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כצרכי העוה"ז  במי בעסקו אף  – ראש את תשא 
המים מעל ראשו את  יגביה וכדו' פרנסתו
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שליט "אא . יז"ע  הרב Â"ˆÈ)סיפר ÈÒ�‡Ó ˙"ÈÚ· ¯ÊÚÂ ÚÂÈÒ È�Â‚¯È‡ ‰ÓÎ „ÒÈÈÓÂ ‡ÏÙÂÓ „ÒÁ ˘È‡) לפני עמו  שאירע  מה 

בבית  שננעל מי כל  ישראל, בני ועזרת להצלת גופו  סביב כלים שלל  עם  כסדר מהלך הלה  שנה. ככ'

שונים מכלים כלים  ועוד עוד מצוא עת בכל  קונה הלה והיה לאלתר... עזרתו  ימצא מצוקות משאר וכיו "ב

– קירור' ל'חדר בעצמו הוא נכנס  הימים באחד אופנים. מיני בכל בעבודתו  ב'תלמוד (ÚÊÈ¯Ù¯)שיסייעוהו 

הידועים, 'כליו ' בעזרת מפנים  הדלת את לפתוח ניסה  בפנים... נעול עצמו ומצא 'מלמד', היה  שבו תורה'

כקרח ולהיות להתקרר מתחיל  שצווארו להרגיש החל וכבר נשברה ... הדלת את פותחים  שעמה  ה'יד' אבל 

הפריזער  כותלי על  בחזקה לדפוק  החל החיים... בצורר צרורה תהיה  ונשמתו  קט מעט  ועוד הפריזער, מקור

שלו ... הקולות על עלה  התשב"ר קול  אבל  לעזרתו, ויחושו הקולות את שמבחוץ  התלמידים ישמעו  אולי

הכלים, כל  עם  הנני שמהלך על  לי הייתה  זאת כל  אולי – לעצמו  וחשב במעשיו  מפשפש  החל זמן באותו

כי מרגיש  וכלאני והנני מלבדו עוד שאין שכחתי ולגמרי לה ... ומחוצה  עירי תושבי כל את ומציל עוזר

אולי  מחשבה  בלבו  נפלה  רגע באותו  ומציל, פודה ה ' אלא ההצלה  לי ולא השמים מן  מכוונים פעולותי

נפתחה היא אחד וברגע  חוץ לצד הדלת דחף  האחרונים בכוחותיו  ואכן, השני, לצד נעשית הדלת פתיחת

באמונה . התחזקות של כוחה ללמדך לחיים. ממוות ויצא

זי"עב. נזר' ה 'אבני ‰˘ÚÂÓ‰)הרה "ק ÈÙÓ ÌÈ¯·„ ‡"Á ‡˘„‰ ˙Â‡�)חז "ל בדברי ËÎ.)המליץ  ÔÈ˘Â„È˜) חייב האב

אף  וי"א בנו... את במים ללמד מכללהשיטו במים מונח שגופו אף הרי במים, השט שכמו וביארו ,

בעניני  בגופו עיסוקו עת שבכל  בנו , את האב ילמד כך למים, מחוץ - ממעל ראשו להיות חייב מקום

שמים . כלפי למעלה , למים' 'מחוץ יהיו ומחשבתו ראשו אבל בגופו, רק בהם  יעסוק  גשם ,

שערי  את לעזוב נצרך הוא כי – בשאלה  אליו נכנס זי"ע מקאז 'מיר יחזקאל רבי הרה"ק  מחסידי אחד

לו אמר וברחובות, בשווקים השורר מהבלבול  פחדו  ורב הכלכלה , ועל המחיה  על לעסוק  המדרש ' 'בית

כתיב È‡)הרה "ק, ÁÎ ˙È˘‡¯·)מרזב כמין 'עשאן וברש"י, מראשותיו', וישם  המקום  מאבני לראשו,'ויקח סביב

רעות חיות  מפני הלא שירא הראש, סביב רק  אבנים  גדר לשים – היא שמירה איזו וכי תמוה , והדבר .'

שנפלה לציפור משל  אלא, והמזיקים , החיות מן שמור אינו גופו  כל באשר – העומד' על מרובה 'פרוץ 

בוץ ידי (Èaˆ‰)לתוך על מהבוץ  לצאת בידה טבעו , לא עדיין כנפיה אם - ויותר יותר בה לשקוע והחלה ƒ»

ויבואו 'הצלה ' לזעוק  תוכל  עדיין לבוץ מחוץ שראשה  זמן כל  הבוץ , בתוככי טבעו כנפיה גם ואם  כנפיה ,

הרמאי, לבן לבית חרנה , אבינו יעקב בצאת ולכן לה ... אוי בבוץ, נשקע  הראש  כשגם  אבל  להושיעה,
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éîùâä ìòåôá åéãéââââéãé ìò àåáì ìëåé äæìå .

àìù ìéëùéå ïéáé àìéîîå ,'äéçé åúðåîàá ÷éãö'ù
éøäù ,åéôë òéâéì åùàø úà óøöé íà ììë çéååøé

ïôåà ìëá åéìà àåáé àåá åì áö÷ðù äîãããã.dyxtd x`aàùú éë -

רעות חיות מפני מעולה'נתיירא 'שמירה  עשה כן על  שם, לו מצפה מה יודע מי כי מאד, וחשש  סביב,

כך לראשו  הרה "ק, לו אמר ולהצלה , לעזרה  לזעוק  לאדם  לו אפשר עדיין 'שקע ', לא שהראש  זמן כל  כי ,

הפרנ  לעבודת בצאתך אתה , ה'אמונה 'גם  על  ותשמור הזה, העולם בהבלי ישקע  לבל 'ראשך' על הזהר סה ,

האלוקים . הוא ה ' אל כראוי מקושר תהיה  עדיין זמן ובכל  עת ובכל והרע , הבלבול  מכל  תנצל  ובזה שבמח ,

מבארג. זי"ע מקאז'מיר יחזקאל רבי הרה"ק  היה  זה  Ú˜·)ביסוד '¯Ù „Â„ ˙„ÓÁ· ‡·Â‰) הגמרא דברי את

(.Á ˙ÂÎ¯·)של מעלתו גדלה היאך ביאור צריך ולכאורה שמים', מירא יותר כפו  מיגיע הנהנה 'גדול 

בעסקו שאף ראשו , יגיע  בלא כפיו  ביגיע  לעוסק שהכוונה  וביאר, שמים . מהירא יותר כפיים מיגיע  הנהנה 

מדריגת  על  יותר עולה וברה זכה  אמונה  של זו  מדריגה ושעל, צעד בכל בוראו  את רואה הוא עולם , בעניני

שמים . ירא

בעיה"קד. עולם ' 'חיי בביהמ"ד העבודה ועל התורה  על יושב היה  זי"ע  מזוועהיל  מרדכי רבי הרה "ק

הכולל מהנהלת הכולל  לומדי מקבלים  שהיו הפרוטות והנה וסופריה , ירושלים  חכמי עם יחד ירושלים,

כ"ק החתן עם בתו  את אירס והרה "ק היום ויבוא לחץ . ומים  צר ללחם ורק  אך בקושי  מספיקות היו

בהתקרב  הנישואין, הוצאות לכיסוי לפורטה פרוטה לא ואף  כל, אין ולרש זי"ע , אמונים  משומרי אדמו"ר

אפשר  אי כך כי שהיא, ודרך אופן באיזה  מעות אחר שישתדל  הרבנית בקשתו לחתונה המיועד הזמן

של רשימה  לו  שיתן וביקשו מצבו  את בפניו תינה  הכולל, מנהל אל מהר"ם  נכנס  לנישואין, להכנות לגשת

לצרכו . קודש  תרומתם  וירימו  פניו  ישאו הם  אולי לכולל , מממונם  התורמים  חו "ל עשירי עם  מנדיבי כמה 

לו סירב לא המנהל  ÂÚ˘‰)ואכן, ‰È‰ Ï‰�Ó ÏÎ˘ ÈÙÎ). עשירים וכמה  כמה  של רשימה  בידו ומסר

הכתובים כל  הנראה שמן במחשבתה  ועלה הרשימה , את הרבנית ראתה ביתו , אל  מהר"ם בהגיע

חכמים הועילו 'מה וכי הק ' לבעלה אמרה  ישועתם , תצמח  משם ולא הכלח, עליהם עבר כבר זו  ברשימה 

לא  ואמר לדבריה, לבו  שת לא הרה "ק אך צלוחיתנו', פי על  'לצור אם  כי שווה  זו רשימה  אין בתקנתם'

השתדלות  מצד באנו ואם  חובתי, ידי יצאתי ובזה השתדלות עשיית אם  כי – לגמור המלאכה  מוטלת עלי

בהשתדלות  שרק כן, אם  הרבנית, לו  אמרה  בעבר, עשירים אצל או  בהווה עשירים  אצל נשתדל אם לנו מה

ורק מהם אחד לך בחר הרשימה , כל אצל  להשתדל  לך מה בהשי"ת, ובטוח  סמוך הנך כי פעלך, גרידא

אעשה . כך אכן הרה "ק, ואמר נענה בעזרנו , יהא הטוב וה ' בקשה מכתב תשלח  אליו 

טרם בעזהשי"ת עומד הנני הרב... לכבוד כתב וכה שברשימה , הראשון לה'עשיר' מכתבו לכתוב  לו  ישב

וחמשה עשרים  - הכל  סך וכדו', מדור הנישואין סעודות עד מהלבשה ההוצאות, הם וכך כך הבת, נישואי

דאלער המכתב („ÏÂ¯)אלפי את ושלח  זי"ע', משה גדליה  רבי הרה"ק  בן 'מרדכי שמו  את חתם ובסופו ,

הברית. שבארצות העשיר בית לעבר

טשעק  מהר"ם  של  בידיו  ומסר הדואר מבית שליח  הגיע  החתונה, מועד קרב כי מאותו(ˆ'È˜)ויהי

הרה "ק, בבית הרווחה ותהי ותקילין, טבין דאלער  אלפי וחמשה עשרים של  סכום  נרשם ובו העשיר,

דבריו את המנהל  כשמוע  עזרתו , על לבו מקרב לו והודה הכולל  מנהל אל  המהר"ם נכנס היום למחרת

את  המנהל  שיגר מיד כהוויתן, דברים המהר"ם לו ויספר כזה , אדיר סכום לו בא והיאך ממי ביותר תמה

חזרנו לא מדוע  לעשירותו  חזר הוא אם  כי בטענה העשיר, בית אל בארה "ב עולם ' 'חיי של העסקנים 

לימים שאחזור הלוואי מקצתיה , ולא מיניה לא להם, ואמר ה 'עשיר' נענה נדבותיך. ואת קולך את לשמוע 

כלה בביתי לי אף היה , כך שהיה  מעשה - מירושלים למהר"ם ששלחתי הגדול  לטשעק  ובאשר קדמונים,
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שרק ופעמים  – המעשים לכל  ויעשה  ועושה  עשה
ולטובה לרחמים ה' הנהגת לו תתגלה  דבר בסוף

ïúùøôá(âë âì)åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä áúë(úéàøå ä"ã î"åú),

úåáéñî úåáéñ íéøáã äîë íéàåø åðà äðä' .ì"æå
äùò äîì íéäîúî åðà øùà õøàá íéùòðä úåðåù

äëë ú"éùäääää,íéàåø åðà ïîæä úåáø øçàì ìáà
úåáéñä ìë ,ìëì øùàë ,ìëä òøôîì íéðéáîå
øáã äùòéù éãë úåðëä íìåë éë íúðååë úéìëú

äæë ìåãâéúùå úâéøäá ,íéøåô ñðá äéä øùàëå ,
,äæä øáãì åááéñù úåáéñä ìëå ,øúñà úçé÷ìå
äùòðù íãå÷ ìáà ,ìàøùé úìöäì äðëä äéä ìëäå

íéðéáî åðà ïéà êìîä íâúôïéà äøöä úòáù åðééä]

[ä"á÷ä åøñééî òåãî ïéáäì íãå øùá éãéá÷ø ,
åðúàî ÷ø ,àåä ÷éø øáã àì ÷ôñ éúìá íéðéîàî

,íìòðå ñåîë øáãä íòèäìåãâ äáåè äðåîàä äæ
äðåîàä ìò øëù íéìá÷î éë ,åðì àéäúéàøå' äæå ,'

- 'éøåçà úàøçàìäàøú ,øáãä úéìëú äùòðù
äùòðù äîå äéäù äî òøôîì ïéáúåäéä ìëäù)

(ãñçìáà ,åàøé àì éðôåàì øáãä úééùò íãå÷ Y
÷æçúäì àìà åðì ïéà .ì"ëò ,åúéìëú åðéáé àìå åàøé
ïàî ìë'ù äàøð óåñáìå ,äîéìù äðåîàá áèéä

'ãéáò áèì àðîçø ãéáòã(:ñ úåëøá).

á"åéëéîð áúë(áéúë ä"ã .áì óã à"ç ,úåùøã)äðäã
ì"æç åøîà(.àì äãð)øéëî ñðä ìòá ïéà'

äø÷î äæéà äø÷é úåáø íéîòô éë åðééäå ,'åñéðá

הגאון  את לשאול  פנינו ומיד מחלה, באיזה הכלה  חלתה  לב לדאבון אך לנישואיה  ונראה סמוך העומדת

פיינ  משה שעיין רבי אחר לאו, אם  הקשה המחלה  על  החתן למשפחת להודיע עלינו  האם  זצ"ל שטיין

המחלה, דבר על  החתן אזני את לגלות צריכים  איננו  דנן שבמקרה לנו , ענה  המעשה, פרטי בכל  משה  רבי

ובשכר  כלה ', 'הכנסת למצוות ניתן עתה, ועד מאז הכלה  חסכה אשר הכסף כל  שאת לנו ייעץ  זאת אך

השלימה . בבריאות כלה' 'הכנסת לעשות אנו  אף נזכה זאת

מבנו ישראל מארץ שהגיע מכתב לנו  ממתין והנה  פיינשטיין, הגר"מ מבית לביתנו שבנו כאשר ויהי

בתי  של מעותיה  כל את לקחנו ודברים  אומר ללא כלה , הכנסת על  מעות המבקש  מזוועהיל הרבי של

לכך  מירושלים, אברך אותו  של  כחושבנא דדין חושבנא - דאלער' אלפי וחמשה 'עשרים  שם  ומצאנו 

פשרות. כל  ללא פשוטה  אמונה  של כוחה זה  כי המעות, את לו ושדרנו מיהרנו

המטוסה . את ומנהיג ה 'טייס ' יושב ששם החדר תוך אל  להיכנס לו שנתנו פשוט לאיש  משל, משלו 

(Ô"‡ÏÙ‡¯Ú),למיניהם שונים בכפתורים  הוא מלא ופינותיו  קירותיו  כל על זה קטן חדר והנה  בתבונה ,

כאשר  ויהי נפלאה, בחכמה אופניו  על  דבור דבר וכו', לאורה זה לנסיעה, זה  שונות למטרות נעשו  וכולם 

למה לדעת וביקש הכפתורים  אחד על  והצביע  לטייס  פנה עיניו, שראו  מה  מכל התפעל  זה אדם  נכנס

של ומטרתם  תכליתם כבר הבנת 'וכי ושאלו הטייס  עליו  לגלג עליו , לוחצים  אם קורה  ומה  מיועד, הוא

דוקא...' זה כפתור ענין לדעת צריך שאתה  המרובים , הכפתורים  כל

קנינך, הארץ מלאה  עשית בחכמה כולם - הקב"ה  שברא הזה בעולם אדם  לו  מסתובב מובן, והנמשל 

יש וכי מזו, גדולה  'טפשות' לך אין והרי ככה', ה ' עשה מה 'על קרהו אשר מקרה  איזה על  לשאול  ובא

מערכת  מכל  קטן אחד פרט  להבין ירצה ואיך עלמא, בהאי הנעשה ילך' ה 'הלוך בכל  והבנה  השגה  שמץ  לו

והארץ . השמים 

בפסוק  לרמז אמרו Ê)ובזה  ·ˆ ÌÈÏ‰˙)שהוא מי דהנה  זאת'. את יבין לא וכסיל ידע , לא בער איש'איש 

('˙Â·È˘Á ÔÂ˘Ï ‡¯˜Ó·˘ ÌÈ˘�‡ ÏÎ' - ÁÏ˘ Ù"¯ È"˘¯ 'ÈÈÚ)אלא שאינו  נכון אל  אדע יודע ולא שכלבער בידו  שאין –

ה אבל בעולמו, הבורא הנהגת את להבין בטפשותו כסילומדע  'זאת 'יאמר את  יבין  פרטלא על  כלומר –

הבנתי לא 'זאת' לומר באצבע  יראה  וארץ  שמים מערכת כל מבין ÊÓ‡˙אחד „·Ï ÌÏÂÚ‰ È�È�Ú ¯‡˘ Ï·‡ ¯ÓÂ‡Î)

(È˙�·‰. מזו גדולה  טיפשות לך אין והלא ,
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íéøáãä åìà úçúù øéëî åðéàå èøôì åà ììëì
úøâàä éøáãá äàøð ïëå ,äìöäå äòåùé äæéà ïîèð
åðà äìéâîä úéùàøá éë ,øúñà úìéâî - úàæä
âåøäì êìîì õòéé òùøä ïîä äæ ïëåîîù íéàöåî
äáåèä äúåòøì êìîä ïúé äúåëìîå' éúùå úà

'äðîî(èé à)úçú êåìîì àåáú åúáù ïååëúäùë ,
éúùå(à ä øúñà íåâøú)úà ä"á÷ä êôä ìòåôá êà ,

ìò àìà ,éúùå úâéøäî äðäð àìù éã àìå åúöò
åì äîøâù àéä àéäå äìåãâì øúñà äúìò äæ éãé

.õòä ìò úåìúäìäéä éúùå úâéøä éë ïéáé ïéáîäå

(ñð)ñðä ìòá ïéàù àìà 'óåñ íé úòéø÷' ïéòë

åñéðá øéëîãé çåìùì åù÷éá ùøúå àðúâá ïëå ,
åìúå íðåöø úà êôä ä"á÷ä êà ùåøååùçà êìîá
úåðåøëæä øôñá áúëéù éãë äæ ìëå ,õòä ìò íúåà
åøëù ìò àåáé úòä àåááå êìîä úà ìéöä éëãøîù
òéâäá 'àåää äìéìá' ïë åîë ,ïîä úìôùä íò ãçé
ïéëä øùà õòä ïéðòá êìîä íò øáãì òùøä ïîä
éðéòá éëãøî úà úåæáäì äöøå ,÷éãöä éëãøîì
ì÷ ìòô àéää úòá à÷ééã ,åá ãé çåìùìå êìîä
çøëåäù - íéòùø éðø÷ òåãâìå ÷éãö úåðø÷ íéøäì
àìà ãåò àìå ,øéòä áåçøá éëãøî úà áéëøäì ïîä
íé÷çùì äúìò ïîä ìù åúååàâù äòùá à÷ééã

'êìîä íò éåø÷ éðà øçîì íâå' øîàì øàôúäåå)

(áéíùîå ìëä êôäð æà åà ,åúãåòñá åîò áùéì
äðéãî ìëáù äòøä åúøéæâ íâ êë .åúúéî ìà êìä
âåøäì ãéîùäì úã ïúðéú øéòå øéò ìëáå äðéãîå
øùà àåä êåôäðå äìèáúð íéãåäéä ìë úà ãáàìå

íäéàðåùá äîä íéãåäéä åèìùé(à è øúñà).

ïééðòá- íéø÷éò â"éî ïåùàøä 'ø÷éò'á åøàéá äæ
àøåáäù äîéìù äðåîàá ïéîàî éðà'
ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì àåä åîù êøáúé
øáò Y 'ä éãéá ìëäù ïéîàéù åðééäå ,'íéùòîä
íäì òøéà øùà ìëù åðéîàé íéáø éë .ãéúòå äååä
åøîàé åãéúòì òâåðá íâå ,àåä 'ä äùòî - øáòá
äùòî úòùá Y 'äååä'á êà ,íéîù éãéá ìëä -
åáöîå åãîòî ïéà íàå ,íéáø úåðåáùç åáùçé
åðàù íéæéøëî åðà äæì ,úåøéøîá àìîúé åðåöøë

å äùò åãáì àåä'ù íéðéîàîäùåòìëì äùòéå
àá ìëä åðîò ùçøúîä ìë äååäá íâ ,'íéùòîä

.'úé åãé ìò

כל את  ומפרנס זן הבורא  – כולו  העולם  את הזן
להשתדלותם וקשר  ענין שום בלא הברואים 

åøîàì"æç(:åè äöéá),åéñëð åîéé÷úéù äöåøä
øãà ïäá òèéøîàðù ,(ã âö íéìäú)øéãà'

'øëùùé éðá'á ùøéôå .'ä íåøîá('ç 'à øîàî øãà)

äàøðù äî óà íìåòä éø÷îå òáè ìëá éë ïðåáúéù
ïåáùç íò äùòð ìëä Y àîúñá øáãä òøéàù

.ì"æå ,àéîù ïî äáéñåíìåòä é÷ñò ìë àìéîîå
àåä ìëä íéñëðå øùåò íãàä äðå÷ù åéðéðò ìëå
àìå óéñåäì íãàì øùôà éàå ,çéâùîä úçâùäá

úåöéøçå úåìãúùä áåøá òåøâìíãàä øîàé àìå ,
òãé ÷ø ,äæä ìéçä úà éì äùò éãé íöåòå éçåë

ìåëé ìëå çéâùîä é"ùä çëù åááì íòïúåðä àåä
òáèë ìãúùî àåäù íâäå Y ìéç úåùòì çåë åì
êøáúé åúçâùä ,ïúîå àùîáå øçñîá - íìåòä
øëúùäì õîåàå çë åì úúì òáèä éðéðòá àéä

øùåòäå ïåääååååùãåçã ñðá ìéìòá äàøðù ïéðòë

יחזקאלו . ר' הגאון המשגיח של ביתו  אל  זצ"ל שבדרון שלום ר' הגאון מישרים המגיד נכנס פעם 

עושה, זו  מה לשמחה  שלום  ר' וישאלהו  עילאה , שמחה  מלא שהוא האיך וראהו  זצ"ל , לעווינשטיין

הדחקות  ומחמת שבליטא, מיר בישיבת כמשגיח משמש  היה  מקדם שבשנים  לו , וסיפר יחזקאל  ר' פתח

גוונא  ובכהאי החודש, בסוף הזעומה משכורתו  את קיבל  שלא דשכיחא מילתא היה  שם  ששררה והעניות

כמו "ש מאמונתו , ומתפרנס  באמונתו  מתחזק ‚)היה ÊÏ ÌÈÏ‰˙) זעך האב איך - אמäנה äרעה  ארץ ְְֱֵֶֶָָ'Łכן

זצ"ל כהנמן שלמה  יוסף ר' הגאון לו הציע  הקודש לארץ שעלה  אחר באחרונה זה אמונה '. מיט  גישפייזט

שעה 'באותה יפה, בעין בצדו שכרו  מתן לו והבטיח  בישיבתו, כמשגיח  לשמש  שיבוא פוניבז' גאב"ד
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òáèá äéäù óà ,øãàåòãéå åøéëä úàæ ìë íò ,
,äàìôð äçâùäá àåäù íìåò éàá ìëéãé ìò ÷øå

'åéñëð åîéé÷úé' åæ äðåîà.

øùàëåïî áö÷ð ìëäù äîéìù åúðåîà àäú
åúñðøô øçà óåãøé àì àìéîî ,àéîù
ìëå úòãä áåùéá ãéîú àäé àìà ,äìäá êåúî

íòåð éëøãáå úåðéúîá äéäú åúâäðäææææóàù åòãéá .
÷ñòúäì íãàä áéåçî íãàäù øáãä ïåëð úîàù

åîìåò úà ä"á÷ä àøá êëù éðôî ,åúñðøô éëøöá
,úå÷åìàä úåìâúä íìòäáå òáèä êøãá ìäðúéù -
ïéàå ,úåìãúùää úàöåú äçìöää ïéà íå÷î ìëî

àîìòá íéðéò úæéçà àìà úåìãúùääïåùìëå ,
ï"áîøä(åè ,æì úéùàøá)'äøéæâäúåöéøçäå ,úîà

äî éôë ÷åéãá çéååøé íãàä éøäù øîåìë ,'ø÷ù
øæâðùàì úåìãúùä úåôñåúå úåöéøçä ìëå ,åéìò

øùòúé áø øùåò åéìò øæâð íàå ,äîåàî åì åìéòåé
éàãî øúåé ãåáòé àì íà óàçççç.

מש שהוא חשבתי לתומי כי האמונה , עם  יהא מה  תמיד חששתי אך המשרה, את לקבל ופעשקלתי

לסמוך  עוד אזכה  לא בחודשו  חודש מדי המשכורת את לי ישלם ואם  כסף , של  מחסור אצלו  ואין בנכסים 

ב'ישיבה ', בעבודתי חודשים  שמונה  כבר נמצא הנני שהרי אני, שמח עתה  אך בהשי"ת, ובינתיים ולבטוח

לשמחתי  קץ אין  לכן בליטא... כמו 'מאמונה' היא משכורתי עלכל רב, שלל כמוצא אשמח לא איך כי ,

מאמונה ...' לחיות שחזרתי

ויצא פרשת הרד"ק פירש Ï‡)וכך Ï)ליעקב הארמי לבן שאמר ÁÎ)מה Ï ˙È˘‡¯·),'ואתנה עלי שכרך ְָָ'נקבה

והשיב דחהו  יעקב Ï‡)אך ˜ÂÒÙ)שממנו קבוע  סכום  בשכרו לו לשלם  רצה לבן כי מאומה ', לי תתן 'לא

לקבל אופן בשום  רצה לא כי תוקף , בכל לכך סירב אבינו יעקב אך ביתו, אנשי ופרנסת פרנסתו תהא

העולמים . כל בבורא מאמונתו  דעתו להסיח לו לגרום  העלולה קבועה הכנסה 

שעותז. מורה  כמו לפרנסתו לעבוד האדם שצריך צחות, בדרך אומרים  'שעון']העולם  שאם[הנקרא ,

מקולקל(Ò"¯ÚÊÈÈÂÂ)המחוגים שהשעון סימן זה  הרי בעצלתיים  זזים כשהם או מדאי, יותר ממהרים 

מ"מ הארץ, כל  כדרך במלאכתו להתעסק  האדם  שעל וודאי פרנסה  בעניני נמי והכי כראוי, עובד ואינו

מקרני  ומפרנס הזן עולמים  בחי ויאמין בעבודתו, יתעצל לא ולאידך, כוחו, בכל  'עבודתו ' אחרי ירדוף  לא

בחלקו . שמח יהיה  וממילא כנים , ביצי ועד ראמים

הוא ח. הרי ועושרו כספו  על שהבוטח זצ"ל , אויערבאך זלמן שלמה  רבי הגאון אמר חריפה אימרא

האמינו, ובטפשותם שבסכלותם  היינו כוכבים ', 'עובדי היו  הגוים כי עמו, וטעמו ממש , ע "ז כעובד

והכוכבים, השמים בצבאות אלוהי כח גרגירי שיש על הסומך לי מה הכוכבים על  הסומך  לי מה מעתה,

נינהו  חדא תרווייהו הלא הצלחותיו,כסף , לו  גורמים בעסקיו וזריזותו  שחריצותו  הסובר לאיש לו  אוי לכן ,

עפ "ל, השפע מביאים  שהם והכוכבים והירח  השמש  של בכוחה  שהאמינו טפשים  לאותם דומה הוא כי

בכל פרנסתו  הקב"ה  לו  שולח  ידו שעל ואמצעי צינור אלא אינה  העסק הצלחת שכל  האדם יאמין אלא

שעליו אלא יעבוד, לא אם ובין יעבוד אם  בין יקבל בודאי לקבל צריך שהוא מה וכל שעה, ובכל עת

והמלאה . הפתוחה  מידו הפרנסה את להמשיך כדי השתדלות פעולות ולעשות העולם כמנהג להתנהג

שהיה  נובהרדוק מתלמידי אחד על במועט מספרים ומסתפק בחלקו השמח ואביון  ביומועני יום מדי ,

ביתם לתוך חתול  נכנס  אחת פעם  נפשם, את להחיות כדי חמאה  מעט עם לחם  אוכלים  וב"ב הוא היה

הבית  בני לו  סיפרו  לביתו , בערב חזר כאשר ויהי לסעודתו , מיועדת שהיתה  החמאה חתיכת את ואכל 

'החתול בבטחה ונענה מדבריהם, כלל התפעל  לא הוא אך שלו , החמאה  מנת את שאכל החתול  על בצער,

את  אם  כי החתול  אכל  לא ששלו לומר שכוונתו בחשבם הבית בני ויתמהו שלי' המנה את אכל לא

ברור  וא"כ אחר, במקום מונח היה  שלהם  החלק  כי כן, לו והוכיחו טעותו , על העמידוהו לפיכך שלהם,
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øùàëåéðéî ìë åðîî åøåñé äæ äðåîàá äéçé
êë äùåò äéä åìéàù ,'ìåâéô úåáùçî'
äùåò äéä àìîìàå ,íééìôë ìôë çéååøî äéä êëå
ä"á÷ä éøäù ,øçà óñë íåëñ ãéñôî äéä àì êë

÷,åì êøöðäå ãòåéîä éôë åì áöåçååøä ïéàå
íãà éðá éùòîá ììë íééåìú ãñôääå,àìà ,

úåùòì åðåöøå åúáùçîá ñéðëä øùà àåä àøåáä
éãë úøçà úåùòì éðåìô íå÷îáå ,çéååøäì éãë êë
íéáåø÷ åììä àã ïåâë íéøåäøää ìëå ,ãéñôäì

äøéôëå úåñøå÷éôà ììëá úåéäìèèèèùé éàãååù óàå ,
ïéà ,åúñðøô éðéðòá úåùòì äî úãë øäøäì íãàì
æàù ,äñðøôì åúåìãúùä úåùòì åàåáá íà éë äæ
äî äùòéå ,äùåò àåäù ãòö ìë áèéä ìå÷ùì åéìò
åéìò äùòî øçàì ìáà ,ïâåäë åéðéòá äàøðù
,ïë úåùòì åì ááéñ ä"á÷ä ÷øù øåøéáá ïéîàäì

éòöîàäå çéìùä àìà äúéä àì äùòù äìåòôäå
.àøåáä ïåöøë äéäéù

המתבייש  של לרום  עלייתו – וקצף בזיון  וכדאי

ïúùøôá(àé âì)íéðô ìà íéðô äùî ìà 'ä øáéãå'
áúë ,'åäòø ìà ùéà øáãé øùàë

'øôåñ íúç'ä('ä øáãå ä"ã)äùî äëæù òîùîã
,ïëì íãå÷ âéùäù äîî øúåé ääåáâ äâøãîì åðéáø

áéúë àëäã ,àîòè åðééäå(ç ÷åñô)éøçà åèéáäå'
ì"æç åøîàå ,'äìäàä åàåá ãò äùî:æë ïéùåãé÷)

(æ"ëô ïúùøôá àîåçðúåéìò åøáãå åéøçà åìëúñäù
äëæ åìà úåùåáå úåðåéæá úîçîå ,ù"éò éàðâ éøáã
ïéàå åúåà ïéãùåçù éî éøùà éë ,øúåé úåìòúäì

äéøúá áéúëã éîð åðééäå ,åá(àé ÷åñô)åúøùîå'
ùåøéô ,'ìäåàä êåúî ùéîé àì øòð ïåð ïá òùåäé

למפרע מילתא אתגליא החמאה , את אכל  החתול  'אם בניחותא והשיב האיש נענה  שלו, את אכל  שהחתול 

אוכלה ...'. החתול היה לא שלי היתה אם כי החתול, של אלא שלי, החמאה  היתה שלא

מאניפולי ט . זושא רבי שהרה "ק זי"ע מטאלנא דוד רבי הרה "ק ובכלסיפר בעיירות מסובב היה  זי"ע 

'קוויטלעך' עם  אליו באים  העיר מבני רבים היו  בואו לו(Â‡˜˙Ù˙)מקום  וצירפו רחמים עליהם שיבקש 

שהוא  המדויק  הסכום מהו לעיר כניסתו  טרם  ועיר עיר בכל  יודע הרר"ז  הרה "ק היה קדשו ברוח פדיונות.

ה'משמשים ' רצו  כשכבר ימים כמה  ולאחר  העיירות לאחת הגיע אחת פעם העיר, מתושבי לקבל  עומד

על זו, בעיר לקבל עלי שנגזר הקצבה הושלמה  לא עדיין - באמרו זושא ר' הרבי עכבם  בדרכם , להמשיך

ושכח העיר מבני אחד לו  שנתן פרוטות ד' שבכיסו נזכר הגבאים  אחד ואכן מה , זמן עוד כאן נתעכב כן

לדרך. לצאת ומזומן מוכן שהוא להם הודיע  והרבי לרבי, מסרם  הוא ואכן, לרבי, למוסרם

בדרגתו אינו  שהוא עצמו  על אומר היה הרר"ז הרה"ק  מנכדי שאחד לספר, מטאלנא הרה "ק והמשיך

בכניסתו יודע  אינו כן על נסתרות', 'יודע והיה  ליה  אניס לא רז  שכל  קדישא, סבא האי של הרמה 

הייתי  כסף  כמה  אני יודע העיר מן יוצא כשאני 'אך לקבל , עתיד שהוא הכסף  סכום של  גדלו מה  לעיר

להרוויח ...' צריך

מאד עד גבוהה  זו  שמדרגה  ÂÊ˘‡)והסבירו '¯ È·¯‰ ˙ÏÚÓÓ ¯˙ÂÈ ÈÏÂ‡) היא הרר"ז של הקודש רוח  בוודאי כי ,

שכאשר  עם , מנדיבי כסף האוסף ודם בשר אצל  דשכיחא מילתא אך סגולה , יחידי רק  לה שזוכים מדרגה

ואילו אחרת, בצורה  עשיר אותו  עם  מדבר היה  שאילו  בדעתו שיהרהר מי ביניהם  יהיו  מלאכתם  יסיימו 

בידי  הכל שהרי אפיקורסות, להיות קרובים  אלו מחשבות וכיו"ב, אבותיו  מעשה אלמוני בפני מזכיר היה

היתה וזו  בעבורו , שנקצב ממה  יותר אחת פרוטה  אפילו  לו  מוסיפות היו לא ההשתדלויות וכל שמים ,

שהסכום ובתמים  באמת שהאמין לקבל, עליו נגזר היה כסף  כמה בבירור יודע  העיר מן שבצאתו  כוונתו

הרהור  שום בדעתו עולה  אינו  כן ועל  יותר, ולא פחות לא לקבל , עליו שנגזר מה  הוא בידו אשר המדויק

מדריגה וזו  יותר, מקבל  היה לא כן עושה  היה אם גם  כי אחר, באופן ולפעול  להתנהג צריך שהיה  ומחשבה 

כזו . אמונה  עם לחיות היא גבוהה 
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,åéúåâøãîá äìòúð àìå ïåùàøä åáöîá øàùðù
åúééìò íò ãçé ãéîìúä äìòúî ììë êøãáù íâä

äéä àì àëä' íå÷î ìëî ,áøä ìù(äùî ìù åúééìò)

,àãùç éãé ìò àìà ,øúé äøåúá ìîòå äòéâé éãé ìò
êåúî ùåîé àìå ,äæá ÷ìç òùåäéì äéä àì ïë ìò

'åúâéøãîå åìäàéééé.

סופר'י . ה 'חתם  כתב גדול  חידוש  ÂˆÓ˙)עוד ‰"„ .ÊÏ¯ ,˙Â˘¯„)בפסוק(Ë Â ‡¯˜ÈÂ),'קדוש במקום תאכל 'מצות

לענוותן  רומזת המצה  ואילו וגדל , מתנפח המחמיץ  דבר כי והכעס, הגאוה מדת על  מורה החמץ  דהנה

ההולך  האיש  זה תאכל' 'מצות שמעלת תורה , ורמזה למחרפיו , דבר לענות ולא להבליג שיודע ברך ושפל

כלומר  קדוש' 'במקום וזהו  והטהרה , הקדושה  ממדת יותר וחשובה  עולה  מידותיו , על  ומעביר נועם  בדרכי

פרי  כי – יאכלוה ' מועד אוהל 'בחצר כי יתירה ', בה  'ועוד - סופר' ה 'חתם  ומוסיף הקדושה , במקום  שהיא

הבא. לעולם  וטרקלין 'חצר' המכונה הזה  בעולם אף  יאכלו הענווה  שכר

בגמרא אמרו  ÂÏ:)ומפורש  ÔÈËÈ‚) עושין משיבין ואין חרפתן שומעין עולבים ואינן הנעלבין רבנן 'תנו

אומר הכתוב עליהן ביסורין ושמחין  Ï‡)מאהבה  ‰ ÌÈËÙÂ˘) הרה"קואוהביו כתב בגבורתו'. השמש  כצאת

רמ "ל' 'ליקוטי זי"ע מסאסוב לייב משה  È‡)רבי ˙Â‡ ˙Â·ÂË ˙Â„ÈÓ‰ ‡Â·Ó),וגדפו שחרפו לאיש קדוש איש  'ואמר

כל עצמו  מעל ממתיק  ושותק עלבונו את ששומע  ידי על כי מעלי', המיתה גזר שקרעת שכרך ישלם ה '

לרחמים . נהפכים והיסורים העונשים  וכל  והגבורות, הדינים 

הרה"ק  ישב שפעם מעשה , בסופו  הובא מזלאטשוב' המגיד 'תורת סגור בספר זי"ע  מזלאטשוב מהר"מ

על לדרוש אליו שיסור זי"ע מפרימישלאן ליב ארון ר' הרה"ק  תלמידו אצל הרבנית והלכה  ימים, שבוע  ומסוגר

לבית  ליב ארון ר' ויבוא ימים . כשבוע  זה הבריות עם  מעורבת דעתו  ואין שותה ואיננו אוכל איננו כי זה, מה

טובה לא גזירה איזה רואה  כי ויענהו  ככה , על  ראה  מה  אותו שאל ורגלים, ידים בפישוט  שוכב אותו  ומצא רבו 

מעט, ולשתות לאכול  הרבי נא ילך לייב, ארון ר' לו  אמר לבטלו. ובמה  מהו, יודע ואינו  היקרים, בניו על ר"ל 

במה הרי"מ , שאלו בחזרו , הרי"מ, לו הסכים  ותחנונים. תפילה  ואבקש  הרבי, תחת מעמדו  על פה  אשאר ואני

ובזיון, נזיפה איזה  יקבל  שהרבי – אחד דבר חסר שעדיין אלא הגזירה, לביטול  פעלתי ב"ה לו, אמר מע "כ, עומד

בבואם עשו. וכן ליסע, ומזומן מוכן הריני ליב ארון ר' לו אמר אסע , לבראד, עמי תבוא אם הרי"מ לו אמר

ערב. צללי נטו  כי עד ההכנות סיים  ולא שחרית לתפלת א"ע להכין החל  והרי"מ אכסניא, לאיזה נכנסו  לבראד

לשוח פונה הוא ערב שלפנות הה "ק, תהלוכות את וכפרי פשוט איש שהיה  האכסניא הבעל ראה  כאשר

לחלל כזאת, שמע  מי אתם, 'רבי' וכי ישראל, פושע  לו , ואמר עליו, צועק  החל  שחרית, תפילת ולהתפלל

שבזה קדשו ברוח  ראה כי למאוד, שמח  ליב ארון ר' ערב. לעת שחרית תפילת ולהתפלל  ח "ו השם את

את  ופשט  חובתו, ידי יצא לא עוד כי בנפשו  דימה  הנ"ל הכפרי איש  אבל  הנזיפה ... את הקדוש  רבו קיבל

ידך  חדל כאן, עד לו , ואמר ידו , את ליב ארון ר' תפס  אז לחייו, על  ולסטרו הרי"מ  את להכות ורצה ידו ,

לגמרי, נתבטלה הגזירה כי בעליל רואה  הנני ב"ה הרי"מ , לרבו  ליב ארון ר' אמר אח "כ מחטוא. ובשרך

בשלום לביתם ËÎ)ונסעו ˙Â‡ 36 „ÂÓÚ ÌÈ·¯Ú ÌÈ¯·„).

אצל מקורב שהיה  זצ"ל קריפיס  ציון בן רבי מהגאון ששמע זצ"ל  גוטפארב דוד יצחק רבי הגאון סיפר

חיים ' Ó˘‰)החפץ ÔÂ¯ÎÊ ˙�ÂÎ˘· ÌÈÏ˘Â¯È· ¯‚ ‰È‰ ÂÈÓÈ ÛÂÒ·),תמרורים בוכה  ומצאו  הח"ח  אצל  נכנס אחת שפעם 

אמר  מה, בדבר לעזור אוכל  אולי הרבי, יבכה  מדוע לו , ואמר הח"ח  אל  פנה  מהמחזה , ציון בן ר' נבהל

אנשי  עם טובים  קשרים  לי יש  הרי גזירה  יש  חלילה  אם רבי, לו , אמר לי, לעזור תוכל  לא הח "ח, לו

עם טובים  קשרים  ב"ה לי יש - הדבר רפואה של ענין ואם שוחד, ע"י גזירות לבטל לי ואפשר השלטון

ר' הפציר לי. לעזור תוכל  לא מוחלט , באופן לו ואמר הח"ח  השיבו לעזור. בידי יש אולי הרופאים, גדולי

לי  שיספר ע "י עכ "פ לעזור יכול שאיני ואף  לאחרים, ישיחנה  איש  בלב דאגה  כתיב לח"ח , ואמר ציון בן

הדבר  שבנפשו הח"ח  כשראה  ראוי. איני לכך גם  האם  - עליו ויקל  מלבו  הדאגה  תצא הדאגה  את הרבי
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÷"äøäøîà ò"éæ 'úîà éøîà'äíéîòô åøôñá àáåî)

(úåáøåøîà 'îâáã ,(:çð î"á)øùàëù
òáöäù ,'àøååéç éúàå à÷îåñ ìéæà' ùééáúî íãàä
äùòð åéúçúå åúàî ÷ìúñî íãàä éðôáù íåãàä
ìò æîøî íåãàä òáö éë ,äæá æîøäå ,øååéç
,úåøéáòî úåé÷ð ìò äøåî ïáìä åìéàå ,íéàèçä

áåúëë(çé à äéòùé)íéðùë íëéàèç åéäé íà''ééò)

(íù é"ùøøîöë òìåúë åîéãàé íà ,åðéáìé âìùë
÷úåùå åúôøç òîåù íãàä øùàë ïëàå ,'åéäé
àåä - 'àøååéç éúàå' ,úåðååòä ìë åðîî íé÷ìúñî

.äùãç äéøáë àèçä ïî é÷ðå êæ äùòð

àúéà'îâá(:çé÷ úáù)éîî é÷ìç àäé éñåé ø''àå
'ì"øäî'ä áúë ,åá ïéàå åúåà ïéãùåçù'éç)

(íù úåãâàùéå åúåà ïéùééáîù éî éë ,ùåøéô .ì"æå
åá(àååù ãùç äæ ïéàù ,øîåìë)- åàèç ìò äøôë àåä

.ïåéæá ìá÷é øùàë(å äî å"÷å ù"ë äúòî øåîà)äéäé êéà
,äæì äéàøå .åá ïéàå åúåà ïéãùåçù éî ìù åøëù

äøåú äøîàù äèåñä(èé ä øáãîá)...úéèù àì íàå
òøæ äòøæðå äú÷ðåäúéä íàù ,äë è ø"ãîá ì"æç åùøãå)

íéøåçù ,íéøëæ úãìåé úåá÷ð ,çååøá úãìåé äéäú øòöá úãìåé

ãìú íéðù éúùì úãìåé ,íéëåøà úãìåé íéøö÷ ,íéðáì úãìåé

(íéðù úãìåé ãçà úãìåé ,äðù ìëá,ïåéæáä éðôî äæ ìëå
ïéãë àìù ãùçðù éî êë ,ïéãë àìù äìá÷ù

éë .àáä íìåòá ãåáë åì ïúåð é"ùä ïåéæá ìáé÷å
àìù ìôùåäù äæå ,íéìôù äéáâäì é"ùä úãî

ì"ëò ,ïåéæáä úçú ãåáë åì ïúåð é"ùä ïéãë.

àúéàò"éæ 'ïøäà úéá' ÷"äøäî(:èð÷ óã)íùá
÷"îøä('íéëåá ìå÷'á åãéîìúì àöîðå)ìëîù

ìåáñì àéä íìåëáù äìåòîä ,íìåòáù úåáåùúä
óâñé íà éøäù ,íéôåãéâäå íéôåøéçä úåðåáìòä
àø÷éé àîùå ,äøåú éøáãî ìèáé ,äøôë íùì åîöò
ìåëàì åì øùôà úåðåáìò ìåáñéùë ìáà ,àèåç

.ïéøôëúî åéúåðååòå úåúùìå

íééñîåíéøåñé øåáòì íãàä ìò äðä éë ,íù
äîá íãà åìàùé íàå ,åéúåðååò ìò øôëì
úúéîá åà ,ïåîî ãñôäá ,êéúåðååò øôëì øçáú
úçã÷á 'ä êëéù íéëñú àîù åà ,ì"çø íéðá
úà éøä ,íåðäéâå äúéîá ,éîéîçå éøéø÷á ,úôçùáå
àðîçø íåìùå ñç øîàéå ÷òæéå ,äáàé àì åìà ìë
úçà äöò ÷ø ,åéàèç åøôëúé äîá ïë íà ,ïìöéì

äôøçá òáùé éçì åäëîì ïúé - åì ùé(ì â äëéà),
ìëàîî òáùé æàå ,ä÷éúùá äôøç ìåáñéù åðééä
.äôøçä éãé ìò úåðòúäì êøèöéù àìá äúùîå

פעולה כל של  רום  בשמי  חשיבותה - יתנו זה
קטנה

ïúùøôá(ã âì)åéãò ùéà åúù àìå ,åìáàúéå'
'ïéìáåìî äæåç'ä ÷"äøäî àúéà ,'åéìò

ò"éæ(ìä÷éå 'øô ùéø äùîì äìéôú)ìâòä àèç ø÷éòù
ìà åîù àìå ,àèçä øçà íéìáàúî åéäù äî àåä
÷åìà ÷ìç Y äùåã÷ äîùð íäá ùé ïééãòù íáì

ìòîî(ìàøùéì àèåùé÷å àèéùëú àéäù)äåäã éàîå ,
'ä ìà áåùìå øåæçì íäì øùôà êìéàå ïàëî ,äåä

äéä àìëàéàéàéàé.

הראוי  שמן כדי עד הבזיון, כמו טובה כפרה שאין הקדושים הספרים בכל  כתוב לו, אמר הענין, סיבת לידע

אני ואילו הכבוד. כסא לפני נקי שיבוא כדי - אותו שיבזו  ולחפש  לבקש  האדם ‰Á"Á)שיחפש  ¯Ó‡) היכן

אמר  כן, ציון בן ר' מששמע  מעלה . של בי"ד לפני אבוא ואיך כבוד, ושוב וכבוד כבוד לי יש  פונה  שהנני

לכם... לעזור שיוכל  בעולם איש אין צדקתם אכן רבי, Ê"Ù)לו, Ú˘Â‰È ,Í"� ,·‰Ê ˙Âˆ·˘Ó).

זי"ע יא . מגריצא פייבל  שרגא ר' ‡�ÒÎÏ„¯)הרה "ק ˙Ï˘Â˘ È·‡)פעם דעת', ה'חוות של  בישיבתו לומד היה

בעיר  'שליש' אצל  משולשות היו שלו  הנדוניא מעות כי יען לובלין דרך נסע  מה 'ישיבה ' בחזרו אחת

ה 'חוזה ' אמר ואז  ה 'חוזה ' אל  פייביל שרגא ר' הלך שלישית' ב'סעודה  שם, שבתו  לשבות ונשאר לובלין

עצמו דבק  ומאז  מאד, נתרגש  אלו  דברים כשמעו – הטהור בשולחנו התורה' 'דברי בתוך אלו דבריו  את

מובהק כרבו עליו וקיבלו החוזה , אל ÊË)בלו"נ ˙Â‡ Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù˙).
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àìåäëéà ,äëàìîä éìò äúù÷ íãàä øîàé
éðà äî ,íéîùáù éáàì áø÷úäìå áåùì ìëåà
éðå÷ úà äöøà äîáå òåùôì éúáøä øáë ,ééç äîå
åãâðë áéùî ä"á÷ä íðîà ,úåðåù úåòéâðå úåéðôá

åðúé äæ' -øáåòä ìë,íéãå÷ôä ìòúéöçî'...
äðúî Y 'úéöçî' àéáäì àìà êì ïéà ,øîåìëå
åãéù éôë ,'íìù ì÷ù' åðéàù ïè÷ øáãå úèòåî

ìù åçúôë çúô çúôú íàå ,úâùîäî éôë ,èçî
,úåùòì íãå øùá ìù åçåëáùåäøæòé ä"á÷äå

íéìùäìéìò øîåâ ì÷ì ,áéáéáéáé.

êëåò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä éîð ùøéô
(ïúùøôá)ïúùøôá ÷åñôä úà(æ ãì)àì ä÷ðå'

ìàøùéî ùéàä úà ä÷ðî ä"á÷ä .ì"æå ,'ä÷ðé
,åéîâô úå÷ðì øáë ìåëé åðéà åîöòáùåáì íðîà

'úé åúãåáòì áø÷úäì øòåáòøä øöéä ìáà ,
åîå÷îî æåæì ìåëé åðéàù ãò ùãçî íòô ìë åìéùëî

-åéîâô ìëî ú"éùä ä÷ðî åúåààöîð .ì"ëò ,
ä"á÷ä éæà úåùòì åãéáù äî äùåò íãàäùëù

ä÷ðéíãå øùáù äî ,ä÷ðé àìäìåòô ìëù ïàëî .
åúéìëú éãéì åúàéáä äðè÷âéâéâéâé.

'חידושי  הרה "ק שאמר וכמו  הקודש , לעבודת ויקפוץ יתחיל  מיד אלא בעצמו יעצור שלא והעיקר

זי"ע ‡·Â˙)הרי"ם' Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)חז "ל דברי ‡)על  Â ˙Â·‡)... הרבה לדברים זוכה לשמה , בתורה העוסק 'כל 

כן  גם  ונאמן' ישר חסיד, 'צדיק , איננו שעדיין מי שאף והיינו ונאמן', ישר חסיד צדיק  להיות ומכשרתו 

טוב בעשה Ú¯Ó)יעסוק  ¯ÂÒ· ÚÈ˜˘È Î"Á‡ ˜¯Â). הללו למדרגות לבוא האדם  את ותכין תכשיר כבר והתורה ,

הכללים בין ה'שח-מט ', משחק  כללי את זי"ע  מגוסטינין מאיר יחיאל רבי הרה"ק את לימדו בילדותו 

ליהודי  אסור זה משחק  מיד, נענה כן כשמעו  בו, לחזור אפשרות אין שהולכים  פסיעה שכל  לו , אמרו

מדרכו ... בו לחזר בידו יש שתהיה , להיכן יהיה  שנעשתה פסיעה שכל  ישראל, לבני ראשון כלל שכן ללמוד,

אשתו  זרש  לו  שאמרה  הרשע , המן גבי שמצינו  כמו לעמים, ישראל בין וההבדל  החילוק  זה (‡Ò˙¯ואכן

(‚È Â כאשר לאלתר, להתייאש  הגויים '... 'שפת וזוהי לפניו', תפול  נפול כי לו  תוכל לא לנפול , החילות 'אשר

להתחזק, עליו מצב שבכל יודע יהודי אבל  תחתית, בשאול למפלתם גורם  גופא וזה  כרוחם, מתנהג הכל  לא

לעלות  מעתה  מתחזק  והוא בלבד, לשעה  תקלה אלא זה  אין נפל  אונס או  סיבה איזו  מחמת אם ואף

מעלה . מעלה לעלות לו יגרום  וזה  המלך, בדרך

חז "ל פירשו  È·.)וכך ‰ÏÈ‚Ó)הפסוק Á)את מרדכי (‡ כרצון לעשות רבא, אמר - ואיש  איש  כרצון 'לעשות

'ואיש ' ואילו  מרדכי, היינו  ד'איש ' להו מנא מובן ואינו ואויב', צר איש  המן יהודי, איש דכתיב מרדכי והמן,

העולם אומות לרשעי שייך והיאוש  'יאוש ', אותיות היא 'ואיש ' כי לרמז, ואמרו איפכא, נאמר אולי המן, היינו

ויאוש . לעצבות יהודי להפיל עמלק  מזרע המן של ושאיפתו  רצונו  כל כי זו. בתיבה  נרמז  שהמן אמרו  ע"כ 

אם אף  - 'לא' למשחית ולומר מלחמה, ואיש כגיבור במשמרתו איתן לעמוד ישראל  בני עבודת אך

ד  'עד מצות וזו  מעלה, מעלה ועולה  מתחזק הנני מעתה מטה מטה  ליצרולא נפלתי לענות לדעת - ידע '

דיליה אחד.לא וגונדא לרגע  מתייאש  אינני ,

הפסוק את צדיקים  פירשו  „)וכן „È ·ÂÈ‡)מטמא טהור יתן אחד'מי יצא לא אחד, פעם 'לא' שבזעקת ,'

'טהור'. להיקרא 'טמא' מכלל

בפרשתןיב. הפסוק את זי"ע לב' ה 'ייטב הרה"ק  בשם פירשו  È-·È‚)כך Ï) בפקוד לה ' נפשו  כופר איש 'ונתנו

לשאול מקום  יש  דלכאורה  הקודש', בשקל  השקל מחצית הפקודים  על  העובר כל  יתנו  זה  וגו', אותם 

יצירתו כי הייתי', 'אנוס טענת לטעון בידו והרי חטאיו , על  נפש  כופר שיביא ודם ' ל 'בשר מזקיקין מדוע 

השקל מחצית - לה ' נפשו 'כופר תורה אמרה  להכי הרע , אל  נמשך החומרי טבעו  ומחמת האדמה, מן

נפש '. 'כופר להביא לו יש וע"ז  מלעשות, בעדך מונע  אין העבודה התחלת זו  - 'מחצית' הרי הקודש , בשקל 

אמת'יג. ב'שפת דרש זה  ÂÚÂ„)כעין ·"Ï¯˙ Ô˙˘¯Ù·)בפרשתן È‚)בפסוק  ‡Ï ˙ÂÓ˘)'תשמורו',אך שבתותי את
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ïàëîåúåàøì åððåöø ,íéððåàúîä ìëì äáåùú
ááìá åãáòìå åéìà áø÷úäì ,åðëìî úà
íãàä øöåð åðîîù øîåçäù äùòð äî ìáà ,íìù

,äèî äèîì åëùåîå åäèîøîåçä åäèî éðåìôì
åððéà åîöò íò óà øùà úåòøå úåù÷ úåãéîì
ïè÷ øáã ìë ìò ñòëá úøòåá ùàá äæì ...íåìùá
åúåà êùåî åôåâ øîåç éë ïðåàúé éùéìùä ,ìåãâë
,úåìöòá äæ ,úåáöòá äæ ,åá úåøòåáä úååàúì

...äæå øåîâ ùåàééá äæåéä àìå éàååìä Y á"åéëå
úîàä êà ,'íìùä íãà' éúééä æà éë ,åìà ìë éá
øöé íäá ïéàù Y íéëàìî' éë ,úøöåð êëì à÷ééãù
éîùá éã àøåáì ùé úåðåéñð ììë íäì ïéàå 'òøä
úà øöé' àåäù àìà .úåááøìå íéôìàì ,úåáøò

,'úåðåøñç â"ò úåðåøñç åá àøáå ,äîëçá íãàä
ììù íò áèéä åøéëî ä"á÷äù ãçà ìë òãéå

.òøì åéúåéèðå åééù÷ ,åéúåðåøñçåì äù÷ íà óàå
íå÷î ìëî ,àãç àîåéá øää úâñéô ãò ìéôòäì
øùà ìë' - 'äðîî øèôéäì ïéøåç ïá äúà éà'

'äùò êçåëá úåùòì êãé àöîú(é è úìä÷)ìë éë ,
ãàî ãò äáåùç úçà íòô åìéôàå äðè÷ äìåòô

íéîùáù åðéáà éðôì ãàîãéãéãéãéùøåã ä"á÷ä ïéà éë .
åéúåçåë éôì åúåà ãåáòéù íà éë íãàä ïî ù÷áîå
äøåúá ÷ñåòä ãéîúîä äåù ù"áúé åéðéòáå ,åáöîå
ìë ìöðîå åúñðøôá ãåøèä ùéàì úåìéìå íéîé
éðéðò øàùá ïëå ,äøåúä ãåîéìì íééåðôä åéúåúò

ù"áúé åúãåáòåèåèåèåè.

חז "ל שדרשו Î·)כמו ,‡Ï ¯·„Ó· È¯ÙÒ)'שיעביר אך ידי שעל  והיינו  החלודה', את להעביר שצריכין - הזהב את

שמירה, צריך ולזה החול בימות גם  הדברים  בכל השבת קדושת תתפשט מלבו והחלודה הפסולת את

ידי על היא השבת,והשמירה לצורך  רק המעשים כל  להיות שצריך החול, שבימות וההשתוקקות הרצון

להשי"ת רוח נחת  .להיות

וברוחב,יד. באורך לעשותם  ושיעור מדה באיזו  הקב"ה ציוה המשכן כלי דבכל  מהא כן, שהוכיחו יש 

מידתו  נתפרש שלא משה שעשה בכיור ישזולת ועוד כלים, משאר כיור נשתנה ' 'מה להבין וצריך ,

ככתוב שיעור, בו נאמר המקדש בבית שלמה  שעשה  בכיור מדוע  ·)להקשות „ ,· È"‰„)הים את 'ויעש 

המוסר, חכמי וביארו מדה, לו  ניתן לא במשכן שעשו  הכיור ואילו  שפתו', אל משפתו באמה  עשר מוצק 

הראשונים  שכתבו וכמו  הצובאות, המראות מן נעשה הכיור Ï‰˜ÈÂ)כי ˙˘¯Ù ‡¯ÊÚ Ô·‡Â Ô"·Ó¯)נתנו שהנשים

לשמים אותן והקדישו  עבירה  לדבר מיוחדות שהיו שלהן המראות ÏÚאת Â˘Â¯ÈÙ·) ·˙Î Ì"·Ó¯‰ Ô· Ì‰¯·‡ È·¯Â)

(‰¯Â˙‰,שיעור תורה  בה  נתנה לא הכי ומשום לרסיסים ), אותה  ונפצו  המראה לתוך וזרקוהו  אבן שנטלו

יעשו  ועוד עוד  ויביאו שיוסיפו כמה ואדרבה לפניו, מאד  חשוב היצר שבירת  של ומשהו משהו כל  כי

ערוך לאין חשובה והתגברות  התגברות  וכל  לפניו, רוח נחת  .יותר

שאמר מי אמר הבשר,וכבר להכשיר כדי סימנים רוב בחיתוך  להיות  צריכה 'בהמה' שחיטת  שרק

קטנה  אחת סריטה אפילו חשובה האדם אצל השי"ת.אבל  למען עושה  שהאדם 

תלמד  לא לביהמ "ד תלך אם אף  בידיים', עצמך את 'תיקח כי לך מה  האומר היצר מחשבות את וידחה 

בהתמדה ברציפות שעות ח"י לימוד רק  כי הקב"ה , לפני חשוב אינו  זה  ומעט  בלבד, שעתיים או שעה  אלא

מחשבות  ובאמת כלל. המדרש  לבית תלך אל  כן על  לך, אפשר אי זה והלא השי"ת, לפני נרצה  עצומה

גאר-נישט ' אדער - גאר 'אדער קליפת יראים קהל  בקרב כינו  ÌÂÏÎ)אלו  Â‡ ÏÎ‰ Â‡)יש זו קשה וקליפה  ,

השורש . מן לעקרה 

הדבר טו . למה  משל בדרך זה ענין ביאר הרי"ם ' 'חידושי בישיבת משגיח זצ"ל  אייזנער גד'ל רבי הגה "ח

במסחרם והצליחו  שונים, וחפצים בגדים  לתפירת היוצר בית יחדיו  שהקימו  ושמעון לראובן דומה ,

רבים ... ופועלים  גדול  רכוש  ברשותם  שהיה עד מאד

הסחו כל את וכילתה היוצר, בבית דליקה  פרצה היום , נהפכוויהי ספורות שעות תוך בו , שהייתה רה 
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êøãá'îâá àúéàã àä åùøéô äæ(.æè äìéâî)

,ñåñä ìò éëãøî úà áéëøäì ïîä àáùëù
øîà ,äöéî÷ úåëìä åéãéîìúì ãîìîå áùåé åäàø
äøùò éçãå åëãéã àçî÷ éöîå÷ éìî àúà' íäì

'éãéã àôñë éøëë éôìàäçãéå íëìù ïè÷ 'õîå÷' àåáé)

(éìù 'óñë øëë éôìà úøùò'.àéä ïîä úôéì÷ã åøàéáå

úåìåòôì íà éë êøò ïéàù íãàä úà úéñäì -

ëéë íéôìà úøùò úîâåã úåìåãâóñë øæèæèæèæè,

õîå÷'ë äðè÷ äìåòô óàù éëãøî ãîéì åúîåòì
ïáø÷ë úáùçð 'äçðîä"á÷ä éðôìæéæéæéæéäæá ãîéìå ,

äáéáç úåöîàúä ìëù åòãéù ìàøùé ðéðá ìë úà
ïîä çëåð àôåâ äæáå ,ú"éùä ìöà ãàî ãò äø÷éå
÷øù íãàä úà úåúôì åúåå÷ú äãáà éë úåàøì
àåìî àåáé øîà äæ ìòå .äáåùç äáåøî äðúî
øëéë éôìà úøùò' äçãéå åëãéã íéèéç 'õîå÷'

éãéã 'óñëçéçéçéçé.

לבדוק ללכת והחליט  התעשת שראובן אלא, לבם , אל מאד התעצבו  ושניהם  מרודים. לעניים השניים 

בד  של  שליש  עוד מצא אחר ובמקום  נשרף שלא בגד חצי כאן מצא ואכן להציל , עוד ניתן מה  ולחטט 

אותם ומכר לשוק יצא בד, של גדולות חתיכות כמה  בידו העלה קשה עבודה  ולאחר האש , מן נתחרך שלא

שמעון  אולם  ביתו , ובני בניו את להאכיל לו  שנשאר במעט ושמח  בצמצום , לחמו מטה את הרוויח ובזה 

פה זעיר להציל שבידו אותו  לשכנע ניסו  כאשר ואף  רכושו , אובדן על והתאבל  בביתו  היום  כל  ישב חבירו

לו . שנגרם  ההפסד על  ולהצטער ולצעוק ראשו  שערות לתלוש המשיך רק  לקולם , שמע לא שם זעיר

הגם ולכן 'עשירות', אהב שמעון ואילו  'כסף ' אהב שראובן הוא, אלו  שותפים שני בין החילוק  והנה 

אבל שאפשר, מה מלהציל  עצמו את מנע  לא המפעל בשרידי מהחיטוט להתעשר יוכל  שלא ראובן שידע

ולהתעשר. תאוותו  את לממש יוכל  שלא שידע מפני כלל, לשם  הלך לא העשירות את שאהב שמעון

ולהתפלל ביממה שעות ח "י ורק אך ללמוד ורוצים  בגדולות ההולכים יש השי"ת, בעבודת בזה כיוצא

אוהב  שאינו לשמעון בסכלותם  דומים והם  כלל , לעבוד חפצים  אינם לאו  ואם  עצומה, בכוונה התפילות כל

הדרך  זו ולא ברציפות, שעות הח"י את אלא עצמה התורה  את אוהב אינו  נמי והכי עשירות, אם כי כסף 

ויעשה יחטוף וממילא עצמה , הקדושה התורה  את שיאהב האדם  מן דורש הקב"ה כי האדם, לו שיבור

המלכים . מלכי מלך לפני ורצוי אהוב וזה  ויכלתו, כוחו כפי טובים  ומעשים מצוות

דבש 'טז. ב'יערות זצ"ל אייבישיץ יהונתן רבי הגאון ÂË)כתב ˘Â¯„ ·"Á) את ליטול  אחשורוש  סירב שכאשר

לו ואמר המן, מידי כסף ככר אלפים È‡)עשרת בעיניך',(‚ כטוב בו לעשות והעם  לך, נתון 'הכסף

תורה למדו המן של בניו שבני גדול  לשכר זכה  זה שבשכר ומוסיף , ואביונים. לעניים זה  כסף  המן חילק 

ברק  �Ê:)בבני ÔÈËÈ‚)מרדכי של עבדו  שהיה מפני המצוה  זכות עליו הגינה לא מקום  ומכל ,‰ÏÈ‚Ó· ¯‡Â·ÓÎ)

(.ÊËלן וקיימא ,(:ÁÙ ÌÈÁÒÙ)נהנו סוף  דסוף כיון אך מידי, מדיליה  יהיב לא וא"כ רבו ', קנה  עבד שקנה  'מה

הימים . באחרית טוב לשכר זכה העניים 

'הערוך 'יז. דברי את לזה ולהשוות לדמות „)ויש ,ÏÁ Í¯Ú)חז"ל שאמרו מה  ÊÓ.)שמפרש  ÔÈËÈ‚)אומה שיש

דבעי  'כל  אותו  יהרגו טרם האחרון וביום בשרם, את ואוכלים  אנשים הורגים והם 'לודאים', הנקראים 

דמו, מתמתק  רצונו לו שעושין כיון 'פירוש , הערוך, ומפרש אדמיה', דליחול היכי כי ליה, עבדי מינייהו 

שנפל בראותו גדולה, בשמחה שרוי אינו זה שנהרג פשוט זה  שהרי והתבונן, בין עתה  טעם'. בו להם ויש

רצונו ממלאים שהם  בזה  ואעפי"כ בשרו, את ויאכלו שהם ... וספו  ואכזרים שפלים רוצחים  אצל  בשבי

האדם קומת כל על  משפיע טוב אחד דבר - הבריאה  סדר הוא שכך ומכאן, דמו , נמתק האחרון ביום

וחשיכה מאפילה לצאת בידו אחת עשיה  ידי שעל  מרובה , טובה  ומדה טוב, במצב אינו  שבכללות אע "פ

ונפלא. גדול  לאור

התוס'יח. בעלי רבותינו פירשו ·Ô˙˘¯Ù)וכן 'ÌÈ�˜Ê ·˘ÂÓ')הקב"ה והראהו  משה  שנתקשה  ללמדנו  פר"ש  וז"ל , ,
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היה כן שעל  וי"ל, השקל, גירה  שעשרים  ידע  לא וכי משה , נתקשה  למה  ותימה אש , של  מטבע כמין

נפשו , כופר ליתן אדם שיכול  הדבר הוא מה אומר והיה משה  ÈÓתמיה ,‰˘Ó ¯Ó‡' ,‡"ÈÙ ‡˘� '¯Ù ‡ÓÂÁ�˙ 'ÈÈÚ)

('¯ÂÚ „Ú· ¯ÂÚ Â˘Ù� ¯ÙÂÎ Ô˙ÈÏ ÏÎÂÈ, לנפשם כופר ויהיה יתנו כזה מועט בדבר הקב"ה לו .ואמר

היה הוא שכן כנגדו  ללכת העיז  לא איש  נתיניו , כל על  מוטלת הייתה  ניקולאי הצאר שאימת ידוע

לכבוש בעומדו  אמנם, רוחו , על  עלה  אשר ככל  – ומשפט דין ללא מפשע חפים אנשים  ברשעותו הורג

מתנגדיו  קמו פולין מדינת ·‰˘˜Ë)את ÌÈ„¯ÂÓ‰),הצאר חיילי את ולאבד להרוג פולין מדינת לחיילי וסייעו 

קבוצת  בראש העומד האיש  אחר חיפשו ובעיקר, חורמה , מלחמת כנגדם  השיבו ושריו הצאר שחיילי כמובן

כדי  אחריו לחפש  והתחילו  הוא, ואיזה הוא מי לדעת בידם  עלה ודרישות חקירות לאחר המורדים.

מידיהם . להשתמט  הצליח ותמיד מאד, ערום היה  הלה כי במזימתם , הצליחו לא אך להענישו ,

שכלתה כראותו  ויהי אחריו , לדלוק והתחילו בעגלתו  נוסע  כשהוא חיילים כמה בו  הבחינו אחת פעם 

קפץ כך ובתוך לרוץ , שיתחיל  סוסו על  בשוט היכה עשה , מה החיילים, את להטעות החליט הרעה אליו

כפר  לתוככי רץ  והכי אדהכי ריקה , עגלה אחר לרדוף  בטעותם המשיכו והחיילים נפשו, על ונס העגלה מן

הלה לו  סיפר הדלת, את היהודי בעה "ב לו משפתח  לחומה , הסמוך הראשון הבית דלת על  ודפק  הסמוך,

שיתן  נפשו  על והתחנן הוא, מי לו  לספר מבלי הרשעים  החיילים  מציפורני בורח  שהוא כהווייתן דברים 

הצאר  חיילי יבואו קצר זמן תוך שבוודאי ביודעו  נפשו על  חשש  היהודי אך בביתו , ומחסה מסתור לו

אחר, יהודי של  בית על ודפק  האיש המשיך ברירה בלית מות, בסכנת שניהם  חיי יהיו ואז  אחריו  לחפש

לעמוד  ומיד היהודים של  ב'טלית' ולהתעטף – בגדיו להחליף לו הורה ביתו , אל  להכניסו הסכים הלה 

לא  לביתו  החיילים  ייכנסו  אם  אף וכך, פניו, מכסה כשטליתו עשרה' 'שמונה  המתפלל  כיהודי זווית בקרן

אחריו . דולקים הם אשר ה 'גוי' הוא לפניהם ה 'מתפלל ' שהאיש דעתם  על תעלה

שהוא  לרגע  בו  חשדו לא ומתפלל  עומד יהודי ומשראו לבית, מבית אחריו חיפשו הצאר חיילי הווה , כך

שכב  גופו  את וחימם ושתה  שאכל  לאחר סכנה. מכלל האיש  יצא ובזה  בדרכם  והמשיכו המבוקש, האיש

ליהודי  מבטיח  כשהוא לדרכו יצא היום למחרת יפות. פנים  בסבר בעה "ב עבורו  שהציע המטה על לישן

מנהיגם שהוא ידע  שלא וכיון דבריו  את שמע הלה  הימים , מן ביום  הטוב גמולו לו וישיב חסדו  את שיזכור

לגלג המורדים , לעתיד.(·Â˙·˘ÁÓ)של  בעדו לסייע ש'הבטיח ' כפר' ל'בן ולעג

המורדים קיבלו ואז  ניקולאי, הצאר של שליטתו  את להפיל  המורדים  הצליחו  רבה  ויגיעה  זמן לאחר

הנערץ מנהיגם את '‡Á¯Â')עליהם Â˙Â‡) כסא על החדש  המלך כשבת ההם בימים רמה , ביד עליהם למלוך

בהקדם המלוכה ארמון אל  לבוא 'הזמנה' כתב בו חייו , את שהציל היהודי אותו  אל מכתב שלח מלכותו ,

אשר  שהחכם ומפורסם  ידוע  היה  זה כלל כי בפחד, מהולה  בתדהמה  המכתב את קיבל  היהודי האפשרי.

פקודתו שיפר למי לו  אוי גיסא לאידך אך רעה , פגיעתה כי ברוסי', אשר הרשות מן בורח בראשו  עיניו

המלוכה . ארמון אל לנסוע  ופנה כושלות ברגלים הרכבת על  עלה  ברירה  בלית המלך, של 

והוליכוהו השערים  כל  בפניו  נפתחו מיד ה'ההזמנה ', את לשומרים הראה  המלך שער לפני עד בהגיעו 

פנים בסבר ובעצמו  בכבודו  המלך ידי על נתקבל פחד מלא בלב נכנס כאשר ויהי פנימה '. המלך 'בית אל 

ואיך  פניו  את לקבל  מעודו  זכה שלא האמת על  היהודי הודה 'התכיריני'... המלך שאלו  ובכניסתו יפות,

מיד  שהצילו  המאורע  אותו כל לו והזכיר טובא, אותו  ראה  אלא הוא, כן שלא המלך לו השיב יכירו,

חשבת שעה 'באותה  לו אמר ואז מדינת רודפיו , תושבי כל  שהצלת האמת אך פרטי, אחד איש  שהצלת

הורג  שהיה  ניקולאי הצורר הצאר בהפלת הנחלה ואל המנוחה  אל  כולם הגיעו  הצלתי בזכות כי רוסי'.

שירצה, עת בכל בארמונו  אותו  לבקר מיוחד אישור לו נתן ובזאת מפשע '. וחפים  תמימים אזרחים וטובח

רבות. מתנות עוד לו  והעניק

האדם בעיני נדמה רבות שפעמים בצדו, השכל  מוסר והוסיף  זי"ע , חיים ' ה 'חפץ הגה "ק סיפר זו עובדא
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êëå'ìàåîùî íù'á àúéà(ô"øú úðù íéøåô)

ì"æç åøîà äðäã ,øúñà úìéâîã äùòîá
(:æð ïéèéâ),'÷øá éðáá äøåú åãîì ïîä ìù åéðá éðáî'

éøæëà òùø åúåà äëæ êéà ,äîåöò äàéìô àéäå
åéàöàöî åàöéù äæë ìåãâ øëùì íéãåäéä øøåöå
äùåã÷á 'ä úøåúá íé÷ñåòä íéàøåîàå íéàðú

äøäèáåèéèéèéèéùøãîä éøáã éô ìò øàáîå ,ø"úñà)

(ä ,é äùøôáåëø éëãøî úà ïîä øéáòäù äòùá'
äéä äî òùø åúåà ,øéòä áåçøá êìîä ñåñ ìò

øîåà(ç-æ ,ì íéìäú)èåîà ìá éåìùá éúøîà éðàå'
êéðô úøúñä æåò éøøäì úãîòä êðåöøá 'ä ,íìåòì
åáìá äìôð äòù äúåàáù åðééä ,'ìäáð éúééä
ìëäù äãåäå äøéáì âéäðî ùéù äáåè äáùçî
íéðåîè åéäù áåèä é÷ìç åá åøøåòúð äæáå ,ú"éùäî
äøáò ïë ìòå ,åéúåîöòî òøä ãøôúðå ,åáø÷á
åðîî åàöéå ãçà ìåâìâ øçà åéàöàöî àîäåæä

.íé÷éãöå äøåú éöéáøî

äæîåòø áöîá àåäùë óà ,íãà ìëì ãåîéì
äâä íåù åéðéòá ïè÷é ìà ,ì"çø ãàî àøåð
åçåëá ïéàù óà ,äáåè äáùçî åìéôàå øåáéãå
ãåò ÷æçúé íå÷î ìëî ,áåè êøã ìò øàùéäì
äôä ïéàù ,ãàî äîåöò úìòåúì åì äéäéå ,íåéä
íéøáãä íéòéâî äîë ãò áåùçì áìäå øáãì ìåëé,
øúåé òåøâù ìàøùéî íãà êì ïéàù åðééäå .ì"ëò
ïåâëå ,ùàééúé ìà øúñäå êùåç úòá ïëì ,ïîäî
ãîìéå ÷æçúé äøåúá úåâäì ÷ùç åì ïéàù äòùá
éë ,ïéðòå ïéðò ìëá êëå ,úçà äëìä åà ãçà ÷øô
äáøä åøëùå ,ú"éùä éðéòá ãàî ãò áåùç äæ íâ
äîë ãò áåùçì áìäå øáãì ìåëé äôä ïéàù' ,ãàî

.'íéøáãä íéòéâî

בפנימיותו קדוש יהודי  כל  – החלודה את להעביר 
עליו הדבוקים  המסכים  את  להעביר אלא לו אין

ïúùøôá(âé àì)éë ,åøåîùú éúåúáù úà êà'
úòãì ,íëéúåøåãì íëéðéáå éðéá àåä úåà

שלא  לעצמו וחושב בדברים חבירו  את שמעודד כגון ממש, של  חשיבות בה  שאין קלה  מצוה רק  שעשה

שכרו ויקבל ונצורות, גדולות פעל קטנה אחת והתאמצות שמפעולה יראה לבוא לעתיד אולם  כלום, עשה 

הכל . על  משלם 

תרפ "א  שבשנת זה, לסיפור סיום  והוסיף זצ"ל גלינסקי יעקב רבי הגאון חוזר היה האלה הדברים על

לברוח נובהרדוק ישיבת מתלמידי בחורים עשרה  שמונה החליטו ישראל  על  הצרות כשתקפו לפ"ק 

והיו הגבול , שוטרי ידי על הבחורים  נתפסו לב לדאבון יציאה, אישורי להם  שיהיה  מבלי רוסיה מגבולות

אל הקשה  הבשורה  משהגיעה  מיתה. בעונש  הבורחים את מענישים היו  כלל  בדרך כי גדולה בסכנה  כולם

לשאול זצ"ל  גראדזינסקי עוזר חיים  רבי הגאון הדור לגדול  הודעה תיכף שלחו בישיבה  שנשארו  התלמידים

מהמלך  ויבקש שימהר רודפיו מידי המלך את שהציל  יהודי לאותו אותם שלח והוא לעשות, מה  כדת

'המלך  במתיקותו  גלינסקי הגר"י סיים  ובזאת לחיים, המוות מן ניצלו אכן ידו ועל  הבחורים , את לשחרר

עוד הציל  זו שבפעולתו ואומר מוסיף  אני אך רוסיה, תושבי כל את שהציל  מצילו  לאיש  שמונה הודה 

ישיבה בחורי ¯ÈÒÂ')עשרה ÈÈÂ‚ ÏÎÓ ‰ÓÎ ÈÙ ÌÈ·Â˘Á‰) רבי הבחור גם היה  זו  בחורים  קבוצת שבין אלא עוד ולא ,

העולם כל  את להאיר גרם  אחת שבפעולה ונמצא ידו, על הסכנה מן ניצל הוא ואף  קנייבסקי, ישראל יעקב

וצדיק '. גאון אותו  של  בתורתו כולו

ËÎ.)בגמראיט . ˙È�Ú˙)אב שמשנכנס 'כשם דרב  משמיה שילת  בר שמואל  דרב בריה יהודה רב אמר

בשמחה' מרבין  אדר משנכנס כך  בשמחה, שלממעטין  בניו מבני בעצמו  הוא המימרא' 'בעל והנה ,

בסנהדרין שהרי ברק, בבני תורה שלמדו ˘Ì)המן '·˜ÚÈ ÔÂÈÚ'‰ ˙Ò¯È‚Ï :Âˆ)למדו המן של  בניו 'מבני למדנו 

ואף בברייתות נשנו שדבריהם תנאים  מהם שהיו  ומכאן שילת', בר שמואל רב ומנו  - ברק  בבני תורה

גופא. זה חג בדיני



תשא  כי - הפרשה ãéבאר

ïé÷øå ïéëà ìë ,é"ùøáå ,'íëùã÷î 'ä éðà éë
ãîì ïàëî .ïëùîä úëàìîî úáù èòîì ,ïéèåòéî

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë(úà êà ä"ã)áâùá
,úéáä ïéðá äçåã 'úáù' éøäù .éãåäéä úùåã÷
,àöîð ,úáùä úà äçåã éãåäé ìë ìù ùôð çå÷éôå
÷"îäéáå ïëùîä úùåã÷î ääåáâ úáùä úùåã÷ù

(ìåãâä éðôî äçãð ïè÷ä éøäù)éãåäé ìù åúåäî íöòå ,
àéäå ,÷"îäéá ïéðáî øúåé äáøä äìåãâå ääåáâ
úà êà' áéúëã åðééäå ,úåùåã÷ä ìëî äùåã÷

åøåîùú éúåúáùäáåùçå ääåáâ úáùäù åðãîìì '
'ä éðà' øîåì óéñåð æ"òå ,÷"îäéá ïéðáî øúåé
øúåé äøéúéå äìåãâ éãåäéä úùåã÷ù Y 'íëùã÷î

.úáùä úùåã÷î

äëìäìíãàä ìùëð íéîòôìù íâä ,äùòîìå
åúåà éøäù ,éøîâì ùàééúé àì àèçá
,åúåîöòá íâôð àì åáø÷á øùà 'ìòîî ÷åìà ÷ìç'
é"òù àìà ,íéé÷ äðåùàøä åúùåã÷á íìåòì àìà
äîåãå - àèçä úôéì÷á äîùðä äñëúî úåøéáòä
éøôä úåäîù äôéì÷á äñåëîå ó÷åîä éøôì
.åìëàì åàåáá åôì÷ì ùéù ÷ø ,é÷ðå áåè åúåîöòá
øùàë ãéî ,ìàøùé ùéà ùôðì òâåðá àåä á"åéë
íã÷ äáäàá ìá÷úé äáåùú úåùòì éãåäé õåôçé

,àéîùá éã ïåäåáàúà óì÷é úîà ïåöø éãé ìò éë
,úåø÷é åéæá øåàä øéàé àìéîîå ,åëéìùéå òøä

íìåòî äîâôð àì åáù úåéîéðôä éøäùëëëë.

úùøãðåïéàå äîëç ïéà éë ,äìåãâ äòéâé êëì
éãé ìò íà éë äâéùäì äðåáú ïéàå äöò
ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øîàù åîëå ,äòéâé

(áùéå úùøô 'äãåäé éèå÷éì'á)æîøî 'íéøåèä ìòá'äã
óñåé ìöà áåúëá(â æì úéùàøá)àåä íéðå÷æ ïá éë'

úåòåùé íéùð íéùã÷ íéòøæ ïå÷éøèåð í"éð÷æ ,'åì
ìë úà óñåé åðá ãîéì åðéáà á÷òéù åðééäå ,ãòåî
øëæåä àì òåãîå ,'äðùî éøãñ äùù' êåúî íéøãñä

øãñ éë ,úåøäè øãñ ïàëúåøäèáìä úøäè Y
áøî åà ïáì áàî Y 'äøéñî'á äð÷ð åðéà ,ùôðäå
.äúåð÷ì åîöòá òâééúäì íãàä ìò àìà ,åãéîìúì

מאזין  הקב"ה - פה כל  תפילת שומע אתה כי 
והבדל הפרש ללא  יהודי כל  לתפילת 

ïúùøôá(áì áì)øùà êøôñî àð éðçî ïéà íàå' ,
àìù ,éìò åøîàé àìù' ,é"ùøáå ,'úáúë
úö÷ äøåàëìå ,'íéîçø íäéìò ù÷áì éàãë éúééä
- åðéáø äùîì äéì úôëéà äî éëå øåàéá êéøö
éåàø äéä àìù åøîàé àîù íãàä ìëî åéðòä
åúåðúååðò éôì àìä ,ãåòå ,íéîçø åéìò ù÷áì éàãëå
ãöîù áåùçì ïëà åì äéä åîöò éðéòá åúåìôùå
øàáîå ,íéîçø íäéìò ù÷áéù éàãë åðéà ïéãä

'ïøäà úéá'ä(ïéà íàå ä"ã :ãî÷ íéèå÷éì)äáøãàù
åðéáø äùî ïòè åúåðúååðò ìãåâìïéà íàåàìù Y

äîù úåéøáä åøîàé àîù éðùùåç ,éúìéôú ìá÷úú
ä"á÷ä ïéàù øçàî äéä éúìéôú 'ä ìáé÷ àìù
ïåëð äæ ïéà éøäå ,àèåçäå òùåôä úìéôúì òîåù

úìéôú òîåù äúà éë ,ììëìëéî äéäé Y äô
,åú÷òöì 'ä òîùéù úåîöòúäá ùøã ïë ìò ,äéäéù

'åëå ïéà íàåàëàëàëàë.

íéùøåôîååäéìà éáã àðúá íéøáãä(å ÷øô ,àèåæ)

,äùîì ä"á÷ä åì øîà'äàåø éðàùë
äøåú ìù çáùå äìäú íäá ïéàù ô"òà íãà éðá
äùòîá àìå ïäéãé äùòîá àì ,íéáåè íéùòîå
ïéãåîå ïéãîåò ïäù ìéáùá ÷ø àìà ,ïäéúåáà
÷÷æð éðà ,éðôì íéðåðçú ïéáøîå ïéçáùîå ïéëøáîå

זי"עכ. אברהם ' ה'בית הרה "ק פירש ÊÓ)וכך ˙Â‡ ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ· ‡"ËÂ˜ÈÏ)אסתר במגילת הפסוק  Ê)את גנזי („

ויהודי  יהודי בכל  טמון  אוצר לו יש הקב"ה ביהודים, .המלך 

הפסוק כא . מן זי "ע  אמת' ה'אמרי הרה "ק  הוכיח ‚)כך Î ˙ÂÓ˘) רש "י ופירש  אחרים ' אלהים לך יהיה 'לא

אותם  עונין ואינן  אליהם צועקים לעובדיהם, אחרים  מכירושהם שאינו אחר הוא כאילו ודומה ,

ה '. אל  בינינו קירבה  סימן הרי"ז ונענים , ה ' אל הצועקים  שאנו  נמצא, מעולם',
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'íäéúåðåæî íäì ìôåëå íäìäé íà óàù éøä ,à
åúåà åðòé úåâøãîä úéúçúáå áöîä ìôùá íãàä
äìéôúä àéä äìåãâ êë ìë éë ,åúìéôúá íéîùä ïî
äáåèì åéúåìàùî ìë åàìîé äìéôúä íöò ãòáùáëáëáëáë.

àììëéðôì ììôúäì ãåîòì åúùâá ,àúìéîã
íéîùáù åðéáà(äååöî ìëì åúùâá ïëå)êéøö

åçåëù åòãåéá åúøîùî ìò ïúéà ãåîòìå ÷æçúäì
øçà ìáà ,úåøåöðå úåìåãâ ìåòôì åãéáå ,ãàî ìåãâ
äùò àì åîöò ãöîù òãéå åúòã ìéôùé äååöîä
øæòáå àéîùã àúòééñá åì àá ìëäå ,íåìë àìå
êåøá éáø ÷"äøä äì æîøå ,äàâúé àì àìéîîå ïåéìò

ïúùøôá áåúëä ïåùìá ò"éæ æåáéæòîî(àë âì)äðä'
éãåáë øåáòá äéäå ,øåöä ìò úáöðå éúà íå÷î
,'éøáò ãò êéìò éôë éúëùå ,øåöä úø÷ðá êéúîùå

úòáéúà íå÷î äðäùíò ìåëéáë àåäùë Y
' éæà ,äìéôúä úòá åðééäã ,àøåáäúáöðå'øåöä ìò

êà ,åçåøá ìåôé àìå äøåáâá æåòá áöééúé -äéäå

éãåáë øåáòáòéðöäì íãàä êéøö ,äìôúä øçà -
åîöòøåöä úø÷ðáúåéäìå ,øåöä úøòîá åðééä -

.êøá ìôùå åéðò

מחומר יותר המחלוקת  חומר - המחלוקת  מן הרחק
זרה עבודה

ïúùøôá(äì áì)úåàøåð ,'ïøäà äùò øùà ìâòä'
'íééç ïá øáç éèå÷éì'á áúë(ïúùøô ùéø)

øåàéá êéøö äøåàëìã ,ò"éæ 'øôåñ íúç'ä åáø íùá
åäåâøäé àîù ùùçî ìâòä úà ïøäà äùò êéàä
àìà ,øåáòé àìå âøäéá àéä æ"ò éøä Y ìàøùé éðá
åäåâøäé íäå íãâðë ãåîòé íà óàù ïéáä ïøäà éë
ãçà ìë éë ,äæò ú÷åìçî íäéðéá øåøùú ïééãò
úî'ù øçà úåùòì äî úãë úåðåéòøå úåöò òéöä

åéçàá ùéà áøç äéäéå ,'äùîäùî àáé íà óà
àì äùî íâ ú÷åìçî íå÷îá éë ,úøçîä íåéá

é"ùø áúëù åîëå ,ìéòåé(ã æè øáãîá)åúå÷ìçîá
'åéãé åìùøúð' çø÷ ìùäùòå íäì äöøúð ïë ìò .

להתחזקכב. איך עצה  ממנו וביקש  זי"ע  מבעלזא שלום רבי הרה "ק אל פעם  נכנס  אחד באמונהצורב

בתפילה כי הדברים, וכוונת להתפלל ', לך חיזוק, צריך 'אינך משמעות רבת תשובה  לו והשיב בהשי"ת,

האלקים . הוא שה' בעין עין יראה  אז צרותיו , מכל  שינצל לו  מובטח  הלב ופנימיות מעומק

מפעם נוסע  והיה  זצ"ל, שך ראמ"מ  הגאון אצל  פוניבז ' בישיבת למד שבבחרותו  המעשה , מבעל  שמעתי

אצל וחביב גדול  כשרון בעל שהיה וכיון זי"ע , שלום' ה 'נתיבות הרה"ק  רבו  בצל  לשבות לירושלים לפעם

ששמע מאמר על  לפניו וחזר הלה  פתח  לירושלים, בנסיעותיו מרבה הוא מדוע פעם אותו  שאל שך, הרב

שב"ק  ˙˘‡)באותה  ÈÎ '¯Ù) בזוה"ח מצינו  אמר, וכה  רבו , ˘‰"˘)מפי ˘È¯)רבינו משה של  שמו  נזכר לא שלכן

שאמר מפני תצוה  פרשת בכל Ï·)ע "ה ·Ï ˙ÂÓ˘) אשר מספרך נא מחני אין ואם חטאתם , תשא אם 'ועתה

ביאורו, אלא, ישראל , כלל על נפשו  מסר והלא כך, על  רבינו משה נענש מדוע  העולם, ומקשים כתבת',

נענש, הספק  זה על  תפילתו , תועיל  אם  כמסתפק  שנראה  אין' 'ואם  אמירתו  על בכוונה דנענש  המתפלל כי

תפילתו  שתקובל מובטח להיות  לו יש תמשיך שלימה כן 'אם  בהנאה לו אמר דבריו את שך הרב כשמוע ,

שבוע ...' כל  כאלו  תורה דברי משם  והבא לנסוע,

הקדוש ' 'האלשיך פירש דהנה  זי"ע , שמואל' ה 'דברי דהרה "ק בפומיה מרגלא היה „"‰והכי È„Â˜Ù ˙˘¯Ù)

(‰˘Ó ‡¯ÈÂ ¯Ó‡È Â‡,המשכן בניית בעת עלינו' אלוקינו  ה' נועם  'ויהי ישראל  את לברך רבינו  משה שהוצרך מה 

לבאר  שמואל ' ה 'דברי אמר זה לפי העגל, עוון מחמת עליהם שכינה  תשרה לא שמא ישראל חששו  כי

המשכן על שכינתו  הקב"ה  שהשרה  אחר שמיני בפרשת דכתיב Î„)מאי ,Ë ‡¯˜ÈÂ)ויפלו וירנו  העם כל 'וירא

בלבותם ספק  שנתעורר על  בושה  מרוב פניהם על  נפלו  אלא להכי, אפים נפילת ענין ומה  פניהם ', על

העגל, חטא מחמת ביניהם  השכינה ה ' ישכין לא בכוחה שמא להאמין להם היה שהרי בעצמם ונתביישו

שבים  לקבל  פשוטה שידו תשובה .של
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,äåìùå íåìù íäéðéá øåøùúù éãë ,ìâòä åîöòá
,úøçîä íåéá äùî àåáá æàå,íäéðéá íåìù äéäéå

íáø÷î òøä øòáé úçà òâøá- äåä êë ïëàå .
ïéàå '÷ã øùà ãò ïçèéå ùàá åôøùéå ìâòä ç÷éå'

,óöôöîå äô äöåôóéðñ úåéäì øçá ïøäà éë àöîð

ìàøùéá ú÷åìçî äáøúé àì ïòîì - íéðôì æ"òì,' ¨¦
úåøéñî'á éë òãéå áìå úåéìë ïçåáä ú"éùä ,ïëàå

,äæ ìë äùò 'åùôðïë úîçî'ïäë' úåéäì åá øçá
'ìåãââëâëâëâëòúøðùë ïëùîä úà íé÷äá åì åøîàù åäæå ,

ì"à ,çáæîä ìò ìâò úåîã äàøù ìò åéøåçàì
ìò Y úøçáð 'êëì' ùåá äúà äîì Y ä"á÷ä
ìâòä úééùò éãé ìò ú÷åìçîî íìéöäì úøçáùãëãëãëãë.

יתנהגו חבירו את יחון אם  – אחון  אשר את  וחנותי
בחנינה השמים  מן עמו גם 

ïúùøôá(èé âì)ùøãîáå ,'ïåçà øùà úà éúåðçå'
(å äî ø"åîù)åðéáø äùî äéäù äòùá

ïúî ìù úåøöåàä ìë úà ä"á÷ä åì äàøä' ,íåøîá
äæä øöåàä øîåà àåäå ,íé÷éãöì ïéð÷åúî ïäù øëù
øöåàäå ,úåöî éùåò ìù øîåà àåäå ,àåä éî ìù
øöåà ìëå ,íéîåúé éìãâî ìù ,àåä éî ìù äæä
äæä øöåàä øîà ,ìåãâ øöåà äàø ë"çàå ,øöåàå
åì ïúåð éðà åì ùéù éî åì øîà ,àåä éî ìù
åì ïúåðå íðç åì äùåò éðà åì ïéàù éîå ,åøëùî
úà éúåðçå ,'ïåçà øùà úà éúåðçå' øîàðù ,äæî

כינור כג. עם  אומן הגיע  הימים באחד זה , לצד זה  שהתגוררו  מופלגים עשירים  שכנים בשני מעשה 

ביותר, נפלא באופן בידו אשר הכלי עם לנגן והתחיל  העשירים, של החצרות שתי בין והתיישב

העשירים התחילו לדרכו  האומן שהלך לאחר מנעימותו, והתענגו השיר לקול והאזינו  ישבו  העשירים

הנעים לכבודו אלא כי לא אמר חברו  ואילו  לכבודו, לזמר הגיע  שהאומן טען האחד ביניהם , להתווכח

עמק אל הגיעו משלא וכינור, בנבל  נגנו  ועבורו  תהלה יאתה שלו ראיות הביא אחד וכל הכינור, בקול 

ביניהם . שיכריע זצ"ל  ביהודה ' ה 'נודע  הגאון אל לפנות החליטו  השוה

הפסק', 'דמי עבור אחד כל  זהובים מאה תחילה  לשלם  עליהם  והורה לדבריהם, הקשיב לפניו  באו כאשר

כדי  העשירים  אליו חזרו  למחר עשו, וכן בדעתו, שהעלה  מה  להם יגיד ואז  משפט שלבוקר להם ואמר

השני, עבור ולא הראשון עבור לא האומן הגיע  לא 'לדעתי ואמר ביהודה' ה 'נודע  נענה  הפסק, את לשמוע 

והתכוון  השנה ...' בתחילת עלי שנקצב כסף זהובים מאתיים  את הרווחתי עי"ז כי עבורי, היה בואו  כל אלא

ובלא  תומו לפי ושר מנגן היה מעצמו  והלה כאלו, בטלים בדברים יתעסקו שאל  בחכמה להם  להוכיח 

מיוחדת. כוונה  שום 

אומר  זה  דא, ועל הא על ביניהם , ומתווכחים ניצים  אנשים ששני הוא, כך וסכסוך ריב שכל והאמת

היא  לאמיתו האמת אולם  השוה, עמק אל  להגיע  יכולים ואינם וכיו "ב שלי כולו כנגדו  טוען וזה שלי כולו

המאורעות  וכל יכשלו , ולא בגבורה  בו יעמדו האם עתה  אותם מנסה  שהקב"ה  בזה והמכוון המטרה שכל 

עיקר  על  לדאוג עליו הלא בו , וכיוצא אותו מקניט חברו כי לו מה וא"כ  עצמו, על שיתגבר כדי רק  נעשים 

ממש . בהם  שאין והמדנים הריבות דברי מכל  דעתו  יסיח  ועי"ז  בנסיון, שיעמוד לראות כאן, המטרה 

מוסר'כד. ב'שבט  מצינו  זה Î·)כעין Ê"ÏÙ)אף המן, ירד לא משה עם קרח של  המחלוקת יום שלמחרת

במדרש איתא בעגל שחטאו  ‡)שביום  ‡Ó ¯"ÂÓ˘). זרה מעבודה גרע שמחלוקת והיינו המן, שירד

דעניא אפרקסתא בשו"ת הביא ÔÈ�ÚÏÂ)וכך ‰"„ ‰"Ò˜ 'ÈÒ ‡"Á)... מעשה אחד מס' לי העתיק א' תורה ובן 

בו  בחרו והעם רשע א' חזן  לשם שבא קעמפנא, בעיר ז "לשהי' שמואל  יוסף  ר' הגאון והאב"ד צווח ,

מחלוקת ונעשה זה ככרוכיא שמעון בזה "ל, וכתב ז "ל, מפוזנא יוסף ר' הגה "צ עם  ז "ל הגאון (ÍÎוהתייעץ

(ÔÊÁ Â˙Â‡ Ï˘ ÂÓ˘ פירש תירא אלוקיך ה ' לאת וכשבא וכו', החזיר את שבתורה, אתין כל  ˘¯ÂÁ˜דורש ¯ÓÂÏÎ)

(ÌÈÓ˘ ‡¯È ˙ÂÈ‰ÏÓ ‡Â‰, הנ"ל הגה "צ לו  והשיב במחלוקת. מלהחזיק בהיכל  צלם להעמיד .מוטב
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éúîçøå' ïëå ,ïåçì ù÷áî éðàù éîì - ïåçà øùà
úãåáò'ä ÷"äøä ãîì ïàëî .''íçøà øùà úà

ò"éæ 'ìàøùé(éúåðçå ä"ã).ì"æåêøáúé àøåáäù åðééä
íãàä âäðúéù - úåðîçøå äðéðç úãî åì ïúåð
åì ïúåð äæ éãé ìòå ,ãñçå íéîçø úãîá åîöò

ìåãâ øöåà àåäù íðç úðúî øöåàîåùøãù åîëå ,
(:àð÷ úáù)÷åñôä ìò(çé âé íéøáã)íéîçø êì ïúðå'

äæ éãé ìòå -'êîçøåáéèéîäù åéøáã øåàéá .ì"ëò ,
äãéî åîò 'ä âäðé 'ïéãä úøåùî íéðôì' óà åäòøì
øúåé äáøä íééìôë éìôëá åì áéèééå äãéî ãâðë
éãéì åàéáî ä"á÷äù àìà ãåò àìå .åì òéâîäî
åäòøì áéèééå åîöò ìò øáâúéù éãë ,äæ ïéðòá ïåéñð
úðúîá íéîùä ïî íâ åîò åâäðé àìéîîå íðéçá

éã éìá ãò áø òôù åéìò òôùåéå ,íðçäëäëäëäë.

חכמיםכה . בלשון ‰)ונרמז  ‰ ˙Â·‡)שלו על  עומד אחד כל  שאם רווחים ', ומשתחווים  צפופים 'עומדים

שניהם  יעמדו אזי לזולת לוותר מוכן ואינו  זקופה אינוצפופים בקומה רעה  עין במדת הלוקה כי ,

ממילא יזכו אזי חבירו בפני נכנע  אחד וכל 'משתחוים ' כאשר אבל בחלקו, לעולם והצלהלרווח מסתפק 

עניניהם ˜Ó‚:)בכל  Û„ ÌÈËÂ˜ÈÏ 'Ô¯‰‡ ˙È·' Ú"ÈÊ ÔÈÏ‡ËÒÓ ¯˘‡ È·¯ ˜"‰¯‰Ó Ê"ÈÚÎ).

יוסף' 'משנת Á.)בספר ˙ÂÎ¯·),אמת ממגידי ששמע מעשה מביא שליט"א ליברמן יוסף  רבי להגאון

לפלא  הדבר והיה  הטבע, מדרך למעלה הצליח ידיו שלח אשר שבכל אחד עשיר התגורר קראקא שבעיר

המרא  עם להשתדך כשזכה הפליאה  רבתה  וביותר כך, כל  גדולה להצלחה  זה יהודי זכה  איך כל  בפי

העיר  מרבני אחד ישב החתונה  בסעודת זי"ע. סופר' ה'חתם מרן של בנו  סופר שמעון רבי הגאון דאתרא

האירוסין  בברית שבבואו  וסיפר האיש פתח סודו, לו  שיגלה ממנו  וביקש  המחותן, העשיר של  לצידו

התחייביותיו, כל את ומילא קיים חותנו ואכן חשובים, בתים בעלי כמנהג גדולה נדוניא חותנו לו  הבטיח 

השלחן  שעל  והבחין חותנו, אצל שבת סעודת לאכול ב"ב עם הגיע  החתונה אחרי הראשונה  בשבת ויהי

ראויות, ואינן ישנות המיטות ואילו יציב, עומד ואינו רעוע עצמו  השולחן אף חרס, של פמוטות עומדים

שהבטיח, מה  את לקיים כדי רכושם כל  את להם נתנו  שהוריו לו, סיפרה כך, על זוגתו בפני ומשתמה 

בישראל כן תהיה  לא לה  אמר כן, כי כשמעו  ויהי ורעועים, ישנים  בכלים המה  משתמשים  ברירה ובלית

וכן  האחרון, החפץ עד הנדן כל  את להוריה יחזיר שבת ובמוצאי אופן, השבת.בשום בצאת תיכף עשה

כלי  ושאר רהיטים קנה  ממחציתו רובל , אלף  עשרים של  כסף  סכום מידידיו  מאחד לווה  ראשון ביום

סוחר  אליו ניגש  לשוק  בכניסתו ויהי במסחר, ידיו  לשלוח  כדי לשוק  יצא לו שנשארה  ומהמחצית הבית

זה עסק ואכן לקנותו , החליט וחקירה בדיקה  ולאחר רובל, אלפים  בעשרת עסק  לקנות לו והציע  גדול

וכותב המחבר ומסיים רב. עושר התעשר קצר זמן ובתוך מאד עד מספר הצליח אינני זה בספר ואני

גם  אם כי חמיו, חפצי פמוטות  על רק לא וישמור לקח, ויוסיף חכם ישמע זו מעובדא אבל מעשיות,

יבורך הוא עין  טוב  לבו, .על 

נדוניא  לתת חותנו  התחייב זה במעשה שהרי עמו , שה'צדק ' אף  – משלו לוותר אחד כל ילמד ומכאן,

אצלו ומחזיק  שלו  על עומד החתן היה  אם ומ "מ שהבטיח, מה  לקיים עליו  והיה  נדיבה, וברוח  רחבה  ביד

של מחותן להיות זוכה היה  שלא וק "ו בתרייתא, זיבולא עד זה  במצבו נשאר היה  שקיבל החפצים  את

המעביר  כי די, בלי עד כפלים בכפל  הרוויח  הוויתור ידי על שרק  מעתה אמור סופר, הגר"ש הדור גדול

מפירותיהן. אוכל הזה  בעולם אף  אלא הבא בעולם  מיבעיא לא עולמות, בשני מרוויח מידותיו  על

חשובים, בתים  בעלי כמנהג נדוניא לו  לתת התחייב שחותנו  זי"ע, איש ' ל 'חזון שסיפר באברך מעשה

שהבטיח, מה  לו מלתת מתמהמה הוא לפיכך בנכסים  כ"כ  משופע ואינו דחוק  מצבו  נעשה  לאחרונה  אך

על שנטל  מה  לשלם  חותנו את בעקיפין להכריח כדי השתדלות פעולת לעשות לו נזדמן עתה זה והנה 

ברמ"א שיעיין לו, והשיב החזו "א נענה כן, לעשות לו  ראוי אם בשאלתו ונפשו ‡)עצמו, · Ú"‰·‡) שכתב
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ùéàäY ïåéñð úòá íéøáãä åìà êåúî ïéáé ïåáðä
àåä øùàë èøôáå ,åúåà øòöî éðåìôùë
,åéìò åùôð íâòú àì ,äáåè úçú äòø åì áéùî
ìåèéå øáâúéù éãë äæ ïåéñð åãéì äðéà ä"á÷ä éøäù
ïéà äáãð åðîî ù÷áì éðò àá íà ïåâëå ,åøëù
íçì åîöòì úåð÷ì éðòä ìëåéù äîá úéìëúä
äðéðçì åîöò àåä äëæéù àìà ,ùåáìì ãâáå ìåëàì

àèåæ ùøãîá åøîà øéôùå ,íéîùä ïîá äùøô úåø)

(èééðòä ,éðò íò äùåò úéáä ìòáù äîî øúåé'
øúåé ìá÷î á"äòáä éë ,'úéáä ìòá íò äùåò

åæ äåöî øëùáåëåëåëåë.

åùøéôåàøîâä éøáãá ïë(:çé úåëøá)äùòî'
ùàø áøòá éðòì øðéã ïúðù ãçà ãéñçá
úéáá ïìå êìäå åúùà åúèéð÷äå ,úøåöá éðùá äðùä
äøîà ,åæì åæ úåøôñîù úåçåø éúù òîùå ,úåøá÷ä

אשתו, נכסי בעבור יתקוטט ולא זה , משום  כלתו  יעגן לא בהם , וחזרו  לשדוכין הרבה  ממון לו  שפסקו  'ומי

טוב בעין יקח  וחמותו  חמיו לו שיתן מה  כל אלא יפה... עולה זיווגו ואין מצליח אינו כן שעושה ואז ומי

ואמריצליח  והוסיף שלך ...', ההשתדלות מפעולת  יותר ובטוחה גדולה הרמ"א של  זו כלומר הבטחה

ספק כל  אין הרמ"א' ב'ברכת אבל בגורלו... יעלה  מה  יודע  מי מחותנו  הממון להוציא יצליח אם  שאף

ביותר ˜ÊÒ)שיצליח  ‡"Á ˙Â¯‚‡ ı·Â˜ 'ÈÈÚ).

זי"ע סופר' ה 'חתם  הגה "ק רבו  בשם הביא חיים ' בן חבר 'ליקוטי בספר המידות. בענין גררא [והובאאגב

שמות] פרשת ליקוטים  סופר' דמרןב 'חתם בפומא מרגלא זי"ע]'והוה סופר ' על[ה'חתם חז "ל רמזו  זה על כי ,

בפרשתן ‡)הפסוק  „Ï)'לוחות של  מפסולתן אלא משה העשיר 'לא - לך ÁÏ.)'פסל ÌÈ¯„�)הנה כי וז "ל. ,

היו לא תורה , לקנין יזכה למען לקנות הישראלי איש שצריך הישרות וכאילו[כתובים ]המדות הלוחות. על

התרומיות, המדות כל  בו  שהיו ע"ה  רבינו  משה התורה שליח  כי והענין בפסולתן, מהם  היה(Â‰Â‡)נשרו

Â·ÂË˙)המופת ˙Â„ÈÓ Ï˘ Ô˙Â·È˘Á· È"�·Ï ÔÓÈÒ ,¯ÓÂÏÎ)על ניתנת התורה להיות זכה  - העשיר זה פסולת ידי על כי ,

מסיני  תורה  לקבל  משה זכה ולכן פנימיותו , על מגלין והן האדם, של במידותיו תלוי שהכל עכ "ל. ידו ,

השכינה . עם פה אל פה ולדבר

ישר  הש "ס כל  לסיים  קל שיותר זצ"ל , סלנטר ישראל רבי הגאון שאמר כמו  היא, זוטרתא מילתא ולאו 

לבוא  לזכות כדי בידו אשר כל ולעשות להתייגע  האדם חובת אך אחת, רעה מדה  לשבור מאשר והפוך

כך. לידי

המעטירה,כו . בענדין בעיר כרב לכהן זי"ע  מבענדין העניך חנוך רבי הרה"ק  את למנות מדובר שהיה בעת

טוב, כי האור את עליהם לקבל רצו  שלא העיר מבני וכמה  כמה  מקרב מרובה  התנגדות עליו היה

ההכתרה, לאחר הרה"ק . של מינויו  לטובת הוכרע הבחירות ע"י ואכן, העיר, בני בין 'בחירות' נערכו לכן

מרותו את ולקבל לפייסו  באו ועתה כרבם , למינויו  להפריע שניסו  המתנגדים  מקבוצת משלחת למעונו  עלו 

לבב. בכל  עליהם, אף

עצמו את ומצא היער, לתוככי שנקלע  בחכם מעשה  רבותי, נא שמעו להם , ואמר מבענדין הרה "ק פתח

לפיהם כטרף יפול  קט רגע עוד כי ביודעו  יאחזון... ורעדה  וחיל טרף, חיות כמה  לנגד בפנים  פנים  עומד

אף יתעורר שעי"ז  אלה לחיות ועצומה עזה  אהבה בלבו להגביר והחליט  בדעתו החכם חכך החיות. של

גדולים טרף חיות כלפי אהבה להרגיש  יוכל  איך כי עשה, מה לנפשו . ויניחוהו  אליו  אהבה החיות בקרב

העולמים, ריבון של כפיו  יצירי הם אלה  חיות גם  הרי במחשבתו , שקל  אדם . בני על חיתתם  המטילים 

אהבה הרגיש  זו  ובמחשבה  כטבעם , וינהגו  בעולם  יחיו  הללו  שחיות ורצונו ולכבודו, לשמו  בראם והוא

ונפשו רע , כל לו עשו ולא זה, חכם של  מלבו  שנשבה זו  אהבה  בנפשם  הרגישו החיות ואכן לחיות, בלבו

כשלל . לו ניתנה
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òîùðå íìåòá èåùðå éàåá éúøáç ,äúøáçì àãç
äì äøîà ,íìåòì àá úåðòøåô äî ãåâøôä éøåçàî
,íéð÷ ìù úìöçîá äøåá÷ éðàù äìåëé éðéà ,äúøáç
äëìä ,éì éøîà úòîåù úàù äîå úà éëì àìà
äî éúøáç ,äúøáç äì äøîàå ,äàáå äèùå àéä
ìëù éúòîù ,äì äøîà ,ãåâøôä éøåçàî úòîù
êìä ,åúåà ä÷ìî ãøá - äðåùàø äòéáøá òøåæä

àåä[ãéñçä]íìåòä ìë ìù ,äéðù äòéáøá òøæå
ìå êìä úøçàä äðùì ,ä÷ì àì åìù ä÷ì åìåëï
úåøôñîù úåçåø éúù ïúåà òîùå ,úåøá÷ä úéáá
íìåòá èåùðå éàåá ,äúøáçì àãç äøîà ,åæ íò åæ
,íìåòì àá úåðòøåô äî ãåâøôä éøåçàî òîùðå
äìåëé éðéà ,êì éúøîà êë àì éúøáç ,äì äøîà
äîå úà éëì àìà ,íéð÷ ìù úìöçîá äøåá÷ éðàù
,äàáå äèùå äëìä ,éì éøîàå éàåá úòîåù úàù
éøåçàî úòîù äî éúøáç ,äúøáç äì äøîàå
äòéáøá òøåæä ìëù éúòîù äì äøîà ,ãåâøôä
äòéáøá òøæå êìä ,åúåà ä÷ìî ïåôãéù - äéðù
,'óãùð àì åìùå óãùð åìåë íìåòä ìë ìù ,äðåùàø
úéáá ïåìì àöéù øôñì ñ"ùä íéã÷ä òåãîå

àø÷éò àìäå ,åúùà åúèéð÷äù éðôî úåøá÷ä
äî íéòãåé íéúîäù åðãîìì àúééøáä äàá àúìéîã

äæä íìåòá ùçøúî[ù"éò]àúìéîã àçøåà àìà ,
èéð÷úù ãéñç åúåàì ä"á÷ä ïîéæù ,ïì òîùî à÷
íà åîöò ìò øáâúé íà ÷åãáì éãë åúùà åúåà

äøåáâá ïåéñðá ãéñçä ãîò ïëàå ,åàìàéáäù åîëå]

'á÷òé ïåéò'á(íù)àìå úåøá÷ä úéáá ïåùéì êìä ïëìù

øùàë ,íéáøá åúâåæ ïåì÷ äìâúé àìù éãë ùøãîä úéáá

[åúéáì øæåç åðéàù åàøéìåãâ øëùì äëæ éëä íåùîå ,
óàù ,äæëíìåòä ìë ìù äàåáúä äôãùð øùàë

,åéúåàåáú åìöéðù åîìåòá ãéçé àåä äéä åìåë
åàá íìåë éë ãàî ìåãâ øùåò øùòúä àìéîîå
úãî äìåãâù åðãîìì ,äàåáúå øá åðîî úåð÷ì
éãë ìåáé÷ éìëä àéäå ,úåøáâúääå øåúéååä

òôùä ïî úåðäéìæëæëæëæë.

ø"äéùãåçá äçîù äáøðù íéîùáù åðéáà éðôìî
äæá íìæîù íéâãë äáøðå äøôðå ,äæä
ìë éúááå åðéìäàá äååìùäå íåìùä äáøúå ,ùãåçä
ñ"èëå àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî ,ìàøùé

.íééç úåðùå íéîé êøåàì

מאת  הלא כי במחשבתי, העליתי עלי, התנגדותכם בתחילת מיד מבענדין, הרה "ק סיים - כן אני אף 

אהבה בלבבי הגברתי כן על הרבנות, אל  בדרכי לרועץ לי לעמוד נשלחתם השמים ומן זאת, הייתה  ה '

היום ... עמדי פה  אתם  ויושבים  האהבה  פעלה והנה  אליכם , ועצומה עזה

למי כז. וכ"ש  הדין, משורת לפנים מישראל  איש כל  לחון – זו מידה לידי אבוא היאך תאמר ושמא

ואינו מקפיד אינו  השמח  כי זה . לכל  תבוא השמחה ע "י תשובתך, וכיו"ב.... עוולה  כנגדי שעשה

לפרש, אמרו וכך רעהו, לבין בינו 'שני מדקדק  להיות שנים לכמה אחת  מתעבר אדר חודש דייקא מדוע

Ê.)אדרים' כן...(¯"‰ גם  לאחרים שעריו  פותח  בשמחה והשרוי – בשמחה' מרבין אדר 'משנכנס כי ,
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