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äøù ééç ¯ äùøôä øàá

ההשתדלות  תוצאת איננה שהפרנסה האמונה – רגליכ�  ורחצו
כלל 

ïúùøôá(áì ãë)õåçøì íéîå ...äúéáä ùéàä àáéå' ,
ùøãîáå ,'åúà øùà íéùðàä éìâøå åéìâø

(ç ñ äáø)øúåé íå÷îä éðôì úåáà éãáò úöéçø äôé'
'íùåáä úåâåøò'ä ÷"äøä øàáîå .'íéðá ìù ïúøåúî
åäåçáù êë ìëù çáùäå 'íéìâøä úöéçø' ïéðò úà ò"éæ
,äñðøôì 'úåìãúùä' ìò äðååëä 'íéìâø' éë ,ùøãîá

áéúëãë(ãé âì)'äëàìîä ìâøì'...éðôì øùàóà äðäå
íå÷î ìëî ,úåìãúùä úåùòì áéåçîå äååöî íãàäù
íéîùî ìëäù äðåîàä úéìëúá ïéîàäì àåä áéåçî

åì àáא,åîëå ,åúåìãúùä éãé ìò àì ììëå ììëå
úéáéø '÷áà' ùé úéáéøáù(:àñ î"á)'÷áà' òøä ïåùìáå ,

òøä ïåùì(.äñ÷ á"á),äøæ äãåáò '÷áà' ùé ïë åîë ,
íãàä ìù åðåçèá åðééä Y 'íéìâøáù ÷áà'ä àåäå

åúåìãúùäá('íéìâø' äðåëîä)úåìãúùää éãé ìòù áåùçì
áåùçéù íéîòô ,'äá ïéîàîä óàå ,äçååøää åì äàá
,åúñðøôì äòééñå äáøé÷ 'åúåìãúùä' íéðô ìë ìòù

äðúäù 'éàðú' àìà åðéà 'úåìãúùä'äù ïéîàî åðéàå
íãàì àåáú äîöò äñðøôä åìéàå ,åéàåøá íò ä"á÷ä
íéîùáù åéáà ìù äáçøäå äçåúôä äàìîä åãéîב.

äæáíéëàìîì åðéáà íäøáà øîà òåãî øàåáî(ã çé)

íéî èòî àð ç÷åé'íëéìâø åöçøåøåáñë' éë ,'
íééáøò íäù,íéøçåñ Y'íäéìâøáù ÷áàì íéååçúùîù

(é"ùø)íúåìãúùäù íä íéáùåç ìáà 'äá íéðéîàîù 'éô ,
äøåçñá(ì"ðë íäéìâø),äñðøôä íäéìà àåáúù äòééñ

íîöò õåçøì íúåà çìù ïëì ,æ"ò '÷áà'á íéìùëðå
íäì àá ìëä éë åòãéå åøéëé äúòîù ,åæ äøæ äãåáòî
íéî'ì øæòéìà êøöåä éîð àîòè éàäîå .ìòîî íéîùî

,'åúà øùà íéùðàä éìâøå åéìâø õåçøìå÷ñòù ïååéëî
,÷çöé ìù åâååéæì úåìãúùäá äúòáåùçì åàåáéù øùôàå

ð íúåìãúùä éãé ìòù÷çöéì ä÷áø äàöîåøäéî ïë ìò
àìå ¯ íäéìâø àìù áèéä åòãéù 'íäéìâø õåçøì'
åáåèå åãñç áåøá ä"á÷ä íà éë ,íäì åãîò íúåìãúùä

,ìëä äùòéãáò éìâø úöéçø äôé' åøîà åæ äöéçø ìòå

יהודי א. ואמר, פתח פרנסתו, מקור שאיבד אבר� של שמו לפניו הזכיר זי"ע מטאלנא יוחנ� רבי הרה"ק של נכדו

הבנתו. כפי אחד כל ומזי� מפרנס הוא ורק שהקב"ה להאמי�  שהקב"ה צרי� פעמי� בכ� להאמי ששוכח מי

האמיתי  הבית הבעל הוא מי שיזכור כדי פרנסתו מקור את מנענע הוא והרי – והנה,'מזכירו' רוח , שמספיק פעמי�

ביותר  קל נדנוד - המפרנס,מצויה שהוא בטוח והוא מתעורר, אינו שהאד� פעמי� פרנסה. מקור לאותו האד� וחוזר ,

המפרנס, הוא המחליט הוא בעול�... רבש"ע יש והרי שלו... הבוס מצויה או שאינה ברוח הקב"ה אותו מנענע ע"כ

נפשו  ותליית אמונתו ותתחזק לה', בתפילות נפשו לשפו� שעליו האד� מכיר אז או פרנסתו, מקור כל ומאבד

המתפללי�  עשירי� אנשי� שיש בשמי לו אמור לנכדו, הרבי וסיי�  פרנסה. שערי לו להיפתח יכולי� אז עול�, בבורא

להכניס  כדי כספי�' 'מעשר לעשר מקפידי� כ�, על מתפללי� המ�, פרשת אומרי� ה� טובה, פרנסה על ויו� יו�

זה, אבר� ג� מצליחי�. כ� בית�, אל ברכה אכ בכ� שהישועה בטוח ויהא שיתפלל עליו ויסמו� מהבורא יזכור

פרנסה  מקור לו כשיהיה ג� ולבקש להתפלל  שימשי� יבטיח עכשיו שכבר א� שחושב, ממה יותר במהרה תבוא

ולהתחנ� חדש  לבקש הציווי שכח ולא חדש  פרנסה מקור בנקל ומצא הרה"ק כדברי עשה האבר� היה, כ� ואכ�, .

(749 נפשי ישעשעו .(תנחומ�

בגמראב. לח.)איתא עשייתה (יומא סוד את ללמד רצו ולא הקטורת במעשי היו שבקיאי� אבטינס' 'בית משפחת על

לא  א� מעבודת�, להדיח� ישראל חכמי ורצו ביותר, רב תשלו� בשכר� גובי� שהיו אלא עוד ולא לאחרי�,

ישר  ועולה מיתמר עשנה שיהא הקטורת סממני את עושי� כיצד איש ידע לא זו משפחה מלבד כי להדיח� יכלו

לצדדי� להתפזר כוכבי�)מבלי לעבודת זו מלאכה ויעשה אד� יל� שמא וחששו להיחרב, הבית שעתיד ידעו כי ללמד, רצו לא (ולא כיו"ב .

שכר  גבו ה� וא� הפני� לח� באפיית בקיאי� שהיו גרמו' 'בית משפחת את ממקומ� לדחות החכמי� ביד היה

לאחרי� אומנות� ללמד רצו ולא עבודת� תמורת הנ"ל)הרבה מטע� עזאי,(ג"כ ב� אמר 'מכא� בגמרא ש� ואיתא .

אפילו  בחברתה נוגעת מלכות ואי� לחברו, במוכ� נוגע אד� אי� ל�. יתנו משל� יושיבו�, ובמקומ� יקראו� בשמ�

ולא  ממקומ� לדחות� חכמי� שבקשו אבטינס ובית גרמו בית ממעשה עזאי, ב� אמר 'מכא� וברש"י, נימא'. כמלא

- יקראו� בשמ� במקומ� יכלו. ולשוב לבוא יקראו� בש� כרח� על כי פרנסתי. יקפח פלוני לומר, אד� ידאג '.לא
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,íù íééñîå .'íéðá ìù ïúøåúî øúåé úåáàç÷ð åðîîå
ä"á÷ä àìîìàù ,äãåáòä éëøã ìëá íâ ,ìëùä øñåî
åéìò åúòã çåæú àìå ,åéìâøå åéãé íéøäì ìåëé àì åøæåò

ù"úé åðîî ìëäã Yג.

æ"éôò÷åñôä úà 'íùåáä úåâåøò'ä ùøôî(æ æé äéîøé)

,'åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé øùà øáâä êåøá'
,'äá éøîâì çèáéù àåä 'éúéîàä ïåçèá'äù øîåì àáù

,øáãá äòééñ åúåìãúùäù áåùçé àìåìëù ïéîàé àìà
,ìáäå åäåú åúåìãúùäå åúåöéøç ,åúìåòôäùòð ìëäå

åæ àìå ,''äá çèáé øùà øáâä êåøá' åäæå ,'ä øáãá

,ãáìá'äá çèåáäî é÷åôàì Y åçèáî 'ä äéäå àìà
åìòôî úåöéøçá íâ åçèáî ìáàד.

,ïëàååéìò êéìùîå 'äá çèåá íãà éøùàå ,'øáâä êåøá'
éàäá äùòðä ìë ,íéîù éãéá ìëäù òãåéå ,åáäé
ìëá úò ìëá åîò áéèéîä 'ä øáãá àìà åðéà àîìò

äòùהåøåáò äøåîâ 'äáåè' àéä éøä 'ïéãä' úâäðä óàå .ו,

שידוכי�  בעניני ביותר פרטית השגחה – הדבר יצא מה'

ïúùøôá(ð ãë)àöé 'äî åøîàéå ìàåúáå ïáì ïòéå' ,
'îâá àúéà .'øáãä(:çé ÷"åî)íåùî áø øîà'

הטורג. שכתב וכמו ורחמי�, חסד עליו ימשי� הוא בה' הבטחו� רמט)ואדרבה, סי' לקבל (חו"מ שלא חסידות מדת

אד� משו� מחסורומתנה די לו שית בה ' לבטוח כז)שנאמראלא טו ה'פרישה'(משלי וכתב יחיה'. מתנות 'שונא

ב'יחיה',(סק"ה) זו מצוה שכר הכתוב דקבע והא בסברו וז"ל, המתנות קבלת אחר להוט להיות האד� שדעת מפני

המתנות  ידי על כתבשיחיה כ�  על ביתו, ולנפש יחיה לנפשו המתנות ושונא בה' הבוטח '.שאדרבא

דו ד . אצל והתגדל מילדותו, יתו� זי"ע עיניי�' ה'מאור הרה"ק היה בניו,כידוע מבי� לרעה מפלהו הדוד והיה דו,

בו  פגע שהדבר  פשוט יבש, לח� רק קיבל הוא ואילו הלח�, ע� 'חמאה' לבניו נות� היה - האכילה בעת א�

ה'מאור  מצא מאנשיו, ריק� הבית והיה לגנו' הל� ש'דודי בעת אחת פע� לימי�, צעיר יתו� בהיותו בפרט מאד,

'טיט', א� כי  חמאה' 'חבית זו שאי� ראה לפיו הלח� את בהכניסו בו... לחמו וטבל ה'חמאה' חבית את עיניי�'

שמזה  והוסי� עיניי�' ה'מאור זאת סיפר לימי� אד�. מאכילת שנפסלה היבשה, הפת את ג� הפסיד זה ומחמת

מכבר למד לו יש אשר את ג� מפסיד שלו שאינו את לחטו� .שהממהר

ובמדרש וא"ו, חסר 'עפר�' שנכתב בפרשת� מצינו ז)כיו"ב נח דכתיב(בר "ר כב)הדא כח רע '(משלי איש להו נבהל

יבואנו  'חסר' כי ידע ולא כתיבעי דאבימל� במעשה כי הגר"א בש� מתאמרא העני� ובביאור טז)', נתתי (כ 'הנה ,

רשע,כס�',אל�לאחי� אותו של וזהבו מכספו ליהנות רצה לא בקדושתו אבינו לעת ואברה� המעות את והניח

לקנות לכשיצטר� קברמצא שקל חלקת מאות 'ארבע של בסכו� מלנקוב פיו בול� עפרו� היה וא� ישראל , �באר

חסר 'עפרו� באומר� רמזו וזה לסוחר, עובר שקל 'אל�' לידו מקבל היה השעה וא"ו כס�', את שדחק ידי על כי ,'

כס�. שקל מאות וא"ו מאתו וחסרו הפסיד

השמחה ה. לידי תביאנו האמונה בפרשת�וזאת דכתיב סב), רבי (כד הרה"ק וכתב רואי , לחי באר מבוא בא 'ויצחק

זי"ע מאלכסנדר לטובה)העני� '(חשבה וז"ל, בדעתו,, מיושב שכאשר לחי' באר  'מבוא לאד� שמחה בא מהיכ

רגע  בכל עליו משגיח לטובה,שהקב"ה תמיד עליו משגיח הקב"ה זה כל ע� כלו�, לו ואי� הנגב �באר שיושב הג�

שמחה'. בא מזה

ב'מכתב' זצ"ל לוריא יוס� אהר� רבי הגה"ח כתב מ"ג)וכ� מכתבי� פני�, הרה"ק (עבודת היה שרה חיי פרשת שבשבת ,

פרשת� בריש הפסוק על רש"י דברי על חוזר זי"ע העבודה' א)ה'יסוד שנה (כג ועשרי� שנה מאה שרה חיי 'ויהיו

שרה', חיי שני שני� געווע'ושבע גוט שטענדיג איר 'ס'איז - זה במאמר העול� את והרעיש לטובה', שווי 'כול

לבה) על טוב לה היה .(תמיד 

זי"ע החיד"א כתב נפלא פרשת�)דבר ריש דוד, את 'ויהיו'שתיבת(פני שקיבלה ולרמז, למפרע, וג� במיושר נקראת

התנהלו כשחייה א� ובשמחה באהבה חייה מאורעות נמצא למפרע כל שהוא בה' האמינה ותמיד מרצונה, להיפ� –

'הגומל  והוא אתר ובכל מקו� בכל וזמ� עת בכל טובי� עמה ישראל',חסדי� לטובהלעמו שווי בידיעתה וכול

ולברכה. לטובה שכולו יתגלה לבסו� ח"ו כצרה הדבר נראה מעשה שבשעת שא�

זי"ע אברה�' ה'בית הרה"ק פירש זה השני)בדר�  בדיבור שרה'(בפרשת� חיי 'ויהיו הכתוב 'לשו� כי נקרא – חי איש

המצבי�  בכל שמח והוא כלל דואג היתה שאינו ותמיד מעול� דאגה לא אזי בהשי"ת שרה של בטחונה ולגודל ,'

ויהיו נאמר כ� על המצבי�, בכל 'חיי�'.חיי שמחה היו חייה אכ� כי שרה,
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זי"ע הבעש"ט ממר� רכ)איתא טוב ש� תמיד,(כתר לנגדי ה' 'שויתי וז "ל. השתוות , לשו לו שויתי שיארע דבר בכל

האכילות  בכל וכ� דברי� שאר בכל וכ� אותו, מבזי� או אד� בני אותו שמשבחי� בעני� בי� אצלו, שווה הכל יהיה

מאתו  נשלח זה הלא יאמר עמו יארע אשר בכל וכ� בעיניו... שווה  הכל דברי�, שאר שאוכל בי� מעדני� שאוכל בי� -

חלוק, אי� עצמו מצד אבל הגו�... בעיניו וא� מאד יתב"ש גדולה מדריגה תרנ"א)וזה ויחי ועו"ע תרס"א-ב, אמת שפת .(עיי'

עשה  מצוות ושאר ותפילי� מציצית פטורי� הנשי� אלו יעקב' 'בית הנה זי"ע, שלו�' ה'נתיבות הרה"ק אומר היה

לה�  נתנו לזאת אול� האנשי�, כמו ית"ש הבורא את לעבוד יכולי� שאינ� חלק� נגרע ולכאורה גרמא, שהזמ�

כרצונו', שעשני 'ברו� יו� בכל לבר� גדולה ובשמחה מתנה באהבה הבורא הנהגת את לקבל מזו גדולה עבודה ל� ואי

כרצונו  שעשני על בשמחה...)...ולהודות הדי� את לקבל עליה� זו ברכה מברכי� שאי� ה'אנשי�' שג� .(ופשיטא

ונמלכו  התושבי�, כל לרווחת ודואג חסד רב בהיותו מדינתו אנשי כל על מאוד אהוב היה אשר במל� 'מעשה'

השתתפו  המדינה בני כל ואכ� אליו, האהבה גודל את לבטא ומרגליות טובות באבני� �משוב מלכות כתר לו לתת

הכת  עשיית המלאכה בהוצאות את עליו והטילו במלאכתו, האומ� הזהב לצור� וקראו ידו, כמתנת איש איש ר,

שהוא  השרי� ראש ויאמר ולתפארת . לכבוד בתוכו המשובצי� ומילואי� שוה� באבני ולמלאות ובכס� בזהב לעשות

הכס�  צרור נטל רכושו, וכל ביתו כל את וימכור הכתר, בראש  הניצבת הטובה האב� רכישת את עצמו על נוטל

האבני�  סוחרי כל בי�  רגליו כיתת הזה, היו� עצ� עד כמותה נראתה לא אשר היקרה האב� אחר לתור ויל� בידו

 �לאר והל� נפשו, שאהבה את מצאה לא א� ברשות�, אשר הסחורה ממיטב בפניו הציגו אשר ומרגליות טובות

כמותה, ראתה לא עי� אשר יקרה מרגלית מצא אשר עד למרחקי� נדד וכ� סיפוקו, לידי הגיע לא ש� וא� אחרת

ולמולדתו, לארצו ושב רכושו, כל תמורת  אותה וקנה ויהלו�', ספיר 'נופ� ממש עי�, המרהיבי� גווניה ובשלל בגדלה

אחד  פה הודו וכול� והפאר, היופי  מעוצמת נשימת� ונעתקה ממש נדהמו המה והשרי�. המל� בפני אותה והציג

כזו. מרגלית מעי� אפילו ראינו ולא שמענו לא מעול� כי כולנה', על עלית 'את אכ� ואמרו,

ראש  לו השיב 'יהלו�', זה שאי� מובטחני המל�, שאמר עד בה, מלהביט שבע ולא במרגלית המל� השתעשע

הקשה  החומר הינו שהיהלו� ידוע הנה ואמר, המל� חזר אחרות, תכונות ובעלת אחר מחומר היא עשויה אכ� השרי�

או  כיהלו� קשה היא א� זו מרגלית הא� לדעת וברצוני אחר, יהלו� ידי על אלא לבקעו אפשר ואי בבריאה, ביותר

אפשר  א� נדע למע� עליה בפטיש הכה לו ויאמר ידו על היושב השר ביד פטיש וית� בנקל, אותה לשבור אפשר שמא

הרב  עמלו וכל לרסיסי�, אותה �ינפ אכ� שמא בחששו בפטיש להכות שר אותו הרהיב לא א� לאו, א� אותה �לנת

הפטיש  עבר וכ�  זאת, לעשות מסוגל שאינו למל� ואמר לטמיו�, ירד  רכושו כל בו השקיע אשר השרי� ראש של

את  נטל הלה השרי�, ראש אל הפטיש שהגיע עד הלבב', ור� הירא 'איש בטענת ידיה� שמטו והכל לאחד, מאחד

ודאי  השרי�, כל לו אמרו מיד שהיתה... כמות בשלמותה ו...נשארה המרגלית על והנחיתו בחזקה אותו והני� הפטיש

וכמוכ�  מקוד�, זאת ידעתי לא לה� נענה המל�, דברי לקיי� 'העזת' כ� ועל המרגלית, את לשבור אפשר שאי ידעת

בזבזתי  וכי שבעול�, שוטי� לה�, אמר המרגלית, את לשבור ה'סיכו�' את נטלת כיצד איפוא כ� א� אותו  שאלו כמוני,

רוח  נחת לעשות  אלא זאת עשיתי לא והלא מרגלית.... לקנות בשביל עצומה בטירחה ולילות ימי� ויגעתי רכושי כל

ובאהבה... בשמחה זאת  אעשה הרי תועפות הו� השווה מרגלית לשבור חפצו זאת וא� והאהוב, הגדול למלכנו

'מע  לכל אמת משל זה אשר והרי יחידו בנו את ולשחוט במאכלת לאחוז מסוגל אברה� היה כיצד העקידה', שה

דורות  להעמיד אבינו אברה� של תשוקתו כל כי רבי�, ותחנוני� תפילות אחרי שני�, מאה ב� בהיותו לו נולד

רצו�  וא� רצונו, ויעשו ה' דר� ישמרו יוצ"ח וכל בניו שג� אלא בו, שבערה הבני� אהבת מחמת היתה לא אחריו

ומאודו. נפשו לבו בכל גדולה באהבה זאת יעשה אזי בנו, את לשחוט הוא ה'

צרי�  כרחו בעל אשר וטרדות מניעות וקמי� ולהתעלות לעלות רוצה והאד� פעמי� כי לבני�, סימ� אבות ומעשה

לקראת  דרבה וכהכנה גדולה בהתמדה שעות כמה ללמוד לישב הרוצה אד� ל� יש בעלמא, ולדוגמא בה�, לעסוק

ובעצבו�  בתיקונו, להתעסק הוא מוכרח ועתה המי� צינור �והתפוצ במעונו תקלה אירע והנה מצוות, שאר או שב"ק

רצה  מדוע כי בידו, גדולה טעות א� ללמוד... הצליח שלא על ונדאב כואב כולו ככל זאת, עושה רגז ובלב רוח

בדברי�  יעסוק אלא עתה ילמד שלא ב"ה המקו� של רצונו וא� ית"ש, לבורא רוח נחת לעשות כדי רק – ללמוד

ללמוד... שלא ית' רצונו את עתה לעשות עליו ללמוד שרצה  והתלהבות שמחה באותה הרי אחרי�,

החידוש ו. מה צ"ב, קצת ולכאורה לילה', ובי� יו� בי� להבחי� בינה לשכוי 'הנות� ויו� יו� בכל אנו מברכי� הנה

אור (שכוי)בתרנגול את כשרואות רק החיות ששאר אלא ללילה, יו� בי� להבחי� מבינות ובהמות חיות כל והרי ,
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לבוא  עומדת האורה כי בעול� שולטת החשיכה בעוד להבי� משכיל התרנגול אבל לעול�, בא האור כי יודעות היו�

רק  בדיליה, וחד חד כל לה� שחשיכה בעת להיבהל שלא האד� , לבני דר� מורה וזהו ליל, מבעוד קורא והוא

להבחי�. בינה הנות� – לעצמה' ברכה 'קובעת זו ומעלה לבוא, ועתיד הממשמש האור את מעתה ולראות לדעת

ביארו הרגל)וכ� שמחת בספרו חיד"א הפסוק(עיי' ב)את קטו ביאור (תהלי� כי אלוקיה�'. נא איה הגויי� יאמרו 'למה

מלשו�נא תיבת ומיד)עתההוא כעת שפירושו נא', הושיעה ה' 'אנא שכל (כמו מאמיני� בני מאמיני� ישראל שבני והיינו ,

אומר והוא לכ� נאות אינו הגוי אבל שבדבר, הטובה מיד נראית לא א� א� – הוא בחשבו� בעול� איה הנעשה

ה'.נא, בהנהגת  הכרוכה הטובה את מיד הראיני

שליט"א  דורנו מצדיקי אחד ביאר וכ� ביותר, ומגדלתו האד� את מרוממת וקושי הסתר בשעת בנסיו� והעמידה

הכתוב ג)בלשו� חז"ל(כג שפירשו מה רש"י שהביא דר� על שהוא מתו', פני מעל אברה� ח)'ויק� נח את (בר"ר

להל� יז)האמור –'ויק� (פסוק עפרו� לגביתקומה שדה ייאמר כ� ג� וכ� מל�', ליד הדיוט מיד שיצא לו  ויק� היתה

לו  היתה תקומה – והתרוממות ,אברה� תקומה לידי אותו הביאה שרה לנסותו שמיתת אלא זה שאי� שידע ידי על ,

לטובה. אלא זה אי� א� כרעה נראה א� וא� ולגדלו,

מצוה של במסיבה זצ"ל שוואב שמעו� רבי הגאו� דרש את (דינער)פע� הביא דבריו ובתו� ישיבה, החזקת למע�

המדרש כב)דברי וירא 'קח(תנחומא לאברה� הקב"ה שאמר העקדה' ב'נסיו� הפסוק בנ�'נא על ב)את נא (כב אי� ,

בה  ועמדת נסיונות בתשעה נסיתי� לאברה� הקב"ה אמר 'כ� בקשה, לשו� כדי אלא זה בנסיו� לי עמוד עכשיו ,�

איתא עוד ממש', בה� היה לא ראשוני� יאמרו יא)שלא נו לא (בר"ר שאלולי הכל, כנגד שקול האחרו� שה'הנסיו�

תשעה  על להשיב וידע שאלות, עשר ע� 'מבח�' לו שעושי� אד� וכי לתמוה, יש והרבה הכל'. את אבד קבלו

מאבד  היה האחרו� בנסיו� עומד היה לא א� מדוע כ� וא� ...90% שהצליח או כלו� יודע שאינו נחשב הא� מה�,

א�  עצמו, אברה� כלפי היו עתה עד הנסיונות כל כי וביאר, ממש. בה� אי� שהראשונות אומרי� והיו הכל שכר

לדורות  החינו� את להעביר הצליח שלא סימ� זה הרי בו עומד היה לא וא� בנו, את שישחוט הנסיו� היה עתה

בדרכיו. ממשי� בנו אי� א� עבודתו בכל יש תועלת מה כ� וא� הבאי�,

כי  שמעו�, לרבי משה רבי אמר לדרוש שגמר ולאחר זצ"ל, פיינשטיי� משה רבי הגאו� היה ש� המשתתפי� בי�

ומאחר  ה100%... בכל - בשלמות כופר הוא הרי מאמי� אינו ב10% ואילו 90% רק שהמאמי� הוא, המדרש דברי ביאור

מאמי�  שאינו מתברר היה אזי ח"ו העשירי בנסיו� עומד היה לא א� הרי אמונה, בענייני נתנסה אבינו שאברה�

בשלמות  מאמי� שהוא או אלא מאמי�... ואינו מאמי�  להיות באמונה, 'פשרות' אי� כי הכל, שכר מאבד והיה כלל

כלל. מאמי� שאינו או

בפרשת� כתיב הנה הבאי�, הדורות חינו� בעני� אדבר רגע נ)עוד 'רשע (כד וברש"י, וגו', ויאמרו ובתואל לב� ויע� ,

הרה"ק  אביו עימו למד בשני� ור� קטו� ילד זי"ע מקארלי� אהר� הבית הרה"ק כשהיה אביו'. לפני להשיב �וקפ היה

אשר  רבי הרה"ק שאל זה לפסוק הגיעו וכאשר השבוע, במהל� ב'חיידר' למדו אשר את זי"ע מסטאלי� אשר רבי

אביו', לפני להשיב �וקפ היה ש'רשע רש"י דברי את והשיב לבתואל, קוד� תחילה לב� בכתוב נזכר מדוע בנו את

הרה"ק  קרא מיד רש"י. דברי את לה� שאמר הוא שהמלמד הב� השיב כ�, לימד� מי מסטאלי� הרא"ש לו אמר

צרי� היה אלא התפעלות, רגשי ובלא קרירות מתו� רש"י של פירושו הילד את שלימד על בו וגער לומר למלמד

וח  פנימית ובזעקה עד יצונית בהתלהבות ימי� לאור� בעצמותיו בו ייכנס למע� אביו, לפני להשיב �וקפ היה, רשע

רשע. נקרא בדבר שמזלזל ומי אב, כיבוד על להקפיד צרי� כמה

יחשוב ז. לא א� השתדלות, חובת מצד רק אלא כ� עושה שאינו ידע צאצאיו שידוכי עבור 'משתדל' כאשר וא�

עבור  השתדלות גדר כמה פע� נשאל זי"ע מסאטמאר שהרה"ק ידוע וכ� שידו�. איזה לרחק או לקרב שבידו

הרה"ק , ענה שידו�...הזיווג, אודות ''שדכ ע� ידבר בשבוע אחת שפע�

תרדמה  א' ה' ויפל לבדו... האד� היות טוב לא א' ה' 'ויאמר היה בראשית ימי מששת הראשו� ה'שידו�' הנה

ויש�' האד� ח-כא)על ב לומר(לעיל אד�  מתעקש רבות פעמי� כי שרמזו יש לאיד� , או פלוני, בשידו� דייקא רצוני

מלהזכיר... הס זה שידו� שיאמר תרדמה פעמי� עלי� אפיל ל�, ההגו� 'זיווג�' ל� אשיג אני לאד� הקב"ה אמר לכ�

אינשי וכדאמרי וקדש', ראה ו'כזה זיווג�, לפני� אציג הזמ� תפריע...'ובזה ואל תעזור 'אל
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ה�  כאילו 'הרגשה' לה� נות והקב"ה ובית�, בנ� בשידוכי להתעסק להורי� שנת הבורא מחסדי כי אמרו וכבר

הבה  כי השמי�, מ רק לה מתנהלת השידוכי� מערכת כל  שבאמת א� – השידו� את הורידו או שהסכימו אלו

שנת�  הדירו ילדותו משנות ויזע, עמל ביגיעה, ובת� בנ� את וא� האב מגדלי� שנה לעשרי� קרוב זה נתבונ

דבר, ייראה אי� נא חשוב מהו... בני�' גידול 'צער לכל כידוע וכו' וכו' תלמודו לבית אותו הוליכו ומשגדל בלילות,

...בעני דעת� לחוות ההורי� ביד שיהא מבלי השמי�, מ מאליו שיבוא לזיווג הבת או הב וינשאו דודי� עת כשיגיע

זה  אי באמת אבל הזיווג, בהחלטות 'חלק' ג� לה� יש כאילו 'שירגישו' לה� ונות והא� האב על הבורא חס כ על

שכרו. זה והיה השידוכי�, תקופת בכל נפשו תשלוו בזה המכיר ...דמיו אלא

אלא  האב אי� כי החת�' בנו מצד 'העומד הנוסח את זי"ע מזוועהיל שלומ'קה רבי הרה"ק פירש מצד וכ� ,עומד

שפעמי� עוד ולא ובעצמו. בכבודו הקב"ה עושה הכל בצד ואת הקב"ה ובחששותיו,מעמידהו ב 'חכמתו' יפריע שלא

יהיה וכ� יקו� כ� ה' יגזור אשר ככל רפג)אלא עמו' צדיק .(יסוד

יו� 'ארבעי� דלכ� ביארו הולד ובזה יצירת לפלוני'קוד�  פלוני בת ואומרת, יוצאת קול בת ב.), והיינו (סוטה ,

לפלוני'. פלוני 'בת בשמי� קול בת ע"י הוכרזה כבר הולד לטובת מאומה לעשות התחילו לא עדיי� שההורי� שבשעה

ואמו' אביו הקב"ה באד�, שותפי� 'שלושה ל:)כי ואמו (קידושי� אביו ייעשו בטר� הזיווג את הקב"ה קובע ולכ� ,

לנו, 'מתאי�' אינו פלוני שידו� פלוני, בשידו� רצוננו זה, בעסק 'שותפי�' אנו א� לומר ביד� אי� ועדיי� שותפי�,

כרצונו... יעשה וכביכול

שוני� ח . חשבונות לאנשי� יש שהוא שידו� בכל הנה כי זי"ע, הרי"�' ה'חידושי הרה"ק בזה ביאר יקר ביאור

מראה ומשוני�, על יביט  מקדש האיש לפרק שבהגיעו  אד� ויש נכבדה, ומשפחה ר� ייחוס דייקא מחפשי� יש

ודמי�, ממו בעל אחר יחפשו ורבי� הכס�,החיצוני, בעל ע� משתד� הכס� בעל הדברי�, אלו נפגשי� כלל ובדר�

בכי  שייגמר לזיווג שגרמו  אלו ה� השמי� מ� התבר� בה� אלה ששלש בעצמו אחד כל ובטוח וכו', יחס� ע� יחס�

לשידו�, נוספת ועילה סיבה כל ואי� לאיש אשה שמה' ולהודיע� טועי� של מליב� להוציא חז"ל באו וזאת טוב,

ו  בנביאי� בתורה מצאנו אלו אנשי� מיני לאר� וג' אליעזר שהל� אבינו יצחק של בזיווגו מצאנו בתורה בכתובי�.

ובתואל  לב�  'ויע� תורה, אמרה וש� אבותיו בית ממשפחת ומיוחסת הוגנת ממשפחה הגו� שידו� למצוא נהריי�

את  ה' ציווה שכ� מפני רק שהיא, ואמתלא �תירו בשו� גמר לידי השידו� יצא שלא - הדבר' יצא מה' ויאמרו

ידעו  לא ואמו 'ואביו כתוב - המראה לפי אשה וחיפש עיניו אחר שהל� הגיבור שמשו� אצל - בנביאי� הברכה.

משו�  לפועל יצא ששידוכו החושב וכ� זיווגי�, המזווג רצה שכ� משו� ורק א� היה לשידו� והגור� היא', מה' כי

הוא  - אחרית מראשית המגיד כי לאיש'. אשה ומה' אבות נחלת והו� 'בית הפסוק את  לבו אל ישי� הרב ממונו

ושארית. ש� ית�

הקודש.ט. �שבאר הקדושות הישיבות באחת ללמוד שהפליג ארה"ב מתושבי מופלג' 'זק� – מבוגר בבחור מעשה

של  ציונו את שישי ביו� יפקוד וש� הבירה לאנדא� דר� לעבור בדעתו נמל� לארה"ק מחו"ל בשובו אחת פע�

בישראל ביתו את לבנות וזמנו עתו יבוא שכבר ורחמי� ישועה בדבר ויעתיר זי"ע �משא שלו� רבי (כנודע הרה"ק

תוק�) בכל קבלתו לקיי� שעליו חמור בתנאי א� – ישועתו תבוא בוודאי טובה קבלה עליו ויקבל ו' ביו� קברו על שיעלה שמי הרה"ק הבטיח ,אשר

זמ�  על שעה חצי עוד שבת' 'תוספת להוסי� עצמו על קיבל שעה ובאותה הקדוש הציו� על השתטח עשה, וכ�

הנרות. הדלקת
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למחוז  בשלו� בהגיעו קודש אדמת על רגליו נחו כבר שישי יו� באותו עוד ואכ�, לארה"ק, לדרכו מיהר מש�

שקיבל  הזמ� בהגיע שבת... לקבל להקדי� עליו מהיו� שהרי עמו הביא אשר ומטלטליו חפציו את סידר מיד חפצו,

שיניי�  ממשחת לב� בצבע נצבעה כולה והנה החבילה מתו� שלו ה'בעקיטשע' את נטל השבת על להוסי� עצמו על

התגבר  ובגבורה 'שבת...' כבר אצלו הרי אבל, אותה, ללובש גורמת היא נורא שבזיו� עד החפצי�, בי� לצידה ששכנה

ללבני�  שנהפכו שחורי�' 'לבש כ� על בו להל� יכול היה שלא מכיוו� כלל, הבגד את ניקה ולא קבלתו על לשמור

דשבתא  בצפרא ג� כ� בלילה וכמעשהו הסמו�. זקני� שב'מושב' הכנסת בבית אותו... מכירי� שאי� למקו� והל�

קרהו... אשר כל לו וסיפר שעליו המלוכל� הבגד לפשר ש� השוכני� הזקני� אחד שאלו השבת בצאת במנחה, וכ�

בקשרי  הלז הבחור בא הבעל"ט השלישי וביו� בעדו, לפעול מיד שהל� הזק� בעיני ח� מצאה ותמימותו תשובתו

זק�. אותו של נכדו ונעשה שידוכי�

מ  אהר� רבי הרה"ק אצל בקודש לשמש בבחרותו שזכה וועבער מרדכי רבי הגה"ח מספר נפלא בעלזא מעשה

קבועה, בשעה באוטובוס יו� בכל נוסע היה לש� מסויי�, בביהמ"ד תורה' 'שיעור למסור ר"מ נהג רבות שני� זי"ע,

האוטובוס  על רק ולעלות להמתי� והוכרח נוסעי�, מלאי� אוטובוסי� שלשה פניו על שחלפו אירע, אחת פע�

הרבה  אי�  כלל בדר� כי עמו, התרחש לא שמעול� זו מאורע על משתומ� והיה מה, זמ� לאחר שהגיע הרביעי

אלו. בשעות נוסעי� אנשי�

שלצדו  האבר� שידע כיו� הא , ועל דא על עמו לדבר והתחיל לצדו, אבר� התיישב האוטובוס על עלה כאשר ויהי

מאוצרותיו  לו ופתח הסכי�, ר"מ פנימה, מהקודש עובדות כמה ממנו לשמוע ביקש מהר"א הרה"ק של ה'משמש' יושב

בני  אחיה� על כאחראי�  יהודי� ממני� הרשעי� היו ה'מלחמה' שבימי סיפר, הדברי� בתו� בזכרונותיו... הגנוזי�

מלשיני�  והיו הרשעי� בעיני ח� למצוא שרצו דעת קלי אנשי�  היו מה� רבי� 'קאפו', בש� נקראו הללו ישראל,

יו�  דבר מעשיכ� כלו לאמר בע� נוגשי� היו כ� כמו כדת, חוקיה� מקיימי� שאינ� היהודי� אחיה� על עת בכל

מהר"א  של קדשו מפה ששמע ואמר, ר"מ הוסי� ורעות, רבות צרות מה� סובלי� היו ה' לדבר והיראי� ביומו,

בית  אחיו על ומלשי� מוסר היה ולא זה, גדול בנסיו� עמד ואעפי"כ 'קאפו' להיות שנתמנה פלוני איש על ֶזי"ע

פעמי�... כמה וסייע עזר עצמו לו שא� הרבי, והוסי� הזדמנות, בכל לה� לסייע �נחל היה אדרבה ישראל,

תגדל  ומאד לבתו, אירוסי� שמחת עור� הנו היו� שלמחרת לו והודיע ר"מ, אל יהודי התקשר ימי� כמה כעבור

ומ"מ, זו, ולשמחה לו מה התפלא השמחה בעל את הכיר שלא ר"מ בשמחתו, להשתת� יאות מע"כ א� שמחתו

את  לגמור בבואי לו, וסיפר רב, בכבוד המחותני� אחד קיבלו הגיע כאשר השמחה. בעלי את  לשמח כדי לש� הל�

בימי  'קאפו' היה המדובר הבחור של שזקנו מפני הימנו, ידי למשו� לי שראוי מידידיי כמה לי אמרו הלז, השידו�

זו  הרע לשו� מחמת ואכ� צאצאיו, ע� תשתד�  ואי� ובאכזריות, קשה ביד באחיו  רודה היה הסת� ומ� המלחמה,

פלונית, בשעה באוטובוס לאחוריכ� שאשב לידי ה' אינה ימי� כמה לפני והנה, כזה , לשידו� התקרבתי ולא נמנעתי

'קאפו' על העיד שהרה"ק שמעתי ג� זי"ע, מבעלזא מהר"א הרה"ק על שספרת� מעשיות סיפורי באוזניי ונכנסו

כמה  ובתו� ה'שדכ�', אל חזרתי דבריכ� את כששמעתי מיד דוחק�, בעת ישראל לבני ומסייע עוזר שהיה פלוני

עד לזוז , הענייני� החלו גמר.שעות לידי הדבר שבא

והכל  לשבת, מקו� לו יהא ולא אוטובוסי� כמה יו� באותו שעברו הקב"ה, גלגל כמה ר"מ, הבי� שעה באותה

יגמר  ועי"ז זה יהודי של לאזניו זו שמועה תגיע למע� פלוני, במקו� מבעלזא הרה"ק על זו עדות שיספר בכדי

ומתקבל. נאה דבר הגפ� בענבי הגפ� ענבי השידו�

יצא מה' 'כי דקרא בלישנא נוס� עומק למדנו אלו הדבר'ומכא� יצאו מה' ג� הרי  'השידו�', עצ� שמלבד –

גמר.דיבורי� לידי הזיווג את להביא ייאמרו

ולכ�  ,�לאר �לחו נסעו שהוריו בארה"ק, הקדושות הישיבות באחת השורה מ� תלמיד בבחור שהיה מעשה

יצאו  כ� ולש� ת"ו, צפת בעיה"ק חדא בצוותא השבת את לעשות מידידיו אחד ע� יחד החליט השב"ק בהתקרב

ספורות  ודקות הדר� לה� נתארכה שוני� עיכובי� מחמת א� יו�, מבעוד צפת הקודש עיר עבר אל בעש"ק לדרכ�

שאי�  הבינו ה�  ג� כי מנסיעת�, עצרו ברירה בלית טבריה, לעיר וקרובי� – מצפת רחוקי� היו עדיי� השבת קוד�

שכ�  על להצטער החלו טבריה לתוככי רגלי הילוכ� כדי בתו� צפת, עד נדוד להרחיק שבת הדוחה נפש' 'פיקוח זה

מהישיבה, אות� שיחררו מדוע אלמוני, ואת פלוני את להאשי� כאלו, במצבי� – עול� של כדרכו והחלו לה�, עלתה

וכו'. וכו' לחו"ל ההורי� נסעו ומדוע
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ואכ�, ומצוות, תורה שומרי הינ� הבית דרי כי לה� נראה שהיה הראשונה הדלת על דפקו לטבריה בהגיע�

יפות  פני� בסבר הזמינ� ומיד לרווחה, ביתו שערי את בפניה� פתח ה' לדבר והחרדי� היראי� מ� שהיה בעה"ב

כי  בפליאה, המארח לה� סיפר השבת, לתפילת עמו הילוכ� בדר� שבת בליל השבת, כל למש� אורחיו להיות

מלא  בבית נתבר� כי בכ�. הטוב רצונו א� אפילו לארח� בידו היה לא אחר בשבוע לביתו נקלעי� היו אילו באמת

זה  דרכ� את עבור� הכי�  הסיבות כל שמסבב אלא ללו�. מיותר מקו� באי� – בביתו שורר רב ודוחק בצאצאי�,

חזרת�  זמ� היה ומתחילה באירופה, הצדיקי� קברי אל למסע וביתו, הוא יצאו שבועות, כב' לפני כי והיינו, מכבר.

ימי�, שבעת בעוד חזרת� מועד ונדחה דרכ�, נתארכה ומשוני� שוני� עיכובי� שמחמת אלא ימי�, שבוע לפני

בי  סיפק יהיה שלא שידעו ומאחר היו�, חצות לעת בערש"ק תהיה לבית� שחזרת� הבינו כ�, כי להכי� כשמע� ד�

שולחנ�  על סמוכי� היו צאצאיה� אשר ידידי� ע� קבעו כ� על בליעה"ר, המשפחה בני לכל השבת צרכי את כראוי

ביאת�  על בטבריה אשר החסד אנשי כשמוע אמנ�, שב"ק. אחר עד אות� להחזיק שימשיכו הנסיעה, בשבועות

בשב"ק)בעש"ק בבית� ישבתו והא� האב רק כי ידעו בשר (ולא גדולה, בהרחבה השבת צרכי כל את עבור� והכינו מיהרו

בלינה... ה� ומשתה במאכל ה� עבורכ� שהוצע הרב השפע ומכא� מטעמי�, וכל עמדת� ודגי� שאת� שבשעה נמצא

מוכני�  התבשילי� עמדו כבר העול�... כל על ותרעומת טענות מלאי� כשהינכ� הדר�, א� על דרכי�' ב'פרשת

וכלל. כלל גורלכ� רוע על להלי לכ� היה ולא טבריה... בעיה"ק עבורכ� השכל ומזומני� דעת בר כל ילמד מכא�

עבורו, דואג שבשמי�, אוהבו אביו כי ידע גורלו, ומר רע כי לו ונראה עצמו , את  ימצא אשר מצב בכל – ובינה

ה'... על ילי�  כי לו ומה ובגש�, ברוח מחסורו כל לו ומכי�

אצל  שידוכי� בקשרי הבחורי� משני אחד בא שלאחמ"כ בשבוע המעשה, דבר ונשל� ת� לא עדיי� בזאת א�

העמיד  אחריו, לברר שלח אשר בעה"ב בעיני חינו מצא השבת, כל במש� ש� בשהות� כי מטבריה, המארח אותו

אלא  לתרעומת, מקו� לה� היה שלא בלבד, זו לא שאדרבה, הבחורי� ראו אז או טוב. בכי העני� ונגמר שדכ�,

כולו,אדרבה, הכלל על נלמד וממנו בישראל , בית ובני שמחה של לפתח הנרצה, לתכלית להביא� בכדי היה זה כל

נפשו  במר ולקונ לבכות לאד� לו תוהה שאל הוא כאילו לו ונראה טובי�, כאינ� הנראי� מקרי� לו יארעו כאשר

לטובת�, להביא� הנכונה דרכ� היתה זאת שאדרבה ידעו ולא לטבריה שהגיעו אלו בחורי� כדוגמת בדרכו וטועה

ביותר. לו המועיל אל שיגיע לאד� מדריכו גבר מצעדי המכי כי

השבו  חג בערב תשע"ד בשנת שהיה האיש מעשה לפרק מכבר זה שהגיע יארק בניו ידועה ממשפחה בבחור עות.

שבקאנאדא, במאנטריאל הדרה ממשפחה נכבדות בו דיברו הימי� באחד בפועל, לקיימו זכה לא עדיי� א� מקדש

הדר  מאנ"ש אבר� של ברכבו לער�, שעות כשש שארכה נסיעה - למאנטריאל ההורי� ע� יחד הבחור נסע כ� על

חזרת�  דר� כל במש� נפש. בפחי לבית� וחזרו זה, שידו� מכל מאומה יצא לא לב� לדאבו� א� בוויליאמסבורג,

ובטחו�  באמונה עידוד בדברי מחזק� הבחור בנ� היה לאיד� לה�... אירע שכ� ועל גורל� מר על ההורי� התאוננו

טוב... יותר בהרבה נמצא ובעזהשי"ת ממעל, משמי� הכל טובה כי מזה שיצא בכדי היתה לש� נסיעתנו כל וא�

עביד.עבורנו, לטב רחמנא דעביד מאי כל שהרי

אשר  אבר� אותו אצל לחת� ונלקח ומוצלחת, טובה בשעה האירוסי� בברית בחור אותו בא אחדי� ימי� כעבור

ע�  ההורי� שיחת את ששמע זה אבר� היה, כ� שהיה ומעשה ובחזרת�, הליכת� בדר� למאנטריאל ברכבו הסיע�

אלא  בלבד זו ולא בקרבו, לבו נשבר שלא – ותמימה עזה באמונה נפשו חוזק את וכראותו לבית�, בחזר� בנ�

'שדכ�' שלח לביתו בהגיעו מיד ותעצומות, בעוז ההורי� את שחיזק להטפיח', מנת על ב'טופח באמונתו שתקי�

ללמד� טוב. בכי הדבר נגמר ימי� כמה תו� ואכ� בתו, עבור נכבדות בו ישועתו)שידבר נצמחה הקושי מתו� דייקא כמה (כי

הדרייווער... לפני וחסד ח� הבחור שישא – גמר לידי שידו� להביא הקב"ה סיבב

במדרשי. מצינו נורא  ה)לשו�  תשא כי הקב"ה (תנחומא ברא ימי�  לכמה חלפתא  בר יוסי רבי את שאלה אחת מטרונה ,

וכו', זיווגי� מזוג לה אמר יו�, בכל עושה מה שעה אותה ומ� לו אמרה וכו', ימי� לששה לה אמר עולמו, את

לה העול� אמר בסו� לזו ומזוג העול� מסו� ומביאו זה בצואר קולר וקושר כרח בכל ומזוג יושב שנאמר הקב"ה ,

ז) סח אמר (תהילי� ודבעי בכי, בעי דלא בכושרות, הוא מה בכושרות', אסירי� מוציא ביתה יחידי� מושיב 'אלוקי�

א שירה וא� כרחו בעל מובילו הקב"ה – 'רוצה' שאינו ומי ושירות', 'בכי מלשו� נדרש ש'בכושרות' וישיר)(כלומר, ישמח – שרוצה ומי 'יבכה', �.
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ììë íéðô øúñä àìá ùéàì äùà 'äî éë êåçáùéיא.

äæáåæ"éøâäù 'äòåîùä é÷éúòî' øôñá àáåîä úà ïáåé
íìåòä é÷ñò øàù ìëáù ,øàéá ì"öæ ÷ñéøáî
éðééðòá ïä ,úéòáèä úåìãúùä úåùòì íãàä áéåçî

úåàéøá éáâì ïäå ,'íçì ìëàú êôà úòæá'ù äñðøôä
,äæá àöåéë ìëå àôåøì êìéì êéøöù óåâäéáâì ïëà

ììë úåìãúùäì íå÷î ïéà íéëåãéùõöåøúäì êøåö ïéàù ,
äùà 'äî éë ,åúãáà øçà øæçìå åäðùîì éðåìô ïëãùî

ùéàìיבíãàì åì ïéàå ,äìéôúá íåøîì åéðéò àùéì àìà

הכתוב בלשו� לפרש יש כב)עפי "ז יח ויפק(משלי טוב מצא אשה כרחו רצו 'מצא בעל בו מכניס שהקב"ה מה'',

השמי�. מ� לו שנקבע זיווג לאותו 'רצו�'

בבקשה יא . זי"ע סופר' ה'חת� הרה"ק אל והל� בתו, עבור מופלג חכ� תלמיד בבחור נפשו שחשקה בעשיר מעשה

הזמ�  בסו� החת"ס, לו השיב לבתו, כחת� לקחתו ברצונו כי הרמה בישיבתו ביותר המופלג הבחור מיהו שיראהו

ולאחר  לבית�, עתה נא שוב ואחד, אחד כל בטיב בבירור אדע אז הבחינה, בכור הבחורי� כל את מעביר הנני

התשבחות, ברוב המהולל הבחור את החת"ס בחר הזמ� בסו� המיועד. הבחור את אלי� אשלח המבח� עת שיגיע

שבדרכו  ממנו וביקש בת�', לוקח חתנ� להיות הנבחר הוא 'מוכ"ז הגביר אל כתב בו – וחתו� צרור כתב בידו נת�

נפשו  קצרה וג� טיבה מה זו  איגרת ידע שלא הבחור האיגרת. את לו וית� הגביר מגורי  למקו� דרכו יארי� הביתה

והלה  הגביר, אל זה מכתב שימסור ממנו וביקש הגביר, למגורי בסמיכות דר אשר מחבריו אחד אל פנה לכ� בדר�,

הוא  לפניו העומד שהבחור וראה הגביר פתח האיגרת, את לו ומסר הגביר לבית תחילה סר עירו אל בבואו הסכי�,

כל  לסבב העליונה ההשגחה דרכי בחוש והתברר טוב. בכי השידו� ונגמר נכבדות בו לדבר שלח ומיד לו, המיועד

ית'. רצונו לאור שיצא עד הסיבות

זצ"ל שטרשו� שמואל רבי הגאו� על הש"ס)מסופר על הרש"ש הגהות הימי� (בעל באחד גמ"ח, קופת מנהל שהיה

בידו  שאי� הרש"ש לו נענה הלוואתו, להשיב ברצונו הלווי� אחד אליו ניגש בתורה ועסק המדרש בבית שישב בעת

שי  מע"כ על הוא שסומ� השיב הלווה א� בביתו, אלא חובו שטר את עתה לו ונת� העול� מ� השטר את אבד

עומק  ברוב ללמוד והמשי� למד בה הגמרא לתו� השטרות את הכניס הרש"ש ההלוואה. כסכו� הכס� שטרות

וכמוב�  הספרי� בארו� למקומה הכס� ע� הגמרא את החזיר לימודו וכשסיי� נעשה, אשר מכל ששכח עד ועיו�,

אותו  את וראה החוב, שטרי על ועבר הגמ"ח חשבונות את הרש"ש בדק מה זמ� כעבור החוב. שטר את קרע שלא

התחייבותו, כפי ההלוואה את להשיב  בבקשה אליו פנה מיד הפירעו�, זמ� עבר וכבר הלווה של חובו על המעיד השטר

שמוכיח  וכפי קיי� בעינו החוב שעדיי� שלו על עמד שהיה מעשה מזכרונו שפרח הרש"ש פרעתי, טע� הלוה א�

משורת  'לפני� למחול בידו שאי� הרש"ש לו ואמר השטר, את הלוה נטל לא מדוע פרע  אכ� א� שהרי השטר,

תורה. לדי� ותבעו ציבור כספי ה� אלא שלו המעות אי� כי הדי�'

לב  עד הבזיו� ויגדל הוא, גנב כי הלווה על לעז והוציאו לרש"ש האמינו העיר בני שכל לומר צרי� ואי� פשיטא

את  ולסבול לשאת מסוגל היה לא כי מהעיר, לברוח מקדש' 'האיש לפרק סמו� שעמד בנו �שנאל עד השמי�

בכל  נזכר ומיד הכס�, שטרות את בה ומצא גמרא באותה לעיי� הרש"ש הוצר� זמ� לאחר והגידופי�. החרפות כל

צער  לו שגר� על מאוד ונבהל 'פרעתי', בטענתו דמעיקרא הצדיק הוא ואכ� חובו את הלוה פרע כיצד המאורע

שהלא  המעוות את לתק� בידו שאי� כנגדו טע� הלוה א� מחילתו, ולבקש לפייסו אליו הל� ומיד תיכ� ונורא. גדול

מפייסני  שהרב יאמרו העיר בני שכל אלא עוד, ולא ממקומו, לגלות הוצר� בנו וא� גנב שהוא רע ש� עליו יצא

לבתי, לחת� ואקחהו בנ� את להביא שלח הרש"ש לו אמר המעות. נמצאו שבאמת יאמינו ולא לבו טוב  לגודל רק

טעיתי, ואני צדקת אתה אכ� כי בבירור יוודע ולגלגל ובכ� ,מהפירעו לשכוח לרש"ש לגרו� דעי� תמי� ומנפלאות

שמיא. מ לו מיועד שהיה השידו� זה כי העיר סנדלר ע� העיר רב שישתד� כדי המעשה, כל

כתיביב. כב)הנה יח והרי (משלי 'מצא', שאמרו מה ביאור צרי� ולכאורה מה'', רצו� ויפק טוב מצא אשה 'מצא

הדעת בהיסח שבא דבר על מתפרש 'מציאה' עיניו')לשו� לנגד 'מציאה' רואה ולפתע ברחוב ההול� בדבר (וכמו אבל ,

דגמ' וכלישנא אחריו, מחפשי� ב:)שהכל ל (קידושי� איש של וביאר 'דרכו 'מציאה'. שהוא לומר כ"כ שיי� אי� חזר',

זי"ע מפאפא יעקב' ה'ויגד אלול)הרה"ק לחודש לנישואי� שאמרו(דרוש מה בהקד� ו:), תאמי�',(מגילה ומצאת 'יגעת

הייתה  שלא מורה זה הרי 'מצא' וא� 'מציאה', זה אי� שוב מתייגע שא� וביה, מיניה סתירה כא� יש ולכאורה

אחר  וג� הנאמר, את להבי� מצליח ואינו בלימודו הרבה מתייגע האד� רבות שפעמי� ביאורו, אלא יגיעה, כא�
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ä"á÷ä éðôìî íéðåðçúáåâååæîä 'éúéîàä ïëãùä' àåäù
åãáìî ãåò ïéàå íéâååéæיג.

אפילו  יוקד� ולא הזיווג יאוחר לא – ותר� ותמהר, ויר�,
אחד  ברגע

ïúùøôá(ë¯ æé ãë)' ,õøéå...äúàø÷ì ãáòäøäîúå...
õøúå'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä øîåà äéä ,'ãåò

ò"éæ(ïúùøôá äãåäé éèå÷éì)÷ñéøáî íééç éáø ÷"äâä íùá
éôë ìäðúé ìëäù úòãì åðéìò ïéëåãéùä éðééðòá éë ò"éæ

øîàðäøáãä àöé 'äîíéòá÷ð ïéëåãéùä é÷ñò ÷ø àìå ,
êåãéùä àåáé åá ïîæä íâ àìà ,êøáúé åðåöøë íéîåøîî

,ä"á÷ä ãéá ÷ø éåìú àåä óà áåè éëá øîâéå äùòîì
åà àãç àòâøá åìéôà åøäîì ùåðà ãéá úìåëé ïéàå
'êåãéùä øîâ'ì àéîù ïî ãòåéù ïîæä áø÷úäáå ,åøçàì

éðôì àð äø÷ä' ììôúäå ìéàåä ,íåéä åúåàá øîâäì çøëåäå)íåéä,'
ìäðúî (àé ÷åñôá áéúëãë 'áøò úòì' äéä øáë éøäå
,ãáòä úöéø ,'êøãä úöéô÷'ë ïåæôçáå úåøéäîá ìëä
áåè éëá øáãä øîâéù éãëá ¯ 'åãëå ä÷áø úåøéäî

ãçà òâø áåëéò àìì åðîæáå åúòáידíãà òéâäá ,ïë ìò .
øáëù åúáå åðá úà êãùì åéìòå 'ùã÷î ùéàä' ÷øôì
éðà äðà éðà' øîàé àìå ìáìáúé àì ,í÷øô ìà åàá
àìà åì ïéà ,úåðôì àìå úåùòì äî òãåé éðéà ,'àá

פשט  ו'מוצא' ובמוחו, בליבו הארה מרגיש הוא ולפתע... בוריו, על הדבר אצלו נתיישב לא עדיי� במפרשי� רב עיו�

בידי  הכל אלא להבי�, לו גרמה 'חכמתו' שלא וידע ישכיל למע� השמי�', 'מ� כ� עמו נהגו ובדייקא ונהיר, ברור

וזהו לאד�, הקב"ה שמזמי� מה כפי היא בסוגיא הפשט הארת וג� ליגיעה מצאת ואח"כיגעת שמי� קשר בלא

ש  בכדי .תאמי והכל

בסמיכות  מחכה זיווגו ולבסו� העול�', 'בכל מחפש שאד� ביותר מצוי כי הזיווג', 'מציאת עניי� יתבאר הדר� זה על

ש  בכדי הוא והכל דעתו, על עלה שלא באופ� מה'מקו�... רצו הואיפק שהכל ההכרה לידי שיגיע  ה', שהוא מרצו

זיווגי�. מזווג

יעקב' ה'ויגד הוסי� זה רשוותא)ובעניי� רשמי י� (קונטרס כקריעת אד� של זיווגו 'קשה חז"ל שאמרו מה לפרש

שכמו  פסוקסו�', על רש"י שכתב וכמו בהשי"ת, האמונה מדרגת שהשיגו עד 'הקושי' היה טו)שבקרי"ס יד (שמות

בפניה�, עומד הי� שאי� ליסע אלא לה� אי� - ויסעו ישראל בני אל והאמונה כדאי 'דבר וה� אבותיה� זכות

הי�  לה� לקרוע ויצאו, בי אד�,שהאמינו של זיווגו לעניי� ג� כ� אזי ', הקב"ה בידי הוא שהכל באמונה יתחזק א�

הקשיי�  כל ויפרחו וינוס', ראה .ה'י�

במדרש איתא ב)והנה סח הרשע (בר"ר עשו ב� אליפז ובא אשה, לו לישא אביו במצוות חרנה יעקב שהל� 'בשעה ,

אל עיני אשא למעלות 'שיר יעקב אמר אז לו, אשר כל את למדוההורי� ולקח מכא� עזרי'. יבוא סגולה מאי�

בנקל  הזיווג למצוא ההרי�'בדוקה אל עיני אשא למעלות 'שיר פרק  העמידה בתפילת רגליו עקירת קוד� לומר ,

מפאנו) לרמ"ע מאמרות עשרה בספר ומקורו ויצא, בפרשת יששכר בבני .(הובא

יבוא  מאי�  - הוא ישע' 'חסר עצמו שבכוחות מכיר שכשאד� בספרי� המבואר עפ"י זה פרק שסגולת י"ל, ואולי

'�ואר שמי� עושה ה' מע� 'עזרי ורק לבוא עזרו, ישועתו קרובה רק אז לא מסוגל זה שמזמור ג"כ מצאנו ולכ� .

גדולות. ישועות כמה לעוד אלא לזיווג

החיי�' ה'כ� כתב סק"י)הנה, תכו '(סי' הזיווג למציאת ובציבור 'סגולה' בכוונה הלבנה ברכת לומר יאבדו ויש שלא .'

ר"ת 'לבנה' כי בדבר, רמז כתובות)'רביעיה 'יו�ל 'שאתנ 'תולהב שנתנו מסכת ריש המשנה .(לשו�

כי 'סגולה', חז"לעוד שאמרו מה צב.)ידוע נענה (ב"ק  הוא דבר לאותו צרי� והוא חברו על רחמי� המבקש 'כל

זצ"ל לוברט נת� רבי הגה"ח ואמר נת�)תחילה', אלא(שארית 'תפילה', לעני� דווקא אמורי� הדברי� המשתדל שאי� כל

תחילה', נענה 'הוא  בזה ג� דבר, לאותו צרי� והוא השני, של בפרשת�בטובתו מהכתוב כ� סב)והוכיח 'ויצחק (כד

שישאנה' אבי לאברה� הגר להביא 'שהל� רש"י ופירש רואי', לחי באר מבוא יד)בא ס בב"ר חז"ל מדברי מה (ומקורו ,

אברה�. לפני עוד ו'נענה' רבקה, הגיעה שמיד – באי�' גמלי� 'והנה לאחריו כתיב

שידוכי יג. לצור� השתדלות ועושה לשדכני� פונה אני א� למה כ� א� תאמרו שמא לומר, מבריסק הרב והמשי�

ה'נערווע�'... את להרגיע כדי אלא ותועלת צור� בזה אי� באמת בניי,

אומריד . היה זי"ע ישראל' ה'בית מינוט'הרה"ק א פו ווייניגער עס געדויערט מינוט, ריכטיגע די ס'קומט 'ווע

מרגע) בפחות הדבר נגמר המיוחל הרגע .(בהגיע
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äéçé åúðåîàáå íéîùáù åéáàá ÷éæçäìטוòéâäá éë ,
àîéé÷ ìù øù÷á øù÷úéå êåãéùä äìòé ïåëðä òâøäטז.

àúéà'îâá(.á äèåñ)ãìåä úøéöé íãå÷ íåé íéòáøà'
øàåáîå 'éðåìôì éðåìô úá úøîåàå úàöåé ìå÷ úá

עד טו . מתי... עד קדוש, רבי ושאל, רבו אל הבחור נכנס השידוכי� , בפרשת שנתקשה מאד מבוגר בבחור מעשה

אנו  מקבל האירוסי�...מתי... בברית לבוא אזכה מתי – �הק את יגלה שהרבי בתנאי אבל באהבה, שמי� גזירת כי

לדרכו  אליעזר בצאת מיד יצחק, של זיווגו במציאת שאירעו הניסי� בארוכה נתבארו בפרשת� הנה הרבי לו אמר

יוצאת' רבקה והנה  לדבר כילה 'טר� - לש�  בהגיעו  ,'�האר לו 'קפצה - אר�  טו)פדנה לו (כד התאמת מיד  והנה ,

ובא  במאכלו שש� המוות בס� אליעזר את להמית שרצה בתואל מת מכ� לאחר לה...', משתהה 'והאיש - הסימ�

קערותיה� והחלי� אגדה)מלא� ניסי�,.(מדרש לו אירעו שלא די לא כי אבינו, יעקב כלולות תור בהגיע היה כ לא

ומהמורות, במכשולי� נתקל פנה אשר בכל שרצה אלא אליפז של רוגזו עליו �קפ - שבע' מבאר יעקב 'ויצא א�

ביתו  את לבנות זכה זה כל לאחר ורק שני�, שבע לב� העבידו מכ� לאחר לו, אשר כל את בזז נפש וכפדיו� להרגו,

מזה. זה נשתנה' 'מה יתמה והרואה לישראל, עדות י-ה שבטי עשר שני� ולהקי�

הדבר  דברי� )וביאור של  כפשוט	  לנו הנוגע את ללמוד רשות לנו שנית	 אלא  ובהליכותיה� , הקדושי�  באבות השגה  כלל  לנו שאי	 בשלח (א�  כי ,

נא  הקרה  אברה� , אדוני אלוקי 'ה' - כפיו את  נשא  מיד  ולכ� דרכו, תהא  היא�  ידע  לא עבדו אליעזר  את אבינו אברה�

אברה� ' אדוני ע� חסד  ועשה היו� יב )לפני השתדלותי (כד  את אני  - להקב "ה ואמר המי�' עי� על 'ניצב ולאחמ"כ  ,

את  ה' שיראהו סימ�  ועשה אברה�, אדוני  אלוקי עלי�  אלא להישע� מי על לי אי� ואיל�  מכא� הנה , עד  בהגיעי עשיתי

ואכ�, אדוניו, לב� הראויה  ה 'הנערה ביד 'תלוי' עצמו שהרגיש  מאחר  הללו , הניסי� לכל זכה הרי לכ� יעקב גבי  משא "כ  .

הגדולה  - אומרי� הכל ש 'היו כפי רחל, את לקחת  הול�  שהוא ידע כי זיווגו, את  'לחפש' הל�  לא אביו  מבית בצאתו

לקט�' והקטנה קכג.)לגדול עמו,(ב "ב לקח הרבה  ממו� וא� להיות , צרי� וכ� שכ� וסדר  'חשבו�' ע�  אצלו היה  שהכל נמצא

הברואי�  חשבונות לפי  ולא  ה '', פי על אלא  מתנהל העול� 'אי� כביכול, לו אמר הרבה - כ�  כל לעבור הוצר�  כ� על ,

ומהמור בדרכומכשולות  לרחל )ות  קדמה  שלאה  אלא  עוד  ולא  לקטנה, וה	 לגדולה  ה	  שנישא  היה  דבר מיהר(וסו�  הללו  דיבורי� לשמע  .

הזה ... האות  יהיה מתי לדעת  עבורו טובה  כל אי� שאדרבה הבי� כי באפו, נפשו עוד  כל וברח רגליו נשא הבחור

זה  שאי� סימ� מרובי� בקשיי� נתקל ה'שידו�' שא� טעות, מחשבת מהלב להוציא נלמד מכא� אורחא, אגב

ביתו, להקי� בבואו  אבינו יעקב בפני עמדו מהמורות כמה הרואות עיננו כי ממנו... יצא מה יודע ומי הגו�, שידו�

ישראל... בית כל וממנו קה, שבטי י"ב ממנו יצאו דבר, של וסופו

הנעשה  על להביט עוורות, עיניי� לפקוח אלא לו אי ובחסרונו, בהפסדו במכאובו, ושקוע 'תקוע' שהאד� פעמי� והנה,

וברכה, לטובה שהכל ויאמי האמונה זי"עבהשקפת שטיצבערג ניס�  ר' הגה"ח על העבודה'מסופר ה'יסוד הרה"ק (מחסידי

ואניה,זי"ע) תאניה – המשתה' ימי 'שבעת באמצע והנה מרבי�, שמי� ירא חת� ע� בשעטומ"צ נישאה מבנותיו שאחת ,

שמונה  עוד 'עגונה' מעתה תהיה שה'כלה' נתברר עוד בכ�, די לא וא� עולמו, לבית נסתלק והחת� מצא� נורא אסו�

עדי  'חליצה' מצוות לקיי� יכול אינו 'קט�' והרי שני�, חמש כב� טליא ורק א� היה ה'חת�' של היחיד אחיו כי שני�,

נכנס  רב כי בצערו אחר, לאיש ולהינשא עגינותה מכבלי להשתחרר נעלו �לחלו תוכל אז למצוות', י"ג 'ב� להיות הגיעו

ותראה  מעט, נא התבונ� העבודה', ה'יסוד לו אמר זה', מה ועל זה 'מה מהרבי לשמוע העבודה' ה'יסוד אל ניס� ר'

הרי  שקרה, מה קורה היה לא א� והנה, מהיו�, שני� שמונה עד בישראל בית תקי� לא שבת� גזרו השמי� שמ�

לה ההגו� זיווגה במציאת עבורה משתדלי� והיית� עתה, עד האירוסי� בברית באה היתה לא להיות)עדיי� צרי� שכ� ,(כמו

ובגש�' 'ברוח - 'סגולות' אחר מחזרי� היית� יותר תתבגר והיא זמ� עולמות,כעבור מרעישי� ומעתירי�, מתפללי� ,

נישאת, אינה זה של בתו – אומרות הבריות היו ומה 'הצעה', איזה שיביא בו שדכנות' 'ריח אשר מי מכל ומבקשי�

זיווגה... את תמצא שלבסו� עד ויגו�... דאגה מרוב לצד מצד מתהפ� היית בלילות בה, יש חסרונות הסת� אבל מ�

ובשלווה  בשלו� תנוחו ומעתה הנזכרת , התלאה כל את ממכ� ומנע עליכ�, רחמנא לכלל חס '�החול ה'אח שיבוא עד ,

בריות  מתו� מבורכי�, ישרי� דורות ותעמיד בשעטומ"צ, לה להראוי תנשא ומיד 'חליצה' תעשה ומצוות, תורה עול

מעליא. ונהורא גופא

חז"לטז. במאמר זצ"ל געשטעטנער נת� רבי הגאו� שהעמיס מה להביא העניי� קיח.)ומ� של (פסחי� זיווגו 'קשה

זיווג  בכל ג� כ� הקודש, רוח עליה� שתשרה ישראל זכו סו� י� שבקריעת שכש� סו�', י� כקריעת אד�

הוולד. יצירת קוד� עוד המיועד הזיווג זהו אכ� כי לדעת הקודש' 'רוח להורי� השמי� מ� שנותני� ושידו�
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,'îâä éøáãá àéãäìíåùá éåìú âååéæä úàéöî ïéà éë
óàå ïåîîá àìå äçôùîä úåáéùçá àì ,íìåòá äáéñ
íâå ,äìëä ìù åà ïúçä ìù íéâìôåîä åéúåðåøùëá àì
åîöò íãàä ãéá ïéà ,äæá àöåéëå ïëãùä úåöéøçá àì

êåãéùä áø÷ì àìå ÷çøì àì íéøçà ãéá àìåàìà ,
áéùåî' àåäù ä"á÷ä ìù åðåöøáå åøîàîá éåìú ìëä

'äúéá íéãéçé(æ çñ íéìéäú)íøèá ãåò òá÷ð øùà éôëå ,
éðåìôì àäú éðåìô úá éë ãìåä úøéöéיז.

ויצאיז . פר' בריש יב)כתיב המדרש (כח דברי עפ"י צדיקי� וביארו השמימה', מגיע וראשו ארצה מוצב סול� 'והנה

ד) סח לששה.(ב"ר לה אמר עולמו, את הקב"ה ברא ימי� לכמה חלפתא, בר יוסי רבי את שאלה אחת 'מטרונא

לפלוני, פלוני של בתו זיווגי�, ומזווג יושב הקב"ה לה אמר עכשיו, ועד שעה מאותה עושה הוא מה לו אמרה

לזה  משפיל סולמות, ועושה יושב הקב"ה יוסי, רבי השיבה הזה כלשו� ברכיה רבי אמר לפלוני... פלוני של אשתו

דכתיב הוא הדא לזה, ומעלה לזה ומוריד לזה, ח)ומרי� עה וביארו,(תהלי� ירי�'. וזה ישפיל זה שופט אלוקי� כי

זיווגי�, ומזווג יושב שהקב"ה - יוסי רבי של דבריו את להשלי� אלא ברכיה רבי בא ולא מחלוקת, כא� אי� כי

הרבה ממנו שפעמי� כפחות הנחשב פלוני ע� להשתד� לו נאה ולא מידי יותר עצמו שמחשיב מי שידו� יש והרי ,

לפלוני' פלוני 'בת למעלה שהוכרז הזיווג הוא -זה הקב"ה עושה מה ישפיל , ופעמי� הנמו� את הבורא יגביה פעמי�

הגבוה, אומר�את עושה וזהו לתור לזה ומוריד לזה מעלה סולמות הקב"ה אבינו יעקב כשהל� כזאת לעת לכ�, .

שנתבאר. כמו כסול� ה� הרי שהשידוכי� ארצה' מוצב סול� 'והנה הלילה בחזיו� הקב"ה הראהו זיווגו אחר

או  המדובר הא� רבי�' 'חשבונות יחשבו צאצאיה�, את לארס בבוא� אשר אינשי, פתאי� כמה מעתה, אמור

אשה  ש'מה' המה שוכחי� ולרגע הייחוס, מפאת וא� הממו� מפאת א� עבור�, 'חשיבות' והותר די  בו יש המדוברת

פלוני  'בת ואמרה קול הבת כשיצתה הוולד, יצירת קוד� יו� ארבעי� כבר משמי� נגזר אשר השידו� וזה לאיש',

הללו. חשבונות ידי על ידיה� במו חייה� את לעצמ� ההורסי� אנשי� ישנ� וכמה ויהיה. יקו� אשר הוא לפלוני'

הזיווג 'שיהא שידוכי� התקשרות בעת מברכי� שלכ� שהמליצו הגבוה,עולה יש להשפיל יצטרכו שלא היינו יפה',

מביניה�. בחשיבותו שפחות מי את יגביה הקב"ה אלא

אביו  של מעונו את לפקוד מרבה  שהיה ווארשא, מהעיר פשוט אחד יהודי על זי"ע, מנח�' ה'פני הרה "ק סיפר

הרפה  לא הלה א� ברכו, לא והרבי נכסי�, וריבוי בעשירות ויבטיחו שיברכו בו ומפציר זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק

נעתר  שהרבי בעשירות.עד ובירכו לבקשותיו

ווארשא, העיר מעשירי אחד להיות שנהפ� עד גדולה בעשירות היהודי של קרנו ועלתה הרבי ברכת נתקיימה ואכ�

נקלע  הב� נורא, אסו� אירע הימי� באחד לחופה, י"ח ב� לגיל להתקרב החל אשר ל'עשיר' לו היה יחיד ב� והנה,

נוראה של (עקסידענ"ט)לתאונה בתו את טובי� בת שידו� לקחת  הוכרח שכ� מכיוו�  ברגליו. נורא מו� בעל ונעשה

הנישואי�  הוצאות כל את לשל� שהתחייב לאחר בתו, את לו לתת  הסכי� אשר ווארשא, של והדלפו� העני החייט

כהוג�. נדוניה ודמי

לידיו  שנקרה הגו� שאינו השידו� ועל בנו של מצבו על תמרורי�, בבכי אמת' ה'אמרי אל היהודי נכנס לו בצר

ברכתי�  לא כ�, על בנ�, של זיווגו זהו כי הוכרז הוולד יצירת קוד� יו� ארבעי� הנה הרבי, לו אמר ממש. בהכרח

עשירי�  לבת או גדולי� לבת אלא היחיד בנ� את לזווג תסכי� לא העיר מעשירי שכשתהיה ידעתי כי בעשירות

שנגזר  כפי החייט, של בתו את לישא יסכי� וכ� מו�, לבעל בנ� שיהפו� הקב"ה סיבב משהתעשרת א� ממו�, ובעלי

ומבהילי�. נוראי� והדברי� דנא. מקדמת עליו

'חסידי�' בספר מצינו ה'סולמות' אלו רטז)בעני�  הוא (סימ� עשרו ועקב בנכסיו, המצליח עשיר, רשע ראית א� ,

הקב"ה, לו שנת� עשרו ומטרת סיבת שכל ל� דע אלא תתמה, אל וגדולי�. חשובי� אנשי� ע� בניו את משיא

עמו  מתחתני� היו לא עושרו שאילמלא עמו, להינשא צאצאיו את וצדיקי� גדולי� אנשי� שיקחו בכדי רק הוא

אבותיו  מזכות או לו, בא זה דבר בו. מתחתני� שגדולי� ה� לעשירות ה� רשע אותו זוכה ומדוע רשעותו. עקב

לו  שעמדה היא ספג אשר ביזיו� אותו וזכות לכ�, קוד� אותו ומבזי� אותו מביישי� שהיו משו� או לו. העומדת

מכא�. (נלמד רבנ� ולחתני� לעושר שאינו א.לזכות למי ק"ו למחרפיו, ישתוק א� הטובות לכל יזכה הרשע א� כי

וחבלו. חלקו טוב מה – ישתוק א� א� זיווגו ב.רשע איש לכל שיגיע כדי בעולמו הקב"ה מסובב כמה ראה

לו). ההגו�
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øáëåíéøáùð úåááì ÷æçì íéáø íéñåîìå÷ åøáúùð
âååéæì åà íâååéæì íéðéúîîä ìù íçåø íîåøìå
éøáãá íùôð áéùäì íäì ùé úîàáå ,úáäå ïáä ìù

ïúùøôá áåúëä(ð ãë)åøîàéå ìàåúáå ïáì ïòéå''äî
áåè åà òø êéìà øáã ìëåð àì øáãä àöéáúëå ,'

' ¯ êéìà øáã ìëåð àì ,ì"æå ,í"áùøäàìå äøéúñä àì
åðçøë ìò éë ,åððåöøá éåìú ïééðáäíà ïéá øáãä äø÷é)

(åðàíéöåø àì åà íéöåøיח¯ úàæ äùò ä"á÷ä éë ,
'åãéá úìåëéäù.ì"ëò ,

,ïàëîåàåä 'íéîùáù åðéáà ïåöø'ù åðéðéðò ìëì ãîìð
ììëä ïî ãîìðä èøôëå ,äéäéå íå÷é øùà

ïéðòì ãîìðíéîùä ïî æøëåäù âååéæä éë íéëåãéùä
øæâù ïôåàáå àøåáä øæâù ïîæá ìòåôì àöéå àåáéå äìòé

ברכת  נישואי� בשמחת מברכי� מדוע לבאר צחות בדר� זי"ע מווישווא מנדל מנח� רבי הרה"ק אמר זה בעניי�

או  ב'שידוכי�' יש אשר הקשיי� כל ושורש יסוד כי מקד�'. עד� בג� יציר� כשמח� האהובי� רעי� תשמח 'שמח

החת�  את מברכי� אנו כ� על מהשני, יותר מיוחס הנני לאמר, מחברו יותר עצמו את מחשיב שאחד  בית בשלו�

הבדל  כל לה� היה ולא עד� בג� ששהו וחווה אד� כמו מקד�' עד� בג� יציר� 'כשמח� הקב"ה שישמח� והכלה

בנעימ  ישמחו ה� ג� כ� הייחוס.ביחוס, מצד התנשאות ללא י�

ומכובד  נאה שידו� להשיג יכול הייתי לעצמ�, יחשבו שההורי� יו� בכל מעשי� כי זו, בברכה ביארו אחרת בדר�

לא  שאז וכמו מקד�', עד� בג� יציר� כשמח� האהובי� רעי� תשמח 'שמח אומרי� לזה וכו' וכו' יותר חשוב יותר,

אחר שידו� לקחת אצלו שיי� היה ולא חוה, את א� כי לעצמו לבחור בידו  וכיו"ב.היה אחר המתאי� לדיד�, כיו"ב

ביותר והראוי ביותר המתאי� היחיד שזה ידעו השידו� מע"כ גמר ספרי�)לרו� ועוד נשואי�. – ליקוטי� אמת .(אמרי

גדול,יח . בכבוד ארחו אשר אחד הבית בעל בבית התאכס� שער� ה'גלות' ממסעות שבאחת מווילנא, הגר"א סיפר

במסעו, להמשי� הגר"א של זמנו בהגיע מאד, מופלא באופ� ביתו בני את מכבד הבית' ש'בעל אי� ש� וראה

מלא  ממש הוא כי ה'גר"א' נענה רבינו, בעיני  ח� הנהגתי מצאה הא� הגר"א, נשאל האכסניא' מ 'בעל לשלו� ונפרד

שהיה. מעשה משו� רק הוא זה כל כי כ"כ, יתפעל אל היהודי ענה כזו, חשובה הנהגה למראה התפעלות

תורה  לעול בהכנסי מיד למרחקי�, לפני הל� הטוב ושמי עלומי בימי הייתי גדול עילוי – המעשה דבר וזה

'נד�' על התחייב חותני פלונית, עיירה מעשירי אחד לבת לחת� להיות נלקחתי אחד ויו� שנה י"ג ב� בהיותי ומצוות

יסלק (נדוניא) שלא חותני ע� והוסכ� כ', ב� לכשאהיה הנישואי� זמ� הוקבע לימי�  צעיר כה היותי מחמת מאד, גדול

ויראה, בתורה ולהתעלות להוסי� שאוכל ל'חברותא' עבורי ישל� הבאות השני� בשבע אלא הנד�, כל את עתה כעת

כאשר  א� אמר, כאשר לחברותא ושיל� הטובות' השני� ב'שבע בדבריו עמד ואכ� השאר. את יסלק הנישואי� ובזמ�

מנכ  חותני ירד החתונה זמ� ובא על קרב השידוכי�, קשרי את לבטל אבי החליט שכ�, מכיוו� מרוד, עני ונעשה סיו

ל'מלמד'. עבורי ששיל� השני� כל על עלי שיש הטוב' 'הכרת חובת את ביודעי לכ�, הסכמתי את נתתי לא שאני א�

כלשהו  מו� בי נתגלה לב לדאבו� א� אחר. עשיר בת ע� ונישואי� האירוסי� בברית באתי ושוב הימי� ארכו לא

שאגרש  העשיר עמד משכ�, למכתי, רפואה שאי� אמרו בדיקת� ולאחר ברופאי� לדרוש הלכנו קצר, זמ� כעבור

ב'הקדש' לדור פניתי יגוני ברוב וגרוש, שידו� עזיבת – כינויי� שני עלי כשדבוקי� כל, חסר נשארתי וכ� בתו, את

בית...) לחסרי מיועד היה ההקדש גיליתי (בית המר, בכיי לסיבת ושאלני אחד יהודי אלי שניגש עד בכיתי, ג� ישבתי ש�

מו�  יש לה ג� אשר נערה אני מכיר הנה לי, ואמר היהודי נענה בגופי, שמצאו המו� ואת חיי מסכת כל את בפניו

הוה. וכ� ביניכ� תשתדכו אולי לשל�, הדומה

נתגלה  הוא אלא זה, מו� ע� נולדה לא היא ג� כי הכלה לי סיפרה הייחוד לחדר משנכנסתי החופה לאחר

צער  ומרוב ממו�, חוסר מפני השידו� ונתבטל גדול, עילוי ע� שני� כמה לפני שנתארסה אחר לאחרונה, זה אצלה

בכדי  ורק א� היה המו� בקבלת סבלה וכל הימי�, משכבר ארוסתי היא שזו הבנתי מיד המו�, אצלה נולד ויגו�

מ�  זה אי� הזה  היו� עצ� עד בגיני סובלת שהיא לאחר הא� רבי, לי נא אמור עתה שנינו, שנינשא הכל שיסכימו

לשמוע  בכדי הדרכי�, נדודי כל את לסבול היה כדאי ואמר, הגר"א סיי� ומאודי. נפשי לבי בכל שאכבדנה החיוב

ונברא, נברא כל על הפרטית בהשגחה בחשבו� עולמו את מנהיג הקב"ה כמה עד בינה, לאנוש המלמד זה מעשה

ולבסו�  השידו�, את שעזבו אלו כמו יתבר�, הבורא גזירת נגד להתחכ� לאד� לו אפשר ואי וענייניו, פרטיו בכל

לו. הראוי  מקומו על להעמידו כדי מו� לקבל הוא מסוכ� שהמתחכ� אלא לזה, זה נישאו
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'ïéðî äâàã' ,ïë íà ,àøåáää"á÷ä éë ,øáã ìù åììë .
äáøäå ,úåáéñä ìë ááñî àåäå äùåòå äùò àåä åãáì

äìò øùà éôë êåãéùä øîâì àéáäì íå÷îì íéëøã
øáãá áëòì ìëåé àì äòéðîå ìåùëî íåùå ,åúòãáיט.

בבחור  דבר, אירע מהישיבות באחת ישיבה, כראש ישיבות וכמה בכמה שימש זצ"ל ברי� חיי� רבי הגה"צ

באסיפותיה�  הרבה דני� אלו היו הנהגתו לאור הישיבה... וראשי המשגיחי� הישיבה, צוות אל נוראות שהתחצ�

הלז, הבחור הישיבה אודות מכותלי לזרקו אומר גמרו ואסיפה אסיפה רבי ובכל של טענתו עליה� שחזקה אלא ,

עמו... גולה הוא הרי 'גלות' יתחייב הבחור וא� – בחורי� לשילוח מסכי� שאינו ברי� חיי�

הנהגתו  סדר אותו ו'הדרי�' המשגיח אל ניגש חופשה' ל'שבת יציאתו ובטר� עשות, הבחור הגדיל הפעמי� באחד

בחזר� מיד כיצד... הבאי� כמותו בימי� מחוצ� אי� כי הכריעו ככול� ורוב� חירו�, אסיפת ה'צוות' ישבו שבת אחר

ואכ�, יחד... ג� עמו חיי� רבי הגאו�  את שיפסידו במחיר אפילו כא� מקומו אי� ומעתה הישיבה, בחורי 86 כל בי�

מברר  והחל אליו שניגש חו"ל, מבני ביהודי פגש ש� – הישיבה של לפתחה ופנה הדל צקלונו את נטל חיי� רבי

אלא  בא ולא השידו� את לגמור אומר גמר כבר היהודי שאותו חיי� ר' הבי� כמימריה ברגע הבחור, אותו על אצלו

מצפוני  ל� אגלה אדבר, ומה אומר מה השיבו, כ� על הבחור, על טובות מעלות כמה  כשישמע עצמו את להרגיע

86לבי, כל ובי הוא, בדורו  'יחיד' הבחור שזה לומר וגמרו נמנו כאחד וכול� הישיבה , צוות מאסיפת יצאתי עתה זה 

כזה... בחור עוד אי הישיבה ואמר בחורי שוב, קראו הישיבה, צוות אנשי שאר אצל ולברר לעלות האיש עומד שעדיי� חיי� ר' (ומשראה

עשה, וכ�  ל 'חת�' כמותו בחור ל� וקח חטו� הישיבה, בכל בחור כזה אי� המדרגות, שבעליית הטירחה על חבל היקר, זמנכ� על חוסו יהודי, רבי לו,

הישיבה) ע� 'סיו�' לקראת הבחור עומד ממילא כי לישיבה הוחזר ר"ח ג� וממילא בשידו� נגמר היו� שלמחרת לציי� .למותר

–יט. ה'אידיש' בשפת שפירושו 'ווארט', בש� השידוכי� להתקשרות קוראי� שלכ� שאמרו 'שהכל דיבור יש לרמז ,

ורקבדברו נהיה א� נעשה שנגמר שידו� כל כי במאמרו ', שידוכי�, בענייני ל'דאוג' שלא יבי� והמשכיל יתבר�.

סיומו. אל הדבר שיבוא הסיבות' 'מסבב יסבב והנכו�, הראוי הרגע וכשיבוא ה', מאמר פי על הכל מתנהל ממילא

אי  ה'חזו� אצלי הגה"ק היה היו� זצוק"ל, מסטייפעלע להגה"ק חבר אשת הצדקנית לאחותו פע� סיפר זי"ע ש'

בחור אודות לברר שבא שידוכי�)יהודי בעסער'(לעניי� זיי� 'ס'קע� עניתיו שמי�', 'יראת על כששאלני והנה במה , לו (יש

העכשווי) ממצבו יותר ולהתעלות דרכיו זיי� לשנות 'ס'קע� עניתיו שבקרבו', התורה ואהבת 'התמדתו על כששאלני כ� כמו ,

האיש  נענה דבר כל על ל�. ראוי  הבחור אי� - לו לרמז בזה ורציתי וספיקותיו, שאלותיו כל על עניתי כ� בעסער'.

מקו�  לו שיש אלא אומר אינו שהרבי ומכיוו� הזה, בעול� 'מושלמי�' אי� שהרי חסרו� כל בו שאי� אני מבי� ואמר,

זה  הרי להתעלות, מקו� לו יש שעדיי� לו שיש היחיד וה'חסרו�' טוב... דר� על עומד שהוא משמע דרכיו להיטיב

שהקב"ה  האי� וראה, נא הבט החזו"א, אמר ובכ�, טוב. בכי השידו� נגמר היו� באותו ועוד לי , המתאי� ה'חת�'

דברי� לו אמרתי אני וא� הוא, דעת' 'בר זה יהודי הרי עולמו, את מה (כמעט)מנהיג הרבה לבחור 'יש מפורשי�

אלא, בבחור, חסרו� כל שאי� מדברי שהבי� הזה, כדבר נהיה והאי� מעשיו', את ולהיטיב והזמ לשנות העת בהגיע

יהפו�  ה'חכ�' לזה, יצטרכו א� השמי� וא� �האר '�ו'תקפו למישור, העקוב כל נהפ� לפלוני, פלוני בת את לזווג

לאיש' אשה מה' 'כי יגמר... והשידו� לחרש, והשומע .לסכל

של  דעתו חוות את לשמוע ובא ישראל בני כמנהג האיש נהג לבתו, 'בחור' לו שהציעו איש על מסופר מעשה

ענה לאמיתה, אמת לענות לו מותר הלשו� שמירת הלכות שעפ"י וידע הבחור את שהכיר המשגיח (ב'לשו� המשגיח,

עול�) מימות המזרח עדות בני כמנהג הבתהקודש' בסדר'לאבי  לא לגשת 'הכל דעתו על יעלה ולא ברורות שיבי� כלומר ...

בבואו  אתמול, אצלו שבירר האיש של בתו ע� הבחור של ל'אירוסי�' המשגיח הוזמ� ממחרת, ויהי זה. לשידו�

מפורשי�... דברי� אתמול ממני ששמעת אחרי השידו� את גמרת� כיצד הכלה, אבי את שאל האירוסי� לשמחת

בעני� אי� שמצידה הבת, אמרה דברי�, את ובתי ביתי בני בפני והצגתי הביתה משבאתי האב, לו כדי הקול ענה

מ�  מיועד הזיווג א� כי ל�, הא חסרו�... כל בזה אי� כ� כל ערב אינו החת� של קולו א� וא� השידו�, את לעכב

לו אומר שהמשגיח לחשוב האב את הטעו השמי� שמ� עד למנעו, טצדקי כל יועילו לא בסדר השמי�, לא ...הקול

גמור) בסדר הוא הקול, של ה'פרט ' מבלעדי אחר עני� שבכל כ� מתו� .(והבי�

זי"ע משפאלע הסבא הרה"ק אמר בפרשת�)כה בתפאל"מ הובא שסד, עמוד הפלא ויש (איש מעלות יש אד� לכל וז"ל, ,

אזחסרונות משמי� שידו� האד� על נגזר ברעה"ט וכאשר לוקשע� א את יורד ומכסה השמי� מ רחב קרש היינו ,

גוליע בלייבט עס או החסרונות רוסיא)כל בשפת כולו שנגזר מעלות,(כל מה אינו עכשיו לו שהציעו כשהשידו� אבל
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ìòíòøúäì àìå ñåòëì àìù ïéáé ìéëùî ùéà ìë ,ïë
úà ì÷ì÷îä àåä àåäù åì äàøðù éðåìô ìò

êåîñé àìå ,åúéáá íéëåãéùäàåä àåäù éðåîìà ìò
'ïëãù'ä ìò éàãååáù óà ,åúéáá íéëåãéùì òééñîä
úàéöîá ìàøùé éðáì òééñìå øåæòì åçåë ìë òé÷ùäì

íäì ïåâää íâååéæכïéà éë òãé åîöòá íãàä ìáà ,
äðôé åéìà Y íìåò ìë àøåá ìù åçéìù àìà ïëãùä

.åì áåèùë äãåé åìå ,åì äù÷ùë

עצמו  בפני נס שידו� כל – האר� לו קפצה

÷"äâäò"éæ áåìâé'æà÷î(ä ùåøã ,íéùåøã ,á"ç éáö õøà)

ò"éæ 'íéøä éùåãéç'ä ÷"äøä éøáã úà àéáî
íäøáà ãáò øæòéìàì íéñð ä"á÷ä äùò ïëìù ,ïúùøôá

õøàä åì äöô÷ù åðéáà ÷çöé éëåãéùì åëøãá,èð ø"á)

(àé.á"åéëåàáù êåãéùå êåãéù ìëù íìåò úåøåãì æîøì
íéîù éãéî àìôå ñð êøãá àåä úåøù÷úäå øîâ éãéì.

øàáîåéðôá âååéæ ìë òåãî ò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äâä
'ïîàð úéá' ìë éë ,ñðá àìà øîâéé àì åîöò
éôë ,ãàî íøå áâùð øáã àåä ìàøùé éðáá äðáðä

ãåîìúä éøáãî ãåîìì ìëåðù(:áñ úåîáé)àìá éåøùä'
.'...äáåè àìá äëøá àìá äçîù àìá éåøù äùà

úåçåë íéñðî ,äåáâ ìòî äåáâ íéòéâî íéøáãäù øçàîå
úà ìèáìå íéëåãéùä øù÷á ìáçì íéðåöéçäå äàîåèä
.äøèîä âéùäì åìëåé àìù úåðåù úåòéðîá íéàåùéðä
ãçåéî ñð íéëéøö ,íìåò øåàì àáä êåãéù ìëá ,ïëì
åúéçùé àìå åòøé àì äàîåèä úåçåëù íéîùä ïî

.íåìùá åîå÷î ìò àåáé ìëäùå

,óéñåîåïéàåùéðäù òâøá éë ,'íéàðú' øèù íéùåò ïëìù
ìáçì êë ìë íéøáâúî íéðåöéçä ïéà 'éàðú' ìò
øáãä ïéà ïééãòù íäì äàøð éë ,êåãéùä úà ÷éæäìå
úîàä êà .íéàðúä íåé÷á ãîåòå éåìú àåä àìà øåîâ
éë .øåøáå øåîâ øáãë åäéøä íéùåò åðàù äæ 'éàðú'ù
äåöî éøäå ,åéúååöî íéé÷ì ä"á÷ä éçéìùë íéáùçð åðà
íéàðúä øáã áåùç ïë ìò .åðá úà àéùäì áàä ìò
ó÷åú ùé ä"á íå÷îä ìöàå .øáãä àöé 'ä éôîå åìéàë

àúéàãë ,éàðú ìò äùòðù øáãá óà(.æ úåëøá)ìëù
åðéà áåù ,éàðú ìò åìéôà äøåáâä éôî àöéù øáã

íéé÷úî øáãä ë"ò .øæåçíéé÷å øéøù ìëäå.

התפילה  ע"י הזיווג קירוב – רחמי למבעי

úàæåðéáà éðôì íéðåðçúáå äìéôúá åáøä ,åéçå åùò
í"áùøä áúëù åîëå ,íéîùáùä"ã .çé÷ íéçñô)

או�  המעלות כל את ומכסה השמי� מ� ברעה"ט לוקשע� א יורד אזי הולד, יצירת קוד� יו� מ' השמי� מ� עבורו

חסרונות. גוליע ס'בלייבט

פערד' כ'בלינדע ההורי� את הקב"ה מולי� השידו� לגמור העת שבבוא זי"ע מנח�' ה'פני הרה"ק אמר (סוסי� כיו"ב

לפועל.עוורי�) השידו� ויצא הסכמת� את יתנו ובכ� במדובר חסרו� כל יראו שלא

בפניו 'מחות�' איזה קבל מנח�)פע� הפני ממש (של הנו החת� כי לו 'מכרו' והכל לבנו 'חת�' לקח לאחרונה זה כי

ולא  הקוד�, שבדור רעק"א לא – מקצתיה ולא מיניה שלא לו נתברר השידו� משנגמר ועתה אייגער', עקיבא 'רבי

גמור... �האר ע� כמעט א� כי חכ�, תלמיד ב� ולא חכ� תלמיד לא הזה, ביהודה'בדור 'נודע הוא כי לו שאמרו מה (תחת

בגויי�') 'נודע שהוא .נתברר

יצירת  קוד� יו� ארבעי� שהוכרז לפלוני' פלוני 'בת ע� השידו� לגמור והזמ� העת בבוא הנה ואמר , הרה"ק נענה

הצליחו  לכ� ורק גמר, לידי מלבוא הדבר את יפריעו ולא יזיקו שלא המדובר, מהורי ה'שכל' את הקב"ה נוטל הוולד.

השידו� משנגמר כעת אמנ� ובעצמו... בכבודו רעק"א הנו דנ�' ש'חת� בקל במתנת לפתות� השכל את ל� החזירו

לב�, דווה זה על וכי השמי�, מ שחזר חינ� על תהילתו פי� ימלא שכל�... מבלי להישאר ל� עדיפא היה הא�

בשלימותו. שכל� אלי�

וה�  שונאי�, לי  יש והרי שמי�, בידי שהשידו� שאומרי� זה מהו זי"ע, ישראל' ה'אהבת הרה"ק את שאלו פע�

באשערט השידו� א� אלא השמי�, מ� הכל אכ�, הרה"ק, ענה השידוכי�, את לי ומקלקלי� וראוי)עומדי� ישלחו (הגו�

את  יורידו וה� השונאי� אל יגיעו לאו  וא� הטוב, כל עלי� יאמרו וה� האוהבי�, אל המחותני� את השמי� מ�

השידו�.

שלו.כ. שדכ� זיווג לכל שמיא, מ� מיועד השדכ� ג� כ� לפלוני' פלוני ש'בת כמו כי צדיקי�, בש� איתא וכ�
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(úòéø÷ëóåñ íé úòéø÷ì ì"æç åîéãù íòèä øàáìכאY
'éîçø éòáîì äéðéî à÷ôðå'÷ä ì"æç åàáù øîåìë ,'

íéîçø úù÷á éãé ìò àåäå 'âååéæä úàéöî øãñ' åðãîìì
åðîî éë ä"á÷ä àåä àåìä åîöòáå åãåáëá 'ïëãùä'î
íéáåëéòä ìë ÷ìñì äìéôúä àéä äìåãâå .ùéàì äùà
.åðîæ íãå÷ åìéôà êåãéùä úàéöîì àéáäìå ,íéâåøè÷äå

,ò"éæ 'íçðî éðô'ä ÷"äøä øîàù åîëåúùøô íçðî éðô)

(â äãåòñ ä"ðùú øáãîáàøîâá øàåáî äðäù(:çé ÷"åî)

,'øçà åðîã÷é àîù ,ãòåî ìù åìåçá äùà ñøàì øúåî'

íéã÷äì íãà ãéá ùé íà äîå ,øîåçå ì÷ íéøáãä àìäå
íãàä ãéá ùéù ù"ë ,íéîçøá åäòø ìù úà ìåèéìå

íéîçøá øäîìåâååéæ úà äøäî àåöîìåìùåæéøëäù
ãìåä úøéöé íãå÷ åøåáòכב.

äëåò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä øàéáìò ä"ã úéùàøá)

(ïëàø÷ã àðùéìá(ãë á)úà ùéà áåæòé ïë ìò'
íìåò ìù åëøãî äðäù ,'åúùàá ÷áãå åîà úàå åéáà
øúåéáå íéáåùç íéðééðòá 'úåèìçä' èéìçäì íúùâá Y

והיא כא. לי, יש אחת קושיא רבי, לו, ואמר זי"ע, איש' ה 'חזו� אל פע� נכנס זצ"ל ראדזינער נתנאל רבי הרה"ח

סו�  י� כקריעת סו�קשה י� כקריעת אד� של זיווגו 'קשה' על ברמזו ב.), סו� (סוטה הרי החזו"א, לו אמר ,

קושית�... שתתיישב דבר סו� כי דעת�, תנוח אתה, א� הי�, את קרע שהקב"ה היה דבר

שנה  כ"ח כב� בהיותו אחת פע� זיווגו, על רב זמ� חיכה שבבחרותו שבדורינו, האדמורי"� מזקני אחד סיפר

עליו  קשתה כי הזיווג פרשת את בפניו וגולל זי"ע איש' ה'חזו� הגה"ק אל ונכנס נפש', עד מי� ש'באו הרגיש

יש  עדיי� אחד, נו, איש' ה'חזו� לו אמר אחד, הבחור, ענהו נצר�, אתה לכמה וכי איש', ה'חזו� לו אמר ההמתנה,

מתייאש. ל� ומה אחד, עבור� בעול�

מקד�,כב. בימי� יהודי על וסיפר ופתח  דרעוי� , רעוא בעיד�  שלישית בסעודה זי"ע חיי�' �ה'חפ הגה"ק ישב פע� 

הנפש. ובהשתפכות שליש בדמעות תהלי� באמירת והחל המדרש, בית אל היו� חצות אחר השבת ביו� שנכנס

כמי�, דמעות שופ� שהלה אי� עיניו, שראו מהמחזה לבו שנתלהב מהמתפללי� אחד בביהמ"ד שהה שעה באותה

ובדמעות. הנפש בהשתפכות תהלי� לומר הוא ג� והחל

נמצא, הינ� ויגו� בצרה כי נראה והדמע הבכי רוב לפי כי עושה. זו מה לבכיה ושאלו, השני אליו ניגש במוצש"ק

היושבת  בביתי לי בת - ואמר לבו סגור את היהודי פתח לעזר�, בידי יהיה אולי  לב�, מצפוני לי שתגלה אבקש�

במש�  והנה נדוניתה, על להתחייב בידי ואי�  בכיסי, מצויה הפרוטה שאי� מאחר ורק א� – לזיווגה בוש עד וממתנת

ופוגש  קודש, השבת יו� בהגיע א� עיני, לנגד אותה רואה ואינני הכלכלה, ועל המחיה על טרוד הנני השבוע ימות

לשפו�  - ביהמ"ד בשערי לבוא אנכי נוהג השבת סעודת אחר מיד לכ� הגדולה. הצרה על בקרבי לבי נופל בבתי אני

וירא  חמודות על� ב� בביתי לי יש אני א� ואמר, השני נענה בקרוב. ישועה לנו שיחיש האלוקי�, אל כמי� לב

שנשתד�  �מייע הייתי כ� על מכיסי, כלתה והפרוטה היות השידוכי�, לברית להביאו מצליח איני אני וא� שמי�.

מה�  ידועי� ושניי� עול�, גדולי אחי� ארבעה נולדו הזיווג ומאותו הפועל אל הכוח מ� יצא השידו� ואכ� בינינו.

חיי�, �החפ מכא� ולימד זצוק"ל. הספיקות' קונטרס 'בעל והגה"ק זצוק"ל החוש�' ה'קצות בעל הגה"ק המה הלא

זה  משידו� שיצאו הללו עול� כגדולי – ונצורות גדולות פועלת ה', על רק סומ� כשאינו היהודי תפילת .כי

הצליח  לא מה משו� א� ישראל, �באר המפורסמות מהישיבות באחת שלמד ויר"ש טובי� ב� בבחור מעשה

הקשה. מצבו מחמת בקרבו נשבר כשלבו לחודש ומחודש ליו� מיו� הימי� עברו וכה זיווגו, את למצוא

אותו  רשב"י, של המצויינת לציו� ונראה סמו� במירו� בשב"ק לשבות הישיבה בני החליטו אחת שבת לקראת

עמה  ונסע הצטר� פע� בחור אפילו לציו� עלה ולא בצערו שקוע כשהוא בחדרו הסתגר השבת כל במש� א� ,�

פתח  הציו� אצל בהגיעו ואכ�, לישיבה, יחזור בטר� הציו� את לפקוד רצו� בו נתעורר שבת במוצאי רק אחת,

גמירא. ועד מרישא הספר כל את גמר שעות כמה שלאחר עד עצומה, ובדביקות הנפש בהשתפכות תהלי� באמירת

לחזור  עליו שעתה והבי� לישיבה, בצוותא חזרו שכבר חבריו את מצא ולא לאחוריו הביט תפילתו סיי� כאשר

לו  סיפר מירו�, מתושבי אחד של לביתו הל� בכיסו מצויה הפרוטה היתה שלא כיו� א� עצמו, בכוחות לישיבה

להתקשר  בידו א� מכירו אינו שהוא דהג� לו, ואמר הדר�, להוצאות מעות סכו� שילווהו ממנו וביקש שהיה מעשה

ההלוואה, סכו� את  לו ישלח ובהזדמנות זה, סכו� לו להלוות �ימלי בודאי והוא המכירו, שלו הישיבה לראש

לשלו�. ונפטרו בקשתו כפי לו הלווה ולאחמ"כ מה זמ� למש� הא ועל דא על עמו שוחח בעה"ב
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íâ ,'ïåîéøë úå÷ôñ íéàìî' íä éøä íéëåãéùä úùøôá
ùé ,íéîùì ãòå õøàäî úåðåéîãå 'úåðåöø' íäì ùé
...åðì òéöî êðä úàæëå úàæë ,äà ,'ïëãù'ì íéøîåàä
'äãáëðå úøàåôî' äçôùî íò êãúùäì àìà åððåöø ïéà
,êãéàì ,äîåãëå ïéñçåé ìòáå øéáâá åððåöøá åà ...åðåîë
äòöäì 'íéëñäì' íäì éàãë íàä ,úå÷ôñ íéàìîä ùé

áåúëä éøáãá æîåøî äæå ,åàì íà úéðåìôåéáàåìà Y
'ïåçéñ äáà àìå' åîë] úåðåöøä(ì á íéøáã)åùåøéôù

,[äöø àìåîà úàåúãë úå÷ôñ øîåìë ,'íà' ïåùìî Y¦

åøîà íäéðùìå ,úåùòì äîúàå åéáà úà ùéà áæòé
,åîààìàåúùàá ÷áãå' ú"ø Yà'ùéúôúçúôå'éô

(æé àð íéìéäú)ì"ø ,íéá òáèúå ò÷ùú ìàå àð áåæò
úàù øúéá äìéôúä ãåîòá ÷áãä ...úå÷ôñäå úåðåöøä

æåò øúéáåïî ïåëðä âååéæä òéâäá ê÷åôéñ ìò àåáúå ,
.øîâ éãéì íéîùä

úîàáéãéì àåáé àì åì ãòåéîä êåãéùä íâù ,åøîà
ïúùøôá æîåøîë ,äìéôúä é"ò ÷ø øîâ(åñ ãë)

å'äìâ' é"ùøéôå ,'íéøáãä ìë úà ÷çöéì ãáòä øôñé
åì äðîãæðùå õøàä åì äöô÷ù ,åì åùòðù íéñéð åì
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéáå .'åúìéôúá ä÷áø

(êøã ìòå ä"ã ú"äò)åì äöô÷ àì òåãî á"ö äøåàëìã
äöø àìù øçàî ,àìà ,íäøáà úéáì åúøæçá õøàä
,åâååéæ ìò ììôúéù ãò ÷çöéì ä÷áø úà úåìâì àøåáä
,ììôúéù éãë ,õøàä åì äöô÷ àìå êøãá åøçàúð ïë ìò
øîâá ãéî ,'äãùá çåùì ÷çöé àöéå' äéä êà ,äðäå
äðäå àøéå' åúìéôú øçà åéðéò àùð øùàë ¯ åúìéôú
'ãáòä åì øôéñ'ù øåôéñá ììëð äæ ìë ,'íéàá íéìîâ

¯õøàä åì äöô÷äúééäù å"÷ ,ë"à ,äù÷ú ìàå ,
øæòéìà åì òéãåä äæá éë ,åúøéæçá åì õåô÷ì äëéøö

ä÷áø äðîãæðù'(÷ø)'åúìéôúáåì ïéúîä ïë ìò Y
.äìéôúä ìò àøåáä

äëåò"éæ 'ïåéö úùåã÷'ä ÷"äøä ùøãá"ç ïåéö úùåã÷)

(çò óãíãà ìù åâååéæ äù÷' ì"æçàî øàáì ,
,'ñ"éø÷ë íãà ìù åéúåðåæî ïéù÷å óåñ íé úòéø÷ë
,øàáîå .ñ"éø÷ì úåðåæîäå âååéæä ïéðò äî ,àìôé äøåàëìå
òåãî ,àéäå ,åìà íéðééðò éðùá éúáø äàéìô íã÷äá
úéòáè úåìãúùäá ïä úåáø úåìåòô íãà éðá íéùåò
íéðåðçú úøöôäå úåù÷áå úåìéôúá ïäå ,äçøéè éåáéøå

ì"æç éøáã úà òãé àì éîå ,íäéúåðåæî úâùäìäöéá)

(.æèàúéà íâ ,ä"øî åì ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæîäãð)

(:àì,åðéðéòá àéä úàìôð ë"åîë .åãéá åøëéëå øëæ àá
ì"æ íøîàî àéä úòãåî éë øçà(.á äèåñ)íåé íéòáøà

,ë"à .éðåìôì éðåìô úá ïéæéøëî ãìååä úøéöé íãå÷òåãî
,ïéëåãéù øù÷á àáì äðåòäå úòä òéâîùëã íéàåø åðà
äæ ìò úåìãúùäå úåìåòôä ìë íéùåò íìåòä áåø æà

úåù÷áå úåìôúá íéáøîåíéùåã÷ä úåáàá ãåò åðéöîå ,
ìòå äæ äî òãð àì åðçðàå ,âååéæä ìò äìôúá åáøäù

,äæ äîåðéîæé ä"á÷ä éàãåáå ,åì ïëåî øáë åâååéæ àìäå
åðîæá åì.

,øàáîå,øîåìë ,'óåñ íé úòéø÷ë'äù÷ åæ äéùå÷ù
óåñ íé úòéø÷á ë"âä"ò åðéáø äùî òåãî ,
ë"äàîë ä÷òöå äìéôúá äáøä(åè ãé úåîù)'ã øîàéå

äùî 'éäù åðãîì ,é"ùøéôå ,éìà ÷òöú äî äùî ìà
äúàå' ä"á÷ä åì øîà óåñáìù ãò .ììôúîå ãîåò
òåãîå ,'åäò÷áå íéä ìò êãé úà äèðå êèî úà íøä
ïëåî 'éä óåñ íé úòéø÷ ìù ñðä éøä ,äæ ìëì êøöåä

ì"æçàùîë ,úéùàøá éîé úùùî ãåò ïîåæîåäô ø"á)

(äìàøùé éðôì òø÷ð àäéù íéä íò ä"á÷ä äðúä éàðú
ã"ää(æë ãé úåîù)åàðúì ,åðúéàì ø÷åá úåðôì íéä áùéå

åéãé äùòîì ïàë êøöåä äîì ïë íàå ,åîò äðúäù
åðéáø äùî ìù(úå÷òöäå úåìôúä æ"ò óñåðå êèî úà íøä).

,àìàìòåôá ä"òøùî ìéçúéù ,ù"úé åðåöø 'éä äæ éë

ובירר  מעשה, היה וכ� שכ� לו וסיפר ישיבתו לראש להתקשר מיהר הבחור של מאצילותו מאד שהתפעל היהודי

שראש  לציי�, למותר טיבו, מה אצלו לברר ברצונו כ� על לפרקה, שהגיעה לו יש בת כי הבחור של טיבו' 'מה אצלו

הבחור  אבי ע� שידבר שדכ� הלה  שלח מיד ואכ� טובות, ובמידות בתורה הבחור של בשבחו והפליג הרבה הישיבה

בעיה"ק  הכלה אבי בבית ומוצלחת טובה בשעה התנאי� בשמחת צלחת שברו יומיי� וכעבור השידו�, את להציע

אלא  עוד, ולא הגדולה, לישועה זכה ידה ועל שחקי�, הרקיעה מנוחה יו� במוצאי שתפילתו למפרע, ונתברר מירו�,

את  לפגוש לו גר� איחורו שהרי בישועתו, לראות זכה שעה באותה בתפילתו שהארי� דבגלל ראה בשר בעיני א�

ומתקבל. נאה דבר הגפ� בענבי הגפ� ענבי האירוסי� בברית באו ועי"ז לעתיד, חותנו
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'ä áù÷éå êë øçàå ,ä÷òöå äìôúá 'äì øúòéå åéãé
.íéîä åò÷áéå ,òîùéå

ïëåë"äàîë .íãà ìù åâååéæå åéúåðåæîá ïéðòä àåä
(çé åè íéøáã),äùòú øùà ìëá êé÷åìà 'ä êëøáå

íà ÷ø åúëøá ìéöàäì èåùôä åðåöøá äìò êë éë
ïäå äñðøô ïéðòá ïä úåìãúùäå úåìåòô íãà éðá åùòé
,øáë åì ïëåîä ùãå÷î åøæò äìùé æàå ,íéâååéæ ïéðòá
ïëì ,íãà éðá äùòî ìò äôöîå ïéúîîå áùåé ä"á÷äå
íðå÷ ïåöø íéìùäì íìù áìá äúåùòì íäéìò ìèåî
,íéðåðçúå úåìôúá ïéáøîù ïéðòä àåä ïëå ,íøåö õôçå
ù"úé åðåöø åäæå ìàøùé ìù ïúìôúì äåàúî ä"á÷ä éë

íúù÷á àìîé êë øçàå åììôúé ìàøùé éðáùכג.

היגיעה  כפי תתגדל המצוה חשיבות – צערא לפו�

ïúùøôá(æé¯æè ãë)ãáòä õøéå ,ìòúå äãë àìîúå' ,
ì"æç éøáãî åøå÷îå ,é"ùø ùøéôå ,'äúàø÷ì

(ä ñ ø"øá)äàøù éôì' ,äúàø÷ì íéîä åìòùáúëå ,'
àìîúå ïåùìî ïë å÷ã÷ãù äàøð ,ì"æå ,ï"áîøä æ"ò

,àìîúå 'áàùúå' øîà àìù ,ìòúå äãëñð äì äùòðå
äðåùàøä íòôááåúë ïë éøçà éë(ë ÷åñô)'áàùúå',

éðéàîâä øæòéìà äðîî ù÷éáù øçàìù ,øîåìëå .ì"ëò
êéìîâì íâ' ä÷áø äøîà ,åúåà äú÷ùäå íéî èòî àð

,íéî áåàùì øàáä ìà õøúå ,'áàùàåìò àì æàå
'åéìîâ ìëì áàùúå' àìà äúàø÷ì íéîääëøöåäù ,

'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä äù÷äå .äîöòá íéî áåàùìä"ã)

(õøéåàìù ú÷ãö äúåàì ñð äùòð àì úîàá òåãî
äéäù åîë ,íéîä úáéàùá çåøèìå õîàúäì êøèöú
ù÷éáù íãå÷ ,äìéçúá éë ,øàéáå .äðåùàøä íòôá
áåàùì äúòãá äéä éæà åúåà ä÷ùúù øæòéìà äðîî

äîöò êøåöìäåöî íùì àìå ,(äðîéä ù÷éá àì ïééãòù),
êøèöú àìù íéîä åìòù ñð äì äùòð êë íåùîå
ãñç ìåîâì øàáä ìà äøæç ïëî øçàì íðîà ,áåàùì

,äúàø÷ì íéîä åìò àì ïë ìò ,íéìîâä íòäáøãà éë
äòéâéå äçøè êåúî úéùòðùë øúåé äáåùç äåöîäכד.

אליו',כג. שוע� בעת ישראל לעמו ועונה דלי� ועוזר ענוי� ופודה אסירי� 'מוציא התפלה נוסח היטב יתפרש ובזה

כא�, מרומזי� הנ"ל דברי� ג' -כי אסירי� כמאה"כמוציא אד� של ז)זיווגו סח יחידי� (תהלי� מושיב 'אלוקי�

בכושרות' אסירי� מוציא ו)ביתה פב במ"ר ענוי� .(עיי' אונקלוספודה שתרג� כמו סו�, י� לקריעת רמז א)- טו (שמות

בעבור  ישראל בני לעומת�, גאוות�, על בי� נטבעו שהמצריי� גיותניא', על אתגאי ארי גאה, גאה 'כי האמור את

למרחב. והוציא� צר מני ד' פד� דלי� ענוותנות� ומשביע עוזר ידו את פותח הקב"ה אשר אד�, של מזונותיו זהו -

כלומר  אליו', שוע� בעת ישראל לעמו 'ועונה מסיי� ואח"כ לאביו�. ומחסה לדל מעוז הוא זה ידי ועל רצו� חי לכל

ישראל  לעמו הקב"ה עונה שועת� אימתי 'את אז ותחנוני�, בתפילה שמרבי� אחר רק אליו, שוע� בע� דווקא

קראנו. ביו� התפילה, בזכות דוקא שיעננו יתבר� דרכו כ כי ויושיע�' ישמע

ולא כד. נודעת, בישיבה ללמוד תורה למקו� גלה בבחרותו כי יצ"ו, מאנסי בעי"ת הרבני� מחשובי מאחד שמעתי

ממנו, מבוגרי� היו וחלק� הרבה, בחורי� בה שהיו מאחר הישיבה אווירת  בתו� ולהשתלב להתחבר הצליח

שהוא  הקושי כל על אביו בפני לבו את שפ�  שכ� מכיוו ש�, יל�' ל'הלו� כ"כ התאימו לא חייו שאורחות ג� ומה

עצתו  ויבקש זי"ע מפשעווארסק יענק'לה רבי הרה"ק אל שיסע אביו לו �יע כ"כ, בה� לעמוד מצליח ואינו עובר

שמבקש  כתב ובסופו בידו, ו'קוויטל' הרבי אל נכנס במוצ"ש באנטווערפ�, הרה"ק של בצילו לשבות נסע ואכ� וברכתו,

מניעות... שו� בלי מניעות... שו� בלי לו, ונענה הקוויטעל, את הרה"ק קרא מניעות, שו� בלי ללמוד שיזכה ברכה

דעת'(בתמיה) 'בר לאד� משא"כ ושולח�, ספסל אלא אינ� א� מניעות, שו� בלא כא� ניצבי� והשולח� הספסל הנה  ,

כתיב הנה לו, לומר והוסי� עליה�, להתגבר עבודתו וזו מניעות לט)ישנ� טו ואחרי (במדבר לבבכ� אחרי תתורו 'ולא

נאמר ולא אחריה�', זוני� את� אשר זוני�'עיניכ� את� ספק)'א� את�'אלא(בלשו� ודאי)'אשר לשו� הוא ,(שמשמעותו

תתורו'... 'ולא היא ועבודתו שתפקידו אלא אחריה�', זוני� את� 'אשר - האד� את ית"ש הבורא יצר כ� אכ� כי

חלקי� ושמונה תשעי� לו שיהיו יברכו זאת אלא מניעות, לו יהיה שלא לברכו יכול שאינו הצלחה,(98%)וסיי� של

חלקי� מניעות...(2%)ושני של

שוני�, ומפריעי� מניעות שו� בלא הדעת מנוחת מתו� ית"ש הבורא את לעבוד שנזכה להתפלל שעלינו פשיטא

על  דייקא כי שונות, טירדות שמזדמני� ובעת הנסיו�' ב'שעת לזכור עלינו אלא ל'נעימות'... יתהפכו ה'מניעות' וכל

של�  בלבב רצונו לעשות �מתאמ אחד כאשר ב"ה המקו� לפני חביב כמה ועד ולהתעלות, לעלות נית� יד�
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מתו�  רצונו לעושי הצפו� השכר גודל ועל היצר, התגברות ומצד הטבע מצד והמניעות העיכובי� כל למרות

טבע�. על התגברות

יצ"ו, בוויליאמסבורג  שפר' 'אמרי דביהמ"ד רב �כ" אליעזר יוחנ� רבי מהרה"ג שמעתיו מעשה אירע עתה זה

חולה  היה שכבר אבר� דר לביהמ"ד בשכנות התפילה, בעת בו ידברו שלא דעת על כשנה לפני נפתח זה ביהמ"ד

ביהמ"ד  באי שראו מכיו� ביהמ"ד, מתפללי על להמנות הצטר� הוא וא� ונורא, קשה באופ� ימי� שנתיי� במש�

התפילה בעת כלל ישיחו לא ארבעי� שבמש� וחתימה, בכתיבה עליה� קבלו מצבו, אחר,את במקו� מתפללי� כשה� (ג�

ויו"ט) בשבת רק תפילות התקיימו ש� לגמרי כי הבריא החולה האבר� סוכות אחר וכעת פעולתה, פעלה הקבלה ואכ�, ,

האד�. כאחד ונעשה

שאלוהו  אחר, בביהמ"ד כשהתפלל ר"ה שבימי וכגו�, רב, בקושי לו עלתה הקבלה שקיו� סיפר האברכי� אחד

התפילה בעת לדבר שלא – החדש לסטייל נתפסת אתה ג� אה, מחבריו, דא)כמה כגו� מדיבורי� באמצע (ה"י והנה, ...

חולה  שהיא נתגלה ביתו לבני שערכו ד� בדיקות כמה שלאור הרופא מבית הודעה אבר� אותו קיבל היו� ארבעי�

ק  וה� רח"ל, הנודעת ב'מחלה' בצילו� ל"ע ואכ�, יותר, ומעמיקות מקיפות בדיקות לערו� במהרה שתבוא וראי�

) אי. אר. א�. בו .M.R.Iהנקרא ער� הוא שג� רופא לעוד האבר� פנה רבו בעצת הנורא, הגידול את בעליל 'ראו' (

וראה צילומי� ניתוחבבירור פעמיי� לערו� וחייבי� חמור, במצב בגידול ובזריזות (אפאראצי"ע)שמדובר ומיד... תיכ�

החולי� בבית הניתוח לעריכת תור תש"פ נקבע חשו ז' ל� ל� פר' שלישי ימי�)ביו� כשבועיי� .(לפני

גמרו  לא ועדיי� תמימות שעתיי� עברו שכבר האבר� משראה ומחצה, כשעה למש� נקבע הניתוח זמ� והנה

האיש ירד הניתוח , את ל'אורחי�'(בעלה)הרופאי� המיוחד החסד)לחדר לארגוני לפני (השיי� ליבו מר את שפ� ש� ,

רבש"ע, אמר, וכה וצורו, יו� קונו ארבעי� באות� התפילה באמצע לדבר שלא לי קשה היה כמה עד יודע אתה ,רק

'עסקי�' לעשות דרכי ל�...)אי ואת� לי ת� עוד ('דילי�', 'קבלתי' להמשי� עצמי על מקבל הנני  עתה אבל  שמיא, כלפי 

השנה  ו מחצית הרופאי� , יצאו ורבע שעתיי� בגמר הניתוחי�, לחדר בסמו� וחזר אותה. ותרפא עלינו רח� אתה א� 

ואמרו והל�, תדהמה אחוזי כזאת כשה� במציאות נתקלו לא ספק שמעול� כל ללא לה� ברור היה מתחילה כי ,

– בגופה מקנ� נורא לפניה� שגידול כ המראי� הצילומי� ולא ,ועדיי מיניה לא 'גידול', זה היה לא למעשה א�

בעזהשי"תמקצתיה  נמצא שלא הגידול אחר לחפש זמ� לה� אר� כי הניתוח, אריכות על והתנצלו משהו , איזה (רק

אותו) והוציאו סכנה בו שאי� האד�...קט� כאחד ושלימה בריאה היא והרי התגברות , מתו� הנעשית מצווה של כוחה ללמד�

ממש  כפשוטו ה'מציאות' את היא שמשנה גדולה .והתאמצות

ובחבורה  אחת' ב'אגודה רבי� אנשי� עליה� וקבלו קיימו כאשר לאחרונה, אירעו רבי� פלא מעשי  גררא, אגב

הועיל  הרבי� כח ע� זו קבלה של וכוחה יו�', ארבעי� למש� סופה ועד מתחילתה התפילה, בשעת לדבר שלא

ענייני�. ובשאר השידוכי�, בעסקי וה� רפואה בענייני ה� רבות ישועות ולהחיש הטבע, מערכות לשדד

התענה  אשר ישראל מבני באיש נורא מעשה נפש, מסירות מתו� והעבודה היגיעה במעלת עוד רבותי נא שמעו

ומצוות תורה עול מעליו פרק ליבו ובמר המלחמה, בימות ה'רשעי�' ידי וכו')תחת נתפס אד�  המלחמה (ואי� לאחר ,

בירכתי  קבעו מגור� מקו� את המצוות, משמירת לגמרי התרחקה היא ג� אשר ישראל בת ע� ביתו את הקי�

בלא  חינכו לה� הנולד בנ� את וג� ויהדות, לקדושה זכר כל נית�  לא בבית� הכשרי�, היהודי� מערי רחוקי�  ,�אר

שני�. י"ג לב� קרוב ויגיע הילד ויגדל לאידישקייט, קשר שו�

אמר  רק מאומה, דבר הוסי� לא ומצוות, תורה לעול נכנס הוא בו יו�, של מהותו לבנו לספר אבה שלא האב

עבורו  וירכוש הגדולה לעיר עמו יסע היו� ולכבוד מיוחד, הולדת' 'יו� הוא שני� י"ג ב� הנער נעשה בו שהיו� לו

לתור  הגדולה שבעיר העסקי� מרכז אל והלכו יחדיו, נסעו היו� בהגיע ואכ�, נפשו. תאווה אשר ככל חשובה מתנה

'יודאיקה' דברי מוכרי� שבה לחנות בסמו� שעברו עד  מצאו, ולא ראויה 'מתנה' ג� אחר חדשי� שבקדושה, דברי� (המה

אמ�) מעשה העשויי� שרוצה ישני�, מאוד בו הפציר הב� א� היהדות, אחר הב� יימש� שמא לש� להיכנס רצה לא האב ,

אח  נגרר כרחו ובעל קני� להיכנס, שמונה בת יופי כלילת מנורה הב� עיני צדו בחנות בהיות� רצונו, את להשביע ריו

מה  יודע מי כי האב נחרד עבורו, לקנותה מאביו וביקש הנער בעיני ח� מצאה המנורה יד, בעבודת �מע המגולפת

אלא  רצוני אי� והתחנ�, שלו על עמד הב� א� זו, ממנורה �חו הכל את עבורו לקנות שמסכי� לו ואמר יהיה...

 �החפ את שתקנה אמרת הרי לאביו, הב� שטע� עד ביניה�, והתווכחו אבקש', אותה שאלתי 'אחת זו, במנורה

אינה  זו מנורה השיב הלה זו, מנורה עולה וכמה יקר' 'מה לשאלו המוכר אל ופנה טענותיו נסתתמו רוצה... שאני
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ה'שבח' והוא חסד הגומל מעלת – טובי� חסדי� הגומל
לשידוכי� 

äùøô,íéãñç úåìéîâ úìòî ìò ãîìì úùøãð äôé åæ
äìãúùä äîë ãò åðîà ä÷áøá åðéöîù éôëå
ì÷äì íäéëøöì áì úîéù êåúî ,íéøçàì áéèéäì

ìåáâ éìá íäéìòכה'úáù ìù åøåãéñ'á áúë äëå .ùøåù)

(àé äìò ã óðò ïåùàøä÷áøì åùòð íéñéð äáøä äðäù ,
åîë ,àîìòá àæéîøá àìà äøåúá åøëæð àìå åðîà

ì"æç åøîàù(ä ñ ø"øá)'äúàø÷ì ãáòä õøéå'(æé ãë)

åùøã ãåò ,äúàø÷ì íéîä åìòù äàøù ¯(æè íù)

במחנות  בעודו ה'מלחמה' בימות יהודי איש ע"י עשייתה' 'מעשי כי בלבד', 'לראותה אלא כלל, למכירה כא� עומדת

ידי. מתחת להוציאה ברצוני ואי� מרובי� בדמי� אותה קניתי ימ"ש, הרשעי� שעבוד תחת העבודה

שבעול�, מחיר כל עליה ישל� שאבי ותראה זו, מנורה להשיג השתוקקות מרוב יצאה' 'נפשי וזעק הרפה, לא הילד

ליבו  כשתאוות מהחנות הילד ויצא  ברירה , בלית  הסכי� האב ג� גבוה, בסכו� ונב המוכר נענה ודברי�' 'די� אחר

נרגע  הזמ� ע� שבה, הגילופי�  ובכל בה להביט נפשו שבעה ולא במנורה, משתעשע הנער היה ויו� יו� ובכל בידו.

ימי  בפרוס – היו� ויהי בעלמא... כשעשוע אלא זה שאי� בראותו היהדות לדר� הב� יתקרב שמא מחששותיו האב

שברי�, לשברי ונשברה �האר על נפלה מידו, נשמטה היא לב ולדאבו� כדרכו, המנורה את הנער הוריד החנוכה,

שוב  להדביק מחדש, לבנותה יחדיו ננסה הבה לו ואמר רוחו, סערת את האב הרגיע ומרה... גדולה  זעקה ויזעק

כבראשונה. תילה על שתעמוד עד חלקיה כל את

נפל  בנייר כתוב מה האב משראה בקרבו, חלול שהיה הקני� מאחד נייר פיסת נפלה עבודת� כדי בתו� והנה,

שעשה  ה'אומ�' מגולל איגרת באותה אמר, וכ� ומר, גדול בבכי האב �פר אז רוחו, את השיבו מיד מתעל�... ארצה

השינה  משעות הוא גוזל הוא ערב ולעת הנוגשי�, ידי תחת ביו� שעות י"ד עובד שהוא תלאותיו, את המנורה את

חדשי�  כמה ובעוד - ואנווהו' א-לי 'זה ייאמר עליה אשר מנורה לבנות ממש נפש במסירות בלילות ועובד  המועטות

ולהעלות  חנוכה עד לחיות יזכה א� יודע שאינו האיש, בה כתב עוד בה. להדליק בידו יהא החנוכה ימי כשיגיעו

שיחיה  בטוח אינו וא� יו�, ילד מה יודע מי כי הנרות, את לידיו,בה המנורה שתגיע מי מכל מבקש כ� על למחרת...

שמו, את וחת� לנשמתו... עלייה ג� תהיה חנוכה נר הדלקת מצוות קיו� וע"י החנוכה, בימי נרות בה ונתברר שיעלה

ובעצמו... בכבודו אביו זה כל שהיה שינה זה ובזכות הב�, את זעזעה שמיא' מ� 'פיתקא שאותה לומר, למותר א�

ולתפארת. לש� ולתורתו לה' נאמני� אחריו הבאי� דורותיו וכל ביתו, ובני הוא שלימה בתשובה חזר חייו, אורחות

הילד  בלב כלל מוב� בלתי חשק הכניס הסיבות כל מסבב כיצד שנתגלתה, הנוראה הפרטית ההשגחה מלבד והנה

מחצבתה. לכור שלימה משפחה להשיב אבות�, על בני� לב להשיב בכדי והכל זו, מנורה על דווקא עוז בכל להתעקש

המנורה  את שהכי� זה יהודי שהרי למצווה, והשתוקקות נפש מסירות של כוחה מגעת היכ� עד מכא� ללמוד יש א�

יעשה... הוא ג� כ� יעשו שה� וכמו מאחרי�, יותר למנורה לדאוג לו ומה 'אונס', בטענת עצמו את לפטור יכול היה

א� בה, להדליק שיזכה כלל בטוח היה שלא לקיי� ובפרט לזכות שבידו מה לעשות  ליבו בכל השתוקק מקו� מכל

בה... ישתמשו שאחרי� במה לו די א� בה להדליק יזכה לא עצמו הוא א� וא� ואנווהו', א-לי ב 'זה ולהדר זו, מצוה

שלימה  בתשובה לשוב אחריו זרעו וכל בנו וב בנו כל את וזיכה שזכה הטוב, כגמולו הקב"ה לו .ושיל�

שנאמרכה. במה הקדוש החיי� האור פירש יח-יט)וכ� לגמלי� (כד ג� ותאמר להשקותו ותכל אדוני.. שתה 'ותאמר

לאליעזר  אמרה בתחילה אלא אשקה, לגמלי� וג� אדוני שתה לו אמרה שלא לשתות', כלו  א� עד אשאב 

שא�  רבקה חששה כי הוא הדבר וטע� לגמליו, ג� שתשאב לו לומר הוסיפה צרכו כל ששתה לאחר ורק שישתה,

ממהר  והיה הגמלי�, בעבור ג� היא לטרוח שצריכה אליעזר יודע היה אזי הגמלי� את ג� שתשקה מיד לו תאמר

עוד  הזכירה ולא אדוני שתה לו אמרה בתחילה כ� על צמאונו, מרווה היה ולא כ� כל להטריחה שלא כדי לשתות

הגמלי�. עבור מי� עוד שתשאב לו הודיעה ואז נפשו, כאוות אליעזר שתה וממילא הגמלי�, בעניי� דבר

הק' בשל"ה מצינו פרשת�)ג� האמור(סו� את כ)שביאר להעיד (כד הכתוב שבא השוקת', אל כדה ותער 'ותמהר

רבקה  והתבוננה מי�, מעט בו נשארו הכד מ� אליעזר ששתה לאחר שהנה הבריות, בכבוד זהירותה הפלגת על

ולבהמותיו  לו נותנת שהיא בזה אליעזר, של בכבודו מעט  זלזול בכ� יהא הגמלי� אל אלו מי� תת� שא� לעצמה

ש'שיירי  הכבוד פחיתת יש �האר אל המי� בשפיכת א� זאת לעומת ביניה�, משווה וכאילו מי� מאות� לשתות

להשוקת, �ותר 'נתחכמה כ� על שופכי�'... כ'מי ה� מידיה המי�' מאיליו הכד נפל כאילו עשתה הגדולה הריצה ומכח

מי� ,ונשפ� בו ממלאה בכבודו והיתה אליעזר נשאר עכ"ל.ובזה .'



שרה  חיי � הפרשה באר � הפרשה באר ë

'åîà äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå'(æñ ãë)äñðëðùëù ,
éîéá íù åéäù íééåìâä íéñéðä ìë åøæç äøù ìäåàì

úáù áøòì úáù áøòî ÷åìã øð ¯ äøùכוäëøá ,
øëæð àì äæ ìëå ,ìäåàä ìò øåù÷ ïðòå äñéòá äéåöî
äéúåãéî åìéàå .ãáìá úçà äáéú úæéîøá àìà

úéð÷ãö äúåà ìù úåéîåøúäכזøæòéìà úà äú÷ùäù
úåëéøàá åøëæð íéìîâä úà óàå åúà øùà íéùðàäå

ùøãîä éøáãëå) äøéúé(ç ñ)àåä íéôã äùåìùå íééðù'
øàáîå .('äðåùå äøîåààåäù íãàì àåä ìåãâ çáù éë

äîëî øúåé ,íéáåè íéãñç ìîåâå úåáåèä úåãéî ìòá
'íéúôåîä éìòá' ìù íéúôåî äîëåכח.

ïëåíéúôåîä ììâá ä÷áø äøçáð àìù íéøôñá øàáúð
ììâá àìà äúàø÷ì íéîä åìòùå äì åùòðù

úåáåèä äéúåãéîכטã"éøäîä ÷"äøä úàæ ÷ééãù åîëå ,
øîàðù äî ìò 'ïúðåäé íåâøú' éøáãî ò"éæ àæìòáî

(æñ ãë)úà ç÷éå åúùà äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå'
'åîà éøçà ÷çöé íçðéå äáäàéå äùàì åì éäúå ä÷áø
,'déîà éãáeòk ïð÷úã àäãáeò àîçã ïéâa dîçøå' Y§¦£¨§¦§¨¨§¨¨§©§¨§§¥¦¥

äáäàùåúùà äùòîë íéð÷åúî äéùòî äàøù úîçî,
åììä íéñéðä ìë ììâá àìå(é"ùøá íéøëæðä)ø÷éòä ïéà éë ,

ìà 'åëå ÷ìåã øðë íéúôåîáå úåúåàáäéúåãéî ììâá ÷ø à
úåáåèäל.

הנעלי� כו . מהזמני� הוא הנרות הדלקת זמ� הנה כי הרמז, בדר� לבאר אחד 'גדול' בש� מתאמרא אורחא, אגב

שטוב' יהודי)ב 'יידישע שלו� (בית מנוחת להשרות כנפיה פורסת השבת וקודשת לשב"ק, להיכנס מוכני� כשהכל ,

השבוע  ימות שבכל ר"ל שבת', לערב שבת מערב דולק 'נר היה ורבקה שרה שאצל אמרו כ� ועל ובטח, שלוה השקט

בבית... לנהוג כיצד חיי� ארחות ללמדנו זה וג� הנרות, הדלקת בעת שבת בערב כמו ושלווה שלו� שורר היה

זוכז. בפרשה נקרא מתחילה כי אליעזר, גבי מצינו נפלא שדבר שליט"א, אחד גדול מחכ� שמעתי 'ויקח עבד הנה ,

העבד' �ויר - יז)העבד י; ר (כד לו שאמרה לאחר ואילו אדוני בקה, יח)''שתה פעמי�(פסוק כמה 'והאיש והאיש כתיב  ,

האיש' ויקוד - כו)משתאה רבקה (כא לו אמרה כאשר לכ� כבוד, בלשו� אליו שידברו רגיל היה ולא עבד היה דאליעזר ,

ונעשהאדוני''שתה לקצה הקצה מ� ונשתנה מאד לו הוטב האלה כדברי� לראשונה ביד איש ושמע יש מה ללמדנו ,

וכתב  עבד, בסו� ושוב איש ושוב עבד נקרא מקוד� למה בחיי' ב'רבינו [ועיי' להועיל קטנה ילדה של אחת טובה מילה

עבד]. נקרא ואח"כ ומקוד� המלא�, ש� על איש נקרא לכ� מלא�, אתו הל� השידו� גמר עד תפילתו דמסו�

בקפדנות  ולא ורוגע בנחת לדבר להיזהר יש  לג-לד)כתיבורבות ויאמר (כד דברי דברתי אשר עד אוכל לא 'ויאמר

משה' 'דעת בספרו זי"ע �מקאזני משה ר' הרה"ק ודקדק אנכי', אברה� עבד ויאמר אופ� דבר, אנכי אברה� עבד א"י (ד"ה

אמרח') דברי דבתחילה –דברתי רכה באמירה וסיי� הוא, קשה לשו� שהרי 'ויאמר ודיבור וביאר אנכי'. אברה� עבד

במאכלו  המוות ס� לו רט)הניחו בזה(ילקו"ש הרגיש ואליעזר לוי), קדושת להוכיח (עיי' לי שיש דברי' 'דברתי אמר לכ�

הרי בעצמו, התיישב אבל, המוות, בס� להמיתו לביתכ�, הבא אורח ע� נוהגי� כ� וכי – קשה בדיבור עבד אתכ�

אנכי, בו אברה� דבוק להיות הוא והתכלית אלוקי�', ה' ב'אנכי המרומזת התורה כל ומקיי� ה' בדר� הול� ואדוני

בניחותא  בעניוות, להתנהג ועלי ענוותנותו, מוצא אתה ש� גדולתו במקו� אמרו הקב"ה ועל בדרכיו, וללכת ית'

קשי�. בדיבורי� הוכיח� ולא ויגדל' מאד אדוני את בר� 'וה' ואמר אחרי�, מדברי� לדבר והתחיל רכות, ובדברי

הואכח . אד� של יגיעתו  – המידות שבירת ואילו המה, ה' מעשי ה'מופתי�' זי"ע)כי מקאזמיר הרה"ק .(בש�

רחוק  רחוק יהיה ועדיי� מופת בעל אד� להיות שיכול נלמד, מכא� כי זי"ע, חיי�' ה'שפע הרה"ק אמר מכ� יותר

מתוקנות... ממידות

הנה  אומר, זה רבו, את ומשבח מהלל היה מה� אחד וכל יהודי�, שני נפגשו שפע� חסידי�' 'שיח אותה וכעי�

נאמר ועליו וקדוש, גדול אד� הוא מקיי� רבי והקב"ה גוזר המקו�.צדיק יעשה מפיו היוצא שככל עד מופתיו ורבו ,

מה כי בוודאות, ל� אומר זאת אבל רבי, על כ� לומר אוכל א� אדע לא אכ� ואמר, השני רבי נענה גוזר שהקב"ה

גדול.מקיי�  ודקדוק רב בהידור

ואמר כט. נענה הבחור, על ה'בירורי�' בעת דגש להשי� יש מה על כשנשאל זצוק"ל מטשעבי� הגאו� אמר וכ�

ה�. ואלו לבחור, לו נצרכי� דברי� ג' טובות.א כי מידות טובות.ב . מידות יבי�.ג . והמשכיל טובות... מידות  .

המהר"לל. לדברי לבו ישי� גיסא אריה)לאיד� סופר(גור נז�)והחת� ד"ה לרבקה (תו"מ נת� שאליעזר רש"י בדברי

ידיה' על צמידי� ושני משקלו בקע זהב כב)'נז� ו'שני (כד לגולגולת, בקע שה�  השקל למחצית רומז 'בקע' כי

שני  על לה לרמז בא חסדי� בגמילות היא שמצוינת בה שראה שמאחר מצומדות, לוחות לשני רמז צמידי�'
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ïéðòá'ï"øä úåùøã'á áúë äæ(éùéîçä ùåøã)åðéöîã
á÷òé úà äåéö ÷çöéù(à çë)ç÷ú àì'

êìéå á÷òé úà ÷çöé çìùéå ...ïòðë úåðáî äùà
äøåàëìå ,'éîøàä ìàåúá ïá ïáì ìà íøà äðãô
ïáì ìù åúá úà úç÷ì ùé úåôéãò åæéà éëå ,á"ö
.ïòðë òøæî úåöøàä ééåâ øàù ìò æ"ò éãáåòî àåäù
åøáòé àì úåáåè íðéàù 'úåòã' éë ,åøåàéá àìà
ùéà ìë éãéá äðåúð 'äøéçá'äå Y ïáì áàî äùåøéá
ë"àùî .'äá ïéîàäìå æ"ò éìåìéâ úà áåæòì ùéàå

úåáåè úåãéîøàù úîâåã äùåøéá íéøáåòíéòáè
óà åúçôùî úà óéãòä ïëìå ,ïáì áàî íéøáåòù

,ò"ì æ"ò éãáåò íä íà'íéáåè'á ÷áãéù äöø éë
úåáåè úåðåëúå úåãéî íäá ùéùìàåîùî íù 'ééò)

(íãå÷ äðäã ä"ã å"òøú.

äùòîåúåáàלאíéðáì ïîéñ íéùåã÷ä úåäîéàåלב.éë
ìù íúáåè ìò ã÷åù úåéäì íãàä ìë äæ

íéøçàלג'ø÷é éìë'ä øàéáù åîëå ,(ãé ÷åñô)ì"æç éøáãá
(.ãë úéðòú)êéøö ïéà äôåâ ìë úåôé äéðéòù äìë ìë'
Y 'ä÷éãáíéøçà éôìë åðééä úåôé äéðéòïéò äì ùéù

äéøçà ä÷éãá êéøö ïéà áåùå ,íéãñç úìîåâ àéäå äáåè
éë'úåãéîä ìëá äîéìù ÷ôñ éìá àéä'.

úîåòìäáéñå íòè íåù ïéà íéãñç ìîåâ åðéà íà úàæ
íåãñ éùðàá åðéöîù åîëå ,íìåòá åîåé÷ì
àì ïåéáàå éðò ãé' éë íìåòä ïî åãáàðù äøåîòå
éøäù ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä øàéáå .'ä÷éæçä

ùøãîá àúéà(ä ç ø"øá)àåøáì ä"á÷ä àáù äòùáù'
íézk íézk úøùä éëàìî åùòð ïåùàøä íãà úà¦¦¦¦

הקרבנות  שורש הוא השקל ומחצית 'תורה', כנגד ה� הברית לוחות כי העול�, עומד שעליה� הנוספי� העמודי�

ה'עבודה', עמוד ועבודה שה� תורה יחדיו העמודי� שלושת בכל א� כי חסדי�' ב'גמילות די אי ישראל בני אצל כי

חסדי�  .וגמילות

בפרשת�לא. דכתיב בא, הוא היכ� עד אברה� של לבו' 'טוב א-ב)ראה את (כד בר� וה' בימי� בא זק� 'ואברה�

לבנו' 'שידו� אחר לתור  בעצמו הל� ולא ביתו', זק� עבדו אל אברה� ויאמר בכל יקר,אברה� וכלי באברבנאל (עיי'

דבר) בהעמק וכ"כ התמעטו, וכוחותיו זק� היה שכבר מכיוו� נפלאשהוא טע� ומוסי� דבר , אברה� בהעמק את בר� וה' וז"ל, ,

אד�, כל ע� עסקיו שהיו משו� בעצמו הל� שלא על טע� עוד להתפלל בכל, וזה אמונה, בעניני ושואל בא זה

בב"בעליו, וברכתו,(טז:)וכדאיתא תפילתו - היא והכוונה וכו', אבינו אברה� של בצוארו תלויה היתה שמרגלית

שהרי  נפלאי�, והדברי� עכ"ל. ממקומו, לצאת יכול היה לא זה ומשו� עליו, מוטלי� עניני� הרבה היו בזה וכיוצא

זאת  ובכל הכנעני, מבנות אשה יקח שלא אליעזר את להשביע שהוצר� עד מאוד אברה�  חשש בתורה כאמור

ה'קבלת  את לעצור שלא כדי והכל, – שני� מאה אחר לו הנולד יחידו לבניו זיווג אחר לתור אותו לשלוח הסכי�

לאחרי�. בזה מסייע שהוא קהל'

מצווה',לב. 'בר שנעשה בנו ע� צדיקי�... מל"ו היה שלא אחד זי"ע �מוויז'ני חיי�' ה'אמרי הרה"ק אל בא פע�

היהוד  הניח התפילה אחר הרבי, אצל תפילי�' הרבי ל'הנחת את בה� לכבד השולח� על ו'לחיי�' מזונות י

לאכול  כלל הדעת על יעלה לא שהרי יעשו, מה ידעו לא כי נבוכי� עמדו החסידי� השמחה, לכבוד והחסידי�

כדת  ומהרהרי� עומדי� עוד� מישראל. אד� לבייש רצו לא גיסא לאיד� כ"כ, מבוררת אינה שכשרות� מאכלי�

אני  'א� לחסידי� באמרו 'מזונות' מעט ולקח השולח� אל ניגש רש"י, של תפילי� חיי�' ה'אמרי �חל לעשות, מה

הגיש�  ה'מזונות', מ� מעט נטל ובזאת דר"ת...' תפילי� להנחת רש"י של תפילי� הנחת בי� כלו� לטעו�  שלא נוהג

ועשו  החסידי� כל ראו וממנו דר"ת... תפילי� אחר מה� לטעו� יוכל למע� לחדרו להכניס� לו והורה למשמשו

יהודי. איש נכל� שלא ונמצא מאומה, טעמו לא ולאיד� השולח� את רוקנו אחריו,

ה� לג. לו אשר וכל ממונו שכל באמונה שיתחזק ידי על היא וחסד צדקה בעשיית ירבה ידה שעל הישרה והדר�

שקוע  הרי ח"ו הזה החיל את לי עשו ידי  ועוצ� שכוחי לו שנדמה זמ� כל אבל ית"ש, הבורא עליו גזר מאשר

כלל, שלו אינו שהכס� בעצמו כשמשריש ורק לאחרי�, משלו לתת לו וקשה וזהבו, כספו באהבת הוא ומעוט�

ציו�' ה'קדושת הרה"ק פירש זה ובדר� לאחרי�. לתת בעיניו נקל יהא אז  ולמעשיו אליו שייכות שו� לזה ואי�

בפרשת� דאיתא מה זי"ע לא)מבאבוב  'פניתי (כד  רש"י ופירש לגמלי�' ומקו� הבית פיניתי ואנכי �בחו תעמוד 'למה

מעשיו  ומכח שלו הוא שהכס� וע"ז כפירה מחשבות מעצמו ומפנה שמסלק לאחר שרק אלילי�', מעבודת – הבית

לאחרי�. חסדי� לגמילות – לגמלי� מקו� יש אז
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,íéãñç ìîåâ àåäù àøáé øîåà ãñç ...úåøåáç úåøåáçå
àøáé øîåà ÷ãö ,íéø÷ù åìåëù àøáé ìà øîåà úîàå
äéìåëã àøáé ìà øîåà íåìù úå÷ãö äùåò àåäù
õøàì åëéìùäå úîà ìèð ä"á÷ä äùò äî ,äèè÷

áéúëã àåä àãä(áé ç ìàéðã),'äöøà úîà êìùúå
äèè÷å íéø÷ù åìåëù óà íãàä úàéøá ìëù àöîð

,úå÷ãö äùåòå íéãñç ìîåâ àåäù éðôî ÷ø àåäêà
éë ùåðà äî'ù ãçà äô íéîéëñî íìåë úàæ àìá

'åðøëæúלד.

úåàøåð'äøåáã øîåú' ÷"äôñá åðéöî(å à"ô)àìä ,ì"æå
íéëàìî òåãé ìëéäá ùéù ,åîå÷îá åðùøô øáë

,äæä íìåòá äùåò íãàù ãñç úåìéîâ ìá÷ì íéðåîî
íúåà ãéî ìàøùé ìò úâøè÷î ïéãä úãî øùàëå

,àåää ãñçä íéàøî íéëàìîäìàøùé ìò íçøî ä"á÷äå
ãñçá õôç àåäù éðôî,íéáééç íäù úåéä íòå ,íà

íäéìò íçøî äæì äæ ãñç íéìîåâ íäì"ëò .לה.

המנחה  תפילת של מעלתה  – בשדה לשוח יצחק ויצא

ïúùøôá(âñ ãë)' ,úåðôì äãùá çåùì ÷çöé àöéå
áøò'לוì"æø ,'ø÷é éìë'ä áúë ,(:åë úåëøá)

úåðôì àéäù äçðî úìéôú ï÷éú ÷çöéù ïàëî åãîì
ì"æç åøîàù äîì êîñ ïàëîå .áøò(:å íù)íìåòì

בעיקר,לד . שכפרו א� הרחמי� מידת על המורה 'הוי"ה' ש� נזכר הפלגה דור פרשת שבכל לכ�, רמז שהוסיפו  יש

 �האר ומלאה המידות בהשחתת חטאו המבול דור כי  הדי�, מידת שהוא 'אלוקי�' ש� נזכר המבול בעניי� ואילו

ית'. בו הכפירה מחטא יותר המקו� בפני קשה וזו מפניה�, חמס

ממר לה. ששמע בארה"ב הרבני� מחשובי אחד כ'מתנדב'סיפר משמש המספר יצ"ו, לייקאווד בעי"ת הדר דעובדא א

'חברי�' וכיו"ב)בארגו� ברכב� תקלה שאירע או ביתו, דלת שנתקעה למי לעזור התקבלה (הנועד שבתות מערבי באחד והנה ,

רכבו בגלגל פאנצ'ער לו שאירע לאחד לעזרה האוויר)קריאה ויצא חור בו קוד� (נעשה אחת שעה על מורה כשהשעו� ,

ושאלו  חזר ביתי ... מתחת חונה הרכב לו, השיב 'תקוע'... אתה היכ� הרכב בעל את שאל המתנדב נרות, הדלקת זמ�

חג  חל שבת מוצאי שבאותו ובפרט לשבת, בהכנות עסוקי� כשהכל הדחק' ב'שעת הגלגל את לתק� בהול ל� מה

ל�. נעזור ואז שלישי ליו� עד המת� גלויות, של טובי� ימי� וב' שבת ימי�, לג' הבית את להכי�  וצרי� השבועות,

בדבר. יש נפש פיקוח הללו, ימי� ג' לקראת רכב  ללא אשאר כיצד ב'הצלה', מתנדב הנני אדרבה, הרכב, בעל השיב

דשבועות, א' ליל שבת, במוצאי הגלגל. את לתק� מהר �ור לחינ�, מטריח שהוא שחשדו על התנצל וקיבל, סבר הלה

השוויגער שעיני הבחינו חמיו, משפחת ג� הסיבו שבה יו"ט סעודת ובאמצע בביתו, ב'חברי�' המתנדב (חמותו)ישב

מוחי' ב'אירוע שלקתה הוא ברור וסימ� מעלה, כלפי כל (סטראק)מתגלגלי� כזה שבצב כידוע במקו� נעשתה בהלה ,

האיש  הוא – הצלה' 'איש במהירות הגיע ואכ� לעזרתה, שיחושו ל'הצלה' התקשרו מיד ל... חיי� בי� מכריע רגע

השוויגער... של חיי� להצלת הביא שעשה החסד מעשה כיצד בעליל וראה בעש"ק... הרכב גלגל את לתק� לו שעזר

כילו . פלוני רב על מסאטמאר הרה"ק בפני נשתבחו הוא,פע� גדול היא� אד� אותו ראית� וכי הרה"ק שאל

הא� טיבו על לעמוד אפשר איש של תפילתו צורת עפ"י רק – תפילתו הוא...גדולנראית

המדרש מדברי הדברי� טו)והוכיח ס בפרשת�(בר"ר הפסוק סד)על יצחק',(כד את ותרא עיניה את רבקה 'ותשא

צפת הונא אמרה(ראתה)א"ר בתפלה שטוחה הוא שידו גדול אד� תפילתו ודאי פי שעל והיינו עליו, שאלה לכ�

הוא. גדול' ש'אד� קבעה

ה'חרדי�' בדברי מצינו זה נ)כעי� הפסוק(פס"ו כא)על כז דכמו (משלי מהללו', לפי ואיש לזהב וכור לכס� 'מצר�

תבדוק – אד� של 'טיבו' לבדוק כשתרצה  כיו"ב זהב, של בטיבו יבדוק המצר� מהללו שכלי בתפילה לפי כוונתו לפי

היטב) .(עיי"ש

למדידת  'כלי' יש הנשמה, לעניני נמי כ� האד�, של גופו חו� המודד כלי יש שב'גשמיות' כש� אמרו, וכבר

תפילה. זו שבלב לעבודה ניגש שהאד� באופ� והיינו שבה, האש ובעירת חומה

באמור  צחות בדר� זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק אביו שפירש מה זי"ע ישראל הבית הרה"ק של בפומיה מרגלא

לג-לד)בפרשת� אנכי',(כד אברה� עבד ויאמר דבר, ויאמר דברי דברתי א� עד אוכל לא ויאמר לאכול לפניו 'ויוש�

קוד�  לאכול אסור כי שיחו, וישפו� ה' אל שידבר קוד� לאכול יכול שאינו אמר לאכול, לאליעזר הביאו שכאשר

להתחיל  שתוכל כדי ובחפזו�, במהירות קצרה תפילה לפנינו התפלל כלומר 'דבר', כ� א� לו אמרו מיד התפילה,

התפילה, אורחות למדתי וממנו אנכי' אברה� 'עבד לה� אמר לאכול.. אלא כבר ובמהירות, יד כלאחר נעשית שאינה
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àìà äðòð àì åäéìà ïëù äçðîä úìéôúá íãà øäæé
äçðîä úìéôúáלז,íâ åð÷éú á÷òéå íäøáàù ô"òàå ,

åðòðù åðàöî àì íå÷î ìëî ,úéáøòå úéøçù úìéôú
,ãéîå óëéúäçðî úìéôúá ìáà÷çöéù åðéöîäðòð

ãéîäúåàáù àøáúñîå ,äçðî úìéôú ï÷éú øùàë ...
àöîéå åúåçéìùá øæòéìà çéìöéù ììôúäå ù÷éá äòù
éðéòá øùéå áåè òøæ àéöåú øùà' åâåæ úá úà åì
àùéå' äøåú äøîà äìéôúä íééñ øùàë ãéîå ,'íé÷ìà
úúì êéøö äìôúä úòùá éøäù Y åéðéò íéøäù 'åéðéò

äèîì åéðéò(á óéòñ äö ïîéñ ç"åà ò"åùá ÷ñôðë)'àøéå' ,
íéàùåðå 'íéàá íéìîâ äðäå' äàø éøäù ,ãéî äðòðù

ïë ìòå ,åâåæ úá úàäçðîä úìôú úìòîá ì"æç åâéìôä
óëéú úéðòðå úìá÷úî åæ äìéôúù àø÷á ïðéæçã ïåéë

ãéîå' ãåò áúëå ,øåâéè÷ íåù åæ äìéôúá ïéà ïë ìò'
(à÷éã äçðîä úìéôú úìåâñì øåàéá åéøáã êùîäá ïééòå).

øàéáåø éáøä ÷"äâä äæáò"éæ õéùáééà ïúðåäé 'úøàôú)

(øçéå ä"ã çø÷ ïúðåäé'îâá àúéàã äî éô ìò ,úáù)

(:èôåàèç êéðá íäøáàì ä"á÷ä åì øîàé àåáì ãéúòì'
,'åëå êîù úùåã÷ ìò åçîé ò"ùáø åéðôì øîà ,éì
êîù úùåã÷ ìò åçîé åì øîà ,åàèç êéðá á÷òéì øîà
ò"ùáø åéðôì øîà ,éì åàèç êéðá ÷çöéì åì øîà ,'åëå
àä' øîåàù ãò íðéãá ì÷äì ïòåèå ,'åëå êéðá àìå éðá
êéðôì éîöò úà éúáø÷ä àìä Y 'êî÷ éùôð úéáéø÷

øîàð äæ ìòå ,åæ úåëæ íäì ãåîòúå 'äãé÷ò'áäéòùé)

( áñàì ìàøùéå åðòãé àì íäøáà éë ,åðéáà äúà éë'
,'îâä éøáã úðáäá äâùä õîù åðì ïéàù íâäå .'åðòãé
õéìîäì çúôä úà çúôù àåä ÷çöéù íéàåø ô"ëò êà

,'êéðá àìå éðä' åøîåàá ìàøùé ìò áåèíéðá' éë åðééäå
'íä íéðá íéúéçùî íéðá' íâå ,'íëé÷åìà 'äì íúà

(.åì ïéùåãé÷)øàåáî äæáå .'êéðá' íä ïééãò åàèç íà óàå ,
åìéôàù úåàøäì ,òùøä åùò úà áäà ÷çöéù íòèä

.'ïá' ììëá àåä ïééãò åùòë òùø ïá

íåùîåäçðî úìéôúá äá ùé äøéúé äìòî êëéë ,
úìéôú ï÷éúù á÷òéå úéøçù ï÷éúù íäøáà

,íéòùøä ìò åììôúä àì úéáøòììôúä ÷çöé ìáà'
'íéòùø ãòá óàúìéôúá àìà åäéìà äðòð àì ïë ìòå .

ìáà ,íéàëæ åéä àì øåãä åúåàá ìàøùé éë ,äçðîä
øàéá äæ éô ìòå .íéòùøì óà äìéòåî äçðî úìéôú

çø÷ úùøôá øîàðù äî ãåò(åè æè øáãîá)ïôú ìà'
êøöåäù ,ïàë ùé éúáø äîéú äøåàëìù ,'íúçðî ìà
úãò ìù 'íúçðî' ìá÷úú àìù ù÷áì åðéáø äùî

àìà ,åçéùî ìòå 'ä ìò å÷ìçù çø÷äçåë äæ ïëà éë
åæ äìôúá íéìá÷úî íéòùø åìéôàù 'äçðî' ìùóéñåäå .

,ïéãäå äøåáâä úãéî ãâðë àåä òåãéë '÷çöé'ù ùøôì
,äçðî úìéôú ï÷éú àåäåúéöøúî 'ïéãä úãéî' åìéôà éë
'äçðî'á(ãåò ù"ééòå).

ראש  ובכובד במתינות ולהתפלל לקראתה, עצמו להכי בקודש,צרי� משמש להיות כשהתמנה מחסידיו לאחד ג� אמר זה (מאמר

ובחפזו�) יד כלאחר התפלל לא זאת ובכל אברה�, עבד – הגבאי  היה אליעזר בתפילה, תזלזל אל מקו� מכל 'גבאי' שהנ� א� לומר, .והוסי�

ה'שפת  הרה"ק אל נכנס היה לפע� מפע� קיימא, של לזרע ועידני� עיד� זה שהמתי� באבר� מעשה גררא, אגב

ושאל  בנפשו עוז הרהיב אחת פע� לישועתו, עולמות הרבי שירעיש רחמי�, בבקשת לחיו על ודמעתו זי"ע אמת'

אמת', ה'שפת ענהו ערירי. להישאר ממנו אגרע ולמה הרבי, בברכת מהחסידי� אחד נושע כעת הנה הרבי, את

הגר את נשא כאשר ואילו שנה, מאה ב� היותו עד לזש"ק שרה ע� שהמתי� אבינו אברה� אצל קטורה)מצינו (היא

אי�  וזמר� כיקש� בני�  על שאכ�, אלא, מהגר, שרה נשתנתה ומה וכו'', יקש� ואת זמר� 'את ממנה לו נולדו מיד

רב. זמ� להמתי� עליו היה אבינו' כ'יצחק בב� לזכות א� הרבה, כ� כל להמתי� נצר�

ש�לז. איתא ו:)הנה אליהו (ברכות שהרי המנחה בתפלת זהיר אד� יהא לעול� הונא רב אמר חלבו רבי 'ואמר

ענני  ענני' ה' ענני וגו' ויאמר הנביא אליהו ויגש המנחה בעלות 'ויהי שנאמר המנחה בתפלת אלא נענה לא

יהוידע' 'ב� בספר הקשה ה�', כשפי� מעשה יאמרו שלא וענני השמי� מ� אש ברכות)שתרד מס' סיפק (על לא מדוע ,

ומבאר  ענני. פעמי� ב' שביקש הדרשה כא� הובאה מה לש� בה, נענה שאליהו המנחה תפילת במעלת להוכיח בידו

דארז"ל סט"ו)וז"ל, תקע"ו סי' שו"ע ח:, ענני (תענית - שתי� שאל אי� קשה, ולפי"ז אחת, בבת שאלות שתי לשאל אי�

י"ל, ודאי אלא יאמרו, שלא וענני אש משאר שתרד יותר בה נענה שהאד� מאד מסוגלת להיותה המנחה דתפלת

יחד, שתי� אפילו ההיא בעת לשאול יוכל ג"כ עתי� להוכיח שאלות, שני בה שיש דענני דרשה האי הביא ולכ�

ונענה ,מזה ביחד שאל שאלות שתי אפילו דהא יותר ועדיפה כוחה גדול המנחה עכ"ל.דתפלת
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ì"æå'øåè'ä(áìø)éáø øîàã ,äá øäæéì êéøö ãàîå
úìôúë íãà øäæé íìåòì ,àðåä áø øîà åáìç
,äçðîä úìôúá àìà åäéìà äðòð àì éøäù ,äçðîä

øîàðù(åì çé 'à íéëìî).'åäéìà ùâéå äçðîä úåìòá éäéå'
åîå÷á ,ø÷åáá òåãé äðîæ øçùä úìôúù éðôî ,íòèäå
ïëå .åé÷ñòá ãåøè àäéù íãå÷ ãéî ììôúî ¯ åúèéîî
éåðô àåäå åúéáì åàåáá òåãé äðîæ äìéìá áøò ìù

.åé÷ñòîàåäù ãåòá íåéä òöîàá àéäù äçðî ìù ìáà
ìëî úåðôìå ,åáì ìà äúåà íåùì êéøö ,åé÷ñòá ãåøè

ïë äùò íàå ,äúåà ììôúäìå åé÷ñòלחäáøä åøëù
ãàîלטì"ëò .מ,

בקדושה  ופיו עיניי� שמירת – קדושה שערי

ïúùøôá(à ãë)äá æîø ,'ìëá íäøáà úà êøá 'äå' ,
ì"ëá úáéú ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä

éðéò'ì éúø'ë úéø'á 'úåáéú éùàø'á äìåò(à àì áåéà),
,ì"æå ,éúôù'ì éúø'ë úéø'áäùåã÷ì ïåùàøä øòùäã

זי"עלח . ה'תניא' בעל הרה"ק ביאר זה פי שבת)על מס' על רש"י נתיב זה,(עיי' בש� נקראת מנחה שתפילת הטע�

הוא  זמנה כי כ� נקראת ערבית תפילת ג� היו�, ב'שחרית' זמנה ש� על נקראת שחרית תפילת שלכאורה

ב'מערב')ב'ערב' שקעה שהחמה אמר�(לאחר כעי� שהוא ומבאר, הצהריי�, לתפילת 'מנחה' של עניינה מה א� קד:), (מנחות

לה'' מנחה קרב� תקריב כי 'ונפש - 'נפש' נאמר מנחה בקרב�  רק א)מדוע ב דרכו (ויקרא מי הקב"ה, 'אמר כ� אלא ,

ביפיו  משונה חרס כלי ממתנת שנהנה המל� וכאותו לפני', נפשו הקריב כאילו עליו אני מעלה עני, – מנחה להביא

עסקיו  גמר כשכבר בערב וכ� לעסקיו יציאתו לפני בבוקר המתפלל כיו"ב, והותר, די מה� לו שיש וזהב מכס� יותר

הקריב  כאילו נחשב הוא  בזה הקב"ה, לפני ומתפלל ועומד טרדותיו, כל בתו� לבו המפנה אבל רבותא, כ"כ בזה אי�

להקב"ה. 'מתנה' נת� וכאילו ה', לפני 'מנחה' - נפשו את

החיי�' פ"ח)וב'ספר ומחילה סליחה ספר המהר"ל, בעקידת (לאחי המזבח  על 'עולה' כקרב� היה אבינו יצחק כי ביאר,

לעולתו. כ'מנחה' שתהא זו תפילה ותיק� עמד מנחה, קרב� חסרה שעולתו וראה יצחק,

הקדושלט. האלשי"� כתב שהנה הללו, ה'טור' דברי עפ"י מנחה תפילת של בכוחה עוד לבאר רוממות ושמעתי (בספרו

תהילי�) על הפסוקקל א)על קב לאד� (תהילי� ללמד הכתוב שבא שיחו', ישפו� ה' ולפני יעטו� כי לעני 'תפילה

ובכ�  לאחרי� משיחנה הוא הרי איש בלב דאגה שכשיש וכפי קונו, לפני שיחו שישפו� ובמצוקתו בצרתו העטו�

וכלשונו ה', לפני בלבבו אשר וכל שיחו ישפו� כ� לנפשו, ומנוח מרגוע  כל מוצא שופ� כ מי� כלי ששופ�  'כמי

לי' וירווח אדברה בלבבו אומר  החוצה שבקרבו יצחק צרותיו 'ויצא נאמר בה מנחה לתפילת ביותר שיי� זה ועניי� .

'לשוח  הטור וכלשו� בעסקיו בשדה', טרוד שהוא בעוד היו� באמצע אזי שהיא ה' לפני טרדותיו וכל שיחו והשופ� '

מיד. ומתקבלת רקיעי� בוקעת כזו שתפילה ודאי

בגמ ' איתא שהנה הרמז, דר� על עוד בזה לד:)וביארו –(ברכות בבקתא' דמצלי מא� עלי חצי� כהנא רב 'אמר

התוס' והקשו חצי�)בבקעה, שהכוונה (ד"ה לפרש, יש האמור ע"פ א� שתירצו, מה עיי"ש בשדה התפלל יצחק שהרי

הוא  פונה עסקיו באמצע אלא התפילה, לפני הכנה שו� בלא שדה, בבחי' נמצא כשאד� תפילה תיק� שיצחק

אל בבוקר אברה� וישכ� בה שנאמר שחרית תפילת תיק� אברה� כי לבבו. על אשר את ומדבר המקו� לאלוקיו

הגה"צ  את ששאל אחד על מסופר [וכבר וק"ש דזמרה בפסוקי קוד� והכנה 'מקו�' לה יש ששחרית ש�, עמד אשר

'תפילה' כי לו והשיב דזמרה, פסוקי על שידלג באופ� רק �הנ ע� שחרית להתפלל שבידו לעווינשטיי� יחזקאל רבי

כתיב  מעריב תפילת שתיק� ביעקב ג� דזמרה], פסוקי לה יקד� לא א� התפילה מהות בכל וחסר ,'�ל'נ קודמת

הוא במקו�''ויפגע אלא 'מקו�' אי� במנחה ורק  ק"ש, בברכות לפניה בהכנה 'ומקו�' סדר לה יש זו תפילה שא�

קונו. ע� ולשוחח להתפלל מיד שמתחיל בשדה', לשוח

חיי�' �ה'חפ שכתב וכמו זו, כגו� תפילה ל� י)ואי� פרק אמרי� התפילה (ליקוטי עיקר כבר שזה התפילות בכל כי ,

הלב, בכוונת וחסר בה� דליבא הורגלנו מעומקא 'שיחתו' נובעת הרי קונו ע� משוחח שאמרו וכשאד� דר� ועל ,

כט:) יפה(ברכות אמרו כ� ועל מלומדה, אנשי� וכמצוות הרגל מתו� יתפלל שלא כדי דבר בה לחדש שיחת� שצרי�

בני�. של מתורת� יותר אבות עבדי של

זי"עמ. מטריסק המגיד הרה"ק אמר בלק)כה אברה� האיש וז"ל(מג� זה שג� הבעש"ט בש� מארי אבא שאמר וכמו

עול�, בורא שיש ששוכח וכמעט וברחובות בשווקי� היו� כל בעסקיו היו� כל זמ� המוטרד שמגיע בעת רק



שרה  חיי � הפרשה באר � הפרשה äëבאר
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תפילה זמ� שהגיע זכרונו על עולה מנחה עול�,תפילת בהבלי היו� כל שפנה היא� בהתבוננות בלבו ונאנח וגונח

מדבר  הוא מה כלל יודע שאינו הג� מנחה, ומתפלל הצד מ אחת לסימטא �ר בכל והוא עצמו לסדר האד� שעל (ופשיטא

כזה) 'דיעבד' במצב עומד הוא וכבר יעשה מה מציאותו, מכל שכח כשפשוט מדובר כא� אלא כראוי, להתפלל שיוכל זה .עת ג� זה כל ע�

רקיעי�  בוקעת שלו והאנחה ב"ה, הבורא לפני מאד ויקר .חשוב

רואי'מא . לחי באר מבוא בא 'ויצחק בפרשת� סב)כתיב - אפרי� (כד מחנה ליראת ב'דגל רומז ד'יצחק' לרמז כותב '

בדעתו שמשריש ידי על לאד� מגיע וזאת זע�)שמי�, ביי קוואלט תמיד.(ער עליו מסתכל השי"ת 'רואי', חי שהא-ל

בפרשת�מב. יקר' וב'כלי וברוחניות. בגשמיות חסדי� גומלי של שכר� כב)גדול טובה (כד עי� לו שיש שמי איתא

הרע. מעי� ניצול הבריות ע� להתחסד

העני� בסו� שנאמר מה פירש זי"ע מבעלזא המהרי"ד סג)הרה"ק וישא (ש� ערב לפנות בשדה לשוח יצחק 'ויצא

על  ולהתפלל לשוח יצחק ויצא תחרש', שדה 'ציו� וכדכתיב לגלות רומז ש'שדה' באי�', גמלי� והנה וירא עיניו

ה�  אמורי� והדברי� במהרה. הגאולה תבוא חסדי� גומלי שבזכות – 'גמלי�' השמי� מ� לו הראו  הגלות, אריכות

להרבות  היא עצתו ולהיוושע, להיגאל שמצפה ומצבו עניינו לפי וחד חד כל הפרט, גלות לגבי וה� הכלל גלות לגבי

גאולתו. ויקרב יחיש זה ידי ועל חסדי�, בגמילות

בירושלמי  הובא נורא ה"ד)מעשה פ"א שא� (תענית השמי� מ� לו והראו גשמי� עצירת היתה אבהו רבי שבזמ�

והתברר במעשיו, לדרוש ושלח היה, וכ� ,�האר על מטר ירד אזי יתפלל להרשיע 'פנטקקה' היה שהרבה יו� ובכל

עברות חמש בקשותיו עובר וימלאו ממרומי� לו ושיענו להתפלל הוא כדאי כ על גדולה, צדקה עשה אחת פע� .א�


