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éçéå úùøô

יבוא האמונה ע"י – 
הק את  לגלות 

הטוב  קצו 

ïúùøôá(à èî)åéðá ìà á÷òé àø÷éå' ,
úà íëì äãéâàå åôñàä øîàéå

àø÷é øùàא,'íéîéä úéøçàá íëúà
åøîà àøîâáå(.åð íéçñô)á÷òé ù÷éá'

åðîî ä÷ìúñðå ïéîéä õ÷ åéðáì úåìâì
'úîà úôù'ä ÷"äøä øàáîå ,'äðéëù

ò"éæ(æ"àà ä"ã à"ìøú éçéå)á÷òé ù÷éáù
àöîð úåìâä êåúá íâù åéðáì úåìâì
øúñäá àåäù àìà åçåëî ìëäå ú"éùä,
àìéîî åæ äòéãé íéâéùî åéä íàù àìà
éøäù Y 'úåìâ' úøéæâ íäî äìéèá äúééä
'ä úà äàåø íà úåìâì áùçð äæ ïéà
ïéàù òãåé øùàë éë ,íå÷îå íå÷î ìëá
ìë íéìèáúî ãéî íìòäå øúñä àìà äæ
ìù åøåà äìâúîå íéøúñääå íéðéãä
,äðéëù åðîî ä÷ìúñð ïë ìò ,ä"á÷ä
éðá åéäéù ä"á÷ä ìù åðåöøù øçàî

.úåìâá ìàøùé

íðîà÷"äåæá àúéà øáë(:ãìø à"ç)

äöøù äî á÷òé äìéâ úîàáù
øàáîå ,åéøáãá øúñåî àåäù àìà úåìâì

íå÷î ìëîå ,ì"æå à"ôùääðåîà éãé ìò
çë íåù ïéàù ìàøùé éðá äæ íéðéîàîù
øúñä éãé ìò äæ ìë ÷ø ú"éùä éúìá
éãé ìò î"î ïéòá äæ ïéàåø ïéàù óà

,úîàä úåàøì ïéìåëé äðåîàøîåìëå ,ì"ëò
äøåäèä åúðåîàá ÷æçúîù éãé ìòù
õ÷ä äìâúî éøä ïåéìò éôî àåä ìëäù

.úåìâä ìë ìèáúîå

,êëåõåøç åìøåâ ïéàù òãé ,ïéðò ìëá
øùá éãéá àìå ä"á÷ä éãéá àìà

ïúùøôá áéúëãë ,íãå(ë¯èé ð)ìà'
...åàøéúíé÷åìà äòø éìò íúáùç íúàå

äáåèì äáùçíééç úåçøåà äæá åðãîìå ,'
ïéîàäì íãàä ìòù Y øùåé úåáéúðåïéàù

åìéôàå ,åìøåâ õåøçì íìåòá ùéà ãéá
àì ìëåé àì øúåéá ìåãâä 'äòôùä ìòá'

åì ìéòåäì àìå å÷éæäìב,éåìú åðéà ãéîúå

אתא. לומר  צרי� היה  הלשו� דקדוק פי  על  שלכאורה הדורות , צדיקי  אמרו כה 

ולא יקרהאשר  התיבה  בסו�  בה' יעקב יקראאתכ�  לימד  גדול יסוד  אלא בא',

מדוקדקת פרטית  בהשגחה  הוא  בעול�  הנעשה וכל כלל, בעול� מקרה אי� כי  לבניו

אמר אשר וזהו השמי�, מ�  קריאה אלא  אינו לעול� לו שבא  'מקרה ' וכל  בתכלית ,

אתכ� , יקרא  אשר את  קריאהלה�  מלשו� 'יקרא ' אלא  ח "ו מקרה לשו� 'יקרה' זה אי�

אליכ� . ואשובה אלי  שובו –

הפסוקב. על  הטורי�' 'בעל  טו)כתב  לו (נ ויאמרו אביה�  מת  כי יוס�  אחי  'ויראו

האחי� כי ומבאר  אתו', גמלנו אשר  הרעה  כל  את לנו ישיב והשב יוס� ישטמנו

הלוואי א . אמרו נקמת�, לנקו�  ויחפש יוס�  ישטמ�  שמא  אביה�  מיתת  אחר חששו 



הפרשה  ויחי באר �â

ù"åîë íéîù éãéá àìàäáùç íé÷åìà
äáåèìגøåà'ä ÷"äøä ìù åùã÷ ïåùìëå .

,íéîìåòä ïåáéø' åúìéôúá ò"éæ 'íéîùì
ãéá øîåçë ãáì êãéá éððä éë éúòãé

כמו  ברעה יגמלנו עכ"פ בפועל בנו לנקו� ירצה  א� א�  ב. בלב, אלא  ישטמנו לא 

לו, עשינו שנעשהשאנו גמורה , טובה ממנה שיצא רעה לו  עוללנו  שאנו ומכיוו�

הטובה ממנה תצא  אשר ברעה אלא  בנו  לנקו�  לו  אי�  הוא  א� מצרי�, על  .'מל�'

זי "ע מוואידיסלוב הירש צבי רבי הגה "ק ביאר  מפשיסחא עפי"ז הרר"ב הרה"ק של (אביו

ו') דרוש למאה בעשרה הובא התחתזי"ע, כי תיראו 'אל לאחיו יוס� אמר מדוע  דצ"ב ,

לטובה' חשבה אלוקי�  רעה  עלי חשבת� ואת�  אני, יט-כ)אלוקי� אלו(נ וכי  דברי,

ה�  פיוס פיוס מה  כ� , עשות  ביכולתי  שאי�  אלא  בכ� לנקו�  ברצוני  לה�  לומר  -

ה 'בעל  עפ"י  ויבואר  רעה'. עלי חשבת� 'את�  - אות� קנטר מדוע צ"ב, עוד  כא� . יש

אשר הרעה  שהרי  מנקמתי  לחשוש לכ�  אי�  יוס�, לה�  אמר שכ� דלעיל, הטורי� '

כי - טובה בפועל  הייתה עמדי לטובה ,עשית� חשבה  לנקו�אלוקי� לי  אי�  וא "כ 

ברעהו  לנקו�  אי�  – 'המשפט ' חוקי  לפי  כי  טוב, מאיתה  תצא אשר  ברעה אלא בכ� 

�אר יעמיד  'במשפט ' ומל� אנכי , 'מל�' והרי שגמלוהו , ממה  גדולה כט ברעה  (משלי

וכי ד) אני ,, אלוקי�  לטובה,התחת שתוצאותיה  רעה לעשות  וד� בשר  בידי  כוח  אי�

כול�'.האלוקי� רק היכולת  'בעל 

הפסוקג. את  לפרש  אמרו כא)וכבר יט ה '(משלי ועצת  איש בלב מחשבות  'רבות 

שפעולותיו  מחשב  שהוא  – האיש' בלב אשר הרבות  ש'המחשבות  תקו� ', היא 

וכ� ... כ� שיהיה איש יגרמו שבלב  אלו שומחשבות יביאו עצמ�  תקו� ה� ה' עצת

לפועל . ותצא

לרעהו  להרע  אד�  ופעולת  שפעמי�  הימי� בקורות  מצינו רבות  גופאואכ� , היא 

טובתו. אליו זי"עתקרב  חי' איש ה'ב�  של קיט.)כביאורו שבת יהוידע ד 'יוס�(ב� במעשה

בכוכביו  שראה לו אמר בכוכבי�' ו'החוזה גדול, עשיר גוי  שכ�  לו שהיה שבת ', מוקיר 

רכושו, כל את  ומכר  הגוי  הל�  יוס�, שכנו אל יעברו וזהבו  כספו וכל יו� שיבוא 

יגיע לא  שח "ו – רכושו על לשמור בכדי  בכובעו היטב  והטמינו יקר  ביהלו�  המירו

של  לידיו רכושו  את  העבירו אלו פעולותיו שדייקא  היה  דבר וסו�  יוס� . שכנו לידי

שבת ... מוקיר יוס�  של לידיו נתגלגל שבלעו והדג י�, למצולות  הכובע כשנפל  יוס� ,

כוונת דא�  המעשה , פרטי בכל  בגמרא  האריכו מדוע  חי ' איש ה 'ב�  מבאר ובזה

כד רק  הייתה הוצרכו הגמרא  לא  השבתות , את שמכבד  למי  השכר גודל  את  לבאר י

הגשר על ועלייתו רכושו ומכירת  וכו' שפתרו ומה  הכוכבי�, חוזה  בדברי כ"כ להארי�

יקר. יהלו� בקרביו ומצא קודש' שבת  'לכבוד  דג קנה שיוס�  לומר  סגי  והיה וכו',

שבעול�  טצדקי כל יועילו לא - השמי� מ� נגזר שא� בזה ללמדנו רצו שחז "ל  אלא,



הפרשה  ויחי באר � ã

úåìåáçúå úåöòá õîàúà íâ íàå ,øöåéä
éðòéùåäì éðéîéì åãîòé ìáú éáùåé ìëå
ïéà êúøæòå êæåò éãòìáî éùôð êåîúìå
íìåë åöôçé äìéìç íàå ,äòåùéå äöò
êéðéò íéùú êúìîçá äúà æà òøäì
ïåòîî äáåèì äô÷ùä éìò óé÷ùúå éìò
íéîéòðá éì åìôð íéìáç äðä ,êùã÷

.'äìâú éúøæòå äàá éúòåùéå

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
åéìò äàá 'äîåúñ äùøô'ù íãàì äàøð,

,äéìò åãò íéøîå íéù÷ úåðåéñðåîúñð
åáìå åéðéòïéîé íà Y äðåôù ïëéäìå ¯

äæ ìëù òãé ,'åãòá 'ä øâñ' ìàîù åà
äøåú éô ìò éë ,àîìòá 'ïåéîã' àìà åðéà

áúëð íùéçéå'äéä äæ ìë éë ,'á÷òé
å÷éæçäìåúåéçäìå÷æçúéå .ãåáëå øùåòá

åððéàù óàù äîéìù äðåîàá ïéîàäì
àåä êë Y åîò 'ä úâäðä úà ïéáî
å÷éæçäì åúáåè úéðáð ïàëù úîàä

åúåéçäìå(ïúùøô ùéø '÷éãö éøô' é"ôò)ד.

ùéåøàéáùø"ùø ïåàâä ìù ú"äò 'éôá 'ééò)

(ì"÷åöæ ùøéääùøô ïéá çååø ïéà ïëìã
úåðù áåø äðä éë ,úîãå÷ä äùøôì åæ

להתקיי�, מהנגזר ולמנוע  הגוי לעצור של  שפעולותיו אלא  בלבד , זו ה�ולא  הביאו ה�

שבת  מוקיר  יוס�  לידי נפלה  ש�)שעשירותו אגדות חידושי מהר"ל כעי"ז .(עיי'

בדידיהומכא�, חד  כל  –ילמד  לו נתחכמה 'הבה עליו הכריז פלוני  כי לו כשנראה ,

כלל , יתבהל לא קנייניו , שאר או הממו� את הש�, את ממנו 'למעט' בא  והלה  ירבה' פ� 

טובות. מיני  בכל לרוב  '�יפרו וכ�  ירבה  ש 'כ� הלה יגרו� במעשיו אמורי�כי  הדברי� וכ�

ה'שפיצלע� ' וכל  לו להרע רעהו פעולות  כל כי  רעהו מרעת  יפחד  לא  ל"ע , 'מחלוקת ' בכל

דייקא (התחכמויות) ה ' ברצות  כנגדו עושה לאי�מש� שהוא  וטובתו ברכתו תתרבה

די. בלי  עד  שיעור

בכוכבי� ' ל 'חוזה  שהאמי�  הגוי , כאותו להיות  שלא זה , ממעשה  נלמד  אורחא, אגב 

את סותר הוא  והרי יוס� , שכינו לידי  רכושו יגיע  שלא  טצדקי כל עשה ולאיד�

פעולותיו  כל  לו יוסיפו ומה לו יתנו מה  בראייתו צודק החוזה  דא�  וביה, מיניה  עצמו

יהיו  שלא  נזהר הבה מ"מ ה� ', מאמיני�  בני מאמיני�  ש'ישראל  א�  אנו, וכ�  כנגדו,

אמונתנו. פי  על יהיו  חיינו הליכות  וג�  אמונתנו, את  סותרי�  מעשינו

דכתיבד. בפרשת� לה  יא)ורמזו הנה(מט כי  אתנו', בני ולשרקה עירה  לגפ� 'אסרי 

'עירה ' כי  מיותרי� , ה�  אלו אותיות  שד ' יראה מקרא של בפירושו המתבונ�



הפרשה  ויחי באר �ä

íéòø åéä ä"ò åðéáà á÷òé ìù åééç
åùò ìù åéèòá äìéçúî ,íéøåñéé éàìîå
ïáì ìù åèáù úçú ïëî øçàìå ,åéçà
õô÷ äååìùá áùéì ù÷éáùîå ,éîøàä
åéúåðù æ"éá ÷øå .óñåé ìù åæâåø åéìò
íéðù éç äîéøöî ãøéùî íéðåøçàä
ïî äéä äøåàëìå .íéøåñéé àìì úåáåè

ïúéì' éåàøäçååøïéá ÷éñôäì ,'íäéðéá
ø÷éòù úåàøäì ¯ úåéùøôä(úåáéùç)åééç

äëøã ïë àì ,íðîà .åììä íéðù æ"é åéä
,åéãçé íåëéîñä äáøãà éë ,äøåú ìù

íúåîë íéáåùç íéøåñééä éîéù úåøåäì
(íäî øúåéå)íäá äð÷ úåáø úåìòîåהìò .

øòö åéìà åáø÷ éë íãàä úåàøë ,ïë
àì ,áåàëîå äååãî éðéî ìë ,íéøåñéå
äáäàá íìá÷é àìà äéëáå äâàãá äáøé

åáäé 'ä ìò êéìùéå[:åë ä"ø] 'îâá åùøéô)

(åàùîY'ì÷òô'ä ìëù äðåîà êåúîúìéáç)

(úåøöäåúåìòäì éãë àåä àøåáä åì ïúðù
øúåéå øúåé íéðåî úøùòäòùä åæá øáëå .

,äëøáå äáåè ìëääéåøù øúñää úçúîå
...äúòî øáë äëøáäå äáåèäו.

ל 'ב�', הכוונה  'בני' תיבת  'שורק ', הנקרא  �ע לענ� הכוונה  'ולשורקה ' ל'עיר ', ַָהכוונה

אתו�'. ב� ולשורק  'עיר  לומר  לו שהיה נמצא  'אתו�', משורש ו'אתונו'

הוי "ה ' ל'ש� יחדיו עולי�  הללו אותיות  ארבעת  השיי� אמנ�, הק' הוי"ה ש� צירו� (והוא

'עיר  מהכתוב יוצא שהוא אדר, ובאו אתוניבנהולשורקהלחודש פ"ג ), שי"ט  פרע"ח עיי ' ,'

כדר� – המה מיותרי� כי לנו שנראה המאורעות  דייקא  אדרבה כי דעת , ללמדנו

פלוני', למקו� ליל� צרי� הייתי מה 'לש�  לה�  שבא טוב לא מקרה על  לחשוב  העול�

עלינו  אמנ� רבות , בזה  וכיוצא  זה , מחמת  בידי  עלה מה  ראה  – אלמוני ' את  'לפגוש 

ממעל , וסיבה  בחשבו�  והכל הזה  בעול�  מעצמו הנעשה  דבר כל  אי� כי בלבנו  לקבוע 

הקדוש, הוי"ה ש� צירו� נשל� ה 'מיותרות ' האותיות  ע"י דייקא  כ�  ולדעת על להאמי�

באחריתנו  לנו להיטיב ולברכה לטובה  ה�, ה' מאת הדברי�  אלו  כל .שג�

בידה. כאשר  תראינה  עינינו דהנה יהבו, ה ' על המשלי�  את  להמשיל אמרו  כבר

כבידות לרוב גבו ויכו� ישבר  הרי  גבו על  המשא ישא  א�  מאד , כבד  'משא' האד� 

גבו, ישבר  שלא  די  לא  הרי �האר על  המשא  את  יניח  א�  אבל עליו, אשר  המשא 

לעני� כיו"ב קרקע. גבי  מעל טפח  ולהתרומ�  המשא  גבי על לעלות  בידו א�  אלא 

שידאג – וגבו כתיפו על  'ישאנו' א�  הזה, בעול� האד�  צרכי  ושאר הפרנסה 'משא'

שאינו  – קרקע גבי  על  מניחו  המאמי�  א�  ונפשו, מהותו כל ויכו� ישבר בזה היו� , כל

בגשמיות ... ה� ברוחניות  ה�  מעלה  מעלה מתעלה הוא  הרי  כלל, דואג

מ ו. הרר "ב הרה "ק  פירש וכ�  מחר, דאגת  לדאוג  שלא שמחה פשיסחא והעיקר (קול

מסאסובבפרשת�) הרמ"ל הרה "ק  ויחי)וכ�  רמ"ל בפרשת�(ליקוטי בפסוק (מח זי "ע ,

בלבד ,כ) היו�  אותו אלא לעיניה�  יהא  שלא  שבירכ� לאמר ', ההוא  ביו�  – 'ויברכ� 

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

äëøáìåéë åáì çîùé ãéî úéàøð äðéà íà óà)

(ú"éùäæòá àåáì åúòåùé äáåø÷.åðéàùë óàå
åéðéò íåöòé òáèä éëøãá äòåùé äàåø
,åúòåùé àåáú íùîù 'êøã'ä øçà ùôçìî

úà äàöî øáë äòåùéä éë àöîé áåø÷áå
...åéìà äëøãז

åîëåáåúëä ïåùìá íé÷éãö åøàéáù
(ç æî÷ íéìéäú)íéîù äñëîä'

ùé æîøù ,'øèî õøàì ïéëîä íéáòá
,íéøîå íéù÷ íéøåñééá äñðúîù éîì ïàë
åéìò åàá 'íéøåçù íéððò'ù åì äàøðå
,ùîùä øåà úà åãòá íéëéùçî íäå
åììä íéððò 'úåëùç' ìë úîàáù òãé
'øèî õøàì ïéëîä'ù éðôî àìà äðéà
,íéððòä åìà êåúá 'øèî'ä ïëùîå Y

äøö êåúîåéàîö úå÷ùäì íùâä àåáé

ה 'ז. לישועת� ה' קויתי ה' קויתי 'לישועת� - הסדר  ולהפ� לשלש נהגו הנה

לאד� לומר  אלא  צד , לכל  פסוק להפו� בזה  יש עני�  מה וכי  קויתי', לישועת� 

מצד לבוא  שיכול  תדע לישועה , ופתח מקו� כל רואה אינ�  א�  א�  במיצר , השרוי

שלישי. מצד  אפילו או אחר מצד  או זה 

כי העול� , את  ולהפו�  בראשית  סדרי לשנות  צור�  יש לישועתי – יאמר  ואל

זי"ע �מקארי פנחס רבי  הרה"ק מש� שאומרי� וכמו יהיה, כ� באמונהאכ�  שחי  'מי 

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

ממיצר , ולחלצו להוציאו  למקו� ' דרכי�  ש 'הרבה לדעת האד� שעל האמונה, מיסודי 

האד�  של ל 'עצותיו ' זקוק הרבהואינו פעמי� כי  תקווה, כל  אבדה ח "ו שייאמר  עד  ,

בההיא היה, ש(לא ) כמעשה כלל. עליו  חשב  שלא  ממקו�  ישועה  הקב "ה מצמיח 

באה הייתה ביומו יו�  ומידי עני� , באיזה רבתי' ל'ישועה שהוצרכה רוח ' קשת  'אשה 

בישועה הרבי  שיברכה בבקשה ה 'רבי ' שישועתהבדר�אל  ביקשה ולמחרת  פלונית ,

מיהרה,הדר�זהעלתבוא  אז – לפתחה  הישועה באה  אחד  שביו� עד  הלאה... וכ�

באומרה , הרבי , בדעתיאל  העליתי  לא  כלל  כזאת עצה אוהו ... אוהו... קדוש ... רבי 

בה... שיושיעני  להקב "ה כאותה'להציע' וקלס  ללעג  נהיה שלא נזהר  נא  הבה  ולדיד� ,

בדידיה. חד  כל 'חכמה',

שה ראית  א�  מעתה , שרצית שהגית (פלאנע�)'תוכניות'אמור כמו הולכי�  אינ� 

לב� יתעצב  כפיאל אחר, ממקו�  תבוא אשר ה' ישועת  את  וראה  התייצב  אלא  ,

כביכול . עול�  בורא  של  תכניותיו
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זי"ע מקאברי� הרה"ק של  מאמרו  רטז)ידוע הבורא, בעבודת דרכי� אבות, הנה(תורת ,

או� זי�, ס'גייט ווי וועל� מע�  דאר�  זי�, ס'ווילט ווי נישט  ס 'גייט  'אז אומר העול� 

דעלמא אינשי נוהגי� פירוש, זי� ', ס'ווילט  ווי  זי� גייט  ס'גייט , ווי מ 'וויל  אז זאג  אי� 

מרוצה ויהיה עצמו את  יכניע ושאיפתו, כרצונו לו הול�  שלא  אד�  רואה א� - לומר

ויאמי� עמו ה ' בהנהגת  האד� כשיתרצה להיפ�, אומר , אני א�  עמו. ה ' בהנהגת  ושמח 

משמי�  יתהפ�שהכל  והכל הטבע , את  ישדד  זאת  באמונה  בזה, יש רבה  וטובה 

בהשי "ת . אמונה  של  כוחה ור� גדול  כ� כל כי גוזר. צדיק בבחינת  רצונו , כפי  להיות 

אמרו פלאג'י,וכבר לר"ח תהלי� על וחסד חיי� במדרש, ד"ה ויצא ריש השל� תו"מ (חת"ס,

ספרי�) בפסוקועוד א)לפרש קכא עזרי ''(תהלי� יבוא  מאי�  ההרי�  אל עיני  –אשא 

יתחזק במה לעי�, הנראית  ישועה  דר� כל לו אי� כי  ורואה מתבונ�  שהאד� כלומר

'יש – �האר ואת  השמי� את ברא הוא א�  – '�ואר שמי�  עושה  ה' מע� 'עזרי

ישועת�מאי�' כי  ל�  נראה  א� א�  נפש� , על תבהל  כי ל�  מה כ�  א�  קיימתאיננה,

יש א�  א� �והאר השמי� בריאת  דוגמת  ותצמח  תבוא כבר היא  מ"מ במציאות ,

לבוראה  מאי� .צור� יש 

מקו� שהעתיק  מקרוביו אחד  ע�  שאירע מה  בארה"ב  חשוב מרב  שמעתי הנה 

מתפרנס  האבר�  היה אז עד  והנה לעיקוואד , לעי "ת  קהילתו מבני  רבי�  ע�  יחד  מגוריו

'מנעול�' כל )locksmith(בהיותו  פרנסתו, כדי  מצא לא  החדש למקומו משבא  אבל ,

הראשוני� חדשי�  בב ' ששמע העצות  כל  ג�  בתוהו. עלו זה מקצוע סביב השתדלויותיו 

ספר למלאות  מספיקי�  היו ב'מנעול�'... עיר� זכתה כי לכל  ולהיוודע להודיע כיצד  –

למעשה ... עד  אבל  של�

הפלא ' על רואה  הוא  והנה הימי� , בהרימו (סעל')באחד  מכיר, שאיננו מספר  שלו

מצאתי היהודי  לו אמר כ� , ויע�  וכ�... כ� הוא  שמ�  הא� בשאלה , הלה  אליו פנה

קארד 'ס(בערזל)ארנק  בקרעדיט  אשראי)מלא  אבקש�(כרטיסי בקרבו, דולרי�  כמה  ג� 

לעומתו, ענהו האבר�  רב, בהידור  אבידה ' 'השבת  מצות  לקיי�  שאזכה לביתי  שתסור 

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

לילות . ושני  ימי�  שני לאחר  האבר� אליו סר  כ�  על שלו, על עמד  הלה א�  לי ...

את בידו  ראה  כי  צחוק , מרוב  �האר על נפל שלא  כמעט  ה'מוצא ' לפני ובבואו

שבקרבו  קארד 'ס הקרעדיט  כל  הילדי� , ומשחקי  ל 'שעשועי' המיועד  בנו של הארנק

דולרי� שבע ה�  בו הנמצאי� והדולרי� תוקפ� ... יו�  עבר כי – הכלח  עליה� כבר 

קארד ')Singles(יחידי�  'ביזנעס בו יש ג�  ביקור), נתבאר(כרטיס ש�  האבר� של

האבר של פעלו מה אתבארוכה  המוצא שאל הכל ככלות  אחרי  שלו. והמנעולי�  �

אני נא , שמע לא . ויע� , פרנסה, ל�  יש הא� ה�. ויע�, של�, ה 'ביזנעס' זה המאבד ,

הנשמה  צאת  עד  החמה מצאת  'עבודה ' עבור�  לי  ויש בנייני�  האומר בונה  אנשי� (משל
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íà éë äòøì úàæ äúéä àìå ,êéãñç
äáåèìח.

øáëò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîàúøåú)

(èø ,àøåáä úãåáòá íéëøã úåáà,ì"æå
,øîåà äéä ì"æ àåäáéåçîå êéøö éãåäé éë

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

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
,åàøåáå åøöåé ìà áåø÷ àåä éøä äòù

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

אוויר...) לנשימת זמ� לו נותנת איננה לפרנסה שעבודתו פלוני מאושרעל  האבר� מהל� ומאז 

שפרס� ה'פרסו� ' כל  כי הקב"ה, סיבב כמה ל� הרי  לביתו. הרווחה  בבוא  ושמח

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

ארנקו  את מילא כ� ולש�  בעמיו', 'בעל  עצמו להרגיש – בנו בלב 'דמיונות ' הכניס 

את 'מצא ' וש�  ה 'מוצא' אל  ה 'מאבד ' אביו את  וגרר ישני�  קארדס בקרעדיט 

ברווח . פרנסתו 

ה'קפי�'ח . כמו דומה , הדבר  למה  ידי(ספרינ"ג)משל לפי ומצטמק  מתרחב אשר 

�יקפו תעזבהו כאשר  אזי – היטב  היטב הדק  שתדחקהו כמה והנה  בו, הממשמש

לאד� ש'דחוק' בעת  הדר�  זה  על  עליה . צור� זו וירידה  למעלה , למעלה  '�ה'קפי

ממש. בקרוב אליו  תבוא  שבוא  עצומה  והרחבה  לטובה הוא  הכנה זה  כל מאד  מאד 

קוד�ט. שבועות  כב' וב� ' 'אב זצ"ל  גניחובסקי  אברה�  רבי  הגאו�  אל נכנסו וכבר 

כי  מרגיש שהב�  לפניו האב ובכה דקשוט , לעלמא  מקו�רודפי� פטירתו  בכל  אותו

טע� להרגיש נצטווינו בשנה פ"א  אברה� רבי  א "ל מאוד , עד  לו ומר הול�  הוא אשר

לכשתתבונ� מרירות , טע� להרגיש ועניי�  טע� כל אי� השנה  בכל אבל  הסדר . בליל  – מרור

הוא . וטוב מתוק הכל  כי תראה

באמונה כי אמונה , עצתו – האד� על  שעוברי� הדעת  וחלישות  צער  לכל  ואכ�,

מהרה "ק איתא  וכ�  גדול . לאור ומאפילה לרווחה  מצרה  יצא  לטובתו שהכל ותמה  עזה 

זי "ע  אמת' תרע"ז)ה'אמרי  אהר� ...(בהעלות� של דעתו' ש'חלשה  חז"ל שאמרו מה על 

כדכתיב דעתו שחלשה מצינו בקי�  וכ�  ג)וז "ל. ד נפלו (בראשית ולמה ל� חרה  'למה

כדכתיב פני� ' אותו, שמרחקי� שראה מאחר לו  יחרה  לא  למה הקשו המפרשי� ,

שעה'. לא  מנחתו ואל  קי�  באהבה ,'ואל  הכל לקבל צרי� היה  תיטיב א� 'א�  כדכתיב
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ה ' אחר בתו� ללכת  – מעודי אותי הרועה

הרועה אחר  כצא�

ïúùøôá(åè çî)øîàéå óñåé úà êøáéå' ,
éúåáà åëìäúä øùà íé÷åìàä

íé÷åìàä ,÷çöéå íäøáà ,åéðôìäòåøä
äæä íåéä ãò éãåòî éúàøåà'ä øàáîå ...'

.ì"æå '÷ä 'íééçäíäøáà' úåáà úåëæ øéëæä)

(äæá éë ,'÷çöéåìù äáäàä øøåòì ìéçúä
'äøùò äðåîù' úìôú øãñë ,íéðåîã÷ä

'úåáà úåëæ' ïåøëæá ïéìéçúîùë"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 ìéçúäיøáëå .
ùéàì 'åì àéä úåëæ' ÷ø àì éë ,åøîà
åúåéäá 'åì áåèå åéøùà' àìà ïéîàîä
ùôðä úååìùå íåúá àøåáä øçà êìäîיא

äúåàëäòåøä øçà úëìäîä ïàöè÷ùäá
úåãåà äâàã ìë äì ïéàù Y äçèááå
äùòéé äî áåùçú àì íìåòìå äðåæî

בגמרא ואיתא  ס:)שאת', עביד ,(ברכות לטב  רחמנא  דעבד  מה  לדעת כל  עליו והיה

הדעת  חולשת ידי  על  האד� את שמנסי�  הזה העול� תהלוכות הוא  עכ "ל .שכ�  ,

יוקל  הזה, בעול�  כ'נסיונות ' עבורו משמשי�  שאלו האד�  שכשידע ידוע, והכלל

בגבורה. בה�  לעמוד  עליו

שבעול�,י . עני� בשו�  בהשתדלות  להרבות  שלא  צדיקי�  הרבה  הנהגת  בזה ידועה

פירע� ' לאז� זי� 'מ'דאר�  אומרי� כרצונו)והיו אותו שינהיג הבורא בידי עצמו וכ�(לתת ,

זי"ע הרי"�' ה'חידושי הרה "ק  על בהערות)הובא  שלח הרי"�, זו (אמרי אי� אמר  פ"א 

השי"ת  רצו�  אחר  הולכי� הננו שלנו... הרועההדר�  אחר .כצא�

ששיא . כב�  בהיותו שבינקותו זי "ע, ממאכניווקא  מאיר  יוס�  רבי הרה "ק  על מסופר

על  שאלו וזקנו זי "ע , מסקווירא  יצחק  רבי הרה"ק  הקדוש זקנו אל  פע� נכנס

שמעתי כי הבהמות ', ב'שוק לבקר  הלכתי היו�  הנכד  ענה  היו�, באותו מעשיו 

בכל  חיפשתיו אמנ� , לראותו . ורצוני חפצי  וגבר  ש�  נמצא  הנביא  שאליהו אומרי� 

'מוסר ' רק לראותו, בידי עלתה לא  זאת  ובכל  גבוה, עמוד  על  עליתי וא�  השוק 

בכל  ומנסי�  המוכר תחת  נכנעי�  שאינ�  שהשוורי�  ראיתי  כי  מש� , לקחתי אחד 

אלו  ואילו לצור� , שלא  ומכות  יתירות  בחבלות  נחבלי�  ה�  הרי  להישמט, כוח� 

למדתי, ומזה  גופ�, ובריאות  בשלימות  נשארו עצמ�  והכניעו שמסרו השוורי� 

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

אזי יתבר�, מאתו  שהכל  באמונה באהבה , הכל את  מקבל  א� א� ויותר , יותר נחבל

דברי� מסקווירא  הרה "ק כשמוע  היתרות . המכות  מכל  ויינצל טוב, ברכות  תקדמנו

- לו אמר נכדו, מפי יוצאי� לאאלו שאתה שא� לי  ברור ש� למדת זאת א� בני,

אות�. ראה הוא מקו� מכל  הנביא , אליהו את  לראות זכית
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äáיב,åéãéá äðåúð äìøåâå àéä éë äòãåéá
äùôð äéìò íåìùå 'äòåø'ä ìù úåðåîàä.

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

פ.יב. מענדל  ר ' ושמו דשופריא  קרתא  מיקירי יהודי  מאיש מעשה  שמענו עתה זה

בליעה"ר, ובנות  בבני�  מלא  בית  לתפארת , במשפחה  השי "ת  זיכהו שליט "א ,

קודש חפצי ושאר קודש, וכתבי  ספרי� - 'עתיקות ' ומכירת  בקניית  עוסק הוא  למחייתו

הזה שבעסק ידוע הדבר בר� שקנה , מכפי יותר  גבוה בשער מוכר� כשהוא  עתיקי�,

ויהא קופצי�  שו� לו יהא  ולא  יקנה לפעמי�  כי בסופו, יעלה  מה לדעת  אפשר אי

המקח, על  ויעמדו יקפצו  כשרבי�  ובכפליי�  בכפל  השער  יעלה  ולעיתי� עד ... מונח

גדולי� דגי� בחכתו שיעלה  שיתכ�  י� בלב מצודה  לפורס דומה , הדבר למה ומשל 

דבר של כללו וקלשוני� , חרס בידו שיעלה  ויתכ� ראתה ... לא עי�  אשר  ומשובחי�

הרמח "ל  שכתב  וכמו יהבו, ה' על מענדל ר ' השלי� אול�  כלל... שו�  בזה (דר� שאי� 

פ"ה) ח"ד כל ה' ישאל  וממנו השי "ת  לפני  לעמוד  האד�  בהתקרב כי התפילה, בעניי� 

זה  יהיה יהבו  ישלי� ועליו השתדלותו'צרכיו לכל  ועיקרי  כללי  .'ראשית

עב "ג שידוכי�  בקשרי בא  ובנו דודי�, לעת  והגיעו הילדי�  גדלו העול� כסדר

גדולי� סכומי�  עצמו על מענדל  ר' קיבל  חשובי�  בתי� בעלי  כמנהג בשעטומ "צ.

כלתה כבר כאשר מנל�, כס� להעיד  יוכל הוא תעלומות היודע רק אשר  ונכבדי�,

יו� במילתו. לעמוד  מקור שו� באופק  נראה ולא  ועידני� , עיד� זה  מכיסו פרוטה 

לממו�. וסימ� זכר  ואי� כל  אי�  ולרש ובא , קרב הנישואי� וזמ� ללילה  ולילה  יו�  רוד� 

הנה בניי , ושמעו הקבצו אליה�, ויאמר  ולבנותיו לבניו קרא  החתונה  שקוד�  בלילה 

החשבו� וימצא  המחרת , ליו�  לי  הנדרשות  ההוצאות  כל ס� הגליו� גבי  על  העליתי

עיננו  נישא  ויחדיו זווית , בקר�  זה ד�  אניח  עתה  דולר , אל�  וחמש לעשרי�  עולה 

ישועה  לנו שיחיש עול�למרו�  בורא  נכל�, ד� ישוב אל בפלוליו  ילדיו סחו בקרוב.

הבניי� זה ההוצאות...)השל�  כל ישל� הוא שהקב"ה תשלומי�, מלשו� 'השל�' פירשו .(וכבר

החיצונה, הדלת  על בנקישות נשמע והקול  ליב�  על אשר את  מדברי�  עוד�

ונכבדי מחשובי בירושלי� ידוע  איש והוא  בפתח , שמעו�' 'רבי והנה הדלת  את  פתחו

האיש וישאל עתיקות , בעסקי  ורגל' 'יד לו א�  אשר מפני... יפורש לא  ושמו עדתו

'חדשות ' אצלו יש הא�  מענדל רבי דייקא...)את  ל'עתיקות' מענדל ,(כשהכוונה רבי  השיב

תורה ' 'משנה  ספר  ברשותי יש אלא  גדולות , מציאות  ידי  תחת  אי�  שמעני אדוני 

היה שמחברו נראה  השיטי�  מבי� אשר וחידושי� , בהערות  מלא נוש�  יש� להרמב"� 

לא 'שיטה כעי�  והוא  בעליו ש� הספר  על נזכר  שלא עקא  דא א� עול� , גאו� 

זהותנודעת  הוא  יודע כי  לו  נדמה והיה  ואנה  אנה בספר שמעו� רבי  עיי�  למי'...

הגו� קונה ל�  אמצא  בא�  התיוו� שכר יהא כמה  מענדל  ר ' את  ושאל  המחבר,
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'íéòåø' ìàøùé(ã ä äëéîá íéòåø äòáù)éë
íëøãîåéäéù ìàøùé áìá ñéðëäì

íéëùîðä ïàöë ú"éùä øçà íéëùîð
÷ø ¯ úåððåáúä éìá íîöòî äòåøä øçà

,äðåîà ãöîáåúëù ïéðòëå(â æì íéìäú)

ë"òå .äðåîà äòøå õøà ïëùúîçî
íéòåø åàø÷ð ìàøùé áìá äðåîà åñéðëäù

,ìëä ø÷éò àåäåì"æ íøîàë(.ãë úåëî)

øîàðù ,úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá'
(ã á ÷å÷áç)...'äéçé åúðåîàá ÷éãöåéë

ú"éùäì ìèá 'éäéù àåä äðåîàä ø÷éò
.åéúåãî ìëáìò åáì óòæé àì äúòî

'äù÷'ë åì úéàøð àéä íà Y 'ä úâäðä

äøëää êåúî ,äëøáå äáåè äìåë éë
éë äøåøáäøñçà àì éòåø 'äåúâäðäå

äìåë ìáà ,äòøë 'úéàøð' àìà äðéà
.àéä áåè úéìëúì

תבוא והייחול הקיווי  ע "י – קיויתי לישועת�

ה ' ישועת

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

.'ä ìà ìåçééäå éååé÷ääðä éëäðúî
äáåèåáåø÷ íò ìàøùé éðá åðì ïúéð

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

יצא מענדל , רבי והסכי�  דולר, אל�  חמש לי  שתת�  נסכ� הבה  במיטב... שישל� 

עד היד  כתב את  להשוות  אחרות  ידות  כתבי אחר  וחקר בזריזות  ובדק שמעו�  רבי 

ואלו  זי "ע , חדש הפרי  בעל  קדמו� גאו�  להאי מיוחס זה קדוש שספר לו שנודע

ידע� ג� שהוא  הדור מגדולי  לאחד  למכרו מיהר בקודש. עמלו פרי  ה�  הכתבי� 

ותקילי�, טבי� דולר אל� שלושי�  שיל�  והלה  ועתיקות  בכת "י  גדול  ו 'מבי�' נפלא 

מענדל  רבי של  לידיו ושילשל  ביניה�, המדובר  כפי  אלפי� חמשת לעצמו  הפריש

דדי�, כחושבנא  דדי� חושבנא  פלאות, פלאי ממש במזומ�, דולר אל� וחמש עשרי� 

וקיי�. ובריר  שריר והכל 

שאי� כאב� שכב זה קדוש ספר כי  העליונה , ההשגחה נפלאות  וראה  בא  ועתה

לגניזה שהשליכו וכמעט  ז"ל  פפנהיי�  שלמה  רבי  המפורס� הרה "ח  בבית  הופכי� לה 

דנ� מענדל  ר' ופישפש הגליו�, על  וההערות  החידושי� כותב הוא  מי  ידע שלא  אחר 

בלבד , דולר  בחמישי�  וקנאו הלזה הספר את  ומצא  שלמה ר' של  ספריו עקד  בבית 

תקופה ברשותו ושהה  למכרו מענדל ר' הצליח  שלא  רב  זמ�  שאחר אלא  בלבד , זו לא 

ומבקש דורש באי� חמישי�ארוכה תמורת  לבנו הספר  את  מענדל  ר ' הציע  כבר 

מענדל  רבי  שחשב הזמ�  אותו שכל  לפנינו הרי מיא� ... שהלה אלא  בלבד , שקלי� 

אינו  שקלי� חמישי� שאפילו זה  ספר בעד  לחינ� מעותיי  והוצאתי  מזלי  איתרע  הנה 

מוכ� שיהא  בכדי  אחרי� , יקנוהו לבל  עליו ושמר  לטובה , חשבה האלוקי�  א� שווה ...

עיניו  ויתלה הרבה למעות  מענדל ר' ויצטר�  המיועד  היו�  כשיגיע הכושר  לשעת 

עולמי�. כל  בבורא  ובבטחו�  פשוטה באמונה  למרו� 
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,èòîá åà áøá òéùåäì 'äì øåöòî ïéàå
àåä åðëìî àåä åðéáà àåä åðé÷åìà àåä

åðòéùåé àåäå åðòéùåîåðéúåøö ìëî
åùåáé àì êéåå÷ ìëù òéãåäì .åðéöçåìîå

êá íéñåçä ìë çöðì åîìëé àìåיגøáëå ,

íéìéäúá êìîä ãåã øîà(é áì)çèåáäå'
'åðááåñé ãñç 'äáידY éúçèá íé÷åìàá' ,

'éì íãà äùòé äî àøéà àì(áé åð)êà' ,
,éúåå÷ú åðîî éë éùôð éîåã íé÷åìàì
'èåîà àì éáâùî éúòåùéå éøåö àåä êà

ומציקי�,יג . מצירי�  מיני  מכל  יוושע  עצמו הבטחו� שבעבור איתאוידע ומפורש

אבושה')במדרש אל בטחתי ב� 'אלוקי הפסוק על כה תהלי� שומרי(שוח"ט ...היו וז"ל , ,

ואמר ותפסוהו, אחד אכסנאי  ומצאו  עוברי�  מל�המדינה  של ביתו  ב� כי  תכוני אל

המל�אני אצל  הביאוהו בבוקר הבוקר, עד  ושמרוהו הניחוהו כ� , ששמעו כיוו�  ,

לו  אמר  אותי, אתה  מכיר בני, המל�, לו אמר אמש, מצאנו בית� ' 'ב�  לו ואמרו

המל�)לאו. לו איני(אמר אני  ממ� , בבקשה  – לו אמר  ביתי , ב�  אתה  היא�  כ�  א�

אותי ... מכי� היו כ�  לה� אמרתי  שאלמלא  בטחתי ', 'ב�  אבל בית�, לה� ב� אמר

לו (המל�) הניחו בי  ובטח 'אל הואיל כ�  ובשביל  בטחתי ' ב�  'אלוקי  דוד  אמר  וכ� .

יבושו. לא  קוי�  כל ג�  אלא  בלבד , אני  ולא לי', אויבי  יעלצו 

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

מסוכ� היה וכבר דווי, ערש על  זי "ע מבארדיטשוב  הרה"ק שכב  פע�  החולה. את 

ישיבת� כדי  תו� תהלי�, ואמרו תלמידיו  ישבו לחדרו �מחו העול� . את  לעזוב ונוטה 

רב� את  ומצאו החדרה  התלמידי�  נכנסו עזה , חבטה קול התלמידי� שמעו ש�,

כמה כעבור  למיטתו. והשיבוהו להרימו  מיהרו ,�האר על התלמידי�שוכב שמעו שעות 

וביקש וכמה, כמה פי  מצבו הוטב כי  ראו בהיכנס� מחדרו, לה�  קורא  רב�  את 

האד�. כאחד  רגליו על  ועמד  רב  זמ� עבר לא  חמי� , כוס  לו להביא  מה� 

של  במאמרו  נזכרתי מיטתי  על  בשכבי  לכ�, אסביר לתלמידיו, ואמר  הרה"ק פתח 

יסובבנו ', חסד  בה ' 'והבוטח הפסוק על  זי "ע  ממעזריטש הגדול  המגיד  שאי� מו"ר 

בה ' הבוטח  – ממש  וטבע' 'מציאות א� כי  הבטחה . ולא ברכה לא  סגולה  לא  כא� 

יסובבנו... הטבע 'חסד 'בדר� שהרי מהמיטה , לרדת  והחילותי בביטחו� , התחזקתי ע"כ

אז או  המיטה. על  אותי שהחזרת�  עד  ארצה , נפלתי  תיכ� א�  לסובבני , החסד  על 

לכ� הביטחו�. לשלימות הגעתי  לא  שעדיי�  היא  הוכחה  נפילתי  כי  בדעתי חשבתי 

ושל� בריא  ויצאתי הנס שאירע עד  ית ', בבורא הביטחו� בעני� יותר ברעיוני העמקתי

מעליא . ונהורא  גופא  בבריות  – פגע כל ללא 

– וחיו עשו  זאת כ� בו על ויקוי�  שיושיעו, בה' אד�  כל בטחתי 'יבטח בחסד� 'ואני 

' בישועת� 'אז  לבי  ו)יגל יג נאמר (תהילי� עוד  כ), עא רבות(ש� צרות  הראיתני 'אשר

תחייני  תשוב  תעלני'.ורעות  תשוב �האר ומתהומות
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(æ¯å áñ)ùéà ùàééúé àì íìåòì ,øîåìë .
ìåëéáë éøä åúøö äìåãâ íà óà éë ,éãåäé
åðàéöåé åúøö êåúîå ,äðîî ìåãâ ä"á÷ä
øîåì ìéëùé êà íà ,äøåàì äìéôàî

''ä éúéåé÷ êúòåùéì'טוíéùäìå åá çåèáì ,
ì"æç åøîà êëå ,åé÷åìà 'ä ìò åúðòùî

(:èë úåçðî)áéúëã éàî(ã åë 'éòùé)åçèá'
Y 'íéîìåò øåö 'ä ä¯éá éë ãò éãò 'äá
åì àåä éøä ä"á÷äá åðåçèá äìåúä ìë

.àáä íìåòáå äæä íìåòá äñçî

éçäåééç éøä äæë ïôåàá åééç úàíìåòá
äæäíìåòä éë ,'íéáåè íééç' íä

åàì éà ,íééù÷å íéáåàëî àìî äæä
êùåç éáùåéì íéîåã åðééä úàæ 'äåå÷ú'
äåå÷úä ìáà ,íéøåñàä úéáá úååîìöå
åì åçúôù éîë íä éøä 'äá ïåçèáäå
íéøåñàä úéáá íéìåãâ úåðåìçå íéçúô
,äðéôå äðéô ìëá 'äøåà'ä úèìåù äúòîù
.äéä àìë ìèáúîå ââåôúî êùåçä ìëå

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

áéúë àä ,ãéîú(áé âé éìùî)úìçåú'
,'áì äìçî äëùåîîúìçåúäù åðééäå

èé' äéôéöäåçëä åùéúé ,äáùçîä åãéø

הסדרטו. ולהפ� לשלש נהגו ה 'הנה לישועת� , ה' קיויתי  ה', קיויתי לישועת�

קיותי שתפנהלישועת� צד  ולאיזה שתסתובב אופ� באיזה לאד� אומרי�  אנו כי  ,

תמיד . לו קוה ע "כ ה ', וישועת  לחסדי נצר� הינ�

כי אמרו, יותרעוד  ה' אל  מתקרב הינו לה' בתקוותו  האד�  שמרבה כ�,ככל על  ,

הג ' ובפע�  שניה, כתיבה בשנית  שלישית , כתיבה ה' תיבת  נכתבה הראשונה בפע�

לכל קודמת  ה' קראנו)תיבת  בכל אלוקינו כה' ד"ה ואתחנ� פרשת לתורה  אזני� סורוצקי�, .(הגר"ז

לה� ממונ�  אודות  וליל יומ�  ומסבבי�  המהלכי� לאלו צחות , בדר�  אמרו עוד 

וועסט קויתי, לישועת� פסוק דע�  מיט  דריי  געלט  מיט  דרייע� אנשטאט  אומרי� ,

'ע� עצמ� שתסובב עדי�  הכס�  סביב והסיבוב ההילו�  תחת - אנקומע�  בעסער

יותר ... תצליח  וכ� ובישועתו בו  בבטחו�  הקב"ה '

זי "ע  מקאברי� משה  רבי  הרה"ק על מסופר קלה)וכ� אבות, מעשי אבות, וז"ל .(תורת

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

צרי� במיצר  שרוי כשהוא  ישראל  איש ז"ל, מר� לו אמר הקשה , ממצבו האיש לו

ה 'שיאמר קויתי  יאמרלישועת�  יותר חמור  נעשה  מצבו  וא�  לישועת�, ה' ,קויתי 

יאמר  יותר  הרבה עוד  רע  מצבו קויתיוא�  לישועת�  האמירות ...ה' אלו כל שע"י (וכלומר,

לאורה) מאפילה יצא .והתקוות

זי"ע קאליש שלמה רבי  הגה"ק שסיפר מה  לציי�  העני�  זכרו� מ� הזכרו� בספר (הובא

הגה"קשלמה) אצל  שהה מבריסקשפ"א  חיי� שלישית 'רבי  ב'סעודה ובישיבתו זי "ע,

דקות  כעשרי�  עצומה בהתלהבות  וחוזר  יושב הגר"ח  את  ה ',שמע  קויתי  לישועת� 

קויתי ... לישועת� ה ' לישועת� , ה' קויתי



הפרשה  ויחי באר � ãé

øîàð êéàä ïë íàå ,'ùôðä åàéìçéå
,ïéîàîì íä íéáåè úìçåúäå äåå÷úäù
áéúëãë ,êë ìë äæ ìò àéáðä øéäæéù ãò

(æ áé òùåä)ïëå ,'ãéîú êé÷åìà ìà äåå÷å'
íéìäú øôñá úåáø(ãåòå æë)éë ,àìà .

íà ÷ôåñî äåå÷îäù øáãì äåå÷úä ÷ø
áåùçì ùôðä ãéøèú åàì åà òéâé àåä
øáãì äåå÷úä ìáà ,åâéùäì éãë úåáùçî
äåå÷îä åîë àåáéù åá çèáåî íãàäù
ãéøèé àì Y ø÷åáä øåà àåáéù äìéìá
úøòùî äúåéäá äðçîùé àìà ,ùôðä
.ìçåéîä áåèä úà äúòî øáë úùâøîå
,'äì äåå÷úä äéäúù éåàø ïôåàä äæá
íéìùéù íìù ïåçèá åá çèåá äéäéù
ãéá úìåëéä éøä éë ,÷ôñ éìá åúåå÷ú
ìò áëòéù éî ïéàå äòåùéä àéáäì 'ä

,åãéåá ÷ôåñîù øáãì äåå÷îù éîë àì
,åàì íà òéâé íà÷æçú úàæä äåå÷úäå
åäçîùúå áìäטזáéúë ïëìå ,àì íéìäú)

(äë'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 çáùéùיז.

ùåøéôáåãñç 'äá çèåáä' àø÷á øîàð
ïåçèéáä é"òù åðééäå ,'åðááåñé
à÷ååã åàìå .íéìåâî íéãñçá íãàä ááåñî

,íéøáãä åøîàð íé÷éãöáäáøîä ìë àìà
åìéôàå ,çáåùî äæ éøä ïåçèéáå äðåîàá

éàãë åðéàå éåàø åðéà íàì"æç øîàîë .
(áé áì íéìäú ùøãî)ãñç 'äá çèåáäå'

øîà àáà éáø íùá øæòìà 'ø Y åðááåñé
.'åðááåñé ãñç 'äá çèåá òùø åìéôà
ïééãò øîåì åãéáù ìàøùéî íãà êì ïéàå
éøòùá ñðëéäì äéåàøä äâøãîá éððéà

éåàøë ïåçèéáä úãéîיח÷"äâä áúëãë ,

הפסוקטז. על  זי"ע מבריסק הגרי"ז הגה "ק  בש� מתאמרא בזה לז וכיוצא  (תהלי�

בה ''ג-ד) אמונה ,בטח ורעה �אר שכ�  טוב משאלות ועשה ל� וית� ה' על  והתענג 

–לב� בביטחו�  יותר  גבוהה  מדריגה על  מדבר השני  שהפסוק הוא', בטוח  כ�  שכל 

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

לב�'. משאלות  ל� 'וית� 

הפסוק יז. את  מבאר זה פי  יד)על  עא איחל(תהילי� תמיד  כל והוספתי'ואני  על 

כמו"ש ה', תהילות  על להוסי�  א "א  והרי  ב)תהילת�', קו ה ''(ש� גבורות ימלל מי 

תאמר ' 'בבל  ה� הללו תהילות  הרי  ובכלל תהילתו'. כל  יח.)ישמיע אלא ,(מגילה כי,

מוסי� הוא  תמיד, יתבר�  לה ' מייחל הייחול)בהיותו שאפשר(בעצ� התהילות כל  על 

השי "ת  את האד� המל�שיהלל דוד  אמר  וכ�  ב). סה דומיה(תהלי� ול�'ל� תהילה

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

חטא ... על בא  שלא  נדר' 'קרב� – שבקרבנות  מובחרי� קרבנות  ומקריב  המקדש, בית  –

רבייח. רביחיי� הגה "ק  שהגה "ק  מביא  זי"ע לו (הגר"א)אליהו מוואלאז'י� אמר זי "ע

הכתוב כג)על  לד יאשמו(תהילי� בו',כל'ולא  חיי� החוסי� ולא אליהו רקלא



הפרשה  ויחי באר �åè

ã"éä ò"éæ ïàîøòñåå ïðçìà éáøõáå÷)

èùôä ã"ò úåãâà øåàéáì úåàîâåã ñ"äåñá ,úåøòä

('à óéòñ 'ä 'éñáéúë(é áì íéìäú)íéáø
íéáåàëî,åðááåñé ãñç 'äá çèåáäå òùøì

ùøãîá åùøãå(âë ã äáø äëéà)'ïéëåîñ'
ãñç Y 'äá çèåáä òùø åìéôàù øîåì

'úåøòä õáå÷'ä øàáîå ,åðááåñéàì íàã
,ïåçèáä úãéîì ììë úçëùî àì ïëéë

äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà àìä
àèçé àìå áåè(ë æ úìä÷)ìë ïë íàå ,

çåèáì åì ùé ,äéäéù éî äéäé ,ìàøùé øá
.åðááåñé ãñçù äëæé êëå 'äá

התפילה ע"י  הבא  השפע  - ארנ� ידי� הבמעשי

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

'éúù÷áåíâøú íåâøúáå ,éúåòááå éúåìöá
íåâøúä éøáã íéðåù òåãî äøåàëìå
íéøáãä øåàéá àåä êë àìà ,àø÷îäî

òåãéä é"ôò÷ø ùøôî åðéà íåâøúäù
,àø÷îä ïåùìë àãéøâ 'úåìéîä ùåøéô'

øúúñîä ïéðòä ïëåú úà åðãîìì àá àìà
àø÷îä úåáéú úçúä"ã äîåøú é"ãåáò 'éò)

(éúãòåðåäúééä 'äìâðá' éàãåå éë ,øîåìëå ,
äéäå ,ùîî ìòåôá úù÷å áøçá åúîçìî
úà íéëøåòä íä úù÷äå áøçäù äàøð
ïéàù úîàä êà ,íéçöðîä íäå äîçìîä
çøëåä ïëì 'éåìâ ñð' úåùò õôç ä"á÷ä
áøçä ïéàå ,úù÷å áøçá ùîúùäì
éëøåò úà 'íéøéúñî'ä àìà úù÷äå
,äîçìîä éëøåò íä éîå ,úîàá äîçìîä
éúåìöá Y íåâøúä åðì 'äìâî' úàæ
åðåçöð ìò ììôúä á÷òéù ,éúåòááå

äîçìîáíùå...ïåçöðä úà ìòô øáë
äîåàî ìåòôì øùôà éà äæä íìåòá éë
úòá ïåçöðä äéä àìå .äìéôúä éìáî
÷ø úù÷å áøçá ùîúùäùë äîçìîä
ììôúäùë úéåæ ïø÷á äìéôúä úòáיט.

øáëåäìéôú ìù äçáùá ì"æç åëéøàä
âéùäì øùôà éà äçåë éãòìáî éë
åðîî øöáé àì äìéôúä íòå ,äîåàî

ישראל כל בר  לכל אלא  בה', לחסות  שיי� סגולה ליחידי  רק שלא  היינו בו, החוסי� 

בו החוסי� 'כל' – הוא  קל"ג)באשר  עמ' הבוטח בספר הובא יעקב' 'אמרי תלמידו של .(בספרו

דומה,יט. הדבר למה משל  זי "ע  חי' איש ה 'ב�  הגה"ק בש�  המושלי� אמרו כ�  על

הגיח הילוכו כדי  בתו� בידו, מקלו ורק עבות , יער  בתוככי מהל� שהיה  לאחד 

והעמידו  מטהו את  האיש הרי�  בשרו, את  ולאכול  לטורפו  רצה אשר  דוב לעברו

�לאר הדוב נפל הרגע  באותו ואכ� , ,�הח את  לזרוק עומד  והוא  בידו  קשת  כאילו

שהצילו  על  שבידו המקל את  להלל והחל  שמחה, האיש התמלא חיי�, רוח  ללא 

במט�, שהרגתו דעת� על תעלה וכי שטיא , לו, ואמר אחד  ש� עבר  לחיי� , ממוות 

שהדוב  היא�  וכראותו בידו, וקשתו צייד  עמד  אלי�  בסמו� גבוה  �ע על  אלא כי, לא 

שכל  מבי� שאינו מי יאמר , ולענייננו מת , הדוב נפל  ומזה  �ח בו ירה אלי� מתקרב

למוטב , ה� לטוב  ה� ה 'חיצי�' כל  באי�  שמש� – הוא  מעלה פי  על  עמו הקורה



הפרשה  ויחי באר � æè

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

åéìë éìáî äîçìî ùéàåכ.

ãåòò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäì åðéöî
'ò"éæ øæð éðáà'ä ÷"äøä åéáà íùá
äëåðç ,á"òøú åìñë ç"ø ,äøù ééç ìàåîùî íù)

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

á"åéë ,÷åçøîìøöéîå ÷åçã åáìù ìëë

êë åááì é÷îòî øúåé ììôúîå øúåé
äìòîì äìòîì äìéôúä äìòú øúåéééçáå)

åéìò úôèòúîå ùâøð áìäù äîë ,ì"æå áúë äøù

(øúåé äìòîì äìéôúä úò÷åá êë øúåéá åùôð.

רעהו  בכבוד  זהירות  - חבר� כבוד  יהי 

ãåò,åäòø ãåáëá úåøéäæä ïéðòá åðéöî
'÷ä 'íééçä øåà'ä éøáãáä"ã åë äî)

(áì úúì éúéàøóñåé ùç àì òåãî äù÷îù
íéðù á"ëä ìë êùîáå ,åéáà øòö ìò
úøâéà çìù àì åéáà úéáî ÷åçø äéäù
åúåéäá àîìùá ,'éç óñåé ãåò' éë åòéãåäì
ë"îçàì ïëù ìëå øôéèåô úéáá ãáò
øáãä äéä àì ,íéøåñàä úéáá ääùùë
ìò áùéå äìåãâì äìòùî ìáà ,åúìåëéá
àìä åì áúë àì òåãî úåëìîä àñë
øåà'ä øàáîå .åéáà ìù åøòö ìãåâ òãé

שיש לבו על ש� ולא שהצילו, על  למקלו מהלל שהיה  לזה  ממש דומה  הוא  הרי

הכל . שעשה ממעל אחד 

לבניו, אמר אבינו שיעקב חי', איש ה 'ב�  מבאר הדברי�  אלו תדמו עפ"י  אל

זיינכ� וכלי  שבמקלכ� – מידבנפשכ�  אותה לקחת  'שכ�', העיר אנשי את  ניצחת� 

אשר היא עולמי�  כל  לבורא התפילה – ובבעותי' 'בצלותי  אלא  כ�, לא  האמורי ,

הנצחו�. ועשתה  המלחמה את  ערכה

החזו"א הגה "ק  דברי שעיקרוידועי� שלפעמי�התפילההיאההשתדלות זי"ע, אלא ,

בפועל , פעולה  לעשות ג�  האד�  מ�  להשתדלנדרש ולא הפעולה לעשות אבל

חובתו  ידי  יצא  ולא  לעשות, עליו המוטל את עשה לא  בוודאי זה באופ�  בתפילה 

קג) ח"ז איש .(מעשה

מ�כ. היוצא  '�ש'ח כמו כי  ל'תפילה', וקשת  חרב של  הדמיו�  את  לבאר אמרו עוד 

או  גדול  �הח את  הזורק  א�  והבדל הפרש כל מבלי בו, שפגע  מי את  יהרוג  הקשת 

ממש בו כיוצא  פעולתו, יפעל  עצמו �הח כי חלש, או גיבור  הוא, וקט�  שוטה חרש

הנגזר ,התפילה ,היא  ולבטל הטבע  לשנות – כבירות פעולות לפעול בכוחה  שתבוא ממי 

ובגש�  ברוח  עליונה  ברכה  שפע .להריק



הפרשה  ויחי באר �æé

íùééáìî åéçà ãåáë ìò ùçù 'íééçä
øàùéù ìáñ ë"ò ,åòøæ ìëå á÷òé éðôì
áèåî' åøîà øáëå ,íùééáìî åøòöá åéáà
ïéáìé ìàå ùàä ïùáëì åîöò íãà ìéôéù

'åøéáç éðô(.èð î"á)כאãøé øáëùë óàå .
,äðù æ"é êùîá äá øãå íéøöîì á÷òé
óñåé ñðëð àì íéðùä íúåà ìëá éøä

åéáà ìöà(é â"ô éúáø àú÷éñô)åäìàùé àîù

åéçà ìù íðåì÷ òãååéå äøéëîä úåãåà
åéìç úà á÷òé äìçùë ïëìå .åéáàì

'óñåéì åðáì àø÷éå' ¯ ïåøçàäכב.

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

יד )בפרשת�כא . זצוק"ל (מח  מוואלאז'י� הגר "ח בש� הביאור ידוע  ידיו', את  'שיכל  ,

של  ימינו הרי שמעו� , מול אל העומד ראוב� הנה , כי בכא�, רמז אבינו שיעקב

שמעו�, של ימי� לנוכח הוא ראוב� של שמאלו  ואילו שמעו�, של שמאלו כנגד ראוב�

עול� , של דרכו  הוא  וכ� החלוש. הצד הוא  ושמאל באד�, החזק צד הוא 'ימי�' והרי

בגשמיות , וה�  ברוחניות ה� 'חולשות', בה� לו  שיש בעניני� – רעהו של שמאל' 'צד על

בטוב  חולשותיו, פרטי כל את לידע ובדקדוק, בחזקה  דהיינו  – ימנית ' ב'עי�  עליו  יביטו

ה� ברוח ה� ומצליח  חשוב שהוא בענייני� – רעהו של  ימי�' 'צד על ואילו ודעת , טע�

עוד ולא  וכלל, כלל זאת  מחשיב שאי� דהיינו - שמאלית ' ב'עי� יביטו זה  על בגש�,

מרבה ואינו עי�, בצרות יביט  הצלחותיו שעל בלב,אלא ולא בפה לא כ�  על לשבחו

שמאל , כנגד ושמאל ימי� כנגד  ימי� שנעמיד ללמדנו, ידיו' את 'שיכל שעלולכ� והיינו

ולפארו, לשבחו ובהרחבה, בהנאה ימנית , בעי� ונתבונ� נביט  הזולת  של  והחשוב הטוב חלק

ורפה, חלושה בהבטה כלומר שמאלית, בעי� א�  כי  נביט  לא 'שמאל ' ענייני על  ואילו

מידי. יותר  רעהו ב'חסרונות ' להתבונ� שלא

קוממיות , של רבה זצוק"ל  מענדלזא�  מנדל  מנח�  רבי  מהגה"צ שמעתי  ביאור עוד

זצוק"ל  מענדלזא�  בנימי� רבי הגה "צ אביו את  בתי� ' מה 'בעלי  אחד  שאל  שפע� 

בקוממיות) לבעה"ב שיעורו מקו�(בעת את ביניה� החלי�  ולא ידיו' את  'שיכל  מדוע ,

ב 'שיטות ' ליוס�  אבינו יעקב בי�  וויכוח  שהיה  ברור  דזה הגר "ב, לו ענה  עמידת� ,

האד� לו שיבור היא  ישרה דר�  איזה  ה' הקדושי�)בעבודת  בספרי� ולדורות(כמבואר ,

אבינו  יעקב אותנו שיודהלמד  אותו  תבלבל  אל  רע�, לבי�  בינ� וויכוח  יש  כאשר

עצמ� , את והזז ושנה מעמדו, על  לעמוד שישאר  לו, הנח  אלא  כדרכ�, כ�ויל� על 

שלו. ידיו את  ושיכל  יוס� , שהעמיד� כמו ומנשה  אפרי�  את  השאיר

זי"עכב. אאדמו"ר  כ"ק אצל הוה  טבת)עובדא  י"ד השנה',(יומ"ד ב 'ראש השני� באחד 

מדרשו בבית  התוקע  ברק)בעל  היה(בבני ושמו  אוריי� , ובר חשוב יהודי  היה 

כבר אליעזר  שר ' אחר  התקיעות , בהגיע אחת  שנה  זצ"ל, לעזער אליעזר  הגה"ח 
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ééçá åðéáø áúë(ïúùøôá)áåúëä ìòð)

(æéäðäå' ÷"ìæå ,'åéìà íøáãá óñåé êáéå'
[óñåéî] åðîî åù÷á [íéèáùä] åéçà¤
,íäì ìçîù áåúëä øàéá àìå ,äìéçî
åøéáçì àèçù éî ìëù ,ì"æç åøàéá øáëå
ãò íìåòì ìçîð åðéà äáåùú äùòå
áåúëä øéëæäù ô"òàå ,åøéáç úà äöøéù

(àë ÷åñô),'íáì ìò øáãéå íúåà íçðéå'

,óñåéî éåöéø íäì äéäù äæá äàøðù
áåúëä øéëæéù åðéàø àì íå÷î ìëî
àùéù íäì äãåéù àìå ,óñåéá äìéçî
íùðåòá åúî ïë íàå ,íúàèçå íòùô

,óñåé úìéçî àìáøôëúäì øùôà éàå
åúìéçîá ÷ø íðååòùðåòä êøöåä ïë ìòå ,

ïîæ øçà ã÷ôäì íåúçå ñåîë åúåéäì
'úåëìî éâåøä äøùò ïéðòáכגíðîà .ì"ëò ,

שופר', קול 'לשמוע - גדול רעש בקול הברכות  את  דקדושה ובהתלהבות  בקול ביר�

אחת תקיעה אפילו להוציא  הצליח  לא  א� פיו, אל  השופר את  לקח  'שהחיינו',

בעלמא הברה  קול א�  כי  משמיע שאינו וראה פעמי�  כמה שניסה  אחר כראוי,

ממנו  לקח  אאדמו"ר  הבימה , אל  תוקע ' 'בעל  עוד  שיביאו לאאדמו"ר  סימ�  עשה 

כלל  הצליח  לא  הוא וא�  לתקוע, ניסה  מידו, השופר מעול� את  יכול היה לא (אאדמו"ר

אלול)לתקו  בימי לא א� כראוי בשופר תקעע אשר  מומחה לאחד  השופר  את  נתנו  אז או ,

אינני כי  ידעתי ג� ידעתי  אאדמו"ר , לי אמר  התפילה  לאחר כדת , כול� התקיעות  את 

ש'ביו� בראותו ברוחו  להישבר  יכול  אליעזר  שר' בעצמי  שחשבתי אלא  לתקוע, יכול 

עצמו  שינח�  בכדי  השופר , את  מעמו לקחתי  כ�  על תקיעותיו, צלחו לא  הזיכרו� '

בגללי. נפשו וחייתה לתקוע, הצליח לא  ובעצמו בכבודו הרבי א� כי בראותו

לתקיעות הברכות  בי�  'הפסק' זה  הרי  כ�, עשה היא� וישאל, ה 'חכ� ' יבוא  [וא� 

שהיה במה תשובתו, המומחה, תוקע  לבעל מיד  לתתו עליו היה  כלל , לצור� שלא 

עקיבא רבי הגה"ק של מדבריו תדיר  לומד  זצוק"ל  גניחובסקי אברה�  רבי הגאו� 

בעיקו�, שורות  תורה' 'בספר למשרטט  יצא  שבא� להלכה , הפוסק  זי"ע, אייגער

ואמר השרטוט , שורות  ע�  יחד  עקו�  הכתב את  יכתוב שהסופר ובלבד  כשר  זה  הרי

חזינ�  דכא�  ר"א , הישרות הגאו�  היא  היא העקמימות אי�שפעמי�  - נמי לדיד�  כ� ,

יהודי ]. מלב ומכאוב צער  למנוע באה  כי – זו מעקמימות  גדולה ישרות ל� 

שאחדכג. זי"ע, הק ' החיי�' ה'אור ורבו מורו ע� שהיה  מעשה מביא  החיד "א 

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

יטריח למה החכ�  לו אמר  לעשיר , שימחל – השלו�  את  לתוו� החיי�  האור  לו

במחילה לו  מחלתי  כבר אותי שביזה בעת  מיד  הרי  פיוס, דברי  לבי  על לדבר הרב 

הק' בזוהר  איתא  כי  פ"ב)גמורה . ח"ג די� חיקור מפאנו לרמ"ע מאמרות עשרה שעוונותיה�(עיי'

אותי שביזה היהודי  שעוו�  רציתי ולא  הק ', השכינה על כביכול  מכבידי� ישראל של 

לרגע, לא  א� העוו�  יחול שלא  לו סלחתי מיד  לכ� הק', השכינה  על  עוד  יכביד 
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החיד "א מבאר ובזה  ביותר , החיי�  האור  קילסו השכינה', 'צער איזה היה  לא  וכלל 

– מידה  כנגד  מידה  מטע� פשעיו', כל ממנו מעבירי�  מידותיו על 'המעביר  שלכ� 

מידה כנגד  מידה  כ� בו, שפגע למי במחילתו השכינה מצער היקל שהוא  כמו

סבל  'משא את  מהשכינה להקל פשעיו כל  ממנו אד� מעבירי� של  מעוונותיו ('דבש ה '

כתבתי  וכבר יז.) (ר"ה ש� הוסי� פעמי�, ד' עי�' 'מראית בספרו ג� ומביאו כג, אות מ מערכת לפי'

את  ליראה הלב לעורר עליה� לחזור צרי� מוסר ודברי הער�, יקר להיותו פעמי� הרבה זה כותב שאני

ואולי...) האי וכולי .ה',

שגילה כמו אליהו ' ל'גילוי  שזוכה  ושתק, מחל א� ליראי� צפנת  אשר טוב� רב ומה 

בעצמו הנביא  לא)אליהו ד רבתי כלה לטוב (מס' זכור  אליהו אבא התורהאמר אי�  לעול�  ,

קפד�, שאינו ממי  אלא קפד� מתפרשת  שאינו למי אלא נגלה  איני אני .וא�

מ� אחת פע� שלהתאפק זי"ע, אברה� ' ה 'בית  הרה "ק  שאמר  מה להסמי� ויש

כלל . להקפיד  שלא  הוא שהעיקר והיינו  פעמי�, אל�  אליהו מגילוי  יותר  חשוב הכעס

היו� עד  כסדר� תמידי�  החיי�  ב 'מציאות ' ונשני�  חוזרי�  הדברי� אלו ובאמת ,

ומזוני, חיי  בבני  רבה  ישועה מביאה  והמחילה ח "ו... גורמת  המחילה  שמניעת  הזה ,

טוב . ובכל 

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

טהרה, במקווה  לטבול  ביקש צפת  בעיה"ק שהותו בימי אחת  פע� דהוא , מא�  בה

מיהר אחד  שיהודי  אלא  חדשי�. במי�  הטבילה  בור את  עבורו ומילא  הבל� הל�

אירע לא  כאילו ונסתפג  עלה  טבל, – הרה"ק של טבילתו טר� המי�  באלו לטבול 

ואיזה זה  הוא מי  נזדעק, המי�, לתוככי  רגלו כ�  את  הרה "ק הכניס  א� והנה , דבר .

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

זה ויהודי  הואיל שנכנס, היהודי מי  להודיעו רצה לא  שהבל� כיו�  לשאלתו מענה 

לו  יהיה  לא  לעול� וכבר הרבי של קפידתו לו תזיק  שלא וחשש היה , בני� חשו� 

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

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

פקוד השנה  בזאת  כ� , א� הרה"ק, לו  אמר  ה�... ה� ... לדא ... דא  נקש�  כשארכובותיו

ל'ר� סנדק  להיות  הוזמ� והרה "ק  ב� , לו נולד השנה  לפקודת  ואכ� , זכר, בב�  תפקד 

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

שבאותה אלא  הטבע, מערכות  שידוד  או מופת  כל  כא� היה  לא  והוסי� , המעשה ,

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

זה, מעשה בכל  ש'זיכני ' גברא להאי זה  כח  נתתי  ו'כמתנה ' הטבע, מדר�  למעלה

כל כא� אי� שא� ייאמר , לדיד� כהוג�. פעולתה את  פעלה  כזו ברכה  מופת ואכ�

המקווה, במימי כזאת 'קפידא ' לנו אי�  א� וא�  לדיד�, א�  שיי� שזה וודאי  הרי
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åçéååøé íìù áìá åäòøì ìçîé øùàë
íéîù úåëøáá íøëù ìò åàåáéå íäéðù

ñ"èëå éðåæîå ééç éðáá ìòîîכד.

על  ושכרו האד�  מעלת  עיקר – גר� 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

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

ìëåé øùàåøëù íìåùé äæ ìò à÷ééã éë ,
åðéìò äøåàëìù ,à"åðä øîà äëå ,ìòîî
éðáì øëù ä"á÷ä ÷éðòî òåãî ïðåáúäì

את וגמר דהו מא�  כשבא  וכגו� מקפידי� , כ� שהננו במה דא  כגו� ישועות  נפעל הבה

ואנו  שהנה שחשבנו �החפ את  לנו לקח  או וכדו', וכו ' וכו' בואנו לפני  הדגי�  כל

דא  כגו�  הטבע מ� למעלה לישועות  נזכה  לו נשתוק א�  אותו... ה'אמרי משיגי� (הרה"ק

המתי�' מ'תחיית יותר גדול זה מעשה כי אומר והיה מופת. מאותו שנולד הילד מפי זה סיפור שמע חיי�'

הוא) עצמו האד� מעשי מכעס ההתאפקות ואילו הקב"ה, עושה המתי�' 'תחיית כי לבאר, יש ואולי –.

בפרשת� כד. לחברו, אד�  בי�  ז)בעני� באר�(מח רחל עלי  מתה  מפד�  בבואי 'ואני 

תאמר 'ולא וברש"י , בדר� ', ש�  ואקברה אפרתה לבוא  �אר כברת  בעוד  כנע� 

חלולה �שהאר היה  הגריד  עת  בחברו� , ולקברה  מלהוליכה גשמי� עלי  שעכבו 

,�לאר להכניסה  לח�  לבית  אפילו הולכתיה לא  - ש�  ואקברה  ככברה, ומנוקבת 

ביאור, וצרי�  ש� '. קברתיה  הדיבור  פי שעל ל� דע אבל עלי, בלב�  שיש וידעתי 

אלא מקו�  בריחוק מתה  שלא  וכ�  גשמי�, עת  זו הייתה  שלא  - לומר הוצר�  מדוע 

לא . ותו הדיבור פי על כ�  שעשה  לומר סגי  לא מדוע לח� , לבית  קרוב

זצ"ל  �שמואלבי חיי� רבי  הגאו�  למד  כו)מכא�  מאמר תשל"ג – תשל"א מוסר' ('שיחות

בדר� הול� יעקב כאשר הלזה, ה'מחזה ' את  עיננו כנגד  ונעמיד  לעצמנו  'נצייר ' שא�

שמחתה, בזמ� ועוד  ימי�  בקיצור  לעולמה  שהלכה רחל על ויגו� צער  מלא  וליבו 

משפ בני  כל  של  גדולה 'בפמליה ' מטופל מוטל והוא  יתו�  יומו  ב�  תינוק  וא�  חתו,

כולה הדר� מיטתה, על מזלפי�  והגשמי�  עול� , לקבר רחל  את לשאת  ועליו  עליו,

לאיטו ומתנהל  ורפש, �בו הט�מלאה  וריבוי  השטפונות  מחמת  אגודל בצד  עקב

יוכל  ש�  לח� לבית  שיגיע עד  לפניו רחוקה  דר�  עוד  שיש הוא  ויודע והמשפחה,

אשתו, את  אותהלקבור  לקחת שלא  כנגדו  עומדי�  ונגיעות 'תירוצי�' שהרבה ברור  הרי 

זאת  לעשות לו  שתאמר קול  בת 'ישמע' א� ובודאי יעקב לש�, יכול  היה לא  כ�  ועל  ...

מקו� בקרבת  שהיה לפניו שיקדי�  לא א�  ש�, קברתיה הדיבור פי  על  ליוס� לומר 

שהבת הוא  מובטח  ובזה נגיעות , שו� לו היה לא ממילא  גשמי� , ירדו ולא  לח�  לבית 

הדיבור. פי על הוא ואנוס היא , לאמיתה  אמת  ששמע קול 
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ãöî éøäå ,úååöîä íåé÷ ìò ìàøùé
íä íéáééåçî ïéãäå ìëùä('ä úååöîá)

,åãåáëì íàøá äìòúéå ù"úé àøåáäù
úçà ìò úåãåäì íé÷éôñî åðà ïéàå

åðîò äùòù úåáåèä ìò ...óìàîøîàîëå)

êîöòì äáåè ÷éæçú ìà äáøä äøåú úãîì íà àðúä

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

,ø"äöéä úååàúä,ìåãâ óåâéñå éåðéò åäæå
...øëùä íéìá÷î åððä æ"òåäæå÷åñôä 'éô)

(â àë íéìäúäæ ¯ 'åì úúð åáì úåàú'
úåàúë äùòéù äøéçáä íãàì úúðù

¯ 'äìñ úòðî ìá åéúôù úùøàå' ,åáì
,åðåöøë åéúôùá øáãì åðîî úòðî àìù
åðîã÷ú éë íãàä úáåèì úéùò úàæ ìë
íãàì äøéçá ùéù æ"éò 'éô ¯ áåè úåëøá
,åøöé úà ùáåë àåäå ,åúéñî ø"äöéäùë

æ"éò.ìåãâ øëùå úåëøá ú"éùä åðîã÷é
'éô ¯ 'íøâ øåîç øëùùé' àø÷ä 'éô åäæå

øëù ùéé"ò ,íãàìøåîçäùóåâä àåä
øáùî íãàäå ,äååàúîå ãîåç ,øîåçä Y

àåä .åúååàú çëíøåâìåãâä øëùì åìכה.

והבא ואיל� מכא� יתחזק  – ישראל  ויתחזק

בידו  מסייעי� ליטהר 

ïúùøôá(á çî)áùéå ìàøùé ÷æçúéå'
ìòá' áúë ,'äèîä ìò
àëä ,äøåñîá 'á ,äæ ÷åñô ìò 'íéøåèä
ìôåð ïîäå' êãéàå ,'äèéîä ìò áùéå' Y

'äèéîä ìò(ç æ øúñà),íé÷éãöäù'åìéôà
íéùìç ïäùëíé÷æçúî' øîàðù÷æçúéå

,'äèéîä ìò áùéå ìàøùéíéòùøäååìéôà

הדי� מ�  הוא  שמותר לו וברור נדמה  שהאד�  פעמי�  כי חיי� , ארחות  וללמדנו

זאת ... לעשות  קול ' 'בת  כמי�  מרגיש וא�  סיבות , מיני מכל  בזולת  תחילהלפגוע אזי 

הסימני�  שכל עד בדבר  לו  יש  נגיעות כמה וחקירות  בדיקות בשבע  עצמו יבדוק  וראש 

נגיעה כל  שסילק  לאחר  ורק ונגוע ... המשוחד מליבו אלא  אינ� קול והבת השמי�  מ� 

לעשות. מה כדת בדעתו היטב יתיישב שהיא 

ויטכה. נעמה, כי  �האר ואת  טוב כי  מנוחה  'וירא  הפסוק  לשו� על מקשי� רבי� 

שכמו  ויט  מדוע היא, טובה  שהמנוחה ראה  שא� מוב� , ואינו לסבול ', שכמו

נאמרו  תירוצי� והרבה  טוב , כי  המנוחה מ�  ולהתענג  לנוח  לו היה אדרבא לסבול ,

ה 'סול�' בעל זי "ע אשלג  הלוי  לייב יהודה רבי הגה "צ ואמר  הזוה"ק)בזה, דכתב (על ,

יא)הרמב"�  ז מזבח איסורי הל' שיהיה'(סו� הטוב, הא-ל  לש� שהוא  דבר בכל  הדי� והוא

והטוב  הנאה יאכיל מ�  רעב האכיל ישיבתו, מבית  נאה יהיה תפלה  בית  בנה א�  ,

דבר הקדיש שבכסותו, היפה  מ� יכסה  ערו� כיסה שבשולחנו , והמתוק  הטוב מ�
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ïä ïô÷åúáíéìôåðïîäå' øîàðù ,ìôåð
êìð äáä ,øîàéé ïãéãì .'äèéîä ìò

íé÷éãöä éëøãá,'íé÷éãö íìåë êîòå' éøäù)

(àë ñ äéòùééðéòá ìåôð úåéäì àìù Y
äãéøéä úòá íâ àìà ,ò"ì 'ïîä'ë åîöò

ùàééúäì àìå ÷æçúäìכו.

אומר  הוא  וכ� שבנכסיו, היפה מ�  טז)יקדיש ג האד�(ויקרא שעל והיינו לה'', חלב  כל 

כיו"ב , המובחר , את לשמי�  המנוחה ,להקדיש של  טובתה את יששכר ראה  כאשר 

תורה עול  בקבלת והיפה הטוב את לשמי�  להעלות – לסבול' שכמו 'ויט מיד לכ� 

שמי�  בעל ויראת הגאו� בפני זה מאמר על שחזרו שליט"א, שכטר מאיר  יעקב רבי הגה"צ (סיפר

כבר  שמעו כבר הא� אליו  הנכנסי� את שאל חדשי� ב' ובמש� ממנו, התפעל ומאד זי"ע, איש' ה'חזו�

סד) עמו' ח"ז איש מעשה ה'ווארט', .את

הבאה אלא  'מנוחה' תחשב לא  כי זה, בפסוק זי "ע החזו"א הגה "ק של ביאורו ידוע

קשה, ועבודה  יגיעה חיי� אחר  חי והוא לו שטוב לו נראה א�  א� – הכי  בלאו כי

'שעמו�'... אלא  מנוחה זה אי�  לזאתטובי�, ונתאווה  טוב' כי מנוחה כש'וירא  ולכ� 

טובה למנוחה יזכה  ובזה ומצווה, תורה  עול לסבול  – לסבול' שכמו 'ויט  לכ�  המנוחה,

רק כי  שידעו בתורה , העוסקי� ידי  לחזק להארי�  צרי�  ואי� לה , הראויי�  בזמני� 

ל"ע... עול  בלי  החיי�  התורה , מ� הבטלני�  אלו של ולא  מנוחה , נקראת היא  מנוחת� 

את רואה  האד�  שא�  זצ"ל, מוואלוז'י� חיי�  רבי הגאו� אמר  מוסר ובתוכחת 

'ויט בע "כ אזי ח "ו, שמי� מלכות  עול מעליו פורק הכי  ומשו�  טוב כי  המנוחה

יסורו  התורה  מעול  יתייסר  שא�  תליא , בהא  דהא  ,�אר דר� עול  - לסבול' שכמו

ימצאו  אז במנוחה  יבחר  חלילה א�  אבל  דמעיקי�, חבילי�  שאר כל  ויתבטלו מעליו

אינו  שוב בתורה עמל  הוא  וא�  יולד , לעמל  האד�  כי ויסורי�, דאגות  מיני כל לו

אחרי�. בדברי� לעמול צרי� 

אומרי�כו. ומיד  במצרי� ', בארו� ב 'וייש� מסתיימי� בראשית  וחומש הפרשה הנה

או  פרשה לסיי�  שלא בידינו מסור דכלל קשה, ולכאורה ונתחזק ', חזק 'חזק

כי אלא , טוב, שאינו דבר  הוא  יוס� שפטירת  ובוודאי טוב, שאינו בעני�  דבר  כל

כא� ... יש טוב דבר  והיכ� בוודאי  בארו�' ש 'ויש� אלא  עוד  ולא  יוס� ' ש 'וימת שאעפ"י 

מקו�  מכל  'במצרי� ', מזו,- גדולה  טובה ל�  אי� ונתחזק', חזק 'חזק - מתחזקי� 

טוב' בדבר 'סיו�  היא  כזאת הנהגה .ואכ�,

חיזוק ' 'לויטער היא  זו  שפרשה  זי"ע מבאיא�  רמ"ש הרה "ק  אומר  (רצופה היה 

חיזוק) מעניני 'התחזקות',ומלאה בה מצאנו פעמי� ג' כי  על ויתחזק'א., וישב ישראל

יחדיוב המיטה ', הע� כל  עוני�  התורה קריאת  בגמר  ונתחזק. חזק 'לבוש'חזק (עיי'

בנוג .,תרס"ט) לשלמה  המל� דוד  ציווה ב-ג)ב'הפטרה' ב א' והייתוחזקת'(מלכי�

בדרכיו'. ללכת  אלוקי� ה ' משמרת  את  ושמרת  לאיש,
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÷åæéç÷"äøä éøáãá åðéöî íéìôåðì ìåãâ
ò"éæ 'úîà úôù'ä(à"ðøú éçéå)ìò

ïúùøôá ÷åñôä(è èî),äãåäé äéøà øåâ'
ì"æ æ"åî øîà ,'àéáìëå äéøàë õáø òøë
úåìôù úòùá 'éôà äãåäé ìù åçåë éë
,àéáìå éøàë àåä éøä ,áëåù àåäùë ¯
íéîòôì áëåù åîöò äéøàä íâ ïëù
éë ,íòèäå ,'äéøà' íùá àø÷éé ïééãòå
ïëå .äîçìîì åúøåáâá ïëåî àåä ãéîú

,ùåá àìå äãåäù øîú äùòîá 'éä
óàù àåä øùàá éãåäé ìëì úåøåäìå
,äéøà ìù åçåëá øàùé äìéôðä úòá
åîå÷îì áåùéå åúìéôðî ãåîòé

ã÷úùàãëכז.

àìåíéøôñá øàåáî àìà ,ãåòäìéôðä éë
äàáä äéìòä é÷ìçî ÷ìç àéä

äéøçàì(ùàééúî åðéà ìôåðä íà)åøîàù åîëå ,

אלו , פעמי� בג' לרמז שאמרו כבריש להתחזק , במתני  כוחי  אי� אד� יאמר שלא 

בידי , עלתה ולא רבות פעמי�  תקפו�ניסיתי  אל – אמרינ� כאחת רבות מדרגות לזה 

המלאכי�) ריר'(עד א  זי�  'געב הלאה התקד�  אלא  במעט), רק אפילו עצמ� את אפילו (הזז

יעקב  גבי כי אלו, חיזוקי� בג' נרמז וזה אחת , מדרגה  הילו� כדי  על ששכב רק 

ישראל  'ויתחזק כתיב חולה  רבי� וישב מיטתו – חזק' ב'חזק לאחמ"כ  היושבי� '.

הקריאה ולסו� התורה , קריאת  בצוואתיעמדובעת ב 'הפטרה ' וכ� חזק'. 'חזק  לאמירת 

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

אמרו  וכבר  'חיזוק'. יקרא  לזה  להליכה , ומעמידה לעמידה, ומש�  לישיבה , משכיבה

טז) ב לגמור ',(אבות המלאכה  ממקומנו','לא 'לזוז א�  כי מעמנו דורש  אלוקינו ה' מה

הראוי. למקו�  להגיע בעזרינו  ה' יהא דבר וסו� אחת , במדרגה ולהתקד� לעלות

בפרשת� כז. נאמר דהנה ישראל , מבני  ויחיד  יחיד  בכל טבוע זה  דכח  ש� , (מט ומבאר 

עäבדאח) על א õדיתא  ôאנ 'יהäדה  יהונת� בתרגו�  ופירש אחי�', יודו� אתה  ְְְְֵַַָָָ'יהודה

'üמŁ על  יהäדאי�   �äויתקר ü אח  �ä דõ יה üל  �é àגי�  תמר דתמר מעשה על הודית אתה (יהודה ְְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָ

שמ�) על יהודי� ויקראו אחי� יודו� כ� במדרשעל ג�  איתא  וכ� ו). צח שמעו�(ב"ר רבי  'אמר 

אלא אנא  שמעוני  אנא  ראובני  אומר אד� אי� שמ�, על נקראי� אחי� כל יהיו יוחאי  ב� 

שכלל  זכה כ� על בוש ולא  שהודה ליהודה  שכר נתינת  בזה  היה  ובפשוטו  אנא'. יהודי

מכוחו  בה� יש ישראל שבני  בזה , ביאר אמת  השפת  אכ� בשמו . נקראי�  יהיו ישראל 

יהודה , של בחטאומהותו ש 'נכשל ' ח "ו שלאחר  ייאוש לידי ונפל בקרבו ליבו נשבר לא

יותראלא  להתעלות והזדמנות סול�  בכ�  כיראה 'יהודי�' בש�  ישראל  נקראו ולכ�  ,

ביותר. הגדולות  והנפילות  הקשי�  המצבי� מכל  להתחזק  הכח  בה�  טבוע 

ג� ובנוס�  הוי "ה  ש� כל  יש 'יהודה ' בתיבת  שהנה  הרי "�  החידושי  אמר עוד 

וללמדנו 'דלות ', על  מורה זו אות  כי  ד ', אינו אות  עדיי� ורש  דל  שהוא  מי  שג�

ב"ה מהוי "ה  כבתחילה.מנותק  אליו להתקרב  יכול  אחד  וברגע ,
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ì"æç(.âî ïéèéâ)éøáã ìò ãîåò íãà ïéà'
'íäá ìùëð ïë íà àìà äøåúכחåðééäå ,

àåáú íãà ìù åúééìòì êøãä äáøãàù
ìåôéå ìùëééù éãé ìò ÷ø åìכט.

אודות מחשבותיו יבטל  – ההוא  ביו� ויברכ� 

העבר

,ø÷éòäå,áø÷úäìå ÷æçúäì åàåáá
àìå ãéúòä ìò ÷ø áåùçé

קמאי'כח . מ'צדיקי מאפטא איתא  הרה"ק בפני זאת אמר ארי' 'גבורות בעל מקעשינאוו (הרה"ק

ספה"ק) בעוד איתא וכ� מאד, הכתובוקילסו יז)על  'אנא(נ ליוס�  האחי�  שאמרו

ועתה גמלו�, רעה  כי וחטאת�  אחי�  פשע נא נאשא  עבדישא  אלוקילפשע

-אבי�'. נאתיבות  תיבות 'שא ב 'ראשי ארבעתאשר נריה אור ש עולי�  וה�  ד� ,

כמה הצדיק' 'יוס�  הוא  השור  והנה , הכבוד . כסא  רגלי  על  החקוקות  הדמויות 

יז)שנאמר לג עמידתו (דברי� בזכות  כזו גבוהה למדרגה וזכה  לו ', הדר  שורו 'בכור

למשנה המלכתו יו�  עד  מכירתו מיו� עליה  דעדו והקשיי� הנסיונות  בכל בתוק�

להיות – רמה למדרגה שנתעלית  מה כל  הקדוש, אחינו דע לו, אמרו וכ�  למל�,

– ידי  על אלא  היה לא  הקדושה, המרכבה מרגלי  באחד  חקוקה  אחי�דמות� פשע 

גמלו� רעה כי רקוחטאת�  היה בתחילה  כי  ר "ת'אנא ', רקאשרנריהאשהוא ד�,

ולכ� נא', ב 'שא  וכנרמז  כ� לידי  באת  וה'נסיונות ' המכירה  ידי  לפשעעל נא שא

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

'בשוק', והנה הנה המסובבי�  יוס� משאר שונה  היית  לא  המכירה בלאו  כי פירוש,

חקוק להיות שבעול�, אחר 'יוס�' משאר  ערו� לאי� נתעלית 'המכירה ' ידי  על ורק

הכבוד  כסא  .על

אלאכט. ייאושו  מרוב בקרבו נשבר  אד� של לבו  אי� א� לו, מסייעי�  לטהר הבא 

ולהתחדש, להתחזק  באמת  שיוכל  השמי� מ�  לו  שיסייעו יזכה מתחזק הוא 

מטשערנאביל  אהר� רבי הרה "ק  בש�  זי "ע  מז 'אבריז זאב רבי הרה"ק שאמר  וכמו

ונתחזק, חזק חזק התורה קריאת  לאחר 'החומש' בסיו� לומר שנוהגי�  בלשו�  זי"ע

ש יזכה  מתייאש, ואינו פע� אחר  פע�  מתחזק האד� מסייענתחזקשא�  שהקב"ה  -

השמי�  מ�  ויחזקנו עב)בידו י מערכה החיי� בצרור .(הובא

ליעקב  משפטי� זי"עכותב(בתחילתו)בשו"ת מפאפא  יעקב הויגד  לפרשהרה "ק 

יד)בפסוק כז נוכח(תהלי� בלשו�  דפתח תמוה וקצת  לב� ', �ויאמ חזק  ה' אל  'קוה

נסתר  בלשו� - '�'ויאמ וסיי�  קוה, -(�ואמ חזק אמר שלישי(שלא שאיזה  דמשמע  ,

יזכה ואז, הבטחו�, את  בלבו להשריש לאד�  לו יש דבר  שתחילת  ומבאר , יאמצהו .

לשו� ה'' אל  ב'קוה  פתח  ולכ�  לבבו, את  '�'יאמ שהקב"ה השמי�  מ�  ועזר בסיוע

בזה יתחיל שא� מבטיח  שהכתוב  לב�', �'ויאמ ומסיי�  הבטחו�, על כציווי  – נוכח 

ה'. אל  לקוות  לעול�  שיוכל  לבו �יאמ הקב"ה  אז
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'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 íëøáéåøéãúù íëøéá Y
íäù íåéä åúåà ÷ø íäéðôì åãéîòé
ìë åðì ïéà ¯ íøöéì åðòéå ,åá íéãîåò
íò àìå ,ùîà ìù åðéùòî íò úåëééù
¯ 'àåää íåéä' àìà åðì ïéà ,úøçî ìù

íéàöîð åðà åá íåéä åúåàלåðà åá ,
.ä"á÷ä úà ãåáòì íéìéçúî

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

áåúëù àø÷î ò"éæ àçñéùôî(å èì íéìéäú)

êåøà ìáçù íùëù ,'éîé úúð úåçôè äðä'
ããîð äîà íéòáù åìéôàíéçôèáíâ êë

,íéîé éôì íéããîð íãàä ééç úåðù ìë
éåìú åðéàå ,åîöò éðôá àåä áåùç íåé ìëù

åì åîã÷å åéðôì åéäù íéîéá ììëלא.

כל  משבר עיניו בקדושת  – עי� עלי פורת  ב� 

המחיצות

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 óñåéúééàø,äøéáò øáãî åéðéò
ìëá å÷ìçá ìåëàì øùôà ïë ìòäàåøäלב.

גמורה ל. תשובה דמי היכי  שאמרו  מה זי "ע יששכר' ה'בני  הרה "ק  פירש באותו וכ�

זמ�  ובאותו המעשי�מקו�  שינוי  את  לדחות  סיבות  לעצמו ימצא  שלא  פירוש ,

לשנות יתחזק הזה ובזמ� הזה במקו�  אלא  אחר , לזמ�  או אחר למקו� כשיגיע 

לטובה. עצמו

לבניולא . יעקב ברכות  גבי  כתיב הנה  לעני�, כח)מעני�  ישראל (מט שבטי  אלה 'כל 

אביה�, לה� דבר  אשר  וזאת  עשר  אות� שני�  בר�ויבר�  כברכתו אשר  איש

איזה וכי  'ברכות ', בש� אלו דיבורי�  נקראי� מדוע  מאד , עד  קשה ולכאורה אות� ',

ושמעתי שבו, ה'מעלות ' שלל ע�  מה�  אחד  כל מנה רק  והרי  אות� , ביר�  ברכה

אחד , וצדיק  גאו�  בש�  את לבאר מכיר האד� שיהיה – מזו  גדולה ברכה  ל�  דאי�

למלא כדי הזה  בעול�  לעשות עליו ומה תפקידו מה וידע וכוחותיו, עצמו את מקומו ,

מהל�תפקידו  – ייאמר ולדיד�  אות� '. ביר� כברכתו  אשר  כ'איש נחשבי�  ה�  ולכ� ,

מעלה, כל  בו ואי�  כראוי , מתעלה שאינו לו נדמה במחשבתו כי ,�ורצו שבור אד� לו

ובגש�. ברוח  לצרכ�  ביד� הנתוני� מעלות�  ותמצא  עיני�, פקח  אומרי�  לזה

ע�לב. שהיה מעשה ברק , מבני  ז"ל ווייסבערג ברו� רבי  הישיש החסיד לי סיפר 

זי "ע  מלעלוב  הרה "ק  טבת)אאדמו"ר  י"ד דהילולא שני�(יומא באות� הוה, וכ� 
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ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä ãîì ïàëî
(ç"ìøú éçéå)éùåãéç'ä ÷"äøä åð÷æ íùá

,ò"éæ 'í"éøäìàøùéî ùéàå ùéà ìë éë
úåöéçîä ìë úà åéìòî ÷ìñî åéðéò øîåùä

íéîùáù åéáà ïéáì åðéáùלגúåöéçîä ìëå ,
íãàä ãâðë íéööåçä úåøúñääå úåîåçä

Y åìôé 'ä úáø÷î åúåà íé÷éçøîåúîâåã
íéì÷ íéùã÷ å÷ìçá ìåëàì åøéúäù äî

úåöéçîäå úåîåçì õåç óàúåéîùâá íâ ,
úà åãòá úåòðåîä úåîåçä ìë åìôé ¯
ìëå .íìåòáù áåèä ìëå äñðøôä òôù
åéðôî íéçãéð íéðéèùîäå íéâøè÷îä

.ïéò óøäë

ãåòïéò'î ìöðäì Y åéðéò øîåùä äëæé
àøîâá åøîàù åîëå 'òøäúåëøá)

(.ëåìù åðéàù äîî ïåæì äúöø àìù ïéò'
úåìëúñäá ìùëð àìù ÷éãöä óñåé ìò éà÷ã ,é"ùøáå)

(ù"éò ,äøåñà,'åá úèìåù òøä ïéò ïéà ,
áéúëãî äéì åùøãå(áë èî úéùàøá)ïá'
úøåô ïá óñåé úøåôéìòéø÷ú ìà ¯ ïéò

éìòàìà ïéòéìåò'ïéòלד.

בימי�  התיקו�  - לי שעמדה היא  שלמדתי  תורה

התוה "ק לימוד  ידי  על אלו

ïúùøôá(çë æî)íéøöî õøàá á÷òé éçéå ,
áúëå ,'åâå äðù äøùò òáù

זי "ע מלעלוב הרמ"מ הרבי  הרה "ק  של בישיבתו  שיעור כמגיד  משמש אאדמו"ר היה

אביב ימי�)בתל באות� התגורר דרכו (ש� את  עושה  אאדמו"ר  היה  ביומו יו� מדי  ,

אבי� ע�  נוסע הייתי  ברו� רבי  לי  סיפר  אני , א�  אביב , תל  אל ברק מבני  באוטובוס

יומא בת "א, מתיקה  מיני לייצור מפעל  לי  היה  באשר חדא , בצוותא  ביומו יו�  מדי

והדבר הצניעות , לגדרי  הולמי� בלתי  מראות  ש� והיו האוטובוס על  שנינו ישבנו חד 

אש בלבת  ממקומו ק� לפתע  המופלגת , עיניו בשמירת לאאדמו"ר  מאד  הפריע 

ברק מבני המולי�  זה באוטובוס  אני - שיהיה מה  יהיה  לי, ואמר  אלי ניגש קודש,

א� דרכו את עושה היה ואיל� יו�  אותו ומני יותר, נוסע לא חלילה, וחוזר לת "א 

בטעקס"י  ובקושי(מונית)ורק  לפורטה , פרוטה  בביתנו היה לא  ימי�  שבאות� א� על  ,

האחרונות הפרוטות  את  �מקב אאדמו"ר היה  זאת  בכל לח�, פת  משגת  ידו היתה

היה ברק  לבני  מת "א  הנסיעה דמי ואת  לת "א , דרכו את לשל� בכדי  בוקר בכל

אסורה. ראייה של קל  לחשש יכנס שלא  בלבד  זאת וכל בישיבה, ש� �מקב

שוני�לג. מ'כלי�' בהתרחקות  א�  בקדושה , וסייג ' 'גדר לעצמו שיעמיד  והעיקר

מהדריידעל  ללמוד  אמרו וכבר  גדרי� , בשאר אותו (סביבו�)א�  מסובבי�  שכבר

כ� וכל  קביעות , כל מבלי – אחר  לצד  נופל הוא  פע�  ובכל בשני�, רבות  רבות 

– לעצמו 'חומות ' מעמיד  שאינו  האד� כ�  שיעמידוהו, שוליי�  לו אי�  כי – למה 

דריידעל  כאותו  הוא  הרי  מהל�... אינני פלוני במקו�  נוגע, אינני  כזה במכשיר אני

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

אצל לד. שהיה  לו וסיפר  זי "ע, ישראל' ה'בית  הרה "ק  אל אחד  חסיד  נכנס פע� 

הרע ' 'עי�  עליו ששורה  לו גילה והלה נסתרות , לדעת  המתיימר אחד  חכ� 
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åééç úåðù ìë äðäù ,'÷ä íééçä øåàä
ãéî ,øòöå úåôéãøá íéàìî åéä á÷òé ìù
óñåéå äðéã úøöå ,åãâðë åùò äéä ãìåðùî
íéøöîá äéäù åìà íéðù æ"é ÷øå ,'åëå
÷"äøä äù÷ä .'íãå÷ àìå åééç åéä äìà'
ò"éæ àéðúä ìòá åð÷æ úà ÷ãö çîöä
äéäù åìà íéðùù øåîàì ïúéð ãöéë
íä äàîåèä úîäåæ øå÷î íéøöî õøàá
åì áéùäå ,á÷òé ìù úåáåèä åéúåðù åéä

ì"æç åùøô éøäù(â äö ø"øá)øåîàä úà
(çë åî ìéòì)ìà åéðôì çìù äãåäé úàå'

úéá åì ï÷úì Y äðùåâ úåøåäì óñåé
,'äàøåä àöú íùîù ãåîìúùé íàå

õøàá åìéôà 'úåéçì' ïúéð éæà äøåú
íéøöî...לה

ãåòïúùøôá åðéöî(åè¯ãé èî)øëùùé' ,
'ãáåò ñîì éäéå ...íøâ øåîçלוùé ,

íúåà ãâðë áéùäì áåúëä àáù åùøôù
éë äøåúá ÷åñòì øùôà éàù íéøîåàä
àöé àì íà åúñðøô éãë åì àäé ïééðî
,ãáåò ñîì éäéå øîàð êë ìòå ,÷åùì

בגמרא  איתא לו ואמר הרה"ק נענה מזה , מאד  חושש והוא  ליצל�, (ב"מ רחמנא 

מחמתקז:) מתי� שצ"ט  לפרש  ויש ,'�אר בדר� ואחד  רעה , בעי�  ותשעה 'תשעי� 

כיו� בזמנו, דהיינו '�אר 'בדר� מת  אחד  ורק רח "ל, בעיניה�  ופגמו שקלקלו

וממילא ברע מראות  עיניו את  לעצו�  לו, והורה סיי�  ובזאת  עיניו , על  ששמר

הרע. מעי�  ינזק לא 

חז"ל לה. בלשו�  זי "ע חיי� ' ה 'שפע הרה"ק א)דקדק א כנגד(פאה תורה 'ותלמוד 

לומר צרי� היה  שלכאורה  משאר'מעלכול� ', ונעלית  חשובה  שהתורה  כול� ',

ומהו המצוות , אתכנגד כל תביא  היא  שהתורה עוד , בדבריה�  שנכלל אלא כול� ,

אב  לכיבוד  יזכה  בתורה  שיעסוק ידי שעל  לכ� , מקוד� במשנה  שנזכרו  אות� כל

וכו'. חסדי� ולגמילות  וא� 

דכתיבלו. יעקב', ברכות  בעני�  מצינו כ)עוד  ב'מדרש(מט וגו', לחמו' שמנה 'מאשר 

משניות שיודע מי  וכל  גיהנ�, פתח  על עומד  יעקב ב� אשר  כי  הביא  תלפיות '

לחמו', שמנה 'מאשר וזהו מש� , מצילו הרה "קמשנהאותיות שמנההוא וכתב .

על  משניות  לימוד  על מזהיר שהיה  הרי"� החידושי  זקנו בש� זי"ע צדיק  השפתי 

בקי הא� ממעל בשמי�  אחד  כל ששואלי�  המדרש מדברי  מוכח  שהרי  בוריי� ,

כשהוא וג� תורה, דברי מתו� לישו�  שבידו משניות  ליודע מעלה  ועוד במשניות , הוא 

תלמודו. על לחזור יכול בנקל בדר� הול� 

בפרשת� דכתיב מפרשת� , מעלייתא  מילי  נא  נציגה התורה , בעסק דאיירינ� איידי 

יג) ימי�(מט חו�  על  רש"י , ופירש וגו', אניות  לחו�  והוא  ישכו� ימי�  לחו�  'זבולו�  ,

הנ במקו�  אניות  חו�  על תדיר  מצוי  יהיה והוא  וכו', ארצו מביאותתהיה  שאניות  מל 

פרקמטיא  יששכר,(-סחורה)ש� לשבט  מזו� וממציא  בפרקמטיא  עוסק זבולו�  שהיה
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'îâá àúéà äðäù(:á äìéâî)ê"îñå í"î'
'ïéãîåò åéä ñðá úåçåìáùåéä úåéúåàäù)

úéôåñ í"î úåà ë"àå ,ãöì ãöî úåçåìá úå÷å÷ç

(ñð êøãá øéååàá åãîò êîñåñîì éäéå åäæå ,

ñîì äéäé øëùùéë äøåú ãîåìäù ,ãáåò
êë ,ñð êøãá åãîòù 'ñå 'î åîë Y
åéëøö ìë åì ÷ôñéå åúåà íéé÷é ä"á÷ä

ñð êøãáí"áîøä ïåùìëå .úåëìä óåñ)

בתורה עוסקי�  שהיהוה� מעשה גת  מקרית  קורלנסקי  יצחק רבי  הרה "ח  מספר  .

ר ' ושמו שבארה"ב מאנהעט�  בעיר הדר ימי� ושבע  זק�  יהודי  איש  תשע "א , בשנת 

חברותא ע�  ד�  אחר  ד�  שלמד  לימודו  בסדר  ירושלמי' 'תלמוד  לסיי�  זכה  נחמ�,

נכסי� בעל עשיר  יהודי לאזני  הגיע  הדבר  שמע  שנה, כעשרי�  במש�  גילו  ב�  קבועה

הגו�  בסכו�  לבו נדבת להרי�  נחמ�  מר ' ביקש $)והלה  500,000 יעניק(לער� כ�  ותמורת  ,

באותה והנה שעברו, שנה עשרי� במש�  שנלמד  הירושלמי  בלימוד  וזכות  חלק לו

ומצב  הבניה, נעצרה בממו� מחסור  משו�  א�  גת  קרית  בעיר 'מקוה ' נבנית  שעה 

הכס� ואת  לכ� , שמסכי�  הנ"ל  להעשיר השיב לכ� נחמ�, ר ' של ללבו מאד  נגע זה

שנסתפקו  אלא  לכ�, הסכי� העשיר  בקרית -גת , המקוה בניית  עבור העשיר  יתרו�

נלמד  שכבר  בלימוד  וזכות  חלק ולקנות למכור  אפשר הא�  - התנה בדבר  בזה (שהרי

הגדולה) תרומתו .את

ברמ"א  אמנ� הנה זצ"ל, הלוי ' ה 'שבט  בעל הגאו�  השיב רמ"ו)וכ�  סי' ריש (יו"ד

נלמד , שכבר לימוד  ולקנות  למכור  אפשר  שאי  ידיכתב שעל ספק  כל ללא  אבל 

כל ואיל� ומכא� ומתקדש , האד� מתעלה שנה עשרי� במש�  ירושלמי לימוד 

יותר חשובה עושה שהוא  פעולה וכל של עשיה  הכח  ע� נעשית  עשיה  אותה כי ,

בלימוד וזכות  חלק  לקחת  לו' הניחו 'מקו�  שעדיי� נמצא 'ירושלמי '... תלמוד  עסק

שווי� $ מיליו�  והחצי  ועתיד , להווה ג� אלא ל 'עבר ' רק נוגע אינו כי  נלמד , שכבר 

זאת . זכות 

באמרו  בעצמו, מזלזל  והוא  עליו, שפלה אד� של  שדעתו פעמי� ייאמר, ולדיד� 

אלא וכיו "ב, גמרא  ד�  עוד  התגברות , עוד  טוב, מעשה  עוד  לי  יוסי�  ומה לי ית�  מה

חלה  'לשעתה' רק לא  כי  אד�דע , של  מהותו כל אלא  המקיימ� , על  הקדושה 

קדושה בעצמו מוסי�  כגדול קט�  טוב, מעשה  וכל ולברכה, לטובה  ומתעלית  משתנית 

ערו�. לאי�  ומתעלה

שלומ'קה רבי שהרה "ק  זצ"ל , ראטה  אליהו רבי  הגה"צ שסיפר העובדא  דר� על 

כדרכו שלא  בכאב  אליו פע�  התבטא  זי "ע שו� מזוועהיל לדבר לא מאד נזהר היה (כי

מישראל) נפש על גנאי לבהמות ,סר� דומי�  ופניה� אנשי�  אלי באי� שעוד , מפני וזאת

גמרא ד� היו�  באותו למדו  פני�לא חדשה  בריה אד�  נעשה הלימוד  שע "י  והיינו ,

לכא� ... באו חדשות 




