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íéùåã÷ - éøçà

מנהיג שהקב"ה יאמין  – אחסר לא  רועי  ה'
סערת ותשקוט בו  אשר וכל  העולם  את ומנהל

רוחו 

ïúùøôá(â èé ,íéùåã÷)åéáàå åîà ùéà'
'åàøéúàøîâáå(.àì ïéùåãé÷)

ùåøã ,'åîå÷îá ãåîòé àì - àøåî åäæéà'
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä ùøãä"ã à"ìøú)

(åîà ùéàíìåòá íéááåñîä åìà ìò õéìîäì
,'íìåòä éâéäðî' íä íä éë äùâøäá äæä
äéä íàå ,êëå êë äøå÷ äéä íà äéä áèåî íøîåàá)

øúåé äáøä éðåìô øáã äéä éøä äðäëå äðäë ùçøúî

(úåáø 'åãëå ,áåè'ä úà' äøåú äøîà äæ ìò ,
'àøéú êé÷åìà(âé å íéøáã)åøîàù êøãëå

Y áàä 'àøåî'á ì"æçåîå÷îá áùé ìàêë ,
áùé ìà Y ä"á÷ä 'àøåî' ìò øîàð ìåëéáë
àåä íìåòä ìù 'ìäðî'ä éë ,åîå÷îá
Y äæ íå÷îá áùéì àéä äôöåçå ,ä"á÷ä
.íìåò ìù åâéäðî àåäù åîöò ìò áåùçìådyxtd x`aíéùåã÷ - éøçà -

éøùàíåúá àøåáä øçà êìäîä ïéîàîä
ùôðä úååìùåààààäúåàëïàö
äòåøä øçà úëìäîäY äçèááå è÷ùäá

àì íìåòìå äðåæî úåãåà äâàã ìë äì ïéàù
,äá äùòéé äî áåùçúàéä éë äòãåéá

'äòåø'ä ìù úåðåîàä åéãéá äðåúð äìøåâå
äùôð äéìò íåìùåááááåðéöî äæ 'ãåñé'å .

נכנסא. שש כבן בהיותו שבינקותו זי"ע, ממאכניווקא  מאיר יוסף רבי הרה"ק על מסופר

באותו  מעשיו על שאלו וזקנו זי "ע, מסקווירא יצחק רבי  הרה "ק הקדוש זקנו אל  פעם

הנביא  שאליהו אומרים  שמעתי כי הבהמות', ב 'שוק לבקר הלכתי  היום  הנכד ענה היום ,

גבוה, עמוד על  עליתי ואף השוק בכל  חיפשתיו אמנם , לראותו. ורצוני  חפצי וגבר שם נמצא

שאינם  שהבהמות ראיתי כי משם, לקחתי אחד 'מוסר' רק לראותו, בידי  עלתה לא  זאת ובכל

ומכות  יתירות  בחבלות  נחבלים הם הרי  להישמט, כוחם  בכל ומנסים  המוכר תחת נכנעים 

ומזה  גופם, ובריאות בשלימות  נשארו עצמם והכניעו שמסרו השוורים  ואילו לצורך, שלא

הוא  בזה  ובהכנעה , באהבה מקבלה ואינו לפתחו, נוחתת  שצרה בעת  שהמתעקש למדתי ,

תקדמנו  אזי יתברך, מאתו שהכל באמונה באהבה, הכל את  מקבל אם  אך ויותר, יותר נחבל 

מפי  יוצאים  אלו דברים מסקווירא  הרה"ק כשמוע היתרות . המכות מכל  ויינצל טוב, ברכות 

- לו אמר אליהו נכדו, את  לראות זכית לא אתה שאכן, לי  ברור שם למדת זאת  אם בני ,

אותך  ראה הוא  מקום מכל .הנביא,

הוא ב. הרועה' אחר כ 'צאן  הבורא אחר מההליכה לטובת כחלק הרועה ממעשי  שכל להבין

כן  נראה אינו מתחילה אם אף – המה  זי"עצאנו החיים' 'נפש בעל  כתב  וכך (דרשות.

ז) א שה"ש , א-ב)בפסוקמהר"ח כג מנוחות (תהלים מי על  ירביצני , דשא  בנאות  אחסר לא  רועי 'ה '

'מרעה  יש פלוני  שבמקום לו שנראה מאחר בדרכו להמשיך רוצה  שהשה  פעמים כי  ינהלני',

במקום  דייקא ומושיבו בעה"ב  בא  והנה  לרעבונו, ושובע לנפשו מרגוע ימצא ושם וטוב' שמן 

עומד הוא אשר אותה)הזה הושיב - בהמתו ' 'הרביץ מלשון ולמה (ירבציני מה  על מבין  איננו והשה  ,



קדושים  - אחרי - הפרשה âבאר

'÷ä 'íééçä øåà'á(åè çî úéùàøá),äðäã
øîà íéøôàå äùðî úà åðéáà á÷òé êøéáùë
øùà íé÷åìàä øîàéå óñåé úà êøáéå'
,÷çöéå íäøáà ,åéðôì éúåáà åëìäúä

íé÷åìàäíåéä ãò éãåòî éúà äòåøä
äæä.ì"æå ,'íééçä øåà'ä øàáîå ...'úåëæ øéëæä)

(äæá éë ,'÷çöéå íäøáà' úåáàøøåòì ìéçúä
äðåîù' úìôú øãñë ,íéðåîã÷ä ìù äáäàä

'úåáà úåëæ' ïåøëæá ïéìéçúîù 'äøùòë"çàå)

(ïéììôúî.(óéñåä),òðöäá åúåëæ ïë íâ øéëæäå

äòåøä íé÷åìàä' øîàåéúåàæîø ïàë ,'
åúåëæ- åúåëæ éäîå ,äéä á÷òé àåä éë

äòåø éðôì äùë êøáúé åðåöøì êìäúî
äúåà äòåøäúåáà úåëæ øãñù øçàå ,

'åâå êàìîä ììôúäì ìéçúäââââ.

ïëåò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä áúë
(â"ôøú äëåðç)éâéäðî åàø÷ð ïëìã

'íéòåø' ìàøùé(ã ä äëéîá íéòåø äòáù)éë
íëøãîåéäéù ìàøùé áìá ñéðëäì

שישארו  צאנו, את  ירביץ ע"כ  דשא ', 'נאות  יש ההוא  במקום  רק כי והאמת , בעה "ב... יענהו

על להישאר רוצה  שהשה פעמים  להיפך, וכן רעבונם. וחסרון  שובע למלאות זה  במקום

השה  יבין  לא אז  ואף בדרכו להמשיך ודוחקו בו ומכה בעה "ב ובא  מסוים, במקום  עמדו

ולנהלו  להוליכו בעה "ב של  מטרתו ובאמת , בעה"ב , של שבטו תחת להתייסר  עליו נגזר מדוע

את  הבורא  מעביר פעמים ולדידן, וחיים... זכים במים  צימאונו ירווה  שם  מנוחות ' ל 'מי  עד

ולא  ביתי, פינת שבת  לי טוב  הלא  באמרו ע"ז מצטער והוא  אחר למקום ממקומו האדם 

לאידך, באמת . טובתו שם כי זאת נהיתה  עליו ה' בחמלת  כי חושב,ידע שהאדם פעמים

עולים  חדש מקום למצוא  נסיונותי וכל פלוני , ב'עסק' פלוני , ב'כולל' 'נתקעתי' כי  לי, אוי

הפרנסה עבודת  מקום לענין וכיו"ב 'השתדלויות'בתוהו, עושה שונות  סיבות  שמחמת  ,

'מרביצו  הקב "ה כי  ידע אז  להיפך... לו מתנהל והכל וכיו"ב, חדש 'בוס' – חדש מקום  למצוא 

ימצאנו. הימים וברבות  וכו' הצלחתו מקום הוא שם  דייקא  כי  המקום באותו ומושיבו'

לתור  הבן  החל  ה 'שבעה ' ככלות ל"ע, העשיר מאביו שנתייתם להוריו יחיד בבן  מעשה 

מרצפת  הבית  ריצפת  את  בודק החל אחריו, לבנו משאיר  שהוא לו אמר שאביו ה'אוצר' אחר

tile)מרצפת  by tile) משונה באופן  עומדת הבית מרצפות אחת כי רואה הוא והנה ...

את  וימצא האיש ויחפור 'סוד'... איזה מסתתר תחתיה כי הבין אז  נוראה, בעקימות

למידים נמצינו הגדול... שאינו ה'אוצר' באביו שהכיר בזכות  רק לידיו הגיע ה 'אוצר' כי

משונים' 'דברים סתם א עושה כי אתנו הבורא  הנהגת  בכל כן  להבין  לנו יש ה'אב 'עאכו"כ  ין

העקמימות  תחת  דייקא נמצא ולכשנתבונן  סתם  משונים  דברים עושה  שבשמים  אבינו –

מאד... גדול  'אוצר'

והיו ג . שבעולם , ענין בשום  בהשתדלות  להרבות שלא  צדיקים  הרבה הנהגת  בזה  ידועה 

פירען ' לאזן זיך 'מ'דארף כרצונו)אומרים אותו שינהיג  הבורא בידי עצמו על(לתת הובא וכן  ,

זי "ע הרי "ם ' ה 'חידושי  בהערות)הרה "ק שלח הרי"ם, הננו (אמרי שלנו... הדרך זו אין  אמר פ "א 

הרועה . אחר כצאן  השי"ת רצון  אחר הולכים



ã קדושים - אחרי - הפרשה באר

øçà íéëùîðä ïàöë ú"éùä øçà íéëùîð

ãöî ÷ø - úåððåáúä éìá íîöòî äòåøä

äðåîàããããáåúëù ïéðòëå ,(â æì íéìäú)ïëù

ë"òå .äðåîà äòøå õøàåñéðëäù úîçî

àåäå íéòåø åàø÷ð ìàøùé áìá äðåîà

ìëä ø÷éòì"æ íøîàë ,(ãë úåëî)àá'

מרדכי  אברהם רבי בנו על מהאבילות שקם שלאחר הרי "ם , החידושי  בשם מובא עוד

שרצון  ראיתי כאשר אבל  ז"ל, בני שיחיה לפעול בכוחי היה  דוקא  רוצה הייתי אם  אמר, זצ"ל 

עכל "ק. יתברך, רצונו נגד לעמוד התחלתי לא הוא , כן יתברך הבורא 

זצ"ל זילבערמאן  ליפא  א. הרב הגאון  ה "ה  ירושלים מגדולי באחד מעשה  שמעתי וכן

בעיה "ק  הידועה  בישיבתו ונותן ' כ 'נושא  לשמש ישיבה' 'ראש ע"י גבורתו בשנות  שנקרא 

תוסיף  בלימודו ובצורת בו ההבטה ועצם  הקודם הדור משרידי  הגאון כי  תובב "א, ירושלים

אז אך הסכמתו, את ליפא ר' נתן  ימים כמה  אחר בתלמידים , תורה ואהבת שמים  יראת 

הדור  מגדולי  אחד – הישיבה' 'נשיא  הסכמת  לקבל עליו עדיין  כי הישיבה ראש לו אמר

סיבה  שמאיזה מי למנות אין לדעתו כי עמו ונימוקו בלאו, הנשיא  ענה לפליאתו שליט"א,

חשוב ' 'אדם ליפא  שר' אעשה ומה כראוי, תפקידו את  ימלא  לא  באם  לשלחו אפשר אי

בפיו, הישיבה  'נשיא ' כשתשובת  ליפא ר' אל רה "י  חזר הביתה ... ריקם  לשלחו ניתן ולא  הוא

אך  כי  הישיבה, נשיא לבית עמי  לעלות  שיאות מע"כ  את  אבקש לו, לומר שהוסיף אלא 

תאיר  אדם 'חכמת כי בו יראה בוודאי  שהרי  – הנכסף למינוי יסכים  מיד ה'נשיא' יראהו

מעודי  ליפא, ר' ויען  בתלמידים. וירא"ש תורה אהבת להשפיע פניך' אור קרנו 'כי  פניו',

כך, הנהיג הקב"ה  אם  – לרגלי נר החיים ' ה'אור דברי  את  והעמדתי  עצמי  את  הנני הרגלתי 

אופן  את  לשנות אחת  פעולה  אפילו אעשה ולא הרועה  אחר כצאן בתמימות אחריו הולך

עמי ... בזההנהגתו יתחזק ועכ"פ בקרבו  אלו דברים  ישריש  אחד כל מ "מ  זה, בענין יש  רבות מדרגות כי (אף

מדרגתו) .לפי

למי ד. לו אוי אותו, הרועה  הקב"ה  אחר בהילוכו 'בטוח' עצמו ומרגיש בך בוטח אדם אשרי

זי "ע  משינאווא  הרה "ק ביאר וכה  בעולמו, ובודד 'תלוש' הוא אז  כי  זו הרגשה שאבד

קעו)בפסוק קי"ט  שה(תהלים  מהו קשה  ולכאורה עבדך', בקש אובד כשה  'תעיתי היה אובד ,

כשה לומר את נאבד לו שאיבד זה  הוא  הרועה  ורק כלום, איבד לא עצמו השה שהרי ,

הבעלים  כי  הבעלים , ולא  איבד השה  שאכן  ביאורו, אלא  שווי (הרועה)השה, אלא הפסיד לא

איבד בדרכו שתעה  השה אבל  מעדרו, אחד שה - את 'דנקא ' שהפסיד  - גדולה אבידה

חייו  כל את הפסיד ובזה הרועה, במאכלבית  צרכיו בכל  עבורו שידאג מי  לו אין מעתה  כי  ,

'תעיתי  - אנו אך כלום , ולא  לו חסר לא הבורא כי דומים, אנו השה ולזה ומדור. במשתה 

אובד', שבשמים כשה  אבינו עם הקשר את  ברוחניות שאבדנו מחסורינו כל  הממלא 

ממך אנא  שבשמים, מאבינו ומבקשים  בתפילה זועקים  אנו כך ועל עבדך ובגשמיות, ,בקש

שישיבנו  לפעול נזכה  ודאי  כך על בתחינה  נבקש וכאשר אליך, לשוב  שאזכה  בקשני  חפשני

אביו אל  האובד כבן  יח)אליו אות רב ישע מאמר תשרי המנח"א , לבעל  יששכר .(שער 
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÷éãöå ,øîàðù ,úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç
...'äéçé åúðåîàáàåä äðåîàä ø÷éò éë

åéúåãî ìëá ú"éùäì ìèá 'éäéù.

äúòîíà Y 'ä úâäðä ìò åáì óòæé àì
äìåë éë 'äù÷'ë åì úéàøð àéä

éë êåîñéå äëøáå äáåèøñçà àì 'éòåø' 'ä
øîà ïëå ,äòøë 'úéàøð' àìà äðéà åúâäðäå
àøåáì àåä çáù éë ,ìàøùé úåøéîæ íéòð
ïéëîä íéáòá íéîù äñëîä' àåäù íìåò

'øèî õøàì(ç æî÷ íéìéäú)íé÷éãö åøàéáå .
íéù÷ íéøåñééá äñðúîù éîì ïàë ùé æîøù
åéìò åàá 'íéøåçù íéððò'ù åì äàøðå ,íéøîå
òãé ,ùîùä øåà úà åãòá íéëéùçî íäå
àìà äðéà åììä íéððò 'úåëùç' ìë úîàáù
'øèî'ä ïëùîå Y 'øèî õøàì ïéëîä'ù éðôî

,íéððòä åìà êåúáäøö êåúîåíùâä àåáé
úàæ äúéä àìå ,êéãñç éàîö úå÷ùäì

äáåèì íà éë äòøìääää.

øáëò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîàúåáà úøåú)

(èø ,àøåáä úãåáòá íéëøãì"æ àåä ,ì"æå
,øîåà äéäïéîàäì áéåçîå êéøö éãåäé éë

øåáòé êùåçäå ,'êùåçì íù õ÷' éë
øåàä òéôåé åîå÷îáå.

äðäåéúî ìçééìå úåôöì íìåòä êøãî
äìéôàî àöéå äøöä ïî øáë ìöðé
àäéù ììôúäì ùéù éàãåáå ,ìåãâ øåàì
íéøåñéä ìëå íéãåäéì ïåùùå äçîù øáë
ìéëùîä êà ,íéâåðòúå äáçøäì åëôäúé
äúåàá éøäù ,éåàøë äøö úò ìöðì òãåé
åîëå ,åàøåáå åøöåé ìà áåø÷ àåä éøä äòù

øîàðù(èé ,ãì íéìäú),'áì éøáùðì 'ä áåø÷'
å÷ìçá äìôðù úåëæä ìò çîùé ãáòéãáå
êéøàé àì éë òãéå ,äðéëùä ìà áåø÷ úåéäì
ë"ò ,äøöì õåçî åîöò àöîé øáëå ïîæä
ìà áåø÷ ïééãò àåäù òâø ìëá çîùéå ìöðé

äîåöò äáøé÷á 'äåååå.

ה 'קפיץ'ה. כמו דומה , הדבר למה הממשמש (ספרינ "ג)משל ידי  לפי ומצטמק מתרחב  אשר

למעלה  ה'קפיץ ' יקפוץ  תעזבהו כאשר אזי – היטב  היטב הדק שתדחקהו כמה  והנה  בו,

הכנה  זה כל מאד מאד לאדם ש'דחוק' בעת  הדרך זה על  עליה . צורך זו וירידה  למעלה ,

ממש. בקרוב אליו תבוא שבוא עצומה  והרחבה לטובה הוא

פטירתו ו. קודם שבועות כב ' ובן ' 'אב זצ"ל  גניחובסקי אברהם רבי הגאון  אל נכנסו וכבר

כי  מרגיש שהבן לפניו האב  ובכה  דקשוט, הוא רודפיםלעלמא  אשר מקום  בכל  אותו

בליל – מרור טעם  להרגיש  נצטווינו בשנה  פ"א אברהם  רבי א"ל  מאוד, עד לו ומר הולך

הכל כי  תראה  לכשתתבונן מרירות , טעם  להרגיש ועניין טעם כל אין  השנה בכל אבל  הסדר.

הוא . וטוב מתוק

עזה  באמונה  כי אמונה, עצתו – האדם על שעוברים הדעת  וחלישות  צער לכל  ואכן ,

ה'אמרי  מהרה "ק איתא וכן  גדול. לאור ומאפילה  לרווחה  מצרה  יצא לטובתו שהכל  ותמה

זי "ע תרע "ז)אמת' בקין (בהעלותך וכן  וז"ל. אהרן... של דעתו' ש'חלשה  חז"ל שאמרו מה  על 

כדכתיב דעתו שחלשה ג)מצינו ד הקשו (בראשית המפרשים פניך', נפלו ולמה לך חרה 'למה 

שעה '. לא מנחתו ואל קין 'ואל  כדכתיב  אותו, שמרחקין שראה מאחר לו יחרה  לא למה
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מנקימה רוחו  וישקיט ירגיע במה  – תיקום  לא 

ïúùøôá(çé èé íéùåã÷)àìå íå÷ú àì'
êîò éðá úà øåèúææææøàáîå ,'

äîéìù äðåîàá ïéîàîä éë ,'êåðéçä øôñ'á
äîåàî úåùòì íãàì øùôà éàù äîéîúå
åðéà ,íéîùî êë ìò åæéøëéù àìá - åîöòî
åäòøù äòùá íå÷ðé òåãîã ,åäòøá í÷åð
ó÷åð íãà ïéà éë ,äîåàî åì òøä àì
ïî åéìò ïéæéøëîù ãò äèîìî åòáöà

íéîùä(:æ ïéìåç)'êåðéç'ä ì"æå ,(àîø äåöî)

åáì ìà ïúéå íãàä òãéù ,äåöîä éùøùî'
äáéñ àåä ,òø ãò áåèî åäø÷é øùà ìë éë
ãéîå .àåä êåøá íùä úàî åéìò àåáúù
éúìá øáã äéäé àì åéçà ùéà ãéî íãàä
åà åäøòöéùë ïë ìò .àåä êåøá íùä ïåöø
,åîøâ åéúåðååò éë åùôðá òãé ,íãà åáéàëé
úéùé àìå ,êëá åéìò øæâ êøáúé íùäå
úáéñ àåä àì éë åðîî íå÷ðì åéúåáùçî

åúòøççççááñîä àåä ïååòä éë ,åîëå ,

באהבה הכל לקבל צריך היה בגמראאך ואיתא  שאת ', תיטיב 'אם  כדכתיב ס:), כל(ברכות

עביד, לטב רחמנא דעבד שמנסין מה הזה העולם תהלוכות הוא  שכן לדעת עליו והיה 

הדעת  חולשת  ידי על האדם 'נסיונותיו'את שזהו האדם שכשידע ידוע, והכלל עכ "ל . ,

בגבורה . בהם  לעמוד עליו יוקל  הזה  בעולם 

וכמו ז. כ 'נוקם ', נחשב לו מלהיטיב עצמו שמנע למי להיטיב  הנמנע שאף בחז "ל  מצינו הנה

כג .)שאמרו לו(יומא אמר נקימה , לשמעון]'איזוהי לו[ראובן אמר מגלך, [שמעון]השאילני

לו אמר למחר לראובן]לאו. ליה [שמעון  אמר קרדומך, כדרך [ראובן]השאילני  משאילך איני 

זי "ע חיים ' ה'חפץ הגה"ק ומבאר נקימה '. היא  זו השאלתני , התורה)שלא על  רצו (ח"ח כי  ,

למי  משל  ישאילך, שהוא רצו לא השמים  מן הרי חברך, על  להתלונן  לך מה לו, להורות 

וכי  ראובן ... שם נמצא  ולא  ראובן , כאן מי  ראובן, כאן מי  ומבקש, המדרש לבית שנכנס 

ל אלא  לו אין  ראובן... אינך מדוע מהם, באחד ולגעור לזעוק דעתו על  'ראובן'יעלה אחר  חזר

מן  כי  הוא  סימן הרי  מכליו, להשאילו אבה  שלא חברו על  יקצוף מדוע כיו"ב , במק"א. שלו

וז"ל. שם , ומסיים  מכליו. אותך יהנה שפלוני אבו  לא תמיד השמים  זה יצייר אנוש אשרי 

תעלה לא – ושלם בריא יהיה ולבו ובמסחרו, הפרטיים בחייו מאורעותיו בכל במחשבתו

יטור  ולא ינקום לא  אחרים, על .קנאתו

האיש אדרבה ח. זה לו הרע לא  אמונתו עפ"י שהרי  רעה , תחת  טובה ישיב המאמין זה

מישראל... איש לכל מיטיב שהוא כמו לו ייטיב לא  מדוע בפירוש מאומה , איתא וכך

'תהלים ' על גאון  סעדיה  י)ר' עלי (מא הגדיל לחמי אוכל בו בטחתי  אשר שלומי איש 'גם

– להם' ואשלמה  ממנו עקב... רוצה שה' כפי רעה  תחת  טובה להם שאמר ישלם וכמו ,

יב) רעה)בזאת'(שם  תחת טובה להם  שאשיב בי (- חפצת  כי  ה 'ידעתי  דבר והוא  קדושים )'. (בפרשת 

עמך. בני  את תטור ולא  תקום לא 

זי "ע מקאמרנא  מהרה"ק ד )איתא  אות א שביל האמונה נתיב מצוותיך, שמאמין (נתיב מי  וז"ל.

הוא  במקרה, תנועה שום  זאת)שאין תחלואיו (אמונה מכל לנפש מידות מרפא  כל כולל  –
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אותו טובות, ומבזה  רעות לו שעושה  אף חבירו את בעולם לאהוב מקרה  שום אין  כי  ,

קטן. דיבור אותו...אף ולחרף אותו לבזות מקום של שלוחו זה נעשה  שמים צא ובדין

צער  אפילו אותו יצער נברא ששום אפשר אי עליון גזירות שבלתי ותמצא נפשך, ובדוק

תעניות קטן, אלפים אלף ממאה  יותר 'נפשך' ויתרפא  ובשמחה , ובחיבה באהבה  יקבל ולכן

עכ"ל.וסיגופים  ,

אלא  עוד ולא  טובה  עמו גמל שלא  למי אף להיטיב  – האדם  לו שיבור  הישרה  הדרך

וכך  המהדרין. מן  למהדרין  חינם' 'אהבת  נצח קנין בנפשו יקנה בזה  כי  לו, להרע שהוסיף

ממסעותי  באחד זי"ע, אברהם' ה'ברכת  הרה"ק לב"א  זי "ע שמואל' ה'דברי הרה"ק סיפר

עם  ב 'התוועדות ' ישבנו בה אחת לעיירה  נזדמנתי  בעיירותיהם שלומנו אנשי  את לפקוד

במסיבה  היושבים אחד של רוגזו עלי  קפץ והנה קודש, ודיבורי  'לחיים ' בשתיית  החסידים 

'עובדא' ולכל שאמרתי דיבור לכל  וסתירה 'פירכא ' מצא  לא (סיפור)אשר מתחילה שספרתי ,

המלאכה, את עליו להקל החילותי  לקנטרני אלא  כוונתו אין  כי  שהבנתי  ברגע כוונתו... הבנתי

נהפך  הלה  של  לבו לך, אומר מה וכל ... מכל להפריכם  אפשר שבנקל ודיבורים בסיפורים

אשר  כל  אלא  הנאמנים , מידידי רק ואינו נאמן, ואוהב לידיד לי  נעשה וכהיום לגמרי , לגמרי 

היא  כך כי  כן, נהגתי  מדוע התדע, עלי ... נפשו למסור ומזומן  מוכן הוא  וגם בעבורי , יתן  לו

יהודי  איש וכל  תורה  של כן דרכה לנהוג זה,מחויב 'מעשה ' לך מספר שהנני הסיבה אך ,

לך טובה לומר ה'מוסר ')עצה מצד  ולא אדם בני טבעי שונאך (עפ"י לב  את תקנה  זו בדרך רק כי

לך. וירווח הגמור, לאוהבך ותהפכהו

חכמה' ב 'ראשית  האלה כדברים  מצינו בנדמ"ח)כבר מג אות פ"ד  הענווה 'ואמר (שער  וז"ל

ולא החכם חרפתי אסבול הראשונה  בפעם כי אחת , מפעם יותר אדם חרפני לא  מעולם

שנית  '.יחרפני

מעולם  ולכן  בעולם  איש נצחתי  לא  'מעולם  זי "ע סופר' ה'חתם הרה "ק משם ייאמר וכך

אותי '... איש ניצח לא

שום  על  בלבך קפידא שום  להכניס  'ושלא וז "ל  לנכדו זצוק"ל מוואלאז'ין  הגר"ח כתב

אדם לשום בקפדנות  להשיב  שלא  ואצ "ל רצונו אדם , האדם משיג  הסבלנות  מידת ידי ועל

שבעולם  תקיפות  כל ע"י  מאשר קטז)'יותר עמו ' מסלנט ר"ז .(כתבי

הללו  דברים מטבעי למעלה  כי כן, עשות  בכוחי אין תאמר הרה "ק ושמא  לדברי  שמע ,

זי "ע שמואל ' אף (במכתביו)ה 'דברי  כן  על  הטבע, מדרך למעלה  כוחות  בהם יש ישראל בני  ,

הבחירה  הרי מעשיו... את  ולא פלוני, איש את לסבול בידך אין הטבע בדרך שאכן, נאמר

הטבע... את  לשנות בידך

ידוע  כי  זי"ע יואל ' ה 'דברי  הרה"ק אמר וכך לו, עולל שחברו מה  'ישכח' הצורך ובעת

הראשונים שכתבו תסד -תסו)מה קטן למידים (תשבץ אנו החופה מעמד ומנהגי מעשי שכל

הברכות  ז' הבוערים; והלפידים האש כדוגמת המה  אש של האבוקות  תורה . מתן  ממעמד

החופה תחת כוס לשבר שנוהגים ומה  הדברים . כל  וכן  וברקים; הקולות שבעת נגד (רמ "אהם

ג) סה סק"ד )ביארואבה"ע  תקס משב"ז או"ח ואמר (פמ"ג  שנשתברו. ראשונות ' ל'לוחות  זכר שהוא
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íåìùä åéìò ãåã øîàù(àé æè á ìàåîù)

.ì"ëò ,'ìì÷ 'ä åì øîà éë ìì÷éå åì åçéðä
äöòå'ø÷é éìë'ä éøáãá åðéöî(ìáà ä"ãá)

,äîåã øáãä äîì' .ì"æå ,ìùîá

לישראל התורה שכחת נגרמה  הלוחות בשבירת שהרי  זי "ע יואל ' ה'דברי נד .)הרה "ק ,(עירובין

כלל זכרו – בישראל  נאמן  בית  לבנות  ילכו בטרם הכוס , בשבירת וכלה לחתן מרמזים  וזאת 

האדם שעל  פעמים בבית , השלום את לשמר בכדי וכדו'גדול  לו עשו מה ויעשה לשכוח ,

באהלם . השלום ויגדל  ירבה ובזה מאומה, זוכר שאינו כמי  עצמו

והיה  נתייאש לא בכ"ז אך חלושים , כשרונות  זצוק"ל  חמד' ה'שדי  להגה "ק היו  בצעירותו

באופן  בו שקינא אברך היה  ביהמ"ד יושבי  בין  ולילה , יומם  מופלגת בהתמדה  בתורה  עוסק

את  ולמרר להכשילו תחבולות  עת  בכל  וחיפש דעתו על אותו העביר שהקנאה עד נורא ,

בית  את  ומנקה מכבדת שהיתה למשרתת  שפנה  עד מנוח נפשו מצאה לא ועדיין  חייו...

לעז דברי עליו ותספר חמד, השדי  על  רע שם שתוציא כדי  רב  הון לה שילם  התלמוד

עליו  הוציאה  למחרת  ואכן, ה 'מצלצלין ', לנוכח נתפתתה הייתה ש'ענייה ' המשרתת  וחרפה.

הישיבה  ראש מלבד ביותר... הגרועים בדברים עליו ריננו שהכל  וגרמה רע' שהכיר 'שם 

ושילח  מיהר כן על  שבעולם. רע דבר שום  עליו להאמין אבה  ולא אורחותיו ויושר בצדקתו

והדל. הריק לביתה מעבודתה המשרתת את

הררי  לכל מעל  נתעלה  הוא אלא  לרגע פסקה לא  חמד' ה 'שדי של  התמדתו אעפי "כ,

שבועות  כמה  עברו והנה ערב . עד מבוקר התלמוד' ב 'ים ולצלול לשקוע והמשיך הבזיונות ,

הממון  מחמת  רק רקמה עלילתה  כל  שאת  לו וסיפרה בהחבא, משרתת אותה  אליו ניגשה 

עתה  אבל בכבוד, פרנסוה  ההם  המעות  כי פיה  את  נצרה עתה  ועד פלוני , בן  פלוני לו שנתן

ומנקה  עובדת שהייתה לעבודתה  לשוב רצונה  ועז  ואין , לחם שאלו עוללים  הכסף' 'תם

שיחזירנה  הישיבה ראש בפני טוב עליה  ימליץ  בעצמו חמד' שה'שדי  ובקשתה  בישיבה ,

שהזמין  שפילה  עלילה אלא  כאן  היה שלא האמת  את  תפרסם היא  זה ובשכר לעבודתה,

שרק  למעשה ' קודם  'תנאי  מעמדת שהיא אלא  ביותר, הגון סכום  תמורת  ופלוני  פלוני  אצלה

חמד'. ה 'שדי  של  שמו את  תטהר לעבודתה  תשוב  אם 

את  לטהר הזדמנות  בידו יש אחד מצד עזה, מלחמה פרצה  חמד' ה 'שדי של  לבו בקרב 

של דמו יישפך בזה  לאידך עלילה, מאותה הנגרם  השם חילול את להסיר גם ואולי  שמו

באופן  המשרתת  את  ישכור שהמקנא מגיעים הדברים  היכן  עד שמים שם  ויתחלל  ה 'רודף'

למסקנא  שהגיע עד עולם  של חשבונו שם  וחישב  בחדרו הסתגר חמד' ה'שדי  כך... כל נבזה 

אעמיד אני אך לעבודתך, שתשובי לדאוג ומזומן מוכן הנני  למשרתת , אמר וכה  תנאי נעלית ,

ימים  לאחר שמי... להכפיש אותך שכר פלוני כי  בעולם  איש ידע לא  שלעולם למעשה , קודם 

כל בפניו שנפתחו הרגיש הרגע שבאותו והוסיף, הדברים  את חמד' ה 'שדי  סיפר ושנים

חיבורו  את  לחבר לימים זכה גם  תורה, בדברי ולחדש ולהשכיל להבין והחל החכמה מעיינות 

מבוזה  שמו שישאר שהסכים  מגיע, היכן עד המידות' 'טוהר נוראות מכאן ולמדנו הגדול.

שיעור. בלי עד במרורים חייו את  לו ומירר שביישו מי את לבייש שלא  כדי זה וכל וכו'
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åæéàá úåøòð äùòî äùåòå ÷çùîä ÷åðéúì
íãà äæéà àáå ,øçà øáã ìë åà ïééðá
òèð øùàå äðá øùà åéùòî ìë ì÷ì÷å
äìåãâ ä÷òö åéáà éðôì ÷òåö ãìéäå .ãìéä
åá çéâùî åéáà äéä åìéàå ,äæ ìò äøîå
íðîà .íãàä äæì âøåä äéä åðåöø äùåòå
íà óà éë ,ììë åìå÷á çéâùî åðéà åéáà
ìéãâä äæù áùåç åìëù èåòéî éôë ïè÷ä
áàä íå÷î ìëî ,äìåãâ äòø åì úåùòì
äùòî ìëùå ,ïë øáãä ïéàù åìëùá äàåø
ïðéàå ,íéòåúòú äùòî ,íéìáä åéä ïáä
,í÷ðúîå áéåàë äæì äéäé íøåáòáù íéàãë
êë .íåìë äæ åì äùò àì úîàä éôë éë

åéàåøáì íéîùáù åðéáà ïéá ïéðòä àåäøùà
ìë éë íéáùåç íä íúâùä èåòéî éôì
,úåîéìùå äìòî ãö íäá ùé æ"äåòä éðéðò
íðåîîá åà íôåâá åà íãåáëá òâåðäå
...äòø íäîò úåùòì ìéãâä éë íäì äàøð

'

íéøáãë'í"áîø'ä áúë øáë äìàä'ìä)

(æ æ úåòãøáåò åøáçî í÷åðä'

äòã åéìò ä÷åì åðéàù ô"òàå ...äùòú àìá
íãàì åì éåàø àìà .ãàî ãò àéä äòø

åéúåãéî ìò øéáòî úåéäìéøáã ìë ìò
ìáä éøáã íéðéáîä ìöà ìëäù ,íìåòä

íäéìò íå÷ðì éàãë ïðéàå éàáäå.'

äàøåãòå ,íéòéâî íéøáãä äîë ãò àð
àìù íéøäæð 'íéðåùàø'ä åéä äîë
åéä óà àìà ãåò àìå ,íúòø éìîåâá íå÷ðì
,äòø úçú äáåè íäì íéòéøîì íéáéùî

÷åñôä ìò '÷"ãø'ä áúëù åîëåíéìäú)

(àé àîåøîàé éáéåà' Y êìîä ãåã øîàù
...åîù ãáàå úåîé éúî éì òøéððç 'ä äúàå

íäì äîìùàå éðîé÷äå'÷"ãø'ä øàáîå .'
å'ïåàâ éøáãá éúéàøå ...íäì äîìùàåðéáø]

[ïåàâ äéãòñúçú úåáåè íäì äîìùàå
'åâäðî äéäù åîë ,úåòø(ãåã ìù).

ותיקון צדקה עניני – כמוך לרעך ואהבת
לחברו  אדם שבין המידות

ïúùøôá(çé èé íéùåã÷)êòøì úáäàå
êåîëèèèè'ä éðàééééæ"ò äðäå .

àåä äæ ÷åñôù àáé÷ò éáø àðúä øîà øáë

יועץ'ט. ב 'פלא  שנאה)כתב  בלבבך'(ערך אחיך את  תשנא 'לא  לצוות תורה  הוצרכה לא  כי

יז) יט  ולמה (ויקרא מה דעל טובות , מיני  בכל לו שמיטיב  מי על כמוך' לרעך 'ואהבת  ,

שלא ישנאהו, תורה ציוותה  זה על רעתו ומבקש אויבו שהוא למי אלא  הכתוב הוצרך לא 

עצמו  כאהבת אותו ולאהוב אותו .לשנוא 

זי"ע עיניים מאור הרה"ק ביאר אדם ')כה  התורה 'זאת בדיבור  חוקת פר ' 'ואהבת (מאו"ע בפסוק

מכיר כמוך לרעך – בשלו איש שכל  ואף – לעולם נפסקת אינה  עצמו את  האדם  אהבת  כי ,'

כיו"ב עצמו, את  מאהבתו זה כהוא  אפילו זה  מחמת  יגרע לא מ"מ ב 'חסרונות', היטב ויודע

עדיין  אלא עליהם  תבט אל  וחסרונות, מומים וכמה  כמה  בו ראית אם אף - לרעך' 'ואהבת

לרעך... זי"ע )ואהבת  מנאדבורנא איתמר רבי הרה"ק  אמר .(וכן

לעצמו זכות  ימצא  ותמיד עצמו' אצל  'קרוב  האדם כיו"ב)כי רעהו על  זכות ללמד  ילמד  ,(ומכך

ביתו  ששלום שנים כעשר שזה בפניו ותינה  אברך אליו שנכנס  דורנו, מגדולי אחד סיפר
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äøåúá ìåãâ ììëàéàéàéàé(ã è íéøãð éîìùåøé)áúë .ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äâääùåã÷ä øòù)

במשך  הרב, כדברי  אכן, האברך, לוותר...נענה  שצריך לו להסביר הגדול החל כתיקונו, אינו

לומר  הרב חזר במאומה... לי הועיל  לא אך לוותר... שצריך ביתי לבני  מטיף הנני השנים כל 

בעצמם  שהם  ביתי  בני את הנה  שאביא  כדאי אכן  אולי ואמר, האברך השיב לוותר.. צריך לו

מרעהו  איש לדרוש בריות , של דרכם הוא כך כי לוותר.... שצריך הרב מפי  מפורש ישמעו

חכ לו אך במקום שיוותר, לוותר ויתחיל  – לעצמו הנפש חשבון  אחד כל  יעשה  ישכילו, מו

השלום . ישרור אז  ואו לו, שיוותר מרעהו שידרוש

הישיבה' 'ראש  לאזני  השמועה וגונבה  בביתו, ה'שלום' שרר שלא  באברך מעשה הוה שוב

ישפיעו  שהדברים  יתכן אז  רק כי  נדרי כל  לפני עמו שידבר שעדיף רה"י שמע עוד שלו,

חשוב לאברך מתאים 'אינו הלשון בזה  לו ואמר רה "י  לו קרא נדרי כל  לפני ואכן, עליו,

דברי  את שמעת האם ידידיו, עם  סוד והמתיק לביהמ"ד האברך נכנס ממחרת  ויהי  כמוך'...

חשוב....רה "י  אברך שאני לי לאמר – בשנה המקודש זמן – נדרי כל בליל עצמו שהטריח

מעילי. רק רשותם  תחת כי דאתרא', ה 'מרא אצל  ותורה ' 'דין לדון שבאו ובן  אב על  מסופר

גוברת  והצינה  בימים  ובא זקן הוא  שהרי  המעיל  את  לו לתת  הראוי  שמן טוען והאב אחד,

ואילו  בוערים, בעצים המוסק בבית היום  כל  שוהה  האב  כי טוען , הבן ולאידך, מאד, עליו

שיעמוד  היושר מן כן ואם האב, ולבית לביתו טרף להביא וברחובות  בשווקים  מסובב  הוא

לאור. משפטכם אוציא ואז ימים , כמה  בעוד הנה  חיזרו הרב, להם  נענה  אותו, לשמש המעיל

כי  לראות  ונוכח השני , בטענות אחד כל הרהר - להתבונן ' 'רווח להם  בהיות  והכי אדהכי

לשווקים  היוצא  הוא  שאכן  במעיל, יתעטף שהבן ראוי אכן כי  לחשוב  החל  האב  בפיו, צדק

לבית  שבו וכך הוא , זקן  כי  לאב, המעיל  שיהא  היושר שמן בדעתו גמר הבן  ואילו ולרחובות ,

המעיל... את ליקח השני שעל טען  אחד כל כי הדין , נתהפך וכעת  ימים, כמה לאחר הדין

ולאחר  הרב  יצא אליכם , אחזור ומיד הדין ' 'בית בחדר נא  שבו להם , ואמר הרב נענה 

זה, במעיל צורך לי  אין כי  נוסף, מעיל  כאן  לכם הא  ואמר בידו, ו'מעיל' שב דקות  כמה

עשה  לא מדוע כן, אם כאחד, והבן  האב  וישאלוהו במעונכם , לשרור והשלוה השלום  וישוב 

מכם  חד שכל דבר מתחילת  הנה ואמר, הרב  נענה דיננו, לדון שבאנו הראשונה  בפעם  כן

חפצתי  ולא לעצמי , המעיל את  צריך הנני  – אני אף אמרתי  כן  על המעיל, הוא  שלי אמר

כן  אם  לזולתו, המעיל את  לתת הראוי שמן הבין אחד כשכל עתה , אולם במתנה, לתיתו

לזולתי . המעיל  את להעניק ברצוני  כי  ואומר אענה אני  אף

קדושים בפרשת  שנאמר מה  פירשו יח)ובזה  יט ה',(לעיל אני כמוך לרעך שבשעה'ואהבת

נוהג - ה'' 'אני אף אזי משלו, לרעהו לתת  רוצה אחד וכל לזה , זה אוהבים ישראל שבני

זולתכם  עם נוהגים הנכם כאשר עמכם ומיטיב .כן,

זה יא. כמוך לרעך 'ואהבת אם  כי אמרו, הולך כלל וכבר שאינו שמי נמצא בתורה ', גדול

זו, הכלל...בדרך מן יצא

מכתב מחסידיו אחד כתב זי "ע אברהם' ה 'בית הרה "ק של הסתלקותו לאחר שנים כמה
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(íéùåã÷ - íéèå÷éì 'à"ôù'á àáåä ,á"ô à"çìòù
úåòøäå úåáåèä úåãéîä ïééðò áúëð àì ïë

,äùåã÷ä äøåúáäðëää íä úåãéîä éë
äøåúìúååöîä íéé÷ì íãàä ìëåéù ,áéáéáéáéêëå .

וחשיבות בגדולת  הרבי  של  קריאתו באזני מהדהד 'עדיין כתוב בו טובהלרעהו, א  טוהן

קינד ... א  המלכים'ס  מלכי  מלך דעם ממ"ה)'פאר של לבניו .(להיטיב

מסירות  לדרגת  להגיע לשאוף האדם ועבודת אלו, בדברים  יש קץ  אין עד הרבה  ומדרגות

בגמרא אמרו וכן חבירו, בעד לו אשר כל  את  ולתת  סב.)נפש בדרך,(ב"מ מהלכין  שהיו 'שנים

לישוב , מגיע מהן אחד שותה ואם מתים , שניהם שותין אם מים, של קיתון מהן אחד וביד

חבירו, של במיתתו מהם אחד יראה  ואל וימותו שניהם  שישתו מוטב פטורא , בן עד דרש

ולימד עקיבא רבי  לו)שבא  כה, ומדייק (ויקרא חברך', לחיי  קודמים  חייך עמך', אחיך 'וחי 

זי"ע הרי "ם ' ה'חידושי יא)הרה "ק אות קדושים  פר ' צדיק  זה ,(שפתי של מלשון ההרגשה דמצד 

כל  ועומדת תלוי' שבה האחרונה  המים טיפת את לתת ומזומן מוכן להיות  עליו יהודי

ומחויבחיותו  כן  מעשות  בעצמו לעצור שעליו ולימד' עקיבא  רבי 'בא כי הוא שאנוס אלא  ,

לו  אשר כל  לתת  שברצונו להיות צריכה ההרגשה  אבל  ברשותו, המים  את להשאיר הוא

חברך'. לחיי קודמים 'חייך משום בדבר הוא  שאנוס  אלא  לזולת ,

גדול כלל זה - כמוך לרעך 'ואהבת  עקיבא  רבי בדברי  לרמז  רעים בתורהויש שאהבת  ,'ֵ

לא  אילו כי  שלו, לחייו חבירו חיי  יקדים  לא  כן מחמת ורק התורה, בדרך להיות  צריכה

אע"פ  חיותו, כדי  לו שיש המים  כד את לחברו לתת נותנת הדעת היתה  כן  תורה הדגישה

מיתתו. את יגרום  שזה 

בית יב. עבורו שיבנה ה'בנאי ' עם הקובע כי אומר. היה זצוק"ל לופיאן אליהו רבי הגה "צ 

מחדרי  חדר כל  יהיה גדול  כמה  הבניין , של  ופרט פרט כל  לו מפרט הוא  הרי  מהודר,

שעל מאליו מובן  כי מאומה , עמו יקבע לא ה'יסודות ' בניית לגבי אך יבנה. ואיככה הבית

המידות, לענין כיו"ב כלל ... 'בניין' כאן אין  יסודות ללא כי  כנדרש, יסודות להניח הבונה 

כי  המידות, ענין בה  נתפרש לא  אך תעשה , ולא בעשה  מצוות הרבה  לנו ציוותה התורה 

האדם  יוכל  לא ה 'יסודות ' ומבלעדי  התורה. כל  הושתתה שעליהם  היסודות המה המידות 

כראוי ... התורה  'בניין' את  להעמיד

מאד, עד בתורה וגדול  עילוי  שהיה  'למדן ' היה  זי"ע זושא  רבי הרבי  הרה"ק של  בעיירתו

בגביר  שהיה במעשה  דבריו ופתח הרר"ז, הרה "ק קראו נזהר, היה לא  לחברו אדם בבין  אך

מאד  עד ומפואר משובח המעיל והיה  מרובים , בדמים  יקר חדש מעיל לעצמו שקנה  אחד

התגורר  מקום באותו עין . שזפתו שלא המעיל  את  ולשבח להלל הפסיקו לא רואיו שכל  עד

המעיל עבור העשיר שנוחל  הרב  הכבוד כל את שבראותו הפתחים , על  המחזר אחד עני 

המעות  בעד ורכש לו, אין אשר כל  ואת  הקט ביתו את מכר - מעשה ועשה קם היקר,

הגביר... של זה  כעין יקר מעיל 

מילאו  המדרש, בית אל חשיבות  עטרת  אומר כולו וכל ב 'מעיל ', מלובש העני  משהגיע

להם, ואמר העני  אותו תמה עליו, מללעוג הפסיקו ולא  צחוק פיהם  את ביהמ"ד יושבי כל 
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åøîà(à à äáø à"áãðú)äîã÷ õøà êøã
äøåúìãò åéúåãéîá íãà øäæé ïë ìò øùà .

ãàîìâéâéâéâé,éîé Y åììä íéîéá èøôáå
úåãéîä ïå÷éúá íúãåáò ø÷éòù äøéôñä.

אותו  ומפארים  משבחים  הכל היו זה  כעין  מעיל עם  העשיר משהגיע האתמול ביום  הלא 

לו  הסבירו גדול . רעש בקול  מלעיגים  הנכם עלי מדוע מיומיים, יום  מה כן  אם בגדו, ואת

להתהדר  יאה ולו נאה  לו ובמראהו, לבושיו בכל  שהדור עשיר אותו כי  טעם בטוב  חבריו

מראיך  וכל לרווחה, קרועות  ונעליך הם , ומרוטים קרועים  בגדיך שכל  אתה אך זה, במעיל

ההדור. המעיל את  אלה כל  על בעטותך הדור מליצני נראה  הנך הרי עניות , אומר

במשנה איתא לדידך, בו כיוצא  למדן , לאותו ואמר הרר"ז פאה)הוסיף מס' 'ותלמוד (ריש 

הטובות  המעלות כל  את  בו שיהיו צריך בתורה ועוסק שהלומד ופירושו, כולם ', כנגד תורה

אדם  שבין טובות  ההנהגות  וכל חסדים  וגמילות ואם  אב כיבוד המשנה, מתחילת  האמורות 

טובות  מידות  שאר ללא בתורה  גדלות אך תורה', ה'תלמוד היא  ויאה נאה  אז ורק לחבירו

העלובים ... בגדיו על  היקר המעיל את  הלובש עני כאותו הוא הרי 

אנשי  ידי  על שנתפסו שותפים  לשני  ממשיל  היה זצוק"ל לאפיאן  אליהו רבי הגאון

רעהו  אצל ואילו שטרות , אלפי כשברשותו נתפס  האחד שטרות ', 'זיוף בעוון  ברוסיה  השלטון 

נפסק  'משפטם' בעת  השטרות , את המדפיסה  המכונה את אלא  אחד שטר אפילו מצאו לא

לשבת  נפסק המכונה בעל רעהו על  ואילו האסורים , בבית שנה במשך לשבת  הראשון על

שלימה . 'שמיטה '

בפני  וקבל  המדפיס  עלנזדעק להחמיר לכם  היה הרי  הצדק, ואיה הדין  איה - השופט

אצלי  ואילו מזויפות , מעות אלפי  רבבות נמצאו אצלו כי  ממני , יותר הרבה  הראשון  הסוחר

הראשון  אצל אכן, לו, והסביר השופט נענה כשר... שאינו אחד שטר אפילו מצאתם לא

בבית  שנה הוא העונש שטרות  חבילי  וכך כך ובעוון  מזויפות, שטרות  וכך כך מצאנו

אצלך אך לחטא האסורים. השורש את  אלפי מצאנו רבבות  עוד ולהפיץ להדפיס  בידך כי  ,

יודע... ומי כאלו, שטרות של  אלפים

כל  'שורש' הם כי העוונות , משאר גרועים והם רעות', ה'מידות נדמים ממש ולכך

ברמב "םהרע  איתא וכך להגיע, לאדם  שאפשר הרע כל  את ומפיצים ה 'מדפיסים ' והם (הל',

ג) ז מאלותשובה לשוב אדם  שצריך 'כשם מעשה)וז"ל. בהם שיש לחפש (העבירות צריך הוא  כך ,

לחזור  צריך הכל מן בהן, וכיוצא  וכו' האיבה ומן  הכעס מן מהן, ולשוב לו שיש רעות בדעות

הרעות . מידות  של  ענשן גדול  כך כדי  עד כי  בתשובה '.

רבי יג . הרה"ק של  בהיכלו לאנטווערפן פעם שנזדמן זצוק"ל , פריש דניאל רבי הגה"צ סיפר

מתנהג היה  כידוע אשר זי "ע יענקל 'ע רבי  הרה "ק חתנו את  ראה ושם  זי"ע, איציק'ל

ושאל האורחים , אל בגשתו התפילה  קודם בביהמ"ד מתהלך והיה מאד, עד גדולה  בפשטות 

מדוע  ותמה הצד מן  עומד דניאל  ר' והיה חפציך, בסידור או קאווע בכוס לעזרך אוכל במה

אך  ויהי אליו, יענקל 'ע רבי  בהגיע אליו, יגש יענקל'ע שר' והמתין  התפילה, קודם – כן ינהג

אסור  – כאומר ש... ש... לו לרמז דניאל ר' ניסה והחפצים , הקאווע אודות  לשאלו החל 
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ììëáå,ìàøùéî ùéà ìë áåäàì åæ äååöî
,äòø úçú äáåè åì áéùäì

éãéá ùé ãöéë úò ìëá úåáùçî áåùçì
åúùâøä áèéäìãéãéãéãéåçåø áéùäì ìëåà äîáå ,

'יונגערמאן  יענקל'ע ר' לו אמר התפילה , קודם  שהביאו ,(אברך)לשיח שמה בעיניך נראה  וכי 

לרעך  ואהבת עשה  מצוות עלי  מקבל 'הריני התפילה  קודם לומר האריז"ל משם הפוסקים

בעלמא  לחש אלא אינו שנים,כמוך' לאחר דניאל  רבי והעיד ממש'. בפועל זאת  לקיים יש ...

חייו על  מבטו כל  את  לו ושינו עליו השפיעו אלו חוליןשדברים  משיחת להזהר  יש  שוודאי אף (כי

מחסורו) לכל לדאוג רעהו  את יחשיב לכל ראשונה אך התפילה, .קודם

להיטיביד. לי אפשר במה  מחשבות' 'לחשוב  רעהו, בהרגשת להרגיש המידות, תיקון  ובכלל

של המשב "ק ברצון עלה  פעם  זצ "ל, גניחובסקי אברהם  רבי  הגאון  סיפר לטוב . הרגשותיו

שלח  כן  על אליו, הפונים את מקבל  רבו כיצד לראות  זי"ע מקערסטיר ישעי' רבי  הרה"ק

והנה  החרכים'... מן  'מציץ  היה משם קטן חור בו וחורר הרבי לחדר חדרו שבין  בכותל  ידו

את  הרבי  בפני מונה והוא  העיר מבני סבל למוד יהודי  הרבי  אל  שנכנס איך רואה  הוא

פרשת  ו'חסלת חייו את ל'סיים ' אלא עצה כל  לו אין כי הפטיר ולבסוף לאחת , אחת  'צרותיו'

מדבר  שטות דברי  אך שכאלו, 'הצעות' על לענות עולם  של מדרכו והנה  והייסורים '... הצרות 

בדרכו, צדק אין כי למתלונן להוכיח המנסים  מדברים  וכהנה ל"ע דעתו נשתבשה  וכי  מר...

אכן, הנפש, למר ואמר פיו פתח אלא רחימאי, ישעי' רבי הרה"ק של דרכו הייתה כך לא

ייעשה  כיצד לראות  להתיישב  עלינו 'גורלי' דבר שהוא מכיוון אך מע"כ , העלה נפלא  רעיון

לעלות  – כן  חשב  מע"כ גם ומסתמא – ראשונה  כעצה  חשבתי  ע"כ  טובה , הכי  בצורה  הדבר

אבל מהגוף, במהרה  הנשמה תפרד וכך הנהר לתוככי לקפוץ  ומשם הנהר שמעל  הגשר על

קרים  הנהר מי החורף ימי אלו שבימים לך כידוע כי כך, כל  טובה  עצה זו שאין  לי  נראה

שגם  וכנראה  – חשבתי  שנית הכפור. קור את  לסבול מע"כ  על שיקשה  חוששני  לאימה , עד

הגג  על לעלות  כן, חשב יתראה מע"כ  ומיד למטה  ממעלה ולקפוץ בעירנו ביותר הגבוה

שהרי  לקיימה  שלא  עדיף זאת 'הצעה ' שגם אלא בשמים , למעלה השוכנים  אבותיו עם  מע"כ 

לך  אין הרמה , למע"כ  'מכובד' זה  ואין אברים  אברים שיתרסק חשש שיש היטב יודע מע"כ 

כיצד  ורעיונות עצות  מיני  כל  מעלה  החל אלא שתק, לא  היהודי 'מכובדיג '... לעשותו אלא 

פסול מצא מהם אחד ובכל  בנפרד, ורעיון עצה כל על אתו 'דן ' הרבי אבל  סופו, לידי יבוא 

אפשר  אי הוא , ביותר רציני  ענין  הלז  הענין  יקירי , נא  שמע הרבי , לו שאמר עד וחסרון...

כיצד  טובה  עצה על  ואחשוב  ימים  שבועיים לי  המתן העת , ביישוב  שלא  בחופזה  לעשותו

מלא  כשהוא הרבי של  מחדרו היהודי  ויצא  ביותר... ומכובד ראוי  באופן הדבר את  תעשה

הרגיש עתה כי – מה  על  תדעו שמא וצהלה , מבינה לראשונהשמחה  בעולם אחת  שבריה 

היהודי  יוצא היה עושה  הוא  'שטות ' כי  לבו על  מדבר הרבי  היה ואילו קשייו, ואת אותו

לא  ימים שבועיים שאחר לציין  למותר וכלל ... כלל  לנפשו מבין איננו הרבי  גם  כי  בהרגשה

ואט  רוחו אליו שבה  כי  בנידון ... הכרעתו לשמוע הרבי  אל  לפנות  וכלל  כלל  דעתו על עלה

ושמחה ... רווחה למקום הצרות  מהר יצא  אט
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חמורה  בטעות טועה  חברך את  תראה אם אפילו ענין, ובכל עת  בכל לדידן , והלימוד

ואפילו  לדורותיו או אליו הנוגעים בדברים בגשמיות  או ברוחניות נפש, או גוף בעניני 

הגדולה , טעותו את רואה סומא  שאפילו עד – הרבים  לגבי נוגע תאמר כשהדבר לא  לעולם

אתה 'טועה ' אלא לו ו'חכמתו', דעתו את  'מבין ' שהינך לו הראה  מוחו, אל  הכנס  אלא  ,

אבדה  אותי, מבין  אינו בעולם איש הלה יאמר הכי , בלאו כי וכך... כך שעדיף לך שנראה

ישורנה . מי  ותוצאותיו תקוותי 

ומשתה  במאכל  חי ', כל  נפש 'להחיות  ולילה  יומם עסוק היה ישעי' רבי הרה"ק כי  ידוע

יעסוק  שהרבי עדיף היה לא וכי  גדול ' 'רב איזה  שאלו פעם המרובים , עמך צרכי  ושאר

יותר)ב'העכערס ' נעלים עתה (דברים עוסק במה  הרה"ק, לו אמר וכיו"ב ... הקבלה ' ב'חכמת 

הקשות  מסוגיות  אחד והוא קומה' 'שיעור בענין הרב  לו אמר בקבלה, 'סוגיא ' באיזו – מע"כ 

'קומתם' ולרומם  להגביה קומה ' ב 'שיעור כעת עוסק אני  אף הרה"ק לו אמר הקבלה... בחכמת 

להגביהם ... כיצד – עפר עד שנפלה  לב נשברי וכמה  כמה של

של בצילו הסתופף חורפו שבימי  יצ"ו ברק בני  ואב "ד רב לאנדא  יעקב רבי  הגאון סיפר

עמו וגלה זי"ע הרש"ב  הראשונה)הרה"ק העולם מלחמת בימי מהגלויות ברוסי'(באחד  רוסטוב לעיר

הרגיש  המרק אכילת  בעת פ"א שב"ק. בימי הרבי  שולחן על  שהיסב היחיד היה  הוא שם –

למולו שהיושב  יעקב הרבי)רבי  'לשמחה (ממשפחת  הבין ולא יעקב  רבי ידע לא  ושוחק, נהנה 

יתבייש  שלא  וכדי מנתו, את  לאכול  זמן  מזה  גמר שהרבי איך וירא  עיניו וישא  עושה ', זו מה 

שאוכל כמי  עצמו הרבי עשה  האכילה, באמצע ויפסיק – מלאכול  גמר לא  שעדיין  האורח

וחוזר  רותח, במרק הכף נתמלאה משל לפיו ומשם  הריקה  לצלחתו הכף את מכניס והיה  –

בכל להיטיב  רעהו על  מאיש טוב  מחשבת  מגעת היכן עד – חיים' 'דרך לך הרי  חלילה...

גרידא . בהרגשה אף עת 

כראוי, חסדים ' 'גומל להיות בידו יעלה חברו של צערו בהרגשת  רק כי  אמרו באמת 

הנגיד  של לביתו החורף בימות  פעם פנה  לאדז' של רבה זצ "ל מייזל חיים אליהו רבי הגאון

בני  לעניי להסקה' 'עצים  עבור הגון  סכום  ממנו להוציא ברצותו – פאזמאנסקי  ישראל  ר'

לבית  פנימה  להכנס א"ח ר' נקרא הנגיד לבית  משהגיע בביתם , ופשטה גברה  שהצינה ישראל

עם  דיבר משם  בחוץ, מעמדו על  ונשאר להכנס אבה  לא א "ח ר' אבל כהלכה, ומוסק החם

הצינה  מידה  באותה  גברה  הזמן  שעבר ככל הא... ועל  דא  על שעה כמחצית  למשך הנגיד

הקור משנכנס הנגיד, מיודענו עלי כלב על  מר נא  ירחם  א"ח, לר' אמר הנגיד של  עצמותיו

באתי  כי מטרתי , השגתי עתה א"ח, ר' לו אמר אז  הצינה... עלי גברה  כי  הביתה, עמי  ויכנס

העניים את  תבין לא  ולעולם  לעסקה ', ב 'עצים  לבך נדבת  לבקש בשרך הנה על שתרגיש עד

החורף  מימי יום בכל – היום כל מרגישים הם אשר .את 

ילדה  – עיר של  ברחובה  מהלך בעודו פעם  ראה  זצ "ל אברהמסקי יחזקאל רבי הגאון

מגיע  אשר הבכי קול מה ושאלה, ר"א ניגש נורא , בבכי  וממררת  הדרכים  בצדי עומדת  קטנה 

יפה ... איננו לובשת שהיא שהבגד באמרה חברתה ביישתה  כי  ואמרה  הקטנה  נענתה לאזני,

עיניו' 'בתי את ר"א אל(משקפיים )לבש נא  מהרי  לה, ואמר ונענה בה, כמביט עצמו ועשה
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'íéãéñç øôñ'á áúëãë ,áèéîã éìéî ìëá
(æô÷).ì"æåìéáùá àìà éç åðéàù íãà ùé

åðîî íéðäðù íéøçà.ì"ëò ,

ùéåäùî éáø ÷"äøä éøáã úà êéîñäì
ò"éæ áåñàñî áééìéùåãéç éèå÷ì)

(æô ì"îøäìëù ,øçùä úåëøá çñåð ìò
ç÷åô'ë ,íéáø ïåùìá íéøîàð úåëøáä
úëøá òåãîå ,'íéîåøò ùéáìî' ,'íéøååò

äùòù'éëøö ìë éìàìå ,ãéçé ïåùìá àéä '
'åðéëøö ìë åðì äùòù'.íéáø ïåùìá Y

äàøé ,åîöò éëøöìå åì òâåðá ÷øù ,úåøåäì
.åëøö ìë åì äùò àøåáäù åîë åîöò úà
éøä - áåùçé åøáç éëøöì òâåðáù å"ç ìáà
äî ...åéëøöå åøåñçî ìë àìîî øáë ä"á÷ä
ìãúùé àìà ,åîò áéèéäìå àåáì éì ùé

,úúì åãéáù äîë ãò åøáçì ÷éðòéåúåéçäì
.éç ìë ùôð

àáåäå'úîà éøáã øùåé' øôñá åîùá
(úåîù 'øô óåñá äâä)÷åñôä øàáì

'ìë'åäðòîì 'ä ìòô(ã æè éìùî)åðééäåìëù
íìåòá ùéù äîåãåáëì 'ä àøáäù÷å ,

øîàå .íìåòá úåñøå÷éôà àøá êøåö äæéàì
(ì"îøä),ãé èåùôì ïåéáàå éðò àåáé øùàë

,åúøöå åøòöî åòéùåéù äù÷áááéùäì ïéà
êéìòù ,íéîùä ïî àåä êë àîúñî Y åì
ùîúùé äæá àìà ...úåéðò ìåò ìåáñì
øùà ìëë åúøöî åöìçì Y 'úåñøå÷éôà'á
àåä íàù áåùçé àìà ,ãåò àìå ,åãé âéùú

åðòéùåéù éî àäé àì åòéùåé àì.

àúéàùøãîá(à èð ø"øá)êìä øéàî éáø
'àìîî'ì(øéò íù)éøåçù' íù àöîå

íøèá ,íúåøéòöá åúî íìåëù 'éô Y 'ùàø
àîù íúåà ìàù ,íùàø úåøòù åðéáìé

íäá øîàðù ,íúà éìò úéáî(âì á ,à ìàåîù)

,éáø ,åì åøîà 'íéùðà åúåîé êúéá úéáøî'

הנערה, פני מעל ואנחה ' יגון 'נס  מיד מאד, עד הוא יפה  זה  שבגדך בשמי  לה  ואמרי אמך

אמר  האלה הדברים אחר בשלום... מקומו אל בא  והכל הרב , דברי את  לאמה  ותגד ותרץ

הקב "ה' של במידותיו 'מתדבק להיות  זכיתי למקורביו מעל ר"א  דמעה מוחה הקב"ה  מה 

פנים ח)כל כה ישראל...(ישעי' פני  כל מעל דמעה  מוחה הוי אתה  אף ,

צדק' ה'צמח הרה"ק נכדו עם בתורה  ועסק זי "ע התניא  הבעל הרה "ק ישב  שפעם מסופר

אליו  לגשת ומיהר בוכה  העבריים  מילדי שתינוק בעה"ת שמע הלימוד באמצע זי"ע,

אף  יהודי ' של  'כאבו שומע אנוכי  כי לי  האמן  נענה שמע, כיצד הנכד ולשאלת ולהרגיעו,

העולם . מסוף

לבית  להכנס  הממהר נא, דעו לחסידיו, פעם אמר זי"ע מקאזמיר יחזקאל רבי הרה"ק

יהודי  אליו ניגש הליכתו כדי  ותוך הכיפורים , יום בערב  נדרי  כל  ולומר להתפלל  המדרש

ישיחנה ; איש בלב דאגה  ולקיים  אותו הפוקדות  צרותיו על לבו כאב  את לפניו לשפוך ורוצה

יום  ומהות  נדרי כל  מהות  כל  הלא  כי נדרי. לכל  למהר בכדי  היהודי  בעד מלעצור לו חלילה

כי  בהידור... כמוך לרעך ואהבת  לקיים היא , מה  ותשובה שלימה, תשובה הרי הוא הקדוש

האדם . כל  זה 
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ãåòì"æç åùøã(ç ãì äáø àø÷éå)áåúëä ìò
(èé á úåø)æòåá ìò éîòðì úåø äøîàù

(ìåëàì äì ïúðå ãñç äîò ìîâù)ùéàä íù'øùà
åîò éúéùòàì éîò äùò øùà ,'æòåá íåéä

äîî øúåéã - åîò éúéùò øùà àìà øîàð
äùåò éðòä ,éðòä íò äùåò úéáä ìòáù

.'úéáä ìòá íò

ùéìë' éøäã ,ùøãîä éøáã åøàéáù
'åì ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî(.æè äöéá),

åéúåòîî ãéñôäì íãàä ìò øæâðù íéîòôå

,úåòî êëå êë Yúà äëæî éðòäù àöîð
åéìò øæâðä íéé÷éù 'úéáä ìòá'øéñçäì)

(åôñëîäåöî øáã éãé ìòîîã ,àåá àìé
óéãòé øùà éúô éîå ,åéìò ãñôää àåáé
ãñôä' ìù ïôåàá åéìò øæâðä úà íéé÷ì
úà øéñçäì åì øùôàù äòùá ,'ïåîî
æàù ,'ä÷ãö úååöî' íåé÷ éãé ìò ïåîîä
ìöðéù ïäå ,äååöî íåé÷ ïä - íééìôëá çéååøé

'úåîî ìéöú ä÷ãö' ïëù ,òø ìëî(á é éìùî),
,éðòä íò äùåò á"äòáäù äîî øúåé ,ïëàå

.åîò äùåò éðòä

במה עצות כמה  – עמיתך את תשפוט בצדק 
זכות לכף חבירו את ידון

ïúùøôá(åè èé íéùåã÷)úà èåôùú ÷ãöá'
ìë ìòù øàéá é"ùøáå ,'êúéîò

úåëæ óëì åäòø úà ïåãì íãàåèåèåèåèäðäå ,
ì"æç åøîà(ä á úåáà)êøéáç úà ïåãú ìà'

היכן טו. עד  ויתבונן יחשוב כאשר – זכות כף איזה  למצוא לאדם אפשר עת  בכל ובאמת,

וד"ל  עצמו... על שמלמד זכות' ה 'לימוד .מגיעה 

לשון מהו לבאר, זי"ע מנחם ' ה 'פני  הרה"ק אמר צחות  האדם כףבדרך ברצות  כי  זכות,

את  שימצא  עד ב 'כף' ויגיס  יהפך - יעשה  מה הקדירה , בתחתית  המונח מאכל  דבר ליטול

הנה  ויהפוך יגיס - הכף כדוגמת  יקח חובה, צד של חשד בחברו הרואה  כיו"ב  יחפוץ. אשר

להצדיקו. הדרך את  שימצא עד הזכות , בצד והנה 

שהנעל מכיוון  בידו הדבר עלה  לא אך לרגלו, מנעל  ללבוש שבא למי  בזה, אמר עוד

רגלו, תכנס  ואז למנעלים  המיוחדת 'כף' הנעל  לתוך יכניס יעשה , מה  רגלו, ממידת  קטנה 

והיאך  ולא. לא  האדם, רגל  את הקטינה  או למנעל, הרחיבתו הכף וכי  – יתמה  והרואה 

וכיו"ב המנעל , לתוככי הרגל  את  דוחפת הכף – המציאות זוהי  אבל יודע, איני – רגלו נכנסה 

יקח  הזכות, בצד האדם  של מעשיו את להבין  דרך ימצא  שלא  אף – זכות ' לכף ה'דן  הוא

לאור.כף צדקו להוציא  בדוחק אפילו תירוץ וימצא לזכותו

רואה  והנה  בארה"ק, ומפורסם גדול בביהמ"ד דרשתו שדרש מישראל גדול  ברב  מעשה 

ביניהם מלשוחח לרגע פוסקים שאינם שניים יושבים  ביהמ"ד שבירכתי הפריעהרב  (והדבר 

בגמ לרב) השניים , אלו ואף הנפלאים  דיבוריו על לרב להודות  השומעים  קהל עברו הדרשה  ר

באזנכם, נכנס  מדברי  אחד דבר וכי מודים , הנכם  מה  על הרב , וישאלם  הקהל ... כל  בין באו
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הרב , של שפתו את מבין ואינו הוא , חו"ל מבני לצידי  העומד חברי  הנה מהם , האחד ויען

ענגליש רק אש (אנגלית)כי  להבות  החוצבים  דבריו את לשמוע עז כי ברצונו ע"כ הלה , יבין

הנפלאה . בדרשתו הרב דברי כל  את לו תרגמתי הקטן  ואנכי  לידי ונתיישב  בא הרב  של

זכות' לכף 'דן וראו הביטו לומר, והוסיף תלמידיו, לפני המעשה דבר את  הרב סיפר לימים

בא ... הוא  היכן עד

סעודת  בגמר ג' ביום למחרת בשבוע, שני ביום מצאצאיו אחד שהשיא חשוב ברב  מעשה 

בברכת  לברכו ניגש הבה  בנו את  פלוני רב משיא היום הנה  למשמשו אמר הברכות' ה 'שבע

כ 36 זה עיניו עצם לא  שהרב בידעו מכך להניאו ניסה  לרבו המסור המשמש טוב', 'מזל 

מזל"ט  לברך הרב ניגש חתונה לאותה בהגיעם  דעתו... על עמד הרב אך ברציפות , שעות 

לו עונה השמחה  שבעל איך לשמוע המשמש ונזדעזע נחרד והנה  השמחה ' ברוך ל'בעל

אותך... חיפש ולא  לך קרא  לא  איש גערופען)תהיה, נישט  דיך האט  שפתיו (קיינער נשך המשמש

למחוצף  נו, בטענה , רבו אל פנה משם , בצאתם  אך פניו, מול רבו למחרפי להשיב  נאה  לא  כי

שלא  הרב  בביתו... המשתה ימי שבעת בעצם  החתונה  על  לבוא לטרוח הרבי  הוצרך כזה 

את  הרב מששמע מר... מדבר 'חוצפה ' איזו על  פעמים  כמה  שאלו דבריו ירמוזון למה  הבין

היום  הנה  למשמשו, וביאר בעצמו... לעצור  הצליח בקושי  שאך שחוק פיו נתמלא  תשובתו

אוכל 'במה  אצלו וביררתי הלז, השמחה בעל  ברב פגשתי  שחרית  מתפילת  בצאתי  בבוקר

סעלפאון רשותו תחת שאין  לי, וענה בעדו', לי (פלא ')לסייע להשאיל  מע"כ בידי יש אם ,

דהו  מאן שאם לו ואמרתי  שלי , הסעל' את לו נתתי  מיד ממש, של  סיוע בזה  יהא  סעל '

לברכו  משבאתי  עתה  שבביתי , בטלפון עמי לדבר שאפשר להודיעו נא עמי  לדבר אחרי יחפש

לי קרא  לא  שאיש בשמחה  לי  אמר בטל ')במזל"ט, להתקשרות האידיש  בשפת ביטוי - גערופען' ('נישט 

אותי ... חיפש ולא 

בשמחת  ישב מקרוב מכירו הנני  אשר יהודי יצ "ו, ברק בני בעי "ת  לאחרונה  אירע מעשה 

ב 'ישיבה' למדו יחדיו אשר פנים  נשוא יהודי יושב למולו והנה  ידידו, לבן  שנערכה  מצוה ' 'בר

אינו  עליו ואילו שבעולם , ענין  ובכל  תורה בדברי  סובביו כל  עם  מדבר והלה  נעוריהם , בימי 

את  שינה  ומדוע טובות , מידות' כ'בעל היכרו מעודו כי מאד האיש ויתמה וכלל , כלל  מביט

תמיהתו  את  ושטח אליו ניגש הלה משקם בפניו, מלהביט אפילו נמנע שהוא כדי  עד טעמו

עיוור' 'תעודת  מכיסו האיש ויוציא  ח"ו... עלי  טענה  איזה דמע"כ  בלבו יש 'וכי לשאול  והוסיף

שאת  מכיוון אך קול ' 'טביעות  עפ "י  היה סובביו עם שדיבורו הבין  אז שיחו... לאיש והראה 

אליו. מקום בקרבת שהוא כלל ידע לא  שמע לא  קולו

מרוחק  היה  שה'שלום' הלה  זצוק"ל , שאול  אבא  רב "צ הגאון  אל שנכנס באברך מעשה 

ביתו', 'בני של ומגרעותיה  חסרונותיה את  הרב  בפני  מונה  החל פרסאות כת"ק מביתו מאד

מזכיר  הינך לו, ואמר רב"צ  אליו נענה  זה . אחר בזה 'שבחיה...' מלמנות פומיה  פסיק ולא

זועק  והחל  האשפה פח לתוך אפו תחב העיירה , עשיר של  לטרקלינו שנכנס  היהודי את לי

עד  ייקרא, העשיר' 'ארמון  לזה וכי  בבית, כאן  שורר נורא  ריח אוי , אוי, ומרה , גדולה זעקה

עמי  ובא  משם , ראשך הוצא  האשפה, פח בתוככי ראשך שקוע מדוע לו, ואמר החכם  שבא
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úôù'ä ÷"äøä áúëå 'åîå÷îì òéâúù ãò
ò"éæ 'úîà(íù ,úåáà à"ôù)íå÷îìå ,øîåìë

ìë àì éë ,íìåòì òéâäì øùôà éà êøáç

ïåãú ìà ïëìå ,úååù íãà éðá úåòã

ììë êøáçìæèæèæèæèòéâéù øùôà éàù åðééäå .
òéâäì éãëá éë ,åøéáç ìù áöîì íãàä

לענינך, כיו"ב הטובים... בשמים  וריח והדר פאר לרוב  נפשך בדשן ותשבע האורחים , לחדר

בחסרונותיה ראשך תשקיע רעים,מדוע ודברים  אשפה  אלא  עיני  לנגד רואה  איני  ותזעק ,

בביתך  השלום ויתרבה  ועונג , נחת רוב ותמצא  מעלותיה  על הבט – ועיניך ראשך .פתח

נכנסטז. רוסי ' חיילות  מפני  בברחו הפעמים  שבאחד צרפת , קיסר נפוליאון  על  מסופר

הרוצחים, מחמת  בביתו להסתתר לו שיתן נפשו על והתחנן  היהודים , אחד לבית במנוסתו

ואכן, בו. ירגישו לבל לרוב וכסתות כרים סדינים, מעליו הערים הבית, בזווית היהודי  החביאו

ואף  הבית, פינות  בכל לחפש והחלו הבית  אל  נכנסו רוסי' חיילי לו... בא יגור אשר את

אך  שתפסוהו... וכמעט כסת , אחר וכסת  כר, אחר כר מההר להסיר והחלו הגיעו, זו לזווית

מידם . וניצל הבית  את עזבו מעליו שהיה  ה'הר' לתחתית בהגיעם

עלי  שכרך 'נקבה לו ואמר שהצילו, ליהודי לקרוא שלח מלכותו, לארמון ששב לאחר

את  החיילים  שהסירו בשעה הרגשתו הייתה  מה  המלך, את ושאל היהודי העז ואתנה '.

של חוצפתו על  המלך ויקצוף המוות . לבין  בינו כפסע היה  וכבר אחד, אחד – הסדינים 

הללו  העץ , על  מיד לתלותו רצונו עושי משרתיו עבדיו את  ויצוו בו, בערה וחמתו היהודי

הרפו  - המלך נזדעק אז  לצווארו... סביב החבל  את  כרכו וכבר תליה , עמוד את  העמידו

ולשלום . לחיים והורידוהו ממנו,

צווארך, על כרוך כשהחבל – עתה  זה  כהרגשתך המלך נענה המלך, אל היהודי  כשוב 

מדוע  תשאל ושמא הסדינים , את החיילים  שהסירו שעה באותה  הרגשתי  הייתה ממש זאת 

פחד, מרוב  שבקרבך נשמתך ולהוציא  כ "כ , אותך להפחיד אי הוצרכתי זאת  הרגשה  כי 

ובעצמו  בכבודו אותה שירגיש עד – לרעהו איש להסביר אופן בשום הבאתי אפשר כן על .

בביתך. הדקות  באותם עלי  עבר אשר את שתבין  כדי מצב לאותו אותך

- לענינינו כך כיו"ב פלוני לו עשה  ולמה מה  על לעצמו לתאר יכול האדם אין לעולם

חברו את לדון לו מה כן, ואם פלוני , במנהג הוא נוהג ומדוע הם וכך, מה יודע כשאינו

למעשיו... הסיבות 

חז"ל דברי את פירשו צחות  א)בדרך פנחס כך (תנחומא שוות אינן  שפרצופיהן כשם 

חברך על טענה  לך שאין  כשם  והיינו שוות , אינם  דומהדעותיהם  פניך פרצוף אין מדוע

רעךלשלי  על לטענה  מקום כל  אין  כך כדעתי ..., דעתך אין וישכילמדוע יבין אחד כל כי

ית"ש. הבורא ברצון שעלה כפי  שמיא , מן לו שנתנו ושכלו בדעו

וחד  חד לכל  כי  שיבין  ע"י זכות, לכף לדון  לבוא הדרך את האדם על  להקל אמרו באמת 

אולי  עליו, תלין  כי לך ומה התנהגותו, כל שורש ומשם  אחרים, ומצבים הנפש, תכונות  יש

לו  שיש מי על תתמה שלא וכמו מובנת , תהא  הנהגתו גם  נפשו תכונות את ותבין כשתכיר
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ïä çåøá ïä ,åá éåøù åøéáçù áöî åúåàì
úåðåëú ãöî ïä úåðåøùëä ãöî ïä ,íùâá
íå÷î ãöî ïä åúçôùî ãöî ïä ,åùôð
ãìååäì åéìò ,'åëå åéãéãéå åéøéáç ,åúáéáñ
åúåàá Y åäòø ìùë íéøåää íúåàì ùãçî
åãòá áøò éî æà óàå 'åëå 'åëå ãîòîå ìéâ
,éëä åàìá ìáà ,äååù íäéðù úðáä àäúù

,å"ç äáåç óëì åøéáç úà ïéãé êàéäåäæå
,åîå÷îì òéâúù ãò êøéáç úà ïéãú ìà
ïë ìò ,äø÷é àì íìåòì äæ éøä ,øîåàë

ìë úà 'ïã' úåéäî ãòåî ãåòáî àð øåöò
êëøãá äø÷ðä.

ïëåõáòé ãéñçä ùåøéôá àúéà(ä á úåáà)

ãò êøéáç ïéãú ìà' øéäæä ïëì .ì"æå
úçú êùôðå êúòã äéäéå - 'åîå÷îì òéâúù
øáã äæéà ìò ,íãà ïá êôøç ìùîä ,åùôð
äúà ïéãúù ãò åäáéùú ìà åì úéùòù
úéùòù äî êì äùåò àåä äéä íà êîöòá
.êôøçù äîî øú åôøçî úä àì íà åì

דעתו  כי  ידעת שהרי וכך... כך מעולל הוא מדוע - בנפשו בריא  ואינו ל "ע, בשכלו מעצור

איזה  לו שיש תדמה  כראוי , שלא  דברים ועושה  אומר רעך את  כשתראה כך עליו. משובשת

חובה . לכף לדונו תמהר ואל ענין, אותו בהבנת מעצור

מתהווים  מחלוקות הרבה דהנה זצ"ל , ראטה  אליהו ר' הגה "ח בשם  מתאמרא  נאה  אימרה 

שהרי  למחלוקת, מקום  כל  כאן שאין  נראה היטב  נתבונן  אם אך שניים , בין שיש מוויכוח

היא כך כי  – וכך כך לעשות  היושר שמן יאמר הראשון הוא, וויכוח של ,הבנתו מהותו

מבין  דעת בר כל  הרי בקדקודך, שכל לך אין וכי  הזה , כדבר תאמר 'היאך זועק, חברו ואילו

סובר  שהראשון  והטעם  הסיבה  כל ובאמת, הנכון ', הוא  וההיפך זאת, היא גדולה  שטעות 

שחברו  מה  וכן וכך, כך מבינים ה ' שחננו ודעת' בינה  שב 'חכמה מחמת  רק הוא  פלוני  כצד

שהיו  – להיפך הדבר היה ואם אותו, ה' שחנן החכמה  לפי  כן גם הוא  כמותו, סובר אינו

בטענותיהם . מתחלפים והיו להיפך, הדברים פני  היו אז רעהו, של  בשכלו אחד כל  נולדים 

לעשות, הנכון מהו ויכוח כלל ביניהם  שאין צד ושניהנמצא  פלוני  שכל פי שעל שווים ם

הנכון  הוא הב' צד פלוני שכל פי ועל הנכון, הוא דעות',א' 'חילוקי  שום  כאן אין כן  אם ,

הלבבות '. 'פירוד לידי  יבואו ומדוע

היה  שלא  אחד ליהודי  'צדיק' בתואר פעם כינה  זי"ע מזוועהיל  שלומק'ע רבי  הרה"ק

ייקרא ... 'צדיק' האיש לזה  וכי בפליאה , מהסובבים  אחד שאלו שמים . כירא  כך כל  ידוע

אומר הכתוב  הנה  ואמר, שלומק'ע רבי  כא)נענה ס מאמין (ישעי' והנני צדיקים ', כולם 'ועמך

אין  קושיא, לך יש ואם הוא, צדיק זה יהודי שבוודאי  הרי – 'אמת ' התורה  דברי שכל 

היהודי  על אלא צדיק )הקושיא  הוא ובמה הפסוק...(איך  על להזהרולא שיש  וא"ל פשיטא (ברם ,

זכות) ללימוד  אלא שלומק'ע ר ' כן אמר ולא רע' .מ 'חבר

בפרשתן בפסוק זי "ע מלעלוב  דוד רבי הרה "ק אמר יז)וכבר יט את (קדושים  תשנא 'לא 

אחרת  בדרך מחשבתו ומהלך אחר, 'לב' לו שיש על  אחיך את תשנא  אל בלבבך', אחיך

מחשבתך. מהילוך
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øáëå÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä øîà
ò"éæ áåìà÷îà"éø êøòá úåçöçö øùò)

(áåìà÷î'úåëæ óëì íãàä ìë úà ïã'ù
.'ãçà 'ä åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù' àéøèîâá

åéøáãá åæîøå(ìùà éòèð)ïåãì íãàä ìòù
åì äìåò øáãäùë óà úåëæ óëì åøáç úà
íùë éë øáãì êîñå ,'ùôð úåøéñî'á
åúåãçàå åãåçé ìò åðùôð úà øåñîì åðéìòù
ïåãì åðùôð úà øåñîì åðéìò êë åîù êøáúé

.úåëæ óëì åäòø úà ùéà

ושכר  מעלת – ה ' אני קדוש כי תהיו  קדושים 
מעלה של בקדושה המתקדש

ïúùøôá(á èé íéùåã÷)úãò ìë ìà øáã'
íäéìà úøîàå ìàøùé éðá

åéäú íéùåã÷æéæéæéæéùåã÷ä øäåæá àúéà ,'

(.àô íéùåã÷)'àã àúùøô ,àáà éáø éðàú
['åéäú íéùåã÷' úùøô]...àéä àúééøåàã àììë

ïàãç ååä àã àúùøôì àééøáç ïàèî ãëã
ìù äãåîéìá íéùåã÷ä íéàðúä íéøáçä åàáùî]

[íéçîù åéä 'åéäú íéùåã÷' úùøôçéçéçéçéàåä ïëå .
é"ùøá(á èé)ìà øáã'ìëìàøùé éðá úãò

,ìä÷äá åæ äùøô äøîàðù ãîìî -éðôî
'äá íééåìú äøåú éôåâ áåøù.

òåãé,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùî
ïééåìú äøåú éôåâ 'áåø'ù åøîà òåãî
úååöî øúåé ùé 'àöú éë' úùøôá éøäå ,äá

äðååëä ïéàã ,àìà ,äøåú éôåâåäá ïééåìú
Y÷åñô ìò àìà ,äùøôä ìëáíéùåã÷'

ïééåìú äøåú éôåâ áåø éë - 'åéäú
åæ 'úåùã÷úä'áèéèéèéèé.

אינני יז. א "כ – ונפלתי  להתקדש וכהנה  כהנה ניסיתי  כבר הנה  לומר אדם יתייאש אל  לעולם

זי "ע אברהם ' ה 'בית הרה "ק לדברי וישמע תהיו', קדושים 'פרשת בכל ד"השייך (קדושים ,

בקדושים ) מתחלת  קדושים ' 'פרשת תהיוכי  מיני קדושים בכל  לדבר התורה  ממשיכה  משם 

שוב נאמר הפרשה ולסוף עריות , וענייני קדושיםפגמים  לי כו)והייתם מתחילה (כ כי  והיינו, .

אלא  נואש, יאמר לא  ממדרגתו, ונפל  נכשל אם  אך בקדושה , עצמך שמור לאדם אומרים 

ואילך –מכאן קדושים לי קשורה והייתם יהודי  כל של נפשו כי  מעתה. עצמך וקדש שוב

מעט  עצמו שהמקדש ויזכור ביותר, החמורות  העבירות את  עבר אם  אף שבשמים, לאביו

מלמעלה הרבה אותו מקדשין  לט .)מלמטה .(יומא

זי"עיח. מפשיסחא  הרר"ב  הרה "ק ביאר השמחה ק"ע )ובביאור ח"ג דומה (שש "ק  דהדבר

לבו  הרי סוגיא , באותה ג "כ  עוסק שרבו ומוצא  סוגיא, באיזה  ועוסק היושב  לתלמיד

של קדושתו כי תהיו', ב 'קדושים משעסקו הקדושים  התנאים שמחו ולכך בשמחה. מלא

עמו  עוסקים  שאנו היא  ושמחה  ובעצמו, בכבודו הקב"ה  עסיק בה הסוגיא היא  זו היהודי,

סוגיא . באותה ית'

זי"עיט. מקאצק הרה "ק של  קדשו דברות ידועים  ואמונה ')הנה  מתחלת ('אמת  קדושים שפרשת 

אבער  גיסען זיך זאל  'בלוט הרה "ק ואמר בם' ב 'דמיהם  ומסתיימת  תהיו' ב'קדושים 

תהיו' היטב קדושים  יעמדו  עדיין הקדושה, שמירת למען דם  בהקזת בם' 'דמיהם בנפשם  לקיים  יצטרכו אם  (אף

תהיו') 'קדושים  ויישארו משמרתם תחילה על  הכתובים , סדר להפך לו דהיה  ביאור צריך ולכאורה ,
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äîéãéì àåáì Y éçå íãàä äùòé
êëå ,èòî èòî úåìéâøä é"ò ,äùåã÷ä

êåðéçä øôñá åðéöî(æ"ôù äåöî)òãå .ì"æå ,
íðåøëæ åøîàù äî êîåôá àìâøî àäúå éðá

äëøáì(ä ã úåáà)äøéáò úøøåâ äøéáò
êúòã úéùú íàù ,äåöî úøøåâ äåöîå
êùîú úçà íòô äòøä êúååàú úåàìîì

,íéîòô äîë äéøçàúåéäì äëæú íàå
êéðéò íåöòìå êøöé ùåáëì õøàá øåáéâ
úåùòì êéðéòá ì÷é úçà íòô òøá úåàøî

.íéîòô äîë ïëøùáä êåùîú äååàúä éë
(íãàä úà)éë ,åéúåù ìà ïééä êåùîë

àìà ïééá íìåòì íùôð òáùú àì íéàáåñä
.äìåãâ äååàú åéìà ååàúéíìéâøä éôìå

íúååàú íäéìò ÷æçú åá íùôðåúùé åìå ,

ïééä úååàú ùà ãå÷é âåôé íéî ñåë íù
åìéâøäá ùéà ìë ,äæä øáãä ïë .íäì áøòéå
òøä åøöé åéìò ÷æçé ïäá åãéîúäáå úååàúá
ãéîú å÷ìçá çîùé íäî åòðîäáå ,íåé íåé
úà äùò íé÷åìàä éë äàøéå ,íåéä ìë
àìì íéáø úåðåáùç åù÷á äîäå øùé íãàä

.'íåìë ìù úìòåú

÷"äøäò"éæ íðåá éáø éáøääçîù úøåú)

(èô úåà [ìàøùé úçîù øôñî â"ç]

ùåã÷ éë åéäú íéùåã÷' áåúëä úà øàáî
áéúë äøåúá äðäã ,'íëé÷åìà 'ä éðà
'éðà ùåã÷ éë' ,å"àå øñç 'åéäú íéùã÷'
åøîàù äî úà åîéã÷äá øàáîå .å"àå àìî
ò"éæ ùèéøæòîî ìåãâä ãéâîä ÷"äøä íùá

דמם  שפיכת  ע"י  – לנו לומר בא  כך שהרי  תהיו', 'קדושים  ואח"כ בם ' 'דמיהם (במסירותלכתוב

והגוף) קבלה הנפש  של כוחה מצינו כאן  כי ביאורו, אלא תהיו'. 'קדושים להיות יתקדשו

ועצומה חזקה  מה ,בהחלטה  עלי  יעבור – תהיו' 'קדושים מטרה  ויציב האדם יכריז תחילה

מעלה של בקדושה להתקדש עצמי  על מקבל כמתקדשהריני נחשב דיליה דרגא לפום  וחד  חד (כל 

עתה) עד עומד  שהוא מהמקום  אחת מדרגה רק  אפילו בעליתו זאת – על מדמי  לשפוך אצטרך אם  ואף ,

אליה . לבוא  הדרך את  להכשיר ואח"כ מטרה , להציב יש תחילה  כי והיינו כן... אעשה 

רב וכן  נהור סגי היה יוסף שרב  מקומות בכמה בגמרא דאיתא  בהא כן גם  רמזו וכך

היו  שהם  אלא  כך, נולדו שלא  הגאונים  תשובות  בשם דקידושין א' בפרק הר"ן  וכתב ששת .

ונטלו  לרב , שהיה מהמעלות  עשרה על  ודברו התלמידים נתכנסו 'רב' וכשנפטר רב, מתלמידי

להסתכל שלא  עצמם  על  לקחו ששת  ורב יוסף רב בקודש. מהנהגותיו אחד כל התלמידים

עשו  כן  על זאת, ב 'קבלה ' עומדים  שאינם  ראו זמן  אחר אך אמות , לארבע מחוץ לעולם 

ו'קבלת' התורה  דרך זוהי – שישאל  מי  ויש עיניהם. שנסתמאו עד לעינים  להזיק פעולה 

טובה' 'קבלה של  דרכה היא  כך אכן, אלא, ממערב. מזרח כרחוק זה מכל אני רחוק התורה ,

בדרך  יצטרכו אם  ואף יהיה. וכן  יקום כן הסוף... עד יעבור, ולא כחוק לקיימה  שיש –

הקבלה . לקיום  ומפריע מכשול  הדבר יהווה לא העיניים  לסמאות 

ח"ו. עיניים לסמאות  מאתנו נדרש ולא הללו, ממדרגות  אנו רחוקים וודאי  כי  ואם

מקבלים  שאנו הקבלות על לעמוד  איך ומצבנו מדרגתנו לפי השגתנו לפי נלמד מ"מ 

עצמנו... על
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- íëé÷åìà 'ä éðà ùåã÷ éë' é"ùø éøáã ìò
øîà äëå ,'íëúùåã÷î äìòîì éúùåã÷

'ãéâî'ääìòîì éúùåã÷ìù åúùåã÷ ,
ìåëéáë äàá ,íéîåøî éäáâá äìòîì ä"á÷ä

íëúùåã÷îéðá íò åéðá ìù íúùåã÷î ,
àåä éøä ùã÷úî éãåäéù éãé ìòù ,ìàøùé
àìéòì ùã÷úéù ä"á÷äì ìåëéáë íøåâ
,'åéäú íéùã÷' øàåáé äæáå .àìéòìå
÷øå ,'äøñç' ìåëéáë äùåã÷ä äìéçúîã
äéäé äìòî ìù äùåã÷á ùã÷úðù øçà
àìîúú ìåëéáë ,å"àå àìî ,'éðà ùåã÷ éë'

úåîéìùá äùåã÷ä.

áúëáåúëá ,'åðøåôñ'ä- éðà ùåã÷ éë'
øùôàä éôë éìà åîãúù éåàøå

'äùòîáå ïåéòá.

íéøáãäåìàøùé éðáî ùéà ìëì íéøåîà
åìéôàå - ììëä ïî àöåé àìì
äéøá ìë ãéá éë ,íéúåçôáù úåçôì
øåà'á àúéàãë .åúååàú øåáùìå ùã÷úäì
íéùåã÷'ã à÷åñô éàäá ò"éæ '÷ä 'íééçä
ì"æ íøîåà êøã ìò äöøé ãåò' ,'åéäú

(:èì ïéùåãé÷)äøéáò øáò àìå íãà áùé
øîàî àåäå ,äåöî äùåòë øëù åì íéðúåð

áåúëäåéäú íéùåã÷àááù ,äùò úååöî -
íéé÷ äæáå ,äúåùòî ÷çøúé åãéì äøéáò

ìù äùò úååöîåéäú íéùåã÷àéöåäå .

ìù äæ ïåùìá åæ äåöî ïåøëæíéùåã÷,øîåì ,
ùåã÷ àø÷ð åæ äåöî íéé÷îä ìëùëëëë.

ìà øîåì ÷ã÷ã äæ íòèìåìëéðá úãò
,øîåì ,ìàøùé,åéäú íéùåã÷ - åæ äåöî éë

ùéà ìëù .íãà ìëá äðùéù äåöî àéä
,åì øîàé ùåã÷ åæ äåöî åîéé÷á ìàøùé
úòðîð äéäúù ìàøùéá äâøãä ïéàå

åæ äâùäî.'

êëåäî ùåã÷ä íééçä øåàä ùøéô
'ä éðà' øîåì áåúëä íéã÷äù
úåà-áö 'ä ïåãàä äðä ,ì"æå ,'íëé÷åìà
,òøä øöé ãâð øáãå åæ äåöî åúååöá íëçúð
ìåùîì éòáè ùåðà ìåëé êéà øîàéù
àåä äæ øáã ,åúñðà àéä øùà åúåàúá
ìëì åúøéîù 'ä áééçéù úòãäî ììùåî
ïéà éë íãà øîàéù ãöìå .'åëå äàåùäá
'ä íéã÷ä ïëì ,äæ øáãá åçåøá øåöòî

øîàå áåèä åøáã äìçúáéðá ìà øáã
íëé÷åìà 'ä éðà íäéìà úøîàå ìàøùééë ,

åðùé ìàøùé úìåæ éùåðà ïéîá úîà ïä
íöåò òåðîì åçëá àöîé àì éë åæ äðòèá
ìàøùé éðá íúà ïë ïéàù äî ,åðîî å÷ùç
úå÷ìà äâùä àéäå ,íëé÷åìà 'ä éúåéä ãöì
éë ,éîùâ éòáèä çë çöåðé é÷åìàä çëá

øîåçá èåìùú äøåöäùéà íéëñéùë
èåìùé åé÷åìà 'äá ÷áãúäì ìàøùé

השטן כ. לו שטמן יקוש בפח מליפול ונמנע עצמו מפסיק שאדם  ידי שעל מדבריו, המורם 

אדם  בני  בלשון הנקרא זה  הוא מי  בנפשנו ונשער קדוש. נקרא  הוא  הרי הרע, יצר הוא

ל"ע  שנרצח אדם  גיסא לאידך או זה , נשגב  לתואר זוכה  מעל  משרפי אחד רק הלא 'קדוש',

'קדוש'. להיקרא זוכה הוא שגם ה ', קידוש לעצור על  מדמו המקיז שכל אנו רואים וכאן

לו' יאמר 'קדוש באהבה שמו למען תאוותיו .את 
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åòáèáàëàëàëàëãåñé '÷ä åéøáãá øàåáîå .÷"ìëò .
àìù ,äùåã÷ä éðééðòá íééçä êøãå äãåáòä

íãàäî ùøãðäàöåúäàìà ,ùåã÷ äéäéù
÷øïåöøä,'åé÷åìà 'äá ÷áãúäì íéëñéù' Y

øåîâé 'äå ,åîöò úà ùã÷ì åîöòî ìéçúéùå
.äìòîìî äáøä åúåà ùã÷éå åãòá

äðäïúùøôá áéúë(â-á çé)õøà äùòîë'
.'åùòú àì äá íúáùé øùà íéøöî

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä äîúå,ä"ìøú)

(ç"ìøú,úåéøò éøåñéàá ÷ñåò äæ ÷øô éøäã
.'íéøöî õøà äùòî'á ïéðòä äìú òåãîå
úà íâù ãîìì áåúëä àáù ,åøåàéá àìà
íãàä íúåà äùòé ìà íéøúåîä íéùòîä

íéøöî õøà äùòîëíäá ùã÷úé àìà ,
íéòãåðä ï"áîøä éøáãëå .äøäèáå äùåã÷á

'åéäú íéùåã÷' éååéöä ùåøéôá(á èé ïìäì)

,úåùøä éøáãá ùã÷úäì àéä äðååëäù

קדוש כא. כי – תהיו 'קדושים  הכתוב  על זי"ע מאלכסנדר העניך רבי  הרבי  הרה"ק אמר כה 

תהיו', 'קדושים  אותנו מצווה  הוא בריך קודשא הנה אלוקיכם ', ה ' האדם,אני  יאמר ואם

מטה אותי המושך – גס חומר בתוך מצוי הנני הרי  בקדושה, להתנהג  אוכל איככה וכי

אלוקיכם' ה' אני קדוש 'כי תורה  אמרה  זה  על וגביר מטה , עשיר שאביו הבן כדוגמת –

דואג כי להינשא עלי קשה אבא  לו, ואומר הבן אליו פונה  בנו, את להשיא ומשבא אדיר,

וכי  האב, לו ענה ביתי. אנשי נפשות  את  לכלכל אקח מניין אדע ולא  הפרנסה , על  אנכי 

מחסורך. כל  ועליו עשיר' אב לך 'יש הרי  תדאג, ה'מדוע אני  קדוש 'כי הקב"ה אומר כן

נא  פתחו כן על קדוש, לי אשר וכל קדוש ואני  הקדוש, אביכם הוא אני הלא  אלוקיכם',

אולם  של כפתחו קדושה שערי לכם לפתוח אחריכם אבוא  ואני הקדושה, דרך .את 

זי "ע, ישראל ' ה'בית  הרה"ק אל  להיכנס  שהגיע קדושים ' של 'בנם בחור על  כמסופר

רבי  של נכד הוא  כי  לרבי  שיאמר ז "ל  שיף חנינא ר' הרה "ח מהמשב "ק ביקש היכנסו בטרם

אמר  לרבי הבחור בהכנס בו, והפציר חזר זה  בחור גבן'. כן  נהוג 'לא ענהו הוא  אך פלוני ,

ואמר, הרבי  נענה בנש"ק. שהוא  לרבי  שאומר רוצה  הלז בחור חנינא זאת ר' לידע עלי וכי ַ

הוא  קדושים של בנם כי  זאת ולזכור לידע עליו צריכה – יום יום בחיי  הנהגתו כלומר, ,

קדושים'. של  ל'בנם  הראוי כפי  אתם להיות 'בנים נאמר עלינו כי לדעת עלינו בזה כיוצא 

קדושים' של ל'בנם ויאות כראוי  להתנהג  לנו ויש אלוקיכם', .לה'

אמרה  שהתורה  סוף, ים  בקריעת מצינו בתורה הנה זי"ע, העניך רבי  הרבי אמר עוד

' הנס את ומדרשים  בגמרא כינו ומדוע המים', 'קריעת 'ויבקעו ולא  סוף' סוף',בקיעת ים ים

בקיעה  על רק הים על ציווה אכן  שהקב "ה אלא, מבקיעה. יותר היא רבה  היא  קריעה הרי

לים  ישראל  משהגיעו בפועל  אך ישראל . בני  יעברו הקטן  הבקע שבתוך - בכך מה של

ו  עצמו סוף את  וקרע נעלית, בקדושה הנסיונות על שהתגבר - יוסף של ארונו ראה  הים

הים  נקרע מיד לטבעו. תבלמעל מוסדי כל  הרי מטבעו למעלה עצמו את הקורע זה כי .

לפניו. נקרעים 



ãë קדושים - אחרי - הפרשה באר

'êì øúåîá êîöò ùã÷'áëáëáëáëïäå íéøáãá ïä ,
äùòî' áéúë àì ïëìå .'åëå äúùîå ìëàîá

' àìà åùòú àì 'íéøöî õøàéë 'äùòîë

êøãë äùòú àì úåùòì øúåîä úà óà

.åúååàú ìë àìîîå åúåà äùåò éøöîäù

העיניים קדושת  - רואה עין 

úéùàøúååöî íåé÷å úåùã÷úää
úîéöò é"ò àåä ,'åéäú íéùåã÷'

òøá úåàøî íééðéòäâëâëâëâëøäèéì àáä ìëå
åúåà ïéòééñîãëãëãëãëúà 'øåè'ä çúô äæáå .

àîéú ïá äãåäé' .ì"æå Y 'íéøåèä úòáøà'
éáöë õø ,øùðë ì÷å øîðë æò éåä ,øîåà
,íéîùáù êéáà ïåöø úåùòì éøàë øåáéâå
...'úé àøåáä úãåáòá íéøáã äòáøà èøô

ïéòä úåàø ãâðë øùðë ì÷ øîàåäîéãå ,
êë øéååàá èù øùðä øùàë éë ,øùðì åúåà
êéðéò íéöòúù øîåì ,ïéòä úåàø àåä

òøá úåàøîäëäëäëäë,úìéçú àåä éë

אמרינן כב. לך 'לך דגמ' וכלישנא  העבירה, אל  יתקרב  שלא  וגדר סייג לעשות  הקדושה  ובכלל

דאיתא  מה מקוברין  משה רבי הרה "ק פירש וכך תקרב '. לא לכרמא סחור סחור נזירא

ג)במשנה  א שבשמיים (אבות היינו שמים' 'מורא היא  שהכוונה עליכם ', שמים  מורא  'ויהי

ירגישו  התחתונים שגם עליכם , גם יהא  זו ומורא  האדם , יחטא לבל העליונים  כל מתייראים

התחתונים . מחטאי בעליונים  שיש והפחד היראה את 

עבר כג . ומשם  אתא', 'כפר ברבנות בתחילה  כיהן זצ "ל מענדלזון  מענדל  מנחם רבי  הגה "צ 

דירתו  לעקור ראה  מה  ושאלוהו ממש. זרועה לא ארץ  ההם בשנים  שהיתה  לקוממיות 

להלך  שעדיף השיב  ורפש, בוץ מלאים שרחובותיה שממה  לארץ ולעבור מיושב ממקום 

בעיניים ... בוץ שידבק מאשר ברגליים בבוץ 

זי"עכד. מלובלין' ה'חוזה הרה"ק פירש [יא.])וכן  תצא כי בפ' ד"ה זכרון י)כתיב(זאת כא 'כי (דברים

בידך', אלוקיך ה ' ונתנו אויבך על  למלחמה  תצא תצא  שאדם כי  בשעה לרחובה יוצא ,

אזי  מכשול , בשאר או בעיניו להכשל  שלא יצרו, עם ללחום ומזומן מוכן כשהוא  עיר של

בידיך', אלוקיך ה ' 'ונתנו - היצר את  שינצח לו אלא מובטח מהאדם מבקש הקב"ה אין כי

למלחמה .שיצא

קדושה  בישיבה  ולומד בארה "ב מתגוררים  הוריו אשר ושלם ירא  אחד בחור סיפר

שיחת  שמע והנה  לים, מעבר משפחתו בקרב  המצות  חג  את לחוג שנסע ישראל, בארץ 

הקדושה  גדרי על לשמור עצמו על  קיבל כן  ועל  עיניים , שמירת אודות התעוררות 

בו  והבחינו מלווה, בחור על נשען כשהוא עצומות בעיניים  והלך התעופה , בשדה

גלגלים  כסא הביאו ומיד תיכף בטוב , חש אינו ודאי  כי  להם  נדמה והיה שם  העובדים

הממושכת  השהות  כל ממנו נחסך וכך למטוס, אותו העלו מהר וחיש על..' 'והרכיבוהו

לטהר  הבא אכן כי  קדושתו, יחלל לבל עליו שמרו השמים ומן  למטוס, העליה  עד

דשמיא . לסייעתא זכה אזי  למלחמה לצאת עצמו על שקיבל  שמאחר בידו, מסייעים 

הכתובכה. על  הק' החיים ' ה'אור של כביאורו נפשו, מצרות שומר עיניו את  בפרשת והשומר



קדושים  - אחרי - הפרשה äëבאר

äøéáòäåëåëåëåëéìëå ãîåç áìäå äàåø ïéòäù
.ïéøîåâ äùòîä

øàáîå'óñåé úéá'ä(íù)íéã÷ä òåãî ,
íééðéòä úà àîéú ïá äãåäé
,éáöáå éøàá íéæåîøä íééìâøìå áìì äìéçú
íå÷îä éðôì ù÷éáù äòùá êìîä ãåã åìéàå
,øîåì ùé' .ì"æå .åéðéò ìò äðåøçà ù÷éá
,íãàä úà øéäæäì àáù àîéú ïá äãåäéù
íéîøåâä íäù íééðéòä ìò äìéçú åøéäæä

íéðåùàøäìò øéäæä ë"çàå ,úåøéáòì
íééðéòä øîåìë äùòîä óåñ íäù íééìâøä

åéìàù áìä éãé ìò ,éî é"òå ,íééìâøì íéîøåâ
íåöòì æøãæúù êéøö ïëì ,éøàë øåáéâá ïååéë
ãåãå .êë éãéì àåáú àìù éãë ,íééðéòä

ä"á÷ä éðôì ììôúî äéäù ä"ò êìîäåìéà
úåàøî éðéò øáòä' äìéçú ììôúî äéä
áåù ììôúäì êéøö äéä àì áåù ,'àååù

'...áìä ìò.

נגרע למה  זעקת  פתיחין, תרעין  – שני פסח
השערים כל  את בפנינו  תפתח

íéòåãé,éðù çñô íåé ìò ÷"äåæä éøáã
(:áð÷ â"ç î"éòø)àöåé äæ íåéá

כב)ויחי מט  שור'...(בראשית עלי צעדה  בנות עין  עלי פורת  בן יוסף פורת שהוא 'בן  וכשם

בו  הרע עין תשלוט לא  כן כמו בהם, הסתכל .לא

עיניים',כו. 'שמירת  ענין  על  לתלמידיו פעם  אמר זצוק"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ המשגיח

במספר  לאוטבוס  הנוסעים' ב 'תחנת ממתין והוא  מסוים  למקום להגיע לאדם  שכשנצרך

אף פלוני, אחר, למקום הנוסעים אוטובוסים שם עברו אם ליבו אל ישים לא  הרי

עיניו  לנגד עברו הם נצרך,שבמציאות  הוא אשר ה 'מספר' אל רק נשואות  היו עיניו שכן  ,

ויסיח  וטובים, נעלים  בדברים שקוע ראשו יהא  אם עד"ז  אחרים, בדברים  מבחין  שאינו עד

עיניו. לנגד ח"ו יעמדו אם אף בהם  יבחין  לא ממילא  ראויים , שאינם מעניינים דעתו

'בית  לו שהיה  ליהודי  הראוי , באופן שלא הזה ' מ'עולם הנהנה את להמשיל  אמרו כבר

– ביניהם ההסכם  היה וכך אחד, מערבי השקים  את קונה והיה קמח', 'שקי  לממכר ְַעסק'

את  יחדיו ימנו ולבסוף צלוחית , לתוך 'פרוטה' היהודי יטיל  הערבי שיעביר שק כל על

השקים . כמניין הראוי  שכרו היהודי  לו וישלם  לו, נתן  שקים כמה  שידעו בכדי  המטבעות 

את  היהודי כשיסובב  הכושר לשעת  המתין  - רבה כי בטיפשותו - לחמור הדומה הערבי אך

ואין  רב, הון  בזה  מרוויח שהוא  בחשבו שבצלוחית, מהמטבעות חפניים  מלא וגנב  ראשו,

מספר  על  אם  כי  ישלם לא  שהיהודי  - מרובה ' 'הפסד לעצמו מפסיד שבזה מרגיש ה 'שוטה'

וצופה  לבו, מפתחי  על היושב קטן  'ערבי' יש יהודי  לכל מובן , והנמשל יותר. קטן שקים

אסורות, ראיות  כמה ו'גונב' המשמר על  יעמוד כשלא  כושר לשעת וממתין – לצדיק רשע

ותענוג הנאה  כמה עד מרגיש ולא חלי  לא  וכמה  ותענוג', 'הנאה  בזה הרוויח שהנה בחשבו

לו  ישלים והבורא  – עלמא  בהאי אפילו מפסיד אדם  שאין ובפרט הנצחי, לעולם הפסיד

כפלים . בכפלי
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îåàå æéøëîä æåøëäìéëé àìã ïàî ìë' ø
'àúéðåøèî éîçîìåãéá äìò àì ïééãòù éî)

(äðéëùä àúéðåøèîä éðô úà úåàøìãò éîçéå éúéé
éòøú ïåìòðé àìãúåàøì åìà íéîéá ñðëéå àåáé)

(íéøòùä åìòðé íøèá ,'ä ïåãàä éðô úàéúîéà ,
éðùä ùãåçì øùò äòáøàá ,æéøëà æåøë

(øééà)ïéîåé äòáù ãòå æàî éëïéòøú
ïéçéúôäàìäìå ïàëîå ,íéçåúô íéøòùä Y

çñô' úùøôá áéúë äðäå ,íéøòùä åìòðé
'éðù(æ è øáãîá)äîää íéùðàä åøîàéå'

òøâð äîì íãà ùôðì íéàîè åðçðà ,åéìà
.'åãòåîá 'ä ïáø÷ úà áéø÷ä éúìáì
,úàæ àéä äðòè äî øåàéá êéøö äøåàëìå
åðçðà' - íúìàù ìò åðò íîöò íä éøäå
ìåëé åðéà àîèäå .'íãà ùôðì íéàîè
òèé÷ì ,äîåã øáãä äîì àä .ïáø÷ áéø÷äì
ïéìéôú çéðäìî òøâà äîì' ìàùéå àåáéù ãé
,àëä åðéöî àìô øáã ãåòå ...'åîåéá íåé øáã
íäì ùãéç ä"á÷äù íéàîèä åìà åëæù
éúàî äùãç äøåú' äøåúä ïî ùãç øáã
ìöà åìéôà éë .íéîìåòì äéä àìù äî 'àöú
åøîà øáë ,äëìä äùãçúðù ãçôìö úåðá

ì"æç(øîàéå ä"ã ãì÷ ,øáãîá éøôñ)øîàù

,'íåøîá éðôì åæ äùøô äáåúë øáë' ä"á÷ä
øîà ïë ìòå(æ æë øáãîá)ãçôìö úåðá ïë'

äúöé ïàë åìéàå .'úåøáåãäùãç äøåú.

øàéáåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
(è"ëùú øåîà 'ìàøùé úéá'á àáåä)ìòù
,íãà ùôðì íéàîèä åìàù êçøëàì

úîäðî å÷òæ íä àìà ,'òøâð äîì' 'åìàù'
íâ åðòãé ...òøâð äîì ...òøâð äîì ,íáéì
åðà íéöåø ìáà ,åðçðà íéàîè éë åðòãé
'ä ïáø÷ úà íéáéø÷îä ììëá úåéäì,
äùãç äøåú'ù äàéáä åæ úå÷÷åúùä ïëàå

'àöú éúàîæëæëæëæë'éðù çñô'î ãåîéìä åäæå .
àåäù íå÷îå áöî äæéàá ìàøùé øá ìëì

Y àöîðäîì' ä÷æçá 'ä ìà ÷òæé íà
,íìåò éìáäá éððä òå÷ù éë óà ,'òøâð
åì çúôé 'åðëìî úà úåàøì åððåöø' ìáà
åìëéäì ñðëéäì äëæéå ,òé÷ø éðåìç àøåáä

ùåã÷ øîåà åìåëçëçëçëçë.

êëåò"éæ 'ìàøùé úéá' ÷"äøä áúë
(â"ëùú êúåìòäá)äæì æîø ùéå .ì"æå

,éðù çñô úùøô ïéðòáïéàù äàøðù óà
äöò íäìå÷òöù íäìù úå÷÷åúùää ìáà

יג:)בגמרא כז. לחיות (חגיגה נחסרו עולמים, בית  בחורבן  המקדש בית שנחרב  שבשעה איתא

שמכסים  שניים  - הם  כנפיים  שש כי  שם  ומבואר כנפיהם, מששת כנפיים  שני הקודש

מעופפים  הם  ובשניים פניהם, שמכסים שניים  רגליהם, שירה)את אומרים הם ושניים (שעמהם ,

הכנפיים  לאדם שחסרים  שבזמן מכאן  נלמד ואנו החורבן. בעת  מהם  נלקחו ה 'מעופפים ' אלו

חורבן '... 'לאחר של  במצב  הוא הרי  וכיסופין, השתוקקות  ידי  על  ולהתעלות לעוף

הטהורכח. השולחן  בעריכת ישב שפעם זי "ע ישראל ' ה 'בית הרה "ק על  בהעלותך)מספרים  (פר '

צועק שהוא  כדי  תוך להתם  מהכא וזרקו בידו הגביע ואחז  להבים , אחוז  כולו למהוהיה 

נגרע  למה נגרע למה תצא... מאתי  חדשה  תורה טענה ... א  טענה, א נגרע... למה ,נגרע...

חדשה . תורה אפילו הקב "ה מוציא  נגרע' 'למה  טענת ידי שעל הנ"ל כדברים  והיינו
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''ä ïáø÷ úà áéø÷ä éúìáì òøâð äîì'
,éðù çñô úååöî íäì ùãçúðçëä äæå

óà íéøòùä úà çåúôì íãàä ìåëéù
åøâñðù åì äàøðùàúéàãë(:äô íéçñô)óà

ìàøùéì ú÷ñôî äðéà ìæøá ìù äöéçî
äîìù øéäæä äæ ìòå ,íéîùáù íäéáàì

êìîä(ãì ç éìùî)éì òîåù íãà éøùà
úåæåæî øåîùì íåé íåé éúåúìã ìò ãå÷ùì

,éçúôìåëéù çúôä úà øåîùìå ãå÷ùì
,íéøåâñ íäù åì äàøðù åìéôà ñåðëì
àì íåé íåé éúåúìã ìò ãå÷ùì äöòäå

÷éñôäì ãçà íåé åìéôà çéðäì.

ãåñéáò"éæ àååàðéùî ÷"äøä øàéá äæ
(áò 'îò ùãçä ìà÷æçé éøáã)úà

äîì' å÷òæù íéàîèì åðéáø äùî úáåùú
- 'òøâðäòîùàå åãîò äùî íäì øîàéå

íëì 'ä äåöé äîé"ùøáå ,(æ ÷åñô)áúë
éøùà ,åáø éôî òåîùì çèáåîä ãéîìúë'
äéäù ïîæ ìëù ,çèáåî êëù äùà ãåìé
äøåàëìå .'äðéëùä íò øáãî äéä äöåø
ãàî åéðò äéä äùî ùéàä éøä ,øåàéá êéøö
äéä êéàå ,äîãàä éðô ìò øùà íãàä ìëî

åéùëò åéìà äìâúé ä"á÷äù åîöòá çåèá
,íéøáãä ïä ïä êà .ãéîå óëéú äòùä åæá
àìà ,ììëå ììë çèá åîöò úåëæá àìù

äàøù ïåéëî- íúå÷÷åúùäå íú÷òæ úà
'òøâð äîì''ä äìâúé ãéîù çåèá äéä

,äùãç äøåú íøåáò ùãçéåä÷òæ çåëá éë
éàãååáå ,õøàå íéîù úåëøòî ããùì úàæë
úåàãååá øîà ïëì ,íé÷åìàä äúåà äðòé

'ä äååöé äî äòîùàå åãîò''èëèëèëèë.

ãåòé"ùø éøáã äæ ãåñéá øàåáéêúåìòäá)

(á-à èìàøùé éðá åùòéå' ÷åñôä ìò
çñôä ïáø÷ àåäå ,'åãòåîá çñôä úà
úéðùä äðùá øáãîá ìàøùé éðá åáéø÷äù
øãñ' ãöîù ,é"ùøáå ,íéøöîî íúàöì
ùîåç' úà ìéçúäì êéøö äéä 'íéøáãä

úàæ äùøô íò 'øáãîáíéìâãä úùøô éøäù)

øçàì ,'øééà' ùãåçá íäì äøîàð äøåúä äìéçúä äáù

(åì íãå÷ä 'ïñéð' ùãåçá çñôä úà íáéø÷äúãîì
,äøåúá øçåàîå íã÷åî øãñ ïéàùàì äîìå

ìàøùé ìù ïúåðâ àåäù éðôî ,åæá çúô
øáãîá ìàøùé åéäù äðù íéòáøà ìëù

ãáìá äæ çñô àìà åáéø÷ä àììëå .

חז "ל כט. אמרו דהנה  הרצון , מעלת וחשובה  גדולה  כמה  ולמד ג)צא פרשה רבתא  שמואל (מדרש 

שיזכה  שמואל בשם ילד להיברא  עתיד ואמרה קול בת יצאה  הנביא שמואל לידת  שקודם 

כולם  היו הנביא , יהיה  שבנם  עז  כי  ברצונם  ישראל  בני עשו מה ה ', מאת נבואה  חזיון לקבל

את חנה .קוראים  של  בנה שמואל אלא ה 'נביא' להיות  זכה לא למעשה  'שמואל ', בניהם  שם

כן  העמיס אחת . פעם  נבואה אמרו בניהם שגם שזכו וההשתוקקות  הרצון  להם הועיל  מ"מ

בתהלים הפסוק על תהלות ' 'יוסף בספרו ו)החיד"א שקראו (צט , דכיון  שמו', בקוראי 'ושמואל 

לנבואה . אחת פעם  זכו כן  על  'שמואל ' בניהם  רצון שם של כוחו נלמד  .מכאן

במדרש כן יב)ומפורש פרשה ואומר,(משלי בלבו וחושב בלילה, מטתו על  שישן  מי 'כל 

לבוא', לעתיד עדן בגן  הצדיקים  עם  לשמוח עתיד טובה, פלוני  עם  ואעשה משכים  אני למחר

כזה . גדול  שכר יטול הרצון עצם שעל משמע
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,ìàøùéì àéä úåðâ äî éë ,íîåúùé äàåøä
÷ø íäéðá úà åìî àìå ,åéä 'íéñåðà' éøäå
- øáãîá úéðåôö çåø äáùð àìù éðôî

äìéîä úëî úà àôøúùïáä úìéîå .áò úåîáé)

(çñôä úà áéø÷äìî áàä úà úáëòîäðòè äîå ,
,øàåáé øåîàä é"ôòå .íäéìò ùéíðîàù

êà ,çñô ïáø÷î íéøåèô åéäå ,åéä íéñåðà
íäì äéä øáë ,òøâð äîì íé÷òåæ åéä íà

øáãîá óà ìåîì äöò åæéà'úîà éøîà')

(øîà éåììå ä"ã úåëåñ ìù íéðåøçàä íéîé ,úåëåñ.

øåîàíåéá é"ðá úãåáò úàæ ,äúòî
ùôðì íéàîè íúåàî ãåîìì ,äæä
áéø÷äì ä÷åùúå õôç íùôðá åøéáâäù

åìòôúä àìå ,åãòåîá çñô ïáø÷íáöîî
ïáø÷ä áéø÷äì íéìåñô åéäù úåçôäå ãåøéä
íäî ãîìð øùàëå ,íúàîåè ììâá

éôåñéëå ïéòåâòâ úåáøäìå ÷÷åúùäììëì ï
áø÷úäì åðùôð óåñëúù ,äùåã÷áù øáã
,áì ìëá åá ïéîàäìå ,øúåéå øúåé 'ä ìà

åðúåà ìá÷éå åãé úà ä"á÷ä èéùåéåîë)

(íéàøð åðàùõ÷ ïéà äáéçå äáäàáçååøéå ,
.äéìéãá ãçå ãç ìë íùâáå çåøá åðì

כתורה קדושה  אין  – קדושים 

ïúùøôá(á èé)àîùå ,'åéäú íéùåã÷'
êúáåùú ,ùã÷úà äîá ìàùú
'äøåúë äùåã÷ ïéà' éë ,äøåúä ÷ñò é"ò Y
ùãå÷' ùã÷úî äæ éøä äøåúá ÷ñåòä ìëå

'íéùã÷(ìáåéå äèéîù óåñ í"áîø 'ééò)ìëå

ñðëðä 'ìåãâ ïäë'ë àåä éøä äøåúá ÷ñåòä
íéðôìå éðôì(.â æ"ò)ìììì.

úåàøåðò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä áúë
(âé à"ç úåøâà õáå÷)äëåæù ùéàä'

ïúéðä ìëùäù ,øîåì äöø ,äøåúä úòéãéì
íò ãçàúä äãùä úîåâá ïéòøâë ùôðá

,ãçà øùáì åéäå äîëçäïéá êìåä àåä
ïáë íééðéòì äàåøä íãàì äîãðå íéùðà
ïá íò øâä 'êàìî' àåä úîàá ,ìáà ,íãà
ìë ìò íîåøîå úåìéöà ééç éçå ,äúåîú

äìéäúå äëøá.'

åðéöîðàìà åðéà íãàäù óàù ,íéãéîì
íå÷î ìëî .íãå øùá ,éîùâ 'óåâ'
ìëù ãò äùåã÷ä äøåúá úåáø äâäé íàá
éøä ,äãåîéìå äùåã÷ä äøåú ÷ø äéäé åìåë
ïéà éë ,åòîùîë åèåùô 'íé÷åìà êàìî' àåä
ìëåé íäá ,úåîøä úåìòîì úéìëúå øåòéù

.äîùì äøåúá ÷ñåòä úåëæì

ìòàîö ìë éåä' åùôðá ùéà ìë íéé÷é ïë
äøåú àìà íéî ïéàå ,'íéîì åëì'ééò)

(.æé ÷"áäøåúä ÷ñò ïåéîãá åøîà øáëå ,
íéî äúåùä' åøîà íéîá éë ,íéî úééúùì
êë éë ,åøáãá äéäð ìëäù êøáî åàîöì
ùéâøî àîöä ÷øù 'íéî'á íéøáãä éðô íä
åðéàù éî åìéàå ,àìôðå ÷åúî íòè íäá
ìë àìå íòè àì íäá àöåî åðéà àîö
Y äøåúì àîöä äøåúä ÷ñòá á"åéë ,÷ùç
øáã úà òåîùì ÷ùçå ïåöø åáìá ñéðëäù

'קדושים ל. היא  עלמא  בהאי ישראל בר כל עבודת אומר, היה  זי"ע ישראל' ה'בית  הרה "ק

בתורהתהיו', רצופות' 'שעות  בלא תהיו קדושים לידי לבוא  אפשר .ואי
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àöåî ùéàä äæ ,äøåú éøáãá ÷åñòì Y 'ä
àìôðå ÷åúî íòè äáàìàìàìàìåðéà ä"àìá ìáà ,

ïëñî àìà(êòáòð)ùé äìåãâ 'úåðîçø'å
åéìò íçøìáìáìáìáì.

להיות לא. ישוב  אלא בזה , לי  די  התורה, ממי צמאוני  הרוויתי כבר שבעתי  הן יאמר לא  גם 

שומעים  אנו הנה זי "ע, אמת ' ה 'אמרי  הרה "ק את  שאלו פעם ושעה, עת  בכל  וצמא ' 'רעב

ולכאורה  מצב , ובכל  עת  בכל  ההתחדשות  עניין על הרבי של קדשו מפה  כסדרן  תמידין

' מבקשים  שאנו התפילה את כסותר הדבר שמבקשים שתרגילנו נראה  שמשמעו בתורתך'

היא  האדם  עבודת  עיקר שוודאי  אמת', ה 'אמרי  נענה  ההתחדשות, על ולא  הרגילות על אנו

ז "ל  כאמרם תמיד א)להתחדש יט שמות ברש "י כאילו (הובא עליך חדשים  תורה  דברי 'שיהיו

במידי  כמו בה רגיל האדם  שיהא  - בתורתך 'שתרגילנו' התפילה  פירוש אך ניתנו', היום 

שום דאכילה, מרגיש אינו כן פי  על ואף ומשתה  במאכל ליבו את סועד ויום יום שבכל

יהא  ממש כך ויום, יום בכל מחדש ופרישקייט התחדשות מתוך זאת  עושה אלא  'רגילות'

התורה –בדברי האדם ' יחיה  ה ' פי מוצא  כל  על כי האדם  יחיה  לבדו הלחם  על לא  'כי 

ה' דבר לשמוע ה'רעב' כמו בהתחדשות יום  בכל  שילמד

הלשון על  תמה זי"ע מקאצק השרף ג)הרה "ק הל' ד  פרק התורה יסודי הל' רמב"ם  'מילא (עיי'

'מילא כריסו  למימר ליה הוה וטפי ופוסקים' שלימוד ראשו בש "ס אלא  ובפוסקים', בש"ס

כמה  לאחר הרי ומשתה  במאכל  לבו סעד שכבר שאף אדם, של ככריסו להיות  צריך התורה 

או...אלא  היום  למד שכבר במה  יסתפק לא  בתורה , יהא  כך רעב , להיות הוא  שב שעות 

תורה . דברי  על  וצמא רעב להיות  ישוב  תמיד

זי"ע הרי"ם' ה 'חידושי  הרה "ק בדברי מצינו נפלא עלביאור בפרשתן הרי"ם בחידושי (הובא

בהם ) וחי האדם אותם  יעשה  'אשר חיותו,הפסוק  היא שהתורה  זה  באופן  לחיות האדם  וכמו שעל

האוזן  לתוך במאכל המלאה  הכף את  הכניס  בסעודה שבישיבתו לאדם יארע אף שלא

ביאר  ובזה ואבריו, הגוף חיות  תלוי  פיו שבאכילת  מכיר הוא כי וכיו"ב, כשרון ' 'בעל  אינו

צג)הכתוב  קיט  חייתני'(תהלים  בם 'כי התורה שוכח אינו ומדוע פיקודך' אשכח לא 'לעולם

חיותו. היא  שהתורה  מכיר שהוא

בספרים  מלא  ההיכל אלא לגיהנום , עדן גן  בין  הפרש כל אין  לבוא שלעתיד שביארו וכמו

מבלי  בתורה לעסוק – ייחשב נפלא לתענוג להם  אשר לצדיקים  עדן ' 'גן עצמו וזה קדושים,

המתוק  לשונו לך והא במיטבו, גיהנום אלא  אינו בתורה  לעסוק הורגל שלא  ולמי  מפריעים,

זי"ע יוסף' יעקב ה 'תולדות הרה "ק ד ')של  עמוד נ"ט  בשלח סו "פ פענח  רבתי (צפנת ט )במדרש (בר "ר

עכ "ל , גיהנם ' הרי טובים  ומעשים  במצוות  מסגל שאינו מי וכל גיהנם ... זה מאוד טוב  'והנה

בש"ס  ח .)איתא לעתיד (נדרים כי  ושמעתי, וכו'', צדיקים  מנרתיקה, חמה להוציא  הקב"ה  'עתיד

גיהנם, יהיה שם לא ששומע יחשב, לגיהנם לו וזה  עדן, לגן הרשעים את  מכניסין רק 

בזה מורגל היה שלא  יחשב, לצער לו וזה בהתמדה , ולומדים וריקוד  בשמחה ,מתפללין

כן, עצמו אם  נדונין .בזה  הרשעים  בה  מתעדנין שהצדיקים

מן לב. אחד שיטת ליישב ימים  כמה  במשך פעם  נתקשה  זי "ע הלוי ' ה 'בית הגה"ק
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ïëå'øää ïî íäøáà éáø' áúëåùåøéôá)

(çî íéøãð úëñîìïàî àëéàå .ì"æå ,
íéøñàð êàéäå äù÷îã(äàðä øãåîä)úåø÷ì

åàì úååöîå àéä äåöî àìäå ,íéøôñá
åðúéð úåðäéì(íéøôñäî 'äðäð' áùçð åðéàù àöîð).

úååöîã àîòè êééù àìã ,àéä àéùå÷ åàìå
äéåìú àéäù äåöîá àìà úåðäéì åàì
ïéåëúî åðéà äúåà äùåò íãàùëù ,äùòîá
úàðäì äúåà äùåò åðéàù - äàðä øáãì
íùä úàî äåèöðù äî úåùòì àìà åôåâ

.ïéøúåî åìàá åðùøéôù åîëúåöî ìáà
úòéãéå áìä øåéö ïéðò àåäù ãåîéì
úîàä øééöì éãë àåä éååéöä ø÷éò ,úîàä
åááì çîùì ,òãîá úåðäéìå âðòúäìå

åìëùå,áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô áéúëãë

äøåúá úåø÷ì øåñà ìáà éëä íåùîå
åáì íéçîùî íäù éðôî íéáåúëáå íéàéáðáå
úåöîá øîéîì êééù àì êëìéä ,åçøë ìò

,úåðäéì ïúéð àìã ãåîìúåúåöî ø÷éòù
ïéáîå âéùîù äîá âåðòúäå äàðää àéä

åãåîéìáåà äæ úà äæ åøéãäùë êëìéä
øñåàä øôñá úåø÷ì øåñà äæ úà äæ øéãä
.åðåîîî äàðä åì úòâî åçøë ìò éøäù

éäéåðéúåáà íò äéä øùàë åðîò à"ä
äèåùô äðåîàá åá ïéîàäì äëæðù
,íéòø úáäàá úåáøäì ,ùôðå áì ìëá
ø"çð úåùòì äìéôúäå äøåúä éìëäá úáùì
íééç úåðùå íéîé êøåàì ù"áúé àøåáì

.à"áá ö"àåâ úàéáá

משפט ')ה'ראשונים ' ד'חושן והפירכות (בסוגיות הקושיות מכל ודעת  טעם בטוב ולתרץ  לבאר –

מהלך  ל 'חדש' בידו עלה  יגיעה  של ולילות  ימים  כמה אחר ואכן , ה'אחרונים ', עליו שהקשו

לבית  בסמיכות עיר של ברחובה  עובר הוא והנה  ופרח. ככפתור ה 'ראשון ' דברי  את  המיישב 

משפט )ערכאות  לטובתו (בית טוען מהנידונים  שאחד איך משם נשמע והקול  העיר, בני של 

דברי  והיו ש... מאחר בדבריו צדק אין  כי  השופט עונה לעומתו ה ''ראשון ' של  סברא כאותה

שוב רגעים כמה אחר ראשון, אותו על האחרונים  פירכות  כל  את להפליא  תואמים  השופט

ב'סברא' הראשון, כדברי – הקודמים  דבריו את  היטב  היטב  המבאר הנידון  של קולו נשמע

יתכן  כיצד דעתו, חלשה  ברציפות... לילות  וג' ימים ג' יגיעת מתוך הלוי  הבית שחידש זו

דקות  כמה  אחר כך. כל עצומה ביגיעה חידשתי אנכי  אשר את כמימריה  ברגע חידש שהלה 

בעצמך  הגע כי עבורי , גדול חיזוק זה  מעשה  אדרבה , כן , לא  והחליט, הלוי' ה'בית  נתיישב 

מעצמו מחדש שבפשוטים  פשוט שאדם  יתכן בתורה)כיצד עוסק היה לא ראשונים (שהרי סברות 

מליון  ושנים שבעים  על  עתה נידון שהוא  מחמת אלא  זה  אין  מופלאים , ב'בניינים' ואחרונים 

'מערכה' באותה  שקועה  מהותו שכל  ומכיוון הכסף, את רק עיניו לנגד רואה  ואינו דולר

שחידשתי  שבשעה  נמצא הנדרשות, הסברות  כל  במוחו שיעלו חידוש כל  אין מעתה

כאותם  לכה "פ  בתורה וההבנה העסק את מחשיב שהנני  מאחר אלא  אי"ז  אלו 'חידושים '
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