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הפרשה àבאר
dyxtd x`a

êúåìòäá

הפרנסה סביבות  לשוטט  היא  שטות  – העם  שטו 
השמים מן  קצוב ממילא  הכל dyxtdכי x`aêúåìòäá -

ïúùøôá(ç àé)íééçøá åðçèå åè÷ìå íòä åèù
äéäå ...øåøôá åìùáå äëåãîá åëã åà

ïîùä ãùì íòèë åîòè÷"äåæá .(:áñ úåîù)åøàéá
.ì"æå ,äæ ÷åñôáéáñð ååä àúåèù ,åèù éàî

àúåðîéäî éðá ååä àìã ïéâá åäééîøâì,åîåâøúå ,

úëìì åøçáå åæçàù øåãä åúåàáù ìàøùé éðáî åéä
åëã ,åðçè ,åè÷ì' ,íúåèù éäîå ,úåèù éëøãá
ó÷åú äúééä àì éë íäì äéä äæ ìëå .'åìùáå

éåàøë íúðåîààààà'äðåîàä éðá'î åéä åìéàù ,øîåìë .
ï÷åúî àåäùë íäéôì òéâé íìëàîù íéðéîàî åéä
åðçåèì ,ïîä ìò åòâééúé àì íà óà ìëàîì éåàøå

äëåãîá êåãìå íééçéøáááááïîä éë ,íù øàáúð ãåò .

קבועא . לשיעור או  במניין תפילה  עבור יתעכבו  אם פרנסתם  את שיפסידו החושבים האנשים רבו  הנה ,

הבית' 'בעל  הוא אם  או  רוגזות, בעינים עליו יביט  וה 'בוס ' לעבודתו  יאחר כי לתורה , עתים בקביעת

טועה(È‡ÓˆÚ)בעצמו  כן החושב כי בלבו  ולקבוע  להשריש  עליו  ובאמת, וכיו "ב... קונים שיפסיד חושש  הינו 

ה ), ד (דב"ר ומפסיד' לי שומע  אדם  'אין הקב"ה אמר שהרי בה ', האמונה שיתבונןביסוד אחר בפרט

ה'קונים' ולא הבוס, לא – כינים ביצי ועד ראמים מקרני ומפרנס הזן הוא שהמקייםשהקב"ה ייתכן והיאך ,

מתורה נכלל  שיהא היום סדר לקבוע האדם  על שבוודאי (אף  כלשהו  הפסד לידי מכך יגיע  קונו  רצון

מחשבה עם  הטוב ברצון והרי מאוחר... שהזמן השעון' 'איומי תחת – בחפזון ולא הדעת, ביישוב ועבודה

ידע ברירות... שני לנגד שעומד למצב איקלע אם  מ "מ כזה , יום סדר  לעצמו לסדר אחד כל  ביד יש טובה 

מה ...) פני על  להעדיף  מה

מדובנא המגיד המשיל נפלא ÈÎ‡ÏÓ)משל  ÏÚ ·"Á ‡·Â„Ó „È‚Ó‰ È·˙Î)חז "ל דרשת ÁÈ)על ‰‡¯ ‡ÓÂÁבכתוב (˙

(·Î „È ÌÈ¯·„) תעשר הקב"העשר אמר מעשר מצוות ועל שתתעשר'. בשביל  'עשר È)ודרשו  ‚ ÈÎ‡ÏÓ) בחנוני'

וברשותו הים ממדינת שהגיע  לסוחר משל, בדרך וביאר השמים ', ארובות לכם אפתח  לא אם  בזאת נא

בדי  להשיג כעת ניתן כי העיר ברחבי במהרה  פשטה  השמועה אורג, מעשי משובחים  בבדים  מלאה  ספינה 

כל של  שאורכה לכל  הודיע  הסוחר העיר. סוחרי כל לפניו  עמדו קצר זמן תוך ואכן, זול , במחיר יקרים

חתיכות, לט"ו  וחלקם כאלו, חתיכות לעשר שהוצרכו מהסוחרים  היו  אך אמה , שישים  היא בד חתיכת

שאצה הסוחר עשה מה מאתו, קונה  שהוא הגלילים  כל את לעיניו ימדוד שהמוכר רצה  מהם  אחד וכל 

אותה אמדוד עתה  ביותר, כדק  הנראה הגליל  את קחו אבקשכם , בידי, עתותי אין להם אמר הדרך לו

בהם יש  שבוודאי יותר העבים הגלילים לשאר ק "ו תדרשו אמה  שישים אורכה כי שתראו  ומכיוון לעיניכם

אמה ... שישים

עמנו להיטיב כולם  ותכלית מצוותיה . תרי"ג עם תורתו  את לנו ונתן עלינו חמל  הקב"ה הנה כי והנמשל ,

הקרוץ אדם בא עתה הברכה . מקור הם והם לה המיוחד וענינה  מצווה מצווה  – רב שפע  עלינו  ולהשפיע

בעבור  אפסיד ולא – הם הברכה מקור שהמצוות אדע  מניין צריך, אני והוכחה  לראיה  ואומר מחומר,

ÂÂˆÓ˙)שמירתם  ¯‡˘· ·"ÂÈÎÂ ,ÔÂÓÓ ¯˙ÂÈ ÁÈÂÂ¯ÈÂ ¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ ÔÈÈÓ‰ ÔÓ ‡ˆÈ Â˙ÏÈÙ˙ ¯ÂˆÈ˜·˘ ÂÏ ‰‡¯Â Â˙„Â·ÚÏ ¯‰ÓÓ‰ ÔÂ‚Î),ואכן ,

הנראית  אחת מצווה  קחו – מצוות עשרה ושלוש מאות שש  לנסות שקשה אחרי הבורא, עמנו עשה חסד

עשר  בזאת' נא 'ובחנוני מרווחיו , מפחית מעשר הנותן שהרי המצוות, משאר יותר להפסד שקרובה כמי

ומפסיד. לי השומע  ואין בהם , לנו  טמון גדול  שרווח  המצוות לכל תקיש  וממנה  שתתעשר, בשביל

הפניניב. ידעיה  רבינו „)כתב ˙Â‡ ‰ÂÓ‡‰ ¯Ú˘ ÌÈÈÙ‰ ¯Á·Ó)בורח הוא כאשר מטרפו בורח  אחד היה  אילו

להשיגו וממהר ממנו יותר אחריו  רודף  טרפו  היה  המוות, מן
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הגדולים  המאורות בספר ˜ÂË)כתב ˙Â‡ „Ò˜ 'ÂÓÚ)הזה העולם אומר היה זצוק "ל מנובהרדוק  שהסבא

צרכו . כדי לפניו  יביאו האכסניא שמשי לסעודתו, ומצפה בחדרו, בשלווה היושב נאה , לאכסניה דומה 

בעצמו ולטפל להשתדל  הוא שמוכרח - בצידו  ענשו הרי מנתו, לקבל  כדי המבשלים לבית הממהר אבל 

עבורו , זאת עושים היו האכסניא שמשי אשר תחת ומשקהו  שסמוךבמאכלו  הבטחון ' 'בעל לדידן , גם כן 

הרי  בהשתדלותו והמפריז הרודף  אבל לפניו, ומזומן  מוכן  הכל השמים מן לו מושיטין בה' ובטוח לבו

להשתדל שמוכרח - ...ענשו

שם ˜Á"Ó)עוד ˙Â‡ ÂÚ˜ „ÂÓÚ)ברכבת לנוסע משל  ,(Ô‡·)החל חפצו  למחוז  במהרה  להגיע  מהירותו  שמתוך

הרכבת, הליכת את וממהר מזרז  הוא שבכך לו נדמה  כי הרכבת, כותל  את שדחיפה לדחוף הוא ברור והלא

הרכבת של במסעה לזרז בקרון אצבע נקיפת תוכל  מה כי היא... ושטות הועיל ללא הינםזו בו כיוצא ...

שממילא  יודעים ואינם  אנוש, מבינת למעלה יתאמצו הפרנסה אחר להיטותם מרוב אשר האמונה, קטני כל

השנה... מראש להם  קצובין כבר מזונותיהם  לו כל ומה במציאות, ממש ושקול ומדוד הוא קצוב וכבר

ויהפוך ידחוף אם ואף יגיענו. לא לו קצוב  שלא מה הלא גיחוך , כדי עד  ולייגע ולהשתדל להתאמץ 

מיותר  כחרדל יגיעהו לא העולם ירכתי כל .את

זי"ע יוסף ' יעקב ה 'תולדות ÈÏ)הרה "ק ‰‡¯Â ‰"„· ‡· ˙˘¯Ù) מבראד המגיד אפרים רבי מהגה"ק  ששמע מביא

הש"ס  דברי על  שביאר Ò‡.)זי"ע  ˙ÂÎ¯·)– אשתו' אחר שהלך היה הארץ עם ‰¯‡˙‰'מנוח  ‡È‰Â ,‰È¯Á‡ ÍÏ‰˘)

(‰˙‡¯ ¯˘‡ Í‡ÏÓ‰ ˙‡ ÂÏ אחד ונעשה  נתעשר קראקא העיר מן אחד יהודי משל , פי על  ה'תולדות' ומקשה ,

לו להאיר בידו  ונר לפניו משרתו הלך לביתו  ובחזרו ליל , אישון עד ב'אסיפה' ישב אחת פעם העיר, מטובי

כל כי דיבר, בדעת שלא זה עשיר ובאמת לפני. שתלך אתה מי בו  וגער משרתו על הגביר קצף דרכו . את

אחריה מנוח שהלך דמה  הגמרא, דברי על קשה  המשל זה  ומכח  לו. להאיר אם  כי הייתה לא לפניו  הליכתו

היה . הארץ ' ש 'עם  מחמת ולא הוא, ולא המלאך של  מקומו  איה ידעה  שהיא עבור רק  היה

הייתה ומשם  לו, וניכרים הידועים  ערלים  עם עסקו שהיה בחייט  מעשה משל , עוד פי על  ומתרץ 

סחורתו, את וקונים הערלים בו  פוגעים היו  שם  סחורתו , עם  בשוק מהלך היה  - דרכו  הייתה  וכך פרנסתו ,

אמר  בזה, וכיוצא לחבירו  שמוכן במה נוגע אדם שאין - הבטחון במעלת מוסר בספרי למד אחת פעם 

לביתי, לבוא מוכרחת ופרנסתי בביתי, אשב ובשווקים , בדרכים  ולחזור לטרוח לי מה  כן אם  לעצמו , החייט 

בבית  לאידך שם, אותו מצאו ולא השוק אל  הערלים אלו באו השוק  וביום  ביתו , מפתח  זז לא הלה  ואכן

בשלו . הוא אך לשוק, שילך ובקטטה  בנחת ביתו בני עמו  דיברו  החייט

באו כן על עליו, רק לסמוך אבו  ולא אחרים על  מלסמוך לחשוש  החלו  הללו ערלים  הקב"ה, עשה מה

בהיותי  גם  אלי תבוא לי המזומנת פרנסתי באמרו אבה, לא לזה גם אך לקראתם, שיצא לביתו סמוך עד

ואמר, החייט נענה  אז  או  בשוק , כמו ומתן משא עמו ועשו  לביתו  הערלים שנכנסו עד ביתי, בתוככי

הקושיא  מתורץ  המשל זה  פי ועל אליו. לבוא מוכרחת האדם  שפרנסת שאמרתי, כמו בי נתקיים  ראיתם ,

עמו, יתנהגו ואיך הילוד הנער משפט יהי' מה  להם להודיע השי"ת בשליחות בא המלאך שאם  דלעיל ,

כן ואם אצלם, ולבוא שליחותו לעשות  מוכרח המלאך  יהא המלאך , אצל ילכו לא אם אף הרי כן , אם

אשתו למה  אחרי מנוח הארץ .הלך  עם שהיה חז"ל  כדרשת מינה  שמע  אלא ,

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

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

יהא  שמים  בחסדי ואמרו, הבית בני שמחו  כראטשילד. אדיר גביר להיות אהפוך שבקרוב בחלום ראיתי

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

סכום את חודש  בכל  לי יהיה עוד כראטשילד לעשירות בנוסף כי מראטשילד, יותר אדיר גביר להיות

הרחובות. כמנקה מעבודתי מרוויח  שהנני המעות
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íéîùä ïî åúãéøé íå÷î éë ,ïãò ïâ çéø äìòî äéä
åá íéùéâøî ìàøùé éðá åéä íâ ,'ïãò ïâ'ä êøã äéä
éîì àìà äéä àì äæ ìëå ,íìåòáù áåè íòè ìë
åðçèù åìà ìáà ,äøéúé äçøè åá çøåè äéä àìù
åá íéîòåè åéä àì êøöðäî äìòîì åçøèå íéçéøá
íòèë åîòè äéäå' ÷åñôá ïàë øîàðù íòèä àìà
ìù 'åúâàã'á éë àöîð .éãéî àì åúå 'ïîùä ãùì

äîåàî çéååøî åðéà äðåîà ïåøñç êåúî íãàââââàìå)

(åîöòì ãéñôîù øùôà éë ,ãåòãããã.

ì"æåò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøää"ãá çìùá 'øô)

(òåãé äðäåú"éùäù 'äá çåèá íãà íà

ìë åì ïéàìîî äìòîì íâ ,åéëøö ìë åì äùòé

åéúåìàùîääääìò ãéîú âàåã íãà íà ìáà .
äìòîì íâ éæà åúéá éùðà úñðøôå åúñðøô

åúñðøô øñçéêçëùé àìù ùéà éøùà ïëìå .
æà éë ,'äá åðåçèá íùåàåäù åîë - êìéö 'ä

'ä åì ïúé ïë åéëøö ìë åì äùòéù 'äá çèåá
åéëøö ìëåååå.

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

החליק,ג. השוק , אל הגנב יצא היום  למחרת דאלער, מאה מחברו  שגנב אחד על  במליצה מספרים 

מאה זאת עבור ודרש קץ , אין במסירות ברגלו טיפל  שאכן הרופא אל  הלה פנה  רגלו, ונשברה  נתקל

גנבתי  אילולא בנפשכם , שוו הזה , במקום  נס לי עשה  כי לה ' הודו אה , בסכלותו, ה 'גנב' נענה  דאלער.

מחמת  רק כי דרכה , תורה האמת אך לרופא... לשלם  מעות לי היו  מניין הללו דאלער מאה האתמול  ביום

את  שבר כן על עבורו , נועדו  שלא ממעות שייהנה אפשר ואי קצובין' מזונותיו  'כל  והרי המעות שגנב

שלו שאינו את מלקחת עצמו את שומר היה  ואילו  הרפואה , צרכי בעד המעות את מידו להוציא רגלו

שלימה . נשארת היתה  שרגלו  עכ"פ  מרוויח היה

ב'אלשיך'ד. ג"כ  פירש ולקטו וכך העם והיינו,שטו ש'לקטו', מה  על  גם היא האמורה זו ששטות -

לריק לארץ  עד קומתו יכוף ומדוע יקבלו , להם הנגזר את יקבלו כך ובין כך בין כי בנפשם הבינו שלא

פותח והוא לפרנסתו, חנות לו  שיש  יהודי זי"ע , מטשערנאביל מרדכי רבי הרה "ק של  דבריו ידועים 

פתח  הרבה,(ÛÒÂ)בצידה לקוחות אליו  ויכנסו בחנותו  דרכים  עוברי יכירו  שעי"ז הגדול , הרחוב לצד לחנותו 

וכלכלתו שמחייתו יבין ולא ודמים, ממון לו יביאו  שפעולותיו  ויחשוב פתי מי כי באמונה. פגום הוא הרי

זאת. היתה  ה ' מאת אך

זי"ע  חיים ' ה'שפע  הרה "ק הביא זה ˙˘Ó"·)סיפור ‰‡¯ È"˘¯ÂÁ ¯ÂÚÈ˘)' חסידים ה'ספר לדברי שם ומציין .

לשונו  את נעתיק  הקודש ˘Ë)ולחיבת ÔÓÈÒ)לעוסקים מזמין הקב"ה  כך סוחר' 'כאניות בתורה , ועוסק  '...יושב

צרכיהם , כל  בתורה ולילה הממונים יומם  מלאכים הקב "ה לו מזמין לו משחקת שהשעה שהסוחר כשם

להביא (Ì‰Â)עליו אחרים בלב  הסוחר(ÂÁÒ¯‰)נכנסים שזה מקום הסוחר (Óˆ‡)לאותו לב  ומכוון  שם,

לקנות אצלם הסוחר או הסוחר, אצל  שם לבוא אחרים לב  מזמין ואח"כ  בתורהלקנות. העוסק  וכל .

שולח הקב"ה עכ"ל .תדיר לחם', התורה  נקראת לכך צרכיו , כל  לו להביא מרחוק מלאכים  לו 

זי"ע,ה . מאפטא ישראל ' ה 'אוהב הרה "ק בשם  זי"ע  משינאווא הרה "ק אמר ללמודוכך לפרנסה שסגולה

הלבבות מחובות הבטחון  Ò‰)שער¯Ù Í¯Ú 'Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ËÂ˜ÏÈ'· ‡·Â‰)בטוח שכשאדם כנ"ל, כוונתו  [ואולי

משאלותיו] כל הבורא לו  ימלא  צרכיו, כל  לו  יעשה .שהשי"ת 

במכתב ו . זי"ע  איש ' ה'חזון הגה"ק  שכתב מה  ראה כלל, אדם בני על ולא בלבד הבורא על רק  ויסמוך

פלוני, שררה  בעל אצל בעבורו  שיפעל  הימנו  שביקש וסמכתי למי בבקשות , עליו להרבות מצאתי ולא

לבקש מרבין אין  אדם דמבן זלה"ה חיים דהחפץ  בפומיה מרגלא שהיה הלא למה באדם , יש כח מה כי .

לאיש לעזור והגבורה הכוח  לאלוקים  Î')אך ˙Â‡ ‡"Ù ˘È‡ ˙ÂÁ¯‡· ‡·Â‰).
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æ"éòëò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä áúë'ä ïîéñ á"á)

(ç"é÷ñúãéî éôì àéä êøáúé åúçâùä
ïåçèéáäææææåàøåá ìò åáäé êéìùî íãàäù

êøáúéçççç.

ùåøéôáåáåñé ãñç 'äá çèåáä' àø÷á øîàð,'åðá
íãàä ááåñî ïåçèéáä é"òù åðééäå
åøîàð íé÷éãöá à÷ååã åàìå .íéìåâî íéãñçá

,íéøáãääæ éøä ïåçèéáå äðåîàá äáøîä ìë àìà

éàãë åðéàå éåàø åðéà íà åìéôàå ,çáåùîøîàîë .
ì"æç(áé áì íéìäú ùøãî)åðááåñé ãñç 'äá çèåáäå'

øîà àáà éáø íùá øæòìà 'ø Yçèåá òùø åìéôà
'åðááåñé ãñç 'äáèèèè.

המונח כתינוק בה' ובטוח  סמוך להיות – ה' פי על
עליה וסומך אמו בחיק

ïúùøôá(ë è).'åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò'
ì"æç åù÷ä ïàëî(:àì úáù),äðäã

שכב ז. פעם חולה . את לבקר שבא עת בכל עובדא האי לספר נוהג היה זי"ע אלעזר' ה'מנחת הרה "ק

ישבו לחדרו  מחוץ העולם. את לעזוב ונוטה מסוכן היה וכבר דווי, ערש על זי"ע מבארדיטשוב הרה"ק 

החדרה התלמידים  נכנסו עזה , חבטה  קול  התלמידים  שמעו  שם , ישיבתם כדי תוך תהלים, ואמרו  תלמידיו 

התלמידים שמעו שעות כמה  כעבור למיטתו . והשיבוהו להרימו מיהרו הארץ, על שוכב רבם את ומצאו 

כוס לו להביא מהם  ביקש  וכבר וכמה , כמה  פי מצבו הוטב כי ראו בהיכנסם  מחדרו , להם קורא רבם את

האדם . כאחד רגליו על ועמד רב זמן עבר לא ותה, חמין

הגדול המגיד מו "ר של  במאמרו  נזכרתי מיטתי על בשכבי לכם , אסביר לתלמידיו , ואמר הרה"ק  פתח

הפסוק  על  זי"ע È)ממעזריטש  ·Ï ÌÈÏ‰˙),'יסובבנו חסד בה ' ולא 'הבוטח  ברכה לא סגולה לא כאן  שאין

יסובבנו  חסד בה' הבוטח – ממש וטבע' 'מציאות אם כי והחילותי הבטחה. בביטחון, התחזקתי ע"כ  ...

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

העמקתי  לכן הביטחון. לשלימות הגעתי לא שעדיין היא הוכחה  נפילתי כי בדעתי חשבתי אז  או  המיטה.

גופא  בבריות – פגע  כל  ללא ושלם בריא ויצאתי הנס שאירע  עד ית', בבורא הביטחון בענין יותר ברעיוני

מעליא. ונהורא

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

ולא  למאור, לו שהיה  השמן כלה  ליל, באישון הלילות באחד המוסר. ובעיון התורה בעסק  רבות מתבודד

ממנו נבצר ואין ה', רחמי כלו  לא כי הבטחון במידת עצמו  חיזק  לכן בלימודיו, להמשיך לו אפשר היה

מאן  עמד הבית פתח על ואכן הדלת, את פתח  'השתדלות' ולשם – הזאת לעת אף ואור אש לו  להביא

להאיר  השמים  מן לו  נתגלה  אשר הוא ואיזה זה  הוא מי ידע ולא נפשו , וחייתה למאור שמן לו ונתן דהו

הנס לזכר למשמרת רבים ימים יעמדו  למען השמן שאריות את הנובהרדוק'ער אסף יום  של בבקרו  לו.

שמח הנר. אותו שארית את גם  כילתה הכל ובין בביתו, שריפה פרצה  לימים הביטחון. בכוח שנעשה

בביטחון, פגם  היה  הנר שארית את שהחזקתי מה עצם הנה באמרו , אירע, כן כי על  לשמוע  הנובהרדוק 'ער

שעה ובכל עת בכל יום בכל עמנו עושה  שהבורא הנסים  משאר יותר הלז  הנס את להפליא ראיתי מה  כי

הנר. את שמיא מן כילו  כן על  הביטחון. ידי על –

'תלמי ח. מדוע החזו "א שם מסביר העירובזה  לשמירת מס מלשלם פטורים חכמים' Ê:)די וז"ל .(·"· ,

לנטירותא, מהם  ליטול שאין חכמים תחתמצאו נתונים ואינם עליהם, מגנת תורתן שבאמת אחרי

בוראו  על  יהבו משליך  שאדם הבטחון  מידת  לפי הוא יתברך השגחתו כי אדם, בני כשאר הטבע מקרי

בה '.יתברך ובוטח  מאמין ידה  על  שנעשה  בזכות האדם  על  מגינה  התורה כי מדבריו נראה  ...

בפרשתןט . בקרא לבאר זי"ע חיים' מים ה'באר הרה "ק Ï·)כתב È).' עמנו ה' ייטיב אשר הטוב והיה 'והיה 

ייטיב אשר -הטוב  ה 'טוב' עיקר עמנו – .שה'
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àìà áééç úáùá 'øúåñ'ä ïéàù àéä ä÷åñô äëìä
åù÷äå .'åîå÷îá úåðáì úðî ìò øúåñ' àåä ë"à
ïëùîä úëàìîî úáù éøåñéà ìë éøäù ,äæ ÷åñôî
úðî ìò àìù 'íéøúåñ' åéä ïëùîä úàå ,åãîìð
ìò ïëùîä úà íé÷øôî åéä éë ,åîå÷îá úåðáì
øçà íå÷îá åãéîòäì úðî ìò åéðãàå åéçéøá åéùø÷
éðàù' àøîâá íéöøúîå .ùãçä íòñîì íòéâäá Y
úåðáì úðî ìò ,åðçé 'ä éô ìò áéúëã ïååéë ,íúä

.'éîã åîå÷îá

úàõéáìàåîù íééç éáø ïåàâä øàéá õåøéúä ÷îåò
ì"öæ(áë â"ìùú øñåî úåçéù)÷ø åòñðù ïååéëîã

øåîâ ïåçèéáá íéçåèáå íéëåîñ åéäå ''ä éô ìò'
ìëî íøîùì Y ù"áúé àøåáä éãéá íéðåúð íäù
ïë ìò ,àøåðå ìåãâ øáãî åúåàá áø÷òå óøù ùçð
úåëåñîå úåëåñì ññîòøî íúòéñð úà åàø àì
åàø àìà ...íå÷îì íå÷îî íéòñåð íäù éîë íúéàì

äìéìå íîåé íééåøù íîöò úàù"áúé àøåáä ìöá.

íúéà àì ,ññîòø àìå úåëåñ àì ïàë ïéà ,ïë ìò
íäùë êåøà ãçà òñî ïàë ùé ìáà ,íéãéôø àìå
ïéàù ,äúòî øåîà .'ú"éùä éôðë ìöá' íéñåç

àìà åðéà 'ïéðá'äå 'äøéúñ'äíå÷î åúåàáìöà -
.åîå÷îá úåðáì úðî ìò øúåñ éåä øéôùå ,ä"á÷ä
éëøãá äøùéä êøã éäåæù íìåò úåøåãì åðãîììå
åìöá íéñåç äòù ìëáå úò ìëá úåéäì - äðåîàä
'íéàùéð' éë ùéâøäì àìå ,íéîùáù åðéáà ìù ìåãâä
éì çéèáä éðåìô éë ,éðåîìàå éðåìô éãéá 'íâ' åðà
ïáä éàåùéðá éãòá òééñì çéèáä åäðùîå 'äàååìä'

íå÷îá 'íéøù÷' éì øãñé 'âäå(ãøùî)éðåìôéééé.

æ"éòëáåúëä úà ò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä øàéá
ïúùøôá(ç áé),'èéáé 'ä úðåîúå'äî ìëáù

'ä úðåîú äàø Y èéáäùä"éåä íù àéøèîâá èéáé)

(ãçàäå úåéúåàä íò Y ä"áéðéðòî ïééðò ìëáù ,øîåìë
ìë úà äùåòå äùò àåäù - 'ä úà äàø íìåò

íìåòä éø÷îå úåòøåàî(ïúùøôá äãåäé éèå÷éìá àáåä)àéàéàéàé.

מע"כי . 'איה לפעם  מפעם אותו שואלים  הדרך אם  ועל ארוכה , בדרך הנוסע לאדם  משל  בדרך וביאר

עתה פלוני... במקום ויאמר יענה  לאחמ"כ  עומד, אני פלוני במקום  עונה  הוא הרי העת' בזו שוהה

לאמו הצריך ה'תינוק' על  ישאלו  אם  משא"כ וזאת. זאת דרכים  בפרשת אני ועתה  פלונית, עיר לצד הנני

לגבי  כיו"ב מרכבתם . תעמוד שרק  היכן – אמו' בחיק  כעת נמצא 'התינוק עת בכל יענו – בחיקה  ויושב

יובן  בזה  שבשמים. אביו  בחיק  תמיד שנמצא כמי הוא הרי בה ' ומשענתו  מבטחו  כל ושם  בה ' המאמין

מקום- באותו  בנינו  וגם המשכן וסתירת הקב"ה , בידי כשרויים עת בכל בנ"י נחשבו במדבר שאף שפיר

יסעו  ה' פי על  יחנו ה' פי .על 

מסויימים,יא . במקומות ובפרט בכלל, בתפילתו זי"ע  אהרן' ה 'בית הרה"ק  של הרבה  התלהבותו  כוח  ידוע

בקולו זועק והיה ההתלהבות באש בוער  היה העולמים' חי 'יחיד לתיבות בהגיעו  שאמר' ב'ברוך וכגון

העולמים האדיר חי להאמין יחיד  ישראל בני לבות לעורר סופו  ועד העולם מסוף הולכת זו זעקה והייתה  ,

העולמים  חי העולמים .ביחיד כל את ומהווה המחיה  היחיד כי –

אחד רב בא ˜‡¯ÔÈÏ)פעם È„ÈÒÁ ˙„Ú ÏÚ ‰Ó ‡Ï˘) שבת של  שחרית בתפילת אהרן' ה 'בית אצל  להתפלל 

שאמר' ל'ברוך בהגיעם בקודש , כדרכם  ובברקים  בקולות להתפלל החלו וחסידיו  אהרן הבית והנה קודש ,

החליט מידי, שמע לא ארוך זמן שהות אחר אף אך מסיים , תפילה ' שה'בעל איך לשמוע  הרב המתין

לא  לאחריו  ואף בתפילתו המשיך תפילה. הבעל  את שמעו  שלא אלא שאמר ברוך גמרו כבר הסתם  שמן

לפתע שמע ישתבח שבסיימו  עד עד... שוכן נשמת, דוד, ויברך אשרי, המשיך וכך תפילה , הבעל את שמע 

בקולות זועק אהרן' ה'בית העולמים את חי ...יחיד

ה'יחיד  ואמר, זי"ע  מסאדיגורא יעקב אברהם  רבי הרה"ק  חתנו  נענה אהרן' ה 'בית של  הסתלקותו אחר



בהעלותך  - הפרשה åבאר

ממתיקים האמונה ידי  על  – פורענות  בין להפסיק
הפורענויות כל

ììë'åîò úà 'ä ùåèé àì éë' ,åðéãéá øåñîà"ù)

(áë áéøéúñä ä"á÷äù íãàì äàøð íàå ,
÷ø éë ,íéðôì àìà äæ ïéàù òãé åðîî åéðôúæéçà

ïàë ùé íéðéòäîéîú äðåîàá æà äáøé íà íðîà ,
åîåçø åéáàî åéìà àá êùåçä ìëù ,'äá ïåçèéáááéáéáéáé,

ìëá òùååéå åéìà åéðô 'ä øàé äøäîáù åì çèáåî
äëéùçä íå÷îá äøåàä àåáúå ,úåòåùéä.

êëåò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä úðùîá åðéöî
(ò"øú ïúùøô)åð÷æ éøáã úà àéáî äìéçú ,

÷åñôá øàáîä ò"éæ 'íéøä éùåãéç'ä ÷"äøä
ïúùøôá(à àé)'ä éðéòá òø íéððåàúîë íòä éäéå

åôà øçéå 'ä òîùéåäîë åðì éåà ,åøîà ,é"ùøáå .
éåðéòî åðçð àìù ,íéîé äùìù äæä êøãá åðèáì

- åôà øçéå .êøãäíëúáåèì ïååëúî éúééä éðà

ãéî õøàì åñðëéúùâéâéâéâé,øåàéá êéøö äøåàëìå .
ìàøùé õøàì íëéìåäì åãéá éøä ,øáã 'äî àìôéä
.êøãá úåðòúäì åëøèöéù àìá óà íéîé 'â êåú

øàáîå,é"áùø øîà' éøäã ,'í"éøä éùåãéç'ä
íìåëå ìàøùéì ä"á÷ä ïúð úåðúî äùìù

'íéøåñéé éãé ìò àìà ïðúð àì(.ä úåëøá)ãçàå .
àì ïë úîçîå ,'ìàøùé õøà' àéä åììä úåðúîî
.ììë íéøåñéé àìá ìàøùé õøàì ñðëéäì íãéá äéä
çøåèä úà äáäàá íéìá÷î åéä íàù àìà
'íúáåç éãé' íéàöåé åéä ,åììä íéîé 'â êåìéäáù
äæå .õøàä úà íéìçåð åéä ãéîå ,åìà íéøåñééá
íäéìò åìá÷é íà úåàøì Y ïåéñéðä äéä àôåâ

äáäàáíãàä ìò øæâð íà óà íéîòôù àöîð .
íìá÷îù éãé ìò íå÷î ìëî ,úåáø øñééúäì
àåä éøä 'ä úâäðä ìò íòøúäì éìáî äáäàá

éøîâì íäî ìåöéðãéãéãéãé.

שמורי  כמו  העולמים ' חי 'יחיד קריאת אך העולמים, חי יחיד אותו  לנצחים ולנצח לעד יישאר עולמים ' חי

המשיח . ביאת עד העולם  בזה  יישמע  לא כבר נשמתו, מעמקי וזועק קורא היה  חמי

מהיר'יב. סופר 'עט הוא רואה  והנה בכותל , שיש  וסדק  חור דרך החדר תוככי אל  המביט  לאדם  משל 

ה על  מאליו כותב שהקולמוס – העולם  טבע מדרכי הוא כן כי לו ונראה  וכותב, הנייר גבי על  נייר.רץ 

לשולחן  בסמוך אלא מעצמו, כותב העט  אין כי יראה  אז החדר. דלת את לנגדו ופתח  אחד חכם שבא עד

חפץ . לבו  אשר את עליו  וכותב הנייר, גבי מעל הקולמוס  את המעביר והוא מומחה , 'סופר' יושב

בעולם הנמצאים  אדם בני ידי על  או  – מאליהם נעשו שונות מאורעות כי לאדם  נראה  לפעמים ולדידן.

באה העולם  על והבטתו שהשקפתו עוד כל זה כל אך משנהו, עם ויריב פלוני, על  ירגז  וממילא הזה ,

להאמין  שכלו ראיית את ויאיר לבו, דלתי את כשיפקח  אבל קטן', מ'חור המביט  כדוגמת מצומצמת' 'בראיה 

וכך,בה', כך  עשה פלוני כי לו שנראה מה ואף הוא, ה' מאת  המפעל  כל  כי בעין עין  יראה אז או

ועושה  עשה לבדו והוא כן , לעשות  יתברך  הבורא מאת  שליחים אלא אינם באמת, כך, עשה ואלמוני

המעשים  לכל .ויעשה

בהעלותך יג. פרשת קודש שבת בערב הטבילה  מבית בחזרו פעם אמר זי"ע  מלעכאוויטש  שהרה"ק  ידוע

כתיב זו  בפרשה כי ומחולות, בתופים  ולזמר לשורר עלינו היה כזאת ËÎ)לעת È) טוב דיבר ה' 'כי

ישראל '. על

הרכבתיד. בתחנת שעמד קטן נער לאותו דומה הריהו ה' על  ˆÚÈ)המתרעם‡ËÒ Ô‡·) הרכבת בהגיע ,

כי בעה"ב ראה בוכה לקראתו נער האישהנה וישאלהו  תבכה , ליסעלמה רצוני ויאמר הנער ויען ,

נתנם מכיסו , מעות בעה"ב הוציא הנסיעה . על לשלם בכיסי מצויה הפרוטה  ואין אעשה  מה אך ברכבת,

כרטיס  כנגדם  לו  ונתן הנסיעה, על  לו  ש 'ישלם' אחר (ËÚ˜ÈË)לנער  לדרכם , ויצאו  התשלום, את המאשר

חזרת  כי בני לך אירע מה בעה"ב, וישאלהו  בכייתו, ואל  שקו אל הנער שב כי בעה "ב רואה והנה  מה  זמן
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æ"éôòúùøôá äðäã ,äéìéãî 'úîà éøîà'ä øàáî
øîàð àåáú éëïòöîàáé÷åñô ìù

êé÷åìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú' - 'äçëåú'ä
'ááì áåèå äçîùá(æî çë)òåãî ääéîúä äòåãéå .

òöîàá íéùðåòä úáéñ àåäù äæ ÷åñô áúëð
åøîàì åì äéä ,ùðåòì ùðåò ïéá äçëåúäíãå÷î

äéøçàì åà äçëåúìúåìì÷äù òéãåäìå òãéì -
øåîàä éô ìòå .'åâå úãáò àì øùà úçú úåàá

,øéôù øàåáéäçîùá íéìá÷î ìàøùé åéä íà éë
úà'ïàë ãò' åøîàðù äçëåúäúçú' ÷åñô éðôì)

('...øùàäéä àìå ,éøîâì ú÷ñôð úåðòøåôä äúééä
äæ ÷åñô øçàìù äçëåúä êùîä íäéìò òéâîêà .

úãáò àì øùà úçú' - äçîùá íéìá÷î íðéà íà
äøåúä äëéùîî æà åà ,'äçîùá êé÷åìà 'ä úà
òöîàá äøåúä ä÷ñô ïëìå .äçëåúä é÷åñôá
íéøåñééä úà åìá÷ú äúòî íà ïì øîåì äçëåúä
íéøåñééä úìá÷ éë ,äçëåúä êùîú àì äçîùá

éøîâì íúåà ú÷úîî äáäàáåèåèåèåè.

ãåòïúùøôá íé÷åñôä úà 'úîà éøîà'ä øàáîé)

(åì-äìêéàðùî åñåðéå ...ïåøàä òåñðá éäéå
'êéðôîåéøçàìîå åéðôìî úåéðîéñ åì äùò' é"ùøáå ,

(åéããö 'áî äëåôä 'ð åðééä)äîìå ,åîå÷î äæ ïéàù øîåì ,
,ïàë áúëðúåðòøåôì úåðòøåô ïéá ÷éñôäì éãë.

àøîâá øîàã ïàî ãçìå(.æè÷ úáù)úåàá úåéðîéñä

'òåñðá éäéå'ù ïì øîåìåîöò éðôá øôñ àåä.
,ãçà ãåñéá øàáúé äæ ìë éë 'úîà éøîà'ä øàáîå
íòñî äéä 'òåñðá éäéå' éøäù Y åùåøéô êëå
æà íäéìò åøáò øåîàëù ,ìàøùé éðá ìù ïåùàøä

èòîíäéìò íéìá÷î åéä åìéàå ,éùå÷å íéøåñéé
íäî íéìèáúî åéä äáäàáìëåðééäå ,íéøåñééä

øãñä ìò àìù äøîàð åæ äùøôùïéàù äòùá ,
ïåâë ,åîöòì áùéç àåäù øãñä éôë íãàì åì êìåä
øîâð àìù åà ,çéååøäì áùç øùà úà çéååøä àìù
,'åëå 'åëå éðåìô êåãéù äùòð àìå ,éðåìô ÷ñò

'øãñë àìù'ä úà äáäàá ìá÷îäååúåáéùç äìãâ
åîöò éðôá øôñë - ãàî ãòàéäù àìà ãåò àìå .

,ùåøéô .'úåðòøåôì úåðòøåô ïéá ÷éñôäì' äøîàð
,ááì áåèáå äçîùá úàæ ìë åîöò ìò ìá÷éùëù

àôåâ úàæáúåéðòøåôä úà øöåòå ÷éñôî åäéøä.

äæåïúùøôá 'íéððåàúî'ä ìù íàèç äéä àôåâ
(àé ÷øô).'...'ä éðæàá òø' øîàð íäéìòù

äìéçúî .'íéððåàúî' úáéú åøàáá ï"áîøá àúéàãë
àåäù 'àøæò ïáà íäøáà éáø' ìù åøåàéá úà àéáî

ìàøùé éðáù - 'ïååà' ïåùìîïååà éøáã åøáéãêà ,
úðååë äúééä äæì íà éë ,äæ øåàéá äçåã ï"áîøä
åîë íàèç äéä äî ùåøéôá øîåì åì äéä ,àø÷ä

àø÷ä úðååë àìà .íéàèç øàùá ùøéôùäéëáì
úåðòèåéç íãà ïðåàúé äî ïåùìî - íéððåàúîå ,

מהכרטיס לבד מעות גם  ממך מקבלים  ברכבת הנוסעים  ששאר ראיתי כי הנער ויען ÏÚלבכייתך. Û„ÂÚÎ)

(ÌÂÏ˘˙‰... עמהם מעות צירוף  בלא כרטיס  אם כי לי נתתי ולא הקהל, לעיני אותי קיפחת ומדוע  ,

טובה להכיר משכיל שאינו  מי כל  כי כמותו, נוהגים עצמנו שאנו  בשעה זה, מ'נער' לשחוק  לנו ומה 

עמו, יום  שבכל  ניסיו ועל  בידו , המסורים חייו  על ועודלבוראו עוד ומבקש  דורש אלא ·'˙ÏÈÙ‰'ואינו È˙ÏÂÊ)

(ÂÂˆ¯ ÏÎÎ ˘˜·Ï ¯˙Â‰ Ê‡˘שדרש אלא עוד ולא עמו, שעשו בטובה שכפר ממש, הנער כאותו הוא הרי

.עודףמבעה"ב

תשועת טו . כי עין', כהרף ה' 'תשועת אומר היה זי"ע  מראחמיסטריווקא יוחנן רבי הרה "ק לעניין, מעניין

של  למצב הגיע שכבר לאדם  לו באה  עיןה' בני הרף  על  מלסמוך ועזוב הרף לעינו שאמר כלומר ,

הוא  זוכה  אז או  בוראו, אל  זולתי לקוות, ולמי עיניו, את לישא מי על לו  שאין הכרה  לידי בא וכבר אדם ,

ה ''. 'תשועת את ורואה

דהחזו "א בפומיה מרגלא היה  בדרךוכיו"ב רואה אינו כבר שהאדם ברגע באה השי"ת  תשועת  כי

להוושע מקום ˜Ú"‰)הטבע ‡"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).
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åéàèç ìò øáâ(èì â äëéà)áàåë ïåùì àåäù ,
ìàøùé å÷çøúðù øçàîù .åîöò ìò øòèöîå
êåúá åàáå ,áåùé íå÷îì áåø÷ äéäù éðéñ øáãîî
åéä ,ïåùàøä òñîá Y àøåðäå ìåãâä øáãîä
äéçð êéà ,äùòð äî øîàì íîöòá íéøòèöî
ìåáñð êéàå ,äúùð äîå ìëàð äî ,äæä øáãîá
äøôéñù àöîðå ...åðîî àöð éúîå éåðòäå ìîòä

,íàèç äéä äî äøåúäéäù ,'ä éðéòá òø äéä äæå
ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá åéøçà úëìì íäì

íäì ïúð øùà äáåè.

óéñåäàèçù ,øàáì ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä
éðáá åðéöî ïë éë ,íìåë íéàèçä ùøåù äæ
øñåçî úåáöò ìù äæ àèçá åìéçúäù ìàøùé
úååàúå úåøéáò øàùì åòéâä íùîå ,äçîùå äðåîà
.''åëå íéøöîá ìëàð øùà äâãä úà åðøëæ'ë úåòø

למאמינים ומאיר  מתגלה  הקב "ה - המנורה מעשה 
החשיכה בעת בו

ïúùøôá(à ç)ùøãîáå ,'úåøðä úà êúåìòäá'
(æ åè äáø),ä"á÷ä øîà ,àðéðç éáø øîà

øåçùå ïáì ïëåúá ùé êá ùéù íééðéòäúà ïéàå
øåçùä êåúî àìà ïáìä êåúî äàåøíà äîå ,

àìà äàåø äúà ïéà ïáìå øåçù ïëåúá ùéù êéðéò
êéøö àåä äøåà åìåëù ä"á÷ä ,øåçùä êåúî

.'íëìù äøåàì

ïàëîíé÷éãö åãîì(ïúùøôá ÷éãö éúôù'á æ"éòë)

íéúòä ìë àì äðä éë ,'íééç úåçøà'
íé÷çùá øéäá øåà íãàä ùéâøîù íéîòô ,íéååù

Yíééðéòáù ïáì åúåàëìòå ,åéìò çøæ 'ä øåà éë ,
ïäå úåéðçåøá ïä àøåáä åäìäðé úåçåðî éî
åîìåò éë ùéâøî àåäù íéîòô ,êãéàì ,úåéîùâá

åãòá êùçíééðéòáù øåçù åúåàëíéàá ãö ìëîå ,
åà ,åéøçà óãåøä åøöé ãöî ,åøñééì ÷åöîå øö åéìò
ø÷éòù íéøîåàå íéòåèä ùéå ,úéîùâ ä÷åöî ãöî
øéàî 'ä øåàù íéðîæá àåä íãàä úåáéùçå úãåáò
å"÷å ,àéáåáøòá íéùîùî êùåçå øåàùë àìå ,åéìò
øîàå àðéðç éáø àá äæì .êùåçì åìåë êôäù úòá
êåúî à÷ééã Y øåçùä êåúî àìà äàåø äúà ïéà

êøáúé 'ä úà äàøú øåçùäæèæèæèæèõôçù øîàú àìå .
ä"á÷ä' éë ,äøåà éðîæá øúåé ä"á÷ääøåà åìåëù

.'íëìù äøåàì êøöð åðéàéðîæá åðúãåáòì íðîà
åæë äãåáò éë ,êøöðå êøöð ìåëéáë åðéä êùåçä
ä"á÷äì åì ïéà ìôøòå ïðò êùåç êåúî Y
äèî éøã åðúàî íà éë ,äìòî éøã íéëàìîäîæéæéæéæé.

במקומות טז. נאסר ה 'מלחמה' שבימי זי"ע משאץ  שלום  רבי הרה"ק  חתן מוויידיסלוב הגה "ק סיפר

בלילות בבתים  אורה  להעלות Â˘ÈÈ·...)רבים  ÌÂ˜Ó ‡Â‰ ÔÎÈ‰ ·ÈÈÂ‡‰ ¯ÈÎÈ ‡Ó˘ „ÁÙÓ) העיר דרי היו כן על 

והנה, אורה '. מלא ש'הבית לבית מחוץ ראו לא וכך שחורה , 'בד' בחתיכת הבית חלונות את מכסים

חוזק א. הן. ואלו  ל 'קונה', לתת סחורה  איזה לדעת דברים שני מברר המוכר היה  הבד את לקנות כשבאו 

החלון  לכסות נצרכים האור שיתרבה  ככל כי והיינו  הבית. לחלון האורה  קרבת ב. בחדר, המאירה המנורה

למדנו ומזה יותר. ושחור בעבה לכסות יש  לחלון האורה קרבת שגדילה  ככל  וכן, יותר. ושחור עבה  בבד

בשני  לעיין עלינו  ועבה.... שחור בבד האור את לנו  כיסה  כבכול  שהקב"ה  לנו כשנראה ליינו גדול כלל 

גדול אור לנו  וממתין מתכסה השחור זה  שמתחת מכך נסיק  יותר ושחור עבה שהבד וככל אלו, דברים 

יפציע קצר זמן ובעוד הוא, קרוב הישועה שאור וגם המבדלת, המחיצה מאחורי ובא המאיר מאד וחזק

בארץ . תזרח  והשמש השחר

הרה"קיז. אמר וכה אליו , להתקרב שיזכהו הבורא לפני ולהתחנן לעמוד ישראל, איש  לכל היעוצה העצה 

זי"ע מבעלזא יהושע  ˙¯Â"Ó)רבי È"¯‰Ó ,‰ÓÁÏÓ Â‡Â·˙ ÈÎÂ ‰"„ Í˙ÂÏÚ‰· ˜"Ó‡ Ë˜Ï 'ÈÚ) נאמר מנחה  שבקרבן ,

את 'הדם 'אזכרתה 'וקמץ  היה  הבהמה  מן בקרבנות כן וכמו  ה', לפני המקריב ייזכר זה 'קומץ' שע"י והיינו  '

קיים , שביהמ "ק בזמן אלא לנו  היה  לא כ"ז  אך במה לאזכרה, מנחה ולא עולה לא לנו שאין כהיום אך 
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óàå÷"äøä éøáãë ,ïë øîàð 'ä úãåáò ïéðòì
äîä íéãéñçä' .ì"æå ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
íä íé÷åçø íúòã éôìù Y íîöòá íé÷çåøî
úåøøåòúä ùâøä íäì úåéäì íú÷åùúå ,ú"éùäî

,äãåáòì úåáäìúäåùé àîù éë ,úåèù åäæå
äëéùçá íúåà øåæòì íéîùä ïî ïåöø'éèå÷éì')

(òéøæú 'í"éøäçéçéçéçé.

ïéðòáïúùøôá ãåò åðéöî äæ(å áé)åéìà äàøîá
òãååúàøéîæà÷î ìà÷æçé éáø ÷"äøä øàéá .

ò"éæ(è÷ 'îò ìà÷æçé øîàî),ìà úåáø÷úää ø÷éò
Y íéáåëéòå úåòéðî éãé ìò à÷ééã àåä ú"éùä
'ä ìà øúåéá áø÷úé íäéìò íãàä úåøáâúäáå.

'äàøî'ä úééùòá æîåøîå[ì"òâéôù]ïîåàä ìèåðù ,
úà äëøã úåàøì øùôàå ,äøáå äëæ àéäù úéëåëæ
ìòå óåøö óñë úëéúç äá ÷áãîå ,åéðôì äùòðä ìë
äøúñääù àöîðå ,'äàøî'ì úéëåëæä úëôäð äæ éãé
ïîåàì äàéáîä àéä íãàä úééàø ãòá úîñåçä

äæå .åúøèîå åúéìëú äùòéúùäàøîáåîë Y
ïë ,úîñåçä äàøîòãååúà åéìàúò úåëæá Y

æà ,åéðôá íåñçå íåúñ ìëä éë ùéâøîùë ,éùå÷ä
.ä"á÷ä åéìà äàøéé æà

בעת בפרט  ההשתוקקות ענין גודל - ה ' מבקשי 
החשיכה

ãåòïúùøôá øîàðä úà äëéùçä úòá øåëæéç)

(áäîì' ,é"ùøáå 'úåøðä úà êúåìòäá'
éôì ,íéàéùðä úùøôì äøåðîä úùøô äëîñð
,åúòã æà äùìç íéàéùðä úëåðç ïøäà äàøùëù
øîà ,åèáù àìå àåä àì ,äëåðçá íäîò äéä àìù
÷éìãî äúàù ,íäìùî äìåãâ êìù êééç ,ä"á÷ä åì
à÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøä øàéá .'úåøðä úà áéèîå

ò"éæ(ãåòå äøåú éðéðô)ä"á÷ä åì øîà êëù ,êééç,
úëåðç'á ÷ìç úç÷ì êùôð äúìë äëù øçàî

äæá íééåìú êùôð ééçù ãò 'çáæîäæà ,åðåùìáå]

[ïòáòì ïéà øéã èééâ'ñåìà íéòåâòâå íéôåñéë ,äìåãâ
éë ,íäéúåðáø÷å íäéùòîî øúåé åðééä ,íäìùî

çåø úçð úåùòì ïåöøäå úå÷÷åúùää àåä ø÷éòä

ù"áúé àøåáìèéèéèéèé.

הקב"ה  לפני לטובה זכרונינו בפרשתןיעלה כדכתיב אלא ,(Ë È) הצורר הצר על בארצכם  מלחמה  תבואו  'כי

אדם ' של  'יצרו על הכוונה  הצורר' ש 'הצר המהר"י ופירש ה '', לפני ונזכרתם בחצוצרות והריעותם אתכם

- ה ' מעל  להדיחו היצר ואונסי מפתויי ויינצל  האדם  יעשה מה לכל, ומיצר צר עליווהריעותם שהוא ,

וסמכני, ימיני על עמוד הרחמן, אב לפניו, ויזעק ובבקשה , בתחינה לפניו וישתפך להשי"ת, ולהריע לזעוק 

ובזה  לידי... ולא לידי לא תביאני ואל  לך, להשתעבד יצרני את ה'וכוף לפני לטובה .ונזכרתם לפניו  זכרון ,

חז "ליח. אמרו  כבר Â)ובאמת ‚ אמרו(‡„¯" עוד בריווח'. ממאה  בצער אחד דבר לאדם לו (˘‰˘"¯'שטוב

(„È Á מתן לאבד ירצה שוטה ואיזה  מאתיים, בשכרו  נוטל  בצער שלא אלף נוטל  בצער הלומד אחד

הזה . בעולם  חולף  צער כנגד הבא לעולם  נצחי שכר

סוטה  בפרשת מצינו  ענין, ÁÎ)באותו וברש "י(‰ זרע ', ונזרעה Î‰)'ונקתה Ë ‰·¯ ˘¯„Ó‰ È¯·„Ó)היתה שאם 

יולדת  ארוכים, יולדת קצרים לבנים, יולדת שחורים  זכרים, יולדת נקבות ברווח, יולדת תהיה בצער יולדת

ממ שתנצל מה  בשלמא צ"ב, ולכאורה שנים. יולדת אחד יולדת שנה, בכל תלד שנים ניחא,לשתי יתה

ולא  וסתירה . קינוי לאחר כאן מדובר הרי כ "כ, גדול שכר לה מגיע  מדוע  אבל חטאה, שלא הוברר שהרי

זי"ע  ישראל' ה 'בית הרה "ק ביאר אלא הדור... כצדיק  ההתגברותנהגה מעלת גדלה מאד מאד דאדרבה,

במאומה  נכשל לא שעדיין בנסיון  עמידה מכל  יותר הרבה ערוך , לאין  כזה, מצב  שפל  והמתגבר מתוך ,

משלם . שכרו שיטול  היא הדין מן הבכא, עמק  מתוך צורו וחפץ  קונו  רצון לעשות כארי

'שלוםיט . האדם שיאמר אפשר ואי מאומה, עשות מבלי להשתוקק לאדם  די שלא לומר, ואי"צ פשיטא

שהרי נפשי' אני עלי עצמורוצה להזיז  – בפועל לעשות מנסה אינו  אם כי העיקר. הוא ה 'רצון' והרי
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íéàìôð'ìàåîùî íù'ä éøáã(ò"øú àùú).ì"æå
ø"åîãà éáà ÷"ë äðä'('øæð éðáà'ä)

,øîà ò"éæ î"ëä ä"äìì÷åöæíãàì äéäú íàù
äéäéù øùôà éà æà ,ú"éùä úãåáòì úå÷÷åúùä
,øáãá àåä áøò ,äîù äéäé íàå ,íðäéâá
õçë íùî äöåçä åúåà àéöåú àéää ä÷åùúäù,'

øçà íå÷îáå .ì"ëò(æ"òøú çø÷)ïéðòëå' á"åéë áúë
øùà ùéàù ä"äììöæ ø"åîåãà ÷"ë éì ãéâäù

àéä åìù ä÷åùúäãøéù øùôà éà ,úååöîå äøåú
,íðäéâìøäîéù åãòá áøò éððä ,ãøé íà åìéôàå

úù÷î õçë íùî óåòéåì"ëò ,'ëëëë.

ïëåò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä áúë,ê"ð ìò ç"ç)

(â ä÷ íéìäúíãàä úà ÷ãåá ä"á÷ä ïéà éë
áåúëù åîë ,ïåöøäå ä÷åùúä éôì àìàä÷ íéìäú)

(âáì çîùé'éù÷áî' àìå ,''äéùåòéë ,''ä ïåöø
'î úåéäì ø÷éòäéù÷áî''äàëàëàëàë.

כשהיא ה 'עבודה ' חשיבות  עיקר  - תיעשה  מקשה
היצר ושבירת  קושי  מתוך  באה

ïúùøôá(âë-èé è)ìòå ìàøùé éðá åòñé 'ä éô ìò
íéîé ïðòä äéäé øùà ùéå ...åðçé 'ä éô

.åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò ,ïëùîä ìò øôñî
ïðòä äìòðå ø÷á ãò áøòî ïðòä äéäé øùà ùéå
åà .åòñðå ïðòä äìòðå äìéìå íîåé åà åòñðå ø÷áá
'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò ...íéîé åà ùãç åà íéîé

åòñéäùî ãéá 'ä éô ìò åøîù 'ä úøîùî úà.
'äîìçàå åáù íùì'ä éøáã äîä íéàìôðäòãä øôñ)

(éúòîù ïëå ä"ã ,ã ïîéñ ë óðò 'ã ùåøã ,á"çéúòîù
ïéæàìååî ì"æ ç"øäîá ö"éøäî íùá úåù÷äì
àìì íéøáã úåëéøà ïàë ùéù åîë äàøð äøåàëìù
åðòéîùäì äøåúä äúöø äî åðòãé àì éë ,êøåö
ïëùî íå÷î àåä øáãîä éë ö"éøäîä øàáîå .äæá

äàîåèäå øöéä(äìåãâ úåëéøàá ù"ééò)úøèî ìëå
úà åøäèéù éãë äúééä íù ìàøùé éðá úëéìä
äàîåèä úà åìèáé øöéä ìò íúåøáâúäáå ,íìåòä
ïéååù úåîå÷îä ìë àì ,äðäå .òøä øöéä äæ ïèùäå
íéàîè ùéå ,øúåé íéàîè øáãîá úåîå÷î ùé éë
ä"á÷ä íäì êéøàä ïë äàîåèä ìãåâ éôìå .úåçô
äàîåè øåòéù åúåàë éë Y íå÷î åúåàá íúåäù
ìù øöéä úøéáùå ïå÷éú ,äøäèä øúåé íäì êøà ïë

...íå÷î åúåà

ויתבונן  מאומה , שווים ואינם אמיתיים  אינם והשתוקקותו  שאיפתו שאף באצבע מורה הרי"ז לכה "פ...

כל את 'שיהפוך או ב'רצון', יסתפק  וכי הגשמיים , צרכיו  שאר או  שתו או אכול  נפשו כשתאווה  בעצמו ,

'בשלימות'... למבוקשו שיגיע עד העולם'

ראשכ. ועד רגל מכף  הוא שמלא זי"ע שלום' ה 'נתיבות הרה "ק בפני ליבו  מר את אחד שפך פעם

עולה הדבר ואין ברצונותיו , הוא נשאר תמיד מקום  ומכל ולהתפלל , ללמוד - טובים  ורצונות בשאיפות

עלה שלא משום  השאיפות', בעל  נטמן 'כאן יחקקו קברו מצבת שעל  שחושש אמר דבריו ובתוך בידו ,

נכתב  אשר מצבה עיני לנגד ואראה  בביה "ח אתהלך אם  ואמר, הנתב"ש נענה  שאיפותיו . את להגשים בידו 

תהילים ... פרקי כמה לומר שם אעמוד מיד השאיפות' בעל  נטמן 'פה  להיותעליה בעיניך היא קלה וכי

באהבה  קונו רצון לעשות ולחפוץ  להשתוקק - האדם' כל  זה 'הלא השאיפות , .בעל

ויאהכא . נאה שלו  ביותר פשוט  איש של  בדעתו  נפל  פעם  מעשה, סיפור לזה  הסמיך חיים ' ה'חפץ

מובן  המהולל. ה'שידוך' את שיציעו הרב אל 'שדכנים ' לשלוח  הלה החל  העיר, של רבה עם  להשתדך

עד  האיש ... של מראשו  יצא לא זה 'שיגעון' אבל  אופן... בשום לכך הסכים  לא שהרב בידו חרס שהעלה 

לו, בדומה רעהו עם בתו  את ואירס היהודי של  רוחו במעט נרגעה אז  בנו, את הרב אירס  שבעזהשי"ת

הרב  מפי להתברך העיר בני אלפי עוברים  והנה  שליט"א, הרב בבית החתונה  יום – דודים  עת בהגיע

מהקהל, טוב' 'מזל ומקבל  ה 'מזרח' בשולחן הדרו  ברוב זה הלז האיש אף  עומד ולעיניהם טוב', 'מזל  בברכת

מחותן  נהייתי כמעט' הרי 'אני ענה  טוב, מזל ברכת מכולם לקבל  – הרב ולשמחת לך מה ידידיו שאלוהו 
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êéùîîåúåîå÷îì é"ðá åàá øùàë ,ì"æå ,'íùì'ä
íéùéâøî åéäå ,ãàî íäì äù÷ äéä åììä
úøöî ä÷åöîå øòö éðéî ìëå úååîìöå êùåç óëéú

.äáøä íúâøãîî íéìôåð åéäå ,øöéäåéäù éàãååáå
ùàäî çåøáë íùî çåøáì íéöåøøùàë ,êãéàì .

øàùäì íéöåø åéä íå÷îä úà åøäéèå íù åáëòúð
'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò' áåúëä øîà äæì .íù

'åòñéäîåàî íîöò ìò åìëúñä àìùàìà Y
'ä ïåöø íéùåò åéäùíúòéñðá ïäå íúééðçá ïä.

äæë íå÷îù øîåìë 'ïðòä êéøàäáå' åøîåà åäæå
(åá íúåäù êéøàäì åëøöåäù),äàøåð åúàîåè äúééä

á íäì äù÷ äéäåë"ò ,íøöé ìò íù øáâúäì øúåé
ìàøùé éðá åøîùå' Y æ"ëò ,íùî çåøáì íéöåø åéä

'ä úøîùîåòñé àìåïðòä äéäé øùà ùéå' ïëå .'
(÷ø)íå÷î íù äéä àìù íåùî - 'ø÷åá ãò áøòî

Y æ"ëò ,íù áëòúäì íéöåø åéäå ,ë"ë íäåæî
ø÷åáá ïðòä äìòðåïçáùá áåúëä øáãîå .åòñðå

ìîòäå çøåèä ìë ïîöò ìò åñéîòäù ìàøùé ìù
øùôàä ìëá åùáåëìå íøöé úà óåëì éãë ,äæä.
'ä úøîùî úà æ"ëò ãàî íäì äù÷ äéäù íâäå

.åøîùïéã åéìò ìá÷ì ,íãàì ìåãâ ãåîéì äæå
äîë úåðåù úåáéñ åéìò ááñðù äîá ,íéîù

åì ùéå ,çøëäá åúâøãîî ìôåð æ"éò øùà íéîòô
øöéä úééôëî íéìåãâ úåðåéñðáëáëáëáëàåä äæ ìë éë ,

äæ ïôåàá íéîòô - íãàä ìò úìèåîä äãåáòäî
ìòå .çååøá íéîòôå øòöá íéîòô .äæ ïôåàá íéîòôå

úìä÷á øîàð äæ(ãé æ)ì"øå .'áåèá äéä äáåè íåéá'
,êéðéò úááë úòä äúåà úà øåîùìäòø íåéáå

éøùôàä ìëá åîöò ÷æçúäì - äàø.

äáøãàåïéàì äáåùç äøúñää ïîæáù 'äãåáò'ä

êåøòïúùøôá æîåøîë ,(ã ç)äùòî äæå'
äî äù÷ äøåàëìå ,'äúåà äùòú äù÷î äøåðîä
äùøôì 'äøåðîä úééùò'î øáãîä äæ ÷åñô ïéðò

úåëìäî úøáãîä úàæúåøðä ú÷ìãäúééùòå)

(ìä÷éå Y äîåøú 'øôá øîàð øáë äøåðîä÷"äøä øàáîå .
äøåú äúìéâ ïàë ,äáøãà éë ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
à÷éã éë ,'äøåðîä úøàä' ìù øúåéá äìòð ïôåà

'äøåðîä äùòîá äùî äù÷úð'ù äæî(é åè ø"ãîá),
åîöò äæî.äøåðîä ìù ìåãâ øúåéä äøåà äùòð

äòéâéä éôì Y åîöò òâééî íãäù ïéðò ìëá ïëå
øåàä äáøúéì"æø åøîàù åîë(:å äìéâî)úòâé'

'ïéîàú - úàöîå,äøåðîä äùòéú 'äù÷î' úáéú ùøôúéå)

(ïúùøôá í"éøä éèå÷éì .'éùå÷' ïåùìîâëâëâëâë.

פיהם '.... שחוק 'מלאו הקהל  כל  זאת, 'כמעט'בחתונה  גם ה' בעבודת אבל  גשמיות , בעניני רק זה אמנם,

(ÁÈÏˆ‰ ËÚÓÎÂ Ú‚ÈÈ˙ÓÂ „·ÂÚ˘) יותר ולא פחות  לא שהצליח כמי 'מחותן ' הוא .הרי

ברש"יכב. ·)איתא ËÈ ˙ÂÓ˘)מוצא שאתה מקום כל - ההר' כנגד ישראל שם 'ויחן הפסוק  פניםנגדעל

מוצא שאתה מקום  'כל  זי"ע  מקאצק הרה"ק  בשם מתאמרא מפריעיםנגדלמזרח '. לנגדך שעומדים  – '

והטוב. הישר בדרך הולך שהיך כלומר למזרח ', ש'פנים מובהק  סימן הרי"ז ה ', מעבודת אותך המונעים 

בעיה"קכג. תורה' 'קול  בישיבת למד בחרותו בשנות כי שבדורנו , הישיבות ראשי מגדולי אחד סיפר

ולא י  ל"ע . משבר שערי עד ובא הענינים, ובכל ועבודה בתורה  רפיון בו  חל תקופה  באיזה רושלים,

כראש שם ששימש זצוק "ל אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון אל  פנה לו  בצר בנפשו, עצות להשית ידע 

נאה בגד לתפור בגשתו  בעבודתו , חייט פעם  ראית האם  הגרשז"א אליו  נענה בפניו , צערו ותינה  ישיבה,

גזרים, לגזרי הבד את ויחתוך ומספריים, סכין יקח  מאד, עד היקרה בד חתיכת נוטל הוא הרי ומהודר

אלא  לפניו  עומד חייט  לא כי יחשוב הצד מן והעומד עקומות, עם ישרות גדולות, עם קטנות לחתיכות

מעט, נא המתן החייט  לו  יענה מעשיך, מה בחייט  ויגער בגדים, בתפירת ושיח שיג לו שאין בדים  משחית

בגד  עיניו  לנגד שיראה עד וכו ' הצוואר, בית ולאחמ"כ  יד, בית כנגדו  יצוץ לפתע  כי יראה  זמן כעבור ואכן

שיחתוך  מבלי שלם בגד לעשות החייט בידי היה  וכי בחור, לי אמור הגרשז "א לו  אמר ומהודר, נאה  שלם 
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מאד עניו משה  והאיש – האחרון  לדור זאת  תכתב 
אחרון  דור דורנו וחשיבות  גדולת  בראותו

ïúùøôá(â áé)ìëî ãàî åéðò äùî ùéàäå'
äòåãé ,'äîãàä éðô ìò øùà íãàä
åãéá äúìò êéàä ,äøåúä éùøôîî íéáø úäéîú

úåéäìíãàä ìëî åéðòäàåäù òãé àì éëå ,ìåãâ
íãàä ìëîøîàðù åîëå ,äîãàä éðô ìò øùà
(é ãì íéøáã)øùà äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷ àìå'

éøåöé ìë êåúî éãéçéä àåäå ,'íéðô ìà íéðô 'ä åòãé
íéòáøàå íåé íéòáøà êùîì íåøîì äìòù ùåðà
'ä éëàìîë äúù àì íéîå ìëà àì íçì - äìéì
úåçôä àåä éë åúòãá ãîò êàéä ë"àå ,úåàáö

.äîãàä éðô ìò øùà íãàä ìë êåúî

àìàò"éæ ùèéååàáåéìî á"ùøä ÷"äøä øàáî
'íéøîàîä øôñ'á(çòøú ãåîò ,è"òøú úðù),

ì"æåïåùàøä íãà ìù åøôñ äàø äùî .áåúë åá)

øàåáîë ,íéúîä úééçú ãò úéùàøáî úåøåãä éùòî ìë

(á î ø"åîùáàçéùîã àúá÷òá øåã íå÷éù äàøå ,
,úé÷åìà äâùä íäá äéäé àìùäâùääù åðééäå

éáâì èøôáå ,ììë äâùäì úáùçð äðéà íäìù
,äîåàîì úáùçð íúâùä äéäú àì äùî úâùä
,áìå çåîá úéúéîà äãåáò íäì äéäú àìù íâå

ùîî ìòåôá úåöîä íåé÷ äéäé ÷øåùòéù åðééä]

[áìå çîá äðååë àìá ìáà ,íôåâá úååöîä,äæ íâ óàå
úåòéðî äîë åéäéù ,ùôð úåøéñîá íäì äìòé
,íéøúñäå úåîìòä éåáéøá ùôðå óåâá íéáåëéòå
úåøéñîá úåöîä åîéé÷éå òðåî ìë ãâð åãîòéå

äéä ,ùôð(äùî)éðôî åîöòá úåìôùä úéìëúá
åðîî äáøä íéìåãâ íäù ,äæä ïåøúéäéë ,ùåøéô .

úåøöá íéôôåìî íäù ïåøçà øåã äàø øùàë

,úåøúñäáå úåëùçá íéôåôàå íéøåñééåë"ôòàå
éìáî ,äðåîàá å÷æçúéå áåùå áåù åøáâúé

ùàééúäì,åúòã úà äùî ìéôùä æà ,íäù òãé éë
.íéàìôð íéøáãäå ,åðîî øúåé íéìåãâïéàù éàãååá)

éà áúëð àìîìàå ,äùî ìù åúåìãâ äö÷á äâùä õîù åðì

íéãîåòä åðøåã úìòî íéøáãä ïî ãåîìì ùé êà ,åøîåàì øùôà

(íäéìò íéøáåòä úåðåéñðä óà ìò íúðåîàáãëãëãëãë.

ìéòìàùð úùøô úìéçúá(áë ã)ùàø úà àùð
éðáïåùøâíä íâíúåáà úéáì,íúåçôùîì

éðá éáâì øîàð á"åéëåúä÷(á ã ìéòì)úà àùð
ùàøéðáúä÷íúåçôùîì éåì éðá êåúîúéáì

íúåáàò"éæ 'øôåñ íúç'ä äù÷äå ,àùð 'øô î"åú)

('áä øåáéãáúà àùð áúëð àì éøøî éðáá òåãî
ùàøíúåáà úéáì íúåçôùîì éøøî éðá' àìà ,

.'íúåà ãå÷ôú

øàáîåæîøî 'ïåùøâå úä÷' äðä éë ,'øôåñ íúç'ä
éë ,ìàøùéì åéäù äøåà éðîæ ìòúä÷

åìå' ïåùìîå íöøàá ìàøùé åáùéù ïîæ ìò äøåî
úä÷é'íéîò(é èî úéùàøá),ïåùøâåïîæä ìò æîøî
øáëùåùøåâíéîëç íäì åéä ïééãò êà íöøàî

íå÷îá åäæù ,äá åëìé êøãä úà íäì åøåäù
úåðáø÷ä úáø÷äíúåîùá äëåøàá æîøîù ñ"úçá ïééò)

(ïåùøâå úä÷ éðá ìùíéáùåé íäùë - åììä íéðîæ ìòå ,
íéøéàî øåãä éîëçùë úåìâá óàå íöøàá çèáì

øîàð ,íãåáëî íäéìòíúåáà úéáì àùðéë ,
íéðáä úà íîåøìå àùðì ùéå íäî íéáåùç íúåáà
åøåãá ïåøçàä øåãá êà .íúåáà úéá úìòîá åéäéù

éðá íä íéàø÷ð ,ãîù ìùéøøîúà íéøøîîù ù"ò
úåîùá æîøðù éôëå ,íéù÷ íéøåñééá íäééçìù åéðá

שלא, פשיטא גזרים , לגזרי הבד את ידי מקודם  על  אלא נבנה אינו גדול' 'אדם הנקרא זה בגד נמי כך

ומשם שברים, לשברי וחתיכתו ולהתעלות.נפילות לעלות סלולה דרכו 

יתכן כד. איך זי"ע, מזוועהיל שלמ 'קה  רבי הרה "ק את זצ"ל  ראטה  אליהו  רבי הגה "ח  שאל זאת שאלה 

בשמים היה רבינו  משה  כי ר"ש לו השיב האדמה, פני על  אשר אדם מכל  מאד עניו  היה  רבינו שמשה

להתבטל בידו  עלה  ושפיר ויהודי, יהודי כל  של וחשיבותו  גדלו  ראה שם לילה, וארבעים יום ארבעים  במשך

ואחד. אחד כל  בפני
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éùåîå éìçî - éøøî,äëîå éìåç ïåùìî 'éìçî' ,
,íäéìäàî åùîù ïåùìî 'éùåî'åíéãåøè íäå

íäéôøçîî íäéúåøö ìëî íéááøåòîå íéôåçñ
íäéöçåìîåúéáì íùàø úà àùð íäéìò øîà àì ,

äâéøãîá íéãîåò íäù øçà ,íúåáàìë ïéàù
íúöéçîá ãåîòì äìåëé äéøáì"æç åøîàù åîë ,

(:é á"á 'éò)ãåîòì äìåëé äéøá ïéà ãîù ìù åøåã
,íúåáà úéáì àùð íäá øîàé êàéäå ,íúöéçîá

íúåáà úâéøãî ìà íúåà íîåøì êéøö ïéà éøäéë
íäî íéìåãâ íäå íäì íéìôè íúåáà'äëäëäëäë.

ïàëîå,ïåøçà øåã Y åðøåãì ìåãâ ÷åæéçøùà
íéááøåòîå íéôåçñ íéãåøè åðçðàìëî

éãé ìòå ,åòîùîëå åèåùôë éøøî éðá Y øöéîå øö
úåùòì ,íìåò àøåáá äèåùô äðåîàá úå÷æçúää
åðìëù éôë Y úòâî åðéãéù äîë ãò åãáòìå åðåöø
,íéîãå÷ä úåøåãäî øúåé íéáåùç åðà éøä ,åðçåîå
íäå íäì íéìôè íúåáàù 'øôåñ íúç'ä ïåùìëå

.íäî íéìåãâ

,ïàëîååúåúôì àáù åøöéì ãçå ãç ìë äðòé
ìôù éë éåàøä ïî äæ ïéà Y åì øîåìå
,àøåðäå øåáéâä ìåãâä 'ä úà ãåáòé êåîë äæáðå
êéìò àéáéå àøåáä êéìò ñåçé ãåò éìåà ,àð ïúîä
úåùòì úåáäìúäå úåøøåòúäì äëæú æà ,äøåà éðîæ
äàðå äàé àäé æàå ,ù"áúé àøåáì çåø úçð

é÷åìà úà ãåáòúùøåáéâë øåæàì íãàä ìò àìà ,ê
ïåöø úòù êì ïéà ,äáøãàå äáøãà - øîåìå åéöìç
àåäùë íãàä úãåáòá ä"á÷ä õôç øúåéå ,åæî øúåé
,ù"áúé åì úåãåäì åéìòù àìà ,ãåò àìå ,÷çåøî

àéáðä øîà øáë éë(á àì åäéîøé)äàøð 'ä ÷åçøî
ãàî åéìà íéáø÷úî 'äî ÷åçéøä éãé ìò - éìåëåëåëåë.

ïëåïúùøôá ùøãîá àúéà(ç åè äáø)ïéðò ìò
äøåàì ä"á÷ä êéøö éëå ,äøåðîä úåøð ú÷ìãä

áéúë éøäå ,åðìù(á èì÷ íéìäú)êéùçé àì êùåç íâ'
òåãîå 'äøåàë äëéùçë øéàé íåéë äìéìå ,êîî
éô ìò ùøãîä øàáîå ,'úåøðä úà êúåìòäá' åðååéö

מנוחה 'כה . 'ברית קדמון בספר  È‰È‰)איתא ÚÂ·¯ Ï" „ÂÚ ‰"„ ‰Âˆ˙ '¯Ù 'ÌÈÓ˘Ï ¯Â‡'· ‡·Â‰)של חשיבותו  דבאמת ,

שאמרו ומה מאד, עד גדלה האחרון ˜È·:)דור ואם (˘·˙ אדם, כבני אנו כמלאכים ראשונים אם

כחמורים  אנו אדם כבני האחרוניםראשונים היו הדור ערך לפי כי בימיהם, אלא מדבר אינו  זה  כל ,

יכסה כשהחושך – אנו בימינו אבל תבל. מצוקי והאמוראים התנאים - הראשונים גדלות מול אל  כחמורים 

הם הרי ושכלם, כוחם כפי ה' את לעבוד ישראל  בני מתחזקים  ואעפ "כ מה, עד יודע  אתנו ואין ארץ ,

הראשונים . שבדורות מהצדיקים  יותר חשובים 

שלום'כו . ה'נתיבות הרה "ק כתב ˘Ì)וכבר ‰¯Ú‰·Â ,Î¯ ·˙ÎÓ ,˘„Â˜ È·˙ÎÓ ˘"˙החולים( בבית ל "ע בהיותי וז "ל.

'כותל כי והרגשתי חולה ', של מראשותיו  'הקב"ה שאמרו חז "ל ממאמר חייתי ביותר, הקשים  בעיתים

חז "ל שאמרו  È‡)המערבי' ÌÈÏ‰˙ Ë"ÁÂ˘ ˘¯„Ó ;· ,· ‰˘¯Ù ¯"ÂÓ˘),מראשותי לי זו בחי' הרי ממנו שכינה זזה שלא

המצבים  כל על להתגבר כח לי נתן  .וזה

והנה וצלמוות, ציה במקום  שממה, במדבר בדרכו שהלך ביהודי מעשה  המוסר בעלי שהביאו ידוע  עוד,

אלו, פסיעות של טיבם  מה  היהודי שאל  ונשתומם נבהל  לפסיעותיו , בסמוך פסיעות סימני הוא רואה

מאד. עד לבו ויעלוז האיש וישמח לידו , צועד ובעצמו בכבודו שהקב"ה השמים מן השיבוהו

אחד  של  פסיעות רק  יש כעת כי הבחין רגע ובאותו  אליו , מתקרב שאריה  היאך מרחוק ראה לפתע 

הצילני  שבשמים אבי - עזבתני למה קלי קלי – ויזעק  ה ', אותו עזב כי בחשבו  לנפשו  מאד וירא המהלך,

לו שביארו השמים מן קול  בת שוב שמע אז  אך זה, ושואג טורף  אריה כביכולמידי הבורא הלך עתה 'עד 

פסיעות סימני אם כי רואה אינך ולכן עליו, הבורא אותך נטל האריה, משקרב  – הצרה בעת  אך  לצדך ,

אחד ...' של
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ìùî(äøòäá 'ééò)æëæëæëæëäøéáä ìòá àåä ä"á÷ä ïëàù ,
åéðôì àåáú çåø úçðù àìà ,äøåàä ìòá àåäå
ääë ãé Y íãéù éôë íäìùî åàéáé øîåç éöåø÷ùë

.çåçéð çéøì åéðôì äìòé äæ éë ,úâùî

êëå'ìàøùé çîùé'á àúéà(åð úåà äëåðç)÷"äøäù ,
'÷ä é"øàä úà ìàù ò"éæ ìàèéåå íééç éáø

åðéöî äðäù(ã ä éîìùåøé)åúøôùçëçëçëçëìù åúðëù ìù
ïéáù äòåöøá úàöåé äúééä äéøæò ïá øæòìà éáø
,åîù ìò úàø÷ð åðëùá äçéî àìù úîçîå ,äéðø÷
áåøî åéðéù åøçùåäå ,ïååòë øáãä åì áùçðå
íà å"çøäî ìàùå .åðååò øôëì äðòúäù úåéðòúä
äáøä êë ìë ò"áàø äðòúä äæë ïååò êøñ ìò
íåúî ïéà øùà Y øé÷ä éáåæà ïðà äðòð äî ,úåîåö

,åðéòùô áåøî åðøùááäæ ìë ,÷"äéøàä åðéáø ïòéå
úåìâä úëùçá äæä ïîæá ìáà ,íéîãå÷ä úåøåãá

áùçð åáì ÷îåòî ìàøùéî úçà äçðàå ä÷òö óà
úåéðåîã÷ íéðùá úåáø úåéðòúë.

óéñåääååä êë íàù 'ìàøùé çîùé'á êë ìò
äúò ãòå æàî éøä ,ì"æéøàä ìù åøåãá
äáåøî åúìì÷ íåé ìëáå ,íéøáâúî úåøöäå úåìâäù
áìä ÷îåòî ìàøùé ú÷òæ éàãååá Y åøáç ìùî
íéðùî úåéðòúë 'ä éðéòá äø÷é äæä øåãá
åôñåð úåøö äîë Y óéñåð åðà óàå ...íéðåîã÷ä
äìãâ ë"åëàò ...äúò ãòå 'ìàøùé çîùé'ä úåîéî

åðøåã éðá åòãéå .ãàî ãàî ãò åðúìòîìëùèòî
åìéôà ,äãåáòìëìù ,àåäãìëàåä øùàá éãåäé

äååöîî øúåé áåùç ,àçéùîã àúá÷ò øåãá - íù
,úåéðåîã÷ íéðùá íéãéñçå íé÷éãö åîéé÷ù äìåãâ
íäì äúìò àì úåéðåîã÷ íéðùá éë ,øáã ìù åîòèå

.åðà åðéîéáë ìåãâå áø éùå÷á íúãåáò

אוהבכז. לו  שהיה למלך דומה הדבר למה  המדרש, ‰ÌÚ)וז "ל ÈËÂ˘ÙÓ ˘È‡) שאצלך תדע המלך, לו  אמר ,

לי ותקן לך סועד, של(ÂÚÒ„‰)אני ושולחן הדיוט, של  מנורה  הדיוט , של מטה  והתקין אוהבו  הלך .

זהב של מנורה  ומכאן מכאן שסיבבו שמשין עמו באו המלך שבא כיוון Â·ÎÏÂ„)הדיוט. ¯È‡‰Ï) כיוון לפניו.

התבייש הכבוד כל את אוהבו ÂÈÏÎ)שראה  ˙‡ ÍÏÓ‰ ÈÙÏ ÚÈˆ‰Ï)הכל שהיה לו  שהתקין מה כל את והטמין

(Ï˘Î)התקנת לא למה  סועד, אני שאצלך לך אמרתי לא וכי המלך, לו אמר ˙)הדיוטות.Î‰) אמר כלום. לי

כלי  שהיו  – לך שהתקנתי מה  כל והטמנתי ונתביישתי עמך, שבא הזה הכבוד כל  את ראיתי אוהבו לו

המלך, לו אמר אלא הדיוטות. משתמש איני אהבתך ובשביל שהבאתי, כליי כל  את  פוסל שאניי חייך 

שלבשלך ל'טובותיו' נצרך ואיננו  בביתו . והותר די למלך יש  חמדה  ומשכיות זהב כלי כי וכלומר, עכ "ל. ,

האיש שמציג פשוטים כלים אותם  – המלך בבית חסר ומה  דא, בכגון שולחנו שיפאר הפשוט רעהו 

כוחותיו . לפי להשיגם  שנתייגע  אחר הפשוט 

כשל ואהבה  יראה מדרגות מאדם  ומבקש  דורש  הקב"ה  אין האדם , עבודת עניני כל  לגבי הוא כיו"ב

אלא  חפץ  לו  אין ל'טובותינו', נצרך הקב"ה אין ובכלל למעלה ... למעלה  והותר די לו  יש מזה כי המלאכים 

תענוג  בא בהם ...ומזה  וכיוצא הן הלב תאוות ושאר ושנאה הקנאה על  היצר על התגברות – שלנו  ב'כלים '

לפניו . רוח  ונחת

הגמראכח. בדברי זי"ע מזוויעהל שלומק'ע  רבי הרה"ק  אמר נפלא Î‚.)ביאור ‰ˆÈ·)אמרו מדוע שהקשו 

בכלפרתו  שלו  בהמה' 'מעשר היו  עגלים אלפי י"ב הרי לא, ותו פרתו  הייתה  זו וכי – ראב"ע של 

ותירצו, פרות, של  רבבות ריבי לו  שהיו  נמצא ושנה , היתה,שנה שכנתו של אלא היתה, שלו לא תנא,

שמו  על  נקראת - בה מיחה שלא שהרי ומתוך – שלו נחשבו לא הפרות שאר כל כי הרה"ק  ומבאר .

ועל כעוון, לראב"ע  נחשב בשבת ברצועה  יציאתה הרי כי שלו , נחשבת זו פרה  רק  הכל'... יקח  במותו 'לא

שמו', על  'נקראת לכן לזכויות עוונותיו  לו נחשבים  מאהבה  שהשב ומכיוון – מאהבה בתשובה שב זה עוון

הייתה שזו נמצא העליון, בעולם אף אותו ילוו ע "י לידו  שבאו  הזכויות היחידה כי .פרתו
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בתחנונים תפילה של כוחה  - נא קל  אנא 

ïúùøôá(à àé)éðæàá òø íéððåàúîë íòä éäéå
'ä òîùéå 'äò"éæ 'øôåñ íúç'ä øàáîå ,

(éäéå ä"ã)'ä éðéò úðéçá ùé' .ì"æå ,åúçâùä àéäå
äðùä úéùàøî ùéàì úúì - íéàåøáä ìë ìò 'úé

åúéøçàá äéäéù äîúðéçá íðîà .'ä éðæàåðééä
åðúìéôú òîåùùèëèëèëèë...äáåèì íéúò äøéæâä äðùîå ,

ìù íäéúåìéôú é"ôò øæâðä äðùî ä"á÷ä éë
òâøå úò ìëá íé÷éãöåá íé÷ôúñî åéäù åäæå .

éë éäð ,øîàì ,àéää úòá ìàøùéåðéòäáåèì åðéìò
åðéà áåù íå÷î ìëî .áèåîå áåèì åðéìò øåæâì -
äéäù äîî äãéîä êåôäì äô ìë úìéôúá çéâùî

åðéúååàú úåìàùî úåàìîìååðéîàä ìàøùé éðáù åðééä)

àì êà .ìëä çéâùîå èéáî äôåö ä"á÷äù ''ä éðéò' úðéçáá

úéùàøá éøãñ ìë êôäìå úåðùì íãéáù ,''ä éðæà'á íééã åðéîàä

(äìéôúä åæ íäéô ìáäáòø íéððåàúîë íòä éäéå åäæå .
'ä éðæàáúàø÷ðä äðéçá ùéçëäì åöøù ,à÷éã
'ä éðæàíäì äàøä ,ùåøéô - 'ä òîùéå ,àåäù

å"÷ åàùé äæîå ,íäìù úîåòøú ìå÷ì òîåù
,'ä òîù åðìù úîåòøú ìå÷ úà íà - íùôðá
àìîì ,åðúìéôú ïéæàéå åðúòååù ìå÷ì òîùéù ù"ë

åðúåìàùî ìë.'

åéøáãîàìù ,äìéôú ìù äçåë åðà íéãîì åìà
úà ä"á÷ä òîåù éë óà íãà øîàé

éåàø éððéàå äùòà äî êà ,íéðîàðä åéãáò úìéôú
ä"á÷ä çéëåä íà éë ,å"÷ àùéì åì ùé äæ óà ...êëì
éàãååáù óà ,íúåðåìú ìå÷ì òîù éë íéððåàúîì
õôç ä"á÷äù ,ïàëîå ...íéãîåò íä äúåçô äâøãá

úìéôúáäô ìëäååàúî àåäå ,äéäéù éî äéäé
ìù íúìéôúììëìåòôì ãçà ìë ãéáå .ìàøùé

.úåøåöðå úåìåãâ åúìéôúá

êëåò"éæ àðøàî÷î ÷"äøä ùøéôìëéä ùîåçá)

(äëøáä÷åñôä úà(â ì øáãîá)åøáã ìçé àì'
'ìçéî' ïåùìî àåäù .'äùòé åéôî àöåéä ìëë

å ,äåå÷îååøáãåðééäéøåáéãàì' àø÷ä øîàå ,äìéôú
äéäé àìù - 'åøáã ìçéäåå÷îìòôú åúìéôúù

äìéôúä ìà ùâé àìà ,äúìåòôúåàãåå êøãáY
éàãååáùäùòé åéôî àöåéä ìëëäùòé ä"á÷ä Y '

åìéôàå ,äìéôúá åãîòá åéô àöåî ìë úà ãéî íéé÷éå
åéôî àöåéäàìà úå÷éáã àìì Y àîúñáäøéîà

àîìòáúàæ íâäùòé.ä"á÷ä

בבין  זהירות  משנה - עליך חביב חברך  כבוד
לחברו אדם 

ïúùøôá(ã é)'êéìà åãòåðå ,åò÷úé úçàá íàå
íéàéùðääøåàëìå .'ìàøùé éôìà éùàø

,á"éî øúåé íéàéùðä øôñî äìò àì éøä ,äù÷
éëå ,êë íùì úåøöåöçá ùîúùäì åëøöåä òåãîå

זי"עכט . ה'חיד"א' ·Ô˙˘¯Ù)כתב ÌÈÓÂ„˜ ÏÁדמצינו( הא Ô˙˘¯Ù)על  ÛÂÒ·)מרים על התפלל  רבינו שמשה

È‚)בבקשו  ·È) נא רפאנא 'קל- הסודלה ' זה לו מסרו ע"ה רבינו דמשה הקדמונים משם שמעתי

נא  רפא נא 'קל אמר הכי ומשום תפילתו. תקובל בתפילתו נא פעמים ב' ויאמר דכשיתפלל בשמים,

ה'. לו ויעתר ÈÎלה' ,‰Ê· ÊÓ¯Ï ˘È)נאÊ‡Â ,ÌÈÂÁ˙Â ÌÈÓÁ¯ ˙˘˜·· Ì„‡‰ ¯ÈˆÙÈ˘ ‡È‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙Ï·˜ '„ÂÒ'Â ,ÌÈÂÁ˙ ÔÂ˘Ï ‡Â‰

(ÔÂˆ¯·Â ÌÈÓÁ¯· ÂÈ˙ÂÏÈÙ˙ ÂÏ·˜˙È˘ ÁË·ÂÓ

חיפשו מעלה , של לישיבה דאתרא' ה 'מרא נתבקש  הערים  באחד זי"ע , סופר' ה 'חתם  בימי שהיה  מעשה

של מופלג תלמיד היה מהם  אחד הצעות, כמה  להם  היו  הפרק על  מקומו , שימלא חדש  רב העיר אנשי

להשתדל - העיר אותה  אל תלמידו עם  סופר החתם  נסע  כך לשם  אחר. חכם תלמיד ועוד סופר', ה 'חתם 

כל אך כעירם. בישראל ואם בעיר דאתרא ומרא כרב פאר לכהן הוא ראוי כי תלמידו  על  ולהמליץ

שעה באותה תלמידו . פני על  פאר לכהן נבחר השני והרב הצליחו, לא סופר החתם  של  השתדלויותיו

של דמעותיו  לנגד לעמוד בכוחם אין השתדלויותי וכל אעשה  מה  לתלמידו , ואמר סופר החתם נענה
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äãòä éàéùð á"éì àø÷éù çéìù çåìùì øáãä äù÷
íéçìåù åéä íà éë ,â"áìøä øàáîå .äôéñàì
ïéá áéø øçøçì øáã ìòáì íå÷î äéä íéçéìù
äùî àø÷ éðåìô àéùðì òåãî äðòèá ,íéàéùðä
êåúîå .éðîî øúåé åáéùçî àåäù êì éøä Y ïåùàø
...äðøåùé éî äéúåàöåúå ...ú÷åìçîä ùà äáìúú äæ
ìëù àöîðå 'åò÷úé úçàá íàå' äøåú äøîà ïë ìò
,ãåáë åúåàáå òâø åúåàá åéãçé åðîæåä íéàéùðä

.ú÷åìçî éìòá ìù íäéô íúñééå

àîùåúîçî ìåáñì éìò øæâð éëå ,øîàú
êøãá êìäî éðà éøä ,éðåìô ìù 'åéúåðåéîã'
íéçåãîå àååù úåðåéîãá 'ááåñî' éðåìô íàå ,äøùé
éøáãá åúáåùú .åéììòî éøô úà åîöòá ìëàé
÷åñôä ìò ïúùøôá ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä

(â áé)ãàî åéðò äùî ùéàäå,'ïìáñå ìôù' é"ùøáå
í"éøä øàéáåäìòî úîàá àåä åéðòå ìôù úåéäì

ìëåéù Y äæî øúåé äìòî ùé êà .ãàî äìåãâ
åøáç úåìôù úà ìåáñìøúåîì êà íééúôù øáãå .

(ïúùøôá í"éøä 'å÷éì).

ïéðòáéøáã úà àð äâéöð úåéøáä ãåáëá úåøéäæä
'ø÷é éìë'ä(áé å)úáø÷ä úùøôá äðäã

ãçàå ãçà ìë øëæåä çáæîä úëåðç úòá íéàéùðä
'áãðéîò ïá ïåùçð' ìöà úìåæ 'àéùð' øàåúáå åîùá
àì ïåùàø áéø÷ä àåäå äãåäé èáù àéùð äéäù

øîàðåáåá áúëðù ïåùçð äðúùð ãåò .'àéùð'
åì íã÷ àìù óà ,å"àå úåàä úôñåúá 'åðáø÷å'

.åéðôì åéúåðáø÷ áéø÷äì àéùð

øàáîåøøåòúéù ä"á÷ä äöø àì éë ,íòèä
åðîð ïëìå ,íðç úàðùå íéðãîå áéø íäéðéá
øúåé ãçàì úåáéùç ñçééì éìáî äååùá íìåë

.åøáçîåìéàë - åðáø÷å' äìéçú åá øîàð ïë ìò
éðà øîàì åúøàôú äéäé àìù ,øçà åîã÷

'ïåùàø éúáø÷ääàð÷ íäá èåìùú àì àìéîîå ,
äîì ùøôî äæáå .íìåòá äèè÷ íéàéáîä äàðùå
úëøáá úîééúñîä íéðäë úëøá úùøô äëîñð

êì íùéå' - íåìùäíåìù'(åë å),íéàéùðä úåðáø÷ì ,
.íåìùä éøçà äôéãøä ïéðò ùé íäéðùá éë

êëå÷ìñìå ìèáì éãë äîëçá âåäðì éåàø
äåçàå äáäà äáøé æ"éòå ,úåáéøîå ú÷åìçî

øå íåìùååøîà øáëå ,íäéðéá úåò(:é úáù)íìåòì'
éðù ì÷ùî ìéáùáù ,íéðáä ïéá åðá íãà äðùé ìà
- åéðá øàùî øúåé óñåéì á÷òé ïúðù úìéî íéòìñ
åðéúåáà åãøéå øáãä ìâìâúðå ,åéçà åá åàð÷úð
ìòù àìà ,äæá øåñéà ìë ïéà éë ,øîåìëå ,'íéøöîì
úåáøäì úåðåù úåìåòôå úåìãúùä úåùòì íãàä
å"ç úåàéáîä úåìåòôî ÷çøúäìå ,íéòéø úáäà

äàðùå äàð÷ìììì.

כרב... להיבחר שיזכה  בתפילתו כמים דמעות שופך הלה שהיה השני, חכם ˘‡ÔÈהתלמיד ‰Ú Ò"˙Á‰˘ ,‚"È)

(¯ÓÂÏ ·¯ Â˙Â‡ ‰·¯‰˘ 'ÌÈÏ‰˙ ˙¯ÈÓ‡' „‚ „ÂÓÚÏ ÂÁÂÎ·.

אצלל. הסוכות בחג להתארח זכה שפעם אש ', 'שרידי בעמח "ס  זצ"ל  ויינברג יחיאל  רבי הגאון סיפר

כדי  ולשתות לאכול  לסוכה  לעלות וכיבדו  פנים במאור קיבלו  הגרח "ע זצוק "ל, עוזר חיים רבי הגאון

בריאותו על  השפיע הקור שכן לסוכה  עמו יורד אינו עצמו  שהוא בפניו  מתנצל  כשהוא נפשו , את להשביע

אמרו  Î‰:)וכבר ‰ÎÂÒ) ארוך זמן עבר לא והנה  שנצטווה, כפי לסוכה  האורח  ירד הסוכה '. מן פטור 'מצטער

מצטער  'אכן, השיב האורח  פליאת ועל לסוכה ... לרדת א"ע  שהטריח הדרו  במלוא הגרח"ע  נגלה  ולעיניו

המצטער...' גם מחויב אורחים הכנסת במצות אולם  הסוכה, מן פטור

וזמנים ' 'מועדים  ובספר זי"ע, ישראל' ה 'בית דהרה "ק בפומיה מרגלא הוה זו ÌÈ‡ÂÏÈÓ·Âעובדא ,ÁÙ ÔÓÈÒ ‡"Á)

(Í¯Î‰ ÛÂÒ· Ì˘. המעשה מבעל כהוויתן דברים קיבל הוא שאף  מביא שליט "א שטרנבוך משה רבי להגאון

עי"ש, מצטער שהוא במקום אורחים  הכנסת מצות לקיים האדם מחויב הדין מצד אם שם דן דבריו ובתוך

הלכה חיוב כפי שקל ולא לעצמו , לחבירו  אדם  שבין במצוה עצמו  על  החמיר הגרח"ע  שבלא"ה ומסיק
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àöäîë äøåú äãéô÷äù úåøéäæ äðùî ãîìå
äðäã ,úìåæä úà øòöì àìù çéâùäì êéøö

äøåú äøîà(é áë íéøáã)øåîçå øåùá ùåøçú àì'
òáè éë ,'íéð÷æ úòã'á 'ñåúä éìòá åøàéáå ,'åéãçé
àöîð ,øåîçä ë"àùî ,äøâ äìòî àåäù øåùä
,øåîçäî øúåé áø ïîæ åìëàî úà ñòåì øåùäù
øòö éãéì øåîçä àåáé åéãçé íäéðù åùøçé øùàëå
,åéôá ìëàî ñòåì øåùäù êéà òîùéùë áåàëîå
ïéá äúò .åðîî ïáú øúåé øåùì ïúð åéìòáù áåùçéå

íà ïðåáúäååéúåðåéîã øåáò àð÷îù 'øåîç'á
øòöì àìù øäæäì åðì ùé äîë ,íéøåîà íéøáãä

åîò ÷ãöä ïéàù íå÷îá óà ìàøùéî íãààìàìàìàì.

ולהביט לישראל  מיטיב להיות  – והמיטיב הטוב
טובה בעין עליהם

ïúùøôá(áì é)'ä áéèéé øùà àåää áåèä äéäå'
'øôåñ íúç'ä øàáîå ,'êì åðáèäå åðîò

ò"éæ(åðúà äëì ä"ã)ä"á÷äù úåáåèäî ãçà éë
éðéøçàì áéèäì åäëæéù åðåöø éùåò íò ãñçúî.

åäæååðîò 'ä áéèéé øùà áåèäì äëæðùêì åðáèäå.

äìãâåúéá'ä ÷"äøä ìù åøåàéáë ,äøëù ïúî
ïúùøôá ÷åñôá ò"éæ 'íäøáà(æ àé)ïîäå

çìåãáä ïéòë åðéòå ,àåä ãâ òøæëåðééä 'ïî'ä éë .
åøîåà åäæå ,íãà ìù åúñðøôïîäåäñðøôä Y

íãàì åì àåáúã"â òøæëéôë ,âúåìéîãàåäù íéì

éðéî ìë åîöòì çéîöî 'úå÷ãöä úòéøæ'á éë äùåò
åäòøì ùéàù éãé ìò äàá äñðøô úâùä éë ,úåòåùé

÷æç øîàé åéçàìå åøåæòéáìáìáìáì.

ãåòY 'åøéáçì íãà ïéá' ïéðòîäáåè åðéò àäúù
åúçìöäá åúçîùá çîùéå ,åøáç ìùá

åúìåãâåïúùøôá åðéöîãë .(èé-çé ç)úà ç÷àå
úà ãåáòì ...ìàøùé éðáá øåëá ìë úçú íééåìä
éðá ìò øôëìå ãòåî ìäåàá ìàøùé éðá úãåáò

ìàøùé'ìàøùé éðá' øîàð íéîòô äùîç' é"ùøáå
ïäéúåøëæà åìôëðù ïúáéç òéãåäì ,äæ àø÷îá
áúë .'äøåú éùîåç äùîç ïééðîë ,ãçà àø÷îá

ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä(øôëìå ä"ã ò"øú)àìã
åðéöî àì éë ,ìàøùé éðá åøôëúð äîá øàáúð
é"ðá éë ,ïéðòä àìà .äøôë íùì 'åãëå ïáø÷ åàéáäù
äìòî ú"éùäù íúåàøá ,äáåè ïéò úãî ïàë åàøä
øàùî øúé íùã÷îå ,ììëä êåúî íééåìä úãò úà
,äáøãà àìà ,íäá åàð÷ àì éëä åìéôàå ,íäéçà
íúåìãâå íúùåã÷ ìò åçîùå ,ïéò úáåè íäá åâäð
úåãéîä ìë åììëð ïéò úáåè úãéîáå ,åìà ìù

.'åë äáåè ïéò ì"æ íøîàëú"éùä òéãåä äæ éðôîå
úãéîå ,äøåú éùîåç äùîçë íä ïéáéáçù ,ïúáéç

íãàì äøåîâ äøôë àéä éøä ïéò úáåèàéäå .
íééåìä úåòöîàá éë ,ìàøùé ìù ïúøôë äúééä

ìòåôì äáåè ïéò úãî ìàøùé åàéöåäâìâìâìâì.

ק"ו כך, הזולת הרגשת להיטיב אם ומה  לחבירו , אדם שבין בדברים להיזהר צריך ביותר כי והיינו  לבד,

לאחרים . ח"ו  מלצער להתרחק יש  כמה

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

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

שלא  החיים' 'בין מהלכים כשאנו  המדרש  בבית להיזהר עלינו  כמה  עד כך, נאמר מנוחתם , עדן בגן כבר

הוא.... באשר אחד כל לרש', 'לועג להיות

כשלב. - הפרנסה שפע  לקבל סגולה  עוד אברהם' ה'בית הבדולח ומוסיף כעין בשמירתועינו ,

העיניים ... על

הרה"קלג. אל שנסע ממקורביו  אחד מאד, עד זי"ע חיים ' ה'אמרי הרה "ק נחלש  ימיו  בערוב מסופר,

שלטה שמא הוא חושש  כי לומר והוסיף רחמים. עליו  שיעתיר רבו את הזכיר זי"ע  חיים' ה 'שפע

לשלוט בישא לעינא אפשר אי ואמר חששותיו , כל  את חיים' ה'שפע  ביטל  חיים'. בה'אמרי בישא עינא

בזולתו . עין' 'טובת נהג ימיו  שכל  כמותו ביהודי
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התורה מן  ישראל של חיותם - תורה אלא  מים  אין
במים הדג של כחיותו

ïúùøôá(åì äì é)åñåðéå ...ïåøàä òåñðá éäéå
êéðôî êéàðùîåì äùò' é"ùøáå ,'
åéøçàìîå åéðôìî úåéðîéñ(åéããö 'áî äëåôä 'ð åðééä),

÷éñôäì éãë ,ïàë áúëð äîìå ,åîå÷î äæ ïéàù øîåì
úà øàáì 'ø÷é éìë'ä áúë .úåðòøåôì úåðòøåô ïéá

äëåôä ï"åð ãåñäáúëðù äðåøçàä ïåð àîìùá éë ,
åðøëæ' - íúðåìú ìò æîøî íéððåàúîä úùøô ùàøá

úàäâãäíéàøå÷ éîøà ïåùìáå ,''ïåð' âãìïåðä êà ,
.äàá àéä äîì òåñðá äéäéå úìéçúá äðåùàøä

àìàäøåúä øôñá ïðåáúîä ,'ø÷é éìë'ä øàáî
éë äàøéäáâ÷åñô çëåðì äëåôä ïåð ìù

ìùïåðä éðôå ,òåñðá éäéåúáéúì íéçåúôäðçîä.

('òåñðá éäéå' éðôìù ÷åñôá äðåøçà äáéú)÷åñôá éë åðééäå
øîàð íãå÷ä(âì é)ì"æç åùøãå ,'ä øäî åòñéåúáù)

(.æè÷åéìòù éðéñ øäî - 'øôñä úéáî çøåáä ÷åðéúë'
'íéâãì åìùîð ìàøùé' éøäå .äøåúä äðúéðæö ø"øá)

(âúéáî çøåáä ÷åðéúë 'ä øäî íúçéøááù ,àöîð ,
- ï"åðë íä éøä øôñäíå÷îî ùøåôä ,êåôä âã

íäù æîøì ,äëåôä ï"åðä ïëìå .íéîä ïî Y åúåéç
äðçîä ìà íäéðôå ,'ä úéøá ïåøà ïî øåçà åâåñð
øùà - 'äæä íìåòä' éðéðò úáäàì ,íòä ìà åðééä

,íîöòì íúåà íéìâñî äðçîä éðáïç àåöîì éãëå
äðåôå äðéëùä ìà óøåò äðåô àåä äðçîä éðéòá
äðçîá áåùç íãà äéäéù éãë åéùòî úîâî ìë
åðéðéá àèçä ø÷éò åäæå .íäéìò ãéâðå øù åà

úåìâä úåëéøà ááñîäóà íéâäåð' åéøáã .ì"ëò

צאנז', 'קרית הקרייה - את לבנות בדעתי ועלה  הקודש  לארץ בבואי הווה, היכי דעובדא גופא לך ואספר

ישנו וויז'ניץ  לקרית בסמוך כאן אלי, נענה רעיוני, על כששמע מיד חיים '. ה 'אמרי רבך אצל  ובאתי נכנסתי

משפחתו ושם מבראזיל  לעשיר שייך זה שטח  לומר והוסיף  צורכיכם , עבור מאד שמתאים  ריק שטח 

מע"כ . עבור השטח  אודות עמו  שידבר ממנו  אבקש  עמו , 'קשרים ' יש  ארנסטר משה רבי לחתני ציטראן,

עם נוסף  רבי שיבוא - גבול' 'משיג אתם  מחפשים  וכי שאלתיו, קדשו מפי יוצאים אלו  דברים  בשמעי

היהלומים, מסחר למקום הדבר שונה  מה  כי סחים, אתם מה  חיים , האמרי לי ענה עמכם. בשכנות חסידיו 

בסמוך  משנהו  אל הולכים  פלונית חנות וכשסגור יהלומים, המוכרים  רבים  מסחר ובתי חנויות יש  שם  אשר

אשאלך  עתה  נפשו. כאוות לוויז'ניץ  או  לצאנז  לילך יוכל אחד כל כאן אף לקונים. ירווח  שניהם ומבין לו,

בו תשלוט עין וצרות קנאה  של  זיקה כל  לו  שאין כזה שביהודי הדעת על  יעלה  וכי חיים , השפע  אמר –

רעה . עין

שטחים שני הנדיבים  מאחד כנדבה  קיבל  הלל ר' זצ"ל, וויטקינד הלל  רבי להגאון בינו שהיה  מעשה  שוב

למורת  הדבר יהיה שמא חשש בלבו  קינן אך הלל ', 'בית ישיבת - ישיבתו  את להקים  בכדי ויז 'ניץ בקרית

קרקע המעות באותם  ולקנות הקרקע את למכור היה יכול לא מנגד זי"ע, חיים האמרי הרה"ק  של  רוחו 

הקרקעות  ושווי העיר כסוף  וויז'ניץ  שיכון של  מושבו  מקום  נחשב היה הימים באותם כי אחר, במקום

העיר. באמצע מקרקע בהרבה פחות היה שם

לאמרי  וסיפר משנכנס  לעשות. מה  כדת בעצמו חיים ' ה'אמרי את שישאל  יעצוהו  הלל  ר' של חתניו

- ונענה פניו אור קרן שמחה , חיים האמרי נתמלא לישיבה, בניינים  שני עליו  לבנות שטח  קיבל  כי חיים

לי  לקרוא תשכחו  אל  – במחננו  התורה  קול ויתרבה  ויז'ניץ  בתוך ישיבה שתקום נעים ומה טוב מה הנה

ספיקותיו ... כל  נתפשטו  כבר הרבי דברי את הלל  ר' כשמוע הבית'... ל'חנוכת

שנכתב  ראה  הבית לחנוכת חיים האמרי בהגיע  מעות, מחוסר – אחד בנין רק  הלל  ר' בנה  למעשה ,

והולך' 'מוסיף  להיות היא הלל בית שיטת הלא ואמר, פנה הלל ' בית 'ישיבת הבניין Î‡:)על  כן (˘·˙ על  ,

להתחלת  פונט  מאות חמש של סכום לכם  והא השני. הבניין  בניית את לגמור והולך' 'מוסיף להיות לכם  יש 

הבית. לחנוכת לי לקרוא תשכח אל  זכור –אך הבניין הקמת



בהעלותך  - הפרשה èéבאר

÷åñòì åðéååèöð éøäù ,äòùå úò ìëá 'äæä ïîæá
Y åììä íéîéá èøôáå .äìéìå íîåéá äøåúá
åðéáø äùî ääù íäáù 'íéðåùàøä íéîé íéòáøà'

.äøåúä ïúåð éôî äøåú ìáé÷å úåáøò éîùá

ùéì"æç éøãá åæîøù(.æô úáù)éãåî àîìò éìåë'
òåá÷ úáùä íåéù åîë éë .'äøåú äðúð úáùá
äøçàìå äîéã÷äì ùåðà øá ìëåé àìå ,ãîåòå

úà æéæäì åì õåçð ãàî ãàî íà óà ,íéîìåòì
åì ïîãæðù ïåîî ÷ñò úîçî øçà íåéì úáùä

,'åãëåïåâë íééìôëá äîéìùäì äöøé íà åìéôàå
åì ìéòåé àì ïë íâ úåúáù éîé 'á åîå÷îá êåøòì

äîåàîáïéà - 'äøåú äðúéð úáùá' ,åá àöåéë .
íåéä úøçîì øîàé àìå ,òåá÷ä 'äøåú øåòéù' æéæäì
åéìò íåéå íåé ìëá àìà ,éîåéä ãåîéìä úà íéìùà

åãåîéì ÷åç úà íéìùäìãìãìãìãì.

אשר לד. והנישא הרם  האורח  של פניו נקבל הבה יום , של  בבקרו  זי"ע  מראדאשיץ  הרה "ק נענה  פעם 

הוא  הלא הוא, ואיזה זה  הוא מי לדעת תרצו ואם יחזור... לא לעולם  ושוב לראשונה , זה  אלינו בא

היום  בזה שתפס מה  וחד חד וכל יותר. יהיה  ולא היה  לא בו עומדים  שאנו הזה יום  כי יומא', (˙Â¯‰'האי

(ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓÂ. בידו ישאר

דבורים כי תקוותי. אבדה – ולריק להבל ושנים ימים הרבה  כך כל עלי עברו כבר הן האדם  יאמר ולא

בעת  לדבר נוהג שהיה זצוק "ל, יצחק' ה'מנחת הגאון אצל  שהיה כמעשה  הינם. היצר מתחבולות אלו

שיוסיף ממנו וביקשו  אברכים  שני אליו עלו פעם  ודרוש , פלפול דברי בשבתו  שבת מידי שלישית סעודה

שלאחריו בשבוע  ברם , אחרים... יהודים שאחזק  אנכי מי בענוותנותו  המנח"י נענה  חיזוק', 'דברי גם לומר

הלבבות' 'חובות מדברי משל על  È)חזר ˜¯Ù ‰·Â˘˙‰ ¯Ú˘)בידו שהיו לאדם הקדמונים , שהמשילו  משל 

שכך  חשב כי הנהר, לתוככי מטבעותיו  להשליך האיש  התחיל גדול, בנהר לעבר צריך והיה כסף , מטבעות

בידו, שנשארה מאחת לבד המטבעות כל  את השליך שכבר אחר אמנם הנהר, את לסתום  בידו יעלה 

אמר חפצו , למחוז  ולהגיע  הנהר את לעבור בידו ואין – לפניו ועמוקים  רבים מים עדיין כי למלחוראה

(˙ÂÈÙÒ ‚È‰Ó) עבר אל בספינתך והעבירני בידי, אשר זו  מטבע  ממני נא קח - ספינתו  עם  שם  שעבר אחד

בידו . שנשארה  האחרונה המטבע תמורת חפצו  למחוז והביאו כדבריו, המלח עשה  הנהר.

כ 'שוטה שנהג אחר ואף  בידו, שנקלעה  אחרונה ב'הזדמנות' עצמו  את והציל זכה זה  'חכם ' תחזה , עתה

עצמו... והציל תפס חדא' ורגעא חדא 'בשעתא מ"מ  לו , שנותנים מה כל המאבד כלגמור' ילמד מכאן

ממערב מזרח כרחוק והבלים' ב'שטויות ושנותי ימי כל  את אבדתי גם אבדתי הן לומר שלא אדם

האחרון  במטבע חדא' ורגעא חדא 'בשעתא אדרבה כי עתה... אעשה מה הבורא'... ÌÈמ'עבודת˘Â ÌÈÓÈ·)

(ÂÏ Â¯‡˘הטוב.˘ לתכלית  חפצו ולמחוז למטרתו בס"ד  ויגיע ים בלב  להפליג  אניה ·Â˙Èישכור È˘‡ Â„ÈÚ‰)

(˘‡ ÈÙ˘¯· ‰Ê Ï˘Ó ÏÚ ˙Â·¯ ¯ÊÂÁ ‰È‰ ‰‡Ï‰Â Ê‡Ó ÈÎ È"ÁÓ‰ Ï˘.

כזהב. ולהחשיבו הזמן את לייקר שידע  בכדי זהב, שעון לחתן להעניק המנהג בטעם  העולם  מאמר ידוע

שוויו הרי בקופסא, אותו  שמשמרים  דבר שבכל  ידוע כי זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  כך על  נופך הוסיף

הקופסא  שאין ומרגליות טובות אבנים  כדוגמת בו , המונח  החפץ של  משוויו בהרבה  פחות הקופסא של

למחוגי  וקופסא בית אם  כי אינו  שהזהב – הזהב בשעון שיתבונן לחתן, מרמזים  הזה כדמיון כשווים. שווה

בהרבה רב 'זמן' של ששוויו  והיינו  יום , אחר יום  שעה , אחר שעה של הילוכם על מורים  אשר השעון

עליו . השומר בית הוא הזהב כי זהב, מערך יותר

זי"ע הרי"ם החידושי ·È˙Â˜ÂÁ)הרה "ק Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ) בחקותי פר' שבתחילת ב'ברכות' הכתוב על מבאר היה

(Ë ÂÎ ‡¯˜ÈÂ)'.ודבר דבר לכל  פנאי ה' עובד  לכל שיש  אתכם' והפריתי אליכם ופניתי

שם שנאמר התוכחה בפסוקי נפרש  מה  כן אם זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה"ק  כך על  ÊÈ)הקשה  Ì˘ Ì˘)



בהעלותך  - הפרשה ëבאר

äîäøåú éãîåì ìù íúìòî äìãâäìäìäìäìøîàù åîë ,
äìéôúä çñåð ìò ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä

åðéîé êøåàå åðééç íä éëäùåã÷ä äøåúä íà Y
íäáå' éæà .ãéîú äá ÷ñåòå åúåéç øå÷î àéääâäð

àåä äùòð äøåúä ãåîéì éãé ìò - 'äìéìå íîåé
âéäðîíàå ,íåéì äìéì êåôäé äöøé íà ,íìåòä

äìéìì íåé êåôäé äöøéãåîò èò é"åàá õáå÷á íâ àáåî)

(ä äøòäá å"ë÷.

åìéàåò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøäã äéîùî
åøîàã àä ìò àøîàúî(:ãë æ"ò)äòùáù

äùòð ,úåøôä éáâ ìò íé÷åìàä ïåøà úà åáéëøäù
ñðúåøôä äðøùéå(áé å à ìàåîù)åàùðù úåøôäù -

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

.ìë ïåãà éðôì ùãç øéù øîåì

úàîúåìòì äëæðù ,áåè úëøá åðéìò àåáú 'ä
,äøåäèä äðåîàä éëøãá éòáãë úåìòúäìå
'ä úøåúá ÷åñòì äëæðå ,ááì áåèáå äçîùá
äøäî åðìåë äëæðå ,åðàøåá ìà áø÷úäì ,äîéîú

.åøåàì ãçé

מכאן, אלא הזמן. עניין על מורה  זה  לשון ואף בכם ' פני  ותפילה 'ונתתי בתורה זמנו את  ממלא שאם

מזה  גדולה קללה לך  אין  – כדבעי זמנו את  ממלא כשאינו אך  ביותר, הגדולה הברכה זה הרי – .וכו'

עצות לה . לשית יודע  ואינו בלילה, להירדם לו  שקשה זי"ע  יצחק' ה'חקל  הרה"ק  בפני התאונן אחד אברך

לענות  במיטתו יישאר ולמה  מה על כי הארצות, ועמי נשים  שאלת היא זו שאלה הרבי, ענהו בנפשו ,

תוס '... פירוש עם  דפים  כמה מתוכה  וילמד הגמרא, את יפתח נא... יקום  נפשו ,

לשקוע מצליח שאינו למי סגולה שאמר זי"ע מבעלזא מהר"א דהרה "ק משמיה מקובל  גררא, אגב

לישון ברצונו  שאין בלבו  יחשוב - Î˘Ï·)בשינה  בשעטומ "צ.(¯˜ וירדם שינה  עליו  תיפול  זו  מחשבה  ידי ועל ,
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