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בהעלותך פרשת

השתדלות מיעוט או הוספת לו  תועיל לא – קצבה  ותחתוך

ïúùøôá(á ç)ùøãîáå ,úåøðä úà êúåìòäá ,ø"îá)

(å åèáåúëä øîàù åäæ'(é ãì íéìäú)åàøé

äî øåàéá êéøöå ,'åéàøéì øåñçî ïéà éë åéùåã÷ 'ä úà

úøàôú'ä ÷"äøä øàéáå .éããäì åìà íé÷åñô úåëééù

ò"éæ øãðñëìàî 'ìàåîù(ä úåà)äøåðîá åðéöî äðä éë

äéúåøáç úãéîë ïîù äá ïúåðù ,'éáøòîä øð'ä éáâì

íééñî äéä äáå ÷éìãî äéä äðîîå(:áë úáù),êì éøäå

åìéèä íäéðùá ,äæì äæ úåëéîñá íéãîåòä úåøð éúù

øòáé åäðùîå ø÷åáá äáëé ãçàä ,ïîù úãéî äúåà

åúøçîìù áøò éãòäðåîàä ìò ìéìòá äàøú ïàëîå ,

,íéùòîä ìë åðîî øùà ,ú"éùäáíìåòáù úåìãúùä ìëå

äãéøåî äðéàå äìòî äðéàéãéîàéä 'ä úöò àìà ,

.åúáö÷ ìá÷é êë àìéòìî åéìò øæâð øùà éôëå ,íå÷ú

ïàëîåíéáåö÷ åéúåðåæîù åúñðøô é÷ñòì íãà ãîìé

úåìãúùä äùòé àìù øîåçå ì÷å ,íéîùä ïî åì

ú"éùä ïåöøë àìùåì ìéòåú àì àåäù ïôåà ìëá éë ,

ùøãîä éøáã øàáúé äæáå .åúñðøô úåáøäì úåìãúùää

ãîìð äøåðîä úåøð ú÷ìãä ìù åæ äùøôîù ,ïåëð ìò

éë' ,åðåöø ìò øåáòì àìùå ,'åéùåã÷ 'ä úà åàøé' éë

àìù ìò åúñðøô åðîéä òøâéú àìå ,'åéàøéì øåñçî ïéà

äéåàø äðéàù úåìãúùä äúåà äùòא.

êëå÷"äåæá àúéà(.âñ¯:áñ á"ç)ïúùøôá ÷åñôä ìòàé)

(çäëåãîá åëã åà íééçøá åðçèå åè÷ìå íòä åèù'

.ì"æå .'ïîùä ãùì íòèë åîòè äéäå ...øåøôá åìùáåéàî

éðá ååä àìã ïéâá åäééîøâì éáñð ååä àúåèù ,åèù

,àúåðîéäîåæçàù øåãä åúåàáù ìàøùé éðáî åéä ,åîåâøúå

,åðçè ,åè÷ì' ,íúåèù éäîå ,úåèù éëøãá úëìì åøçáå

íúðåîà ó÷åú äúééä àì éë íäì äéä äæ ìëå .'åìùáå åëã

íéðéîàî åéä 'äðåîàä éðá'î åéä åìéàù ,øîåìë .éåàøë

óà ìëàîì éåàøå ï÷åúî àåäùë íäéôì òéâé íìëàîù

äëåãîá êåãìå íééçéøá åðçåèì ,ë"ë åéìò åòâééúé àì íàב.

עתיםא. בקביעת קבוע  לשיעור  או  במניין תפילה  עבור יתעכבו  אם  פרנסתם  את שיפסידו החושבים  האנשים רבו

רוגזות לתורה , בעינים עליו  יביט  וה 'בוס ' לעבודתו יאחר בעצמוכי הבית' 'בעל  הוא אם או חושש(עצמאי), הריהו

אמר שהרי בה ', האמונה ביסוד טועה כן החושב כי בלבו ולקבוע להשריש  עליו ובאמת, וכיו "ב... קונים  שיפסיד

ומפסיד' לי שומע אדם 'אין ה )הקב"ה ד ועד,(דב"ר ראמים מקרני ומפרנס  הזן הוא שהקב "ה  שיתבונן אחר בפרט 

ה 'קונים ולא  הבוס , לא  – כינים  כלשהוביצי  הפסד לידי מכך יגיע  קונו רצון שהמקיים  ייתכן והיאך על ', שבוודאי (אף

מחשבה  עם הטוב  ברצון והרי מאוחר... שהזמן השעון ' 'איומי  תחת – בחפזון ולא הדעת, ביישוב ועבודה  מתורה  נכלל שיהא היום סדר לקבוע האדם

מה...) פני על להעדיף מה  ידע ברירות... שני לנגד שעומד למצב איקלע אם מ"מ  כזה , יום סדר לעצמו לסדר  אחד כל ביד  יש  .טובה 

להיות  עליה  מקום מכל  רצויה , ואף  מותרת ש'ההשתדלות' אף כי לטובה. צרכיו  כל  לו שיספק  באלוקיו ויבטח

להרוויח העליונה , על  ידו  להיות  מרוויח אלא אינו בבוראו, אמונתו מתוך בה  ממעט שהאדם  וכל ובמשורה, במידה

בביצה הדברים  ממציאות משל  שבשמים... אביו אל  ולהתקשר  מעלה  של  בקדושה  להחזיק  ואף לחמו פת את  בכבוד 

האדם(בלאטע) יעשה מה  ל"ע . בה ויטבע ישקע לתוכה יפול  אשר  וכל מאד, עד רך הבוץ הטבע שמדרך  טובענית,

ב בתוככי עומד  עצמו מאומה,המוצא עשות מבלי עמדו  על  יעמוד אלא ממקומו יזוז  ולא אבר יניע  לא – כזה  וץ 

בבוץ ויטבע יפול  עצמו , 'להציל ' וברגליו בידיו ינסה אם אבל  להצילו, לבוץ  מבחוץ  העומדים ביד יהא עדיין  ואז

לעשות מבלי עמדו על  יעמוד אם  ורק  הוא, וקשה  גדול  בוץ – הפרנסה  עסק לגבי כיו"ב ויותר. מיותרות פעולות יותר 

ל "ע ... סכנה  בחזקת הריהו  מיותרות פעולות יעשה  אם  אבל  להצילו ... שייך יהא

וברגליו בידיו יפעל אם הגדול ', 'ים  לתוככי הנכנס – הטבע מחוקי כי לבאר אמרו זאת מלאכתמעין  את יודע (כשאינו

במים) לשוט למד ולא המים .השחיה פני מעל ויעלה יצוף  למים ה'מת' כשיפול  משא"כ  הים. בעמקי  גופו  כל  ישקע מיד

המוטל המת כן, על  ויתר. יותר  לשקוע  לו גורמים  הים גלי עם הנלחם  האדם של  ורגליו ידיו תנועות שדייקא והיינו,

תנועות עושה ואינו הופכין לה שאין כאבן ועולה .משונות במים  צף  אלא שוקע  אינו וברגליו, בידיו

יצוף זה  הרי מעצמו , אחד אבר להניע  יכול שאינו ה'מת' כאותו הצורך כפי רק  לפרנסתו  המשתדל  מובן, והנמשל 

המים העולם)ממעל  ים .(מי למצולות ליפול  הוא מסוכן  צורכו מכדי יותר שונות פעולות לעשות יתעקש  אם אבל  ,

הפניניב. ידעיה  רבינו ד)כתב אות האמונה  שער  הפנינים המוות,(מבחר מן בורח הוא כאשר  מטרפו בורח אחד היה אילו

להשיגו . וממהר ממנו יותר אחריו רודף  טרפו היה
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ãåòïîä éë ,íù øàáúðéë ,ïãò ïâ çéø äìòî äéä

íâ ,'ïãò ïâ'ä êøã äéä íéîùä ïî åúãéøé íå÷î

,íìåòáù áåè íòè ìë åá íéùéâøî ìàøùé éðá åéä

äçøè åá çøåè äéä àìù éîì àìà äéä àì äæ ìëå

êøöðäî äìòîì åçøèå íéçéøá åðçèù åìà ìáà ,äøéúé

ïàë øîàðù íòèä åúåàë àìà åá íéîòåè åéä àì

.éãéî àì åúå 'ïîùä ãùì íòèë åîòè äéäå' ÷åñôá

åðéà äðåîà ïåøñç êåúî íãà ìù 'åúâàã'á éë àöîð

äîåàî çéååøî(åîöòì ãéñôîù àìà ,ãåò àìå)
.ג

דעת מבלי בה' אמונה  מתוך  הנפש שלוות – ידעתי  לא ואנכי
ו'פלאן ' תכנית  כל 

ïúùøôá(áë¯èé è)íéîé ïëùîä ìò ïðòä êéøàäáå' ,

'ä úøîùî úà ìàøùé éðá åøîùå íéáø

ïëùîä ìò øôñî íéîé ïðòä äéäé øùà ùéå ,åòñé àìå

ïðòä äìòðå ø÷á ãò áøòî ïðòä äéäé øùà ùéå ,'åâå

íééîåé åà ,åòñðå ïðòä äìòðå äìéìå íîåé åà åòñðå ø÷áá

åéìò ïåëùì ïëùîä ìò ïðòä êéøàäá íéîé åà ùãç åà

òåãî á"ö úö÷å ,'åòñé àìå ìàøùé éðá åðçéäëéøàä

'äééðç'ä øãñ úà øàúì äøåúäêãéàìå ,íåù åðéöî àì

íå÷îî 'òñî'ä êùîð äéä ïîæ äîë íé÷åñôá æîø

íå÷îì.'åòñéå'áî øúåé 'åðçéå'á ùé 'äìòî' äîå ,

øàáîåäðäù ,ì"öæ ùøéä ìàôø ïåùîù éáø ïåàâä

óëéú òåñðì íéöåø åéä ìàøùé éðá éàãååá

øáãîá áø ïîæ áëòúäì àìá ìàøùé õøàì ãéîå

øæâð àì ïééãò äòù äúåàá éøäù ,'äòåøæ àì õøàá'

äøéöòå 'äéðç' ìëå ,äðù íéòáøà øáãîá úáùì íäéìò

,úáùåð õøàì íöôç íå÷îì òéâäìî íúåà äáëéò

àìà ãåò àìå ,åòñð àìå åðçå 'ä øáãë åùò ë"éôòàå

íàùî ìë ÷åøôì åëøöåä åðçù úò ìëáùãéîòäìå

äæ íå÷îá 'ò÷úùäì' íéãîåò íäù åîë ïëùîä úà

'â ìë øåãéñå ïå÷éúá äáøä åçøèå ,íéðùå íéîé êøåàì

åàöé éúîéà äòéãé õîù àìá ¯ íìéú ìò úåðçîä

àìà äéäé àì äæ çøåè ìë éìåà ,òãåé éîå ,êøãì áåù

ãçà äìéìì ÷ø...àìá äéä øáãîá íééçä øãñ ìëå

'úéðëåú' íåù(ïàìô)äòéãéåáåúëä ãéòä êë ìòå ...

úà ìàøùé éðá åøîùå' øîàå ìàøùé ìù íçáùá

,'ä úøîùî ìò åøîù äîá Y 'åòñé àìå 'ä úøîùî

åòñð àìù êëáד,äúòî øåîà .'åòñéå'äù äàøð åðì éë

'åðçéå'äù äãéòî äøåúäå ,'åðçéå'äî øúåé ìåãâ ïåéñð àåä

.ïåçèáäå äðåîàä úìòîá éôè àôéãò àøåáä ïåöøë

íééñîå,ùøéä ø"ùøäíìéâøäì ä"á÷ä äùò úàæ ìëù

åðåöøì úåìèáúääå äòðëääå úåðìáñä úãéîá

ãéá íéã÷ôåî åðìøåâå åðàù äøåäèä äðåîàä êåúî 'úé

äæä íåéä ãò åðúåà äòåøä íé÷åìàä ,íéîùáù åðéáà
ה
,

äòåøä øçà ïàöë åéøçà êìéì àìà åðì ïéàå
äéäו äæå .

øáãî'á åðéãåãðå äëåøàä úåìâá åðéúåäù úàø÷ì äðëäë

הגדולים המאורות בספר קטו)כתב אות קסד  לאכסניה(עמו' דומה הזה  העולם  אומר  היה  זצוק "ל  מנובהרדוק  שהסבא

המבשלים לבית הממהר אבל צרכו . כדי  לפניו יביאו האכסניא שמשי לסעודתו, ומצפה בחדרו , בשלווה היושב נאה ,

שמשי  אשר תחת ומשקהו  במאכלו בעצמו ולטפל להשתדל  הוא שמוכרח - בצידו ענשו הרי  מנתו, לקבל כדי

עבורו, זאת  עושים היו הכלהאכסניא השמים מן לו מושיטין בה ' ובטוח לבו  שסמוך הבטחון' 'בעל  לדידן, גם  כן

להשתדל .. שמוכרח - ענשו הרי בהשתדלותו והמפריז הרודף  אבל  לפניו, ומזומן .מוכן

שם  קמ"ח)עוד אות קעו  ברכבת(עמוד לנוסע  משל  לדחוף(באן), החל  חפצו למחוז  במהרה להגיע  מהירותו שמתוך 

הרכבת, הליכת את וממהר מזרז  הוא שבכך  לו נדמה כי הרכבת , כותל  הועילאת  ללא  זו שדחיפה  הוא  ברור והלא 

הרכבת... של במסעה  לזרז בקרון אצבע  נקיפת תוכל מה  כי היא ... אשרושטות האמונה , קטני כל הינם בו  כיוצא

להם קצובין  כבר מזונותיהם  כל  שממילא יודעים  ואינם אנוש , מבינת למעלה יתאמצו  הפרנסה אחר להיטותם מרוב

השנה ... הלאמראש גיחוך , כדי עד ולייגע ולהשתדל  להתאמץ לו  ומה  במציאות, ממש ושקול  ומדוד  הוא קצוב וכבר

מיותר. כחרדל יגיעהו  לא העולם  ירכתי כל  את ויהפוך ידחוף  אם ואף  יגיענו. לא  לו  קצוב שלא  מה

כיג. לפרש ה 'אלשיך' ולקטווהוסיף העם  הבינושטו  שלא והיינו, ש'לקטו ', מה על  גם  היא האמורה זו ששטות -

לריק . לארץ  עד  קומתו יכוף ומדוע יקבלו, להם  הנגזר  את יקבלו כך ובין כך  בין  כי בנפשם 

רבים,ד . ימים המשכן על  הענן יאריך אם  כי לומר, בזה "ל , הענן' 'ובהאריך שנאמר  הטעם הרמב"ן פירש וכבר

השם, רצון על  יעברו לא אעפ "כ  המקום, מן לנסוע מאד ומתאוים  חפצים והיו  בעיניהם, טוב איננו ההוא והמקום

יסעו . לא מצותו  משמרת ומשמרם השם מיראת כי יסעו  ולא ה' משמרת את ישראל  בני ושמרו  טעם וזה
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'íéîòä(í"éáìîå ã"åöîáå ,äì ë ìà÷æçé)äáåè äãéî ìòå ,

øîàð åæ(â á ÷å÷áç)'åì äëç dîäîúé íà'ז. ¦§©§¨

'äå''øñçà àì éòåøïúùøôá ä"á÷ä øîàù åîëå ,àé)

(âëäùî ìà 'ä øîàéå' ,øö÷ú 'ä ãéääæ éøäå '...

ללכת ה . הדורות לכל למדנו שממנו  במדבר, המסע  של  הלקח  'וזהו  הירש , הרש"ר של  העריבה  מלשונו מקצת ונביא

לעזוב לנו מורה הוא לעתים מובנים. בלתי שהדברים  לנו  נראה אולי אם  אף ובנאמנות במסירות  ה' הנהגת אחרי

מקבלים אנחנו כן פי על  ואף  רצוי, בלתי  במצב איתן לעמוד  מאתנו דורש  הוא ולעתים  לאהוב, שהתחלנו מה  את

ונאמנותנו מאושרים, נהיה  תמיד הנהגתו של  הרועה  שבט תחת שכן עלינו, מצווה  שהוא מה כל את בשמחה  ומקיימים 

ליעדים אחריו וללכת בה ' מבטחנו כל את לשים  מוכנים נהיה תמיד האושר . את לנו  המביאות הן בקולו ושמיעתנו  לה '

הנהגתו . הכוונת לפי הכל  – נפש  בעוז  אחריו ללכת או רוח, באורך לו ולייחל  לחכות נסתרות, בדרכים יעודים  בלתי

זי"ע ו . החיים' 'נפש בעל  כתב ז)וכך א שה"ש  מהר "ח א-ב)בפסוק (דרשות כג דשא (תהלים בנאות אחסר לא רועי 'ה '

יש פלוני שבמקום לו  שנראה מאחר בדרכו להמשיך רוצה שהשה  פעמים כי ינהלני', מנוחות מי על  ירביצני,

הוא  אשר הזה במקום  דייקא ומושיבו בעה "ב בא והנה  לרעבונו, ושובע  לנפשו מרגוע  ימצא ושם  וטוב ' שמן 'מרעה 

אותה )עומד הושיב - בהמתו' 'הרביץ  מלשון במקום(ירבציני  רק  כי והאמת, בעה"ב... יענהו ולמה מה על  מבין איננו  והשה ,

פעמים להיפך , וכן רעבונם. וחסרון שובע למלאות זה במקום שישארו  צאנו, את ירביץ ע"כ  דשא', 'נאות יש ההוא

השה יבין לא אז  ואף בדרכו להמשיך ודוחקו בו  ומכה בעה"ב ובא מסוים, במקום עמדו  על  להישאר  רוצה שהשה

שם מנוחות' ל 'מי עד ולנהלו להוליכו  בעה"ב של  מטרתו ובאמת, בעה"ב, של  שבטו תחת להתייסר עליו נגזר  מדוע 

ע "ז מצטער  והוא אחר למקום  ממקומו האדם את הבורא מעביר פעמים ולדידן, וחיים... זכים במים  צימאונו ירווה 

לאידך, באמת. טובתו  שם כי זאת  נהיתה עליו ה ' בחמלת כי ידע  ולא ביתי, פינת שבת לי טוב הלא פעמיםבאמרו

וכיו "ב בתוהו, עולים חדש מקום למצוא  נסיונותי וכל פלוני, ב 'עסק' פלוני, ב'כולל ' 'נתקעתי' כי לי, אוי חושב, שהאדם

הפרנסה , עבודת מקום  וכיו"ב,לענין חדש  'בוס ' – חדש  מקום למצוא 'השתדלויות' עושה שונות סיבות שמחמת

ומוש 'מרביצו הקב"ה  כי  ידע אז  להיפך... לו  מתנהל  וכו'והכל  הצלחתו מקום הוא שם  דייקא כי המקום באותו יבו'

ימצאנו . הימים וברבות

דרך  המורים  המכשירים  את שהמציאו  כהיום  נלמד , העולם וכיו "ב)ומדרך הוא (ווייז ובדרכו נוסע  האדם שפעמים

בפקק  שמאל(טרעפי "ק)נתקל  או  ימין מדרכו שסטה  חברו כמעשה לעשות  ולא מקום  באותו להישאר  לו מורה  והלה

הינו חפצו  למחוז בהגיעו אמנם ל'פקק', במכוון  מכניסו שהוא פעמים  אלא עוד ולא וריקן, כפתוח  הנראה  לרחוב

הכל  רואה ה'ווייז' כי הדבר, וביאור השעה , במחצית הפתוח  לרחוב שנכנס  רעהו את שהקדים לבסוף  מלמעלהמגלה 

ואילו יפתח , הכל הדרך בהמשך  מיד אבל  קצר  לזמן אלא סתומה אינה הסתומה זו  דרך כי להדיא רואה הוא ובזה 

ל "ע ... בדרכיו טועה  הנו ובזה פתוח  באמת הוא כפתוח הנראה  רק  כי לו נדמה  מלמטה אלא ראייתו  שאין זה

מאין  דעת מבלי סחור סחור מהלך והוא וסתומה , חסומה לישועתו  שה'דרך' לאדם נראה  פעמים  פשוט... והנמשל 

בב"א. במהרה  הקרובה לישועתו  עוז  בכל  מתקרב הוא הדרך  בזו  דייקא שאדרבה, ידע , עזרו , יבוא

יודעיםז . היו אילו  עליהם  נקל  היה  שיותר בעניינו, אחד  כל  ה ', לישועת המצפים אותם כל  בוודאי  כי ייאמר , ולדידן

פלוני  שבזמן בבירור יודע  היה  אם מה זמן עוד  להמתין 'מסכים ' היה  לזיווג המצפה  פלוני הישועה , תבוא אימתי

יוושע ... זמן וכך כך שבעוד גמורה להבטחה  יזכה אם  עוד  לסבול  'מוכן' בנים  לו שאין מי כן כמו זיווגו... את ימצא

מזלו יזרח חיה' ש 'כעת מתבשר  היה  אם יותר רגוע היה  לפרנסתו הדחוק האיש ה 'עגלה')גם  את יסחוב  כבר אז ...(ועד

השעה  לנו ארכה כי אחד, פה זועקים הרעהוכולם לימי קץ 'נזוז'ואין  מתי נדע  שלא השי"ת, רצון גופא הא אך ...

העתידות... את לדעת מבלי ה' לישועת ובצפייה  ובאהבה בסבלנות עלינו  העובר  כל את נקבל  אלא ממקומנו,

למקומם בראשית' 'סדרי יחזרו ומתי יום , ילד  מה  יודע איש אין אשר הללו , הימים כלפי אמורים  הדברים ,וביותר

כל אך העתידים, ימיהם' 'סדרי את ולהכין ייעשון', אשר 'המעשה את לידע  הם  אוהבים  אשר הוא הבריות  ומטבע 

תיערך  היכן יודעים ואינם טוב למזל  הקרוב בזמן צאצאיהם  את להשיא העומדים  רבים וכגון, השתבשו, התוכניות

לנסוע , יוכלו מתי יודעים אינם  וכדומה  עסקיהם לצורך לחו"ל  לנסוע הזקוקים אלו אף  אופן , ובאיזו הנישואין שמחת

הקב"ה כי להאמין אלא העולם ... ואת עצמנו את 'מנהלים' שאנו מחשבות מאותם לחדול  אלא לנו אין רבות, וכהנה

לכעוס מבלי בסבלנות ולהתאזר תקום, היא ה' עצת רק כי בקרבנו  שנשריש ית' רצונו וזהו רועינו, אבינו הוא

העולם ... כל  על  ולהתמרמר
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'ä ïë æéøëä àì íà Y å÷çøì åà åáø÷ì åãéñôäì åà

.õøàå íéîù àøåá

àäåïúùøôá 'íéððåàúî'ä ìù íàèç äéä àôåâ÷øô)

(àéàúéàãë .'...'ä éðæàá òø' øîàð íäéìòù

úà àéáî äìéçúáù .'íéððåàúî' úáéú åøàáá ï"áîøá

'ïååà' ïåùìî àåäù 'àøæò ïáà íäøáà éáø' ìù åøåàéá

ìàøùé éðáù ¯ïååà éøáã åøáéãäçåã ï"áîøä êà ,

åì äéä ,àø÷ä úðååë äúééä äæì íà éë ,äæ øåàéá

øàùá ùøéôù åîë íàèç äéä äî ùåøéôá øîåì

àø÷ä úðååë àìà .íéàèçúåðòèå äéëáìíéððåàúîå ,

'åéàèç ìò øáâ éç íãà ïðåàúé äî' ïåùìî ¯â äëéà)

בפרשתןח. ד)כתיב  זי"ע(יא מראפשיץ  הרה"ק  כתב תאווה', התאוו בקרבו אשר בפרשתן)'והאספסוף קודש פירש(זרע

הוא  הרי לו  שחסר דבר  שבכל  כיון אמונה, בבעל  תאווה שייך דאין כיון ישראל , בני ולא התאוו רב הערב שרק

צריך  הייתי  באמת ואם צרכי ' כל  לי 'העושה יתברך לו ומברך אומר אני הלא דאל"כ  לזה  צריך איני מסתמא אומר 

אותו לי היה  בוודאי הזה  הדבר  .(עכ"ל)את 

הם  בכו למה וקשה ישראל ' בני גם ויבכו 'וישובו הפסוקים המשך זה עם  ישראל)וביאר  כלל(בני  התאוו לא אם

עובר חברו את שהרואה בספרים שכתבו דרך על האמונה , חסרון על  תשובה  ועשו  שבכו הוא הפירוש ואלא כנ"ל ,

ההיא מעבירה קצת שמץ  יש בו שגם  יבין השמים)עבירה מן כן הראוהו הנמצא (ולכן האמונה חסרון את  בנ"י וכשראו  ,

כך. על  בעצמם  תשובה  עשו  רב, הערב  בקרב 

הק'.ט השל"ה כתב  זה  יב)כעין מוסר  תוכחת חיים  דרך  יחנו'(בהעלותך ה' פי ועל  יסעו ה' פי 'על  יח)וז "ל. כך (ט  ואחר  .

כ)כתיב בכאן,(שם מוסר רמז יש  יסעו'. ה ' פי ועל  יחנו ה' פי יאמר 'על  עושה , שהאדם  תנועה  או  פעולה  כל על

השם '. 'בעזרת או  השם ' ירצה במקום'אם לחנות ובדעתי יתברך, השם בעזרת נוסע 'הנני יאמר, בדרך  בלכתו למשל ,

באתי  יתברך השם  בעזרת 'הנה  ויאמר שבח, ויתן יחזור  אז החניה  למקום  וכשבא ירצה '. אם יתברך בעזרתו פלוני

במחשבתו, שעולה בשעה בפיו  שגור  שמים  שם נמצא ירצה'. אם  יתברך בעזרתו פלוני לזמן ליסע ובדעתי הנה,

עכ "ל . פעולותיו. בכל  ככה  מעשה , ובשעת

'שיר 'י. לפניכם  גראמען)הרי – ככולם,(בחרוזים רובם שהעולם , בשעה וז "ל . זי"ע, הסטייפלער הגה"ק  בצעירותו  שחברו

להרוויח, לעשות ולטרוח , לעבוד שכלם, וכל  עמילם, ינוחיתנו לא ולנדוח,רגע  לנגוח תזוח , ודעתו פוסח, צד לכל ,

יצליח, לא כי מוכיח, וסופו פורח, דמיון בשביל  לרצח, גם ירתיחויש  רוחו  את וחוח , פגע  ולא וכל יצריח, אף יריע  ,

הרוח . ותשב יפוח, שהאם עד  מנוח, ימצא

– שמח תדיר  הבוטח, של  הנשאה, נפשו  בשעה , אוצרי בה הוא בצורי, ומהשתדלות בטחוני שוכח , האחר את ,

ולא  ידו, מטה  לא מעודו , הבטוח, והוא המשגיח. מהבורא נשלוח, שכבר מה לוקח, להיות לרוח, יעמול ולא בורח,

ולבו בעדו , מגן בחסדו, הבורא כי כבודו, ומאודו .(וזמנו)נפגע  נפשו  בכל  ולעבדו, מבוראו  לירא עמדו ,

שבה,יא. הטובה  תתגלה  בקרוב  שבעזהשי"ת מסותרת, טובה  אלא בה אין  כרעה הנראה אף  כי יודעים הם גם

דאיתא מה פירשו רמז  כב .)בדרך 'ישר(סנהדרין אותיות 'שרביטו ' הנה כי מלך', של  בשרביטו משתמשים ש'אין

מאמינים אנו עדיין להיפך אלא לעיניים נראה זה  כשאין ואף  והטוב, הישר בתכלית הם  הקב "ה מעשי כל  כי טוב',

'טענה' מתוך לרעהו להרע  לאדם  לו חלילה  אבל  המקום , לבין בינו  אלא אינו זה כל  אמנם  וטוב'. 'ישר  שהכל 

של ב'שרביטו ' להשתמש  שאסור אמרו וע "ז  לאור, הטובה  תצא ובקרוב אותו גומל שהוא ברעה  טמונה שהטובה 

הכתוב כמאמר  היא בעולמו חובתו אלא וטובים, ישרים שאינם מעשים  ולעשות יח)הקב "ה ו הישר(דברים 'ועשית

והטוב '.
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ä"á÷ä äàøäù äáäàä éåìéâ åäîå ,íéìâãì äååàúä åäî

úøùä éëàìîù äæ æø' àåä äîå ,íéìâãä úééùòá

.íéìâã íéìâã ùé íäì óàù 'åá íéùîúùî

åøàéáååæ äùøô éë úåøåãä é÷éãöùéøùäì äàá

íéîùáù åðéáàá äøåäèå äîéîú äðåîà íãàá

ú÷ã÷åãîå äðåéìò äçâùäá àåä íìåòá äùòðä ìë øùà

úéìëúá'åìâãå' åîå÷î úà íãàì 'øãñî' 'úé àåäå ,

,äðåéìòä äðååëä éôë åì éåàøäøãéñ äáâùðä åúîëçáå

ìëåé íãé ìò ÷ø øùà íééçä éàðú ìë úà ãçà ìëì

,ù"úé åðåöø úåùòìåãåòééå åãé÷ôú àìîì åì øùôà éàå

îåà íéáø åðòîù éë .øçà ïôåàáúà éì ïúé éî ,íéø

åùàøúà ,éðåìô ìùåçåîïéáî éúééä æà Y éðåìô ìù

éì ïúé éî ...äøåúá ÷ñåòåáìïáåàøëñéëåúåòî

,íéîåúéå úåðîìà ìëìëîå ñðøôî éúééä æà éë ,ïåòîùë

øã éúééä åì ...áòø éæîå íééðòíå÷îáæà åà éðåìô

úåîåìòú òãåé ä"á÷ä éë ,úòãì êì ùé úîàáå ...éúééä

çë åãéáå ,åììä 'íéáø úåðåáùç' ìëá ïë íâ øéëî

ìåãâä åáåèá êà ...êéúåöòëå 'êúîëç'ë úåùòì äøåáâå

ùã÷úéå ìãâúé' ïòîì àöîð åá áöîá ãçà ìë ãéîòä

'àáø äéîùיד.

נאכליב . אשר הדגה  את 'זכרנו - ה'מתאונננים' בענין בפרשתן, ישראל  בני של  טענתם  הייתה מה  לבאר אמרו וכבר

אין  יבשה נפשנו ועתה  השומים , ואת הבצלים  ואת החציר ואת האבטיחים ואת הקישואים  את חנם במצרים

עינינו' המן אל  בלתי ה-ו)כל  היה(יא  מה 'מן' האוכל עליו שחשב טעם  כל  שהרי לטענתם , שחר כל  אין ולכאורה ,

ואבטיחים ... קישואים  או דגה  טעם במן להרגיש  חשבו לא ומדוע בפיו, זה טעם  לטעמיםנרגש השתנה  לא המן  (ובאמת,

כ'דרוש') אלא באנו ולא בהעלותך, בפ' אתר על וברש "י עה, יומא בגמ' כמבואר שאלו , ראיה, מאשר ומכאן ולבכות להתלונן יותר קל

וכו' דגה  כטעם  קטנה  במחשבה  אפילו  הראש את .להפעיל 

שהתחילויג. ישראל  בבני מצינו כן כי כולם, החטאים שורש זה  שחטא לבאר , זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  הוסיף

מחוסר עצבות  של  זה  אשרבחטא הדגה  את כ'זכרנו רעות ותאוות עבירות לשאר הגיעו ומשם ושמחה, אמונה

וכו '. במצרים ' נאכל 

תכלית יד . הם  הם וברוחניות בגשמיות מצבו וכל  ו'הסביבה', והזמן המקום 'הדגל ', שזה באמונה יתחזק וכאשר 

ממילא ית"ש לבורא רוח נחת לעשות יוכל  ידם שעל  עבורו , בזולתוהטוב קנאה הרהורי בקרבו ייכנסו  לא  ,שוב



בהעלותך  פרשת - הפרשה באר  å

úàæåä"á÷ä ãøéùë 'äøåú ïúî' úòá ìàøùé éðá åàø

øáã' åàøå ,åéëàìî úåðçî úåðçî íò íìåòä äæì

àìà ,åäòøá àð÷úî ãçà êàìî ïéà éë 'àìôãçà ìë

íå÷îá ñðëéäì äñðî åìéôà åðéàå åîå÷îá ãîåò íäî

åøáçêàìî ,ìàëéîäåàú åà äàð÷ åà ïåöø åì ïéà

ìù íåçúì ñðëéììàéøáâäåàú íäî ãçàì ïéà ,á"åéëå

,àåäù äîî úøçà äâøãîá úåéäì äàð÷ åà ïåöø åà

ùéã÷äì äæì äæ úåùø äáäàá íéðúåð íìåë àìà

,åðéáäå ,åæ äãéî úåáéùç ìàøùé éðá åðéáä æà ,íøöåéì

áåùç ùéà ìë éë ,íéîù ãåáë äáøúî êë Y äáøãàù

,íéîùä ïî åäåãéîòäù åîå÷î úà àìîé íà à÷ééã ø÷éå

'ìåãâ'ë íéîùá áåùç åúåçéìù úà àìîîä 'ïè÷'å

äæì .øúåé àìå úåçô àì Y åúåçéìù àìîîäíäì øîà

íëéúåìàùî äùåò éðéøä íëééç íéìâãá íúéåàúä ,ä"á÷ä

êéúåìàùî ìë 'ä àìîé
טו
.

ïëåò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúëúåà à÷øôã àøâà)

(åöùøãîá .ì"æå ,(é å àùð 'ô äáø)íéãå÷ôä ìë'

¯ 'íéåìä úà ìàøùé éàéùðå ïøäàå äùî ã÷ô øùà

úåçôùîå ãáì úä÷ éðá úåçôùî íéåìä áùçù øçàî

ãçé íììëå øæç 'åëå ïåùøâ éðáíéìå÷ù íìåëù ãéâäì

äáéçá íå÷îä éðôìéðá' úãåáòù íâä äæî òîùð ,ë"ò

äúéä 'úä÷ääåáâåéäù éøøîå ïåùøâ éðá úãåáòî

'ïåùøâ éðá' úãåáò ïëå ,ïåøà éðòåèîääåáâúãåáòî

ìèåîä äãåáò éøøî éðá åùòé øùàë æ"ëò ,éøøî éðáú

ãîìð ,úä÷ éðá úãåáòë ä"á÷ä éðôì áåùç ,íäéìò

äæîäãåáòá åìéôà åøáç úà íãàä àð÷é àìù÷ø ,

é"ùä úàî åì äøåñîä äãåáòä,÷ôøúé äáåãñé êëå

úîåòì íéàùðúî ùãå÷ä úåéçå íéðôåàäå ,äìéôúä çñåðá

éë ,íéôøùïôåààð÷úî åðéàäéçáúàð÷úî äðéà äéçå

óøùáíéøáâúîå íéàùðúî úåéçå íéðôåàä ÷ø ,

,íúãåáòáúîåòììòá íà ïáäå ,íúãåáòá íéôøùä

.äúà ùôð

ית' רצונו  כפי ה' עבודת  – שמרו ה ' משמרת את

ïúùøôá(âë¯èé è)éô ìòå ìàøùé éðá åòñé 'ä éô ìò' ,

ïðòä äéäé øùà ùéå ...åðçé 'äíéîéøôñî

øùà ùéå .åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò ,ïëùîä ìò

ïðòä äéäéáøòîãòø÷áåà åòñðå ø÷áá ïðòä äìòðå

íîåéäìéìååà .åòñðå ïðòä äìòðåíéîéåàùãçåà

íéîéåòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò ...'ä úøîùî úà

'äùî ãéá 'ä éô ìò åøîùíùì'ä éøáã äîä íéàìôð .

'äîìçàå åáùä"ã ,ã ïîéñ ë óðò 'ã ùåøã ,á"ç äòãä øôñ)

כפלוני... ועשיר ומוצלח 'מוכשר' ואהיה הלוואי השלםלאמור לתיקונו  להגיע  יכול  היה לא אזי כמוהו  היה  אכן אם  .כי

ושלמות. התעלות לידי להגיע יכול  ונפש  בגוף  לו  שיש הדחק  אותו כל  ידי על  ודווקא

שאם לא, או ונקיה  טהורה עבודתו אם הבוחן אבן הם ישראל  כלל של  הדגלים  כי למשה', ב'תפארת כתב וכן

שתפלתו מדרגתו  לפי מתייגע  אבל  היום, כל שעובד הבית' 'בעל  כגון לעשות, לו ששייך  ומה שיכול  מה  עושה אדם 

חלילה מתרשל  אם  אבל  הבורא, לעבוד איך שלו ה 'דגל' זהו הרי לתורה, עתים וקובע ובהתלהבות, בכוונה תהא

ובכוונה בהתלהבות התפלה  בעבודת לעבוד  לי למה  לעצמו שחושב משום  שלו  תורה  שיעורי בקביעות או בתפילתו

ראש איני ממילא כי שלם ... יום  של  פרך עבודת אחר  לתורה  עיתים לקבוע לטרוח  לי  למה  או  הלב , בהשתפכות

נקיה אינה  שעבודתו סימן זהו  ובתורה , בתפלה אטרח מדוע א"כ  לזה , אגיע לא וגם ישראל , בני ראש איני ישיבה,

הוא  זה אם - לחשוב  היא הישרה  הדרך כי הבריות, בעיני נחשב להיות - בגבהות עצמו את לעבוד עבודתו רק -

עבודה ומאודי. לבי בכל  לי השייך החלק  לפחות אעשה  א"כ , ממני , רוצים שכך סימן בעוה "ז , כאן  אותי ששמו  דגלי

שלהם . בדגלים המלאכים  עבודת וכמו חשיבותה לגודל ערוך  ואין בשמים מאוד נחשבת זו

הבית' 'בעל  הייתי אילו יאמר לא תורה של באהלה יושב להיות המדרש  בית מיושבי חלקו  שם  השי"ת אם  וכן

אורחים הכנסת מקיים והייתי שאת, ביתר בוראי את לעבוד  יכול  הייתי  טוב כל  מלאים בתים  ונכסים , עושר לי  והיה

עובד  שאני ממה  יותר חסדים ליתן וגמילת ממה לי ואין בעניות מדוכא ואני התורה לימוד קצת עם  בוראי את

של באהלה  יושב הייתי שאילו לומר לו אין  היום כל  טרוד והוא עסקים בעל  או חנווני הוא אם להיפך, וכן צדקה.

הקב"ה . לו והקציב שמדד הנסיונות וכפי שהוא מעמד באיזה נפשו את להשלים יכול  אדם כל  כי  טוב יותר  הי' תורה

השל "ה טו . מוסר)וז "ל תוכחת חיים  דרך במדבר, אומר (בפרשת היה ז "ל  האר"י אבותם', לבית באותות דגלו על  'איש  (שער .

א) דרוש התפלה ונוסח  לשבח עלינו דרושי באיזההכוונות חלוקים בישראל כתות ארבע  יש  כך דגלים ארבעה שיש  כמו

אטלייא, קטלונייא אשכנז  ספרד מנהגומנהגים לנהוג בדגלו ישאר אחד חיים .וכל אלוקים  דברי ואלו  ואלו  .
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(éúòîù ïëååðá ÷çöé éáø ø"äåî íùá úåù÷äì éúòîù

åîë äàøð äøåàëìù ïéæàìååî ì"æ íééç éáø ø"äåî ìù

äî åðòãé àì éë ,êøåö àìì íéøáã úåëéøà ïàë ùéù

.äæá åðòéîùäì äøåúä äúöø

øàáîåøöéä ïëùî íå÷î àåä øáãîä éë ,÷çöé éáø

äàîåèäåééò)(äìåãâ úåëéøàá ù"úëéìä úøèî ìëå

,íìåòä úà åøäèéù éãë äúééä íù ìàøùé éðá

äæ ïèùäå äàîåèä úà åìèáé øöéä ìò íúåøáâúäáå

úåîå÷î ùé éë ïéååù úåîå÷îä ìë àì ,äðäå .òøä øöéä

ìãåâ éôìå .úåçô íéàîè ùéå ,øúåé íéàîè øáãîá

íå÷î åúåàá íúåäù ä"á÷ä íäì êéøàä ïë äàîåèä

,äøäèä øúåé íäì êøà ïë äàîåè øåòéù åúåàë éë Y

...íå÷î åúåà ìù øöéä úøéáùå ïå÷éú

êéùîîåììä úåîå÷îì é"ðá åàá øùàë ,ì"æå ,'íùì'ä

óëéú íéùéâøî åéäå ,ãàî íäì äù÷ äéä

åéäå ,øöéä úøöî ä÷åöîå øòö éðéî ìëå úååîìöå êùåç

.äáøä íúâøãîî íéìôåðçåøáì íéöåø åéäù éàãååáå

ùàäî çåøáë íùîåøäéèå íù åáëòúð øùàë ,êãéàì .

áåúëä øîà äæì .íù øàùäì íéöåø åéä íå÷îä úà

'åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò'ìò åìëúñä àìù

Y äîåàî íîöò'ä ïåöø íéùåò åéäù àìàíúééðçá ïä

.íúòéñðá ïäåíå÷îù øîåìë 'ïðòä êéøàäáå' åøîåà åäæå

äæë(åá íúåäù êéøàäì åëøöåäù),äàøåð åúàîåè äúééä

ë"ò ,íøöé ìò íù øáâúäì øúåéá íäì äù÷ äéäå

ìàøùé éðá åøîùå' Y æ"ëò ,íùî çåøáì íéöåø åéä

'ä úøîùîåòñé àìåïðòä äéäé øùà ùéå' ïëå .'(÷ø)

íäåæî íå÷î íù äéä àìù íåùî ¯ 'ø÷åá ãò áøòî

ïðòä äìòðå Y æ"ëò ,íù áëòúäì íéöåø åéäå ,ë"ë

ø÷åáá.åòñðååñéîòäù ìàøùé ìù ïçáùá áåúëä øáãîå

íøöé úà óåëì éãë ,äæä ìîòäå çøåèä ìë ïîöò ìò

øùôàä ìëá åùáåëìåãàî íäì äù÷ äéäù íâäå .

.åøîù 'ä úøîùî úà æ"ëò,íãàì ìåãâ ãåîéì äæå

úåðåù úåáéñ åéìò ááñðù äîá ,íéîù ïéã åéìò ìá÷ì

åì ùéå ,çøëäá åúâøãîî ìôåð æ"éò øùà íéîòô äîë

øöéä úééôëî íéìåãâ úåðåéñðäãåáòäî àåä äæ ìë éë ,

ïôåàá íéîòôå äæ ïôåàá íéîòô ¯ íãàä ìò úìèåîä

äæטזçååøá íéîòôå øòöá íéîòô øîàðיז. äæ ìòå .

נשאטז. בפרשת הכתוב דברי את זי"ע שמואל ' ה 'דברי הרה"ק  ביאר כו)כה ועבדו'(ד להם  יעשה  אשר  כל 'ואת

ששם ידע  האדם , את בו מעמיד  שהקב"ה ומצב מקום באיזה  – ממעל  השמים מן לאדם  יעשה אשר כל  –

הגמור ...ועבדו בשלימות ה ' את לעבוד  בידו שם  –

דכתיביז. שבפרשתן, המתאוננים  בעניין זי"ע  אאמו"ר  כ "ק  הקשה  קושיות ד)ד' התאוו(יא בקרבו אשר 'והאספסוף

שנאמר מהו ב . תאוה'. 'התאוו הלשון כפל  מהו א. בשר'. יאכילנו  מי  ויאמרו ישראל בני גם  ויבכו וישובו תאוה

ויבכו לומרגם'וישובו לו והיה  תמוה , והוא ישראל , בני מלבד שבכו שהיו 'גם' לשון ממשמעות שנראה ישראל ', בני

ברום שעה  באותה  שהיו מורה  זה הרי ישראל ' 'בני  בתורה  שנכתב במקום כי ידוע הנה ג. ישראל. בני ויבכו  וישובו

'יעקב' בשם הם נקראים כזו  בדרגה  וכשאינם מקום , של  רצונו עושים וכשהם  וע'המדרגות רי: ח"ג בזוה"ק הדברים (ומקור

כח) מז בראשית הק' לתמוה,באוה "ח יש כולנה  ועל  ד. בשר. לאכול רצונם על בכו ישראל ' ש 'בני לומר שייך היאך כן ואם ,

אכילתם שכל  ומאחר  בקדושה, שאינה  מאכילה  נובעות האדם  תאוות כל  כי הקדמונים שכתבו  מה ידוע  שהלא

בגמ ' וכדאיתא אותו אוכלים  השרת שמלאכי הלחם הוא בתכלית , וטהור רוחני לחם  שהוא המן  עה :)היתה (יומא

דכתיב מהא זאת כה )ונדרש עח  זו .(תהלים תאווה להם  הגיעה  היאך כן אם איש ', אכל  אבירים  'לחם 

כפשוטו, תאווה' התאוו בקרבו אשר 'האספסוף לחוד, ישראל  ובני לחוד אספסוף 'בכייה ', מיני ב ' היו שאכן וביאר

בגמ' דאיתא מה  פי על בזה ג :)והביאור  הדין'(סוטה ליום לפניו  והולכת מלפפתו הזה  בעולם אחת עבירה העובר 'כל 

לרע , נפשו נטיית כל  עם תאוהניק ' 'בעל  אותו  נשאר  פטירתו שלאחר  המוסר, בעלי וביארו ככלב', בו 'קשורה  ואף

וכמה כמה לו  יש  ואם לעשותה, יכול  ואינו עבירה לדבר שמתאווה ייסוריו הן והן  לפועל, להוציאם יכול  שאינו אלא

ששמעו חיים ', ה 'חפץ  אצל  היה  אשר 'דיבוק ' באותו המעשה ידוע  וכאשר  הקלע '... ב'כף  נמצא הוא הרי תאוות

דיבר בבד  ובד  בו, לפגוע  ורוצים אותו וסובבים המקיפים החבלה  וממלאכי הדין מן פחדו מרוב נוראות צועק אותו

אית  כי עיניו לנגד הוא שרואה אחר  בפיו כ "כ  חוטא כיצד ושאלוהו  אותו , לשמוע  יכולים היו שלא עד נבלה דיבורי

אין  וכבר אדמות, עלי בעודו  לו  שהיו אסורות תאוות אותם כל  עם  נשאר מותו לאחר שגם והשיב, דיין, ואית דין

למלא  מסוגלים  היו לא וכבר  המן את אכלו אחד שמצד ה'אספסוף ', גם היו זה  דרך ועל  עליהם. להתגבר  ביכולתו

יאכל אם  אף  אזי עצמו  מזכך שאינו מי כי מקודם, להם שהיו השפלים הרצונות כל  עם נשארו  לאידך אך תאוותם,
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החשיכה מתוך דייקא  הבורא  התגלות – אתוודע אליו במראה 
זה בזמן העבודה וחשיבות
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בק המוטל  זה וכמו תאווה, בעל ישאר עדיין המן כדוגמת ביותר הקדוש  המאכל  בלשונואת הכתוב  שכפל  וזהו בר ,

בשר, יאכילנו  מי  ובכו רח"ל , רצונם להגשים  יוכלו ידה  שעל  הדרך את וחיפשו  שבכו כלומר תאוה', 'התאוו לומר

רוחנו . על  העולה ככל  לעשות נוכל  כבר כזו  גשמית אכילה ידי שעל 

ויבכו 'וישובו נאמר כן שעל  לגמרי, אחרת בכייה בכו הצדיקים אלו ישראל' 'בני ותוכן גםלעומתם ישראל', בני

בשנות  שאמרו ועד היצר , ממלחמת רק הוא 'חיותם ' שכל  אמרו אשר  הדורות צדיקי על  ידוע  כי הייתה, בכייתם

שוב 'מן' שאוכלים  שמאחר  ישראל' 'בני בכו  זה דרך  ועל  'עקשן'... אין כבר  כי בחיים טעם  להם  אין ששוב ֶהזקנה

יתעורר וממילא בשר, יאכילנו  מי בכו  כן על חיים, להם למה  כן, ואם היצר , מלחמת מהם ובטלה תאוות להם אין

וחרה ה '' בעיני 'רע  היה מקום מכל  אך שמים . לשם בכייה  זו והיתה  ותעצומות, בעוז  בו  וילחמו  הרע היצר שוב

מן  מאכילם הקב"ה  שאם  הקב"ה, להם שהועיד ממה אחרת 'עבודה ' שחיפשו  על  עליהם  טענה  היתה כי בהם, אפו

אחרת... עבודה אחר  לחפש  צורך ואין כזה, במצב  אותו  שיעבדו ית' רצונו  כך הרי הרע היצר את מהם (פשיטאוביטל

על  בא ללמד  אך  כערכנו, לאנשים כלל שייכים  הדברים ואין הקב"ה , שכעס במה  ולא הרע, יצר שביקשו במה  לא צדיקים, באותם השגה לנו  שאין

אותו) העמיד בו  והמצב  המקום כפי ית"ש הבורא את לעבוד האדם .חובת

במכתב יח . זי"ע  אברהם ' ה'בית הרה"ק  תנחומים])כתב [מכתב לג  איגרת קודש מכתבי  אברהם, בבית מה(נדפס  לך  ...ואזכיר  :

ז "ל  אמרו זצללה"ה , אאמו "ר פטירת אחר  מאמשינאוו זצ"ל  הרה"ק  לי לא:)שאמר  בנין',(מגילה זקנים 'סתירת

כאן  ואין חדש , 'בנין' טמון עצמה זו ב'סתירה' הרי  הבנין את סתור לך אומרים ונסיון דעה  בעלי  שכזקנים  כלומר,

טוב... בנין בוודאי סתירתו יומין, עתיק  נקרא הקב"ה והרי בניה, רק  כלל  'חורבן'

לבנות מנת על סותר דאינו יקשה, בזה גם שמאמין במקומוולכאורה דאחר היטב, מבואר  הנ"ל , לפי אמנם  ...

שהוא דבר ה'בכל  פי מוצאעל הוא הרי בה ...במקומו, הטמונה  הטובה  את  הצרה בתוך  -

הנקרא  הגדול  המפעל בראש  העומד שליט"א, לעווינסון שמואל ר ' הרב החסד, איש יקירא, מגברא שמעתי

ארה"ק  ברחבי ערים וכמה  בכמה  השכונתית' במחירים'מכירה וכיו "ב מזון  מוצרי בארה "ק רבות בשכונות מוכרים הם  לשבוע (אחת

המחיה ) מיוקר  ישראל בני אחינו על להקל בכדי  ביותר, 'אוצר'זולים מחזיק הוא כך לשם קומות (מחסן), ג' בגובה ידיים ורחב גדול

כ 'משרד ' עבורו המשמש  קטן חדר שם  לו יש  גם יצ"ו, שמש  בית לעי"ת ונראה  הסמוך  טוב' את (אפיס)ב'הר  לנהל 

שעות. כמה  למשך  בבוקר 11 מהשעה  החל  יום  בכל  יושב בו ומתן, המשא ענייני וכל  החשבונות כל

לר"ש היה  לעיר, ומעיר למקום  ממקום  נסיעה ואיסור מצור  השלטונות כשהטילו ה'קורונה' תקופת מתחילת

השלטונות  הודיעו הפסח אחרי ויהי נפש ', ב'אוכל  עוסק  שהוא מאחר להתם  מהכא לנוד לו  המתיר מיוחד 'אישור'

בירושלים  שכונות כמה  על  מיוחד 'סגר' להטיל  עומדים שהם השבוע  וכו')בסוף  רוממה בעלזא, לצאת (קרית יוכלו לבל  ֶֶ

משכונתו לצאת לו  להתיר בקשה ר "ש שלח  מיד אליהם, ולהיכנס אחרים למקומות בירושלים)משם  סורוצקין למפעלו(רח'

אך  שונות, והשתדלויות 'קשרים' הפעיל  כלל בטלן שאינו הלה בידו, עלתה לא מה משום אבל שמש, בית שבעיר 

הוכיח שהרי הדבר, על  מאוד ויתמה בבוקר, ראשון וביום במוצ"ש  גם היה וכך בידו ... חרס  והעלה אטום בקיר נתקל 

באוכל שעיסוקו היטב בכבודולהם  כ 'מנהל ' לו ואילו  לנוד, הרשות ניתנה אצלו ה'עובד' שלשכנו  עוד, ומה נפש,

הסדר על  הממונים השוטרים  יעכבוהו שאם טובה  תקווה  מתוך לדרכו, לצאת החליט ברירה  בלית ניתן... לא ובעצמו

בהגיעו אולם  הקודמת, בפעם לו  שניתנה  הרשות את בפניהם  יציג ואף תפקידו, על  המעידים  הניירות את להם יראה

– ולא לביתו, כבוד אחר לשוב שעליו לו  הודיע  אלא לדבריו , להקשיב הסכים ולא השוטר אותו  עצר  ל 'מחסום'
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אלוקים, לי עשה זאת מה גדולה , פליאה  מלא וכולו עקבותיו, על  חזר  כרחו ובעל  הדין, חומר במלוא יענש  ענוש 

כהוגן. שלא עימי ונהג  ליבו את השוטר הקשיח  ומדוע 

על אלוקיך לה' תודה תן מרובה , בהתרגשות לו וסיפרו במחסן שהיו הפועלים  אליו התקשרו ממושך זמן כעבור

'משטח ' נפל  12 בשעה פתאום  בפתע  כי ביומו , יום  כמדי  הנה  מלבוא הסמוך )pallet(שמנעך  ממקומו סחורה מלא

כמשרד  המשמש החדר אותו על  קומות ג' בגובה היווסדו)לתקרה מיום שם אירע שלא  מה  סחורה, שהביא 'מנוף' בו  שנתקע ,(מחמת

כמנהגו שם יושב ר"ש  היה  ואילו  ופליט , שריד ממנו להשאיר בלא לגמרי החדר נמחץ  ה 'משטח' וכובד הנפילה  ומחוזק

רק לאדם כי לך, והרי ל "ע... אבלות ל 'שנת' נכנסים היה  ובניו למחרת, שם שישב מי היה  לא כבר  ביומו יום מידי

אלא  רעה כאן אין אומר , מה  וקוב"ה  לי, 'להרע' רוצים השמים  מן מדוע  ובוכה  יושב בדעתו הקטן והוא בשר , עיני

מתלונן... לך ומה תבוא, כי ה ' ישועת וראה  התייצב רח"ל ... אברים' ב'ריסוק  מוות משערי להצילך גדולה טובה 

יוסף'יט . ה'בית שפירש ממה ללמוד יש ע "ר)וכך סי ' בגמ'(יו"ד דאיתא ל.)הא השוק(מנחות מן תורה ספר 'הלוקח

מצוה' 'כחוטף וז "ל , יוסף הבית ופירש סיני', מהר קיבלו  כאילו הכתוב עליו מעלה כתבו השוק , מן מצוה  כחוטף 

בלא  עליו שבא אלמלא ולומר לחלוק הדין למדת מקום ויש  בכתיבתו, שטרח  כמי כך כל  גדול  שכר  לו  שאין –

הסופר עול ולסבול  הקלפים בתיקון וטורח לכתבו סופר  שכר או  - בעצמו' הוא 'כתבו אותה, עושה  היה לא טורח 

– קבלו' 'כאילו שנכתב, לקבלעד כדי במדבר ללכת טורח היה  כן זה  טורח שטרח  שכמו  לומר רחמים  למדת יש

סיני  מהר .תורה 

זי "ע שלמה ' ה 'תפארת הרה"ק כתב הדברים  וכל)מעין ד "ה ויקהל פר' בפרשתן (ליקוטים הכתוב בלשון צחות בדרך לפרש 

ה ) שנעשית (יא מצוה  אשר  בזה  שמרמז  המצוות', מן 'חנם רש "י ופירש  חנם', במצרים נאכל  אשר הדגה את 'זכרנו 

כשנעשית  המצוה  חשיבות  על  ללמד הכוונה  ועיקר מצוות'... 'בלא היא הרי הוצאות עליה  שמוציא בלא 'בחנם'

היצר . התגברות מחמת בקושי ואם כיס , חסרון מחמת בקושי אם וקושי, טורח  מתוך

אברהמסקי כ . יחזקאל  רבי הגאון אל  והלך הש "ס , בסוגיות שחידש ממה ספרו להוציא שעמד אחד בת"ח מעשה

בסוגיא  ממושך זמן והתעכב טיבו על  לעמוד  בכדי בספר  לעיין  יחזקאל  רבי החל כנהוג, 'הסכמה' לו  שיתן זצ"ל 

שם, שנכתבו מהדברים רצון שבע  אינו  הגר"י שכנראה הלה הבין זו, סוגיא למדת אימתי 'המחבר' את ושאל אחת

ורובו כשראשו כ "כ בעיון ללמוד  יכול  היה  ולא חולים, בבית עמו  לשהות ונאלץ  בנו  חלה  תקופה באותה  כי והתנצל 

אדרבה, יחזקאל , רבי לו נענה צרכם . כל  מחוורים  הדברים אין כן ועל  הלכה, של  בעומקה לראות שקועים נוכחתי

הסימנים שאר מכל וכמה  כמה  פי  ובעמקות היטב נכתב  זה  אצלי,שסימן מיושב הכל  ועתה הדבר, לפשר  ותמהתי ,

לב ומשמחי עמוקים תורה  חידושי  'למצוא' שתזכה  'בדין ' אזי גדול קושי מתוך  למדת אכן חז "לאם  אמרו  וכבר .

ט ) ב לי '(קה "ר שעמדה  היא  באף שלמדתי '.תורה 

ירושלים,כא. בעיה "ק  תורה' 'קול  בישיבת למד בחרותו בשנות כי שבדורנו, הישיבות ראשי מגדולי  אחד סיפר

עצות  להשית ידע  ולא ל "ע. משבר שערי עד ובא העניינים, ובכל  ועבודה  בתורה רפיון בו  חל  תקופה  באיזה 

בפניו, צערו ותינה  ישיבה, כראש שם ששימש  זצוק"ל  אויערבאך  זלמן שלמה רבי הגאון אל פנה לו בצר בנפשו,

בד  חתיכת נוטל הוא הרי ומהודר נאה  בגד לתפור בגשתו בעבודתו , חייט  פעם  ראית האם הגרשז "א אליו נענה 

עקומות, עם  ישרות גדולות, עם קטנות לחתיכות גזרים, לגזרי הבד את ויחתוך ומספריים, סכין יקח מאד, עד  היקרה

בחייט ויגער  בגדים , בתפירת ושיח סיג לו שאין בדים  משחית אלא לפניו עומד  חייט  לא כי יחשוב הצד מן והעומד 

בית  ולאחמ"כ  יד, בית  כנגדו יצוץ  לפתע  כי  יראה זמן  כעבור ואכן מעט , נא המתן החייט לו  יענה מעשיך , מה 
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óãåøä åøöé ãöî ,åøñééì ÷åöîå øö åéìò íéàá ãö ìëîå

åéøçàכבíéøîåàå íéòåèä ùéå ,úéîùâ ä÷åöî ãöî åà ,

'ä øåàù íéðîæá àåä íãàä úåáéùçå úãåáò ø÷éòù

,àéáåáøòá íéùîùî êùåçå øåàùë àìå ,åéìò øéàî

øîàå àðéðç éáø àá äæì .êùåçì åìåë êôäù úòá å"÷å

øåçùä êåúî àìà äàåø äúà ïéàYøåçùä êåúî à÷ééã

êøáúé 'ä úà äàøúøúåé ä"á÷ä õôçù øîàú àìå .

ä"á÷ä' éë ,äøåà éðîæáäøåà åìåëùäøåàì êøöð åðéà

.'íëìùìåëéáë åðéä êùåçä éðîæá åðúãåáòì íðîà

êøöðå êøöð
כג

ìôøòå ïðò êùåç êåúî Y åæë äãåáò éë ,

åðúàî íà éë ,äìòî éøã íéëàìîäî ä"á÷äì åì ïéà

äèî éøã
כד

.

äëíéãéñçä' .ì"æå ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà

íä íé÷åçø íúòã éôìù Y íîöòá íé÷çåøî äîä

úåøøåòúä ùâøä íäì úåéäì íú÷åùúå ,ú"éùäî

,äãåáòì úåáäìúäåúåèù åäæå,ïî ïåöø ùé àîù éë

äëéùçá íúåà øåæòì íéîùä'(òéøæú í"éøä éèå÷éì).

êëåïúùøôá ùøãîá àúéà(ç åè äáø)ú÷ìãä ïéðò ìò

éøäå ,åðìù äøåàì ä"á÷ä êéøö éëå ,äøåðîä úåøð

áéúë(á èì÷ íéìäú)äìéìå ,êîî êéùçé àì êùåç íâ'

úà êúåìòäá' åðååéö òåãîå 'äøåàë äëéùçë øéàé íåéë

ìùî éô ìò ùøãîä øàáîå ,'úåøðä(äøòäá 'ééò)
ïëàùכה ,

úçðù àìà ,äøåàä ìòá àåäå äøéáä ìòá àåä ä"á÷ä

החייט בידי היה וכי בחור, לי אמור הגרשז "א לו אמר  ומהודר, נאה שלם  בגד עיניו לנגד שיראה עד וכו' הצוואר ,

שלא, פשיטא גזרים, לגזרי הבד את מקודם שיחתוך  מבלי שלם בגד אינולעשות גדול' 'אדם  הנקרא זה  בגד נמי  כך 

ומשם שברים, לשברי וחתיכתו נפילות ידי על  אלא  ולהתעלות.נבנה  לעלות סלולה דרכו

רבי כב . הרה"ק  אמר וכה  אליו , להתקרב  שיזכהו הבורא לפני ולהתחנן לעמוד ישראל , איש לכל  היעוצה העצה

זי"ע מבעלזא תרמ"ו)יהושע  מהר "י מלחמה, תבואו וכי ד"ה  בהעלותך אמ "ק לקט  נאמר(עי' מנחה  שבקרבן ב), ב 'וקמץ ...(ויקרא

את הכהן 'הדם'אזכרתה'והקטיר  היה  הבהמה מן בקרבנות כן וכמו ה', לפני המקריב  ייזכר זה  'קומץ ' שע "י והיינו 

קיים , שביהמ"ק  בזמן אלא לנו  היה לא כ "ז אך זכרונינולאזכרה, יעלה  במה  מנחה  ולא עולה  לא לנו  שאין כהיום  אך 

הקב "ה לפני בפרשתןלטובה כדכתיב אלא ט ), בחצוצרות (י והרעותם  אתכם  הצורר  הצר  על  בארצכם מלחמה  תבואו 'כי 

האדם יעשה מה לכל , ומיצר  צר שהוא אדם' של  'יצרו על  הכוונה  הצורר ' ש'הצר  המהר "י ופירש ה'', לפני ונזכרתם 

הי  ואונסי מפתויי –ויינצל  ה ' מעל להדיחו  ובבקשה,והרעותםצר בתחינה לפניו וישתפך להשי"ת, ולהריע לזעוק עליו  ,

לידי... ולא לידי לא תביאני ואל לך, להשתעבד  יצרני את וכוף וסמכני, ימיני על  עמוד הרחמן, אב  לפניו, ויזעק

ה'ובזה לפני לטובה .ונזכרתם  לפניו זכרונו  ויעלה  ,

בתורהכג. לעסוק היא לעולם  ביאתם שמטרת הסבורים  אדם בני שיש  זצ"ל, ממיר ירוחם  רבינו  זאת הגדיר היטב

בקושי להם  עולה כשהדבר ואפילו  שנאמרעדייןומצוות, וכמו  להיפך, היא האמת אך  עליהם, מוטלת חובתם 

ז) ה  בתורה(איוב  לעסוק תכליתו ועיקר הזה , לעולם וירד האדם  נולד ויגיעה  עמל  לאותו  דייקא יולד ', לעמל  'אדם 

יגיעה מתוך קכב)ועבודה  עמו' ח "ב ומוסר, חכמה .(דעת

החיים 'כד . פ"ו)ב'ספר  זכויות 'צדיק',(ספר  האות של  בצורתה  נרמז פלא  רמז  ועליההביא 'נון' מהאות בנויה היא כי

הנפילה  על תרמוז הנון כי והיינו 'יוד', ד:)אות ברכות על(עיי' לסבול שכמו יטה אם  תקנה יש  זה ל'נופל' ואף  ,

'יוד ' האות את ויהדות)גוו  ליהודי ומצוות (הרומז בתורה – היהדות עול  לסבול  כלומר והלאה ,, ייקראמהיום .'צדיק'בזה 

מכאן  לסבול  שכמו יטה  אלא לגמרי, אפרקנו א"כ  ומצוות, תורה עול  מעט מעלי פרקתי כבר – אבדתי  הן יאמר  ולא

במשא להרבות צריך יהודי אבל  המשא, הורדת ע"י באה בהמה 'פריקת' ורק  מגעת)ואילך . שידו כמה  .(עד 

אוהבכה . לו  שהיה למלך דומה הדבר  למה המדרש , העם)וז "ל  מפשוטי סועד,(איש אני שאצלך תדע  המלך, לו אמר ,

לי ותקן המלך (סעודה )לך  שבא כיוון הדיוט. של  ושולחן  הדיוט, של  מנורה הדיוט , של  מטה  והתקין אוהבו  הלך  .



בהעלותך  פרשת - הפרשה àéבאר 

éôë íäìùî åàéáé øîåç éöåø÷ùë åéðôì àåáú çåø

çåçéð çéøì åéðôì äìòé äæ éë ,úâùî ääë ãé Y íãéùכו.

,ïàëîåøîåìå åúåúôì àáù åøöéì ãçå ãç ìë äðòé

êåîë äæáðå ìôù éë éåàøä ïî äæ ïéà Y åì

éìåà ,àð ïúîä ,àøåðäå øåáéâä ìåãâä 'ä úà ãåáòé

äëæú æà ,äøåà éðîæ êéìò àéáéå àøåáä êéìò ñåçé ãåò

,ù"áúé àøåáì çåø úçð úåùòì úåáäìúäå úåøøåòúäì

úîàá éë ,êé÷åìà úà ãåáòúù äàðå äàé àäé æàå

øúåéå ,åæî øúåé ïåöø úòù êì ïéà ,äáøãàå äáøãà

,ãåò àìå ,÷çåøî àåäùë íãàä úãåáòá ä"á÷ä õôç

àéáðä øîà øáë éë ,ù"áúé åì úåãåäì åéìòù àìà

(á àì åäéîøé)÷åçéøä éãé ìò ¯ 'éì äàøð 'ä ÷åçøî'

.ãàî åéìà íéáø÷úî 'äî

בעין  עליהם  ולהביט  לישראל מיטיב להיות – והמיטיב  הטוב
טובה

ïúùøôá(áì é)åðîò 'ä áéèéé øùà àåää áåèä äéäå' ,

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä øàáîå ,'êì åðáèäåä"ã)

(åðúà äëìéùåò íò ãñçúî ä"á÷äù úåáåèäî ãçà éë

éðéøçàì áéèäì åäëæéù åðåöøåäæå .áéèéé øùà áåèä

åðîò 'äì äëæðùêì åðáèäå.

äìãâåäðçî ìâã'ä ÷"äøä ìù åøåàéáë ,äøëù ïúî

ò"éæ 'íéøôà(çìùá úùøôá)ïúùøôá ÷åñôä ìò

(æ àé)ì"æç éøáã é"ôò ,'àåä ãâ òøæë ïîäå'(:àð÷ úáù)

åäæå ,'íéîùä ïî åéìò íéîçøî úåéøáä ìò íçøîä ìë'

àåä íéîùä ïî åì äàáä òôùäå äñðøôä åðééä 'ïîäå'

ú"ø 'ãâ òøæë'âìîåãìîåâ àåäù äî éôë åðééä ,íéì

íéîùä ïî åéìò íéîçøî êë úåéøáä ìò íçøîå íéìã
כז

.

ììëáå¯ 'äáèä'äçîùé ,åøáç ìùá äáåè åðéò àäúù

åúìåãâå åúçìöäá ,åúçîùáïúùøôá åðéöî ïëå .

(èé¯çé ç)ìë úçú íééåìä úà ç÷àå'...ìàøùé éðáá øåëá

ìò øôëìå ãòåî ìäåàá ìàøùé éðá úãåáò úà ãåáòì

'ìàøùé éðá' øîàð íéîòô äùîç' ,é"ùøáå ,'ìàøùé éðá

àø÷îá ïäéúåøëæà åìôëðù ïúáéç òéãåäì ,äæ àø÷îá

íù'ä ÷"äøä áúë .'äøåú éùîåç äùîç ïééðîë ,ãçà

ò"éæ 'ìàåîùî(øôëìå ä"ã ò"øú)åøôëúð äîá øàáúð àìã

íùì 'åãëå ïáø÷ åàéáäù åðéöî àì éë ,ìàøùé éðá

זהב של  מנורה ומכאן מכאן שסיבבו שמשין עמו ולכבוד)באו  התבייש(להאיר הכבוד כל  את אוהבו שראה כיוון לפניו.

כליו) את המלך לפני הכל (להציע שהיה  לו שהתקין מה כל את אמרתי (כשל)והטמין לא וכי המלך , לו אמר הדיוטות.

התקנת לא למה סועד, אני שאצלך עמך,(הכנת)לך  שבא הזה  הכבוד  כל  את ראיתי אוהבו לו אמר כלום . לי

המלך , לו אמר הדיוטות. כלי שהיו  – לך שהתקנתי מה  כל  והטמנתי כליי ונתביישתי כל  את פוסל  שאני חייך 

בשלך אלא  משתמש איני אהבתך  ובשביל  והותרשהבאתי, די למלך יש חמדה ומשכיות זהב כלי כי וכלומר, עכ "ל . ,

כלים אותם – המלך בבית  חסר ומה דא, בכגון שולחנו שיפאר הפשוט רעהו של  ל 'טובותיו' נצרך ואיננו בביתו.

כוחותיו . לפי להשיגם שנתייגע  אחר  הפשוט  האיש  שמציג פשוטים 

המלאכים כשל  ואהבה  יראה  מדרגות מאדם ומבקש דורש הקב"ה  אין האדם , עבודת ענייני כל  לגבי הוא כיו"ב 

– מפוארים בכלים ונפארו שנעבדו ל'טובותינו' נצרך הקב"ה אין ובכלל למעלה... למעלה והותר  די לו יש  מזה כי

ב אלא חפץ לו אין כי המלכות, לבית כראוי - ממדרגתו יותר ויראה  באהבה  גבוהות התגברות 'כלים'במדרגות – שלנו 

לפניו רוח ונחת תענוג בא  ומזה  בהם ... וכיוצא  הן  הלב  תאוות ושאר ושנאה  הקנאה  על  היצר .על

כההכו. יד על  דייקא ומדוע  הידיים , על  תפילין להניח תורה אמרה טעמא מאי - להמליץ  שאמרו  מה  להוסיף יש 

אבר, מכל  שניים לאדם יש מהם  שגם אף  כי וכו', ואוזניים  העיניים כהרי הידיים הרי שלא אלא, השמאלית,

ב' כן כמו חילוק. כל  ללא שמאל  באוזן הן ימין באוזן הן ישמע שמוע  כי הם , שווים ובפעולתם בכוחם מקום מכל 

כהה' 'יד השמאלית ידו ואילו  ימין ביד  האדם  עושה פעולותיו עיקר כי הידיים, נשתנו ובזה  הם. שווים  העיניים 

דייקא  להניחם יתב"ש' בבורא 'דביקות שהיא תפילין להניח בבואנו  נצטווינו  לזה השנייה. מן יותר ורפה חלשה היא,

יתגלה ושם  הבורא, דביקות עיקר  היא שם  והחשכה , הנסיון ומזמני מהחלשים , דייקא כי להורות כהה ', ה 'יד על 

בעולם '. שמו יתברך ואחדותו 'יחודו

כשכז. - הפרנסה שפע  לקבל  'סגולה' עוד אברהם ' ה'בית הבדולח ,ומוסיף כעין וזהועינו  העיניים ... על  בשמירתו

שממלא  מה  וככל  העיניים, טהרת שמירת לפי היא שהפרנסה  הבדולח', כעין ועינו  - הוא גד  כזרע 'והמן אומרו

מרובה טובה  ומידה  היתר, של  ורווחיו  והנאותיו מפרנסתו לו  מנכים  כן תאוותיו  ומילוי אסורות בראיות ועיניו תאוותו



בהעלותך  פרשת - הפרשה באר  áé

,äáåè ïéò úãî ïàë åàøä é"ðá éë ,ïéðòä àìà .äøôë

,ììëä êåúî íééåìä úãò úà äìòî ú"éùäù íúåàøá

åàð÷ àì éëä åìéôàå ,íäéçà øàùî øúé íùã÷îå

ìò åçîùå ,ïéò úáåè íäá åâäð ,äáøãà àìà ,íäá

åììëð ïéò úáåè úãéîáå ,åìà ìù íúåìãâå íúùåã÷

.'åë äáåè ïéò ì"æ íøîàë úåãéîä ìëòéãåä äæ éðôîå

úãéîå ,äøåú éùîåç äùîçë íä ïéáéáçù ,ïúáéç ú"éùä

.íãàì äøåîâ äøôë àéä éøä ïéò úáåèäúééä àéäå

ìàøùé åàéöåä íééåìä úåòöîàá éë ,ìàøùé ìù ïúøôë

ìòåôì äáåè ïéò úãî
כח

.

בענין  ובפרט  לחברו  אדם בבין  זהירות משנה  - זהיר הוה 
הדיבור

ïúùøôá(ã é)íéàéùðä êéìà åãòåðå ,åò÷úé úçàá íàå' ,

éëå ,äù÷ äøåàëìå .'ìàøùé éôìà éùàø

ìàøùé éðá êåúî íéùðà á"éì àåø÷ìøôñî äìò àì éøäù)

(á"éî øúåé íéàéùðäçìùð àì òåãî ,'úåøöåöç'ì åëøöåä

åéä íà éë ,â"áìøä øàáîå .äôéñàì íàø÷éù 'çéìù'

ïéá áéø øçøçì øáã ìòáì íå÷î äéä íéçéìù íéçìåù

ïåùàø äùî àø÷ éðåìô àéùðì òåãî äðòèá ,íéàéùðä

äáìúú äæ êåúîå .éðîî øúåé åáéùçî àåäù êì éøä Y

שמים יראת מתוך עיניים שמירת אלא 'פרנסה ', לעניין רק אמורים  הדברים  ואין פרנסתו. תרבה  עיניים בשמירת

לאדם . לו הנצרכים  הדברים לכל  – לעד' 'עומדת טהורה

ה'מגפה' התפשטות בתחילת מארה"ב חזר אשר  דשופריא קרתא מיקירי  אחד על היה שמעתי לא עדיין הזמן (באותו 

ווירוס) באותו שלקו  אחרים  עם  יחד במטוס ששוהה  למי הנשקפת הסכנה  על האמצעי,ידוע בכסא מקומו  כי לו הוברר למטוס בעלייתו ,

מה הלה  נחרד  נפלאה ... בעמקות בהם ו'עיינו' הטמאים  ה'כלים' את מחיקם הוציאו ומשמאלו מימינו  שישבו ואותם

לראות  יוכל  לבל  הנסיעה  עת בכל בסוודר עצמו  עטף  ונשמתו עינו  טוהר על לשמור  ובכדי עיניו, בגורל  יעלה

שיקרב בלא ואולם  בריא נשאר והוא יגש ', לא אליך אלף, מצידך 'יפול  הכתוב כלשון בו נתקיים דבר, סוף מאומה ...

במונית נסע  לארה"ק , בהגיעם  מהמטוס  שירד שלאחר אלא עוד , ולא הנגע. אחד (טעקסי)אליו  עם  חפצו למחוז

ואילו מחייו, נואשו שלא וכמעט  מוות לשערי סמוך שהגיע עד  במחלה  שנדבק הוברר  דבר שבסוף במטוס הנוסעים 

וכלשון  ליראיו, טוב שכר משלם  הקב "ה כי  למחלה', 'זכר אפילו בו  היה לא עיניו על ששמר יקירא גברא האי

ז)המדרש  יד העין'(במ "ר אותה  שכר לשלם עלי  הקב "ה  '.אמר

בבירור כלשהו עניין לצורך העולם' ב'מפת לעיין זצוק "ל הלוי' 'שבט  בעל  הגאון הוצרך פעם  עניינא, בהאי עוד

הרב רואה  הנה הלה , אמר אליו  וכשהביאו ה'כלים'... מתוך ה'מפה' את והדפיס  הנוכחים אחד מיהר הלכה , דבר 

ממני  גונב היה  לפעמים  אך טוב 'חבר' לי היה אילו  זצ"ל , וואזנער  הגר"ש  לו השיב הכלים , מאותם תועלת גם  שיש

אך  תועלת, בהם יש  אם שאף הכלים , לאותם ייאמר  גם כך עמו... ודברים ודין 'עסק' לי היה וכי אותי, משקר או 

מהם ... היד את למשוך צריך כן על  נזיקין', 'אבות שהם  מאחר

ב'תולדות כח. כתב וכה הזולת, תכונות לשנות ואף מערכות, לשדד בכוחה  כי טובה' ב'עין בה מצינו יתירה מעלה 

ימי  שבעת  כל  שם  ונשאר בחתונה, להשתתף  רבינו נסע  בנו את השיא רבינו של  גיסו כאשר ישראל', הישמח

החתן אם  לפתע  אמרה המשתה ימי  שבעת של  האחרון ביום  ישראל)המשתה . הישמח של מוצאת (אחותו איננה שהכלה 

הביתה ויסע  חותנו, בית את יעזוב שהחתן בתוקף  דורשת היא ע"כ עליה, להסתכל  אפילו  לה  אפשר  ואי בעיניה , חן

על תורה  רבנו  אמר האחרונה ברכות שבע סעודת עריכת בעת  מאוד, עליו עגמה ונפשו לרבינו נודע הדבר בחזרה.

ו)הכתוב טז אונקלוס (בראשית ותרגם בעיניך', הטוב לה  בעיניכי 'עשי  (לעיל כדתקין  דהנה  ד), גבירתה(שם 'ותקל  כתיב 

טובה, עין הייתה ע"ה  אבינו אברהם  של  מדתו צדקת... היא כאילו עצמה  את מראה זו שרה אמרה וברש "י, בעיניה',

טובהומדת רעה'.עין מ 'עין להיפך  מהפכת הוא טובה  עין  כן כמו לרע שיהפך  טוב  לדבר גורמת רעה  שעין כמו כי

לטובה הרעים  הדברים  עשי כל ע"ה , אבינו אברהם  לה אמר  בכבודה , מזלזלת שהגר  לאברהם שרה  אמרה וכאשר  ,

היינו  - הטוב אותה ,לה ותקני -עשי הרעיםבעיניך ובמה העניינים כל  שתהפכי במעלותיה, להביט  – הטובות בעיניך

לטובה שם)שבתוכה ה'גט ' ענין כל בס "ד  ונמנע פרי נשאו הדברים .(ואכן,

רבות, וכיו"ב רעים טבעיו  פלוני מושחת... שפלוני אתה סבור  אם  אף  בדידיה, איש  כל  ילמד הבטומכאן, אנא,

– הדבר בידכם  ייאמר, ומחנכים להורים ואף קלקוליו... כל ויעזוב דרכיו , שיותקנו  דבר וסוף טובה ' ב 'עין  בו והתבונן 

ושוב , שוב  האומרת טובה  בעין בהם  שתביטו ע "י – ולברכה  לטובה  והבנים התלמידים  של ומוחם  ליבם  את להפוך

לטוב . וטבעם  לבבם  ייהפך בזה  כי מאד ... עד  גדלה  חשיבותו  פלוני הוא , טוב פלוני



בהעלותך  פרשת - הפרשה âéבאר 

äøîà ïë ìò ...äðøåùé éî äéúåàöåúå ...ú÷åìçîä ùà

åðîæåä íéàéùðä ìëù àöîðå 'åò÷úé úçàá íàå' äøåú

éìòá ìù íäéô íúñééå ,ãåáë åúåàáå òâø åúåàá åéãçé

.ú÷åìçî

àîùå'åéúåðåéîã' úîçî ìåáñì éìò øæâð éëå ,øîàú

íàå ,äøùé êøãá êìäî éðà éøä ,éðåìô ìù

åîöòá ìëàé íéçåãîå àååù úåðåéîãá 'ááåñî' éðåìô

éùåãéç'ä ÷"äøä éøáãá åúáåùú .åéììòî éøô úà

÷åñôä ìò ïúùøôá ò"éæ 'í"éøä(â áé)äùî ùéàäå'

í"éøä øàéáå ,'ïìáñå ìôù' é"ùøáå 'ãàî åéðòúåéäì

äìòî ùé êà .ãàî äìåãâ äìòî úîàá àåä åéðòå ìôù

åøáç úåìôù úà ìåáñì ìëåéù Y äæî øúåéí"éøä 'å÷éì)

(ïúùøôáøúåîì êà íééúôù øáãå .כט.

øúåéáåïåùìä úøéîùá úåøéäæ äðùîá øäæéäì ùéY

øáãì äáøãàå åäòøá ùéà äøñ øáãì àìù

ïúùøôá áéúëã .åäòø ìò ùéà áåè(ë è)'ä éô ìò'

íé÷éãö åøàéáå ,'åòñé 'ä éô ìòå åðçééô ìòúøéîùá ¯

åéôù íøåâ àåäåðçé 'äìò åúðéëù äøùéå äðçé 'äù Y

.íãàäéô ìòå¯ 'äô'ä éãé ìòåòñé 'äøîåù åðéà íàá

,åðîî äùåã÷ä äðéëùä úà ùøâî àåä éøä åéô úà

äàìäì äðéëùä òñúå(ç"ñøú ååà÷òøèòéô ,ééçã àðìéà)
.ל

ביומו יום  דבר תורה בדברי לעסוק – ידרושון יום  יום ואותי

ïúùøôá(âì é)íéîé úùåìù êøã 'ä øäî åòñéå' ,

úùåìù êøã íäéðôì òñåð 'ä úéøá ïåøàå

åðéúåáø åáúëù äî òåãéå ,'äçåðî íäì øåúì íéîé

íéðåùàøä(úåðòøåô ä"ã .æè÷ úáù 'ñåúå ,äì ÷åñô ï"áîø)íùá

בעי"ת כט . מושבו איתן שליט"א, הגר מאיר חיים  רבי בנש"ק  הרה "ג סיפר נורא מעשה עניין, באותו לעניין מעניין

וכה המבוגרים , הבחורים בפני  ויז 'ניץ סערט  דחסידי ישראל' 'יחל  בישי"ג שיעור כמגיד  ומשמש יצ"ו, חיפה 

'תכנית' לעשות ב"ב את הזמינו כשנה לפני מעשה, קמה(מופע)הוי התכנית באמצע  סמינר , תלמידות  כ 800 בפני 

רעיון  כל שאין בטענתה ועדה, קהל  לעיני רותחין' של  'קיתון עליה ושפכה מהמורות, בתכנית,(מסר)אחת חינוכי ֶֶ

בזיון  כדי כי השעה בזו לי הניחי רכים, בדברים אותה  לפייס נסתה  ומיד הדברים , מן מאוד נדהמה הלזו  האשה 

ולא, לא לעברה , וזעקה  התוקף , בכל  שלה על  עמדה ה'מוכיחה ' אבל, כוונתי... לך אסביר הכל  ככלות ואחרי וקצף ,

רגלה ... כף  ועד  מראשה חלקה  מנת שהיו והכלימה  הבושה  רגשי את  לתאר ודם  בשר  בידי כח אין מיד... תפסיקי

המקום את ועזבה בלבד  רגעים כמה עוד והמשיכה  ובושה, וכאב הלם מרוב להמשיך מסוגלת היתה  לא וכבר

והוא  לה. עוללו שככה  על ליבה  מר את בעלה  בפני שפכה  ונסערת בוכייה  כשכולה בצאתה  מיד ראש ... חפויית 

לפעול ניתן אשר גדולות 'ישועות ' על  וראה ששמע מעשיות סיפורי עיניו לנגד  עמדו דבריו ובתוך מפייסה , החל 

שלושה עבור הגדולה  הזכות את ולהקדיש בה שפגע למי למחול בה  הפציר כן על  בזיונות , על  המחילה  ידי על 

ובגבורת  נושעו , לא ועדיין לפרקם שהגיעו  מעת  עבר  רב זמן כבר אשר  שנים , כ"ד  – כ "ג בני  לקחו, משומעי בחורים 

רבים , ימים  עברו לא לה. ומחלה  כעסה  את כבשה  כשכללב  זיווגם  את למצוא  כולם זכו שבועות כמה  ובתוך

עצמו בפני 'נס ' היה  ושידוך  זאת)שידוך  עשתה ה ' יד כי בעליל רואה לאשורו הדברים סיפור היודע כל אך  לפרט , אפשר ע "כ(אי ,

המעשה . דבר 

שלאחרונה  יסופר, אורחא העולם)אגב ברחבי שהתפשטה ה 'מחלה' רעהו(עקב ידי על  שנפגע  מי שכל מעש  אנשי פרסמו

ח"י  סך על להגרלה שמו יכנס  הכתוב את אליהם ישלח  ואם הכתב, ע"ג המעשה את להעלות מתבקש  לו  ומחל

משפחת (18,000)אלפים  גם המשחית, המלאך את לעצור זכויות ולהרבות בעולם  שלום  להרבות בכדי זאת וכל שקלים,

בו זכה  מאיר  חיים  ורבי הגורל  נערך סיון ב' ביום  ואכן , סיפורם, את שלחו הגר הילולאהרב  ביום חלה שזכיתו לפלא, (ויהי 

זי"ע) מויזניץ ישראל' ה'אהבת להרה "ק זקנם -של האוזן' את 'לשבר אלא אינו בו  שזכה סכום אותו  כי אמרו, באמת אבל ,

לו מוחל  ועוד למחרפהו, להשיב  שלא בכח שפתיו שחושק למי בשמים הצפון השכר  לגודל  אלף  מני אחד משל

זי "ע משה ' ה'ישמח  הרה "ק דברי וידועים  הדין, משורת שה "ש)לפנים על משה הפסוק(ישיר ב)על א מנשיקות (שם 'ישקני

מתענג, הקב"ה  וממה  – ואהבה  תענוג על  רומז  נשיקה  כי כפיהו', – פיהו  לזומנשיקות זו  שפתותיו  משיק  שאדם

אהבה ... מנחת להקב"ה  כביכול  הוא 'נותן ' שבזה  דיבור ... איזה  מלהוציא בעדם  לעצור – בכח

מהםל. אחד ובכל  מדבר', חי צומח 'דומם בעולמו ברא הקב"ה כי לשון', על נופל ב'לשון המוסר בעלי אמרו  וכבר 

'עציץ  ייקרא הצומח  'נבל', בשם נקרא הדבר ויכלה 'נובל ',כשימות והחינבלי הדומם זהנבילהחרס ' משקל  על ,

ש ל "ע .ניבולנאמר כ ... נחשב זה הרי פיו שומר אינו  אם כי האדם. – ה 'מדבר ' של  סופו הוא הוא פה



בהעלותך  פרשת - הפרשה באר  ãé

,'øôñä úéáî çøåáä ÷åðéúë' äæ äéäù ì"æç éùøãî

óéñåé àîù åùùçù íåùî éðéñ øäî åòñðù øîåìëå

.úååöîå äøåú íäì úúì ä"á÷ä

ìòå,ì"äæá ïàë øåîàä úà 'ø÷é éìë'ä ùøéô äæ éô

íééîåé íåé éðáæòú íà' íéøúñ úìéâîá áåúëù éôì

'êáæòà(áë àé á÷ò éøôñ),äæî äæ ïéëìåäù íéðùì ìùî ,

íé÷åçø íäù àöîð ,áøòîì äæå çøæîì ìéî êìåä äæ

ïéìéî 'á äæî äæ(ãçà ìéî ÷ø êìä à"ëù é"ôòà)øîà êë ,

'â êøã øåçà åøåæðå 'ä éøçàî åòñð äîä éë áåúëä

òñåð 'ä úéøá ïåøà íâ äæ úîåòìå ,äðéëùä ïî íéîé

êøã ÷åçéø àöîð ,íéîé 'â êøã íäî ÷çøúäì íäéðôì

øùà úåöîä ïî äçåðî íäì øåúì éãë íäéðéá íéîé 'å

úå÷æçúäá øøåòúäì ùé äáøäå .ì"ëò ,íäá åñàî

íåé ìëá åãåîìú ÷ç ãåîìì ,'äøåúì íéúéò úåòéá÷'á

ùîîלא,äìèáì å"ç ãçà íåé åìéôà åéìò øåáòé àìùå ,

.'êáæòà íééîåé íåé éðáæòú íà' ììëá àäé àìù éãëá

äðäåì"æç åøîà(äì ÷åñô é"ùøá àáåä .æè÷ úáù)úùøô éë

àåäå ,åîöò éðôá øôñ àåä éøä ïåøàä òåñðá éäéå

ïéá ìéãáäì ¯ åúéøçàå åúìéçúá ïéëåôä ïéðåðá ìãáð

'ñåúáå ,úåðòøåôì úåðòøåô(íù)'áä úåðòøåôù åøàéá

àöúå' ãéî øîàðå ,'íéððåàúîë íòä éäéå' úùøô àåä

,''ä øäî åòñéå' øîàðù äî àéä 'àä úåðòøåôäå .'ùà

.'øôñä úéáî çøåáä ÷åðéúë' ì"æç ùøãîëå

äøåàëìåíéððåàúîä úùøôá àîìùáã ,øåàéá êéøö

äæéà ìáà .ùà àöúå Y 'úåðòøåô' øîàð ïëà

,íãåîéì íå÷î úéáî åçøá íäù äîá àéä 'úåðòøåô'

.úåðòøåô àì ìáà ïååò àìà äæ ïéàù

áîåøàò"éæ 'øôåñ íúç'ä'æì ùåøãá ÷"éúëî ïåøëéæä øôñ)

(àð 'îò áààúéà äðä éë' .ì"æå àøåð ïôåàá

äàø 'øô äáø ùøãîá(ã äùøô)'åãøé øôñäå óééñä

,íéîùä ïî íéëåøëáåúëù äî åùòú íà ïäì øîà

øôñáïî íéìåöéð íúà äæäóééñä,åùòú àì íàå ,äæä

íéâøäð íúàóééñáäîåã åðéà éë äæá íúðååëå ,'äæä

øàùá éë ,úåøéáò øàù øáåòì äøåúä ãåîéì ìåò ÷øåô

,åñ÷ðô ø÷åáé éë ãòåî íåéì ãúåòî ùðåòä úåøéáò

åá÷òá êåøë åùðåò àìà ïë åðéà äøåú ìåèéá ìáà

ãøåé äæ äìåò äæùë íéî íééìã éðùëåøîà ïë ìòå .

ì"æç(ä â úåáà)åéìò íéðúåð äøåú ìåò åðîî ÷øåôä

äøåúä éëøã úà áæåòä éë .'õøà êøã ìåòå úåëìî ìåò

,åéìò äàá úåðòøåôå úåëìî ìåòì ãéî ñðëð àåä éøä

úåðòøåô äîöò àéä äøåúä úáéæò àèç íöòù àöîð

.äæá äæ íéëåøë íä éëåáæòù äòù äúåàá ïë ìò

ãåáòù éë åðéáø äùî äàø ãéî ,äøåúä ïúîî åçøáå

¯ øîàå åúìéôúá çúô ,íãâðë çåúî úåéåëìî ìåò

àìå ,êéðôî êéàðùî åñåðéå êéáéåà åöåôéå 'ä äîå÷'

.'êéðáá åèìùé

úîåòìåúåáéáçå äøåú ìù äçåë ìåãâ äîë úàæ

ïúùøôá áéúëãëå ,äéãîåì(èé¯çé ç)ç÷àå'

'åëå äðúàå ,ìàøùé éðáá øåëá ìë úçú íééåìä úà

ìäåàá ìàøùé éðá úãåáò úà ãåáòì ìàøùé éðá êåúî

óâð ìàøùé éðáá äéäé àìå ìàøùé éðá ìò øôëìå ãòåî

íéîòô äùîç' ,é"ùøáå ,'ùãå÷ä ìà ìàøùé éðá úùâá

åìôëðù ïúáéç òéãåäì ,äæ àø÷îá ìàøùé éðá øîàð

.'äøåú éùîåç äùîç ïééðîë ãçà àø÷îá ïäéúåøëæà

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáåä"ã å"ìøú à"ôù 'éò)

(íùáíéååìä åøçáð øùàëù ,äãåáòììù íúòã äùìç

ïë ìò ,äãåáòì íééåàø íðéàù ìàøùéïúáéç òéãåä

äøåúì úåëæì íãéá ïééãòùàåä çðåî äøåú øúë éë ,

ç÷éå àåáé ç÷éì äöåøä ìëå(:áò àîåé)íúåîù ìôë êëìå ,

הלא. הימים מן ביום זצ"ל, בריזל  זלמן רבי הגה"צ היה  שבה הדעת ומנקיי דשופריא קרתא זלמן מיקירי ר ' וצרך 

והגיע זלמן ר' הקדים ולכן מוקדמת, בוקר לשעת לו ונקבע  זי"ע מויז 'ניץ חיים' ה'אמרי הרה"ק אצל להיכנס

השעות  בין במיטתו לשכב היה  חסיד אותו  של  מנהגו והנה נטע . ר' בנו אצל  והשתכן  היום , שלפני  בלילה ברק  לבני

כל להשלים  זלמן רבי הספיק לא לילה  באותו  הבורא. לעבודת מתעורר היה  ותיכף  בוקר , לפנות 2 עד בלילה  11

לימודיו את ישלים וכבר  לישון שילך נטע  רבי בו  הפציר לימודו, חוק  לגמור  ללמוד נשאר  כן ועל  בתורה, שיעוריו

תמשיך  אולי לו, ואמר המשיך לו שדאג בנו אך בלימודו, המשיך אלא דבריו  לשמע  כלל  זע לא זלמן ר' אך  למחר...

המרובות, ההפצרות כל  לאחר  נענה שאינו משראה כעת... מאוחר הלא לימודך... חוק  את למחרת תשלים  אולי מחר ...

ובעברו לימודיו, את זלמן ר ' סיים והכי אדהכי הערב. בסעודת לבו  את לסעוד וישב ביתו מטבח  אל  נטע ר' פנה 

למחרת... תשלים אולי בני, נטע  לך די לו... ואמר אליו  פנה לשובע , האוכל בבנו  הבחין המטבח ליד
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øùà äøåúä çë ìò æîøì äøåú éùîåç äùîç ïééðîë

íãéá àåä ïééãòלב.

שב"ק  ביום והשבח  השיר – שבת שומרי במלכותך ישמחו 

ïúùøôá(é é)'éøôñ'á àúéà ,'íëúçîù íåéáå' ,(èé)

'úåúáùä åìà ¯ íëúçîù íåéáåóàù åðééäå ,'

,òåáùä úåîé ìëá íâ 'ä úãåáò éø÷éòî àéä 'äçîù'ù

áåúëä øáéã àìî àø÷îå(á ÷ íéìéäú)'ä úà åãáò'

ïåùìëå ,úáùá äá ùé äøéúé äåöî êà ,'äçîùá

ïéèééôä(ùã÷î ìë øîæá)åçîùå åùéù ùãå÷ úáùä íåéá'

.'ìàéìçð ïúî éìá÷îë

øáëåíé÷éãö åùøéô(àåáú éë äìëã àøâà)áåúëä øîàîá

(æî çë íéøáã)'ä úà úãáò àì øùà úçú'

úåéúåàä äðäù ,'ìë áøî ááì áåèáå äçîùá êé÷åìà

ù'úçú'(éøçà øîåìë)úåéúåà'øùà'' íðä'úáùïëù)

('ù 'ø øçàìå ,'ú 'ù øçàì ,'áä äàá 'à øçàìáåúëä ãîéìå ,

úåúáùá 'ä úà ãáò àìù ìò àéä äçëåúä ìëù

ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá
לג

.

éø÷éòîàåä ÷"áùá äçîùá 'ä úãåáòúåøéîæ éåáéøá

úåçáùúå úåøéùøáëå ,íéùåã÷ ìàøùé âäðîëå ,

'îâä éøáãá íåã÷å ïîàð ãåñé åðéöî(:áé äìéâî)øîà'

éòéáùä íåé àáøïéúåùå ïéìëåà ìàøùéù ,äéä úáù

úåçáùú éøáãáå äøåú éøáãá ïéìéçúî.'

íéàìôðïéøãäðñ úëñîá úåôñåúä éøáã äîää"ã :æì)

(óðëîíéøîåà ,'íéðåàâä úáåùú'á áåúë ,ì"äæá

áéúëã ,[ù"ééò] úáùä íåéá äùåã÷(á å äéòùé)éáâ

äøéù øîåà àåä óðë ìëå ,'ãçàì íéôðë ùù' úåéç

íéøîåà úáù òéâéùëå ,ìåçä éîé úùùá íåéá úçà

ä"á÷äå ,óðë ãåò åðì ïéà ò"ùáø ,íå÷îä éðôì úåéçä

,íäì áéùîäøéù éðôì øîåàù ãçà óðë ãåò éì ùé,

øîàðù(æè ãë íù),"åðòîù úåøéîæ õøàä óðëî"åìà

äæä íìåòá äøéù åéðôì íéøîåàù ìàøùé.ì"ëò .

øîàåíéùðàìù óàã ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä

éëàìî åäðéð éàî äâùä ìù õîù ïéà åðëøòë

íä äî íéðéáî åððéàù ïëù ìëå ,ùãå÷ä úåéçå úøùä

åðéîëç åðì åìéâ úàæ íìåà ,íéëàìîä ìù íééôðëä

,äëøáì íðåøëæåðéô ìáäá íéùåò åðà ÷"áùä íåéáù

úåùòì íéìåëé íéëàìîù äîåðàù çáùäå øéùäå ,

åîë àåä úáùä íåéá íéé÷å éç ì÷ êìîì íéçáùî

.íéëàìîä úøéù

ãåòò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúëä"ã ç"îøú àø÷éå)

(ùøãîá,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ìù åîùî

úåéçì óðëá äøéù ïéðò äî ì"æ æ"åî éôî éúòîùå ,ì"æå

במשנהלב . פג .)איתא בפירוש(יומא הרמב"ם וביאר שלו, כבד מחצר אותו מאכילין אין שוטה כלב שנשכו מי

בדברים ר"ל  בלבד ברפואה אלא המצוות על  עוברין 'אין אך נפש, פיקוח בפני העומד דבר שאין שאף המשניות

ה'כלי  וביאר סגולה , בדרך אלא טבעית רפואה  זה  אין הכלב של  כבד' מ'חצר האכלתו אבל  וכו', בטבע ' המרפאים 

שנאמר  וכמו כמותה סגולה שאין בתורה להשתמש עדיף  איסור בדבר בסגולה  משתמש  שאתה  שעד (שמותחמדה'

ה ) לייט  העמים '.סגולה'והייתם  מכל 

לו נענה למכתו , 'סגולה' וביקש  זי"ע  אמת' ה'שפת  הרה"ק  אל  ונכנס  לרפואה שנזקק  באחד מעשה  היה  וכבר 

שיתן  עד מכאן זז  איני ואמר פניו והעיז התעקש נפשו  במר הלה  אך סגולות, לחלק  בכך דרכו  שאין אמת השפת

סגולה '. לי 'והייתם בה שנאמר בתורה עסוק  רוצה , הינך  סגולה  השפ "א, לו השיב סגולה , הרבי  לי

'עצבן'לג. היה אשר זי"ע  מפשיסחא בונם  רבי הרה"ק  מאנשי באחד ל"ע)מעשה  בעצבות השרוי אל(יהודי  לבוא שרצה 

אל בבואו במוצש "ק. רק 'פשיסחא' עד להגיע  בידו עלה שלא סיבבו  השמים  ומן בשב"ק , אצלו  ולשבות הרה"ק 

במידת  הוא מופלג קודש  השבת יום הנה בונם, ר' הרבי לו אמר  טוב,הקודש אורח אצלו  וכשבא אורחים , הכנסת

אותו יכבד בשבת חנוכה  או בשבת ר "ח חל  אם דהיינו ערכו. כפי אותו ויכבד לו מפטירקצת יתן ב'קריאת דהיינו ,

אותו  יכבד  בשבת יו"ט  חל  אם ר "ח. של  ואםיותר ובמוספים' יו"ט , של  התפלה  כל  ואת  הקריאה כל  את לו ויתן ,

אותו יכבד אז  בשבת יוה "כ ויותר חל שבת יותר ויבטל בשבת, שחל  ביוה "כ לאכול  שאסור - המאכל  את לו שיתן ,

והשבת השבת , לאחר  נדחה  הוא הרי בשבת, באב ט' חל  אם אך יוה"כ . כנגד כלוםא"ע  אותו מכבד הש "קאינו כי ,

מלהיות  שנדחה זה 'עצבן' על בדבריו היה ורמז  השבת... לאחר  יבואו רק  היום, רצוני אין כאלו באורחים אומר 

השבת לאחר עד כד)אורחו שבת החדש, קודש שרפי בשיח .(הובא
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,ùãå÷äóåòä åîë ïéìòúî äøéùä é"òù ÷øäéáâîù)

(íéîåøî éäáâì óåòäééìò ìëù ì"æéøàä áúë ïëå ,åéôðëá

äøéù éãé ìò
ì"ëòלד .לה.

àäéåïúùøôá øåîàä åðá íééå÷é ùîî áåø÷áù àåòø

'óâð ìàøùé éðáá äéäé àìå'לוìò áåè øáã 'ä éë' ,

'ìàøùéלז.ïîà åðéîéá äøäîá ,åðéùàø ìò íìåò úçîùå ,

'החינוך'לד. שכתב מה להביא העניין שפד)ומן בעת (מצוה  בחצוצרות לתקוע בפרשתן האמורה המצווה  בטעם

וז "ל, ומועדיכם , שמחתכם וביום הדבריםמלחמה אל  גדול  התעוררות צריך  חומר בעל מהיותו  הטבעשהאדם  כי ,

האדם) כישן,(של יעמוד מעיר הניגוןשמבלי קולות כמו  יעוררהו  דבר .ואין

עללה . השבת סעודות בעת בצאצאיהם וחמימות קודש  אש  להשריש  האבות וחובת זכות על  לעורר  איתנו ומקום 

לליבם  יכנס  ובזה צדיקים, וסיפורי הזמירות ממנה .נועםידי יסור  לא יזקין כי שגם עד ית', ואהבתו ה ' עבודת 

כי זי"ע מזוועהיל שלומ 'קה רבי הרה"ק  בשם זצ"ל ראטה אליהו רבי הרה "צ אמר בערכוואם שווה  בשבת גמרא  דף

החול בימות גמרא  דפי מאות בימות לחמש תהילים פרקי מאות חמש  כנגד שקול בשבת אחד תהילים  פרק וכן  ,

שג)השבוע עמ ' היה חסיד איש בספר זה(הובא דרך  על  הרי הבנים, עם ביחד  בשב"ק ותשבחות שירות של  אחת שעה  גם 

החול בימות שעות מאות לחמש שבו התועלת לעניין ...שקול

המהרי"ט  שכתב למה נא המבי"ט )ושמע  של פענח'(בנו 'צפנת ו)בספרו כב אצל(דברים מצוי אינו זה ציפור וז"ל,

ובמדברות  àäגאיõת בהרים  עצמה  לצורך  כי  המין, ובקיום  העולם ביישוב שעוסק בשעה ההכרח, מצד  אלא אדם  ֵַָבני

בה הטביע והקב "ה היישוב. אל  לבוא צריכה בניה  לגדל  אבל  ביתה, מרשתות מצאה  מאוד  מתרחקת שהיא  שאע"פ 

אדם בני וכו',ומכמורות עוף  תגביה אליה  בניהוכשיתקרבו  לצורך  עליהם,עכשיו  וכורעת יתקרבויושבת אם ואף

אדם בני בוראה ,אליה  מצות לקיים  למיתה  עצמה  ומוסרת ודוממת ומעתה,יושבת עכ "ל . יתברך. בה הטביע  כן כי

למסור מחוייבים אדם כבני אנו  כמה  עד וחומר קל  של  בנו בן וחומר קל  בניו, עבור נפשו למסור מוכן ציפור  אם 

ובפרט העניינים , בשאר  גם [ועד "ז בניו. על  רחמנותו ברוב עצמו ימסור – הדבר קשה אם ואף  בנינו, עבור נפשנו

ביותר, להם הוא זקוק כי לו  שנדמה או רח "ל , מהם  להתנתק מאוד לו  'קשה' אם שגם המאררים, הכלים לעניין

שחתיפתחהרי לבאר  ירדו לבל בניו על  לרחם ליבו המכשיר...].ויסגור את את

ראטה אליהו רבי הרה"צ סיפר שהנה שמים, וליראת לתורה  בניו  את המחנך האיש  זה  ה ' בעיני ונכבד  יקר וכמה

זי"ע שלומ 'קה  רבי הרה"ק  לו  אמר שפעם הקודשזצ "ל, במלאכת מתעסקים  שהם לדעת צריכים המלמדים  ואין שכל ,

גן'.. ב'כיתות בשנים  רכים  ילדים המלמדים  אלו אפילו אלא גדולים, לילדים גמרא המלמדים  לאותם דווקא הכוונה 

תפקידן  גודל לדעת צריכות קטנות , לילדות ואפילו המחנכות שכל הנשים ', אלו יעקב ל 'בית גם הדרך זה על  וכן

שנאמר  נון, בן יהושע  לגבי שמצינו שכשם  לומר, והוסיף  הקודש. במלאכת מתעסקות יח)שהן  משה(כז אל  ה' 'ויאמר

אשריך  בדברים, 'קחנו רש "י ופירש  אדם, בן לקחת שייך מה ולכאורה בו', רוח אשר  איש  נון בן יהושע את לך קח

כך מקום', של  בניו להנהיג במלאכת שזכית להתעסק שזכית אשריך ומחנך , מחנך  לכל יום  בכל השמים  מן אומרים 

לפרשהקודש קדושים בסוד יעמוד מי ובוודאי, ביום ... פעמיים  להם ונאמר  שזוכים מחנכים שיש אלא עוד ולא ,

יום ). באותו  עליו  שעברו  הקשיים  מחמת ביותר  חיזוק  שצריך למחנך שהכוונה אפשר אך וחידותם, חכמים דברי

אלא מלמדים , לגבי רק אמורים הדברים  שאין  ונאמר, נעני אנן זואף  קול ' ל 'בת  זוכה  הוא  אף  לבנים אב כל 

הקודש במלאכת להתעסק שזכית נוהג אשריך שאכן למעשה  קודם בתנאי זאת אך בניו , את מחנך  הוא אף שהרי ,

ח"ו . הקדושה בחובתו כשמתרשל ולא אותם, ומחנך  כראוי

בפרשתןלו. כתיב יט )הנה '(ח וברש"י, הקודש ', אל  ישראל  בני בגשת נגף  ישראל בבני יהיה לגשת יצטרכושלא'ולא

זי"ע נועם' ה 'אמרי הרה"ק  הביא נחמד  דבר הקודש'. י)אל אדיר(אות גביר על  המסופר  ע "פ  צחות, בדרך לפרש 

המגיד  הרה"ק לפני  האיש ניצב  אחת פעם  זיתים, כשתילי בבנים נתברך ואף  ובממונו , בגופו ושלם בריא היה  אשר

גופא  הא על  הגביר, השיב אלי, באת ומדוע  מאומה  חסרת לא הרי 'המגיד' שאלו ברכתו, את וביקש  זי"ע  מקאז'ניץ 

'הקודש' כי דקרא, בלישנא נועם ' ה'אמרי ביאר עפי"ז אליו... לבוא אצטרך לא שלעולם הרבי, ברכת את לבקש  באתי

אל לגשת יצטרכו  שלא הקודש ', אל  ישראל בני  בגשת נגף  ישראל  בבני יהיה 'ולא קאמר  והכי הצדיק, על מרמז 

בתפילותיו שיפעל ממנו לבקש  הצדיק אל  ילכו לזאת רק  אלא חסרון, ושאר  וכדומה ח "ו נגף  מחמת שלאהצדיק 

הקודש אל  לגשת אכי"ר .יצטרכו  מאומה , להם יחסר לא ולעולם ...

לעת לז . בהעלותך , פרשת קודש שבת בערב הטבילה מבית בחזרו פעם אמר זי"ע  מלעכאוויטש שהרה"ק  ידוע 

כתיב זו בפרשה כי ומחולות, בתופים ולזמר לשורר עלינו  היה כט )כזאת ישראל '.(י על  טוב דיבר ה ' 'כי


