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קדושי�  � הפרשה àבאר

íéùåã÷ úùøô

השמי�  מ� עמ� הנעשה כל ממילא כי – ואהבת תשנא, לא
הוא 

ïúùøôáא(æé èé)÷øô ,'êááìá êéçà úà àðùú àì' ,
ìòá ïàëî ãîì 'äðåîà úåëìä'á ãáëð

àìù úååöì êøöåä àì ,øåäèä åðåùìëå ,'õòåé àìô'ä
,úîåòøú íåù åéìò åì ïéàå åîò áéèîù éî úà àåðùì

,åúåà áäåàù éàãåáå ,åúåà àðùéù éúéú àëéäîãàì
åúòø ù÷áîå åáéåà àåäù éîì àìà áåúëä êøöåäב,

כתורה',א. קדושה 
'אי כי 
ולהבי להשכיל עלינו שומה ה'קדושה' 
קני על נצטווינו בה קדושי�' ב'פרשת בעמדנו

השעה בזו התורה)ובפרט לקבלת והכנה הספירה בימי בפרט הזמ�, תחילת קביעת (לעת בתורה חיילי� להוסי� גרמא 
הזמ

השיעורי� והתמדת דיליה)עתי� דרגא לפו� וחד חד עלינו (כל עברו 
ה לאמור, האד� 
מתלונ הרבה פעמי� כי ודע, ,

מסתובב  הנני ושוב נפלתי, ג� נפלתי אבל, הנעלי�, הספירה בימי עומדי� אנו עתה וג� הפסח, כימי קדושי� ימי�

 
ארמו לו הוקצה ש� הגולה, לארצות נדוד שהרחיק למי במשל יסופר דא 
כגו על בראשי... ושטויות 'עכברי�' ע�

המרת� לקומת נכנס שהלה אלא אכסנייתו, לצור� את (בייסמענט)מפואר הניח א� ויהי ומטלטליו, חבילותיו ע�

מעל  חפציו את העלה עשה, מה עליה�... רוחשי� שרצי� מיני וכל שעכברי� מצא מיד �האר על ומטלטליו חפציו

 
הארו ע"ג חפציו מקו� את העתיק מש� והמזיקי�, העכברי� מצאוהו ש� וג� ארו� 
זמ עבר לא א� ...
השולח גבי

העכברי�  במכת נגועה 
כא העיר כל וכי – ה'מומחי�' לדרוש ויל� עיר של לרחובה איש יצא שקטתי, לא ש� וג� –

אלא ולא, לא יחדיו, הע� כל ויענוהו שרצי�... כל אתה ושמונה של כבוד' 'מקומ� ש� והרי למרת�, שירדת הוא

מסביב�... רוחשי� והמזיקי� השרצי�  את תמצא בבייסמענט בשבת� 'תקוע' שתשאר עוד כל ,
ואכ והמזיקי�, העברי�

מע"כ, עבור הוקצה מפואר 
ארמו ותמצא הרי הארמו�, לבית אחת, קומה עלה קו� לאדמה, מתחת תשב  כי ל� מה

שבמלכות... מלכות והדר פאר רק – עכברי� ולא שרצי� לא  כא� פינות שאי� שבכל האד� רואה פעמי� כיו"ב,

ומ  'שרצי�' מוצא הוא פונה לי שהוא מניחי� העכברי� 
אי מדוע עצמו על תמה והוא בגש�... או ברוח זיקי�

המשנה וכמאמר בתורה' 'יעסוק תקנתו מה מה�, להפטר דר� מוצא איני ב)לנפשי, ו הרי (אבות בתורה העוסק 'כל

והוא מתעלה'זה ,
בישי 
מרעי ושאר מזיקי� כלל שולטי� 
אי שבו גבוה במקו� עליונה, לקומה שעלה כאותו –

הציל. נפשו את

אחד  כל על הקב"ה מאיר ומועד חג בכל כי זי"ע מרימנוב מנדל מנח� רבי הרה"ק של מאמרו ידוע אורחא, אגב

התורה  ולימוד ה' בעבודת ומתחדש מתגבר אד� של שכלו זה אור ידי ועל גדולה, הארה ישראל מבני ואחד

מאתו, יוצא זה אור ג� החג בצאת א� התורה הקדושה. בלימוד ירבה הוא, משכיל א� א� שיהיה מי  יהיה איש וכל

השנה  בכל אליו ולהתקרב ה' את לעבוד בעדו לסייע הגדול האור את עצמו על ישאיר ובזה החג בצאת (הובא מיד

זי"ע) הרועי� מלא בעל הגה"ק לתלמידו והקרבת�. בד"ה אמור פר' יעקב .בקול

באשר  לחיו, על ודמעתו חתונתו קוד�  '
'חת אליו שנכנס ,'
הזמ ב'פתיחת זי"ע שלו� הנתיבות הרה"ק סיפר פע�

ברוגע  ללמוד האד� יכול בה� הבחרות ימי – הfiבע  שנות כל את ולריק להבל שהעביר ומצא הנפש 
חשבו ַָָער�

שמע  אבל, תמורה, לה 
ואי חוזרת שאינה אבדה זוהי ,
אכ לו, אמרתי  וכיו"ב, הצאצאי� וגידול פרנסה טרדות בלא

לי, אויה הללו, כדברי� לי אמר הוא וא� נישואיו מיו� שני� חמש נשלמו אשר אבר� אצלי היה עתה זה בני,

כ"כ  בה� 
אי 
שעדיי הטובות שני� אלו – עתה ועד מנישואיי הראשונות השני� אלו את ולריק להבל העברתי

שנות  עלי� שעברו נאמר א� א� יקר, '
'חת נא שמע ,
כ על אות�, ניצלתי ולא יעו� כחלו� הפרנסה, טרדות

אבר�... אותו כמו לבכות שני� חמש עוד אלי תבוא שלא בכדי ואיל�, 
מכא התחזק עכ"פ שעברו, כמו הבחרות

א�  הלו�, עד ה'זמני�' עליו עברו אי� נפשו מרת יודע לב שכל שא� ,
הזמ בתחילת הבחורי� אל פונה היה ובזה

וכו'. '
'זמ ועוד '
'זמ עוד על לבכות יבוא שלא לקראתו, הבא 
הזמ את לנצל יתחזק ואיל� 
ומכא הוי דהוה מאי

שבפרשת
ב. הכתוב 
בלשו לרמז שליט"א נפלא מישרי�' מ'מגיד יח)שמעתי לשו
 לרע� 'ואהבת(יט נקטו מדוע – '

'לחבר�')'רע' או לידיד�', כ'ואהבת טוב לשו� איזה מתי (ולא אותו, לאהוב וחידוש 'רבותא' כל בזה 
אי מיטיב כשהידיד כי ,

- 'רע�' כשהוא צאתו 'ואהבת' ועד מבואו נפש� שלוות ואת חיי� את הממרר ה'רע', איש כיהוא למה, כ� וכל אני ,

כמוה' ההסתרשעיקר - בזמני דייקא היא ב"ה בבורא והדביקות האמונה רואה מעלת הטוב כשאינו הנהגת את



קדושי�  � הפרשה באר á

åúåà áåäàìå åúåà àåðùì àìù äøåú äúåéö äæ ìò
åôåâëøáãù éäðå ,äù÷äòø úçú äáåè íìùì àåä

åðøöåé ïë åðåéöù ïåéë ìáà ,'åëåøáã àåäù äðéî òîù
íéé÷úäì ìåëéùïéàå úøùä éëàìîì äøåú äðúð àìù ,

åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä(.â æ"ò),êéøöù àìà
ïåéìò éôîù úåáùçî áùçì äáø äãîúäå äìåãâ äçøè
ìåëé íãà ïéàå ,íãà ìù åúáåèì áåèäå úåòøä àöú
åøáçì ïëåîù äîá òåâðì åà ,áéèéäì åà åøáçì òøäì
íéçåìù äáøäå ,é¯ã¯ù úøæâ éìá àîéð àìîë åìéôà

íìåòá íãà ìù åúàðäì åéðéòá áåèä úåùòì íå÷îì
,àáä íìåòá åà äæäåáì ìà ïúé éçä úàæëå úàæë

,äîìù äðåîàá äæá ïéîàéåúåøåäè úåáùçîá ÷æçúéå
äáäàä úà øøåòìå äàðù øéáòäì ãéîúàøòö íåôìå ,

.ì"ëò ,àøâà

á"åéëïúùøôá ÷åñôä ìò 'êåðéçä øôñ'á åðéöî øáë
(çé èé)íå÷ú àì'ג'êîò éðá úà øåèú àìåד,

,øàáîåéîì 'äøéèð åà äîé÷ð'ì íå÷î ìë ïéà éë

לא  שמאתו 
יאמי אז ההסתרה בעת אבל בו, 
להאמי רבותא כ"כ 
אי אהבה וגילוי פני� הארת בעת שהרי עמו,

בשביל�. רע של�, רע – 'רע�' כשהוא חבר� על נמי תביט כיו"ב לטובה, והכל הרעות, תצא

הקודש בכתבי מצינו ויחידה אחת פע� חודש',(תנ"�)והנה, 'מחר של בהפטרה והיא חודש, ראש סעודת אודות

זאת סעודה נזכרת מדוע לרמז ויהונת
,ב'מחר ושמעתי דוד אודות נאמר ש� כי אלא, חודש', ב'היו� ולא חודש'

דוד  היה 
זמ ובאותו להרגו, אחריו ומחזר אותו, שונא המל� שאול שחותנו ונורא, קשה במצב שרוי היה כשדוד

הלבנה על תביט א� ,
אכ חודש', 'מחר 
יהונת לו רמז לזה טוב... עתיד לו 
שאי ולחשוב להתייאש 
בעת מסוכ

כיהזאת כלל, תמצאנה העול�לא על מאירה אבלאינה זה, בכהוא עומדת למחר...אפילו שהיא – חודש' – 'מחר

כ� להפציע. אורה יתחיל ומחר ללבנהלהתחדש, מוני� כט.)ישראל קט (סוכה מעט שעוד לעצמ� יזכירו עת שבכל ,

'מחר למחר...– 
בעני היא ר"ח סעודת של ההזכרה כל ,
כ על לבוא. העומד  הלבנה אור וכמו טובי�, זמני� יגיעו

לו. לטוב  ויתגדל האור יחזור שעוד ולזכור לקוות עלינו וייאוש חשכות כשנראה שג� טוב, לקח ללמדנו חודש',

וממעשיו, מכוחו זה 
אי ל�, מריע כשחבר� ג� שהרי – ה' אני כי ל�, המריע לאותו ואהבת ייאמר, בה עוד

ה'אלא אני  כבראשונה.כי אותו לאהוב עלי� 
עדיי וממילא זו, 'רעה' עלי� שתבוא עלי� גזרתי

הנמנע ג . א� אלא ל'נוק�', נחשב רעה תחת רעה לו ומחזיר כגמולו לזולתו המשיב רק שלא בחז"ל מצינו הנה

שאמרו וכמו 'נוק�', בגדר הוא לו מלהיטיב עצמו שמנע למי כג.)להיטיב לו(יומא אמר נקימה, (ראוב� 'איזוהי

לולשמעו�) אמר מגל�, לו(שמעו�)השאילני אמר למחר לראוב�)לאו. ליה(שמעו� אמר קרדומ�, איני (ראוב�)השאילני

זי"ע חיי�' �ה'חפ הגה"ק ומבאר נקימה'. היא זו השאלתני, שלא כדר� התורה)משאיל� על לו,(ח"ח להורות רצו כי  ,

ומבקש, המדרש לבית שנכנס למי משל ל�, ישאיל שהוא רצו לא השמי� 
מ הרי חבר�, על  
מתלונ ל� מי מה

ראוב�... אינ� מדוע מה�, באחד ולגעור לזעוק דעתו על יעלה וכי ראוב�... ש� נמצא ולא ראוב�, כא� מי ראוב�, כא�

במק  שלו '
'ראוב אחר לחזר אלא לו 
הרי אי מכליו, להשאילו אבה שלא חברו על יקצו� מדוע כיו"ב, אחר. ו�

וז"ל. ש�, ומסיי� מכליו. אות�  יהנה שפלוני אבו לא השמי� 
מ כי הוא 
במחשבתו סימ תמיד זה יצייר אנוש אשרי

יטור. ולא ינקו� לא אחרי�, על קנאתו תעלה לא – ושל� בריא יהיה ולבו ובמסחרו, הפרטיי� בחייו מאורעותיו בכל

יקר'ד. ה'כלי בדברי מצינו אבל)עצה הדבר (בד"ה 'למה וז"ל. הנקמה, ותאוות מיצר רוחו ולהשקיט וחמה כעס לשכ�

אשר  מעשיו כל וקלקל אד� איזה ובא אחר, דבר כל או 
בני באיזו נערות  מעשה ועושה המשחק לתינוק דומה,

רצונו  ועושה בו משגיח אביו היה ואילו זה, על ומרה גדולה צעקה אביו לפני צועק והילד הילד. נטע ואשר בנה

הגדיל  שזה חושב שכלו מיעוט כפי 
הקט א� א� כי כלל, בקולו משגיח אינו אביו אמנ� האד�. לזה הורג היה

תעתועי�, מעשה הבלי�, היו 
הב מעשה ושכל ,
כ הדבר 
שאי בשכלו רואה האב מקו� מכל גדולה, רעה לו לעשות

אבינו  
בי 
העני הוא כ� כלו�. זה לו עשה לא האמת כפי כי ומתנק�, כאויב  לזה יהיה שבעבור� כדאי� 
ואינ

לברואיו והנוגע שבשמי� ושלימות, מעלה צד בה� יש העוה"ז עניני כל כי חושבי� ה� השגת� מיעוט לפי אשר

רעה... עמה� לעשות הגדיל כי לה� נראה בממונ� או בגופ� או 'בכבוד�

ה'רמב"�' כתב כבר האלה ז)כדברי� ז דעות דעה (הל' עליו לוקה שאינו ואע"פ תעשה... בלא עובר מחברו 'הנוק�

מידותיו  על מעביר להיות לאד� לו ראוי אלא מאד. עד היא דברי רעה המביני� אצל שהכל העול�, דברי כל על

עליה�' לנקו� כדאי ואינ� והבאי .הבל



קדושי�  � הפרשה âבאר

íãàì øùôà éàù äîéîúå äîéìù äðåîàá ïéîàîù
íéîùî êë ìò åæéøëéù àìá ¯ åîöòî äîåàî úåùòì,

ì"æç åøîàù åîëå(:æ ïéìåç)åòáöà ó÷åð íãà ïéà'
'äìòîìî åéìò ïéæéøëîù ãò äèîìî(:æ ïéìåç)øåîà ,

äàá àéä åðîî àì åäòø åîò ìîâù äòøäù äúòî
òåãî ,íéîùä ïî çìùðù çéìùë àìà ùéàä äæ ïéà éë

äîåàî êì òøä àìù éîá íå÷ðúה'êåðéç'ä ì"æå .äåöî)

(àîøéë åáì ìà ïúéå íãàä òãéù ,äåöîä éùøùî' ,

åéìò àåáúù äáéñ àåä ,òø ãò áåèî åäø÷é øùà ìë
àì åéçà ùéà ãéî íãàä ãéîå .àåä êåøá íùä úàî
åäøòöéùë ïë ìò .àåä êåøá íùä ïåöø éúìá øáã äéäé

,åîøâ åéúåðååò éë åùôðá òãé ,íãà åáéàëé åàíùäå
åðîî íå÷ðì åéúåáùçî úéùé àìå ,êëá åéìò øæâ êøáúé

åúòø úáéñ àåä àì éëו,ááñîä àåä ïååòä éë ,åîëå
íåìùä åéìò ãåã øîàù(àé æè 'á ìàåîù)ìì÷éå åì åçéðä

.ì"ëò ,'ìì÷ 'ä åì øîà éë

הרשב"אה. שענה וכמו התפילה, 
בעני נפלא 
עני איתא י:)כיו"ב אגדות חידושי מ
 (ברכות, אחד ש'שאלני מה על

לו  נתוני� המה אד� של רגליו הנה כי וענהו, התפילה' אצל הרגליי� 
בכיוו צור� מה אומתנו, על החולקי�

ופגע  מזיק מכל בורח הוא ובה� לבבו, הנאות לעשות מהל� הוא עמ� לבו, �שיחפו 
להיכ למרחקי� בה� להל�

רגליו את 
לכוו עליו בתפילה, עומד שהאד� בשעה א� 
יכוו 
לכ הרחק. כפותי� הרחק שה� להל� כמו יכול שאינו

וז"ל, הבוי"ת... לחסדי אלא 
נתו ואינו מזיק, מכל לברוח או לנוע יכולת כל לו 
שאי מכיר שהוא להראות בה�,

יעזרנו  א� זולתי  מה�, בבריחתו או בהצלתו תחבולה לו אי�  לנפשו ... שיקדי�  עד התפלה לו תתכ� לא והמתפלל

יתבר�. ברצונו תלוי והכל יתבר� הא-ל

כמו אדרבהו. לו ייטיב לא מדוע מאומה, האיש זה  לו הרע לא אמונתו עפ"י שהרי רעה, תחת טובה ישיב המאמי�

מישראל... איש לכל מיטיב תהלי�שהוא על 
גאו סעדיה ר' בפירוש איתא י)וכ� אשר (מא שלומי איש  'ג�

– לה�' ואשלמה עקב... עלי הגדיל לחמי אוכל בו ממנו בטחתי רוצה שה' כפי רעה תחת טובה לה� וכמו ישל� ,

יב)שאמר רעה)בזאת'(ש� תחת טובה לה� שאשיב בי'.(- חפצת כי ה'ידעתי דבר את (בפרשת�)והוא תטור ולא תקו� לא

עמ�. בני

זי"ע מקאמארנא מהרה"ק ד)איתא אות א שביל האמונה נתיב מצוותי�, במקרה,וז (נתיב תנועה שו� 
שאי 
שמאמי מי "ל.

זאת)הוא תחלואיו (אמונה מכל לנפש טובות,מרפא  מידות כל כולל ומבזה – רעות לו שעושה  א� חברו את לאהוב

קט
.אותו, דיבור א� בעול� מקרה שו� 
אי אותו...כי ולחר� אותו לבזות מקו� של שלוחו זה נעשה שמי� ובדי�

,
קט צער אפילו אותו יצער נברא ששו� אפשר אי 
עליו גזירות שבלתי ותמצא נפש�, ובדוק באהבה צא יקבל ולכ�

וסיגופי� , תעניות אלפי� אל� ממאה יותר 'נפש�' ויתרפא ובשמחה, עכ"ל.ובחיבה

בזה  כי לו, להרע שהוסי� אלא עוד ולא טובה עמו גמל שלא למי א� להיטיב – האד� לו שיבור הישרה הדר�

הרה"ק  לב"א זי"ע שמואל' ה'דברי הרה"ק סיפר וכ� .
המהדרי 
מ 
למהדרי חינ�' 'אהבת נצח 
קני בנפשו יקנה

ישבנו  בה אחת לעיירה נזדמנתי בעיירותיה� שלומנו אנשי את לפקוד  ממסעותי באחד זי"ע, אברה�' ה'ברכת

אשר  במסיבה היושבי� אחד של רוגזו עלי �קפ והנה קודש, ודיבורי 'לחיי�' בשתיית החסידי� ע� ב'התוועדות'

'עובדא' ולכל שאמרתי דיבור לכל וסתירה 'פירכא' שהבנתי (סיפור)מצא ברגע כוונתו... הבנתי לא מתחילה שספרתי,

מכל  להפריכ� אפשר שבנקל ודיבורי� בסיפורי� המלאכה, את עליו להקל החילותי לקנטרני אלא כוונתו 
אי כי

הנאמני�, מידידי רק ואינו ,
נאמ ואוהב לידיד לי נעשה וכהיו� לגמרי, לגמרי נהפ� הלה של לבו ל�, אומר מה וכל...

דרכה  היא כ� כי ,
כ נהגתי מדוע התדע, עלי... נפשו למסור 
ומזומ 
מוכ הוא וג� בעבורי, 
ית לו אשר כל אלא

יהודי איש וכל תורה כ�,של לנהוג ל�מחויב לומר זה, 'מעשה' ל� מספר שהנני הסיבה טובה א� טבעי עצה (עפ"י

ה'מוסר') מצד ולא אד� ל�.בני וירווח הגמור, לאוהב� ותהפכהו שונא� לב את תקנה זו בדר� רק כי

חכמה' ב'ראשית האלה כדברי� מצינו בנדמ"ח)כבר מג אות פ"ד הענווה החכ�(שער 'ואמר אד� וז"ל חרפני לא מעול�

שנית'. יחרפני ולא חרפתי אסבול הראשונה בפע� כי אחת, מפע� יותר

זי "ע סופר' ה'חת� הרה"ק מש� אומרי� אותי...וכ� איש ניצח לא מעול� ולכ� בעול� איש נצחתי לא מעול�

להשיב  שלא ואצ"ל אד�, שו� על בלב� קפידא שו� להכניס 'ושלא וז"ל לנכדו זצוק"ל 
מוואלאז'י הגר"ח כתב

אד�  לשו� שבעול� בקפדנות תקיפות כל ע"י מאשר יותר רצונו האד� משיג הסבלנות מידת ידי מסלנט 'ועל ר"ז (כתבי

קטז) .עמו'
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רעה. תחת טובה להשיב – זה קדוש במנהג שנהגו הדור ומאורי לגדולי מצאנו הרה"ק מעול� התגורר חורפו בימי

עברו, השני� חרמה. עד רודפו והיה לחייו יורד שהיה אבר� דר היה בשכנותו 'ביאלה', בעיר זי"ע אמת' ה'אמרי

היה  ביניה� כל , וחסרי ערירי� ישראל בני מאחינו רבי� הותירה אשר הראשונה העול� מלחמת פרצה ובינתיי�

והיה  מחסורו, לכל דואג היה זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק א� לפיו. מאכל וללא דירה בית ללא שנשאר הלז האבר�

הצטרכויותיו. וכל ומלבוש מאכל גבול בלי לו שולח

את  'לשכוח' ל� אפשר שאי אני רואה – ואמרה אליו הרבנית שנכנסה עד  זה, 'רוד�' ע� להטיב הרבה כ� וכל

אנכי, ומבינה ביאלה, בעיר זה אד� ל� עשה מאד אשר אבל גמל� , אשר הרעה  תחת 'טובה' לו להשיב רוצה שהינ�

לו... מחזיר שהינ� הטובות כפי רעות הרבה כ� כל גמל� לא הוא הרי טובות, הרבה כ� כל לו תטיב מדוע תמהתי,

הי"ד מאיר רבי הרה"ק בכורו בנו זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק של מחדרו יצא שפע� מסופר, נסער עוד כשהוא

ביותר, נבזה 
באופ אביו של הנהגתו תחת החותר אחד יהודי שיש הק', אביו של בחדרו עיניו שראו וגילה מאד,

כי  קלונו, לי נתגלה כעת .
המניי  
מ כחסיד עצמו את  עושה כשהוא בחנופה, לפע� מפע� הנה ג� מגיע ולאיד�

ולגודל  הרבי, על דברי� עלילות �ł ובו – בפעטערבורג אשר לשלטונות ו'מסירה' הלשנה מכתב כתב זה 'מחוצ�'

מצילנו  הקב"ה א� ושבחי�, חנופה דברי 
גליו עלי חרט ובו הרבי אל מכתב מקו� ובאותו 
זמ באותו כתב חוצפתו

והמלשינות  החרפה אגרת ואילו לפעטערבורג, נשלח  הרבי אל מיועד שהיה המכתב המכתבי�, ב' ונתחלפו – מיד�

הק', אבי אצל המכתב  את ראיתי וכעת הרבי, של קודש נאוה ביתו אל דרכה את 'אכ� עשתה לעצמי אמרתי ובזה

את  הוא 'רוד�' כי משראיתי ועתה הלז, נש בר את הק' אבי מקרב ולמה מה על תמהתי מעודי כי – הדבר' נודע

זה... יהודי מאד ומוקיר מכבד אבי מדוע אנכי מבי� אבי

אחד, רב לבקרו הגיע אחת שפע� זי"ע יוס�' ה'אמרי הרה"ק אביו על זי"ע מספינקא יצחק' ה'חקל הרה"ק סיפר

גמרו  עד שחרית פת אוכל היה לא יו� בכל כי מנהגו, את שינה וא� ערכו, מכפי יותר הרבה כיבדו יוס�' וה'אמרי

את  ומששאל לפלא. ויהי שחרית, תפילת אחר מיד  שולחנו על עמו לסעוד מיהר האורח ולכבוד  לימודיו, חק את

כ'מרא  זה רב  
מכה שבה לעיר הגעתי בדרכי ע�, נדיבי פתחי על לחזר בערי� נדדתי מלפני� - ענהו האי, מאי אביו

סייע  ולא זע, ולא ק� לא הוא א� לי, לעזור הרב בידי והיה – בואי סיבת על המדרש בבית ומשהכרזתי דאתרא',

ממני  ולרחקו בראשו גמולו לו להחזיר 
רצו בקרבי נתעורר מיד הנה, מגיע משראיתיו עתה, מזעיר, מעט אפילו  בידי

יצחק' ה'חקל מסיי� לו. הודעתי יתירה וחיבה רבה קרבה וקירבתיו טבעי' את 'שברתי 
כ על ממערב, מזרח כרחוק

ורצונותיו. טבעיו את לשבר בכדי רעתו, דורשי את ומכבד מקרב שהיה הקדוש, אביו אצל ראו וכהנה כהנה שהרבה

מקו�  על תחתיו לשבת זי"ע מהרי"ד הרה"ק בנו את מינו זי"ע מבעלזא יהושע רבי הרה"ק של פטירתו לאחר

אשר  הנצרכי� רשימת את לו מסרו דבר תחילת העיר, לבני הצדקה קופת על אביו תחת מינוהו 
כ וכמו רבנותו,

ערב בכל מעות לה� מחלק הק' אביו נטל היה השמות ברשימת המהרי"ד 
שעיי אחר בית�, לפרנסת ויו"ט שבת

ענה  כ� על ומשנשאל הצדקה. מכספי לתת צריכי� 
אי זה שליהודי 
כסימ השמות אחד על והעבירו קולמוסו

אבי לסובביו, היה כ� על הרבה, לו והציק הקדוש אבי תחת 'חותר' היה שהוא מאחר אלא כלל, 'נצר�' אינו זה יהודי

בו 'תומ�' מדוע הקדוש כלל, תחתי חותר אינו והוא הצדקה, על נתמניתי שאני כעת א� מידותיו, את לשבר בכדי

כלל. 'נצר�' שאינו למי מעות אשלח

שליט"א אויערבא� דוב אברה� רבי 
הגאו ת"ו)סיפר טבריה גאב"ד זצ"ל ווערנער הגרא"ז וחת� זצ"ל הגרשז"א שבשמחת (ב� ,

לסעודה דגי� מנות המחותני� הזמינו הימי�)נישואיו אות� נוד� (כמנהג הרע ריח� והיה התקלקלו הדגי� למעשה א� ,

 
הנישואי הוצאות את לשל� 
המחות ע� נדברתי הנה לו, ואמר האול�, בעל אל 
החת אבי חמק ומיד תיכ� למרחוק,

הסעודה, הוצאות על חלקו את ל� משל� שאינו בטענות 
המחות אלי� יבוא שמא חוששני כעת א� במחצה, מחצה

להחריש, אבקש� 
כ על המחלוקת, אש ותתלקח אד�, למאכל ראויי� שאינ� דגי� המסובי� לפני שהגשת 
כיוו

עמד  ספורי� רגעי� לפני באמרו, לשחוק, החל דבריו את האול� בעל שמע א� ויהי חציו. את ג� ל� אשלי� ואני

לשל�... דומה בבקשה מחות� מחותנ� מכל – כפל' 'תשלומי סעודה אותה על מקבל היה שמי�' 'ירא האול� בעל היה לא שא� (והיינו

הסעודה) כל על תשלו� נעשה,בנפרד 
וכ נראה ומה� הקודמי�, בדורות מעלה אנשי הנהגת הייתה היא� ,
תבי 
מכא

מדני�. לעורר שלא ובלבד 
הדי משורת לפני� תדיר לנהוג

רבי  הרה"ק עדה, להנהיג בניו שני את הכתירו זי"ע שמואל' ה'דברי הרה"ק של רו� לשמי הסתלקותו לאחר

זי"ע לייב יותר)יששכר מבוגר בעיר (שהיה הוכתר זי"ע אברה�' ה'בית הרה"ק ואילו בסלאנימא, מקומו לממלא הוכתר
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עולמו  להנהיג להקב"ה כביכול יניח – במקומו ישב אל

ïúùøôá(â èé)àøîâáå ,'åàøéú åéáàå åîà ùéà' ,ïéùåãé÷)

(.àìåäæéà' ,àøåîùåøã ,'åîå÷îá ãåîòé àì ¯
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä ùøã(åîà ùéà ä"ã à"ìøú)

éë äùâøäá äæä íìåòá íéááåñîä åìà ìò õéìîäì
,'íìåòä éâéäðî' íä íääøå÷ äéä íà äéä áèåî íøîåàá)

äáøä éðåìô øáã äéä éøä äðäëå äðäë ùçøúî äéä íàå ,êëå êë

(úåáø 'åãëå ,áåè øúåéêé÷åìà 'ä úà' äøåú äøîà äæ ìò ,
'àøéú(âé å íéøáã)Y áàä 'àøåî'á ì"æç åøîàù êøãëå

åîå÷îá áùé ìàä"á÷ä 'àøåî' ìò øîàð ìåëéáë êë ,
ä"á÷ä àåä íìåòä ìù 'ìäðî'ä éë ,åîå÷îá áùé ìà Yז,
àåäù åîöò ìò áåùçìå Y äæ íå÷îá áùéì àéä äôöåçå

.íìåò ìù åâéäðî

ומחו�  מבית המידות תיקו� – כמו� לרע� ואהבת

ïúùøôá(çé èé ,íéùåã÷)êåîë êòøì úáäàåח.'ä éðà
äæ ÷åñôù àáé÷ò éáø àðúä øîà øáëå

äøåúá ìåãâ ììë àåäט(ã è íéøãð éîìùåøé).

הודעות  וג' מדרשו, בבית פיתקא לייב ישכר רבי הרה"ק העמיד להנהגת�, 
הראשו השנה ראש בערב ביאליסטאק.

את  מונע הוא והרי אחי, אל השנה' 'ראש לימי לנסוע שברצונו מי כל א' בה, מוסר נכתבו הריני כבודי, מפני עצמו

הנני  וממנה מיוחדת, 
קר אצלי יש ב' ובתקיעות. בתפילות חובה ידי מוציאו ואינני הפכית כוונה 
מכוו שאני מודעה

הרכבת צאת 
זמ עד זו פיתקא להוריד 
אי ג' מעות. די בידו 
ואי לאחי ליסע שרוצה מי לכל מעות (בא�)מלווה

ותכלית. סו� ללא ישראל אהבת להרבות נלמד ומדרכיה� השנה, ראש קוד� לביאליסטאק האחרונה

הללו  דברי� מטבעי למעלה כי כ�, עשות  בכוחי אי� תאמר  זי"ע ושמא שמואל' ה'דברי הרה"ק לדברי שמע ,

הטבע ,(במכתביו) מדר� למעלה כוחות בה� יש ישראל לסבול בני ביד� 
אי הטבע בדר� ,
שאכ נאמר 
אנ א� 
כ על ,

הטבע... מדר� למעלה לעשות ביד� הבחירה הרי מעשיו... את ולא פלוני, איש את

בלב הנטירה 
אד�)בעני של בלבו היינו ש'נטירה' וברש"י, כג. יומא תשנ"א (עיי' שבשנת חשוב יהודי שסיפר מה נא נציגה

רבי�  כמנהג ינהג הא� וישאלהו זי"ע שלו�' ה'נתיבות הרה"ק רבו אל נכנס 
הנישואי לפני הראשונה, בתו את השיא

הרבי לו אמר החופה, ביו� מתעני� והכלה 
החת הורי היטב)שא� אתה (שהכירו 
ומסוכ עלי� קשה התענית הנה ,

בכעס, בגינה להשתת� להיכשל עצמו יטריח שלא מי על בלב קטנה טינה אפי' לשמור שלא עצמ� על שתקבל מוטב

הנישואי�... ארה"ק בשמחת תושבי היהודי� על ובעתה פחד נפל אשר בעת '�המפר 'מלחמת ימי היו הימי� והנה

ברח  בלילות  –להל� גמירא ועד מרישא – יו� מבעוד תקופה שבאותה החתונות את ערכו 
כ על עיר, של ובה

'התנצלויות' לקבל מיודענו החל החתונה ממחרת ויהי ...'�טאנ ה'מצווה גמר ועד ממכריו (בטל')מהחופה רבי� כי

 
טלפו בכל היהודי, אמר אדבר ומה אומר מה כאלו... בימי� החתונה בשמחת להשתת� ביד� עלתה לא וידידיו

מדוע  בתו, את או בנו את השיא עמי המדבר כשזה בשמחות להשתת� התאמצתי כמה עיני לנגד עולה היה 
וטלפו

אחד  כל ועל בשמחתי, עמי ולהשתת� לבוא - טרחתי שאנכי מהטרחה במקצת עכ"פ עצמו את הוא א� הטריח לא

מעשיו, על זכות ולימוד היתר הוראת למצוא כזאת...הוצרכתי קבלה ע"ע לקבל ולא להתענות עלי קל היה שיותר עד

הצור� לו ובעת עולל שחברו מה הראשוני�'ישכח' שכתבו מה ידוע כי זי"ע יואל ' ה'דברי הרה"ק אמר וכ� (תשב� ,

תסד-תסו) כדוגמת קט� המה אש של האבוקות תורה. 
מת ממעמד למידי� אנו החופה מעמד  ומנהגי מעשי שכל

תחת  כוס לשבר שנוהגי� ומה הדברי�. כל 
וכ וברקי�; הקולות שבעת נגד ה� הברכות ז' הבוערי�, והלפידי� האש

ג)החופה סה אבה"ע סק"ד)ביארו(רמ"א תקס משב"ז או"ח הרה"ק (פמ"ג ואמר שנשתברו. ראשונות' ל'לוחות זכר שהוא

לישראל התורה שכחת נגרמה הלוחות בשבירת שהרי זי "ע יואל' נד.)ה'דברי בשבירת (עירובי� וכלה 
לחת מרמזי� וזאת ,

האד�  שעל פעמי� בבית, השלו� את לשמר בכדי גדול, כלל זכרו בישראל, 
נאמ בית 
בבניי דרכ� בראשית  – הכוס

וכדו' לו עשו מה באהל�.לשכוח השלו� ויתגדל יתרבה ובזה מאומה, זוכר שאינו כמי עצמו ויעשה ,

אחריז. בפרשת בכתוב לבאר  
גאו סעדיה לרבי מצינו פלאות ח)פלאי גורלות,(טז השעירי� שני על 
אהר 
'ונת

השניי� נבחרו מדוע לעזאזל', אחד וגורל לה' אחד להור בגורלות גורל אלא ג� שהכל ות, שמי�, בידי תלוי

הבחירה  א�  ביותר נראה וזאת כ�, עליה הקב"ה גזר לא א� שמה תלקח לא לעזאזל, – 
לאבדו ההולכת הבהמה

בידי הוא.גורל תיעשה שמי� בגורל ה'בחירה' חולק כל שללא

הוא  ומה מר של עיסוקו 'מה וישאלהו הימי� משכבר מתלמידיו אחד את זצ"ל הלוי' ה'בית 
הגאו פגש פע�

מה  ושאלו הלוי' ה'בית חזר פרנסתו. ומש� גיסו ע� בשותפות צוקע"ר בעשיית עוסק שהוא התלמיד 
ויע עושה',
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אתה  הנה ואמר, הלוי' ה'בית נענה ותשובת� שאלת� ששילשו אחר הצוקע"ר. בעשיית שעוסק ענה ושוב מעשיו,

שיש אלאלי חושב ,
כ לא בהבנה, 
חסרו מהל� איזו שאלתי אילו כי דברי�. של בהבנת� 
חסרו עושה הקב"ה יש

ששאלתי� 
מכיוו אבל השמי�. 
מ לאד� הבאי� הפרנסה בסיפורי לענות ל� היה עושה עמ� אתה לענות מה עלי�

כאומר� שמי�', 'יראת לג:)בעסקי שמי�'.(ברכות מיראת �חו שמי� בידי 'הכל

זי"ע חיי�' �ה'חפ הגה"ק של משלו פ"ג)ידוע ח"א עול� הוא (ש� רואה והנה הרכבת, לתחנת כפר' 
'ב איקלע פע� ,

מצפצ� זה כשאד� - פלא זה וראה בפיו, וחצוצרה הרכבת לצד העומד לעלות אד� הקהל כל ממהרי� אחת פע�

על  לעלות באפ� נשמת� עוד כל ימהרו ה'נמושות' א� ואז בשנית לצפצ� הלה יוסי� רגעי� כמה אחר הרכבת, על

מהרה  ועד האיש, זה של מכוחו הכפרי נתפעל במסעה. הרכבת ותחל בשלישית הלה יצפצ� 
מכ לאחר הרכבת,

כל  יישק פיו על אשר איש הרכבות , ומנהל מנהיג את להכיר לי הוא גדול לכבוד בחנופה, לו ואומר אליו ניגש

של  הוראותיו כל אחר הממלא ,
קט 'פועל' אלא אינני בני, טעית גדולה טעות באמרו, פיו, שחוק האיש  מילא דבר.

על  ברכבת, נסיעה מכל תועפות 
הו שמרוויח זה והוא מחלצות, ולבוש מהודר במקו� למעלה 
כא היושב המנהל

פשוט. שליח אלא איני אני הנסיעות. ומועדי החוקי� כל את הקובע והוא דבר כל יישק אחד פיו לכל יש כיו"ב

ציווי  לקיי� כ'שליח' אלא שאינו ידע מערכות, משדד ש'הוא' לו כשנראה – העול� בזה מפעלותיו על להביט מאתנו

העול�... 'מנהל' - עול� בורא ופקודת

לרע ח . ואהבת פי"א, ישרי� מסילת 
לשו תחבולות וזה בלי חילוקי�, בלי כמו� הפרש, שו� בלי כמו� כמו�, �

ממש. כמו� ומזימות,

 
'עדיי כתוב בו לרעהו, מכתב מחסידיו אחד כתב זי"ע אברה�' ה'בית הרה"ק של הסתלקותו לאחר שני� כמה

וחשיבות בגדולת הרבי של קריאתו באזני קינד...מהדהד א המלכי�'ס  מלכי מל� דע� פאר טובה א (להיטיב 'טוה�

ממ"ה) של .לבניו

ג�  המתפללי�, מקו� אפס עד מלא וה'שטיבל' שחרית, לתפילת הכנסת לבית המגיע באד� דשכיחא, מילתא

לעשות  מה כדת יודע ואינו מיודעינו בא והנה  זה, ע"ג זה קומות ג' או בב' '
ותפילי 'טלית בתיקי תפוסי� השולחנות

'אמירת' כדי תו� ואז שלו, '
ותפילי ה'טלית את יניח 
כמו�היכ לרע� ואהבת מצות עלי מקבל משלח הריני הינו

– מאחוריו 
שמעו ואת מלפניו 
ראוב את דוח�  משמאלו, כיו"ב וה' וד' מימינו 
ותפילי טלית תיקי ד' ג' פניו מעל

שהוא הכרזה כדי תו� זה פיו מקבלוכל מאמר את 
סותרי שמעשיו אד� ל� 
אי כמו�, לרע� ואהבת עצמו על

זה. כאד�

זהט. כמו� לרע� 'ואהבת א� כי אמרו, זו ,כלל כבר בדר�  הול� שאינו שמי נמצא בתורה', הכלל...גדול מ� יצא

שנות  שלפני זצוק"ל בער ברו� רבי 
הגאו של תלמידו ירושת"ו מעיה"ק גערבער ישראל  הרב הישיש  
הגאו סיפר

ישראל  ר' ולקחו דודו, 
ב – ממשפחתו אחד חלה הימי� 
מ ביו� לווילנא, הסמוכה בעיירה מגוריו מקו� היה דור

ווילנא  מתושבי רק בשעריו מכניס היה החולי� שבית אלא ברפואה, טוב ש� לו שהיה ווילנא שבעיר החולי� לבית

זצוק"ל. עוזר חיי� רבי 
מהגאו המלצה מכתב ע� שבא למי או החולי�, בית את מממונ� מחזיקי� היו שה� –

יכנס  שא� בחששו – הבית מאחורי הגרח"ע אל נכנס והלה הגרח"ע, אל משפחתו מבני איש ישראל ר' שלח 
לכ

קיבלו  הגרח"ע 
ואכ החולי�. לבית המלצה מכתב לכתוב מרב� וימנעו בקודש' ה'משמשי� יראוהו המל� בדר�

שכבר  
מכיוו לשלו�. ושילחו בחותמו חת� החולי�, בית להנהלת מכתב לו כתב וא� יפות פני� וסבר פני� במאור

הבית  בני בקרב שיש ראה הגרח"ע של מחדרו כצאתו המל�, מדר� הבית את ויצא  חשש לא בידו המכתב היה

בתו של הלווייתה תער� ומחצה שעה שבעוד שמע הנעשה לפשר מששאל ובלבול, רעש לו של היחידה ומחוצה

 
ועצבו דאגה אפילו עליו ניכר היה ולא כזאת, טרופה בשעה דעתו ויישוב מצלילות הלה נשתומ� ומה הגרח"ע...

ומתקבל. נאה מכתב וכתב לו ישב פני� במאור אלא דהו... כל

את  ראה וש� זי"ע, איציק'ל רבי הרה"ק של בהיכלו 
לאנטווערפ פע� 
שנזדמ זצוק"ל, פריש דניאל רבי הגה"צ סיפר

התפילה  קוד�  בביהמ "ד מתהל� והיה מאד, עד גדולה בפשטות מתנהג היה כידוע אשר זי"ע יענקל'ע רבי הרה"ק חתנו

מדוע  ותמה הצד 
מ עומד דניאל ר' והיה חפצי�, בסידור או קאווע בכוס לעזר� אוכל במה ושאל האורחי�, אל בגשתו

הקאווע  אודות לשאלו החל א� ויהי אליו, יענקל'ע רבי בהגיע אליו, יגש יענקל'ע שר' 
והמתי התפילה, קוד� – 
כ ינהג

 
'יונגערמא יענקל'ע ר' לו אמר התפילה, קוד� לשוח אסור – כאומר ש... ש... לו לרמז דניאל ר' ניסה ,(אבר�)והחפצי�,

לרע�  ואהבת עשה מצוות עלי מקבל 'הריני התפילה קוד� לומר האריז"ל מש� הפוסקי� שהביאו שמה בעיני� נראה וכי
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áúëò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äâäà"ç äùåã÷ä øòù)

(á"ôúåáåèä úåãéîä ïééðò áúëð àì ïë ìòù
,äùåã÷ä äøåúá úåòøäåäøåúì äðëää íä úåãéîä éëי,

åøîà êëå .úååöîä íéé÷ì íãàä ìëåéùà äáø à"áãðú)

בעלמא  לחש אלא אינו עליו כמו�' השפיעו אלו שדברי� שני�, לאחר דניאל רבי והעיד ממש'. בפועל זאת לקיי� יש ...

חייו על מבטו כל את לו מחסורו)ושינו לכל לדאוג רעהו את יחשיב לכל ראשונה א� התפילה, קוד� חולי� משיחת להיזהר יש שוודאי �א .(כי

ישראל י . מבני ויחיד יחיד לכל אהבתינו שתהא – כמו�' לרע� 'ואהבת הגבורה מפי שנצטווינו א� כי לדעת, ויש

הבית לעקרת טובות 'מידות' בהנהגת פנימה בביתו בכ� ליזהר לו יש ביותר מ"מ עצמו. את איש (ובני כאהבת

המהר"להבית) שכתב וכמו נדה), מס' טובות (ריש במידות ההנהגה חיוב שעיקר זי"ע וויטאל חיי� רבי הגה"ק  בש�

זצ"ל אויערבא� הגרש"ז תלמידי מגדולי א' אד�. של בביתו יעקב)הוא קול ר"י שליט"א עדס יהודה רבי שלאחר (הגאו� סיפר

אבר�  צרי� שעה באיזה ושאלו הבית. ארחות להנהגת והוראותיו הדרכתו לקבל בכדי ורבו מורו אל הגיע נישואיו

אינה השאלה ואמר, זצ"ל הגרש"ז נענה לביתו. בערב אלאמתי לשוב הביתה, הביתה...אי� חוזרי� חוזרי�

כמה  הוא מפרט ובו זי"ע מצאנז חיי�' ה'דברי הרה"ק לחותנו מכתב פע� שלח זי"ע אונגאר משה רבי הרה"ק

כתבת  לא העיקר 'את תשובתו, חיי�' ה'דברי לו שלח לבתו, 
לחת ליקח לו שהציעו פלוני בחור על מעלות וכמה

'מענטש' הוא הא� בתורה(אנושי)לי טז)ככתוב כב 'לאיש'(דברי� נתתי בתי ...את

 
שידוכי שבענייני  זי"ע  'הינוקא' דאבוה משמיה אומר הי"ד זי"ע 
מקארלי אלימל� אברה� רבי הרה"ק היה וכבר

מעלה  כל על 
מכ לאחר 'אחד', כמספר זאת יחשיב טובות מידות  בעל שהוא כשישמע ,'
'חת אודות כשמבררי�

ל'עשר' יעלו ויחדיו אחת  הספרה לצד אפס מספר יוסי� המדובר על שישמע מימי�)נוספת ואפס משמאל אחד וכ� (מס' ,

'מידות  מעלת בלא אחרות מעלות רק ישמע  א� א� וכו', למאה מספרו ויתעלה אפס עוד יוסי� ומעלה מעלה בכל

הדר�  היא והיא טובות, מידות הוא האד� עיקר כי מידי', שווה 'לא שמשמעו 'אפס' רק בידו שעלה נמצא טובות'

האד�. לו שיבור הישרה

הבחורי�, אודות לברר מה – 
שידוכי בענייני לעשות מה כדת זצוק"ל, 
מטשעבי 
הגאו את לשאול יהודי בא פע�

 
הגאו לו אמר הדברי�, ג' את עליו לכתוב נייר לקחת רצה הלה היטב, לברר עלי� דברי� שלושה ,
הגאו השיבו

טובות... מידות ושוב טובות, מידות טובות, מידות - הדברי� ג' ה� אלו כי לכתוב... נצר� אינ�

שהוצע  בחור על לברר זצוק"ל הסטייפלער הגה"ק  אותו שלח שפע� זצ"ל, שולזינגער מרדכי  משה ר' 
הגאו סיפר

במעת  שעות י"ח בתורה וייגע עצו� מתמיד דשופרא, משופרא הלה כי בידו העלה הבירורי� אחר נכדתו, עבור

ומה  שאל, רק שומע, שאינו כמי עצמו עשה הסטייפלער א� שבחו, את למנות והחל הסטייפלער אל ובא לעת,

שאלו  שוב הר�. ללא ומתמיד ובקי חרי� שהוא ההלל את עליו גומרי� כול� הרי רמ"מ, ענהו טובות. מידות ע�

יש  מה רבינו, ילמדנו רמ"מ, לו אמר ושוב, שוב שאלתו על ומשחזר המידות, 
בעני עליו שמעת ומה הסטייפלער,

היה  היו� עד כי כדבר�, לא הסטייפלער, השיבו בלבד, הלכה של אמות ד ' אלא בעולמו לו 
שאי בבחור לחשוש

לא, ותו ה'סטנדר' בחברת להתנהג הבחור אי� ידע אנשי� ע� להתעסק בבואו א� יודע בגלל ומי דייקא ואדרבה, ,

ש� יהיה 
כ לא שא� זה, 
עני לברר עלינו אלו וערב.מעלותיו בוקר תשמח' 'שמח

כמלאכי�, להתעלות המתאווי� האברכי� רבו הנה צחות, בדר� לחתני� אומר היה זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ

מענטש' 'אויס נעשי� אנשי�)ראשונה, בי� כאיש להתנהג אור...(מפסיקי� בה 
ישכו אשר הנכונה הדר� היא זו ולא ,

שבח  בדברי ההלל את עליו גמרו שלא וחשובה טובה מישיבה 
ומצוי חשוב בבחור קאמינא, ומכירי ביודעי

התרגל  לא שהלה הוא, בקצרה זאת פרשה ותור� ל"ע, נפרדו ודרכיה� חתונתו מעת רב 
זמ חל� לא והנה ,
וקילוסי

לכבותו  או האור את להדליק הסכי� לא שאפילו עד אנוכיותו גדלה וכ"כ אחרי�, של לדעת� עצמו את להכניע

מידותיו... על לשלוט התרגל שלא מי של תוצאותיו ה� כי אחרי�, עבור

,'
'נזיקי סדר בתו� אבות מסכת שנשנית הטע� בעלזא בית צדיקי פירשו המזיק וכבר ה� מעוותות שמידות

ביותר  .הגדול

זצ"ל סלנטער ישראל רבי הגה"ק בש� הוא מתאמרא הרי ונפולות זועפות בפני� המדרש לבית הנכנס שאד�

הרבי�' ברשות 'בור אבתריהבגדר נעני 
אנ וא� נגח�', 'שור הוא הרי בביתו זועפות פני� ...שהמראה

בצדו  וטענתו ביתו, נוות ע� לדבר כלל שהפסיק אבר� על זצוק"ל 
דיסקי המהרי"ל של לידיעתו שהביאו מעשה

במשנה אמרו שכ� ה)- א המהרי"ל (אבות שלח חברו'. באשת וחומר קל אמרו באשתו האשה, ע� שיחה תרבה 'אל
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(àäøåúì äîã÷ õøà êøãיא.íãà øäæé ïë ìò øùà
ãàîì ãò åéúåãéîáיב,äøéôñä éîé ,åììä íéîéá èøôáå

.úåãéîä ïå÷éúá íúãåáò ø÷éòù

ììëáååì áéùäì ,ìàøùéî ùéà ìë áåäàì åæ äååöî
äòø úçú äáåèäáåè úçú äáåè å"÷åáåùçì ,

åúùâøä áéèéäì éãéá ùé ãöéë úò ìëá úåáùçîיג,

áúëãë ,áèéîã éìéî ìëá åçåø áéùäì ìëåà äîáå
'íéãéñç øôñ'á(æô÷).ì"æåàìà éç åðéàù íãà ùé

,åðîî íéðäðù íéøçà ìéáùáì"ëòיד.

øáãàéä åäòøì äáèää ììëáù øúåîì êà íééúôù
'ãñçå ä÷ãö'á úåáøäìטוáúë úåàøåð ,åðåîîá

åäéìà úåãâà åøôñá øñåî èáùä ìòáà äàô éîìùåøé)

שאלו  לא וא� כלל, אליו התייחס ולא רואהו שאינו כמי עצמו את המהרי"ל עשה לפניו, האבר� כשהגיע לו, לקרוא

העת  אותה כשבכל שעות, כמה במש� בתורה ועסק ישב לאחמ"כ ,
המזו ברכת ביר� סעודתו, לסעוד ישב לשלו�,

ואמר  המהרי"ל נענה רב, 
זמ אחר מאתו. רצונו ומה הרב לו קרא מדוע 
מבי ואינו ומחריש, לפניו האבר� עומד

כוונתי...לו שהבנת מקווה מאד הנני כלל, אליו לב משימי� שאי� בבית, כ'אוויר' שהיא ולילה... יומ� זוגת� מרגשת כ�

איש  לכל הראויה שההכנה זי"ע, מלעלוב הראמ"מ הרה"ק מש� זצ"ל פריינד נטע רבי דהגה"ח בפומיה מרגלא

תלמוד� לבית להליכת� הילדי� את 
להכי בביתו ולסיוע לעזר לעמוד שחרית, תפילת לקראת – הוא ישראל (כאשר

השעה) המלאכה.צור� טורח ע� לבד להתמודד ביתו בני את וישאיר הכנסת בבית מלאכי�' 'לתפוס יל� ולא ,

בתורה יא. ולהתגדל להתעלות כח לעצמו קונה מידותיו את בעצמו המתק� – להגה"ק ו'כפשוטו' היו בצעירותו ,

ולילה, יומ� מופלגת בהתמדה בתורה עוסק והיה נתייאש לא בכ"ז א� חלושי�, כשרונות זצוק"ל חמד' ה'שדי

תחבולות  עת בכל וחיפש דעתו על אותו ה שהקנאה עד נורא, 
באופ בו שקינא אבר� היה ביהמ"ד יושבי 
בי

התלמוד  בית את ומנקה מכבדת שהיתה למשרתת שפנה עד מנוח נפשו מצאה לא 
ועדיי חייו... את ולמרר להכשילו

הייתה  ש'ענייה' המשרתת וחרפה. לעז  דברי עליו ותספר חמד, השדי על רע ש� שתוציא כדי רב 
הו לה שיל�

ביותר... הגרועי� בדברי� עליו ריננו שהכל וגרמה רע' 'ש� עליו  הוציאה למחרת ,
ואכ ,'
ה'מצלצלי לנוכח נתפתתה

מיהר  
כ על שבעול�. רע דבר שו� עליו 
להאמי אבה ולא אורחותיו ויושר בצדקתו שהכיר הישיבה ראש מלבד

והדל. הריק לביתה מעבודתה המשרתת את ושילח

ב'י�  ולצלול לשקוע והמשי� הבזיונות, הררי מעל התעלה לרגע, פסקה לא חמד' ה'שדי של התמדתו אעפי"כ,

כל  שאת לו וסיפרה בהחבא, משרתת אותה אליו ניגשה שבועות כמה כעבור והנה, ערב. עד מבוקר התלמוד'

בכבוד, פרנסוה המעות אות�  כי פיה את נצרה עתה ועד פלוני , 
ב פלוני לה 
שנת 
הממו מחמת רק רקמה עלילתה

נפשה  על היא ומתחננת בישיבה, כמנקה לעבודתה לשוב  רצונה ועז ,
ואי לח� שאלו עוללי� הכס�' 'ת� עתה אבל

האמת  את תפרס� היא זה ובשכר לעבודתה, שיחזירנה הישיבה ראש בפני טוב עליה �ימלי בעצמו חמד' שה'שדי

'תנאי  מעמדת  שהיא אלא  ביותר, 
הגו סכו� תמורת ופלוני פלוני אצלה 
שהזמי שפלה עלילה אלא 
כא היה שלא

חמד'. ה'שדי של שמו את תטהר לעבודתה תשוב א� שרק למעשה' קוד�

את  להסיר ג�  ואולי שמו את לטהר הזדמנות בידו יש אחד מצד עזה, מלחמה פרצה חמד' ה'שדי של לבו בקרב

לאי  עלילה, מאותה הנגר� הש� מגיעי� חילול הדברי� 
היכ עד שמי� ש� ויתחלל ה'רוד�' של דמו יישפ� בזה ד�

עד  עול� של חשבונו ש� וחישב בחדרו הסתגר חמד' ה'שדי כ�... כל נבזה 
באופ המשרתת את ישכור שהמקנא

אעמיד אני א� לעבודת�, שתשובי לדאוג 
ומזומ 
מוכ הנני למשרתת, אמר וכה נעלית, למסקנא קוד� תנאישהגיע

חמד' ה'שדי סיפר ושני� ימי� לאחר שמי... להכפיש אות� שכר פלוני כי בעול� איש ידע לא שלעול� למעשה,

בדברי  ולחדש ולהשכיל  
להבי והחל החכמה מעיינות כל בפניו שנפתחו הרגיש הרגע שבאותו והוסי�, הדברי� את

שישאר  שהסכי� מגיע, 
היכ עד המידות' 'טוהר נוראות 
מכא ולמדנו הגדול. חיבורו את לחבר לימי� זכה ג� תורה,

שיעור. בלי עד במרורי� חייו את לו ומירר שביישו מי את לבייש שלא כדי זה וכל וכו' מבוזה שמו

מפרט יב. הוא הרי מהודר, בית עבורו שיבנה ה'בנאי' ע� הקובע כי אומר. היה  זצוק"ל 
לאפייא אליהו רבי הגה"צ

לא  ה'יסודות' בניית לגבי א� יבנה. ואיככה הבית מחדרי חדר כל יהיה גדול כמה ,
הבניי של ופרט פרט כל לו

כנדרש, יסודות להניח הבונה שעל מאליו 
מוב כי מאומה, עמו כלל...יקבע 'בניי�' כא� אי� יסודות ללא  כיו"ב כי

המידות  כי המידות,  
עני בה נתפרש לא א� תעשה, ולא בעשה מצוות הרבה לנו ציוותה התורה המידות, 
לעני

התורה. כל הושתתה שעליה� היסודות כראוי...המה התורה 'בניי�' את להעמיד האד� יוכל לא ה'יסודות' ומבלעדי
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לא  לחברו אד� 
בבי א� מאד, עד בתורה וגדול עילוי שהיה '
'למד היה זי"ע זושא רבי הרבי הרה"ק של בעיירתו

מרובי�, בדמי�  יקר חדש מעיל לעצמו שקנה אחד בגביר שהיה במעשה דבריו ופתח הרר"ז, הרה"ק קראו נזהר, היה

באותו  .
עי שזפתו שלא המעיל את ולשבח להלל הפסיקו לא רואיו שכל עד מאד עד ומפואר משובח המעיל והיה

ק�  היקר, המעיל עבור העשיר שנוחל הרב הכבוד כל את שבראותו הפתחי�, על המחזר אחד עני התגורר מקו�

הגביר... של זה 
כעי יקר מעיל המעות בעד ורכש לו, 
אי אשר כל ואת הקט ביתו את מכר - מעשה ועשה

את  ביהמ"ד יושבי כל מילאו המדרש, בית אל חשיבות עטרת אומר כולו וכל ב'מעיל', מלובש העני משהגיע

הפסיקו  ולא צחוק מעיל פיה� ע� העשיר משהגיע האתמול ביו� הלא לה�, ואמר העני אותו תמה עליו, מללעוג

רעש  בקול מלעיגי� הנכ� עלי מדוע מיומיי�, יו� מה 
כ א� בגדו, ואת אותו ומפארי� משבחי� הכל היו זה 
כעי

במעיל  להתהדר יאה ולו נאה לו ובמראהו, לבושיו בכל שהדור עשיר אותו כי טע� בטוב חבריו לו הסבירו גדול.

א� מליצני זה, נראה הנ� הרי עניות, אומר מראי� וכל לרווחה, קרועות ונעלי� ה�, ומרוטי� קרועי� בגדי� שכל אתה

ההדור. המעיל את אלה כל על בעטות� הדור

במשנה איתא לדיד�, בו כיוצא ,
למד לאותו ואמר הרר"ז פאה)הוסי� מס' ופירושו,(ריש כול�', כנגד תורה 'ותלמוד

וגמילות  וא� אב כיבוד המשנה, מתחילת האמורות הטובות המעלות כל את  בו שיהיו צרי� בתורה ועוסק שהלומד

תורה', ה'תלמוד היא ויאה נאה אז ורק לחברו אד� 
שבי טובות ההנהגות וכל שאר חסדי� ללא בתורה גדלות א�

העלובי�... בגדיו על היקר המעיל את הלובש עני כאותו הוא הרי טובות מידות

'זיו�  
בעוו ברוסיה 
השלטו אנשי ידי על שנתפסו שותפי� לשני ממשיל היה זצוק"ל 
לאפייא אליהו רבי 
הגאו

המכונה  את אלא אחד שטר אפילו מצאו לא רעהו אצל ואילו שטרות, אלפי כשברשותו נתפס האחד שטרות',

בעל  רעהו על ואילו האסורי�, בבית שנה במש� לשבת 
הראשו על נפסק 'משפט�' בעת השטרות, את המדפיסה

שלימה. 'שמיטה' לשבת נפסק המכונה

הרבה  
הראשו הסוחר על להחמיר לכ� היה הרי הצדק, ואיה 
הדי איה - השופט בפני  וקבל המדפיס נזדעק

כשר... שאינו אחד שטר אפילו מצאת� לא אצלי ואילו מזויפות, מעות אלפי רבבות נמצאו אצלו כי ממני, יותר

העונש  - שטרות חבילי וכ� כ� 
ובעוו מזויפות, שטרות וכ� כ� מצאנו 
הראשו אצל ,
אכ לו, והסביר השופט נענה

אצל� א� האסורי�. בבית שנה לחטא הוא השורש את אלפי� מצאנו אלפי רבבות עוד �ולהפי להדפיס ביד� כי ,

יודע... ומי כאלו, שטרות של

הרע, כל 'שורש' ה� כי העוונות, משאר גרועי� וה� רעות', ה'מידות נדמי� ממש ומפיצי� ולכ� ה'מדפיסי�' וה�

ברמב"� איתא וכ� להגיע, לאד� שאפשר הרע כל ג)את ז תשובה מאלו(הל' לשוב אד� שצרי� 'כש� (העבירות וז"ל.

מעשה) בה� מ
 שיש ,
בה וכיוצא וכו' האיבה 
ומ הכעס 
מ ,
מה ולשוב לו שיש רעות בדעות לחפש צרי� הוא כ� ,

הרעות. המידות 
עני הוא חמור כ� כדי עד כי בתשובה'. לחזור צרי� הכל

אחד  כשכל אנשי�, קהל מסביבו נתקבצו ומיד בו' 
מצויי ש'רבי� למקו� זצוק"ל אויערבא� הגרש"ז כשהגיע פע�

מלגשת  אותו כמעכבי� אות� וראה גדול הציבור כי שראה מהנאספי� אחד  הקודש, ברכת מאתו לקבל אליו ניגש

שתהיה  'אברכ� בירכו דחיפותיו את שראה הגרשז"א הרב, בפני עומד עצמו ומצא ושמאל 
ימי דח� הברכה, לקבל

השדה)מענטש'... כחית ולא כ'אד�' למר...'(שתתנהג 
וכ – לי עונה אינ� 'מדוע מיד שאלו כ� כל יתבייש שלא וכדי ,

כלל,יג . לבריות מיטיב היה לא א� לשמי�' 'טוב שהיה גדול 'עובד' היה זי"ע ה'תניא' בעל הרה"ק מחסידי אחד

אומר הכתוב הנה לו, ואמר רבו לו יט)קרא כ השדה,(דברי� לעצי האד� 
שבי 
והדמיו השדה', �ע האד� 'כי

סרק', 
'איל א� כי אינו פירות 
נות אינו א� - ולתפארת לש� והדר ביופי גדל שהוא �הע א� השדה, עצי כמו כי

הוא  הרי לאחרי� 'פירות' משלו 
נות אינו א� ועבודה בתורה יתעלה א� א� האד�, כיו"ב כלו�, ולא  נחשב ואינו

כ'סרק'...

לראות  זי"ע מקערסטיר ישעי' רבי הרה"ק של המשב"ק 
ברצו עלה פע� זצ"ל, גניחובסקי אברה� רבי 
הגאו סיפר

היה  מש� 
קט חור בו וחורר הרבי לחדר חדרו 
שבי בכותל ידו שלח 
כ על אליו, הפוני� את מקבל רבו כיצד

את  הרבי בפני מונה והוא העיר מבני סבל למוד יהודי הרבי אל שנכנס אי� רואה הוא והנה החרכי�'... 
מ �'מצי

והייסורי�'... הצרות פרשת ו'חסלת חייו את ל'סיי�' אלא עצה כל לו 
אי כי הפטיר ולבסו� לאחת, אחת 'צרותיו'

מד  וכהנה והנה ל"ע, דעתו נשתבשה וכי מר... מדבר שטות דברי א� שכאלו, 'הצעות' על לענות עול� של רכו

פתח  אלא רחימאי, ישעי' רבי הרה"ק של דרכו הייתה כ� לא  בדרכו, צדק 
אי כי 
למתלונ להוכיח המנסי� מדברי�
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כיצד  לראות  להתיישב עלינו 'גורלי' דבר שהוא  
מכיוו א� מע"כ , העלה נפלא 
רעיו ,
אכ הנפש, למר ואמר פיו

הגשר  על לעלות – 
כ חשב מע"כ ג� ומסתמא – ראשונה כעצה חשבתי ע"כ טובה, הכי בצורה הדבר ייעשה

כל  טובה עצה זו 
שאי לי נראה אבל מהגו�, במהרה הנשמה תפרד וכ� הנהר לתוככי �לקפו ומש� הנהר שמעל

קור  את לסבול מע"כ על שיקשה חוששני לאימה, עד קרי� הנהר מי החור� ימי אלו שבימי� ל� כידוע כי כ�,

למטה  ממעלה �ולקפו בעירנו ביותר הגבוה הגג על לעלות ,
כ חשב מע"כ שג� וכנראה – חשבתי שנית הכפור.

מע"כ  שהרי לקיימה שלא עדי� זאת 'הצעה' שג� אלא בשמי�, למעלה השוכני� אבותיו ע� מע"כ יתראה ומיד

'מכובדיג'... לעשותו אלא ל� 
אי הרמה, למע"כ 'מכובד' זה 
ואי אברי� אברי� שיתרסק חשש שיש היטב יודע

עצה  כל על אתו '
'ד הרבי אבל סופו, לידי יבוא כיצד ורעיונות עצות מיני כל מעלה החל אלא שתק, לא היהודי

'פע�  שהוא הלז 
העני יקירי, נא שמע הרבי, לו שאמר עד ...
וחסרו פסול מצא מה� אחד ובכל בנפרד, 
ורעיו

על  ואחשוב ימי� שבועיי� לי 
המת העת, ביישוב שלא בחופזה לעשותו אפשר אי ביותר, רציני 
עני הוא בחיי�'...

ביותר... ומכובד ראוי 
באופ הדבר את תעשה כיצד טובה יפה')עצה מיתה לו 'ברור מה. סנהדרי� במס' שאמרו ויצא (וכמו

הרגיש עתה כי – מה על תדעו שמא וצהלה, שמחה מלא כשהוא הרבי של מחדרו אחת לראשונה היהודי שבריה

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

אל  לפנות וכלל כלל דעתו על עלה לא ימי� שבועיי� שאחר 
לציי למותר וכלל... כלל לנפשו 
מבי איננו הרבי ג�

ושמחה... רווחה למקו� הצרות מהר יצא אט ואט רוחו אליו שבה כי ...
בנידו הכרעתו לשמוע הרבי

,
עני ובכל עת בכל ,
לדיד ברוחניות והלימוד נפש, או גו� בענייני חמורה  בטעות טועה חבר� את תראה א� אפילו

את  רואה סומא שאפילו עד – הרבי� לגבי נוגע כשהדבר ואפילו לדורותיו או אליו הנוגעי� בדברי� בגשמיות או

הגדולה, אתה,טעותו 'טועה' לו תאמר לא ו'חכמתו',לעול� דעתו את '
'מבי שהינ� לו הראה מוחו, אל הכנס אלא

ותוצאותיו  תקוותי אבדה אותי,  
מבי אינו בעול� איש הלה יאמר הכי, בלאו כי וכ�... כ� שעדי� ל� שנראה אלא

ישורנה. מי

מייזל  חיי� אליהו רבי 
הגאו כראוי, חסדי�' 'גומל להיות בידו יעלה חברו של צערו בהרגשת רק כי אמרו באמת

סכו�  ממנו להוציא ברצותו – פאזמאנסקי ישראל ר' הנגיד של לביתו החור� בימות פע� פנה לאדז' של רבה זצ"ל

להיכנס  א"ח ר' נקרא הנגיד לבית משהגיע בבית�, ופשטה גברה שהצינה ישראל בני לעניי להסקה' 'עצי� עבור 
הגו

הנגיד  ע� דיבר מש� ,�בחו מעמדו על ונשאר להיכנס אבה לא א"ח ר' אבל כהלכה, ומוסק הח� לבית פנימה

משנכנס  הנגיד, מיודענו על הצינה מידה באותה גברה 
הזמ שעבר ככל הא... ועל דא על שעה כמחצית למש�

אמר בכלהקור אז הצינה... עלי  גברה כי הביתה, עמי  ויכנס  עלי מר נא ירח� א"ח, לר' אמר הנגיד של עצמותיו

העניי� את 
תבי לא ולעול� להסקה', ב'עצי� לב� נדבת לבקש הנה באתי כי מטרתי, השגתי עתה א"ח, ר' עד לו

החור�  מימי יו� בכל – היו� כל מרגישי� ה� אשר את בשר� על .שתרגיש

ושאר  ומשתה במאכל חי', כל נפש 'להחיות ולילה יומ� עסוק היה זי"ע  מקערסטיר ישעי' רבי הרה"ק כי ידוע

ב'העכערס' יעסוק שהרבי עדי� היה לא וכי גדול' 'רב איזה שאלו פע� המרובי�, עמ� יותר)צרכי נעלי� ב'חכמת (דברי�

קומה' 'שיעור   
בעני הרב לו  אמר בקבלה, 'סוגיא' באיזו – מע"כ עתה עוסק במה הרה"ק, לו אמר וכיו"ב... הקבלה'

ולרומ�  להגביה קומה' ב'שיעור כעת עוסק אני א� הרה"ק לו אמר הקבלה... בחכמת הקשות מסוגיות אחד והוא

להגביה�... כיצד – עפר עד שנפלה לב נשברי וכמה כמה של 'קומת�'

הדרכי�  בצדי עומדת קטנה ילדה – עיר של ברחובה מהל� בעודו פע� ראה זצ"ל אברהמסקי יחזקאל רבי 
הגאו

וש  ר"א ניגש נורא, בבכי חברתה וממררת ביישתה כי ואמרה הקטנה נענתה לאזני, מגיע אשר הבכי קול מה אלה,

עיניו' 'בתי  את ר"א לבש יפה... איננו לובשת שהיא שהבגד  ואמר (משקפיי�)באמרה ונענה בה, כמביט עצמו ועשה

 �ותר הנערה, פני מעל ואנחה' 
יגו 'נס מיד מאד, עד הוא יפה זה שבגד� בשמי לה ואמרי אמ� אל נא מהרי לה,

להיות  זכיתי למקורביו ר"א אמר האלה הדברי� אחר בשלו�... מקומו אל בא והכל הרב, דברי את לאמה ותגד

הקב"ה' של במידותיו פני�'מתדבק כל מעל דמעה מוחה הקב"ה ח)מה כה מעל (ישעי' דמעה מוחה הוי אתה א� ,

ישראל... פני כל

רעי�' ל'חברי� ל"ע נתחבר 
היש הישוב מבני בחור תובב"א, ירושלי� בעיה"ק שנה כשלושי� לפני שהיה מעשה

שהיה  ה'שטריימל' את  א� אבותיו... כמסורת שלבש מלבושיו כל את הלה הוריד בבד בד לרעה, עליו השפיעו וה�

שבת בכל לראשו בשב"ק)חובש שטריימל חובשי� הבחורי� �שא ירושלי� הכל (כמנהג והיו עליו... אשר הבגדי� מרשימת הוריד
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פרק  בתחילת '
ה'שידוכי בשערי עמדו בעת ויהי ומתקלקלי�... נופלי� ה'נושרי�' פירות בראות� בצער בראש� נדי�

ללבוש  וישב מחצבתו לכור לאיטו שב החל 
כ על ל"ע, '
כ'חת יבחר לא כזה 
באופ כי בעצמו 
הבי מקדש האיש

ללבוש  חזר לא בישראל 
נאמ בית 
בבניי ולקחה אשה שאירס לאחר ג�  מהשטריימל... לבד אבותיו, מלבושי את

ודבק  הרעי� חבריו את אט אט עזב ביתו בשלו� הצליח ובעזהשי"ת בשעטומ"צ שנישא 
מכיוו והנה השטריימל, את

האבות, למלבושי ג� אבותיו' ואחוזת 'משפחתו אל ושב והטוב, הישר דר� על ועלה חזר וממילא טובי�... בחברי�

מועד  בא כי לחננה עת בא לזה ג� א� וכלל. כלל ראשו על עלה שלא מהשטריימל קנה לבד הימי� 
מ וביו� ,

באומרה  זה, ב'אוצר' כלל שמחו ולא נדהמו ביתו' 'בני א� בידו, כשה'אוצר' ביתו אל ושב $ 2,000 בעד שטריימל

הרי  הבעל ענה לעומתה כה, עד שהורגלנו ממה עכשיו שתשנה אביתי ולא השטריימל מבלי לראות� הורגלתי כבר

לו  בצר וכו'... מאשי� והוא כ� על בוכה כשזו נתערער... הבית' 'שלו� וכל ...
ותקילי 
טבי �החפ זה על שילמתי

אמר  לעשות, מה כדת הגונה עצה ובקש בלבבו אשר את שפ� זצ"ל אויערבא� רש"ז 
הגאו של לביתו האבר� פנה

ידעת  ג� ידעת הרי במעונ�, השרויה השכינה את ותשלח הבית שלו� את תשבור $ 2,000 בעבור וכי הגרש"ז, לו

ותשבר  תקלקל אחד שטריימל בעבור וכי רגלי�, ב' על אות� שהעמידה חיל לאשת חב הינ� הרוחני מצב� כל את כי

כ� כל גדול 
ממו הפסד ע� אעשה ומה האבר� לו אמר טובתה... כל בכולל)את בתורה ועוסק היושב אבר� היה הוא ,(כי

כי  המדובר, ה'שטריימל' את לי למכור התסכי� לו ואמר לאבר� 
נת $ 2,000 ס� מש� הוציא לארונו הגרש"ז ניגש

צרי�  
אי הצהריי�, אחרי בפורי� זולתי ומועד בשבת ללבשו מתאי� ואינו הכלח עליו עבר כבר שלי השטריימל

השטריימל  את מדד לא שהגרש"ז לומר אי"צ ג� האמור, הסכו� בעד להגרש"ז רבה בשמחה מכרו האבר� כי לומר

האבר�. בבית לשרור והשלווה השלו� וישב טוב, בכי ה'עסק' נגמר וכ� ראשו... מידת כפי הוא א�

לתפילת  לביהכנ"ס ויל� וצהלה שמחה ברוב החדש ה'שטריימל' את הגרש"ז לבש ערב לפנות השישי ביו� ויהי

רגעי�  כמה ובכל הגרש"ז, של ראשו ממידת ידות חמש גדולה הייתה השטריימל שמידת עקא דא א� שבת, ליל

ראשו מעל יפול שלא אחר מצד לתפסו לעול� הוכרח כי גדולי� אורי� 'לעושה בתהלי� שנאמר מה צחות בדר� פירשו דא כגו� (על

הראש  ממידת כמה פי הגדול הכובע את מחזיקי� שה� האזניי� בריאת על הבורא את ומשבחי� לאזניי�, כינוי הוא האידיש  בשפת 'אורי�' כי חסדו'

האזניי�) �מהיק יותר ג� היה גדול כמעט זה שטריימל אבל העניי�, ראיית את ויסתיר יותר יפול שלא שאלוהו,– לביתו הגרש"ז משבא ,

וליצנות  צחוק מעצמו יעשה מדוע – הרבה 
ממו כ� על ולהוציא האבר� בבית שלו� 
להשכי מע"כ רצה א�  א�

בשמחה, הגרש"ז 
ויע וכהנה... כהנה ראשו ממידת הגדול כובע יהודי ללבוש בבית שלו� והביא שגר� כזה שטריימל

יחדיו  עמו להיקבר רוצה שהייתי אלא עוד ולא השבוע, באמצע ג� לובש יהודי הייתי בבית שלו� הבאת גדול כי ,

די. בלי עד ערו� 
לאי

ב'אבות' ה)איתא האנשי� (א את תחשוב כאשר מבארי�, יש בית�', בני עניי� ויהיו לרווחה פתוח בית� 'יהי

לרווחה. עבורו פתוחות ליב� ודלתות בית� שערי יהיו אז סיוע, לאיזה נזקק בית� מבני שאחד כמו לעזרת� הנזקקי�

מבני  ה� והנזקקי� שהנצרכי� באמת תחוש בא� כי אחרי�, ע� המטיב ל� תהא ומכופלת כפולה טובה ועוד, זאת

חובת  ידי יצאת וכבר בית� מבני ה� העניי� שהרי לבריות תצטר� ולא בעול� החוזר מהגלגל בזה תינצל בית�,

בית� בני עניי� כשיהיו – לרווחה פתוח בית� יהי וזהו כל 'הגלגל'. בהשלמת אלא עניי� בהכנסת דווקא אינו הנ"ל דכל (ופשיטא,

ובנשמה) ברוח ובנפש �בגו לחברו .הנצר�

כל  ולומר להתפלל המדרש לבית להיכנס הממהר נא, דעו לחסידיו, פע� אמר זי"ע מקאזמיר יחזקאל רבי  הרה"ק

הפוקדות  צרותיו על לבו כאב את לפניו לשפו� ורוצה יהודי אליו ניגש הליכתו כדי ותו� הכיפורי�, יו� בערב נדרי

נדרי  כל מהות כל הלא כי נדרי . לכל למהר בכדי היהודי בעד מלעצור לו חלילה ישיחנה; איש בלב דאגה ולקיי� אותו

האד�. כל זה כי בהידור... כמו� לרע� ואהבת לקיי� היא, מה ותשובה שלימה, תשובה הרי הוא הקדוש יו� ומהות

נדמה יד . הוא הרי ישבותו, לא ולילה יומ� – ובצרכיו בעצמו שקוע והריהו חברו, בצרכי 
מעיי שאינו זה ואילו

ידיו  את א� אלא סביבו, המתחולל כל את לראות ממנו יסתירו  שידיו די שלא בידיו, עיניו את  שמכסה למי

אלו  לכל לאחיסמ� ולעמוד לעזור רואה שאינו די לא בעצמו, המידה על יתר המביט נמי, וכ� יראה. לא עצמו

עצמו... את מזיק א� הוא אלא סביבו, המהלכי�

זי"עטו . מסאסוב לייב משה רבי הרה"ק דברי את להסמי� פז)יש הרמ"ל חידושי שכל (לקוטי השחר, ברכות נוסח על

'שעשה ברכת ומדוע ערומי�', 'מלביש עוורי�', כ'פוקח רבי�, 
בלשו נאמרי� בלשו
 צרכי'כל לי הברכות היא

ולא כל יחיד, לנו שהבורא צרכינו''שעשה כמו עצמו את יראה עצמו, ולצרכי לו בנוגע שרק להורות, רבי�. 
בלשו –
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(øæòìà éáøå ä"ã :ä ,àíò éðôá åøîåàì øåñà äæ øáãå]
[õøàäíà óà äìåãâ äë ùôð úåéçäì ä÷ãö úååöîù

àìà ãåò àìå ,ììë íãàä úðååëá àìù úéùòð àéä
...äøéáòî äàöåúë äàá àéäùøçà ùéà óãøù ïåâëå

íéùðà íù åéäù íå÷îì óãøðä çøáå ,åâøäì åøáç
,åâøä àìå àøééúð óãåøä íúåà úåàøëå ,àèçá íé÷åñò
úåéçäì äåöî ãö äá äéä äøéáòä úééùòáù àöîðå
äðúðå äøéáò øáã øåáòá úåòî ïúðù éî ïëå ,ùôð
åðååë àì íäéðùù óà éæà ,ùôð úåéçäì úåòî íúåà
,úåëæì úàæ åáéùçé àì äìòî ìù ïéã úéáå ,äååöîì
éôìë äèî ãñç áø àåä'ù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà

ãñçäùò åìéàë äøéáòä ïî ãìåðù äåöîä åéìò áùåç

äì ïååéë àìù éô ìò óà äùòå íå÷á äúåàøàéá äæáå .'
øîàðù äî éîìùåøéá øæòìà éáø ùøéôù äîíéìéäú)

(âé áñ¯ 'åäùòîë ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå'
åì ïéà íàù ¯ êãéã ïî äéì áäé úà äéì úéì éàå
ïúéð àì ïéãä úøåùîù óàù ,êìùî åì ïúåð äúà
êìùî åì ïúåð äúàù ãñç 'ä êì êà ,úåëæë åáéùçäì

.äìòî ìù ã"éáá àìå ä"á÷äá ÷ø éåìúù Y

מעלה  של בקדושה המתקדש ושכר מעלת – תהיו קדושי�

ïúùøôá(á èé)úøîàå ìàøùé éðá úãò ìë ìà øáã' ,
åéäú íéùåã÷ íäéìàטזøàéáù äî òåãé ,'

לי  יש מה וצרכיו... מחסורו כל ממלא כבר הקב"ה הרי - יחשוב חברו לצרכי שבנוגע ח"ו אבל צרכו. כל לו עשה

חי. כל נפש להחיות לתת, שבידו כמה עד לחברו ויעניק ישתדל אלא עמו, ולהיטיב לבוא

אמת' דברי 'יושר בספר בשמו שמות)והובא פר' �בסו הפסוק(הגה ד)לבאר טז והיינוכל'(משלי למענהו' ה' שכל פעל

בעול� שיש לכבודו,מה ה' ואמרברא בעול�. אפיקורסות ברא צור� לאיזה ואביו
 (הרמ"ל)וקשה עני יבוא כאשר

וצרתו, מצערו שיושיעו בבקשה יד, עניות...לפשוט עול לסבול שעלי� השמי�, מ� הוא כ� מסתמא – לו להשיב אי�

יושיעו  לא הוא שא� יחשוב אלא עוד, ולא ידו, תשיג אשר ככל מצרתו לחלצו – ב'אפיקורסות' ישתמש בזה אלא

שיושיענו. מי יהא לא

'ואהבתטז. יאמר או בזה"ל, זי"ע ישראל' ה'דברי הרה"ק  נאמרלרע� כתב לא אמאי לדעת, יש או אחי� כמו�',

שנאמרעמית�  כמו יז), כ
 (פסוק ג� רמז אלא כמו�', לאחי� 'ואהבת למימר ליה והוי כנ"ל, אחי�' תשנא 'לא

שנאמר כמו ומחשבה,  
רעיו 
לשו על 'רע�' יז)באומרו קלט רעיו
 (תהלי� 
לשו שפירושו א-ל' רע� יקרו מה 'ולי 

עזרא)ומחשבה ואב� ברד"ק דהנה(עי"ש הכתוב, יתבאר ובזה אבל . היטב, ושומרו מאד עד אצלו יקר ה'גו�' האד� כל

זרות  מחשבות מיני בכל וטינופת ובאשפתות העול� רוחות בארבע לעו� שמניחה אצלו זול והמחשבה וזהו הרעיו� ,

וזה  שעלי�, הגו� כמו כמו� ל� ואהוב יקר והמחשבה 
הרעיו פי' א-ל', רע� יקרו מה 'ולי ע"ה המל� דוד שאמר

ז)שפירשו כד עכ"ל.(בר"ר טהורה, ומחשבה נקי 
ברעיו ללמוד בתורה' גדול כלל 'זה

הכתוב דברי על צחות בדר� אומר היה זי"ע מקאז'מיר יחזקאל רבי א)הרה"ק טו וברש"י,(שמות משה', ישיר 'אז

ואמר, נאמרה. המחשבה ש� על היו"ד כי ישיר, אלא נאמר לא שר דרשו, אידיו"ד רבותינו ש� (יהודי)א על

כראוי.המחשבה  המחשבה שמירת הוא העיקרי� עיקר כי מחשבתו, ש� על נקרא כולו -

'פרשת  בכל שיי� אינני  א"כ – ונפלתי להתקדש וכהנה כהנה ניסיתי כבר הנה לומר אד� יתייאש אל ולעול�,

זי"ע אברה�' ה'בית הרה"ק לדברי ישמע אלא תהיו', קדושי�)קדושי� ד"ה ב (בפרשת� מתחלת קדושי�' 'פרשת קדושי� כי

שובתהיו  נאמר הפרשה ולסו� עריות, וענייני פגמי� מיני בכל לדבר התורה ממשיכה קדושי� מש� לי (כ והיית�

אלא כו) נואש, יאמר לא ממדרגתו, ונפל נכשל א� א� בקדושה, עצמ� שמור לאד� אומרי� מתחילה כי והיינו, .

ואיל� 
–מכא קדושי� לי א� והיית� א� שבשמי�, לאביו קשורה יהודי כל של נפשו כי מעתה. עצמ� וקדש שוב

מלמעלה הרבה אותו 
מקדשי מלמטה מעט עצמו שהמקדש ויזכור ביותר, החמורות העבירות את לט.)עבר .(יומא

זי"ע בונ� רבי הרבי הרה"ק בדברי מצינו פט)נוראות אות ישראל, שמחת מספר ח"ג והוא שמחה, הכתוב (תורת את המבאר

נכתב  אני ' קדוש 'כי ואילו וא"ו, חסר תהיו' 'קדשי� כתיב בתורה דהנה אלוקיכ�', ה' אני קדוש כי תהיו 'קדושי�

קדוש  'כי רש"י דברי על זי "ע ממעזריטש הגדול המגיד הרה"ק בש� שאמרו מה את בהקדימו ומבאר וא"ו. מלא

ה'מגיד' אמר וכה מקדושתכ�', למעלה קדושתי - אלוקיכ� ה' למעלה אני למעלה קדושתי הקב"ה של קדושתו ,

כביכול באה מרומי�, הוא מקדושתכ�,בגבהי הרי מתקדש שיהודי ידי שעל ישראל, בני ע� בניו של מקדושת�

תהיו', 'קדושי� יבואר ובזה ולעילא. לעילא שיתקדש להקב"ה כביכול ורק גור� 'חסרה', כביכול הקדושה דמתחילה

בשלימות. הקדושה תתמלא כביכול וא"ו, מלא אני', קדוש 'כי יהיה מעלה של בקדושה שנתקדש אחר
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הפסוק על ויקהל בפרשת הטורי�' ב'בעל וכדאיתא בחייו, טוב לרב  יזכה עצמו המקדש כי ח)ודע, הפסוק (לז על

במסורה, ד' וז"ל, הצובאות, הצובאות.א',במראות במראות,ב',במראות לישראל א-להי�  במראות ג'-ד',ויאמר

ביחזקאל)א-להי� פעמי� ב' לומר,(נאמר העול�, מתאוות סרו הנשי� המשכ
 שאלו לנדבת 
מראותיה עליה� ונתנו ונחה

א-להי�  .רוח

שנאמר מה 
יהונת בתרגו� שתרג� וכפי ביותר, מקובלת תפילתו ז)וא� בזה (כ קדושי�' והיית� 'והתקדשת�

יונה רבינו פירש זה דר� ועל .
õתכõצל àרעוא דאקàל מטõל 
õפיכäגà 
קדיŁי 
õתהä 
äŁותתקד 
רי"פ הלשו ברכות (מס' ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָ

עומדי�) שאמרואי� ל:)מה שאי
 (ברכות למקו�, לב� שיכוונו כדי 
ומתפללי אחת שעה 
שוהי היו הראשוני� חסידי�

שיכוונו  'כדי לומר לו היה לא 
כ שא� בתפילה, ויכוונו המחשבות טרדת שיפנו כדי אחת שעה שוהי� שהיו הכוונה

ליב�למקו� ליב� שיכוונו 'כדי אלא בעבודת בתפילת� ' של� לב� שיהיה שיכוונו כדי הפירוש, הוא כ� ודאי 'אלא ,'

והנאותיה�, הזה עול� תענוגי מלב� ויבטלו הש� המקו� ברוממות כוונת� ויהיה הזה עול� מהבלי לב� כשיטהרו כי

ומקובל  רצויה תפלת� המקו� תהיה לפני '.ת

מבני  
קט נער שני�, וכמה כמה לפני ירושלי� בעיה"ק אירע פלא מעשה שבעול�, הטוב לכל יזכה בגשמיות ג�

שהספיקו  ועד ל"ע... שנחנק וכמעט צווארו סביב חבל נתהדק המשחק ובתו� ושכניו חבריו ע� שיחק העברי�

גדולי  ,
ואכ חייו, את להציל 
בנסיו החולי� לבית  ויבהילוהו הכרתו, את הילד אבד כבר לעזרתו לבוא הצלה' 'אנשי

לאיתנו להחזירו לה� אפשר ואי מהושיע יד� קצרה כי ואמו' הילד ל'אבי רב בצער אמרו שבדקוהו (כי המומחי�

ביותר) קשה באופ� המוח ניזוק וממילא הנדרש, כפי – לראשו לעלות מהד� מנע כ� כל רב זמ� צווארו סביב החבל הילד הידוק שכב כ� ,

רח"ל. מספר ימי� במש� הכרה מחוסר

 
הטלפו לקול שנחרד האב גדול', רעש ב'קול שבבית� 
הטלפו 'צלצול' נשמע הבוקר לפנות ימי� כמה אחר ויהי

זצ"ל פרנקל דוד רבי הרה"ג של קולו נשמע השני ומצד ,
לטלפו מיד ענה שכזו בשעה ועולה של הבוקע ביתו (מבאי

זצ"ל) והוא החזו"א השמימה עולה שהוא הלילה בזה חל� אשר חלומו על לו לספר שפתח הילד, אבי של ידידו –

'שמות  בה� שנכתב ב'פתקאות' מלאה תיבה נמצאת שולחנ� שעל רואה הוא והנה מעלה', של 
די 'בית בפני עומד

או  החיי� 
בי להישאר ראוי הוא והא� בעול�, מעשיו מה -  
נידו וש� ש� וכל העול�... בזה 
עדיי החיי� אנשי�'

בלימודי  מיימיני� הללו בדינו, 
לדו הדייני� והחלו הכרה, מחוסר השוכב זה בנכ� של פתקו עלה והנה... ח"ו... להיפ�

'מספריי�' עולה ולפתע, מעלה, של לישיבה מטה של מישיבה להעלותו ומצדדי� משמאילי� והללו עליו, (סכי�)זכות

והנה  �ואיק במתנה, לו ניתנו וחייו '
הדי 'נגמר וממילא הילד של פתקו את וחת� הדייני� לפני  בתכלת צבועות

היה. כ� שהיה מעשה א� פתרונו, יודע ואינו לילה 
באישו חל� החלו� שזה ,
הב לאבי אמר ובזאת חלו�,

צלצול  קול ועולה בוקע שוב מהו, פתרונו לדעת החלו� דבר על במחשבותיו שקוע עודו – ספורי� רגעי� אחר

לבוא  עליו פקדו אלא בדיבור האריכו לא הללו בנו, למיטת בסמו� השוהי� הרופאי� עומדי� השני  ומצד ,
הטלפו

את  ועזבו הניחו כבר הרופאי� כי קרה, מה לברר בידו סיפק  היה ולא ביתו, בני ע�  יחד החולי� לבית במהירות

בהגיע�  ש�... לה� 
ממתי מה ידעו לא כי ובהלה חשש ברוב החולי� לבית והא� האב וימהרו בבהלה... 
הטלפו

ביקש  ג� מעט, מדבר והחל עיניו את פקח שבנ� כפשוטה, המתי�' 'תחיית בראות� נשמת�' פרחה שלא 'כמעט

למטת ממעל עומדי� הרופאי� והיו ומשקה, מי� שאירע קצת הנס לגודל ומשתהי� ,
בתמהו בו ומביטי� חוליו

יד�. מתחת

והוסי�  הנ"ל, דוד ר' שחל� החלו� דבר על ביתו, לבני האב סיפר לבית�, ההורי� כשחזרו האלה, הדברי� אחר

האשה, ורעשה נבהלה דבריו לשמע החלו�, 
פתרו את 
מבי ואינו דעתו לסו� ירד לא 
עדיי זה לרגע שעד לומר

יהודה' 'מחנה בשוק מהלכת הייתי האתמול ביו� דבריה, היו קרועי�)וכה בגדי� ובתיקו� התפירה בעבודת עסקה לפרנסתה (כי

הבד  את לחתו� וניסיתי חדריו אל המוכר הביאני לי, חסרה שהייתה בד של מסוימת מידה הבדי� מסוחרי לקנות

מהרגלי  יותר במעשי לדקדק והוספתי בעדי, שיחתו� מהמוכר ביקשתי 
כ על יפה, לחתכו בידי עלה  ולא מידתו כדי

המספריי�  ואות� – מש� יקחנו שהמוכר כדי 
השולח על הנחתי� אלא לידו מידי המספריי� את מסרתי ולא

זה  שבשכר תעלומות, כל יודע ולב כליות 
הבוח הקב"ה לפני בלבי תפילה צרפתי שעה באותה היו... תכלת בצבע

כי - תפלתי לקול אלוקי� שמע 
אכ כי ראיתי עתה הכרה, ללא השוכב לבננו שלימה רפואה המספריי� אלו ישלח

ישועה  והחישו דיננו, גזר רוע את קרעו ה� וה� הכבוד כסא לפני החנות 
מ עלו הקדושה בגדרי הוספתי יד� שעל

הטבע. לדר� מעל זה לבננו
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úåùøá ìáð àäé àìù' ¯ 'åéäú íéùåã÷' úååöîá ï"áîøä
,åðì øúåîá åðîöò ùã÷ðù àøåáä ïåöø éë .'äøåúä
íáì ìò äìåòä ìëë íéùåòä äîäáëå ñåñë äéäð àìù

åéðôì åðîöò ùã÷ð àìà ,íúååàúåיזìù åðåùìëå ,
áåúëá 'åðøåôñ'äéìà åîãúù éåàøå ¯ éðà ùåã÷ éë'

'äùòîáå ïåéòá øùôàä éôëיח.

àúéàùåã÷ä 'øäåæ'á(.àô íéùåã÷)',àáà éáø éðàú
àã àúùøô('åéäú íéùåã÷' úùøô)àúééøåàã àììë

ïàãç ååä àã àúùøôì àééøáç ïàèî ãëã ...àéä

'åéäú íéùåã÷' úùøô ìù äãåîéìá íéùåã÷ä íéàðúä íéøáçä åàáùî)

(íéçîù åéäיט.é"ùøá àåä ïëå(á èé)ìà øáã'ìëúãò
,ìä÷äá åæ äùøô äøîàðù ãîìî ¯ ìàøùé éðáéðôî

'äá íééåìú äøåú éôåâ áåøù.

òåãéåøîà òåãî ,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùî
éë' úùøôá éøäå ,äá ïééåìú äøåú éôåâ 'áåø'ù
äðååëä ïéàã ,àìà ,äøåú éôåâå úååöî øúåé ùé 'àöú

ïééåìúY äá÷åñô ìò àìà ,äùøôä ìëáíéùåã÷'
åæ 'úåùã÷úä'á ïééåìú äøåú éôåâ áåø éë ¯ 'åéäúכ.

הנסתרי�יז. הצדיקי� של"ו קמאי, צדיקי של משמ� אומר היה זי"ע מז'מיגראד מה:)הרה"ק בדווקא (סוכה אינ�

שעה, ובכל עת בכל ה� משתני� אלא 'קבועי�', צדיקי� ושלושי� ומתגבר ששה ב'סתר', ה' את העובד כל כי

קונו לבי� בינו נסיונותיו מכ�...)על היודע בעול� מישהו אי� רוב פי 'נסתרי�'.(שעל הצדיקי� מל"ו אחד שעה  באותה הוא הרי

זי"ע יח . 
מסקולע אדמו"ר כ"ק שאמר וכמו ושמחה, אהבה מתו� באה כשהיא הקדושה להנהגת לה יש יתירה מעלה

בה� שיש 'חיי� – החודש בברכת ואמרי� שאנו הנוסח שמי� על אהבת יראת בנו שתהא חיי� חטא... ויראת

שמי� תורה מבקשי� ויראת אנו שמתחילה ביאורו, אלא שמי�', 'יראת על פעמיי� לבקש 
כופלי מדוע צ"ב, ולכאורה ,'

'אהבת' שתיבת וכלומר, השמי�... ליראת 'אהבה' בנו שתהא לבקש מוסיפי� ולאחמ"כ שמי�', יראת בה� שיש  'חיי� על

השמחה. בלעדי שבאה למי וחדוה שמחה מתו� הבאה יראה דומה אינו כי שמי�', 'יראת על 
ה 'תורה' על 
ה עולה

חז "ל מאמר את המבאר שליט "א הדור מגדולי לאחד  ראיתי אורחא , סא .)אגב בי� (ברכות ויושב לזבוב דומה 'יצה "ר

האד�, ללב לו מפתחות  שתי הנה כי הלב '. מפתחי הכתובהא 'שתי  בלשו� שפירשו [וכעי� נשבר לב יז )הוא  כה  (תהילי� 

הלב], את  ופותחי�  מרחיבי� ה'צרות' הרחיבו, לבבי – צרות כי הרחיבו', לבבי לבו והב''צרות המרחבת השמחה הוא

בנפשו  לקיי� ראשו , על תמי�  יהיו ויחדיו המפתחות  בב' תדיר להשתמש  האד�, של עבודתו זוהי והנה, אד�. של ודעתו

שמחתי' מתו�  ויראתי יראתי מתו�  ג )'שמחתי שתי (תדא "ר בי� לו מתיישב המסית  היצה"ר א�  סגיא. לא  הא בלא  והא 

תת  מבלי ליבו בשברו� שישקע או הצדדי� , משני באחד  ליפול מסוכ� הוא ובזה  ביניה�, מחיצה ועושה הלב מפתחי

וכו '. וההכנעה. מהיראה מאומה יתערב  לא ובשמחתו היתירה  השמחה  אל שיפנה או כלל, השמחה למדת מקו�

 
נית כיצד לבאר המוסר חכמי מגדולי אחד בש� לאמר שמעתי יחדיו 
משמשי והיראה דהשמחה ענינא ובהאי

כתפיו  ועל ותעצומות עוז בכל בשמחתו ומפזז המרקד לאד� במשל זאת והמחיש והשמחה, היראה שתיה� לקיי�

נ  העצומה שמחתו 
אי ספק כל שללא מחמדו... בנו את נושא יקירו הוא לבנו ודאגתו  בנו, ינזק  לבל מיראתו פגמת

גמור... זיל ואיד� הפורצת. שמחתו עוצ� את גורעת לא

זי"עיט. מפשיסחא הרר"ב הרה"ק ביאר השמחה ק"ע)ובביאור ח"ג באיזה (שש"ק ועוסק היושב לתלמיד דומה דהדבר

משעסקו  הקדושי� התנאי� שמחו ולכ� בשמחה. מלא לבו הרי סוגיא, באותה ג"כ עוסק שרבו ומוצא סוגיא,

עוסקי�  שאנו היא ושמחה ובעצמו, בכבודו הקב"ה עסיק בה הסוגיא היא זו היהודי, של קדושתו כי תהיו', ב'קדושי�

סוגיא. באותה ית' עמו

זי"עכ . מקאצק הרה"ק של קדשו דברות ידועי� ואמונה)הנה תהיו'(אמת ב'קדושי� מתחלת קדושי� שפרשת

תהיו' קדושי� אבער 
גיסע זי�  זאל 'בלוט הרה"ק ואמר ב�' ב'דמיה� 'דמיה� ומסתיימת בנפש� לקיי� יצטרכו א� �(א

תהיו') 'קדושי� ויישארו משמרת� על היטב יעמדו עדיי� הקדושה, שמירת למע� ד� בהקזת להפ� ב�' לו דהיה ביאור צרי� ולכאורה .

דמ� שפיכת ע"י – לנו לומר בא כ� שהרי תהיו', 'קדושי� ואח "כ ב�' 'דמיה� לכתוב תחילה הכתובי�, (במסירות סדר

(�והגו ועצומההנפש חזקה בהחלטה קבלה של כוחה מצינו 
כא כי ביאורו, אלא תהיו'. 'קדושי� להיות תחילה יתקדשו

מעלה  של בקדושה להתקדש עצמי על מקבל הריני מה, עלי יעבור – תהיו' 'קדושי� מטרה ויציב האד� (כל יכריז

עתה) עד עומד שהוא מהמקו� אחת מדרגה רק אפילו בעלייתו – כמתקדש נחשב דיליה דרגא לפו� וחד מדמי חד לשפו� אצטר� א� וא� ,

אליה. לבוא הדר� את להכשיר ואח"כ מטרה, להציב יש תחילה כי והיינו ...
כ אעשה זאת על

א' בפרק 
הר" וכתב ששת. רב 
וכ נהור סגי היה יוס� שרב מקומות בכמה בגמרא דאיתא בהא 
כ ג� רמזו וכ�

התלמידי�  נתכנסו 'רב' וכשנפטר  רב, מתלמידי היו שה� אלא כ�, נולדו שלא הגאוני� תשובות בש� 
דקידושי



קדושי�  � הפרשה åèבאר

äðäåùøãîá àúéà(è ãë ø"÷éå)éë ì"ú ,éðåîë ìåëé
íëúùåã÷î äìòîì éúùåã÷ éðà ùåã÷כא,

,'éðåîë ìåëé' ¯ àðéîà äååää øåàéáá íéùøôîä åèáçúðå
úåîãäì åãéá ùé 'íãå øùá'ù úòãä ìò äìòé ãöéë
íéáø íéøåàéá äæá åøîàðå ,ù"áúé åúùåã÷ë ùã÷úäìå
.åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéà íå÷î ìëî êà ,íéðåùå
,ùã÷úäìå íîåøúäì íãàä ãéá äîë ãò ,ïàëî åðãîìå
ä"ò åðéáø äùî åìéôàå ,äùåã÷ä úåâøãîì ìåáâ ïéà éë
ãçàå ãçà ìëìå ,åéäú íéùåã÷ úååöîá äååèöð ë"â

'åéäú íéùåã÷' ¯ øîàð àåä øùàáíîåøúäå ùã÷úä
.åéìò ãîåò äúà øùà íå÷îäî ãåò

,ïëàé"ò ,äùåã÷ä éãéì àåáì Y éçå íãàä äùòé äî
êåðéçä øôñá åðéöî êëå ,èòî èòî ò"à ìéâøéù

(æ"ôù äåöî)äî êîåôá àìâøî àäúå éðá òãå .ì"æå ,
äëøáì íðåøëæ åøîàù(ä ã úåáà)äøéáò úøøåâ äøéáò

êúååàú úåàìîì êúòã úéùú íàù ,äåöî úøøåâ äåöîå
,íéîòô äîë äéøçà êùîú úçà íòô äòøääëæú íàå

úåàøî êéðéò íåöòìå êøöé ùåáëì õøàá øåáéâ úåéäì
.íéîòô äîë ïë úåùòì êéðéòá ì÷é úçà íòô òøá

øùáä êåùîú äååàúä éë(íãàä úà)ìà ïééä êåùîë
àìà ïééá íìåòì íùôð òáùú àì íéàáåñä éë ,åéúåù

.äìåãâ äååàú åéìà ååàúé÷æçú åá íùôð íìéâøä éôìå
,íúååàú íäéìòùà ãå÷é âåôé íéî ñåë íù åúùé åìå

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

.'íåìë ìù úìòåú àìì íéáø

êëåò"éæ 'ìàåîùî íù'á ÷"äøäî àúéàà"òøú íéùåã÷)

(øáã ä"ãìà øáã' ô"äòìëúøîàå ìàøùé éðá úãò
íäéìàíéùåã÷åéäú'כבúåøåäì øùôà êéà àìôé äøåàëìå ,
ìëììàøùé úåììë êåúá éøä .íéùåã÷ úåéäì ìàøùé éðá

ìò úååöì êééù êàéäå Y 'åëå 'åëå íéðåðéáå íé÷éãö íðùé
úåâøãî ïëàù øàáîå .'åéäú íéùåã÷' äååù äãéîá íìåë
,äâéùäù äîë éôì ãçà ìëå ,äùåã÷á ùé ãàîì ãò úåáø
äâøãî øçà äâøãî äá úåìòìå õåô÷ì åì ùé ïééãò

,íðîà .äùåã÷ä úåãéîá'åéäú íéùåã÷'åðééäãçà ìëù
åãîòî íå÷îì ìòîî úçà äâøãîá äìòúéכגúøçîìå ,

על  לקחו ששת ורב יוס� רב בקודש. מהנהגותיו אחד כל התלמידי� ונטלו לרב, שהיה מהמעלות עשרה על ודברו

פעולה  עשו 
כ על זאת, ב'קבלה' עומדי� שאינ� ראו 
זמ אחר א� אמות, לארבע �מחו לעול� להסתכל שלא עצמ�

כרחוק  זה מכל אני רחוק התורה, ו'קבלת' התורה דר� זוהי – שישאל מי  ויש עיניה�. שנסתמאו עד לעיניי� להזיק

יקו�  
כ הסו�... עד יעבור, ולא כחוק לקיימה שיש – טובה' 'קבלה של דרכה היא כ� ,
אכ אלא, ממערב. מזרח

הקבלה. לקיו� ומפריע מכשול הדבר יהווה לא העיניי� לסמאות בדר� יצטרכו א� וא� יהיה. 
וכ

נדרש  זאת הפחות לכל א� ח"ו. עיניי� לסמאות שעלינו לומר באנו ולא הללו, ממדרגות אנו רחוקי�  וודאי כי וא�

לעמוד  אי� ומצבנו  מדרגתנו לפי השגתנו לפי נלמד ומכא� שמירה... הטעוני� במקומות עיניי� 'לפתוח' שלא מעמנו

עצמנו... על מקבלי� שאנו הקבלות על

זי"עכא. 
מרוז'י הרה"ק  ביאר בפרשת�)כ� השל� קדישי� המדרש(עירי� דברי חז"ל (דלעיל)את את שבאו לנו להורות

להתקדש  נוכל ידה על כמוניהדר�  יכול אמרו  וכ�  ôלמõד (בניחותא), כמוני, קדוש להיות הדר� היא כיצד ְִכלומר,

אני, קדוש כי הקדושה לומר למדרגת הנהגתי להתאי� עלי אני, קדוש כי עת בכל לומר עצמו את אד� עד שילמד ,

קדוש. להיות יזכה 
אכ שלבסו�

עקיב כב. רבי 
הגאו כמו כשרונות בעלי ישנ� בדורונו ג� באמת זי"ע איש' 
ה'חזו הגה"ק אמר ומה פע� אייגר, א

ודו"ק הגרע"א... של כמו שמי�' 'יראת בנמצא 
אי כי הגרע"א כמו 'גדולי�' בנמצא 
בש� שאי פ"י ח"ב איש (מעשה

זצוק"ל) ברי� .הגר"ח

ש� כתוב  שמי�'.(בשמו)עוד ב'יראת ממדרגתו יותר בתורה מעלות לעלות לאד� אפשר אי

דברי כג . בה� מחדיר כשהוא השבת, ליל כל במש� בחורי� קבוצת ע� זצ"ל טויבער עזריאל רבי הגה"ח  ישב פע�

סיגריה  מכיסו מוציא מהבחורי� שאחד - נורא מחזה עזריאל ר' ראה גמר� אחר והנה שמי�, ויראת חיזוק

נא  הגד לו, ואמר עזריאל ר' אליו פנה רח"ל. קודש השבת יו� בעצ�  
עש להעלות באור, להדליקה הוא ועומד

לי יקירי, להעניק תוכל אולי ממ� אנא וחביבי, אהובי בני ל�, ואומר ובעצמו, בכבודו אלי� מתגלה הקב"ה היה א�

לו. נות� היית הא� אחת, האחרונה סיגרי' הסיגרי' זאת היתה א� ואפילו לו , 
נות שהייתי וודאי – ויאמר הבחור 
ויע

שברשותי.



קדושי�  � הפרשה באר æè

,ãåòå ãåò äìòé êëå ,äâøãî ãåò äìòéøéôùåìëì äååéö
'åéäú íéùåã÷' Y äéìéã àâøã íåôì ãçà ìë ,é"ðáכד.

éôëåïúùøôá ÷"äåæä éøáã ìò åøàéáù(:áð á"ç)øîàéå'
àðàú ¯ éìà ÷òöú äî äùî ìà 'ä(åðãîì)

à÷ééã 'éìà' ,àúåòéðöã àøôñáéë ,éìà ÷åòöì êì ïéà)

(àìà ,éãéá äéåìú äðéà åæ äòåùúàìë àéìú à÷éúòáìë)

(à÷éúòá äéåìú åæ äòåùúàùéã÷ à÷éúò éìâúà àúòù äéá ,
(àùéã÷ à÷éúò äìâúð äòù äúåàá)åäìëá àåòø çëúùàå ,

'ïéàìò ïéîìò¯ íéðåéìòä úåîìåòä ìëá ïåöø úòù äùòð æàå)

(ùáãî ÷åúî,åìà ïéæøá äî ãò òãåé åðúà ïéàù íâä .
èùôä êøã ìò åøàéá íå÷î ìëîà÷éúòïåùìî÷úòéå'

'äøää íùî(ç áé úéùàøá)åîå÷îî æåæéù øîåìë Y
,äúò ãò ìâøåäù äîî úçà äâøãî ô"äëì äìòéå

äæáåY àéìúíãàä ìù åúåìòúä ìë äéåìú÷"äøä)

(ò"éæ ìàåîù éøáãä.

ø"äéíéòø úáäà êåúî êøáúé åéìà áø÷úäì äëæðù
úåàåôøì äëæð áåø÷áå ,äðúéàå úéúéîàכה

.ïîà ,ö"àåâ úàéáá ,úåòåùéå

בנפש�  תעצור ובא� - ביד� אשר זאת סיגרי' עתה זה ל� ביקש עולמי� כל בורא כי נא, דע עזריאל, ר' לו אמר

הבחור  נתרגש העולמי�, כל 
לריבו גמורה במתנה אותה 
כנות הנ� הרי שביד�, הסיגרי' את 
תעש ולא עתה זה

שלימה. תשובה בעל להיות לבסו� בא זה '
ומ'קרב מידיו, הסיגרי' את להשלי� ומיהר אלו מדבריו

הרי  אחת והתאפקות – קטנה פעולה בכל אלא קודש, שבת חילול על דווקא דלאו יצא, כולו הכלל על וללמד

והיא  רחומיו, בניו של פורתא בהקרבה כביכול ושמח שש הוא והרי העולמי�, כל לצור בצדקה 'מנחה' כמגישי אנו

ה'. אל ולהתקרב בו להכנס השער

זי"ע אמת' ה'שפת הרה"ק טע�)כתב ד"ה תרל"ז ל� דוד (ל� וממנו אבינו אברה� ע� להיות לוט זכה היא� לבאר

לש�  לגמרי זה היה שלא והג� שמו, 
למע כשדי� באור לשריפה עצמו שמסר אביו 
הר בזכות – ומשיח המל�

מקו� מכל בר שמי�, כל שכר  מקפח הקב"ה משל� אי� שכר הקב"ה משל� כגדול קט� דבר כל ועל .יה,

בתורה  הרוחני מצבו כי זי"ע חיי�' �ה'חפ הגה"ק  בפני 
התאונ אחד שבחור המעשה, דבר כידוע הזה, 
בזמ ובפרט

הוא, רע בכי כי פרנסתו מצב על ה'אופה' בפני 
התאונ עברו בימי� הנה הח"ח, לו השיב ביותר, גרוע ובתפילה

וכל  הקוני� כל באי� ובבוקר ובאפייתו, הבצק בלישת קשות עמל הוא הלילה כל כי בעמלו, ברכה 
סימ רואה ואינו

לאחר  וכדומה. צורכו כל ח� היה לא שהתנור אומר וזה יפה, נאפית שלא אומר זה בלח�, אחר פג� מוצא אחד

העול� מלחמת בעת שוב פגשתיו שני� בעול�,(הראשונה)כמה שרר שהרעב 
בזמ עתה מצבו מה אותו, שאלתי ,

אלא  הלח�, בטיב מדקדק איש 
אי ומחסור רעב בעת 
שכ יפה, משתכר  הינו דשמיא שבסייעתא והשיב פניו האירו

שבזמני�  העליוני�, בעולמות ג� זה דר� על חיי� �החפ המשי� כפליי�. בכפל עוד ומשלמי� ליד הבא מכל קוני�

משתוקקי�  וש� בשמי�', רעב 'יש כביכול ימעטו ה' כשיראי עתה א� ובתפילה, בתורה לדקדק יכולי� היו עברו

הרבה. שכר כ� על ומשלמי� כגדול 
קטו אליה� שיבוא שבקדושה דבר לכל

והרי כד. תהיו' 'קדושי� מצוות כקיו� הדבר ייחשב לאחד - מסוי� מעשה שעשיית אפשר האמור שלפי ועיי"ש

עומד  
הראשו כי תהיו', 'קדושי� מצוות פעולה באותה ביטל רעהו ואילו פעולתו, ידי על וקדוש חשוב הוא

לרדת  ולא עוד להתעלות נדרש בקדושה, התעלה שכבר רעהו אבל עבורו, גבוהה היא זאת ופעולה נמוכה בדרגה

החיי�. בקדושת

של כה. קודש דיברות ובתוספת רופא�, ה' אני ר"ת ש'אייר' צדיקי� שאמרו מה כידוע אייר, חודש גרמא, 
והזמ

ה'רפואה' 
עני בכתובי� הנה ששתיי� זי"ע מניקלשבורג שמעלקא רבי ירפא'א.הרה"ק יט)'ורפוא כא (שמות

רופא�ב. ה' אני כו)כי טו רפה(ש� היא הב' ובפסוק דגושה, פ"א האות הא' בפסוק זה, כראי זה ראי  לא (מבלי ,

חז"לדגש) שדרשו וכמו הרופא, ברפואת מדבר הא' הפסוק כי ביניה�, והנפק "מ פה.), שנתנה (ב"ק 
מכא - ירפא 'ורפא

נקודות  איזה להשאיר הוא 
מסוכ 
עדיי ברשות שמרפא א� – וד� בשר שהוא והרופא לרפאות, לרופא רשות

שריד  כל מהחולי נשתייר לא אז מרפא ובעצמו בכבודו הקב"ה – רופא�' ה' כש'אני אבל ל"ע, מהחולי וסמני�

בתכלית ופליט... וגמורה שלימה רפואה ישראל בני כל יתרפאו בוודאי רופא�' ה' 'אני  שהוא אייר חודש העת, בזו

בפרשת  ורפא כ� ועל בקושי בא אד� ושבידי בשופי באה שמי� שבידי שהרפואה רפויה הפ''א רופא�. וז"ל, כו טו שמות הטורי� בבעל עיי� (אגב,

דגוש) .משפטי�


