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מפארי"שא. יחיאל רבינו של ‰¯‡˘ÌÈ�Â)בעירו ÈÏÂ„‚Ó) האחד שם זהב , צורפי שני דרו

השנה  ראש בערב  השנים באחת עזריה, נפתלי ר' השני ושם אבודרהם יעקב  ר'

מהקב"ה  ולבקש השנה ראש בליל ולהתענות לצום אחת בעצה השנים החליטו

ואכן, עשו. וכן ההיא , בשנה להרוויח עליהם שנגזר הכסף סכום את להם שיגלה

לרבי  ואילו זהובים, מאתיים ירוויח הקרובה השנה שבמשך  בחלום גילו יעקב  לרבי

בקשתם  שנתקבלה התרגשות  מרוב  זהובים. וחמישים מאה רק שירוויח נתגלה נפתלי

להם  הציע  והוא החלום, דבר על לו וסיפרו מפארי"ש יחיאל רבי רבם מעון אל עלו

שיוכלו  כדי שירוויחו, הרווחים את  ביומו יום מידי מיוחד בפנקס הכתב  ע "ג להעלות 

לאו. אם חלמו אמת  חלום אם שנה בסוף לבדוק

ומעשה  תורה, דין להם שידין כדי יחיאל רבי אל השנים הגיעו השנה באמצע

סכום  הרוויחו וכבר ב'עסק ' מעות  יחדיו שניהם השקיעו מה זמן לפני היה, כך שהיה

השקיעו  ששניהם טען יעקב ר' ביניהם, ויכוח נתעורר שכעת  אלא  זה, מעסק  נאה

נפתלי  ר' ואילו בשוה, שוה מתחלק  הרווח גם וממילא  בשוה שוה כסף סכום בעסק

השקיע שלא  יעקב  ר' לעומת הכסף מן שליש שני השקיע שהוא  כנגדו, וטען הכחיש

רק ולא רווח שליש שני בחלקו יבוא ברווחים גם וממילא הסכום, מן שליש אלא 

מי. עם הצדק לברר יכלו לא כן על חתום הסכם שטר להם היה שלא  וכיון מחצה,
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כן  על בכתב , הסכם ביניהם ערכו שלא  שמע  וגם הצדדים שני את  שמע הרב

אז  או יעקב, ר' של בידו נמצא  שהכסף השנים השיבו במעות , ה'מוחזק ' מי שאלם

ההסכם  שכל השיב הוא אך עמו, שהצדק עדים לו יש אולי ושאלו נפתלי ר' אל פנה

רבי  פסק  לפיכך דרכו, צדקת את להוכיח דרך כל לו ואין עדים, ובלא בע "פ נעשה

עליו  מחבירו 'המוציא  שהרי יעקב  ר' מידי הכסף את להוציא אפשר שאי יחיאל

ÂÓ:)הראיה' ממחצית(·"˜ ליהנות  יוכל ואז עמו שהצדק להשבע  יעקב ר' על מ"מ אך  ,

פסק שכן, מכיוון שמים', ב 'שם כך על להישבע היה ירא  זה יעקב ר' אולם הרווחים,

עליו  להישבע  רוצה שאינו מי שכל כתביעתו, נפתלי לר' לשלם יעקב ר' דעל הרב

והנה, לסך לשלם. יחדיו  עלה הרווח  שליש  לשני הרווחים מחצית שבין ההפרש 

נפתלי  לר' יעקב  ר ' נתן זה  וסכום זהובים  .עשרה 

של  ביתו אל השותפים שני עלו בבוקר השנה ראש בערב  - שנה באחרית ויהי

שהרוויח  ההכנסות חשבון עם פנקסו את הראה אחד וכל מפארי"ש, יחיאל רבי

במשך הרוויח אבודרהם יעקב שר' מצאו החשבון את  עשו וכאשר השנה, בזאת

קפ"ט ואילו (189)השנה לו, שנקצב ממה פחותים זהובים עשר אחד והם – זהובים

קס"א  הרוויח נפתלי קצבתו...(161)ר' על יתירים זהובים עשר אחד – זהובים

הלא - לו ואמר נפתלי ר' אל פנה הדברים, פני הם כך כי יחיאל רבי כראות 

ק"נ רק תרויח שאתה חלמת השנה מאתים,(150)בראשית  ירוויח חבירך ואילו זהובים

הרי  אותם, החסיר יעקב  ר' וחברך  זהובים עשר אחד העדפת אתה כי מצאת ועתה

יעקב, ר' דברי צדקו השנה באמצע  ביניכם שהיה תורה דין שבאותו להדיא, לך

הסכום  מלא את  קח מהר איעצך, כדין. שלא  זהובים עשרה ממנו קבלת ואתה

מעלין  לא חלומות ש'דברי בטענתו לכך הסכים לא נפתלי ר' אך  יעקב, לר' ותתנהו

מה  על יתר זהובים עשר אחד השנה בזו הרווחתי שהרי - ראיה והא  מורידין', ולא

דברי  היו ואם בחלום, לו הקצוב  מתוך  עשר' 'אחד חסר יעקב ר' וגם בחלום שנאמר

טענתו, את יחיאל רבי הפריך זהובים . עשרה רק בינינו ההפרש היה אמת  החלום

דדיינא לספרא אחד זהוב לשלם יעקב  ר' נתחייב אתכם שדנתי בעת הרי אמר, וכה

ע "ע לקבל עליך זה זהוב  גם – בדין חייב שיצא לשלם כיון היה עליך  האמת ע "פ כי ,

כך , ·¯ÌÈÁÂÂ)על ÊÂÊ ‡"È Ï˘ Ï„·‰ ˘È ÔÎÏÂ),האמת על להודות אבה לא  נפתלי ר' אך  ,

אליו  בא כספו לכן הממון מן שליש שני השקיע שהוא הראשונה בטענתו ועמד

כסף  להוציא אלו טענות מחמת  אפשר אי אכן כי וקיבל, הרב  שמע  ומשפט, כדין

לשלום... ופטרם הדין, מצד 

החנות את לסגור שבבואו עד יעקב ר' של בחנותו הקונים רבו היום באותו

שהגיעו  ונמצא זהובים, י"א בהם ומצא היום, אותו של רווחיו את חישב  היום בחצות 

ואילו  השנה, בראשית בחלומו שחזה כפי - זהובים למאתים השנה אותה רווחי
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כף  דרכה לא היום כל במשך  גם – ריקנית לחנות ובא  לשוק  יצא  נפתלי ר' עמיתו

בבגדו  גרר ובנפילתו בדרכו, נתקל החנות מן שביציאתו אלא עוד ולא  בחנותו, רגל

אף  ויחר בשוק, הנכריים הרוכלים אחד שהעמיד יקרים זכוכית בכלי מלא שלחן

מריבה  ופרצה אונס, בטענת  הצטדק נפתלי ר' אך נזקו, תשלומי ותבעו הרוכל

העמידו  ואף דם, זוב  עד הכהו והגוי נמרצות  מכות  לידי באה במהרה אשר ביניהם,

ארוכות שעות לאחר פסק  ישראל ששונא  הלה העיר... שופט לפני למשפט מיד

שנתחייב ההפסד סכום כי – פלא זה וראה הסכום, מלא את לשלם נפתלי ר' שעל

ובנפשו  בגופו ומוכה חבול כשהוא  לביתו וחזר זהובים, י"א  בסך היה לנכרי לשלם

היום. עליו קידש כשכמעט

דברים  לו וסיפר דאתרא, המרא של ביתו אל תיכף פנה חפצו למחוז הגיע כאשר

לו  היה לא  שכלל והשיב , הרב נענה הרב , מכבוד ומחילה סליחה וביקש כהוויתן,

וכן עמו  השנה, ראש קודם יעקב ר' שותפו את  לפייס עליו אלא  ודברים', 'דין כל

בני  לפני זה מעשה יחיאל רבי סיפר התקיעות ' קודם ה'דרשה בעת  ולמחרת עשה,

בשונההקהילה... פרוטה שווה  אפילו  ומפסיד  מרוויח  אדם אין כי דעת, ללמדך 

השנה  ראש דא  'היום' בזה  ממעל  בשמים הנפתחים  בספרים ונקצב (¯·Èמהנכתב

('„ÚÂÓ‰ ÔÈÈÚÓ' ,˘‡˘Ó ÛÒÂÈ.

זי"ע  מקאסוב  ברוך רבי להרה"ק העבודה' 'עמוד בספר כתב È-Ë‚)וכן ÔÂÁËÈ·‰ ˘Â¯„),

הרוויח ולא  אחת  פרוטה  אף  אדם הפסיד לא  העולם בריאת  מיום דמילתא , כללא

הפסד שום יצוייר לא  באמת ממון, שהפסיד  נראה  גשמית  שבעין ואף אחת. פרוטה

אדם שום חז"לאצל אמרו והנה .(.ÊË ‰ˆÈ·) מר"ה לו קצובין אדם של מזונותיו כל

'פרוטה  אפילו יגיעתו ידי על להוסיף האדם שיכול יצוייר אם מעתה, אמור ר"ה, ועד

מקצבתו יותר שבתלמודאחת' 'קצובין' לשון מהו –א"כ שבעולם הבריות  כל וכן .

כוחם בכל יתאמצו אם יצוייר לפחותאף שאם ממנו, לפחות יוכלו לא  מקצבותיו,

לפחות  'קצובין'שיוכלו לשון מהו שמאמינים א"כ בפיהם יביעון הבריות  כל והנה .

ו  שבע "פ, בתלמוד...בתורה הנאמר  'קצובין' במילת  יאמינו לא  אפשר מדוע  אי וגם

או להוסיף לאיש יזיקנו ואם שמיא, מן לאדם קצוב הכל כי קצבתו, על לרעהו

ירבה  אם וכן השמים, מן זאת לו ישלימו ממון חסרון עליו נגזר כשלא אדם יפסידנו

שלא נמצא אחר, במקום יפסיד כאן שירוויח מה כי מאומה לו יועיל לא  בהשתדלות

מזה. זה גזלו ולא  זה את  זה הפסידו
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תהלים ב. באמירת  להרבות  קדושים עם ישראל הימים.נהגו באלו ביותר המסוגלים

זי"ע  מליובאוויטש הרש"ב הרה"ק  אמר ÙÒ¯וכבר Â¯Â·Ú ˙Â�˜Ï ÂÁÏ˘ ¯˘‡Î Â˘Ó˘ÓÏ)

(ÌÈÏ‰˙ תהלים דער  איז אלול חודש  פון סאזאן ‰Â‡דער ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ Ï˘ '‰�ÂÚ'‰)

(ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ.

זי"ע פאלאג'י חיים רבי הגה"ק  ÏÁ˜כתב  ,È‚‡Ï‡Ù Á"¯‚‰ Ï˘ Â�·Ó '˘‡¯‰ ˙Â·‡'· ‡·Â‰)

(‚Ù˜ ˙Â‡ ‰¯È˙È ˘Ù�,קודש בשבת  הם, ואלו - תהלים בספר ללמוד מסוגלים זמנים שג'

בהם  נותן היה והוא  אלול. חודש בימי מהם ולמעלה חדשים, בראשי טובים, ובימים

ב ראשון בפרק פתח כי ר"תאשריסימנים , טוב,רבתשלולאשהוא יום חודש אש

בגמרא אמרו È.)ולכן ˙ÂÎ¯·) באשרי בה פתח דוד על חביבה שהייתה פרשה 'כל

באשרי'. בה וסיים

ר' הרה"ג אל מכתב  אלול בחודש פעם שלח זצוק"ל מלובלין שפירא  המהר"ם

זצ"ל הלחמי ÔÈÏ·ÂÏ)דוד ÈÓÎÁ ˙·È˘È· È‡·‚‰ ‰È‰˘) שמלבד הישיבה, בני לכל שיורה ,

לומר  יוסיפו בפוסקים, כמובא  יום בכל אלול בחודש שאומרים תהלים פרקי עשרת 

תורה  רוחניות, על בקשות  כולו אשר קי"ט פרק  את  אלול בחודש ויום יום בכל

לומר  להשתדל ועלינו ה', אל להתקרב אלול חודש של הזמן כוונת וזהו ה', וקרבת

זה. פרק  בשבוע אחת  פעם הפחות  לכל

ב'סידור  וכתב  וישעי', אורי ה' 'לדוד המזמור את  יום בכל לומר תקנו נמי וכן

שבתי' ר' סידור – ‡ÏÂÏ)האר"י Á"¯ ˙�ÂÂÎ ¯„Ò)'ה 'לדוד כ"ז מזמור האומר כל וז"ל.

ביומו יום דבר ובוקר ערב תורה שמחת אחר עד אלול מר"ח וכו' וישעי אזי אורי

האדם על כתובה  רעה גזירה  ואפילו  לו  ויערב  בטוב, שנותיו שמוציא מובטח הוא

לבטל  יכול  השמים  תריסיןמן ומארי ושטנים המקטרגים כל מעליו ומעביר ומבטל ,

כל  יכניע ועי"ז  בדין, זכאין בדימוס  ויוצא  ורעות קשות גזירות  כל מעליו

דרחמי מכילין מי"ג מקורות י"ג נפתחו  מר "ח  כי ומאירין המקטרגים. מתגלין והם

תריסין למטה... ומארי מעלה  של  הבי"ד מעלינו ומבטלין פועלין אנו זו אמירה וע"י

יצא משפטינו  'מלפניך' אלא אותנו , לדון כלל  לקרב רשות להם  שאין – ומקטריגין

בדין  זכאין אנחנו  יוצאין .ואז

שם  שכתוב  לפי קמ"ג פרק  את  אלול בחודש יום בכל לומר נהגו קהילות ובכמה

התשובה' 'מזמור שהוא נ "א  פרק  אומרים יש כן וכמו עבדך ', את במשפט תבא 'אל

(‚Ï ˙Â‡ ÔÂ˘‡¯‰ ¯Ú˘ ‰·Â˘˙ È¯Ú˘ ¯ÙÒ· ‰�ÂÈ Â�È·¯ Ï˘ Â�Â˘ÏÎ) הנוהגים קהילות יש ובכלל, .
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ìë òé÷ùé øùà íãàä ìòôé äîëå
éåàøë úåìéôúá åðåàå åçåë åöøî
úåçøéè åîöòî êåñçéå åìà íéîéá
äðùä ìë êùîá úåøéúé úåòéâéå

è"ìòáä.

,ïëàåïî åðì ïúéð äáåè äðúî
íéîùäããããåáù ìåìà éîé íäå Y

,úåòøå äååçà äáäà éîé ,íéãîåò åðà
ìàøùéî ãéçéå ãéçé ìë ãéá ïúéð íäáå
äðù - 'äôé äðî' åîöòì øåøáìå úåð÷ì

אלול, מימי קודש שבת בכל התהלים ספר כל הכלל לומר זה ופשטיה, נהרא  ונהרא

ה' אל  ויזעק נא , יקום  אדרבה, ותרדימה, בשינה הזמן את  לבטל  לאדם  לו חלילה 

לו וירווח  מנהגו לפני וחד  חד  כל  – .אלוקיו

חז"ל דברי את ביארו צחות  �‚.)בדרך קרירא(˘·˙ תמוז בתקופת  אפילו 'חמרא 

מקייטא קשה דקייטא  שלהי הרי ביאור, צריך ולכאורה ËÎ.)ליה'. ‡ÓÂÈ),פירוש

לומר  היה כן ואם הקיץ , מאמצע קשה קיץ של בסופו - אלול בחודש שהחום

אכן כי י"ל. אלא  באלול, אפילו קר שלחמור – יותר גדול החמורחידוש אפילו

אלול... בימי קר  איננו 

בימים ג. ישראל בני בקרב שורר הדין' 'פחד את כהיום רואים איננו שלכן אמרו וכבר

כל  שבידי תפילה, של בכוחה הצורך די מאמינים ואיננו האמונה אבדה כי הנוראים,

התפילה, ע "י דינו גזר ולקרוע  גזרות  מיני כל לבטל ואיש מתייאשיםאיש כן על 

כראוי מעיקרא יאמינו שמענו, לו אתה אם אך  פחד... כל עצמם מעל מסירים וממילא ,

ולאידך הפחד את נראה ראו וממילא  שווא , ופחד ייאוש מהם ויסור תפילה, של בכוחה

למתוק . מר וכל לטוב  רע  כל יהפכו ידה שעל בתפילתם תולים הם אשר התקווה את

במדרש איתא  ·)וכן ‰ ÌÈËÙÂ˘ '¯Ù)'וחכם דרכיה ראה עצל נמלה אל Â)'לך Â ÈÏ˘Ó),

מחיטה  יותר בהם מאכלה ואין חדשים, מששה יותר 'נמלה' של ימיה אורך  אין כי

כן, עושה היא  ולמה תבואה, הרבה הרבה וכונסת אוגרת היא ואעפי"כ ומחצה,

חייםשאמרה הקב "ה  עלי יגזור  מעשה שמא יוחאי בן ר"ש אמר לאכול, מוכן ויהיה

אף  היינו לחורף. הקיץ  מן שמכנסת  מה כור מאות שלש שלה בבור ומצאו היה

עלי  יגזור שמא  בהשי"ת  שלימה באמונה מאמינה עכ"ז כך , כל חי' שאינה שיודעת 

בן  אתה נאמר, אנו אף דבר. מה' יפלא  לא  כי הטבע , ודרך  סיכוי מכל למעלה חיים

' בעד עצומה ביגיעה מתייגעת  הנמלה – נרדם לך מה הקב"ה שמא אדם עליה יגזור

בעד להתייגע  תשכיל לא ואתה מיני וודאי חיים' וכל וברכה חיים הקב"ה עליך יגזור

ממנו תבקש אך  אם – ÏÚÓÏ‰ישועות Â�ÚÈ˘ÂÈ ‰"·˜‰˘ ÂÊ ‰ÏÓ� Ï˘ ‰˙�ÂÓ‡Î Ù"‰ÎÏ ÔÈÓ‡ÈÂ)

(Ú·Ë‰ ÈÎ¯„Ï ıÂÁÓÂ.

אמר ד. זי"ע מניקלשבורג שמעלקא  רבי שהרה"ק  זי"ע חיים' ה'אמרי הרה"ק  אמר כה
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ïåùìëå ,íééðôç àåìîá ä÷åúîå äáåè
÷åñôä(àé àô íéìäú)êéô áçøä'

,'åäàìîàå'åéúåâùä' úà ùéà ìë áåæòé
äàáä äðùä úàø÷ì ùâéå ,úåðè÷ä

úåáçøå úåìåãâ úåâùäáïéà éøäù .
êåôäì íìåò àøåá éãéá ìåëéáë øåöòî
éðòä úà ,íìåà àéøáì - äìåçä úà
'ãøåé'ä ïáä úà ,âìôåî øéùòì - ãåøîä

(ò"ì øùåð)íú'ä úà ,ãéñçå ÷éãöì -
úà ,ç÷éôå íëçì Y 'ìåàùì òãåé åðéàù
ùàøì Y åéãåîéìá äù÷úîä ùàøä
,ãîìðä ìë úà ìéëùîå ïéáîä çåúô
,äçôùî ìòáì Y åâååéæì ïéúîîä úà

.íàå áà úåéäì Y ÷"ùæì ïéúîîä úà
åéô çåúôì àìà íãàäî ùøãð ïéà
ìë åàìîéå áìä é÷îòî äàáä äìéôúá

åááì úåìàùîääää.

ùøåôîå'à"øâ'ä áúë'øô åäéìà úøãà)

(æ â"ìô ,àùú éëøîàðù äîù
á÷ò 'øôá(äë è)''ä éðôì ìôðúàå'

íéòáøàî øáãî äæ ÷åñôù 'íåé íéòáøà
ô"ëäåéì ìåìà ç"ø ïéáù íéðåøçàä íåé
àìà äùò àì íéðåøçà íåé 'îáù
'îä åìà åð÷úð ë"òå ,íäéìò ìôðúä

íéðåðçúì íåéååååäöøúð ë"äåéáå Y
íäì ú"éùä.

להם  יש פנים ואיזה אלול, אין הבא ' ב 'עולם כי העולם, מן להסתלק  חפץ שאינו

אלול חודש מבלי ·"·)לחיים ,˘„Â˜ ÈÙ¯˘).

הגדול ה. בכוחה זצ"ל אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון בפי שגור היה נורא  מאמר

שחז"ל מצינו הנה כי תפילה, Ï‡.)של ˙ÂÎ¯·)ב 'הלכות הלכות  וכמה כמה למדו

העוז  בכל לתפילתה ניגשה חנה כי נראה ולכשנתבונן חנה, של מתפילתה תפילה'

החלה  הבן, על לבקש ובבואה בנים, בת  שאינה עקרה אשה הייתה היא כי והתעצומות,

כך, על לומר לנו היה הנראה ומן ואהרן', כמשה 'שקול לה הנולד בנה שיהא  לבקש

ואהרן', 'כמשה לבקש העוז מנין בבן, תוושעי אם דייך – הראויה הדרך היא  כן וכי

'נדבת ממנו ומבקש הגדול העשיר בית  דלתי על המתדפק  מרוד לעני אלא  דומה ואינו

כ  היאידו' כך אכן, כי תפילה' ב 'הלכות  נכבד פרק למדנו כאן אלא  דולר... מליוני מה

עמיקתא עמיקתא  מבירא  מצבו את ע"י להפוך  המתפלל ביד – תפילה של דרכה

ייאמר, לדידן אף רמא. רמא  פרנסתי לאיגרא  מצב  היה בה שנה  עלי עברה  תאמר , אל

אם דיי – גדולות  בהשגות לבקש עתה  אבוא כיצד  וכו ' בנחת  בבריאות, וכיו "ב  קשה ,

של  שנה ומתוקה, טובה שנה לקראת בתפילתו  יגש  אלא  כן, לא לטוב , מצבי ישתנה

כך  לידי יגיע כראוי בתפילה פיו  יפתח אך אם וברכה, לטובה  .מהפיכות

לאברהם'ו. 'חסד התיבות(¯‡„‡ÒÓ˜)בספר כי לכך, רמז ךל 'עתירא'מתיל 'הביא 

‰)לעבדיךו' Á ˙ÂÓ˘) ולהתפלל להעתיר הזמן עיקר הוא זה כי – 'אלול' ר"ת עולה

הרבים. ועל עצמו על
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èáäéøáãá åìà íéîé úìåãâá äàøå
'êìîä øòù'ä(ä"ô à øòù)

ì"æç åøîàù äî é"ôò øàáîä(.ñ úåëøá)

ììôúé 'ãìåä úøéöé éîé íéòáøà'áù
åãéáå øëæ ãìååä àäéùêåôäì(åúìéôúá)

íéòáøà íä êë ,øëæì äá÷ðî ãìåä úà
íåé øçàì ãò ìåìà úìéçúîù íåé
ìù 'ãìåä úøéöé' éîé íä éë ,íéøåôéëä
ù÷áì íãàä ãéáå .è"ìòáä äðùä

íå÷îä éðôìî íéðåðçúå íéîçøêôäúéù
àøëåãì ,ïéã úðéçá - àá÷åðî ìåëéáë

.íéîçø úòôùä åìåë àåäù

ãåò'êìîä øòù'ä áúë,à"ô à øòù)

(á ùåøã øåîà ìçð éáøò ò"òäðäù
÷ñôð(à æè ïîéñ î"åç)'ì ïéã úéá ïîæ'

éðôì íåé 'ì òáúðì íéðúåðù åðééäå ,'íåé
íééúðéá ïéëéå Y åðéãá íéðééãä åðåãéù
íà óà 'ìä íåé àåááå ,åúáåèì íéãò
åðúéð á"åéë .åðéã úà íéøîåâ íàéáä àì
èôùîá êìî' íøèá ìåìà éîé 'ì åðì
éðôì åøáòé íìåò éàá ìë åá 'õøà ãéîòé

ïåøî éðáë íå÷îäææææåðîò äùò ãñçå .
åé÷åç á÷òéì åéøáã ãéâî' àåäù - 'ä

åéèôùîå'ìàøùéì(èé æî÷ íéìéäú),'

אמת ' ב'שפת איתא ‰·')וכן ¯Â·È„‰ Ó"¯˙ ,Ô˙˘¯Ù·)בפסוק ÂË-È)וז"ל, ‚Î)תצא 'כי

הללו לימים רמז מתהלך ... אלוקיך ה' כי רע... דבר מכל ונשמרת ר "המחנה... קודם 

בחצוצרות 'והרעותם במלחמה כמ"ש תרועה יום ולכן כידוע , מלחמה יום שהוא

בזוהר, כמ"ש משמיםונזכרתם' לסיוע  לזכות נשמר להיות  מקודם אלול חודש יש לכן

– מתהלך אלוקיך  ה' בנ"י ל 'ויבך א'לתת ו'הצילך ל 'כמ"ש שבוודאי אלול... ר"ת פניך

משמים, עזר השי"תצריכין לנו עוזר כן כמו  ית' אליו  הקרבות כפי רקרק וצריכין ,

אליו  לשוב  הללו בימים עצמם מכינים שבנ "י וכמו ית '. שכינתו השראת לקבל הכנה

לך תפלתי ואני ז"ש הללו. בימים בנ "י בלבות הקדושה הארות  מגלה ית ' הבורא כן ית'.

בשמים  שגם אלו. בימים בתפלה להתעורר ויודעים מכוונים בנ"י כי רצון, עת  ה'

שמי הוא  ה' אני כי רחמים שערי Á)תןא'אל 'אחרל 'כבודיו'מתעורר ·Ó ‰ÈÚ˘È)ר"ת -

כנ"ל. הקדושה התגלות ויש וסט"א  הקליפות  הסתרות  אלו בימים מסירין כי – אלול

פנים' ב 'עבודת  כתב  Ú„)וכך ·˙ÎÓ) שעלה מה לך אכתוב תש"י, ר"ה קודם ב"ה

ר"ת אלול כי שלנו, בהישיבה אתמול והרמז ל 'הדרו'ינשא'יגמרל 'ברעיוני יסבר,

- ליסבר והדר עוד, יחטא  שלא ובלבבו בדעתו לגמור אדם צריך  כל קודם כי הוא,

אלוקיו' ד' על 'שברו „)מלשון ÂÓ˜ ÌÈÏÈ‰˙) יהיה שבודאי להשי"ת  ולצפות  לקוות ,

זאל  מי אז אליין זיך ביי ווי פועלן צו גרינגער איז השי"ת אצל באמת כי בעזרו.

זינדיגין וועלן נישט באמת  Yטאקי ÂÓˆÚ Ì„‡‰ Ïˆ‡ ¯˘‡Ó ‡¯Â·‰ Ïˆ‡ ÏÂÚÙÏ Ï˜ ¯˙ÂÈ ÈÎ)

(‡ÂËÁÏÓ ˜ÈÒÙÈ˘.בעזרו השי"ת  יהיה בוודאי אז

מגיפה ז. בה  שפרצה לעיר הימים. לאלו זי"ע  חיים' ה'חפץ הגה"ק המשיל משל
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ìò ùãåçä úìéçúá åéîçøá åðòéãåäù
åðéîöò ïéëäì åðéãéá àäéù éãë 'åéèôùî'
,ïéãá íéàëæ àöð æàå ,ìåãâä ïéãì éåàøë
ìá íéèôùîå ,éåâ ìëì ïë äùò àì'å

'íåòãé(ë íù).

àúéàì"æéøàäî(ù"äù ô"äòù)ìò
,'éì éãåãå éãåãì éðà' ÷åñôä

.ì"æåìåìà ùãçá éë æåîøì ,ìåìà ú"ø
ãåã äùòðå ,ìàøùé íò äöøúî ä"á÷ä
áåø÷ àåäå ,äáåùúá íáø÷ì íäì

äæ ùãçá åéàøå÷ìì"ëò ,çççç.

ì"æåò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äøäõò)

(æåîøé åà ä"ã àöú éë ,úòãäø÷éòå ,
'éäú úìáå÷î äúåéäì åæä äáåùúä

מבני  אחד ויהי ל"ע , מוות  שערי עד הביאתם אשר במחלה נחלו שרבים ל"ע רעה

לתור  העיר חוצות  אל למסע לצאת מאד נחפז ל"ע  מחלה באותה שלקה העיר

מידידיו  אחד וישאלהו מיתה. מידי ויצילו החולי מן שירפאו מומחה רופא  אחרי

שגברה  אחרי ברופאים לדרוש אנכי פונה ויענהו, העיר. מן תברח מדוע  בתמיהה,

ומוטלים  חולים העיר מבני רבים וראה, נא הבט הידיד, השיבו לחיי. סכנה

הרופאים. אחרי ולתור מהם יותר להיחפז לך ולמה נוהג כמנהגו ועולם במיטותיהם

בני  שאר על להביט לי מה - דעתך  נשתבשה שמא – לבב  בתמהון החולה ויענהו

אין  'אם - המאזניים כף על לפני מונחים חיי הלא  דווי. ערש על השוכבים העיר

אציל. נפשי את  אני רק – לי' מי לי אני

וגדולי  לתשובה, מתעוררים הכל הללו בימים חיים', ה'חפץ אומר - זה כדבר

בהם  נוראים ימים שאלו ישראל בני את מלמדים בעם והמוכיחים ישראל ומנהיגי

יבוא אם והנה הבורא . לפני והתקרבות  בתשובה רגע  כל לנצל ואחד אחד כל על

של  ברחובה מהלכים אנשים כמה ראה התשובה, אחר לרדוף לי מה ויאמר, אחד

ומוות שחיים בשעה אחרים על תביט כי לך מה לו, אמור אתה אף שאננים... עיר

מטה  הריהו הימים באלו אדם של התנהגותו ידי ועל המשפט, מאזני כף על מונחים

ולמוטב ... לטוב דינו את

תקפ"אח. בסי' מביא תשובה' ‡)ה'שערי ˜"Ò)לקצת שראה זי"ע יוסף' ה'ברכי בשם

והרבו  לימודים מסדרי מעט ממעטים היו אלו שבימים הדורות, גדולי רבנים

ככל  למעט אלא מלימודינו, ח"ו למעט שלא יאמר ולדידן ותחנונים. בתפילות

שיחדש  מלכא, קמי ותחנונים בתפילות  ולעסוק החשובים' 'עניינים בשאר האפשר

ומתוקה. טובה שנה עלינו

מטשערנאוסטראה אברהם ישראל רבי הרה"ק ÈÏÂÙÈ�‡Óסיפר ‡˘ÂÊ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�·)

(Ú"ÈÊ,לאביו בושות  וגרם ל"ע , מדעתו ירד אשר יחיד בן לו שהיה אחד עשיר על ,

האב שמע זמן לאחר ברבים, קלונו יתגלה לבל בבית כולאו היה ברירה שבלית  עד
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íéàøåðä 'íéîé çøé' àø÷ðä ìåìà ùãåçá
äáåùú éøòùå .úòîùð êúìôú æà éë

íéçåúô,'åàöîäá 'ä åùøã' ù"îë ,
,'ìåìà' ú"ø 'éì éãåãå ãåãì éðà' ãåñáå
ìà áäåàå ãéãéì ä"á÷ä êôäð æà éë

äáåùúá áùä íãàä.

àúéà'úîà úôù'áä"ã à"ñøú àåáú éë)

(ùøãîáòîåù íãà éøùà ,ì"æå
íåé íåé éúåúìã ìò ãå÷ùì éì

(ãì ç éìùî)'íåé íåé' áéúëãî ,òîùî
íåé ìëáù(äðùä úåîé ìëá)úçéúô ùé

åìà úåúìãíé÷éãöì - úåúìã 'á íäå ,

ופועל  פלאות מחולל שהוא זי"ע, מליז'ענסק אלימלך רבי הרבי הרה"ק של שמעו את 

הרחוקה  ליז'ענסק לעבר הבן עם יחד פעמיו את האב  שם הארץ , בקרב ישועות 

האב ששמע אף ועל אלול', 'חודש ימי היו הימים פרסאות , וכמה כמה מהלך מביתו

עונה  נפש פיקוח של מקרה על ואפילו אלול, בחודש הקהל את  מקבל הרה"ק שאין

הרבי אל ליסע  הוא שחייב העשיר הרגיש מקום מכל נמרץ , ˘·ÂÎÊ˙בקיצור Â·˘Á·)

(ÌÈ¯Ú˘‰ ÏÎ ÂÈ�Ù· ÂÁ˙ÙÈ 'Â˙Â¯È˘Ú'.

ניגש  שם, בהיותם הפונדקאות, באחד ללון בנו עם העשיר פנו הדרך  אם על

א הבן ראה כאשר הגונה, בתרומה לסייעו שיואילו וביקשם עני, הלך העני אליהם ת 

האב הגונה, נתינה לו הענק  אנא , אבי , אבי לו, ואמר האדם כאחד אביו אל פנה

בדעתו  שפוי כאדם מדבר שבנו היאך – ועדנים עידן מזה לראשונה זה ששמע

ושאלו  העני אליו פנה עתה זהוב, חצי של מטבע  לעני ונתן ושמחה אורה נתמלא

רבי  הרבי אל הוא נוסע ולכן ומצבו, בנו על העשיר לו סיפר מועדות , פניו להיכן

לדעתו  חזר כבר שבנך רואה הנך לו, ואמר העני אליו פנה בנו, את  שירפא  אלימלך 

הקדושה  מעבודתו להפריעו הצדיק אל תיסע  כי לך  מה כן ואם האדם, ככל להיות

באתי  כבר אם באמרו לדבריו, שעה לא העשיר אך  דבר, לא על אלול חודש של

בהגיע רברבן, ממלל מפום להתברך ולפנים, לפני מלהיכנס עצמי אמנע לא הנה עד

מכן  ולאחר בקודש, למשמשים הגונה יד מתת  העניק הרר"א  של למעונו העשיר

כפדיון  הרבי לפני הניח הקדשים קודש אל משנכנס הקודש, אל להיכנס לו נתנו

רבי  הרבי נענה ערוך, לעין היה ששוויים זהובים, עשר שנים של אדיר סכום נפש

ואילו  זהוב, חצי אם כי הענקת  לא הנביא שלאליהו יהודי, לך  מה לו, ואמר אלימלך 

אליהו  היה פגש אשר שהעני יהודי אותו הבין אז או זהובים, י"ב נותן אתה למיילעך 

בעיני  יקר כמה אתם הרואים ואמר, אברהם ישראל רבי סיים ובעצמו, בכבודו הנביא

שלחו  כי עד אלול, בחודש אלימלך רבי הרבי הקדוש דודי של בקודש עבודתו ה'

מעבודתו  יפריעוהו שלא ובלבד העשיר, של בנו את  שירפא הנביא  אליהו את 

˙˜„)הקדושה 'ÂÓÚ ÍÏÓÈÏ‡ ÌÚÂ� ˙˘Â„˜).
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äøéúç øúåç ä"á÷äù ...äáåùú éìòáìå
.äáåùú éìòáì(áéúëãî ,äðäå)øåîùì'
'éçúô úåæåæî(íù)ìò éà÷ã òîùî

'íéìåãâ íéøòù' çúôðù íéãçåéî íéðîæ
...éøùúå ìåìà åîëìë íãàä êéøöù ÷ø

íéøòùä úçéúôì ÷÷åúùäìå øåîùì åéîé
,äìàäæàåùéâøî åìà ïåöø éîé åàåáéùë

,äøàä íäáìò ã÷åùù äî éôëå
úåçéúôì äëåæ êë íåé íåé úåúìãä

íéãçåéî íéîéá íéçúôðä.ì"ðë

áúëò"éæ äàìôää ìòá ÷"äøäíéðô)

(éúò ùéà ãéá ä"ã òöîàá éøçà úåôé

ì"æç äðäù(.çé ä"ø)áåúëä ìò åùøã
(å äð äéòùé)'ä åùøã'åàöîäáåìà '

íåéì äðùä ùàø ïéá íéîé úøùò
àåäå ,øúåé äìòð ïîæ ùé êà ,íéøåôéëä
áåúëä æîø åéìòù - ìåìà ùãåç

åúåéäá åäåàø÷'áåø÷úåäîå ,'
úåäîî øúåé äìåãâ 'äáøé÷'ä

'åàöîä'èèèè.

רגליו ט . ומשרך מהלך  שהיה מסכן בעני מעשה אמרו, חיים' ה'חפץ  הגה"ק  בשם

ההדורה, במרכבתו אחד עשיר שם עבר כתפו, על הכבד כשתרמילו דרכים בצידי

ליתן  יוכל וכך  מרכבתו, על לעלות  לו וקרא רגלי, המהלך  העני על רחמיו נכמרו

דיבר  ולא  בהשקט בפינתו העני ישב  דרכם במשך והעייפות , היחפות  לרגליו מנוחה

לשלום, וקידמוהו ידידיו ראוהו העני ברדת העשיר. מיטיבו עם אחת  מילה  אפילו

ולא, לא  להם, אמר הלזה, העשיר עם שיחה איזה דיברת האם – שאלוהו אחר

עמו  ומתקשר מתחבר היית  ואילו ובעצמו, בכבודו יר"ה הקיסר זהו הרי – לו אמרו

לכל  טובה בזה לך והיה הגבוהים' ב 'חלונות 'קשרים' לך היו הרי ואופן דרך באיזה

הקיסר  הוא לצידו היושב כי ידע  לא זה מסכן ואמר, חיים' ה'חפץ  נענה חייך ... ימי

לעגלתו, ומעלהו מופלגת בקירבה ה'סוד',המקרבו את  אנו יודעים הרי אנו  אבל 

כאותו נהיה אל – לי ודודי לדודי אני – עמנו הקב "ה  כביכול נמצא  אלו שבימים

מסכן  יכולעני לכל אמיץ  בקשר נתחבר הבה לכל , לנו לטובה  זה  'קשר' ויהיה

הבעל"ט .השנה 

הח"ח' לכך(�‡)וב'משלי והיו למלך , ראשו מחויב שהיה במי אחר. באופן הביא 

לעזרו  המלוכה מבית איש בידי היה שלא עד עוררין, כל ללא  ברורות  וראיות  הוכחות

בשנה  אחת  נוהג היה המלך כרצונו, איש כל לחון שבידו ובעצמו בכבודו המלך זולת

לעשות המלך  זמן כשהגיע השנה באותה במדינה, ולסובב  פשוט' 'איש בגדי ללבוש

'אורחו' מגדולת  מאומה ידע לא והמארח הנ"ל ה'מחוייב ' באכסניית התאכסן כן

למרוט  האיש החל מיד כך, על לו נודע ביתו את ועזב  המלך  משיצא רק  הגדול,

והוא לעזרני, המלך  בידי רק הרי - ויללה בכי  מתוך  בעצמו גער וכה ראשו שערות 

ידי... מתחת  להשמט כזאת פז להזדמנות הנחתי  כיצד – ידי תחת  היה
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ה'טועים' מן שהיה לרבים, בנינים הבונה ל'קבלן' הדבר את  המשילו וכבר

השנה', ב 'ראש לו שנקצב במה דווקא  ולאו האדם, ביד תלויה ה'פרנסה' כי החושבים

מן  לקנות מצווהו היה וסיד חמר אבנים לו לקנות  בנו את  משלח כשהיה לכך אי

לי  איכפת  מה – אומר והיה שבשוק, מהטובים כמחצה העולים – שבשוק הגרועים

הכל  שיתפוצצו, המים צינורות  וכן הבית , בכותלי שיתהוו והסדקים החורים כל הרי

לידי... יגיעו המעות שכל אחר – ימים כשנתיים בעוד רק יקרה

וכיאות כראוי ארמון לו לבנות  האב  ויפן האירוסין, בברית  בנו בא  חדא , יומא

וכו', וחימר אבנים לקנות הבן את וישלח שכמותו, 'עשירים' מן לבן הבן כששב 

מדוע האב שאלו שבשוק , מה'זיבורית ' קנה הזאת  בפעם שאף האב ראה השוק

לו  אמר בניינך... שאר מכל זה בנין נשתנה ומה הבן לו אמר זאת , שטות עשית 

להרוויח  בידי ואם ממון, לשם אלא  אינם הבניינים כל הרי שבעולם', 'שוטה האב ,

זאת  אעשה לא  מדוע  הזיבורית , ע"י הממון ‰')אותו ˙‡ 'ÌÈ‡¯È'‰ ÔÓ ‰È‰ ‡Ï È¯‰˘),

ארמונך  הוא הרי זה בנין ושניםאבל ימים בו  לדור עתיד בעצמך ברצונךשאתה  וכי ,

הבית ... פינות  בכל וסדקים שברים ויתגלו המים, צינורות  כל יתפוצצו שנתיים שבעוד

מלומדה'דיג, לומד שהאדם פעמים – השנה במשך  ח"ו אם אף נאמר, אנן אף

– העת  בזו אבל – וכו' וכו' כך  כל כראוי שלא  מתפלל מצבואו שכל לידע  עליו 

הללו בימים  ועומד תלוי הבעל"ט  בשנה לדור ומעמדו עומד בעצמו שהוא  וכמו ,

עבודתו שתהא להיזהר עליו וכמה שתא, דהאי באלול הנבנה עידיתבמדורו

שבעידית .שבעידית עידית תהיה הבעל"ט השנה שגם כדי

מוסר' 'שבט Ê"Î)בספה"ק  ˜¯Ù)עמוק לבור דומה שהעולם הוד נורא משל מובא

הבור  מעל האיש לו נעמד רעות , חיות  ועוד רעבים אריות  כמה בתוכו אשר מאד,

הבור, תוך  אל נפל משים מבלי שלפתע  עד בו, ולהתגרות  האריה מן לשחוק  והחל

בו  נאחז הבור, בכותלי הצומח עשב של קלח הבורא  לו הזמין נפילתו בדרך אמנם

מצא בקלח נאחז בעודו האריות , שיני מעל תלוי נשאר וכך  חייו, את  והציל האיש

האחת בידו בו מתעסק והחל דבש ובו ‡Á˙)חור „È· ˜¯ ÁÏ˜· ˜ÈÊÁÓ Â„ÂÚ·) הגיעה והנה ,

שם  לא בדבשו עסוק  שזה ומכיוון סביב , סביב העשב  בקלח לכרסם והחלה חולדה

אריות של פיהם לתוככי הלה ונפל הקלח לאכול החולדות  שגמרו עד לבו... על

לטרף ‰�Ï˘Ó)המשחרים ˘"ÈÈÚ).

אלול, לחודש להמשילו נמי האריהואפשר אף כי אשר הדין יום על מרמז

שהוא אלול חודש את לנו נתן והקב "ה יאחזון, ורעדה חיל מעלה ושרפי מלאכים

הארי,הקלח של ממלתעותיו ננצל זה ידי ועל בו עצמינו את  היאהחולדהשנאחז

זה, אחר בזה יום אחר יום השעון 'סביב ' מתקדמים שהם אלול חודש של הימים

הדין, ליום כבר אנו ונכנסים מעט ועוד לרגע, נעצר השעון עצהואין אלא  לו ואין



אלול  - תצא כי  - הפרשה âéבאר

øáëåò"éæ 'àéðúä ìòá' ÷"äøä äîú
(éãåãì éðà ä"ã äàø 'øô ,'äøåú éèå÷éì')

â"é' úåìâúä ìåìà éîéá ùéù ïååéëî
'íéîçø ìù úåãéîéééééãòåîå úåúáùáë ,

âåçì åð÷éú àì òåãî ,ïë íà ,äðùäúà
éô ìò øàáîå .'áåè íåé'ë ùãåçä ìë
ïîæ åì òá÷ øùà àùðå íø êìîì ìùî
åëøãá êìîäù ãåò ìë äðäå ,øéòá ø÷áì
,åéðô ìéá÷äì úàöì ãçà ìë ãéá ùé
,úåôé íéðô øáñá íìåë úà ìá÷î àåäå

íìåëì úå÷çåù íéðô äàøîåêà .
íéøâñð åðåîøàì ñðëðùî ë"îçàì

ãçà ìëì úåùø ïéà øáëå íéøòùä
êìîä éðô úà ìá÷ì íéðôìå éðôì ñðëéäì
àì íä íâ óàå ,íéáåùçä íéøùä íà éë
,ïëì íãå÷ úåùøå ïîæ úòéá÷ àìá åñðëé

ìåìà ùãåç äîåã êëìåïéàöåé åððäù
äãùá 'úé åéðô øåà ìéá÷äìïééãòùë -

ãçà ìë ãéáå ,ïéãä àñë ìò áùééúð àì
åáì úåìàùî ìë åìöà ìåòôìàéàéàéàé.

äìåâñúà ìéçúîì åì ùé úãçåéî
ùãåçá øáë ùãå÷ä úãåáò
éøîà'ä ÷"äøä áúëù éôëå ,ìåìà

ò"éæ ÷ñé'æãàøâî 'êìîéìàé"à ä"ã ïúùøô)

הגזירה , רוע  את המעבירין וצדקה  תפילה  בתשובה  היינו – בקלח היטב  לאחוז אחת

וכנכון  כדת הימים את  לנצל  המשכיל  טובה ואשרי  שנה לעצמו ירוויח בזה כי ,

וכמה. כמה פי הענינים בכל לעצמו יטיב  ובזה השתא , מעד יותר ומתוקה

אמרי. זי"ע  מקאריץ  פנחס רבי ˙Ê"Î)הרה"ק ˙Â‡ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ,˘„Á‰ 'ÒÁ�ÈÙ È¯Ó‡') שאף

הקדוש מהאר"י Ô�Á˙‡Â)שאיתא 'Ù ˙ÂÂˆÓ‰ ¯Ú˘)בלילה 'מקרא ' לומר Ê‰שאין ÏÏÎ·Â)

(ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ מ כי , לומר ואפשר בלילה. תהלים לומר מותר אלול בחודש מקום כל

אלול  חודש אבל 'דינים', שורים שבלילה מכיוון בלילה תהלים אומרים שאין הטעם

ורצון. רחמים כולו כל

בכתוביא. זי"ע  מבעלזא שלום' ה'שר הרה"ק ביאר È)כה Î ÌÈÏÈ‰˙)המלך הושיעה 'ה'

משנה  מקרא  למדו יחד לבנו, 'מלמד' שהיה לאב, משל קראנו', ביום יעננו

כ'מלמד' אליו מתנהג היה בנו עם לומד היה אשר שעות  אותם בכל והנה ותלמוד,

והתמדה  בחשק שילמד ומכהו מענישו היה כראוי לומד הבן היה לא  ואם דבר, לכל

וחיבה  באהבה כ'אב' אליו להתנהג האב חזר לביתם והלכו ללמוד משסיימו גדולה,

הבן  פנה ימים, כמה כעבור ביומו, יום מידי הדבר נשנה וכך בנים'. על אב  'כרחם

שלי  ה'מלמד' אצל נא  השתדל ממך , אנא  – 'אבי' לו ואמר בבית בהיותם האב  אל

כך כל בי להכות  ‡·ÂÈ)שיפסיק ÌÚ ÂÓˆÚ· 'ÌÂÏ˘ ¯˘'‰ Ïˆ‡ ‰È‰ ‰Ê ‰˘ÚÓ) בימי כיו"ב, .

אנו  ואז עמו, עוונות ומוחל בחסידות  שבשמים אבינו עמנו מתנהג ורצון הרחמים

ממנו, ומבקשים בשם 'השם'מפצירים הנרמזים הגלויים הרחמים הנהגת בעת  כעת

ובקשתנו שאלתנו הק ', שבעת'הושיעה'הוי"ה 'המלך' עם שתדבר בזאת נא  הושיענו



ãé אלול - תצא כי  - הפרשה באר

(áåúëäãéë' ÷åñôä ìòàöúäîçìîì
úîçìî ìò éà÷ã .ì"æå ,'êéáéåà ìò
åàåáé øùà ,ïéãä íåé - ä"ø íåéá íãàä
éðá ìò áéø áéøìå áöééúäì íé÷åìà éðá

,íãààì äîçìîä íåé ä"øá éàãå äðäå
æà éë äîçìîì 'àöú'ù øîåì êééù

ì"ðë äîçìîä ÷îåòá àåäåéìò àìà ,
- ïéãä íåé íãå÷ ãåò äîçìîì úàöì
é"ò áø÷å äîçìî êéøòäì ,äîçìîä íåé
çöðé äæáå ä÷ãöå äìôúå äáåùú
àöú éë' åäæå .ïéãä íåéá äëæéå äîçìîá
àá íãå÷ åúàéöé ìò äøåî 'äîçìîì

ìåìà ùãåçá ,äîçìîäïåöøä éîé
'ä åðúðå áåúëä åçéèáî æà ...äìàä

êãéá êéäìàä"á íå÷îä êì ïúéù åðééä ,
,ïéãä íåéá äîçìîä ïåçöð úà'éäéùå

ìë ïéãäå íéîçøä úåèäì êúåùøå êãéá
êðåöøë äì éåàøä íå÷îì ãçà.ø"éëà

בעניני בפרשתן רמזים כמה  – לרעהו  איש 
לחברו  אדם בין

åæîøúáéúá íéðåîã÷äìåìààéäù
ïå÷éøèåðàùéìåäòøåúåðúî

ìä÷ãöä éåáéø ìò úåøåäì ,íéðåéáà
éðéðò ìëá ÷åæéçä äæ ììëáå ,åìà íéîéá
'ãñç ìîåâ' úåéäì 'åøáçì íãà ïéá'áéáéáéáé

,åúìëé éôë íçîùìå øòö íäî òåðîì
æòå úàù øúéáâéâéâéâé.

בבחינת יהיה כאשר ש 'המלך 'הדין נזכה אז גם קראנו'המשפט, ביום יתנהג 'יעננו  ,

ומשאלותינו בקשותינו לכל  ויעננו כאב בניםעמנו על  אב .כרחם 

שעל יב. זצוק "ל, מוואלאז'ין חיים רבי הגה"ק  בשם מוואלאזין יצחק רבי הגה"ק  כתב 

אלא עצמו, עבור וכלל כלל אינו עלמא  להאי ביאתו מטרת  שכל לדעת האדם

אחרים עם וייטיב  שיעזור ‰ÌÈÈÁ)עבור ˘Ù� Â¯ÙÒÏ ‰Ó„˜‰· ‡·Â‰).

בפיו  כוחו שהיה בחור למד חיים' ה'חפץ הגה"ק  של בישיבתו מעשה, היה וכבר

הסמוכות העיירות  מאחת לבקשו ובאו הנלהבות , בדרשותיו הציבור את  לעורר

בדרשותיו  הציבור את  לעורר השנה, ראש בימי בעיירתם לשהות שיבוא לראדין

שברצונו  באמרו בכך  מיאן הבחור אך לכך , המיוחדים הזמנים ובשאר התקיעות קודם

באמרו, לשם, ליסע  ויצווהו הח"ח קראו הגדול, רבו של בצלו הנוראים בימים לשהות

צריכים  שרבים וכיוון אחרים, עבור אם כי עצמו, בשביל עלמא להאי בא  לא  האדם

נוצרת . לכך  כי לשם, ליסע מחובתך  א "כ ההיא, בעיירה לך 

בפרשתןיג. ÊË)כתיב ·Î)...לאיש נתתי בתי אונגאר את משה רבי שהרה"ק מסופר

מפרט  ובו לחותנו מכתב פעם שלח מצאנז חיים' ה'דברי הרה "ק של חתנו זי"ע 

ה'דברי  לו שלח לבתו, לחתן ליקח לו שהציעו פלוני בחור על מעלות וכמה כמה הוא

'מענטש' הוא  האם לי כתבת לא העיקר 'את תשובתו, בתורה (‡�È˘Â)חיים' ככתוב

נתתי בתי זצוק"ל.לאיש ...את מטשעבין הגה"ק  של בפיו שגור היה וכן '
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áéúëïúùøôá(é áë)øåùá ùåøçú àì'
éìòá åøàéáå ,'åéãçé øåîçå
øåùä òáè éë ,'íéð÷æ úòã'á 'ñåúä
ïîæ åìëàî úà ñòåìå äøâ äìòî àåäù
,äøâ äìòî åðéàù øåîçäî øúåé áø
òîùé åéãçé íäéðù åùøçé øùàëå
åéôá ìëàî ñòåì ïééãò øåùäù øåîçä
åáùçá ,áåàëîå øòö éãéì àåáéå
ìò ,åðîî ïáú øúåé øåùì ïúð íéìòáäù

ïëøåîçå øåùá ùåøçú àì' äøåú äøñà
'åéãçéãéãéãéãé,ïðåáúäå ïéá äúò .'øåîç'á íà

íéøáãä åéúåðåéîã øåáò àð÷îù
àìù øäæäì åðì ùé äîë ,íéøåîà
ïéàù íå÷îá óà ìàøùéî íãà øòöì

øòèöîä äæ íò ÷ãöä.

ãåòïúùøôá åðéöî(ä-ã âë)àáé àì' ,
øåã íâ ,'ä ìä÷á éáàåîå éðåîò
,íìåò ãò 'ä ìä÷á íäì àåáé àì éøéùò
íçìá íëúà åîã÷ àì øùà øáã ìò
øùàå ,íéøöîî íëúàöá êøãá íéîáå
êéøöå ,'øåòá ïá íòìá úà êéìò øëù

åãáòéù øùà íéøöîä úà òåãî ,øåàéá
àåáì åøñà àì êøôá åðá åãáòå åðúåà
éðåîò åìéàå ,éùéìù øåã ãò ÷ø ìä÷á

.íìåò ãò ïéøåñà éáàåîå

øàáîå'êåðéç'ä(à"ñ÷ú äååöî),ì"æå ,
ùøåôîù åîë ,äååöîä éùøåùî
íëúà åîã÷ àì øùà øáã ìò ÷åñôá
...êéìò øëù øùàå íéîáå íçìá
úìòî ìãåâ äæî áåúëä åðòéãåäå
úåìáðä úãéî ú÷çøäå ,íéãñç úåìéîâ

úåìéëäåäàðù òåá÷ì åðååéö ïë ìò ,
åáéòúäå åúéçùäù ìéàåä ,íäéìò åðáìá
àìù ,íúåìáðå íòùø úéìëú úåàøäì -
ìåãâ ìä÷ íéîáå íçìá åìéôà íéã÷äì
øùàå ,íìåáâá íéøáåòä êøãä éôééò
.íìì÷ì øåòá ïá íòìá úà íäéìò åøëù
åðá åãáòéù íéøöîù éô ìò óàå
íà éë íäî ÷çøúð àì ,áø ïîæ åðåøòéöå
áåúëä åðòéãåä äæáå .éùéìù øåã ãò
íéàèç äîë úåùòì íãàì åì óéãòù
åúîëñäá éë ,äìåãâ úçà äìáð àìå

בפרשתןיד. החינוך ' ב 'ספר עוד מצינו הזה ˙˜"�)כענין ‰ÂˆÓ) איסור שורש על בדבריו

וז"ל יחדיו, ובחמור בשור ˜ˆ˙)חרישה ÈÂ�È˘·) טעם כי ואומר, חלקי אני אף אענה

דאגה  ולעופות  הבהמות למיני שיש ידוע כי חיים, בעלי צער ענין הוא  זו, מצוה

בעינינו  רואים שאנו וכמו מלאכה, עמהן לעשות  וכ"ש מינם, שאינם עם לשכון גדולה

ישכון. למינו עוף כל כי ידינו, תחת שאינם חיים בעלי יקחבאותם לב חכם וכל 

או בטבעם, מזה  זה  הרחוקים  אנשים שני דבר בשום  למנות שלא  מוסר, מזה 

בהנהגתם והנכבד,משונים  הנקלה ורשע, צדיק כמו התורה, שהקפידה ראינו שאם 

נפש להם אשר  אדם בבני כ"ש  שכל , בני שאינם  חיים לבעלי בזה שיש הצער על

יוצרם לדעת  למותר.משכלת אך שפתיים ודבר עכ"ל, ,
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ñåçé àìå úøòåëîä äìáðä úééùòá
,íéáø íéîò ãâð åúùáå åúòã úåìâì
,åúåúéçô úéìëúå åâæî òåø äæá äàøî
åîöò øéùëäì äð÷ú ãåò åá ïéà éëå
àìù ãò åúååò ÷æçúðå åäùòî áéèéäìå
éåàø åðéà åäåîë ùéàå ,ïå÷úì ìëåé

.'êøåáîä ùãå÷ä íòá áøòúäì

ïëïúùøôá àúéà(àë-ë âë)êéùú àì'
àì êéçàìå êéùú éøëðì ...êéçàì
ìëá êé÷åìà 'ä êëøáé ïòîì ,êéùú
àá äúà øùà õøàä ìò êãé çìùî

ì"æçáå ,'äúùøì äîù(.àò î"á)åâéìôä
åøîàù ãò øåñéàä øîåçá ãàî ãò
é÷åìàá øôåëë äæ éøä úéáøá äååìîäù
íå÷é àì ,ïéèèåîúî åéñëð ,ìàøùé
ùéå .é"ä äðäë ãåòå íéúîä úééçúá
øåñéàá êë ìë åøéîçä òåãî ,ïðåáúäì
ãöîù èøôáå ,íéøåñéà øàùî øúé äæ
äååìä éøäù ,øîåì íå÷î ùé àøáñä
áåùé àì òåãî ,äååìîä úàååìäá äðäð
úèòåî äàðä äæéàá äååìîä úà äðäéå

øúåéáäååùë øúåéá úèòåî äàðä óàù)

ììë íéáåùç íðéàù íéøáã øàù åà äèåøô

(úéáøë íéáùçð...

ãåòåíà 'ä úååöî ìëá éøäù ,äù÷
Y óñë òöá ãòá äðîéé÷éíà óà)

ùîç úøåîú ïéìéôú çéðäì ÷åçù äìòî øáãä

(î"î ,á"åéëå øìåã,äååöîä úà ãáà àì
ì"æç åøîà øáëå(:âë øéæð)àìù êåúî'

íà' úååöîá åìéàå ,'äîùì àá äîùì

úøåîú äàùò íà 'éîò úà äååìú óñë
íåòæå ïè÷ íåëñ úøåîú óà óñë òöá
äøåîç äøéáòì äååöîä äëôäð øúåéá
äåìé àìù äéä óéãòù ãò ...øúåéá

.ììë åøáçì

øàáîå'ñçðéô úéøá' øôñáéáø ïåàâäì)

àøî'ë òãåðä Y à"èéìù ãðéåå ñçðéô

(úéáøã 'àúúòîùãäàååìä úååöîá éë
áø÷á íåìùä äáøúéù äøåúä äúöø
äååçàäå äáäàä ìãâú ,ìàøùé éðá
íåìùä úåáøäì íéðôåàä ãçàå ,íäéðéá
'å÷çã úòù'á åøáç úà äàøéùë àåä
äæ éë ,àð áåùç äúò ,åéúåòîî åðååìéå
áä ìáà éúåòîî êååìà åäòøì øîåàä
àåä éøä ,øìåã ùîç íúøåîúá éì
øúåé éìöà íéååù øìåãä ùîç åì øîåàë
íëðéà ÷åçãä êáöîå äúà éë ,êîî
ú÷ôñî äáéñ úåéäì éìöà íéååù
øìåã ùîç íúîåòì ,úåòî êúåìäì
,êúååìäìå éîöò çéøèäì éìöà íéååù
øìåã ùîç ãòá ïéìéôú çéðîä íâ íðîà
ùîçî øúåé ïéìéôúä úà áéùçî åðéà

,øìåãéãåáë ìò Y ä"á÷ä øîà äæì
øùà äååöîä úà ãéñôú àì ,éúìçî
ãò ïéúîàå øìåã ùîçî úåçô úáùçä
,'äîùìä úà àéáé äîùì àìù'äù
,ìåçîà àì éáéáç éðá ãåáë ìò ìáà
åäòøì øîåàä éãåäé òåîùì íéëñà àì

(ïéèéùä ïéá)åìà íéáåìò øìåã ùîç
...êîî øúåé éðéòá íéååù
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השכינה השראת  – קדוש  מחנך והיה 
הקדושה שמירת במידת  תלויה 

ïúùøôá(åè âë)êìäúî êé÷åìà 'ä éë'
úúìå êìéöäì êðçî áø÷á
àìå ùåã÷ êéðçî äéäå ,êéðôì êéáéåà

äàøéåèåèåèåè.'êéøçàî áùå øáã úåøò êá
äîë ãò ùãå÷ä éøôñá åðéöî úåàøåð
Y åððçî úùåã÷á øäæäì åðì ùé
äá éë ,ìàøùéî ùéà ìë úùåã÷áå

åðáø÷á äðéëùä úàøùä äéåìúæèæèæèæè.

מאחריך ',טו. ושב  דבר ערוות בך  יראה 'ולא  ביאר זי"ע אמת ' ה'שפת לאהרה"ק

געפעלןיראה נישט דיר ס'זאל –(ÍÈ�ÈÚ· ÔÁ ¯·„‰ ‡ˆÓÈ ‡Ï) עד התקדש אלא  ,

הרע ... את שתמאס

הרבה טז. ועוד חיים' ה'חפץ  הגה"ק  בה שהשתתף הגדולות מהאספות באחד

ורבנים ˙¯Ù"‚)אדמורי"ם ÏÂÏ‡ ‡�ÈÂÂ·) עבור שניה וקומה כ'עליה' גדולה עזרה הכינו

לא שרבם אמרו זי"ע  אמת ' ה'אמרי הרה"ק  משמשי לשם כשנכנסו והנה הנשים...

גדול  ויכוח ונתעורר כראוי, לכיסוי וילון יריעות למעלה שיתקינו עד לאולם ייכנס

גם  ואי"צ מספיק  גבוהה הנשים שעזרת  כנגדם שענו רבים היו כי הנאספים, בין

יעשו. כן מפיו היוצא וככל חיים' ה'חפץ  את לשאול וגמרו נמנו לבסוף מחיצה...

לשבת מותר הדין, מצד אכן, חיים, החפץ אמר הצדדים שני דברי את ששמע  לאחר

אנו  חייבים בזה להחמיר המבקשים כאלה שבאים כיון אמנם מחיצה, מבלי כאן

שיכול  ביותר הגדול האסון מהו התדעו, באמרו, היריעות. את  ולהתקין להם, להיענות

יתברך שהוא  זמן כל שהרי רח"ל, אותנו יעזוב  שהקב"ה – ח"ו ישראל לכלל להיות

חלילה  אם אבל עמדי', אתה כי רע אירא לא צלמות בגיא  אלך כי 'גם אזי אתנו

גורם  מה ואמר, חיים החפץ המשיך נבהל'... הייתי פניך 'הסתרת  הרי הבורא , יעזבנו

מאחריך ', ושב דבר ערות  בך  יראה 'ולא  כדכתיב  – ישראל כלל את  יעזוב שהקב "ה

כך , 'ושבאם יהיה  שלא  כדי כדאי, הכל יראה ' ב'ולא לעשות  שאפשר הידור  כל 

להחמיר עלינו כן על יתברך, השם לעזר זקוקים אנו שהרי זה מאחריך ', מעשה .

מיר. ישיבת  נשיא זצ"ל קלמנוביץ  אברהם רבי הגאון הרבה פעמים ראיה כעד סיפר

תאמר, שלא גדול, חידוש בדבריו חידש הח"ח זצ"ל משה שרגא  הג"ר בנו הוסיף

כפי  רבות , מדרגות  בזה יש אלא  אתנו, נמצא  שלא  או אתנו נמצא  או שהקב "ה

הבאה  וה'שמירה' השכינה... השראת תוספת כך  יראה' ב 'ולא  וההידור ההוספה

– השכינה בהשראת  ממעט ח"ו הוא הרי זה ב'הידור' קצת  ממעט ח"ו אם עמה...

חז"ל אמרו ומפורש רח"ל. מאחריך ' 'ושב קצת Â)עוד „Î ¯"˜ÈÂ) שאתה מקום 'כל

עוד  פירושו קדושה גדר הוספת  כל כלומר קדושה'. מוצא  אתה ערווה גדר מוצא

אלוקים. קירבת 
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äëò"éæ úîà úôùä ÷"äøä øîàéë)

(â"îøú àöúêé÷åìà 'ä éë'êìäúî
êé÷åìà 'ä éë áúëð àìù 'êéðçî áø÷á

'êìäîàìà ,'êðçî áø÷áêìäúî
âäðåîå êìäúî ä"á÷äù ,ìòôúî ïåùìî
åúåà íéëéìåî é"ðáù äî é"ôò ìåëéáë
íä ìåëéáëå .íúåùã÷úä ìãåâ éôë Y
ìò êåìäì éúîå ïëéäå äîë åì íéîøåâ
.'ùåã÷ êéðçî äéäå' ìò íúøéîù éãé

ïëå'ïéìáåìî äæåç'ä ÷"äøä ùøéô
ò"éæ([.àé] àöú éë 'ôá ä"ã ïåøëæ úàæ)

áéúë(é àë)ìò äîçìîì àöú éë'
,'êãéá êé÷åìà 'ä åðúðå êáéåàéë

àöúíãàù äòùá ,àöåéìù äáåçøì
íò íåçìì ïîåæîå ïëåî àåäùë øéò
øàùá åà åéðéòá ìùëäì àìù ,åøöé

ìåùëîæéæéæéæéúà çöðéù åì çèáåî éæà ,
,'êéãéá êé÷åìà 'ä åðúðå' - øöéäéë

זצוק "ל וואסערמאן אלחנן רבי הגאון ג"כ כתב ÏÂ‡‚Â‰כה ˙ÂÏ‚ ,˙Â¯‚‡Â ÌÈ¯Ó‡Ó ı·Â˜)

(‡ÁÈ˘Ó„ ‡˙·˜Ú נקרא הקב"ה אומר, היה זצ"ל חיים ישראל החפץ עמו כלום שומר ,

כשומר  שמירתו וע"כ שמירתו. בעד לו משלמים איננו הרי – לא  הוא, שכר שומר

מסרב הוא  אימתי השמירה, את ולהפסיק לסרב בידו ברצותו חנם שומר והנה, חנם,

מרובה  טובה ומידה מאחריך '... ושב  דבר ערות  בך יראה 'ולא בתורה כתוב  - ח"ו

יותר. מעולה בשמירה אותנו לשמור יוסיף קדושה  כשנוסיף

גדול יז. לאור זוכה ברע , מראות  עיניו יכשלו לבל נפשו על עמל אשר האיש ואכן

שכל  זי"ע מסטרעליסק  'השרף' הרה"ק  של הבטחתו וידועה מאד, הרבה ושכרו

כל  להם יאונה ולא ובשלווה, בשלום בניו שיחיו לו מובטח כראוי, עיניו את  השומר

ÁÏ)אוון ˙Â‡ ˘Â„˜ È¯Ó‡)בתיבת רמזו וכבר א. ‡·¯‰Ìי-הל עינינווי-הל נואלול, Ô‚Ó)

(¯È‰ÊÓ˘ ‰ÊÂ ‰"„ ÌÈËÙÂ˘ ˜ÒÈ¯Ë.

חכמה' 'ראשית בספר ÁÈ:)איתא  Û„ „ ÔÂ˜È˙ Ê"Â˜È˙ Ì˘· Á"Ù ‰˘Â„˜‰ ¯Ú˘) שבעינו ,

אחריו  הבא הגוון את מקיף גוון כשכל העין, מורכב מהם גוונים ד' יש אדם של

ששלושת הסוד תורת פי על ומביא הראות. עצם שהיא העין בבת את מקיפים וכולם

אברהם  הישראלית , האומה לאבות רומזים המה העין בבת את  המקיפים הגוונים

ענין  האדם ילמד מכאן הקדושה... לשכינה רומזת  היא  העין בת ואילו ויעקב , יצחק

עליו... השורה הקדושה השכינה על שומר הוא שכביכול עיניים, בשמירת נוסף

חכמה' ה'ראשית  מרמז ˜ÁÎ.)עוד Û„ ÂÚ ÔÂ˜È˙ Ê"Â˜È˙ Ì˘· Ì˘) שהלובן העין, בגווני

הצבע מכן לאחר כולו, העולם את המסובב  האוקיינוס ים על המורה הוא  שבעין

עיר  על מורה אחריו הבא הגוון העולם, מדינות וכל היבשה על מורה אחריו הבא 

על  מורה העין' ו'בת  שבעולם, והמקודש המיוחד המקום שהוא 'ירושלים' הקודש

נמצאת אדמות ... עלי ביותר והמקודש המיוחד המקום שהוא  הקדשים' קדשי 'בית
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àìà íãàäî ù÷áî ä"á÷ä ïéà
äîçìîì àöéù.

øîàéå'éìù' øîàì åäúôîä åøöéì
ì"æç åøîà øáë ,àð òîù ,äúà

(ä à úåëøá éîìùåøé)áéúë(åë âë éìùî)

'äðøöú éëøã êéðéòå éì êáì éðá äðú'
êðéòå êáì éì úéáäé éà ä"á÷ä øîà

éìéã úàã òãé àðàêðéò øîåù äúà íà)

(äúà éìù éë òãåé éðà êáìå,éãéáù àöîð
éîöò ìò øåîùì ìéçúà Y øáãä
éðéøäå íééðéòä úøéîùå áìä úøäèá

ä"á÷ä ìù 'åéùðà'î.

,ø÷éòäååìéôà 'çúô' úúìî øäæéù
Y øöéì ïè÷íàù äðååëä ïéàå)

äáøãà éë ,åúåå÷ú äãáà øáë ãçà øáãá ìùëð

åúåå÷ú äñôà àì íìåòì ,øàáúéå øàáúð øùàë

'íéâééñå íéøãâ'ì äðååëä àìà ,éãåäéä ùéà ìù

õåøôé àìù Y íéøùëä ìàøùé éðá ïéá åìá÷úðù

(äæ àåäëá åìéôà íäáì"æç åøîà ,äðä éë ,
(è"ô àîåçðú)áåáæì äîåã ÷ìîòá"åéë]

[áåáæì ìùîð òøä øöé .àñ úåëøááìòá'áå ,
'íéøåèä(ãé æé úåîù)áéúëãî äéì æîøî

(íù)úàæ áåúë'æïåøëáøôñåíéùáéðæà
éìë'ä øàéáå ,áåáæ ú"ø àåäù 'òùåäé

'ø÷é(ç ÷åñô íù)÷ìîò äååùä äîìäæ)

(òøä øöéäìù åéôá çåë ïéà éë ,áåáæì
éãëå ,íìù øùá úëéúçî õåöîì áåáæä
åéìò øùáä ïî úåðäéìå ìåëàì ìëåéù
íù êøã ÷øå ïè÷ á÷ð åà ÷ãñ àåöîì
ïåá÷ø éãéì åðàéáéù åôåñå ,äîéðô ñðëéé
äæ ïèùä ìù åëøã àéä á"åéë .ìå÷ì÷å
úñéøã åì ïúú àìù ãåò ìë ,ø"äöéä
,ïôåàå íéðô íåùá èåìùé àì êáø÷á ìâø
ìë ìâøä úñéøã åì äéäú êà íà ìáà
ìëä úà ì÷ì÷ì åãéá äìòé àåäãçéçéçéçé,

ומטמא פוגם הוא הרי בטוב , שאינו דבר בעיניו וסוקר פוגע  אדם שבאם נוראות , למד

הדברים... נוראים כמה ביותר, המקודש במקום - הקדשים קדשי בבית  תיכף

שהתקיים יח. מרוד ואביון לעני זי"ע , יוסף' יעקב ה'תולדות הרה"ק בשם אמרו משל

שרוצה  ממנו וביקש העשירים מגדולי לאחד ניגש אחת פעם נדבות', מ'קיבוץ 

אך העשיר, דחהו בתחילה זהובים, מאה של נכבד סכום בעד בביתו מסמר לקבוע

בידי  ונתנו כדין מכירה שטר וכתב העשיר לו נענה יום יום בו והפציר הלה משבא 

לו  פתחו מיד המסמר, על מבגדיו אחד לתלות  וביקש העני בא  ממחרת, ויהי העני.

בבקשה  העני הגיע  למחר המסמר, הוא שלו שהרי - כרצונו בו לעשות  ונתנו הבית 

מנוחת את  הטריד וכך  אחר, חפץ תלה ותחתיו מאתמול בגדו את  לקחת  שברצונו

בהמה  נבלת במסמרו ותלה העני בא חדא שיומא  עד אחר... בענין יום יום הבית  בני

כלות הבית בני עיני והיו – ואיום נורא בריח להריח שעות  כמה תוך  שהחלה

הבית את  לעזוב  נאלצו הצחנה ולגודל זה, מסמר שלו הרי יעשו מה אבל, והולכות...

העני... של רשותו תחת להיות  הבית כל נהפך  וכך  פנים, בבושת 
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àìà 'äðåáú ïéàå äöò ïéà' éëä íåùîå
éãë ,äøåöá äîåçë ó÷åú ìëá ãåîòì
çúô íåù åîåçú êåúá àöîé àìù
ïäéúåãìåú àì íéòåãéä 'íéìë'ë çåúô

ïäéúåãìåú úåãìåú àìåèéèéèéèé,åäééøæéáà åà ,
àááå äæá å÷ìç éøùà ,æàåëëëë.

מלחמת  אופני – גדולה  למלחמה התעתדו 
זו  בפרשה הרמוזים  היצר

ïúùøôá(é ,àë)äîçìîì àöú éëìò
êé÷åìà 'ä åðúðå ,êáéåà

åéáù úéáùå êéãéá'íééçä øåà'ä áúë ,
ùåã÷ä(æîø êøãáå ä"ã)éë' áúë ïëìù ,

כדי  מאד צר סדק עבורו שיפתח האדם את  מפתה הרע  שהיצר מובן, והנמשל

חוזר  השטן מיהו האדם, אותו דוחה שבתחילה והגם קטן, דבר שם לתת שיוכל

הא מסכים שלבסוף עד ושוב, שוב בו ולתתומפציר בכך  מה של דבר על לוותר דם

היצר  שיתלה סופו אך  לנפשו, מנוחה לו יתן שבכך כדי השטן עבור לעזאזל' 'שעיר

שולט  והוא  במחיצתן, לעמוד יכול אדם שאין וטריפות נבילות סוגי כל 'מסמר' באותו

הכל, את ומפסיד בשלימות , תחתיו נכנע להיות אותו וכובש רגליו ועד מראשו בו

אמרו ˜‰:)וכן אומר (˘·˙ ולמחר כך, עשה לו אומר היום הרע , יצר של אומנתו 'כך 

ועושה'. והולך  זרה עבודה עבוד לו שאומר עד כך , עשה לו

עול יט . מעליו פורק שהחל בחור היה זי"ע  מלובלין' ה'חוזה הרה"ק  של ביתו באי בין

בבית לבקר בא  פ"א ריחוק... מיני בכל מעליו ריחקו והחוזה ל"ע, ומצוות  תורה

קירוב, מיני בכמה וקירבו יפות  פנים בסבר קיבלו והחוזה הגויים, משרי אחד החוזה

הגוי  עדיף וכי השר, מאותו לרעה נשתניתי במה רבינו, ילמדני הבחור, שאלו משיצא

לו  ואמר החוזה נענה גויים, מעשה במקצת  עושה שהנני אלא יהודי שאני פני על

מהכל  גרועה כגוי,'הפקרות' המתנהג גוי אלא  אינו – מופקר איננו זה גוי כלומר, ,

דבר  מכל גרוע  זה רוחו על העולה ככל העושה מופקר- הנך בהנהגתך  אתה אבל

דיבור  ולבאר להשקיע צריכים היו הקודמים שבדורות יתכן כי אומנם האף אחר.

הטעכנאלאגיע' 'דור כהיום אבל כזה, ÌÈ�Â˘ÓÂ)קדוש ÌÈ�Â˘ ÌÈ�ÈÓÓ ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË ÌÈÏÎ) אשר

מהו... וחורבנה 'הפקרות' לבאר צורך כל אין ישובון, לא  באיה כל

בפסוק כ. החיים' ב'אור ÁÎ)איתא  ·È) אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת 'שמור

עולם' עד אחריך  ולבניך  לך ייטב  למען ואף שמורמצווך, התורה, מצוות  את קיים -

תורה,ושמעתתוסיף דברי על וסייגים גדרים שעשו חכמים דברי בקול לשמוע את-

הדבריםכל  יהיו הגדרים ÌÓˆÚ)שבאמצעות  ˙ÂÂˆÓ‰),בשלימות 'כל נשמרים אומרו  והוא

נגרע אין הגדר באמצעות  כי בשלימות כולה נעשית  המצווה אין זה זולת כי הדברים'

דבר אומרוממנה  וזהו ולבניך . לך  ייטב ז"ללמען רבותינו שעשו וסייגים גדרים היאכי

לו והדומה כיעור  מכל להבדילם לעולם ישראל  בני עם דורות המעמיד  .דבר 
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ìò æîøì ,ç"úôá ã÷åðî 'äîçìîì àöú©

íãàä úîçìî àéä ,äòåãéä äîçìîä
åøöé íòàëàëàëàëøîåì áåúëä àáå ,éë

íìåòì àåáì ïåéìòä íìåòî 'åúàéöéá'
äîçìîì åîöò ïéëé äæäáåùçé àìå ,

êøöð ïéàå øöéä úà çöðì øùôà ì÷áù
àø÷é äæì äáøãà àìà ,'äøåáâ' äæì

åðçöðé äáø äòéâéá ÷ø éë ,'äîçìî'áëáëáëáë-
åøîåà êøã ìò(à"î ã"ô úåáà)åäæéà'

øåáéâ,'åøöé úà ùáåëääøåáâ ïéàù
äæî äìåãâìò áéúë ïëìå .êáéåàâëâëâëâë,

éøù÷á ãåîò ìëåú êë ÷ø éë ,êì øîåì
äîçìîä úà êåøòúùë Y äîçìîä
øéëî àåäù 'åáéåà'á íçìðä íãàäë
åìéôà ìùøúé êà íàù äìåãâä åúðëñá
,úååî åäëéå áéåàä åéìò íå÷é ãéî èòî

íçìééå ùôð óåøéçá ãåîòé ïë ìò
êåøòé ùîî êë .åçåë ìëá åàðåùá

,øöéä äæ 'áéåà'á åúîçìîåçéèáîå
çåëî øöéä àåä óé÷úù íâäù áåúëä
åãéá 'ä åäðúé ïë éô ìò óà ,éùåðàä.

ïëå'úåááìä úáåç'ä áúëãåçé øòù)

(ä"ô ùéø äùòîäàåäå åì ïùé äúà'
àì ãéîú åðáø÷á øòåá øöéä éë .'êì øò
,åðåùìá åæîøù ùé .èå÷ùé àìå çåðé
åì ïùé äúàù éðôî ÷ø êì øò àåäù,
øöé ìò áåèä øöé úà íãà æéâøé íàáå
äéäé àì øáë ,çåë ìëá åîò íçìéå òøä
åúåà ñéðëäì çéìöé àìå ,åì øò øöéä
øîà àã ïåâë ìò .äàîåè éøòù è"î ìà

íãà ìëî íëçä êìîä äîìù(ã å éìùî)

פרשתןכא. בריש רש"י דברי את  לפרש זי"ע ישראל' ה'בית  הרה"ק  אמר È‡כה ‡Î)

(˙Á˜ÏÂ הרע ',„"‰ יצר כנגד אלא תורה דיברה התורה'לא דברי מ'בראשית'שכל  -

אחד  ענין הכל תעשה, לא  ושס"ה עשה מצוות  רמ"ח בכל ישראל', כל 'לעיני עד

- הרעהוא היצר  ואסור כנגד  פונה, שהוא פינה בכל לו אורב  היצר כי היטב שיזכור ,

וכל. מכל אותו שינצח ה' יעזרהו ואז כנגדו, מהמלחמה דעתו להסיח לו

בפסוק כב. הקדוש החיים' ה'אור של וכביאורו ינצחנו, תפילה ע "י רק  כי ÈÎוידע '¯Ù)

(Ê-‰ ÂÎ גדול ˙·‡ לגוי שם ויהי מעט במתי שם ויגר מצרימה וירד אבי אובד 'ארמי

ש  אבותינו', אלוקי ה' אל ונצעק  וכו' ורב  אתארמי עצום לאבד הרוצה הרע  יצר זה

הנקראת  היצראבי הנשמה בא  ובתחילה מעט, ואחר במתי מועטים, בכוחות פירוש

אומרו והוא  עצמו באדם כוחותיו מתרבים ורבכך עצום  גדול  לגוי שם  ואומרו ויהי .

הרע מיצר  שיצילהו  יום בכל לה ' להתפלל  האדם  שצריך  רמז כאן ה' אל  .ונצעק

זי"ע צדיק ' ה'שפתי הרה"ק  Ï·)כתב  ¯"˘Â‰)'הרי"ם ה'חידושי הרה"ק  זקנו בשם

שנענשת המאורסה בנערה בפרשתן דמצינו Î„)זי"ע, ·Î),'צעקה לא אשר דבר 'על

רצון' מקרי צועק  ואינו לצעוק יכול 'כשהאדם מכאן אונס ]למדנו .[ולא

למלחמהכג. תצא 'כי בקרא , שרמזו האדם על וכפי על היצר שבמלחמת אויביך ',
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äîåðúå êéðéòì äðéù ïúéú ìà'
òøä øöéä íò íçìé àìà ,'êéôòôòì

äìéìå íîåé åééåúéôåãëãëãëãë.

ãåò'÷ä 'íééçä øåà'ä áúëùéø)

(ïúùøôéë' áåúëä úà øàáì

- 'êéáéåà ìò äîçìîì àöúúîçìîá
øáãî áåúëä øöéääëäëäëäëäøåî äøåúäù ,

äáåùúä éëøã úà ïàëåëåëåëåëäáùéå' -
ãçåéîä úéáä úà øçáúù 'êúéáá

...'ùøãîä úéá' àåäù ìàøùéìçøé
íéîé.áùì ÷éôñîä øåòéù åäæ -åà

שהוא  ולהתגבר על להרגיש עמו ללחום וביכולתו ממנו, חזק  שהוא דהיינו אויביו,

לו יוכל יכול ואז ˙ˆ‡)עליו, ÔÂ˘‡¯ ¯Â·È„ Ú"ÈÊ 'ÌÂÏ˘ ˙·‰‡'‰ ˜"‰¯‰).

זי"עכד. הבושם' ה'ערוגת �"Ï)הרה"ק  „ÂÚ ‰"„ Ô˙˘¯Ù·)'הק הבעש"ט מרן משם מביא

רח"ל, קונו דעת  על לעבור האדם את לפתות  הרע  היצר יכול איך  וכי לאמר, זי"ע ,

האדם  לבות  על לדבר אלוקים מלאך יוכל ואיככה משרת , אש מלאך הוא  הלא

וחפץ קונו רצון את  בזה מקיים והינו הבורא , בראו שלכך אלא, ית '; רצונו על לעבור

מאחר  ה' בעיני הרע  את לעשות מפתני שאתה כשם לעומתו, תשיב  אתה אף צורו,

על  ולנצח לנצחך  קוני, את לשמש כדי אלא  נבראתי לא  אני אף ה', בראך  שלזה

צורי. לאלוקי רוח קורת  לגרום לי הנח ה', בית מלאכת

הפסוק. יבואר אויבך בזה על  למלחמה  תצא תקיים כי היאך הרע, יצר הוא 

בידך ש  אלוקיך  ה ' ע"יונתנו שביו, אותך .ושבית שובה שהוא בדרך אותו שתשבה -

מלהתפתות לך חלילה אתה אף משמים, תפקידו וממלא  ה' רצון בזה מקיים הוא  מה

ית'. רצונו ותקיים אליו שתתדבק שבשמים אביך  רצון כי לדבריו,

היה כה. המהרי"ד הרה"ק  שאביו זי"ע  מבעלזא אהרן רבי הרה"ק של מאמרו ידוע 

פי  על הקדמונים ידי על נתקנו וקריאתן הפרשיות  שסדר קדמונים בשם חוזר

ק ולכך  קריאתם, לזמן המיוחדות  למעשה הוראות מורים והם עליונים, וראים סודות 

הזמנים  אלו כי המלך , ופרשת  אויביך' על למלחמה תצא  'כי פרשת אלול בחודש

וכאשר וחיילותיו, היצר עם למלחמה לצאת –יצאמיועדים לבסוף ינצח למלחמה

בידיך  אלוקיך ה ' .ונתנו 

המוסרכו. בעלי משלו נפלא  Á)משל „Î ¯"˜ÈÂ ˘¯„Ó‰ È¯·„ È"ÙÚ)שקרא ונישא , רם למלך ,

ריחו  אשר נושן, ישן יין חבית 'פקדון' מהם אחד לכל ונתן הנאמנים משריו לג'

המלך אותם וציווה ריחו, מפני לעמוד יכול אדם ואין לחיך , ערב וטעמו למרחוק  נודף

החביות, עם שוב  אליו יבואו ימים ירח ולאחר בביתו, חביתו ישמור מהם אחד שכל

רמה  למדריגה המלך יעלהו במלואה, היא  טעונה ועדיין החבית  את  שיביא שר וכל

את מיד גנזו הוא , טוב כי היין את בראותם מהשרים שנים ואכן לאו... ובאם יותר,
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äáåùúì ãçåéîä ùãåçì æåîøéæëæëæëæëìåìà ùãåç àåäùçëçëçëçë.

זכר  להם יפקד ולא  יזכר שלא בכדי מגעת, אדם יד שאין במקום במרתפם, החבית 

את והניח כמעשיהם, עשות  השכיל לא השלישי, אך  הימנו. לשתות  יתפתו ולא היין

היה  יכול לא למרחוק  נדף הערב  היין שריח ומכיוון בביתו, אשר השולחן על החבית 

נשמתו  עמקי עד נתחרט מיד אך הזה, האדום מהאדום מעט ולגם עצמו להעמיד

להנזר  הצליח וכבר כשלונו, על ובכה והתחרט נכשל שוב  למחרת  שתייתו, את  ועצר

הגיע ואז מהחבית ..., מחצית  שתה שכבר לראות  שנוכח עד נכשל, ושוב  היין מן

החביות . את  לבדוק  המלך  שקבע  המיועד, היום

אותם  העלה ואכן בידו, וחביתו אחד כל המלך בית  אל הגיעו הראשונים השרים שני

בבכיו  ותינה נפולים, ופניו השלישי זה בא  לאחריהם ויקר. בכבוד רמה למדרגה המלך

מקום  מכל שנכשל ואף שתה, ולא  שהתאפק עבר, אשר התלאה כל את המלך לפני

את המלך כשמוע  ויהי ששתה, המחצה על המלך  לו שימחל וביקש להתאפק, הוסיף

השנים  את  שהעלה ממה יותר ואף השרים, כל מעל למעלה למעלה נשאו דבריו

שלחו  לא  הראשונים השרים ששני מה הנה מעשיו, פשר  את  המלך  והסביר הראשונים,

אשר  יען ניסיון, כל להם היה לא  שהרי רבותא, כך  כל זה אין היין, בחבית  ידם את 

זה  אך  החודש, כלות עד היין ריח את  הריחו ולא ראו ולא החביות , את  הטמינו תיכף

ערוך, לאין לחיך  הערב טעמו את בעצמו הרגיש וכבר היין בית אל בא אשר השלישי,

רצוני  את קיים הוא  תומה, עד החבית את  שתה ולא בעצמו שלט כן פי על ואף

תמיד  מצליחים איננו אם אף אנן, כן וכמו והיקר. הכבוד יאה ולו נאה לו נפש, במסירות 

מהנפילה  להתעלות נתחזק  באם מקום מכל לפעם, מפעם ונכשלים בנסיונות, לעמוד

חטא ', 'טעם טעמנו כבר כי למאד עד הדרך עלינו שקשתה אף על בוראנו רצון לעשות 

חטא . טעם ידע  שלא מזה יותר ב"ה המקום לפני ומקובלת חשובה כזאת עבודה

העשוי כז. קיר להגביה ביכולתם אין יחדיו איש מאה שאפילו עינינו שתחזינה וכפי

ה'מנוף'(Ë"�ÚÓÚÒ)מבטון את המציאו כהיום אך ממקומו, שאפשר (˜¯Ô"ÈÚ)ולהסיטו

דומה  ולכך ויגיעה, עמל שום ללא אחד כפתור בלחיצת  וכהנה כהנה להגביה ידו על

ה'מכונה' בידו שיש אלול, בחודש ווענט'(Ô"È˘‡Ó)האדם 'רוקען יכול ידה (ÊÈÊ‰Ïשעל

('¯È˜'Î ÌÈ‡¯�‰ ÌÈ¯·„.האלו היקרים זמנים לנצל המשכיל ואשרי ,

שמואל'כח. ה'בית  Ê')כתב  Â"Î˜ ¯ÊÚ‰ Ô·‡·)' לכתוב  יש שב 'כתובה' לחודש',, וכך כך

מהפסוק ונלמד לירח', וכך  'כך כותבים כריתות בגט È„)ואילו ‚Ï ÔÏ‰Ï)'ירחים 'גרש

'ירח ירחכותביםשבגירושין אלול חודש את התורה כינתה שלכן לומר ואפשר ,

- זה בחודש שחובתנו לנו לרמז בקרבנו לגרשימים', הבוער הרע  יצרנו את ולבער

לצמיתות . כריתות  בגט מאתנו לבערו תמיד,
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מרובה טובה  מידה – סופו  שם על נידון 
כמי נחשב  טובים  בדרכים ללכת  המתחיל

הטוב לתכלית שהגיע

ïúùøôá(çé àë)ïá ùéàì äéäé éë
ì"æçáå ,äøåîå øøåñ

(àò ïéøãäðñ)ïåãéð äøåîå øøåñ ïá' åøîà
úåîé ìàå éàëæ úåîé áèåî åôåñ íù ìò
àáñä äæá øîà ãåä àøåð øåàéá ,'áééç
äøåúäù åðéàø ïàë éë ,ì"öæ íìò÷î

éîá äøîàìéçúäù,áåè àì âäðúäì
ïééãòù ô"òà - äøåúä êøãî äèð úö÷å
àåáá î"î äæ øåáò äúéî áéåçî àì
úãî åìéôà - 'åðéã' úà ïåãì ïééãä
åéùëò úåîé 'áèåî'ù äãåî íéîçøä
,áééç àåäùë ë"çà úåîé àìù éãë éàëæ
íà óà åéùòî áéèéîä ,äúòî øåîà

àåäå çúôá àìà ãîåò åðéàìéçúî
íâ åãåé Y áåè êøã ìò åîöò ãåîòì
,íééçì øúìàì åáúëì ùéù íéàðåùä
úåùòì ìéçúäù ïåéë éàëæ úåîéù éãë
,øåîâ ÷éãö óåñáì äéäé éàãåá äáåùú

úåîéæà.áééç åéùëò úåîé àìå éàëæ
ô"òà åéùòî ì÷ì÷ì ìéçúäù éî ìáà

óåñì äøåú äãøé ìáà äìçúä ÷ø äæù
úåîé ë"à øåîâ òùø äéäé ë"çàù åúòã
éäåæå .áééç ë"çà úåîé àìå åéùëò éàëæ
áéèéäì ìéçúäì ãçà ìëì äàìôð äøòä
ïéãä íåéì äëæðù éãë åéùòî ï÷úìå

íéøåîâ íé÷éãö ìù ïøôñá áúëäìéëøã')

(.àöú éë 'øô 'øñåî

äöòäåäâøãîî úåìòì àéä äöåòéä
÷"äøä øàáî êëå ,äâøãîì

ò"éæ 'øôåñ íúç'äåà ä"ã íìùä î"åú)

(øîàéàöú éë' ïúùøôá ÷åñôä úà
úà äáùéù ,'åéáù úéáùå ...äîçìîì
úåáùì àá àåäù êøãä äúåàá øöéä

åðééäå ,åúåàøöéä éììòîî ãîìéù
åøîàá íãàä ìà àåáì åëøãù

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

åøöé íò íãàä íçìé ùîîäìòé ,
- äâéøãîì äâéøãîîíåéääøåúá ÷æçúé

úååöîåêëãò ,àòî÷ ãåò øçîìå ,
øåîâ ïåçöéð éãéì òéâéùèëèëèëèëíéøáãä ïë ,

'אין  חז"ל בדברי זי"ע מויז'ניץ אליעזר' ה'דמשק  בעל הרה"ק  רמז כבר כך  על

ו  חוטא לואדם נוטריקוןלא לחטואאלול ' היהודי ביכולת אין אלול בחודש כי ,

בנפשו. ולפשוע 

פעם כט . נכנס המעטירה, טעלז ישיבת ראש זי"ע  גארדאן אליעזר רבי הגדול הגאון

על  עלה כמה העשיר, שאלו הישיבה, לטובת  הגון סכום בבקשת גדול עשיר אל

על  העשיר, אמר זהובים, מאות  חמש - משנענה ממני, לקבל הישיבה ראש דעת 

כגאון  מר ידוע  הרי אחת, בבת כך  כל גדול סכום להוציא לי שא "א  להבין רה"י

כאשר  אף הן לומר והוסיף בינינו. מע "כ יעשה פשרה איזו נראה הבה – גדול ועילוי
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éøòùá ñðëäì àáä ìëì íéøåîà
ñðëäì êøãäù ,ìåìà ùãåçá äùåã÷ä
äâøãîì äâøãîî äéìò é"ò àåä íäá

(åúåîéìùì òéâä àì ïééãò íà óà).

ììëåúëìì àìù ,êãéá èå÷ð äæ
øçà áìù ÷ø ,äöéô÷áå úåìåãâá

ì"æç åøîàù åîëå ,åçåë éôë áìù
ùøãîá(é ïîéñ êúåìòäá 'øô àîåçðú)åøîà

òãåé äúà ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì ìàøùé
íäì øîà ,äù÷ àåäù ø"äöé ìù åçë
àòîé÷ àòîé÷ åúåà å÷ìñ ,ä"á÷ä

ãéúòì íëî åøéáòî éðàå ,æ"äåòáïëì ,
ïè÷ øáãá ÷æçúäì åîöò ìò ìá÷é íåéä

מאתיים  אם כי קיבל לא בראדין הגדולה השריפה לאחר הנה הגיע  חיים' ה'חפץ 

הקהילה בני מכל סכום (ÂÈ„ÁÈ)זהובים לכם אעניק  בעצמי שאני הנכם חפצים והיאך  ,

כזה. עתק 

בעל  סדרה, הוא וכך  בהמה', 'מעשר במצוות  נצטווינו הנה הישיבה, ראש ענהו

וצובע הוא, 'מעשר' עשירי יעבור אשר וכל לאחת , אחת בהמותיו את מעביר הבית 

ולכאורה  ה'עשיריים'. כל את ה' לפני לקרבן מקריב מכן לאחר בסיקרא , הבעלים אותה

עשירית ליקח לצוותו אפשר הרי לאחד, אחד צאנו כל להעביר עליו מדוע ביאור צריך

כרבי  צאן, בעשתרות  ה' שברכו למי  ובפרט ה', לפני ויקריבם בהמותיו כל מכלל

כמובא ושנה שנה בכל עגלים אלף ועשרים מאה מעשר שהיה עזריה בן אליעזר

ÂÚÂ„)בתלמוד :„� י"ב(˘·˙ יקח עדרו, לעשר שעות  גבי על שעות  לעמוד עליו ומדוע ,

שנים  כאחת לעשר לאדם יאמרו שכאשר ביאורו, אלא ה'. לקרבן ויקריבם עגלים אלף

שנדרש  הרב  ההון לנוכח הדבר עליו ויקשה ליבו יחלש ולהקריבם, עגלים אלפי עשר

אדם  יעמוד וכך  הצר, פתח דרך  הצאן כל את  העבר תורה, אמרה לכך לתת . מעמו

החמישי, להם ונוסף הרביעי ואף והשלישי השני גם וכן הוא, שלי הראשון הנה ויראה,

והתשיעי  השמיני אף הם, עבורי כן גם והשביעי שהשישי אלא  אלו רק ולא  הם, שלי

מעליו  יקל זו בדרך  לבוראי, מתנה לתת  אנכי נדרש העשירי את ורק  בהם, כיוצא

ראש  אמר למעשר. להפריש עליו קטן מיעוט ורק הם, שלו צאן כמה יראה כי לגמרי

שואל  אני אשר הגדול הסכום על תביט אל כן, אתה אף איעצך – העשיר אל הישיבה

ואז  סוף, אין עד ה' לך חלק  אשר הרב עשרך כל על נא הבט אלא ממך, ומבקש

מאות לחמש יש ערך  מה הם 'שלך ' אשר הזה והעושר ההון כל שלעומת תשכיל

לעבוד  לו נותן ואינו לאדם לו בא היצר כי יתברך, עבודתו לדרכי מכאן ונלמד זהובים.

לו, לאמר עצתו, קלה, שעה אפילו בוראו ולצורכי את  'שלי' היום  שעות כל  הנה 

ושתיים  שעה  אתן לא  מדוע  כן ואם הם, הקדושה(ÂÎÂ')נתונים התורה לעסק

טוב תכלית  עד  ועוד עוד לאיטו יעלה  זו ובמחשבה  הפסקה, כל  ללא .ברציפות
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ìò ìá÷ì êìåäå óéñåî àäé ë"çàå äæ
øùà ãò ,äùåã÷ úôñåú ãåò åîöò
úò ìëá äùåã÷á ÷åáã úåéäì ìâøúé
ìâøä úðéçáá åìöà àäéå ,äòù ìëáå

.òáè äùòð éðù

êëå'øôåñ íúç'ä ùøéôàöú éë úùøô)

(äðáú éë ä"ãäøåú äúååéöù äî
ïúùøôá(ç áë)ùãç úéá äðáú éë'

íãàä ìáé÷ íàù ,'êââì ä÷òî úéùòå
äãé ìò äìòúäå äùãç úåøøåòúä åæéà
ä÷òî' úåùòì åúáåçî éæà ,åúãåáòá
øúåé àìå äâøãäá äìòéù åðééäã ,'øãâå
,åîöòì úåùòì åéìòù øãâä äæå ,éàãî
ìåìòå úñôú àì äáåøî úùôú íà éë
éîëç åøîà ïëå .åðîî ìåôéì ìôåðä
äöô÷ äòùøä ùøæ ÷øù ,øñåîä

äøîàå úåâéøãîá(ãé ä øúñà)õò åùòé'
ìò ïîä ìôð ïëàå ,'äîà íéùîç äåáâ
éðá íìåà ,åéìò åúåà åìúù äæ õò éãé
äâéøãîî úåìòì íéòãåé éç ì-à ìàøùé
çèáåî æàå ,áìù øçà áìù äâéøãîì

.íìòôá äçìöä åàøéù íäì

הקם  חשיבות  – קומי מעפר  התנערי
כלל להתייאש מבלי מנפילתו ומתרומם

ïúùøôá(çé àë)ïá ùéàì äéäé éë
àøîâáå ...äøåîå øøåñ

(.àò ïéøãäðñ)øøåñä ïáä äæ úåãåà å÷ìçð
åøîàå äøåîåäéä àì äøåîå øøåñ ïá

.äéäé àìå,øáãì êîñ åðàöî ïàëî
äëëéà - éúåå÷ú äñôà íãà øîàé àìù
Y êìîä êøã ìò êåìäì áåùì ìëåà
ìâø óëî ,éëøã úåúååòî ë"ë øùàë
àì' úîàá éë .íåúî éá ïéà ùàø ãòå
ìåãâä àèåçì óàå ,'çãð åðîî çãé
.åàøåáì áåùì áåè úåå÷ú ãåò ùé øúåéá
íù ìò ïåãéð äøåîå øøåñ ïáä éøäù
íéëøã úùøôá áùéù åôåñã ,åôåñ
úåîé äøåú äøîà'å ,úåéøáä úà íèñìéå

'áééç úåîé ìàå éàëæ(:àò íù)úàæ ìò .
åøîàäéäé àìå äéä àìàäú àì Y

åôåñù íãà ìò èéìçäì ìàøùéá úàæë
éðáî ãçàå ãçà ìë àìà ,ïåãáàì
ìåëé ,äøåîå øøåñ ïá åìéôà ìàøùé
øåîâ ÷éãöì êôäéìå åéëøã úà úåðùì
ùéàä àåä àìå ùãçî ãìåðù éîë

.àèçå ì÷ì÷ù

,ïëàåY äîçìîì àöú éëøöåð êëì
íìåòá áòå ñâ øîåçë íãàä

úåéäì éãë éîùâääîçìî ùéàóàå ,
àì ,åúîçìîá ìùëéå ìåôé ìåôð íà
øáâ øáë äðä øîåì åúãîò úà áåæòé
÷æçúé àìà ,éúåå÷ú äãáàå éìò éøöé
ìëá åúîçìîá ùéîìçä øåöë ãåîòì

áöî ìëáå úòìììììù äëøã àéä êë éë ,
åîöò àöîéå ìåôé íà óà - äîçìî
åúëàìîî äôøúé àì äëøòîá ãéñôî

מהאר"י ל. איתא  הנה כי אחד, ברגע המלך דרך על עצמו להעמיד בידו יש כי וידע 

זי"ע  Â"È)הקדוש „ÂÁÈ ˜"‰Â¯ ¯Ú˘) הפסוק את אלול בחודש לכוון ÊË)שיש ‚Ó ‰ÈÚ˘È)
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ãâðë áéùäì íéìééç óéñåé äáøãà àìà
åñéáäì øåæçì Y äøòùä äîçìî åáéåà

åäæåäîçìî ùéààìàìàìàì.

ïéðòäùøôä íåéñá íâ æîøð äæ
éë ,'÷ìîò úééçî úùøô'á÷ìîò
íèìåô ïðòäù 'íéìùçð'ì ìôèðàîåçðú)

(é àöúøáë äðä íäì øîåìå íùàééì
'äî êúìçåúå êøáñ ãáà ,äúà 'ìùçð'

éøîâì íìéôäì äöåø äæáå Yåðà ìáà ,
Y '÷ìîò øëæ úà äçîú äçî' íéååöî
àåä ø÷é éãåäé 'ìë'ù ìåãâ ìå÷á ÷åòæì

íéîùáù åéáà ìöàáø÷úäì åãéáå ,
àöîð àåäù ïëéäî åéìàáìáìáìáì.

נתיבה' עזים ובמים דרך  בים ÔÂ˘Ï)'הנותן ÈÂ�È˘· ‰"¯Ï ÈÂÏ ˙˘Â„˜· ‡·Â‰ Y ‰ Â ¯"· 'ÈÈÚ) בו כי

כאשר  הרואות עינינו הנה כי שרמז מי יש יתברך , אליו לשוב  'דרך ' הקב"ה לנו נותן

העגלה' 'בעל יטעה אם למקום, ממקום ביבשה הרכב כלי מדרכו (�‰‚)יסע  ויסטה

בנוסעים  מיד יפגע בזה כי ישר בדרך  לעמוד עקביו על מיד לסוב  בידו אין לו המיועדת 

הגיעו  עדי עצמו שהעמיד הדרך  על הרבה עוד להמשיך  אלא לו אין ולאחריו... לפניו

דרכים' עקביו,שם ל'פרשת על אתריסוב  על  מיד הרי ים , בלב טועה כשאניה משא"כ

– התשובה היא כיו "ב  טוב... דרך  על מתייצב  הוא וכבר  למערב  ממזרח  פניו  מסובב 

הישר ... בדרך עומד  הוא  וכבר עצמו  יסובב כמימריה ברגע  דרך, בים הנותן

ולא טוב  דרך  על להתייצב רבות פעמים כבר ניסיתי הן אעשה, מה יאמר, ולא

הישר  דרך על להביט – פניו לסובב  אלא  מאתו דורש הקב"ה אין כי בידי, עלתה

הגמרא  בדברי פירשו וכבר טוב. לתכלית  יגיע דבר ‚.)וסוף Ê"Ú)בערב שטרח 'מי

מי אמרו ולא  בשבת' יאכל אתשהכיןשבת אלא דורש הקב "ה אין כי בער"ש,

רקהטירחה  אם בעדו... יגמור וה' בידוטרח והיגיעה, עלה שלא  הואלהכיןאף הרי

בשבתכבר .יאכל 

וחרבו לא. הקרב בשדה הלוחם לחייל הענין את המשיל זי"ע , חיים' ה'חפץ הגה"ק

מה  ממנו, לזוב החל רב  ודם באצבעו בו ירה האויב מחיילי ואחד בידו, שלופה

שוטה  חבריו, לו צעקו מיד מידיו... הזין כלי את  והשליך  נבהל ה'שוטה', זה עשה

להרגך לאויב אפשר עתה והרי מוות , בסכנת עצמך את  משים הנך מדוע שכמותך ,

לו  להשיב תוכל אולי בידך חרבך  לישא  נא  המשך ועצומה, רבה מכה בך  להכות או

ומשליך שמתייאש ה'נופל' היצר, במלחמת  כמו"כ, לגמרי. ותפילהו אפים אחת מנה

'לייאש' - מטרתו כל זוהי שהרי – עליו היצר הצליח גופא  בזה לו, אשר כל את 

היצר  את ויכה יום שיבוא יזכה וכך כוחו, בכל ויתחזק  יתרומם אלא בו, הנלחם את 

לגמרי ÊË])הרע  ˙Â‡ ˙È˘‡¯· 'Ù ‰¯Â˙‰ ÏÚ Á"Á ÏÚ ˙Â‰‚‰· ‡·Â‰] „ È ˙Ï‰˜ Í"� ÏÚ Á"Á).

אם לב. ואף היא , תמידית ' 'מלחמה עמלק  שמלחמת  היה, זי"ע ישראל' ה'בית  הרה"ק
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òãéå- øöéä éñéñëèî ãçà åäæ éë
áåùééî åãáàì íãàä úà úåñðì
úôù'ä ÷"äøä áúë ïëå .åùàééìå åúòã

ïúùøôá 'úîàìò äðçî àöú éë ä"ã ã"ìøú)

(êáéåàáåúëä éøáã øåàéáá(æè æì íéìéäú)

,'íéáø íéòùø ïåîäî ÷éãöì èòî áåè'
äàøîå íãàì åì àá òøä øöéä äðäù
,äùò øùà úåðè÷ 'úåéòùø' äáøä åì
,éøîâì åçåø úà øáùì äöåø àåä äæáå
øîåàå åøöéì äðåò 'ä øáã úà àøéä êà
,'úå÷ãö' èòî êà éì ùéù úîà ïä ,åì
áàùà íäîå èéáà åìà ìò ÷ø ìáà
ìò øáåâ àåä úàæáå ,úå÷æçúäå äçîù
èòî áåè' ,áåúëä øáã äæå ,åçöðîå åøöé
øùàî ,åéúå÷ãö èòî ìò èéáéù '÷éãöì
øöéäù 'úåáøä úåéòùø ïåîä' ìò èéáäì

.åéðéò ìåî ìà áéöî

של שכרם – זוכה  בתורה העוסק  כל 
תורה עמלי

ïúùøôá(ë âé).'åâå äùà ùéà ç÷é éë
ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä áúë
éðá íâ íãà éðá ãâðë äøåú äøáã .ì"æå

äøåúä ïî íäéðô íéøæåç øùà ùéà
êéøöù äîì øö÷ íåéä éë íøîåàë
øîà íäéìòå ,äéçîä ìò ìãúùäì

áåúëääùà ùéà ç÷é éëäøåúä úàæ
,äñøåàîääéìà àáåäçøæ øáëù

åìá÷å éðéñ øäá äøåú ìù äøåà íäéìò
,úåçåìääàðùåõôç íáì ïéàù ùåøéô

çéëåî àáùëå ,èôùîá äúðåò äì úúì
íéøåòð úùà íàîú äîì åéìà øáãì
àåäå úñðøôîå äðæ äøåúä ïéà éë áéùî
äëøá ïîéñ äàåø åðéà íâ ,äéçîì êéøö
ïéà äá ÷åñòé éë íâä äãåîéì úåòöîàî
àáøãàå ,äáåè äñðøô éøòù åì ïéçúôð
íðéàå äå÷çøù íéùðàä ìë éë äàåø
ìë íéàìî íäéúá ø÷éò ìë äá íéáùåç

åøîåà àåäå ,áåèúåìéìò äì íùå
íéøáãåøîåàá òø íù äéìò àéöåäå ,

éúç÷ì úàæä äùàä úàåðéàù ùåøéô
øîåàù àìà ,äéçå÷éìá øôåëáø÷àå

íéìåúá äì éúàöî àìå äéìàùåøéô
÷åôãì åðçé áéáñ äé÷ñåò éë ÷æåç ïåùì

óøè àåöîì íéøçà éúìã ìòâìâìâìâìòéãåî ,

מרומז  וזה כבתחילה, משמרתו על לעמוד ויחזור מיד יתחזק  במלחמה ונפל נכשל

איהם  איך  לייג אמאל און אראפ, מיר ער לייגט 'אמאל נוטריקון שהוא  'עמלק' בשם

ÂÁˆ�Ó)אראפ' Ì„‡‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ÏÈÙÓÂ Áˆ�Ó ¯"‰ˆÈ‰ ÌÈÓÚÙÏ)שלא הוא העיקר אך  ,

הבאה. למלחמה וגבורה בכח וימשיך מנפילותיו, ברוחו יפול

אליהו'לג. דבי ב'תנא ÎÙ"‡)איתא וראה (¯·‰ סיני מהר משה כשירד חכמים אמרו ,

כתבן  את וראה בלוחות  משה נסתכל במעשיהם ישראל שסרחו הסרחון את 

דבר, להשיב  יכול ולא משה נתאלם ומיד ההר תחת משה שברן מיד מעליהם שפרח

השעבוד  ומתוך הצער מתוך  תורה שילמדו ישראל על גזרה נגזרה שעה באותה
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éáà àø÷ðä àåäù ä"á÷ä éë áåúëä
øùé úñðëå äøòðäìù äðåáìò åòáúé ìà

åøîåà àåäå ,ìåãâä ïéã úéá éðôì äøåú
äîàå äøòðä éáà ç÷ìåúà åàéöåäå ,

úåâùäå äéìòå ÷æåç æîø äøòðä éìåúá
äðåáìò åòáúéå äúåòöîàá åâùåé úåîø

åøîåàë ã"ááäøòùäåøîàù äî àåäå ,
øäåæá('ô â"ç)òåáúì ä"á÷ä ãéúò éë

äðùîá íøîåàëå ,äøåú ìù äðåáìò
(à"î å"ô úåëà)äðåáìòî úåéøáì íäì éåà

.äøåú ìù

íééñîåøîåà àåäå ,íééçä øåàääðäå
úåìéìò íù àåä÷ã÷ã ,'åâå

äðäå' øîåìàåäïéà éë øéòäì - 'íù
àðåùä àìà åì íøâ àìù úîà äæ

,åáø÷á ïëåùäéúá éìåúá äìàå'åâå
äîë äìîùë íéøåøá íéøáãä åéäå
øáã ìë úìéçúù ,äøåúä ÷æåçå úåìòî
äìéáùá ,àøáð äá åìë íìåòä ìë
äðåôöä äáåè ìëå ,íéé÷úî äáå ,àøáð

áåèäå íééçä úåøöåàå àáä íìåòì
äá úéð÷ð.

äîååúð÷ú- íééçä øåàä áúë ,
åøîåàåäéäú åìåìëåé àì äùàì

áåéç ïéàù íâä ùåøéô ,åéîé ìë äçìù
,íéúò úåòéá÷ àìà äøåú ãåîìúáíãà

ãå÷ùì êéøö äéìò òø íù àéöåäù äæë
àì äìéìä ìëå íåéä ìë äéúåúìã ìò

åéîé ìë äçìùì ìëåéíäì åðéöî äæëå ,
ì"æ åðéúåáøì(ä"ëô ø"÷éå)ìòá'ù åøîàù

ãçà óã ãåîìì ìéâø äéä íà - 'äáåùú
ìòá äæå ,êøãä äæ ìò ïëå íéðù ãåîìé
àéöåî ìáà ,úåøéáòä øàùî äáåùú
äîò åéîé ìë åèôùî äøåúä ìò òø íù

.åúðîåà åúøåú áùé

äìåâñåúà ìéöäì äøåúá äá ùé
àèç ìëî ,òø ìëî íãàä
ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä áúëù åîë ,ïååòå
(áåø÷ àì íàå åøîåàå ä"ã àöú éë úùøô)

מזונות . להם שאין ומתוך  הדחק , ומתוך  הטרוף ומתוך  הטלטול אותוומתוך  ובשכר

ומכופל  כפול  דוד בן לימות שכרם לשלם הקב "ה  עתיד .הצער

במדרש איתא  ‚)כן Á� ˙˘¯Ù ‡ÓÂÁ�˙) כתיב(‚È ÁÎ ·ÂÈ‡),'החיים בארץ  תמצא  'ולא

תורה  תמצא שלא  אלא תמצא, המתים בארץ וכי - החיים בארץ תמצא לא  ומאי

במי  אלא הזה בעולם וגדולה וכבוד תאוה העולם עונג שיבקש מי אצל פה שבעל

נפשכם' ובכל לבבכם 'בכל בה כתיב ק"ש של שניה ובפרשה עליה... עצמו שממית

תורה  ללמוד יכול אינו ותענוג עושר שאוהב  מי שכל ללמדך - מאדכם' 'בכל כתב  ולא

לפיכך עליה, עצמו ומנבל מבלה ויש שנה, ונדוד גדול צער בה שיש לפי פה, שבעל

שנאמר הבא לעולם שכרה ‡)מתן Ë ‰ÈÚ˘È) אור גדול', אור ראו החושך  ההולכים 'העם

עומד. העולם שבזכותן וכו' תורה לעמלי הקב "ה שגנזו ראשון ביום שנברא  אור - גדול
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ùøãîä úéáì ñðëéäì åéìòùåäãîìéå
äèé ìáì øåà ïåëùé êøãå íééç úåçøåà

åáéåà åäàöîé àìå ,çøåà éðîøöéä äæ]

[òøäéë ,úåáæåë úåðòèå úåáùçîá
åäìéöú äøåú øåàãìãìãìãì.

ø"äéäëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî
úàø÷ì àåáðå éåàøë äðëä êåøòì
,íéçîùå íéùù àøåðä ïéãä íåé
,íéðùä úëøáì äëæðå ,íéøåäèå íéð÷åúî

.ä÷åúîå äáåè äðùá

וכביאורו לד. בתורה, וכולו ראשו שקוע  להיות  – התורה בלימוד הישרה הדרך  זוהי

זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק ÌÁ�Ó'של È�Ù'‰ ˜"‰¯‰ Â�· ÈÙÓ È˜ 'ÓÚ ‰¯Â˙ È¯Ú˘ ¯ÙÒ· ‡·Â‰)

(Ú"ÈÊ הגמרא דברי Î‚:)על מהשובך,(·"· אמה חמישים במרחק הנמצא  עוף אודות 

אמה  חמישים תחום בתוך אחת  רגלו אשר עוף המוצא  של דינו מה ירמיה, רבי בעי

דא  'ועל הגמרא מסיימת  אמה... נ ' לתחום מחוץ  אחת ÂÊ)ורגלו Â˙Ï‡˘ ÏÚ) אפקוהו

(Â‡ÈˆÂ‰) רבי עם כ"כ החמירו מדוע  אמת' ה'אמרי והקשה מדרשא '. מבי ירמיה לרבי

בה. יש גריעותא מה זו, שאלתו על המדרש מבית  להוציאו ירמיה

בתוככי  רגליו בשתי להכנס עצתו קשים, זמנים האדם על שבבוא  הרה"ק , וביאר

בעסקי  השניה וברגלו התורה בתוך אחת כ'רגל יהא ולא לו. ירווח ובזה הקדו' התורה

אחת ברגלו רק  לעמוד אמינא ' ו'הוא מציאות  הנותנת  זו שאלה ועצם הזה'. העולם

מבית להוציאו 'גושפנקא' לנו נותנת  כבר לתחום, מחוץ והשנית התחום בתוך

שקוע להיות האדם על וזמן עת ובכל לימוד... בשם נקרא  לא  כזאת כי המדרש,

קדישתא ... באורייתא כולו
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