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של שמזונותיו האמונה - לחם  לכם  ממטיר הנני
ית ' מאתו ורק אך באים אדם 

äùøôäìéçú ,'äá äðåîàä éðéðòá úùøãð äôé åæ
Y óåñ íé úòéø÷ã äùòîá,'äá åðéîàéå

'åäååðàå éì÷ äæ' òáöàá ïéàøî åéäååéøçàì ,
'íéîùä ïî íçì íëì øéèîî éððä' ïîä úùøôá
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ìéçúðå÷åñôá(ã æè)éððä äùî ìà 'ä øîàéå'

íéîùä ïî íçì íëì øéèîîåè÷ìå íòä àöéåøáã
åîåéá íåéåðñðà ïòîì.'àì íà éúøåúá êìéä

ò"éæ áåðîéøî ìéãðòî íçðî éáø ÷"äøä øàáîå
('ä øîàéå ä"ã çìùá ééçã àðìéà')'øùéä øôñ'áå .ì"æå

áúë íú åðéáøìàåä úåáåè úåãéîä ìëî ø÷éòù

ïåçèéáäå äðåîàääîéìù äðåîàá ïéîàéù åðééä ,
òâøå úò ìëá çéâùîå âéäðîä àåä ù"áúé àøåáäù
ìåëé íãà íåù ïéàå åøåñçî éã ãçà ìëì ïúåðå
.àîéð àåìîë åìéôà åøéáçì ïëåîù äîá òåâðì

,'äá çåèáå ïåëð äéäé åáìù Y ïåçèáì àåáé æ"éòå

éìá àìéîî åãéì àåáé ú"éùäî åì ïëåîù äî ìëù

çøåè íåùúåáøäì íéìáäå úåãøèá åéîé äìáé àìå
åúìåëéá ïéàù çèáåîå ïéîàî àåä éë ,øéùòäìå ïåä
àì ,äéäé ïë íéîùä ïî åì áåö÷ù äî ÷ø ,íåìë

øúåé àìå úåçôààààåáìá ùøùåî àäéù øçàå ,

שירה א . בשבת לעופות מזון לתת תורה ישראל  ‰‰ÎÏ‰)מנהג ÈÙ ÏÚ ‚‰	Ó‰ ·Â˘ÈÈ· Ï"ÓÎ‡Â ,È"˜Ò „"Î˘ ‡"‚Ó 'ÈÈÚ),

מכניס ראשו, את מכופף הריהו המאכל  אל שבגשתו הציפור אכילת מדרך כי זה , במנהג שרמזו יש 

מעלה , כלפי ראשו את מרים ומיד ללמדנו,המאכל חלילה. וחוזר ומעלהו וחוזר ראשו מרכין שוב

למרום, ועינינו ראשינו תיכף  להרים תמיד נזכור מקום מכל 'להשתדל ', שעלינו אף פרנסה שבענייני

הפרנסה  לנו הממציא הוא הקב "ה דבר שסוף  .לדעת 

זי"ע ישראל ' ה'ישמח  הרה"ק  פירש אחר Ô˙˘¯Ù)באופן ÛÂÒ)חושבים דעתם  במיעוט  והחמור השור אף  כי ,

אינן  העופות משא"כ  וכרם , שדה בעבודת בעליהם  עבור עמלים  הם שהרי בדין, אליהם  בא מזונם  כי

שאין  שנאמין לן, להורות בעליהם. לב בטוב אלא מזונם  מקבלים  שאין ויודעים לבעליהם , כלום  מועילות

הבעלים . מטוב בחסד מזונם  המקבלים העופות כאותם עלינו , הבורא ב'חסדי' אם  כי לנו  באה הפרנסה 

אומרים יש  עלינו , מזונם שאין הציפורים את בשבת להאכיל  מותר היאך מהפוסקים  הרבה בזה  דשו  כבר

העיד  זי"ע מליובאוויטש הריי"צ הרה "ק קטן. ע"י המזון את ששולחים ויש מער"ש , המזון את להניח  שיש

של תינוקות ילדי כל את לאסוף  שירה  שבת בכל  נוהג היה זי"ע  שה'מהר"ל ' איש  מפי איש  ששמע ממה 

ותיאר  הים, קריעת סיפור את הנוכחים  לכל  לספר פותח והיה הכנסת, בית לחצר ומלמדיהם רבן בית

חכמי  שלמדונו  מה לספר והוסיף  הים , על  עמו  לישראל ה ' עשה אשר והמופתים האותות כל  את בפניהם 

È)המדרש  ‡Î ¯"ÂÓ˘)עימם ושוררו העופות אף  הצטרפו  השירה  את ושוררו  הים  את ישראל שעברו שבעת

בדרך  ים  בלב שצמחו מהאילנות פירות ליקטו הצאן צעירי ישראל  וילדי חסדיו, ורוב נפלאותיו על לקל 

מזה שיחלקו למלמדים ונתן 'קאש "ע' עם קערה  לידיו  לקח ואז המשוררות, לציפורים מהם  וחילקו  נס 

שהוא  הקטנים , ידי על המזונות להנחת נוסף טעם למדנו  ומדבריו  הציפורים. לפני יניחום והם  לילדים 

הים . על שהיו הניסים  בזיכרון בהם האמונה להשריש 
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,çøåè ìë àìá íäì ïëåî íäéúåðåæî íéàöåîå
åéúåðåæî úà àöîé 'ä éëøãá êìåää éë íãîìì

áåúëä øàåáî äæáå .äòéâéå äçøè ìë àììíéìäú)

(á æë÷íëì àååùéë íùôðì íéîãîä åìà ìëì -
íä ïëìå ,íãéá íééåìú íúñðøôå íðåæîéîéëùî

úáù éøçàî íå÷úåöç ãò óàå áøòä ãò íéìîòå
àìä éë ,íìëà úà úåð÷ì ïåîîä úà øåâàì ,ìéì

åãéãéì ïúé ïëúòá ,åá íéðéîàîä 'ä éãéãé -
ääðéùäùåò íãàä ïéàå ,÷éøì çøåèå ìîò àìì -

- úåùò åäååéö àøåáä øùà úåìåòôä úà íà éë
.úåìãúùää úáåçë

ïëìå'êåøò ïçìåù'á ÷ñôð(ä à)øîåì áåè'ìëá)

(íåé'ïîä úùøôå äãé÷òä úùøôããããáúëå ,

אם ב. לרעהו  איש ישאל כאשר העולם , מדרך והרי מאמיןהנה  תחשדני מדוע – לו ישיב העולמים  בחי

חז "ל אמרו כולנו  ˆÊ.)על שלווה(˘·˙ נפשו  האם  ישאלוהו אם אך מאמינים'. בני מאמינים  'ישראל 

אך ובטוחה  זו . למידה לבוא שאזכה הלוואי רפה בשפה האיש יענהו  הצטרכויותיו , כל לו  ימציא שהבורא

שלימה באמונה שהמאמין בזה, זה  תלויים והביטחון האמונה  כי עצמו , את סותר זה שאדם  האמת

ובתמים באמת בוטח  אינו ואם  צרכיו , לו  שיספק  בו  'בטוח' הריהו הברואים  לכל מנהיג ית"ש שהבורא

האמונה ביסוד שחסר נראה 

'הנניג. הקרא בלשון שרמזו הניתך ממטיר ויש ל 'מטר' דומה  הפרנסה ששפע  השמים', מן לחם לכם

המטר מה השמים, וכןמן המטר, וחוזק זרם את  ולהגביר לחזק שבעולם בריה לשום אפשר אי

המטר  חוזק את  להחליש  אדם בידי מסור הדבר אין – כן להיפך  השמים , מן שנקבע כפי הכל אלא ,

אי  להיפך, וכן פרנסתו, שפע את להרבות במאומה יועילו לא ההשתדלויות כל  – הפרנסה  היא ממש 

הכל אלא רעהו , פרנסת להפסיד או  להחליש לאדם שמיא.אפשר מן לו  שנקצב כפי יהא

שלד. השלישי ביום  המן' 'פרשת את לקרוא זי"ע , מרימינוב מנדל מנחם רבי מהרה"ק  - הסגולה וידועה 

בשלח . פרשת

בכדי  בשבתו, שבת מידי המן' ב'פרשת שנה כ"ב במשך בקדשו  דרש  מרימינוב שהרה "ק ידוע  כן כמו 

ישראל . בני עם על פרנסה  שפע בזה  להשפיע

דבר  ויום יום  בכל  לחדש  השי"ת שיזכני מחשבה  בליבי עלה תרי"ב, ניסן ר"ח – הרי"ם' ב'חידושי כתב
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'ééçá åðéáø'ä(ë æè)ìë éë ,íéîëç ãéá äìá÷å
àåáé àìù åì çèáåî íåé ìëá ïîä úùøô øîåàä

úåðåæî ïåøñç éãéì íìåòì'õ"áùú'á óà .(å"ðø)áúë
íåé ìëá ïîä úùøô øîåàä ìë' éîìùåøéä íùá
'õ"áùú'ä óéñåäå ,åéúåðåæî åèòîúé àìù åì çèáåî

-áøò éðàåúåðôì åéìò ïàì ãéîú øåëæéù åðééäå ,'
'åãëå äñðøôá øåñçî åéìò àåááääää.

,íòèäåæ"èä áúëãë(ã"÷ñ)ïéîàéù éãë àåäù
äçâùäá íéàá åéúåðåæî ìëù íãàä

חז "ל כמו"ש  הקדושה, מהתורה השי"ת לי שיזמין הפרנסה  וממילא המן', ‚)ב'פרשת Êˆ בכל(·¯"¯ 'פרנסה

שנאמר – ÂË)יום ' ÁÓ ˙È˘‡¯·). הזה היום  עד מעודי אותי הרועה

מלפנים,ה . היה  גדול  עשיר הלה  בבריסק , דר שהיה  ניסנשטרוק ישראל  ר' ששמו ביהודי שהיה מעשה 

אלפי  לכמה  והוזקק כספו, כל את ואיבד הגלגל  עליו  שנתהפך עד וגדולה , תורה התאחדו שולחנו על

הראשון, למעמדו לאיטו  לשוב זה ידי ועל בה ולתת לשאת שיוכל סחורה לקנות חובותיו, לפרוע  בכדי רובל

לאנדאן  העיר לעבר לדרכו יצא ברירה  בלית מצא, ולא עמי' את תלווה  כסף  'אם מצוות שיקיים  מי חיפש 

הוצאות  שאף  אלא גדולה. הלוואה מעמו לבקש  ז "ל, ראטשילד אנשיל  ר' המפורסם  הבארון מדור שם

מחצה לחצאין, חילק  שקיבל  והכסף ביתו, מחפצי מכר לכן לו , היו  לא חדשים  כשלש שארכה הנסיעה

בידו . מעות ויהיו שיחזור עד לאכול, לחם עבור ביתו בני ביד השאיר ומחצה הדרך להוצאות עמו לקח

הבארון  של לביתו  צעדיו את ישראל  ר' החיש לאנדאן, אדמת על  רגליו  דרכו ירחים  שלושת לאחר

של טרקלינו ב'היכל' עומדים  'משולחים' ומאות עשרות בראותו עיניו, חשכו מיד הנה אך ראטשילד,

היותר  ולכל  זהוב חצי העוברים  לכל מעניקים והם הבית, פקידי אצל  מרון כבני עוברים  וכולם  הבארון,

הפחות  לכל זהובים אלפי לג' נצרך כשהנני ובודד יחיד זהוב עם אעשה  מה וכי לעצמו והרהר שלם , זהוב

מהם ניגרות רותחות ודמעות לבו  רחשי את מביעים  שעיניו הרגיש  ולא ראוי, מעמד על עצמי להעמיד

('·Ï‰ ÔÂÏÁ ÌÈÈ	ÈÚ‰' ÌÎÁ‰ ¯Ó‡ÓÎ) בירכתי נעשה אשר בכל  מרחוק הבחינו הצדקה חלוקת על הממונים  הפקידים ,

הבארון  שכירי אנן לו  ואמרו אליו, לגשת מיהרו גורלו , את מרה  מבכה פנים והדור נכבד שאיש ההיכל,

קודש שבת בערב שנית הנה בוא ניעצך, זאת אמנם אחד, לכל  אחד מזהוב יותר לתת רשאים ואיננו ֵָהננו,

מצפוני  לו תגלה  הצדקה , כספי של הרשימות את לבדוק הבארון לכאן נכנס  זאת בשעה  היום, בחצות

ליבך. משאלות וימלא לפניו , וחסד חן תשא ואולי לבך,

על לסעוד והזמינו חינו , אחר נשבה  הבארון ואכן הנקובה , בשעה  ישראל  רבי הופיע  השישי ביום  ויהי

הסעודות  את תיבל מלכים שולחן על ישראל  ר' ישב הסעודות כל במשך השב"ק. סעודות את שולחנו 

בעצם לו  אמר מאד ממנו  שנהנה  הבארון שומעיהם , לב המשמחים  וחכמה  תורה דברי טהורות, באמרות

ישראל, ור' הבארון יחדיו ישבו  מנוחה במוצאי אליך, לי דבר כי השבת, בצאת מיד אלי נא סור השבת יום

הוא  וזקוק ל 'יורד', נהפך ועתה גדול, עושר בעצמו היה  עתה  שעד עברו, על לו  לספר החל ישראל  ור'

נא  אמור לו , ואמר אליו  פנה היהודי, דברי את הברון כשמוע רובל. אלפי כמה  של  להלוואה בדחיפות

שוויו ערך עלה הטובים שבזמנים  ומצא היהודי חישב ביותר, הטובים בזמנים  נכסיך כל שווי היה כמה 

עשרת  של אדיר סכום גמורה  במתנה לו ונתן יצא שני... החדר אל הבארון נכנס  רובל , אלפים  עשרת

ישראל ר' בלאנדאן, מגוריו  ומקום ראטשילד' אנשיל  'בארון הנייר גבי על שמו את רשם  גם  רובל, אלפי

אך  הרבה , הנדיבות את ושיבח הלל פיו פתח  כלל , עליו  חלם  שלא זה אדיר סכום  למראה שהשתומם

האדרעס עם  קלף  לי כתבם  מה לשם הבארון בפני ותמה שאדע(Â˙Î·˙)הוסיף אתם זקוקים  וכי שלכם ,

תודה ... מכתב לכם שאשלח  בכדי המגורים  מקום  את

שה'שלימזל ' אני רואה  הנה  הבארון, )ענהו  ÏÊÓ ˘È·)אם יודע ומי יורד, נעשית ומחמתו אחריך, רודף  ,
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'äøåøá äðùî'ä óéñåä .àìéòìî(â"é÷ñ)úåøåäì
äîåàî ìéòåé àì úåìãúùää éåáéøùååååäéä êëå .

,'øéñçä àì èéòîîäå óéãòä àì äáøîä' ïîá
'úìåâìåâì øîåò' åãéá ãçà ìë äìòä øáã óåñå
íãàä ãîìé äæîå .íéîùä ïî åì áö÷ðù åîë
åì óéñåé àìå åì ïúé àì úåìãúùää éåáéøù
óà êãéàìå ,äæ øåáò åéúåðåæî åáøúé àìå ,äîåàî

åéúåðåæî àøåáä åì íéìùé úåìãúùäá äáøé àì íà
åì áö÷ðä éôëææææ.

êãéàìíãàä ìò àéáî äðåîàá ïåøñçä ,àñéâ
ïúùøôá áéúëã .äëøáä êôéä(â-à æé)

íéãéôøá åðçéå'úåúùì íéî ïéàå,íòäáøéåíòä
...íéî åðì åðú åøîàéå äùî íòíéîì íòä àîöéå

תצטרך  שלא מגורי, כתובת את לפניך נתתי כן על להפסידו , תשוב לא כזה גדול  סכום ממני כשקבלת עתה

בידעי  שכבר וכיוון הדואר, דרך בקשתך את תשלח  אלא נוספים , חדשים שלושת בדרך להיטלטל  לשוב

רובל . אלפים עשרת שוב לך אשלח  עסקינן ומכירי

בכתוב נפלא ביאור לנו  יתבאר זו  עובדא פי „)על  ‡È˜ ÌÈÏ‰˙),''ה ורחום חנון לנפלאותיו , עשה 'זכר

הקב"ה כי היטב, יבואר האמור ועפ"י ורחום , חנון שהוא למה  לנפלאותיו עשה  'זכר' ענין מה  צ"ב, דלכאורה

תמצאו וכאשר מצרים , מארץ  צאתכם  בימי עמכם עשיתי אותם  הנפלאות את נא זכרו  רחומיו , לבניו אומר

באדרעס  היזכרו  – ח"ו  צרה  בעת ויתעורר (‰Â˙Î·˙)עצמכם אלי, התפללו צרה , בעת לשם  לפנות יש אשר

הכתוב שאמר וזהו  ונפלאות. בניסים לכם להטיב לשוב הרצון לנפלאותיו בי עשה כלזכר את שיזכרו

כי ה'ניסיו, ורחום ונאמר חנון מצרים  יציאת שנזכור ידי על  ייעשה וזה לנו , להטיב תמיד לשוב וברצונו ,

חדשה . שירה  לפניו 

לחמוו . מכדי פחות הרוויח  ובקושי עיר, של ברחובה  כ'מנקה ' עסק שלפרנסתו אחד יהודי על  מספרים

לבוא, קרובה  ישועתנו כי חלמתי חלום  ביתו, לבני וצהלה  בשמחה  סיפר משנתו , בקומו חד יומא הדל.

בחסדי  ואמרו, הבית בני שמחו  ראטשילד. כבארון אדיר גביר להיות אהפוך שבקרוב בחלום  ראיתי כי

מעות, מעט על  דברי היו  לא ואמר, הבית בעל  בהם  גער חובותינו. כל את כעת לשלם  בידינו  יהא שמים 

חודש בכל  לי יהיה  עוד כראטשילד לעשירות בנוסף כי מראטשילד, יותר אדיר גביר להיות שאהפוך אלא

הרחובות. כמנקה מעבודתי מרוויח  שהנני המעות סכום את

לאותו דומה הריהו  העולמים , לחי מסייע  הוא והשתדלותו עבודתו ידי על  כי בנפשו המדמה  ולדידן,

ראטשילד. של  התועפות להון דבר איזה מוסיפים הזעומות שפרוטותיו בנפשו שדימה שוטה 

פרנסתוז. שכל הדברים, בפנימיות יתבונן אלא המן', 'פרשת בפיו  באמירה די שלא פשוט, זה  אמנם 

פרטית. בהשגחה השמים מן אליו יגיעו והצטרכויותיו

חז "ל אמרו  זי"ע, חיים' ה 'חפץ הגה "ק שאל  Ú‰.)פעם  ‡ÓÂÈ) את המן באכילת טעם ואחד אחד שכל

לה מותיב הוא אכילתו , בעת מאומה  חשב שלא מי הרגיש טעם איזה לי נא הגידו ברצונו , שעלה  הטעם

כלל... טעם  כל לו  אין מתבונן שאינו מי – לה  מפרק  151)והוא 'ÂÓÚ ,·‡ÂÂ˘ ˘"¯Ï ‰·‡Â˘‰ ˙È· 'ÈÈÚ)

העבודה ' ה 'יסוד הרה "ק של  וכפי' למעשה , הוראה ללמוד דבר בכל להתבונן תורה, של דרכה היא כך כי

עושיהם' לכל טוב 'שכל  בפסוק È)זי"ע  ‡È˜ ÌÈÏÈ‰˙)' עושיהם 'לכל  כשהוא הוא, 'טוב' השכל ידיעת מתי ,

בפועל ... מעשה לידי כשמביאו 

הפסוק  על  אחד ממגיד ששמע  זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק  אמר È„)(כיו "ב ·ˆ ÌÈÏÈ‰˙,''ה בבית 'שתולים

שתולים  היושבים הם ˘˘˙ÔÏ)רבים  ˙ÂÚÈË	 ÔÂ˘ÏÓ) את המלהיבים  התעוררות דיבורי ושומעים  המדרש  בבית

מאתם וייעלמו 'יפריחו ' מיד המדרש , בית ל'חצר' בצאתם - אלוקינו ' 'בחצרות אך ועבודה , לתורה הנפש 

מעשה . לידי באים  ואינם הדיבורים, כל 
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ïéàå' ìôë òåãî øåàéá êéøöå ,'äùî ìò íòä ïìéå
.'íòä àîöéå' áåùå 'úåúùì íéî

øàáîåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä'í"éøä éøîà')

(çìùáìë ìò çéâùî ú"éùäù Y ì"æå ,
êøáúé åúàî ìëäå ,íìåòäíìåë úà äéçîä àåäå

÷ñôä àìì,ìàøùé éðá éëøöì åáåèî òéôùî ïë ,
ïåøñç ìò øúåé ãçôìå âåàãì ùé äî ìòå äîå
.åúåéç ïåøñç ìò øúåé ãçôìå âåàãìî åúñðøô

,ùåøéôãåòù 'äá çåèáìå êåîñì íìåòä êøãî éë
úåâàãá íéëìäî íðéàå ,íééç úåðù íäì ÷éðòé
ìò òåãîå ,øçîì åúåîé àîù - ùàø äìòîì
úåâàã íéàìî äîä íéááåñî 'íúñðøôå íðåæî'
áåøî íäéðôá èéáäì øùôà éà ùîîù ãò ,ïåîéøë

äñðøôä ïéðòá ÷çãä åæ íöçìì"æç åøîà éøäå ,
(:ç úéðòú).'éðåæî áéäé ééç áéäéã ïàî éàä'

óéñåîåïîäî øéàùäì 'ä äåéö - í"éøä éùåãéç'ä
ú"éùäù ìëä åàøéù ,úåøåãì úøîùîì

,åéàøéì ïåæî ïéëîå ÷ñôä éìá òéôùîäæáù àìà
àìù äâàãáå ãçôá íúñðøô éøçà íéôãåø íäù
ä"á àøåáäá ïåçèéá íäì ïéàå ,íîçì øñçé
÷ñôä éìá åéúåéøá ñðøôîå ïæä ,éúéîàä çéâùîä
ìù åçåë ïéùéúîå òôùäá íâô ïéùåò éæà ,ììë
íéîøåâå ,úîàá òôùä ÷ñôð äéäéù ,äìòî

ïåøñéç éãéì åàåáéù.'

äæáåäìéçúá ïëà éë íé÷åñôä úåìéôë øàåáé
éë íúåàøë àìà ,íéîì ììë åàîö àì ïééãò

íéãéôøá åðçéå'íéî ïéàåíäì øñçé àîù åùùç '
äùî íò áéøì åìéçúäå ,ïîæ øçàì íéîåðì åðú

íéîíéî íäì øñçéù åãçô øùà ãçôä äæáå ,
ïëàù íøâ äæ ïåàîö éãéì åàåáéåíéîì íòä àîöéå.

ïëà ,íéîì íòä àîöéå úéðùá øîåì ìôë äæìå
àøá åîåé àøáù éî éë åðåæî åì ïúéù 'äá ïéîàîä

åúñðøô(á òñéå 'øô çìùá àúìéëî)áæëú àìù éàãåå Y¨¥
íéçèåáä ìëì áåè øëù ïúåð ä"á÷ä éë ,åúìçåú

úîàá åîùá(í"éøä éøáã ë"ò).

האילנות צמיחת  בעת  להזכיר  – לאילן השנה  ראש
החיל את  עשו  ידיו ומעשי  כוחו שלא

àøîàúîò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä íùî
äðùä ùàø' àåä èáùá øùò äùîçù

'ïìéàì(.á ä"ø)úåøéôá 'äèðç'ä ïîæ àåä æà éë ,
ïìéàä(çåîöì ïéìéçúî úåøéôäù)àîù ùåùçì ùéå ,

éçåë äðä ,øîàì úåøàôúä éãéì õòä ìòá àåáé
éúãåáò éãé ìòå ,äæä ìéçä úà éì åùò éãé íöåòå
äæ íåé òá÷ð ïë ìò ,úåøéôä íéìãâ äãùá éúòéâéå
'äðùä ùàø' úà íãàì åì øéëæäì ,äðùä ùàøì
ìëäå ïåøî éðáë åéðôì ïåøáòé íìåò éàá ìë æàù
íðéà åéãé äùòî ìëå ,íåéá åá íäì áö÷ðå òá÷ð
íäù øîåìî ñç êà ,àãéøâ úåìãúùä àìà

.òôùä úà åì íéàéáîä

שהמרירות ימצא  באמונה כשיתחזק - המים וימתקו
היא מתוקה  עצמה 

ïúùøôá(äë-âë åè)åìëé àìå ,äúøî åàåáéå
ìò .íä íéøî éë äøîî íéî úåúùì
õò 'ä åäøåéå ,'ä ìà ÷òöéå ...äøî äîù àø÷ ïë

íéîä å÷úîéå ,íéîä ìà êìùéåêéøö äøåàëì .
øçàì éøä ,'äøî' íå÷îä íù òá÷ð òåãî ,øåàéá
ïåëðä ïî äéä íéîä å÷úîðù ìåãâä àìôäå ñðä
÷"äøä íùî íéøàáîå .'ä÷åúî' íå÷îä úà úåðëì
äøî éîî åúùùë éë ò"éæ øéî'æå÷î ìà÷æçé éáø
åìçä .äééúùì íééåàø íðéàå äîä íéøî éë åùéâøäå
åðì çìù íéîùáù åðéáà ,íéù÷áîå ,íéîùì íé÷òåæ
ìò íéáùçî åéäå .áø íò úå÷ùäì íé÷åúî íéî
àéáéå ä"á÷ä íäì ùéçéù íéîåöòå íéìåãâ íéñéð
,íùôðá åøòéù àì úàæ êà .úåúùì íéî íäì
,íé÷åúîì íîöò íéøîä íéîä úà ä"á÷ä êåôäéù

.íîöò íéîä íúåàî íúåùôð åéçéå

øùàêøãä úà åðì úåøåäì ä"á÷ä úåöøá ,ïë ìò
àø÷ ,äîéîúä äðåîàä éëøãá äá êìð
äøö úò ìëá úåøåãì øëæééù ,'äøî' íùá íå÷îì
.úå÷éúîä íöò àéä àéä äîöò äøöäù úåøéøîå
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úåøöä óàå .ãéáò áèì àðîçø ãéáòã äî ìë éë
'äá åðéîàé êà íàå ,íöòá úå÷åúî àìà íðéà
.äøî äîù àø÷ ïë ìò .úå÷éúîä íäì 'äìâúú'

éäåæåøéáâäì ,íãàä åì øåáéù äøùéä êøã
øåøéáá úòãì ,åáìá äðåîàä úàçççç

áåèì åéìò øáåòä ìëù åîöòá ùéøùäìå

íéîòôå .'ä úàî 'äáåè' àåä ìëä ,áèåîìå
,'äøåøö äøö'ë åì äàøðù äî íãà ìò àåáúù
äúçðù äòøä ìò åùôð øîá ÷òöî àåä éøäå
.úåøéøîáå úåáöòá óåôëå óåôà åìåëå ,åçúôì
òãåé åðéà éúô åúåàå ,''ä éëøã íéøúñð' úîàáå
äøåîâ äáåè àìà äðéà àôåâ åæ äøöù øéëîå

(ïàë äðåîèä äáåèä äñåëî äúò úòìù àìà)èèèèàåäå .

הישיבהח. מתלמידי כמה ישבו  תש"ו  תוך (·‚¯‡ÔÈÈ„¯ÂÂÒ)בשנת הנוראה ... המלחמה מאורעות על ושוחחו

שתקו הבחורים  הדיבורים , נסובו מה על ושאלם  ניגש  זי"ע, חיים' ה'אמרי הרה "ק נכנס  דיבור כדי

רבות פעמים  בתלמודא מצינו  ואמר הרבי נענה  ומורא, ·)מפחד ,‡Î˜ ˙·˘ 'ÈÚ),היא דמתרצתא נימא 'מאן

נוטריקון מא"ן תיבת והנה , היא'. משבשתא כי נ לךמ לק דלמא והיינו  גדול . בקל האמונה  על ומורה  אמן

נימא  האומרמא"ן –('¯ÓÂ‡' ‰˘Â¯ÈÙ ‡ÓÈ	)שהקב"ה וזמן עת הוא בכל נאמן  שקל הרי היא , אדםמתרצתא ,

אך משמים . שהכל  בידעו  עמו, הקורות כל  על  וביאורים  תירוצים לו יש הוא, מתורץ  האדםדילמא זה

אם ואולי להיפך, עמו נהג ואלמוני כך לו עשה פלוני אולי כי עמו , הקורות בכל  בספיקות מלא שהוא

הוא הרי כזה אדם  עליו . באים ייסורים היו  לא אחרת נוהג בשיבושיםמשבשתא היה  מלאים חייו  ימי כל  כי

עליו בא הכל  מדוע מבין ואינו 

חז"ל  בדברי הרה"ק  ביאר È·)עוד ‡ ˙ÂÓ˘ '¯Ù È"˘¯· ‡·Â‰) לו נתחכמה  'הבה אמר ירבה שפרעה רוחפן  ,'

אומרים  אתם אומרת אומרפןהקודש ואני רוצה כןירבה  היצר הוא פרעה  כי והיינו להרבותירבה,

התמימה, מהאמונה  האדם נוטה הספיקות ע"י כי באמונתם , וקושיות הספיקות – ה 'פן' את ישראל בבני

' אומרת הקודש' 'רוח שוםכןאבל  בלי ויאמינו  וודאי, לשון שהוא 'כן' ישראל  בני בקרב יתרבה  – ירבה '

והרהור. ספק

זי"ע מקוברין הרה "ק היה  ˜Ó‡)וכבר ˙Â‡ ˙·˘ '˙Â·‡ ˙¯Â˙'· ‡·Â‰ ,‰„Â·Ú‰ „ÂÒÈ)כלאומר על אדון ש 'קל

הקושיות ... לכל  התירוץ הוא המעשים'

ר ט . קידושא יהודי ערך שלח  פר' בשבת תשע"ג, בשנת שהיה  נדיבהמעשה ורוח מטעמים  ברוב בה 

סיפורו, את הלה סיפר הקידוש  בעת זיעועכי"א, רשב"י האלוקי התנא אצל  מירון קדישא באתרא

ברגלו, ביותר מסוכן נחש  נשכו הדרך אם על  הקודש , בארץ ובקעות הרים  בין הילך שבועות כמה לפני

קוב"ה שכשירפאהו הבטיח  מיד הכרה, ללא ארצה  נופל  והוא קט  מעט  עוד כי והרגיש להקיא, החל  מיד

הכרתו, את הנשוך איבד מיד ואכן רשב"י, אצל  במירון רבה  קידושא ולערוך להודות יבא שלימה רפואה 

לביתו . שלחוהו לאיתנו חזר כי נראה שהיה  מכיוון החולים . בבית ימים  עשרה  לאחר והתעורר

לביתו, מיד שיסור לו הורה עצומה  ובהתרגשות בטלפון, הרופאים' 'ראש עמו  דיבר ימים כמה כעבור

בבית  שכב אשר הימים  באותם השמים , מן גדול נס עמו  נעשה  כי הרופא לו סיפר שנצטווה , כפי הלה עשה 

תמה שכבר או  הנחש  ארס בו מפעפע עדיין האם  לבדוק דם  מעט  ויום  יום בכל  ממנו הוציאו החולים 

האחרונה בתקופה קיננה שבגופו להם נתגלה  הדמים כל  את לבדוק  שגמרו אחר הזה  וכהיום הארס, השפעת

שבועות, כמה תוך ליוצרה נשמתו  את משיב היה  כזה  שבמצב כך – מזה  כלל  ידע  לא והוא ה "י, ה 'מחלה '

במשך  המחלה כל את וכילה שרף  הנחש וארס חזק, ארס בו שהכניס נחש  עליו הביא הקב"ה, עשה מה

מהמחלה ... לגמרי הוא נקי הכל ועל  הארס , מן הן הוא בריא ועתה  החולים , בבית ששכב הימים עשרה 

נמצא והמייסרים... הקשים הטיפולים מעמו הייתה שרעתונחסכו  גופא היא הייתה .טובה הנחש  עצומה 
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úçú äëåáå øòèöî åúðåîà øñåçå åúåìéååàá
äøåîâä äáåèä ìò êøáìéééé.

áúë'ç÷åø'ä(ììä ,äìéôúä øãñ)áåúëä úà ùøôì
(ä çé÷ íéìäú)éððò ä÷ éúàø÷ øöéîä ïî'
,ùåøéô ,'ä÷ áçøîáéúàø÷ øöéîä ïî- 'ä ìà Y

,éððò øäî éì øö éë ,éúøöå ééðòá 'ä àð äàøéððò ©¥¦
'úé àøåáä éì äðò Yøöá àìå áçøîá éðàùïéà ,

,'äøö'ë øáãä äàøð øùá éðéòá ÷øå ,÷åöîå øö ïàë
.äòåùéå 'áçøî' ìëä úîàá ìáà

àúéàò"éæ 'ìàøùé éøáã'á(àøéå ä"ãá ïúùøôá).ì"æå
÷ø ,íìåòá äø÷î ïéàù ïéîàî íãàùëå

,íéîùä ïî úéèøô äçâùäá ìëääååää ìëå
éãòö åìéôàå äì÷ äòåðú åìéôà íìåòá ùâøúîå
íéôìà úøùò åìéôàå ,äçâùäá íéøåôñ åéìâø
.úéèøô äçâùäá àåä ìëä íãà ìù åëåìéäå åéãòö
úëøá úåëìîå íùá íåé ìëá íéëøáî åðàù åîë
ãàî äæá ïéîàäì íéëéøöå ,'øáâ éãòöî ïéëîä'

'äìèáì äëøá äìéìç äéäé àìùàéàéàéàéäðåîà éãé ìòå .
àìùë óà ùôð úîâòå äøåçù äøîî ìåöéð åæ
ïéîàîù éãé ìò éë ,åðåöø éôë åéðéðò íéìäðúî
ìù åðåöø éãé ìò äùòð åðéà íìåòá øáã íåùù
ñòëé àì àìéîî ,íéîùä ïî äçâùäá ìëä ÷ø íãà
åéáà ìù åéúåãéî øçà øäøäé àìå óö÷úé àìå

ì"ëò ,'åîåçøáéáéáéáé.

מלכנו  שאבינו – לעצמו  אחד כל ילמד לנו מכאן יטיב הוא מיטיב הוא הטיב שנראההוא מה ואף ,

כרעה . שנראה מה תחת נסתרת טובה לו  מכין הנסתרות כל ויודע מזה, גדולה  טובה לך אין כרעה , לאדם

–י . אני' 'אבל לטובה , הוא הכל יארע אשר שכל  הנני גדול  מאמין אכן בהצטדקות, האדם  ויאמר יש 

הווידוי בנוסח  רמזו לזה  כך... כל אינם עמי אנחנו הקורות שונהאבל אותי הקורות שלגבי האומר –

זה הרי ח"ו ... ה' חטאנו הנהגת כן.ואבותינו לומר החטאים אבות –

זי"ע מקאריץ  פנחס רבי מהרה"ק  	Â)איתא ‰	ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ¯Ú˘ ÒÁ	Ù È¯Ó‡)צרה איזה אדם על  כשבא וז"ל . ,

מאד, לו  וצר ימוט ר"ל  בל  עליון  בחסד שיבטח רק תקנה לו ואפילואין  כלל , רפואה  שום יעשה לא ואז  ,

למקוה לילך ולא יתפלל לבטוח שלא עכ"ל .רק ,

פרטית יא . השגחה מענין ודיבר הק' תלמידיו עם זי"ע מליז'ענסק  אלימלך רבי הרבי הרה "ק ישב פעם 

עיר  של ברחובה מהלכת שפרה  שעה שאפילו  עד הפרטית, ההשגחה רבה  כך כל  אמר, דבריו  ובתוך

הדברים את ששמע התלמידים  אחד הגלל. את תטיל מקום באיזה  מדוקדקת השגחה  יש גללים, ומטילה 

בעלמא. מקרה  אלא ואינו  מלעילא, מושגח  כזה  ופעוט  מאוס דבר שאף שייך היאך הבין לא

על שהיה ובכפור בשלג והתבוסס  העיר בחוצות ליל  באישון תלמיד אותו  התהלך ימים  כמה  כעבור

תוך  נשיה . לתהום בדרכו  הר במורד להתגלגל והחל  מדרון במקום משים  מבלי דרך ולפתע  הקרקע, פני

שעצר  החפץ  מהו  התלמיד בדק  ניצלו. וחייו מנפילתו  נעצר ועי"ז נוקשה  בדבר רגלו נתקע נפילתו כדי

מדקדק כמה  התלמיד הבין עתה בקור. שקפא בהמה  של  גלל  אם כי זה  שאין וראה  למיתה , מליפול  בעדו

נענה בהכנסו , מיד הקדוש , רבו  לבית התלמיד מיהר הראוי. למקומו שיגיע בהמה גלל  עם אף הקב"ה 

היא.הרה היכן עד פרטית' 'השגחה  לדעת הראית כבר עתה נו , לו, ואמר "ק

חז"ל יב. דברי על  זי"ע  'הנצי"ב' בשם  )מתאמרא ‚ ÁÏ˘· ‡˙ÏÈÎÓ) בפסוק(· ÂË) מראין שהיו ואנוהו', קלי 'זה 

זכו השפחות שגם  מניין ולכאורה , בוזי', בן יחזקאל  ראה שלא מה  הים על  שפחה ראתה באצבע ,

ביאורו, אלא ואנוהו '. קלי 'זה  ורוממו שבחו שהם הדור, שבאותו מהצדיקים מדובר אולי שכינה , לגילוי

'זה באצבע להראות כשבידי האורה, בעת רק הקב"ה את ואפאר אשבח – ואנוהו ' קלי 'זה האומר כי

אשב  כי ו 'גם בפניו, נגלה כשאינו  אף בה' מאמין ה' העובד כי גרידא, 'שפחה ' בדרגת אלא אינו קלי',

לי' אור ה' Á)בחושך Ê ‰ÎÈÓ).



שירה – בשלח  - הפרשה çבאר

àìåàéáéå ,åáöî ÷úîåé äðåîàä çåëáù àìà ãåò
,íéìåâî íéãñç êåúî äëøáå äáåè åîöò ìò
ò"éæ ùèéååëòìî ÷"äøäã äéîùî àøîàúîã åîëå

ïúùøôá áåúëä øåàéáá(áé æé)éäéå'äðåîà åéãé,'
õåôçé øùà ìë 'åéãéá' ìòåô íãàäù íùëù
ìë úà úåðùìå ããùì äðåîàä çëá êë ,úåùò

åáöîå åãîòîâéâéâéâé.

ואחר יתפלל  לעולם  – ה ' אל  ישראל בני ויצעקו 
לטובתו שהכל להאמין ישוב התפילה 

àúùäøãñ ìñç ïë íà ,øîàì ïòèéå íãà àåáé
áì ìëá ïéîàäì éúáåçî íà éë ,äìéôú
êéàä .äøåîâ äáåè àìà ïðéà éìò úåàáä ìëù

íà éë äðéà éøäå ,äáåèì éáöî äðúùéù ììôúà
ìòù ,ù"áúé åúîëç äøæâ êë ,åúáåùú .éøåáò äòø
íé÷åìàä 'äì ÷òæéå ãåîòé àåáú àìù äøö ìë
ù÷áìî òðîé àìå ,'íéìåâî' íéîçøá åéìà äìâúéù

úåîéìùá äáåèä ìòãéãéãéãéåúìéôú øîâù øçà ãéî êà .
ìëä ìá÷é àìà ,åéìò øáåòù äîá øäøäé àì

äæî áåè ïéà éë äîéîú äðåîàáåèåèåèåè.

ìë,áìä úåøøåòúä êåúî äéäú 'äìéôúì äùâä'
'ãîåò äúà éî éðôì òã'(:çë úåëøá)éðôì ,

åãéáå íéðåúçúá èéìùå íéðåéìòá ãéçé àåäù ä"îî
éî ìò åðì ïéàå ,ìëì ÷æçìå ìãâì äøåáâäå çåëä
åðéáø äì æîøå .íéîùáù åðéáà ìò àìà ïòùéäì

שהויג. לא ישראל שבני לראות יווכח  בתורה המעיין כי בקדשו, פעם  אמר זי"ע  חיים' ה'חפץ הגה"ק 

נשתה ' מה לאמר העם  'וילונו  זאת כל  ועם בלבד, אחד יום אם כי Î„)ב'מרה' ÂË ˙ÂÓ˘) מיד והרי ,

קצר  שהוא האדם נראה  כך אלא תמרים, ושבעים מים  עינות עשרה  שתים  ושם  אילימה באו למחרת

לראות  האמונה  בעיני יחיה לא ומדוע  מבוקשו, את קצר לזמן אפילו  ולדחות להתאפק  יכול  ואינו רואי,

עניניו . בכל לו ירווח וה' והשעות הימים  יאריכו  שלא

למהר  רוצה  שהאדם מכך בא הסבלנות חסרון כל כי הסבלנות, מידת בנפשו  יקנה האמונה  ידי ועל 

או המוקדם לאחר אפשי שאי מכיר היה 'מאמין' היה אך אם מאחור, ומה  מלפנים  מה ולהשיג לדעת

המאוחר. להקדים

בפרשתן כתיב È‚)הנה  ÂË),וסובל נושא לשון תרגם ואונקלוס מנהל, לשון - 'נהלת פירש "י בעזך' 'נהלת

קדשו  במכתב זי"ע אמת האמרי הרה "ק כתב עכ "ל. עברית', לשון אחר לפרש דקדק  Â‰È„‰'ולא ÈËÂ˜ÈÏ')

(Ô˙˘¯Ù· כי אחד, בקנה  עולים  הביאורים  ששני אמת' 'שפת ישיבת ראש  זצ"ל  סנקביץ  העניך יעקב להג"ר

רוחו . כפי ואחד אחד כל  עם  להלך וסבלן, נושא להיות עליו  הציבור עם ועוסק  'מנהל' שבתפקידו  מי

צ"ב,יד. וקצת מקדם', עדן בגן יצירך כשמחך האהובים , רעים תשמח 'שמח מבקשים  אנו ברכות' ב'שבע

בבואו שאכן, אלא, מקדם . עדן בגן וחוה אדם את הקב"ה ששימח  מהשמחה פחות לן יאה  לא וכי

ביותר הגדולה  הטובה  על על יבקש ÙˆÓ‰)להתפלל  ‡Â‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ).

כדי טו . תוך כוחו . בכל  ממנו ברח  העכבר בשרו , את לאכול עכבר אחר שרדף  לחתול  קדמון משל  ידוע 

מהחתול בורח שהוא העכבר  לו משביאר בורח, הוא אנה ששאלו  הפיל את העכבר פגש מרוצתו 

לא  החתול  שם  משעבר וכך החול . תחת כולו שהוטמן עד ובוץ  עפר רגבי עליו והשליך הפיל מיהר אויבו,

הבחין  העכבר, את מצא ולא מרדיפתו  החתול  כשחזר מאומה. מצא ולא מרוצתו בדרך והמשיך ראהו

וסילק מיהר החרכים, מבין מציץ  העכבר של שזנבו  הבחין ומשהתבונן הדרך, אם  על  המונחים העפר ברגבי

למדנו , מכאן שריד. ממנו  השאיר ולא העכבר את ואכל  הבוץ כל את עליך א.מעליו  שמשליך מי כל לא

חייך. את מציל שהוא פעמים  כי לרעתך, מתכוון אותך ומלכלך ובוץ עפר שמנקהב.רגבי  מי כל  לא

להמיתך. זומם  אלא שאינו פעמים כי והצלתך. טובתך חפץ  הוא הרי והבוץ העפר את ממך ומסלק אותך

הגמורה לטובתו אלא אינם ובאמת צרות, של ב'הר' מכסהו שהקב"ה  לאדם נראה פעמים  לדידן, כיו"ב

הגמורה . לטובתנו שהכל באמונה להתחזק אלא לנו אין חייו . את בזה מציל הוא והרי
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ò"éæ àøåðèøáî äéãáåò(çìùá 'øô 'à÷ð øîò' åøôñá)

ïúùøôá é"ùø éøáã ìò(é ãé)ìàøùé éðá å÷òöéå'
- 'ä ìàíúåáà úåðîåà åñôúæèæèæèæèá"òøä øàéáå ,

àìà äðéà íúìéôú ìë ,äùîì ä"á÷ä øîà êëù
'íäéãéá íäéúåáà âäðî' çåëî(íááìá àìå)êëù -

ìáà ,éðôì íéììôúî åéä ,äøö úòá íúåáà åùò
éî ìò íäì ïéàù äòéãéäå äøëää çåëî äðéà

íéîùáù íäéáà ìò àìà ïòùéäìæéæéæéæé.

חלק לו שאין  מישראל איש אין – מאמינים  וכל
האמונה בענין

ïéàãçå ãç ìëå ,äðåîàä ãòá øåöòî ïéàå áëòî
é"øäî ÷"äøä øîàù åîë ,äá êééù

ò"éæ áå÷èøàùèîåàøéå ä"ã è"òøú ,ïúùøôá ìàøùé éæðâ)

(íòäìéáâä äøåú ïúîá òåãî øåàéá êéøö äøåàëìã
äöéçî äéäù ,íúùåã÷ éôì ìàøùé úà ä"á÷ä
íîöò éðôá íéðäëìå ,åãáì ïøäàì ,åãáì äùîì

(ã åøúé àúìéëî)íìåë åéä óåñ íé úòéø÷á åìéàå ,
àìù äî íéä ìò äçôù äúàøù ãò äáåèì íéååù

.éæåá ïá ìà÷æçé äàø

øàáîåéôì äéåìú äøåúä úðéúðù 'ìàøùé éæðâ'ä
âéùé êë åçåîå åìëù éôë - ìá÷îä êøò
ãéøôäì Y úåöéçî åéä ïë ìòå ,äøåúä éøáã úà
äðåîà éðééðòì òâåðá êà ,àâøãì àâøã ïéá ìéãáäìå
é"ò æà äúééä é"ðá úâùäù ,óåñ íé úòéø÷á Y
ìåãâ ïéá ìãáäå äöéçî ìë ïéà äæá ,'äèåùô äðåîà'

' åðåùìëå ,äçôùì ÷éãö ïéáå ïè÷ìíãàä íâ éë

ïéîàé ÷ø íà ,äðåáúáå äîëçá ïè÷ øúåéä
,ìåãâä íãàä åîë âéùé æà ,äìåãâ äèåùô äðåîàá

ìãáä àììêééù éðéàå éàãë éðéà øîåì ïéàù ïàëîå ,'
.êøò éúåçôì óà úëééù äðåîàä éë ,äæì

àìå'úåááìä úåáåç'ä áúëù àìà ,ãáìá åæøòù)

(á ïåçèáäíãàä áìá äìòú øùàë äáøãàù
åéìò òéôùé àì éàãååáå ,éåàø åðéàù ïååà úåáùçî
é÷ìçî ÷ìç éë åîöòì áåùçé ,ìåãâä åòôùî àøåáä
áéèîå áåè àåä ä"á÷äù ïéîàäì àåä äðåîàä

íéáåèìå 'íéòøì'çéçéçéçé.

ישראל בני עולים  הניסיונות  ע "י  – אנסנו למען 
מעלה מעלה 

ïúùøôá(ã æè)ïòîì'åðñðàíà éúøåúá êìéä
àøá úåðåéñðá äãéîòä øåáò äðä ,'àì
íìåòá ÷éôñî åì ùé íéëàìî éøäù ,åîìåò úà 'ä
ïéôìà óìà ìéç' 'úåîã÷à'á íéøîåàù åîë Y ïåéìòä
ùéù 'çåø úçð'ä ø÷éò ìëå ,'àúåùîùì àåáøå
úåðåéñð íäì ùéù øîåç éöåø÷î àåä åîìåòî àøåáì

.íäéìò íéøáâúîå

êëò"éæ ùèéååëòìî ÷"äøä ùøéôä"ã úåáà úøåú)

(åðñðà ïòîìàø÷ éàäáêìéä åðñðà ïòîì
éúøåúááöîá àåäùë óààì íààáùë åðééä .

êìéì øáâúî àåä ë"éôòàå ,äøúñäå éùå÷ ïîæì
åä æà éøä ,øùéä êøãáãîåòù ,åúåáéùç ø÷éò à

äøåäè äðåîàá åìà íéðîæá ÷æçúäì ïúéàèéèéèéèé.

התפילה,טז. – אבותם ' 'אומנות כך פרנסתו, מביא ובה האדם שביד ה 'אומנות' כענין שהוא שפירשו  יש 

זאת. בדרכם  נלך אנו ואף ובגשם , ברוח עניניהם  כל את אבותינו  פעלו  שבה  הכח היא

המדרשיז. דברי על  זי"ע  מקאצק  השרף הרה"ק  אמר ‚)כבר ‡ האדם(˜‰"¯ דומה למה  לתאר שהאריכו 

שמדמים העם זקני חטאו מה  וכי ה'שרף' ותמה כקוף', הוא הרי 'הזקין ומסיימים חייו ימי כל במשך

עושים  שסובביו שרואה הפעולות את העושה  כקוף  שהוא הכוונה  אלא, לקוף , ·¯ÂÁÂ)אותם Â	ÈÈ‰ 'Ô˜„Ê	'Â) כך ,

עצמם ... הם  או  חבריהם , או  אבותיהם , נהגו כך כי רק  ותפילתם  תורתם  עבודתם, כל את העושים הם 

לחזקו,יח. החל הרבי ויסורין, צרות בחבילי מוקף  שהיה  יהודי נכנס  זי"ע  מבאיאן יצחק  רבי הרה "ק אל 

הרבי, לו  אמר ממני... נאבדה  האמונה  וגם – נענה  הלה אמונה אך שאין  למי חושב  הינך מה וכי

ה'. יעזור הלזה לאיש  גם ה', יעזבהו בה'

אלא יט . ישר, בקול ניגון לזמר אפשר שאי המתבונן יראה השיר חכמת בעניין שכמו החכם, אמר וכבר
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äæáå'äîëç êùî'ä øàáî(óåö÷éå ä"ã)ïúùøôáæè)

(ëåðîî íéùðà åøéúåéå äùî ìà åòîù àìå' ,
.'äùî íäéìò óåö÷éå ùàáéå íéòìåú íåøéå ø÷á ãò
àåìäå ,äùî íäéìò óö÷ òåãî äåîúì ùé äøåàëìå
éë ,øúåéá íéîù íù ùã÷úð äæ äùòîá äáøãà
çéðîå 'ä éô úà äøîîäù åéãçé íòä ìë åàø
.íåìë àìå åì øàùé àì úøçîä íåéì úøîùîì

,åøåàéá àìàïåéñð ìàøùé éðáì äéä äúò ãò éë
éãéîúéîå äòåøæ àì õøàá øáãîá íáùåî íå÷îù ,

åëøöåäå ,ìåëàì äî íäì àäé úøçîì íàä òãåé
ïéîàäìå ïîäî øéúåäì àìù åîåéá íåé øáã øáâúäì

øùàë íðîà .íðåæî úà úøçîì íäì ïéîæéù 'äá
ìëä éøäù ,ïåéñð ìë íäî ìèá íøéáàå ïúã åøéúåä

,äîåàî çéååøä àì øéúåîä óàù åàøóö÷ êë ìòå
äðåîàá ïåéñéðä úà åìèéáù ìò åðéáø äùî íäéìò
ïåéñðá ãåîòì íãàä ìë äæ éë ,ìàøùé éðá ìòî

ùôð úåîåöòúáëëëë.

àöåéëøîàðã àä ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä øàéá ,åá
(å àë úéùàøá)éì äùò ÷åçö äøù øîàúå'

äáøä' é"ùø ùøéôå ,'éì ÷çöé òîåùä ìë íé÷åìà
...äîò åã÷ôð úåø÷òíìåòá äéä ÷åçù áøå,'

וירידותיו, עליותיו ידי על  שדייקא להאמין האדם על כך נפלאה, שירה  לה נבנית ויורד עולה שהקול ידי על

הם הלא האדם  על הבאים הקשים  והדברים הירידות אף כי ונפלאה , עריבה שירה חייו, שירת לו נוצרת

השלימה . לטובתו 

לשבות  זי"ע מהורודנקא נחמן רבי הרה"ק  עם  יחד שנסע  זי"ע  יוסף ' יעקב ה'תולדות הרה "ק על  מספרים

חצות  עם השישי ביום  אך וותיקין, תפילת אחר מיד לדרכם  ויצאו זי"ע , הק ' הבעש"ט  מרן אצל במעז 'בוז '

שבת' 'תוספת לשמור יספיקו לא בדרכם  ימשיכו  ובאם מעז 'בוז ', עדי להגיע  הדרך ארוכה עדיין כי הבחינו 

הקיף בדרכו, להזדרז החל הלה  ואכן הסוסים . את שיאיץ בעגלון דחקו כן על בשבתו, שבת מידי כמנהגם

השר  מרכבת היא הראשונה העגלה כי ראו ואז  השיירה לראש  שהגיעו עד בדרכו , לו  שעמדו  העגלות את

לאיטם ליסע  נזקקו  כרחם ובעל השר, מרכבת להקדים  הוא פלילי עוון המדינה חוקי פי ועל המחוז', 'מושל

לו, ואמר נחמן רבי נענה רבם , בצל לשבות תקוותם אפסה שהנה  ה 'תולדות' נענה השר. מרכבת מאחורי

לאדם שנראה  מה  אפילו  רחמנא דעביד מאן כל כי לבבי בכל  להאמין בעצמי עבדתי חלדי ימי כל הנה

רעה  הטובה שהיא תצמח גופא איזהמזה ונראה ' ונחיה  'נזכה כאומר כדבריך, יהי לו ה 'תולדות' לו אמר ,

לאיטם דרכם  משרכים עגלות של  רבות ששיירות לדעת נוכחו מהרה  עד והנה זו. מעכבה  לנו תצמח טובה 

טרעפיק שנוצר  עד עתה , המתקיים השוק  יום  אך (Ù˜˜)מחמת שמאל, או  ימין לנוע יכלו  ולא גדול

רבוותא  תרי הני ואף  עבורו , מקום  ופינו הדרך לצידי כולם  נתרחקו השר במרכבת העגלות בעלי משהבחינו 

דרכים, לפרשת הגיעו  העגלות, כל  בין לעבור כילו  כאשר ויהי השר. מרכבת אחר תיכף  בדרכם המשיכו 

שקיעת  קודם רב זמן למעז 'בוז ' הגיעו  ובמהרה  ימין, לצד היתה  דרכם ואילו  השמאלי לשביל  השר ופנה 

לצאת  שיוכלו בכדי לפניהם תעמוד השר שמרכבת סיבבו  משמיא כי הבינו  אז או קודש . שבת של  החמה

בכלל . ועד השבת כניסת עדי הדרך אם על נשארים היו כן ואלמלא השיירות, כל  מבין - המיצר  מן

אחר כ. שנים  כמה לזיווגו  והמתין שישב אחד בחור למד זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה "ק של  הרמה בישיבתו 

שיתחייבו לשידוך רק מסכים  שאינו הבחור ענה מצבו, אודות חיים ' ה'חפץ  שאלו פעם לפרקו, שבא

'קעסט' שנים חמשה ÍÂÓÒ)עבורו  ˙ÂÈ‰Ï)כמה וכי חיים', ה 'חפץ שאלו  הוא... 'יושב' ולכן חותנו , שולחן על

שנותינו 'ימי הפחות לכל  לענות ומיהר השאלה, למשמע הבחור נבהל חייך, ימי שנקצבו לך נראה  שנים

בכל פרנסתך תבוא מאין – ושאל חיים' ה 'חפץ המשיך - כן אם  שנה ', שמונים בגבורות ואם שנה  שבעים 

פרנסה בעניני בעזרי יהא שהוא ובוודאי אלוקי בה' אנכי מאמין הרי ואמר הבחור ענה ההם, השנים 

שנה  חמישים על  אם עצמך, הגע חיים', החפץ  לו אמר ‰¯‡˘Â	Â˙)וכלכלה , ÌÈ	˘ '‰ ¯Á‡˘)ובוטח מאמין הינך
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êëá ùé äçîù äî éëå øåàéá êéøö äøåàëìå
ãåò åãìåðå - äîò åã÷ôð úåéøëð úåø÷ò äáøäù
àìà .äùåò åæ äî äçîùìå ,æ"ò éãáåò íéøëð äáøä
ïá ãìåðù - ìåãâä ñðä òøéàù äòùáù ,åøåàéá
åàø ,íéòùú úá äøùå äàî ïá àåäùë íäøáàì
,äéàøå ,äøéáì âéäðîå àøåá ùéù õøàä éîò ìë
,åáäåà íäøáà øåáò òáèä úåëøòî ããéùù
äáøä'ù ïååéëî ,íðîà .äðåîàä ïåéñð ìèáúé äúòîå
éë øîåì ïéã ìòáì çúô çúôð ,'äîò åã÷ôð úåø÷ò
íìåòáù úåø÷òä ìë éøäù ,úàæ ìë ìòô 'ä àì
,'ìæî' åà äáéñ äæéà é"ò äùòð äæù äàøðëå åã÷ôð
áø' äæîå ,'ïåéñð'ë úåéäì äðåîàä äøæç àìéîî

áì çîùé' éë ,'íìåòá ÷åçùéù÷áîíäù Y 'ä
äãåáòä øçà ùôçìå ù÷áì íéëéøöàëàëàëàë.

אחר יחקור  ולא  יביט לא  – צדיק ראיתי אותך כי
לו להיטיב  בא אם  הזולת  חסרונות

ïúùøôá(åè æè)àåä ïî åéçà ìà ùéà åøîàéå,
íé÷åìä úåðâá ,àø÷ éàäá åæîøù ùé
,åäòø úà ùéà íéáéùçî íðéàå ,úåðåâî úåãéîá
ïåùì íéøáãî óàå ,äæ úà äæ 'íéø÷áî' äáøãàå

íä êëå ,òøäåéçà ìà ùéà íéøîåàéðåìô -éî
àåäøçàî àá äæ ìë ùøåùå ,åá ùé úåáéùç äîå ,

'àåä äî åòãé àì'ùùéà ùéà åððåáúä àìù Y
.åîöòá åáöî äî

éëïðåáúäìå ÷ñòúäì åéìòù ïéáé 'úòã øá' ìë
íãàì åì äîå ,åéúåãéîå åéúåðåëúá åîöòá

'íìåò ï÷úì' ÷åñòìïåòè ë"â åîöò àåäùë ,èøôá)

(ïå÷éúáëáëáëáëíé÷çúîä åìà ìëì øîàéú úîàäå .

שנים בחמש אף  מחסורך כדי לך ויתן אותך שיזון בו  תאמין לא האיך מקודש , עזרך ישלח  שהקב"ה

הנישואין. לאחר הראשונות

מהמן  והותירו הקב"ה  ציווי על שעברו  היא, ואבירם דתן מידת זו מידה  ואמר, חיים' ה'חפץ  הוסיף

על לסמוך הם  חייבים מכן, שלאחר הימים  שעל שידעו אף  למחרת, המן ירד לא שמא מחשש  למחרת,

המחר. דאגת דאגו  הכי ואפילו  מחסורה ... די וגוייה  גוייה ולכל פרנסתה  די ובריה בריה לכל הנותן ה '

צבאו,כא . ממחנות לאחד ימ"ש  ניקולאי הרשע  הצאר שלח שפעם זי"ע  מסטאלין אשר רבי הרה"ק  סיפר

הצבא  אנשי כל  המלכות, ואל  אליו  נאמנותם את לראות - לבקרם  יבוא פלונית ובשעה  פלוני שביום 

תרמילם את הכינו כן כמו  להם , אשר הצבא בגדי את וצחצחו  ניקו הצאר, לקראת דרבה  בהכנה  התכוננו

אחד  מחייל לבד העם , כל עשו  כן התרמיל , את הצאר יבדוק  שמא מחשש  - זיינם ' 'כלי את מכניסים  שבו

טראפ ' ה 'ביטערע את ÈÈ"˘)שאהב Y ‰¯Ó‰ ‰ÙÈË),אמנם ולילה , לילה בכל לשכרה ולשתות לצאת נוהג והיה ,

החפצים ושאר זיינו  כלי את ומשכן החייל  הלך מעות, שילוונו מי היה לא וכבר שתייתו  הוצאות משרבו 

הלך  לבקרם , מגיע שהצאר במחנה  הקול  כשעבר עתה  משקה, ועוד עוד בהם וקנה  מעות, בעד שבתרמילו

היום בהגיע החיילים, כל  כשל התרמיל שייראה בכדי ותבן בקש  תרמילו  את מילא מהר חיש זה  חייל

את  לפתוח ויצווהו זה, 'שיכור' ליד הצאר עבר והנה לפניו ...' נסקרים ו 'כולם  למחנה  הצאר הגיע המיועד

מרה העניש ותבן, בקש  – מלא התרמיל  במה  הצאר שמשראה לומר למותר אך ועדה , עם  קבל תרמילו 

עליו . הממונים  ואת אותו 

אלא  לא, כלל כלל  הקודש, רוח רשע  לאותו  לו  שהיה  אתם, חושבים  מה וכי מסטאלין, הרה "ק סיים

שאברך  בדבריו, והמשיך כלום . נושא שאינו  הבין עול , נשיאת בלא זקופה  בקומה  עומד שראהו מכיוון

כלום . ולא בפנימיותו שאין הוא סימן עול נשיאת ללא זקופה  בקומה  המהלך

בליז'ענסקכב. זי"ע אלימלך רבי הרבי הרה"ק  אל לראשונה  זי"ע מלעלוב דוד רבי הרה"ק  שבבוא מספרים

‰‚¯Â‡Ò˙)זי"ע  ˙Á‡ ÈÙÏ) ביותר והשפל הגרוע היהודי מיהו אלימלך, רבי הרבי שאלו הבית, דלת על  דפק ,

דלת  את לו לפתוח  אבה  ולא הרר"א שילחו  מיד קמעא, וחשב הרר"ד עמד לעלוב, העיר גלילות בכל

לפשר  ושאלו הקדוש  אחיו עם דהוה  מאי לו וסיפר זי"ע  זושא רבי הרבי אל  הרר"ד נסע  נפשו  במר ביתו .
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åàì íà íä íéáåè íà íäéøáç éùòîá íéùôùôîå
äâäðäá íøâð íìåò ïáøåç ,íëî àðà ,àðà ,á"åéëå

,úàæ úåì÷ì÷ò êøãî íëì åìãç ,úàæëùôùôé

åðåöøá íàå - åîöò éùòîá ùéà ùéà ùîùîéå
åáöîá ÷åãáéù óéãò ,åúìåæ ìöà äùòðá øå÷çì

àåä ÷å÷æ éìåà Y åéëøö øàùá åà äñðøôá éîùâä

לחשוב  שתצטרך מבלי בעיניך פשוט  היה  שלא מחמת לקבלך הרר"א הסכים שלא הרר"ז לו הסביר הדבר,

וודאי  זי"ע , אלימלך רבי לרבי ואמר לליז 'ענסק, הרר"ד חזר בעירך. ביותר הגרוע  היהודי מיהו  לרגע אף 

בלעלוב  הירוד היהודי אודות הרבי כששאלני אמנם  מחוזותי, בכל  ביותר הגרוע הוא שאני ופשיטא

פתח מיד ב'ליז 'ענסק'... כאן אלא 'לעלוב' בעירי הייתי לא שעה שבאותה  מכיוון – בזה  להתבונן הוצרכתי

ביתו דלתות את ביותר.הרר"א וקרבו  לרווחה

זי"ע מאלכסנדר אדמו"ר כ "ק סיפר זי"ע. ישראל' ה 'ישמח הרה "ק של  וההכנעה  השפלות מידת ידועה 

העיר  ובכל  אלכסנדר, העיר בכל  ביותר הגרוע היהודי שהוא עצמו , על  לאמר ישראל  הישמח נענה  שפעם

הרבבות, לעדת ומנהיג כרבי לשמש בי בחרו מדוע כן, אם  לבאר, המשיך ובענוותנותו  ממנו , פחות אדם  אין

אפילו בי שאין כיוון והטעם, חלילה, גאות של  שמץ לידי לבוא אוכל שלא החסידים  שידעו  אלא זה  אין

אין  ראש  ועד רגל  מכף  כי חלילה ומדרכי ממני ללמוד לכם אין - כן על אתגאה. ובמה אחת, טובה מידה

מצווה, ולא תורה  לא בי ואין שלי, דרגא' 'נחות כל  שעם ממני, ללמוד לכם יש  אחד דבר אך מתום. בי

אם כי ק "ו, ללמוד לכם וקחו  משכו  זה  ודבר עת, בכל רבה בשמחה  עצמי את מחזק הריני מקום  מכל 

עת. בכל  לשמוח  לכם יש וודאי הרבה  טובה בכם  שיש  אתם כ"ש  לא בשמחה  שרוי השפל  אני

רבים אנשים  אלי באים זצוק "ל, בוים  משה  רבי המופלג החסיד באוזני ישראל ' ה'ישמח  אמר פעם 

לענות  מה  כדת אדע מאין נפש . פיקוח  בעניני אף  חלקם מרובים , בעניינים הדרכות ולקבל בעצתי, לשאול

ומתחנן  מכוון הריני ערבית שבתפילת אלא לשואלים. התשובות את באוזני לי לוחשים  מלאכים וכי להם ,

ולהשיב  דשמיא בסייעתא לייעץ  בידי יש  זו  תפילה בכוח מלפניך', טובה בעצה 'ותקננו  הבורא לפני לבי בכל

בכוונה נערכת שהייתה באלכסנדר המדרש  בבית ערבית תפילת על  משה רבי העיד ואכן ה'. דבר לשואלי

התפילה . באש בערו  המדרש  בית כותלי ואף רבתי, ובהתעוררות

נוכח היה זי"ע  מזוועהיל שלומק'ע  רבי הרה"ק  של בקודש  משמשו  זצוק "ל ראטה  אליהו רבי הרה"צ

לענות  הרבי יודע האיך הרה"ק  את שאל  התפעלות ומתוך גדול, ומופת פלא איזה  הרבי שפעל בעת פעם 

רבי  ענהו  הארץ. בקרב הרבות הישועות את פועל  וכיצד גלויה, כה הקודש ברוח ושאלה שאלה כל על

הגדולים שלומק'ע , משריו אחד  ביד  מניחו ואינו פשוט מסמר גבי על  כתרו את מניח המלך  שהנה

פשוט, מסמר על דייקא המלך  מניחו כן  על לכך, הוא שראוי לחשוב השר יתחיל  שמא והחשובים,

בלבד פשוט כמסמר בדעתי הנני אלהואני את אליהו  רבי סיפר לימים  זו . במדרגה  הקב"ה זיכני כן ועל 

השפיעו עליו  שאף  גמורה , ואמיתיות בפשטות כך כל  הדברים את לו  אמר שהרה "ק לומר, והוסיף  הדברים,

משמש שהוא הרגיש  עדיין מכן לאחר רב וזמן פשוט ...(·˜Â„˘)הדברים, מסמר

של פרבר - ב'קוטלנה ' משכנו  קבע זי"ע  מטריסק  המגיד הרה"ק  של  בנו זי"ע נחום מנחם רבי הרה"ק 

זצוק"ל . בער יושע  רבי הגאון בריסק  אב"ד של  רשותו לקבל  תחילה  שהלך ידועים  הדברים  בריסק , העיר

בער  יושע  ר' הלך בקוטלנה , הרבי של ביתו  בניית כשנגמרה  ביניהם. אז  נרקמו עמוקים ידידות וקשרי

לו ענה  הוא, קטן זה  בית הרי החדש , הבית' ל 'בעל  בתמיהה  ואמר הבית, בצורת התבונן כשנכנס  לבקרו ,

נחום , מנחם למדי...ר' גדול  הבית ואז עצמינו, את  מקטינים ובדוקה, פשוטה עצה יש לזאת

לתלמידיו, ואמר הגאון נענה לבריסק, מקוטלנה חזרה למדתי בדרכו שלא מה אחד  ברגע היום למדתי

הגאונים מרבותי שנותי כל  ‰ÌÈÓÈ)במשך  ˙Â¯Â˜ È¯ÙÒ ‰·¯‰Ó Â	Â˘Ï· ˜˙ÚÂ‰)



שירה – בשלח  - הפרשה âéבאר

ùôðá åà óåâá äøæòìâëâëâëâëúãåáòá Y çåøä éðéðòáå .
úåéäì åì ïúéå ,åùôðì åäçéðé åéúåãéîå åéúåðåëúáå 'ä

...íéøçà òåéñ àìá åîöòì 'ïåáùç äàåø'ãëãëãëãë.

äîåðéöîãë ,úåéøáä ãåáëá øäæðä úìòî äìãâ
'éîìùåøé'á(â à éàîã)øéàé ïá ñçðô éáøù

ìò ñçðô éáø äååéö ,'éàðéâ øäð' úà úåöçì êøöåä
íàä åéãéîìú åäåìàù ,åéðôá ò÷áðå ,ò÷áéù øäðä
äéùôðá òãéã ïàî' íäì øîà øåáòì íéìåëé íä íâ

'øåáòé éåîåé ïî ìàøùéî ùð øáì ìé÷à àìãéî)

ìë éìáî øåáòé éãåäéá òâô àì åéîéîù ò"ò ãéòäì ìåëéù

(ùùç,äàøð ïàëî .òåâôìî åðåùìå åéô øîåùä éë

צדיקים כג. ביארן ÂÚÂ„)וכך 'Ï‡¯˘È ·‰Â‡'‰ ,'ÌÈÈ	ÈÚ ¯Â‡Ó'‰) בפסוק(· ‚È) בבני רחם  כל פטר בכור כל  לי 'קדש

ביאורו, וכה הוא', לי ובבהמה  באדם  לי ישראל, ידע קדש  להתקדש , הרוצה בכור – יהשכל כל ודי –

ולכן ממנו , כלחשוב בנפשופטר יקיים דבר תחילת תאמררחם – שמא ישראל, בבני לרחם באדם –

תשובתךובבהמה  כבהמה , אלא אדם הוא שאינו  עושהלי או אדם  פלוני אם  אדם של  מעניינו זה  אין –

הקב"ה . של  מעסקיו  אם כי - בהמה מעשה

זצוק "ל לעווינשטיין יחזקל  רבי המשגיח הגאון פירש  Î‚)וכך 'ÂÓÚ ˙Â„ÈÓ Ï‡˜ÊÁÈ ¯Â‡) עקיבא ר' שתלמידי

בזה  זה כבוד נהגו  Ò·:)לא ˙ÂÓ·È) ובאמת גאווה . לידי יביאוהו  ברעהו  איש כבוד שינהגו  ע "י שמא חששו  כי

פגם זה לעצמו...היה עניו יהא אלא רעהו, של ענוותנותו אודות  ה'דאגה' אדם של  מעניינו זה אין כי

לו... ששייך הכבוד  בכל  יכבד רעהו ואת

אליהו  דבי בתנא ÁÎ)ואיתא שתהיו(¯·‰ אלא מכם, מבקש  אני מה לישראל , הקב"ה להם  אמר 'וכך

מזה ...' זה  יראים  ותהיו זה , את זה  מכבדין ותהיו זה, את זה  אוהבין

אחרים . לשמח הם התורה מצוות רוב באגרתו , הגר"א כתב וכבר

רע כל לראות מסוגל  היה  ולא לה , בדומה  שאין ישראל' ב'אהבת ידוע  היה מלעלוב דוד רבי הרה"ק 

ומה וכלל , כלל רע בו  שייך ואין הוא, ונעלה 'קדוש ' יהודי שכל אומר שהיה עד מישראל , אחד שום על

שבו . ה 'גוי' חלק מחמת אלא זה אין כשורה, שלא מתנהג שהוא רואים שלפעמים

פונדק, איזה ליד עברו הדרך אם על  זי"ע , הקדוש  היהודי הרה"ק  מחותנו  עם  יחד הרר"ד נסע  פעם 

היהודי  שאלו  משיצא מרובה , זמן לאחר אם כי הבית פני את יצא לא אך קלה, לשעה הרר"ד לשם  נכנס

לעיני  נגלה  הבית בתוך בהיותי הרר"ד ענהו הבית, מן מלצאת כך כל התמהמהתם מה  על  וכי מחותן, הק',

ובן, אב יחדיו  שהו זה בפונדק  מעשה, הוה  וכך מעליו , לסור יכולתי ולא יהודי, של מופלגת שמים' 'יראת

בלא  אחר חפץ האב לו הביא עבודתו  לצורך מה  דבר מעמו  ביקש  שהבן אימת וכל  יוצלח ', 'לא היה  האב

מתיירא  הייתי לא באם כי אבי לך דע עליו , וצווח האב על הבן קצף לפתע בנו. של  רצונו  את להבין

של המרובה  שמים מהיראת מ 'להתפעל' הפסיק לא והרר"ד נפשך, את ורוצח  אותך הורג הייתי מאלוקי

מעלה . של העונש יראת מפני רק  אביו את רוצח שאינו הבן

חז "לכד. „)אמרו  „ ˙Â·‡)לזה וכי ביאור, צריך ולכאורה רימה ', אנוש  שתקוות רוח שפל הוי מאוד 'מאוד

ומצפה  רימה 'מקווה אנוש 'שתקוות הוא טעם נתינת מה  ועוד, ותולעה . רימה עפר להיות - האדם

שביארו  יש רוח. שפל להיות עליו Ú·Ó	ÔÈ„)שלכן ˆ"Á¯‚‰) ז"ל מאמרם È‚:)בהקדם בבשר (˘·˙ רימה 'קשה 

לבאר, ודקדקו החי' בבשר כמחט  המתהמת בבשר רימה לאדםקשה קשה  הרימה  תהיה  מידה  באיזו –

מיתתו, החי אחר בבשר אישכמחט חרב כמדקרות ובפיו  בלשונו  מלדקור בחיים  בעודו זהירותו כמידת -

אמרו  כן על רוח מ ברעהו... שפל  הוי מאוד  אדם,אוד לכל  הרוח ובשפלות בענווה התנהג שתקוות–

רימה  היאאנוש זו  מלירד תקוותו כי בעצמו שיעצור כמה כי ושנותיו , ימיו אריכות לאחר יגיע שכבר בעת

המיתה , לאחר מהרימה יותר ינצל כך חברו, תקוותו לחיי היא .וזו



שירה – בשלח  - הפרשה ãéבאר

ãâðë ìå÷ù ,äùòîá ïéáå øåáéãá ïéá ìàøùé ùéàá
éåàøå ,íéä ò÷áð íúåëæáù ìàøùéî àåáéø íéùéù

íéîùä ïî ìåãâä ñðä úà åîò åùòéù åì.

äãéîåàøåáä íìùé äáøä øëù ,äáåøî äáåè
.åøáçî íéáåè íéøåáéã êñåç åðéàù éîì

ò"éæ é÷øàååî ÷"äøä õøéú êëáå(çìùá '÷çöé úéá')

ä÷ãö úååöî' é"ðá åîéé÷ êéàä ,äòåãéä àéùå÷ä úà
,ùéàì øåñçî äéä àì éøäå ,øáãîá íúåéäá 'ãñçå
àì ãâáì íâ óàå ,íéîùä ïî íçì ãøé íìåëì éë
äúìá àì íúìîù' éøäù ,'úåáãð'ì åëøöåä

,'íäéìòîéãé ìò äéä 'ãñçå ä÷ãö' ïéðò ìë ,àìà
ä÷ãö êì ïéàù ,åäòøì ùéà ãåãéòå ÷åæéç éøáã

åæî äìåãâäëäëäëäë.

לדורות והשפעתה שירה שבת  גדולת - ישיר אז
עולם

øôñá'íéôåö íééúîø'éáø ÷"äøäì à"áãðúä ìò)

('æ úåà àèåæ æ"èô ,àååàðéùî ìàåîùàéáî
÷"äøä úà ìàù ò"éæ é÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøäù
úàø÷ð åæ úáù úàø÷ð òåãî ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
åæ úáùá íéàøå÷ù 'äàéø÷'ä íù ìò 'äøéù úáù'

,íéä úøéùY äøéùä äúéäù 'ïîæ'ä äúò åðéà éøäù)

(çñô ìù éòéáùáúáù' úàø÷ð àá úùøô úáù éëå ,

äðåëî äðéà åøúé úùøô úáù ïëå ,'íéøöî úàéöé
.'äøåúä úìá÷ úáù' íùá

åäðò'í"éøä éùåãéç'äåðéöî äîöò äøåúá éë
ð äøéùäù ,éåðéùäðéáì éáâ ìò çéøà äáúë

(é"ùøáå :æè äìéâî)íéùé'ù ù'é ïå÷éøèåð 'ìàøùé' äðäå ,
äæéçà ùéù øîåìëå ,äøåú'ì úåéúå'à àåáé'ø

,äøåúá ìàøùéìåìéàå óì÷ì ìåùî éãåäéä óåâå
àéä éøä ãåáëä àñëì úçúî äáåöçä åúîùð

óì÷ä éáâ ìò äáåúëä åéãëéåðéù ùé øùàëå .
úáùá éãåäéä óåâ éåðéù ìò äøåî äæ éøä äøåúá
ïë ìòå ,äö÷ä ìà äö÷ä ïî úåðúùäì åãéáù ,åæ

äøéù úáù íùá úáùä úàø÷ðåëåëåëåë.

íééñîåäéäù éúéàø éðéòáå Y 'íéôåö íéúîø'á
(í"éøä éùåãéç'ä)úáù úìá÷á ùîî ã÷åø

.äðùä ìëá åëøã äéä àìù äî äáø äçîùá åæ

äéäìù åìãâù ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øîåà
'äðéáì' ìùî åéöç àåä 'çéøà':æè äìéâî é"ùø)

(äðéáì ä"ãçååéøä ìù åìãâù àöîð ,(÷ìçä)íééðù éô
äîî øúåé äáøä'ù ,åðì æîøìå .áúëðä áúëäî

'ïàë áåúë íëéðôì éúàø÷ù(:çñ àîåé íðåùìë),
ìåãâ åæ ùãå÷ úáùá åðéìò àáä áøä òôùäå

ùåøéôá íéáåúëä íéñéðäî äáøäáæëæëæëæë.

זי"ע כה . הרי"ם ' ה'חידושי שהעלה(·Ô˙˘¯Ù)הרה"ק  הטעם את במן טעם  אחד כל שהרי זו , קושיא על  תירץ 

דעתו Ú‰.)על ‡ÓÂÈ),מטעמים וכל ודגים  בשר בטעם  הכירו  שלא העניים עם חסד גומלים העשירים  והיו  ,

הצדקה . מצוות את קיימו וכך שבמאכלים , הטובים הטעמים  את בפניהם ותארו

כלכו . כי זי"ע , מסאדיגורא יעקב אברהם  רבי הרה "ק הסביר שירה' 'שבת השם לקריאת נוסף  טעם 

במרה, המים המתקת סוף , ים קריעת כמותם, עוד היו  שלא פלאיים  ונפלאות בניסים רצופה  הפרשה

שירה '. 'שבת מהשם  נאה  לך ואין עמלק, ניצחון וכן המן, ירידת

'שהכלכז. באמירה לחברו  אחד לאחל  אדם  בני דרך  על ואמר המליץ זי"ע  מויז 'ניץ חיים ' ה'אמרי הרה "ק

מלעילא. ההשפעות ריבוי עם  כ 'שירה ', ילך שהכל  היינו כשורה ', ִיתנהל 

חז"ל  דרשו  שהנה בפומיה , מרגלא הוי ˆ:)עוד ÔÈ¯„‰	Ò) לתחיית רמז  מכאן - משה ' ישיר 'אז  מהכתוב

אף המתים' 'תחיית לבחי' לבוא  האדם  יכול השירה קריאת ידי שעל היא והכוונה התורה , מן המתים 

באהבת  אבריו וכל  לבו להלהיב ובמצוות, בתורה  'ישנוניותו ' כל  את בנפשו  להחיות - הזה  בעולם חי בעודו 

ה '. ויראת

רוב  הוכחד בה אשר 'המלחמה' מאימת בברחו הקודש לארץ זי"ע מבעלזא אהרן רבי הרה "ק כשעלה 



שירה – בשלח  - הפרשה åèבאר

úôñåúáóéñåäì ùé êôåðøåà 'ì"øäî'á úåòîùî)

(é ,è øúñà ,ùãç'éçéå' 'øô ùéøá äðäã
'÷ìç' çååéø ïéàå ,'äîåúñ åæ äùøô' é"ùøá àúéà¨¨
ìù íáìå íäéðéò åîúñð'ù íåùî úåéùøôä ïéá
'÷ìç'ä øåñéçù àöîð ,'ãåáòùä úøöî ìàøùé

,ìàøùé ìù ïáìå íäéðéò úîéúñ ìò äøåîïë íà
ùéå 'äðéáì éáâ ìò çéøà' äáúëðù 'íéä úøéù'á
ìò äøåî äæ éøä ,ãàîì äáøä ÷ìç çååø äá

ãàî ãò äáøå äìåãâ áìäå íééðéòä úçéúô.

הים קריעת  ענין – שבעולם  מימות כל נבקעו
הזה היום  עד לדורות 

àìåéøåãì àìà 'íéä úòéø÷' äúéä äúòùì ÷ø
àæìòáî ù"øäî ÷"äøä øîàù åîëå ,úåøåã

ì"æç éøáã øàáì ò"éæ(å àë ø"åîù)úòéø÷ úòùáù
ïéà éøä ,äøåàëìå ,íìåòáù úåîéî ìë åò÷áð íéä
.äæ ñð äùòð äî íùìå ,íðéçì íéñéð äùåò ä"á÷ä
íéøåñééäå úåøöä ìò íéæîøî 'íéî' éë ,àìà

áåúëä ïåùìëå ,íãàä ìò íéøáåòù(á èñ íéìéäú)

åàá éë íé÷åìà éðòéùåä'íéî,'ùôð ãòúòùáå
,'íìåòáù úåîéî ìë åò÷áð' óåñ íé úòéø÷
ìë úà øáùìå òå÷áì çë àäé äúòîù ,øîåìë

íìåòáù úåøöäíéñéðä íéòôùð øåãå øåã ìëáå .
ìëî äçååøì äøöî úàöì íãàä äëåæå ,ùãçî
ïåâë ,óåñ íé úòéø÷ì åìùîðù åìàá èøôáå åéúåøö

íãà ìù åâååéæäèåñ)(.áøàùå äãéìä éðééðò ,äñðøô ,

íéçñô 'ñîá íéøîàðä íéøáã(.çé÷)íé úà òå÷áì ,
.úåòåùéä ìë ìåòôìå ,úåøöä

íðîà'í"áùø'ä áúëãë 'äìéôú' äæì êøöðíù)

(úòéø÷ë ä"ãïéù÷ ì"æç åîéãù íéðéðòä ìò
'éîçø éòáîì î"÷ôðå' ,óåñ íé úòéø÷ë(íéîçø ù÷áì)

íãàä äáøé ïë ìò .íéðåðçúå úåìéôúá úåáøäì
.áåè ìë ìåòôì äëæéå ,éç ì÷ì äìéôúá

שירת אמירת  סגולת  - גאולים  שבחו חדשה  שירה 
ובכוונה בשמחה  הים 

áúë'íéãøç'ä(â"ò ÷øô)'óåâä úàåôø'áù åîëã
íãàä úà åàôøé øùà 'úåàåôø' íðùé
,íäá àôøúîì åáàëé øùà íéøåñééá íéø÷é íéîãá
éãëì íéìåò íðéàù úåéìåâñ úåàåôø ùé ,êãéàì
.áàë ìë àìì éìåçä úà åàôøé íâå ,íéø÷é íéîã
,úàèåçä ùôðì ïå÷éúä éðééðòá ùé ùîî äæá àöåéë
óåâä úà íéðòîä íéôåâéñå úåéðòúë íéðå÷éú ùé
åîë êà ,äðåùàøáë øäèéäìå áåùì åúåà íéëëæîå
íäá ÷ñåòä ìë øùà 'íééìåâñ' íéðééðò ùé ïë
äîëå äîë 'íéãøç'ä äðåîå .åéàèç ìë åì íéøôëúî
,ïååò øôëì íäá ùéù úåéìåâñä úååöîä íúåàî

íäî ãçàå(úéùéìùä äìåâñä ä"ãá)íéä úøéù øîàì
éãé ìòù ,íéøöîî äúò àöé àåä åìéàë äçîùá

åéúååðåò ìë åì íéøôëúî äæ.

óéñåîåàúéà éøäù - øáãä íòè úà 'íéãøç'ä
ùøãîá(ãðø ù"å÷ìé)÷åñôä ìò(áë åè)

דיבר  הרה"ק  שירה', 'שבת אז והיה  בחיפה . הראשונה שבתו  את שבת אירופה , יהדות של  ובניין מניין

היכן  יפלא ולכאורה  התורה ' מן המתים לתחיית רמז  מכאן - משה ישיר 'אז עה "כ רש"י מדברי בקדשו 

המתים  תחיית ענין קרא בהאי ˘Ì)מרומז  ÔÈ¯„‰	Ò ÔÈÈÚ) בני עלו  'וחמושים  בכתוב פרשתן בריש דהרי אלא ,

וברש "י ˘Ì)ישראל' ‡˙ÏÈÎÓ‰ È¯·„Ó) אחד אומרים ויש מחמישה, אחד רק ישראל מבני שעלו מפרש 

עדיין  ישראל  בני היו  הים להם שנקרע שלאחר נמצא חושך. במכת במצרים מתו  השאר וכל מחמישים ,

שירה . לומר ישראל ובני משה  של בכוחם  היה מנין כן ואם מצרים, בארץ  שמתו  קרוביהם  על  ב'אבילות'

אחיו, עם איש לחיות וישובו  עפר שוכני וירננו  שיקיצו  היום ויבוא המתים ', לתחיית רמז 'מכאן אלא

שהצליחו התופת מאש המוצלים  האודים  לכל  מכוונים היו אלו  דבריו שירה. ואמרו דעתם נחה  ובכך

האבדות  אחר נפשם על נוחם  טללי מעט  שפך ובזה דווי, ראשם כולם  והיו ישראל לארץ  נפשם על להימלט 

˙Â"Ï)הקשות 'ÓÚ 'Ô¯‰‡ Ï˘ Â˙˘Â„˜·').
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íäì åìçîðù 'íäéúåðååòî íòéñäù - äùî òñéå'
,äøéùä éãé ìò úåðååòäñð åì äùòðù éî ìëù

åéúåðååò ìë ìò åì ïéìçåî äøéù øîåàåäðäå' .
áéúëãë íåé ìëá åæ äøéù øîåì 'ä åðåéöù øçàíù)

(à,íìåò úåøåãì äøéùä åøîàéù Y øîàì åøîàéå
é"áùø áúëãëå(:ãð á"çæ)øîåì äöåøùøîàðù

äðåùàø äòùë äáø äçîùá íåé ìëá äúåà
äòùë íåé ìë äúìåâñ çë éàãå ,äúåà åðøîàù

äðåùàø.'÷"äåæá øàáúð øáë äøéùä úøéîà ìù äçåëå)

(ç"éô íéìäú ùøãî ïééòå ;á ,ãð ïúùøôá.

ïëå'äøåøá äðùî'á àéáä(æé àð)÷"äåæä íùá
åúòãá äîãéå ,äçîùá íéä úøéù øîàéå

íéá øáò íåéä åúåàá åìéàëçëçëçëçëçîùá åøîåàäå ,ä
åéúåðååò åì ïéìçåî.

àìå,íéøåîà íéøáãä úåðååò úìéçî ïéðòì ÷ø
÷"äøä áúëù åîë ,úåòåùé éðéî ìëì àìà

ò"éæ 'ïøäà úéá'ä(ùøãîá àúéà ä"ãá çñô).ì"æå ,
,úåéäì ãéúòù äîå äéäù äî ,ìëä ùé íéä úøéùá
ìëä ,íãàä êéøöù íéðééðòä ìëå úåìåàâä ìëå

.íéä úøéùá ììëðíéä úøéù íãàä øîàé íàå
àåäù äî éôì ãçà ìë ùôð úåøéñîáå áì ìëá

ùôðáå óåâá åéðééðò ìë ï÷åúé.ì"ëò ,'

כל בעבודת  משתעשע הקב"ה  – זאת  כל ואמונה 
שיהיה מי יהיה ישראל  איש

ïúùøôá(àì ãé)áúë ,'åãáò äùîáå 'äá åðéîàéå'
ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä

(ã"ð÷ ÷éãöä ú÷ãö).ì"æå ,ïéîàäì íãà êéøöù íùë

åîöòá ïéîàäì êë øçà êéøö êë ú"éùäáùéù ,
...'ìèá ìòåô' åððéàùå åîò ÷ñò ú"éùäìêéøö ÷ø

,åîù êøáúé íééçä øå÷îî åùôð éë ïéîàäì
åðåöø äùåòùë äá òùòúùîå âðòúî ú"éùäåäæå .

ìò éà÷ 'äùî'å ,'åãáò äùîáå 'äá åðéîàéå' ùåøéô
øåãáù ìàøùéî úåùôð àåáéø íéùéù - ìàøùé ììë

àåääíéùéù êåúî ãçà ìù åçåëá åðéîàäù ,øîåìë)

(àåáéøä.íäá õôç ú"éùäù åðéîàä íìåëù ,

àúéà'îâá(.åè ïéëøò)éðè÷î øåãä åúåàáù ìàøùé
áéúëã éàî ...åéä äðîà(æ å÷ íéìéäú)åøîéå'

åéäù ãîìî ,'åîù ïòîì íòéùåéå óåñ íéá íé ìò
íéøîåàå ,äòù äúåàá íéøîî ìàøùéíéä ò÷áð àîù)

(øçà íå÷îá íéøöîì íâêë äæ ãöî íéìåò åðàù íùë
êàéä ,àéä éúáø äàéìôå .øçà ãöî íéìåò íéøöî
ìò äçôù äúàøù - úé÷åìà úåìâúä úòáù ïëúé
úåîìùá åðéîàä àì ïééãò ,åäååðàå éì÷ äæ íéä

,ò"éæ áåìòìî î"îøä ÷"äøä øàéáå .ä"á÷áïëàù
àìà ,'ïéòá ïéò' åäåàøù øçà ä"á÷á åðéîàä éàãåå
ìöðéäì ñðì íééåàø íäù íîöòá åðéîàä àìù -

íéøöî ãéîóà íéä ò÷áé àîù åùùç ïë ìòå ,
éðè÷' åàø÷ð ïë ìòå .øçà ãöî åìòéå íééøöîì
ïáë åéúåçåëá íãàä úðåîà ïåøñçá óàù ,'äðîà

'äðîà éðè÷' àø÷éé ìàøùéèëèëèëèë.

ïéòë'úîà úôù'á àúéà äæ(øáãéå ä"ã â"ñøú àøàå)

ä"á÷äá ïéîàäì ïéëéøöù åîë úîàáå .ì"æå
,ä"á÷ä ìù úîìòðä äâäðä ïéáäì ïéìåëé ïéàù óà
ïéàøðù åìéôà ìàøùé éðáá ïéîàäì ïéëéøö ïë åîë

כך כח. כל  התרוממו השירה את עמו  שכשאמרו  זי"ע  מניקלשבורג הרר"ש הרה"ק  של  תלמידיו על העידו 

עוברים שהם בנפשם שהרגישו  יירטבועד שלא בגדיהם שולי מרימים והיו סוף, ים גזרי בין עתה זה 

הים. שבקרקעית Î‰מהמים  ˙ÂÏÚ˙‰ ˙Ú˘· ÍÈ‡‰ ‡Â‰ ˘Â„ÈÁ ‰¯Â‡ÎÏ˘ Ú"ÈÊ ·Â·‡·Ó 'ÔÂÈˆ ˙˘Â„˜'‰ ˜"‰¯‰ ¯ÈÚ‰ ÔÂ˘Ï ˙ÂÁˆ·)

(...Ì‰È„‚· ÏÚ ÏÏÎ Â·˘Á ‰ÏÂ„‚

עבורוכט . שיתפור מהחייט שביקש  ועבים  גסים  בבגדים המלובש  לעני משלו , נשא זי"ע מדובנא המגיד

בידו, עלה לא ללבשו הקונה בא כאשר אולם  מבוקשו , החייט  לו  ויתן למידותיו, המתאים  מובחר בגד

– ונענה  החייט בו  הביט רימהו , שסתם ב'טענה ' המוכר על הקונה נתרעם מידתו , מכפי קטן הבגד והיה 
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øîàðù åîë ïéøåçùå ïéøåòë(ä à ù"äù)'äøåçù
äååàðå éðàãåò áúë åìàä íéøáãë .ì"ëò .'úåîù)

(á"ìøúé"ùø éøáã ìò(úåîù ùéø)ìù ïúáéç òéãåäì'
éîì - ,'íéáëåëì åìùîðù ìàøùéòéãåäìéðáì àìà

íúåáéùç åòãéå åøéëé íîöò íäù ,ïîöò ìàøùé
äæéàáå äàøð éãåäéäù êéàå ,íå÷îä éðôì íúåáéáçå

àåäå ,'äðîð' åäéøä äéäéù áöî'ä éðéòá ø÷é-
åìéôäì äñðîä øöéä ãéá ìåôéì àìù ÷æçúé äæîå
øîàéå íå÷é àìà .äîåàî äååù åðéàù ùåàééä çôá
àì ïééãòå .åì éððä ãéçé ïáå éàøåáì éððä ø÷é ïëà
úåâøãîì íåø éîùì úåìòúäì éãéá ,éúåå÷ú äñôà

øúåéá úåðåéìòäìììì.

בתשובה לשוב ישראל איש כל  ביד – תשובה  שערי 
השאול מעמקי  אף 

ïúùøôá(åë åè)ìë'äìçîäíéøöîá éúîù øùà
,'êàôåø 'ä éðà éë êéìò íéùà àì

ìë' øîåì åì äéä ,äøåàëìåäëîäéúîù øùà
ìë àìå 'íéøöîáäìçîä'øôåñ íúç'ä øàáîå ,

(êàôåø 'ä éðà éë ä"ã î"åú)äìçîä ìò àéä äðååëäù
,'åéãáò áì úàå åáì úà éúãáëä éðà éë' ìù
äáåùúá áåùì åìëåé àìù íáì úà ãéáëä ä"á÷äù
åæ 'äìçî'ù ìàøùé éðáì çéèáäì àá äæáå ,åéìà

,êéìò íéùà àìúåúìã ä"á÷ä øåâñé àìù
ìëì çåúô çúôä àìà ,åéîåçø åéðá éðôá äáåùúä
äëçî íéîùáù åéáàå ,ù"áúé åéìà áåùì éãåäé

åéìà áåùé éúî åì äôöîå.

áéùéåìò åãîòù íúåàî éððä òåøâ éëå ,åîöòì
íúðåìúá ,åúáåèáå ä"áå÷á åøôëå íéä
'øáãîá úåîì åðúç÷ì íéøöîá íéøá÷ ïéà éìáîä'

(àé ãé)úòéø÷'ì åéøçàìù äìéìá ãéî åëæ ë"éôòàå ,
òáöàá íéàøî åéäù úé÷åìà úåìâúäìå 'íéä
íéä ìò äçôù äúàø'å 'åäåðàå éì÷ äæ' íéøîåàå
øáãë äéä êàéäå ,'åúàåáðá ìà÷æçé äàø àìù äî
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä çéëåä ïàëî àìà .äæä

(äðäå ä"ãá á"ìøú çñô)øùàá éãåäé ìë çåëáù

אשר  הגסים הבגדים  את תחילה  להסיר בטובך נא הואיל ברם, למידתך, ומדוייק  הראוי הוא זה  בגד אכן,

למידתך. מתאים שהבגד תראה אז ואו  לובש  הינך

הכתוב מאמר את מדובנא' 'המגיד ביאר זה  ‰)במשל ‚ ÏÈÚÏ) אשר המקום כי רגליך מעל  נעליך 'של 

למשה  הקב"ה אמר שכך הוא', קודש  אדמת עליו עומד Ï‡¯˘È)אתה  ¯· ÏÎÏÂ) שאינך לחשוב תטעה  אל ,

אלא ב"ה, הבורא לפני ולשרת לעמוד רגליךראוי מעל  נעליך  של  - המבדיליםמתחילה המסכים  אלו  ,

תראה ואז  הקדושה, לבין האדם הוא בין קודש  אדמת עליו עומד  'אתה' אשר המקום ומעולםכי שמאז

מנעה ש 'גסות' אלא ולעבודתו, לה ' קודש  אש  שלהבת הייתה  בלבך וגם קודש , אדמת על עומד היית

צחצחות. באור ונשמתך נפשך תאיר ואז ומידותיך, עצמך את לעדן לך יש  כן על זאת, מלהרגיש אותך

ספיקות ל. מיני כל מתרוצצים שבמוחו לפניו ובכה  זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה "ק אל  בחור נכנס פעם

הרבי  לו הורה בעבודתו . משמיא חפצים  ואין לעילא, רצוי שאינו וודאי כן ואם ב'אמונה' והרהורים 

שם  כתוב לו  והראה פתחה  שבת, מסכת לפניו כוחו(˜ËÈ:)להביא בכל  רבא שמיה  יהא אמן העונה 'כל 

הגמרא  מדברי מבין הנך מה  נא אמור הבחור, את ושאל לו ', מוחלין זרה עבודה  שמץ  בו יש אפילו וכו '

נענה ע "ז, עובד על  אפילו לכפר רבא שמיה יהא אמן עניית שבכוח  בגמ ' שנתחדש  הבחור, ענהו  הללו,

רבא', שמיה יהא 'אמן לעניית שייך זרה עבודה  העובד שאפילו  כאן, ראיתי מדבריך יותר ואמר, הרבי

עליון. לקל  עבודתו רצויה  שעדיין והיינו

פרי גרעין תטע  כאשר כי זי"ע אברהם ' ה'בית הרה"ק  אמר וכסףוביותר, זהב כלי ממנובתוך  יצמח לא

תטענו  אם ורק האדמה מאומה , נמי בעומק זה דרך על  ולתפארת, לשם ופירות אילנות ממנו  יצמחו  אז

השדה ' עץ  האדם 'כי –(ËÈ Î ÌÈ¯·„)נתון שהוא לו  נראה אם  יתייאש  לא האדמה , אדרבהבמעבה כי ,

נאה ... וצילו  מתוקים שפירותיו רברבא לאילנא ויתעבד רטוב, כגן ויפרח יעלה זה  ממצב דייקא
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òùøî 'àãç àòâøá àãç àúòùá' êôäéì àåä
áåø÷å áéáçå áåäà úåéäì äøåàì äìéôàî ,÷éãöì

.íéîùáù åéáàì

ìéãâäò"éæ à"ãéçä(àá 'øô ùéø íéîåã÷ ìçð)øîåì
êøã 'ä òðî àì òùøä äòøôî åìéôàù

÷åñôä úà ùøôîå ,äáåùú(àá 'øô ùéø)ìà àá'
äòøôéë,'åéãáò áì úàå åáì úà éúãáëä éðà

íòèå äáéñ àéä åáì úãáëä éëå ,äåîú äøåàëìå
åáìåéìà êìé àìù úðúåðä àéä äáøãà ,äòøô ìà à

úà àéöåäì äùî ìå÷á òîùé àìå åáì ãáë éøäù
.íéøöîî é"ðá

àéáîåäîìù åðéáø ãé úáéúëá àöîù à"ãéçä
÷åøúñà(ï"øäå à"áèéøä ìù åøåã ïá)øùôàù

éô ìò óà ïåùìî àåäù 'éë' ùøôìàìàìàìàìàá' ,øîåìë ,
äòøô ìàéô ìò óà.'åáì úà éúãáëäùåìéôà éë

äáåùúá øåæçì ìåëé òùøä äòøôàúéà êëå .
è"îéøäî ú"åùá(ç 'éñ ç"åà)ìå÷ úá äàöé'ù óàù ,

'øçàî õåç íéááåù íéðá åáåù äøîàå(.åè äâéâç)

íéìá÷î åéä áåùì àá 'øçà' äéä íà íå÷î ìëî
åúåà(äúöé ä"ã à"ç à"ùøäî)ãîåòä øáã êì ïéà'ã

àøîâá æîøð ïëå .'äáåùúä éðôá(:åô íéçñô)äî ìë'
ìò æîåø ,'àöî õåç äùò úéáä ìòá êì øîàéù
åðéìòå ,åìåë íìåòä ìò 'úéáä ìòá' àåäù ä"á÷ä
íãàä úà äçåãù äòùáî õåç ,åìå÷á òåîùì

,éúöéçîî àö øîåàå äáåùúá áåùìîå÷ùç äæ éë

êúåà äòèîù àìà ,á"äòá ìù'äîëç úéùàø' 'ì]

[à"ë úåà äùåã÷ä øòù..

êéùîîåíéáåúëä êùîä úà øàáì à"ãéçä
øîåì' ,'êðá ïáå êðá éðæàá øôñú ïòîì'
ä"á÷ä àéìôäù äî øôñì ìåãâ ø÷éò äæ íâã
ìåëé äëæé íàå íãàä ãéá äéäú äøéçáäã úåùòì

åøöé ìò øáâúäìøîåçå ì÷ íãàä ãîìé äúòîå .'
ãéá äøéçáä äúéä íàù ,øîåçå ì÷ ìù åðá ïá
åçåëá ùé éàãåá éøä 'ä éðéòá áåèä úåùòì äòøô
åìéôà äîéìù äáåùúá øøåòúäì éãåäé ìë ìù
òéâä àì ïééãò î"îù ,øúåéá ìôùå ãåøé áöî êåúî

.òùøä äòøô ìù åúåìôùì

חמשה יום  וסגולת מעלת  - אברכך במה אילן אילן 
בשבט עשר 

äðäøùò äùîç íåé ,íéàá íéëøåáîä íéîé
íéîùä úåøöåà íéçúôð åáù íåé ,èáùá
'úåøéô' éðéðò ìëá áø òôù íìåòä ìò ÷éøäì

ãçàë íééîùâäå íééðçåøäáìáìáìáìùàø' àø÷ð àåäå .
ä"ø àø÷ð ïëìù '÷ä øäåæá å÷ééãå ,'úåðìéàì äðùä

úåðìéàìùàø' àåäù æîøì 'ïìéàì' àìå ,íéáø ïåùì
ù"åîë íãàä éðáì íâ òôù ïîæå 'äðùäë íéøáã)

(èéäãùä õò íãàä éë'éáø ÷"äâäì 'ú÷øá øåè'á ë"ë)

(á"øòú 'éñ ,ò"éæ å"çøäî ãéîìú ò"éæ ïäëä íééçâìâìâìâììåëéå ,
.äæ íåéá úåáø ìåòôì íãàä

דודלא . שאמר שמצינו  ‰)וכמו  ‡Ó ÌÈÏÈ‰˙)נפשי הא כי 'רפאה וצ"ב, לך', סיבהחטאתי הוא חטאתי' 'כי ם

' הכוונה, אלא נפשי'. ל 'רפאה  שחטא אפילו וטעם  אף על  נפשו שירפא מהבורא שביקש  לך'. שחטאתי

ראוי. ואינו 

בשבטלב. עשר חמשה  ביום  הטהור בשולחנו  פירות מחלק היה מזידיטשויב אייזיק  יצחק  רבי הרה"ק 

אתן  רוצים , הינכם פירות לחסידיו , ואמר הרבי נענה  החלוקה , באמצע  הפירות נגמרו פעם הקהל , לכל 

אדם דברים 'אלו – חז "ל שלימדונו כפי פירות פירותיהם לכם  לעולםאוכל  לו  קיימת והקרן הזה , בעולם 

הרבה . 'פירות' לכם ויהיו  בתורה  עסקו  לכו  כולן', כנגד תורה ותלמוד הבא...

שורשםלג. למקור מחובר להיות מוכרח  העץ  כי השדה, לעץ  אדם שבין הדמיון את מבאר זי"ע  המהר"ל 

בהיפוך  אך האדם , הוא כן וייתיבש, חיותו  את יאבד השורש  מן אותו ינתקו ואם  האדמה , במעבה 

נשמתו ושורש העולם  בזה  למטה נמצא שהאדם הרי באדמה , למטה ושורשו  למעלה שהוא הצומח מן



שירה – בשלח  - הפרשה èéבאר

àúéà'éðù íåâøú'á(â øúñà)ïîä ìéôäù äòùáù
ùãåçì ùãåçî øåôä úà òùøäùãåç ùôéçå)

(úåðòøåôì ãòåéîääðòð èáù ùãåç ìò øåôä ìôðùîå ,
èáù ùãåç ùàøá àìä øîàå(ù"éá éôì)ùàø ìç

ìàøùéì úåðòøåô àéáäì ìëåà àì ,úåðìéàì äðùä
êë ìò áúëå .æà íãéîùäì ìëåà àìå äæ ùãåçá
÷"ãáà úåëæ ãåã éáø ÷"äøäì 'ãåã øëæ' øôñá

äðéãåî(æ"öô 'â øîàî)ùàøáù ïì àîéé÷ àìù óà éë ,

íå÷î ìëî ,åá å"èá àìà úåðìéàì ä"ø àåä ùãåç
'ïìéàì äðùä ùàø' íåéù ïðéæç(åúèéùì ãç ìë)ìâåñî

ùåã÷ íò éùàøî òø ìëå úåðòøåô ìë áëòì ãàîãìãìãìãì.

áúëåò"éæ ìàøùé áäåà'ä ÷"äøäì"ð ãåò çìùá)

(øçà íòèïåöøä éîé íéìéçúî èáùá å"èî
åð÷ãö çéùî é"ò åðì äéäú äòåùéå íéîçøäå

à"áá àåáéù.

קשור  ויהיה העליון, השורש  מן עצמו  לנתק שלא ועוז  שאת ביתר להיזהר ועליו מרומים. בגבהי נטועה

בקודש . חיותו  ומקור שורש כל את יאבד הקדושה  משורש ינתק חלילה באם כי שבשמים . לאביו 

כי  השדה , לעץ  האדם של  בהקישו  חסידיו מבין הצאן לצעירי פעם  אמר זי"ע מבאבוב מהר"ש  הרה"ק 

ולקשור  ביושר להעמידו אפשר עדיין יתעקם אם  אף ימים , ועול  צעיר עדיין שהוא עת בכל  השדה  עץ  כמו 

גזעו עומד כבר מזקין משהוא אך ושנים , ימים  לאורך לתפארת ויגדל שרוצין, בדרך בשלשלאות אותו

עדיין  הנעורים בימי - השדה  עץ האדם הוא כיו "ב הנימה . כמלא ממקומו להסיטו אפשר ואי בחוזקה 

אך  הישר. דרך על עצמו  להעמיד – המגונות מידותיו ואת טובים  שאינם  טבעיו  את לשנות לאדם  אפשר

לימים, צעיר האדם  נקרא כמה ועד התלמידים, שאלוהו  רעה . מידה כל  לעקור מאד קשה  מזקין שהוא ככל 

ואמר, צעיר...ענה  עוד  הוא הרי עצמו את לכוף נותן  שהוא כמה למי כל אף  אחד לכל  לימוד ומכאן

זה . לעניין מסוגל עשר חמשה  ויום  עצמו , את לכוף  הצאן מצעירי אינו  שכבר

'טוב  שהיה גדול 'עובד' היה זי"ע  ה'תניא' בעל הרה"ק  מחסידי אחד השדה, עץ האדם  בענין עוד

אומר הכתוב הנה  לו , ואמר רבו  לו  קרא כלל , לבריות מיטיב היה  לא אך ËÈ)לשמים ' Î ÌÈ¯·„)האדם 'כי

לשם והדר ביופי גדל  שהוא העץ  אף השדה , עצי כמו  כי השדה , לעצי האדם שבין והדמיון השדה', עץ

אם אף האדם , כיו"ב כלום , ולא נחשב ואינו סרק ', 'אילן אם כי אינו  פירות נותן אינו אם  - ולתפארת

כ 'סרק '... הוא הרי לאחרים 'פירות' משלו נותן אינו אם  ועבודה בתורה  יתעלה 

מתלהב לד. והיה  בשבט , עשר חמשה  ביום  הטהור בשולחנו בוער היה  זי"ע  בידערמאן דוד רבי הרה"ק 

התלהבות  אצלו  היה  לא כי זי"ע  הרמ"מ  הרה "ק העיד ישראל', 'ארץ של  יו"ט  הוא יום  הנה  כי באמרו

ישראל'דיגער  ארץ 'אן ושוב שוב ואומר חוזר והיה בשנה , אחת זה  בשולחנו כהתלהבותו  השנה במשך

טוב'. יום

ביותר, נוראה הייתה זו מחלה מעלה , של ירושלים ברחבי ה 'טיפוס ' מחלת התפשטה תרע"ו  בשנת

הייתה זו ממארת שמחלה אלא עוד ולא ל"ע , ומת נופל  שהיה  עד האדם  על  רבה  חולשה מביאה  והייתה 

רבה ובצהלה אש בלבת דוד רבי ישב בשבט  בט"ו  שנה  באותה  החולה , עם במגע הבא כל  את 'מדבקת'

מאחר  טיש, באותו  משתתפים כמעט היו  שלא אלא הארץ , מטוב רבים פירות ערוכים היו  שולחנו כשעל

בשנים, רך ילד ביהמ "ד תוככי אל פרץ  השולחן עריכת באמצע הפילה, חללים  ורבים  בעם הכתה  שהמחלה

על שרועים  שוכבים  והינם  הנוראה  במחלה שניהם לקו  ואמו  אביו כי מרה , מיילל בעודו  הרבי אל ניגש 

ו נפש בסערת ממקומו דוד'ל רבי ויקם  עבורם , ויעתיר בהם שיטפל  מי ואין הבית 'הייליגער ריצפת זעק

השולחן, מעל  פרי בידו  נתן הילד, אל  פנה  מכן לאחר זה '. ביום שמחתי את להשבית אפשר וכי באשעפער,

ממנו לראות יזכו שעוד בשמו ולאמו  לאביו  ויאמר הרבי, בציווי הפרי מזה  שיאכל  לאביו שיתן וציווהו 

הבן. מזה  בנים בני לראות וזכו הבריאו שניהם  ואכן פירותיהן, ופירות פירות
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åðàöîåäæ úà åáéùçäù íéðåùàøä åðéúåáøì
,ùîî 'äðùä ùàø ìù áåè íåé'ë íåéä

'éëãøî'á àúéà êëå(à"ùú úåà ä"ø),úìàùùå' .ì"æå
òâôå éðùå éùéîçå éðùá úéðòú øåæâì åù÷áù øåáéö
úåçãìå äðùä ùàøì ùåçì ùé íàä ,èáùá å"èá
äçãð úéðòúäù ,äèåð éúòã êë ,àì åà ,úéðòúä

øçàä úáùä ãòàìù íåéá åá úéðòú ïéòáå÷ ïéàå

äðùä ùàøá úéðòú åðàöî'äìäìäìäì.

óà'øéîæéàî ïäëä åäéìà éáø úàååö'áøñåî èáù)

(æ"èôåðá úà äååéöúåøéô ìåëàì øäæéä éðá
àåä ïé÷éúåå âäðî éë èáùá å"èáñéîòäì ùéå ,

úåøéôì àìà ,íééîùâä úåøéôì ÷ø àì åúðååëá
éë ,úåàéëå éåàøë úååöîå äøåú íäù íééðçåøä

úåøéôä úà ìåëàì êéàä úòãì íéëéøöåìåìåìåì.

áúëïåàâ éàä áø('à øåîæî ìò íéìéäú ùåîéù)

äøîàì ìâåñî íéìéäúáù ïåùàøä øåîæîù
ìò ìåúù õòë äéäå' øîàð åá éë ,úìôîä äùàì
÷"äøä äðäå ,'åúòá ïúé åéøô øùà íéî éâìô

ò"éæ áå÷éæãî 'äòåùé úøèò'ä(÷åñôá ä"ãá èáùá å"èì)

æîøîä 'éìã' àåä èáù ìæî éë ,äæ ÷åñôá øàáî
äðååëä äæå ,'åéìãî íéî ìæé' ïë ìò éë íéî ìòäéäå

íéî 'éâìô' ìò ìåúù õòëúà ÷ìçðå âìôð íà -
éìã' ìò æîøîä èáù ùãåçíéîèáù éöçá àöîð ,'

äæ íåéáå .åá øùò äùîç úàåúòá ïúé åéøô øùà

ìåòôì úåáåèä úåòôùää úåøéôì ãàî ìâåñî ïîæä
áèå áåè ìëæìæìæìæì.

ãåòåøàéá(÷çöé úåãìåú)áåúëá íåéä äæ ìò
(ã ,áë÷ íéìäú),ä-é éèáù íéèáù åìò íùù

'ä íùì úåãåäì ,ìàøùéì úåãò,êëá ùé æîøù
éèáùå ,è"áù ùãåç ìò æîøîä-é(å"è ïéðîì äìåò)

ãòåð äæ íåéù ,åáù å"è íåé ìò æîøîúåãò

'ä íùì úåãåäì ìàøùéì'ä íùì úåãåäì Y
.úåøéôä ìò äëøáá

àäéåøøåòúéù ,àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
úãéøéîå ,íéä úòéø÷î íéñéðä ìë åðéìò
,úåáåèä úåòôùä ìë íò äàð åðìéö àäéùå ,ïîä
äøäîá íìåò úìåàâá òùååéäì ãçàë åðìåë äëæðå

.ø"éëà ïãéã

כמולה . לבן בגדי ללבוש שנהגו צדיקים יש בשבט, עשר בחמשה פעם  אמר זי"ע  מסאדיגורא הרה"ק 

טובה' 'שנה  תחל  מהיום שכבר ה' יעזור כך ובין כך בין השנה', ˜ÊÓ)ב'ראש 'ÂÓÚ ‡"Á ·˜ÚÈÏ ˙Ó‡)

צדיקים  אמרו Ú"ÈÊ)כבר Ê	‡ˆÓ ˜"‰¯‰ Ì˘Ó ÌÈ¯ÓÂ‡)היום מאותו כי הוא, מיוחד יום בשבט עשר חמשה כי

ניסן, ר"ח פורים , אדר, ר"ח בא בשבט ט"ו  לאחר כי ומועד, חג ימי שבועות ב' מידי יש  השבועות חג ועד

השבועות. וחג סיוון ר"ח מכן ולאחר בעומר, ל"ג אייר, ר"ח המצות, חג

רכן לו . הקודש ארץ  אל  הגיע כאשר תיכף הקודש, לארץ משפחתו  עם  שעלה אחד יהודי על  מספרים

לאכול המשפחה בני שמחו  רימונים , המוכר ברוכל  פגש  מכן לאחר אדמתה, את ונישק  עפרה  על

כשאר  – אכל וקליפתו זרק תוכו – ופתחו אחד רימון קנה מטובה , ולשבוע הקודש  ארץ  של  מפריה 

ישראל '... ארץ 'פירות על סרה מלדבר מתאפקים  המשפחה בני כל  והיו  הגרעינים, את שזורקים הפירות

לדעת  צריכים  אנו אף כך מהם... לאכול איך לדעת צריכים  ישראל' ארץ  ש 'פירות ה 'סוד' להם  שנתגלה  עד

יומא. בהאי היורדות ההשפעות פירות את ולקבל  לאכול האיך

מי לז. יעשה  וטוב עליון, מלך פני לקדם ותפילה בתחנון עצמו את לעורר ואחד אחד כל על כן על 

'פון ישי, בן דוד תהילות ספר כל  את ‰˘	È)'דעקלביז דעקלשיסיים Â„ˆÏ ¯ÙÒ‰ Ï˘ „Á‡‰ Â„ˆÓ)אז או

' דאתו'.יעשה דעבידי הדקל מ'פירות  די, בלי עד עצמו על  וישפיע לפירותיו' דקל 

עקרות. לפקידת מסוגלת האתרוג שאכילת מתאמרא זי"ע ישראל  האהבת דהרה"ק  משמיה 
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