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כרעה נראית  עצמה  הצרה  – לטובה חשבה 
היא  טובה  כולה  ובאמת 

ïúùøôá(çë æî)õøàá á÷òé éçéå'
åæ äùøô' ,é"ùøáå 'íéøöî
ìù íáìå íäéðéò åîúñðù éôì ,äîåúñ

åøàéáù ùé .'ãåáòéùä úøöî ìàøùé'ééò)

(ì"÷åöæ ùøéä ø"ùø ïåàâä ìù ú"äò 'éôáïëìã
,úîãå÷ä äùøôì åæ äùøô ïéá çååø ïéà
åðéáà á÷òé ìù åééç úåðù áåø äðä éë
äìéçúî ,íéøåñéé éàìîå íéòø åéä ä"ò
úçú ïëî øçàìå ,åéçà åùò ìù åéèòá
áùéì ù÷éáùîå ,éîøàä ïáì ìù åèáù
÷øå .óñåé ìù åæâåø åéìò õô÷ äååìùá
äîéøöî äìòùî íéðåøçàä åéúåðù æ"éá
äøåàëìå .íéøåñéé àìì úåáåè íéðù éç

ïúéì' éåàøä ïî äéäçååø,'íäéðéá
ø÷éòù úåàøäì - úåéùøôä ïéá ÷éñôäì

(úåáéùç),íðîà .åììä íéðù æ"é åéä åééç
äáøãà éë ,äøåú ìù äëøã ïë àì
íéøåñééä éîéù úåøåäì ,åéãçé íåëéîñä

íúåîë íéáåùç(íäî øúåéå)úåìòîå
íäá äð÷ úåáøààààíãàä úåàøë ,ïë ìò .

éðéî ìë ,íéøåñéå øòö åéìà åáø÷ éë
äéëáå äâàãá äáøé àì ,áåàëîå äååãî
åáäé 'ä ìò êéìùéå äáäàá íìá÷é àìà

(åàùî [:åë ä"ø] 'îâá åùøéô)Yêåúî
'ì÷òô'ä ìëù äðåîà(úåøöä úìéáç)

åúåìòäì éãë àåä àøåáä åì ïúðù
øúåéå øúåé íéðåî úøùòáááá.éç é å - äùøôä øàá

ביד א. כאשר תראינה עינינו דהנה יהבו, ה' על המשליך  את להמשיל אמרו כבר

כבידות לרוב  גבו ויכוף ישבר הרי גבו על המשא  ישא  אם מאד, כבד 'משא' האדם

גבו, ישבר שלא  די לא הרי הארץ על המשא  את יניח אם אבל עליו, אשר המשא

לענין  כיו"ב קרקע. גבי מעל טפח ולהתרומם המשא גבי על לעלות  בידו אף אלא 

שידאג  – וגבו כתיפו על 'ישאנו' אם הזה, בעולם האדם צרכי ושאר הפרנסה 'משא '

שאינו  – קרקע גבי על מניחו המאמין אך  נפשו, מהותו כל ויכוף ישבר בזה היום, כל

בגשמיות ... הן ברוחניות  הן מעלה מעלה מתעלה הוא הרי כלל, דואג

דפרשתן פסוק לשלש נהגו שלכן שביארו ÁÈ)יש ËÓ) קיויתי ה', קיויתי לישועתך 

קיותי  לישועתך  ה' לישועתך , שתסתובבה' אופן באיזה לאדם אומרים אנו כי ,

אמרו, עוד תמיד. לו קוה ע "כ ה', וישועת לחסדי נצרך  הינך שתפנה צד ולאיזה

בפעם  כן, על יותר, ה' אל מתקרב הינו לה' בתקוותו האדם שמרבה ככל כי

תיבת הג' ובפעם שניה, כתיבה  בשנית שלישית, כתיבה ה' תיבת נכתבה הראשונה

לכל. קודמת  ה'

קמאי'ב. מ'צדיקי ËÙ‡'Ó‡'איתא ˜"‰¯‰ È�Ù· ˙‡Ê ¯Ó‡ 'È¯‡ ˙Â¯Â·‚' ÏÚ· ÂÂ‡�È˘Ú˜Ó ˜"‰¯‰)



ויחי - הפרשה âבאר

(˜"‰ÙÒ „ÂÚ· ‡˙È‡ ÔÎÂ ,„‡Ó ÂÒÏÈ˜Âהכתוב ÊÈ)על נא(� שא 'אנא ליוסף האחים שאמרו

ועתה גמלוך , רעה כי וחטאתם אחיך  נאפשע  עבדישא  אביך לפשע תיבותאלוקי .'

נא- תיבות 'שא ב 'ראשי הדמויותאשרנ ריהאורשעולים ארבעת  והם דם,

'בכור  שנאמר כמה הצדיק ' 'יוסף הוא  השור והנה, הכבוד. כסא רגלי על החקוקות

לו' הדר ÊÈ)שורו ‚Ï ÌÈ¯·„) בכל בתוקף עמידתו בזכות כזו גבוהה למדרגה וזכה ,

וכך למלך , למשנה המלכתו יום עד מכירתו מיום עליה דעדו והקשיים הנסיונות

חקוקה  דמותך להיות – רמה למדרגה שנתעלית מה כל הקדוש, אחינו דע  לו, אמרו

– ידי על אלא  היה לא הקדושה, המרכבה מרגלי כי באחד וחטאתם  אחיך  פשע

גמלוך  ולכןרעה כך, לידי באת וה'נסיונות' המכירה ידי על רק כי לפשע, נא שא 

אביך ' 'אל -הי ב 'שוקא,עבדי א'יכא י'וסף כ'מה י'ומא  ה'אי ל'או א'י ר"ת  שהוא

'בשוק ', והנה הנה המסובבים יוסף משאר שונה היית  לא המכירה בלאו כי פירוש,

חקוק  להיות  שבעולם , אחר  'יוסף' משאר ערוך לאין נתעלית 'המכירה ' ידי על ורק

הכבוד כסא .על

Ô˙˘¯Ù)ברש"י ˘È¯) ישראל של ולבם עיניהם שנסתמו לפי סתומה, זו 'פרשה ,

של  ריווח לפרשה פרשה בין יש התורה פרשיות שבשאר פירוש, השעבוד', מצרת

' היא  וכאן מאומה, שם לכתוב  מבלי חלק' 'נייר אותיות נמצאכמה סתומה', פרשה

בזה שרימזו יש יעקב '. 'ויחי כתוב ה'חלק ' ש'פרשהשבמקום לאדם נראה  פעמים כי ְ

עליו באה  עליה,סתומה' עדו ומרים קשים נסיונות ולבו, עיניו ולהיכן נסתמו  -

בעלמא, 'דמיון' אלא אינו זה שכל ידע בעדו', ה' 'סגר שמאל או ימין אם – שפונה

' נכתב שם תורה פי על להחזיקוויחי כי היה זה כל כי וכבוד.ולהחיותויעקב ' בעושר

הוא כך – עמו ה' הנהגת  את  מבין שאיננו שאף שלימה באמונה להאמין ויתחזק 

ולהחיותו להחזיקו טובתו נבנית שכאן Ô˙˘¯Ù)האמת  ˘È¯ '˜È„ˆ È¯Ù' È"ÙÚ).

עלומיו, בימי חביבו בנו פטירת  על שבעה פעם ישב דוד' ה'דרכי בעל הגאון

כהרגלו, התלמידים בפני שיעור אמר ה'שבעה', ימי ככלות אחרי הישיבה אל בחזרו

פלונית, במסכת התוס' דברי על קושיא התלמידים אחד הקשה השיעור באמצע

לו ואמר בלשונו דוד' ה'דרכי קשיאנענה קיין דאס  איז נישט  פארשטייט  מען אז 

ÏÏÎ)',נישט ‡È˘Â˜Ï ·˘Á� ‰Ê ÔÈ‡ ¯·„ ÌÈ�È·Ó ÔÈ‡˘Î) בגדר אינו בהבנה' 'חסרון כלומר ,

זה  הרי דבריהם על קושיא  לו שיש אלא - התוס ' דברי את  כשמבין דרק 'קושיא',

ואי  ה', בהנהגת מאומה מבין האדם אין כי לעצמו, לרמז רצה ובכך קושיא, בגדר

בידו  אין דהרי מעלה, כלפי 'קושיות ' שום לו אין וממילא  כלל, להשיגו לו אפשר

בבוראו. להאמין אם כי עליו ואין להבין,
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óàå'ä áæò ìåëéáëù åì äàøðù úòá
íéøåñéé åéìò íéàá øùàá åúåà
åéìàî äùòðä øáã ïéàù òãé ,íéáåàëîå
àåä 'íìåò ïåãà' àìà ,íìåòä äæá
âéäðî àåäå ,íéùòîä ìë úà äùåòä
åáéèéäì äòùå íåé ìëá åéìò çéâùîå

åúéøçàá(åîòî 'øúúñî' åðéä úòëù àìà).
'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä øîàù åîë

ò"éæõ÷î ,[àååàðéù] 'ìà÷æçé éøáã'á àáåä)

(íäéìà øëðúéå (æ áî)áéúë äðäãúåîù)

(çé åè'ä'êåìîéïåùìá 'ãòå íìåòì
'ä' - äååä ïåùìá åîâøú íåâøúáå ,ãéúò

äéúåëìîíà÷.'àéîìò éîìòìå íìòì
,ïåùìä úåòîùîî äðéù òåãî ,á"öå

òåãéä é"ôò ,àìà .äååäì ãéúò ïåùìî
ùåøéô' ÷ø ùøôî åðéà íåâøúäù
àìà ,àø÷îä ïåùìë àãéøâ 'úåìéîä

ïéðòä ïëåú úà åðãîìì àáé"ãåáò 'éò)

(éúãòåðå ä"ã äîåøúéë ùøôì àá ïàëå ,
ù íãàì åì äàøð íéîòôêåìîé 'ä-

åîò 'ä úâäðä àäú 'ãéúò'á ÷øù
êìîì 'ä äéäå' íéå÷éùë ...áåèáìë ìò

õøàä(è ãé äéøëæ)øîå òø úòë ìáà ,
äéúåëìî' - íåâøúä øàáî äæì .åìøåâ

ïåùì 'íéà÷äååääòùä åæá øáëù ,
,äëøáå äáåè ìëäøúñää úçúîå

...äúòî øáë äëøáäå äáåèä äéåøùââââ

äèåùô äðåîàá ÷æçúäì àìà åì ïéà

מפשיסחא ג. הרר "ב הרה"ק  פירש וכך מחר, דאגת  לדאוג שלא  ˘ÁÓ‰והעיקר ÏÂ˜)

(Ô˙˘¯Ù·מסאסוב הרמ"ל הרה"ק  ÈÁÈÂ)וכן Ï"Ó¯ ÈËÂ˜ÈÏ)בפרשתן בפסוק  Î)זי"ע , ÁÓ)

בלבד, היום אותו אלא לעיניהם יהא שלא  שבירכם לאמר', ההוא ביום – 'ויברכם

בגורלם למחר יעלה מה כלל  ידאגו  .ולא

הרה"ק אאדמו"ר אצל הכספי שמצבו שנה, כארבעים לפני זכורני לענין, מענין

זי"ע Ë·˙)מלעלוב  „"È „"ÓÂÈ) לאסוף כדי לארץ לחוץ יצא ברירה בלית מאד, דחוק  היה

שלבסוף  עד שנה כחצי שם ושהה ולאמריקע  ללאנדאן נדד ביתו, לצרכי תרומות 

שבקאנדא בטאראנטא ביקר מסעו בסיום מכובד. סכום ויזע  בעמל לאסוף הצליח

גנבים  נכנסו קודש שבת ביום שם בהיותו וועכטער, משפחת  אצל שם והתאכסן

לא זה צרור שזולת  לפלא הדבר והיה הכסף, צרור כל את וגנבו האכסניא  לבית 

של  מתגובתו מאד וחשש הצטער בעה"ב  הבית, מחפצי אחר דבר בשום ידים שלחו

ובמחול  בריקוד מיד יצא  הגניבה דבר את  אאדמו"ר כשמוע  אולם זי"ע , אאדמו"ר

מכך ולהצטער לחשוב הנוטה בבעה"ב  וגער וחדוה, שמחה מרוב שבת ניגוני ושר

כהווייתן  דברים לפרסם מיד הלך בעה"ב כן כראות שב"ק, יום – הזה היום בעצם

רבים  שיחרו ולמוצש"ק בקרבם, שוכן קדוש שאיש כולם והבינו העיר, בני כל בקרב

ממה  יותר גדול סכום כשבכיסו בארה"ק לביתו וחזר הגונות , נתינות  לו ונתנו לפתחו

בתחילה. שאסף
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íùéå åéìà åéðô 'ä øéàé ùîî áåø÷áå
íåìù åìãããã.

äðåîàáå,åéøåñééå åéúåøö ìë å÷úîåé åæ
'ïéò úá'á ïë ùøåôîå
'åîçì äðîù øùàî' ÷åñôä ìò ïúùøôá

(ë èî)' .ì"æå ,ïéîàäì àåä ø÷éòä
àðîçø ãéáòã äî ìëù äîìù äðåîàá

ãéáò áèì(:ñ úåëøá)àøåáì êøáìå ,
áåèáå äçîùá äòøä ìò ä"á íìåò
äáåèä ìò êøáîù íùë ùîî ááì

(.ãð úåëøá)øñåçî íãàäùë å"ç åìéôàå .
åáì úåìàùîîåéúåìéäú åéäé ë"ôòà

íéøåñîä åðééç ìò ä"á íéîìåò àøåáì
êì úåãå÷ôä åðéúåîùð ìòå êãéá,

áåúëä øîàîë(å ,ð÷ íéìäú)äîùðä ìë'

חז"ל של הבטחתם את  בשר בעיני ˜ÁÈ:)וראו נותנין (˘·˙ השבת את  המענג 'כל

רבה' ה'אליה של וכביאורו לבו', משאלות  Ò˜"‚)לו ·Ó¯ ÔÓÈÒ) מדה הוא זה ששכר

כתב הסמ"ק שהרי מדה, ¯Ù‡)כנגד ÔÓÈÒ) כל כאילו בשבת  לחשוב  האדם שמחובת 

עשויה Á)מלאכתו Â˘ '¯ÂË' 'ÈÈÚ)ורק בשבת  בעסקיו להרהר מותר הדין שמצד ואע "פ ,

כלל  יהרהר ושלא  צרכיו מכל דעתו להסיח הוא עונג בכלל מקום מכל אסור, הדיבור

עשויה, מלאכתו כל כאילו לו דומה יהא אלא ובעסקיו מתגברבחפציו שהוא  ובשכר 

מלאכתו כל  כאילו  השבת ביום לשמוח דעתו ומסיח הדין' משורת 'לפנים  עצמו  על

השי"ת וימלא מלאכתו, כל מעצמה  ותיעשה באמת יהיה שכך יזכה לכן עשויה ,

לטובה לבו  משאלות  .כל

הנעשה ד. תחת  הטמון ה'הסתר' על והתרגום ה'נגלה' על מדבר שהמקרא  זה ביסוד

כתיב  דלכן ביארו, Î·)עמו ÁÓ)האמורי מיד לקחתי אשר לך ... נתתי בחרבי 'ואני

תרגםובקשתי  ובתרגום ובבעותי ', כי בצלותי מהמקרא, התרגום דברי שונים ומדוע  ,

שהחרב ב 'נגלה' נראה והיה ממש, בפועל וקשת בחרב הייתה מלחמתו בוודאי

חפץ הקב "ה שאין האמת אך  המנצחים, והם המלחמה את העורכים הם והקשת 

עורכי  את 'מסתירים' אלא  ואינם וקשת בחרב  להשתמש הוכרח לכן גלוי' 'נס עשות 

של  לראייתם מתחת  הנעשה את – ב 'נסתר' שמפרש ה'תרגום' רק  באמת , המלחמה

במלחמה נצחונו על התפלל שיעקב  לן מגלה אדם, הנצחון...ושםבני את  פעל כבר

בעת הנצחון היה ולא  התפילה. מבלי מאומה לפעול אפשר אי הזה בעולם כי

שהתפלל. זוית בקרן התפילה בעת  רק וקשת  בחרב כשהשתמש המלחמה

שעיקר זי"ע , החזו"א  הגה"ק דברי אלאהתפילההיא ההשתדלותוידועים ,

בפועל, פעולה לעשות  גם האדם מן נדרש ולאשלפעמים הפעולה לעשות אבל

יצא ולא  לעשות , עליו  המוטל את עשה  לא  בוודאי זה  באופן בתפילה  להשתדל

חובתו  ˜‚)ידי Ê"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).
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ì"æø åùøãå ,'ä-é ììäú(è ãé ø"øá)ìò'
.'ä-é ììäú äîéùðå äîéùð ìëô"òàå
åáì úåìàùîî øñåçî àåäùë"ôòà ,

ãñç äæá ìåìëù äîìù äðåîàá ïéîàé
'äàéñëúàáäæ ìò êøáì éãëá ,

,ùîî äçîùáäìéäúäå äðåîàä äæáå
...íùøùá ïéðéãä å÷úîðù íøåâåäæå

øùàîìò ÷éøé ,ììäàå øéùà ïåùìî Y
úåáåè úåòôùä ìë åîöòêìî éðãòîå

.'íìåòä ìë ìò àéìâúàá

ביד  אין  – חשבה אלוקים חשבתם אתם
לא  אם  לזולתו להיטיב  או  להרע אדם

ה' בדבר

ïúùøôá(ë-èé ð)...åàøéú ìà'íúàå
íé÷åìà äòø éìò íúáùç

äáåèì äáùçíééç úåçøåà åðãîì ïàë .'
ïéîàäì íãàä ìòù Y øùåé úåáéúðå
,åìøåâ õåøçì íìåòá ùéà ãéá ïéàù
àì øúåéá ìåãâä 'äòôùä ìòá' åìéôàå

åì ìéòåäì àìå å÷éæäì àì ìëåéãéîúå ,
ù"åîë íéîù éãéá àìà éåìú åðéà

äáåèì äáùç íé÷åìàåùã÷ ïåùìëå .
åúìéôúá ò"éæ 'íéîùì øåà'ä ÷"äøä ìù
ãáì êãéá éððä éë éúòãé íéîìåòä ïåáéø
õîàúà íâ íàå ,øöåéä ãéá øîåçë
åãîòé ìáú éáùåé ìëå úåìåáçúå úåöòá
éãòìáî éùôð êåîúìå éðòéùåäì éðéîéì
íàå ,äòåùéå äöò ïéà êúøæòå êæåò
äúà æà òøäì íìåë åöôçé äìéìç
éìò óé÷ùúå éìò êéðéò íéùú êúìîçá
äðä ,êùã÷ ïåòîî äáåèì äô÷ùä

äàá éúòåùéå íéîéòðá éì åìôð íéìáç
.äìâú éúøæòå

áúë'íéøåèä ìòá'(åè ð)åùùçùë éë
íäéáà úúéî øçà óñåé éçà
íå÷ðì ùôçéå óñåé íîèùé àîù
àìà åðîùé àì éàååìä åøîà ,íúî÷ð
,ìòåôá åðá íå÷ðì äöøé íà óàå áìá
,åì åðéùò åðàù åîë äòøá åðìîâé
àöéù äòø åì åðììåò åðàù ïååéëîå
ìò 'êìî' äùòðù ,äøåîâ äáåè äðîî
àìà åðá íå÷ðì åì ïéà àåä óà ,íéøöî

äáåèä äðîî àöú øùà äòøá.

æ"éôòùøéä éáö éáø ÷"äâä øàéá
ò"éæ áåìñéãéàååî÷"äøä ìù åéáà)

('å ùåøã 'äàîì äøùò' ,ò"éæ àçñéùôî á"øøä

åàøéú ìà' åéçàì óñåé øîà òåãî ,á"öã
íúáùç íúàå ,éðà íé÷åìà úçúä éë

'äáåèì äáùç íé÷åìà äòø éìò(ë-èé ð),
åìà éëåíä ñåéô éøáãíäì øîåì ,

éúìåëéá ïéàù àìà íëá íå÷ðì éðåöøá
,á"ö ãåò .ïàë ùé ñåéô äî ,ïë úåùò
éìò íúáùç íúà' - íúåà øèð÷ òåãî
êëù ,'íéøåèä ìòá'ä é"ôò øàåáéå .'äòø
ùåùçì íëì ïéà ,óñåé íäì øîà
éãîò íúéùò øùà äòøä éøäù éúî÷ðî

éë - äáåè ìòåôá äúééääáùç íé÷åìà
äáåèìàìà íëá íå÷ðì éì ïéà ë"àå ,

áåè äúàî àöú øùà äòøáé÷åç éôì éë)

äîî äìåãâ äòøá åäòøá íå÷ðì ïéà Y 'èôùîä'

ãéîòé 'èôùîá' êìîå ,éëðà 'êìî' éøäå ,åäåìîâù
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(ã èë éìùî ,õøàéëå ,éðà íé÷åìà úçúä,
äòø úåùòì íãå øùá éãéá çåë ïéà

÷ø ,äáåèì äéúåàöåúùíé÷åìàäìòá'
.'íìåë úìåëéä

המאמין - עולמים לחי והגדולה  הגאווה
רעהו  על מתגאה ואינו  ברעהו  מקנא  אינו

ïúùøôá(ë çî)ìàøùé êøáé êá'
íé÷åìà êîéùé øîàì
éðá'ä ÷"äøä øàáîå ,'äùðîëå íéøôàë

ò"éæ 'øëùùé(ïúùøôá ,äìëã àøâà)éëå
íéøôà'á ìàøùé éðá åëøáúé äîì
úåáà åà íéèáùä øàùáî øúåé 'äùðîå
åðéöî úãçåéî äìòîù ,àìà ,íéùåã÷ä
åðéáà á÷òéù Y äùðîå íéøôà éáâ

éðù åéðôì ãéîòäíéçàïéòì äàøäå Y
ìò øúé ïè÷ä úà áéùçî àåäù ìë

,ìåãâäàð÷î åðéà Y ìåãâä äðäå
Y ïè÷ä ,êãéàìå ,íåìë àìå ïè÷á

ìåãâä ìò äàâúî åðéàïåâë ìò ,ïëà ,
úåéäì - 'ìàøùé êøáé êá' øîàð åìà

àìì ,äøåîâä úåãçàá äùðîëå íéøôàë
äàð÷ àììå äåàâääää.

øàáîåúàæ äìòîìù 'äìëã àøâà'ä
,äðúéàä íúðåîà é"ò åòéâä
äìåìë äøåúä ìë òåãé äðä .ì"æå
úåøáãä úøùòå ,úåøáãä úøùòá

- ïåøçàä øåáéãá íéìåìëãåîçú àì.
åðééäåêøáúé åéúåøéæâá úåöøúäìøùà

,åøáçì ïúéðä àåää áåèä åðîî òðî
òãåéä åãáì àåä 'úé àåä éë áåùçìå

(åäî)úåàðäå áåèä(éåàøä),íãà ìëì
...åøéáç úà àð÷é àìåøùàë àåäå

àì ,íãàä ìà äáåè ú"éùä òéôùé
úåàâúäì àåáéå ãåáëå äååàú äæá ù÷áé

,äáåèä úàæá åøéáç ìòäáøãà ÷ø
ãöî àåä éë áåùçéå åàøåá éðôì òðëé

...åéìò åàøåáî ãñçäêá' íëøéá ïë ìò
'ìàøùé êøáé,úåàâ éìáî Y íéøôàë

åøáç úáåè ìò äàð÷ éìáî Y äùðîëå,
úáåèù øéëé åúðåîàáù åðééäå .ì"ëò

åøáçììë 'åðåáùç ìò' äððéàååååêãéàì .

אמרוה. ב'אבות' Î‡)ובמשנה מן („ האדם את  מוציאין והכבוד התאווה 'הקנאה

הקנאה, ממידת ובפרט אלה, משלש ביותר להתרחק  לאדם לו יש כן על העולם'.

הרא"ש שכתב  )כמו ‚È˜ ˙Â‡ ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯‡)רעה חולה  היא שזו קנאה, בלבבך תתן אל

רפואה לה  חכמה'שאין ה'ראשית כתב  וכך .(Ê"Ù ‰ÂÂ�Ú‰ ¯Ú˘),נפשו חומס כי המקנא 

תמיד מתאבל  מהמקנא,הוא  חוץ  מתוק טעם מוצא אדם דכל טעם, טועם  אינו כי

ה'מתוק חננו אשר הטובה את  חבירו שיפסיד  עד .במאכלו 

זי"ע ו. יששכר' ה'בני הרה"ק  זאת  הסביר ‰ÁÓ˘·‰וכך ˜ÏÁ ,Á"Ï ,˙"Ï ˙ÂÂˆÓ 'Í„Â˜ÈÙ Í¯„')

(· ˙Â‡בזה מאמין היה אם כי Â˙ÚÈ„È·Â)וז"ל. ‡¯Â·‰ ˙Á‚˘‰·),יתאוה והלאלמה

כבהמה רגלים ד' לו  שיהיה האדם  יתאוה שלא -),תראה ÚÂ„ÓÂ)מגדר זה אין כי
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åðéà åøáç ìò øúåé åì ùéù åðéð÷ ìë
.'ä éô ìò àìà

êëå'íéøùé úìéñî'á àúéàä"ãá à"éô)

(äàð÷ääðéà àéä íâ äàð÷ä .ì"æå
,úåìëñå äòéãé ïåøñç àìà.àïéà éë
åîöòì íåìë çéååøî àð÷îä.áàì íâå

åðéà - åá àð÷úî àåäù éîì ãéñôî
áåúëä øîàîëå ,åîöòì àìà ãéñôî

éúøëæù(á ä áåéà).äàð÷ úéîú äúåôå
,êë ìë äáø åúåìëñù éî ùé ,íðîàå
äáåè äæéà åøáçì äàøé íàù ãò

åîöòá ùùòúéãò øòèöéå âàãéå
åäåðäé àì åãéáù úåáåèä åìéôàù

åøáç ãéá äàåø àåäù äî øòöîàåäå ,
íëçä åéìò øîàù äî(ì ãé éìùî)á÷øå'

íðéàù íéøçà ùé ,íðîà .'äàð÷ úåîöò
ë"ôòà ,êë ìë íéáàåëå íéøòèöî
øø÷úé úåçôìå øòö äæéà ïîöòá åùéâøé
äìòî äæéà äìåò ãçà íúåàøá íçåø
øúåéä åéáäåàî äéäé àì íà äøéúé
åì ïéà øùà íúåàî ïëù ìë ,åì íé÷áã
òøàé øáã àåäå ...àåä åîò äáø äáäà
ô"òà éë ,íãàä éðá áåøá áåøä ìò
àì ,íðîà ,ùîî äàð÷ éìòá åéäé àìù

...éøîâì äðîî å÷éðåìå åòãé åì íðîàå
åøáçì ïëåîá òâåð íãà ïéà éë ,åðéáé

àîéð àìîë åìéôà(á ,çì àîåé)ìëäå .
äàìôðä åúöò éôë àåä 'äî ìëì øùàë

,úòãåð éúìáä åúîëçåäéä àì äðä
ø úáåèá øòèöäì íòè íäìíäéò

ììëì"ëò ,ææææ.

חסרון האדם... יש שלו ואינו חברו ביד שיש למה האדם בהתאוות  הענין הוא כן

לו, הנאות הטוב  לו ומזמין בחכמה, בראו כל שהבורא  מאמין אינו בזה, באמונתו

עכ"ל. הענין, והבן לו. טובים אינם בידו שאינם והשאר

יועץ ז. בפלא כתב  ˜�‡‰)וכן Í¯Ú).התנאקנאהוז"ל כמאמר מאד רעה מדה היא

(‡Î „ ˙Â·‡).העולם מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה לבהקנאה יצר  והנה

כך  ומתוך וכבוד, בעשר  ומעשים בחכמה  בדורו  יחיד  להיות וחושק רע האדם 

ממנו וטוב גדול  או כמוהו אחר כשיש  ומספר מצטער  רעתו ומבקש לו ומקנא  ,

שיש  ומי מרפא . לאין היא אוכלה אש קנאה, מחמת  שהיא  שנאה וגדולה בגנותו.

זו, רעה מדה אהובים ,בו רעים  לו  ואין העצבים  לחם ואוכל  מכאובים , ימיו  כל

חברו... בתקלת ורוצה לאיד שמח  והוא  ריבות  מי ומרבה  רעתה, גדל ספר יוכל ומי

במחשבות העמק ידי על יצרו את הכובש גיבור ויהא  ממנה יברח חיים החפץ  האיש

לחברו, שמוכן במה נוגע אדם שאין שלמה באמונה שיאמין היהטהורות, אם  ואפלו

סוחרים יתוספו  ואם  עליו. שגזור ממה  יותר  להרויח יעדיף לא  בעולם יחיד  הוא

לו שקצוב  ממה  יחסר  לא  ולרבבות, לאלפים רצון כמותו שהוא במה ויתרצה .

עכ"ל. לה, עבדי לה, דטבא אחד, ולכל פעלו, תמים הצור הבורא,
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מבלי להתקיים  א "א – ובבעותי בצלותי
התפילה

ïúùøôá(áë çî)íëù êì éúúð éðàå'
éúç÷ì øùà êéçà ìò ãçà

éøåîàä ãéîéúù÷áå éáøçá'çççç,
,íåâøúáå'éúåòááå éúåìöá'éúìéôúá)

(éúù÷ááåìù äçáùá ì"æç åëéøàä øáëå ,
øùôà éà äçåë éãòìáî éë äìéôú

הגה"קח. בשם ומבארים ובקשתי'. 'בתפילתי בהדיא נכתב  לא  מדוע  מקשים רבים והנה,

בתוך בידו, מקלו ורק  עבות , יער בתוככי מהלך שהיה לאחד משל זי"ע , חי' איש ה'בן

מטהו  את האיש הרים בשרו, את  ולאכול לטורפו רצה אשר דוב לעברו הגיח הילוכו כדי

נפל  רגע  ובין הדוב  נתפחד ואכן, החץ , את לזרוק  עומד והוא בידו קשת כאילו והעמידו

שהצילו  על שבידו המקל את  להלל והחל שמחה, האיש התמלא מת, – הארץ  על

לא במטך, שהרגתו דעתך  על תעלה וכי שטיא , לו, ואמר אחד שם עבר לחיים, ממוות

מתקרב שהדוב האיך וכראותו בידו, וקשתו צייד עמד אליך  בסמוך גבוה עץ על אלא  כי,

עמו  הקורה שכל מבין שאינו מי יאמר, ולענייננו מת , הדוב נפל ומזה חץ בו ירה אליך 

ממש  דומה הוא הרי למוטב, הן לטוב  הן ה'חיצים' כל באים שמשם – הוא  מעלה פי על

הכל. שעשה ממעל אחד שיש לבו על שם ולא  שהצילו, על למקלו מהלל שהיה לזה

לבניו, אמר אבינו שיעקב  חי', איש ה'בן מבאר הדברים אלו תדמועפ"י אל 

זיינכם  וכלי שבמקלכם – אותבנפשכם לקחת  'שכם', העיר אנשי את  ה ניצחתם

אשר  היא עולמים כל לבורא התפילה – ובבעותי' 'בצלותי אלא כן, לא  האמורי, מיד

הנצחון. ועשתה המלחמה את  ערכה

בפסוק  צחות בדרך  לפרש שאמרו וכמו התפילה, בכח תלוי Î‰)והכל ‚È ÈÏ˘Ó)

'בעטען' אידיש בלשון בהגייתה 'בטן' ויתפרש תחסר', רשעים 'בעטען'(Ï·˜˘)'ובטן

תחסר והתפילה.רשעים הבקשה ענין את  חסרים הרשעים כי -

זי"ע' נזר ה'אבני הרה"ק  אביו בשם זי"ע  משמואל' ה'שם מהרה"ק (˘Ìאיתא

('‚ ÏÈÏ Á"Ú¯˙ ‰ÎÂ�Á ,·"Ú¯˙ ÂÏÒÎ Á"¯ ‰¯˘ ÈÈÁ Ï‡ÂÓ˘Ó יותר מתוחה שהקשת  ככל כי

כיו"ב  למרחוק, יותר ויעוף החץ יבקע יותר כך  יותרלאחור ומיצר  דחוק שלבו ככל

למעלה  למעלה  התפילה  תעלה  יותר  כך  לבבו מעמקי יותר  Î˙·ומתפלל ‰¯˘ ÈÈÁ·Â)

(¯˙ÂÈ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙Ú˜Â· ÍÎ ¯˙ÂÈ· Â˘Ù� ÂÈÏÚ ˙ÙËÚ˙ÓÂ ˘‚¯� ·Ï‰˘ ‰ÓÎ.

להתפלל ביותר יזהר כן, שבלבעל הדעתבעבודה את  להסיח שלא  מאד ויזהר ,

לאו,(ÌÈ·ˆÚ)ב'נערווען' אם כהוגן התפילה הייתה האם ספיקות  מיני ושאר למיניהם

ה'חזון  לפני יהודי קבל פעם באמת. הלב לכוונת מפריעים אלא  אינם אלו כל כי

הראש לכאב לו גורמת שהתפילה זי"ע ÂÈÎÂ"·)איש' ˙Â˜ÈÙÒ‰ È�ÙÓ),'איש ה'חזון ענהו ,

'בלב'. היא  תפילה הרי התפילה, אצל 'הראש' עניין מה מבין איני
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øöáé àì äìéôúä íòå ,äîåàî âéùäì
øáã åðîîèèèè.

òãúåíìåòá íãà ìù åçåë ìë äæù
,úåéîùâáå úåéðçåøá Y äæä

שנכנסו  אחת  מדינה לחיל הדבר, את ממשיל היה זצ"ל אייזנער גד'ל ר' הגה"ח

את והחריבו זיינם וכלי כוחם בכל נלחמו בדרכם לכובשה, בכדי האויב למדינת 

גברו  שכך , מכיוון זין, כלי להם נותר לא  הבירה לעיר בהגיעם אך הקטנות , העיירות 

את משקיעים היו לא  השכילו, חכמו לו אך  מארצם, והדפום בקל האויבים עליהם

ומיד  בקיומם, גדולה סכנה אין הכי שבלאו הקטנות  בעיירות במלחמתם זיינם כלי כל

והנמשל  מנצחים. היו ובודאי כוחם, בכל בהם להלחם הבירה עיר מול הולכים היו

גבי  על ודקדוקים חומרות גבי על בחומרות  להחמיר ומרצו אונו כל המשקיע מובן,

בדקדוק אמרם לא שמא  מחשש התיבות , על ושוב שוב וחזרה אמירה כגון דקדוקים,

התפילה  עיקר מהו מבין היה ואם ה'לב', לענין כוחותיו כל את בזה מפסיד הנכון,

נוכח  ליבך  כמים ב'שפכי תפילה, זו שבלב' 'בעבודה כוחותיו עיקר את משקיע היה

בתפילתו. ונצורות גדולות פועל היה ואז ה'', פני

פעם  נקלע בחרותו שבשנות  דשופריא , בקרתא  הדעת נקיי מזקני אחד סיפר

ב 'נערווען' הבחור התמלא  מיד וחלב , בשר אכילת של ספיקא ÌÈ˜Â„˜„Â)לספק ˙Â„ÈÙ˜),

אל  לקחו מצבו את אביו כראות עוונותיו, שיתכפרו כדי ולהתענות  לצום והחל

- ואמר הרבי פנה כהוויתן, דברים לו וסיפר זי"ע  מזוועהיל שלומק'ע רבי הרה"ק 

שלא וכעס', 'גאווה בענין ורק  אך  תכניס והדקדוקים ה'נערווען' כל את  בחור,

לכעוס. ושלא להתגאות 

שבועותט . כג ' לפני זה שאירע למעשה  נא שבעיה"קשמעו  שלמה' 'רמת  בשכונת  ,

עולם' 'פתחי ישיבת  ושמה תשובה לבעלי גבוהה ישיבה שוכנת  ירושלים

ר' הגאון הרב של ראש בראשותו דלתי על התדפק  והנה שליט"א, פייבלזון אליהו

לזקנה  הגיע  וכבר שנה שבעים לו מלאו שכבר הלה אביב', ב 'תל הדר יהודי הישיבה

Î‡)ושיבה ‰ ˙Â·‡)בתשובה לחזור ברצונו כי בבקשה ‰¯Ó‰)בא  Â˙·È˘È· Ï·˜˙‰ÏÂ)...

חזית ... טבא' 'חלמא  וכי אירע, מה בפניו הישיבה ראש כי תמה מיומיים יום  מה

שנה ... שבעים מזה  ל'תשובתך ' ומצפה  היושב  הקב"ה אל  לשוב  האיש באת ויען

ואימי  ב 'מלחמה', המרצחים בידי נרצח הי"ד ז"ל כשאבי הייתי קטן נער ויאמר,

לארה"ק, עלתה הדרך , מן מהר סרה המלחמה מאורעות כל את  עברה אשר

אוד  היחיד בנה אותי והנה, והיראה... התורה דרכי את ועזבה אביב ' ב 'תל נשתקעה

זמן  כעבור זצ"ל, פוניבז' גאב"ד של היתומים בבית להשתכן שלחה מאש מוצל

בפח  ש'נפלה לגלות חרדתה רבתה ומה מלוני, בבית  אותי לבקר אמי באה קצר
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åùøéô êëå ,åéúåéåëøèöä ìëå åúñðøôá
áåúëä ïåéîã úà(áë çî)éáøçá'

éë ,'éúåòááå éúåìöá' íåâøúáå 'éúù÷áå
ãåîòì ìëåé àì àáöä ùéàù åîë
éìë éãòìá úçà äòù åìéôà íéé÷úäìå
ãåîòé êàéä éë ,úù÷äå áøçä - ïéæä
åì ïéà êë ,åðééæ éìë éìáî áø÷ä äãùá

Y äìéôúä çåë éìáî éãåäéì íåé÷
åéìë éìáî äîçìî ùéàå øåáéâëéééé.

אדם  כל בכבוד הזהירות – ידיו  את 'שיכל '
ודעת  בהשכל

ïúùøôá(ãé çî)òåãé ,'åéãé úà ìëéù'
ç"øâä íùá øåàéáä

המסורה  בדרך והיראה התורה טהרת על מתנהל בו שוהה שהנני ה'מוסד' כי יקוש'

מטלטלי  את  ארזה ברגע בו במסכנותה, עשתה מה עתה... ועד בסיני ממשה לנו

נסתם  ואז אביב, בתל אשר בביתה והמיאוס הסחי לתוככי עמי יחד אותם ונטלה

יהדותי... ועל עלי הגולל

היתומים, בבית  אשר 'בניו' את  תכופות  לעתים לבקר פוניבז' גאב "ד היה נוהג

ואומר  מבשר הקול את ושמע  אודותי, בירר ה'סילוק ' שלאחר הראשון בביקורו ואכן,

הרב מיהר הקלוקל... לביתה נטלתו עקלקלות  בדרכים לילך  בחרה אשר הילד שאם

טעקס"י דלתות(È�ÂÓ˙)להזמין על משנקש הלב , שבורת האשה לבית  פעמיו והחיש

תלאותיה  כל את  האם בפניו גוללה היתומים של כאביהם עצמו והציג הבית ,

ובשום  והיקר הקדוש בכל לבגוד ו'החלטתה' עליה עברו אשר המלחמה  ומאורעות

כראות והיראה... התורה בדרך  צאצאים המגדל למוסד בנה את  תשלח לא אופן פנים

תמרורים, נהי בבכי ופרץ  עליו נתיישב כסא , מהם ביקש המה, לריק  שתחנוניו הרב

דקות עשר עליו משעברו לטמיון... יורדת שנשמתו יקיר בן על - הגדול השבר על

אשר  המעשה דבר ע "כ ברק . לבני וחזר רגליו נשא  בשלומם פרש עצומה בבכיה

לפ"ג. ה'תש"י בשנת  לערך  אירע 

שנה  שישים ככלות תשובה' 'שערי על לדפוק  שבא היהודי תשובת  באה כאן

נתנו  לא מפוניבז' הרב של מעיניו כמים שנשפכו הדמעות אותם כי ה'תשע "ז, בשנת

לשוב ובא  השעה שהגיעה עד עתה... ועד מאז שעברו השנים כל במשך  מנוח לו

ואם אב לכל הקריאה תצא  מכאן שלימה... ÂÓˆÚ)בתשובה ÏÚ „Á‡ ÏÎÏÂ)דמעות שיפכו

תפילה  כל לריק , הולכת אחת  דמעה אין כי צאצאיכם, נפשות  ועל עליכם – כמים

שכבר  לאדם לו נראה לפעמים אם ואף ממעל, בשמים באהבה מתקבלת  דמעה וכל

ותפעל  ימצאנה הימים ברבות כי יתייאש לא מאומה, הועיל ולא  להתפלל הרבה

ורחמים. ישועה בדבר פעולתה

מן י. היוצא ש'חץ ' כמו כי ל'תפילה', וקשת חרב של הדמיון את לבאר אמרו עוד
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æîø åðéáà á÷òéù ì"÷åöæ ïé'æàìàååî
ìåî ìà ãîåòä ïáåàø ,äðä éë ,ïàëá
ãâðë ïáåàø ìù åðéîé éøä ,ïåòîù
ìù åìàîù åìéàå ,ïåòîù ìù åìàîù
éøäå ,ïåòîù ìù ïéîé çëåðì àåä ïáåàø
àåä ìàîùå ,íãàá ÷æçä ãö àåä 'ïéîé'
,íìåò ìù åëøã àåä êëå .ùåìçä ãöä
íéðéðòá Y åäòø ìù 'ìàîù ãö' ìò
ïäå úåéðçåøá ïä ,'úåùìåç' íäá åì ùéù
Y úéðîé ïéòá åéìò åèéáé ,úåéîùâá
ìë úà òãéì ,÷åã÷ãáå ä÷æçá åðééäã
åìéàå ,úòãå íòè áåèá ,åéúåùìåç éèøô
àåäù íéðéðòá Y åäòø ìù ïéîé ãö ìò
ìò ,íùâá ïä çåøá ïä çéìöîå áåùç
ïéàù åðééäã - úéìàîù ïéòá åèéáé äæ
àìà ãåò àìå ,ììëå ììë úàæ áéùçî

åðéàå ,ïéò úåøöá èéáé åéúåçìöä ìòù
,áìá àìå äôá àì êë ìò åçáùì äáøî
ãéîòðù ,åðãîìì 'åéãé úà ìëéù' ïëìå
,ìàîù ãâðë ìàîùå ïéîé ãâðë ïéîé
ìù áåùçäå áåèä ÷ìç ìòù åðééäå
,úéðîé ïéòá ïðåáúðå èéáð úìåæä
,åøàôìå åçáùì ,äáçøäáå äàðäá
éë èéáð àì 'ìàîù' éðééðò ìò åìéàå
äèáäá øîåìë ,úéìàîù ïéòá íà

äôøå äùåìç'úåðåøñç'á ïðåáúäì àìù ,
éãéî øúåé åäòøàéàéàéàé.

ãåò,åäòø ãåáëá úåøéäæä ïéðòá åðéöî
'÷ä 'íééçä øåà'ä éøáãáåë äî)

(áì úúì éúéàø ä"ãùç àì òåãî äù÷îù
á"ëä ìë êùîáå ,åéáà øòö ìò óñåé

חרש  בידי הנמצאת  הקשת מתוך בא הוא אם אפילו בו, שפגע מי את  יהרוג הקשת 

גיבור  הוא, קטן או גדול החץ את הזורק אם והבדל הפרש כל מבלי וקטן, שוטה

היא  ממש בו כיוצא  פעולתו, יפעל עצמו החץ כי הוא, חלש ממי או התפילה,

שפע להריק הנגזר , ולבטל  הטבע  לשנות – כבירות  פעולות לפעול  בכוחה שתבוא

ובגשם ברוח  עליונה .ברכה 

קוממיות,יא. של רבה זצוק "ל מענדלזאן מנדל מנחם רבי מהגה"צ שמעתי ביאור עוד

זצוק"ל  מענדלזאן בנימין רבי הגה"צ אביו את  בתים' מה'בעלי אחד שאל שפעם

(˙ÂÈÓÓÂ˜· ·"‰Ú·Ï Â¯ÂÚÈ˘ ˙Ú·) מקום את ביניהם החליף ולא  ידיו' את  'שיכל מדוע ,

ב'שיטות' ליוסף אבינו יעקב בין וויכוח שהיה ברור דזה הגר"ב , לו ענה עמידתם,

האדם לו שיבור היא  ישרה דרך איזה ה' ‰˜„ÌÈ˘Â)בעבודת ÌÈ¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎ)ולדורות ,

אבינו יעקב  אותנו שיודהלמד אותו תבלבל  אל  רעך , לבין בינך  וויכוח  יש  כאשר 

עצמך  את והזז  ושנה מעמדו, על  לעמוד  שישאר לו , הנח אלא  כדרכך, על וילך  ,

שלו. ידיו את  ושיכל יוסף, שהעמידם כמו ומנשה אפרים את  השאיר כן

לעבור  בידו עלה ולא עבות ליער שנכנס לצבי משל המוסר, בעלי אמרו כעי"ז

את לנתק כוחו בכל וניסה העצים, בסבך  קרניו נסתבכו פסיעה בכל כי בדרכו
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בו  פגע נוסף, בעץ בקרניו להסתבך  שב מיד אחד מעץ  נשתחרר אך והנה הענפים,

שכמותך, טיפש לו, ואמר אורח יכלועובר לא  היער  ועצי יכלו קצוץימיך  – איעצך  ,

שמהלך למי אמרינן כיו"ב  ומפריע. פגע  באין ביער להלך  תוכל ואז קרניך את נא 

– הבריות דעלמא ,בין אינשי של  וטבעיהם  מידותיהם בסבך  ש 'יסתבך ' במקום 

בשלום מקומו  על  יבוא  והכל בדיליה , חד כל – הבולטות' 'קרניו את .יקצוץ

הפסח  בפרוס דרכו את עשה שפעם זי"ע, מלעלוב  דוד רבי הרה"ק  על מסופר

איבד  יער בלב  בהיותו זי"ע . אלימלך  רבי הרבי הרה"ק  רבו אל ליז'ענסק  העיר אל

בדמעות הבורא  אל ובכה הרר"ד נעמד שכך מכיוון יפנה, אנה ידע  ולא  דרכו את 

והוא אחד, בזקן הרר"ד פגש והנה רגעים כמה עברו לא המיצר, מן שיחלצו שליש

שני  לו ואמר הזקן נענה מזה, זה להפרד הגיעו כאשר היער. מסבך  והוציאו הדריכו

הם. ואלו תמיד, שתזכרם אלמדך  יחדיו,א.דברים עצים קורות שני לחבר הנגר בבוא 

השני  בקרש 'שקיעה' לחורר היעוצה העצה אזי חוץ , כלפי 'בליטה' יש מהם ובאחד

והיו  העצים שני יתחברו וכך  הראשון, של בליטותיו את ולגזום לחתוך  במקום –

וחבריו  ידידיו עם להתחבר שכשברצונו הוא  באשר אחד לכל לרמז ובא לאחד.

משלו  שיוותר כלומר – בעצמו שקיעה שיעשה עצתו ורעות , שלום אחווה, באהבה,

והראויה. השלימה לאחדות יבואו וכך  במעשי ב .לרעהו, ותפשפש תעמוד אשר תחת

לו  פרח האלה הדברים אחר מיד עצמך ... מעשי אחרי וחקירה בדרישה עסוק  רעך ,

לטוב  זכור אליהו זה הנה כי ונתברר ˘Ó‡)האיש, ˙Â‡ ·"Á ˜"˘˘ 'ÈÈÚ).

על  מחזיקו שהיה אחד עשיר של בתו את  נשא  זי"ע מווארקי יצחק רבי הרה"ק 

הרה"ק נכנס הימים באחד ונדיבה, רחבה ביד מחסורו כל לו והמציא  שולחנו,

'מלמד  להיות  לך יוצע אם 'החוזה', לו אמר זי"ע, מלובלין' ה'חוזה רבו אל מווארקי

מדוע הבין לא מווארקי הרה"ק ההצעה, את  נא קבל – ובעיירות בכפרים דרדקי'

חמיו  שהרי בביתו, מאומה חסר שלא  בעת ביתו ואת לימודיו חק  את  לעזוב  עליו

הסכים  הקדוש רבו של ציוויו את  שמששמע פשיטא אך חשבונו, על מחזיקו העשיר

אל  פלוני מכפר יהודי נכנס והכי, אדהכי תורה, של לאהלה המדרש לבית וחזר לכך,

מבינים  ואינם חינוך , לגיל מכבר זה שהגיעו בניו על לבו מר את  בפניו ושפך  החוזה,

אליו  גש יצחק, ר' בשם אברך  יושב  המדרש בבית החוזה לו אמר מלימודם, מאומה

עבור  זלאטע'ס ארבעים סך לו ותשלם לבניך , למלמד לקחתו ששלחתיך  לו ואמור

שיגר  לשם בהגיעו לכפרו, עמו הלך  מווארקי הרה"ק ואכן הקרובה, השנה מחצית

מלמד  להיות  נבחר כי לביתו, יחזור לא  הבאה השנה שבמחצית ביתו לבני מכתב 

לקבל  הרה"ק נשתומם מה מלובלין', 'החוזה הרבי של קדשו בציווי נידח כפר באיזה

באשר  לביתו, טרף להביא  יוכל שבכך  עשה, טוב  כי – ביתו מבני תשובה מכתב 
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ואף  ליד, הבא מכל ובזזו ממלחמה, שובם אחר לעיר נכנסו הצרפתיים צבא ' 'אנשי

השווער – אבי כל.(ÂÈÓÁ)את אין ולרש מנכסיו, נקי השאירוהו בזזו,

הנערים  של שמוחם לראות נוכח מהרה אך  במלאכתו, החל מווארקי הרה"ק 

להזכירם  רבו אל ונסע  קם מלימודיהם, דבר' וחצי 'דבר מבינים ואינם וסתום אטום

בקש  ותפילה, תפילה בכל בעדם העתיר אלי, תבוא כי לך מה רבו, לו אמר בפניו,

מווארקי  הרה"ק חזר בתורה. להצלחה שתיקנו תפילות ובשאר רבה', ב'אהבה עליהם

החלו  אט ואט תלמידיו של ומוחם' לבם 'נפתחו ואכן רבו, עצת קיים הכפר, אל

הנלמד. את להבין

מן  ביום בלבד, יהודים עשרה של מצומצם מניין אם כי היה לא  זה נידח בכפר

חברו  את ובייש אחד ויקם הכנסת , בית ממתפללי שניים בין תגרה פרצה הימים

בבית רגליו כף ידרכו לא  שוב  והלאה זה שמיום נאמנה הבטיח המתבייש ברבים,

·ÙÎ¯)הכנסת „ÈÁÈ‰ ÔÈÈ�Ó‰ ÏË·˙È ÍÎ·˘ Ú„È˘ Û‡) העיירה מבני אחד ניגש להרגיעו בכדי ,

למוטב, ובין לטוב בין עליך , הבא  כל ב'סבלנות' תקבל כאשר לך , דע לו, ואמר אליו,

בכתוב נרמזו והדברים וכבוד, אושר של לחיים מובטח תהיה ושמחה, ÂË)באהבה ËÓ)

שכמו  ד'ויט עצמו  את  הכתוב סותר דלכאורה לסבול', שכמו ויט טוב  כי מנוחה 'וירא 

- טוב' כי מנוחה 'וירא  אמרינן, גופא  דזה אלא 'מנוחה', אינו רוצהלסבול' הנך אם

לסבול ' שכמו  'ויט  אזי מנוחות , מי על  כל לחיות  'לסבול' נכון והיה שכמך, הטה -

מקומך . על בשלום תנוח זה ידי ועל עליך , שיבוא  מה

לאחר  יחזור האם ומשנשאל מהכפרי, מווארקי הרה"ק  נפרד השנה מחצית  ככלות

להבא בנוגע גם ורבי, מורי ציווי פי על רק  היה הנה בואי כל יצחק , רבי ענהו החג,

'החוזה  רבו אל לובלינה יצחק רבי נסע  משם לעשות, מה כדת  פיו את אשאל

שמעת האם ה'חוזה', שאלו שיחתם בתוך  יפות , פנים בסבר קיבלו אשר הקדוש',

מווארקי  הרה"ק  ענהו השנה, כמחצית זה ששהית בכפר והדרכה' תורה 'דבר איזה

דבר  אפילו שם ללמוד יכולתי והיאך  המה, ארצות ועמי בורים הכפר תושבי כל הרי

בבי  התגרה כשפרצה זו בעובדא מווארקי הרה"ק  שנזכר עד התורה... מן אחד

דבריו  'החוזה' כשמוע  הסבלנות, מידת  אודות  נפלאים דברים שמע  ושם כנישתא,

- ואמר החוזה נענה מפיך אלו, לשמוע שרציתי הדבר  חותנו זה שב זמן כעבור אכן ,

למלמדותו. חזר ולא לעשירותו ושב המלך  דרך על לעלות 

נאמנה, עדתו את מווארקי הרה"ק  הקים אלו דברים השתיה'ביסוד 'אבן היה וזה

בסבלנות , הכל לקבל  'ווארקי', טוב .של כי מנוחה וירא  ואז

בשולחנו  להשתתף הגיע  אשר אוריין, בר יהודי בירושלים, חשוב  ברב  מעשה

שולחנו  על סועדים היו כידוע אשר זי"ע  מזוועהיל שלומק 'ע  רבי הרה"ק של  הטהור

וטהור  קדוש אותו אם כי שיקרבם מי היה לא  אשר השכל ודלי לבב שבורי הרבה
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çìù àì åéáà úéáî ÷åçø äéäù íéðù
,'éç óñåé ãåò' éë åòéãåäì úøâéà
ìëå øôéèåô úéáá ãáò åúåéäá àîìùá
,íéøåñàä úéáá ääùùë ë"îçàì ïëù

ìäìòùî ìáà ,åúìåëéá øáãä äéä à
òåãî úåëìîä àñë ìò áùéå äìåãâì
ìù åøòö ìãåâ òãé àìä åì áúë àì
ìò ùçù 'íééçä øåà'ä øàáîå .åéáà
ìëå á÷òé éðôì íùééáìî åéçà ãåáë
åøòöá åéáà øàùéù ìáñ ë"ò ,åòøæ
íãà ìéôéù áèåî' åøîà øáëå ,íùééáìî
'åøéáç éðô ïéáìé ìàå ùàä ïùáëì åîöò

(.èð î"á)íéøöîì á÷òé ãøé øáëùë óàå .
íúåà ìëá éøä ,äðù æ"é êùîá äá øãå

åéáà ìöà óñåé ñðëð àì íéðùäàú÷éñô)

(é â"ô éúáøäøéëîä úåãåà åäìàùé àîù
ïëìå .åéáàì åéçà ìù íðåì÷ òãååéå
àø÷éå' - ïåøçàä åéìç úà á÷òé äìçùë

.'óñåéì åðáì

íàåêéøö äæ ïåòá äìéìç ìùëð øáë
òâôðä úìéçî ù÷áì ãàî øäæéì
åàìáã ,åì çìåñ àåäù åéôî òåîùìå
,åàèç ìò äøôëì úåëæì ìëåé àì éëä

ééçá åðéáø áúë úåàøåð(ïúùøôá)ìò
áåúëä(æé ð),'åéìà íøáãá óñåé êáéå'

åéçà äðäå' ÷"ìæå[íéèáùä]åðîî åù÷á ¤
[óñåéî]ìçîù áåúëä øàéá àìå ,äìéçî

השולחן  ויושבי הרבי עבור טשולנט של קדירה עמו הביא  רב  אותו שלומק 'ע . רבי

לרעה  אותו מפלים כי הרגיש שתמיד מסכן יהודי ישב שם המשתתפים בין הטהור.

ה'טשולנט' את הרב  כשהביא  ע"כ המסובין... משאר פחות  מאכל מכל מקבל והוא

שיוכל  בכדי לב , שבור יהודי אותו לפני הקדירה את שיניחו שלומק 'ע  רבי הורה

והחל  לפניו הקדירה משהונחה אותו. שמקפחים ירגיש ולא צרכו כל ממנו לקחת 

מן  הם גם לקחת ברצותם מעט לדחפו יהודים כמה עוד החלו התבשיל, מן לקחת 

מיהר  בלבד, המאכל מן מעט לו יבוא  שוב שמא חשש אשר יהודי ואותו המאכל

לגעת יהין לא שאיש לעצמו הבטיח ובכך הקדירה, תוך אל לוגמיו מלוא וירק

החריש  הקדושות  במידותיו אך  המתרחש את ראה שלומק'ע רבי ובתבשיל. בקדירה

מאומה. אמר ולא 

הרב ‰ÏÎ‡Ó)כראות  ˙‡ ‡È·‰˘) והחל ממקומו ויקם הדבר, לו חרה המתרחש, את

יקרא ... 'טיש' זה ל'מעמד' וכי - זעק  וכה הקודש, פני מול ארץ  דרך  בחוסר מדבר

'תו  המסובים...וכי אצל ראינו ארץ' 'דרך  מבלי משונות הנהגות  רק כאן, שמעו רה'

שלומק'ע רבי היסהו כזה, מ'טיש' ללמוד ניתן ישמה הרבה  אכן בנחת , והשיבו

שלא מתרחשים  דברים  איך לראות הסבלנות ... מידת והיא, זה... משולחן ללמוד 

זעם... יעבור עד  ולצפות מאומה לומר לא סבלן, ולהיות  רצוננו  לימוד לשביעות  זהו

תכא ... בהאי כאן ללמוד שאפשר גדול
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àèçù éî ìëù ,ì"æç åøàéá øáëå ,íäì
íìåòì ìçîð åðéà äáåùú äùòå åøéáçì
øéëæäù ô"òàå ,åøéáç úà äöøéù ãò

áåúëä(àë ÷åñô)ìò øáãéå íúåà íçðéå'
éåöéø íäì äéäù äæá äàøðù ,'íáì
øéëæéù åðéàø àì íå÷î ìëî ,óñåéî
íäì äãåéù àìå ,óñåéá äìéçî áåúëä
åúî ïë íàå ,íúàèçå íòùô àùéù

,óñåé úìéçî àìá íùðåòáøùôà éàå
åúìéçîá ÷ø íðååò øôëúäìïë ìòå ,

íåúçå ñåîë åúåéäì ùðåòä êøöåä
éâåøä äøùò ïéðòá ïîæ øçà ã÷ôäì

'úåëìîáéáéáéáéìçîé øùàë íðîà .ì"ëò ,
åàåáéå íäéðù åçéååøé íìù áìá åäòøì
éðáá ìòîî íéîù úåëøáá íøëù ìò

.ñ"èëå éðåæîå ééç

אלפים יב. מני וכאחד כסדרן, תמידין החיים ב'מציאות ' ונשנים חוזרים הדברים אלו

מכלי  ושמעתיו בחו"ל הגולה מארצות  באחת שאירע נורא  מעשה נא  נציגה

שנים עשרה כארבע  לפני החלה המעשה השתלשלות רק ראשון. טוב בכי ונגמרה

חדשים כמה  המעבר לפני בפני עמדה הכשרות ישראל מבנות אחת נערה הווה, וכך  ,

למוסד  מכבר למדה בו הלימודים מוסד את לעזוב חפצה היה עז ב'סמינר' ללימודים

בחייה חדש' 'דף להתחיל תוכל שם אחר Â˘„Á˙)לימודים ˙Â¯·Á ÌÚ) ההורים ואכן ,

לטובה. לשינוי טוב  בתקוות חדש למקום ונתקבלה עסקנים כמה בעזרת פעלו

בשל  ואבוי, אוי אך, החדש, למוסד הבת ותבוא ל'לימודים' הראשון ביום ויהי

מתוך והרחקה, נידוי של פנים בקבלת החדשות  מהחברות  כמה קיבלוה סיבות כמה

משחזרה  הלב, מעמקי עד קשה' 'פגיעתן והייתה בזיונות , בביזי וביזוה וקלס לעג

לעולם  סמינר באותו ידרכו לא  רגלי מה, עלי יעבור – ואמה לאביה אמרה לביתה

ברירה  בלית לימודים... מקום מבלי בבית  לשבת  כן מחמת אצטרך  אם אף ועד

האחרונה, השנה עד למדה בו הלימודים למקום למחרת מיד שתחזור עבורה סידרו

שנישאה  עד מאז זה במקום ללמוד חזרה כי בשלום, מקומו על בא  והכל

ארבע אף שלוש שנתיים, שנה עברו כי הדברים, לעיקרי באנו עתה בשעטומ"צ.

למרבה  בן, לחבוק עדיין זכתה ולא מנישואיה שנים כשבע  שעברו עד שנים...

בכליון  המתינו ונמהר מר יום באותו בה שפגעו חברותיה ארבע גם והצער התדהמה

עד  קשה ומכאובם המשפחות חמשת צרת  ותהי נושעו... לא ועדיין לזש"ק  עיניים

אותה  בגין אלא אינו זה כל כי למסקנא והגיעו החברות ארבע אותן נדברו מאד.

לקיים  אחריה דלקו כי להם ומה מפשע, חפה שהייתה במי ומרה קשה 'פגיעה'

נפגעת אותה אל מהם אחת פנתה שכן מכיוון ל"ע... רב בהידור חברו' פני 'מלבין

אליה, המדבר מי דא  עלובתא שמעה אך  החברות, ג' ובשם בשמה מחילתה לבקש
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דם  שותת  עדיין שנה כי"ג לפני יום באותו בי שפצעתן הפצע ואמרה, עורף הפנתה

עמכן... לדבר אפילו מסכמת  אינני לכם, אמחל ואיך הרגע  בזה אירע  כאילו בליבי

החלו  הפגיעה, מאותה כלל נקיות  אינן ועדיין - ונכון יציב חששם אכן כי משראו

היא אך ונוחם, פיוס בדברי לבה על לדבר זה אחר בזה מצווה' 'שלוחי משלחים

שהייתה  ה'מחנכת' את  שלחו ברירה בלית כך . על למחול אוכל לא לעולם – בשלה

אשר  את ושמעה ארץ ' 'דרך  מנהג הנפגעת  נהגה כבר ובה היום, באותו בכיתתם

לא שעדיין מכיוון התנתה שתנאי אלא  החברות . ארבעת  עם לדבר והסכימה בפיה,

ענין  כל על יחדיו לדבר עמהן להיפגש היא  מסכימה ע "כ למחול לבה נתיישב

פגיעתם... ענין על מלבד – שבעולם

יחד, גם ליבן וסעדו ישבו בידם, מרקחת ומיני ארבעתן לביתה עלו שנקבע  ביום

שעה  כעבור ה'פגיעה'. את  להזכיר שלא מעיקרא  שנדברו כפי הא ועל דא  על שוחחו

את וראי הביטי אמרה, וכה ותחנונים, בבכי פיה את מהן אחת  פתחה תמימה

בשעה  – בן לחבוק  כלות  עד וממתינות  יושבות כאן היושבות  הנשים חמש הנעשה,

כל  ופרצו רחמיך... נא  יהמו אנא , צאצאים... וה' בד' נתברכו כבר חברותיהן שכל

הלבבות נתקרבו והנורא  הגדול הבכי בגמר ארוך . זמן למשך  לב  קורע  בבכי החמשה

כי  בהרגשה לביתה אחת כל ונתפזרו לכן...' מחול לכן 'מחול ואמרה פתחה והיא

ליבן. מעל ונגולה נמסה נימוחה, והפלאהאבן פלא  זה  כבר וראה השנה לפקודת

ובנות , לבנים אמהות  החמש כל מחול נעשו לכן, 'מחול הכרזה  אותה בזכות והכל 

באיש,לכן... לפגוע שלא מתחילה עצמו וימנע  חכם ישמע  מעתה, אמור הנפגע' גם

זרע 'יראה נפש ועגמת צער הרבה ישראל בני כל ומעל מעליו ויחסוך  מיד ימחול

ובנעימים. בטוב ימים' יאריך

מראשי  שאחד זי"ע , הק ' החיים' ה'אור ורבו מורו עם שהיה מעשה מביא החיד"א 

האור  לו קרא  העיר. ורבני מחכמי אחד ובייש זלזל למלכות  ביותר ומקורב הקהל

לדבר  הרב יטריח למה החכם לו אמר לעשיר, שימחל – השלום את  לתווך  החיים

כי  גמורה. במחילה לו מחלתי כבר אותי שביזה בעת מיד הרי פיוס, דברי לבי על

הק ' בזוהר Ù"·)איתא  ‚"Á ÔÈ„ ¯Â˜ÈÁ Â�‡ÙÓ Ú"Ó¯Ï ˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú 'ÈÈÚ) של שעוונותיהם

אותי  שביזה היהודי שעוון רציתי ולא הק', השכינה על כביכול מכבידים ישראל

וכלל  לרגע, לא אף העוון יחול שלא לו סלחתי מיד לכך  הק ', השכינה על  עוד יכביד

שלכן  החיד"א מבאר ובזה ביותר, החיים האור קילסו השכינה', 'צער איזה היה לא

שהוא כמו – מידה כנגד מידה מטעם פשעיו', כל ממנו מעבירין מידותיו על 'המעביר

ממנו  מעבירין מידה כנגד מידה כך בו, שפגע למי במחילתו השכינה מצער הקיל
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אדם של מעוונותיו סבלה' 'משא  את מהשכינה להקל פשעיו Óכל ˙Î¯ÚÓ 'ÈÙÏ ˘·„')

‰Ê ·˙ÂÎ È�‡˘ È˙·˙Î ¯·ÎÂ [.ÊÈ ‰"¯] Ì˘ ÛÈÒÂ‰ ,ÌÈÓÚÙ '„ 'ÔÈÚ ˙È‡¯Ó' Â¯ÙÒ· Ì‚ Â‡È·ÓÂ ,‚Î ˙Â‡

ÈÏÂÎÂ ,'‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ·Ï‰ ¯¯ÂÚÏ Ì‰ÈÏÚ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ¯ÒÂÓ È¯·„Â ,Í¯Ú‰ ¯˜È Â˙ÂÈ‰Ï ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰

(...ÈÏÂ‡Â È‡‰.

כמו  אליהו' ל'גילוי שזוכה ושתק, מחל אם ליראיך צפנת אשר טובך  רב ומה

בעצמו הנביא  אליהו Ï‡)שגילה „ È˙·¯ ‰ÏÎ 'ÒÓ)לטוב זכור אליהו  אבא ,אמר 

קפדן, שאינו ממי אלא  מתפרשת התורה אין למי לעולם אלא  נגלה איני אני ואף

קפדן  .שאינו 

מן  אחת  פעם שלהתאפק  זי"ע, אברהם' ה'בית הרה"ק  שאמר מה להסמיך ויש

כלל. להקפיד שלא הוא שהעיקר והיינו פעמים, אלף אליהו מגילוי יותר חשוב  הכעס

טבל  שכבר במקווה לטבול שלא  מאד מאד מקפיד היה זי"ע משינאווא הרה"ק 

טהרה, במקווה לטבול ביקש צפת  בעיה"ק  שהותו בימי אחת פעם דהוא , מאן בה

מיהר  אחד שיהודי אלא חדשים. במים הטבילה בור את עבורו ומילא הבלן הלך

אירע לא  כאילו ונסתפג עלה טבל, – הרה"ק של טבילתו טרם המים באלו לטבול

ואיזה  זה הוא מי נזדעק, המים, לתוככי רגלו כף את הרה"ק הכניס אך והנה, דבר.

קיבל  ולא ושאל. המשיך  כה במקווה... לפני ולטבול להיכנס לבו מלאו אשר הוא

זה  ויהודי הואיל שנכנס, היהודי מי להודיעו רצה לא שהבלן כיון לשאלתו מענה

לו  יהיה לא לעולם וכבר הרבי של קפידתו לו תזיק שלא וחשש היה, בנים חשוך

לפניו, שיביאוהו הרה"ק הורה הטובל, מיהו לרבי ענה ושוב שוב  משנשאל זש"ק .

ופחד  ברעדה היהודי ויען בואי', לפני במקוה לטבול הסכנת  'אתה - שאלו ומשבא 

פקוד  השנה בזאת כן, אם הרה"ק , לו אמר הן... הן... לדא ... דא נקשן כשארכובותיו

ל'רך סנדק להיות הוזמן והרה"ק בן, לו נולד השנה לפקודת  ואכן, זכר, בבן תפקד

דבר  כל את לנוכחים וסיפר זי"ע  משינאווא  הרה"ק פתח הברית  בסעודת  הנולד',

שבאותה  אלא הטבע, מערכות  שידוד או מופת  כל כאן היה לא  והוסיף, המעשה,

ישועות שפע  להשפיע  התאפקות של ובכוחה כעס... לכלל ובאתי כמעט שעה

מעשה  בכל ש'זיכני' גברא להאי זה כח נתתי ו'כמתנה' הטבע , מדרך  למעלה גדולות

כל כאן אין שאם ייאמר, לדידן כהוגן. פעולתה את פעלה כזו ברכה ואכן מופתזה,

הבה  המקווה, במימי כזאת  'קפידא' לנו אין אם ואף לדידן, אף שייך  שזה וודאי הרי

כל  את  וגמר דהו מאן כשבא וכגון מקפידים, כן שהננו במה דא כגון ישועות נפעל

משיגים  ואנו שהנה שחשבנו החפץ את  לנו לקח או וכדו', וכו' וכו' בואנו לפני הדגים

דא כגון הטבע  מן למעלה לישועות  נזכה לו נשתוק  אם ÌÈÈÁאותו... È¯Ó‡'‰ ˜"‰¯‰)'

'ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙'Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‰Ê ‰˘ÚÓ ÈÎ ¯ÓÂ‡ ‰È‰Â .˙ÙÂÓ Â˙Â‡Ó „ÏÂ�˘ „ÏÈ‰ ÈÙÓ ‰Ê ¯ÂÙÈÒ ÚÓ˘

(‡Â‰ ÂÓˆÚ Ì„‡‰ È˘ÚÓ ÒÚÎÓ ˙Â˜Ù‡˙‰‰ ÂÏÈ‡Â ,‰"·˜‰ ‰˘ÂÚ 'ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙' ÈÎ ,¯‡·Ï ˘È ÈÏÂ‡Â Y.
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וחסד  הצדקה  ענין – אתכם אכלכל אנכי
ידיו  ובמעשי פיו באמרי ובמעש בממון

ïúùøôá(ì-èë æî)ìàøùé éîé åáø÷éå' ,
óñåéì åðáì àø÷éå úåîì
...éëøé úçú êãé àð íéù åì øîàéå
íò éúáëùå ...úîàå ãñç éãîò úéùòå

ò"éæ 'øôåñ í"úç'ä áúë ,'éúåáà(î"åú),
àúéà éë(.æè÷ á"á)åúåîë ïá çéðîä ìë'

åðéáà á÷òé àåáë ,äðäå ,'úî àì åìéàë
,åðá óñåé úìåãâ úà äàøå íéøöî õøàì
ìçä ,êåøò ïéàì åãåáëå åøùò áåø úà
ïá çéðî éðéøä åáùçá Y øöéî úåéäì
ìë éîé ìë éúøáò éðà éë ,éúåîë åðéàù
êëãæî íãé ìòù øòöå íéøåñé éðéî

ãàîì íãàäâéâéâéâééç éðá óñåé åìéàå ,
åéîé áåø úà äååìùáíéùåìù ïáî éøäù)

(íéøöîá êìî äéä øùòå äàî ïá ãòåøçàîå ,
éì áùçéé àì éøä ùîî éúåîë åðéàù

.úî àì åìéàë

,åäéîàúéà ÷"äåæáäáøîä ìëù
åðéà íéãñç úåìéîâáå ä÷ãöá

íéøåñé éãéì àåáì êéøöé"ò éë ,
åìéàë äâøãîì äìòúé 'ãñç úåìéîâ'ä
ìòá äðäå ,åéîé ìë íéøåñé ìáé÷

ùåã÷ä øäåæá íù àø÷ð íéøåñééäàøî
ïéëøéãàø÷ð ä÷ãöä ìòá åìéàåàøî ¥¦

ïéãéãúà 'øôåñ íúç'ä øàáî äæáå . ¨¦
ìàøùé éîé åáø÷éå' ÷åñôäúåîì,'

,óñåé úåøéùòå úìåãâá äàø øùàëã
åðéàù ïéáäåúåîë ïáåéîé åáø÷ù áùç

íéù' åì øîàå óñåéì àø÷ êëì ,'úåîì'
àðêãéúçúéëéøé,øîåìë Y 'úçú

íîù ìòå éúåðù ìë éìò åøáòù íéøåñéä
àøî' éúàø÷ðïéëøéãìò ìá÷ íúçú ,'

,'úîàå ãñç éãîò úéùòå' - êîöò
àøî' úåéäìïéãéãä÷ãöä éåáéø é"òå ,'

àì'ë áùçàå ,éúåîë ïá äéäú ãñçäå¨¥
íò 'äáéëù' ÷ø àäú éúúéî ìëå ,'úî
åøîàù åîë äåä êëå ,äúéî àìå éúåáà

(:ä úéðòú)åðéáà á÷òé'úî àìíà éë ,'
äáéëù.åéúåáà íò

äæåáåúëä ùåøéô éîð(àë-åè ð)åàøéå'
éë óñåé éçàúîéë ,'íäéáà

åáùç ,óñåé ìù åúáåè áåø úà íúåàøá
áùçð íäéáà á÷òéù'úî'ëàì éøäù

ìà' óñåé íäì äðò ,åúåîë ïá çéðä
,'íëôè úàå íëúà ìëìëà éëðà åàøéú
íëîò äùòàå íëñðøôà êìéàå ïàëî
åìéàë éì áùçéé äæáå ,ãñçå ä÷ãö
çéðä øéôùå ,ééç éîé ìë íéøåñéé éúøáò
.íééçä ïéá áùçð àåäå åúåîë ïá åðéáà

אתיג. מונים שהמספידים ושמע המת , בהלווית  זי"ע אמת' ה'שפת  הרה"ק  היה פעם

מלדבר  נא הפסיקו ואמר, הרה"ק נענה וכו', מידות  ובעל תורה בעל שהיה שבחיו,

וסגולתה  וגדולתה גדול', ייסורים 'בעל שהיה אמרו אחד דבר ואך  ה'שבחים', אלו כל

ערוך . לאין גדולה
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ììëáå,'áéèéîå áåè' úåéäì ,ä÷ãöä
äîá åáåøå åùàø òå÷ù úåéäì

åúìåæì áéèéäì øùôàãéãéãéãéúåîãäìå ,
ïåðçå íåçø àåä äî' ù"áúé 'äì ìåëéáë
ïåîîá 'ä åððç àìù éî óàå ,'äúà óà
ãñçå ä÷ãö úååöî äéáâ êééù ïééãò ,áø

'áåè äùò'á ïä àéäå Yúåáøäì
åôåâá ãñçå ä÷ãöáøîåì êéøö ïéàå ,

øåñ'á úåøéäæ äðùîá øäæéäì åéìòù
øåáéãá ïä åøéáçá òåâôì àìù ,'òøî

äùòîá ïäååèåèåèåè.

ïëåïúùøôá áéúë(àë èî)éìúôð'
,'øôù éøîà ïúåðä äçåìù äìéà

'íòåð éøîà' øôñá áúëøëæåä ,ïåîã÷ä)

(àäå ä"ã .ä÷ ïéáåøéò à"ùøäîáäîì .ì"æå

'יד. שיהא  והכלה החתן את מברכין מדוע לאמר אין קשרשמעתי מדוע  קיימא', של

קיימא של 'דבק ' שיהא ÂË·)מברכין '˜·„Ï' ¯ÓÂ‡‰ ÌÈ‡�˙‰ ÁÒÂ�· ÌÈ·˙ÂÎ˘ ÂÓÎÂ) או

'אמה' מהם אחד כל שאורך  חבלים שני לקשור הבא כי ביאורו, אלא חיבורים. שאר

וכיו"ב ה'דבק' בחיבור משא"כ מכן, פחות אלא אמות  שני של באורך  חבל יקבל לא

יחד, גם ה'נפרדים' שני אורך  בידו שישארו צדיתכן כל  חייב  בקשירה  כי והיינו 

ה 'בית' שיעמוד  כדי כי קיימא', של  'קשר  וזהו  הקשר. יווצר כך  ורק מעצמו  לתת

בית' ב'שלום  תילו ÂÎÂ'על ÌÈ˜ÒÚÏ 'Û˙Â˘'Â ,„ÂÓÈÏ· '‡˙Â¯·Á'Î 'Â¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·' È�È�Ú ÏÎ· ÔÎÂ)

(·"ÂÈÎÂ... משלו ולוותר להעניק אחד  כל לחיבורם...חייב  קיום אין זה ובלא 

וכבר טו. חלילה, בחבירו מלפגוע  אלו בימים בפרט זהירות בתוספת  האדם יזהר לכן

כתיקון  ניתנו השובבי"ם שימי אומר העולם הנה כי זי"ע  מווארקי הרה"ק אמר

נודע ', שלא  ה'חטא  את  לתקן דבאו אומר, אני אך  הנודע ', שפגעל'חטא והיינו 

ממש ורציחה דם , כאן ושפך  הנפש את כאן שהרג  מרגיש ואינו  וכדו' בחברו

התהפך  לילות  וכמה  מחמתו, הנפגע  הזיל דמעות  כמה  יודע' 'ואינו  כאן, נעשתה 

הפגיעה ... מצער  משכבו על 

חורפו  בימי מעשה, הוי דבדידיה מאי סיפר שליט"א דבליצקי שריה רבי הגה"צ

זי"ע, איש' ה'חזון הגה"ק של לביתו עלה כך  ולצורך נדר איזה להתיר צריך היה

החזון  מששמע  בתורה. עמו שפלפל יהודי עוד בחזו"א של בביתו ישב  זמן באותו

והבא החוצה נא צא עתה אנו, שניים זה חכם ותלמיד אני הנה נענה, רצונו את איש

יצא שריה רבי שלשה. של דין בבית נדרך את לך  להתיר שנוכל בכדי נוסף יהודי

לברר  איש החזון החל משנכנס תיכף וצדיק... חכם היה שלא  הלך עמו והכניס חוצה

כדת נדרים התרת ועשה התיישב מכן לאחר הנדר, את להתיר לו שיש הפתח את 

לך'. מותר לך , מותר לך , 'מותר רם בקול ענו ושלושתם ודקדוקיה, פרטיה בכל וכדין

שיג  כל לו אין זה יהודי הנה  ואמר, שריה לרבי איש החזון נענה אחד אותו משיצא
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éôì ,äìéàë åéìâøá ì÷ éìúôð äéäïúåðù
øôù éøîàíéëøãá øáåòù äòùá Y

íåìù ïúåðå ,íéôéå íéáåè íéøîà ïúåð
åúåà íéòâåôä ìëìæèæèæèæèíåù ïéà ïë ìò ,

לך נדרים, 'התרת' כל כאן אין לכן, עתה, שאמר מה כלל הבין ולא בהלכה ושיח

להזהר  יש כמה נראה זו מעובדא נדרך. את לך  ונתיר אוריין בר יהודי והבא  שוב

כל  עם נדר' 'מתיר הוא  כאילו עצמו לעשות עצמו הטריח שהחזו"א הבריות , בכבוד

לנו  יש הרבה חלילה. יכלם לא  זה שיהודי בכדי והכל זאת. להתרה המקובל הסדר

מאשר  פחות  לא איש דהחזון זו בעובדא  להעמיק  לנו ויש זה, ממעשה ללמוד

משפט. בחושן בפסקיו

הנראה  דף הארץ  על ומצא עיר של ברחובה זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק עבר פעם

הנייר  פיסת את משהגביה אך ה'גניזה', עם יחד לטמנו כדי הח"ח התכופף כ'שמות ',

לכיסו. הכניסו ואעפי"כ דעלמא, ממילי דברים אלא הנייר גבי על כתוב  שאין מצא

הח"ח, ויענהו מתחילה, שהיה למקום הדף את  השליך לא  מדוע  ה'מלווה' וישאלהו

כי  מחשבה מתוך כמוני ולהתכופף עצמו להטריח יהודי עוד שיצטרך רציתי לא  כי

ע"כ  חלילה, וחוזר הגביה סתמא נייר כי בראותו ארצה וישליכהו לפניו 'שמות '

הקב"ה...הטמנת של בריותיו וכמה מכמה וצער טרחה מנעתי ובזה בכיסי, יו

והנה  תורה, בספר אותיות ' 'כתיבת למעמד פעם נכנס זי"ע מטשעבין הגה"ק 

את ומינה לכתוב אבה לא הוא אך התורה, בספר לכתוב  הגאון נתכבד בראשונה

בעצמו  כתב לא וקדוש גדול שאותו מכיוון האות. את בשליחותו שיכתוב  ה'סופר'

במקומו  אחד כל מינו אלא בעצמם כתבו לא המזומנים שאר אף הסופר על רק וסמך

הגה"ק ביאר מכן לאחר התורה. ספר כל כתיבת  את בעצמו שסיים הסופר את 

מן  אחד לדבר המומר יהודי נמצא  הנאספים שבין שהבחין מעשיו, את מטשעבין

ולעכב בכבודו לפגוע  רצה שלא  אלא  תורה. בספר אות לכתוב  ראוי שאינו התורה,

ולא התורה, בספר איש יכתוב שלא  בעקיפין גרם כן על בתורה, אות  מלכתוב בעדו

זה. יהודי יכלם

בפרשתן בפסוק  לדורותיהם הדורות  צדיקי ביארו Â)וכבר ËÓ)איש'באפםכי הרגו

בעקימת  סגי פעמים �‡Ê)האף כי È„ ËÈÓ ÔÚÓÈ¯˜)כדי פלוני נפש.להרגועל ולרצחו

בחרותו טז. ימי שבראשית  יקר בחור על בארה"ק  הערים באחת חשוב רב לי סיפר

מן  אחת  עבירה הייתה שלא עד התחתונה לדיוטא עד וירד בקרבו לבו נשבר

שהפנה  חמודות  עלם בנם למראה עיניהם שכלתה ההורים עליה, עבר שלא התורה

'אידישקייט' שריח דבר לכל טובי (Â„‰È˙)עורף על והונם מאונם שפכו הימנו נודף

...$ אלפי למאת  עלו ההוצאות  כל סך לטוב, לבו להטות  לנסות  והחכמים המחנכים
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ïëìå ,åëøãì äöåøîá úëìì åáëòî íãà
...íéøöîî úøâéàä àéáäì åúåà åçìù

êëå'ä÷ãö ìéòî'á áúë(î"ùúú),ùé
ìåãâå äùòîá ì÷ Y øçà úåáéãð

øåáéãä úåáéãð - àåäå ,øëùáøéáâéù ,
àåäù éîì çîùìå íééðòì ñééôì åðåùì
áåøá éåìú äæ ìëù .íåìù íéùäìå âàåã
äåä éãéãáå' ,äæ ìò óéñåîå .íéøáã
Y å÷çã êåúî âåàã íãàá àãáåò
ø÷éå ,úòãì åîöò ãáàì åúðååë äúééäù
åéìò éúéáøäå åøòöî éîò øáéãù äø÷î
äìéâ íéîé øçàå ,úåîçðå íéñåéô éøáãá
åäéúîçéðå éá òâôù éìåìéàù åáì úà éì

,åîöò ãáàì åúòãá äéä íéøáãáïëì
åøåáéãá ïøúåå íãà éäéíãà ìë àåöîá

äáøéå ,åøáã ãéô÷é ìà Y âåàã åà éðò

.íéñåéô éøáãá åîòïë íâ àåä íà óàå
âåàãåîöò òðîé ìàúåáøäìîíéøáãá

áìå âåàã àåäù éîì íçðìå íééðò ñééôì
ì"ëò ,íéàëãð

øáëååøîà(:è á"á)äèåøô ïúåðä ìë'
,úåëøá ùùá êøáúî éðòì
,'úåëøá à"éá êøáúî íéøáãá åñééôîäå
,øúåé áåùçå ìåãâ åñééôîäù éøä

ì"øäîä áúë øáãä íòèáåùåøéô)

(íù á"á ì"øäîä,éðòì äèåøô ïúåðä éë
äòù éôì àìà åùôð úà áéùî åðéà,
øåáùì ìëåà äèåøôá äð÷ù øçàù

åúàðä äìë ,åôåâ úåéçäìå åðåáòøáåùå)

(ïîæ øçà åðåáòø øøåòúî,åñééôîä êà
åùôð úà òéáùî àåä éøä íéøáãá
ãîåò äæ ÷åæéçå ,íéøáãá äúåà äéçîå

עד  שלימה בתשובה שב  נשמתו מחצב למקור הבחור חזר הימים מן ביום ואכן,

הנכבדה. המשפחה לתפארת  פאר ל'תכשיט' ממש שהפך

דאלער איזה יקירי, בני נא אמור אביו, שאלו הכושר בשעת  אחת  („ÏÂ¯)פעם

הבן  ויען והישר... הטוב  לדרך  אותך  החזיר עליך שהוצאנו האלפים מאת מתןך 

אספר  השיבני, מה לדעת  לכשתרצה האלף. מאת מכל אחד דאלער לא אף ויאמר,

פלוני רב בי פגש לעבירה' עבירה 'בין הקשים הימים באחד כי ‰ÚÓ˘‰)לך , ˙‡ ¯ÙÈÒ˘)

עליכם' ב 'שלום וכי לו, אמרתי ופלא, הפלא  פנים במאור עליכם' ב'שלום וקדמני

כי עתה, מדבר הוא  עבירה בעל איזה עם מר ידע וכי הרב, וכזאתמקדמני כזאת

לשובךעשיתי  ומצפה יושב הקב"ה גבן, חביבותא  עדיין הרב לו אמר אתה, בנו .כי

– עבירות  עוד למנות והוסיף סח, אתה מה הבחור, לו שבחמורותהוסיף ,חמורות

הקב"ה – בשלו הרב  על אביך אך  לו נשק  אליו, לבואך  ומייחל ממתין שבשמים

בדרכי  הייתי שעה באותה לאביו הבחור וסיפר חביבות . ברוב לשלום ופטרו מצחו

לבבי את המיסו אלו דבריו אך נוראה, עבירה בשלוםומשםלאיזה לבית'שבתי

לאלוקים' לי ה ' והיה  .אבי,
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ãòì íéé÷åøúåé ìåãâ åøëù ïë ìò ,
.úåëøá à"éá êøáúîå

דורש הקב "ה אין  – ישראל ויתחזק 
ומאי ואילך  מכאן  להתחזק  אלא מהאדם

הוה דהוה 

åðãîòáí"éááåùä éîé øòùá äúòæéæéæéæé,
÷ñòá ,ïå÷éúå äáåùú éîé
ùôðä úøäèå úåãéîä êåëéæá ,äøåúäçéçéçéçé.

úå÷æçúää éëøãá èòî ïðåáúäì åðéìò
ìò 'íéøåèä ìòá' áúë .úåîåöòúå æåòá
ìò áùéå' Y àëä ,äøåñîá 'á ,äæ ÷åñô

'äèéîä ìò ìôåð ïîäå' êãéàå ,'äèéîä
(ç æ øúñà)ïäùë åìéôà íé÷éãöäù' ,

' øîàðù íé÷æçúî íéùìç÷æçúéå
íéòùøäå ,'äèéîä ìò áùéå ìàøùé

åìéôàïîäå' øîàðù ,íéìôåð ïä ïô÷åúá
åðéìòù ,øîàéé ïãéãìå ,'äèéîä ìò ìôåð
÷åìéçä úà åðáìå åðçåîá áèéä ÷å÷çì

êîòå' éøäå ,òùøì ÷éãö ïéáùíìåë
íé÷éãö'(àë ñ äéòùé)ïë íà ,'ä íò

ä÷æçúðå å÷æçúåðîåà ñåôúìíé÷éãöä
íéîéä åìàá èøôáå ãéîú íé÷æçúîä

æåòå úàù øúéáèéèéèéèé.

יהאיז. ואז ב 'בואם. ו'ששים ב'צאתם ש'מחים נוטריקון ש'שובב ' לזכור עלינו אמנם

י'דינו. מ'עשה ב'כל ו'הצלחה ב'רכה ש'פע  - נוטריקון שובבי"ם

בווינאיח. עיר של ברחובה בהיותי פעם סיפר, זי"ע  מדז'יקוב  ישועה' ה'עטרת הרה"ק 

לשם  ושאלתיו, אליו ניגשתי הרחובות, את  מנקה שאחד האיך  ראיתי הבירה, עיר

מלוכלך להיות הרחוב  ישוב  שעות כמה בעוד ממילא  הרי כך, כל כבודו יטרח מה

ה'מנקה', ויענני לריק, תיגע  ומדוע שובכדאשתקד, ספורות  שעות שתוך  אמת  הן

עד הזוהמא  תעלה  כסידרן, תמידים אותם אנקה  לא אם אבל, הרחובות , יתלכלכו 

ברחוב ... להלך שייך  יהא  שלא עד ראש  למעלה 

ואם  ולשטוף', 'לנקות השובבי"ם, בימי עבודתינו זוהי ואמר, ישועה' ה'עטרת סיים

ומה  השובבי"ם, ימי אחר לקלקל אשוב ממילא  הן - בחשבונותיו האדם יתחיל

לנקות עתה יעמול לא אם שהרי כלל, טענה זו אין הזאת , כעת עצמי בנקיון ארוויח

ח"ו... ראש למעלה עד אותו יציפו הם הרי וזוהמא, חלאה מכל ליטהר עצמו,

אז  פלוני מקום או פלוני, זמן בהגיע  - ולומר לאחרה שלא התשובה, מעיקרי

קודם  ישראל לבני השי"ת  שאמר מה לבאר אמרו כבר כי שלימה, בתשובה אשוב 

' - תורה קבורתכם'שםמתן ÁÙ.)תהא 'שם',(˘·˙ 'שם', שהאומר לן לרמז וכיוונו ,

גופא  זה המלך , דרך  על עצמי אעמיד לשם כשאגיע  קבורתכם- .תהא 

חיזוק'יט . 'לויטער היא זו שפרשה זי"ע מבאיאן רמ"ש הרה"ק  אומר ÏÓÂ‡‰היה ‰ÙÂˆ¯)

(˜ÂÊÈÁ È�È�ÚÓ,' התחזקות' בה מצאנו פעמים ג' כי על ויתחזק'א ., וישב ישראל

·)המיטה' ÊÓ),.יחדיוב העם כל עונים התורה קריאת ונתחזקבגמר חזק (ÈÈÚ'חזק
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ìàåéë ,äëàìîä åéìò äãáë éë áåùçé
'õ"áòé'ä áúë øáë(á á úåáà)

áåúëä øåàéáá(ä æì íéìéäú)'ä ìò ìåâ'
ìò éà÷ã ,'äùòé àåäå åéìò çèáå ,êëøã
,'ä úãåáò éðéðòá '÷åæéç'ì êøöðù éî
òãé àìà ,øáâúäì éçåëá ïéà øîàé àìù
äìåãâ ïáà ìâìâì êøöðä äæ åîëù
åðîî ùøãð ïéàù ,åúéúçúì øää ùàøî
íùîå ,ïáàä úà 'èòî' óåçãì íà éë

,äîöòî ïáàä ìâìâúú êìéàååéìò êë
àáäå ,øäèéäì àåáìå ,èòî ÷æçúäì -
êìéì àéîù ïî åúåà ïéòééñî øäèéì

øùéäå ïåëðä êøãá.

÷åæéçéøáãá åðéöî íéìôåðì ìåãâ
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä

(àðøú éçéå)÷åñôä ìò(è èî úéùàøá)øåâ'
,'àéáìëå äéøàë õáø òøë ,äãåäé äéøà

ì"æ æ"åî øîà'éôà äãåäé ìù åçåë éë
éøä ,áëåù àåäùë - úåìôù úòùá

àéáìå éøàë àåäåîöò äéøàä íâ ïëù ,
íùá àø÷éé ïééãòå íéîòôì áëåù
ïëåî àåä ãéîú éë ,íòèäå ,'äéøà'
øîú äùòîá 'éä ïëå .äîçìîì åúøåáâá
éãåäé ìëì úåøåäìå ,ùåá àìå äãåäù
øàùé äìéôðä úòá óàù àåä øùàá

,äéøà ìù åçåëááåùéå åúìéôðî ãåîòé
ã÷úùàãë åîå÷îì.

àìåíéøôñá øàåáî àìà ,ãåòéë
äéìòä é÷ìçî ÷ìç àéä äìéôðä

äéøçàì äàáä(ùàééúî åðéà ìôåðä íà),
ì"æç åøîàù åîëå(.âî ïéèéâ)íãà ïéà'

ïë íà àìà äøåú éøáã ìò ãîåò
êøãä äáøãàù åðééäå ,'íäá ìùëð

(Ë"Ò¯˙ '˘Â·Ï',. בנוג לשלמה המלך  דוד ציווה ·-‚)ב 'הפטרה' ,· ‡ ÌÈÎÏÓ)' והייתוחזקת

בדרכיו'. ללכת  אלוקיך ה' משמרת  את ושמרת לאיש,

אלו, פעמים בג' לרמז שאמרו להתחזק,יש במתני כוחי אין אדם יאמר  שלא

בידי  עלתה ולא  רבות  פעמים ניסיתי תקפוץ כבר  אל – אמרינן לזה רבות, מדרגות

‰ÌÈÎ‡ÏÓ)כאחת „Ú)'ריר א  זיך  'געב  הלאה התקדם אלא ,(ËÚÓ· ˜¯ ÂÏÈÙ‡ ÍÓˆÚ ˙‡ ÊÊ‰)

יעקב  גבי כי אלו, חיזוקים בג' נרמז וזה אחת, מדרגה הילוך כדי רק ששכבאפילו

ישראל 'ויתחזק כתיב  חולה מיטתו רביםוישבעל – חזק' ב'חזק לאחמ"כ היושבים'.

הקריאה ולסוף התורה, קריאת ב 'הפטרה'יעמדובעת  וכן חזק '. 'חזק לאמירת 

לאיש... והיית 'וחזקת  - לפניו שלמה כשעמד דוד שיעלה ללכתבצוואת והיינו .'

'חיזוק'. יקרא לזה להליכה, ומעמידה לעמידה, ומשם לישיבה, משכיבה אחת  מדרגה

אמרו ÊË)וכבר · ˙Â·‡),'לגמור המלאכה אם'לא כי מעמנו  דורש אלוקינו ה ' מה 

להגיע בעזרינו  ה' יהא  דבר וסוף  אחת , במדרגה  ולהתקדם לעלות  ממקומנו', 'לזוז

הראוי  .למקום
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éãé ìò ÷ø åì àåáú íãà ìù åúééìòì
.ìåôéå ìùëééù

ïëåò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä æîøî
èåéôá ä"ã ä"ø éøîàî â"ç íéãòåî)

(óåòé íåìçëåèééôä çñåðáíéàøåð íéîéì)

('ó÷åú äðúðå'åôåñå øôòî åãåñé íãà'
êéà äáåè äöò ïàë ùéù ,'øôòì
ìùëéäì àìå ø"äöéä ìò øáâúäì
øéëæéù éãé ìò àåäå ,ïååòå äøéáòá
,íøá .øôòì åôåñå øôòî åãåñéù åîöòì

éãéì åàéáäì úðëåñî åæ äáùçîùåàéé
àìéîî éë úååöîå äøåúá ÷åñòì àìù
ìôù äéäé íìåòìå äîåàîì áåùç åðéà
,'óåòé íåìçëå' íééñî êëéôì ,äæáðå
úåìòì ìëåé åëøã áéèéé íàù åðééä
,íéîùì óåòìå ì-à úéá äìåòä äìñîá

êåðç ìöà øîàðù åîë(ãë ä úéùàøá)

éë åððéàå íé÷åìàä úà êåðç êìäúéå'
úáéúå ,'íé÷åìà åúåà ç÷ìíåìçäìåò

ïéðîë àéøèîéâáêåðçïéãã àðáùåç ,
ïéãã àðáùåçë(84)äìò êåðç éë ,

àø÷ðä è"îî êàìî äùòðå íéîùì
'óåò'(:á æ"å÷éú äàø)'óåòé íåìçë' äæå ,

éë ,à÷ééãíâä ìàøùé òøæî ùéà ìë
èòåî ïîæá ìëåé ,äâøãîä ìôùá àåäù
éîùá úåéäì íéáåè íéùòî éãé ìò

äìòî éëàìîë íåøîêéøöù åðééäå .
.åìà úåãéî éúùá ãéîú ÷éæçäì

ø÷éòäåàìå ãéúòä ìò ÷ø áåùçì
úåãøåè úåáùçîá ò÷ùé

åøàéá êëå ,áåè åðéà éë 'åøáò' úåãåà
íé÷éãöóã 'ïøäà úéá' ÷"äôñá íéèå÷éì 'ééò)

(ò"éæ ïéìàèñî ù"àø ÷"äøä íùá .âî÷÷åñôá
ïúùøôá(ë çî)àåää íåéá íëøáéå
øîàìíäéðôì åãéîòé øéãúù íëøéá Y

åäðòéå ,åá íéãîåò íäù íåéä åúåà ÷ø
íò úåëééù ìë åðì ïéà - íøöéì
,úøçî ìù íò àìå ,ùîà ìù åðéùòî
íåéä åúåà - 'àåää íåéä' àìà åðì ïéà
íéìéçúî åðà åá ,íéàöîð åðà åá

.ä"á÷ä úà ãåáòì

כל משבר  עיניו  בקדושת – עין עלי
המחיצות 

ïúùøôá(áë èî)ïá óñåé úøåô ïá
àøîâá àúéà ,'ïéò éìò úøåô

(:çé÷ íéçáæ)éìò úøô ïá óñåé úøô ïá'
øáãî úåðäéìå ïåæì äúöø àìù ïéò - ïéò
,'äéðéò àìîë ìëàúå äëæú åìù åðéàù
íéìùåøéá 'íéì÷ íéùã÷' úìéëà ïëìå
åìéàå ,íéìùåøé úîåçî íéðôì ÷ø äøúåä

íéì÷ íéùã÷ åìëà äìéù ïëùîáìëá
äàåøäìù å÷ìçá äéä äìéù ïëùî éë ,

ìò øîùù óñåéúééàøøáãî åéðéò
ìëá å÷ìçá ìåëàì øùôà ïë ìò ,äøéáò

äàåøä'úîà úôù'ä ÷"äøä ãîì ïàëî .
ò"éæ(ç"ìøú éçéå)÷"äøä åð÷æ íùá

,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'äùéàå ùéà ìë éë
úà åéìòî ÷ìñî åéðéò øîåùä ìàøùéî
åéáà ïéáì åðéáù úåöéçîä ìë

íéîùáùúåîåçä úåöéçîä ìëå ,
íãàä ãâðë íéööåçä úåøúñääå
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Y åìôé 'ä úáø÷î åúåà íé÷éçøîå
å÷ìçá ìåëàì åøéúäù äî úîâåã
úåîåçì õåç óà íéì÷ íéùã÷

úåöéçîäåëëëëìë åìôé - úåéîùâá íâ ,
òôù úà åãòá úåòðåîä úåîåçä
ìëå .íìåòáù áåèä ìëå äñðøôä

לעומתה כ. תסלק ישראל וקדושת  לצניעות הנעשית  ה'מחיצה' כי אמרו זה ובכלל

יוסף  ר' להגאון נחמד פי' ועיי' שבשמים, לאביהם ישראל שבין המחיצות  את 

ויגש שבפרשת בפסוק זי"ע קורניצער ÊÎ-ÂÎ)נחמיה ‰Ó) חי יוסף  עוד לאמר לו 'ויגידו

כל  את אליו וידברו להם, האמין לא  כי לבו ויפג מצרים ארץ בכל מושל הוא  וכי

אביהם', יעקב  רוח ותחי אותו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא יוסף... דברי

טעם(·˘ÈÂ�È)וז"ל לתת חז"ל נתעוררו שכבר ז"ל ברש"י עיין בעגלות. מצא  סימן מה 

פרעה  שהרי חדש, ענין לפענ"ד נראה והיה לדבריהם. והאמין רוחו חייתה שעי"ז

ולנשיכם  לטפכם עגלות מצרים מארץ  לכם קחו עשו זאת  צויתה 'ואתה ליוסף אמר

פרט למה ביאור צריך ולכאורה ולנשיכםוכו', לטפכם , קחולכם , לומר לו היה לכם,

סופר  חתם בעל זקיני קדושת דברי עפ"י דעתי, עניות  עפ"י ונראה הנה. ובואו עגלות 

משה' ב'תורת  �ˆ·ÌÈ)זצ"ל ˙˘¯Ù)'וכו נצבים אתם טפכםדכתיב ישראל  איש  כל

תערובותונשיכם ... כשלון לידי יבואו שמא  חשש משה לפני יחד העם בהקהל כי

כמין  שייעשה - לנשיהם ישראל איש בין ה'טף' הפסיק לכן יחד, גם ונשים אנשים

יוסף  שהיה הגם והנה, הוא. מתוק  כי עיי"ש והנשים, האנשים בין והפסק  מחיצה

כלנה  על העולה אך ופרישות, חסידות  צדקות  של ומעלה מדה בכל שלם הצדיק

גדולתו  כי ספק  ואין הערוה, מן גדר בענין קדושתו ונעלה יוסף, יסוד מדת מדתו הוא

בתוכו, השוכן העם על רושם עשתה זה רושם ,בענין עושה  במקום  צדיק ישיבת כי

שאת ביתר  ונזהרים נשמרים בוודאי הצדיק יוסף  אחי כי והבין ידע  פרעה  שגם עד 

יחד גם  הנשים  על  האנשים  וליסע  לבוא  להם  הוא  ונבלה תערובות, ענין על מכל ,

פי' ולנשיכם, לטפכם לכם כאלו עגלות  קחו עשו זאת אמר המתוקנותכן עגלות 

ונשיכם לכם  בין יפסיק שהטף  - וספרו לכך ליעקב  יוסף אחי בבוא  והנה ודו"ק . ,

זמה שטופי בין הארץ בערות מצרים בארץ  יושב שהוא אעפ"י חי' יוסף בכל 'עוד

נפגעה לא יוסף יסוד  ומדת יחיה, באמונתו עודנו  מושל זאת  שהוא  אלא  עוד, ולא .

בו, יושב  הוא  אשר העם על גם לטובה רושם עשתה זאת  ומדתו מצרים, ארץ  בכל

יעקב לב  הזימה,ויפג  ארץ  במצרים כזאת קדושה להיות ששייך  האמין לא  כי –

באחת  המה כי שלח, אשר העגלות רואו אחרי הצניעותמתאולם טהרת  על  וקנים 

יעקב רוח ותחי - ונשים אנשים  בין הפסק שיהיה ישראל כדת מזה והפרישות ,

מצרים. בארץ  מושלת רוחו וכי חי, יוסף יסוד עוד באמת  כי לדעת  נוכח
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åéðôî íéçãéð íéðéèùîäå íéâøè÷îä
ïéò óøäëàëàëàëàë.

והשכר  האדם  מעלת  עיקר – גרם חמור
החומר  בנסיונות עמידתו על  לו  שישולם

ïúùøôá(ãé èî),íøâ øåîç øëùùé'
íòåð'ä ÷"äøäî àúéà

ò"éæ 'êìîéìà(ïúùøô ùéø)åðãîì ïàëù
'úåðåéñð'ä ìë éôìëíéàøð íä éë

øåà úîàá ìáà ,íãàì íéëéùçîë
äî ,øîåì ïðåìúé àìå .íäá ùé ìåãâ
éúåà ìéùëäì éìò øáâúî éøöéå äùòà

ìëåé øùà ìëáäæ ìò à÷ééã éë ,
,à"åðä øîà äëå ,ìòîî åøëù íìåùé
÷éðòî òåãî ïðåáúäì åðéìò äøåàëìù
íåé÷ ìò ìàøùé éðáì øëù ä"á÷ä
ïéãäå ìëùä ãöî éøäå ,úååöîä

íä íéáééåçî('ä úååöîá)ù"úé àøåáäù
åðà ïéàå ,åãåáëì íàøá äìòúéå

ìò ...óìàî úçà ìò úåãåäì íé÷éôñî
åðîò äùòù úåáåèäíà àðúä øîàîëå)

éë êîöòì äáåè ÷éæçú ìà äáøä äøåú úãîì

(úøöåð êëìøëùä úìá÷ ø÷éò éë ,àìà .
øöé åðá ïúð ù"úé àøåáäù ãöî àåä
,òâøå úò ìëá åðúåà úéñîä òøä
øäøäìå ,äåàú úååàúäì åðéìò øáâúîå
÷ø åéúåáùçî øöé ìëå ,äøéáòá 'ìéìç
,åãâðë ãîåò íãàäå .íåéä ìë òø
øäæäì ,åãâð äîçìî äùòé úåìåáçúáå
íéø÷ùå úåôéðçî ,òø øáã ìëî øîùäìå
íéøåäøäå úåàúå òøä ïåùìå úåðöéìå
äãåáòå äîçìî êéøö äæì ,íäì äîåãäå

,ø"äöéä úååàúä çë øáùì äáøåäæå
íéìá÷î åððä æ"ò ,ìåãâ óåâéñå éåðéò

...øëùäåäæå(â àë íéìäú ÷åñôä 'éô)

íãàì úúðù äæ - 'åì úúð åáì úåàú'
úùøàå' ,åáì úåàúë äùòéù äøéçáä
úòðî àìù - 'äìñ úòðî ìá åéúôù

בגמרא כא. שאמרו וכמו הרע ' מ'עין להנצל – עיניו השומר יזכה Î.)עוד ˙ÂÎ¯·) עין'

שלו שאינו ממה לזון רצתה ·‰ÂÏÎ˙Ò˙שלא Ï˘Î� ‡Ï˘ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ ÏÚ È‡˜„ ,È"˘¯·Â)

(˘"ÈÚ ,‰¯ÂÒ‡מדכתיב ליה ודרשו בו', שולטת הרע  עין אין ,(·Î ËÓ ˙È˘‡¯·)פורת 'בן

פורת  בן תקריעלי יוסף אל - אלאעלי עין עין'.עולי עין

חכם  אצל שהיה לו וסיפר זי"ע , ישראל' ה'בית  הרה"ק  אל אחד חסיד נכנס פעם

הרע' 'עין עליו ששורה לו גילה והלה נסתרות, יודע שהוא עצמו על האומר אחד

בגמרא  איתא הרבי לו אמר מזה, מאד חושש והוא  ˜Ê:)רח"ל, Ó"·) ותשעה 'תשעין

לפרש ויש ארץ', בדרך ואחד רעה, בגלל בעין מתים  דעלמא דרובא הכוונה, [בפשטות

ימיהם ] בחצי למות להם גורם וזה בהצלחתם , צרה אחרים  של מתים שעיניהם שצ"ט ,

כיון  בזמנו, דהיינו ארץ' 'בדרך מת  אחד ורק  רח"ל, בעיניהם ופגמו שקלקלו מחמת

לא וממילא ברע מראות עיניו את  לעצום לו, והורה סיים ובזאת עיניו, על ששמר

הרע . מעין ינזק 



çëויחי - הפרשה באר

,åðåöøë åéúôùá øáãì åðîîúàæ ìë
úåëøá åðîã÷ú éë íãàä úáåèì úéùò
íãàì äøéçá ùéù æ"éò 'éô - áåè
úà ùáåë àåäå ,åúéñî ø"äöéäùë

,åøöéæ"éòøëùå úåëøá ú"éùä åðîã÷é
.ìåãâøåîç øëùùé' àø÷ä 'éô åäæå

'éô - 'íøâøëù ùéé"ò ,íãàìøåîçäù

,äååàúîå ãîåç ,øîåçä Y óåâä àåä
àåä .åúååàú çë øáùî íãàäåíøåâ

ìåãâä øëùì åìáëáëáëáë.

התיקון - לי שעמדה  היא שלמדתי תורה
התוה "ק לימוד ידי על אלו בימים

ïúùøôá(åè èî)áåè éë äçåðî àøéå'
'ìåáñì åîëù èéåâëâëâëâë,äðä ,

ויט כב. נעמה, כי הארץ ואת  טוב כי מנוחה 'וירא  הפסוק לשון על מקשים רבים

שכמו  ויט מדוע  היא , טובה שהמנוחה ראה שאם מובן, ואינו לסבול', שכמו

נאמרו  תירוצים והרבה טוב, כי המנוחה מן ולהתענג לנוח לו היה אדרבא  לסבול,

ה'סולם' בעל זי"ע  אשלג הלוי לייב  יהודה רבי הגה"צ ואמר ‰ÂÊ‰"˜)בזה, ÏÚ)דכתב ,

È‡)הרמב"ם Ê Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ 'Ï‰ ÛÂÒ)', הטוב הא-ל לשם  שהוא  דבר  בכל הדין והוא 

והטוב הנאה מן רעבשיהיה  האכיל ישיבתו, מבית  נאה יהיה תפלה בית  בנה אם ,

הקדיש  שבכסותו, היפה מן יכסה ערום כיסה שבשולחנו, והמתוק  הטוב מן יאכיל

אומר הוא  וכן שבנכסיו, היפה מן יקדיש ÊË)דבר ,‚ ‡¯˜ÈÂ) שעל והיינו לה'', חלב  כל

כיו"ב, המובחר, את לשמים להקדיש של האדם טובתה  את יששכר  ראה כאשר

בקבלת והיפה  הטוב את לשמים  להעלות  – לסבול ' שכמו 'ויט מיד לכן המנוחה ,

שמים  ויראת  תורה  ·È�Ùעול ‰Ê ¯Ó‡Ó ÏÚ Â¯ÊÁ˘ ,‡"ËÈÏ˘ ¯ËÎ˘ ¯È‡Ó ·˜ÚÈ È·¯ ˆ"‰‚‰ ¯ÙÈÒ)

Ì‡‰ ÂÈÏ‡ ÌÈÒ�Î�‰ ˙‡ Ï‡˘ ÌÈ˘„Á '· Í˘Ó·Â ,Â�ÓÓ ÏÚÙ˙‰ „‡ÓÂ ,Ú"ÈÊ '˘È‡ ÔÂÊÁ'‰ ÏÚ· ÔÂ‡‚‰

(„Ò 'ÂÓÚ Ê"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ ,'Ë¯‡ÂÂ'‰ ˙‡ ¯·Î ÂÚÓ˘ ¯·Î.

את רואה האדם שאם זצ"ל, מוואלוז'ין חיים רבי הגאון אמר מוסר ובתוכחת

ש  'ויט בע "כ אזי ח "ו, שמים מלכות  עול מעליו פורק  הכי ומשום טוב  כי כמו המנוחה

מעליו  יסורו התורה מעול יתייסר שאם תליא, בהא  דהא  ארץ, דרך עול - לסבול'

כל  לו ימצאו אז במנוחה יבחר חלילה אם אבל דמעיקין, חבילין שאר כל ויתבטלו

צריך אינו שוב  בתורה עמל הוא  ואם יולד, לעמל האדם  כי ויסורים, דאגות מיני

אחרים. בדברים לעמול

המוצלחים כג. 'עסקיו' על זי"ע מלעלוב משה רבי הרה"ק  לפני התלונן אחד סוחר

נענה  לתורה, עתים קובע הוא  האם הרה"ק  שאלו רח"ל, מטה מטה לרדת שהחלו

בגמרא איתא  הרה"ק , לו אמר בתורה, 'קביעות' כל לו שאין Î‰.)האיש ˙È�Ú˙) שזוגתו

פיסת כמין ויצתה ר"ח התפלל הדל, מצבם על בפניו בכתה דוסא בן חנינא  רבי של

אוכלים  הצדיקים שכל בחלום ראו בלילה זהב , של משלחן אחד רגל לו והושיטה יד



ויחי - הפרשה èëבאר

äøåúä ÷ñò' àåä øúåéá ìåãâä ïå÷éúä
'äùåã÷äãëãëãëãëéøáã úà éàî÷ åøàéá êëå ,

ïúùøô ùéøá é"ùø(çë æî)øèôðù ïååéë'
ìù íáìå íäéðéò åîúñð åðéáà á÷òé
àúéà éë ,'ãåáòùä úøöî ìàøùé

(á á úåáà)êøã íò äøåú ãåîìú äôé'
,'ïååò úçëùî íäéðù úòéâéù õøà
ìò øáâúäì íãàä ìëåéù éãëáù øîåìë
åà 'äøåú ãåîìú'ì àåä êøöð åøöé

ìòå äéçîä ìò' äãåáòá åôåâ úòéâéì
íâå äøåúá ÷ñåò åðéàù äæå ,'äìëìëä
ãàî ãò àåä ïëåñî ,åúñðøôì ìîò åðéà
- åøîåà åäæå ,àèçä ìà áåø÷ åúåéäì

,'åðéáà á÷òé øèôðù ïååéë'á÷òéæîåø
äøåúìúéùàøá ,íéìäåà áùåé ...á÷òéå ù"åîë)

(æë äëíãàä øùàëå ,øèåô÷ñåôå åîöò
äîá ,äøåú ãåîììîìàøùé åîúñé

íáìå íäéðéò,äøéáòã éøåñøñ éøú Y

שתי  עם שולחן על יושבים הם ואילו רגלים, שלשה עם זהב  של שולחן על לעתיד

המתנה  קבלת  על והתחרטה דלעתיד שכרה את בזה קיבלה שהיא הבינה מיד רגלים,

יהבי  דמיהב  דגמירי הראשון, מן יותר אחרון נס היה גדול תנא  ושקלוהו, רחמי 'בעי

נותנים  כלל בדרך  כי הרגל, את חזרה שנטלו הנס גדול פי' שקלי', לא מישקל

האדם  שכאשר בזה, הרמז ואמר חזרה. נוטלים ואין השמים מן טובות השפעות 

קבוע גמירי מקיים שיעור תקבע  אם בך בגמרא– שיתקיים תזכה מיהב, משמיא

בהרחבה,יהבי  פרנסה השמים מן לך  שיתנו שקלי – לא לאומישקל שבידך מה –

ומאז  בקביעות, ביהמ"ד דלתי על לשקוד זמן לו קבע שהלה הוה, וכן ממך , יאבד

מרובה. ולהצלחה מעלה מעלה לעלות  חזר

לציין  עלינו שומה זי"ע, מלעלוב משה רבי הרה"ק  ההילולא  בבעל דברינו מדי

בירושלים  יגזרו שלא א'. עלמא , מהאי פטירתו קודם ואמר שהורה ממה דברים שני

שלו  היארצייט שיום כיון דיליה, דהילולא  ליומא  קודם גשמים' 'עצירת בגין תענית 

טובה  לו ישיב שלו ההילולא  לכבוד שיפעל מי שכל ב '. לגשמים, מסוגל טבת , י"ג -

למען  מה דבר שיפעל - לישועה שצריך  מי לכל היעוצה עצה כן על מרומים, משמי

זיעועכי"א . וכו', נר בהדלקת  'לחיים', בהעמדת  אם – הצדיק  הילולת

עולמו כד. קונה יש רבי 'בכה בתשובה דורדיא בן אלעזר רבי כששב  בגמרא  איתא 

אחת עולמו בשעה שקנה היא גדולה שמחה  והרי  לבכיה, יש מקום מה וצ"ב, ,

זי"ע  מזידיטשויב  צבי' ה'עטרת הרה"ק  ומבאר שעה, È¯‚‰Ï"˘באותה 'ÏÂ‡˘ È¯·„'· ‡·Â‰)

(ÊÈ Û„ Ê"Ú ˙Â„‚‡ È˘Â„ÈÁ Ô‡‰Ê�˙מעת� בכל שעות  כ"ד יש יהודי לכל כי הייתה בכייתו כי

ושעה  שעה בכל קנה אם עולם' של 'חשבונו כשיחשב  היא גדולה ובכיה לעת... –

'עולמו'... את מחייו
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é"òãåáòùä úøöäãåáòá íúòéâéá Y
- øîàð åðà óà .íøöé íúñéé ãåáòùáå
úà ìèáì éì óéãò øîàéù éúô àåä éî
àì éëå ,'íéðáìáå øîåç'á äãåáòá éøöé
äòéâéä éãé ìò åúåùòì äéì àôéãò

'÷ä äøåúä éøáãá ÷ñòáäëäëäëäë.

ìá÷úúäëæðù ïåäúåòáå ïåäúåìö
úåáäìúä êåúî ñðëéäì
ìãâúäì íäáå ,íéîéä åìàì äùåã÷ã
éãé ìò äìòî ìù äùåã÷á ùã÷äìå
äëæðå ,äîéìùä äðåîàäå ÷"äåúä ãåîéì

.ø"éëà ö"àåâ úàéáì åðìåë

זצ"לכה. אויערבאך ÎÂÒ‰)הגרש"ז 'ÒÓ ‰ÓÏ˘ ˙Á�Ó)חז"ל בדברי �·:)דייק  ‰ÎÂÒ)פגע 'אם

זה מנוול בצע משכהובך  מה ביאור צריך  ולכאורה המדרש', עמו שימשוך לבית 

אלא הרע... ביצרו ודבוק  קשור עדיין בזה נמצא הרי ביהמ"ד, לתוככי היצר את 

אינו  ביהמ"ד בתוככי מקום מכל המדרש, לבית  נכנס שהיצר אף אכן, כי ביאור,

השמות בשאר אם 'כי 'מנוול לכינוי מכונה אבל וכיו"ב ', ערל 'טמא  כינוהו שחז"ל

אלו. מנסיונות הפחות  לכל וינצל לביהמ"ד רגל  דריסת  אין 'מנוול'

בשו"ע נפסק כך  כי הדבר, ‡)ובהסבר ‡�˜ Á"Â‡) בבתי - ה'' 'בבית הישיבה עצם

שנאמר היא, מצווה מדרשות  ובבתי ‰)כנסיות „Ù ÌÈÏ‰˙)והיאיושבי 'אשרי ביתך ',

לו. הדומה ומן הרע  מן ומצילתו האדם, את  ומרוממת  מקדשת
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