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לתוככי א. היטב ישיבם אלא בלבד, גרידא באזניו הדברים יכנסו שלא  עצמו וישמור

שהילךלחיותלבבו, דרדקי מלמד זי"ע , מדובנא  המגיד של וכמשלו זאת , באמונה

תתפחדו  לא  רע  כלב  אליכם יבוא אם להם, הורה בהכנסו היער, במעבה תלמידיו עם

לשונו', כלב  יחרץ  לא ישראל בני 'ולכל בקול, ותאמרו כנגדו תעמדו אלא כלל, מעמו

וכמה  רגעים כמה עברו ואכן, חלילה... יזיקכם ולא  מכם הכלב  יסתלק  זה ובלחש

נפשו  על נס והחל וברעדה, בחיל נתמלא המלמד לנגדם, רצו ורמים גבוהים כלבים

את לומר רבינו לימדתנו לא  וכי לו, ואמרו התלמידים תמהו הכלבים, מפני בבהלה

להם  ענה הפסוק ... את אמר ולא  בכפו, נפשו עוד כל מע"כ ברח מדוע  הפסוק,

כל  מזיכרוני ופרח ומורא פחד תקפני הכלבים קול את  כששמעתי ואמר, המלמד

פנימה, בלבנו ה' דברי את  להשריש עלינו אנו, אף לברוח... הוכרחתי לכן הפסוק,

ח"ו... מזכרוננו הכל יפרח קושי, איזה לידינו שיבוא ברגע הרי לאו אם כי

לבאר ב. שליט"א  וחשוב גדול מרב שמעתי הפשוטה, האמונה היא האמונה עיקר

יתרו בפרשת  רש"י דברי ËÈ)את ÁÈ)- יתרו זהווישמחויחד ומדרשיתרו, פשוטו .

בשרו נעשה חדודין אגדה, באמונהחדודין המהלך  כי מלאפשוטה'. הוא  הרי

'פשעטלעך'שמחה עם כשמתחיל אבל ,(˙Â¯È˜ÁÂ ˙Â˘¯„)- חידודין' 'חידודין אז

זייטן אלע  פון עס „˜Â¯È˙)שטעכט È�ÈÓ ÏÎ· ¯˜„� ‡Â‰ È¯‰).
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ìò øòèöäìå áåàëì åì äî éë .äçîùá
íãà êîéî úéàø éëå ,åéìò øáåòä

'åúáåè' ìò øòèöîäââââ.

בקראג. נאמר Ê)הנה ÊÈ Â‰ÈÓ¯È) ורבים מבטחו', ה' והיה בה' יבטח אשר הגבר 'ברוך

ה'דברי  הרה"ק  ומבאר מבטחו. ה' והיה ושוב  בה' יבטח - הלשון כפל מהו הק'

זי"ע, אלאישראל' בה ', עז אכן בטחונו כי מחמת לא  – בה' בוטח שהאדם  פעמים כי

ממצבו נתייאש שכבר  לסמוךמאחר  לו איכפת מה תקוותו, אפסה ממילא כי ורואה ,

באמת, בה' שבוטח למי יש היכר סימן ומה יזיק ... לא  יועיל לא אם הרי – בה' ולבטוח

– מצוקותיו מכל ויושיעו טוב  דרך  על יעמידנו והוא  מלבדו עוד שאין ידיעה מתוך 

הוא הרי תקוותו שאבדה  ייאוש מתוך  רק בה ' הבוטח  זה  כי לב , וטוב  שמח הוא אם 

רק  מלבו . ודאגה  עצב כל ולהסיר האדם לשמח כזה בביטחון כוח אין כי וזועף, מר

שמחה מלא באמת  הגדול  בשמו 'הבוטח  לומר חזר לזה יוודעוהיה. במה - מבטחו' ה'

באמת , בוטח הוא מבטחואם ה ' שמחהוהיה  לשון אלא  'והיה' אין -(‚ ·Ó והיינו (·¯"¯ ,

כעת  מצבו בתוך אף שמח הוא  ˙Á)אם 'ÓÚ ÌÈËÂ˜ÈÏ ·"Á Á"Ó„�‰ È"¯·„).

מביא זי"ע ממאדז'יץ ידידיה שאול רבי להרה"ק שאול' 'אמרי ÁÓ˘Â‰בספר ‰¯ÓÊ È�È�Ú)

(·È ˙Â‡פולין הפצצת  בעת  ונמלט נס כאשר ‰ÓÁÏÓ‰)וז"ל. ÈÓÈ·) שאלהו לווילנא, ובא 

פניו על ניכרת יתירה דאגה אין למה ÚÂ„ÈÎ)אחד, ,ÂÈ�Ù ÏÚ ÍÂ˘Ó ‰ÁÓ˘ Ï˘ ËÂÁ ‰È‰ ,„ÈÓ˙ ÈÎ),

בתיבה  ארזתי דאגותי כל שאת  אלא, סבבוני. רבות ודאגות 'דואג', אני גם ואמר, ענה

כשעה  ודואג דאגותי' 'צרור את  מתוכה ומוציא  אותה, פותח הנני ביום אחת ופעם אחת ,

כן, אם כלל. בעולם קיימות  אינם כאילו היטב וגונזן מכניסן מחזירן, אני ולאחמ"כ קלה,

היום כל בדאגותי אשקע ‰ËÈ·)מדוע ˙Â¯ÂÓ˘Â ˙ÂÊÂ¯‡ Ô‰ È¯‰ ,¯ÓÂ‡Î)...

מהרו' אחר עצבותם 'ירבו הפסוק את  זי"ע  מרוז'ין הרה"ק  פירש „)וכן ÊË ÌÈÏ‰˙)

להם  יש ומזה העתיד על דואגים פרנסתם די להם יש אם שאף אדם בני יש כי

וזה כך עצבות  אחר יהיה מה  שדואגים  מהרו ' 'אחר מחמת  - עצבותם  (ËÚ¯˙ירבו 

(ÂÓ˘· Ï‡¯˘È.

פסוק ביאר הקודש ובדברי שולחנו' ב 'עריכת זי"ע  אהרן' ה'בית הרה"ק ישב  פעם

וכל  הפסוק , בזה ביאורו היה מה ושאלם מתלמידיו לג' קרא ה'שולחן' לאחר הנ"ל...

כיצד  – עצבותם' 'ירבו הרבי דברי על חזר הראשון אחר, באופן ענה מהם אחד

השעה את שדוחקים – מהרו' 'אחר כי ה'עצבות' בקרבם להביאוממהריםמתרבה

להם להיות  האמור בקרבו לאחראת שמרבה מי – עצבותם' 'ירבו פירש השני זמן.

כי אחרת , עצבות  עוד עליו להביא שממהר – מהרו' 'אחר העצבות  מידת עצבותאת 
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עצבות –גוררת  מהרו' 'אחר בעצבות, המרבה – עצבותם' 'ירבו פירש והשלישי ,

'לסיטרא מתנה בעצבותו שנותן ומתנה, מוהר ומהמונם...אחראמלשון מהם ה"י ,'

בהם יש אמת הביאורים ג' כל כי הרה"ק  ‡‰¯Ô)נענה È¯·„).

זי"עד. אמת ' ה'שפת  הרה"ק כתב ·Ó„¯˘)וכן ‰"„ „"�¯˙ È¯Á‡) האדם ואם וז"ל,

שלו הנהגה כל כי בטוח לבו אז כראוי, ובטחון לאמונה ‰�Ú˘‰זוכה ÏÎ ,¯ÓÂÏÎ)

(ÂÓÚ,הטובותמהקב "ה מכל טוב  היותר צד  על  לו ונצרך הטוב כפי הוא והכל 

עכ"ל.שבעולם .

זי"ע  אמת ' ה'אמרי מהרה"ק Â‡¯ÈÂ)איתא  ‰"„ Â"Ú¯˙ Á¯Â˜) בשם בילדותו ששמע 

ה'חבילות' את  יניחו כאשר כי זי"ע, מפשיסחא בונים רבי Ì˙ÓÂÚÏÂהרה"ק ÌÈ¯ÂÒÈÈÂ ˙Â¯ˆ)

(‰ÁÓ˘‰Â ·ÂË‰,עולם באי כל לבחורשל איש לכל נתונה הרשות כי הכרוז ויצא 

שלו חבילתו  את ידיים בשתי ויתפוס  אחד כל יבחר אזי אחת... 'חבילה' ,לעצמו 

נצרך אשר את נפלא בדיוק  וחד חד לכל נותן העליליה ורב העצה גדול הקב"ה כי

ב'חובת איתא וכך  בה. לעמוד ונפשו גופו שבכוחות  ומה – ובגשם ברוח לטובתו לו

·‡¯ÎÂ‰)הלבבות' ÔÂÁËÈ·‰ ¯Ú˘)כך לו, מודד שה' שבמידה להאמין אדם כל שמחויב 

ה'. הנהגת על תלונות  שום לו יהיה לא וממילא  אחרת , עצה ואין להיות  צריך ממש

מטהו' איש ויקחו 'ויראו המטות  נשיאי אצל הנאמר את  אמת ' ה'אמרי מבאר ובזה

(„Î ÊÈ ¯·„Ó·)ואשתמודעו – 'ויראו' בתרגום שם ואיתא  ,(˙Â‡¯Ï ÂÁÎÂÂ�Â ÂÚ„Â� ÔÂ˘ÏÓ),

לו. הראוי חלקו מגיע  אחד שלכל והבינו שהכירו
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çíìç÷øåìá÷î àåäù åðééäå .ùáé

âäðúîù íéðååâä ìëá çîùå ,äáäàá
àåä 'ä úàîù åúðåîàá ,àøåáä åîò
äæë íãà .äøåîâäå äîéìùä åúáåèìå

úà ÷çåã' åðéàäòùäáùåé úåéäì - '

åæ äâäðä éìòî óåìçú øáë éúî äôöîå
(åúìéôúá éúìåæ)àåáúå ,äòùúøçà

ìëá çîùå ùù àìà ,äùãç äâäðäá
åîò àøåáä úâäðäá äòùå úòåååå.

ה' על יהבו  ישליך  - מאליה נעשית  והיא
מאליהם  נעשים צרכיו  וכל

ïúùøôá(àì äë)áäæ úøåðî úéùòå
äùòéú äù÷î øåäè

äøåðîääùî äéäù éôì' é"ùøáå
ì øîà .äá äù÷úî,äùîì ä"á÷ä å

úà êìùäøëéëäúéùòð àéäå øåàì

מזמין ה. שהקב"ה ועבודתו בחלקו שישמח – העבודה בעניני אף אמורים הדברים

לבו מנהמת  זי"ע אברהם' ה'בית הרה"ק זעק  כה מצבו. לפי עת  בכל ˘ÂÁÈ˙לו ı·Â˜)

(‡ ˙Â‡ '‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÎ¯„Â ˙Â„ÂÒÈ ,˘„Â˜'רצונך שערי לפתוח ורצון נועם להם 'פתח וז"ל.

(ÛÂÒÎ‡ ‰˜ ¯ÓÊ)וצעק פאראנען (‰¯‰"˜), ס'איז דאווענען, וועלן פאראנען ס'איז בקול,

לערנען, אנדערש ...וועלן עפעס  גאר  איז דאס וויל, רבש"ע דער  וואס וועלן אבער

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

(‰ÓÎ ÈÙ ‰‰Â·‚Â ˙ÈÏÚ� ‰„Â·Ú Â‰Ê ÂÈ�ÙÏ „ÈÓÚÓ ‰"·˜‰˘ ‰Ó· ÁÂÓ˘ÏÂ ˙Âˆ¯Ï Ï·‡ הבקשה וזוהי

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

(˙Ùˆ Ë"Ù¯˙ ÚÈ¯Ê˙ '¯Ù ,Â�˙‡Ó ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ ¯˘‡ ˙‡.

זי"עו. ה'תניא ' בעל הרה"ק ÈÙ"‡)כתב  ˘„Â˜‰ יחוש (‡‚¯˙ לא המאמין 'אבל

בעולם, ייסורים בהשוואהמשום אצלו שווין ולאו הן העולם  ענייני ובכל 

עכ"ל.אמיתית ,'

שצרות זי"ע מקאמינקא  שלום רבי הרה"ק אצל נפשו מר את  תינה אחד אברך

הטוב הבורא מאת לטובה הכל הרה"ק ענהו עליו. מרים וחייו אחריו רודפים ומצוקות 

חלקי, ומר רע  כי הדברים למציאות  להתכחש אפשר וכי האברך, אמר לכל, ומיטיב

וישתו  החריפים', 'משקאות  ושאר היי"ש משקה את ישבחו ה'מבינים' הרה"ק  לו אמר

פניו  ויחמיץ  מיד יזדעק  מהמשקה שיטעם השורה מן אדם לעומתן, לרוב. ממנו

ה'מבין', תשובת ומהי רבה, כי מרירותן המשקהלנוכח של  טבעו הוא  כך  אכן, כי

שתייתו מתחילת וממילא  ושמחה ', 'ששון לידי קצר  זמן בתוך  תביאנו  זו 'מרירות ' -

כמוהו שאין מתיקות  בו  מרגיש  הנךכבר  בו, כיוצא אתה אף המרירות, על מתאונן
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'äéìàî(.èë úåçðî)÷"äøä äá æîø
ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä(ïúùøôá)åðãîìì

íãàì àåáá ,äðåîàä éëøãá øùåé áéúð
éðéðòá ïåâë áåàëîå éùå÷íçì øëéë

(äñðøô -)ìá åáì .íéáåàëî øàùá åà
úåàìúä áåøî ìáñä çåë ìùëå åîò

,ïîæä úãøèåíò ãçé åîöò úà êéìùé
ä"á÷ä ìà øîåìë 'øåàì' éùå÷ä ìë

äìëåà ùà àåäùäúòîå ,úéùòð àéä
...äéìàî'ä ìò êìùä' 'àðù äîë
êáäéææææêìëìëé àåäå'(âë äð íéìäú)çççç.

úîàáàì úéð÷ð äñðøôä ïéà ,åøîà
,ùòîå ïåøùëá àìå äîëçá

ïåéìò úøéæâá ìëä àìàøîàðù äîë .
(á áë éìùî)äùåò åùâôð ùøå øéùò

תבין  ואם ה', דרכי המה מתוקים כמה עד 'מבין' שאינך  אחר אם כי זה אין שבחייך ,

חייך . ימי כל ותשמח תגיל המרורים' 'שתיית בעת מיד הרי זאת ,

למי ז. בטחון' 'בעל בין שההבדל אומר היה זצ"ל לעווינשטיין יחזקאל רבי הגאון

בהילות מתוך יעשנה שזה אלא  שניהם, יעשו ההשתדלות פעולת  שאותה שאינו,

חובו  כפורע  יעשנה אלא  לרגע , אפילו הנפש משלוות  יאבד לא  וזה הדעת, ובלבול

שהצלחתו בנפשו מדמה הראשון כי וההסבר מידי, לא  וזה תלויהותו בהשתדלותו,

ועשייתו. בהשתדלותו במאומה תלוי ולא ה', בדבר נהיה שהכל יודע 

' גזירת בכלל נכללו הכל האדם בזיעתכי בידי נתונה והבחירה לחם', תאכל אפיך 

להתייגע  אוולהזיעאם הכלכלה, ועל המחיה ובזה להזיעעל הבטחון... מידת  בקנין

ובבא . בזה לו ייטב 

מאנסי ח. לעי"ת  בסמוך  הקהילות באחת  ארה"ב, מבני סת "ם' מ'סופרי אחד סיפר

דאלער, רבבות של בהוצאה והדר פאר ברוב מדרשם בית  את  המתפללים שיפצו

החליט  לאחמ"כ ולתהילה. לשם המדרש בית  שהתנוסס עד השקיעו עצומה יגיעה

הזמין  כך לצורך שבהיכל. התורה ספר ותיקון בשיפוץ אף מעט להשקיע הקהל ראש

למראה  ונזדעזע הס"ת את בדק  הסופר הס"ת. את לראות  שיבוא  הנ "ל ה'סופר' את 

רבות ושעות  ימים במשך רבה יגיעה ונדרש בתכלית. פסול היה התורה ספר כי עיניו,

אלפי  חמשת תמורת  התורה ספר את  לתקן הקהל לראש הציע הסופר תיקונו. עבור

מעות לשפוך  היה מוכן הכנסת בית של פארה שלצורך  הקהל ראש אך דאלער,

מאות מחמש יותר זו וחשובה דחופה מלאכה עבור לסופר לשלם הסכים לא כמים,

ואמר  סת"ם. סופר הוא  שגם חברו אל התקשר מפניו הסופר משיצא לא . ותו דאלער

עוד  פסול בס"ת זה ביהמ"ד מתפללי יקראו שהוא  כמות  הס"ת את  נשאיר אם לו,

חמש  אותם תמורת הס"ת  את  נתקן ויחדיו מזמנינו שנינו נתנדב הבה בשנים. רבות 

השמים. מן שכר לנו ישולם ובוודאי מידי, לא  ותו הדאלער מאות
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שעות ישבו הקודש, למלאכת  יחדיו נגשו הסופרים שני למעשה, ממחשבה ואכן

עבודתם  משגמרו וכדין. כדת  בו לקרות ראוי שיהא  התורה ספר את  ותקנו שעות  ע"ג

שניהם יצאו ליל, ‰�"Ï)באישון ‰ÏÈ‰˜‰ ˙�ÎÂ˘ ‰·˘ ¯ÈÚ‰ ‰˙Â‡Ó)באמצע לביתם. לחזור

בלית נוצרי, קברות  בית בתוככי אלא מצאו ולא  הכסא , בית אחר חיפשו דרכם

לשמם  ששאל 'שומר' אותם עצר הלז הקברות בית  בשערי לשם. להכנס פנו ברירה

זאת, ודרישה חקירה הם עוברים מה לשם הבינו לא  ה'סופרים' מגוריהם, מקום והיכן

ונכנסו. הפרטים לו מסרו השער דרך  להכנס ברצונם מ"מ

כתוב בו במדינתם, דין' מ'עורכי מכתב השניים קיבלו שבועות  כמה כעבור

חטאתנו  ומה פשענו מה – תמהו כן ראו המה פלוני, ביום לפניהם להתייצב שעליהם

שעה  באותה כי להם והודיעו השניים, באו המיועד יום בהגיע  אחרינו. דולקים כי

ערירי  הלה גדול, עשיר גוי של לוויה התקיימה הנוצרי הקברות' ל'בית נכנסו שהם

בשווה  שווה יחולק כספו שכל המת ' ב'צוואת  וציווה יורשים. אחריו הותיר ולא  היה

ומקום  לשמכם הקברות בית  בשערי נשאלתם ולכן בהלוויה, המשתתפים בין

שישים  - המת ' 'ירושת לכם והרי זאת. בלוויה 'משתתפים' דין לכם אף כי מגוריכם.

דאלער אלף ÌÈÓÏ˘Óושניים ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ ‰ÏÈ‰˜‰ È�·Ó ÌÈÏ·˜Ó ÂÈ‰˘ ÌÂÎÒ‰Ó ˙Â„È ¯˘Ú ÌÈ�˘Î)

(Ï·Â˜Ó‰ ÈÙÎ Ì‰Ïבהם ונתקיים ומפסיד . לי שומע  אדם  ‰)אין „ לי („·"¯ אמר וכבר .

ושניים  שישים באורך  היא הס"ת שמידת  להוסיף, יש הדבר לפליאת כי אחד 'סופר'

דדין. כחושבנא  דדין חושבנא יריעות ,

הלשון לבאר זצוק"ל לוריא  יוסף אהרן רבי הגה"ח משל השלך המשיל ה'. על

ליסע הוצרך הלה ומרגליות, טובות אבנים של יקר צרור ובידו בדרך  המהלך לעשיר

אלא הצרור, את בידו להפקיד ידידו אל פנה לכן אבניו, לשלום וחשש למרחק

חברו, אל רץ העשיר, עשה מה גדולה. כה אחריות  ע "ע  לקבל הסכים לא  שהוא

ובעוד השליך  הדרך, לו אצה כי לעברו זעק מרוצתו ומתוך  הצרור, את  ידיו לתוך 

'שמירה  עצמו על מקבל זה ידיד לדרכה. היוצאת  האניה את מפסיד הריהו רגעים

כיו"ב ממש... בה שיש בסמיכה עליו עצמו וסמך  לו הלך שהעשיר בידעו מעולה'

יהבו לעניננו, כל  את  ÂÈ˙ÂÏÈ·ÁÂ)המשליך  ÂÈ˙Â¯ˆ ÏÎ) אבי' הכרזה מתוך  – הקב "ה  על

ייטב בוודאי וחשבונות, שאלות בלי - עליך ' רק לסמוך מי על לי אין שבשמים 

יכלכלך  והוא - .לו

קרן איזו לו היה אם בדעתו, האדם ÔÂÎÒÈÁ)וידמה ˙ÙÂ˜) שמורים שם אשר בבנק

יקנה  מהיכן דואג היה וכי ותקילין, טבין מזומנים דאלער מיליוני וכמה כמה עבורו

אם  ואף שלא , פשיטא  צאצאיו, את להשיא  מעות  ישיג מהיכן או הטף, לפי לחם

שיזדקק שברגע בידיעתו דאגה כל לו אין מקום מכל ידיו, תחת המעות  אין בפועל

למה  כי עולמים, בחי האדם יבטח ממש כיו"ב  צרכו. כדי מפיקדונו יוציא למעות 
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'ä íìåë'éðåùøâä èå÷ìé'á øàéáå .
(àì éìùî)éë ,'ùôð úáéùî' øôñ íùá

äî ,åîöòì øäøäîå åúéáá áùåé éðòä
éúðçéð àìù ìù ,éìò 'úåðîçø'ä äáø
äàø Y éðà éðò ë"ò úåç÷éôå äîëçá
úòãá àìî åðéäù øéùòä éðåìô äæ
úåìòì åì úãîåò åúîëçå ,äîëçáå
éë ,øúåéå øúåé úåøéùòä äìòîá
ìäðì êàéä àåä òãåé äáøä åúîëçá
ãò åéçååø ìéãâäì äá çéìöîå ,åøçñî
áùåçå åúéáá áùåé øéùòä óà .õ÷ ïéà
úà åì äàéáäù åæ àéä åúîëçù
éùòîî åîöòì çéëåîå ,äáøä úåøéùòä
àåäù øçàî ìåëàì íçì åì ïéàù ,éðòä

øùàë êà .øòá ùéàå éúôùøå øéùò
åùâôð,åéãçé íäéðù úà íéàåø ìëäå Y

äîë éô éðòä ìù åúîëç äìãâù íéàåøå
àìå øòá ùéà àìà äæ øéùò ïéàå ,äîëå

øîàéå åðòé æà ,òãé'ä íìåë äùåòY
,øéùòîå ùéøåî ä"á÷ääîëçä àì

úåùôéèä àì óà ,äéìòáì øùåò àéáú
åîçì øéñçúøéùòäå éðòäî äéàøå ,

ìòî åúîëçá äìåò éðòäù ,åììä
úîåòì áùçé ùôéèë äæ øéùòå ,øéùòä

ä"á÷ä úàî ìëäù ,øîàú ë"òáå ,éðòä
óà ìéôùî øéùòîå ùéøåî àåä Y

,äìòî ìù úåðåáùçá ,íîåøîäùåò
'ä íìåëåùôð ååìùú äæ 'ììë' òãéùëå .

áéáñ å÷ñòá åçåø úøòñ èå÷ùúå
íéîù éãéá éåìú ìëäù òãé éë åúñðøô

.ììë åéùòîá àìå

השמחה וסגולת  מעלת – ושמחה  צהלה 

äðäùîá øúñà äìàùðùëïééä äú
(å ä øúñà),'êì ïúðéå êúìàù äî'

äáéùä(ç ÷åñô)øçîå ...êìîä àåáé'
àìôé äøåàëìå ,'êìîä øáãë äùòà
ãéî äððçúä àìå øçîì äúçã òåãî
êúìàù äî äì øîàù øçà äùôð ìò

êì ïúðéåäëîñ äî ìò ,á"ö ãåòå ,
øúåé ìåòôì äãéá àäé øçîìù äúòãá
åøàéáå ,íåéá åá úåùòì ìëåú øùàî
ïîä àöéå' äéä àéää úòá éë íé÷éãö

'áì áåèå çîù àåää íåéá(è ÷åñô),
àì úàæë 'äçîù' úòáù øúñà äòãéå

,åçöðìå åìéôäì ìëåúìë äðåàé àì éë
äçîùä úãîá éåøùä ùéàì òøèèèèë"ò ,

øçîì àåáì åúåà äðéîæäå äîëçúä

עזרו, יבא  מאין עליהידאג אשר והמעות הארץ שכל רחום אב לו  יש  והלא 

הם יתן שלו בוודאי והוא  שלו, שהכל ממי יבקש מעות סכום שיצטרך  ובשעה ,

צרכו. כל לו

הדבר ט . מעצם בשמחה מתהלך  יהודי שאם זי"ע מקארלין הרה"ק בשם אומרים וכך 

יהודי, ברוחניותשהוא  ולא  בגשמיות לא  רע  שום  לו  יאונה  שלא לו  אני ערב

(ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó).
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çéìöú æàå ,èòî âåôú åúçîùù øçà
.ì÷ðá åìéôäì

ãåîéìåíàù ,ìàøùé éðáì àåä ìåãâ
úãî äìéòåä òùø åúåàì
ù"ë ,åì ÷éæäì åìëåé àìù äçîùä
ùãå÷ íò ìàøùé éðáì åæ äãéî ìéòåúù
,íéøåñéäå úåøöä ìë úà íäéìòî ìèáì

íé÷éãö åøîàù åîëåãåòå ,íéèå÷éìá à"îâã)

(íé÷éãöäî äáøä÷åñôá æîøì(áé äð äéòùé)

äçîùä éãé ìòù ,'åàöú äçîùá éë'
úàöìå ,úåøöä ìëî ìöðéäì øùôà

ìåãâ øåàì äìéôàî.

ïëå'äîìù úøàôú'ä ùøéôíéøåô éæîø)

(çìùúå ä"ã÷åñôá(ã ã øúñà)

éëãøî úà ùéáìäì íéãâá çìùúå'
éëå ,á"öå ,'ìáé÷ àìå ,åéìòî å÷ù øéñäìå
äáùçù éëãøî äéä íéãâá øñåçî
éøä Y íéãâá åì çåìùì êéøöù øúñà
÷ùá ùáìúä äìéçú äðååëáù äúàø
àì ë"àå ,íìåòî äùò àìù äî øôàå

àìå 'éàä éàî' åìàùì íà éë äì äéä
.íéãâá çåìùì

øàáîåøúñàù ,'äîìù úøàôú'ä
åæéà òîù éëãøîù äðéáä
ò"ò ìáé÷ ïëìå ,äøîå äù÷ äøåùá
àìà ,åðéã øæâ òåø òåø÷ì íåöå úéðòú
éë ,êøãä åæ àìù äøåáñ äúééä àéäù
úãîá ÷æçúäì ùé ä÷åöå äøö úòá óà

,äçîùäøùôà äçîùä éãé ìò ÷øå
íéøöîä ìëî úàöììáé÷ àì éëãøîå .

ììôúäì êéøö úàæë úòáã øáñå ,äéøáã
,úåøéøî êåúîå áì ïåøáùá 'ä ìà
,ïåùòé øùà äùòîá íäéðù å÷ìçðå
øúñà íò ÷ãöäù òéøëä ä"á÷ä íðîà
àåáéù äçâùää äááéñ êëå ,äëìîä
ïîäù éãé ìò äçîùä úãéî éãéì éëãøî
äëë' åéðôì æéøëéå úåëìî éãâáá åðùéáìé
,'åø÷éá õôç êìîä øùà ùéàì äùòé
äçîù éãéì àáå úåøéøîä äùìçð æ"éòå
äáø÷ äæáå ,äìåàâã àúìçúàá
éãé ìò ÷øù åðãîìì ,ïéò óøäë äòåùéä

ìëä ïî ìöðéäì øùôà äçîùäéééé.

שהואי. כבד' 'עול עם יחיה ולא  באמת, ב 'שמחה' אלו מחויבוישמח בימים לשמוח

תמיד  נאנח שהיה ואביון עני איש על בהלצה, מספרים שמחה, שמחתו אין כי

ועל הדחוק  מצבו אחד החובותעל צדיק הוכיחו פעם בצווארו, התלויים הרבים

כשמוע ויהי בשמחה, ה' את לעבוד האדם צריך  והלא  תמיד, בשמחה אינו מדוע

ואמר כדרכו שוב נאנח העני עכשיו...כן 'חוב ' בעוד נתחייבתי לי אוי, די לא וכי

כראוי. הלב מעומק  שמחה איננה שזו פשיטא  היום... עד לי שיש ב 'חובות'

וז"ל זי"ע, משמלויא רבי הרה"ק  של בנו ˘ÓÏ‰')כתב  Ô·‡'Ï ‰Ó„˜‰· 'Â�È·¯ ˙Â„ÏÂ˙'·)

יום  אף לי הי' לא דעתי על עמדי מיום בני שמע  חתונתי, לפני לי שאמר זכורני



é תרומה - הפרשה באר

íéøáãëìò 'òãéåäé ïá'ä áúë äìàä
äìéâîá àøîâäáéëøå ä"ã .æè)

(éàäúà àéáäì ïîä òéâä øùàëù
éëãøî ãîòð ,éëãøîì ñåñä úàå ùåáìä
úà íééñéù ãò åì ïéúîä ïîäå ,ììôúäì
òùåøî òùø ìò àìôé äøåàëìå ,åúìéôú
òöîàá åì òéøôäì ùùç éëå ,äæ
.ãéîå óëéú 'êìî úøéæâ' íéé÷ì åúìéôú
åì øùéá àìå ïéúîä à÷ååãáù ,àìà
òãé éë ,äìôúä úòùá åæ äáåè äøåùá
úìá÷úî äðéà ïåáöò êåúî äìôúäù
äæì ,ïåáöòá úòë ììôúî éàãååù áùçå

,åð÷éñôà àì áèåî ,øîàíà éë
úéðù ììôúäì øåæçé éàãåå åð÷éñôà
äçîù êåúî äìéôúå ,äçîù êåúî

äöéçî íåù ïéàå íéòé÷ø úò÷åá
ãò òéâäìî äãòá áëòéù ìéãáîå

ãåáëä àñëì.

é"òåìëî àöé ááì áåèá äçîùä
åéúå÷åöîå åéúåøöøåàéáëå ,

ò"éæ à"øâä(éìùîì)áåúëä ìòéìùî)

(ãé çéçåøå åäìçî ìëìëé ùéà çåø
äðàùé éî äàëðìò äàá äçîùä .ì"æå ,
åäæå .çåøä éãéùéà çåøãéîú ùéàäùë
àåä ,äçîùáåäìçî ìëìëéóà ,

,íåìùå ñç äìçî åéìò àåáúùìëìëé
äðìèáéå åúçîùá åäìçîíàå ,ì"ëò ,

êëî ãîìð î"î ,éìåç ïéðòì åéøáã éë
úåéðçåøá ïä ä÷åöå äøö ìëìàéàéàéàéïä
'äðìèáé åúçîùá'ù úåéîùâááéáéáéáé.

אחד, ראיתני מנוחה האם  ואעפ"כ חלדי, בימי עלי שעבר מה יודע אתה  והלא 

לא בעצבות, ח"ו בשמחה,פעם הייתי תמיד כי אלוז, דבריי  תשכח  ואל בני .כור 

האידיש יא. בשפת שכן דלישנא , בשיגרא  לרמז זי"ע  ישראל' ה'בית  הרה"ק אמר כה

פירושים, שני 'אויף-געראמט' לתיבת  ובשמחה.א.יש מרומם במצב  שרוי שהאדם

וזוהמא,ב. לכלוך מכל נקי מוחושהמקום בשמחה השרוי בזה, תלוי  זה כי לך לומר 

ושטות ... אוון מחשבות  מכל נקי

כרביב. שימש קודמות שבשנים ספר דקרית רב שליט"א  זיכערמאן הרב  סיפר

זצ"ל  הלוי' ה'שבט בעל הגאון ביקר הימים באחד בב "ב , הישועה מעייני בביה"ח

ומשפחותיהם... החולים עם יחד החולים בית  עובדי כל נאספו לכבודו – בביה"ח

חמשים  כבן נואש מחולה שאלה נשאלתי היום זיכערמאן הרב  לו אמר שם בהיותו

לברך לו יש האם – הרופאים מצוות עזרה מבלי אחד אבר אפילו להזיז בכוחו שאין

הבין  וואזנער הרב כלל. צרכו כל בידו אין הנראה לפי כי צרכי' כל לי 'שעשה ברכת 

לעשות החולה ניסה בהכנסו העליונה, בקומה לבקרו מיד ועלה לפניו אשר את 

ושחק ... גנח שוב ושוחק , גונח והיה הדור פוסק כבוד הדרת  מלפני שקם כמי תנועה

כשלקחני  שנה כשמונים לפני לה עד שהייתי מעשה הזכרתני בהנהגתך  הרב  א"ל
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האדם  חשיבות  עיקר – שיטים  עצי
כ'עץ' בקושי לו הבאה בעבודתו

ïúùøôá(é äë)ïåøà åùòå'éöò
íéèéùáäæ åúåà úéôöå ,

æîøî ïåøàä äðä .'õåçîå úéáî øåäè
'äøåú'ì(úåçåìä åçéðä åáù)úãåáòì æîøîå

.äéúååöî íåé÷áå äøåúä ãåîéìá íãàä
àåä äìéçúî éëáäæìëäù øîåìë ,

,ì÷ðá åì äàá äãåáòäå åì øéàî
àéîåã éùå÷ä àá ë"îçàìõòã.ùáé

àåáú äãåáòå äøåúá ãéîúéùë óåñáìå
úåîéòðä åìáäæëåîù àø÷ð ë"éôòàå .

מאד, עד קשה מצבו שהיה החולה את עמו לבקר זצ"ל שפירא  מאיר רבי מו"ר

שעמד  כוחו בכל שוחקות פנים ומעמיד פנים מאיר החולה החל ר"מ משנכנס

עלי  היה הדין מן – ואמר החולה נענה עושה', זו מה 'לשמחה ר"מ שאלו לרשותו,

השולחן  על 'משקה' להגיש ויקר, כבוד מיני בכל ולכבדו הרב של לכבודו לקום

כן  על קל, אבר אפילו להזיז בידי שאין חוליי מחמת בעדי מנע הקב "ה אבל וכיו"ב ,

השמייכעל והוא עשות  בידי שיש ככל נעלה (ÍÂÈÁ)אעשה הכי באופן אעשה זאת -

לכבדשאוכל, – העת בזו ותפקידי שליחותי זה  הרי עשות  בידי יש  זאת  רק אם כי

הרב... את  לבדו  מן בזה  שנשלחתי שליחותי את  כראוי השלמתי כן עשיתי ואם

מע"כ  כי שמעתי שמועה וואזנער, הרב  לו אמר אתה אף זאת. לתקופה השמים

עשות בידך  שיש ככל תעשה אם לך , דע צרכי', כל לי 'שעשה ברכת אודות שאל

וכמה, כמה פי ועשה במתניו שכוחו מהבריא  יותר מעשיך נחשבים התקופה כי בזו

שלך... צרכי' 'כל  וזהו  שליחותך... קיימת  ונכנסה בוודאי הרב , דברי את שמע  הלה

רגליו... על מהלך החל ימים כמה שבתוך עד חדשה רוח בו

גשמי, או רוחני וענין ענין בכל אלא אנוש, לחולה דווקא לאוו כי ייאמר, ולדידן

להצטרף  רצה או מקום, באיזה ו'נתקע' בתפילה או בתורה וכך כך לעשות  שרצה

את בשלימות קיים זה במקום שלו ב'שמייעכל' הרי בידו, עלתה ולא מצווה לעושי

זה. בזמן שליחותו

בשמחה  בתפלה לפעול יכולים שיותר זי"ע מפשיסחא  הרר"ב  הרה"ק  אמר כעי"ז

אחד  שנפל שראה בדאנציג, שהיה בעת  שהיה ומעשה בבכיה, לפעול שיכולים ממה

אשכנז בלשון הנ"ל הרב לו אמר שם, שנטבע וכמעט לויתן להים, דעם מיר  גריס

(Ô˙ÈÂÂÏ‰ ÌÂÏ˘· ÈÓ˘· ˘Â¯„)הרה"ק וביאר וניצול, אחד בדף שאחז ה' לו עזר ואח"כ ,

בידו  היה ולא  מעצמו לגמרי נתייאש ופחדו חרדתו לרוב  זה בחור כי מעשיו, פישר

לבו  נתרחב דבדיחותא  המילתא ע "י ורק להינצל, ובמה היאך מחשבות לחשוב מוח

להינצל האיך עצות  כמה בראשו העלה וכבר שמחה, ËÏ,במעט ‰¯Ú‰ ÌÈ¯˘È ¯Â‡)

(ÌÈËÂ˜ÈÏ - ˙Â˘„Á ˙Â‡ÏÙ�.
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äøåúá'íéèéù éöò ïåøà'ïéà éë ,
,'õò'ä ù"ò àìà úàø÷ð 'äãåáò'ä
ìò íéøáåòù íéøåñééäå éùå÷ä øîåìë

úåîåöòúå æåòá øáâúî àåäå íãàäâéâéâéâé.

àìå'úåòéðî'ä úà åúåàøá ùàééúé
,åéðôá ãéîòî øöéäù íéáåëéòäå

,íãàä ìë äæ äáøãà éëéëàìî éøäù

ì ùé òøä øöé íäá ïéàù ïåéìòàøåá
íéîùá íéáø íìåòäðéà åðúéìëú ìëå ,

úéáî åðéìò äù÷îä åðøöé øåáò àìà
õåçîåãéãéãéãé'ìåãâä ùøãî'á àúéà ïëå .

úéáî øåäè áäæ åúåà úéôöå' ïúùøôá
äôåöî àåäù øçàî éëå ,'åðôöú õåçîå

'õò' õåçîå úéáî(åòöîàá),éì äîì
çáù ïéà òøä øöé àìîìà ,êì øîåì

יתום ואדר יג. בחור כתיקונם. בימים מאשר יותר משיג קשים ומצבים בזמנים בה,

בקשיים  נתקל שפנה מקום ולכל העליה, בסולם מקשיים בחייו מרורות שסבל

נפשו  במר לפניו ובכה זי"ע מנחם' ה'פני הרה"ק אל נכנס ספור, לאין ומכשולות  רבים

יתום  להיותו בנוסף זאת  שעה, ובכל עת בכל אותו המוצאים האלה הקשיים כל על

ואינו  חייו באופני מכשולות  לו מעמידים השמים שמן לאמר והתבטא בעולמו, ובודד

ובמנוחה. כרגיל בהם לנסוע  יכול

בני  נוסעים שבו רגיל רכב יש בעולם. ישנם רכב  כלי שני הנה ואמר, הרבי נענה

בעוד  והנה מלחמה. לעתות  רכב כלי שהוא הטאנק  את ויש למקום, ממקום האדם

ואינו  לאטו נוסע שהטאנק הרי קושי, כל מבלי גדולה במהירות  נוסע הפשוט שהרכב

על  החגורים הכבדים הברזל בשרשראות נעוץ הדבר סיבת  כך , כל בדרכו למהר יכול

אך כובדם. מחמת המהירה הנסיעה את  מעמו המונעים אלה הם הטאנק, אופני

ואילו  כלל, ממקומו לזוז הרגיל לרכב  אפשר אי וטרשים הרים במקום גיסא  מאידך 

לשבר  אף בכוחו יש אלא  שהוא, מקום בכל ליסע יכול הוא שהרי בכך  די לא הטאנק

כוח  ואף בדרכו, הבא כל את הוא רומס כשבדרכו נפשו כאוות ולנסוע ובתים סלעים

הכל. את  ורומסות  השוברות הכבדות  השרשראות  אלא  עבור אלא לו אין זה גדול

ואינם  בדרכך  הנערמים הקשיים אלו דיקא  כי מנחם הפני סיים כן, אתה אף

בידך רב כוח לך  המביאים אלה הם דיקא  ובמהירות , בקלילות להמשיך לך נותנים

כי  לשער. שאין באופן אלוקים בקרבת ולהתעלות  הרע  כוחות כל את  ולנתץ לשבור

אגרא . צערא  ולפום עדיים, בעדי ולגדול לצמוח האדם יכול הקושי מתוך דיקא

שבים,יד. לקבל פשוטה ה' ימין כמה נשכיל ומשם גאון, ניסים רבי מביא נורא מעשה

אדם של התגברות  כל המקום לפני חשוב כמה �Â:ועד ˙·˘ 'ÒÓ· ˙ˆ˜ ÈÂ�È˘· ‡·Â‰)

˙Â‡ ÌÈ‡¯ÂÓ‡Â ÌÈ‡�˙ ˜ÏÁ ,˙Â¯Â„‰ ¯„Ò· ‡·Â‰ ,˙ÂÎÈ¯‡· Â‡È·Ó ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ� Â�È·¯ Í‡ ,Ì˘ È"˘¯·Â

ולפשוע�') לחטוא  והרבה היה אנשים משפל הלה נתן, ושמו יהודי באיש מעשה ,
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ïéùáåëù ïçáù àìà ,íéîëç éãéîìúì
ïøöéåèåèåèåèåçåøá ìùåîå øîåà àåä ïëå ,

úà ùáåëä øåáéâ åäæéà ïðúå ,øéò ãëåìî
ì"ëò ,åøöéæèæèæèæè.

ולא עבירה, של פתחה על בעצמו עצר אחת  פעם אמנם, שבעברות. בגרועות  רח"ל

גבי  על הרוכב זה בנתן עקיבא  רבי בו פגש ימים כמה כעבור קונו, דעת על עבר

תלמידיו  את זימן ראשו. עלי נרו בהילו היום, בצהרי כחמה מאיר וראשו החמור,

ר"ע אמר השפל. עבירה בעל נתן זהו הלא  התלמידים ענהו זה, אדם הוא מי ושאלם

מאומה. ראינו לא לאמר, התלמידים ענו מה, דבר ראשו על ראיתם האם לתלמידיו,

מאיר  גדול אור בני לו, שאמר ר"ע  לפני נתן ויבוא אלי. והביאוהו מהרו להם, ויאמר

גדול  דבר מה הודיעני הבא, העולם מיורשי הוא  שאתה אצלי ובידוע ראשך, על ביקר

כן  ועשה אחת, עברה דבר מלעשות  לבו תאוות  בעד שעצר נתן לפניו סיפר עשית .

השתומם  עצמו. עצר הפעם אך  וכזאת , כזאת עבר וכבר גדול, עוון בעל שהוא  אף על

משחך ולכן עשית  גדול דבר אכן, לו, ויאמר להתאפק, בו שהיה הרב הכוח על ר"ע 

עאכו"כ  דאתא  ובעלמא  עלמא, בהאי זאת כל והנה ראשך. על גדול באור הבורא 

הרבה. תורה ואלמדך לפני שב  שמעני, בני עתה זה. מעשה בזכות ותתקדש תתגדל

בתורה, לבבו דלתות  את  סוגר ואין הפותח ויפתח עקיבא , רבי לפני וישב כן, ויעש

עצמו  הוא ונעשה בתורה, מאד במאד גדול כי עד נתן האיש גדל מועטים לימים ויהי

רבנן. דבי משמעתתא לנו הידוע צוציתא  נתן רבי הוא  והוא קדוש. תנא 

רק תמיד כן נוהג אינו אם אפי' טובה פעולה כל להחשיב הקריאה תצא מכאן

רח"ל רבות חטא שכבר אחרי שאף נתן וכרבי אחת, פעם – תאוותועתה בעד עצר

ונתעלה עלה הפעם  ומזאת  ויחידה , אחת  הקדושים,פעם מהתנאים אחד להיות

התגברות וכל נמצא, הוא  מצב באיזה לחשב מבלי אדם, כל ויתגבר יתחדש מעתה

שמים. בשמי מאד עד רב  כוחה והתגברות

בתהלוכותטו. דבק  היה זי"ע  מראחמיסטריווקא נחום מנחם רבי הרה"ק  מחסידי אחד

כרבו היו והילוכיו תנועותיו וכל וא(·ÂÈ�ÂˆÈÁ˙)רבו, נענה תרצה ... אם הרבי, לו מר

עושה, איני שאני מה כל את  לעשות שלא שתתחיל עדיף אורחותי, את להעתיק

עושה... אני אשר את  לעשות מאשר

זי"ע טז. שמואל' ה'דברי ‡·¯‰Ì)הרה"ק ˙È·· Ù"ÓÎ ‡·Â‰ ,ÌÈ¯ÂÙ) לאיש ואמר, המשיל

שיעור  כדי אפילו ל'שתיה' 'שתיה' בין שוהה היה ולא  המרה', ב 'טיפה נגוע  שהיה

בני  כל של חלקם מנת היו וחרפה בושה כך, על ממונו כל מכלה היה ואף שתיה...

ומסילות דרך  מצאו שמים שבחסדי עד להושיע, ידם לאל ואין הנכבדה, משפחתו

ל'סיים' ע "ע  וקיבל משפחתו, ובני עצמו את  ביזה שמספיק  מיודעינו והבין בלבבו,
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ïëå'àúúòîù áù'ä áúëäîã÷äá)

('å úåàì"æ íøîàî úà øàáìø"á)

(æ è,áåè øöé äæ áåè - ãàî áåè äðäå'
'òøä øöé äæ ãàîæéæéæéæéääéîú äøåàëìå ,

,ïàë ùé éúáøúàéøáá ùé äáåè äîã
íîåé åðúåà çéãîå úéñîä òøä øöéä
àìà ãåò àìå ,êøáúé åúãåáòî äìéìå
äáåè àåäù 'ãàî áåè' åúåà íéðëîù

áåèä øöéä ïî øúåé äìåãâøàáîå .
ò"éæ 'åðéðùåîìà í"øäî' éøáã é"ôò

(é"ô úìä÷ì åøåàéáá)íéî èòî êôåùäù
ùàä äáëú àìù éã àì ,äìåãâ ùà ìò
éëäå ,øúåéá úç÷ìúî àéä äáøãà àìà

øáâúî òøä øöéä ìò úåøáâúä é"ò ,éîð
ø"äöé àìîìàå ,åáù áåèä çë ìãâå
ïðàù êìäî íãàä äéä åéúåðåéñðå
çë åá äìòúîå øáâúî äéä àìå äåìùá
ùøãîä éøáã øéôù åùøôúé äæáå .áåèä
àåä 'áåè' ïëà éë ,áåè øöé äæ 'áåè' -

,'áåè'ä øöé - åîùë'ãåàî áåè' íðîà
äáäìä ìãâú åúîçî éë ,òøä øöé äæ

åáù áåèä ãö ìùìåôéú àì ïë ìò ,
ìãåâ úà åúåàøá åáø÷á íãàä çåø
äáøãà éë ,øöéä åì àéáîù úåðåéñðä
úà åãéîúéå åøéáâé úåðåéñðä åìà à÷ééã

õ÷å ìåáâ àìì åáù áåèä ãöçéçéçéçé.

במשקה  כלל יגע  לא שוב  והלאה זה שמהיום בהבטחה ושכרות. שתייה מסכת

בידו. מעותיו את ירוויח ואף האדם כאחד להיות  יהפוך המשכר,

לשתות היין בית  אל מאליהם אותו מוליכות השיכור של רגליו היו היום למחרת

עצמי  על קיבלתי אמש הלא  וצעק, בעצמו עצר הדרך אם על אך ידע, דלא עד

מהרה  עד אך  יצרו, את  מנצח לביתו חזר ומיד המשכרים, מדברים עוד לשתות  שלא

בחזקה  עצמו ניער עצמו, את כשתפס המזיגה', ל'בית ומתקרב  שוב מהלך עצמו מצא

לפנות השיכורים... של מנתיבתם רגליך ומנע  לביתך , לך וברח קום נרדם, לך מה –

על  שכר מתן לקבל הנני ראוי מעתה אמר, בנסיון, עמד שבעזהשי"ת כשראה ערב 

אותו  בין מינה נפקא כל אין וכדין... כדת  הגון משקה כוס – הראוי שכרי ומה – כך

למי  ותאוותיה, לנפשו דרור ליתן שעליו הרגיש כבר בנסיון שבעומדו מסכן שיכור

'צדיק כבר הוא  הרי בנסיון, מעט עמד שכבר ומכיוון טובות , קבלות עצמו על שקיבל

מקבלותיו. וחופש דרור לעצמו נותן וכבר הדור '

זרה יז. דעבודה יצרא את  חכמים שביטלו שמה זי"ע איש' ה'חזון אמר וכבר

(:ËÒ ‡ÓÂÈ) על מורה זה הרי אדרבה אלא  ישראל, לבני 'מעלה' נחשב  זה אין

בקשרי  לעמוד בכוחם אין שכבר עד הדורות  נחלשו כך  שכל העם, פחיתות 

להתייגע חייו תכלית וזוהי האדם, נוצר לכך דהרי הצורר, הצר כנגד המלחמה

הרע . יצרו עם במלחמה

הפסוק יח. את  שביארו Ê)יש „Î˜ ÌÈÏ‰˙)לצפור כצפור'נפשנו דימוהו מדוע נמלטה',
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לה' חפץ אין – אחיו אל  איש ופניהם
לו  להטיב לרעהו  נשואות שפניו  במי אלא

עת  בכל 

ïúùøôá(ë äë)éùøåô íéáåøëä åéäå
íéëëåñ ,äìòîì íééôðë
ìà ùéà íäéðôå úøåôëä ìò íäéôðëá

åéçàúéá'ä ÷"äøä íùî íéøîåà ,
ì"æçá àúéà äðäã ò"éæ 'ìàøùé

(.èö á"á)ìù åðåöø ïéùåò ìàøùé åéäùë ,
íéáåøëä åéä éæà íå÷îìà ùéà íäéðô

åéçàåðåöø ïéùåò ïéàù äòùáå ,åéä
úéáä ìà íäéðô,æîøìå .øùàëù

áåùçì - 'åéçà ìà ùéà íäéðô'
ùéà áéèéäì äîáå êàéä úåáùçî

òøììù åðåöø íéùåò' íéáùçð æà ,åä
íå÷î'èéèéèéèé.

øúåéåúåøéáòî é÷ðä óàù ,åøîà
'àéáø' àø÷ðä ãìåðù ÷åðéúë'ééò)

(àèç àìá ÷åðéúì æîøî íéáåøëù :ä äëåñàìå ,
àåäù àìà ãåòäìòîì íééôðë éùøåô

åðéà ïééãò ,äìòîå åîëùî äåáâ ùéà Y
äéäéù ãò 'íå÷î ìù åðåöø éùåò' àø÷ð

åéçà ìà ùéà íäéðôåìà åéðô úåéäì ,
òééñìå øåæòì ,ìàøùé éðáî åéçàå åøáç
íàå øåáéãá íà ìàøùéî ùéà ìëì
óàå Y åäòøì åìùî øúååì ,äùòîá
íàá éë .äòø úçú äáåè åì áéùäì

äìéìçúéáä ìà íäéðôúà áéùîù -
äîá ïðåáúî åðéàå åäòø éøåçàì åéðô

ìàøùé éðá åéçàì áéèéäì ìëåéëëëëéæà ,
äìòîì íééôðë éùøåôî àåä íà óà
,íå÷îì íãà ïéá úå÷ãöá âäðúî àåäå

אמר ולא  ‰·¯ÂÈ˙)נמלטכדגדייקא, È„ÈÓ ËÏÓ�Â ÌÈ‚ÈÈ„‰ ˙˘¯Ó Á¯Â· ‡Â‰ Û‡ È¯‰˘),אלא ,

שנהיה  אלא  לה', חפץ  באלה ולא מטה', 'מטה יורד הוא הרי בורח כשהוא הדג

שבשעה  ל'נפשנו', הדמיון וזהו למעלה', 'למעלה עוף מגביה הנו שבהמלטו כציפור

עצמינו  את  מגביהים אנו הרי חטא  של נדנוד ומכל עבירה מדבר בורחים שאנו

ערוך . לאין ומתעלים

שפירשו יט . כמו אדם, של עוונותיו לכפרת  מביאה זו שמדה אלא  בלבד, זו ולא

‰ÌÈ·Â¯Î)צדיקים ÂÈ‰Â ‰"„ ˙ÂÎÂÒ '‰ÓÏ˘ ˙¯‡Ù˙' 'ÈÚ)אחיושכאשר אל  איש -פניהם 

יזכה אז לו, להטיב  זולתו על מתפלל והוא  חינם, ושנאת מחלוקת  הכפורתבלא  אל 

וסליחה. כפרה מלשון

דיהו כ. מחכימי מאחד שמעתי נורא עליה מעשה מבני זה ומכירי, ממיודעי דאי

ה'מנחת הגה"ק  של מהמשב "ק  ששמעו מאחיו כן ששמע ת"ו, ירושלים שבעיה"ק 

העיר  הייתה גדולה עיר מעשה, בשעת  נוכח היה והוא  זי"ע  ממונקאטש אלעזר'

באחד  מונקאטש. 'גלילות' בשם נקראו אשר רבות עיירות  שכנו ומסביבה מונקאטש

מיצר  והיה שבעירו, ה'רב ' את  אהב  שלא חכם תלמיד הקהל' 'ראש דר מהגלילות

לפני  כסדרם תמידים לבוא  נוהג היה פעולותיו בין חרמה, עד ורודפו צעדיו את 
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אותו  על שונות 'מסירות ' מוסר והיה מונקאטש בעיר זי"ע  אלעזר' ה'מנחת הגה"ק 

אחת פעם פניו, מעל ומשלחו פוטרו והיה לדבריו כלל שעה לא המנח"א  אך הרב.

חוזר  משרתו את מצא  חזירתו בדרך  ויהי ימים, לכמה ביתו את הקהל' 'ראש עזב 

'בעלת כי המשרת  לו הראה מע "כ, בא  מאין וישאלהו בידו, וחבילתו מקום מאיזה

דינו מה דשם ה'רב' את לשאול 'עוף' עם שלחתו ·ÂÓˆÚ,הבית' ˜ÒÂÙ ‰È‰ ÏÏÎ Í¯„·)

('·¯'‰ ˙‡ ÏÂ‡˘Ï ÂÁÏ˘ Â˙È·· ˘È‡‰ ‰È‰ ‡Ï˘ ‰˙Ú Í‡ מאתו ביקש ראה"ק כן כשמוע ...

לך 'פסק ' מה – המשרת  את וישאל לפניו, 'טרף' עוף כי וירא  העוף את להראותו

חטף  לפניו, שנקרתה ההזדמנות על ראה"ק שמח הכשירו... הרב כי ויאמר ויען הרב

לבית נחש כנשוך מיהר שלום בפרישת לביתו להכנס ובמקום משרתו מידי העוף את 

בפניהם  הציג וראה"ק דינו, בית  עם יחד המנח"א  ישב למונקאטש בהגיעו המנח"א,

השנים, מכבר טענותי צדקו כי תחזה עתה – לפניך  שלך  הרי כאומר העוף, את 

המנח"א נטל מיד כך, על הרבנים דעת מה פלוני רב 'הכשירו' זה עוף הנה ויאמר

קודש  אש ותבערת 'התלהבותו' שכל כן, כי ראה"ק כראות  לפיו, הכניסו עוף חתיכת 

הדין... מבית  לברוח ומיהר רגליו את  נשא  המנח"א , ע "י אתר על נדחתה שבקרבו

כזה  עוף מכשיר הרב  וכי המנח"א את האחרים הרבנים שאלו האלה, הדברים אחר

חתיכת את המנח"א פלט כל בטרם האיסור... בתכלית  ואסור 'טרף' הנו הדעות  שלכל

בפיו שהייתה ÏÎÂ‡Ï‰)העוף ·˘ÈÁ ‡Ï È‡„ÂÂ· ÈÎ)ותעצומות בעוז השולחן על דפק ומיד ,

(‰ˆ¯‡ ÏÙ� ¯„Á Â˙Â‡· ÌÈ¯ÙÒ‰ ÔÂ¯‡Ó ¯ÙÒ ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÏÂÒ‰ ÏÚ Ê‡ „ÓÚ˘ '¯ÙÒÓ'‰˘ „Ú)וזעק ,

הטהור לבו איזמנהמת  פלייש מענשט'ס און כשר... יא איז פלייש  מענשט'ס און

כשר ... ÏÈÎ‡Ï‰)יא ¯˘Î ÔÎ Ì„‡ È�· Ï˘ ¯˘· ÈÎÂ)בא לא הלזה הקהל ראש הרי כאומר,

כן... לנהוג ו'טרף' איסור בוודאי זה הרי שבעירו הרב  של בשרו את לאכול אלא כאן

ÛÂÚ‰ ˙Â¯˘Î ˙Ï‡˘ ÂÏ‡˘Ï ‡· ˜‰·ÂÓ‰ Â‡�Â˘ Ï˘ ˙¯˘Ó‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘‚¯� ·¯‰˘ ÔÎ˙È˘ ¯‡È·Â)

(...Â‰‚¯‰� ‰Ê ¯Â·Ú· ÈÎÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„· ‰ÚË ˙Â˘‚¯˙‰ ·Â¯ÓÂ.

הסמוכה  בעיירה דר שהיה בעשיר מעשה זי"ע, חיים' ה'שפע הרה"ק  סיפר

דא אך  המפואר, ביתו את להרחיב  ועליו המקום' לו 'צר כי החליט הלה ל'גארליץ'

לקוצצו... ואסור בעתו פריו נתן אשר תפוחים עץ עמד הבית בחצר כי (·"˜עקא 

(‰Ê ¯·„ ¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡ ·È·Ò Â¯·˙˘� ÔÈÒÓÏÂ˜ ‰·¯‰Â ÍÙ˘� ÂÈ„ ‰·¯‰ ,Â ÊË˜ „"ÂÈ Ê"Ë 'ÈÚÂ על ˆ‡: ,

זי"ע מגארליץ הרה"ק  אל נסע  Ú"ÈÊ)כן ÌÈÈÁ È¯·„‰ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�·) שאלתו את שטח

רענדלעך גאלדענע  500 בעד הרבי ויענהו הרבי, Ê‰·)בפני ˙ÂÚ·ËÓ) הדבר את  לך אתיר

העשיר חשב ומיד... ÁÏÂÓÓ)תיכף ÌÈ˜ÒÚ ˘È‡ ‰È‰˘) ואין שטעיתי הרי כן, אם בלבו,

לרב, לשלם שעלי הפסק  דמי ב 'מחיר' אלא  תלוי אינו הענין וכל בדבר, איסור כך  כל

ש  רב  אחר ואחפש אלך הרה"קע"כ, אל האיש ויפן יותר... בזול זה פסק לי ימציא 

זי"ע  ıÈÏ¯‡‚Ó)מבאבוב ˜"‰¯‰ Ï˘ ÂÈÁ‡ Ô·) הנ"ל ההיתר את  לקבל בא כי אזנו את וגילה
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עליו ישית שהרבי הסכום 500Ó)בעד ˙ÂÁÙ·)– הרבי נזדעק  בעולם, היתר  כל  אין

לך ... אתירנו לא  אופן בשום  בדבר , יש  סכנה  מאכל, עץ והרי לכרות  האיש תמה

מבאבוב, הרבי א "ל זהב, מטבעות 500 תמורת לי להתיר הסכים מגארליץ דודכם

אלא ברירה לו אין כי האיש החליט לו בצר לכם... התיר דודי כי כלל  יתכן לא  ח"ו,

חייב והוא הבית לו צר כי ותקילין, טבין לו ולשלם מגארליץ הרה"ק  אל לחזור

ויעל  ב 'מזומן' הנ "ל סכום לאסוף העשיר בידי עלה שבועות  כששה אחר להרחיבו...

את לקבל באתי והכריז המטבעות, את  השולחן על שפך הגארליצער, לבית בשמחה

הרבי, לו אמר שבועות ... כששה לפני כאן לי שהובטח בעולםה'היתר' היתר  כל  אין

לך ... אתירנו  לא  אופן בשום  בדבר, יש סכנה מאכל , עץ האיש,לכרות תמה

שבועות כששה מלפני הנה הרבי, א "ל קסבר, מאי ולבסוף הרבי קסבר מאי מתחילה

משפחתו  ועתיד עתידו כל כי בפני ובכה נכבד יהודי אלי בא  הנה בואך  בטרם

על  יעמוד במזומן זהב  מטבעות 500 בידו יהיו אם רק – עצומה בסכנה נמצאים

תורה אמרה הרי אמרתי, כן על משפחתו, וחיי חייו וינצלו ËÈ)רגליו Î ÌÈ¯·„) כי'

השדה' עץ  עצמוהאדם האדם מכריתת התפוחים  עץ יכרת  לנפשי מוטב  ואמרתי ,

ישראל  בני מנפשות כמה להציל  זאת ... עצומה  אחריות עצמי על אבל אקח ,

להתיר אוכל לא סכנה, מכלל האיש ויצא  שבועות  ששה כבר בשום משעברו זאת  לך

‡)אופן ‡Î ÌÈ¯·„ '¯˜È ÈÏÎ' 'ÈÈÚ).

רבי  הרה"ח מפי ששמע שליט"א  הדור מצדיקי מאחד שמעתי נפלא מעשה

ה'בליץ ' אחר המלחמה בשנות  כי ה'אופה', מפי ששמע הופערט (ÂˆÈˆÙ‰˘Îהערשל

(Ô‡„�‡Ï· ÌÈÚ˘¯‰וישב ברח משאץ שלום רבי הרה"ק  גם דרומה, מלאנדאן רבים ברחו

שולחנו. על המסובים אורחים עם סעודותיו להסב  הרה"ק של דרכו בגייטסעד,

עם  רק  ובשר לדגים זכו ולא  בעולם, גדול 'מחסור' שרר דאז המציאות בכורח

בצל )vouchers('תלושים' קמח אמנם, בעדם, מאד קטנות חתיכות  קיבלו אז וגם

השבוע)Potato(ותפו"א במשך ואכן מאכלם, עיקר היו ואלו רב  בשפע להם היו

ובהם  מים שב "ק  לליל מבשלים היו שב"ק לקראת ורק  תפו"א, במרק פיתם טבלו

ונקרא לתפו"א  בשר מעט הכניסו השב "ק ליום 'מרק ', קראו ולזה בשר דמעט מעט

האחרון  שבת לקראת  ג'. – ב' ביום השנה' 'ראש חל תש"ה בשנת טשולענט... שמו

לקראת אולם כהרגלו, חלות  העיר בכל היחיד ה'אופה' אפה הקודמת השנה של

בהגיע הבוקר לפנות 4 שעה עד שב"ק  במוצאי רק חלותיו את  אפה השנה ראש

במנהגו  האופה נהג ר"ה ערב של הגדול ביום גם ברית ', 'זכור סליחות אמירת זמן

לשני  העיר בני לכל החלות הספיקו לא  וממילא מאומה, אפה ולא זה ביום להתענות 

כי  משאץ להרה"ק המשב"ק הודיע  הסעודה אחר דר"ה א' בליל ואכן ר"ה. ימי

המסובין  לכל 'כזית' כדי בבית  יש עדיין דר"ה א' יום בליעה"ר לסעודת המונין
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ø÷éò éë ,åðåöø éùåò åðéàë áùçð ïééãò
.åøáçì íãà ïéáá úåøéäæä àåä íéø÷éòä

ììëáå'ãñçå ä÷ãö'á úåáøäì äáèää
äáùçîá ,åôåâáå åðåîîáøåáéã

äùòîåàëàëàëàëåäòø ìà ùéà øáãéå ,
.íãà ìù åáì íéáùééîä íéáåè íéøåáéã

'îâá åøîàå(:è á"á)äèåøô ïúåðä ìë'
åñééôîäå úåëøá ùùá êøáúî éðòì
øåàéááå .'úåëøá à"éá êøáúî íéøáãá

סעודות לצורך אחד כזית אפילו אין ב' ליום וכ"ש ב' לליל אבל נפשות , כשלושים

עוד  ועל ברית  זכור סליחות  על לוותר אבה לא שהאופה מחמת זה וכל – יו"ט

השנה ראש בערב  בהם נוהג שהוא  נעלים Ú¯"‰,ענינים È�ÙÏ ‰ÙÂ‡ ‰È‰ ˙Â¯Á‡ ÌÈ�˘·)

(˜"·˘· ÏÁ ‰"¯Ú È�ÙÏ˘ ÌÂÈ‰˘ ‰�˘‰ ˙‡Ê· Î"‡˘Ó.

בדרכו  והנה הבוקר, לפנות  ב 4 הטבילה לבית  ללכת הרה"ק  וישכם ממחרת  ויהי

לביתך בדרכי אנוכי הנה אליו, ויאמר הרה"ק ויען ה'אופה', את  רואה (‡Á¯הוא

(‰ÂÂ˜Ó‰בבית התקיעות זמן ,4 על מורה השעון עתה הנה האלה, כדברים עליך  לצוות

כדי  חלות ותאפה – אפייתך  בית את נא  פתח שעות 8 לפניך ,12 בשעה מדרשנו

אפיה  בין תתפלל תפילתך את  וכיו"ב, מתהלים אתה פטור כי העיר, בני כל סיפוק

˜Â�Ë˙)לאפיה ˙Â˜ÒÙ‰ ˘È Ì˙ÈÙ‡ È„Î ÌÈ¯Ó‚� ˙ÂÏÁ‰˘ „Ú ÈÎ) תכנס שופר לתקיעת  רק 

לרבי, ואמר האופה נחרד התקיעות. עם עליך אמתין 12 אחר תתאחר ואם לביהמ"ד,

התהלים  ספר כל לאמירת  קום השכמתי עולם' יצרי כל במשפט 'יעמיד היום הרי

הרה"ק א"ל כאלו... חולין בדברי לעסוק מלאכתי לבית אפנה כיצד – התפילה לפני

דין' עורך 'לקל אמירת ללא אוכל כיצד האופה, ויאמר במקומך, תהלים אומר אני

אצבעו  את האופה פשט במקומך ... אומר זאת אף הרה"ק  לו אמר פיוטים, ושאר

שייחשב – עמי להחליף תסכימו ממעל בשמים וכי הרבי, את  ושאל שמיא, כלפי

א' והנורא הגדול הדין ביום הקודש בעבודת  בביהכנ "ס עמדתי אנוכי כאילו הדבר

בוודאי  אני הרה"ק, לו אמר העיר... בני כל עבור חלות ואפה עמד הרבי ואילו דר"ה

וכלל... כלל 'סוחר' שאינך לך  הרי לכך מסכים אתה גם אם אבל לכך, כי מסכים

'זכות' לך  ואין ישראל, בני של למזונם  שדואג  ממי גדול לך  שאין הבין בקדושתו 

הדין יום  לקראת  כזו ˜„ÌÈ˘Âגדולה  ÌÈÓÈ· ˙Â‰˘Ï ÏÎÂÈ˘ ÂÈ¯„Ò ¯„ÒÏ „Á‡ ÏÎ ÏÚ È‡„ÂÂ·˘ Û‡)

Â„È· ÈÂÏ˙ ˙ÚÎ˘ ‡ˆÓ�Â ,‰"¯Ú· ˙ÂÙ‡Ï Á¯Ë ‡Ï˘ ‰Ê Ï·‡ ,˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú· „"Ó‰È·Â Ò"�Î‰È·· ÂÏ‡Î

(Ì¯Â·Ú ˙ÂÏÁ ˙ÂÙ‡Ï ÂÈÏÚ È‡„ÂÂ· ÌÈ·Ú¯‰ Ï‡¯˘È È�· ˙ÂÈÙ ÏÈÎ‡‰Ï.

מרבה כא. שהיה העיר, מעשירי חשוב  יהודי קראקא  בעיר התגורר הב "ח של בימיו

לידע צדקה בענייני הב "ח עם ללמוד קביעות  לו היתה כן לצדקה, מעותיו לפזר

הב"ח  אל מוזג יהודי הגיע  הימים באחד אלו. בהלכות  יעשה אשר המעשה את 
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הקרעטשמע את  לחכור נוהג רבות  שנים מזה שהנה לחיו, על כשדמעתו לו וסיפר

(‰‚ÈÊÓ‰ ˙È·) שיוסיף ידי על גבולו, להסיג ורוצה אחר איש בא עתה אך בעיר, מהפריץ 

זה  ידי ועל המזיגה, בית את הפריץ  לו ישכיר וממילא השכירות  דמי על לפריץ

בית אל שילך  בשמו לו שיאמר זה לעשיר הב"ח שלחו פרנסתו. מקור תתמוטט

המוזג.(‰Â¯ÈÎÓ)הפריץ  אותו בעד לטובה אצלו ויפעל

זמנו  שאין התנצל השליחות דבר את העשיר מששמע העשיר, לבית  המוזג מיהר

היריד  לקראת  עניניו לסדר עתה מוכרח שהוא  מאחר הפריץ, לבית עתה ליגש בידו

ויסדר  הפריץ  בית אל ילך מלייפציג שיחזור לאחר תיכף כי נאמנה והבטיחו בלייפציג,

שיחיש  בו להפציר הרבה עיניו לנגד עמדה שצרתו היהודי אך המבוקש. העניין את 

אדם  של מזונותיו 'כל אמונה בדברי לפייסו העשיר החל בהקדם, הפריץ  אל לילך

חז"ל מאמר לפניו המתיק ואף ר"ה', עד השנה מראש לו ÁÏ:)קצובין ‡ÓÂÈ) אדם 'אין

לביתו. המוזג פנה ברירה  בלית נימא', כמלא לחבירו שמוכן במה נוגע 

בטלן  אלא שאינו ביתו בני בו גערו האלו, הדברים כל סיפר לביתו, בהגיעו אך 

מהיריד  העשיר שיחזור עד בינתיים יהא  מה יודע שמי לקונן והמשיכה יוצלח, ולא

והטרוניות הטענות  רבו וככה מחזקתנו, המזיגה בית  את להעביר הפריץ יתרצה שמא

ותיכף  הבטחתו את שמר העשיר אך  מהיריד, העשיר שחזר עד הימים אותם כל

על  העניין את וסידר הפריץ, ארמון אל מיהר בביתו לנוח פנה טרם מהיריד בחזרתו

יהודי. אותו של בידו המזיגה בית  נשאר ואכן טוב, היותר הצד

מה  לו וסיפר בחלומו, הב"ח אל נגלה זמן ואחר עולמו, לבית  עשיר אותו הלך  לימים

פעלו, פי על מאוד הרבה ששכרו פסקו מעלה של הדין בית  שחברי - בדינו נעשה

בבואו  אך  והחסידים. הצדיקים עם יחד פנימה עדן בגן לו התבצר כבוד של ומקום

מי  העשיר שאלו ולבוא , להיכנס לו נתן ולא בפניו מלאך  לו נעמד העדן גן אל להיכנס

לישע נחלץ כאשר הרבה מהמצווה שנברא  הטוב המלאך הוא  כי המלאך  ענהו אתה,

בעבור  עדן, גן בשערי להיכנס מניחך אינני אמנם הפריץ , אצל עבורו והשתדל מוזג אותו

ולא מחמתך , המוזג בבית  והמריבה המהומה רבתה ובינתיים מלעזרו, שנתעכבת  הזמן

'פסק ונפסק  מעלה... של דין לבית הדין שחזר עד המלאך, בפני התחנונים כל לו הועילו

כמספר  עדן גן בשערי להמתין שיצטרך  אלא  עדן, לגן עתה יוליכוהו שוודאי האחרון'

לא שם עמדתי זמן כמה והנה מהיריד, לחזרתו עליו להמתין המוזג הוצרך אשר הימים

את בראותי רבים, ושנים כחודשים בעיני נדמה הדבר היה כי אדע  זאת  אך אדע ,

ומצפה... עומד ואני משם העולה הטוב והריח הנצח בתענוגי מתענגים הצדיקים

כולו, המעשה את  להם וסיפר העיר בני כל את הב"ח כינס  היום ללמדםבאותו

לזולת , עשיה של  הזדמנות  כל להחמיץ ולא להתעצל  שלא להיזהר יש כמה  עד 

תחמיצנה' אל  לידך הבאה  'מצוה כי שהיא , ואופן דרך  בכל  חסדים  .וגמילות
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ñåéôì ùé äøéúé úåáéùç äæéà íéøáãä
éë .ùîî úåòî úðéúðî øúåé íéøáãá
àìà ïúð àì éðòì äèåøô ïúåðä

åðåîîîåì ïúð íéøáãá ñééôîä êà ,
åðîæîåìù ïë ìò ,äæá åì ïúð åééçå ,

.åøáç ìùî øúåé ìåãâ

ãåòì"øäîä øàéááéúð ,íìåò úåáéúð)

(ã"ô ä÷ãöäìáé÷ éðòäù äèåøôäù ,
íéøåáéãä ìáà ,ïîæä êùîá äìëú
íéîéé÷å íééç íä éøä ,íäá åñééôîù

íéîé êøåàì åáìá íé÷å÷çåêë íåùîå ,
.äáøä úåëøáì ñééôîä äëåæ

מממונו  המעניק – לבו ידבנו  אשר איש  כל
טוב לרב  יזכה  לזולתו 

ïúùøôá(á äë)ìàøùé éðá ìà øáã
ìë úàî äîåøú éì åç÷éå

åáì åðáãé øùà ùéà'÷ä äøåúä äðä ,
úùøô' ìëù éàãååáå ,àéä úéçöð

äîåøúéðééðòì ,åðà åðøåãá óà úëééù '
äååöî ä"á÷ä éë ,úåììëá ä÷ãöå äáãð

,åéðáî ãçà ìë úàäîåøú éì åç÷éå
êìùî ïúå íéùòîå ïåîî úîåøú éì ç÷
êéçà íò ãñçå ä÷ãö àð äùò ,êøáçì

øëùå ,ê÷ãö êéðôì êìäé æàå ,ïåéáàä
.ê÷ìç úðî àäé äáøä

èøôáùãåç éøòùá íéøåîà íéøáãä
äçîùä÷"äøä áúëù åîë ,

ò"éæ 'úîà úôù'ä(ã"ìøú íéì÷ù)ïååéëîù
'äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî' åøîàù

(.èë úéðòú)øãàá ãçàá' åøîà ïëì ,
íéì÷ùä ìò ïéòéîùî(à ,á íéì÷ù)éë

äëæé íéøçàì åéñëðî ïúéù éãé ìò
äçîùá úåáøäìáëáëáëáë.

íéøáãäìòá' åðéàù éîì óà íéøåîà
'íéãéñç øôñ'á àúéàãë 'ïåîî

(à"éøú)øôñá íéîòô 'á áúëð ïëìù
'éìùî'úååîî ìéöú ä÷ãöå(á é ,ã àé)

,'úåòî'á à÷ååã äðéà ä÷ãöä éë øîåì
øîàå úåòî åãéá ïéàù éî óà àìà
íâ ,ä÷ãöì íäéúåòîî åðúéù íéøçàì

åøîà éøäå .áùçé 'ä÷ãö'ì äæ(.è á"á)

.'äùåòä ïî øúåé äùòîä ìåãâ'

úìåâñåíìåòä äæá 'úåøéùò'ì ä÷ãöä
ïúùøôá 'ø÷é éìë'ä éøáãë

(åë -âë äë)úéùòå'ïçìù...íéèù éöò

זיתים כב. כשתילי בניו ובכבוד, ברווח לו מצויין היו שמזונותיו עשיר באיש מעשה

השמחה, מידת – והיא אחד, דבר מלבד מאומה, לו חסר ולא לשולחנו, סביב 

הוא רחוק מדוע – בפניו ותינה זי"ע  ישראל' ה'בית  הרה"ק אל לו בצר נכנס פעם

כלומר  שמחה...' ותאזרני - שקי 'פתחת אמרים, בקוצר הרבי ענהו החיים... משמחת

מלא להיות  דקרא לסיפא יזכה עי"ז משלו, אחרים לפרנס וארנקו כיסו את שיפתח

עצמו  מצרכי דעתו מסיח אחרים למען שהנותן העולם, טבע הוא  כך כי שמחה,

עליו. לחול ל'שמחה' אפשר וממילא
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éë .ì"æå ,'áäæ úåòáè òáøà åì úéùòå
íãàì æîøì àáå ,íä úåìåâò 'úåòáèä'
íä äæä íìåò úåçìöä éë øåëæéù
,ìåâòä äæ úòáèë íìåòá øæåçä ìâìâ
åðçìåùî ñðøôé åæ äøéëæ éãé ìòå

íééðòìãéîú åúáùçîá äìòéù ,åðééäå .
úðúî àìà åðéà åùåëøå åôñë ìë éë
ùîúùäì åì ùéå ...'ä úåöøáå ,íéîù
'ä åäøæòé æà ,åäòøì áéèäì åðåîîá
åãéá åã÷ôåäù ïåîîä úà åãéá øéàùéå

.àéîù ïî

ãåò'ø÷é éìë'á ùøéôïúé íà éë ,
íìåùé éæà íééðòì åìëàîå åðåîîî

óåñ åì ïéàù øëù åøëù åìäæä ìâìâë
ááåñìî ÷ñåô åðéàå ,óåñ åì ïéàùâëâëâëâë.

זמן אדר חודש – בתוכם ושכנתי
השכינה השראת

ïúùøôá(ç äë)ùã÷î éì åùòå
íëåúá éúðëùåáúë ,

øîàð àì 'åëåúá' éúðëùå '÷ä 'êéùìà'ä
.ãçàå ãçà ìë êåúá Y 'íëåúá' àìà

ùøãîä éøáã éôì øúåéáå(à âì ø"åîù)

ìàøùéì ä"á÷ä øîà' - ïúùøô ùéøá
,äîò éúøëîð ìåëéáë éúøåú íëì éúøëî
àá ,äãéçé úá åì äúéäù êìîì ìùî
êìéì ù÷éá ,äàùðå íéëìîä ïî ãçà
éúá ,êìîä åì øîà ,åöøà ìà äîò
éðéà éðîî ùåøôì àéä úéãéçé êì éúúðù
,ìåëé éðéà äìèú ìà êì øîåì ,ìåëé
íå÷î ìëáù éì äùò äáåè åæ àìà
ãçà ïåèé÷ éì äùò Y êìåä äúàù

íëìöà øåãàùä"á÷ä øîà êë ...
...ìàøùéìíéëìåä íúàù íå÷î ìëá

åëåúá øåãàù éì åùò ãçà úéá,
ùã÷î éì åùòå øîàðùò"éæ 'ïøäà úéá'ä)

(äæ ùøãî éøáãá ÷åñòì íéëøáàì äååöî äéä.

øáëåY åððçî áø÷á 'äðòè' åðòîù
éðá åéäùë íã÷î íéîéá çðéú
íäì íéøåäèå íéùåã÷ íéëæ íìåòä
ãçà ìë êåúá Y íëåúá éúðëùå' øîàð

,'ãçàå'øáãú äîå øîàú äî' ìáà
óåâä úåìâá íééååãä ïåøçàä øåã éðáì
éëå 'íäéîéî úåøåàî åàø àì' ùôðäå

'íëåúá éúðëùå' øîàéé íäì íâòîù .

בחיי'כג. ה'רבינו Î‚)כתב  ‰Î) ראשי 'שטים' כי שטים' עצי שלחן 'ועשית בפסוק ,

עשויים  היו והמנורה הארון אף ובאמת , מ'חילה, י'שועה ט'ובה ש'לום – תיבות

(Ì‚)כי שטים', והמנורהמ'עצי והוסיף הארון הברכות . אלו את האדם על מביאים

בסיבת אף כי הטובות ,השולחן לומר, אלו כל לאדם הצדקהיבואו ידי על כלומר

שולחנו על  שעושה  ודרשווחסד  .(.‰� ˙ÂÎ¯·) הפסוק Î·)על ‡Ó Ï‡˜ÊÁÈ)...והמזבח'

שבזמן  לך, לומר בשלחן, וסיים במזבח פתח חז"ל, ואמרו ה'', לפני אשר השלחן זה

מכפר, מזבח קיים וזוכהשביהמ"ק  מכפר. אדם  של שלחנו ביהמ"ק שאין עכשיו 

וברכה ישועה טובה  לשלום וחסד צדקה  בעשיית שלחנו  ידי .על 
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÷ñðòæéìî êìîéìà ø"ø ÷"äøä éøáãì àð
ò"éæ(áùéå é"à ä"ãá ,áùéå êìîéìà íòåð).ì"æå ,

áøä å"îåãà éôî ÷åúî ìùî éúòîù'
ä"äìæ éðååàø ÷"÷ã ãéâîä÷"äøä àåä)

(ò"éæ ùèéøæòîî ãéâîäíéàåø åðàù ,àåäå ,
éðá ùé ,øîä úåìâá åðçðà øùà úòëù
øúåé ì÷á ùãå÷ä çåøì íéëåæù íãà

íéàéáðä éîéáîúåòáùä ïéëéøö åéäù
åâéùéù éãë ,òåãéë áø úåããåáúäå
àìôð ìùî øîàå .ùãå÷ä çåøå äàåáðä
åãåáë íå÷îá àåäù êìîä ìùîì ÷åúîå
äæéà àåáéå ,åìù ïéèìôá åøéöçá ,åúéáá
åúãåòñì åðéîæäì äöøéå êìîä áäåà
éë ,êìîä åéìò ñåòëé éàãååá éæà ,åúéáì
ïéèìôî úàöì êìî ìù åãåáë äæ ïéà
äéäú íà íâ - íéøçà úéáì åìù

.ãàîì ãò äìåãâ äãåòñäéúìáå
ãò åúéáì êìîä úà ïéîæéù éøùôà
íéöéìî ãéîòéå úåðëä ìë ïéëéù
éðéòá ïç àöîéù íéìåãâ ïéèéì÷øôå

åúãåòñì àåáéù êìîä.

ìáàïåìì äöåøå êøãá òñåð êìîäùë
é÷ð íå÷î àöîé øùàë éæà êøãá
àåä ïåìîä úéá íà óà é÷ð àéðñëàá

úéá äæ éæà é÷ð ÷ø àåä íà ,øôëá
íù ïåìì åðåìî,àìéîî ïáåî ìùîðäå .

úðéëù äéäå íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæá
äéä íà æà ,íéùã÷ä éùã÷ úéáá åãåáë
åà ùãå÷ä çåø áåàùì äöåø íãà
'åëå äìåãâ äãåáò êéøö äéä úåàéáð
äðéëùä íâù øîä úåìâá äúò ìáà
íéáøä åðéúåðååòáå ,åðîò äúìâ äùåã÷
ãàî äú÷åùúå 'õøàá ãðå òð' àéä
íàå ,äá ïåëùì äøéã íå÷î àåöîì
íãà - é÷ð íå÷î ,çåðî íå÷î äàöî
éæà íéàèçå úåøéáòî é÷ð ÷ø àåäù

'äúøéã àéä íù,ïàë åðãîì úåàøåð .
ïåëùì ä"á÷ä àåáéù åðøåãá àåáð ì÷áù
ïî åðîöò øäèðù éàðúá ,åðëåúá
àáä ìëù ,åììä íéîéá èøôáå ,íéàèçä
éîéá øùàî øúåé äáø åúìòî øäèéì
íä ,íéðåøçàä úåøåãå ,íéàéáðä
úøäèå äáåùúá úåìòúäì íéøùëåîä

ááìãëãëãëãë.

äðäùåã÷ä ä"ìùä áúëù äî òåãé
(áùéå 'øô ùéø)Yìë ìù íéãòåîä'

úåéùøôì úåëééù íäì ùé äðùä

זי"עמשל כד. התניא  בעל הרה"ק ÏÙ"‚)המשיל ‡"Â˜ÈÏ) כל שללא והדיוט פשוט לאדם

לדור  ובא שפנה עד אליו המלך אהבת  גברה וכ"כ לחבבו, המלך החל ידועה סיבה

חיות גודל את לתאר נוכל וכי הדיוט, אותו של הפשוט בביתו גגו קורת תחת  עמו

המלך אל קרוב להיות  התמוהה זכייתו על פשוט אדם אותו של ורוממותה נפשו

שריבון  לבו, בכל להאמין יכונה, ישראל בשם אשר איש כל על כיו"ב, השליט.

יתירה  בחיבה אוהבו המלוכה' ולו מלכים 'הממליך המלכים מלכי מלך העולמים
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'ïäá úåìçùïë ìòù åøîà øáëå .ì"ëò ,
,øãà ùãåçá íìåòì äîåøú 'øô ìåçú
øãà ùãåç ìò äøåî 'íëåúá éúðëùå' éë
ìëì äðéëùä úàøùä ìù ïîæ àåäù
øîàù åîëå ,àåä øùàá ìàøùé ùéà

í"éøä 'éçäàåä ïëå ,øãà ùãåçì í"éøä 'éç)

(ãåòå 'íééðéò øåàî'á,ìë êéøö äæ ùãåçáù
ïëìå ,ïëùî åîöò úåùòì ìàøùé ùéà
øåãì àá ä"á÷äù íù ìò 'øãà' àø÷ð

åðéáø÷á ìåëéáë.

àúéàå'í"éøä 'éç'á(íù)ìëá éë
äìòîì øøåòúî øãà ùãåç

(ìåëéáë ìöà)ìàøùéì ä÷åùúùåøéô åäæå ,
,äøéã ïåùìî øãàùéà êéøö ïëáå

ä÷åùú åáìá øøåòúäì íâ ìàøùé

ãåáòì äëæéù ãàî ÷÷åúùéù - úøòåá
åîù êøáúé åéðôì.

æîøéùåãéçä ÷"äøä éøáãá åðàöî
ìù 'úåáéú éùàø'ù ò"éæ í"éøä

- øãà úáéúù'ø ì'ã óåì'àåæîøù ùé .
åìà åéøáãáåúðéëù äøùî ä"á÷äù

íéèåùôä ìöà óà äæä ùãåçá
'íéùøäå íéìã'ä Y íéúåçôäå

úåéðçåøáéë øáãä íòèå ,äæ ùãåç
'éãåäé' ìëì êééù,äéäéù éî äéäé

øùà åì åãéâä éë' øúñà úìéâîá ù"åîë
àåäéãåäéáåùå áåù íù øîàð êëå .'

éëãøîéãåäéäéëãøî àìå÷éãöä-
íöò àéä úåáéùçä ø÷éò éë åðì úåøåäì

ויורד  בתחתונים, דירה לו שיהיה מתאווה ית' והוא  לה. ערוך  שאין עזה ובידידות 

על  נפשו תגל בקרבו זאת  אמונה וכשיקבע  דכא , את  לשכון השמים שבתו ממכון

בוקר, בכל ית ' לשמו והודיה שבח ליתן תיקנו זה 'ועל בה. שזכה האלוקים קרבת

- ירושתנו יפה ומה גורלנו נעים ומה חלקינו טוב  מה אשרינו שהאדםולומר, כמו

יש קץ, לאין מכן ויותר כן בו, עמל  שלא  עתק הון לו שנפלה  בירושה ושמח  שש 

אפילו אשר האמיתי ה ' יחוד  הוא  אבותינו , שהנחילנו  ירושתנו  על לשמוח לנו 

בתחתונים דירתו היא  וזו מלבדו עוד  אין מתחת  '.בארץ

חז"ל דברי את מבאר Î„.)עפי"ז ˙ÂÎÓ)על והעמידן חבקוק שנאמר אחת'בא 

(„ · ˜Â˜·Á)יחיה באמונתו התורה וצדיק מצוות  כל את מהם לבטל בא  שלא  ,'

תלויות התורה מצוות כל אדרבה, אלא  גרידא , אחת  מצווה רק להם ולהשאיר

דהיינו  מצות, התרי"ג כל לקיום יבוא לבדה האמונה ע"י כי וז"ל. זו, אחת  במצווה

עליו  היתה לא  כאלו השמחה בתכלית ה' ביחוד באמונתו ושמח שש לבו כשיהיה

וחיות בכח הרי העולמות כל ובריאת  בריאתו תכלית  לבדה והיא  לבדה זו מצוה רק

התרי"ג  כל קיום המונעים כל על מעלה למעלה נפשו תתעלה זו רבה בשמחה נפשו

ומחוץ  מבית ÂÚ„)מצות ˘"ÈÈÚ).



ãë תרומה - הפרשה באר

éãåäé åúåéäìàøùé àèçù é"ôòà ìàøùé éøäå)

(.ãî ïéøãäðñ ,àåä.

øáñäåúééçî ïîæ äæ ùãåç éë ,øáãä
,àåä ÷ìîòìôèð ÷ìîòå

íèìåô ïðòäù 'íéìùçð'ìíéøáã àîåçðú)

(çé äë é"ùøá àáåä ,é àöúøîåìå íùàééì
äæáå Y ''äî êúìçåúå êøáñ ãáà' íäì

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

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

ישראל בני התקדשות – מקדש לי ועשו 
הקדושים  הימים באלו

áúëñ"úçä(úéùòå ä"ã :áé÷ úåùøã)ìò
äùòî ...úëåøô úéùòå' ÷åñôä

,'íéáåøë äúåà äùòé áùåçíãàì æîø

äùåã÷ä åúáùçîå áùåç äùòîù
åúåà äùòé(åîöò íãàä úà)íéáåøëë

ïåéìò éëàìî Y íéðåéìòäëäëäëäë.

åäæåíøîåààø÷éå ø"ãî ,äîåøú 'øô èå÷ìé)

(á"é äùøôïúùøôá ÷åñôä ìò
(ç äë)åùòå'éì'íëåúá éúðëùå ùã÷î

ãòì äæ éøä 'éì' øîàðù íå÷î ìë -
íå÷î äî ,øåàéá êéøöå .íéîìåò éîìåòìå
úééùòá 'íéîìåò éîìåòì' øîåì ùé
åðì ïéàå úéáä áøçð íåéäë éøä ,ùã÷îä
åøàéá àìà .ùã÷î àìå ùãå÷ àì

íéøôñáàæìòáî ã"éøäîä ÷"äøä øîà ïëå)

(ò"éæùøãîä éøáã é"ôò(à âì äáø)

åðúàî ù÷áî ä"á÷äùíå÷î ìëá
ãçà ïåèé÷ éì åùò íéëìåä íúàù

åëåúá øåãàùóà êééù äæ 'øåãà'å Y
åîöò úà íãàä ùã÷îù éãé ìò ,íåéäë

להיותכה. רצוננו למלאכים, נהפך  וכי ואומרים, המתלוננים לאלו הרווחנו וממילא 

להם  להיות אפשר מעתה הישוב , מן שאינו כמי עלינו יביטו ולא  האדם כאחד

אחת בריה מזה שתדע  בלא  הטהורה מחשבתם ידי על 'בסוד', מלאכים להיות

מהם. כאחד אדם בני בין יתנהגו ובהנהגתם בעולם,

הטבע, מדרך  למעלה מאד גדולה ישועה לאיזה שהוצרכה אחת באשה מעשה

הרה"ק לה אמר לטובה, עצמה והזכירה זי"ע מבעלזא  מהר"א הרה"ק  לפני ובאת

גדול  שהרבי אלא  לא , האשה, לו אמרה אני, מלאך וכי לאושיעכם, אוכל היאך 

יא ' 'דאס – לה ואמר הרה"ק נענה ‰„·¯ÌÈ)ממלאך , ÌÈ�Î� ÔÎ‡) עבורה ופעל ,

גדולה. ישועה

תעמוד  כי לך  מה עליו, שהביט לבחור פעם אמר זי"ע מזינקוב  מהרי"מ הרה"ק 

לו  אמר הצדיק , על להביט הנפש לתיקון הוא  גדול ענין כי הבחור א "ל עלי, ותביט

צדיקים' כולם 'ועמך  כתיב Î‡)הרה"ק , Ò ‰ÈÚ˘È) אם לך  יהיה גדול 'תיקון' כן אם ,

צדיק . להיות ויגיע  יעלה באמת שאז כלומר בעצמך ... ותתבונן תביט 
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åéøáà ìëá 'äùòîå øåáéã äáùçî'á
åáø÷á íå÷î àåä ïéëî äæá ,åéùåçå

'ä åá ïåëùéùåëåëåëåë.

äæáåé"ùø éøáã úà í"éáìîä ùøôî
äî äøåàëìå .'úåøåãì ,åùòú ïëå'

øîåì êééùúåøåãìïëùîä ïéà éøäå
úà àéáäì íéã÷îå .íìåò úåøåãì íéé÷
- íëåúá éúðëùå - 'êéùìà'ä éøáã
ìë êåúá ,íëåúá àìà ,øîàð àì åëåúá
ùã÷úéù é"ò äëæé äæìå .ãçàå ãçà
åæá êééù ìàøùé ùéà ìëå .íãàä
éúðëùå äøåú äøîà éøäù ,äùåã÷ä

ììëá ìëäå ,íëåúáíëåúáæëæëæëæë.

íéùøåôîåäøåúä ìò 'ê"ù'á íéøáãä
(ì"æéøàä éøåâî)åùòå' .ì"æå ,

éìùã÷îøîà àì ,'íëåúá éúðëùå

ïëùîàìàùã÷î,øîåì ,åùã÷é íà
äáëøî íäî ãçà ìë äéäé ïîöò

äðéëùìåäæ ,ùîî íëåúá éúðëùåäæì ,
éë ,úéùòå àìå 'åùòå' øîàãçà ìë

,áìá æåîø ïåøàä ,åôåâá ïëùîä æåîø
åðøîàù äîì æåîøì àìà ...íéáåøëä
íäéøáéà åùã÷éù - ïôåâá åùòéù
äæìå ,äðéëùì äáëøîå ïëùî íåùòéå
íéîòô éúù 'åùòú ïëå' 'åùòå' øîà

ïôåâì úçàå ïëùîì úçà.

øáëå'ìàøùé úáäà'ä ÷"äøä øîà
ò"éæ õéð'æéååî(áë úà ìàøùé øåà)

øùëåîå éåàø ïîæ àåä øãà ùãåçù
ïëù ,äáùçîä úøéîù ìù àðéðò éàäì
ïîæá íää íéîéá åðì äîøâ åæ äøéîù
øùà àåä êåôäðå - åðéáéåàî ìöðäì äæä

הפסוקכו. על יונתן' ב'תרגום איתא  ÊË)וכן ÂË ‚Ï ‰ÈÚ˘È)הוא מרע  מראות עיניו 'עוצם

ישכון  יהאמרומים וביתו עצמו שהוא  והיינו מקדשא ', בית  משרוהי בית  'יהא  - '

ממש. המקדש' 'בית 

זי"ע ישראל' ה'דברי אמר בו ·˙ÌÎÎÂ)כיוצא  È˙ÎÏ‰˙‰Â ¯Ó‡È Â‡ ‰"„ È˙Â˜Á· '¯Ù) כי

העליון, בעולם הוא ישראל בני של עדן עלמאהגן בהאי הוא הקב "ה  של עדן וגן 

עצמו המקדש הישראל  נפש בתוך –.

זצ"לכז. מקלם Ú"·)הסבא ¯Ó‡Ó ‡"Á ¯ÒÂÓÂ ‰ÓÎÁ) לעשיר אחד חכם ואמר וז"ל, כתב,

לו, אמר עשרו, בשביל נגדו מתנשא  עבדשהיה ואתה  עבדי, הוא  שלך  האדון

מתגאה אתה  ולחנם אדונו לעבדים , והחכם תאותו, לעבודת  נמכר עבד הוא כי פי' ,

במליצת מבואר הרי עכ"ל. בידו, מסור התאוה כי לתאוותו, הנמכר העבד זה של

משוחרר  שהוא  ומי לתאוותיו, עבד הוא לתאוותיו משועבד שהוא שמי לשונו,

'עבד  לתאוותיו עבד שהוא  למי קרא  ולכן תאוותיו, על ואדון מלך הוא  מתאוותיו

הוא תאוה בעל כי הואעבדלעבדים', והחכם ונמצאאדון לתאוותיו, לתאוותיו,

חכם. של לעבדו עבד תאווה הבעל
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,íäéàðåùá äîä íéãåäéä åèìùé
àøîâá àúéàãëå(.áé äìéâî)åìàù'

éðôî ,éàçåé ïá ïåòîù éáø úà åéãéîìú
ìàøùé ìù ïäéàðåù åáééçúð äî

åøîà íäì øîà ,äéìë øåãä åúåàáù
åúãåòñî åðäðù éðôî åì åøîà ,íúà

òùø åúåà ìùçëçëçëçë,ìò é"áùø íúåà ìàù]

[äæ íòèìëáù åâøäé ïùåùáù ïë íà ,

חז"ל כח. דרשו הרי סעודה באותה ישראל של חטאם היה מה העולם, מקשים

(.·È ‰ÏÈ‚Ó)ואיש איש כרצון Á)'לעשות ‡ ¯˙Ò‡) מרדכי כרצון לעשות  רבא, אמר -

הצדיק מרדכי של ב'הכשר' הסעודה עניני ושאר המאכלים כל היו הרי כן ואם והמן',

ש  מעשה מה פי על וביארו בזה, יש עוון יחדיו (Ï‡)ומה וגוי ישראל נסעו פעם היה,

עמו  הביא  אשר מאכלו מצקלונו היהודי הוציא דרך כברת  שהילכו אחר בדרך ,

שמן' 'בשר הוציא  הגוי ואילו ושתה, אכל הפרפרת  את ופטר המזון על בירך  מביתו,

התנצל  היהודי אך  בסעודתו, עמו להצטרף ליהודי הציע לב' וב 'נדיבות  לאכלו, וניגש

סירב בזה גם מיינו, הגוי שתה סעודתו בגמר גוים, מבשר לאכול לו שאסור ואמר

נתברך שלא הגוי ישראל. איש על אסור יינם' ש'סתם לו ואמר מכוסו לשתות  היהודי

בתך ב 'רחל לו להסביר היהודי והוכרח היהודי דברי את  הבין לא  ודעת' ב'בינה

ופיקוח  סכנה של במצב  זולתי גוי של ויין בשר לאכול אוסרת שהתורה הקטנה',

סכין  הגוי הוציא - כן כי כשמעו ויהי מהו, נפש' 'פיקוח לו והסביר הוסיף ואף נפש,

ויינו  ממבשרו וישתה יאכל לא  שאם והזהירו היהודי ראש על שהניפה וכמעט גדול

של  מסעודתו והתענג ושתה אכל שהצטווה כפי עשה ברירה בלית אתר, על יהרגהו

על  וכפרה מחילה סליחה בבקשת  היהודי את לפייס והחל הגוי, בו חזר לפתע הגוי,

מדוע הגוי ולשאלת לך, ומוחל סולח אינני - בתוקף לו ואמר היהודי נענה מעשיו,

והיינו  הסעודה...', את  לסיים לי נתת  שלא  על לך  מוחל 'אינני השיב  לו יסלח לא

לאכול  שיוכל כדי לידו שאיקלע  נפש פיקוח של הסיבה עם שמח איש שאותו

הסעודה. מן וליהנות

'לפי אומרם לומר שנהנווזהו מקום שהיה הגם כי רשע', אותו של מסעודתו

וכמו  למלכות, כבוד ולתת  השלום מפני בסעודה להשתתף מוכרחים היו שאולי

מכל  טוב, היותר צד על הכשרות  את סידרו שהרי באכילתם איסור היה לא  כן

פוחזים  טמאים גוים של מחבורתם ולהתענג מרצון לשם ללכת להם היה לא  מקום

ההכרח  ומחמת שד שכפאם כמי ללכת צריכים והיו מן וריקים, ליהנות ולא

וההשתתפות . ההליכה

רבי  את  תלמידיו 'שאלו שם, אמרו שכך ופרח, בכפתור הגמרא  דברי ביארו ובזה

אמר  כליה, הדור שבאותו ישראל של שונאיהן נתחייבו מה מפני יוחאי, בן שמעון
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øåîà ,åì åøîà ,åâøäé ìà åìåë íìåòä
,íìöì ååçúùäù éðôî íäì øîà ,äúà
øáãá ùé íéðô àåùî éëå åì åøîà

æ"ò ìò éøäå ,ñðì åëæ êéà ïë íà ,ùåøéô]

[äúéî íéáééç,åùò àì íä ,íäì øîà
íéðôì àìà,äúéä úéðåöéç íúìåòô ìë]

רשע, אותו של מסעודתו שנהנו מפני לו אמרו אתם, אמרו דחהלהם, רשב"י [אך 

כי] זה, אתה,טעם אמור לו אמרו יהרגו, אל כולו העולם שבכל יהרגו שבשושן א "כ

הם  להם אמר בדבר, יש פנים משוא  וכי לו אמרו לצלם, שהשתחוו מפני להם, אמר

ההוה  שגם ידוע והלא  לפנים', אלא  עמהן עשה לא  הקב "ה אף לפנים אלא  עשו לא

זו, על ומגלה זו ובאה נינהו, חדא אלו עבירות  תרי ואכן היא, אמת  שבש"ס אמינא

לפנים, לצלם להשתחוות שנאנסו להםדאף והיה  עושה , היא מה זו לשמחה  מיהו 

כזה אונס של  למצב שנקלעו על .להצטער

אותו, לחנך הצליח לא שהמלמד אדם פרא בילד זה ענין משלו אחר באופן

כהוגן, למד שלא - 'תעודה' עלי הילד התנהגות כל את המלמד חקק  השנה לסוף

אלו, בדברים וכיוצא התלמידים, לכל הפריע  ובהתנהגותו כראוי, התפלל לא ואף

האמת על הודה שם השירה, עניני על לכתוב  המלמד הוצרך  כאשר זולת

לביתו  הילד הגיע  כאשר ויהי ולזמר. לשיר אהב  כי כהוגן, התנהג אלו שבשיעורים

לא שלימודו כראותו ויהי בה, הנכתב  לקרוא  האב החל ה'תעודה' את לאביו והראה

כאשר  וגם בכשרונות, ניחן לא  שבנו הבין כי מאומה אמר ולא שתק כהוגן היה

אמר  לא  כראוי היתה לא התנהגותו וכן טובה היתה לא  שתפילתו לקרוא המשיך

וכך המלמד, מן מרות  לקבל לו קשה שמא זכות  לכף אותו דן כי כלום, ולא לו

ראה  כאשר אבל המלמד, שכתב הקשים הדברים את בשתיקה לקרוא  המשיך

הניחא ושאל, הבן תמה לחיו, על האב לו סטר אז או לשבח, הצטיין שב'זמרה'

ולא למדתי לא אכן כי ניחא, עתה עד התעודה את  בקריאתך אותי מכה היית אילו

השיב לשבח, שהצטיינתי בדבר דיקא  אותי הנך  מעניש מדוע אבל כדבעי, התנהגתי

שהיית ולומר להצדיק אפשר עוד הנהגתך עצם את 'אדרבה, והסביר האב לו

כך ועל כזה, במצב ולשמוח לשיר שייך  איך אך פטריה, דרחמנא אונס בבחינת 

שנאלצו  במה להצטער צריכים היו שלכה"פ הדברים, הן והן עונש...' לך מגיע

האיסור. מן נהנו הם ואילו רשע , אותו של בסעודתו להשתתף

סופר' ה'חתם כתב  ·ÏÈ‚Ó‰)וכך  ‡˙È‡ ‰"„ ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó Ó"Â˙) אנוסים שהיו דאע"פ

כשרים  מאכלים עם נפשם את להשביע  עליהם היה בסעודה, להשתתף ומוכרחים

גסה' 'אכילה שם אוכלים היו וממילא אחשוורוש, בבית  לסעודה בואם בטרם

לתיאבון. ולא
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äåìàë íäéìò æ"òä úà íäéìò åìáé÷ àì ìáà

[å"çàìà ïäîò äùò àì ä"á÷ä óà
ïðéæç ïàëîå ,'íéðôìéðá ìù íúìöäù

ìò åøîùù éãé ìò äúéä ìàøùé
íúåáùçîäùòîá ÷ø íìöì ååçúùäå ,

øùëåîå éåàø ïîæ ïë ìòå ,äáùçîá àìå
äáùçîä úà êëæì äæ ùãåç àåä

äøáå äëæ äúåéäìèëèëèëèë.

על השכינה  השראת  - תורה בדברי לעסוק 
התורה עסק  ידי

áúë,ïúùøôá 'øåîä øåøö' ìòá
íùá 'ïåøà'ä éåñéë àø÷ð ïëìù
äøåúä ìò æîøî ïåøàä éë ,'úøåôë'
ìë ìò íãàì åì úøôëî äøåúäå

'úåðáø÷ä ìëî øúåé åéúåðååò.

äðäïúùøôá áéúë(ç äë)éì åùòå
íëåúá éúðëùå ùã÷î,
àìà øîàð àì 'åëåúá' ,'êéùìà'áå
.ãçàå ãçà ìë êåúá ,'íëåúá'
íéëåæ åììä úåøåãáù ,íéøôñá øàáúðå

éøáã é"ôò àåäå ,äøåúä ÷ñò é"ò äæì
ç"áä(øîàã ù"îå ä"ã ,æ"î ç"åà)

åúðååëã' .ì"æå ,äøåúä úëøá úåëìäá
íé÷ñåò äéäðù ,äúéä íìåòî êøáúé
úåîöòá åðúîùð íöòúúù éãë äøåúá
.äøåúä àöåî øå÷î úùåã÷å úåéðçåøå
ìàøùéì úîà úøåú ä"á÷ä ïúð ïëìå

åðúàî çëúùú àìù ,äðúîáéãë
ç"îøá åðéôåâå åðéúîùð ÷áãúù
úååöî ç"îøá ,ïéãéâ ä"ñùå íéøáéà
.äøåúáù äùòú àì ä"ñùå äùò
äðååëä ìò äøåúá íé÷ñåò åéä íàå
ìëéäå äáëøî äîä åéä úàæä
äðéëùä äúéäù ,êøáúé åúðéëùì
äîä 'ä ìëéä éë íáø÷á ùîî
úòáå÷ äðéëùä äúéä ùîî íáø÷áå

...äúøéãéøáã éîð åøàåáé äæáå '
é"ùøúåøåãì Y åùòú ïëåïëà éë ,

íé÷äìå úåùòì åðéãéá íìåò úåøåãì
,ãçàå ãçà ìë êåúá ïëùîä úà
ìåò úìá÷á äøåúä ÷ñò éåáéøáìììì

מחשבה.כט . אותיות בשמחה – בשמחה' מרבין אדר 'משנכנס שם ומוסיף

ימ"ש ל. ניקולאי הרשע  הצאר שלח שפעם זי"ע  מסטאלין אשר רבי הרה"ק  סיפר

את לראות  - לבקרם יבוא  פלונית ובשעה פלוני שביום צבאו, ממחנות  לאחד

הצאר, לקראת  דרבה בהכנה התכוננו הצבא אנשי כל המלכות , ואל אליו נאמנותם

מכניסים  שבו תרמילם את הכינו כן כמו להם, אשר הצבא  בגדי את  וצחצחו ניקו

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

טראפ' ה'ביטערע  את  שאהב  אחד ÈÈ"˘)מחייל Y ‰¯Ó‰ ‰ÙÈË)לצאת נוהג והיה ,

מי  היה לא וכבר שתייתו הוצאות  משרבו אמנם, ולילה , לילה בכל לשכרה ולשתות 

בעד  שבתרמילו החפצים ושאר זיינו כלי את  ומשכן החייל הלך  מעות , שילוונו
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åðëùî àäéå äáø äòéâéå ìîò êåúî
íëëåúáàìàìàìàì.

'ä"ìù'ä'÷äøåà äøåú ÷øô úåòåáù 'ñî)

(æò÷ úåàáåúëä ïåùì øàéá
(ç èé íéìéäú)úîéëçî äðîàð 'ä úåãò'

íìåòá äøåú éøáãá ÷ñåòä ìëù ,'éúô
åðéàù åðééäã 'éúô' ìù ïôåàá óà ,äæä

,åéúôù àöåî úà ïéáîåãåîéì øçàì óàå)

íåìë íéëçä àì éë Y 'éúô' 'éçáá àåä

(åãåîéìá,ïåéìòä íìåòì åàåáá éæà ,
ïéáäì åðãîìúå ,äøåúä åúåà íéëçú

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

כשל  התרמיל שייראה בכדי ותבן בקש תרמילו את מילא  מהר חיש זה חייל הלך

והנה  לפניו...' נסקרים ו'כולם למחנה הצאר הגיע  המיועד היום בהגיע  החיילים, כל

למותר  אך  ועדה, עם קבל תרמילו את  לפתוח ויצווהו זה, 'שיכור' ליד הצאר עבר

ואת אותו מרה העניש ותבן, בקש – מלא התרמיל במה הצאר שמשראה לומר

עליו. הממונים

אלא הקודש, רוח רשע לאותו לו היה שלא  פשיטא  מסטאלין, הרה"ק סיים

והמשיך כלום. נושא  שאינו הבין עול, נשיאת בלא זקופה בקומה עומד משראהו

בפנימיותו  שאין הוא  סימן עול נשיאת  ללא  זקופה בקומה המהלך  שאברך בדבריו,

כלום. ולא 

בשקידה לא. בה ולעסוק  תורה ללמוד עז רצוני אכן, לאמר מתאוננים רבים והנה,

אעשה מה אך  בתורה,והמקוםוביגיעה. לעסוק  עבורי ראוי אינו נמצא  הנני אשר

סופר'המצבאו ה'חתם ומבאר לתורה. עתים מלקבוע בעדי מפריע בו שרוי שהנני

·ÌÈ¯ÙÒ)זי"ע ÂÓ˘Ó ‡·Â‰)אמרו דלכן הארון , ולומדיהמקום  התורה מקום אינההיינו

המדה או מן המצב  על יביט שלא ללמדנו המקום. ומן הזמן מן למעלה היא  אלא

בתורה, לעסוק יפנה – שעה ובכל עת בכל מצב  בכל אלא נמצא, שהוא  המקום על

בתורה. עיניו יאירו וממילא

לו  ועדיף לשמה, לימודו אין שממילא האדם, את  לפתות היצר רגיל פיתוי עוד

האדם  לפתות  – היצר מתחבולות גופא זה כי הגר"א בדברי תשובתו ללמוד. שלא

זה  לימוד אף כי ג"כ, כזה מלימוד מרתת  היצר ובאמת  לשמה, אינו כי ללמוד שלא

הגר"א כתב וכך יצר, של כוחו ומכניע Î·)משבר ‰Î ÈÏ˘Ó ÏÚ) אתה גחלים כי וז"ל.

כלומר, ראשוחותה, על גחלים  הוא  לשמה שלא לומד  שאתה רצונו ובזה שאין ,

כלל  תלמוד שלא אותך  יפתה שבזה שסובר שעה, לפי רק לשמה שלא  שתלמוד

בזה, גם רצונו אין באמת ראשואבל על  גחלים זה .שגם
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éàäá åúåéäá ãîìù äî ìë úà
àîìòáìáìáìáì'÷ä øäåæá ùøåôî àúéà ïëå ,
(.äô÷)éàäá íãàä ãîåìù äî ìëù

åäåðéáé ,åãåîéì úà ïéáî åðéàå àîìò
àáä íìåòá(ù"ééò)âìâìâìâì.

ùåøôðäëæðù äðéçúá äîéîùä åðéôë
íéîéá úåìòúäìå ùã÷úäì
äøåà åìåëù ùãåç éîé ,äìà åéæ éàìî
äìâúé áåø÷áå ,äáäàî äáåùúá áåùì

.à"áá åðçéùî

ולהשכיל,לב. להבין ולבו מוחו שערי ויפתח הקב"ה יעזרהו הזה בעולם לנואף ומי

היה  הבנה קשה  דרכו מתחילת  הוא ואף כהרמב "ם  ÂÓÏÏ„)גדול ‰·‡ ‡Ï Ì‚)ולבסוף

כמשה קם  לא משה ועד שממשה  ה'רמב "ם ' להיות  ונתעלה 'סדר עלה  לשון וזה .

˙˙˜Ê"Î)הדורות' ‡"„ ,È˘ÈÓÁ‰ ÛÏ‡) היה רצון שמעט מאד הבנה קשה היה הרמב"ם ,

מביתו. ויגרשהו הקצב ' 'בן וקראו ממנו נואש כי עד מכהו היה ואביו בלמוד, לו

אביו  מפני וברח אחר לאיש נהפך עצמו ומצא וייקץ ויישן לביהכ"נ  לו הלך  הרמב"ם

להתחכם  והפליג ממנו ללמוד והתחיל מיגאש בן יוסף ר' הרב שם שהיה עיר אל וילך

לדרוש  התחיל השבת  וביום אביו לבית  הלך  ולא  קורדובה אל שב רבים ימים אחרי

פנים  בסבר ויקבלוהו וישקוהו ואחיו אביו קמו הדרשה ואחר נוראים דברים ברבים

רצופות שנים י"ב במערה סגור רבו עם שעמד כתוב שנמצא  הדור מחכמי וקבלתי

תורתו. קבל יאמרוושם שלא  עצמם ולתלמידים  ומחנכים  להורים  חיזוק מכאן

רואה הוא  אם וגם הוא , הבנה  קשה בעצמו הוא או  התלמיד  הבן, כי בראותם נואש

לערנען ביים נישט האלט ער ÂÓÏÏ„)אז ÔÂˆ¯Â ˜˘Á ÏÎ Â· ÔÈ‡) בן שדייקא  פעמים כי

חיזקו ויראתו, בתורתו העולם  כל את  ויאיר רטוב כגן ויצמח  יעלה זה ותלמיד 

לבבכם ... ירך  לא  ולעולם ואימצו 

להבין לג. מצליח שאינו בפניו והתאונן זי"ע איש' ה'חזון הגה"ק  אל נכנס אחד יהודי

אדם  של שנותיו כל דעתך , תנוח לו, ואמר איש' ה'חזון ענהו תלמודו, את  כראוי

לך יבארו העליון לעולם בבואך מיד והרי בלימודים, המשך  עוברים, הם יעוף כחלום

לימודך .... כל את
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