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שלא לאדם להורות  שמיטה  מצוות – הכל את הזן
השמים מן  אלא פרנסתו לו מביאה  בשדה  עבודתו
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בחז"ל א . מצינו  È„.)הנה  'טומאת(˘·˙ עצמינוידיים שגזרו  לטהר נצטווינו עת בכל גם ענינים , כמה  לגבי '

נטילת כלידיים ע"י או  הראש  את ולא הידיים את דווקא את נוטלים מדוע  לבאר מקום  ויש  במים ,

מחשב שהוא במה  כי האדם , וטומאת טהרת עיקר תלויה  ב'ידיים' אכן, כי ביאורו , וידוע  אחר. כוחי איבר

הזה  החיל את לי עשה 'ידי' ומעשיועוצם –ידיו . צרכיו כל  לו וממציאים  אותו  מפרנסים הם  להתפאר

הם הללו  'ידיים ' לאידך, אלו. אוון ממחשבות ידיו ' ולרחוץ 'ליטול  ועליו  אותו מטמאות הללו מחשבות

הכל אלא פרנסתו לו הביאו  ידיו שלא כשיכיר – טהרתו  ייקרא...בידי עיקר טהור טהור לזה (ÈÚ'שמים

(Ê"Ò¯˙ ‰Âˆ˙ '¯Ù ,¯‚È‡ ‡"¯‰Ó ˜"‰¯‰Ï ‰„Â‰ÈÓ Ë·˘.

אליהו 'ב. ב'דברי הביא ·)כך ‡Ï˜ ÌÈÏ‰˙)פירש כבר ואמר , בה '. הבטחון יהיה איך - הגר"א לרבינו שאלו  ,

שהתינוק כמו פירוש , נפשי', עלי כגמול  אמו , עלי כגמול  נפשי ודוממתי שיויתי לא 'אם דהמע"ה  לנו

שאמו ובטוח  לבו  סמוך עניניו בכל וכן שבעו, כדי אמו תאכילנו עת שבכל בידעו יאכל' 'מה דואג אינו 

רק המחר, דאגת כלל לדאוג שלא מלבנו וחשש  דאגה  כל להסיר עלינו לדידן, אף  מחסורו. כל תמלא

הצטרכויותינו . כל את לנו שיחיש  שבשמים , אבינו  על  לגמרי לסמוך

רמזו ˘Ì)עוד ÌÈÏ‰˙ ,Ï"ˆÊ ÒÂ˜�ÈÙ „"˘¯‚‰Ï ÔÂ˘Ó˘ ˘Ù�) תמהר קטן התינוק  שבעוד העולם, מטבע כי זה, בפסוק 

אין  מעט, התינוק  משגדל  הרגע , בזה צרכיו ומה  עמו אירע מה  לראות שיבכה בכי כל  על לקראתו אמו

ניגשת  אמו  אין ושנתיים  שנה  כעבור בשרו. על  'מכה' ומקבל נחבט  כשהוא אלא לקראתו  בהולה  אמו

תלוי  הוא יותר יותר, קטן שהתינוק ככל כי הוא, הדבר סיבת יותר... קשה  ונחבט  נופל כשהוא אלא אליו

כוחו ויתרבה  התינוק שיגדל  וככל האם, עזרת מבלי לעצמו ולהועיל לעזור בידו אין כי אמו  וחסדי ברחמי

כי  הכרה מתוך ה ' על הסומך משל, בדרך כיו "ב עליו... 'אחריות' פחות האם תרגיש  גם כך לעצמו לסייע 

לישועתו הקב"ה יחיש לבדו, העולם  בבורא אלא תקוותו  את תולה  ואינו  עצמו , בכוחות הוא ישע ' 'חסר

טוב. היותר צד על קריב ובזמן בעגלא

הבין  הדברים בתוך יומו', 'סדר על החסידים אחד את זי"ע מטשערנאביל  מרדכי רבי הרה "ק שאל פעם 
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שחרית, להתפלל נפנה  הוא משם  בחזרתו ורק  בשוק, לעבודתו  ממהר הריהו משנתו בקומו  שמיד הרבי

תפנה ואז  שחרית, בתפילת האלוקים  אל  קרא קום דבר כל תחילת אלא – הדרך זו  לא הרבי לו אמר

אמצא  לא – תפילתי אחר רק לשוק אלך אם  קדוש , רבי ואמר, החסיד הצטדק  בהם , ותצליח  לעסקיך

מעשה לדברי, ושמע  הסכת לו, ואמר המגיד נענה להם , וילכו  יפנו  כבר הקונים  כל כי כלל , קונים  שם

השנה מחצית של 'זמן' במשך העשירים , אחד של  בניו  את ללמד מביתו  נדוד שהרחיק  ב'מלמד' שהיה 

ה 'זמן' שיעבור שלאחר טוב בתקוות ויגיעה , בעמל ה ' תורת בניו  את ולימד העשיר בבית היהודי לו  ישב

קיבל השנה, מחצית בגמר ביתו. נפשות את לכלכל לביתו  לשוב ויוכל לו , הראוי כפי העשיר לו  ישלם 

הוא  עומד עדיין והנה  השישי ביום ויהי לביתו, עד הארוכה  לדרכו  ופנה  הכסף', 'צרור מהעשיר היהודי

כספו צרור ימצא לבלתי מאד שחשש  זה 'מלמד' הדרכים, באכסניית לשבות ה 'מלמד' פנה  הדרך, אם  על

והטמי  עמד גנבים, בעיני מיהר חן הכוכבים , יצאו  משאך מנוחה, במוצאי מעומק. לפנים  עומק  צרורו את ן

פנה מכן, לאחר שם . שהיו הזהב מטבעות כל  את לספור והחל הצרור את הוציא מחבואו, אל  היהודי

לספירת  מזמנך תבזבז ולמה  מה  על הנוכחים, לו  אמרו שם, שהיו הנחושת מטבעות מעט  את לספור

יד  נגעה שלא מובהק סימן זה הרי הזהב, ממטבעות מאומה לך חסר שלא ראית אם הנחושת, מטבעות

הזהב... מטבעות את נוטל  היה  כן שאם המעות, צרור בכל  אדם

ל 'מטבעות  הדומה נשמתך לך החזיר עולם שבורא אתה שרואה אחר החסיד, את ה'מגיד' הוכיח ובזה 

אליו, התפלל  – נא ולך בה ' בטח  נחושת', ל 'מטבעות היא דומה אשר הפרנסה  על  אתה  דואג עדיין זהב',

גדולה . בהרחבה  יכלכלך והוא

חז"ל ג. מאמר את מבארים  ÁÓ:)יש ‰ËÂÒ)מה ואומר בסלו  פת לו  שיש מי כל  אומר, הגדול  אליעזר 'רבי

דואג  והוא הואיל אמונה  מקטני שנחשב הביאור, ובפשטות אמנה', מקטני אלא אינו למחר, אוכל 

מחשבתו שעצם  י"ל, עומק וביותר מחר'. לו 'דאגת זהשיש בידו , מה  דבר שיש  הרגשה מתוך בסלו , פת

מבין היה  ונכונה  איתנה אמונתו הייתה אם כי היא, קטנה אמונתו כי לו מוכיח  ואת שאין  מאומה , משלו

שלו... אינו לו ·Â„Èשיש  ¯‡˘È˘ '‰ È�ÙÏ ÏÏÙ˙Ó Â�È‡Â ,'ÂÏ ˘È'˘ ·˘ÁÓ ‡Â‰˘ Ê"ÈÚÎ ˘¯ÙÓ˘ ,Ò"˘ ÌÈËÂ˜ÈÏ '‡ÊÏÚ·Ó „"È¯‰Ó' 'ÈÈÚ)

(‰Ó‰ '‰ È„È· Â˙Â˘¯·˘ Â�ÂÊÓ ÏÎÂ ‡Â‰ ÈÎ ‰�·‰ ÍÂ˙Ó.
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מקברו ד. יוצא ה 'מת' את בעינינו נראה  הימים באחד אם  ‚ÂÙÂ)הנה ÏÎ ·˜¯�Â ‰ÏÎ ¯·Î˘Â Â‰Â¯·˜˘ ¯Á‡ ·¯ ÔÓÊ)

באצבעם יחוו והכל מכך, הארץ ותרעש  תגעש  וודאי  הלא האדם, כאחד עיר של  ברחובה מהלך והוא

ומצפצף, פה פוצה  ואין יום ' בכל 'מעשים מתרחש  כזה  ש'נס ' אמרו באמת אבל זה. אלוקינו  הנה לומר

קטן  נס  וכי ולתפארת, לשם  הדר פרי מוציא הינו  זה  רקבון ומתוך באדמה, נרקב הזרע' 'גרעין כאשר והוא

לראות  יתבונן המאמין אך לראות, שרגילה ממה  מתפעלת האדם  נפש  אין שאמרנו , כמו אלא זה, הוא

ה '. הנהגת פלאי את דבר בכל

שהוא ה . העיר טובי לז' הודיע  אחד ביום  קראקא, העיר ברבנות שימש זי"ע עמוקות' ה'מגלה  הגה "ק

הגדול . רבינו יטשנו  ולמה מה על  העיר, כל ותיהום עמו , הכמוס  מטעם אחרת לעיר דירתו  את עוקר

זמן  להם וקבע  בידם , חרס  העלו  – עדתו קהל  את יטוש שלא וחכמיה פרנסיה  העיר בני הפצרות כל

מרבם להיפרד כדי גדולה פרידה סעודת הקהילה  בני הכינו ברירה בלית העיר, את יעזוב פלוני שביום 

דנא. כמקדמת כסאו  על לשבת ויישאר בו חוזר שהוא עמוקות המגלה  הודיע  האחרון ביום  אך האהוב,
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.åáìäååìä íâù äîå(äæ íòè êééù ïéà åìöàù)øáåò
ïî åøéñîå äååìîä úà àéèçî àåäù éôì ,åàìá

ïåçèéáä úãéîúéáéøá íéååìîä øáãî òãåðë ,
ä÷ãöî íé÷åçøä áì éøéáàå äðîà éðè÷î íáåøù

'äá íðåçèá ïéà éë ãöîúéáéøá ïúéì øúåîù äîå .
ïìæâå íìà àåäù åú÷æç í"åëò ìëù éôì í"åëòì
åëøã íå÷î ìëî êãé úçú ùåáë àåä íà åìéôà

ïéôé÷òá àåáì(åáåç òåøôì àìù êøãä àåöîì åðééä),
åãéá åðåáøò íà åìéôàåïø÷á àì çåèá åðéà íìåòì

åéðéò ãéîú ïë ìòå ,çååéøá àìå(äåìîä ìù)úåàåùð

åãéî åìéöäì 'ä ìàåæ äåöî äëîñð ïë ìòå ...

éãë àåä äèéîùä íòè íâ éë äèéîùä úùøôì
úà àéèçî àåäù éôì ,'äá åððåçèéá íéùðù

...òãåðë ïåçèéáä úãéî ïî åøéñîå äååìîä

ממנו לגרוע לא  איש ביד  אין  – בחשבון  הכל
להוסיף ולא 

ïúùøôá(æé äë)åúéîò úà ùéà åðåú ìà,,é"ùøáå)

(ïåîî úàðåà åæò"éæ õðéö ì"øäîä áúë Y
(ïúùøôá) 'øîåòä àìî')ì"æçàùî é"ôò äàøé .ì"æå ,

(.é á"á)ä"øî åì ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæîù íùë'
'ä"øî åì ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåøñç êëååååàöîð ,

íå÷îî êãéñôäì çøëåî éðà êøáçì äðàú íà

לעזוב  נחושה דעתו הייתה  והלא קסבר, מאי ולבסוף  קסבר מאי מעיקרא רבינו ילמדנו  העיר בני שאלוהו 

אגלה, לא הרבנות את לעזוב מתחילה עמדי שהיה  הטעם את ואמר, עמוקות' ה'מגלה  נענה  העיר, את

את  ראיתי זה תורה ' ב'דין אתמול, כיום אצלי שהופיע תורה דין מפני - לכם  אגלה  בי שחזרתי הטעם  אך

לגור  להישאר לכם  להסכים  ודעתי טעמי את שינה  אשר וזה קראקא, העיר תושבי של  דרכם תמימות

היה . כך שהיה  ומעשה עמהם ,

העומד  טובים בן בעני ופגע  בשוק, הילך חודשים  כמה שלפני הייתה העשיר טענת לדין, באו  ועשיר עני

חכם תלמיד הנו זה שעני בידעו עיניו למראה  העשיר נזדעזע לפרנסתו, מאפה  מיני ומוכר הרוכלים  כשאר

יעזוב  שהוא – 'הסכם ' עמו ועשה לעני, פנה  כן על  בשוק , כך לעמוד כבודו לפי זה  ואין ה', ועובד מופלג

יעלה וכך יפה , בעין העשיר יפרנסנו זאת ובעד העבודה , ועל התורה על לשבת ויפנה זאת, 'פרנסתו' את

נגלה עיני ולנגד בשוק  הלכתי היום והנה , הפרנסה , טרדת ללא הדעת הרחבת מתוך בתורה  להגות בידו 

אליו נגשתי דנא, כמקדמת מאפה ומיני לחמים מוכר זמן' ובאותו  מקום 'באותו שוב עומד זה אברך

קצבתו יקח  ולא למכור ישוב ומעתה  ההסכם , את לבטל בדעתו  שגמר העני השיב הדבר, לפשר ושאלתיו

אופן  בשום  מוכן ואינו הצדדים, שני בהסכמת שלא הדברים  להפר שא"א העשיר טען לעומתו  מהעשיר,

המדרש . לבית שיחזור אותו תובע  הוא והרי העסק , לבטל 

כאשר  מלפנים הנה הנתבע, העני השיב כך, על  תענה מה חכם  התלמיד העני את עמוקות המגלה שאל

לפנות  שבקומנו בו, ותלויים  הקב"ה  אל מקושרים  ביתי ובני אני היינו  למכרן בכדי הלחמים  את אופה הייתי

שיהא  מתפללים היינו  הבצק  ולישת החיטים  טחינת בעת להשי"ת, בתפילה  מייחלות עינינו היו  – בוקר

התנור  להסיק  יבשים עצים  לנו שיזמין ה' אל מתפללים היינו  מכן לאחר כראוי, תתפח  והעיסה נקי הקמח

התפילה הייתה התנור הסקת ולאחר כראוי. בהם  בוערת האש ואין עשן מעלים לחים  עצים שהרי כראוי,

ומיני  הלחם  את ויקנו קונים  שיבואו  שמים לרחמי הוצרכנו  עדיין כולנה  ועל  כדבעי, הלחם שיאפה 

הוא... בטוח  שכרינו שהרי זאת... הרגשה אבדנו  בידו  ה'הסכם' עם  העשיר שבא היום  מאותו אך המאפה...

ולהיות  בשוק , מאפה  מיני למכור הראשון מקומי אל לשוב לי טוב כאלו, ל'חיים' אסכים לא אופן בשום 

אנשים בין כי העיר, את מלעזוב דעתו את שינה כזה תורה ' 'דין עמוקות' ה 'מגלה כשמוע בה '... תלוי

לדור. ברצונו כאלו

בשבתו . המשנה דברי את זי"ע הגר"א ביאר כי (ËÎ:)כך הדמיון, בכ' השמן' על כחס הנר, על 'כחס

שנקצב  מה  אליו יגיע השמים שמן מבין ואינו השמן, הפסד את מעצמו  לעצור שבא לו  נדמה זה אדם 
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çøëääå ,êì øæâðä ïî øúåé çéååøú àìù ,øçà
å"ç éìåç é"ò åà íéøáã úåìéìò é"ò êøñçìææææ,

æ"áéøã äùòîá íù øëæðë(ù"ééò)úàøéå' øîà ïëìå .
ïéãä úãéîá êîò ðäðúäì çøëåî éðàù - 'êé÷åìàî
íëé÷åìà 'ä éðà øîåì øæçå ,øçà íå÷îî êãéñôäì
ïî åúãñôäù äî êøáçì íìùì êéøö éðà ë"ò -

ú"àå .ä"øá åì áåö÷ä(áðâðä øîàé àîù)åì äùòà
,øçà íå÷îî ãéñôé àìù éãë ,åúåà úåðåäì - äáåè
,ùðåòì ïä øëùì ïä 'íëé÷åìà 'ä éðà' øîà äæì
- éúååöîë äùò äúà àìà ,êéìò ìèåî øáãä ïéà

.äéçå éúååöî øåîù

àìåãîìé åðîî éë ,íéøåîà íéøáãä ïåîîá ÷ø
ó÷åð íãà ïéà' éë åùôðá ùéøùéå ,åéðéðò ìëì
ìëå ,'äìòîìî åéìò ïéæéøëî ë"àà äèîìî åòáöà
äðëñäî ìöðéäì åà äñðøôá íìåòá íãà úìåòô
.éãéî àì åúå 'úåìãúùä' úøåúá àìà äððéà á"åéëå
åà ÷éçøäì ,àøåáä ïåöø úà úåðùì íãàì à"à éë

àøåáä ïåöøë àì øáã äæéà áø÷ìçççç.

וחסד צדקה מעשה וחשיבות  גדולת  – בו והחזקת

ïúùøôá(äì äë)êîò åãé äèîå êéçà êåîé éë
åá ú÷æçäåäæ ïéðò úåëéîñ åøàéáù ùé ,

עליו, מהנגזר יותר ולא פחות לא אחת פרוטה לו יהיה  לא אופן בכל  יכבה , לא או  יכבה  אם בין עליו 

מאומה מועיל אינו  ובאמת הנר', על  'כחס  עצמו החושב דמיון בעל אם  כי אינו  זה  ‡Â¯ˆÂ˙אדם  ÛÒ‡Ó· ‡·Â‰)

(‚"Á Â"Ë˘˙ ˙�˘ ÌÈÏ˘Â¯È.

שבת  הוצאות כל הרי כי הדמיון, בכ"ף  'כחס' אלא שאינו אחר באופן הגר"א בשם  זאת שאמרו  יש 

לו  פחתו  פחת ואם  לו, הקצובין מזונותיו בכלל  אינם  ÊË.)ויו "ט ‰ˆÈ·)זה אין בכיבויו, ירוויח מה  כן ואם  ,

ממונו על  ה'שומר' שהוא ל'דמיונות' המביאו – באמונה  חסרון Ô‡Ó¯Ú·ÈÏאלא �"¯‚‰Ï '˙Ú„ È¯Ó‡'· ‡·Â‰)

(Ì˘ ˙·˘ Ò"ÓÚ ·"�¯˙ Ï"ÂÈ ÔÈÈ„¯‡ÂÂÔÈÈÏ˜Ó.

חז"ל ז. דברי Ú‡.)ידועים Ó"·) וחותמין וכותבין ודיו, וקולמוס  ולבלר עדים מביאים  'הם בריבית מלווי על

נערכת בריבית הלוואה כל  כי כלומר, ישראל ...' באלוקי כפר זה  פלוני -(‰‡ÂÂÏ‰ ÏÎÎ)עדים בפני

באלוקי  כופר שהוא וחותמים  כותבים  שהם  נמצא חותמין, והלווה והעדים  הלוואה , שטר כותב כשהסופר

איסורים משאר יותר ריבית באיסור החמירו מדוע  זי"ע, איש ' ה'חזון הגה "ק את שאלו  פעם  רח"ל . ישראל

איש', ה 'חזון ענה  ישראל'. באלוקי ככופר עליו לעובר לקרוא האמונה שבתורה  היא היהדות מעיקרי כי

מעמו  קצוב שהכל  - שפרנסתי בה' מאמין אינני - היהדות יסוד כנגד ומכריז  בריבית המלווה  זה  בא והנה  ,

ועוד  ממוני, את להרבות התורה מן איסור לעבור אנוכי מסכים ההכרחית, ובהשתדלות בהיתר לי תבוא

ממנו... גדול  בעיקר כופר לך אין כן על ועדים ', וחתימה  ב'כתיבה  מעשיו  את ˜ÁÚ)מחזק ‡"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

זכהח. שעוד ומעלה  משכמו  יהודי זצ"ל, גלויבערמאן לייב'קע  ר' הגה"ח  היה  שבירושלים  הדעת מנקיי

שמחמת  הרופאים  קבעו ימיו בערוב זי"ע . [ה 'ינוקא'] מסטאלין ישראל  רבי הרה "ק של בצילו  להסתופף

ונענה הרופאים  אחד יצא רופאים, כמה ידי על  שנערך הניתוח באמצע רגלו. את לכרות יש חייו סכנת

להשיב. אין הנעשה  את אך הרגל , את לכרות הוצרכו  לא וכלל כאן, היתה  ש'טעות' המשפחה בני למול

שהרופאים מפיו פלט וב'טעות' המשפחה, מבני אחד עמו שוחח  לייבק'ע , רבי משהקיץ  - הניתוח גמר אחר

– ואמר חסיד אותו נזדעק  הכריתה , את למנוע אפשר היה  ה 'רפואה' פי ועל  בידם, היתה  שטעות הודו 

זי"ע, ה 'ינוקא' הקדוש  רבינו מפי שמעו  אלו  אזניים אזניו, על  מראה שהוא כדי זאלט תוך איך, ש'וואלט

גמורה אפיקורסות  זה ‡ÓÂ¯איך' Ì„‡‰ Ì‡ 'ÈÙ)וכיו"ב פלוני, דבר מאתי נמנע היה וכך , כך  עושה הייתי אם

(‰¯ÂÓ‚ ˙ÂÒ¯Â˜ÈÙ‡ ÂÊ È¯‰ בא.- משמים שהכל מאמין אינו  כי יכולים , שלהם, הרפואה' ב'ספרי לייבקע, ר' ואמר

שאכן וראיה, כריתה, צריכה היתה וודאי זאת' 'רגל אך כריתה, צריכה אינה זו כעין  שרגל  לכתוב הם

יתברך הבורא ציווה שכך הרי אותה, .כרתו
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úååöî åîéé÷á íãàä ãîìù øçà éë ,äèéîùä ïéðòì
àåáéù øùôà ,äðåîàä úåãåñéå éø÷éò úà äèéîù
éøä ,ïåéáàä éçàá éðåîîî êåîúì éìò òåãî ,øîàéå
øáãä øåøáå ,íãàä íò òø ìîåâ 'úé àøåáä ïéà
àåáì éì äîå ,àéä äøåîâä åúáåèì 'åúåéðò' ìëù

åîò áéèéäìàøåáä ïåöø ãâðë- äøåú äøîà äæì .
àìà ,úàæä úòá äðåîàá ÷éæçú ìà ,êéçà êåîé éë
óàä éë ...åùôð úøöá åòéùåäì åéìà êãé úà äèä
ìë éë íé÷åìàä 'äá ïéîàäì éãåäé ìë ìòù íðîåà
àìà äæ ïéà íðîà ,ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî
äèéå ïë øîàé àì åäòøì ùéà ïéá ìáà ,åîöò éáâì

.äæî øúåé óàå åãéá øùà ìë åòééñì íëù

ìòååæîø êë(ïéîàäå ä"ã êì 'øô äãåäé éôåìà)úåçöá
áåúëá ïåùì(á àî íéìäú)ìà ìéëùî éøùà'

àéä äðååëäù ,'ìãéøùàãçàë åîöò äùåòä
íéìéëùîä('äá åðéîàä àìù úåúéë)åîöò ÷æçî åðéàå

äðåîàáìã ìàìãä åøáç ìà òâåð øáãäù äòùá
úåéäì åé÷ñò ìëî äðôð àåä àìà ,íéøåñééä ìòáå

.êîñéçàìå øæòì åì

éäåæåéðá'ä æîøù éôë ,äøåú ïúîì äéåàøä äðëää
'øëùùé(à â øééà ùãåç)úåáéú á"ì àëéàã

- äøåúä úìéçúîàøá úéùàøáãòåíé÷ìà àøéå
éë øåàä úààéä â"ìä äáéúäå ,áåè,ìò æîøîå)

(è"î íéìåò 'áåè' íò á"ì ìù àéøèîéâ éë ,äøéôñä éîé è"î,
áì'ì åáì úà êåôäì íãàä úãåáò ø÷éòù úåøåäì
ìëë íäì áéèéäìå íéøçà íò ãñç ìåîâì ,'áåè

åì øùôàäèèèè.

זה, חולי של דרכו האסטמ"א, במחלת ל "ע שחלתה בת היתה זצ"ל פיינשטיין מיכל יחיאל רבי להגאון

למכונה אותו לחבר חייבים בנשימה  קושי החולה  את שתוקף  לנשום,(Ô"È˘‡Ó)בעת להמשיך לו שיעזור

על ומזומנים  מוכנים מכשירים , כששה בבית להם  היה  חייה, להצלת המכשיר נחיצות לגודל ח"ו ... ולא

אחד, מכשיר לא אף  למצוא הבית בני הצליחו  ולא נשימה קושי תקפתה אחת פעם  תבוא, שלא צרה  כל

את  לנחם זצ"ל גאלינסקי יעקב רבי הגה "צ נכנס השבעה  בימי ליוצרה, נשמתה השיבה  דקות כמה תוך

אחר  כראוי חיפשו  שלא – במיתתה  'אשמים ' הם  מרגישים  כי ר'יעקב הבין הדברים  בתוך המשפחה, בני

רבי  נענה מיטתה , תחת כבוד אחר מונחים המכשירים כל את מצאו  נשמה ' 'יציאת אחר מיד כי המכשיר,

זצ"ל  רוזינשטיין משה  רבי הגה "צ דלומז'ה  המשגיח מפי קבלתי להם, ואמר ‰ÓÁÏÓ‰יעקב Ì„Â˜˘ ÌÈ�˘·)

(‰‡¯Â�‰' ה'עתיד לגבי אלא אינו ה'השתדלות' עניין  צד שכל  על עניניו  כל שיהיו  ל'השתדל ' האדם שעל  -

טוב, מהצרה היותר עצמו את  מציל  היה וכך , כך ועושה משתדל  היה שאם ה'עבר' לגבי המהרהר אך 

ממש כפירה מחשבות  אלו הרי היהומההפסד, לו  שאירע מה  שכל לבבו, בכל  להאמין האדם על  אלא ,

ית'. רצונו נגד לילך לאדם  אפשר ואי הבורא ÈÈÚÂ"˘)בציווי ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÈ¯‡· Î"˜˙ 'ÓÚ 'ÛÒÂÈ ÁÈ˘' ¯ÙÒ· ‡·Â‰).

בחז"לט . הובא Ù"·)מעשה Ó"· ÈÓÏ˘Â¯È ;‡ ‚Ï ¯"·· ‡·Â‰)המצויה קציא למדינת מוקדון' 'אלכסנדר נסע  פעם 

במדינתו, המשפט חוקי את ללמוד מעמו  וביקש  קציא מלך אל  נכנס  שם  בהיותו  החושך, להרי מעבר

מכר  מהם  שאחד אשפה  מלאה קרקע אודות לדין אנשים  שני ויתייצבו  היום, ויהי העם. את הם דנים איך

'קרקע ' טען, הקונה  האשפה. בתוך ומרגליות טובות אבנים  של  מטמון הקונה  מצא המכירה ולאחר לחברו ,

בה אשר וכל הקרקע  מכרתי טען, המוכר אך ל'מוכר'. אלא שייך המטמון ואין קניתי, לא 'מטמון' קניתי

השני, את שאל לאחמ"כ  הן, הלה, ויען בן, לו  יש האם מהם  אחד את המלך שאל הוא... הקונה ושל 

ב  לך יש  מלך האם  וירא לידיהם ... יעבור והמטמון הבת את הבן שישא המלך פסק  הן, הלה, ענה ת,

במצב  עושים  הייתם  אתם מה  ואלא דנתי, טוב לא וכי ושאלו , דינו', 'פסק על  תמה  מוקדון שאלכסנדר

למלכות. האוצר את ונוטל  יחדיו. גם הקונה ואת המוכר את להורג מוציא הייתי אלכסנדר ויען כזה ...

הגשמים האם ושאלו חזר הן, לו אמר אצלכם , זורחת השמש  האם  שאלו, דבריו , את קציא מלך מששמע 

מלך  לו  אמר הן. לו  אמר במדינתכם , בהמות יש האם  ושאלו, המשיך הן. לו אמר  במדינתכם , יורדים
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ïôåàá'øåîä øåøö'ä øàéá øçà(ïúùøôá)ìë éë
ô åðãîìì äàá äèéîùä ïéðòãáëð ÷ø

àåä íìåòä êøãî éë .'íéãñç úåìéîâ úåëìä'á
'úìåëé ìòá'äå ,áòøä úà ùéâøî åðéà òáùäù
íéîøëå úåãù äîëå äîë íéàöîð åúåùø úçúù
éðòä äæ ìù åáöîìå åáéìì ïéáî åðéà áåè ìëå
äáøç úôì åéååàî ìëå ,ìë ïéà ùøìå ãé èùåôä

,úåò÷ø÷ä ìòáì àøåáä äååéö ïë ìò .õçì íéîå
äúåàá ,äîéîú äðù úåáùú íéðù òáùì úçà
úåøéôä úøéëîî úåáø úåòî çéååøú àì äðù
,ïåéáàä êéçà ìù åáìì ïéáú äæáå ,íéø÷é íéîãá

íéðùä ìëáù(äèéîùä úðùá ÷ø àì)àåä êìäî
äèîå êéçà êåîé éë - ïë ìò ,'ìëàð äî' úìàùá

åá ú÷æçäå ,åãééééé.

כדכתיב  בהמות, אותן בזכות אלא זורחת, החמה  עבורכם  ולא יורד הגשם בזכותכם  שלא לך דע  קציא,

ה' תושיע ובהמה Ê)אדם ÊÏ ÌÈÏ‰˙). הבהמה בזכות ומטר חמה לו ומביא האדם את מושיע  הקב"ה 

עצמו, על רק  איש  כל לחשוב הוא חיינו מהלך כל  לומר, התכוון מוקדון שאלכסנדר הדברים , וביאור

כנגד  בקרבנו  להשריש באים  הם  שהרי הדינים , בעלי שני את הורג הייתי כזה 'דין' לפני בא היה אם ע "כ

ולסייע לעזור – והחיות החיים  תכלית את מבינים  אתם אין אם  קציא מלך לו וקיומנו.אמר חיינו מהלך

למטר... ולא לחמה  לא ראויים  ואינכם  הארץ , מבהמות אתם גרועים  חפיצה, ונפש  בלב לרעהו  איש

זצוק"לי . מייזל  אליהו  רבי הגאון לידי 'אחיעזר' הנשגב חיבורו  את זצוק"ל  עוזר חיים רבי הגאון כשנתן

את  לראות נזכה  מתי רח"ע , שאלו  כן על  מהספרים , מאד מתפעל  שר"א רח"ע  ראה  לאדז' של רבה 

ב'שטרי  מלאות תיבות והראהו  הפנימי, החדר אל רח "ע את מייזל אליהו רבי הכניס  מע"כ . של  הספרים

ואמר, ויתומים, אלמנות לטובת התחייבויותיו  עבור שלווה  חיברתי...הלוואת' אשר ספרי זה הנה

אלא  אינם חידושיו וכל  ספריו  הוצאת כי לו  נתגלה ימיו  שבסוף  ואמר, רח "ע נענה  ימיו  בסוף ואכן

ויתומים . לאלמנות בעזרה מפעליו  לעומת שעשועים ' כ 'משחק 

משקבלה והאומלל... הקשה מצבה את תיאר בו  אחת, לאלמנה  המלצה ' 'מכתב רח"ע  כתב פעם 

'ולמה רח "ע שאלה  הפוגות, מאין שליש בדמעות לבכות החלה  בו וקראה  המכתב את לידה האלמנה

השכלתי  לא אני אף  ותאמר, האשה  ותען כנדרש , ההמלצה  את כתבתי לא וכי עתה, אירע  מה – תבכי'

מצבי... את לתאר הרב מע "כ היטיב בו  המכתב את משקראתי רק מצבי, ורוע  שפל את להבין עתה  עד

אני... 'רחמנות' כמה  עד לראות אומללים נוכחתי לב  לתוך וקדוש צדיק אותו נכנס היאך וראה הבט

עצמה  ממנה טוב יותר אף  מצבה את להבין  היטיב עי"ז ורק מצבם, את .להבין 

לאיש מעות סכום למסור זצ"ל הגרי"ז  אביו שלחו שבצעירותו  שליט "א סאלאווייציק  הגרמ "ד סיפר

כשעה זה כי יותר, מאוחר לזמן השליחות את לדחות לו  אפשר אם ושאל  הבן התנצל  ואביון. עני פלוני

כן  על  להבינה, מתחיל הוא עתה ורק ורגליו  ידיו בה מצא שלא מאד חמורה בסוגיא מתייגע  הוא ומחצה

הגר"ח אביו  אצל  שהיה מעשה וסיפר הגרי"ז נענה שליחותו, יקיים  לאחמ "כ ומיד לימודו  את לסיים ברצונו

אליהו רבי הגאון אודות השיחה  נתגלגלה  הדיבורים ובין הדור, גדולי עם  הרבנים  באסיפת ישב פעם זצ"ל,

ציבור  בצרכי הרבה  כך כל  שעסק  שמכיוון ביטול, בנימת אודותיו ואמר היושבים מן אחד נענה  זצ"ל, מייזל 

חידושים  ספר ממנו  נותר לא כן על  וחסד ÂÈ˙¯)בצדקה ˘„ÁÏÂ „ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ 'ÌÈ„ÒÁ'· ËÚÓÓ ‰È‰ Ì‡Â)כשמוע ...

לעשות  ממנו מבקשים  לימודו  ובאמצע  תורה , לומד 'כשיהודי וזעק  בסערה, מקומו  על  נעמד הגר"ח  כן

ליהודי 'טובה ' ‡ÌÈ¯Á)איזה È„È ÏÚ ˙È˘Ú� ‰�È‡˘ ÌÂ˜Ó·),מלימודו להפסיק  יכול  שאינו בטענה  אותם דוחה  והוא ,

ליהודי, לסייע והולך הספר את סוגר הוא אם אבל כסגור... הוא הרי לפניו פתוח  הספר כאשר גם  אזי

אצלו . מתברכת והתורה דשמיא, לסייעתא יזכה  ובזה כפתוח... הוא הרי סגור הספר כאשר גם  אזי



בהר  - הפרשה  çבאר

äîìîåâ íà èøôáå ,íéãñç éìîåâ ìù íøëù áø
,åéáäåàî åðéàå åøéëî åðéàù éîì íéãñç

'äîëç êùî'ä éøáãá úåàøåð åðéöîãëä"ã øåîà 'øô)

(ùøãîáY ïéãä íåé úà ä"á÷ä òá÷ òåãî øàáîä
äîçä úåîéá éøäå ,éøùú ùãåçá äðùä ùàø
øéöáå øéö÷á ,äãùä úãåáòá ìàøùé éðá íé÷åñò
íéáøî íä óøåçä úåîéá åìéàå ,úåãåáòä øàùå
äéä ïë íà ,äøåúá íé÷ñåòå íéáùåé íäùë úåéåëæ
âçá ïñéð ùãåçá 'ïéãä íåé' úà òåá÷ì óéãò
åøáòù øçà ,ïéãá íéàëæ ìàøùé åàöé æà éë ,çñôä
íúîåòìå ,äøåúä ÷ñò êåúî íéîùâä úåîé íäéìò
íéøáãå äæä íìåò úååàúá íé÷åñò íéøëðä

.àìô àåäå ,íéøåñà

àìààøîâä éøáã é"ôò 'äîëç êùî'ä øàáîá"á)

(.àé'÷éãöä ïéîéðá' ìò åéìò åøîà àéðú .ì"æå
úçà íòô ,ä÷ãö ìù äôå÷ ìò äðåîî äéäù
éáø ,åì äøîà úøåöá éðùá åéðôì äùà äúàá

äãåáòä ,äì øîà .éðñðøô(äòåáù ïåùì)äôå÷á ïéàù
äúà ïéà íà éáø åì äøîà .íåìë ä÷ãö ìù

,íéúî äéðá äòáùå äùà éøä éðñðøôî(êë åòîùë)

åøîà ,úåîì äèðå äìç íéîéì .åìùî äñðøôå ãîò
úøîà äúà ,ò''ùáø ,ä''á÷ä éðôì úøùä éëàìî
íìåò íéé÷ åìéàë ìàøùéî úçà ùôð íéé÷îä ìë
äéðá äòáùå äùà äéçäù ÷éãöä ïéîéðáå ,àìî
,åðéã øæâ åì åòø÷ ãéî ,åììä úåèòåî íéðùá úåîé
.åéúåðù ìò äðù íéúùå íéøùò åì åôéñåä àðú
àø÷ð íðéçì àìù éúòîù ,'äîëç êùî'ä àéáîå

,è"ùòîå úååöî àìî äéä éàãååáå '÷éãö'ë"éôòàå
éãë ,åééç úáö÷ äúìëùë ,íééç úðëñì åàåáá
åçøëåä ïéãä úøåùî íéðôì íééç åì óéñåäì
äùà äúåàì äéçäù ãñçå ä÷ãö úåëæ åì àåöîì

åìùî äéðá äòáùåòåãî ääéîúä áùéúú äúòî .
ïåãéðä äéä íà éë ,óøåçä øçà ïéãä íåé åòá÷ àì
äéä ïëà úåàéøáå äñðøô úåãåà ÷ø äðùä ùàøá

äøåúá íé÷ñåò íäù íúåëæ ìàøùé éðáì ìéòåî
,íúååàú úåìôùá íé÷åñòä íééåâä úîåòììáà

äæì '...ì éîå íééçì éî' àåä ïåãéðä ä"øáù ïååéëî
ïéãä úøåùî íéðôì ãñçå ä÷ãö úåëæ íéçøëåî,
íéçéðî íäù øéöáå øéö÷ä øçà à÷ééã íäì ùé äæå
íäù 'úåøùòîå úåîåøú'î øúåé ,äçëùå è÷ì ,äàô
úáåè' äæî íäì ùéå íéðäëä íäéøéëîì íéðúéð

,'äàðäíéáæåò íéìòáäù äàôå äçëù è÷ì ìáà
,äëåæä ìëì íòéâéå 'íìîò'î íéçéðîå äãùä úà

äæá íéëåæ åéàðåùù ïëúéé óàåáúëéäì åëæé æ"éò ,
,íåìùìå íéëåøà íéáåè íééçìíéîùá ïåãì à"à éë

åá âåäðì ùé éøäù ,åàì åà íééçì éåàø àåä íà
åðéàù éîì óà íéìã ïðç àåäå ,'äãéî ãâðë äãéî'

éåàøàéàéàéàéïàëîå .áåè' úåéäì åùôðì ùéà ìë ãîìé
.'íéáåèìå íéòøì ìëì áéèéîå

,ïëàå,òâôå òâð ìëî ìöðéäì íâ äëæé íéìã ïðåçä
'àúúòîù áù'ä áúëù åîë(ð úåà äîã÷ä),

ì"æç éøáã úà øàáì(:àð÷ úáù)àì éøú éáà äéøà
ìôðíãà éðá éðùì ÷éæäì ìôðúî äéøà ïéà -

äéøàù íéîòôì íéàåø åðàù äîå ,åéãçé íéëìäîä
äæ ïéà ,øúåéå íéùðà éðù äðåîä äøåáç ìò ìôðúî

àìààìå úåîäáë åéðôá íéîãð åììä íéùðà éë
íãà éðáëíéëìäî íäùë åìéôà ãçôî äéøàä ïéà äîäáîå)

(åéãçé úåîäá äîë'àúúòîù áù'ä øàáîå .éáà'ù
ìò ãéîú íéáåñð åéúåáùçîù éîì äðååëä 'éøú

åäòø.å÷éæäì äéøàì úåùø äðúéð àì ùéàä äæá ,
÷åñôá úéùàøá úùøôá ÷"äåæä éøáã é"ôò àåäå

'åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð'(åë à úéùàøá),
òééñîå ,íùôð úåéçäì íéðëñîå íééðò ìò íçøîäù

,ùôðáå óåâá òåéñìå øæòá íäìäùòð' øîàð åéìò
...ãéîú åéìò äøåù 'íãà' úøåö ï÷åéãå ,'íãàéîå

åéìòå äîäáë úåéäì åð÷åéã äðúùî íçøî åðéàù
ìîåâ íãàäù éãé ìòù àöîð ,óøåèä éøàä èåìùé

.òø ìëî ìöðéé ,åìòôîë ãñç

פתקאות יא . 'נמצאו וז "ל. רח "ע הגאון פטירת על  וואסערמאן אלחנן רבי הגאון שכתב במכתב מצינו  כך

כתוב... מעיו "כ מהן באחת יוהכ"פ , מערבי קבלות והן ז "ל, המבקשממרן כל  עם חסד .לעשות 
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óéñåäàø÷ä úà øàáì 'ìâøä úçîù' ìòá æ"ò
(ë àî íéìäú)íåéá ìã ìà ìéëùî éøùà'

ìãì øåæòì ìéëùé íàù åðééäå ,''ä åäèìîé äòø
íãà ï÷åéã úåîã åéìò øàùéú ïåéáàìåéë ,äîäá àìå)

(íãà ú"ø ìã ìà ìéëùî'äòø íåéá 'ä åäèìîé äæáåáéáéáéáé.

ãåñéáäèîå êéçà êåîé éë' ÷åñôä úà åøàéá äæ
êîò åãé'åá ú÷æçäå÷åã÷ã éôì äøåàëìã ,

ú÷æçäå' øîåì åì äéä ïåùìäåúåàú÷æçäå åäîå .
åáàìà .äìá÷îä éãé úà ú÷æçî ä÷ãöä éøäù -

àåä úîàá ,åøéáçá êîåúå ÷éæçîäù ,ïðéôìé ïàëî
íé áìá òáåèä íãàë ,êîúðá ÷éæçîå êîúð åîöò
ú÷æçäå' äøåú äøîàù åäæå .äìöää éìáçá ÷éæçîå

.'êîúðá Y åá ,êîåúä äúà Y

דברים באונאת  הזהירות  - עמיתו את  איש תונו לא

ïúùøôá(æé äë)úàøéå ,åúéîò úà ùéà åðåú àìå
íëé÷åìà 'ä éðà éë êé÷åìàîåùøãå .

àøîâá(.èð :çð î"á)úà ùéà åðåú àì ïðáø åðú'

îò,åúéøáãî áåúëä íéøáã úàðåàáøàáúð íùå ...
íéøáã úàðåà øîåç äëåøàáâéâéâéâéàúéà íéøáãä êåúá ,

ìåãâ é"áùø íåùî ïðçåé éáø øîà ,íù(øåîç)

úàøéå' åá øîàð äæù ïåîî úàðåàî íéøáã úàðåà
òøôð ìëä øæòìà éáø øîà ...'êé÷åìàîïî ä"á÷ä)

(íãàäøîà ,åøîà ãåò .äàðåàî õåç çéìù éãé ìò
íéøòùä ìë àãñç áø(äìéôú ìù)éøòùî õåç åìòðð

äìäå ,åøáç úà ùééáîå òâåôäù åðééä - äàðåà
àñëì ãò åú÷òæ äìòú ,åé÷åìàì êë ìò ÷òåæ

ãåâøôä ïéà 'â åäáà áø øîà .ãåáëäïéáù äöéçî)

(é"ùø - íåøî àáöì äðéëù...äàðåà ,íäéðôá ìòðð
é"ùøéôå(ìòðð åðéà ä"ã),íå÷îä ïî ïúééàø ãéñôäì

òøôéù ãò íúåà äàåø ãéîú àìàãéãéãéãé.

áúëå'êåðéçä øôñ'á(çìù äåöî)'øäæäì éåàøå
óåøéç òîùð éäé àì åéøáã æîøá åìéôàù

íãà éðáìåèåèåèåèúàðåàá äáøä äãéô÷ä äøåúä éë ,
íéøáãäæèæèæèæèáìì ãàî äù÷ øáã àåäù éôì ,

חסידיםיב. בספר חבירו'(˙˜�‚)כתב בצרת 'מצטער להיות האדם לבהמה שעל זה בין מה לא, אם כי

נאמר ועליו חברתה, בצער חוששת שאינה –(ËÈ ‚ ˙Ï‰˜)אין הבהמה מן  האדם .ומותר

וכך יג. להזהר. יש זועפות ופנים  אף , עקימת - בהנהגתו גם  אלא תורה , דיברה  'דברים ' בהונאת רק ולא

'יראים ' בספר הראשונים, מגדולי ממיץ אליעזר רבי �‡)כתב ˙Â‡)יש כך  בדברים אונאה שיש כשם

רעות פנים לחברו שמראה – רע' ב 'ענין  .אונאה

היא פסוקה  הלכה  החכם , ‡)וכמאמר ‚Î Á"Â‡) בכדי ציציותיו , את להסתיר צריך החיים  בבית שהמהלך

נפטרים באותם  כן אמרו  ואם הציצית, מן פטורים והם  חפשי' ש'במתים מכיון לרש', 'לועג יהיה שלא

לרש', 'לועג להיות שלא החיים' 'בין מהלכים  כשאנו  להיזהר עלינו עאכו "כ מנוחתם, עדן בגן כבר אשר

הוא... באשר אחד כל

ולבויד. דעתו ומחליש ביותר מצטער שהמתאנה  'לפי וז"ל . זה , פסוק  על  בחיי' ה 'רבינו שכתב מה  ראה 

עכ"ל . ונשמע', בכוונה לבו דאגת מתוך ומתפלל  צרתו  על נכנע

בפסוקטו . נפלא ביאור שביארו Á)יש „ ˙È˘‡¯·) קין ויקם  בשדה בהיותם ויהי אחיו , הבל  אל  קין 'ויאמר

התורה רצתה לא אם  ביאור צריך ולכאורה  הבל, אל קין אמר מה  כתיב ולא ויהרגהו ', אחיו הבל אל 

לומר, התורה רצתה  גופא שזאת אלא הבל', אל קין 'ויאמר כתבו מדוע – לו  אמר מה לגלות איןהק ' כי

רציחה... כדי עד  דברים נתגלגלו כבר ומשם דיבור... איזה כאן היה אמר, ומה אמר מי מינה נפקא  כל

ובשרו עצמו  - אחיו על  איש  ובא השמים. לב עד מהארץ אש  שתתלבה  אפשר קטן דיבור מכל  כי

בפיו . מה דבר מוציא שהוא קודם להתבונן לאדם  לו  יש  היטב והיטב ויהרגהו ,

הרעשטז. והיה  הקטנים , כדרך ומכרכר מקפץ  הלה והיה  זי"ע  איש ' ה 'חזון של  בחדרו  קטן ילד שהה  פעם 

תפסיק לא אם  לו ואמר מלהשתובב, שיפסיק עליו ופקד הנוכחים אחד אליו פנה  לסובבים  מפריע 



בהר  - הפרשה  éבאר

ïî øúåé ïäéìò åãéô÷é íãà éðáî äáøäå .úåéøáä
ïåîîäì"æ åøîàù åîëå ,(.èð î"á)úàðåà äìåãâ'

øîåà àåä íéøáã úàðåàáù ,ïåîî úàðåàî íéøáã
ìë áåúëì äøåúì øùôà éàå .'åâå êé÷åìàî úàøéå
ãçà ìë àìà ,úåéøáì øòö ïäá ùéù íéøáãäî èøô

,äàøéù äî éôë øäæéäì êéøöòãåé ä"á íùä éë
äàøé íãàä éë ,åéúåæéîø ìëå åéúåòéñô ìë

ááìì äàøé àåäå íééðéòìåðì åáúë íéùòî äîëå .

...øñåî äæ ìò ãîìì íéùøãîá äëøáì íðåøëæ
íéøëæá ,ïîæ ìëáå íå÷î ìëá åæ äåöî úâäåðå

,úåá÷ðáåàìù øäæéäì éåàø íéðè÷á åìéôàå
éàãî øúåé íéøáãá ïáéàëäìæéæéæéæéïéëéøöù äîá éúìåæ .

(íéðè÷ä)åéðáá åìéôàå ,øñåî åç÷éù éãë äáøä
àìù íäá ì÷éîäå .íãà ìù åúéá éðáå åéúåðáå
ãåáëå äëøá íééç àöîé äìà íéðééðòá ïøòöìçéçéçéçé.

ïúåàá ,íéøáãá åøáç úà áéàëäå äæ ìò øáåòå

'לא  על עובר ונמצאת אלו, מדברים  צער לילד יש  הרי לו , ואמר נחרד איש ' ה'חזון שלך... למלמד אספר

עמיתו'... את איש  Ó)תונו  'ÂÓÚ ‰"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

סיז. עשה רבי וז "ל. תונו ', 'לא הפסוק  על  שמעוני' ב'ילקוט לשונות איתא לפניהם  הביא לתלמידיו, עודה 

קשין, ולשונות לשונכם רכין יהא כך - בני להם, אמר הקשין , את  ומניחין  הרכין  את  בוררין  התחילו

אלו  עם אלו עמיתו .רך את איש  תונו ולא ישראל  את מזהיר משה  לפיכך .

הפסוק  כל  זי"ע  מפרימשלאן הרה "ק של מאמרו È„)ידוע Ê ¯·„Ó·) מלשון כף  זהב', עשרה אחת 'כף 

לחבירו כפיפה  אדם  בין אחת כפיפה -(ÚÏÚ‚ÈÈ· ÔÈÈÏ˜ ÔÈÈ‡)יוד גאלדענע  א – 'זהב' הריהו  –(·ÂË ‚ÊÓ ÏÚ·Ï ÈÂ�ÈÎ).

המסור דבר הוא אלא הפה , באמירת רק אוללבולא גרמא של  בפתחה  – נסיון לידי האדם  שבבוא ,

אחר  כי המחלוקת, אש  תתלקח שלא בכדי חבירו , לפני עצמו  יכוף מחלוקת, של  דגרמא גרמא אפילו 

לכבותה . גדולה ויגיעה  עמל יותר נדרש  האש בוערת שכבר

שנות יח. במשך זיווגים, בג' נישא ירושלים, בעיה "ק החרדית' ה 'עדה  גאב"ד זצ"ל  יצחק' ה'מנחת הגה"צ

– עבורו הציע  אחד 'שדכן' היה. כך שהיה  ומעשה  ה'מלחמה ', קודם עוד נישא ראשון בזיווג חייו,

המדוברת. את והחתן החתן אם  ראיית בטרם טוב, בכי הדבר ויגמר לפלוני', פלוני 'בת

הנישואין. שמחת את שם  לערוך הכלה , מגורי עיר אל משפחתו  בני כל נסעו הנישואין, מועד בהתקרב

אומר  האם גמרה מיד מום . בבעלת שמדובר ראתה  כי מאד, נבהלה  הכלה , את ראתה  ואמו משהגיעו  אך

השידוך את ‰˘ÍÂ„È)לבטל ˙‡ ÏË·Ï Ì‰Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰),קלקל שהשליח  שליח, ידי על טעות בשידוכי מדובר כי

נפשנו, על ונמלט  נברח בוא 'יצחק'ל ' האם, לו ואמרה  לעוותי'. ולא שדרתיך 'לתיקוני - לו  לומר ואפשר

השידוכין, קשרי את ח"ו  לבטל  לנו אל יצחק', ה 'מנחת – הבן אמר כזה, מום  בעלת עם  שתחיה  רצוני אין כי

כן, לעשות בידינו  שהרשות זה אעפ "י לנישואיה עצמה מכינה שכבר זו, נערה לבזות נוכל איככה אך,

ותיכלם  תבוש ועתה מכלמכבר, לגרשה , מכן לאחר אצטרך אם  אף באמרו, ונשאה  שם נשאר ואכן .

אבל ברירה , בלית כן נעשה  פיטורין, בגט  לשלחה  יכריחנו  המצב ואם  הנישואין, את נערוך העת בזו  מקום

עתה . לביישה – מלהזכיר הס

פרצה שנים  כמה לאחר שליט"א, בעריש  ר' הגה"ח  בנו  זו מאשה  לו  נולד מנישואיהם שנה אחר

של לבתו תחילה  יצחק המנחת נישא המלחמה ולאחר ה'. קידוש על נספתה והיא הנוראה  המלחמה

מהם לו היה  לא אך זי"ע , מויז 'ניץ חיים  האמרי הרה "ק של לבתו  מכן ולאחר זי"ע , מוואסלוי הרה"ק 

שכלל נתברר הראשונים  מנישואי שנים כמה לאחר ואמר, נענה זה סיפור יצחק  המנחת כשסיפר זש"ק .

ספק, כל ללא לי וברור ערירי. להישאר צריך הייתי הטבע  דרך פי ועל  זש"ק , לי שיהיה מציאות היה  לא

הראשון מזיווגי אחד לבן ·ÚÈÏ‰"¯)שזכיתי ÌÈÓÏ˘Â ÌÈ‡¯È ˙Â¯Â„ ‰�·� Â�ÓÓÂ)לבייש גרמתי שלא על כשכר רק  ,

מישראל . נערה 



בהר  - הפרשה  àéבאר

ïéà ìáà ,äæ åàì ìò øáò ...ì"æ íéîëç åùøôù
.äùòî åá ïéàù éôì åéìò ïé÷åìúåéå÷ìî äîëå

,äæ ìò äååöîä ïåãàä ãéá ìâò ìù äòåöø éìáî
äìòúéå êøáúéèéèéèéèé.

êéùîîåì íìåàå .ì"æå ,êåðéçäïéà ,äîåãä éô
ìéçúäå ãçà ìàøùé àá íàù òîùîá
åäðòé àìù íéòøä íéøáãá åøáç øòöì òéùøäå
äì ïéàù ïáàë íãàä úåéäì øùôà éàù ,òîåùä
.ïéôåøéçä ìò äãåîë åú÷éúùá äéäéù ãåòå ,íéëôåä
ïáàë íãàä úåéäì äøåúä äååöú àì úîàáå
åðúåà äååöú ìáà ,åéëøáîì åîë åéôøçîì ÷úåù
ìéçúð àìùå ,úàæä äãéîä ïî ÷çøúîù

íãà éðá óøçìå èèå÷úäììëî íãà ìöðé ïëáå .
íãà éðá åäåôøçé àì äèè÷ ìòá åðéàù éî éë ,äæ
...íéèåùä ìò áì úúì ïéàå ,íéøåîâä íéèåùä éúìåæ

,íìåàå,êë ìë íúåãéñç äìåòù íãà éðáî úë ùé
áéùäì åæ äàøåäá íîöò ñéðëäì åöøé àìù

øáã íäéôøåçåèùôúéå ñòëä íäéìò øáâé ïô ,
å ,éãî øúåé ïééðòáì"æ åøîà íäéìò(:çô úáù)

íðéàå ïúôøç ïéòîåù ,ïéáìåò íðéàå ïéáìòðä

øîåà áåúëä íäéìò ,ïéáéùî(àì ä íéèôåù)åéáäåàå
...åúøåáâá ùîùä úàöë

בבקשות בחברו לרדות  האיסור - בו תרדה  לא
יתירות טובות

ïúùøôá(åî ,äë)ùéà ìàøùé éðá íëéçàáå

êøôá åá äãøú àì ,åéçàáàìâøî ,
åðéáø'ä éøáã ìò øåæçì ò"éæ 'ùéà ïåæç'äã äéîåôá

'äðåé('ñ úåà 'â øòù äáåùú éøòù)ãáòúùé àì .ì"æå ,
íéùåá íäù åà ,íäéìò åúîéà íàå ,åéøáçá íãà
åà äðè÷ úåùòì íúåà äåöé àì ,åøáã ìçäì

äìåãâíúìòåúå íðåöøì àìàúçôö íçäì åìéôàå .
úåð÷ì øéòä áåçø ìà åúåçéìùá úàöì åà íéî

...íçì øëë ãòëëëë

רבי יט . תלמידי אצל הנאמר את ולתקן לחברו' אדם  ש'בין בעניינים חיילים להגביר עלינו  הימים באלה 

רעים . באהבת להרבות עלינו כן על  בזה', זה  כבוד נהגו  ש 'לא עקיבא

מבע מהר"א הרה"ק  שמע  ואמר פעם  לפוגע , הרה "ק קרא יהודי, באיזה פגעו  קדשו  שבחצר זי"ע לזא

מאד  נזהרו במקומם  כי באחרים . לפגוע שלא יותר נזהר היית ביהודי, לפגוע  שלא 'מנהג' היה אילו  לו

ה'מנהגים '... בכל

' חז "ל אמרו  לכן שאולי בב"ב, חשוב רב לי אמר לשון כבודבצחות נהגו שלא שלא כלומר, בזה', זה

כך... כל  הדבר על הקפידו  לא לכן ל'מנהג', הענינים  אלו את עשו 

אורחים ' 'הכנסת כבית זצ"ל מקאסוב מאנדרער מנדל  מנחם רבי האדמו"ר כ"ק  של ביתו היה ידוע

בענין  משא"כ  ושתיה ', 'אכילה לענין אלא היה  לא זה  כל אך ויאכל. ייתי דכפין כל ממש  ההידור, בתכלית

בביתו ללון ממשפחתו שאינם לאנשים לתת אבה לא ˜„Â˘‰)השינה  È¯„‚ ÈÓÚËÓ) אחד בו  הפציר אחת פעם  ,

המשמר  על  עמד רמ"מ  אך ללון, מקום  לו  אין כי הליל  שינת את ללון מיטה לו  שיתן פרחי' מה'ארחי

חושש אין וכי הבית מבני אחד שאלו האלה, הדברים אחר בביתו... לעפעפיו  תנומה לתת לו  נתן ולא

היכן  עד שלכם אורחים ' הכנסת 'מידת לנסותכם  שבא לטוב זכור הנביא אליהו זה  אורח היה שמא מע"כ 

מגעת „‡)היא ÔÂ‚Î ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÂÙÈÒ ÚÂ„ÈÎ), אה רמ"מ , לו ענה דעתי ... את  שהנחת דעתך  תנוח כוחך, כי יישר ,

מקום לו אין באשר עליו ל 'רחם ' עלי ובאמת זה , ליהודי בתשובתי צודק  אינני אולי לבי, נקפני עתה  עד

ובנעימים..לישן, בטוב  יסתדר בוודאי הוא כי לבי, שמח אדרבה, הנביא, אליהו זה היה אם עכ "פ,אך  .

זולתו ... עם איש להיטיב שלנו  ילך' ו'הלוך רוחנו כל  את למסור כמה עד נלמד, לדידן

זעקלכ. יצחק רבי הגה"צ רבו  ראה  שפעם  ירושלים , גאב"ד זצ"ל  דושינסקיא צבי יוסף רבי הגה"צ סיפר

וסיפר  אליו פנה  מיד עליו, להישען כדי חבירו כתף על  ידו  הנותן מתלמידיו  אחד את זצ"ל מבוניהאד



בהר  - הפרשה  áéבאר

áúë'÷ä 'ä"ìù'äúåà ,àöéå úùøô ,áúëáù äøåú ÷ìç)

(ã"î.ì"æå ,äî øáã äöøéùë íãàì éåàø ïéà
ñðåàá äæ ìò íçéøëéù åúéá éùðàîàåäùë óà ,

.íäá ìùåîäî ìà íúåà úåúôì ìãúùé ìáà
äæì åøøåòúéù éãë - øùôàù äî úéìëúá åäöøéù

íîöòîãö ìò åðåöø åùòéùî áåè øúåé åäæ éë .
,çøëääå ñðåàäíò íéøáã á÷òé äáøä äîë äàø

ä"á÷äù ô"òà ,áì áåèá åöøúéù éãë äàìå ìçø
åúéáì áåùéù åì äååéö'ä øîàéå ,â àì úéùàøá ù"åîë)

çìùéå ,êîò äéäàå êúãìåîìå êéúåáà õøà ìà áåù á÷òé ìà

íòè áåèá úåëéøàá íäì øéáñäå ,...äàììå ìçøì àø÷éå á÷òé

åéøáã óåñá ÷øå ,'åëå ,íéðåî úøùò åäîéø ïáìù äîë ãò ,úòãå

('ä åäååéö êëù íäì øîàì"æç åøîà øáëå .(.ë úéðòú)

'äð÷ë êø íãà àäé íìåòìàå.'æøàë äù÷ äéäé ì

תפתח נגרע  למה  זעקת פתיחין , תרעין  – שני  פסח
השערים כל  את  בפנינו

íéãîåòíéòåãé ,'éðù çñô'ì äàøðå êåîñ åðà
,éðù çñô íåé ìò ÷"äåæä éøáãâ"ç î"éòø)

(:áð÷ïàî ìë' øîåàå æéøëîä æåøëä àöåé äæ íåéá
'àúéðåøèî éîçîì ìéëé àìãåãéá äìò àì ïééãòù éî)

(äðéëùä àúéðåøèîä éðô úà úåàøìàìã ãò éîçéå éúéé
éòøú ïåìòðéïåãàä éðô úà úåàøì åìà íéîéá ñðëéå àåáé)

(íéøòùä åìòðé íøèá ,'ääòáøàá ,æéøëà æåøë éúîéà ,
éðùä ùãåçì øùò(øééà)ïéîåé äòáù ãòå æàî éë

ïéçéúô ïéòøúäàìäìå ïàëîå ,íéçåúô íéøòùä Y
.íéøòùä åìòðé

äøåàëìíéùåò åðàù 'ùòøä ìë äî' ,øàáì ùé
øîàð ùåøéôá éøäå ,'éðù çñô' úåãåà
íéçåúô øáë íéøòùä ìëù '÷ä øäåæá íù
àìà ,øãñä ìéìî - íéîé ùãåçë éðôìî íéãîåòå
íéîé úòáù ãåòáù òéãåîä æåøë àöåé éðù çñôáù

äæä ìåãâä øòñä äî ïë íàå ,íéøòùä åìòðé
.à÷éã éðù çñôá

ùéò"éæ õéðæà÷î ÷"äøä éøáã úîã÷äá íéøàáîä
(äàø ä"ã ,äàø é"ãåáò)äîçìî øöéä úîçìîù

íãàä çëá ïéà èòîëå ,ãàî ãò àéä äãéáë
.ìòîî øæòå òåéñ éãé ìò ÷ø øöéä úà ùåáëì
,'íééçá úøçáå' 'ä øîàî íöò àåä òåéñäå
ìàøùé øá ìë áìá íùåø íéùåò åììä íéøáãù
íééçä êøãá øåçáì çë åá íéðúåðå ,äæä íåéä ãò

áåèäåøáãä ïåëð úîàù óà ,ïãéãì ë"åîë ,
íéèòåî íå÷î ìëî ,øáëî äæ íéçåúô íéøòùäù
çñô íåéáå .êìîä ìëéä ìà àåáì íé÷çãðä äîä
éîçîì ìéëé àìã ïàî ìë' æéøëîå æåøëä àöåé éðù
íéøòùä ïééãò úòë éë 'äúò àåáé àëìî éôà

Y íéçåúôìàøùé éðá áø÷á øøåòî äæ æåøëå
øòù ñðëéäìå äãåúá åéøòù àåáì çëå úåøøåòúä

êìîä éðô úà úåàøì øòùî íéðôì.

äðäåäùøôä úàæá áéúë(æ è øáãîá)åøîàéå'
ùôðì íéàîè åðçðà ,åéìà äîää íéùðàä
.'åãòåîá 'ä ïáø÷ úà áéø÷ä éúìáì òøâð äîì íãà
íä éøäå ,úàæ àéä äðòè äî øåàéá êéøö äøåàëìå
.'íãà ùôðì íéàîè åðçðà' - íúìàù ìò åðò íîöò
øáãä äîì àä .ïáø÷ áéø÷äì ìåëé åðéà àîèäå
çéðäìî òøâà äîì' ìàùéå àåáéù ãé òèé÷ì ,äîåã
,àëä åðéöî àìô øáã ãåòå ...'åîåéá íåé øáã ïéìéôú
ùãç øáã íäì ùãéç ä"á÷äù íéàîèä åìà åëæù
äéä àìù äî 'àöú éúàî äùãç äøåú' äøåúä ïî
äùãçúðù ãçôìö úåðá ìöà åìéôà éë .íéîìåòì

ì"æç åøîà øáë ,äëìä(øîàéå ä"ã ãì÷ ,øáãîá éøôñ)

,'íåøîá éðôì åæ äùøô äáåúë øáë' ä"á÷ä øîàù

זצ"ל מקראקא ר"ש  הרה "ק בנו כתף  על נשען שאחד איך זי"ע סופר' ה'חתם הרה "ק רבו  ראה  שפעם לו,

בני, שהוא בגלל 'ולא כן, יעשה  שלא לו  ואמר הקדש,בילדותו, בבחינת הוא מישראל  איש  כל  כי אלא

בהקדש'... 'מעילה איסור מטעם עליו ולהשען בו להשתמש 29)'ואסור „ÂÓÚ '‰˘ÓÏ ÔÂ¯ÎÊ' ¯ÙÒ· ‡·Â‰). ע"כ ,

עאכו"כ כך, על מקפיד הלה  ואין לצערו  מתכוון שאינו אע "פ יהודי על להישען ראוי אין אם  מעתה , אמור

לחברו . הדעת חלישות או  צער לגרום שלא מאד עד להיזהר יש 
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øîà ïë ìòå(æ æë øáãîá).'úåøáåã ãçôìö úåðá ïë'
äúöé ïàë åìéàåäùãç äøåú.

øàéáåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäúéá'á àáåä)

(è"ëùú øåîà 'ìàøùéåìàù êçøë ìòù
,íãà ùôðì íéàîèäàìà ,'òøâð äîì' 'åìàù' àì

...òøâð äîì ...òøâð äîì ,íáéì úîäðî å÷òæ íä
åðà íéöåø ìáà ,åðçðà íéàîè éë åðòãé íâ åðòãé

'ä ïáø÷ úà íéáéø÷îä ììëá úåéäìïëàå ,
.'àöú éúàî äùãç äøåú'ù äàéáä åæ úå÷÷åúùä
äæéàá ìàøùé øá ìëì 'éðù çñô'î ãåîéìä åäæå

Y àöîð àåäù íå÷îå áöîä÷æçá 'ä ìà ÷òæé íà
ìáà ,íìåò éìáäá éððä òå÷ù éë óà ,'òøâð äîì'
éðåìç àøåáä åì çúôé 'åðëìî úà úåàøì åððåöø'

ùåã÷ øîåà åìåë åìëéäì ñðëéäì äëæéå ,òé÷øàëàëàëàë.

ãåñéáò"éæ àååàðéùî ÷"äøä øàéá äæìà÷æçé éøáã)

(áò 'îò ùãçäåðéáø äùî úáåùú úà
- 'òøâð äîì' å÷òæù íéàîèìäùî íäì øîàéå

íëì 'ä äåöé äî äòîùàå åãîòé"ùøáå ,(æ ÷åñô)

ãåìé éøùà ,åáø éôî òåîùì çèáåîä ãéîìúë' áúë
øáãî äéä äöåø äéäù ïîæ ìëù ,çèáåî êëù äùà
äùî ùéàä éøä ,øåàéá êéøö äøåàëìå .'äðéëùä íò
,äîãàä éðô ìò øùà íãàä ìëî ãàî åéðò äéä
åéùëò åéìà äìâúé ä"á÷äù åîöòá çåèá äéä êéàå
àìù ,íéøáãä ïä ïä êà .ãéîå óëéú äòùä åæá

äàøù ïåéëî àìà ,ììëå ììë çèá åîöò úåëæáúà
'òøâð äîì' - íúå÷÷åúùäå íú÷òæçåèá äéä

,äùãç äøåú íøåáò ùãçéå 'ä äìâúé ãéîùéë
,õøàå íéîù úåëøòî ããùì úàæë ä÷òæ çåëá
úåàãååá øîà ïëì ,íé÷åìàä äúåà äðòé éàãååáå

'ä äååöé äî äòîùàå åãîò'.'

ãåòé"ùø éøáã äæ ãåñéá øàåáé(á-à è êúåìòäá)

çñôä úà ìàøùé éðá åùòéå' ÷åñôä ìò
ìàøùé éðá åáéø÷äù çñôä ïáø÷ àåäå ,'åãòåîá
,é"ùøáå ,íéøöîî íúàöì úéðùä äðùá øáãîá
ùîåç' úà ìéçúäì êéøö äéä 'íéøáãä øãñ' ãöîù

úàæ äùøô íò 'øáãîáäáù íéìâãä úùøô éøäù)

úà íáéø÷ä øçàì ,'øééà' ùãåçá íäì äøîàð äøåúä äìéçúä

(åì íãå÷ä 'ïñéð' ùãåçá çñôäíã÷åî øãñ ïéàù úãîì
,äøåúá øçåàîåàåäù éðôî ,åæá çúô àì äîìå

ìàøùé åéäù äðù íéòáøà ìëù ìàøùé ìù ïúåðâ

ãáìá äæ çñô àìà åáéø÷ä àì øáãîáìëå .
éøäå ,ìàøùéì àéä úåðâ äî éë ,íîåúùé äàåøä
àìù éðôî ÷ø íäéðá úà åìî àìå ,åéä 'íéñåðà'
úëî úà àôøúù - øáãîá úéðåôö çåø äáùð

äìéîäáéø÷äìî áàä úà úáëòî ïáä úìéîå .áò úåîáé)

(çñôä úàøåîàä é"ôòå .íäéìò ùé äðòè äîå ,
,øàåáéïáø÷î íéøåèô åéäå ,åéä íéñåðà íðîàù

äéä øáë ,òøâð äîì íé÷òåæ åéä íà êà ,çñô

øáãîá óà ìåîì äöò åæéà íäì,úåëåñ 'úîà éøîà')

(øîà éåììå ä"ã úåëåñ ìù íéðåøçàä íéîé.

øåîàãåîìì ,äæä íåéá é"ðá úãåáò úàæ ,äúòî

íùôðá åøéáâäù ùôðì íéàîè íúåàî
àìå ,åãòåîá çñô ïáø÷ áéø÷äì ä÷åùúå õôç

åìòôúäíéìåñô åéäù úåçôäå ãåøéä íáöîî
íäî ãîìð øùàëå ,íúàîåè ììâá ïáø÷ä áéø÷äì
øáã ìëì ïéôåñéëå ïéòåâòâ úåáøäìå ÷÷åúùäì
øúåé 'ä ìà áø÷úäì åðùôð óåñëúù ,äùåã÷áù

,áì ìëá åá ïéîàäìå ,øúåéååãé úà ä"á÷ä èéùåé

åðúåà ìá÷éå(íéàøð åðàù åîë)ïéà äáéçå äáäàá
õ÷.äéìéãá ãçå ãç ìë íùâáå çåøá åðì çååøéå ,

הטהורכא . השולחן בעריכת ישב שפעם זי"ע ישראל' ה'בית הרה"ק  על ·‰Í˙ÂÏÚ)מספרים '¯Ù)כולו והיה

צועק  שהוא כדי תוך להתם  מהכא וזרקו בידו  הגביע  ואחז להבים , נגרע...אחוז  למה נגרע... למה

נגרע  למה נגרע למה תצא... מאתי חדשה תורה טענה... א טענה, טענת א ידי שעל  הנ"ל  כדברים והיינו  ,

חדשה . תורה  אפילו  הקב"ה מוציא נגרע' 'למה 
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מהנפילות להתפעל  לא - עליותיו כל

äúòîäë éìà øáãú éë êì äî 'ìôåð'ä øîàé
,ääåáâìåàù é÷îòî ÷åòæì éì øùôà éëå

êøáùî ìë' éøäå ,'òøâð äîì' Y òå÷ù éððä åá
éúìôð øáëå éáà ìà äìòà êéàå 'åøáò éìò êéìâå

úåáø íéîòôä"á÷ä éë ,åãéá äìåãâ úåòèù òãé ,
íéàöîð íäù áöî ìëá ìàøùé éðáì äôöîå áùåé
íáø÷éå íìá÷é ãéîå äîéìù äáåùúá åéìà åáåùéù

'åäéìà éáã àðú'á áåúëë ,åéìà(á"ëô äáø)åìéôà'
äùòå åæî äìòîì åæ úåøéáò äàî íãà ìéãâä
,åúáåùú úà ìá÷àå íéîçøá åîò éðéøä äáåùú
øåæçéå äìòî éôìë óøçîå íãà ãîåò åìéôàå
íìåë ìò åì ìçåî ä"á÷ä äúà äáåùú äùòéåáëáëáëáë.

àðéðòáåï"øä éøáãá åðéöî àîåéã.çë íéçñô)

(ø"äãîäòùá åøîà ïë íâ äãâäáå ,ì"æå
øää ìò íé÷åìàä úà ïåãáòú äùî íäì øîàù
,åæ äãåáò éúîéà åðéáø äùî ,ìàøùé åì åøîà äæä

,íåé íéùéîç óåñì íäì øîàãçà ìë ïéðåî åéäå
øîåòä úøéôñì íéîëç åòá÷ ïàëî ,åîöòì.ì"ëò .

äîë ìàøùé éðá åìôð 'íåé íéùéîç'ä ïúåàá éøäå

íéî åàöî àìå äîéìà åàá øùàë ,íéîòô äîëå
ìò óàå ,÷ìîò àåáéå íéãéôøá ïëå ,äùî ìò åðåìéå

ïë éôåîöòì ãçà ìë ïéðåî åéäãçà ìë åëéùîäå ,
òøéà àì åìéàë åîåéá íåé øáã øåôñì åúãåáòá
,íéãîåò íä äðåùàøä íúâøãîá ïééãòå äîåàî
àéä úàæ ïëà éë .éðéñî äøåú úìá÷ì åëæ äæ øëùáå
úò ìëá ÷æçúäì - äøåúä úìá÷ì äéåàøä äðëää

ùàééúäì éìáîâëâëâëâë.

àúéààøîâá(:âé äâéâç :çô úáù)÷åñôä ìòíéìäú)

(ç ä÷äøåúäù ,'øåã óìàì äååéö øáã'
,äøåú ïúî íãå÷ úåøåã óìà äàøáðã"ò÷úú åðééäå)

(íìåòä úàéøá íãå÷ úåøåãåøîà ùøåôîå ,(æ â ø"øá)

äù ãîìîãò ïáéøçîå úåîìåò àøåá [ä"á÷ä] äé
åìà úà àøáùíééç éáø ïåàâä ãîì ïàëî .

íéððåàúîä íéáøã ,àøåð øîàî ì"öæ õéáìàåîù
,íùåàéé êåúî øîåìúà éúç÷ìå éúéñéð øáë äðä

ãéîú ,äîåàî éúìòåä àìå 'íéîòô óìàë' éîöò
úåùòì éãéá ùé ãåò äî ...ìåôéì éúáùåìéâ äæì ,

äðá 'ìåëéáë' àåä óàù ú"éùä éùòî ì"æç åðì
úåðáì áù ë"éôòàå ,ïëî øçàì åáøçðù úåîìåò

בפרשתןכב. סופר' ה'חתם הרה "ק דברי את ˙˘È‚)ויזכור ÈÎÂ ÊÓ¯Ï ˘ÈÂ וז"ל .(„"‰ לצדיק , מועיל לפעמים כי

ושפלו  כניעה קונה החטא אותו ידי שעל  ימיו, כל  שעשה מצוותיו מכל  יותר שעשה, אחת  תעבירה

Ó‡Ó¯,בנפשו  ¯ÂÎÊÈ ‡ËÁ˘ ¯Á‡ Ï·‡ ,‰Ê ·Ï ÔÂ¯·˘ È„ÈÏ ‡Â·Ï ‰·˘ÁÓ ÍÂ˙Ó ‡¯˜ÈÚÓ ‡ÂËÁÏ ˙ÎÏÏ Â�Ï ÔÈ‡ ÈÎ ¯‡·Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡Â ‡ËÈ˘Ù)

(ÊÏ‰הכתוב את פירש ובזה .(ÊÓ ‰Î) והשיג אדם של  בלבו  היושב הרע היצר היינו  – ותושב' גר יד תשיג 'וכי

ובזה הכנעה, למידת שזכה  – אחיך' ש'ומך בו  יש תועלת הרי עוונות, בכמה אותו  בהכשיל האדם את

לו ... תהיה 'גאולה ליצר, – נמכר' ש'אחרי יזכה

הלבבות' ב'חובות איתא Á"Ù)וכן ‰·Â˘˙‰ ¯Ú˘) עמד שמעולם  מי על יותר תשובה' ב'בעל מעלה שיש 

בה שאין תעשה  לא מצוות קל, חטא שחטא כגון הצדיק . על השב בו  'שעולה מימיו , חטא ולא בצדקותו 

האלוקים, לפני תמיד ושפל נכנע והוא תמיד, פניו  נוכח  עומד עוונו  ומכשול  בתשובה , שב ואח"כ  כרת,

עושה , שהוא הטוב בכל  יתגאה  ולא נשברה  למילוי ונפשו  והשתדלותו לכניעתו גורם שחטאו נמצא

החטא אותו חטא לא אשר הצדיק על  העולה זהו השם... לפני È˙‚‡‰חובותיו ‡Ï˘ ÌÈÁÂË· Â��È‡ ˜È„ˆ‰ ÏÚ ÈÎ)

(Â·Ï ÌÂ¯ÈÂ.

לוכג. סטר עבודתו  כדי ובתוך בתוף , מתופף  שהיה  אחד על מספר היה  זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה "ח

און  געכאפט פאטש א אלא כי, לא מעבודתי, אפסיק  'וכי ואמר המתופף נענה  לחיו, על  דהו  מאן

געקלאפט ' ·˘ÁÓ‰)פריילאך ÛÂ˙· ‰Î‡ ÔÈÈ„Ú Í‡ ,‰¯ÈËÒ È˙Ï·˜ ÔÎ‡ 'ÈÙ)סופגים אם  שאף  העבודה מעיקרי וזהו  ...

בעבודה . ממשיכים  אזי מכה 
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åîìåò úà àøá óåñáìù ãò ...íìåò ãåòå íìåò ãåò
,íåéä ãò íéé÷äåì äî 'øîåçî õåø÷'ä íãà óà

ã"ò÷úú ÷æçúäì äñéð àì éúëà éøä - ùàééúéù
÷éñôä àìù ìåëéáë åàøåáî ãîìé ,íéîòô

...íéîòô ã"ò÷úú ùãçî åîìåò úåðáìî

ìëìåêøãå äùåã÷ä ïî íé÷çåøî íîöò íéàåøä
ìë'ù ïéãä øå÷î ìë äðä øîàðå äðòð áåèä
ãîìð ,'äøùòî úåçô àäé àì äùåã÷áù øáã

éúùã÷ðå' ÷åñôäî 'äåù äøéæâ'áêåúá'ìàøùé éðá
(áì áë àø÷éå)'êåú - êåú' äåù äøéæâ åãîìå ,

øîàð çø÷ úãòá øîàðäî(àë æè øáãîá)åìãáä'
êåúî- äãò'î åøå÷îå 'äøùò' åéä íùå ,'äãòä

íäá øîàðù íéìâøîäî 'äãò(æë ãé íù)éúî ãò'
äãòìäøùò åéä íä óàù ,'úàæä äòøäéøäù]

[íììëá åéä àì áìëå òùåäé,(:âë äìéâî)äøåàëìå .
'ãåîéì'ä ìëù äåîúäùåã÷áù øáã ìëìåãîìé -

çø÷ úãòë ,ìàøùé éðáá íéàèåçä ìëî à÷ééã
ìãðî éáø ÷"äøä øîà àìà .íéìâøîä úãòå

ò"éæ áåðéîéøî'îâä äàá àôåâ àä äáøãàù
åúãòå çø÷ë íéøåîâ íéòùø åìéôàù ,åðãîìì
,íä 'áåè' íúåéîéðôá Y 'êåú'ä éøä íéìâøîëå

íäì ùé äð÷ú ïééãòåíéòøä íäéùòî ìë éë ,
,éðåöéç ùåáìîë àìà íðéàìë ìò ãîìð íäîå

äùåã÷áù øáããëãëãëãë.

ø÷éòäåòå÷ùì éìáî åëøã êùîä ìò èéáäì
,åì çååøé æàå ,'øáò'ä úåãåà úåáùçîá

äáåùú ïåùì àìà 'äúòå' ïéà éë'ìàøùé çîùé' 'ééò)

(íà äúòå ä"ã åøúéúà 'ï÷ú'ì ãòåîì ïåæç ãåòå ,
òãéì ÷æçúé úòë êà ,øáòääúòå'ä äî ìàøùé

äàøéì íà éë êîòî ìàåù êé÷åìà(áé é íéøáã)äëäëäëäë.

ïëåáåúëá ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øàéá
(á ãé àø÷éå)íåéá òøåöîä úøåú äéäú úàæ'

äòúù òø-àéöåîä úøåú äéäú úàæù ,'åúøäè
àéöåäåêøãì åîöòòøä,úøåú' Y åúáåùú'íåéá
åúøäèäðä øîàéù -íåéîéëðà ìéçúî êìéàå äæ

דאיתאכד. הא מבארים  ˜·.)ובזה  ÔÈ¯„‰�Ò) לירבעם הקב"ה ואתהבבגדו שתפשו ואני בך חזור לו ואמר

אך  הרבים, את ומחטיא חוטא והיה – ביותר להרשיע הרבה ירבעם שהרי עדן, בגן נטייל  ישי ובן

תפשו בעצמותך בבגדו הקב"ה  אינם  הרעים מעשיך וכל  קרובו', עם  מ'ישראל הינך בפנימיות לו , ואמר -

הם המטונפים,כבגדאלא הבגדים  את מעליך והסר בך, חזור כן, על  מבחוץ , האדם את המכסה  בעלמא

עדן. בגן עמך אטייל  שלימה בתשובה כשתשוב וממילא

שאמרו מה ביארו  ÊÏ.)וכן Ì˘)הפסוק ÊÎ)על ÊÎ ˙È˘‡¯·),בוגדיו אלא בגדיו  תיקרי אל בגדיו' ריח את 'וירח

חיצוני. וכדבר בעלמא כבגד אלא אינם הבוגדים  בגידות שכל

אמרו כה . ‡)ולכן Ë"Ù˙)העומר ספירת לספור 'קבלת מעומדשיש  לקראת ההכנה  היא הספירה כי ,

ואילך  מכאן כאן', 'עד לעצמו  ויאמר ממקומו  שיעמוד הישרה , דרך היא כן כי לומר ובא התורה'

אנוכי. חדשה בריה 

שאמרו וכמו  מעלה , לצד לזוז  להתחיל ועצלותו  מעפרו שיתנער – אופן בכל נדרשת זו  'עמידה ' כי

בלבד  ברגליו  בעליה יסתפק לא בסולם שהעולה  ידוע  והרי קל, בית העולה כ'סולם' כמוהם הספירה  שימי

אלא  ה "י, ומוכה  חבול  למטה  עצמו את ימצא מהרה  עד הסולם  בצדדי בידיו  יחזיק  לא אם  כי הסולם, על

עצמו ליקח למעשה  לעשות איש כל  על  בדידן, כמו"כ  הראוי, במקום בידיו שמחזיק  כדי תוך ברגליו  יעלה 

בסולם .בידיים  היטב להחזיק כלומר ...'

השו"ע  בלשון זי"ע  אברהם' ה 'בית הרה "ק רמז ˙ËÙ)כה  ˘È¯) שמיד היא שהכוונה  כשתחשך', מיד 'יספור

מכל לשכוח  חדש , יום  תיכף  ולספור להתחזק עליו  המוחין, בקטנות מרגיש והוא לאדם, לו כשחשכה

חדשים . חיים  ולהתחיל  עברו



בהר  - הפרשה  æèבאר

äåäã éàî ,òø ìëî éîöò øåîùà äúòîå ,ùã÷úäì
.àðáùåç êìéàå ïàëî äåä

æîøò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä äìä"ã ,íéùåã÷)

(íéùåã÷÷åñôá úìçúî 'íéùåã÷ úùøô' äðä
åéäú íéùåã÷ìëá øáãì äøåúä úëùîî íùî '

áåù øîàð äùøôä óåñìå ,úåéøò éðééðòå íéîâô éðéî
íéùåã÷ éì íúééäå(åë ë)äìéçúî éë ,åðééäå .

ìùëð íà êà ,äùåã÷á êîöò øåîù íãàì íéøîåà
êìéàå ïàëî àìà ,ùàåð øîàé àì ,åúâøãîî ìôðå

íéùåã÷ éì íúééäåéë .äúòî êîöò ùã÷å áåù Y
íà óà ,íéîùáù åéáàì äøåù÷ éãåäé ìë ìù åùôð
ùã÷îäù øåëæéå ,øúåéá úåøåîçä úåøéáòä úà øáò
äìòîìî äáøä åúåà ïéùã÷î äèîìî èòî åîöò

(.èì àîåé).

הכנות ללא ולתפילתו לתורתו יגש – נשכר  זריז
יצליח ואז יתירות 

,äðäåøîàå åðò 'äøåúä úìá÷'ì ìàøùé éðá úùâá
òîùð' åøîà àìå 'òîùðå äùòð' ãçàë íìåë
,äòéîùì äéùò åîéã÷ä ïëìù åöéìîäù ùé ,'äùòðå
åîöò ãéîòîä - 'äøåú ìù äëøã àéä êë' éë
÷åñòì åîöò áùéé äøäîá àì ...òåîùìå ïðåáúäì

úåéäù àìì Y äéùòä úà 'åîéã÷ä' ïë ìò ,äøåúá

úåøéúé úåéåððåáúäååëåëåëåëìéçúä øáëù øçàì ïëàå ,
...ïðåáúäìå òåîùì ìåëé ÷åñòì

àöåéëò"éæ í"éøä éùåãéç'ä íùá íéøîåà äæá
åøîà äìéôúá à÷ééãù(ä"ô ùéø úåëøá)

íãå÷ úçà äòù íéäåù åéä íéðåùàøä íéãéñç
åðéöî àì 'äøåúä ÷ñòå ãåîéì'á ë"àùî ,äìéôúä
äîäîúîä éë ,úåøéúé úåðëäá ïîöò ïéäåù åéäù

äøåú ãåîìì åàåáá(èòîë)øáã óåñù åì çèáåî
íé éëëåúì õåô÷é àìà ,äãåîéìî éøîâì ìèáúé
åøàååö ìà íéîä åòéâéù ãò íé÷ñåôäå ãåîìúä

.àááå äæá åì áøòé æàå ,åðîî äìòîìå

éôëå'äçîù áì'ä ÷"äøäã äéîùî àøîàúîã
èòîî éåä' ì"æç éøáã ìò äöéìî êøãá ò"éæ

Y 'äøåúá ÷åñòå ÷ñòáåé÷ñòî èòîì íãàä ìòù
ãåîìì áùééúé àìà ,äøåúä ãåîéì úåãåàå ,áéáñ

úåîåãîå úåøéúé úåðëä ìë àìì.

íéøáãäìù åø÷áá ù"ëå ,íåéä ìë ïéðòì íéøåîà
,åúðùî åøøåòúäá íåéáåù áåùçé àìù

åúåéç éãë ïùéé øáë íà åà ,íå÷ì åéìò íàä
àìå ,åéìò ÷æçú åúðùù åì çèáåî æà éë á"åéëå
éðôì 'úåãîåì'á ÷åñòì øåñà éøäù àìà ãåò

äøåúä úëøáéøàë øáâúéå ãéî íå÷é àìà ,æëæëæëæë

.åàøåá úãåáòì

ומחשב כו . יושב הוא הרי והדר, פאר בשכלול  ולשכללו  ביתו, את לחדש  שבא למי דומה , הדבר למה 

אינו שפרצה בשריפה דולקת' ש 'הבירה  בשעה אך לעשות, מה כדת ופרט פרט  כל ראש בכובד

ולהציל האש  את לכבות האפשרית ובמהירות כוחו בכל במהרה  ירוץ  אלא כך, או  כך ומחשב מתמהמה 

לעסוק עתו  בהגיע – התורה' ל 'עסק ליגש  לאדם  יש ממש כך אדם . בחיי ובפרט בממון שאפשר כמה עד

תוך  אל  לקפוץ  אלא לו  ואין שם , אהלי פני מעל להכחידו ומאיימות בוערות היצר להבות כי ידע בתורה

והתמהמהות. שהות כל ללא התורה, אש 

יאיר בן פנחס  רבי של מאמרו על שאמרו, Î:)וכאותה  Ê"Ú)מביאה זהירות זהירות, לידי מביאה 'תורה 

תורה , לידי מביא מה אמר ולא זריזות...' התורה לידי לימוד  אלא תורה לידי שמביא דבר אין  כי והיינו

בהמתנתו  יישאר תורה לידי ש'מביא' הדבר על ימתין  אם כי ללמוד, עצמו ויישב גמרא יחטוף – .בעצמה

וכז. 'הוי... תימא בן יהודה דברי על ביארו , הדורות כארי חכמי Î„)'גיבור ‰ ˙Â·‡) לומר הכוונה  שאין ,

על עולים  וגבורתם שכוחם חיות מיני כמה  יש  דוודאי היער', 'חיות בין בגבורתו לארי בדומה  שאין
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תלויה האדם  התעלות  – בי אלא תלוי הדבר אין 
בעצמו ביגיעתו

éîéáåðéìò äøåúä úìá÷ì äðëää éîé Y äøéôñä
ïá øæòìà éáø ìù åøîàî åðáø÷á ùéøùäì

àéãøåã(.æé æ"ò)'éá àìà éåìú øáãä ïéà'çëçëçëçëìëå Y
åîöòá åá àìà úåéåìú íðéà íãàä ìù åéúåéìòèëèëèëèë,

ïî åì íéðúéðä úåçåëá ùîúùéå ìöðéù éãé ìò
øàùá 'åãëå àúåøáç íåù ìò êåîñé àìå ,àéîù

åîöò úåçåëá òâééúé àìà ,'íéòééñî'ìììì.

êëåàøîâá àúéà(.æè úåîáé)ïá àñåã éáø ìò
,åéðéò øåàî åäë øáëùë åéîé óåñáù ñðéëøä

את משקיע הוא הרי וכדו ' חיה לטרוף  שבבואו  – הארי גבורת של  מעלתה  אלא הארי, הכוחות כלגבורת

והצלחתו . גבורתו  סוד זהו  יחפוץ, אשר לכל  מגיע  וממילא שלו, והנסתרים הנגלים

כולן  הכוחות כל  את להכניס  – כארי גיבור הוי - ה' עבודת עניני ובשאר בתורה  בעבודתינו, אנו  וכך

ותצליח . תשכיל  ואז שבדרך, הכישלונות מכל  להתפעל ולא ויחידה , אחת למטרה

יצא  המלך, פני תואר בזיו  לחזות בנו  את ששלח  לאב זי"ע הק' הבעש "ט מרן שנשא המשל ידוע וכבר

כי  בראותו לפעם מפעם מאד, וכבידה ארוכה  הדרך והייתה המלך, וארמון הבירה עיר לכיוון לדרכו הבן

הנה כי להתחזק  שב מיד אך עקביו, על ולסוב להתייאש חישב המלך מושב מקום אל הגיע לא עדיין

שהבחין  עד ועוד, עוד בדרכו המשיך וכך המלך, זיו  בנועם  לחזות יזכה בקרוב וכבר לבוא, ישועתו קרובה 

באפו, נשמתו  עוד כל משם  וברח  מאד עד הבן ונתפחד נבהל מה, במרחק  עומדים  רבים חיילות כי מרחוק

כי  סימן הם  אלו  חיילות אדרבה  – לו  ואמר נענה הבן, בפי אשר את האב כשמוע ויהי אביו, לבית וחזר

לרוב. שומרים תמיד יש  המלך על כי המלך, משכן הוא שם

ועל התורה על יושב והוא הישר בדרך הולך שהאדם  פעמים ועבודה, תורה של  ל 'דרכה ' והנמשל 

ונסוגהעבודה , הוא מתפחד  מיד החיילות את ראה אשר הבן  כדוגמת  אחת  פעם לנסיון נקלע אך  והנה

לגמרי, הדרךלאחוריו זו בזמן לא דייקא יברח ומדוע המלך, משכן מקום  הוא ששם  ידע אדרבה אלא -

המלך... פני זיו בנועם לחזות הולך שהנה 

ביותר העסיסיים שהפירות המחקר, חכמי אמרו  אף  משאר (ÈËÙ‡Ê‚)כן יותר וריח' 'טעם בהם  יש  אשר ,

צורים במערות היצר, על  מתגבר שאדם כמה  כל  כך הרבה , זבל עם  אותם שזיבלו  הפירות הם פירות,

והדרו . הודו  את קונה הוא שם היצר, מול  אל עומד הוא אשר

ה'רוקח 'כח. אצל  לקנות רה "י שלחו הדור, גדול  להיות אגדל  במה ישיבתו ראש את תלמיד שאל  פעם 

אלא(·È)וויטאמין תלוי הדבר 'אין הגמרא דברי את תמיד שיזכור כוונתו וביאר שאין בי , המכיר כי .'

הבחור  של  צמיחתו כנגד שה 'כדור' נוסף מחנך אמר וכבר למעלה, למעלה יגיע עצמו  בו  אלא תלוי הדבר

ווייטאמין הוא 'די(„È)והאברך האידיש  בשפת כי ,(Â„)המגיע ענין כל  על האומר ואכן, 'אתה ', הכוונה 

נפילתו . עיקר היא וכיו"ב... בתפילה או  בתורה לעסוק  חשק לי שאין בזה אשם 'אתה ' לידו

מפראג כט . המהר"ל של מכוחו  מתפעלים העולם  זצוק "ל, סאלאנטער זונדל  רבי הגאון שאמר מה  וידוע 

מ 'גוש עושה כשהאדם להתפעל יש  יותר שהרבה נראה  ולי 'גולם ', ייצר ואדמה  עפר גוש שמחתיכת –

Ì„‡'Î')...אדם עפר' ‚‰�˙‰Ï Â˙ÂÈÓ‰· ˙‡ ÍÙ‰Ó˘ ¯ÓÂÏÎ).

נאפאליאןל. הקיסר על העלם,(�ÔÂÈÏÂÙ)מסופר נכדו עם  יחד הנהר במימי לרחוץ הימים  מן ביום  שיצא

לו שאסור הבין נאפאליאן, – הסב מוות, בסכנת והיה  העמוקים הנהר מי תוך אל  הנער נסחף לפתע 

והכניסה השנונה  חרבו את להוציא מיהר כן על  בסכנה , יהא הוא גם בכך כי להצילו, לנסות אחריו  לקפוץ 

המים נחשולי על  טבעיים  על בכוחות להתגבר החל כן כי הנכד כראות הים, שפת על כמת ונפל בעצמו 

שהוא  איך ראה  אליו , קרב אך כאשר זקינו . שלום  את לראות הנכד מיהר ולשלום , לחיים עצמו  שהציל  עד

עשה ורק  בעצמו החרב את כלל תקע  שלא הבין כי מאד, עד הנכד ויתמה גופו , בשלימות הארץ מעל קם
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שראיתיך  בשעה הנה  נאפאליאן, לו אמר זה, מה ועל זה  מה  לו  שיבאר מזקנו וביקש נופל, כמת עצמו 

ידעתי  בבד בד אך לשנינו, היא וודאית סכנה  כי להצילך אחריך לקפוץ  עלי שאסור ידעתי המימה  נופל 

תשתמש ולא חייך את שאציל  עלי תסמוך גביך מעל עומד אותי תראה  שעדיין זמן שכל  ידעתי, בני

הווה וכך בך, הטמונים  כוחות בך יתגלו אז כי וידעתי כמת, עצמי עשיתי כן על אשר עצמך, בכוחות

ראית... כאשר

ורק בי', אלא תלוי הדבר ו 'אין בנו , טמונים  ועצומים  גדולים שכוחות יכיר ישראל  מבני אי כל  ולדידן,

יתעלה וכו', וכו' תורה ' ב'מקום וזה  בחברותא זה  שיעזרונו , אלמוני ועל פלוני על  לסמוך יפסיק  כאשר

למעלה . למעלה 

בשרו שאר היה  זה  בחור זי"ע], החזו "א מרן של  [בימיו ברק  בבני בישיבה שלמד אחד בבחור מעשה

הישיבה ' 'ממתמידי היה לא דנן בחור ברם זי"ע, איש ' ה'חזון הגה"ק  �˜È‰)של  ÔÂ˘Ï·)הוצרכו לפעם  ומפעם ,

בית  אל  פונה הבחור היה  כזאת לו שאירע  פעם  ובכל הישיבה , מן שילוחין' ב'אגרת 'לחנכו ' הישיבה  ראשי

ראשי  שיואילו  בידו  המלצה ' ו 'איגרת הישיבה, ראשי אל  חוזר' ב'דואר משלחו  היה  אשר איש ' ה 'חזון

לישיבה להכנס הבחור הוצרך שנים  כמה כעבור מעשיו , ויתקן ישפר מעתה כי לקחתו , לשוב הישיבה 

לו שמע החדשה , הישיבה להנהלת לשמה' ראויה  'המלצה  עבורו שיכתוב ה'חזו "א' לפני ויתייצב חדשה ,

רשם בס"ד לתיבת מתחת ימין מצד - איגרת לו ויכתוב רשםמ"י,החזו"א משמאל המכתב ובתחתית

'ומ"י. התיבות ראשי הוא כי לו ענה בזה, החזו"א רמז תורה ' 'סתרי איזה הבחור ולתמיהת עשיך מ ..

עלי עשיךומ קרבוךי  תתגבר אם  – עצמך במעשי תלוי הכל  – חדשה לישיבה נכנס הינך באמרו  רחקוך'...

כן]. שעשה אחד גדול  על ה' פרק  סוף עדויות יהוידע ב'בן כן כתב [וכבר לאו... ואם תתעלה  עצמך

צעיר, נער בהיותי מצאצאיו , אחד בשמחת חדוותא בעידן סיפר שליט"א הדור ומאורי מגדולי אחד

רב  של ביתו אל  ויקחני המלמד של  הסבל כח  שכשל  עד למלמדים , ולא להורי לא נחת הרוויתי לא

לפני. בא אשר תורה ' 'דין בענין דעתך חוות את לשמוע  ברצוני לי, ואמר בחביבות אלי פנה  הרב העיירה .

התורה ' 'ספרי הינם  – והנתבעים ה'נעליים ' הינם – ‰ÏÂÁ)התובעים  ÔÈ·Â ˘„Â˜‰ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï)המנעלים טענו  וכך ,

מאותה אכלנו, אבוס  מאותו ברפת, אחים בשבת ישבנו  יחדיו היינו , אחים בהמה' 'עורות בעודינו  הנה

הבהמות, אחינו את לעצמו וקנה  הרפת לבעל 'סופר' הגיע יום  ויבוא שווים , כולנו מעשי והיו  שתינו, שוקת

'כתיבת  ערכו  הספרים  כתיבת בגמר תורה, לספרי קלף  הכין הבהמה מעור ואילו הבשר, את ואכל שחטם

פאר  מיני בכל  מפואר קודש' ל 'ארון הכניסום תורה', ב'כתר הספרים את ויעטרו ישראל כמנהג אותיות'

בשעה זאת גם  ואף  אותם , ומחבקים  מנשקים  מפניהם , הכל קמים 'הוצאה ' או  'הכנסה ' עת ובכל  והדר,

החיים, בבית מכובדת בחלקה  כבוד אחר אותם  וטומנים וכדין כדת לוויה  להם עורכים חלילה  נפסלים שהם 

ומאתנו אכל , בשרינו את אותנו, וקנה  'סנדלר' הגיע  שכן בידינו, עלה אחר גורל  המנעלים , – אותנו ואילו 

הכבוד, בפחיתות אדם בני רגלי כף למרמס נתונים  הננו  העיירה , תושבי לרגלי מנעלים אם כי עשה לא

כל ללא אותנו  משליכים הזה  בעולם  שליחותינו ' את 'גומרים  שאנו  ובשעה  וטיט, ברפש אתנו ועוברים

בבזיון  נבזים  להיות ככה , לנו  ה' עשה  מה  על הרב לנו יפסוק  כן על וקצף . בזיון וכדי לאשפתות, הרגש

כך. כל  מרובה  כבוד הנוחלים  תורה הספרי אחותינו לעומת כזה  נורא

ספק כל  שללא ואמרתי עניתי ואכן לאו , אם  בדבריהם  צדק היש שתפסוק  רצוני – הרב אלי פנה ובזה 

דרגא  בנחיתות נמצאים  שהם  בעוד הזה, והיקר הכבוד לכל  חברותיהן זכו במה  כי המנעלים טענות נכונים 

עורות  שהרי כאלו, אלו הרי לא כי לך, להוסיף ברצוני אחד 'פרט ' ואמר, המשיך הרב אך כזאת. ופחיתות

וניקו כיבסו  ליבנו  לאחמ "כ בבורסקי, בכבישה  אותם  הכניסו תחילה  ארוך, יגיעה  מסע עברו התורה ספרי

לכתיבה אותם, וראויים דקים שיהיו בכדי רבות חבטות  בהם חבטו מכן הרבהולאחר התלאה  כל  ולאחר ,

דברי  כל  את גווילים  עלי לרשום  עמל  עצומה וביגיעה בדיו, קולמוסו  את טבל  הסופר, התיישב הזאת
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לא  המנעלים עורות את ואילו  תורה. ספר וקדושת מצוות לשם העת אותה  כל כשכוונתו הזאת, התורה 

שכל פשיטא הדברים פני הם כך אם  ואמרתי, עניתי עתה - כחברותיהן אותם  עינו  ולא כך כל חבטו 

זה . מכבוד אלף  מני אחד אפילו מגיע  לא ולנעליים  התורה , לספרי מגיע הרב הכבוד

וי  הרב חבטותאמר,ויען לעבור צריך  ועבודה, בתורה להתעלות תורה, לכתר לזכות בכדי בני, דע

קשה, בעבודה ולעקרם טובים שאינם המידות  על לעבוד  תורה, דברי על  ולילה יומם להתייגע – הרבה

התורה  לרוממות להגיע תזכה ואז חיי, לעבוד בדמייך  תרצה  ולא מאומה לעשות תרצה  לא באם  אך ,

מחמדי  כל  לעזוב בלבי גמרתי שעה  באותה  מאומה. שווים  שאינם כמנעלים  אלא תהיה  לא קשה , עבודה 

הנה . הגעתי שאכן עד וטבעי מידותי כל  על לעבוד הבורא לי שהעניק  שלי ובכוחות עולם,

והיראה, התורה  במעלות ויתעלה הפסגה , ראש שיעלה סופו תורה  דברי על המתייגע  כי זה  מכל  העולה 

עקיבא רבי התנא על  המשנה  בעלי מספרים  ·)וכך Â בן (‡„¯"� אמרו , עקיבא, רבי של תחילתו היה 'מה 

שהבחין  [היינו זו אבן חקק  מי ואמר, הבאר פי על עומד היה אחת פעם כלום. שנה  ולא היה שנה  ארבעים

תדיר  שנופלים המים  הלא לו , אמרו  האבן]. בתוך והחלל  החור את עשה  מי הבין ולא חלולה  באבן שם

רך  מה  בעצמו, וחומר קל  דן עקיבא רבי היה  מיד מים... שחקו אבנים קורא אתה אי יום ... בכל  עליה 

שקשה תורה  דברי קשה ] שהיא באבן חור [עשו הקשה  את פסל ממש] בהם ואין רכים שהם [המים

ידוע וההמשך תורה '. ללמוד חזר מיד ודם, בשר שהוא לבי את שיחקקו  וכמה כמה אחת על  כברזל 

ותורה תלמידים אלפי כ "ד בהעמידו לישראל ', תורה יצאה  ו 'ממנו ישראל של ומאורן רבן נעשה שלבסוף 

בישראל . שם

זצוק "ל סאלאנטער ישראל רבי ביאר זו  Ê"Ó)בעובדא Û„ Ï‡¯˘È ¯Â‡)היה ימיו בראשית עקיבא רבי הנה  כי ,

אמר  הנלמד, את הבין ולא מבראשית, ללמוד שהתחיל ולאחר אות, צורת אפילו  ידע ולא גמור הארץ עם

שעה באותה  תורה. אהלי לנטוש  חשב וכבר וללמוד, להוסיף  עוד לי מה  כן ואם  יגיעתי כל  לריק הנה  לעצמו,

נראה הסלע על  הנוטפת מים  טיפת בראותי הן לעצמו . חשבון ועשה האבן, את שחוררו  המים בטיפות נזכר

כן, אינו  האמת אך איתן, סלע על לפעול קלה מים  טיפת של בכוחה מה כי מאומה , מועיל שאיני הדבר לי

אחת  טיפה אם כי כזה, גדול חור לבסוף  נעשה היאך מאומה, פועלת הראשונה  הטיפה הייתה  לא באם  כי

גדול חור נעשה שלבסוף  ראינו  ואם מאומה . פועלים  אינם  בצירוף יחדיו  כולם  אף כלל, מאומה פועלת אינה 

האבן לחורר תועלת איזה  פעלה  כבר הראשונה  הטיפה  שאף  ראיה  מכאן Ê‡˙)באבן, ÌÈ‡Â¯ ÔÈ‡˘ È"ÙÚ‡) כיו "ב .

לחזות  אזכה ושוב, שוב ואלמד אתייגע אם  מקום מכל מאומה, מבין שאיני לי שנראה אף התורה, בלימוד

הלומד. והתעלות להבנת מוסיפה  יגיעה  'טיפת' כל שכן חפצי, ה ' בתורת ולהתעלות ה ' בנועם 
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יוחאי,לא . בר שמעון רבי של מאמריו  כלימוד הקדושה, התורה לימוד ריבוי ידי על - ההכנה וזאת

התבטא  זי"ע מזוועהיל שלומק'ע  רבי שהרה"ק  סיפר זצ"ל ראטה אליהו רבי הגה "צ גפ "ת. דפי ולימוד

מישראל ], נפש על גנאי סרך שום לדבר לא מאד נזהר היה [כי כדרכו שלא בכאב אליו  אלי פעם באים

ותוספות גמרא דף  היום באותו למדו לא שעוד מפני וזאת  לבהמות, דומין  ופניהם בואואנשים כן ואם ,

או ... כאדם  רשב"י, אצל  להראות נעלה פנים  באיזה עולם של חשבונו  ונחשב

רופאך.לב. ה' אני ר"ת ש'אייר' צדיקים  שאמרו  מה  וכידוע  אייר, חודש  גרמא, והזמן
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