , ולא בו הלכו שועלים ועכשיו יומת' מצחק...הקרב אני לכך  נבואתולהן  שנתקיימה  עכשיו 

מפני  מצחק היה עקיבא רבי שהרי ביאור צריך ולכאורה  מתקיימת. זכריה  של שנבואתו  בידוע  אוריה של

שאמר מהו  כן ואם  תתקיים, זכריה  של נבואתו שגם מצחק שבטח אני תלויהלכך ששמחתו שנראה  ,

שאכן, ביאורו, אלא חבריו. של מצחק בבכייתן אני בוכים אתם שעדיין מפני – באהלכך  שמחתו שכל  ,

וירושלים . ציון בבנין להבנות הבית שעומד וראיה סימן גופא וזה  החורבן, על מתאבלים שהם  שראה מתוך

השועל שכן אחר, חי בעל  ולא הקדשים  קדשי מבית 'שועל ' דווקא יצא מדוע  לשבח  טעם  שדרשו  יש 

שבחיות הפקח Ò‡:)הוא ˙ÂÎ¯·)... הקדשים קודש בבית חורבן נגרם  בדעתם  המתחכמים  ה'פקחים' ידי ועל



מטות - הפרשה  ëבאר

íòèîåä"ìùä áúë äæ,äåöî øð 'ô úéðòú 'ñî)

(âì úåà ,äãåáòä ïéðòîïéàù íòèä øàáì
úáùá úåìéáà(à à"ð÷ú ç"åà 'ééò)øåîàëù íåùî ,

ùã÷îä úéá ïéðá ïéàå ,úéáä ïéðá àéä àéä úåìáàä
.úáù äçåã

øôñáåùãå÷ òøæ(â ùøãîá ä"ã íéøáã 'øô),áúë
øîàð úåðé÷á äðäù(à à äëéà)äëéà'

'äkià' ïåùìî àåä 'äëéà' úáéú ùåøéôå ,'ããá äáùé¥¨©¤¨
ãò åðçðà äôéàå äéà åðéìò ìàåù êøáúé ìåëéáëù'

ù"åîë åðúåà àöîéù(é è òùåä),'ìàøùé éúàöî'
éãé ìò - åðúéà çîùé ìåëéáë åðúåà àöîéùëå

äéà ïéìàåù åðàå úåìâá åúåà íéù÷áî åðàù

...åöéøòäì åãåáë íå÷î.ë"ò

øúéá'øôåñ íúç'ä áúë úàù,â"è á"ì 'åîò úåùøã)

(åúìéçúá ,ñ"÷ú ë"åéòìáùçð åæ úå÷÷åúùäáù
.ì"æå .÷"îäéá éëëåúá äúò øáë ãîåò åìéàë

êìð 'ä úéá éì íéøîåàá éúçîù(à áë÷ íéìäú),éë
íìù áìá çîù íãàùë äæä ïîæá íâ

åìéàë àåä éøä ÷"îäéá ïéðáì áø úå÷÷åúùäáå

åàðáåðéìâø åéä úåãîåò ...éúçîù' åøîåà åäæå ,
,'íéìùåøé êéøòùáíù íéãîåò åðà åìéàë àåä éøä

(÷"îäéáá),ùåã÷ íå÷î äéì éåùî åðúáùçîå.

éäéïúå ,à"áá äøäîá ÷"äéá äðáéù êéðôìî ïåöø
äàøéá êãáòð íùå ,êúðåîàáå êúøåúá åðé÷ìç
òôùåé äúòî øáëå ,úåéðåîã÷ íéðùëå íìåò éîéë

.úåòåùé éðéî ìëá íéîåøîî áø òôù åðéìò



הפרשה àëבאר
dyxtd x`a

éòñî

החיים תהפוכות וכל  המסעות  – ישראל בני מסעי
הם ממעל בחשבון  עלמא בהאי

ïúùøôá(á-à âì)áåúëéå ...ìàøùé éðá éòñî äìà'
,'ä éô ìò íäéòñîì íäéàöåî úà äùî

,äðä .'íäéàöåîì íäéòñî äìàåøùàá éãåäé ìë
íéîòôå ,úåëåôäúå úåòñî åééç éîéá øáåò àåä
úàæëå úàæë - úåáùçîå íéøåäøä åáìá íéìôåð
øçàî ...éðåìô íå÷îì éúòñðù øçàî é÷ìçá äìò
...êëå êë éúøáãù øçàî ...éðåìô íãàá éúùâôù

íå÷îä äæ ìà éúáù íå÷îî òñåð éúééä àì íà

äø÷î éîöòî òðåî éúééä íéø÷îä øàùá ïëå
éðåìôúåèùì éúéàø äî Y åîöòá øòåâ àåä éøäå ,

'éòñî úùøô'á åúáåùú éøä .àëäì íúäî òñéì åæ
éë ,äòåè àìà êðéà ,éãåäé éáø Y ïàë äáåúëä
ìò ,êë êì äø÷éù äöø àøåáäù øçàî ,äáøãà
êàöîé åá íå÷îì úëìåää êøãä åæ ìà êàéáä ïë

äúà àìå ,äø÷îäúëìäíéîùä ïî àìà êøãä åæá
êåëéìåäíùæ"ëæ"ëæ"ëæ"ë.- dyxtd x`aéò ñî

מןכ"ז. הכל – רצונו כנגד או כרצונו לאדם שיארע ענין בכל  אלא אמורים הדברים ב'מסעות ' רק ולא

טובתו... להרבות  או רע, מכל  להצילו פלונית , תכלית  לידי להביאו מעשההשמים לפניכם והרי

אלף  מני ˘È¯Á˙אחד ˙ÏÈÙ˙Ï ÚÈ‚‰˘ ‰˘ÚÓ‰ ÏÚ·Ó ¯·Ú‰ ˜"·˘‰ ÌÂÈ· ‰ÚÓ˘˘ Ô‡„	‡Ï· Â	˙¯Â·Á È	· È·Â˘ÁÓ „Á‡Ó ‰È˙ÚÓ˘)

(ÂÏÂÎ ˘Ú¯	Â ˘‚¯˙Óלאנדאן בעיר בחו "ל, פינחס – מטות שב"ק בליל ימים כמה  לפני אירעה זו  עובדא .(ÔÂ„	ÂÏ)

אמיצים, ידידות קשרי שוררים  וביניהם  נכרי, עם  בשכנות דר יהודי איש גאלדרעס -גרין, בשכונת הבירה

חמישי יום  עד הבית את לפנות שעליו הדירה' מ 'בעל  נצטווה  זה ˙ÊÂÓ)נכרי ·"Î) בית לעצמו  חיפש הנכרי ,

ספורים . ימים כמה  עוד בבית לשהות לו  והתיר מגדרו הבית בעל יצא שכן, מכיוון מצא, ולא חדש מדור

בביתו, ישהה עדיין זו בשבת לכן זמנו, לו שהאריכו  ו 'בישרו' היהודי דלתי על  הנכרי נתדפק בערש"ק 

דייקן  זה  יהודי והנה, אותו... לשרת עומד הוא עדיין גוי' כ'שבת לו  יצטרך שאם  ליהודי מודיע  הוא ובזאת

מיד  מעריב – הראשון המנין עם  בערש"ק  להתפלל  נוהג הינו  מעודו ע"כ  ורגעיו', 'עתיו על  ומקפיד גדול

המנחה פלג ·˘Ú‰אחר ÔÈÈ‰ ÏÚ ÌÈ˘„˜Ó ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ·È¯ÚÓ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰Â ,9:00 ‰Ú˘‰ ˙Â·È·Ò ‰ÏÁ Ì˘ ‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘ ÈÎ)

(„‡Ó ˙¯ÁÂ‡Óולהתפלל תפילתו את לאחר לראשונה לו יצא הלזו בערש"ק  ומשונים שונים  עיכובים מחמת ,

מטבעי  הרי עמי', אירע  'מה עצמו  על ומתמה  עומד האברך  והיה הכוכבים, צאת שאחר השני המנין עם

השמש את לחילופין או  השעון את להזיז אפשר וכי - כעת לעשות בידי יש מה אך מאד, 'מסודר' הנני

לבית  דקות לכמה  רק נעלה  הבה  ביתו, בני לו אמרו הזמן, בזבוזי כל  אחר הביתה משהגיע  ושקיעתה .

והרי  היום ', 'קידוש מצוות לקראת כהכנה  ואם אב כיבוד מצוות בזה ולקיים  שבת', ב'גוט להתברך ההורים

כאמור  אשר האברך למעלה , למעלה גדילים  שבליעה "ר נכדיהם  – בנינו  את ההורים ראו  לא רב זמן מזה 

עשה, כבקשתם אך או "א, כיבוד – המאוחרת השעה בזו עתה  לקיים תפסם מה  הבין לא הוא גדול  'דייקן'

כבר  ההורים מבית שחזרו  עד כי נאמר זאת אבל  לריק, נאריך לא שליט"א. להורים  ובנותיו בניו עם ויעל 

קידוש פזמונים , ושאר וזמירות עליכם' ב'שלום והחלו  מיהרו  מאד, מאוחרת שעה על השעות' 'מורה  הורה 

יושביו כל  אשר הבית בחלל מתפשט החל שריפה  ריח  והפלא, הנס אירע וכאן מטעמים... וכל  ובשר דגים 

הריח מקור אחר לתור מיהרו נשמתם, עמקי עד ונחרדו  ‰ÎÒ	‰)נבהלו ˙Ú· ÌÈÙˆÙˆÓ‰ 'Ô˘Ú ÈÏ‚Ó' Â˙È·· Â	˜˙Â‰ ‡Ï ÈÎ)

ה 'פלטה ' עלתה הבית במטבח  כי אחת (ÚË‡ÏÙ)ומצאו  שעה ויפה  באש... לבעור הארונות החלו וכבר באש,

תצטרך  'אם שבת בערב להודיעו  בא מה  שמשום  – הנכרי שכנו של  לביתו  האברך רץ  מקשת כחץ קודם .

וכיבה היהודי לבית נכנס ממיטתו , הגוי שיצא עד הבית שערי על כוחו בכל  היכה  ואחלצך', קראני לי,

אפילו מהם  נמנע  היה אם שהרי מלהבה, להצילם הקב"ה  גלגל  כמה  ה '' כבוד 'ונגלה  הגדולה ... האש את
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äæáåøàåáé(áì áèéé 'ééò)úåáéúä úåìéôë ïåëð ìò
úà äùî áåúëéå' Y ïëåôéäåíäéàöåî

íäéòñîì,'ä éô ìòíäéàöåîì íäéòñî äìàå.'
åøáò ìàøùé éðá äðäãúåòñî á"îáåììäç"ëç"ëç"ëç"ë

הלהבות  שהחלו לפני דקות כחמש  רק  אפילו  שנתם את נמים היו וכבר עליהם  שעברו  מהעיכובים אחד רק 

שבת של ביומו רבא' 'קידושא עורכים והיו שנתם... מתוך השמימה בסערה עולים הבית בני כל  היו

מעלה  של  עצומהבישיבה במהירות התפשטה  האש כי ,(˘È‡‰ Ï˘ ÂÁ·ËÓ· ˙È·‰ ÈÏ˙ÂÎ Â„ÈÚÈÂ) היו אם ואף 

ל בדרךניעורים אלא מהבית  לצאת דרך כל  שאין  באופן נבנה זה בית  כי לברוח, להיכן להם היה א

למטבח... יודע ...הסמוכה ומי

יטענו, אדם  שבני נשמע  פעמים  אחד, כל  ילמד הכלמכאן – היום עושה שאני מה כל אוי, אוי,

קאפויער' ÈÂˆ¯‰Ó)'פונקט ÍÙÈ‰Ï ˜ÂÈ„· Ï‰	˙Ó) בקושי אך עיני... לנגד שעריו הפקיד  נעל – לבנק הגעתי רק ,

לאפיס עד דרכים טלטולי אחר העסקן(Ó˘¯„)הגעתי נסע כי לביתך חזור לי ויאמרו – הנודע העסקן  של

וריחו טעמו פג והנה פלוני מאכל כבר קניתי שבועות... לכמה ‰˙‡¯ÍÈ)לחו"ל  ¯·Ú)... אחד מעשה  לך הרי

לא  זה  שכל  בעליל  ראה דבר וסוף באים , הם מה  שום  על הללו  'עיכובים ' הבין שלא זה  באברך אלף , מני

ומה וביתו ... חפציו  עם  בניו  ונפשות נפשו  להציל הנכון ברגע  ומרגיש ער להיות להביאו בכדי אלא היה

נתגלה ולא עלי, עדו  הרפתקאות וכמה  כמה  הנה  – רבים תשובת ידענו , גם ידענו כי ואף  תלין... כי לך

תלמד מכאן אבל  הנסיון... את ולהסיר להעלים  באנו  לא אכן מהם, טובה כל כי להאמיןלבסוף  עת בכל

ולברכה . לטובה בחשבון הכל 

מטות פר' שישי בליל ירושלים בעיה"ק  החבורה בני מחשובי אחד לי שסיפר מה  אדבר, רגע (ÈÙ	ÒÁעוד

(Ï"ÂÁ· העעל"ט בפורים  מעשה, היה וכך ,(Â"Ú˘˙)' ה'מגילה את פורים בערב לביהמ "ד בצאתו  האברך חיפש

(‰¯˘Î)– איננו והילד לנישואיו , אירוסיו שבין בתקופה שנים  כמה לפני חותנו  מאת כמתנה  שקיבל  היקרה 

את  לווה מהם אחד שמא קרוביו אצל  בירר אף  למגילתו... זכר כל מצא ולא הבית כל  את 'הפך' האברך

עוסק כשמוחו  ריקות, בידים לביהמ"ד הלך ברירה בלית מצא... ולא 'והשיב' מלקיים ושכח  המגילה

הפורים ממחרת ויהי הפורים , בימי כשנה  לפני המגילה את השאיר מקום באיזה  להיזכר לנסות במחשבות

הפסח , חג לקראת הבית בנקיון הבית בני כלהחלו 'זכר ואחר חמץ' 'משהו אחר ומחפשים תרים והיו

כלל ' בעולם יאוש 'אין שהרי האבודה... למגילה ייראהשהוא' בל במגילה בה  נתקיים  הנראה  מן אבל ,

רב. בהידור ימצא ובל 

תמוז  י"ח ביום  כשבוע בתמוז לפני עשר שבעה קארד'צום שה 'קרעדיט לראות האברך (ÒÈË¯Îנבהל 

(È‡¯˘‡שבערש"ק נזכר למצאו שחשב מקום בכל  משחיפש  קורח ... של  באדמתו נבלע  וכאילו  נאבד שלו 

˙ÊÂÓ)האחרון Ê"Ë)בלבו חשש  עלה  מיד שם, לקנות כ"כ  רגיל  שאינו  – פלונית בחנות שבת צרכי כמה קנה

פרשת  המוכר בפני גולל – החנות לאותה פעמיו  האברך החיש  המדובר, הכרטיס את שם שכח  שמא

ובתוך  שלו, היה  לא מהם  אחד אבל, אבודים , כרטיסים  כשלושים  משולחנו הוציא והלה הכרטיס , אבדת

כאן  שוכנת אסתר' 'מגילת למשל ... באוצרו, מונחים  רבות אבדות כי תומו  לפי המוכר לו  סיפר הדברים

אותה . ומבקש  דורש אין ועדיין ומחצה, כשנה  זה  כבוד ה 'אחר ההצליח לדעת מחריש משתהה , והאיש ..

הנה  בבואו היא(ÂÏÈ‡Î)דרכו  שלו  המגילה  כי ונמצא מובהקים  סמנים החנות לבעל נתן גמורה, (˘˜	‰בטעות

‰	˘Î È	ÙÏ ÌÈ¯ÂÙ· ˙‡Ê ˙Â	Á·[תשע"ה]באותה ושכחה  ירושלים) בעיה "ק בערש"ק  שחל בפורים  – שבת צרכי

האשראי'החנות. 'כרטיס את ומצא בכליו פשפש בידו ומגילתו מהחנות  בצאתו כי להוסיף , למותר אך 

בגדיו... מכיסי באחד  במנוחה לידיו .שוכן  המגילה שתשוב בכדי ורק אך היה האבדה  'דמיון' כל ונמצא

המסעות,כ "ח. מ"ב כל את חייו  ימי במשך עובר אדם  שכל  זי"ע הקדוש  הבעש "ט מרן של מאמרו  ידוע

משלו ובפירושים שלו  בדרכו  ÈÚÒÓ)כ "א ‡"Ó‚„).
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íéî íäì åéä äøîá ,úåðåùîå úåðåù úåëåôäú
íéîå íéøîú íéòáù íäì åéä íéìéàá åìéàå ,íéøî
á"åéëå ,íéî íäì äéä àì ììë øçà òñîáå ,íé÷åúî

.åìù åðéðòå òñî ìë ,íéðéðò øàùáåðéàù éîå
÷øù áåùçé úéèøôä åúçâùäáå 'ä úâäðäá ïéîàî

êëå êë ïàöî éðåìô íå÷îì åàáù éðôîïååéëî -
íéòðîð åéä åìéàå ,íéøîì íéîä åëôäð äøîì åàáù
,áåùçé ãåòå ,äæ äø÷îî íéìåöéð åéä íùì àåáìî

,íé÷åúî íéîì åëæ íéìéàì åàáù ïååéëîúîàáå
íäì úåø÷ì êøöåäù øçàî ,äáøãà àìà ,ïë åðéà
äæ òñîá 'ä íàéáä éðåìô íå÷îá éðåìô äø÷î.

åäæåäùî áåúëéåìëù ,é"ðáì äùî òéãåä ïàë -
íäéòñîì íäéàöåî'äø÷î' ïåùìî 'íäéàöåî'åîë)

(âë á òùåäé ,íúåà 'úåàöåîä' ìë 'àðùåòñðù úîçî àì
ì ìëä àìà ,ïë íäì òøéà'ä éô ìò íäéòñî-

íäì òøàéù éãëá éðåìô íå÷îá åòñéù äååéö ä"á÷ä
áåùçìî å"çå .êëå êëíäéòñî äìàåøçàîù
ïëì ,éðåìô íå÷îì åòñðùíäéàöåîìíúåà àöî -

.éðåîìà äø÷îå éðåìô òâô

ììëäúåáéñ íãàì ááñî ä"á÷ä éë ,äìåòä
éðåìô íå÷îì òéâéù éãë úåðåùîå úåðåù

ãé÷ôúå úåçéìù äæéà ä"á÷ä åì ãéòåä íù éë Y
åîìåòáåäéìà áøä æìòèã äáéùéä ùàø øîà êëå .

êìî ãåã çøáùë åðéöîã ,ì"÷åöæ êàìá øéàî
åòø íò ïîéñ äùò ,êìîä ìåàù éðôî ìàøùé
ë"ë øáâ ïëà íàä úòãì ìåàù ïá ïúðåäé åáäåàå
ïúðåäéù ,íðîéñ äéä êëå ,åéìò ìåàù ìù åñòë
äë íà' ,íôñåàì øòð çìùé ë"îçàìå ,íéöéç ÷åøæé
ïééãòù àåä ïîéñ - 'äðäå êîî íéöéçä øòðì øîåà
øåæçì ãåãì øùôàå ìåàù ìù åñòë êë ìë øáâ àì
'äàìäå êîî íéöçä' øòðì øîàé íà êà ,åúéáì

æàå ,åñòë øáâù àåä ïîéñ éæà'ä êçìù éë êì.
åì øîà òåãî ,øåàéá êéøö ïåùìäåêçìù éë 'êì'

'äøîåì åì äéä ,êâøäì ù÷áî ìåàù éë 'çøá'.
,àìàåîå÷îî çåøáì åéìòù íãàì äàøðùë óà

úáéñ éäåæ àì ,úîàá ,åúåà óãåø åøáçù éðôî

åúçéøáéë úîçî ÷øå êà àìà -íå÷îì 'ä åçìù
àåäääúåùòì àéîù ïî úåçéìù äæéà åì ùéå ,

÷æçúäì åùôðì ãîìé ãçà ìë .à÷ééã àåää íå÷îá
éôî àöåé øöéîå òø ìë ïéàù úòãì úàæ äðåîàá
äçâùäá - íãà ìù 'åúçéøáå' åéúåøå÷ ìëå ,ïåéìò
äçîùìå ïåùùì ,äëøáìå äáåèì åì äîä úéèøôè"ëè"ëè"ëè"ë.

את אחד, לכל  היטב באר ויתבאר יתגלה  לבוא שלעתיד זי"ע , מלעלוב דוד רבי הרה "ק היה  פרשתאומר

ימלא מסעי  ואז  ביתו , ולטובת לטובתו תחילה  בכוונה היה  שהכל ויראה  עלמא. בהאי בהיותו  בה  שעבר

ועניניו . מסעיו  בכל  ודאג היצר כך שכל  על  – רינה ולשונו פיו  שחוק 

כל לך, לומר למסעי, מטות פרשת בסמיכות לרמז  הרמז  בעלי אמרו  לענין, ונכנעהמטה מענין עצמו 

אזי עמו, ה ' להנהגת – אותו  גלאט'מסעי למוצאות איהם פארט 'אלעס  פלוני אינשי כדאמרי –ÂÈÈÁ ÏÎ)

(‰˜ÏÁÂ ‰ÏÂÏÒ Í¯„Â ˘È·Î ÏÚ ÚÒÂ	˘ ÈÓÎ ÔÈ¯˘ÈÓÏ ÂÏ ÌÈÏ‰	˙Ó.

שבארה"ב,כ"ט . בקליוולאנד הישיבה של  הבית חנוכת בעת דטעלז  הישיבה  ראש  אמר זה  מאמר

סיפר, וכה  הנוראה , במלחמה צלמוות מגיא הצילו  כיצד השי"ת השגחת דרכי את סיפר ובהתרגשות

מחמת  לברוח  הוכרח  הימים  מן וביום שבליטא, בטעלז  ומשפחתו  הוא התגוררו המלחמה שנות בערב

שנערכה הפגנה באיזו  לחיו  על לו שסטר על  בו  שיתנקם וחששו  לגדולה שעלה ישראל מפושעי אחד

˜Â„˘)כנגדו ˙·˘· Â˙Â	Á Á˙Ù˘ ÏÚ) שהדבר לומר צריך אין ארה "ב, עבר אל  וידידיו ממשפחתו גלה כן על  ,

כעבור  אך למרחקים , לגלות שיצטרך זו צרורה צרה  לפתחו באה ולמה מה על הבין ולא מאד, לו  היצר

כל וביניהם  ה', קידוש על נהרגו  אירופה  יהדות של ובנין מנין ורוב ה'מלחמה ' פרצה כאשר שנים כמה 

בגשמיות, לחיים , ממוות 'הצלתו' הייתה  'בריחתו ' שכל  הבין, אז או  הישיבה , בני גם ואף  רה"י, של  משפחתו 

בקליוולאנד. דטעלז  הישיבה  את לתפארה  והקים שחזר ברוחניות וגם 
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óàå,äæá ïéîàé øáãä äáåèìù øëéð åðéàù äîá
á"î äúðî äøåúä äðä éëíéøöîî úåòñî

ìàøùé õøàìåììä á"î êåúî úåòñî à"îá éøäå ,
éëä åìéôàå ,íöôç æåçî Y ìàøùé õøàì åòéâä àì
äòéñô ìë éë ë"ò àìà Y 'òñî'ë áùçð äæ éøä
åæéà ä"á÷ä ãéòåä êëù ,'òñî'ë úáùçð äòéñôå

.äòéñôå äòéñô ìò úéìëú

נעשים שבעולם  המאורעות  כל – בעולם  מקרה  אין 
ומדוקדקת פרטית בהשגחה

àìàìà ,íéøáãä åøîàð íãàä ìù 'åéëøã' éáâ ÷ø
êëå .íä ÷ã÷åãî ïåáùçá - åúåà úåàöåîä ìë

ïúùøôá åðéöî(äë äì)ïäëä úåî ãò äá áùéå'
ìåãâäåù÷äå ,'ùãå÷ä ïîùá åúåà çùî øùà
àøîâá(:àé úåëî)àåä éëå'(çöåøä)äæ ,àìà ,åçùåî

ïàëù ïëúéå ,'äîëç êùî'ä áúëå .'åéîéá çùîðù
òéâäáù ...äçâùää úâäðä éðôåà ÷åñôä åðì äøåä
íéîùá íéáùçî ,ùãç 'ìåãâ ïäë' ãéîòäì úòä
Y äââùá çåöøì íéãéúòä íéçöåøä íä éî ìòîî
,ìåãâä ïäëä úåî ãò 'èì÷îä éøò'á úáùì åëøèöéå
úåéçì ãéúòä ïäë íéãéîòî ,äæ ïîæ êøåà éôìå
.ì"æå .íù úáùì éðåìô ìò øæâð øùà íéðùä øôñîë
äéäé ïòîì íéëåøà íééç äéçé øùà äæ ãîòåäå
â"äë úåî ãò íéøéáë íéîé åèì÷îá ùåáç äæ äìåâ
çùî' øùà 'éôä äæå ,íøâ åìæî éë .àëôéà ïëå ,äæ

'åúåàâ"äëù íøåâäå äáéñä àåä äæ çöåø éë -
.øçà ïäë àìå äìåãâ äðåäëì çùîé éðåìô

íéøáãäíéøåîàìëìíãàìëá,åäàöîé øùà
é"ùø éøáãá åæîø ïëå(àé äì ïúùøôá)

כל בראותו לבבו ירך  לא – האדם על  ובאים המתרחשים וצוקה צרה לכל אמורים הדברים וכן

באים  הם ול'עלייתו' לטובתו בעולם הנעשה כל כי וידע עליו, דעדו מעשההרפתקאי עפ "י  הדברים ויובנו  .

מה 'הכנסות' שנהנה  האדון סוס ', 'כמו  האדון עבור ולילה  יומם עובד היה  הלה לאדונו , נאמן בסוס  שהיה 

ממיטב  ומשקהו  מאכילו הטוב, כגמולו עמו  להיטיב מרבה  היה המסורה בעבודתו ל'אוצרו' מכניס שהסוס 

והסוס והשנים , הימים  עברו  שכמותו ... לסוס  וכיאות כראוי לו  העניק ללון מדור בית ואף הסוסים , מאכלי

הבעה "ב  הרגיש  לזמן ומזמן לו, עמדו  לא כבר כוחותיו  זקנה, סמני להראות פוחתות החל  הסוס 'הכנסות' כי

בגט 'לשלחו  בעה"ב חישב וכבר במאומה, פחתו לא ומשקהו מאכלו סביב ה 'הוצאות' ואילו והולכות,

משכבר  נאמנו  סוסו את הפקיר לא הטוב הכרת מחמת אבל  ויטול '... יבוא ליטול  הרוצה 'וכל – שחרור'

עמיקתא' ל 'בירא ונפל כהוגן ראה  לא זקנותו ולרוב עיר של  ברחובה  הסוס הילך בהיר שביום  עד הימים .

(˜ÂÓÚ ¯Â·) סוסי על ריחמתי היום עד אכן, – בעה"ב בדעת עלה עתה לחיות, נשאר בנס  ואך אמה, חמישים 

סוסים ' לו ירבה לא 'רק בו  לקיים לי מותר כן לו  משאירע  השעה בזו אבל – לחפשי שלחתיו ולא הנאמן

(ÊË ÊÈ ÌÈ¯·„) הבור שפת על  נעמד 'קבורה', מצוות לקיים יחוד' ב'לשם  בעה"ב פתח קבורתו'... תהא ו'שם ,

ממטה הביט  הבור בתוככי שעמד הסוס  וכדין... כדת וראשו  גופו כל  יכוסה  למען עפר לתוכו משליך והחל

שקי  הבור לתוככי מריק - בשלו  והבעלים  בעפר... מר מכסני מדוע  בעליו , על  ותימהון בתדהמה  למעלה 

בכל כי הבעלים שראה  עד... ובעתה  פחד מלאות בעיניים הסוס  עליו  מביט  ועדיין זה ... אחר בזה  עפר

הבין  לא מתחילה ושוב... שוב יעשה  וכן בור, של  לגובהו הסוס קופץ  הבור לתוך עפר משליך שהוא פעם 

שיצא  עד מעלה , מעלה  ועולה  הולך הסוס כי ראה  ש... עד עושה . זו  מה  הללו וריקודין לשמחה  הבעלים

אבל בעפר, ולכסותו לקברו  בא שהוא אף כי הבין אז או ושס "ה, רמ"ח  בכל ושלם  בריא כשהוא הבור מן

שיצא  עד תחתיות בבור שנעשה העפר הר על ועוד עוד עצמו להעלות זאת ב'קבורה' השתמש  הסוס

לגמרי... לחפשי

אל חיותך... בחיים לקברך  ובא רוצה פלוני כי רואה שהנך  בשעה מבכי קולך מנע ממך , אנא ולדידן,

להוציאך למעלה להעלותך 'הר' אלא אינם עליך  משליך  שהלה ואדמה עפר חבילי כי ממנו, תתפעל

ושפלותך גלותך מבור .ולדלותך
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ïåùì àìà äéø÷ä ïéà' ,é"ùøáå 'íëì íúéø÷äå'
,'éðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éë øîåà àåä ïëå äðîæä

íãàì äàøðù äî óà Y íé÷éãö åùøéôåäééø÷äë
äø÷î ïåùìî Y,åéìàî øáãä äùòð àì ,úîàá ,

ìëä àìàäðîæäá,åéìò úàæ ïéîæä ä"á÷äù Y
íéîéä ìë åì áåèì ,ìòîî íéîù úåðåáùç é"ôò'ì'ì'ì'ì.

á"åéëåøàéáúðùî' íùá çìù úùøô íéãâî íòåð)

(íéìåãâä íù úøëæîá àáåä ,'íéãéñç÷åñôä úà
'àåä øåäè éúìá äø÷î øîà éë'(åë ë ,à ìàåîù).

- åì òøàéù äî ìò øîåàäùäø÷îàåä àîìòá
òáöàá äàøî äæ éøä ,àìéòìî ïåáùçá åðéàå -

ùøåäè àìäøåäèä äðåîàä éø÷éò åì øñç éë .àåä
.íìåòá äø÷î ïéàå íéîùî ìëäù úòãì ,äîéîúäå

ïëåäøåú äøîàù äââùá çöåø éáâ åðéöîúåîù)

(âé àëåãéì äðà íéäìàäåàøîâá åøîàå ,úåëî)

ãçà ,ùôðä úà åâøäù íãà éðá éðùá ,øáãî áåúëä äîá ):é

(úåìâ áééçå) ââåùá âøäãéæîá âøä ãçàå(äúéî áééçå),
÷ãðåôì ïðéîæî ä"á÷ä ,íéãò ïéà äæìå íéãò ïéà äæì
âøäù äæå ,íìåñä úçú áùåé ãéæîá âøäù äæ ,ãçà
ãéæîá âøåää ìò ìôåðå íìåñä ìò äìåò ââåùá
äæ ,åì éåàøä åùðåò ìáé÷ ãçà ìë Y àöîð ,åâøåäå
,äðäå .äìåâ ââåùá âøäù äæå ,âøäð ãéæîá âøäù

íé÷åìàäå' áåúëäî ì"æç åùøã äæ øáãäðà'åãéì
(åãéì ïéîæä ïåùìî),éàø÷àå äø÷î ïéàù êì øîåì

äùò ìëä úà ,äø÷îë äàøðä óàå ,íìåòá
äùòééù ãçà ÷ãðåôì íðîéæ øùà àåä ...íé÷åìàä

åì éåàøä éôë ãçà ìëìà"ìà"ìà"ìà"ì.

של'. קמאי המליצו  אותיותמקרה וכבר מה'הוא – מקאצקרק השרף  הרה"ק אל שנכנס ביהודי מעשה .

לוטו  כרטיס למלאת ביומו יום דבר נוהג והיה היה , גדול עשיר מכבר שזה וסיפר ואף(È¯ÚË‡Ï)זי"ע , ,

בגורל . מהם  אחד זכה האם  - הכרטיסים  שני  את בודק היה  יום  ובערוב זה . ב'מנהג' נהגה ביתו משרתת

מקום מכל  נעוריו, אשת עליו מתה וגם  הונו, כל את איבד שלאחרונה  עד בשנים, רבות מנהגו היה כך

היום, ויהי זה ... במנהג המשיכה  המשרתת וגם  לוטו. כרטיס יום  בכל  לקנות - מקדם  'במנהגו' הלה המשיך

וכך  לה, להינשא החליט  כן בראותו  מרובים, ודמים  בממון בגורל זכתה שהמשרתת היורד' ה'עשיר מצא

שנתיירא  אלא דנא. כמקדמת בעם  מה'נגידים ' להיות ויחזור בגורל, עתה  שזכתה  כספה כל  לחלקו  יעלה 

עני  אלא אינו  והוא העשירה , היא כי תדע  אם – לכך האשה תסכים  לא השידוך את כשיציע שמא

וישראל . משה  כדת הנישואין וערכו  הסכימה  המשרתת נכבדות, בהם  שידבר 'שדכן' שלח  לכך ואביון...

ימים כמה  שבעוד רבה  בשמחה הבית לבני וסיפר לביתו , ה 'יורד' נכנס  מהנישואין, אחדים  ימים כעבור

נאנחה בעלה ... קנה אשה שקנתה  ומה – בגורל  עלה  שברשותה הכרטיס  כי עם , לנגידי להפוך עתידים  הם

אותו שם  מיד כלל . שלנו איננו  העושר וכל  לאבי, הכרטיס  את שמכרתי ועידנים  עידן זה – ואמרה  האשה 

הרה"ק שאג 'טעות', אלא אינו השידוך כל  כי לגרשה , לו  אפשר האם  ושאל מקאצק, השרף  אל פניו  יהודי

ולאחמ"כ ליורד, אותך הפך מתחילה עולמו, את מנהיג יתברך שהבורא ראיתם לא עדיין וכי יהודי, ר' -

לגרשה ... אתה  יכול  ה '... רצון זהו  כי מבין אינך עדיין אם  לך... תינשא שהמשרתת כדי זה  וכל לאלמן,

בתמימות, בו  להאמין ועלינו  היא, מדוקדק  בחשבון וענין פרט  בכל הבורא הנהגת שכל  איך נלמד, מכאן

ציוונו . אשר דרכיו בכל וללכת בו  להדבק

בפומיהל "א . כדמרגלא בעולם . הנעשה  כל את להבין צריך שאינו האדם שידע  באמונה , הראשון הכלל

הפסוק בלשון צחות בדרך לבאר זי"ע מנאדבורנא מרדכי רבי „)דהרה "ק ÊÈ ˙ÂÓ˘),'וסקלוני מעט 'עוד

'וועסטו וסקלוני, – מעט עוד - ייאמר ולדידן 'באשטיינערן', האידיש  ובשפת – באבנים לסקול שפירושו 

להבין ביכלתך אין עתה  אבל  ‰·	‰,פארשטיין', ÔÂ˘Ï Ì‚Â ÌÈÏ˜ÂÒ‰ ÌÈ	·‡ ÔÂ˘ÏÓ ,‰ÏÂÙÎ ˙ÂÚÓ˘Ó ˘È ÔÈÈË˘¯‡Ù ˙·È˙Ï ÈÎ)

(ÔÂ˘Ï ÏÚ ÏÙÂ	 ÔÂ˘ÏÂ.

מיד  ורצה, שחישב כפי לו  הולך שאינו קטן דבר בכל - באמונה חי אינו  אשר שאדם  אמרו  וכבר
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ïëò"éæ æåá'æòîî êåøá éáø ÷"äøä øîààðéöåá)

(íéìäú àøåäðãô"äò(âî æ÷ íéìäú)íëç éî'
àåä éî òãúä .'äìà øîùéåíëçéî Yøîùéù

ìëù ãéúòì úåàøì ïéúîéù ,'äðúîä' ïåùìîäìà
åéä ,åéìò åøáòù åééç úåëåôäúå úåà÷úôøää -

æà ,åúáåèì ÷øå êà íìåëåððåáúéäéä ìëäù åàøéå
'ä éãñç.

של הגדולה  מעלתם – בו כיוצא  להיות  זוכה
חשבון  כל  מבלי בה' הבוטחים

àúéàùøãîá(áé à ø"áã)ìò øîàðä ÷åñôä ìò
íéìéìà éãáåò(ç åè÷ íéìäú)åéäé íäåîë'

àîç øá éåì 'ø øîà' ,'íäá çèåá øùà ìë íäéùåò
åúåîë àåä éøä íéáëåë úãåáò ãáåòù éî äîå

,íäéùåò åéäé íäåîë øîàðùä"á÷äì ãáåòù éî
åúåîë äéäéù ïëù ìë àìáéúë êëù ,ïéðîå .äéîøé)

(ä æéàúéà ïëå .''åëå 'äá çèáé øùà øáâä êåøá
ùøãîá(è ä ø"áã)éî ìë ì"áéø íùá ïåîéñ ø"à'

øîàðù ,åá àöåéë úåéäì äëåæ ä"á÷äá çèåáù
,'åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé øùà øáâä êåøá
äâøãîì òéâäì íãàä ãéáù ,íéìéäáî íéøáãäå
éãé ìò ,'åá àöåéë' ìåëéáë äùòðù ãò ääåáâ
ìò åùôðå åáì ìëá çåèáå êåîñå ,åáì ìëá ïéîàîù

.íéîùáù åéáà

äðäåäðùîá àúéà(è ç äàô)êéøö åðéàù éî ìëå'
ìèåðå ìåèéì(íééðò úåðúî øàùå øùòîä ïî)åðéà

êéøöù éî ìëå .úåéøáì êøèöéù ãò íìåòä ïî øèôð
ñðøôéù ãò äð÷æä ïî úî åðéà ,ìèåð åðéàå ìåèéì

øîåà áåúëä åéìòå ,åìùî íéøçà(ä ,æé äéîøé)êåøá
.'åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé øùà øáâä

'÷äíù éùðà 'ñåúá(íù)äúìéâ àì ïééãòã
íéøçà ñðøôì äëæéù ãîìð ïëéäî äðùîä
ìéòìã ùøãîä éøáã é"ôò ,åøåàéá àìà .åìùî

åá àöåéë äùòð 'äá çèåáäùç÷ì àìù éðòä äæå ,
åàøåáá ÷æçä åðåçèá ìò äæá äøåî åðéä éåçîúä ïî
åì øåøá ä÷ãöä ïî ìåèé àì íà óàå åðáæòé àìù
äàìîäå äáçøä åãéî åðåæî úà åì çìùé ä"á÷äù,
ä"á÷ä äî ...åá àöåéë ìåëéáë úåéäì äëæé ïë ìò

ìëì ñðøôîå ïæ(éðòä äæ çèá êëå)úåéäì äëæé àåä óà
.íéøçàì ïæ

äðäùøãîá áéúë(å áë ø"áãîá),åðéúåáø åøîà' ,
òùåäéá áéúë(à òùåäé)íò éúééä øùàë
êîò äéäà äùî(æ"éôìå)úåéçì òùåäé êéøö äéä

'é åéúåðù åøö÷úð äîìå ,åðéáø äùîë äðù ë"÷
íéðù(íéðù é"÷ ÷ø éçå)äùîì ä"á÷ä øîàù äòùá ,

óñàú øçà íéðééãîä úàî ìàøùé éðá úî÷ð íå÷ð
øçéà àì úååî úøåùá øùáúðù ô"òà ,êîò ìà
òùåäé ìáà .äùî íúåà çìùéå - æøãæð àìà ,øáãä

'געוואלד' וצועק Î‡·)מתרעם ˙˜ÚÊ) דבר בכל  הרי חלמיש, כצור אמונה לו  שיש זה  אך נואשת, בזעקה  ,

'געוואלדיג' אומר טוב כך כל חוץ  כלפי נראה זה אין ואפילו עמו  כי (	ÏÙ‡)שקורה  נפלא, ממש הדבר הרי

'געוואלד  הזועק לאידך 'געוואלד' הצועק זה  בין ההבדל שכל נמצא הטוב'. יתן אותיות יג'ה' בשתי רק הינו '

באמונה חי והשני כראוי, מאמין אינו הראשון אלו, שני בין ההבדל  זהו אכן, כי 'אחד', כמנין י"ג והרי 'י"ג',

באמונתו יתחזק  אך אם  השני זה ואף  פיקודיו, כל נאמנים  ומשפט, אמת מעשהו  שכל אחד, בה' איתנה 

'געוואלדיג'. בקריאת וחסדים  לרחמים  ה'געוואלד' זעקת את יהפוך אחד, בה'

יהוידע ' ב'בן איתא משקל  אותו  ˜ÁÈ)על ÌÈÁÒÙ)על רבה  'טוב' תיבת של  שהגימטריא יראה שהמתבונן

במספר 'חוב' האמונה אחדתיבת על ומרמז  אחד, שנראה בה' מה כל  על מביט שהמאמין –כחוב,

הוא לטובתו .טובשבאמת שהכל ידע באמונתו  כי .

הפסוק את מבאר ‚)ובזה „È ÌÈÏ‰˙)מדוע אחד, גם  אין טוב עושה  טובאין עושה לואין שנראה ממה

כי אחדכחוב, גם מספראין את הוסיף  שלא רחמנא אחד– דעביד מה שכל  מודה  ואינו  – החוב על

עביד.לטב
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éðà íà ,øîà ,íéëìî à"ì íò íçìäì àáù ïååéë
.åðéáø äùî äùòù íùë úî éðà ãéî ,ãéî íâøåä

øîàðù ,íúîçìîá áëòî ìéçúä ,äùò äîíù)

(àéäìàä íéëìîä ìë úà òùåäé äùò íéáø íéîé
øö÷î éðéøä ,úéùò êëå ,ä"á÷ä åì øîà ...äîçìî

íéðù 'é êéúåðùäîìù øîà .(àë èé éìùî)úåáø
.íå÷ú àéä 'ä úöòå ,ùéà áìá úåáùçî

óàåïá òùåäé ìù åéëøãá ïéáäìî åðúâùä äðè÷ù
ïåð(íéøáã ìù í÷îåò øàáì ,ä"ìøú úåèî à"ôù 'ééò).

ìàù ,'íééç êøã' äæá åðãîìì ì"æç åàá íå÷î ìëî
úà äùòé àìà Y åùôðá úåðåáùç áùçì íãàì åì
çååø' ìù úåðåáùç áùçì éìáî åéìò ìèåîä
êåúî åçèáî íéùé åá ,åáäé 'ä ìò êéìùéå .'ãñôäå
,øúåéá áåèä úà åøåáò äùåò åãáì àåäù äðåîà
åòáè àåä ïë éë Y ùéà áìá úåáùçî úåáøù óàå
íå÷ú àéäå ,'ä úöòì òîùé íå÷î ìëî ,íãà ìùá"ìá"ìá"ìá"ì.

מה היטב בעצמו מכיר  איש כל – ומכירי  ביודעי 

לתקן  עליו 

àúéààøîâá(:äô î"á)÷åñôä ìò(àé è äéîøé)ìò'
àìå íéîëç åøîà - 'õøàä äãáà äî
åùøéôù ãò ,åäåùøéô àìå íéàéáð åøîà ,åäåùøéô

øîàðù ,åîöòá ä"á÷ä(áé íù)íáæò ìò 'ä øîàéå'
íà ,øåàéá êéøöå .'íäéðôì éúúð øùà éúøåú úà
ìàøùé éðá åùðòð äî ìò åòãé àì íéàéáðäå íéîëçä
éðá ìò ùé äðòè äî ë"à ,úåìâäå ÷"îäéá ïáøåçá
íéòãåé íðéà íîöò íä íâù àåä å"÷ éøä ,ìàøùé

,øáãä øåàéá àìà .õøàä äãáà äî ìò,ïëà éë

áåè øúåé óà åîöò éòâðá íãàä òãé úåáø íéîòô
íéîëçäå íéàéáðäîìë ìöà êééù ïå÷éúä ïéðò éë ,

íéøáãä úà òãåé ãçà ìëå ...àåäù äî éôì ãçàå ãçà
åøîàù åäæå ,øôùìå ï÷úì êéøö åîöò àåäù áìáù
ùé ë"éôòàå 'åäåùøéô àìå íéàéáðì ,íéîëçì åìàù'
àåäå ,ï÷úì åéìò äî áèéä úòãì åîöò íãàä ãéá

ãáìá åðå÷ì íãà ïéáù íéøáã(ì"öæ êù î"îà éáø ïåàâä)â"ìâ"ìâ"ìâ"ì.

בגמראל "ב. ˜	Â:)איתא לחופה(˘·˙ בתו  כניסת שביום  בכוכבים , החוזים - 'כלדאי' של  מפיהם  שמע עקיבא רבי ,

הורידה חופתה' 'יום שאחר בלילה  היום . אותו על ודאג בלבו הדבר את ר"ע שמר ל "ע. ותמות נחש יכישנה

הכלה הוציאה בבוקר, ויהי הבית. שבכותל האבנים נקיקי לבין אותה ודחפה  שערותיה  מעל  הסיכה  את בתו 

המחט את דחפה כאשר שבלילה  והבינה  הסיכה , עם  יוצא מת נחש  לראות רוחה  ותפעם הקיר, מן הסיכה את

ל ותבוא המחט . של  בחודה והרגתו  חלילה, להכישה  מזומן שהיה  נחש שם  שכב הכותל תוך אביהאל פני

הנישואין  סעודת באמצע  ותאמר, הבת ותען ניצלו, שחייה  זכתה  מה  בזכות אביה שאלה הצלתה, נס לו ותספר

זאת, משראיתי בו, שישגיח מי היה ולא מאד, עד הוא רעב כי לאכול לחם  לו  שיתנו  וביקש אחד עני הגיע

ממוות'. תציל 'וצדקה  ודרש ר"ע יצא העני... נפש  ותחי עבורי, שהכינו מנתי את לו  והענקתי אליו  בעצמי נגשתי

במשנתו אמונה  פרק  ללמוד כן גם  לנו  יש הצדקה, וחשיבות בגדול ללמוד כאן שיש  ממה לבד הנה,

מכל פיהם , את לשאול הכוכבים חוזי אל עצמו מצד פנה  לא שר"ע נאמר אם אף כי עקיבא, רבי של

ולא  לחוש לו  היה  הטבע מדרך הרי כלולותיה, ביום למות בתו שעתידה לאוזניו השמועה משהגיעה  מקום

כלל לחופה ÒÂÓÂ¯)להכניסה ˘¯„ Í¯„· ‡Ï‡ Â	‡· ‡ÏÂ ,Ì‰È¯·„Ï ˘ÂÁÏ ¯˙ÂÓ Ì‡ Â	„˘ ˙·˘ 'ÒÓ· ÌÈ	Â˘‡¯· 'ÈÈÚ).שעל ומכאן,

למה  אפילו נפשו תתפעל  ולא רבים. חשבונות  לחשוב מבלי וביושר... בתום ללכת  המאמין האדם

וכיוצ"ב בכוכבים כחוזים 'חכמים' של  מפיהם .שישמע

מרא ל"ג. זצוק "ל זאנענפעלד חיים  יוסף רבי הגה"צ את ז "ל וולך ד"ר המפורסם  החרדי הרופא שאל פעם 

חז "ל דברי לו  שיבאר ממנו  וביקש  ת"ו , דישראל  Ù·.)דארעא ÔÈ˘Â„È˜) השיב לגיהנם ', שברופאים  'טוב

אין הגרי"ח פירושה...לו את  מר שידע כמו מאמר של פירושו היודע בעולם כלאיש שאין כלומר

מדעתך... מבין אתה  רק  כי התשובה, לך להסביר ÂÈ˙¯צורך ıÓ‡˙‰Ï ¯˘Ù‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÂÓˆÚ· Ú„ÂÈ ‡ÙÂ¯‰ ÂÓÎ ÈÓ ÈÎ)

(·"ÂÈÎÂ ,Ì„‡‰ ÈÈÁ ÏÈˆ‰Ï ‰‡ÂÙ¯‰ È¯„‚Ï ÏÚÓ ˙‡ˆÏÂ.



מסעי  - הפרשה  çëבאר

בהם שנפלו המסעות  גם  – עליה  לצורך  ירידה
עלייתם בדרך כמסע  להם נחשב 

áúëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(å"îøú éòñî)

ïúùøôá úåøåîàä úåòñîä á"î øôñîáùã"ìã"ìã"ìã"ì,
,ìàøùé éðáì äãéøé äúééä íäáù úåòñîä íâ åðîð

ùøãîä ïåùìëå(â âë äáø)úìéçúá é"ùøá àáåîä
äùøôä(éòñî)'...êùàø úà úùùç ïàë'

ì"æåíòì òéãåäì - úåòñîä ìë åáúëðå .à"ôùä
,'äìëî åéìò åáì ìåôé àì 'ä ãáåò ìë éë

äìåò úåéäì äãéîä àåä êë éë .åì ùéù úåìéôðä
ãøåéåäîçìî äæéà øçà åâéùäù äçåðî ìëîå .

,åðçéå åòñéå - íìåòì ïëå .úøçà äîçìî ìéçúä
åðçéå åòñéåù"îë ,(.ãñ úåëøá 'ééòå ,ç ãô íéìäú)åëìé'

,'ä éãáåòì äçåðî íäì ïéàù - 'ìéç ìà ìéçîæ"òù
'ä úåîçìî íåçìì åàøáðä"ìä"ìä"ìä"ìóàù íãàä òãéå .

äçâùäá ìëäå ,íéîùá åîúçðå åáúëð åéúåãéøé
éøä àìà ,äìéôð ììë äæ ïéà úîàáù àöîð ,úéèøô
äìéôðä íöò éë ,åì áåèäå øùéä êøãá êìäî àåä

äéìòå äîå÷úì åúëéìåîå"ìå"ìå"ìå"ì.

לפני  ימים  ג' עומד שהוא אברך כותב בו תשע "ג, אדר בחודש  בידי שנתקבל  מכתב תוכן לפניכם  הרי

היה כי עליו  עבר אשר כל את מגולל  האברך אבינו', אברהם של ל'בריתו  למזל"ט  לו  שנולד בנו  הכנסת

ונפשה לבה  בכל  קשורה  הייתה  ביתו  בני והנה , זש "ק. מבלי לעולם  ערירים יישארו וב"ב הוא כי נראה 

Î˘¯)ל'מכשיר' Â	È‡˘ '‡ÏÙ),מביתם הכלי להשליך לפעם  מפעם  שנתעוררה ואף  ישראל, גדולי כל ע"י שנאסר

העת  בזו אך בפועל. כן תעשה כיצד ידעה  שלא מכ"ש  כן, לחשוב אפילו  לה  היה  קשה  מאד מה מ "מ

דפירקא' ה 'אגרא הרה "ק בדברי נזכרו הרופאים , תשובת Î„)כששמעו ˙Â‡) מה "ר המגיד הרה"ק  אמר וז "ל.

מיכל אינו זצלה"ה ,[מזלאטשוב]יחיאל בטבע הוא אם דהיינו כטבע, שלא ענין  לפעול  האדם כשיצטרך 

הטבע  מן  למעלה ויפעול כטבע שלא גדולה מצוה יעשה כטבע,מוליד, שלא – כח  באמיץ החליטה ע "כ .

חבקו חדשים עשרה כעבור ואכן... המכשיר. את ותשבר בידה רומח  ותקח  הקליפה . את ולהכניע לשבר

לפלא. ויהי בכורם, בנם  את ההורים 

האינטערנעט בביטול  דווקא לאו  כי זה , ממעשה  למדתי מכתבו, את האברך יוושע(‡È	¯Ë	Ë)ומסיים

אינטערנעט האדם, לו שאין מי יעשה מה אלאכי ממנו , הנדרש  את  היטב יודע אדם אישכל  איש –

בעולם לבריה  אפשר ואי קונו, לבין בינו  – ובעצמו בכבודו  לאדם  אלא גלויים  שאינם  ומכאובו בנגעו

– ו'קבלות' 'סגולות' לחפש  העולם  ומדרך יפעל , ומה  יעשה  מה לו  בעמקי שתאמר ידעו אשר את אבל

עצמם  על  לקבל להם יקשה לתקן  עליהם זאת כי הנדרשלבבם את יתקן כאשר אמנם, למעלהממנו , -

מהטבע ... למעלה ישועות מיני לכל  יזכה הטבע, מדרך

הפסוקל "ד. על שאמרו  ÊË-ÂË)יש ‚Ï)'סיני הר 'מעמד נזכר ולא סיני', ממדבר ויסעו  סיני, במדבר 'ויחנו 

להכא ומהתם  להתם  מהכא עת בכל שהנוסע לרמז  עלמא, ברמיזה אפילו  - שם  ‰„Ú˙)שהיה ·Â˘ÈÈ ‡Ï·)

להיות האדם  על אלא תורה , של דרכה זו  ולא התורה '. 'קבלת בו  מועדאין אהל  אשר ונסע בעת שגם ,

וטהרה . קדושה באותה יסעו' כן יחנו  ו 'כאשר שמים, יראת מתוך עליו מועד אהל שם  יהא עדיין 'ונסע'

מאתול "ה . ביקשו  ל "ע, המוות וכבשני במחנות יצחק ' ה'עקידת הרה "ק כששהה הנוראה המלחמה בימי

כתיב הנה  ואמר, הרה "ק נענה חיזוק. בדברי כוחנו ואמץ  ידינו  חזק רבינו , ‚)הסובבים, ·ˆ ÌÈÏ‰˙) להגיד'

הקב"ה אל  נוכח  בלי שאומרים היינו 'חסדך' בשלמא ביאור, צריך  ולכאורה בלילות', ואמונתך חסדך בבוקר

לומר חסדך לו היה  – בלילות ואמונתך שאמר מהו  אבל  הם, הקב"ה  מתנת עלינו הבאים החסדים  כי –

שלנו .ואמונתנו  אלא הבורא של האמונה  אין וכביכול  באמונה , מתחזקים  אנו  – החשיכה  בעת כי בלילות,

נורא ביאור הרה"ק  ביהודי וביאר מאמין  הוא הרי – ממנו פניו ומסתיר האדם את מנסה כשהקב"ה כי

בניסיון כראוי שנעמוד  בנו מאמין  שהקב "ה 'ואמונתך' אומרו וזהו ותעצומות , בעוז בגבורה .שיעמוד

זי"על"ו . הרי"ם' ה 'חידושי הרה "ק זקנו  בשם זי"ע אמת' ה 'שפת הרה "ק 	˜ÌÂ)וז"ל  ‰"„ ˙ÂËÓ ÌÈËÂ˜ÈÏ ‡"Ù˘)
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æ"éòëò"éæ ååàðéùîàî ïåòîù éáø ÷"äøä øàéá
ïúùøô ùéøá ÷åñôä úàúà äùî áåúëéå

'ä éô ìò íäéòñîì íäéàöåîùé íãà ìëì éë ,
øçà êùîäì Y äìéìå íîåé åäúôîä Y òøä øöé

.'åãëå íééîùâ íéøáãå òøäøùôà íéîòôìå

ìòî íîåøúäì Y åæ äãåáòù íãàä áåùçéù

'äì úéöøðä äãåáòä äððéà øöéä ééåúéô÷øå ,
÷ñåòå àùéðå íø àåäùë Y éåàø áöîá íãàùë
,úîàáå ,úéöøð äãåáò éäåæ 'áåè äùò'á åìåë
úåîîåøúä áöîá íãàä úãåáò éë ,àåä úåòè
úáùçð äðéàå ,íéîùä ïî 'äðúî' àéä éøä
òøä ìòî íîåøúäìå úåìòì äòéâéä ÷øå ,åúãåáòì
äãåáò äðäå .íãàä íù ìò úàø÷ð - úåìôùäå

úàø÷ð ,íîåøúäì Y äðåùàøäíäéàöåîì,
òâééúîùúàöìäãåáòä åìéàå .úåìôùä ìëî

úàø÷ð áåè äùòáíäéòñîäìåòå òñåðù Y
úà äùî áåúëéå' áåúëä øîà äæì ,äìòî äìòî

íäéàöåîìò íäéòñîì àéä åæ äãåáòù òãéù Y '
çåø úçðäå àøåáä ïåöø úà ùé äáù Y 'ä éô

ù äî êà ,åìùíäéòñî äìàúåäåáâä úåãåáòä Y
úà íãàì úúì àìà åàá àìå ,ììë åìù íðéà

ìëåéù çåëäíäéàöåîìçåë åðéòèäìå åúåàìîì -
èòî ãåòù úåðåéñðä ìò øáâúäì åãéá àäéù

åäåàöîéåøîàá àáåä)ååàðéùîàî ø"åîãàä ÷"ëì úåøåäè ú

(á"òùú úáù úãåòñ Y à"èéìù.

מסע כל  היצר במלחמת – קמעא  קמעא עמו לחמו
לריק אינו קטן

ïúùøôá(åë äì)ìåáâ úà çöåøä àöé àöé íàå
ùøãîáå ,åèì÷î øéò(çôùú ù"å÷ìé)

úçà äòéñô åìéôàïéðòì íà äîå ò"áàø øîà ,
,åùôðá áééçúî úçà äòéñô òñåôä úåðòøåôì÷

åéúåøåãìå åì äëåæù äåöî øáãì êìåäì øîåçå.
ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøä áúëéèå÷éìá àáåä)

(í"éøääáåè äãéî éøäù ,ìåãâ ÷åæéç äàøð ïàëî
äáåøî(.àé äèåñ)ãåîìì íåé ìëá íéëùîù íãà -

Y ììôúäìåìëá äáøä ìåòôì ìëåéù éàãåå
...äòéñôæ"ìæ"ìæ"ìæ"ì

éëåìéôàå ,÷éøì úëìåää 'ä úãåáòá äòéñô ïéà
úçà äîëùä - 'äðè÷ äòéñô' ÷ø äùò íà
äáåøî çåø úçð äæá äùò øáë ,á"åéëå ,ø÷åáá
òñîë éðçåø òñî éøä àì éë ,áø åøëùå ,ú"éùäì
åäùìë íå÷îì òñåðä - úåéîùâá éë ,éîùâ
åúòéñð ìëù äàøð ,íù äîåàî âéùä àì óåñáìå
,åúéìëú éãéì àá àì éøäù Y ÷éøìå ìáäì äúééä
êìäù äòéñô ìë àìà ,ïë åðéà Y úåéðçåøá ìáà
äâñôä ùàø ìà ìéôòäì çéìöä àì íà óà

,íéîùä éîùá ìåãâ íùåø äæá íøåâåæ äòéñôå
äîöò éðôá úéìëú àéä àôåâøáã óåñ éë ,
åúéìëúì òéâéùç"ìç"ìç"ìç"ì.

זקני  מורי קדוש מפה  שמעתי וכן כידוע . זה על שנברא - התנגדות לו  יש  אדם כל  כי נראה אמנם  וז"ל .

כללז "ל הזה בעולם קיום לו היה לא הרע היצר כל  בנקל  מגרש אדם היה שאם מה' הוא חסד  .כי

ענהול"ז. כהוגן. המצוות מקיים  שאינו על זי"ע , הרי"ם ' ה'חידושי הרה"ק  בפני התאונן אחד אברך

נחשב  ואין שפעמים צד היה  שאם  פשיטא כן ואם להקל ', ברכות 'ספק  קיי"ל הנה הרי"ם', ה 'חידושי

מצווה בכל  במצוותיו' קדשנו  'אשר המצוות ברכות לברך מתקנים  חז"ל  היו  לא כמצווה , המצווה  קיום 

מכך  המשתמע  כל  על מצווה  היא מצווה  אופן שבכל  וודאי, אלא לרבים, מכשול שהיא תקנה  – שמקיים

('˙ÂÂˆÓ' ˙Î¯ÚÓ Ì"È¯‰ È˘Â„ÈÁ).

שמעוניל "ח. בילקוט אמרו  ˙˜Â)וכך ÊÓ¯ Â‰ÈÚ˘È) ישר אומרים יצר וז "ל של  כוחו יודע  אתה  הקב"ה  לפני אל 

הקב"ה להם אומר קשה , שהוא קימעא הרע קימעא בעוה"ז אותו מסקלין  סולוהיו סולו שנאמר

האבן לב את והסירותי שנאמר עוקרו  אני ולעוה"ב מאבן, סקלו ÂÎ)המסילה ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ). עכ"ל ,
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הללו בימים  המידות תיקון – המידות  מעלת 
חינם באהבת 

àúéààøîâá(:è àîåé)áøç äî éðôî éðù úéá'
'íðéç úàðù åá äúééäù éðôîè"ìè"ìè"ìè"ìéçä ïë ìò .

äìá÷'á åîöò ìò ìá÷ì åìàä íéîéá åáì ìà ïúé

íéòø úáäàá ÷æçúäì 'àáäì'î'î'î'îãåáëá øäæäì
,äáøãà ,ìàøùéî ùéàá òåâôìî äìéìçå ,íéøáç
óúúùîå 'ìàøùé ìù ïúøöá øöéî' ãçà ìë äéäé
éî éà åá òâô å"ç íà åéúåãéî ìò øéáòéå ,ïøòöá

ìàøùéîà"îà"îà"îà"îúçú äáåè áéùé íà åáåè áø äîå ,

גיטיןל"ט . אחד (	‰.)במס ' בעשיר המעשה  דבר באריכות שם הובא ירושלים, חרבה קמצא ובר אקמצא ,

שונאו סעודת אל  קמצא בר משבא קמצא, רעהו תחת קמצא בר שונאו את לסעודתו הזמין שמשרתו

מינה שמא ביה, מחו  ולא רבנן יתבי והוו  'הואיל  לעצמו קמצא בר אמר בביזיון, הסעודה  מן הלה הוציאו 

להו' ניחא ˘‚˘¯È	È)קא Ì‰Ï ÁÂ	˘ ¯·„‰ ÚÓ˘Ó ,ÊÂ·· È	˘¯‚˘ Á¯‡Ó· ÂÁÈÓ ‡Ï ‰„ÂÚÒ· Ì˘ Â·˘È˘ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚Â ˙ÂÈ‰ ,˘Â¯ÈÙ)על ,

ולהשמר  להזהר החיוב גודל נלמד מכאן אלוקינו . בית לשריפת רח"ל  שגרם  עד שעשה  מה ועשה הלך כן

יודע ... מי כי מרע. יצילנו  כשהדיבור הדיבור במניעת אפילו – מישראל  באיש שהוא אופן בכל  מלפגוע 

עד  הדברים יתגלגלו  שתיקתם  שע "י סעודה באותה  שהסבו ה'גדולים ' יודעים היו  אם כי שאמרו , יש 

קמצא  בר את להשאיר בנפשם נלחמים  ואף  הסעודה , בבעל וגוערים קמים  היו וודאי הבית, חורבן כדי

שהדיבור  שאפשר במקום ה 'שתיקה' רבות פעמים כי לעצמו איש כל ילמד מכאן הסעודה ... היכל בתוך

למבין. ודי בפועל ... ברעהו  כפגיעה  כמוה  רעהו  את יציל 

בגמרא ÂÙ:)איתא ÌÈÁÒÙ)'מצא 'חוץ הוסיפו ובסוגריים  עשה ', בעה "ב לך שיאמר מה  ÔÓÈÒ'כל  ‡"‚Ó· 'ÈÈÚ)

(È"˜Ò Ú˜ע"י קמצא בר כשנתבייש  דבתחילה לבאר, זי "ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  ואמר שאמר , הבית  בעל 

'צא' –לו בעה"ב לך שיאמר מה 'כל  שהרי בקולו  לשמוע קמצא בר שעל סברו כי החכמים  כל  שתקו

בעה "ב  אומר אשר שכל  שאף  אומר, גמרו אז הבית, לחורבן גרם  הדבר כי לדעת שנוכחו  לאחר אך עשה '.

מקום מכל מצא עשה, האורח ,חוץ את מבייש שבעה"ב המסובים  רואים אם ולקבל- לשתוק להם אסור

חברם  בזיונות  את יחישובאהבה ובזה  ממביישו, המתבייש  את ויצילו כאוולתו , כסיל  יענו  אדרבה , אלא ,

נפשנו . ופדות גאולתנו את במהרה

בתורה 'מ'. גדול  כלל  זה  כמוך לרעך 'ואהבת עקיבא רבי התנא של מאמרו  על אמרו , 	„¯ÌÈוכבר ÈÓÏ˘Â¯È)

(„ Ë, זו בדרך הולך שאינו  שמי נמצא הכלל ..., מן יצא

בו לרעהו, מכתב מחסידיו  אחד כתב זי"ע אברהם' ה 'בית הרה "ק של  הסתלקותו לאחר שנים  כמה 

וחשיבות בגדולת הרבי של  קריאתו באזני מהדהד 'עדיין מלכי כתוב מלך  דעם פאר טובה א טוהן 

קינד ... א ÓÓ"‰)'המלכים'ס Ï˘ ÂÈ	·Ï ·ÈËÈ‰Ï).

בזוה"ק מ"א . Ï·.)איתא Û„ ˙È˘‡¯· '¯Ù ,‡ Í¯Î Á"‰ÂÊ) רשב"י והתעלה עלה שבו  היום והגיע  רשב"י, שכשחלה 

ישנם שלמעלה שמעון, רבי להם ואמר מתלמידיו , ועוד יאיר בן פנחס  רבי אליו נכנסו  רום. לשמי

כ "ג של  דין בית הוא האחד דינים . בתי ˜Ë	‰)שלושה ÔÈ¯„‰	Ò‰ ˙Ó‚Â„) ואחד שבעים  של  דין בית הוא השני

(˙ÈÊ‚‰ ˙Î˘Ï· ‰ÏÂ„‚‰ ÔÈ¯„‰	Ò‰ ÔÈÚÎ)מכניסים – שזוכה מי וכל  ודן. היושב ובעצמו בכבודו הקב"ה הוא והשלישי ,

מחייבים יש הדין בתי בשאר כי זכאי, כולו  לצאת בוודאות נידון הריהו ואז  הקב"ה, אצל  נידון להיות אותו

'כי כדכתיב כבודו , מלא ורחמים  חסד גמור, טוב הוא הכל  שמו  יתברך הוי"ה  אצל אבל עמךומזכים,

המלך', 'שער בביאור וביאר הזוכה הסליחה '. הוא מידותיו, על  מלכי שהמעביר מלך לפני יערך שדינו 

עדן. לגן לאלתר נידון הוא וממילא דינו , בית לפני ולא בעצמו המלכים 

זי"ע  מקארלין הגדול אהרן רבי הרה "ק של אביו  יעקב רבי המקובל  הרה "ק על ‚„ÏÂמסופר Ï·Â˜Ó ‰È‰)

(‰·Â	‡È„ Ò"	Î‰È·· ˘Ó˘Î ˘ÓÈ˘Â ,ÂÈ˘ÚÓ· ¯˙Ò	 את שהאיר כזה  בבן וזכה רח "ל, בנים  חשוך היה  רבות ששנים ,
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äòøá"îá"îá"îá"îïééðá úà áø÷éå úåáà ïååò ï÷úé äæ ìëáå ,
åðéîéá äøäîá éùéìùä ùã÷îä úéáâ"îâ"îâ"îâ"î.

äðäåéçàì óñåé äìâúðùë äøåúá áéúëúéùàøá)

(ãé äîêáéå åéçà ïéîéðá éøàååö ìò ìåôéå'

הנוראים, בימים  בביהמ"ד ציבור כשליח יעקב ר' שימש גדולתו  שלרוב שהיה, מעשה  ידי על  העולם  עיני

כעסו עורר והדבר מהרגלו , יותר מעט מעריב של  הלחש  בתפילת ר"י האריך הקדוש יום בליל אחת פעם 

פסע כאשר ויהי הש "ץ, על כ"כ  רב זמן להמתין עלינו מדוע – הקהילה מנכבדי שהיה  העשירים  אחד של

כל לעיני לחיו על  לו  וסטר עזות העונה העשיר אליו  ניגש  שלום ', ב'עושה  הפסיעות שלש  את יעקב רבי

באותו למחות רצו ביהמ"ד מתפללי הקודש , קהל כל  את ש 'הטריח' על בו  לגעור והוסיף  והעדה, הקהל

'יעלה הפיוט את בנעימה  ופתח  ל'עמוד' שב דבר אירע שלא וכמו אותם, השתיק יעקב רבי אך רשע

המתפללים את בירך אלא המעשה, אותו לכל כלל  התייחס  לא התפילה גמר אחר אף  מערב'. תחנונינו 

הדלת  את פתח הבית, דלת על דופק דהו  שמאן שמע  מה  זמן לאחר לביתו . וחזר טוב' יום  'גוט  בברכת

אך  ברבים , היום זה  שנחל  הבזיונות זכות את מאתו  לקנות שביקש  העיר מעשירי אחד לפניו עומד ומצא

שפגע לעשיר וסלחתי מחלתי דיבור' כדי ב'תוך כי סח'... אתה מה  יודע  'איני בפשטות השיב יעקב רבי

מחזה יעקב רבי חזה  ההוא בלילה ח "ו. בלב והקפדה טינה כל  עליו לי אין חפצה , ובנפש  שלם בלב בי

השנה לתקופת בתורה , ישראל  עיני שיאיר בן להוליד יזכה  וותרנותו שבשכר לו וגילו בחלומו, אלוקים

בקדושתו . העולם את שהאיר זי"ע הגדול אהרן רבי הרה"ק  לו נולד

התפילה לפני 'מחזורים' מחלק והיה בביהמ"ד, כ'שמש ' שימש  יעקב שרבי זה , בסיפור יש  נוסחא עוד

פלוני  עשיר החליט נדרי כל לפני המחזורים  כשחילק זו בשנה  והנה  הימים, באותם כנהוג המתפללים  לכל 

עזות' יענה 'העשיר לפניו , שהקדימם  אחרים כמה  לפני מחזור לו לתת יעקב ר' על  היה  הרם כבודו  לפי כי

ברגעים לסטור' 'מעשה  יעשה שיהודי יתכן כיצד שנאלמו  הקהל כל  לעיני בפניו... וסטרו  יעקב ר' אל  ניגש 

לאחורי  הארץ  על  נתיישב ביהמ"ד של ל 'מערבה' מיהר יעקב, ר' עשה מה  – נדרי כל לפני האחרונים

וביקש ונידוי נזיפה לקבל עלי הרי השמשות, בין בעיו"כ  כך  כל לכעוס ליהודי גרמתי אם ואמר, התנור,

הנידוי... לו שיתירו  אנשים עלשתיקה משלושה  נתבשר הלילה  ובאותו בשמים , גדול  רעש  עוררה זאת

זה קדוש בן ÂÚÂ„)לידת ,˘‡ È¯Â‡Ó).

א מ"ב. כי זי"ע, אמת' ה'אמרי הרה"ק  שאמר כמו  מרובה , בהטבה השמים  מן לו  ייטיבו  בחיים  בעודו  םאף

È‚)כתיב ÊÈ ÈÏ˘Ó)' מרובה טובה  'מידה שמצד כ "ש ביתו', מתוך רעה  תמיש  לא טובה  תחת רעה 'משיב

ביתו ה מתוך הטובה תמיש  לא רעה תחת  טובה חפץ משיב שאיננו  יאמר ומי ·˘Ìכזאתבהבטחה , Á"˘Ó)

(‡"‡‰ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â˙È· È‡·.

הרגשותיומ"ג. להיטיב לי אפשר במה מחשבות' 'לחשוב רעהו, בהרגשת להרגיש המידות, תיקון ובכלל

הרה"ק של בצילו  הסתופף חורפו שבימי יצ"ו  ברק  בני ואב"ד רב לאנדא יעקב רבי הגאון סיפר לטוב.

עמו וגלה זי"ע ‰¯‡˘Â	‰)הרש "ב ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ÈÓÈ· ˙ÂÈÂÏ‚‰Ó „Á‡·) היחיד היה הוא שם – ברוסי' רוסטוב לעיר

למולו שהיושב יעקב רבי הרגיש  המרק  אכילת בעת פ"א שב"ק . בימי הרבי שולחן על  (ÁÙ˘ÓÓ˙שהיסב

(È·¯‰ גמר שהרבי איך וירא עיניו וישא עושה', זו מה  'לשמחה  הבין ולא יעקב רבי ידע  לא ושוחק , נהנה

האכילה, באמצע  ויפסיק  – מלאכול  גמר לא שעדיין האורח יתבייש שלא וכדי מנתו , את לאכול זמן מזה 

הכף נתמלאה משל  לפיו ומשם  הריקה לצלחתו  הכף  את מכניס והיה – שאוכל כמי עצמו הרבי עשה 

להיטיב  רעהו על  מאיש  טוב מחשבת מגעת היכן עד – חיים ' 'דרך לך הרי  חלילה... וחוזר רותח , במרק

גרידא. בהרגשה אף  עת בכל

עומדת  קטנה ילדה – עיר של ברחובה מהלך בעודו פעם  ראה  זצ"ל מסמילאוויטש  אלתר רבי הגאון

הקטנה נענתה לאזני, מגיע אשר הבכי קול  מה  ושאלה, ר"א ניגש  נורא, בבכי וממררת הדרכים  בצדי
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ìò äëá óñåé ,é"ùøáå ,'åéøàååö ìò äëá ïéîéðáå
ïéîéðá ìù å÷ìçá úåéäì ïéãéúòù 'úåùã÷îä' éúù
äìéù ïëùî ìò äëá ïéîéðá åìéàå ,áøçéäì ïôåñå
.áøçéäì åôåñå óñåé ìù å÷ìçá úåéäì ãéúòù

ò"éæ øéî'æà÷î ìà÷æçé éáø ÷"äøä äù÷îåé"øáã)

(æ"ààî ä"ãá ùâéå,.àíìåò ìù åëøã àåä êë éëå
íéðù äæ úà äæ åàø àìù íéçà éðù åùâôéùë
,úåöç ïå÷éú êåøòì íäéùòî úéùàø úåéäì ,úåáø

.àéä äçîùå äåãç úò àìä.áìë åëá òåãî
,åîöò ïáøåç ìò àìå ,åäòø ìù åðáøåç ìò ãçà

.âå÷ìçáù äìéù ùã÷î ïáøåç ìò ïéîéðá äëá êéà

ïéîéðá ìù å÷ìçá ùã÷îä äðáéé àì éøä ,óñåé ìù
ìëã ,øéîæà÷î ÷"äøä øàéáå .äìéù ïáøåç øçàì ÷ø
,íðéç úàðùå äàð÷ éãé ìò äàá 'óñåé úøéëî'

'ïéîéðáå óñåé' åàø äòù äúåàáåäøäîá àìù
'úåùã÷î'ä óàå ,úàæ äãéî ìàøùé éðáî ÷ìúñú

íðéç úàðù úîçî åáøçéé(:è àîåé)äúéä ïë ìò ,

.íðéç úàðù ìù äæ ïéðò ï÷úì Y íúãåáò 'úéùàø'

íäî ÷ìúñúù øøåòì ,ïáøåçä ìò åëá ïë ìò
íðéç úàðù ìàøùé éðáîåà÷ééãù àìà ãåò àìå ,

ïáøåç ìò àìå åäòø ïáøåç ìò ùéà ùéà åëá ïëì
,åîöòíðéç úáäà àåä íðéç úàðùì ïå÷éúä éëã"îã"îã"îã"î,

עיניו ' 'בתי את ר"א לבש  יפה... איננו  לובשת שהיא שהבגד באמרה  חברתה ביישתה  כי (ÌÈÈÙ˜˘Ó)ואמרה

עד  הוא יפה  זה שבגדך בשמי לה ואמרי אמך אל  נא מהרי לה, ואמר ונענה  בה, כמביט  עצמו  ועשה

בשלום ... מקומו  אל  בא והכל  הרב, דברי את לאמה ותגד ותרץ  הנערה, פני מעל ואנחה ' יגון 'נס  מיד מאד,

הקב"ה ' של  במידותיו 'מתדבק להיות זכיתי למקורביו ר"א אמר האלה  הדברים  מוחה אחר הקב "ה מה

פנים כל  מעל Á)דמעה ‰Î 'ÈÚ˘È)... ישראל פני כל  מעל דמעה מוחה אתה אף ,

גמלמ"ד. שלא למי אף חינם '... ב'אהבת הללו בימים להוסיף  עלינו  שומה חינם ' 'שנאת על  הבית חרב אם 

'אהבת  נצח קנין בנפשנו לקנות נזכה באהבתו הרי כי לנו, להרע  שהוסיף  אלא עוד ולא טובה  עמנו 

זי"ע, אברהם' ה'ברכת הרה"ק  לב"א זי"ע שמואל ' ה 'דברי הרה"ק  סיפר וכך המהדרין. מן למהדרין חינם'

עם ב'התוועדות' ישבנו  בה  אחת לעיירה נזדמנתי בעיירותיהם שלומנו  אנשי את לפקוד ממסעותי באחד

מצא  אשר במסיבה היושבים אחד של  רוגזו עלי קפץ והנה קודש , ודיבורי 'לחיים' בשתיית החסידים

'עובדא' ולכל  שאמרתי דיבור לכל  וסתירה  ברגע(ÂÙÈÒ¯)'פירכא' כוונתו ... הבנתי לא מתחילה  שספרתי,

אפשר  שבנקל  ודיבורים בסיפורים  המלאכה, את עליו להקל  החילותי לקנטרני אלא כוונתו אין כי שהבנתי

נאמן, ואוהב לידיד לי נעשה  וכהיום לגמרי, לגמרי נהפך הלה  של לבו לך, אומר מה  וכל ... מכל להפריכם 

התדע, עלי... נפשו למסור ומזומן מוכן הוא וגם  בעבורי, יתן לו  אשר כל  אלא הנאמנים, מידידי רק ואינו

יהודי איש  וכל  תורה של  דרכה  היא כך כי – כן נהגתי כןמדוע לנהוג  מספר מחויב  שהנני הסיבה אך ,

טובה עצה  לך לומר זה, 'מעשה ' ‰'ÒÂÓ¯')לך „ˆÓ ‡ÏÂ Ì„‡ È	· ÈÚ·Ë È"ÙÚ) שונאך לב את תקנה  זו  בדרך רק כי

לך. וירווח  הגמור, לאוהבך ותהפכהו 

חכמה ' ב'ראשית האלה כדברים  מצינו  ·	„Á"Ó)כבר ‚Ó ˙Â‡ „"Ù ‰ÂÂ	Ú‰ ¯Ú˘) החכם 'ואמר לא וז"ל  מעולם

שנית ' יחרפני ולא חרפתי אסבול הראשונה בפעם כי אחת , מפעם יותר אדם .חרפני

ניצח לא מעולם ולכן בעולם  איש  נצחתי לא 'מעולם זי"ע סופר' ה'חתם הרה"ק  משם  ייאמר וכך

אותי'... איש

ואצ"ל אדם , שום  על  בלבך קפידא שום  להכניס 'ושלא וז"ל  לנכדו  זצוק"ל  מוואלאז'ין הגר"ח  כתב וכן

אדם לשום  בקפדנות להשיב כלשלא ע"י מאשר יותר רצונו האדם משיג  הסבלנות  מידת  ידי ועל 

שבעולם  ˜ÊË)'תקיפות 'ÂÓÚ Ë	ÏÒÓ Ê"¯ È·˙Î).

הללו  דברים מטבעי למעלה כי כן , עשות בכוחי אין  תאמר ה 'דברי ושמא הרה"ק  כתב אשר את יזכור ,
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äàá åäòø ïáøåç ìò äéëáäåíðéç úáäàîìëå ,
íéëñä íäî ãçà ìëù ãò íðéç úáäàá åáøä êë
úîçîù óà - åäòø ùã÷î áøçéé àìù íìù áìá

.å÷ìçá åùã÷î äðáéé àì äæ

áúëò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøäúàæ é"à ä"ã ú÷åç)

(ú÷ç.ì"æå ,àåä 'íéãñç úåìéîâ' ø÷éòå
ùîî åøòöá åîë åøáç ìù åøòöá óúúùäìåäæå ,

úðéçáãçàìù åéçà úåéäì åðééä ,úìã çà Yìã.
áåùèéãøàá ÷"÷ã ã"áà '÷ä áøäî éúòîùù åîëå

â"éî úçàù ì"æ ùèéøæòîî ãéâîä íùá øîàù
àåä ïäá úùøãð äøåúäù úåãéîäåù äøéæâY

úðéçá åðééäåøòöá ùéâøéù Y úååúùä'äøéæâ'á)

(åéìò úøáåòä äù÷äùîî åøòöá åîë åøáç ìù
ì"ëò ,äååùáä"îä"îä"îä"î.

הבאה התפילה כנגד  העומד דבר אין – לבבכם  בכל 
הלב מקירות 

ïúùøôá(äë äì),'ìåãâä ïäëä úåî ãò äá áùéå'
äðùîáå(.àé úåëî)íéðäë ìù ïäéúåîéà'

זי"ע בדרך (·ÂÈ·˙ÎÓ)שמואל ' שאכן, נאמר אף  כן על  הטבע, מדרך למעלה כוחות בהם יש ישראל בני ,

הטבע ... את לשנות בידך הבחירה  הרי מעשיו ... את ולא פלוני, איש  את לסבול בידך אין הטבע 

ממידות  מידה איזו  ולתקן לשנות ומתייגע  עובד שהנני שנה  כשלושים לי זה דהו, מאן פעם אמר וכבר

את  לתקן הללו  כוחות משקיע הייתי אילו השערה ... בכחוט  אפילו נשתנתה  ולא מאומה זז ולא ביתי' 'בני

המצב  היה  מאז כבר וממילא לטוב, עצמי את לשנות – ונצורות גדולות פועל  מזמן הייתי כבר עצמי

ושלווה. בשלום ‡)משתנה „) ˙Â·‡· ‰	˘Ó‰ ÏÚ Ú"ÈÊ 'Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú'‰ ˜"‰¯‰Ó ‡˙È‡ ÍÎÂ)' יצרו את הכובש  גיבור 'איזהו 

אחרים ). של יצרם ולתקן לכבוש  יבוא ולא דייקא, יצרו  את כלומר –

'שפיצקעס ' עם  יהודי כשתמצא זי"ע, הקדוש ' ה'יהודי הרה "ק אמר ˜˘Â˙וכן ˙Â„ÈÓ È	ÈÓ ÏÎ ¯ÓÂÏÎ Y ˙ÂËÈÏ·)

(ÂÈ··ÂÒÏ.זולתך של  בליטותיו  בהם  שיכנסו 'שקיעות' בעצמך עשה  אלא אותם, ולכרות לחתוך תנסה אל ,

וברש "י – מאד' עניו  משה  'והאיש העידה  התורה  וסבלןוהנה , הרמב"ם שפל ובאיגרת ,(‰ÓÁ	‰ ˙¯‚‡)

של חייהם  עבור חייו על  לוותר מוכן והיה מידותיו , על  מעביר שהיה  זה  כתוב בביאור שכתב מצינו

ישראל . בני

חכמה ' ב'ראשית כתב Ù"‚)וכך ‰ÂÂ	Ú‰ ¯Ú˘),ירגיש ולא דומם, שיהיה אפשר כיצד - תידום' 'נפשי וז"ל .

ואמר  תמיד. עליו  אדם  בני דריסות לקבל  מוכן שהוא כעפר הבזיונות, לקבל כך כל  כבר מורגל  שיהיה ע "י

מהעפר, הענוה מדת שנלמד נר"ו  הלוי אברהם  הרב כבוד להחכם  גס שהוא זמן  כל יועילשהעפר א

טוב יותר הוא שחוק  שהוא יותר וכל כלי, ממנו לעשות שכן  כל  אומרלמלאכה, ואני האדם, כן שלזה .

יותר  נפשו תתעלה הבזיונות  שיקבל יותר שכל  - תהיה' לכל כעפר 'ונפשי .אמר

אליהומ"ה . רבי הגאון כראוי, חסדים' 'גומל  להיות בידו יעלה  חברו של צערו בהרגשת רק  כי אמרו  באמת

– פאזמאנסקי ישראל ר' הנגיד של  לביתו החורף בימות פעם פנה  לאדז ' של רבה זצ"ל  מייזל  חיים

בביתם, ופשטה  גברה  שהצינה ישראל בני לעניי להסקה' 'עצים עבור הגון סכום ממנו להוציא ברצותו

להכנס אבה  לא א"ח  ר' אבל כהלכה , ומוסק החם  לבית פנימה  להכנס  א"ח  ר' נקרא הנגיד לבית משהגיע

הזמן  שעבר ככל  הא... ועל דא על שעה  כמחצית למשך הנגיד עם  דיבר משם בחוץ , מעמדו  על  ונשאר

הקור משנכנס הנגיד, מיודענו על הצינה מידה באותה ירחםבכלגברה א"ח, לר' אמר הנגיד של עצמותיו

באתי  כי מטרתי, השגתי עתה א"ח, ר' לו אמר אז הצינה... עלי גברה  כי הביתה , עמי ויכנס עלי מר נא

העניים  את תבין לא ולעולם לעסקה', ב'עצים  לבך נדבת לבקש  אשר הנה  את בשרך על שתרגיש עד

החורף מימי יום בכל  – היום כל  מרגישים .הם

התורה 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,
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àìù éãë úåñëå äéçî ïäì úå÷ôñî åéä íéìåãâ
'åúåîéù íäéðá ìò åììôúéúàéöéù øçàî ,ùåøéô ,

åùùç ,ìåãâä ïäëä ìù åúåîá äéåìú çöåøä
ìò ,íäéðá úúéî ìò íéçöåøä åììôúéù ïäéúåîéà
,ääéîúä ìãâú äøåàëìå .ïåæîå íéî íäì å÷ôéñ ïë
øàùäì çöåøì ÷úîåéå íòðåé øáë äæ íåùî éëå
øéòä úà úàöì ìåëé åðéàùë Y 'èì÷îä éøò'á
úæåçàå åúçôùîî ÷åçø àåäå úçà äòéñô åìéôà
úåîéù ùåùçì ùé éëå ,äåîú àñéâ êãéàì ,åéúåáà

ìåãâ ïäëäìù åúìéôú úîçîçöåø.ìôù

,àìà,äúøáçá úöøåúî àéùå÷ àãçìåãâ éë
é÷îòî êåúî úòáåðä äìéôú ìù äçåë

áìäå"îå"îå"îå"îù÷áî àåäå ,çöåø àåä ììôúîä íà óà Y
úåîéù â"äëä ìòìá÷é çöåøäù òâøá ,íðîà ,

ìù åîàî åì øñçé øùà åøåñçî úà äáçøäá
åúáéèî ìù äðá úúéî ìò ììôúé àì øáë ,â"äëä
ìòôú àì øáë àìéîîå ,àáéìã à÷îåò åúåàá

ìåãâ ïäëä úúéî éãë ãò äìéôúäæ"îæ"îæ"îæ"î.

úåàøåðàéáîä 'ñåúä éøáãá åðéöî àðééðò éàäá
'øáãîä éúî' ïééðòá 'íú åðéáø' úèéù úà

(åìëù íåé ä"ãåú .àë÷ á"á)ìò äøéæâä äøæâðù óàù
úðù ïéáù àåáø íéùéù åúåîéù øáãîä øåã
åéä áàá äòùú ìéì ìëáå Y íéùéù úðùì íéøùòä
åøôç øùà 'íéøá÷'ì íéñðëð íéùðàä åìà ìë

יצחק ר' עשה  ולכלכלה. לפרנסה  ורחמים  ישועה  בקשת 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

המאכל ריבוי את לראות כלות הרעבים עולליו ועיני מהמגדנות, לאכול והתיישב לביתו  יצחק רבי חזר

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

דבר  סוף זו , במשימה לעמוד צלח שלא וכמעט צאצאיו , נפשות על  הקם כאכזר נוראה , הרגשה הרגיש

איה עתה  ציוויתני, אשר ככל  עשיתי רבי, לו , ואמר רבו , אל  חזר לב. ושברון נפש בפחי סעודתו  את סיים

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

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

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

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

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

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

ודגים . ושליו ברבורים לאכול

חז"למ"ו . אמרו תפילהכי זו שבלב  עבודה ·.)איזהו ˙È	Ú˙) רחמנא' בעי ',והרי ˜Â:)לבא ÔÈ¯„‰	Ò) ענין וכל ,

הוא הלבהתפילה לבות.כוונת  בוחן פני שיח  שפכתי לכן –

יומאמ"ז. במסכת איתא היה(	‚:)הנה הקדשים , לקודש הקדוש  ביום  נכנס היה  גדול שהכהן שבשעה 
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ì"æç ù"åîë íîöòì(âì àúçéúô äëéà ùøãî)ìë'
áàá äòùú áøò ìëá ,øáãîá åéäù äðù íéòáøà

øîåàå àöåé æåøëä äéäøåôçì åàöãçà ìë äéäå ,
íãå÷ úåîé àîù ,åá ïùéå ,øá÷ åì øôåçå àöåé ãçàå
íééç åìãáé' - àøå÷å àöåé æåøëä øçîìå ,øåôçéù
ãîåò äéä íééç çåø åá äúéäù ìëå ,'íéúîä ïî
íéúîä øôñî äðäå 'ïë ïéùåò åéä äðù ìëå ,àöåéå

óìà å"èî øúåé úö÷ éãëì äìò äðù ìëáé"ùø 'éò)

(:ì úéðòú 'ñåúåäìèá äðåøçàä äðùá íå÷î ìëîå
íéðåøçàä óìà å"è åúî àìå äøéæâä.

éøäåêàéä øòùì ïéàå øàúì ïéàù éàãåå äæ
ìàøùé éðá åììôúä(úéáøò úìôú)ìéì ìëá

äøæç êåúî ùôðä úåëôúùäá - áàá äòùú
'êúúéî éðôì ãçà íåé áåùå' åøîàù åîëå ,äáåùúá
äðù ìëá ë"éôòàå ,ùîî ïîæ ÷øô åúåàá ù"ë Y
ìåãâä àøåîä ìë éøçà éë Y òåãîå ,óìà å"è åúî
øîéé ïàî ãéçéå ãéçé ìë úòãá äìåò äéä ïééãò
åúåîé àì éøä ,ììëð éððä åæ äðùá íéúîä ììëáù
éðàù ùåçà òåãîå úåááø êåúî óìà å"èë àìà

,íéúîä ììëá'äøæâ'ä úà ìèáú àì åæë äìéôú,

את  הקב"ה  יקבל  שלא - דרכים' עוברי תפילת לפניך תכנס  'ולא החיצון, בבית קצרה  תפילה מתפלל

וידועה הרבים . ברשות הילוכם את המפריעים  הגשמים שיעצרו  המבקשים בדרך העוברים  של  תפילתן

צרכי  על  להתפלל לו היה  המקודש. במקום המקודש  ביום כה "ג של היחידה  דאגתו  הייתה  זו וכי התמיהה,

אלא, ענינים , בשאר וכיו "ב המרובים מחסה עמנו לו כשאין  – ארצה ניתך שגשם בשעה בדרך  העובר כי

בידעו  הלב , ממעמקי תפילתו הרי לגמרי, להתקלקל קט ברגע עומד  עליו אשר ה'משא' וכל  לראשו,

הגשמים  את לעצור שבכוחו שבשמים אביו על  רק לסמוך  מי על לו כך,שאין  כל  רב כוחה  זו תפילה ,

מחמתה . הגשמים ייעצרו שלא ולפנים  לפני כך על  להתפלל  הכיפורים ביום  גדול כהן שהוצרך עד

בזכות  זצ"ל  הגרי"ש  הגדול  הגאון לבנו זכה זצ"ל  אלישיב אברהם  רבי הגאון כי המעשה  דבר ידוע

ה'לשם ' בעל של לבתו אברהם  רבי מנישואי שנים כמה משעברו מעשה , הוה  וכן הלב. ממעמקי התפילה

מעיר  הרחוקה  'ווינא' הגדולה בעיר רפואה  לצרכי השניים נסעו  לזש"ק , זכו  לא ועדיין הומלא, בעיר זצוק "ל

ימים  כשבועיים להושיעם ...(·	ÚÈÒ‰)מגוריהם ידם לאל אין כי והודיעום  ידיהם את הרימו הרופאים אך .

– לבכות שלא האשה  התאפקה  ימים  כשבועיים  – הדרך כל  ובמשך לעירם, השניים  חזרו ברירה בלית

הגדול ולאביה  להם  מדור בית שהיווה  לביתם  משהגיעו הגדול , בבכיה  עמהם הנוסעים  שאר יראו שלא כדי

ושם החורף  ימות כל  למשך והחיטה  התבואה  מניחים  שם  האוצר' ל'בית האשה מיהרה – הלשם  בעל

לתוככי  להכנס פנתה לבכות משגמרה גדולה ... בבכיה לדמעותיה דרור ונתנה  בכיה כל עצמה מעל פרקה 

האב, שאלה  אדומות... כשעיניה  ומצאה הבית, פתח  על ה'לשם ' אביה  עמד הרגע באותו  בדיוק אך הבית,

פניו להשיב לה  נתן לא אביה  אבל ודא, בהא לענות האשה ניסתה מתחילה אדומות, עינייך מה מפני

מתאפקת  שהיא ימים  כשבועיים לה  וזה  לגמרי, אותם ייאשו  הרופאים  כי בפניו  שהודתה  עד סריקי, בבוקי

רותחות. בדמעות ועיניה פניה  את ושטף המעיין כל מאתה פרץ הביתה  משבאו  ועתה מלבכות,

כתיב הנה ואמר, ה'לשם ' ÁÈ)נענה  ‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙)יקראוהו אשר לכל  קוראיו  לכל ה' ושמא באמת'קרוב ,'

'יקראוהו מהו אלאבאמתתדעו  כאן. האמור בו,' עומדים הינכם שבו המצב זה על מדבר כתוב 

אתכם  ייאשו זהושהרופאים שבשמים , לאבינו  אלא לפנות מי אל לכם  אין כי יודעים  הנכם ומעתה ,

יקראוהו  אשר ה '... לארץבאמת'קרוב שהאיר זצ"ל  הגרי"ש הגדול  בנם  להם  נולד השנה לתקופת ואכן .'

עליה . ולדרים 

אבל וכיו"ב. פלוני רופא דרך שיעזרהו  ה ' אל להתפלל  האדם  שכוונת יימצא פעמים  כי דבריו, ביאור

שיעזרהו ה' אל  בלתי אלא איננה  פנייתו  וכל  עירוב, כל בתפילתו אין הרי מאתו  נתייאש כבר שהרופא מי

לפעול . היא מחוייבת כזו  תפילה  רוצה. שהוא בדרך
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äðåøçàä äðùá ìáà(íéòáøàä úðù)íéøúåðä åòãé
ìùàì éøäù Y íéúîä ììëá íä éøä ÷ôñ ìë àì

.øáãîä øåã éðá ìë êåúî óìà å"è àìà åøàùð
åììôúä êë êåúîåíáì ÷îåòî(áøòä úìéôúá)-

,'úéçùé àìå ïååò øôëé íåçø àåäå'úàæë äìéôúå
íéøòùä ìë úà çåúôì äçåëáç"îç"îç"îç"î.

åðéöîðúøéæâ óà ìèáì äìéôúä çëáù íéãîì
áåúëù åîë ,äòåáùá äøæâðù íéîù

.øáãîä øåã úøéæâá(âë-àë ãé øáãîá)éðà éç'ùøéô]

['äòåáù ïåùì' é"ùø...õøàä ìë úà 'ä ãåáë àìîéå
,'íúåáàì éúòáùð øùà õøàä úà åàøé íàéøä

ïéã øæâ òåø÷ì øùôà áìä ÷îåòî äìéôú éãé ìòù
'ä úòåáùá íúçðù.

éëäãåáò' àéä äìéôúä ø÷éòáìáù'(.á úéðòú),
ò"éæ '÷ä è"ùòáä ïøî øàéáåíééðéò øåàîá àáåä)

(ïðçúàå 'øôáåúëä úà(èò íéìäú)åàá íé÷åìà'
úà åîù ,êéùã÷ ìëéä úà åàîè ,êúìçðá íééåâ
íéìùåøé úåáéáñ íéîë íîã åëôù .íééòì íéìùåøé

éë .'øáå÷ ïéàåäæ Y íééåâäàá òøä øöéäå ïèùä
úìçðáúåìòúäì íãàä ìò äéäù íå÷îá Y 'ä

,äùòîìå ,'ä ìà áø÷úäìåêùã÷ ìëéä úà åàîè
é"ò ,êàéäå ,åàøåáî íãàä úà ÷çøì åôéñåä Y

בתהליםמ"ח. מצאנו לשונות שינויי פעמים(˜Ê)כמה ב' כי להודות', הצריכים מ'ארבעה המדבר הפרק באותו

וביושבים שנתרפא בחולה  – 'ויזעקו' כתיב פעמים וב' ימים , ויורדי מדבריות בהולכי – 'ויצעקו ' כתיב

בהם שנאמר הראשונים בשנים  כי מצינו שינוי עוד האסורים, 'ממצוקותיהםויצעקו בבית אויצילם כתיב '

'יוציאם 'ממצוקותיהם  בהם  שנאמר  באותם לאידך, המיצר. מן לגמרי והוצאה הצלה  שמשמעו  אלויזעקו '

'ממצוקותיהם ואומר מסיים הוא הרי להם' בצר הוצאהיושיעם ה ' ולא וישועה, עזרה  לשון אלא שאינו '

לגמרי. והצלה

המלבי"ם השוכב מהזעקה גדולהצעקה כי(˘Ì)ומבאר ה'חולה' ה"ה  זעקה , נאמרה  שבהם הללו  ושניים  ,

דוי ערש חושב וזועק על הינו  לבו בסתר כי הלב, מקירות כ"כ  תפילתו אין אבל וארפא', ה ' 'רפאני לה '

גדולים מומחים רופאים  כמה  עומדים  לצידי הרי –(Ù"¯˘)ובאם ובחכמותיהם , הרפואה  בסממני לרפאות

אלא תפילתו שאין ומכיוון החולה , ברפואת רב 'נסיון' בידם אשר רופאים  לעוד נפנה  אלויזעקו נצטרך

- 'יושיעם ' בדרך אלא מחליו לגמרי תוציאנו לא ה' ישועת אף כן על בעלמא, זעקה  - להם בצר ה '

וממצוקותיהם וסעד עזר לו יוסיף .יושיעם שהקב"ה 

נאמר תפילתוזעקה כיו"ב מלבד שהרי החולה, כאותו  הוא אף  כי – האסורים  בבית היושב אצל 

בצרכי  העוסקים ועסקנים דין' 'עורכי על גם סומך הינו  לגאולה, ומשעבוד לאורה מאפילה הבורא שיוציאו 

המצוק , מן לצאת בידו  יסייעו שהם באמונה , בדרךוזעקה ציבור אלא תיענה לא ולא יושיעם כזאת

לגמרי. 'יוציאם'

נפשם צמאים  גם  רעבים מצאו , לא מושב עיר דרך בישימון במדבר 'תעו  אשר  מדבריות, הולכי אבל ,

רעות. חיות שאר ולאחוריו מלפניו נמרים, משמאלו אריות מימינו  במדבר, בדד יושב והריהו  תתעטף ', בהם

קול  מקים  הוא בוצעקה הרי שפגש הרעב מהאריה שיצילנו רופא או עסקן שאין הוא יודע  כי – ה ' אל 

וישועה , עזרה אין ועזרתו  עוזו  ומבלעדי עתה, תהא זה זו כליות צעקה בוחן אצל  מהרה עד מקובלת

ממצוקותיהם ואז  .יצילם ולב,

וינועו יחוגו תתמוגג, ברעה נפשם  תהומות ירדו שמים 'יעלו של למצב שהגיעו  – הים' 'יורדי נמי כן

ממיצר. לחלצו  בידו אין שבעולם הגדול  העסקן כי היטב מכירים הללו  תתבלע ', חכמתם וכל כשיכור

עשהו . והוא הים  לו אשר - הקב"ה -וצעקתו אלא תפילתו תתקבל בזה הלב עמקי מתוך תבוא

.יוציאם וממצוקותיהם
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,íéìùåøé úåáéáñ íéîë íîã åëôùùíîã åëôù
úàø÷ð äìéôúä éë ,äìéôúá áìä çéù åðééä -

äëéôù'åçéù êåôùé 'ä éðôìå' áéúëãë(.á÷ íù).
úëéôù' úàø÷ð íâåíãì"æç åùøãù åîë 'úåëøá)

(:éíãå÷ åìëàú àì - íãä ìò åìëàú àì'
,äðäå .'íëîã ìò åììôúúùáìäìò æîøî

íãà ìù åôåâ òöîàá àåäù 'íéìùåøé'úîâåã)

(íìåò ìù åòöîà àéäù íéìùåøéù åúðååë åäæå .åëôù

íîã÷ø äúééä äìéôúä êà ,åììôúä åðééäúåáéáñ

íéìùåøé,áìä êåúî àìå áìä úåáéáñ -øáå÷ ïéàå
íéììôúî íä àìà áìä êåú äìéôúä äøá÷ð àì

à÷ò àãå ,áìá ãçàå äôá ãçàè"îè"îè"îè"î.

áéúëúåèî úùøôá(áî áì)çáåð äì àø÷éå'
,é"ùøáå 'åîùá'ä ÷éôî åðéàäãå÷ð ïéà)

('ä úåà òöîàá,äæ íù äì íéé÷úð àìù éôìáúë .
ò"éæ 'íçðî éðô'ä ÷"äøä(åôåñá ä"ðùú úåèî)àáù

Y 'ä ÷éôî' àìá åäùåò íãàäù øáã ìëù æîøì
øá åðéà ,'áìä' àéäù úéîéðôä äãå÷ð àìá øîåìë
êåúî äååöîä íéé÷îä ,äáåøî äáåè äãéîå ,àîéé÷
åì ,íéîé êøåàì øáãä åì ãåîòé ,åáì úåéîéðô

åéúåøåãì åòøæìå'ð'ð'ð'ð.

ïëåáéúëã ,ïúùøôá åðéöî(æè-åè äì)ùù äðééäú'
ùôð äëî ìë äîù ñåðì èì÷îì äìàä íéøòä

çöåøä úîåé úåî ..äââùá(ãéæîá)ãéæî ïéá äî á"öå '

רבי מ"ט . הרה"ק  פעם  אמר וכבר מלומדה , אנשים כמצוות שלא לבבו, עמקי מתוך תפילתו  ותהא

את  בזה לבטל  כדי שתיים, או  אחת תפילה  לבטל  ברצונו  היה שבאמת זי"ע, מאלכסנדר העניך

טבע, הנעשה להרגל  יהפוך זאת שגם  לחשוש מקום  שיש החליט לבסוף  אך בתפילה , ההרגל הרגשת

מלהתפלל ... ויפסיק

סביבות  אחד בכפר דר היה וישר תם  איש  זי"ע, מליובאוויטש צדק' ה'צמח בעל  הרה "ק שסיפר מה  ידוע

שבכל דרכו, הייתה וכך ידע, לא התפילה ' 'סדר את ואף מימיו , שנה ולא קרא לא זה יהודי ירושלים,

שירשום דמתא הרב אל  נכנס היה  ואז שדהו, מתנובת וירקות פירות למכור לירושלים  נכנס  היה שבוע 

מאתו וביקש חשון, בחודש הרב אל בא אחת פעם  הבעל"ט . השבוע  לכל  התפילה  סדר את הנייר על לו

כבקשתו . הרב ויעש  וטיט , ברפש  מקולקלים  והדרכים היות – שבועות לכמה  התפילות סדר לו  שירשום 

מסגר  על  נעולות היהודים  חנויות שכל רואה  הוא והנה  לירושלים , לעלות לו  נזדמן השני בשבוע  ויהי

ותפילין  בטלית המהלכים אנשים  משראה  אך היום, ושבת הימים במנין טעה  שמא בליבו  נחרד ובריח,

בעלי  שבתו  מדוע  מיומיים, יום מה לשאול  אליהם  ניגש הימים. בחשבון התבלבל שלא רוחו אליו  שבה

על היהודי הצטער ממלאכתם. בטלים  הכל  ולכן הוא, ציבור תענית שהיום  לו השיבו  ממלאכתם . החנויות

הרב  אל מיהר התענית. יום תפילת התפלל שלא אלא עוד ולא תענית, יום הוא שהיום ידע  לא כי שאכל 

זו תענית אין הרב, לו השיב ציבור. תענית ביום  לאכול דא, כגון בחמורות להכשילני היתכן – בבכי ופרץ 

ממי  ולתחנונים לתפילה וצום עצרה וקראו  גשמים , עצירת עקב בי"ד גזרו כך אלא הקבועות, מהתעניות

וכי  בשאלה , הרב לו  החזיר וצום , תענית לגזור צריך כך מפני וכי ותמה , חזר בידו. גשמים של  שמפתח

שבשמים, לאבינו  ואקרא השדה, אצא אדמתי, מעל הגשם בהיעצר הלה, השיב דעתך, לפי לעשות יש מה

למרום עיניו  הכפרי נשא כן, למענינו אף נא עשה  כן אם  הרב, לו  אמר לירד. הגשמים  מתחילים ומיד

השמים ואמר נתקדרו ומיד חלילה... ברעב  בניך  שיגוועו אפשר וכי לגשם, צריכים בניך רחימאי, אבא

חי  כל  נפש  להשקות  לירד מטר והחל  .בעבים

התמים, תפילת את ריקם  משיבים שאין זי"ע , המהר"ש  הרה "ק צדק ' ה'צמח של בנו בשם  כך על  הוסיפו 

כאשר  וממילא אביו, אל  המתחטא כבן הקב"ה  אל  מדבר אלא פשעטלאך', 'חסידישע מבין שאינו משום

תפילתו . שתקובל  בדין לו  מגיע מבקש הוא

שנשאלנ '. הראשונה  השאלה  כי זי"ע מקלויזענבורג חיים ' ה 'שפע הרה "ק שח  לענין, בחור מענין [בעודו
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åçôé÷ íäéðù éøäå ,äìåâ àìà åðéàù ââåùì âøäðä
ïéãäå' .ì"æå 'ééçá åðéáø'ä áúëå .ìàøùéî ùôð ééç

äøåé äæäúååöîä ìë ø÷éòå íãàä ø÷éò áìäù
úåøéáòä ìëåúåìâá ùðòð ââåùá âøåää ïë ìòå ,

äçéöøä úîëñäá åáéì äéä àìù éôì ,äúéîá àìå
óåâäå áìä åéäéù ãò äúéîá ùðåòä áåéç ïéàå
áìäå åúòåðúá óåâä - äçéöø äúåàá ïéôúåùî

...åúðååëááìá éåìú ìëä - úååöîä ïééðòì ïëå,
äúåùòì åáéìá äá ïéåëúð àìå äååöî äùò íàù

äæî øëù åì ïéà ,íéîù íùì(êë ìë)øîà ïëå ...
.'éúáäà øùà êéúååöî ìà éôë àùàå' ä"ò ãåã

äðååëä àéä íééôë úåàéùðå(áìä úðååë)ïééðòë
åäæå ,íééôë ìà åðéááì àùéð' áåúëùéôë àùàå

éúðååë ñéðëàêéúååöî ìà.

äðäåùéã ,åîöò ââåùá íâ ÷åìéçå ùøôä åðéöî
èì÷îä éøòá - åúåìâá úåäùì êøöðù éî
,íéðù äîë ÷ø íù ääùéù éî ùéå ,úåáø íéðù
ãçà íåé ìù úåìâ øçà ãéî úåøçì àöéù éî ùéå
éåìú ìëä éøäù - åéúåáà úæåçàå åúçôùî ìà áùå
äî ,úàæ àéä éúáø äàéìôå ,ìåãâä ïäëä úúéîá

'åðøåôñ'ä øàáîå ,åìàî åìà åðúùð(äë äì)éë
úåáø úåâøãî ùé äââùä íöòáøúåé íù øùà ùé ,

,åáéì ìò íù úåçôù ùéå ,äçéöøî òðîéäì áì ìò
åà äáøúú êë åáéì úîéùå åúåøéäæ ìãåâ éôëå
àåäù ä"á÷ä ÷øå ,úåìâá áùéì åðîæ úáö÷ èòîúú
ãçà ìë ìù åéúåçøåà íåùì òãåé 'áìå úåéìë ïçåá'

.åáì ïåéë äîë ãò ãçàå,äáåøî äáåè äãéîå

úòãì Y ááìì 'ä äàøé éàãåå 'ä úååöî íåé÷á
äååöîäå äøåúä úà åîéé÷á íãàä óøéö áì äîë.

על והבכיה הזעקה  חובת  - מים  ראשי יתן  מי
הגאולה על  והתפילה  החורבן 

ïúùøôá(è åì)äèîì äèîî äìçð áåñú àìå
úøàôú'ä ÷"äøä áúë úåàøåð ,øçà

ò"éæ 'äîìù(éðùä ,äèî ïë é"à ä"ã)ìò æîøî .ì"æå ,
,à"ááåú íéìùåøéå ìàøùé õøà úùåã÷ úìòîéë

é"à ìò åááì ìëá ÷÷åúùäì ùéà ìë êéøö äðä
äúùåã÷åïåéö' - 'íéìùåøé íåìù åìàù' ù"îë ,

,äùéøã éòáã ììëî 'äì ïéà ùøåãàéä ä÷åùúäå
äøäîá äãéúòä äìåàâä ìò äîöòá úìòåî

åðéîéááåúëä éøáã åáì ìò íãàä íéùéùë ,åðééäå .
'äèîì äèîî äìçð áåñú àì' Yäãéô÷ä éë

é"ôòà øçà äèîì äèîî äìçð áåñú àìù äøåúä
íéùåã÷ íìåë ,ä÷ éèáù á"é íìåëù÷åìéç äîå ,

.æ"ò äøåúä äãéô÷ä ë"ôòà ,äæì äæ ïéáù"ëî
àéä äùåã÷ä õøà ìë ø"äåòá øùà ,äæä ïîæá
...äåùøééå íéøæ äåòìáéå íéìàòîùéä ãé úçú
ìà æ"ò ÷åòöì ùéà ááì òåø÷ì êéøöù ù"ëî
'...äìçð áåñú àìå' åðá íéé÷úð àì òåãî - ä"á÷ä

êéùîîåùéà áìá ä÷åùúä øáâú íà ,ù"àôúä
àìä ,ùã÷îä úéá ïéðáå õøàä ìà é"ðáî
àåä ãîåòå éåðá àåä àìä éë íäì øúòé øäî ùéç

...åãéøåäì åéìò ù÷áì êéøöù ÷ø äìòîìíù ìòå
àø÷ð äæøéáã''êúéá(ãåòå ,ò"åîùá äöø úëøá)ïåùì

øåáã,äøäîá úåðáäì åéìò é"ùäî ù÷áì êéøöù -
äàåøå äëåæ íéìùåøé ïáøåç ìò ìáàúîä ìëå

לימים ] שלצעיר בתפילין אוחזת השניה וידו  יד של  בתפילין לבוש  כשהוא לפניו  שניצב יהודי מפי הייתה 

שאלתו  הייתה וכך ˘Ïראש, ıÂÏÁÈ ‰ÏÈÁ˙ ,ÍÙÈ‰Ï Ì˙ˆÈÏÁ·Â ,˘‡¯ Ï˘ Î"ÓÁ‡ÏÂ „È Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ ˘Â·ÏÏ ÔÈÏÈÙ˙ ˙Á	‰ ¯„ÒÓ ÈÎ)

(„È Ï˘ ÂÈ¯Á‡ÏÂ ולהתפלל¯‡˘ ראש של להניח  שעליו  ונמצא התפילין' 'בהנחת עומד הינו  האם יודע  איננו כי

מחזיק שהוא ומה  שחרית... התפלל שכבר מכוון יד"ח  ויצא נפטר כבר שמא או  גמירא, עד מרישא שחרית

שעליך  לי ברור 'מרחף', לאותו  הרה "ק נענה התפילה.... לאחר חלצם שכבר מכיוון הוא בידיו ראש  של את

תיבות  כל את בפה אמרת כבר שאכן נאמר אם  אף כי כהלכתה. תפילה  ולהתפלל ראש' ה 'של  את ללבוש

וודאי  הרי לא, או התפלל כבר אם יודע המתפלל אין כמימריה רגע  שתוך כזאת תפילה הרי – התפילה

מהו ... תפלה  יודע ולא לשמאלו, ימינו  בין ידע לא מעשה בשעת שאף 
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.äúîçðáäìôúá úîàá ïë øîåàä ìë éë
úîàá ìòåô äðä áåùú íéîçøá êøéò íéìùåøéìå

...ì"ðë äìåàâä áåøé÷ ìò äìòîì äæ

áúë'íéøùé úìéñî'á ò"éæ ì"çîøä(èé ÷øô)äðä
ìò ùîî øòö ãéîú øòèöéù êéøö éàãå
ìåëéáë èåòéî íøâ äæù ãöî ,ïáøåçä ìòå úåìâä

,'úé åãåáëìéåìéò äéäé äáù éôì äìåàâì äååàúéå

êøáúé íùä ãåáëìéðá úìåàâ ìò ãéîú ììôúéå ,
éî íãà øîàé íàå .íéîù ãåáë äìâúéù - ìàøùé
,íéìùåøé ìòå úåìâä ìò ììôúàù ïåôñ éðà äîå éðà
äòåùéä çîöúå úåéìâä åñðëúé éúìôú éðôî éëå,

åðéðùù äúåàë ,åãöá åúáåùú(.æì ïéøãäðñ)êëéôì
éçé íãà àøáðàøáð éìéáùá øîàé ãçà ìëù éãë éã

åéðá åéäéù êøáúé åéðôì àåä çåø úçðå ,íìåòä
äùòú àìù óàå ,úàæ ìò íéììôúîå íéù÷áî
íòè äæéàî åà ïîæä òéâä àìù éðôî íúù÷á

,äéäéùäæá çîù ä"á÷äå íäìù úà åùò íä äðä.

ìáå÷îå áåùç Y àåä øùàá éãåäé ìëù àöîð
íùä ìåìéçå úéáä ïáøåç ìò ìáàúäì äöåøîåà"ðà"ðà"ðà"ð.

המצרים בין בימי התורה לימוד  – חיינו הם כי

åìàáåîëå äøåúä ÷ñòá úåáø óéñåäì ùé íéîéä
äðùîä äøîàù(ãé á úåáà)ãå÷ù éåä'

ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä øàéáå ,'äøåú ãåîìì
(íù úåáà)æîøîå ,à"ë ïéðîë äìåò 'éåä' úáéúù

ìò ãå÷ùì óéñåé íäáù ,íéøöîä ïéá éîé à"ë ìò
äøåú éúìãá"ðá"ðá"ðá"ð.

áúëò"éæ 'øùéä á÷'ä(â"ö ÷øô)úéúéîà äìá÷å
ìò øòö øéãú åáéìáù éî ìë ,éãéá àéä

äøåú øúëì äëåæ äðéëùä úåìâ.

÷"äøäò"éæ ïéìáåìî äæåçäéèå÷ì Y úîà éøáã)

(íåéñì ä"ã åë â äëéà íéáåúëòåãî øàéá
÷ñôð(à"îøá é à"ð÷ú ç"åà)äìéî úéøá úãåòñáù

óúúùäì 'ïéðî'ì ÷ø øúåä íéîéä úòùúá ìçù
(íù úåòãä øàùì á"åéëå)àúëñî íåéñ úãåòñá åìéàå ,

בעת נ"א . פעם זצ"ל , וואסערמאן אלחנן רבי הגאון ה'חפץסיפר הראה  השעה , בענייני לדון הרבנים אסיפת

אליהו' דבי ה 'תנא דברי את זי"ע  ‡Á˙)חיים' ÌÚÙ ‰"„ Î"Ù ומדי ,(¯·‰ פרס והביא הקב"ה גלגל ולא

המקדש בית את העכו"ם שהחריבו בשעה ומתאנח בוכה שהיה כורש של בשכרו אלא הוסיףלעולם .

שנים שבע בן כורש  היה שעה שבאותה נמצא השנים , מניין את נחשוב שכאשר חיים', ה 'חפץ כך על

ילד של בידו כמה עד – להתבונן לנו  ויש  כן (	È¯Î)בלבד, פי על  ואף  החורבן, גודל את להבין בשנים  רך

יש טוב שכר כמה  לדידן, ק "ו לעולם, ומדי פרס  מלכות את הקב"ה הביא הבית חורבן על שבכה  בזכות

והנורא. הגדול  החורבן על  אבלותנו על  לנו  ליתן לבורא

הי"דנ"ב. זי"ע מאוסטילא פנחס  רבי הרה "ק היה  הנוראה  המלחמה Ú"ÈÊ)בימי ‡ÊÏÚ·Ó „"È¯‰Ó‰ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â	˙Á)

לעסוק לו  אפשר האיך בפניו תמהים  סובביו  והיו הרף , ללא מרובה בהתמדה בתורה ועוסק יושב

השיב  כמים . נשפך ישראל  ודם  אימה , ומחדרים  חרב תשכל  מחוץ אשר כזה איום במצב תורה  בדברי

ולילה, יומם בתורה עוסק  שהיה - הראשונה המלחמה  בימי הזה  כמחזה  היה  חותני אצל  הרה"ק 

במשנה איתא השיב כך, על ‰)וכששאלוהו  Â ÔÈ¯„‰	Ò)מה שכינה מצטער שאדם בשעה  מאיר ר' 'אמר

כביכול, אומרת, מזרועי הלשון קלני מראשי מבני קלני הרבה כך שכל  כזאת מלחמה  שבשעת נמצא ,'

את  המשמח דבר לך ואין ממכאובם , בצער מייללת הקדושה השכינה  הרי  ומכאוב, בצער שרויים  ישראל

רבי  סיים  מצערה, ולהקל  השכינה את לשמח בכדי בתורה הוא עוסק כן על  התורה, עסק כמו  השכינה

וודאי  וכמה כמה  אחת על  הזאת בעת הרי הראשונה, המלחמה  בעת כזאת אמר חותני אם  ואמר, פנחס 

בימי  התורה בלימוד להרבות ראוי כמה  אנו, ולענייננו בתורה . לשמחה ועלינו  בצער, מייללת שהשכינה 

הקדושה . השכינה  את לשמח  המצרים בין
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ìë éë ,àìà ,óúúùé äöåøä ìëå ,àøîåç íåù ïéà
áåúëä øîàîë äúééä àøåðä ïáøåçä úáéñåäéîøé)

(àé èõøàä äãáà äî ìò'éúøåú úà íáæò ìò,'
àåä äøåúä ÷ñòù àöîðïå÷éúäíâå ,äæ ïáøåçì

ì"æø åøîàù åîë äøåúä é"ò äéäú äìåàâäá"á)

(.çøîåì êéøö ïéàå ,íåéñá óúúùäì ìëì øúåî ïëì
íéîéá äøåú éøáãá äãîúäá ÷åñòì ãçà ìë ìòù

äîéìùä äìåàâä úà àåä áø÷î äæá éë ,åììäâ"ðâ"ðâ"ðâ"ð.

ø"äéååðúìåàâ ùéçéù íéîùáù åðéáà éðôìî
íéîéä åìà åðì åëôäéå ,íìåò úìåàâ
íéìùåøéìå ,÷ãö ìàåâ úàéáá äçîùìå ïåùùì
øùàë äëåúá ïåëùúå áåùú íéîçøá êøéò

.à"áá úøáã

מסכתא,נ"ג. בסיום יין ולשתות בשר לאכול  התירו  שלכן זי"ע, מבעלזא מהר"א הרה "ק בשם מובא זה כעין

חורבן. כלל אז  אין תורה  לומד שכשיהודי להורות,
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