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אין כי האמונה – אבטח  ישועתי א-ל
תחיש מצב בכל מלהושיע  לה ' מעצור 

ישועתו 

ïúùøôá(â âé)äùî íúà çìùéå'
íìë 'ä éô ìò ïøàô øáãîî
,é"ùøáå ,'äîä ìàøùé éðá éùàø íéùðà

íéùðà íìåëïåùì àø÷îáù íéùðà ìë .
.åéä íéøùë äòù äúåàå ,úåáéùç
ë"îçàì åìôð ãöéë ãàî ãò ääéîúå
.êë ìë 'àú÷éîò àøéáì àîø àøâéàî'
'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä áúë úåàøåð

(æòøú úðù)äøåú äøîà øçà íå÷îá éë

(âé çé íéøáã)'êé÷åìà 'ä íò äéäú íéîú'
æàå 'úåãéúò'ä øçà øå÷çú àì ,é"ùøáå
òâøá ,äúòî øåîà .å÷ìçìå åîò äéäú
åàöé ãéî ,úåãéúòä øçà øå÷çì åìçäù
ìë úà åãáà 'å÷ìçå åîò' ììëî
...ò"ì åòéâäù íå÷îì åòéâäå 'íúåáéùç'dyxtd x`açìù -

ì"æåáéúë äðä êà ,'ìàåîùî íù'ä
é"ùøéô ,êé÷ìà 'ä íò 'éäú íéîú
úåîéîúä éàðúîå ,å÷ìçìå åîò 'éäú æà
íëçúé àìå úåãéúòä ìò øå÷çé àìùàààà

הוא,א. שמים בידי העולם בזה הנעשה כל כי כשיזכור בפרט בטח, ילך  בתום ההולך 

הנפש  אל הנוגעים בדברים הן צרכיו, או ישועתו לרחק  או לקרב  אדם ביד אין

שסיפר  למעשה רבותי נא שמעו בממון, או בגוף הנשמה, אל הנוגעים בדברים הן

להשיא עומד הלה ימים, כשבוע לפני יצ"ו שמש' 'בית בעי"ת חבורתינו מבני אחד לי

לאחינו  נדד רב , בהידור ריקם' 'ביתו לתואר שזכה ומכיוון בשעטומ"צ בקרוב  בתו את 

מיודעינו  פסח לא  אף כלה', 'הכנסת  במצוות ונחלה חלק ליטול אותם לזכות  שבגלה

ה'דרייווער' של עזרתו את לקחת המנהג המשולחים (�‰‚)על את  ומביא המוליך

מאותם  אלים גבר שהיה אחד נצטרף מיודעינו אל והנה להכא, ומהתם להתם מהכא

הכריז  הלה דאלים'... 'כל של באופן שלי' 'כולה ועונה עת  בכל ואומרים המצפצפים

אחר  ורק  אליו שיגעו וביהכנ "ס ביהמ"ד לכל ראשונה נכנס הוא  כי מיודענו על ופקד

אלו  בדבריו היו שלא  אף – ביהכנ "ס באותו 'סיבוב' ג"כ לערוך  לו מתיר הוא גמרו

כאיוולתו. כסיל השיב  ולא  באהבה הדין את  מיודענו קיבל פנים' ועזות 'חוצפה אלא 

נכנס  מביהכנ "ס ה'אלים' יצא וכבר בעבודתם ועוסקים מהלכים בעודם ממחרת ויהי

וכבר  הבא לביהכנ"ס בבואם בידו, ו'סודו' לב  וטוב  שמח כשהוא משם ויצא  מיודענו

טשעק שבידו ל'דרייווער' מיודענו הראה אליו ה'אלים' אלף (ˆ'È˜)נכנס סך  על

לא כי כזה נכבד סכום על תמה הצ'יק  בעל את  שהכיר הדרייווער ,$ מאות ושמונה

וקיבל  נכבד עסק 'סגר' הלה כי בידו והעלה אצלו  בירר העיר, מעשירי כאחד הכירו



שלח  - הפרשה âבאר

בו  פגע  האיש וזה לידיו שייקלע  הראשון לנצרך 'מעשרותיו' את  לתת  עצמו על

הוא מה שיחו בן ידע  ולא  'גברא' עוד לפניו היה והרי הדרייווער שאלו ראשונה,

הכסא בבית האיש זה היה הראשון שעבר שעה שבאותה שנתברר עד מעמו, רוצה

ואיש  ראשון אני – לעצמו לסדר שבידו חשב האלים האיש זה נמצא ראהו... ולא

את יגיע  אחד לכל השמים, מן שהכל הבין ולא ממני, מאומה יקח ברגעשלולא 

ממנו, לקחת בעולם לבריה יכולת  מבלי לידי הנכון, סייעה  הראשון של  'זריזותו ' כי

ובזמנו בעתו השני לידי יגיע  הנכבד שהסכום .כך 

שטיינער  אברהם רבי חותנו על שליט"א שבקס הגר"י מפי שמעתי נורא  מעשה

·¯˜)זצ"ל È�·· ÌÈÈ‰�ÊÂ¯ 'Á¯· ¯„ ‰È‰˘) תשעים בן כשהוא  עולמו לבית נסתלק  ר"א ,

הכפיה  במחנות  ר"א  שהה ה'מלחמה' בימי ימיו, אריכות פרשת  וזוהי שנה, ושש

שבכל  המחנה אותו על הממונה נהג רע מנהג ימ"ש, הרשע שלטון תחת והעבודה

או  עוולה מציאת ללא אף בהריגתו לבו' ו'סועד המחנה מבני לאחד קורא היה לילה

מבני  ליהודי הרשע קרא הלילות  באחת  בסופו... יעלה מה מהם איש ידע ולא תירוץ ,

יעקב ' בן 'ראובן – בשמו ונקב ‰·¯ÂÈ˙)המחנה „Â·Î ÈÙÓ Ì˘‰ Â�È�È˘)את שאיבד הלה ,

ראובן... – בו וגער הרשע... שנקב בשם נקרא  שהוא  כמי לר"א  פנה דעתו שפיות

מזכיר  כשהוא מידותיו' על 'מעביר להיות  החליט ר"א הממונה, אל נא  גש ראובן...

הפסוק  את Î‚)לעצמו ‡Î ÈÏ˘Ó) ענה ולא  נפשו', מצרות  שומר ולשונו פיו 'שומר

וצעד  בדומיה סבלו נשא אלא בשמך ', שנקבו ראובן אותו הוא  'אתה כאיוולתו כסיל

נפלה  – ואמר הרשע  נענה שבהגיעו אלא , רשע... אותו בידי מותו אל היישר

אשר  האיש מלבד מוקדה על יעלו המחנה בני כל ממנהגנו, נשנה שכהיום ההחלטה

לגיל  בואו עדי ובנעימים בטוב  חי זכה ר"א ואכן החיים, בין ישאר הוא  בשמו נקבתי

שנה. צ"ו

שקיים  על כשלל לו ניתנו ר"א  של ניתנו חייו כי חישב  המספיד שנשא ובהספד

כי וחשוב צא  ולשונו' פיו 'שומר הפסוק שנותפיו את  כמנין שנים צ"ו בגמטריא 

אדמות . עלי חייו

ואף  ולשונו' 'פיו על חותנו שמר ימיו כל כי ר"א של חתנו לי סיפר אורחא , אגב 

דיבורי  בו נשמעים והחלו לתפילתו מקומו בו שקבע  בביהמ"ד 'שערוריה' כשפרצה

שנים  לצ"ו וזכה באפו, נשמתו עוד כל משם וברח משם רגליו עקר הרע' 'לשון

עיר  של ברחובה מהלך היה ולבדו ביקר לא  הרופא  בית את וטובות , מלאות בריאות

לביתו. הסמוכות  בחנויות בגפו קנה לו הנצרך ואת בריאות , רגליים שני על

כשהחלו  המלחמה אחר כי פיו, שמירת על השמים מן שכרו היה רב ומה

המשפחה  בני ורצו המלחמה, לנפגעי בחדשו חודש מידי 'פיצויים' לשלם הרשעים

בכדי  נפגע שבאמת ממה יותר קשה' ש'פגיעתו כאילו ויספר בדיבורו ישנה שר"א 
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åúòã øçà êìéìááááìèá úåéäì àìà
ú"éùä ïåöøìââââìò ìàøùé åøîàù åîëå .

ïáåîå .'íøîò ïá éøáã àìà åðì ïéà' íéä
åðéðôì íéùðà äçìùð åøîàù äîáù

בדיבורו... זה כהוא  משנה שאיננו שלו על עמד הוא  אך  הפיצויים, קצבת  להגדיל

והיה  מפורסם כ'רופא' עצמו מציג בטלפון, אליו מתקשר היה משפחתו מקרובי אחד

פגיעתו  גודל את וידעו שיכירו כדי לרשעים 'למכור' ומה לדבר מה כדת  'מדריכו'

הקרוב אך  האמת , מן זה כהוא בדיבורי אשנה לא  – בטלפון ענהו ור"א הקשה...

אשנה  'לא  בתוקף ר"א  ענהו פעם ובכל רבות פעמים אליו להתקשר והוסיף הרפה לא

באותה  לו השיב  המלכות  מטעם הממונה הרופא  כשהתקשר גם וממילא  בדיבורי',

מה  הבין שלא  הרופא ממני... להרפות ואבקשך  בדיבורי אשנה לא  – לשון מטבע 

וחסר  'חולה' הנראה שמן הבין רותחין של קיתון עליו שפך כי חטא  ומה סח.... הוא

ונכבדת . גבוהה פיצויים קצבת לו אישר ומיד לפניו עומד דעה

מן ב. לו שהעמידו מה לפי ולעבדו – עמו הבורא  הנהגת  לקבל האדם על ובאמת 

זי"ע  הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק אמר וכה ·Ô˙˘¯Ù)השמים, Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡·Â‰).וז"ל

במצב במדבר שרויים ישראל שבני שראו לבד, ישראל לטובת  כוונתם היה המרגלים

עולם  מטרדת טרדה שום להם ואין ע "ה, רבינו משה אצל תורה לומדים - מאוד טוב

מן  לחם וניזונים הש"י, בעבדות עוסקים כולם רק מכסות, ולא ממזון לא  הזה,

הזה  עולם טרדות  להם יהיה שם כי לארץ יכנסו שלא ישראל על חסים והיו השמים.

במדבר  ישראל שנתעכבו ופעלו ישראל, טובת עבור עצמם וסיכנו הארץ, בעבודת 

השמים. מן לחם וניזונו שנה, ארבעים משוםעוד בשמים, לרצון זה היה לא  ואעפי"כ

הוא כן משמים שמנהיגין כמו שמסתם  הש "י, בהנהגת עצות  לומר  טוב שלא

הלשון,לטובתנו בזה שם הביא  עוד חדשו. למה - לחטא  להם  שנחשב מה  רק

יתב "ש להנהגתו לייחל  להתאמץ בתום , לילך להם שהיה  מלבם , כלומר סברות .

האדם את מעמיד שהקב"ה והיכן חשבונות , בלי בתמימות  אותו...משםללכת יעבוד

לבו מנהמת  זי"ע  אברהם' ה'בית  הרה"ק זעק  ÌÈÎ¯„Âכה ˙Â„ÂÒÈ ,˘„Â˜ ˙ÂÁÈ˘ ı·Â˜)

(‡ ˙Â‡ '‰ ˙„Â·Ú·'רצונך שערי לפתוח ורצון נועם להם 'פתח ‡ÛÂÒÎ)וז"ל. ‰˜ ¯ÓÊ),

לערנען,(‰¯‰"˜)וצעק  וועלן פאראנען ס'איז דאווענען, וועלן פאראנען ס'איז בקול,

אנדערש... עפעס  גאר  איז דאס וויל, רבש"ע דער  וואס וועלן È˘אבער ,ÌÂ‚¯˙·Â)

˙Âˆ¯Ï Ï·‡ ,„ÂÓÏÏ ÔÂˆ¯· ¯Ú·È ¯˘‡ ˘ÈÂ ,'‰ È�ÙÏ 'ÏÏÙ˙‰'Ï ˜˘ÁÂ ÔÂˆ¯ Â·¯˜· ¯ÚÂ· ¯˘‡ Ì„‡

(‰ÓÎ ÈÙ ‰‰Â·‚Â ˙ÈÏÚ� ‰„Â·Ú Â‰Ê ÂÈ�ÙÏ „ÈÓÚÓ ‰"·˜‰˘ ‰Ó· ÁÂÓ˘ÏÂ להם 'פתח הבקשה וזוהי

-נועם שעריורצון וויליסטרצונך לפתוח דו וואס וועלן זאלן מיר '¯˘‡ ˙‡ ‰ˆ¯�˘)

(˙Ùˆ Ë"Ù¯˙ ÚÈ¯Ê˙ '¯Ù ,Â�˙‡Ó ‰ˆÂ¯ ‰˙‡.
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'éèð äúéä åæ ,õøàä úà åðì åøôçéå
íäî ÷ìúñð àìéîîå ,úåîéîúä éëøãî

íîò 'éäù 'ä íù(ãåò ù"ééò).

äðäåïúùøôá áéúë(ì-çë âé)éðá íòù
íãçô áåøî åððåìúäå åëá ìàøùé
ãâðë äîçìî êåøòì íçåëá ïéàù ìò
íéîòä 'æî '÷ðòä éãéìé' íéøåáéâä
áìë ïòè íúîåòì ,ïòðë õøàá íéáùåéä

äðåôé ïáäìòð äìò øîàéå,é"ùøáå ,
øîåà àåäå íéîùá åìéôà - äìòð äìò
ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ åùò

åéøáãåæ éëå ,àúìéî ääéîú äøåàëìå .
åðòè íä éøäå ,íúðòè ìò àéä äáåùú
íä íéøåáéâ éë Y 'íòè ìù íéøáã'
çëååúä àì òåãî ,íù øùà íé÷ðòä
àìå íúñ àìà ,íäéúåðòè øåúñì áìë

ùøéôäìòð äìòéøäå ...úåîìåñ é"ò Y
.'äðòèä ïéîî àìù äãåî'ë áùçð àåä

øåàéá÷"äøä øàéá úåø÷é øåà
ã"éä ò"éæ àðöñàéôîùà åøôñá)

ááì éøåáù 'ä íò éðôì ùøãù íéøîà Y ùãå÷

(äîçìîä úåðùáäëéøö êë ìáà .ì"æå ,
ãáìá àì éìàøùéä ùéà úðåîà úåéäì
íâ åúòåùéì êøãå àåáî äàåøù äòùá
'äá ïéîàé - òáèä êøãå åìëù ô"ò

.÷æçúéå åäòéùåéùåðéàù äòùá íâ ÷ø
êøãå ìëù ô"ò àåáî íåù å"ç äàåø
,åäòéùåéù 'äá ïéîàé ,åúòåùéì òáèä
,äáøãà .åðåçèáå åúðåîàá ÷æçúéå
äæéà àöîì ù÷òúé àìù áåè åæ äòùá

àåáîå ìëùòáèä êøãáïååéëî éë ,
ìëåú å"ç æà ,àöîé àì èåùô ô"òù
åúðåîàá íâôå ,íâôäì æ"éò åúðåîà

השנה  ראש בימי לשהות הוכרח זי"ע  אברהם' ה'ברכת  הרה"ק מחסידי אחד

יוכל  שלא על ליבו מר את  ושפך  מכתב אליו שלח לו ובצר הרחוקה, באמריקה

במקום  – יהודי לכל הרבי לו ענה הרבי, אצל והקדושים הנוראים בימים לשהות

שמצינו  כמו השמימה, ידו על לעלות  מוצב סולם ה' העמיד שם נמצא , שהוא

העפיל  ומשם מצרים, בארץ הארץ בערות  דייקא  היה הצדיק  יוסף של שהסולם

נאלץ שהינך  כעת כן כמו הצדיק ', 'יוסף להיקרא בקדושה הגבוהות  למדריגותיו

מעמקי  גבוה סולם הקב "ה לך הכין ששם הרי בארה"ב  הקדושים בימים לשהות

ודייקא רום, שמי עד נאמשם האדמה קבל כן על העולמים, לצור ותתקרב תתעלה

ובשמחה... באהבה זאת 

זי"ע ג. הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק לה רמז ·Ô˙˘¯Ù)וכבר Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ) בפרשתן בקרא 

(ËÎ ‚È)חז"ל מאמר ידוע  כי הנגב', בארץ  יושב Î‰:)'עמלק  להחכים (·"· 'הרוצה

יתירה' ב'חכמה שמתנהג ומי לחכמה, רומז דרום צד זהו שה'נגב ' נמצא  ידרים',

(ËÈÈ˜'ÓÎÁ ¯Ú·ÈÂ‡'·). עמלק כמעשה נחשב זה וראוי, נכון מקומה כשאין –
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åúòåùé úà øåöòì ìåëé 'äá åðåçèáå
æòù úîà ìëä - øîàì êéøö ÷ø ,å"ç

,äá áùåéä íòäíéøáãä íéðëíéøòäù
,'åëå úåøåöá'äá ïéîàî éððä î"î

òáèäå ìåáâäî äìòîì àåäù
åðòéùåéù- 'äúåà åðùøéå äìòð äìò' ,

ïåçèáå äðåîà ,äøáñ àìáå ìëù àìá
åúòåùé úà áø÷ú äæë ïôåàá 'äáãããã.

óà ,íðîà ,áìë éøáã úà øàáî äæáå
ùåáëì åðãéá ïéà òáèä êøã é"ôò íà

úåøåöá íéøòäå ...íòä æò éë ,õøàä úà
ìëù ìë éìáî íå÷î ìëî ...ãàî úåìåãâ

äðåîàä úà ÷æçðääää,íéîùá åìéôà
,íù åìòå úåîìåñ åùò øîåà àåäå

åéøáã ìëá çéìöðåååå.

éëøéàäì 'úåøåàîä øöåé' àåä ä"á÷ä
ãçå ãç ìëì ,ìàøùéî ùéà ìëì
ìåãâ éë åì 'äàøð' íà óàå ,äéìéãá
éë òãé ,äìéìå íîåé åéìò óôåçä êùåçä

ומציקיםד. צרים  מיני מכל יוושע  עצמו הבטחון שבעבור איתאוידע  ומפורש ,

‡·Â˘‰')במדרש Ï‡ È˙ÁË· Í· È˜ÂÏ‡' ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ‰Î ÌÈÏ‰˙ Ë"Â˘) שומרי ...היו וז"ל. ,

ואמר ותפסוהו, אחד אכסנאי ומצאו עוברין מלך המדינה של  ביתו  בן כי תכוני אל

המלךאני  אצל הביאוהו בבוקר הבוקר, עד ושמרוהו הניחוהו כן, ששמעו כיוון ,

לאו. לו אמר אותי, אתה מכיר בני, המלך , לו אמר אמש, מצאנו ביתך' 'בן לו ואמרו

(ÍÏÓ‰ ÂÏ ¯Ó‡),ביתך בן איני אני ממך, בבקשה – לו אמר ביתי, בן אתה היאך  כן אם

אותי... מכים היו כן להם אמרתי שאלמלא  בטחתי', 'בך  להםאבל הואיל (‰ÍÏÓ)אמר

לו הניחו בי לי',ובטח אויבי יעלצו 'אל כך ובשביל בטחתי' בך 'אלוקי דוד אמר וכן .

יבושו. לא קויך  כל גם אלא בלבד, אני ולא

ואין ה. הנעשה, כל ומנהל משגיח בשמים יושב  כי ויאמין כשידע כי אמרו באמת 

חושש  ואינו מאיש מתפחד אינו תפעל.... ומה תעשה מה לו לומר שיכול איש

בפרשתן  נרמז וכן ה', בידי נתונים גורלו וכל הוא  ממילא כי עליו, מהבא מאומה

Ï‡)דכתיב ‚È)וב ממנו' הוא חזק  'כי וזעקו קול נתנו כלפי שהמרגלים כביכול, רש"י,

חזק שרעהו ואומר המפחד כל כי זי"ע חיים' ה'שפע  הרה"ק וביאר אמרו. מעלה

ÂÓˆÚ)ממנו ÏÚ)שהבורא מאמין היה אם כי מהבורא , חזק שרעהו כאומר ח"ו הוא  הרי

שהרי  – רעהו של מ'חוזקו' חושש היה לא להשיגו לרודפיו יתן ולא ישראל' 'שומר

מרעהו. לחשוש לו ומה מרעהו יותר חזק  בוודאי הקב"ה

אמרוו. È'‚‡ÏÙ,וכבר Á"¯Ï ÌÈÏ‰˙ ÏÚ „ÒÁÂ ÌÈÈÁ ,˘¯„Ó· ‰"„ ‡ˆÈÂ ˘È¯ ÌÏ˘‰ Ó"Â˙ ,Ò"˙Á)

(ÌÈ¯ÙÒ „ÂÚÂבפסוק ‡)לפרש ‡Î˜ ÌÈÏ‰˙) עזרי יבוא מאין ההרים אל  עיני –אשא 

יתחזק במה לעין, הנראית  ישועה דרך  כל לו אין כי ורואה מתבונן שהאדם כלומר

'יש– הארץ ואת  השמים  את ברא הוא אף  – וארץ שמים עושה  ה' מעם עזרי
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øåà àìà êùåç ìë ïàë ïéà úîàá
åéìòù àìà ,äìåãâ äøúñäá 'øúñåî'ä
øåà åéðéò ãâðì äìâúé æà åéðéò çå÷ôì
åéîçø åìë àì éë áåèä' éøäù ,ìåãâ
,ë"à ,'åéãñç åîú àì éë íçøîäå

äëøáìå äáåèì ìëäù éàãååáíà óà)

àåáì åúòåùé äáåø÷ éë åáì çîùé ãéî úéàøð äðéà

(ú"éùäæòá.äòåùé äàåø åðéàùë óàå
øçà ùôçìî åéðéò íåöòé òáèä éëøãá
áåø÷áå ,åúòåùé àåáú íùîù 'êøã'ä
úà äàöî øáë äòåùéä éë àöîé

...åéìà äëøãææææ

ישועתך מאין' כי לך נראה אם אף נפשך, על תבהל כי לך מה כן אם קיימתאיננה,

יש  אם אף והארץ  השמים בריאת דוגמת ותצמח תבוא  כבר היא מ"מ במציאות,

לבוראה מאין צורך  .יש 

אתז. לבקר שבא עת בכל עובדא  האי לספר נוהג היה זי"ע אלעזר' ה'מנחת  הרה"ק

ונוטה  מסוכן היה וכבר דווי, ערש על זי"ע מבארדיטשוב הרה"ק שכב פעם החולה.

שם, ישיבתם כדי תוך תהלים, ואמרו תלמידיו ישבו לחדרו מחוץ  העולם. את לעזוב 

שוכב רבם את  ומצאו החדרה התלמידים נכנסו עזה, חבטה קול התלמידים שמעו

התלמידים  שמעו שעות כמה כעבור למיטתו. והשיבוהו להרימו מיהרו הארץ, על

וביקש  וכמה, כמה פי מצבו הוטב  כי ראו בהיכנסם מחדרו, להם קורא רבם את 

האדם. כאחד רגליו על ועמד רב זמן עבר לא חמין, כוס לו להביא  מהם

במאמרו  נזכרתי מיטתי על בשכבי לכם, אסביר לתלמידיו, ואמר הרה"ק  פתח

הפסוק על זי"ע ממעזריטש הגדול המגיד מו"ר È)של ·Ï ÌÈÏ‰˙) חסד בה' 'הבוטח

ממשיסובבנו', וטבע' 'מציאות  אם  כי הבטחה . ולא ברכה לא סגולה לא כאן שאין

יסובבנו... חסד  בה ' הבוטח מהמיטה,– לרדת  והחילותי בביטחון, התחזקתי ע "כ

אותי  שהחזרתם עד ארצה, נפלתי תיכף אך  לסובבני, החסד על הטבע' 'בדרך שהרי

לשלימות הגעתי לא  שעדיין היא הוכחה נפילתי כי בדעתי חשבתי אז או המיטה. על

הנס  שאירע עד ית ', בבורא הביטחון בענין יותר ברעיוני העמקתי לכן הביטחון.

מעליא . ונהורא  גופא  בבריות – פגע  כל ללא  ושלם בריא ויצאתי

למושב מחוץ היער בלב  קטן בית  לו היה כי זי"ע  מנובהרדוק הגה"ק  על מסופר

באישון  הלילות  באחד המוסר. ובעיון התורה בעסק  רבות מתבודד היה בו אדם, בני

חיזק לכן בלימודיו, להמשיך לו אפשר היה ולא למאור, לו שהיה השמן כלה ליל,

אף  ואור אש לו להביא  ממנו נבצר ואין ה', רחמי כלו לא כי הבטחון במידת עצמו

דהו  מאן עמד הבית  פתח על ואכן הדלת , את פתח 'השתדלות ' ולשם – הזאת  לעת 

מן  לו נתגלה אשר הוא ואיזה זה הוא  מי ידע  ולא  נפשו, וחייתה למאור נר לו ונתן

יעמדו  למען הנר שאריות את  הנובהרדוק 'ער אסף יום של בבקרו לו. להאיר השמים
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ì"æåò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä
(ä çìùéå)íãàä ïðåáúîùëù...

ë"ë òåùôì äáøäù åáöî ìôù ÷îåò
åàøåáå åøöåé ãâðàéä åúöò ø÷éò

äî ìëù ...'äá ïéîàäì - äðåîà
õåçð úåëùçä ó÷åú øúåé øáâúîù

äðåîàä çë åáìá ùéøùäì øúåéé"òå ,
óðò àåäù ïåçèáä úãéîì äëåæ äðåîàä
úòùá àåä ïåçèáä ø÷éòå .äðåîàäî

÷"äåæá øàåáîë äøöä(áë á"ç)óàå
íåù ãåò ïéà éùåðà ìëù úâùä éôìù
æ"ëò ,åùôð éàåìçúì äôåøúå øåæî

ïåéìò ãñçá çèáéå ïéîàéúåìãâáå
...úéìëúå óåñ ïéàì àåäù ä"áåáäáåøá

ìôùä éì íâ øåæòé åúåðîçø
...íéìôùáùåúòåùéáå 'äá íéçèåáäå

øîà ä"òäã ïëå ,íøáùî åùåáé àì

(à äë íéìéäú),'äùåáà ìà éúçèá êá'
ìëä ÷éúîî àåä ïåçèáå äðåîàáå

íéáø íéîçøì êôäîåì"ëò ,çççç.

ìàå,éúãáà íâ éúãáà øîàé
ãò éàøåáî êë ìë éú÷çøúð

éìò íçøî åðéàùéúôù' øôñá àúéàã ,
õéååàðéãî ñçðô éáø ÷"äøäì 'íé÷éãö

ò"éæäúòå ô"äò 'âä øîàé åà ä"ã ïúùøôá)

(àð ìãâéíéìâøîä å÷ôúñä àì éàãååáù ,
àìà ,ú"éùä ìù åúìëéå åçåëá(ì"æ)éë' ,

ä"á÷ä ãéá úìåëéäù åéä íéòãåé úîàá
øáë éë ,òáèäî äìòîì íâéäðäì

,íéàìô íéñéð äîëá åìâøåäåéä íðîà
äîëá åëìëìúð øáëù øçà ,íéøåáñ
éìåà ,'íéððåìúî'á íâå 'ìâò'á íéàèç
ãåò ïéàãë åðà ïéàù àèçä íøâ

בביתו, שריפה פרצה לימים הביטחון. בכוח שנעשה הנס לזכר למשמרת רבים ימים

כן  כי על לשמוע הנובהרדוק 'ער שמח הנר. אותו שארית  את  גם כילתה הכל ובין

מה  כי בביטחון, פגם היה הנר שארית  את  שהחזקתי מה עצם הנה באמרו, אירע ,

בכל  יום בכל עמנו עושה שהבורא הנסים משאר יותר הלז הנס את להפליא  ראיתי

שעה  ובכל הנר.עת  את שמיא מן כילו כן על הביטחון. ידי על –

המדרשח. מדברי כן ·)ומוכיח ‰ ÌÈËÙÂ˘ '¯Ù)'וחכם דרכיה ראה עצל נמלה אל 'לך 

(Â Â ÈÏ˘Ó) מחיטה יותר בהם מאכלה ואין חדשים מששה יותר הנמלה תחיה לא  כי ,

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

חייםשאמרה הקב"ה עלי יגזור  שאינה שמא שיודעת  אף היינו לאכול, מוכן ויהיה

שלפי  אף ויקם אומר שיגזור בהשי"ת  שלימה באמונה מאמינה עכ"ז כך , כל חי'

מכל  למעלה חיים עלי יגזור שמא  – בשלה היא מקום מכל כן, שיהיה א"א הטבע 

- אדם' 'בן ייגרע  מדוע נאמר, אנו אף דבר. מה' יפלא  לא  כי הטבע , ודרך סיכוי

ומחוץ למעלה יושיענו שהקב "ה זו נמלה של כאמונתה לכה"פ מאמין אינו מדוע

הטבע . לדרכי
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åðâéäðäìå ,íéñéð åðîò ä"á÷ä äùòéù
òáèäî äìòîìúðååë äúééä åæ úîàáå .

åàøéù éãë íéìâøîä úçéìùá ú"éùä
êøãáù åðéáéå ÷ðò éðá íéìéôðä úà íù
õøà úà ùåáëì íäì øùôà éà òáèä
äåìá÷éå õøàì åñðëé ë"éôòàå ,ìàøùé
éë úåàøì åçëååé æà åà ,äðúî úøåúá
åéðá ìò ïîçøä áà ä"á÷ä éîçø íìåòì
úîçî íéñéð íäì äùòé íìåòìå ,åéîåçø

íäéìò åúáäàèèèè.

ïàëîéøåäøä íúåà ãâðë äáåùú
,íãàä áìá íéø÷ðîä ùåàéé
àåä ä"á÷äù ,éúòãé íâ éúòãé ,øîàì
øáë éðà êà ,åéðá ìò íçøîä áà
áåèä' èééôä øîàù óàå ,éøîâì éúéçãð
äæ ììëá éððéà 'íéáåèìå íéòøì áéèéîå

(ììëä ïî àöåé ùé 'ììë' ìëìù ,íìåòä øîàîë),
àì ìáà ,'íéòø' íúñì àìà äæ ïéà éë
äì ïéà åæ äðòè úîàáå ...éðåîë òøì
äáøãàå ,àéä àëøéô àø÷éòîå ,øçù
úåàìô äàøéå åúòåùéáå 'äá åùôð ìâú

åúðåîà úåëæáéééé.

עזות  בנפשו יקנה  – בעיניהם היינו  וכן 
נראה הוא  כיצד יחשוב ולא דקדושה 

אחרים  בעיני

ïúùøôá(âì âé)íéáâçë åðéðéòá éäðå'
ïàë ,'íäéðéòá åðééä ïëå
êøãëå ,'äùåã÷ã úåæò'á ÷øô åðãîì

ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øàéáù,äðåîàå úîà)

(åöúäúééä íäéìò äðòèä ø÷éò éë
øîåì åôéñåä òåãîåðééä ïëåíäéðéòá

Yàåä ãöéë íãàì åì úôëéà äî éë

בילדותו ט . שפ"א  זי"ע, ממעזבוז' ברוך  רבי הרה"ק  שסיפר המעשה דבר ידוע 

האומות, מחכמי אחד זקנו לפני ויבוא  זי"ע, הבעש"ט מרן זקנו אצל כששהה

שדמך מאחר לך  בא זה כל הבעש"ט לו אמר וחבורותיו, פצעיו על עצה לבקש

שאל  ישקוטו. והצרעת  הנגעים אף הסוערת נפשך את תשקיט אם בתאוות, רותח

ענה  עולם. מתאוות להתאפק יכול אתה איך וכי נא, אמור הבעש"ט, את  הגוי

הנכד  שאלו הגוי כשהלך תאווה... מלהתאוות כוחי ותש זקנתי כבר הרי הבעש"ט,

הבעש"ט, לו אמר יהודי'. אתה כי מהתאוות  פורש שהינך לו ענית  לא  מהמדוע 

יהודי... של  נפשו  במהות 'גוי' ‡È„)מבין ‡ ÔÈ‡ ÈÂ‚ ‡ ËÈÈË˘¯‡Ù Ò‡ÂÂ) זה על הוסיף .

'מה  אומר ואני היהודית'. בנפש גוי מבין 'מה אמר זקני ואמר, ברוך , רבי הרה"ק 

עצמו  בכוחות מכיר אינו עצמו היהודי שאף כלומר יהודי', של בנפשו יהודי מבין

וכלל... כלל

דבריהםי. על אומר היה זי"ע  אמת' ה'אמרי ËÎ.)הרה"ק ˙È�Ú˙) העדה כל 'ותשא 

ההוא  בלילה העם ויבכו קולם את ‡)ויתנו „È) אותו יוחנן, רבי אמר רבה אמר -

בכיתם אתם הקב "ה, להם אמר היה, באב תשעה חינםהיום של קובעבכייה ואני ,
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...úåéøáä éðéòá äàøðêëøãá àð êì
ìà Y êçåîå êçåë éôì ,êì äìåìñä
î"÷ôð äî ,êéããöì àìå êéøçà èéáú
ìù åéúåáùçî êì åôéñåé äîå àéä

...êéúåãåà éðåìôàéàéàéàé

äæáåìëîå ìåùëî ìëî íãàä ìöðéé
íãàä áåøä é"ôòù ,òø øáç
äøåøá åëøã ïéàùë íäéøçà êùîð
úàéùð' øçà ùôçî àåäùë åà ,åîöòì

íãàä éðá éðéòá 'åðçáéáéáéáéúåáø øùà

לדורותלכם המרובה בכיה  טובה שבמידה עאכו"כ כך, פורענויות במידת  ואם .'

אפילו האדם ישמח שאם וודאי – פורעניות חינםממידת  של  לו שמחה יקבע

לדורותהקב"ה .שמחה

אותו  שאלתי וצהלה, שמחה אומר כשכולו ירושלים מאנשי אחד פגשתי פעם

ותגל  השמים ישמחו כתיב  הנה כי ואמר, בחכמה פיו פתח עושה, זו מה לשמחה

לי  ומה ממני, שלמטה מה גם בדבר וכיוצא בשמחה ממני שלמעלה הרי הארץ ,

חתנים'... בין כ'אבל באמצע  להלך

רש"ייא. דברי בביאור לו ואמר זי"ע מבריסק הגרי"ז לפני יהודי בא Â)פעם ·Ï ˙È˘‡¯·)

למדתי  'ולא  ופירש"י וחמור' שור לי ויהי עתה... עד ואחר גרתי לבן 'עם עה"פ

שיעק והיינו, הרעים'. בכפיפה ממעשיו גרתי' לבן 'עם האיך תתמה אם לעשו, אמר ב 

כי אלא זה אין הרעים'. ממעשיהם למדתי 'לא  הכי ואפילו וחמוראחת  שור  לי ויהי

למדתי  לא כן ידי על ולהם... לי ומה מידי, לא ותו וחמור כשור בעיני אותם דימיתי -

הרעים. ממעשיהם מאומה

אבל  דברים', של 'פשוטן זהו אין אמר, וכה הגרי"ז, בעני חן מצאו הדברים

האיש  ולזה רעים', 'חברים הפילו חללים רבים כי וקיימים. נכונים גופא  הדיבורים

בסביבת הנמצא בעולם אדם שאין וחמור' כ'שור עליהם שיביט - קמ"ל טובה' 'עצה

חיים.... וארחות  'הנהגות' מהם ולומד וחמורים שוורים

עיר  של ברחובה מהלך כשהוא זי"ע סלאנים הרמ"ח הרה"ק  את יהודי פגש פעם

שאלו  ישראל. ארץ  בני של מלבושם בגדים', ה'שמונה בכל לבוש בעודו אביב  בתל

מוטל, רבי ענהו זה. במלבוש אלו ברחובות כאן להלך מתבייש מע"כ אין וכי הלה,

ברפת, כבהמה ולהיראות להתלבש עליו הבהמות בין לעבוד לרפת הנכנס אדם וכי

ברחובות .. כאן המהלכים הרפש בעלי לכל להידמות  אני צריך וכי אנכי, אף

אמר יב. כבר כי – אנשים' בין 'איש להיות  האדם צריך  הרי – דבר תשיביני ואל

זי"ע מקאצק  ÂÚÂ„)הרה"ק  .Ô˙˘¯Ù· ,˙Ó‡‰ „ÂÓÚ)לך 'שלח פרשתן בריש לבאר

מענטשליכקייט דאס אוועק שיק – ‰‡�ÂÈ˘Â˙)אנשים' ˙‡ ÍÓÚÓ ÁÏ˘),הדברים וכוונת

נוגד  כשהדבר – אדם כל בעיני חן למצוא  היתירה ההתרפסות  את  ולשרש לעקור
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...åùøç úåáùçîâéâéâéâé

øáëåùøãîá àúéà(àé æè ø"áãîá)

ìò ìàøùéì íäì øúéåå ä"á÷äù
'íéáâçë åðéðéòá éäðå' íøîåàìò ìáà ,

øúéåå àì 'íäéðéòá åðééä ïëå' íøîåà
íäì øîà ,åúðòè äúééä êëå Y íäì
éúéùò äî íúééä íéòãåé éëå ,ä"á÷ä
àìù íëì øîà éî ,íäéðéòì íëúà
åîøâ äæáå ,íéëàìîë íäéðéòá íúééä

כנגד  השום כקליפת  אפילו שווה איננה ה'מענטשליכקייט' וכל היהדות , יסודות  את 

קדושה... וגדרי שמים יראת של אחת' 'שערה

מלאך ', וחציו אדם 'חציו היה עתה שעד במי מדובר הדבר זה כי אמרו, וכבר

ישאר האדם חצי את מעמו כשישלח האיש מלאך זה שמתחילה כולו מי אבל ,

אז  כי האנושיות את שישלח לו מלומר ח"ו בהמה, וחציו אדם חציו אלא אינו

בהמה ...ישאר להגיעכולו  אלא  אינה הדברים כוונת  כל כי דברנו אשר והוא

לזה  לא תורה להיפוך הדבר כשיביאנו אבל ומצוותיה, התורה על יתירה לשמירה

אמורים. דברינו

שבדורנו  והבחורים האברכים כי זצ"ל, אייזנער גד'ל ר' המשגיח הגה"צ אמר וכן

מענטש' 'אויס נעשים הם כל קודם יעשו מה למלאכים, ליהפך ÈÓÏרוצים ÈÂ�ÈÎ ‡Â‰Â)

(˙¯Â˜È· ÏÎ ˙Ï·ÂÒ ‰�È‡Â ,Ô‚Â‰Î ‰��È‡ Â˙‚‰�‰˘ולמדרגת אדם' 'בני מעמד איבדו נמצא,

באו. לא  'מלאכים'

תורה אמרה ÊË)הנה ·Î ÌÈ¯·„)לאיש נתתי בתי משה את רבי שהרה"ק  מסופר ...

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

שלח  לבתו, לחתן ליקח לו שהציעו פלוני בחור על מעלות וכמה כמה הוא  מפרט

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

נתתי בתי את זצוק"ל.לאישבתורה מטשעבין הגה"ק  של בפיו שגור היה וכן '...

רע,יג. חבר אותו אחרי 'זנב ' יהא ולא  ה'', בדרכי לבו 'ויגבה אמרו אלו נסיונות ולגבי

אי  אני, חשוב ' 'אדם ויאמר יכריז ותעצומות  בעוז עם אלא  להתרועע  מכבודי ן

שנדמה  עד שטות, רוח בו שנכנסה אחד לנער דומה, הדבר למה הא  אלו... חלשים

כי  היטב  באר סובביו לכל והסביר הנער התהלך ולילה יומם כ'עכבר'... עצמו בעיני

המשוגעים, לבית  שלחוהו המצב  משהחריף הארץ... על השורץ  שרץ הוא , עכבר באמת

אלא עכבר שאינו לידיעתו ולהכניס זו, שטות  מחשבת להפוך ארוך זמן בו טיפלו שם

הוא והרי בנפשו הבריא  כבר שהבחור המומחים והחליטו היום ויהי השורה. מן אדם

'אדם  צעק , והנער טבעו, ומה מהו ושאלוהו אליהם הנער את  הזמינו האדם, כאחד כבר

לדרכו. שחררוהו כך  מפיו מששמעו עכבר'... אינני עכבר... אינני עכבר... ולא אני
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øùà íéîéä øôñîá' ìù ùðåòä íîöòì
÷"äøä øàáîå '...õøàä úà íúøú

ò"éæ 'úîà úôù'ä(î"øú)íãàäù äîù
íãàä íàå òîåù àåä äæ áùåç
ïëà äìîð àåäù äùâøäá ááåúñî
,åéìò ïë íéøîåà íìåòä éðá úà òîùé
íîöòá íéìôù åéäù é"ò éë .ì"æå
ìëä éë ,íäéðéòá åéä ïë ïëì íéáâçë

...íãàä úãåáòá éåìú(ù"ééò).

- לאלוקיכם קדושים  והייתם תתורו ולא 
יצרם  בכפיית ישראל של  גדולתם עיקר 

ïúùøôá(èì åè)éøçà åøåúú àìå'
ïòîì ...íëéðéò éøçàå íëááì
íúééäå éúååöî ìë úà íúéùòå åøëæú

'íëé÷åìàì íéùåã÷ãéãéãéãéïúðåäé íåâøúáå ,
ïéùîùîã àéëàìîë éä ïéùéã÷ ïååäúå'

.'ïåëäìà 'ä íã÷

äðäìáì Y àìôð ãåñé åðãîì ïàëî
åúåàøá åáø÷á íãàä áì ìåôé
íéøáãî äñðúî àåä úåðåéñð åìàá
,åìù åéúåðåéñðá ùéà ùéà Y íéúåçôä

ù ïéáéåìù åáø÷á äîùðäù ïîæ ìë
íãàíéù÷ úåðåéñð éðôá ãîåò àåä éøä

øàáî êëå .'íéø÷áì íéùãç' íéøîå
ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä ÷"äøäéøîà è÷ì)

(çìù úùøô ùãå÷íåâøú'ä éøáã äøåàëìã
àø÷á ïë àöî ïëéä ,øåàéá íéëéøö 'ïúðåé

משפחתו, בני שאלוהו עיר, של ברחובה רץ  החל והבחור רגעים כמה עברו לא

כל  בורח הנני וממנו ברחוב ... חתול ראיתי רעדה, מתוך  הבחור ויען בורח, הינך ממי

בעודם  אותם האוכלים החתולים מן לפחד העכברים משפט כן כי באפי, נשמתי עוד

עכבר  שאינך  גלי בריש ואומר מכריז שמענוך עתה זה הלא  לשאלו, המשיכו בחיים...

שונרא אתא  כי לפחד לך  ומה אנוש, בן אני (ÏÂ˙Á)אלא  'אכן, ואמר, הבחור ענה ,

יודע אינו החתול שמא  חוששני אך  עכבר, ולא  אני שאדם בכך  ומכיר יודע כבר הנני

ורגלי'. ידי מרתתין מכך בשרי... את  לאכול ויבוא  מכך,

אחרי  להלך  ומתפתה עיר, של רחובה מחתולי המתפעל זה נראה כן דוגמת

'מאותו  ממנו להתפעל מה לך  שאין רואה אינך וכי מתפעל, לך  מה הרחוב... טומאת 

ילכו  ובער כסיל ואך בעלמא... דמיון אלא  זה אין הלא אותך, המושך ידיד'

שקר  שהכל רואה שכלו עיני את  שפוקח מי כי יצר, של שטויותיו אחר במועצותיהם

ממש... בו אין רוח, ורעות 

'שלח יד. רבינו למשה לו אמר שהקב"ה מוצאים אנו הפרשה שבריש אמרו, וכבר

אנשים מקום ויתורולך מכל זאת, היתה ה' שמאת פי על ואף כנען', ארץ את

הקב"ה  שציווה בעת אם וחומר, קל ומכאן 'ויתורו'. מאותו יצא  וכאב  מכשול כמה

של תוצאותיו הם נוראות  מה כן אם שיצא. מה יצא -'ויתורו' תתורו  יתור ולא אם

ועיניו. לבו אחר חלילה האדם
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äðéä ìàøùé éðá ìù íúùåã÷ù æîøì
íéëàìîëíúééäå áåúë ïàëã ,úåèùôá õåøéúå)

áéúëã úåîå÷î øàù ë"àùî ,'íëé÷åìàì' íéùåã÷

(íëé÷åìàì áéúë àì åéäú íéùåã÷.

øàáîååìàù øáëã ã"éøäîä ÷"äøä
òåãî Y è"ùòáä éãéîìú
øúåéá íéìåãâä íé÷éãöä óà éë åðéöî

íäéøáéà ç"îø íò ïîöò åùãé÷ øáëù
ïééãò Y åãáì 'äì éúìá íäéãéâ ä"ñùå
àìå íéù÷ 'úåðåéñð' éðôá íä íéãîåò

àìà ,øöéä íò íúîçìî äîúøçà éë
øöéä òéðëäì äìåãâ äîçìî åì äéäéù
äìòîì äìòúé äãåáòä áåø éôì -
åãåòá æ"äåòá íâ äëæéù ãò äìòîì

íéëàìîä úùåã÷ì óåâáåèåèåèåèøîà ïëìå ,

בריש  רש"י דברי את לזכור עיניכם' ואחרי לבבכם אחרי תתורו 'ולא  ובכלל

·)פרשתן ‚È)זי"ע מבוהוש הרה"ק ביאר שלח', תרצה אם אותך  מצוה איני 'אני

ולא עבירה לא בו שאין – לעשותו שברצונו דבר על המסתפק לאדם לו שמרמז

תרצה' ש'אם בידיו מסור הסימן הרי – ‰„·¯)מצווה ˙‡ ÌÈ„ÓÂÁ ÂÈ�ÈÚ Â‡ Â·Ï˘) דהיינו

מאיתו  הדבר את  ישלח 'שלח' אז זה דבר לקיים רוצה כן גם שהגוף מרגיש הוא  אם

עשותו. לבלתי

זי"ע אהרן' ה'בית  הרה"ק היה ˜Ó„.)וכך  'ÌÈËÂ˜ÈÏ' Â¯ÙÒ·) וואס אסורים' בו 'חפציך 

אחריו  נמשך לבו כי האדם שרואה ממה כי פירוש, נישט, מען טאר זיך ס'ווילט

הקדושה  מצד הדבר היה אם כי זאת. לעשות  לו שאין עבורו סימן הרי"ז חזק , באופן

זאת . 'מצווה' לקיים לבו ותבערת רצונו לקרר דרכים מוצא  היצר היה כבר

אדם טו. של שנפשו בדברים – עיניכם' ואחרי לבבכם ב 'אחרי אמורים הדברים וביותר

העוני  כששלטו קדם בימי שהיה מעשה בדיליה... וחד חד כל – מחמדתן

תשב"ר  של תלמודם בית  של מדרכם והנה ירושלים, בעיה"ק  פינה בכל והמחסור

חודש', 'ראש בכל יום לשלושים אחת 'מזונות' פיסת  לתלמידיהם מעניקים שהיו

כוחו  בכל בעצמו לעצור החליט אביו אל אהבתו שלגודל נבון תלמיד היה פעם

מ  כשקיבלה מיד אביו, לפני כ'מתנה' ולהגישה העוגה עטפה מאכילת  המלמד ידי

הראשונה  ב'הפסקה' לאוכלה, ב 'נסיון' יתנסה לבל משמר מכל עליה ושמר בנייר,

בה  נגס כן על להתאפק , יכול ולא – טוב כי וירא בעוגה הביט ה'עטיפה', פתח

בצידה  ונגס פתח שוב  הבאה ב 'הפסקה' הנייר, סגר ומיד שהוא', 'כל כשיעור בצידה

נא ראה חיבה של בקריאה לאביו העוגה את הגיש לביתו בבואו דבר, סוף השני....

הבאתי מה כשפתח לך אבי אבל ורינה, צהלה האב של לבו נתמלא  תלמודי... מבית 

נגוסה שהעוגה ומצא הנייר שני (‚Ô'ÒÈ·Ú)את מהתרגשות  עיניו זלגו אז צדדיה, מכל

זעיר  פה זעיר באכילה 'נכשל' וכבר הבן, בה חשק כמה עד בראותו גדולות , דמעות 
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úà íúøëæå' øáëù øçà åìéôà ,àø÷ä
ïééãò 'íúåà íúéùòå 'ä úååöî ìë
÷øå '...åøåúú àìå' ìò òâééúäì åëøèöú
íúééäå' íéëàìîä úùåã÷ì åëæú êë

'íëé÷åìàì íéùåã÷æèæèæèæè.

ïàëîåàìù ,äéìéãá ãç ìë ãîìé
ùàééúé àìå åáì ìà áöòúäì
àìì åúåà íéã÷åô úåðåéñð éë åúåàøá

åúåìòäì íéàá íä äáøãà éë ,óøä
éë åîöò úà òéâøéå ,äìòîì äìòîì
íéãîåò ùãå÷ éôøùå íìåò é÷éãö óà
ìë íùîå ,íéù÷ úåðåéñð éðôá

íúìåãâå íúìòîæéæéæéæé.

øáëå'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî àúéà
ò"éæ(ò"øú àùð 'øô)éøáã ìò

àøîâä(.èô :çô úáù),ì"áéø øîàå

אביו  לפני להגיש האפשר ככל להציל נפש במסירות בעצמו עצר מקום ומכל שם,

נגסו  כבר ונכשלת , נפלת אכן, ייאמר, לדידן אף וכמה... כמה פי האב נתרגש מזה

בך, תחזור כשתשוב  דייקא אדרבה, ופינה, פינה בכל לאביךומעתהבך תעניק

והנשיכה מהנגיסה הנותר את וכמהשבשמים כמה  פי הקב"ה לפני מנחתך  .ותערב

והנפילותטז. מהיגיעה רק לאדם לו באה ה' בעבודת והחיות הטעם עיקר כי וכנודע ,

לאכול  עלמא נהוג שם יפאן במדינת לעולמים מעשה היה וכבר עלייה, לצורך

לפריזער והכניסום ממרחקים דגים להביא  כך לשם הוצרכו פעם חיים, (ÈÙ˜Ó‡)דגים

לוואי' 'טעם בדגים הורגש האכילה לפרק  משהגיעו ·ÚÊÈ¯Ù¯)אך  ‰È‰˘ ¯Á‡) ולדאבון ,

של  בחביות להכניסם שהחליטו עד פלאים... הדגים מחירי ירדו ה'סוחרים' של לבם

בחביות שהותם אבל חיים, בעודם מיד לאוכלם יוכלו וכך  ÓÂÚÏ˙מים ˙Â�Ë˜ Ì‰ ¯˘‡)

(·Á¯‰ כריש‰�‰¯ הכניס עשו, מה 'שבורים', מהדגים הרבה שיהיו לכך (‰Û¯ÂËגרמה

(ÌÈ‚„ הכרישים ע"י ונאכלו נהרגו מהדגים וכמה כמה ואכן, הדגים, חביות לתוככי

הכניס  חיים, לאוכלם הכריש של רצונו כי ובריאים, שלמים בחיים נשארו השאר אבל

חייהם. ניצולו ובזה נפשם על ולעמוד להקהל מלחמה רוח בקרבם

להדיחו  עת בכל בא  אשר יצה"ר מאותו לעצמו 'חיות ' יקח החכם לדידן, כמו"כ

והחיות ... הקדושה ממקור

ידעיז. לאלוקיכם' קדושים ל'והייתם הזוכה שאף גיסא, לאידך  המהרי"ד שם ומוסיף

אין  המלאכים והנה, לו', יכול לא  עוזרו הקב"ה 'אלמלא  כי כלל מכוחו זה אין כי

מבלי  שמים מתנת אלא  קדושתם אין ממילא – הגוף תאוות ולא  הרע ' 'יצר להם

– בנסיונותיהם ומצליחים עומדים כשהם עולם בני כל יביטו כיו"ב , ועבודה, יגיעה

הרה"ק  בשם המהרי"ד ומוסיף שמים, מתנת אלא כאן זי"עמסטרעליסק שאין

שבשמים, מאבינו כך על להפציר בתפילה להרבות  האדם עבודת  הואשעיקר ואף 

לו שיעזור  לה' התפילה  אצלו  היה  העיקר להתחזק שרצה וענין ענין כל  על  עצמו 
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éëàìî åøîà íåøîì äùî äìòù äòùá
ãåìéì äî ,ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì úøùä
...àá äøåú ìá÷ì ,ïäì øîà ,åðéðéá äùà
ïäì øéæçä ,äùîì ä"á÷ä åì øîà

,åéðôì øîà ,äáåùú,íìåò ìù åðåáéø
...äá áéúë äî éì ïúåð äúàù äøåú
íëéðéá ùé òøä øöé ,íëéðéá ùé äàð÷.
úðååë äúééä àì éàãååáã øåàéá êéøöå
àìà äøåúä úà ìá÷ì íéëàìîä
úååöîä íåé÷ àìì íééîéðôä äéùåøéôá
äðò äáåùú äîå ,íìåòä äæá ìòåôá
øùôà éà éë ,åøåàéá àìà ,äùî íäì
úùåã÷å ïéð÷ úåîéìùì àåáì íãàì åì
éøù÷á äãéîòä é"ò ÷ø äøåúä
éë äúòî øåîà ,úåðåéñðäå äîçìîä
àìå äàð÷ àì íäéðéá ïéàù íéëàìîä
äî áìä úååàú àìå øöé àì ,úåøçú
íéãîì åðéöîð ...äøåúä íò íäì ùé ïéðò
'øòåá øöé' åáø÷á øùà íãàä ÷øù
øúåéá ääåáâ åúìòî ùéàä äæ ,òøì
úâøãîî äìòîì åøöé úà äôåë àåäùë

.äøåúä ìá÷ì åãéáå íéëàìîä

êëåïúùøôá áéúë(ãë ãé)áìë éãáòå'
àìîéå åîò úøçà çåø äúéä á÷ò

'÷ä 'íééçä øåà'ä øàáîå .'éøçàøçà)

(÷åñôá úåéùå÷ äîëåðãîì ïàë éë
àøåáä úà íéãáåòä ìù íúåáéùç
äëåæ ïë äùåòäå ,úåðåéñðå éùå÷ êåúî

àø÷éì'ä ãáò' åøîåà åäæå .éãáòå,'áìë
'éãáò' íùá àø÷ð òåãî òãúäY á÷ò

øùà ìò øëùë.åîò úøçà çåø äúéä
øàùë àèç àì òùåäé óàù íâä
åì äéä éë 'éãáò' åäåàø÷ àì ,íéìâøîä
,äùî úìôú úåëæá äæì äëæ éøäù ,òåéñ
ë"àùî ,ììë ïåéñð éãéì àá àì àìéîîå
ìçúå òøä øöé úðëñ úçú ñðëðù áìë
êìäù - äéàøäå ,åîòôì äòø çåø
øîàù åîë ,úåáàä úåøá÷ ìò çèúùðå

åîò úøçà çåø- ë"éôòàå ,àìîéå
éøçà,êøáúé åðåöø øçà íéìùä ùåøéô ,

.åðéáø äùîë 'ä ãáò àø÷äì äëæ äæì

úåøáâúäé"ò éë ,'ä éðéòá äø÷é åæ
éøù÷áå ÷áàîá åúãéîò
äëåæ øøåöä øöì òðëð åðéàùë äîçìî

úåîø úåìòîá úåìòúäìçéçéçéçéùøéôù åîëå .
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäêúåìòäá)

(æ"ðøúøîàðù äî(à è äéòùé)íòä'
÷øù ,'ìåãâ øåà åàø êùåçá íéëìåää
åëéùîäù Y êùåçá åëìäù éãé ìò

זה מצרים...על  מארץ אתכם הוצאתי אשר יצר.. להם שאין כמלאכיא  אמר ולכן ,

דלעילא ... באתערותא  רק  שהיה

הלה יח. האם לידע  ברצוננו שאם בידו, חפץ שמחזיק למי דומה, הדבר למה משל

אחיזתו. תבחן ובזאת  מידו לחלצו לנסות  עלינו רפה, שאחיזתו או בכח  מחזיקו

לאדם  המבחן מנסה עד"ז, כשהיצר חזקה, ביד היא ובמצוות  בתורה אחיזתו האם



æè שלח - הפרשה באר

,úåøúñäå äëùçä óà ìò íëøãá êìäì
øîàðù äî åäæå .'ìåãâ øåà'ì åëæ ïëì

(ç æ äëéî),'éì øåà 'ä êùåçá áùà éë'
.'éì øåà 'ä'ì íéëåæ êùåç éãé ìòù

מיד  ישוב ממדרגתו  נפל אם – ועלינו  הננו 
כלל נפל שלא כמי וייחשב בתשובה

ïúùøôá(èì åè)éøçà åøåúú àìå'
çàå íëááìäðä ,'íëéðéò éø

íãàäù - ùåàééä àéä 'äðéãî úëî'
,åîöòî ùàééúîìùëðå ìôðù øçàå

...ìù åîúåç'á åîöò íúåç àèçá'

...äîåàî äååù åððéà øáë éë äèìçäá
àìéîî éë ,ìëä åì øúåî øáë àìéîîå
øàéá äëå .äùåã÷ä ïî àåä ÷åçø øáë
òøî øåñ' øôñá ò"éæ áéåùèéãéæî ÷"äøä

'áåè äùòå('íééçä õò êøã'ì äîã÷äá)íùá
àìå' ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä

åøåúúíà óà Y ...éøçàå ...éøçà
ìà øúåéá íéøåîçä úåðååòá úìùëð

øù÷ä úà øéúúìò ãåîò ãåîò ,
úìùëð àìù éîë êì áùçééå ,êúøîùî

íìåòîøåæçéùë 'øèåð' áùçð ïééãò íâåôä óàå)

(äáåùúáèéèéèéèé'øôåñ íúç'ä øàáî äæ ïéòë .

שאחיזתו  סימן הרי"ז שלו על כראוי עומד הלה אם ממעמדו, ולהפילו מידו' 'להוציאו

לעשות בדעתו גמר לא שמעולם תחילתו על מוכיח סופו הרי לאו ואם היא, כהוגן

קונו. רצון

במדרשיט . איתא ‡)הנה ÊË לעשות(¯·‰, שמשתלח כשליח הקב"ה לפני חביב לך  אין

לעשות שנשתלחו אדם בני לך  ואין בשליחותו, שיצלח כדי נפשו ונותן מצוה

שנא' נון בן יהושע ששלח שנים כאותם בשליחותן להצליח נפשם ונותנין מצוה

(‡ · Ú˘Â‰È) פנחס אלו רבותינו שנו היו, מי שנים, השטים מן נון בן יהושע 'וישלח

בשליחותן'. והצליחו נפשם ונתנו והלכו וכלב,

זי"ע  אמת' ה'שפת הרה"ק לומר(˙¯Ï"‡)וכתב רגיל זצלה"ה מו"ר אא"ז כי וז"ל.

ית' רצונו  לעשות כדי בעוה"ז שנשתלח בוראו  מצות המקיים  - הזה  כהיום גם 

בודאי... מצוה  שליחי אף נקרא  רצונו כל באמת  מבטל האדם אם מצוה בכל וכן

בהשליחות' נפשו ש'נותן נקרא  בלבד. ה' רצון לעשות כדי רק  למדרגות  לזכות לא

(˘¯„Ó‰ ÔÂ˘ÏÎ ‡¯Â·‰ È�ÙÏ ·È·Á ÍÏ ÔÈ‡Â) העוה"ז חיי על לימוד הוא  הזה המדרש ובאמת  ...

סכנה למקום האדם ‰Ê‰)שנשתלח ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁÏ ,¯ÓÂÏÎ) נוגעים שהם המצות  ע"י והעצה .

חיות בפנימיות  להתדבק  יוכל ועי"ז ית', רצונו רק לעשות האדם, מעשה בכל ושייכים

מעשה. בכל שיש השי"ת 

בפרשתן הכתוב את דורש היה זי"ע מפרמישלאן מאיר רבי È‡)הרה"ק ‚È) למטה'

האדם ירידת  תכלית  שהנה חומר, כמין סוסי' בן גדי מנשה למטה לעולם למטה יוסף

בכדי הוא ירדלהוסיף הזה כאשר והנה טובים, ומעשים תורה עוד למטהלנשמתו
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ò"éæ(íéìâøî çåìéù ïéðòá ä"ã çìù î"åú)úà
,íéìéôòîä úùøô úåìùìúùä ìë

øîàðù(î ãé)åøîàéå ø÷åáá åîéëùéå
'ä øîà øùà íå÷îä ìà åðéìòå åððä

åðàèç éëåøäîé àìù íøéäæä äùîå .
êøãá ïëàå ,ìàøùé õøà ìà úåìòì
äî øåàéá êéøö äøåàëìå .åúî íúééìò
éô úà íúåøîäá íéìéôòî íúåà åáùç
åùðòðù ìåîúàä íåéá åàø øáë éøä ,'ä

.'ä éô úà íúåøîäá íéìâøîä

øàáîåìù íàèç ìë éë ,øôåñ íúçä
äéä íéìâøîíðåçèá úøñäá

'äîæò éë' øáãä äéä úîà ïëà éë ,
çåèáì íäì äéä ìáà ,'äá áùåéä íòä
éäéå .åúòåùéá åçèá àì íäå ,'äá
äáåùúá áåùì åøøåòúä ,úøçîî
íå÷î åúåàá' ì÷ùîä úáåùúëå ,äîéìù
ìà ìàøùé õøàì úåìòì åöø 'ïîæ åúåàáå
áåø úåàøäì Y é÷ìîòäå éðòðëä íå÷î
äùî ãéá çìù ä"á÷ä êà ,'äá íðåçèá

íäì øîåì åãáòåîçìú àìå åìòú àì,
íúåà äçåã àøåáäù åáùç íäå
íéøáã ìå÷á òåîùì åáà àìå ,äáåùúî

'÷ä 'ä"ìù'ä ùåøéôë ,åìàúåéúåàä øòù)

('÷ä åéáà íùá '÷ úåàì"æç éøáãá
(:åô íéçñô)ìòá êì øîàéù äî ìë'

,'àöî õåç äùò úéáäøîàéù äî ìë
êìàåäù ä"á÷äúéáä ìòáäæä íìåòá

äùò,íéé÷å- àöî õåçêì øîàé íà
ìá÷î éððéà ,éúöéçîî àö ä"á÷ä
,ììë åìå÷ì òîùé àì äæá ,êúáåùú
øúéå úàù øúéá àøåáä ìà áåùé àìà
àì - íéìéôòîä åøîà éîð êëå .æò
,åðúåå÷ú äãáàù øîåàä ä"á÷äì òîùð
ìà úåìòì ,äáåùúá áåùì øáâúð àìà
,'äá ïåçèáå äðåîà êåúî ùãå÷ä õøà

,åúî íúééìò êøãá ,ïëàåäæá åàáå
äôé ïîéñ äáåùú êåúî úî' úâøãì
éë ,åæî äìåãâ äáåùú êì ïéàå ,'åì
íúáåùú úàå íúåà ìáé÷ ä"á÷ä

äîéìùä.

ìòàä 'øôåñ íúç'ä øàáî øåîàä éô
ì"æç åøîàã(.æö :åö úáù)ïðáø åðú'

,àáé÷ò éáø éøáã ãçôìö äæ ùùå÷î
,àáé÷ò ,àøéúá ïá äãåäé éáø åì øîà
úà ïúéì ãéúò äúà êë ïéáå êë ïéá

êéøáãë íà ,ïéãä(ãçôìö àåä ùùå÷îäù)

íàå .åúåà äìâî äúàå åúñë äøåúä -
÷éãö åúåà ìò æòì àéöåî äúà - åàì

(ãçôìö)åìéôòéåî äåä àëéäî àìà .åðééä)

(íéìéôòîäî åúåéäá úî ãçìôöùíà ,äðäå .'
íéìéôòîäù úåèùôá äàøðä éôë øîàð
,íå÷î ìù åðåöø ãâð åëìäù åéä íéòùø
øîåàä àøéúá ïá äãåäé éáø óà ïë íà
àåä éøä ,äéä íéìéôòîä ïî ãçôìöù
äøåúäù äî äìâî åà åéìò æòì àéöåî

בבחי' ונהיה והתכלית  המטרה מכל אלוקים,מנשהשכח נשני כי נא,גדי – הגד –

אלא  אינך  סוסי וכי הסוס...בן פני על אתה עדיף במה ,
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ïëà íéìéôòîä éë ,øîàú ë"òáå .äúñë
àì íúìôòä ìëå ,íéùåã÷å íé÷éãö åéä
áåùì äøèî êåúî àìà äúééä
äæìå ,äáåùú êåúî åúî ,ïëàå ,äáåùúá

íäéáàù åéúåðá åøîàY úî åàèçá
åàèç ìò äáåùú êåúî åðééäëëëë.

åðãîìùàééúé àì íìåòìù - ïàëî
úò ìëá øéãú àìà ,íãà
,äáåùúä úãåáòá êéùîé íå÷î ìëáå
äå÷ú ìë äñôàù åì äàøð íà óàå
ïééãò ,åéðôá åìòðð äìòî éøòù ìëå
óåñì éë åúáåùúá êéùîäì åéìò

ïåöøáå íéîçøá åäåìá÷é.

ïëåè"ùòáä ïøî íùá äì íéæîøî
ïúùøôá ÷åñôä ìò ò"éæ(ë âé)

,'õøàä éøôî íúç÷ìå íú÷æçúäå'
íéöåøä ìëì ãîìì àá áåúëäù
éãé ìò ,êéàäå ,'íú÷æçúäå' - ÷æçúäì
øñåî åç÷éù ,'õøàä éøôî íúç÷ìå'
íäì äàá íúçéîö ìëù 'õøàä úåøéô'î
á÷øðå ,ò÷ø÷á ïéòøâ íéðéîèîù éãé ìò
çîåö ë"îçàì ÷øå ,äîãàá åìåë
àåä ïë ,àáøáø àðìéàì ìãâúîå
ìåôéù øçà à÷ééã ,øöéä úîçìîá

äìòé ,øöéä éãé ìò íãàäêåúîäãéøé
.ú"éùä ìà áø÷úäì åæ

בפרשהכ. האמורה האזהרה את שיזכור Ë)והעיקר, „È) מסופר תמרודו'. אל בה' 'אך

כדרכו, בתורה שקרא בשעה זי"ע שמואל' ה'דברי הרה"ק התלהב אחת  שבשנה

מענדל  ר' הרה"ח שם היה שעה באותה תמרודו'. אל בה' 'אך  בהתלהבות  וזעק 

זצ"ל ·‡¯‰"˜)וועג ¯„ ‰È‰˘) של בניגונו זה ופסוק היטב , היטב בו חדרו הרבי ודברי

חוזר מענדל ר' היה ותמיד ממהותו, לחלק נהפך  אך הרבי תמרודו, אל  בה' אך

תמרודו אל  .בה'

ש  פר' שני ביום שנה כחמישים נדברו אחר שחרית אחר הקריאה, יום – לח

– מענדל ר' של חתנו וסיפר טבריה, בעיה"ק  מדרשם בבית קדישא החבריא ביניהם

הרבי קריאת  על חוזר היה שחותנו איך  פוקסמאן, יעקב תמרודור' אל בה' בין אך  ,

קודש, באש בקרבו לבו שנתלהב זצ"ל בוימל מאטיל רבי החסיד הרב ישב  החסידים

מקריאת  מאד תמרודוונתעורר אל בה ' בו אך פגע מביהמ"ד, מאטיל רבי משיצא  ,

הרה"ק בא  כאשר ליוצרה. נשמתו את מאטיל ר' השיב  אתר ועל בנסיעתו, רכב

נסתלק אביהם כי המשפחה בני לו סיפרו האבלים את לנחם זי"ע  אברהם' ה'ברכת

הרבי מקריאת כשנתעורר תשובה, הרהור תמרודומתוך אל בה' הברכתאך  נענה ,

בזעקת  לתשובה העם את  שעוררו צדיקים של כוחם וראו הביטו ואמר אך אברהם

תמרודו אל התלהבותבה' באותה הדברים את חוזרים עדיין שנה חמישים ולאחר ,

זאת . מקריאתו בתשובה ומתעוררים
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כשהיא  התפילה מעלת  – תלויות לך  עיננו 
הלב ממעמקי באה

ïúùøôá(äì-àë ãé)éðà éç'é"ùø ùøéô]

['äòåáù ïåùì''ä ãåáë àìîéå
õøàä úà åàøé íà ...õøàä ìë úà
äæä øáãîá ...íúåáàì éúòáùð øùà
éøáãá åðéöî úåàøåð .'åúåîé íùå åîúé
'íú åðéáø' úèéù úà àéáîä 'ñåúä

(åìëù íåé ä"ãåú .àë÷ á"á úëñî)óàù
ä"á÷ä òáùð ìåëéáëå äøéæâä äøæâðù

åúåîé øáãîä øåã ìëù Y êë ìòíéùéù)

(íéùéù úðùì íéøùòä úðù ïéáù àåáøïëàå ,
åìà ìë åéä áàá äòùú ìéì ìëá
åøôç øùà 'íéøá÷'ì íéñðëð íéùðàä

ì"æç ù"åîë íîöòìäëéà ùøãî)

(âì àúçéúôåéäù äðù íéòáøà ìë'
äéä áàá äòùú áøò ìëá ,øáãîá

øîåàå àöåé æåøëäøåôçì åàöìë äéäå ,
,åá ïùéå ,øá÷ åì øôåçå àöåé ãçàå ãçà
æåøëä øçîìå ,øåôçéù íãå÷ úåîé àîù
,'íéúîä ïî íééç åìãáé' - àøå÷å àöåé
ãîåò äéä íééç çåø åá äúéäù ìëå
äðäå 'ïë ïéùåò åéä äðù ìëå ,àöåéå
úö÷ éãëì äìò äðù ìëá íéúîä øôñî

óìà å"èî øúåé(:ì úéðòú 'ñåúå é"ùø 'éò)

äìèá äðåøçàä äðùá íå÷î ìëîå
íéðåøçàä óìà å"è åúî àìå äøéæâä.

éøäåøòùì ïéàå øàúì ïéàù éàãåå äæ
ìàøùé éðá åììôúä êàéäúìôú)

(úéáøò- áàá äòùú ìéì ìëá
äøæç êåúî ùôðä úåëôúùäá

åøîàù åîëå ,äáåùúá(é"î á"ô úåáà)

ù"ë Y 'êúúéî éðôì ãçà íåé áåùå'
ìëá ë"éôòàå ,ùîî ïîæ ÷øô åúåàá
éøçà éë Y òåãîå ,óìà å"è åúî äðù
äìåò äéä ïééãò ìåãâä àøåîä ìë
óàù øîéé ïàî ãéçéå ãéçé ìë úòãá
àì éøä ,åæ äðùá íéúîä ììëá éðà
äî úåááø êåúî óìà å"èë àìà åúåîé

,íéúîä ììëá éðàù ùåùçì éìäìéôú
'äøæâ'ä úà ìèáú àì åæëäðùá ìáà ,

äðåøçàä(íéòáøàä úðù)íéøúåðä åòãé
íéúîä ììëá íä éøä ÷ôñ ìë àììù
óìà å"è àìà åøàùð àì éøäù Y
êë êåúîå .øáãîä øåã éðá ìë êåúî

åììôúäíáì ÷îåòî(áøòä úìéôúá)-
,'úéçùé àìå ïååò øôëé íåçø àåäå'
ìë úà çåúôì äçåëá úàæë äìéôúå

íéøòùäàëàëàëàëäìéôú éãé ìòù êì éøä .

בתהליםכא. מצאנו לשונות שינויי הצריכים (˜Ê)כמה מ'ארבעה המדבר הפרק  באותו

פעמים  וב ' ימים, ויורדי מדבריות  בהולכי – 'ויצעקו' כתיב  פעמים ב ' כי להודות',

כי  מצינו שינוי עוד האסורים, בבית וביושבים שנתרפא  בחולה – 'ויזעקו' כתיב 

בהם שנאמר הראשונים 'ממצוקותיהםויצעקובשנים 'ממצוקותיהם יצילםכתיב  או '

בהם יוציאם שנאמר באותם לאידך, המיצר. מן לגמרי והוצאה הצלה שמשמעו '
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øæâ åìéôà òåø÷ì øùôà áìä ÷îåòî
'ä úòåáùá íúçðù ïéãáëáëáëáë.

úåàøåðì"æéøàä éøáãá åðéöîøòù)

(çìù 'øô íé÷åñôääðäã ,

'ממצוקותיהםויזעקו' ואומר מסיים הוא הרי להם' בצר ה' אלאיושיעםאל שאינו '

לגמרי. והצלה הוצאה ולא וישועה, עזרה לשון

המלבי"ם נאמרה מהזעקהגדולהצעקהכי(˘Ì)ומבאר שבהם הללו ושניים ,

דוי ערש על השוכב ה'חולה' ה"ה אין וזועקזעקה, אבל וארפא ', ה' 'רפאני לה'

כמה  עומדים לצידי הרי – חושב  הינו לבו בסתר כי הלב, מקירות  כ"כ תפילתו

גדולים מומחים נצטרך(˘¯"Ù)רופאים ובאם ובחכמותיהם, הרפואה בסממני לרפאות

אלא תפילתו שאין ומכיוון החולה, ברפואת  רב  'נסיון' בידם אשר רופאים לעוד נפנה

לגמרי ויזעקו תוציאנו לא  ה' ישועת אף כן על בעלמא , זעקה - להם בצר ה' אל

וממצוקותיהם וסעד עזר לו יוסיף שהקב "ה - 'יושיעם' בדרך אלא  .יושיעםמחליו

נאמר שהרי זעקהכיו"ב החולה, כאותו הוא  אף כי – האסורים בבית  היושב אצל

על  גם סומך הינו לגאולה, ומשעבוד לאורה מאפילה הבורא  שיוציאו תפילתו מלבד

מן  לצאת בידו יסייעו שהם באמונה, ציבור בצרכי העוסקים ועסקנים דין' 'עורכי

בדרך וזעקה המצוק, אלא  תיענה לא  לגמרי.יושיעם כזאת 'יוציאם' ולא

מצאו, לא  מושב  עיר דרך  בישימון במדבר 'תעו אשר מדבריות, הולכי אבל,

אריות מימינו במדבר, בדד יושב  והריהו תתעטף', בהם נפשם צמאים גם רעבים

קול מקים הוא הרי רעות . חיות  שאר ולאחוריו מלפניו נמרים, אל צעקה משמאלו

עתה, זה בו שפגש הרעב  מהאריה שיצילנו רופא או עסקן שאין הוא  יודע  כי – ה'

וישועה, עזרה אין ועזרתו עוזו תהא ומבלעדי זו  אצל צעקה  מהרה עד מקובלת

ממצוקותיהם ואז ולב , כליות  .יצילםבוחן

ברעה  נפשם תהומות  ירדו שמים 'יעלו של למצב שהגיעו – הים' 'יורדי נמי כן

ה'עסקן' כי היטב  מכירים הללו תתבלע', חכמתם וכל כשיכור וינועו יחוגו תתמוגג,

- הקב "ה אלא ים, בלב המטרפת  אניה ולהעמיד לעצור בידו אין שבעולם הגדול

עשהו. והוא הים לו -וצעקתואשר תפילתו תתקבל בזה הלב עמקי מתוך תבוא

.יוציאםוממצוקותיהם

בפרשתןכב. מצינו ÊË)עוד ‚È) הרבי הרה"ק  וביאר יהושע ', נון בן להושע משה 'ויקרא

זי"ע  מאלכסדנר העניך ·Ô˙˘¯Ù)רבי ‰·ÂËÏ ‰·˘Á)משה שראה שתמידשמכיוון

נא הושיעה  ה ' אנא  – הושע' 'הושע , ואומר הוא  תיבתהולך  פירוש הוא  שכן ,

·˜˘‰)הושע ÔÂ˘Ï) מי כי הבורא, שיושיעו מובטחני  – 'יהושע' ואמר משה נענה ,

ויענהו. קל שישמע ספק  אין בתפילה ה' אל תמיד נשואות שעיניו
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ãçé èáùä íù øëæð ,äùøôä úìéçúá
äèîì ,ïåâë ,'ìâøî'ä íù úøëæä íò

ïáåàøäèîì ,øåëæ ïá òåîùïåòîù
ìù 'ìâøî'ä éáâ ïëå ...éøåç ïá èôù

áéúë äùðî èáù(àé âé)äèîì'óñåé
äèîìäùðîàì íéøôà ìöà åìéàå ,'

äèîì' ãéî àìà 'óñåé äèîì' áéúë
ä"á÷ä äöø éë ,øáãä íòèå .'íéøôà
Y óøéöå ãîò ïë ìò ,àèçî íìéöäì
ïá òåîù - ïáåàø èáù ìù íàéùðì
ïá ïáåàø - åèáù ùàø úîùð úà ,øåëæ

á÷òé(äîùð øåáéòë)àéùð éøåç ïá èôùìå ,
ïëå ,á÷òé ïá ïåòîù úîùð úà éðåòîùä
èáù'ì åòéâäá ,äðäå .àéùðå àéùð ìëì
úà øáéò ,íéçåìù éðùì ÷ìçúðù 'óñåé
,äùðî èáù ìù åçéìùá 'óñåé' úîùð

òùåäé êàøàùð íéøôà èáùî àåäù
,äìåãâ äúééä åúðëñå ,èáù øåáéò àìì
åãéîìúì äìò êë éë äùî úåàøë
ìùëé àìù åéìò ììôúäå ãîò ,òùåäé
åá äøáòúð åúìéôú úåëæáå ,øáãá

'éåì' úîùðéåì èáùî àéùð äéä àì éøäù)

(ìâøîë çåìùä.

óéñåîåìëù äéä øáã óåñù ,ì"æéøàä
æàå ,íäéùòî åòøä íéàéùðä
èáùä úîùð íäî ãçà ìëî ÷ìúñð
íãàä úîùð åìéôà éë ,ô"äòùá íù óéñåîå)

úîùð ù"ëå ,ò"ì àèåçù úòá ú÷ìúñî åîöò

(øåáéòä ãåñá åáø÷á úðëåùä ÷éãö,éúìåæ
.'äìéôú'ä úåëæá åìåöéðù òùåäéå áìë

- áìëàøîâá àúéàãë(:ãì äèåñ)øîà'
íéìâøî úöòî áìë ùøéôù ãîìî àáø

,úåáà éøá÷ ìò çèúùðå êìäåøîà
íéîçø éìò åù÷á Y éúåáà ,ïäì

'íéìâøî úöòî ìöðàù(:çð÷ ÷"äåæá 'ééò),
Y òùåäéä÷' åéìò ììôúä äùî éë

'íéìâøî úöòî êòéùåéøåáéòì äëæ æ"éò ÷øå)

('éåì' ìù.

ïàëîìë éøäù ,äìéôúä úìòîá ãîìð
íéìâøîä úðëñ äúééä äìåãâ êë
ìéòåä àì 'ùåã÷ä èáùä øåáéò'ù ãò

,íéòùø úöòî íìéöäì íäìåìéôàå
éãé ìò áìëå òùåäé åìåöéð éëä

äìéôúäóà äìéòåî äìéôúäù êãîìì
úåáà úåëæî øúåéâëâëâëâë.

הפסוק  בלשון זי"ע  מקאברין הרה"ק אמר Ï)וכבר ‡Î ÈÏ˘Ó) עצה ואין חכמה 'אין

– תבונה ו'אין' חכמה 'אין' 'אחד', הוא  האידיש בשפת 'אין' כי ה'', נגד תבונה ואין

בכל  שיחו לפניו לשפוך  ה' נגד והיא  יש אחת  ותבונה אחת ועצה אחת חכמה ר"ל

מצוא . עת

ציוה כג. הדרך אם על מתלמידיו, כמה עם יחד זי"ע הק' הבעש"ט מרן נסע פעם

רעוע בית לפניהם מצאו בהגיעם פלוני. לבית  פלונית, לעיירה לפנות הבעש"ט

לתלמידיו  הבעש"ט אמר בביתו, הבית  בעל היה לא  שעה באותה ליפול, המט וישן
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ענתה  היא אך  כדבריו, התלמידים ויעשו עבורו, מזון הבית  בעלת מאת  שיבקשו

לבעלה  משמרת היא  אשר – עבש ולחם גבינה מעט אלא  בביתה לה שאין

מבקש  שהרבי לה ואמרו אליה שובו הבעש"ט ויצוום בשדה, מעבודתו לכשישוב

מעט  את הבעש"ט אל ושלחה הבית, בעלת  יותר סירבה לא  שכן, מכיוון לאכול,

ענתה  שוב ללון, מקום לו שיתנו הבעש"ט ביקש מכן לאחר לבעלה. ששמרה האוכל

אף  עליו. לשכב לבעלה השמור תבן מעט זולתי מאומה איתם שאין הבית בעלת

בעלת להם ותתן זה, תבן למעט הוא  נצרך  כי לומר, ושלח הבעש"ט נענה בזאת

התבן... את  הבית 

הן  ולקח הרבי בא  כי האשה לו דיברה הקשה, מעבודתו הבעל חזר והכי אדהכי

עיניו  נשא הבית, פני את  האיש יצא לו בצר למשכבו... התבן את הן מאכלו, את 

מאומה, לי אין כי וראה נא  הבט אבי, אבי, יכול, כל הבורא אל וזעק אף השמימה

בריווח. מחייתי לי ותן עלי, נא  רחם אנכי, לינה מקום וחסר לאכול, אוכל מעט לא

בדרכם. והמשיכו הבית את  תלמידיו עם הבעש"ט עזב  ליל באותו עוד

בית אל לפנות  וציוום תלמידיו, עם הבעש"ט נסע ושוב  חדשים, כמה כעבור

שאל  מכן לאחר הארמון, בעל האיש בבית  לבם סעדו שם ומפואר, יקר ארמון

בפניו, התלמידים הביטו הבית , בעל את המה מכירים אם תלמידיו את  הבעש"ט

שהבעש"ט  הבית בעל אותו - ירחים כמה מלפני העני לפניהם עומד הנה כי ונזכרו

כזה, נכסים בעל לעשיר במהרה נהפך  היאך  לדעת  ותמהו האחרון לחמו את אכל

אספר  מכן ולאחר עשירותך, השתלשלות  את  נא  ספר לעשיר, ואמר הבעש"ט נענה

הייתה  ופרנסתי ביין, סוחר הייתי מקדם מראש וסיפר, האיש פתח דבר. איזה אני

עד  לחמי מטה  ונשבר היין, בעסקי והפסדתי הגלגל עלי שנתהפך עד ברווח,

היום  למחרת  והנה זעומות . פרוטות תמורת  בשדה פרך עבודת לעבוד שהוצרכתי

שלחו  שהפריץ  באמרו הבית , בדלת  הפריץ  של משרתו דפק  בביתי, הבעש"ט שהיה

לו  אמרתי לייני , דייקא  נצרך והוא בביתו, הנערכת גדולה מסיבה לרגל – יין לקנות

הרפה  לא הלה אך  שבעיר. היין' 'סוחר שאינני מכבר זה הרי אלי, נטפלת מדוע

עומדות החביות  כל כי והראתיו היין' 'בית  אל שהורדתיו עד אופן, בשום ממני

והבדלה, לקידוש עצמי עבור נצרך שהנני אחת החבית  מחצית זולתי מיין, ריקניות

למכרו. אוכל ולא

אחת טיפה לקחתי כן על מייני, לו שאמכור והתעקש זה, 'פגע ' עזבני לא  ועדיין

אותה  ומילאתי הריקות, מהחביות אחת  אל שפכתיה זו, חבית  מחצית  מתוך יין של

המהולים  ולמים היין במרתף עדן גן ריח הכניס הקב"ה, עשה מה גדותה. עד במים

היללו  מהיין הפריץ  שטעם שבשעה עד ומשובח, ערב יין של טעם נתן היין במעט

לפני  אשר את הבנתי כאשר חביות. וכמה כמה עוד אצלי להזמין ומיהר ושבחו,
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íéøáãäY åìà íéîéá èøôá íéøåîà
éîé çúôá íéãîåò åðà øùàë
ïåùîù éáø ÷"äøä øîàù åîë ,æåîú

ò"éæ éìåôåøèñåàî(àë óã íéðø÷ øôñ)

åçéìöä àì äî éðôî ,'äàéìô'á àúéà
éøåëá éîé íéîéäù éðôî Y íéìâøîä
äùìù åäéðôöúå áéúë ïëìå ,íéáðò
.ì"ëò 'é øñç íáðò áéúë ïëìå ,íéçøé
àèç úáéñ ìëù ÷"äøä øàáîå
íëøã ìëù ïååéëî äúéä íéìâøîä

íäá èìåù î"ñäù íéîéá äúééä'âá)

(áàå æåîú ,úáè Y íéùãçì"æç åøîà éë ,
(.èë úéðòú)íåéá äéä íéìâøîä çåìéùù

æåîú éîé êùî íéëìäî åéäå ïååéñ è"ë
.íäá î"ñä úèéìù ø÷éòù áàá 'è ãò

é"ùøá àúéà ïëìå(â âé)...íéùðà íìåë'
äòù äúåàáà÷ååã éë ,'åéä íéøéùë

ïéà ïééãòù ,ïåéñ è"ë - íåé åúåàá
íåéä ïî ìáà .åéä íéøùë ,î"ñä úèéìù
åãáàå î"ñä íäá èìù äàìäå àåää
éîé íéîéäå' áåúëä æîéøù äæå .íúåøùë

éøåëéáY 'íéáðò'é øñç áéúë íéáðò

- לשלם היסס לא והפריץ שכתוב... כמו הגון סכום כזאת חבית  כל עבור דרשתי

נמצא וטוב ערב יין כי העיירה, בני בין השמועה יצאה והנה ביין. חשקו שרב אחר

רבים, במים יין טיפת אלא היה שלא – מהיין לקנות  עלי נקבצו העיר בני וכל בעיר,

הארמון  זה לי ובניתי הגונה, עשירות  כדי – רב הון הרווחתי שבועות  כמה ובתוך

קודש... קהילתנו פה ועשירים בתים בעלי כדרך  וכו', וכו'

העשירות ממעשה הראשון חלק את אני ואומר אען עתה ואמר, הבעש"ט נענה

בקשת ולא היות  אך גדולה, עשירות  משמיא  לך שפסקו ועידנים עידן זה כי הזאת ,

עלינו  העבר השנה בראש והנה לידך. העשירות באה לא כך על הקב "ה מלפני כך על

כבר  שעברו אחר העשירות  מתנת  את  מעליך  שיבטלו לומר השטן ויבוא  לטובה,

לגרום  עצמי על מקבל שהנני לעומתו טענתי אני אך זה. על ביקשת  ולא  שנים כמה

מאכל  פירורי את  מעמך ולקחתי ביתך אל באתי עיניך , ראו וכאשר כך, על שתבקש

כל  ומצאוך  לך שבצר עד בביתך, שהיה התבן מעט את גם ואף לך, אשר האחרונים

נושעת . ומיד הלב , מקרב בוראך  אל וזעקת  השדה יצאת  האלה הדברים

ספק כל וללא  היה, ה' לדבר היראים מן הבית ' 'בעל הרי והתבוננו, נא בינו עתה,

חי  לכל ומשביע ידיך  את ב'פותח כיוון ואף – הפרנסה על וביקש יום בכל התפלל

הפרנסה, על בתפילה והמפרכת הקשה עבודתו בעת השמימה עיניו נשא  גם רצון',

הנדרש, כפי לבבו מעמקי התפילה הייתה לא  כי מלבוא, ישועתו בוששה הכי ואפילו

אליו  כלתה כי שראה לאחר ורק עליו, לשכב  ומצע  לאכול לחם לי יש עדיין בחשבו,

נושע ומיד לבבו מתוככי הזעקה פרצה ‡·Ïה... ,Â˜ÏÁ· ÁÓ˘ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡Ï ÂÏ ˘È È‡„ÂÂ)

(·ÂË ÏÎ ÏÚÙÈ ÍÎÂ ,ÏÎ ¯ÒÁÂ ˘¯Î ÂÓˆÚ ˙Â‡¯Ï ÂÏ ˘È Ê‡˘ ,Â‡¯Â· Ï‡ Â˙ÏÈÙ˙ ˙Ú· ‡Ï.
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-úåøëáîä úåéúåàäù(úåîãå÷ä)úáéúì
'à .'ðì íãå÷ 'î .'òì íãå÷ 'ñ Y íáðò
úáéúì íéìåò åéãçé .'îì 'ìå ,'áì íãå÷
,äèéìù åì ùé íéîéä åìàáù .ì"àîñ

øáâúäì íãéá äéä àì êëìåãëãëãëãë.

íðîàåìà íéîéá íéìééç óéñåð øùàë
,íé÷åìà 'ä éðô ïðçìå úåìçì
,íùâáå çåøá ÷åöîå øö ìëî åðìéöéù
äúìòù åîëå ,åðøæòá 'ä àäé éàãååá
äìéôúä úåëæá ìöðéäì áìëå òùåäé ãéá

.ì"æéøàä íùá ìéòì øàåáîë

לאחרים  ומטיב  הטוב  – עץ בה  היש
עולם  באי כל על ברכה משפיע

ïúùøôá(ë âé)äðîùä õøàä äîå'
õò äá ùéä äæø íà àéä
éøôî íúç÷ìå íú÷æçúäå ïéà íà

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä áúë .'õøàää"ã)

(äá ùéä÷éãö'ì õò åøîàá áåúëä úðååë
Y 'õòë åøåã ìò ïéâîäìòá àåäå

íéãñç úåìéîâåéúåøéôî íéðäð íìåòäù ,
äðäîå 'éøô äùåò éøô õò' åúåàë

àø÷ðå ,íìåòä éðá úà åéúåøéôáõòéë
øîàå .õòë åøåã ìò ïéâî àåääá ùéä

õòíù åàöîú íà ,úåàøì åððåáúä
éë ,õøàä éøôî åç÷ú ìà ,ãñç ìòá
,úëøåáî õøàäù äçëåä íåù äæá ïéà
úåøéôä åëøáúð ÷éãöä úåëæá éìåà éë

êà .äúåîöò ãöî àìåïéà íàæà Y
õøàä éøôî íúç÷ìå íú÷æçúäåéë ,

ìò úåøéô ìù ïáéèî äéàø ùé æà
.ìàøùé õøà ìù äéúåëøá

של גדולתה – וזכרתם  אותו וראיתם 
ציצית  מצוות 

íåéñáäùøôä(çì åè)éðá ìà øáã'
åùòå íäéìà úøîàå ìàøùé
íúåøåãì íäéãâá éôðë ìò ,úéöéö íäì
'úìëú ìéúô óðëä úéöéö ìò åðúðåäëäëäëäë.

'øåè'ä áúë ,åæ äáø äåöî íòèáå

כיכד. י'. עם מלא 'ענבים' תיבת נכתבה שלפנינו בספרים כי שהוסיפו מורה י יש '

שמיםי על ·È')ראת ˙ÏÁ˙Ó‰)ירא האיש כאשר יפוג הס"מ של כוחו כל כי והיינו .

הקודמת האות  את נוסיף אם כי אומר, היה זי"ע מנחם' ה'פני הרה"ק (·È¯ÂÎ)אלוקים.

י' והנהלהאות ט', האות את נמצא - ענבים 'ט שבתיבת  על טובטמרמז ואין וב'

תורה ËÈ:)אלא Ê"Ú).הס"מ על להתגבר האדם ביד יש התורה עם כי ,

בגמ'כה. Ó‚:)איתא ˙ÂÁ�Ó)לרקיע דומה וים לים דומה תכלת כי ה'תכלת ' טעם לבאר

בהקב"ה  יזכר בציציותיו האדם יסתכל כאשר וממילא  הכבוד, לכסא דומה ורקיע 

התכלת את שבראותו בלבד זו שלא שאמר מי אמר וכבר שמים. מורא בלבו ויעלה

בים ושהה ישב  כבר אלא הכבוד בכיסא נזכר ÒÎ‡אינו Ï‡ 'ÔÂÈÓ„'· ·Â¯˜ ¯˙ÂÈ ‡Â‰˘)

(„Â·Î‰.הזה כדבר יתכן והיאך  הכבוד... בכיסא  נזכר לא  ועדיין

האדם  ב 'ראיית' כוח שיש מצינו מקום בעוד כי הוא, פשוט הדברים ביאור אלא 
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(ãë 'éñ)àåä åðééðòùíãà úîâåã
øùå÷ù ,ãçà ïééðò ìò åøéáçì øéëæîä

åðøëæéù éãë åøåæéàá øù÷åðà ïë .
úà øåëæðù éãëá åðãâáá íéøùå÷

úò ìëá åðàøåáåëåëåëåë.

äðäåéë äøåúä éùøôîá åðéöî úåáø
òéðëäì úéöéö úååöî ìù äîòè
åãáò éë íãàä øëæééù éãé ìò øöéä úà
'íééçä øåà'á àúéà êëå .àåä ä"îî ìù
àãáòã àìáëë íä úéöéöä éë '÷ä

בגמ' דאיתא  והמחשבה. ה'זכרון' Î:)לעורר Ê"Ú) צבעונים בבגדי להסתכל אסור

È)שנאמר ‚Î ÌÈ¯·„).לדידן נלמד ומשם רע'. דבר מכל במה'ונשמרת תלוי דהכל

– מחשבותיו  נתונים  ובמה  האדם , מיד שקוע  הללו מדברים דמעין מעין ובראותו

תביאהו  ולכן הללו, לדברים נמשך  הריהו האדם עביות  מטבע  כי הדבר בגוף ייזכר

'יראת בקרבו השריש אשר האדם אצל יהא ממש הזה וכמקרה זכירה, לידי זו ראיה

'תכלת' עיניו לנגד יראה אך  כאשר – לדומהשמים' מיד הדומה הכבוד, לכסא 

עם  לחיות השנה ובכל הזה בלילה האדם עבודת  וזהו הכבוד. כסא  זיכרון בו יתעורר

היושב עד' 'שוכן את  לו להזכיר קל רמז כל לו יספיק ואז פרטית, בהשגחה אמונה

ונישא . רם 'כסא' על

הק'כו. ה'אלשיך' ËÏ)כתב  ˜ÂÒÙ)הציצית שבראותי אלי תאמר איך השואלים, שיש

ואינני  אותו, רואה ואף יום, בכל ציצית לובש הנני הרי ה', מצוות כל את אזכור

– דבר איזה לזכור כשרצים עלמא שנהגו במשל תשובתו ה', ממצוות כלל נזכר

שקשר  אירע פעם זה, דבר מהם יישכח לבל מאצבעותיהם אחד על חוט קושרים

היה  כשעדיין - זמן כעבור דבר, איזה זכרון כוונת  שום בלא  אצבעו סביב  חוט אחד

היאך ויאמר, ויתמה ושכחו, דבר איזה לזכור הלה הוצרך אצבעו, על קשור החוט

אנשים  לו ויענו לזכור, לי מועילה החוט סגולת אין מדוע  מאומה, זוכר שאינני אפשר

שרצה  מה לאדם להזכיר מועיל אלא אינו הרי זה, בחוט יש 'סגולה' וכי חכמים,

שעבור  - דבר באיזה חשבת לא  החוט כריכת שבעת  ומכיוון לבישתו, בעת לזכור

החוט... שיזכירך  תרצה היאך החוט, את  כורך  הינך  זה

הציצית, ענין הוא  ממש בו אכן כיוצא – ה' מצוות את לזכור  מנת על  הלובשו 

בציצית ההבטה  ידי על  יזכרם שאינו זכור  מלומדה, אנשים כמצוות  לובשו אם אך  ,

לובשם, ולמה מה על הלבישה בעת  הציציתיודע  יזכירנו הכתובמה פירוש וזהו .

לציצית לכם כדיוהיה  אותו תלבשו הלבישה בעת מצוותלהציץאם את ולזכור בו

אז ה'ה', מצוות כל  את וזכרתם  אותו  .וראיתם

והמצוות, התורה לשמירת  האדם את לעורר כדי בו ויש ונשגב , הוא גדול הציצית  כוח

הציצית . מצוות בזכות  מאד חמורים מעוונות  שניצל יהודי על מחז"ל הידוע וכפי
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בן  לו שהיה זי"ע מבעלזא  המהרי"ד הרה"ק  של מחסידיו באחד שהיה מעשה

רח"ל. ניכר בת  לאשה לו לישא והחליט היצר, ברשת נתפס והבן היום, ויהי יחיד.

האב משעבר אך מרות. עליו והתאבל מביתו בנו את השליך  כן, כי האב  כראות 

האב רחמי נכמרו יאכל , מה לו ואין אשפתות  חובק  יחידו שבנו היאך  וראה בשוק 

שתעזוב ובלבד מאוויך, כל לך ואתן ביתנו, אל חזור יקירי, בני לו, ואמר הבן, על

בחוצות להתגולל אמשיך  ואמר, התעקש הבן אך נכרית, לאותה להינשא רצונך  את 

ריבה. לאותה שאנשא ובלבד קריה

שיביא המהרי"ד ציווהו דהוה, מאי לו וסיפר המהרי"ד רבו אל האב  פנה לו בצר

הבן  הסכים הקדוש. הרבי אל עמדי נא  בא לו, ואמר בנו אל האב  שב הבן. את  אליו

להינשא שלא יצווהו אם מלבד – שהוא ענין בכל הרבי לקול ישמע כי הבטיח ואף

לדבר  המהרי"ד החל הקודש פני מול אל בהגיעם אליו. ישמע לא לזאת  כי לנכריה,

רבי, ואמר, הבן נענה השיחה כדי ותוך והליכותיו. עיסוקו על הא , ועל דא על עמו

ממך, זאת  אמנע לא אכן הרבי לו אמר נכרית. אותה אל להינשא  אנכי שהולך דע

שאמרת כמו – אבקשך אלא הנישואין, ב 'שמחת ' להשתתף אביך שעל אני אומר ואף

ציצית שתלבש – אליך  לי קטנה בקשה הנישואין, עניין מלבד אצווך  אשר כל שתקיים

הוראת לשמע הזדעזע האב  לאידך , וקיבל. הבחור סבר הנישואין. בעת בגדיך תחת 

הדין. את  עליו קיבל אך  לבבו, למגינת נישואין באותו להשתתף שעליו הקודש

לחגוג  הרשעים והפריצים הגויים כל בחברת בחור אותו בא החתונה, מועד בהגיע 

בקרבו, לבעור היין החל מה זמן לאחר כדרכם, לרוב יין השקוהו והמה נישואיו, את 

כל, לעין הציצית  חוטי הציצו ומיד החום. לרוב  העליונים בגדיו את מעליו ה'חתן' הסיר

יהודית דת  שעזבת לומר רימיתנו הכי עליו, לשאוג החלו מיד כן, כי הרשעים כראות 

לא שאם עד רצח, מכות  בו והפליאו למורשתך , נאמן נשארת שעדיין אנו רואים והנה

כלל. החיים בין נשאר היה לא  נפש, בחירוף מידיהם ומצילם אתר על עומד אביו היה

חיים' ה'שפע הרה"ק  הקים המלחמה, שנות לאחר הציצית . בעניין  נוסף מעשה

שמנתה  הפליטה', 'שארית  למחנה הרבי נכנס הימים באחד לפליטים. מחנות  זי"ע 

מארה"ב, אליו נשלח אשר ומיוחד יחיד ציצית  מלבוש ובידיו אנשים, וחמישים כמאה

בהם  כך  כל רבות שנים לאחר לידיהם הציצית את לקבל לזכות רצו וכולם ומאחר

ומי  הקהל, כל בין גורל שייערך  ואמר הרבי הכריז זו, רבה מצווה לקיים זכו לא

בציצית . להתעטף יזכה בגורל יעלה ששמו

שבערה  ומכיוון פשיטיק , מנדל ר' ושמו גור מחסידי בחור שם עמד שעה באותה

מעליו  לבושו את  וקרע מיד עמד זו, במצוה לזכות עזה בתשוקה קודש, אש בו

נתחייבתי  הנה והבט, ראה קדישא רבי הרבי, לעבר וזעק  כנפות , ארבע לבעל והפכו

בני  כל על לי יש קדימה ודין בבגדי, כנפות  ד' לי יש שהרי התורה, מן בציצית 
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[:æð úáù 'ñîá àúéàãë ,íéãáòä íúåç -]

åôåâá Y åãáòá ïåãà ìë íåúçì íâäðîë
ìò ïä ãéòä äæ íúåçå ,åéùåáìîá åà
íâå ,àåä ãáò æìä ùéàäù øáãä íöò

.åðåãà àåä éî ïîéñìö êëä"á÷ä åðååé
øëéä ïîéñå úåàì - úéöéöä ùåáìì
äîåãä úìëúä éãé ìòå ,åððä íéãáòù
ïðàù ïîéñ åðì äéäé ãåáëä àñëìå íéì

ïðà ä"á÷ä éãáò.

êéùîîåøîàå ,'íééçä øåà'äíúéàøå
úååöî ìë úà íúøëæå åúåà

'äåðúé íúåãáò ïîéñá åèéáéùë ,ùåøéô ,
íöôçë úåùòì ïéøåç éðá íðéàù áì
ìëáå íøåáéãá ,íùåáìîá ,íìëàîá
àìà .åéìò åáø úîéàù ãáòë ,íäéùòî
,ãåîòì äåöî ïåãàäù äòùá åãîòé
'ä äåéö øùà úåëàìî ìë úåùòìå

,ùåøéô ,'åøåúú àìå' øîàå .úåùòìãöì
äöôç ïéòäù øáã àåä äìâðäù
éååéö àéä êìîä úååöîå ,åá ú÷ùåçå
áøòä àåðùå éòáèä ïåöøä êôä úåùò

ùâøåîä,øáãá ãåîòéù òðîðä ïîå ,
ãåîò ìëåé åúåãáò ïîéñ éãé ìò àìà
.'íéöôç åáìå åðéò øùà êåôäì - äæá

àúéà'øåè'á(ãë ïîéñ úéöéö úåëìä ç"øåà)

äìå÷ùù úéöéö úåöî äìåãâ
úåöîä ìë ãâðëåúåà íúéàøå áéúëã

ø"ú äìåò úéöéö 'ä úåöî ìë úà íúøëæå
...â"éøú éøä â"é íéøù÷ 'äå ïéèåç 'çå
äëåæ úéöéöá øéäæä ìë øîåà é"áùø
íúéàøå àëä áéúë äðéëù éðô äàåøå
àøéú êé÷ìà 'ä úà íúä áéúëå åúåà
äååöîä øëù ìåãâå ,ãåáòú åúåàå

àøîâá åøîàãë(:áì úáù),ùé÷ì ùéø øîà
'á åì ïéùîùîå äëåæ úéöéöá øéäæä ìë

íéãáò úåàî 'çå íéôìà(àåáì ãéúòì),
'óñåé é÷åîéð'ä äá øàéáå(:ãé úéöéö 'ìä),

äìåãâ äîë àåää ïîæá åøéëéù éðôî äæå
åæ äåöîæëæëæëæë,äìåâá åðéìò äðéâäù àéä éë ,

.àáä íìåòä ééçì åðúåà äàéáîå

חשיבות  – חשיבות  לשון במקרא
בתורה העוסקים 

àúéàäùøôä ùéøá é"ùøá(â âé)ìë'
,'úåáéùç ïåùì àø÷îáù íéùðà

åéøáãá åøàéáù ùéíéùðà ìëìë åðééä
Y ìàøùéî ùéàå ùéààø÷îáùäòùá-

àåä éøä ,äøåúá àøå÷å ÷ñåò àåäù
úåáéùç ïåùìéë ,ãàîì àåä áåùç Y

åéä íéøùë äòù äúåàá÷ñòã àðãéòá -

שייערך נקבע  כבר הרי ואמר, הרבי נענה כמוני, התורה מן מחוייבים שאינם המחנה

לזכות רצונך  עז כה אם אמנם, דאורייתא , חיוב לעצמך  גרמת זכות  ובאיזה גורל,

הווה. כך  ואכן בגורל, שמך יעלה לבטח - המצווה בקיום

יש כז. הזה בעולם החי יהודי הנה באמרו פטירתו, לפני בכה זי"ע  שהגר"א ידוע הנה

פרוטות כמה בעד ציצית כמצוות – כזו גדולה מצווה לקיים ‰·‡בידו ÌÏÂÚ· ÂÏÈ‡Â)
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.íå÷îä éðôì áåùçå øùë àåä éøä äá

äéîùîò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøäã
åøîàã àä ìò àøîàúî

(:ãë æ"ò)ïåøà úà åáéëøäù äòùáù
ñð äùòð ,úåøôä éáâ ìò íé÷åìàääðøùéå

úåøôä(áé å 'à ìàåîù)åàùðù úåøôäù -
åì åìçä íäéáâ ìò ïåøàä úàäøéù øî

àâøãá ãîåòä åìéôàù ,ïàëî .íäéôá
äøåú àì åá ïéàå ,äøôä äúåàë - äúåçô
åîöò ìò àùé íà íå÷î ìëî ,íéùòî àìå
úåøôä úàéùð úîâåãë ,äøåú ìù äìåò
úåçåì íéðåúð åéä åáù íé÷åìàä ïåøà úà
äéäéù - äéåàøä äâøãîì äìòúé úéøáä
.ìë ïåãà éðôì ùãç øéù øîåì éåàøå ïëåî

úåëæáåìàøùé éðá åëæé äøåúä
íéãñçå íéîçø úâäðäìåîë

,ïúùøô óåñá '÷ä 'íééçä øåà'ä áúëù
ìéúô úéöéöá ìéèäì äøåú äúååéö ïëìù
ïî äìåòä ïåæìç ìù åîãá òåáöä úìëú
àìà ,úìëú òáö ìëá éâñ àìå Y íéä

,åðåùìëåëùîé íéîçøäù øéòäì íâ
'íé'á úæîøðä äøåúäî.ì"ëò ,

הימים  למלא התחזקות - לשנה  יום
ה' בעבודת 

ïúùøôá(ãì ãé)äðùì íåé äðùì íåé,
íéòáøàî íåé ìë ìòù åðééäå
äòø äðååëá íéìâøîä åëìéäù íåéä
.øáãîá äîéìù äðù ãåò øàùäì åùðòð

åðéöî ãåò(:ä äâéâç)äøéáò øáåòä ìë'
åéìò äìòî - äðùá ãçà íåé åìéôà
àúéà .'äìåë äðùä ìë øáò åìéàë áåúëä

ò"éæ 'øôåñ íúç'áúåáà ,àùð 'øô óåñ î"åú)

(ùøãîá íù ãåò ä"ã ïðçúàå ñ"úç ,æ åéøäù
úåðòøåô úãéî ìò äáåøî äáåè äãéî'

'íéîòô úåàî ùîç(ãåòå ,àë çìùá àîåçðú).
äðùì íåé áùçð úåðòøåô úãéîá íàå
àìîîä Y áåèä úãéîáù éøä ,äîéîú
íéùòîå äãåáòå äøåúá ãçà íåé

íéáåèçëçëçëçëä"á÷ä éðôì íåéä äæ áùçéé ,
úåãáò ìù úåîéîú íéðù úåàî ùîçë

'ä÷åñôä øàåáé äæáå ,(àë àé íéøáã)ïòîì'

ÂÂËˆ� 'ÌÈÈÁ‰ ˙È·'· ÌÈÎÏÂ‰‰ ÌÈÈÁ‰˘ „Ú -'‰ ˙ÂÂˆÓÓ ˙Á‡ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÎÊÏ ‰ÓÂ‡Ó ÂÏ ÏÈÚÂÈ ‡Ï

('˘¯Ï ‚ÚÂÏ' ÌÂ˘Ó ˙ÈˆÈˆ‰ ÈËÂÁ ˙‡ ÔÈÓË‰Ï.

הרבה כח. הרבה ובאמת  תורה, בדברי למלאותם ורגעיו עתיו האדם שישמור והעיקר

במעט  ואדרבה למלאותם, כראוי מתבונן אינו אם לאבדון הולכים ורגעים שעות

ועוד  עוד נצח קנין לקנות יזכה בו טפל ומה בחייו עיקר מה – ראויה והבנה התבוננות

לעוה"ב . לך וטוב  הזה, בעולם אשריך כן עושה אתה אם - תורה עסקי של שעות 

מהי, הזמן' 'שמירת לקחו לשומעי להמחיש שרצה מפורסם 'דרשן' וכאותו

שומעיו  אל פנה מקום, אפס עד גדולות  באבנים ומילאה גדולה חבית  לפניהם העמיד

הדרשן  הוציא מלאה. היא אכן, כאחד, העם כל ויענו מלאה, החבית האם ושאלם,
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קטנים צרורות  מלאה קופה שולחנו ıˆÁ')מתחת  È�·‡' החבית(‰�˜¯‡ לתוככי שפכם

חבית  אותה – פלא  זה ועתה מלאהוהנה קטנים... צרורות באותם להתמלא שבה

מתחת הלה הוציא  מלאה... החבית כי עוז ויתר שאת  ביתר ואמרו הודו כולם יחד

מלאה  הייתה לא  עתה שעד ראו ושוב החבית  לתוך  העפר ושפך  עפר שק  שולחנו

שפך מים של  קיתון הביא  – הדרשן עשה מה בעפר... וסתמוה שמילאוה עד דיה

לרגע עד החבית נתמלאת לא עדיין כי ראו ושוב והעפר הצרורות האבנים גבי על

שסדר  לאדם לו שנראה כמה כי וראו הביטו – העם לכל הקריאה יצאה משם זה.

הרבה מלאיומו הרבה יש עדיין 'סדר' איזה או 'שיעור' עוד להוסיף לו אפשר ואי

תורה. של שעות או שיעורים ועוד עוד להוסיף והסדקים החרכים בין מקום

דייקא כי זאת, מ'פרשה' עומק ביתר ללמדם ושב  הדרשן אותו נרגע  לא  עדיין אבל

שוב בעפר או במים מתחיל היה ואילו החבית , בתוך  החפצים כל נכנסו הסדר באותו

אדם  כל של בחייו ללמדך, הגדולים'. עם 'הקטנים לאבנים מקום נותר היה לא

התגברות ואהבה, יראה ועבודה, תורה דוגמת  וחשובים גדולים דברים יש מישראל

אם  והנה וכו'... הפרנסה כסידור ערך  פחותי דברים ישנם ולאידך וכיו"ב... היצר על

האיש  זה – כראוי התפילה בעבודת תורה בשיעורי יעבור' ולא  כ'חק  יומו את  יתחיל

אם  אבל טוב , היותר צד על ויגיעו שיעלו הגשמיים לצרכיו גם מקום לבסוף ימצא

עסק לידי יגיע לא שלעולם מובטח יהא הגשמיים בצרכיו – ומים' ב'עפר יתחיל

עליה... תהא  מה ותורה בשטויותיו מקום אפס עד 'יתמלא ' כבר כי והתפילה, התורה

זלמן  שלמה רבי הגאון אל המדרש' ד'בית  ספסלי מחובשי בחור נכנס פעם

הגרשז"א לו יעץ הלימוד, סדרי אודות קדשו דעת  חוות את  ושאל זצ"ל אויערבאך

פנויות עיתותי אין הבחור, לו אמר הקודמים... בזמנים שלמד במה חזרה סדר שיקבע

מתנת של ספר השעה באותה מונח היה השולחן על התורה, שיעורי על להוסיף דיי

הגומי  את  הגרשז"א הוריד ב'גומי', וסגור נאה' ב'ניייר מעוטף כשהוא מצוה בר

כעשירית הוא  ועתה הוקטן הספר ורוחב  אורך כל את  שהקיף שהגומי איך והראהו

פי  להרחיבו אפשר רצון קצת  עם – קטן דבר כל ראית  הגרשז"א, לו אמר בגדלו,

שלך לעת ' ה'מעת את 'להרחיב' תוכל הטוב  רצון עם אתה גם כך וכמה... כמה

ובבא . בזה לך  לזכות ועבודה תורה עוד בו להכניס

מדרכו  שילמד – לישיבה שנסע בחור פעם הדריך  זצ"ל לאפיאן אליהו רבי הגאון

ובגדיו  מנעליו יכניס אם – לישיבה הנסיעה לקראת  חבילתו לסדר בבואו עולם של

וכמעט  מקום אפס עד מלאה החבילה תהא רגעים כמה בתוך  הרי סדר כל ללא

או  ב 'סדר', אופניו על דבור דבר מתחילה יכניס יעשה מה מאומה, בה יכנס שלא

יומו  את  ה'מסדר' זה נמי הוא  כך פנוי, מקום יישאר ועוד נכנס הכל כי יראה אז
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'åâå íëéîé åáøéõøàä ìò íéîùä éîéë,'
àåä òé÷øì ãò õøàä ïîù ÷çøîä éë

äðù úåàî ùîç êìäî(:ãö íéçñô)àöîð .
úååöîå äøåúá ùåãâå àìîä íåé ìëù
.íéîùì ãò õøàäî êåìéä éãë áåùç

óéñåîåïéàù ïååéëîã 'øôåñ íúç'ä
íéðù äáøä êë ìë íìåòá
- 'ïéðù éôìà úéù' éøäù ,åðì íìùì
ä"á÷ä óéñåé êëì ,íéðù íéôìà úùù
.êåøò ïéàì àáä íìåòä ééçá íéðù åðì

ãåñéë'à"ãéç'ä áúë äæäëéà ìåëùà ìçð)

(àë ,äáåúëä úà øàáìö íéìäú)

(åèåðéàø úåðù åðúéðéò úåîéë åðçîù'
úãéîî äáåøî äáåè äãéî éë ,'äòø

.úåðòøåôåéäéù êéøö ìàâðùë ë"òå
äáøä íéìåãâå íéëåøà íéîéäùøéô êëå ,

ì"æ åîéøô ù"øäåðúéðéò úåîéë åðçîù
úåðùåðçîùéù ä"á÷äî íéù÷áî åðàù

íéðåòî åðééäù íåé ìë ãâðë úçà äðù
ù äîî ãîìð äæ øáãå ,úåìâáäòø åðéàø

íéìâøîä éîéá äòøä ïéðòá éë åðéàøù -
äáåè äãéîå ,íåé ìë ãâðë äðù åðùðòð Y
úéù ÷øã ïåéëîå ,úåðòøåô úãéîî äáåøî
åéäéù êéøö ïë ìò àîìò äåä ïéðù éôìà

.ãàî íéëåøà íéîéä

ïãéãìåéîé àìîé ìéëùîä éë ,øîàéé
øëù åì íìåùéå ,úååöîå äøåúá
íåé ìëî éøäù ,àúàã àîìòá áø
úåáø íéðù äùòð éåàøä åàìéîù

.íåìùìå íéáåè íééçì úåëåøàå

åðîã÷úåðìåë äëæðù ,áåè úåëøá
'äì íéðîàð íéãáò úåéäì
éë áöî ìëáå úò ìëá øåëæì ,åúøåúìå
éìåòùî ìëá úòãìå ,íé÷åìàä àåä 'ä
äëæð éãò ,úàæ äúéä 'ä úàî éë ,åðééç

.ø"éëà íéîìåò úìåàâá ìàâéäì

מסדר  שאינו ומי ועוד, עוד ללמוד הרבה ורווח מקום ימצא  וכיו"ב ראויים בסדרים

ל"ע . מאומה הספק מבלי יומו כל יעבור כראוי יומו

הידוע כמשל העולם, בזה בהיותו אלא  נצח חיי לקנות  וזמן מקום לו שאין וידע

כרטיס הזמין לארה"ב , מארה"ק ליסע  שהוצרך עלה (ËÚ˜ÈË)למי הנסיעה זמן ובהגיע 

והנה, הנה מהלך והחל המקום' לו 'צר כי הרגיש הנסיעה באמצע  אך המטוס, אל

שבה  ראשונה' 'מחלקה המטוס בראש יש כי 'מגלה' הנו לרווחתו מטייל עודו

מיושבים  ריקם כמעט היה שהמקום ומכיוון רחבים, כסאות כדוגמת שולט, ה'מרחב '

הנסיעה  על מהממונים אחד לידו עמד רגעים כמה כעבור מיודענו... בה נתיישב

(ÌÈÏÈÈ„) אמר ותקילין, טבין לשלם יש כאן לשבת  ה'זכיה' על כי מקומו, לפנות וציווהו

אפשר  אי כאן הממונה, לו אמר שתרצה. כמה לך אשלם מעכב, כל אין הנוסע לו

מקום  להרוויח כדי כי לדידן, והנמשל המטוס, על העליה בטרם למטה רק לשלם

ונ הזה...ראוי בעולם בעודנו רק  לשלם אפשר אי הבא  בעולם חמד
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