


Mail@beerhaparsha.com 

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text
לשמיעת השיעורים בקול הלשון: 718-906-6444

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text
לקבלת הגליון בפקס: 1-877-843-3059

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text



íéðéðòä ïëåúà

הענינים וכן ת

êì êì úùøô

. . . . . . . äùòð äøéáä ìòá úâäðäå úçâùäá äøéáá äùòðä ìë Y äøéáä ìòá éðà ב

åéðéò äìúéå åãé çìùîî äàá àì åúñðøôù ïéîàé Y éúøùòä éðà øîàú àì
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéîùì יב

. . . . . . . . åàøåá úà áèéä øéëäì äëæé éùå÷ä úòá úåøáâúäá Y åàøåá úà øéëä טו

ìòôéå åðå÷å àåä àìà íìåòá ïéàù éîë åçéù êåôùé Y ãîåò äúà éî éðôì òã
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äáåèì äìåòôטז

. . åìåë íìåòä úàå ìàøùé éðá úà äáåèì äèé ïåéñðä ìò åúåøáâúäá Y ìëä êãéá יט

. . . . . åðãòá øåîâé 'äå äãåáòá ìéçúäì àìà åðúàî ùøãð àì Y äîéîùä àð èáä יט

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãñç úáäà êåúî ãñçá úåáøäì Y áéèéîäå áåèäכג

. . . . . . . . . . . . . . . . åúìåæá òåâôì àìù úåøéäæä Y óãøðä úà ù÷áé íé÷åìàäåכה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íééðéò úøéîù úåáéùçå úìåãâá Y êøãá ïéòä ìò כו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåúä ÷ñò é"ò íãàä úùåã÷ Y äøåúë äùåã÷ ïéàכז

שווארץ :E-Mail:דוא ''ל :עימוד schwartz16@bezeqint.net



á הפרשה באר
dyxtd x`a

êì êì

בבירה הנעשה  כל – הבירה  בעל אני
נעשה הבירה  בעל והנהגת בהשגחת

àúéàïúùøôá ùøãîá(à èì ø"øá)éáø
çúô ÷çöé(åæ äùøô)ìùî'...

äàøå ,íå÷îì íå÷îî øáåò äéäù ãçàì
äøéáäù øîàú øîà ,ú÷ìåã úçà äøéá

âéäðî àìá úàæäá"äòá äøéáì ïéàù ,ùåøéô)

(äáäìî äìéöäì øåîùéù,ìòá åéìò õéöä
äøéáä ìòá àåä éðà åì øîà äøéáä.
øîåà åðéáà íäøáà äéäù éôì ,êë

(äâìôää øåãå ìåáîä øçàì)íìåòäù øîàú
âéäðî àìá äæää"á÷ä åéìò õéöä

ë"ò ,íìåòä ìòá àåä éðà åì øîàå.
ìò ïäå ìùîä ìò ïä äù÷ äøåàëì
ùéù íéøáãä íéðë íà éë ,ìùîðä

úà äáëî åðéà òåãî ,äøéáì âéäðî
äøéáä ìù åéìòáù ïëúé ãöéë ,ä÷éìãä

ïðàùå çèá ãåîòì åøàùéíéøáåòá åèéáéå)

(íéáùåäðåúð äøéáä ìëù úòá
.ùà úìåëàîìdyxtd x`aêì êì -

êàéë ,àúéì àø÷éòî àéùå÷ã ,úîàä
úåòè ,øîåì äúééä á"äòá úðååë
,'âéäðî àìá' úàæä äøéáä ïéà ,êãéá

ú÷æîä 'ä÷éìã' ïàë ïéàåàåä éðà àìà ,
éãé ìò ïàë äùòðä ìëå 'äøéáä ìòá'

äùòðààààéèøôì ÷ã÷åãî 'ïåáùç'á ,
íéèøôááááíâ .äéáùåéå äøéáä úáåèì ,

äáåèì àéä ùàäúà éúø÷ôä àìå .
ìë ìò çéâùîå ãîåò éððä àìà ,éúéá

תמידא. מסכת על ב 'יכין' איתא ·)וכך  גבי(‡ שם שזכההפיסגורל דכתיב מי ,זכה 

וכי  הבנה, ומחוסרי כמיותרות  נראות  שזכה' 'מי שתיבות להקשות  יש ולכאורה

מי שזכה לומר מקום שזכהשלאיש הזוכה בוודאי הרי אלאהואזכה, שזכה...

מקרה דרך  היה לא גורל, שהפילו אע "ג וז"ל. ה'יכין' ·‚Ï¯Â)מבאר ‰ÎÊÈ˘ ÈÓ),'מה רק

משפטו עבודה כל  בכל בגורל שזכה הוא הוא משמים, לכך וזכוי שראוי מי ורק ,

כלומר עכ"ל. הזהזכהועבודה, שזכהבעולם דבר מי שאין לך  הרי ממעל. בשמים

ייעשה. ממעל והנהגה בהכרזה הכל אלא הזה, בעולם מעצמו נעשה

מסוימת,ב. בשעה פלוני למקום להגיע הדרך לו אצה כי ממהר והאדם פעמים הנה

בהיפוך, לו מתנהל והכל פלוני באדם לפגוש ממהר שהוא  ואל או לבו  יכעס אל

לא אם מאליו נעשה  דבר ואין בירה' 'בעל יש  כי יאמין אלא  יתרגז או יתעצב

הבירה יושבי לטובת  מצדו נפלא  בחשבון והכל  הבירה, בעל ע "י קודם  כן .הוכרז 

ביום  כשבוע  לפני ברק בבני הקבוע השיעור שומעי בין שאירע למעשה נא שמעו

האחרון  ברגע  אך היה, שכן וכמעט ל7:45, הוכרז השיעור זמן תשע "ח. נח פרשת  א'

השיעור  למקום הגענו וכבר הצדדים, מכל מניעות ומשונים, שונים עיכובים ועלו צצו
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דרכו  אשר הטלפון כי השיעור באמירת  החלו לא  עדיין אז גם אך  ,9:20 בשעה

מבאי  איש ואין תיקונו... על להמתין והוצרכו נשבר תבל ברחבי השיעורים נשמעים

ותועלת תכלית  ללא  לשבת  – היום בזה כן לנו אירע מדוע – מה עד יודע  השיעור

קודש' 'אש ‰˘ÂÚÈ¯)בהיכל ¯ÒÓ� Ì˘)...השיעור תחילת עד כשעתיים

שיעור' כ'מגיד המשמש 'אלעד' העיר מתושבי חשוב  אברך  ישב  שיעור באותו

באמצע אבל בשיעור, להשתתף רצה שמעודו תקוה פתח בעיר חשובה בישיבה

יתקיים  נח פרשת  א' ביום כי בשמעו כן על ישיבתו, את לעזוב  יכול אינו ה'זמן'

והנה, לישיבתו. משועבד ואינו הזמנים' 'בין עדיין הוא אז שהרי לבוא מיהר שיעור

בשעה  – אלעד בחוצות  לילה בכל רגלית ' 'הליכה לערוך ת"ח לאותו לו יש מנהג

כי הורה דייקן 11:00 כבר לביתו האיש כשהגיע יום באותו אך  יומו, בסדר הוא  גדול

– 1:00 בשעה רק הייתה ל'הליכה' לשוק ויציאתו ,12:00 השעה על ÈÂÂ˙¯השעון ‡Ï)

˙ÚÈÓ˘ ÌÚ ‰�˙Ó‰‰ Y ˙ÂÙÂˆ¯ ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡Î ÏÊ¯· ÈÏ·Î· ¯Â˘˜ ‰È‰˘ ¯Á‡ ,‰ÏÈÏ Â˙Â‡· ‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ

(˙ÂÚ˘‰ Ì˙Â‡· ˜¯· È�·· ‰· Û˙˙˘‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰˘ ‰·Â˘Á ‰ÙÈÒ‡ „ÈÒÙ‰ ÌÈÈ˙�È·Â ,¯ÂÚÈ˘‰ ויהי ,

ריק במקום הנמצא שמחות  לאולם בסמוך הת"ח עבר 1:10 בשעה הלילה בחצי

שומע הוא והנה קדושות , 'ישיבות' וכמה שמחות  אולם אלא שם ואין מגורים מבניני

והחל  הת"ח נבהל ושבר, ניפוץ  קולות יחד ועמם וזעקה שבר קולות אדירים, קולות 

משמיע זה ואילו וסתר בהשקט פעולתו הגנב  כי שומע הנני גנב קול לא לחשוב,

'בין  שהרי הקול' 'משמיעי אינם כן גם שמסביב הישיבות ובחורי ברמה, קולות 

ניגש מיד היום. ילד הזמנים' נורא  מחזה נגלה עיניו ולנגד השמחות לאולם הת"ח

ומבוהל  מבועת  ונפחד, נרעש והוא  החשוך באולם כלוא  עומד שנים י' כבן קטן

מתוך ולצאת אותה לנפץ יצליח שמא החלון זכוכית  על כבדים כסאות  זורק  כולו,

באותה  כי לו שסיפר הילד עם לדבר האיש פתח מיד נוראות ... החשוך האולם

הכסא לבית  רגעים לכמה נכנס בסופה לאחיו, מצוה' 'בר שמחת  שם ערכו הלילה

ובריח  מנעול תחת  נמצא  והוא  האולם, את ונעלו ששכחוהו עצמו מצא  ומשיצא

עצמו, להציל כוח בכל מנסה הוא כן על כלום, בו אין עבה חושך  שמלבד באולם

שכן  – האולם על לאחראי התקשר תחילה אביו, ושם שמו את בירר הת"ח

האולם... נעילת על הממונה שהוא  פלוני מאיש ימים כמה לפני שמע  ב'השגחה'

הילד  יצא דק ' כעשרים תוך  ההורים... לבית  שהתקשר עד הממונה, ענהו ולא

שילחוהו... ולחפשי לאורה מאפילה

ארבע במשך  ה'שיעור' במקום לשהות  עליו נגזר מה על זה 'דייקן' הבין עתה

שיעבור כדי תמימות  הנכון שעות ברגע מקום יהא באותו  אחתוכך  נפש מציל

היה מישראל  לא והמניעות  העיכובים מכל אחד רק  אפילו קורה היה לא  אילו כי ,
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יודע ומי במדבר, קורא כקול קולו והיה הקשים... ברגעיו הנער קול את לשמוע  מגיע

'נפשו'. וגם גופו בגורל עולה היה מה

הרב שבנשיאות ברק בבני למעשה' הלכה 'לשכת ממנהלי שמעתי מעשה עוד

חב"ד  חסיד מאיש נגנב  תשע"ח, – זו בשנה הסוכות חג לפני שליט"א, לאנדא

קל  רמז ואפילו שם כל נכתב לא  והתפילין הטלית  תיק על שלו, ותפילין' 'טלית 

דסקל  יוסף הרב  אל חוה"מ ימי באמצע האיש פנה שכן מכיוון בעליהם... מיהו

כמנהג  גדולים ור"ת  רש"י – חדשים תפילין והזמין למעשה' הלכה 'לשכת  מנהל

כחמשת זוג כל - רב  ממון העולים הרבע "ת  פסקי עפ"י המיוחד בכתב  כתובים חב"ד

ונמלא החג אחר מיד נא הכנס סגורה, הלשכה בחוה"מ יוסף, ר' א"ל שקל. אלפי

בקשתך . אחר

התפילין  את לקחת האיש בא תשע "ח נח פרשת  שלישי ביום כשבוע , לפני ואכן,

אמר  חזק , בצלצול ועולה בוקע  כשהוא הטלפון קול נשמע  שם בהיותו החדשים,

בתפילין  רק  עסוק לטלפונים, עכשיו תענה אל ממך בבקשה אנא , דסקל, להרב  האיש

הרצועות את  לו לקשור המשיך דסקל הרב  אך לדרכי, מאד אנוכי ממהר כי שלי

מראשון  יהודי מדבר השני מצידו והפלא, פלא  זה וראה הטלפון לקול ענה ולבינתיים

זולתי  סימן כל בהם אין אשר תפילין ובו תיק  האשפה לפח בסמוך שמצא  לציון

כן  על בלשכתם, התפילין נבדקו תשע"ה אלול בחודש כשנתיים שלפני אחד סימן

בימי  ידינו תחת עוברים תפילין אלפי דסקל הרב  א "ל זו, ל'לשכה' פונה הוא ראשונה

עם  אכן, היהודי, אמר נוסף, סימן בידך יש שמא בעליהם, מיהו אדע כיצד אלול

חידושי  כמה אבל הבעלים שם בו נכתב שלא  פלונית גמרא בתיקם מונח התפילין

יד. בכתב  בו כתובים תורה

שלי  בתפילין ועסוק לטלפון הנח דסקל בהרב דוחק הלה היה העת אותה ובכל

בכיס  מונח היה מה אותו ושאל כהוויתן, דברים לו וסיפר אליו פנה הוא  אך  בלבד...

חיבר  מיד פלוני, בדף שכתבתי פלוני חידוש בה, יש סימן מה גמרא, ויען התפילין,

המקח  על לקונה וויתר הוא  ואילו התפילין, את לו שהחזיר לציון מראשון ליהודי בינו

הרב היה אילו חשבון, בואו ועתה בשלום. מקומו על בא והכל מעותיו, לו והחזיר

עולמית, לידו שבה אבידתו הייתה לא הרי עמו, יחד ו'ממהר' לקולו שומע  דסקל

יצטרך כרחו ובעל התפילין מוכנים יהיו לא  שעדיין הסיבות כל מסבב  סיבב  כן על

מנפלאות כן כמו התפילין. אליו ישובו ואף מאומה יפסיד שלא  כדי להתעכב

לא המוכר, לפני הקונה יעמוד בו רגע  באותו בדיוק המוצא  שהתקשר ההשגחה

כלל סימנים בהם היו לא שהרי לאחריו, ולא  שלאלפניו דעת  האדם  ילמד ומכאן

שבהפרעה פעמים כי בא , הוא  לו ולהפריע לעכבו אכן לו  ומפריע  בדרכו  הנקרה  כל 

הצלתו ... טמונה זו
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÷øå êà äéäéù àúéá éàäá äùòðä
äëøáìå äáåèìââââ.

ììëäéë ,ïàëî åðãîì äìåòäóà
,äáåø÷ äøöù íãàì äàøðùë

אלול  חודש באמצע כי באלעד, 'הדואר' סניף מנהל – שכטר הרב לי סיפר

שלו  הבנק מחשבון מעות סכום שיעביר בבקשה יהודי אליו נכנס תשע "ז - העעל"ט

במקסיקו חותנו של בנק לחשבון בארה"ק  כאן הדואר' שםב'בנק נצרך  הוא  כי

רבים ל'מזומנים ' ואבדחיפות  פעל לא  ה'מחשב' המכונות, נשברו רגע  באותו אפשר , י

דחופה  הייתה הכספים העברת כי מאד, כך  על רגז הלה המעות , את  להעביר היה

והבטיח  רוחו את הרגיע  שבורה, כשהמכונה המנהל יעשה מה אבל מאד, במאד לו

התור. על בהמתנה צורך ללא פעולה אותה לו יעשה היום שלמחרת  לו

נוראות סופות פרצו יום באותו כי ורנן, בגיל שמח בלב  האיש נכנס ממחרת, ויהי

ה'סופה' פסחה לא  הצפוני לגבול הסמוכה במקסיקו גם בארה"ב, רבים במקומות

נוראותושם הארץ לקבל רעדה אמור היה שחותנו הבנק  נמצא  שבו במחוז ובעיקר, ,

בעדו שהועברו מעותיו שעותשם עברו באותם  שלא  ששמע ע"י רק ניצל והוא ,

לך הרי בבנק ... לחפש מה לו ואין לטובההמעות  עכבה  כל זועף כי הנך  מדוע ,

והפרעה... עיכוב איזה לך כשאירע  עצמך  ועל ה... על וכועס

ת"ח  דר היה ירושלים בעיה"ק  ב 'השגחה', נכבד פרק  תלמד מעשה מהאי גם

רבי  הגדול הגאון של בנו וואסערמאן שמחה ר' הגאון – שמו מרבן גדול מופלג

חריפים  שניהם בהיות  ז"ל, לורנץ  שלמה ר' ובקי חריף האי דר בשכנותו זצ"ל, אלחנן

היום, ויהי רבות. שנים הדבר נמשך  כך ושנים, ימים בחברותא לומדים היו גאונים

ביום עולמו לבית נסתלק שמחה חשוןור' שיאמרו ב' זש"ק השאיר ולא ה'תשנ"ג

שתי  ביתו ולבני לעצמו לקנות  שלמה ר' מיהר קבורתו אחר מיד קדיש... אחריו

מלאות שלאחר לבניו, ב 'צוואתו' וכתב שמחה רבי של לקברו בסמוך אדמה חלקות 

זש"ק השאיר שלא שלו מה'חברותא' יזכרו קברו על שנה בכל כשיעלו ושניו ימיו

ר' נפטר שנים י"ז אחר פלא, זה וראה ציונו. על קדיש ויגידו אליו, בסמיכות  הטמון

ביום חשוןשלמה יוםא ' - ÂÁ„˘)ה'תש"ע  ונמצא(¯‡˘ הקברים, על עולים אין שבו

הסמוכים  הקברים לשני חשון ב ' ביום למחרתו המנוחות  להר שנה בכל עולים בניו

לזה, היא "צזה יום  הוא  עלייתם שיום  אלא עוד , ‰˘�‰)ולא ÌÂÈ) ועל שמחה , ר ' של 

שלו ... היא"צ ליום  כ'השלמה' אלא באים אינם אביהם  ציון

דא,ג. סביל מוחא כל שלאו אפסאלא  ולהבין להשיג עולם בני ביד  שאין ופעמים 

הנהגת בעומק להבין ודם  בשר של  שכלו מקוצר  אם  בעולם , מהנעשה  קצהו 

למאה כ'אורחים' אלא  העולם  בזה  נמצאים  שאינם - ראייתם' מ'קוצר  אם  הבורא,
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הנעשה כל את יבינו  היאך יותר , ולא השנים אלפי ששת  מתוך  שנה ועשרים

ועתיד ' הווה  מ'עבר  ברורה' 'תמונה  לפניהם  ˘Ïכשאין 'Â¯·Ú' ‰È‰ ‰Ó Ì„‡‰ Ú„ÂÈ ÈÎÂ)

ÌÈ�ÈÎÓ ‰Î¯·Â ‰·ÂË ‰ÊÈ‡Â „È˙Ú· ‡‰È ‰Ó Ú„ÂÈ ÈÓ Ì‚ .‰�‰ ÂÁÏ˘� ‰Ó Ì˘ÏÂ ,ıÙÁ ÏÎÂ ˘È‡ ÏÎ

(Ì‰· ‰ÚÈ„ÈÂ ‰�·‰ ÏÎ Â�Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÓ˘ ˙Â�Â·˘ÁÓ ,‰·¯‰ ·"ÂÈÎÂ ,ÌÈÓ˘‰ ÔÓ Â¯Â·Úאלא לו אין ,

עליו  ישפיע והשי"ת לב בכל בו ולהאמין הבורא  רצון לקיים ובתמימות בתום להלך

טובה. רוב

להיות לה יש בה' שהאמונה רבותינו, דרשו פשוטהרבות מבלי אמונה  ,

המנהיג התחכמויות הוא  הבורא  הוא כי ובבירור בפשטות להאמין אלא  וחשבונות ,

הרה"ק ביאר וכך  ולברכה. לטובה - המעשים לכל ויעשה ועושה עשה לבדו והוא

זי"ע  יששכר' Ï‰¯‰"˜('‡‚ה'בני '‰Î¯·‰ ÏÎÈ‰'· ‡Â‰ ÔÎÂ ,‡� „ÂÓÚ ‰"„ ˙˜ÂÁ '‰ÏÎ„ ‡¯

(‡�¯‡Ó‡˜Óבפרשתן דכתיב Â)מה ÂË)- יו"ד בלא בה'' ענין והאמן 'והאמן על לרמז , ִִ

ה'חכמה' בחינת על מרמזת 'יו"ד' האות  כי ¯·ÌÈ)זה, ˙ÂÓÂ˜Ó· ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ) ונחסרה ,

כי האמונה מן ולהאמין היו"ד 'חכמתו' כל  את לבטל  האדם על אמונה  בענייני

אלוקיו ה ' עם  יהיה תמים  רק ודרישות חקירות  בלא – .בפשטות

קודש' אמרי ב'לקט שולחן (·ÊÏÚ‡)איתא  אצל בהיותי אליהו, של כוס וז"ל.

הגה"ק מרן מו"ה (È¯‰Ó"„)אדמו"ר הה"צ לבנו אמר חג התקדש בליל זי"ע  מבעלזא 

נ"י ‡ËÙ‡)שלום „"·‡ ÌÈÓÈÏ) ואמר כוסות , ד' שותין למה הידעת  ילד, עוד אז שהיה

שקורין  אחר כוס עוד ישנו הנה לו ואמר וכו'. והוצאתי גאולות ד' נגד הוא  כי הן,

לומר, והוסיף פסח, בליל ישראל בתי לכל הולך  ז"ל אליהו כי אליהו, של כוס אותו

אותו, שרואים צדיקים שיש יותראומרים, הרבה  ואמר , לשמים, עיניו נשא ואח "כ

אותו(‡ÂÏ)עושים שרואים מאותן ומאמינים אותו  רואים  עכ"לשאין ,Ì˘· Ì˘ ‡·Â‰)

('¯ÙÒÏ ‰·¯Ó'.

זי"ע הרי"ם' ב'ליקוטי הביא  ˆ„ÌÈ˜È)וכן ÈÁ·˘ Í¯Ú)רבינו הפליג ‰¯Ì"È)פ"א 'ÈÁ‰)

ההגדה  באמירת  פסח שבליל וסיפר זצ"ל, ביהודה הנודע הגאון של מצדקותו

מכל  הנביא  אליהו את  ומלווה הולך היה חמתך שפוך כשאומרים הדלת  כשפותחין

ואמר ביתו, שאצל מאמין (Ú"Ú)המדרגות היה  אך הנביא , אליהו את רואה שהיה לא 

ומלוה הולך  היה לכן שבישראל, אחד  לכל  אז בא הנביא שאליהו  שלימה באמונה 

אליהו מגילוי גדולה הוא כזאת ואמונה .אותו ,

בפרשה. המפורשים הפסוקים את זי"ע מבעלזא המהרי"ד הרה"ק ביאר זה ביסוד

בפרשתן כדכתיב וגבוהים, עליונים דברים ראה ע"ה אבינו אברהם הנה ‡-‰)כי ,ÂË)

החוצה אותו ויוצא  לאמר ... במחזה  אברם אל ה ' דבר  היה  האלה הדברים  'אחר 

וגו '' הכוכבים  וספור  השמימה  נא הבט אבינו ויאמר  לאברהם הראה שהקב "ה היינו

אחריו מיד כתיב מה מקום מכל נשגבים. עליונים לודברים ויחשבה בה ' 'והאמין
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ùàä úåáäìî ãçôúî àåä éøäåòãé ,
äùòðä ìò çéâùîå ãîåò 'äøéáä ìòá'ù

.àîìò éàäáúà äáëî åððéàù äîå

úåðåéîã àìà äæ ïéà úîàá éë - ùàä
áåø àìà ïàë ùé 'ä÷éìã' àì éë ,àåù

äëøáå äáåèãããã.

תמימה,צדקה' באמונה בך  להאמין אלא רצוני אין שבשמים, אבי - אברהם שאמר

לראות  מבלי הלב, האמונה במחזהבאמונת  מעלת  גדולה כי ונשגבים. גדולים דברים

מונים. עשרת הראיה פני על

עוד, הטובולא  אוצרו את ה ' לו יפתח ותמימה  פשוטה  באמונה אדרבה, אלא 

והישועות הברכות  אוצר תשע "ז– אלול חודש בשלהי היה מעשה .·Â¯˜Ó È�‡ ¯ÈÎÓ)

(‰˘ÚÓ‰ ÈÏÚ· ˙‡ „‡Ó על לטגנם הרבה בצלים ביתה במטבח שהעמידה באשה ,

האש ע"ג הבצל את  שהעמידה אחר מיד ‡˘המחבת . ÏÚ ˙·ÁÓ‰ ˙‡ ‰„ÈÓÚ‰ ‰ÏÈÁ˙Ó)

(˙Â˜„ ‰ÓÎ ÍÂ˙ ‰·‰Ï‰ ÍÈÓ�‰Ï ‰�ÂÂÎ ÍÂ˙Ó ‰ÏÂ„‚ מחשבה מתוך הכביסה לחדר נכנסה

אתה  איש 'אין שעה ובאותה האש, ולכבות  בבצל לטפל רגעים כמה אחר לצאת 

בפניה נתקעה הדלת  אך ... �˙˜Ú)בבית ', ÏÂÚ�Ó‰ ÔÂ˘Ï) אי לצאת... יכולה הייתה ולא

ברגע שהרי במוחה, מתרוצצות  החלו אשר המחשבות  את  גליון עלי לתאר אפשר

מאליה' עולה 'השלהבת  שתהא עד ויותר יותר השמן יתחמם הבצל טיגון שייגמר

כלואה... היא שבו החדר אל ובכללו הבית  לכל ומשם במטבח השריפה ותתפשט

דפקה  הועיל, ללא אך הנעולה הדלת  את ולפרוץ  לפתוח כוחה בכל האשה ניסתה

הסוררת הדלת  אך ובמרפקה, בכתפה ואפילו וברגל ביד ושמאל, ימין ומטה, מעלה

כוחותיה  התישו אשר נסיונות  של דקות  כעשרים אחר ממקומה. זזה ואיננה נעולה

בחלל  להתפשט המתחיל השריפה עשן ריח את ולהריח להרגיש החלה נוראות

זעקת  גם הועיל. וללא  בדלת  הכאות  במסע החלה שוב  הצילו...הבית ... לאהצילו ...

זמן  הגיע כי הבינה ברירה בלית  השכנים. בבית  ולא בביתה איש היה לא כי הועילו

לשמים, עיניה נשאה אונים, בחוסר הארץ  על נתיישבה ווידוי, הנפש חשבון עריכת 

כן  רצונך  אם ביכולתי, שהיה ככל עשיתי רבש"ע , לאמר, החלה תמימה ובאמונה

חדשה, רוח בה ננסכה האלה הדברים אחר ורצונך. גזירתך את באהבה אנכי מקבלת

עתה  כי נגלה עיניה לנגד והנה עת... בכל כדרכה לפתחה ניסתה הדלת , אל ותיגש

היה  לא  כאילו לרווחה הדלת  ותפתח כדרכו, לפעול ושב  המנעול לשון השתחרר

את עברה כולו', 'עשן היה שכבר למטבח מיהרה מיד ושבירה... תקיעה כל כאן

אותו וכיבתה האש מקום עד ‰Â˜ÈÊה'ענן' ˙Â¯ˆ˜‰ ÂÏ‡ ‰È˙ÂÓÈ˘� Û‡˘ Ô˘Ú‰ ‰È‰ ˜ÊÁ ‰Î)

(‰ÓÈÓ˙‰ ‰˙�ÂÓ‡ ÁÎ· ÏÏ˘Ï ‰Ï Â�˙È� ‰ÈÈÁ Ï·‡ ,ËÚÓ· ‰Ï.

'ד. כתב  מדוע  המדרש בלשון לדייק שהוסיפו 'הביט'הציץיש ולא  הבירה', בעל עליו
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הקרא כלשון הכוונה כי Ë)וכדו', · החלונות(˘‰"˘ מן החרכים',מציץ'משגיח מן

כי ביניהם מרחבהמשגיח וההפרש שהרי לפניו, אשר כל את רואה הבית  מחלון

אך  הכל, את לראות עיניו לנגד פרוש אין המציץגדול החלון וסדקי החרכים מן

ה'אורה' בעת  כי הקרא , כוונת  וזה אחת, נקודה אם כי רואה אינו ולכן לפניו, מרחב

מ'חלונות' הקב "ה אותו רואה כביכול הרי מנוחות מי על אצלו מתנהל כשהכל

הכלל, מתוך  פרט כעל עליו מביט הקב"ה וכביכול כשמרגישהפתוחים, צרה  בעת  אך

החרכים' מן כ'מציץ הבורא עליו  מביט אז  הדחק', זו  ב'לחץ בעולמו, יחידי שהוא 

יתירה אהבה  מתוך עליו  רק להביט וז - ש'בירה . לאדם שכשנראה רמזו אשר ה

מחור  כמציץ הבירה' בעל עליו 'מציץ אז שדייקא ידע מצר, עזרת לו ואין דולקת '

השמים. מן בייחוד עליו ומשגיח וסדק ,

אמנם  יחיד, כבן מהם אחד לכל שאהבתו ובנות, בנים בכמה שנתברך  לאב משל

ב'חדר  שוכב  מהם כשאחד זולתי בשווה, שווה כולם את הוא  זוכר עת  בכל

הבן, לאותו ורק  אך נתונים מעייניו כל אז כי הרופא , של סכינו תחת הניתוחים'

לדידן, כביכול ממש הוא כך ולרפואתו, לו יחסרו אשר הצטרכויותיו כל לו לספק

נמצא מהם שאחד בעת  אך הם, שבשמים 'אבינו' של יחידיו 'בניו' ישראל בני כל

זה. לבן ורק אך  נתונים הבורא  של מעייניו כל כביכול אזי ומצוק, צר בעת

ומציץ  הממתין השי"ת ... נמצא  שם והחושך  המסתור במקום  כי ידע  ואדרבה ,

ובבא בזה רבות  לו  ייטיב אז האיש זה ימצאהו כיצד  לראות  החרכים ידועמן הנה .

פיקח  הרזים כחכם זי"ע  ממיכלשטאט שם הבעל היה ידוע מנערותו המעשה, דבר

שבמחוז  הגראף רצה פעם ליה, אניס לא רז כל והשנון החריף במוחו אשר אדיר

פלוני  ביום לפניו להתייצב וקראו אחריו שלח הגדול, בפלא עיניו במו לחזות  מגוריו

עמו לשוחח ברצונו כי ארמונו ˘�ÌÈ)בשערי ˘ÓÁ Ô· ‰È‰˘Î) והשעה העת בהגיע  ...

ובהגיע משמרתם ממקום שייעלמו הבית ואנשי משרתיו לכל הגראף ציווה המיועדת 

לחצר  הגיע  הילד עצמו... בכוחות הגראף מושב  מקום את למצוא יצטרך  החכם הילד

עומד  שהילד איך חדרו מחלון רואה והגראף הגדול... הארמון לפני אשר הגדולה

דקות תוך  פלא  זה ראה והנה, קומותיו... כל על הבנין כל את ובודק מתבונן – לרגע

וישאלהו  לשלום... ומברכו הגראף של טרקלינו בשער עומד הוא והנה ספורות

בחדרים  מלא  הבית והרי מושבי מקום היכן מר ידע  מנין יקירי, נא  אמור הגראף,

מחוץ בעמדי ויאמר, הילד ויען זה, לחדרי דייקא לפנות  החלטת  מדוע  ומבואות

בצדי  ועומדים פתוחים הווילונות החדרים בכל כי אנכי רואה והנה ארמון' ל'שערי

מיהרתי  משם הוילונות ... כל ומוגפים סגורים שם ויחיד אחד בחדר זולתי החלון,

האורה  את  יסתירו שלא כדי צידה עומדים הווילונות כל בוודאי כי להחליט

המלך ליושביהם... – הגראף מסתתר  שם  סגורים שהווילונות  חדר  באותו רק
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,äáøãàåàåáú äëéùçä êåúî
äøåàäääääïúùøôá áéúëãë ,

(ä åè)èáä åì øîàéå äöåçä åúåà àöåéå'

ìëåú íà íéáëåëä øåôñå äîéîùä àð
,'êòøæ äéäé äë åì øîàéå íúåà øåôñì

ì"æç åøîàå(àé æ ø"úñà)åìùîð ìàøùé'

לחדרו להיכנס ואדע  הגדול  הארמון לתוככי אבוא  מתי חוצה  ומתבונן העומד 

ולמצאו ...

סגורים ווילונות רואה כשאדם  – ה ' בעבודת  גדול יסוד  למד  כאן כי אמר  לימים 

לו ונראה  נחוצה  ישועה  איזה  על ושוב  שוב שמתפלל כגון – שולטת  והחשכה

ידע מהם... להפטר מצליח שאינו מסויים בענין נסיונות לו שיש  או  נענה, שאינו

וימצאהו יקירו  בנו יבוא  מתי ומתבונן העומד העולם  מלך – הבורא  מסתתר  שם כי

הזה . הגדול המבוך בתוככי

מורים  היו  הבית ממשרתי חלק אם עושה היית ומה הגראף, שאלו שיחתם  [בתוך 

פונה, היית להיכן – פלוני בצד לך  אומרים  היו ואחרים  זה  בצד מושבי מקום כי לך

אתה מדוע הגראף, שאלו א"כ, להטות ', רבים  'אחרי בידינו  מסור  כלל הרי הילד ענה

זה כל אכן הילד, ענהו  בבוראך... מכירים אינם  העולם 'רוב' והרי אלוקיך  בה' מאמין

מע"כ, את שמצאתי בטרם אלא כן עושה הייתי לא משרתיך רוב  אחרי הולך שהייתי

אם אף – אליך בסמוך  לידך עומד כבר כשהנני העת  בזו יאמרוכלאבל  הבית משרתי

במקום  ורק לדבריהם ... וכלל כלל לב  על שם  הייתי לא אחר במקום  נמצא שהנך לי

להתחשב לנו  ומה הבורא במציאות ספק  כל לנו אין אנו אף הרוב. אחר נהלך 'ספק'

לצידם...] עומד העולם כל אם אפילו  טועים של בדעותיהם

יונה'ה. ל'רבינו ‰)מצינו · ,‰·Â˘˙ È¯Ú˘) במעוף להוחיל בה' הבוטח על 'ויש וז"ל.

החושך צוקתו, יהיה האורהכי שכתובסיבת כמו ,(Á Ê ‰ÎÈÓ) אויבתי תשמחי 'אל

קמתי נפלתי כי לי לי אור  ה' בחושך אשב  רז"לכי ואמרו ,'(·Î ¯ÂÓÊÓ ÌÈÏ‰˙ ˘¯„Ó)

קמתי. לא  נפלתי אלמלא  - קמתי נפלתי אור'כי היה  לא  בחושך ישבתי אלמלא

עבורו,לי  גמורה טובה אלא  אינו האדם על שעובר מה שכל אומר נמצאת  עכ"ל. ,'

לו  ולהאיר במהרה להפציע העומד הגדול לאור ו'מבוא ' הקדמה אלא אינו וה'חושך '

ומתעבה  מתגבר ה'חושך ' הלילה שבסוף הידוע עפ"י דבריו ויבוארו יקרות. באור

אורך ' כשחר יבקע  'אז זו מרובה חשיכה מתוך ודייקא  ויותר, ÈÈÚÂ"˘)יותר ,Á Á� 'ÈÚ˘È)

שעוד  יאמין אלא יבהל, לא עליו, באה שחשיכה בראותו למצבו בנוגע  אדם וכל

חייו. שמי את  ותאיר האורה תבוא  מעט מתי

במנה  עשירות  במתנת  השמים מן נתברך  אשר שמש בית בעי"ת דר יהודי איש

ובאותם  חלקו, מנת  והרעב העניות הייתה מתחילה עשירותו, מעשה וזה גדושה,
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ונצורות גדולות  הפועל ארגון – בעירו גדול ארגון בהנהלת  'חבר' הלה היה הימים

הממונה  היו"ר עם ל'אסיפה' הוועד חברי כל ישבו הימים באחד העיר, תושבי לטובת 

עצומים  ובזיונות נוראות בבושות וביזהו פיו היו"ר פתח סיבה איזה ומחמת  עליהם,

לא היא אך כל– לעין בושתו תראה ולא  האדמה פני מתחת  להבלע שהעדיף  עד

פיה... את  פצתה

בגמר  כן, על חברם, דם בשפיכת  לראות כח עצרו לא  הוועד חברי שאר גם

צערם  ולהפיג מריעים באסיפת  יחד להתוועד ירושלים' ל'יער עמו יחד יצאו האסיפה

ומשתה... ומספדבמאכל בכי ויללה נהי קול נשמע  סעודתם אחר באמצע בתורם ,

בא הבכי כי ראו הבכי ולרובמקור מאד, גבוה עץ על  'תקוע ' שנשאר 'חתול' מפי

וליילל ... לבכות החל מיודעינופחדו של רחמיו �Â¯‡‰)נכמרו ‰˘Â· ‚ÙÒ ‰˙Ú ‰Ê˘)

החתול  של בטבעו ברא הקב "ה כי ומצא חישב  דרך , בכל החתול את  להציל והחליט

החתול, לצד זרקה בידו גדולה אבן נטל ביותר, גבוה ממקום אף מנפילה ניזוק  שאינו

האברך נענה אז היער. למרחבי נפשו על ונמלט ארץ  עדי החתול קפץ האבן לנוכח

אבנים 'ואמר, 'מכת  כל  לא כי לראות נוכחתי באה .(ÂÈÎÂ"·)עתה היא  למוכה להרע

לאור ומאפילה לחיים  ממות הצלתו היא והיא בה  יש  עצומה  שטובה פעמים  אלא,

להצלתו,גדול  הפתח הם הם היום עליו שנחתו המכות שמא כי עצמו על לרמז ובא  ,

יצא הארגון, בהנהלת  חבר מהיות האברך  נזרק  מאד קצרה תקופה אחר כי הוה, וכן

להיות שנהפך  עד מעלה מעלה קרנו והרים הקב"ה הגביהו ומאז נדל"ן בעסקי לדרכו

העיר. מעשירי

על  איש איש אלא  בהנהלה... חברות בענין דווקא  לאו לעצמו, ילמד אחד וכל

היסוד  עד מתערער ומעמדו מצבו וכל עליו, באה ש'חשכות' פעמים ומכונו, מעמדו

מעל – לשלום  שלחו  הכולל ' כש 'ראש  או  רוגזות , בעיניים בו הביט כשה 'בוס '

בדיליה וחד חד כל  וכיו"ב הכולל, בזה פני כי ידע  אלא עשתונותיו, יאבד אל ,

'כי  וימצא עיניו יפקח הימים, כל לו לטוב  חייו, ימי לכל והרווחתו הצלתו טמונה

לבירה'. מנהיג יש

לאחר  לבו, מר את  בפניו ושפך זי"ע מנחם' ה'פני הרה"ק אל  אברך נכנס פעם

יחידו  ונסתלקשבנו אנושות חלה נישואיו לאחר רבות  שנים לו הנולד נפשו מחמד

בלקחו  השי"ת  מעמו רוצה מה ולהבין לדעת  בשאלתו נפשו ועתה ל"ע , עולמו לבית 

וראיתי  ב 'בנק ', להיות לי הזדמן ילדותי בשנות הרבי, לו אמר זו. יקרה מתנה מעמו

רחמים  נתמלאתי מיד גדול, מעות סכום להם ונותן הבנק פקידי אל יהודי שבא  איך 

מעט  ואפילו ועמל ביזע  הרוויח אשר ורווחיו כספו כל את ממנו 'לקחו' מדוע  עליו

בראותי  נפשי שמחה הפעם ובזאת  נוסף יהודי ניגש לאחריו בידו. השאירו לא  מזעיר

שטעות לדעת נוכחתי אז דעת  בר נעשיתי שנים כמה כעבור אך רב . הון לו ש'נותנים'
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'íéáëåëìååååïëìã ,éàî÷ íéøàáîå ,
íéáëåëä éë íéáëåëì ìàøùé åìùîð

,äëéùçä êåúî à÷ééã íéøéàîéîð êë
à÷ééã øéàî íøåà ìàøùé éðá
úåéîùâá åà úåéðçåøá íäì äëùçùë
(â"ìøú úåîù à"ôù 'éò ,å úåëåñ ìàøùé çîùé).

,íðîàúà íãàä äàøéù íéîòô
,øö÷ ïîæ êåúá 'äáåè'ä
àúéàã ,åðéáà íäøáà ìöà åðéöîãëå

÷åñôá é"ùøá(â âé)- åéòñîì êìéå'
÷"äøä øàáîå ,'åéúåô÷ä òøô åúøæçá

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä(åéòñîì êìéå ä"ãá)

'øåãä éðöéì' åéìò åãîò åëåìéä úòáù
úåáøäì ,äðåîà éøñåçî Y

íäéúåéùå÷áêàøåá êçéøèä òåãî

ãò áòøä êá òâôå ...ïòðë äöøà úëìì
,úîàáå .õøàì äöåçì úàöì úëøöåäù

íù à÷ééããàî ãáë íøáàå' åá íéé÷úð
'áäæáå óñëá äð÷îá(á âé),àá ,äúòî

åéìò íéù÷îä 'íéîëç'ä ìë ìà äðéøá
íäì øéæçä - åéúåô÷ä ìë úà òøôå
òåãî íúéàø äúò ,åøîàá äáåùú
éúåà ïéòèäì Y íùì àøåáä éðçìù
ïàöå íéãâáå áäæáå óñëá ìåãâ øùåòá

áåøì ø÷áå.

óéñåäò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä
åúøæçá' øàáìòøô'åéúåô÷ä
'éåìéâ' ïåùìî àåäùùàø úà òøôå 'ìî)

(çé ä øáãîá ,äùàäæà éëäìâúðøåà
ìë éë õøàä éîò ìë åàøå ,äðåîàä

להשקיע שבא  גדול עשיר אלא אינו עליו ריחמתי אשר האיש כי בידי, הייתה גדולה

לרחם  יש עליו השני ואילו עצמם, וישלשו יכפילו אלו ומעות רווחים שישא  כספו

בריבית - מהבנק  שלווה הלואה' 'דמי אלא  היו  לא לידו ש'קיבל' המעות  כי ביותר,

לא כי למדתי מכאן ויותר. יותר חובו יגדל ומעתה עיסקא ', ב'היתר עליו שהושתה

ואינו  'מקבל' שהוא  לאדם לו נראה לפעמים כי הנכון, הוא  אדם לעיני שנראה מה

כן  כמו גדול. 'רווח' בו טמון ובאמת ש'מפסיד' לו נראה ופעמים גדול, 'מפסיד' אלא 

ש  מה אדרבה אלא מאומה, ממך לקח לא  השי"ת  כי כלום לעשות לך אין ה'אתה,

הוא לקח נתן באמת עולם.ה' ועד מעתה מבורך  השם שם יהי כך  ועל

זי"ע ו. אמת ' ה'שפת  ·Ó„¯˘)הרה"ק ‰"„ Â"Ó¯˙) ישראל 'נמשלו ענין את  מבאר

ואינם  שכמעט עד מאד כקטנים העולם בזה נראים הכוכבים כמו כי לכוכבים',

העולם  כל על עולה שגודלם מהם ויש מספר, עצום גדלם באמת אמנם, לעין, נראים

הוא , באשר ישראל בר שכל ישראל בני נדמים ולכך אלאכולו, שאינו  שנראה אף

באור מאירה שהיא נראה נשמתו תוככי אל  נביט  אם מקום  מכל פשוט  יהודי

ונשגב עצום  וכוחה  לעבוד יקרות ישכיל רק  אם המדרגות רום עד להעפיל בידו ואף .

וכנכון. כדת אותו
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íäøáà úà úåùòì - äáåèì 'ä éùòî
.áäæáå óñëá äð÷îá ãàî ãáë

שפרנסתו  יאמין – העשרתי אני תאמר לא 
לשמים  עיניו ויתלה ידו ממשלח באה  לא

ïúùøôá(âë-áë ãé)ìà íøáà øîàéå'
ìà éãé éúåîéøä íåãñ êìî
éúøùòä éðà øîàú àìå ...ïåéìò ì÷ 'ä

'íøáà úàåðéáà íäøáàù ,áåúëä úåèùô)

äúàù øîàúù øáã óåñ ,êîî ç÷à íà ,øîà

(éðúøùòäøàéá í"éáìîä êà ,åùåøéôá)

(äåöîäå äøåúä- 'øîàú àì'ùãéåæøùà)

(éúåîéøäéãé ìò éúåà äøéùòä àéäù§¥
,ïãéãì øîàéé ïëå ,éåàøë äîçìðùàìù

ìò éðåãà úà éúøùòä éðà åðéãé øîàú
íééãéá äùòðä äñðøôä úãåáò éãéææææ,

úà íéñðøôî òåö÷îä àìå ãéä àì éë
ä íà éë íãàäíìåòä úà ïæä' ä"á÷

'åáåèá åìåëçççç.

הלבבות'ז. 'חובת ÂÏÏÎÂ)בספר ‰"„· Ê"Ù ÔÂÁËÈ·‰ ¯Ú˘) ששאל אחד בחסיד מעשה מביא 

הסופר, ענהו פרנסתך , שלום מה - ידו מכתיבת  מתפרנס שהיה הסופר שכנו את 

עוד כל טוב  עונש ידי'שלומי זה והיה רח"ל, הסופר יד נגדעה היום בערוב  שלימה',

ועוצם בכוחו בטחונו שם אשר  הפרנסה,ידועל את  לו מביאה והיא  חיל עושה שהיא 

ומיוחד'. יחיד ב 'אחד אלא תלויה אינה פרנסתו כל כי האמין מידהולא ואדרבה 

מן  לו  יוסיפו חיל, לעשות  כח  לו  הנותן הוא  אלוקיו  שה ' המאמין מרובה, טובה 

רב בשפע פרנסתו  על הרבה 'ידות' .השמים 

ברווח ח. 'פרנסנו מאתו ולבקש  בשמים קל אל כפינו לישא אלא  לנו אין שכן מכיוון

העולם', והיה שאמר במי ש'תלוי מי ומעלת בשבח מצינו רבות ואכן, ובכבוד',

פטירתו קודם ציווה זי"ע קלוגער שלמה רבי שהרה"ק ÌÂÈÓידוע ‰‡ÂÂˆ· ,'˜È„ˆ ÔÂ˘Ï')

(‡ ˙Â‡ ,‚"È¯˙ ÔÂ˘Á È"Á מוחזק‡' אפילו – עשיר אצל יקברוני לא  מצווה... אני עוד

פעמים  כי והיינו בכשר. מוחזק  שיהיה רק שבעניים עני יהיה עני אצל רק  בכשרות ,

יתב"ש. הבורא  לחסדי רגע  בכל נצרך שהוא כך כל מרגיש אינו כל רוב לו שיש אדם

יאכל'. 'מה לו אין עמו הבורא  חסדי שלולא רגע  בכל מרגיש העני כן שאין מה

הרה"ק של נכדו הזכיר מקור פעם שאיבד אברך  איזה זי"ע  מטאלנא יוחנן רבי

אחד  כל ומזין מפרנס הוא ורק שהקב "ה להאמין צריך יהודי ואמר, פתח פרנסתו,

הבנתו. מנענעכפי הוא והרי – 'מזכירו ' שהקב"ה פעמים  בכך להאמין ששוכח מי

האמיתי  הבית  הבעל  הוא מי שיזכור כדי פרנסתו  מקור והנה,את  שמספיק , פעמים 

ביותר קל נדנוד  - מצויה  שהאדם רוח פעמים פרנסה. מקור לאותו האדם וחוזר ,

בעולם... רבש"ע יש והרי שלו... הבוס או המפרנס, שהוא בטוח והוא  - מתעורר אינו

המפרנס, הוא המחליט מצויההוא  שאינה ברוח הקב "ה  אותו  מנענע ומאבד ע"כ

ותתחזק לה', בתפילות  נפשו לשפוך  שעליו האדם מכיר אז או פרנסתו, מקור כל
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àìå'åéìâø' àìå 'åéãé' àìù ãáìá åæ
äî ìë àìà ,åúñðøô åì íéàéáî
ìòá ìá÷é äðùä úéùàøá åì áö÷ðù

'éðéðôä äéòãé åðéáø' éøáãëå ,åçøëøçáî)

(äðåîàä øòù íéðéðôä,íãàä çøáé íà
óåãøé åôøè - úååîä ïî çøåáë åôøèî

åâéùäì øäîì åðîî øúåé åéøçàäúòî ,

øçà óåãøà éë éì äî ,íãàä øîàé
- äãéîä ìò øúé 'ìãúùäì' äñðøôä
ïéá éøä ,÷éøì äòéâéå úåèù àìà äæ ïéà
ìëå ,íåúçå áåö÷ ìëä êë ïéáå êë
úà íãàì äáøú àì íìåòáù úåìãúùä
øúåé 'äèåøô äååù' åìéôà åúøåëùî

åì áö÷ðäîèèèè.

הרבי  וסיים פרנסה. שערי לו להיפתח יכולים אז עולם, בבורא נפשו ותליית  אמונתו

טובה  פרנסה על ויום יום המתפללים עשירים אנשים שיש בשמי לו אמור – לנכדו

- כספים' 'מעשר לעשר מקפידים כך , על מתפללים המן, פרשת  אומרים הם –

- זה אברך גם מצליחים. כך ביתם, אל ברכה בכך  ויסמוך להכניס מהבורא יזכור

אך  שחושב, ממה יותר  במהרה  תבוא  אכן שהישועה בטוח ויהא  שיתפלל  עליו

חדש פרנסה מקור  לו כשיהיה  גם  ולבקש להתפלל שימשיך  יבטיח עכשיו .שכבר

שכח  ולא  חדש  פרנסה מקור בנקל ומצא הרה"ק  כדברי עשה האברך  היה, כך ואכן,

ולהתחנן לבקש 749)הציווי È˘Ù� ÂÚ˘Ú˘È ÍÓÂÁ�˙).

בפרשתן מצינו ‰)וכן ÊÈ),'אברהם שמך  והיה אברם שמך את  עוד יקרא 'ולא

È‚.)ובגמרא ˙ÂÎ¯·)'בעשה עובר  אברם  לאברהם  הקורא  כל קפרא בר  וביארו 'תני ,

ÂÚÂ„)בספרים ,ÍÏ Ì‰¯·‡ ·ˆÈ)א'ישנוטריקון'אברם'כי ב 'לב מ'חשבות (‡‚¯‡ר 'בות 

(‰˘¯Ù‰ ˘È¯ ‰ÏÎ„' הק בשל"ה איתא  והנה ,(ÂÓ Y '‡ ˙Â‡ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯Ú˘)דביקות בכלל וז"ל.

קרוב , לזמן אפילו לעשות, שרוצה פעולה כל על שיאמר זההאמונה, אעשה  יאמר 

תקום' היא  ה ' 'עצת  וסימנך קטן, דבר או גדול דבר  שיהיה  הן השם , ירצה אם 

(‡Î ËÈ ÈÏ˘Ó),'תקום' ואז ה 'שם, י'רצה  א 'ם  תיבות ראשי יבואר 'היא' ובזה עכ"ל. ,

עם רק האדם יהלך לא  שמעתה אברם, של השם' רבות'שינוי ר"ת – 'אברם '

איש בלב  אות מחשבות  בהם יוסיף אלא ר"ת הי"א, השם– ירצה של אם  כשמו ,

מחשבותיו'אברהם' בתוך ה' את  ויזכור ,Ô˙È�˘ ¯ÓÂÏÎ ,‡"È ‡ÂÏÈÓ· '‡"‰' ˙Â‡Ï ÊÓÂ¯ '‡È‰' ÈÎ)

"‰ ¯ÓÂÏי"‰ ÔÎÂ ב'עשה',)א עובר בזה מאמין שאינו  ש'עצתומי לידע האדם תכלית כי ,

תקום' היא ˙¯Ú"‚)ה' '‡ ÌÂÈ ˙ÂÎÂÒ '˙Ó‡ È¯Ó‡' Ì‚ ÔÈÈÚ).

כל ט . יבוא בא ממילא  הרי 'השתדלות ' לעשות עלי מדוע כן אם האדם, ישאל  ואם

כמבחן  אלא  אינו ההשתדלות  עניין כל שאכן לו, ונאמר נענה אנן אף לי, הנקצב

הוא האם - 'השתדלותו' לאחר לידו השפע כשבא  אמונתו ותוקף חוזק על לאדם

ביצי  ועד ראמים מקרני ומפרנס הזן יתברך  הבורא  מידי לו בא  זה ששפע מאמין
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øéëéùëå÷ñò ìëù ïéáé äæá
äååöî àìà åðéà úåìãúùää
äéåìú äñðøôä ïéàå ,àøåáä úååöî ìëë
øåáéöá äìéôú øéñçé àì æà ,ììë äæá
,úåìãúùää éðôî íéúéò úòéá÷ åà

éøäùïî øåèô äååöîá ÷ñåòä

äååöîä÷åñòìî øåèô åðä úòëå Y
.úåìãúùää 'úååöî'á

áúëò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâäì"äéîù)

(à"éô äðåáúä øòù.ì"æå ,÷æçúé...
ïåçèéáä úãéîá ãàîééééòøé àìù éãë ,

ומדמה  כך כל חזקה אמונתו שאין או וכלל, כלל השתדלותו בזכות  שלא כינים

·Ó˜ˆ˙)בנפשו ÂÏÈÙ‡)תחת החולה נרפא כאשר וכן השפע . עליו הריקה שהשתדלותו

הנה  יחשוב  האם לראות  השמים מן ב'ניסיון' נתון הריהו - מומחה רופא של ידו

הרופא שאין יכיר שמא  או הרפואה, ובסממני הראוי בטיפולו אותי ריפא זה  הרופא

שלח  ורחמן נאמן רופא  מלך שבשמים אביו אלא מועילים, הסממנים ואין מרפא

בחובות סבוך שהיה מי כיו"ב הסממנים. אלו ע "י חליו ממיטת  להוציאו פלוני רופא

לידיו  בא  מסויים עסק  והנה ולילה, יומם אותו רודפים ונושים ראש למעלה כבדים

יאמר  אם לראות ממרום אותו מנסים השתא הקפותיו. ופורע  הון משתכר והוא

אלא זה היה שלא יכיר שמא  או לי שעמדה היא עשיתי אשר בעסק השתדלותי

ה'. מאת

כי  למצרים, אברהם ירד מדוע  זצ"ל לעווינשטיין יחזקאל רבי הגאון ביאר ובזה

ידי  ועוצם כוחי לחשוב שלא  בנסיון עמידתו ע"ש לו תחשב האדם אמונת עיקר

של  ובטחונו אמונתו לגודל אדרבה, ולכן, מה'. שהכל לדעת ויתגבר החיל את עשה

שהרי  אליו, נוגעים הדברים שאין הרי בארץ' רעב  ש'ויהי אף כי ידע  אבינו אברהם

בלבו  שחשב אלא  הזאת , בעת  אף ברווח צרכיו וכל מזונו הקב "ה לו יזמין בוודאי

מציאותו  את  אראה בעין עין שהרי אמונה, ו'עבודת ' נסיון כל לי יהיה לא כן אם –

שם  וצידה, מזון שפע יש שם אשר מצרימה ארד כן על בעולם. והנהגתו הבורא  של

- האמונה את בליבי להשריש לואוכל מביאה פלונית  סיבה  כי שנראה בעת שאף

יתב "ש מאתו רק מגיע והכל ה' בדבר אלא  מאליו , בא  השפע אין .פרנסתו ,

קיען י. משני לו באה ופרנסתו שחיותו זי"ע מקארלין שלמה רבי הרה"ק אמר פעם

הקודש]– בלשון 'כי' תיבת את ומזכיר 'קיא' נקראת האידיש בשפת  בו כי'[פרה

לבנו בטחנו'כיישמח קדשו Î‡)בשם ‚Ï ÌÈÏ‰˙) לי יש אני אף שיחו בן לו אמר ,

קיען שני שני (Â¯Ù˙)אותם לך  יש אכן, הרה"ק , לו אמר מצויה, פרנסתי אין ומדוע 

אותםקיען, חולבים והיאך כיצד  לדעת מהאדם נדרש אלו קיען ˆÂאבל  ÈÈÊ ÈÂÊ‡ ÈÂÂ)

(Ô˜ÏÚÓסמוך להיות  אמיתי בבטחון האמונה את בקרבו להשריש שיש כלומר ...
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åéðéðòá åì òâé ãçà íà åìíà ,øîåìë)

(åìùë 'øçñî úéá' åì êåîñá çúôéå éî éà àåáé,
åúà áéøìå åúåðâá øôñì àåáé àìå

,åèéð÷äìå åéðô ïéáìäìå åìì÷ìåçèáéå
úà øçà íå÷îî åì ïéîæé àåäù 'äá

...åãé ìò åì øñçäùîî äæä øáãä ïë
ìëì ïåæî ÷ìçî àåäù ä"á÷ä ,äæ ïéðòá

áéúëãë åéàåøá(äë åì÷ íéìäú)íçì ïúåð'
íäå ìàøùé ìù ïäéáà àåä ,'øùá ìëì

áéúëãë åéðá(à ãé íéøáã),'íúà íéðá'
...ïú÷åìçîá äöåø ïéàå íîåìùá äöåøå
åøáç ìù ÷ñòá òâåð ãçà íãàùë ïëì
àáå .äöø àìå äæî áëòúéù åúàî ù÷áå
åì ïúéù åéìà ïðçúîå êøáúé 'ä éðôì
åøáç íò áéøì êøèöé àìå úøçà äðî

àöîé éàãååá'ä éðéòá ïç äæ øåáò
êøáúéíøîàîë ,äùåã÷ä åúãî øåáò

(.èô ïéìåç)áéúëã éàî'(æ åë áåéà)äìåú
ìò íéé÷ íìåòä éî ìò ,äîéìá ìò õøà
øåáòå .'äáéøî úòùá åéô úà íìåáù éî
.ì"ëò ,íééôà äæì ïúé 'äá åðåçèá
íãàùë éë ,åéøáãî íéãîì åðàöîð

äðåîàá ÷æçúîå åéúåãéî ìò øéáòî
,åëøö éãë åì ÷ôñéù åàøåáá ïåçèéáå
ìëå ,ä"á÷ä éðéòá ïç àùåð åäéøä

.åúåëæá íéé÷úî íìåòä

הקושי בעת בהתגברות – בוראו את  הכיר
בוראו  את  היטב  להכיר יזכה

êãéàìåá øáâúîä àñéâY éùå÷ä úò
äëæé ,áì ìëá 'äá ïéîàäì
êëå .íéîùä ïî íéðô úøàäå áø òôùì
ò"éæ àæìòáî é"øäîä ÷"äøäî àúéà

(àéáðäå ä"ã äàø 'øô)ù"øäîä åéáà íùá
ùøãîá åðéöî éë ò"éæ(ã ãñ ø"á)ç"î ïá'

íéøãð 'ñîáå ,'åàøåá úà íäøáà øéëä
(.áì)åàøåá úà øéëä 'â ïáù à"éàéàéàéàé,

,øéëä íéðù 'â ïáã åæ äèéù àîìùáå
íãàäù ïîæä àåä æà éë ïéáäì øùôà
ïàî ìù åîòè ìáà ,úòã ììëì àá

,òãåð àì ç"î ïá øîàã,ì"æ à"à øîàå
áø÷úäì øúåé ì÷ðù úò ùé éë

åúãåáòìå ú"éùäìäù÷ù úò ùéå ,
,ãàîìàøùé ùéàùë ë"éôòà êà

מאומה... יחסר לא  אכן ואז מחסורו, כל שימלא  בה' ÚÈ˜·ובטוח È·¯ ˜"‰¯‰ ˙Ò¯È‚)

(Ú"ÈÊ ˜Ò¯‡ÂÂÚ˘ÙÓ.

חז"ליא. Ë.)אמרו Ê"Ú) אלפים שני העולם, הוי שנה אלפים ששת אליהו, דבי תנא

שמנין  עולה החשבון פי ועל המשיח. ימות אלפים שני תורה, אלפים שני תוהו,

מסאטמר  יואל' ה'דברי הרה"ק הקשה נ"ב, בן אברהם משהיה החלו תורה אלפים ב'

בוראו את הכיר שנים ג ' מבן כבר הרי ·�„¯ÌÈ)זי"ע  'Ó‚‰ 'È˘Ï) מאז יחשיבו לא ומדוע

ותירץ, תורה. של השנים את שהיהוהלאה מאז  רק נחשב תורה ' של  'האלפיים  כי

ולתורתו לה' נפש' 'מסירות  הנסיון בעולם  את כשעבר – נ "ב  בן כשהיה היה וזה ,

לכן קודם ולא כשדים' 'אור ‡Â¯Â˙)של ÈÏÏË· ‡·Â‰).
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ù"áúé åúãåáòì åéúåçåë ìëá õîàúî
äáøä úåìòîì úåëæì äúò ìåëéäðäå .

- 'äâìôä øåã' äéä íéðùä ïåáùç éôì
ééçì ç"î úðùá ú"éùäá åãøîå åøôëù
úà ãåáòì õîàúä àåäå ,íäøáà
äëæ æà à÷ééã ïëì ,åéúåçåë ìëá àøåáä

.åàøåá úà øéëäì

äæáåø÷ùä àéáð úùøôáã ,øàåáî
(å-ã âé íéøáã)ìà òîùú àì' áéúë

íëé÷åìà 'ä äñðî éë ...àéáðä éøáã
åúåàå åëìú íëé÷åìà 'ä éøçà ...íëúà
íåìçä íìåç åà àåää àéáðäå ...åàøéú
ñéðëä òåãî ÷ã÷ãì ùéå .'úîåé àåää
÷åñôä úà ø÷ù àéáð ìù åðéã òöîàá
øîåì åì äéäå ,'åëìú íëé÷åìà 'ä éøçà'
éøçà ë"îçàì ÷øå 'úîåé àåää àéáðäå'

.íëé÷åìà 'ä

,àìàäøåúä äàá éë ,é"øäîä øàáî
ìå÷ì òåîùì äúôúú ìà øîåì
úò ïîæäù óà Y 'ø÷ùä àéáð' éøáã

,ãàî äù÷éæàå ,àð øáâúä íå÷î ìëî
.'åëå åëìú íëé÷åìà 'ä øçàì äëæú

שיחו  ישפוך – עומד אתה  מי לפני דע
ויפעל וקונו הוא אלא בעולם שאין  כמי

לטובה פעולה 

ïúùøôá(ãé ãé)éë íäøáà òîùéå'
éãéìé åéëéðç úà ÷øéå ...äáùð
óåãøéå úåàî ùåìùå øùò äðåîù åúéá
úùåã÷'ä ÷"äøä äá æîø æîø ,'ïã ãò
ç÷ì øùà íéãáòä øôñî éë ò"éæ 'éåì
ïåùìî àåäå ç"éù àéøèîâá íéìåò åîò

çéùäìéôúäå øåáéãä çåëá éë ,øåáéãå
.äîçìî äúåàá íäøáà çöéð

çëååøîàù åîë ,åðéôá åðì ùé ìåãâ
ì"æç(è çìùá àîåçðú)ïåùì ùøôì

áåúëä(ãé àî äéòùé)úòìåú éàøéú ìà'
äî ,úòìåúì ìàøùé åìùîð äîì' ,'á÷òé
àìà íéæøàä úà äëî åðéà äæä úòìåú
êë .äù÷ä úà äëîå äëø àéäå ,äéôá

'äìéôúá àìà íçåë ïéà ìàøùéáéáéáéáéäðäå .

אופנים.יב. בב ' לתולעת  התפילה עניין לדמות שבא המדרש דברי ביארו וכבר

רק אלא אחת , פה בנגיסת הארז את  להפיל התולעת  בכח שאין כשם ראשונה,

להפילו, תוכל אז או רבות פעמים ונוגסת  וחוזרת  נוגסת שהיא  זהלאחר דרך על

נאמנה ידע  אלא יתייאש  לא  נושע  לא  עדיין אם אף  ויתפלל ויחזור  האדם יתפלל

לבוא וסופה הישועה , את  מקרבת  ותפילה תפילה הפסוקשכל  את ביארו זה בדרך  .

(ËÈ · ‰ÎÈ‡)הלשון ומהו ה''. פני נוכח ליבך  כמים בשעה 'כמים''שפכי העולם, שמדרך  ,

שלא ודאי המים, כל לו ונשפכו בדרכו ונתקל לרוויה, לשתות  מים כוס האדם שנוטל

ואם  צמאונו, להרוות  מים כוס בשנית יטול אלא בצמאונו , להישאר זה מחמת  יסכים

ובבעותא, בצלותא  הדרך נמי כך  הלאה, וכן שלישי' 'כוס מיד ימזוג יישפך זה גם
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מלהתחנן  יפסיק  לא הראשונה בפעם נתקבלה לא  שתפילתו האדם רואה אם אף

שמיא . מן יענוהו שלבסוף עד ועוד עוד להתפלל ישוב  אלא בוראו, לפני

על  עולה ואין בפיה, ורק  אך  בוטחת שהתולעת כשם - מהתולעת נלמד עוד

כן כמו העץ , את  בו לגדוע  אחר כלי כל או גרזן להביא  וכלל כלל נעמודדעתה

שום על  נסמוך  ובל  שבשמים , אבינו יושיענו  ידה על  שרק אמונה  מתוך בתפילה

בעזרנו יהא  שהוא אחר  .דבר 

'שפכי של הדמיון יבואר בזה נשארים כמים אף הם כי ושמן, כיין אמר ולא לבך '

שהמתפלל  לומר האחרונה, הטיפה עד נשפכים המים ורק  הכלי, בשולי מעט דבוקים

ההשתדלות בפעולת  ולא  התפילה בזו רק תקוותו כל וישים בתפילתו לבו ישפוך

עושה. הוא אשר

הדרך אם על בהיותו שפעם החסידים, עדת על נמנה  שלא  אחד סוחר על מסופר

לעבור  שיואיל המלון בעל ממנו ביקש ליל ובאישון מלון, בבית נתאכסן עסקיו לרגל

זה  המגיע זי"ע מטאלנא  דוד רבי הרה"ק  עבור מעתה יועד זה חדר כי אחר, לחדר

את לראות  ביותר התעניין החסידים מבין היה שלא אף סוחר, אותו לכאן, עתה

ובני  המלון בעל את  רואה הוא  והנה בקודש, תהלוכותיו כל אחר ועקב  הרבי, דרכי

מאתיים  סך לו שיביאו הרבי בקשת  אודות  דנים אותם ושמע  ביניהם, מתווכחים ביתו

זהב ˘·¯˘Ì˙Â)דינרי 'ÛÒÎ'‰ ÏÎ ‰È‰ ‰Ê˘).כולם המעות את לו להעניק וגמרו שנמנו עד ,

אדירים  סכומים מחסידיו ומבקש הדורש הרבי על סוחר אותו של אפו חרה תיכף

משמשו  עם יוצא  שהרבי איך  ראה מכן לאחר ממונם. כל שזה גינתובפרט חצר אל

ומקום  לסוסים, רפת עליו להקים ראוי זה מקום ואומר, בחצר, באצבעו ומראה הבית ,

קרעטשמע בו לבנות הוא  נאה ÁÊ¯Ó)פלוני ˙È·) שונים עסקים ומנה המשיך וכך  ,

משונים  שהיו אלו דיבורים הסוחר כשמוע האכסניא , בעל של בחצרו לבנות שאפשר

שוב הזדמן שנים, כמה מלאת  לאחר הרבי. הנהגת  על ביותר פליאתו גברה בעיניו

לסוסים, יעודו על הרבי הצביע  בה פינה שבאותה וראה זו, לאכסניא סוחר אותו

החצר  של השני ובצד למכביר, אבירים סוסים ובה גדולה רפת ניצבה וגם קמה אכן

זאת, כל כראותו מיד דבר. נפל לא  הרבי דברי ומכל הרבי, כדברי קרעטשמע  יש

לו, ואמר שבטאלנא  הרבי בית עבר אל פעמיו את תיכף ושם בנפשו לעצור יכל לא

אולם  ארצה, מפיכם דבר נפל שלא  ראיתי שהרי הזה, בדור צדיק  ראיתי אותך  הנה

הסביר  האחרונה, הפרוטה עד ממונם כל את מעמם הרבי לקח מדוע  להבין ברצוני

עשירות שמיא  מן קצובה היתה וזוגתו הלז המלון לבעל הנה מטאלנא , הרה"ק  לו

בכל  בוטחים שהיו מכיוון בהכנעה, תפילה זה בעבור להם חסר היה אך מופלגת,

זרה, עבודה כמין להם זה שהיה עד זהובים, המאתיים של זה גדול בסכום מאודם

בבית להם מונח גדול שרכוש בזה עצמם את ניחמו הדחק  לשעת שהגיעו אימת  וכל
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àøîâá àúéà(:ãð úåëøá)êìî âåòù
úåàñøô ùìù ìù äåáâ øä ø÷ò ïùáä
ä"á÷ä êà ,ìàøùé éðá ìò å÷øæì éãëá

åìåîâ åì áéùäåùàøáúà íéøä øùàëå
åàá ä÷æçá å÷øæì éãë åùàø ìòî øää

åá÷ðå íéáø íéìîðíäéôáùàøá øåç
úòìåúäù à"ùøäîá íù àáåîë ,øää

'äôá àìà äøåáâ äì ïéà'ìù åùàø ò÷ùå)

'áì øäì õåçî åéðéù åçîö ãéîå øää êåúá âåò

÷éæäì åúàî òðîðå ,åúøåá÷ äéä íùù ãò íéããöä

(ìàøùé éðá íòììò åðà íéãîì ïàëî .
íéîòôì éë ,'äôá' ùéù ìåãâä çåëä
ìåòë ìåáñì åçåëá ïéàù íãàì äàøð

ìòåùàøúåøö ìù íéøøä äáøä êë ìë

äéì ïðéøîà àã ïåâë ìò ,íéøåñééå
êì øùôà äìéôúá Y 'êéô øîàî'á
úåøéæâ ìù úåòáâå íéøä óà øøåçì

êîòî í÷ìñìå êéìò íéàáä úåòøâéâéâéâé.

úîàáúòì íãàä ïéúîé ìà ,åøîà
íøèá äìéçúî àìà Y äøö
åéðéò äìåú úåéäì åîöò ìéâøé ,ìë

áéúëãëå ,ú"éùä ìà äìòîì(åë î 'éòùé)

íëéðéò íåøî åàùåîöòî êåñçé äæáå ,
÷"äøä øàéá êëå .àú÷òå äøö ìë

ò"éæ 'øôåñ íúç'äòîù ä"ã á÷ò î"åú)

(ìàøùéúåùôð àøåá' ,äëøáä çñåð úà
íéçáùîå íéãåî åðàù - 'ïðåøñçå úåáø

היה  יכול לא  לכך  העולם, לבורא והכנעה לב  שברון מתוך מתפללים היו ולא גנזם,

כי  עלמא להאי יורד אינו לאדם לו שקצוב השפע  אף כי אליהם, לבוא  הרב השפע

נותר  לא ועושר, ההון כל את  מעימם שלקחתי לאחר עתה אך  התפילה, ידי על אם

גדולה, בהכנעה ולהתפלל נפש, ובכל לב  בכל בו להאמין בהשי"ת , לבטוח אם כי להם

ותפילתם. הכנעתם ידי על להם שבא הרב השפע כל את  הרואות ועיניך

הגמרא יג. דברי ידועים הלב , ממעמקי באה כשהיא  תפילה של מעלתה �.)עיקר ÌÈ¯„�)

ושמע תלמידים אלף י"ב  עם ראשונה בפעם לביתו כשחזר עקיבא ברבי מעשה

שנה, י"ב עוד שם נשאר היה לי מציית  היה לו - אומרים ביתו שבני הדלת  לאחורי

כ"ד  עם נוספים שנה י"ב בגמר שוב  וחזר לישיבה ושב  עצמו את  ר"ע  סובב  מיד

על  שב  מדוע הבית  לאחורי עמד כבר אם מאיליה, עולה והתמיהה תלמידים. אלף

ידע כי אלא, כמימריה... לרגע שלום בשאילת  ביתו בני את  לפטור מבלי עקבותיו

בעלה  על הבורא וירחם שיחוס כמים בדמעות  לבם ושופכים עומדים ביתו שבני ר"ע 

אם  כי ר"ע  וידע רברבא , לאילנא ולגדול לעלות  שיזכה הארץ  כעם מביתו שיצא

הלב, מקירות  מלהתפלל ותפסוק נפשה תשלוו תלמידים אלף י"ב עם האשה תראהו

תלמידים ... אלף  י"ב על  ישיבה ' ב'ראש יש  חסרון מה מקומו כי את מיד עזב  כן, על

י"ב עוד על פעלה בזה ואכן ליבה, בכל להתפלל שתמשיך זאת למען לישיבתו ושב

תלמידים. אלף
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ìò àøåáä úààøáùæà éðîå ,åðúåà
øùà ìë úò ìëá åðì àéöîîøñçåðì

úîâåãëá"åéëå àîöì íéîäøåàëìå .
àì éëå ,åæ àéä äàãåä äî ,øåàéá êéøö
,'ïåàîéö' íãàì äéä àì íàá óéãò äéä
úééúùì øñçå êøöð äéä àì ììëå
ìáà .ì"æå ,'øôåñ íúç'ä øàáîå .íéîä

,úîàäúàéøá úáåè ø÷éò àéä åæ
éãë Y ïåøñçá àøáð êëìù ,íãàä

åàøåá úà øéëéùêåúî åéìà ìçééù é"ò)

(åøåñçî úåàìîì åãéá ÷ø éë äøëäúà ãåáòéå
,úåîìåò éðùì äëæéå 'ä'åðåøñç' àöîð

áåè ìëî åì äáåè øúåéåðà äæìå .
úåáø úåùôð àøåáä êåøá' ïéëøáî

'íðåøñçå(àåä äæ çáùå)äî ìë ìò øúåé
æ"éò éë ,éç ìë ùôð íäá úåéçäì àøáù
íéîìåò éðùì äëåæ ,'íéîìåò' éç êåøá

Yäæä íìåòá,åøåñçî ìë 'ä àìîé
äëøáå äáåè ùøéé óàåàáä íìåòì

ìòå ,'ä ìà åìåçééå åðåçèá ìò øëùë
.ïðéëøáî à÷ éàãåå äæ

יטה הנסיון  על בהתגברותו  – הכל  בידך
כולו  העולם  ואת ישראל  בני את לטובה 

ïúùøôá(á-à áé)êöøàî êì êì'
...êéáà úéáî êúãìåîî
÷"äøä äù÷î .''åâå ìåãâ éåâì êùòàå

ò"éæ 'úîà úôù'ä(åàúéå ùøãîá ä"ã æ"ìøú)

'äçèáää äæá åôðçì ä"á÷ä êéøö éëå,
ïåöø äùòé ë"â äæ àìáù éàãåå éøä
òéãåä ïàëù ,åøåàéá àìà .ä"á íå÷îä

'ìåãâ éåâì êùòàå' - àøåáä åììëäå
úãåáòá åúå÷æçúäáù òãéùå ,åá éåìú
äáåèì åéøçà é"ðá ìë úà äèé 'ä.

ïë åîëåìëäù òãéì ãçà ìë êéøö
åá éåìúéðôá íãàä ãåîòáù åðééäå .

åúåäî ìë éë áèéä ïðåáúé Y äù÷ ïåéñð
íééåìú íìåòä ìë úéååäå úåäîå ,åúéååäå
ïä ,áèì ïä ,äæ ïåéñðá åúãéîòá

äëàìîä åéìò ì÷ú äæáå ...áèåîìãéãéãéãé.

אלא  מאתנו נדרש לא  – השמימה נא הבט
בעדנו  יגמור וה' בעבודה  להתחיל

ïúùøôá(ä åè)àð èáä øîàéå'
íà íéáëåëä øåôñå äîéîùä

להתגבר יד. בוראו בעבודת לאות  ללא כוחו בכל ולהתייגע לעמול האדם, חובת זאת 

זי"ע  מקאצק  השרף הרה"ק אמר וכה יצרו, Ó‚)על '‰ ˙„Â·Ú ,ÌÈ�Â˘ ÌÈ�È�Ú ˜"˘˘)

עד  שמים מרום גבוה בסולם הקב"ה מורידה עלמא להאי הנשמה שיורדת  שבשעה

ואילך מכאן לאדם, ואומר הסולם את  הקב"ה נוטל לארץ  בהגיעה ארץ, תחתיות

מנסה  שאינו יש – ה' בעבודת ההתחזקות ידי על קל בית העולה בדרך  אתה העפל

עד  ושוב שוב  למעלה שקופץ  מי ויש מתייאשים, ואז ונופלים, הקופצים ויש לקפוץ ,

אותם... ומעלה הבורא עליהם שירחם

הרבים  ויסוריו מכאוביו רוב  את בפניו ותינה רבו אצל ובא  שנכנס באחד מעשה

מדורות קדוש צדיק  של דיוקן דמות הרבי לו הראה ובנפש, בגוף עליו עוברים אשר
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äéäé äë åì øîàéå íúåà øåôñì ìëåú
éáø ÷"äâä øàéá àìôð øåàéá ,'êòøæ

ì"÷åöæ ïéìáåìî àøéôù øéàîéøîà åøôñá)

(úòãøùôà éàù òãåé úòã øá ìë éøäù
ìëîå ,íéáëåëä ïéðî òãéìå øåôñì íãàì
éååéö úà íäøáà òîù êà øùàë íå÷î

àøåáäìçä ãéî ,íéáëåëä øåôñ

éøä úåðåáùç áåùçì àìá íøôåñì
éì äîå íøôåñì ìëåà àì àìéîî
åì øîà äæ ìò ,ììë äæá ìéçúäì

'êòøæ äéäé äë' ,ú"éùäêëù éðåöø -
åìòôúé àìù ,êéøçà êéðá åâäðé
êåú ìà åöô÷éå ,ùåàéé úåáùçîî
íøæòá àäé øáë éëåðàå ,äãåáòäåèåèåèåè,

הוסיף  פלוני, צדיק דמות  אני רואה הנה לו, ענה רואה, הינך  מה ושאלו הקודמים,

רבבות אני רואה לו, ואמר שוב הביט לעומק , יותר שתתבונן אבקשך  לו, לאמר הרבי

שחורות נקודות �È˘Ú˙אלפי ˙Â„Â˜�‰ ÛÂ¯Èˆ·Â ,˙Â¯ÂÁ˘ ˙Â„Â˜� ‰·¯‰ ¯ÈÈˆÏ ÌÈ¯ÈÈˆ‰ Í¯„Ó ÈÎ)

(„Â‰ ˙�ÂÓ˙ בהאי האדם חיי לימי הוא  משל זה כל שפתיים, במתק רבו לו הסביר ,

מהרבה נבנים האדם של חייו ימי כל - שחורותעלמא  ייסורים נקודות והיינו

הנקודות את יקח המשכיל אך  ומרים, שחורים חיים מהם העושה יש ומכאובים,

והדר. הוד תמונת  מהם ובונה ה' ועבודת האמונה באור אותם ומאיר השחורות

לשמים' ה'אור הרה"ק ביאר וכך  מאד, עד האדם מתעלה  הנסיונות מתוך כי

‰˘�È)זי"ע  '‰ ¯Ó‡ÈÂ ‰"„ ÍÏ '¯Ù) הגמרא דברי ËÎ:)את ˙ÂÁ�Ó)עקיבא רבי 'עתיד

כל על וקוץלדרוש כלקוץ שעל והיינו הלכות'. של תילים וקוץתילי שהכאיבקוץ

מהם  הנסיונות – המכאיבים הקוצים כי הלכות, של תילים תילי לדרוש  זכה לו

האדם. מתעלה

אודות פעם נשאל זי"ע סופר החת "ם עובדא, בהאי לראות אפשר לדבר רמז

את שיבחנו החת "ס נענה ערל, או כתבו ישראל בר האם ספק שנפל תורה' 'ספר

מיושר  שלא  וכתובים מטושטשות הם אם התורה, ספר שבסוף האחרונות  התיבות

'סיום  לערוך ישראל מנהג כי כשר, יהודי ידי על נכתב שהספר הוא סימן אזי כך כל

אין  כך ומשום אותיות , בכתיבת וגאונים צדיקים לכבד עם, ברוב  תורה' ספר כתיבת

מיושר  כתובות  שהאותיות  יראו אם אך  במראיהם, שוות הספר שבסוף האותיות  כל

כתבו. שנכרי הוא סימן ממש בשווה

היות תורה', 'ספר עם אנו רוקדים תורה' שב 'שמחת ולומר להוסיף ואפשר

שוות כולם שאין אותיות  ידי על דיקא  נעשית הספר וכשרות ששלימות

וגורמים  האדם את  המרוממים הם כסדרן' וה'שלא הטשטוש כי ולרמז ומיושרות,

ושלימותו. להתעלותו

במשנהטו. איתא לענין, Î„)מענין ‰ ˙Â·‡) קל כנמר, עז הוי אומר תימא בן 'יהודה
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äëàìîä êéìò àì' ì"æç åøîà ùøåôîå
'øåîâì(æè á úåáà)íéìùé 'äëàìî øîâ'å

åãòá ä"á÷äæèæèæèæèáéúëãë(â æð íéìäú)ì÷ì'
'éìò øîåâæéæéæéæé.

מדוע צ"ב, ולכאורה שבשמים', אביך  רצון לעשות  כארי, וגיבור כצבי רץ  כנשר,

שבא אלא , וגיבור'. רץ  וקל עז 'הוי אמר ולא השדה, לחיות אלו מידות המשיל

ה  כדוגמת שנהיה להשתמש אריהללמדנו בא  כאשר חשבונות מחשב  שאינו

נפשו,גבורתוב שלוות את  הטורדות  ומחשבות פחד בלא ואוכל', 'דורס הוא אלא  ,

כגון ית "ש, ה' בעבודת 'גיבורים' להיות לנו יש ממש זה בעלותבאופן המתעורר 

לקום , כח בי אין לקום , כח  בי יש  חשבונות, לחשב  בלא  ממיטתו, מיד יקום  השחר 

כל  ללא כארי יתגבר  אלא  התורה '..., ברכות 'קודם מיטתו  על  'לומדות ' יעשה  ולא

יחשובמחשבה לא  העבודה עניני בכל הוא וכך  בוראו. לעבודת ממיטתו ויקפוץ ,

יוכל  שלא ירוויח בזה ויעשה, יקפוץ אלא וכך , כך  לעשות בכוחו יש האם האדם

לעשות האם מחשב אינו ממילא  כי המוחין, קטנות לידי להביאו להחלישו, היצר

ספק . כל ללא ה' את  עובד הוא  אלא  קונו, רצון

הנסיון  מדוע התמיהה ידועה הנה כי בבוקר, כארי למתגבר יש מיוחדת  מעלה

נכתב  לא  כשדים' 'אור של ונסיון בתורה נכתב לך ' 'לך ˘‡Â¯של ÌÈ¯·ÂÒ‰ ÂÏ‡Ï Û‡Â)

(‰¯Â˙· ˘Â¯ÈÙ· ·˙Î� ‡Ï ÌÏÂ‡ ‰È‰ '˙Â�ÂÈÒ� ‰¯˘Ú' ÏÏÎ· ÌÈ„˘Î הרבה כי רמז, בדרך ואמרו ,

– בידיים עצמי את אקח 'למחר יחליטו יצועם על בעלותם שבלילה האנשים הם

ה'. את  באהבה...לעבוד שמו  כבוד  למען האש לתוך  לקפוץ מוכן אהיה אמנם,אף 

נו, לבחור, ואומרים הבוקר, ÍÏבהגיע  ÍÏשומע איננו איננו, והילד ממיטתך... צא  –

חשיבותו. לגודל בתורה נכתב זה נסיון דייקא  ולכן המעורר' ה'שעון בקול כלל

הכתוב טז. לפרש בפרשתן רש"י שפירש Ë)וכמו „È)- החמשה את מלכים 'ארבעה

היו, שגבורים להודיעך  המועטים, נצחו מלרדוףאעפ"כ אברהם נמנע לא  ואעפ "כ

בעזרו.אחריהם הקב"ה יהא וממילא  יכלתו כפי רק לעשות היהודי על כי בידעו ,'

שליט"א יז. טויבער עזריאל רבי הגה"ח ¯ÌÈ˜ÂÁ)סיפר ·Â¯È˜· ˙Â·¯ ˜ÒÂÚ‰) התאונן שפעם

השב "ק . ביום חלילה סיגרי' מלעשן בעצמו לעצור מסוגל אינו כי אחד נער בפניו

זו, קשה בשאלה ראש בכובד ששקל שליט"א, הדור מגדולי לאחד עזריאל ר' לקחו

בגמר  ממך , אנא  בשבת, ח"ו תעשן אם אף אליך, לי אחת  בקשה ואמר נענה אחר

של  נוסף שבת ' מ'חילול לכה"פ עצמך  תמנע  ובכך האש, את  תכבה אל העישון

עצמו על כן קיבל הנער דאורייתא . בלבד'כיבוי' מועט זמן כעבור  פלא , זה וראה 

ודקדוקיה פרטיה  בכל  גמור  תשובה  בעל להיות  זו קטנה  קבלה מכח .נתהפך 

השבת, ליל כל במשך  בחורים קבוצת עם יחד ישב  שפעם עזריאל, רבי סיפר עוד

שמים, יראת  של זיק בהם להכניס וחיזוק  תורה בדברי ובזמרה, בשירה עוסקים והיו
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úîàáíãàä ìéçúéù äòùáù ,åøîà
,áåèì 'äðè÷ äìåòô' úåùòì
- áåè êøãá êéùîäì åéìò ì÷é íùî
åúéìëúì òéâéù ãò ,ãåòå ãåò úåìòì

úéöøðä'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéá êëå .
ò"éæ(øîàé åà ä"ã íìùä î"åú)÷åñôä úà

(é àë íéøáã)úéáùå....äîçìîì àöú éë'
êøãä äúåàá øöéä úà äáùéù ,'åéáù

åðééäå ,åúåà úåáùì àá àåäùãîìéù
íãàä ìà àåáì åëøãù øöéä éììòîî

åøîàá(:ä÷ úáù)åúå 'êë äùò íåéä'
ãò êë äùò åì øîåà øçîìå' ,éãéî àì
äæáå ,'äøæ äãåáò ãåáòå êì åì øîåàù

åøöé íò íãàä íçìé ùîî êøãäìá÷é ,
- åîöò ìòíåéäúååöîå äøåúá ÷æçúà

êëéãéì òéâéù ãò ,àòî÷ ãåò øçîìå ,
.øåîâ ïåçöéð

àúéàùøãîá(è èì ø"øá)éáø øîà'
'êì êì' áéúë íéîòô éúù ,éåì
ïåéñðá 'äéøåîä õøà ìà êì êì'å 'êöøàî êì êì')

(äãé÷òäíà äáéáç åæéà íéòãåé åðà ïéàå
...äðåùàøä åà äéðùääéðùäù íù ÷éñîå)

(øúåé äáéáçäìòé ãöéë ääéîúä äòåãéå ,
áåùç êöøàî êì êìù øîåì úòãä ìò
øùôà ãöéë ...äãé÷òä ïåéñðî øúåé
ãìåðù åãéçé åðá úèéçùì 'úåìâ' úåîãì

מכיסו  מוציא  מהבחורים שאחד - נורא מחזה עזריאל ר' ראה גמרם אחר והנה

פנה  רח"ל. קודש השבת יום בעצם עשן להעלות  באור, להדליקה הוא ועומד סיגריה

יקירי, נא הגד לו, ואמר עזריאל ר' בכבודואליו אליך מתגלה הקב "ה  היה  אם

אחת , סיגרי' לי להעניק תוכל אולי ממך אנא  וחביבי, אהובי בני לך, ואומר ובעצמו ,

לו נותן היית היתה האם  אם ואפילו לו, נותן שהייתי וודאי – ויאמר הבחור ויען .

שברשותי. האחרונה הסיגרי' זאת 

זאת סיגרי' עתה זה לך  ביקש עולמים כל בורא  כי נא , דע  עזריאל, ר' לו אמר

הנך הרי שבידך , הסיגרי' את תעשן ולא  עתה זה בנפשך  תעצור ובאם - בידך אשר

ומיהר  אלו מדבריו הבחור נתרגש העולמים, כל לריבון גמורה במתנה אותה כנותן

שלימה. תשובה בעל להיות לבסוף בא זה ומ'קרבן' מידיו, הסיגרי' את להשליך

פעולה  בכל אלא קודש, שבת  חילול על דווקא  דלאו יצא , כולו הכלל על וללמד

והרי  העולמים, כל לצור בצדקה 'מנחה' כמגישי אנו הרי אחת והתאפקות – קטנה

בו  להכנס השער והיא רחומיו, בניו של פורתא בהקרבה כביכול ושמח שש הוא

ה'. אל ולהתקרב 

זי"ע  אמת ' ה'שפת  הרה"ק ÌÚË)כתב ‰"„ Ê"Ï¯˙ ÍÏ ÍÏ)להיות לוט זכה היאך  לבאר

לשריפה  עצמו שמסר אביו הרן בזכות – ומשיח המלך דוד וממנו אבינו אברהם עם

מקום מכל שמים, לשם לגמרי זה היה שלא והגם שמו, למען כשדים אין באור

משלם שכר  הקב "ה  משלם כגדול קטן דבר  כל  ועל  בריה , כל שכר מקפח  .הקב "ה 
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äìãâàå' áéúë íùù èøôáå ,åéðå÷æ úòì
àì äãé÷òáå ,''åëå äëøá äéäå êîù
ë"éôòàã ,åøàéáå .äîåàî åì çèáåä
úéá úà áåæòì Y ìåàù é÷îòî äàéöéä
úà áåæòì åøáò ìëî çåëùì åéáà
íé êåúì õåô÷ìå íäá ìâøåäù íéëøãä
äðäë íãàì åì äù÷ äãåáòäå äøåúä
ïåéñðù øîåì íå÷î ùé øéôùå ...äðäëå
äéä øáëùë äãé÷òä ïåéñðî áéáç äæ

...éåàøå áåè 'áöî'áäâùä ìë åðì ïéà)

(åðøîà ïãéãì òâåðä ãåîéìä êà ,åðéáà íäøáàá.

מתוך בחסד להרבות – והמיטיב הטוב 
חסד  אהבת 

ïúùøôá(ãé âé)éøçà íäøáàì øîà 'äå'
êéðéò àð àù åîòî èåì ãøôä

äàøåíù äúà øùà íå÷îä ïîäðåôö
'íééçä øåà'ä áúë ,'äîéå äîã÷å äáâðå

ì"æå ò"éæ '÷äíåöò ñð åì äùòð ïàë
çøæîîå íåøãì ïåôöî úåàøì ìëåéù
åîöò ááåñì êøöåéù éìáî áøòîì.

ùéä"á÷ä ããéù òåãî åøàéáù
,äæë ìåãâ ñð äùòå ìáú úåëøòî
äçøè òåðîì éãëá ÷øå êà ìëäå
éë àìà ,åðéáà íäøáàî úàæë äðè÷
åéàøéì áåè øëù íìùî ä"á÷ä
íäøáàù øçàîå ,'äãéî ãâðë äãéî'á
íéçúô äòáøà çåúôì ãñçúä åðéáà
ìò ì÷äì éãëá åìäåà éããö òáøàá
úà ááåñì åëøèöé àìù 'çøåà éøáåò'
êåøò ïçìåù åàöîé ãéî àìà ìäåàä

úòöåî äèéîåçéçéçéçéä"á÷ä ì÷ä êëì ,
ãéîå åîöò ááåñì êøèöé àìù åéìò
.íéîùä úåçåø 'ã úà äàøé åîå÷îî

ì"æç åøîà ïãéãìå(á áë à"áãðú)áééç
éùòîì éùòî åòéâé éúî øîåì íãà

éúåáàäìéçú úåáà éùòîë úåùòì ,
,åðéáà íäøáàë 'ãñç ìòá' úåéäì
ìàøùéî åéçà ìò úåáùçî áåùçì
åìåò ì÷äìå áéèéäì ìëåà äîá

åúàîèéèéèéèé.

חז"ליח. דברי את  לפרש אמרו צחות ÁÈ:)בדרך ÔÈ·Â¯ÈÚ)ברוך הקדוש לפני יונה אמרה

מתוקין  יהיו ואל בידך , ומסורין כזית  מרורין מזונותי יהיו עולם, של רבונו הוא,

כ כדבש רעיהם, של מ'טובותיהם' הנהנים לגבי - ודם בשר ביד אשר ותלוין יש י

זה  ועל ה'עוקצת ', לדבורה אלא  דומה אינו חסדם כל אבל לרעהו, איש חסד יגמלו

רעהו  עם איש יתחסדו שלא והכוונה מעוקצך'. ולא מדובשך 'לא  לצרעה לה אומרים

דבוריםכמו הוא דבש  הרי גיסא -שמחד גיסאדבש ולאידך הוא, כן כשמו מתוק

בא הוא  מתוךמדבוריםהרי חסד לגמול יש כך האדם, בבשר שורפת שעקיצתן

ומקשה  מכביד שאיננו ירגיש עמו מטיבין שאנו מי כיצד לטובה במחשבה חסד...

ממנו. להיפטר שברצוננו באופן ההטבה ואין עלינו,

בזוהריט . ¯‰:)איתא  ‡"Á)שהיא בא' ולא ב 'ראשית, – ב' באות  מתחלת שהתורה
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וחפץ א 'רור על מרמזת  א' והאות ב'רוך על מרמזת ב ' האות  כי לאותיות , ראשונה

שהאות  שרמזו, יש בברוך. התורה את להתחיל יחיד ב הבורא אינך  לאדם מרמזת 

לעזרו  נא  ראה - משלו הצטרכויות לו ויש יהודי, עוד שיש תמיד זכור - בעולמך

סביבות ימיך כל יסובבו ולא –ולתמכו, והצטרכויותיך,א עצמך  סביב כלומר אחד,

אחרית . ועד מראשית לו להטיב  רעך את זכור אלא 

ז' עד לברכה ומטר טל ותן – הגשמים בבקשת  מתחילים אין שלכן שרמזו יש

פרת' לנהר שבישראל אחרון שיגיע 'כדי ÂÊÁÏ¯חשוון ÌÈÏ‚¯‰ ÈÏÂÚ ÂÎ¯ˆÂ‰ ˙È·‰ ÔÓÊ·˘)

„Ú ÌÈÓ˘‚‰ ˙˘˜·· ÌÈ�È˙ÓÓ ÂÈ‰ Î"Ú ÌÈÓ˘‚‰ ˙Ú· „‡Ó ¯·‚˙Ó Í¯„‰ È˘Â˜ È¯‰Â ,‚Á‰ ¯Á‡ Ì˙È·Ï

(˙¯Ù ¯‰�·˘ Â˙È·Ï Ï‡¯˘È·˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÚÈ‚È˘ לגבי זאת  סיבה שייכת  עדיין וכי צ"ב  וקצת ,

חז"ל  רצו זאת  אכן, כי אלא , לרגל... העליה ובטלה הבית חרב  לב לדאבון והרי דידן,

עבור להמתין הנהיגו שמעולם יזכרו עולם ולאחרשלדורות  שבישראל  האחרון

הגשמים על  ייטבהבקשה למען – פלוני של חשבונו לחשב נתונים מעייניהם והיו ,

בדרכו... לו

עניים, ובן אב  להם התהלכו ווילנא  העיר ברחובות  זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגה"ק  סיפר

ועל  נוראה, שפלות  ואביונות , דלות עניות  אומר מהלכם וכל לגזרים, קרוע  לבושם

שאין  במקום ילך  בה הדרך  את ומדריכו מוליכו הבן והיה ל"ע , עיוור האב היה כולנה

ונכמרו  מדובנא' ה'מגיד בהם פגע  והנה לנפילה. המסוכנים ובורות מהמורות  שם

ומהלכים  קרעים לבושים הם מדוע  מעשיהם, מה אותם שואל והחל עליהם, רחמיו

גער  מדבר בנו מי עם ראה ולא היה שעיוור האב בית, כמחוסרי עיר של ברחובה

האב כי המגיד שהבין עד רוחו... את  והרגיע ניחמו הוא  אך  בדרכו, שימשיך בו

להם  אין כי הכפור שורר ושם העיירה בקצה ביתם הוא , יתום והבן מזוגתו נתאלמן

עצמותיהם  נתחממו שם החם, לביתו המגיד הכניסם לאכול... לחם ולא  להסקה עצים

כי  בנער שהבחין ומכיוון 'מכובד', באופן והלבישם סכם והשקם, האכילם הקפואות,

התלמוד. לבית ושלחו מלמדים לו שכר הוא, עצום כשרון' 'בעל

המגיד  המשיך  האב משמת ואף מדובנא , המגיד אצל בית' ל'בני נהפכו השניים

גדול  שנעשה עד ונתעלה עלה בלימודיו חיל עשה הבן יחידו, כבנו הבן את  להחזיק

בתורתו, ישראל עיני את שהאיר זי"ע קלוגער שלמה רבי הגה"ק ה"ה בישראל וענק

התורה. מקצועות בכל ספרים מאות  שחיבר בספריו ובפרט

אשר  ווילנא  העיר ברחובות העוברים היו רבים הנה חיים' ה'חפץ אומר והיה

כל  עשו מה ועניותם, במסכנותם העיר ברחוב  להם מתהלכים ובנו' ה'אב את  ראו

נעבעך... נעבעך ... אה... אה... רחמנות , לאות  בראשם נדו ÌÈ�ÎÒÓ...)אלו, ...ÌÈ�ÎÒÓ)

נפסדים, הכל היו הרי כמעשיהם עושה המגיד היה אילו מידי, לא  מפסיד האבותו

חייו, תלמודו,הבןאת  הכבירההמגידאת מצוותו ישראל את העולם ובני וכל
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הזהירות  – הנרדף את  יבקש  והאלוקים
בזולתו  לפגוע שלא

ïúùøôá(å æè)çøáúå äøù äðòúå'
.ì"æå ,'ï"áîø'ä áúë ,'äéðôî
íäøáà íâå ,äæä éåðéòá åðîà äàèç'
ðò ìà 'ä òîùå ,ïë úåùòì åçéðäáäé

òøæ úåðòì ,íãà àøô àäéù ïá äì ïúðå
àèéùô .'éåðéòä éðéî ìëá äøùå íäøáà
õîù ìë åðì ïéà éë øîåì êéøö ïéàå
Y úåùåã÷ä úåäîàå úåáàá äâùä
ìëù ãåîìì åðéìò êà ,äøùå íäøáà

ìù íãåáòù ìåòìàòîùé òøæåðàù
'éåðéò'î åðì àá äæä íåéä ãò íéìáåñ
...÷ãöä úéìëúá äéä àåäù é"ôòà ,äæ

éëéî äéäé ,óãøðä úà áäåà ä"á÷ä
äéäéùéøîà'ä ÷"äøä øàéáù åîëå ,
ò"éæ 'úîà(æì úåà ,êì ÷éãö éúôùá àåä ïëå)

àø÷ä êùîä úà(æ ÷åñô íù)äàöîéå
'ä êàìîåäî øåàéá êéøö äøåàëìå .
äàöîéåéëå ,ùôéç,ïëì íãå÷î äúåà

' øîåì åì äéääàøéå,àìà .''ä êàìî

äøùî 'úôãøð' äúééä øâäù øçàî
' éøäå ,åðîà'óãøð úà ù÷áé íé÷åìà
(åè â úìä÷)ì"æç åôéñåäå(ä æë ø"÷éå)

òùø óãåø ÷éãö åìéôà'ùôéç' ïëì ,
ù ãò ,'ïéáìòð' øçà êàìîääàöî...

,óãøðä úìòî êãîììúôãøðä íà óà
åðîà äøùî úçøåáä øâä àéäàáåä)

('äãåäé éèå÷éì'áëëëë.

àúéàí"áîøá,íäéúåîçìîå íéëìî úåëìä)

(æ äëìä å"ôøéò ìò ïéøöùë .ì"æå
òáøàî äúåà ïéôé÷î ïéà ,äùôúì
ïéçéðîå ,äéúåçåø ùìùî àìà äéúåçåø
ìò èìîäì äöøéù éî ìëìå çøåáì íå÷î

øîàðù ,åùôð(æ àì øáãîá)ìò åàáöéå
éôî ,äùî úà 'ä äåö øùàë ïéãî

.åäåö êëáù åãîì äòåîùä

øàéáåï"áîøäúååöîä øôñ ìò úåâùäá)

('ä úåà ïéùòä úçëù' í"áîøäì,
ùéâøî íãàäùëù ,íìåò ìù åëøã é"ôò
àåä éøä ,åðîî ñåðî ãáàå ,ãåáà àåäù

íééòáè ìòä åçåë ìëá íçìðäìòîì)

אחד  שבמעשה לך  הרי עולם. לדורות המאירה תורתו ואור הדור גדול את כולו

לנו  יש כמה ישראל, בני ולכל לבריות  והיטיב  עולמו את  המגיד קנה והגון נכון

להזדמנויות לתת ולא ומעש"ט מצוות  ואוכל' 'חוטף להיות זה, ממעשה ללמוד

ידינו. מתחת להיאבד כאלו

זי"ע כ. אמת ' ה'שפת  È"·)הרה"ק 'ÓÚ Ô�ÁÏ‡ ¯�· ‡·Â‰)חז"ל דברי על ËÙ.)אמר ÔÈÏÂÁ)

הרכבת 'קטר' כמו דהוא  מריבה', בשעת פיו שבולם במי אלא מתקיים העולם 'אין

הנוצר  החום כל את  בתוכו שאוצר ע"י הרכבת  של הקרונות  כל את  עמו שמושך

כל  את  בזה מקיים דיבוריו את עצמו בתוך  ואוצר פיו הבולם גם כך  הפחם, מן

כולו. העולם
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(òáèä úåçåëîúà åçöðé éàãååáå
'äîëç êùî'ä ïåùì àåä êëå .íéãåäéä

(æ àì øáãîá),äîçìîä úå÷åçá ãåîì ,
íùàéúäîå ,ãö ìëî íúåà åôé÷é íàù
ìò åãîòé ,øö ãéá åìôé éë íäééçá

òì åìëåéå íçåë úéøàù ìëá íùôðúåù
,íéúòä úåøå÷á òåãé øùàë ,ìéç
ùåàéä ìãåâî àá íéîòô äîëù

ìåãâä çåöéðä.

óéñåäíòè áåèá øàáì ñå÷ðéô ù"øâä
(òéøæú úùøô ïåùîù úøàôú)íà éë ,

íùôð ìò èìîéäì íå÷î íäì ïúéð àì
Y íéøåîâ 'íéôãøð'ì íéëôäð íä éøä
úâäðäá ä"á÷ä òéáèä êë àìäå
óà ,óãøðä úà ù÷áî àåäù ,íìåòä
ãéá àäé àìå íééåâä úà ù÷áé 'àä ïàë

.íúåà çöðì é"ðá

וחשיבות  בגדולת – בדרך העין  על 
עיניים  שמירת

ïúùøôá(æ æè)ìò 'ä êàìî äàöîéå'
ïéòä ìò øáãîá íéîä ïéò

'øåù êøãá'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øàéá ,
íéøöîî äéä äàöåî øâä äðäù ò"éæ
äàîåè íå÷î êì ïéàå ,õøàä úååøò
äúééä úçà úåëæù àìà ,íùî øúåé

éúìáì ,'íééðéò úøéîù'á äøäæðù äì
,øåñàä ìò èéáä÷áãúäì äúëæ ïë ìò

åðéáà íäøáàë ùåã÷ óåâáåæ àìå ,
àìà ãáìáêàìî úåàøì äúëæù

õé÷äá íé÷åìàáåúëä øáã äæå .äàöîéå
'ä êàìîúåëæáøåù êøãá ïéòä ìò,

åðééäå ,äéàøå äèáä ïåùìî 'øåù'
ìò äøîùùïéòäàìùèéáäìúåàøîá

.íéøåñàìëì äàéø÷ä àöú ïàëîå
íéîçøå äòåùé øáãá ã÷ôäì íéìçééîä
íééðéò úøéîù éãé ìò ,àåäù ïéðò ìëá
,íéîù éîùî áø òôù íäéìò òôùåé
úåàøéäì óà Y úåâøãîä ìëì åëæéå

íéëàìî íò.

,êãîììåéë éðà éî íãàä øîàé àìù
àì éøä ,äùåã÷ä ìà àåáà
éì ïéàå ,éëðà àéáð ïá àìå éëðà àéáð
Y íéøåäèå íéùåã÷ úåìòîá ñåçéé ìë
åñåçééá òåøâä ìàøùéî ùéà êì ïéà éë
íéøöî êìî äòøô úá øâäî øúåéàëàëàëàë,

æ"éòå ,åçåë ìëá åéðéò úà øåîùé ë"ò
ãåò .ãàî äáø äùåã÷ì àåáì äëæé

ïúùøôá áéúëã àä åøàéá(æ ãé)ïéò ìà
ùã÷ àéä èôùî'èôùî ïéò' éãé ìò éë

éçúô úà íãàä øîåùù éãé ìòåéðéò

אבינו כא. לאברהם הקב "ה לו שאמר הפרשה בריש בכתוב זו טענה על רמזו ובכלל

אביך ' ומבית  וממולדתך מארצך  לך  של 'לך קדושה כי בנפשו האדם ידמה שלא 

לאדם  לו בא  הכל אלא  אבותיו, בית  וייחוס מולדתו ידי על לאדם לו באה מעלה

חי קל בעבודת היגיעה תורת  פי Ê‰·על ˙¯Â�Ó· Ê"ÈÚÎ ,Ê"ˆ¯˙ Ï"ÂÈ ÍÏ ‰„Â‰È ˙È· ÍÂ�ÈÁ)

(Ú"ÈÊ Ê"¯¯‰ ˜"‰¯‰Ï.
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úãëèôùîëåäëåæ àåä éøä- ùã÷ì
.äìòî ìù äùåã÷á ùã÷úäì

ע"י האדם קדושת – כתורה קדושה אין 
התורה עסק 

ïîæäùåáçì íéáøåöä áåùá àîøâ
íéììåë Y äøåú éìëéä éìñôñ

íãé ÷æçì äøåúá ÷åñòì ,úåáéùéå
äøåúä é÷ñåò úåáéùç íúòéãéááëáëáëáëäðä .

àøîâá àúéà(:ã äèåñ)÷åñôä ìò
äùåã÷ä äøåúä ÷ñò ïéðòá øáãîä

(åè â éìùî)Y 'íéðéðôî àéä äø÷é'ïäëî
...íéðôìå éðôì ñðëðä ìåãâ,åðééäå

אנוכב. יוצאים הסוכות חג לאחר אומר היה מראפשיץ  שהרה"ק  מימיםידוע

וקדושים ÚË‚)גדולים Ú‚ÈÏÈÈ‰ È„ ÌÈÓÈ‰ ÂÏ‡ ‰�Î˙�˘ ÈÙÎÂ)אנו נכנסים ללילותמעתה

וקדושים. גדולים

הדורות  צדיקי אותם כינו נעכטוכן ווינטער  הייליגע  Ë‡˜�ÂÓ˘,די ÌÂÏ˘Â ÌÈÈÁ ÈÎ¯„)

(È˙˙תורה קנין בנפשו להרבות איש כל יוכל בהם כי מחמת זה הרה"ק(Ï"ÎÚ)וכל ,

אותם קורא  היה זי"ע נעכטמקאריץ גאלדענע  È‚)די '‰ ˙„Â·Ú ¯Ú˘ ,ÌÏ˘‰ Ù"Ó‡) על ,

להם קורא שהיה מסופר זי"ע  בונם רבי הרבי פריינדהרה"ק  גוטע  ·�˙Â·È˙די ‡·Â‰)

(ÌÂÏ˘מזידטשוב צבי' ה'עטרת הרה"ק בשם אמר זי"ע  מבעלזא המהרי"ד הרה"ק .

המועד.זי"ע חול קדושת בהם  יש  החורף  יכול שבלילות מה ידעו הצדיקים כי

זי"ע, מזידטשוב צבי' ה'עטרת  הרה"ק שאמר וכפי אלו, קודש בלילות  לפעול האדם

הבוקר לפנות החורף בימי לטוב לפעול נעילהשאפשר בעת הקדוש ביום כמו

(Ï‡¯˘È ¯ˆÂ‡).

זי"ע אהרן' ה'בית  דהרה"ק משמיה אומר היה זי"ע מלעלוב הרמ"מ הרה"ק 

מאור  להתחמם עוד יוכל מהיכן כי עליו, דואבת  נפשו הנוראים הימים שככלות

ישאף  כעבד נפשו נחה בזה הארוכים החורף לילות משמגיעים אך  הקדושים. הימים

מקארלין  להרה"ק לו יוסיף ומה לו יתן מה לכאורה כי מלעלוב , הרה"ק  וסיים צל.

אלא כבחורף. בקיץ  וליל יומם ה' בתורת הוגה היה הכי בלאו הא  הלילות , אריכות 

לצאת לאדם קשה כאפר כפור תשכל ומחוץ רבה כשהצינה הלילות  באלו כי

עבודה  כי הקדושים, הצדיקים אלו אצל  מאד יקרים הימים אלו היו כן ועל ממיטתו,

ערוך . לאין היא חשובה ביגיעה הבאה

השטן  ידאג שלפעמים שאמר, זי"ע  מסטריקוב פישל רבי הרה"ק דברי את  ויזכור

כארי  להתגבר עי"ז יתעצל אחד שיהודי כדי שלימה מדינה על שלגים להוריד

פשוטו  לכך  עולמות הופך שהוא  וממה משנתו, בקומו יתב"ש הבורא לעבודת

יקשיב ולא יפן לא  ואם הקב "ה, בעיני התגברותו חשובה כמה להבין לנו יש כמשמעו,

למאד. הרבה שכרו יהיה היצה"ר לדברי
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åìëùá ãîåìå áùééúî íãàäù äòùáù
àåä éøä äùåã÷ä äøåúä éøáã úà
éðôì ñðëðä ìåãâä ïäëî øúåé ùã÷úî
éøä äùåã÷ä äøåúä éãé ìòå ,íéðôìå

'íéùã÷ ùãå÷' úåéäì êôäð àåäâëâëâëâëóà
øåëòä óåâä êåúá åðãåòáãëãëãëãë.

åøîàå÷ñåòå áùåéäù íéðåîã÷
,àúééøåà éòåùòùáàåä éøä

àåä êéøá àùãå÷á ÷åáãå æåçà÷"äåæ)

(.è â"ç,íöò àéä äùåã÷ä äøåúä éë

ä"á÷ä(à ,ñ á"ç ;à ,ãë à"ç íù)äúòî .
,äøåú éøãç åìà êéøãçá àåá éîò êì -
äøåúä ÷ñòá éë ...íöøîå íçåë ìëá
àåä éøäå ,íéîùä ïî äáø äùåã÷ äð÷é
äøåúä ïúåð ä"áå÷á ÷áãúîå øù÷úî

(ä"ôå ã"ô 'àéðú' 'ééò).

ïëàåì"æçá àúéà(.ä÷ úáù)úáéú ìò
úà ä"á÷ä çúô äáù 'é"ëðà'
ïå÷éøèåð àåäù 'äøåúä úìá÷' ãîòî

ààððéùôëúáéúéãçéù øîåìë ,úéáä

זי"עכג. איש' ה'חזון הגה"ק  כתב  È‚)נוראות ‡"Á ˙Â¯‚‡ ı·Â˜)לידיעת שזוכה 'האיש

עם  התאחד השדה בגומת כגרעין בנפש הניתן שהשכל לומר, רצה התורה,

אחד, לבשר והיו כבן החכמה לעיניים  הרואה  לאדם  ונדמה אנשים  בין הולך הוא

על  ומרומם  אצילות חיי וחי תמותה, בן עם  הגר 'מלאך' הוא באמת אבל , אדם,

ותהילה ברכה  '.כל

באם  מקום מכל ודם. בשר גשמי, גוף שהוא  אף האדם, הדברים, מבהילים כמה

הרי  ולימודה, הקדושה תורה רק יהיה כולו שכל עד הקדושה בתורה רבות  יהגה

בהם  הרמות , למעלות ותכלית שיעור אין כי כמשמעו, פשוטו אלוקים' 'מלאך  הוא

לשמה. בתורה העוסק  לזכות יוכל

ב ה' ועובד קדוש יהודי דר היה מעלה של רבי בירושלים הגה"צ ושמו סילודין,

שביום  מבניו, אחד סיפר בתענית. רבים ימים יושב היה ר"נ  זצוק"ל, שאדיק 'ער נחום

במהרה  אליו להביא  וביקשו החמה שקיעת  לפני דקות כמה אביו קראו הימים, מן

אינך וכי בחשש, בנו שאלו שולחנו על המים משהובאו נפשו. את  להשיב מים כוס

נחום, רבי ויענהו בשופי, לשתות  ותוכל הליל ירד מועט זמן בעוד והרי בטוב, חש

בתוספות כעת אני שעוסק אלא גופי. את פוקדים מיחושים ואין בטוב  אני חש ב"ה

ממך ביקשתי כן על דברים. של לעומקן לרדת מסוגל איני התענית  ומחמת מוקשה,

דברי  את להבין מקווה הנני ובזה לשתות שאוכל בכדי מים כוס מהרה לי שתביא

צומות ... וכמה כמה מלהתענות יותר חשוב התורה עסק  כי בוריין, על התוספות 

הרע,כד. היצר של כוחו נגד הזיין וכלי התבלין שהיא  הזאת, התורה רק שיור לנו ואין

למלחמה  לצאת שכדי צרפת , מלך  נאפוליון של המפורסם מאמרו על אמרו וכבר

געלט' נאכאמאל און געלט, ווידער און 'געלט, אחד דבר פעם צריכים ועוד [-כסף,
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,åîöò úà ìåëéáë åðì ïúð äøåúä íò
äùåã÷ä ìãåâá ïðåáúäì åðì ùé ïë íà

.äùåã÷ä åðúøåú éëëåúá øùà

àúéààøîâá(.á æ"ò)àáì ãéúòì
åçéðîå ú"ñ ä"á÷ä àéáî
àáé äá ÷ñòù éîì ,øîåàå ,å÷éçá

ì"øäîä øàáîå ,åøëù ìåèéåéùåãéç)

(æ"ò úåãâàúåàøäì å÷éçá åçéðî ïëìù
ìù å÷éçá àéäù äøåúä é"ò éë
äá ÷ñåòä ,åìöà äáåø÷å ú"éùä

ú"éùä ìà áåø÷ ë"âàåäù éîå ,
åøëù ìá÷éù éåàø ú"éùä ìà áåø÷

.ú"éùä ïî

ãåòíééç éáø ÷"äâä éøáãá øàáúð
ò"éæ é'âàìàôíéìäú ,íééçì áåúëä)

('íéðåùàø'á íéøáãä øå÷îå ,î úåà èé÷

ä"á÷äù éîë åäéøä äøåúá ÷ñåòäù
äáéúå äáéú ìëå ,ãåçééá åéìà øáãî
àåä åìéàë äîåã øáãä éøä ,äâåä àåäù

äøåáâä éôî äúåà òîåùäëäëäëäë.

כסף] פעם  ועוד און כסף, תורה, ווידער און 'תורה, צריך היצר במלחמת  גם וכך ,

תורה...' נאכאמאל

הפסוקכה. את  מבאר Ë)ושם ÁÎ ÈÏ˘Ó),'תועבה תפילתו גם תורה משמוע  אזנו 'מסיר

אל  האדם מדבר בתפילה ואילו ומלמדו. אליו מדבר הקב "ה התורה בעסק  כי

הכתוב דבר וזה תורההקב "ה, משמוע אזנו  זה מסיר הרי בתורה עוסק  אינו אם

הקב"ה  לו אומר כן על אלי, מדבר קולך  את לשמוע חפץ  אינני להקב "ה, שאומר כמי

תועבה  תפילתו ל"ע .גם לדברך  אקשיב  לא אני אף

שאומר  כמי דומה שהדבר וכיו"ב , בעסקיו ממשנתו להפסיק  שלא שיזהר וכ"ש,

אך כביכול, אלי מדבר אותך לשמוע נעים ומה עלי חביבה התורה אכן להקב "ה,

על  מורה הדבר זאת , כל 5(מלבד אלו מדבריך  יותר חשובים עניינים לי יש כעת 

מראה  לימודו, כדי תוך לפרנסתו לעסוק  הפונה כי הטהורה, באמונה  גמור חסרון

היה  לא  כן, חושב  היה לא אם כי להתפאר, ידיו' ב 'מעשי לו באה פרנסתו כאילו

אפיקורסות אלא אינו וזה ביתו, נפשות ואת עצמו את  לפרנס בכדי מלימודו מפסיק

באה). היא  ה' מאת  הפרנסה שהרי גמורה,

ה'בימה' אל התורה' 'ספר את  המוליך  הציבור לשליח דומה ממשנתו המפסיק

ולפתע ... התורה. ספר את  מנשקים כשהקהל לאיטו מהלך הוא  והרי התורה לקריאת

המדרש, בית רצפת על המונחים ותקילין טבין דאלער מאה של בשטר הש"צ הבחין

להגביה  הארץ  על גחן והוא... לארץ, ונפל מידיו שמטו – התורה ספר את  ויעזוב 

ס"ת את  ומניח העוזב הש"ץ  זה ייחשב  ורשע  ל'שוטה' אך והרי הדולרים... את 

תבהל  כמה הרצפה... על המונח שטר בשביל והכל לארץ , שהפילו אלא עוד ולא

המתבונן... נפש
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íééñðåàëìî ãåã ù÷éáù àø÷ä ïåùìá
àçéùî(è çë íéìéäú)äòéùåä'

êîò úàåëåëåëåëíàùðå íòøå êúìçð úà êøáå
,ìéç úåùòì çåë åðéãéá ïúéå .'íìåòä ãò

êìéì äëæðå .äãåáòá ìéçå äøåúá ìéç
,åðéáà íäøáà Y äîåàä éáà ìù åéëøãá
äðåîàä úåëæáå äîéîúå äîéìù äðåîàá

.à"áá äîéìù äìåàâá ìàâð

ביגיעה  ושונה היושב חברו אל ניגש או ממשנתו, המפסיק  פשוט, והנמשל

התורה מספר יותר אף החשוב רבה' 'גברא  Î·:)שהוא ˙ÂÎÓ· ¯‡Â·ÓÎ) ומפסיקו

ספר  את השומט דעה חסר מאותו במאומה עדיף לא הבלים בהבלי מלימודו

ל"ע . מידיו התורה

זי"עכו. מקאריץ פנחס רבי מהרה"ק שאיתא  Î)וכמו ÍÏ Ù"Ó‡) שקורין לך  פרשת  עד

אברהם חסד  מתעורר זו  ומפרשה  נבוך , העולם  ע"ה אבינו  אברהם (˘‰Â‡ענין

(„ÒÁ‰ ˙„ÈÓÓ.בעולם ישועות  ונעשים
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