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והייחול הקיווי ע"י – קיויתי לישועתך 
ה' ישועת  תבוא 

ïúùøôá(çé èî),''ä éúéåé÷ êúòåùéì'
úùøãð äôé åæ äùøô

'ä ìà ìåçééäå éååé÷ä úåëìäáäðä éë .
äáåè äðúîíò ìàøùé éðá åðì ïúéð

äåå÷ð ä÷åöå äøö úò ìëáù åáåø÷
àåä éë äðåîà êåúî ú"éùä ìà ìçééðå

áøá òéùåäì 'äì øåöòî ïéàå 'ìåëé ìë'
,èòîá åààåä åðéáà àåä åðé÷åìà àåä

åðòéùåé àåäå åðòéùåî àåä åðëìîìëî
êéåå÷ ìëù òéãåäì .åðéöçåìîå åðéúåøö
íéñåçä ìë çöðì åîìëé àìå åùåáé àì
íéìéäúá êìîä ãåã øîà øáëå ,êá

(é áì)'åðááåñé ãñç 'äá çèåáäå'àààà,
äùòé äî ,àøéà àì Y éúçèá íé÷åìàá'

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

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

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

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

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

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

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

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

יסובבנו', חסד בה' 'הבוטח הפסוק  על זי"ע ממעזריטש הגדול המגיד מו"ר שאין של

בה' הבוטח – ממש וטבע ' 'מציאות אם  כי הבטחה . ולא  ברכה לא סגולה  לא  כאן

יסובבנו ... 'בדרךחסד  שהרי מהמיטה, לרדת  והחילותי בביטחון, התחזקתי ע"כ

המיטה. על אותי שהחזרתם עד ארצה, נפלתי תיכף אך לסובבני, החסד על הטבע '

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

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

מעליא . ונהורא  גופא  בבריות – פגע  כל ללא  ושלם

– וחיו עשו  זאת  כן בועל ויקוים שיושיעו, בה' אדם כל בטחתי'יבטח בחסדך 'ואני

בישועתך'אז לבי Â)'יגל ‚È ÌÈÏÈ‰˙)נאמר עוד ,(Î ‡Ú Ì˘)רבות צרות  הראיתני 'אשר

תחייני תשוב  תעלני'ורעות  תשוב הארץ .ומתהומות 

ארץ'ואכן 'תהומות  הוה מכל  עובדא עז, כי ובטחונו באמונתו ויעלה ישוב 

התורה  משמירת רחוק  שהיה יהודי באיש ארה"ב ', ב 'ארצות שנים כמה לפני

ובריח  סורג תחת שם בשבתו האסורים, בבית  הושב  סיבות כמה ומשום והמצוות,
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בבית בשבועיים פעם לבקר שנהג חשוב  רב  ע"י והמצווה התורה דרך אל התקרב

שידע מה כל ולקיים שבת  הלכות  ללמוד עצמו על קיבל דרכו בתחילת  האסורים,

תלמודו, על ובשקידתו החדשה, בדרכו רבות לו וסייע  עזר הנ"ל הרב אלו, מהלכות

הענגליש בשפת  שבת  הלכות על ספרים לו הביא ללמוד (‡�‚ÈÏ˙)גם שיוכל כדי

עצמו. בכוחות בהם

כל  'מה הרב  שאלו לב', וטוב 'שמח שהוא מצאו הרב  כשביקרו הפעמים באחד

האסורים, בבית  ה'יושב ' היהודי ענהו כזו, גדולה התרגשות לידי מביאך  מה – הרעש'

חז"ל אמרו שכך  לי שהבאת בספרים ˜ÁÈ:)למדתי ישראל(˘·˙ שמרו שתי 'אילמלי

נגאלים היו מיד אשמורשבתות  אני אף א "כ, החלטתי, מעתה שבתות', ואצאשתי

כאשרמיד אתרגש לא ואיך  האסורים, מובטחמבית  אצאהנני ימים כמה שבעוד

שהנני  ההערכה כל עם ידידי, ובכאב, בצער הרב  לו ענה לביתי... ואשוב  לחפשי

על  דברו הם כי חז"ל, דברי בהבנת  שטעית להודיעך  לי צר אותך, ומחשיב  מעריך 

בבוא ישראל בני עם גאולת  על – כולו הכלל כל – יחיד הציבור אבל גואל, לציון

ממצבו, לחפשי יצא שבתות שתי שמירת  שע "י הבטחה שום לו אין במאסר שנמצא 

בדמיונות תשהה אל שנה עשרה חמש האסורים בבית  כאן לשבת עליך  שנגזר ואתה

שדברי  מקום בשום נזכר לא  באמרו, בשלו, נשאר הלה אך לבוא . ישועתך קרובה כי

נגאליןחז"ל בתקוותיו.מיד נשאר והוא  כן, ליחיד גם ובוודאי הכלל, על רק  מדובר

רק וביקר תמיד, כדרכו כשבועיים אחר הזמן בבוא שם לבקר הספיק  לא הרב  והנה

שיצא לו ונאמר הנ"ל, היהודי את  שם מצא  לא  ופליאתו ולתמהונו ימים, חודש אחר

יוצא הוא  שבקרוב  ידידיו בפני 'התנבא ' שחרורו לפני ימים כמה וכבר שבוע , לפני לחפשי

מופלא, סיפור לו סיפרו הגדול, הנס אירע וכיצד מה הרב  חקר כאשר האסורים... מבית 

את והפסיק  הזקין מאסר שנות  עשרה חמש לו ופסק  אותו ששפט ה'שופט' שאותו

קשים  היותר מהמשפטים זכרונותיו לכתוב החליט שכן מכיוון המשפט, בבית עבודתו

כאשר  והנה, הנ"ל, ה'משוחרר' היהודי של משפטו היה אלו ובכלל אותם, ששפט וכבדים

שהואשם  שהגם הרגיש וכו', והדיונים העדויות – שלו החוב  שטרות כל על השופט עבר

ולא עדים לא היו לא מקום מכל שנה, לט"ו מאסר הפושע את  המחייב – נורא  בפשע 

לידי  בא אמת  איש בהיותו ההוא  והשופט וכזאת , כזאת  פשע אכן שהוא  הוכחה כל

לחפשי שהוציאוהו עד הדרך  קצרה ומשם המשפט... בעת אז שטעה ÊÁÓ‰החלטה ¯ÙÒ)

(‰˘ÚÓ‰ ÏÚ· ·¯‰Ó ÂÚÓ˘˘ ÈÓÓ ÂÚÓ˘˘ ,Á"Î¯ ‰Î¯ „ÂÓÚ ‚"Á '‰ÁÈ˘‡ ÍÈ„Â˜Ù·' ,·"ÁÏ ‰Ó„˜‰· Â‰ÈÏ‡.

מחוץ  לחפשי יצא זה אם  משלו, האסורים ובית  איש  איש לדידן, נלמד ומכאן

העז ובטחונו חז "ל בדברי אמונתו בזכות  לו  באה ישועתו כל שהרי - הטבע  לדרכי

אמונה מתוך  הטבע  לדרך מחוץ – חינם  לחפשי נצא  אנו אף יהיה, וכך יקום  שכך

בהקב "ה ... עז  ובטחון
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'éì íãà(áé åð)éùôð éîåã íé÷åìàì êà' ,
éúòåùéå éøåö àåä êà ,éúåå÷ú åðîî éë

'èåîà àì éáâùî(æ-å áñ)íìåòì ,øîåìë .
äìåãâ íà óà éë ,éãåäé ùéà ùàééúé àì

,äðîî ìåãâ ä"á÷ä ìåëéáë éøä åúøö
íà ,äøåàì äìéôàî åðàéöåé åúøö êåúîå
''ä éúéåé÷ êúòåùéì' øîåì ìéëùé êàáááá,

'ä ìò åúðòùî íéùäìå åá çåèáì

שבת עניני הרי"ם חידושי בספר אורחא , ÂÎÂ')אגב ÏÎ‰ ‰"„ „"Ù¯ „ÂÓÚ) מבואר

הנמצא היחיד על גם אלא  הציבור, על רק אינה ההיא ההבטחה שבאמת

צר. במקום

כחודשיים לפני שהיה מעשה אספרה ‰ÚÓ˘‰)עוד ÏÚ· È¯ÈÎÓÓ ‰È˙ÚÓ˘Â) בבחור

אברך עם ללמוד שקבע ·Â˙·È˘È)'מתחזק ' ÂÈÏÚ ‰�ÂÓÓ‰) החלו האברך הצעת  וכפי ,

שבת הלכות בריש והנה שבת', ¯Ó·)ב'הלכות Á"Â‡)חז"ל מאמר ÂË:)מובא  ‰ˆÈ·)

הדברים, משמעות את  לבחור הסביר האברך פורע', ואני עלי 'לוו הקב "ה שאמר

ואני  מעות  לווה נא  לך הקב "ה לו אומר שבת, לקראת מעות ' 'חסר שכשאדם

לקבוצת להצטרף לו והציע הבחור של ידידו בא  השישי, ביום ויהי לפורעם... אדאג

על  וההוצאות  – מירון לאת "ק  שבת לקראת  ונוסעים הנערכים מישיבתם בחורים

דא אך מצטרף, הוא  רבה שבשמחה הבחור נענה בשווה, שווה המשתתפים כל

מצטרף  הוא מעות  להלוותו רעהו יוכל אם – מכיסו הפרוטה שכלתה עקא

הרוממה... לנסיעתם

שכל  החשבון ויצא  השבת , הוצאות עלו כמה ביניהם הבחורים סיכמו במוצש"ק

כך כי והודיעו הנ"ל הבחור אל רעהו ניגש מיד שקלים. 388.60 סך להם עלה בחור

– ובעצמו בכבודו הקב "ה אלא  הפורע אני לא הבחור, לו אמר לחלקו, עלה וכך

ושישים  שקלים ושמונה שמונים מאות השלוש אותם מאתו ולבקש אליו לפנות עליך 

בקשרי  בא שכבר הבחור מצא ירושליימה, לביתם בבואם הקב "ה, עשה מה אגורות ,

'ארנק' מתנה לו שלחו ה'מחותן' שמשפחת 'יום (·ÏÊ¯Ú)אירוסין, לכבוד מהודר

שטרות והם ישראל, בארץ היוצאים ושטרות  המטבעות  סוגי כל הוכנסו בו הולדתו',

מחצית של מטבע  לזה ונוסף שקל, 1 ,2 ,5 ,10 של ומטבעות  ,20 ,50 ,100 ,200 של

כחושבנא דין חושבנא  שקלים, ל388.60 החשבון כל עולה ס"ה אגו', ו10 השקל

אכן  חז"ל בדברי התמימה באמונתו כי בחוש וראה השבת, הוצאות על שהוצרך

בו פורענתקיים .ואני

הסדרב. ולהפך לשלש נהגו ה'הנה לישועתך , ה ' קיויתי ה', קיויתי לישועתך 

קיותי  שתפנה לישועתך  צד ולאיזה שתסתובב אופן באיזה לאדם אומרים אנו כי ,

תמיד. לו קוה ע"כ ה', וישועת לחסדי נצרך  הינך 
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ì"æç åøîà êëå ,åé÷åìà(:èë úåçðî)éàî
áéúëã(ã åë 'éòùé)ãò éãò 'äá åçèá'

Y 'íéîìåò øåö 'ä ä-éá éëäìåúä ìë
äñçî åì àåä éøä ä"á÷äá åðåçèá

.àáä íìåòáå äæä íìåòádyxtd x`aéç é å -

éçäåééç éøä äæë ïôåàá åééç úà
äæä íìåòáéë ,'íéáåè íééç' íä

éà ,íééù÷å íéáåàëî àìî äæä íìåòä
éáùåéì íéîåã åðééä úàæ 'äåå÷ú' åàì
ìáà ,íéøåñàä úéáá úååîìöå êùåç
éîë íä éøä 'äá ïåçèáäå äåå÷úä
úéáá íéìåãâ úåðåìçå íéçúô åì åçúôù

ìëá 'äøåà'ä úèìåù äúòîù íéøåñàä
ââåôúî êùåçä ìëå ,äðéôå äðéô

.äéä àìë ìèáúîå

øôñá'íéø÷éò'ä(è"î ã"ç)äù÷ä
ìçééì àøåáä åðååéö êàéä

áéúë àä ,ãéîú åì úåôöìåéìùî)

(áé âé'áì äìçî äëùåîî úìçåú',
åãéøèé' äéôéöäå úìçåúäù åðééäå
,'ùôðä åàéìçéå çëä åùéúé ,äáùçîä
úìçåúäå äåå÷úäù øîàð êéàä ïë íàå
àéáðä øéäæéù ãò ,ïéîàîì íä íéáåè

áéúëãë ,êë ìë äæ ìò(æ áé òùåä)

כי אמרו, יותרעוד ה' אל  מתקרב הינו לה ' בתקוותו האדם שמרבה  ,ככל 

שניה, כתיבה בשנית שלישית, כתיבה ה' תיבת  נכתבה הראשונה בפעם כן, על

לכל קודמת ה' תיבת  הג' Î‰'ובפעם ‰"„ Ô�Á˙‡Â ˙˘¯Ù ‰¯Â˙Ï ÌÈ�Ê‡ ,ÔÈ˜ˆÂ¯ÂÒ Ê"¯‚‰)

(Â�‡¯˜ ÏÎ· Â�È˜ÂÏ‡.

להם  ממונם אודות  וליל יומם ומסבבים המהלכים לאלו צחות, בדרך אמרו עוד

וועסט  קויתי, לישועתך פסוק  דעם מיט דריי געלט מיט דרייען אנשטאט אומרים,

'עם  עצמך שתסובב עדיף הכסף סביב והסיבוב ההילוך תחת - אנקומען בעסער

יותר... תצליח וכך  ובישועתו  בו בבטחון הקב"ה'

זי"ע מקאברין משה רבי הרה"ק על מסופר ˜Ï‰)וכך ,˙Â·‡ È˘ÚÓ ,˙Â·‡ ˙¯Â˙).וז"ל

וסיפר  זה, מה ועל זה מה אותו ושאל גדול בעצב  שרוי אחד יהודי ראה אחת פעם

צריך במיצר שרוי כשהוא ישראל איש ז"ל, מרן לו אמר הקשה, ממצבו האיש לו

ה'שיאמר קויתי יאמרלישועתך  יותר חמור נעשה מצבו ואם לישועתך , ה ' ,קויתי

יאמר יותר הרבה עוד רע  מצבו קויתי ואם לישועתך ‰‡Â¯ÈÓ˙...ה ' ÂÏ‡ ÏÎ È"Ú˘ ,¯ÓÂÏÎÂ)

(‰¯Â‡Ï ‰ÏÈÙ‡Ó ‡ˆÈ ˙ÂÂ˜˙‰Â.

זי"ע קאליש שלמה רבי הגה"ק שסיפר מה לציין הענין 'ÔÂ¯ÎÊמן ÔÂ¯ÎÊ‰ ¯ÙÒ· ‡·Â‰)

('‰ÓÏ˘הגה"ק אצל שהה מבריסק שפ"א חיים שלישית'רבי ב'סעודה ובישיבתו זי"ע ,

דקות  כעשרים עצומה בהתלהבות וחוזר יושב הגר"ח את  ה',שמע  קויתי לישועתך

קויתי... לישועתך  ה' לישועתך , ה' קויתי
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úåáø ïëå ,'ãéîú êé÷åìà ìà äåå÷å'
íéìäú øôñá(ãåòå æë)÷ø éë ,àìà .

íà ÷ôåñî äåå÷îäù øáãì äåå÷úä
áåùçì ùôðä ãéøèú åàì åà òéâé àåä
äåå÷úä ìáà ,åâéùäì éãë úåáùçî
åîë àåáéù åá çèáåî íãàäù øáãì
Y ø÷åáä øåà àåáéù äìéìá äåå÷îä
äúåéäá äðçîùé àìà ,ùôðä ãéøèé àì
áåèä úà äúòî øáë úùâøîå úøòùî

.ìçåéîääéäúù éåàø ïôåàä äæá
ïåçèá åá çèåá äéäéù ,'äì äåå÷úä
éë ,÷ôñ éìá åúåå÷ú íéìùéù íìù
äòåùéä àéáäì 'ä ãéá úìåëéä éøä

åãé ìò áëòéù éî ïéàåéîë àì ,
íà òéâé íà åá ÷ôåñîù øáãì äåå÷îù
áìä ÷æçú úàæä äåå÷úäå ,åàì

åäçîùúåââââáéúë ïëìå ,(äë àì íéìäú)

'íëááì õîàéå å÷æçíéìçééîä ìë Y
éîð áéúëå ,''äì(àì î 'éòùé)'ä éå÷å'

çë åôéìçéúà ÷æçî 'äì ìåçééä éë ,'
ú"éùä ìà úìçåúäå äåå÷úä ...íãàä
úåìéäúä ìëî äìåòî øúåé øáã àåä

ì"ëò ,ú"éùäì íãàä çáùéùãããã.

ì"æåò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä
(ä çìùéå)íãàä ïðåáúîùëù...

...åáöî ìôù ÷îåòàéä åúöò ø÷éò
äî ìëù ...'äá ïéîàäì ,äðåîà
õåçð úåëùçä ó÷åú øúåé øáâúîù

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

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

הפסוקג. על זי"ע מבריסק הגרי"ז הגה"ק בשם מתאמרא  בזה ‚-„)וכיוצא ÊÏ ÌÈÏ‰˙)

בה ' אמונה,'בטח ורעה ארץ שכן טוב משאלותועשה לך ויתן ה' על  והתענג 

–לבך  בביטחון יותר גבוהה מדריגה על מדבר השני שהפסוק  הוא', בטוח כך שכל

הישועה אליו באה  כבר כאילו מתענג  הינו עתה  שכבר ה', אכן בישועת  זה ובזכות ,

לבך'. משאלות לך 'ויתן

הפסוק ד. את  מבאר זה פי È„)על ‡Ú ÌÈÏÈ‰˙)איחל תמיד כל והוספתי'ואני על

כמו"ש ה', תהילות  על להוסיף א "א  והרי ·)תהילתך ', Â˜ Ì˘)''ה גבורות  ימלל  מי

תאמר' 'בבל הם הללו תהילות  הרי ובכלל תהילתו'. כל ÁÈ.)ישמיע ‰ÏÈ‚Ó),אלא כי ,

מוסיף הוא  תמיד, יתברך  לה ' מייחל ‰ÏÂÁÈÈ)בהיותו  ÌˆÚ·)שאפשר התהילות  כל  על 

השי"ת. את  האדם המלך שיהלל דוד אמר ·)וכן ‰Ò ÌÈÏ‰˙)דומיה ולך 'לך  תהילה 

נדר במובחר ישולם שעומד כמו נחשבת לה' והתוחלת ' ש'התקווה והיינו ,'

שלא נדר' 'קרבן – שבקרבנות מובחרים קרבנות ומקריב המקדש, בית  – שבמקומות

חטא ... על בא 
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ïåéìò ãñçá çèáéå ïéîàéúåìãâáåúéìëúå óåñ ïéàì àåäù ä"á àøåáäääää...

ה'ה. לישועתך ה' קויתי ה' קויתי 'לישועתך  - הסדר ולהפך לשלש נהגו הנה

לאדם  לומר אלא צד, לכל פסוק להפוך  בזה יש ענין מה וכי קויתי', לישועתך

מצד  לבוא  שיכול תדע  לישועה, ופתח מקום כל רואה אינך אם אף במיצר, השרוי

שלישי. מצד אפילו או אחר מצד או זה

אכן  כי העולם, את  ולהפוך  בראשית סדרי לשנות  צורך  יש לישועתי – יאמר ואל

זי"ע מקאריץ  פנחס רבי הרה"ק  משם שאומרים וכמו יהיה, באמונהכך שחי 'מי

הדעת' על יעלה שלא באופן מושיעו  הקב"ה אז  באלוקיו, בטוח .ולבו 

ולחלצו להוציאו למקום' דרכים  ש 'הרבה לדעת האדם  שעל האמונה, מיסודי

האדם של ל'עצותיו' זקוק ואינו  כי ממיצר , תקווה, כל אבדה ח"ו שייאמר עד ,

ש  כמעשה כלל. עליו חשב שלא ממקום ישועה הקב "ה מצמיח היה,(Ï‡)לפעמים

ביומו  יום ומידי ענין, באיזה רבתי' ל'ישועה שהוצרכה רוח' קשת 'אשה בההיא 

בישועה הרבי שיברכה בבקשה ה'רבי' אל באה ביקשה בדרך הייתה ולמחרת פלונית ,

תבוא הדרך שישועתה זה  לפתחה על הישועה באה אחד שביום עד הלאה... וכן ,

באומרה, הרבי, אל מיהרה אז לא– כלל כזאת עצה  אוהו... אוהו... קדוש ... רבי

בה... שיושיעני להקב"ה ל'הציע' בדעתי נהיה העליתי שלא  נזהר נא  הבה ולדידן,

בדידיה. חד כל 'חכמה', כאותה וקלס ללעג

שה  ראית אם מעתה, שרציתשהגית(ÔÚ�‡ÏÙ)'תוכניות'אמור כמו הולכים  אינם

ל  יתעצב כפי בך אל אחר, ממקום תבוא  אשר ה' ישועת את  וראה התייצב אלא ,

כביכול. עולם בורא  של תכניותיו

זי"ע מקאברין הרה"ק  של מאמרו ¯ÊË)ידוע ,‡¯Â·‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÎ¯„ ,˙Â·‡ ˙¯Â˙) הנה ,

און  זיך, ס'גייט ווי וועלן מען דארף זיך , ס'ווילט ווי נישט ס'גייט 'אז אומר העולם

דעלמא אינשי נוהגים פירוש, זיך ', ס'ווילט ווי זיך גייט ס'גייט, ווי מ'וויל אז זאג איך 

ויהיה  עצמו את יכניע  ושאיפתו, כרצונו לו הולך  שלא אדם רואה אם - לומר

ה' בהנהגת האדם כשיתרצה להיפך , אומר, אני אך  עמו. ה' בהנהגת  ושמח מרוצה

ויאמין משמיםעמו הטבע,שהכל את ישדד זאת באמונה בזה, יש רבה וטובה

של  כוחה ורם גדול כך  כל כי גוזר. צדיק  בבחינת רצונו, כפי להיות  יתהפך  והכל

בהשי"ת . אמונה

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

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

– יתחזק  במה לעין, הנראית  ישועה דרך כל לו אין כי ורואה מתבונן מעםשהאדם 'עזרי

מאין' 'יש  הארץ ואת השמים את  ברא  הוא  אף – וארץ' שמים עושה מה ה' כן אם ,
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ìôùä éì íâ øåæòé åúåðîçø áåøá
...íéìôùáùåúòåùéáå 'äá íéçèåáäå

ä"ò êìîä ãåã ïëå ,íøáùî åùåáé àì

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

íéáø íéîçøì êôäîå ìëäì"ëò ,åååå.

ישועתך כי לך נראה אם אף נפשך , על תבהל כי היאאיננהלך מ"מ במציאות , קיימת 

לבוראה  צורך  יש אם אף והארץ  השמים בריאת  דוגמת ותצמח תבוא  מאין כבר .יש 

מקום  שהעתיק  מקרוביו אחד עם שאירע  מה בארה"ב  חשוב  מרב  שמעתי הנה

האברך היה אז עד והנה לעיקוואד, לעי"ת קהילתו מבני רבים עם יחד מגוריו

'מנעולן' בהיותו כדי )locksmith(מתפרנס מצא  לא החדש למקומו משבא  אבל ,

בב' ששמע העצות  כל גם בתוהו. עלו זה מקצוע  סביב  השתדלויותיו כל פרנסתו,

היו  ב 'מנעולן'... עירם זכתה כי לכל ולהיוודע  להודיע כיצד – הראשונים חדשים

למעשה... עד אבל שלם ספר למלאות מספיקים

הפלא ' על רואה הוא  והנה הימים, בהרימו (ÏÚÒ')באחד מכיר, שאיננו מספר שלו

ארנק מצאתי היהודי לו אמר כן, ויען וכך ... כך הוא  שמך בשאלה, הלה אליו פנה

(ÏÊ¯Ú·)קארד'ס בקרעדיט ‡˘¯‡È)מלא  ÈÒÈË¯Î) שתסור אבקשך בקרבו, דולרים כמה גם

לא לעומתו, ענהו האברך  רב , בהידור אבידה' 'השבת מצות לקיים שאזכה לביתי

לי... חסר לא אחד אשראי כרטיס אפילו – בכיסי ארנקי הרי סח, אתה מה  ידעתי

ובבואו  לילות . ושני ימים שני לאחר האברך אליו סר כן על שלו, על עמד הלה אך 

של  הארנק  את  בידו ראה כי צחוק, מרוב הארץ  על נפל שלא  כמעט ה'מוצא ' לפני

עליהם  כבר שבקרבו קארד'ס הקרעדיט כל הילדים, ומשחקי ל'שעשועי' המיועד בנו

יחידים  דולרים שבע הם בו הנמצאים והדולרים תוקפם... יום עבר כי – הכלח

)Singles('קארד 'ביזנעס בו יש גם ,(¯Â˜È· ÒÈË¯Î) מה בארוכה נתבאר שם האברך של

זה  המאבד, את  המוצא שאל הכל ככלות  אחרי שלו. והמנעולים האברך של פעלו

בנינים  בונה אני נא , שמע לא. ויען, פרנסה, לך יש האם הן. ויען, שלך, ה'ביזנעס'

הנשמה צאת  עד החמה מצאת  'עבודה' עבורך  לי È�ÂÏÙויש ÏÚ ¯ÓÂ‡‰ ÌÈ˘�‡ Ï˘Ó)

(...¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ˘�Ï ÔÓÊ ÂÏ ˙�˙Â� ‰��È‡ ‰Ò�¯ÙÏ Â˙„Â·Ú˘ ושמח מאושר האברך  מהלך ומאז

בכל  עצמו שפרסם ה'פרסום' כל כי הקב "ה, סיבב  כמה לך הרי לביתו. הרווחה בבוא

הכניס  הקב"ה, עשה מה אחד, דאלער אפילו לו הביאו לא  וכיו"ב עת כתבי מיני

בקרעדיט  ארנקו את  מילא כך ולשם בעמיו', 'בעל עצמו להרגיש – בנו בלב 'דמיונות'

ברווח. פרנסתו את  'מצא ' ושם ה'מוצא ' אל ה'מאבד' אביו את וגרר ישנים קארדס

זי"ע ו. איש' ה'חזון הגה"ק כתב Á"È˜Ò)כעי"ז '‰ ÔÓÈÒ לפי (·"· היא  יתברך  השגחתו 

יתברך  בוראו על  יהבו  משליך שהאדם  הביטחון .מידת 
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úåàøåðìåçéäå éååé÷ä çáùá åðéöî
ì"çîøä éøáãá 'äìïéðòá ùåøã)

(éååé÷äú"éùäá ïéîàîäù .ì"æååìéôà
åðîî àöåé íðäéâá ñðëðäéì óéìéå ,

àø÷î(àì î äéòùé)'ä éåå÷å'çë åôéìçé
éãé ìòù åðééä ,'íéøùðë øáà åìòé

äîëå' ,úçù øàáî åúåà åìòé äðåîà
,äåå÷îä åúåà íéìòî íéðåéìò íéëàìî©

äìòîì åîò íé÷ìúñîåäåáâ íå÷îá ,ùåøéô)

(íåðäéâä ïî øúåé,,åúøäè àéä åúåå÷úå
äâéøãîá àåä éë ,ùîî ìàøùé äå÷î

äðåéìò'íâô åá äùåò ïéàùææææ.

קטנה'ז. ב'אצבע החיד"א  הגה"ק דברי הם ˘Ú"ÂÓ)נחמדים ˙ÏÈÙ˙ ¯„Ò·) נוסח על

לישועתך כי בישועתך תרום וקרנו תצמיח מהרה עבדך דוד צמח 'את  הברכה

דממ"נ, היום', כל קוינו לישועתך  'כי – הוא טעם נתינת  מה קשה היום', כל קוינו

הקב"ה  על הדין מן והרי קוינו, לישועתך  של טעם להם למה לישועה ראויים הם אם

הוא דדחיוב ונ"ל, היום'... כל ש'קוינו בזה יש ריווח מה ראויים אינם ואם לגאלם,

חלק בפרק  ואיתא  לישועה, מצפה אדם ˆÊ:)להיות ÔÈ¯„‰�Ò) לקבל כדי הוא זה שכל

שנא' ÁÈ)שכר, Ï 'ÈÚ˘È)במדרש ואמרו לו', חוכי כל ˙‰ÌÈÏ)'אשרי ËÂ˜ÏÈ) אין אפילו 

הקווי... בשכר  לגאולה  הם כדאי הקווי אלא  ישראל אומרוביד קויתי לישועתךוזהו

לישועה. זוכה אני הקווי שע "י ה', קויתי ישועתך  לזכות בשביל ר"ל ה',

זכות, לנו אין וא"ת תצמיח, מהרה דוד צמח את - ומבקשים אומרים אנו וזאת 

הרי  מ"מ זכות, שום בידינו אין אפילו כלומר, קוינו, לישועתך  כי - אומרים לזה

הגאולה. לנו להביא  הקווי הוא  וכדאי היום', כל קוינו 'לישועתך

במדרש איתא זי"ע , שלום' ה'נתיבות הרה"ק כתב  È‚)וכך Áˆ לישועתך(·"¯ עה"פ

תאותו  בקיווי, אבות זכות  בקיווי, השם קדושת  בקיווי, יסורין בקיווי. הכל ה', קויתי

עכ"ז, פסוקים ומביא וכו', בקיווי סליחה בקיווי, חנינה בקיווי, עוה"ב  הגאולהשל ואף 

ה '. קויתי לישועתך  כאן יעקב כדברי בקיווי תהיה ביונתן,העתידה  וכדמתרגם

ולאפקות ישראל בני ית לפרוקיה עתיד דהוא  דוד בן דמשיח מגלותאלפורקניה הון

אמונה  לו שיש דמי המדרש, בכונת  המפרשים ופירשו נפשי. סכיאת  ולפורקנא

ה ', לישועת ומצפה מקוה והוא בהשי"ת  אע "פובטחון בקיווי הכל משיג  הריהו 

וחנינה לסליחה  וזוכה מיסורין ניצול קיווי שע"י כדאי, ואינו הגון וזה שאינו  וכו',

הגאולה, על אבינו יעקב נבואת אםגם לגאולה, וראויים  כדאים  יהיו  לא אם  דאף

העתידה. הגאולה את  הקיווי ע "י ימשיכו לגאולה  כי יקוו מתפללים, שאנו וכדרך 

הגאולה, סוד זה לישועה והצפיה הקיווי לישועה, ומצפים היום כל קוינו לישועתך

וכדברי  ה'. קויתי שלישועתך  הקיווי בזכות יגאלו לכך  ראויים יהיו לא אם שאף

שוח"ט Ó)מדרש ÌÈÏ‰˙) שאמר זהו שועתי', וישמע אלי ויט ה' קויתי 'קוה הכתוב על



éויחי - הפרשה באר

óéñåîåäôöîå ïéîàîäù ,øàáì
áù àåä éøä 'ä úòåùéì
áéúëã äáåùúá áùäã àéîåã ,åøå÷îì

äéáâ(á ãé òùåä)'ä ãò ìàøùé äáåù'
'ä ãò' òéâî àåäù íùëå ,'êé÷åìà

éîð ïë ,ùîî 'êé÷åìàå÷á ò÷åá äå÷îä©¤
åúåå÷ú(åúåå÷úå åúðåîà éãé ìò ,ùåøéô)

àñë úçú úåìòì ÷ãñå á÷ð äùåòå
ãåáëäàø÷á æîåøî äæå .(çé èî úéùàøá)

äðåîàä éãé ìòù ''ä éúéå÷ êúòåùéì'
.ú"éùäá ÷åáã úåéäìå áø÷úäì äëåæ

àìå,'äì åééçá äå÷ù åîë' àìà ,ãåò¦¨
åãâðë íéøáâúîùë åúåî øçàì ïë
'ä ãò åúå÷úá ÷æçúî àåä ,íéðéãä
øçà ïëå ,'åëå òâøá ÷ìúñîå ,åá øù÷ðå
íù øàáî ïëå .'íéåå÷ä åùåáé àì úååîä

éë äìéôúä ïéðòìãøåé ìåëéáë ä"á÷ä
äåå÷îä ìù åéôî åúìéôú òåîùìãåñ ,

òîùéå éìà èéå 'ä éúéåé÷ äå÷' Y äæ
'éúòååù(á î íéìäú),åøîåà åäæå

äåå÷î éðàù äî - ''ä éúéåé÷ êúòåùéì'
äùåò éðà(éååé÷ä äæá)êúòåùé àåáúù ,

íéâøè÷îä é"ò áëòúéù éìá äæä íùá.

כרעה נראית  עצמה  הצרה  – לטובה חשבה 
טובה כולה ובאמת

ïúùøôá(çë æî)õøàá á÷òé éçéå'
åæ äùøô' ,é"ùøáå ,'íéøöî
ìù íáìå íäéðéò åîúñðù éôì ,äîåúñ
øàùáù ,ùåøéô .'ãåáòéùä úøöî ìàøùé
äùøôì äùøô ïéá ùé äøåúä úåéùøô
éìáî '÷ìç øééð' úåéúåà äîë ìù çååéø
äùøô' àéä ïàëå ,äîåàî íù áåúëì
áåúë '÷ìç'ä íå÷îáù àöîð ,'äîåúñ

äæá åæîéøù ùé .'á÷òé éçéå'íéîòô éë
äàá 'äîåúñ äùøô'ù íãàì äàøð

åéìò,äéìò åãò íéøîå íéù÷ úåðåéñð ,
åáìå åéðéò åîúñðY äðåôù ïëéäìå -

òãé ,'åãòá 'ä øâñ' ìàîù åà ïéîé íà
éë ,àîìòá 'ïåéîã' àìà åðéà äæ ìëù

' áúëð íù äøåú éô ìòéçéåéë 'á÷òé
å÷éæçäì äéä äæ ìëåúåéçäìåøùåòá

äîéìù äðåîàá ïéîàäì ÷æçúéå .ãåáëå
Y åîò 'ä úâäðä úà ïéáî åððéàù óàù
åúáåè úéðáð ïàëù úîàä àåä êë

åúåéçäìå å÷éæçäìùéø '÷éãö éøô' é"ôò)

(ïúùøôçççç.

Ë)הכתוב  ‰Î ‰ÈÚ˘È) ביד אין ויושיענו', לו קוינו זה אלוקינו הנה ההוא ביום 'ואמר

נושעים  כן עושים ואם וכו', ה' קויתי קוה בשכר הקב"ה שיגאלם שיקוו אלא ישראל

Î‚)שנאמר ËÓ Ì˘).'קווי יבושו לא 'אשר

דכתיבח. בפרשתן לה È‡)ורמזו ËÓ) הנה כי אתנו', בני ולשרקה עירה לגפן 'אסרי

'עירה' כי מיותרים, הם אלו אותיות שד' יראה מקרא של בפירושו המתבונן

ל'בן', הכוונה 'בני' תיבת  'שורק ', הנקרא עץ לענף הכוונה 'ולשורקה' ל'עיר', ַָהכוונה

אתון'. בן ולשורק  'עיר לומר לו שהיה נמצא 'אתון', משורש ו'אתונו'



ויחי - הפרשה àéבאר

ùéåøàéáùø"ùø ïåàâä ìù ú"äò 'éôá 'ééò)

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

ïúéì' éåàøä ïîçååø÷éñôäì ,'íäéðéá
ø÷éòù úåàøäì - úåéùøôä ïéá(úåáéùç)

ïë àì ,íðîà .åììä íéðù æ"é åéä åééç

íåëéîñä äáøãà éë ,äøåú ìù äëøã
íéáåùç íéøåñééä éîéù úåøåäì ,åéãçé

íúåîë(íäî øúåéå)äð÷ úåáø úåìòîå
íäáèèèèåáø÷ éë íãàä úåàøë ,ïë ìò .

äååãî éðéî ìë ,íéøåñéå øòö åéìà
àìà äéëáå äâàãá äáøé àì ,áåàëîå

åáäé 'ä ìò êéìùéå äáäàá íìá÷éåùøéô)

(åàùî [:åë ä"ø] 'îâáYìëù äðåîà êåúî
'ì÷òô'ä(úåøöä úìéáç)àøåáä åì ïúðù

øúåé íéðåî úøùò åúåìòäì éãë àåä
øúåéåäáåè ìëä äòùä åæá øáëå .

,äëøáåäáåèä äéåøù øúñää úçúîå
...äúòî øáë äëøáäåéééé.

הוי"ה' ל'שם יחדיו עולים הללו אותיות ארבעת ‰˜'אמנם, ‰"ÈÂ‰ Ì˘ ÛÂ¯Èˆ ‡Â‰Â)

¯ÈÚ' ·Â˙Î‰Ó ‡ˆÂÈ ‡Â‰˘ ,¯„‡ ˘„ÂÁÏ ÍÈÈ˘‰פ"ג),ו'אתוניבנהולשורקה שי"ט פרע"ח עיי' ,

– המה מיותרים כי לנו שנראה המאורעות  דייקא אדרבה כי דעת , ללמדנו ובא 

לילך צריך הייתי מה 'לשם להם שבא  טוב  לא מקרה על לחשוב העולם כדרך

בזה  וכיוצא  זה, מחמת  בידי עלה מה ראה – אלמוני' את  'לפגוש פלוני', למקום

והכל  הזה בעולם מעצמו הנעשה דבר כל אין כי בלבנו לקבוע עלינו אמנם רבות ,

הוי"ה  שם צירוף נשלם ה'מיותרות ' האותיות ע "י דייקא כן על ממעל, וסיבה בחשבון

להיטיבהקדוש, ולברכה  לטובה הם, ה ' מאת  הדברים  אלו  כל  שגם ולדעת  להאמין

באחריתנו .לנו 

ביד ט . 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 '

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

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

מפשיסחא י. 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)



áéויחי - הפרשה באר

éëøéàäì 'úåøåàîä øöåé' àåä ä"á÷ä
ãçå ãç ìëì ,ìàøùéî ùéà ìëì
ìåãâ éë åì 'äàøð' íà óàå ,äéìéãá
éë òãé ,äìéìå íîåé åéìò óôåçä êùåçä
øåà àìà êùåç ìë ïàë ïéà úîàá
åéìòù àìà ,äìåãâ äøúñäá 'øúñåî'ä
øåà åéðéò ãâðì äìâúé æà åéðéò çå÷ôì
åéîçø åìë àì éë áåèä' éøäù ,ìåãâ
,ë"à ,'åéãñç åîú àì éë íçøîäå

äëøáìå äáåèì ìëäù éàãååáíà óà)

àåáì åúòåùé äáåø÷ éë åáì çîùé ãéî úéàøð äðéà

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

...åéìà äëøã

מן לאדם  בא השפע - ארנן  ידיך במעשי

äìéôúä)השמים  é"ò)

ïúùøôá(áë çî)...êì éúúð éðàå'
éøåîàä ãéî éúç÷ì øùà

éúù÷áå éáøçá'àéàéàéàéíâøú íåâøúáå ,

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

בגורלם למחר יעלה מה כלל  ידאגו  .ולא

בשם יא. ומבארים ובבקשתי'. 'בתפילתי בהדיא נכתב לא  מדוע מקשים רבים והנה,

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

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

הדוב נפל הרגע  באותו ואכן, החץ , את  לזרוק עומד והוא בידו קשת כאילו והעמידו מטהו

שהצילו  על שבידו המקל את  להלל והחל שמחה, האיש התמלא חיים, רוח ללא לארץ 

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,

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

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

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

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

זיינכם וכלי שבמקלכם  – אותה בנפשכם לקחת  'שכם', העיר אנשי את  ניצחתם

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

הנצחון. ועשתה המלחמה את  ערכה

שעיקר זי"ע, החזו"א הגה"ק דברי אלאהתפילה ,היאההשתדלות וידועים

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).



ויחי - הפרשה âéבאר

éúåòááå éúåìöáíéðåù òåãî äøåàëìå ,
àåä êë àìà ,àø÷îäî íåâøúä éøáã

òåãéä é"ôò íéøáãä øåàéáíåâøúäù
àãéøâ 'úåìéîä ùåøéô' ÷ø ùøôî åðéà
úà åðãîìì àá àìà ,àø÷îä ïåùìë
úåáéú úçú øúúñîä ïéðòä ïëåú

àø÷îä(éúãòåðå ä"ã äîåøú é"ãåáò 'éò),
äúééä 'äìâðá' éàãåå éë ,øîåìëå
,ùîî ìòåôá úù÷å áøçá åúîçìî
íä úù÷äå áøçäù äàøð äéäå
,íéçöðîä íäå äîçìîä úà íéëøåòä
ñð' úåùò õôç ä"á÷ä ïéàù úîàä êà
,úù÷å áøçá ùîúùäì çøëåä ïëì 'éåìâ
'íéøéúñî'ä àìà úù÷äå áøçä ïéàå

íä éîå ,úîàá äîçìîä éëøåò úà
åðì 'äìâî' úàæ ,äîçìîä éëøåò
á÷òéù ,éúåòááå éúåìöá Y íåâøúä

äîçìîá åðåçöð ìò ììôúäíùåøáë
éà äæä íìåòá éë ...ïåçöðä úà ìòô
.äìéôúä éìáî äîåàî ìåòôì øùôà
äîçìîä úòá ïåçöðä äéä àìå
úòá ÷ø úù÷å áøçá ùîúùäùë

ììôúäù úéåæ ïø÷á äìéôúäáéáéáéáé.

øáëåìù äçáùá ì"æç åëéøàä
éà äçåë éãòìáî éë äìéôú
àì äìéôúä íòå ,äîåàî âéùäì øùôà
åçåë ìë äæù òãúå ,øáã åðîî øöáé

הפרנסהיב. לענין גם  חז"ל  לנו  גילו הדברים אלו שמעשי וכעין לאדם נראה כי –

ידיו, לתוך  בשפע  ופרנסה לביתו ברכה הביאו אשר הם הם פלונית  במלאכה ידיו

ודם  בשר בעיני מהנראה – ולחוץ  מהשפה ורק השמים, מן הכל כי תיאמר, והאמת 

אלו. מ'עסקים' הפרנסה באה כאילו עשונראה הרבה  כי וברורה , פשוטה וראיה

ואדמתם.... גוויתם  אם בלתי מאומה בידם  העלו ולא  וכעסקיו רמזו כמותו ובזה

במדרש כדאיתא  ישראל לבני – הכופרים היוונים בדברי לבאר מוסר „)בעלי · ¯"¯·)

בגזירותיהן, ישראל של עיניהם שהחשיכה יון גלות  זה - תהום' פני על 'וחושך 

קרן על לכם כתבו להם אומרת  ישראל.השור שהיתה באלוקי חלק  לכם שאין

באה השדה בעבודת  פרנסתם עיקר הייתה הימים היו מהשור ,שבאותם עמו כי

ע"י  הנעשה שגם לאמר ישראל בני ובאו וכו', הגדילה התבואה את דשים חורשים,

היוונ של רוחם למורת היה וזה הוא , הקב "ה בידי הקב"ה השור אכן אומרים שהיו ים,

ישראל  ובני המה... אלוקים מעשי השור מעשי שגם לומר לכם אל אבל עולמו, ברא 

ישראל. לאלוקי חלק יש זה גם כי הכריזו להם להסכים אבו לא

חרוץ גורלו שאין ידע  ענין בכל אלא אמורים, הדברים הפרנסה בעניני רק  ולא

בפרשתן כתיב  וכך  ודם, בשר בידי ולא  הקב "ה בידי Î-ËÈ)אלא תיראו...(� ואתם'אל

לטובה חשבה אלוקים רעה עלי יושר חשבתם ונתיבות חיים אורחות  בזה ולמדנו ,'

להאמין האדם שעל השפעה'– 'בעל  ואפילו גורלו , לחרוץ בעולם איש  ביד  שאין



ãéויחי - הפרשה באר

úåéðçåøá Y äæä íìåòá íãà ìù
,åéúåéåëøèöä ìëå åúñðøôá ,úåéîùâáå
éîì ììôúîä ïåéîã úà åùøéô äæáå
ùéàù åîë éë ,úù÷å áøç ÷éæçîù
åìéôà íéé÷úäìå ãåîòì ìëåé àì àáöä
áøçä - ïéæä éìë éãòìá úçà äòù
áø÷ä äãùá ãåîòé êàéä éë ,úù÷äå
éãåäéì íåé÷ åì ïéà êë ,åðééæ éìë éìáî
ùéàå øåáéâë Y äìéôúä çåë éìáî

åéìë éìáî äîçìîâéâéâéâé.

שבלב עבודה  - ובחרבי בקשתי

ãåò'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäì åðéöî
øæð éðáà'ä ÷"äøä åéáà íùá ò"éæ

'ò"éæ,á"òøú åìñë ç"ø ,äøù ééç ìàåîùî íù)

('â ìéì ç"òøú äëåðçäìéôúä ïåéîã øàéáù
äçåúî úù÷äù ìëë éë ,úù÷å õçì
óåòéå õçä ò÷áé øúåé êë øåçàì øúåé

á"åéë ,÷åçøîì øúåé÷åçã åáìù ìëë
åááì é÷îòî øúåé ììôúîå øúåé øöéîå
äìòîì äìéôúä äìòú øúåé êë

äìòîìùâøð áìäù äîë ,ì"æå áúë äøù ééçáå)

äìéôúä úò÷åá êë øúåéá åùôð åéìò úôèòúîå

(øúåé äìòîìãéãéãéãé.

ø÷éòåäãåáò' àéä äìéôúäáì'
(.á úéðòú)ïøî ìù åøåàéáëå ,
ò"éæ '÷ä è"ùòáä'øô íééðéò øåàîá àáåä)

לו להועיל ולא להזיקו  לא  יוכל לא  ביותר  שמים הגדול בידי אלא  תלוי אינו ותמיד ,

לטובהכמו"ש חשבה זי"עאלוקים לשמים' ה'אור הרה"ק של קדשו וכלשון .

אתאמץ גם ואם היוצר, ביד כחומר לבד בידך  הנני כי 'ידעתי העולמים ריבון בתפילתו

עוזך מבלעדי נפשי ולתמוך להושיעני לימיני יעמדו תבל יושבי וכל ותחבולות בעצות

תשים  בחמלתך אתה אז להרע  כולם יחפצו חלילה ואם וישועה, עצה אין ועזרתך

בנעימים  לי נפלו חבלים הנה קדשך, ממעון לטובה השקפה עלי ותשקיף עלי עיניך

תגלה'. ועזרתי באה וישועתי

מן יג. היוצא  ש'חץ' כמו כי ל'תפילה', וקשת חרב  של הדמיון את  לבאר אמרו עוד

גדול  החץ  את הזורק אם והבדל הפרש כל מבלי בו, שפגע מי את  יהרוג הקשת 

בו  כיוצא  פעולתו, יפעל עצמו החץ  כי חלש, או גיבור הוא, וקטן שוטה חרש או

היא הטבעממש לשנות – כבירות פעולות לפעול  בכוחה  שתבוא ממי התפילה ,

ובגשם ברוח  עליונה ברכה  שפע  להריק הנגזר , .ולבטל 

להתפלליד. ביותר יזהר כן, שבלבעל הדעתבעבודה את  להסיח שלא  מאד ויזהר ,

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

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

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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(ïðçúàåáåúëá(â-à èò íéìäú)íé÷åìà'
ìëéä úà åàîè ,êúìçðá íééåâ åàá
.'åâå íééòì íéìùåøé úà åîù ,êùã÷
ïéàå íéìùåøé úåáéáñ íéîë íîã åëôù

éë .'øáå÷äæ Y íééåâäòøä øöéäå ïèùä
àáúìçðáìò äéäù íå÷îá Y 'ä

,'ä ìà áø÷úäìå úåìòúäì íãàä
,äùòîìåêùã÷ ìëéä úà åàîèY

,êàéäå ,åàøåáî íãàä úà ÷çøì åôéñåä
é"òúåáéáñ íéîë íîã åëôùù

íéìùåøéäìéôúá íáì çéù åëôùù Y
äìéôúä éë åðééäå ,íéìùåøé úåáéáñ ÷ø
êåôùé 'ä éðôìå' áéúëãë 'äëéôù' úàø÷ð

'åçéù(à á÷ íù)úëéôù' úàø÷ð íâå .

ì"æç åùøãù åîë 'íã(:é úåëøá)àì'
íãå÷ åìëàú àì - íãä ìò åìëàú

,òãåð ãåò .'íëîã ìò åììôúúùáìäù
ìù åôåâ òöîàá àåäù íéìùåøé úðéçáá

íãà(íìåò ìù åòöîà àéäù íéìùåøé úîâåã).
ù åúðååë åäæåíîã åëôù,åììôúä åðééä

÷ø äúééä äìéôúä êàíéìùåøé úåáéáñ
,áìä êåúî àìå áìä úåáéáñ -ïéàå

øáå÷àìà áìä êåú äìéôúä äøá÷ð àì
àãå ,áìá ãçàå äôá ãçà íéììôúî íä

.à÷ò

êëåúòãåðä åúøâàá ï"áîøä áúë
åðáìíìåòä éøáã ìë øñäå'

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 להילחם 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,

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

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 
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éðôì êáì ïëäå ,äìéôúä úòá êáìî
äæáå ...êðåéòø øäèå àåä êåøá íå÷îä
,íéøùé êéúåáùçîå êéùòîå êéøáã åéäé
äé÷ðå äøáå äëæ äéäú êúìéôúå
'ä"á íå÷îä éðôì úìáå÷îå úðååëîå.

åðéãéá ùé àöîðäçèáäãçà éôî
åðáì úà ïéëð íàù ,íéðåùàøä éìåãâî
ìöà úåìéôúä úìá÷ì äëæð äìéôúì

.íéîìåòä ïåãà

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

ïúùøôá(ãé çî)òåãé ,'åéãé úà ìëéù'
ç"øâä íùá øåàéáä
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 ïéò'á åéìò åèéáé ,úåéîùâá
ìë úà òãéì ,÷åã÷ãáå ä÷æçá åðééäã
åìéàå ,úòãå íòè áåèá ,åéúåùìåç éèøô
àåäù íéðééðòá Y åäòø ìù 'ïéîé ãö' ìò
ìò ,íùâá ïä çåøá ïä çéìöîå áåùç
ïéàù åðééäã - 'úéìàîù ïéò'á 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 åäòøåèåèåèåè.

קוממיות,טו. 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

שהיה  אחד עשיר של בתו את נשא  זי"ע מווארקי יצחק  רבי הרה"ק  לענין, מענין

נכנס  הימים באחד ונדיבה, רחבה ביד מחסורו כל לו והמציא שולחנו, על מחזיקו
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להיות לך  יוצע  אם 'החוזה', לו אמר זי"ע , מלובלין' ה'חוזה רבו אל מווארקי הרה"ק 

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

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

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

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

חינוך, לגיל מכבר זה שהגיעו בניו על לבו מר את  בפניו ושפך  החוזה, אל פלוני

ר' בשם אברך  יושב  המדרש בבית  'החוזה' לו אמר מלימודם, מאומה מבינים ואינם

ארבעים  סך  לו ותשלם לבניך, למלמד לקחתו ששלחתיך לו ואמור אליו גש יצחק,

בהגיעו  לכפרו, עמו הלך מווארקי הרה"ק ואכן הקרובה, השנה מחצית עבור זלאטע 'ס

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

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

לביתו, טרף להביא  יוכל  שבכך עשה, טוב  כי – ביתו מבני תשובה מכתב  לקבל

ליד, הבא מכל ובזזו ממלחמה, שובם אחר לעיר נכנסו הצרפתיים צבא' 'אנשי באשר

השווער – אבי את כל.(ÂÈÓÁ)ואף 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, באהבה

ÂË)בפרשתן ËÓ)את הכתוב סותר דלכאורה לסבול', שכמו ויט טוב כי מנוחה 'וירא 

טוב' כי מנוחה 'וירא  אמרינן, גופא  דזה אלא 'מנוחה', אינו לסבול' שכמו ד'ויט עצמו

לסבול '- שכמו 'ויט אזי מנוחות, מי על לחיות רוצה הנך והיה אם שכמך, הטה -

מקומך . על בשלום תנוח זה ידי ועל עליך , שיבוא  מה כל 'לסבול' נכון

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
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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 רציתי חותנו זאת 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

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

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

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

חז"ל אמרו Ò‰:)הנה ÔÈ·Â¯ÈÚ)ברמ"א והובא  כמים...' יין בו נשפך  שאין בית  'כל

(Âˆ¯ Á"Â‡) וטעם בפה"ג.. שסיים קודם הארץ  על יין של מכוס לשפוך נוהגין וז"ל.

כן  ועושין ברכה, סימן בו אין כמים יין בו נשפך  שלא  בית  כל דאמרינן השפיכה,

יין  ב'נשפך  חז"ל דכוונת נ "ל וז"ל. הט"ז וכתב עכ"ל. השבוע , בתחילת טוב  לסימן



ויחי - הפרשה èéבאר

וחסד  הצדקה  ענין – חסד עמדי ועשית 
ובפה 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 íúç'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 íãàäæèæèæèæèéç éðá óñåé åìéàå ,
åéîé áåø úà äååìùá'äðù íéðåîù' éøäù)

äéä øùòå äàî ïá ãòå íéùåìù ïáî ,íéøöîá êìî

(íéøöîá êìîùîî éúåîë åðéàù øçàîå ,
.'úî àì åìéàë' éì áùçéé àì éøä

,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 ¥¦
ïéãéãæéæéæéæéúà 'øôåñ íúç'ä øàáî äæáå . ¨¦

דהיי כמים - דיעבד לשון אמר למה להקשות  דיש זה, בדרך  הוא אמר נשפך נו' ולא ,

שאין בית לומרשופכיןכל דנתכונו אלא יארעבו, אם  אפי' בביתו אדם יתרגז שלא 

אדם בני של  ודרכן הבית מבני א' שום  ע"י בשוגג יין נשפך  שכבר  דהיינו  היזק לו 

זה בשביל היה להתרגז כאילו לו נחשב בשוגג שנשפך היין שאין בית כל אמר ע"כ ,

ברכה... סימן בו אין אז מתרגז אדרבה אלא זהמים הרי מתרגז אינו שאם נמצא 

רב ושפע ברכה  סימן יפה , סימן .עצמו

אתטז. 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

וקמצנותם,יז. כילותם גודל כך המופלגת  עשירותם שכגודל עשירים, בשני מעשה

צדקה, לצרכי אחת פרוטה לא  אף משלהם נתנו לא  חייהם ימות כל שבמשך עד

מסכנים – לאמר האחד ופתח יחדיו, השניים ישבו אחת אנו,(�ÍÚ·Ú)פעם גדולים

נתונים  מעיינינו כל הזה בעולם כי הבא, עולם ולא  הזה עולם לא  לנו אין כי

ומים  צר מלחם יותר אכילתנו ואין מממוננו, ושמחה הנאה כל לנו ואין ב'קמצנות',

ÔÂÓÓ)לחץ ‡ÈˆÂÓ Â�È‡Â ÌÂÏÎ ÏÎÂ‡ Â�È‡ ÂÓˆÚÏ Û‡˘ ˙Â�ˆÓ˜· ‡¯Â� ÈÂ˜Ï Ì„‡‰˘ ÈÏÂÁ ˘È˘ ÚÂ„È),

לא כי צלמוות, בגיא נשמתינו את ישרפו הרי ועשרים', 'מאה לאחר ממעל ובשמים
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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

ורעי, אחי ונחמו, חבירו נענה מעולם. מעות לנו חסר היה שלא בשעה לדל עזרנו

מכספינו, נהנים שאיננו אף אכן הזה, לעולם באשר לך , אענה לאשר לקולי נא שמע

סיפוק לנו יש כשאגיע(�È˘Ù)אך הבא , לעולם ובאשר בנו, הטבועה הקמצנות מעצם

את אושיט לא שמעולם נדרתי נדר ואומר, אען מעלה, של דין בית  לפני להתייצב 

שמע צדקה. לחלק ידי את  להושיט יכולתי לא  כן ועל דעלמא, אינשי לעבר ידי

לו  לספר אליו יתגלה השמימה שבעלותו כף' ב 'תקיעת לו שיבטיח וביקשו חברו

איני  הרי כף עמך לתקוע  אוכל איככה וכי ואמר קמצן אותו נענה בדינו, עלה מה

הבטחתי  כאילו לפניך  ויירצו בשבועה דברי את  נא  קח אך  לאחרים, ידי מוסר

כף. בתקיעת 

הופיע אחדים ימים לאחר ואכן, עולמו, לבית מהם אחד נסתלק  מה זמן אחר

ויאמר  אליו פנה באש, אכול כולו כל כי בראותו 'הישן' ויתמה כולו, שרוף בחלום

ענהו  במלואו, העונש את וקיבלת  הנדר, תירוץ  את קיבלו שלא  אני רואה הן נו... לו,

את העליתי והנורא, הגדול הדין בית לפני עמדי על בהתייצבי אלא, כך, לא  הידיד,

לשוט  הלכתי אחת שפעם הזכירו לפתע אך  הדיינים, עמי הסכימו וכבר ה'נדר', טענת

הגיע אז אך מקרבי, נשמתי שפרחה וכמעט המיימה, להיסחף והחילותי ים, בלב 

זאת וכל חיי. ונצלו המים, מן אותי משו וכך ידי לו והושטתי להצילני, מי אי אלי

ליתן, לך היה צדקה נתינת  לענין אף כן אם נדרי, על שעברתי להוכיחני הראוני

עלי  היה ומה נפש פיקוח שעת אז היה הלא זו, היא ראיה מה וכי ואמרתי, עניתי

נפש  פיקוח לצורך  אם מדבר, שפיך מה אזניך  ישמעו אכן, לי, ואמרו ענו לעשות ,

באו  אשר בעת  כך עשית  לא  מדוע  ידיך , את להושיט יכול והיית מותר נדרך  היה

וגם  ממות ', תציל 'צדקה שהרי נפש פיקוח גופא  שהיא צדקה אודות לבקשך

כן  על ידך, את אז קמצת מדוע  נפשם', 'להשיב פת  לחתיכת  משוועים המקבלים

את לנדור אתה יכול איעצך, לקולי נא  שמע  ידידי עתה כן, על בגיהנום... אני נמצא 

התוכחה, וליום הדין ליום לך יעמוד הוא זה נדר רק  כי  בינינו, נדברנו אשר הנדר

וכדו  לרחוץ או לשתות אם לים, בסמיכות להתקרב  שלא  והישמר היזהר כי אלא ,'

המלך שלמה שאמר וכמו למותר, אך  שפתיים ודבר ידך . את להושיט תצטרך  שמא

(·Î ÊÎ ÈÏ˘Ó).'איוולתו ממנו תסור לא במכתש... האוויל את תכתוש 'אם
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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

àúéà'îâá(.çé ä"ø)úéáãî ééáàå äáø'
åúà÷ éìòåúåîéù íäéìò øæâðù)

(ò"ì íéðùå íéîé øåöé÷áäøåúá ÷ñòã äáø
äøåúá ÷ñòã ééáà ,ïéðù ïéòáøà äéç
äîúå .'ïéðù ïéúéù äéç íéãñç úåìéîâáå

àìäù ,ò"éæ íåìù úåáéúðä ÷"äøä
íéãñç úåìéîâá ééáà ÷ñòù ïîæä åúåàá
òøâð òåãîå ,äøåúá òå÷ù äáø äéä
÷ñòù øçàîù ïëúé éëå ,äáø ìù å÷ìç
.åéúåðù åì åëéøàé àìå ãéñôé äøåúá
ãåîéìî 'ãéñôî' íãà ïéà ïëàù õøéúå
áö÷ð ééáàì ïéáå äáøì ïéá éë ,äøåúä

,íééç úåðù íúåà àìéòìîïîæäù àìà
áéèéäì åäòø øåáò åá ÷ñåò éãåäéù
áåö÷ä íééçä ïåáùçî áùçð åðéà åîéò

åìåéðééðòá äúò ÷ñòúî åðéà éøäù ,
àìéîîå ,åîöòì úòë éç åðéàå íééèøôä

.äðù íéøùò ãåò ééáà êéøàä

ììëáå,'áéèéîå áåè' úåéäì ,ä÷ãöä
äîá åáåøå åùàø òå÷ù úåéäì
ìåëéáë úåîãäìå ,åúìåæì áéèéäì øùôà
óà ïåðçå íåçø àåä äî' ù"áúé 'äì
åððç àìù éî óàå ,'ïåðçå íåçø éåä äúà
úååöî äéáâ êééù ïééãò ,áø ïåîîá 'ä

'áåè äùò'á ïä Y ãñçå ä÷ãöúåáøäì
ä÷ãöáçéçéçéçé,åôåâá ãñçåøîåì êéøö ïéàå

ביהודי יח. ונתקל עיר של ברחובה בארה"ב  החשובים הרבנים אחד הילך שנים לפני

זקן  יהודי עם להיטיב רצון מתוך  ושבים, לעוברים מרכולתו את שהציע בימים בא 

ועל  הא  על הרב  עמו שח והכי אדהכי מה. דבר מעמו ורכש לדוכנו הרב  ניגש זה

היה  לימים צעיר שעדיין בעת בשנים עשרות שלפני הזקן סיפר הדברים בין דא,

מן  'דקה שביניהם הכותל והיה אחת, למשפחה בשכנות דר היה במותניו וכוחו

חמודות עלם בן היה המשפחה לאותה בביתם. הנעשה כל לשמוע  בידו והיה הדקה'

הצליח  לא  המשפחה ואבי עניותם רבתה ימים שבאותם אלא בתורה. חשקה שנפשו

אלא תורה ללמוד ילך  לא שהבן האב  והחליט לעולליו. ומזון לביתו טרף די להביא 

חשקה  שנפשו לאביו בוכה הנער היה לילה בכל אך בביתם. הפרנסה לעזרת יבוא 
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øåñ'á úåøéäæ äðùîá øäæéäì åéìòù
øåáéãá íà åøéáçá òåâôì àìù ,'òøî

äùòîá íàèéèéèéèé.

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
éôì ,äìéàë åéìâøá ì÷ éìúôð äéäïúåðù

øôù éøîàíéëøãá øáåòù äòùá Y
íåìù ïúåðå ,íéôéå íéáåè íéøîà ïúåð

åúåà íéòâåôä ìëìëëëëíåù ïéà ïë ìò ,

הוספתי  מעשה, ועשיתי החלטתי הימים מן שביום עד  עליו רחמי נכמרו בתורה,

אשר  המועטות  הפרוטות ואת מנשוא  קשות בעבודות  שעות  כמה עוד לעבוד

לדור  שילך בנו את שישחרר בתנאי אב לאותו מביא  הייתי עמלי ברוב  הרווחתי

ויגיעה  בעמל לעמול הוספתי ואני תורה ללמוד בנו את  שלח אכן האב תורה. במקום

יכול  אם ושאלו ישיבה ראש אותו אל הזקן פנה סיפורו את  לספר בסיימו קשה.

לשמו  הרב  חקר שווה. עמלו היתה והאם נער מאותו משהו יצא  אם לברר הוא

עומדו  על נפעם הישיבה ראש קאטלער. אהר'לע היה שמו אכן ואמר, נזכר והזקן

רבי  הגדול הגאון נתגדל בזכותך  רק  הרי גידלת , מי את אתה היודע שצווח, וכמעט

כל  דאז, אמריקה של בשממונה תורה של עולה ומקים בונה להיות קאטלר אהרן

לך וטוב  הזה בעולם אשריך  לזכותך, נזקפים תלמידיו רבבות של ותורתם תורתו

הבא . לעולם

בפרשתןיט . בפסוק לדורותיהם הדורות  צדיקי ביארו Â)וכבר ËÓ)איש'באפם 'כי הרגו

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

בחרותו כ. 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

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 מתוך 

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



ויחי - הפרשה âëבאר

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

øçàå ,úåîçðå íéñåéô éøáãáäìéâ íéîé
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
íòèáå ,øúåé áåùçå ìåãâ åñééôîäù éøä

ì"øäîä áúë øáãäì"øäîä ùåøéô)

(íù á"á,åðéà éðòì äèåøô ïúåðä éë
äòù éôì àìà åùôð úà áéùîøçàù ,

åðåáòø øåáùì ìëåà äèåøôá äð÷ù
åúàðä äìë ,åôåâ úåéçäìåøøåòúî áåùå)

(ïîæ øçà åðåáòø,éøä íéøáãá åñééôîä êà
äúåà äéçîå åùôð úà òéáùî àåä
ãòì íéé÷å ãîåò äæ ÷åæéçå ,íéøáãá,
à"éá êøáúîå øúåé ìåãâ åøëù ïë ìò

.úåëøá

והבא  ואילך מכאן  יתחזק  – ישראל ויתחזק
בידו  מסייעין ליטהר 

áúë'á ,äæ ÷åñô ìò 'íéøåèä ìòá'
ìò áùéå' Y àëä ,äøåñîá
'äèéîä ìò ìôåð ïîäå' êãéàå ,'äèéîä

(ç æ øúñà)' ,íé÷éãöäùïäùë åìéôà
íéùìçíé÷æçúî' øîàðù÷æçúéå

,'äèéîä ìò áùéå ìàøùéíéòùøäå
ïä ïô÷åúá åìéôàíéìôåðïîäå' øîàðù ,

åðéìòù ,øîàéé ïãéãì .'äèéîä ìò ìôåð
÷åìéçä úà åðáìå åðçåîá áèéä ÷å÷çì

בעל  איזה עם מר ידע  וכי הרב , כימקדמני עתה, מדבר הוא  וכזאתעבירה כזאת

לשובך עשיתי, ומצפה יושב  הקב "ה גבן, חביבותא  עדיין הרב לו אתה .אמר 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 בשלום ומשםלאיזה לבית'שבתי

לאלוקים' לי ה ' והיה  .אבי,



ãëויחי - הפרשה באר

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 øúéáàëàëàëàë.

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

(à"ðøúïúùøôá ÷åñôä ìò(è èî)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÷îìáëáëáëáë.

חיזוק 'כא. '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

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

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

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

דוד לאיש...כשעמדבצוואת והיית  'וחזקת - לפניו שיעלה ללכתשלמה והיינו .'

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

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

בפרשתן כב. נאמר דהנה ישראל, מבני ויחיד יחיד בכל טבוע זה דכח שם, ומבאר

(Á ËÓ) על אõדיתא ô אנ 'יהäדה יהונתן בתרגום ופירש אחיך', יודוך  אתה ְְְֵַַָָ'יהודה

'üמŁ על יהäדאין ויתקרäן üאח יהõדäן üל éן àגין דתמר ÏÚע äבדא  ˙È„Â‰ ‰˙‡ ‰„Â‰È) ְְְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָ

(ÍÓ˘ ÏÚ ÌÈ„Â‰È Â‡¯˜ÈÂ ÍÈÁ‡ ÍÂ„ÂÈ ÔÎ ÏÚ ¯Ó˙ ‰˘ÚÓבמדרש גם איתא וכך .(Â Áˆ 'אמר (·"¯

אנא ראובני אומר אדם אין שמך, על נקראין אחיך כל יהיו יוחאי בן שמעון רבי



ויחי - הפרשה äëבאר

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
éãé ìò ÷ø åì àåáú íãà ìù åúééìòì

ìåôéå ìùëééùâëâëâëâë.

מחשבותיו  יבטל – ההוא ביום ויברכם 
העבר  אודות 

,ø÷éòäå,áø÷úäìå ÷æçúäì åàåáá
àìå ãéúòä ìò ÷ø áåùçé
'åøáò' úåãåà úåãøåè úåáùçîá ò÷ùé

íé÷éãö åøàéá êëå ,áåè åðéà éë'ééò)

÷"äøä íùá .âî÷ óã 'ïøäà úéá' ÷"äôñá íéèå÷éì

(ò"éæ ïéìàèñî ù"àøïúùøôá ÷åñôá(ë çî)

øîàì àåää íåéá íëøáéåíëøéá Y
íåéä åúåà ÷ø íäéðôì åãéîòé øéãúù

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

.ä"á÷ä úà ãåáòì íéìéçúî åðà

êëå'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä àéáä
íðåá éáø ÷"äøä íùá øàáì ò"éæ

áåúëù àø÷î ò"éæ àçñéùôîíéìéäú)

(å èìíùëù ,'éîé úúð úåçôè äðä'
ããîð äîà íéòáù åìéôà êåøà ìáçù

íéçôèáíãàä ééç úåðù ìë íâ êë
àåä áåùç íåé ìëù ,íéîé éôì íéããîð
åéäù íéîéá ììë éåìú åðéàå ,åîöò éðôá

.åì åîã÷å åéðôì

ãåòïúùøôá(âé çî)úà óñåé ç÷éå' ,
ìàîùî åðéîéá íéøôà úà ,íäéðù
ïéîéî åìàîùá äùðî úàå ìàøùé
ìò úùéå åðéîé úà ìàøùé çìùéå ìàøùé

ולא שהודה ליהודה שכר נתינת בזה היה ובפשוטו אנא '. יהודי אלא  אנא שמעוני

שבני  בזה, ביאר אמת השפת  אכן בשמו. נקראים יהיו ישראל שכלל זכה כן על בוש

יהודה, של ומהותו מכוחו בהם יש בחטא ישראל ש'נכשל' ליבו שלאחר  נשבר לא 

אלא  ח"ו ייאוש לידי ונפל יותרבקרבו להתעלות  והזדמנות  סולם בכך ולכן ראה ,

הקשים  המצבים מכל להתחזק הכח בהם טבוע כי 'יהודים' בשם ישראל נקראו

ביותר. הגדולות  והנפילות

אלאכג. ייאושו מרוב  בקרבו נשבר אדם של לבו אין אם לו, מסייעים לטהר הבא

וכמו  ולהתחדש, להתחזק  באמת שיוכל השמים מן לו שייסיעו יזכה מתחזק  הוא

זי"ע מטשערנאביל אהרן רבי הרה"ק  בשם זי"ע  מז'אבריז זאב  רבי הרה"ק שאמר

שאם  ונתחזק, חזק חזק התורה קריאת  לאחר 'החומש' בסיום לומר שנוהגים בלשון

ש  יזכה מתייאש, ואינו פעם אחר פעם מתחזק בידו נתחזק האדם מסייע שהקב"ה -

השמים מן Ú·)ויחזקנו È ‰Î¯ÚÓ ÌÈÈÁ‰ ¯Â¯ˆ· ‡·Â‰).
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ùàø ìò åìàîù úàå íéøôà ùàø
ïéáù úåòãä é÷åìéç øåàéááå ,'äùðî
÷"äøä áúë åðá óñåéì åðéáà á÷òé

ò"éæ àååàðéùîä"ã ïúùøôá ìà÷æçé éøáã)

(ç÷éåúåùòì àáù éîã øáñ óñåé äðäã ,
äáåùúúååéòù äî äìéçú ï÷úé,

éë .è"ùòîå úååöî íéé÷ì àåáé ë"çàå
éæà åéàèç úà ï÷úî åðéàù ïîæ ìë

åèä åéùòî.éåàøë íðéà íéáá÷òé ìáà
äáåùú úåùòì äöåøäã ,øáñ åðéáà
'êìéàå ïàëî' èéáäì àìà åì ïéà
úà ãåáòìå ,è"ùòîå úååöî úåáøäì
ãò ïéúîé àìå ,äìéôúå äøåúá ú"éùä

úååéòù äî íãå÷î ï÷úéùïë ìò .
åéáà ìàîùá íéøôà úà óñåé ãéîòä
úà êøáéù éãë ,åéáà ïéîéá äùðî úàå
ïåùìî àåä äùðî éøäù .åðéîéá äùðî

'äçëù'(íé÷åìà 'éðùð' éë -)úãéîù øáñå .
àèçù äî íãå÷î ï÷úì - ø÷éò äùðî

çåëùìå.íéòøä íéùòîîá÷òé ìáà
úâéøãî úà êøáì éãë ,åéãé úà ìëù

ø÷éò àåä éë åðéîéá íéøôàïåùìî àåäå)

(íé÷åìà 'éðøôä' éë,úåùòì äöåø íàù
íåéäî úååöîå äøåúá äáøé äáåùú
äî ï÷úéù ãò ïéúîé àìå äàìäå

àèçùéáà ïë àì ,åéáà ìà óñåé øîàéå .
úà äìéçú ï÷úé íà ÷ø .øåëáä äæ éë
ë"îçàìù íéáåèä åéùòî éæà åéàèç

ë"à ,íéîãå÷ä íéáåèä åéùòîî íéôéãò
åì áéùä .äâøãîä åæ øúåé êøáì éåàø
äâøãîä úàæù éúòãé éðá éúòãé ,á÷òé
åðîî ìãâé ïè÷ä åéçà íìåà ,ãàî äáåè

-úàæì àåáì äáåùú ìòáì äù÷ éë
äî íãå÷î ï÷úì óëéú äâøãîä
åæì ìáà .àèçù äî ìë ï÷úìå úååéòù
úååöîå äøåúá óëéú äáøéù äâøãîä

äæì àåáì ì÷ðá ìëåé.ì"ëò ,

משבר  עיניו  בקדושת  – עין עלי פורת בן 
המחיצות  כל

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

(:çé÷ íéçáæ)éìò úøåô ïá óñåé úøåô 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

.äàåøäúôù'ä ÷"äøä ãîì ïàëî
ò"éæ 'úîà(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

íéîùáùãëãëãëãëúåîåçä úåöéçîä ìëå ,

אם כד. שונים מ'כלים' בהתרחקות  אם בקדושה, וסייג' 'גדר לעצמו שיעמיד והעיקר

מהדריידעל ללמוד אמרו וכבר גדרים, רבות(ÔÂ·È·Ò)בשאר אותו מסובבים שכבר



ויחי - הפרשה æëבאר

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

úåöéçîäåìë åìôé - úåéîùâá íâ ,
òôù úà åãòá úåòðåîä úåîåçä
ìëå .íìåòáù áåèä ìëå äñðøôä
åéðôî íéçãéð íéðéèùîäå íéâøè÷îä

.ïéò óøäë

ãåòïéò'î ìöðäì Y åéðéò øîåùä äëæé
àøîâá åøîàù åîëå 'òøä

(.ë úåëøá)äîî ïåæì äúöø àìù ïéò'
åìù åðéàùàìù ÷éãöä óñåé ìò éà÷ã ,é"ùøáå)

(ù"éò ,äøåñà úåìëúñäá ìùëðòøä ïéò ïéà ,
áéúëãî äéì åùøãå ,'åá úèìåùúéùàøá)

(áë èîúøåô ïá óñåé úøåô ïá'éìòïéò
éø÷ú ìà -éìòàìà ïéòéìåò'ïéòäëäëäëäë.

על ושכרו האדם מעלת עיקר – גרם  חמור
החומר  בנסיונות עמידתו

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

כי  – למה כך  וכל קביעות, כל מבלי – אחר לצד נופל הוא  פעם ובכל בשנים, רבות 

במכשיר  אני – לעצמו 'חומות ' מעמיד שאינו האדם כך שיעמידוהו, שוליים לו אין

יבוא למחר – דריידעל כאותו הוא  הרי מהלך ... אינני פלוני במקום נוגע , אינני כזה

ל"ע . כרצונו, פלוני צד  על אותו ויפיל והנה הנה אותו יסובב היצר

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

ליצלן, רחמנא  הרע ' 'עין עליו ששורה לו גילה והלה נסתרות, לדעת המתיימר אחד

בגמרא  איתא  לו ואמר הרה"ק  נענה מזה, מאד חושש ˜Ê:)והוא  Ó"·) ותשעה 'תשעין

בעיניהם  ופגמו שקלקלו מחמת מתים שצ"ט לפרש ויש ארץ', בדרך  ואחד רעה, בעין



çëויחי - הפרשה באר

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

,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"éò ,øëùå 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 åìåëåëåëåë.

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

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

ששמר כיון בזמנו, דהיינו ארץ ' 'בדרך  מת  אחד ורק סיים רח"ל, ובזאת  עיניו, על

הרע . מעין ינזק  לא  וממילא  ברע מראות עיניו את  לעצום לו, והורה

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

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

רבי  הגה"צ ואמר בזה, נאמרו תירוצים והרבה טוב, כי המנוחה מן ולהתענג לנוח לו היה

ה'סולם' בעל זי"ע אשלג הלוי לייב ‰ÂÊ‰"˜)יהודה ÏÚ)הרמב "ם דכתב ,Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ 'Ï‰ ÛÂÒ)

(‡È Ê'והטוב הנאה מן שיהיה  הטוב , הא-ל לשם  שהוא  דבר בכל הדין בנה והוא  אם ,

שבשולחנו, והמתוק  הטוב  מן יאכיל רעב  האכיל ישיבתו, מבית  נאה יהיה תפלה בית 

הוא וכן שבנכסיו, היפה מן יקדיש דבר הקדיש שבכסותו, היפה מן יכסה ערום כיסה

ÊË)אומר ‚ ‡¯˜ÈÂ),כיו"ב המובחר, את  לשמים להקדיש האדם שעל והיינו לה'', חלב כל

להעלות – לסבול ' שכמו 'ויט מיד לכן המנוחה, של טובתה  את  יששכר  ראה כאשר

שמים  ויראת תורה  עול בקבלת  והיפה הטוב  את  ˘ËÎ¯לשמים ¯È‡Ó ·˜ÚÈ È·¯ ˆ"‰‚‰ ¯ÙÈÒ)

ÌÈ˘„Á '· Í˘Ó·Â ,Â�ÓÓ ÏÚÙ˙‰ „‡ÓÂ ,Ú"ÈÊ '˘È‡ ÔÂÊÁ'‰ ÏÚ· ÔÂ‡‚‰ È�Ù· ‰Ê ¯Ó‡Ó ÏÚ Â¯ÊÁ˘ ,‡"ËÈÏ˘

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

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

עול  - לסבול' שכמו 'ויט בע "כ אזי ח"ו, שמים מלכות עול מעליו פורק  הכי ומשום טוב  כי

שאר  כל ויתבטלו מעליו יסורו התורה מעול יתייסר שאם תליא, בהא  דהא ארץ , דרך

כי  ויסורים, דאגות מיני כל לו ימצאו אז במנוחה יבחר חלילה אם אבל דמעיקין, חבילין

אחרים. בדברים לעמול צריך  אינו שוב  בתורה עמל הוא  ואם יולד, לעמל האדם

זי"ע כז. מלעלוב  משה רבי הרה"ק לפני התלונן אחד Ë·˙)סוחר ‚"È „"ÓÂÈ)'עסקיו' על



ויחי - הפרשה èëבאר

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

ïúùøô ùéøá é"ùø(çë æî)øèôðù ïååéë'
ìù íáìå íäéðéò åîúñð åðéáà á÷òé

àúéà éë ,'ãåáòùä úøöî ìàøùéúåáà)

(á áõøà êøã íò äøåú ãåîìú äôé'

øîåìë ,'ïååò úçëùî íäéðù úòéâéù
åøöé ìò øáâúäì íãàä ìëåéù éãëáù
úòéâéì åà 'äøåú ãåîìú'ì àåä êøöð
,'äìëìëä ìòå äéçîä ìò' äãåáòá åôåâ
ìîò åðéà íâå äøåúá ÷ñåò åðéàù äæå
åúåéäì ãàî ãò àåä ïëåñî ,åúñðøôì

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

בגמרא איתא הרה"ק , לו אמר בתורה, 'קביעות' כל לו שאין האיש נענה לתורה,

(.‰Î ˙È�Ú˙) ר"ח התפלל הדל, מצבם על בפניו בכתה דוסא בן חנינא רבי של שזוגתו

בחלום  ראו בלילה זהב , של משלחן אחד רגל לו והושיטה יד פיסת  כמין ויצתה

יושבים  הם ואילו רגלים, שלשה עם זהב של שולחן על לעתיד אוכלים הצדיקים שכל

דלעתיד  שכרה את בזה קיבלה שהיא  הבינה מיד רגלים, שתי עם שולחן על

מן  יותר אחרון נס היה גדול תנא  ושקלוהו, רחמי 'בעי המתנה קבלת  על והתחרטה

את חזרה שנטלו הנס גדול פי' שקלי', לא מישקל יהבי דמיהב דגמירי הראשון,

ואמר  חזרה. נוטלים ואין השמים מן טובות השפעות נותנים כלל בדרך  כי הרגל,

מקיים האדם שכאשר בזה, קבוע גמירי הרמז שיעור תקבע  אם תזכה בגמרא– ,

בך  יהבי שיתקיים מיהב בהרחבה,משמיא  פרנסה השמים מן לך שיתנו ומישקל –

שקלי  על לא לשקוד זמן לו קבע  שהלה הוה, וכן ממך , יאבד לא  שבידך  מה –

מעל  לעלות חזר ומאז בקביעות , ביהמ"ד מרובה.דלתי  ולהצלחה מעלה ה

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

בגמראכח. ÊÈ.)איתא  Ê"Ú) קונה יש רבי 'בכה בתשובה דורדיא בן אלעזר רבי כששב

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

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

(Ì˘ Ê"Ú ˙Â„‚‡ È˘Â„ÈÁ Ô‡‰Ê�˙� ˘"È¯‚‰Ïשעות כ"ד יש יהודי לכל כי הייתה  בכייתו כי

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

'עולמו'... את מחייו ושעה שעה



ìויחי - הפרשה באר

ïååéë' - åøîåà åäæå ,àèçä ìà áåø÷
,'åðéáà á÷òé øèôðùá÷òéäøåúì æîåø

úéùàøá ,íéìäåà áùåé ...á÷òéå øîàðù åîë)

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

íáìå íäéðéò,äøéáòã éøåñøñ éøú Y
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 ÷ñòáèëèëèëèë.

ìá÷úúäëæðù ïåäúåòáå ïåäúåìö
åéìà úåå÷ì 'äá ïéîàäì
ìëáå ,ïîæå úò ìëá åúòåùéì úåôöìå
,åúøåúáå 'äá ÷æçúäì ïãéòå ïîæ
ìëî äùåã÷ã úçð úååøì äëæðå

ç"åéììììúàéáì äëæð ïãéã äøäîáå ,
.ø"éëà ö"àåâ

זצ"ל כט . 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,

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

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

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

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

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

בפרשתןל. מצינו Î)הנה ÁÓ)בך ואפרים, מנשה – יוסף בני את  בירך אבינו שיעקב 

יתברכו  לא  מדוע צ"ב  וקצת  וכמנשה', כאפרים אלוקים 'ישימך לאמר יברך 

מוסר בעלי ומבארים וכיו"ב, הקדושים ÂÚÂ„)בשבטים ÍÂÏ· ˘"¯‚‰ ,‡�„¯Â‰ �"¯ ÔÂ‡‚‰)

הקרא שאמר וכמו להיפך, מצינו וכאן הדורות', 'ירידת מוצאים אנו מקום שבכל

(‰ ÁÓ) על אביהם, דור בקדושת שנשארו לי', יהיו ושמעון כראובן ומנשה 'אפרים

ישראל. בני כל בנפשם מתברכים דא  כגון
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