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יתרו פרשת - הפרשה àבאר 

יתרו פרשת

באמונה לחיות טובה' 'עצה – עמך אלוקים ויהי  איעצך

ïúùøôá(èé çé)íé÷åìà éäéå êöòéà éìå÷á òîù äúò' ,

íé÷éãö åøàéáå ,'êîò÷"äøä íùá ,åøúé úåáà úøåú)

(ò"éæ ùèéååàëòìî ìëéî 'øíãàì 'äáåè äöò' åðãîì ïàëù,

ãéîúù Y äòùå úò ìëì äãéçéä 'äöò'ä àéäåíé÷åìà éäé
êîòëá ,ãéîòé äðåô àåäù äðéô ìëá ,øáã ìëáå ïéðò ì

àåäå åéìò áöéð 'ä éë øåëæéå ,åéðéò ãâðì íé÷åìàä úà

åéúåøå÷ ìëå ,åéúåìåòôå åéùòî ìë úà ÷åã÷ãá ïååëî

.åúìåæ ñôà éë ,ãáìá 'ä úàî ìëä åéìò úåàáäå

ïëàåéë ,äðåîàäî øúåé äáåè äöò ïéàäãé ìò ÷ø
íéîéòðáå áåèá íãàä 'äéçé' äúåëæáåאàìá éë ,

ìë ìò úåâàãå íééù÷ íéàìî íãàä ééç ìë äðåîàä

ùôðäå óåâä úåàéøáå äñðøôä úâàãî ìçä ,ìòùå ãòö

טובהא. בעצה  'ותקננו התפילה במהות לבאר 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 העצה  כי שאומריםהאמונהמלפניך', וכמו  ,

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

עוד  כל  והנה, בעיקום, דבר כל  רואה והיה ר "ל  בעיניו שלקה כפרי לאיש  זי"ע , חיים' ה 'חפץ  הגה"ק  המשיל וכבר 

העקומה  בראייתו נזק כך כל  היה  לא הם  אחת קומה בני הבתים שם  הקטן ב'כפר' גדולה ששהה סכנה  בזה  ראה  לא (כי

מעט ) עקום הבנין  אם בעלי כ"כ ורמים גבוהים בניינים תילם על  עומדים  שם הגדולה, לעיר הכפרי נקלע  אחת פעם ,

קול להרים  החל  מיד רגע, בכל ליפול  ומטים עקום עומדים הבניינים כי לו  נדמה היה מומו ומחמת הרבה , קומות

שברי  תחת בחיים בעודכם  תקברו שמא הסכנה גדולה כי והימלטו... נפשותיכם על  חוסו ישראל... בני אחינו  זעקה,

נעשה אשר  כל  הבין אשר אחד חכם  שם היה בטרם ... לנוס נחפזו  העם והמון מאוד עד  הבהלה  ותרב  הבניינים,

שאינו דעה  כחסר עליו והביטו דבריו על  תמהו הכל  עיניים, רופא מהרה נא והחישו מעמדכם  על  עמדו  בקול , וקרא

המשיך  הלה  אך הבניין... ומתמוטט מעט  כשעוד כזאת צרה בעת עיניים רופא יועיל  מה כי עצמו , להציל  ממהר 

מום בעל  הלה  כי ומצא' 'פשפש  'הכפרי', עיני את ובדק  עיניים רופא הגיע  לבסוף  צריך ', אני עיניים 'לרופא בשלו

העולם בני כל והנמשל , וטעות. בעיקום הכל רואה  שזה אלא בשלום , עומד מקומו על  שהכל  לכולם והתברר  הוא,

ולילה,רצים ראייתםיומם  הללו כי  העולם בני שיבינו תחת והנה , שטויותיהם, משאר וכיו"ב פרנסתם אחרי ברדיפה

והבטתם אלו  של שראייתם  מפני אלא אינו זה שכל  מבינים ואינם  אחריהם, לרדוף  כן גם המה ממהרים  – עקומה 

ממעל  מונהג הכל  ממילא כי זוכרים כשאינם  – הוא בעיקום העולם  מעשי הםעל הם ובאמת 'עקום', שהעולם חושבים (הם

'העקומים) כי היטב יווכחו ואז  האמונה, באור  עיניהם  את לפקוח  אלא להם  אין דולקת,ישר , בירה כאן אין ה '', דבר 

וברחמים . בחסד מתנהל  והכל

מסוכנת קשה , מגיפה  ל"ע פרצה שם העיירות, באחת שהיה מעשה נספר זה פוניםומדבקת בענין הכל והיו ל "ע ,

מי  היה  ולא למשכב ונפל נדבק הרופא גם  של "ע עד אותם, מרפא והיה גדול  מומחה בס "ד שהיה  העיירה לרופא

כשהיא  ואם עיר  להשאיר אפשר אי שהרי אחרת, מעיר  מומחה רופא והביאו העסקנים מיהרו העיר, בחולי שיטפל 

מספר, אין עד  החולים רבו כי כולם, את לרפא הרופא בידי  סיפק  היה לא הכאב לגודל אך במגיפה, מתבוססת

תחילה נשלח  הבה  שוטים , ואמר, אחד 'חכם' נענה כזאת, צרה בעת לעשות מה  כדת עצה, לטכס  העיר עסקני ישבו

השנים 'טובים ובוודאי רופאים, שני כאן  יהיו כי שנים' 'פי נרוויח יתרפא ומשזה העיר, רופא לבית החדש  הרופא את

האחד'... מן

בניו או הוא בו, נוגשים והנושים  בחובות הוא מסובך  בידו, 'בעיות' כשרשימת האיש  לו  מהלך  לדידן, והלימוד

השווער עם והאברך ה'משגיח' עם  הבחור שכניו, עם ושם השותפים  עם  מסוכסך  הוא כאן בשידוכים , מעוכבים

ישכיל , אך אם ומכאובו, בנגעו איש  איש ועובדיו... הבוס  בין בוערת להבה אש עצמו ,או... הרופא  את וירפא  יטפל 

ומכאוביו, נגעיו כל  יתרפאו  וממילא  בלבבו האמונה  את ויחזק יתקן  העולםכלומר, כל  על  יביט  אמונתו בתיקון כי

אפילו)Glasses(ב 'משקפיים' מזיזים  אינם אלו כל  וישכיל  יבין וסובביו , העולם כל על  ולהתלונן  מלטעון יפסיק אחרות,

מזיקו זה כי  לעצמו שדימה  הנפוח מהבלון  יצא ה'אוויר' כל  אז  יהיה ... וכך יקום שכך ה' ציוה לא אם  קטנה אצבע 

וכו '... וכו' עושה וזה 
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äååàú äàð÷î ìáåñ àåä ãéîúå ,á"åéëå íéðáä ìåãéâå

çô÷î åà å÷éæä åà åá òâô éðåìô éë åì äîãð ,ãåáëå

âàåã øéãúå ,åúñðøôבøçàìå øçî ìòå íåéä ìò àåä

ïéîàîä ùéàä ïëà .åúñðøô é÷ñò ìò ìäåáîå ãåøèå ,ïîæ

âåàãì åì äî éë ,ùôðä úååìùáå äçîùá àìî àåä éøä

íìåòä úà 'ìäðî' ä"á÷äù òãåé àåä éøäåגäùåòå äùò ,

יב)בפרשתןב . זי"ע (כ יששכר' 'בני להרה "ק מצינו נוראות תרצח', 'לא הדיבור), חלק לד, מל"ת פיקודך, הדאגהכי(דרך 

מצוהוהצער במקום תרצח'...כשאינה ד'לא מאביזרייהו זה  בכללהרי נמנה  להיות להיכנס הרוצה הוא ומי

ל "ע . המרצחים 

בפרנסהג. הקשה מצבו על לפניו ותינה רבו, אל שנכנס  זי"ע  מזלאטשוב מיכל  רבי הרה "ק מחסידי בחסיד  מעשה 

עבורו שיכתוב הרבי , לפני שטוחה  בקשתו כן על  החשוב, בנו  נישואי לפני עומד הוא אשר הזאת לעת ובפרט 

חיותו כדי הגונים  סכומים – לרוב במצלצלין כיסיו יימלאו ובוודאי עם נגידי אל  האיש  יפנה  ועמו המלצה , מכתב

וכיסו, לבבו יפתח ולא ממנו  המלצה יראה  אשר הוא ומי עולם, יסוד צדיק  הרבי שהרי בשעטומ "צ, הבן נישואי וכדי

המלצות קיין נישט  געב איך  הרבי, לו  כתובה )אמר המלצה  לך אתן  בשלו,(לא הרבי אך מאד, מאד  ברבו האיש ויפצר  ,

המלצה . אכתוב לא

קדוש, רבי ממכם אנא אבל , דעתו , מקבל  הנני רוצה אינו הרבי אם  נו, ואמר , הרבי, אל האיש  פנה זמן, אחר

היית  באם אשאלך , הנה הרבי, אמר המלצה , לכתיבת כ"כ מסרב הינו אשר הסיבה  היא מה לי יגלה הפחות לכל 

מעטות  פרוטות  אם כי לך  מעניק  היה  ולא באדישותו נשאר היה והלה מסויים , לעשיר המלצתי מכתב עם מגיע

פעטש צוויי החסיד, אמר לו , עושה היית  מה נותן, היה לא זאת גם  לחי)ואולי סטירות כך (שתי  וכי לו, מעניק הייתי

ה של במכתבו היטבמזלזלים  ולהשכיל  להבין עליך כי המלצה, לך  לכתוב רציתי לא לכן דייקא הרבי, לו אמר רבי,

'רשימה ' יש  בשמים כל(ליסט )היטב, הרשימה ולפי פלונית, כלה' 'הכנסת לצורך ליתן עתיד  אחד  כל כמה נכתב בו 

כתוב שאינו  מחמת אלא כן, עושה  הוא לבבו מרוע לא נותן שאינו  העשיר ואותו ומשביע, ידו את פותח  אחד 

ממעל, בשמים הוכנה  אשר מעלהברשימה  של ברשימה  תלוי הכל אלהכי  בדבריי מאמין היית לו הרבי, לו הוסיף  ,

אני  רבי, החסיד , אמר עליו, ל'טענה' מקום אפילו  לך אין כי לך נותן שאינו אחד אף  על  ומתרעם כועס היית לא

הרבי. דברי את עליי מקבל 

שמח רבו מלפני יצא החסיד עשה , וכן וראויה , הגונה  המלצה כעת לך אכתוב א"כ , מקבל ... אתה הרבי, לו אמר

על היטב חזר בבד בד מכוסה , והכל אחד לנגיד ללכת לו  די ישועתו, קרובה כזה מכתב עם כי במבטחו  לב, וטוב 

פי  מוצא לכל  השומע – הרבי חסידי מגדולי גדול  לנגיד ליסע  מיהר שלמעלה, ברשימה  תלוי הכל  כי הרבי, דברי

'אדרעס ' לעוד אפילו ללכת להצטרך מבלי לביתו  ישוב משם כי בטוח היה וכבר  בשלמות, מחלקי הרבי לכתובת (כינוי 

אחד.הצדקות)

קרא  העשיר ולתדהמתו , הרבי, של מכתבו  את הוציא ולאחמ"כ  מצבו, כל  את לפניו  גולל  העשיר, לבית בהגיעו 

ותו חובתו ידי  לצאת כדי שחוקות פרוטות כמה  לו העניק לבסוף רק זע ולא  קם  לא עצומה , בקרירות המכתב את

בערה שחמתו כמעט וכבר  כך, יתנהג כזה  גדול  וחסיד  שנגיד  יתכן וכי עיניו, למראה האמין לא החסיד מידי ... לא

כתוב אינו זה  איש  מעלה... של  ברשימה כתוב אינו זה  איש לעצמו, משנן והחל  – רבו מדברי נזכר שאז אלא בו ,

מרוב בזו זו נוקשות  ורגליו ידיו  החלו  דא, כגון דיבורים ממללות פיו ששמע  הנגיד  מאידך, מעלה... של  ברשימה

זה כלום , אה , החסיד, לו אמר אומר ... פיך מה החסיד את  ושאל  מופיע , אינו רשימה  באיזו יודע מי ופחד, רעדה

היה לא כבר עתה  'רשימה '... באותה מופיע  שאינך  נראה  הרבי  לבין ביני המדובר  שלפי הרבי, לבין שביני פרטי ענין

העשירים ... מרשימת או החיים , מרשימת  הרבי, מחקו 'רשימה ' מאיזו יודע מי הנפש, בשלוות  להישאר הנגיד  יכול 

הדרוש הסכום כל  את לך אתן לומר, והוסיף  הקדוש , הרבי עם מנהל  הנך רשימות איזו  לי גלה באיש , מאד  והפציר

לך  אגלה הסכום כל  את השולחן על  כאן מתחילה לי תניח אם החסיד , אמר  מהי, זו 'רשימה ' לי תגלה רק  לך

עתה לו, ואמר  הרבי, עם  מעשהו כל  את החסיד נענה אז  עליו, כמצווה  הנגיד עשה  המדובר . רשימה שכברבאיזו 

מעלה... של רשימה  באותה גדולות באותיות מופיע הנך בוודאי הסכום כל  את מזלאטשוב')נתת המגיד  .('תורת

וכו', אותי רודף  וזה לי עוזר לא זה  כרימון, טענות מלא הקב"ה של בעולמו מהלך שהאדם פעמים ייאמר, ולדידן

אבל , לו, יזיק  ומי לו יפריע  מי מופיעים  בה 'רשימה ' יש ממש  כיו "ב לו יעזרו מי מופיעים בה  רשימה שיש שכמו  ידע 

כביכול . הרשימה  את הממלא בשמים יושב  אלא מחליט  האדם לא מעלה, של  ברשימה הנכתב לפי יקרה  הכל הכל
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íéîùá åðì áàå ,íéùòîä ìëì äùòéåדíéãñç ìîåâä

äòù ìëáå úò ìëá íéáåèהåéìò äàá äøöù úòá íâå ,

àðîçø ãéáòã éàî ìëù äøåøá äøëäá éç àåä éøä ò"ì

ãéáò áèìוúåìãúùää é÷ñòá äãéîä ìò øúé ãåøè åðéà ,

äîåàî åì åìéòåé àì äëå äë ïéáù àåä òãåé øùàëז,

åéøùàåחäæä íìåòáט.àáä íìåòá åì áåèå

גדולה כי הכל... את קיבל  ממילא מעלה ' של  ב 'רשימה  להאמין ע"ע קיבל  שהחסיד ברגע כי ראינו , זאת עוד

בקרוב . הישועה  את להחיש  האמונה

ג)בפרשתןד . '(כ רש "י ופירש  אחרים' אלהים לך יהיה  'לא עונין, ואינן אליהם  צועקים  לעובדיהם , אחרים  שהם 

אחריםאותם אלהים  אכן כי זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  אומר והיה  מעולם', מכירו שאינו אחר  הוא כאילו ודומה  ,

קראנו בכל  אלוקינו כה ' 'ומי לקוראיו, עונה הקב"ה הבדלות אלפי אלף להבדיל  אבל  אליהם , לצועקים  עונים  אינם 

אותנו '... ו'מכיר  תפילותינו שומע  שהקב "ה התפילה אל  לגשת צריך כזו ובהרגשה אליו '.

ג-ד)בפרשתןה . כי(יח  גרשום האחד 'שם בעזרי',אמר , אבי אלוקי  כי אליעזר האחד ושם  נכריה , בארץ  הייתי גר

'כי כתיב גרשום  של  שמו גבי מדוע ומבארגר ...'אמר וצ"ב  בעזרי', אבי אלוקי  'כי  אלא כתיב לא ובאליעזר 

התורה )ה'ריב"א' על כי (בפירושו – גרשום בנו שם לקריאת טעם  ואמר נענה אחת שפעם  שעה, לפי הכוונה ש 'אמר '

הייתי. שעהגר  ובכל  עת בכל אומר היה  בעזרי' אבי 'אלוקי חי אבל  היה  אלא לא ותו אחת פעם  'אמר' רק  ולא ,

אלו. מחשבות החייםעם מציאות הוא בעזרי' אבי 'אלוקי אולם בדעתו, עלתה שכך  מחשבה אלא אינו  נכריה' בארץ הייתי 'גר  כי ביאור , (וביתר

להגר"י  ישורון, נתיבי  בספר מבואר כך  חשב. שרק  – אמר ' 'כי לומר שייך  ואין בעזרנו , אבינו אלוקינו שעה  ובכל עת בכל תמיד לעד , וקיימת העומדת

זי"ע) שלום הנתיבות הרה "ק חדב "נ שליט "א .לוריא

י)בפרשתןו. בגמ '(יח איתא פרעה', ומיד מצרים מיד אתכם  הציל  אשר ה ' ברוך יתרו 'ויאמר צד.), 'תנא (סנהדרין

ה 'כתב ותמה  ה'', ברוך ואמר  יתרו שבא עד ברוך אמרו שלא ריבוא וששים  למשה  הוא גנאי פפייס , רבי משום 

ויאמר)סופר' 'ברוך '(ד"ה לשון הזכירו שלא בכך ומה הים , על  שירה  אמרו  ישראל ובני שמשה  בתורה מפורש שהרי

כתיב הנה  כי  ומבאר, בדבר. ה'גנאי' ומה ט )דייקא, בשרו(פסוק 'שנעשה  אגדה מדרש  בשם  רש"י  ופירש יתרו', 'ויחד

אתכם', הציל  אשר  ה' 'ברוך ואמר ה' בישועת שמח מקום  מכל  אמנם מצרים', איבוד על  מיצר חדודין, חדודין

מצרים, על לבו שכאב 'הגם ברעהוכלשונו  שמח  ולכן עביד  לטב דעבד  וכל  במשפט עולה  יעשה  לא  ה ' כי  הבין אבל 

ואמרו הרעה , על  מברך  כן  הטובה  על  שמברך  כשם ז"ל  חכמינו  לנו הורו  אשר המדה  והיא עליו, ה ' ושיבח  למצרים זו 

בשמחה , חדודים ,לקבלינהו  בשרו שנעשה יתרו  ויחד - משה לו שסיפר  אחר יתרו עשה הת וכן ואמר ומ "מ חזק

אתכם הציל אשר ה ' שהשיבברוך  הטובה  על  אלא הרעה, על  והודיה  שבח שנתנו עתה עד בישראל כזה  מצינו  ולא ,

חז "ל דברי הן והן ברכו , לא הצרות שאר ועל במצרים  השעבוד על אבל  סוף, ים ובקריעת מצרים  ביציאת ה ' להם

ונכון'. יתרו, שאמר באופן היינו  ברוך אמרו  שלא לישראל  היה גנאי

והודה ישראל  של  בישועתן שמחת מקום מכל  אך מצרים  בשעבוד היה לא יתרו  כי סופר', ה 'כתב  ביאר עוד

' כך, על  בשמחתולהקב"ה  ושמח בצערו  משותף להיות כמוך  לרעך  ואהבת החיוב  משירתן וכן  יותר  מעלה  והוא ,'

והודו ברוך' 'אמרו  שלא לישראל  להם  גנאי כן על  חברו, הצלת על  לא הצלתו, על  איש כל  ששוררו  ישראל בני של 

וישועתם . האחרים הצלת על 

החלז . הכל מספרים, פרחי האחים העובדא בעלי את שמעתי וכך לאחרונה, נתפרסם זמן לפני שאירע  נורא מעשה 

שהייתה התכשיטים  בחנות חשודה פעילות שזיהו – השמירה  מחברת אלינו  מתקשרים כשלפתע  רגיל , שבת בליל 

הכספת - הודעה  השאירו  להם  ענינו משלא בוויליאמסבורג, העת באותה  עליכם(סעי"ף )ברשותנו  פתוחה, שלכם

מונחים זו  בכספת כי  ורעדה , חלחלה  בנו  עורר  הדבר החנות, בשערי מיד של שלנוזהבאוצרות להתייצב אחריםוגם

לחנות  כעת אלך לא שבת, מחלל  לא אני היום, שבת  יום נא, שמע לי, אמר אלברט אחי אבל  עתה... יהיה ומה 

עולם– ועד מעתה  מבורך ה ' שם  יהי לקח , וה' נתן השבת ה ' לסעודת נגשנו  שבת, מחלל  לא אני גם לו אמרתי ,

השאי  השמירה  כשחברת גם מאומה, אירע לא המשכנוכאילו  אלא לזה, לב  שמנו  לא בבוקר בשב"ק  שניה הודעה רו 

וסעודות. תפילות כרגיל , השבת יום בסדר

לשערי  והגענו  שמה , פעמינו החשנו בחנותנו, ונשמע  נעשה  מה לבדוק שנלך המשפחה  בני אותנו  זירזו במוצש "ק

הכל את נמצאים, אינם הזהב ושעוני פרוצים החלונות כל  ושבר , שוד לעינינו  נגלה מיד ואכן, בלילה, ב11:00 החנות

חזק לב לי יש ב"ה בכספת, נעשה מה לבדוק  הפנימי לחדר אכנס  עתה לאחי, אמרתי שפלים, גנבים ובזזו  לקחו
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רועד  כשכולי הפנימי לחדר נכנסתי המעלות... שיר פרקי ותקרא בחוץ  לי תמתין אתה  שמה , מלהיכנס מפחד אינני 

נשארה הכספת היקר אחי נא שמע גדול , בקול  קראתי מיד  נעולה, שהכספת ראיתי וב"ה  יאחזון, ורעדה חיל מפחד,

רעדו ידיי  הענין, את מיד  אבדוק  השכנים , חדר דרך הכספת את הגנבים פתחו שמא שחוששני אלא בשלמותה,

הצלחתי  דקות 10 אחרי ב"ה אבל  הכספת, מנעול  של  המספרים את  ששכחתי וכמעט  רעד, מרוב  הזיע  גופי וכל 

מיד. אותה  נעלתי כן על  משכבו  על  בשלום ומונח  שוכן שהכל וראיתי  אותה  לפתוח

בעלי  שאנחנו להם  אמרנו הלילה, באמצע  כאן עושים  אתם מה  בנו וגערו  שוטרים, לפתע  הגיעו רגע  באותו

בלילה, אתמול  הנה באתם לא מדוע אותי ושאל  שבהם מהגדולים אחד אלי ניגש מעשה, הוה וכך וכך החנות 

במקום אפילו אותה  נחלל  ולא מלאכה , מכל  נשבות  בו שבת, אצלנו היה אתמול  לשכוח, אין שבתון יום לו, אמרנו 

היו גדולים ניסים  לי, אמר אליו, אותו  והבאתי הן אמרתי בחנות, סולם לך  היש השוטר, אותי שאל  מרובה... הפסד

מלא  שק  מצאתי ושם כמצוותו, עשיתי הצלתכם, נס  את במוחש  תראה  ושם  הגגה כאן  עלה  עתה  חלקכם, מנת

הכספת, מעל  אשר לגג עלו  ומיד לחנות  פרצו הללו וגזלנים  גנבים  השוטר, לו הסביר וכך וכדורים , אקדח זיין, בכלי

הכספת  לפתוח  תמהרו כשתכנסו  ובוודאי השמירה , חברת קריאת מחמת לחנות שתבואו עד להמתין כשכוונתם

תכולת  כל וממילא אתר, על  אתכם ויהרגו  עליכם יירו הם  פתוחה תהיה שהכספת וברגע  שם, הנעשה  את לבדוק 

ירשת'... וגם  'הרצחת  שנאמר מה  לקיים בשל , כפרי לידיהם  תיפול  שנפתחה  הכספת

בוקר לפנות ו6 5 ,3 ,2 ,12 ,11 ,10 שעה  על השעון הורה  וכבר  בלילה מ 9 בוש , עד לכם המתינו הם למעשה,

ועושים בלילה  אתמול  באתם  אילו בחנות, מצאו  אשר את נוטלים  כשהם לביתם הללו שבו באתם ומשלא וכו ',

נשמתכם את נופחים והייתם  אתר על  עליכם  יורים  היו בכספת הנעשה  את ובודקים פותחים  - עתה כמעשיכם

ולשלום טובים  לחיים  וודאי ממות ניצלתם השבת בזכות רגע , הרבבאותו הזהב (ומוסיף  שוויות עלה השבוע באותו  לספר, פרחי

שם) הקשה האזור את ועזבנו החנות את סגרנו  הכל מכרנו שניים, מפי .ליותר 

אויה חושב, והוא הלימוד , או התפילה  באמצע בכיסו רועד  או מצלצל  אדם  של שטלפונו פעמים  ייאמר , ולדידן

יחזיר הבנק הרבה , מעות אפסיד הרי אענה , לא אם  המתקשרלי כי יודע אינו והוא וכו '... אותי יעזוב פלוני וכו '

ולהפסידו, לאבדו אלא אינו כאן המטרה וכל  ובעצמו , בכבודו  ה'גנב' של  השליח אלא אינו הקו של  השני מהצד

עולמים . לפליטת  ינצלו וממונו חייו ממנו , ינצל בעבודתו וימשיך לבו ישים לא אם  אדרבה,

בפרשתן בכתוב בחיי' 'רבינו שרמז מה להביא העניין כ)ומן תעשון (כ לא זהב ואלוהי כסף אלוהי  אתי תעשון 'לא

וז "ל , עמכםלכם', אשר ובזהב  בכסף תחשבו  לא אתי בתפילה  עומדים  עליכםכשאתם  אני מעלה  כן תעשו שאם  ,

עכ "ל . זהב, ואלוהי כסף  אלוהי עשיתם כאילו 

בפרשתןח. רש"י דברי  את לבאר שליט"א וחשוב  גדול  מרב יט )שמעתי  -(יח  יתרו  זהווישמח'ויחד .פשוטויתרו,

בשרו ומדרש נעשה  באמונה חדודיןחדודיןאגדה , המהלך כי מלאפשוטה'. הוא כשמתחילשמחההרי אבל  ,

'פשעטלעך' וחקירות)עם זייטן(דרשות אלע  פון עס שטעכט  - חידודין' 'חידודין דקירות)אז  מיני  בכל נדקר הוא .(הרי

סופר'ט. ה 'חתן כתב נחמד סופר)דבר  חתן לשו"ת בפתיחה  בפרשתן(הובא הכתוב בלשון  יג)לבאר  וישב(יח ממחרת 'ויהי

מריבה ולידי שלו שאינו  ממון לחמוד האדם בא 'המחר' ודאגת האמונה חסרון ידי על  כי העם', את לשפוט משה 

הכתוב שאמר וזהו גדותיו', על  עולה ומצה וריב עול , ועושה  אמונה  'אין לשונו וכמליצת אחרים , ממחרת עם ויהי

המחר דאגת ידי  על  העם– את לשפוט  משה תורה '...וישב ל 'דיני  לגשת הרבה ונצרכו  ומענות טענות בעם רבו כי ...

צריך  דשמיא במילי אכן למחר, יהיה  מה לחשוב ומבלי בה' לבטוח שצריך  דעלמא במילי זה  כל  כי לומר, והוסיף

בגמ ' וכדאיתא בסופו , יעלה מה לחשוב תמיד שצריך להיפך, קנג .)להיות לפני (שבת אחד יום שוב אומר אליעזר  'רבי

שכן וכל  להן אמר ימות, יום איזהו  יודע אדם  וכי אליעזר רבי את תלמידיו  שאלו ימות מיתתך, שמא היום  ישוב 

בתשובה ימיו כל ונמצא  בפרשתן למחר האמורה  התורה לקבלת בהכנה למשה הקב"ה שאמר מה  יתבאר ובזה  ,'

ומחר' היום י)'וקדשתם היום(יט  הוא היום  שמא כלומר  מחר... ועל  היום על שיחשבו ידי על  אותם  שתקדש ,

מעלה . מעלה  יתעלו  ועי"ז  שקודם...

המשנה בלשון אמרו יקר מ"א)ביאור פ"י 'חלקת (סנהדרין כמו הוא 'חלק' כי הבא', לעולם  חלק  להם יש  ישראל  'כל 

ור "ל הזהאדמה', בעולם  'זורע ' שהוא  מה  את 'מצמחת' והיא  הבא, בעולם 'חלקה ' לו  יש  יהודי וכדאיתא שכל  ...

טז)במשנה ד  וכמו(אבות לטרקלין'. שתכנס כדי בפרוזדור עצמך  התקן הבא, העולם בפני לפרוזדור דומה  הזה 'העולם

שמן' 'משחת בספר רז)שהביא עמוד  לבנות (בראשית אדמה חלקת שקנה לאדם  משל בדרך לפרש נכבד מאדם  ששמע 

הלה אם  יקרה מה  אמנם והחדרים , בפרוזדור והחצר, הבית תבנית לשרטט  'אדריכל ' יזמין דבר ראשית בית , שם
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המחשבה ושמירת  ומקנא , חומד אינו המאמין – תחמוד  לא
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,

הבית, בכניסת גדול  פרוזדור לעצמו ויעשה תחילה , מחשבה  כל  מבלי לבנות מיד  ויתחיל  כ 'חכם' עצמו את יחזיק 

אפשר אי הכלל , זה  והמפואר. החדש בביתו  לבנות  איווה אשר  הרבים חדרים לבנות מקום  לו יישאר לא מעתה הרי

'פלאן' תחילה  יכין אם  רק כרצונו , בית שלא (תכנית)לבנות להיזהר עליו והעיקר, אדמה , פיסת בכל לעשות מה כדת

להתקיים לאדם  אפשר שאי אמנם  שהאף  המשנה, דברי כוונת וזוהי החדרים. לפני לפרוזדור המקום כל  עם להשתמש

עוה "ז בענייני  וישתמש  ההכרח, לפי רק  לבנותו להיזהר עליו מקום מכל עוה"ז , עניני - ה'פרוזדור' מבלי העולם בזה 

לו . הראוי בכבוד הבא, בעולם  לשמו ראוי מדור לו  יישאר וכך בלבד, הנצרך כפי

בפרשתן כתיב כ)הנה בגמרא(יח ודרשו בה', ילכו הדרך את להם ל :)'והודעתם  חייהם,(ב"מ  בית זה  להם 'והודעת

משה לחתנו לייעץ  בא יתרו והרי קשה, וקצת קבורה', זו בה  חולים , ביקור זה ילכו חסדים, גמילות זו הדרך את

שלא  כדי ישראל  בני את ודנים היושבים דיינים וכמה כמה  עוד  למנות עליך עושה ', אתה אשר הדבר טוב 'לא

שאין  הבטלנים  אותם כי לומר , יש צחות ובדרך כו'... וקבורה  חסדים גמילות לכאן ענין ומה תבול ', 'נבול בך יקויים

ולתב דין לבית לילך בידיהם  זמנם  הרי לעשות מלאכה חסדיםלהם בגמילות שיתעסקו יתרו לו יעץ  כן על וע ...

תורה ... לדיני פנוי זמן להם יהיה  לא וכבר מעש, באפס  ישבו לא ושוב המת, וקבורת חולים  וביקור 

מבאר יהוידע' ה 'בן שם)אכן הדיינים ,(ב"מ מנוי של  זה לענין שייך זה  יהיהבזה "ל , גמ "ח  לעשות שדרכו מי כי

ותרן להיות ומנהגו  התביעות טבעו  תתמעט  ולכן ממונו  על  ומוחל מוותר  אלא ההר', את הדין 'יקוב אומר ואינו ,

וקניינה עוה "ז  בעיניו תהיה האלו בדברים  העוסק כי קבורה' זו  בה חולים , ביקור זה 'ילכו  שכתב ומה הדיינים. בפני

שנאמר וכמו  המיתה , יום  בזכרו ב)הבל , ז תביעות (קהלת לעשות כ "כ עליה להוט  יהיה לא ולכן לבו ', אל  יתן 'והחי

רב . עם  לדון הדיינים יספיקו ולכן אלו, בתביעות וימעט וכיוצא, וגדופים  חרופים  בעבור או ממון בעבור  ודו "ד

הכותל עובי מן שגנב בגניבה  הן  כדין, שלא דברים  הרבה עמו ועשה  בית, בונה  היה ששכנו  אחד באדם  מעשה 

בזה כיוצא וכן לו , ומזיק  שלו כותל  אצל  הכסא בית שעשה מה  הן כותל , על  שהכביד מה  הן לביתו, והכניס שלו

וגם לו , שעשה  נזקים  וראה לביתו בא וכאשר  למנעו, כדי זה  מכל  ידע  ולא בביתו היה  לא וזה שכנים , בנזקי לו חטא

ולהביא  בבי"ד לקבול  שיצא ואחר בבי"ד, לקבול  והלך מאד, עד  לו חרה לביתו , והכניס  שלו  הכותל  מעובי שגנב  גניבה 

בבי"ד  קבלת לא ולמה  בי"ד, שמש  הוא איה אשתו לו  אמרה ריקם, לביתו חזר  בדין, חברו את להזמין בי"ד שמש

ויאמר, למה, א"ל  בי , חזרתי לבי"ד שנכנסתי קודם - שיצאתי אחר ויאמר , אמרת, באדוןכאשר  פגעתי בהילוכו  עתה 

ארבע וזה  המלך, כבית  ידים  ורחב  גדול  אחד , בית מקרוב  לו  בנה  הגביר  וזה  לקברו , אותו  מוליכין שהיו עצום  אחד  גביר

בתוך ושוכב  אורך  אמות שלש  על  רוחב אמה לקבר אותו  ומוליכין נפטר, בו  שישב קודם ועתה  בבניינו , עוסק שנים 

הבל ,העפר  וקניינם  עוה"ז  של בתים  כי שלי, שאינו  הזה הבית בשביל ואריב אתקוטט למה אמרתי, לכן הבתים, ועיקר

עוה "ב של  הם  שלהםוהקניינים ודו "ד  תביעותיהם שיתמעטו  תועלת יעלה קבורה בצרכי ועסק  חולים שמביקור נמצא ,

עכ "ל . רב. לעם  אותם  ימנה אשר  הדיינים  יספיקו תביעותיהם שמתמעטים וכיון עוה"ז , של  וקניינם בממון

הריי. מלך בת יחמוד  לא כפרי שאם  זי "ע מאלכסנדר העניך רבי הרה"ק  לאהוסיף מלך  שבת וכמה  כמה  אחת על

כפרי  ושארתחמוד ל 'כפרי' וחומדת מתאווה מלך בת שהיא הקדושה שהנשמה  להתאונן עלינו כמה  כן ואם  ,

העולם ... הבלי
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âéäðîå àøåá àåä øùà íéîìåòä ìë àøåáá ïéîàîä êë

åîöòì úç÷ì ìëåé øùà íìåòá ùéà ïéàå ,íéàåøáä ìëì

äååàúé àìå ãåîçé àì àìéîî ,åéìò øæâð àìù äîî

äéäéù äååàúé àìù åîëå ,åðîî ÷åçø äæ éøäù åòãåéá

òðîðä øáã àåäù øçàî íéîùä úåôåòá íééôðë åì

.úåàéöîá

úáéçìåìë äëë ,ì"æå ,åéøáãî ÷ìç ÷éúòð ùãå÷ä

òãéù êéøö ìéëùîéëíãà åðàöîé àì ïåîî
íùä åì ÷ìç øùàë ÷ø åúòãå åúîëç øåáòáøîàå .

úìä÷(àë á)åøîàå ,'å÷ìç åððúé åá ìîò àìù íãàìå'

íéîëç(.çë ÷"åî)àéìú àúåëæá åàì éðåæîå ééç éðá

äåàúé àì ìéëùîä äæ øåáòáå .àìæîá àìà àúìî

'åëå ãåîçé àìåìà íéùé àìå å÷ìçá çîùé àåä ïë ìò
íùäù òãé éë ,åìù åðéàù øáã úååàúäìå ãåîçì åáì
åéúåáùçîáå åçåëá åúç÷ì ìëåé àì åì úúì äöø àì

åéúåìåáçúáåäùòéå åðìëìëéù åàøåáá çèáé ïë ìò .

ì"æå ,åðøåôñä íâ áúë äæ ïéòëå .ì"ëò .åéðéòá áåèä

åäãîçé àì òðîðä éë ,øåîâ òðîðì êìöà øáãä äéäé'

.'ììë òáèä

áéçøäò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä øáãáäìëã àøâà)

(ìàøùé êøáé êá ÷åñôá ä"ã éçéå úùøôäðä ,ì"æå

úåøáãä úøùòå ,úåøáãä úøùòá äìåìë äøåúä ìë òåãé

¯ ïåøçàä øåáéãá íéìåìëãåîçú àì.åðééäåúåöøúäì
êøáúé åéúåøéæâáïúéðä àåää áåèä åðîî òðî øùà

,åøáçìòãåéä åãáì àåä 'úé àåä éë áåùçìå(åäî)áåèä
úåàðäå(éåàøä)åøéáç úà àð÷é àìå ,íãà ìëì...àåäå

äæá ù÷áé àì ,íãàä ìà äáåè ú"éùä òéôùé øùàë

,äáåèä úàæá åøéáç ìò úåàâúäì àåáéå ãåáëå äååàú

ãñçä ãöî àåä éë áåùçéå åàøåá éðôì òðëé äáøãà ÷ø

...åéìò åàøåáîúáåèù øéëé åúðåîàáù åðééäå .ì"ëò

ììë åøåáò äáåè äðéà åøáçיא...

á"åéë'êãå÷éô êøã' åøôñá åîöò àåä øéáñäúååöî)

(á úåà äáùçîä ÷ìç ,ç"ì ,ú"ìäéä íà éë .ì"æå

äæá ïéîàî(åúòéãéáå àøåáä úçâùäá),äåàúé äîìàìäå

זצוק"ל  הלוי' ה 'בית שתירץ  מה לדבריו שהבעיר(בפרשתן)נסמיך  למי במשל  ללב, המסור בדבר התורה  ציוותה  כיצד

בשלג  מתבוסס בעודו להשיגה תאוותו אחר  לרדוף והחל  עיר של  לרחובה  הלה  יצא תאווה. לאיזו  זרה ' 'אש  יצרו בו 

כפסע וכמעט נשיה תהום עבר אל  להתדרדר והחל  הקרח  גבי  על  החליק החפוזה מרוצתו כדי תוך העז , ובכפור

באותם האם אותו, נשאל  אם עתה בנס . לו נתנו וחייו כלשהו חפץ  ידי על  נבלם  האחרון ברגע המוות, ובין בינו

עלו לא הרגעים באותם יענה, בוודאי היצר... אש בו בערה אז  גם תחתיו פעורה  התהום כשהייתה  איומים  רגעים

תהיה רגע בכל  אם לדידן, כיו"ב אליה . שנקלעתי המוות פחד מחשבת רק  דומיהם  ולא אלו מחשבות לא דעתי על 

חלקינו . צורינו חי לקל  אם  כי דבר  לשום נתאווה  ולא נחמוד  לא ומוחנו בדעתנו שמים ' 'יראת

הוא יא. מנעל  לאיזה ושאלו  יפות פנים בסבר קבלו המוכר מנעלים, מוכר אל נכנס  ת"ח  אברך  נפלא, משל  שמעתי

המוכר בו  הביט  ,40 מספר  הת"ח לו  אמר למע "כ, אתן נעל  מידת איזה הרב, כבוד שאלו, דבריו בסוף  נצרך,

לבי את  אפתח כן על  אתם , התורה  בני שמחשובי בכם ענתה פניכם הכרת לא... לא... לו, עמכםואגדילואמר  חסדי

הרי  כמה , פי מרגליי הגדול מנעל  עם אעשה  מה  כי אסכים, לא לזאת רק הת"ח , לו אמר ...45 מספר לכם לתת

ל אחת פסיעה  השמיםאפילו מן שקבלנו ממה ליותר והרצון שהשאיפה  לדעת עלינו וזאת עמהם . להלך אוכל  א

בגמרא אמרו  ולכן מ 40... יותר  אינו  רגלו שגודל  למי  45 כמידת ממש  ס :)הוא יברך (ברכות בבוקר מנעליו שכשנועל 

לו ונתן  הכין שהקב "ה שידע בזה מרומז  כי  צרכי', כל לי  'שעשה צרכוברכת בוכל  אין זה על  שעודף  מה  וכל  ,

רגליו . על  מללכת ויעכבהו  עבורו, טובה כלל 

בלשון  מדברים שהם  השחר, ברכות משאר  בשונה צרכי' כל  לי 'שעשה ברכת נתקנה דלכן אחד, מצדיק  שמעתי

'שעשה בנוסח נתקנה זו  ואילו  אסורים' מתיר ערומים... 'מלביש  דוגמת העולם, כללות על  ולא לי רבים צרכי' כל 

מה  'צרכיו ', הם  מה ובינה  דעת לאדם ללמד אדם, בני צרכי אינושהואהעושה ולחברו  לשכנו שיש  ומה צריך,

שעשה אלא כלל , צרכי...לי מצרכיו

המדרש בדברי מרומז  טו)וכן לד  הכתוב(בר"ר  את כו)לבאר לו  לכם(יחזקאל ונתתי  מבשרכם האבן לב את 'והסירותי

שפירשו ויש חברו , ובחלק  בחלקו ישמח אחד כל אלא ברעהו  איש יקנאו שלא והיינו חברו, של  בוסר לב – בשר לב

צריך  זה דרך ועל  לאכילה , ראוי ואינו עדיין נתבשל שלא חמוץ פרי הוא 'בוסר' כידוע  כי זו, לשון חז"ל  שנקטו

אלא  יהנה  שלא בלבד זו  לא יאכל  ואם  'לאכילה', ראויה  ואינה  כלפיו 'בוסר ' שהיא השני נחלת את לראות האדם

להקיא... סופו  אף
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äîäáë íéìâø 'ã åì äéäéù íãàä äåàúé àìù äàøú,

(¯ òåãîå)íãàä øãâî äæ ïéà éëúååàúäá ïéðòä àåä ïë ...

åúðåîàá ïåøñç ùé åìù åðéàå åøáç ãéá ùéù äîì íãàä

åì ïéîæîå ,äîëçá åàøá ìë àøåáäù ïéîàî åðéà ,äæá

úåàðä áåèä(éåàøä)íéáåè íðéà åãéá íðéàù øàùäå ,åì

ì"ëò ,ïéðòä ïáäå .åì
יב
.

íðîà'êåðéçä' éøáãá(æ"èú äåöî)àø÷éòî éë øàåáî

êéàå ,øîåì äîúú ìàå' .ì"æå ,àúéì àéùå÷ã

ìë øöåà ìà úååàúäî åááì òåðîì íãà ìù åãéá äéäé

,í÷éøå ÷éø íìåëî àåäå ,åøáç úåùøá äàøéù äãîç éìë

äøåúá äòéðî àåáú êéàåíãàì åì øùôà éàù äîá
.åéìò ãåîòìéúìåæ åúåà åøîàé àìå ,ïë åðéà øáãä äæù

,íúåùôðá íéàèçäå íéòøä íéùôéèäãéá íðîåàä éë
,äöøéù äî ìëî åéúååàúå åéúåáùçîå åîöò òåðîì íãàä

.åðåöøë íéøáãä ìëá åöôç áø÷ìå ÷éçøäì åúòãå åúåùøáå
,åðèé õåôçé øùà ìë ìò åãéá øåñî åáìåøùà íùäå

úåéìë äàåø ïèá éøãç ìë ùôåç ,úåîåìòú ìë åìâð åéðôì

ìëî äòø åà äáåè äìåãâ åà äðè÷ úçà ïéà ,áìå

,åéðéò ãâðî úøúñð àìå åðîî úîìòð íãàä úåáùçî

,íááìá åðåöø éøáåòì í÷ð áéùéíéôìàì ãñç øöåðå
íúåáùçî íúãåáòì íéðôîä åéáäåàìיג.íãàì áåè ïéàù

äëæäå äáåèä äáùçîä åîëידìë úéùàø àéä éë ,
åçáùù 'áåè áì' ïééðò äîåãä éôì åäæå ,ïôåñå íéùòîä

úåáà úëñîá íéîëç(è á).ì"ëò ,

וביגיעה בקושי הבאה מעבודה רוח  הנחת  גודל – בהר יעלו המה

ïúùøôá(æé èé)àøîâáå ,'øää úéúçúá åáöééúéå' ,

(.äô úáù)øá àîç øá éîéãáà éáø ùøã

העולם יב . מאמר זצ "ל)ידוע  גאלינסקי יעקב רבי הגאון בפי  שגור  תחמוד (היה  לא על  הציווי בסוף  בהאמור  חומר  כמין לדרוש

המתחולל כל  את יודע אינך לעולם כי חברך  בהצלחת לבך  יקנא אל  לאדם, לומר הכתוב שבא לרעך', אשר  'וכל

מצער חיים אינם חייו  שמא אך הפרנסה בענייני לו משחקת השעה אם ואף  רח"ל, עליו  עובר מה  יודע ומי אצלו,

'להחליף' מסכים היית האם  בעצמך התבונן  לרעך', אשר  ב 'כל  אלא אחד, בדבר  רק  תקנא אל  כן על  וכו', הבנים

את החיים ...כלעימו  תנאי

באחד יג. לאחרונה שהיה  מעשה יצ"ו, וויליאמסבורג בעי"ת מגי"ש  שליט"א לעבאוויטש יצחק רבי הגאון סיפר

ידוע  גדול  קניות במרכז  סחורה  מוכר היה  שלפרנסתו השיעור, נעשותמחברי ההזמנות מהבית, צרכם כדי מזמינים (הקונים 

הקונים) לבית החפצים את תביא שהחברה דואג  והוא האברך החלואצל ה 'מרכז' בעלי לאחרונה  והנה ב"ה, וגדל  הולך האיש והיה ,

ישרו את להם שיוכיח  עד רגל '... 'דריסת ממנו  ומנעו ביושר, העסק את מנהל  שאיננו  בו  שחשדו אחר  צעדיו, להצר 

מסמך שכל  עקא, דא אך חדשים(דאקומענט )ואמינותו, כמה  כבר בו מהתלים  הם  וכך ידם , על  נפסל  אליהם  ששלח ָ

הנדרשות, ההוכחות את לידם  ימציא לא יום ל ' עד אם כי לו והודיעו  עשות, הגדילו ימים  כמה שלפני עד  ברציפות.

בידם ... לו שיש  הסחורה כל את לאשפה  זורקים הם

וגולל לבו, מצפונות ענין איזה עמו לדבר ברצונו כי לרכבו  עמו  שאכנס המוכר  לי קרא שמות פרשת במוצש "ק 

את  היטב שהכרתי מכיוון בא...' אנה  'ואני שאל  ובכי ובדאגה  לאחרונה, עובר  הוא אשר  התלאות פרשת את בפני

שמאד  פעמים כמה עמו  נדברתי וכבר פרנסתו , לצורך טעכנאלאגי' כלי מיני כל ברשותו כי  מכבר זה וידעתי האברך,

'פילטער' עליהם  שישים ביתו בני ולטובת לטובתו והנה,(סינון)נחוץ  הנה אותי דוחה  היה היום עד אך ונכון , הגון

העת  הגיעה לעצמי חשבתי עתה  זמן'... לאחר  שהוא מחר ו'יש מחר..., אבל  כן, לעשות ומאוויו  רצונו בוודאי כי

מובטחני  אבל אנכי, בשמים  לא ממצבו, לגמרי מיואש  כמעט  כשהוא מעמד, באותו לו  אמרתי לכך, הכושר ושעת

סבר אליו. נקלעת אשר המיצר מן ויושיעך יעזבך  לא הקב"ה שברשותך הכלים  כל  על  פילטער כעת תשים  שאם

וקיבל , שמיםומידהאברך שם שיתקדש תחנונים בבקשת השמיימה, ידי נשאתי לביתי, בבואי ואני הפירצה, את גדר

פעולתה . תפעל ו'קבלתו '

שני  וביום בעבר , פסלו  כבר  שהם  המסמכים אותם שמות פר' שישי ביום להם  שלח המוכר כי פלא, זה וראה

אצלם  השבוע התחיל  כשאך – הבוקר  לפנות 4 בשעה וארא עובדים)פר ' אינם  ראשון ביום כי (שהרי להודיעו שלחו  מיד

לנו . תהיה  כן ויקר  וששון ושמחה אורה היתה  ולמוכר  וישר , כשר והכל  מאושרים , המסמכים

רש "ייד . דברי על  צחות בדרך אומר היה זי"ע מקאזמיר יחזקאל רבי א)הרה"ק דרשו,(טו ורבותינו  משה , ישיר  'אז

ואמר, נאמרה. המחשבה שם על שהיו"ד  והרי ישיר', אלא נאמר  לא אידיו "דשר המחשבה(יהודי)א שם  על

כראוי. המחשבה  שמירת הוא העיקרים  עיקר כי  מחשבתו, שם  על  נקרא כולו -
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...úéâéâë øää úà íäéìò ä"á÷ä äôëù ãîìî àñç

'ñåúä '÷äå(äôë ä"ã)òîùðì äùòð åîéã÷ä øáë éøäù

íäéìò úåôëì áåù åëøöåä òåãî ,äåìáé÷ ïåöøîåù"ééòå)

(åöøéúù äîò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä õøéúå .éèå÷ì)

(í"éøäçéøëä ìàøùéì ä"á÷ä ìù åúáäà ìãåâì éë ,

äøåúä úà ìá÷ì íúåà
טו

'íéñåðà' 'éçáá åéäéù éãë

äçìùì ìëåé àì' Y 'äñåðà' ïéãá øîàð øáëå ,øáãá

'åéîé ìë(èé áë íéøáã)éðá åéäé ãòå íìåòìù ,ì"øå ,

àåäù áöî ìëáå ,ä"á÷ä ìà úåúåáòá íéøåù÷ ìàøùé

...íçìùì ìëåé àì

ãåò,ì"æå ,'í"éøä éùåãéç'ä øàéáïåöøäù(ä"á÷ä ìù)

àìù çøëäáå äéôëá íãàä ãîìéù äî íâù äéä
äøåú ë"â áùçé êë ìë ä÷åùúáúðéúð äéä ïë ìòå ,

.ì"ëò .ïôåàä äæá äøåúä

ïàëîåíãàä ÷æçúé
טז

èåòéî ìò åçåøá ìåôé ìàå

éë ,éùå÷áå 'àééôëúéà'á úéùòðä åúãåáò

åæë äãåáòì íâ äååàúî ä"á÷äיז,úçðä ø÷éò äáøãà
åøöé ãâðë äîçìîä éøù÷á ãîåò àåäùë åéðôì çåø

òøì åúåà êùåîäיחåçöðîåיטäìéôð åì äéä íà óàå ,

זי "עטו. ה'הפלאה ' בעל ב)הרה "ק אות וחפץ(הקדמה מעצמיו עצם  הוא כי  בנו את האוהב האב כדרך שהוא ביאר,

הוא  אם  ברע  ולמאוס  האמיתי בטוב לבחור בנו את ויכריח יכפה  אהבתו  שמתוך ופעמים האמיתית, בטובתו 

הבנתו, וקוצר דעתו  חסרון מחמת אליה  אליונוטה אהבתו  ניכרת הבן את הכריחו  מתוך  אוהבודייקא הקב"ה  כך ,

יראו למען כגיגית הר עליהם כפה כן על  חביביו  לבניו אהבתו ולגלות להודיע ורצה  ויתירה , עזה  אהבה ישראל עמו

בטובתנו ... וחפץ  אותנו אוהב הוא כיצד הכל 

בפרשתןטז. בפסוק  זי "ע מלעלוב דוד רבי הרה "ק אמר ה )כה  שלוש(יט  הוא ה'סגול ' צורת כי סגולה ' לי 'והייתם

ותסובבנ שתהפכנו צד ולכל  באמצע, למטה ואחת למעלה שתיים כדמות נקודות, הראשונה בצורתו נשאר  ו 

לי והייתם  נאמר כך ועל  עליו, ושמו  לסגול ,סגולה'סגול ' נדמה  שיהודי נשאר , הוא  הרי יהיה  שלא מצב שבכל

ח"ו ...'יהודי' לייאוש  מקום  ומה ,

צדיקיםיז. ביארו כך השאר . את לו ישלים  הקב "ה כן יעשה ואם  כוחותיו , לפי אלא מהאדם מבקש  הקב"ה  ואין

צופים) איזו(רמתיים שהכוונה, וביארו, עמלק ', ומלחמת סוף  ים קריעת ובא, שמע שמועה 'מה דלעיל  רש "י בדברי

כולה התורה  כל  בקיום לעמוד ושיוכל  ישראל , מבני להיות בכוחו  שיש והרגיש  הבין שממנה  יתרו שמע שמועה 

ו סוף ים קריעת ששמע  אלא עמלקומצוותיה , הוא מלחמת רצונו כל  אלא היצר על  בנצחון הקב"ה  חפץ  שאין ,

בו, הרעהמלחמה  היצר עם  התמידית  המלחמה  הוא  היהדות יסוד אףוכל כולה , התורה עיקר  זה אם אמר, כן על ,

בכוחי  יש  מקום מכל לנצחו , כח בי אין אם  שאף יצרי, עם להילחם ישראל , מבני כחלק נמנה  להיות עמוד אוכל אני

המלחמה . בקשרי לעמוד

בפרשתן בפסוק  מבארים כג)כיו"ב עלייה(כ כל הסולם במדרגות אדם  בעלות כי מזבחי', על  במעלות תעלה 'ולא

שלא  כמעט  'Ł ב 'כב העולה לעומתו ונתעלה , עלה ועכשיו יותר  נמוכה  במדרגה עמד שמקודם היא, ניכרת ועלייה

גדולות, עליות מכם מבקש איני למזבחי' במעלות תעלו 'אל  לישראל הקב"ה  ואמר לפסיעה, פסיעה בין הבדל  ניכר

חשי  לזה  יש  הקב "ה עבור עושה שאדם 'פסיעה' כל  כי ,'Łבכב 'עלו וממילא אלא שבשמים. אבינו אצל  רבה בות 

לעשות  בידך ואם ומצבך , כוחך לפי אלא ממך מבקש הקב"ה  אין כי  הרבה , לעשות בכוחי אין לומר יתייאש אל 

במעשיו ה ' ישמח הרי  תעשה  כה  ואם עתה, חובתך היא זו  – קטנה פסיעה  הכתוב רק שבא יוסף ', ב'פרדס פירש אחר (בענין

אלוקיך ') ה ' עם לכת 'והצנע הוא העיקר כי – ניכרות שאינם פסיעות לעשות לאדם .ללמד

בטעקס "י נוהג  לפרנסתו אשר ושלם, ירא יהודי מתגורר יצ"ו  ברק  בני את (מונית)בעי"ת והסיע  זכה שנים לפני ,

לאחר כי באמרו התורה, מלימוד מונעתו הפרנסה טרדת כי בפניו התאונן הנסיעה  כדי תוך זי"ע, ה'סטייפלער' הגה"ק 

כשיתיישב מיד  ממילא כי ביודעו  אחד, תורה לשיעור  אפילו  הולך  אינו  כבר  ערב ועד  מבוקר היום  כל  עמל  שהוא

יעצמו אם  אפילו  אזי היום, בערוב לשיעור  תלך שבאם יהודי, לך דע הגה "ק לו אמר שינה. תחטפנו מקומו  על 

כולו, השיעור כל  את שומע  שהיית כמו משלם שכרך את תקבל ותירדם , עיניך דורשיםשמורות אין  משמיא  כי

הבורא לך משלים  השאר ואת יכולתו , כפי אם  כי שיעשה  .מאדם 

בגמ'יח. איתא לב .)וכך ותשעים(שבת מאות תשע  ואפילו טובים , ומעשים תשובה  אדם של  פרקליטין הן 'ואלו

שנאמר ניצול , זכות עליו מלמד ואחד חובה עליו מלמדים כג)ותשעה  לג אחד (איוב  מליץ  מלאך  עליו  יש  אם 

הוא בטל  זה  מלאך ולכאורה  כופר'. מצאתי שחת מרדת פדעהו ויאמר ויחננו ישרו לאדם  להגיד אלף ...באלףמני
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ïàëî ÷æçúé íà éë ,äééìò êøåöì àìà äðéàù òãé
äéäù úåîëî øúåé äáøä äìòúé éæà êìéàå.

÷"äøäò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä(òîùéå ä"ã ïúùøôá)øàáî

òîù äòåîù äî' äùøôä ùéøá é"ùø éøáãá

èå÷ð äæ ììëã ,'÷ìîò úîçìîå óåñ íé úòéø÷ ,àáå

,êãéáçë íâ åãéá ùé ÷åîò ÷åîò ìåôéì åãéáù éî ìë
äìòî äìòî ìéôòäììàøùé íéìåãâ àîòè éàäîå ,

úøùä éëàìîî(.âö ïéøãäðñ),íä íäáù øîåçä ãöî éë
íãéá ïë íâ ùé àìéîî ,äèî äèî å"ç ìåôéì íéðëåñî

שראוי  ואומרים  חובה עליו מלמדים מלאכים ותשעה  תשעים מאות שתשע  אחר האדם את להציל  לו יש  כח  ומה 

כי אלא, ל ... התגברות הוא כוחו , בכל עצמו  על  מתגבר הוא  זאת ובכל  חייב, כולו  שכמעט  כזה  במצב  נמצא  כשאדם 

מאד הרבה  לו  היא  קשה  שהרי לה , יש יתירה  חשיבות אכן  זהזאת בעניין כי שנראה עד כועס , שתמיד אדם  וכגון ,

ממילא  כזה, במצב גם  מתגבר ומ "מ  לכעוס, שלא עצמו על  שולט  להיות כלל  שייכות לו ואין לגמרי הוא מופרך

איז כאן שאין  נמצא יותר, הרבה עליו להגן בכולה  יש  אלף מני אחד של  זו אדרבהזכות אלא, ישרה', 'מליצה  ה

עצמה . מכח קטרוגים ולשבר חומות להפיל  בכוחה אכן כזו 'התגברות'

לאין יט. ית' לפניו רוח לנחת גורם  מצוה  מעשה  כל  אשר  דמשיחא, עקבתא דור הזה, בזמן ביותר אמורים  והדברים

זי"ע  מאפטא ישראל  האוהב  הרה"ק  בשם זי"ע  מסאדיגורא יעקב אברהם רבי הרה "ק שאמר כמו (ילקוט עורך.

בחירה ) ערך  ישראל, לבחוראוהב בדעתו ויגמור ורע  טוב לעשות 'בחירה' להאדם שיהיה ב"ה  המקום  של  רצונו עיקר כי ,

החוטאים את מענישים היו דין בית שהרי שקולה, ה 'בחירה ' היתה לא קיים המקדש בית  שהיה  בזמן והנה בטוב,

ביד  כח היה  עדיין  החורבן לאחר גם מלחטוא, העונש יראת העם להמון היה  וממילא ובמלקות, ב"ד מיתות בד '

את  מלהביא הקב"ה  המתין כן על  העבריינים, את  להעניש  שונות 'תקנות' והיו תילה  על  הדת את להעמיד  חכמים

שום ובלי בושה  שום בלי העבירה  את עושה  רצונו על  שהעובר  אלה, בימים  אכן באומרו  וסיים עתה . עד הגאולה

' לו, טוב ועוד –פחד, מלחטוא היום  שנזהר מי כן  הגאולהעל תלוי ובזה  יתברך  ה' בעיני מאד חשוב '.זה

ב'הגדה ' שאומרים  מה על זי"ע הריי"צ הרה"ק  חותנו את זצ "ל מליובאוויטש אדמו"ר  כ"ק  שאל  שומר וכבר ברוך 

לישראל הריי"צהבטחתו  לו ענה ח"ו. משקר  ואינו בדיבורו שעומד להקב"ה הוא שבח מה ולכאורה , הפירוש , (ע"פ

העתידה ) הגאולה כלפי גם מוסב הבטחתו' הגלות ש'שומר  בכל  צרות גבי על  צרות הבית חורבן מעת עבר  ישראל  כלל  הנה ,

ומאידך  הדורות , ובמרוצת ראשוניםהארוכה  ספרי, ספרא, גמרא, משנה, פה , שבעל  תורה  כל  נתחברה הזה בזמן  דווקא

לרבש"ע , כזו  מפוארת 'מנחה' ישראל בני הביאו  והצרות הקושי הדוחק  שבעת נמצא נטויה, היד ועוד ואחרונים

הקץ , כשיגיע לגאול  הבטיח אחד שמצד  'נסיון', כביכול  כביכול ית' לו יהיה  המקווה  הגאולה זמן כשיגיע  ומעתה

הבטחתו ... שומר  שהקב"ה הוא גדול  שבח כן על  הגלות, בזמן שהיה כמו כזו רוח  נחת לפניו יעלה לא שוב ומאידך

הנודע שמואל ' ה 'ברכת בעל הגדול  זקנו  בשם קמניץ  ישיבת ראש  זצ"ל  ליבוביץ שלמה חיים רבי הגאון אמר כה

והיו חסד תעשה הגלעדי ברזלי 'ולבני לשלמה ב'צוואתו' אמר  ע"ה המלך דוד שהנה  זי "ע, בער ברוך  רבי בשמו

אחיך' אבשלום  מפני בברחי אלי קרבו כן כי שולחנך ז)באוכלי ב  א' להיות (מלכים שזכו  אותם כי וברור פשוט והדבר ,

שהיו מפני למה, כך  וכל  מלא'... 'סידור  בימינו  שאומרים  וכמו דאגה , שום  להם  היתה  לא שלמה' שולחן 'מאוכלי

וכדכתיב מאבשלום, שברח  בעת כח-כט )עמו יז ב' äפõל(שמואל וקלי וקמח łäערים וחæים יõצר äכלי וס õïת ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ'מ éŁב

וצמא  ועיף  רעב העם ä אמר éי לאכ õל  õôא אŁר ולעם  לדוד äŁיáה àקר Łäפ õת וצאן וחמאה Łדבä וקלי, ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹועדŁים 

די  והרי המלך, שולחן מאוכלי להיות כך כל  גדול  שכר להם מגיע  כאלו דברים עבור  וכי צ"ב, ולכאורה ëàְִַָדàר',

כזו, 'מתנה' לו ומביא בארמונו יושב כשהוא למלך  ניגש אחד אכן שאם אלא, שהביאו... ממה כפליים להם  לתת

שהביא, ממה יותר הרבה יקבל  לא הרי כגמולו לו להשיב ויחליטו יקבלו אם ואף  כלל , אותו יקבלו שלא יתכן הרי

רעב כשהוא ומבוזה , מושפל שברח  בעת לדוד, ביותר הקשה  בזמן היה דוד  עם  עשו אשר זו ש'טובה ' מכיוון אך

בער, ברוך רבי וסיים משלם . שכרו שיקבלו  הוא ובדין עצום, חיזוק  בזה  היה מאכלים אותם ונתינת במדבר, ועייף 

לה יש ומצוה מצוה כל  הזה בזמן אכן מתקבלת , היתה להקב"ה 'מתנה' כל  לא קיים , המקדש  בית שהיה בזמן

כך... על  משלם והוא הקב "ה, אצל  עצומה  חשיבות

זי"ע  חיים ' ה 'חפץ  גם  כתב הללו פכ "ב)כדברים עולם  שנאמר (שם ממה לדבר ראיה עוד והביא טו), מד 'והכהנים(יחזקאל

צדוק בני מעלי הלוים ישראל  בני בתעות מקדשי משמרת את שמרו שהשומראשר והרי לשרתני', אלי יקרבו המה 

ה '... אל  להתקרב הזוכה  הוא מעלי' ישראל  בני 'בתעות קשה בזמן דייקא הקודש  משמרת
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ìåáâå øåòéù àìì úåìòúäìïéà íéëàìîä ë"àùî]

òø øöé íäì(.èô úáù)ë"à ,'äìéôð' íäá êééù ïéàå

äðäå .['íéãîåò' íééåø÷ íä ïëìå íäá ïéà 'äéìò' óà

åìòúäå åìòù ìàøùé ìù íúìåãâ úà äàøù åøúé

íúìéôð úà äàø óàå 'óåñ íé úòéø÷'á õ÷ àìì

êøãá êø÷ øùà Y '÷ìîò úîçìî'á ë"îçàìïåùì)

(íù é"ùø 'éôë äàîåèêéøçà íéìùçðä ìë êá áðæéåíéøáã)

(çé äëúåìòúäìå úåìòì ìàøùé éðá íéøåîà äúòù ïéáä ,

øåòéù àìì áåùכìöá óôåúñäì àåáì øäéî ïë ìò ,

.äøåúä ìá÷ìå ùåã÷ íò êåúáå äðéëùä

øúåéáò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîåà äéäúåáà úøåú)

(äùîå ä"ãäøåú äøîà éë ,(æé ë)ùâéð äùîå'

ïå÷éøèåð 'ìôøò' úáéú ,'íé÷åìàä íù øùà ìôøòä ìà

úòá óàù ,äðååëäå ,äãéòîå äìéôð åðééä 'ìàô¯ôàøà'

ïéáäìå úòãì íãàä ìò äãéøéäå äìéôðäíù øùà
íé÷åìàäêåúî éë ,íé÷åìàä àåä 'íù' äáøãà éë ,

øúåéå øúåé úåìòúäì åì øùôà åúìéôð
כא
.

המצוה ומעלת  בשגב – חולים  ביקור

ïúùøôá(ë çé),'äá åëìé êøãä úà íäì úòãåäå' ,

ì"æç åùøãå(:ì î"á)'íéìåç øå÷éá åæ ¯ åëìé'כב,

"àéøä åðéáø áúë øáëåæåé÷ñôá ,íéðåùàøä åðéúåáøî ãçà)

(á úåà â"ä ã"ô íéøãð úëñîì,ì"äæáïî íéìåç øå÷éá
äøåúäכג

øîàðù ,(èë æè øáãîá)ã÷ôé íãà ìë úãå÷ôå'

'íäéìò(:èì íéøãðî åøå÷îå),äìåçä ééçù àéä äìåãâ äåöîå

זי"עכ. מלובלין צדוק רבי הרה"ק  כתב  זה  קנ"א)כעין אות הצדיק וז "ל ,(צדקת שום, לו  שאין להאדם  שיש הירידה  עתות

גדולה , לעלייה  הכנה זהו ועבודה  לתורה  שפלותוחשק ורואה  דרכיו  על  כשמתבונן שצועק הצעקה  ע "י והיינו 

שנאמרוירידתו וכמו  ב), חז"ל(יט דרשת וידוע  סיני' מדבר ויבואו מרפידים קו .)'ויסעו מדברי (סנהדרין ידיהם  שרפו

נסעו ומשם ד"ת, על  מורה רפידים  [והיינו  בד"ת ידיהם החיזוק  תכלית שהוא תורה למתן הכנה  היה וזה תורה,

עכ "ל . שלאחריה]. העלייה  את הביאה  היא הירידה כי תורה , למתן

ה'פריצים'כא. מיד ישראל בני אחינו להציל  שבוים  בפדיון ולילה  יומם עוסק היה זי"ע  מסאסוב לייב  משה רבי הרה "ק

ה 'מושקעס ' את משליכים במזיגה )שהיו בתי את מהם שוכרים שהיו  את (היהודים שפדה לאחר לו התברר אחת פעם  ,

עד  שכילה והכוחות הזמן על  הרמ"ל והצטער בגנבתו, שנתפס  הוא גנב אלא צדיק אינו שפדה  שה'שבוי' השבוי,

מצוה', גוררת  'מצוה  חז "ל  אמרו שהרי בדעתו , ונמלך לאו... אם 'מצוה' זה  היה האם ידע לא כי לפדותו שהצליח

ידע  מצוה דבר מיד לפניו יזדמן  אם  לסימן, לו יהיה  לפניווזאת נקלע  מיד ואכן, יחשב , למצוה  פדיון אותו שגם

לדרך  אחזירנו לכה "פ  – בלבו  חשב  כן, על  גנב... שהלה מעשה לאחר נתברר שוב  אך שבוים , פדיון של עסק עוד

וכמעט צלמות לבור הושלכת מחמתם הרי גניבותיך.. ע"י הגעת היכן עד ראה  הנה ליבו על  מדבר  והחל  המוטב,

הגנב, לו אמר מות... לשערי דארעכפאל...שהגעת א  קרה .... חם)מה  על בגניבתי שנתפסתי – הלאה ...(נפילה  ממשיכים נו, ,

זממי  יצליח הבאות  שבפעמים  בתקוה בשלי אמשיך  שוב אך מעשה בשעת אותי ותפסו נכשלתי  שהפעם אמת הן

מ 'נפילות', להתרגש שלא ללמדני אלא בא לא זה מעשה  כל  הרמ "ל  אמר  שנופלים ... מכך מאומה  אירע  ולא בידי,

כלום . אירע  לא כאילו ולהתחדש להתחזק  אלא

זי"ע ,כב . סופר' ה'כתב בעל עם מיודד היה רוטשילד וואלף שמעון ר ' בארון שהגביר  מביא, המשולש' 'חוט  בספר

דברי  מפיו  לשמוע כדי עמו  מתעכב רוטשילד הבארון והיה נפגשים, השניים  היו  המרפא במקום היותם  בעת

וחכמה . תורה 

השיבו הענין, לפשר סופר' ה'כתב תמה סופר', ה'כתב עם מפגשו  את לקצר והזדרז  ממנהגו  הבארון שינה פעם

דורשים  חז "ל  ואמר, והוסיף  לשלום , ממנו להיפרד מיהרתי הבריאות בקו  אינו שהרב וראיתי היות -הבארון ילכו

חולים ביקור  מפאת זה  הן  ביקורו בעצם עליו  ומקשה מכביד החולה את שהמבקר  לפעמים כי חז"ל  בזה  ומרמזים  ,

האדם  על  מצוה  כזה  במקרה וכדו ' הירוד במצבו שיראוהו  רוצה אינו  שהחולה  משום והן ה 'ילכו ',חולשתו  את לקיים

החולה אצל להתעכב ולא חולים ללכת ביקור מצות מקיים 'ילכו' ידי על  ואדרבה ומוסרם, הדברים את מקלס היה  סופר (הכתב

הבארון) של .בשמו

בגמ 'כג. כדאיתא הוא הדברים  ומקור זו , ומחלה מייסורים  יינצל  שהמבקר  המצוה , שסגולת בספה "ק  (נדריםהובא

ויחייהולט :) ישמרהו 'ה' בעוה "ז שכרו מה  אלא גיהנם , של מדינה  ניצול כדאמר שכרו מה  שכרו, מה  ביקר 'ואם

ואל  בארץ אויביו'ואושר בנפש  –ג)תתנהו מא וכו '.(תהילים היסורין מן ויחייהו הרע מיצר ישמרהו ה' ,
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åá ïééåìúכדìòù ãåòå ,åéìåçî ì÷éî øå÷éáä éãé ìòù ,

åúåà ïé÷æçîå åúàåôø ìò åúåà ïéöòéî øå÷éáä éãé

äéçéù åì ïéîøåâå åúòã ïéáùééîåכהïéàå ùøåã ïéà íàå ,

ïéîøåâå åéìåçá ãéáëîå íîòúùî àåäù íéîòô ù÷áî

.'íéîã éëôåùë ïä éøäå úåîéù åì

àúéà'îâá(:ä úåëøá)äéáâì ìò ,ùìç øæòéìà éáø

éðâ à÷ äåäã àæç ,ïðçåé éáø(ìèåîå áëåù)úéáá

éëá à÷ äåäã äééæç ,àøåäð ìôðå äéòøãì äééìâ ,ìôà

äéì øîà ,'åëå úéëá à÷ éàîà äéì øîà ,øæòéìà 'ø

íéøáãä øåàéáå .àðéëá à÷ àøôòá éìáã àøôåù éàäì

ìòå ,åòåøæ äìéâå åãâá ìéùôä ïðçåé éáøù ,ïèåùô éôë

é"ùø ùåøéôëå ,äøåàá úéáä àìîúð äæ éãé(ìôðå ä"ã)

.'ãàî äéä äôéù ÷éäáî åøùá äéäù'

ïëà'ñîá àáåîä íã÷äá ø÷éå àìôð øåàéá éúòîù

íéøãð(:èì)àðäë áø ïéçáäùîå ,äìç åáìç éáøù

êë ìò æéøëä ,åáìç áø úà ø÷áì ñðëð ùéà ïéàù

ãçà ãéîìúá äùòî äéä êë àì ,íéãéîìúì øîàå

,åø÷áì íéîëç åñðëð àì ,äìçù àáé÷ò 'ø éãéîìúî

åéðôì åöáéøå åãáéëù ìéáùáå ,åø÷áì àáé÷ò 'ø ñðëðå

ìë ùøãå àáé÷ò 'ø àöé ,éðúééçä éáø åì øîà ,äéç

.íéîã êôåù åìéàë íéìåç ø÷áî ïéàù éî

ìòéáø ñðëðù äòùá éë ,øîåç ïéîë øàåáé äæ éô

éðôîù ,ìôà úéáäù äàø øæòéìà éáø úéáì ïðçåé

ìò øåîùì åçåëá äéä àì øæòéìà éáø ìù åúìçî

.'äìôàå êùåç' áöîá úéáä äéäå åðåé÷ðå úéáä úåîìù

úà ä÷ðîä ìòåôë Y åéãé éúá úà ïðçåé éáø íéøäå

ãéîòäù ãò ,õáéøå ãáéëù àáé÷ò éáø êøãëå ,úéáä

äæáå ,úéáä êåúá 'àøåäð ìôðå' åìéú ìò ìëä áåù

éáø äëá .ùîî åèåùôë øæòéìà éáø ìù åùôð äúééç

éåå' øîàå øæòéìààøôåù éàäìéà÷å Y 'àòøàì éìáã

äø÷é äååöî äðùéù øáãä àøåð äî ,àôåâ äååöîä ìò

øùôà äãé ìòù ,íéìåç øå÷éá ¯ àøôåùã àøôåùî

úéåæ ïø÷á úçðåî àéä éøäå ,äìåçä ééç úà ìéöäì

éàãåå àã ìòå ,äúø÷é ìãåâ úà áì ìò íù ùéà ïéàù

àðéëá à÷כו.

למיטיביו הטוב הכרת וחשיבות מעלת – הטוב הכרת

ïúùøôá(æ çé)áúëå ,'åðúåç úàø÷ì äùî àöéå'

,ì"æå åðøåôñäíã÷ì åúìòî ìéáùá ìãç àì
åì øö úòá äáåè åîò íìéùù éî éðôúàå' ïéðòë ,

''åâå 'äùåò øúñà éëãøî øîàî(ë á øúñà)óàù]

úáë äìãâ øùà éëãøî éãñç úà äøëæ äëìî äúéäù

כמוכד. הערך  גדולת כן גם  היא הכי אפילו גמ "ח, כן גם  שהיא אע "פ  חולים וביקור וז "ל , היום' ב'סדר כתב וכך

לט :)שאחז"ל  שלפעמים(נדרים הנפש , ועם  הגוף עם חסד גומל  הוא כי והענין, שיעור ', לו  אין חולים  'ביקור 

ובעינינו דוי, ערש  על  לסומכו  וחיזוק ורצוי פיוס  דברי ודבריו אמריו , ודעת טעם  בטוב חולה אותו של  נפשו משיב 

הזה, הענין רואים נחמתני אנו עצמו  החולה  ואומר ב ' או  שעה  עמו  ויושב  החולה  את לבקר נכנס  אדם  לפעמים כי

חליו מעליו שהקל  רואין ואנו בי נשמתי החזרת .נחמתני,

יד כה. בכתב הבריאות' 'הנהגות בספרו  כתב הרמב"ם זו, גדולה  למצוה 'הדרכה' שכתבו הראשונים  לרבותינו ומצינו

לט :) נדרים  למשפט  בעינים חידושים(הובא ולחדש  לבו, את וירחיבו נפשו  את שירחיבו משמחים  ספורים  לחולים  לספר 

חבורתו , וכל הוא  - מהם  עליהם ויצחק דעתו את מחוייבשיסיחו זה  כל בו, שישמח מי לפניו ולעמוד לשמשו  ויבחרו 

חולי'. בכל 

כלומר, ביותר , הראוי וזה לו , נאה שיחתו אשר עם ישוחח 'החולה  שם  כתב דורשעוד שהוא  האדם עם השיחה

והמנעימיםבשיחתו , המעדנים דבוריו בכלל  לבהן  מרחיב זה  כל כי מחשבותיו, דרכי קלות השנון  שכלו בכלל הן ,

הקודרות'. המחשבות  את ומפיח

ניחומין' דברי ליבו  על  ידבר החולה את לבקר  'הבא כתב ז "ל הרוקח בעל  אליעזר  לרבי המיוחס  רזיא' 'סודי ובספר

וירא) ר"פ ראובני  בילקוט  .(הובא

ב'איגרת 'כו. זי"ע איש ' ה'חזון הגה"ק  שכתב  מה להביא העניין מן אורחא קל"ח)אגב אגרת ח"א אגרות' ב'קובץ (נדפס

חכמת  זולת גם הבורא ברפואת ובוטח מאמין הוא שהרי ב 'טענה' ברופאים לדרוש  רצה  ולא שחלה  ליהודי

' חברוהרפואה , ברפואת להשתדל חייב  שהוא כמו  עצמו , ברפואת להשתדל האדם על החובה  נא מן  תשתדל  ולכן, .

הרפואה, לצורך  שמוצאים  במה הרופאים פקודת אחר ולמלא הטבעיות רצונות  על  שללהתגבר גדולה  מצווה  וזו

חולים '...ביקור
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íò óñåé ïéðòëå ,[åìå÷ì äòîùå äîàå äéáà úåî øçàì

'óñåé úà íé÷ùîä øù øëæ àìå' êôéääå ,åëìîá åéçà

(âë î úéùàøá).ì"ëò .

ãåòùøãîá åðéöî(æè úåîù àîåçðú)åì øîàù äòùá'

.äòøô ìà êçìùàå äëì äúòå ,äùîì ä"á÷ä

éðìáé÷ù éðôî ,ìåëé éðéà íéîìåòä ïåáéø ,äùî åì øîà

.ïáë åîò éðàå åúéá çúô úà éì çúôå åøúéàåäù éîå
åì áééç àåä åùôð ,åøáçì åçúô çúåôïéá .ì"ëò ,'

úåøöå äù÷ äãåáò úçú íé÷ðàð ìàøùé éðá ,ïðåáúäå

ù÷áî åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù àìà ãåò àìå ,úåáø

íéé÷ì åðéáø äùî øäéî àì î"îå ,íìàâì åçìùì

äæ ìëå ,íãå÷ úçà äòù äôéù íâä ,íå÷î ìù åéååéö

åúéá úà åì çúôù áåèä úøëä úãéîî ÷øå êà

ïáë åñéðëäåכז.

øáëåàøàå úùøôá øåîà(áé ç),äùî ìà 'ä øîàéå'

øôò úà êäå êèî úà äèð ïøäà ìà øåîà

àì' ,é"ùøáå .'íéøöî õøà ìëá íéðéëì äéäå õøàä

åéìò ïéâäù éôì ,äùî é"ò úå÷ìì éàãë øôòä äéä

.'ïøäà é"ò ä÷ìå ,ìåçá åäðîèéå éøöîä úà âøäùë

éôìë íà éë ,àéä ïëéä ãò 'áåèä úøëä' ãîìð ïàëî

ìåçäàåäùíîåã'úøëä'á áéåçî åðéáø äùî äéä '

äáåè øéëäì ùéù ,íãà éðáì å"÷ ,åúåëäì àìù 'áåèä

åîò âäðúé àìù ë"åëàò ,äáåè åîò ìîâù éîì äáø

äìéìç áåèä úøëä êôéäáכח.

ומעשהכז . ברחוב, חתול  לפני חלב מניח  נראה הוא בה זי "ע לאפיאן אליהו רבי מגה"צ  ישנה ידועה  אחת תמונה 

ה 'משגיח', אלי' ר' היה בה חסידים' ב'כפר בישיבה עכברים  של  מכה הייתה  הימים באותם היה. כך  שהיה 

'סוף ויעשה העכברים את  שיאכל חתול הבחורים הביאו לכן הישיבה . בחורי מחפצי מכרסמים היו רשיעי והעכברי

כמה לאחר  לרוב, עכברים – דשנות מסעודות נהנה והחתול  העכברים, מסילוק הבחורים ונהנו  צרותינו', לכל  וקץ 

לשלחו הסכים  לא אלי' ר' אך לדרכו , החתול את לשלח הבחורים רצו העכברים , מסכת להו ' ש 'סליקא שבועות

החתול . את חלב' 'משקהו אלי' שר' בתמונה  רואים וזאת חלב, והשקהו  והלך הטוב', 'הכרת מצד  - סתם 

מבני  זצ"ל  דרדק שמריהו חיים  ר' הגאון זקנו  עם  שהיה מעשה שליט "א, דרדק  תנחום  ישראל ר' מהרה"ג שמעתי

הסטייפלער הגה "ק שחיבר יעקב' 'קהילות ספרי את בארה"ב מפיץ  זה בנו היה מתחילה  בארה "ב. דר שהיה  ובנו  ברק

הסטייפלער)זי"ע  אל מקורב והיה בב "ב שהתגורר  אביו .(דרך

העניינים . בכל  טובה ובעצה  הלכה, זו  ה ' בדבר שואליו  לכל  במכתבים עונה יעקב' ה 'קהילות היה ימים באותם

לרוב - המכתבים על  לענות הסטייפלער הפסיק שנים כמה  כעבור מכתבים. בחליפת עמו היה  ה'מפיץ' זה  ואף

המכתב, את הסטייפלער  ומשקיבל הגה"ק  אל  מכתב הבן אותו שלח  חד  יומא תשובה,חלישותו , מכתב לכתוב מיהר

מקום מכל  במכתבים , להשיב נוהגי אין שכבר אף על  באמרו, ברק בבני  שהתגורר האב אל  המכתב זה  עם  ועלה

מכתב לך הא ולכך מכתביו , על  מלענות חדלתי  כ'מפיץ' אותו צריך  אינני שכבר עתה  כי יחשוב זה שבנך רצוני אין

שבארה"ב . לביתו אותו ושלח התשובה 

המכתב, את שלח  כבר האם ושאלו האב, אל  שוב הגה "ק  הגיע היום, צהרי אחרי שישי  ביום  - ימים  כמה כעבור

את  האב  שאל  אחר, מכתב תחתיו לו ונתן המכתב, את  לו  שיחזיר  מעמו ביקש  שלחו, לא עדיין כי ומשנענה

הדברים אותם  כתבתי זה  שבמכתב  אלא לא, לו, ואמר הגה"ק ענהו  מקודמו, שונה  זה מכתב האם יעקב', ה 'קהילות

לעלות  עצמי והטרחתי  בשנית, לכתבו שבתי ולמה מה על  תתמה ושמא באות, אות הקודם במכתב כתובים  שהיו 

כ'מפיץ' אותו צריך איני שכבר  שמכיוון יחשוב לא שבנך בכדי כתבתי הקודם המכתב את כי לך, אסביר שוב, אליך

פלוני  יחשוב מה  – ומחשבה  מטרה  מתוך רק פעולות  אני עושה וכי להתבונן  שבתי לאחמ "כ אך לו. מלענות חדלתי

הכרת  מטרת מתוך – מכתב מחדש כתבתי לכן הטוב', 'הכרת מצד תשובה  מכתב לי לכתוב עלי אמנם, וכיו"ב... עלי

לו . ושלח ראה  וכזה המכתב, את לך והא הטוב,

מקובצת'כח. ב'שיטה מצינו צב :)נוראות  זי"ע(ב"ק הרי"ף  רבו  על  רבם שסיפר שכתבו  מיגאש הר "י מתלמידי שהביא

לכבדו הרבה  המרחץ  ובעל  לרפואתו, שם  לרחוץ  שיוכל  בכדי מרחץ  לו  שהיה  אחד אדם  בבית והתארח שחלה 

לפרוע בכדי המרחץ  את  למכור והוצרך מנכסיו וירד הגלגל  עליו  התהפך לימים  שהבריא, עד עמו וישב מאד , עד

' הרי"ף ואמר בו, לנושים המתייחדחובותיו דבר בשום  ולא  בשומא  ולא  במכר לא  הזה  במרחץ אורה  ולא  אדון  לא

ממנו שנהניתי לפי הטובבו  הכרת בעצמו הרגיש  מקום מכל  מהמרחץ , הבעלים  שם  השתקע שכבר שאף  וכלומר .'

ממנולמרחץ בזה"ל ,שנהנה זי"ע  מיגאש הר"י וסיים בדינו. לדון יכול  אינו כן ועל  ידו  על זהוהתרפא היה  ואם 



יתרו פרשת - הפרשה âéבאר 

äðäçìùá úùøô ùéøá øîàð(çé âé)åìò íéùåîçå'

íéùåîç ïéà' é"ùø ùøéôå 'íéøöî õøàî ìàøùé éðá

.äîçìîå ïééæ éìë íúåùøá äéäù åðééäå ,'íéðééåæî àìà

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä äù÷äå(íéùåîçå ä"ã çìùá î"åú)

òáèä úåëøòî ìë úà ä"á÷ä ããéù òåãî ,ïë íà

íçìéäì íéìåëé ìàøùé åéä àìäå ,íéä úà íäì òø÷å

.íçöðìå íéîòä ìëá åîçìðù êøãë íéøöîá

àìàéìòá'ë íééøöîä åéäå øçàù 'øôåñ íúç'ä øàáî

í÷çåã úòùá ìàøùé éðáì 'àéðñëàíéøáã é"ùø 'éò)

(ç âë,äáåè íäì øéëäì íéáééç ìàøùé éðá åéä ïëì
(íéðù å"ãø íúåà åðéòå íåãéáòä ïëî øçàìù óà)íéìåëé åéä àìå ,

ããùì ä"á÷ä çøëåä ïë ìò ,íãáàìå íäá âåøäì

.íäéáéåàî íìéöäì åéøæâì òø÷ð íéäå òáèä úåëøòî

,íéðééåæîå íéùåîç åàöéù úåøåãì áúëð àîòè éàäîå
,áåèä úøëä úáåç ìò åðãîììäéä úîàáù òãðù

åîçìéù ä"á÷ä äöø àìù àìà ,íééøöîá íçìäì íãéá

,íéøöîáúòéø÷á úéùàøá éøãñ úåðùì äéì àôéãò äéäå
éðá íåâøäéù àìå ,äæë ïôåàá íéøöî úà ãáàìå ,íéä

íîöòá ìàøùé.

óéñåäò"éæ 'øôåñ áúë'ä åðáòîùéå ä"ã ú"äò ùãçä ñ"úë)

(åøúéé"ùø éøáã úà äæ 'áà ïéðá' éô ìò øàáì

ïúùøô ùéøá(à çé)òîù äòåîù äî ¯ åøúé òîùéå'

êéøö äøåàëìå ,'÷ìîò úîçìîå óåñ íé úòéø÷ ,àáå

àéãäì áéúë àä ,åìà åéøáãá é"ùø óéñåä äî øåàéá

àø÷áòîùéå'äùîì íé÷åìà äùò øùà ìë úà åøúé

åøúé êìä ãöéë øàáì àá é"ùø éë ,àìà ,'ìàøùéìå

,åúåà åìá÷é àìå åäåçãéù ùùç àìå ìàøùé äðçîì

òîù øîà äæìóåñ íé úòéø÷éðá íò éë ïéáä íùîå

ìò íéî÷ åéä ïë àì íàù ,'äáåè éøéëî' äîä ìàøùé

åãçééúðù øçàîå ,íéä òø÷ð äéä àìå íâøåäì íééøöîä

íä éøäù ,íäéðô ìòî åäåçãé àì éàãåå áåèä úøëäá

äùî íò äùòù äáåèä ìë ìò áåèä úøëä åì íéáééç

éøéëî' íðéà íìåòìù ,øîàú àîù êà .àðîéäî àéòø

íäù úîçî àåä íéøöîä íò åîçìð àìù äîå ,'äáåè

øùà äàìúäå äáøä äãåáòäî çåë éùåùúå íéùåìç

óéñåä äæì ,íéøöîä éãéá íúåìâ úåðù êùîá íúàöî

ìò íâ òîùù é"ùø÷ìîò úîçìî÷ìîò úà åùéìçäù

ìòá ïë íàå ,íçìéäì íðúåîá íçåëù éøäå ,áøç éôì

íòèî ïëà àåä íéøöî íò åîçìð àìù äîù êçøë

'ä íò ìà óøèöäì àåáì åøúé ìåëéå ,'áåèä úøëä'כט.

àöáéúë äðäù ,äáåè éåôë úåðâá ãîìå(è ë úéùàøá)

åðì úéùò äî åì øîàéå íäøáàì êìîéáà àø÷éå'

äàèç éúëìîî ìòå éìò úàáä éë êì éúàèç äîå

øàáîå .'éãîò úéùò åùòé àì øùà íéùòî äìåãâ

והעושהובדומם לעשותו, שנוי זה  שיהיה  ובתועלת בהיזק המרגישים אדם בני וחומר וקל  שכן כל  הרגשה , לו שאין

ארץ ודרך המוסר משורת עכ "ל .יוצא .

מיגאש  הר"י של וכלשונו ל 'דומם', טובה להכיר שייך שלא הגם בדומםוהנה זה  היה  הרגשהואם לו  ובוודאי שאין ,

לעדן  היא תכליתה הטוב הכרת חיוב כי המוסר  בעלי בזה ביארו אלא אותו... מכים שאין ממה נהנה  אינו החול 

עליו כן על  טובה, תחת רעה  המשלם לזה בנפש  הוא גדול פגם כי מושחת, יהא שלא הטובה ' 'מקבל  של  מידותיו

הבנה '... 'בר אינו הלה אם ואפילו הנאה, לו  שגרם מי לכל טובה  מכיר להיות בעצמו להשריש 

ירושלמי בתלמוד איתא ג)וכן ח  הושיב(תרומות הסעודה  בעת בביתו, לסעודה הרבנים אחד את הזמין יהודי שאיש

הרב שאלו רבו, ליד כלבו לך,את חייב אני בזיון טובהוכי איזה על  הטוב' כ 'הכרת לו ' מחזיר אני 'טובה  בעה"ב ענה

להכיר מחויב  הבעה"ב  מ "מ  יושב, הוא 'מזרח' באיזה הכלב הבין שלא פשיטא והרי עיי"ש . ביתו , בני את שהציל 

לנו ... שהיטיב מי כל  של  בכבודו מחויבים  אנו כך גדול , כבוד לו השיב בעה"ב של השגתו  לפי ואכן טובה,

הגדול'כט. ב'מדרש מצינו  נוראים  דכתיב (שמות)דברים  הא על  שם אמרו וכך חברו, של  בטובתו  הכופר (אבגנות

אלא ח) יוסף , של  חסדו  יודעין מצרים  הזה  היום  עד והלא וז "ל , יוסף ', את ידע לא אשר  חדש מלך 'ויקם 

שנאמר הקב"ה, של  טובתו  כפה  ולבסוף טובתו , וכפה  עליו השגיח  ולא יודע ב)שהיה ה ''.(ה את ידעתי הא'לא

שכ בעיקר למדת לכפירה הוקשה  הטובה שלפיית באיקונין וזרקה אבן שנטל לאחד  דומה  הדבר למה  אבון ר ' אמר .

ידע לא עכשיו - הרשע  פרעה כן בי, עושה  הוא למחר דוכוס בשל  עכשיו - ראשו  את התיזו  המלך אמר  דוכוס 

ה ', את ידעתי לא למחר יוסף  בעולםאת טובה  תהיה שלא  גורם  שהוא  טובה  מכפוי לעולם קשה  לך הקב"האין לכך ,

ואומר  ישראל  את ב)מזהיר טובתי,(כ תכפו שאל  היזהרו  מצרים', מארץ  הוצאתיך  אשר אלוקיך ה' שכפוי 'אנכי

שמים מלכות לקבל  יכול  אינו  עכ "ל .טובה  .



יתרו פרשת - הפרשה באר  ãé

åùðòð äòù äúåàá äðä éë ,ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä

àøåð ïôåàá åúéá éðáå êìîéáà(íù é"ùø 'ééò)äúééä åæå ,

ìåãâ ùðåò åðéìò úàáä òåãî ,êìîéáà ìù 'åúðòè'

,äæëàéáäì íåøâì éãë äá ùé øùà íìåòá äòø ïéà éë
÷ íéøåñéé åðéìòåìàë íééàøåð íéøîå íéùøåàä ïåùìëå ,

,'åîåìùú äæ äéäéù íìåòá òø úåàéöî ïéàå' íééçä

àéäå ,àã ïåâë íéøåñééì äáéñ äá ùé úçà äáéñ éúìåæ

åðàå äáåè äìéçú åðì úéùò íà éë Y 'äáåè úåéôë'

åðéìò àá øùà úà ïéáð æà äáåè úçú äòø êì åðáùä

¯úçú äòø íìùîë íìåòá òø áééçúî íãà ïéàù'
'äáåèêìîéáà ìàùù åäæå ,åðì úéùò äîäìéçú äáåè

êì éúàèç äîåïë úîçîù ,äãâðë äòø éúáùäù

éë .åæëù äìåãâ äàèç åðéìò úàáäéðôì éåàðù êì ïéà
åøáç ìù åúáåèá øôåëë íå÷îääáåøî äáåè äãéîå .

íøáç ìù íúáåèá íéøéëîì ïåôöä øëùáíéáéùîå

.äáåè úçú äáåè

וקדושת ברכת – ויקדשהו השבת  יום את ה' ברך כן  על
השבת

ïúùøôá(àé¯æ ë)éë ,'åâå åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ' ,

õøàä úàå íéîùä úà 'ä äùò íéîé úùùל

êøá ïë ìò éòéáùä íåéá çðéå íá øùà ìëå íéä úà

åäùã÷éå úáùä íåé úà 'äלאáåø'æåàî ÷"äøä äù÷äå ,'

ò"éæ(à"ò úåà äùî øàá)ïåùìä ÷åã÷ã éôì äøåàëìù

'כיל. נאמר לא מדוע  הכתוב  בלשון מדקדק זי"ע הק ' החיים' הארץ ',בה'אור ואת השמים את ה' עשה  ימים ששת

בלבד, ימים לששה  אלא העולם את הקב "ה ברא לא שאכן לן, לרמז  שבא ומבאר , ימים', ששת 'כי אומרו ומהו

'ויכולו' בפרשת בזה והרחיב ימים, ששה לעוד השבת  מכח הבריאה  מתחדשת ושבת שבת  ג)ובכל ב שם(בראשית

לתוהו ויחזור ממציאותו  העולם  יתבטל  שישמרנה בעולם  אחד יהודי לכה"פ  שיהא מבלי אחת שבת יעבור  שאם כתב

בגמרא דאיתא הא ביאר  ובזה קיט :)ובוהו. כאילו(שבת הכתוב עליו מעלה  ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל  'כל 

אלא  המעשים , כל  נסתיימו שכבר  לאחר 'שותף' להיות ניתן היאך ולכאורה בראשית', במעשה להקב"ה שותף נעשה

ממש .. שותף כביכול הוא והרי להתחדש בראשית מעשה  בכל  כח  ניתן ויכולו ואמירת השבת שמירת ידי על  כי

שותפות ככל  כן 'ודינו' השותפות, שנושאת ובפירות ברווחים  חלקו יגדל  כך  השותף , שהשקיע  חלק  כפי בעלמא,

מהשב"ק ... לידו שיגיע  הרווחים גודל  כך ובקדושתה  בשבת האדם השקעת כגודל שבת, גבי

אודות  הנידון  היה אם  זי"ע, מפשעווארסק איציקל  רבי הרה"ק לפני לרפואה שמות מזכירים  שכשהיו מסופר,

'ניתוח' שהרי (אפעראצי"ע)עריכת  האוה "ח דברי לפי היטב ויובן השב "ק, לאחר כך אודות לשאול  לבוא מצווה  היה 

לכאן. באה  חדשה ' 'בריאה השבת אחר

אביו פטירת אחרי הטהור שלחנו עריכת את לערוך זי"ע  מבאיאן יצחק רבי הרה "ק שנכנס  הראשונה בשבת

על לקדש הלך בטרם פעמים כמה  אבנטו את וחיזק  חגר זי"ע, מסאדיגורא האדמוה "ז  יעקב אברהם רבי הרה "ק

ואמר , קידוש , של  שותפות הכוס  לעשות  הולך  הוא  מי עם מתבונן בשותפות כשיהודי ומשקיע מכניס  הוא ומה ,

עצמו את לחגור עליו כלומר , גארטלען', אונטער  גוט  זיך  ער  לעשות 'דארף  עומד  שהוא מה  לקראת היטב .ולהתכונן 

הרה"ק, נענה  לישועה, הזקוקה חולנית זי"ע  מזוועהיל  שלומ 'קה רבי הרה"ק  לפני שב"ק בליל שהזכירו  מעשה 

הזמן שבאותו מאחר 'קידוש', קודם הזכרתם לא ולברכהמדוע  לטובה משאלותיו כל לפעול האדם ביד שהרי יש ,

נעשה ויכולו האומר  רשאי שותףכל בשותפות קטן חלק רק לו יש  אם  אף - ושותף בראשית, במעשה  להקב "ה

'העסק '. בכל  דעה  להביע 

רומז  קידוש' ש 'קודם עוד , קדשו בדברות להמליץ לפני ויש  עדיין והוא  'נסיון', לפניו  הזדמן בה  שעה  לאותה

ה ','קידוש' בעיני הרע לעשות ומפתהו בקרבו  בוער היצר אשר כי כל ית' מלפניו  לבקש הכושר  שעת היא שעתה 

בשמים 'דעה ' לו יש  זה  בזמן  ודייקא  נפשו, זה .תאווה  בענין רבות שהאריכו  מספה"ק כידוע  ,

שכך לא. מכיוון רגל, פשיטת בפני ועמד ידו שמטה עד קשים וזמנים עתים  'עסקיו ' על  שעברו 'סוחר' על  מסופר

שאם בו והכיר  בשבת חנותו פותח שהלה שידע  הרה"ק  זי"ע, ישראל ' ה 'ישמח הרה"ק אצל  לברכה עצמו  הזכיר

ישמע  לא בשבתות חנותו  לסגור לו  לחתוםיאמר ברצוני לו, 'הציע ' כן על  הקונים, מתרבים זה שביום בתירוץ לו,

הרה"ק, אמר והסכים, הרבי, עם  שותף  להיות הגדולה  הזכיה  על  מאוד שמח הלה לכך... התסכים עמך, 'שותפות' על 

גמור  בקנין החנות מכלל  שביעית לי מקנה  הנך בו וחתום כתוב שטר נערוך הבה כ-15%)א"כ אז(בערך עשו , וכן ,

השביעי. ביום  החנות את שתסגור דורש הנני בדין א"כ  מהחנות, שביעית על  בעלים אנכי אם  הרבי, לו אמר 
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'çðéå' ïåùì è÷ð òåãîå ,'éòéáùä íåéá çðå' øîåì åì äéä

íéøçàì íøâ ä"á÷äù åðééäã 'ìéòôä' ïåùì àåäù

é÷åìàä ìáå÷îä áúëù äî éô ìò øàáîå .åçåðéù

äøåà éøòù åøôñá ò"éæ àéìéè÷éâ óñåé åðéáø(á øòù)

' ,ì"äæáäùòð àåä éøä åúëìäë úáù øîåù íãàùë éë
ú"éùäì äáëøîå àñëäçåðî úáùä àø÷ð êëéôìå ,

,çð ïåùìîåéìò ïëåùå íãàä ìò çð êøáúé åîùù

åàñë ìò êìîë'
לב

áåúëä øîàù äî øàáúî äæ éôìå ,

ìåãâä åîù úà çéðî ä"á÷äù äæá ïååëîäù ,'çðéå'

ïèééôä øîàù åäæå .äúëìäë úáù éøîåù ìò 'úéøîæ)

('ïåéìò ì÷ êåøá'øúë ,øåöð äéäé íà íéîéîúì éøùàå'

,'äçð íá åçåø íéîìåòä øåö ,øåöé íùàø ìò íéîåìä

íäéøùà éæà éòáãë äøåîùå äøåöð úáùä àäú íà éë

øåöé íùàø ìò íéîåìéä øúë éë ,åäåøîùéù íéîéîúì

úåéäì åëæéå ,íäéìò åçåø çéðé íéîìåòä øåöù éãé ìò

.'÷ä äðéëùì äáëøî ìåëéáë

÷"äåæá(.çô á"ç ,÷"áù ìéìá åøîåàì íéâäåðù)äî ìò åù÷ä

,'åäùã÷éå úáùä íåé úà 'ä êøá ïë ìò' øîàðù

,éòéáùä íåéá ïî ãøé àìù øçà 'úáùä úëøá' éäîù

,àðàú éëä àìà'àîåéá àúúìãå àìéòìã ïàëøá ìë
ïééìú äàòéáùíéëøáúî äæ íåéî éë ïî åá ãøé àì ïë ìòå '

äùòîä éîé úùù ìë
לג

,ù"ééò ,øå÷î àéä úáùäù éøäå
äëøáäúåòôùää ìë íéëùîð åðîî øùà ïééòî ïéòë àéäå ,

íéðåéìòä úåîìåòä ìëá úåéîùâáå úåéðçåøá úåáåèä

הכתוב בלשון  לפרש יש  אלוקיך',(ט -י)עפי"ז  לה ' שבת השביעי  ויום מלאכתך, כל ועשית תעבוד ימים  'ששת

זה יום  את לי תתנו אכן אם הוא, 'שלי' השביעי ויום עמכם, 'שותף' אני הרי לישראל , להם הקב"ה אמר שכך 

אזי  צאתו', ועד מבואו הוא קדוש 'יום שיהא - ה ' ועבודת ותפילה בתורה  היום  כל את לקדש  כרצוני, בו להתנהג

מלאכתך'... כל  ל 'עשית ותזכו 'שלכם', שהם השבוע ימות לשאר  דמיטב  מילי כל  עליכם אשפיע

לעשיר ושינה, באכילה  תאוותם אחרי לרוץ  השבת ביום העסוקים האנשים את המשיל  זצ"ל  מדובנא המגיד

מאד  התגעגע  עשיר ואותו הימים  עברו מאד , רחוקה  אחרת למדינה  וממולדתו מארצו משכנו  להעתיק שהוצרך

ולא  להתם מהכא מצויות שיירות היו  לא המקומות מרחק מחמת אך  עירו, ואנשי משפחתו בני שלום את לשמוע

כדי  העשיר של  מולדתו מעיר שהגיע 'משולח' ביתו  דלת על  דפק הימים מן ביום והנה, מידי, ולא מקומו  על שמע

אולם אלמוני, ועל  פלוני על עמו לשוחח והתחיל  גדול , בכבוד  לביתו והכניסו העשיר עמו שמח  נדבה , ממנו לבקש

שהרי  בכך , מה של דברים  על  עמו  ולדבר  בביתו  עוד להתעכב יוכל  שלא העשיר, לפני הלה  התנצל הדקות משנקפו

את  לפרנס יוכל  שבהם  תרומות כספי ולאסוף נדיבים  בתי על לדפוק כדי להכא מביתו הארוכה  הדרך כל את עשה 

לפיכך  עמו , שהצדק  והבין טענתו  את העשיר שמע  וסרק, הבל  של  לשיחות היקר מזמנו יבזבז ואיך ביתו , ובני בניו

אצלו לשבת יסכים  שבתמורתו  כדי זה  סכום מלוא לו לתת והציע  שעה, במשך לאסוף מצליח  הוא כסף  כמה שאלו

הנעשה'שעה על  לשוחח והתחילו  להצעתו ה'משולח ' הסכים ואכן עירו , ואנשי משפחתו בני על לו ולספר שלימה '

נתת  שהרי לבו, נדבת את  לראות שנוכחתי מאחר העשיר, מן הלה מבקש  והנה ארוך זמן עבר לא בעירם, והנשמע 

עייף כי עליה  לישון מוצעת מיטה לו תן זו , משאלתי גם תמלא בודאי כי אפך יחר אל אנא, כזה, גדול  סכום לי

בתמיהה ... העשיר  עליו  הביט  הדרך, מטורח  כלאנכי והרי לעפעפיך , תנומה  שתתן – כיסי את פתחתי לזאת וכי

אתך ... לדבר שאזכה  כדי היה  בזה  הגון,רצוני כסף בסכום לכך שכרתיך  ושכור בעירך, הקורות את מפיך ואשמע 

זו ... בשעה לישן תבקש  כיצד

עלינו משפיע הוא זה ביום  אליו להתקרב שנוכל  וכדי עמנו, להיות כביכול  הקב"ה  בא השב"ק ביום  מובן, והנמשל 

בו דביקות לידי ושנבוא עמנו  להשתעשע הקב"ה חפץ  כביכול  כי מלאכה איסור על  ציוה  נמי  ולכן לרוב, ברכות

משולח לאותו  בינו מה  ה ', בעבודת יגיעתו תחת ושתיה באכילה כזאת עת  לבלות בוחר  כסיל  אותו  ואילו יתב"ש,

ולנוח . לישון מבקש גופא שעה  ובאותה  הבעה "ב עם  לדבר שיוכל  כדי הרבה מעות שקיבל

זי"ע לב . שלום ' ה'נתיבות הרה "ק ביאר  הק' דבריו  פי  קכו)על  עמ' התפילה (ויקרא דשבתא)בנוסח  אשר(בצפרא 'לא-ל 

כבודו', כסא על  וישב נתעלה  השביעי ביום המעשים, מכל  להיות שבת ישראל בני מתרוממים  השבת ידי שעל 

עליהם כביכול יושב  והקב"ה  כבודו , כסא  .בחי'

והנהלג . מה , דבר לקנות ה'חנות' אל  שהלך לאיש במשל  ה'פשט', פי על  זצ"ל  פינקוס שמשון רבי הגאון וביאר 

היום באמצע  החנות סגורה  מדוע  מיומיים , יום מה ושאל  מאוד התפלא בא, ואין יוצא אין ונעולה, סגורה היא

משאית  הגיע  עתה  זה אדרבה , לו, ואמר מבפנים החנות בעל  השיב בסחורה , מחסור יש  שמא הרגילות, כפי שלא
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íéðåúçúäåלדúãåòñá åøîåàì åâäðù ÷"äåæá ïééòîäå .

åðúâùäî äìòîì úåáøä úåòôùäá çëååé ÷"áù ìéì

ïåùìä ìôë éæç ÷åô ,úáù ìéìá èøôáå úáùá úåòôùðä

éøòù ìò åðãîìì ,'àúååãç'å 'àúëøá' úåáéúá áåøì

äçååøì íéçåúôä äëøáäלהøéùòú àéä 'ä úëøáå .לו,

ïëåìá÷ì äëæðå ,'ïîæä úà øøåòú äàéø÷ä'ù ïåöø éäé

äðéîéá íéîé êøåà' åðá íééå÷éå ,äøåúä úà

äéäù åîë íéìåçä ìë åàôøúéå ,'ãåáëå øùåò äìàîùáå

,äøåú ïúîá éðéñ øä ìò åðéúåáà éìâø åãîòù úòá

.à"áá ìàåâ ïåéöì àáå

הדלת (טראק) את לנעול  אלא אחרת ברירה  לנו אין החנות, בפתח ה'מטען' כל  את ופרקה  חדשה  בסחורה  מלאה

מכונו ועל  מקומו  על  הכל ולסדר 'החנות לשעה -שעתיים  בשב "ק כביכול  כך המעוניין... לכל  ולמכור לפתוח נשוב ואז  ,

הבאים... הימים  לכל  ההשפעות כל  את 'מסדרים' עתה כי המן, ירד ולא בראשית)סגורה' שמשון  .(תפארת

מן לד . כאזרח פשוטים  בגדים ולבש מלכותו בגדי את הרוסי הצאר החליף שפעם זי "ע סופר' ה'חתם  הרה"ק  סיפר 

וישר תם  יהודי  לבית ונכנס  לתקן. עליו ומה  הארץ שלום את לראות  הממלכה פני על  לנדוד ויצא השורה

ומה ושאל  המלמד חזר פרנסה ', שיינע  'א ואמר  הצאר נענה  הוא, תינוקות מלמד כי והשיב למלאכתו הצאר ושאלו

ולא  פרנסה ..., שיינע א אכן ובתמימותו בכסילותו הלה הגיב ובעצמו, בכבודו המלך הינו כי הצאר לו גילה  עיסוקיך,

המדינה . כל  של  והזהב הכסף  ולו היא, שלו  הארץ  כל  אלא מכובדת  פרנסה המניב עסק  אינה  המלכות כי הבין 

פעמים אלף  היא כסילותו הרי טובה  וסגולה פרנסה' 'שיינע  היא שהשבת החושב כי לאמור, סופר  החתם המשיך

שכן מלמד, אותו של  מטיפשותו יומי יותר שיתא  כל  מתברכין ומיניה הברכה , עצם היא  היא  מדמה,השבת  והלה

טובה ... 'פרנסה ' עוד שהיא

'לה . ר"ת שבת' 'כבוד כי רמז, בדרך לפרש ההידורת'ביעאהש'יומאב'תתא ו'לעילאד'רכאןב'לכ'שמעתי כי ליין',

וכבר מתחת. הארץ  ועל  ממעל  בשמים הטובות וההשפעות  הברכות כל  את ממשיכים שבת בכבוד והזהירות

במדרש  נורא לשון ג)מצינו בראשית תעניות '(תנחומא מאלף  עדיף  שבת '.וכבוד

זי"ע לו. מדובנא המגיד  של  משלו  יז)מפורסם אות נח יעקב לפני (משלי גורלו מר  את שביכה  ואביון עני באיש  מעשה ,

חוסך  הנני ימי כל אכן , האיש, ענה בבית, מעות אלו אי לך יש  האם הצדיק , שאלו ודחקו, עניו רוב על הצדיק ,

ולך  ברשותך שיש  הכסף  כל  את  'קח  הצדיק  לו הורה זקנותי , בשנות מהם להתפרנס  שאוכל  כדי לפרוטה  פרוטה 

מיהר שמחה  מלא בלב בזה ', מאד שתצליח ה ' לך ויעזור לעשותו, תמהר לך שיציעו  הראשון והעסק לשוק, עמו

השעה היתה  שכבר אף ועל  ריקם, ישוב  לא הצדיק  מדברי  אחד שדבר תמימה  באמונה  מאמין כשהוא ביתו  אל  העני

הרבי  כי חסכונותיהם , כספי כל  את המחבוא ממקום שיוציאו מהם ודרש משנתם, ביתו בני  את העיר מאד מאוחרת

ועוד  עמך, אירע  ומה  סח, אתה מה  דעתו, שנטרפה כמי בו הביטה הבית עקרת טוב. בעסק להשקיעם עליו ציווה

ידה משכה והיא בדחיפות, המעות לי הבו וברקים בקולות האיש  ענה לעומתה הלילה , באמצע כך לשם להעירני 

הצדיק נענה  בלילה, עליו שעבר מה  וסיפר  הצדיק  אל  חזר לו בצר קשה . תיגרה ביניהם  שנתפתחה  עד לו, מלתת

אשתך. לבין בינך שהיתה המריבה זו מאד, הצליח לידך שבא הראשון' ה 'עסק כי אכן, ואמר ,

'עסק' באיזה  עצמו באדם  תלוי שהכל  אלא בריה, לכל מרובה ברכה משפיע  הקב"ה  קודש השבת ביום והנמשל ,

חלילה אם אך והיראה, התורה  במדרגות מעלה מעלה להתעלות יזכה ובחיים בטוב יבחר אם כי להתברך, יזכה

הון  יאבד אם  יחשב ולפתי לשוטה והלא אלו, במעשים ברכה  יראה טפלים ובעניינים  בכך מה של  בדברים  יתעסק 

ברוחו יתאמץ  משכיל  כל  לפיכך יעוף, וכחלום עין כהרף ועוברים  החולפים גשמיים דברים תמורת ברוחניות רב

בעזרו . השי"ת יהא ובודאי ובתפילה בתורה לעסוק 


