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הלשון א . לבאר זה  פסוק  על  פנים ' ה 'עבודת בעל זצוק "ל לוריא יוסף אהרן רבי הגה"ח  המשיל משל

הוצרך השלך הלה ומרגליות, טובות אבנים  של יקר צרור בידו ויש  בדרך המהלך לעשיר משל  ה'. על 

לקחת  אבה לא הוא אבל צרורו, את אצלו להפקיד ידידו אל  פנה לכן אבניו , לשלום וחשש  למרחק  ליסע 

חברו , אל רץ העשיר, עשה מה כך. כל גדולה  אחריות עצמו  ומתוך השליךעל  הצרור, את ידיו לתוך

זה ידיד לדרכה. היוצאת האניה את מפסיד הריהו רגעים  ובעוד הדרך, לו  אצה כי לעברו זעק מרוצתו 

כיו "ב  ממש... בה  שיש  בסמיכה  עליו  עצמו  וסמך לו  הלך שהעשיר בידעו מעולה ' 'שמירה עצמו על  מקבל 

יהבולעניננו , כל  את  ÂÈ˙ÂÏÈ·ÁÂ)המשליך  ÂÈ˙Â¯ˆ ÏÎ)על לי אין שבשמים 'אבי הכרזה מתוך  – הקב "ה על

יכלכלך והוא - לו ייטב בוודאי וחשבונות , שאלות  בלי - עליך ' רק לסמוך .מי

קרן איזו לו היה  אם בדעתו, האדם  ÔÂÎÒÈÁ)וידמה ˙ÙÂ˜) מיליוני וכמה  כמה עבורו  שמורים  ושם בבנק 

את  להשיא מעות ישיג מהיכן או הטף , לפי לחם  יקנה  מהיכן דואג היה וכי ותקילין, טבין מזומנים דאלער

שברגע בידיעתו דאגה  כל  לו  אין מקום  מכל ידיו, תחת המעות אין בפועל אם ואף שלא, פשיטא צאצאיו ,

יבא  מאין ידאג למה  כי עולמים , בחי האדם יבטח ממש  כיו"ב צרכו. כדי מפיקדונו יוציא למעות שיזדקק

הם עזרו , שלו עליה אשר והמעות הארץ שכל רחום אב לו יש  מעות והלא סכום  שיצטרך ובשעה  ,

צריך. שהוא מה  לו  יתן בוודאי והוא שלו , שהכל ממי יבקש 

שיחזיקב. הוא וחבלו  ההצלה ', ב'חבל יתפוס  אם  זולתי העולם  בזה  ולהתקיים לעמוד לאדם  אפשר אי כי

ותמימה . זכה באמונה  - למעלה עצמו  ויתלה
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äðäåøîàð(ç-á çî÷ íéìäú)åéëàìî ìë åäåììä'
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דשבתא בצפרא בזמירות הנוסח  את פירשו  דלעילא ובזה  ידי צרורא על  למעלה, וקשור שצרור מי -

בו מתקיים  העולמים, בחי בטחונו כולא שתולה חיי שלדביה הסוערים גליו  בין ולהתקיים לחיות בידו  –

הבא. ועולם  הזה עולם 

זי"עג. ישראל' ה 'ישמח הרה"ק  פעם איקלע עלומיו  שבימי זי"ע, מאלכסנדר מנחם ' ה'אמרי הרה"ק  סיפר

בתורה ועסק דשם המדרש בבית מושבו  מקום  קבע  שם  שבתו בימי מצוה, דבר לצורך ללאדז '

ממקומו נעמד אחת פעם דחסידותא, ומילי דאורייתא בפלפולי החבריא עם  לדבר הרבה וכן ִבהתמדה ,

כולו שנתמלא האיך בראותם  וינועו העם  כל  וירא רגעים , כמה למשך בו  ועיין הארון מן ספר איזה והוציא

תפוס כשהוא ואנה  אנה  בביהמ"ד להסתובב והחל  היראה, מגודל חיוורא ואתי סומקא אזיל ורעדה , פחד

הלומדים עם לשוחח וחזר בקרבו רוחו שבה  רב זמן אחר ורק גדולה , בהתלהבות קודש  אש בשרעפי

שהוא  ישראל' ה 'ישמח על  והבחינו  מריעים , לסעודת החסידים  התיישבו  התפילה לאחר אורייתא. בפלפולי

'חסד  בספר נפלא דבר שראה השיב, כך על משנשאל  בו , תוקד קודש ואש  ברעיונותיו משוטט  עדיין

·)לאברהם' Û�Ú „"Ù ‡"Á)זי"ע מקאברין משה  רבי הרה "ק בשם שם  שהביא זי"ע, העבודה ' ה'יסוד להרה "ק

דכתיב מאי Ë)לפרש ËÙ ÌÈÏ‰˙),'סביבותיך לחבק 'ואמונתך האדם ביד  יש  עולמים בחי האמונה ידי שעל

כביכול המלכים מלכי מלך את ארום ']ולהקיף דיר מען נעמט אמונה 'מיט  הקדוש  הסעיר [ובלשונו זה ומאמר ,

למאד Ï„)אותו ˙Â‡ ‰ÎÂ�Á ,‚È ˙Â‡ ‡¯ÈÂ ˙˘¯Ù 'ÌÁ�Ó È¯Ó‡'· ‡·Â‰).

אליוד. בהגיעם עליהם, מרותו  לקבל זי"ע מסטרעליסק' ה'שרף הרה"ק  אל נכנסו חסידים  ששני מסופר

אלא  אינו קטן דבר הוא אם  ואף בעולם  הנעשה  דבר שכל  אתם מאמינים  האם ה'שרף', שאלם 

ואמרו, החסידים ענו נפלה , בהשגחה השחת עגלת מן הנופלת זעירה  קש חתיכת ואפילו  פרטית, בהשגחה

והודיעוהו הרה "ק אל חסידים אותם שבו  ימים  כמה כעבור זו. גבוהה  אמונה  במדריגת איננו עדיין לא,

שהרי  והעלינו זה , בענין להתבונן ישבנו  ענו , זאת, להכרה הביאם  מה הרבי ולשאלת הם, מאמינים  שכבר

מלעילא, השגחה  ידי על  אלא מעצמו  כן עושה אינו  טרפו את וטורף  העיר לתוך הנכנס  שאריה  פשוט  זה

פיסת  לבין הגדול הפיל  בין וחילוק הפרש  איזה יש וגבול  שיעור כל  לו  שאין להקב"ה וכי מעתה , אמור

הוא... הפרטית והשגחתו  בציוויו שהכל אומר הוי קש,
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לטמנה,ה . היכן דו"ד היה זי"ע, חיים ' ה 'חפץ הגה"ק  של  חבר אשת – הרבנית הסתלקות שלאחר מסופר

דהרי  ה 'עניים ', בחלקת הניחוה  - ואמר חיים' ה 'חפץ נענה ה'רבנים ', בחלקת או  'צדיקים' בחלקת אם 

אלא נאמר, לא גאון' 'לימין או צדיק' לימין יעמוד 'אביון ''כי לימין יעמוד  עלכי בשלום תנוח  ושם ,

שבשמים . אבינו אל  הקרובים ליד משכבה

מנוח לו  ואין ראש , למעלה  חובותיו  רבו כי גורלו , מר את בפניו וביכה  חיים ' ה 'חפץ אל  יהודי בא פעם 

חיים ' ה'חפץ  פתח לו . אין הדעת יישוב של  אחת שעה  ואפילו  ובלילה , ביום אחריו  הרודפים מהנושים 

אלפים בעשרת והשני רובלים  אלפי בחמישים נאמד האחד של רכושו  – עשירים יהודים שני על  לו  וסיפר

מכיוון  האסורים. לבית והושלכו המלכות חוקי כנגד סחורות הברחת בעוון השניים  נתפסו  היום , ויהי רובל,

אלף החמישים  בעל נכסיהם , שווי ירד בעסקיהם  עסקו  לא ובינתיים השנה  מחצית משך בכלאם  ששהו

דין' 'עורך הראשון שכר המשפט , עת משהתקרב לאלף. נעשה האלפים  עשרת ובעל אלף , לעשרים  ירד

(¯ÚÈÂÏ) נשאר שלא השני ואילו האסורים , מבית לשחררו שיצליח  תקוותו  כל את עליו בשום רבות במעות

המשפטים ' 'שר בעבר שהיה קרובו אל  פנה ברירה  ובלית דין, עורך לשכור בידו היה לא מעות, די לו

הדין. בשעת סנגורו  להיות דין כעורך לשמש  הסכים תחנונים ולאחר במדינתם,

נותר  הוא ואילו  כראוי, דין עורך לשכור בידו  שעלה בראשון קינא כלום  לו  נשאר שלא האחד אותו

שטות  דברי לו , ואמר חברו עליו צחק בסופו, יעלה מה יודע ומי בחינם, לקרוביו  להזדקק ועליו  כל חסר

כמוהו ומי המשפט, ונתיבות חדרי בכל ובקי המשפטים ' 'שר היה בעצמו  שהוא כסנגורך גדול  מי דברת,

תחת  שנשאר הכסף  כל  נותן הייתי אני הלא כסף ', אין 'חינם  זאת וכל  ממסגר, ולהוציאך להושיעך יוכל 

כזה . דין' 'עורך עבור ידי

דבוק הייתי חיי ימי כל - יטען השמימה שבעלותו יהודי יש  הנה  יהודי, לאותו  ואמר חיים' ה'חפץ  סיים

בשעת  סנגורי יהיה  ובעצמו בכבודו שהרמב"ם אבקש כן על ובמשנתו , בתורתו ב'רמב"ם ', ורעיוני במוחי

זכאי  שיצא מובטח  אינו  עדיין מעלה של  בי"ד לו ישמעו אם  אף והנה מעלה, של  דין בבית הקשה הדין

הוא  בדין ויאמר שיבוא מי ואפילו הרמב"ם. של  הסנגוריה  דברי כל  על  וישיג הראב"ד יבוא דשמא בדין,

ויסתור  'תנא' שיבוא אפשר עדיין זה, באמורא דבוק היה ימיו  כל  כי עליו  לסנגר יבוא פלוני ש 'אמורא'

שאחד  עד כך, כל  להתעלות יזכה  אם  אפילו  וביותר, התנא. במקום אמורא של  דבריו ואין דבריו, את

בוודאי, מכריעים  דבריו  אין עדיין יושר, למליץ בעדו  יעמוד ישראל בכבודומנביאי שהקב"ה  אפשר דמ"מ 

ישראל, על למלך ישי בן אליאב את למשוח שרצה הנביא שמואל  גבי כדמצינו דבריו, יסתור ובעצמו

מראהו ' אל  תבט 'אל הקב"ה לו  Ê)ואמר ÊË ‡ Ï‡ÂÓ˘),ומכאובים בייסורים  הינך מסובך כך שכל אתה אך .

שנאמר כמו  טוב, למליץ לך יהא ובעצמו  בכבודו הקב"ה  Ï‡)הרי Ë˜ ÌÈÏÈ‰˙)'אביון לימין יעמוד  להושיעכי

ולשמוח לשוש  אלא לך אין בדינך, זכאי שתצא בוודאי המלך, אחר ישיב ומי נפשו', ÈÏ˘Óמשופטי ËÂ˜ÏÈ)

(ËÈ ,ÌÈÈÁ ıÙÁ‰.

העיירות  מאחת שידוך לו שהציעו  בראדין חיים ' ה 'חפץ של  ישיבתו מבני באחד מעשה היה  עוד

על לפניו בספרו  ונאנח  זי"ע, חיים ' ה'חפץ  רבו אל  נכנס  ומשחזר עיירה, לאותו הלה נסע  ראדין, שסביבות

בחול מלאה ביתם וקרקע להם  אין רצפות שאפילו עד המדוברת, משפחת של והאביונות העניות גודל

הגד  סיפרת, המשפחה  של  'מעלותיה' את הנה  חיים , החפץ  נענה  הכל  על  לשבת, כסאות ואין ואבנים,

עצמו את וסומך הנשען האביון מעלת גודל  את הבין צדיק  אותו  כי שם . ראית נוספת מעלה איזו נא,

בלבד. אלוקיו  בה '
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éðîæá ,êãéàìå .ì"çø úåù÷ä úåòùá ïðåàúî åðéà
åà åãé íöåòå åçåëì åúçìöä ñçééî åðéà äçìöää

.úàæ äúéä 'ä úàîù òãåé àìà ,åéúåðåøùëì

המגיעו בחלקו שמח להיות – בגוונין ומתפאר שש
אופן  ובכל גוונין  מיני בכל שמיא  מן

ïúùøôá(ä äë),é"ùøáå ,'íéùçú úåøåòå'
àìà äúééä àìå äéç ïéî - íéùçú'
àðåâññ íâøúî êëì ,äì åéä íéðååâ äáøäå ,äòùì
'ìàøùé éøáã'ä áúë .'åìù íéðååâá øàôúîå ùùù

(íéùçú úåøåòå ä"ã)åìàå Y äæì äæ íéîåã íéøáã 'âù
ìë øåéöå ïëùîä øåéö ,úéùàøá äùòî øåéö ,ïä

ìàøùé éðáî ãçàå ãçà(à âé äîã÷ä ,øäåæ éðå÷éú).
éðáá íâ êééù ïëùîá äéäù 'áäæå óñë' ïéðò ,äðäå
äàøé'ä ïééðò ìò ïéæîøî 'óñëå áäæ' éøäù ìàøùé

'äáäàäå(.çî÷ ïúùøôá ÷"äåæä ìò 'äîçä øåà'á ïééò),
úåøåò' ïéðò åðàöî ïëéä ,åðãîì àì äæ øáã ìáà

.ìàøùé éðá ìöà 'ùçú

øàáîåïéðååâù é"ùø éøáã é"ôò ,'ìàøùé éøáã'ä
óà êééù äæå ,ùçú åúåàì åì ùé äáøä

éðéî ìëáù ìàøùé éðááïéðååâåâéäðî àøåáäù
çîùéé"ùø éøáã ÷îåò äæå ,åìøåâ úúîá æåòéåàìå
äúééä,ùçúä ïéðò Yàìàìá÷éù íãàì æîøì

úà äçîùå äáäàá åéìòäòùäìéâéå - åéùëò ìù
åîò íéîùáù åéáà éìòô ìëá çîùéååååå.

ïëå'úåáà'á åøîà(à ã)çîùä øéùò åäæéà'
,é"ùøáå ,'å÷ìçáä"á÷äù ÷ìçá - å÷ìçá

ìëä - èòî ïéá áø ïéá ,òø ïéá áåè ïéá ,åì ïéîæî
äôé ïéòá ìèåðïåîã÷ øôñá äì æîøå .ìåéèä úøâà 'éò)

(ò úåà æîøä ÷ìçù'å÷ìç'ïå÷éøèåðçíìç÷øå.ùáé
íéðååâä ìëá çîùå ,äáäàá ìá÷î àåäù åðééäå
àåä 'ä úàîù åúðåîàá ,àøåáä åîò âäðúîù
÷çåã' åðéà äæë íãà .äøåîâäå äîéìùä åúáåèìå

úàäòùäóåìçú øáë éúî äôöîå áùåé úåéäì - '
åæ äâäðä éìòî(åúìéôúá éúìåæ)àåáúå ,äòùúøçà

äòùå úò ìëá çîùå ùù àìà ,äùãç äâäðäá
åîò àøåáä úâäðäáææææ.

é"òå,'äá åúðåîààéöåé äîéîúå äæò äðåîàá
åãîòîå åáöî ìë êôäúéå ,åùôð úåøöî

äëøáìå äáåèì'ùãå÷ òøæ' øôñá àúéà êëå ,'øô)

(ùøãîá ãåò ä"ã ú÷åçìò äøåî í"é÷åìà íù éë
ïéã éô ìò 'ä úâäðäìò äøåî ä"éåä íù åúîåòì)

(íéîçøúâäðä ìò íé÷åìà íù æîøî ãåò ,òáèä
(òáèä àéøèîâá íé÷åìà éë)éë ,äæ ìò ãîìîå äæ àáå ,

'òáèäî äìòúéù éãé ìò äùòéú íéðéãä ú÷úîä
òáèä éô ìò âäðúî íìåòä éë áåùçé àìå -æà ,

זי"עו . אמת' ה 'שפת הרה"ק  כתב ·Ó„¯˘)וכן ‰"„ „"�¯˙ È¯Á‡),כראוי ובטחון לאמונה זוכה  האדם ואם  וז "ל,

שלו  הנהגה  כל כי בטוח לבו ÂÓÚ)אז  ‰˘Ú�‰ ÏÎ ,¯ÓÂÏÎ),צדמהקב"ה על  לו ונצרך הטוב  כפי הוא והכל 

שבעולם  הטובות מכל טוב  עכ"ל .היותר .

זי"ע ז. ה 'תניא' בעל הרה "ק ÈÙ"‡)כתב ˘„Â˜‰ בעולם,(‡‚¯˙ ייסורים משום  יחוש  לא המאמין ובכל'אבל 

אמיתית בהשוואה אצלו שווין  ולאו הן העולם עכ"ל .ענייני ,'

אחריו רודפים ומצוקות שצרות זי"ע  מקאמינקא שלום  רבי הרה "ק אצל  נפשו מר את תינה  אחד אברך

אפשר  וכי האברך, אמר לכל, ומיטיב הטוב הבורא מאת לטובה  הכל  הרה "ק ענהו  עליו. מרים  וחייו 

ושאר  היי"ש משקה  את ישבחו  ה 'מבינים ' הרה"ק  לו  אמר חלקי, ומר רע כי הדברים למציאות להתכחש 

ויחמיץ מיד יזדעק  מהמשקה  שיטעם  השורה  מן אדם  לעומתן, לרוב. ממנו וישתו החריפים', 'משקאות

ה 'מבין', תשובת ומהי רבה , כי מרירותן לנוכח  זו פניו 'מרירות ' - המשקה של טבעו הוא כך אכן, כי

שאין מתיקות  בו מרגיש כבר שתייתו מתחילת  וממילא ושמחה', 'ששון  לידי קצר זמן  בתוך תביאנו

כמהכמוהו  עד 'מבין' שאינך אחר אם  כי זה אין שבחייך, המרירות על מתאונן הנך בו , כיוצא אתה אף  ,

חייך. ימי כל ותשמח תגיל  המרורים' 'שתיית בעת מיד הרי זאת, תבין ואם ה', דרכי המה מתוקים
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,íé÷åìà íùá íéæåîøä íéðéãäî ìöðéééãé ìòå
'éçá - òáèä ïî äìòîì 'ä úçâùäá ïéîàéù'ä

äàìôð äçâùäá 'ä åîò âäðúé ïëàù äëæé ,éñéð
òáèäî äìòîìçççç.

øúåéå,åøîà äæîåúòåùéù äàøé øáã óåñù
êùåçäå äëéôää êåúî à÷ééã åì äçîöð.

'òãéåäé ïá'ä ìù åøåàéáë(ì"à íù ä"ã :ñ úåëøá)ìò
åéãéîìú íò åëøãá êìä àáé÷ò éáøù ,àøîâä éøáã
øéòì åòéâä íëøãá .øðå øåîç ìåâðøú íäéãéáå
àì øéòä éùðàî ùéàå ïåìì íå÷î åùôéç ,úçà

øîàå ò"ø äðòð ,'ââ úøå÷' íäì úúì äáàìë
áèì àðîçø ãéáòã,øáãîá ïùéì íîöò åáëùå .

ìåúçä àá ,øðä úà äúáéëå çåøä äàá äðäå
ìòå .øåîçä úà óøèå äéøàä àá ,ìåâðøúì åìëàå
äìéìä äúåàá .'áèì àðîçø ãéáòã ìë' æéøëä íìåë
,éáùá øéòä éðá ìë úà ç÷ìå øéòì 'ñééâ'ä ñðëð
åàø àìù ïååéëî åç÷ì àì åéãéîìúå ò"ø úà åìéàå

,åéãéîìúì øîàå àáé÷ò 'ø äðòð ...íúåà åòîù àìå
ìëä ä"á÷ä äùåòù äî ìë åëì éøîà åàì

äáåèì,äæá íäì ùãéç äî ,'òãéåäé ïá'ä äù÷äå .
,íéðùá úåáø äæ åúàî åòîù åìàä íéøáãë éøä
ãéáòã ìë Y òøéà øùà ìëá äòù ìëáå úò ìëá

ãéáò áèì àðîçøèèèè.

øàáîåøîåì åúðååë .ì"æå ,'òãéåäé ïá'äíãàä éë

åéìò äøæâð íà åìéôà äáåèì åéô çúåôù

äøéæâä ìèáúúù øùôà äòøì äøéæâøîà ïëìå ,
åðéà äáåèì äéä ìëäù äúò íéàåø íúàù äî

øçàî àìàéàî ìë' - äòùå úò ìëá åðøîàù

çúô çúôð äæá éë ,'ãéáò áèì àðîçø ãéáòã

äöøå .äëøáìå äáåèì øáãä êôäúéù - äáåèì

äáåèì íäéô çåúôì íéìâøåî åéäéù äæá íãîìì
äòøë íäì äàøðù äî óà øáã ìë ìòäæá éë ,

äáåèì ìëä åëôäééééé.

אלוקים'ח. 'בית הקדוש בספרו  המבי"ט כתב Ù"‡)ומפורש ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Ú˘)הפסוק Î‰)על ‚Î ˙ÂÓ˘)ועבדתם'

אלוקיכ ה' מדועאת ביאור צריך שלכאורה מקרבך', מחלה והסירותי מימך, ואת לחמך את וברך ם

המבי"ט . וז "ל עצמו , על  המדבר בלשון מחלה' 'והסירותי וסיים  נסתר, בלשון ב'וברך' פתח  לשונו , שינה

לחמך' את 'וברך שאמר כמו 'והסיר' אמר ולא והסירותי �Ò˙¯)ואמר ÔÂ˘Ï·),על יתב ' הקל  השגחת כי

פרטית יותר היא מרעתם להצילם כדכתיב ברואיו לכל מיטיב הוא כי להם , להיטיב עליהם  מהשגחתו

(Ë ‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙),החמלה בענין יותר פרטית השגחה  צריכים בצרה  כשהם  ההצלה בענין אבל  לכל', ה' 'טוב

- והסירותי אמר ומדווה  בחולי כשהם הרפואה  או ההצלה  ובענין נסתר, לשון 'וברך' אמר ב'ברכה ' ולזה

המציל הוא אני כי והחולי, הדבר ממוצא ותשכילו שתדעו באופן מקרבך, המחלה אסיר אני כלומר

עליכם  הפרטית  בהשגחתי חי, לכל  .והמרפא

בגמ 'ט . דאיתא הא שביארו  �‰.)יש אפשר (˘·˙ אי עצמו שבו  החותם ומדרך אמת, הקב"ה של חותמו

אז ה'חותם ' את מאתו  והסירו  – הקלף על בו  שחתמו  אחר אמנם  הפוכות, אותיות אם  כי לראות

מעשה שבשעת פעמים  הבורא, הנהגת היא כיו"ב הקלף, גבי על  החותם של  האותיות את להכיר יוכלו

היה שכן האדם  יראה מעשה  אחר באמת אך 'להיפך', הכל כי נראה  ואף טיבה, על לעמוד אפשר אי

להיעשות. ראוי

נפלאי . משל מביא זי"ע מדובנא המגיד �ÙÁ˘‰)הגה"ק  Ï·‡ ‰"„· ·˘ÈÂ ˙˘¯Ù ‡�·Â„Ó „È‚Ó‰ È·˙Î) אחד כסיל  על

ארמון  עליו לבנות גדולה שדה  זה  בממון לעצמו  קנה מיד רב, ממון בגורל והרוויח מזלו שהאיר

הבית  את מהם לבנות שונים ואבנים  רבים  עצים הביא הבניין במלאכת העוסקים  בקשת פי על למגוריו,

גזרים לגזרי אותם ומחתך העצים את לוקח  שהפועל הכסיל מבחין והנה ÂÏוקירותיו. ˙ÂÎ¯ˆ�‰ ˙Â„ÈÓ‰ ÈÙÎ)

(ÔÈÈ�·‰ ˙Â�·Ï מיד לכן לתפארה , ארמון בהם לבנות מנת על  אותם מחתך הוא כי הבין לא טיפשותו ברוב ,
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במי אלא  לה' חפץ אין – אחיו אל  איש ופניהם 
עת בכל לו להטיב לרעהו נשואות שפניו

ïúùøôá(ë äë)íééôðë éùøåô íéáåøëä åéäå

úøåôëä ìò íäéôðëá íéëëåñ ,äìòîì
åéçà ìà ùéà íäéðôåúéá'ä ÷"äøä íùî íéøîåàå ,

ì"æçá àúéà äðäã ò"éæ 'ìàøùé(.èö á"á)åéäùë ,
íéáåøëä åéä éæà íå÷î ìù åðåöø ïéùåò ìàøùé

åéçà ìà ùéà íäéðôåðåöø ïéùåò ïéàù äòùáå ,åéä
úéáä ìà íäéðô,æîøìå .ìà ùéà íäéðô' øùàëù

ùéà áéèéäì äîáå êàéä úåáùçî áåùçì - 'åéçà
'íå÷î ìù åðåöø íéùåò' íéáùçð æà ,åäòøìàéàéàéàé.

øúåéåãìåðù ÷åðéúë úåøéáòî é÷ðä óàù ,åøîà
'àéáø' àø÷ðäæîøî íéáåøëù :ä äëåñ 'ééò)

(àèç àìá ÷åðéúìàåäù àìà ãåò àìå ,íééôðë éùøåô
äìòîìåðéà ïééãò ,äìòîå åîëùî äåáâ ùéà Y

äéäéù ãò 'íå÷î ìù åðåöø éùåò' àø÷ðíäéðôå
åéçà ìà ùéàéðáî åéçàå åøáç ìà åéðô úåéäì ,

øåáéãá íà ìàøùéî ùéà ìëì òééñìå øåæòì ,ìàøùé

עליהם ששילמתי והאבנים העצים את תשבר למה  וזהבי, כספי כל את אתה  מכלה  מדוע וזעק בו  גער

מועד, מבעוד נפשו להציל  החליט והנוראה , הגדולה  'בעליו ' בטפשות לראות שנוכח הפועל  כספי, במיטב

החתוכים העצים עם תשאר אלא הבניין, את לך אשלים  לא - לנפשי והניחני ואבניך עצך לך טול  לו  ואמר

מאומה . שווים שאינם השבורים והאבנים 

הכתוב את המגיד ביאר זה  משל  פי ‰)על  ÁÎ ÌÈÏ‰˙)יהרסם ידיו, ומעשה  ה' פעולות אל יבינו  לא 'כי

אשר האדם  כי יבנם', יבינו ולא הינםלא בעולם הנעשה  ידיו שכל  ומעשה ה' בעולםפעולות הנעשה וגם

כרצונו ·Ú‰"·)שלא ÈˆÚ ¯·È˘˘ ÏÚÂÙ‰ ˙Ó‚Â„) ובבא בזה חמודות בית  לו לבנות - לטובתו הכל מהבאמת  וכל ,

- אזי ה', הנהגת על כרימון טענות מלא הינו  הבנתו ולחוסר עביד, לטב רחמנא יבנם דעביד ולא ,יהרסם

מהר  והריני פארות, בית לך מלבנות אפסיק  אכן לו , אומר לא הקב"ה כי עתה, עד לך שבניתי מה כל  ס 

עלה . גם  אותך אעלה 

צאנז  בקרית גר שהיה  אחד יהודי על  ‰˜Â„˘)מסופר ı¯‡·)'ר קנה  פעם ז "ל, כהן בערל  ר' הרה"ח  ושמו

לוטו  כרטיס  מיד (È¯ÚË‡Ï)בערל  לו  שלחו ואף  רב, בעושר אדיר בסכום  שזכה הודיעוהו  ימים כמה  ולאחר

ואכן, הוא, ולא היה אחר הזוכה באמת כי ההגרלה , עורכי בידי היה טעות זה  כל  אך זכייתו, מעות כל  את

החזיר  בערל  ר' המעות, כל  את להחזיר ועליו כאן, היה  טעות' 'מקח  כי והודיעוהו שבו  ימים  כמה אחר

מנין  שאלוהו  משלוותו  שהתפעלו  ביתו בני דבר, אירע לא כאילו  עצומה הנפש  בשלוות המעות כל את

זה ה'לחץ  עם  ונשארת ממך אבד רגע  שבין העושר חסרון על  מתאבל אינך מדוע כזה , רוח' 'קור לך

על מיתה  נגזר שאם סופרים  ומפי ספרים מפי ידוע  הנה בערל, ר' ענה עתה, עד חלקך מנת שהיו  הדחק '

ויהפוך  ממונו , את ממנו  שיטלו ידי על דינו' מ 'גזר השמים  מן שיפדוהו  פעמים  הוא עשיר אם  אזי אדם ,

נגזרה אם אך וארוכים . טובים לחיים יימלט ובזה הגזירה , בו  נתקיימה  כאילו  ונחשב כמת, החשוב ל 'עני'

עשה מה בפועל, להתקיים דין הגזר מחויב ח"ו  הרי ממון, ולא רכוש לא לו  שאין כמוני גברא על  גזירה

לאחר  העשירות כל את ממני ליטול  ושב יומו' בן ל 'עשיר אותי הפך אמת, של  חסד עמדי גמל – הקב"ה 

עתה לערוך עלי אלא לבי, אל להתעצב לי שאין די לא זה לפי הצלתי', נפשי את 'אני וממילא ימים , כמה 

וכהנה ... כהנה הודאה ' 'סעודת

צדיקים יא . שפירשו כמו  אדם , של  עוונותיו לכפרת מביאה  זו שמדה  אלא בלבד, זו  ˘ÓÏ‰'ולא ˙¯‡Ù˙' 'ÈÚ)

(ÌÈ·Â¯Î‰ ÂÈ‰Â ‰"„ ˙ÂÎÂÒאחיו שכאשר אל איש עלפניהם מתפלל  והוא חינם, ושנאת מחלוקת בלא -

יזכה אז  לו , להטיב הכפורתזולתו  וסליחה .אל כפרה  מלשון
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áéùäì óàå Y åäòøì åìùî øúååì ,äùòîá íàåäòø úçú äáåè åìáéáéáéáéìà íäéðô äìéìç íàá éë .

תחתיויב. לשבת זי"ע מהרי"ד הרה"ק  בנו  את מינו זי"ע מבעלזא יהושע רבי הרה"ק  של  פטירתו לאחר

את  לו  מסרו  דבר תחילת העיר, לבני הצדקה קופת על  אביו  תחת מינוהו כן וכמו רבנותו , מקום  על

שעיין  אחר ביתם, לפרנסת ויו "ט שבת ערב בכל מעות להם  מחלק  הק' אביו  היה  אשר הנצרכים רשימת

לתת  צריכים  אין זה  שליהודי כסימן השמות אחד על  והעבירו  קולמוסו  נטל השמות ברשימת המהרי"ד

לסובביו , ענה כך על  ומשנשאל הצדקה. 'חותר'מכספי היה שהוא מאחר אלא כלל , 'נצרך' אינו זה יהודי

בו  'תומך ' הקדוש אבי היה כן על  הרבה, לו והציק הקדוש  אבי כעת תחת  אך מידותיו , את לשבר בכדי

כלל . 'נצרך' שאינו  למי מעות אשלח  מדוע כלל , תחתי חותר אינו והוא הצדקה , על  נתמניתי שאני

יורד  שהיה אברך דר היה בשכנותו 'ביאלה ', בעיר זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  התגורר חורפו  בימי

והותירה היהודי העם על עברה  הראשונה העולם  ומלחמת עברו, השנים  חרמה . עד רודפו  והיה  לחייו 

מאכל וללא דירה  בית ללא שנשאר הלז האברך היה  ביניהם כל, וחסרי ערירים  ישראל בני מאחינו  רבים 

ומלבוש מאכל גבול בלי לו  שולח והיה  מחסורו, לכל דואג היה  זי"ע אמת' ה'אמרי הרה "ק אך לפיו .

הצטרכויותיו . וכל 

לך  אפשר שאי אני רואה – ואמרה אליו הרבנית שנכנסה עד זה , 'רודף' עם  להטיב הרבה  כך וכל 

אנכי, ומבינה  ביאלה, בעיר זה  אדם לך עשה אשר את תחת'לשכוח ' 'טובה' לו להשיב רוצה שהינך 

כך כל גמלך לא הוא הרי טובות , הרבה כך  כל  לו תטיב  מדוע תמהתי, מאד אבל גמלך , אשר הרעה

לו... מחזיר שהינך הטובות כפי רעות הרבה

ב  זי"ע אמת' ה 'אמרי הרה"ק  של מחדרו  יצא שפעם  מסופר, כשהוא עוד הי"ד מאיר רבי הרה "ק בכורו  נו 

באופן  אביו  של  הנהגתו  תחת החותר אחד יהודי שיש הק ', אביו של  בחדרו עיניו  שראו  וגילה מאד, נסער

נתגלה כעת המניין. מן כחסיד בחניפות עצמו  את ועושה לפעם , מפעם  הנה  גם מגיע  ולאידך ביותר, נבזה

עלילות  łם ובו  – בפעטערבורג אשר לשלטונות ו 'מסירה' הלשנה  מכתב כתב זה  'מחוצף' כי קלונו , לי

דברי  גליון עלי חרט  ובו  הרבי אל מכתב מקום  ובאותו  זמן באותו כתב חוצפתו  ולגודל  הרבי, על  דברים 

נשלח הרבי אל מיועד שהיה המכתב המכתבים , ב' ונתחלפו  – מידם  מצילנו  הקב"ה אך ושבחים, חנופה

וכעת  הרבי, של קודש נאוה  ביתו  אל דרכה  את עשתה  והמלשינות החרפה אגרת ואילו לפעטערבורג,

הק ', אבי אצל המכתב את מה ראיתי על תמהתי מעודי כי – הדבר' נודע 'אכן לעצמי אמרתי ובזה

אבי  מדוע אנכי מבין  אבי את הוא 'רודף ' כי משראיתי ועתה הלז, נש בר את  הק' אבי מקרב ולמה

זה... יהודי מאד ומוקיר מכבד

לבקרו הגיע  אחת שפעם זי"ע  יוסף' ה 'אמרי הרה "ק אביו על זי"ע  מספינקא יצחק ' ה'חקל  הרה "ק סיפר

אוכל היה לא יום  בכל כי מנהגו, את שינה  ואף ערכו, מכפי יותר הרבה  כיבדו יוסף ' וה'אמרי אחד, רב

תפילת  אחר מיד שולחנו על  עמו לסעוד מיהר האורח ולכבוד לימודיו , חק את גמרו עד שחרית פת

עם, נדיבי פתחי על לחזר בערים  נדדתי מלפנים  - ענהו האי, מאי אביו  את ומששאל לפלא. ויהי שחרית,

והיה – בואי סיבת על המדרש בבית ומשהכרזתי דאתרא', כ'מרא זה רב מכהן שבה לעיר הגעתי בדרכי

מגיע משראיתיו  עתה, מזעיר, מעט  אפילו בידי סייע  ולא זע , ולא קם לא הוא אך לי, לעזור הרב בידי

'שברתי  כן על  ממערב, מזרח כרחוק  ממני ולרחקו בראשו גמולו לו  להחזיר רצון בקרבי נתעורר מיד הנה,

ראו וכהנה כהנה  שהרבה  יצחק ' ה 'חקל מסיים  לו . הודעתי יתירה וחיבה רבה קרבה וקירבתיו  טבעי' את

ורצונותיו . טבעיו את לשבר בכדי רעתו, דורשי את ומכבד מקרב שהיה  הקדוש , אביו  אצל 

פלפולה דרך את מאד אוהב שהיה זי"ע מהרי"ד הרה "ק זקנו על  העיד זי"ע מבעלזא מהר"א הרה"ק 

תורה  של כדת מתפלפל  היה  מצוא עת ובכל  תורה, ·„¯Íשל  ‰·¯‰ ÌÈ˘Â„ÈÁ Â· ˘È˘ Ì"È¯‰ È˘Â„ÈÁ ¯ÙÒ ‡ˆÈ˘Î)
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ïðåáúî åðéàå åäòø éøåçàì åéðô úà áéùîù - úéáä
ìàøùé éðá åéçàì áéèéäì ìëåé äîáâéâéâéâéíà óà éæà ,

úå÷ãöá âäðúî àåäå äìòîì íééôðë éùøåôî àåä
éë ,åðåöø éùåò åðéàë áùçð ïééãò ,íå÷îì íãà ïéá

åøáçì íãà ïéáá úåøéäæä àåä íéø÷éòä ø÷éòãéãéãéãé.

ììëáååðåîîá 'ãñçå ä÷ãö'á úåáøäì äáèää
äáùçîá ,åôåâáåøåáéãøáãéå ,äùòîå

ìù åáì íéáùééîä íéáåè íéøåáéã åäòø ìà ùéà
'îâá åøîàå .íãà(:è á"á)éðòì äèåøô ïúåðä ìë'

êøáúî íéøáãá åñééôîäå úåëøá ùùá êøáúî
äøéúé úåáéùç äæéà íéøáãä øåàéááå .'úåëøá à"éá
éë .ùîî úåòî úðéúðî øúåé íéøáãá ñåéôì ùé

àìà ïúð àì éðòì äèåøô ïúåðäåðåîîîêà ,
åì ïúð íéøáãá ñééôîäåðîæî,äæá åì ïúð åééçå ,

.åøáç ìùî øúåé ìåãâ åìù ïë ìò

ãåòäìëú ìáé÷ éðòäù äèåøôäù ,ì"øäîä øàéá
,íäá åñééôîù íéøåáéãä ìáà ,ïîæä êùîá

íéîéé÷å íééç íä éøäíéîé êøåàì åáìá íé÷å÷çå,
äáøä úåëøáì ñééôîä äëåæ êë íåùîååèåèåèåè.

לזולתו מממונו המעניק – לבו ידבנו אשר  איש כל
טוב לרב יזכה 

ïúùøôá(á äë)éì åç÷éå ìàøùé éðá ìà øáã
åáì åðáãé øùà ùéà ìë úàî äîåøú,

(ÊÏ‰ ¯ÙÒ‰ ˙‡ Â˘Î¯È˘ ÂÈ„Î�Ï ‰¯Â‰ ,ÏÂÙÏÙ‰Â ˘Â¯„‰ זכות ללמד מאד קשה  לפעמים כי הדבר טעם  ביאר ובעצמו .

את  הרה "ק אהב זו  יתירה  ישראל  אהבת ומתוך זכות. ללמד תמיד אפשר הפלפול  בדרך אך יהודי, על

הפלפול . דרך

קהליג. מסביבו נתקבצו  קונו, לפני שיח  לשפוך המערבי לכותל  זצוק"ל  אויערבאך הגרש "ז כשהגיע  פעם 

הציבור  כי שראה  מהנאספים אחד הקודש , ברכת מאתו לקבל  אחד אל אחד אליו וניגשו  אנשים,

הרב, בפני עומד עצמו  ומצא ושמאל  ימין דחף  הברכה , לקבל מלגשת אותו  כמעכבים אותם  וראה גדול

מענטש'... שתהיה 'אברכך בירכו  דחיפותיו  את שראה ‰˘„‰,)הגרשז "א ˙ÈÁÎ ‡ÏÂ 'Ì„‡'Î שלא (˘˙˙�‰‚ וכדי

למר...' וכן – לי עונה  אינך 'מדוע  מיד שאלו  כך כל ˘ÁÈ)יתבייש ÌÚÂ�).

והזהירםיד. חזר ממחרת, ויהי מידות, בעניני מוסר תוכחת לתלמידיו  שדרש  המוסר מבעלי אחד על  ידוע

כאשר  אתמול עתה לך יזכר רבינו ואמרו , התלמידים נענו  אמש ; להם שאמר מגולה תוכחת באותה

וכלל הרכבת פסי על  העומד לאדם  משל רבם להם המשיל אמש , אך שמענו  האלו כדברים הרי דיברת,

בשופרו מצפצף ברכבת והנוהג ה ... לבין בינו וכפסע במהירות, אליו מתקרבת שהרכבת לב על שם לא

הרעש ... כל את יד במחי מבטל  זה שוטה  אך חייו. את ויציל  הפסים גבי מעל  מהרה  שיזוז  גדול, בקול 

להתרגש לי ומה  שלשום , ואף אתמול כבר שמעתים – זה  של  בצפצופיו  אני רגיל  ויאמר יענה  וב'חכמתו '

עולם של  ברומו העומדים אלו בדברים  ושנה  הלוך האמורה  לתוכחת לב שם שאינו  מי הוא כן מהם ...

בהם ... מזלזלים אדם ובני

'דיבור',ר טו . של  כוחו רב כך שכל  במאמרו ', מתים  'מחיה הברכה  בנוסח  זי"ע אברהם ' ה'בית הרה"ק  מז 

מתים להחיות ·ÂÈÈÁ)שאפשר ÌÚË ˘È‚¯Ó Â�È‡˘ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÓÂ¯Ï).ועידוד חיזוק  של  'במאמר'

ארוכה דרך לרוץ להם והורו הרשעים  אותם לקחו  הזעם שבשנות זצ"ל, אייזנער גד'ל רבי הגה "צ סיפר

- הקיצין כל  שכלו  גד'ל ר' הרגיש מרוצתו  באמצע  אתר, על  נהרג ממרוצתו  שנעצר מי וכל ביותר,

אונים חסר ונשכב מותו  דבר עם  השלים  ברירה בלית ולרוץ , להמשיך ביכולתו אין וכבר אזלו, כוחותיו 

לויף', 'גד'ל  צעקה  בקול ושאג מחבריו  אחד שם עבר למוות, נורה טרם  האחרון ברגע  אך הדרכים, בצידי

במרוצה, ופתחתי מהארץ התרוממתי עצומים, נפש בכוחות אני שמתמלא איך הרגשתי רגע , באותו

ודבר  טוב, וחיזוק  דיבור כל  של  כוחו  נחזה  ומכאן היום, לפניכם  עומד אנכי הנה שאגה אותה ובזכות

למותר. אך הם שפתיים 
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úùøô' éðéðò ìëå ,àéä úéçöð '÷ä äøåúä äðä
ä÷ãöå äáãð éðééðòì ,åðà åðøåãá óà êééù 'äáãðä
,åéðáî ãçà ìë úà äååöî ä"á÷ä éë ,úåììëá

äîåøú éì åç÷éåïúå íéùòîå ïåîî úîåøú éì ç÷
êéçà íò ãñçå ä÷ãö àð äùò ,êøáçì êìùî
àäé äáøä øëùå ,ê÷ãö êéðôì êìäé æàå ,ïåéáàä

.ê÷ìç úðî

èøôáäçîùä ùãåç éøòùá íéøåîà íéøáãä,
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúëù åîë

÷ù)(ã"ìøú íéìïéáøî øãà ñðëðùî' åøîàù ïååéëîù
'äçîùá(.èë úéðòú)øãàá ãçàá' åøîà ïëì ,

íéì÷ùä ìò ïéòéîùî(à ,á íéì÷ù)éëïúéù éãé ìò
äçîùá úåáøäì äëæé íéøçàì åéñëðîæèæèæèæè.

íàå,ïåîî éì ïéàå äùòà äî øîàéå éî éà àåáé
'íéãéñç øôñ'á åúáåùú(à"éøú)íéîòô 'á éë,

'éìùî' øôñá áúëðúååîî ìéöú ä÷ãöå(á é ,ã àé)

éî óà àìà ,'úåòî'á à÷ååã äðéà ä÷ãöä éë øîåì
íäéúåòîî åðúéù íéøçàì øîàå úåòî åãéá ïéàù

åøîà éøäå .áùçé 'ä÷ãö'ì äæ íâ ,ä÷ãöì(.è á"á)

.'äùåòä ïî øúåé äùòîä ìåãâ'

ïúùøôá(åë -âë äë)úéùòå'ïçìù...íéèù éöò
áúë ,'áäæ úåòáè òáøà åì úéùòå
æîøì àáå ,íä úåìåâò 'úåòáèä' éë 'ø÷é éìë'ä

íãàììâìâ íä äæä íìåòä úåçìöää éë øåëæéù
åæ äøéëæ éãé ìòå ,ìåâòä äæ úòáèë íìåòá øæåçä

íééðòì åðçìåùî ñðøôéåúáùçîá äìòéù ,åðééäå .
,íéîù úðúî àìà åðéà åùåëøå åôñë ìë éë ãéîú
áéèäì åðåîîá ùîúùäì åì ùéå ...'ä úåöøáå
ïåîîä úà åãéá øéàùéå 'ä åäøæòé æà ,åäòøì

àéîù ïî åãéá åã÷ôåäùæéæéæéæé.

ולסעוד  לשני לעזור יכול  אדם  אין אם שאף זי"ע  אמת האמרי הרה"ק  משם  דאמרו  הא להסמיך ואפשר

לשוועתו ויקשיב אותו ישמע הפחות לכל הלב, על המתיישבים דברים  עמו לדבר בכוחו  אין ואם  אותו,

שנאמר וכמו מצוקתו, שמבין אחד שיש כשמרגיש - ומעודדו מצילו הוא בזה  Î‡)שגם ÊÏ ˙È˘‡¯·)' וישמע

ההצלה . היא השמיעה  שעצם מידם ', ויצילהו  ראובן

ולא טז. לשולחנו , סביב זיתים כשתילי בניו  ובכבוד, ברווח לו  מצויין היו  שמזונותיו  עשיר באיש  מעשה

ה 'בית  הרה "ק אל לו בצר נכנס פעם  השמחה, מידת – והיא אחד, דבר מלבד מאומה, לו  חסר

- שקי 'פתחת אמרים , בקוצר הרבי ענהו החיים ... משמחת הוא רחוק  מדוע – בפניו ותינה זי"ע  ישראל'

להיות  דקרא לסיפא יזכה עי"ז  משלו, אחרים לפרנס  וארנקו כיסו  את שיפתח כלומר שמחה...' ותאזרני

אפשר  וממילא עצמו מצרכי דעתו  מסיח אחרים  למען שהנותן העולם , טבע הוא כך כי שמחה, מלא

עליו . לחול  ל'שמחה'

מעטיז. וביקש  עני דפק הסעודה באמצע  ביתו , בני עם סעודתו  שאכל  אחד גביר על מוסר, בעלי סיפרו 

ומה בעולם ', החוזר 'גלגל כי לידע השכיל שלא העשיר אך הרעב, עליו  גבר כי למאכלו עוף ' 'בשר

הדברים ונתגלגלו  הגלגל , עליו נתהפך ומאז  נפש , בפחי לדרכו פנה והעני ידים בב' דחאו שלו, אינו לו  שיש

לה . ליתן בידו  היה לא כתובתה דמי ואף  אשתו, את לגרש  שהוכרח  עד

הדלת, את האשה  לו פתחה  סעודתם , באמצע  עני דפק  הימים  מן ביום בשנית, האשה נישאת זמן אחר

היאך  ואמרה  ונענתה מר, בבכי פרצה  בסעודתו  בעלה עם  לישב בחזרה  נפשו, את להשיב מאכל  לו ונתנה

כי  עניותו , ברוב לנפשי שלחני אשר הראשון בעלי הוא בדלת עתה  זה דפק  אשר האיש  וזה אבכה לא

- המעשה דבר של  השני חציו  לך אספר בעלה לה  אמר הפתחים... על הוא מחזר ועתה  היה גדול עשיר

דעת  בו  שיש מי וכל בעולם, החוזר גלגל  כי ללמדך בפתח... כעני פתחכם על  שדפק  העני אותו  הייתי אני

דרכו . ה' יצליח  ואז  עניים , של  לליבם  ישכיל  ותבונה

ר' היה  העשיר שם יחדיו , גם ועני עשיר דרו  אחת בעיר זי"ע, לוי' ה'קדושת של במחוזו שהיה מעשה
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ãåò'ø÷é éìë'á ùøéôåìëàîå åðåîîî ïúé íà éë ,
óåñ åì ïéàù øëù åøëù åì íìåùé éæà íééðòì
ááåñìî ÷ñåô åðéàå ,óåñ åì ïéàù äæä ìâìâë.

áúëY úåáéú éùàø 'ïçìù' éë ,ú"äò ê"ùá
åôñë ìë éë ,êéúåáã'ð ãñ'ç äøåá÷'ì øåî'ù
øàùé àì äîåàîå ,åøá÷ éëëåúì åäååìé àì åáäæå

כ"כ רבתה  יוה "כ בערב אחת פעם בעניות, משה  ר' היה בדורו ' 'יחיד והנה משה , ר' העני ושם  זלמן,

בבית  מריבה  פרצה שכך ומכיוון להם , היה  לא המפסקת לסעודה חריבה פת שאף עד בביתו , העניות

את  להשקיט  וניסה  גדול , היום מבעוד לביהמ "ד משה  ר' הלך לו בצר פנים, בבושת מהבית ב"ב ושילחתו 

להופיע העם  החלו וכבר חמה' 'דמדומי שעת בהתקרב רותחות, ודמעות תהלים פרקי בכמה  הגדול רעבונו 

'שמעק פנים  בבושת מאתו  וביקש  משה ר' אליו  ניגש ביניהם, העשיר זלמן ר' מיודענו ואף המדרש  בבית

Á¯‰Ï‰)טאביק' ˜·Ë ıÂˆÓ˜),טאביק בשמעק  ניחוח  ריח לעלות נדרי' ל 'כל  'הכנתך' זה וכי – זלמן ר' בו  ויגער

עצומ בבכיה הקיר אל פניו  ויסב הסבל , כח כשל כי משה  ר' הרגיש 'שמעקכאן שאף  עד מצבו , על  ה

– מזלם  להשתנות שניהם  על נגזר יוה"כ  ובאותו  האלוקים...' אל שוועתו 'ותעל  שווה, איננו  כבר טאביק'

ירד. וזה יעלה  זה

ר' של קרנו ולעומתו , מטה , מטה וירד בעסקיו להפסיד זלמן ר' החל  יוה "כ' 'למחרת מיד הווה , כך

רובל, מאות ג' לו  ונתן מצבו, שפל  את שראה  נעוריו ידיד איזה שפגש  שהיה ומעשה לרום , החלה משה 

לשרור  השלום  שב וממילא לביתו , ללבוש' ובגד לאכול 'לחם להביא – לרווחה לנשום  מעט היה  יכול ובזה 

עלה וכך ההשקעה, מסכום מונים עשרות בו הרוויח אשר מסחר באיזה  השקיע  המעות שאר את לביתו,

מאד. עד וגדול הלוך משה  האיש כי עד לחודש  ומחודש  ליום  מיום ונתעלה 

נפילתו צמודה האחרונה  עת בכל  כי פלא, דבר רואה  והנה משבר, בעת פעם התבונן הנ"ל זלמן ר'

ה'קדושת  רבו אל  זלמן ר' וימהר בגו, דברים  יש כי בנפשו  והבין נופל' זה קם 'כשזה – משה ר' לעליית

הקשיב  לוי' ה 'קדושת האי, מאי רבינו' 'ילמדנו ויבקשהו  לפניו, נפשו  את וישפוך - מרורות בבכי ופרץ  לוי',

פשפש ומריבה , מצה איזה ודברים , דין איזה ביניכם היה האם עתה ' לך 'ייזכר לו ואמר נענה  דבריו, לכל 

עליהם העבר כיפורים  יום  של בערבו נדרי לכל  'ההכנה' מעשה  בדבר ונזכר במעשיו  זלמן אמר (ÂËÏ·‰)ר' ,

ההפוך  באופן גופא כזה  מעשה  יחזור אם  זולתי, מאומה... לעזרך בידי אין הדברים פני הם  כך אם  הרבי, לו

לך. מלתיתו  ימנע והוא טאביק שמעק ממנו תבקש שאתה

שרק אימת וכל  הלבב רך היה משה ר' שכן מלבוא, בוששה  היא אך כזו, להזדמנות חיכה זלמן ר'

ר' של 'עשירותו ' לרגל שבעזהשי"ת עד מבוקשו , כל  לו ונתן פנים במאור קירבו אליו  זלמן ר' התקרב

החתונה לקראת גדולות בהכנות העיר כל  ותיהום  ובעצמו , בכבודו  דאתרא' ה 'מרא עם להשתדך זכה משה 

ר' את 'לסדר' בידו יעלה  הנישואין מ'מעמדי' באחד כי משה  ר' חשב כאן הגדול, ביהמ "ד בחצר הגדולה

דנן  מחותנו עם  יחד הבימה על עומד דאתרא' שה'מרא היאך זלמן ר' ראה החופה מעמד בהתקרב משה ,

כיסו אל  ידו  את משה  ר' הכניס  וכבר דבר, איזה  בה  לעיין ה 'כתובה' לו שיתן מבקשו והרב משה , ר'

זלמן ר' לעברו הגיח אז  או הכתובה ‰ÂÎ˘¯')להוציא ˙Ú˘' ‰˙Ú ÈÎ Â·˘Á·) אך טאביק ', 'שמעק ממנו וביקש

כל נבהלו ברגע  בו הטאביק , את זלמן לר' נתן פנים  ובמאור לכיסו, הכתובה את משה ר' החזיר להוותו 

ויענהו לך, אירע מה  ושאלו משה  ר' אליו  ניגש  שעוררוהו, אחר הארץ , על חלשות נפל  זלמן ר' כי הקהל

המשתה '. ימי 'שבעת אחר בינינו  נידבר הבה אליך' לי 'דבר זלמן ר'

העשירות  'פרשת כל את משה לר' זלמן ר' ויספר והעשיר', 'העני  יחדיו נתוועדו המשתה  ימי  בגמר

זה שאף  ומשראה בנסיון משה  ר' יעמוד שלא הכושר' ל 'שעת עיניים בכליון המתין הוא וכי והטאביק',

ור' זלמן ר' – יחדיו  ויסעו  חלשות, נפל  כן על ביד טאביק ' 'שמעק  עם  רק  שנשאר עד – בידו  עלתה לא
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íä 'åðåîî úåáãð' ÷ø ,äæä íìåò éðéð÷î åãéá
åì ïåôöä áåè áøì äëæéå ,äìòîì åúåëæì åãîòé

àáä íìåòìçéçéçéçé.

ïåðâñá'ééçá åðéáø'ä àáðúð äæ(âë äë)âäðî ,
ïåøà íðçìåùî úåùòì úôøöáù íéãéñç
äîåàî àùé àì íãàä éë úåøåäì Y äøåá÷ì
äùòù ä÷ãöä íà éë åìîòá åðååìé àìå ,åãéá
åøîà ïëìå ,åðçìåù ìò áéèéî àåäù äáåèäå åééçá

ì"æø(:ãð úåëøá)åì ïéëéøàî åðçìù ìò êéøàîä'
.'åéúåðùå åéîé

ïúîåíéðùå íéîé úåëéøà Y ä÷ãö ìù äøëù
í"éáìîä áúë ,äðäå .úåáåè,äãîç õøà)

('â úåà ãôñäì äîéùøäð÷æä àäú ïôåà ìëá àì éë ,
äìåç àåä íà éë ,íãàì äáåèå äìòî äáéùäå
ïëå .úåîì åùôð úà ù÷áéù íéîòô íéøåñéé ìòáå
íà ù"ëå ,íéøçà ìò ìèåî àåäå úåòî åì ïéà íà

åúúéî äáåèù éøä ,åééçá åì íéúî åéáåø÷å åéðá
úååöî úåëæá íéîé úåëéøàì äëåæä íðîà .åééçî

ùøãîá àúéàãë ä÷ãöä(à èð ø"øá)êìä øéàî éáø
'àìîî'ì(øéò íù)'éô Y 'ùàø éøåçù' íù àöîå

,íùàø úåøòù åðéáìé íøèá ,íúåøéòöá åúî íìåëù
íäá øîàðù ,íúà éìò úéáî àîù íúåà ìàù

(âì á ,à ìàåîù)åøîà 'íéùðà åúåîé êúéá úéáøî'
åëì' øéàî éáø íäì øîà ,åðéìò ììôúä ,éáø ,åì
úàæ ùøãå 'äð÷æì íéëåæ íúàå ä÷ãöá åìôèå

áåúëäîä÷ãö êøãá - äáéù úøàôú úøèò
àöîúúååöî úåëæá äàá åúð÷æ øùà ùéàä äæ .

éë ,íúéøçàá íéøî åéäé åééçù øùôà éà ,ä÷ãöä
äéäú êàéäå ,åì åðúéð äååöî øëùë åééç úåëéøà ìë
ïëìå .å"ç íãàì ùðåòë äååöîä ìù äøëù ïúî

äæ ÷åñôî åùøãäáéù úøàôú úøèòäéäú éúî -
äáéùäúøàôúå äøèòëøùàëä÷ãö êøãá
àöîéú,ä÷ãöä úååöî ìù äúåëæá äàá àéäùë Y

עלו ומאז משה , ר' ברשות הם אשר בנכסים  ביניהם  לחלוק  בקדשו  ציוום  והוא לוי', ה 'קדושת אל  משה 

מעלה '. 'מעלה שניהם

הרבי יח. ראה פנימה , בקודש  בהיותו  זי"ע , מקאפיטשניץ אי"ה  רבי הרה"ק  אל  ואביון עני יהודי נכנס פעם 

כלל  ללבישה  ראוי שאינו עליון' 'כובע  העני ÌÈ¯ÂÙÏ)שלראש È˘Â˜·) הרבי הוציא ודברים  אומר ללא ,

והבחינו הרבי מחדר העני משיצא רב. שלל  כמוצא בכך ששמח להעני ונתנו בארונו  מוכן שהיה  חדש  כובע 

כובע לעני לתת הרבי הוצרך מדוע מיד, שאלוהו  העני, של  ראשו על הרבי של  החדש בכובע הבית בני

היה והחדש ליהודי, לתתו היושר ומן הוא, ויפה ' 'טוב עתה לובש שהרבי הכובע  אף והרי לגמרי, חדש

כדבריכם , אכן להם , ואמר הרבי ענה לעצמו... משאיר והנאה הרבי החדש  הכובע את  לעצמי ,שמרתי

מלבושים לאדם  אין ממעל  בשמים  – אדרבה  – לו  שנתתיו  ראיתם  אם שהכואף  מה לעצמו זולתי ין

לעצמי  לקחתי זו שב'נתינה' נמצא עלמא. בהאי בעודו – מועד  יותר.מבעוד הנאה  הכובע  את

זי"ע סופר' ÌÈËÙ˘Ó)ה'חתם '¯Ù Ó"Â˙)בקרא Î„)ביאר ·Î ˙ÂÓ˘)כסף עמך',תלוה 'אם העני את עמי את

רק  כי והלוואה , צדקה מצוות בהם קיים  לקברך, אותך ילווה שכספך תרצה העני אם  שנתת את  המעות –

ילכו המעות אותם  טוב.עמךלעניים , שכולו לעולם 

נישואיו לאחר ראשונה' ב'שנה  הפורים ביום זצ"ל, דייטש יאמ"ץ  ר' היה מעלה של  ירושלים  מחשובי

הרבנית  השקפת ואף הגיע. לא עדיין הוא אך ושמחה ', 'משתה זמן הגיע  וכבר חותנו, לבית מלבוא בושש 

החשוב, החתן ועלה  צץ  אז  יום פנה שכמעט עד במאומה . קירבוהו  לא דקות כמה  כל לחלון מבעד שלו 

'מתנות  מעות באיסוף ועסק שערים' 'מאה שכונת של  ב'שער' אברך עוד עם  היום כל  שעמד ונתברר

שמעתי  כי יחד גם  ואותי אותך ביזית מדוע  שאלוהו, ביתו בני משנרגעו ירושלים . מבני לנצרכים לאביונים '

כנים אכן יאמ"ץ , ר' לה  אמר לעצמך... נדבות ואספת מא"ש  של בשערה  שעמדת עליך מדברים  שהכל

זאת... עשיתי נפשי לתיקון כי – לעצמי מעות אספתי הדברים ,
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íôåâ úåàéøá êåúî åéäé íéððòøå íéðùã æà éë
êøåàì ,äáéùå äð÷æ úòì ,äáåè äñðøôå íùôðå

.íééç úåðùå íéîé

áúë'ééçá åðéáø'ä(âë äë)ïçìù úéùòå' ÷åñôá ,
Y úåáéú éùàø 'íéèù' éë 'íéèù éöò
ïåøàä óà ,úîàáå ,äìéç'î äòåù'é äáå'è íåì'ù

íééåùò åéä äøåðîäå(íâ)éë ,'íéèù éöò'îïåøàä
äøåðîäå.úåëøáä åìà úà íãàä ìò íéàéáî

úáéñá óà éë ,øîåì óéñåäåïçìåùäíãàì åàåáé
,úåáåèä åìà ìëãñçå ä÷ãöä éãé ìò øîåìë

åðçìåù ìò äùåòùåùøãå .(.äð úåëøá)÷åñôä ìò
ìà÷æçéá(áë àî)éðôì øùà ïçìùä äæ ...çáæîäå'

øîåì ,ïçìùá íééñå çáæîá çúô ,ì"æç åøîàå ,''ä
,øôëî çáæî íéé÷ ÷"îäéáù ïîæáù ,êìåéùëò

ìò äëåæå .øôëî íãà ìù åðçìù ÷"îäéá ïéàù
äáåè íåìùì ãñçå ä÷ãö úééùòá åðçìù éãé

äëøáå äòåùéèéèéèéèé.

לה ' והגעגועים הכיסופים  – אהבה רצוף תוכו
האדם עיקר הן  הן ולעבודתו

ïúùøôá(æé äë)àøîâáå 'íéèéù éöò ïåøà åùòå'
(:é äìéâî)úøåñî äæ øáã ,éåì éáø øîà'

'äãîä ïî åðéà ïåøà íå÷î ,åðéúåáàî åðéãéáïëù)

ïåøàä ãîò ïëéäå 'äîà 'é äéä áåøë ìëå ,äîà 'ë øéáãä éðôì'

(äãéîä ïî åðéàù àìàñôú àì åîöò ïåøàäù åðééä .

אבות'יט . 'חסדי בספרו מביא זי"ע חי' איש  ה 'בן בעל  ‡)הגאון · ˙Â·‡)שאפתה ענייה , באשה מעשה 

עולליה נפשות להשביע  אחד ומשאירה  לעניים, מהם שלושה  מחלקת והיתה יום , כל  לחמים  ארבעה

עני  הגיע הלחמים  שלושה  את חילקה  שכבר אחרי אך ימימה  מימים  כדרכה  עשתה  אחד יום וטפיה,

נתנה מאד, עד הוא ומסוכן לפיו  אוכל הכניס לא ימים  כמה  שכבר נפשו  על  והתחנן ביתה  פתח אל  ואביון

לטוחנם כדי הריחיים  בית אל והלכה  מביתה חיטים נטלה  ומיד שהכינה , האחרון הלחם  את האשה  לו

חזרה וכאשר הים שפת על  היה  הריחיים  בית והנה  טפיה , את תאכיל  וממנו  חמישי לחם  לאפות לקמח,

הסוערים, הים מי תוך אל מידיה  השק  את והפילה  סערה רוח  לפתע  באה כתפה  על  הקמח  שק  עם  משם 

פי  את ולשאול לדרוש הים , לחוף הסמוך המדרש בית אל  ותלך צער, מרוב נפשה  את ידעה לא האשה 

ואביונים, לעניים  מלחמה ונתנה  נפשה  את שמסרה אחרי כזה  הפסד לה  שאירע  יתכן איך דאתרא, המרא

אמונה, בדברי אותה חיזק  אך כן, לה  שיארע  הוא פלא שאכן עמה  והסכים  האשה , דברי את הרב שמע 

וברחמים . בחסד עולמו את המנהיג עולם  לבורא כמוס טעם איזה  יש ובודאי פעלו  תמים שהצור

ישיבתו עבור קודש כנדבת זהב דינרי מלאה כוס הרב לפני והביאו  סוחרים  שני נכנסו מדברים עודם 

וסיפרו, הסוחרים פתחו כך, כל גדול סכום  משלהם  לנדב הביאם  מה  הרב שאלם  דאתרא. המרא של

לארבע הספינה  את וטלטלה סערה  רוח  עליהם  עמדה בחזרתם ים, בלב בספינה הפליגו  מסחרם שלצורך

בעת  ים , במצולות ולטבוע לשקוע והחלה הספינה תחתית נשברה הטלטול  מרוב והארץ, השמים רוחות

לביהמ "ד  זהב דינרי מלאה  כוס מהם  אחד כל יתרום הסכנה מן יינצלו שאם הסוחרים  הבטיחו וסכנה צרה 

להיכנס המים שטף ופסק  הספינה , דופן אל נדבק  מה  ודבר חבטה  קול  נשמע מיד ואכן, הים . לחוף הסמוך

מבטחים . חוף אל  והגיעו בנסיעתם והמשיכו  מהספינה, המים  את הספינה יושבי הריקו תיכף  הספינה, לתוך

ירדו שכאשר ואמרו, הסוחרים נענו  החור, נסתם  ובמה  והיאך הרב, שאלם הבטחתם , לקיים באו  ועתה 

אשה לאותה  ואמר הרב פנה מיד החור, נסתם  ועי"ז הדופן אל שנדבק  בצק עם  שק  ומצאו  בדקו ליבשה 

רבות  נפשות הצלת נפש  במסירות לעניים מפיתך שנתת ובשכר שלך, היה  הבצק  עם השק זה לך, 'הרי

מצוה ...' גוררת מצוה כי ים, בלב מטביעה

מן  שרוצים לו נראה  מעשה  בשעת אם  ואף  העליונה , ההשגחה  בדרכי מה  עד יודע אתנו  שאין מכאן,

יראההשמים מעשה  שלאחר ופעמים לטובה , רק  הסיבות כל מסבב הקב"ה דבר של לאמיתו לו , להרע 

ותכליתו . לטובתו דבר של גלגולו 
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,äðäå .'ä úàî ãçåéî ñðá ãîò àìà ,ììë íå÷î
ìàøùé éðá 'úåáãð'î åðáð åéìë ìëå ïëùîä úéðáú
øàùå íéèéù éöòá åà úùåçðáå áäæá äæå óñëá äæ
ìù åîå÷î ç÷ìð ïééðî ,øåàéá êéøö àä àìà ,íéøáã
.úéñéð êøãá ãîòå ,äãéîä ïî äéä àìù ïåøà

,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùá íéøàáîåàá äæã
íäî ùé éøäù ,ìàøùé éðá ìù íú÷åùúå íðåöøî

íãéá äúìò àìå ïëùîä úáãðì àéáäì åöøùíà ,
,øúåé åàéáé ìà øáë åæéøëä éë íà ,íäì äéä àì éë
ùãå÷ ùàá íá÷øá äøòá íú÷åùúå íðåöø ìáà
ïåøàä íå÷î - úãçåéî äàéøá àøáð ,åìà úåðåöøî
íäéúå÷åùúå íäéúåðåöø'ù àöîð .äãéîä ïî åðéà
äðáð íäîå ,ìòåôá íéáãðúîä ìò åøáâ 'ìàøùé ìù

.úéøáä ïåøàå íéùã÷ä éùãå÷ úéá

á"åéë,ò"éæ áå÷èøåùèî é"øäî ÷"äøä øàéá
ïîù'á åùã÷úð åéìëå ïëùîä éøäù

,'äçùîäùã÷îä ììç ùã÷úð äîáå,ì"ðë àìà ,
ìàøùé éðá ìù úå÷÷åúùäå ïåöøäî ùã÷úð äæã.

ïåöøä ìù åçë åäæåëëëë.

äæá'÷ä 'êéùìà'ä øàéá(ù"äùì 'éôá 'ééò)÷åñôá
(è â ù"äù)- äîìù êìîä åì äùò ïåéøôà

...áäæ Y åúãéôø ,ïåðáìä éöòî'éô Y 'åëåú' ìáà
óåöø'î ,ïëùî ìù åììç íöòå êåúä äùòð äîîî

ìàøùé éðá ìù ä÷åùúäî Y 'äáäààëàëàëàë.

äìåãâìàøùé éðá åëæ äøåáòáù ,ïåöøä úìòî
àìù Y äøåáâä éôî úåøáã éðù òåîùì

ישראל 'כ. ה 'בית הרה "ק אצל  מקורב היה עלומיו שבימי יצ"ו ברק  בני עי"ת מתושבי יהודי לי סיפר

הראה הרבי, אליו  פנה  מהרבי, פרידה ברכת לקבל בהגיעו  בשווייץ, לבקר הוצרך הימים באחד זי"ע,

את  מצא לא בשוויץ  הבחור בהיות כזה. שעון משווייץ  לי הבא לו ואמר ברשותו , אשר השעון את לו

אל התקשר ואף  מצא... ולא מלחפש חדל לא שם  שהותו ימי כל ובמשך מאתו, ביקש  שהרבי השעון

השעון... את מוצא שאינו לרבי שיאמר בבקשה זצ"ל שיף חנינא ר' המשב"ק

בעיר, ואסובבה  נא אקומה  ואמר, נענה פנים  ובבושת הרבי, אל  נכנס  הקודש , לארץ הבחור כששב

- הרבי לו אמר מצאתיו. ולא ה'שעון' את בקשתי – וברחובות הוצרכתי בשווקים לא צריך, אני לשעונך וכי

ממני ותזכור שתחשוב  „˘Ì)אלא '˙Â·ÂÁ¯·Â ÌÈ˜ÂÂ˘·' ··Â˙ÒÓ Í„ÂÚ·).

היה לא להתנצל  ותתחיל  השמימה נשמתו תעלה  אם ה ', עבודת לענין לומר יש  לשון משקל באותו

הקב"ה , לו יענה ולהתפלל , ללמוד בידי –סיפק כביכול  ומאווי רצוני כל  צריך, אני ועבודה' ל 'תורה וכי

אלי  להתקרב ותשתוקקו ממני תזכרו בנישתמיד 'תנה ÂÒÚÏ˜לי'לבך, Û‡Â ,˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÂˆÓ· ‡¯Â·‰ Â�ÂÂÈˆ˘ È‡„ÂÂ)

(¯·„ ÏÎ· '‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ‰È‰˙ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ‰�ÂÂÎ‰ ‡Ï‡ ,Â�·ÈÈÁ˙� ÂËÂ˘ÙÎ ‰¯Â˙·.

מקדם  שבימים  באיש ‰'ÓÁÏÓ‰')מעשה È�ÙÏ) לעת כשנקלע  המלחמה  באמצע  ומצוות, תורה  שומר היה  לא

תפילין יום בכל  להניח  יתחיל  לשלל, לו  תנתן ונפשו  יינצל שאם  עצמו על  קיבל וצוקה Ï‡צרה  ‰ÓÁÏÓ‰ ˙Ú·)

(ÏÏÎ ÔÈÏÈÙ˙ ÂÏ ÂÈ‰ ארה "ב צבא נלחמו  'שחרורם' ביום מחנהו . מכל  יחידי כשריד הלה  נשאר ניסים בניסי ואכן .

לחוף היהודי כשהגיע זמן אחר נקטעה... והיא השמאלית ידו  על 'טיל ' נפל  הקרב ובתוך ימ"ש , האויב בחיילי

הייתי  שעליה זו  יד בדיוק  וכי תמיהתו , את ושטח זי"ע מליובאוויטש  ריי"צ הרה "ק אל  נכנס  בארה"ב מבטחים

לחשוב  יכול היית נשארת ידך היתה אם  הריי"צ, ענהו נפלה , היא תפילין עליה ולהניח  הבטחתי לקיים  אמור

אם כי המצוה בקיום  גשמיות לפעולות צריך הקב"ה אין כי – אינו  וזה שלך, תפילין להנחת נצרך שהקב"ה

נאמר וכך יד... לך אין כאשר גם לעשות בידך יש  וזה המצוה , קיום  בעת הלב והתעוררות ‰בטהרת ˘"‰˘)

(Áלו תגידו אהבה 'מה ישראלשחולת  בני מעלת שכל נדמה  ובעיניהם  להבין, האומות ביד אין זה ודבר אני',

הקב"ה . זה לדודי לו  תגידו זאת אני' אהבה 'שחולת האמת אך בפועל, המצוות מקיימים  שהם  במה  הוא

שלכא . רבה עם להשתדך ויאה נאה שלו  ביותר פשוט  איש  של בדעתו נפל שפעם חיים' ה 'חפץ סיפר
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øáãì 'ä ïåöøá äéä äìéçúá éë ,çéìù é"ò
äùî é"ò íäéìàáòá êéìà àá éëåðà äðä ù"åîë)

(ïðòä' åøîàù ïååéëîå ,åððåöø'åðëìî úà úåàøì
åãåáëá íäéìéà äìâúðå àøåáä íäì íéëñä
éôî òåîùì çåë åøöò àì íäù àìà ,åîöòáå

.úåðåùàøä úåøáéã 'á ÷ø 'ä

êëò"éæ ïéìøà÷î äîìù éáø ÷"äøä øàéáúéá')

(àùð ,'ïøäàáåúëä úà(è á ù"äù)éãåã äîåã
éáöìúà áäåàä ä"á÷ä äæ Y éáäåà ïåùìî 'éãåã' ,

ä÷åùúå ïåöø ïåùìî àåä 'éáö' ,é"ðáéáö ,'úåîã÷à'á)

(ïá éòøúàååøîåà äæå .éãåã äîåãä"á÷ä úáøé÷ Y
úéîãðéáöìøéáâéù äîë .åéìà åú÷åùúå åðåöø éôë ,

íøåâ ,åéúååöî íéé÷ìå åàøåá úà ãåáòì åðåöø úà
ãòñìå úé÷åìà úåìâúäì ä÷åùúäå ïåöøä íöò åì

.àéîù ïî

àöäðäã ,ïåöøä úìòî äáåùçå äìåãâ äîë ãîìå
ì"æç åøîà(â äùøô àúáø ìàåîù ùøãî)íãå÷ù

ãéúò äøîàå ìå÷ úá äàöé àéáðä ìàåîù úãéì
äàåáð ïåéæç ìá÷ì äëæéù ìàåîù íùá ãìé àøáéäì
íðáù æò éë íðåöøá ìàøùé éðá åùò äî ,'ä úàî
íäéðá íù úà íéàøå÷ íìåë åéä ,àéáðä äéäé
àéáðä ìàåîù íà éë äëæ àì äùòîì ,'ìàåîù'
ìéòåä íå÷î ìëî ,äðéëù éåìéâìå íé÷åìà äàøîì
åøîà íäéðá íâù åëæù úå÷÷åúùääå ïåöøä íäì
óñåé' åøôñá à"ãéçä ïë ñéîòä .úçà íòô äàåáð

íéìäúá ÷åñôä ìò 'úåìäú(å ,èö)éàøå÷á ìàåîùå'
åëæ ïë ìò 'ìàåîù' íäéðá íù åàø÷ù ïåéëã ,'åîù

.äàåáðì úçà íòôïåöø ìù åçåë ãîìð ïàëî,

ùøãîá ïë ùøåôîå(áé äùøô éìùî)ìò ïùéù éî ìë'
íéëùî éðà øçîì ,øîåàå åáìá áùåçå ,äìéìá åúèî
íé÷éãöä íò çåîùì ãéúò ,äáåè éðåìô íò äùòàå
ìåèé ïåöøä íöò ìòù òîùî ,'àåáì ãéúòì ïãò ïâá

.äæë ìåãâ øëù

ùåãéçò"éæ 'øôåñ íúç'á åðéöî àìôðä"ã á÷ò)

(úøîàåì"æç åøîàù äî éë(:âì úåëøá)

úåöøì íúðååë ,'íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä'
,ì"ð äøåàëì äðä .ì"æå ,'ä úà àøéì ÷÷åúùäìå
åúøæò éìåìå Y íéîù éãéá àéä íéîù úàøé éàãååá

'ä úà äàøéì óìàî 'à òéâé àì ù"úééúîî õåç .
úåáàäë íëîåúì ãòñ íéëéøö íðéà øùà èòî
äîë äàø Y íúìåæ ìáà .àöåéëå ä"ò åðéáø äùîå
ìò 'éôà àéðîú'á ä"ò êìîä ãåã ììôúä úåìéôú

,êëäøéçáä àéä Y íéîù éãéá åðéàù äî êà
äöøéå íãà ÷÷åúùéù ,áìáù'ä ãáåò úåéäì

éãéá äðéà ãáì úå÷÷åúùä äúåà ,'êë ìò ììôúéå'
ïúé éî' øîà ïë ìò ,íãàä úøéçáî àéäå íéîù

éúåà äàøéì äæ íááì äéäåïúé éî' øîà àìå '
éúåà åàøéåäððéà 'äîöò äàøé'ä óà éøäù Y '

,íãéáäéäéù Y äàøéì äæ íááì äéäå ïúé éî àìà
äàøéì íááìá äãîç.ì"ëò ,

השכינה השראת זמן אדר  חודש – בתוכם  ושכנתי 

ïúùøôá(ç äë)íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå,
àì 'åëåúá' éúðëùå '÷ä 'êéùìà'ä áúë
øúåéáå .ãçàå ãçà ìë êåúá Y 'íëåúá' àìà øîàð

ùøãîä éøáã éôì(à âì äáø)øîà' - ïúùøô ùéøá
éúøëîð ìåëéáë éúøåú íëì éúøëî ìàøùéì ä"á÷ä

לא  שהרב בידו חרס  שהעלה  מובן המהולל. ה'שידוך' את שיציעו  'שדכנים' אליו לשלוח והחל  העיר,

את  הרב אירס  שבעזהשי"ת עד האיש ... של מראשו יצא לא זה 'שיגעון' אבל אופן... בשום לכך הסכים

החתונה יום – דודים  עת בהגיע לו , בדומה  רעהו עם  בתו  את ואירס היהודי של  רוחו  במעט נרגעה  אז  בנו ,

עו ולעיניהם טוב', 'מזל בברכת הרב מפי להתברך העיר בני אלפי עוברים  והנה  שליט "א, הרב אףבבית מד

ולשמחת  לך מה ידידיו שאלוהו  מהקהל , טוב' 'מזל ומקבל  ה'מזרח' בשולחן הדרו ברוב זה  הלז  האיש

'מלאו הקהל  כל זאת, בחתונה  מחותן נהייתי כמעט ' הרי 'אני ענה טוב, מזל ברכת מכולם לקבל – הרב

פיהם'.... 'כמעט'שחוק  גם ה' בעבודת  אבל גשמיות , בעניני רק זה ‰ˆÁÈÏ)אמנם, ËÚÓÎÂ Ú‚ÈÈ˙ÓÂ „·ÂÚ˘) הרי

יותר  ולא פחות  לא שהצליח כמי 'מחותן ' .הוא
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ãçà àá ,äãéçé úá åì äúéäù êìîì ìùî ,äîò
,åöøà ìà äîò êìéì ù÷éá ,äàùðå íéëìîä ïî
ùåøôì àéä úéãéçé êì éúúðù éúá ,êìîä åì øîà
,ìåëé éðéà äìèú ìà êì øîåì ,ìåëé éðéà éðîî
êìåä äúàù íå÷î ìëáù éì äùò äáåè åæ àìà

íëìöà øåãàù ãçà ïåèé÷ éì äùò Yøîà êë ...
...ìàøùéì ä"á÷äúéá íéëìåä íúàù íå÷î ìëá

åëåúá øåãàù éì åùò ãçàéì åùòå øîàðù ,
ùã÷îéøáãá ÷åñòì íéëøáàì äååöî äéä ò"éæ 'ïøäà úéá'ä)

(äæ ùøãî.

äðäåùåã÷ä ä"ìùä áúëù äî òåãé'øô ùéø)

(áùéåYíäì ùé äðùä ìë ìù íéãòåîä'
'ïäá úåìçù úåéùøôì úåëééùåøîà øáëå .ì"ëò ,

éë ,øãà ùãåçá íìåòì äîåøú 'øô ìåçú ïë ìòù
ïîæ àåäù øãà ùãåç ìò äøåî 'íëåúá éúðëùå'
,àåä øùàá ìàøùé ùéà ìëì äðéëùä úàøùä ìù

í"éøä 'éçä øîàù åîëåàåä ïëå ,øãà ùãåçì í"éøä 'éç)

(ãåòå 'íééðéò øåàî'á,ùéà ìë êéøö äæ ùãåçáù
ìò 'øãà' àø÷ð ïëìå ,ïëùî åîöò úåùòì ìàøùé

åðéáø÷á ìåëéáë øåãì àá ä"á÷äù íù.

àúéàå'í"éøä 'éç'á(íù)øãà ùãåç ìëá éë
äìòîì øøåòúî(ìåëéáë ìöà)ä÷åùú

ìàøùéì,äøéã ïåùìî øãà ùåøéô åäæå ,êéøö ïëáå
- úøòåá ä÷åùú åáìá øøåòúäì íâ ìàøùé ùéà
åîù êøáúé åéðôì ãåáòì äëæéù ãàî ÷÷åúùéù.

באלו ישראל  בני  התקדשות  – מקדש לי ועשו
הקדושים הימים 

ïúùøôá(ç äë)åùòå'éì,'íëåúá éúðëùå ùã÷î
ì"æç åøîà äðäåø"ãî ,äîåøú 'øô èå÷ìé)

(á"é äùøô àø÷éåãòì äæ éøä 'éì' øîàðù íå÷î ìëá
åäî Y øåàéá êéøö äøåàëìå ,íéîìåò éîìåòìå

éøä ,'ùã÷î éì åùòå' ÷åñôá 'íéîìåò éîìåòì'
,ùã÷î àìå ùãå÷ àì åðì ïéàå úéáä áøçð íåéäë

íéøôñá åøàéá àìààæìòáî ã"éøäîä ÷"äøä øîà ïëå)

(ò"éæùøãîä éøáã é"ôò(à âì äáø)ù÷áî ä"á÷äù
åðúàîïåèé÷ éì åùò íéëìåä íúàù íå÷î ìëá

åëåúá øåãàù ãçàäæ 'øåãà'å Y,íåéäë óà êééù
øåáéã äáùçî'á åîöò úà íãàä ùã÷îù éãé ìò
íå÷î àåä ïéëî äæá ,åéùåçå åéøáà ìëá 'äùòîå

'ä åá ïåëùéù åáø÷ááëáëáëáë.

äæáååùòú ïëå' é"ùø éøáã úà í"éáìîä ùøôî
êééù äî äøåàëìå .'úåøåãì -úåøåãì

äòùì àìà äúééä àì éøä ,ïëùîä úî÷ä úååöîá
íéòåãéä 'êéùìà'ä éøáã úà àéáäì íéã÷îå .ãáìá
åëåúá - íëåúá éúðëùå' ì"æç éøáãá øåäè íøå÷îå
,'ãçàå ãçà ìë êåúá ;íëåúá àìà ,øîàð àì
ãçàå ãçà ìë êåúá åúðéëù úà äøùî ä"á÷äù
ìëå .íãàä ùã÷úéù é"ò äëæé äæìå ,ìàøùé éðáî
äøîà éøäù Y äùåã÷ä åæá êééù ìàøùé ùéà

ììëá íìåëå Y íëåúá éúðëùå äøåúíëåúá.

íéùøåôîåäøåúä ìò 'ê"ù'á íéøáãäéøåâî)

(ì"æéøàäéì åùòå' .ì"æå ,ùã÷îéúðëùå
øîà àì ,'íëåúáïëùîàìàùã÷î,øîåì ,íà

äðéëùì äáëøî íäî ãçà ìë äéäé ïîöò åùã÷é,
åäæùîî íëåúá éúðëùåàìå 'åùòå' øîà äæì ,

éë ,úéùòåãçà ìëæåîø ïåøàä ,åôåâá ïëùîä æåîø
åùòéù åðøîàù äîì æåîøì àìà ...íéáåøëä ,áìá
äáëøîå ïëùî íåùòéå íäéøáéà åùã÷éù - ïôåâá
íéîòô éúù 'åùòú ïëå' 'åùòå' øîà äæìå ,äðéëùì

ïôåâì úçàå ïëùîì úçà.

èøôáåéîé Y ú"ú í"éááåùä éîé åìà íéîéá
óéñåäì åðéìò ,'ä ìà úåáø÷úäå äáåùú

הפסוק כב. על  יונתן' ב'תרגום  איתא ÊË)וכן ÂË ‚Ï ‰ÈÚ˘È)- ישכון' מרומים הוא מרע  מראות עיניו 'עוצם

ממש . המקדש ' 'בית יהא וביתו  עצמו  שהוא והיינו מקדשא', בית משרוהי בית 'יהא

זי"ע  ישראל' ה 'דברי אמר בו  ·˙ÌÎÎÂ)כיוצא È˙ÎÏ‰˙‰Â ¯Ó‡È Â‡ ‰"„ È˙Â˜Á· '¯Ù)ישראל בני של עדן הגן כי

העליון, בעולם  עצמו הוא המקדש  הישראל  נפש בתוך  – עלמא בהאי הוא הקב "ה של עדן  .וגן 
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ä"ñùå åðøáéà ç"îø úà ùã÷ì ,äùåã÷ ìò äùåã÷
äáåùú ìù äëøã úìéçú éë ,æåòå úàù øúéá åðãéâ

óåðéè ìëî øäèäìå ùã÷úäì àåäâëâëâëâë.

áúëñ"úçä(úéùòå ä"ã :áé÷ úåùøã)÷åñôä ìò
äúåà äùòé áùåç äùòî ...úëåøô úéùòå'

,'íéáåøëåúáùçîå áùåç äùòîù íãàì æîø
åúåà äùòé äùåã÷ä(åîöò íãàä úà)íéáåøëë

ïåéìò éëàìî Y íéðåéìòãëãëãëãë.

àîùåøùà ìëì éë äëàìîä éìò äúù÷ øîàé
íéáåëéòå úåòéðîá éãâðë éøöé àá äðôà

òãé ,éì ïîè øùà åúùøá éðìéôäì íéðåùîå íéðåù
íäá ïéàù ïåéìò éëàìî éë ,íãàä ìë äæ äáøãà éë
ìëå ,íéîùá íéáø íìåò àøåáì ùé òøä øöé
úéáî åðéìò äù÷îä åðøöé øåáò àìà äðéà åðúéìëú
úéôöå' ïúùøôá 'ìåãâä ùøãî'á àúéà ïëå .õåçîå
øçàî éëå ,'åðôöú õåçîå úéáî øåäè áäæ åúåà

'õò' õåçîå úéáî äôåöî àåäù(åòöîàá),éì äîì
éãéîìúì çáù ïéà òøä øöé àìîìà ,êì øîåì

ïøöé ïéùáåëù ïçáù àìà ,íéîëçäëäëäëäëøîåà àåä ïëå ,
ùáåëä øåáéâ åäæéà ïðúå ,øéò ãëåìî åçåøá ìùåîå

ì"ëò ,åøöé úàåëåëåëåë.

בבית כג. פעם  ראה  זי"ע , מאפטא ישראל האוהב הרה "ק של בנו זי"ע מזינקוב מאיר יצחק  רבי הרה "ק

מימים עוונותיו  על דווי לבו כי אנחותיו שרבו  הצדיק  בו הכיר ונאנח . יושב תשובה בעל  יהודי מדרשו 

את  יבוקש  ה', נאום ההיא 'ובעת הנביא: דברי את מבאר היה  ישראל' ה 'אוהב אבי הרה "ק, לו אמר עברו,

ואיננו' ישראל Î)עוון � 'ÈÓ¯È) למספר דומה החטא כי בק', אבי וביאר העוונות. את יבקשו למה ותימה  .

או 'אחד' מספר לצד אותו  ומעמידים  החטא את נוטלים  החטא, את מטהר והוא בתשובה וכששב 'אפס'.

וכו ' ÂÈ˙ÂÂˆÓ)'שנים ' ˙ÂÓÎ ÈÙÎ)מצוות כעשרה  להיות עליו החטא מוסיף אחד ליד עומד הוא אם  והנה  ,‰Ê˘)

(ÒÙ‡Ï ÍÂÓÒ‰ „Á‡ ¯ÙÒÓ ËÙ˘Óעליהם ששב החטאים שרבו  וככל וכו '. עשרים  יחדיו  נעשים ל'שנים' בסמוך ,

לעתיד ולכן מספר. עצמו כי עד אדם  של  זכויות גדלים כך כן,יבוקשבתשובה  על ואיננו ... ישראל עוון

חטא  כל כי אותם, ותבקש יום  ויבוא בתשובה עליהם  שבת שכבר מאחר העוונות, על  להצטער לך אין

יחשב... ועצומה רבה  ולמצווה יקר יהיה

ולא כד. - האדם  כאחד להיות רצוננו  למלאכים , נהפך וכי - ואומרים  המתלוננים  לאותם  הרווחנו  וממילא

מחשבתם ידי על  'בסוד', מלאכים להיות להם  להיות אפשר מעתה  הישוב, מן שאינו  כמי עלינו  יביטו

מהם . כאחד אדם  בני בין יתנהגו  ובהנהגתם  בעולם , אחת בריה מזה שתדע  בלא הטהורה 

הרה"ק לפני ובאת הטבע, מדרך למעלה מאד גדולה ישועה  לאיזה  שהוצרכה אחת באשה מעשה

אמרה אני, מלאך וכי לאושיעכם , אוכל  היאך הרה"ק  לה אמר לטובה , עצמה  והזכירה  זי"ע מבעלזא מהר"א

יא' 'דאס – לה  ואמר הרה "ק נענה  ממלאך, גדול שהרבי אלא לא, האשה, ‰„·¯ÌÈ)לו  ÌÈ�Î� ÔÎ‡)עבורה ופעל  ,

גדולה . ישועה 

הבחור  א"ל עלי, ותביט תעמוד כי לך מה עליו, שהביט לבחור פעם אמר זי"ע  מזינקוב מהרי"מ  הרה"ק 

גד  ענין צדיקים'כי כולם 'ועמך כתיב הרה "ק, לו  אמר הצדיק , על  להביט הנפש  לתיקון הוא Òול  ‰ÈÚ˘È)

(‡Î. צדיק להיות ויגיע  יעלה באמת שאז כלומר בעצמך... ותתבונן תביט אם לך יהיה  גדול 'תיקון' כן אם ,

תנועותיוכה . וכל רבו, בתהלוכות דבק היה  זי"ע  מראחמיסטריווקא נחום  מנחם רבי הרה"ק  מחסידי אחד

כרבו היו  שתתחיל(·ÂÈ�ÂˆÈÁ˙)והילוכיו עדיף  אורחותי, את להעתיק תרצה  אם הרבי, לו  ואמר נענה  ...

עושה ... אני אשר את לעשות להתחיל מאשר עושה, איני שאני מה כל את לעשות שלא

בין כו . שוהה היה  ולא המרה', ב'טיפה נגוע שהיה לאיש ואמר, המשיל  זי"ע אברהם ' ה'בית הרה"ק 

מנת  היו  וחרפה  בושה  כך, על ממונו  כל  מכלה  היה  ואף  שתיה ... שיעור כדי אפילו ל 'שתיה ' 'שתיה'

ומסילות  דרך מצאו שמים שבחסדי עד להושיע, ידם  לאל  ואין הנכבדה, משפחתו  בני כל  של חלקם
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äùòîìéëùð íùîå ,ïåàâ íéñéð éáø àéáî àøåð
ãòå ,íéáù ìá÷ì äèåùô 'ä ïéîé äîë
.íãà ìù úåøáâúä ìë íå÷îä éðôì áåùç äîë

àøîâä éøáãá úö÷ éåðéùá àáåä äæ äùòîúáù)

(:åðåàéáî ïåàâ íéñéð åðéáø êà .íù é"ùøáå
ìéäáî ïôåàáå äøéúé úåëéøàá,úåøåãä øãñá àáåä)

('ð úåà íéàøåîàå íéàðú ÷ìçùéàá äùòî .äåä êëå ,
äáøäå ,äéä íéùðà ìôùî äæ éãåäé ,ïúð åîùå ãçà
,íðîà .úåøáòáù úåòåøâá ì"çø òåùôìå àåèçì

äøéáò ìù äçúô ìò åîöòá øöò úçà íòôæëæëæëæëàìå ,
éáø åá ùâô íéîé äîë øåáòë ,åðå÷ úòã ìò øáò
øéàî åùàøå ,øåîçä éáâ ìò áëåøä äæ ïúðá àáé÷ò
úà ïîéæ .åùàø éìò åøð åìéäá ,íåéä éøäöá äîçë
íéãéîìúä åäðò ,äæ íãà àåä éî íìàùå åéãéîìú
àáé÷ò éáø øîà .ìôùä äøéáò ìòá ïúð åäæ àìä
åðò ,äî øáã åùàø ìò íúéàø íàä ,åéãéîìúì
,íäì øîàéå .äîåàî åðéàø àì ,øîàì íéãéîìúä

é÷åìàä àðúä éðôì ïúð àá .éìà åäåàéáäå åøäî
,êùàø ìò ø÷éá øéàî ìåãâ øåà éðá ,åì øîàù ò"ø
,àáä íìåòä éùøåéî àåä äúàù éìöà òåãéáå
úåãåà ïúð åéðôì øôéñ .úéùò ìåãâ øáã äî éðòéãåä
äøáò øáã úåùòìî åáì úååàú ãòá øöòù äî
øáëå ,ìåãâ ïååò ìòá àåäù óà ìò ïë äùòå ,úçà
íîåúùä .åîöò øöò íòôä êà ,úàæëå úàæë øáò
,åì øîàéå ,÷ôàúäì åá äéäù áøä çåëä ìò ò"ø
ìåãâ øåàá àøåáä êçùî ïëìå úéùò ìåãâ øáã ,ïëà
àîìòáå ,àîìò éàäá úàæ ìë äðäå .êùàø ìò
.äæ äùòî úåëæá ùã÷úúå ìãâúú ë"åëàò àúàã
.äáøä äøåú êãîìàå éðôì áù ,éðòîù éðá äúò
ïéàå çúåôä çúôéå ,àáé÷ò éáø éðôì áùéå ,ïë ùòéå
íéèòåî íéîéì éäéå ,äøåúá åááì úåúìã úà øâåñ
,äøåúá ãàî ãàîá ìåãâ éë ãò ïúð ùéàä ìãâ
ïúð éáø àåä àåäå .ùåã÷ àðú åîöò àåä äùòðå

.ïðáø éáã àúúòîùî åðì òåãéä àúéöåö

ושכרות. שתייה  מסכת ל'סיים' ע"ע  וקיבל  משפחתו , ובני עצמו  את ביזה שמספיק מיודעינו  והבין בלבבו,

ירוויח ואף האדם  כאחד להיות יהפוך המשכר, במשקה  כלל יגע  לא שוב והלאה זה  שמהיום בהבטחה

בידו . מעותיו  את

על אך ידע , דלא עד לשתות היין בית אל מאליהם  אותו מוליכות השיכור של  רגליו היו  היום  למחרת

ומיד  המשכרים, מדברים  עוד לשתות שלא עצמי על קיבלתי אמש  הלא וצעק , בעצמו  עצר הדרך אם 

ל 'בית  ומתקרב מהלך עצמו מצא ושוב בביתו, לשבת הספיק הרבה  לא אך יצרו , את מנצח  לביתו חזר

מנתיבתם רגליך ומנע  לביתך, לך וברח קום נרדם , לך מה – בחזקה עצמו ניער עצמו, את כשתפס המזיגה',

על שכר מתן לקבל הנני ראוי מעתה אמר, בנסיון, עמד שבעזהשי"ת כשראה ערב לפנות השיכורים... של

שבעומדו מסכן שיכור אותו בין מינה נפקא כל אין וכדין... כדת הגון משקה  כוס  – הראוי שכרי ומה  – כך

שכבר  ומכיוון טובות, קבלות עצמו על שקיבל למי ותאוותיה , לנפשו דרור ליתן שעליו  הרגיש כבר בנסיון

מקבלותיו . וחופש  דרור לעצמו  נותן וכבר הדור' 'צדיק כבר הוא הרי בנסיון, מעט  עמד

הסוטהכז. על נאמר נשא ÁÎ)בפרשת וברש"י(‰ זרע', ונזרעה  Î‰)'ונקתה  Ë ¯"„Ó· È¯·„Ó) יולדת היתה שאם 

יולדת  ארוכים , יולדת קצרים לבנים, יולדת שחורים  זכרים , יולדת נקבות ברווח, יולדת תהיה בצער

ממיתה שתנצל  מה בשלמא ביאור, צריך ולכאורה  שנים. יולדת אחד יולדת שנה , בכל  תלד שנים לשתי

לאחר  כאן מדובר הרי כך, כל גדול שכר תקבל  מדוע  קשה  עדיין אבל  חטאה, שלא הוברר שהרי ניחא,

זי"ע  ישראל' ה'בית הרה "ק ביאר אלא הדור... כצדיק נהגה ולא וסתירה . גדלה קינוי מאד  מאד  דאדרבה,

מכל יותר הרבה אמשיך ... בחטא התחלתי כבר אומר ואינו כזה, מצב  שפל מתוך  ההתגברות מעלת

במאומה  נכשל לא שעדיין  בנסיון  הבכא,עמידה עמק  מתוך צורו וחפץ קונו רצון לעשות כארי והמתגבר ,

משלם . שכרו שיטול  היא הדין מן
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íøåîä,íãà øîàé àì íìåòìù ,äùòîä øáãî
ãòå ìâø óëî ,éùòî úà éúåòéøä øáë
äî .àåèçìå òåùôì éúéáøä äë .íåúî éá ïéà ùàø
íòôä êàù ïåðçå íåçø áàì ìåëéáë àäé çååø
øîåìî äìéìç ,éøöé ìù åéåúéô ìò øáâúà úàæä
ììåòù äî ìë øçà øùà ,ïúð éáøë àäé àìà ,ïë
úàæîå ,äãéçéå úçà íòô åúååàú ãòá øöò ,ì"çø
ãçàì äùòðù ,êë éãë ãò äìòúðå äìò íòôä
,ïë ìò .ìàøùéá íù äøåúå ,íéùåã÷ä íéàðúäî
à÷ôð ìë áùçì éìáî ,íãà ìë øáâúéå ùãçúé
úçú úåñçì åì ùé ,àöîð àåä áöî äæéàá äðéî
áø äçåë úåøáâúäå úåøáâúä ìëå ,äðéëùä éôðë

.íéäåáâ éîùá ãàîì ãò

במצווה שכוונתו היצר את  ירמה – זהב אותו וצפית
לו ויניח  גשמי רווח  להרוויח 

ïúùøôá(àé äë)øåäè áäæ åúåà úéôöåøàáîå ,
ò"éæ àðøîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä

(ïúùøôá éç øäåæ)õîàúäì äöåø íãàù íéîòô éë
úòéâéá ÷åñòì åú÷åùúù åà ,éäùìë äååöî íåé÷á
åéìò äù÷îå ,åì ìëðúî òøä øöéä êà .äøåúä

åúöò .íéîùáù åéáà ïåöø úåùòìåúåà úéôöå
äøåúä ÷ñòå äååöîä øáã úà Yøåäè áäæ-

çååøéå ,äååöîä úàæ íåé÷á çéååøéù éîùâ çååøá
òøä åøöéî åìçëçëçëçë.

ìò'éáö úøèò'ä ÷"äøä åãåã øàáî äæ ãåñé éô
÷åñôä úà ò"éæ(ã áé úéùàøá)íøáà êìéå
'ä åéìà øáéã øùàëéãåäé ùéà äöåø øùàë åðééä

,åàøåá ïåöø úà íéé÷ì íäøáà òøæîêìäúäìå
'ä åéìà øáéã øùàë àøåáä úååöîáøöéä êà ,

åéáà ìà áø÷úäìî åòéøôîå åëøãá åì ãîåò
ù àéä äöåòéä äöòä .íéîùáùèåì åúà êìéå

'äìîùë äèåì' ïåùìî(é àë à"ù),'óåèéò' ïåùìî
çéååøéù éîùâ çååéøá äååöîä øáã úà óåèòéù
.àòî÷ åúåà ùåèðé øöéäù çéååøé êëå ,åæ äååöîî

÷åñôä øåàéá éîð åäæåíàä úà çìùú çìù
(æ áë íéøáã)íéé÷ì äðåùàøä äáùçîä úà çìù

ìò úååöîä íéé÷îù åìéàëå ,íùä íùì äååöîä
øáã óåñå ,øöéä åúåà áåæòé êëå ,øëù ìá÷ì úðî

êì ç÷éú íéðáä úàåø÷éò -íäéúåãìåúìù
íéáåèä íäéùòî íé÷éãöèëèëèëèë.

ידי על  השכינה השראת  - תורה בדברי לעסוק 
התורה עסק

ïúùøôá(ç äë)íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå,
àì 'åëåúá' éúðëùå '÷ä 'êéùìà'ä áúë

לוכח. יתווספו  גשמיות הנאות אלו יחשב אלא מיצרו יתפתה  לא לידו , שבא מצווה דבר בכל יעשה וכך

את  עליו  מקשה  והיצר בוראו לפני ולהתפלל ללמוד קום  להשכים  שרוצה מי וכגון המצווה . קיום  ע "י

הוא  שהולך שיראה  היצר את ישקיטו  יקבל אשר המעות ומעט  בוקר, בכולל כסדרו  לילך הוא יכול הדבר,

אצל הכתוב דבר וזה מצוות. בשאר וכך שחר. של  קימה  של מצווה  שכר ירוויח  וכך מעות, לקבל בכדי

בו  לקיים  האדם שעל  התורה , לימוד עניין על המרמז הברית ז ארון אותו טהור וצפית  את הב  שיצפה 

יצרו ... לו  יניח  אז מעות, עבור בתורה עוסק  שהוא בתירוץ היינו  ובכסף, בזהב לימודו 

זי"עכט . מדרוהוביטש  יצחק רבי הרה "ק עם שהיה מעשה ומספר זי"ע מקאמרנא הרה"ק  ˘Ïמוסיף ÂÈ·‡)

(Ú"ÈÊ ·Â˘Ë‡ÏÊÓ ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ È·¯ לבות ‰¯‰"˜ לעורר לעיר מעיר מהלך והיה  מישרים , כמגיד משמש שהיה ,

וברחובות, בשווקים  תסובב כי לך מה לשאלו , והחל  לנגדו, היצר לו בא פעם שלימה, לתשובה ישראל בני

והביטול הדרך טרחת מבלי מנוחות מי על בתורה ותעסוק  בביתך שתישאר עדיף  לא וכי ובעיירות. בכפרים 

שמחוסר  אעשה מה  אבל  דבריך, צדקו  אכן, ליצרו , אמר מדרוהוביטש , הרה"ק  עשה מה  בכך. הכרוך תורה

פרוטות  כמה לקחי שומעי לי נותנים הדרשה  לאחר לדרוש , בעיירות מסובב הנני ולזה  אנוכי, פרנסה 

ורבים ההמון לב את מדרוהוביטש  הרה"ק  עורר ואכן היצר. הסכים  כבר ולזאת ביתי. ונפשות נפשי וחיתה 

מעוון. השיב
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.ãçàå ãçà ìë êåúá Y 'íëåúá' àìà øîàð
êëì äëæð êàéä ,íéùåã÷ íéøôñ äîëá øàáúðå
éøáã é"ôò àåäå ,äøåúä ÷ñòá Y åììä úåøåãá

ç"áä(øîàã ù"îå ä"ã ,æ"î ç"åà)úëøá úåëìäá
äéäðù ,äúéä íìåòî êøáúé åúðååëã' .ì"æå ,äøåúä
úåîöòá åðúîùð íöòúúù éãë äøåúá íé÷ñåò
ïúð ïëìå .äøåúä àöåî øå÷î úùåã÷å úåéðçåøå
çëúùú àìù ,äðúîá ìàøùéì úîà úøåú ä"á÷ä

åðúàîç"îøá åðéôåâå åðéúîùð ÷áãúù éãë

ä"ñùå äùò úååöî ç"îøá ,ïéãéâ ä"ñùå íéøáéà
ìò äøåúá íé÷ñåò åéä íàå .äøåúáù äùòú àì

åúðéëùì ìëéäå äáëøî äîä åéä úàæä äðååëä
'ä ìëéä éë íáø÷á ùîî äðéëùä äúéäù ,êøáúé
...äúøéã úòáå÷ äðéëùä äúéä ùîî íáø÷áå äîä

é"ùø éøáã éîð åøàåáé äæáå 'úåøåãì Y åùòú ïëå,
úà íé÷äìå úåùòì åðéãéá íìåò úåøåãì ïëà éë
äøåúä ÷ñò éåáéøá ,ãçàå ãçà ìë êåúá ïëùîä

äáø äòéâéå ìîò êåúîììììàäéå.íëëåúá åðëùî

,äðäåãåîìì æò éðåöø ,ïëà øîàì íéððåàúî íéáø
äî êà .äòéâéáå äãé÷ùá äá ÷åñòìå äøåú
éøåáò éåàø åðéà àöîð éððä øùà íå÷îäå äùòà
òéøôî åá éåøù éððäù áöîä åà ,äøåúá ÷åñòì
øàáîå .àúééøåà éîâúôá íéúò òåá÷ìî éãòá

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä(íéøôñá åîùî àáåä)åøîà ïëìã ,

ïåøàä íå÷îäéãîåìå äøåúä íå÷î åðééäïî äðéà
äãîäïî äìòîìå ïîæä ïî äìòîì àéä àìà

áöîä ìò èéáú àìå ïôú àìù ,êãîìì .íå÷îä
ìëá áöî ìëá àìà ,àöîð êðéäù íå÷îä ìò åà
åøéàéå ,äøåú éøáãá êáì çúô - äòù ìëáå úò
äâäð íäáå åðéîé êøåàå åðééç íä éë ,äøåúá êéðéò

.äìéìå íîåé

äî'ééçá åðéáø' éøáã êéçì åöìîð ãåàî,çî÷ä ãë)

(øëù ä"ãá äøåú êøò÷ñòä úåáéùç úåãåà
éë òåãé øáëå' - äðáä àìá óà äúàéø÷å äøåúá
ïéáé àìù ô"òà àéä äìåãâ äååöî äøåúä úàéø÷
úçà äùøô íãà àø÷éù íéîòôù àìà ,àøå÷ù äî
êåúî ììë àø÷ù åîöòá ïðåáúé àìå äøåúä ïî

íéøçà íéøáãá áùçî àåäù(ìáà ,åì áùçéé àì äæ)

äìåãâ äååöî àøå÷ àåäù òãåéùë äøåúä úàéø÷
äæá ùé ìåãâ øëùå àéäìåãâ øëùù åðééä .ì"ëò .'

ãáìáå ,äøåúá äðáä àìì àøå÷ä åìéôà ìá÷î
åúáùçîá èèåùé àìå ,àøå÷ àåäù òãé úåçôìù

....íéøúñð úåîìåòá

'ä"ìù'ä'÷ä(æò÷ úåà øåà äøåú ÷øô úåòåáù 'ñî)

áåúëä ïåùì øàéá(ç èé íéìéäú)úåãò'
äøåú éøáãá ÷ñåòä ìëù ,'éúô úîéëçî äðîàð 'ä
ïéáî åðéàù åðééäã 'éúô' ìù ïôåàá óà ,äæä íìåòá

,åéúôù àöåî úàY 'éúô' 'éçáá àåä åãåîéì øçàì óàå)

לשתות ל. הקודש במקהלות נהגו  מדוע  פעם הסביר זי"ע  מראחמאסטריווקא נחום  מנחם  רבי הרה "ק

הוצאת  בטורח  לאדם באה  אינה לבנה  קידוש של  זו  מצווה כי לבנה . קידוש אמירת לאחר 'לחיים '

בפרשתן בזוה "ק אמרו כי לחיים. שתיית עבור בהוצאה  אנו ממהרים  כן על  הבאה(˜ÁÎ.)הממון, שמצווה

הקדושה . רוח  עליה  להמשיך אפשר אי בחינם 

הפרנסה האם ביותר פשוט  אדם  שהיה  אחד לכפרי פעם ששאל זי"ע , מזינקוב הרי"מ הרה"ק  על סיפרו 

הרה"ק התלהב ברווח. לי מצויה פרנסתי תהיה כפיים ויגיעת בעמל אעבוד אם  הכפרי, ענהו  אצלו , מצויה 

כלומר, לי...' יהיה  אזי כפיים , ויגיעת בעמל אעבוד 'אם  להבה  באש  ושוב שוב לחזור והחל אלו  מדבריו

ביאר  מעמד באותו  טוב. שכר דאתא לעלמא לו יהיה כך הזה , בעולם שיתייגע  כמה  האדם , עבודת לענין

זי"ע מאמרם Î‡:)את ‰ÎÂÒ)שיחה השומע  חכם שתלמיד לימוד', צריכה חכמים תלמידי של  חולין 'שיחת

מכך  ללמוד לו  יש  לימוד, צריכה שהיא הרי הכפרי. מפי שמע שהוא מה דוגמת חולין, של  אדם  מפי

ה '. עבודת לדרכי
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(åãåîéìá íåìë íéëçä àì éë,ïåéìòä íìåòì åàåáá éæà ,
äî ìë úà ïéáäì åðãîìúå ,äøåúä åúåà íéëçú
øäåæá ùøåôî àúéà ïëå ,àîìò éàäá åúåéäá ãîìù

'÷ä(.äô÷)àîìò éàäá íãàä ãîåìù äî ìëù
àáä íìåòá åäåðéáé ,åãåîéì úà ïéáî åðéàå(ù"ééò)àìàìàìàì.

ùåøôðäëæðù .ïåéìò ì÷ ìà äðéçúá åðéôë
,äìà åéæ éàìî íéîéá úåìòúäìå ùã÷úäì
åìåëù ùãåç éîéå íéùåã÷ä ú"ú í"éááåùä éîé
äìòúðå ,äáäàî äáåùúá åéìà áåùì äëæðå .äøåà
.ø"éëà ,ïãéã äøäîá ïåðé úàéáì éåàøë ïðåëúäì

תלמודו,לא . את כראוי להבין מצליח שאינו בפניו  והתאונן זי"ע  איש' ה 'חזון הגה"ק  אל נכנס אחד יהודי 

המשך  עוברים, הם יעוף  כחלום  אדם  של  שנותיו כל דעתך, תנוח לו, ואמר איש' ה 'חזון ענהו 

לימודך.... כל  את לך יבארו  העליון לעולם בבואך מיד והרי בלימודים,
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