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בדקוא . הלה  השיניים, רופא אל לגשת מיהר בשיניו, עזים בכאבים חש הימים  שבאחד אברך לי סיפר

כראוי  יטפל  שקלים  אלפי חמשת שבעד עמו וקבע ומקולקלות, רקובות רבות שיניים שבפיו  וגילה 

הרופא  מבית בצאתו  לטיפולו. זמן וקבע הסכום  על  פקדון צי'ק האברך לו נתן מכונו. על  להעמידו  בפיו

לחזור  רצה  שכן מכיוון פחות, שקלים  מאות חמש בעד עולה אצלו  שהטיפול  אחר רופא שיש לו  נתברר

בלית  לכך. יסכים  הראשון הרופא אם אלא בו  לחזור לו  התיר לא וה 'רב' לפקדון ציק נתן שכבר אלא בו 

הוא  אלא ידיו , מתחת לשחררו  הסכים  לא הלה  השני, לרופא לפנות רשות מאתו וביקש  אליו פנה  ברירה 

בבית  נשבר שלאחמ"כ  בלילה  הקב"ה, עשה מה שקלים . מאות חמש סך מהסכום להפחית הסכים עצמו 

הכביסה' 'מכונת ÔÈ˘‡Ó)האברך ˘‡ÂÂ) כחשבון ההפסד חשבון – שקלים  מאות לחמש  התיקון תשלומי ועלה 

'השתדלות' לעשות האדם  שעל  שפשוט אף והנה, ¯‡ÈÂ‰)הרווח . ‰�È‡˘ ‰¯È˙È ˙ÂÏ„˙˘‰ ÏÎ Ô‡Î ‰È‰ ‡ÏÂ)מ"מ

זה ... מעשה גם יזכור ההשתדלות לעסק בבואו

אכלם ' מא-ל  ולבקש  לטרף שואגים  'הכפירים  בפסוק שרמזו  Î‡)יש „˜ ÌÈÏ‰˙)חזקה פעולה  היא ד'שאגה '

בגשתו ואילו בנעימה. רכה  בשפה בנחת, 'מבקש' אלא אינו  ה ', אל  להתפלל שבבואו והיינו, מ'בקשה ', יותר

טרף עבור והכל העולם ... כל עם יריב ובפלאפון... בטלפון ולילה  יומם  – כארי ישאג ב'השתדלות' לעסוק 

השדה ... לחית כלומר, – לכפירים דומה הוא אלא 'אדם', בגדר אינו כן הנוהג ביתו ,

שנאמר  שאף  זי"ע מנישכיז מרדכי רבי הרה "ק בשם המן פר' ריש  זי"ע ושמש ' ה'מאור מהרה"ק  איתא

אשר בכל  שפתייםתעשה 'וברכתיך עקימת הרי מעשה ', אמרינן הוה מלקות לענין אם  הוא, וק "ו זה . לענין

כמעשה Ò‰.)שנחשב ÂÈ¯„‰�Ò) שתתברך זה  לענין כמעשה  תפילתו  לו  ותיחשב מרובה ', טובה  ש 'מידה  כ"ש 

ותפילה . בתורה שפתיו עקימת ע "י פרנסתו
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פרוטה שווה יחסר ולא ליוהכ"פ , ר"ה בין לו  קצובין מזונותיו  שבקטנים קטן אפילו מישראל  ואחד

- עצמו  המלמד של  ממעותיו  הוא להמלמד נותן שהבעה "ב לימוד' וה'שכר יוסיף, ולא שהקב"ה מקצבותיו 

למלמד  שיתנם בעה"ב לידי המלמד של קצבתו מעות  Ï˙"˙)נותן ÂÈ�· ˙Â‡ˆÂ‰Ó 'ıÂÁ' ¯Ó‡ ÔÎÏÂ) דין מצד כי .

לימוד שכר ליטול אסור ÊÏ.)תורה ÌÈ¯„�)מעות מוסר הקב "ה היה באמת בחינם ללמוד  המלמד  רצה ואילו

בעצמו  למלמד  המלמד של את קצבתו נותן הקב"ה  אין לכן בחינם , ללמוד רוצה  אינו  שהמלמד מפני אך .

בעה "ב. לידי אלא לידו המלמד א.קצבת סובר, בעה"ב – טועים מכיסוושניהם למלמד נותן שהוא

עצמו, מקצבותיו .ב.ומקצבת נחסר למלמד נתינתו א.שע"י ג "כ , סובר נחסרת והמלמד בעה "ב שקצבת

לימוד', 'שכר לו שנתן באמת ב .במה  כי – הם  טועים שניהם  באמת אבל  קצבותיו . על  יתרון למלמד שיש 

עכ"ל בעצמו. המלמד מקצבת למלמד נותן ובעה"ב בעצמו, המלמד מקצבת הוא לימוד .(·˘È�ÈÂ)השכר

אלא ומקצבתו, הם  העני של  הללו מעות לעני, צדקה שנותן הבעה"ב קצבתואף מעות  מוסר שהקב "ה

לעשיר  –העני לעני צדקה  שנותן מה ע"י מקצבותיו נחסר אינו והעשיר לו., נותן הוא מממונו כי
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כי  – 'כסף ' תיבת תבוא 'עני' אותיות אחר גם  לו. יתנם העת שבבוא עני של  כספו לעשיר ונתן העני, על

ממון. לו  ויוסיף  לו  יתן שהקב"ה – 'כסף' שפע  עליו יבוא צדקה, לו כשנתן
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àá ,åéìò íéáùåéî íðéàå íéááøåòî åùôðå åçåîù

- øéäæäì áåúëäøçàú àìéðîæì ïéúîú ìà
åàåáé àåáù äçåðîå äøåàøçàìòãú àìà ,ïîæ

éì ïúú êéðá øåëáùìåáìá ìù åìà úåù÷ úåòù

זי"עג. אמת' ה'אמרי מהרה"ק  Â‡¯ÈÂ)איתא ‰"„ Â"Ú¯˙ Á¯Â˜)בונים רבי הרה "ק בשם  בילדותו  ששמע

ה 'חבילות' את יניחו  כאשר כי זי"ע, ÁÓ˘‰Â‰)מפשיסחא ·ÂË‰ Ì˙ÓÂÚÏÂ ÌÈ¯ÂÒÈÈÂ ˙Â¯ˆ),עולם באי כל של

בשתי  ויתפוס אחד כל יבחר אזי אחת... 'חבילה' לעצמו  לבחור איש  לכל  נתונה הרשות כי הכרוז ויצא

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

הלבבות' ב'חובת איתא וכך בה. לעמוד ונפשו גופו שבכוחות ומה  – ובגשם ברוח  לטובתו  ‰·ÔÂÁËÈלו ¯Ú˘)

(‰ÎÂ¯‡· וממילא אחרת, עצה  ואין להיות צריך ממש  כך לו , מודד שה' שבמידה להאמין אדם  כל  שמחויב

'ויראו המטות נשיאי אצל  הנאמר את אמת' ה 'אמרי מבאר ובזה  ה '. הנהגת על תלונות שום לו  יהיה  לא

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

לו . הראוי חלקו מגיע אחד שלכל והבינו
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íéøçáåîäå íéøåëáä åìà ïä ïéçåîä úåðè÷å úòãä
íãàä ìùãããã.

ïëåáéúë 'äøåúä úìá÷' øçà ãéîù ,æîøì åðéöî
(á-à àë)íéùú øùà íéèôùîä äìàå

íäéðôìúà íäéðôì êåøòì åðéáø äùî àáùëù ,
- ïéãá ìçä ,äøåúä éðéãå 'éèôùî'ãáò äð÷ú éë

éøáòáâùðä ãîòîä øçà éë ,äàøð äéä äøåàëìå ,
,øää úà àìî 'ä ãåáëùë ,'äøåúä úìá÷' ìù
àåäù åàøå íéðåúçúäå íéðåéìòä úà 'ä òø÷ùë
äàáä äðåùàø äùøôù éåàøä ïî äéä ,éãéçé
úîâåãë úåîîåøîå úåéàìéò úååöîá ìéçúú äéøçàì
,åàøåáì íãàä ïéáù 'øù÷' ïéðò àéäù ïéìéôú úååöî
ìù åéæðâ úéáî äáåè äðúî àéäù úáù úååöîá åà
àèçù éãåäé - 'éøáò ãáò'á çúô íòè äîå ,ä"á÷ä

ìùî êøãá ,ìéòìãë åøåàéá àìà .'åúáéðâá øëîð'å
ãçà ò"ìå ,úåðáå íéðá äîëå äîë åì ùéù áàì
äìéçú åîöò øñåîå ìôèî áàä éøä ,äìåç íäî
ïá' äæ ïá äéä ìùî - åéàöàö øàùî øúåé äæ åðáì
äøåúä éðéã úà åìéçúä êë ,åðéðéðòì á"åéë ,'ãéçé
àìå ,øöéä úùøá ãëìðå ìôðù ùéàä äæá à÷ééã
éë ,ãáòì øëîéäì ÷÷æðù ãò ,áðâå - åùôðá øöò
äðåúð åéìàå ,íéîùáù åðéáà åéìò íçøî øúåéá
òéôùäìå ,äôåøúå øåæî åì àéöîäì øúåéá åúçâùä

äëøáå äáåè áåø åéìòääääìë ìéëùéå ïéáé ,äúòî .
ãåøé åáöîå ,åéáåàëî åáøù úòá ,äéìéãá ãçå ãç
åéáà ÷åñò æà à÷ééãù ,úåéîùâá åà úåéðçåøá
úáäà úéáøúî úòä åæáå ,'ãéçé ïá'ë åîò íéîùáù
áåè êøã ìò åãéîòäì ,åëîúìå åãòñì ,ïáì áàåååå.

זרה וכב ד. דעבודה  יצרא את חכמים שביטלו שמה זי"ע איש' ה'חזון אמר ËÒ:)ר ‡ÓÂÈ) נחשב זה  אין

שכבר  עד הדורות נחלשו כך שכל  העם, פחיתות על  מורה זה הרי אדרבה  אלא ישראל, לבני 'מעלה'

להתייגע חייו תכלית וזוהי האדם, נוצר לכך דהרי הצורר, הצר כנגד המלחמה בקשרי לעמוד בכוחם  אין

הרע . יצרו עם  במלחמה 

הכתובה . לשון את פירשו  ‰)וכבר ‡Î˜ ÌÈÏÈ‰˙) שכפי העששית, מאור הבא לצל דומה  שהדבר צילך', 'ה '

וכמו ויותר, יותר הצל  יגדל האור ממקור התרחקותו וכפי הצל, יקטן כך האור אל  האדם  התקרבות

צילךכן מבזמניםה' פחות עליו  השכינה  השראת באמת אזי עליו  ומאיר זורח  ההצלחה  שאור בשעה ,

יותר. הרבה  עמו  נמצא השי"ת שאז - בעדו חשך שעולם

הוא ו . יודע  ה 'קוקער' נקב דרך לדופק נראה  שהאור זמן כל רעהו , בית דלת על שמתדפק  למי משל 

עומד  שעתה בבירור ידע ה 'קוקער', נחשך כי יבחין כאשר אמנם לנקישותיו, לב על  שם איש  שאין

שעתה נאמנה  ידע לאדם, 'יחשיך' כאשר כמו "כ ובמעשיו , לדלת מחוץ  העומד על וצופה  הבית מבני מי אי

עליו . ומשגיח  וצופה  שבשמים  אביו עומד כביכול

גאון  ניסים  רבי בה', והבטחון השמחה מתוך רוחו סערת וישקיט  מהאמונה דעתו להסיח שלא והעיקר

ÈÓÎÁ�Â)מביא Â¯Ó‡ ‰"„· '˙ÂÈ˘ÚÓ ¯ÙÒ' Â¯ÙÒ·) חדא יומא גדול , עשיר שהיה אחד ביהודי קדם בימי שהיה  מעשה

אלי  עמי אקח וכי מותי, לאחר נכסי ומרוב עושרי מכל לי יישאר מה וחשב, בעצמו עשיר אותו התבונן

דאתא, לעלמא הממון זכות לו  תעמוד ואז לעניים  מממונו שיחלק  קרוביו יעצוהו  אחת, פרוטה אפילו קבר

איש אחר עיר של ברחובה  לתור החל ממצבו '. שנתייאש  למי אם  כי מממוני אתן 'לא נשבע  הוא אך

חיפושיו כל  אך רגע. בין עשיר לאיש  ולהפכו ביותר נכבד סכום  לו להעניק בכדי ייאוש, לידי הגיע שכבר

רעהו על וזה דודו  על  זה ומשעינה , משען איזה  על סמך שמצא עני כל  כי לו, הועילו לא ה'מיואש' אחר

שמח יאכל, מה  ומחפש סחבות בבלויי המתכסה באשפתות היושב אחד עני לעיר מחוץ שמצא עד וכו '...

העני  ויתמה דינרים , מאה  לו ונתן הוא, ייאוש  לאחר האיש  זה בוודאי הנה לעצמו, ואמר בלבו העשיר

המיואש, לעני אם כי אתן שלא נשבעתי כי לו ויאמר העיר, עניי משאר יותר כזה  גדול  סכום לי נתת מדוע 

העני, עליו  זעק שנאמר מיד כמו – אלוקי בה' מבטחי אני אך העולם, מטוב  מתייאש והטיפש  הכסיל 
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אביון ' ירים Ê)'מאשפות  ‚È˜ ÌÈÏ‰˙) ולהעשירני להושיעני לה' מעצור לא ואין  שאף לראות העשיר ונוכח  ,

נתייאשו שכבר המתים עם  הקברות בבית מעותי ואטמון אלך העשיר אמר כספו, כל לו לתת האיש  ימצא

עשה . וכן עלמא, מהאי

מהממון  נזכר אחת פעם  הפתחים, על המחזר מרוד לעני ונעשה  עשיר , אותו  על  הגלגל  נהפך לימים 

שהוא  וכראותם העיר, שוטרי שם עברו שעה  באותה  הממון, לחפש  שם  וחפר הלך בביה"ק , שהטמין

דבר  כל את ה'יורד' לו סיפר השר לפני בבואו העיר, שר אל והביאוהו אסרוהו  הקברות בבית מחטט

בבית  כעת חפר כן ועל עליו, שנהפך מזלו  את תיאר וכן הממון, את הטמין בעצמו הוא אשר המעשה 

כבתחילה . רגליו על יעמידנו אשר הממון את ליטול כדי החיים 

שמצאת  העני הוא אני השר לו  אמר אדוניו , את העבד יכיר היאך לו, ויאמר התכירני, השר, שאלו 

לגדולה... עליתי האיך תראה  ועתה באשפה , נובר יום מבטחי באותו  שכל  לך אמרתי אשר הדבר הוא

אלוקי  בה' ורק אך היא בהשי"ת.ותקוותי ובטחוני באמונתי הרווחתי כמה  ראה ,

להביא  הצליח בקושי ואך טיט לצרכי חול בכריית עסק  שלפרנסתו  מרוד, עני ביהודי המעשה  דבר ידוע

טובה '... 'אבן החולות בין הכרייה כדי תוך מצא הימים מן ביום  ביתו . לבני במשורה  ומים  לאכול לחם מעט 

את  וגילה  מהאבן, התפעלותו  את הביע הצורף לידו. ה' שאינה  האבן על  ושאלוהו  ה'צורף' אל  היהודי מיהר

לשלם שיוכל עשיר איש  בנמצא אינו במחוזותינו שכאן אלא תועפות, הון שווה  זה  שיהלום היהודי של  אוזנו 

ענגלאנד למדינת נא סע  האבן. כשוויות הגון.(‡�‚ÈÏ‰)לך בסכום  האבן על  הקופצים 'קונים' תמצא שם  ,

האניות  לנמל  מביתו ליסע כדי פרוטות כמה  אפילו  הלז עשיר – העני ליהודי היה  שלא עקא דא אך

חפציו כל מכר הים... חוף  ליסע(‰ÌÈËÚÂÓ)על  הראוי סכום בידו  שהעלה  עד ואלמוני מפלוני ולווה  אסף  ,

החובל, רב אל  ניגש  עשה , מה  ים, בלב באנייה  הנסיעה  לתשלומי מעות בידו היו לא עדיין אך הים. לחוף

להכניס החובל רב מיהר בידו... אשר האבן את לו הראה  ואף ומפורסם, גדול וסוחר כעשיר עצמו  הציג

משרתים עליו והפקיד הארוכה . הנסיעה  ימי כל  משך ישכון שבו  מפואר לחדר העשיר' ה 'סוחר את

נכנס היה בעצמו  החובל  רב ואף  ידו , על  כשיתבקשו מיד לבו משאלות כל וימלאו  לו , כראוי שיכבדוהו 

הפיקח . ה 'סוחר' עם ל 'התייעץ' פעם  מידי

וליהנות  בה להתבונן הסעודה  שולחן על האבן את מעמיד היהודי היה  סעודתו , בעת ויום יום בכל

לנקות  זמן אחר שנכנס  וה'משרת' סעודתו ... בסוף היהודי על  שינה חבלי נפלו הימים  באחד בראייתה .

הסעודה ÌÈ)שיירי ˙ÂÏÂˆÓÏ ‰„ÂÚÒ‰ È¯ÈÈ˘ ˙‡ ˜Â¯ÊÏ ‰È‰ Ì‚‰�Ó)כל את והשליך המפה  את השולחן מעל  הגביה  ,

ים . למצולות עליה אשר

כמעט לרגע בים . טבעה  'עשירותו ' שכל הנורא, ה'אסון' את לראות נחרד עיניו  את היהודי משפקח 

החובל רב יבין הרי הדבר, יתגלה  אם - לחשוב שהתחזק אלא הייאוש , בו  ‡ÊÎ¯)שלט ÈÂ‚ ‡Â‰˘) אלא שאינני

העמיד  לכן, לברכה'. זכרונה  'האבן עם יחד כבוד אחר לשכון ים, למצולות להשליכני וימהר מסכן' 'עני

השתא... כעד מהמשרתים ונהנה  היה, כלא בספינה להתהלך המשיך רבה, בשמחה  שלשום כתמול  פניו 

החובל  רב אליו  נכנס  היום  ÂÁÓ˘Â˙)באותו ˙ÂÂÏ˘ ÌÈ�Ù „ÈÓÚ‰Ï ıÓ‡˙‰ ‡Â‰Â)לעסוק ברצוני החובל, רב לו אמר ,

להכניס אנוכי שמפחד אלא הדרך, על  האיים באחד ותבואה  חיטים  אני קונה הנה שבסתר. בדברים עמך

שמך  על  הסחורה כל  את לכתוב רשותך לי שתתן אבקשך ע "כ המוכסים, מחשש לענגלאנד הסחורה את

מאומה . לו אין כך שבין ידע  כי שמח , בלב הסכים  היהודי אתה . ישר שאדם בך הכרתי כי –

ברשותו נשארה התבואה  וכל  יורשים, אחריו  להשאיר מבלי נשמתו  את החובל  רב נפח מהאניה  ברדתם 

גדולה . עשירות ממנה ונתעשר היהודי של

איבד  שהרי וראיה היהודי, של הייתה לא הטובה  האבן כי וההתחזקות, האמונה בדרכי נלמד ומכאן

לידו . הקב"ה זימנם אכן שלבסוף  וראיה הייתה, היהודי של ה 'תבואה ' ממנה. זכר בידו נשאר ולא אותה
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כל תפילת  שומע  הקב"ה  - אני  חנון כי  ושמעתי 
אליו הזועקים 

ïúùøôá(çë áë),'øçàú àì êòîãå êúàìî'
ò"éæ '÷ä 'ä"ìù'ä ùøéôåúåà ïúùøôá)

(èîéìááä íçðî éáø ìù åîùîàì ,úååöîä éîòè)

(àî ,ïéùòúøùàë ,êúàìîãáë íãà ìù åáìùë Y
øåöò áàëäùë äãåáò áåøå éðåòî ììôúîå ,åéìò

àìéîîå ,åáø÷áêòîãå,äòîãá äàá åúìéôú Y
åæë äìéôúøçàú àìäòîã éøòù' éøäù ,ìåòôìî

'åìòðð àì(:áì úåëøá).

ãåòäìéôúäù ,äìéôúä éëøãá ïúùøôá åðéöî
êåîñì éî ìò åì ïéàù äøëä êåúî äàáä
áúëù åîë .úéðòð éàãåå íéîùáù åéáà ìò àìà

ïúùøôá ï"áîøä(ë áë)úòîã äàåø éðà éë'
,åðîî ÷æç ãéî íãà ìë ìéöîå ...íé÷åùòäïëå

ìëù ,íú÷òö òîùà éë åðòú àì íåúéäå äðîìàä
åçèáé éìòå ,íùôðá íéçèåá íðéà äìàøîà äæìå ,

(áë íù)éìà ÷òöé ÷åòö íà éë'òîùà òåîù
,éðîî ãáì òéùåî åì ïéàù òãåéù ïååéë Y 'åú÷òö

.åòéùåäì éðà çøëåî Y éìà ïë ÷òåæäå

ïëåìò ïúùøôá 'ééçá åðéáø'ä áúë÷åñôäáë)

(áë-àëäðò íà ,ïåðòú àì íåúéå äðîìà ìë'
òîùà òåîù éìà ÷òöé ÷åòö íà éë åúåà äðòú
íäù íìåòä éðá êøã éë ùøôì ïëúéå' .'åú÷òö
íéòéùåî éøçà åçøèéù äéäéù øáã äæéàá íéáåìò
íäì ïéà çëä éùåìç íä äðîìàäå íåúéäå ,íéøæåòå

,íéøæåòä"á÷á íà éë íãàá åçèáé àì êëìå

áåúëä òéãåé äæ øåáòáå ,ïâîå òéùåîå øæåò àåäù
íãà ìëî øúåé íéøæòð íä éë.ì"ëò .'

åàìåíåöò áåç ìòá åà 'íåúéå äðîìà' à÷ååã
éãåäéä ñðëðù úò ìëá àìà ,á"åéëå
øåáù åáìå ,'ùôð ãò íéî åàá'å ,'÷çãä åæ õçì'ì

,åáø÷á õåöøåïéà òèàè' ÷òåæ åáàë êåúîå
ìîéä(íéîùáù éáà),éúòåùéå éøåö äúà êàïéà ,

,'éðëîñå éðéîéì ãåîò ,àðà ,êúìåæ ïòùîå øæåò éì
ãò úòâîå íéòé÷øä ìë úò÷åá åæ äìéôú éøä

ãåáëä àñëìäëøáìå äáåèì äúìåòô ìòôúå
.äîçðìå äòåùéì

àîùåòîùéù éðà ïåôñ äîå 'éðà éî' øîàéå àåáé
ï"áîøä éøáãì òîùé ,éúìéôúì ìåãâä ì÷ä

ïúùøôá ÷åñôä ìò(åë áë)éìà ÷òöé éë äéäå'
- éðà ïåðç éë .ì"æå ,'éðà ïåðç éë éúòîùåïðåç

úøéæâî ,ïåâä åðéàù ô"òà íãà ìë úðéçú ìá÷îå
íðéç(àåä 'íðéç' úáéú ùøåùî 'ïåðç')àìù ,ïééðòäå .

íãà úîìù ìáà ,÷éãöä úîìù ìåáçà àì ,áåùçú
÷éãö åððéàùòîùé àì åú÷òö éë åðáéùà àìå ç÷à

øîà êëéôì ,ì÷'ìë' ú÷òö òîåùå éðà ïåðç éë
éì ïðçúîøúåîì êà íéøáã úôñåúå .ì"ëòææææ.

àúéà'é"øùà úåäâä'á(:æé ä"øá 'ñåúä ïåéìéâá ñôãð)

ìù úåãéî äøùò ùìù' úà åøåàéá êåú
- íéîçø÷òåöä ìåàâì ÷çãä úòá ïðåçù - ïåðç,
áéúëãë(èé ,ì äéòùé)äãîå ,'ê÷òæ ìå÷ì êðçé ïåðç'

,ìåëéáë åæ÷òåöä ìò ïåçì - åì ùé çåë ìòáù
ïéãë àìù óàáéúëãë ,(åë ,áë)éìà ÷òöé éë äéäå'

אם שהרי קשה . ומצב בזמן להתייאש  שלא כוחו בכל התחזקותו  בזכות רק בידו  עלה  זה שכל והעיקר,

שלא  איש אשרי הים. לחוף  להשליכו  ממהר היה החובל  שרב מוות, סכנת מסוכן היה  לבו  אל נעצב היה

בך. יתאמץ אדם ובן ישכחך

הלווהז. אל  מדברת שהתורה לפרש, אמרו  זי"ע  אמת' ה 'שפת הרה"ק  ÂÂÏÓÏ‰)בשם ˜¯ ÂËÂ˘ÙÎ ‡ÏÂ)מדוע

'כסות  מהמלווה  העבוט  את לקחת - ביומו יום  דבר לבוא המצומצמים, ובמעשיך בדעתך  תעמוד

ריבון  אלי נא פנה למלווה, לו הנח חלילה , וחוזר  בבוקר, למחרת לו ולהחזירה  הלילה  בתחילת לילה '

ותמצא  והרחבה , רב בשפע אותך -אחון אני' חנון כי 'ושמעתי רב, שפע  מאתי בקש יכול , הכל  העולמים

לרוב... בגדים סיפוקך כדי



משפטים - הפרשה  æבאר

àá ïéãáù ô"òà ,øîåìë .'éðà ïåðç éë éúòîùå
ë"ôòà ,êúåòî åéìò úéååìä éë ,êãéì èåáòä
- êë àéä äãîä éìà ÷òöé íà éë .åì åðáéùú
úåàøì ìåëé éðéàå éðà ïåðçù éôì .åú÷òö òîùàù

ïåðç ïåùìá ùé íâå ,åéðåòáíðéç úðúîïðéøîàãë
úåëøáá(.æ)åðéàù ô"òà - ïåçà øùà úà éúåðçå'

óñë äåìù éîá éøééà ÷åñôä éøäå .÷"äìëò ,'ïåâä
ïåëùî åðîî ç÷ì äåìîäå ,åáåç òøô àìå åøáçî
úà äååìîä øéæçéù äøåú äøîà ë"éôòàå ,ïéãá
éãë ,íåéá íåé úåñëå äìéìá äìéì úåñë ,ïåëùîä
.'éðà ïåðç éë éúòîùå' 'ä éðôì äåìä ÷òöé àìù
éøäù åéúå÷òöá ÷ãåö äååìä ïéà àìäå ,àìô àåäå
åúìéôúì ä"á÷ä áéù÷é òåãîå ,íìùì àðéãî áéåçî
éãåäé ìëù ,çëåî àôåâ äæî ïëà êà .åú÷òæìå
åú÷òö ìå÷á òåîùì ä"á÷ä çøëåî 'ä ìà ÷òåöù

ä"á÷ä ìù åúãéî åæù ,'éðà ïåðç éë'çççç.

הרע לשון מדיבורי  הזהירות  – שוא  שמע  תשא  לא

ïúùøôá(à âë)é"ùøáå ,'àååù òîù àùú àì'
ãàî ãàî .'òøä ïåùì ìá÷îì äøäæà'
øåà'ä áúëãë ,òøä ïåùìî ÷çøúäì øéäæ äåä

ùåã÷ä 'íééçä(è ãé àø÷éå)÷éçøîù øáã êì ïéà'
.'òøä ïåùìë åðå÷ ïî íãàä

÷"äâäò"éæ àé÷ñðéùåã õ"éøäî,õ"éøäî éùåãéç)

(.æ úåëøáì"æç éøáãá øàáî(íù úåëøá)

åì áåèå ÷éãö ùé äî éðôî íé÷åìéç 'ã åøîàù
òøå òùø ,åì áåèå òùø ùé ,åì òøå ÷éãö êãéàìå
,øåîâ ÷éãö - åì áåèå ÷éãö ,àøîâä úð÷ñîå .åì
- åì áåèå òùø .øåîâ åðéàù ÷éãö - åì òøå ÷éãö
,äù÷å .øåîâ òùø - åì òøå òùø ,øåîâ åðéàù òùø
õøàá ÷éãö íãà ïéà éøäå 'øåîâ ÷éãö' ïëúé êàéä

àèçé àìå áåè äùòé øùà(ë æ úìä÷)éëå ,ãåòå .
äùòî äæéà åìéôà åì äéäé àìù 'øåîâ òùø' ùé

.åééç éîé ìë êùîá áåè

,àìàì"æç åøîà íé÷éãöá äðä(:æè ïéëøò 'ééò)

íéèòåîä íäéúåðååò ìò íìùî ä"á÷äù
('åëå õøàá ÷éãö ïéà éøäù)ãéúòìù éãëá ,íìåòä äæá

.äîéìù íúçåðî àäú ïãò ïâì íúåìòá àåáì
úååöî èåòéî åì ùéù òùøä ,êãéàìåìéôà éøäù)

(.æë äâéâç .ïåîéøë úååöî ïéàìî êáù ïéð÷éøåì íéîìùî
ãåò .'áééç åìåë' äéäé äìòîì æàå ,íìåòä äæá øëù

'úåááìä úåáåç' éøáã úà íéã÷äì ùéäòéðëä øòù)

(æ"ôìò ìá÷î åøéáç ìò 'òøä ïåùì' øáãîä éë
úà øéáòî àåä êãéàìå ,åøéáç ìù åéúåðååò åîöò

.åøéáçì åéúååöîå åéúåéåëæ ìë

ה'נתיבות ח. שלח מאד, מסוכן בחולי הרבנית נוו "ב חלתה זי"ע  שלום' ה'נתיבות הרה "ק של  צעירותו בימי

זי"ע האדמו"ר חותנו אל מכתב È¯·Ë‰)שלום' ¯ÈÚ· Â�˙ÂÁÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚ· 'ÌÂÏ˘ ˙Â·È˙�'‰ ¯¯Â‚˙‰ ‡È‰‰ ˙Ú·)וכה ,

הבריאה זמן לאחר ביותר', קשה המצב כי בתפילתו השמים  את ויקרע  יפציר חמי' ש 'מורי 'בקשתי כתב,

קבלתי  הנה - מחותנו  מכתב שלום ' ה'נתיבות קיבל  הימים ברבות וארוכים , טובים  לחיים וחזרה  הרבנית

האיך  וכי בלבי, אז הרהרתי בתי, לרפואת בתפילתי השמים  את שאקרע  ממני המבקש  אחד מאברך מכתב

לידי  ה' אינה  אמנם ה'טובה ', הוא החולי דייקא אולי הטוב, יצא שמכך לי ערב מי - השמים' את 'אקרע

שם כתוב וראיתי זי"ע  מלובלין ה'חוזה' מהרה"ק  זאת' 'זכרון הספר ·Ó„¯˘)את ‰"„· Ô˙˘¯Ù·)הפסוק על 

(„Î ·Î ˙ÂÓ˘)תהיה כנושה ,לו 'לא להיות אסור לאדם, – 'לו ' שרק לו כנושה ', 'תהיה אדרבה להקב "ה אך 

עמדתי  מיד  לטובה, מבוקשו את  שימלא ולהפציר בתפילה, להרבות  בדעתו, תקיף להיות כנושה'

בתי  ונתרפאה השמים, את  קרעתי – בוראי לפני .להתפלל

אינו כנושה' תהיה 'לא תורה שאמרה הטעם כל כי הדברים , את מבאר היה  זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה"ק 

וודאי  ומידה, גבול ללא יכול' 'כל  שהוא להקב"ה אך סתם, תענהו  ומדוע  לשלם , לו שאין מכיוון ְֵַאלא

שיושיעו . עד ממנו להרפות ולא כנושה , להיות שמותר



משפטים - הפרשה  çבאר

äúòî÷éãö' éë .ïåëð ìò àøîâä éøáã åøàåáé
åðééä 'øåîâ åðéàù òùø' ïëå 'øåîâ åðéàù
èòî ùé ÷éãö ìëì éë ,àîìòã íéòùøå íé÷éãöá
.úåèòåî úåéåëæ ùé òùø ìëìå ,ïååò íâô èòîã
ìëå .òøä ïåùì øáéãù äæ åðééä 'øåîâ òùø' íðîà
ïéàù àöîð .åéìò øáéãù éî úåëæì åøáò åéúååöî
,úåøéáò éðéî 'á 'åðåáùç'á åøàùðå .úåëæ ìë åãéá
åùðåò ìá÷î íäéìòù íéîéä øáëî åéúåøéáò .à
åùàø ìò åàáù úåèòåîä úåðååò .á ,àáä íìåòá
íäéìò íéùéðòîù úåðååòä ïéîî íäå ,÷éãöäî
÷éãö ,á"åéë .'åì òøå òùø' àåä ïëì äæä íìåòá
,òøä ïåùì åéìò øáéã òùøäù ÷éãöä àåä øåîâ
éøäù Y ììëå ììë úåøéáò åãéá ïéàù àöîðå
ãåò àìå ,òøä ïåùì øôñîä äæ ìà åøáò åéúåðååò

áùç'áù àìàúååöî .à ,úååöî éâåñ 'á ùé 'åðå
íìåòá øëù ìá÷é íäéìòå íîéé÷ åîöòá àåäù
äúòå íîéé÷ òùøäù úåèòåî úååöî íúåà .á ,àáä

íéìá÷î åìà 'úååöî' ìò éøäå ,åúåëæì åô÷æðå åøáò
÷éãö' àéåä øéôùå ,äæä íìåòá øëùáåèåíìåòá åì
.àáä íìåòáå äæä

÷"ëò"éæ ãàøâéî'æî ø"åîãàäñøèðå÷ ,âàù äéøà)

(åú 'îò íéøîàîäìò ïåùìä úåçöá øàáî äéä
'øáâ íéìàã ìë' íøîàî(ãåòå ,:ãì á"á)ïåùìî íéìà ,

íìéà.øáãì ìåëé åðéàùíéìàã ìëåîöò íéùîä -
áéùî åðéà íâå òøä ïåùì øáãî åðéàå íìéàë

áùçð äæ ,øáã åéôøçîìøáâ.'íãà' àø÷ð àåä Y
ïéìåç 'ñîá ù"åîëå(.èô)ìù åúðîåà äîíãà

.íìéàë åîöò äùòé Y æ"äåòá

מישראל נפש לענות  שלא הזהירות  - תענון לא 

ïúùøôá(àë áë).'ïåðòú àì íåúéå äðîìà ìë'
' é"ùøáåíãà ìëì ïéãä àåäàìù åðøäæåä)

åúåðòìèèèè(íäù éôì ,äååäá áåúëä øáéãù àìà
.'íúåðòì éåöîå çë éùåùú

שהייתהט . בדירה  הרכים  עולליה  עם אלמנה  בשכונתו  התגוררה שבנעוריו  זי"ע , חיים' ה 'חפץ הגאון סיפר

החל חודשים כמה  כעבור הדירה, שכר לו  לשלם בידה  היה  לא עניותה  לגודל  אחד, לעשיר שייכת

איים המשכיר מאומה, לשלם בידה היה  לא מאמציה כל  עם  אך חובה, את שתשלם  בה  לדחוק המשכיר

ביום מאומה . הועילו  לא יתומיה  ועל עליה  שירחם תחנוניה  כל לו , תשלם  לא אם  מהבית שיגרשם עליה 

לעצמה ולחפש לצאת האלמנה  נאלצה  הכפור ולגודל הבית, מעל  הגג קורת את והסיר העשיר בא הימים מן

הייתי בטוח הנה בשלו ... בעה"ב אבל  הנלוז , המעשה דבר על רעשה העיר כל שם, לגור אחר (‡Ó¯מקום

(Á"Á‰.'אפי 'וחרה  אמרה  התורה  שהרי הזה, בעולם והעונש ' ה'דין מן העשיר ינקה  לא כזאת 'אכזריות' שעל 

שוטה, כלב נשכו שנים כעשר לאחר ואכן בליבי, הדברים שמרתי עדיין אך דבר, קרה ולא שנים כמה עברו

לעולמו שהלך  עד מחלתו ארכה ולא ככלב, לנבוח  האיש Ï„)והחל ˙Â‡ „ÒÁ‰ „ÂÓÚ ,„ÒÁ ˙·‰‡).

שאף בדינו ומכאן, להיותהצודק במעשיו יזהר שמיא,צודק כלפי ומקובלים  צודקים  מעשיו  שיהיו ,

תורה ... של דרכה  היא כך שלא אלא תורה, דין מצד הדירה שכר בתשלומי הייתה מחויבת זו אלמנה  שהרי

אומללים . נקמת וינקום  ה', יקשיב הדל צעקת כי יבין. והמבין

ז חיים ' ה 'חפץ סיפר ולהעמידםעוד ישראל בחורי לחטוף  הרשעה  רוסי' מלכות גזרה  שבימיו  צ"ל,

בנו תחת והעמידו  ישיבה  בן חטף  הלה אלים , גבר קצב בעירו  התגורר ההם בימים ל "ע, הצבא לשורות

חלה שנה, כשלושים אחר כזה. שפל מעשה  עבור 'שכרו' על  יבוא שלא הח"ח ותמה  הצבא. ראשי בפני

בו לטפל אבו  לא קדישא' ה 'חברא אנשי משונה . במיתה קצר זמן תוך ומת רע בחולי הקצב של  זה בנו 

ה ' אצבעותיו , בעשר בנו את לקבור הזקן הקצב נאלץ  ברירה  בלית ח "ו, זו  ממארת ממחלה  ידבקו שמא

אלו מכל ·Ô˙˘¯Ù)ישמרנו  ˙"‰Ú ÌÈÈÁ ıÙÁ'· ‡·Â‰).

איסר  רבי הגאון ורבו דודו אל הרבה  להתלוות נוהג היה בצעירותו כי מספר היה  זצוק"ל  שך הגרא"מ

ויורד  הבית במדרגות עולה שהגרא"ז ראה  הימים באחד מה'שיעור', לביתו בדרכו – זצוק"ל  מלצר זלמן



משפטים - הפרשה  èבאר

והיגיעה הטורח כל  מה  על ושאלו אליו  ניגש  ויורד. עולה  כשהוא חלילה וחוזר מה, זמן ממתין הוא והנה  מיד,

ביתי  בפתח  בעמדי ועתה הבית, בעבודות אחת 'אלמנה ' כעת עובדת בביתי הגרא"ז , לו  הסביר הזאת, הרבה

איזה הדבר לה  יגרום  ושמא משירתה, להפסיק תצטרך היא הביתה אכנס  ואם משוררת, היא כי הבחנתי

ושירתה, עבודתה את שתסיים עד לביתי, מחוץ  אני ממתין כן על אפילו צער, כאן היה שלא פשוט והנה

אלא  התורה, חובת  ידי לצאת רק חיפשו לא אלו ש'גדולים' אלא – תענון ' לא 'אלמנה של רחוק חשש

ביותר  הרחוק באופן לצערם שלא וכ"ש ולתמכם לסעדם הזולת, של הנפש נבכי לתוך  להכנס .השכילו

תורה ' ב'דברי קולו נשמע שלא וכמעט  כוחותיו נחלשו  זי"ע  מבעלזא המהרי"ד הרה "ק של  ימיו  באחרית

שחשקה האברכים אחד קדשו. דברות לשמוע  זכו בראשונה  שישבו  אותם רק הטהור, בשולחנו  שאמר

לכסאו מתחת נחבא השולחן, עריכת לפני שעות כב' לבוא הקדים חיים', אלוקים  'דברי לשמוע  לזכות נפשו 

הבחינו השולחן לעריכת הרבי כניסת לפני אחדים כרגעים  אך, הרבי. דברי את לשמוע  קיווה  וכך הרבי, של

אותו ולמשוך לדחפו והחלו  הכסא, תחת לו ' ויפה 'מצטמק כשהוא אברך לו שיושב בקודש המשמשים

החל הגבאי ונשכו , הגבאים  אחד של  באצבעותיו שיניו  את נעץ שהאברך עד המהומה  ותרב ממקומו,

המעשה דבר את כשמעו  היה , מה  בירר הגדולה הסערה  את ששמע  הרבי הרבי. הופיע  כך ובתוך לצעוק,

הק ' מאבותי קיבלתי קבלה אך עמך... הצדק  האמת עפ "י אכן, ואמר, לאברך דייקא קרא ניכר שיהודי

שיעשה  או עמו, שהצדק אף  על מוותר הוא אם טיבו, על לעמוד ניתן שאז והיינו צודק, שהוא בזמן

הגבאי  של  אצבעו כנשיכת  יעשו לא אשר .מעשים

צודק להישאר להשתדל  היהודי שעל להגיד, נוהג זצוק"ל  סלנטער ישראל  רבי הגה "ק היה דא כגון ועל 

זמן... לאחר אף

מתעלה ועי"ז  חזק ', יאמר ולאחיו  יעזורו  לרעהו  כש 'איש ה ' בעיני ויקר חשוב כמה מרובה , טובה ומידה 

טעמא  והסביר אליהו , גילוי להם  שיש  אנשים  שני על  זי"ע מבעלזא מהר"י הרה"ק  גילה  פעם  מאד. האדם

טובתם למען נפשו  המוסר וגדול ביומו , יום  מידי הרבים  של הכסא' 'בית את לנקות נוהגים  הם  כי דמילתא,

אליהו . לגילוי שזוכה אחרים  של

נכבד  לסכום השנה ראש לפני מהר"י זקנו  הוצרך שפעם מהרי"ד, אביו בשם מהר"א הרה"ק  סיפר עוד

שעה באותה אצלו ששהו אברכים שני צורך, איזה  ÔÂÓÓ)עבור ÈÏÚ· ÏÏÎ· ÂÈ‰ ‡Ï˘)והשיגו כוחם, בכל השתדלו

לגמרי  מופשט  היה מהר"י שזקיני לראות גדול  מאמין להיות צריכים היו לא מהר"א, ואמר הסכום. את

מקום, ומכל בשר. בעיני בחוש  זאת ראו כי השנה , ראש  לאחר ועד ברית זכור מליל  העולם עניני מכל 

גדול . חידוש  שהיה דבר שיריים, להם והעניק  האברכים לשני קרא השולחן עריכת בעת דר"ה  ב' בליל

ויצאו ישראל, בני אחיהם לעזרת לעמוד עצמם  מעל  התעלו  האברכים ואלו היות כי מהר"א, והסביר

ועבד  העולם, מן למעלה עצמו הוא כשהיה  השנה בראש הרבי אותם זכר כן על  ככה , על  ומטבעם מגדרם

מהטבע למעלה בוראו  ¯"‰)את ˙Â„ÈÒÁ‰ È�È�Ù).

ובמה כיצד עצה לטכס דאז  עולם גדולי התאספו עולם, מוסדי בהימוט  הראשונה  העולם מלחמת אחר

לדאוג  גם הראוי שמן ואמר, הרבנים  אחד נענה  כל. להם שאין החבולים לפליטים  ולהושיע  לעזור ניתן

זצוק"ל מבריסק הגר"ח  נענה בהידור. המצוות את לקיים יוכלו  למען קדושה  לתשמישי החרב לפליטי

לאכול, 'לחם אבל  מאחרים. 'שאלה ' ע"י אף  יד"ח  לצאת להם  אפשר תפילין חובת הרי כן, לא ואמר,

קודמים . אלו  ולכן 'שלכם'... שיהיה  צריך אלא שאלה  ע "י לצאת א"א ללבוש' ובגד הכואב, גופם  את לסעוד

הסוכות, חג קודם  המינים  ארבעת לעצמו  קונה היה  שלא זצ"ל שוסטער משה  רבי הגה"ח  על מסופר כך

אקנה להחזיר. מנת על  במתנה  - בשלי כמו חברי בשל לצאת אוכל המינים  בארבעת חובתי ידי באמרו,

מינים  ‡ÌÈ¯Á)אחרים ד' Ï˘· Á"„È ˙‡ˆÏ ה'נצרכים',(˘‡"‡ ישראל  לבני ואחלקם  ודגים . בשר ויין, חלות הם , ואלו 

החג... שמחת להם  שתהיה
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íéøáã÷ã÷ãì åôéñåäá ,'àøæò ïáà'ä áúë íéàøåð
áåúëä êùîä ìò(âë-áë íù)äðò íà'

òîùà òåîù éìà ÷òöé ÷åòö íà éë ,åúåà äðòú
íëéùð åéäå áøçá íëúà éúâøäå éôà äøçå ,åú÷òö
çúôã á"ö äøåàëìå ,'íéîåúé íëéðáå úåðîìà
ìò äìì÷á íééñå 'äðòú äðò íà' ãéçé ïåùìá

.'íëúà' - íéáøä

àìàíãà äàåø ìë éë' ,'àøæò ïáà'ä øàáî
äðîìàå íåúé äðòî àåäùíâ ,íøæòé àìå

äðòî áùçé àåäùðåòä ,øæåò ïéàå äðòé ãçà íà ...

àìå øòöîä ãéá úåçîì åãéáù éî éë ,'íìåë ìò
,ïë äùò àìå íúøæòì àåáì åãéá äéäù åà ,äçî
åîöò àåä åìéàë øäîðäå øîä ùðåòá ñôúð äæ óà
øòö ìò øúåéá ä"á÷ä ãéô÷äù ,íúåà äðéò

.íéîåúéäå äðîìàä

,äðäå,åðåîîá ïøúåå íãàä àäéù àøåáä ïåöø
äúà óà ïåðçå íåçø àåä äî' åùôðá íéé÷éå

'ïåðçå íåçø(:âì÷ úáù)øùàá éãåäé ìë ìò íçøì -
ìù íúøöá øöéî úåéäì åáéìå åéðéò íåùì ,àåä

ìàøùéééééíéðôì ñðëé åîò ïéãä úøåùùë óàå .

זי"ע מסאסוב לייב משה  רבי הרה "ק דברי כאן להסמיך ÊÙ)ויש ˙Â‡ Ï"Ó¯‰ È˘Â„ÈÁ ÈËÂ˜Ï) ברכות בנוסח

אחת  ברכה ומדוע ערומים ', ו 'מלביש עוורים' 'פוקח דוגמת נאמרים, רבים בלשון הברכות שכל השחר,

'שעשה  - יחיד בלשון צרכי נאמרת כל  ולאלי צרכינו'' ולצרכי 'כל לו בנוגע שרק  להורות, רבים . בלשון –

הקב"ה הרי - יחשוב חברו לצרכי שבנוגע  ח "ו אבל צרכו . כל לו עשה שהבורא כמו עצמו את יראה  עצמו ,

שבידו כמה עד לחברו ויעניק  ישתדל  אלא עמו , ולהיטיב לבוא לי יש מה  וצרכיו ... מחסורו  כל ממלא כבר

חי. כל  נפש  להחיות לתת,

אמת' דברי 'יושר בספר בשמו  ˘ÂÓ˙)והובא '¯Ù ÛÂÒ· ‰‚‰)' הפסוק למענהו'כללבאר ה ' „)פעל ÊË ÈÏ˘Ó)

בעולםשכלוהיינו שיש לכבודו מה ה' ואמרברא בעולם. אפיקורסות ברא צורך לאיזה  וקשה  ,(Ï"Ó¯‰)

וצרתו , מצערו  שיושיעו בבקשה  יד, לפשוט ואביון עני יבוא מןכאשר הוא כך  מסתמא – לו להשיב  אין 

יחשוב אלא עוד, ולא ידו, תשיג  אשר ככל  מצרתו לחלצו – ב'אפיקורסות' ישתמש בזה אלא השמים...

שיושיענו  מי יהא לא יושיעו לא הוא .שאם

היהי . האברכים, כולל  בראשות ועמד טבריה בעיה "ק כרב זי"ע  קליערס משה רבי הגה"צ שכיהן בימים

משכורתם את התורה  עמלי האברכים קבלו לא השנה מחצית ובמשך קשה , היה הכולל שמצב זמן

(‰ÏË· ¯Î˘) רבי קרא הימים באחד כמותם . משה רבי ואף משכורתם, את קבלו הכולל על  הממונים רק ,

משכורתי  את אף  משכורתם  מקבלים  אינם  שהאברכים  זמן כל  עליו , ופקד המעות, חלוקת על  לממונה  משה 

חלפו לא משה , ר' של  ביתו  אל  הסכום עם  השמש הגיע לא הבעל "ט החודש בתחילת ואכן, תיתן. לא

ולשאר  לחנווני לשלם מעות חייבת הנני בטענתה, ציווה , שכך על בקובלנא הרבנית אליו  ותבוא שעות כמה 

המתמי  לאברך אף  לה , ואמר משה רבי נענה  המלאכה , הוא בעלי ואף  בביתו, די אין לובלינ'ער' 'חיים ד

לבם, אל להבין אוכל לא בביתי המזג יחסר שלא זמן כל והנה, חובותיו . לבעלי גדולים סכומים  כבר חייב

ארגיש ולא אבין לא קשות יתאונן מהם אחד שאם  אלא עוד ולא התורה , עמלי של צערם את ולהרגיש

יקבלו . הם  שגם  עד המעות את לקבל  ברצוני אין לכך מדבריו, אפגע אף ואולי כאבו, את ַָעמו 

הרכבת אל עלה שפעם מספרים זצוק "ל ממיר הגדול  ירוחם  רבי הרכבת (·‡Ô)על  מדרגות על ובעלותו  ,

הרכבת  שהחלה  כיון ולקחתה  לחזור יכול היה לא וכבר מרגליו , אחת נעלו  נשמטה  הדלתות נעילת בעת

בהסבירו לחלון, מבעד והשליכה  השנית נעלו  את חלץ  נעשה , אשר את ירוחם ר' תפס ברגע בו לנסוע,

השלכתי  לכך לפליטה ... שנשארה הזו  בנעל אעשה ומה  הפסדתי, כבר הראשונה  הנעל  את הרי - לסובביו

השנית... את כן גם  ימצא הראשונה הנעל את ימצא אשר והמוצא אותה, גם מיד

אך  המוצא, למען האחרת הנעל  את להשליך - כזו  גדולה ל 'השגה' מגיע היה  אחד כל  כי אמרו, וכבר
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.ïéãä úøåùîéãëá Y åì òéâîä ïåîîä ìò øúååéå
àìîé íå÷îäå åøáç úà øòöìå èéð÷äì àìù

åðåøñçàéàéàéàééðòä úà äååìîá ïúùøôá åðéöîù éôëå .
åì áéùé ,åáåç òøô àìå ìéàåä ïåëùî åðîî ìèðù

רבי  אך הנעל, מאבידת לו שהייתה  מהבהלה  נפשו בהרגיע דרך כברת לאחר רק  זאת 'משיג' היה  הוא

שעדיין  בעת כמימרא ברגע זאת 'השיג' כן על  הזולת על  מחשבה מתוך לחיות הייתה מהותו שכל  ירוחם 

רעהו . למען משהו להציל היה יכול

מבניויא . אחד יעמוד הימים  מן ביום  שאם בצוואתו, בניו את שהזהיר הדורות מגדולי באחד מצינו  וכבר

הקדיש מאמירת שיחדל עליו  גוזר הוא הרי בלב, טינה לו ישמור והשני במשפט , ויזכה  תורה בדין

מרומים, בגנזי הנשמה עבור היא עצומה טובה  ה 'קדיש ' שהרי בדבר, להתבונן יש  ורבות נשמתו. לעילוי

לוותר  בעיניו  שווה  היה  ואעפי"כ  לעולם, מעולם  עי"ז שתעלה זה חסד עמה שיגמלו  מאד מצפה והנשמה 

יהודי. אף יצערו  ולא הדין משורת לפנים ינהגו שבניו בכדי זאת כל  על 

זי"ע  קליערס  משה רבי הגה"צ אל אברכים כמה באו È¯·Ë‰)פעם  ˜"‰ÈÚ· ·¯Î ˘ÓÈ˘˘)– דשבתא בצפרא

לטלטל ואסור כשר אינו  שהעירוב מיד הבין הצדדים  את כשמעו  טבריה. בעירם העירוב אודות בפניו לדון

העירובין על הממונה לרב מרובה נפש עגמת בכך יגרם  כן יורה  שאם הבין גם  מאידך, העיר, (ÎÂ·¯בכל

(‰ÎÏ‰ ¯·„· ‰ÚÂË ‡Â‰˘ Â˙Â‡ ÂËÈ�˜È˘ 'ÌÈ¯�Ë˜Ó' Â‡ˆÓÈÈ שהעירוב פסקו  את פסק  אלא כלל , עמהם  פלפל לא לכך .

בדיני  שאלה אותו  לשאול  שברצונו לו  ואמר הרב, של לביתו משה רבי פנה השבת למחרת בזה. ודי כשר,

המופלגות  וידיעותיו  בגאונותו  הידוע  העיר של רבה  - משה  רבי יבוא מדוע הרב נשתומם  בתחילה  עירובין,

ובחכמתו עירובין, בהלכות יחדיו לדון החלו  השניים בעצמו. ספיקותיו לפשוט  לו  א"א וכי 'שאלה', עם

את  הרב תפס הדברים שבתוך עד 'הכשר', לו שנתן בעירוב הסבוכה  לשאלה הרב את משה  רבי הכניס 

באתי  לכך אכן, משה, רבי השיבו בתכלית. פסול עירוב הכשרתי היאך לנפשי, ואבוי לי אוי ואמר, עצמו 

לטלטל מע "כ התיר מדוע – הרב הזדעזע  לטלטל. שמותר והוריתי השבת ביום  העירוני וכך כך הנה,

בעירוב  בעירנו  חיוב אין מדאורייתא הנה משה , רבי  ענהו  בתכלית. פסול העירוב והרי עיר, של  ברחובה 

ומכיוון 'עירוב', צריך מדרבנן ורק כ 'כרמלית', כאן העיר כל  שהרי לאסור כלל, אפסוק שאם שידעתי

הבריות . ובכבוד  התורה בכבוד שיזלזלו - יותר חמור ואף 'מדאורייתא', נורא איסור מכך יצא הטלטול

התורה... וכבוד הבריות  כבוד מפני דרבנן  לאו ידחה מוטב אמרתי,

לתורה ' 'עליה תתקיים  הקרובה  שבשבת וסיפר זי"ע משינאווא הרה "ק לפני שהגיע ב'חתן' הווה עובדא

וההפטרה, התורה ברכות תיבות את כראוי להגות יכול  ואינו הואיל בנפשו, עצות להשית יכול  ואינו שלו ,

ידאג  שלא ה'שינאווער' לו אמר וממחותנו , מהמתפללים  חלקו מנת שיהיו הבושות בגין עליו מרה ונפשו

כל ותיהום  דנן', 'חתן בו  שדר בכפר לשבות הרה"ק  הגיע זו בשבת בשלום , מקומו  על יבוא והכל מאומה

כמנהגו,העיר קורא' כ'בעל בעצמו משינאווא הרה "ק שימש דשבתא בצפרא בתוכם, לשכון בא' 'צדיק  כי

נכונה, שאינה  ובהגייה שבור בקול  הברכות את לברך החל ואך לתורה  לעלות החתן של שעתו ומשהגיעה

ביד  היה שלא עד גדול רעש  בקול  הבימה  על  דופק והחל אוי.... אוי אוי אוי בזעקו להתלהב הרה"ק  החל 

הברכות, שאר את החתן שבירך בשעה התלהבות אותה  חזרה  כך החתן, של  קולו  את לשמוע  וכלהקהל

משוטטות הקדושות  כוונותיו שהנה וחשבו אש, בלבת  בוער הרבי את בראותם מרעידים עמדו הקהל 

הצדיק  של ממסירותו היא זו שהתלהבות אחד אף ידע לא חתן  מאותו ולבר מעל , בשמים כעת להם

בישראל נער יכלם ולא יבוש  לא .למען 

ב'ספר  פסול מצאו  התורה  קריאת באמצע  זי"ע, מסאטמאר הרה "ק של  מדרשו בבית שהיה מעשה

אלמוני, ושו "ת פלוני ספר לפניו  שיביאו  והורה תורה, הספר בבדיקת ברעיוניו מתעמק החל הרבי התורה ',

לאחר  בו . לקרוא אחר ספר להביא ליה עדיפא לכתחילה שאכן אמר רבה וחקירה' 'דרישה לאחר ורק
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åúåñë àéä éë' Y íåéá íåé ìùå äìéìá äìéì úåñë
àì íàå ,'áëùé äîá åøåòì åúìîù àéä åãáì

'ä ìà éðòä äååìä ÷òöéå åðáéùé÷ãö ìë ïéàù óà)

(åéúåðòèáéìà ÷òöé éë äéäå' - éæà ,ïåðç éë éúòîùå
éðà÷åòöì ìëåé àìù é"ôòà' - 'åðøåôñ'ä áúëå .'

ñîç êéìòíå÷î ìëî ,êì áééç àåä éøäù
åúåéðò ìò éìà ÷òöéùëéìá íåøò úåéäì åì íøåâä

ïúà ,êãé ìò ùåáìåìïðåç éúééäù äîî úö÷êúåà
.'íéøçà åá ñðøôì ìëåúù éãë ê÷åôñ ìò øúåé

óéñåäò"éæ à"øâäúðùî éèå÷éì øúá éèå÷éì'á àáåä)

(ë"ùú÷åñôä ìò(áë áë)äðòú äðò íà'
'åúåàéãë 'íéîù íùì' úàæ äùòú íà åìéôà
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להביא  שהורה עד כך כל הרבי האריך מדוע בספר, וברור גמור פסול היה הרי מקורביו  שאלוהו  מעשה

הלז הספר את כתב אשר שהסופר ראיתם לא וכי – הרה"ק  ענה פסול, שהוא 'פסק' לא ואף  אחר, ספר

ונכלם, בוש היה  הוא סופר מטעות פסול  שהספר ומכריז  קם תיכף  הייתי ואם  המדרש , בבית נוכח היה

ישראל . מבני מאחינו  מאחד בושה  חסכתי ובזה  וכו', כ'חומרא' שייראה  בדבר הארכתי כן על

באונסיב. אפילו – האש להבות לתוך ידיו  המכניס כמו כי זצ"ל , שמואלביץ  הגר"ח של ביאורו ידוע

ונשרפים  נכווים וידיו  אונס, טענת לו יועיל לא מ "מ ÓÂ‡Ó‰)גמור, ÂÏ ÏÈÚÂÈ ‡Ï 'ÌÈÓ˘ Ì˘Ï' ¯·„‰ ‰È‰ Ì‡ Û‡Â),

הוא  'אש ' יהודי של  צערו כל  - לעניינינו נמי הרי כך  שמים', 'לשם  כשמתכוון וגם באונס , הוא אם  ואף ,

בוערת. באש מתעסק  הינו 

'בר  שנעשה  בנו  עם צדיקים... מל "ו היה  שלא אחד זי"ע מוויז 'ניץ חיים ' ה'אמרי הרה"ק  אל בא פעם 

בהם לכבד השולחן על ו'לחיים ' מזונות היהודי הניח  התפילה אחר הרבי, אצל תפילין' ל 'הנחת מצווה',

על יעלה  לא שהרי יעשו , מה  ידעו לא כי נבוכים עמדו החסידים השמחה, לכבוד והחסידים הרבי את

עודם מישראל. אדם לבייש רצו  לא גיסא לאידך כ"כ , מבוררת אינה  שכשרותם מאכלים לאכול  כלל הדעת

מעט ולקח  השולחן אל  ניגש  רש "י, של  תפילין חיים' ה'אמרי חלץ  לעשות, מה כדת ומהרהרים  עומדים

תפילין  להנחת רש"י של תפילין הנחת בין כלום לטעום  שלא נוהג אני 'אף  לחסידים  באמרו  'מזונות'

החסידים כל ראו  וממנו  הביתה , לקחתם לו  והורה למשמשו  הגישם ה 'מזונות', מן מעט נטל ובזאת דר"ת...'

יהודי. איש נכלם  שלא ונמצא אחריו, ועשו

לו שיש שחשבו מסובביו היו דייקא, הסידור מתוך קודש שבת ליל בכל 'מקדש' היה שה'ט "ז' ידוע

על מזדמנים  רבים  אורחים היו  שבת ליל בכל  כי ונימוקו , טעמו התברר לבסוף  אך נסתרות, כוונות בזאת

לקרוא  סידור לבקש  יתבייש  והלה  הקידוש , בתיבות בקי שאינו מביניהם  מי יש  שמא ובחששו שולחנו ,

לומר  סידור לבקש האורחים יכלמו  ולא יבושו לא ושוב הכתב, מתוך קורא בעצמו  הוא היה כן על מתוכו,

כן. עושה  בעצמו  הרב גם שהרי הכתב מתוך ה 'קידוש'
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בכבודן  הזהירות  – עליך חביב חברך כבוד יהי
ישראל של 
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בערב יג. החורף  בימות רח"ל  בנים בלא ערירי שנפטר ירושלים  עיה "ק מתושבי ביהודי שהיה מעשה

לקברו שיזדרזו  בבקשה קדישא' ה'חברא אל פנה בחייו  בו מטפל שהיה  מי השמשות. לבין סמוך שבת

לערוך  הוחלט שב"ק לקראת המאוחרת השעה מפאת אך המת. את להלין שלא ירושלים  כמנהג אתר על

הזיתים, בהר המדויק הקבורה  מקום  את הראוהו קדישא החברא אנשי מנוחה, במוצאי  רק  הלוויה את

השבת. בצאת תיכף הלווייה את לערוך ומזומן מוכן ושהכל

תחילה קדישא החברא אנשי פנו שכן מכיוון המפורסמים, הדור מגדולי אחד לעולמו  הלך שבת באותה

רב  של  בלווייתם הרבנים  בחלקת ובהטמנתו הגדול הנפטר של בכבודו  שנפנולעסוק  ועד ישראל . בני בות

זה ערירי יהודי של  האחרון בכבודו ·ÌÏÂÚ)לעסוק  „È¯˘ ¯È‡˘‰ ‡Ï Â˙�ÓÏ‡ „·ÏÓ˘) חצות אחר השעה  הייתה  כבר

מונים המלווים  שאין ראו בירושלים, יואל ברח' סאטמאר המדרש לבית בסמוך המיטה עם כשעברו ליל.

וביקשו הסמוך המדרש  לבית נכנסו יהודים , עשרה  ב'מנין' ללוותו שרצו מכיוון בלבד. אנשים  תשעה אלא

השעה מפאת זה, מצוה ' 'מת של בהלווייתו ישתתף  מהם שאחד מלכה מלווה בסעודת מה'יושבים '

ולשוב  הזיתים להר עד הארוכה  הדרך את ללכת מהם  איש הסכים  לא בחוצות, השורר והקור מאוחרת

השחר. בעלות כמעט לביתו

שיעור  כמגיד משמש  אשר דשופריא, קרתא מבני נכבד יהודי המדרש  בבית שם  ישב שעה  באותה

ברירה, שאין המלווים משראו המחרת. ליום  לתלמידיו  'שיעורו' את שעה  בבאותה והכין חשובה, בישיבה

יהודי  אותו  אבה לא בתחילה המת. לוויית מצוות לקיים  עמם  להצטרף  ובקשוהו שיעור' ה'מגיד אל נגשו

אך  הישיבה. בשערי להתייצב עליו  שחר עם  שלמחר וגם  השיעור, את להכין הוצרך שהרי עמם, ללכת

המת. את ללוות ופנה הגמרא את סגר עמהם , מצטרף  איש אין כי משראה 

החברא  מאנשי אחד נזכר קבורתו, ממקום להתרחק  כבר החלו  ואף הזיתים  הר באדמת שטמנוהו  לאחר

'בר  השיר את קברו  לצד יזמרו  הטמנתו שלאחר - אלמנתו בידי המנוח  השאיר אחת שצוואה קדישא

מחמת  אם השיר. תיבות את פה בעל  שזכר מהם אחד היה  ולא מישראל, עשרה שם עמדו  והנה, יוחאי'.

השיעור  מגיד נזכר לפתע  העז . בקור מיושבת הייתה שלא והדעת המאוחרת השעה  מחמת ואם  שכחה

הזיתים הר במרומי האנשים עמדו יוחאי'... 'בר השיר מילות עם סידור מתוך שנקרע דף מכיסו והוציא

פשר  את ומבין יודע תעלומות קל  אכן לה... קורא ואין תעלומה  אשריך... נמשחת יוחאי בר יחדיו ושוררו

זאת. 'תעלומה '

שהייתה פרטית' 'השגחה בהתפעלות וסיפר רגש  ברוב השיעור המגיד נענה  הזיתים , מהר שובם בדרך

הקבוע מנהגי אלא, יוחאי, בר כתוב ובו קרוע  דף קבע בדרך מחזיק שהנני לכם נראה וכי באמרו , כאן,

זה . למנין איחרתי לא מעולם  לביתי, הסמוך בביהכ "נ גדולה' 'מנחה היום חצות אחר שבת בכל להתפלל 

בביהכ "נ  ולהתפלל ללכת והוצרכתי המניין, את שאיחרתי בראשונה זה  לי אירע  עלינו שעברה  בשב"ק

עמי, שהלך מבני ביקשתי הארץ , על המונח זה דף עיני לנגד והנה לשם  בדרכי מביתי, מעט המרוחק 
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נעלם לשם  בהגיעי אך אליו . מהלך שאני בביהכ"נ לגניזה  להשליכו  כשבדעתי הארץ  מן הדף את שירים

בכיסי... נשאר והדף  ממני הדבר

אלא  בביתי. להכינו  אני נוהג כי סאטמאר, של המדרש בבית שיעורי את הכנתי לא מימי בלבד, זו ולא

לכן  ובעיוני, בלימודי כראוי להתעמק  בידי היה  שלא עד הקטנים, ילדי של והרעש  הקולות גברו שהיום

שתקויים בכדי הקב"ה סיבב סיבובים כמה  פלא, וראו  נא התבוננו  עתה המדרש , בבית ללמוד ירדתי

יוחאי'... 'בר קברו על ונזמר זה מנוח של האחרונה 'צוואתו'

מן  מפורסם', 'צדיק  היה לא אכן שהמנוח  קדישא החברא אנשי היו  בטוחים  המעשה דבר כשמעם 

שיהודי  להם , נודע  בירור שאחר תמהו, כן ראו  מאד ומה  נסתרים '... 'צדיקים עדת על נמנה  שהיה הנראה

להם, הסבירה  האלמנה  אמנם , המידה. על יתר במצוות מדקדק ולא תורה  בעל לא היה, ביותר פשוט  זה

בעת  שבת ליל  שבכל משמר, מכל  שמר עליו לו היה  אחד טוב מנהג אך בעלה, היה  פשוט יהודי שאכן

לאחר  לו  תעמוד זאת שזכות וברצותו רשב"י. האלוקי התנא של לזכרו יוחאי' 'בר מזמר היה הסעודה 

שכרצונו היוצר סיבב ואכן ממעל. בשמים דינו ' 'תחילת בעת קברו על  שיזמרוהו  ביקש  ושנותיו ימיו מלאת

ויהיה . יקום  כן הטוב

אדר בז ' תעניתם  במוצאי יחדיו אלו קדישא חברא אנשי כשהתכנסו אדר ז ' ביום  שנה  Ê‰באותה  ÌÂÈ·)

„Â·Î· Ì‰· Â‚‰� ‡Ï ‡Ó˘ ,‰�˘‰ Í˘Ó· Ì‰· ÂÏÙÈË˘ ÌÈ¯ËÙ�‰Ó ‰ÁÈÏÒ ˙˘˜·· Ê‡ ˙Â�Ú˙‰Ï ˜"Á‰ ‚‰�Ó ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰˘Ó ˙¯ÈËÙ ÌÂÈ

(ÂÈ„ÁÈ ‰„ÂÚÒÏ ÌÈÙÒ‡˙Ó ÌÂÈ‰ ˙‡ˆ·Â ,ÈÂ‡¯‰ליל באותו  שהיו  קדישא החברא מאנשי אחד קם  הסעודה  באמצע

ודקדוקיו . פרטיו  כל על הנפלא, ההשגחה  סיפור את לנאספים וסיפר הזיתים בהר

מנהג  שמצד ייתכן מ "מ מיוחדת, חשיבות איזו  ל 'נפטר' שאין לנו  כשנראה  שאף  נלמד, מכאן והוסיף ,

בכדי  בעולמו  דברים שישנה עד הקב"ה, אצל  מאד עד הוא חשוב בחייו בו שנהג וטוב קטן להשליםאחד

זה ... במנהגו האדם  זה  רצון את

בלבד  המתים  על לא ונענה , הדרשנים  אחד קם שבצדו , השכל  המוסר ואת סיפורו את הלה  משסיים

אלא וליקרם. לכבדם שיהיה למדנו  מי יהיה יהודי באף לזלזל  שלא – החיים של  לך לכבודם אין שהרי ,

יען  כבודו , על  כבוד ולהרבות זה , קטן בדבר ולהחשיבו לייקרו  ועלינו זכות. איזה  לו שאין מישראל  אחד

מאד. במאד הבורא אצל חשובה קטנה פעולה  כל  כי

חז "ליד. Ó‚:)אמרו ˙ÂÎ¯·) זאת ולמדו  ברבים , חבירו  פני ילבין ואל  האש לכבשן עצמו  שיפיל  לאדם  לו  נוח

שהרבה אומר, היה  זי"ע מאוסטראווצע  הגה "ק וכו ', יודה  אם אמרה אלא יהודה על גילתה  שלא מתמר

את  להריגה מוציאים היו המעשה, את עשה  שהוא מודה  היה  לא יהודה דאם זה, בלימוד להתבונן יש 

- עובריה  ושני מי תמר פני את ברבים להלבין ולא  האש לכבשן עצמה להפיל העדיפה כן פי על ואף

עצמו  כבוד  על לשמור בכדי – בישראל נפשות  שלשה שיהרגו ודייקא שמסכים מזה ..., גדול  לך... היש ,

גדול כך כל  כי ברבים', חבירו  פני ילבין ואל  האש לכבשן עצמו שיפיל  לאדם  לו 'נח חז "ל למדו  משם 

הדבר... חומרת

זצוק "לטו . סלנטער ישראל רבי הגה"ק  של יומ "ד חל  אלה  ˘·Ë)בימים  ‰"Î) שברוב ומצאו בדקו  תלמידיו  ,
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אדם בבין התיקון – חייו פעולת הייתה זו כי משפטים . פרשת בשבוע דהילולא יומא יחול  השנים 

Ù"‡)לחבירו ‡Ó ¯Ó‡Ó ˙ÂÚÂ·˘ ˜ÁˆÈ „ÁÙ).

באמונה נו"נ להיות ממונות בענייני זהיר להיות הוא המדרגות' לכל  ש'ראש  כדבריכם  אם  שאלוהו , פעם 

ישראל, רבי ענהו  ולילה . יומם  בתורה העוסק  או באמונה במו"מ  העוסק עדיף מי מעתה  אמור וישרות.

על לשבת שיפנה עדיף  זו , רמה  במדרגה עומד כבר הוא שאם אלא יותר. גבוהה זו  שמדרגה וודאי אכן,

והעבודה . התורה 

ישראל, רבי עם  יחד אחד במלון ווילנא בעיר התאכסן אחת שפעם  זי"ע חיים ' ה 'חפץ הגה "ק העיד

לעצמו ישראל רבי שינן הלילה שכל ושמע  חדריהם, בין שהפריד הכותל  מאחורי הח"ח  הקשיב בלילה 

השחר עמוד שעלה  עד הלב בבעירת ושוב, שוב חייב....' קטלא יליף  'ודלא מרעיד ‰ÒÂÓ¯'בקול ˙ÚÂ�˙'· ‡·Â‰)

(Ê"ÎÙ ‡"Á.

אחר  ישראל , רבי עם  אחד בחדר ללון לו  שנזדמן סלונים ישיבת ראש  יהודה  מרבי  ששמע סיפר עוד

בחדר  לטייל  התחיל נרדם, כבר יהודה  שרבי ישראל  לרבי נראה  והיה בלילה, מאוחרת שעה  עד בתורה  שעסקו 

האדם '. כל  זה כי שמור מצוותיו  ואת ירא, האלוקים 'את הפסוק  על  רבה בהתרגשות וחזר ואנה , .(˘Ì)אנה

ממיטתו, פתאום  קופץ שהוא הלילה באמצע בו הרגיש  ביאליסטוק בעיר אכסנייתו שבעל  מעשה, שוב

ישראל רבי העולם ...' מן האדם  את מוציאין והכבוד התאווה 'הקנאה אמירה  כדי תוך ושוב הלוך ומהלך

ישראל . בני לצרכי מעות לאסוף  עם מנדיבי כמה  של בביתם  לבקר עליו היום  שלמחרת מעשיו , את הסביר

התייגע כן על  ביתם . וכבוד עושרם רוב את בראותו וחמדה קנאה איזו  בלבו  יעלה  שמא חושש  והוא

העולם מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה שהקנאה בלבו להשריש  Á"ÎÙ)מתחילה  Ì˘).

המוב  מתלמידיו  שהיה  זי"ע מנובהרדוק הסב"ק  את ששאלו רבומסופר האם  ישראל, רבי של הקים

הנצרכות  והמדרגות המעלות כל שאת ולומר, להעיד בידי אך אדע . לא זאת ואמר, ענה הקודש, לרוח זכה 

בידו . היו  הקודש  רוח  לידי להגיע  בכדי

היו ידידים שני המעשה , דבר וזה  שהיה, מעשה משום  המוסר' 'בית את הקים ישראל  שרבי ידוע

מהם ואחד ימים עברו  לחמם. מטה  את בקושי מרוויחים  והיה  פשוטים, כסנדלרים שמשו שלפרנסתם 

עד  הקהל ' ל 'ראש ונתמנה העשיר של שמו ונתגדל נתעלה  הזמן במרוצת רב, עושר והתעשר לגדולה  עלה 

הכל  שכחו ÂÓˆÚ)שכבר ‡Â‰ Ì‚Â) רב של  בתו  עם בנו  את שידך הקהל ' ו 'ראש היום , ויהי לשעבר... מעניותו

זה כל  דנן, עשיר של  לכבודו רב וקהל  רבנים  במעמד והדר פאר ברוב נערכה  הנישואין שמחת העיירה ,

לעשות  החליט היה  קנאה אכול  שכולו  הלה  ועניותו , בסנדלריותו שנשאר רעהו של בעיניו  לצנינים  היה

יוכל האם ושאלו  'נעל ' לפניו הושיט ה 'עשיר ' אל ניגש החופה תחת והמחותנים  החתן בעמוד מעשה...

כשמוע כמוך... כמוני פשוט , סנדלר אלא אינו  שב'עצם' מר ישכח  לא כאומר... זאת, נעל  לי לתקן מע"כ 

את  נפח מעמד ובאותו  מתעלף, ארצה  ונפל  וקצף ', בזיון 'וכדי וכלימה  בושה  נתבייש  זאת, בקשה  העשיר

ללמד  המוסר בית את וייסד ישראל  רבי עמד שעה  באותה וכלימה. צער מרוב ליוצרו והשיבה  נשמתו 

כיצד. המידות עבודת ישראל בני את

כשראה היה  המוסר' 'בית לפתיחת שהטעם סוברים העולם זצוק"ל , ציינווירט נטע  רבי הגה"ח  אומר היה

נדירה כזו  'השחתה ' שהרי הוא, כן לא אך מגעת... היא היכן עד העני של המידות' 'השחתת ישראל רבי

איבד  מדוע  דייקא, העשיר מחמת היה הדבר סיבת אלא מצוי. שאינו  לדבר חוששין ואין למאד, היא

גם נתמנית. הקהל לראש  לך, יש  כבוד לך, יש עשירות – בושה מעט לסבול  היה יכול  ולא עשתונותיו ,

עמך, ה ' היטיב כך וכשכל  הרב, עם  השתדכת זכית, שלבנחת מטופשת אמירה בשל  מתעלף  לך  מה

מאשפתות ... אותך  שהרים לה' בהודאה עמה, ולרקוד מידו הנעל  את לקחת עליך אדרבה המסכן... העני

הקודם ... ממצבך לגמרי לשכוח הספקת מדוע
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במסירת הבורא עם ברית  כריתת – הברית  דם הנה 
אליו נפשו דם

ïúùøôá(ç ãë)ìò ÷åøæéå íãä úà äùî ç÷éå
úøë øùà úéøáä íã äðä øîàéå ,íòä

äìàä íéøáãä ìë ìò íëîò 'äìàðáøáàä áúë ,
(íéì÷ù 'øô 'ìàøùé áäåà'á àáåä ,äòåùé çéîöî åøôñá)éë

ãçà ìë ,úéøá éúøåë íéëìîä ìù íëøã äéä êë
êåú ìà åòáöàî íã óéèîå åòáöà úà èòî òöåô
áøåòîä åðéé úà ùéà ìë åúùùëå ,åäòø ìù åðéé
éäåæå ,åäòøá ùéà íäéîã åáøòúð ,åäòø íã åá

äæá æîøì øùôàå .'úéøá úúéøë'úéøáä íã äðä-

éøä ,åàøåáì åéúåðåöøîå åîãî áéø÷î íãàùë
íò ìåëéáë ãçàúî àåäå ,'åîã' ááøòúî ìåëéáë
íãàä ìù 'åðáø÷' áåùç êë éãë ãò ...íãàä

àèç úàøéå íéîù úàøéá ,åàøåáì åîöòîæèæèæèæè.

ãåòïúùøôá(è-å áë)óñë åäòø ìà ùéà ïúé éë
íà ,ùéàä úéáî áðåâå øåîùì íéìë åà
ìò òùô øáã ìë ìò ...íéðù íìùé áðâä àöîé
äãéáà ìë ìò äîìù ìò äù ìò øåîç ìò øåù
øáã àåáé íéäìàä ãò ,äæ àåä éë øîàé øùà
åäòø íéðù íìùé íé÷åìà ïåòéùøé øùà ,íäéðù.

פעם רגע, בכל ליפול  שעומד בבית העיר בקצה  דר שהיה  ואביון עני באיש  מעשה  המליצה, ידועה 

הלאטער"י' להגרלת 'כרטיס אצלו שיקנה  חנות בעל מידידיו  אחד לו שוטה(ÂËÂÏ)הציע  וכי העני לו  אמר ,

הגרלה . כרטיסי ולא הרכים  לעוללי לחם  מעט בה אקנה פרוטה ' 'שווה דרך באיזה  לידי כשנקלע אתה ,

ואכן, ההלוואה. את לו ישיב בלוטו ירוויח  שאם  – כהלוואה  ההגרלה דמי את לו והציע ידידו עליו ריחם

היה ישן שכבר העני לבית פעמיו החיש  מיד וכסף ... זהב באלפי זכה זה שעני הידיד ראה  ליל  באישון

התרגשות  מלא בלב העיירה , לעשיר שנעשה בחלקו שנפלה  הגדולה  ה 'זכיה' על להודיעו  נפלאה בעמקות

בעה "ב  רצון שוודאי בידעו בחזקה דפק  נענה משלא ושקטות, שלוות בדפיקות תחילה  – הדלת על דפק

שינה ' ב'בגדי הדלת אל ניגש  הבעלים, ניעור שבשעטו"מ  עד זו. טובה בשורה להודיעו משנתו שיקיצנו 

הלוטו '... בהגרלת זכית כי לבשרך 'רציתי ידידו לו  ענה  רצונך... מה האורח  את ושאל בדלת, צר סדק פתח

בו  גוער והחל  בעה"ב של  קולו נשתנה הרי תוכ"ד אתה  אבל מכך, יודעים  אינם העיר בני כל ממילא ,

העיירה', 'עשיר הנני כי ליל ...יודע  באישון  העשיר בבית  לדפוק – כזאת  ב'חוצפה' נוהגים, כך וכי

האדם בני של  הנוראות תכונותיהם  נראה  כאן כי למותר, אך דברים Ì‰È˙Â„ÈÓ)ותוספת ÌÈ�˜˙Ó Ì�È‡ Ì‡),עדיין

הכל 'שכח' וכבר ליפול , המט הרעוע בביתו הוא 'בשורהיושב  לו  ולבשר לו להיטיב שבא במי גוער והינו ,

עשירותו . אודות טובה'

המרומז טז. הסותריםוזה הפכים  שני והם  יחדיו , ומים ' 'אש  הם השמים  כי שמים ', 'יראת שנקרא במה 

עם להילחם פנימית, מלחמה במצב יהיה  שתמיד ה', את לירא בבואו לאדם  ומרמז תמיד. זה  את זה

צורו . וחפץ קונו רצון אך ולעשות העכור הגוף  ועם יצרו 

זי"ע  מבעלזא מהר"י ¯ÌÈ‡Â)הרה "ק ÌÚ‰ ÏÎÂ ‰"„ Â¯˙È '¯Ù È"¯‰Ó)היצר את לנצח יש  דרכים ג' כי א.אמר

ה'; שמיםב .יראת ומשרישג .יראת מתבונן האדם דכאשר הוא, היראה סוגי שלשה וביאור חטא. יראת

מתמלא  הוא בוודאי מצב, בשום זאת שוכח ואינו תמיד, לנגדי ה' שיויתי – כבודו הארץ  כל שמלא בעצמו 

ח"ו , מלחטוא יתברך מפניו  ובוש ראש, להרים ובושה  פחדפחד עליו נפל כי – ה' נקראת זאת ויראה

ית ' מאתו וע "י ובושה ישראל, על טוב ולהשפיע  להיטיב יתברך רצונו כי האדם  שיחשוב השניה , היראה  .

ידם על אשר מעשים  לעשות להשתדל  אנו  צריכים לזאת הטוב, השפע מלהשפיע ח "ו מונע הוא החטא

'יפתח כדכתיב, כרצונו, יתברך טובו מלהשפיע המונעים אנחנו  ח "ו נהיה שלא וק"ו  הטוב. השפע יושפע

את לך שמים ה ' יראת  נקרא וזה – השמים' את  הטוב  השלישית,אוצרו והיראה שהחטא . לחשוב  שצריך

כלל כבוד  ואינו תכלית  אינו כי כשלעצמו בעצמו מהחטא להתיירא שצריך – חטא יראת נקראת והיא

עכ"ל . הוא, טוב לא
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ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä øàáîå(ä"ìøú ,íéèôùî)

,'ä úãåáò êøã ìòùéà ïúé éëàåäù ä"á÷ä -
ïúåð äîçìî ùéà àø÷ðäåäòøìíãàì -ù"åîë)

([é æë éìùî] 'êéáà òéøå êòø'- øåîùì íéìë åà óñë
óñëåðùôð úå÷ùçå úåðåöøä åðééäúôñëðäìà
.'äíéìëåðì íðúð ä"á÷äå ,äîùðäå óåâä àåä

øåîùìY ø÷éòä úà áðåâå øöéä àá äðäå ,íäéìò
íéøáãì åéäé '÷ùçäå ïåöø'äù íøåâ åéúåìåáçúáå

äøåú äøîà äæì .íéìôùáðâä àöîé íà-
åúòéãé é"òå ,'áðâ' àìà åðéà øöéäù øéëî íãàäùë
é"ò ,úàæå ,áðâéé éúìáì åîöò úà øîåù åðéä åæ
úåáùçîî åáì úøéîùå òøá úåàøî 'åéðéò úøéîù'
äëæé åàøåáì åîöò øñåî àåäù äæáå ,ïååà
.'ä úàî íééðù éô åçåøá ìá÷éù - 'ìôë éîåìùú'ì
éë ,íéâåðòúä ú÷çøä àåä íãàì äöåòéä äöòäå'

'ãé çìåù' àåä íà(äãéîä ìò øúé íìåòäî úåðäéì)

.'ïéñðåàá áééçúð

íðîà,ï÷úìå áåùì åãéá ïééãò å"ç ìùëð íà óà
äðùîä éîëç åøîàù åîë(à â î"á)øîåù

ìôëä äðå÷ òáùð éðéàå íìùî éðéøä øîàù
øîà' íà ,ïãéãì á"åéëå ,åðîìùéå áðâä ñôúééùëì
ìá÷é äúòî äáåùú äùòà øîåìë Y 'íìùî éðéøä

.åîöòì ìôë

ãåòøåèô' åùôðá íéé÷éùë åì ùé äìöä êøã
øîàð ïúùøôáã - 'åîò åéìòá(ãé-âé áë)

åòøéàùë óà ïéîåìùúá áééç åøáçî õôç ìàåùäù
åîò åéìòá íà' ÷ø .'åìù äàðä ìëù' éðôî ñðåà
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéàå .'íìùé àì

(å"ìøú íéèôùî)éôìë 'ìàåù' ìåëéáë àåä íãà ìëù
äàðä ìë éøäå ,íééç çåø úîùð åì ïúðù ä"á÷ä

(íãàä ìù),ñðåàá úåøéáò ìò óà áééçúîå ,åìù
ãéîúù Y 'åîò åéìòá' äéäé íà ,ïëàìôùá óà)

(áöîäåéáåéç ìëî øèôééå 'ä ìà åùôðå åîöò øåñîé
.åéúåðååò ìë ìò åì ìçîé ä"á÷äå

éøùààúéàù åîëå ,åîöò øäèîå ùã÷îä
ïúùøôá 'ï"áîø'á(ä ãë).ì"æåúà çìùéå

íéîìù íéçáæ åçáæéå úåìåò åìòéå ìàøùé éðá éøòð
íéøô 'äìéøåçá íä ìàøùé éðá éøòð èùôä ã"òå -

,àèç íòè åîòè àìù ìàøùé(ïëìå)íéøçáðä íä
íòáåøîàù ïééðòë .(á ,âî úåëøá)éøåçá ïéãéúò

.'ïåðáìë çéø ïúéì àèç íòè åîòè àìù ìàøùé

÷"äøäò"éæ ïàøååàñî('òùåäé èå÷ìé' 'ñì '÷äá àáåä)

áåúëä ïåùì úà øàéá(ã-á äî íéìäú)

éðåùì êìîì éùòî éðà øîåà áåè øáã éáì ùçø'
ïç ÷öåä íãà éðáî úéôéôé ,øéäî øôåñ èò
êáøç øåâç ,íìåòì íé÷åìà êëøá ïë ìò êéúåúôùá

íàù ,'êøãäå êãåä øåáâ êøé ìòøáã éáì ùçø
áåèæà ,àìôð ïåéòø äæéà éáìá äìåò øùàëøîåà
éðàìë éëåðà ñçééî -êìîì éùòîéëìî êìî Y

óàå ,ä"á÷ä íéëìîäéðåùìíéøáã úøáãîä
úîâåãë àéä íéãîçðøéäî øôåñ èòäìòîä

éãéì àá åðéàù áúëä â"ò úåàøôøôå 'íéø÷é íéðéðô'
åðéà é"ò áúëéé øãà ìëù òãåé åðéä éøäù ,úåàâ
åúáùçî éøô úà äìòîù ,'øôåñ'ä ãéá øîåçë àìà
äðéàù éððä òãåé Y 'éðåùì' àéä á"åéë .èòä é"ò
íéùî ä"á÷äù äî úà äôá àéöåäì éìë àìà

,ë"à ,íãàä úáùçîáíãàä äàâúé äîáïéà éøä ,
íà ë"åîë .åìù àéäù äìòî ìëíãà éðáî úéôéôé

êéúåúôùá ïç ÷öåäçåëá åà êúåëæá åðéà ,
ù éðôî êëì úéëæ àìà êúåðåøùëêëøá ïë ìò

íìåòì íé÷åìàäøåú äøîà úçà ìò ,íðîà .
àåäå ,åîöò íãàä íù ìò àø÷ééùìò êáøç øåâç

øåáéâ êøéäîçìîä éøù÷á íãàä úãéîò Y
,'íéîù úàøéå äùåã÷' éðéðòá øöéä ãâðë äøåáâá

åäæêøãäå êãåäåúøéçáá ììäúîä ììäúé úàæá -
.åøöé ìò åðåçöéðáå ,áåèì

אדם לכל התשובה כוח - שובבים בנים  שובו 
מצב ובכל

íéîéáøîàì æåøëä àöåé íäá ,äáåùúä éîé äìà
ãçà ìë ãéá ,'í"éááåù íéðá åáåù' åðì
.çåìñì äáøé éë åé÷åìà ìà áåùì ,åéëøã áéèéäì
øôñî äáåùúä ïééðòá íéàìôð íéøáã íëì àä



משפטים - הפרשה  çéבאר

ùåã÷ä øäåæä(:å÷ ïúùøô)æéæéæéæé,ïðéðú .ì"æååðãîì êë ,
äáåùú éî÷ àîéé÷ã àîìòá éìéî úéìøáã êì ïéà

,äáåùúä éðôî ãåîòì ìåëéù íìåòáä"áå÷ àìåëìå

éàãåå ìá÷îåúåà ìá÷î áåùì àáù éî ìë Y
.úåàãååá ä"á÷äáú éàåíãàä áù íàåàúáåéúá

äáåùúáíééç çøåà ìá÷ì ïîãæà àäïîåæî éøä
.íééçä êøã åìíéâôã äî íéâôã â"òàåóà úàæ

äáåùúá áåùéù éãé ìò ,íãàä íâô íààìåë
ï÷úúàíéð÷úúî åéîâô ìëìò øãäúà àìåëå

äéðå÷éú.åðå÷éú éãé ìò åáåèì øæåç äùòù äî ìëå

ãòåãò ,äáåùúä çåë ìåãâ êë éãëåìéôà àäã

äàîåà äéá úéàã äîáä"á÷äù éî óà
íå÷î ìëî ,äáåùúá áåùì ìëåé àìù åéìò òáùð
éðåöø äúòî åàøåáì øîåàå äáåùúá áù àåä íà

éøä ,êéìà áåùììá÷î ä"á àùãå÷.åúáåùú úà
àäî åðãîì äæ øáãáéúëã(ãë áë äéîøé)øùà

åäéðëé äéäé íà éë ,'ä íåàð éðà éç ä"á÷ä òáùð

êéúúðå ä"á÷ä åçéèáîå 'åâå äãåäé êìî íé÷éåäé ïá
ãéáå íäéðôî øåâé äúà øùà ãéáå êùôð éù÷áî ãéá

'åâå íéãùëä ãéáå ìáá êìî øöàøãëåáðáéúëå

éøéøò äæä ùéàä úà åáúëàìù ä"á÷ä òáùðù -
,àîéé÷ øá òøæì äëæéàúáåéúá áúã øúáåøçàìå

äî ,íå÷îä éðôì äáåùúá åäéðë áùùáéúëé"äáã)

(â àåðá øéñà äéðëé éðáåòáùðù óàù êì éøä Y
íå÷î ìëî ,àîéé÷ ìù òøæ åì äéäé àìù ä"á÷ä

íéãîì ïàëî .åðá åì ãìåð äáåùúá áùù øçà
äáåùúãàéäù àåä äáåùúä çåëùøáúîúøáùî

ïéðéãå ïéøæâ äîëàéäå ,åøæâðù íéðéãå úåøéæâ äîë
úøáåùàìæøôã ïéàìùìù äîëìù úåàìùìù äîë
.ìæøáàúáåéú éî÷ àîéé÷ã ïàî úéìåøáã êì ïéàå

.äáåùú ìù äçåë ãâðë ãîåòù

ïéâáêëàåä ,åðãîìù äîî íøåîäàã ùð øáù
,íãàä äæàøúàá íéâôå äéá òùôã â"òà

êéøèöà àìãíéáø íéîâôå íéòùôá äáøä íà óà
íàá éøä .íéîåöòåäéî÷ì áúåéðôì àåä áù íà

åàøåáäéì ìá÷îåúáåùú úà ä"á÷ä ìá÷îñçå
äéìòäáøäå .ì"ëò ...åéìò íçøî àåä éøäå

.äìà íéàøåð íéøáãî ç÷éì ìëåð äáåùú úåøøåòúä

÷"äøäøàáî ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáøã÷åô)

(ä"ë úåà íéø÷òàøîâá èøôì åëéøàä òåãî
(.ãî :âî ïéøãäðñ)úåùòì 'ïëò' òéùøäù íéàèçä úà

(øúåéá úåøåîç úåøéáò íù åðîð)úåøåãì úåøåäì ,ïéàù
äáåùúä éëøã åéðôá åìòððù ìàøùéî íãà êì,

åùøã éøäù(íù)àèç' òùåäéì ä"á÷ä éøáãá
'ìàøùé(àé æ òùåäé)-ìàøùé àèçù éô ìò óà

àåä,åðãîìì ,íéáøä åéàèç ìëá åëéøàä ïë ìò .
ïëò äùòù äæä òøä ìëá úôðåèî åùôðù éî óàù
ììëð àåä ïééãò ,åðîî øúåé òåøâ ïéàå èòîëù
ùéå ,åé÷åìàî ÷úéð åðéàå ùåã÷ íò ìàøùé éëëåúá

åúéøçàì äå÷úçéçéçéçé.

הובאיז. צדיק ' 'שפתי Á"‡)בספר ÛÂÒ·)תלמדו 'נא וז "ל. לזרעו הרה "ק ציווה שם  לדורותיו , 'צוואתו '

לשוב, לב התעוררות עת בכל  זה  רבים'בעמוד עוונות אחר אף  לשוב הבא לב  .שמחזק

איש 'יח. ה 'חזון והיה זי"ע איש' ה'חזון הגה "ק אצל  מאד מקורב היה  זצ"ל  גאלינסקי יעקב רבי הגה"צ

כותב  איש ' ה'חזון היה לעת מעת היהדות, וביסוס לחיזוק  ונצורות גדולות פעולות לפעול  שולחו 

כבוד 'אל כתב אחת פעם  יעקב', הרב 'לכבוד מכתביו את פותח  והיה  יעקב, לרבי יעקב',ידידי מכתבים רבי

היום שבבוא הורה  צוואתו  את יעקב ר' כשכתב שנה כעשרים  לפני גנזיו . בבית הדבר את שמר ויעקב

כ 'ידיד' עליו  הכריז  וקדוש  גאון שאותו  להדיא יראו מעלה  של שבי"ד ברצותו  זה, מכתב עם יחד יקברוהו

שנים  כעבור אך זה. עבור פניו ישאו  אולי –(ÌÈ�˘ 'ÊÎ È�ÙÏ)נכנס שחרית, מתפילת אחת פעם יעקב רבי חזר

' בתיבות הכרה  לידי באתי בתפילתי היום  בבארו , לגזרים , המכתב את וקרע ביתו העברת'וידידים אל 

בענקים ... רם  אדם  של  אפילו ודם , בשר בידידות להתהדר לי מה כן אם  העולמים, כל  בורא של  ידידו שהנני



משפטים - הפרשה  èéבאר

,ø÷éòäåäì æîø êëå .äçîù êåúî 'ä ìà áåùéù
ò"éæ õéð'æéååî 'íééç éøîà'ä ÷"äøä

(íéèôùî ç"øîà)ïúùøôá(à àë)íéèôùîä äìàå,
úà ìñô ,äìà øîàðù íå÷î ìë' ,é"ùøáå
áùä éë .'íéðåùàøä ìò óéñåî - äìàå ,íéðåùàøä
úáäà êåúî áùäå .'úåââù'ë åùòð 'úåðåãæ' äàøéî

,'äúåðåãæåì úåëôäðúåéåëæì(:åô àîåé)äúòî .
øîàðù íå÷î ìë' ,ïåëð ìò øàåáé'äìà'äìà' -

ïå÷éøèåðìíéãåäéääúéàåúîùð úà øéàäù Y äøå
ùéàä äæ ,äáåùúä øåàáíéðåùàøä úà ìñôY

íà êà .úåââùì åéúåðåãæ úà êôäùäìàå-
ïå÷éøèåðìíéãåäéääúéàäøååúà óéñåäù ,äçîù
äçîùäàåä éøä ,åúáåùúìíéðåùàøä ìò óéñåî

ë"à ,úååöîì åëôäð øáòá äùòù åéúåðååò ìë éë
ìò äôñåä åéäé äàìäå ïàëî íéé÷éù åéúååöî

íéðåùàøä 'åéúååöî'èéèéèéèé.

ע "י האדם  והווית אלוקים קרבת  – ישרים  ה ' פיקודי 
התורה לימוד

ïúùøôá(æ ãë)øáéã øùà ìë åøîàéå'äùòð
òîùðå÷æçúäìå øøåòúäì ,àîøâ ïîæä ,'

äøåúä ÷ñòáëëëë'ì"øäî'ä .(ãéúòì ä"ã ,à"ç .á æ"ò)

àøîâä éøáã éô ìò ,äøåúá ÷ñåòä úìòîá âéìôî

(íù)åçéðîå äøåú øôñ ä"á÷ä àéáî àåáì ãéúòì'
'åøëù ìåèéå àåáé äá ÷ñòù éî øîåàå ,å÷éç êåúá

ì"øäîä øàáîåìù å÷éçá àéäù äøåúä é"ò éë'
,åìöà äáåø÷å ä"á÷ä(ïë íà)ïë íâ äá ÷ñåòä

'ú"éùä ìà áåø÷ìá÷ì éåàø 'úé íùä ìà áåø÷äå ,
.øúåîì êà íééúôù øáãå .'ú"éùäî øëù

ïúùøôá(à àë)íéùú øùà íéèôùîä äìàå
íäéðôìäçîù éáø éáøä ÷"äøä øàáî

ò"éæ àçñéùôî íðåá(äçîù ìå÷)íäéðôìåðééä
úåàá úååöîäå 'íéèôùî'äùéðôìúåàéöîå åúéååä

äøåúä - íéèôùîä íåé÷ íò ÷øå .íãà ìù åîåé÷
ìë ìèá éëä ååàìáå .íãàì íåé÷ ùé äååöîäå

.íãà ìù åúåàéöî

וסגולתו היום חשיבות  – אדר  חודש ראש

íéãîåòøãà ùãåç éøòù Y äçîù éøòùá åðà
äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî Yúéðòú)

(.èëøãàì ïåùàøä øãà ïéá ïéà' ì"æç åøîà éøäå ,
'íéðåéáàì úåðúîå äìéâîä úàéø÷ àìà éðùääìéâî)

(:åíé÷ñåôäî äáøä ïàëî åãîìå ,(æ"öøú éñ)ãáìîù
íäéðù úìòîå ,íéøãàä éðù ïéá ììë ïéà äæ ÷åìéç

ùãåçä éðéðò ìëì ïëå ,äçîùá úåáøäì äååùàëàëàëàë.

מלעלוב יט . דוד רבי והרה "ק היהדות מדרך רחוק ימיו  בתחילת היה  זי"ע דאקטער דוד חיים רבי הרה "ק

קדוש לצדיק  בעצמו  שנהפך עד מאד, גדול כי עד וגדל והלך השכינה , כנפי תחת וקירבו  השיבו  זי"ע

עצומות. מדרגות בעל ונורא,

שלמה התפארת הרה"ק  בא דווי, ערש על  דוד חיים רבי הרה "ק כששכב ימיו, והנהבערוב לבקרו . זי"ע 

קדמוניות, בשנים שעשה עוונותיו על  נאנח  שהוא התפאר"ש  חשב נאנח. שרח "ד שלמה התפארת שומע

יפלו הימים  אלו  הלא  דהוה , מאי על  נאנח  לך מה  כאומר, יפלו'. הראשונים 'והימים התפא"ש  לו אמר

זו נחמה  דוד חיים  רבי הרה"ק  מששמע אלוקיך. אל  ששבת מחמת עוד לך יחשבו ולא לאבדון וילכו

מהם ... אחד יום על  אפילו מוותר אינני יעמדו ... אדרבה, וזעק, מיטתו  על  נעמד התפאר"ש, מפי יוצאת

ומעש"ט . מצוות של בחבילות כמלאים הראשונים הימים אלו ייחשבו מאהבה, התשובה ע"י כי

ויקייםכ. לתורה, עתים לקבוע  עצמו על שהמקבל מתאמרא, זי"ע מבעלזא מהר"י הרה"ק  של משמו 

תבוא  שפרנסתו לו  מובטח שבעולם, רוח כל  מפני ללימוד לו  הקבועה מהשעה לזוז שלא קבלתו את

מזון. לו  יחסר ולא הראוי, בכבוד לו 

'תשובה'כא . בראש  סופר' ה 'חתם  שכתב מה Î)ידוע Ó"ÂÁ) אדר חודש דראש  א' טוב כי בו  שנכפל ג' יום 

תרפ"ט , בשמחה  בו  שמרבין ÂÊ)הראשון ‰�˘· ÏÁ˘ ÂÓÎ).



משפטים - הפרשה  ëבאר

äçéúôá'æòåì íòî èå÷ìé'ì(íéìäú ìò)àéáî
,ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ïåàâä íùá
ùãåç ùàøá íéìäú øôñ àåø÷ì äìåãâ äìåâñ

.øãà

øáëåò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ãéâä'øô úîà éøáã)

(äîåøú,øãà ùãåç ùàø íåé úìåãâ úà
íøîàîá(:åè äöéá)òèé ,åéñëð åîéé÷úéù äöåøä'

íãàä éãéá ïéð÷ë íéøàùðä Y 'åéñëð' éë ,'øãà ïäá
,íéáåèä åéùòî íä ,çöðìíéñëð íðéà 'áäæå óñë' åìéàã)

'åãåáë åéøçà ãøé àì ,ìëä ç÷é åúåîá àì' éøäù íééçöð

([çé èî íéìäú]íéøáãî íäù 'úåìéôú'ä èøôáå ,
íìåò ìù åîåøá íéãîåòää"ã é"ùøáå :å úåëøá)

(íéøáãàéä ùçìá äìéôúä ø÷éòù àìà ãåò àìå ,
,òðöäå éåñéë ïåùìî 'íéñëð' àø÷ð ïëìíøîà åäæå

åìà - 'åéñëð' ïåöøì åìá÷úéå 'åîéé÷úéù äöåøä'
äæ ìò ììôúé ùåøéô ,'øãà ïäá òèé' ,åéúåìéôú

åúìéôú úà äìôé æà ,øãà ùãåç ùàøáøîàðù ,
íåøîá øéãàìù åîåøá úãîåòä äìéôúä äæ Y

,íìåò'äåéúåù÷á åìá÷úé ,'íéîçø' åìåë äùòð Y
.åéúåìàùî åàìîúéå

èøôáå,øãà ùãåç ìëì 'ùàø' àåä Y àîåé éàäù
çîö'á àáåäù åîë ,'ïåöø úò' ïîæ åìåëù

'÷éãö(øãà ñðëðùî ä"ã øãà ùãåç)÷"äøä åð÷æ íùá
ú"ø 'øãà'ã ,ò"éæ 'íåìù úáäà'ä'øàåò'ãïåòø

'àïåöø úò åðéä åìåë ùãåçä ìëù åðééä ,çëúù
.íéîçøå äòåùé øáã åá ìåòôì

êåôùðåðéìò äøòéù ,àéîùáã ïåäåáà éî÷ çéù
äëæðù àåòø àäéå ,íåøîî äøäè çåø
ùîî äøäîáå ,çåìñì äáøé éë åðé÷åìà ìà áåùì
ïåòùååéú úçðå äáåùá ,íìåò úìåàâá ìàâéäì äëæð

.ø"éëà ,ïãéã äøäîá
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