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éúå÷çá ¯ øäá úùøô

תלויה אינה שהפרנסה  ילמד – לה' שבת הארץ ושבתה
שדה בעבודת

ïúùøôá(ç¯á äë øäá)øùà õøàä ìà åàåáú éë' ,
.'äì úáù õøàä äúáùå ,íëì ïúåð éðà
ïåúáù úáù úéòéáùä äðùáå ...êãù òøæú íéðù ùù

êåðéçä øôñ ì"æå .''äì úáù ,õøàì äéäé(ãô äåöî),
÷æç øåéö øééöìå åðáìá òåá÷ì äååöîä éùøåùî
øé÷ôäì ä"á äåéö ïëìå ...íìåòä ùåãéç ïéðò åðúáùçîá
,äá äúéáùä ãáìî åæ äðùá õøàä àéöåúù äî ìë

øåëæéù éãëíãàäúåøéôä åéìà äàéöåîù õøàä éë

,íúåà àéöåú äúìåâñå äçåëá àì äðùå äðù ìëáéë

äéðåãà ìòå äéìò ïåãà ùéäåöî àåä õôç àåäùëå ,
.íøé÷ôäì åéìà

åðãîìåéãë ,àéäå ,äèéîùä úååöî ùøåù úà äæá
ù"áúé àøåáäù åðáø÷á ùéøùð äãé ìòù

,íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì àåääñðøôäå

,àøåáä éååéöá äàá úåøéôä úçéîöå äãùä ìåáéî

øîåàù éîë àåä éøäåíéîùî åçîö úåøéôäå äàåáúä

õøàäî àìå
äãùáא íééôë úãåáò çëî àì ,øîåìë .

.õéöéå äìòé éðåìô çîöù íéîùî äæøëäá àìà íøëáå
úãåáòî úåáùéù é"ò ,úàæ äøëä éãéì òéâé ãöéë
'ä äååöé ë"éôòàå ,äèéîùä úðù êùîá íøëå äãù

åéìò åúëøá úàבäàøé äæî ,ïåæî åì øñçé àìå ,
éãëî øúåé 'ìãúùî'ä ùé ,àäá àä àéìú àìù
'úáåù'ä íãà êì ùé ,êãéàì ,äëøá äàåø åðéàå åúìåëé
äæî ,òôùå çååø áåø åãéáå äìéìå íîåé åúëàìîî

בין א. והבדל  הפרש שאין נאמנה ידע  מעצמו , הנעשה דבר שאין ויבין בעולם ה ' בהנהגת באמת יאמין  אם  והנה ,

וזרע  שחרש  אחר שאף  יבין ואז  נעשה ', ה ' 'בדבר הכל  אלא – מהטבע  למעלה לבין השנים)טבע הוא (בשאר עדיין

ופירות, תבואה  האדמה  מן יצמיח  שהקב"ה  להתפאר'נצרך ידי 'מעשי הנה  יאמר ה 'חתםולא הרה "ק בדברי  מצינו וכך .

זי"ע ועשרים)סופר' והשלושה פ"ג חשבה"נ מחוה "ל מקורו אתכם, ולקחתי ד "ה מצרים(וארא יוצאי המדבר' 'דור בני אבותינו כי

מן  גדילים  והמזונות שהתבואה מעודם  מן הקרקעהורגלו לחם  לכם ממטיר ש 'הנני בראותם לכן נפשםהשמים', יצאה 

– ההתפעלות השמיםלגודל  מן הנופל  'מזון' – כזאת ראה  מי כזאת שמע התפעלות מי ומרוב  ישראל . בית לכל 

ולא  התפעלו לא כבר ממצרים בצאתם בדרך להם  נולדו אשר בניהם לעומתם , ית'. הבורא בהכרת נפשם  התלהטה 

משנכנסו – לבם התפעלות רבתה  ומתי הוולדם, מיום  הורגלו בכך שהרי השמים, מן לחם  בירידת חידוש  כל  ראו

עלתה והנה  פורח, ויהי ציץ יציץ  האדמה  וממעבה הקרקע, בתוך 'זרעים' גרעיני שנוטעים  בעיניהם  וראו ישראל  לארץ 

אמנם , הזה. הגדול  מהנס  והשתוממו עמדו  פרי בעצי ביבולניצה  ולא  הארץ, מיבול פלא  יותר המן בירידת אין באמת,

המן מירידת יותר האדם)הארץ הרגל לפי  רק היא שההתפעלות חייו(אלא  תהלוכות בכל  ולראות להתבונן מוטל  האדם ועל ,

בם הורגל  שלא ממקרים התפעלותו וע"י עלינו. למקום טובות  מעלות וכמה  השי"ת, ניסי 'מלכותואת כי  ויכיר יתבונן

נפלאה בהשגחה  מונהג  הריהו כ 'טבע ' לו  שנראה  מה  וגם  – הטבע  מערכות ולשדד לשנות יכול  כל  והקב "ה  משלה ' בכל

ופרט פרט .בכל 

מקברו  יוצא ה'מת' את בעינינו נראה  הימים  באחד אם  גופו)הנה  כל ונרקב כלה  ושכבר שקברוהו אחר  רב מהלך (זמן והוא

זה . אלוקינו הנה  לומר באצבעם יחוו  והכל מכך , הארץ  ותרעש  תגעש  וודאי הלא האדם, כאחד עיר  של  ברחובה

נרקב הזרע ' 'גרעין כאשר והוא ומצפצף, פה  פוצה ואין יום' בכל  'מעשים מתרחש  כזה  ש 'נס ' אמרו באמת אבל

נפש אין שאמרנו, כמו אלא זה , הוא קטן נס וכי ולתפארת, לשם  הדר  פרי מוציא הינו זה  רקבון ומתוך  באדמה,

ה '. הנהגת פלאי את דבר בכל  לראות יתבונן המאמין  אך לראות, שרגילה  ממה מתפעלת האדם

זי"ע ב. אמת' ה 'שפת הרה "ק  ביאר בענין)עפי"ז  ד"ה  הפרשה (תרמ"ד בריש א)האמור  משה (כה  אל  ה' סיני בהר 'וידבר

חז "ל  שהקשו רש"י הביא וכבר סיני '(בתו "כ)לאמר ', הר אצל שמיטה  ענין הוא מה  'שמיטה' עניין כל  כי אלא ,'

ההשפעה כל  כי להורות ברכתי', את 'וציותי כן פי על  ואף  ונוטע, זורע ואינו  שדהו את משבית שהאדם הטבע , ביטול 

שאין  הכל  וראו רקיעים  ז ' נפתחו עת סיני' 'בהר היה זה ועניין כלל , בעולם טבע  אין  ובאמת האדם ביד  תלויה אינה 

הארץ '. כל  לי ו 'כי מלבדו, עוד 
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ìù äàìîäå äáçøä åãéá éåìú ìëäù åúòãá ÷éñé
àøåáäגíéé÷ì éãë àìà 'õøàä úãåáò'á å÷ñò ïéàå ,

'úåìãúùä'á ÷ñòúäì åðååéöù àøåáä úååöîד,
ãéîú 'äá äéåìú åùôð äéäú àìéîî äæá ïéîàéùëåה,

הרבי ג. הבין הדברים בתוך  יומו', 'סדר על  החסידים אחד את זי"ע מטשערנאביל  מרדכי רבי הרה "ק שאל  פעם 

הרבי  לו  אמר שחרית, להתפלל  נפנה הוא משם בחזרתו  ורק  בשוק, לעבודתו  ממהר  הריהו משנתו בקומו שמיד

דב כל תחילת אלא – הדרך זו  בהם,לא ותצליח לעסקיך  תפנה ואז שחרית, בתפילת האלוקים  אל  קרא קום ר 

כבר הקונים כל  כי כלל , קונים שם אמצא לא – תפילתי אחר רק לשוק  אלך  אם קדוש, רבי ואמר , החסיד הצטדק

את  ללמד מביתו נדוד שהרחיק ב 'מלמד' שהיה  מעשה לדברי, ושמע הסכת לו , ואמר  המגיד נענה להם , וילכו יפנו

בעמל ה' תורת בניו  את ולימד  העשיר בבית היהודי לו  ישב  השנה מחצית של  'זמן' במשך  העשירים, אחד של  בניו

נפשות  את לכלכל  לביתו לשוב ויוכל  לו, הראוי כפי  העשיר לו ישלם ה 'זמן' שיעבור שלאחר טובה  בתקווה ויגיעה,

השישי  ביום  ויהי לביתו, עד הארוכה לדרכו  ופנה הכסף ', 'צרור מהעשיר היהודי קיבל  השנה, מחצית בגמר ביתו .

ימצא  לבלתי מאד שחשש  זה 'מלמד' הדרכים, באכסניית לשבות ה 'מלמד' פנה  הדרך, אם על  הוא עומד  עדיין  והנה 

הכוכבים, יצאו משאך מנוחה, במוצאי מעומק. לפנים עומק צרורו את והטמין עמד גנבים, בעיני חן כספו  צרור

לספור פנה מכן, לאחר  שם . שהיו הזהב מטבעות כל את לספור והחל  הצרור  את הוציא מחבואו, אל  היהודי מיהר 

הנחושת, מטבעות לספירת מזמנך תבזבז ולמה מה  על  הנוכחים , לו אמרו  שם, שהיו הנחושת מטבעות מעט  את

שאם המעות, צרור בכל  אדם יד נגעה  שלא מובהק  סימן זה  הרי הזהב, ממטבעות מאומה לך  חסר שלא ראית אם 

הזהב... מטבעות את נוטל  היה  כן

עדיין  זהב', ל 'מטבעות הדומה  נשמתך לך  החזיר עולם  שבורא שראית אחר החסיד, את ה'מגיד' הוכיח ובזה 

בהרחבה יכלכלך והוא אליו , התפלל  – נא ולך  בה ' בטח  לא, ותו נחושת' ל 'מטבעות הדומה  הפרנסה על  תדאג

גדולה .

כללד. תלויה הפרנסה שאין לדעת עליו מקום מכל לפרנסתו, השתדלות לעשות האדם  שמחויב הדבר, נכון אומנם 

הגמ ' בלשון שרימזו וכמו  ז.)במעשיו, אחד,(חולין במקום  משתדל  האדם  כך אחר', בצד ואכל  זה  בצד  עיניו 'נתן

השתדלותו . או מעשיו לפי ושלא כלל ... אחר מצד  היא 'אכילתו ' אך 

ועזרתךודע ה . עוזך ו'מבלעדי בהקב"ה , תלוי שהוא זו הרגשה אין כי שכאשראין הברכה, מקור היא וישועה ', עזרה

הרה "ק ביאר וכך  צרתו. מכל מושיעו  הקב"ה אזי לו לעזור שיכול בעולם  אדם שום  שאין ומרגיש מאמין האדם

בפרשתן דכתיב בהא זי"ע סופר' כו)ה'חתם  כה וז"ל ,(בהר גאולתו', כדי ומצא ידו  והשיגה גואל  לו יהיה  לא כי 'ואיש

והשיגה סופו כי ובטוח סמוך  נפשו  יהיה ה ', על יהבו משליך  כי אדם  בני מכל גואל  לו  שאין בנפשו  שמדמה  מי ר"ל 

ונגאל עכ "ל .ידו  .

הנצי"ב בזה הרחיב דבר)וכן כך (בהעמק לידי יבא גואל  לו יהיה שלא זה  כי מוסר, דרך לנו להורות הפסוק  'דבא

ידו , מה'שתשיג בטחונו  מסיר עליו בוטח  והוא  גואל  לו  שיש הוא,דמי הרי לסמוך  מי על  לו  אין אם  כן , שאין מה 

גאולתו כדי לפניו וממציא בו  חוסי יודע  והקב"ה יתברך, בו  '.חוסה

זצ"ל  פינקוס שמשון רבי הגאון אמר  הדברים  שכ)ביסוד עמ' בחוקותי שמשון  שמצינו(תפארת מה נפלא באופן לבאר 

דייקא מצוותיו  לעושי 'שכר' מבטיח  שהקב"ה  בתורה , מקומות והצאןבכמה הבקר ובריבוי השדה בריבוי בתבואת ולא ,

בפרשתן וכדכתיב וכסף, ג-ד)זהב  כו ועץ(בחוקותי יבולה הארץ  ונתנה בעתם גשמיכם  ונתתי וגו ', תלכו  בחוקותי 'אם

עקב בפרשת כתיב וכן פריו', יתן יב-יג)השדה  ז ועשיתם(דברים ושמרתם  האלה  המשפטים  את תשמעון עקב 'והיה

צאנך', ועשתרות אלפיך שגר ויצהרך  ותירושך דגנך אדמתך ופרי בטנך פרי וברך והרבך וברכך ואהבך וגו', אותם

לכל להביא תקצר ה ' היד  וכי וזהב, כסף בריבוי בירכם לא  מדוע גדולה בעשירות לברכם  הקב "ה  חפץ אם  ולכאורה 

וכסף זהב  אוצרות באדמת אחד וכסף  זהב שימצאו לברך  ניתן שכן הטבע, לדרך  שמחוץ באופן ברכה זה  [ואין

מהאדמה]. זהב כורים  שם  בעולם מקומות שיש  וכמו ביתם,

לעולם, ומחלידים מתקלקלים אינם  שהרי בעשרו, בטוח  הוא שמרגיש  וזהב כסף לו שיש האדם מטבע  כי ומבאר ,

מרגיש אינו  ושוב כעשיר, יחיה  ושם  אחרת למדינה וזהבו כספו  את עמו  יקח  מושבו  בארץ רעב יפרוץ אם ואף

עת, בכל  דשמיא לסייעתא הוא נצרךשנצרך הוא  עדיין  וצאן בבקר או  ותבואה , פירות שדות בריבוי ה ' בברכת אמנם 

למרום עיניו  תולה  הוא  ותמיד  ה ', לעזרת ושעה  עת ימותו,בכל  ולא הבהמות יחלו שלא תופסד, לא שעשירותו 
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'å íééç øå÷î åðîî éë òãéì'øéùòú àéä 'ä úëøá

(áë à éìùî)ו.

äæáåì"æç øîàî úà ò"éæ 'øôåñ úòã'ä øàáî(ë"åú)

àø÷á(é äë)ìà' ¯ 'åúæåçà ìà ùéà íúáùå'

äèéîùä øçàù .'åãéáù äøøùì áù åðéàå áù àåä åúæåçà
ïéàå ,àåä íéîù úðúî åì øùà ìëù íãàä ãîì ìáåéäå
àåäù ùëø øùà åùåëøî åà ,äãùäå úéáä éðééð÷î øáã

é íöåòå åçåëî åìùêé÷åìà 'ä éë' ÷ø ,åãïúåðä àåäêì

ישאר ושלא קונים  לו  שיזמין מהקב"ה מבקש התבואה  שצמחה  לאחר ואף  התבואה , תתקלקל  ולא גשם  ושירד

בידו . כשסחורתו

המתנה שדווקא להיפך ולא הלבבות, את תקרב זו  שמתנה שרוצה פשיטא אהבה מרוב  לחברו  מתנה הנותן והנה 

רוצה אינו ברכתו , להם  ומצווה  ליראיו טוב שכר משלם  כשהקב"ה  כן  ועל  ביניהם. ולפירוד לריחוק גורמת היא

כן  על  ממנו, לריחוק להם יגרום שכר שאותו  ונמצא בו, עיניהם יתלו  ולא בהונם  יבטחו  שעי"ז  וזהב בכסף לברכם 

הגדולה הטובה וזו אליו, קרובים ויהיו  לעזרתו יצפו  שתמיד בכדי וצאן, ובבקר  והאדמה העץ  בפירות השכר את נותן

וכדכתיב כח)ביותר , עג טוב '.(תהילים לי אלוקים קירבת 'ואני

עסקיו לרגל  הדרך אם על  בהיותו שפעם  החסידים, עדת על  נמנה שלא אחד סוחר על  מסופר לעניין, מעניין 

עבור מעתה יועד זה  חדר כי אחר, לחדר  לעבור שיואיל  המלון בעל  ממנו  ביקש ליל ובאישון מלון, בבית  נתאכסן

לראות  ביותר התעניין החסידים  מבין היה שלא אף סוחר, אותו לכאן, עתה זה המגיע  זי"ע  מטאלנא דוד רבי הרה "ק

ביניהם, מתווכחים ביתו ובני המלון בעל  את רואה הוא והנה  בקודש , תהלוכותיו  כל  אחר ועקב הרבי, דרכי את

זהב דינרי  מאתיים סך לו שיביאו הרבי בקשת אודות דנים  אותם שברשותם)ושמע  ה'כסף ' כל היה  וגמרו(שזה  שנמנו  עד  ,

אדירים סכומים מחסידיו  ומבקש הדורש הרבי על  סוחר  אותו של  אפו  חרה  תיכף  כולם . המעות את לו  להעניק 

בחצר, באצבעו  ומראה הבית, גינת חצר  אל משמשו עם  יוצא שהרבי איך ראה  מכן  לאחר ממונם . כל  שזה ובפרט

קרעטשמע בו לבנות הוא נאה  פלוני ומקום  לסוסים , אורווה  עליו  להקים  ראוי  זה  מקום מרזח)ואומר, וכך (בית ,

משונים שהיו אלו  דיבורים הסוחר כשמוע  האכסניא, בעל של בחצרו לבנות שאפשר שונים  עסקים ומנה  המשיך

וראה זו, לאכסניא סוחר אותו  שוב  הזדמן שנים, כמה  מלאת לאחר  הרבי. הנהגת על  ביותר  פליאתו גברה  בעיניו

למכביר, אבירים  סוסים  ובה גדולה אורווה ניצבה  וגם קמה  אכן לסוסים , יעודו על  הרבי הצביע בה פינה  שבאותה 

יכל לא זאת, כל  כראותו  מיד  דבר . נפל  לא הרבי דברי ומכל  הרבי, כדברי קרעטשמע  יש  החצר  של  השני ובצד

הזה, בדור  צדיק  ראיתי אותך הנה  לו, ואמר שבטאלנא הרבי  בית עבר  אל  פעמיו  את תיכף ושם בנפשו לעצור

הפרוטה עד  ממונם  כל  את מעמם  הרבי לקח מדוע  להבין ברצוני אולם  ארצה, מפיכם דבר נפל  שלא ראיתי שהרי

אך  מופלגת, עשירות שמיא מן קצובה  היתה  וזוגתו  הלז  המלון לבעל  הנה  מטאלנא, הרה "ק לו הסביר האחרונה,

זהובים, המאתיים  של  זה גדול בסכום מאודם בכל  בוטחים  שהיו  מכיוון בהכנעה, תפילה זה  בעבור להם חסר היה

להם מונח גדול  שרכוש  בזה  עצמם את ניחמו הדחק לשעת שהגיעו  אימת וכל  זרה , עבודה כמין להם זה  שהיה עד

אליהם, לבוא הרב  השפע  היה  יכול  לא לכך העולם, לבורא והכנעה לב שברון מתוך מתפללים היו ולא גנזם, בבית 

את  מעימם שלקחתי לאחר עתה אך התפילה , ידי על  אם כי עלמא להאי יורד אינו לאדם לו שקצוב  השפע  אף  כי

גדולה, בהכנעה  ולהתפלל  נפש, ובכל לב בכל  בו להאמין בהשי"ת, לבטוח אם כי להם נותר לא ועושר , ההון כל 

ותפילתם . הכנעתם ידי  על להם  שבא הרב השפע  כל  את הרואות ועיניך

ציון' 'אהבת דרושי בספרו  ביהודה ' ה'נודע הגה "ק של נפלא לשון להביא העניין מטבע)ומן א"נ ד"ה  ה 'הנה(דרוש 

דנא  מקדמת מתחלה הוקבע ואפשר עגולים, הם  כולם  לסוחר  עובר  הם  אשר ישנים , וגם חדשים  המטבעות, כל 

לרמז  אחרת, תמונה  על לא עגולים  המטבעות הוא)לעשות ואין(שכסף  ומתגלגל , מתעגל עגול  במקוםדבר תקומה לו 

בעולם ,אחד החוזר החוסר  גלגול  והוא עושרו, על  אדם  של  בטחונו עיקר יהיה  שלא דבריו)'לרמז בהמשך .(עיי"ש

חז "ל ו. מאמר  את מבארים  מח :)יש  אוכל(סוטה מה ואומר בסלו פת לו  שיש  מי  כל  אומר , הגדול  אליעזר 'רבי

וביותר מחר'. 'דאגת דואג והוא הואיל אמונה מקטני שנחשב  הביאור, ובפשטות אמנה ', מקטני אלא אינו למחר,

מחשבתו שעצם י"ל , לועומק  רקשיש אלא 'היום' על  דאגתו ואין בידו, מה  דבר שיש  הרגשה  מתוך בסלו, פת

מבין היה  ונכונה איתנה אמונתו הייתה אם כי היא, קטנה אמונתו כי מוכיח זה ל'מחר '... מאומה,לושאיןעל  משלו

שלו ... אינו לו  שיש בידו ואת שישאר ה ' לפני  מתפלל ואינו לו', ש'יש מחשב שהוא כעי"ז שמפרש ש"ס , ליקוטים מבעלזא' 'מהרי "ד  (עיי'

המה ) ה ' בידי  שברשותו  מזונו וכל הוא כי  הבנה  .מתוך
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,áöåçä ãéá ïæøâë àìà åðéà åîöò àåäå ,'ìéç úåùòì çë
ìà åðåä ìà 'åúæåçà ìà áù' àåäùë ìáåéä øçà ïëìå
åðéà' ,äñðøôì úåìãúùä éðééðòá ÷åñòì øæåçå ,åùåëø

äøøùì áùåãéáù'äøøù'äù áùåç åðéà ,äúòî ,øîåìë '
çåëî àìå ,ìùåîäå øøåùä àåä àì éë ,'åãé'á äéåìú

äùòîåãé.ä"á÷ä ìù åãéá ìëä àìà åùåëø åì àá

ãåñéáò"éæ õðéö ì"àøäîä øàéá íéøáãä(øîåòä àìî)

ïúùøôá øåîàä(ãé äë øäá)úà ùéà åðåú ìà' ,
ì"æç åøîà äðäù ,ïåîî úàðåà åæ ,é"ùøáå ,'åéçàá"á)

(.éíùë'åéúåðåæîùêë ä"øî åì ïéáåö÷ íãà ìù
åéúåðåøñçåðééäå ,'ä"øî åì ïéáåö÷ íãà ìùìëùåúáö÷

àöîð ,íéîù éãéá àìà äéåìú äðéà íãàì åì äáö÷ä
åãéñôäì àøåáä úà ìåëéáë çéøëî åøáç úà äðàîäù

øçà íå÷îîéãë å"ç éìåç é"ò åà íéøáã úåìéìò é"ò ¯
åì áö÷ðäå øæâðä ïî øúåé åúàðåàá çéååøé àìùזøëæðë)

(ù"ééò ,æ"áéøã äùòîá íùúàøéå' øîà ïëìå .,'êé÷åìàîéë
úãéîá êîò âäðúäì éúåà çéøëî ìåëéáë êðä êúâäðäá

øçà íå÷îî ãñôä êéìò èéîäì ïéãäחéðà øîåì øæçå ,
åúãñôäù äî êøáçì íìùì êéøö éðà ë"ò ,íëé÷åìà 'ä

ä"øá åì áåö÷ä ïîט.

,äðäåéãë øîàéå àåáéå ,åøáçî áðâð íãàù íéîòô
åúåà äðàà ,äáåè åì äùòà éøáç ùðòé àìù
åãéñôäì íéîùä ïî åúåà åùéðòé àìù åîòî êåñçà êëáå

øçà íå÷îî(íéîùä ïî ãñôää úçú åãéñôà éðà ,øîåàë)äæì ,
'íëé÷åìà 'ä éðà' øîàùðåòì ïä øëùì ïäøáãä ïéà ,

éúååöî øåîù ¯ éúååöîë äùò äúà àìà ,êéìò ìèåî
.äéçå

àìå÷øïåîîáàìà ,íéøåîà íéøáãäïéðòå ïéðò ìëá

åòáöà ó÷åð íãà ïéà' éë åùôðá ùéøùé ,åééçá
íãà úìåòô ìëå ,'äìòîìî åéìò ïéæéøëî ë"àà äèîìî
àìà äððéà á"åéëå äðëñäî ìöðéäì åà äñðøôá íìåòá
úåðùì íãàì à"à éë .éãéî àì åúå 'úåìãúùä' úøåúá
àìù øáã äæéà áø÷ì åà ÷éçøäì ,àøåáä ïåöø úà

.àøåáä ïåöøë

האמונה כמו לפרנסה טוב  אין – לך  יחלנו כאשר 

ïúùøôá(ã¯â åë éúå÷åçá)éúúðå ,'åâå åëìú éúå÷åçá íà' ,
'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä áúë .'íúéòá íëéîùâ

,äñðøôä úòôùäá ìåãâ ììë äæ éë ,ò"éæìãâúù ìëëù

רגלו,ז. ונשברה נתקל  החליק, השוק, אל  הגנב יצא היום למחרת ,$100 מחברו  שגנב אחד על  במליצה מספרים

בסכלותו, ה 'גנב' נענה בדיוק . $100 זאת עבור ודרש  קץ , אין במסירות ברגלו טיפל שאכן הרופא אל  הלה פנה

לה ' הודו  היואה , מניין הללו  האתמול  ביום  גנבתי אילולא בנפשכם , שוו הזה, במקום  נס לי שעשה ברוך טוב, כי

אפשר ואי קצובין' מזונותיו 'כל  והרי המעות שגנב מחמת רק  כי דרכה, תורה  האמת אך לרופא... לשלם מעות לי

היה ואילו הרפואה, צרכי בעד המעות את  מידו להוציא רגלו את שבר  כן על  עבורו, נועדו שלא ממעות  שייהנה 

שלימה . נשארת היתה שרגלו עכ "פ  מרוויח היה שלו  שאינו  את מלקחת עצמו את שומר 

חז "לח. דברי את לבאר  זי"ע סופר' ה'כתב הגה"ק  בשם מתאמרא ז)כעי"ז  ב כי (אבות דאגה', מרבה נכסים  'מרבה 

ובתחבולותיו המידה על  יתר  השתדל  האיש זה אך  דולר, מיליון סך ירוויח השנה  כל  שבמשך לאדם לו נקצב אם 

נכסיםלהיות כמהמרבה  השמים מן עליו  גוזרים  מיד לו , הנקצב מהסכום  יותר זה והרי דולר, מיליון שני הרוויח 

ממון  לו ויעלו לו, שיהיו נזקים ידי על  אם  מר"ה , לו  הנקצב הסך על ממונו  יעלה שלא כדי – הפסד דרכי וכמה 

הוא הרי  לו  שקצבו מה  לפי יתר נכסים  המרבה  שזה  נמצא חלילה, רפואות ידי על  או דאגהרב, יתירהמרבה 

בדין. לו מגיע  שאינו הממון אותו את לאבד דאגות לו יוסיפו שמיא מן כי לעצמו,

בגמראט. לח :)איתא אין (יומא לומר לו  היה 'נוגע', לשון ומהו  נימא', כמלא אפילו לחברו  המוכן מן נוגע  אדם 'אין 

חי' איש  ה 'בן הגה"ק  ומבאר וכדו ', נוטל  או לוקח  שם)אדם יהוידע שלא(בן די שלא לומר את יקחשבא ממנו

יבוא שלא איש כל  ירחיקו השמים  שמן  זאת גם אף  אלא לו, וזהובמגעהמוכן בזה . ושייכים הנוגעים  דברים  עם

אדם לחברו .'אין שמוכן במה  בעלמא ב'נגיעה' אפילו  - נוגע'

והיו בשדה , צח אויר למקום מושבם להעתיק  ומכובדים אדונים נהגו הקיץ  שבימות שהיה, מעשה פי על  ומבאר 

ואבנים זהב מלאה צלוחית בקרקע  טמונה הייתה המקום ובאותו  בקרקע , עמוק  המוכנסים ביתדות אהלם  תוקעים

לא  רבות שנים ובמשך יועדוטובות , שעבורו האיש  שבא עד... אהלו, לתקוע כדי המקום באותו איש שיחפור אירע 

וזהו הגדול , האוצר את ומצא הנכון במקום שיחפור הקב"ה לו הזמין שחפר הראשונה  ובפעם  והעשירות המעות

אדם האחרון.נוגע ,אין לזה  מוכן שהיה האוצר  סביב כלל  חפרו ולא נגעו  לא קודמיו שכל 
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åéúåðåøùëá'å åéùòîá äéåìú äñðøôä ïéàù íãàä úðåîà

åçúôé êë ,ïåéìò úøæâáå íéîù éãéá ìëä àìà 'íéàìôðä

,äáçøäá äñðøôä éøòù åéðôáåãéî ä"á÷ä åéìò òéôùéå
øîåì åùôðá äîãîä åúîåòì ,äùåã÷äå äçåúôä äàìîä

óàå ,äæä ìéçä úà éì åùò éãé íöåòå éçåë éëéúîëç

äñðøôä òôù úà åéìòî ÷éçøî àåä éøä ,éì äãîòי.

äæáåäðùîä úà øàáî(ïéùåãé÷ óåñ)øîåà à"áùø'
ïäå úåðîåà íäì ùéù óåòå äéç êéîéî úéàø
éðùîùì àìà åàøáð àì àìäå ,øòöá àìù ïéñðøôúî
àìù ñðøôúàù ïéã åðéà ,éðå÷ úà ùîùì éúàøáð éðàå

,'éúñðøô úà éúçô÷å éùòî éúåòøäù àìà ,øòöá
úåéúåàù'çô÷'úåéúåàë íä'ç÷ô'úîàá éë ì"øå ,

øùá ìëì íçì ïúåðå åéúåéøá ìëì ïåæî ïéëî ä"á÷ä
åôñëù øîåì 'íëçúî'ù Y 'ç÷ô' àåäù éãé ìòù àìà
àåä äæá åúãåáòå åúåöéøç éãé ìò åì åòéâä åðåîîå
øòöá ñðøôúäì åì íøåâå åéìòî äñðøôä úà ÷éçøîיא,

åéìò òôùð äéä éàãååá úåîéîúá ïéîàî äéä åìéàå
áø òôùäðåîà åîë äñðøôì áåè ïéà éë(é"áãä ïåùì)יב.

íà' áèéä øàáúé äúòîåéúå÷åçáéë åðéîàúù ,'åëìú
éðîî àåä äñðøôäå '÷ç'äéúå÷åçáåéæà ,íëéîùâ éúúðå

íúéòáãéîú äñðøôä íëéìò êùîúéåיג.

במעשי י. הצלחתו  התולה  אדם, של  ענייניו בכל  הוא כך  אלא אדם, של  מזונותיו כלפי דווקא אמורים הדברים  ואין

בגמ ' דאיתא מה ביארו ובזה  דשמיא. וסייעתא ההצלחה  שערי עצמו על  ח"ו סותם הוא הרי ח .)ידיו (ברכות

ישראל)'במערבא אתתא(בארץ אינש  נסיב כי אשה ), נושא  אדם דכתיב(כאשר  מצא מוצא, או מצא הכי, ליה (משלי אמרי

כב) דכתיבמצאיח  מוצא מה', רצון ויפק  טוב מצא כו)אשה  ז ובפשטות ומוצא(קהלת האשה ', את ממות מר אני

לו מניין א. הגמ ', בדברי התמיהות ורבו רעה. או היא טובה  האם לקח  אשר האשה  אודות אותו ששאלו  הכוונה 

או נישואיו במשתה  כבר  החתן את לשאול  – הזה לדבר  יש פנים  ואיזה 'מקחו', בטיב נישואיו תיכף  לידע  לחתן

במערבא  לומר צריך  היה  הלשון דקדוק  לפי ב. בית'... 'שלום לך יש האם לעבן , חתן  ברכות', ה 'שבע ימי באמצע 

במערבאשאלי  ולא 'שאלה' מלשון ונחוצהאמרי – דחופה 'שאלה' אותו שאלו צורך לאיזה  לתמוה יש בעיקר ג. .

ב'חפץ עוד [ועיין הקדושה  הגמ ' דברי בתוך לדורות זו  מעשה נקבע מה ומפני להם , יש מינה נפקא ומה כזאת...

סקי"ג)חיים' א הרע ].(כלל לשון איסור מצד הגמ ' בדברי שדן  מה 

חייו, ימי לכל  ישרה והדרכה טובה עצה לו  אמרו אלא כלל  לשאלו באו לא שאכן הדברים , ביאור כך אלא

'מוצא כלומר,אני'שהאומר בחכמתי אני - גם  וכיו"ב, לחפש... כיצד וידעתי לשדכנים  פניתי כי השידוך את מצאתי

לעומתו ממות... למר  היא נהפכת של "ע עד  בידו מסייעים  אין השמים שמן דבר של  סופו אזי נאמן בית אבנה

ביתו ויבנה  טוב מצא כי  לו מובטח  כשירה , 'מציאה' לו זימנו  שמהשמים  יודע  אלא 'אני', להוסיף בלא 'מצא' האומר

מה '. רצון ויפק  ובנעימים בטוב

היאיא . הפרנסה  מעתה, הבנה כ 'חק'אמור  ענין כל  בזה  שייך -שאין בריבוי וטעם  קצבתו גודל  את לתלות

מיעוטה או לו.ההשתדלות יועילו לא לאו  ואם  בעמלו, ברכה  לראות יזכה  - השמים מן עליו  נגזר אם אלא,

- אחת עצה  אלא לו  אין ולריק, לחינם ולהזיע  לעמול  להתאמץ  לו שאין וישכיל , יבין מעתה  שבעולם. טצדקי כל 

שומע הקב"ה כי בעמלו, ברכה  יראה ואז והמלאה , הרחבה  מידו פרנסתו שיזמין עולמים כל  בורא לפני שיחו לשפוך 

סלה . טוב כל  לבריותיו להשפיע  הוא חסד  וחפץ  ברחמים, ישראל  עמו פה כל תפילת

בית'יב . – שה'אלף לומר  זי"ע  מזוועהיל שלומ'קה רבי הרה"ק  היה  להתחיל רגיל  אפשר שאי  דבר לכנות אנשים משל (והוא

לאותיות) ראשונה הם ב ' א' שאותיות כמו שמים',מבלעדיו , בידי ש'הכל להאמין תמימה, באמונה  להתחזק  הוא היהודי של

ופרט , פרט כל על  מדוקדק  בחשבון ה' ציווי פי על  לא אם אחרים ועם עמו הקורה דבר בראשי ואין לה ורמז 

ב 'טחון. א'מונה  של  נוטריקון א'ב' כי תיבות,

מלפניך ' טובה  בעצה  'ותקננו התפילה  שזוהי זי"ע בונים רבי הרה"ק  בשם אומר  היה  זי"ע  הרי "ם' ה'חידושי הרה"ק

היא עליו  הבא מאורע  ולכל  סתום ' 'מבוי לכל  וענין, דבר  לכל  טובה ' ה'עצה אומריםהאמונהכי אנו כך שהרי ,

אמונה ב'פיוטים' ויאמינו)עצתו  ד "ה  בשלח הרי "ם .(אמרי

'אוי,יג. יאמרו עוד  פלונית, סיבה  מחמת פלוני למסחר קשה' זו 'תקופה  אדם בני אומרים דלישנא בשיגרא הנה 

שהרי  בידם, נוראה  טעות ובאמת, לאלו , דומות ומחשבות הרהורים וכיו"ב  לעולם '.... באו  קשים  זמנים  נעשה, מה 

בלשון  נרמז  וכך עת. בכל  מאתו הטובה תסור לא בה ' המאמין כי אדם. של  אמונתו אלא הללו  ל'זמנים' הקובע אין

ו)הכתוב לג לפי(ישעיה – עתיך' אמונת ההאמונת'והיה היא יזכהעיתך...כן ובתמים באמת  יתברך בו  יאמין אם 
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ïéðòëäùøôä êùîäá íâ åðãîì äæä(äì¯ãì åë)æà'
ì øùà úà ,'åâå äéúåúáù úà õøàä äöøúà

íéòáù' é"ùøáå ,'äéìò íëúáùá íëéúåúáùá äúáù
äèéîùä úåðù íéòáù ãâðë åéä ïä ìáá úåìâ ìù äðù

äðùîá åðéöîãëå ...'ìáåéå(è ä úåáà)íìåòì äàá úåìâù
.äèéîùä úååöî ìò éåàøë íéøîåù ìàøùé ïéà íà

ò"éæ øãðñëìàî êéðòä 'ø éáøä ÷"äøä øàáîåäáùç)

(æà ä"ã äáåèìúåìâ íáééçì Y äæ ïååò ìò åøéîçä òåãî
úååöîá äá ùé àìôð æîø éøäù ,úåøéáò øàùî øúåé

åððäù úåàøäì ,äèéîùäõøàä ìëù íéòãåéå íéðéîàî

åðéðåãà àåäå åéãáò åðà ,ä"á÷ä ìù àéäïúð ïë ìò ,
åðéöîù ïéòëå ,íéðù ùù êùîá õøàä úà ãåáòì åðì

'ãåáòé íéðù ùù' éøáò ãáòá(á àë úåîù)åðà øùàëå ,
àåäù úàæá íéàøîå òáùä úðùá õøàä úà íéúéáùî
,ìáà ,íéðù ùù ãåòì ä"á÷ä åðì äððúé æà ìëä ïåãà
,äáøãà ,äæá øéëî åðéà úéòéáùä äðùá íâ ãáåòä
àåä ÷ø ,åúìá ïéàå àåäù åúòãá øáåñù äìâî àåä
åãîìì äãùä ïî åúåà äìâî ä"á÷ä ïëì .äãùä ìòá©§¤

.'õøàä ìë éì éë' ç÷ì

åðãîìååéøáãîäëéùîîä àéä äðåîàá úå÷æçúääù

äñðøôä úòôù úà'íéúá éìòá' úòãë àìùå ,
êëá 'íéãéñôî'ù íäì äàøðù äøåú úòãî äëåôää
àìà ,äîéîú äðù êùîá ò÷ø÷ä úà íéãáåò íðéàù

úéòéáùä äðùá ò÷ø÷ä úúáùä ÷ø äáøãàúéàøðä)

(ãñôä øáãëúåàáä íéðùä ùùì äòôùää øå÷î àéäיד.

íéîñøåôîò"éæ 'êìîéìà íòåð'ä ÷"äøä éøáãøäá)

(åøîàú éëå ä"ãàùåæ éáø ÷"äøä åéçà íùá
ïúùøôá ÷åñôä ìò ,ò"éæ éìåôéðàî(àë¯ë äë øäá)éëå'

àìå òøæð àì ïä úéòéáùä äðùá ìëàð äî åøîàú
åðúàåáú úà óñàðטוäðùá íëì éúëøá úà éúéåéöå ,

êéøöå ,'íéðùä ùìùì äàåáúä úà úNòå ,úéùùä§¨¨

'ìëàð äî' åìàùé àì íàù òîùî äøåàëìã ,øåàéá
íäì òéâî ùðåò éëå ,íéøáãä íéäåîúå ,òôùä àåáé àì
,æ"øøä ÷"äøä øàéáå .ìëàð äî åìàù àì øùà ìò
ãøéù 'äâäðä'ä úà ãéîòä íìåòä úà àøåáä àøáùë

íãà éðá éëøöì òôù ãéîú,ììë ÷ñôä àìì,ìáà
å"ç ì÷ì÷î åäéøä ä"á àøåáá ïåçèá íãàì ïéàùë
àìå 'äá åçèáé íà ,äáøãà éë ,ïéáú äæáå .òôùä úà
äîåàî íäì øñçé àì éàãååá 'ìëàð äî' åìàùéטז,

úà ì÷ì÷ì å"ç åîøâé 'ìëàð äî' åìàùé íà ìáà
'éúëøá úà éúéååéöå' ë"éôòà êà ,òôùäיז.

לטובה שהכל המצבים בכל להאמין – ותמורתו הוא

ïúùøôá(é æë).'ùã÷ äéäé åúøåîúå àåä äéäå' ,øàáîå
ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä(ïúùøôá)àáù

בשלימות  אם כי תלויה  השפע  מדת ואין ודמיונות, הבל  שהכל  האמת כי להיפך. וח "ו שפע , ורב טובים  לזמנים 

לאו . אם ירוויח אם  נקבע  עפי"ז ורק  והמלאה, הרחבה  מידו ומפרנסו  הזן הוא לבדו שהקב"ה ודם, בשר של  האמונה

הפרנסהיד . ברכת את להמשיך והדרך שהשביל זי"ע , מנעשכיז יצחק רבי הרה "ק  אמר  הללו  ידי כדברים  על  הוא

בעושר וחיים  בכבוד לחמם המרוויחים רבים אפיקורסים רואות עיניי הנה תאמר, שמא העולמים , בחי האמונה 

עליהם ... מרחם שהקב"ה מפני אלא זה אין גדול ,

מהטו. – דעלמא אינשי של  'קושיותיהם' שיזכירו  שבתורה מצוות  בכל  מצינו לא מדוע קצת עיון צריך לכאורה

ובביאור ראש. בכובד הקושיא לזאת התייחסו בשמיטה  כאן ורק  פלונית, מצווה  מקיום  הנובע  הפסדם עם  יהיה 

את לכל  ולרמז  לעורר באה השמיטה  מצוות שהרי שליט"א, דורנו  רבני וגדולי מחשובי מאחד שמעתי עניןהדברים ,

הפרנסה'.האמונה עבודות שאר  או  בשדה עבודתו מבלעדי אף לכל ומפרנס  הזן עולם בורא 'יש כי איז , ובאמונה,

בראך א קושיא  ממש)א  'פשוטה ' מהאמונה  יפה  לך  אין  כי ונורא , גדול  חורבן הוא האמונה בענין  ונוגעת הבאה  קושיא שהוצרכו(כל עד

המקשים . העוו  אשר  את ולתקן לכך להתייחס

צעיר ילד ל "ע  היה  מיוצ"ח שאחד אחת משפחה  לבני זי"ע  מסקולען אדמו"ר  כ "ק  פעם  השיב זה מעין תשובה 

מתחת ישימו שבקדושה  דבר או חפץ  איזה הרבי את ושאלו ליציאת ... קרוב הגיע  וכבר חיים  מיטת (אונטער)בסכנת

הרבי ענה  לסגולה , אחרונים ברגעים  ובטחון ...החולה אמונה  לייגן אונטער זאל  מען

דכתיבטז. בהא לבאר  שמעתי זה פי כב)על  ג ר"ת (איכה 'תמנו' הנה  כי רחמיו', כלו לא כי תמנו לא כי ה ' 'חסדי

הכתובנה מאמרו ת כיו שאמר  וזהו ה'אכל , המרובים,חסדי לחסדיו אנו זוכים תמנוכי – כלומרלא ר"ל  ,

כן על  שלם, ובלב בתמימות אנו בוטחים אלא נאכל ', מה תאמרו 'וכי בהם  שנאמר כאותם  אנו  רחמיושאין כלו לא 
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éàî ìëù ú"éùäá äðåîàä úáåç ìò ãîìì áåúëä
ïéà' éøäù ,ãéáò áèì àðîçø ãéáòãäéäåïåùì àìà

'äçîù(â áî ø"øá)ìù áöîá ïéáù øîàð êë ìòå ,
'äçîù' ìù ïôåàá åîò âäðúî ä"á÷äù Y 'äéäå'

íéîçøáíéìåâîúøåîúù ,'åúøåîúå' ìù áöîá ïéá ,
ì êôäð äçîùäיחïéîàéù ,'ùãå÷ äéäé' áöî ìëá ,...

úéúîàä åúáåèìå äðåéìòä äçâùäá ìëäùיטäðéàù óàå
íééðéòì úéàøðכ.

מודים ' ב'ברכת אומרים שאנו מה  גם יתפרש זה ובדרך להפסיק . מבלי  תמיד  השפע  נמשך כלואלא לא כי  הטוב

לך קוינו  מעולם כי חסדיך תמו לא כי  והמרחם באמת רחמיך עליו ונשענים  לישועתו מקווים אנו שתמיד שמאחר ,

מחסור . באין לבריותיו  תמיד להשפיע  ית' רצונו כפי הם נמשכים אלא חסדיו , תמו ולא רחמיו  כלו לא כן  על ובתמים 

זי"ע יז. אמת' ה'שפת  הרה"ק מבאר  הדברים  ביסודה,(תרל"ז)עומק  מופרכת נאכל ' 'מה  הקושיא כל  דבאמת כי ,

אלו לשנים  מזונו גם  לו  יתן חיים  שנות לו  שנותן רעב)הקב "ה  מתוך  להמיתו לאדם חיים  נותן  הוא בחי (וכי  והמאמין  .

באמת, משגיחעולמים אשר  ה ' פי ממוצא אלא גרידא  הגרעינים  מזריעת תוצאה  אינה הזרעים  שצמיחת  בעיניו ברור 

הכל הגדולועושה  בבטחונו  אלא השמיטה , שנת כל  - תמימה  שנה  במשך לשבות נצטווה  כאשר  אף  כלל ידאג ולא ,

ובפעולותיו, במעשיו תלויה  שפרנסתו וחושב זו, באמונה המפקפק  אבל  נס. בדרך אליו  תגיע  כבר שפרנסתו יודע 

הוא  הבאות השנים שלש עבור השישית בשנה התבואה גידול  אכן אצלו לאכול , מה לו  יהיה לא יזרע  לא ואם

לו  הבאה  שנים בשאר לפרנסתו  דומה [ואינו 'נס ' מחשבתו)בגדר צריך (לפי וזה  בשנה ], שנה  מידי מזריעתו  כתוצאה

כאחד. שנים לשלוש  אחת משנה  כזה  שפע להוריק  מיוחד ציווי

צדיקים' ה'ארחות כתב  השמחה )וכן בהם,(שער  יבטח ולא ובעסקיו , במלאכתו  שיצליחהו יתברך בשם  שיבטח  'וצריך 

שהגרזן אע "פ בגרזן, עצים הבוקע  אדם  כמו  יתברך , ה ' מאת  לפרנסתו 'דרך' הם  ועסקיו מלאכתו אשר יחשוב  אלא

העץ בו לחתוך  הברזל  עם  הבוקע  האיש  מן אלא  הברזל, מן בא  הכח  אין העץ, '.חותך 

בזוה"ק יח. דאיתא מה  קנב :)ידוע למחמי (ח"ג יכיל  דלא מאן 'כל  ומכריז  שני , פסח - אייר י"ד ביום  'כרוז' יוצא אשר

תרעי ינעלון דלא עד ויחמי ייתי  אתמטרוניתא ינעלו בטרם ולראות לבוא יכול ה ', האדון  פני את לראות יכול היה שלא מי (כל

תניינא,השערים) לירחא עשר  בארבעה אכריז, כרוז  'אימתי ולהלאה, מכאן  פתיחין תרעין יומין שבעה  עד  מתמן דהא

תרעי' השערים)ינעלון אלו  ינעלו מכן ולאחר השערים, פתוחים  עדיין ימים ז' ועד ומאז אייר, י"ד  ביום יוצא זה  הקושיא,(כרוז וידועה ,

ששבעה נודע כי זי "ע שלום' ה 'נתיבות הרה "ק וביאר הבעל"ט. השבועות חג  בפרוס דווקא השערים  ננעלים  מדוע 

העבודה דרך  על  שעניינם  ומלכות' 'יסוד  כנגד הם  האחרונים השבועות וב' מידות , ז' כנגד  מכוונים  הספירה  שבועות

השערים' ב'נעילת לכל  ללמד באו וזאת ואמונה, קדושה  ולהתייגע– כוחו בכל  לעבוד צריך  ואמונה  קדושה  בענייני  כי

סתום ... שהכל לו כשנראה  נעולים , כשהשערים  אף

תורהיט. שאמרה בהמה מעשר בעניין הפרשה  בסוף מצינו  לב)הנה  כז יעבור(בחוקותי אשר כל וצאן בקר  מעשר  'וכל

זה, אחר  זה בפתח מוציאן לעשרן 'כשבא רש "י, ופירש לה '', קודש  יהיה העשירי השבט מכהתחת והעשירי

העשירי בשבט את להכות  הכתוב  ציוונו מה  מפני להקשות יש  ולכאורה מעשר', שהוא ניכר  להיות בסיקרא צבועה 

ועל לה', קודש היא היא סימן בה  שאין שמי נדע  וממילא חולין, שהם  הבהמות שאר את ולא לה ' קודש  שהוא

צריך מדוע  עוד להקשות יש זה אותולהכות דרך לצבוע ניתן היה  מידה  באותה והרי הגה "קבנחת , וביאר  ...

וז"ל , זי"ע יסוריןמאוסטרווצע וסובל אותו מכין  לה ' קדוש  שהוא שמי תמיד , הוא  שכן בזה  להראות באה  התורה  אך

ביותר  ומתקדש מתגדל  הוא  זה ידי ועל  עכ "ל וצרות, מאוסרוצע), מהגה"ק ליקוטים מאיר בית בספר .(הובא

הבקר משאר חלקי נשתנה ומה  אדוני, היכה אותי רק מדוע נפשה במר ושואלת מסתובבת ש'בהמה ' ונמצא

ואילו 'בהמה ', מהיותה  נובעת זו  תמיהה  כל  אכן בכפי... עוול  לא על  מכה  ספגתי אני ורק מעדנות הולכים  שכולם

'גרועה' שאינה בלבד זו  ולא ה ', קודש להיות אותו הפכה  זו  ש'מכה' להבין משכלת הייתה והשכל  בינה דעה  לה היה

כי  נדע  אלא רואי, קצרי כ 'בהמות' נהיה  אל  מעתה  המדרגות. לרום להתעלות זכתה היא אדרבה אלא מחברותיה

בה יש  טובה ומכה מכה  ביותר כל  ומתקדש מתגדל  הוא  זה ידי ...ועל 

הנגלית כ. החסד והנהגת הרחמים  מקור על  מורה  כסדרו הוי"ה ששם בספה "ק דאיתא מה פי  על  פירשו זה כעין 

כסדרן, שלא הוי"ה  שם אותיות הוא 'והיה' והנה הדין, מידת על  מורה כסדרו  שלא הוי"ה  שם  לאידך, בעולם,

תורה אמרה ב'תמורתו'והיה ולזה  ובין רחמים, הנהגת על  המרמז  כסדרו הוי"ה שם  – 'הוא' בין בשמחה, יתנהג –

ית'. מאתו הכל  כי קדש' 'יהיה  מצב  בכל האותיות שנתחלפו
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íééñîåäëåæ äáåèì ìëäù ïéîàîä ,'ìàøùé éøáã'ä
ïééðòä êùîäá æîåøîëå ,àåä ïë ïëàù äàåøå

äùøôá(ãé ÷åñô)øùàë òø ïéáå áåè ïéá ïäëä åëéøòäå'
òåãéä é"ôò øàáúéå ,'íå÷é ïë ïäëä åúåà êéøòé÷"äåæ)

(î"ùáå .ð÷ à"çøîà êëå ,ãñçä úãéî ìò äøåî 'ïäë'ù
àø÷äåëéøòäåìë úà áéùçäìå 'êéøòäì' íãàä ìò Y

åéìò øáåòäòø ïéáå áåè ïéá,ãñçä úãéîî ìëä
ïëàù äëæé ïë äéäé øùàëåïäëä åúåà êéøòé øùàë

úãéî ãöî ìëäù ïéîàî àåäù æéøëä àåäù íùë Y
ãñçäíå÷é ïëúàå áåèä úà úåàøì äëæéå ,äéäé ïëå

äøäîá 'ä úòåùéá ãñçäכא.

éøùà,úàæ äúéä 'ä úàî éë ïéîàîäì÷ú äæá éë

úãéî åéìò àåáá 'úåðúùäì' àìù äëàìîä åéìò

àåä ìëäù åòãåéá ,åéðôî äçîùä ùåîú àìå ,ïéãä

íéîùáù åéáàîàîòè øôåñ íúçä íùá åøàéáù åîëå .
é÷åñôá úîééúñî ïúùøôáù äçëåúä úùøôù àúìéîã
àì íäéáéåà õøàá íúåéäá úàæ íâ óàå' Y äîçð
úéøá íäì éúøëæå ...íúåìëì íéúìòâ àìå íéúñàî

'íéðåùàø(äî¯ãî åë)àåáú éë úùøôáù äçëåúä åìéàå ,
øîàð àìà äîçðá úîééúñî äðéà(èñ çë íéøáã)äìà'

éë úùøôá éë ,øôåñ íúçä øàáîå .'åâå 'úéøáä éøáã
'ä çìLé Y ú"éùä ìù åîù äçëåúä ìëá øëæð àåáú§©©

íãàä øùàëå ,úåáø äðäëå 'ä ïúé ,'åâå 'ä ÷áãé ,'åâå
åðéà éæà ïåéìò éôî àéä äçëåúä ìë éë äàåøå èéáî
ìëäù òãåéùë äîçðä àôåâ àä àìà ,äîçðì êéøö

íéìåãâä åéãñçå åéîçøá 'ä ãéîכבïúùøôá ,êãéàì .
øîàð(æé¯æè åë)'éúúðå ,'åëå íëì úàæ äùòà éðà óà'

äîãðùëå ,àåä ú"éùäî ìëä éë ùøåôî øëæð àìå ,'åëå
äîçðì àåä ÷å÷æ ïëà åðîî åéðô øéúñä ä"á÷äù íãàì

.äìåãâ

ההשתוקקות ובמעלת 'ערך ' לו שאין אדם לך אין – עלי  ערכי 

àúéàäëîñð äîì ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøäî
,ïúùøôá Y 'äçëåú'ä úùøôì 'ïéëøò' úùøô
ìù åçåø ìåôú åæë äçëåú øçà àîù äøåú äùùçã
äæì ,úåáéùçå êøò íåù éì ïéà øîàéå åáø÷á íãà

,ïéëøò úùøô ãéî äðúéðïéàù íãà êì ïéàù úåøåäì

.êøò åìúáäà éë ,äîåàî äååù éððéà øîàé ìà íìåòìå
åðáì áàä úáäàë ìàøùé éðáî ãçà ìëì ä"á÷ä

åãéçéכג,ïúùøôá øùåé è÷ìî ,úå÷æçúä êøò ïåøëæ éðáàá àáåä)

(çåìéùä éî ÷"äôñá ä"ëå.

נמצא,כא. לא שעדיין זיווגו על  דווי ולבו אנחותיו רבו  כי לפניו שבכה  לבחור זי"ע  מסקולען אדמו "ר כ "ק ענה כך

הרבי, לו  אמר  הגון, בזיווג ברכני קדוש  רבי וועמעןאנא, צו נישט  ווייסט  דו  נאר חתן , א  ביסט  'חתן'דו כבר (הנך 

מי) עם יודע שאינך  'אבדה'אלא אלא זה  אין לפלוני, פלוני בת מכריזים כבר הוולד יצירת קודם יום ארבעים שהרי ,

וכלה')שנאבדה 'חתן של חדשה  מציאות לעשות שצריכים אלא(לא לך  אין הא, משום למצואואי עיניך  את ה ' שיגל להתפלל

האבדה החתן...את באמת אנו מי עם ונראה  החסדים לראות שנוכל חסדך, ה' הראנו לבקש  בפועל , ראיה  מאותה  (וחוץ 

מסודר) כבר  .הכל

חיים'כב. ה 'דברי כשנעמד הראשון ביום אביו, בחיי נלב "ע חיים' ה 'דברי הרה"ק של  בנו זי"ע נתן מאיר רבי הרה "ק 

לו מהלך הנה ואמר, פתח נפשי' 'ברכי באמירת שהחל וקודם  בה, להתעטף  הטלית  את נטל שחרית, להתפלל 

לאחוריו המוכה יסתובב מיד – וחזקה גדולה  מכה  בגבו הכהו דהו מאן כי מרגיש  ולפתע  עיר  של  ברחובה בנחת איש 

אהבה לאות בגבו שהכהו אוהבו ידידו אלא אינו  שה'מכה' יראה אם  אמנם כן. להכותו העיז  מי וטענה  רוגזה  ברוב

לדידן, אף חיבתו. על וחיבה אהבתו  על אהבה  תוסיף  זו מכה  אדרבה אלא עליו, ויתכעס יקצוף  שלא די לא – וחיבה

הוא הלא המכה  זה  הוא מי אך  אנושה במכה הוכינו הרחמן ...עתה  אב  נפש התפילה .ידיד בסדר  בהתלהבות ופתח 

וכברכג . הודו , למדינת שהגיע  עד הדרך  מן מאד נתרחק של "ע יהודי איש אליו שנתגלגל  גדול , ממחנך שמעתי

יהודי  בו  פגע  ושם שם, חב"ד' ב'בית שהיה  השיב, אלי, באת  כי לך מה המחנך  ושאלו  ראשו, מעל  כיפתו הסיר

יעז 'לא - בפניו שהכריז  שמים כיפה,ירא בלי או כיפה עם ללכת  יכול אתה  כלום , לך מצבור בכל כי לך דע  אבל 

אליו שתחזור אליך  מחכה  מוצא הקב "ה ואינו העת כל  באוזניו 'מצלצלים' והם עכנאי, של  כארס  הדברים בו  ונכנסו  ,'

כך  שהכריז יהודי אותו שאף המחנך, הוסיף בה . לחזור  שיוכל  הדרך את למצוא למחנך ממחנך והולך  לנפשו, מנוח 

הקב"ה בו נמצאים שאנו מצב בכל  ייאמר , לדידן אלו... דבריו גרמו  דקדושה  מהפכה איזו בנפשו משער אינו בפניו 

קול את ולשמוע שבלב' ה 'אוזניים את  לפתוח  אלא לנו אין אליו, להתקרב ונרצה  נגרע ' 'למה  שנזעק עלינו מחכה 

אלי'. 'שובו אלינו  הקורא השי"ת
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àìåìôùá àåäù ùéâøî àåäù äòùá åáø÷á åáì ìåôé
íöò úà ãàîá áéùçî ä"á÷ä éë ,äâøãîä
åéúåðåöø úà äáäàá ìá÷îå ,åéòåâòâå åéôåñéë

åéìà áø÷úäì åúå÷÷åúùäåכד÷"äøä øàéá êëå .
ò"éæ õéùôàøî(é"ðá ïä 'åë äùî øáãéå ä"ã ,àøàå ùãå÷ òøæ)

ïúùøôá áåúëä úà(ãî åë)õøàá íúåéäá úàæ íâ óàå

íäéáéåààøåáî ÷åçéøä úéìëúá íé÷çåøî íúåéäá Y
,íìåòíéúìòâ àìå íéúñàî àìäáäàá éúøàùð àìà Y

éë ,òåãîå ,íäéìà äîåöòå äæòíúåìëìä÷åùú ïåùì Y
ùôðä úåìëå÷÷åúùîå õôç íãàäù Y úàæ ä÷åùúù ,

äàåø àôåâ úàæ Y éåàøë ù"áúé åéðôì ììôúäìå øáãì
íé÷òåæù íú÷òæ ìò èøôáå ,ù"áúé åéðôì áåùçå ú"éùä

íéîùáù åðéáà' åéìàäúìë,úãë êéìà ììôúäì åðùôð
äèåùô äìéôúå ,íéìåëé åððéàù àìà ,ùôð ìëáå áì ìëá

.úåøåöðå úåìåãâ ìåòôì äçåëá åæïéà ïëì .íù ì"æå

øîàé àìå ,ììëå ììë åîöò ùàééì ìàøùéî íãà íåùì

úåùòì ìåëé íâå ...ù"áúé åúùåã÷î ÷ñôð éðà å"ç

åéðôì ïðçúéå ÷òöéù Y åîöòá äæî äìéôúå äçéù åîöòì

ìåëé ïéàù ãò ,ù"áúé åúàî ÷çøúð êë ìëù ìò 'úé

íéðåðçúå íéîçø ù"áúé åúàî ù÷áéå ,éåàøë åéðôì øáãì

åéðôì åúçéù ùøôì ìëåéù åéô çúôéå åéìò ìåîçéù

úãë ììôúäì ìëåéå éåàøë øåáéã åì äéäéù Y ù"áúé

.ì"ëò ,ù"áúé åäøæòé éàãååáå ïåëðëå éåàøë

עיתים  קביעת בזכות  רב ושפע פרנסה  – דבקבעתא חביבין
לתורה

ïúùøôá(ã¯â åë)íëéîùâ éúúðå ,'åâå åëìú éúå÷åçá íà' ,
'ìàøùé éøáã'ä øàáîå .'íúéòá('áä 'éôá)éë

ïëå ,'÷ç' úàø÷ð äøåúä ,'÷ç' åàø÷ðù äîä íééðù
äñðøôäכה(éðåæîã àðùéì ÷ç .æè äöéá)àø÷ä úðååë øàáîå ,

åîéé÷úù ,'åëìú éúå÷çá íà' ¯íäéðùå÷ñòúù ,ãéçé íâ
äøåúì íéúò åòá÷ú íâ ãáá ãáå äñðøôä úëàìîá

רח"ל ,כד . היאוש ברשת האדם  את להפיל  מנסה הרע  היצר אשר  העולם  מדרך הנה כי מילתא, בה נימא עוד

אך  להשתנות, עצמו על  מקבל  הוא לבקרים חדשים כיצד ורואה הנפש ' 'חשבון לעצמו עושה  האדם כאשר

כלום שווה שאינו לעצמו שסבור יאוש  לידי בא כך ומתוך  טובות, ומחשבות קבלות אותם  מכל  'מאומה' נשאר לא

ומנסה שרוצה  גופא הא כי מחשבתו, הילוך בכל  הוא גדולה  טעות אך העבודה, מעלות מכל  הרבה הוא ומרוחק 

השי"ת. לעבודת שייכותו על  ההוכחה היא

ראה ושנים  ימים  רוסי' במנדינת בכלא בהיותו  כי זצ"ל , פוטערפאס מענדל  רבי הגה"ח  שאמר למה נא שמע

זבוב ונלכד הרבה  זמן עבר לא רשת, שנעשה  עד קורים טווה הוא הילוכו כדי ובתוך  הכתלים  על  ה'מטייל ' עכביש

להתרומם ניסה שוב בידו, עלתה  ולא רגליו בין שהסתבכו  החוטים  מתוך ולהיחלץ  לקפוץ  ניסה  הזבוב הרשת, בתוך

הזבוב שנחלש עד מאומה , עשה  ולא ידיים ' 'בחיבוק  העכביש  עמד בינתיים חלילה, וחוזר  נפל , ושוב ולהשתחרר

עלינו דבר  שמכל  ידוע  שהלא מענדל , רבי המשיך הזבוב... על  'סיום' לעשות העכביש מיהר אז או לפרכס, והפסיק 

העכביש כי בעצמו והתבונן מחזה, אותו לראות השמים  מן לו זימנו  לחינם לא כי ה', לעבודת השכל  מוסר  ללמוד

הרע  היצר על  נב .)מרמז  בסוכה אך (כדאיתא בתוכו , האדם  את ללכוד בכדי רשת ולפרוס  לעשות היצר  של דרכו וזה  ,

אינו שעדיין יודע  הוא כי  אליו, ניגש  ואינו מרחוק  היצר  עדיין עומד – מידיו להשתחרר מנסה  שהאדם זמן כל 

בבטחון  היצר ניגש  אז להילחם , ומפסיק  בהכנעה... ידיים' ו 'מרים מתייאש  שהאדם  בשעה ורק לנצחו, יוכל  ולא 'שלו'

אותו ... וטורף  וב'שלוה'

ארבע על ההולך העוף  שרץ  מכל  תאכלו זה את 'אך העופות כשרות לגבי בתורה שנאמר ממה גם למדנו וזאת

הארץ ' על  בהן לנתר  לרגליו  ממעל  כרעים לו  כז)אשר  מובהק(יא סימן הארץ  מעל וקופץ 'מנתר' הוא שאם והרי ,

כן  שעל  הרמז' 'בעלי הוסיפו הארץ... על  ונופל  חוזר אלא לתמיד באוויר נשאר לא אם  ואף  טהרתו , על הוא

שבקדושה קדוש ' קדוש  'קדוש אמירת בעת ו'קופצים' הש"ץ)מתרוממים אם(בחזרת לקפוץ  האדם  חובת על  ללמד ,

להתקדש ... רוצה

אחרי כה. בפרשת ישראל ' ה 'דברי הרה"ק דברי את נביא לענין, ג)מענין יח  פירש(ויקרא תלכו ', לא 'ובחוקתיהם וז"ל ,

אלא  'חק', בלשון נימוסיהם  שקורא והענין עי"ש , וכו ' בלורית לגדל  ושלא וכו' שלהם  בנימוסות תלכו לא רש "י

הפרנסה לצורך זאת שעושין עצמן מצדיקים  ובלבושיהם  בנימוסיהם  שהולכים  האנשים  'ובחקותיהם'אותן שנאמר  זהו 

הוא דמזונא לישנא חק טז.)- הפרנסהפי'(ביצה  בשביל  שלהם  בנימוסות תלכו דסטרא לא  פרנסה  הוא כי מאתם,

עכ "ל . דקדושה, שפע  שהוא ישראל  פרנסת כן לא אחרא,
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Y 'íëéîùâ éúúðå' æà äìéôúåúéîùâä äñðøô'íúòá' ,
Y...äìéôúìå äøåúì äðåô äúàù íéúòä úåëæá

àìכו
íéúòä é"ò åúñðøô ãéñôîù øáåñ 'á"äòá'äù åîë

.ì"ëò ,íää

,øîåìëåíéòáå÷ä åìàî åìéôà Y íéáùåçä íéáøù
íä 'ùôð úåøéñî'áù Y äøåúì íéúéòíéáéø÷î

æà çéååøäì íéìåëé åéäù ,øîåìë ,ø÷éä íðîæîå íîöòî

,áø ïåîîäøåúä ïòîì úàæ 'íéáéø÷î' íä ë"éôòàå
äìéôúäåúòéá÷' äáøãà éë ,íãéá äìåãâ úåòè ìáà .

úåëæá à÷ééãå ,íúñðøô íåé÷ úåëæ àéä úàæ 'íéúéò

.íãéá úîéé÷úîå úëøáúî íúñðøô åììä 'íéúéò'êéøàîå
åì êåîñá ìéòì áéúë ïëìù øéáñäì(øäá 'øô óåñá)

,äéàø ïåùìî 'åàøéú' úáéú ùøôúúå ,'åàøéú éùã÷îå'
.ùøãîä úéááå úñðëä úéáá úåàøéäì íäéìòù åðééäå
àìéîîù éîá øáåãîä ïéàù éàãåå äæã ,áùçðå àåá ,äðäå
åúåà íéàåøù àúåáø äððéà åæ éë ,äëàìîä ïî ìèá
íò úåùòì äî åì ïéà àìéîî éøä ,ùøãîä úéáá

'åëìú éúå÷çá íà' ,ìáà ...åîåé(äñðøô ïåùìî ÷ç)Y
,äìéôúå äøåúì ã"îäéáì ñðëðå ìëä áæåò åé÷åñéò êåúîù

(¯ ìàøùé éøáãä ìù åðåùìëå)íéúéòá ,'íúéòá íëéîùâ éúúðå'
äìéôúìå äøåúì åéúåëéìä ìùãéñôé àìååîë éë .

ä"á÷ä çéèáä 'ìâø'ì äéìòá íéðôä úééàøáùúåîù)

(ãë ãìïë .úåàøéì êúåìòá êöøà úà ùéà ãåîçé àìå

'åéúåéìòå' åéúåëéìäá ùéà ìëáå íåé ìëá äçèáä åðì ùé

ïéòë àåä úåìâá åéùëòù ,äìéôúå äøåúì úñðëä úéáì

(úðéçáá)ì"ëò ,ìâøì äéìò
כז
.

,ïëàåïéà÷çë äøåúì íéúéò òáå÷ù éîî äìòî êì
àìå åäåæéæé àì íìåòáù úåçåø ìëå ¯ øåáòé ìá
'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øîà êëå .åúðùîî åäåìèáé

ò"éæ(åì ,íéøîà éèå÷ì)ì"æç åøîà ,ì"æå(.èô íéçáæ)ìë
éî éë äæá æîåøî ,åøáç úà íãå÷ åøáçî øéãúä

íãå÷ àåä ãéîú äãîúäá åìù úåãáòäùäãåáòäù)

(äòåá÷ äðéàù äãåáòî øúåé äáåùçå äìåòî úåòéá÷á úéùòðäïëå ,
ùãå÷îå øéãú ìáà .íãå÷ åøáçî ùãå÷îä ìë åøîà

,íãå÷ øéãúäæ ìò íâ äìåò åìù úåãáòäù åðééä

ìò êë ìë äðéà åúãåáòù éô ìò óàå ,øúåé ùãå÷îù

.ìëì íãå÷å áåùç ãéîú àåäù äî ìáà ,úåâøãî éô

åîöòì òáå÷äù ,ïæåàä úà øáñì ìùî êøãáå .ì"ëò
äîåçë àåä ãîåò êà íåé ìëá ãáìá úçà äòù ãåîìì

,äìèáî åðéà íìåòîå åúìá÷á äøåöáåäòøî øúåé áåùç

åúðùîî àåä ìèá íéîòôì êà úåáø úåòù ãîåìä

úåðåù úåáéñîúîãå÷ úéãéîúäå äòåá÷ä äãåáòä éë ,
.úùãå÷îä äãåáòì äáåùçå

טעם  בלי  גם  בתורה  לעסוק – בתורה  עמלים

ïúùøôá(â åë)åéäúù ,é"ùøáå ...'åëìú éúå÷åçá íà' ,
äøåúá íéìîòכח' ïåùì è÷ðå ,'éúå÷åçáY÷çë

äøåúá ÷åñòì íãàì åì ùéù øîåì ,íòè éìáìåîòìå

חז "ל כו. אמרו  יז)הנה  ג הקדוש (אבות החיים ' ה 'אור ומבאר  תורה', אין קמח אין  פרשתן)'אם קמח'(ריש 'אין אם

בתורה . עוסק  שאינו  – תורה ' ש 'אין  סימן הרי"ז  הפרנסה שפע  לאדם  שחסר

תשובתו,כז. למי, קודם ומי – קמח ' אין תורה אין אם  תורה אין קמח  אין 'אם המשנה  בדברי ישראל' ה'דברי מוסיף

לעסקינו, נפנה תחילה תורה ', אין קמח אין  'אם תחילה ויאמרו  בבוקר  ישכימו העם  המון - דרגתו לפי איש  כל  כי

פנה אז ורק  עייף, והוא השדה מן בא שהיה עשו, של  דרכו  הייתה וכן בתורה . נעסוק  ואח"כ  ב'קמח' אסמינו  נמלא

תורה מעשרין...')ללמוד היאך  'אבא שאל שהרי תורה למד הוא אין (שגם אם יאמרו  מתחילה היא, ה ' עובדי דרך לעומתם ,

'אם  וזהו  ומתן, במשא לעסוק  יפנו אח"כ  ורק  התורה,בחוקותיתורה... שהיא שלי בחק תחילה שתעסוק אז תלכו'

בעיתם . גשמיכם ונתתי

ויוםכח. יום  בכל  דוד אמר עדותיך, אל  רגלי ואשיבה דרכי חשבתי הה"ד  - תלכו ' בחוקותי 'אם במדרש  איתא

והיו הולך, אנכי פלונית לסחורה הולך אני פלוני למקום ואומר מחשב כנסיות רגלי הייתי לבתי אותי מוליכות

קארניצער נחמיה  יוסף רבי  הגה"צ  בה  נתן הבנים חינוך בענין נפלא רמז  מדרשות. נחמיה )ובתי יוסף  רבי  הידוע(חי' עפ "י

ע:) דף  נקראיםכרעא'ברא(עירובין שהבנים  והיינו פעמיםרגלייםדאבוה', דוד, אמר היטב, יתבאר  ובזה לאבותיהם ,

הרי  לביהמ "ד, ללכת אתחזק  לא שאם  בדעתי, נמלכתי  מיד  אבל , גשמיים , דברים לסדר ללכת בדעתי עלה הרבה 

'היו  אומרו וזהו סחורה, לבתי מללכת אותי מנעה  זאת והכרה  ממדרגתם, ויפלו ידיהם יתרפו בני שגם  רגלי בוודאי

לנפשותם  מאד שישמרו לאבות 'מוסר' ומכאן המדרש', ובית הכנסת לבית אותו שלאמוליכות לומר באנו  שלא (בוודאי
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àåäùë óà äá'íòè' åá ïéàù ÷çëéùå÷ä ìãåâì
åúåãìéáù ò"éæ àðøîà÷î ÷"äøä àéáîù åîëå .ùéâøîù
àðúá àúéàã äî ò"éæ ùèàùèåáî ÷"äøä åì äàøä

åäéìà éáã(æ"ëô äáø)÷åñôä úà ùåøãì(æ çñ íéìéäú)

' Y 'úåøùåëá íéøéñà àéöåî'éãéîìú àìà íéøéñà ïéà

ùøãîä úéáá íå÷îì ïîöò úà ïéøñåàù ,íéîëçàø÷îì
,ùøéôå ,'úåãâàìå úåëìäìå ùøãîìå ãåîìúìå äðùîìå
åðéàù ùéâøîù åà ãåîìì 'äöåø' åðéà íãàä íà íâù

åéìò éøä ìâåñîúåáøäìå 'åîöò úà ãå÷òìå øåù÷ì'

àåäù áöî ìëá äøåúä ãåîéìá.

äðäå,ìæøáë íãåîéì äù÷ éë íéøîåàå íéððåàúîä íéáø
äîëå äîëî äøåúá ÷åñòì íúðòèì íäî øöáðå
àìå íééåàø úåðåøùë íäì ïéàù íéðòåèù ùé .úåáéñ
ïéáäì éãë 'ìëùäå äðéá äòã'á íéîùäî íúåà åððç
äîù íéððåàúîä ùé íúîåòì ,éòáãë äøåúä éøáã úà

äå íòè íéàöåî íðéàå åùòéíéøçà åìéàå ,íãåîéìá äàð

éìéáç íäì ãéîòîå ,íãâðë øáâúî íøöéù íéøîåà
.íäéðéîì íäéòéøôîå úåãøè

äöòäåàôåâ àä àéä åìà íééù÷ ìëìéúå÷åçá íà

äøåúá íéìîò åéäúù Y åëìúå÷æçúéù ,øîåìë ,
ìëì 'àìô úôåøú' àéä äîöò äøåúäå ,ãåîìì åöîàúéå
,íìåòáù úåáåèä ìë úììåë äøåúä éë ,íééù÷ä íúåà

àááå äæáכט.éøòù åéðôá åçúôéù åôåñ äðáä øñåçîäù

àéîùã àúòééñå äðáä,åìîòá äìåãâ äëøá äàøéå ,
åøîàù åîëå(:å äìéâî)'ïéîàú éúàöîå éúòâé'לåìéàå .

êìéàå ïàëî'ù àåä çèáåî åãåîìúá íòè åì ïéàù éî

àåáì 'íòèä' óåñå 'íëì áøòéàø÷îá íé÷éãö ïë åæîøå ,
áåúëù(âë åè úåîù)úåúùì åìëé àìå äúøî åàáéå'

äøåú àìà 'íéî' ïéà éë ,'íä íéøî éë äøîî íéî
(.æ úéðòú)äøåúá íé÷ñåò ïéàù íúåàì øáãá ùé æîøå ,

åàöî àìå ,íøåáò 'íä íéøî' äøåúä éî éë 'õåøéú'á
'õò 'ä åäøåéå' øîàð êë ìòå ,äøåúä ãåîéìá íòè ìë

הטפל) ומה העיקר מהו עת בכל ויכירו ידעו  אבל צרכו, כפי במלאכתו איש איש פיהםיתעסקו ועל  לבנים ' סימן אבות 'מעשה  כי וידעו

צאצאיהם . יתנהגו 

בדברים להתעסק  בבואו ומסתפק חושב שאינו  האדם מדרך  כי 'לשבח ', המדרש דברי את ביארו אחר באופן

יעשה אלו  כל  את וכיו"ב, הערב, סעודת ושוב  שחרית פת  לאכול בבוקר, בקומו להתלבש  וכגון מאד, לו החשובים

ישקול אז  כ "כ  אצלו חשובים שאינם בדברים  ורק  לעשותו , עכשיו נכון אם  מקודם  ודיון מחשבה בלי  מעצמו , האדם

זה דבר לעשות או  זה דבר על  לוותר עדיף  אם  לתורה )לעצמו עתיו בקביעת ללמוד או  ברכות שבע לסעודת ילך אם זאת (וכגון ,

מוכרח הוא האם  ודן הסתפק  בהם  דרכי', 'חשבתי היה  אז שלו  עיסוקים שאר או ל 'סחורה' שבגשתו דוד, רמז 

ולביהמ "ד, לביהכ"נ  ללכת – ותפילתו  תורתו בענין  אבל , רוחניים, אחרים לדברים  להקדימם עליו והאם  לעשותם ,

חיינו '. הם ה'כי את  ראה בהם  כי וספקות, הסתפקות כל  ללא אותו ', מוליכות 'רגליו  היו לשם 

אלכט . פנה מכך החוששים שיש ששמע  ומכיוון התוכחה, בפרשת לתורה  לעלות נפשו שחשקה  באחד מעשה 

בזה ואין הדבר  כדאי שאין הגר "ח לו ענה  לעשות, מה כדת פיו את לשאול  שליט "א קנייבסקי חיים רבי הגאון

שעלה איש  חזון כולל מתלמידי באחד שלפניה בשנה שהיה  מעשה  הגר"ח לו  סיפר תשובתו ולחיזוק  טוב... סימן 

של העשירה דודתו מתה שלאחריו בשבוע  מיד כי טוב'... 'בכי הדבר  נגמר ולא התוכחה , בפרשת לקרוא לתורה

העיר... מעשירי להיות מרוד מעני נהפך יום  ובין הגונה ירושה לו  והניחה  בארה "ב, דרה  שהייתה לאהאברך  ו ...

לעסקיו ... ויצא  הכולל  את עזב והלה  ארוך זמן ה 'עליה '.עבר מאותה  נגרם נורא חורבן איזה לך הרי

שרל . גדול  עסקן היה  זצ"ל  איש ' ה'חזון הגה"ק  'בעלי בימי על  נמנים  שאינם  לאלו מיוחדת ישיבה לפתוח צה

בית  להעמיד להם הנצרכות ה 'ידיעות' את הפחות לכל  יקנו  ובזה ויכולתם, כוחם לפי שילמדו כדי הכשרונות'

הצעתו דחה החזו "א עם ולהתייעץ לשאול  וכשבא בתורה, מצליחים הכשרונות בעלי שרק סבר כי בישראל . נאמן

במו שראה  עדות לו וסיפר  והוסיף תורה , בתלמוד לבו ה ' שיפתח  לזכות  האדם יכול  רגע  שבין באמרו, ומיד, תיכף

כשרונותיו היו כמה דוגמא לו ונתן כשרון, בעל  היה לא אך  בתורה , מאד שהתייגע  אחד הכיר שבצעירותו  עיניו,

רש "י בדברי לביאור אותו שאל שפעם טובא)חלשים, ועוד י ; יד, לה(בראשית הטיל בתחלתה , למ"ד  שצריכה תיבה  'כל

הכוונה  אין שאכן לקלוט , הצליח רב זמן אחר ורק  בתחילתה, למ"ד  נכתב לא שהרי והתפלא בסופה ', שישה "א

אלא בתחילתה , למ"ד הדורשצריכהאות מגדולי לאחד ונהיה  עצום, חכם לתלמיד גדל  ואעפ "כ  בתחילה, למ "ד אות

לט ) עמוד ב' חלק איש  .(מעשה 
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'íéîä ìà êìùéå' äøåú ìù äëøã àéä êë ,äöò ïåùìî
àìá óà ãåîìì ìéçúéå äøåúä êåúì åîöò êéìùéù
å÷úîéå' åá íéé÷úéù çèáåî óåñáìå ,íòè úùâøä

äúå÷éúîå äøåúä úåáéøò éøòù åéðôá åçúôéù 'íéîäלא.

éîìå'ïéìáú'ä àéä äøåúä éøä åéìò øáâúî åøöéù

øöéä ãâðë
éàãåלב äãîúäá äøåúá äâäé íàå ,

áåèì åéúåðåöøå åáéì êôäúéלג'êåðéç'ä ïåùìëå .äåöî)

(æè,òã'åéúåìåòô éôë ìòôð íãàä éëìëå åáìå ,
áåè íà íäá ÷ñåò àåäù åéùòî øçà ãéîú åéúáùçî

,òø íàåúåáùçî øöé ìëå åááìá øåîâ òùø åìéôàå

åúåìãúùä íéùéå åçåø äøòé íà ,íåéä ìë òø ÷ø åáì

íùì àìù åìéôàå ,úåöîáå äøåúá äãîúäá å÷ñòå

áåèä ìà äèðé ãéî ,íéîùàá äîùì àìù êåúîå ,
,äîùìúåìòôä éøçà éë ,òøä øöéä úéîé åéùòî çëáå

úåááìä íéëùîðåìéôà'ù ,êôéäì íâ áúëù ù"ééòå .'

õôç íéîúå øùé åááìå øåîâ ÷éãö íãà äéäé íà
åçøë ìëá íéòø íéøáãá ÷åñòéù àìà ,'úåöîáå äøåúá
úåéäì åáì ú÷ãöî íéðîæä ïî ïîæì áåùé' óåñá éæà
éôë ìòôð íãàä ìëù úîàå øáãä òåãé éë ,øåîâ òùø

.'åðøîàù åîë ,åéúåìåòô

ãåòíúåà ùàééì äñðî ïèùäù íúåà úòãì íéëéøö
'çéëåî'ù éãé ìòíðéà àìéîîù íéîòè ð"÷á íäì

àìå ,íéãîåìù äîî íéøëåæ íðéà éë ,íãåîéìá íéçéìöî
úåòè éë ,úåéâåñä ÷îåò íéðéáî íðéà óàù àìà ãåò
áåøäù äî ãáìîù ,äæë áöîá ùàééúäì àéä äøåîâ
ùøôì ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øîà øáë ,íéø÷ùå úåðåéîã

íøîà(:å äìéâî)éúàöî àìå éúòâé íãà êì øîàé íà'
àöî àìù åì ïéîàú ìà ¯ àéä íúðååëù ,'ïéîàú ìà ¯
øùá éðéò úåàø éôì ÷øã øîåìë .àöîå àöî éàãååá éë
úòãìå øåëæìå ïéáäì çéìöä àìå àöî àìù åì äîãð

הפסוק לא . לשון לבאר  זי"ע  מקאצק  הרה "ק  אמר ו)וכה ו על(דברים היום  מצוך אנכי  אשר האלה  הדברים 'והיו 

נאמר מדוע  לבבךלבבך', לו'בלבבך'ולאעל ואין עמו', בל  ש'לבבו באופן שגם הוא הכתוב שכוונת אלא ,

האדם ואם  נפתח, הוא מיוחדים שבזמנים אלא סתום, הוא 'הלב כי בתורה ירבה מקום מכל  ללמוד  הלב משיכת

לב על הדברים לבו'משים לתוך הדברים נופלים הלב  פתיחת בעת אז כאבן תרע"ד)ו ויחי משמואל  איתא (שם זה  כעין .

תמיד, לבבך על תורה דברי 'שיהיו וז "ל , הרי"ם' ב'חידושי הלבגם כיסוי את ישרפו  התורה  בוודברי יפלו וממילא ,

עכ "ל . התורה', דברי  לתוכו ויכנסו

רש"י בדברי  רמז בדרך  לפרש לאמר שמעתי זה פי יח)על  יא אלה(דברים דברי את 'ושמתם שנאמר מה המפרש 

כי לומר , שבא וכו ', מזוזות' עשו תפילין, הניחו במצוות, מצויינים  היו  שתגלו לאחר  אף - לבבכם  לאחר על  אף 

סופםשתגלו כי ובמצוות, בתורה לעסוק והמשיכו  במצוות מצויינים  היו  עדין לגמרי אטום יהיה והלב הרוחנית, גלות

תורה שאמרה ממה לדבר וראיה ערלתו, ולמול  הלב את תפיליןלפתוח  תאוות הניחו  בזה לשעבד הוא ותכליתם ,

מקום מכל אך הראש  ועל היד על  אלא בלב  תפילין מניחים  שאין ואף  שמו, יתברך  לעבודתו לבנו ומחשבות

רש"י  והוסיף לכיסויו. מבעד גם הלב לתוך תיכנס והמצוות התורה  השפעת גם  כך ללב, 'מגיעה' הקדושה השפעתם

מהציווי ראיה עוד מזוזות להביא הבית עשו כל  על  שמירה  היא ועי"ז  הבית, פתח על  המזוזה את לקבוע שצריך ,

ויקרעו הנפש לתוך ויחלחלו ישפיעו תורה  שדברי וחומר קל  כן ואם  'דומם', על  היא שמונחת  ואף בתוכו, ואשר

ליבם . סגור

זי"עלב . מניקלשבורג שמעלקא רבי הרה "ק נב)כתב אות שלו 'המאור(ב'הנהגות' הלימוד  באמצע יאמר  פעם  בכל  וז "ל .

או הבנתו  חסרון או עייפות מחמת בלימוד ולקצר בענין לסיים מסיתו שהיצר פעם  ובכל למוטב', יחזירנו שבה

ובזה שייגע , עד ובכח  מהרגלו, יותר וילמוד טבעו וישבור מאד, עליו  ויתגבר הרע, ביצר יגער הילדים , שיחת מחמת

ומשנה בתנ"ך הלימוד כי שמים, בידי  ומיתה ב"ד ומיתות כריתות על  אפילו לו ומכפרין והחיצונים , הקליפות משבר

הנשמה ומצחצח מטהר הגוף ובנענוע זרה מחשבה  שום  בלי הקול  ובנעימת ובקול בכח שהוא ופוסקים וגמרא

וכל . מכל והחיצונים  הקליפות ומשבר השכל  ומחדד

כילג. תלכו ' בחקותי 'אם הכתוב על  זי"ע העבודה' ה 'יסוד הרה "ק  שפירש אך כותל.אותיותתלכו וכמו  וכלומר ,

היצר לפניו נעמד מיד  ה' עבודת בדרכי ללכת היהודי זהככותלהתחיל  'סוד' ידע  אך אם מעבודתו, להפריעו 

אותיות ל 'תלכו' יזכה מיד  עליו הכתובכלות ויתגבר וכלשון שבשמים, לאבינו וגעגועים בהשתוקקות הנפש לכלות ר"ל 

ג) פד נפשי'(תהילים כלתה וגם  אבות)'נכספה  בתורת .(הובא
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äáøä 'àöî' éàãåáù àéä úîàä ìáà ,ãîìù äî
ãàî ãò íéáéáç äøåúä ãåîéìå äòéâéä íöò éë ,ãàî
éøáãá ìîòä àìà ø÷éò äàöåúä ïéàå ,ú"éùä éðéòá
ãîìå òâééúäùë úåîéìùá íéé÷ äæ úà éøäå ,äøåúלד.

,òãåêåúî äàá àéäùë äøåú ãåîìú úìòî ø÷éòù

äòéâéå ìîò,êéøöå åãåîìú úà ïéáî åðéàùë

äðáää éøòù åéðôá åçúôéù ãò äáøä òâééúäìúåàøåð .
ã"éø 'ñåúä éøáãá äæá åðéöî(.â äìéâî)åøîàù äî ìò

åøîà ìàéæåò ïá ïúðåé íéàéáð ìù íåâøú' 'îâá íù
òáøà ìàøùé õøà äòæòãæðå ,éëàìîå äéøëæ éâç éôî
ìå÷ úá äúöé ,äñøô úåàî òáøà ìò äñøô úåàî
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íéàéáðä é÷åñôá éë é"øà äòæòãæðù äàøð åèåùô éô
íðîà ,ìëì åìâúä íåâøúä é"òå äøåú éøúñ íéæåðâ

' øàéá ã"éø 'ñåúäàì éàø÷ã àîåâøú áúëã ïåéëã

àø÷éòîãë åäðéôìîì åäééùôð éøñîáúëðù øçàîù Y '
úãøì íùôð åøñîé àì áåù íé÷åñôä åùøôúðå íåâøúä

íéàøåð íéøáãäå ,äìéçúî åãîìù åîë í÷îåòìõøàù

òáøà ìò äñøô úåàî òáøà äîå÷îî äòæòãæä ìàøùé

äøåúä ìîò äúòî øñçð éë äñøô úåàî
.לה

בנים  על אבות  תפילת במעלת – מלפניך  ולחנן  לבקש  באתי

íéîéïåéñ ùãåç ùàø áøò íåé Y íéàáç"øò àúù éàäáå)

(úáùá éùéîçä íåéá íã÷åîùåã÷ä ä"ìùä áúëå ,
(áì÷ äåöî øð ãéîú úëñî),ì"æåïåöø úòù øîåà éáì

åæ äìôúì(úòãåðä ä"ìùä úìéôú),ïåéñ ùãåç ùàø áøòá

äøåúä äðúéð åáù ùãåçä àåä'äì 'íéðá' íéàø÷ð æàå ,
,åúùàå àåä àåää íåéá úéðòúá áùéì éåàøå ,åðé÷åìà
øúéäå øåñéà úéáä éðééðò ìë åð÷úéå äáåùúá åøøåòúéå

íéðåâä íééðòì ä÷ãö åðúéå ,íéðééðòä ìëå äøäèå äàîåèå...
)íéøáãä øàù íéé÷é î"î ,äæ øåãá úéðòúä åéìò äù÷ù éî óàå

(åì çååøéå ,ïàë íéøåîàäלו.

ìåãâíéðá ìò úåáà úìéôú ìù äçåë
לז
.íéùøåôîå

'åäéìà éáã àðú'á íéøáãä(ç"éô)ïäëá äùòî'

המוטלת לד . העבודה  זאת אלא התורה, בלימוד להצליח שצריך  מקום  בשום  מצינו שלא חיים החפץ אמר וכבר 

מבין. אינו אם  ואף  תורה, בדברי לעסוק  האדם  על 

הגמ 'לה . בדברי להדיא מפורשים  ו :)והדברים –(ברכות סברא' דשמעתתא השכר 'אגרא לימוד שעיקר על  שמקבלים 

' רש "י של  וכפירושו ה 'סברא', על  הוא דבר התורה  של טעמו  להבין  ומחשב  וטורח  יגע  '.שהוא 

ביקשולו. הנישואין מועד בהתקרב האירוסין, בברית תשובה' 'בעלת כלה  באה  שנים כמה לפני שמעתי, עובדא

כשבאת  מאלו אחת והנה הכלה ... את לשמח הנישואין בשמחת להשתתף שתבואנה  צדקניות מנשים העסקנים 

אותה שמצאה  עד  כל , מעין נעלמה שזו  אלא טוב', 'מזל  בברכת לברכה – הכלה  אם  אחר תרה  הנישואין למקום

כלולות  שמחת לעת היום' רעות פנייך 'מדוע משנשאלה  כרימון ... טענות מלאה  זועפים, כשפניה ב'מטבח' יושבת

לי  הפנתה הזו הכלה  כשבתי לשמוח אוכל  כיצד  רוח', 'קשת אותה  ענתה  התשבחות... בכל  המהוללה  הכלה ביתך

שלישית  אלא הראשונה  איננה כי צערי גדל  ומה גמורה, תשובה לבעלת ונהפכה חיי  דרך ואת ביתי את עזבה עורף,

שלימה ... בתשובה  ושובו הלזו הדרך  את שעשו בנותי מבין

בנות  שלש שבו כבר אחת שממשפחה כזה דבר אירע אכן כיצד – בפניה  תמהה דבריה את האשה כשמוע

שלפני  היה  ה' לדבר החרדים  עולם  ובין שבינה ה'קשר' כל  כי סיפרה  אבל  לענות, מה  הכלה אם ידעה לא בתשובה ,

השפיעו ולא במוחה נקלטו לא שם שנאמרו הדיבורים  כל  אבל  תשובה, לבעלי ב'סמינר' השתתפה  שנה כעשרים 

להצלחה גדולה  ש 'סגולה' להם והובטח כתוב, דף אחת לכל  נתנו  הסמינר שבסוף  סיפרה הדברים בתוך במאומה . עליה

מהנאמר מאומה מבינה  שאינה  אעפ "י – יום בכל  אותו אומרת היא ומאז דף, באותו הנכתב באמירת יש ולברכה

ארה "ק)בו  מבני האשה הייתה  לא שם(כי  מחיקה  והוציאתה כן, אמרה ברשותך, הדף  נמצא שמא אותה  שאלה האשה  .

– הסוד קאמרה נתגלה מאי ידעה  לא  זו שאשה ואף  השל "ה ', 'תפילת הודפס הדף על  בה כי שיקויים כלל רצתה  לא (וגם

שם) הנאמר בה ,כל הנאמר את  יודעים  שאנו  לדידן ק"ו וגמורה , שלימה  בתשובה  שבו  מצאצאיה ששלוש  זכתה  מ"מ ,

יו "ח מכל  דקדושה  נחת ורוב  נשגבים  דברים  נפעל  בוודאי נתפלל .אם 

אנכי לז. וגם  וגו', התפללתי הזה הנער 'אל  ואמרה  שילה למשכן בנה שמואל  את שהביאה  בחנה מצינו  הנה 

דורנוהשאלתיהו מצדיקי אחד  וביאר  'נתנה ', ולא להקב "ה אותו 'השאילה ' רק  מדוע  ביאור צריך  ולכאורה  לה'',

ל 'אם' זקוק  הוא אף  בקדושתו השגה של שמץ לנו  שאין הנביא שמואל  שאפילו  ללמדנו הכתוב שבא שליט"א
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äéäù íéáåèä åéùòî ìëå øúñá íéîù àøé äéäù ,ãçà
äùàî íéðá äøùò åì äéäå ,øúñá äùåò äéä äùåò

,úåá÷ð òáøàå íéøëæ äùù ,úçàäéä íåéå íåé ìëáå

,øôò åðåùìá êçìîå ,íéîçø ù÷áîå çèúùîå ììôúî

.øòåëî øáã éãéìå äøéáò éãéì ïäî ãçà àáé àìù éãë
úéùéìù àìå úéðù àìå äðù äúåà äúöé àì ,åøîàå

ìàøùé úà åãé ìò ä"á÷ä äìòäå àøæò àáù ãò
åîìåòì àåää ïäëä ñðëð àìå ,íäîò ïäëä åúåàå ,ìááî
åéðá éðáîå åéðáî äðåäë éçøôå íéìåãâ íéðäë äàøù ãò
úéáì ïäëä åúåà ñðëð êë øçàå ,äðù íéùîç ãò
éãé ìò ïäëä åúåà äëæ äîë äàøå èáä .ì"ëò ,'åîìåò

åéàöàö ìò øùåòá úåìéôú êôùùלח.

ל שליש  בדמעות ותעתיר עליו אותו,שתתפלל  'השאילה ' רק  אלא לה' במתנה חנה אותו  'נתנה' לא כן על  הצלחתו,

בעבורו ... ומעתרת המתפללת אם  לו  יהיה שעדיין בכדי

רכות' לאה  'ועיני מדוע  מרמזים , יז)יש  כט נאמר(בראשית אחותה  לרחל  ואילו טו)– לא מבכי'....(ירמיה קולך 'מנעי

עד למאד , חשובה  זו  בכיה  צדיקים , בנים בו  שמגדלים בית בישראל , נאמן בית בניית על  היה  לאה של בכייתה  כי

מבכי'... קולך  'מנעי לה לומר  הקב "ה רצה  שלא

דורות  עברו ידיו  תחת כי  בשנים, רבות ישיבה  בראשות עמד  שכידוע זצ"ל  לפקוביץ  יהודה מיכל  רבי הגאון שח

ויש פעמים  כי ראה השנים וברבות אחים , וכמה כמה של  שלימות משפחות וגם  ונכד, בן אב – תלמידים של 

בשאר או בלימודים אם מכולם  יותר  כ'חלש' שנראה  אחד זולתי ביותר מוצלחים  שכולם אחים  של  שלימה משפחה

ה 'מוצלחים'עניינים, אחיו משאר יותר מוצלח  רוב עפ"י  יצא ה 'חלש ' זה  דייקא כי  – פלא בדבר הבחין השנים  וברבות

בו)בתורה וה 'עילויים ' לעסוק שפנה  אחר דבר  בכל ששפכו(או והתפילות הדמעות בזכות שהוא תאמר , בע "כ  הדבר, וביאור .

כי ואמו, המצליחים .אביו  הבנים  שאר מעל  יותר דמעות  ושופכים  מתפללים כזה  דופן ' 'יוצא  בן  על כלל  בדרך

ומתמיד  נפלא כשרון בעל  הבחור  והיה  עיה "ק, בירושלים אמת' 'שפת בישיבת שלמד חו"ל  מבני בבחור מעשה 

עמו משתעשע הישיבה ראש והיה זי"ע , מנחם' ה'פני הרה "ק ה "ה דאז  הישיבה ' 'ראש  אצל מאד  ונתחבב עצום ,

ומצבו בנו אודות לשאלו  הישיבה ראש אל נכנס  בישיבה ובביקורו מחו "ל הבחור אבי הגיע  פעם תורה . בדברי הרבה 

מן  שהוא בנו  על  השואל  לאב  שעונים כדרך בסדר...' הכל  'ב"ה  ובפשטות בקצרה  הישיבה  ראש ויענהו בלימודים,

מח האב משיצא בישיבה... שלהבינונים  אביו אתה אה , – הישיבה  ותלמידי רבני מכל שמע  הישיבה  ראש  של  דרו

כי  האב מששמע וכו'... וכו' ובבקיאות בעיון תורה, בדברי עמו מלהשתעשע פוסק  אינו  הישיבה  ראש  הרי פלוני,

של חדרו  על  להתדפק האב שב בנו. על  ו'סתמא' בקרירות כך כל  הישבה  ראש  לו ענה  מדוע  פליאתו, גברה  כן,

בסיפור מנחם' ה 'פני  השיבה  ראש ויענהו היא... טוב כך כל  כי בני מצב  על מע "כ  ממנו הסתיר מדוע  ושאלו רה"י

שהיה . מעשה 

אחי נקרא כאשר  פולין, לצבאות גיוס גזירת ישראל  בחורי על  ריחפה השניה העולם  מלחמת שנישאה לפני (מאמו

ברכיו) על שגדל ראשון מזיווג יחיד  בן לה  והיה  אמת', ל'אמרי הרבנית בזיוו"ש  אמי נכנסה  לצבא, להתייצב הי"ד טימקין לייבל  הר"ר

שכן  מכיוון יעזור'. 'השי"ת בקיצור  השיבה  אבי אך מהצבא, שיפטר  אותו  שיברך זי"ע אמת' ה 'אמרי הרה"ק אבי אל 

היה כי  בגשמיות, הן  ברוחניות הן בסופו  יהא ומה  בגורלו יעלה מה – אחי של מצבו על  ובוכה יושבת אמי הייתה

ישועה . לה הבטיח  לא שהרבי אחר ובפרט  בצבא, ולשרת להתגייס  עליו שיהא נראה 

אמי אם זקנתי זצ "ל)משראתה  בידרמן הרי"מ הרה "ק של חבר  חתנה(אשת - אבי אל  ונכנסה מיהרה  אמי של  צערה  את

אמת' אחיה )ה 'אמרי גם היה  הרבי (אשר  נענה בנה, בגורל  יעלה מה  החוששת הרבנית בתה - אמי צער את והזכירה 

שאבי  לאמי כשנודע  זמן אחר  לצבא. יקחוהו  לא בוודאי כי לדאגה מקום  כלל  אין ובהבטחה , בניחותא לה  ואמר 

לאחותו מתחילה(אמה )הבטיח  כן לה  הודיע לא מדוע אבי בפני פליאתה  את שטחה לצבא, הבן ילקח שלא מפורשות

אמת' ה 'אמרי אבי לה  השיב נפש, ועגמת צער הרבה ממנה  חוסך וויינען ...והיה  דארף מאמע  לשפוךא צריכה  (אמא

בניה ) על .דמעות

לבכות  שימשיך כדי האב, באזני הבחור את לשבח  רצה  לא שלכן הבחור, לאבי מנחם' ה'פני הרה "ק  ביאר בזה

והיראה . התורה  בדרך מעלה מעלה ויתעלה התורה, ואהבת לחשק בנו  שיזכה  ולהתפלל 

הלשון.לח  בזה מצאצאיו אחד  נישואי בשמחת עצמו  על  זי"ע  סופר' ה 'חתם הגה "ק יוםהעיד שמדי לי, האמינו 

בהם ויקויים ממני, יותר  בקודש  מעלה  מעלה  יעלו שבניי יזכני, שה' דמעות שופך  הנני ה )ויום  ל 'והיטבך(דברים

מאבותיך טו)'והרבך עמו' למשה בתפילה .(הובא
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להישאר התורה  בדרך בניו שיגדלו  הרוצה לאב אפשר היאך מבין שאינו  אומר היה  זי"ע  מבעלזא מהר "א הרה"ק

ולהתפלל מלבקש אחת 'שמו"ע ' אפילו מחסיר  שאינו העיד מבעלזא המהרי"ד הרה "ק ואביו בשמו"ע . יבשות בעיניים

אנן. נענה ומה וקדוש , כגדול  מפורסם היה  אז שכבר – אהרן רבי בנו על 

אנשי  תיקנוה  שלא עד ויראה בתורה הצאצאים  להצלחת התפילה  היא ונעלית גבוהה  שכ "כ המהרי"ד אמר עוד

ברמיזה  אם כי בפירוש , שמו "ע בתפילת הגדולה  ה'חיצונים')כנסת לה  ייטפלו '(שלא בתיבות מודים , ודור בברכת לדור 

עליהם ... תמיד לך  שאודה בנים  לי הב רבש "ע ומבקש כאומר  שהוא תהילתך', ונספר  לך נודה

איש' ב 'מעשה  קטו)מובא עמו  –(ח"ה  בתשובה  שחזר קיבוץ בן על  גאלינסקי ר"י להגאון פעם  אמר איש ' שה'חזון

שאביו בזמן  הבחור)כי אביו(של בכה הישר מדרך  וירד האב)החמיץ כי(של הוא וכלל הולכות בדמעות. אינן  דמעות

נכדו)לאיבוד על לכה"פ .(והשפיעו

פרנסתו שלצורך  באברך מעשה  זי"ע , החזו"א הגה "ק  דו"ז  על  נוראה עובדא שליט "א גריינימן ברוך רבי הגאון סיפר 

במקום חלילה... וחוזר אחת שבת למשך  לביתו חוזר היה  שבועות לכמה  אחת ורק  – למחננו מחוץ  לעבוד  יצא

ומשמאלו מימינו ידע  לא הימים  אותם של  'קיבוץ ' בן בהיותו  ההידור , בתכלית מהודר הארץ ' 'עם בחור מצא עבודתו

שבתו לשבות שיבוא הלז  הבחור את  האברך הזמין חופשה ' 'שבת בהגיע  הם... מה  ומצוות תורה מהו, הנבחר ' 'עם

אבל כה 'תועים ', נראית ולבושו הנהגתו כשכל  ברק בבני יתקבל  כיצד ופחד חשש הבחור  ברק , שבבני בביתו  עמו

הווה . וכך יפות, פנים  בסבר יקבלוהו שבוודאי  אותו והרגיע  לבו על דיבר  האברך

הישיבות  היכלי – ברק בני של  'יופיה ' את לו  הראהו  השבת  ובמשך ההזדמנות, את ניצל  שהאברך לומר, למותר

האדמור"ים והחל(דאז)וחצרות הבחור של  בלבו היהודי  הניצוץ  נדלק שם – פסח  לא החזו"א מרן של ביתו  על  גם ,

האברך, של  'אורחו' להיות שברצונו  מעצמו  הבחור ביקש הבא ה 'חופש' שבהגיע  עד והמצווה, התורה  לצד 'לזוז '

הופיע תקופה וכעבור גמור , תשובה' ל'בעל  שנהפך עד בקרבו, נתלהב  ויותר החזו"א פני  את להקביל  שוב זכה וכך

ומרה' גדולה 'זעקה  זעק בכיפתו חבוש בנו  את האב כראות – ראשו על  גדולה כשכיפה  'קיבוץ ' באותו אביו בבית 

כיצד  דבר, אירע  כיצד  הבן את שאל  זעם בחמת לראשו... כיפה  חבוש  טיפוחו בנו את בראותו חלקו  ומר' 'רע כי

החזו "א... בזכות זה שכל  הבן לו וסיפר דעתו, נשתבשה

בפניו זעמו עוד  וכל מקאסאווע , ישעי' אברהם ר ' זה, מי בנו , את שאל החזו"א, את מולדתו מעיירת שהכיר האב

העוברים את שאל  ברק לבני בהגיע  ברק, לבני במהירות ונסע לרכבו  נכנס  ממי ... חזק מי לו אראה אני הכריז,

החזו "א ...ושבים  היכן החזו"א ... ברוגזה היכן  הגה "ק את מיד שאל  לביתו , והגיע  אתהמשהראוהו  החזו "א ... אתה 

ברצונך,החזו "א ... העולה  ככל  בני עם שתעשה לך נראה וכי לנגדו, זועק האיש  החל  החזו"א, שאלו רצונך מה  כן,

ושטויות, דברים גיבובי וזעק  זעק  כה כאלו .... מעשים  על  האסורים  בבית אותך אאסור  כלאני לכם יועילו  לא

כשא נוראות בכו  אשר הורי של  ובכיותיהם  תפילותיהם  יועילו  לא  גם  מביתם פעולותיכם, ברחתי ה'משכילים'ני אחר (והלך 

בארובה ) לו,כסומא  ואמר נענה מעט  ומשנרגע  לבו, על  אשר כל  לפרוק לו  נתן רק לדבריו נכנס  לא החזו"א לך ,, דע 

בוודאי  הוריך של  ודמעותיהם בכיותיהם תפילותיהם, ריקם , חוזרת  אחת דמעה  אין ריקם , חוזרת אחת תפילה אין

לטובה , פעולתם  כבריפעלו  בנך  אבל הרע , בצד מלבחור בעדך  עכבו לא השמים  ומן בחירה ' 'בעל  היית אתה  ואם 

מחצבתו ... כור אל  להשיבו התפילות פעלו נשמתו ועל  עליו שנשבה', 'תינוק נחשב

עליו שגם ונמצא ועבודה , לתורה כראוי ונתקרב שלימה  בתשובה  שב  האב גם ושנים ימים שכעבור היה דבר  סוף 

והבכיות. התפילות והועילו פעלו  נפשו ועל 

אמר זי"ע איש' ה 'חזון שהגה"ק זי"ע)ידוע הסטייפלער  הגה "ק של בפומיה מרגלא היה  לו(וכן  שאין  'בחור' נראה  דלפעמים

ועבודה, בתורה  ולהתעלות לעלות מתחיל  והוא החכמה, מעיינות בפניו נפתחים הימים מן ביום  ולפתע בלימוד, טעם 

חכמים בנים  ובני בנים לגדל  'וזכני שבת נרות הדלקת בעת בתפילתה  בוכה זקנתו היתה  זמן לפני  כי לזה , והגורם

הקטרוג, ובטל  העוון כופר שנים לאחר והנה  ל"ע , קטרוגים  ידי על  בשעתו נחסמו אלה ודמעות ה '...' אוהבי ונבונים 

הנ"ל . בתפילה  המוזכרת טובה  מידה וכל  חכמים  לתלמידי צאצאיה יגדלו שאכן בשמים  ופעלו  הדמעות אותן עלו מיד

הגאון  של בשיעורו  שליט "א בירושלים  החרדית' ה 'עדה  ראב"ד שטרנבוך משה  רבי הגאון כשישב שהיה מעשה 

כהלכה תשובה  מיד ענה  והגר"מ  הנלמדת, הסוגיא על  עצומה  קושיא רב הטשעבינער והקשה  זצוק"ל, טשעבין  גאב"ד 

שומעי  ולפליאת שלך ... איננה  זה  חידוש ה'טשעבינער ' לו אמר אופניו. על  דבור דבר ויישב  ופלפול חריפות ברוב

בתורה . צאצאיה להצלחת שליש  בדמעות  שבכתה  אמו של  אלא שלו איננה  זו  תשובה כי הסביר, לקחו
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÷çöé ,é"ùøáå ,'ìàòîùéå ÷çöé åúåà åøá÷éå ,åéîò

¯ ìàòîùéåúà êéìåäå ,äáåùú ìàòîùé äùòù ïàëî

åéðôì ÷çöéäùò àì åðéáà ÷çöé ìù åðá åùò åìéàå ,
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ìãáäá åøîàð íéáø íéøåàéá ,äðäå .'á÷òéå åùò åúåà
éúòîùå ,àì äæå äáåùú äùò äæ òåãî íäéðéáù
úåáà' ìù äìéôúä çë ìåãâ éë øàáì ãçà íëçî
íäøáà éøäù äáåùú äùò ìàòîùé ïëìå ,'íéðá ìò

äéçé ìàòîùé åì' ä"á÷ä éðôì åéìò ììôúä åéáà
'êéðôì(çé æé íù)'êúàøéá' ì"æç åùøéôå(é"ùøá àáåîë),

åéôá ãéö éë' åùò åðá úà áäàù åðéáà ÷çöé ìáà
òùø åùòù òãé àìå ...'çìîä úà ïéøùòî êàéä Y
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של הגדול כוחה ראה  ובעיניו בארה"ב, גדול  תורה בתלמוד  רוחני מנהל  שהוא נ.י. מתושבי  חשוב מחנך לי סיפר 

בנ על  אבות כי תפילת מזה , זה נשתנו  אך תאומים, אחים שני כיתה  באותה  לומדים בת"ת מעשה , הוה  וכך ים,

ואף בהירה , הבנה  מתוך עצומה  בשקידה תלמודו על  שוקד חיים , בשמחת  מלא נפלא, כשרון בעל  היה מהם  אחד 

חסר מאד, חלש  ילד  היה תאומו אחיו לעומתו , מעלה. מעלה ומתעלה  בס"ד מצליח  הוא ובכולם  לימודים, מוסיף

ונחשל יושב לראותו גדול  צער ממש והיה  במוחו ... נקלטו  לא פשוטים דברים  ואף  התורה, וחשקות כשרונות

בליעה"ר ... ביומו יום דבר ומתעלה העולה אחיו לו בסמוך יושב שעה שבאותה ובפרט  בלימודיו ,

שבועיים לפני עד הווה  המעשה )כך דבר  את המחנך לי שסיפר הנחשל(ביום האח החל אחד , בהיר ביום שלפתע  עד ,

ורגיל כזקן נפלא באופן ומלמד לומד שומע והיה נפלאה , התורה  חשקות מתוך ולהשכיל  להבין ולהתעלות, לפרוח 

המלמדים מבין איש  וחבריו. מלמדיו כל  בעיני סתומה' ו 'חידה לפלא ויהי ונפלאים.... מזהירים בכישרונות נולד כאילו

נפתח כי הידעת בפניו, תמיהתו  ושטח הילד  באבי המנהל  שפגש  עד המבורך, השינוי אירע  ממה  הבין ולא ידע  לא

בצורה למעליותא נשתנו  ויראתו תפילתו אף התלמוד, ים ממימי לרוויה לשתות והחל  השני בנך של  ולבו ראשו

הזה '... הגדול  הסער מי 'בשל  תדע  אולי נפלאה ,

והתבונן  עמד שבועות כב' שלפני הודה  המנהל , הפצרות עליו משגברו אך למנהל , לענות שלא האב ניסה תחילה 

בחוסר ימיו את מבלה השני ולעומתו בלימודו, חיל ועושה ומצליח עולה  שאחד איך התאומים , בניו של  במצבם 

כן על חרס , העלו המחנכים של  הטובות עצותיהם כל  ואף  בלימודיו. וטעם  חשק כל  לו שאין אחרי קיבלמעש,

מעות, כמונה  ובמתינות הסידור מתוך בכוונה  ביומו  יום דבר התורה ' 'ברכת יאמר ולהבא  שמכאן עצמו על  האב

לשמה' תורתך  ולומדי שמך  יודעי כולנו  וצאצאינו אנחנו  'ונהיה  הלב מעומק ויבקש נא ' 'והערב בברכת שיחו  וישפוך 

לביתו) הסמוך לביהמ"ד מביתו הדרך ' כ'תפילת משמשתו  התורה ' 'ברכת הייתה  אז עד עיניו(כי 'נפתחו  היום אותו  ומני עשה, וכן ,

של התורה' 'ברכת בזכות זה  וכל  ולילה  יומם  תלמודו על לשקוד החל  ואף  הנלמד את להבין והחל  הבן' של  ולבו

האב...

'גלותם', את זי"ע  מאניפולי  זושא רבי והרה "ק זי"ע  מליזענסק אלימלך רבי הרה "ק הקדושים האחים  כשערכו

הכפרים באחד עליופגשו הרגישו  ובקדושתם לימים , וצעיר רך ילד  אז  שהיה זי"ע מלעלוב דוד רבי הרה"ק את

שבעל ומצאו לביתו, מיהרו להם הראה וכאשר מגוריו, למקום שאלוהו כן על  עליו , שורה  גדול  ואור  זכה  שנשמתו

עם לבן שזכה  האב ' מעשי 'מה הילד אם  את שאלו שכן מכיוון ערב, עדי השדה  בעבודת שוהה  הילד  אבי – הבית

לא  ותו  לתורה עתים  וקובע  ביום פעמים שלש  מתפלל  הוא, פשוט שאיש ואמרה , ענתה היא אך כזו. גדולה נשמה

חשובה, נסתרת הנהגה איזו לו יש זאת בכל  אולי ושוב שוב ושאלו הקדושים האחים  בה שדחקו  אחרי  רק מידי.

ובמצוות  בתורה עוסקים  בנים ובני בנים  לראות וזכנו - השבת' 'זמירות בסדר באמרו שב"ק  שבכל  האשה ענתה

יום') יום ה' 'ברוך להעירו(בפיוט וצריך ומתעלף , נופל  אשר  עד ארוכה שעה במשך בוכה  והוא דמעות, פלגי  מעיניו יורדים

נודע 'אכן ואמרו תיכף ענו הקדושים האחים  כן כששמעו  בשבתו . שבת מידי מעשיו הם וכך מעלפונו , ולהקיצו 

כזה . מופלג בן  להוליד זכה זה שבשכר  הדבר',
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המשתתפיםלט. העם  כל הרי 'המחותן', הוא מי אדע  כיצד נישואין בשמחת להשתתף  בבואי  שאמר, מי אמר וכבר

ויו "ט, שבת בבגדי - משפחה זבח  כבוד במלבושי ומפיללבושים  לצד פורש מהמשתתפים  אחד בראותי אמנם

המחותן הוא  גברא האי כי  אדע ידוע  יפה הזיווג שיעלה בדמע  שבין תחינה הללו בנישואין 'מחותן' מיהו כן, כמו ,

והאר רבה ... 'אהבה  נא', 'והערב דמעה ומפיל  תחינה, ומעתיר שעומד מי – התורה ונותן התורה עם ישראל  בני

והתורה . הבורא עם  ל'מחותנים' ניהפך ועי"ז  ודבק ...' בתורתך, עינינו

יום שקודם אלו ימים  כי דייקא, סיוון  בער"ח בנים על  אבות תפילת להתפלל הקדוש  ה'של"ה' תיקן  טעמא ומהאי

התפילות. לקבלת מאד הם  מסוגלים  ונישא, הרם  'הנישואין '

בהלה 'מ . עליכם 'והפקדתי  הפסוק על  זי"ע , לוי' ה'קדושת הרה"ק  כתב  טז)כך פקידה(כו מלשון  הוא ד'ופקדתי' ,

דוד)וחסרון מקום ויפקד בקרב(כמו "ש יבואו שלא ופחדים  בהלות מיני כל  מעלינו יחסר שהקב "ה 'ברכה' בזה  ומרמז

בב"א. במעוננו  ישלטו ושלווה  שלום אך ישראל , בני


