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התינוק .א. מן ללמוד יש דברים ששלושה זי"ע  מסאסוב הרמ"ל הרה"ק דברי ידועים

משקיבל  ג. מבוקשו. שישיג עד יבכה דבר איזה ברצותו ב . עסוק . תמיד שהוא א.

שהתינוק מה בשלמא כי בדבריו, להתבונן ועלינו בשמחה. מתמלא  הוא הרי חפצו

מה  כן כמו לריק, זמנו את האדם יבזבז שלא ללמדנו כדי בו יש תמיד עסוק 

שתתמלא עד יתייאש ולא ירפה לא  ויבקש, יתפלל שתמיד מלמדנו בוכה שהתינוק
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'åãéãøå' ñåì÷ðåàáå ,'áäæä éçô úà
'ìàøùé éøáã'ä áúë ,ïé÷ã ïúåà åùòù

ò"éæúâàã ìò æîøî 'áäæä éçô'ã
ïåîîäãä)('áäæ'ä úåãåà äâàçôä àåäù

òåãéë íãàä ìù íéù÷åéäæì äöòäå ,
áìá äâàã'äðçùé'(äë áé éìùî),

áìá äâàã àåáúùë 'úåãåöî'ä ùåøéôëå
äúåà úéçôéå èéòîé ùéàááááåäæå .

' øîàðù- 'áäæä éçô úà åò÷øéå
ïé÷ã ïúåùòìúà úéçôéå èéòîéù åðééä ,

úâàãá ò÷ùé àìù ,øîåìë ,åéúåâàã
àìà ,íìåò éðéðòáå äñðøôä'åò÷øéå'

òé÷ø ïåùìîïéà'ù øåëæéù Y íéîùä
åðéáà ìò àìà ïòùäì éî ìò åðì

'íéîùáù(.èî äèåñ 'éò)áö÷ð ìëäå ,
ìòîî òé÷øá øæâðåââââäîå åì ïúé äîå ,

מבוקשו, שקיבל לאחר שמח שהתינוק  בכך  ללמדנו בא מה לכאורה אך שאלתו.

שיש  י"ל, ואולי התינוק. מן ללמוד שיש בדבר החידוש ומהו כן נוהג איש כל והרי

רב עושר להתעשר בידו שעלה האיש כי רואות  דעינינו גדול, השכל מוסר כאן

מיד  כי מספר , לימים או לשעה אלא  שמחתו אין זהב  דינרי אלפים אלפי ולהרוויח

חז"ל דברי לקיים עושרו, להרבות מתאווה Ï„)הנו ‡ מאתים',(˜‰"¯ רוצה מנה לו 'יש

היאך שכן, ומכיוון כן, הזה עולם עניני בכל אלא כך, בלבד ממון בעניני רק  ולא

הרי לו, שיש במה מאתיים.מיד ישמח להשיג עזרו יבוא מאין עתידו על דואג הוא

להם זקוק  שהוא דברים עבור רק בוכה שהוא התינוק , מן ילמד ומשהשיג עכשיווזה ,

העתיד. על ולדאוג להשתוקק דעת בו אין כי שלימה, שמחה ישמח מבוקשו את 

מחסורו  כל הממלא  רחום אב לו שיש עולמים, כל בבורא אמונה ע"י רק  יגיע ולזה

ושעה. עת בכל

אישב. בלב 'דאגה כתיב  דקרא  כלומרבסיפא  ישמחנה', טוב ודבר טוביŁחìה ודבר  ְֶַָ

ש  הוא ביותר הטוב  ויתבונן ישמחנההדבר שיביט ע "י דאגה, באותה שישמח היינו

הרעות, תצא  לא  עליון מפי כי לטובתו, אלא  באה לא זאת  שדאגה אמונה, מתוך 

עבורו. גמורה טובה הוא  והכל

בצאתו ג. מחתניו, אחד בבית  ביקר זצ"ל בריזל זלמן רבי הגה"ח של ימיו בערוב

וכל  ההליכה הייתה כבר הימים באותם – לביתו שיקחהו טעקס"י הזמינו משם

לאותו  והנה ושעל... צעד כל על ועזר לסיוע  והוכרח עליו וכבדים קשים תנועותיו

ומאמץ רב בקושי התקרב וכבר הרחוב, צידי משני שערים שני היו ר"ז שהה בו בנין

בשער  להם ממתין הטעקסי כי שומעים הם והנה נכדו, בלווית  השערים לאחד גדול

לשער  בשלישית  הנהג פנה ושוב השני, השער לכיוון נכדו עם מדדה ר"ז החל השני,

פנה  והנה הנה ההקפות כדי תוך הראשון... השער אל השניים דידו ושוב הראשון

שליח  הרי"ז והנה הנה המדדה הוא  הנהג וכי ח"ו, אפיקורסים נהיה בל – לנכדו ר"ז
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íðéçì äòéâéá äáøé íà åì óéñåéãããã.åéúåøö éìéáçå éøøä úà êåôäé äæáå

כדי הבורא ותוך בשמחה לעשות  יש  ה' רצון והרי הבורא  רצון הוא  כן ונמצא

יתב "ש  שמו כבוד  למען ומחול בריקוד פצח  והנה הנה  הכבד ‰¯‰"‚המשא Â„Î ÈÙÓ)

(‡"ËÈÏ˘ ‡„‡Ï ‰˘Ó '¯.

הרה"קד. אביו אל פנימה לקודש נכנס שפעם זי"ע, מבעלזא מהרי"ד הרה"ק סיפר

והשתעשע ובצאתו בבואו גדול כבוד לו חלק המהר"י טובים', 'בן עני זי"ע מהר"י

שראה  המהרי"ד קודש, נאוה מביתו יציאתו בדרך ליווהו ואף דחכמתא, במילי עמו

ענהו  כך , כל רב כבוד לו חלק אשר הוא  ואיזה זה הוא  מי אביו את שאל זאת כל

כל  שבדורנו, הגאונים מגדולי אחד הריהו הפתחים על המחזר זה אביון המהר"י,

ספרא ומכילתא , מדרש בירושלמי בבבלי בקי והוא  ליה, נהירין דאורייתא  שבילי

את לו חלקתי כן על בדורנו, הימנו למעלה שאין וכמעט וכו', ובנסתר בנגלה וספרי,

הזה. הכבוד כל

ו  למדנותו רבה כה אם ותשאלני, תבוא  אם בני ועתה מהר"י, גאונותו והמשיך 

לאמר  אשיבך ווארשא, הגדולה בעיר הרבנות כס על יושב איננו מדוע זה יהודי של

נישט' איז - נישט וויל אויבערשטער דער ˘Ì'אז ÌÓÂ¯ÏÂ ÏÈ„‚‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰"·˜‰ ÔÈ‡ Ì‡)

(ÌÈÂ‡‚‰ ÔÂ‡‚ ‡Â‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰ÏÂ„‚Ï ‰ÏÚÈ ‡Ï ÈÊ‡ ,Ì„‡ Ï˘ Â˙¯‡Ù˙שלא אף תאמר, ואם .

רב להיות הפחות לכל מינוהו לא  מדוע  כולו, העולם בכל ומפורסם גדול לרב  נעשה

דער  'אז ואומר אענה כן על בגאליציא , או בפולין הקטנות  העיירות באחת

בישראל  לרב אכן, לשאול, להוסיף תרצה ואם נישט'. איז - נישט וויל אויבערשטער

או  ישיבה', ל'ראש לעשותו הראוי מן היה הפחות  לכל אך  משמיא , העמידוהו לא

דער  'אז ואומר אענה כאן אף שבקדושה, שררות  שאר כל או שוחט אפילו

לפחות משתכר אינו מדוע  ותשאל תכביר ואם נישט'. איז - נישט וויל אויבערשטער

אויבערשטער  דער 'אז אתרץ כאן אף הטף, לפי לחם כדי בפרנסה פשוט יהודי ככל

נישט'. איז - נישט וויל

זי"ע לאבי הלא ואמר, סיים עובדא  האי המהרי"ד כשסיפר ושנים ימים לאחר

ה'יושבים' חבורת  ÏÈÏÂ‰)היתה ÌÓÂÈ ‰„Â·ÚÂ ‰¯Â˙· Â˜ÒÚÂ Â˘¯„Ó ˙È·· Â·˘È˘) עול כל אשר

בין  הלז העני את  להכניס אבי של בדעתו עלה לא  ומדוע  שכמו, על היה פרנסתם

- נישט וויל אויבערשטער דער 'אז בזה, אף אלא , חוקו, לחם לו וליתן ה'יושבים'

נישט'. איז

שכיר', ה'משנת בעל זצ"ל טייכטאל שלמה יששכר רבי הגה"צ סיפר זה סיפור

אייראפע במזרח אחת  לעיירה איקלע  אחת  שפעם כך, על שם (‡ÙÂ¯È‰)והוסיף וראה ,
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íéîùáù åéáàù ïåëð ìà òãé éë ,'ïé÷ã'ì
âåàãì åì äî ë"à ,åøåñçî ìëì âàåã
äîåàî åì óéñåú åæ äâàã éëå ,àåä óà

.ìòîî åì áåö÷äî øúåé

בעת  אף – ובכסף בזהב מחשבות  לחשוב 
זן שהבורא  יזכור וזהב  בכסף עוסקו

לכל ומפרנס

ïúùøôá(áì äì ìä÷éå)áåùçì'
áäæá úåùòì úåáùçî
÷"äøä äá øàéá ,'úùåçðáå óñëáå

ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä(áåùçìå ä"ã ìä÷éå),
.ì"æåïîæá àéä íéîùì äãåáòä ø÷éò

äæä íìåò éðéðòá åé÷ñòá ÷ñåò íãàäù
äñðøôäåíéøáãî äøéîùä ÷ø àìå ,

,'åëå äàðåà äìéæâë íéøåñàèåùô àìà
éë ãéîú øåëæéù åúáùçî úà øåîùì
ñðøôîå ïæä àåäå íé÷åìàä àåä 'ä,

àø÷ä øîàù åîë(á çë÷ íéìäú)òéâé'
åðééäå ,ùàø òéâé àìå Y ìëàú éë 'êéôë
àìå ,'ä ìà ãáòåùî øàùéé ùàøäù
åøîåà åäæå ,åéãé éùòîá åúãåáòá ò÷ùé
úåáùçî øîåìë Y 'úåáùçî áåùçìå'
áäæ'á å÷ñò úòá óà ,úåùåã÷å úåáåè

.'úùåçðå óñë

לאכול  לחם לעצמו לספק בכדי נדבות  ומקבץ  היושב מופלג זקן - ממכיריו אחד

ואכן  לפרנסתו, ימיו כל עסק מע"כ הרי באזניו ותמה הגרי"ש אליו ניגש ללבוש, ובגד

ממשכורתו  מעט להניח דעתו על עלה לא  ומדוע בריווח, לו מצויין היו מזונותיו

אכן  זקן, אותו ענהו הימים. באלו גם בכבוד להתפרנס שיוכל - זקנה לימי למשמרת

ברם, ביותר, נכבד סכום לאסוף והצלחתי ממשכורתי, למשמרת  הנחתי רבים ימים

לפני  הגדול רכושו כל את הפסיד וזה חתני, של בעסקיו השקעתי הממון כל את 

בתוהו, עלו הזקנה לימי ודמים ממון לאסוף ויגיעתי עמלי שכל ונמצא קצר, זמן

נאמנה  להעיד אוכל זאת אבל לפרוטה, פרוטה ומקבץ  זווית  בקרן יושב אני ועתה

ביודעי  באהבה, שמים גזירת  עצמי על אני מקבל אלא זה, ממצבי כלל שבור אינני כי

נישט'... איז - נישט וויל אויבערשטער דער 'אז

זה  פשוט יהודי הגיע  היאך  חדא  כשעה נשתוממתי בתחילה ואמר, הגרי"ש נענה

דער  'אז ולומר כזה, במצב לעמוד - המהר"י הרה"ק  של כמו איתנה אמונה להכרת

הבנה  לכלל באתי רגעים כמה אחר אמנם נישט'. איז - נישט וויל אויבערשטער

הוא כי זה, יהודי לאמונת  המהר"י הרה"ק של אמונתו בין רב מרחק יש שעדיין

הכיר  חייו מציאות ומכורח הרבה, התלאה כל את שעבר אחר רק  זו להכרה הגיע

מעיקרא זה עניין השריש מהר"י אך  נישט', איז - נישט וויל אויבערשטער דער 'אז

וידעו– יכירו  מיד אלא  וייסורים , בצרות בשרם  על זאת להרגיש  שיצטרכו  קודם 

ה' ברצון ועומדים תלויים אותם  הקורות .שכל 
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äâøãîìåäøëäá äéçé øùàë ,àåáé åæ
àåäù 'äá ïúéà úðåîàá
úåùòì øæâù àìà ,øùá ìëì íçì ïúåðä
äæä øáãä ììâá'ù äëæé æàå ,úåìãúùä
ìëáå êéùòî ìëá êé÷åìà 'ä êëøáé

êãé çìùî'(é åè íéøáã)ìù åùåøéôëå ,
ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøäî"åú Y íéøùé øåà)

(äàøàùîá ÷ñåò íãàäù äòùáù
÷ø åúëàìî ìëáå ïúîååéãéáàì ìáà

åùàøáøåëæ åðä åùàøáù ,øîåìë ,
àøåáä éãñçá úãîåòå äéåìú åúñðøôù

-'ä åäëøáé äæä øáãä ììâááåøá
.áåè òôùå äëøá

אף  והמתגבר המתחזק מעלת – ה' ענן כי
בעדו  עולם  חשך כי לו  כשנראה 

ïúùøôá(çì î éãå÷ô)ìò 'ä ïðò éë'
äéäú ùàå íîåé ïëùîä
ìëá ìàøùé úéá ìë éðéòì åá äìéì
'ä ïðò éë' éàî÷ äá åøàéá ,'íäéòñî
éåøù íãàä íàù - 'íîåé ïëùîä ìò

ìù áöîáå úåøéäááíîåéêìåä ìëäùë
ãçà òâøá éë ,åúòã çåæú àì ,äøåùë

úåéäì ìâìâä êôäúäì ìåëéêùåçå ïðò.
åðéàù - 'äìéì'á àöîðù éî ,êãéàì
ìà ,úåëùç áåøî äëøá ïîéñ íåù äàåø

'ä øàé ãçà òâøá éë ,åáø÷á åçåø ìåôé
.åéìà åéðô

ïîæäååæ úáùá ÷æçúäì àîøâ
úáù' úàø÷ðä÷æçäá ,'

äøåúä úàéø÷ øçàì íéøîåàå íéæéøëî
'÷æçúðå ÷æç ÷æç' - 'ùîåç'ä íåéñá

(è"ñøú ùåáì)éáø ÷"äøä øîàù åîëå .
éáø ÷"äøä íùá ò"éæ æéøáà'æî áàæ
íãàä íàù ò"éæ ìéáàðøòùèî ïøäà
,ùàééúî åðéàå íòô øçà íòô ÷æçúî

ù äëæé÷æçúðåãéá òééñî ä"á÷äù -
íéîùä ïî åð÷æçéå(áò é äëøòî íééçä øåøö).

ïëåìù 'åúãåáò' éáâì íé÷éãö åæîø
íãàä ïðåìúî íéîòô éë ,íãà
äãåáò éàøåá úà ãåáòì éååàîå éðåöø
,äùòà äî ìáà ,äîú äãåáò äîéìù

éìò íéôôåç ãéîúåïðòìôøòå
äøåú äøîà äæì ,éãòá íéëéùçîäéë

ïëùîä ìò 'ä ïðòêì äîãðùë Y
,øåàä úà íéøéúñîå íéñëî íéáòù

àåä úîàáù ,òãúíîåéäàøú óåñáìå ,
íéøéàîä íä íä íéëåùçä íéîéä åìàù

íéàáåääääìù áöîá àåäùë åìéàå ,ùàå
äéäúùà úáäìùá øòåá åìåë ìëùë Y

'ליל ה. את  זי"ע ישראל' ה'בית ערך הנוראה, ה'מלחמה' לאחר הראשונה בשנה

לומר  תלמוד חודש, מראש 'יכול לפיסקה ומשהגיע אש, ברשפי כדרכו הסדר'

לא זה בעבור זה, בעבור לומר תלמוד יום, מבעוד יכול ההוא  ביום אי ההוא, ביום

וביאר לפניך ', מונחים ומרור שמצה בשעה אלא  חודשאמרתי מראש  שמאיכול  –

וכדו' חודש' כ'ראש אורה בזמני אם כי ה' את  לעבוד יכול אינני לומר האדם יבוא 
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'éçá äæ éøä ùãå÷åá äìéìø÷éò éë ,
äëéùç ìù áöîá ÷æçúäì äãåáòä

øúñäåååååãåîòé äæ ïéðòå ,úéá ìë éðéòì
íäéòñî ìëá ,ìàøùé'úåòñî' ìëá Y

úòá øúåéá ÷æçúäì ,íäééç úåëåôäúå
.ïëùîä ìò 'ä ïðòù

השרשת  – ה ' עשה ימים ששת כי
מלכתא  שבת ידי על  האמונה 

ïúùøôá(á äì ìä÷éå)íéîé úùù'
éòéáùä íåéáå äëàìî äùòú
äðä ,''äì ïåúáù úáù ùã÷ íëì äéäé
ùãå÷ úáùä íåé ìù 'äáåè äðúî'
íúðåîà úà ÷æçì éãë ìàøùéì äðúéð
úåçôä ìëì íøéëæäì ,ù"áúé àøåáá
äùåòå äùò åãáì àåäù 'òåáùá úçà'
éøôñá áéúë .íéùòîä ìëì äùòéå

íéìáå÷î(à"ô óåñ úåöîä âç øòù ç"òô)

úåìâá íéøàùð ìàøùé éðá åéä íàù

å"ç íéò÷úùî åéä òâø ãåòì íéøöî
åéäå ,äàîåèä éøòùî íéùéîçä øòùá
äòøôì íéãáò' íäéúåøåãì íéøàùð
àì ïééãò éøäù ,á"ö äøåàëìå .'íéøöîá
â"éøúî úçàá åìéôà ìàøùé éðá ååèöð
íäéìò øîåì êééù äîå ,úååöî
ùé øúåéáå .'äàîåè éøòùá íéò÷åùî'
äæéà äéäù øîåì éöîú íà óàã ,äåîúì
éøä ,äàîåè éøòùá åñðëééù úåàéöî
ììë íäì äéä àì ãåáòùä éùå÷ úîçî
íäì íøâ äî ,ë"à ,àåèçì ïîæå éàðô
åøîàå .äàîåè éøòùá ë"ë ÷åîò òå÷ùì

,øàáì íé÷éãöíìåò åðéä äæä íìåòä éë
øäæð àìù íãàì åì éãå ,éøîåçå éîùâ
ò÷ø÷ä éáâ ìòî çôèá úåìòúäì
äìéìç äàîåè éøòùá ò÷úùé àìéîîå,
ìàøùé éðá åéäù - àôåâ äæ íòèîå
øîåçá íéòå÷ù ,íéãåøèå íé÷åñò
äùî ìà åòîù àìå'ù ãò íéðáìáå

(...‰ÓÁÏÓ‰ ¯Á‡ Y ‰ÎÈ˘Á‰ ÈÓÊ· ‡Ï Ï·‡)ההוא ביום  לומר בו,תלמוד  עומד שאתה –

שוין...' 'שוין... הבורא את לעבוד להתחיל עליך  ומיד יכול תיכף ההוא ביום אי

יום מבעוד מבעוד – בהירות למעט אחכה גופא זה ביום הפחות לכל אולי אכן, –

Í˘ÂÁÏ)יום ÊÓ¯Ó‰ ‰ÏÈÏ· ‡ÏÂ),מונחים ומרור  שמצה  בשעה  זה , בעבור לומר  תלמוד

המצב,לפניך  בשפל עומד והנך – לפניך מונחים ומרור' ש'מצה שעה באותה דיקא ,

להתגבר והמוכשר  הראוי הזמן הוא אז אתדיקא לעבוד ולהתחיל מהכל להתעלם ,

י-ה. שלהבת קודש באש הקב "ה

היה ו. מקדם בימים כי ואמר זי"ע  מלובלין החוזה הרה"ק נענה ימיו שבסוף ידוע

הדעת והרחבת  הארה מתוך  הייתה ועבודתו במושבו, אור שהיה שהימים לו נראה

ימים  כפשוטם הם בעדו היה שחושך והימים והחשובים, הנעלים הימים הם הם

בהם  שעבד הללו ימים אדרבה, כי רואה הוא  כעת  אולם, ממש. בהם שאין אפלים

באמת ... המאירים הם והסתרה חשכות  מתוך ה' את
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'äù÷ äãåáòîå çåø øöå÷î(è å úåîù),
ìò òâøì áåùçì éàðô íäì äéä àìå
äæ íéøöîá äðù å"ãø êùîá ä"á÷ä

.àåä 'äàîåè éøòù' åîöò

ïëåíéîòô 'ùãå÷ úáù' ïéðòì øîàð
íãàä ãåøè äùòîä éîé úùùáù
àôåâ äæå ,úåéîùâ éðéðòá åáåøå åùàø
ä"áå÷ åðì ïúð êëéôì ,'äàîåè éøòù'
äëàìîä ïî åá úåáùðù úáùä úà

'äéåùò êúëàìî ìë åìéàëå'àúìéëî)

(è ë úåîùìù åáìå åùàø äéäé æà ,
,àøåáä úçâùäá ïðåáúäì íééåðô íãàä
,äøéáì âéäðî ùéù äðåîàá ÷æçúäì
÷áãéå äàîåè éøòù ìëî àöé æ"éòå

íééç íé÷åìàáææææ.

äæáåíéðåùàøä å÷çãðù äî íéáùééî
(àòø ç"åà øåè ïééò)åðà êàéä øàáì

úàéöéì øëæ' úáù ìù ùåãé÷á íéøîåà

,íéøöî úàéöéì úáù ïéðò äî ,'íéøöî
íéðù íéøöî úàéöéì äîã÷ úáù àìä
íéøåîàä íéøáãä éôì íðîà ,úåáø

,øéôù áùééúéúà íéãéîòî íäéðùã
'åéìåáìáå åéúåãøè'î íãàäúùùá éë ,

ìòå äéçîä ìò íãàä ãåøè äùòîä éîé
åé÷åñéòá àåä òå÷ùå ,äìëìëä
áöî éãéì àåáéù øùôàå ,íééîùâä
íìåà ,àøåáä úçâùäî å"ç çëùéù

'äçåðî äàá úáù äàá'íãàä øëæðå
ìëä ïåãà àåäù ä"á÷ä úâäðäî

ïîæä úîãøúî äìòúîåäéäù åîëå ,
ãáëú' ïî åàöéù ,íéøöî úàéöé úòá
ïåãàá øëæäì - 'íéùðàä ìò äãåáòä
úà íãàì íéøéëæî åäééååøúã éøä ,ìëä
,ä"á÷ä ìù úéèøôä äçâùää úâäðä
úàéöéì øëæ' úáù ìò ïðéøîà øéôùå
øéëäì Y ãçà ïéðò íäéðùã ,'íéøöî

ù"áúé àøåáä úâäðäáçççç.

בוז. 'פוסעים אומרים בשבת  קטנההנה אחר פסיעה רצין הכל השבוע  בכל כי ,'

קמאי שרמזו וכדרך È)מזונםÈÓ˘ ,Ú"ÈÊ ıÈ'Ê‡˜Ó ˜"‰¯‰Ï Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú 'ÈÈÚ) בענין

בענין  אם מנוחה... מבלי והנה הנה העת בכל שרצים - Łרצים' ה'שמונה ְֶטומאת 

בשאר  אם יתירה, בהשתדלות השתדלותם עסק  אחר ולילה יומם לחזר הפרנסה

זו  ומרוצה רבות. וכיו"ב אלמוני 'שדכן' ואחר פלוני, 'עסקן' אחר במרוצה ענינים

לכל, ומפרנס הזן הוא  שהקב "ה בנפשו ישריש כאשר כי באמונה, חסרון על מורה

מה  כי מרדיפותיו, ויפסוק  עליו, דעתו תתיישב מיד צרכי'. כל לי 'העושה הוא והוא

השב "ק ביום ע "כ יתב"ש, כרצונו מתנהל הכל הרי צרכיו, להשיג ולהיבהל להיחפז לו

בו 'פוסעים האמונה אור בקרבנו קטנהכשמאיר מניעתפסיעה  על להורות  – '

זאת . מרוצה

זי"עח. ‰ÂÙÒÂ˙)הגר"א Â‰ÈÏ‡ ÏÂ˜)הגמרא בדברי מבאר È„.)היה ˙ÂÎ¯·)זירא ר' 'אמר

יש  ופשע  חטא  איזה וכי וצ"ב , רע', נקרא - חלום בלא ימים שבעת הלן כל
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החלום דברי כל נראים השינה בעת  דהנה וביאר, החלום. ‰Ô˘È)במניעת ÈÈÚ·) כמי

שהכל  רואה עיניו את  פוקח כשהוא  בבוקר בקומו אך  ממש, בפועל נעשים שהם

בעולם  הנעשים הדברים כל לגבי כן נאמר אנו אף ממש... בו אין חלום... רק  היה

פרנסתו  והפסידו לו הזיק  ורעהו וכך , כך  לו עשה פלוני כי לאדם לו נראה הזה,

בנו יתקיים ממש בקרוב אך החיים, עניני בכל ‡)וכיו"ב  ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙)'כחולמים 'היינו

לחלום  זה חלום בין ואין לנו. הייתה ה' מידי הכל כי ונראה מחלומותינו נתפקח –

בבוקר, בקומו מיד ממש בהם שאין – קלונם' 'מתגלה הלילה שחלומות  אלא  הלילה

יתגלה  שבשניהם האמת  אך  שנה, ועשרים למאה נמשך  הזה העולם של החלום ואילו

עליו  שעברו - חלום' בלא  ימים שבעה 'הישן רימזו וזה בעלמא, חלום שהכל לבסוף

הבל  - חלומות רק  שהכל להשכיל התעורר לא ועדיין בכללם, ושבת ימים שבעה

חל  הוא הרי ולגלותהבלים, בה' להתדבק גרמא הזמן בשבת  כי 'רע', בבחינת ילה

ידברון. שווא חלומות  אלא אינו הגשמי החומר שכל

דבר  לו עשה ששמעון ראובן חלם שפעם הלצה, בדרך העולם שאומרים וכמו

'איני  – בפניו שמעון התנצל וכך, כך  לי עוללת  מדוע בו וגער מיהר בבוקר ויהי רע,

עליו  לגלג הלילה, בחלום כן עיניו ראו שמפורש ראובן לו ביאר סח', אתה מה יודע

ואכן  עלי, תלון כי לך  ומה הוא חלום רק הרי לנפשי, אותי עזוב ממנו וביקש שמעון

שמעון  אל שוב  חזר דקות  כמה לאחר אולם לו, והלך  עמו שהצדק ראובן הבין

שראה  מה וכל כלום, ולא עשה שלא  התנצל ושוב  לו, שעשה הרע  הדבר על והוכיחו

לאחר  אך כבתחילה, ראובן נרגע  ואכן בפועל, ולא בלבד החלום במראה היה עליו

שהכל  דלעיל כטענתו שמעון לו וכשענה הזה, הדבר על עוד עליו וצעק  חזר מה זמן

עוללת מדוע אבל חלום, חלום, – זו היא  תשובה מה וכי ראובן ענהו הוא , גדול חלום

נזהר  הבה אך  בעלמא, ובדיחותא  צחות  כדבר נראה זה סיפור והנה וכך ... כך לי

אלא אינו הזה העולם שכל לומר אנו חוזרים ולילה יומם זה, כטיפש נהיה שלא

כך לי עוללת מדוע  לומר נזדעק מעשה בשעת ואעפ"כ בטלים, ודברים בלבד חלום

התייחס  שלא אלמוני על ומקפידים כך  לנו שעשה פלוני על אנו וכועסים וכך...

אלא לנו אין בכך , מה של וענינים שטות דברי באלו וכיוצא  רצוננו, כפי בדיוק  אלינו

יהא ואז ואלמוני, פלוני על הדמיונות  כל את לצמיתות ולעזוב  החלום מן להתעורר

ובבא . בזה וחבלו חלקו טוב

בק יצחק  רבי ושמו מומחה אומן צייר ירושלים בעיה"ק  היה קדמוניות בשנים

הרואים  היו ציפורים דמות  מצייר שכשהיה עד היו אומן' 'מעשה ציוריו כל ז"ל,

הכותל  על לצייר נקרא אחת  פעם אמיתיות . חיות  צפרים רואים שהם בנפשם מדמים

והנה  ספרים, ארון של ודמות צלם שערים' ב 'מאה יעקב ' 'ישועות  הגדול בביהכנ"ס

הדיו  בקבוק  את  להניח רצה הארון מן חצי לצייר הספיק כבר כאשר עבודתו באמצע



é החודש - פקודי  ויקהל - הפרשה באר

התחדשות  כח – פרישק "א חי החודש 
בידינו  הניתן

úùøôùãåçäïéðòá ú÷ñåò
,äðáìä 'ãìåî'å úåùãçúä
ïéðòá ÷åñòì ïãéãì óà àîøâ ïîæäå

'÷ä 'ä"ìù'ä áúë .úåùãçúääøòù)

(úåæéøæ - 'æ úåéúåàäàø÷á øàáì(ä çé àø÷éå)

íãàä íúåà äùòé øùà'íäá éçå,'
úååöîä äùòéù åðééäåúåéçá

úåæéøæáåèèèèùéùë éë ,íééúìöòá àìå
åéøáà ìë éøä úåáöòå úåìöò çåø íãàá
é"ùø ùøéôù ïéðòì áåø÷ ...íéãáë

úåëøá úëñîá(.àð)íéøáãä ìò
ïäî ãçàå ,äëøá ìù ñåëá íéøîàðä

é"ùø ùøéô ,'éç'(éç ä"ã),à"÷ùéøô
æ"òìáâôåä àìå àéøá àåäù ,øîåìë .

äøåúä úà éë .ãçà ïéðò ìëäå ,åîòè
ìù ïôåàá íéé÷ì íãàä ìò äùåã÷ä

לפניו עמד אשר ב'ארון' מקום שמצא  עד להניחו מקום חיפש -ÔÂ¯‡‰ ¯ÂÈˆ˘ ÔÂÂÈÎ)

(È˙ÈÓ‡Î ÍÎ ÏÎ ‰‡¯ ‰È‰ ‰˘Ú˘ המדומים ה'מדפים' מן אחד על הבקבוק את  הניח ,

מראהו.... את וקלקלו המפואר  הציור על נשפכו הדיו שארית  וכל שבארון,

בכתוב שנאמר מה שאת  ביתר האוזן את לשבר יש ·)ובזה · '‡ Ï‡ÂÓ˘) אין'

חז"ל ואמרו כאלוקינו', צור ואין בלתך  אין כי כה' È.)קדוש ˙ÂÎ¯·) צור 'אין 'מאי

כמדת שלא וראה בא  ליה, 'אמר שם אמרו ועוד כאלוקינו', צייר אין - כאלקינו'

להטיל  יכול ואינו הכותל גבי על צורה  צר ודם בשר מדת  ודם, בשר מדת הקב "ה

בה  ומטיל צורה בתוך  צורה צר כן, אינו והקב"ה מעים, ובני קרבים ונשמה רוח בה

ציורים  יש כי היטב , יתבאר לעיל האמור ולפי מעים', ובני קרבים ונשמה רוח

אחריםשנדמים כךבעיני על יתירה המומחה, שצייר הציפורים כגון כאמיתיים,

שגם הספרים עצמובארון המצייר הצייר כאלוקינו אין אך ממש, בו שיש וסבר טעה

צורה בתוך ממשצורה בו  שיש חושב  עצמו בו והציור  נתן שהבורא  מפני והוא ,

ומדמה  ידיו, במעשי פעולות עושה הזה, בעולם הציור אותו לו מהלך חיים, רוח

משהובנפשו עושה אכן בעצמו  הוא הצייר כאילו  ידי על נעשה שהכל האמת  אך ,

מלמעלה עליו שמכריזין עד למטה אצבעו נוקף אדם ואין Ê:)העליון, ÔÈÏÂÁ) וזה ,

שהוא מבין ודם הבשר ואין אלוקותו את  מסתיר שהקב "ה האדם, בבריאת החידוש

כלום. עושה אינו עצמו

ה'אבניט . הרה"ק  של קדשו דברות  וראה נא  זי"ע הבט ˜È"‚)נזר' ˙Â‡ ÌÈÚÂ¯‰ ¯È·‡)

הוא רח"ל, העולם בכל לישראל שיש והצרות הדחקות 'כל הטהור הכל בלשונו

שלופעדיג לישן שרוצה כאדם  הגמרא  שלומדים מצייתי בשביל העולם היה ואם ,

פרנסה'. ישראל לשום יחסר שלא  בדבר ערב  הוא  היה חיות, עם הגמרא ולמדו לו,
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äøåúá úåùãçúäá úåéçì - 'íäá éçå'
äãåáòåéééé.

àöéáø ÷"äøä àéáäù äîî ãîìå
éøô'á ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö

'÷éãö(ã úåà ïåéñ éøîàî)ìòá'ä ïøî íùá
,ò"éæ 'áåè íù÷æåç àð÷î äéäù

íéøåòðä éîéá úåøøåòúääøîåìë ,

,ïàöä éøéòöì ùéù çëì ÷÷åúùäù
.ú"éùä úãåáòá øãñë ùãçúäì íãéáù

äúåàá'÷ä è"ùòáä ùøéô òáèî
ò"éæ(åñ è"ù øúë)÷åñôä úà
(è àò íéìäú)'äð÷æ úòì éðëéìùú ìà'

éðéòá äåöîä ïùééúú àìù -äàø)

(çñ çð 'øô ú"äò 'è"ùòá'áèùéð ìàæ'î' -

–י. עולם של טבעו הוא כך ל 'חידושים'ובאמת, זקוק ÒÚÈÈ)שהאדם  Y ˙Â˘„Á) כדי

לחפש חיותו סופו לאו ואם נעים, ומה טוב  מה ועבודתו בתורתו אותם ימצא אם ,

עבורו רצויים שאינם במקומות 'חידושים' ÊÎ)אחר ‡È ÌÈ¯·„ ‰‡¯ Ó"Â˙ 'ÈÈÚ).

נפלא ברגש הנעלות ב'תפילותיו' במיוחד ידוע היה זי"ע מנחם' ה'פני הרה"ק 

סידורים  כמאתיים בחדרו מצאו עולמו לבית  שנסתלק לאחר עצומה. והתלהבות

והתפעלות התחדשות  להכניס חדשים סידורים קונה היה מצוא עת בכל כי שונים,

במדרגתנו  נלמד לדידן מ"מ הצדיקים... בדרכי הבנה בידינו שאין ואף בתפילה,

חיות המביא דבר מכל מצוא , עת  בכל בעבודתנו והתחדשות חיות  להכניס

והתחדשות . התלהבות 

ויראה  מוסר בעניני דורש זצ"ל שבדרון שלום רבי הגה"צ היה שבתות בלילי

לבם  את למשוך וכדי ת "ו, עיה"ק בירושלים משה' 'זכרון בשכונת  הגדול בביהמ"ד

אליו  ניגשו פעם דבדיחותא, מילתא  וכמה כמה בדבריו משלב היה השומעים של

כן  לנהוג להפסיק ממנו ודרשו שלו. ה'ליצנות ' על בפניו מחו וב'קנאות ' אנשים כמה

ה'חזון  הגה"ק אל נכנס ברק  בני לעי"ת נסע  לעשות, מה הגר"ש ידע לא  ומיד. תיכף

דוגמא לו שיתן ממנו ביקש דבריו את  החזו"א מששמע ספקו. את  וושטח זי"ע איש'

שהגיד  צחות  דברי על וחזר הגר"ש פתח לפניהם, אומר שהוא דבדיחותא  מילי מהני

– השיעורים' את תמסור כך 'רק  לו ואמר מאד, נהנה החזו"א  כן כשמוע ויהי להם,

היו  לא הקודמים בימים החזו"א , לו ואמר והוסיף ישראל. את והושיע זה בכוחך לך

נתפסים  מהנערים הרבה היו מקום ומכל רבתי, ב'ליטא' ויראה תורה בעלי חסרים

תפקידנו  וזהו אצלנו... ולא המשכילים אצל הייתה ה'שמחה' כי ומדוע , ל'השכלה',

ה'... בעבודת וחיות שמחה להרבות – ˜Ï)כהיום ‰"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

בחטא הנשים חטאו לא  שלכן זי"ע , מבעלזא מהרי"ד הרה"ק בשם מתאמרא

'ותקח  כדכתיב  יתירה ובשמחה ובמחולות בתופים הים שירת את אמרו הן כי העגל

בידה' התוף את Î)מרים ÂË ˙ÂÓ˘). מהחטא ניצלו ולכן ,
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'ïòøòåå èòååò'èìà'øàôäùåòä íãàäù)

(úåðùééúä êåúî äðùòé àì äåöîääùòé ÷ø ,
.úåùãçúä êåúîå åçåë ìëá åéùòî ìë

øáëåéàî÷ åøîàä"á÷ä óàù
ìà' åðúàî ù÷áî ìåëéáë

'äð÷æ úòì éðëéìùúéúååöî åîéé÷ú ìà ,
íéùðà úåöîë - äð÷æ ìù ïôåàá äìéìç
úçîùå äååãç êåúî àìà ,äãîåìî

úåáà é÷øôá åðéðùã åðééäå ,áìä(á ã)

éåä ,øîåà éàæò ïá'õøäì÷ äååöîì
,äøåîçáëçøåáåéë ,'äøéáòä ïî

õåøé àì 'äãîåìî' ìù ïôåàá äîéé÷îä
ãéîú õåøì åì åøîà ïë ìò ,äååöî øáãì
ïî çåøáì àñéâ êãéàì ïëå äåöî øáãì
íìåòìù íäéðéáù äåùä ãöä .àèçä
'èéé÷ùéøô à èéî' åúãåáò äùòé
åîå÷î ìò çåðì ùôçé àìå ,úåæéøæáåàéàéàéàé.

ì ãçà ìëì ùé úîàáåøîåçå ì÷ ãåîì
íà éë ,úåéîùâ éðéðòá åúâäðäî

äîë çéååøäì éãë åé÷ñòå åúëàìîì
úåæéøæá äçîùá õåøé óñë éøéâøâ
ùãå÷ä úãåáòìù ù"ë ,úåáäìúäå
áìä úçîùå ÷ùç êåúî úùâì åéìò.

תמיד  בידינו  - הזה החודש  מצרים בארץ
שאול מעמקי אף ולהתחדש לשוב

מצרים  וטומאת

àîùäúà äî òãåé éðéà ,íãàä øîàé
äîáå ùãçúà êàéä ,çñ
ìôù úà éúòãé íâ éúòãé ,ùãçúà

,éúìçåúå éøáñ ãáà øáë - éáöîãöéë
éáöî ìòî äìòúàéøáãì òîùé ,

ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøäùãåçä úáù)

('ä øîàéå ä"ãàéä - 'íëì äæä ùãåçä'
,íúåà äåö 'äù äðåùàøä äååöîä

íäì äøîàå(åæ äååöî)íúåéäá ãåò
ùéàù ,äæá úåøåäì ,íéøöî õøàá
àì ú"éùäì áø÷úäì äöåøä éãåäé
úååàúä õåáî àöéù ãò ïéúîé
ãåòá àìà ,åá ò÷åùî àåäù äàîåèäå

הגמראיא. דברי בביאור זי"ע הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  כדברי יהא  ה'בריחה' ואופן

(:Â ˙ÂÎ¯·)שנאמר בשבת  ואפילו הלכה לדבר אדם ירוץ È)'לעולם ‡È Ú˘Â‰) אחרי

ילכו ה'ה' אחרי נאמר בפסוק  הרי ידועה, והתמיהה ישאג', למד ילכוכאריה והיאך  ,

שיש ביום לרוץ מכאן עיר של ברחובה יהלך  כאשר שהנה ביאורו, אלא  מצוה. לדבר

העדה, וישישי מזקני אחד מקלו,ה'שלג' על השענו תוך מהלך בקושי אך  אשר

בקרבו  יתגלו שאז וודאי אליו, ומתקרב בא לטרף השואג שאריה הזקן יראה ולפתע 

כי  במתניו, כוחו אשר כנער וינוס ממקלו, ישכח כוחו מתשות ישכח אדירים, כוחות

לעת כשנקלע רק בפועל יתגלו אשר נעלמים אדירים כוחות  טמונים אדם בכל אכן

ה' אחרי נלמד ומכאן ומצוק, שמתעוררים ילכוצר - שואג לארי בסמוך  כה'מהלך ' –

יעורר  שמים', 'יראת בעניני נסיון אליו בבוא  ובפרט ועצומים, אדירים כוחות בו

אלוקיו. ה' אל לנוס הארי מן כבורח כוחו בכל לברוח הללו הכוחות  את בעצמו
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è"îá ò÷åùî - 'åéøöî' úçú åúåéä
øáë ìéçúé æ"ò éìåìéâáå äàîåè éøòù

êøáúé åúãåáòááéáéáéáé.

ïëìåúåùãçúäääåöî àéääðåùàøä
,ìàøùé äá ååèöðùãåñé àéä éë
úåãåáòäå úåãåñéä ìëìùàééúé ìáì ,

ùé íìåòì éë ,ìôùå äù÷ åáöî íà óà
.äùãç äéøáë ùãçúäì åãéá

éìåàåäðáìì ìàøùé éðá åìùîð ïëì
(áé áë íéìäú è"çåù)éøäã

úùãçúîå úøæåçå úèòîúî äðáìä
äàøä øùà úàæå ,åùãåçá ùãåç éãî
äðáìä úà åðéáø äùîì ä"á÷ä

' åì øîàå äúåùãçúäáäæëäàø
'ùã÷å('àúìéëî'î ,á ÷åñô é"ùø)

äðáìä úåùãçúäëäèåòéî êåúî
äúåðè÷åìàøùé éðá ìò êë ,ùãçúäì

úåðè÷å èåòéî êåúî óà ãéîúâéâéâéâé.

øåëæéåéàù íìåòá áöî íåù ïéàù
êøãì íùî úåìòì øùôà

äéúçú ìåàùá àöîð íà óàå ,êìîä
øáëå .øää äìòîá úåìòì åì øùôà
ò"éæ 'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøä øîà

÷åñôá(áé äî÷ íéìäú)éðáì òéãåäì'
,íãàä ìò éà÷ã ,'åéúåøåáâ íãàäåéìòù

íéîåöò úåçåëù åîöòì òéãåäì
íàéöåäì àéä åúãåáò ìëå ,åá íéðåîè

ìòåôä ìà çëäî.

äæåáäàøîâä éøáãá øåàé(:æî÷ úáù)

øéòì òì÷éà êøò ïá øæòìà éáø'
,ãàî çáåùî äéä íù ïééäù 'àúéâåøô'
ìë úà çëùå íäéøçà à"ø êùîð
äöø äáéùéä éðáì øæç øùàë ,åãåîìú
àåø÷ì àáùî ,äøåúä øôñá àåø÷ì
äéä ùøçä' øîà 'íëì äæä ùãåçä'
,íéîëçä åéøáç åéìò åììôúä ,'íáì
÷"äøä ãîì ïàëî .åãåîìúá øëæðå

ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä,àá í"éøä éøîà)

(åîùîåáìå 'íáì äéä ùøçä'ù éî íâù ,
,äùåã÷áù øáã ìëì íåúñå íåèà

åáéìá ä÷ìù äìåçä úîâåãëìù åôåâá)

חז"ליב. דברי על אמרו Î)וכבר ‡ ˙È˘‡¯· È"˘¯ ‡·Â‰)הארץ מן גבוה שאינו דבר 'כל

אינו  לארץ מעל מעט אפילו להתרומם מתחזק  האדם שאין עוד כל כי שרץ' קרוי

הקרקע . גבי מעל ההתרוממות הוא  האדם של עיקרו כי שרץ. אלא אדם קרוי

חז"ליג. „:)אמרו ˙ÂÎ¯·) לו מובטח פעמים, שלש יום בכל לדוד' 'תהלה האומר 'כל

כי  זצ"ל, בריזל זלמן רבי הגה"ח מפרש היה צחות בדרך הבא', העולם בן שהוא

בפסוק זה פרק מסיימים אנו ÁÈ)הרי ÂË˜),'הללוי-ה עולם ועד מעתה י-ה נברך  'ואנחנו

ביום פעמים ג' שאומר מי זלמן'מעתהואכן נייע א  איך  בין יעצט 'פון פירוש -

˘È‡ ˘È‡ Ì„‡ ÏÎÏ Ú‚Â ‡Â‰ ˙Ó‡·Â ÂÓ˘ ‰È‰ ÍÎ ÈÎ ÔÓÏÊ Ë˜Â ,˘„Á 'ÔÓÏÊ' È‰ ‰˙ÚÓÂ ,ÔÈ‡ ¯·Ú‰)

(Í¯Â·È ·ÂË‰ 'ÂÓ˘·'. הבא עולם בן שהוא  לו מובטח לכן ,
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(íãààåäù(áìä)åúåéç ø÷éò(íãàä ìù),
íéé÷úäì øùôà éà åáì íúñé íà éøäå

úçà äòù åìéôà êéðôì ãåîòìåìëî ,
ùãçì åãéá íâ ùé ùãåçä úùøôá íå÷î

åáì úàùîî äùãç äéøáë.

ùåøã'íäøáà úéá'ä ÷"äøä ùøã
ò"éæ(ùãåçä ä"ã ùãåçä 'øôì)

ï÷úìå øéùëäì àéä åæ úáù úìåâñù
äðùä úåîé ìëì ùàøä úàøòáì ,

øàùå ìåâéô úáùçî ìë åîöòî
,êëì êøãäå ,íéòø íéøåäøäéãé ìò

ùãçúéùåéëøã áéèäì åîöò ìò ìá÷éå
ìò ìá÷îå ùãçúîäå ,äàìäå ïàëî

'ä úà ãåáòì åîöòìéòåî äæä ùãåçá
äðùä éùãç ìëì åì.

בימים  ההתחדשות כח – לכם הוא ראשון 
חודש' 'ראש  וחשיבות  מעלת  ויבאר אלו

החודש ימי וכל ניסן

áúëùåã÷ä ä"ìùä÷øô íéçñô úëñî)

(æ úåà äåöî øðáåúëä ìòúåîù)

(á áéùãåçä'íëì äæä'íéùãç ùàø,

ùãåçä éîé ìëì ùé ïñéð ùãåçáù
'ùãåç ùàø' úùåã÷ãéãéãéãé.

àúéàáåðîéøî ùøéä éáö éáø ÷"äøäî
ò"éæä"ã ùãåçä 'øô íéîä úåøàá)

(ùàø- 'íéùãç ùàø íëì äæä ùãåçä'
'äæä ùãåçä'(ïñéð ùãåç)ùàøä àåä

,àåáì íéãúåòîä úåùãçúä éðéî ìëì
æåòì æà úåëæì íãàä ãéá ùéå
÷æçúäì ãéîú ìëåéù ùôðä úåîåöòúå

ùãçî åúãåáò úà ìéçúäìåàìå ,
øáëù åäîøîä åøöéî úåúôúäìåì ïéà

.å"ç äð÷ú

àúéà'ìàåîùî íù'áíéèôùî 'øô)

(ä"òøúçéôä ïñéð ç"øá éë ,
,ãçàå ãçà ìëì íéùãç íééç ä"á÷ä
äðùå äðù ìëá - úåøåãì øàùð êëå
íééç ìàøùé áìá íéðúéð ïñéð ç"øá
äöåøù éîì ÷ø ìéòåî äæ êà ,íéùãç

ùãçúäìå åúàîåèî úàöìåîë)

àìù éî ìò úåùãçúää åìéòåä àì íéøöîáù

éîé úùåìùá åúîù ,äáåùúá øåæçì ìéëùä

שלום'יד. ¯‡˘ÔÂ)ב'אהבת È"‡ ‰"„ ‡· '¯Ù)הוא 'ראשון הכתוב המשך  את  לפי"ז מפרש

' פירוש וז"ל. השנה', לחדשי דווקאלכם שזהו  לומר איש  לב על  יעלה שלא

אצלו החודש ראש  יום שאם כן, הוא חדשים  בשאר  אפילו  אלא ניסן, בחודש

ד – חודש  ראש  נקרא  החודש שאר  גם  אזי אזיל (‚ÙÂ‡)כתיקונו, רישא  אךבתר  ,

המשכיל  לאיש ונכון ראוי כן ועל זה, בדבר החדשים לכל ראשון הוא  ניסן' חודש

ואזי  השי"ת , בעבדות כתיקונו אצלו יהיה חודש הראש שיום עצמו ולהשגיח לראות 

כולו, החודש בכל בטוח לבו נכון חודשיהיה ראש ביום  אחת  שעה אם  ואפילו

כראויכתיקונו החודש כל אצלו בוודאי יהיה ÂÁ„˘)אזי ˘‡¯ ˙ÈÁ··).עכ"ל ,
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(äìéôàãöîù ,úòãì åðéìò ïë ìòå .
ùãçúäì øùëåî ïîæ ïàë ùé ãçà
äòéáú àñéâ êãéàì êà ,äùãç äéøáë
øùåëä úòù àìîéù íãàì àéä äìåãâ

.éòáãë åæ

áúëò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
(àá 'øô í"éøä éèå÷éì)ùãåçä' .ì"æå
ïàë ùøãîä - 'íëì äæä(á åè ø"åîù)

.ù"ééò åðéãéá øåñî ìëäù äáøä ùøôî
,àåäù äî ,äæî òãåé íãà äéä íàå
äéä àì éàãååá ,úåùòì åãéá ùéù äîå

ãçà òâø óà ìèáî.ì"ëò ,

êëå'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéà
ò"éæ(ùãåçä 'øô í"éøä 'èå÷éì).ì"æå

ïéðòåùãåçäî àåäìëì çë íéðúåðù
øøåòì ùãåç ùàø òéâîùë ìàøùé ùéà

.'ä úãåáòì ùãçî åîöòàåä ïëù óàå
ùãåçä íäéìò óñåð íðîà ,ùãåç ìëá
ìò úåøøåòúäì çë ïúåð åúøàäù äæä
àåä ïåùàø' ïéðò äæå .äðùä éùãç ìë

'íëì(á áé úåîù)-ïåùàøùììåëä àåä

àäéù çëä äðäå .íãà ìù åéúåçåë ìë
íò åîöò àåä øøåòúäì ùéàì úìåëéá

åìù úéùàøä ìë(åéúåçåë ìë íò åðééä)

íéøöî úàéöé çëá âùåîúîà'á àúéà ïë)

(ãåòå ,àøåâéãàñî æ"äåîãàì 'á÷òéì.

éîé,íéëøåáîä íéîé íðä 'ïñéð ùãåç'
åæ úáùá ïéøå÷ àîòè éàäî éìåàå
éðá úà øøåòì éãëá ,'íëì äæä ùãåçä'
ùãåç ùàø ìç åìà íéîéáù ìàøùé

ïñéðåèåèåèåè,ïñéð ùãåç éîé ìë åéøçàå ,
úà ìá÷é æàå ,íìöðì éåàøë ïðåáúéå
íéàáä íéáâùðä íéîéá òôùðä òôùä

.íåìùì åðéìò

àöàøâà'á àáåäù äîî ãåò ãîìå
'äìëã(ùãåçä íåéá ä"ã éãå÷ô).ì"æå

íéðåùàøä íéîé á"é ïúåàã ,åðìá÷'
,ïñéðãçë äîä ,íéàéùðä úáø÷ä éîé

æîåø íåé ìë ,äðùä éùãç á"éì éììë
íìù ùãåçìø"åîãàî åðòîù ïë ,

î"îøä[áåðîéøî]úåàøä ékæå .ì"öæ©¥
úåòøåàî äæéà íåé ìëá ïðåáúäì ïéìåëé

בני-ברק,טו. בעי"ת  נישואין שמחת  התקיימה לפ"ק תשמ"ז שנת ניסן ר"ח בליל

שהכל  בזמן ניסן, בר"ח חתונה יום קבע  מי מידידי אחד שאלתי בחתונה בהיותי

ובא הקרב  לפסח המרובות בהכנות ˙ÈÓ‰‰)עסוקים ‰ÊÎ ÔÓÊ· ‰Â˙Á ‰¯¯ÂÚ Ì‰‰ ÌÈÓÈ·),

קבע אשר הוא זי"ע  מלעלוב  מרדכי משה רבי שהרה"ק המשפחה מבני אחד נענה

הקדו  ונשמתו האלוקים, ארון נשבה כבר שעה [באותה החתונה תאריך עלתה את  שה

אותו  שאלו חנוכה בימי כי טבת], לחודש כ"ד ביום שנה באותה השמימה בסערה

די  איז ניסן חודש 'ראש להם השיב והוא החתונה, יום את  לקבוע  מתי המחותנים

יאהר...' פון טאג ÏÂÎ‰)שענסטע ‰˘‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ· „ÁÂÈÓ‰ ÌÂÈ‰ ‡Â‰ ÔÒÈ Á"¯) אמרו וכבר ,

(:ÊÙ עטרות'.(˘·˙ עשר נטל יום 'אותו
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,àåää íåéä ãâð àåä øùà ùãåçá äéäé
÷çöé á÷òé éáø ÷"äøä ø"åîãà ãåáëå

[ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä]çåøá áúåë äéä
,ùãåçä ìëá äéäé äî íåé ìëá åùã÷
,ùãå÷ åðéúøåáçì íåñøôá øáãä òãåðë
ìù äáéùéá ù÷áúðù äðùä åúåàáå
ãò àìà áúë àì ,íçðî ùãåçá äìòî

ì"ëò ,'íåñøôá àåä ïéðòäå ,íçðîæèæèæèæè.

ישראל של  אסיפתן  מעלת  בגודל  – ויקהל 

ïúùøôá(à ,äì)ìë úà äùî ìä÷éå
øîàéå ìàøùé éðá úãò
'ä äååéö øùà íéøáãä äìà íäéìà

íúåà úåùòìéùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå ,

ò"éæ í"éøä,íù åðåùìáå ,í"éøä éèå÷éì)

úåéøîåçä øéñî ìàøùéî úåøáçúääå äéñðëä

(íééçä øåà 'ééòå .é"ðáî úåéîùâäåøîà êë éë ,
Y 'ìä÷éå' äðä ,ìàøùé éðá íòì äùî
àãç àúååöá ìàøùé éðá úáéùé

åîöò àåä äæ ,úåãçàáåøùà íéøáãäî
íúåà úåùòì 'ä äååéö.

éùøåãåøîà úåîåùøúáäà ,íòåð éøîà)

('íäøáà úéá' 'ééòå '÷ä éãåäé ,íåìù,
úáéúùìä÷éåïéðîë àéøèîéâá äìåò
äå÷î(151)ìàøùé éðá úáéùé éë ,

úøäèë íúùã÷îå íúøäèî ìä÷äá
äå÷îäæéæéæéæé.

זי"ע טז. נזר' ה'אבני הרה"ק  הפליג ˘ÂÏ)מאד Á"Â‡ ÂÈ˙Â·Â˘˙·) וכפי הימים, קדושת את

... משואליו לאחד יחשבשכתב ליום  שעה  - הערך יקרי אלו  ימים  .כי

הרועים' ¯Ò„)ב'אביר ˙Â‡)'משמואל ה'שם בעל הרה"ק בנו עליו שהעיד מה עוד הובא

העליונים'. בעולמות והולך  'מסבב נזר' ה'אבני אביו היה ניסן חודש שבימי זי"ע,

שמחמת זי"ע, נזר' ה'אבני הרה"ק אביו על זי"ע משמואל' ה'שם הרה"ק  העיד

כלל לישון צריך  אינו הימים קדושת  בהירות ¯ˆË)גודל ˙Â‡ 'ÌÈÚÂ¯‰ ¯È·‡'· ‡·Â‰).

במשנהיז. ביארו Ù‰:)וכך ‡ÓÂÈ) מקוה' ואומר ישראל... אשריכם עקיבא  רבי אמר

ה'. ג. ישראל. ב . מקוה. א . הם. ואלו הם, שווים הללו טהרות ג' כי ה''. ישראל

ומקדשים  מטהרים וה'מקוה' בה' הדביקות  עצם וכן יחדיו ישראל בני שישיבת כלומר

בטבילת – יהודי להיות הגוי את  מהפכת בה שהטבילה מצינו במקוה ואם האדם, את 

לה. שנדמו הטהרות בשאר כיו"ב גירות ,

ה'אהבת הרה"ק כדוגמת  יהודים, בין ל'טבול' נהגו הדורות  מצדיקי רבים כי וידוע

זי"ע  Ï‰˜ÈÂ)שלום' ,„ÒÁ ˙¯Â˙) חיים רבי הרה"ק בינינו שהילך עולם יסוד צדיק  וכן

סביבו  מעמיד שהיה ופעמים במקווה, בטבילות מרבה שהיה זי"ץ  מרבניץ זאנוויל

במקוה כטובל ביניהם ראשו ומרכין ביניהם נכנס והיה יהודים וכמה ËÂ˘Ùכמה ÈÎ Ì‡)

‰¯‰ËÂ ‰˘Â„˜ ‰ÓÎ Y ‰Ê ‰˘ÚÓ Ì‚ ˙Ú„Ï ÂÈÏÚ Ó"Ó ...'‰‡ÓÂË'Ï '‰ÏÈ·Ë' ÌÂ˘Ó ‰Ê· ÔÈ‡ Ô„È„Ï˘

(ÂÈÁ‡ ÔÈ· Â˙·È˘È· È„Â‰ÈÏ ÛÒÂ.
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úåàøåðò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä áúë
äùåã÷ä åúøâàáúøâéà)

(â"ë ùãå÷äéë ,éúåáøî éúòîù' .ì"æå ,
ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
íðéàù óà ,ãçéá ìàøùéî äøùò

,äøåú éøáãá íéøáãîåéìò ìåôú
úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà
äéäù ãò ,åäééìò éøùã àúðéëùî

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî.ì"ëò .'

íù'á'ìàåîùî(úåòåáù ,æ"òøú úåãìåú)

ãåã éáø ÷"äøä íùá ïë àéáî
,ò"éæ áåìòìîåá ùéù íå÷î ìëù

àáù êàìî åìéôà ,ìàøùéî äøùò

éá ìëã íåùî ãçôî ââåîúî íùì
àéøù àúðéëù äøùòçéçéçéçé.

äìåãâäãé ìòù úåãçàä úãî
úøùò ãéçéå ãéçé ìë äìòúî
'çîù øåà'ä ïåàâä øîàù åîë ,íéðåî
àìà åðéà íéîìù ïáø÷ úùåã÷ù ,ì"öæ
øåáéö éîìù éçáæ åìéàå ,íéì÷ íéùã÷
ïáø÷' íäéðùù ô"òà ,íä íéùã÷ éùã÷

éë ,íä 'íéîìùøåáéö ìù åçåëî àáä
.íéùã÷ ùãå÷ úåéäì ùã÷úî

áúëåò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä
('á ìéì ã"òøú äëåðç)íøîåà øàáì

(.æò íéçñô),'øåáéöá 'äéåçã' äàîåè'

ה'מגלה יח. נתן לדבר רמז רבים, רחמים לעורר בנ"י קהל אסיפת  שסגולת מצינו עוד

ÈÂˆ‡)עמוקות' ˙˘¯Ù)בגימטריא צבורכי .(298)רחמים עולה

חז"ל דברי על זי"ע  מקאליב אייזיק  יצחק רבי הרה"ק  אמר ËÏ.)נפלאות  ÔÈ¯„‰Ò)

חז"ל  [כלשון ופותח מתיר מלשון 'שריא ' לפרש שיש שריא', שכינתא עשרה בי 'כל

(:ÂÙ Ó"·)ובצוותא באחדות ישראל בני כאשר כי עי"ש], ושרי', אסר דקא דחזא 'כיון

ויסורי  מחבלי כביכול עצמה את להתיר השכינה שתוכל הישועה, את להחיש גורמים

הזה. המר הגלות 

זי"ע ושמש' ה'מאור הרה"ק שכתב כמו בציבור' 'תפילה מעלת גדולה ובפרט

(ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù)בפסוק כרמוז בהרחבה, לפרנסה מסוגלת בציבור Î‰)דתפלה ‚Î ˙ÂÓ˘)

פתח  מקרבך', מחלה והסרותי מימיך , ואת  לחמך  את  וברך אלקיכם ה' את 'ועבדתם

ה' עבדות עיקר וז"ל. לחמך', את  'וברך  יחיד בלשון ומסיים 'ועבדתם' רבים בלשון

בתפילה... והן בתורה הן העבודה, עניני בכל הציבור עם האדם שישתתף ואםהוא 

ברווחה , יום  בכל  לו  מזומנת תהיה שפרנסתו מובטח  יהיה הציבור  עם מתפלל

הוא הציבור  עם  מתפלל שהאדם  ידי על כי ידיו ... במעשי מצויה תהיה וברכה 

ירדו ציבור תפילות ידי על כי גשמיי ישראל כנסת על  טובות  השפעות  כל ממשיך

להתפלל  יצטרכו  ולא יתבטלו , קשות הגזירות  וכל לישראל , טובות  השפעות כל 

אמן  בימינו  במהרה שתהיה  שלימה הגאולה על אלא .עוד
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úéçãð äàîåèä øåáéöá é"ðá úáéùéáù
.íúàî ú÷ìúñîå

בכל ממחלוקת זהירות – אש תבערו לא
ושב "ק בער "ש ובפרט עת 

ïúùøôá(â-á äì)äùòú íéîé úùù'
äéäé éòéáùä íåéáå äëàìî
àì ...'äì ïåúáù úáù ùãå÷ íëì
íåéá íëéúåáùåî ìëá ùà åøòáú

'øôåñ íúç'ä áúë .'úáùäìä÷éå íéèå÷éì)

(íéîé úùù ä"ãúáùä éãé ìòù .ì"æå
äùòîä éîé úùù íéëøáúî÷"äåæ)

(.çô åøúé÷éæçäì éìë êéøöù àìà
äëøáä÷éæçî éìë ä"á÷ä àöî àì'å ,

'íåìùä àìà äëøá(ïéö÷åò óåñ äðùî),
áéø êéøçäì ïèù ìù åúîâî ìë ïëìå
éãë ,äéåöî äëøáäù íåéá Y úáùá
,äëøá ìá÷ì ïëåî éìë àöîú àìù

äùòîä éîé ìë íéì÷ìå÷î æ"éòåæ"ãòå .
ùøôî éðàäëàìî äùòú íéîé úùù¥¨

íëì äéäé éòéáùä íåéáåúëàìîù 'éô ,
úåëæá íëì äùòð äùòîä éîé úùù

ïëìå ,éòéáùä íåé úùåã÷åøòáú àì
ùàú÷åìçîäúáùä íåéáéãë ,

ì"ëò ,ìåçì íå÷î äëøáä àöîúù
àì - ç"î øäåæ éðå÷éú 'ééò ,ñòëä ùà äæ ììëáå)

,úáùä íåéá íëéúåáùåî ìëá ñòëä ùà åøòáú

íéøåèä ìòá 'ééòåùà åøòáú àìøîà -
úáåù íðäéâ ìù 'éô éìù øåà ,ä''á÷ä
(úáåù àäé íëìù øåà íâ ,íëìéáùá.

êëå'éç ùéà ïá'ä áúëäùøô àøéå 'øô)

(à äéðùà"ãéçä íùáäøåî)

(î"÷ òáöàá,'úáù áøò'á äçðîä úåìòá
ùéà ïéá ú÷åìçîì ïëåñî úò àåä
çøåè äáøäå ,íéúøùîä ïéáå ,åúùàì
àøéä ùéàäå ,áéø øçøçì äæá à"èñä
ú÷åìçî íåù øøåòé àìå ,åøöé óåëé

íåìù ù÷áé äáøãàå ,äãô÷äå.ì"ëò ,

óéñåîåéøáã ìò 'éç ùéà ïá'äàøéå)

(äéðù äðùíãà ìë äðä éë ,òãå ,
åà åúùà íò äáéøîå äèè÷ äùåòä
ïéãäù åì äàøð éàãåå åéúøùî åà åéðá
äàöéù äìùëîä ìò áéøì éåàøå åîò

,úéáä éðéðòá íãé úçúîéî ,úîàá êà
àöé íàù ïéáé ïéá åã÷ã÷á çî åì ùéù
äùòð äæ ïéà ,íãé úçúî ìåùëî äæéà
àåä àìà ,íäéãé äùòî äæ ïéàå ,íúàî
úòá ïåãîå áéø øçøçì éãë ïèù äùòî

...àéäääàøéùë ïéáî ùéà ìë ,ïë ìò
úéáä ìù íéðéðòá ïåøñçå ìåùëî äæéà
åéúøùîå åúùà ìò äîùà íéùé àì
úåìöðúä åáì ìà ïúé àìà ,íúà áéøì

,àåä úîà éë åðáúëù úàæä÷åúùé æàå
åì áåèå ,ñòëúé àìå íúà áéøé àìå

àáä íìåòáå äæä íìåòá.ì"ëò ,

ììëáåáåè àìù ïéáî íëçäù ,åøîà
åì óéãòå ,ñåòëì íãàì åì

úåðìáñä úãéîá ñåôúìèéèéèéèé,øçàì' éøäù

מיר יט . ישיבת ראש זצ"ל שמואלביץ  חיים רבי הגאון שאמר בעת מעשה, היה כבר
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úøùò èøçúé åîòæ øåáòéùë 'äùòî
,åñòë êåúî äùòù íéùòîä ìò íéðåî

ì"ãå'íéãøç øôñ'á áúë ïëå .(é å"ñô)

åðåáöéòáù ïëúéä ,çøô åì ãáàù éî'
...íéçøô óìà äååùù éìë øåáùé åñòëå
àáä ìë ììäë äçîùá ìåáñ ïëì

'...êéìòëëëë.ì"ëò

áúë'íéãøçä' øôñá(äò úåà å"ñô)

ïç àöîì íãà äöåø íà
ñåòëé àì ,'ä éðéòáøîàðù ,úéùàøá)

(ç åàìå ,''ä éðéòá ïç àöî çðå'
åùåøéô åîùá àìà ,äîì åùøéôåðééä)

('çð' - íùä íöòá æîåøî ïçä úàéùð úáéñù,
åëåìéäáå åéùòîáå åøåáéãá çð äéäù

(÷"äåæ Y íìòðä ùøãîá àúéàãë)ïëì ,
àåä ãç ç"ðå ï"ç ,ïç àöîåðééä)

(úååù íäéúåéúåàùäæá àöåéë .ì"ëò ,
àúéà(:âé÷ íéçñô)'ä"á÷ä äùìù

ñòåë åðéàù éî ,'ïáäåà'àëàëàëàëéîå ,
ãéîòî åðéàù éîå ,øëúùî åðéàù

.'åéúåãéî ìò åîöò

ראש  את  ושאל 'חכם' איזה נענה דאורייתא  ריתחא של ובעיצומו העיון, בעומק שיעור

חוץ, כלפי מפניו בולטים והאף כשהאוזניים האדם את הקב"ה ברא מדוע  - הישיבה

דיבור, כדי תוך – בפקחותו חיים רבי לו השיב פניו, עם חלקים והפה העיניים ואילו

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

ומיד  להניחם, מה על לאדם היה לא  הרי הפנים מצורת לפנים הם אף היו והאוזניים

הגר"ח  של סבלנותו בגודל הרבה להתבונן ויש ביה. מרתחא  דקא התורה לרתיחת חזר

מוזרה  בשאלה השיעור באמצע  ומבלבל שמפריע על בו אפו חרה שלא בלבד זו שלא

כאוולתו'. 'כסיל לו והסביר ענה אף אלא הזקן... הילל את ששאל אחד כאותו כזו,

שעושים כ. והטעויות העוולות בגלל עצמו את מעניש שהרגזן העולם פתגם ונשמע

הרי  כדין שלא  כנגדו וחטא שטות רוח חבירו של בלבו שנכנס בגלל כי אחרים,

לעצמו, מזיק  ועי"ז כועס  הוא

זי"ע כא. משה' ה'ישמח הרה"ק  אמר ˜Á)כה ‰"„ ‡˘ ,„ÂÚÂ ‰"„ :ËÎ ˙ÂÎ¯· Ò"˘‰ ÏÚ) על

ז"ל È)דבריהם · ˙Â·‡),לכעוס אדם ימהר לא  נפשך ' ד'ממה לכעוס' נוח תהי 'אל

זה  כעס ואם ולכעוס, עבירה מלעבור לו חלילה הרי - היא  עבירה זו כעס אם כי

נדרשת ל'מצווה' כי לכעוס למהר שאין וודאי כך אם הוא , מצווה ודבר הוא לש"ש

הדעת ... וישוב  'הכנה'

מחזיקה  והיה ריקנית טבק  קופסת  הייתה זי"ע מראפשיץ  צבי נפתלי רבי להרה"ק 

וללמוד  היא תורה מחסידיו, אחד לפניו שאל פעם וסוגר. פותח אצבעותיו, בין תדיר

שמתעורר  עת  בכל הרה"ק , השיבו זו. ריקנית בקופסא לרבי יש ענין מה צריך  אני

זו  קופסא תוך אל הכעס את  להכניס ממהר אני דבר, איזה על הכעס מידת  בי
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היצר  של  כוחו אין  – הצובאות  מראות
בדמיונות  אותנו להטעות אלא

ïúùøôá(ç çì ìä÷éå)øåéëä úà ùòéå'
úùåçð åðë úàå úùåçð

úåàáåöä úåàøîáïáä íùá àøîàúî ,'
äàøîä éë ,øáãá ùé æîøù ò"éæ éç ùéà
'úåàéöî'ë äàøð äàøîä êåúá äàøðä
÷æç ïåéîã àìà åðéà úîàá êà ,úéúéîà
äæ åìéàë äàøðù ãò äá ó÷úùîä ìù
øöéä ééåúéô ìë íðä á"åéë .åîöò íãàä
ïéà úîàá ìáà ,äáåèë íãàì íéàøð Y
úà 'éô äæáå ,àååù ïåéîã àìà äæ

'å÷úîé íéáåðâ íéî' áåúëäïéà éøäå
íéîá 'úå÷éúî'äîãî øöéäù àìà ,

ïééðò ìë äæå ,úå÷éúî íéîá ùéù íãàì
èòî åìå ïðåáúé ÷ø íãàä íàù àèçä
,àåù úåðåéîãå ìáä ìëäù ïåëðì äàøé
àåäù ,øåéëä úà íäî åùò ïëìå
Y íãéáù úåøéáòî 'íéðäë ìù ïúøäè'
íä ïåéîã íééåúéôä ìëù åæ äòéãéù

òøä øöé úàîåèî íúåà ìéöúáëáëáëáë.

àúéà'îâá(.áð äëåñ)òøä øöéäù
,øäë íäì äîãð íé÷éãö'
,'äøòùä èåçë íäì äîãð íéòùøå

אני  פותח השעות  ב ' כעבור ורק  דהוה, מאי כל אשכח זה ובזמן שעות . ב' למשך

לאו. אם לכעוס צריך הייתי אכן האם ובודק אותה

העבודה  ועיקר לגמרי, מתקרר זמן לאחר אותו משמניחים הכעס, טבע  הוא כך

ה'שפת הרה"ק אמר וכן לו, חוצה יתפרץ לבל בקרבו ה'חום' כל את בתחילה לאצור

זי"ע Úאמת' ÔÁÏ‡ ¯· ‡·Â‰)(·"È 'Óמהרכבת ללמוד לנו יש כוח (·‡Ô)שהרבה שכל ,

מן  הנוצר החום את בתוכו אוגר שהקטר ממה בא  מרחקים למרחק  אותה המניע 

ונוסעיה.(ÌÁÙ‰Ó)האש הכבידה הרכבת  כל את להניע כוחו גדול ובזה כשננצור, כיו "ב 

ויתר שאת  ביתר בדרכנו  להמשיך נזכה  – בקרבנו  האש  שבוער בעת מלדבר  פינו 

בגשמיות .עוז הן ברוחניות  הן הטוב  לתכליתנו לבוא ,

רואים כב. בהילוכם לגמרי, חשוכה למערה ילדים להכניס שנהוג למה אמרו משל

ב 'עיניים' לטרף המשחרות טורפות  חיות  המערה בצידי שיש כמי התינוקות 

ובוכים  זועקים והילדים והמזיקים, החיות  קולות את  שם 'ישמעו' ואף אימה, מטילות

ריצפת על לו נפלה ראשו על שחבש שהכיפה ילד היה פעם העצום. פחדם לרוב

והחשוכה  העמוקה המערה מתוככי חבריו וכל הוא  שיצאו עד מצאה ולא  המערה

כיפתך, את  עמך  יחד ואמצא  עמי בוא לילד ה'מנהל' ויאמר ופחד. אימה המטלת

ב 'אש  המנהל עם אלך שבעולם מקום לכל - תמרורים ובוכה מצעק הילד החל

החיות מפחד נשמתי שפרחה שכמעט כך כל מפחיד למקום לא אבל ובמים',

לקחת לשונו במתק  הצליח המנהל אך  ניסא ... איתרחיש יומא בכל ולאו הטורפות,

יקרות  באור המערה את האירו כבר שעתה אלא הילד, את ÏÎעמו Â¯Ó‚ ¯·Î˘)
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éäî ò"éæ 'íçðî éðô'ä ÷"äøä äù÷ä
.äøòùä èåç åà äåáâ øä Y úîàä
,äì ÷øôî àåäå äì áéúåî àåä
,'äîãð 'äîãð' - àôåâ àøîâä ïåùìî

àìà åðéà øöé ìù åúåäî ìëù åðééäå
åì øùôà ïåéîãäå ,àîìòá ïåéîã
øäë äæì ,íéðô íéòáùá úåàøéäì

äøòùä èåçë äæìåâëâëâëâë.

(Ì˘ ÍÏ‰Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙‰חלומות – שווא פחד אך היה וחששו פחדו כי הילד ראה ובזה

והחיות זכוכית, שברי אלא היו לא ה'חיות ' מתוככי המציצות ה'עיניים' כי ודמיונות ,

ושלל  היצר מן המתפחד רבותי, שבורים... מקלות על בלויים בגדים אלא אינם

הבל  זכוכית ושברי שבורים, ממקלות  המתפחדים הנערים כאותם אלא  אינו פיתוייו

לעצמך האר האור' את 'הדלק ממנו להנצל תרצה ואם ממש. בו אין הבלים

על  לומר שבידו אדם יש וכי הבל, שהכל ותראה אמיתית, והתבוננות במחשבתך 

אחר  הרי הערב, טעמה מרגיש הוא  שעדיין ב'עבר' לו שהייתה וכדו' עבירה הנאת

כלום'. אמר ש'לא  בעיניו יראה מעשה

הגמ' דברי את זה ביסוד שביארו ·.)יש ‰ÎÂÒ) להם נדמה 'צדיקים הרע  שהיצר

דברנו, אשר הוא  אלא, כזאת . יתכן והיאך השערה'. כחוט להם נדמה ורשעים כהר,

כברזל  שקשה עד תאוותו ערבה כך  כל כי גדול' 'הר הוא  כאילו לאדם מראה היצר

בעבירה  נגע  ולא ותעצומות , עוז שאזר הצדיק  ואכן זאת, הנאה על ולוותר לנצח

עדיין כהרכלל, לו ÓÚ„נדמה  ‰ÊÎ ÔÂÈÒ È¯‰˘ ,‰Â·‚ '¯‰' ÏÚ ¯·‚˙‰˘ ÈÓÎ ¯Î˘ Ï·˜È Û‡Â)

(ÂÈÙ· וכבר יצרו אחר שהלך הרשע  משא "כ ממש, בו שאין הרגיש ולא  ראה לא  כי ,

היטב  יודע ההנאה, לעצמו כ'חוטנטל אלא יצרו ושל  הנאה של  שוויותה כל שאין

דמיון... אלא איננו הנה , עד מזה  עשה שהיצר ה'הר ' וכל  ונמוג , החולף  השערה'

יום כג. בעצם בשוק מהלך  שהיה ואביון לעני ממשיל, היה  זצוק"ל מנובהרדוק הסבא

החל  הדרכים, בצדי הזרוק  ממון של אדיר סכום לפניו רואה והנה קודש, השבת 

הוא מוקצה שהממון אף הכסף את לקחת היתר הוראת  של מחשבות  לחשוב  ההלך

לפורטה  פרוטה בביתו אין דהרי נפש, פיקוח מטעם להתיר חשב  תחילה בשבת.

שבת'. דוחה נפש 'פיקוח והרי נפש, פיקוח לידי יגיע הגדולה העניות ידי על ושמא

או  בשינוי, או יד כלאחר המעות את  לקחת לו שמותר קונהו עם חישב  מכן לאחר

'לצורך בכלל זה ויהיה - ידיו לניגוב  בזה שישתמש ידי על הממון את  יקח אולי

אינם  הם, מזויפות  הללו מעות יהודי, רבי באזנו, ולחש דהו מאן שבא  עד גופו'...

התלהבותו  כל נצטננה רגע  בין – פלא  זה וראה ממש. בהם שאין חרסים שברי אלא 

כל  ממנו וסר המעות, באלו חפץ כל לו היה לא  וכבר להפליא , רוחו סערת ונרגעה

לעצמו. שהמציא ה'היתרים' כל עמם ויחד ה'נסיון',
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כן הקושי כגודל - החצר שער ומסך 
השכר  גודל 

ïúùøôá(æë äì ìä÷éå),åàéáä íéàùðäå
àøîâáå(.äò àîåé)àðú

íåàéáä 'íéððò'ù øîåìë ,ùîî íéàéùð
'íééçä øåà'ä øàéá äæáå .íéîùä ïîùéø)

(äîåøú úùøôäè÷ð úåáãðä øãñá äðäã
áéúë ïëìå ,íãå÷ áåùç áåùçä úà äøåú

äìéçú(ã-â ,äë)øçàå 'úùåçðå óñëå áäæ'
ïëå ,'éðù úòìåúå ïîâøàå úìëúå' êë
éðáà' åøëæð òåãî ,äù÷é äúòî .äàìä
ìëî íéø÷éä íäù 'íéàåìéî éðáàå íäåù
,àîòè åðééä ,àìà .äðåøçàá úåáãðä

øåîàä é"ôòãåôàäå ïùåçä éðáàù
éððò éãé ìò øáãîì ñð êøãá åòéâä
ìò íàéáäì åöîàúä àìù ïåéëå ,àéîù

óåñá åðîðå åøëæð ïëäàáä äãåáòä éë ,
äáøä äáéáçå äáåùç ìîòå äòéâé éãé ìò
úø÷é äðéàù ô"òà ä"á÷ä ìöà øúåé

ë"ë êøò(ïåîîä éååùá).

íâäååäéî ,ùã÷îáù äù÷ äãåáò åæù
åøîàù éôëå ,ãàî ìãâé åøëù

(å â ð"øãà)äàîî øòöá úçà íòô
øòöá àìù íéîòôøôñ'á àáåî ïëå ,

'íéãéñç(äð÷ úåà)äî áåè øëù ìá÷îå
äàîî øúåé åøöé úà óôåë íãàäù
å÷çãå åô÷åúå åúéñî åøöé ïéàù úåöî

äéìòäù÷ äîë ãò òãåé ä"á÷ä éë .
åéúåðåéñð ìò øáâúäì íãå øùáìãëãëãëãë.

äæáåéðôì áéáçå áåäà úåéäì äëæé
ä"á íå÷îääëäëäëäëùøåôîë ,

'úåááìä úåáåç'á(é"ô äáåùúä øòù)éîå

'דמיון',כך  כולו אותנו  מפתה היצר  אשר התאוות  כל היצר , במלחמת  הוא ממש 

ממש של  הנאה  כל  בהם על אין ולנצח אויבינו את לנצח נצליח בזאת  וכשנכיר ,

ה'. בית מלאכת

התנאכד. נקט מדוע  זה, ביסוד שביארו Î·)יש ‰ ‰ ˙Â·‡)'אגרא צערא  'לפום לומר

ארמי ·Ï‰"˜)בלשון ‡˙ÎÒÓ‰ ÏÎ˘ ‰Ú˘·)'בתוס מבואר דהנה ,(‰È‰ ‰"„ .‚ ˙ÂÎ¯·)לכך'

בלשון  נתקן כן על הוא  גדול ושבח נאה שתפלה לפי ארמית, בלשון קדיש אומרים

המלאכים יבינו שלא È·:)תרגום, ˙·˘ ,ÈÓ¯‡ ÔÂ˘Ï· ÔÈ¯ÈÎÓ ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ ÔÈ‡˘) ויהיו ,

בנו', כדי מתקנאין יודעים  אינם שהם  בלשון אגרא' צערא  'לפום אמר נמי והכי

בישראל  יקנאו  .שלא

ותמלאכה. הסבך , מן יצא  כיצד דעת מבלי הגדול, ביער ותעה בדרך  להולך משל

שהרי  שמחה, יתמלא החיים' 'בית  עיניו לנגד משנראה אמנם, ופחד, צער נפשו

שבדרך אף והנה קרוב. במקום אדם בני ישוב שיש הוא מובהק  סימן אין זה כלל

יש  מצבו לפי כי נפשו, ותגל לבו ישמח הלז אדם שמחה, כל החיים' 'בית  בראיית

העיר, בתוככי עצמו ימצא קט מעט ועוד הישר, בדרך  הולך שהוא  - טוב  סימן כאן
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åøùïî ñðëéé ,åàøåá ïåöøì òéâäì äö
íéãéñçä åðîî åñðëééù ,øöä çúôä

íéìáåñäúåìòúäì äëæé äæá éë .ì"ëò ,
.äìòî äìòî

האדם  עבודת  עיקר – אהבה  רצוף תוכו
וה' בטוב  לעסוק יתחיל  לטוב להשתוקק 

בעדו  יגמור

ïúùøôá(à æì ìä÷éå)úà ìàìöá ùòéå'
àúéà .'íéèù éöò ïåøàä

àøîâá(:é äìéâî)äæ øáã ,éåì éáø øîà'
åðéà ïåøà íå÷î ,åðéúåáàî åðéãéá úøåñî

'äãîä ïîáåøë ìëå ,äîà 'ë øéáãä éðôì' ïëù)

ïî åðéàù àìà ïåøàä ãîò ïëéäå 'äîà 'é äéä

(äãéîäñôú àì åîöò ïåøàäù åðééä .
úàî ãçåéî ñðá ãîò àìà ,ììë íå÷î
åðáð åéìë ìëå ïëùîä úéðáú ,äðäå .'ä
áäæá äæå óñëá äæ ìàøùé éðá 'úåáãð'î
,íéøáã øàùå íéèéù éöòá åà úùåçðáå

åîå÷î ç÷ìð ïééðî ,øåàéá êéøö äúòî
ãîòå ,äãéîä ïî äéä àìù ïåøà ìù
÷"äøä íùá íéøàáîå .úéñéð êøãá

,ò"éæ 'úîà úôù'äíðåöøî àá äæã
ùé éøäù ,ìàøùé éðá ìù íú÷åùúå
àìå ïëùîä úáãðì àéáäì åöøù íäî

íãéá äúìòäâéùä àìù íòèî íà ,
åàéáé ìà' åæéøëä øáëù íòèî íà ,íãé
ä÷åùú íáø÷á øéòáä äæ øáãå ,'øúåé
åìà úåðåöøî - 'ùãå÷ ùà'á ïåöøå
íå÷î' àéäå ,úãçåéî äàéøá úàøáð
àöîð .'äãéîä ïî åðéà ïåøàä
ìàøùé ìù íäéúå÷åùúå íäéúåðåöøù
äðáð íäîå ,ìòåôá íéáãðúîä ìò åøáâ

úéøáä ïåøàå íéùã÷ä éùãå÷ úéáåëåëåëåë.

á"åéëáå÷èøåùèî é"øäî ÷"äøä øàéá
åéìëå ïëùîä éøäù ,ò"éæ

,'äçùîä ïîù'á åùã÷úðùã÷úð äîáå

שבקרוב המוכיח החיים' כ'בית שזה ידע נסיון, בעת  והסתר חושך המרגיש כיו"ב ,

טוב  בדרך  הוא  כולך  עתה וכבר המלך, דרך על עצמו ימצא  Â˘ÈÈÏ·)ממש Â˙ÎÈÏÂÓ‰).

שמצידו כו. – ה'ראשית' את  אלא  מאתו ומבקש דורש הקב"ה שאין ידע  אופן בכל

רש"י כדברי בעדו, ה' יגמור אז עליו, המוטלת בעבודתו ‰)יתחיל ËÈ ˙ÂÓ˘) ועתה'

התחלות שכל – ואילך מכאן לכם יערב  תקבלו עתה אם בקולי, תשמעו שמוע אם

זי"ע  ישראל' ה'דברי הרה"ק  רמז וכך Ï"È)קשות '. ÈÓ È‡ ‰"„ ,È„Â˜Ù)הכתוב בדברי

ÁÎ)בפרשתן ÁÏ È„Â˜Ù),'אותם וחשק  ראשיהם מצפה'וצפה הקב "ה  - ומייחל 'וצפה'

את  רק  לוהראשיתמהאדם לתת  בעדו, ה' יגמור והתלהבותחשק וכשיתחיל

לכם. יערב  ואילך  מכאן כי אותם', 'וחישק  וזהו דקדושה,

שלאכלל האדם , אצל ויתאמת שיתברר הוא  התמימה , העבודה במעלות גדול 

המעט , אם כי ומאוויו  יצרו את  לשבור  יצליח  לא  אם  ואף לגמור , המלאכה עליו

זאת אחרי  להרהר רשות  לאדם לו  ואין שבשמים , לאבינו הוא  חשוב  .כבר
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ùã÷îä ììç,ì"ðë àìà ,ùã÷úð äæã
ìàøùé éðá ìù úå÷÷åúùäå ïåöøäî.

ïåöøä ìù åçë åäæåæëæëæëæë.

äæá'÷ä 'êéùìà'ä øàéá'éôá 'ééò)

(ù"äùì÷åñôá(è â ù"äù)ïåéøôà
,ïåðáìä éöòî - äîìù êìîä åì äùò

הגמרא בדברי ביאר זי"ע מקאצק ˜ÊÓ:)הרה"ק אלעזר (˘·˙ שרבי לעיל המובאת 

היה  'החרש אמר לכם' הזה 'החודש לקרוא ומשבא  תלמודו, כל את שכח ערך בן

·˙Â„ÂÓÏ)לבם', ¯ÎÊÂ ÂÈ¯·Á ÂÈÏÚ ÂÏÏÙ˙‰˘ „Ú)אותיות שלש דייקא  לו נתחלפו מדוע וצ"ב ,

קטנה אחת נקודה רק  הן הללו אותיות  בג' שהחילוק  ÊÓ'אלו.,אלא, ,'¯Ï '„ ÔÈ· ÈÂÈ˘‰)

(ÔË˜ „Á‡ ıÂ˜· Ì‰ ÌÈÏ„·‰‰ ÏÎ Y '·Ï 'ÎÓÂ ,'ÈÏ מן ומבקש דורש הקב "ה שאין ללמדנו ,

את אלא  בלבהאדם שבעומק הפנימית הקצה הנקודה  מן האדם ישתנה ידה ועל ,

ל'חדש'. מ'חרש' ליהפך  הקצה, אל

עצמו על שיקבל ידי שעל למדנו, מ'החרשועוד יצא  קטנה , אחת טובה קבלה 

לכם' הזה ל 'החודש לבם ' הבוראהיה  לעבודת  מתאמץ  ודם שבשר משהו כל כי ,

שהקב"ה  עד למקום חביב  נעשה ובזה הכל, אדון לפני ומרוצה ומקובל חשוב יתב "ש

עמו. משתעשע

הרצון',כז. בפני עומד דבר 'אין המאמר על זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  משם מתאמרא

הוא יכול עליך, מוטל היה אשר את  עשית  לא  מדוע רעך  את  שתשאל בשעה כי

אחת טענה על אמנם, וכך . כך לעשות  ביכולתי היה לא – ולומר עצמו את  לתרץ 

הפחות  לכל היה לא  מדוע – להשיב  מה לו עשות,רצון אין עליך המוטל את  לעשות 

העומדכי  דבר מלרצותבפני 'אין האדם את  לעכב  שיוכל בעולם דבר אין - הרצון'

וכך . כך

חכם  ותלמיד עילוי בחור חיפש זצ"ל חריף אייזל רבי שהגאון המעשה, דבר ידוע

הישיבות לאחת נסע  כברזל, קשה קושיא  לעצמו הכין עשה, מה לבתו, לחתן מופלג

נכונה  תשובה המוצא להם, אמר וכה התלמידים. לפני קושייתו את והציע  הגדולות

וכוחותיהם  כישרונותיהם בכל ראשם, את  לאמץ הכל התחילו מיד כ'חתן', אקחנו

עמד  לא  מהם אחד אך  לקושייתו, ונכון הגון יישוב למצוא  כדי ובסברא  בפלפול

וכל. מכל דבריהם את  דחה הגדול ובכוחו בחריפותו כי הגאון, אצל המבחן בכור

בצער, אייזל רבי להם הודיע תשובה לו למצוא בידם עלה שלא ימים כמה לאחר

עשה. וכן אחר, במקום חתן למצוא כדי בדרכו ממשיך  שהוא

עגלתו, אחרי הרץ בחור של קולו לפתע שמע  העיר מן פרסאות כמה רחוק  בהיותו

הסוסים, את להעמיד לעגלון הגאון הורה מיד העגלה, את  לעצור ביקש רוח ובקוצר

אזכה  לא  אכן, קדוש, רבי ואמר, נענה הבחור הגיע כאשר אך הבחור, בפי מה לשמוע
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...áäæ Y åúãéôø'éô Y 'åëåú' ìáà
ìù åììç íöòå êåúä äùòð äîî
ìù ä÷åùúäî Y 'äáäà óåöø'î ,ïëùî

ìàøùé éðáçëçëçëçë.

äðäïúùøôá áéúë(æë äì ìä÷éå)

íäùä éðáà úà åàéáä íéàéùðäå'
,'ïùçìå ãåôàì íéàåìîä éðáà úàå

é"ùøáå(æè áé ø"áãîá ùøãîî)éáø øîà ,
úëåðçá áãðúäì íéàéùð åàø äî ïúð

àì ïëùîä úëàìîáå äìéçúá çáæîä
íéàéùð åøîà êë àìà ,äìéçúá åáãðúä
äîå ïéáãðúîù äî øåáö åáãðúé
ïåéë ,åúåà ïéîéìùî åðà ïéøñçîù
øîàðù ìëä úà øåáö åîéìùäù
äî íéàéùð åøîà ,'íéã äúéä äëàìîäå'
íäùä éðáà úà åàéáä úåùòì åðéìò

ì ,'åâåçáæîä úëåðçá åáãðúä êë
äøñçð äìçúî åìöòúðù éôìå ,äìçú
.ì"ëò ,áéúë 'íàùðäå' ,íîùî úåà

הקושיא עוצם כי תורה, של לאמיתה התשובה מהי לי נא הגידה אך ה'חתן', להיות

למקורביו  ואמר אייזיל רבי נענה כן כשמעו צריך, אני וללמוד היא  תורה לי, מניחה איננה

באמת . בלבו יוקדת התורה שאהבת  מרבנן בצורבא  חפצי כי חיפשתי', כזה 'בחור

למעלה  וחזק אדיר בנסיון עומד והוא  פעמים כי לעניינו, איש כל נלמד ומכאן

ואתחנן  שאעמוד אלא  מעמי דורש הקב "ה אין אכן אולי - לעצמו יזכיר מכוחותיו,

רוח  נחת גורמת  לבו שאגת ועצם ובזיון... נסיון מיני מכל הרע, מיצר הציליני לפניו...

קושיא בחריפותו הגאון הקשה תחילה שבכוונה מעשה, וכאותו ערוך. לאין במרומים

התורה' ש'אהבת הבחור מיהו לראות  אלא אבה ולא  תשובה, עליה שאין עצומה

אף  התשובה, אחר ומחפש דורש הוא  תורה לדברי תשוקתו ולגודל בקרבו, יוקדת 

הדור. גדול של חתנו להיות יזכה שלא  לו שנראה בשעה

ויאה כח. נאה שלו ביותר פשוט איש של בדעתו נפל שפעם חיים' ה'חפץ סיפר

ה'שידוך' את  שיציעו 'שדכנים' אליו לשלוח והחל העיר, של רבה עם להשתדך 

'שיגעון' אבל אופן... בשום לכך הסכים לא שהרב  בידו חרס שהעלה מובן המהולל.

נרגעה  אז בנו, את הרב אירס שבעזהשי"ת עד האיש... של מראשו יצא  לא זה

יום  – דודים עת בהגיע  לו, בדומה רעהו עם בתו את ואירס היהודי של רוחו במעט

בברכת הרב  מפי להתברך העיר בני אלפי עוברים והנה שליט"א, הרב  בבית החתונה

ומקבל  ה'מזרח' בשולחן הדרו ברוב זה הלז האיש אף עומד ולעיניהם טוב', 'מזל

מזל  ברכת  מכולם לקבל – הרב  ולשמחת לך מה ידידיו שאלוהו מהקהל, טוב' 'מזל

שחוק 'מלאו הקהל כל זאת, בחתונה מחותן נהייתי כמעט' הרי 'אני ענה טוב,

'כמעט'פיהם'.... גם  ה ' בעבודת אבל גשמיות, בעניני רק זה Ú‚ÈÈ˙ÓÂאמנם , „·ÂÚ˘)

(ÁÈÏˆ‰ ËÚÓÎÂיותר ולא  פחות  לא שהצליח  כמי 'מחותן' הוא  .הרי
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ùéå'é úåà äøñçð àîòè éàî øàáì
ãåò ,úøçà úåà àìå íîùî à÷ééã
íéìùäì åöøù äæá ùé àèç äî ,äù÷
äáøãà ,øåáéöä úáãð øçàì 'øñç'ä úà
ìëì äìéçú åçéðäù äìéäú äååàð íäì
øàáî àìà .äáãðá óúúùäì ìàøùé éðá

ò"éæ í"éøä éùåãéç'ä(ú"äò),ïéàù
åðåöø ìë àìà óñëå áäæá õôç ä"á÷ì
íéé÷ì úå÷÷åúùäá íãàä øòáéù àåä

úåáäìúäáå úåæéøæá íùä úåöîïë ,
øùà úà åàéáéù øîåì íå÷î ïéà éîð

øñçé,êøåöå ïåøñç íåù ä"á÷ì ïéà éë
ìù 'íáì úàéùð'á àìà åðéà åðåöø ìëå
êåúî äîåøúä úàáäá ìàøùé éðá

úåæéøæàúòééñá àìà äðéà ìòåôá äéùòä åìéàå)

(àéîùã,íîùî 'é úåà øñçð ïëì .úåàù
ø÷éò éë ,'éãåäé' íù ìò úæîøî åæ

úåæéøæá éåìú ìàøùé ìù úåãäé
ù"áúé åúãåáòì úåáäìúäåèëèëèëèë.

יעשה לעולם – ישתוקו  כי וישמחו
כאילם  עצמו

ïúùøôá(äë èì éãå÷ô)úà åðúéå
íéðåîòôäíéðåîéøä êåúá

'øôá àåä ïëå ,'áéáñ ìéòîä éìåù ìò
äåöú(âì çë)åéìåù ìò úéùòå'....éðåîéø

éðåîòôåáäæíëåúáéøä ,á"ö äøåàëìå .
ìù åãöì äæ åéä íéðåîòôäå íéðåîéøä

úà åðúéå øîà òåãîå ,äæíéðåîòôä
íéðåîéøä êåúáë"â åéä ë"åîë àìä ,

íéðåîòôä êåúá íéðåîéøä.

øàáîå'÷ä êéùìàä(íù äåöú)ì"æå
(éåðéùá)åðéáà øñåî àåä êà

áåè ïéà éë úòã åðãîìì íéîùáù

רוחם כט . נפלו לא משמם אות שנחסרה שמשראו הנשיאים את תורה שבחה אמנם

את להביא הזדרזו' המשכן' וב 'חנוכת מעמם, דורש ה' מה הבינו אלא בקרבם

אחד  היה אם בעצמך , הגע  כי מהם, ללמוד לנו שיש צדיקים אמרו וכבר הקרבנות .

היהדות, נקודת  בו שחסרה מצוה בדבר שהתעצל לאדם אומר הדור וצדיקי מגדולי

בקרקע פניו כובש היה אדם שאותו מסתברא  הלא משמו, יו"ד אות מוציא והיה

יו"ד, חסר שמם את בתורה כתב שהקב"ה דידן בנידון וכ"ש רסיסים, לרסיסי ונשבר

ה'נשיאות' את  יעזבו כן ועל תקנה, עוד להם אין ששוב  לחשוב מקום להם והיה

הם  אך ודמעות , בכיות מתוך בתשובה היום כל לחזור וצלמות בחושך  וישבו שלהם

ומיד  מצוה, של בזריזות נתחזק  ואילך ומכאן הוה דהוה מאי אמרו אלא כן, נהגו לא

בחנוכת המילואים קרבנות את להקריב  והזדרזו קלקלתם תיקנו הראשונה בהזדמנות

ונשיא נשיא כל של הקרבנות  כל לפרט המזבח' ב'חנוכת  תורה האריכה ולכן המזבח,

ואף  לעולם, ברוחו יפול אל ולכן מעשיהם, את השי"ת שרצה ללמדנו עצמו בפני

התנהג  השי"ת .אם רצון וזהו ולהבא, מכאן מעשיו את  לתקן בידו יש כהוגן שלא
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ä÷éúùîâåæ ïéòë àåä ïåîòôä éë .
åëåúá ù÷ù÷îä ìáðòá(ïàë é"ùø)

,äôä êåú úù÷ù÷îä ïåùìä úøåöëå
åìå÷ òéîùî ù÷ù÷îä àåää âåæäå
æîøå ìùî àåä ïëìå ,ùãå÷ä ìà åàåáá
íä ...íéðåîéøäå ,äôä øåáéã ìò æîåøä
àì øùà úåîåúñ úåìåìç úåéôë ïéòë
úå÷éúùä ìò æîø íä Y íìå÷ òîùé

øåáéãä øãòäåììììïì øîåì äøåúä äàáå .
,øåáéãä Y ïåîòôä ìòùêåúá' úåéäì

åîéøäàìå ,úå÷éúù éðù ïéá Y 'íéð
øîåìë íéðåîòôä êåúá íéðåîéøä åéäéù
ïëìå ,íéøåáéã éðù ïéá úçà ä÷éúù
íééðéò éúùå 'ãçà äô' íò íãàä àøáð

(íéðæà éúùå)äîî äöçîù åì æîøì
äàåø àåäù(òîåùå)åéôá ãéâéàìàìàìàì.

הרי ל. פיו, מוצאי על מעליא שמירה לו שאין שאדם אמר זי"ע חיים החפץ  הגה"ק

גנב לו שיש כמי ביתהוא לו בן שאין מגנב ורק  ממנו, להזהר לו אפשר שאי ,

אפשר  שאי זה, אדם נחשב  ממש, כיו"ב  להיזהר, אפשר – ברשותו רגל דריסת

הרע . הלשון יצר על לשלוט

מצבו  לידע  הרופא כשירצה עולם של שממנהגו זי"ע, חיים חפץ הגה"ק כתב עוד

הגוף, תחלואי כל את לראות  אפשר הלשון על כי לשונו, על יביט – החולה של

והיינו  הנפש, חולי לו יש אם לראות  אפשר הלשון על – הנפשות  בחולי הוא  כן כמו

כראוי... איננה עצמה הלשון אם

תמיד במסכת המשנה בדברי זי"ע מפרשיסחא  הקדוש היהודי רמז נאה ‡)רמז ‡)

ואינו  פיו, פתחי הנועל אדם', שם שאין יודע  פתוח אדם שם שיש יודע  נעול 'מצאו

שאינו  כלומר, – פתוח פיו אם אך אדם', שם שיש 'בידוע הרי חפץ , שליבו מה כל מדבר

כ... אלא  כאדם, נחשב  אינו – אדם שם שאין בידוע מפיו שמוציא מה לב על שם

כדת, שלא  ושתייה גסה באכילה המרבה וסובא' 'זולל שיש שכמו אומרים היו בפולין

של  בדברים ומרבה יתירה, מחשבה בלא ומדבר ומדבר המדבר באדם וסובא זולל יש כן

ישורם מי שסופם אסורים דיבורים ושאר רכילות  הרע, Ê¯‡·Ï‡ÂÂÓ)לשון ˜"‰¯‰ ,ÌÚÂ È¯Ó‡).

לו  שיש אלא פה לו שאין הרי המידה, על יתר שמדבר שמי אומרים היו עוד

דיבורו  ידי ועל שבמוחו, השטויות כל את שופך הוא משם בגולגולתו מיותר חור

המחשבה. חסרת לדברתו ומאזין אותו השומע  של במוחו אף חור מחורר הוא

הגמ'לא. בדברי זי"ע מרוז'ין הרה"ק שרמז ÁÈ.)וכמו ‰ÏÈ‚Ó)משתוקא בסלע  'מילה

מילה שהמדבר שתיםבתרין', מתוך  אחתאחת  מילה שווה אזי שותק  שהוא 

הנצרך . כפי אלא  מדבר אינו שהרי רב, ערך לה ויש סלע  שלו

הוא ראוי מכך  יותר הרבה אבל דרשה', 'דורון נותנים לחתן הנה אומר, היה הוא

השתיקה. על לקבל
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ãåñéá'íééç òôù'ä ÷"äøä øàéá äæ
íäù ,íéâã øãà ìæî ïëìù ò"éæ
ç"òá ìëù ,íééç éìòá øàù ìëî íéðåù
íå÷î ìëî ,øáãî úâøãîá íðéàù é"ôòà
ïçëùàãë ,'äøáä ìå÷' äæéà íäì ùé

(.â úåëøá)ïëå 'øòåð øåîç'(.àé äìéâî)äéøà'
íðéà íéâãä ìáà ,äáøä á"åéëå 'íäåð
ùãåç äååùä äæáå ,ìå÷ íåù íéòéîùî
ùéàì äìåãâ äçîùù ,æîøì ,íéâãì øãà
,íéøåñà íéøåáéã øáãì àìù åéô úîéñçá

'äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî' ïëìåáìáìáìáì.

åæîøåáåúëù äîá ïë(ì æ÷ íéìäú)

ãîåòä ìò - 'å÷åúùé éë åçîùéå'
áéùäì åãéá ùéå ,ìåãâ çåëéå òöîàá
,åðåùì éöéçá åäòø úà ÷éúùäìå ïâåäë

íéîåöò ùôð úåçåëá ÷æçúî àåäå
äëæé äæ øëùá ,åì úåðòìî ÷ôàúîå
àåääã àôéñá æîøðë ,äçîùä úãîì
ùøéô ïëå .'å÷åúùé éë åçîùéå' àø÷
ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáø ÷"äøä

'äðùåù éèå÷éì'á(ùéàì äçîù éìùîá ä"ã)

÷åñôä úà(âë åè éìùî)ùéàì äçîù'
äðòî íãàä øùàëù ,'åéô äðòîá
úå÷ôàúää éãé ìò åéô úà øñééîå
.äçîùì äëåæ íéøåñà íéøáã øáãìî

של אמות  וד' המדרש  בית - העדות משכן
הזה בזמן  המשכן הם הלכה 

ïúùøôá(àë çì)éãå÷ô äìà',ïëùîä
úåãòä ïëùîìò ã÷åô øùà

ïá øîúéà ãéá íéåìä úãåáò äùî éô

הנולד לב. שהתינוק העולם את הקב "ה ברא  כן שעל מוסר, בתוכחת  אומר היה הוא 

שאם  ואומרים, המתלוננים יש כי שנה, מבן יותר יהיה אשר עד לדבר יכול אינו

מאומה, לדבר יוכלו לא  חיים' 'חפץ  בספר האמורות  ההלכות כל לקיים ישמרו

חיים אינם  זו וחייהם שטענה לגלות  כדי זו בדרך  עולמו את  הקב "ה ברא  לפיכך  ,

חזינן עדיין כלל לדבר לו אפשר שאי כדכוותיה נאמר אם ואף טענה, שהתינוק אינה

לדבר היכולת מבלי אף חייו  את .חי

שבא למי זי"ע  חיים' ה'חפץ  הגה"ק שענה וכפי היא , איפכא  האמת  הכי ובלאו

כלום... לדבר יכול איני ומעתה הלשון שמירת  'ח"ח בספר למדתי - בטרוניא  אליו

מסוכן  שהרי לדבר, פיך לפתוח הורשית לא השתא  עד אדרבה, הח "ח, לו השיב

והינך היות נפשך, כאוות  נא  דבר מעתה, אך אסורים, בדיבורים תכשל שמא  היית

הדיבור. הלכות בכל מורגל כבר

שאינו  סגור איש היה לא עצמו חיים' ה'חפץ כי הימים, קורות  ממספרי ידוע  וכן

בין  'איש היה הוא  ואדרבה, אדרבה הרע , לשון דיבורי מחשש – הבריות  בין מעורב 

השיטי  בין נקט נפלאה שזהירות  אלא  הכל, עם מדבר והיה יכנסו אנשים', שלא  – ן

לה"ר. דיבורי בדבריו
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Y ïëùîä' úåáéúä ìôëáå ,'ïäëä ïøäà
íúç'ä ÷"äøä øàáî 'úåãòä ïëùî

ò"éæ 'øôåñ(éùéìùä øåáéãá î"åú)é"ôò
äîåøúä óñëáù ùøãîä éøáã(øúåðä)

úéá' åðá ïëùîä úëàìîì åëøöåä àìù
àø÷ð àåä óàå ,'ïëùî'ì êåîñá 'ùøãî

,íéîòô 'á áåúëä øîà äæìå ,'ïëùî'.à
äùî éô ìò ã÷åô øùà 'úåãòä ïëùî'
å÷ñòå äùî ìù åéãéîìú åáùé åáù Y

.äøåúá.áåáù Y ãòåî ìäåà ïëùî
áåúëä íéã÷äå .íééåìä úãåáò äúééä
êãîìì ,äøåú åá ãåîìì 'úåãòä ïëùî'

äãåáòäî øúåé äáåùç 'äøåú'ä éëâìâìâìâì.

êøãáéøáã'ä ÷"äøä êìäî úøçà
,øîàé åà .ì"æå ,ò"éæ 'ìàøùé
é"ùø ùøéôå ,úåãòä ïëùî ïëùîä ìôë
ìò ïéðáøåç éðùá ïëùîúðù ùã÷îì æîø

,ìàøùé ìù ïäéúåðåòàåä äøåàëìå
øáë ,ïëùîä í÷åä àì ïéãò - äåîú
ìò úåöç ïå÷éú êéøòäì íäì æîø

ïáøåçäúàæ íäì æîø êøåö äæéàìå ,
,éøäå ...ãéúòì äéäéù ïáøåçä åéùëò

.äåãç äåãç úòùá

àìàì"æ íøîà òåãéã ,øîåì ùéúåëøá)

(.çïéà ùã÷îä úéá áøçù íåéî
úåîà òáøà àìà åîìåòá ä"á÷äì åì

'÷ä øäåæáå ,äëìä ìù(à ø ìä÷éå)àìëéä
ãëå ,éäéà àúééøåà àåä êéøá àùãå÷ã
êéøá àùãå÷ ,àúééøåàá ÷åñò ùð øá

äéì÷ì úéöàå ïîú íéà÷ àåäìù åìëéä)

÷ñåòå áùåé éãåäéäù äòùáå ,äøåúä àéä ä"á÷ä

(åìå÷ì áéù÷îå ä"á÷ä íù ãîåò äøåúá.

äæ,íäì øùéáùíåøâé àîù íà óà
íðîà ,ùã÷îä úéá áøçéå ,àèçä
'äëìä ìù úåîà òáøà'ä ìù 'ä ïëùî
ìèåáé àì ,úàæ àúééøåàã àìëéäå -

íìåòì- 'éãå÷ô äìà' øîàðù åäæ .
àìå åîë ,ïåøñç ïåùì 'éãå÷ô' ùåøéô

ùéà åðîî ã÷ôð(èî àì øáãîá)ì"øå ,
äìà úåøåãá åðééä ,ïëùîä éãå÷ô äìà
àì åðì ïéàå ,øñç ïëùîäù ,úåéìâ ìù
úåãòä ïëùî äðä ,ùã÷î àìå ïëùî
ùã÷îäå ïëùîä àåä äøåúä åðééä

(ùã÷îäå ïëùîä íå÷îá äéäú äøåúäù).ì"ëò ,
.ì"ëò ,øòö úøëæä ììë ïàë ïéàù àöîð

äáøãàå÷ñòì ùé úãçåéî úåáéùç
äë éë ,úåìâä éîéá äøåúä
.ì"æå ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà
íåùî éìåà ,êë ìë úåìâä úåëéøà ïéðò
ïîæá äøåúä ãåîéì íéîùá ãàî áåùçù
ìåòå ìåãâ ÷çåãå éùå÷á àåäù ,äæä

היצה"רלג. על מורה שחמץ  ידוע דהנה הי"ד, זי"ע ציון' ה'קדושת  הרה"ק (ÈÚ'רמז

(¯Â‡˘ ‰"„ È"˘¯ .ÊÈ ˙ÂÎ¯·הן צד "י] מ"ם [חי"ת 'חמץ' אותיות  של לרמז יתמידוהמילוי ,

ולנצחו. עליו להתגבר אפשר בתורה ההתמדה ידי שעל
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.íãàä úà íéãéøèîä äñðøô÷"ùù)

(åò÷ á"çäéäú çéùîä úåîéáù åðééäå .
íøîàîë ,ìàøùéì äìåãâ äáçøä

(:âî ïéáåøéò)ìëä àçéùî éúàã ïåéë'
åìëåé àì áåùå ,'ìàøùéì ïä íéãáò

÷çãä êåúî äøåú ãåîììãìãìãìãìíéøáãäå .
ïúøöá øòèöî ä"á÷ä éøäù ,íéàìôð

áåúëë ,ìàøùé ìù(åè ,àö íéìäú)åîò'
åøîàå ,'äøöá éëðà(:åè äâéâç)ïîæá'

,úøîåà ïåùì äî äðéëù øòèöî íãàù
ë"ôòàå ,'éòåøæî éðì÷ éùàøî éðì÷

ìù ïúøöá øòèöäì øúåé ú"éùä óéãòî
òùòúùäì ìëåéù éãë ,ìåëéáë ìàøùé
êåúî íé÷ñåò ìàøùé éðáù äøåúá

.÷çãä

ø"äéøéàéù íéîùáù åðéáà éðôìî
,äðôð øùà ìëá åðëøãå åððéò
úà ú÷öì áåùð áåø÷áå ùãçúäì äëæðå
úéáá ùãå÷ä úîåøúá ùãå÷ä éðãà
ïðåëéå íéîùä ïî ùàá äðáéù éùéìùä

.åðéîéá äøäîá

ברופאים,לד. שם לדרוש כדי וויען לעיר זי"ע  מבעלזא מהר"י הרה"ק  נסע ימיו בסוף

שבועות, כמה במשך שם ושהו זי"ע , מבעלזא  מהרי"ד הרה"ק בנו אליו והתלווה

השבת יום כל במשך בתורה שעוסק מבוגר בבחור מהרי"ד הבחין השב "ק  ביום

ושאלו  אליו ניגש ומלימודו, מעבודתו התפעל ומאד עצום, ובחשק  גדולה בהתמדה

לשרת אותו גייסו הנכריים הצבא  שאנשי ואמר, הבחור נענה מעשיו, ומה הוא  מאין

מנוחה  יום לו שיתנו מפקדיו אל פנה לכן השב"ק, את  לחלל מוכרח והיה בצבאם,

חן  לשאת  וזכה המעשה, ימי בששת  יותר ארוכות שעות  יעבוד כן ותמורת בשבת,

לעשות עצמו על קיבל מאז להצעתו, והסכימו מגדרם יצאו הללו והרשעים בעיניהם

ואמר  נענה תשובתו את מהרי"ד כשמוע תורה, כולו השבת, יום - מנוחתו יום את 

הגלויות עול יוסר גואל בבוא  שהרי הגאולה...' את  מעכב  אינו זה בחור אם יודע  'מי

התורה  לימוד עם להשתעשע  כביכול עוד יוכל לא  ואז צווארינו, מעל הגויים ועול

זה. בחור כשל נפש במסירות
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