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éãå÷ô ¯ ìä÷éå úùøô

כלל  לפחד שלא העיקר  – אפחד ולא אבטח ישועתי א-ל 

äðäúãë Y ù÷áîå ùøåã ìàåù ìëì øîàéé ïë éë
íéùòîå ,úåáåè íðéàù úåòåîùá úåùòì äî

,íéø÷áì íéùãç ,íìåòá íéùòðäïåùàøä ììëêéøöù

,ä"á÷äá çåèáì ¯ úàæä úòá èøôáå ãéîú åá ÷æçúäì
âåàãì àì ,åðòéùåî àåä åðëìî àåä åðéáà àåäאàìå

äìäáì ñðëéäìבäëæé äãé ìòù äøùéä êøãä àéäå ,
äìçîå òâð äøö ìëî èìîéäìגøáéã àìî àø÷îå .

לא א. אחר 'חסרו�' או שיחלה ח"ו עליו נגזר וא� אברח'... מפני� 'אנה כי תוריד, ולא תעלה לא ה'דאגה' ובאמת

כוננו' גבר מצעדי 'מה' אלא מאומה, דאגתו כג)תועיל לז מדוקדקת (תהילי� עליונה בהשגחה הכל כיצד וראה בא ...

זקוק  היה מבניו שאחד ביתר, העיר מתושבי והוא המעשה בעל ממכירי שמעתי עמו. יהא מה ואחד אחד כל על

עיניי�' 'בתי הזמנת לצור� עיניי� מלכי (משקפיי�)לבדיקת שברחוב מפורסמת ב'אופטיקה' עיניי� לבדיקת תור וקבע ,

מחברת  והנה, לירושלי�, מביתר באוטובוס בנה ע� הילד א� נסעה המיועד היו� בהגיע ירושלי�, בעיה"ק ישראל

לעובדיה�  מורי� ה� כ� על ברכבי�, ופקוקה עמוסה הרגילה והדר� שמאחר לנהגי� , הודעה נשלחה האוטובוסי�

הבית, בעל בקול לשמוע שלא התעקש האוטובוס נהג מה' ו'משו� יותר, הקצרה היא שכעת פלונית מדר� ליסע

האופטיקה  אל התקשרו בדר� בעודו כשעתיי�, עד נמשכה דרכו ואכ�, ושמאל, ימי� נטות מבלי הרגילה בדרכו והמשי�

האופטיקה... נסגרה וכבר המועד את שאיחרו ענו וה� מאחר, שהוא להודיע

לא  סיטער' 'בייבי אצל הילדי� סידור ג� כי היו�, באותו שעברו קשיי� וכמה כמה על האשה הצטערה רב צער

נודע  ימי� כמה אחר א� הנצרכת. הבדיקה את לעשות ביד� עלה לא כולנה ועל קשי�, דר� טלטולי וג� בנקל, עלה

יו�... עשרה לארבע ל'בידוד' להיכנס צרי� ימי� באות� בחנות שהיה מי וכל ל"ע, ב'קורונה' לקה מהעובדי� אחד כי

יו�... 14 של 'בידוד' ממני חסכו השמי� ומ� שעתיי�, למש� באוטובוס 'בידוד' על בכיתי אני אמרה, שעה באותה

ועל  אופטיקה, לאותה וילד, בחור בניה, שני ע� נכנסה ירושלי� שבעיה"ק רמות שכונת מתושבי אחת לאיד�,

כפות  דרכו לא מעול� כי לש�, נכנסה מדוע בעצמה יודעת שאינה אומרת והיא בבידוד, להיות נגזר שלושת�

למע�  אותו ומולי� האד� את 'מסבב' הקב"ה א� משקפיי�... ש� להזמי� דעתה על עלה לא ומעול� ש�, רגליה

מלעילא. נגזר אשר את עליו יבוא

ההושענותב. בסדר לבאר אומר היה זי"ע חיי�' ה'חפ� מארר')הגה"ק 'אדמה מחגב...(בפיוט חיטה מדלקת... דג� 'הושענא

ה'דג�' את ומשחיתה עוקרת שה'דלקת' יודע רב בי בר שכל וכמו במהות�, שווי� ש� הנאמר שכל מבהלה', נפש

- ממש כ� החיטה, את לגמרי ומאבדי� אוכלי� חגבי� וכ� אד� שבשדה, של נפשו ומשחתת מכלה .הבהלה

ויאמר, ויע� הקדוש, חותנו של הנהגותיו כלל מתו� ביותר התפעל ממה חיי�, החפ� של חתנו את שאלו פע�

ייסורי�  עליו כשבאו קשות בשעות  �וא זמ�, ובכל עת בכל נפשו ושלוות דעתו יישוב היה ביותר המפליא הדבר

וברחמי�. בחסד בח� בטובו העול� כל את ה' בהנהגת אמונתו �תוק מתו� לו באה זו נפש ושלוות וכדו',

מאימת  בריחתו בשעת עמו שאירע מה זי"ע, מבאיא� הרמ"ש להרה"ק זי"ע מבעלזא מהר"א הרה"ק סיפר פע�

מנסיעתו  הרכב את לעצור הרה"ק ציווה פעסט לעיר סמו� שעברו שבשעה הנוראה, המלחמה בימי ימ"ש הרשעי�

ובס"ד  לרכב חזר מכ� לאחר רגעי�, וכמה כמה כ� ושהה החוצה יצא בה, שרויי� שהיו הגדולה הסכנה �א על –

גיליתי  לא ולאיש הרכב, יושבי כל בעיני גדול לפלא היה זה מעשה מהר"א הרה"ק ואמר נענה לברוח. הספיקו

בעת  השט� ממני  רוצה  מה וכי בנפשי, התבוננתי והבריחה הנסיעה בעת דהוה, מאי אספר לכ�, א� לבי, מצפוני

כל  את לעצור ציוויתי ע"כ חלילה. הדעת יישוב את ממני לבטל ברצונו כי וראיתי ובהלה, תלאה עת – הזאת

במדרגת  אנו אי� ודאי ייאמר, ולדיד� דעתי. את מעט ליישב בכדי חוצה יצאתי הסכנה �א ועל והמהומה. המנוסה

מעמנו נדרש זאת א� הסכנה, בשעת מלברוח לעצור ה' קדוש והבהלה אהר� הבלבולי� כל את ולהתיישב לעצור ,

ובבטחו�. באמונה בהתחזקות בדעתנו

חב"ד בכפר מצווה' ה'מצות את לאפות הפסח חג בערב זי"ע מבעלזא מהר"א הרה"ק שנסע בתל בעת דר (כשהיה

נפש אביב) נא 'הושע אומר ושמעוהו  לעמוד, הרה"ק והורה המשמשי�, מאד מיהרו המאוחרת השעה מחמת אזי ,

מידת  כי הבהילות. מ� מאד ויזהר דעתו את ליישב לאד� לו יש הרבה אכ� כי מבהלה...'. נפש נא הושע מבהלה...

טו  ביותר.הזריזות מיושב להיות האד� צרי� בו כי במוחו, לא א� אד� של ורגליו בידיו בפועל מאד עד היא בה
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áåúëä(ãé çé éìùî)'åäìçî ìëìëé ùéà çåøùøéôå ,'
ùéà çåø' ,é"ùøïúåð åðéàå øåáâ ùéà àåäù øáâ çåø ¯

äáçáå äçîùá åéìò àáä ìë ìá÷îå åáìá äâàã,
¯ åäìçî ìëìëéåéìòî øñ åçë ïéà'דäî åðàáä øáëå .
à"øâä áúëù(éìùîì åøåàéáá)ìò äàá äçîùä ,ì"æå
åäæå ,çåøä éãéùéà çåøàåä ,äçîùá ãéîú ùéàäùë
åäìçî ìëìëé,àåä ,íåìùå ñç äìçî åéìò àåáúù óà

äðìèáéå åúçîùá åäìçî ìëìëéúååìùù åðééäå .ì"ëò .
äìçð øáë íà åìéôà äìéòåî ùôðäהàéäù ïëù ìëå ,

.ò"ì äìçîä åéìò àåáú àìù ñéøúå ïâî

ì"æå'äáåùú éøòù'ä(áé úåà éòéáø øòù)ìëìëé ùéà çåø'
øùàë ¯ ùåøéô ,'äðàùé éî äàëð çåøå åäìçî

óåâä äìçéåéìç ìåáñú ùôðäïåùìî ,(á â éëàìî)éîå'

øîåìë ,'åàåá íåé úà ìëìëîåäãòñúå óåâì øåæòú
ìáà .ìåáñìå ìá÷ì åäîçðúå åáì ìò øáãú øùàë
íçð éî ,äâàãäå ïåâéä ïî äàëðå äìåç ùôðä øùàë

äúåà ãòñéå ìåáñé éîå ùôðäúåøéøîå äâàãä éë äðä .
,åéìçá óåâä úãòåñ ùôðä éë ,óåâä éìçî åãáëé áìä
óåâä äðãòñé àì äðåâéî äàëðå äìåç ùôðäùë ìáà.

êëåéîìùåøéá åøîà(â"ä ã"éô úáù)áåúëä ìòíéøáã)

(åè æêîî 'ä øéñäå'ïåéòøä äæ ¯ éìåç ìëøîåìë ,'
úàø÷ðä àéä àéä 'äâàã'äù àéãäì êì éøäå .äâàãä

äøåúá 'éìåç'ו.

äëå'úøâà'á ò"éæ øâééà àáé÷ò éáø ïåàâä áúëúòá)

(à"ö÷ú úðùá òøéìåçä úôâî äöøôùåéúåøäæà éãë êåúá

השמי� ג . מ� בוודאי כי נפשי, עלי שלו� ולומר 'והתעלמת' לעשות הכוונה שאי� לומר צרי� ואי� פשיטא אמנ�

אליו  הגיע שפע� זי"ע, חיי�' ה'חפ� הגה"ק אצל שהיה מעשה וכאותו ונתחזקה, חזקו ה' ע� אלינו, 'קוראי�'

שאל  נקש�, לדא דא וארכובותיו לרעוד, הח"ח החל הרחוקה, באמעריקע 'צונאמי' שאירע לו וסיפר ממרחקי� יהודי

יבוא  א� הח"ח, ענהו הרעש, כל מה ונכרי�, גויי�  לאלפי הדבר אירע בס"ה הרי אירע, מה רבינו, אויה, היהודי,

סי� למדינת דהו לא )China(מא� דיבורו כוונת שכל הדבר ברור הרי האידיש בשפת גויי� אלפי רבבות לפני וידבר

אינ�  הרי האר�... את ה' הרעיד הנכרי� רבבות לאלפי וכי כא�, ג� כ� ביניה�, שהיה יחיד  ליהודי אלא הייתה

'לב  לנו ונת� העמי� מכל בנו בחר אשר ישראל, בני לפנינו אלא היו לא דבריו וכל לפניה�, שנאמר מה מביני�

חיי�  ודבריו והקדושה. הטוב לצד ממקומנו לזוז מאתנו ודורשי� אלינו מדברי� השמי� שמ� להבי�', ודעת לשמוע

שמיה.... דכר מא� ובהלה דאגה א� עתה... אלינו 'מדבר' שהקב"ה אנו, בימינו �א וקיימי�

תסוברד. דגברא 'רוחיה ש� יונת�' ב'תרגו� דאיתא וכמו באורייתא, רמיזי דלא מידי '...éרהניה וליכא �ְְֲֵ

זי"עה. מאדמו"ר ושמעתי במכתב. זי"ע העבודה' ה'יסוד הרה"ק מקאברי�)וז"ל הרה"ק רח"ל (הוא חולה היה שבנערותו

החול  בבית וכאשר והיה הדאקטער, של הראש אליו והלכו ש�, היו דמדינה הדוקטרי� גדולי ואז דווילנא, י� 

דיא  אז אחד, כלל יש ה�, לו, והשיב הרפואות, בספרי כללי� יש שמא הפראפסעיר את שאל להבריא התחיל

גרעסטע  דיא איז דאס זיינע צומלוסטגקייט אי�  גדאנקע� זיינע מיט שטארקייט זיי� או� חולה דע� פו� פארזיכערקייט

בתרגו�, רפואות. אלע וויא מער העלפט דאס חולה, צו� מחשבות רפואה ע� יחד הבאות וחוזקו, החולה של בטחונו

לחולה  גדולה הכי הרפואה זהו ושלוות הרפואות.שמחות מכל יותר עוזר וזה ותקווה , ותבטח נא, תתחזק ידידי ע"כ,

פלאות  ועושה רפואות בורא שהוא ובטחו�)לה' אמונה משה .(אמרות

השמי�...ו . לב עד בוערת האש והיתה זצ"ל, גניחובסקי אברה� רבי הגאו� התגורר בו בבניי� עזה שריפה פרצה פע�

יסיימו  האש' ש'מכבי עד 'בסבלנות'... והמתינו ש� שהיתה נפשות סכנת מפני הבניי� תושבי כל התפנו מיד 

ומעלה  חידו"ת מחדש היה כידוע [אשר אברה� ר' של היד כתבי לגורל מאוד  חששו הגר"א של מקורביו מלאכת�.

בשביל  ש� נשפכו אשר אדירי� רבי� במי� ניזוקו שמא או באש נשרפו שמא ואלפי�] לרבבות הכתב על אות�

אחד  ששאלו עד הנפש, במנוחת הבית יד על עמד עצמו אברה� ר' אול� באש... ומי במי� מי האש, את לכבות

ובחכמתו, בגבורתו אברה� ר' לו נענה לטמיו�, שירד הרב עמלו על דואג אינו בדאגה...הא� אצל בדאגה... אי�

שצרי�  ימינו יד צפורני שנוטל בעת והוא מהדאגה, לזכור צרי� בשבוע אחת פע� רק כלל, לדאגה מקו� יהודי

בדאג"ה סדר לפי 'אצבע',לגוזז� ונקראת ל'אגודל' מימי� העומדת השניה צפור� את בראשונה לגזור שצרי� א', סעי� ר"ס סמ� ברמ"א (כמובא

ולבסו�  ה'אמה', היא השלישית לאצבע עובר ומש� אגודל, – הראשונה האצבע את גוזז ושוב 'קמיצה', המכונה היא הרביעית הצפור� את מכ� לאחר

'קמיצה) הוא שמה אשר החמישית את ...נוטל
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' äàåôøä éëøã úøéîùáéðéî ìë ÷éçøäìå âåàãì àìù
úåáöò'(:èì íéøãð à"÷òøâä éùåãéçá ñôãðå).

ïëå,ì"æå ,'äôâî'ä úòá ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä áúë
äæ ÷åñô äéäé àìå ,äàåôøä ø÷éò åäðä ïåçèáä

'åâå úå÷áö 'ä íäéôî ææזíëááìá úàæ åøòùúùëå ,
éàãå èòåå ä"á èàâ ïåà ì"ø ,íéãçôä íëá åèìùé àì

ïéôìòäåöôçå å÷ùç ìë éë ,[øåæòé éàãååá ä"á 'ä Y]
ãðåæòâ èééæ ,øòãéøá òáéì ,'åëå íëúà øåîùìå òéùåäì

ùéøô ïåà ÷øàèù ïåàèøâàæòâ èéð øàð ïåàééçà]
ì"ëò ,[åâàãú ìà ÷ø êà ,íé÷æçå íéàéøá åéäú ,ééáåäà

(á ÷"ëî úåáà úøåúá àáåä).

á"åéëå' ò"éæ 'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøä áúëäöò ø÷éòä
àåä ïâî øùà ä"á÷ä ìù íðç ãñçá ÷æçúäì
'äá çèåá éðàù ,íåé ìëá äôá øîåìå ,åá íéñåçä ìëì
åéáäåàå 'ä éàøé íò éîöò úà éðà ììåëå ,åéãñçáå

úîàá 'äá íéçèåáäéô ìò úåöò äîë óéñåäå .'åëå '
íééñîå ,äôâîä ïî ÷çøúé íãé ìòù äàåôøä éëøã

'÷çøúäì êéøö íãàäù ÷øå ,ïåçèáå äðåîà åúöò ø÷éòäå

äìàëî ïë íâäøåúä éô ìò åðà íéååöîù éàãåå éë .'
êà ,óåâä úåàéøá ìò øåîùìíéø÷éòä ø÷éòäðåîàä àåä

ä"á÷äá ïåçèáäåח.

øôñáåíéðåîà øîåù(á"ô úå÷æçúäå ïåçèáä øîàî)áúë
ùéùë ,ì"æ é"øàä åðéáøî àáåî ïëå ,ì"äæá

ã å"çíäì ùéù åìàá ÷ø èåìùì ìåëé ïéà øéòá øá
,ãçô'ä ìò íðåçèááå íáìá íé÷æçúîù åìàá ìáà

èåìùì ìåëé òø øáã íåù ïéà ãçôä ìò íéøáâúîå
íäáì"ëò .ט,

úåàøåð÷éçøäì êéøö äîë ãò 'òãéåäé ïá'á åðéöî
'îâá àúéà äðäã ,äìäáäå ãçôä úà åîöòî

(:ñ ÷"á)ïåéòáå à"ùøäîá 'òå] 'êéìâø ñðë øéòá øáã'¤¤
'òãéåäé ïá'ä áúëå ,[íù á÷òé(íù)éìåçá ìáà ,ì"äæá

à"øéìå÷ä('òøéìåç')áåè øéòá éìåçä ÷æçúð íà åìéôà
ïòé ,øéòáù åúéáá øâñää ìéòåé àì äæá íâå ,çøáéù
äúòáääå ãçôä íãàì ÷éæé à"øéìå÷ä ìù éìåçä äæ éë
ãçôé øùà äúòáääå ãçôä úîçî éìåçä åá äååäúéå

úòáðåי.

בירושלמיז. ה"א)וכדאיתא פ"ה צבקות (ברכות ה' פי� מתו� זז הפסוק יהא לא לעול� יוחנ�, רבי בש� חזקיה.. 'רבי

סלה  יעקב אלוקי לנו משגב ח)עמנו מו ב�'(תהילי� בוטח אד� אשרי צבקות ה' וחברייא יוחנ� ר' בש� יוסי ר' ,

יג) פד, .(ש�

ממאמר�ח. שדייקו כח.)יש לאושא,מהולכי 'שמעתי (ב"ב שבביהמ"ק הגזית מלשכת שגלו הסנהדרי� על וקאי אושא'

ולאהולכיוקאמר היו הבורחי� אושא הבריחה בעת �א כי יתירה.מהלכי� לאושא, ודאגה בהלה ללא בנחת

ישראל'ט. 'סגולות בספר כתב מגפה)וכ� מ, ועצבו�,'(מערכת ודאגה כעס מיני מכל מאוד תרחק המגפה זמ� וכל

שמחה  מיני בכל תמיד שמח תהיה שלואדרבה יד כתב מספר הועתק וויטאל, חיי� רבי מורינו זללה"ה הרב

הסגולות'. מספר

בגמ'י. איתא לג.)וכבר הפסוק(ב"מ ד)על טו בעצמו (דברי� המקיי� כל יהודה רב אמר - אביו� ב� יהיה לא כי 'אפס

זי"ע המהר"ל וביאר כ�', לידי בא סופו ש�)כ� אגדות הריהו (חידושי גופא בזה העניות, מ� מתיירא אד� שכאשר

שנאמר וכמו עליו, העניות שתבוא לעצמו כה)גור� ג לי',(איוב יבא יגורתי אשר הריהו 'את דבר מאיזה ירא כאשר כי

בפועל, זה דבר שיקרה גור� ובזה זה, דבר תחת עצמו  'לוח מקטי� האד� כשיקח הדברי� ממציאות לדבר, וראיה

כאשר  ואילו שיפול, הדבר קרוב – למשנהו האחד הנהר מקצה עליו לעבור בכדי הנהר גבי על ויניחנה ע�' של

האר�  ועל יפול, שמא ומפחד מרתת הינו הנהר ע"ג כי נפילה, שו� בלא בשופי עליו יעבור האר� על יעמוד זה לוח

ענייני  בכל הוא ממש וכיו"ב יפול. נפול שאכ� עליו פועלת הנפילה מ� היראה שמחשבת והיינו למאומה. חושש אינו

העניות. את עצמו על מביא שהוא כ�', לידי בא 'סופו – העניות מ� ומתיירא חושש כאשר המתחזק האד�, משא"כ

נהר  מעל ויעבור רע, מכל ניצול המחשבות אלו בזכות עליו, תבוא לא  רעה ושו� טוב, כל לו שיחיש בה' ובוטח

ובשלווה  בשלו� .החיי�

פרנסתו  מחסור על ב'דאגה' מחשבתו שהמעמיק זי"ע, מוויטעפסק מנדל מנח� רבי הרה"ק ג� כתב הללו כדברי�

עד  האסורי�, בית כבתו� הדאגה מאסר בתו� עמוק עצמו מכניס הוא גופא בזה הרי מחסור, משאר כיו"ב או

האר�' 'פרי בספה"ק המובא קדשו במכתב כותב וכ� מה�. לצאת עליו תקמ"ז)שקשה אייר מר"ח כב, תשובה (מכתב

הפרנסה  דאגת על טמא,כללית הוא הרי טומאה דברי שהחושב וכמו המחשבה, הוא האד� שעיקר ידוע הנה ...
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íéøîåàåäéä úçà íòô ,äöéìîå ìùî êøã íéàôåøä
íãå÷å ,äìåãâ úçà øéòá à"øéìå÷ä éìåç
äðåîîä úéçùîä úà ãçà íãà àöî éìåçä ÷æçúðù
äöåø äúà úåùôð äîë åì øîàå ,à"øéìå÷ä éìåç ìò
äúåàá åúîù øáã óåñå ,íéôìà äùîç øîàå ,ç÷éì
àåää ùéàä àöîéå ,éìåçä åúåàá íéôìà å"è øéòä
äúàù úøîàù úø÷ù äîì åì øîàéå úéçùîä åúåàì
,íéôìà å"è úç÷ìå íéôìà äùîç øôñî ìò çéìù

,éúø÷ù àì áéùäåàìà éãé ìò éáøçá éúç÷ì àì éë
úîçî åúî íéôìà äøùòä íúåàå ,íéôìà äùîç ÷ø

øéòá éìåçä äæ øåáòá íäì äéäù äúòáäå ãçôä áåø,
äöéìî êøãá àåä ìùî ïàë ãòäôñð ùéù òéãåäì
äúòáäå ãçô úîçî èôùî àìáçåøáì áåè ïëìå ,

åéðéòá äàøé àìå åéðæàá òîùé àìù éãë ÷åçø íå÷îì
æàå äúòáäå ãçô éãéì àåáéå íãà éðáá èìåùä éìåçä

å"ç ä÷ìéיא.ì"ëò .

הדאגה  את מרחיקה האמונה – יחוש לא המאמי�

àîùïëà ...øéò ìë éúåàøá âàãà àì êàéä ,øîàú
'äðåîà'äיבíãàä úà ìéöäì äãéçéä äöòä àéä

– וקדוש טהור הוא הרי טהרה ענייני על נחה שמחשבתו החושב,ומי לפי ודאגותיו,הכל מצרותיו החושב כ� כמו

יכול  אינו וממילא עתה, עד שהוא מכפי יותר הרבה תוכ� בתו� ונכנס דאגה', של אחת 'מקשה נעשה הוא הרי

על  ומתאונני� בוכי� ה� בו מכתב ושנה שנה בכל אלי שולחי� היו בעשינקאוויט� ק"ק בני והנה מה�, ליפטר

בגורל  שעלה והדחקות נעני� �,העניות ואינ�  צועקי� נושעי�, אינ� זאת צעקת� מחמת בוכי� ורק שה�  מכיוו� ,

שקיבלו  ובטוח סמו� אני ובזאת המכתב, את מה� קבלתי לא זו בשנה והנה פרנסת�, חסרו� סביב מחשבת� וכל

את  יותר מחזקת זה על המחשבה כי  והדאגה הטרדה על ולילה יומ� לחשוב  שלא היעוצה, העצה את עליה�

– לה�,הצרה שרווח לי ברור כ� עכתוד"ק.על

זי"ע נחל' ה'ערבי הרה"ק כתב ב)וכ� דרוש ויצא שואבת'(בפר' כ'אב� היא הרי היראה מידת השואבת (מאגנע"ט)כי

ה', יראת – הטובה ביראה ה� ממנו, שירא הדבר את הירא על ממשכת היראה מידת כ� מתכות, מיני כל אליה

את  ננצל הבה ומעתה הדבר. את עצמו על ממשי� – ח"ו אחרת ביראה וה� אליו, ה' את כביכול ממשי� שביראתו

אליו... להתקרב שנזכה נרוויח ועי"ז ה', ליראת והפחד המורא

מדובנא המגיד ג� כתב פ"ה)וכה הבטחו� שער המידות א� (ספר ג� ממנה, ומתיירא שתהיה מה בסיבה המאמי� כי ,

ממלחמה, מתיירא ממנו הוא ירא הוא אשר את לו להביא חזקה סיבה הוא הזה שנאמרהפחד כמו כה), ג 'כי (איוב

ז"ל רבותינו אמרו ע"כ אשר לי'. יבוא יגורתי  ואשר וçאתיני פחדתי ואחד לב:)(ברכות פחד חיזוק צריכי� 'ארבעה ֱִֵֶַָ

גבורתכ�', תהא ובבטחה 'בהשקט ונאמר ה'', אל קוה ליב� ויאמ� חזק ה' אל 'קוה שנאמר בטחו�', הפחד מה� כי

הבטחו�  הוא הישועה ומבוא והשבר הנפילה אל הסבה אל הוא היוצאי� בעניי� שנאמר מה ביאר זה פי  ועל עכ"ל. .

לבב  את ימס ולא לביתו וישב יל� הלבב ור� הירא האיש מי ואמרו הע� אל לדבר השוטרי� 'ויספו המלחמה,

כלבבו' ח)אחיו כ בחיל (דברי� לא אינו במלחמה הנצחו� והלא אחיו, לבב שימיס בכ� מה להקשות יש ולכאורה ,

לביתו, הלבב ור� הירא שישוב התורה הקפידה ומדוע אויביכ�', מכל לכ� הנלח� הוא אלוקיכ� 'ה' אלא בכח ולא

הפחד, הוא והתחלתה הנפילה ושורש השל� הבטחו� הוא הישועה ומבוא שורש 'כי מבאר תבוא אלא לא ומעול�

שליו  לב על מפלה ולא מפחד, לב על עכ"ל.הישועה ,'

'חובת יא . לתו� לברוח הוא שמה לנוס יהודי איש של מקלט' 'מקו� ועיקר שמה, לנוס מקו� אי� בימינו והנה

וכיו"ב... הבטחו�' שער הלבבות

' הנ"ל במכתבו העבודה' ה'יסוד הרה"ק כתב כבר רח"ל א� מהנשמע דעתו פירוש,ולהסיח כרו� ', להיות שלא

העת... וכתבי ה'נייעס' הדאגה אחר בזרועות עמוק עמוק יד� על שישקע מה זולת אלה, כל לו יועילו מה כי

חיי� והחששות, וחדשות ידיעות של גרגיר כל אחר ברדיפה שקועי� שאינ�  אלו כי עצמו את הוכיח כבר וה'נסיו�'

דרכ�  את ימצאו כבר באמת הנחוצות הידיעות כי כ�, מעשות יחשוש ואל וכמה , כמה פי הנפש ובשלוות בשמחה

באזניו... להישמע

המגיד יב. המשיל שעליו מלמד כאותו יהיה ולא ונסיו�, מבח� בעת ובטחו� בעוז לעמוד העיקר כי לזכור ועלינו

אליכ�  יבוא א� לה�, הורה בהיכנסו היער, במעבה תלמידיו ע� שהל� דרדקי במלמד מעשה זי"ע, מדובנא

ובלחש  לשונו', כלב יחר� לא ישראל בני 'ולכל בקול, ותאמרו כנגדו תעמדו אלא כלל, מעמו תתפחדו לא רע כלב
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'äâàã éøòù' ìà àåáîיגøùà éáø ÷"äøäî àúéàãëå ,ò"éæ ïéìàèñî(.âî÷ ïøäà úéá)÷åñôä ìò(æè çë äéòùé)

המלמד  לנגד�, רצו ורמי� גבוהי� כלבי� וכמה רגעי� כמה עברו ואכ�, חלילה... יזיקכ� ולא מכ� הכלב יסתלק זה

התלמידי�  תמהו הכלבי� , מפני בבהלה נפשו על נס והחל וברעדה, בחיל רבינו נתמלא לימדתנו לא וכי לו, ואמרו

כששמעתי  ואמר, המלמד לה� ענה הפסוק... את אמר ולא בכפו, נפשו עוד כל מע"כ  ברח מדוע הפסוק, את לומר

הננו  ושעה עת בכל אנו, �א לברוח... הוכרחתי לכ� הפסוק, כל מזיכרוני ופרח ומורא פחד תקפני הכלבי� קול את

שיבוא  ברגע א� – פנימה בלב וחקוקי� באמת נאמרי� הדברי� א� המבח� אמנ�, מאמי�', אני מאמי�, 'אני מכריזי�

מזכרוננו. יפרח הכל שח"ו או זו, באמונה וחקוקי� צמודי� נשאר קושי, איזה לידינו

ביתו  לבני התקשר השיעור, באמצע כיתתו מתו� פסחי�' ב'ערבי הימי� מ� ביו� שיצא דורנו, ב� ב'מלמד' מעשה

השליכו  שאכ� ומשנענה עיר, של ברחובה האשפה אל מהבית  הישני� ה'בגדי�' את השליכו כבר הא� ושאל�

האשפה  אוספי לה� הלכו כבר כי הבית בני לו ויאמרו מאשפתות, להחזיר� אפשרות יש הא� שוב, שאל לאשפה,

היה. לא כאילו השיעור באמירת והמשי� תלמידיו אל שב כ� כי המלמד כשמוע הבגדי�, אחר לחזר אפשר ואי

לברר  - בכ� מה של דברי� ביתו בני ע� לדבר שיעור של בעיצומו יצא מדוע ושאלו המנהל בו פגע השיעור לאחר

מצאצאי  אחד נישואי לקראת אני  עומד הנה ויאמר, המלמד ויע� לאו. א� לאשפה השליכו� א� ה'בגדי� ' אודות

בגדי  מכיסי באחד למשמרת והנחתיו החתונה, לצרכי מגמ"ח אדיר סכו� לוויתי כ� על – כל אי� שלרש ומכיוו�

ה'שמאטעס' כל ייזרקו שהיו� ב"ב לי שאמרו  נזכרתי השיעור באמצע היו� בו, שולטת היד שאי� במקו� – הישני�

הבגד... מכיסי המעות את שיוציאו לבקש� מיד יצאתי לכ� לאשפה,

איבוד  על הקשה הבשורה את  לסבול הסבל וכח הנפש שלוות ב� היה ואיככה המלמד, את ושאל המנהל נתפע�

של  מתלמידיו אנכי הנה המלמד, ענהו דבר , אירע לא כאילו ה'שיעור' להמשי� התלמידי� לפני מיד ולחזור הדמי�,

בנסיו�  יעמוד למע� הוא הזה לעול� האד� ירידת 'עיקר בנו, השריש והוא זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ המשגיח

בכדי – הללו' הקשי� רגעי� ברגעי� עבור לא וא� הקב"ה, של העליונה בהשגחתו הוא שהכל באמונה אז שיתחזק

הזה. לעול� ירדנו מה לש� הללו

חי יג. א-ל במל�  וה'אמונה' שונות, תרופות יש הנפש לחולי ג� כ� ורפואה, תרופה יש גשמי חולי שלכל כש�

לאחוז  האד� שיכול ההצלה חבל כמו והיא שניה� , ג� והנפש �הגו חולי לכל הבדוקה הרפואה היא וקי�

וברוחניות. בגשמיות הזידוני� במי� להטביעו המאיימי� והגדולי� החזקי� הגלי� את לעבור כדי בו  ולהחזיק 

הטבע  ובדר� עמיקתא לבירא שנפל לאחד זה, דבר זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק אא"ז שהמשיל וכפי

בו  להחזיק יוכל חבל לו זורק מבחו� אחד  כאשר אמנ� גדול, לאור מאפילה ולצאת לעלות  ותבונה עצה שו� אי�

גביו  על עומד שהקב"ה לדעת עליו ויסורי� בצרות מסובב כשאד� כ� וכמו כמימרא, ברגע הבור שפת אל ולהגיע

לבטל  באמת יזכה להצילו השי"ת שביד ויאמי� בו יחזיק וא� הצלה', 'חבל לעברו זורק יתב"ש והוא עליו, ומשגיח

ככתוב עי�, �כהר יעלמו רעי� והחולאי� היסורי� וכל והגבורות הדיני� ד)כל כג לא (תהלי� צלמות בגיא אל� כי  'ג�

עמדי'. אתה כי רע אירא

ביתו  היה הזמ� באותו מנשוא, וקשה רב זה שסבל כידוע ודמיונות, מ'פחדי�' ל"ע לסבול שהחל בבחור מעשה

וברכתו, עצתו לקבל נהרו ורבי� האדמורי"� זק� בהיותו תלפיות תל – ברק בבני זי "ע מבוהוש יצחק רבי הרה"ק של

מקופסה  טבאק להריח לו ונת� בכיו, לקול והקשיב שמע  הרבי מבוהוש, האדמו"ר לבית פעמיו החיש זה בחור �א

לו, אמר מכ� ולאחר זי"ע, מרוז'י� הרה"ק מזקנו כירושה עמו שמורה ליעקב שהייתה ה' 'אמר הפזמו� את אמור נו,

ותניצל  יצוע� על עלות� בטר� לילות ארבעי� יעקב' עבדי תירא אל והבריא – כעצתו עשה הבחור הווה, וכ� ,

ישראל. בית בכר� לתפארת בית להקי� שזכה עד לחלוטי�,

הפחדי�  שבו בני� שני נולדו שכבר אבר� ולאותו מבוהוש, האדמו"ר השמימה נסתלק כבר שבה� שני� כמה עברו

באות�  קיו�... בסכנת היו  וזרעו ביתו כל ג� שבדבר ה'פחד' כל מלבד כי נפשו, את ידע ולא ועוז, שאת ביתר

האדמורי"� זק� של ביתו לעבר  הכל נהרו שעה)הימי� ויפ� (שבאותה זי"ע, מזוטשקא אייזיק יצחק רבי הרה"ק מוח "ז

'דואג' מטבעי אני �א הרבי, לו אמר וכו', 'פחדיו' מעשה את לפניו ושטח מזוטשקא הרבי של ביתו אל האבר�

ב  הביתה שב לא מבניי כשאחד אחת ופע� הנני, עצמי גדול את שהרגעתי עד מדאגה, לבי יצא כמעט הרגיל זמנו

הכא  לי 'מה א"כ עליונה, ולשמירה שמי� לרחמי הנני זקוק ממילא הרי  עליו, לשמור בידי יש בבית כשהב� וכי –
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âàãé àì ,ùåøéô ¯ 'ùéçé àì ïéîàîä'ידíãàä øùàë éë .
ìëì äùòéå äùåòå äùò àåä ä"á÷ä øùà ïéîàîå òãåé
ïåöøá àì íà åéìò àåáì ìåëéù øáã íåù ïéàå ,íéùòîä

ú"éùäטוíéîùáù åðéáà àåä ä"á÷äù àìà ,ãåò àìå ,
åðéìò íçøîå åðúåà áäåà ä"á÷ä 'íéðá ìò áà íçøëå'

ì õôçååðì áéèéäטזäâàãì íå÷î äî ïë íà .יז,

כלל... מנוח בזה מצאה לא נפשי א� שאמר�, למי הדברי� נאי� לרבי, אמר היה ש'חכ�' האבר� הת�'... לי ומה

לשו� מטבע באותו הרבי לו בטר� אמר לילות ארבעי� יעקב' עבדי תירא אל – ליעקב ה' 'אמר הפזמו� את אמור נו,

הזה. היו� עצ� עד מפחדיו לגמרי שנתרפא הווה, וכ� ותנצל, יצוע� על סגולה עלות� כי השומעי�, בעיני לפלא ויהי

למדנו  זאת א� קדושי�, בסוד יבוא מי כי וא� אחד. בסגנו� נתנבאו האדמורי"� ושני מקו�, בשו� מובאת איננה זו

כי  טעמא, והיינו דאגה, מיני כל לשכ� מועילה יעקב' עבדי  תירא אל ליעקב ה' ב'אמר האמונה כי שניה�, מדברי

דאגה. לידי בא אינו שוב הטהורה האמונה אור את היטב בקרבו שמחדיר ידי על

ב'יד . האות כי ב', האות ממנה נשמט ומדוע ב', שבא' הראשונות מהאותיות נבנית 'דאגה' תיבת כי אמרו וכבר

הדואג... הוא בטחו� המחוסר רק דאגה, כל בו אי� בטחו� לאד� וכשיש לבטחו�, רומזת

שרמזו יש ענינא פ"ו)בהאי מוסר שבט הגמרא(עי' קו:)בדברי אלא (סנהדרי� דואג של תורתו 'אי� האדומי דואג על

שכל  וסימ� אות זה הרי ובגש�, ברוח דאגות מיני כל ודואג חרד ועדיי� בתורה העוסק אד� כי ולחו�', השפה מ�

דאגה  כל ממנו יסורו וממילא בהקב"ה, תמימה אמונה בה העוסקי� בלב תכניס התורה כי חיצונית. אלא אינו תורתו

ולברכה. לטובה והכל רחומו, מאביו – עליו הבא שכל יאמי� אלא הבאות מפני ידאג ולא ואנחה, יגו�

ב-ח)נאמרוהנהטו . קמח עושה (תהלי� סערה רוח וקיטור שלג וברד אש צבאיו... כל הללוהו מלאכיו כל 'הללוהו

שאר  וכי  הקב"ה, של דברו' 'עושה שהיא הרוח על רק נזכר טעמא מאי הלשו� דקדוק על עמדו וכבר דברו',

סערה  שהרוח זי"ע שלו�' ה'נתיבות הרה"ק של ביאורו וידוע דברו'. 'עושי אינ� הפרק באותו הנזכרי� הברואי�

טבעו  הוא שכ� ולומר ח "ו לטעות מקו� ויש בדרכה , הנקרה כל עמה נוטלת �וא גבעות, ומפרקת הרי� משברת

על עולה אשר ככל ותסיט תזיז הרוח בבוא – עול� סערהרוחה של 'רוח בפירוש הזכיר לכ� דברו', מה עושה כל ,

השי"ת. ציווי  בלא ונד נע אינו קש או עשב גבעול כמו קל דבר ואפילו ית', רצונו פי על היה הרוח ידי על שאירע

רוח  כי לו ונראה והנה, הנה אותו המטלטלת סערה' 'רוח עליו בבוא ענייניו, בכל אד�, לכל אמונה פרקי וללמד

כפי  הוא הכל ברוח, ממקומ� הנדי� וגבעול קש שכל לעצמו יזכיר – עפר עדי מפילתו ומפרקתו', 'משברתו זו

לנפשו. מנוח ימצא וממילא השלימה, ולטובתו לצרכו העליונה, בהשגחה שנגזר

בנו  התהל� זי"ע  מאמשינוב שלו� שמעו� רבי הרה"ק של בפטירתו האבלות ימי שבעת שתמו שלאחר מסופר

הגבאי ע� זי"ע מאמשינוב מאיר רבי ביגלאייזע�)הרה"ק שלא (הרב גב� נהוג מדוע הידעת הרבי לו אמר הילוכ� בדר� ,

הנפטר  אודות מדברי� האבל ימי שבעת שבכל משו� לאחריה�, רק השבעה ימי במש� לחיי� – משקה להעמיד

וכ�  כ�, אירע כ� עשה זה שרופא ומשו� בכ�, חולה שהיה משו� נלב"ע שהמנוח אומרי� והנה הפטירה, ומעשה

אלו  מחשבות והרי פטירתו, את מונעי� היו מסוימת פעולה עושי� היו שאילו שיחשבו אפשר ולפעמי� בזה, כיוצא

משקה  שותי� אלו, ימי� ככלות �תיכ לכ� יתב"ש, חכמתו גזרה שכ� אחר רק אירע הכל באמת כי ה�, כפירה

ומברכי� המח, את ולצחצח לנקות �בדברו חרי נהיה לפטירה,שהכל גשמית סיבה כל שאי� בלבנו להשריש אלא ,

נעשה  ה' בדבר העליונה.הכל ההשגחה גזרה כ� כי ,

מנח� טז. רבי המפורס� החסיד הרב שסיפר מה הבאנו זצ"לוכבר פוטרפאס ליובאוויטש)מענדל חסידי וחשובי (מגדולי

ותקע  מאד גבוה הר על טיפס המקו� מגויי אחד מעשה, הווה וכ� ב'סיביר', בשהותו בעיניו שראה מעשה

ש�  ג� הסמו� שני הר על ועלה פנה מש� מאד, וארו� גדול חבל בו קשר לאחמ"כ ההר, בראש ברזל של יתד

מאד. עמוקה בקעה הייתה ההרי� בי� והנה, החבל, של השני קצהו את בו וקשר ברזל, יתד ההר בפסגת תקע

יחדיו, הע� כל ויענו לשני, אחד מהר החבל על ומהל� עובר כשאני לראות ברצונכ� הא� הקהל, את הגוי שאל

א�  תחתי�, הפעורה התהו� אל ומיד �תיכ תיפול בוודאי כי עצמות', ליקוט ב'מצוות היו� להתעסק רצוננו אי�

רבה בהצלחה ההרי� בי� האיש עבר הפלא בבריאתו)למרבה הקב"ה הטביע מיוחדת שחכמה הגוי (כידוע הודיע ממחרת ויהי ,

שוב, חייו את יסכ� שלא בו הפצירו האנשי� א� החבל, ידי על להר מהר לעבור היו� ג� יעשה אתמול שכמעשהו

החבל  על ועבר ההר לראש שוב וטיפס משמוע, אזנו אט� גברא ההוא אול� ניסא, מתרחש יומא בכל דלאו

הקהל  כל ויענו בשלישית, החבל על לעבור שאוכל את� מאמיני� הא� הקהל את שאל בגמרו להר, מהר בהצלחה
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êëåò"éæ àé÷ñðéùåã õ"éøäî ÷"äøä äì æîøúøåú)

(ìò éë ä"ã õ"éøäî÷åñôá(â ç íéøáã)ìò àì éë'
äéçé 'ä éô àöåî ìë ìò éë íãàä äéçé åãáì íçìä

øùàë åì àåáú íãà ìù åùôð úååìùå åúåéçù ,'íãàä
¯ øîàéå äðòé ,åúåà úåàöåîä ìëáù ¯ 'àöåî ìë ìò'
äçâùäá âäðåî ìëä .'ä éô øîàîáå éååéöá äùòð ìëä

לעבור  שביכולתי את� מאמיני� הא� לשאול, הגוי �הוסי כ�. עשות  שביד� ראינו 'להדיא' אלא אנו, 'מאמיני�' לא

העגלה, ל� תפריע שלא ודאי עתה עד עבור יכולת א� אחד, פה הקהל כל ויענו בידי, ו'עגלה' הדק החבל על

כבר  בזה א� החבל, על אותה אגרור כאשר העגלה בתו� לשבת שיסכי� מביניכ� מי יש הא� לשאול הגוי �הוסי

חייו. לסכ� שהסכי� מי היה לא

וכ�  פחד, שו� בלא בניחותא ילד לו יושב ובתוכה עגלה ע� החבל על מהל� האיש את ראו רגעי� כמה אחר

הסביר  משירד כ�, להסתכ� שהסכי� הילד הוא' ואיזה זה הוא 'מי תמהי� אנשי� והיו למשנהו, אחד מהר עבר

לפחד, לי היה מה וכי בעגלה הילד  לשבת עלי ציוה הוא שא� כאומר, אבי...' הוא החבל על עמי שעבר האיש 'הרי

כלל  אותי  מסכ� שאינו ובטוח סמו� .הייתי

שסמ�  ינוקא כההוא היהודי, של ובטחונו אמונתו להיות צריכה כ� כי למדתי, זה מסיפור ואמר, מענדל ר' סיי�

הימי�, כל לו להיטיב הב� על האב רחמי ותמיד לבנו, מזיק אינו ש'אב' בידעו אביו וטוב על אשריו – זאת והזוכר

הוא  שהמנהיג אביו', של בעגלתו כ'יושב בעצמו תמיד מרגיש כי בסיביר, בגלותו וה� בהרחבה, בביתו ביושבו ה� לו

ובעצמו. בכבודו הבורא

זצ"ל שמואלבי� חיי� רבי כב)הגאו� תשל"ג מוסר הדר� (שיחות א� ועל ארוכה, בדר� הנוסע לאד� משל, בדר� אמר

ויאמר  יענה לאחמ"כ עומד, אני פלוני במקו� עונה הוא הרי העת' בזו שוהה מע"כ 'איה לפע� מפע� אותו שואלי�

ה'תינוק' על ישאלו א� משא"כ וזאת. זאת דרכי� בפרשת אני ועתה פלונית, עיר לצד הנני עתה פלוני... במקו�

צריכה  וכ� מרכבת�, תעמוד שרק היכ� – אמו' בחיק כעת נמצא 'התינוק עת בכל יענו – בחיקה ויושב לאמו הצרי�

תמיד... בידיו נשואי� והננו כביכול, הקב"ה של כנפיו בצל נמצאי� שאנו הרגשתנו להיות

המל� יז. דוד  אמר ד )וכבר כג עמדי ',(תהילי� אתה כי  רע אירא  כתיב'לא  ו)וכ� קיח  אירא '(ש�  לא לי לבאר'ה ' ויש ,

ינתחו  שה�  ומומחי�  גדולי�  רופאי� אחר מחזר הוא  הרי רח"ל למשכב נופל חולה שכאשר יו�, שבכל ממעשי�

מנהיגו  הא�  ובודק מברר אינו  הי�  למדינת ב'פליגע "ר' נשרי� כנפי על נוסע אד� כאשר ואילו  למכתו, ארוכה ויעלו  אותו

טייס ) ומאי (הנקרא  מומחה, שאינו מי ע�  לנסוע היא גדולה  סכנה  והרי  מברר אינו מדוע מוב� ואינו גדול, מומחה הינו

הוא  וא� עמו , הטייס  ג�  מצטר� השמי� באוויר בנסיעה כי מאד , פשוטה  לכ�  התשובה א�  לטייס. הרופא בי� שנא 

ואינו  הסכנה  בכלל איננו עצמו שהוא  הרופא משא"כ  נאמנה. מלאכתו שיעשה  הנוסעי�  לב סמו�  לכ�  הסכנה, בכלל

לחשוש  מקו�  יש לפיכ�  בחולה, מטפל אלו .אלא  בדברי�  וכיוצא  עליו להתלמד  כדי מומחה  שהוא ויאמר ישקר שמא 

לפחד. לי יש מה א"כ מקו�, בכל לי' 'ה' שהרי בעול�, דבר משו� ומפחד מתיירא אינני דוד שאמר  מה וזה

ימינו  ביד בו אוחז אביו א� א� בישי�, מרעי� ושאר הליסטי� מ� מפחד והוא בלילה יחידי המתהל� קט�  ילד וכדוגמת

נזק. שו� לו יארע לא ועי"ז ולתמכו, לסעדו לצדו עומד שהקב"ה להאמי� האד� צרי� וכ� כלל, יפחד לא בודאי

חילולי  נתרבו תקופה באיזה ש�, הרבנות כס על זצוק"ל דיסקי� המהרי"ל של שבתו בימי בריסק בעיר  היה מעשה

ההפגנה  על השלטו� אנשי של אפ� וחרה גדולה. 'הפגנה' לערו� אחת שבת בליל העיר תושבי ויצאו בעיר, שבת

הקהל  שאר וכל האסורי�, בבית הקהל' 'ראש את ואסרו מיהרו כ� על מהרשויות, רשות נטילת ללא נערכה היא כי

וללא  לקידוש יי� ללא וסגור, אפל בחדר בשבת לשבת – היה גדול הקהל ראש של צערו לבית�. נפש� על נמלטו

המשפט... בבית דינו גזר יהיה מה יודע ומי שבת. סעודות

כבוד  אחר מובל דיסקי�, המהרי"ל - העיר של רבה כי הוא רואה והנה הדלת נפתחה  צער, של כשעתיי� אחר

בחוש�  לשהות הדבר היה כדאי באמרו שמחה, מרוב הקהל ראש של עיניו אורו אז בחדרו, עמו במאסר לישב

המהרי"ל. של במחיצתו אחת שבת לשהות לזכות בכדי והכל – יי� וללא חלות ללא

דכתיב ה'סתירה' את המוסר בעלי ביארו ט)ובזה סג הוא(ישעיה הכתיב והנה צר', לא צרות�  באל"�,לא 'בכל

הוא לבדו לו והקרי שאיננו האד�  יודע כאשר כי בחברתה, מיתרצא חדא באמת א� כסותרי�, הדברי� ונראי� צר,

אלא צרותיו, צר,במעמקי כברלו מעתה הצרה, בתו� עמו נמצא יתב"ש צר,שהבורא לה,לא והלכה הצרה פרחה

כביכול. הקב"ה ע� השהות מעצ� יותר בעולמו לאד� לו טוב דמה
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åìàë íééç ,íãàä äéçé úàæá .äëøáìå äáåèì úéèøô
éãé ìò åùôð åìùúå åúòã çåðú äæá éë .'íééç' íîù

.äìòúéå êøáúé 'äá äîúä åúðåîà

øáëåò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øîàä"ã úåòåáù)

(íúøôñåì"æç éøáã ìò íé÷éãö íùá.æ ïéøãäðñ)

(æè ãë éìùîá áåúëä ïåùì ìò áñåîí÷å ÷éãö ìåôé òáù
úçàá ìåôé òùøå,äîéîúä äðåîàá æçåàä ìò éà÷ã ,

åøîàù êøã ìò '÷éãö' àø÷ðå(.ãë úåëî)÷å÷áç àá'
ìò ïãéîòäåúçàøîàðùäéçé åúðåîàá ÷éãöåäæå .'

óà ,ïåçèéáå äðåîàá ÷éæçîä '÷éãö ìåôé òáù' åøîåà
øçà äãéøéå äìéôð øçà äìéôðá 'íéîòô òáù' ìåôé íà
äðåîàä çåëá åì äéäú äîå÷ú ,'í÷å' ïééãò ,äãéøé

úåîåöòúå æåòá äá æåçà àåäùòáùä éîéá ïéîàî àåä éë)

åàåáé ãåòå 'úé åúàî äæ éë ïéîàî áòøä úåîéáå ,áòøä úåîé åàåáé éë

(õ÷î 'øô íù ,íéáåè íéîéìåôé òùøå' êà .(äìéôðá),'úçà
äúåàá òéùøîä øîåìëúçàåì ïéà ,÷å÷áç ãéîòäù

.äðåîà ìù äçåë éäåæ éë ,åæ åúìéôðî äîå÷ú úåëæ

קשות  גזירות כל לבטל  – מעלינו ותבטל 

àúéà'îâá(:èé÷ úáù)ìë éåì ïá òùåäé éáø øîà'
åçåë ìëá êøáî àáø äéîù àäé ïîà äðåòä

'ñåúä åáúëå ,'åðéã øæâ åì ïéòøå÷(ìë ä"ã)øîåà é"øå'
øîà÷ã òùéìà ïá ìàòîùé 'øã äùòîá àú÷éñôá ùéã

íúäàäé íéøîåàå úåéñðë éúáì íéñðëð ìàøùéùë
'úåù÷ úåøéæâ íéìèáî íø ìå÷á êøáî àáø äéîùיח.

åàáåäåúåìëéä é÷øôá äáçøäá íéøáãä(â å)øîà
éãéãé íéðôä øù ì"àâñââñ éì çñ ,ìàòîùé 'ø
å÷éçá éúáùé ,ìàøùé ìò àäú äî êì ãéâàå é÷éçá áù
åéðéòî úåìôåð úåòîãä åéäå ,äëáå éá ìëúñî äéäå

,éðô ìò úåìôåðåäëáú äîì íåøî åéæ øãä åì éúøîà,
ìàøùéì æåðâ äî êòéãåàå êñéðëàå àá éãéãé éì øîà
éæðâìå íéøãç éøãçì éðñéðëäå éãéá éðùôú ,ùãå÷ íò
úåøö äîë éðàøäå çúôå ,íéñ÷ðôä ìù úåøöåàìå íéæðâ
,éîì åììä åì éúøîà ,åæî åæ úåðåùî úåøøåö úåáåúë
øîà ,íäá ãåîòì ïéìåëéå åì éúøîà ,ìàøùéì éì øîà
øçîì ,äìàî úåðåùî úåøö êòéãåàå àá øçîì éì
úåðåùàøäî úåðåùî úåøö éðàøäå íéøãç éøãçì éðñéðëä
ìàøùé éåéæ øãä åì éúøîà ,éáùìå áòøìå áøçì øùà
úåáø úåøö úåùãçúî íåé ìëá éì øîà ,åàèç ãáìá

,äìàî íäéìòàäé ïîà ïéðåòå úåéñðë éúáì íéñðëðùëå
...íéøãç éøãçî úàöì íúåà íéçéðî åðà ïéà àáø äéîù
çîùîå úåøöä áëòîù ùéã÷ä çë ìåãâ äîë úãîì àä

.ä"á÷ä(:â ïåàâ íøîò áø øãñî ë"ò)יט.

הכתוביח . דיבר מלא מקרא הנה חז"ל, מדברי עצות של עניי� באותו לעני� כז)מעני� י ימי�'.(משלי �תוסי ה' 'יראת

באחת  שיעור כמגיד בקודש המשמש דעובדא מרא נאמ� מידיד ששמעתי וכפי נורא מעשה בזאת ואספרה

וכבר גרונו, במיתרי לקה כי גור, השנה מישיבות ממנו מחצית ונבצר הקודש אל בבואו קולו להשמיע יכול שאינו

אשר  אחת על בתו שמעה והנה לעת, מעת הדבר נדחה שונות מסיבות א� ניתוח לעבור ועליו שיעורי�, למסור

העיר  ברחוב בפלאפו� לדבר שלא וצניעות קדושה' כ'תוספת טובה קבלה עצמה על וקיבלה פיו פתח לא הקט� בנה

התינוק  והחל לישועה זכתה �ותיכ טובי�], בבני� תזכה כ� על שתקפיד מי כי הלוי', 'שבט בעל שאמר [וזכורני

לאביה�... הקול חזר ואכ� בפלא', ברחוב לשוחח שלא עצמ� על ה� �א קיבלו מג"ש אותו של בנותיו ושתי לדבר,

בזכות קול�כי השמיעו  שמי�שלא רחמי קולו נתעוררו להשמיע האב ...שיוכל

ישראל,יט. לתפוצות מכתב זי"ע חיי�' ה'חפ� הגה"ק שלח ה'תרע"ד, בשנת הראשונה עול� ' 'מלחמת כשפרצה

הרעש וז"ל ואי� (המלחמה)הנה ולנפש�, לגופ� ישראל ולכל העול� לכל שנוגע נורא עני� הוא בעול� שנהיה

השמי�  מ� התעוררות עני� שהוא כמש"כספק לה' נשוב למע� ל)- ד וכו'',(דברי� ושבת וכו' ל� לזעוק 'בצר וחובה

שיושיענו  לפניו בתפילה .ולבקש

דוקא בצבור וערבית מנחה שחרית להתפלל יו� בכל בניו ע� המדרש לבית ליל� אחד כל על ולענות ...וחוב

י  על כי וברכו קדושה רבא שמיה יהא במדרשי�.אמ� כדאיתא מישראל גזירות וכמה כמה יו� בכל מתבטלות זה די

המדרש  לבית וט� אנשי� עיר, בכל הקהל כל מתכנסי� היו באמת לו לישראל, מביאי� היו ישועות כמה לשער ואי�

אנשי�  אלפי בזה ניצולי� היו ובודאי יו�, בכל גדול קהל רבא שמיה יהא ואמ� ברכו עוני� והיו תפילות, הג' להתפלל

ה',ממוות, לחסדי  המיחל שבכהונה, הצעיר בסופו, וחת� ישראל. על ישועה דמביאי� לזה להמזרזי� גדול וזכות

מראדי�. הכה� מאיר ישראל לישועה, ומצפה עמו בצרת הכואב
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ãåòïúùøôá ÷"äåæá àúéàã äî àéáäì ùé:çéø ìä÷éå)

(.èéøáéúk äî ,éæç àz ,àùéã÷ àðùéì éàäá¨£¥©§¦

(æé øáãîá)çaænä ìòî Là äéìò ïúå äzçnä úà ç÷'©¤©©§¨§¤¨¤¨¥¥©©¦§¥©

'ä éðôlî óöwä àöé ék' .àîòè éàî .'úøè÷ íéNå§¦§Ÿ¤©©§¨¦¨¨©¤¤¦¦§¥

.úøè÷ øa àøèñ àeääì eøéáz úéì àäc ,'óâpä ìçä¥¥©¨¤§¨¥§¦§©¦§¨©§Ÿ¤

úøè÷k ,àeä Céøa àLãe÷ éî÷ äáéáç älî Cì úéìc§¥¨¦¨£¦¨¨¥§¨§¦¦§Ÿ¤

úà ç÷ ,áåúëäî äàøå àá Y ÷"äìì íåâøúáå] .'åëå
äî ,úøè÷ íéùå çáæîä ìòî ùà äéìò ïúå äúçîä
ïéà éøäù ,óâðä ìçä 'ä éðôìö óö÷ä àöé éë ,íòèä
áéáç øáã êì ïéàù ,úøåè÷ì èøô ãöä åúåàì øáù

.[úøè÷ åîë ä"á÷ä éðôì

älî,àeä Céøa àLãe÷ én÷ àîéi÷ äøæb àcìëc ¦¨¨§¥¨©§¨©¥§¨§¦§¨

àcáBò àîBé ìëa éø÷å ìkzñàc ïàîà''ð) ©§¦§¨©§¨¥§¨¨§¨

(àúùøôïéLøç ïéLéa ïélî ìkî áéæzLé ,úøè÷c¦§Ÿ¤¦§§¦¦¨¦¦¦¦©§¦

àðécîe ,àLéa àøeäøäîe ,ïéLéa ïéòât ìkîe .àîìòc§¨§¨¦¨§¨¦¦¦¥¦§¨¦¨¦¦¨

ìéëé àìc ,àîBé àeää ìk ÷æúé àìå ,àðúBîîe ,àLéa¦¨¦¨¨§¨¦§©¨©¨§¨¨¦

déa ïéeëéc Céøèöàå ,déìò àèìLì àøçà àøèñ¯] ¦§¨©£¨§©§¨¨¥§¦§§¦¦©¥¥

ìëúñîù éî ìëù ,ä"á÷ä éðôì úãîåò äøéæâ ,äæ øáã
äùòî úà íåé ìëá àøå÷å(úùøô)ìëî ìöðé úøåè÷ä

,íéòøä íéòâôä ìëîå ,íìåòä éôùëå íéòøä íéøáãä
,íåé åúåà ìë ÷æðé àìå ,úåîîå òø ïéãîå òø øåäøäîå
.[åá ïåëéù êéøöå ,åéìò èåìùì øçàä ãöä ìåëé àìù

êùîäáåøñîúà àc àðîéñ' ãåò àúéà íù íéøáãä¦¨¨¨¦§§©

,àðãéaàúeòøe äðååëa éøîà÷c øúà ìëa éc ¦¨¨¦§¨£¨§¨¨§¥§©¨¨§¨

,øúà àeääa àðúBî àèìL àìc ,úøè÷c àãáBò àaìc§¦¨¨¨¦§Ÿ¤§¨©§¨¨¨§©£¨

÷æúé àìåàeää ìò äàèlLì ïénò øàL ïéìëé àìå , §¨¦§©§¨©§¦§©©¦§©§¨¨©©

íéøîåàù íå÷î ìëáù ,åðéãéá øñîð äæ ïîéñ ¯] 'øúà£¨
úåîä èìåù ïéàù úøè÷ä äùòî áìä ïåöøáå äðååëá
èåìùì íéîòä øàù íéìåëé àìå ,÷æåé àìå íå÷î åúåàá

.[íå÷îä åúåà ìò

íâäìéôúä úòùá äçéùä øåñéà úåãåà øøåòì ùé
'äùî êøã' øôñá àúéà úåàøåð ,äøåúä úàéø÷å

(ùãåçä éîé éôì ÷ìåçî Y 'è íåéì ,'ïâä øôñ'ì çôñð àåäå)øáéçù
íøîàî øàáì ,íéðåîã÷ä ãçà(:ñ ÷"á)ìà ,øéòá øác'¤¤

ãé÷ôî úåîä êàìîù ,úñðëä úéáì ãéçé íãà ñðëé
,'åéìë íùòöîàá ïéìåç úåçéù íéøáãîù é"òã ,ùåøéô

åéìë íù ãé÷ôäì úååîä êàìîä ìëåéù íéîøåâ äìôúä
ì"çø íìåòì úååî íåøâìå,'øåáéã' ïåùìî àåä 'øáã'å ,

úéááù íéìèá íéøáãä úîçî íìåòì àá øáãäù øîåìë
.úñðëä'àåùðî åðååò ìåãâ' äéáâ áéúë ïëìåú"òùá)

(æ"ñ ã"ë÷ øáçîá àáåäå ,äðåé åðéáøìò"åùá ïë àáåä àìù äî
òöîàá øáãîä äæ éë ,äøåúáù úåøéáò øàù éáâì
ìàøùé éðáî úåùôð åúåîéù 'äôéâî'ì íøåâ äìéôúä
'àåùðî éðååò ìåãâ' øîàð åáù 'ïé÷'ì äîåã àåä äæáå
ìèåðë ò"ì áùçð äæ óà ,åéçà ìáä úà âøäù íù ìò

ìàøùé éðá åéçà úåùôð.

êãéàì'äùî êøã'á àéáä(íù)'äáåøî äáåè äãéî'á
íéîé úåëéøàì äëæé äìéôúä úòá ÷úåùäù

úáéú éë íéðùåäáéùúåáéú éùàøá äìåòä÷éú'ù
äìéôú'ä úòù'á äô'é,ïåùìä äæá íù íééñîå .ìåãâå

åîò íéøçàì äëæîå åîöòì äëæéù äáåùúä çëøàåáî)

(äìéôúä úòá çåùì àìù íéøçà øøåòéù é"ò åðééäã ,íùíëéúåðåãæå
åîøâúå íéîçø éëàìî íëì àøáðå úåéëæë íëì äùòð

ïîà íéîéòðáå áåèá íëéøçà íëéðáìå íëì íééçì"ëò .כ,

יו�  בכל ברכות מאה – אדני� מאת

ïúùøôá(æë èì éãå÷ô)øëë øëëä úàîì íéðãà úàî' ,
åð÷ú íãâðëå' íéøåèä ìòáä áúë .'ïãàì
úàî ãâðë íä úåëøá äàîù ,'íåé ìëá úåëøá äàî

להתחזק  ירושלי� בעיה"ק קהילות כמה בקרב רבתי התעוררות הייתה השניה העול� מלחמת ימי של בעיצומ�

לכבוש  ממצרי� בדרכו היה ימ "ש רומל הצורר הגנרל וכאשר שלימה, ובכוונה בקול רבא" שמיה יהא 'אמ� בעניית

רבי  הרה"ק אמר הה� בימי� כידוע, אחור נסוג ופלא נס ובדר� הסכנה מפני מאד דאגו והכל ישראל, אר� את

את  לכבוש הרשעי� יצליחו שלא 'הרגשתי ז"ל רוט אליהו רבי החסיד הנאמ� למשמשו זי"ע מזוועהיל שלומ'קה

ועל  בפה, אלא ישראל של כוח� אי� שהוא מצב ובכל רבא'... שמיא יהא 'אמ� בעניית התחזקו שהרי ישראל, אר�

דיננו. גזר לקרוע כדי זה בעני� להתחזק היא ונפלאה טובה עצה כ�

היר�כ. ר' בסידור מצינו 'סגולה' הק')עוד בשל"ה כמ"פ הובא וכבר ש"כ, בשנת לראשונה בעיד� (נדפס לי שומע ית� ומי וז"ל,

מועד  באהל ישראל בני עבודת את לעבוד ישראל בני מתו� ולבניו לאהר� נתוני� הלוי� את  'ואתנה לומר ריתחא

הקדש' אל ישראל בני בגשת �נג ישראל בבני יהיה ולא ישראל בני על יט)ולכפר ח שלושי�,(במדבר מאבלות וינצלו ,

תי  שלושי� בו יש הזה בפסוק עכ "לכי שמו"ע)בות, קוד� ישראל' 'צור על בדבריו עוד .(עיי"ש
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'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéà .ì"ëò ,ïëùîä éðãà
ò"éæ(éãå÷ô í"éøä éèå÷éì),ïëùîì åëøöåä íéðãà úàî .ì"æå ,

íåé ìëá êøáì íãàä êéøö úåëøá äàî ë"åîëúåçðî)

(:âîúåëøáä ïë ïëùîä ìù úåãåñéä åéä íéðãàäù åîëå
éãåäé ìë úùåã÷ ìù ,ìàøùé úùåã÷ ìù ãåñéä íä

éãåäéå.

ãåòíéãéòî äëøáä é"òù ,úåðãà ïåùìî 'ïãà' ,áúë
,äàéøáä ìë ìò ïåãà àåä ú"éùäùúåëøáä úàîå

ìàøùé ùéà ìë ìù ïëùîì íéðãàä úàî íðéä.ì"ëò ,

øå÷îåéðá ìò äøéîùì äúééä úåëøá äàî úð÷ú
ìàøùéøåèä áúëãë ,(åî 'éñ)éàðåøèð áø íùá

ï÷ú ä"ò êìîä ãåã' ,àéñçî àúîã àúáéúî ùéø
áéúëã úåëøá äàî(à âá 'á ìàåîù)'ìò' 'ìò í÷ä'ª©¨

úåùôð '÷ íéúî åéä íåé ìëá éë ,éåä '÷ àéøèîéâá
ø÷çù ãò íéúî åéä äî ìò ïéòãåé åéä àìå ìàøùéî
'úåëøá '÷ ìàøùéì íäì ï÷úå ùãå÷ä çåøá ïéáäåכא.

àúéà÷"äåæá(:åò êì êì 'øô ùéø)àúçðì àùôð àéòá ãë
àîìò éàäì(æ"äåòì úãøì ùôðä úãîåò øùàë)éîåà ,

äéúåòø ãáòîìå ,àúééøåà éãå÷ô øèéîì ä"áå÷ äìä"á÷ä)

(ù"áúé åðåöø úåùòìå äøåúä úååöî øåîùúù äúåà òéáùîøñîå ,
ïàëøáã ïàçúôî äàî äì(äëøá ìù úåçúôî äàî äì øñåîå),
íä úåçúôî äàîå.'êì êì' ïéðîë úåëøá äàî

øæåçåá÷ò úùøô ùéøá äæ ãåñé ìò ÷"äåæä(.àòø â"ç)

äé÷ìåç ìéèðå êøáúà ,ä"á÷ì êøáîã ïàîå'
ìëã àúéîã÷á ïàëøá ïåðéàî [å÷ìç ìèåðå êøáúî]
øùëåî éìë äùòð àåäå ,úåëøá ïúåà ìëî] àúúì àîìò
àøùå úéçð ,ïîúî êøáúî ä"á÷ã àîùã ïåéë ,[íìá÷ì
ãøåé 'ä íù úà êøáîùë] äàîã÷ äà÷ìåç äéùéø ìò
àðîé÷åà àäå ,[êøáîä ìù åùàø ìò äëøáä ÷ìç äøåùå

áéúëã(àë ë ìéòì)éîù úà øéëæà øùà íå÷îä ìë'
äéøùå úéúà äëøá àéäã ïåéë ,'êéúëøáå êéìà àåáà
äøåùù øçàå] àîìò ìëá èùôúà ïîúî äéùéø ìò

Y [íìåò éàá ìëì úèùôúî åùàø ìò äëøáäìòù éøä
òôùä úà øøåòî ä"á÷ä úà êøáî íãå øùáù éãé
éøòùì äëåæå èøôá åîöò ìòå ììëá åìåë íìåòä ìëì

äçìöäå äëøáìèáéå åéôî äëøá ÷åøæé éúô éî ë"àå ,
éøçà øæçì íìåòä êøãî àìäå] åæ äëøá åîöòî
ïàëå ,éðåæîå ééç éðáá êøáúäì íé÷éãö ìù íäéúåëøá
[äæá ïéìæìæî íéùðàå äëøáä øå÷îî êøáúäì åãéá ùéכב.

להפיס כא . וברצונו רעה , לרעהו שעשה לאחד משל בדר� נפלא באופ� זאת ביאר זצ"ל פינקוס שמשו� רבי הגה"צ

במש�  רבות פעמי� לעשות �יוסי וכ� יכבדנו, �וא עמו, וידבר יל� יעשה, מה כגמולו, לו ישיב שלא - דעתו

שמאה  דוד שראה בשעה זה, דר� על פעמי�. הרבה כ� כל לרצותו שניסה כיו� רעה, לו לגמול ירצה שלא עד היו�,

עד  ובלשונ� בפיה� וירצוהו ה' אתה ברו� עת בכל ישראל שיאמרו ברכות, מאה תיק� יו�, בכל מתי� נפשות

מעלינו. אפו חרו� וישוב הקב"ה שיתרצה

הטורי� בעל של בתורתו מצינו ז)עוד ו בבוקר (דברי� כשיעמוד לומר הק', על תגי� – ובקומ�' 'ובשכב� הפסוק על

ברכות ק' מכה'יתפלל וכל חלי כל 'ג� - שתי� ועוד קללות מצ"ח סא)וינצל כח הראשוני�(ש� ובספרי זרוע,. (אור

ועוד) מאה אבודרה� שהמבר� מאה, בגימטריא כ�' 'כי ה'', ירא גבר יבור� כ� כי 'הנה דקרא בלישנא זה עני� רימזו

הפסוק על הטורי� הבעל כתב כ� כמו ה'. ירא לגבר האמורות הברכות בכל יבור� יו� בכל ד)ברכות ד 'ואת� (ש�

מדבריו  ללמוד ויש יו� . בכל לבר� שצרי� ברכות לק' רמז הק', על –תגי� היו�' כולכ� חיי� אלוקיכ� בה' הדבקי�

בה' האמיתית הדבקות היא יו� בכל ברכות ק' שאמירת ל�, לומר הדבקי�', 'ואת� בפסוק דייקא זה עני� שנרמז

רעות) ומחלות מגפות כל מבטלת ברכות מאה שאמירת היו�', כולכ� 'חיי� זה ידי שעל .(ועוד,

זי"ע משה' ה'ישמח הרה"ק של כביאורו שמי�', ל'יראת נמי עקב)וסגולתה על (פר' בחז"ל מצינו דרשות שני כי

יב)הפסוק י מאה (דברי� ה� - מאה אלא מה תקרי אל ליראה ', א� כי מעמ�, שואל אלוקי� ה' מה ישראל 'ועתה

אמרו עוד יו�, בכל מברכי� שאנו לג:)(בר ברכות אחת כות שדרשה הרה"ק, וביאר היא', זוטרתא מילתא יראה 'אטו

לחברתה, לגביו משלמת נעשית ראוי, ואופ� בכוונה העול�' מל� 'אלוקינו ביו� פעמי� מאה ואומר המבר� אכ� כי

זוטרתא  מילתא שמי�' .'יראת

העבודה'כב. ושורש ה'יסוד כתב ב)והנה פרק האשמורות לפני (שער לבבכ�, על זאת שימו ורעיי, אחיי נפשי, 'אהובי

שיהיה, ברכה באיזה ביד�, כללא האי ונקוט דברי�. תוציא ולמי כאילו מי במחשבתו יצייר אתה' 'ברו� כשיאמר

זה, על מורה אתה' 'ברו� לשו� כי לנוכח, ויתעלה ית' הבורא כנגד זו ברכה אומר אד� ממש כל על גדול חיוב וזה
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שהבורא  יזכור עסקיו בעת א� – ובכס� בזהב מחשבות לחשוב
לכל  ומפרנס ז�

ïúùøôá(áì äì ìä÷éå)áäæá úåùòì úåáùçî áåùçì'
éøáã'ä ÷"äøä äá øàéá ,'úùåçðáå óñëáå

ò"éæ 'ìàåîù(áåùçìå ä"ã ìä÷éå).ì"æå ,äãåáòä ø÷éò
íìåò éðéðòá åé÷ñòá ÷ñåò íãàäù ïîæá àéä íéîùì

,äñðøôäå äæääìéæâë íéøåñà íéøáãî äøéîùä ÷ø àìå
,'åëå äàðåàøåëæéù åúáùçî úà øåîùì èåùô àìà

ñðøôîå ïæä àåäå íé÷åìàä àåä 'ä éë ãéîúכגåîë ,

àø÷ä øîàù(á çë÷ íéìäú)Y ìëàú éë 'êéôë òéâé'
,'ä ìà ãáòåùî øàùéé ùàøäù åðééäå ,ùàø òéâé àìå
áåùçìå' åøîåà åäæå ,åéãé éùòîá åúãåáòá ò÷ùé àìå
úòá óà ,úåùåã÷å úåáåè úåáùçî øîåìë Y 'úåáùçî

'úùåçðå óñë áäæ'á å÷ñòכד.

úå÷æçúääåàìå íéîùä ïî äàá äñðøôäù äðåîàá
äçåðî éãéì åúåà àéáú úåìãúùää éãé ìò
áéúëãëå .äñðøôä úâàã úà åðîî øéñúå ,òåâøîå

ïúùøôá(â èì éãå÷ô)ñåì÷ðåàáå ,'áäæä éçô úà åò÷øéå' ,

אנשי�  כמצות ויתעלה ית' הבורא בעבודת מפיו יוצא דבר שו� יהא ולא והודאות, השבחי� ובכל התפלות בכל

כוונה. בלא המבר� לעניי� שכתב מה ועיי"ש כבודו'. האר� כל מלא כי ית' הבורא לנוכח רק רח"ל, מלומדה

הישר בספר ת� רבינו כתב כבר י"ג)א� כ�(שער על יעמוד'. לא אשר הרב מ� התמידי המעט לו כל 'וטוב יקבל

יו�  בכל ברכות בכמה להתחזק עצמו על תהיה אחד זו וקבלה הלב, כוונת מתו� ובטהרה בקדושה מפיו יוציא� אשר

תהא  כ� יעשה וא� נפש. מסירות ועד זו קבלה על וישמור יקפיד שתמיד תימוט, בל וכיתד יעבור בל כחוק אצלו

העול�'. 'מל� שהוא הפרטית ובהשגחתו בה' והאמונה בעולמו חובתו מה להזכירו אצלו זו טובה קבלה

כי זצ"ל אויערבא� הגרש"ז אמר ומה וכ� אתה'... 'ברו� התיבות באמירת להתחזק עצמו על קיבל נעוריו בימי

ברכות כמה לבר� עצמו על האד� מקבל א� נעי� ומה וכדומה)טוב המחיה' 'על יצר', 'אשר או המזו� ברכת הכתב (כגו� מתו�

יד... כלאחר תיאמר ולא ראש ובכובד הדעת יישוב מתו� הברכה שתהא בכדי דייקא,

גדול כג. סכו� האיש זה הלווה הימי� באחד הי�, כחול הרבה ממו� ולו גאליציא מעיירות באחת היה יהודי איש

הסיפא  את רק קיי� המלווה זה עשה מה איננו'... 'והילד הפרעו� וזמ� עת ובהגיע העניי�... ישראל מבני לאחד

– הפסוק כנושה,של לו בידו תהיה הייתה שלא הלווה ודחק, לח� מיני בכל עליו ולוח� אחריו �מרד הלה והיה

לש�, אחריו �רד המלווה כי במאומה הועיל לא א� אחרת, עיר אל לברוח ברירה בלית החליט פרוטה שוה אפילו

בימיו  בעלזא העיר עד הגיע �רוד וזה בורח כשזה וכ� המלווה, מציפורני ניצל לא והרביעית השלישית בעיר ג�

נכנס  מיד עיניו, לנגד  המלווה את לפתע ראה ש� ג� אבל לנפשו מנוח למצוא קיוה ש� זי"ע המהר"א הרה"ק של

למלווה, לקרוא הרבי שלח חרמה... עד הרודפו המלווה אותו על לבו את ושפ� מבעלזא הרה"ק רבו אל הלווה

הרה"ק א"ל ישל�... ולא רשע לווה זה הרי – המלווה ויע� אחריו, �רוד ל� מה המיועדי� ושאלו מעות כי ל� דע

אחר, במקו� ירוויח� זה במקו� יפסיד� וא� בידו, ישארו לעול� השמי� מ� הרבי לאד� הא� המלווה וישאל

הקודמי� דבריו על הרה"ק חזר ההבטחה)מבטיחני, לבקשת להתייחס לו (מבלי תמחל א� מעות�, את תפסיד לא לעול�

'יש  כי הבי� כ� כי כשמעו ליד�... להגיע דרכו את ימצא כבר �והכס אחר, ממקו� ל� יעמוד והצלה רווח החוב  על

לביתו לחזור ופנה ללוה של� בלב מוחל הריני ויאמר ויע� בגו' מחילתו)דברי�  אחרי להישאר לו מה בתחנת (כי והנה,

הלאטר"י כרטיסי למוכר המלווה זה קנה 'לא (לוטו)הרכבת ההלוואה של הסכו� כאותו מעות סכו� בגורלו וזכה

יותר' ולא זצ"ל)פחות בראנדער שלו� ר' החסיד הגאו� .(מפי

וחושב ובעיסוקיו במלאכתו הבוטח שהאיש זצ"ל אויערבא� זלמ� שלמה רבי הגאו� אמר מזונות שמה� וכ� לו יש

וביניה� , בינו מה כי – ומזלות הכוכבי� כעובדי הוא הרי והמזלות הללו ופרנסה, הכוכבי� בכח יש כי בנפש� מדמי�

עסקיו  על הסומ� הוא ממש וכיו"ב הצטרכויותיה�, ושאר פרנסה שפע עליה� כי להשפיע בחשבו אות�, ו'עובד'

הקב"ה  לו שולח ידו שעל ואמצעי צינור אלא אינה העסק  הצלחת שכל האד� יאמי� אלא ישועתו... תצמח מה�

שעליו  אלא יעבוד, לא א� ובי� יעבוד א� בי� יקבל בודאי לקבל צרי� שהוא מה וכל שעה, ובכל עת בכל פרנסתו

והמלאה. הפתוחה מידו הפרנסה את להמשי� כדי השתדלות פעולות ולעשות העול� כמנהג להתנהג

'מחשבות'כד. כאשר ב"ה המקו� לפני יש חשיבות כמה עד ר"ל מחשבות, ולחשוב זי"ע, שמואל' ה'דברי ביאר עוד

ש'צינורות  מאחר טובות השפעות עליו נמש� ועי"ז והבל', שטות בענייני מתרוצצות 'ואינ� טהורות המה אד�

...�ובכס בזהב ולעשות לעשירות זוכה ועי"ז מקולקלי�, ולא נקיי� הינ� השפע'
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éøáã'ä øàéáå .ïé÷ã ïúåà åùòù ,'åãéãøå ¯ åò÷øéå' íâøú
ò"éæ 'ìàøùéàåäù ïåîîä úâàã ìò æîøî 'áäæä éçô'ã

òåãéë íãàä ìù íéù÷åé çôäøîàð êë ìòå ,åò÷øéå'
ïé÷ã ïúåùòì ¯ 'áäæä éçô úàúéçôéå èéòîéù åðééä ,

äñðøôä úâàãá ò÷ùé àìù ,øîåìë Y åéúåâàã úàכה

àìà ,íìåò éðééðòáåòé÷ø ïåùìî 'åò÷øéå',åðééä Y íéîùä
åðéáà ìò àìà ïòùäì éî ìò åðì ïéà'ù øåëæéù'íéîùáù

(.èî äèåñ 'éò)ìòîî òé÷øá øæâðå áö÷ð ìëäå äîåכו, ,
äæáå .íðéçì äòéâéá äáøé íà åì óéñåé äîå åì ïúé
çèáéå ïéîàéùë Y 'ïé÷ã'ì åéúåøö éìéáçå éøøä úà êåôäé

ה'השגחה'כה. אחר ויחקרו יעיינו מאכל דבר איזה לאכול בבוא� העול� מדר� כי יצ"ו נ"י מעי"ת אחד רב לי סח 

ולהתבונ� לעיי� האד� על מזה פחות לא המאכל, כשרות ומה המכשיר ה'רב' מי לבו – את לאכול היינו,כשבא ,

לו  הזיק ורעהו השידו�, לו קלקל זה איש כ�, לו שעשה פלוני על או מצבו, על וזע� כעס מתו� עצמו את לאכול

בברי  לו עולה והדבר וכיו"ב... וכו' ב הפרנסה לכ�  קוד�  יעיי� ונפשו, גופו על השגחהאות משגיח  שהקב"ה – פרטית

לו... וירווח האד�, לטובת מאתו והכל בעול� הנעשה פרט

בצוואתוכו . העבודה' ושורש ה'יסוד כתב לג)כה ואמתית וז"ל,(סי' שלימה באמונה אצלי  נתאמת שיגיע כי מה כל

ויסורי� הפסד איזה ה� מאוד, קטנה אפילו וטובה נחת איזה ה� בהשגחתו לאד� ויתעלה שמו יתבר� מאתו הכל

מקרה  בדר� ולא רגע בכל אד� כל על .הפרטית

המהר"י  טובי�', 'ב� עני זי"ע מהר"י הרה"ק אביו אל פנימה לקודש נכנס שפע� זי"ע, מבעלזא מהרי"ד הרה"ק סיפר

המהרי"ד  קודש, נאוה מביתו יציאתו בדר� ליווהו �וא דחכמתא, במילי עמו והשתעשע ובצאתו בבואו גדול כבוד לו חלק

על  המחזר זה אביו� המהר"י, ענהו כ�, כל רב כבוד לו חלק אשר הוא ואיזה זה הוא מי אביו את שאל זאת כל שראה

מדרש  בירושלמי בבבלי בקי והוא ליה, נהירי� דאורייתא שבילי כל שבדורנו, הגאוני� מגדולי אחד הריהו הפתחי�

הזה. הכבוד כל את לו חלקתי כ� על בדורנו, הימנו למעלה שאי� וכמעט  וכו', ובנסתר בנגלה וספרי, ספרא ומכילתא,

על  יושב  איננו מדוע זה יהודי של וגאונותו למדנותו רבה כה א� ותשאלני, תבוא א� בני ועתה מהר"י, והמשי�

נישט' איז - נישט וויל אויבערשטער דער 'אז לאמר אשיב� ווארשא, הגדולה בעיר הרבנות רוצה כס הקב"ה אי� (א�

הגאוני�) גאו� הוא א� אפילו לגדולה יעלה לא אזי אד�, של תפארתו ש� ולרומ� ומפורס� להגדיל גדול לרב נעשה שלא �א תאמר, וא� .

אענה  כ� על בגאליציא, או בפולי� הקטנות העיירות באחת רב להיות הפחות לכל מינוהו לא מדוע כולו, העול� בכל

העמידוהו  לא בישראל לרב אכ�, לשאול, �להוסי תרצה  וא� נישט'. איז - נישט וויל אויבערשטער דער 'אז ואומר

 �א שבקדושה, שררות שאר כל או שוחט אפילו או ישיבה', ל'ראש לעשותו הראוי מ� היה הפחות לכל א� משמיא,

ככל  לפחות משתכר אינו מדוע ותשאל תכביר וא� נישט'. איז - נישט וויל אויבערשטער דער 'אז ואומר אענה כא�

נישט'. איז - נישט וויל אויבערשטער דער 'אז אתר� כא� �א ,�הט לפי לח� כדי בפרנסה פשוט יהודי

לא  הלא ואמר, סיי� עובדא האי המהרי"ד כשסיפר ושני� ימי� ה'יושבי�'לאחר חבורת היתה זי"ע בבית בי (שישבו

ולילה) יומ� ועבודה בתורה ועסקו את מדרשו להכניס אבי של בדעתו עלה לא ומדוע שכמו, על היה פרנסת� עול כל אשר

נישט'. איז - נישט וויל אויבערשטער דער 'אז בזה, �א אלא, חוקו, לח� לו ולית� ה'יושבי�' בי� הלז העני

איקלע  אחת שפע�  כ�, על �והוסי שכיר ', ה'משנת בעל זצ"ל טייכטאל שלמה יששכר רבי הגה"צ סיפר זה סיפור

אייראפע במזרח אחת לעצמו (אירופה)לעיירה לספק בכדי  נדבות ומקב� היושב מופלג זק� - ממכיריו אחד ש� וראה ,

מצויי�  היו מזונותיו ואכ� לפרנסתו, ימיו כל עסק מע"כ הרי באזניו ותמה הגרי"ש אליו ניגש ללבוש, ובגד לאכול לח�

באלו  ג� בכבוד להתפרנס שיוכל - זקנה לימי למשמרת ממשכורתו מעט להניח דעתו על עלה לא ומדוע בריווח, לו

כל  את בר�, ביותר, נכבד סכו� �לאסו והצלחתי ממשכורתי, למשמרת הנחתי רבי� ימי� אכ� זק�, אותו ענהו הימי�.

 �לאסו ויגיעתי עמלי שכל ונמצא קצר, זמ� לפני הגדול רכושו כל את הפסיד וזה חתני, של בעסקיו השקעתי  הממו�

נאמנה  להעיד אוכל זאת אבל לפרוטה, פרוטה ומקב� זווית בקר� יושב אני ועתה בתוהו , עלו הזקנה לימי ודמי� ממו�

וויל  אויבערשטער דער 'אז ביודעי באהבה, שמי� גזירת עצמי על אני מקבל אלא זה, ממצבי כלל שבור אינני כי

נישט'... איז - נישט

של  כמו איתנה אמונה להכרת זה פשוט יהודי הגיע היא� חדא כשעה נשתוממתי בתחילה ואמר, הגרי"ש נענה

רגעי�  כמה אחר אמנ� נישט'. איז - נישט וויל אויבערשטער דער 'אז ולומר כזה, במצב לעמוד - המהר"י הרה"ק

זו  להכרה הגיע הוא כי זה, יהודי לאמונת המהר"י הרה"ק של אמונתו בי� רב מרחק יש שעדיי� הבנה לכלל באתי

נישט', איז - נישט וויל אויבערשטער דער 'אז הכיר חייו מציאות ומכורח הרבה, התלאה כל את שעבר אחר רק
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åðéà åìøåâ ìëå ,åøåñçî ìëì âàåã íéîùáù åéáàù
ììëå ììë úåøçà íéãéá àìå 'ä ãéá àìà øåñîכז.

êëå'úåááìä úåáåç'ä áúë(ïåçèáä øòùì äîã÷ä)çèåáäå'
.åúñðøô øîåì äöø ,ïåîîä úìòåú âéùé 'äáòðîéúå

åúâàã úãîúäå ïåîîä ìòá ìù äáùçîä úãøè åðîî
åéìò.ì"ëò ,'

וסגולותיה  בציבור התפילה וחשיבות במעלת – ויקהל

ïúùøôá(à äì)ìàøùé éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå' ,
'ä äååéö øùà íéøáãä äìà íäéìà øîàéå
éë ,ò"éæ í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå ,'íúåà úåùòì
úáéùé Y 'ìä÷éå' äðä ,ìàøùé éðá íòì äùî øîà êë
åîöò àåä äæ ,úåãçàáå àãç àúååöá ìàøùé éðá

íúåà úåùòì 'ä äååéö øùà íéøáãäî,íù íééñîå .
úåéøîåçä øéñî ìàøùéî úåøáçúääå äéñðëä'

.'é"ðáî úåéîùâäå(íééçä øåà 'ééòå ,í"éøä éèå÷éì).

úåàøåðò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä áúëùãå÷ä úøâéà)

(â"ëàöîð åìéà éë ,éúåáøî éúòîù' .ì"æå ,
óà ,ãçéá ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî

,äøåú éøáãá íéøáãî íðéàùãçôå äúîéà åéìò ìåôú
äéäù ãò ,åäééìò éøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî.ì"ëò .'

÷"äøäò"éæ 'ìàåîùî íù'ä(úåòåáù ,æ"òøú úåãìåú)àéáî
,ò"éæ áåìòìî ãåã éáø ÷"äøä íùá ïëìëù

íùì àáù êàìî åìéôà ,ìàøùéî äøùò åá ùéù íå÷î
àéøù àúðéëù äøùò éá ìëã íåùî ãçôî ââåîúîכח.

– מעיקרא זה עניי� השריש מהר"י וייס א� בצרות בשר� על זאת להרגיש שיצטרכו וידעו קוד� יכירו מיד אלא ורי�,

ה' ברצו�  ועומדי� תלויי� אות� הקורות .שכל

קראכז. בהאי לרמז החכ� מאמר ז)ידוע טז שנכנס (משלי לאיש במשל אתו', ישלי� אויביו ג� איש דרכי ה' 'ברצות

הברז אל ניגש לרוויה, מי� לשתות וברצותו מפר�, יו� עמל לאחר עשה,)tap(לביתו מה מי�, בו אי� ו... פתחו, ,

וקנה  עשות הגדיל באי�, המי� אי� ועדיי� ששברו עד בו טיפל מאומה, הועיל ולא והנה, הנה הברז את מסבב החל

הועיל  לא בזאת וג� המי�, את המוליכי� בצינורות 'מטפל' שהחל עד המי�, קילוח בא לא עדיי� א�... חדש, ברז

העיר שלטו� אל נא פנה ובברז�, בצינורותי� מטפל ל� מה בו, וגער חברו ש� עבר המוליכי� ה� –(עירייה)מאומה,

העיר, לבתי המי� תסדר ה� את שלא עוד כל המי�, על חוב� שילמת שלא מאחר המי� חיבור את ל� ניתקו

המי�. את להביא שתנסה וטצדקי טיפולי� מריבות 'חכמות', מיני כל ל� יועילו לא עמה� התשלו�

או  קרובו הפרנסה, את בעדו ועצר 'סגר' פלוני כי לו ונדמה עיר, של לרחובה האיש יוצא לדיד�, ייאמר כיו"ב

את  ממנו גנב פלוני איש לו... 'ברח' האוטובוס נהג החמה, אור את לו הסתיר שכנו השידו�, את לו הזיק ידידו

מינו"ט כחמשה והגיע רגליו ששיר� עד הרופא... אצל או בבנק הכספומט (דקות)ה'תור' והנה הבנק סגירת לפני

)ATM(את תפס וזה הטוב שמו את קלקל זה הלזה... הבנק נחשל בנק איזה – עובד בעבודה (תפקידו)לא ְִמłרתו

ימחל  לא ולרביעי השלישי, ע� מסתכס� בפלוני, סרה מדבר ידידי�, �מחלי זה, 'חכ�' עושה מה וכו'... וכו' פלונית,

אי  בידה שיש בעול� בריה אי� כיו"ב, מי�, להביא יכולת בעל הברז ולא הצינור לא נא, שמע בעול�,לעול�... כח זה

האדרעס אל נא פנה ממעל... מונהג התור,(כתובת)הכל המינוי, השידו�, החברותא, את לבטל הוחלט ש� הנכונה,

דעתו  – אתו' ישלי� אויביו 'ג� אז ליד�. השפע את יחזירו מש� ורק השפע את עצרו ממעל והחזקה... הפרנסה

רוח. ונחת בשמחה עליו הבא כל את לקבל בידו יהא אז כי מעליו, ייעל� שאחזו הדעת �וטירו תשלוו

שיקחהו  טעקס"י הזמינו מש� בצאתו מחתניו, אחד בבית ביקר זצ"ל בריזל זלמ� רבי הגה"ח של ימיו בערוב

ושעל... צעד כל על ועזר לסיוע והוכרח עליו וכבדי� קשי� תנועותיו וכל ההליכה הייתה כבר הימי� באות� – לביתו

לאחד  גדול ומאמ� רב בקושי התקרב וכבר הרחוב, צידי משני שערי� שני היו ר"ז שהה בו בני� לאותו והנה

לכיוו�  נכדו ע� מדדה ר"ז החל השני, בשער לה� ממתי� הטעקסי כי שומעי� ה� והנה נכדו, בלווית השערי�

הנה  ההקפות כדי תו� הראשו�... השער אל השניי� דידו ושוב הראשו�, לשער הנהג פנה בינתיי�  א� השני, השער

מאת  שלוח שליח הוא הרי – והנה הנה המדדה הוא הנהג וכי ח"ו, אפיקורסי� נהיה בל – לנכדו ר"ז פנה והנה

והנה הבורא, הנה הקשה ההליכה כדי ותו� שמחה, מתו� לקיי� יש ה' רצו� את והרי הבורא, רצו� הוא כ� ונמצא

יתב"ש  שמו כבוד למע� ומחול בריקוד שליט"א)פצח לאנדא משה ר' הרה"ג נכדו .(מפי

עמוקות'כח. ה'מגלה נת� לדבר רמז רבי�, רחמי� לעורר בנ"י קהל אסיפת שסגולת מצינו ויצא)עוד צבור כי(פרשת

בגימטריא .(298)רחמי� עולה
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íàåäîë úçà ìò ,ïë ìàøùéî äøùò 'úôéñà' ìëá
úøîàðä äìéôúì úòãåð äøéúé úåáéùçù äîëå

ìàøùé éðáî äøùò ìù ïééðîáכט.

êëåì"æç åøîà(.ç úåëøá)ïúìéôúá ñàåî ä"á÷ä ïéà
íéáø ìùøîàðù(ä åì áåéà)àìå øéáë ì÷ ïä

ñàîéל÷"äåæá ïë ùøåôîå .(:äîø á"ç)úåãéçéá ììôúîäù
,úåðòéì àéä äéåàø íà åúìéôú úàå åúåà ïé÷ãåáìáà

ììë åéøçà íé÷ãåá ïéà øåáéöä íò ììôúîùë÷"äåæá 'éò)

(.ãìø à"çãò øåáéöä úìéôú íò ãçé äìéôúä äìåòå ,
.úòîùð åúìéôúå ãåáëä àñéëì

חז"ל דברי על זי"ע מקאליב אייזיק יצחק רבי הרה"ק אמר לט.)נפלאות שיש (סנהדרי� שריא', שכינתא עשרה בי 'כל

חז"ל [כלשו�  ופותח מתיר מלשו� 'שריא' פו:)לפרש באחדות (ב"מ ישראל בני כאשר כי עי"ש], ושרי', אסר דקא דחזא 'כיו�

הזה. המר הגלות ויסורי מחבלי כביכול עצמה את להתיר השכינה שתוכל הישועה, את להחיש גורמי� ובצוותא

הכתוב בלשו� זאת יא)ורמזו ח נפש�',(אסתר על ולעמוד על 'להיקהל לעמוד היא סגולה והאחדות ההתקהלות כי

רע  פגע מכל ולהצילנו .נפשותינו

הרה"ק כט. שיוכל לאחה"צ, הניתוח שעת את וסידרו ניתוח, איזה לעבור זי"ע אהר�' ה 'בית הרה"ק שהוצר� מעשה

לאחריו וערבית הניתוח, קוד� מנחה הניתוח)להתפלל מתרדמת שיתעורר עד (אחר שימתינו למעריב 'מני�' הכינו �וא ,

התפללו  וכבר ה'מני�' התפזר ברירה ובלית מאד מאוחרת שעה עד הרה"ק התעורר לא למעשה, הרה"ק. שיתעורר

ומזומני�  מוכני� הכל הנה הגבאי ויע� עליה, תהא מה ערבית תפילת הגבאי את שאל הרה"ק כשהתעורר ערבית.

להתפלל והחל הגבאי ויצא חדרו, מתו� בתפילה �ישתת והרבי הרבי, של לחדרו מחו� יתפלל הקהל מני�)– (בלא

וכו'. וכו' וברכו קדיש ואמר מני�, יש כאילו

מיר' 'ס'ריפעט לרבי ואמר הגבאי נענה ערב, לעת הגבאי בלווית הרה"ק פע� יצא רב, זמ� נח)אחר ואינו דואג ,(לבי

עצמי  שעשיתי אלא 'מזומ�', לא ואפילו מני� חצי ולא מני� לא הניתוח שלאחר בלילה אז היה לא למעשה כי וגילה

ומאושרי�. טובי� ארוכי� לחיי� תזכה זה בזכות הרה"ק לו ענה כדי�, שלא וכו' וברכו קדיש שאמרתי ונמצא כאילו...

בלא  ערבית להתפלל שאצטר� כ� ע� להשלי� אז בכוחי היה לא כי בכ�, מסתכ� והייתי – הכל דוחה נפש פיקוח כי

בכ�... עומד היה לא ולבי מני�,

אהר�' ב'בית ליה דסבירא לשיטתיה, ה:)ואזיל בכל (ד� לאד� לעזור יכול בציבור תפלה אשר ברור, אצלי 'וזה

כעי"ז כתב אחר ובמקו� הדור', צדיק כמו שכינתא (ג:)דבר עשרה בי הנאמרי� ותפלות אמירות כל בידי, זה כלל כי

עול�  יסוד צדיקי תפילת כמו התיקוני� כל מתקני� ובעזה"י .שריא,

דבש' ה'יערות בדברי מצינו מזאת ט)יתירה דרוש מבאר (ח"ב הוא כי הדור, צדיק מתפילת גדולה בציבור שהתפילה

למרדכי שאמרה אסתר דברי  טז)את ד 'בשוש� (אסתר התגורר מרדכי כי בשוש�', הנמצאי� היהודי� כל את כנוס 'ל�

דבשעה  אסתר, אמרה לפיכ� ע�, המו� התגוררו שש� אחרת עיר היתה 'שוש�' ואילו המלוכה, לארמו� סמו� הבירה'

הפשוטי�, היהודי�  את ג� ולכנס �לאסו צרי� אלא הצדיק, בתפילת להסתפק אפשר אי בעול� �א חרו� כי שיש

הדור  צדיק מתפילת יותר הדי� גזר רוע לבטל מסוגלת שהיא הרי בציבור, תפילה בעי דיננו גזר לקרוע .כדי

בלבד  זו ולא בתפילה, השמימה מגיע שראשו עליו� קדוש הדור צדיק יעמוד א� אפילו כי תראה, ולכשתתבונ�

שבאו  מישראל פשוטי� אנשי� עשרה לכלל הגיעו לא עדיי� כמותו וקדושי� צדיקי� תשעה יחדיו שיעמדו אלא

בציבור, לאמר� להתפלל ביד� אי� הצדיקי� ותשעת  וברכו קדושה קדיש לומר יכולי� ל שה� חשוב כ� כל פני .

יהודי�. עשרה מניי� �צירו המקו�

זי"על . חיי�' ה'חפ� הגה"ק בדברי פ"ה)ועיי' ישראל בנגעו (נדחי איש איש ל'רחמי�' היו� נצרכי� הכל כי שמארי�

מקווה  אחד שכל ובוודאי ה"י, לעול� ובאות המתרגשות פורענויות בשאר וא� ומזוני חיי בבני א� ומכאובו,

מתפללי�' שהציבור בשעה רצו� עת 'אימתי חז"ל בדברי היטב יחזיק הוא חכ� א� רצו�'. ב'עת תתקבל שתפילתו

דמיטב  מילי וכל וישועות  רפואות ידה על לפעול כביר כח בידו ויהא בציבור זיכיתי יתפלל יאמר מי כי ידע הכל ועל .

שעליה  הציבור ע� יתפלל יעשה, מה התפילה... בעת אחרי� דברי� מחשבת כל מבלי למעלה עולה ותפילתי – לבי

חז "ל ח.)אמרו  רבי� ,(ברכות של בתפילת� מואס הקב"ה כל.אי� אדו� לפני לרצו� לעלות ותפילתו נפשו תנצל ובזה

להפריע  גדולי� כוחות להשקיע הוא מוכ� כ� על הציבור, ע� המתפלל של חילו שרב היטב יודע היצר שג� וידע,

וא�  בציבור, התפילה ע"י היקר' 'זמנו את מפסיד שהוא לו שידמה עד 'עסקיו' את לו שירבה ע"י א� מכ�, האד� את
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äðäõ÷î úùøôá áéúë(â áî)äøùò óñåé éçà åãøéå'
åéäù øîàð äîì ÷ã÷ã é"ùøáå ,'øá øåáùìäøùò

(åöåøéú ù"ééò)'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä éøáãá øåàéá åðéöîå
ò"éæ(åãøéå ä"ã)äìôú àåä äñðøôì ø÷éòä äðäãåîëå ,

åøîàù(:áô ïéùåãé÷)íéñëðäå øùåòäù éîì íéîçø ù÷áé
åìùåøîà éøäå ,'ïåöø úò'á ììôúäì ìéëùî 'íëç'äå ,
ì"æç(.ç úåëøá)øåáéöäù äòùá ïåöø úò éúîéà'

øåáùì' íéùåã÷ä íéèáùä åëìä øùàë ïëì ,'ïéììôúî
åãøé ,äñðøô ùôçì ¯ 'øáäøùòììôúäì åìëåéù éãë ¯

áéúëã éàî ÷éåãîå .øåáéöáåãøéåïåùìî àåäùä"ø)

(ãåòå :ãìøåáéö çéìù'ãøåéä.øåáéöá åðééäã 'äáéúä éðôì

áúëò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøä(íéèôùî úùøô)äìôúã
÷åñôá æåîøë ,äáçøäá äñðøôì úìâåñî øåáéöá

(äë âë úåîù)êîçì úà êøáå íëé÷ìà 'ä úà íúãáòå'
íéáø ïåùìá çúô ,'êáø÷î äìçî éúåøñäå ,êéîéî úàå
.ì"æå ,'êîçì úà êøáå' ãéçé ïåùìá íééñîå 'íúãáòå'
ìëá øåáéöä íò íãàä óúúùéù àåä 'ä úåãáò ø÷éò

...äìéôúá ïäå äøåúá ïä ,äãåáòä éðéðòììôúî íàå
åì úðîåæî äéäú åúñðøôù çèáåî äéäé øåáéöä íò
åéãé éùòîá äéåöî äéäú äëøáå ,äçååøá íåé ìëá...

ìë êéùîî àåä øåáéöä íò ììôúî íãàäù é"ò éë
úåìéôú é"ò éë ,ééîùâ ìàøùé úñðë ìò úåáåè úåòôùä
úåøéæâä ìëå ,ìàøùéì úåáåè úåòôùä ìë åãøé øåáéö
ìò àìà ãåò ììôúäì åëøèöé àìå ,åìèáúé úåù÷

ïîà åðéîéá äøäîá äéäúù äîéìù äìåàâäלא.

מעמקי  א� ההתחדשות  כח – הזה החודש מצרי� באר�
מצרי�  וטומאת שאול

é÷éãö' úìòîá åãéâä úåøåãä'ùãåçä úáùäúìåâñ øùà
.ù"úé åúãåáòì äùãç äéøáë ùãçúäì äãé÷ôúå
ùãçúà êàéä ,çñ äúà äî òãåé éðéà ,íãàä øîàé àîù
øáë ¯ éáöî ìôù úà éúòãé íâ éúòãé ,ùãçúà äîáå

,éúìçåúå éøáñ ãáàéáöî ìòî äìòúà ãöéëòîùé ,
ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä éøáãìøîàéå ä"ã ùãåçä úáù)

('ääåö 'äù äðåùàøä äååöîä àéä ¯ 'íëì äæä ùãåçä'
,íúåàíäì äøîàå(åæ äååöî),íéøöî õøàá íúåéäá ãåò

àì ú"éùäì áø÷úäì äöåøä éãåäé ùéàù ,äæá úåøåäì
ò÷åùî àåäù äàîåèäå úååàúä õåáî àöéù ãò ïéúîé
éøòù è"îá ò÷åùî ¯ 'åéøöî' úçú åúåéä ãåòá àìà ,åá

êøáúé åúãåáòá øáë ìéçúé æ"ò éìåìéâáå äàîåèלב.

ïëìåúåùãçúäääåöî àéääðåùàøääá ååèöðù
,ìàøùé,úåãåáòäå úåãåñéä ìëì ãåñé àéä éë

ùé íìåòì éë ,ìôùå äù÷ åáöî íà óà ùàééúé ìáì
.äùãç äéøáë ùãçúäì åãéá

éìåàåäðáìì ìàøùé éðá åìùîð ïëìáë íéìäú è"çåù)

(áéúùãçúîå úøæåçå úèòîúî äðáìä éøäã ,
äùîì ä"á÷ä äàøä øùà úàæå ,åùãåçá ùãåç éãî

' åì øîàå äúåùãçúäá äðáìä úà åðéáøäæëäàø
'ùã÷å('àúìéëî'î ,á ÷åñô é"ùø)äðáìä úåùãçúäëêåúî

,äúåðè÷å äèåòéîìàøùé éðá ìò êëãéîú ùãçúäì
úåðè÷å èåòéî êåúî óàלג.

עכ"פ  יותר, נעלה באופ� בתפילתו ולדקדק שאת ביתר לכוו� יוכל ביחידות שיתפלל ידי שעל לאמר, שונות בתואנות

בציבור. בתפילה הוא הנכו� והעסק הרווח מקו� אדרבה, כי הללו השקרי� אחרי להתפתות לעצמו יניח לא הנבו� איש

ממנולא . שביקש ממקורביו לאחד פע� השיב זי"ע מראדאשי� בתורה,לפרנסה סגולה הרה"ק מרומזת זו שסגולה ,

כה)בפסוק כג –(שמות לחמ�' את וביר� אלוקיכ� ה' את וכתיבועבדת� 'ועבדת� התפילה, בלשו� היא ועבדת�

בציבור, תפילה  והיינו היארבי� וג� מימ�. ואת לחמ� את וביר� מחלה (ש�)כדכתיבלרפואה סגולה ועי"ז והסירותי

י)מקרב� עמוד ח"א תרפ"ט, פיטרקוב הוצאת קדישא הסבא .(נפלאות

חז"ללב. דברי על אמרו כ)וכבר א בראשית רש"י שאי� (הובא עוד כל כי שר�' קרוי האר� מ� גבוה שאינו דבר 'כל

הוא  האד�  של עיקרו  כי 'שר�'. אלא 'אד�' קרוי אינו לאר� מעל מעט אפילו להתרומ� מתחזק האד�

הקרקע. גבי מעל ההתרוממות

לאיטליהלג. במסעו לידר זעליג רבי דודו  אל התלווה שפע� זי"ע, אברה�' ה'ברכת הרה"ק לצור� סיפר לש� (שנסע

האתרוגי�) התפילהמסחר נוסח על שואל ובו קט�, ספר מצא טריעסט בעיר במלו� בכל ובהיות� בטובו המחדש

בראשית  מעשה תמיד להורות יו� שבא ש�, ומתר� הבריאה, כל את אחת בפע� ברא ולא ככה, ה' עשה מדוע ,

לו  אומר לזה טוב, תקוות כל לי אי� וכבר עשיתי, וכזאת כזאת – תקוותי אבדה נאמר שלא בה, נל� הדר� את לנו

יש רגע  ובכל העול�, את רגע בכל מחדש אני �א חדשה הקב"ה, מעתהמציאות תתהפ� אתה ג� חדשה , .למציאות

ונישא, גבוה ר� הר למרגלות בבקעה יושבת היתה אחת עיר זצ"ל, פינקוס שמשו� רבי הגה"צ העלה נפלא משל



פקודי  � ויקהל פרשת � הפרשה באר æè

áàåðéúåùôð ìéöéå ,íéñåîò íò íçøé àåä íéîçøä
íéø÷îå íéòø íéàìåç éðéî ìëîå ,úåòøä úåòùä ïî

åðãôéå ,íéòøלדùôðä úååìù êåúî ,úåù÷ úåøæâ ìëî

äúçåðîåלה,íéîéä ìë åðåôãøé äìåâî ãñçå áåè êà ,
.íìùìå íééçìå áèì

צ  כל לספק גדולה חנות בה לפתוח באו כאשר ולא והנה ידיי�, ורחב גדול מקו� אחר לתור הלכו התושבי� רכי 

רגליה�  לכתת העיר בני נאלצו ואיל� היו� אותו ומני החנות, את ש� הקימו ברירה בדלית ההר... בראש אלא מצאו

מכספו  רכש הח� ובליבו ובממונו, בגופו עצו� חסד' 'בעל אחד איש שהתעורר עד ההר, במעלה ולטפס לעלות

גדול 'טנדר')רכב  העיר (הנקרא אנשי את �אוס הוא וערב, צהריי� בוקר ביו�, פעמי� שלוש כי גדול, בקול והכריז ,

היה  ויו� יו� בכל ואכ� והצלה', ה'רווח על כול� שמחו .�כס אי� חינ� אליו �יצטר המעוניי� החנות,כל אל ונוסע

מקו�... אפס עד מלא ורכבו פעמי�, ג' נוסע

ה'מזג�' התקלקל הזמ� שכיסוי (עירקאנדיש"�)ע� אלא עוד ולא כהוג�, להזיע הנוסעי� הוכרחו החו� ובימי התקלקל

ה'מנוע'(ריפוד) נחלש הכל ועל לעת , מעת נקרע שברכב הצליח (מאטאר)הכסאות ובקושי שני�, ועמל יגיעה מרוב

לחיי�... שיחזור עד אותו �ולדחו לרכב 'לעזור' יוצאי� הנוסעי� והיו משאו', תחת 'כורע כשהוא לאטו ליסע

לטוב... זכור הרכב עני� ה'שולח�' על עלה וטובתה העיר בענייני לדו� תקופה באותה שנערכה העיר טובי ז' באסיפת

במש�  המבור� פעלו כל על הטוב כהכרת צדיק לאותו ומפואר חדש רכב לקנות נותנת הדי� ששורת כול� והתעוררו

להיפרד  בידי ואי� חסדי�, גמילות של 'חפצא' היא זו  'מרכבה' באמרו נחרצות מיא� הלה אול� העיר, אנשי למע� שני�

ג�  בחדש, היש� המנוע את �נחלי הבה ואמר, אחד חכ� שק� עד ביד�. חרס העלו בו להפציר שניסו וככל ממנו....

כאשתקד, נשאיר מבחו� הרכב את �המקי ה'פח' את רק מבפני�, הרכב כל את נשפ� הקרועי�, המושבי� את נרפד

המפתח  את ממנו נטלו ההוא בלילה דבר, וחצי דבר איזה כא� שעשינו בעליו יכיר כלדהו)ולא '�'תירו העסקני� (ע� נכנסו ,

'התחדשות'... לאותה סימ� שו� היה לא חו� כלפי ואילו מבפני�, הנדרש כל ותיקנו הרכיבו הרכב לתו�

המה  א� מאחור, �לדחו שירדו מכמה ביקש באנשי� מלא שהרכב ראה וכאשר מקומו, על הנהג התיישב בבוקר

תצלח  ולא 'בהמתו' נפש הוא מכיר כי אליה� צחק המנוע.... את והדלק המפתח את סובב בדבר, צור� אי� לו אמרו

אחר  היוצר'... מ'בית היו� יצא כאילו במהירות זינק הטנדר פלא זה  וראה בקול� שמע ואכ� בשלה�, ה� א� לנסיעה...

ל�  אכפת מה בו הפצירו 'מת'... שהמזג� ועידני� עיד� כבר לה� אמר המזג�, את להדליק ממנו ביקשו רגעי� כמה

ש'עוללו'לנסות.. מה לו שהסבירו עד ניסי�... מעשה ממש פניה�... את קיד� וצונ� קר ואוויר הכפתור על לח� .

ליל... באישו�

חו�  כלפי ורק חדשי�, בכוחות אותנו וממלא בראשית, מעשה יו� בכל בטובו מחדש הקב"ה ממש, זה דר� על

רב  זמ� כבר יבש... הלב היה אמש והלא אומרי� אנו הרי הלב את להדליק לנסות במקו� א� יש�... כקנק� נראה

והדברי�  ורענני�... דשני� ה� הכוחות כל כמה עד נראה אז ואו 'לנסות' אלא לנו אי� להתגבר... 'יכולי�' אנו שאי�

קריאת  בעת משתני� העול� טבעי שכל לוי' ב'קדושת כמבואר הקדושי�, הפורי� ימי� עלינו בעבור ביותר אמורי�

וזק�, יש� רכב בעל כאותו לעלות אותנו ש'ידחפו' וממתיני� מעצמנו, מיואשי� הננו פורי� למחרת ועדיי� המגילה,

מעלה, מעלה כלפי ונוסע מתעלה הכל כי ונראה לנסות ולהתחדש, 'לזוז' רק הישני�, בהרגלנו להמשי� לנו אי�

חדש... הכל 'מבפני�' אבל שהיה כמות נשאר '�'הגו וא� הקדושי�, מאוצרותיו אותנו מילא הקב"ה שהרי

חז"ל ד:)אמרו צחות (ברכות בדר� הבא', העול� ב� שהוא לו מובטח פעמי�, שלש יו� בכל לדוד' 'תהלה האומר 'כל

בפסוק  זה פרק מסיימי� אנו הרי כי זצ"ל, בריזל זלמ� רבי הגה"ח מפרש יח)היה ועד (קטו מעתה י-ה נבר� 'ואנחנו

ביו� פעמי� ג' שאומר מי ואכ� הללוי-ה', -עול� זלמ�'מעתה נייע א אי� בי� יעצט 'פו�  הנני פירוש ומעתה אי�, (העבר

יבור�) הטוב 'בשמו' איש איש אד� לכל נוגע הוא ובאמת שמו היה כ� כי זלמ� ונקט חדש, הבא.'זלמ�' עול� ב� שהוא לו מובטח לכ� ,

הפסוקלד. על רש"י שפירש  מה בנו שיתקיי� רצו� ד)ויהי מז כוכבי� (תהילי� בעובדי דבר ית� - תחתינו עמי� ְֵַ'ידàר

במדרש  איתא וכבר ישראל. כלל של ה'כפרות' יהיו וה� ניצולי�', ואלו בה� מתקררת חמתו להיות נפשנו תחת

טו) ט בראשית המשיח'.(יל"ש לימות עכו"� על מביא דבר של מבול אבל מביא, אינו מי� של מבול אומר, יוסי 'רבי

הפסוקלה. על זי"ע לוי' ה'קדושת הרה"ק כתב טז)וכ� כו מלשו� (ויקרא הוא 'הפקדתי' בהלה', עליכ� 'והפקדתי

וחסרו� דוד')פקידה מקו� 'ויפקד כה כ א' שמואל שנאמר בהלות (כמו מיני כל מעלינו יחסר שהקב"ה 'ברכה' בזה ֶֶַומרמז

אכי"ר. במעוננו ישלטו ושלווה שלו� א� ישראל, בני בקרב יבואו שלא ופחדי�


