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היא ושטות  – קצובין  אדם של מזונותיו
לריק להתייגע 

ïúùøôá(á æë)ìàøùé éðá úà äåöú äúàå' ,
'øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éåàààà,

'úåçðîì úéúë àìå øåàîì úéúë' ,é"ùøáåúåçðî)

(.åôò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéáå .ä"ã î"åú)

(úéúë'îâá åøîà äðäã(:å äìéâî)÷çöé 'ø øîàå
,ïîàú ìà éúàöî àìå éúòâé íãà êì øîàé íà

,ïîàú ìà éúàöîå éúòâé àì,ïîàú éúàöîå éúòâé
àúòééñ ïúîå àùîá ìáà äøåú éøáãá éìéî éðä

àéîù ïî àåääøåúä úâùäå úàéöîù åðééäå ,
ë"àùî ,íãàä ìù åúãåáòå åúòéâéá äéåìú äàøéäå
åúòéâéá úãîåòå äéåìú 'äàéöî'ä ïéà äñðøôä ÷ñòá
ïî åúáö÷ éôì åãéì àåáé ìëä àìà ,ììëå ììë

Y íéîùäøéñçä àì èéòîîäå óéãòä àì äáøîä.
íúñðøô úâùäì Y íéøáãä íéëôäî íéáø ,äðäå
óøè àéáäì íùôðå íôåâ åøáùéå íîöò åúúëé

íúéáì(äùéúëå äúéúë ïåùìî)íäéìâø åúúëé íâå .
äøéúé äòéâéá íå÷îì íå÷îîå øéòì øéòîìò øúé)

(...'úåìãúùä'ä éøãâúàøéå äøåú úâùäì òâåðá åìéàå
äæìå ...'éëøö ìë éì äùåòä' 'ä ìò åëîñé íéîù

,íúùøãá ì"æç åðååéëúéúëíãàäù äòéâéä Y
÷ø àäú åîöò úúëîå òâééîøåàîìéøáãì øîåìë ,

'ä úàøéå äøåú(äøåúì úæîåø äøåðîä éøäù),àìå
úåçðîì úéúëäñðøô éðééðòá -ïçìåùä çëî íéòôùðä)

(úåçðîäåéøäù ,ë"ë åîöò úúëé àìå òâééúé àì
åîöòì óéñåäì íåìë àìå åúòéâé åì ìéòåú àì
çøèéù òöá äîå ,åì áö÷ðù äîî øúåé äîåàî

úìòåú àììå íðéçìáááá.

ìòêéðòä éáø ÷"äøä æîø øáë äæ 'úåøöåé êåôéä'
ò"éæ øãðñëìàî(úåáà íéèå÷éì 'äáåèì äáùç')

äðùîä éøáãá(é ä úåáà)éìù êìù êìù éìù'íò
õøàääù ùåøéô ,'õøàä íòåðééäã 'éìù' ìò øîåà

ללכת א . נוהג היה ירושלים בעיה"ק  דר זי"ע  מזוויעהיל  שלומק'ע  רבי הרה "ק שהיה  בשנים  לענין, מענין

היה שם  כי – שכם ' 'שער דרך ללכת שלומק 'ע רבי פנה  חזרתו בדרך פעם המערבי, לכותל יום  כל

האשפות', 'שער דרך ללכת שעדיף אמר זצ"ל  ראטה  אליהו  ר' משמשו  אך אסורות, מראיות ריק  המקום 

ערבי  בהם פגע שכם ' ב'שער בעברם הרבי, כדברי עשו  למעשה להלך, סכנה קצת הייתה  שכם  בשער כי

שהיה כמרמז  לנו', היה מה נא 'ראה ואמר הגבאי פנה מאד, חזקה  מכה  הרבי את הכה  ובאגרופו רשע

מאבותי, 'מקובלני והשיב שלומ'קה רבי נענה הסכנה, מפני יפו' 'שער דרך וללכת כדבריו לעשות הראוי מן

אדון  לפני  לרצון תפילתו  שעלתה  לדבר סימן זה  הרי מכה , איזו  מקבל והוא תפילתו מסיים יהודי שכאשר

בגוף  במכה לקבל עדיף – שלומק'ע  רבי סיים חלילה (È·¯Ú‰Ó)כל, בנפש מכה  
ÌÈÈ)ולאÈÚ ˙¯ÈÓ˘Ó)פירש ובזה  .

'למאור' סימן זה  הרי מכה , המתפלל  מקבל התפילה  אחר אם כתית', - זך זית 'שמן בפרשה הפסוק  את

אליו . פניו ה' ויאר נתקבלה, שתפילתו 

קצר  וזמן מסוים , ענין על  מהקב"ה ומתפלל  מבקש האדם שכאשר שלומק'ע , רבי אמר בו כיוצא

לו נודע  תפילתו ובתום  החולה  לרפואת המבקש כגון שביקש, ממה  איפכא לו  אירע תפילתו  אחר

אינו הישועה  את תיכף רואה אם ואילו  התקבלה , שתפילתו  נאמנה ידע החולה  של מצבו שהחמיר

בפרשתן בפסוק כן ורמז  קיום, לזה  שיהיה Î)מוכרח  ÊÎ)זכה האדם  שאם  זך', זית שמן אליך 'ויקחו

ב  כמרומז בכוונה  להתפלל  זךוהצליח זית מרגיששמן  ואח "כ שביקש,כתית, ממה איפכא לו  שאירע  -

אלא אינו זה שכל נאמנה הכבוד למאור ידע  לכסא עד והגיעה  התקבלה  שתפלתו לו  יש  מובהק  סימן ,

לבוא. קרובה  וישועתו 

מוסר ב. בענייני לעוררו והחל  עיר, של ברחובה  בלכתו אחד יהודי פעם עיכב זי"ע  לוי' 'קדושת הרה "ק
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äâéùäì ìèåî åéìò éøäù Y åìù àéäù íéîù úàøé
(:âì úåëøá ,'íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä'ù)àåáé

êéìò êîåñ éððä ,àéä 'êìù' - íìåò àøåáì øîàéå
úåéäì éðéòééñúå éðøæòú éàãååáù íéîùáù éáà
úåéîùâ éðéðòá åðééä 'êìù'á åìéàå ,'íéàøé'ä ììëá

,åì ïéáåö÷ åéúåðåæî øáëå íéîù éãéá éåìú ìëäù
ø÷åáî ãåáòé ïëìå ,øáãä éãéá ,àåä 'éìù' øîåà
,åúñðøô âéùäì åàåìîå íìåò êåôäé ,áøò ãòå
àéöîîä àåäù 'ä ìò êîåñ åðéàå ÷éøì òâéé òåãîå

äñðøôä åìââââ.- dyxtd x`aäåöú

אנכי  ממהר כי לנפשי כעת עזבוני קדוש, רבי אבקשכם לרבי אמר לעסקיו שמיהר הלה  שמים , ויראת

בספר  הם כתובים  הלא ורווחיהם  העסקים  כל  כי זאת, על  שאלת מחכמה לא הרבי לו  אמר הרבים, לעסקי

בעניני  עמך אנכי שמדבר מה ואילו  עמי, תתמהמה אם  אף  לך מהנקצב מאומה תפסיד ולא השנה, מראש

שמים' מיראת חוץ שמים בידי 'הכל  כי בידך, תלויה  השגתם  הרי שמים ' ˜Ê:)'יראת תעבוד (·"˜ לא ואם  ,

שמים '. 'יראת לך יהיה לא להשיגם

זי"ע  הרי"ם ' ה'חידושי הרה "ק אמר האלה 
Ò‰)כדברים¯Ù Í¯Ú Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡·Â‰ ,‡"Ù˙ ˙Â‡ ‡"Á יש(˘˘"˜ כי

לו קצובים אדם של  ש 'מזונותיו הפרנסה עניין הוא הא'. אותם , ומהפך בהם טועה  שהעולם  דברים שני

שואל אלוקיך ה ' 'מה  שהרי היראה ענין הוא והב'. השנה ', ראש עד השנה ליראה 'מעמךמראש  אם כי

(·È È)'שמים מיראת חוץ שמים  בידי 'הכל  אמרו Ï‚:)וכן ˙ÂÎ¯·)שמים בידי אשר – הפרנסה  בעניני והנה  .

על משליך ואינו וכו'. כך או  כך לעשות – ולילה  יומם  עצות ומחשב פרנסתו , אחר רודף אחד כל  הוא,

כי  הוא, גמור וטעות יהבו . משליך ה ' שמים יראת בענייני ואילו מקדם, מראש  ומזומן מוכן כבר הכל

– טועים  אלא ואינם אותו , ליראה  לבבינו  להטות בעזרו , יהא שה ' וסומך ה', על  הדברים הכל  נא יהפכו

לעצמם  .וייטיבו

תורה  אמרה  והנה בשמחה'. מרבין אדר 'משנכנס אמרו  שבו  – אדר בחודש אנו  È‚)עומדים  ‚È ˙ÂÓ˘)

תפדה חמור פטר בעמלובשה 'וכל  ברכה לראות מתחיל  והוא חמור לאדם נולד דכאשר לרמז, ואפשר ,'

וח"ו ובשופי, ברווח  לו תבוא שפרנסתו  הוא מובטח  מעתה  כי שיחשוב אפשר הרי לחמוריו, וולדות –

ציוונו שהקב"ה  הבנים, חינוך בענין גיסא, לאידך שמים , ורחמי ה ' לחסד נצרך הינו  עת שבכל ישכח 

כדכתיב וירא"ש, לתורה  Ê)לחנכם  Â ÌÈ¯·„)ונאמר לבניך' Â)'ושננתם  ·Î ÈÏ˘Ó)בזה דרכו. עפ "י לנער חנוך

השי"ת  על אנו  ובטוחים  סמוכים בחינוכם , הרבה כך כל להשקיע  לנו  מה  – האומרים רבים יימצאו

הישרה . בדרך שידריכם

תפדה חמור פטר 'וכל שלו עולם וקניני פרנסתו בענין תורה אמרה  תיבתבשה לכן 'ראשי בשה ', היא

אמרו ש 'ידיב 'כל ה'תיבות' הבן פדיון ובמצות ה '. מאת ורק  אך היא פרנסתו  שכל  ויזכור ÁÈ,מים , ¯·„Ó·)

(ÊË,' שקלים חמשת כסף בערכך תפדה  חודש מבן שעלש 'יראתמ'וץח'ר"תחמש'ופדויו  לרמז  מים,

שהוא  בלא ה' על לסמוך ולא האמת, בדרך ללכת ולהדריכם  לחנכם  צאצאיו, בחינוך הרבה  להשקיע האדם

חלקו . יעשה עצמו 

אמרו אלו דברים  שני ÂË:)כנגד ‰ˆÈ·)נכסיו שיתקיימו ÌÈÈÓ˘‚‰Â)הרוצה ÌÈÈ
ÁÂ¯‰ - ÌÈ·¯ 'Ï) אדר בהן ',יטע

אמרו  ËÎ.)שבו ˙È
Ú˙) מרבים אדר ר"תבשמחה 'משנכנס 'בשמחה' שמים,מ'וץ ח'מים ש 'ידיב 'כל ה'', יראת

שניהם . יתקיימו  וממילא

זי"ע ג. איש ' ה'חזון הגה"ק  Î')כתב ‡"Ù ˘È‡ ˙ÂÁ¯‡) וכתב טובה, איזה  בעבורו שיפעל  מאחד בקשה מכתב

חיים ' ד'החפץ בפומיה מרגלא שהיה  מה  על  סמכתי כי בבקשות, עליו  להרבות מצאתי 'ולא בסופו

מה'זלה "ה רק - לבקש  מרבין אין  אדם ובידך דמבן  והגבורה ... הגדולה  ה' 'לך הלא באדם, יש  כח  מה  כי .

ואחסימך. לעזר לנו  להיות בידו  ורק לכל' ולחזק לגדל 
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úîàáäîëçá àì úéð÷ð äñðøôä ïéà ,åøîà
úøéæâá ìëä àìà ,ùòîå ïåøùëá àìå

ïåéìòøîàðù äîë .(á áë éìùî)åùâôð ùøå øéùò
'ä íìåë äùåò'éðåùøâä èå÷ìé'á øàéáå .(àì éìùî)

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

øùàë êàåùâôð ùøå øéùòúà íéàåø ìëäå Y
éô éðòä ìù åúîëç äìãâù íéàåøå ,åéãçé íäéðù
,òãé àìå øòá ùéà àìà äæ øéùò ïéàå ,äîëå äîë

øîàéå åðòé æà'ä íìåë äùåòùéøåî ä"á÷ä Y
àì óà ,äéìòáì øùåò àéáú äîëçä àìå ,øéùòîå
øéùòäå éðòäî äéàøå ,åîçì øéñçú úåùôéèä
øéùòå ,øéùòä ìòî åúîëçá äìåò éðòäù ,åììä
ìëäù ,ë"òá àìà ,éðòä úîåòì áùçé ùôéèë äæ
óà ìéôùî øéùòîå ùéøåî àåä Y ä"á÷ä úàî

,äìòî ìù úåðåáùçá ,íîåøî'ä íìåë äùåò.

àìåéáâì óà àìà ,íéøåîà íéøáãä äñðøôá ÷ø
íãà ìù åúøåáâå åçåëéáø ÷"äøäù òåãé ,

úò ìëá øæåç äéä ò"éæ ÷öà÷î 'óøù'ä ìãðî íçðî
ê"ð ìò 'úåãåöî'ä éøáãî íéøåáéã éðùøîåà äéäå)

(åøîàð ùãå÷ä çåøá éàãååá åìà åéøáã 'áù,ïåùàøä .
÷åñôá(è àò íéìäú)úåìëë äð÷æ úòì éðëéìùú ìà'

éîéá éðáæòú íà éë ,úåãåöîä 'éôå ,'éðáæòú ìà éçåë
éîéá éì äéäù ÷æåçä ìëù ìëä åøîàé - äð÷æä
,úàæ ìë ìòô 'ä àìå ,éãé íöåòáå éçåëá äéä éôøåç
íééòáèä éúåçåë åìëå äð÷æ ììëì éúàáùî ïëìå

ìà - é÷åìà 'ä êù÷áà ïëì ,éúøåáâ ïë íâ ä÷ñô
éîåìò éîéá íâù øøáúé äæáå ,äð÷æ úòì éðëéìùú
ìãáä ïéà êë íåùîå ,éçèáîå éçåë ìë úééä äúà

.äð÷æä úåðùì íéøåòðä éîé ïéá ÷åìéçå

'úåãåöî'äå÷åñôá ,'áä(äë áé éìùî)áìá äâàã'
ùéàäðçùéáåè øáãå ,'äðçîùé.

,ì"øå ,äèòîäå äìôùä ïåùìî 'äðçùé' ,äðäåäâàã
ùéà áìá,íãàì äâàã äàá íàá -äðçùéèòîéå

,áìá äâàãä úéçôäì Y øùôàä ìëë äúåàøáãå
áåèù àåä øúåéá áåèä øáãääðçîùéçîùéù ,

,äðåîà êåúî ïðåáúéå èéáéù éãé ìò ,äâàã äúåàá
àì ïåéìò éôî éë ,åúáåèì àìà äðéà äæ 'äâàã'ù

.äøåîâ äáåè àåä ìëäå ,úåòøä àöú

ïéîàéåïåáùç àìì íìåòá äùòðä øáã ïéàù,
'÷ä ä"éåä íù ìù óåøéöá øáãä æîåøîå
àåäù ,øãà ùãåç àåä øùò íéðù ùãåçì êééùä

øéò' áåúëäî àöåéä÷øåùìåäðáéðåúàå'ç"òøô 'ééò)

'ç"ø éøîàî'á ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøäî òåãéå .â"ô è"éù

ìàøùé ùã÷î' úëøáá 'íù'ä úøëæäá ïååëì ùé ç"øã óñåîáù

(ùãåç åúåàì êééùä íùä úà 'íéùãç éùàøåäðäå ,
åìà úåéúåà 'ãù äàøé àø÷î ìù åùåøéôá ïðåáúîä
'ä÷øåùìå' ,'øéò'ì äðååëä 'äøéò' éë ,íéøúåéî íä©¨
äðååëä 'éðá' úáéú ,'÷øåù' àø÷ðä õò óðòì äðååëä
øîåì åì äéäù àöîð ,'ïåúà' ùøåùî 'åðåúà'å ,'ïá'ì

.'ïåúà ïá ÷øåùìå øéò'

øùôàåäáøãà éë ,úòã åðãîìì àáù ,øîåì
íéøúåéî éë åðì äàøðù úåòøåàîä à÷ééã
áåè àì äø÷î ìò áåùçì íìåòä êøãë Y äîä
,'éðåìô íå÷îì êìéì êéøö éúééä äî íùì' íäì àáù
úîçî éãéá äìò äî äàø Y 'éðåîìà úà ùåâôì'
éë åðáìá òåá÷ì åðéìò íðîà ,úåáø äæá àöåéëå ,äæ
ìëäå äæä íìåòá åîöòî äùòðä øáã ìë ïéà
úåéúåàä é"ò à÷ééã ïë ìò ,ìòîî äáéñå ïåáùçá

אברהם דבר ·‰˜„Ó‰)בספר ‡"ÂÊÁ‰ „ÈÓÏ˙ ıÈ·¯Â‰ Ì‰¯·‡ '¯Ï)בפומיה 'מרגלא ‡È˘')כתב ÔÂÊÁ'‰„) השי"ת תשועת

להוושע . מקום הטבע בדרך רואה לא כבר שהאדם  ברגע באה 
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ìù ùåã÷ä ä"éåä íù óåøéö íìùð 'úåøúåéî'ä
íéøáãä åìà ìë íâù úòãìå ïéîàäì ,äæ ùãåç
.åðúéøçàá åðì áéèéäì äëøáìå äáåèì ,íä 'ä úàî

האמונה ידי  על  הבא  רב  שפע  – אדר בהן יטע 
הטהורה

àúéààøîâá(:åè äöéá)åéñëð åîéé÷úéù äöåøä'
øîàðù ,øãà íäá òèé(ã âö íéìäú)øéãà

øàáîå ,'÷æåç ïåùì - øãà' ,é"ùøáå ,''ä íåøîá
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(ùãåç ùàø ä"ãá øãà ç"øì)

íééîùâäå íééðçåøä Y åéñëð ìë åîéé÷úéù äöåøäù
÷æçé ãéîúù åðééä ,÷æåç ïåùì - øãà íäá òèé

'íùä íåøîá øéãà'ù úòãì åîöò úàïéáäì ,
ìéëùé æà ,íä 'ä úàî åéúåøå÷ ìëù ìéëùäìå

äðôé øùà ìëá çéìöéåãããã.

באמונהד. לחיות לבבו , לתוככי היטב ישיבם אלא בלבד, גרידא באזניו הדברים יכנסו  שלא עצמו  וישמור

בהכנסו היער, במעבה  תלמידיו  עם  שהילך דרדקי ממלמד זי"ע , מדובנא המגיד של וכמשלו  זאת,

בני  'ולכל בקול, ותאמרו  כנגדו  תעמדו  אלא כלל , מעמו  תתפחדו  לא רע כלב אליכם יבוא אם  להם, הורה 

רגעים כמה עברו ואכן, חלילה... יזיקכם  ולא מכם  הכלב יסתלק זה ובלחש  לשונו', כלב יחרץ לא ישראל

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

עוד  כל  מע"כ  ברח  מדוע הפסוק, את לומר רבינו לימדתנו  לא וכי לו , ואמרו התלמידים  תמהו  הכלבים,

פחד  תקפני הכלבים קול את כששמעתי ואמר, המלמד להם ענה הפסוק... את אמר ולא בכפו, נפשו 

בלבנו האמונה  דברי את להשריש עלינו אנו, אף  לברוח ... הוכרחתי לכן הפסוק, כל  מזיכרוני ופרח  ומורא

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

ישמעאלי  לצד עברו  בדרכם מעלה , של  ירושלים של ברחובותיה  שהילכו  ובנו אב על  אספרה , עוד

בקול  ומכריז  מצעק ערבי אותו  והיה אבטיח , פירות בלא שמכר אבטיח ומתוק... אדום אבטיח אבטיח...

הסכין ... על אבטיח האב גרעינים... שומע והנה בהליכתם בנו עם האב המשיך קונים . למשוך ברצותו 

לעצמו, מצעק הילד ואף  במילה, מילה הישמעאלי של צעקתו את קורא בנו אדום את אבטיח אבטיח...

הסכין .... על  אבטיח גרעינים... בלא אבטיח דשופריא ומתוק... קרתא מגדולי אחד אצל ונכנס האב מיהר

יום בכל  הנה  והסביר, בנשמתו , פגם  חלילה  לבנו שיש לו  שנראה  צערו , את לפניו  ותינה  הימים, באותם

'קורין' תיבת באמרו  כי אחת, תיבה אפילו  בע "פ זוכר ואינו משניות, פרקי רבה ביגיעה  עמו  לומד הנני ויום 

'מאימתי' תיבת את שכח Ï‰)כבר ˙Ó„Â˜‰) ואומר מכריז הישמעאלי את אחת פעם  רק שמע היום  ואילו  ,

ולא  מיניה לא ה'גדול', לו  הסביר במילה ... מילה אחריו וחזר במוחו  הדברים  נחרטו וכבר האבטיחים , על

פרוטות  כמה ולהרוויח  למכור נצרך הוא שהרי לבו  מקירות באה הערבי של  'הכרזתו ' אלא מקצתיה ,

וכן  באות... אות אחריו  לחזור בידו זה  ומטעם  ללב' נכנסים  הלב מן היוצאים 'דברים  והרי ביתו , לפרנסת

של דבריהם המשנה, בדברי בוער היית אלא ולחוץ , השפה מן בנך עם לומד היית לא אם  ב'לימודים',

נשמה פגם  לא כן על קושי, כל בלי זוכרם שהיה עד בנך לב על נחרטים הדברים היו הקדושים , התנאים

את  לבב בכל  נצעק  אם אנו, אף בתבערה ... הדברים את לו  מוסר שאינך הפגם בך אלא חלילה , בו  יש 

האמונה, בחמימות להלהיבם  שעלינו  הצאן, צעירי בחינוך ובפרט בלבבו , ואחד אחד כל  האמונה , צעקת

העולמים . כל בצור איתנה  באחיזה  להחזיקם

תורה אמרה ‚)הנה ËÈ)ישראל לבני ותגיד  יעקב לבית תאמר הנשים ...כה אלו  - יעקב 'לבית וברש "י

אמר בזכרים  אם  ביאור, צריך ולכאורה  לזכרים ...' פירוש - ישראל לבני ישראלותגיד עללבני לומר היה  ,

יעקבהנשים  אמרלבנות  יעקבומדוע  נוראיםלבית  ייסורים  וסבל  בגרונו  שחש לאדם משל  בדרך וביארו .

יבטלו שהם חריפים , מרפא סמי ע"י א. לרפאותו , הרופא יוכל  דרכים  בשני בגרונו, שנתמלאה  מהפסולת

בעשבי  מלא מתוכו חם  הבית ויהא ומסוגר, סגור לבית להכניסו  – יש  דרך עוד הפסולת, כל  את ממנו 
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ïîæäåéîéá íéãîåòå åðà íééåöî éøäù ,àîøâ
åðéååèöð åáù ,øãà ùãåç(.èë úéðòú)

'äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî'äääääæ ùãåçá éë ,

äçîùì ïåâéî åúåà êôäå ,åðéìò åéãñç 'ä äáøä
áåè íåéì ìáàîåååååíéáåøîä åéãñç ìò äàãåäëå ,

.äøåäè äðåîàá ÷æçúäì åðéìò ,åðîòíãàùë éë

ה'זכרים ' מיצרו , האדם  רפואת לענין כיו"ב, החמימות. מתוך יתרפא ממילא שם  החולה שהיית וע"י צרפא,

שאמרו  כמו  התורה  עסק  והוא חריפים  מרפא סמי Ï:)יקחו  ÔÈ˘Â„È˜),'תבלין תורה  בראתי הרע, יצר 'בראתי

בו  מתקיים  התורה  ע "י 
·:)כי ‰ÎÂÒ)ואם נימוח  הוא אבן אם  המדרש , לבית משכהו  זה  מנוול בך פגע  'אם

הרעות. השפעותיו כל ואת הרע היצר את ומכתת המשבר חריף סם  כאותו  הוא והרי מתפוצץ ' הוא ברזל

החמימות  ידי על  השניה, העצה  את יקיימו הם  בתורה, עוסקים שאינם  הנשים  אלו יעקב בית אך

הנשים אף יתחממו  כן ידי על  ולאמונה , לתורה בביתם  ואמם  אביהם שישפיעו  החמימות בבית, שיהיה 

אצלם  אמר לא כן על  מהם . הרע  יצר יעקבויצא אמרבנות  דיקא אלא יעקב, נגד בית  חיזוקם  עיקר כי

ה ידי על  הוא המשחית ולתורתו .ביתהמלאך לה' הראויה החמימות את להם  יש פנימה שבבית ידי על 

חז "ל דרשת את ביארו  אף ‚:)כך ÔÈ˘Â„È˜)שבח שכל לאביה', נעורים  שבח כל - אביה בית 'בנעוריה

לזכות נזקף זה הרי כשירה , ישראל לבת לה שיש  שמים  שמיםביתביראת ליראת החמימות לזכות אביה ,

הבית. כותלי בין האב מכניס אותה  מעלה, של  לקדושה  הקשור ולכל 

בגמרא שאמרו מה שפיר יבואר 
Â:)וכן ‰ÎÂÒ) ונשאת והלכה דתה שהמירה בילגה  בת במרים  'מעשה

לוקוס ואמרה, המזבח ע"ג בסנדלה מבעטת היתה  להיכל, יוונים  כשנכנסו יוונים , ממלכי אחד לסרדיוט

את  וסתמו טבעתה את קבעו בדבר חכמים  וכששמעו ישראל ... של  ממונן מכלה  אתה  מתי עד לוקוס 

¯˘"È)חלונה - ˙¯Ó˘Ó Ï˘ ‰
ÂÏÁ ÂÓ˙Ò)וכל אביה  מה  חטאה הבת אם וכי הגמרא מקשה  הדברים בהמשך '...

שותא  אינשי 'כדאמרי בגמרא ומתרצינן בקודש, לשרת יותר יוכלו  שלא חלונם  שסתמו חייבים משמרתו

ובביתו אמו של  או אביו של או אלא אינה בשוק הינוקא שפת דאימיה ...', או דאבוה או  בשוקא דינוקא

בת  שמרים אלא מעלה , כלפי דברים ומטיח במזבח  מבעט  אביה  היה  שלא ומוסכם ברור והנה  למדה .

ברגש, נהלך אלוקים  בית מתוך ולא קרירות מתוך הכהונה עבודת את עובד שאביה רואה  היתה  זו  בילגה

האשמה קולר כן ועל רח"ל , דברים  ומטיחה  העולמים  בריבון מבעטת והיתה  שיצא מה  ממנה יצא כן על

והתלהב  חמימות בביתו הכניס שלא על  אביה צוואר על  יוצא תלוי היה  לא כן שאם הקודש , לעבודת ות

כך... מזרעו 

בלשונם ה . חז"ל  נקטו כן שעל שמעתי, צחות ËÎ.)בדרך ˙È
Ú˙),בשמחה ממעטין אב שמשנכנס 'כשם 

בחודש השמחה  ריבוי יותר מתבאר במה  ועוד, בהא, הא תלו  ולמה  בשמחה', מרבין אדר משנכנס  כך

את  אחד יראה כאשר דהנה  הכוונה, אך אב, מנחם  בחודש  השמחה למיעוט אותו שהשוו  ידי על  אדר

יצעק בוודאי וכדו ', זמר' ב'כלי ומשמח  בו , לתשעה  אב ר"ח  שבין הימים  בתשעת שמן בשר אוכל חבירו

נחש וישכנו גדר פורץ  שהוא גדול רעש  בקול  ÈÒ"‡)עליו ‡
˜˙ Á"Â‡ Ú"Â˘ בית (¯‡‰ של תינוקות אפילו כי ,

בשמחה', מרבין אדר 'משנכנס  בזה וכיוצא יין, ולשתות בשר באכילת איסור נהגו אלו  שבימים יודעים רבן

בשמחה ולשמוח  העצבון להסיר ממנו וידרוש תוקף, בכל כך על יוכיחו נפולות בפנים  חבירו  את יראה שאם

מצוה . של 

הרמזו . בדרכי עמם וטעמם אדר, חודש ימי בכל  'תחנון' לומר שלא היה  זידיטשויב בית צדיקי מנהג

‡Á„)והסוד ÏÎÏ ‡ÏÂ Ì¯Â‡Ï ÌÈÎÏ‰Ó‰Â ÌÈ˜È„ˆ Ì˙Â‡Ï ‡Ï‡ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡Â ,˘Ù
 ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ¯·„‰ ÔÈ‡˘ ¯Â¯·Â)פעם .

זי"ע, יעקב' ה 'ישועות בעל  הגה"ק  עם זי"ע  מזידיטשויב אייזיק יצחק  רבי הרה"ק  - גדולים תרי הני נדברו 

נגלות  עפ"י טעם  לי ויענה  שהרבי אבקש , אבל – זה מנהג טעם מה אייזיק  ר' את יעקב הישועות שאל

הישועות  אך מפורש ... פסוק  זה  הרי מזידיטשויב, הרה "ק ענהו  הח"ן. ותורת החסידות פי על  ולא התורה 
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òøàé àì êøáúé åéãòìáîå ,åãáìî ãåò ïéàù øéëî
ìà áöòúé àì ,áèåîì åà áèì Y äîåàî åîò

åéìò øåáòé øùà ìëî åáìøòèöéå ñòëé àì óà ,
ùçøúîä ìëá øéëé éë .íéùðà ìù íäéùòî ìò
äùåòå äùò åãáì àåäå ,ìëä ïåãà úàî àåä ìëäù
åúáåèì íà éë ìëä ïéàå ,íéùòîä ìëì äùòéå
åì äîå áöòúäì åì äî ïë íà ,ãáìá äøåîâä

äáåøî äáåè àìà ïàë ïéà éøä ,øòèöäìææææ.

שמחה אדר בחודש השמחה  – בשמחה  מרבין
השנה ולכל  לשעתה 

àúéà'îâá(.èë úéðòú)ïéáøî øãà ñðëðùî'
íéîé éë úåøåãä é÷éãö åðì åìéâå ,'äçîùá
ïëå ,äðùä úåîé ìëì äçîù øåâàì íéìâåñî åìà

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä íùá àúéàà"ç ÷"ùù)

(ãé íéøåôáåúëäù ,(áé ì íéìäú)éðøæàúå é÷ù úçúô'
äòèî äðùä úåîé ìëá éë ,íéøåô ìò éà÷ 'äçîù

íéøåôáå ,ø÷ùì íãàä úà ø"äöéä÷ùä úà çúåô ¤¤
äæáå ,÷ìîò úééçî éãé ìòäçîù éðøæàúåìëì -

.ãéîú äçîùá äéäéù ,äðùä

ïëàåë"ëå ,úåéãéîú úååöîäî àéä äçîùä
à"îøä(æ"öøú ïîéñ íéøåô 'ìä óåñ)áì áåèå'

äúùîãéîúà÷åã åàìå äçîùá äéäé íìåòìù ,'
ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä íùî àøîàúî ïëå .íéøåôá

øãà ñðëðùî' åøîà ïëìùíéáøîàìå ,'äçîùá
íå÷î äéä æà éë ,'äçîùá úåéäì êéøö' åøîà
ïéàù øáã ùãçì êéøö äæ ùãåçáù ,øîåìå úåòèì
,åðéà äæ úîàáå ,äçîùä åðééäå ,äðùä ìëá âäåð
åøîà àì êëéôì ,äðùä ìëá úâäåð äçîùä éë

כתיב הרי הרה"ק , ענהו כן... האומר הפסוק  ומהו  היכן זכר לא Î·)יעקב Ë ¯˙Ò‡)'להםוהחודש נהפך אשר

ומאבל  לשמחה, טובמיגון נגלהליום פי על  טעם יש ושפיר אריכתא, טוב' 'יום  החודש שכל  לך, הרי ,'

זמן  החודש שכל כאן, יש הוראה  מקום מכל  תחנון, לענין כן נוהגים  הכל שאין ואף  תחנון. בו נאמר לבל

בעבודת  והתעלות הקודש  רוח  ממנו לשאוב ומועד, טוב כיום בו  ויום יום כל לנצל ויש הוא, ונעלה גבוה

השני... לאדר הראשון אדר בין ואין ה ',

קודש ' שרפי 'שיח Î)ובספר ÌÈ¯ÂÙ)בפורים לספר רגיל  היה זי"ע מסוכטשוב אברהם ה"ר הרה"ק  וז "ל.

פורים, אחר שבועות ושתי פורים  קודם  שבועות שתי ונשתכר יי"ש  ששתה פיאק קראקאווער מן מעשה

רק זמן קבע איך ח "ו, היהודים כל  את ולאבד להרוג רוצה שהי' הרשע , המן על  קשה  שבאמת אמר כי

להרוג  יוכל ולא ומערות, שיחים  בורות בתוך עצמם את מטמינים  מהיהודים וכמה כמה  אולי אחד, יום  על

והה"ק אדר. בחודש הפור לו  שנפל  כמו אדר, חודש  לכל  עכ "פ זמן להגביל צריך והי' אחד, ביום אותם

רשעות, המן עשה  בזה גם אשר הנ"ל , הפיאק  בשם ותירץ זו , קושיא מפליא הי' ז"ל  מסכטשוב הר"א

להם יהי' יו "ט, היום אותו ישראל ויעשו באמת, שהי' כמו  - יהי' והיפך אותם להרוג יוכל לא אולי וחשב

שמחתנו, למעט שכוונתו הרשע  המן כוונת יודע אני הפיאק  ואמר החודש , כל  לשמוח ולא א', יום רק יו "ט

פורים, לאחר שבועות ושתי פורים לפני שבועות שתי שותה  הנני לכן חודש  בכל  הוא השמחה  באמת אבל 

– ולעניננו  עכ "ל. לקיים והבן נזכירה, זאת אבל החודש , בכל  ידע' דלא 'עד לקיים לדידן  הוראה כאן אין

וכיאות כראוי לנצלם אדרים, שני – שניים' 'פי שתא ובהאי החודש כל  וגדולת  קדושת  את  .'ידע'

הגורל הוא פור  המן שכשהפיל  בגמרא איתא דהא הגר"א בשם שמחהורמזו  שמח אדר בחודש ונפל

נולד, באדר ובשבעה  מת באדר שבשבעה יודע  היה ולא משה בו  שמת בירח פור לי נפל אמר, גדולה ,

מכאן, אלא משה , מת בז' והרי בו לי"ד גורלו עלה  דבר של שבסופן כשראה  שמח  מדוע ביאור, וצריך

'בר  החודש  שכל  וודאי לטובה , שכשנהפך עאכו "כ כן, אמרו  לרע  ואם  החודש, כל על משפיע  זה  שיום 

הוא... טוב' מזל

ובקדושתםז. אדר, חודש ימי שישים המונים אדרים שני ישנם הרי המעוברת שבשנה שאמרו, יש

ירדפוהו . וחסד טוב ואך וצער, קושי כל  בשישים' 'בטלין יהיו  ושמחתם
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äæ ùãåçáù àìàäçîùá 'íéáøî'å íéôéñåîìò
äðùä ìë øáëî äæ åðì ùéù äçîùäçççç.

,äðäå÷åñôá ùøéô é"ùø('íéøåëéá éåãéåå'á)éúòîù'
'éðúéååéö øùà ìëë éúéùò ,é÷åìà 'ä ìå÷á

'åá éúçîéùå éúçîù' Y(ãé åë íéøáã).á"ö äøåàëìå ,
àìà ,÷åñôä éøáãì 'éúçîéùå éúçîù' ïéðò äî
íãå øùá ìåëé êéàä ,àø÷ä éøáãá äù÷ úîàáù
àìäå ,'éðúéåö øùà ìëë éúéùò' Y åîöò ìò ãéòäì
,àøåðå ìåãâ ì÷ì åúáåç éãé àöé àì äùòéù äîë
äæáå ,åá éúçîéùå éúçîù - øîåì é"ùø ïéáä ïàëîå

øîåì åãéá ùééðúéååéö øùà ìëë éúéùòäæ éë ,
,íéøçà çîùìå çåîùì ,úåöîä ìë úåîéìùå úéìëú

.äèîì ãîçðå äìòîì áåäà úåéäì

áúëò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äâäíéì÷ù 'øô ,éáö õøà)

(å"ôøúò"éæ ÷öà÷î óøùä ÷"äøä íùá
äìéâîá ë"äò(ãé ,ä)äúùîä ìà êìîä íò àåáå

çîùùøæ ìù åìà íéøáãù óàù ,÷"äøä øîàå ,
åðãîìì äìéâîá äæ ÷åñô áúëð î"î ,íä úòùøîä
ìë íãàä ìò íéøáåò íà óàù .'ä úãåáòá êøã
ãåáë éøãâî íå÷î ìëî ,úåøöå úåà÷úôøä éðéî
ìë íéàøî ïéà êìîä éðôì åàåááù àåä úåëìîä

ïðéøîà ïë ìò .úåáöò éðîéñêìîä ìà àåáåY
çéñé ,íìåò ìù åëìî ä"á÷ä éðôì áöéð íãàäùë

,åáöî ìëî åúòãàåáéååéìàáì áåèå çîùèèèè,
.ì"æå ,íééñîåY øãà ç"ø òéâîùë ïë ìò

íéëéøö ,ù"áúé åúåëìî ãåä éðôì íéáø÷úîù

שיוכיחח. זי"ע מזידיטשוב הירש  צבי רבי מהרה "ק זי"ע  מזלאטשוב מיכל  יחיאל  רבי הרה"ק  ביקש  פעם

אשר  את המהרצ"ה קיים  השמחה, ממידת לו  שחסרה  זי"ע מזבאריז  זאב רבי הרה"ק  בנו  את מעט 

הפסוק  את לפרש  אמר הדברים  ובתוך ·)נתבקש , ˜ ÌÈÏ‰˙)השמחה כי 'בשמחה' – ובמה - ה '' את 'עבדו

כך  'אכן, אמר דבריו את כשמעו מזלאטשוב, המגיד שם  עבר שעה  באותה  עצמה. בפני עבודה  היא

זה' מקרא בשמים ‰')מפרשים ˙„Â·Ú Y ‰ÁÓ˘ Í¯Ú ·Â˘Ë‡ÏÊÓ „È‚Ó‰ ˙¯Â˙).

מכנים שחז "ל Ù‚:)מצינו  Ó"·)'צדיק בן ל 'רשע  יין' בן Á·Â˘Ó)'חומץ  ÔÈÈÏ ‰ÓÂ„ Ì‰È·‡Â ıÓÂÁÎ Ì‰ ÌÈ
וביאר (˘‰· ,

דומיא  בעצבות, תמיד הם שהרשעים הענינים , קשר את זי"ע מצאנז-קלויזנבורג יהודה  יקותיאל רבי הרה"ק 

האדם עבודת זוהי ואכן, אנשים , לב המשמח כיין תמיד שמחים הצדיקים ואילו ומר, חמוץ שטעמו דחומץ

ח"ו . השמחה מדת את מחמתם  לאבד ולא ויסוריו, צרותיו מכל דעתו להסיח - בעולמו

חז "לט . אמרו ‡)כבר ,„
 ÔÈ·Â¯ÈÚ) דמיא הילולא כבי עלמא שמחת האי אל  אדם  יכנס  אם כי שביארו , ויש ,

אל יגש  וכך טיפין, טיפין מעיניו  נושרות ודמעותיו  בבכי ברמה  נישא וקולו נפולות כשפניו הנישואין

ייסד  כן כמו המקום ... מן להרחיקו שימהרו וודאי טוב, מזל בברכת ויללה  נהי בקול  לברכו  השמחה בעל

את עלמא הקב"ה שלהאי דמיא באופן הילולא בפניםכבי והמהלך הנישואין, בית הוא העולם שזה  ,

זמן. ובכל עת בכל השמחה  במידת לנהוג יש  עלמא בהאי לו ... אומרים  נפולות

לאחר  ואף  ומהתם , מהכא כספים ולווה  הנישואין קודם  ה'מחותן' טרוד רבות פעמים  כי שביארו , ויש

מחשב  ואינו  דעתו, מסיח  הנישואין בעת אולם  מעות, הרבה  כ"כ  מחזירים מהיכן בשאלה  מוקף  הנישואין

והתכלית  מהמטרה ורק אך ולחשוב הילולא' 'כבי דעתו  להסיח  האדם על  כיו"ב, עצמן, מהנישואין אלא

לעולם . בא שלשמה 

המקדש אם  אך הנישואין, לצורך שבעולם הון כל  האדם יוציא אם  שאף  זי"ע , מקאצק הרה "ק ביאר כך

הקידושין  חלו  ולא כלום ולא בידו  עלה  לא הרי 'לי', תיבת בלא מקודשת את הרי שיאמר 'לי', תיבת יחסיר

עבודתו את עושה שאינו  ה'לי' את מחסר שהוא אלא עבודות, מיני בכל קונו  את העובד כיו "ב כלל .

הספר. מן חסר העיקר הרי ה', לשם  באמונה 
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àåáå ã"ò ,äçîùá úåáøäìå úåâàãä ìë øéáòäì
çîù êìîä íò.

àåááåúìòî úà äàøð àåáì ãéúòì íåéä
áéúëã ,àéä äáø éë äçîùäåë÷ íéìäú)

(â-á,äìà íò úåùòì 'ä ìéãâä íéåâá åøîàé æà'
åðîò úåùòì 'ä ìéãâäíéçîù åðééä÷"äøä ùøéôå ,'

àåáì ãéúòìù ,ò"éæ áåìòìî ìãðî øæòìà éáø
úà ä"á÷ä ìéãâéå ìàøùé éðá íò åìàâéé øùàë
'ä ìéãâä' òåãî åìàùéå íéåâä åàåáé ,íîò åãñç
úåðù ìëá åéä íéøåîâ íé÷éãö éëå ,'äìà íò úåùòì
åðòé äæ ìò ,êë ìë áø øëù åìá÷é òåãîå ,úåìâä
'åðîò úåùòì 'ä ìéãâä' Y åøîàéå ìàøùé éðá íäì
ìáñä áåø óà ìò åðééä ,'íéçîù åðééä' éë ìò
äLî àì úåìâä úåðùá åðìáñù úåáøä úåøöäå¨¨
ìë àøåáá åð÷æçúä ãéîúå ,íìåòì åðáìî äçîùä
ìåèéðù àåä ïéãá ïë ìòå ,äåöî ìù äçîùá íéîìåò

.'áåè øëù'

לקול שומע הקב "ה – ותושיע תקשיב הדל צעקת 
לפניו הנכנעים  בניו תפילת 

ïúùøôá(ë æë)ìàøùé éðá úà äåöú äúàå
ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øîåàåàáåä)

(äùøôá íäøáà úéááúáéú äðä éë ,æîø êøãáäåöú
ïå÷éøèåðöú÷òäìãúáéù÷ååøîà äðä éë .òéùåú
ì"æç(á"î è"ô ð"øã úåáà :æò úåáåúë)éëåî éðéî ã"ë'

,øîåìë ,'ïìåëî äëåîð äùî ìù åùôðå ,ïä ïéçù
ìëî êåîð åîöò ùéâøä äùî ìù åúâøãî ìãåâì óà
ìëî ãàî åéðò äùî ùéàä' éë ,ïéçùä éëåî åìà

.'äîãàä éðô ìò øùà íãà

ìëîìà ììôúäìî åðéáø äùî òðîð àì ,íå÷î
åúåìôù úùâøä úîçî 'äúîéà ìë àìà .

ìà äìéôúá ãåîòì ÷æçúî äéä åúìéôúì åëøöåäù
ìâòä àèç øçà ù÷éáù ãò ,åàøåá(áì âì)íàå'

äìéôúá ÷ø àìå .'úáúë øùà êøôñî àð éðçî ïéà
ìöà ,ãéçéä êøåöì óà àìà ,íéáø éëøöì àéäù
àð ì÷' ììôúäå åðéáø äùî ãîòð ,åúåçà íéøî

.'äì àð àôø

åäæå,åøîåàìàøùé éðá úà äåöú äúàåùéà ìë ,
,åáöî úåìôù êåúî óàù òãé ,ìàøùé éðáî
àìå ,åúìéôú ìå÷á òåîùì õôç íéîùáù åéáà

,øîàéìãéë ,úååöîä ïî éëðàä"åöú äúàå-
öú÷òäìãúáéù÷åòéùåúéééé.

אמרוי . אותה , המובילים  סוסים מבלי הברזל מסילות על  הנוסעת הרכבת את כשהמציאו  עברו בימים

ב  לימוד ללמדנו  שלחו  השמים שמן ישראל  כי גדולי ורגע , רגע כל  להחשיב שנדע  השם, עבודת

ורגע . רגע כל  של  חשיבות נלמד וממנה  הכל , את איחר אחד' ב'רגע  אף ברכבת, היעודה לשעה המאחר

הטעלעגראם  כלי את ÌÈ˜¯·Ó)משהמציאו ˙ÁÈÏ˘) במחיר למקום  ממקום  חשובות הודעות לשלוח והחלו ,

אות  כל בחשיבות למדים  שנמצינו  אמרו, - הגון סכום משלמים  היו  בו שנכתב ואות אות כל ועל  רב,

פיו . בדיבור ואות

הגה"ק אמר לים, מעבר אף  מרחקים , למרחק לדבר החלו שעמו הטלפון כלי את המציאו  לאחמ "כ

על תתמה  אל  אתה אף  למרחוק , וישמעוהו כאן לדבר לאדם  שאפשר למדנו , שבזה זי"ע, חיים' ה 'חפץ

העולמות.. בכל נשמעים ודבריו הזה  בעולם שמדבר תפילה  של כוחה

הפלאפון את והמציאו  עשות הגדילו אנו בדורנו המקשר',(ÏÚÒ')והנה  ב'חוט  צורך כל  אין כבר ומעתה  ,

הכל שהרי בידו, התפילה כוח  עדיין – ומתורתו מה ' ח"ו  ו 'קרוע' כ'מנותק ' עצמו שמרגיש  מי שאף  ללמדנו

ובית  הכנסת בבית העומד לאדם  בזה  יש  חיזוק  ואף  המחברם ... חוט  כל בלא רעהו  עם  איש  מדברים

בפעם תבל  רחבי בכל משוטטים וליבו  מוחו כי זה , למקום כלל  'מחובר' שאיננו מרגיש והוא המדרש ,

בעזרו . יהא וה' רחמים , יבקש  קולו, כשופר ירים  מקום מכל אחת.

על מראה  זה  שאין ידע יתב"ש  לעבודתו ומפריעים מניעות מסביבו שיש  אדם  רואה אם ואדרבה,
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ïéðòá'íéøùé úìéñî'ä áúë äìéôúä(è"éô)êéøö'
êìî éðôì éë ...ììôúî åãåòá áåùçì íãàä
øéäæäù äî àåäå ...ììôúî àåä íéëìîä éëìî

àðúä(á ,çë úåëøá)éî éðôì òã ììôúî äúàùëå

...ììôúî äúààøåáä éðôì ùîî ãîåò àåäù
åîò ïúåðå àùåðå ,ù"úéàéàéàéàéìù åðéò ïéàù ô"òà ,

åäàåø íãà,ïåëð ìëù ìòá àåäù éî íðîà ...'
åáìá òåá÷ì ìëåé ,áì úîéùå úåððåáúä èòîá

הק ' הבעש"ט  מרן שהמשיל  הידוע  כמשלו  עולם. לבורא עצומה קירבה על  דייקא אלא מהשי"ת, 'ריחוקו'

ימים והלך לדרכו הבן יצא פניו. זיו בנועם לחזות המלך לארמון רחוקה  לדרך בנו את ששלח  לאב זי"ע

לחשוב  והתחיל  המלוכה , מארמון סימנים שום  מצא לא כי אור, של  פתחון כל ראה לא ועדיין ארוכים 

אל מאד קרוב כבר שהוא וודאי הרבה, כך כל הלך כבר שאם  התחזק  אז  אך לביתו , ולשוב ראש לתת

וחרבותיהם שם  עומדים  חיילים  ואלפי גדולה  המולה ראה  לפתע ועוד, עוד ללכת והמשיך חפצו , מחוז

ובקול רועד, כשכולו  אביו בית אל  במרוצה  חזר גדולה ובבהלה ופחד, אימתה עליו  נפל  מיד בידם , שלופים 

המלך, מן אות שום שם  היה לא כי לריק היו  יגיעותיו וכל עליו, שעברו התלאות כל  על לפניו  סיפר בוכים 

המלך  יושב שם  אשר למקום  הגעת כבר הרי הקשיים , כל את עברת כבר 'אם בצער לו  ואמר האב נענה

סימן אלא זה  אין רבים, שומרים  שראית ומה חזרת', מדוע המלך ...ממש, נמצא שומריםששם הם  כי

על ויתגבר יתחזק  בעבודתו, להמשיך מתקשה  והוא בנסיונות, נתקל  כשהוא דדייקא מובן, והנמשל  עליו .

כי המלךעצמו  נמצא .שם

שהם בשמעו ישראל, בני בבתי הסדר בליל להשתתף  שהשתוקק ערל  לגוי זה , ענין המשילו אחרים

התחפש עשה, מה כמים , נשפך אשר יין ושותים ודגים ושליו  ברבורים ואוכלים מלכים כבני  מסובים יושבים 

לביתו, הבעה "ב אחד אותו יזמין התפילה  שבסיום  וקיווה המדרש  לבית נכנס פסח ובליל יהודים  בגדי ולבש 

ויהי  לביתו , עמו  ונכנס מיטיבו אחרי הלך גדולה בהתרגשות לביתו, הזמינו המתפללים אחד הוה , וכך

בנחיריו, שעלו הערבים המאכלים מריח  והתענג הבית, בכל  שהאירו הנרות מאור עיניו אורו ֵבכניסתו 

הסעודה את כלל התחיל  לא הבעה "ב אך בשעתו , שלמה סעודת לפניו  יגישו קצר זמן שבעוד בטוח  כשהוא

באותה כוסות, הארבע  של  הראשון הכוס את ושתה  הכוס , על קידוש  לעשות ודחילו  ברחימו ניגש  רק 

היתה רבה מה  אך הסעודה, את יתחילו ותיכף  המזון שלפני היין זה שבודאי בטוח  האורח היה  שעה 

האריכו שעה  במשך ואז מלוחים, במים טבול  מכזית פחות כרפס אחד לכל ונתנו ידים  נטלו  כאשר אכזבתו 

בדברם יצאה  שנפשו הגוי חשב זמן אותו  בכל כאשר ישראל , גאל  עד עניא לחמא מהא הגדה  באמירת

(Ì‰È¯·„Ó ‰ÓÂ‡Ó ÔÈ·‰ ‡Ï˘ Ë¯Ù·)הכריז בסוף ההגדה, אמירת את שיסיימו עד והמתין התאפק  זאת בכל אך ,

ו עוני לחם קיבלו גדולה  חלה  אחד לכל לחלק  במקום אולם לסעודה , ידים ליטול שהולכים שברי בעה "ב

אותם כל  במקום  אולם והדגים, הבשר את שיגישו עד והמתין בסבלנות בגוי התאזר ברירה בלית מצה,

על כועס כשהוא הבית, מן וברח ממקומו  בחמתו  קם כן כי כראותו  ויהי וכורך, מרור לו נתנו מטעמים 

שאם פשוט  דבר והנה  הסדר. בליל  דשינה  סעודה  אוכלים  שהם ומשקרים  העולם את המרמים היהודים

רק כי מלכים , שלחן על  והמטעמים  המעדנים כל  לפניו  מגישים היו  כמימרא רגע  לעוד מתחזק הגוי היה

עליון. אור לקבל זוכים  הקשים והזמנים המרור אחרי

ההם,יא . בימים חסידים' 'כפר לישיבת ובא שנכנס  רח"ל , ומצוות תורה שומר שאינו  יהודי על מספרים

ואמר, ענה  הישיבה. בתוככי ראה  מה שאלוהו  משיצא בתפילה . הישיבה  תלמידי שעמדו  בשעה 

העומד  הזקן את וראיתי הבטתי אך בגופם. תנועות ועושים  ושוב, הלוך המתנענעים  בחורים  וראיתי עמדתי

המזרח  Ï"˜ÂˆÊ)בכותל Ô‡ÈÙÂÏ Â‰ÈÏ‡ È·¯ ˆ"‰‚‰ ÁÈ‚˘Ó‰) להיראות צריך כך כי מישהו. עם שמדבר כמו נראה  שהיה 

התפלה . פני
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åîò ùîî ïúåðå àùåðå àá àåä êéà ,øáãä úúéîà
àåäå ,ù÷áî àåä åúàîå ïðçúî àåä åéðôìå ,êøáúé
øáãé øùàë ,åéøáãì áéù÷î åì ïéæàî åîù êøáúé

.åéìà òîåù áéù÷î åäòøå åäòø ìà ùéà

,åðééäåíéàåøáä ìëì âéäðîå àøåá àåäù ä"á÷äù
åá íééåìú åéðá åéäéù õôçáéáéáéáéíéòðëðå

åéìàâéâéâéâéåúàî ù÷áì åàåáé ïëìå ìëä åãéá éë øéëéùå ,
ìëäå ïéîìò ìë àìîîä àåä ä"á÷ä äðä ,ìëä ìò
éãé ìò åéìà øù÷úéå åéìà àåáé ïë ìò ,àá åúàî
ìë úà ì÷î ù÷áì 'úé åéìà êåîñ äéäéù

åøîà ìë ìò .åéúåéåëøèöä(æ â ø"øá)ä"á÷ä äååàúð'
.'íéðåúçúá úåôúåù åì úåùòì

דרכי - שער נעילת  בעת  שובבי "ם  בנים שובו
חלילה ביותר  שהתרחק למי אף  פתוחים התשובה

ïúùøôá(ë æë)úéúë êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå
ãéîú øð úåìòäì ,øåàîìàúéàå ,

ùøãîá(àñ åì äáø)åðéà íìåòìù ïîùä òáè éë

éðá êë ,äìòîì óö àåä àìà ä÷ùîá áøòúî
åæîøù ùé .íìåòä úåîåàá íéáøòúî íðéà ìàøùé
,àåä øùàá ìàøùé øá ìëì Y äáåùúì êøã äæá
,äèî äèî ãøéù ùéâøîå ãàî ãò ÷çøúð íà óà
äìòîì óåöì åì øùôà áì ìò íùùë ãéî éøä,
ãéîúå ,äàîåèá úáøòúî äðéà ìàøùé úîùð éë
àåä íà óàå .àéìòî äáåùúá áåùì åãé ìàì ùé

úéúëìëî ,úåìéôðáå úåðååòá äëåãîå äëåî àåäù
øåæçéå áåùì åãéá è÷ ãçà òâøáù ÷æçúé íå÷î

úåéäìøåàîì.äéìò íéøãìå õøàì øéàäì

äðä,ú"ú í"éááåùä éîé ìù íîåéñá åðà íéãîåò
áåùì àáä ìëì íéçåúô íéøòùä íäá íéîé
åáåù' Y åéðáì åðëìî åðéáà âàåù æàå ,åàøåá ìà
åðì ùé ïë ìò .'íëéúåáåùî äôøà ,íéááåù íéðá
úåðòèá åðúåà úéñîä øöéä ãâðë ÷æçúäìå óéñåäì

,åìòðð äáåùú éøòùù íéçåãîå àååùàååù êà éë
ìëå ,äáåùú éøòù åìòðð àì íìåòîå ,åéô øáéã

להשתדך יב. נכבדות בו ודברו  הציעו  מקדש , האיש לפרק זי"ע  מבולגרייא מרדכי רבי הרה"ק כשהגיע

אביו ירצה שבוודאי הכל  וסברו וגדולה , תורה  שולחנם  על  שנתאחדו  ועשירה, מיוחסת משפחה עם

עמו, ונימוקו  לעשותו, המהרי"ד סירב לפליאתם אך השידוך, לגמור זי"ע  מבעלזא דוב ישכר רבי הרה"ק 

מזונותיו שיהא טפי עדיף 'אדרבה , גדולה , בהרחבה  לאכול לחם לו שיש וידע בבוקר בנו  שיקום  חפץ  ֵשאינו

קשר  לו יהיה  זה ידי ועל ובהיתר, בהרחבה אותו ויפרנס  שיזון מהקב"ה  תמיד לבקש  ויצטרך מצומצמין

דקאמרי  והיינו שעה , ובכל  עת בכל  בו דבוק ודם  בשר שיהא השי"ת רצון כי עולמים', כל בורא עם תמידי

Â)במדרש ‚È ‰˘¯Ù ‡˘
 ¯"„Ó·).' בתחתונים לדירה  הקב"ה  'התאווה

וכרשיג. כדל  עצמו  להחשיב אחד כל על  בשחרית דלים' 'ועוזר שבאמירת זי"ע  האריה"ק  שאמר וכפי

העמידה בתפילת יעמוד כך ·)ומתוך Áˆ Á"Â‡ ,‡"„ÈÁÏ '‰Î¯· ˜ÈÊÁÓ'· ‡·Â‰).

בכוונות  צדיקים  של כת שהתפללו אחת, פעם  מעשה שאירע  כניעה , ערך יועץ' 'פלא בספה "ק כתב וכך

מוכנים היו הכנעה  להם היה שלא מפני רק  נפלאת, היא שאמרו שהתפילה השמים מן להם  ונגלה נפלאות,

כולם . ניצולו ובזכותו  הכנעה , לו שהיה אחד לולא ליענש ,

זי"ע אמת' ה 'אמרי הרה "ק אביו  אליו פנה ילדותו שבשנות זי"ע מנחם' ה'פני הרה"ק  ההכנעה בענין

הכתוב אמר È·)ושאלו , ÁÎ ˙È˘‡¯·)רכים השמים הלא ותמוה , השמימה', מגיע  וראשו  מוצב סולם 'והנה

ÌÈÓÂ)הם  ˘‡Ó ÌÈÈÂ
· Ì‰ ÈÎ) המשיך אלא לענות, אמת' ה'אמרי לו  נתן ולא נשען, מה  ועל  הסולם עמד והאיך

שעלו שהמלאכים  לומר אנו מוכרחים  ועוד מהשמים, יותר וקל  רך היה שהסולם לומר, כרחך על  ואמר,

מער  מען איז הימעל'יש  מער וואס 'אז  למדים נמצינו  – מהסולם יותר וקלים  רכים  היו  הסולם  על וירדו

ÂÈ˙¯)לייכטער' Í¯ Ì‚ ‡Â‰ ÍÎ ¯·„‰ ÈÓÈÓ˘Â ˘Â„˜ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ) להיות האדם על הקדושה במעלות לטפס בכדי כי ,

כקנה  .רך 
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àåáé 'äáåùú ìòá' íùä úà ìåèéìå àåáì äöåøä
ïîæ ìëá àìà úåòåáùä åìàá ÷ø àìå .ìåèéå

ïãéòåùàééúé ìàå ,áåùì íãàä ìåëé ãáòã éàî ìë ,
.äáåùúä ïî

éëä'ìàøùé úéá'ä ÷"äøäã äéîåôá àìâøî äåä
íéøåëéáä úùøô äáåúë ïë ìòù ,ò"éæóåñá

äøåúäéî óàù åðãîìì ,àåáú éë úùøôá -
ãîåò øáëù ùéâøîùè÷ èòî ãåòå ,äøåúä óåñá

äáåùúä êøã ïééãò ,äøåúä ïî éøîâì ÷úðúé
åéðôá äçåúôéäåæå ,ùãçúäì åîöò ìò ìá÷éå .

,íéøëáîä úåøéôá ùãçî ìéçúäì íéøåëéá úåöî
øáòá åîò òøéàù äî ìëî úòã çéñäìåãéãéãéãé.

àìååîöòáå åãåáëá ä"á÷ä íà óà àìà ,ãåò
ùé ïééãò ,ãåò áåùì ìëåé àìù íãàì øîåà

è"îéøäî ú"åùá àúéàãëå .áåùì äåå÷ú åìç"åà)

(ç 'éñíéðá åáåù äøîàå ìå÷ úá äàöé'ù óàù ,

בתדירות יד. להיות צריכה  עמלק שמלחמת אלו, דברים  ברוח  אומר זי"ע  ישראל' ה 'בית הרה"ק  היה  עוד

לעמו ויחזור מיד יתחזק במלחמה  ונפל נכשל  אם ואף  הפסקה, וזהבלא כבתחילה , משמרתו  על  ד

אראפ ' עהם איך אמאל  און אראפ, מיר ער לייגט 'אמאל נוטריקון שהוא 'עמלק' בשם ‰Èˆ‰"¯מרומז ÌÈÓÚÙÏ)

(ÂÁˆ
Ó Ì„‡‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ÏÈÙÓÂ Áˆ
Óוגבורה בכח וימשיך מנפילותיו , ברוחו  יפול  שלא הוא העיקר אך ,

הבאה . למלחמה

אחד  על מסופר לקיים. זוכה שהוא מצווה  כל על  גדולה בשמחה דקדושה  'חיות' מלא שיהיה והעיקר

בשנות  למדתי ועמך גילך בן אני הנה לו , ואמר זי"ע מטשעכנוב אברהם  רבי הרה "ק אצל ובא שאתא

נתעלית  אתה  מדוע א"כ  כמוך, בלימוד יודע אני ואף  יכולתי בכל ה' את עובד כמוך אני אף הנעורים,

השמחה היא מה ושאלו  הרה "ק, ענהו  השורה. מן אדם אלא איני אני ואילו הקודש, עדת ומנהיג רבי להיות

זכה ועידנים עידן שלפני היהודי לו  סיפר הימנה. למעלה  שאין שמחה חייך מימי זוכר שאתה  הגדולה

הרה"ק שקע בחייו. עוד כמוה זוכר שאינו שמחתו  רבתה ואז רובל  אלפים עשרת של עצום  בסכום  בגורל

מימיך...' כזאת שמחה  עוד לך היה  לא מימיך... כזאת  שמחה  עוד לך היה לא 'אה... וכפל  ואמר בשרעפיו

מתרונן  לבי הקדושים , התפילין את להניח בכדי זרועי את אני שפושט בשעה ויום יום בכל  כי לך, דע 

יהודי  אותו מששמע בפיס ... עלה כששמך שהרגשת השמחה מאותה ככה  פעמים אלף כך, כל  משמחה 

רבי...'. אתה רבי, הוא אתה  'אכן, ואמר נענה  כך

ששמחתו זוויעהיל  בעיירה  יהודי שהכיר אומר היה מזוויעהיל שלומק'ע  רבי שהרה "ק ידוע אורחא, אגב

השפילות תאוותם  מילוי בעת הרשעים של מהנאתם יותר הייתה התפילין הנחת בעת ˘È‰˘Î‰והנאתו  ÚÂ„È)

(ÂÓˆÚ ÏÚ Â˙
ÂÂÎ ‰˙ÈÈ‰ ...ÏÈ‰ÚÈÂÂÊ· È„Â‰È ¯ÈÎ‰˘ ¯ÓÂ‡ ˜"‰¯‰.

זי"ע  מטשעכנוב אברהם רבי הרה"ק  של  מתורתו  Ú"ÈÊ)עוד ‡"¯‚‰Ó Û‡ ‡˙È‡ Ì‰· ‡ˆÂÈÎ ÌÈ¯·„)מאמרו בפירוש

זירא רבי È„.)של ˙ÂÎ¯·) שלא בגלל  רע  נקרא מדוע  מובן ואינו רע ', נקרא - חלום בלא ימים  שבעת הלן 'כל 

הריהו עיניו מול בחלום  המתרחש  שכל נראה  הישן אדם בעיני דהנה  וביאר, ימים . שבוע  במשך כלום  חלם 

בו שאין הבל  - חלום  רק  היה  שהכל  רואה  עיניו את פוקח כשהוא בבוקר בקומו  אך ממש , בפועל אמת

בנו  יתקיים  לבוא לעתיד כי הזה , בעולם  הנעשים הדברים  כל הם  כיו "ב, ‡)ממש , ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙),'כחולמים 'היינו 

הזה העולם  של החלום ואילו  בבוקר, בקומו  מיד החלום מסתיים  הלילה  שבחלום  אם כי לזה זה  בין ואין

בעלמא, כחלום  אלא אינם  הזה  העולם עניני וכל שוים ששניהם  האמת אך שנה , ועשרים  למאה נמשך

ולא  בכלל  ושבת ימים  שבעה עליו  שעברו  היינו חלום, בלא ימים שבעה שהישן באמרם  חז "ל רימזו  וזה 

האדם על  בשבת כי 'רע ', בבחינת חלילה  הוא הרי הבלים, הבל  - חלומות רק שהכל  להשכיל  התעורר

הגשמי. החומר מעל  בטפח ויתעלה בה' יתדבק  אלא ידיו , במעשי לשקוע ולא החלום  מן להתעורר

כעשיר  עצמו אז רואה  והיה ונעימים, טובים  חלומות לילה בכל חולם שהיה  לאיש המושלים  אמרו  עוד
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'øçàî õåç íéááåù(.åè äâéâç)äéä íà íå÷î ìëî
åúåà íéìá÷î åéä áåùì àá 'øçà'ä"ã à"ç à"ùøäî)

('à úåà à÷øôã àøâàá àáåäå ;'÷ä ä"ìùä øàéá ïëå ,äúöé

æîøð ïëå .'äáåùúä éðôá ãîåòä øáã êì ïéà'ã
àøîâá(:åô íéçñô)úéáä ìòá êì øîàéù äî ìë'

ò æîåø ,'àöî õåç äùò'úéáä ìòá' àåäù ä"á÷ä ì
äòùáî õåç ,åìå÷á òåîùì åðéìòå ,åìåë íìåòä ìò
àö øîåàå äáåùúá áåùìî íãàä úà äçåãù

,éúöéçîîäòèîù àìà ,á"äòá ìù å÷ùç äæ éë
êúåà[à"ë úåà äùåã÷ä øòù 'äîëç úéùàø' 'ì].

äáøãàùéàäù íå÷î ìù åðåöø ìë äæ ,äáøãàå
óà ,éáà éáà ,øîàéå åéìà ÷òæé éãåäéä
áåù ë"ôòà ,êéìà áåùì ìåëé éðà ïéàù úøîàù
...êîî éîöò äôøî éðéà ,ìåëéáë åçøë ìòá áåùà

'îâä éøáã úà åøàéáù ùé äæáå(.áì úåëøá)ìò
÷åñôä(é áì úåîù)áø øîà 'åëå éì äçéðä äúòå'

ãîìî ,åøîàì øùôà éà áåúë àø÷î àìîìà åäáà
åøáç úà ñôåúù íãàë ä"á÷äì äùî åñôúù
êçéðî éðà ïéà íìåò ìù åðåáéø åéðôì øîàå ,åãâáá
úàî òîù åðéáø äùî éë ,åðééäå .'íäì ìåçîúù ãò
,ìâòä àèç ìò åéðáì ìåçîì äöåø åðéàù ä"á÷ä
.ìåãâ éåâì äùî úà úåùòìå ,å"ç íúåìëì åðåöøáå
åñôúå àéîù éôìë åéðô æéòä ïë åðéáø äùî òîùùî
åéðôì øîàå åãâáá åøáç úà ñôåúù íãàë ìåëéáë
íäì ìåçîúù ãò êçéðî éðà ïéà íìåò ìù åðåáéø,
äúåàá ...äðéëùä éôðë úçú úåñçì áåùì íìá÷úå

,ä"á÷ä åì øîà äòùêéøáãë éúçìñäæ ïëà éë ,

äáåùúä éðåðçúá éðôì êîöò äìúúù éðåöø ìë äéä
.àèçä äæ ìò éðáì éðà ìçåî äúòå

שברון  חשיבות  – למנחות ולא  למאור כתית
ולא עצמו את  להאיר ישוב שעי "ז ובתנאי הלב

בייאושו ישקע

ïúùøôá(äì çë)ùãå÷ä ìà åàåáá åìå÷ òîùðå'
÷"äøä áúë ,'úåîé àìå åúàöáå 'ä éðôì

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä(ç"ö÷ú ìåìà ê"æì ùåøã ,íéáöð 'î"åú')

ìåãâä ïäëä áééçù àø÷ã àîòè ùøôî ï"áîøäù
øçàî ,ìéòîä ìò íéðåîòô íò ÷"îäéáì ñðëéäì
úøùì äëåæä íãå øùáá íéàð÷î úøùä éëàìîù
íéîúúñð íéðåîòôä éãé ìòå ,'ä éðôì ùãå÷á

,íäéúåðòèä"á÷ä åìéàë àéä ìéòîä úùéáì éë
úåëìî éùåáìîá åùéáìîíéàøéúî íäîù ,

ïäëä ñðëð êéàä ,äù÷ äæ éôì íðîà .íéëàìîä
ìéòîä àìá ïáì éãâáá íéðôìå éðôì ô"ëäåéá ìåãâä
äàøð äéä àøáñä ãöî éøä ,åéìòù íéðåîòôäå
ïîæî øúåé äàð÷ä éðôî ùåùçì åì ùé äæë ïîæáù
ìåãâ ïäëäù äòùá éë ,'øôåñ íúç'ä áùééîå ,øçà
äðúùð äî øäøäîå ïðåáúî àåä ïáìä éãâá ùáåì
äðùä úåîé øàùî ïáì éãâá ùáåì àåäù äæ íåé
íòèá øëæð ãéîå ,áäæ éãâáá øèòúîå ùáåì àåäù

ì"æç åøîàù(.åë ä"ø),'øåâéðñ äùòð øåâéè÷ ïéàã'
øøåòúîå ,åáø÷á åáì øáùð ìâòä àèçî åøëæáå
ïåøáù ,åáì ïåøáù êåúî äîéìù äáåùúá øåæçì

øúåé áåùçå ìåãâ äë äæ áì÷éúùäì íéðåîòôä ïî
íéàð÷úîä íéëàìîä ìå÷ úàåèåèåèåè.

כולנה ועל מתוקנים ומלבושים ערבים  מאכלים  נאים , מגדלים  כלילת טוב, בכל  המסובב כמלך מופלג

כך  כל רבה  שטובה  מאחר ושאלו , מרעיו אחד אליו ניגש הימים מן ביום והנה משרתיו. ואשר משרתים 

ענהו עשירות... מאותה ביותר תהנה וכך בשינה ימיך רוב תבלה  לא מדוע הלילה , בחזיון רואה אתה 

שקר  בהנאות ימי כל  אבלה וכי בעלמא, בדמיון רק  אלא באמת עשיר אינני בחלומי הרי שוטה, ה 'חולם '

ואין  לרגע  הנאה של  'דמיון' אלא אינם ג"כ ישן שאינך בעת הנאותיך אף ידידי, הידיד, לו  אמר ודמיון.

נצחיים ... הם ומצוותיה התורה  ורק  ממש, בה 

איך טו . ושמע השבועות, בחג הבוקר באשמורת זי"ע  ישראל' ה 'בית הרה"ק  את אחד חסיד ראה פעם

בשרעפיו עמוק  תפוס כשהוא מסתובב רות הרבי ממגילת הפסוק לשון על  חזר הילוכו כדי ובתוך ,

(‡Î בשנות (‡ עליו  שעבר ממה הרבי נזכר שבוודאי השומע  וסבר ה'', השיבני וריקם  הלכתי מלאה  'אני
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àöíå÷î ãåòá 'øôåñ íúç'ä éøáãî ãîìå,ú"äò)

(âéùú éëå æîøì ùéå ä"ã øäá úùøô.ì"æå ,éë
øúåé ,äùòù úçà äøéáò ÷éãöì ìéòåî íéîòôì
åúåà éãé ìòù ,åéîé ìë äùòù åéúååöî ìëî

åùôðá úåìôùå äòéðë äðå÷ àèçä,êøåö ïéàå àèéùô)

àåáì äáùçî êåúî àø÷éòî àåèçì úëìì åðì ïéà éë øàáì

(æìä øîàî øåëæé àèçù øçà ìáà ,äæ áì ïåøáù éãéì.

ïéòë'úåááìä úåáåç'á åðéöî äæ(ç"ô äáåùúä øòù)

éî ìò øúåé 'äáåùú ìòá'á äìòî ùéù
äìåòù' ,åéîéî àèç àìå åúå÷ãöá ãîò íìåòîù
úååöî ,ì÷ àèç àèçù ïåâë .÷éãöä ìò áùä åá
,äáåùúá áù ë"çàå ,úøë äá ïéàù äùòú àì
òðëð àåäå ,ãéîú åéðô çëåð ãîåò åðååò ìåùëîå
àìå äøáùð åùôðå ,íé÷åìàä éðôì ãéîú ìôùå

,äùåò àåäù áåèä ìëá äàâúéíøåâ åàèçù àöîð
...íùä éðôì åéúåáåç éåìéîì åúåìãúùäå åúòéðëì
àèçä åúåà àèç àì øùà ÷éãöä ìò äìåòä åäæ

(åáì íåøéå äàâúé àìù íéçåèá åððéà ÷éãöä ìò éë).

åðéöîåïúùøôá äæ ïéðò æîøì(ë æë),øåàîì úéúë
÷"äøä øàéáå ,úåçðîì úéúë àìå ,é"ùøáå
ìù åáì ïåøáù úéìëúù ,ò"éæ øãðñëìàî êéðòä éáø

åàéáäì íãàøéàäìàìå åîöò úàúåçðîì,øîåìë ,

àìùçéðéàìà ,åúãåáòî åîöò úàøéàéåùôð úà
'ä úãåáòá åúîùðåæèæèæèæè.

ïéðòáàçñéùôî íðåá äçîù éáø ÷"äøä øàéá äæ
ò"éæ(ç"îãðá äøòäá ,áùéå äçîù ìå÷)éøáã ìò

ùøãîä(à äô ø"øá)çúô ïúð øá ìàåîù áøäéîøé)

(èëåéä íéèáù ,úåáùçîä úà éúòãé éëðà éë
å÷ùá ÷åñò äéä óñåéå ,óñåé ìù åúøéëîá íé÷åñò
,äùà åì ç÷éì ÷ñåò äéä äãåäéå ...åúéðòúáå

çéùî ìù åøåà àøåáå ÷ñåò äéä ä"á÷äåøàéá .
øäøäî äéä äãåäé äðä éë ,êôåð úôñåúá á"øøä
íéððåàúî íéùåã÷ä íéèáùä ,äðä ,øîåàå åîöòá
,óñåé ìù åúøéëîá íäéãé úà åçìùù ìò äøî
÷éãöä óñåé óàå ,äìéìå íîåé êë ìò íéáùå íéëåáå
àéäå ,äùà éúàùð äðä éðàå ,åúéðòúáå å÷ùá ÷ñåò
,úò íøè åúî ïðåàå øò éðá éðù óà ,éìò äúî
éã àì éë ,øáãä äæ éì àá ùðåòëù øáãä øåøáå
éúëìä ãåò íéèáùä øòöá óúúùî éðà ïéàù
àåä éúîùàá äøéëîä ïéðò ìë éøä ,äùà éúàùðå
çèáì .ïë åùò éúàøåäáå ,'êìî'ä éúééä éðà éë Y
êà ...'ä úøåúá ÷ìç éì ïéà øúåéå ,éúåå÷ú äãáà
àìà ,åéìò øáâúäì åìà úåáùçîì ïúð àì äãåäé
,äìòî ìù úåðåáùç äùòà àì ,øîàå øòðúä óëéú

מקרא  לו  וביאר אליו פנה  ישראל ' ה'בית בו  משהבחין אך הי"ד, משפחתו  בני כל  נהרגו  שבה  המלחמה

ארויף ' נאז  די 'מיט מסתובב ודם  בשר כאשר  - Â‡‚·Â‰)קודש ˙Â‡˘
˙‰· ¯ÓÂÏÎ ,‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ Û‡‰ ÌÚ)בהרגשה ,

- הזה  החיל את לו  עשו  ידו ועוצם  הלכתי שכוחו  מלאה בואני יקויים  השיבני , מסיר וריקם שהקב"ה ,

עיניו וישא האלוקים, הוא בה ' להכיר יחזור ובע"כ  בדרכיו , יצליח לא ממילא ואז ממנו. רח "ל השגחתו

שלום . לו וישם פניו, לו  יאר ה', יעזרהו זו הכנעה ומתוך שיושיעו , השי"ת אל ולבו

ל 'מרירות'טז. האסורה 'עצבות' בין וההבדל שההפרש זי"ע מקארלין הגדול אהרן רבי מהרה "ק איתא

הגמ' דברי את לכך ומסמיך השערה ', כ 'חוט אלא אינו ונצרכת ÊÎ.)המותרת ÔÈÏÂÁ)' כשירה' ברובו  נשחט 

כשר  שבין ההפרש  שכל  והיינו  השערה, מכחוט יותר לא לרובו  מחצה  בין יש  וכמה  – 'טריפה ' מחצה 

לישן  והולך עליו , כבד גופו  נעשה  העצבות אחר כי ביניהם , היכר וסימן השערה... חוט  אלא אינו  לטריפה

לא  שעדיין מכיר כי לישן, מניחתו אינו  המרירות אבל  אחרים , ולא עצמו  את לא סובל ואינו  ייאוש, מרוב

ללמוד עצמו  ומיישב לידו  גמרא נוטל  ומצוות, תפילה  וחוטף הולך – מאומה עשות ‰Â·‡התחיל ·˙ÎÓ‰)

(Ú"ÈÊ ¯„
ÒÎÏ‡Ó ÍÈ
Ú‰ È·¯ ˜"‰¯‰Ï Â˙Â‡ ÂÒÁÈÈ˘ ˘ÈÂ ,ÔÈÏ¯‡˜Ó ˜"‰¯‰ Ì˘· Ï‡¯˘È ˙Ò
Î·.

אומרת העצבות כי ביניהם , לחלק שגור העולם אומרת כבר בפי והמרירות שברי, ואבד כלום  לי אין

ועוד.עדיין עוד לקנות אשתדל והלאה  מהיום  א"כ  – כלום לי אין
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äðåùàø äååöîá - äúìéçúî äøåúä úà ìéçúà
äðä ,øîà ,ïë ä"á÷ä äàøùî ,ïëàå .'åáøå åøô' ìù

çåëîììë èéáäì àìù Y åæ 'úåùãçúä'å äáåùú
øáòä ìòìù åøåà úàéøáá ÷ñåò äéä ä"á÷ä

çéùî...äãåäé ìù åòøæî àöéù

כאילם עצמו יעשה לעולם – ישתוקו כי וישמחו

ïúùøôá(âì çë)åéìåù ìò úéùòå'....éðåîéø
éðåîòôåáäæíëåúá'øôá øîàð ïëå ,'

' éãå÷ô(äë èì)íéðåîòôä úà åðúéåíéðåîéøä êåúá
éøä ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'áéáñ ìéòîä éìåù ìò
òåãîå ,äæ ìù åãöì äæ íéðåîòôäå íéðåîéøä åéä

úà åðúéå øîàíéðåîéøä êåúá íéðåîòôäàìä ,
ë"â åéä ë"åîëíéðåîòôä êåúá íéðåîéøä.

øàáîå'÷ä êéùìàä(ïúùøôá)ì"æå(éåðéùá)êà
úòã åðãîìì íéîùáù åðéáà øñåî àåä

ä÷éúùî áåè ïéà éëâåæ ïéòë àåä ïåîòôä éë .
åëåúá ù÷ù÷îä ìáðòá(ïàë é"ùø)ïåùìä úøåöëå

ù÷ù÷îä àåää âåæäå ,äôä êåú úù÷ù÷îä
æîøå ìùî àåä ïëìå ,ùãå÷ä ìà åàåáá åìå÷ òéîùî
úåéôë ïéòë íä ...íéðåîéøäå ,äôä øåáéã ìò æîåøä
æîø íä Y íìå÷ òîùé àì øùà úåîåúñ úåìåìç
øîåì äøåúä äàáå .øåáéãä øãòäå úå÷éúùä ìò

,øåáéãä Y ïåîòôä ìòù ïì'íéðåîéøä êåúá' úåéäì
êåúá íéðåîéøä åéäéù àìå ,úå÷éúù éðù ïéá Y
,íéøåáéã éðù ïéá úçà ä÷éúù øîåìë íéðåîòôä

íééðéò éúùå 'ãçà äô' íò íãàä àøáð ïëìåéúùå)

(íéðæàäàåø àåäù äîî äöçîù åì æîøì(òîåùå)

åéôá ãéâéæéæéæéæé.

הגמ 'יז. בדברי זי"ע  מרוז 'ין הרה"ק  שהעמיס ÁÈ.)וכמו  ‰ÏÈ‚Ó) שהמדבר בתרין', משתוקא בסלע  'מילה

אינו שהרי רב, ערך לה ויש  סלע שלו  אחת מילה שווה אזי שותק שהוא שתים מתוך אחת מילה 

הנצרך. כפי אלא מדבר

השתיקה . על לקבל הוא ראוי מכך יותר הרבה  אבל  דרשה ', 'דורון נותנים לחתן הנה  אומר, היה הוא

ישראל ' 'עבודת בספה"ק  Ù¯‰)איתא ˙˘¯Ù) הפסוק ÂË)על  ËÈ ¯·„Ó·)פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי 'וכל

ימלט לא ובודאי לפיו, מחסום  לו  ואין שחושק  מה כל מדבר שהוא מי לומר רצה  וז "ל. הוא', טמא עליו 

וזהו  פה . וניבול  ורכילות הרע לשון מדבר פתוח שאינו כלי בטלים .וכל דברים לדבר פתוח שפיו  אשר -

עליו  פתיל צמיד  לו לפיו.אין מחסום  לו שאין לומר רצה  הוא - הוא.טמא טמא כזה אדם  -

גנב  לו  שיש  כמי הוא הרי פיו , מוצאי על  מעליא שמירה  לו שאין שאדם אמר זי"ע חיים החפץ  הגה"ק 

בית ממש,בן  כיו"ב להיזהר, אפשר – ברשותו רגל דריסת לו שאין מגנב ורק  ממנו , להזהר לו אפשר שאי ,

הרע . הלשון יצר על לשלוט  אפשר שאי זה , אדם  נחשב

יביט – החולה  של  מצבו  לידע  הרופא כשירצה  עולם של  שממנהגו  זי"ע , חיים חפץ הגה"ק  כתב עוד

הלשון  על – הנפשות בחולי הוא כן כמו הגוף , תחלואי כל את לראות אפשר הלשון על  כי לשונו, על

כראוי... איננה עצמה  הלשון אם  והיינו הנפש, חולי לו  יש  אם  לראות אפשר

תמיד במסכת המשנה  בדברי זי"ע  מפרשיסחא הקדוש היהודי רמז  נאה ‡)רמז  יודע(‡ נעול  'מצאו

'בידוע הרי חפץ, שליבו  מה כל  מדבר ואינו פיו , פתחי הנועל אדם ', שם שאין יודע  פתוח אדם  שם שיש

אדם שם שאין בידוע מפיו  שמוציא מה לב על שם שאינו  כלומר, – פתוח  פיו אם  אך אדם', שם  שיש

כ ... אלא כאדם , נחשב אינו –

וסובא  זולל יש  כן כדת, שלא ושתייה  גסה  באכילה המרבה  וסובא' 'זולל  שיש  שכמו אומרים  היו בפולין

דיבורים ושאר רכילות הרע, לשון של  בדברים ומרבה  יתירה, מחשבה בלא ומדבר ומדבר המדבר באדם 

ישורם מי שסופם Ê¯‡·Ï‡ÂÂÓ)אסורים ˜"‰¯‰ ,ÌÚÂ
 È¯Ó‡).

בגולגולתו מיותר חור לו  שיש  אלא פה  לו  שאין הרי המידה , על יתר שמדבר שמי אומרים  היו עוד
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ãåñéáæðàöî äãåäé ìàéúå÷é éáø ÷"äøä øàéá äæ
äî - íéâã øãà ìæî òåãî ò"éæ âøåáðæéåì÷
íééç éìòá øàù ìë éë ,àìà ,íéâãì øãà ïéðò
íäì ùé íå÷î ìëî ,øáãî úâøãîá íðéàù é"ôòà

ïçëùàãë ,'äøáä ìå÷' äæéà(.â úåëøá)'øòåð øåîç'

ïëå(.àé äìéâî)úìåæ ,àáåè äæá àöåéëå 'íäåð äéøà'
äååùä äæáå ,ìå÷ íåù íéòéîùî íðéàù íéâãä
ùéàì äìåãâ äçîùù ,æîøì ,íéâãì øãà ùãåç

øåáéã øáãì àìù åéô úîéñçáïëìå ,íéøåñà íé
'äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî'çéçéçéçé.

אותו השומע  של  במוחו אף  חור מחורר הוא דיבורו ידי ועל שבמוחו , השטויות כל את שופך הוא משם 

המחשבה . חסרת לדברתו  ומאזין

שאלו שפעם מסופר לדבר, מאד ממעט שהיה זי"ע  מווארקא מנדל מנחם רבי הרה"ק  של  מדתו  ידועה 

לענות  ברצוני היה ה'ווארקער', אמר זמן לאחר שתיקה... של  זו 'חכמה' לעצמו לקח  מנין מקאצק הרה"ק 

שתיקה' לחכמה  'סייג לימדונו שחז "ל נזכרתי תיכף  אך È‚)לו, ‚ ˙Â·‡).שתקתי לכן ,

לו מנין שאלוהו כשעדיין כח פעם מתחילה  ה 'ווארקער', להם ענה ולילה, יומם לשתוק כך כל רב

כח אאגור ומזה  מעט, ושותק  נח  הריני מלשתוק , שנתעייפתי אנכי ומשמרגיש אני, שותק  – במתני כחי

עוד. לשתוק

עד יח. לדבר יכול אינו הנולד שהתינוק העולם  את הקב"ה ברא כן שעל  מוסר, בתוכחת אומר היה  הוא

האמורות  ההלכות כל  לקיים ישמרו שאם ואומרים, המתלוננים  יש  כי שנה , מבן יותר יהיה אשר

כדי  זו בדרך עולמו  את הקב"ה  ברא לפיכך חיים, אינם וחייהם מאומה, לדבר יוכלו לא חיים' 'חפץ בספר

חי  שהתינוק  חזינן עדיין כלל  לדבר לו  אפשר שאי כדכוותיה נאמר אם ואף טענה, אינה זו שטענה לגלות

לדבר. היכולת מבלי אף  חייו  את

שלאחר  בטרוניא, אליו  שבא לאחד זי"ע  חיים ' ה 'חפץ הגה "ק שענה  וכפי היא, איפכא האמת הכי ובלאו 

לא  השתא עד דאדרבה, לו  והשיב ענין, בכל לדבר אוסר הוא כי כלום, לדבר יכול  אינו  בספרו שלמד

נא  דבר אדרבה , מעתה , אך אסורים , בדיבורים תכשל  שמא היית מסוכן שהרי לדבר, פיך לפתוח הורשית

הדיבור. הלכות בכל מורגל כבר והינך היות נפשך, כאוות

– הבריות בין מעורב שאינו  סגור איש  היה  לא עצמו חיים' ה'חפץ  כי הימים, קורות ממספרי ידוע  וכן

שזהירות  אלא הכל, עם  מדבר והיה אנשים', בין 'איש היה  הוא ואדרבה, אדרבה הרע, לשון דיבורי מחשש

לה "ר. דיבורי בדבריו  יכנסו שלא – השיטין בין נקט  נפלאה 

שרצים, אכילת איסור בהם שנאמר פסוקים מ"ז  ישנם שמיני פרשת שבסוף  אמרו, רשומות דורשי

קנ"ז יש  הרע  לשון בעוון האדם  על  הבאים וצרעת נגעים  בדיני העוסקות מצורע  תזריע  בפרשיות ואילו 

שרצי  וטומאת איסור בהם שנאמר הפסוקים ממנין שלשה מפי יותר שהוא כי פסוקים , טעמא, והיינו ם,

פיו . לתוך להכניס שנזהר ממה מפיו  מוציא שהוא בדיבורים להיזהר האדם  חייב יותר

ולא  כפר לאיזה  לנסוע תלמידיו את ששלח  זי"ע, הק' הבעש "ט מרן מתלמידי באחד שהיה  וכמעשה

לשם הגיעו כאשר ויהי חכמים , דברי לקיים  בתמימות הלכו  שהחסידים  כמובן הדבר, סיבת להם גילה

לאכול להם  הובא ואף  יפות, פנים  בסבר שם  ונתקבלו נפשם, את להחיות כדי אחת לאכסניא נכנסו 

על השיב והוא המהדרין, מן למהדרין המאכלים כשרות על בעה "ב אצל  וביררו  שאלו  החסידים ולשתות,

היהודים אחד כשמוע כראוי, בהם  הם  זהירים אם  שונים  פרטים  עוד על  לברר המשיכו  הם  אך בחיוב, הכל 

מדקדקים כן גם הנכם מפיכם מוציאים שהנכם מה  על 'וכי ושאלם  הוכיחם בואם קודם  עוד שם  שישב

ששלחם במה  הבעש "ט רבם כוונת הייתה מה התלמידים  הבינו אז איסור', שום בו  יהיה  שלא כך כל

וחטא  דופי שום בדיבוריו יהיו  שלא ולדקדק להיזהר חייבים ביותר כי ה ', בעבודת גדול יסוד זה כי לשם ,

פיו . לתוך שמכניס בדבר מהזהירות פחות לא ח"ו 
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åæîøåáåúëù äîá ïë(ì æ÷ íéìäú)éë åçîùéå'
,'å÷åúùéàåäå ,äðéôñá áùåéä ìò éà÷ úåèùôá)

(íúô÷úù äøòñ çåø ú÷éúù ìò çîùéà÷ åùøãîì êà ,
áéùäì åãéá ùéå ,ìåãâ çåëéå òöîàá ãîåòä ìò
àåäå ,åðåùì éöéçá åäòø úà ÷éúùäìå ïâåäë
,åì úåðòìî ÷ôàúîå íéîåöò ùôð úåçåëá ÷æçúî
àôéñá æîøðë ,äçîùä úãîì äëæé äæ øëùá
÷"äøä ùøéô ïëå .'å÷åúùé éë åçîùéå' àø÷ àåääã

'äðùåù éèå÷éì'á ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáøä"ã)

(ùéàì äçîù éìùîá÷åñôä úà(âë åè éìùî)äçîù'
øñééîå äðòî íãàä øùàëù ,'åéô äðòîá ùéàì
íéøåñà íéøáã øáãìî úå÷ôàúää éãé ìò åéô úà

.äçîùì äëåæ

מלשון  והזהירות  הדיבור  ענייני  - קולו ונשמע
ורכילות הרע 

åøîàì"æç(.æè ïéëøò)òøä ïåùì ìò øôëî ìéòî
ìò øôëéå ìå÷áù øáã àáé ä''á÷ä øîà

ìå÷ä äùòîèéèéèéèéäàøðä ïî éë ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,
,ììë ìå÷ òéîùî åðéàù ãâá àéáäì åøåéù äéä
åìå÷ òéîùäìî ÷éñôéù 'ïåùìä ìòá'ì úåøåäì
,åøîà ïàëî .åì øôëúé äæáå ,íéøåñàä íéøåáéãá
,øáãìî íãàä ìò øåñàì äøåúä äàá àì ,ïëàù
íéé÷ð íéøúåî íéøåáéã ÷ø øáãéå ,åéô çúôé äáøãà

ááø ìëîëëëë.

äðäåïúùøôá øîàð(áì çë)åùàø éô äéäå'
âøåà äùòî áéáñ åéôì äéäé äôù ,åëåúá

הכהן יט . של  תכלת במעיל  והרימונים הפעמונים  עשיית באופן ורמב"ן רש "י נחלקו הנה אורחא, אגב

הרמב"ן  לדעת ואילו  רימון, ואח"כ  פעמון שוב ולצדו רימון לצד פעמון שנתנו ליה, סבירא רש"י הגדול ,

סופר' ה'חתם ומחדש  עתיקים , והדברים  ממש , הרימונים  בתוך הפעמונים  È„Â˜Ù)היו ˙˘¯Ù) לומר דיש 

רימון עוד ולצדו  המעיל בשולי פעמון שחיברו חיים, אלוקים  דברי ואלו  ואלו אמת שבתוכו ששניהם

הפעמונים כי הרע , לשון עוון על  מכפר המעיל שהרי עצמו , את לשבח האיסור על רומז  זה ודבר פעמון,

יש כן וכמו  בכשרים, דופי ומטילים  המפטפטים רכיל  והולכי הלשון בעלי על  מכפרים  היו  המקשקשים 

כיפרו זה  עוון ועל ומתגאה, עצמו את משבח  כשאדם  והוא ממש ', הרע  לשון  כמו  'שזה  הלשון חטא עוד

כמאמרם המצוות, אלו  והרימונים כאמור, הדיבור על מורה  הפעמון כי הרימונים , שבתוך (·¯ÂÎ˙הפעמונים 

(.Ê
ברחובות  המסתובבים על כיפרו  הרימונים  שבתוך והפעמונים  כרמון', מצות מלאים  שבך ריקנין 'אפילו 

הטובים . ומעשיהם מצוותיהם ומפרסמים  עצמם בשבח  ומדברים  ובשווקים 

הכתוב אמר זה  ועל זה , מכלל יצאה  צדקה  דמצות Ë)ומוסיף  ·È˜ ÌÈÏ‰˙)' וצדקתופזר לאביונים נתן

ר"ת פזר לעד', וז עמוןפעומדת פרסומו,ר הב כלומר הרימון, בתוך הפעמון אם  איסור  אין זה שבענין ימון,

יעשו . וכן יראו  שמהם כדי צדקה עושי לפרסם מצוה כי

החברא כ. כאיש  משמש  והיה  האחרון, בדור גור חסידי מישישי זצ"ל  בנצלוביץ  משה ר' הרה "ח סיפר

ישראל בארץ להשתקע  הוריו  עלו בבחרותו  ימיו. סוף  עד ברק  בבני בביה"ח  ‰'ÓÁÏÓ‰')קדישא È
ÙÏ),

משה ר' רצה באר"י, ביקר זי"ע אמת' ה'אמרי שהרה "ק בימים  בשיניו , עזים מכאבים  סבל  ההם בימים

שיזכיר  הי"ד, זצ"ל מאיר רבי הרה "צ - הרבי של מבנו ביקש מה משום אך הרבי אצל  עצמו את להזכיר

שם יעבור וכאשר שם, לעבור עתיד שהרבי פלוני במקום  שיעמוד מאיר רבי לו אמר אביו . לפני אותו

לשון  קיין נישט  מען 'רעדט ואמר נענה  האזכרה, את הרבי כשמוע ויהי הוה , וכן כאביו , את לו יזכיר הרבי

‰¯Ú)הרע' ÔÂ˘Ï ¯·„ÏÓ ÌÈ˜ÒÂÙ Î"‡)להתחזק שעליו  לו  הוא סימן הפה מאברי באחד מתייסר שאם לו, כאומר ,

וכאביו . יסוריו  לו ונעלמו אסורים דברים  שום לדבר שלא מאז  עצמו על  קיבל  ואכן הלשון, בשמירת

אלו יסורים  לו והיו שיניים, בכאבי והרגיש  חזר ומיד הלילה , באמצע הרע לשון בשמץ  נכשל פעם 

שעלה ועד לו  הוטב ולשונו  פיו לשמור עצמו  על  שקיבל  אחר כי אסורים , דברים  לדבר שיפסיק לזכרון

פגם . שום וללא כחלב לבנות שיניו היו ושיבה  זקנה שנות ועד היו , כלא הכאבים נעלמו  השחר
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,é"ùøáå Y àøçú éôëíäìù íéðåéøùäù åðãîì
ìåôë íäéôò"éæ àæìòáî ù"øäî ÷"äøä øàéáå ,'

àåä äîçìî éìë íéðåéøùä éë(.áñ úáù 'éò)åðãîììå ,
äéäéù é"ò ÷ø øáâúäì ìëåé øöéä úîçìîáù ,àá
øáãì àìù äøéúéå äìåôë äøéîùá - 'ìåôë íäéô'

íéëøöð íðéàù íéøåáéã(çîù áì øåãéñ).

ãåòïúùøôá øîàð(ë-åè çë)...èôùî ïùåç úéùòå
ùøãîáå ,äôùéå(å àöéå àîåçðú)àåäù åàéáä

øåàéá êéøö äøåàëìå .'÷úåùå äô åì ùé' ïå÷éøèåð
,'äô-ïéà' åàø÷ì äéì äåä ÷úåù àåäù åúìòî íàã

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä øàáîå(úåéùøô 'ã íéèå÷éì)

øáãì çåë åãéáå äô åì ùéù àéä úåáéùçä ø÷éòã
úòì íåìáì ,'åúåùøá åéô'å åéìò èìåù ë"éôòàå

.êøåöä'äôùé' íùá ïáàä úàø÷ð ïëìåíà éë ,ïéà
ïéà åéô ìò èåìùì åãéáåì,äôåìù åðéà åéô éë

åéô ìù àåä äáøãà àìà.

æ"éòë÷åñôä úà åøàéáù éàî÷ì åðéöîäî íéìäú)

(âêéøö äøåàëìã ,'êéúåúôùá ïç ÷öåä'
è÷ð òåãî øåàéáêéúåúôùáíééúôùä éãé ìò éøäå ,

åìéàå ,ô"îåá - úåéúåà 'ã íà éë äâåä íãàä ïéà
,íééðéùå ïåùì ,ïåøâ ,êéçá íàöåî úåéúåàä øàù ìë
.à÷éã íééúôùá øåáéãä úà çáùì äàø äî ë"à

,àìàúà òðîé øùàë íãàì àåáé 'ïç'ä ,ïëà éë
,åéúôùá ïëä åì íéãîåòä íéøåáéã àéöåäìî åîöò
...åîöò òðåî àåäå ....ïàéöåäì àåä äöåø øáëå

'ïç'ì äëæé äæá,íééúôùä úà çáéù àîòè éàäîå .
íééúôùäå íééðéùä ïéá ÷ø àöîð ïéééãòù øåáéã éë
íéàöåéä íéøåáéãä ìò øåîùì úåîåç éúùë íäù

- íäî òðîðì çáù êë ìë åðéà åéôîòðîðä åúåàë
ïëä íéøåáéãä åì íéãîåò øáëùë ,ïåøçàä òâøá
,áøç úåø÷ãîë åäòø úà øå÷ãì ,åéúôù ìò
åæ åéúôù ÷ùåçå ,åòáè ìò øáâúî àåä ë"éôòàå

äáéøî úòùá åæì,íäì øåñàä úà åøáãé àìù
,íãàå íé÷ìà éðéòá ïç úàéùðì äëåæ æ"éòïë ìòå

íìåòì íé÷ìà êëøá.

ìåãâïä áèì ïä Y íãàä ìù åéô ìáä ìù åçåë
ò'÷îåìù éáø ÷"äøä äéäù éôëå ,áèåîì

áåúëä øáã úà øàáî ò"éæ ìéäòååæî(à ä úìä÷)

ìò äúàå íéîùá íé÷åìàä éë ...êéô ìò ìäáú ìà'
êéøö äøåàëìå ,'íéèòî êéøáã åéäé ïë ìò ,õøàä
éëå ,'íéèòî êéøáã åéäé ïë ìò' øîà÷ éàî ,øåàéá
ìò íãàäå íéîùá 'äù äîá ùé íòè úðéúð åæéà
øîà÷ àì òåãîå ,íéèòåî åéøáã åéäé ïë ìòù õøàä
úåöî ìëàé åà ,úáù øåîùéù Y úååöî øàù ìò ïë
.õøàä ìò äúàå íéîùá íé÷åìàä éë 'åëå çñôá

àìàáåúëä àáù ,ò"éæ ìéäòååæî ÷"äøä ùøéô
,úåøåäìêéô ìò ìäáú ìàøäîú ìà Y

ù åîë éë ,êéôî íéøåáéã àéöåäìíéîùá íé÷åìà
êë ,åúáù íåøîî íìåë úåîìåòä úà âéäðî àåäå

õøàä ìò äúàêáöî ìë úà ìåëéáë âéäðî êðéä -
ìëäã ,áèåîì ïä áåèì ïä ,àîìò éàäá êãîòîå
å"ç åà íä íéáåè íà Y íãàä éô àöåîá éåìú

àìéîîå ,êôéäìíéèòî åéøáã åéäé ïë ìòøåîù Y
.êéô éøîà ìò ãàî àð

øúåéáåäëåæù åðåùìå åéô øîåùä øëù ìåãâ
÷"äøä øîàù åîëå ,äðéëùá ÷åáã úåéäì
äùî äëæ ïë ìòù ,ò"éæ èòâéñî 'áì áèéé'ä ìòá
éðôî ,äô ìà äô äðéëùä íò øáãì ä"ò åðéáø

äéäù(é ã úåîù),íåâøúáå ,'ïåùì ãáëå äô ãáë'
éøà'øé÷éìë áéùçîå ø÷ééî äéäù øîåìë ,'ììîî

ëå ,åéôî àéöåäù øåáéãå äáéú,åéøáã ìëìëù ïåé
éåìéâì äëæ åéô àöåî ìë ìò øåîùì íáéùçäå

.øúåéá úåáâùð úåâøãîìå äðéëù

מן  יינצל התורה עסק ידי על - תורה  זו אורה
הייסורין 

ïúùøôá(ë æë)úéúë êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå'
äðåùàøä äôéè ÷øù ,é"ùøáå ,'øåàîì

äøåðîì äøùë äúéä úéæä ïî úàöåéä(.åô úåçðî),
éøäù ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä íùá äá åøàéá

'äøåú'ì úæîåø äøåðîä(:äë á"á)íéèçåñ åéä ïëìå ,
äøåðîä ú÷ìãä êøåöì 'úçà äôéè' ÷øúèçñðä àéäå)
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('÷çåã' øìá ,ãàî ì÷ðáêéøö åðéà äøåúá ÷ñåòä éë -
íøîàîë ,íéøåñé ìåáñé àìå ,áåùå áåù 'úéúë'ì

(.ä úåëøá).'åðîéä ïéìéãá ïéøåñé äøåúá ÷ñåòä ìë'
.øòöå ÷çã éðéî ìëî øèôéé äøåúä ãåîéì éãé ìòå

êëåéøáã ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ùøéô
ì"æç(:å úåëøá),é"ùøáå ,'à÷çåã äìëã àøâà'

úåëìä òåîùì ïéôñàð ìëäù ,ìâøä éðôìù úáù'
í"éøä øàéáå .'ìâøääìëã àøâàìò øëùä Y

,íòä úôéñàá åãîìù äøåúä ãåîéìà÷çåãY
íéøåñéäå íé÷çåãä ìë íäî ìèáúéùàëàëàëàë.

ùøåôîåì"æç åøîà(à áö ø"øá)àìá íãà êì ïéà'
íéàá íéøåñéù íãàì åéøùà ,íéøåñé
êà ,'ãìåé ìîòì íãà'ù ,åðééäå ,'äøåúä ïî åéìò
åììä íééù÷å íéøåñé ,'äøåúá åéøåñéù' ùéàä éøùà

.úåøçà úåøöå íéøåñéî åúåà íéìéöî

æîøå'äùî çîùé'ä äéì(ïîä 'øô ,çìùá úùøô)

àø÷ã àðùéìá(èé â úéùàøá)êéôà úòéæá'
úáéúìã ,'íçì ìëàúíçì,úåéåòîùî éúù ùé

,äøåúä ìò éà÷ã äùøãîë êãéàå ,äèåùôë àãç
áåúëë(ä è éìùî)ïéà ,äðäå .'éîçìá åîçì åëì'

àìà ,'íçì ìëàú êôà úòéæá' úøéæâî øèôðù ùéà
äæéà ìò øåçáì äøéøáä åãéáùíçìòâééúéòéæéå.

äáçøäá äñðøôì äëæé äøåúá åìîò ìë àäé íà éë
.åîçì äèî úñðøô ìò äù÷ ãåáòì êøèöé àìå

íìåàåðéà ì"çø ùôðäå óåâä éøåñéá äñðúîä óà
÷ñôù åîëå ,äøåúä ãåîéìî ïë úîçî øèôð

àéãäì í"áîøä(ç à ú"ú úåëìä)ìàøùéî ùéà ìë'
íìù ïéá øéùò ïéá éðò ïéá ,äøåú ãåîìúá áééç
äãéáù íìåòá äéøá ïéàå .'ïéøåñé ìòá ïéá åôåâá
áéáç êì ïéà äáøãàå ,åæ äáåçî èîúùäìå øèôéäì
,íéøåñéå ÷çãä êåúî ãîìðä ú"úë íå÷îä éðôì
,ä"áå÷ã àúååãçá ïé÷ñòå ïåäìéã àøòöá ïéçëúùîã
éðôì ìàøùé íò ú"éùä øàôúî äòù äúåàáå
êåúî äøåúä ãåîéìù ãåòå .äìòî ìù àéìîôä
ùøãîá åøîàù éôëå ,åãéá íéé÷úäì ìâåñî ÷çãä

àèåæ(è á ø"ä÷)äøåú' åîöò ìò äîìù ãéòäù
.'éì äîéé÷úð - óàá éúãîìù

÷åôêåúî äøåúä ãåîéì 'ä éðéòá ø÷é äîë éæç
éùåãéç'ä ÷"äøä øîàù ãò ,íéøåñéå ÷çãä
éìåà ,êë ìë úåìâä úåëéøà ïéðò .ì"æå ,ò"éæ 'í"éøä
,äæä ïîæá äøåúä ãåîéì íéîùá ãàî áåùçù íåùî

הפסוק כא . לשון על  מקשים  ÂË)רבים  ËÓ ˙È˘‡¯·)שכמו ויט  נעמה, כי הארץ ואת טוב כי מנוחה 'וירא

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

זי"ע אשלג הלוי לייב יהודה  רבי הגה"צ ואמר בזה , נאמרו  תירוצים  והרבה  טוב, כי המנוחה מן ולהתענג

ה'סולם' ‰ÂÊ‰"˜)בעל ÏÚ)הרמב"ם דכתב ,(‡È Ê Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ 'Ï‰ ÛÂÒ)'הא-ל לשם שהוא דבר בכל  הדין והוא

והטוב הנאה מן שיהיה הטוב הטוב , מן יאכיל  רעב האכיל ישיבתו, מבית נאה יהיה  תפלה  בית בנה  אם ,

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

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

עול בקבלת  והיפה הטוב  את לשמים להעלות – לסבול ' שכמו 'ויט מיד  לכן  המנוחה, של טובתה את 

שמים  ויראת  ÓÂ‡„תורה ,Ú"ÈÊ '˘È‡ ÔÂÊÁ'‰ ÏÚ· ÔÂ‡‚‰ È
Ù· ‰Ê ¯Ó‡Ó ÏÚ Â¯ÊÁ˘ ,‡"ËÈÏ˘ ¯ËÎ˘ ¯È‡Ó ·˜ÚÈ È·¯ ˆ"‰‚‰ ¯ÙÈÒ)

('Ë¯‡ÂÂ'‰ ˙‡ ¯·Î ÂÚÓ˘ ¯·Î Ì‡‰ ÂÈÏ‡ ÌÈÒ
Î
‰ ˙‡ Ï‡˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·Â ,Â
ÓÓ ÏÚÙ˙‰.

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

שאם תליא, בהא דהא ארץ, דרך עול  - לסבול' שכמו 'ויט  אזי ח"ו , שמים מלכות עול  מעליו  פורק  הכי

אז במנוחה  יבחר חלילה אם  אבל  דמעיקין, חבילין שאר כל ויתבטלו  מעליו יסורו  התורה  מעול יתייסר

לעמול צריך אינו  שוב בתורה עמל הוא ואם  יולד, לעמל האדם כי ויסורים, דאגות מיני  כל לו  ימצאו

אחרים . בדברים
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íéãéøèîä äñðøô ìåòå ìåãâ ÷çåãå éùå÷á àåäù
.íãàä úà(åò÷ á"ç ÷"ùù)çéùîä úåîéáù åðééäå .

íøîàîë ,ìàøùéì äìåãâ äáçøä äéäú(:âî ïéáåøéò)

áåùå ,'ìàøùéì ïä íéãáò ìëä àçéùî éúàã ïåéë'
÷çãä êåúî äøåú ãåîìì åìëåé àìáëáëáëáëíéøáãäå .

,ìàøùé ìù ïúøöá øòèöî ä"á÷ä éøäù ,íéàìôð
áåúëë(åè ,àö íéìäú)åøîàå ,'äøöá éëðà åîò'

(:åè äâéâç)ïåùì äî äðéëù øòèöî íãàù ïîæá'
óéãòî ë"ôòàå ,'éòåøæî éðì÷ éùàøî éðì÷ ,úøîåà
,ìåëéáë ìàøùé ìù ïúøöá øòèöäì øúåé ú"éùä
íé÷ñåò ìàøùé éðáù äøåúá òùòúùäì ìëåéù éãë

÷çãä êåúî

ïúùøôá(àë æë)úëåøôì õåçî ãòåî ìäåàá'
åéðáå ïøäà åúåà êåøòé úåãòä ìò øùà
,'íúåøåãì íìåò ú÷åç 'ä éðôì ø÷åá ãò áøòî

'ïøäà úéá'ä ÷"äøä ùøôîå(.ãñ)'ïåùìî 'ìäåà
äøàä'éùàø éìò åøð åìäá' åîë(â èë áåéà)íùå ,

éáâ ,äðäå ,øåà ïåùìî äòîùîù é"ùø ùøéô
åøîà äøåðîä(.àë úáù)äìåò úáäìù àäúù'
åðééä ,'äéìéàîãò úåãåáòá åîöò òâéì êéøöù

äìòé àìéîî éë ,äéìéàî äìåò úáäìùä àäúù
íéãéñçë àìå ,äæì ïååëéù àìå úåáäìúää

êéøöù ÷ø ,úåáäìúäì íéôöîå íéùôçîä íéèåùä

äéìàî äìòú úáäìùäå ,úåãáòá ìåîòìæàå ,
,úåëùç úò - 'áøòî' åì åøéàéù éãë åéîñà àìîé
ú÷åç' áåúëä êùîäá íù øîàðù åîëå ,'ø÷åá ãò'

'ìàøùé éðá úàî íúåøåãì íìåòâëâëâëâë.

הלימוד לזיכרון  סגולות  - תמיד  נר להעלות 

äùøôá(ë ,æë)úéúë êæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå

ãéîú øð úåìòäì ,øåàîì,÷"äøä áúë
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä(.äò÷ 'åîò à"ç úåùøã)äìåâñ ,

ãåîéìä úòáù ,åãåîìú úà øåëæì íãàì äàìôð
àåä éøäù áåùçéå ,åðéáø äùî íò åúáùçî øù÷é

בנוכב. אליו והתלווה ברופאים , שם לדרוש כדי וויען לעיר זי"ע מבעלזא מהר"י הרה "ק נסע  ימיו  בסוף 

בבחור  מהרי"ד הבחין השב"ק  ביום שבועות, כמה במשך שם ושהו זי"ע, מבעלזא מהרי"ד הרה"ק 

מעבודתו התפעל  ומאד עצום , ובחשק  גדולה בהתמדה  השבת יום כל במשך בתורה שעוסק מבוגר

אותו גייסו הנכריים הצבא שאנשי ואמר, הבחור נענה מעשיו, ומה הוא מאין ושאלו  אליו ניגש ומלימודו,

ותמורת  בשבת, מנוחה יום לו שיתנו מפקדיו אל פנה  לכן השב"ק, את לחלל  מוכרח  והיה  בצבאם , לשרת

מגדרם יצאו  הללו והרשעים בעיניהם  חן לשאת וזכה המעשה , ימי בששת יותר ארוכות שעות יעבוד כן

מהרי"ד  כשמוע תורה, כולו השבת, יום - מנוחתו יום את לעשות עצמו  על קיבל מאז  להצעתו, והסכימו

עול יוסר גואל  בבוא שהרי הגאולה ...' את מעכב אינו זה  בחור אם יודע  'מי ואמר נענה  תשובתו  את

נפש במסירות התורה  לימוד עם  להשתעשע כביכול עוד יוכל לא ואז  צווארינו, מעל הגויים  ועול הגלויות

זה . בחור כשל

במנחותכג. שנינו  ËÓ.)(„והכי Ûורמז הערבים ', בין של הסמים  בקטורת אלא הזהב, מזבח את מחנכין 'אין

משמואל ' ˙¯Ú"‚)ה 'שם  ‰Âˆ˙ ˙˘¯Ù) וקא לקונו, יהודי בין הקשר על וקאי היא, קשר מלשון ד'קטורת'

מתחזק והאדם ובלבולים , טרדות מתוך הערבים ', 'בין שעת כשהיא מתחזק הקב"ה  עם  שהקשר לן משמע

בעבודתו . וממשיך

וסופן  מר שתחילתן שקדים , מלשון 'משוקדים ' אומן מלאכת עשויה שהיתה  במנורה, כן שרמזו  יש 

„)מתוק ‡ ˙Â¯˘ÚÓ 'ÈÚ) היהודי בעבודת מתפאר כביכול  הקב"ה  כי המקדש, בית של והדרו יופיו  וזהו ,

מר  הקב"הכשתחילתו מתפאר כביכול כך יופיו, מחמת בביתו  תולה שהאדם  לציור דומה זה  למה הא ...

הדחק . מתוך בתורה  ועוסקים  מצוות המקיימים  בבניו

תורה . באהבת התברך ולא היות מאד, לו  מר כי בפניו והתאונן זי"ע  מנחם' ה'פני הרה "ק אל נכנס  בחור
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äøéëæì äëæéå äùî ìù åçåø íò åçåø úà ÷áãî
àø÷ä øåàéá åäæå .äøåúáêéìà åç÷éåéðáù Y

ïééãò êà .êîò åøù÷úé ìàøùéøåàîì úéúëY
íòå ,äòéâé êåúî äøåúá ÷åñòì íäéìò ïééãò

íäì ìéòåé äæå ,êá åøù÷úé íúòéâéøð úåìòäìøð
ì ïåøëéæì ,äùåã÷ä äøåúäãéîúãëãëãëãë.

àäéåúàöì äëæðù ,àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
ú"ú í"éááåùä éîé ,äøäèä éîé åìàî
,äôä úøéîùá ,äøåúä ÷ñòá äðúéà úå÷æçúäá
äéåàøä äçîù éãéì àåáì äëæðå ,äîéìù äáåùúáå
äëæð äøäîáå ,äçîùì ïåâéî êôäð øùà ùãåçá

.ø"éëà ,åðùàø ìò íìåò úçîùì
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