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äøù ééç

אשר  בזמנו  יארע דבר כל – זמן לכל
שמיא  מן  לו הועידו

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

ùøãîáå 'äøù ééç éðù íéðù(à çð ø"øá)

áéúëã àåä àãä(çé æì íéìéäú)'ä òãåé'
êë íéîéîú íäù íùë ,'íéîéîú éîé
÷"äâä øàáîå .íéîéîú íäéúåðù

ò"éæ ãàñà é"øäîä(ïúùøôá à"éøäî éøáã)

úúéî äëîñð äîì' é"ùø éøáã úîã÷äá
äðäã '...äãé÷òä äùòîì åðîà äøù

àøéå úùøôá(à áë úéùàøá)øàåáî
íåéá 'äúùî' íäøáà êøòù øçàù
ïåéñðá ä"á÷ä åäñéð ÷çöé úà ìîâä
éäéå ,ì"æå íù é"ùøá àúéàå ,äãé÷òä
äñéð íé÷åìàäå äìàä íéøáãä øçà

íäøáà úàíéøîåà åðéúåáøî ùé ,
(:èô ïéøãäðñ)äéäù ,ïèù ìù åéøáã øçà

äùòù äãåòñ ìëî ,øîåàå âøè÷î
åà ãçà øô êéðôì áéø÷ä àì íäøáà
àìà äùò íåìë ,åì øîà ,ãçà ìéà
çáæ åì øîåà éúééä åìéà ,åðá ìéáùá
íéøîåà ùéå .áëòî äéä àì ,éðôì åúåà
øàôúî äéäù ,ìàòîùé ìù åéøáã øçà
,äçéî àìå äðù â"é ïá ìîù ÷çöé ìò
,éðàøéî äúà ãçà øáàá ÷çöé åì øîà
,éðôì êîöò çáæ ä"á÷ä éì øîà åìéà

.áëòî éúééä àìdyxtd x`aäøù ééç -

äøåàëìåïèùä àîúíîã ïåéë äù÷
äãåòñä úòùá ãéî âøèé÷
÷çöé äùòðù ãò ä"á÷ä ïéúîä äîì
...íäøáà úà äñéð' æà ÷øå íéðù æ"ì ïá
àìà ...'äìåòì íù åäìòäå êðá àð ç÷
ä"á÷ä òãéù éôì ,à"éøäîä øàáî
àì ïééãòå ,äøù úåîú äãé÷òä çëîù
úåîú àìù éãëå ,äúúéî ïîæ òéâä
ïåéñð íò ïéúîäå êéøàä úò íøèá
åúåàî äðù ùîçå íéùåìù äãé÷òä
é"ùø ù"æå .÷çöé úà ìîâä íåéá äúùî
'÷çöé úãé÷òì äøù úúéî äëîñð äîì'
ïåéñðá ä"á÷ä ïéúîä äîì ,øîåìë
ïèùä éøäå ,äøù úúéî ïîæ ãò äãé÷òä
äæì ,øáëî äæ íúðòè åðòè ìàòîùéå
äðá ïîãæðù äøåùáä é"òù éôì' øîà
íäéðùù åðééäå 'äøù äúî äèéçùì

,äæá äæ íééåìúäöåø ä"á÷ä éøäå
øñçé àìå 'íéîéîú íäéúåðù' åéäéù
äæì ,ãçà òâø åìéôà íäééç éîéî

äðù ùîçå íéùåìù ïéúîäíéìùäì éãë
.äøù ìù äéúåðù

ביותר  פרטית השגחה  – הדבר יצא  מה '
שידוכים  בעניני

àúéà'îâá(:çé ÷"åî)íåùî áø øîà'
ïî éìéáåøèöà ïá ïáåàø éáø

íéáåúëä ïîå íéàéáðä ïîå äøåúä'äî
ùéàì äùàáéúëã äøåúä ïî 'ïúùøôá)

(ð ãë'äî åøîàéå ìàåúáå ïáì ïòéå'



שרה  חיי  - הפרשה âבאר

áéúëã íéàéáðä ïî ,'øáãä àöéíéèôåù)

(ã ãé'äî éë åòãé àì åîàå åéáàå'
áéúëã íéáåúëä ïî ,'àéä(ãé èé éìùî)

äùà 'äîå úåáà úìçð ïåäå úéá'
'úìëùîààààùåãéç äî ääéîúä äòåãé .

ù äæá ïàë ùéùéàì äùà 'äîéøäå ,
àøåáäù - 'íéðéîàî éðá íéðéîàî' åðà

âéäðîå àøåá àåä ù"úéìëì,íéàåøáä
,úåáéñä ìë úáéñå úåìéòä ìë úìéò
àìù äùòðä ìåãâ åà ïè÷ øáã ïéàå
åæéàå ,'úé åðåöøáå úéèøô äçâùäá
øúåé íéâååéæ íéëåãéù éðéðòá ùé àúåáø

.íéøçà íéøáãáî

íðîàòåãéä é"ôò åøàáúé íéøáãä
ò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä íùá

(áéø à"ç ùéà äùòîá àáåä)óàù ,
íéîòô î"î åîìåò ìäðî àåä ä"á÷äù
êëù ,íéøúñðå íéñåëî äçâùää éëøãù
ãò åéðô øéúñäì åéðôì äáùçîá äúìò
ìàì ùé å"ç åìéàë úåòèì íå÷î ùéù

,åðåöøë úåùòì íãàä ìù åãéíðîà
é÷ñòá 'íéîùä ïî åðì åçéðä íå÷î'
ìë ïéòì éåìâá åðúåàøäì íéëåãéùä

úéèøôä åúçâùäâéäðî ä"á÷ä ãöéë ,
äðä åéúåéøá úà àéáîå êéìåî ,åîìåò

äðäåááááóøöî ,íéùðà ÷çøîå áø÷î ,

לאנשים א. יש שהוא  שידוך  בכל הנה כי הרי"ם, החידושי בזה ביאר יקר ביאור

ומשונים, שונים וישחשבונות  נכבדה , ומשפחה רם  ייחוס  דייקא מחפשים יש

אחר יחפשו  ורבים  החיצוני, מראה  על  יביט מקדש  האיש  לפרק שבהגיעו אדם

ודמים ממון הם בעל  השמים מן התברך  בהם אלה ששלש בעצמו אחד כל ובטוח ,

טועים  של מליבם להוציא חז"ל באו וזאת טוב , בכי שייגמר לזיווג שגרמו אלו

אנשים  מיני וג' לשידוך, נוספת  ועילה סיבה כל ואין לאיש אשה שמה' ולהודיעם

שהלך אבינו יצחק  של בזיווגו מצאנו בתורה ובכתובים. בנביאים בתורה מצאנו אלו

בית ממשפחת  ומיוחסת  הוגנת  ממשפחה הגון שידוך למצוא  נהריים לארם אליעזר

יצא שלא  - הדבר' יצא  מה' ויאמרו ובתואל לבן 'ויען תורה, אמרה ושם אבותיו

הברכה. את ה' ציווה שכך מפני רק  שהיא, ואמתלא תירוץ בשום גמר לידי השידוך

כתוב - המראה לפי אשה וחיפש עיניו אחר שהלך  הגיבור שמשון אצל - בנביאים

רצה  שכך  משום ורק אך  היה לשידוך  והגורם היא ', מה' כי ידעו לא  ואמו 'ואביו

את לבו אל ישים הרב ממונו משום לפועל יצא  ששידוכו החושב וכן זיווגים, המזווג

הוא - אחרית מראשית  המגיד כי לאיש'. אשה ומה' אבות נחלת והון 'בית הפסוק

ושארית . שם יתן

בארה"ק,ב. הקדושות  הישיבות  באחת  השורה מן תלמיד בבחור שהיה מעשה

מידידיו  אחד עם יחד החליט השב"ק בהתקרב  ולכן  לארץ , לחוץ  נסעו שהוריו

בעש"ק לדרכם יצאו כך  ולשם ת "ו, צפת  בעיה"ק  חדא בצוותא השבת  את לעשות 
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הדרך להם נתארכה שונים עיכובים מחמת אך  יום, מבעוד צפת  הקודש עיר עבר אל

בלית טבריה, לעיר וקרובים – מצפת  רחוקים היו עדיין השבת קודם ספורות  ודקות 

להרחיק שבת הדוחה נפש' 'פיקוח זה שאין הבינו הם גם כי מנסיעתם, עצרו ברירה

עלתה  שכך  על להצטער החלו טבריה לתוככי רגלי הילוכם כדי בתוך  צפת, עד נדוד

מדוע אלמוני, ואת  פלוני את להאשים כאלו, במצבים – עולם של כדרכו והחלו להם,

וכו'. וכו' לחו"ל ההורים נסעו ומדוע  מהישיבה, אותם שיחררו

הינם  הבית  דרי כי להם נראה שהיה הראשונה הדלת על דפקו לטבריה בהגיעם

בפניהם  פתח ה' לדבר והחרדים היראים מן שהיה בעה"ב ואכן, ומצוות, תורה שומרי

כל  למשך  אורחיו להיות  יפות פנים בסבר הזמינם ומיד לרווחה, ביתו שערי את 

בפליאה, המארח להם סיפר השבת, לתפילת  עמו הילוכם בדרך שבת  בליל השבת ,

רצונו  אם אפילו לארחם בידו היה לא  אחר בשבוע לביתו נקלעים היו אילו באמת כי

מקום  באין – בביתו שורר רב  ודוחק  בצאצאים, מלא  בבית  נתברך כי בכך . הטוב

כי  והיינו, מכבר. זה דרכם את עבורם הכין הסיבות כל שמסבב אלא ללון. מיותר

ומתחילה  באירופה, הצדיקים קברי אל למסע וביתו, הוא יצאו שבועות, כב' לפני

נתארכה  ומשונים שונים עיכובים שמחמת אלא  ימים, שבוע לפני חזרתם זמן היה

לביתם  שחזרתם הבינו כן, כי כשמעם ימים, שבעת  בעוד חזרתם מועד ונדחה דרכם,

כראוי  להכין בידם סיפק  יהיה שלא  שידעו ומאחר היום, חצות לעת  בערש"ק תהיה

צאצאיהם  אשר ידידים עם קבעו כן על בליעה"ר, המשפחה בני לכל השבת צרכי את 

שב "ק . אחר עד אותם להחזיק  שימשיכו הנסיעה, בשבועות שולחנם על סמוכים היו

בעש"ק ביאתם על בטבריה אשר החסד אנשי כשמוע ‰‡·אמנם, ˜¯ ÈÎ ÂÚ„È ‡ÏÂ)

(˜"·˘· Ì˙È·· Â˙·˘È Ì‡‰Â,גדולה בהרחבה השבת  צרכי כל את  עבורם והכינו מיהרו

הן  ומשתה במאכל הן עבורכם שהוצע  הרב  השפע  ומכאן מטעמים, וכל ודגים בשר

כשהינכםבלינה... הדרך, אם על דרכים ' ב'פרשת  עמדתם שאתם  שבשעה נמצא

ומזומנים מוכנים התבשילים  עמדו כבר  העולם... כל  על  ותרעומת טענות  מלאים

וכלל . כלל גורלכם  רוע על להלין לכם היה ולא טבריה ... בעיה"ק מכאן עבורכם 

רע כי לו ונראה עצמו, את  ימצא אשר מצב בכל – ובינה השכל דעת  בר כל ילמד

ברוח  מחסורו כל לו ומכין עבורו, דואג שבשמים, אוהבו אביו כי ידע  גורלו, ומר

ה'... על ילין כי לו ומה ובגשם,

משני  אחד בא  שלאחמ"כ בשבוע המעשה, דבר ונשלם תם לא  עדיין בזאת אך 

כל  במשך שם בשהותם כי מטבריה, המארח אותו אצל שידוכין בקשרי הבחורים

הענין  ונגמר שדכן, העמיד אחריו, לברר שלח אשר בעה"ב בעיני חינו מצא השבת ,

מקום  להם היה שלא  בלבד, זו לא שאדרבה, הבחורים ראו אז או טוב . בכי

אדרבה, אלא של לתרעומת , לפתח הנרצה, לתכלית  להביאם  בכדי היה  זה  כל
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ולקונן  לבכות  לאדם  לו  שאל  כולו , הכלל  על נלמד וממנו בישראל , בית  ובנין שמחה

נפשו  תוהה במר  הוא  כאילו לו ונראה טובים, כאינם הנראים מקרים לו יארעו כאשר

היתה  זאת  שאדרבה ידעו ולא לטבריה שהגיעו אלו בחורים כדוגמת בדרכו וטועה

לטובתם, להביאם הנכונה אל דרכם שיגיע לאדם  מדריכו גבר  מצעדי המכין כי

ביותר לו .המועיל

בניו  ידועה ממשפחה בבחור השבועות. חג בערב  תשע "ד בשנת  שהיה מעשה

באחד  בפועל, לקיימו זכה לא  עדיין אך  מקדש האיש לפרק מכבר זה שהגיע  יארק 

הבחור  נסע  כן על שבקאנאדא, במאנטריאל הדרה ממשפחה נכבדות  בו דיברו הימים

אברך של ברכבו לערך , שעות כשש שארכה נסיעה - למאנטריאל ההורים עם יחד

וחזרו  זה, שידוך מכל מאומה יצא  לא  לבם לדאבון אך בוויליאמסבורג, הדר מאנ "ש

שכך ועל גורלם מר על ההורים התאוננו חזרתם דרך כל במשך  נפש. בפחי לביתם

הכל  כי ובטחון באמונה עידוד בדברי מחזקם הבחור בנם היה לאידך  להם... אירע 

טוב... יותר בהרבה נמצא  ובעזהשי"ת  ממעל, היתהמשמים לשם  נסיעתנו כל  ואף 

עבורנו טובה  מזה שיצא  עביד.בכדי לטב  רחמנא דעביד מאי כל שהרי ,

ומוצלחת, טובה בשעה האירוסין בברית  בחור אותו בא  אחדים ימים כעבור

הליכתם  בדרך  למאנטריאל ברכבו הסיעם אשר אברך אותו אצל לחתן ונלקח

בנם  עם ההורים שיחת את ששמע  זה אברך  היה, כך שהיה ומעשה ובחזירתם,

לבו  נשבר שלא – ותמימה עזה באמונה נפשו חוזק  את  וכראותו לביתם, בחזרם

את שחיזק להטפיח', מנת  על ב 'טופח באמונתו שתקיף אלא בלבד זו ולא בקרבו,

עבור  נכבדות בו שידבר 'שדכן' שלח לביתו בהגיעו מיד ותעצומות, בעוז ההורים

ללמדך  טוב . בכי הדבר נגמר ימים כמה תוך ואכן �ˆÁÓ‰בתו, È˘Â˜‰ ÍÂ˙Ó ‡˜ÈÈ„ ÈÎ)

(Â˙ÚÂ˘È לפני וחסד חן הבחור שישא  – גמר לידי שידוך  להביא הקב "ה סיבב כמה

הדרייווער...

בארץ המפורסמות  מהישיבות  באחת שלמד ויר"ש טובים בן בבחור מעשה

ליום  מיום הימים עברו וכה זיווגו, את  למצוא  הצליח לא  מה משום אך  ישראל,

הקשה. מצבו מחמת  בקרבו נשבר כשלבו לחודש ומחודש

לציון  ונראה סמוך  במירון בשב "ק  לשבות  הישיבה בני החליטו אחת שבת לקראת

הסתגר  השבת  כל במשך  אך  עמהם, ונסע  הצטרף בחור אותו רשב"י, של המצויינת 

שבת במוצאי רק אחת , פעם אפילו לציון עלה ולא בצערו שקוע כשהוא בחדרו

פתח  הציון אצל בהגיעו ואכן, לישיבה, יחזור בטרם הציון את לפקוד רצון בו נתעורר

גמר  שעות  כמה שלאחר עד עצומה, ובדביקות  הנפש בהשתפכות תהלים באמירת

את מצא  ולא  לאחוריו הביט תפילתו סיים כאשר גמירא. ועד מרישא הספר כל את 

עצמו, בכוחות  לישיבה לחזור עליו שעתה והבין לישיבה, בצוותא חזרו שכבר חבריו
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ãçà êåãéù øåáò äæ ìëå íéðåù íéø÷î
ìëäå êåãåé ìëäå ,áåè éëá øîâéù

øúñä àìá ùéàì äùà 'äî éë êåçáùé
ììë íéðôââââ.

סיפר  מירון, מתושבי אחד של לביתו הלך  בכיסו מצויה הפרוטה היתה שלא  כיון אך 

ממ  וביקש שהיה מעשה דהגם לו לו, ואמר הדרך, להוצאות  מעות סכום שילווהו נו

ימליץ בודאי והוא המכירו, שלו הישיבה לראש להתקשר בידו אך  מכירו אינו שהוא

עמו  שוחח בעה"ב  ההלוואה, סכום את לו ישלח ובהזדמנות זה, סכום לו להלוות

לשלום. ונפטרו בקשתו כפי לו הלווה ולאחמ"כ מה זמן למשך  הא  ועל דא  על

וסיפר  ישיבתו לראש להתקשר מיהר הבחור של מאצילותו מאד שהתפעל היהודי

שהגיעה  לו יש בת  כי הבחור של טיבו' 'מה אצלו ובירר מעשה, היה וכך שכך לו

הרבה  הישיבה שראש לציין, למותר טיבו, מה אצלו לברר ברצונו כן על לפרקה,

שידבר  שדכן הלה שלח מיד ואכן טובות , ובמידות  בתורה  הבחור של בשבחו והפליג

התנאים  בשמחת צלחת  שברו יומיים וכעבור השידוך, את להציע  הבחור אבי עם

שתפילתו  למפרע, ונתברר מירון, בעיה"ק הכלה אבי בבית  ומוצלחת טובה בשעה

אלא עוד, ולא  הגדולה, לישועה זכה ידה ועל שחקים, הרקיעה מנוחה יום במוצאי

בישועתו, לראות זכה שעה באותה בתפילתו שהאריך  דבגלל ראה בשר בעיני אף

הגפן  ענבי האירוסין בברית  באו ועי"ז לעתיד, חותנו את  לפגוש לו גרם איחורו שהרי

ומתקבל. נאה דבר הגפן בענבי

אל ג. והלך בתו, עבור מופלג חכם תלמיד בבחור נפשו שחשקה בעשיר מעשה

בישיבתו  ביותר המופלג הבחור  מיהו שיראהו בבקשה זי"ע  סופר' ה'חתם הרה"ק 

את מעביר הנני הזמן בסוף החת"ס, לו השיב  לבתו, כחתן לקחתו ברצונו כי הרמה

עתה  נא שוב  ואחד, אחד כל בטיב  בבירור אדע אז הבחינה, בכור הבחורים כל

בחר  הזמן בסוף המיועד. הבחור את  אליך אשלח המבחן עת  שיגיע ולאחר לביתך,

כתב בו – וחתום צרור כתב בידו נתן התשבחות , ברוב המהולל הבחור את החת"ס

הביתה  שבדרכו ממנו וביקש בתך', לוקח חתנך להיות הנבחר הוא  'מוכ"ז הגביר אל

מה  זו איגרת ידע  שלא הבחור האיגרת. את  לו ויתן הגביר מגורי למקום דרכו יאריך 

למגורי  בסמיכות  דר אשר מחבריו אחד אל פנה לכן בדרך, נפשו קצרה וגם טיבה

עירו  אל בבואו לזה, הסכים והלה הגביר, אל זה מכתב שימסור ממנו וביקש הגביר,

העומד  שהבחור וראה הגביר פתח האיגרת, את  לו ומסר הגביר לבית  תחילה סר

והתברר  טוב. בכי השידוך  ונגמר נכבדות בו לדבר שלח ומיד לו, המיועד הוא לפניו

ית'. רצונו לאור שיצא  עד הסיבות כל לסבב  העליונה ההשגחה דרכי בחוש

זצ"ל שטרשון שמואל רבי הגאון על ‰˘"Ò)מסופר ÏÚ ˘"˘¯‰ ˙Â‰‚‰ ÏÚ·) שהיה
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äæáåé÷éúòî' øôñá àáåîä úà ïáåé
ì"öæ ÷ñéøáî æ"éøâäù 'äòåîùä
áéåçî íìåòä é÷ñò øàù ìëáù ,øàéá
ïä ,úéòáèä úåìãúùä úåùòì íãàä
ìëàú êôà úòæá'ù äñðøôä éðééðòá

êéøöù óåâä úåàéøá éáâì ïäå ,'íçì
,äæá àöåéë ìëå àôåøì êìéìéáâì ïëà

ììë úåìãúùäì íå÷î ïéà íéëåãéù,
éðåìô ïëãùî õöåøúäì êøåö ïéàù
'äî àìà ,åúãéáà øçà øæçìå åäðùîì

אליו  ניגש בתורה ועסק המדרש בבית שישב  בעת הימים באחד גמ"ח, קופת מנהל

חובו  שטר עתה בידו שאין הרש"ש לו נענה הלוואתו, להשיב ברצונו הלווים אחד

העולם  מן השטר את שיאבד מע"כ על הוא שסומך  השיב  הלווה אך בביתו, אלא 

לתוך השטרות את  הרש"ש הכניס ההלוואה. כסכום הכסף שטרות את  לו ונתן

נעשה, אשר מכל ששכח עד ועיון עומק ברוב ללמוד והמשיך למד בה הגמרא

שלא וכמובן הספרים בארון למקומה הכסף עם הגמרא  את החזיר לימודו וכשסיים

על  ועבר הגמ"ח חשבונות את  הרש"ש בדק מה זמן כעבור החוב. שטר את  קרע 

זמן  עבר וכבר הלווה של חובו על המעיד השטר אותו את וראה החוב, שטרי

פרעתי  הלוה טען התחייבותו, כפי ההלוואה את  להשיב בבקשה אליו ופנה הפירעון,

וכפי  קיים בעינו החוב  שעדיין שלו על עמד שהיה מה מזכרונו שפרח הרש"ש אולם

הרש"ש  לו ואמר השטר, את הלוה נטל לא  מדוע פרע  אכן אם שהרי השטר, שמוכיח

ציבור  כספי הם אלא  שלו המעות  אין כי הדין' משורת 'לפנים למחול בידו שאין

תורה. לדין ותבעו

הלווה  על לעז והוציאו לרש"ש האמינו העיר בני שכל לומר צריך  ואין פשיטא

'האיש  לפרק  סמוך שעמד בנו שנאלץ עד השמים לב  עד הבזיון ויגדל הוא , גנב  כי

והגידופים. החרפות כל את  ולסבול לשאת  מסוגל היה לא  כי מהעיר לברוח מקדש'

ומיד  הכסף, שטרות  את  בה ומצא גמרא באותה לעיין הרש"ש הוצרך  זמן לאחר

בטענתו  דמעיקרא  הצדיק הוא ואכן חובו את הלוה פרע  כיצד המאורע בכל נזכר

לפייסו  אליו הלך  ומיד תיכף ונורא . גדול צער לו שגרם על מאוד ונבהל 'פרעתי',

עליו  יצא  שהלא  המעוות את  לתקן בידו שאין כנגדו טען הלוה אך מחילתו, ולבקש

העיר  בני שכל אלא עוד, ולא ממקומו, לגלות  הוצרך בנו ואף גנב  שהוא  רע שם

אמר  המעות . נמצאו שבאמת  יאמינו ולא  לבו טוב לגודל רק  מפייסני שהרב יאמרו

כי  בבירור יוודע  ובכך  לבתי, לחתן ואקחהו בנך את  להביא שלח הרש"ש אכן לו

טעיתי, ואני צדקת מהפירעון,אתה לשכוח  לרש "ש  לגרום  דעים תמים  ומנפלאות

שהיה השידוך  זה כי העיר  סנדלר עם  העיר  רב  שישתדך כדי - המעשה  כל ולגלגל

שמיא מן לו  .מיועד
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íãàì åì ïéàå ùéàì äùààùéì àìà
éðôìî íéðåðçúáå äìéôúá íåøîì åéðéò

ä"á÷äâååæîä 'éúéîàä ïëãùä' àåäù
åãáìî ãåò ïéàå íéâååéæãããã.

לבדו  הקב"ה – בדברו  נהיה שהכל
זיווגים  מזווג

àúéà'îâá(.á äèåñ)íåé íéòáøà'
ìå÷ úá ãìåä úøéöé íãå÷
øàåáîå 'éðåìôì éðåìô úá úøîåàå úàöåé

âååéæä úàéöî ïéà éë ,'îâä éøáãá àéãäì
úåáéùçá àì ,íìåòá äáéñ íåùá éåìú
àì óàå ïåîîá àìå äçôùîä
ìù åà ïúçä ìù íéâìôåîä åéúåðåøùëá
àöåéëå ïëãùä úåöéøçá àì íâå ,äìëä
åðåöøáå åøîàîá éåìú ìëä àìà ,äæá
'äúéá íéãéçé áéùåî' àåäù ä"á÷ä ìù

(æ çñ íéìéäú)íøèá ãåò òá÷ð øùà éôëå ,
éðåìôì àäú éðåìô úá éë ãìåä úøéöéääää.

לשדכנים ד. פונה אני אף למה כן אם תאמרו שמא  לומר, מבריסק הרב והמשיך 

כדי  אלא ותועלת צורך  בזה אין באמת בניי, שידוכי לצורך  השתדלות ועושה

ה'נערווען'... את להרגיע

ויצאה. פר' בריש È·)כתיב ÁÎ) וביארו השמימה', מגיע וראשו ארצה מוצב  סולם 'והנה

המדרש דברי עפ"י „)צדיקים ÁÒ חלפתא,(·"¯ בר יוסי רבי את  שאלה אחת  'מטרונא

מאותה  עושה הוא  מה לו אמרה לששה. לה אמר עולמו, את הקב"ה ברא ימים לכמה

של  אשתו לפלוני, פלוני של בתו זיווגים, ומזווג יושב הקב "ה לה אמר עכשיו, ועד שעה

סולמות, ועושה יושב  הקב "ה יוסי, רבי השיבה הזה כלשון ברכיה רבי אמר לפלוני... פלוני

דכתיב הוא הדא לזה, ומעלה לזה ומוריד לזה, ומרים לזה Á)משפיל ‰Ú ÌÈÏ‰˙) אלוקים כי

להשלים  אלא ברכיה רבי בא  ולא מחלוקת, כאן אין כי וביארו, ירים'. וזה ישפיל זה שופט

הרבה שפעמים זיווגים, ומזווג יושב  שהקב"ה - יוסי רבי של דבריו שמחשיבאת  מי יש

ממנו כפחות הנחשב  פלוני עם להשתדך לו נאה  ולא מידי יותר זה עצמו שידוך והרי ,

- הקב"ה עושה מה לפלוני', פלוני 'בת  למעלה שהוכרז הזיווג הבוראהוא יגביה פעמים

הגבוה את ישפיל ופעמים הנמוך אומרםאת  וזהו לזה, מעלה סולמות עושה  הקב"ה

לזה בחזיון ומוריד  הקב"ה הראהו זיווגו אחר לתור אבינו יעקב  כשהלך  כזאת לעת לכן, .

שנתבאר. כמו כסולם הם הרי שהשידוכים ארצה' מוצב סולם 'והנה הלילה

יחשבו  צאצאיהם, את  לארס בבואם אשר אינשי, פתאים כמה מעתה, אמור

אם  עבורם, 'חשיבות' והותר די בו יש המדוברת או המדובר האם רבים' 'חשבונות 

שוכחי  ולרגע הייחוס, מפאת ואם הממון וזה מפאת לאיש', אשה ש'מה' המה ם

קול  הבת  כשיצתה הוולד, יצירת קודם יום ארבעים כבר משמים נגזר אשר השידוך

לעצמם  ההורסים אנשים ישנם וכמה ויהיה. יקום אשר הוא לפלוני' פלוני 'בת ואמרה

הללו. חשבונות  ידי על ידיהם במו חייהם את
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øáëå÷æçì íéáø íéñåîìå÷ åøáúùð
ìù íçåø íîåøìå íéøáùð úåááì
ïáä ìù âååéæì åà íâååéæì íéðéúîîä
íùôð áéùäì íäì ùé úîàáå ,úáäå

ïúùøôá áåúëä éøáãá(ð ãë)ïáì ïòéå'

àéå ìàåúáååøîìëåð àì øáãä àöé 'äî
áåè åà òø êéìà øáã,í"áùøä áúëå ,'

- êéìà øáã ìëåð àì ,ì"æåäøéúñä àì'
åðçøë ìò éë ,åððåöøá éåìú ïééðáä àìå

(åðà íà ïéá øáãä äø÷é)àì åà íéöåø

'חסידים' בספר מצינו ה'סולמות' אלו ¯ÊË)בענין ÔÓÈÒ),עשיר רשע ראית  אם ,

אל  וגדולים. חשובים אנשים עם בניו את משיא  הוא עשרו ועקב בנכסיו, המצליח

שיקחו  בכדי רק  הוא הקב"ה, לו שנתן עשרו ומטרת  סיבת  שכל לך דע אלא  תתמה,

היו  לא עושרו שאילמלא  עמו, להינשא  צאצאיו את וצדיקים גדולים אנשים

שגדולים  הן לעשירות  הן רשע  אותו זוכה ומדוע רשעותו. עקב עמו מתחתנים

מביישים  שהיו משום או לו. העומדת אבותיו מזכות  או לו, בא זה דבר בו. מתחתנים

לזכות לו שעמדה היא ספג אשר ביזיון אותו וזכות לכן, קודם אותו ומבזים אותו

רבנן ולחתנין Ô‡ÎÓ.לעושר „ÓÏ�).àÂ"˜ ,ÂÈÙ¯ÁÓÏ ˜Â˙˘È Ì‡ ˙Â·ÂË‰ ÏÎÏ ‰ÎÊÈ Ú˘¯‰ Û‡ ÈÎ

.ÂÏ·ÁÂ Â˜ÏÁ ·ÂË ‰Ó Y ˜Â˙˘È Í‡ Ì‡ Ú˘¯ Â�È‡˘ ÈÓÏ.áÚÈ‚È˘ È„Î ÂÓÏÂÚ· ‰"·˜‰ ··ÂÒÓ ‰ÓÎ ‰‡¯

(ÂÏ ÔÂ‚‰‰ Â‚ÂÂÈÊ ˘È‡ ÏÎÏ.

הזיווג 'שיהא  שידוכין התקשרות בעת  מברכים שלכן שהמליצו יש עולהולזה

שפחות מי את  יגביה הקב"ה אלא  הגבוה, להשפיל יצטרכו שלא היינו יפה',

מביניהם. בחשיבותו

מדוע לבאר צחות  בדרך  זי"ע מווישווא  מנדל מנחם רבי הרה"ק  אמר זה בעניין

עדן  בגן יצירך  כשמחך האהובים רעים תשמח 'שמח ברכת נישואין בשמחת מברכים

שאחד  בית  בשלום או ב'שידוכים' יש אשר הקשיים כל ושורש יסוד כי מקדם'.

מברכים  אנו כן על מהשני, יותר מיוחס הנני לאמר, מחברו יותר עצמו את מחשיב

וחווה  אדם כמו מקדם' עדן בגן יצירך 'כשמחך הקב"ה שישמחם והכלה החתן את 

ללא בנעימים ישמחו הם גם כך  ביחוס, הבדל כל להם היה ולא עדן בגן ששהו

הייחוס. מצד התנשאות 

הייתי  לעצמם, יחשבו שההורים יום בכל מעשים כי זו, בברכה ביארו אחרת בדרך 

תשמח  'שמח אומרים לזה וכו' וכו' יותר חשוב יותר, ומכובד נאה שידוך להשיג יכול

לעצמו  לבחור בידו היה לא שאז וכמו מקדם', עדן בגן יצירך כשמחך האהובים רעים

אחר שידוך  לקחת  אצלו שייך  היה ולא חוה, את  אם וכיו "בכי כיו"בהמתאים  .

ביותר והראוי ביותר המתאים היחיד שזה ידעו השידוך גמר אחר מע"כ לדידן, לרום 

(ÌÈ¯ÙÒ „ÂÚÂ .ÔÈ‡Â˘� Y ÌÈËÂ˜ÈÏ ˙Ó‡ È¯Ó‡).
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íéöåøåååå- úàæ äùò ä"á÷ä éë ,
'åãéá úìåëéäùì"ëò ,ææææ.

,ïàëîååðéáà ïåöø'ù åðéðéðò ìëì ãîìð
íå÷é øùà àåä 'íéîùáù

הביתו. בעל בבית התאכסן שערך  ה'גלות' ממסעות שבאחת מווילנא , הגר"א  סיפר

מופלא באופן ביתו בני את  מכבד הבית בעל והיה גדול, בכבוד ארחו אשר אחד

נשאל  האכסניא ' מ'בעל לשלום ונפרד במסעו, להמשיך  הגר"א של זמנו בהגיע  מאד,

למראה  נתפלא ממש כי ה'גר"א ' נענה רבינו, בעיני חן הנהגתי מצאה האם הגר"א ,

משום  רק הוא זה כל כי כך, כל להתפעל לרבי אין היהודי ענה כזו, חשובה הנהגה

שהיה. מעשה

לפני  הלך הטוב  ושמי מאד גדול עילוי הייתי עלומי בימי – המעשה דבר וזה

אחד  לבת  לחתן להיות נלקחתי ומצוות  תורה לעול בהכנסי מיד ואכן למרחקים,

'נדן' על התחייב חותני פלונית , עיירה כה (�„È�Â‡)מעשירי היותי מחמת  מאד, גדול

י  שלא  חותני עם והוסכם כ', בן לכשאהיה הנישואין זמן הוקבע לימים כעתצעיר סלק 

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

זמן  ובא  קרב כאשר השאר. את  יסלק הנישואין ובזמן ויראה, בתורה ולהתעלות

קשרי  את  לבטל אבי החליט שכן, מכיוון מרוד, עני ונעשה מנכסיו חותני ירד החתונה

הטוב' 'הכרת  חובת  את ביודעי לכך , הסכמתי את נתתי לא שאני אף על השידוכין,

בברית באתי ושוב הימים ארכו לא  ל'מלמד'. עבורי ששילם השנים כל על עלי שיש

כעבור  כלשהו מום בי נתגלה לב  לדאבון אך אחר. עשיר בת עם ונישואין האירוסין

משכך, למכתי, רפואה שאין אמרו בדיקתם ולאחר ברופאים לדרוש הלכנו קצר, זמן

– כינויים שני עלי כשדבוקים כל, חסר נשארתי וכך  בתו, את  שאגרש העשיר עמד

ב'הקדש' לדור פניתי יגוני ברוב  וגרוש, שידוך È¯ÒÁעזיבת ÏÎÏ „ÚÂÈÓ ‰È‰ ˘„˜‰‰ ˙È·)

(...˙È·,המר בכיי לסיבת ושאלני אחד יהודי אלי שניגש עד בכיתי, גם ישבתי שם

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

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

נולדה  לא  היא  גם כי הכלה לי סיפרה הייחוד לחדר משנכנסתי החופה לאחר

שנים  כמה לפני שנתארסה אחר לאחרונה, זה אצלה נתגלה הוא אלא זה, מום עם

המום, אצלה נולד ויגון צער ומרוב ממון, חוסר מפני השידוך ונתבטל גדול, עילוי עם

ורק אך  היה המום בקבלת סבלה וכל הימים, משכבר ארוסתי היא שזו הבנתי מיד

סובלת שהיא לאחר האם רבי, לי נא אמור עתה שנינו, שננשא הכל שיסכימו בכדי

סיים  ומאודי. נפשי לבי בכל שאכבדנה החיוב  מן זה אין הזה היום עצם עד בגיני

זה  מעשה לשמוע בכדי הדרכים, נדודי כל את לסבול היה כדאי ואמר, הגר"א 
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בהשגחה  בחשבון עולמו את הוא ברוך הקדוש מנהיג כמה עד בינה, לאנוש המלמד

נגד  להתחכם לאדם לו אפשר ואי ועניניו, פרטיו בכל ונברא , נברא כל על הפרטית

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

לו. הראוי מקומו על להעמידו כדי מום לקבל הוא  מסוכן שהמתחכם

באחת ישיבה, כראש ישיבות וכמה בכמה שימש זצ"ל ברים חיים רבי הגה"צ

הי  צוות  אל נוראות שהתחצף בבחור דבר, אירע  המשגיחים מהישיבות – שיבה

הלז, הבחור אודות באסיפותיהם הרבה דנים אלו היו הנהגתו לאור הישיבה... וראשי

הישיבה מכותלי לזרקו  אומר גמרו  ואסיפה  אסיפה עליהם ובכל שחזקה אלא ,

יתחייב הבחור ואם – בחורים לשילוח מסכים שאינו ברים חיים רבי של טענתו

עמו... גולה הוא הרי 'גלות '

ניגש  חופשה' ל'שבת יציאתו ובטרם עשות , הבחור הגדיל הפעמים שבאחד עד

שבת אחר בחזרם מיד כיצד... הבאים בימים הנהגתו סדר אותו ו'הדריך' המשגיח אל

גם  עמו חיים רבי הגאון את שיפסידו במחיר אפילו לזרקו הישיבה צוות החליטו

פגש  שם – הישיבה של לפתחה ופנה הדל צקלונו את  נטל חיים רבי ואכן, יחד...

כמימריה  ברגע הבחור, אותו על אצלו מברר והחל אליו שניגש חו"ל, מבני ביהודי

להרגיע אלא  בא  ולא  השידוך  את לגמור אומר גמר כבר היהודי שאותו חיים ר' הבין

ומה  אומר מה השיבו, כן על הבחור, על טובות מעלות  כמה כשישמע  עצמו את 

לבי, מצפוני לך  אגלה כאחדאדבר, וכולם  הישיבה , צוות  מאסיפת יצאתי עתה זה 

עוד אין הישיבה  בחורי 86 כל ובין הוא, בדורו  'יחיד' הבחור שזה לומר  וגמרו  נמנו

כזה ... ‰È˘È·‰,בחור ˙ÂÂˆ È˘�‡ ¯‡˘ Ïˆ‡ ¯¯·ÏÂ ˙ÂÏÚÏ ˘È‡‰ „ÓÂÚ ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈÈÁ '¯ ‰‡¯˘ÓÂ)

‰ÊÎ ÔÈ‡ ,˙Â‚¯„Ó‰ ˙ÈÈÏÚ·˘ ‰Á¯ÈË‰ ÏÚ Ï·Á ,¯˜È‰ ÌÎ�ÓÊ ÏÚ ÂÒÂÁ ,È„Â‰È È·¯ ,ÂÏ ¯Ó‡Â ,·Â˘ Â‡¯˜

¯Ó‚� ÌÂÈ‰ ˙¯ÁÓÏ˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏ ,‰˘Ú ÔÎÂ 'Ô˙Á'Ï Â˙ÂÓÎ ¯ÂÁ· ÍÏ Á˜Â ÛÂËÁ ,‰·È˘È‰ ÏÎ· ¯ÂÁ·

(‰·È˘È‰ ÌÚ 'ÌÂÈÒ' ˙‡¯˜Ï ¯ÂÁ·‰ „ÓÂÚ ‡ÏÈÓÓ ÈÎ ‰·È˘ÈÏ ¯ÊÁÂ‰ Á"¯ Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ÍÂ„È˘·.

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

וישן' האדם על תרדמה א' ה' ויפל Î-Á‡)לבדו... · ÏÈÚÏ) פעמים כי שרמזו יש ,

לומר אדם מתעקש שיאמררבות  פעמים לאידך  או  פלוני, בשידוך  דייקא  רצוני

מלהזכיר ... הס  זה לך,שידוך  ההגון 'זיווגך' לך אשיג אני לאדם הקב"ה אמר לכן

אינשי  וכדאמרי וקדש', ראה ו'כזה זיווגך, לפניך אציג הזמן ובזה תרדמה עליך  אפיל

תפריע...' ואל תעזור  'אל

וביתם , בנם  בשידוכי להתעסק להורים  שנתן הבורא  מחסדי כי אמרו  וכבר

אף – השידוך את  הורידו או שהסכימו  אלו הם כאילו  'הרגשה' להם  נותן והקב"ה

זה נתבונן הבה  כי השמים , מן רק לה  מתנהלת השידוכים מערכת כל שבאמת 

משנות ויזע, עמל  ביגיעה , ובתם בנם  את ואם  האב  מגדלים שנה  לעשרים קרוב
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ãîìð ììëä ïî ãîìðä èøôëå ,äéäéå
ïéðòìïî æøëåäù âååéæä éë íéëåãéùä

ïîæá ìòåôì àöéå àåáéå äìòé íéîùä
íàå ,àøåáä øæâù ïôåàáå àøåáä øæâù

'ïéðî äâàã' ïëéë ,øáã ìù åììë .

àåäå äùåòå äùò àåä åãáì ä"á÷ä
íå÷îì íéëøã äáøäå ,úåáéñä ìë ááñî
äìò øùà éôë êåãéùä øîâì àéáäì
ìëåé àì äòéðîå ìåùëî íåùå ,åúòãá

øáãá áëòìçççç.

כידוע וכו' וכו ' תלמודו  לבית אותו  הוליכו  ומשגדל בלילות, שנתם  הדירו ילדותו

וינשאו דודים עת  כשיגיע דבר, ייראה איך  נא  חשוב  מהו ... בנים ' גידול  'צער  לכל

לחוות ההורים  ביד שיהא מבלי השמים , מן מאליו שיבוא  לזיווג  הבת או  הבן

יש כאילו 'שירגישו' להם ונותן והאם  האב  על  הבורא  חס כן על בענין... דעתם 

תשלוו בזה המכיר דמיון... אלא  זה אין באמת  אבל  הזיווג, בהחלטות  'חלק' גם  להם

שכרו . זה  והיה השידוכים, תקופת בכל נפשו

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

אלא האב אין מצדכי עוד עומד  ולא  ובעצמו. בכבודו הקב "ה עושה הכל ואת ,

בצדשפעמים הקב "ה  אשר מעמידהו  ככל אלא ובחששותיו, ב 'חכמתו' יפריע שלא

יהיה וכן יקום כן ה' ¯Ù‚)יגזור 'ÂÓÚ ˜È„ˆ „ÂÒÈ).

יום 'ארבעים דלכן ביארו הולדובזה יצירת בתקודם  ואומרת, יוצאת  קול בת  ,

לפלוני' ·.)פלוני ‰ËÂÒ) מאומה לעשות  התחילו לא  עדיין שההורים שבשעה והיינו ,

שותפים  'שלושה כי לפלוני'. פלוני 'בת בשמים קול בת  ע "י הוכרזה כבר הולד לטובת 

ואמו' אביו הקב "ה Ï:)באדם, ÔÈ˘Â„È˜)'שותפים' אנו אף ההורים יאמרו שלא  וכדי ,

הקב"ה  קובע  ע"כ, לנו, 'מתאים' אינו פלוני שידוך פלוני, בשידוך  רצוננו זה, בעסק

כרצונו... יעשה וכביכול שותפים, ואמו אביו ייעשו בטרם הזיווג את

בשפתח. שפירושו 'ווארט', בשם השידוכין להתקשרות  קוראים שלכך שאמרו יש

נהיה 'שהכל לרמז –דיבור, ורקבדברוה'אידיש' אך נעשה שנגמר שידוך  כל ,'

הכל במאמרו מתנהל ממילא כי שידוכין, בענייני ל'דאוג' שלא  יבין והמשכיל יתברך.

הדבר  שיבוא  הסיבות ' 'מסבב יסבב  והנכון, הראוי הרגע וכשיבוא ה', מאמר פי על

סיומו. אל

להגה"ק חבר אשת הצדקנית לאחותו פעם סיפר זי"ע איש' ה'חזון הגה"ק 

בחור אודות  לברר שבא יהודי אצלי היה היום זצוק "ל, ˘ÌÈÎÂ„È)מסטייפעלע ÔÈÈ�ÚÏ),

בעסער' זיין 'ס'קען עניתיו שמים', 'יראת  על כששאלני „¯ÂÈÎוהנה ˙Â�˘Ï ‰Ó· ÂÏ ˘È)

(ÈÂÂ˘ÎÚ‰ Â·ˆÓÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÚ˙‰ÏÂ,'שבקרבו התורה ואהבת  'התמדתו על כששאלני כן כמו ,

לרמז  בזה ורציתי וספיקותיו, שאלותיו כל על עניתי כך  בעסער'. זיין 'ס'קען עניתיו
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הא נענה דבר כל על לך. ראוי הבחור אין - חסרון לו כל בו שאין אני מבין ואמר, יש

מקום  לו שיש אלא  אומר אינו שהרבי ומכיוון הזה, בעולם 'מושלמים' אין שהרי

שעדיין  לו שיש היחיד וה'חסרון' טוב... דרך על עומד שהוא משמע  דרכיו להיטיב

השידוך נגמר היום באותו ועוד לי, המתאים ה'חתן' זה הרי להתעלות , מקום לו יש

הרי  עולמו, את מנהיג שהקב"ה האיך וראה, נא  הבט החזו"א , אמר ובכן, טוב . בכי

דברים לו אמרתי אני ואף הוא, דעת' 'בר זה הרבה (ËÚÓÎ)יהודי לבחור 'יש מפורשים

כל  שאין מדברי שהבין הזה, כדבר נהיה והאיך  מעשיו', את  ולהיטיב  לשנות  מה

אלא, בבחור, העקובחסרון כל  נהפך  לפלוני, פלוני בת את  לזווג והזמן העת  בהגיע 

לסכל  יהפוך ה 'חכם' לזה, יצטרכו  אם השמים ואף  הארץ ו'תקפוץ' למישור ,

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

לשמוע ובא ישראל בני כמנהג האיש נהג לבתו, 'בחור' לו שהציעו באיש מעשה

שמירת הלכות  שעפ"י וידע הבחור את שהכיר המשגיח המשגיח, של דעתו חוות  את 

ענה לאמיתה, אמת  לענות  לו מותר ÂÓÈÓ˙הלשון Á¯ÊÓ‰ ˙Â„Ú È�· ‚‰�ÓÎ '˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï'·)

(ÌÏÂÚ הבת בסדר'לאבי לא לגשת'הכל דעתו על יעלה ולא ברורות  שיבין כלומר ...

האיש  של בתו עם הבחור של ל'אירוסין' המשגיח הוזמן ממחרת, ויהי זה. לשידוך

גמרתם  כיצד הכלה, אבי את שאל האירוסין לשמחת בבואו אתמול, אצלו שבירר

משבאתי  האב, לו ענה מפורשים... דברים אתמול ממני ששמעת  אחרי השידוך  את 

בענין אין שמצידה הבת , אמרה דבריך , את  ובתי ביתי בני בפני והצגתי הקול הביתה

חסרון... כל בזה אין כך כל ערב  אינו החתן של קולו אם ואף השידוך, את  לעכב  כדי

השמים  שמן עד למנעו, טצדקי כל יועילו לא  השמים, מן מיועד הזיווג אם כי לך, הא

לו אומר שהמשגיח לחשוב  האב את בסדרהטעו לא ...הקול 

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

פערד' כ'בלינדע  ההורים ÌÈ¯ÂÂÚ)את ÌÈÒÂÒ) יתנו ובכך  במדובר חסרון כל יראו שלא

לפועל. השידוך ויצא  הסכמתם את

בפניו 'מחותן' איזה קבל ÌÁ�Ó')פעם È�Ù'‰) והכל לבנו 'חתן' לקח לאחרונה זה כי

לו  נתברר השידוך  משנגמר ועתה אייגער', עקיבא  'רבי ממש הנו החתן כי לו 'מכרו'

תלמיד  לא  הזה, בדור ולא  הקודם, שבדור רעק"א לא  – מקצתיה ולא מיניה שלא

גמור... הארץ  עם כמעט אם כי חכם, תלמיד בן ולא ‰Â‡חכם ÈÎ ÂÏ Â¯Ó‡˘ ‰Ó ˙Á˙)

('ÌÈÈÂ‚· Ú„Â�' ‡Â‰˘ ¯¯·˙� '‰„Â‰È· Ú„Â�'.

לפלוני' פלוני 'בת עם השידוך  לגמור והזמן העת בבוא הנה ואמר, הרה"ק נענה

המדובר, מהורי ה'שכל' את הקב"ה נוטל הוולד. יצירת  קודם יום ארבעים שהוכרז

בקל  לפתותך  הצליחו לכן ורק גמר, לידי מלבוא הדבר את יפריעו ולא  יזיקו שלא

השידוך משנגמר כעת אמנם ובעצמו... בכבודו רעק"א הנו דנן' לך ש'חתן החזירו
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הם  אף והנדוניא  הזמן – שמים בידי הכל 
מלעילא  נקבעים

àìïéëåãéùä é÷ñò ìëù ãáìá åæ
,êøáúé åðåöøë íéîåøîî íéòá÷ð
äùòîì êåãéùä àåáé åá ïîæä íâ àìà
ãéá ÷ø éåìú àåä óà áåè éëá øîâéå
åøäîì ùåðà ãéá úìåëé ïéàå ,ä"á÷ä

åøçàì åà àãç àòâøá åìéôàèèèèêëå .
ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä øîåà äéä

(è"ëø 'îò ïúùøôá äãåäé éèå÷éì)÷"äâä íùá
áåúëä ìò ò"éæ ÷ñéøáî íééç éáø

ïúùøôá(ë- æé ãë)'õøéåãáòä
...äúàø÷ìõøúå ...øäîúåéë ,'ãåò

øîâ'ì àéîù ïî ãòåéù ïîæä áø÷úäá
'êåãéùäìéàåä ,íåéä åúåàá øîâäì çøëåäå)

éðôì àð äø÷ä' ììôúäåíåéääéä øáë éøäå ,'

([àé ÷åñô] 'áøò úòì'úåøéäîá ìëä ìäðúî
,ãáòä úöéø ,'êøãä úöéô÷'ë ïåæôçáå
øîâéù éãëá - 'åãëå ä÷áø úåøéäî
áåëéò àìì åðîæáå åúòá áåè éëá øáãä

ãçà òâøéééé÷øôì íãà òéâäá ,ïë ìò .
åúáå åðá úà êãùì åéìòå 'ùã÷î ùéàä'
àìå ìáìáúé àì ,í÷øô ìà åàá øáëù
äî òãåé éðéà ,'àá éðà äðà éðà' øîàé
÷éæçäì àìà åì ïéà ,úåðôì àìå úåùòì

äéçé åúðåîàáå íéîùáù åéáàáàéàéàéàééë ,

לבך  דווה זה על וכי השמים, מן חינם במתנת  השכל  לךאת עדיפא היה האם ,

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

רקט . אלא כן עושה שאינו ידע צאצאיו שידוכי עבור 'השתדלות' עושה כאשר ואף

וכן  שידוך. איזה לרחק  או לקרב  שבידו יחשוב  לא  אך השתדלות, חובת  מצד

וענה  הזיווג, עבור השתדלות גדר כמה פעם נשאל זי"ע מסאטמאר שהרה"ק  ידוע

שידוך...הרה"ק, אודות 'שדכן' עם  ידבר בשבוע אחת שפעם

אומרי. היה זי"ע  ישראל' ה'בית געדויערטהרה"ק  מינוט , ריכטיגע  די ס 'קומט 'ווען

מינוט' א פון ווייניגער Ú‚¯Ó)עס  ˙ÂÁÙ· ¯·„‰ ¯Ó‚� ÏÁÂÈÓ‰ Ú‚¯‰ ÚÈ‚‰·).

רבו יא. אל הבחור נכנס השידוכים, בפרשת שנתקשה מאד מבוגר בבחור מעשה

אבל  באהבה, שמים גזירת  אנוכי מקבל מתי... עד מתי... עד קדוש, רבי ושאל,

הרבי  לו אמר האירוסין... בברית  לבוא אזכה מתי – הקץ את יגלה שהרבי בתנאי

בצאת מיד יצחק , של זיווגו במציאת  שאירעו הניסים בארוכה נתבארו בפרשתן הנה

והנה  לדבר כילה 'טרם - לשם בהגיעו הארץ', לו 'קפצה - ארם פדנה לדרכו אליעזר

יוצאת' ÂË)רבקה „Î) לאחר לה...', משתהה 'והאיש - הסימן לו התאמת מיד והנה ,

מלאך ובא במאכלו ששם המוות בסם אליעזר את  להמית  שרצה בתואל מת מכן

קערותיהם ‡‚„‰)והחליף ˘¯„Ó).לא כי אבינו , יעקב  כלולות תור בהגיע  היה כן לא

ומהמורות במכשולים נתקל  פנה אשר  בכל אלא  ניסים , לו  אירעו שלא  אךדי ,

בזז  נפש וכפדיון להרגו, שרצה אליפז של רוגזו עליו קפץ - שבע' מבאר יעקב 'ויצא 
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êåãéùä äìòé ïåëðä òâøä òéâäá
.àîéé÷ ìù øù÷á øù÷úéå

àìåêåãéùä éèøô ìë åìéôàå ãåò
ìëä ïúçì íé÷ñåô øùà àéðåãðäå
êëáå .ú÷ã÷åãî äçâùäá àìéòìî áö÷ð

ï"øä ùøéôáåä)'á÷òé ïéò' ìò 'óñåé õò'á à

(:çé ÷"åî'îâá àúéàã àä(íù)íåé ìëá
éðåìô úá úøîåàå úàöåé ìå÷ úá íåéå

ï"øä øàáîå .éðåìôì éðåìô äãù ,éðåìôì
ãá äãùä úåãåà åæ äæøëä úåëééù äî
,éðåìôì éðåìô úá ìò äæøëää íò ãáá
ïúéì âåäð äéä íéîé íúåàáù àìà
áùåé äðäå ,úáä éàåùéðá àéðåãðë äãù
ïéðî 'ïìðî óñë' âàåãå 'ïúåçî'ä åì
ïéàåùéðä úåàöåä éîåìùúì ç÷à
äî ,ì"æç åøîà äæì ,úåáåøîä àéðåãðäå

âàåã êìáéáéáéáéåà ïúçä êðá úãéì íøè ,

את לבנות זכה זה כל לאחר ורק שנים, שבע  לבן העבידו מכן לאחר לו, אשר כל את 

מזה. זה נשתנה' 'מה יתמה והרואה לישראל, עדות  י-ה שבטי עשר שנים ולהקים ביתו

הדבר ¯˘Â˙וביאור Â�Ï Ô˙È�˘ ‡Ï‡ ,Ì‰È˙ÂÎÈÏ‰·Â ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â·‡· ‰‚˘‰ ÏÏÎ Â�Ï ÔÈ‡˘ Û‡)

(ÌÈ¯·„ Ï˘ ÔËÂ˘ÙÎ Â�Ï Ú‚Â�‰ ˙‡ „ÂÓÏÏלא עבדו אליעזר את  אבינו אברהם בשלח כי ,

נא הקרה אברהם, אדוני אלוקי 'ה' - כפיו את  נשא מיד ולכן דרכו, תהא  היאך  ידע

אברהם' אדוני עם חסד ועשה היום È·)לפני „Î) ואמר המים' עין על 'ניצב ולאחמ"כ ,

מי  על לי אין ואילך  מכאן הנה, עד בהגיעי עשיתי השתדלותי את אני - להקב "ה

הראויה  הנערה את  ה' שיראהו סימן ועשה אברהם, אדוני אלוקי עליך  אלא  להישען

משא"כ  ה'. ביד 'תלוי' עצמו שהרגיש מאחר הללו, הניסים לכל זכה לכן אדוניו, לבן

הולך שהוא ידע  כי זיווגו, את  'לחפש' הלך  לא אביו מבית בצאתו הרי יעקב  גבי

לקטן' והקטנה לגדול הגדולה - אומרים הכל ש'היו כפי רחל, את  ˜Î‚.)לקחת ·"·),

עמו, לקח הרבה ממון וכך ואף שכך וסדר  'חשבון' עם  אצלו היה  שהכל נמצא

לפי  ולא  ה '', פי על  אלא מתנהל  העולם  'אין כביכול, לו  אמר  - להיות  צריך

הברואים בדרכו חשבונות ומהמורות  מכשולות  הרבה כך  כל לעבור הוצרך  כן על ,

(ÏÁ¯Ï ‰Ó„˜ ‰‡Ï˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ,‰�Ë˜Ï Ô‰Â ‰ÏÂ„‚Ï Ô‰ ‡˘È�˘ ‰È‰ ¯·„ ÛÂÒÂ) דיבורים לשמע .

כל  אין שאדרבה הבין כי באפו, נפשו עוד כל וברח רגליו נשא הבחור מיהר הללו

הזה... האות  יהיה מתי לדעת  עבורו טובה

בארץיב. הקדושות  הישיבות באחת שלמדו חמד בחורי ידידים בשני שהיה מעשה

לא ועדיין בגרו אלו בחורים אהרן. משה השני ושם יעקב, האחד שם הקודש,

'הנהלת אומנות  את  לקנות בצוותא לצאת החליטו הימים באחד ביתם. את בנו

בבוא(·‡ÚÙÈ˜˜Â¯)חשבונות' לביתם טרף להביא  בידיהם אומנות להם שיהיה בכדי -

בוריו. על המקצוע  כל את ולמדו זה בלימודם חיל השניים עשו אכן היום.
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כמנהל  לעבוד מיד נתקבל יעקב  והנה בישראל. נאמנים בתים שניהם בנו זמן אחר

גדול במפעל ÈÚÈ·¯Ï)חשבונות ÂÎ¯ˆÂ‰Â ˙Â�Â·˘Á ÈÏ‰�Ó ‰˘ÂÏ˘ ÂÏ ÂÈ‰ ¯·Î˘)מצא תיכף ,

מצא לא אהרן משה רעהו לאידך , דשם. העובדים ושאר המנהל בעיני חינו יעקב

יעקב מיודעו ניסה הזמן אותו כל בדוחק. ביתו פרנסת  והייתה בו, לעבוד מקום

ראה  הימים מן ביום לביתו. הרווחה תבוא למען עבודה מקום איזה עבורו למצוא

הגדול  למנהל פנה מיד – חמישי חשבונות  מנהל מחפשים עבודתו במקום כי יעקב

בניהול  גדול מומחה שהוא עליו והמליץ אהרן משה ידידו את  לקחת שיאות 

את והכניס לדבריו, שמע ליעקב , הערכה רחש שהמנהל מכיוון ואכן החשבונות.

להפליא . הוטב אהרן משה  של בביתו הפרנסה ומצב במפעל, לעבוד אהרן משה

עליו  והיה אחרת, לעיר מגוריו מקום לעקור הראשי המנהל הוצרך  תקופה כעבור

כי  והלאה, מהיום מקומו למלא  יזכה מי - החשבונות  מנהלי שאר מבין לבחור

דידן  יעקב והנה, העובדים. משאר וכמה כמה פי הייתה ראשי' 'מנהל של  משכורתו

יזכה  והוא הראוי, שהוא  בעצמו בטוח היה הראשי המנהל על אהוב היה שכאמור

שלו  בטלפון הביט דקות כמה ומידי הנאה, שכרו מתן עם החשוב  התפקיד את  לקבל

מלבוא . בושש זה טלפון אך הענין, את 'לגמור' בכדי אליו התקשר כבר המנהל האם

ורעי, אחי לו, ואמר אהרן, משה - הימים משכבר ידידו לו קרא  היום ִֵלמחרת

רגע באותו הראשי... המנהל מקום למלא  – החדש תפקידי לכבוד לחיים נשתה הבה

הכותל  ממחיצת לבד – אהרן משה לחברו בייחס יעקב של לבו בתוככי מחיצה נוצרה

הראשי המנהל מקום בין מלא(‰Á„˘)שהפרידה מהלך  יעקב והיה העובדים. לשאר

תפקיד  לקחת  הסכים והיאך  הנה, אהרן משה את  הכנסתי אני הרי כרימון טענות

הלז  שיעקב מאחר אמנם לפניו. לי יש קדימה דין כי למנהל אמר ולא  לעצמו כזה

שב היה תמיד אך שמים, בידי שהכל - באמונה מתחזק היה כן על הוא , שמים ירא

לבו, אל שממשכורתולהתעצב פעם  מידי לאזניו משמיע היה אהרן כשמשה ובפרט

ושוב היום , בבוא צאצאיו נישואי לקראת  חודש  בכל ניכר  סכום חוסך  הוא הגדולה 

תמימה באמונה יעקב  המתרחש.התחזק מכל לבו ורעש געש עדיין אך  ,

טוב שידוך להציע ברצוני לו, ואמר יעקב  אל מפורסם 'שדכן' פנה שנים, עשר כעבור

המעלות, כלילת  בת יש ולו אהרן משה עם דיברתי עתה זה המעלות , כליל בנך עבור

לטובה... נסגר השידוך  ואכן ברק, בבני שלימה דירה כבנך לבחור להעניק  מוכן והוא

אהרן  במשה מקנא שהנני שנים כעשר לי זה הנה ואמר, יעקב נענה אז או

ואילו  באמונה, מתחזק והייתי שלימה, דירה לבתו להעניק  שיוכל נאה סכום המרוויח

שכרו  כל הרי באמונה. 'מתחזק' הינך  ומה בחברך , לקנא  לך יש מה – אומר קב "ה
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øæâðù äòù äúåàá ,äìëä êúá
íãå÷ íåé íéòáøà - íâååéæ ìò íéîåøîá
ìò íâ åæéøëä øáë - ãìåä ìù åúøéöé

.åìá÷éù àéðåãðä

התפילה ע"י הזיווג קירוב – רחמי למבעי

úàæäìéôúá åáøä ,åéçå åùò
,íéîùáù åðéáà éðôì íéðåðçúáå

í"áùøä áúëù åîëåä"ã .çé÷ íéçñô)

(úòéø÷ëì"æç åîéãù íòèä øàáì
óåñ íé úòéø÷ìâéâéâéâé' Yäéðéî à÷ôðå

éîçø éòáîì'÷ä ì"æç åàáù øîåìë ,'
éãé ìò àåäå 'âååéæä úàéöî øãñ' åðãîìì
åîöòáå åãåáëá 'ïëãùä'î íéîçø úù÷á

.ùéàì äùà åðîî éë ä"á÷ä àåä àåìä
íéáåëéòä ìë ÷ìñì äìéôúä àéä äìåãâå

íéâåøè÷äåãéãéãéãéêåãéùä úàéöîì àéáäìå ,
÷"äøä øîàù åîëå .åðîæ íãå÷ åìéôà

,ò"éæ 'íçðî éðô'äøáãîá úùøô íçðî éðô)

(â äãåòñ ä"ðùúàøîâá øàåáî äðäù
(:çé ÷"åî)ìù åìåçá äùà ñøàì øúåî'

íéøáãä àìäå ,'øçà åðîã÷é àîù ,ãòåî
øçà íãà ãéá ùé íà äîå ,øîåçå ì÷
ù"ë ,íéîçøá åìù úà ìåèéìå íéã÷äì

íãàä ãéá ùéùíéîçøá øäîìàåöîì
åâååéæ úà äøäîåìùåøåáò åæéøëäù

ãìåä úøéöé íãå÷åèåèåèåè.

לך ומה לצרכיך, בו ישתמש העת שבבוא  בכדי רק לו ניתן מקנא , הינך שבו הרב

במקומך ... מתייגע שהוא על תלון כי

רבי,יג. לו, ואמר זי"ע , איש' ה'חזון אל פעם נכנס זצ"ל ראדזינער נתנאל רבי הרה"ח

והיא  לי, יש אחת  סוףקושיא ים  כקריעת  אדם קשה  של זיווגו 'קשה' על ברמזו ,

סוף ים ·.)כקריעת  ‰ËÂÒ)א קרע  שהקב "ה היה דבר סוף הרי החזו"א , לו אמר ת,

קושיתך ... שתתיישב דבר סוף כי דעתך, תנוח אתה, אף הים,

במדרשיד. ·)איתא  ÁÒ לו (·¯"¯ לישא  אביו במצוות חרנה יעקב שהלך 'בשעה ,

'שיר  יעקב אמר אז לו, אשר כל את  ולקח הרשע  עשו בן אליפז ובא  אשה,

אל עיני אשא למדוההורים למעלות מכאן עזרי'. יבוא למצואמאין בדוקה סגולה 

בנקל  אשאהזיווג  למעלות  'שיר פרק  העמידה בתפילת  רגליו עקירת  קודם לומר ,

ההרים' אל Â�‡ÙÓ)עיני Ú"Ó¯Ï '˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú' ¯ÙÒ· Â¯Â˜ÓÂ ,‡ˆÈÂ ˙˘¯Ù· '¯Î˘˘È È�·'· ‡·Â‰).

שבכוחות מכיר שכשאדם בספרים המבואר עפ"י זה פרק  שסגולת י"ל, ואולי

וארץ ' שמים עושה ה' מעם 'עזרי ורק  עזרו, יבוא  מאין - הוא ישע' 'חסר אזעצמו

לבוא ישועתו  לעוד קרובה  אלא לזיווג רק לא  מסוגל זה שמזמור ג"כ מצאנו ולכן .

גדולות . ישועות כמה

ופתח טו. דרעוין, רעוא  בעידן שלישית בסעודה זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  ישב  פעם

בית אל היום חצות אחר השבת  ביום שנכנס מקדם, בימים יהודי על וסיפר
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äëå'íòåð éøîà'ä øàéáä"ã úéùàøá)

(ïë ìòàø÷ã àðùéìá(ãë á)ìò'
÷áãå åîà úàå åéáà úà ùéà áåæòé ïë
Y íìåò ìù åëøãî äðäù ,'åúùàá
íéðéðòá 'úåèìçä' èéìçäì íúùâá
éøä íéëåãéùä úùøôá øúåéáå íéáåùç
íäì ùé íâ 'ïåîéøë úå÷ôñ íéàìî' íä
,íéîùì ãòå õøàäî úåðåéîãå 'úåðåöø'
úàæëå úàæë ,äà ,'ïëãù'ì íéøîåàä ùé
àìà åððåöø ïéà ...åðì òéöî êðä
'äãáëðå úøàåôî' äçôùî íò êãúùäì
ïéñçåé ìòáå øéáâá åððåöøá åà ...åðåîë
- úå÷ôñ íéàìîä ùé ,êãéàì ,äîåãëå

äòöäì 'íéëñäì' íäì éàãë íàä
éøáãá æîåøî äæå ,åàì íà úéðåìô

áåúëäåéáàúåðåöøä åìà Yàìå' åîë]

'ïåçéñ äáà(ì á íéøáã)[äöø àì åùåøéôù,
åîà úàåúå÷ôñ øîåìë ,'íà' ïåùìî Y¦

åøîà íäéðùìå ,úåùòì äî úãëáæòé
åîà úàå åéáà úà ùéààìà ,÷áãå

åúùàá' ú"ø Yù 'àéúôúçúôå'éô
(æé àð íéìéäú)ì"ø ,ò÷ùú ìàå àð áåæò

÷áãä ...úå÷ôñäå úåðåöøä íéá òáèúå
æåò øúéáå úàù øúéá äìéôúä ãåîòá,
ïåëðä âååéæä òéâäá ê÷åôéñ ìò àåáúå

.øîâ éãéì íéîùä ïî

שעה  באותה הנפש. ובהשתפכות שליש בדמעות תהלים באמירת והחל המדרש,

שהלה  איך  עיניו, שראו מהמחזה לבו שנתלהב  מהמתפללים אחד בביהמ"ד שהה

ובדמעות . הנפש בהשתפכות  תהלים לומר הוא גם והחל כמים, דמעות  שופך

והדמע הבכי רוב לפי כי עושה. זו מה לבכיה ושאלו, השני אליו ניגש במוצש"ק

בידי  יהיה אולי לבך , מצפוני לי  שתגלה אבקשך נמצא, הינך  ויגון בצרה כי נראה

בוש  עד וממתנת היושבת  בביתי לי בת  - ואמר לבו סגור את היהודי פתח לעזרך ,

נדוניתה, על להתחייב  בידי ואין בכיסי, מצויה הפרוטה שאין מאחר ורק אך – לזיווגה

אותה  רואה ואינני הכלכלה, ועל המחיה על טרוד הנני השבוע  ימות  במשך והנה

הצרה  על בקרבי לבי נופל בבתי אני ופוגש קודש, השבת  יום בהגיע אך עיני, לנגד

לב לשפוך  - ביהמ"ד בשערי לבוא  אנכי נוהג השבת סעודת אחר מיד לכן הגדולה.

לי  יש אני אף ואמר, השני נענה בקרוב . ישועה לנו שיחיש האלוקים, אל כמים

השידוכין, לברית להביאו מצליח איני אני ואף שמים. וירא חמודות  עלם בן בביתי

יצא השידוך  ואכן בינינו. שנשתדך  מייעץ  הייתי כן על מכיסי, כלתה והפרוטה היות

ידועים  ושניים עולם, גדולי אחים ארבעה נולדו הזיווג ומאותו הפועל אל הכוח מן

הספיקות' קונטרס 'בעל והגה"ק  זצוק "ל החושן' ה'קצות  בעל הגה"ק  המה הלא מהם

חיים, החפץ מכאן ולימד פועלתזצוק"ל. ה ', על  רק סומך  כשאינו היהודי תפילת כי

זה משידוך שיצאו  הללו  עולם כגדולי – ונצורות .גדולות
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úîàáåì ãòåéîä êåãéùä íâù ,åøîà
é"ò ÷ø øîâ éãéì àåáé àì

ïúùøôá æîåøîë ,äìéôúä(åñ ãë)øôñéå'
é"ùøéôå ,'íéøáãä ìë úà ÷çöéì ãáòä
åì äöô÷ù ,åì åùòðù íéñéð åì äìâ'
.'åúìéôúá ä÷áø åì äðîãæðùå õøàä

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéáåú"äò)

(êøã ìòå ä"ãá äö 'îòòåãî á"ö äøåàëìã
úéáì åúøéæçá õøàä åì äöô÷ àì
àøåáä äöø àìù øçàî ,àìà ,íäøáà
ìò ììôúéù ãò ÷çöéì ä÷áø úà úåìâì

,åâååéæäöô÷ àìå êøãá åøçàúð ïë ìò
ììôúéù éãë - õøàä åìäéä êà ,äðäå ,

øîâá ãéî ,'äãùá çåùì ÷çöé àöéå'
åúìéôú øçà åéðéò àùð øùàë - åúìéôú
ììëð äæ ìë ,'íéàá íéìîâ äðäå àøéå'

- 'ãáòä åì øôéñ'ù øåôéñáåì äöô÷
õøàääëéøö äúééäù å"÷ ,ë"à ,äù÷å ,

åì òéãåä äæá àìà ,åúøéæçá åì õåô÷ì
ä÷áø äðîãæðù' øæòéìà(÷ø)åúìéôúá'

.äìéôúä ìò àøåáä åì ïéúîä ïë ìò Y

נס  הוא ושידוך שידוך  כל  – ניסי ה '
עצמו  בפני

÷"äâäò"éæ áåìâé'æà÷î,á"ç éáö õøà)

(ä ùåøã ,íéùåøãéøáã úà àéáî
,ïúùøôá ò"éæ 'íéøä éùåãéç'ä ÷"äøä
ãáò øæòéìàì íéñð ä"á÷ä äùò ïëìù
åðéáà ÷çöé éëåãéùì åëøãá íäøáà

õøàä åì äöô÷ù(àé ,èð ø"á).á"åéëå
êåãéùå êåãéù ìëù íìåò úåøåãì æîøì

êøãá àåä úåøù÷úäå øîâ éãéì àáù
íéîù éãéî àìôå ñð.

øàáîåòåãî ò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äâä
øîâéé àì åîöò éðôá âååéæ ìë
éðáá äðáðä 'ïîàð úéá' ìë éë ,ñðá àìà
éôë ,ãàî íøå áâùð øáã àåä ìàøùé

ãåîìúä éøáãî ãåîìì ìëåðù(:áñ úåîáé)

äçîù àìá éåøù äùà àìá éåøùä'
øçàîå .'...äáåè àìá äëøá àìá
ïëì ,äåáâ ìòî äåáâ íéòéâî íéøáãäù
ìáçì íéðåöéçäå äàîåèä úåçåë íéñðî
íéàåùéðä úà ìèáìå íéëåãéùä øù÷á
âéùäì åìëåé àìù úåðåù úåòéðîá
øåàì àöåéù êåãéù ìëá ïë ìò .äøèîä
íéîùä ïî ãçåéî ñð íéëéøö ,íìåòä
åúéçùé àìå åòøé àì äàîåèä úåçåëù

.íåìùá åîå÷î ìò àåáé ìëäùå

,óéñåîåéë ,'íéàðú' øèù íéùåò ïëìù
'éàðú' ìò ïéàåùéðäù òâøá
ìáçì êë ìë íéøáâúî íéðåöéçä ïéà
íäì äàøð éë ,êåãéùä úà ÷éæäìå
éåìú àåä àìà øåîâ øáãä ïéà ïééãòù
úîàä êà .íéàðúä íåé÷á ãîåòå
øáãë åäéøä íéùåò åðàù äæ 'éàðú'ù
éçéìùë íéáùçð åðà éë .øåøáå øåîâ
ìò äåöî éøäå ,åéúååöî íéé÷ì ä"á÷ä
øáã áåùç ïë ìò .åðá úà àéùäì áàä
ìöàå .øáãä àöé 'ä éôîå åìéàë íéàðúä
äùòðù äîì óà ó÷åú ùé ä"á íå÷îä

àúéàãë ,éàðú ìò(.æ úåëøá)øáã ìëù
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áåù ,éàðú ìò åìéôà äøåáâä éôî àöéù
ìëäå íéé÷úî øáãä ë"ò .øæåç åðéà

.íéé÷å øéøù

פינו– שחוק ימלא  אז כחולמים היינו 
אלא  היה  לא  הרע שכל יתגלה לעתיד

ולטובה חלום

ïúùøôá(à ,âë)'åéäéåäàî äøù ééç
òáùå äðù íéøùòå äðù
ïéååù ïìåë' é"ùøáå ,'äøù ééç éðù íéðù

ò"éæ à"ãéçä áúë .'äáåèìùéø ,ãåã éðô)

(ïúùøôøùåéîá úàø÷ð 'åéäéå' úáéúù
ìë úà äìáé÷ù ,æîøìå ,òøôîì íâå
óà äçîùáå äáäàá äééç úåòøåàî

åìäðúä äééçùëòøôîìêôéäì Y

àåäù 'äá äðéîàä ãéîúå ,äðåöøî
íå÷î ìëá ïîæå úò ìëá äîò àöîð

ìîåâä' àåäå øúà ìëáåíéáåè íéãñç
,'ìàøùé åîòìäáåèì ïéååù ïìåëåæèæèæèæè

äàøð äùòî úòùáù óàù äúòéãéá
åìåëù äìâúé óåñáì å"ç äøöë øáãä

.äëøáìå äáåèì

äðäåáéúë(à åë÷ íéìäú)úåìòîä øéù
åðééä ïåéö úáéù úà 'ä áåùá

íéîìåçëåîë åáø íéøáñäå íéøåàéá
øàáì íéùåã÷ä åðéúåáø éøôñá åáø
úà àéáðå ,'íéîìåçë åðééä' ìù åúåäî

ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä éøáã'øô)

ב 'מכתב'טז. כותב זצוק"ל לוריא  יוסף אהרן רבי Ó"‚)הגה"ח ÌÈ·˙ÎÓ ,ÌÈ�Ù ˙„Â·Ú),

רש"י  דברי על חוזר זי"ע  העבודה' ה'יסוד הרה"ק  היה שרה חיי פרשת שבשבת

שטענדיגאלו איר 'ס 'איז - זה במאמר העולם את  והרעיש לטובה', שווין 'כולן

געווען' Ï·‰)גוט  ÏÚ ·ÂË ‰Ï ‰È‰ „ÈÓ˙).

זי"ע הבעש"ט ממרן ¯Î)איתא  ·ÂË Ì˘ ¯˙Î) שוי' וז"ל. תמיד,, לנגדי ה' שויתי תי

שמשבחים בענין בין אצלו , שווה הכל  יהיה לו שיארע  דבר  בכל  השתוות לשון

שאוכל  בין - האכילות  בכל וכן דברים  שאר בכל  וכן אותו, מבזים  או  אדם  בני אותו 

יאמר עמו  יארע  אשר בכל  וכן בעיניו ... שווה הכל דברים , שאר  שאוכל  בין מעדנים

וזה חלוק אין עצמו  מצד אבל  הגון... בעיניו  ואם  יתב "ש  מאתו  נשלח  זה  הלא

מאד  גדולה ˙¯�"‡)מדריגה ÈÁÈÂ Ú"ÂÚÂ ,·-‡"Ò¯˙ ‰¯˘ ÈÈÁ Ú"ÈÊ '˙Ó‡ ˙Ù˘' 'ÈÈÚ).

של  מאמרו כעין והקושי, ההסתר בעת  ניכרת אדם של אמונתו עיקר ואדרבה,

זי"ע  סופר' ה'חתם „È˜Ò�È˘Â‡הרה"ק ı"È¯‰Ó‰ Ï˘ Â·˙ÎÓ· ‡Â‰ ÔÎÂ ,ËÎ˜ 'ÂÓÚ ˘ÏÂ˘Ó‰ ËÂÁ)

(Ê"ˆ¯˙ הקבלה·˘�˙ תורת  באמיתות  ספק  שהטילו אלו על כופרשאמר שבנגלה מי

בנגלה כופר הוא  בנסתר הרי דבריו,בנסתר וביאור שבנגלה– כופר(·ÈÒ¯‰Ù‡)מי

‰)ב ˙¯Â˙)וודאינסתר הרי ב(·ˆÚ�È‡)שבנסתר , כופר ‰)הינו ˙¯Â˙)לדידן נגלה אף ,

מי מאמיןשבנגלהייאמר הריבנסתראינו פנים, בהסתר עמו ה' כשהנהגת בנסתר–

(Â··Ï ¯˙Ò· ¯ÓÂÏÎ) בהנהגת אף בשלימות  אמונתו אליו.נגלהאין פניו ה' כשמאיר –
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(úåìòîä øéù ä"ã ùâéå'íéîìåçë åðééä' .ì"æå
åðééä -úåîåìçä ìòá óñåéëåøáòù

úåøö äáøä êë ìë åéìòúéááå ,åúøéëîá)

(íéøåñàä úéáá ë"îçàìå ,ìåãâä ïåéñðá ,øôéèåô,
áåúëä øîàîë(ç áî íéìéäú)ìë'

ìù åôåñáå ,'åøáò éìò êéìâå êéøáùî
,åøåáò äáåèì äéä ìëäù øøáúð øáã
äîéøöî ãøéì á÷òé äéä éåàø éë

ìæøá ìù úåàìùìùáìù åúãéøé úåëæáå)

óñåéãåáëá äîéøöî ãøé êìîì äðùîì åéåðéîå

(íéëìî'ïåéö úáéù úà 'ä áåùá' ïë åîë .
-ìëù åòãéå åøéëé äìåàâä äéäúùë

äáåèì äéä ìëä úåìâäå íéøåñéäæà'å ,
- 'äðø åððåùìå åðéô ÷åçù àìîééî åîë

åîåìçá äàåø äéäù íåìçî øøåòúðù
ìë åúðùî í÷ùë áàëå øòö äáøä
ïôåàä åúåàá ,åéðéòá ÷åçùì øòöä
ìë ìò äãéúòä äìåàâä äéäúùë åèéáé

åøáòù úåøöä.ì"ëò ,

ìëìåìë Y øîàéé ìàøùé éðáî ùéà
úåìâä éîéá ,äéìéãá ãçå ãç

åðéìò íéøáåòù íéîòô äáøä åðì äîãð
å ,íéáåè íðéàù íéøáã(úîàá)åðà

íéîåöòå íéáø íéøåñééå íéáåàëî íéìáåñ
åà óåâä úåàéøáá äæ ,àåùðî íéù÷
øòöá íéðòúîä ùé ,äñðøôá äæ ,ùôðä
úåøö øàùá á"åéëå íéðá ìåãéâ
.íãà ìù åùàø ìò úåàáå úåùâøúîä
åðåàøäù äîá ÷æçúäì àìà åðì ïéà
ìù åðééðá úìéçúá úåøåãä úéùàøî
óåñáìù ÷éãöä óñåé ìöà 'ìàøùé ììë'
åðà óà ,äáåèì äéä ìëäù ïéáäå äàø

óåñáìäðéø åððåùìå åðéô ÷åçù àìîé
íéöåçì åðééäù ìò åðîöò ìò ÷çùðù
äáåèì åðì äéäù äî ìò íéøîøîúîå
íéøáãä ïä ïäå .äòøì åðì äîãðå
åúðùá úåîåìç íìåçì åúåîãì íéøåîàä

,úåìéìáåîåìçá äàåø äéäù éî åîë
ìë ,åúðùî í÷ùë ,áàëå øòö äáøä
åðì äàøéé êë .åéðéòá ÷åçùì øòöä
ìë ìò äãéúòä äìåàâä äéäúùë

åøáòù úåøöäæéæéæéæé.

שהכל יז. יתגלה לעתיד אם אף כי – בעולם וקושי יסורים אין כי לומר באנו לא אכן,

האדם  מרגיש אכן מעשה בשעת  כי החי את מכחיש החי אין אך  ולברכה, לטובה

אם  כי לומר אלא באנו ולא  לעיל, האמורות מהצרות  אחד בכל החי בבשר כמחט

כשנפקח  חלום חולם כאותו עצמו על וישחק יום יבוא  שעוד הצרה בעת מיד ידע

עליו, שעובר מה כל את  ובשמחה באהבה לקבל העת  בזו כבר מעליו יקל משנתו...

או  כבדים משאות  בנשיאת  ביתו לפרנסת קשה העמל הפועל של הרגשתו וכעין

את בדמיונו רואה כשהוא  בשמחה זאת  כל עושה שהוא  – מייגעת  בהליכה

את בנפשו בדמותו לבו ויגל המעבידו, מבעליו שכרו קבלת  בעת שיספור ה'מצלצלין'

זו. עבודתו בזכות לביתו  שתבוא  ה'רווחה'
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לחסדי נצרכים הכל  – אדוני עם חסד
ולתפילה המקום 

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

(á ñ ø"øá),øîà ÷çöé 'ø íùá éâç éáø'
,ãñçì ïéëéøö ìëäíäøáà åìéôà

êøöð åìéáùá íìåòá ìâìâúî ãñçäù
ãñçìéðåãà íò ãñç äùòå øîàðù ,

êàéä øåàéá êéøö äøåàëìå .'íäøáà
øæòéìà Y åáø ìò ïîàð ãáò ïë øîàé
åáøù øáñ àì àåä éëå .íäøáà ìò

ù÷éá òåãîå ,ïéãá éàãë...ãñç äùòå
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàáîå

(æ ïðçúàå ÷éãö éúôù)åðéáà íäøáà éë
'áåè éáø' äéä ä"òáìá áèéä ñéðëäå ,

åàøåá ìöà íåìë íãàì ïéàù åéãéîìú
ì"ëò ,'ãñç'á ÷ø ù"áúéçéçéçéçé.

שצרות זי"ע מקאמינקא  שלום רבי הרה"ק אצל נפשו מר את  תינה אחד אברך

הטוב הבורא מאת לטובה הכל הרה"ק ענהו עליו. מרים וחייו אחריו רודפים ומצוקות 

חלקי, ומר רע  כי הדברים למציאות  להתכחש אפשר וכי האברך, אמר לכל, ומיטיב

וישתו  החריפים', 'משקאות  ושאר היי"ש משקה את ישבחו ה'מבינים' הרה"ק  לו אמר

פניו  ויחמיץ  מיד יזדעק  מהמשקה שיטעם השורה מן אדם לעומתן, לרוב. ממנו

ה'מבין', תשובת ומהי רבה, כי מרירותן המשקהלנוכח של  טבעו הוא  כך  אכן, כי

לי  קצר  זמן בתוך  תביאנו  זו 'מרירות ' שתייתו- מתחילת וממילא  ושמחה ', 'ששון די

כמוהו שאין מתיקות  בו  מרגיש  המרירותכבר  על מתאונן הנך  בו, כיוצא אתה אף ,

תבין  ואם ה', דרכי המה מתוקים כמה עד 'מבין' שאינך  אחר אם כי זה אין שבחייך ,

חייך . ימי כל ותשמח תגיל המרורים' 'שתיית בעת מיד הרי זאת ,

לפניו, דרכים שני כי דרכים' ב'פרשת שרואה הסוס על הרוכב לאיש והמשילו

המלך דרך  באה ורפש בטיט קצר מהלך  לאחר אבל וטיט ברפש תחילתה האחת 

ולאחר  ונוחה רחבה תחילת השניה הדרך  ואילו חפצו, למחוז הגיעו עדי וחלקה רחבה

שתחילתה  לדרך  הסוס את הרוכב יטה ובוודאי ורפש, בטיט מלאים מילין אלפי מכן

טיט  דרך  מוליכני הוא  מדוע הוא  גדול ש'חכם' בעליו על יתמה והסוס ורפש, טיט

רואי' 'קצר אלא אינו כי כן חושב  שהסוס האמת  אבל וחרולים, קמשונים ורפש

את אלא רואה אינו כן על וארוכה, רחבה ראייתו ואין מטה, כלפי מוטה שראשו

נזהר  הבה לבוא , ישועתו וקרובה מצבו ישתנה בקרוב כי רואה ואינו שבכאן, הטיט

יוושע בקרוב כי מכיר ואינו מועט קושי בראותו הבוכה הסוס כאותו להיות  שלא

עולמים. בתשועת

זי"עיח. חיים' ה'חפץ  הגה"ק אמר Ï"ˆÊ)כה Í˘ Ó"‡¯‚‰ È"Ú Ï"ˆÊ 'Ê·È�ÂÙÓ ·¯‰ È„È· ¯ÒÓ�)

בנים, של מתורתן גדולה שהיא  עד אבות' עבדי של 'שיחתן של מעלתן מה לבאר
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של מעלתה – בשדה לשוח יצחק  ויצא
המנחה תפילת

ïúùøôá(âñ ãë)çåùì ÷çöé àöéå'

'áøò úåðôì äãùáèéèéèéèé,'ø÷é éìë'ä áúë ,
ì"æø(:åë úåëøá)÷çöéù ïàëî åãîì

úåðôì àéäù äçðî úìéôú ï÷éú

עצום  מתמיד - הדור' 'פאר המעלות  כליל בחור בן למישהו כשיש שבעולם בנוהג כי

ה' ועובד מידות בעל מופלג להתפלל ות"ח צורך כ"כ מרגיש ואינו פחות, דואג הוא 

כזה פאר בחתן לזכות יאבה לא  מי כי – זה בן של זיווגו  יש על  אם גם ומה ,

כזה... שידוך  אחרי ירדוף לא  מי כי יתפלל, לא  בוודאי – מופלגת  עשירות  אב  לאותו

יצחק אדונו' ל'בן זיווג לחפש יצא  אבינו לאברהם נאמן עבד אליעזר כי מצינו וכאן

חסרון, כל ללא – לה' תמימה עולה שנקרא עד נכונה, מידה בכל מושלם בחור שהיה

ליצחק, וחתום כתוב  בשטר אדוניו' טוב ש'כל עשירה בנדוניא מובטח עצמו הוא  אף

המדובר  היה משל אדוני' עם חסד 'ועשה לה' מתפילה פומיה פסק לא ואעפי"כ

ה'נעבעך' ישכם (‰ÔÎÒÓ)בבחור 'אם והתחנן עמד בתואל בבית  אף שבדור, הגדול

ואמת ' חסד האדםעושים שעל  היא , רבה  כי הזיווג  על  התפילה  חובת ללמדך 

עם ולאידך , שבדור, והנעבעך  החלש  אכן הוא יתברך  עזרתו  שמבלעדי לדעת 

שבדור ... הת "ח  של  אביו  העיר  כעשיר  הוא  הרי התפילה

עת בכל דחזו"א  בפומיה מרגלא כי זצ"ל, הלוי' ה'שבט בעל הגאון אומר היה

זה על שיתפללו רוצה הקב"ה נו, - חדשה גזירה או צרה לפניו ‡È˘שהזכירו ‰˘ÚÓ)

(·�˜ ‡"Á.

החזו"א  כתב ·')עוד 'ÈÒ ‡"Á ˙Â¯‚‡ ı·Â˜) וככל אדם כל ביד עוז מטה היא  התפלה

כתב ב ' סימן ובח"ב  יצליח. וכן יעלה כן ית' בו מבטחו האדם נפלאשישים ומה 

משיח הוא  כאשר ית ' עולם אדון לפני דאגותיו  להשיח  האדם ביכולת כי הדבר 

שעשועים ילד מכנהו  ב"ה והמקום .לרעהו 

כתב Î"‚)עוד 'ÈÒ ‡"Á)שומע שהקב"ה איך חי' 'כמו לצייר  בתפלה  נאצלה עבודה

הלב הגיון ומאזין שפתותינו  שיח .את 

ה יט . בפני נשתבחו כיפעם פלוני רב  על מסאטמאר הוארה"ק גדול  שאל אדם  ,

איש  של תפילתו צורת עפ"י רק  – תפילתו נראית  היאך  אותו ראיתם וכי הרה"ק 

האם טיבו על לעמוד הוא ...גדולאפשר

המדרש מדברי הדברים ÂË)והוכיח Ò בפרשתן(·¯"¯ הפסוק Ò„)על „Î) רבקה 'ותשא 

צפת הונא  א "ר יצחק', את ותרא עיניה אמרה(¯‡˙‰)את  בתפלה שטוחה ודאי שידו

הוא גדול  הוא .אדם  גדול' ש'אדם קבעה תפילתו פי שעל והיינו עליו, שאלה לכך

ה'חרדים' בדברי מצינו זה �)כעין Â"ÒÙ) הפסוק Î‡)על ÊÎ ÈÏ˘Ó) וכור לכסף 'מצרף
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áøòëëëëì"æç åøîàù äîì êîñ ïàëîå .
(:å íù)úìéôúá íãà øäæé íìåòì

àìà äðòð àì åäéìà ïëù äçðîä
äçðîä úìéôúáíäøáàù ô"òàå ,

,úéáøòå úéøçù úìéôú ,íâ åð÷éú á÷òéå
,ãéîå óëéú åðòðù åðàöî àì íå÷î ìëî

äçðî úìéôúá ìáà÷çöéù åðéöîäðòð
ãéî,äçðî úìéôú ï÷éú øùàë ...

ììôúäå ù÷éá äòù äúåàáù àøáúñîå
úà åì àöîéå åúåçéìùá øæòéìà çéìöéù
øùéå áåè òøæ àéöåú øùà' åâåæ úá
äìéôúä íééñ øùàë ãéîå ,'íé÷ìà éðéòá
åéðéò íéøäù 'åéðéò àùéå' äøåú äøîà
åéðéò úúì êéøö äìôúä úòùá éøäù Y

äèîì(á óéòñ äö ïîéñ ç"åà ò"åùá ÷ñôðë),
äðäå' äàø éøäù ,ãéî äðòðù 'àøéå'
ìòå ,åâåæ úá úà íéàùåðå 'íéàá íéìîâ

ïëäçðîä úìôú úìòîá ì"æç åâéìôä

úìá÷úî åæ äìéôúù àø÷á ïðéæçã ïåéë
ãéîå óëéú úéðòðåøåàéá åéøáã êùîäá ïééòå)

(à÷éã äçðîä úìéôú úìåâñì.

ì"æå'øåè'ä(áìø)øäæéì êéøö ãàîå
áø øîà åáìç éáø øîàã ,äá
,äçðîä úìôúë íãà øäæé íìåòì ,àðåä
úìôúá àìà åäéìà äðòð àì éøäù

øîàðù ,äçðîä(åì çé 'à íéëìî)éäéå'
,íòèäå .'åäéìà ùâéå äçðîä úåìòá
,ø÷åáá òåãé äðîæ øçùä úìôúù éðôî
íãå÷ ãéî ììôúî - åúèéîî åîå÷á
äìéìá áøò ìù ïëå .åé÷ñòá ãåøè àäéù
éåðô àåäå åúéáì åàåáá òåãé äðîæ

.åé÷ñòîòöîàá àéäù äçðî ìù ìáà
êéøö ,åé÷ñòá ãåøè àåäù ãåòá íåéä
ìëî úåðôìå ,åáì ìà äúåà íåùì
ïë äùò íàå ,äúåà ììôúäìå åé÷ñò

ãàî äáøä åøëùì"ëò ,àëàëàëàë.

כשתרצה  כיו"ב  זהב, של בטיבו יבדוק המצרף שכלי דכמו מהללו', לפי ואיש לזהב

תבדוק  – אדם של 'טיבו' מהללו לבדוק בתפילהלפי  כוונתו ‰ËÈ·)לפי ˘"ÈÈÚ).

לעניני  נמי כך  האדם, של גופו חום המודד כלי יש שב 'גשמיות ' כשם אמרו, וכבר

ניגש  שהאדם באופן והיינו שבה, האש ובעירת  חומה למדידת 'כלי' יש הנשמה,

תפילה. זו שבלב לעבודה

החיים'כ. ב 'ספר Á"Ù)כתב  ‰ÏÈÁÓÂ ‰ÁÈÏÒ ¯ÙÒ ,Ï"¯‰Ó‰ ÈÁ‡Ï)תפילת תיקן שיצחק  –

שקראו  דרך  על הצהרים, תפילת  ולא  'מנחה' התפילה נקראת  ומדוע  'מנחה',

המזבח  על 'עולה' כקרבן היה אבינו יצחק  כי וערבית ', 'שחרית  האחרות לתפילות 

שתהא זו תפילה ותיקן עמד מנחה, קרבן חסירה שעולתו וראה יצחק , בעקידת 

לעולתו. כמנחה

זי"עכא. מטריסק המגיד הרה"ק  אמר ·Ï˜)כה Ì‰¯·‡ Ô‚Ó)מארי וז"ל אבא שאמר  וכמו

בשווקים היום כל בעסקיו  היום  כל המוטרד האיש זה  שגם הבעש "ט  בשם
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חסד  הגומל מעלת – טובים  חסדים הגומל
בעבורם  שיזכה והטובות

åøåãéñáúáù ìùóðò ïåùàøä ùøåù)

(àé äìò ãäáøäù ,áúë
åøëæð àìå åðîà ä÷áøì åùòð íéñéð
åîë ,àîìòá àæéîøá àìà äøåúá

ì"æç åøîàù(ä ñ ø"øá)ãáòä õøéå'
'äúàø÷ì(æé ãë)íéîä åìòù äàøù -

åùøã ãåò ,äúàø÷ì(æè íù)äàéáéå'
'åîà äøù äìäàä ÷çöé(æñ ãë),

ìë åøæç äøù ìäåàì äñðëðùëù
äøù éîéá íù åéäù íééåìâä íéñéðä

úáù áøòî ÷åìã øð -,úáù áøòì
ìò øåù÷ ïðòå äñéòá äéåöî äëøá
úæéîøá àìà øëæð àì äæ ìëå ,ìäåàä
äéúåãéî åìéàå .ãáìá úçà äáéú
äú÷ùäù úéð÷ãö äúåà ìù úåéîåøúä
óàå åúéà øùà íéùðàäå øæòéìà úà
äøéúé úåëéøàá åøëæð íéìîâä úà
íéôã äùåìùå íééðù' (ç ñ) ùøãîä éøáãëå)

('äðåùå äøîåà àåäøàáîå .ìåãâ çáù éë
úåáåèä úåãéî ìòá àåäù íãàì àåä

íéáåè íéãñç ìîåâåáëáëáëáëäîëî øúåé ,
'íéúôåîä éìòá' ìù íéúôåî äîëåâëâëâëâë.

עולם בורא  שיש  ששוכח  וכמעט עולה וברחובות  מנחה תפילת זמן שמגיע בעת רק ,

תפילה זמן שהגיע זכרונו היוםעל כל שפנה היאך בהתבוננות  בלבו ונאנח וגונח

יודע שאינו  הגם  מנחה , ומתפלל  הצד  מן אחת  לסימטא  רץ והוא  עולם, בהבלי

מדבר  הוא  מה Ô‡Îכלל  ‡Ï‡ ,ÈÂ‡¯Î ÏÏÙ˙‰Ï ÏÎÂÈ˘ ˙Ú ÏÎ· ÂÓˆÚ ¯„ÒÏ Ì„‡‰ ÏÚ˘ ‡ËÈ˘ÙÂ)

(‰ÊÎ '„·ÚÈ„' ·ˆÓ· „ÓÂÚ ‡Â‰ ¯·ÎÂ ‰˘ÚÈ ‰Ó ,Â˙Â‡ÈˆÓ ÏÎÓ ÁÎ˘ ËÂ˘Ù˘Î ¯·Â„Ó.גם זה  כל עם 

רקיעים בוקעת  שלו והאנחה ב"ה, הבורא לפני מאד  ויקר חשוב  .זה

יצ כב. אלעד בעי"ת חבורתנו מבני אחד לי סיפר גדולה חמישי בהתרגשות ביום "ו

'בין  בימי אב ' 'מנחם בחודש המעשה, דבר וזה תשע"ח, וירא פר' – העעל"ט

בשבוע, וה' ד' יום - בגליל יומיים לשהות משפחתו בני עם זה אברך  נסע הזמנים'

ת"ו. צפת שבעיה"ק בדירה משפחתו בני כל עם חמישי בליל ללון מחשב כשהוא

העובר  שופכין מי צינור שעה באותה התפוצץ שב'דירתם' עקא, דא אך עשו, וכן

בעת עצמם כיסו שבניו עד טוב ... שאינו וריח סמנים השאירו הנגרים ומים בכותל

לבעה"ב האברך פנה יום של בבקרו הריח, מאותו ינצלו למען אפם מעל עד שינתם

בגין  בקרבנו נשימתנו עוד כל המקום את  ולעזוב  אחת לילה על לשלם כשברצונו

לשלם, מבלי לשלום סע בעה"ב  לו אמר שכן מכיון בדירה, השורר טוב שאינו הריח

מתוך מאד, לה כאב והדבר הבית , בעלת  של הלב  בהסכמת היה לא שמעשה אלא 

מספיק הדירה שווה עדיין באורחים מלאות  הדירות  בהם אלו שבימים מחשבתה

אלין  התקשר מצפת באתו הדרך  אם על למסעיו, האברך וילך בעדה... לשלם כדי

ביאליק (ÚÏ˜ÚÓ"¯)'מתווך' שבקרית  בדירתו „Â˙¯Èהמטפל ¯ÈÎ˘Ó ‰Ê Í¯·‡ ,‰ÙÈÁÏ ‰ÎÂÓÒ‰)
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(„ÚÏ‡· ¯ÎÂ˘Â ÂÊ בגג השפע' 'ירידת  כדי עד שבדירתו המים בצינור פיצוץ  שאירע

כדי  ובתוך  עמהם... להתעסק' לו כדאי ולא תו "מ שומרי שאינם – מלמטה השכנים

מקומו  לפנות החליט בדירתו יושב  שהיה השוכר כי לו לבשר מוסיף הוא דיבור

הנדרש... כל את שיתקן מלאכה' 'בעל מיד שיזמין למתווך  הורה האברך  – לאחרים

וכבידה ארוכה גדולה שהעבודה ¯·ÌÈ)ונתברר ÌÈ˜ÏÁ ÛÈÏÁ‰ÏÂ ˙ÂÙˆ¯Ó‰ ˙‡ ¯·˘Ï)

שקל. 45,000 סך כך על לשלם האברך נדרש ובסופה

ביתו  כל את  ממלאה והיא נשברה שלו הכביסה מכונת  כי מצא לביתו בהגיעו

ומתיקון  לתיקון משבירה חיל' אל 'מחיל כשבוע  לפני ועד מאז הלך וכך במים,

ומים'לשבירה, 'צינורות  בעניני רק זה  לסךוכל  וההוצאות ההפסדים שהגיעו עד

– חסרון איזהו בה מצא ביאליק  בקרית  לדירתו שהובא 'שוכר' כל גם שקל, 70,000

אותה. לשכור אבה ולא  אנושי שכל כנגד

שיש  בלב' 'טינה בגין זה כל שמא  והבין לנפשו חשבון האברך  ערך שכן מכיוון

גמלה  המים, צינור בגלל שמנעוהו התשלום אודות על – ישראל מבני אחת  לאשה

פנה  ערב לפנות  וירא פרשת שלישי וביום שבלב , וטינתם חובו לסלק החלטה בלבו

השקל  300 את  לך  ואפרע שלך הבנק  חשבון מספר לי הב בצפת, מארחו אל האברך

אומנם  האף כי עשות, הטבת המארח לו אמר לילה, באותו שכירות כדמי שקבענו

לכך, הסכימה לא  הבית בעלת  – ביתי בני אבל השכירות דמי על לך מחלתי שאנכי

הטינה את מליבה ותסיר  לכם  שתמחל לה  כשהזכרתי הכיפורים' יום  ב 'ערב  ואפילו

למחול  יכולה אינני לפלוני ולא , לא  בשלה, היא  אך  .כנגדכם ,

אישור  בידי הנה קולו, את האברך הרים האברך, אלי התקשר אחה"צ חמישי ביום

שבשעה  שלי בשעה 2:31מהבנק לאחמ"כ ומיד שקל, 300 סך לחשבונו העברתי

לדירה 2:35 שוכר עם שכירות חוזה לחתום הצליח שעתה המתווך  אלי התקשר

חודש. לכל יותר גבוה סך על ביאליק שבקרית

טינה גורם כשהדבר  שלו  על יעמוד לא בדרכו  הצודק אף כי לדידן והלימוד

נא אל  כן על  ה "י. 70,000 של הפסד  לעומת  שקל 300 – זה הרוויח מה  כי בלב,

המונית  נהג  עם  לריב תרעו, שאר(È"Ò˜ÚË)אחי עם כיו "ב  או ומיוחד  יחיד שקל  על

ואז מעשיכם  ע "י הלב לו  יכאב  לבל  רעכם  של  ללבו לבכם שימו מלאכות, בעלי

מממונו והמוותר מרובה' טובה  'מידה כי נא , ודעו  ...300 כנגד 70,000 יבואו  ח"ו

חז "ל  שיבחו  וכבר  לרוב, וישועות  ברכות  מיני בכל  הברכות ממעון יתברך  לאחרים

(:ÂË בממונו(·"· היה  שוותרן על איוב  ˘ÂÏאת  ÏÚ „ÂÓÚÏ ‡Ï˘ ˜¯ ,˙Â�¯ÊÙÏ ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡Â)

(‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ ÏÚ ‚¯‰�‰ Á� Ô·Î.

הואכג. אדם של יגיעתו – המידות שבירת ואילו המה, ה' מעשי ה 'מופתים' (·˘Ìכי

(Ú"ÈÊ ¯ÈÓÊ‡˜Ó ˜"‰¯‰.
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ïéðòá'ï"øä úåùøã'á áúë äæùåøã)

(éùéîçäúà äåéö ÷çöéù åðéöîã
á÷òé(à çë)úåðáî äùà ç÷ú àì'

äðãô êìéå á÷òé úà ÷çöé çìùéå ...ïòðë
,'éîøàä ìàåúá ïá ïáì ìà íøà
ùé úåôéãò åæéà éëå ,á"ö äøåàëìå
éãáåòî àåäù ïáì ìù åúá úà úç÷ì
.ïòðë òøæî úåöøàä ééåâ øàù ìò æ"ò
úåáåè íðéàù 'úåòã' éë ,åøåàéá àìà
Y ïáì áàî äùåøéá åøáòé àì
ùéàå ùéà ìë éãéá äðåúð 'äøéçá'äå
.'äá ïéîàäìå æ"ò éìåìéâ úà áåæòì

ë"àùîúåáåè úåãéîäùåøéá íéøáåò

øàù úîâåãíéòáè,ïáì áàî íéøáåòù
íä íà óà åúçôùî úà óéãòä ïëìå

,ò"ì æ"ò éãáåò÷áãéù äöø éë
'íéáåè'áúåðåëúå úåãéî íäá ùéù
úåáåèä"ã åòøú äøù ééç 'ìàåîùî-íù' 'ééò)

(íãå÷ äðäããëãëãëãë.

,äðäåäøçáð àìù íéøôñá øàáúð
åùòðù íéúôåîä ììâá ä÷áø
ììâá àìà äúàø÷ì íéîä åìòùå äì
úàæ ÷ééãù åîëå ,úåáåèä äéúåãéî
éøáãî ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä ÷"äøä

øîàðù äî ìò 'ïúðåäé íåâøú'(æñ ãë)

לו  שהציעו פלוני בחור על זי"ע חיים' ה'אמרי הרה"ק את  אחד חסיד שאל פעם

אף  הנה כי העיקר, שזה ותדע  הוא , טובות' מידות  'בעל הרה"ק לו אמר כשידוך...

מידותיה  לראות  וביקש מכך  התפעל לא לקראתה' המים ש'עלו אליעזר שראה לאחר

אדם. של גדולתו עיקר זה כי היא חסד בעלת ואם הם טובות  אם

בעת דגש להשים יש מה  על כשנשאל זצוק "ל מטשעבין הגאון אמר וכן

הם. ואלו לבחור, לו נצרכים דברים ג' כי ואמר נענה הבחור, על מידותאה'בירורים' .

טובות .בטובות . מידות  יבין.ג. והמשכיל טובות... מידות  .

אדם  להיות שיכול נלמד, מכאן כי זי"ע, חיים' ה'שפע  הרה"ק אמר מכך יותר

מתוקנות ... ממידות  רחוק רחוק יהיה ועדיין מופת  בעל

מהלל  היה מהם אחד וכל יהודים, שני נפגשו שפעם חסידים' 'שיח אותה וכעין

נאמר ועליו וקדוש, גדול אדם הוא  רבי הנה אומר, זה רבו, את גוזרומשבח צדיק

מקיים ואמר,והקב"ה השני נענה המקום. יעשה מפיו היוצא  שככל עד מופתיו ורבו ,

מה  כי בוודאות, לך  אומר זאת אבל רבי, על כן לומר אוכל אם אדע לא אכן

מקיים רבי גוזר גדול.שהקב "ה  ודקדוק  רב  בהידור

מידתכד. על המורה 'הוי"ה' שם נזכר הפלגה דור פרשת שבכל לכך, רמז שהוסיפו יש

מידת שהוא  'אלוקים' שם נזכר המבול בעניין ואילו בעיקר, שכפרו אף הרחמים

קשה  וזו מפניהם, חמס הארץ  ומלאה המידות  בהשחתת חטאו המבול דור כי הדין,

ית'. בו הכפירה מחטא יותר המקום בפני
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ç÷éå åúùà äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå'
íçðéå äáäàéå äùàì åì éäúå ä÷áø úà
é"ùø áúëù äî òåãéå ,'åîà éøçà ÷çöé

ùøãîä íùá(æè ñ ø"á)úîâåã úéùòð'ù
äéä úîéé÷ äøùù ïîæ ìëù ,åîà äøù
äëøáå úáù áøòì úáù áøòî ÷åìã øð
,ìäàä ìò øåù÷ ïðòå äñéòá äéåöî
,'åøæç ä÷áø úàáùëå ,å÷ñô äúîùîå
'äáäàéå' øîàðù äî ùøéô 'ïúðåäé' ïëà
ïð÷úã àäãáeò àîçã ïéâa dîçøå' Y§¦£¨§¦§¨¨§¨¨§©§¨

äáäàù ,'déîà éãáeòkäàøù úîçî §§¥¦¥
åúùà äùòîë íéð÷åúî äéùòîàìå ,

ø÷éòä ïéà éë ,åììä íéñéðä ìë ììâá
àìà 'åëå ÷ìåã øðë íéúôåîáå úåúåàá

úåáåèä äéúåãéî ììâá ÷øäëäëäëäë.

øáëå'÷ä ä"ìùä ùøéôäøù ééç 'øô)

(åéøáã óåñáä÷áøá øåîàä(ë ãë)

àáù ,'ú÷åùä ìà äãë øòúå øäîúå'
äúåøéäæ úâìôä ìò ãéòäì áåúëä
äúùù øçàì äðäù ,úåéøáä ãåáëá
,íéî èòî åá åøàùð ãëä ïî øæòéìà
íéî ïúú íàù äîöòì ä÷áø äððåáúäå
èòî ìåæìæ êëá àäé íéìîâä ìà åìà

åì úðúåðù ,øæòéìà ìù åãåáëá
åìéàëå íéî íúåàî úåúùì äîäáìå
óà úàæ úîåòìå ,íäéðéá äååùî
ùé ïë íâ õøàä ìà íéîä úëéôùá
éî'ë íä 'íéîä éøééù'ù ãåáëä úúéçô
õøúå äîëçúð' ïë ìò ...'íéëôåù

,ú÷åùäìäúùò äìåãâä äöéøä çëîå
êôùðå äéãéî åéìéàî ãëä ìôð åìéàë

,íéî åá äàìîî äúéäåøàùð äæáå
åãåáëá øæòéìà.ì"ëò .'

êëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë
(ë 'éñ î"åç ú"åù)äù÷ù íùëå'

úåéøò ìù ïùðåòî úåãéî ìù ïùðåòïééò)

(:çô á"áúåãéî ìù ïøëù ìåãâ êë
'äøåúá úåéøà ìù ïøëùî úåáåè.

ותפילה בתורה  ימיו  ימלא  – בימים בא 
לריק מזמנו  יאבד ולא

ïúùøôá(à âë)äàî äøù ééç åéäéå'
òáùå äðù íéøùòå äðù

ùøãîá àúéà .'äøù ééç éðù íéðùø"øá)

(â çðùøåãå áùåé äéä àáé÷ò éáø'
øîà .ïøøåòì ù÷éá ,íðîðúî øåáéöäå

המהר"לכה. לדברי לבו ישים גיסא ‡¯È‰)לאידך ¯Â‚)סופר �ÌÊ)והחתם ‰"„ Ó"Â˙) בדברי

ידיה' על צמידים ושני משקלו בקע זהב  'נזם לרבקה נתן שאליעזר Î·)רש"י „Î)

לוחות לשני רמז צמידים' ו'שני לגולגולת, בקע  שהם השקל למחצית  רומז 'בקע ' כי

שני  על לה לרמז בא חסדים בגמילות היא  שמצוינת  בה שראה שמאחר מצומדות,

ומחצית 'תורה', כנגד הם הברית  לוחות  כי העולם, עומד שעליהם הנוספים העמודים

ה'עבודה', עמוד שהם הקרבנות  שורש הוא די השקל אין ישראל  בני אצל  כי

חסדים וגמילות  ועבודה  תורה יחדיו  העמודים  שלושת  בכל אם  כי חסדים' .ב'גמילות 
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òáù ìò êåìîúù øúñà äúàø äî
àìà ,äðéãî äàîå íéøùòåøúñà àåáú

äúééçù äøù ìù äúá úá äúéäù
úåðéãî æ"ë÷ ìò êåìîúå äðù æ"ë÷.'
éáø äàø äî íéùøôîä åëéøàä øáëå
íúîãøúî íøéòäìå íøøåòì àáé÷ò
äãâà éøáã øàùá àìå äæ øîàîá
í"éøä éùåãéçä ÷"äøä øàéáå .á"åéëå

(ïúùøôá 'í"éøä éèå÷éì'á àáåä)íäì øîàù
úø÷éá åððåáúäå àð åðéá àáé÷ò éáø

ïîæäòâøå òâø ìë ìöðì êéøö äîë ãò,
äðù ìë ãâðë êåìîì äúëæ øúñà äðäù
éôìå' ,úçà äðéãî ìò äøù ééç úåðùî
òåáù ìë ãòáù úåéäì ìåëé ïåáùçä

íéðô ìë ìò äòù ìë ãòáå úçà øéò
äîë ìù éååùì äìåò øùà ãçà øôë

,íéôìà äîëåíãà øùà úòá ïë íà
íéôìà äîë ãéñôäì ìëåé èòî ïùé'åëåëåëåë.

êëåøîàðù äîá íé÷éãö åùøéô
ïúùøôá(à ãë)àá ï÷æ íäøáàå'

òâø ìë ìöéð åðéáà íäøáàù Y 'íéîéá
åéîéùë àá êìåäå ,åééç úåðùî òâøå

ãåáéàì êìä àì íåé íåùù ,åîéò'òå)

(.èë÷ à"ç ÷"äåæá,÷éøì êìäù íåé íìåà
àìà ,ììë íåéë áùçð åðéà äìèáìå
úî íåé Y 'âàè òðáøàèùéâ' àåä éøä

ììë úìòåú àìáøîàð êë ìòå .éìùî)

דבש'כו. ב'יערות  איתא  È)כעי"ז ˘Â¯„ ·"Á) מבלים אנו אשר הדבר טוב לא  בניי, אל ,

הרבים, בעונותינו ממש בו שאין ודבר השטות  בתכלית  בברואים היקר הזמן

יצא השמש ובבקר יביטו, ולרוע בשטות  זמן מבלים בלילה כי לחושך, אור ומהפכים

אשר  לכל, תפלה זמן ועוברים לצד מצד מתהפכים מטתם על ישנים והמה הארץ  על

עבירה. גוררת  עבירה יצאו רעה אל מרעה בעו"ה

כתב  „)עוד ˘Â¯„ ‡"Á) בהבלי זמן תבלו ואל האולת , משנתכם הקיצו נא אחי בני

ולראות ינוצח, ומי ינצח מי מלחמות בענייני דברים וספורי בטלה ושיחה עולם

אלו  דברים בכך, מה של ושמחה והוללות  מלחמה, ומגן ותריס קשת  מושכי ולטייל

גדולה  שטות היא  וזו וכו', זמן לאבד בזה לנו מה אבל וסגנים, לשרים נאותים

משל  דרך  אם הזמן, על תחוסו לא ואיך  ושקר... תמורה בעולם אמת  עולם להחליף

א ', ביום למות  קצוב זהבזמנך דינרי אלפים מאה לך נותן הנני לך יאמר  ואחד 

הון  בכל תקחם  לא  כי ידעתי לזה , קודם אחד יום  בעיני ותמות יקר כך  שכל וא"כ ,

אלפים  מאבד זה שוטה והרי לבטלה, אחד יום יאבד איך  נא  יאמר אחד, יום האדם

לו שנותנים מה שמאבד שוטה יקרא ע "ז זהב , „.)דינרי ‰‚È‚Á)הוא ה' מתת  כי ,

ולבוא שלמותו, ולהשיג ה' לדעת  ארחו אדם יזכה בו כי הנבראים, יקר הזמן לברואיו

קנין  כל כי הנצחיים, חיים ינחיל בו גבר, צעדי מצעדיו ולתקן תבונות  לחקור

העולם. בזה השלימות 
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(àé èíîöò íéîéäù ,'êéîé åáøé éá éë'
úà íãàä àìîéù éãé ìò åìãâúéå åáøúé
úéìëúäå ãåòééä éôë åðîæå åéîé

íðéçì åæáæáúé àìå ,úéúéîàäæëæëæëæë.

åäæåì"æç åëéîñäù(à çð ø"øá)úà
÷åñôä(çé æì íéìéäú)éîé 'ä òãåé'

äî ìò 'äéäú íìåòì íúìçðå íéîéîú
áåøì éë ,'äøù ééç åéäéå' øîàðù
òâø ìëá åðîà äøù ìù ùãå÷á äúãåáò
íéîìùå íéîéîú äéúåðùå äéîé åéä òâøå
íúìçðå' áåúëä íééñå .ììë ïåøñç àìá

éáø ÷"äøä ùøéôù åîë 'äéäú íìåòì
ò"éæ ïéìàèñî øùà(.âî÷ ãåîò 'ïøäà úéá')

áåúëä ïåùìá(áë åì÷ íéìéäú)äìçð'
øùåàäå 'äìçð'äù Y 'åãáò ìàøùéì
àåä ìàøùé éðáì ùéù øúåéá ìåãâä
'úé åðåöø úåùòìå 'åãáò' úåéäì åëæùçëçëçëçë.

ø"äéåðìàâéù íéîùáù åðéáà éðôìî
àôåâ úåéøáá ,íìåò úìåàâ
íéâååéæá ìëä åëøáúéå ,àéìòî àøåäðå
úåàéøáá äãåáòå äøåúì ÷"ùæá íéðåâä

.áéø÷ ïîæáå àìâòá ùôðäå óåâä

הצל"חכז. ביאר זה ‚„ÏÂ‰)בדרך  ‰"„ :ÂÙ ‡ÓÂÈ) בר שמואל ר' 'אמר בגמ' דאיתא  מה

שהלכו  שימים אדם', של שנותיו שמארכת תשובה גדולה יונתן ר' אמר נחמני

וכמו  מתים, ימים – טעג' 'טויטע  אלא אינם ית ' לעבודתו אותם שניצלו הלא  לאבדון

ÁÈ:)שאמרו ˙ÂÎ¯·) כלל לחייהם ערך אין כי מתים קרואים  בחייהם אם רשעים אך ,

הימים  שכל למפרע  יתברר אזי לזכויות יהפכו זדונותיו וכל מאהבה בתשובה ישוב

מצוה  עשה כאילו ונידון למצוה נהפכה שהעבירה שמאחר לתחייה'... 'חזרו המתים

לחינם, הימים הלכו לא כן אם רגע שמארכתבאותו תשובה  גדולה  שאמרו  וזהו 

ימיו' 'התארכו מאהבה התשובה  ידי שעל נחשבו ימים, שלא  הראשונים הימים וכל ,

שנותיו. לו והתמלאו אליו ושבים חוזרים עתה עד ושנותיו לימיו כלל

שנאמר במה גם פירשו בדבר È„)כיוצא  ˆ ÌÈÏÈ‰˙) ונרננה חסדך  בבוקר 'שבענו

מהקב"ה מבקשים שאנו ימינו', בכל חסדך ונשמחה בבוקר בלבשבענו אליך  שנשוב

וממילא ימינו שלם בכל  ונשמחה לטובה,נרננה יהפך הכל כי הזה היום עד שעברו

בימים'. 'באים כולנו ונהיה 'ימינו' המה הימים וכל

לישנא,כח. בכהאי לבנו באגרת משה' ה'ישמח הרה"ק עצמך כתב תרחק  השם  למען

קשת כמטחווי מאד  מאד הבטלה בכ מן לזכות הזמן כל שיספיק הלואי כי תרה ,

נותר נעשה הוא  זמן ואיזה תורה, לדעת,[-מיותר]של לך ראוי ועוד לבטלה, להוציאו

הקנינים מבחר הוא חי אדם אשר הזמן נפשו,הלא  בעד יתן לאדם אשר כל כי ,

כן ואם יקרא משתגע הנהר למצולות וישליכו כספו צרור אדם יקח מזהואם יותר 

בטלים בדברים לעסוק מחייו  זמן קצת שמשליך  מי עכ"ל.משתגע ,
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