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החודש  – פקודי ויקהל פרשת 

שהבורא  יזכור עסקיו  בעת אף  – ובכסף בזהב מחשבות לחשוב
לכל  ומפרנס  זן 
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אבני א. בעניין שאמרו נאה  רמז וכאותו לפרנסה . ה'סגולה' היא חיל  לעשות כח לך הנותן הוא כי האמונה  ובאמת,

בפרשתן שנכתבו יא)החושן לט  בחיי(פקודי רבינו וכתב ט ), זבולון,(כח  שבט  כנגד היא 'יהלום' ששמה  האבן כי ,

שנאמר זבולון של  לעשרו סימן והוא לבן, שהכסף  שם  על  כולה לבנה והיא וכו', יהלום  על  זבולון מט וז"ל , (בראשית

האדם,יג) על  שינה  שמביאה האבן וסגולת בפרקמטיא, מצלחת והיא לזבולון ניתנה  לכך  ישכון', ימים לחוף 'זבולון

ונמצא ושינהעכ"ל. עשירות מביאה  היהלום  אכןשאבן כי לומר, יש צחות ובדרך כ 'ישן', מרגיש  שהאדם  ידי על  דווקא

מאומה עושה  ידיו שאינו למעשי שייכות שום  בלא השמים מן רק היא הפרנסה שהשפעת מכיר  אלא עליו, באה  אזי

ח"ו ...העשירות  ממנו  מתרחקת העשירות הרי  ידו ועוצם  בכוחו  רבות ועושה 'ער ' שהוא לו שנדמה  מי אכן ,

ללמוד שיש  הק'וכמו השל "ה  שהביא לפרנסה  התפילה  קלד)מסדר  אות קודם (תמיד השל"ה )ליום על רמ "ה יד הג ' (עי'

ניסן חודש  ראש  הזן ערב הוא שהקב"ה  הכרה היא התפילה  תוכן כל  אלא לפרנסה , בקשה כלל בה  מוזכר לא אשר

צרכיהן, כל  המכין הוא ואתה כינים, ביצי ועד ראמים  מקרני הזן האלוקים, הוא ב'אתה  שפותחת וכמו לכל, ומפרנס 

כי  הטוב לבך בנדבך עושה אתה  זה וכל  וכבוד, ועושר ורווח במילוי הנותן הוא אתה  ההכרחיים  הצרכים על  ונוסף

פרנסתו, הקב "ה לו  שיזמין  מבקש  אינו כאשר  תקרא לפרנסה  תפילה  לזו וכי ולכאורה וכו', באמת' הנדיב הוא אתה 

הפרנסה . השפעות ממשיך גופא הא העולם כל  את זן הוא שאתה האמונה וחיזוק  ריבוי אדרבה אלא,

הק' השל"ה שכתב וכמו בהרחבה, פרנסה על  להתפלל הכושר  שעת הם ניסן ימי אורחא, התפילה )אגב סדר  (קודם

נפתחים' – לברכה  שהם טללים בניסן , זי"ע כי שלמה' ה 'תפארת הרה "ק ביאר  זה בדרך מצות)'. א"י ד"ה את (לשבה"ג

בגמ ' הובא לה :)אשר  כי (ברכות קמאי תתחזו לא תשרי וביומי ניסן ביומי מינייכו במטותא לרבנן, רבא להו 'אמר

תהיו שלא כדי לפני תתראו אל  תשרי וביומי ניסן ביומי מכם, בבקשה  – שתא' כולא במזונייכו תטרדו דלא היכי

הקשה אך והכרמים. השדה  עבודת עיקר הם  אלו שימים משום היינו וכפשוטו  השנה, כל  במזונותיכם טרודים 

' כאן נרמז  אלא אדמה, עובדי  היו  רבא תלמידי וכי שלמה' ניסןה 'תפארת ביומי עלותשרי כי לבקש לעשות  עת

השנה כל טרדות להם  יהיה  שלא בזה )'הפרנסה, שהרחיב להו"ר בתפא"ש עוד  .(ועי'

בארה "קב . המפורסמים החינוך ממוסדות  אחד המעשה. מבעלי ושמענוהו ימים  כשבועיים לפני מעשה היה כה 

ב . בטברי '. דירה  א. מתנות, ג' לידיו יקבל  הזוכה  שבו לגורל , להיכנס  בצידה  שכרה כשמתן גדולה, מגבית ערך 

תשפ"א  באדר י ' שני ביום  תמימה . שנה  במשך  בחודשו חודש  מדי שקלים 10,000 של  'משכורת' ג. מפואר . רכב 

הגדולה, זכייתו על לו  להודיע אליו התקשרו מיד הזוכה , שם  עלה והנה עם, ברוב הגורל  נערך בלילה  11 בשעה

קולי בתא הודעה  לו והשאירו  אלו , בשעות עונה  אינו  כבר הלה  voice(אך mail(' ה'משרד אל  הלה הגיע  למחרת ,

זכייתו , על  בהתלהבות מהכלים'ובישרוהו  יצא  'לא  הלה  להם ,אולם ואמר  כל... לו  שישלח הטוב  בה ' בטוח  היה  כי

אמונה'צרכיו 'בעל והוא ביותר, התחזק לאחרונה  אשר וישר, תם  איש  הוא כי  ונתברר חייו, קורות להם לספר והחל ,

שעליו אלא עוד ולא זיווגו, מצא לא ועדיין שנים  26 בן כבר שהוא וגילה  הכתב. גבי על לתאר  שא"א נפלא באופן

רכבו, התקלקל  שלאחרונה סיפר  גם הנישואין, הוצאות לצורך לפורטה פרוטה  לו  ואין עצמו ' את ולגודל'להשיא
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øîàðëåïúùøôá ãåò(á¯à íù)ìë úà äùî ìä÷éå'
íéøáãä äìà íäéìà øîàéå ìàøùé éðá úãò
äëàìî äùòú íéîé úùù ,íúåà úåùòì 'ä äåö øùà

,äù÷å .'ùãå÷ íëì äéäé éòéáùä íåéáå.àáåúëä àìä
áúë äðéî à÷ôð éàîìå 'úáù úøéîù' ìò øéäæäì àá

.'äëàìî äùòú íéîé úùù'.áéååéöä ø÷éòù øçàî
øîåì êéøö äéä ïë íà ,úáùá äëàìî øåñéà àåä

'ä äåö øùà íéøáãä äìà'àìùòåãîå 'íúåà úåùòì
'ä äåö øùà' øîàúåùòìäðååëäù øîåì ÷çåãå] 'íúåà

úåùòì áåéçå éååéö ïéà éøäù äùòîä éîé úùù ìò
.[úåùø íà éë ,äëàìîâä"á÷ä ìù åúðúî éøä .

úåøåãá úîéé÷úî ïëéäå ,ãòå íìåòì úîéé÷å úéçöð àéä
.ïîä úãéøé ìù åæ äðúî åììä

øàáîåò"éæ æéëùòðî ÷"äøä,å"òø 'åîò óñåé è÷ìéåá àáåä)

(øòåååàøèñà ö"áøìàøåáä úçèáä ,ïëà éë ,éððä
,äúééä äúòùì àì Y íéîùä ïî íçì íëì øéèîî

äæä íåéä íöò ãò úîéé÷å úãîåò àéä àìàïééãòå .
'ïîä úëøá' äúåàî ùéàå ùéà ìëì äñðøôä äàá
,øáãîá ìàøùé éðá úåéäá ä"á÷ä øéèîäù êøãë
êë ,äèîìîå äìòîìî ìèá äñåëî æà äúééäù êøãëå

íåéäë äàá àéäìèá äñåëîøúñä úçú øîåìë ¯
è"ìá åé÷ñòå 'åúåìãúùä' åìéàë äàøðù ,óåèéòåúåéúåà)

ה 'טובה' על  הקב "ה לפני לבו  מקרב הודה  זה  ובכלל  עליו, שבא  מה  כל  על הקב"ה  את ומשבח  מודה הוא  אמונתו 

הרכב בשבירת אותו  חנן  אשר ממשכורתו,הגדולה  לו שניכו וכמובן שונות, מסיבות העבודה בשעות לצמצם נאלץ  אף ,

שעות  אותם בלא גם יגיע – עליו שנגזר ומה לכל , ומפרנס זן  שהוא בהקב"ה  בטחונו  לתוקף ושליו רגוע  היה  ועדיין

ועתה ,עבודה לה'. והודאה  בשבח הרבה השכר הפסד על  וגם כי ... ליבו  וסמוך  בטוח  היה  הגורל  כרטיס  את כשקנה 

מקודש עזרו  לו ישלח אתהקב "ה  לידו  ישלח ואתהדירה, הנישואין, להוצאות לו שיהיה כדי רכבוהרכב– תמורת

ואת שנהרס , מקבלהמשכורת הישן  שהיה  המשכורת אותה  עבודתו ...במקום  במקום

ע "ה המלך דוד אמר כך נפלא, מאמר  נזכיר  ההודאה  מעניין והזכרנו  ט -י)והואיל ל ה'(תהילים ואל  אקרא ה' 'אליך

– בצע  מה כי לבקשתו, טעם נותן שהוא והיינו אמיתך', היגיד  עפר  היודך שחת אל ברדתי בדמי בצע  מה אתחנן,

החיים בין שאשאר  מוטב כן על  בעפר, כשאהיה  לך אודה וכי  שחת, אל  וארד  אמות אם ה' לך יהיה  תועלת  מה 

' דוד אמר  שלא לך הרי אותך. ואשבח שאודה במה  תועלת כביכול  יהיה 'היתפללואז או עפר' מצוות'היעשהלך

עניין את רק הזכיר אלא ללמדנוההודאהוכיו"ב , לו, מודים  כשברואיו הוא הקב "ה  אצל  ביותר החביב הדבר כי

אותו ומשבחים וישועה .ומהללים  חיים שערי הפותח היא ו 'ההודאה' ,

שלא ג. וכמעט  העבודה ועל  התורה על בחדרו ומסוגר סגור ולילה  יומם  יושב היה זי"ע  מקראסנא חיים רבי הרה"ק 

מהם ואחד  ומשונות, שונות 'חכמות ' עושה  שהיה מומחה, גוי קראסנא לעיר הגיע פעם  העם . המון אל  יוצא היה 

היבשה על כמהלך כולו הנהר מעל  ועובר החבל  על  ופוסע  מהלך  והיה  האחר , עבר אל  הנהר  מגדות דק חבל  שקשר

עבר אל יצא חיים  רבי הרה"ק  ואף  הזה, הנורא המחזה  את לראות העיר  בני העם כל ויקהלו ובבטחה . בשלווה 

לראות  וטהרה  קדושה  של  אמותיו מד' הקדוש  הצדיק  יצא מדוע  העם וייפלא הנורא, המחזה את לראות הנהר 

ולמה מה  על רבינו  ילמדנו  - המשמש  שאלו בדרך  בהיותם ביתו, אל לשוב הרה "ק פנה המחזה גמר  אחר המחזה ,

זה גוי נא, ראה הרבי ויענהו המוות. לבין בינו וכפסע  הנהר מעל המהלך ערל באותו לצפות הנה להגיע הרבי ראה

מאומה בדעתו  מעלה אינו החבל, גבי על  מהלך שהוא שעה  באותה מקום  מכל  אך פרנסתו, עבור נפשו את מסכן

שהרי  עליו, עובר הוא אשר הדק  ובחוט בפסיעותיו ורק אך שקועים ומחשבותיו  מעייניו  כל  אלא הפרנסה , מענייני

הנהר לתוך ויצנח ימעד מיד וכדו ', פרנסתו  על  לחשוב כמימרא לרגע  אף דעתו  יסיח לפרנסה...)אם יצטרך לא .(וכבר 

עד  מבוקר טרוד וחד חד וכל  הכלכלה, ועל  הפרנסה על  אנו  כשיוצאים שאף גברא מהאי ללמוד לנו יש  כן כמו

לביתו, טרף  להביא ודעתנוערב מחשבתנו  את לתלות לנו  אין בפרנסה  העיסוק שבעת לדעת אנו  צריכים מקום  מכל

עליון בא-ל אם  ההשתדלות)כי תוצאת הפרנסה באמונה ,(שאין פיגול למחשבות ח "ו  ניפול  מיד  כן  לא  שאם כי , לנו ואין

ובנקל . בריווח הפרנסה  לנו  תבוא ממנו כי שבשמים, באבינו ולבנו מוחנו את לקשר  אם

זי"עד . ישראל' ה 'עבודת הרה"ק  אביו של  מאמרו לזה  להסמיך זי"ע  משה ' ה'באר  הרה "ק מט"ו)הוסיף פ"ב  (אבות

נוטריקון מביא הל כלאמל'אש'מלאכה' שהוא העולמים כל  בבורא אמונה מתוך במלאכה שהעוסק  ומבאר ארץ ,

כפיו ביגיע כשעמל  אלא ית', בו ומהדבקות ית"ש  מעבודתו  הפסק  נחשבת במלאכתו  התעסקותו  אין פרנסתו, את לו

את עובד הוא ארץ .הל כלאמל'אהרי
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('ìè'åì íéàéáîä íä 'åëå øöå÷ ùøåç òøåæë úåëàìî
úáù 'ñîá 'ééò] ïë åðéà úîàáå ,åúñðøô(.ò)øåñéàù

íéøáã' Y ïðã ÷åñôî ãîìð úáùá úåëàìî è"ì
åøîàðù úåëàìî è"ì åìà ,'íéøáãä äìà íéøáãä

.[ù"éò éðéñá äùîì

êëå,àø÷î ìù åøåàéáíéøáãä äìàè"ì ,øîåìë ,
úåëàìîíúåà úåùòì 'ä äåöíãàä ÷ñòúéù ,

äùòîä éîé úùùáúòôùä ì"ø ïîäù åøîàù åäæå ,
äñðøôääñåëîäàøðù åðééäã ,äèîìîå äìòîìî ì"èá

íéàéáîä íä ,úåëàìî è"ìä åìà ì"èäù íìåò éàáì
éåñéëå øúñä àìà íðéà úîàá êà ,åðåæî úà íãàì

ä"á÷ä éãé ìò ìòîî úòôùðä äñðøôìå 'ïî'ìה.

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

ïúùøôá(â èì éãå÷ô)ñåì÷ðåàáå ,'áäæä éçô úà åò÷øéå'
éøáã'ä øàéáå .ïé÷ã ïúåà åùòù ,'åãéãøå ¯ åò÷øéå' íâøú

ò"éæ 'ìàøùéàåäù ïåîîä úâàã ìò æîøî 'áäæä éçô'ã
òåãéë íãàä ìù íéù÷åé çôäøîàð êë ìòå ,åò÷øéå'

ïé÷ã ïúåùòì ¯ 'áäæä éçô úàúéçôéå èéòîéù åðééä ,

äñðøôä úâàãá ò÷ùé àìù ,øîåìë Y åéúåâàã úà
íìåò éðééðòáåוàìà ,òé÷ø ïåùìî 'åò÷øéå'Y íéîùä

åðéáà ìò àìà ïòùäì éî ìò åðì ïéà'ù øåëæéù ,åðééä
íéîùáù'(.èî äèåñ 'éò),ìòîî òé÷øá øæâðå áö÷ð ìëäå ,

.íðéçì äòéâéá äáøé íà åì óéñåé äîå åì ïúé äîå
ïéîàéùë Y 'ïé÷ã'ì åéúåøö éìéáçå éøøä úà êåôäé äæáå
åìøåâ ìëå ,åøåñçî ìëì âàåã íéîùáù åéáàù çèáéå
.ììëå ììë úåøçà íéãéá àìå 'ä ãéá àìà øåñî åðéà

åøîàîëåò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä ìù òãåðä(èôø ÷"ùù)

àø÷ã àðùéìá(á çë÷ íéìäú)éë êéôë òéâé'
òéâé øîà à÷ååãá éë ,'ìëàúêéôëòéâé àìåêùàø,

êøåöì ,åéãé ìòåôá ÷ñòúäì íãàä ìòù óàù ,øîåì
÷åñòì äàøé íå÷î ìëî ,íéðééðò øàùì åà åúñðøô
ãçé åò÷ùé àì åúáùçîå åùàø åìéàå ,åéãéá ÷ø íäá

éîùâä ìòåôá åéãé íòז.

êëåíé÷éãö åùøéô(ìàåîù éøáã 'éò)ïúùøôá øåîàä úà
(áì äì ìä÷éå)óñëáå áäæá úåùòì úåáùçî áåùçì'

óñë áäæá äùåòùë íâù øîåì áåúëä àáù ,'úùåçðáå
ïëéäî åìåë ìë ãåøè úåéäì ,'åùàøá' òâééúé ìà úùåçðå
äðåîàá íéîùì åéäé åéúåáùçî àìà ,åúéáì óøè âéùé

כא)בפרשתןה. לט  זצ"ל (פקודי פיינשטיין משה  רבי הגאון וביאר האפוד ', מעל  החושן  יזח  'ולא תצוה ), משה  שהנה(דרש ,

חז "ל פח :)אמרו  ע"ז ,(זבחים על  מכפר האפוד ואילו הדין עיוות על  מכפר אלושהחושן חטאים  שני באמת אמנם

באמונה חסרון  והוא אחד , להרוויחשורשם  אדם לשום אפשר ואי הפרנסה, את קוצב שהוא חי בא-ל  המאמין כי ,

לעצמו, שונים  'היתרים' מורה אינו  ואף כדין, שלא מאומה חברו משל  נוטל  אינו משהו , אפילו  עליו נגזר מאשר יותר 

לו שחסר סימן רעהו  משל  ונטל  שחטא וזה ולגזול , לעשוק  לו ומה  כלום לו יועיל  שלא נכון אל  יודע הוא כי

עניינים שב' להורות - האפוד' מעל  החושן יזח 'לא כן ועל  זרה , ועבודה כפירה  מעין זה והרי השלימה , באמונה

אחד. ממקור שורשם אלו 

וחושב ובעיסוקיו במלאכתו  הבוטח שהאיש זצ "ל אויערבאך זלמן  שלמה רבי  הגאון אמר מזונות שמהםוכך לו יש 

וביניהם, בינו  מה  כי – ומזלות הכוכבים כעובדי הוא הרי והמזלות הללוופרנסה , הכוכבים בכח  יש כי בנפשם מדמים

עסקיו על  הסומך  הוא  ממש  וכיו "ב  הצטרכויותיהם , ושאר  פרנסה  שפע  עליהם  כי להשפיע בחשבו אותם , ו'עובד'

הקב"ה לו  שולח ידו שעל ואמצעי צינור  אלא אינה העסק  הצלחת שכל  האדם  יאמין אלא ישועתו ... תצמח מהם

שעליו אלא יעבוד, לא אם  ובין יעבוד אם  בין יקבל  בודאי לקבל  צריך  שהוא מה  וכל שעה , ובכל  עת בכל  פרנסתו

והמלאה . הפתוחה מידו הפרנסה  השפעת את להמשיך  כדי השתדלות פעולות ולעשות העולם  כמנהג להתנהג 

בגמ 'ו. איתא שהרי הדאגות, את ולמעט בשמחה להרבות גרמא הזמן עניין, באותו  לעניין כט .)מעניין 'משנכנס(תענית

רש"י ופירש בשמחה ', מרבים  ופסח'(שם)אדר פורים  לישראל  היו נסים  ימי - אדר שהשמחהמשנכנס  נמצא ,'

הפסח ... חג אחר  עד נמשכת אדר חודש  של

פסח הלכות בריש  השו"ע שכתב הטעם  זי"ע חיים ' ה 'אמרי הרה"ק  ביאר  הדברים ס "ב)ביסוד תכ"ט נופלין (סי' 'אין

ניסן' חודש בכל  פניהם  זו)על  הלכה על נקבע  הסימן' 'שם להלך,(ואף שלא  הוא הפסח ' 'הלכות כל  של הראשון  היסוד כי 

דאגה וברוב נפולות שמחה .בפנים  מתוך רק  אלא ,

הגמראז . דברי את מבאר זי"ע  מקאזמיר יחזקאל  רבי הרה "ק  היה זה  ח .)ביסוד  יותר(ברכות כפו  מיגיע הנהנה  'גדול 

שהכוונה וביאר, שמים . מהירא יותר  כפיים מיגיע הנהנה של  מעלתו גדלה במה צ"ב ולכאורה שמים', מירא
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àìà ,ïééðî äâàã ë"àå ,ñðøôîå ïæ ä"á÷äù äøåäè
çåøèì åéìòùåéãéá.'úùåçðå óñë áäæ'á úåùòì

כי  לו כשנראה  אף  והמתגבר המתחזק מעלת – ה' ענן כי
בעדו עולם חשך

ïúùøôá(çì î éãå÷ô)íîåé ïëùîä ìò 'ä ïðò éë' ,
ìàøùé úéá ìë éðéòì åá äìéì äéäú ùàå

ïëùîä ìò 'ä ïðò éë' éàî÷ äá åøàéá ,'íäéòñî ìëá
ìù áöîáå úåøéäáá éåøù íãàä íàù ¯ 'íîåéíîåé

ãçà òâøá éë ,åúòã çåæú àì ,äøåùë êìåä ìëäùë
úåéäì ìâìâä êôäúäì ìåëéêùåçå ïðòéî ,êãéàì .

áåøî äëøá ïîéñ íåù äàåø åðéàù ¯ 'äìéì'á àöîðù
åçåø ìåôé ìà ,úåëùçחåáø÷áטøàé ãçà òâøá éë ,

øåà ììåâ ä"á÷ä éë øåëæé ììëáå .'ùà'á åéìà åéðô 'ä

זו מדריגה  ושעל , צעד בכל  בוראו  את רואה הוא עולם , בענייני בעסקו  שאף ראשו, יגיע בלא כפיו  ביגיע לעוסק

שמים ירא מדריגת על  יותר עולה וברה  זכה אמונה עקב)של  פר' דוד בחמדת .(הובא

זי"ע ח. מאיזביצא הרה "ק וכתב זבולון, שבט כנגד  היא שבחושן יהלום שאבן הבאנו  תצוה )כבר השילוח לבאר(מי

וז "ל , לזבולון, דייקא זו אבן כי שייכות הלום , י"ה  אותיות  הם שהוא ,יהלום הענינים  בכל  אתו שהשי"ת בטח  הוא 

עוה "ז  עניני  שהם  שנראים בגמ'ואף ו .)כדאיתא יתברך(מגילה  בהשם  דבוק הוא  אז גם  בפרקמטיא , עסק  עכ "ל ,זבולון ,

אותיות הוא 'יהלום ' שהרי  שעושה , דבר בכל  עמו  נמצא השי"ת כי והידיעה  האמונה על  מורה ש'יהלום' י-הוכלומר 

משמעוהלום ו'הלום' עזרא)כאן, ובאבן  באונקלוס יג טז  למסחרו(בראשית יוצא היה  אשר  'זבולון' אצל  מצויה היתה  זו ומידה ,

עמי נמצא הקב"ה  – אחת  ידיעה  ידע  בעסקיו שעסק ואתר  אתר  ובכל  וענין ענין בכל  בפרקמטיא, .כאןועוסק 

והוא  יהלום  על 'זבולון – בחיי' ה 'רבינו דברי בהקדמת אחד , וצדיק  חכם  ע "י נפלא בעומק הענין  נתבאר וכבר 

פנינה הנקראת והיא פירל"א', הקב"ה(פערל)הנקרא הטביע  וכך ה'פנינה ', של  יצירתה  בדרך להתבונן יש מעתה  .

בית מין בתוך הגדל 'צדפה' ושמו הים  במעמקי הנמצא חי בעל  ישנו בה, ויושבי  תבל  'צדפות'בבריאת אבני משני (בנוי

הים) מחופי 'נוזל'המוכרות מפריש  הוא מיד חי , בעל לאותו מפריע  מאד והוא וכדומה  חול  גרגר לתוכו נכנס וכאשר

שכבה, גבי על  בשכבה אותו ומכסה וחוזר כיו"ב, נוזל  לייצר מוסיף הוא ושוב החול , גרגיר  את מכסה  הוא ובו מגופו

נמצא  בדבר ולכשנתבונן ה'פנינה '. וזהו כאבן ונעשה מתקשה חומר  הואאותו הוא  ה'מפריע ' חול  גרגיר אותו כי ,

ויקרה טובה  אבן  שהיא  הפנינה ליצירת  ל 'נעימות'...הסיבה  ה'מניעות' את להפוך צדפה  אותו של דרכה  הוא וכך ,

הקב"ה לו זימן לכאורה אשר זבולון, של  עבודתו  היתה  הזה וכעניין בערכה. נדירה חן אבן מפריע מאותו לעשות 

ישכון' ימים 'לחוף אלא אחיו , יששכר כמו  תורה באהלי לשבת יכול  שאינו  השי "ת, את מעבוד ומניעות 'מפריעים'

לעסוק אותו  ששלח הוא ושהקב"ה  מצב, בכל  עמו שה' והטהורה הזכה באמונתו זבולון  אך  למסחר, באניות ומפליג

המסחר בתוככי וגם הלום', 'י-ה אכן כי 'יהלום', מהם שעשה  עד  השי "ת, לעבודת  אותם והעלה היפך עניינים, באותם

כאן. נמצא ה'

זה וערפל ,וכדרך ענן וחושך הסתר  ענייני שאר לכל  הלוםייאמר  י-ה  כי לדעת בתוך שצריך כאן נמצא הקב "ה ,

רוחו . את ותרומם  לטוב הרגשתו את תהפך זו וידיעה  ביותר, אליו קרוב והוא ההסתר,

מצינו הנה כי רח"ל , הנוראה במחלה שחלה  עקב  שעבר הטיפולים  מחמת ב'בידוד ' שהיה צדיק  מאיש שמעתי וכך

'בדד ' תיבת שדרשו יב)בספה "ק  לב ב'כל (דברים ר"ת ו)ד'עהו ד'רכיךשהוא ג משלי הכתוב בדד (לשון  עוד לומר יש אך ,

ב 'כל  הקב"ה )ד'רכיור"ת הושיבך (של אם וגם דעהו, עמך  שנוהג דרך ובכל  לך מודד שהוא מידה בכל  כלומר ד'עהו,

ודבקות חיבור לשון הוא ש'דעהו' וכידוע דעהו ..., – א)'בדד' ג בראשית הוא (רש"י כי דעהו  ה 'בדד ' שבתוך וכלומר ,

מחשכים . כל  בתוך איתך ונמצא אליך קרוב

יהודי ט. לישיבה בסמוך  דר היה ב'מיר ', לימודו  שבשנות פוניב'ז , ישיבת ראש  זצ"ל  פוברסקי דוד  רבי  הגאון סיפר 

נושאים והיו קביים , ידי על אלא רגליו על  להלך יכול  יעקב ר' היה  לא לב לדאבון יעקב, ר' בשם  הנקרא פשוט

מעלה שום  בלא מאוד, פשוט  כאיש  נראה היה עין למראית התפילות, בעת הישיבה  להיכל  להכניסו כפיים על אותו

דבריו ופתח  זי"ע , ירוחם רבי הגה "צ המשגיח הספידו  וקיצו  עיתו בהגיע תמיד. בשמחה היותו זולת ומיוחדת ניכרת

הקדושבכינוי יעקב  מהרבי וכי בקרבנו, שוכן קדוש איש  כי ידענו לא מעולם  והשתוממו, הישיבה בני כל  נדהמו ,

ואמר, בהספדו ירוחם רבי המשיך  נסתר... צדיק  הוא שמא בו, יש את קדושה  לשתות ראוי היה  קדושתך  לגודל 

רגליך את רחצו  בהם  דבריו,המים  את ירוחם  רבי שהסביר  עד שבעתיים, גדלה והפליאה  כמותו, ייסורים  בעל ,יהודי
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àìà åðéà 'äìéì'äå ,øåà éðôî êùåçå êùåç éðôî
'ø÷åá'ì äîã÷äי.

ïëåäðä éë ,íãà ìù 'åúãåáò' éáâì íé÷éãö åæîø
úà ãåáòì éååàîå éðåöø ,íãàä ïðåìúî íéîòô
,äùòà äî ìáà ,äîú äãåáò äîéìù äãåáò éàøåá

éìò íéôôåç ãéîúåïðòäæì ,éãòá íéëéùçîä ìôøòå
äøåú äøîàïëùîä ìò 'ä ïðò éëêì äîãðùë Y

àåä úîàáù ,òãú ,øåàä úà íéøéúñîå íéñëî íéáòù
íîåéíä íä íéëåùçä íéîéä åìàù äàøú óåñáìå ,

íéàáå íéøéàîä íäיאìù áöîá àåäùë åìéàå ,ùàå
äéäúäæ éøä ùãå÷ ùà úáäìùá øòåá åìåë ìëùë Y
'éçáåá äìéììù áöîá ÷æçúäì äãåáòä ø÷éò éë ,

øúñäå äëéùçיבãåîòé äæ ïéðòå ,,ìàøùé úéá ìë éðéòì
íäéòñî ìëá÷æçúäì ,íäééç úåëåôäúå 'úåòñî' ìëá Y

ïëùîä ìò 'ä ïðòù úòá øúåéáיג.

לתפילה , להביאו בידיים אותו  לשאת ושברוןשצריך  עצבות עליו נראתה לא ומעולם  לב וטוב  שמח  היה  מקום ומכל

הבא  עולם  בן  הוא הרי רנ"ג)לב , עמ' לדוד במשכיל .(הובא

ל 'קאנטרי 'י . שנסע מאחד נופש)שמעתי לטייל(מחנה ב"ב יצאו הימים באחד משפחתו, עם ביחד הקעסטילס שבהרי

דבורים להקת כלל... נעים  לא לביקור זכה  לפתע  והנה הקטנה , התינוקת  על  לשמור בבית ונשאר  הסמוך , ביער

מה זמן לאחר  מעקיצותיהם... יספוג  שלא בכדי בתו  עם ביחד החוצה לברוח האברך ונאלץ  הבית, תוך אל נכנסה

וחזק עז  ריח הבעל , אל ותאמר 'מעופף', שום  כאן שאין להם  ברי  שהיה אחר הבית אל ושבו  מהטיול  חזרה היא

'גז ' לא (געז)של  שהבעל אלא גז , דליפת מחמת בבית  מתפשט הריח שעות כמה שכבר ונתברר החדר, בחלל  שורר

הקיץ בתחילת נפגם שבו  הריח שחוש מחמת בדבר תש"פ...)חש  שנת שלח(ווירוס גדולה  טובה איזו  והבין ראה  אז  ...

חיים  בסכנת שרוי שהוא כלל יודע היה  לא בבית נשאר היה  אילו שהרי ה 'דבורים', ידי על  הקב "ה התינוקתלו  (וגם

הסכנה ) על להתריע יכולה  אינה אלא הקטנה  אותו לעקוץ  נשלחו לא הדבורים כי  בחוש וראה להצילו, זאת  היתה ה ' ומאת ,

'דבש '... לו  להביא

אוריא . שהיה  שהימים לו נראה  היה  מקדם  בימים כי ואמר זי"ע  מלובלין החוזה  הרה "ק נענה ימיו שבסוף  ידוע 

הימ הם  הם הדעת והרחבת הארה מתוך הייתה  ועבודתו היהבמושבו, שחושך והימים  והחשובים, הנעלים ים

ה' את בהם שעבד הללו ימים  אדרבה , כי רואה  הוא כעת אולם , ממש . בהם שאין אפלים ימים כפשוטם  הם  בעדו

באמת... המאירים  הם והסתרה חשכות מתוך

אבות' ב 'תורת איתא מח)וכן אות הבורא בעבודת הייתי (דרכים אחת פעם סיפר, בזה"ל , זי"ע מקאברין הרה"ק  בשם ,

ואלו מאד, מאד נמוכים היו כמאירים בעיני שנראו  הימים  כי וראיתי טעג, די גישטעלט  מיר זיך האב'ן גדול, חולה

עכ "ל . מאד. מאירים היו כנמוכים בעיני שנראו 

ומשהגיעיב . אש , ברשפי כדרכו  הסדר ' 'ליל  את זי"ע ישראל ' ה'בית ערך הנוראה , ה 'מלחמה ' לאחר הראשונה בשנה 

זה, בעבור לומר תלמוד יום, מבעוד יכול ההוא ביום  אי ההוא, ביום  לומר תלמוד חודש, מראש  'יכול  לפיסקה 

וביאר לפניך', מונחים ומרור שמצה  בשעה  אלא אמרתי לא זה  חודשבעבור מראש לומריכול האדם יבוא שמא –

וכדו ' חודש ' כ 'ראש  אורה בזמני אם כי ה' את לעבוד  יכול  המלחמה...)אינני  אחר  – החשיכה בזמני לא לומר (אבל תלמוד

ההוא שוין...'ביום 'שוין... הבורא את לעבוד להתחיל  עליך ומיד תיכף  בו, עומד שאתה מבעוד– יכול  ההוא  ביום  אי

יוםיום מבעוד – בהירות למעט  אחכה  גופא זה ביום הפחות לכל  אולי אכן, לחושך)– המרמז בלילה לומר ,(ולא תלמוד 

לפניך , מונחים  ומרור שמצה  בשעה זה , בשפלבעבור עומד והנך – לפניך מונחים ומרור' ש 'מצה שעה באותה דייקא

להתגבר המצב, והמוכשר הראוי הזמן  הוא  י-ה .אז שלהבת קודש באש הקב"ה את לעבוד ולהתחיל מהכל  להתעלם ,

כשעדיין יג. הפורים  ביומי זי"ע, מקאצק  מענדיל  מנחם רבי הרה"ק  טוב שכולו לעולם נסתלק  תרי"ט שבט כ"ב ביום

'שלושים' נגמרו הפטירה )לא בחג (מיום שהייתה  התורה בקבלת הנה זי"ע , הרי"ם ' ה'חידושי הרה "ק  ואמר נענה 

מן  גדולה והארה אורה  מתוך מעיקרא היה כי הוא הדבר  והסבר הלוחות', ו 'נשתברו הימים  ארכו לא השבועות

מאהבה, קבלוה הדר  – הפורים  בימי שהייתה התורה  בקבלת אבל קיימא. בר שישאר בהכרח  זה  ואין השמים,

הגורמת  היא זו  שבירה  ההסתר, מתחת הקב"ה את ולגלות לשבר  שהוכרחו 'הסתר' מתוך היה זה הנס , מאהבת

מתוך  ההתחזקות אדרבה  כי רבם, בהסתלקות נשברים לבות לחזק  הייתה וכוונתו קיימא', 'בר להיות התורה  לקבלת 

קיימא. בת תורה מקבלי להיות אותם  תעמיד היא היא והיגון, השבר 
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לטוב  להשתוקק  האדם עבודת עיקר – אהבה  רצוף  תוכו

ïúùøôá(à æì ìä÷éå)éöò ïåøàä úà ìàìöá ùòéå' ,
àøîâá àúéà .'íéèù(:é äìéâî)éáø øîà'

åðéà ïåøà íå÷î ,åðéúåáàî åðéãéá úøåñî äæ øáã ,éåì
'äãîä ïî'äîà 'é äéä áåøë ìëå ,äîà 'ë øéáãä éðôì' ïëù)

(äãéîä ïî åðéàù ë"òá àìà ïåøàä ãîò ïëéäåïåøàäù åðééä .
úàî ãçåéî ñðá ãîò àìà ,ììë íå÷î ñôú àì åîöò
éðá 'úåáãð'î åðáð åéìë ìëå ïëùîä úéðáú ,äðäå .'ä
íéèéù éöòá åà úùåçðáå áäæá äæå óñëá äæ ìàøùé
åîå÷î ç÷ìð ïééðî ,øåàéá êéøö äúòî ,íéøáã øàùå
.úéñéð êøãá ãîòå ,äãéîä ïî äéä àìù ïåøà ìù

,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùá íéøàáîåàá äæã

åöøù íäî ùé éøäù ,ìàøùé éðá ìù íú÷åùúå íðåöøî
,íãéá äúìò àìå ïëùîä úáãðì àéáäìíòèî íà

åàéáé ìà' åæéøëä øáëù íòèî íà ,íãé äâéùä àìù
ùà'á ïåöøå ä÷åùú íáø÷á øéòáä äæ øáãå ,'øúåé
àéäå ,úãçåéî äàéøá úàøáð åìà úåðåöøî ¯ 'ùãå÷
íäéúåðåöøù àöîð .'äãéîä ïî åðéà ïåøàä íå÷î'
,ìòåôá íéáãðúîä ìò åøáâ ìàøùé ìù íäéúå÷åùúå

úéøáä ïåøàå íéùã÷ä éùãå÷ úéá äðáð íäîåיד.

á"åéëéøäù ,ò"éæ áå÷èøåùèî é"øäî ÷"äøä øàéá
,'äçùîä ïîù'á åùã÷úð åéìëå ïëùîääîáå

ùã÷îä ììç ùã÷úð,ì"ðë àìà ,ïåöøäî ùã÷úð äæã
.ìàøùé éðá ìù úå÷÷åúùäåïåöøä ìù åçë åäæåטו.

עליו,יד . המוטלת בעבודתו יתחיל  שמצידו – ה 'ראשית' את אלא מאתו ומבקש  דורש הקב"ה שאין ידע  אופן בכל 

זי"ע  ישראל ' ה 'דברי הרה"ק  רמז  וכך בעדו. ה' יגמור י "ל)אז  נמי אי ד"ה  בפרשתן(פקודי, הכתוב כח)בדברי לח (פקודי

אותם', וחשק  ראשיהם מצפה'וצפה הקב "ה  - את'וצפה' רק  מהאדם בעדו,הראשית ומייחל  ה' יגמור וכשיתחיל

לו אותם'חשקלתת  'וחישק וזהו דקדושה , לכם .,והתלהבות יערב ואילך מכאן כי

זי"ע אמת' ה'אמרי הרה "ק לענין, כל(תרע"ה )מענין על  כי וכליו, המשכן עשיית בעניין הכתובים  בלשונות דקדק

נאמר  בו ה'חצר' מאצל  חוץ  משה ', את ה' ציוה  'כאשר נאמר שעשו וכלי לג)כלי למשכן (מ סביב החצר את 'ויקם

בגמ ' איתא הנה  כי הרמז , בדרך ומבאר  משה . את ה' ציוה כאשר כתיב ולא לא.)ולמזבח', דומה(שבת שהתורה 

שנתנו גזבר כאותו הוא הרי יר"ש  בו  ואין תורה  בו שיש ומי החיצוני, כמפתח היא שמים ויראת הפנימי למפתח

היא  החיצונה שהחצר נמצא פנימה, להיכנס דרך לו  שאין החיוניות, מפתחות לו  נתנו ולא הפנימיות מפתחות לו

שמים בידי שהרי בעצמו , לעבוד צריך שהאדם  לרמז משה , את ה' ציוה  כאשר בחצר  נאמר לא כן על יר"ש , כנגד

שמים ... מיראת חוץ

שתשאלטו. בשעה  כי הרצון', בפני עומד דבר 'אין המפורסם  המאמר על  זי "ע אמת' ה 'אמרי הרה"ק משם מתאמרא

ביכולתי  היה לא – ולומר עצמו את לתרץ הוא יכול  עליך, מוטל  היה אשר  את עשית לא מדוע  רעך את 

הפחות לכל  היה לא מדוע  – להשיב מה לו אין  אחת טענה  על אמנם , וכך. כך המוטלרצון לעשות את לעשות

העומד דבר  'אין כי עשות, וכך.בפני עליך כך מלרצות האדם  את לעכב שיוכל  בעולם דבר אין - הרצון'

עשה, מה  לבתו, לחתן מופלג חכם  ותלמיד עילוי בחור חיפש  זצ "ל חריף אייזל  רבי שהגאון  המעשה, דבר ידוע 

להם, אמר וכה התלמידים . לפני קושייתו את  והציע הגדולות הישיבות לאחת נסע כברזל, קשה  קושיא לעצמו  הכין

בפלפול וכוחותיהם  כישרונותיהם  בכל ראשם, את לאמץ  הכל התחילו מיד כ'חתן', אקחנו נכונה  תשובה המוצא

בחריפותו כי הגאון, אצל  המבחן בכור עמד לא מהם אחד  אך לקושייתו, ונכון הגון יישוב  למצוא כדי  ובסברא

רבי  להם  הודיע  תשובה  לו למצוא בידם  עלה שלא ימים  כמה לאחר וכל . מכל  דבריהם את דחה  הגדול  ובכוחו

עשה . וכן אחר , במקום  חתן למצוא כדי בדרכו ממשיך שהוא בצער, אייזל 

רחוק לעצורבהיותו  ביקש רוח  ובקוצר עגלתו, אחרי הרץ  בחור של  קולו  לפתע שמע  העיר  מן פרסאות כמה 

נענה הבחור הגיע כאשר אך הבחור , בפי מה  לשמוע הסוסים , את להעמיד לעגלון הגאון הורה  מיד העגלה , את

הקושיא  עוצם  כי תורה, של  לאמיתה  התשובה  מהי לי נא הגידה  אך ה'חתן', להיות אזכה לא אכן, קדוש , רבי ואמר ,

כי  חיפשתי', כזה  'בחור למקורביו  ואמר אייזיל  רבי נענה כן כשמעו צריך, אני וללמוד היא תורה  לי , מניחה איננה

באמת. בלבו יוקדת התורה  שאהבת מרבנן בצורבא  חפצי

אולי  - לעצמו  יזכיר  מכוחותיו, למעלה  וחזק  אדיר  בנסיון עומד  והוא פעמים  כי לעניינו , איש כל  נלמד ומכאן

שאגת  ועצם  ובזיון... נסיון מיני מכל  הרע, מיצר  הצילני לפניו ... ואתחנן שאעמוד אלא מעמי דורש הקב"ה אין אכן

עצומה קושיא בחריפותו הגאון הקשה תחילה שבכוונה מעשה, וכאותו ערוך. לאין במרומים רוח  נחת  גורמת לבו 
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ãåòïúùøôá(æ åì ìä÷éå),'øúåäå íéã äúéä äëàìîäå' ,
,äéáå äéðéî äøéúñ äæ éøä äøåàëìù åù÷ä øáëå
øàùð ãöéë êøåöä éôë åàéáäù ì"ø 'íéã' äéä íàù

óãåòå øåúééטזùøãîá àúéàå .(á àð ø"åîù)äùî ñðëð
éðôì øîà ,ïëùîä ïî øéúåäù äàø ,ìàìöá ìöà
,åðøúåäå ïëùîä úëàìî úà åðéùò íìåòä ïåáø ,ä"á÷ä

,øúåðá äùòð äîúåãòì ïëùî íäá äùòå êì åì øîà.
'íéùøôî'ä åù÷äå(íù)ïëùî íäá äùòé' êéàä ¯

.ïëùîä äðáð øáë àìäå ,'úåãòì

øàéáååéáàù ,ò"éæ àæìòáî áåã øëùé éáø ÷"äøä
äìéôúä ïåùì úà ùøéô ò"éæ é"øäî ÷"äøä

øîåìë 'äøîæ éøéùá øçåáä'éøééùáéë ùåøéô Y äøîæ
äååöî äæéà íéé÷ì åøîâ øçà 'ä úà àøéä ùéàä
÷÷åúùäì øæåçå äð÷éúë äàùò àìù áåùçì ïðåáúî
,æò øúéáå úàù øúéá äðîéé÷àå éãéì áåù àåáú éúî
åðéáà ìöà ãàî íéáåùç åìà úå÷÷åúùä úåáùçîå

íéîùáùä"á÷äù ,äøîæ éøééùá 'øçåáä' íéøîåà äæ ìòå ,
.íáäåàå íäá øçåá

àöåéëìàøùé éðá úåááìù ,ïëùîä úáãðá äéä äæá
úéá úåðáì íðåöøá ùãå÷ ùà úáäìùá åøòá
åáãðúä àìå åùò àìù áåùçì íìéçúäá ,åðé÷åìàì
úåëæì áåùéù åùôð ìëá ÷÷åúùä ãçà ìëå ,ïâåäë
å÷ìçî äðáð ïëùîä àäéùå äåöî øáãì úåðîéäìיז,

äùòð äî ä"á÷ä éðôì äùî øîàù 'øúåð'ä åäæå
,úåéå÷÷åúùäå úåðåöøä íúåà íò àäé äî ¯ øúåîá

äùòå êì ,ä"á÷ä åáéùäíäáì"ø ,úåãòì ïëùî
åéäé íîöò íäù ,ïëùî ïîöò ìàøùé éðáá äùòéù

,äðéëùì ïëùîäîåøúá ïåöøå êøåö ä"á÷ì åì ïéà ïëù
àìå åöôçù íúåà ìù åæ úå÷÷åúùäå .áìä ïåöøá àìà

øúåéá úøçáðä äîåøúä àéä íãéá äúìòéîð àúéà ïë)

çîùé ïééòå ,éãå÷ô í"éøä éøîàá àáåä Y àçñéùôî á"øøä ÷"äøäî

(á úåà éãå÷ô ìàøùé.

äðäåïúùøôá áéúë(æë äì ìä÷éå)úà åàéáä íéàéùðäå'
,'ïùçìå ãåôàì íéàåìîä éðáà úàå íäùä éðáà

é"ùøáå(æè áé ø"áãîá ùøãîî)åàø äî ïúð éáø øîà ,
úëàìîáå äìéçúá çáæîä úëåðçá áãðúäì íéàéùð
íéàéùð åøîà êë àìà ,äìéçúá åáãðúä àì ïëùîä
ïéîéìùî åðà ïéøñçîù äîå ïéáãðúîù äî øåáö åáãðúé
äëàìîäå' øîàðù ìëä úà øåáö åîéìùäù ïåéë ,åúåà
úà åàéáä úåùòì åðéìò äî íéàéùð åøîà ,'íéã äúéä
,äìçú çáæîä úëåðçá åáãðúä êëì ,'åâå íäùä éðáà
'íàùðäå' ,íîùî úåà äøñçð äìçúî åìöòúðù éôìå

.ì"ëò ,áéúë

ùéåíîùî à÷ééã 'é úåà äøñçð àîòè éàî øàáì
äæá ùé àèç äî ,äù÷ ãåò ,úøçà úåà àìå
äáøãà ,øåáéöä úáãð øçàì 'øñç'ä úà íéìùäì åöøù

תורה לדברי תשוקתו ולגודל  בקרבו , יוקדת התורה' ש'אהבת הבחור מיהו לראות אלא אבה ולא תשובה, עליה שאין

הדור . גדול של  חתנו להיות יזכה שלא לו שנראה  בשעה  אף  התשובה, אחר ומחפש דורש הוא

הק'טז . החיים  האור שביאר מה  ז)וידוע והכל(לו  נס  נעשה  'והותר' שהיה אף שאל  המשכן במלאכת נס  שנעשה 

הרי"ם ' ה'חידושי ופירש דים. היתה  שהמלאכה עד המשכן, בבנין זה,(עה "ת)נכנס נס הקב"ה שעשה הטעם

תעלה שתרומתו זכה שלא בליבו מתמרמר  אחד כל  היה במשכן, נכלל היה  שלא מהתרומה  ייתור  נשאר  היה שאם

שהביאו התרומה  מכל  המשכן שיבנו לעשות ה' הפליא כן על  המשכן , ידו  על  נבנה ולא ית"ש הבורא לפני לרצון

ליבם . נדיבות הקב "ה שקיבל  ישראל  בני כל  שישמחו בכדי ישראל

בפרשתןיז . התורה  האריכה שהנה והנדיבות, הרצון מעלת גדולה כמה  עד וראה כא-כז)בא לה מביאי (ויקהל בעניין

וכו', ונחושת כסף  תרומת הרימו מהם וכו ', וארגמן תכלת או זהב, תנופת שהניפו יש  המשכן, למלאכת הנדבה 

כתיב ולבסוף וגו', שוהם  אבני הביאו כט )והנשיאים  המלאכה(פסוק לכל  להביא אותם לבם  נדב אשר  ואשה איש  'כל 

לעש ה ' ציוה אחראשר בו יש חידוש  ומה לרבות זה פסוק בא מה  נתבאר  ולא ישראל ', בני הביאו משה ביד  ות 

להביא  ליבם  בכל  שהתאוו  שהיו  מורו, בשם עה"ת הש "ך ומבאר התרומה. הבאת סדר  כל בפרוטרוט נאמר  שכבר

את  ראה ולב  כליות בוחן  והקב"ה  וכיו"ב, וארגמן תכלת אלא להם היה שלא אלא המשכן, מלאכת כל  את משלהם

בתורה כתוב רבינו למשה  הקב"ה  ואמר המשכן. מלאכת כל  את הביאו כאילו להם והחשיב הטהורה מחשבתם עומק

המלאכה לכל  להביא  אותם  לבם נדב אשר ואשה  איש  עליהםכל אני מעלה המלאכה , כל  את להביא שהשתוקקו ר "ל

ש מה כל  את הביאו אכן ישראלכאילו בני .הביאו
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ìàøùé éðá ìëì äìéçú åçéðäù äìéäú äååàð íäì
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä øàáî àìà .äáãðá óúúùäì

(ú"äò),åðåöø ìë àìà óñëå áäæá õôç ä"á÷ì ïéàù
íùä úåöî íéé÷ì úå÷÷åúùäá íãàä øòáéù àåä

,úåáäìúäáå úåæéøæáåàéáéù øîåì íå÷î ïéà éîð ïë
øùà úàøñçéìëå ,êøåöå ïåøñç íåù ä"á÷ì ïéà éë

úàáäá ìàøùé éðá ìù 'íáì úàéùð'á àìà åðéà åðåöø
úåæéøæ êåúî äîåøúäàúòééñá àìà äðéà ìòåôá äéùòä åìéàå)

(àéîùãìò úæîøî åæ úåàù ,íîùî 'é úåà øñçð ïëì .
,'éãåäé' íùúåæéøæá éåìú ìàøùé ìù úåãäé ø÷éò éë

ù"áúé åúãåáòì úåáäìúäåיח.

היצר מדוחי כנגד התחזקות – הקודש  עבודת

ïúùøôá(áë äì ìä÷éå),'íéùðä ìò íéùðàä åàáéå' ,
åøîåàá áåúëä úðååë íéùøôîä åøàéá øáëå

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä øàéáå ,'ìò'(íùá ä"ã â"îøú)

æåîøì ,ì"æå ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä åð÷æ íùá
åàèçù íéùðàù ,äáåùú éìòá úìòî ìòìòî åìòúð

àá ïëùîä éøäù ,øîåìëå .ì"ëò ,åàèç àìù íéùðä
íéùðàä ÷ø åìùëð äæ àèçáå ,ìâòä äùòî ìò øôëì

íéùðä àìå(ïäéèéùëú úà àéáäì åöø àì íäù)úáãðáå ,
'íéùðàä' åéäù àöîðå ,ìàøùé éðáì øôëúð ïëùîä
íäéùòîî åøæçå åàèç íäù ,äáåùú éìòá úâøãá
íé÷éãö úðéçáá ïä åàèç àìù 'íéùðä' ïëà ,íéòøä

íéùðàä åàåáéå øîàå áåúëä àá äæìå .íéøåîâìò
,íéùðä ìò äøéúé äìòîá åéä íéùðàä éë ,íéùðä
ïéà íéøåîâ íé÷éãö íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îáù

ãåîòì íéìåëé(:ãì úåëøá).

ïàëîåøöéä ìù åëøãîå ,åàèçá ìôðù éîì ìåãâ ÷åæéç
ñéðëî àåäùë ,úåáöòìå ùåàéì åñéðëäì òøä
...òùåôå àèåç àåäå åøáñ ãáà øáëù äáùçîä úà åá
,äáåùú éøòù åìòðð àì íìåòì éë ,àéä úîàä êà
.äðåùàøá äéäù úåîëî øúåé äìòúé áåùé íà äáøãàå

ïééðòááéúëã ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä øàéá äæ
ïúùøôá(âî èì éãå÷ô)ùøéôå ,'äùî íúåà êøáéå'

äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø éäé íäì øîà' ,é"ùø
'åäððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷åìà 'ä íòåð éäéå ,íëéãéיט,

íéâøè÷î äîëå äîë éë ÷"äåæá øàåáî äðä éë' ,øàáîå
äøåúå äãåáòä úòùáå ,íãàä úà ìáìáì íéãîåòä

,äøåçù äøîå úåáöò éãéì åúåà íéàéáî úååöîåíéôçîå
,íéîù íùì äðååëá íîöòäîì íãà ïá äúà ,øîàì

àìî äúàå úàæä äùåã÷ä äãåáòì êîöò úà ñéðëú
úåáø äðäëå êãéî 'ä äöøéä ,äìéìç íéòùôå úåðååò
ìò íðîà ,'äìéôúå äøåú úòùá ÷ø åéúåðååò åøéëæäá
êåúî 'ä úà ãåáòìå ,åìà úåáùçî úåçãì íãàä

ä"ò êìîä ãåã øîàù åîëå ,úå÷æçúäå äçîùíéìéäú)

(æé¯é çé÷äçã ,'åëå íìéîà éë 'ä íùá éðåááñ íéåâ ìë'

ה'יח. מה  הבינו אלא בקרבם  רוחם נפלו  לא משמם אות שנחסרה שמשראו הנשיאים  את תורה שבחה  אמנם

הגע כי מהם , ללמוד לנו שיש  צדיקים אמרו  וכבר הקרבנות. את להביא הזדרזו המשכן' וב'חנוכת מעמם , דורש 

והיה היהדות, נקודת בו  שחסרה מצוה  בדבר שהתעצל לאדם אומר הדור וצדיקי מגדולי אחד היה  אם  בעצמך,

בנידון  וכ "ש  רסיסים, לרסיסי ונשבר  בקרקע  פניו כובש  היה אדם שאותו מסתברא הלא משמו, יו "ד אות מוציא

יעזבו כן ועל תקנה, עוד להם  אין ששוב לחשוב מקום  להם  והיה יו "ד, חסר  שמם את בתורה  כתב שהקב"ה דידן

כן, נהגו  לא הם  אך ודמעות, בכיות מתוך בתשובה  היום  כל  לחזור  וצלמות בחושך וישבו שלהם ה'נשיאות' את

והזדרזו קלקלתם תיקנו הראשונה  בהזדמנות  ומיד מצוה , של  בזריזות נתחזק  ואילך ומכאן הוה דהוה  מאי אמרו  אלא

כל של  הקרבנות כל לפרט המזבח' ב'חנוכת תורה  האריכה  ולכן המזבח, בחנוכת המילואים  קרבנות את להקריב

שלא  התנהג אם ואף לעולם, ברוחו יפול  אל ולכן מעשיהם , את השי"ת שרצה ללמדנו עצמו בפני ונשיא נשיא

השי"ת  רצון וזהו ולהבא, מכאן  מעשיו  את לתקן בידו יש .כהוגן

היהיט . המשכן עשיית כל  והרי השכינה , השראת  על לתפילה  זקוק היה מדוע  קשה , לכאורה הנה  אורחא, אגב 

וכבר זה , הגבורההובטחועבור ח)מפי כה מקדש(לעיל לי בתוכם'ועשו בנין ושכנתי ומטרת עיקר  שכל  נמצא ,'

כך על לברכם רבינו משה הוצרך ומדוע ידינו , במעשה  שכינה שתשרה  כדי היה וכליו  תתר "כ)המשכן חסידים ספר .(עיי '

צדיקים הוכיחו תפילהומכאן בלא  לעולם  בא שפע  לא שאין ודקדוקיו פרטיו  בכל  המשכן את שעשו הגם  ולכן, ,

לבריותיו מטובו להשפיע  השי"ת רצון אם  ואף  תחילה. כך על  ויבקשו יתפללו לא אם ידיהם במעשה השכינה תשרה 

בתפילה . שיעמדו ידי על  דלתתא לאיתערותא צריך עדיין
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øôñàå äéçà éë úåîà àì ,'åëå éðøæò 'äå ìåôðì éðúéçã
åúãåáòî éðòéøôäì éðåááñ 'íééåâ'ä íúåàù ,'ä÷ éùòî
àìà íúðååë ïéà åìéàë ,'ä íùá íéøàôúî äîäå 'úé
êåúçà Y 'íìéîà' àìà íäì òîåù éðéà êà ,íéîù íùì
äçã øîàå ãåã äãåä êë ìòå .éìòî íúåà äçãàå
àìå ,íäî éðìéöäå éðøæò 'ä êà íãéá ìåôðì éðúéçã

' Y úåîàéë äúéî 'éçáá úåáöòá úååöîä äùòà àì

ä¯é éùòî øôñàå äçîùå úåéçá íàäî øàáúé äæáå .'
,íëéãé éùòîá äðéëù äøùúù ø"äé ,äùî íúåà êøéáù
êåúî àìå äçîù êåúî äãåáòä úà åùòéù åðééäå
äøùúù åëæé æ"éò ÷øå ,íéðåùàøä íäéàèç ìò úåáöò
êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàù ,íäéãé éùòîá äðéëù

äçîù(:ì úáù).

íéùéå,ãåàî ãò åøëù áøé ïë éùå÷ä ìãåâëù åáéì ìà
ïúùøôá áéúë äðäù(æë äì ìä÷éå)íéàùðäå'

àøîâáå ,'åàéáä(.äò àîåé)øîåìë ,'ùîî íéàéùð àðú'
'íééçä øåà'ä øàéá äæáå .íéîùä ïî íåàéáä 'íéððò'ù

(äîåøú úùøô ùéø)úà äøåú äè÷ð úåáãðä øãñá äðäã
óñëå áäæ' äìéçú áéúë ïëìå ,íãå÷ áåùç áåùçä
ïëå ,'éðù úòìåúå ïîâøàå úìëúå' êë øçàå 'úùåçðå
éðáàå íäåù éðáà' åøëæð òåãî ,äù÷é äúòî .äàìä
,àìà .äðåøçàá úåáãðä ìëî íéø÷éä íäù 'íéàåìéî

éë ,àîòè åðééäñð êøãá åòéâä ãåôàäå ïùåçä éðáà

íàéáäì åöîàúä àìù ïåéëå ,àéîù éððò éãé ìò øáãîì
,óåñá åðîðå åøëæð ïë ìòéãé ìò äàáä äãåáòä éë

ä"á÷ä ìöà øúåé äáøä äáéáçå äáåùç ìîòå äòéâé
ë"ë êøò úø÷é äðéàù ô"òà(ïåîîä éååùá).

íâäåìãâé åøëù åäéî ,ùã÷îáù äù÷ äãåáò åæù
åøîàù éôëå ,ãàî(å â ð"øãà)øòöá úçà íòô

øòöá àìù íéîòô äàîî'íéãéñç øôñ'á àáåî ïëå ,
(äð÷ úåà)åøöé úà óôåë íãàäù äî áåè øëù ìá÷îå

éàù úåöî äàîî øúåéäéìò å÷çãå åô÷åúå åúéñî åøöé ï.
ìò øáâúäì íãå øùáì äù÷ äîë ãò òãåé ä"á÷ä éë

åéúåðåéñðכ.

בער"ש ובפרט עת בכל ממחלוקת זהירות  – אש  תבערו לא
ושב"ק 

ïúùøôá(â¯á äì ìä÷éå)äëàìî äùòú íéîé úùù' ,
ïåúáù úáù ùãå÷ íëì äéäé éòéáùä íåéáå
.'úáùä íåéá íëéúåáùåî ìëá ùà åøòáú àì ...'äì

'øôåñ íúç'ä áúë(íéîé úùù ä"ã ìä÷éå íéèå÷éì).ì"æå
äùòîä éîé úùù íéëøáúî úáùä éãé ìòù÷"äåæ)

(.çô åøúéäëøáä ÷éæçäì éìë êéøöù àìà,àöî àì'å
'íåìùä àìà äëøá ÷éæçî éìë ä"á÷ä(ïéö÷åò óåñ äðùî),

íåéá Y úáùá áéø êéøçäì ïèù ìù åúîâî ìë ïëìå
ìá÷ì ïëåî éìë àöîú àìù éãë ,äéåöî äëøáäù

äùòîä éîé ìë íéì÷ìå÷î æ"éòå ,äëøá.éðà æ"ãòå
ùøôîäéäé éòéáùä íåéáå äëàìî äùòú íéîé úùù¥¨

íëìíëì äùòð äùòîä éîé úùù úëàìîù 'éô ,
ïëìå ,éòéáùä íåé úùåã÷ úåëæáùà åøòáú àìú÷åìçîä

úáùä íåéáì"ëò ,ìåçì íå÷î äëøáä àöîúù éãë .כא,

התנאכ . נקט מדוע  זה , ביסוד  שביארו כב)יש  ה  ארמי(אבות בלשון אגרא' צערא 'לפום המסכתאלומר  שכל  (בשעה 

בתוס'בלה "ק) מבואר דהנה היה ), ד"ה ג. גדול(ברכות ושבח  נאה שתפלה  לפי  ארמית, בלשון קדיש אומרים 'לכך

המלאכים יבינו שלא תרגום, בלשון נתקן כן על יב :)הוא שבת ארמי, בלשון מכירין השרת מלאכי בנו',(שאין מתקנאין ויהיו ,

בישראל יקנאו  שלא  כדי יודעים אינם  שהם  בלשון אגרא' צערא  'לפום  אמר נמי .והכי

חרדים'כא. ב'ספר  כתב י)וכבר פרחים'(פס"ו אלף  ששווה כלי ישבור וכעסו שבעיצבונו  היתכן פרח, לו שאבד ...מי

עליך הבא  כל כהלל בשמחה  סבול שישלכן ה'רווח ' את המאזניים כף  על  יעמיד ונבון חכם איש כל  ומעתה  ...'

מאלף יותר הרבה  הרבה  שווים שהם  ביתו אנשי לבבות בשבירת הן הגדול , ההפסד זאת ולעומת הכעס , ידי על  לו

המעשה . ימי ששת לכל  הפרנסה הפסד את והן פרחים ...

יצחק ', 'מאור ישיבת ראש שליט "א וואקסמאן הגר"א פמ "מ  האדיר הגאון בשם שמעתי הכעס  כנגד טובה עצה

– הנערים  שהיו עת ובכל  המלחמה , מניצולי היה  הנ"ל  ילדותו, בימי שלו ה 'מלמד' מהנהגת בחינוך ' 'פרק  שלמד

נשמעים שהיו  משונות תיבות שיניו מבין  מסנן המלמד היה  יתר , בשובבות ומתנהגים  מגדרם , יוצאים התלמידים,

מברכם שהוא נקיה )כמי ההונגרית(בלשון  בשפה מאונגרין)ב 'ברכות' היה  המלמד של התלמידים(מוצאו את מקלל  והוא ,

נעבעך לעצמם, מחשבים היו  עת ובכל  וכעסו, חרונו שהרי (מסכן)לרוב – כמותו  סבל  למודת בריה על  רחמנות

מחילה לבקש תלמידים  כמה אליו ניגשו  הנ "ל, המלמד אצל  לימודיהם שנת בסוף  והנה , הוא, המלחמה' מ 'ניצולי
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øáëå÷"äåæá àúéà(ç"î æ"å÷éú 'ééò)øîàðù äî ùøôì
åøòáú àì' Y 'ùà åøòáú àì'ùàñòëäìëá

'íéøåèä ìòá' áúë ïëå ,'úáùä íåéá íëéúåáùåîàì
ùà åøòáúíðäéâ ìù 'éô éìù øåà ,ä"á÷ä øîà ¯

ìò óéñåä .úáåù àäé íëìù øåà íâ ,íëìéáùá úáåù
÷"äôñá êë(á"ô ÷"îøäì 'äøåáã øîåú' 'ééò)øúåîù íâäù ,

êåðéçì äåöî êøåöì ñòëá åéðô úåàøäì íãàì åì
äçåðî íåé àéä úáù íðîà ,'ä åððç øùà íéãìéä

õåç éôìë åìéôà ñòëá úåéäì åì øåñàåøîàù åäæå ,
ùà åøòáú ìà ¯ íëéúåáùåî ìëá ùà åøòáú àì
'íéðô úãîòä' äúåà åìéôàå ,àåäù íå÷î ìëá ñòëä
.åøòáú àì ë"â õåçáî íëéðô ìò ÷ø ñòë äàøî àéäù

êëå'éç ùéà ïá'ä áúë(à äéðù äùøô àøéå 'øô)íùá
à"ãéçä(î"÷ òáöàá äøåî),áøò'á äçðîä úåìòá

ïéáå ,åúùàì ùéà ïéá ú÷åìçîì ïëåñî úò àåä 'úáù
ùéàäå ,áéø øçøçì äæá à"èñä çøåè äáøäå ,íéúøùîä
,äãô÷äå ú÷åìçî íåù øøåòé àìå ,åøöé óåëé àøéä

íåìù ù÷áé äáøãàå.ì"ëò ,

óéñåîåéøáã ìò 'éç ùéà ïá'ä(äéðù äðù àøéå),òãå ,
íò äáéøîå äèè÷ äùåòä íãà ìë äðä éë
åîò ïéãäù åì äàøð éàãåå åéúøùî åà åéðá åà åúùà
éðéðòá íãé úçúî äàöéù äìùëîä ìò áéøì éåàøå

,úéáäïéáé ïéá åã÷ã÷á çî åì ùéù éî ,úîàá êà
,íúàî äùòð äæ ïéà ,íãé úçúî ìåùëî äæéà àöé íàù

ïèù äùòî àåä àìà ,íäéãé äùòî äæ ïéàåכבéãë
àéää úòá ïåãîå áéø øçøçìïéáî ùéà ìë ,ïë ìò ...

àì úéáä ìù íéðéðòá ïåøñçå ìåùëî äæéà äàøéùë
ïúé àìà ,íúà áéøì åéúøùîå åúùà ìò äîùà íéùé

,àåä úîà éë åðáúëù úàæä úåìöðúä åáì ìàæàå
ñòëúé àìå íúà áéøé àìå ÷åúùéכגíìåòá åì áåèå ,

àáä íìåòáå äæäì"ëò .כד,

ישראל  של אסיפתן  בחשיבות – משה  ויקהל

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

תצוה בפרשת החומש את המלמד פתח כנ"ל ... עליהם שהכריז עד רוגזא, לידי לבוא לו  וגרמו לו שהפריעו  על 

אונקלוס, תרגם וכו', וברקת ' פטדה  'אודם  החושן, שעל  האבנים ' 'שמות על  התרגום דברי את להם והראה ופקודי

ורצה היקרים  תלמידיו על  כעס  לידי והגיע  שכמעט דבשעה להם , וביאר äפנæרי, טרקיא... קנéרי äברקן... ירקן ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָסמקן

כי  לעצמו מזכיר  היה  ובזה פנטרי'... טרקיא... 'קנכרי... הללו השמות את בפיו חוזר  היה  מעליהם , כעסו את לקרר

לייקר אדם כל  ילמד  ומכאן מעליהם . כעסו סר ובזה הם, טהורות ונשמות חפץ  אבני יקר ' 'אבני התלמידים  אלו כל 

דא  כגון ויקרות' טובות 'אבנים  על לכעוס  כדאי שאינו בעצמו שירגיש  עד  יהודי, איש כל ...נפש

מזידיטשויב כב. זי"ע צבי' ה 'עטרת הרה "ק  כתב סק"ז)וכה השבת כניסת מנוחה' 'בית סידור  השטן'(עיי' לגרש בידינו קבלה 

חצות  קודם  השולחן על מפה  לפרוס  '.הזה 

הקדוש  השל "ה  בדברי מצינו ריב המחרחר השטן את לגרש  'סגולה' ד)עוד אות מצוה נר שבת, בעל(מסכת כתב וז "ל , ,

הרמז , לסוד שבת, בערב מהבית עכביש  קורי שיפנה  כתב נ"ע  מורי לשונו, וזה חיים' 'תוצאות בספר חכמה' 'ראשית

' וכו סודו אגלה  רכיל הולך ואני עכ "ל . מוצעת, ומטה  דולקות בנרות הבית למנועויתקן שרצונם הקליפות סוד והוא 

מהבית  לפנותם  שצריך  העכביש המה והם בית, ע "כ .שלום  בזה ), שהאריך  החיים '(ועיי"ש  ב'כף וע ' סק "י). ר"נ שהוסיף(סי'

שבת'. הארת נכנסת ואילך  חמישית דמשעה משום  חמישית, שעה קודם לפנותו  ליזהר 'ויש 

לפנות כג. שב"ק  בערב  זי"ע  מסטאלין  אשר ר' הרה "ק בנו עם זי "ע מקארלין אהרן' ה'בית הרה"ק  נסע אחת פעם

לצורך  הסיקו כבר  הבית  שעקרות התנורים  מהיסק היוצא העשן את מרחוק ראו לעיר סמוך בהגיעם בוקר ,

רויך  דעם  פון ארויס  גייען וואס  מלאכים דיא 'זעה  בזה "ל  לבנו ואמר  אהרן הבית נענה קודש, שבת מאכלי הכנת

שהנשים ודע , הבתים, בגגות הקבועות מהארובות היוצא מהעשן היוצאים המלאכים את  נא ראה - קוימענס ' דיא פון

' הקודש רוח למדרגת להגיע  יכולות היו קודש שבת צורכי להכנת בעבודתן  יגיעה מאכןמרוב  ירגזון זייער מיט  נאר

קאליע דאס  הכל ].'זייא  את מקלקלות הן והקפידא הכעס – ה'ירגזון' שעם אלא, -]

עיה "קכד . ירושלים גאב"ד זי"ע  פריינד אריה  משה רבי הגה"צ רעהוסיפר עם נסע  שפעם  מחמיו, ששמע מה 

אחת  מצבה שעל ראו לעמבערג, בעיר העתיק  החיים לבית בהגיעם בגולה, הצדיקים קברי  על  שיח  לשפוך

פלוני בן פלוני נטמן 'פה נסתר חרוט  הנהלת צדיק אל  השניים פנו ע "כ, מעשיו , ומה  כאן  הטמון האיש מי ויתמהו ,'
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àåä äæ ,úåãçàáå àãç àúååöá ìàøùé éðá úáéùé Y
åîöòíúåà úåùòì 'ä äååéö øùà íéøáãäîíééñîå .

úåéøîåçä øéñî ìàøùéî úåøáçúääå äéñðëä' ,íù
.'é"ðáî úåéîùâäå(íééçä øåà 'ééòå ,í"éøä éèå÷éì)כה.

éùøåãåøîà úåîåùø'÷ä éãåäé ,íåìù úáäà ,íòåð éøîà)

(íäøáà úéá 'ééòåúáéúù ,ìä÷éåàéøèîéâá äìåò
ïéðîëäå÷î(151)íúøäèî ìä÷äá ìàøùé éðá úáéùé éë ,

äå÷îä úøäèë íúùã÷îåכו.

úåàøåðäùåã÷ä åúøâàá ò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä áúë
(â"ë ùãå÷ä úøâéà)éë ,éúåáøî éúòîù' .ì"æå ,

ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
,äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ,ãçéáåéìò ìåôú

,åäééìò éøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà
éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò.ì"ëò .'

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

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

äëò"éæ øãðñëìàî êéðòä éáø ÷"äøä øàéáäáùç)

(øåëæ ä"ã àöú éë ,äáåèìáåúëä ïåùìá(æé äë íéøáã)

פנקסי  את בפניהם  לפתוח קדישא חברא אנשי הסכימו הגונה  יד מתת שנתנו  לאחר כך, על  לשאול  קדישא החברא

כדרכו הלך עליון, וקדוש  נשגב צדיק  שהיה לעמבערג של  רבה  הוה, וכך המעשה , דבר את ומצאו הנושנים, החברא

וכמעט מרוד  עני שהיה  העיירה, מיהודי אחד אליו ניגש  המרחץ  בבית עומד  בעודו קודש , השבת יום בערב לטבול 

שלשום, מתמול  וגם היום צמת זה  בשבוע הנה לו, ואמר שבידו המטאטא עם  כתיפו על  חלושות  והיכהו נראה, אינו 

משבת  הפסקה' 'תענית התענית זה  בשבוע  הנה לו ואמר שוב היכהו מספר דקות לאחר כן, צמתי אני שגם לך דע 

ליל תפילת לאחר הכנסת מבית בבואך  שאתה  הוא, בינינו מינה הנפקא אמנם כן. צמתי אני שגם  לך דע  לשבת,

כי  אוכל  לא לביתי בבואי אני ואילו מטעמים, וכל  ודגים בשר תאכל  מאומה, טעמת שלא השבוע  כל  ולאחר שבת

מוכנים שהיו הדגים את אכל  שחתול  ותראה שבת בליל  תבוא שבאם  לך, ודע  לחץ , ומים  במלח קיבר פת אם 

ויהי  שהתענית . הפסקה  התענית לכל  ושוויות ערך שום  אין שוב כעס , של  משהו לידי ותבוא חמתך ותעלה עבורך 

נזכר אכלם, שחתול ביתו  בני לו אמרו הדגים  אכילת שעת באה וכבר היין על  קידש שבת בליל  לביתו הרב כבוא

וודאי  וכלל , כלל  פשוט  איש  אינו העני שזה  הבין אז  כלל, כעס ולא המרחץ , בבית העני לו  שאמר  במה הרב מיד

נסתר שצדיק  בשעה  הנה נסתר', ה'צדיק מיד לו אמר הנסתר', ה 'צדיק אל  משמשו את הרב שלח  הוא, עליון קדוש

עולם רזי ללמדו באפשרותי היה הנה בא בעצמו הרב היה ובאם ומיד, תיכף  העולם  מן להסתלק  עליו גילוי  לידי בא

נסתר' ה'צדיק של  ביתו  אל  בזריזות רץ  דבריו  את הרב  כשמוע הרב, אל  הדברים  את המשמש וישב הזאת, בעת

וחרטו חשובה  בחלקה  טמנוהו  זה מעשה לאור  חי, לכל חיים  שבק שכבר לאחר עמו  לדבר הספיק  לא כבר  אבל

הרב בציווי  מצבתו נסתר על  צדיק ופלוני פלוני נטמן  היהפה  נסתר צדיק  שאותו זה , נורא ממעשה למדים נמצאנו .

ומידת  בכלל, רעות מידות כי אחד, 'כעס ' מהרב למנוע זאת וכל  העולם, מן  כך בגין להסתלק ואף להתגלות, מוכן

העולם . מן האדם  את מוציאים בפרט הכעס

הרבה . טובה  תאבד שלא - תכעס  אל  וכיו"ב שלך  את 'אכל ' אדם בן בדמות 'חתול ' אם  גם  ייאמר , לדידן

ר"תכה. 'צבור' כי  הדורות צדיקי הגידו כשהםור ינונים בדיקים צוכבר  עליה להם  יש רשעים  אפילו כי  לרמז  שעים,

ה 'ציבור '. בתוך ומתאחדים נמצאים

במשנהכו. ביארו פה :)וכך הללו(יומא טהרות ג' כי ה ''. ישראל  'מקוה ואומר ישראל... אשריכם  עקיבא רבי אמר

בה' הדביקות עצם וכן יחדיו ישראל  בני שישיבת כלומר  ה'. ג. ישראל. ב. מקוה. א. הם. ואלו הם , שווים 

בטבילת  – יהודי  להיות הגוי את מהפכת  בה שהטבילה מצינו במקוה  ואם האדם , את ומקדשים מטהרים  וה'מקוה'

לה . שנדמו הטהרות בשאר  כיו"ב גירות,

זי"ע שלום' ה'אהבת הרה "ק  כדוגמת יהודים, בין 'לטבול' נהגו  הדורות מצדיקי רבים  כי ויקהל)וידוע חסד, וכן (תורת

שהיה ופעמים במקווה, בטבילות מרבה  שהיה זי "ע מרבניץ  זאנוויל חיים  רבי הרה"ק בינינו שהילך עולם  יסוד צדיק

במקוה כטובל  ביניהם ראשו ומרכין ביניהם  נכנס  והיה  יהודים וכמה כמה סביבו בזה מעמיד אין שלדידן פשוט  כי  (אם 

אחיו) בין  בישיבתו ליהודי  נוסף  וטהרה קדושה כמה  – זה מעשה גם לדעת עלינו מ"מ  ל'טומאה '... 'טבילה ' .משום

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

חז"ל  [כלשון ופותח  מתיר  מלשון 'שריא' לפרש פו :)שיש בני (ב"מ  כאשר כי עי"ש ], ושרי', אסר דקא דחזא 'כיון
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äùò úà øåëæ'êì÷ìîòêøãáíëúàöá,'íéøöîî
,'íëúàöá' íéáø ïåùìá íééñîå 'êì' ãéçé ïåùìá çúô
úåëæá äúéä íéøöî ãéî ìàøùé ìù ïúìåàâù êì øîåì
ãò íé÷áãä ïéá ãéøôäì íøâ ÷ìîòå ,úåãçàá åéäù
ììëä úà çöðì ìåëé ÷ìîò ïéà éë ,'êì' åîöòì äéäéù

íéãéçéä úà ÷ø àìà ,úçà äãåâàá íäùëכח.

ה' ושנתן  מלך, בן שהוא מעלתו  לזכור  – ישראל לבני זכרון
בקרבו 'חכמה '

ïúùøôá(æ èì éãå÷ô)éðáà' ,ïåøëæøàéáå ,'ìàøùé éðáì
'äîëç êùî'ä(éðáà ä"ã)'îâá àúéà äðäã

(:åì äèåñ)äúåàá' óñåéì åì äéäù àøåðä ïåéñðä ïééðòì
øîà ,ïåìçá åì äúàøðå åéáà ìù åð÷åéã äúàá äòù
äúàå ãåôà éðáà ìò åáúëéù êéçà ïéãéúò ,óñåé ,åì

î êîù äçîéù êðåöø ,íäéðéáãîò äæ 'ïåøëæ'å ,'íäéðéá
ùøôî äæáå .ïåéñðä ïî ìöðéäìå äøéáòäî ñåðì åì

,ìàøùé éðáì ïåøëæ äîä ãåôàä éðáàùìëá íøéëæäì
àìéîîå ,'ä éðôì ãåôàä éðáà ìò íé÷å÷ç íäù úò

äøéáò øåáòì åùééáúéåøëæéù 'äá ÷åáã íááì äéäéå' ,
ùéà ìëì òéãåäì áåúëä àáù øîåìëå ...'íúìòî úà

,ìàøùéîéðôì ãîåò äúà éë ,äìåãâä êúìòî úà øåëæ
êìëìúäì êøöé êúôé ìàå ,êéìà åúåáéáç áåøá 'ä

êúìòî éôì íéàúî åðéàù øáãáכט...

ויסורי  מחבלי כביכול  עצמה את להתיר השכינה שתוכל  הישועה, את להחיש  גורמים ובצוותא באחדות ישראל 

הזה . המר  הגלות

זצ"ל ,כח. שמח' ה 'אור הגאון שאמר  כמו  מונים, עשרת ויחיד  יחיד כל מתעלה  ידה  שעל  האחדות מדת גדולה 

ששניהם אע"פ הם, קדשים קדשי ציבור  שלמי זבחי ואילו  קלים , קדשים  אלא אינו שלמים  קרבן שקדושת

קדשים . קודש  להיות מתקדש  ציבור  של  מכוחו הבא כי הם, שלמים' 'קרבן

זי"ע  משמואל' ה 'שם  הרה"ק  ב)וכתב ליל תרע"ד אומרם(חנוכה  עז.)לבאר שבישיבת (פסחים בציבור', 'דחויה' 'טומאה

מאתם . ומסתלקת נדחית הטומאה בציבור  בנ"י

קודמים בדורות כי מצינו, ובארעא דארעא, מלכותא כעין דשמיא מלכותא כי זי"ע, אברהם' ה 'בית הרה "ק אמר כה

מדינות  בכל  הנהיגו כהיום  אך פיו , את שימרה  למי לו ואוי המדינה, הנהגת תהא כיצד  בעצמו מחליט ה 'צאר' היה

ה'סובייט ' בישיבת רק  החלטות לקבוע  וכיו "ב)העולם, השרים, –(מועצת דרקיעא' ב 'מלכותא כביכול  נמי, כך הזה, כהיום 

ישראל . בני לטובת עולם הנהגת לשנות בידם, יש אדיר כח  יחדיו ישובים כשיהודים 

זי"עכט . העבודה ' ה'יסוד הרה "ק של מאמרו ידוע  אמרים)וכן ליקוטי  אברהם יא)בפסוק(באר ג אל(משלי  בני  ה' 'מוסר

ביאורו , וכה –תמאס', ה ' מוסר ,מוסר לנו  מטיף כןבניהקב "ה על  תמאס ,אתה, שגבאל תשכח  ואל  זכור

בבוץ ... ותתלכלך תמאס אל  וממילא אתה . בני כי מעלתך

עלה שעה  באותה ל "ע , דתם את זה עם ויחד  דעתם את ואיבדו ברוחם רבים  נפלו עת המלחמה שאחר מספרים 

המאורעות  עקב  הוא גם  והחשובות, המפוארות המשפחות לאחת נצר מבוגר, בחור  מאש מוצל  אוד הקודש לארץ 

להניאו בכדי  ידם לאל  אשר  כל את  ניסו וטובים  רבים  ל "ע . נכר  בת עם להינשא ועמד דעתו, עליו נשתבשה הקשים

להם בצר  הועיל. ללא אך וכו ' הגיהנם עונשי ואת הענין חומר  את בהסבירם החיים עץ  משורש נפשו את מלכרות

במילים ענהו  אז או למבוקשו  שאלו  בחכמתו והוא עליו. להשפיע  שינסה  זצ"ל איזנער גד'ל  רבי הגה"צ אל  פנו 

מסילות  גם מצא מעלתו נקודת  את שמצא ע"י  ובכך  בחור... חסידישער א פאר נישט  פאסט ס 'איז אה .. ספורות ,

הנואלת. מחשבתו  את לזנוח  ומיד תיכף לו וגרם התועה  לליבו

אתה' 'בני כי יזכור עדיין ל"ע  ונכשל  נפל אם  כאשרואף  הזעם שבשנות זצ"ל , גלינסקי  ר "י הגה"צ שסיפר וכמו ,

רואה הוא והנה ישנים , בצריפים האסירים כל  את שיכנו בסיביר, עבודה  למחנות ברוסי' הרשע  שלטון ע "י הוגלה

רבה ובזריזות בדממה, האסירים  אחד  קם  נפלאה, בעמקות  שנתם את נמים  כשהכל  הלילה  באמצע  ליל  מידי כי

לעשות ומתחיל  בהם, מתלבש  הוא מהר חיש  'חור', מאיזה  בגדים מוציא הצריף , מפינות אחת אל  תנועות ניגש 

למחבואם מחזירם הבגדים, את לפשוט ממהר  הנו זו 'עבודה' וככלות רגעים, מס ' במשך עבר לכל  בידיו נמרצות

האיש המשונים. מעשיו  לפשר  לשאלו הגר"י החליט שלאחמ"כ. בלילות גם  ונשנה הדבר משחזר  למנוחתו. ושב

אמר, וכה  סודו, את לגלות ניאות לאיש, הדבר יוודע  לא כי נאמנה הבטחה שקיבל  לאחר אך לענות, וסירב החוויר

סרו אשר חיילים  מאות על  ממונה הייתי תפקידי מתוקף בצבא, מאד גבוהה  דרגה בעל  גרמני קצין אנכי  כי לך דע 
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åôéñåä,ìàøùé éðáì ïåøëæ äîä 'íéðáà'äù ,åéøáã ìò
,íäì øîåì÷å÷ç óñåé ìù åîù úà àð åàø

äî ,'äãñôä ãâðë äøéáò øëù'á åððåáúúå ,íéðáàä ìò

äøéáò éùåò ìù ãñôää ìåãâלäéìà òîåù äéä íàù ,
äàðä øåáò úåøåã éøåãì åãñôä ìåãâ äéä äîë å"ç

...ãçà òâø ìù äîåãîøëù ìåãâ äîë ,àñéâ êãéàìå
äøéáòäî çøåáääëæ íùî äéìà òîù àìù øçàîù ,

'ìàøùé äòåø' úåéäì(íù 'îâá àúéàãëå)ìëìëìå ïåæì äëæù ,
ìàøùé úéá ìë úà(à"ùøäî)åîë àìà ãåò àìå ,

"äôñá åùøéôùåéä ãåôàä ìò íéèáùä á"é úåîùù ÷
óñåé ìù åðáà àéäù íäùä ïáà ìò íé÷å÷çàöîð ,

éðáàá áúëéäì åîù úà ãéñôä àìù ãáìá åæ àìù
àìà ,åéçà øàùë ãåôàä'ãåñé'ä àåäù äìòúðå äìò

ìàøùé éðá ìëì íéé÷îäå.

ãåòò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä ìù åøåàéá úà äâéöð
(øáãú äúàå ä"ã äåöú)÷åñôä ìò(â çë)äúàå'

åùòå äîëç çåø åéúàìî øùà áì éîëç ìë ìà øáãú
'úåááìä úåáåç'á àúéàã àéáäì íéã÷îå ,'ïøäà éãâá úà

(äîã÷äá)äòåèð 'äîëç' íéùðà úåáìá òèð ä"á÷äù
äúåà úåìâì íøøåòéù éî àåáé íà ÷ø ,íðîà ,äæåðâå
åàì íàå ,ìë ïéòì äìâúéå ïåîèîä àöé ïëà Y äîëç
.úìòåú íåù åðîî àöé àìå äñåëîå íìòð øàùé éæà
íù åøãòé íàù ,äîãàá òåøæä øéâøâì äîåã øáãäå
,äøàôúì çøô äìòéå õéö õéöé ,øéâøâä çîöé åùøçéå
ä"á÷ä øîàù åäæå .éøîâì á÷øé íù åãáòé àì íà êà
íéëéøöå äîëç çåø áì éîëç úà éúàìî äðä ,äùîì
,ìòåôä ìà çëä ïî íúîëç úà åàéöåéù íúåà øøåòì

áì éîëç ìë ìà øáãú äúà ïë ìòàôåâ àäøùà

תקופה ומזה  הרוסי, האויב בשבי כאן נפלתי לב לדאבון אך, עין. כהרף  מתקיים היה מפי היוצא הגה  וכל למרותי,

לשבר בתחבולותיהם כאן המפקדים  מתאמצים  עוד  הגוף , את המפרכים העבודה  במחנה העינויים  שמלבד ארוכה

וכאשר מזלי, שנתמזל  אלא ומשפילות. בזויות בעבודות עפר עד  ה 'מוראל ' את לי ולהוריד בקרבי רוחי את אף 

מדי  על  לובש  כמוני קצין אשר ה'אותות' כל עם  – שלי הצבא מלבושי את עמי להבריח הצלחתי הנה הוגליתי

תנועות  אני עושה גם בהחבא, אלו בגדי את לובש הנני נפשי, גבורת מעמדי על  לשמור כדי תבין, עתה  שלו, הצבא

גלותי, בטרם  עושה  שהייתי ממה  שינוי כל  ללא וכיו"ב, ושמאל  ימין לפנות לחייליו המורה  ונישא רם  'מפקד' של 

כי  לעצמי מזכיר אני גנראלובכך ועד .אני מנפש  המכלות וההכלמות ההשפלות כל  וחרף והנפש , הגוף  עינויי למרות

גנראל . אני כי  ברוחי אפול  לא בשר

כי  לחשוב  מפתהו  שהיצר לאחר אף – עת בכל לעצמו להזכיר יהודי כל על  כי בפשטות, מובן  לענייננו והנמשל 

לבן מתאמת שאיננה  הנהגה  אתנהג לא  אני, מלך  בן לעצמו , ויאמר  ראשו  ירים מאומה, שווה אינו  דרגא , נחות הוא

המפוארה ישראל בית  כרם  לשושלת נצר .המלך,

המשניות בפירוש הרמב"ם לשון הוא יג)וכך  ב עצמך,(אבות בפני רשע  תהי ופחות 'ואל  חסר עצמו  אדם  כשיחשוב 

שיעשהו חסרון בעיניו  יגדל  החטאיםלא  כל  את לעשות עלול  הוא ופחיתות בשפלות  עצמו מחזיק  כשאדם וכלומר , ,'

מאומה'... שווה  אינני 'ממילא באומרו עניינא)ח "ו בהאי מאד  המאריך א' באות יונה  לרבינו העבודה' ב'שערי  באריכות  .(ועיי'

התוס 'ל . מבעלי זקנים' ב'מושב מצינו יט )נוראות היו(לב  שלא והגם  הלוחות, את  רבינו  משה שבר מדוע  שמקשה

ההר תחת לגונזם לו 'היה והלא לשברם, בזיון מנהג בהם נהג מדוע  קשה מ "מ  אותם , לקבל  ישראל  בני  ראויים

עליו כבדים היו כי שברם שלכך הרי"ח שפירש 'ומצאתי וכתב כבוד ', למחנהדרך לילך כדי בידיו מההר והשליכם

העון מן ולסלקם  ס"ת ישראל  נושא אדם  אם  מכאן ז "ל  הרי"ח וכתב חוטאים, היו אצלם בא היה  שלא זמן  כל  כי ,

למונען  כדי מידו ס "ת ישליך – ס"ת מפני מחטא אותם ולמנוע  ללכת למהר יכול  ואינו  לחטוא רוצים  שאחרים ורואה 

להציל שאפשר ככל  למהר כדי אלוקים  מעשה  הקדושות הלוחות את לשבור כדאי שהיה  והיינו עכ "ל . החטא', מן

החטא. מעשה  הוא נורא כמה  עד  ראינו  ומכאן  לחטוא, מלהמשיך ישראל  בני את

ונשגב, קדוש  רוחני עניין כולם שכל  הלוחות אצל  'שבירה ' שייך מה  ביאור צריך לכאורה  כי עומק , ביתר הוסיפו

החטא, מן כתוצאה הנוצר הפגם גודל  על  ללמדנו מעשהאלא אלא  אלוקים מעשה  לשבור שיכול בעולם  דבר שאין

וכדכתיבעבירה יז)... ט  לעיניכם ',(דברים עשיתם'ואשברכם  אשר הדבר נורא  מה  ותבוננו בסוףשתראו  נאמר  כך ועל .

הלוחות', שבירת 'זה  חז"ל  ודרשו ישראל ', כל  לעיני משה עשה אשר וכו ' החזקה  היד 'לכל  הלימודהתורה  שזהו

לדורות  ללמדנו  התורה  שבאה  להקב"ה .האחרון כשחוטאים  הוא חמור כמה ודעו זכרו  ,
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,äîëç çåø åéúàìîíòéãåúå íäéìà øáãú åîöò äæ
ïøäà éãâá úà åùòå æ"éòå ,äîëç çåø íéàìî íä éë,

ð äúò ãòùå íäá ùéù äîëçá ìåòôì åøøåòúé éëäîìò
íäéðéòîלאåîöòì øåîàì ãçà ìë ìò éë ,øîàéé ïãéãìå .

'äîëç'á àìî éðà äðä ,'äîëç çåø åéúàìî øùà' Y
äéäé ìàå ,åðå÷ ïåöø úåùòì íéàìôðå íéìåãâ úåçåëáå

åîöò éðéòá ïåè÷å ìôùלב...

àîùéîëç' íúåàì àìà íéøåîà íéøáãä ïéà øîàú
àúéà äðä ,íéøåîà íéøáãä éìà àìå ,'áì

ïúùøôá áéúëã ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäîìä÷éå)

(à åìøùà áì íëç ùéà ìëå áàéìäàå ìàìöá äùòå
ùøãîáå ,'åâå 'äîäá äðåáúå äîëç 'ä ïúðçî ø"åîù)

(âïëùîä úëàìîá ÷ñòúðù éî ìëù ,åùøãåá ïúð
àìà íãà éðáá ÷ø àìå ,úòãå äðéáå äîëç ä"á÷ä

äéçå äîäáá åìéôà'äîäá' øîàðù ,,äîäa àåä 'éø÷'ä)¨¥¨

(äîäa øîàð åìéàë ùøãð ïë ìò úåãå÷ð àìá áúëðù øçàî êà. §¥¨

úëàìîá å÷ñò úåîäá éëå 'í"éøä éùåãéç'ä äù÷äå
äðååëäù øàáî ïë ìò ,ïëùîä'úòãä ééðò'ìíäù

ä"á÷ä íäá ïúð äëàìîá å÷ñòù øçàî êà úåîäáë
íäù 'ä éãáåòì úåøåãì í"éøä 'éçä ïàëî ãîìå .äîëç

åðåùìëå ,ïëùîä úëàìîá íé÷ñåò íéàø÷ðäéäéù ÷øå'

äæì íäééç ìëå íîöò úà åáãðúéù ,áìä úåáãðúäá
øúåéá áéáç àåä íå÷î ìëî äëùçá íéùåòù óàå ,'åëå
íéé÷îä ìë ò"éæ ÷öà÷î éáøä éôá øåâù äéä ïëå ,'åëå

éðåòî äøåúä úà(è ã úåáà),äëéùçá äùåòù åðééä
øùåòî äîéé÷ì åôåñ'(ì"ëò)øîåàä ìëì 'äáåùú' ïàëîå .

ìéçúéå äöøé íà éë ...úòã éá ïéàå äîëç éá ïéà
äîëç çåø åúåà àìîé ä"á÷ä éæà ùãå÷ä úëàìîáלג.

המשכן  הם הלכה של אמות וד ' המדרש  בית  - העדות משכן
הזה בזמן 

ïúùøôá(àë çì éãå÷ô)éãå÷ô äìà' ,ïëùî ,ïëùîä
úåãòäíéåìä úãåáò äùî éô ìò ã÷åô øùà

ïëùîä' úåáéúä ìôëáå ,'ïäëä ïøäà ïá øîúéà ãéá
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàáî 'úåãòä ïëùî Yî"åú)

(éùéìùä øåáéãáäîåøúä óñëáù ùøãîä éøáã é"ôò
(øúåðä)'ùøãî úéá' åðá ïëùîä úëàìîì åëøöåä àìù

øîà äæìå ,'ïëùî' àø÷ð àåä óàå ,'ïëùî'ì êåîñá
,íéîòô 'á áåúëä.àìò ã÷åô øùà 'úåãòä ïëùî'

.äøåúá å÷ñòå äùî ìù åéãéîìú åáùé åáù Y äùî éô
.á.íééåìä úãåáò äúééä åáù Y ãòåî ìäåà ïëùî

êãîìì ,äøåú åá ãåîìì 'úåãòä ïëùî' áåúëä íéã÷äå
äãåáòäî øúåé äáåùç 'äøåú'ä éëלד.

בחינוךלא . העסקים ולהורים  התלמידים  בחינוך העוסקים  למחנכים  ביותר אמורים  לבניכםוהדברים  הודיעו  הבנים ,

בהם חבויים  שכשרונות להם הראו  חכמה , רוח  מלאים הם  כי והנסיון ולתלמידיכם  חיים, רוח בהם תפיחו  ובזה ,

הטובות  המעלות על  שומעים הם כאשר התלמידים  בלב המתחולל  לטובה  השינוי גודל  על  עדים מאלף יותר מוכיח

ויום יום  בכל הם ומעשים ראייה צריכות אינן והמפורסמות בהם , ורגל'שיש 'יד לו  שיש מי כל להעיד יכול כאשר

החינוך ...בעסק

במשנהלב . דאיתא בהא הרמז בדרך לבאר שליט"א האדמורי"ם מגדולי מאחד שמעתי נפלא א)דבר ג 'עקביא (אבות

דין  ליתן עתיד אתה  מי ולפני הולך  אתה ולאן באת מאין דע וכו ', דברים בשלושה הסתכל  אומר מהללאל בן

לידי  שיבוא שיתכן עד  ופחד , אימתה עליו  נופל  הרי הולך אתה ולאן באת מאין מתבונן כשאדם  שהנה וחשבון',

מעשיו, את מחשיבים  שבשמים  כלומר – וחשבון' דין ליתן עתיד הוא מי 'לפני משמתבונן אך ח"ו, הרוח נפילת

וחשבון' 'דין ודורשים  עמו  מתעסקים גדולהבשמים  שתקותו יבין אז נעלה'עליהם , 'עלה  לומר יתחזק וממילא ...

נוכל ... וגם

בגמ 'לג. דאיתא בספה "ק, איתא טובה  'עצה ' נה .)עוד שנאמר(ברכות חכמה בו שיש למי  אלא חכמה  נותן הקב"ה אין

כא) ב שנאמר(דניאל ממה וכן וכו ', לחכימין' חכמתא ו)'יהב מקשים(לא מעתה, חכמה', נתתי לב חכם כל 'ובלב

וביארו מהקב"ה , ניתנת היא גם הרי ה 'ראשונה', לחכמה  זוכים כיצד  הש"ס העולם ליקוטי השילוח מי פ"ה, ש"ד החיים (נפש

הרבה ) ועוד  שמיםשם , יראת היא  הראשונה  שנאמרשהחכמה  וכמו י), קיא זה(תהילים ועל  ה'', יראת חכמה  'ראשית

שמיםאמרו יראת דהיינו  'חכמה' בו  שיש למי אלא  חכמה  נותן הקב "ה  פתוחיםשאין  חכמה  ושערי לכל , מסורה וזו .

השמים . מן החכמה למתנת יזכה  ועי"ז  ביר"ש  להרבות שעצתו להיכנס , הרוצה  לכל 

היצה"רלד . על  מורה שחמץ  ידוע  דהנה  הי"ד, זי"ע  ציון' ה 'קדושת הרה"ק  שאור)רמז ד"ה  רש"י יז. ברכות והמילוי (עי '

הן צד"י] מ "ם [חי"ת 'חמץ' אותיות ולנצחו .יתמידשל  עליו להתגבר אפשר בתורה ההתמדה  ידי שעל לרמז  ,
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êøãá.ì"æå ,ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä êìäî úøçà
ùøéôå ,úåãòä ïëùî ïëùîä ìôë ,øîàé åà
ïäéúåðåò ìò ïéðáøåç éðùá ïëùîúðù ùã÷îì æîø ,é"ùø

,ìàøùé ìùí÷åä àì ïéãò ¯ äåîú àåä äøåàëìå
,ïáøåçä ìò úåöç ïå÷éú êéøòäì íäì æîø øáë ,ïëùîä
äéäéù ïáøåçä åéùëò úàæ íäì æîø êøåö äæéàìå

.äåãç äåãç úòùá ,éøäå ...ãéúòì

àìàì"æ íøîà òåãéã ,øîåì ùé(.ç úåëøá)áøçù íåéî
òáøà àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä úéá

'÷ä øäåæáå ,äëìä ìù úåîà(à ø ìä÷éå)àùãå÷ã àìëéä
,àúééøåàá ÷åñò ùð øá ãëå ,éäéà àúééøåà àåä êéøá

äéì÷ì úéöàå ïîú íéà÷ àåä êéøá àùãå÷ìù åìëéä)

íù ãîåò äøåúá ÷ñåòå áùåé éãåäéäù äòùáå ,äøåúä àéä ä"á÷ä

(åìå÷ì áéù÷îå ä"á÷ä.

äæ,íäì øùéáùúéá áøçéå ,àèçä íåøâé àîù íà óà
ìù úåîà òáøà'ä ìù 'ä ïëùî íðîà ,ùã÷îä

íìåòì ìèåáé àì ,úàæ àúééøåàã àìëéäå ¯ 'äëìäåäæ .
åîë ,ïåøñç ïåùì 'éãå÷ô' ùåøéô ¯ 'éãå÷ô äìà' øîàðù

ùéà åðîî ã÷ôð àìå(èî àì øáãîá)éãå÷ô äìà ì"øå ,
,øñç ïëùîäù ,úåéìâ ìù äìà úåøåãá åðééä ,ïëùîä
åðééä úåãòä ïëùî äðä ,ùã÷î àìå ïëùî àì åðì ïéàå

ùã÷îäå ïëùîä àåä äøåúäïëùîä íå÷îá äéäú äøåúäù)

(ùã÷îäå.ì"ëò ,øòö úøëæä ììë ïàë ïéàù àöîð .ì"ëò ,

äáøãàå,úåìâä éîéá äøåúä ÷ñòì ùé úãçåéî úåáéùç
.ì"æå ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà äë éë
ãàî áåùçù íåùî éìåà ,êë ìë úåìâä úåëéøà ïéðò
÷çåãå éùå÷á àåäù ,äæä ïîæá äøåúä ãåîéì íéîùá

.íãàä úà íéãéøèîä äñðøô ìåòå ìåãâ(åò÷ á"ç ÷"ùù).
,ìàøùéì äìåãâ äáçøä äéäú çéùîä úåîéáù åðééäå

íøîàîë(:âî ïéáåøéò)ïä íéãáò ìëä àçéùî éúàã ïåéë'
÷çãä êåúî äøåú ãåîìì åìëåé àì áåùå ,'ìàøùéìלה.

ìù ïúøöá øòèöî ä"á÷ä éøäù ,íéàìôð íéøáãäå
áåúëë ,ìàøùé(åè àö íéìäú)åøîàå ,'äøöá éëðà åîò'

(:åè äâéâç),úøîåà ïåùì äî äðéëù øòèöî íãàù ïîæá'
øúåé ú"éùä óéãòî ë"ôòàå ,'éòåøæî éðì÷ éùàøî éðì÷
òùòúùäì ìëåéù éãë ,ìåëéáë ìàøùé ìù ïúøöá øòèöäì

÷çãä êåúî íé÷ñåò ìàøùé éðáù äøåúáלו.

åðéöîå'îâá(.èî äèåñ)÷ñåòä úåãåà íéáâùð íéøáã
ïéòéáùîå ,úòîùð åúìéôúù ,÷çãä êåúî äøåúá
øàéáå .åéðôá ìòðð ãåâøôä ïéà óàå ,äðéëùä åéæî åúåà

'ä÷ãö ìéòî'á(á"î÷ú úåà)äðéëùä ÷ùç áåøî ,øîåìë ,ì"æå
ãéîú úåéäì éãë ìòðð ãåâøôä ïéà åá ìëúñäì éãë åîò

.ì"ëò .åúçâùä éðéò åéìòî øéñäì àìù åãâðë

שאול  מעמקי  אף ההתחדשות כח – הזה החודש מצרים בארץ 
מצרים  וטומאת

é÷éãö' úìòîá åãéâä úåøåãä'ùãåçä úáùøùà
äùãç äéøáë ùãçúäì äãé÷ôúå äúìåâñ

הרה "קלה . בנו אליו  והתלווה ברופאים, שם לדרוש כדי וויען לעיר זי"ע  מבעלזא מהר"י  הרה "ק נסע  ימיו  בסוף

בתורה שעוסק מבוגר בבחור  מהרי"ד הבחין השב"ק  ביום שבועות, כמה  במשך שם ושהו זי"ע , מבעלזא מהרי"ד

הוא  מאין ושאלו אליו  ניגש  ומלימודו, מעבודתו התפעל  ומאד  עצום, ובחשק גדולה  בהתמדה  השבת יום כל  במשך

השב"ק, את לחלל  מוכרח והיה  בצבאם , לשרת אותו גייסו הנכריים  הצבא שאנשי ואמר, הבחור  נענה מעשיו, ומה 

וזכה המעשה , ימי בששת יותר ארוכות שעות יעבוד כן ותמורת בשבת, מנוחה יום לו  שיתנו מפקדיו אל  פנה לכן

- מנוחתו  יום  את לעשות עצמו  על  קיבל מאז  להצעתו, והסכימו  מגדרם  יצאו הללו והרשעים בעיניהם  חן לשאת

הגאולה ...' את מעכב אינו זה בחור אם  יודע  'מי ואמר נענה  תשובתו את מהרי"ד  כשמוע  תורה, כולו השבת, יום

לימוד  עם להשתעשע כביכול  עוד  יוכל  לא ואז צווארינו, מעל  הגויים ועול  הגלויות עול  יוסר גואל  בבוא שהרי

זה . בחור כשל  נפש במסירות התורה 

תומך לו . היה  בחדשו חודש ומידי תורה, לומדי  אברכים כולל  מחזיק היה זי"ע  מזלאטשוב מיכל  יחיאל  רבי הרה"ק 

מצווה היה  חיותם , כדי מעות להשיג הרה "ק בידי עלה  לא אם דברים של סידרן היה  וכך מחייתם , כדי בהם

שיסכים מי  מצאו  בנקל  לא כי מאד , האברכים  התקשו בזה גם  אך  יפרעם, שהוא מנת על  מעות ללוות אותם

אמר הלוואה, לידי להגיע  יצטרכו  שלא עליהם שיתפלל  הימנו  וביקשו הקדוש  רבם אל  המה פנו לכך להם, להלוות

הדבר זה על  'יישוב' אעשה  שם  הטבילה  בית אל  אלך הרבי, השמים)להם מן שאלותיו את שואל  היה הטבילה בי (בעת צאו,

שלהם הייסורים שמעט  תדע  לא איך ר'מיכל 'ע... וויי 'אוי - ענוהו אשר את להם  ומסר תלמידיו  אל  פנה  המקוה מן

ותפילתם . תורתם מכל  יותר אצלי יקר
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äúà äî òãåé éðéà ,íãàä øîàé àîù .ù"úé åúãåáòì
éúòãé íâ éúòãé ,ùãçúà äîáå ùãçúà êàéä ,çñ

,éúìçåúå éøáñ ãáà øáë ¯ éáöî ìôù úàãöéë
éáöî ìòî äìòúà'íäøáà úéá'ä ÷"äøä éøáãì òîùé ,

ò"éæ('ä øîàéå ä"ã ùãåçä úáù)àéä ¯ 'íëì äæä ùãåçä'
,íúåà äåö 'äù äðåùàøä äååöîäíäì äøîàåäååöî)

(åæéãåäé ùéàù ,äæá úåøåäì ,íéøöî õøàá íúåéäá ãåò
õåáî àöéù ãò ïéúîé àì ú"éùäì áø÷úäì äöåøä
åúåéä ãåòá àìà ,åá ò÷åùî àåäù äàîåèäå úååàúä
éìåìéâáå äàîåè éøòù è"îá ò÷åùî ¯ 'åéøöî' úçú

êøáúé åúãåáòá øáë ìéçúé æ"òלז.

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

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

éìåàåäðáìì ìàøùé éðá åìùîð ïëìáë íéìäú è"çåù)

(áéúùãçúîå úøæåçå úèòîúî äðáìä éøäã ,
åç éãîäùîì ä"á÷ä äàøä øùà úàæå ,åùãåçá ùã

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

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

øåëæéåíùî úåìòì øùôà éàù íìåòá áöî íåù ïéàù
äéúçú ìåàùá àöîð íà óàå ,êìîä êøãì
÷"äøä øîà øáëå .øää äìòîá úåìòì åì øùôà

÷åñôá ò"éæ 'äãåáòä ãåñé'ä(áé äî÷ íéìäú)òéãåäì'
,íãàä ìò éà÷ã ,'åéúåøåáâ íãàä éðáìòéãåäì åéìòù

àéä åúãåáò ìëå ,åá íéðåîè íéîåöò úåçåëù åîöòì
.ìòåôä ìà çëäî íàéöåäì

äæåàøîâä éøáãá øåàéáä(:æî÷ úáù)ïá øæòìà éáø'
çáåùî äéä íù ïééäù 'àúéâåøô' øéòì òì÷éà êøò
øùàë ,åãåîìú ìë úà çëùå íäéøçà à"ø êùîð ,ãàî
àáùî ,äøåúä øôñá àåø÷ì äöø äáéùéä éðáì øæç
,'íáì äéä ùøçä' øîà 'íëì äæä ùãåçä' àåø÷ì
ïàëî .åãåîìúá øëæðå ,íéîëçä åéøáç åéìò åììôúä
ùøçä'ù éî íâù ,ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä ãîì
,äùåã÷áù øáã ìëì íåúñå íåèà åáìå 'íáì äéä

åáéìá ä÷ìù äìåçä úîâåãë(íãà ìù åôåâá)àåäù(áìä)

åúåéç ø÷éò(íãàä ìù),øùôà éà åáì íúñé íà éøäå
úçà äòù åìéôà êéðôì ãåîòìå íéé÷úäìíå÷î ìëî ,

åáì úà ùãçì åãéá íâ ùé ùãåçä úùøôáäéøáë
ùîî äùãç(åîùî ,àá í"éøä éøîàá àáåä)לט.

ø"äéäëæðå ,äìéçúáë åøåà úà åðéìò ä"á÷ä ùãçéù
ùãç øåà ,åðéùòîå åðéðò ìëá ùãçúäì åðà óà

.åøåàì äøäîá äëæðå øéàú ïåéö ìò

חז "ל לז . דברי על  אמרו  כ)וכבר א בראשית רש"י שאין (הובא עוד כל  כי שרץ ' קרוי הארץ מן גבוה שאינו  דבר 'כל 

הוא  האדם  של  עיקרו  כי 'שרץ '. אלא 'אדם ' קרוי אינו לארץ  מעל  מעט  אפילו להתרומם מתחזק האדם

הקרקע . גבי מעל ההתרוממות

לאיטליהלח. במסעו לידר זעליג רבי דודו אל  התלווה שפעם  זי "ע, אברהם ' ה'ברכת הרה"ק  לצורךסיפר לשם (שנסע 

האתרוגים) התפילהמסחר  נוסח  על  שואל  ובו  קטן, ספר מצא טריעסט בעיר במלון בכלובהיותם  בטובו  המחדש

בראשית  מעשה  תמיד  להורות יום שבא שם , ומתרץ  הבריאה , כל  את אחת בפעם ברא ולא ככה, ה' עשה  מדוע ,

לו אומר לזה טוב, תקוות כל לי אין וכבר  עשיתי, וכזאת כזאת – תקוותי אבדה נאמר שלא בה, נלך הדרך את לנו 

יש  רגע  ובכל העולם, את רגע  בכל מחדש אני אף חדשההקב"ה , מעתה מציאות תתהפך אתה גם חדשה, .למציאות

מעשה עושה  מלך נופלים, סומך 'מלך שב "ק בליל  שאומרים  במה לפרש זי"ע  מידנער משה רבי הגה"צ הביא וכך

יום שבכל  ונמצא בראשית, מעשה  תמיד יום  בכל  בטובו מחדש שהוא ידי על  נופלים סומך שהקב "ה בראשית',

נפל לא מעולם  וכאילו  חדשה, כבריה  הוא עז)האדם והתחזקות, שמחה  אבות, (תורת

חז"ל ד:)אמרו צחות (ברכות בדרך הבא', העולם  בן שהוא לו מובטח פעמים , שלש יום בכל  לדוד' 'תהלה האומר 'כל 

בפסוק  זה  פרק  מסיימים אנו הרי כי זצ"ל, בריזל  זלמן רבי הגה"ח מפרש יח)היה ועד (קטו מעתה י -ה נברך 'ואנחנו

ביום פעמים ג' שאומר מי ואכן הללוי-ה ', -עולם זלמן'מעתה נייע  א איך בין יעצט 'פון הנני פירוש  ומעתה אין , (העבר

יבורך) הטוב 'בשמו ' איש איש אדם לכל נוגע הוא ובאמת שמו היה  כך כי זלמן ונקט  חדש, הבא.'זלמן' עולם  בן שהוא לו מובטח  לכן ,

חז"ל לט. כ :)אמרו 'מעולם(תענית להם אמר  דבריו ובתוך ימים, הארכת במה  אהבה בר אדא רבי את  תלמידיו שאלו 

המדרש  בבית היה שלא הייתה  שכוונתו  וביארו, המדרש ' בבית ישנתי 'וחי כישןלא בעצמו קיים תמיד אלא ,

ובחיות. גדולה בהתחדשות בהם '
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עניין  על  הרבי  של  קדשו מפה  כסדרן תמידין שומעים אנו  הנה זי"ע , אמת' ה'אמרי הרה"ק  את שאלו  פעם

' מבקשים  שאנו התפילה  את כסותר  הדבר נראה ולכאורה  מצב, ובכל  עת בכל  בתורתך 'שתרגילנוההתחדשות

היא  האדם עבודת עיקר שוודאי אמת', ה'אמרי  נענה  ההתחדשות, על  ולא הרגילות על  אנו שמבקשים  שמשמעו 

ז"ל  כאמרם תמיד א)להתחדש  יט שמות ברש"י  פירוש(הובא אך ניתנו ', היום  כאילו עליך חדשים  תורה דברי 'שיהיו

דאכילה, במידי כמו  בה רגיל  האדם שיהא - בתורתך 'שתרגילנו' במאכלהתפילה  ליבו  את סועד ויום  יום שבכל 

ויום , יום  בכל  מחדש  ופרישקייט  התחדשות מתוך זאת עושה  אלא  'רגילות' שום  מרגיש  אינו כן פי על  ואף  ומשתה 

התורה בדברי יהא ממש  בכלכך שילמד – האדם ' יחיה  ה ' פי מוצא כל  על  כי האדם  יחיה  לבדו הלחם  על  לא 'כי

ה' דבר לשמוע  ה'רעב' כמו בהתחדשות יום

הל על  תמה  זי "ע מקאצק השרף ג)שוןהרה"ק  הל' ד פרק התורה  יסודי הל' רמב "ם  ופוסקים'כריסו'מילא(עיי' בש "ס

'מילא למימר ליה הוה  שכברראשווטפי שאף אדם , של  ככריסו להיות צריך התורה שלימוד אלא ובפוסקים', בש "ס

למד  שכבר במה  יסתפק לא בתורה , יהא כך רעב, להיות הוא שב שעות כמה  לאחר הרי ומשתה  במאכל לבו  סעד

תורה דברי על וצמא רעב להיות ישוב תמיד או...אלא היום


