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ניתן לשמוע את שיחותיו של מורנו ורבנו שליט"א ○ במספר מיוחד וישיר
באידיש: 073-2951321 ○ בלשון הקודש: 073-2951320

 •  • ונתן לי לחם לאכול •ונתן לי לחם לאכול •
יהודי אחד הגיע אל הצדיק עם קוויטל ובו הוא יהודי אחד הגיע אל הצדיק עם קוויטל ובו הוא 
מזכיר את רעייתו החולה, הצדיק מביט בפתקא מזכיר את רעייתו החולה, הצדיק מביט בפתקא 
ולאחר עיון קצר הוא שואל את היהודי: ומה עם ולאחר עיון קצר הוא שואל את היהודי: ומה עם 
נסתדר  הפרנסה  עם  היהודי:  לו  עונה  נסתדר הפרנסה?  הפרנסה  עם  היהודי:  לו  עונה  הפרנסה? 
תהיה  שאשתי  יתפלל  שהרבי  העיקר  תהיה כבר,  שאשתי  יתפלל  שהרבי  העיקר  כבר, 
אפשר  ואולי  הצדיק:  אותו  שואל  שוב  אפשר בריאה,  ואולי  הצדיק:  אותו  שואל  שוב  בריאה, 
הפרנסה  עבור  שאתפלל  הדברים,  את  הפרנסה להפוך  עבור  שאתפלל  הדברים,  את  להפוך 
שלך ואילו בשביל רפואת האשה תסתדר כבר.. שלך ואילו בשביל רפואת האשה תסתדר כבר.. 
שצריך  מבין  אתה  האשה  רפואת  עבור  שצריך מדוע  מבין  אתה  האשה  רפואת  עבור  מדוע 
לבקש רחמים, ואילו בשביל הפרנסה אינך מבין לבקש רחמים, ואילו בשביל הפרנסה אינך מבין 
שצריך לבקש רחמים, והלא שניהם מהשי"ת?!שצריך לבקש רחמים, והלא שניהם מהשי"ת?!

הוא  ובדרך  אחיו  מעשיו  בורח  אבינו  הוא יעקב  ובדרך  אחיו  מעשיו  בורח  אבינו  יעקב 
עמדי  אלוקים  יהיה  'אם  לד',  ומתפלל  עמדי נודר  אלוקים  יהיה  'אם  לד',  ומתפלל  נודר 
ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן  בדרך..  ובגד ושמרני  לאכול  לחם  לי  ונתן  בדרך..  ושמרני 
ללבוש.. ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ד' לי ללבוש.. ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ד' לי 
באותו  אחד,  שבפסוק  רואים  אנחנו  באותו לאלוקים',  אחד,  שבפסוק  רואים  אנחנו  לאלוקים', 
מתפלל  אבינו  יעקב  תפילה,  באותה  מתפלל משפט,  אבינו  יעקב  תפילה,  באותה  משפט, 
דודו,  ומלבן  אחיו  מעשיו  ד'  אותו  דודו, שישמור  ומלבן  אחיו  מעשיו  ד'  אותו  שישמור 
ורוחנית,  גשמית  גדולה  בסכנה  הוא  ורוחנית, שמפניהם  גשמית  גדולה  בסכנה  הוא  שמפניהם 
'ונתן  הפרנסה  על  מבקש  הוא  הפסוק  'ונתן ובהמשך  הפרנסה  על  מבקש  הוא  הפסוק  ובהמשך 
לי לחם לאכול ובגד ללבוש', יעקב אבינו רואה לי לחם לאכול ובגד ללבוש', יעקב אבינו רואה 
את שני הקשיים באותו גודל, ועל שניהם הוא את שני הקשיים באותו גודל, ועל שניהם הוא 
והקושי  הקיומית  הסכנה  שווה,  באופן  והקושי מתפלל  הקיומית  הסכנה  שווה,  באופן  מתפלל 

הכלכלי – שניהם שווים.הכלכלי – שניהם שווים.
חושבים  שאנחנו  מכך  מתחילה  שלנו  חושבים הטעות  שאנחנו  מכך  מתחילה  שלנו  הטעות 
עלינו  אבל  אדם,  בני  של  במושגים  הקב"ה  עלינו על  אבל  אדם,  בני  של  במושגים  הקב"ה  על 
לחזור ולשנן את י"ג עיקרי האמונה שבהם אנו לחזור ולשנן את י"ג עיקרי האמונה שבהם אנו 
אומרים 'אני מאמין שהבורא יתברך שמו אינו אומרים 'אני מאמין שהבורא יתברך שמו אינו 
גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון 
מכירים  שאנחנו  מה  מכל  שונה  הקב"ה  מכירים כלל',  שאנחנו  מה  מכל  שונה  הקב"ה  כלל', 
אז  וקשה,  קל  וקטן,  גדול  אצלו  אין  אז וחושבים,  וקשה,  קל  וקטן,  גדול  אצלו  אין  וחושבים, 
דבר  על  לבקש  שאפשר  חושבים  אנחנו  דבר למה  על  לבקש  שאפשר  חושבים  אנחנו  למה 
אחד ואילו על קושי אחר לא? אנחנו חושבים אחד ואילו על קושי אחר לא? אנחנו חושבים 
את  מטריחים  אנחנו  בבקשותינו  את שחלילה  מטריחים  אנחנו  בבקשותינו  שחלילה 
הקב"ה, אז אנחנו חושבים לעצמנו: על הדברים הקב"ה, אז אנחנו חושבים לעצמנו: על הדברים 
להסתדר  אפשרות  לנו  שאין  אלה   – להסתדר הגדולים  אפשרות  לנו  שאין  אלה   – הגדולים 
 – הקטנים  הדברים  ועל  נתפלל,   - לבד  – בהם  הקטנים  הדברים  ועל  נתפלל,   - לבד  בהם 
כבר  נסתדר   – בהם  להסתדר  יכולים  כבר שאנחנו  נסתדר   – בהם  להסתדר  יכולים  שאנחנו 
לבד, וזו טעות חמורה הגובלת בכפירה, ולכן אל לבד, וזו טעות חמורה הגובלת בכפירה, ולכן אל 
מהשי"ת,  ותפילותינו  בקשותינו  את  לחסוך  מהשי"ת, לנו  ותפילותינו  בקשותינו  את  לחסוך  לנו 
אלא להתפלל ולבקש על כל דבר קטן כגדול, אלא להתפלל ולבקש על כל דבר קטן כגדול, 

ממש כמו שעשה יעקב אבינו ע"ה.ממש כמו שעשה יעקב אבינו ע"ה.
(עפ: טיב התורה – ויצא)(עפ: טיב התורה – ויצא)

המערכ

ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּבְ יָך  ַמְרּתִ ּוׁשְ ְך  ִעּמָ ָאֹנִכי  ה  ְוִהּנֵ
ירא  שהיה  לפי  ופירש"י: 

האמונה,  על  מורה  'אנכי'  תיבת  הנה, 
שהרי בלשון 'אנכי ה' אלקיך' נצטוינו על שהרי בלשון 'אנכי ה' אלקיך' נצטוינו על 
מצוה זו, וכיון שבזו השעה שחלם יעקב מצוה זו, וכיון שבזו השעה שחלם יעקב 
לבן,  לבית  מועדות  פניו  היו  זה  לבן, חלום  לבית  מועדות  פניו  היו  זה  חלום 
והתירא מאוד מהנסיונות הקשים שיהיו והתירא מאוד מהנסיונות הקשים שיהיו 
מנת חלקו בביתו של אותו מכשף טמא, מנת חלקו בביתו של אותו מכשף טמא, 

וכמו כן היה מתירא מעשיו שביקש להמיתו, על כן בא הקב"ה וכמו כן היה מתירא מעשיו שביקש להמיתו, על כן בא הקב"ה 
לבשרו ולהבטיחו שכל זמן שלא יסיח דעתו מהאמונה בהשגחתו לבשרו ולהבטיחו שכל זמן שלא יסיח דעתו מהאמונה בהשגחתו 
'ושמרתיך  תזכה  אז  עמך'  'אנכי  בחינת  שתהיה  היינו  'ושמרתיך העליונה,  תזכה  אז  עמך'  'אנכי  בחינת  שתהיה  היינו  העליונה, 
בכל אשר תלך' ולא תהיה ביכולתם של לבן ועשיו להזיק אותך, בכל אשר תלך' ולא תהיה ביכולתם של לבן ועשיו להזיק אותך, 

לא בעניני הגוף ולא בעניני הנפש. לא בעניני הגוף ולא בעניני הנפש. 
והבטחה זו לא היתה דוקא ליעקב, אלא גם לצאצאיו אחריו, כל והבטחה זו לא היתה דוקא ליעקב, אלא גם לצאצאיו אחריו, כל 
מחשבתו  שמשים  השעה  בזו  היזק  מכל  שמור  מישראל  מחשבתו אדם  שמשים  השעה  בזו  היזק  מכל  שמור  מישראל  אדם 
הרמב"ם  בדברי  אנו  שרואים  כפי  העליונה,  ההשגחה  הרמב"ם בעניני  בדברי  אנו  שרואים  כפי  העליונה,  ההשגחה  בעניני 
בארוכה,  זה  ענין  בארוכה, שביאר  זה  ענין  שביאר  נא)  פרק  שלישי  (חלק  נא)   פרק  שלישי  (חלק  נבוכים'  'מורה  נבוכים'בספרו  'מורה  בספרו 
וז"ל: 'והנה נגלה אלי עיון נפלא מאד יסורו בו ספיקות ויתגלו בו וז"ל: 'והנה נגלה אלי עיון נפלא מאד יסורו בו ספיקות ויתגלו בו 
סודות אלוקיות, והוא שאנחנו כבר ביארנו בפרקי ההשגחה, כי סודות אלוקיות, והוא שאנחנו כבר ביארנו בפרקי ההשגחה, כי 
כפי שיעור שכל כל בעל שכל תהיה ההשגחה בו, והאיש השלם כפי שיעור שכל כל בעל שכל תהיה ההשגחה בו, והאיש השלם 
ההשגחה  תהיה  תמיד,  מהשם  שכלו  יסור  לא  אשר  ההשגחה בהשגתו  תהיה  תמיד,  מהשם  שכלו  יסור  לא  אשר  בהשגתו 
מהשם  מחשבתו  תפנה  אשר  ההשגה  שלם  והאיש  תמיד,  מהשם בו  מחשבתו  תפנה  אשר  ההשגה  שלם  והאיש  תמיד,  בו 
קצת עיתים, תהיה ההשגחה בו בעת חשבו בהשם לבד, ותסור קצת עיתים, תהיה ההשגחה בו בעת חשבו בהשם לבד, ותסור 

ההשגחה ממנו בעת עסקו.ההשגחה ממנו בעת עסקו.
תמעט  אבל  כלל,  ישכיל  שלא  ממי  כסורה  אז  ממנו  תסור  תמעט 'ולא  אבל  כלל,  ישכיל  שלא  ממי  כסורה  אז  ממנו  תסור  'ולא 
בעת  בהשגתו  השלם  ההוא  לאיש  שאין  אחר  ההיא,  בעת ההשגחה  בהשגתו  השלם  ההוא  לאיש  שאין  אחר  ההיא,  ההשגחה 
דומה  והוא  קרוב,  בכח  משיג  אז  הוא  ואמנם  בפועל,  שכל  דומה עסקו  והוא  קרוב,  בכח  משיג  אז  הוא  ואמנם  בפועל,  שכל  עסקו 
שלא  מי  ויהיה  כותב,  שאינו  בשעה  המהיר  לסופר  ההיא  שלא בעת  מי  ויהיה  כותב,  שאינו  בשעה  המהיר  לסופר  ההיא  בעת 
השכיל השם כלל כל עיקר, כמי שהוא בחושך ולא ראה אור כלל, השכיל השם כלל כל עיקר, כמי שהוא בחושך ולא ראה אור כלל, 
ואשר  ידמו,  בחשך  ואשר ורשעים  ידמו,  בחשך  ורשעים  ט)  ב,  (שמואל-א  ט)   ב,  (שמואל-א  באמרם  שבארנו  באמרםכמו  שבארנו  כמו 
השיג וכוונתו כלה על מושכלו, כמי שהוא באור השמש הבהיר, השיג וכוונתו כלה על מושכלו, כמי שהוא באור השמש הבהיר, 
ביום  שהוא  למי  עסקו  בעת  דומה  מתעסק,  והוא  השיג  ביום ואשר  שהוא  למי  עסקו  בעת  דומה  מתעסק,  והוא  השיג  ואשר 

המעונן, שלא תאיר בו השמש מפני העב המבדיל בינה ובינו.המעונן, שלא תאיר בו השמש מפני העב המבדיל בינה ובינו.
מן  העולם,  מרעות  רעה  שתמצאהו  מי  כל  כי  לי  יראה  זה  מן 'ומפני  העולם,  מרעות  רעה  שתמצאהו  מי  כל  כי  לי  יראה  זה  'ומפני 
הנביאים או מן החסידים השלמים, לא מצאהו הרע ההוא רק בעת הנביאים או מן החסידים השלמים, לא מצאהו הרע ההוא רק בעת 
השכחה ההיא, ולפי אורך השכחה ההיא או פחיתות הענין אשר השכחה ההיא, ולפי אורך השכחה ההיא או פחיתות הענין אשר 
הספק  סר  כבר  כן  שהענין  ואחר  הרעה.  עוצם  יהיה  בו,  הספק התעסק  סר  כבר  כן  שהענין  ואחר  הרעה.  עוצם  יהיה  בו,  התעסק 
הגדול אשר הביא הפילוסופים, לשלול השגחת השם מכל איש הגדול אשר הביא הפילוסופים, לשלול השגחת השם מכל איש 
ואיש מבני אדם, ולהשוות ביניהם ובין אישי מיני שאר בעלי חיים, ואיש מבני אדם, ולהשוות ביניהם ובין אישי מיני שאר בעלי חיים, 

והיתה ראיתם על זה מצוא החסידים והטובים רעות גדולות.והיתה ראיתם על זה מצוא החסידים והטובים רעות גדולות.
'והתבאר הסוד בזה, ואפילו לפי דעתם, ותהיה השגחת השי"ת 'והתבאר הסוד בזה, ואפילו לפי דעתם, ותהיה השגחת השי"ת 
שישתדל  מי  לכל  המזומן  ההוא  השפע  לו  שהגיע  במי  שישתדל מתמדת  מי  לכל  המזומן  ההוא  השפע  לו  שהגיע  במי  מתמדת 
להגיע אליו, ועם הפנות מחשבת האדם והשיגו השי"ת בדרכים להגיע אליו, ועם הפנות מחשבת האדם והשיגו השי"ת בדרכים 

אי  שהשיג,  במה  ושמחתו  אי האמיתיים  שהשיג,  במה  ושמחתו  האמיתיים 
אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מן ממיני אפשר שיקרה אז לאיש ההוא מן ממיני 
הרעות, כי הוא עם השם והשם עמו, אבל הרעות, כי הוא עם השם והשם עמו, אבל 
אז  הוא  אשר  מהשם,  מחשבתו  אז בהסיב  הוא  אשר  מהשם,  מחשבתו  בהסיב 
נבדל מה', ה' נבדל ממנו, והוא אז מזומן נבדל מה', ה' נבדל ממנו, והוא אז מזומן 
הענין  כי  שימצאהו,  שאפשר  רע  הענין לכל  כי  שימצאהו,  שאפשר  רע  לכל 
המקרה,  מיד  ולהמלט  להשגחה  המקרה, המביא  מיד  ולהמלט  להשגחה  המביא 
נבדל  וכבר  השכלי,  ההוא  השפע  נבדל הוא  וכבר  השכלי,  ההוא  השפע  הוא 
קצת העיתים מן החסיד ההוא הטוב, או קצת העיתים מן החסיד ההוא הטוב, או 
לא הגיע כלל לחסר ההוא הרע, ולזה אירע לשניהם מה שאירע.לא הגיע כלל לחסר ההוא הרע, ולזה אירע לשניהם מה שאירע.

אמר  התורה,  מדברי  כן  גם  האמונה  זאת  אצלי  התאמתה  אמר 'והנה  התורה,  מדברי  כן  גם  האמונה  זאת  אצלי  התאמתה  'והנה 
רבות  רעות  ומצאוהו  לאכול  והיה  מהם  פני  והסתרתי  רבות יתברך  רעות  ומצאוהו  לאכול  והיה  מהם  פני  והסתרתי  יתברך 
מצאוני  בקרבי  אלהי  אין  כי  על  הלא  ההוא  ביום  ואמר  מצאוני וצרות,  בקרבי  אלהי  אין  כי  על  הלא  ההוא  ביום  ואמר  וצרות, 
הזאת  הפנים  שהסתרת  הוא  ומבואר  הזאת ,  הפנים  שהסתרת  הוא  ומבואר  יז),  לא,  (דברים  יז)  לא,  (דברים  האלה  האלההרעות  הרעות 
אנחנו סבתה, ואנחנו עושים זה המסך המבדיל בינינו ובינו, והוא אנחנו סבתה, ואנחנו עושים זה המסך המבדיל בינינו ובינו, והוא 
אשר  הרעה  כל  על  ההוא  ביום  פני  אסתיר  הסתר  ואנכי  אשר אמרו  הרעה  כל  על  ההוא  ביום  פני  אסתיר  הסתר  ואנכי  אמרו 

עשה, ואין ספק כי דין היחיד כדין הציבור.עשה, ואין ספק כי דין היחיד כדין הציבור.
'הנה התבאר לך כי הסיבה בהיות איש מבני אדם מופקר למקרה 'הנה התבאר לך כי הסיבה בהיות איש מבני אדם מופקר למקרה 
מי  אבל  מהשם,  נבדל  היותו  הוא  כבהמות,  ליאכל  מזומן  מי ויהיה  אבל  מהשם,  נבדל  היותו  הוא  כבהמות,  ליאכל  מזומן  ויהיה 
שאלקיו בקרבו לא יגע בו רע כל עיקר, אמר השי"ת שאלקיו בקרבו לא יגע בו רע כל עיקר, אמר השי"ת (ישעיה מג, ה)(ישעיה מג, ה) 
אל תירא כי אתך אני, ואל תשתע כי אני אלקיך, ואמר אל תירא כי אתך אני, ואל תשתע כי אני אלקיך, ואמר (ישעיה מג, ב)(ישעיה מג, ב) 
כי תעבור במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך, כי כל מי שהביא כי תעבור במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך, כי כל מי שהביא 
וימנעו  ההשגחה  בו  תדבר  ההוא,  השכל  עליו  ששפע  עד  וימנעו עצמו  ההשגחה  בו  תדבר  ההוא,  השכל  עליו  ששפע  עד  עצמו 
יעשה  מה  אירא  לא  לי  ה'  יעשה   מה  אירא  לא  לי  ה'  ו)  קיח,  ו)(תהלים  קיח,  (תהלים  אמר  כולם,  הרעות  אמר ממנו  כולם,  הרעות  ממנו 
אליו  פנה  יאמר  ושלם,  עמו  נא  אליו הסכן  פנה  יאמר  ושלם,  עמו  נא  הסכן  כא)  כב,  כא) (איוב  כב,  (איוב  ואמר  אדם,  ואמר לי  אדם,  לי 

ותשלם מכל רע', עכ"ל הרמב"ם ב'מורה נבוכים'.ותשלם מכל רע', עכ"ל הרמב"ם ב'מורה נבוכים'.
רואים להדיא מדברי הרמב"ם, שאין כלל מציאות בעולם שיקרה רואים להדיא מדברי הרמב"ם, שאין כלל מציאות בעולם שיקרה 
מפסיק  כאשר  רק  בבורא.  דבוק  היותו  בעת  ח"ו  רע  איזה  מפסיק לאדם  כאשר  רק  בבורא.  דבוק  היותו  בעת  ח"ו  רע  איזה  לאדם 
הוא לחשוב על הדביקות בבורא - אז יכול לקרות לו ח"ו מקרה רע.הוא לחשוב על הדביקות בבורא - אז יכול לקרות לו ח"ו מקרה רע.
וכתב עוד, שצריכים לדעת שאם רואה האדם שקרה איזה מקרה וכתב עוד, שצריכים לדעת שאם רואה האדם שקרה איזה מקרה 
רע למי שהוא צדיק גמור, אין זה אלא משום שהפסיק לרגע את רע למי שהוא צדיק גמור, אין זה אלא משום שהפסיק לרגע את 
שאינו  אדם  כל  שכן  וכל  ובחינתו,  השגתו  לפי  בבורא  שאינו דביקותו  אדם  כל  שכן  וכל  ובחינתו,  השגתו  לפי  בבורא  דביקותו 

דבוק כל כך לבורא, שעלול לקרות לו כך.דבוק כל כך לבורא, שעלול לקרות לו כך.
ועיין בספר 'נפש החיים' שגם כן הביא זאת, שכשמתעורר אצל ועיין בספר 'נפש החיים' שגם כן הביא זאת, שכשמתעורר אצל 
שאין  באמונתו  מתחזק  השעה  ובזו  חיצונית,  יראה  איזה  שאין האדם  באמונתו  מתחזק  השעה  ובזו  חיצונית,  יראה  איזה  האדם 

עוד מלבדו, אין ביכולת שום סיבה להזיק לו. עוד מלבדו, אין ביכולת שום סיבה להזיק לו. 
בעת  בניו  את  כך  ציווה  זצוק"ל  מבריסק  הגרי"ז  שמרן  בעת וידוע  בניו  את  כך  ציווה  זצוק"ל  מבריסק  הגרי"ז  שמרן  וידוע 
יזהרו  סכנה,  להם  שנשקפת  פעם  שבכל  העולמית,  יזהרו המלחמה  סכנה,  להם  שנשקפת  פעם  שבכל  העולמית,  המלחמה 
לחשוב רק על הבורא יתברך ושאין עוד מלבדו. וידוע גם שפעם לחשוב רק על הבורא יתברך ושאין עוד מלבדו. וידוע גם שפעם 
דעתם  הסיחו  בהלה  ומרוב  גדולה,  בסכנה  נתונים  היו  דעתם אחת  הסיחו  בהלה  ומרוב  גדולה,  בסכנה  נתונים  היו  אחת 
מעוררם  היה  דעתם,  בהיסח  הגרי"ז   מרן  וכשהבחין  מעוררם מהדבקות  היה  דעתם,  בהיסח  הגרי"ז   מרן  וכשהבחין  מהדבקות 
לבוא שוב אל הדבקות, ואכן התחזקו שוב בדבקות, וזכו על ידי לבוא שוב אל הדבקות, ואכן התחזקו שוב בדבקות, וזכו על ידי 
של  כוחה  מה  בחוש  אז  וראו  פלא,  באורח  מהסכנה  להינצל  של זה  כוחה  מה  בחוש  אז  וראו  פלא,  באורח  מהסכנה  להינצל  זה 

הדבקות בה'. הדבקות בה'. 
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ראוי  המקום  שאין  במקום  קרא  ראוי אם  המקום  שאין  במקום  קרא  אם  א. א. 
להסתפק בו אם יש שם צואה, אין צריך להסתפק בו אם יש שם צואה, אין צריך 
הו"ל  דמאי  הוי  דאנוס  ולקרות,  הו"ל לחזור  דמאי  הוי  דאנוס  ולקרות,  לחזור 

למעבדלמעבד (סי' ע"ו ס"ח ומ"ב סקל"ב). (סי' ע"ו ס"ח ומ"ב סקל"ב).
ב.ב. וכן אם ישב בלילה במקום שהיה שם  וכן אם ישב בלילה במקום שהיה שם 
בבגדו,  ונדבק  בזה  וכיוצא  חתול  בבגדו, צואת  ונדבק  בזה  וכיוצא  חתול  צואת 
לביתו  ובשובו  הכנסת,  בבית  לביתו והתפלל  ובשובו  הכנסת,  בבית  והתפלל 
צריך  אינו  בבגד,  דבוק  שהטינוף  צריך מצא  אינו  בבגד,  דבוק  שהטינוף  מצא 
למקום  דדמי  ולהתפלל,  ולקרות  למקום לחזור  דדמי  ולהתפלל,  ולקרות  לחזור 

שאין ראוי להסתפק שאין ראוי להסתפק (מ"ב סק"ל).(מ"ב סק"ל).
תינוק  הכנסת  לבית  להביא  מותר  תינוק   הכנסת  לבית  להביא  מותר  ג.ג. 
צריכים  ואין  בבגדים,  הלבוש  צריכים מחותל  ואין  בבגדים,  הלבוש  מחותל 
ואף  הואיל  צרכיו,  יעשה  שמא  ואף לחוש  הואיל  צרכיו,  יעשה  שמא  לחוש 
כשיש צואה, יש מתירים אם היא מכוסה כשיש צואה, יש מתירים אם היא מכוסה 
כיון  בזה,  אף  ולכן  רע,  ריח  מריחים  כיון ואין  בזה,  אף  ולכן  רע,  ריח  מריחים  ואין 
שהוא מכוסה לגמרי, כל שאין מרגישים שהוא מכוסה לגמרי, כל שאין מרגישים 

ריח רע כלל מותר ריח רע כלל מותר (הלי"ש פרק כ' ס"ד).(הלי"ש פרק כ' ס"ד).
לקרות  שאסור  דכשם  לי  יראה  לקרות   שאסור  דכשם  לי  יראה  ד.ד. 
ולהתפלל כנגד מ"ר מדרבנן, כמו כן אסור ולהתפלל כנגד מ"ר מדרבנן, כמו כן אסור 
נגד כל דבר המאוס כמו הקאות שמקיא, נגד כל דבר המאוס כמו הקאות שמקיא, 
וניעו  וכיחו  האף  מליחות  הרבה  וניעו או  וכיחו  האף  מליחות  הרבה  או 
מליחות הרוקים המתועבים, דלא גריעא מליחות הרוקים המתועבים, דלא גריעא 
ממ"ר והכון לקראת א-להיך ישראל, ויש ממ"ר והכון לקראת א-להיך ישראל, ויש 

מי שמקיל בזה מי שמקיל בזה (ערוה"ש סכ"א).(ערוה"ש סכ"א).
שלא לקרות כנגד מי רגליםשלא לקרות כנגד מי רגלים

ה. ה. אסור לקרות כנגד מ"ר, וצריך לזה כל אסור לקרות כנגד מ"ר, וצריך לזה כל 
ס"א  ע"ז  ס"א (סי'  ע"ז  (סי'  צואה  לענין  כמו  הרחקה  צואה דיני  לענין  כמו  הרחקה  דיני 

ומ"ב סק"א).ומ"ב סק"א).

כנגד  רק  לקרות  אסור  אין  התורה  כנגד מן  רק  לקרות  אסור  אין  התורה  מן  ו. ו. 
על  שנפל  ואחר  בלבד,  קלוח  של  על עמוד  שנפל  ואחר  בלבד,  קלוח  של  עמוד 
הארץ אין איסורו רק מדברי סופרים הארץ אין איסורו רק מדברי סופרים (מ"ב (מ"ב 
סק"ב)סק"ב), כשיש בהם טופח על מנת להטפיח, , כשיש בהם טופח על מנת להטפיח, 

המ"ר  על  דבר  איזה  כשיניחו  המ"ר כלומר  על  דבר  איזה  כשיניחו  כלומר 
יתלחלח כל כך עוד שיכול להטפיח דבר יתלחלח כל כך עוד שיכול להטפיח דבר 

אחר בנגעו בו אחר בנגעו בו (ערוה"ש ס"א).(ערוה"ש ס"א).
מסריחין,  אין  המ"ר  כאשר  דוקא  וזה  מסריחין,   אין  המ"ר  כאשר  דוקא  וזה  ז.ז. 
אסור  מסריחין,  שהם  ידוע  אם  אסור אבל  מסריחין,  שהם  ידוע  אם  אבל 

מד"ת לקרות נגדם מד"ת לקרות נגדם (מ"ב סק"ב).(מ"ב סק"ב).
ח.ח. אם הטיל רביעית מים לתוך המ"ר מותר  אם הטיל רביעית מים לתוך המ"ר מותר 
דוקא  שיטילם  דבעינן  י"א  כנגדם,  דוקא לקרות  שיטילם  דבעינן  י"א  כנגדם,  לקרות 
בטיל  קמא  קמא  הכי  לאו  דאי  אחת,  בטיל בבת  קמא  קמא  הכי  לאו  דאי  אחת,  בבת 
אותו  נתנו  אם  בדיעבד  וי"א  אותו   נתנו  אם  בדיעבד  וי"א  סק"ג),  ומ"ב  סק"ג),(ס"א  ומ"ב  (ס"א 

בסרוגין מותר לקרות כנגדןבסרוגין מותר לקרות כנגדן (כה"ח אות ג). (כה"ח אות ג).
לבטלם  שיכול  חז"ל  שהקילו  לבטלם והטעם  שיכול  חז"ל  שהקילו  והטעם  ט. ט. 
המ"ר  היו  ואפילו  מים,  רביעית  המ"ר ע"י  היו  ואפילו  מים,  רביעית  ע"י 
אין  הארץ  על  שנפל  דאחר  אין מרובין,  הארץ  על  שנפל  דאחר  מרובין, 

איסורו רק מדברי סופרים איסורו רק מדברי סופרים (מ"ב סק"ב).(מ"ב סק"ב).
מים  רביעית  הטלת  מועיל  אינו  ולפ"ז  מים   רביעית  הטלת  מועיל  אינו  ולפ"ז  י.י. 
אם  אבל  מסריחין,  כשאין  דוקא  אם אלא  אבל  מסריחין,  כשאין  דוקא  אלא 
מד"ת  אסור  דאז  מסריחין,  שהם  מד"ת ידוע  אסור  דאז  מסריחין,  שהם  ידוע 
רביעית  הטלת  מועיל  אין  נגדם,  רביעית לקרות  הטלת  מועיל  אין  נגדם,  לקרות 
עד  מים  עליהן  שירבה  צריך  אלא  עד מים,  מים  עליהן  שירבה  צריך  אלא  מים, 

שיבטל הסרחוןשיבטל הסרחון (מ"ב סק"ב). (מ"ב סק"ב).
מראה  בתוכו  ניכר  עדיין  אם  ואפילו  מראה   בתוכו  ניכר  עדיין  אם  ואפילו  יא.יא. 

מ"ר, מותרמ"ר, מותר (לבושי מרדכי מהדו"ת ס"ז). (לבושי מרדכי מהדו"ת ס"ז).
איסור  לבטל  שהאיסור  לסוברים  גם  איסור   לבטל  שהאיסור  לסוברים  גם  יב.יב. 
לכו"ע  מ"מ  מהתורה,  הוא  לכו"ע לכתחילה  מ"מ  מהתורה,  הוא  לכתחילה 
מצד  לכתחילה,  מ"ר  לבטל  ומותר  מצד יכול  לכתחילה,  מ"ר  לבטל  ומותר  יכול 
הוא  הרי  ביטול  וע"י  לכסות  הוא שרשאי  הרי  ביטול  וע"י  לכסות  שרשאי 

ככיסוי או מוציאן משם ככיסוי או מוציאן משם (א"א בוטשאטש).(א"א בוטשאטש).
אופן,  בכל  מועיל  מים  רביעית  אופן, נתינת  בכל  מועיל  מים  רביעית  נתינת  יג. יג. 
אם  ובין  קרקע  גבי  על  נמצאים  אם  אם בין  ובין  קרקע  גבי  על  נמצאים  אם  בין 
על  המים  שילכו  ויראה  בכלי,  על נמצאים  המים  שילכו  ויראה  בכלי,  נמצאים 
שהם  שם,  נשפכים  שהמ"ר  מקומות  שהם כל  שם,  נשפכים  שהמ"ר  מקומות  כל 

עדיין טופח ע"מ להטפיחעדיין טופח ע"מ להטפיח (ס"א ומ"ב סק"ד). (ס"א ומ"ב סק"ד).

תחילה  בכלי  המ"ר  היו  אם  שנא  תחילה לא  בכלי  המ"ר  היו  אם  שנא  לא  יד. יד. 
ונותן עליהן מים, לא שנא היו המים בכלי ונותן עליהן מים, לא שנא היו המים בכלי 
אופן  בכל  מ"ר  עליהם  והטיל  אופן תחילה  בכל  מ"ר  עליהם  והטיל  תחילה 

המים מבטלם המים מבטלם (ס"א).(ס"א).
מים  כרביעית  תחילה  היו  אם  וכן  מים   כרביעית  תחילה  היו  אם  וכן  טו.טו. 
ע"ג קרקע, והשתין אח"כ על גבי המים, ע"ג קרקע, והשתין אח"כ על גבי המים, 
אם  ואפילו  כנגדם,  ק"ש  לקרות  אם מותר  ואפילו  כנגדם,  ק"ש  לקרות  מותר 
הלחלוחית  נתפשט  מ"ר  מחמת  הלחלוחית עתה  נתפשט  מ"ר  מחמת  עתה 

יותר יותר (מ"ב סק"ו).(מ"ב סק"ו).
דוקא  היינו  ביטול,  שמועיל  זה  דוקא וכל  היינו  ביטול,  שמועיל  זה  וכל  טז. טז. 
להם,  המיוחד  בעביט  נמצאים  להם, כשאינם  המיוחד  בעביט  נמצאים  כשאינם 
בו  אין  אפילו  להם  המיוחד  בו דבעביט  אין  אפילו  להם  המיוחד  דבעביט 
מ"ר כלל אסור לקרות נגדו, ואינו מועיל מ"ר כלל אסור לקרות נגדו, ואינו מועיל 
(ס"א (ס"א  עצמו  הכלי  להכשיר  המים  עצמו בנתינת  הכלי  להכשיר  המים  בנתינת 

ומ"ב סק"ה).ומ"ב סק"ה).

יז.יז. ואפילו אם השתין הרבה, די ברביעית  ואפילו אם השתין הרבה, די ברביעית 
(מ"ב סק"ז).(מ"ב סק"ז).

דמ"מ  י"א  מעט,  רק  השתין  אם  וכן  דמ"מ   י"א  מעט,  רק  השתין  אם  וכן  יח.יח. 
וא"כ וא"כ  סק"ז),  סק"ז), (מ"ב  (מ"ב  מים  רביעית  ג"כ  מים צריך  רביעית  ג"כ  צריך 
כנגדו,  לקרות  אין  הכלי,  יריק  אם  כנגדו, אפילו  לקרות  אין  הכלי,  יריק  אם  אפילו 
על  טופח  מ"ר  לחלוח  בו  שיש  על מאחר  טופח  מ"ר  לחלוח  בו  שיש  מאחר 
מנת להטפיח, וצריך ליתן לתוכו מים או מנת להטפיח, וצריך ליתן לתוכו מים או 

ירחיק ד' אמות ירחיק ד' אמות (כה"ח אות ה).(כה"ח אות ה).
דדוקא  י"ל  זו,  לדעה  ואפילו  דדוקא   י"ל  זו,  לדעה  ואפילו  יט.יט. 
כשהשתין במקום אחד אז צריך רביעית כשהשתין במקום אחד אז צריך רביעית 
לבטל השיעור אפילו שיעורו מועט, אבל לבטל השיעור אפילו שיעורו מועט, אבל 
ומקצת  אחד  במקום  מקצת  הטיל  ומקצת אם  אחד  במקום  מקצת  הטיל  אם 
הטלה  אחד  במקום  שאין  אחר,  הטלה במקום  אחד  במקום  שאין  אחר,  במקום 
כנגד  שיעור  במים  שיהיה  די  כנגד שלימה,  שיעור  במים  שיהיה  די  שלימה, 
המ"ר, וא"צ דווקא רביעיתהמ"ר, וא"צ דווקא רביעית (ביה"ל ד"ה רביעית). (ביה"ל ד"ה רביעית).

דאם  פסק  צבי  חכם  בתשובת  דאם אבל  פסק  צבי  חכם  בתשובת  אבל  כ. כ. 
ברוב  דסגי  מרביעית,  פחותים  הם  ברוב המ"ר  דסגי  מרביעית,  פחותים  הם  המ"ר 
אמרו  דלא  רביעית,  וא"צ  לבטלן,  אמרו מים  דלא  רביעית,  וא"צ  לבטלן,  מים 
רביעית אלא להקל, שאף אם המ"ר של רביעית אלא להקל, שאף אם המ"ר של 
ברביעית  סגי  מרביעית  מרובים  הם  ברביעית פ"א  סגי  מרביעית  מרובים  הם  פ"א 

לבטלן, אבל לא להחמיר לבטלן, אבל לא להחמיר (מ"ב סק"ז).(מ"ב סק"ז).
של  למ"ר  היינו  שאמרו,  רביעית  של   למ"ר  היינו  שאמרו,  רביעית  כא.כא. 
פעם אחת, אבל הטיל שתי פעמים, צריך פעם אחת, אבל הטיל שתי פעמים, צריך 
ליתן שתי רביעיות, ואם הטיל שלוש יתן ליתן שתי רביעיות, ואם הטיל שלוש יתן 

שלוש, וכן לעולםשלוש, וכן לעולם (ס"ב). (ס"ב).
נבלעו  אם  אבל  בעין,  כשהם  זה  נבלעו וכל  אם  אבל  בעין,  כשהם  זה  וכל  כב. כב. 
מנת  על  טופח  שהוא  פי  על  אף  מנת בבגד  על  טופח  שהוא  פי  על  אף  בבגד 
דיו  במים  ומטפיחו  חוזר  אם  דיו להטפיח,  במים  ומטפיחו  חוזר  אם  להטפיח, 

(שו"ע הרב ס"ב).(שו"ע הרב ס"ב).

פעמים,  לב'  רביעית  ב'  שצריך  פעמים, מה  לב'  רביעית  ב'  שצריך  מה  כג. כג. 
הוא רק כשבאו זה אחר זה, כגון שהשתין הוא רק כשבאו זה אחר זה, כגון שהשתין 
ונתן לתוכו רביעית מים, כשחוזר ומשתין ונתן לתוכו רביעית מים, כשחוזר ומשתין 
וכן  מים,  לתוכו  לתת  הפעם  עוד  וכן צריך  מים,  לתוכו  לתת  הפעם  עוד  צריך 
שהטיל  מה  לזה  מהני  ולא  שהטיל לעולם,  מה  לזה  מהני  ולא  לעולם, 
אם  אבל  ראשונה,  בפעם  אם הרביעית  אבל  ראשונה,  בפעם  הרביעית 
השתין כמה פעמים ורוצה לקרות כנגדן, השתין כמה פעמים ורוצה לקרות כנגדן, 

די בהטלת רביעית לבדדי בהטלת רביעית לבד (מ"ב סק"ח). (מ"ב סק"ח).
כד. כד. מש"כ לעיל בשם תשובת חכם צבי, מש"כ לעיל בשם תשובת חכם צבי, 
דסגי  מרביעית,  פחותים  הם  המ"ר  דסגי דאם  מרביעית,  פחותים  הם  המ"ר  דאם 
אם  אפילו  הוא  הדין  לבטלן,  מים  אם ברוב  אפילו  הוא  הדין  לבטלן,  מים  ברוב 
ברוב  שמועיל  פעמים  משתי  הם  ברוב המ"ר  שמועיל  פעמים  משתי  הם  המ"ר 

מים לבטלןמים לבטלן (מ"ב סק"ז). (מ"ב סק"ז).
רגלים  מי  כאן  שהיו  יודע  היה  רגלים   מי  כאן  שהיו  יודע  היה  כה.כה. 
מים  רביעית  לתוכן  הטיל  אם  מים ונסתפק  רביעית  לתוכן  הטיל  אם  ונסתפק 
וכיוצא בו, נראה דכיון דאתחזק איסורא וכיוצא בו, נראה דכיון דאתחזק איסורא 
ומכל  לחומרא,  אזלינן  מדרבנן  ומכל אפילו  לחומרא,  אזלינן  מדרבנן  אפילו 
מקום בשעת הדחק שיתבטל על ידי זה מקום בשעת הדחק שיתבטל על ידי זה 
לסמוך  מותר  ותפילה,  שמע  לסמוך מקריאת  מותר  ותפילה,  שמע  מקריאת 
איסורא  באתחזק  דאפילו  הפוסקים  איסורא על  באתחזק  דאפילו  הפוסקים  על 

אזלינן לקולאאזלינן לקולא (חי"א ס"ג סל"ב). (חי"א ס"ג סל"ב).

להיזהר מצואה בשעת קריא"שלהיזהר מצואה בשעת קריא"ש (המשך)(המשך)

ב

הודאה בלא בקשה גורם להפסקת ההשפעה
בפרשתן בפרשתן (בראשית כט לה) (בראשית כט לה) "ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה "ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה 

את ה' על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת". את ה' על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת". 
בספר מאור ושמש בספר מאור ושמש (ד"ה ותהר עוד)(ד"ה ותהר עוד) דייק בלשון הכתוב דלכאורה על מה  דייק בלשון הכתוב דלכאורה על מה 

מרמזים שני התיבות 'ותעמוד מלדת', כי לכאורה המה מיותרים.מרמזים שני התיבות 'ותעמוד מלדת', כי לכאורה המה מיותרים.
ארבעה  ארבעה   נד:)  נד:)(ברכות  (ברכות  ז"ל  חכמינו  שאמרו  מה  ידוע  דהנה  ותירץ  ז"ל   חכמינו  שאמרו  מה  ידוע  דהנה  ותירץ   
צריכין להודות יורדי הים וכו', והנה זמן ההודאה הוא דוקא אחר צריכין להודות יורדי הים וכו', והנה זמן ההודאה הוא דוקא אחר 
צריכין  שאז   - לגמרי  בו  היו  אשר  ההוא  הצער  מן  יצאו  צריכין שכבר  שאז   - לגמרי  בו  היו  אשר  ההוא  הצער  מן  יצאו  שכבר 
בפירוש  מרומז  וכן  וכו'.  הטובה  כל  שקבלו  על  לה'  בפירוש להודות  מרומז  וכן  וכו'.  הטובה  כל  שקבלו  על  לה'  להודות 
ונתרפא',  חולה  שהיה  מי  להודות,  צריכין  ונתרפא', 'ארבעה  חולה  שהיה  מי  להודות,  צריכין  'ארבעה  (שם)  (שם)   בגמראבגמרא 

מלשון 'ונתרפא' משמע שכבר עבר הצרה ונתרפה לגמרי.מלשון 'ונתרפא' משמע שכבר עבר הצרה ונתרפה לגמרי.
הרב  ורבי  מורי  מאדוני  שמעתי  וז"ל:  ושמש  המאור  הרב וממשיך  ורבי  מורי  מאדוני  שמעתי  וז"ל:  ושמש  המאור  וממשיך 
במעשה  זלה"ה  הכ"מ  מלובלין  יצחק  יעקב  מורינו  במעשה הקדוש  זלה"ה  הכ"מ  מלובלין  יצחק  יעקב  מורינו  הקדוש 
דחוני המעגל במסכת תענית דחוני המעגל במסכת תענית (כג.),(כג.), שהתפלל על הגשמים עד  שהתפלל על הגשמים עד 
שירדו גשמים מרובים ולא היו צריכים להם עוד, ובקשו ממנו שירדו גשמים מרובים ולא היו צריכים להם עוד, ובקשו ממנו 
פר  לו  שיביאו  להם,  אמר  עוד.  ירדו  שלא  עליהם  פר שיתפלל  לו  שיביאו  להם,  אמר  עוד.  ירדו  שלא  עליהם  שיתפלל 
אמר  הגשמים.  ופסקו  והקריב  לו  והביאו  שם,  יעוין  אמר הודאה,  הגשמים.  ופסקו  והקריב  לו  והביאו  שם,  יעוין  הודאה, 
אדמ"ו זלה"ה, שהכונה היה כנזכר לעיל, כי אחר שהקריב פר אדמ"ו זלה"ה, שהכונה היה כנזכר לעיל, כי אחר שהקריב פר 
הודאה, בזה רימז שכבר יצאו מן הצער לגמרי, ואינם צריכים הודאה, בזה רימז שכבר יצאו מן הצער לגמרי, ואינם צריכים 

עוד להטובה וממילא יפסקו הגשמים. עוד להטובה וממילא יפסקו הגשמים. 
אודה  הפעם  לאה  שאמרה  אחר  שלפנינו,  בפסוק  מרומז  אודה וזה  הפעם  לאה  שאמרה  אחר  שלפנינו,  בפסוק  מרומז  וזה 
הראתה  ממילא  הודאה,  לשון  יהודה  שמו  וקראה  ה'  הראתה את  ממילא  הודאה,  לשון  יהודה  שמו  וקראה  ה'  את 
עוד  צריכה  ואינה  בבנים  הטובה  כל  קבלה  שכבר  עוד בעצמה,  צריכה  ואינה  בבנים  הטובה  כל  קבלה  שכבר  בעצמה, 

לטובה זו, על כן ותעמוד מלדת. לטובה זו, על כן ותעמוד מלדת. 

עצם הבקשה היא כהודאה שמכיר כי אין עזר 
מבלעדי השי"ת

ודם,  מבשר  טובה  איזו  האדם  כשמקבל  העולם  מדרך  ודם, והנה  מבשר  טובה  איזו  האדם  כשמקבל  העולם  מדרך  והנה 
מבין  דעת  בר  כל  אך  עמו,  שעשה  הטוב  על  הודי'ה  מבין נותן  דעת  בר  כל  אך  עמו,  שעשה  הטוב  על  הודי'ה  נותן 
ויצפה  יתבע  הודאתו  כדי  תוך  מיד  אם  מאוד  הדבר  ויצפה שמגונה  יתבע  הודאתו  כדי  תוך  מיד  אם  מאוד  הדבר  שמגונה 
שיתן לו עוד טובות, ופשוט שאין זה מן הנימוס לבקש שוב, שיתן לו עוד טובות, ופשוט שאין זה מן הנימוס לבקש שוב, 
ואדרבא מסתבר שהנותן לא יחפוץ ליתן לו עוד באופן כזה, ואדרבא מסתבר שהנותן לא יחפוץ ליתן לו עוד באופן כזה, 

אלא אף ייחשב בעיניו ככפוי טובה. אלא אף ייחשב בעיניו ככפוי טובה. 
הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  כלפי  מדוע  להבין  צריך  כן  הקב"ה ואם  המלכים  מלכי  מלך  כלפי  מדוע  להבין  צריך  כן  ואם 
הורו לנו רבותינו ז"ל שלכל שבח הודאה על העבר, צריך מיד הורו לנו רבותינו ז"ל שלכל שבח הודאה על העבר, צריך מיד 

לצרף גם תפילה ובקשה על העתיד.לצרף גם תפילה ובקשה על העתיד.
ואין  יכול  כל  שהוא  השי"ת  אצל  כי  הוא,  הענין  ביאור  ואין אכן  יכול  כל  שהוא  השי"ת  אצל  כי  הוא,  הענין  ביאור  אכן 
גבול וחקר למעשיו, אם כן עצם הבקשה והתחינה היא חלק גבול וחקר למעשיו, אם כן עצם הבקשה והתחינה היא חלק 
בכוחו  מכיר  שהוא  בזה  מורה  המבקש  כי  והודאה,  בכוחו מהשבח  מכיר  שהוא  בזה  מורה  המבקש  כי  והודאה,  מהשבח 
כל  הוא  שהשי"ת  הכרזה  כעין  היא  והתפילה  ית"ש,  כל ויכולתו  הוא  שהשי"ת  הכרזה  כעין  היא  והתפילה  ית"ש,  ויכולתו 
יכול ומבלעדי עזרתו אין עזרה וישועה, נמצא שעצם הבקשה יכול ומבלעדי עזרתו אין עזרה וישועה, נמצא שעצם הבקשה 

היא גם כעין הודאה והכרה בגדלות הבורא ית"ש.היא גם כעין הודאה והכרה בגדלות הבורא ית"ש.
על  בקשה  גם  העבר  על  בהודאתו  יכלול  לא  אם  על ואדרבא  בקשה  גם  העבר  על  בהודאתו  יכלול  לא  אם  ואדרבא 
העתיד, נראה ככופר בטובה שמראה בעצמו כאומר אני מודה העתיד, נראה ככופר בטובה שמראה בעצמו כאומר אני מודה 
לך על מה שנתת לי, אך מעכשיו אני כבר מסתדר לבד, וכאילו לך על מה שנתת לי, אך מעכשיו אני כבר מסתדר לבד, וכאילו 

איני צריך עוד לעזרתך ח"ו.איני צריך עוד לעזרתך ח"ו.

בקשת רחל אמנו על להבא 'יוסף ה' לי בן אחר'
הצדיק,  יוסף  לידת  בעת  אמנו  רחל  אצל  מצינו  זו  הצדיק, ובחינה  יוסף  לידת  בעת  אמנו  רחל  אצל  מצינו  זו  ובחינה 
שמיד הודתה להשי"ת ואמרה שמיד הודתה להשי"ת ואמרה (בראשית ל כג)(בראשית ל כג) "אסף אלוקים את  "אסף אלוקים את 
חרפתי", אך תיכף הוסיפה בקשה על העתיד ורמזה בקריאת חרפתי", אך תיכף הוסיפה בקשה על העתיד ורמזה בקריאת 
שמו יוסף לאמר "יוסף ה' לי בן אחר", כלומר רבונו של עולם שמו יוסף לאמר "יוסף ה' לי בן אחר", כלומר רבונו של עולם 
אני מודה לך על העבר, אך מכירה אני שמבלעדי עזרתך אין אני מודה לך על העבר, אך מכירה אני שמבלעדי עזרתך אין 
עזרה וישועה, על כן מיד אני מצרפת תפילתי ומבקשת 'יוסף עזרה וישועה, על כן מיד אני מצרפת תפילתי ומבקשת 'יוסף 

ה' לי בן אחר'.ה' לי בן אחר'.

דעת הייטב לב שבשעת ההודאה לא יחשוב על להבא
ולדעתו  אחרת  בחינה  מצינו  ולדעתו   אחרת  בחינה  מצינו  עוד)  ותהר  (ד"ה  עוד)  ותהר  (ד"ה  לב  ייטב  בספר  לבאמנם  ייטב  בספר  אמנם 
להבא,  על  עינו  לשום  הראוי  מן  אין  ההודאה  שבשעת  להבא, נראה  על  עינו  לשום  הראוי  מן  אין  ההודאה  שבשעת  נראה 
פירש  ד'  את  אודה  הפעם  ותאמר  וגו'  עוד  ותהר  דבריו:  פירש וכה  ד'  את  אודה  הפעם  ותאמר  וגו'  עוד  ותהר  דבריו:  וכה 
על  פירושו  לי  נראה  וכו'.  חלקי  על  יותר  שנטלתי  לפי  על רש"י,  פירושו  לי  נראה  וכו'.  חלקי  על  יותר  שנטלתי  לפי  רש"י, 
פי המבואר בחובת הלבבות פי המבואר בחובת הלבבות (שער עבודת האלקים סוף פרק ו)(שער עבודת האלקים סוף פרק ו), כשמודה , כשמודה 
ומשבח להשי"ת על איזה טובה, לא יהא כוונתו בהודאה לבקש ומשבח להשי"ת על איזה טובה, לא יהא כוונתו בהודאה לבקש 
לאה  שאמרה  וזהו  עי"ש.  עליה,  ולהוסיף  טובה  התמדת  לאה על  שאמרה  וזהו  עי"ש.  עליה,  ולהוסיף  טובה  התמדת  על 
הפעם, כלומר על הפעם הזאת שנטלתי יותר אודה את ה', ואין הפעם, כלומר על הפעם הזאת שנטלתי יותר אודה את ה', ואין 
שלא  מלדת,  במחשבתה  ותעמד  אם  כי  טובה,  לבקש  שלא כוונתי  מלדת,  במחשבתה  ותעמד  אם  כי  טובה,  לבקש  כוונתי 

חשבה כלל ללדת עוד, על כן נתנה הודאה רק על העבר, ע"כ.חשבה כלל ללדת עוד, על כן נתנה הודאה רק על העבר, ע"כ.

לכו"ע ההודאה צריכה להיות לשם הודאה 
גרידא ולא לכוונת בקשה 

ונראה לומר שאף שבפשטות ביאור הפסוקים איכא פלוגתא ונראה לומר שאף שבפשטות ביאור הפסוקים איכא פלוגתא 
ביניהם, אך להוראה למעשה כל דבריהם עולים בקנה אחד, כי ביניהם, אך להוראה למעשה כל דבריהם עולים בקנה אחד, כי 
כו"ע מודי שמטרת ההודאה אין מן הראוי שתהיה בכוונה כדי כו"ע מודי שמטרת ההודאה אין מן הראוי שתהיה בכוונה כדי 
לבקש על להבא, ובשעת ההודאה בוודאי צריך להודות לשם לבקש על להבא, ובשעת ההודאה בוודאי צריך להודות לשם 
היא  מגונה  זו  מדה  כי  עוד,  לקבל  שרוצה  מפני  ולא  היא הודאה  מגונה  זו  מדה  כי  עוד,  לקבל  שרוצה  מפני  ולא  הודאה 

מאוד, ואין בזה הכרת טובה.מאוד, ואין בזה הכרת טובה.
אכן אחר שנתן הודאה על העבר בכוונה כנה ויחידה שמודה אכן אחר שנתן הודאה על העבר בכוונה כנה ויחידה שמודה 
ומשבח להקב"ה על כל החסד אשר עשה עמו ומכיר בטובתו, ומשבח להקב"ה על כל החסד אשר עשה עמו ומכיר בטובתו, 
או אז ראוי ומוכרח להוסיף בקשה על העתיד כי בזה מראה או אז ראוי ומוכרח להוסיף בקשה על העתיד כי בזה מראה 
שכל כולו תלוי בחסדי השי"ת ומבלעדיו אין עזרה, וכמבואר שכל כולו תלוי בחסדי השי"ת ומבלעדיו אין עזרה, וכמבואר 
לעיל בביאור דברי המאור ושמש בשם הרה"ק החוזה מלובלין לעיל בביאור דברי המאור ושמש בשם הרה"ק החוזה מלובלין 
זי"ע, ובאופן זה נראה שאין הייטב לב חולק על יסוד זה, ואלו זי"ע, ובאופן זה נראה שאין הייטב לב חולק על יסוד זה, ואלו 

ואלו דברי אלוקים חיים.ואלו דברי אלוקים חיים.

המבקש שהשי"ת יעשה למען רחמיו מובטח 
שיהיה אלוקים בעזרו

וידועים דברי הגר"א זצ"ל בביאורו על משלי (כה טו): שיש שני וידועים דברי הגר"א זצ"ל בביאורו על משלי (כה טו): שיש שני 
מיני תפילות, תפילה אחת היא שמבקש שהקב"ה יעשה חפצו מיני תפילות, תפילה אחת היא שמבקש שהקב"ה יעשה חפצו 
למען רחמיו וחסדיו, וכמו שאנו מזכירים בתפילת נשמת "עד למען רחמיו וחסדיו, וכמו שאנו מזכירים בתפילת נשמת "עד 
אלקינו  ה'  תטשנו  ואל  חסדיך  עזבונו  ולא  רחמיך  עזרונו  אלקינו הנה  ה'  תטשנו  ואל  חסדיך  עזבונו  ולא  רחמיך  עזרונו  הנה 
מצד  רק  היה  הוא  עזרונו'  הנה  'עד  שאתה  מה  כלומר  מצד לנצח"  רק  היה  הוא  עזרונו'  הנה  'עד  שאתה  מה  כלומר  לנצח" 
כן  גם  עזבונו'  'לא  עכשיו  שעד  מה  וכן  למענינו,  ולא  כן 'רחמיך'  גם  עזבונו'  'לא  עכשיו  שעד  מה  וכן  למענינו,  ולא  'רחמיך' 
בא לנו רק מפני 'חסדיך', ולכן אנו בטוחים שגם מכאן ולהבא בא לנו רק מפני 'חסדיך', ולכן אנו בטוחים שגם מכאן ולהבא 
הטובות  כל  אם  בשלמא  כי  לנצח',  אלקינו  ה'  תטשינו  הטובות 'אל  כל  אם  בשלמא  כי  לנצח',  אלקינו  ה'  תטשינו  'אל 
הטובים,  ומעשינו  זכיותינו  מצד  היו  היום  עד  עמנו  הטובים, שעשית  ומעשינו  זכיותינו  מצד  היו  היום  עד  עמנו  שעשית 
ולהבא  מכאן  ח"ו  ואולי  החטא,  יגרום  שמא  מתייראים  ולהבא היינו  מכאן  ח"ו  ואולי  החטא,  יגרום  שמא  מתייראים  היינו 
לא נהיה ראויים שתעשה עמנו טוב וחסד, אבל כיון שעד הנה לא נהיה ראויים שתעשה עמנו טוב וחסד, אבל כיון שעד הנה 
עשית עמנו טובה למען חסדיך, אף על פי שלא היינו ראויים עשית עמנו טובה למען חסדיך, אף על פי שלא היינו ראויים 
קיימים  המה  חסדיך  הרי  כי  כלל,  מתייראין  אנו  אין  לכן  קיימים לכך,  המה  חסדיך  הרי  כי  כלל,  מתייראין  אנו  אין  לכן  לכך, 
תמיד, וכמו שעזרתנו ולא עזבתנו עד הנה כן בטוחים אנו שאל תמיד, וכמו שעזרתנו ולא עזבתנו עד הנה כן בטוחים אנו שאל 

תטשינו לנצח, כי כי חסד ה' אין לו גבול והוא קים לנצח.תטשינו לנצח, כי כי חסד ה' אין לו גבול והוא קים לנצח.

אברהם אבינו האמין בה' כי היה בטוח שיקיים 
לוהבטחתו מצד הרחמים

אברהם  אצל  שנאמר  מה  בביאור  הק'  בזוהר  שאמרו  אברהם וכמו  אצל  שנאמר  מה  בביאור  הק'  בזוהר  שאמרו  וכמו 
שאברהם  צדקה",  לו  ויחשבה  בה'  שאברהם "והאמין  צדקה",  לו  ויחשבה  בה'  ו) "והאמין  טו  ו) (בראשית  טו  (בראשית  אבינו אבינו 
היה  ולא  הבטחתו,  לו  שיקיים  בטוח  והיה  בה'  האמין  היה אבינו  ולא  הבטחתו,  לו  שיקיים  בטוח  והיה  בה'  האמין  אבינו 
משום  הדבר  וטעם  החטא,  יגרום  שמא  אפילו  משום מתיירא  הדבר  וטעם  החטא,  יגרום  שמא  אפילו  מתיירא 
ש'ויחשביה לו צדקה' כלומר שאברהם חשב בדעתו שכל מה ש'ויחשביה לו צדקה' כלומר שאברהם חשב בדעתו שכל מה 
שהקב"ה נותן לו הוא רק בגדר צדקה, ולא משום שראוי הוא שהקב"ה נותן לו הוא רק בגדר צדקה, ולא משום שראוי הוא 
לכך מצד מעשיו, ועל כן כיון שהשי"ת מטיב עמו מצד החסד, לכך מצד מעשיו, ועל כן כיון שהשי"ת מטיב עמו מצד החסד, 
שום  אין  כי  הבטחתו,  לו  יקיים  שבוודאי  ובטח  האמין  כן  שום על  אין  כי  הבטחתו,  לו  יקיים  שבוודאי  ובטח  האמין  כן  על 

גבול וקצבה בחסדי השי"ת, ולא יתמו חסדיו לעולם.גבול וקצבה בחסדי השי"ת, ולא יתמו חסדיו לעולם.

המתפלל שיעשו בקשתו בזכות מעשיו גורם 
לקיטרוגים

שמעשיו  מפני  לו  יתן  שהשי"ת  האדם  יתפלל  אם  שמעשיו אמנם  מפני  לו  יתן  שהשי"ת  האדם  יתפלל  אם  אמנם 
עמו  שיעשו  הוא  ראוי  מעשיו  שמצד  בדעתו  וחושב  עמו רצויים,  שיעשו  הוא  ראוי  מעשיו  שמצד  בדעתו  וחושב  רצויים, 
בא  שהוא  דכיון  מקטרגים,  הרבה  יהיה  כזו  לתפילה  בא טובה,  שהוא  דכיון  מקטרגים,  הרבה  יהיה  כזו  לתפילה  טובה, 
לבקש מצד מעשיו גורם שיתחילו לדון ולבדוק האם אכן ראוי לבקש מצד מעשיו גורם שיתחילו לדון ולבדוק האם אכן ראוי 

הוא לפי מעשיו שיתקבל תפילתו. הוא לפי מעשיו שיתקבל תפילתו. 
ועל פי זה פירש הגר"א מה שאמר הכתוב ועל פי זה פירש הגר"א מה שאמר הכתוב (משלי כה טו)(משלי כה טו) "ולשון  "ולשון 
תחנונים  בלשון  מדבר  שאם  רכה'  'ולשון  גרם",  תשבר  תחנונים רכה  בלשון  מדבר  שאם  רכה'  'ולשון  גרם",  תשבר  רכה 
ורכות דהיינו שלא מבקש בשביל מעשיו אלא בשביל חסדי ורכות דהיינו שלא מבקש בשביל מעשיו אלא בשביל חסדי 
ה' המרובים, על ידי זה 'תשבר הגרם' שהן המקטרגים, שלא ה' המרובים, על ידי זה 'תשבר הגרם' שהן המקטרגים, שלא 

יהיה להם מקום לקטרג כלל כי אינו מבקש לפי מעשיו כלל.יהיה להם מקום לקטרג כלל כי אינו מבקש לפי מעשיו כלל.
לעיל,  שביארנו  היסוד  עם  אחד  בקנה  עולים  הק'  לעיל, ודבריו  שביארנו  היסוד  עם  אחד  בקנה  עולים  הק'  ודבריו 
שום  אין  השי"ת  חסד  שמבלעדי  והידיעה  ההכרה  שום שעצם  אין  השי"ת  חסד  שמבלעדי  והידיעה  ההכרה  שעצם 
שאנו  מצד  אינו  העתיד  על  הבקשה  וכל  וישועה,  שאנו עזרה  מצד  אינו  העתיד  על  הבקשה  וכל  וישועה,  עזרה 
תובעים ומבקשים בזכות מעשינו, אלא אדרבא עצם הבקשה תובעים ומבקשים בזכות מעשינו, אלא אדרבא עצם הבקשה 
ית"ש,  ויכולתו  בכוחו  מכירים  שאנו  הוכחה  היא  העתיד  ית"ש, על  ויכולתו  בכוחו  מכירים  שאנו  הוכחה  היא  העתיד  על 
ומבלעדי  יכול  כל  הוא  שהשי"ת  הכרזה  כעין  היא  ומבלעדי והתפילה  יכול  כל  הוא  שהשי"ת  הכרזה  כעין  היא  והתפילה 
עזרתו אין עזרה וישועה, הנה עצם הבקשה היא כעין הודאה עזרתו אין עזרה וישועה, הנה עצם הבקשה היא כעין הודאה 
והכרה בגדלות הבורא ית"ש, ועל כן בטוחים אנו שכמו שעד והכרה בגדלות הבורא ית"ש, ועל כן בטוחים אנו שכמו שעד 
כן  המרובים,  חסדיו  מצד  אותנו  עזב  ולא  רחמיו  עזרונו  כן הנה  המרובים,  חסדיו  מצד  אותנו  עזב  ולא  רחמיו  עזרונו  הנה 
כלו  לא  הרי  כי  לנצח  יטשינו  ואל  להבא  על  יעזרונו  כלו בוודאי  לא  הרי  כי  לנצח  יטשינו  ואל  להבא  על  יעזרונו  בוודאי 

רחמיו וחסדיו לעולם.רחמיו וחסדיו לעולם.

הבנין נכתב ע"י הר"ר מאיר הלכ‰
  ■ ■ הודאה על העבר ובקשה על העתיד הודאה על העבר ובקשה על העתיד ■■רבינוביץ שליט"א



מעבירים ממנו עול דרך ארץמעבירים ממנו עול דרך ארץ
העשירון  של  יוקרה  כנהג  עובד  אני  העשירון לפרנסתי  של  יוקרה  כנהג  עובד  אני  לפרנסתי 
שהגיע  לקוח  אליי  צלצל  חמישי  ביום  שהגיע העליון.  לקוח  אליי  צלצל  חמישי  ביום  העליון. 
מצוות,  לגיל  שהגיעה  ובתו  אשתו  עם  מצוות, מחו''ל   לגיל  שהגיעה  ובתו  אשתו  עם  מחו''ל  

ולקחו אותה לארץ ישראל לכבוד המאורע.ולקחו אותה לארץ ישראל לכבוד המאורע.
למחרת  אותם  להסיע  אוכל  אם  שאל  למחרת הוא  אותם  להסיע  אוכל  אם  שאל  הוא 
הזיתים,  והר  רחל,  לקבר  שישי  ביום  הזיתים, כלומר  והר  רחל,  לקבר  שישי  ביום  כלומר 
של  משוער  לזמן  בירושלים  מקומות  כמה  של ועוד  משוער  לזמן  בירושלים  מקומות  כמה  ועוד 
מתי  ושאלתי  בשמחה  נעניתי  שעות.   מתי כחמש  ושאלתי  בשמחה  נעניתי  שעות.   כחמש 
לצאת  ברצונם  כי  לי  השיב  הוא  להתייצב?  לצאת עלי  ברצונם  כי  לי  השיב  הוא  להתייצב?  עלי 
בתמורה  גם  כי  לו  השבתי  בבוקר.  תשע  בתמורה בשעה  גם  כי  לו  השבתי  בבוקר.  תשע  בשעה 
מכיוון  הנסיעה  את  לקחת  אוכל  לא  דולר  מכיוון לאלף  הנסיעה  את  לקחת  אוכל  לא  דולר  לאלף 
שמתשע עד עשר יש לי שיעור דף היומי שאיני שמתשע עד עשר יש לי שיעור דף היומי שאיני 
מוותר עליה ויהי מה... תיכף סידרתי לו נהג חלופי מוותר עליה ויהי מה... תיכף סידרתי לו נהג חלופי 

עם רכב טוב שיסיע אותם בנוחות מקסימלית.עם רכב טוב שיסיע אותם בנוחות מקסימלית.
המדובר  היהודי  אלי  התקשר  שבת  המדובר במוצאי  היהודי  אלי  התקשר  שבת  במוצאי 
וכמה  לכמה  ראשון  ביום  אותם  שאסיע  וכמה וביקש  לכמה  ראשון  ביום  אותם  שאסיע  וביקש 
לשאלתי  שעות.  עשרה  שתיים  למשך  לשאלתי אתרים  שעות.  עשרה  שתיים  למשך  אתרים 
וחצי  שבע  בשעה  השיב  להתייצב  עלי  וחצי מתי  שבע  בשעה  השיב  להתייצב  עלי  מתי 

בבוקר. בבוקר. 
אמרתי לו שיתן לי כמה דקות לבדוק ואחזור אליו אמרתי לו שיתן לי כמה דקות לבדוק ואחזור אליו 

עם תשובה.עם תשובה.
התקשרתי למורי ורבי שאיתו אני מתייעץ ושאלתי התקשרתי למורי ורבי שאיתו אני מתייעץ ושאלתי 
מה עלי לעשות? סיפרתי לרב מה היה ביום שישי מה עלי לעשות? סיפרתי לרב מה היה ביום שישי 

והלקוח רוצה למחר נסיעה של יום שלם.  והלקוח רוצה למחר נסיעה של יום שלם.  
הפרנסה  זו  סוף  כל  ''סוף  אולי  ואמר:  חשב  הפרנסה הרב  זו  סוף  כל  ''סוף  אולי  ואמר:  חשב  הרב 
יותר  הרבה  שמשלם  באדם  מדובר  וכאן  יותר שלך,  הרבה  שמשלם  באדם  מדובר  וכאן  שלך, 
מהמקובל בשוק. ביום שישי העברת את העבודה מהמקובל בשוק. ביום שישי העברת את העבודה 
על  לוותר  ממש  כבר  זה  היום  אבל  אחר,  על לנהג  לוותר  ממש  כבר  זה  היום  אבל  אחר,  לנהג 
יש  שיעור  מגיד  לאותו  לך!!!  מזמן  שה'  יש פרנסה  שיעור  מגיד  לאותו  לך!!!  מזמן  שה'  פרנסה 
פשוט  השיעור  על  תוותר  אל  בלילה  גם  פשוט שיעור  השיעור  על  תוותר  אל  בלילה  גם  שיעור 

תלך לשיעור של הלילה במקום של הבוקר''.תלך לשיעור של הלילה במקום של הבוקר''.
ובמקום  מותש  מגיע  אני  שבלילה  לרב  ובמקום הסברתי  מותש  מגיע  אני  שבלילה  לרב  הסברתי 

ללמוד אני מנמנם.ללמוד אני מנמנם.
אם כך אמר הרב: זה בעיה גדולה, אבל זה נסיון אם כך אמר הרב: זה בעיה גדולה, אבל זה נסיון 
יברך  וה'  תעשה,  מחליט  שאתה  מה  ולכן  יברך גדול,  וה'  תעשה,  מחליט  שאתה  מה  ולכן  גדול, 

אותך...אותך...
לי  שיש  שוב  לו  והסברתי  לאדון  לי התקשרתי  שיש  שוב  לו  והסברתי  לאדון  התקשרתי 
מקבל  לא  אני  זה  ולפני  לעשר,  תשע  בין  מקבל שיעור  לא  אני  זה  ולפני  לעשר,  תשע  בין  שיעור 
שום נסיעה ושוב הבאתי לו מספר של נהג נוסף שום נסיעה ושוב הבאתי לו מספר של נהג נוסף 

שיסתדר עמו וסגרתי את הפלאפון.שיסתדר עמו וסגרתי את הפלאפון.
רק  המכשיר  את  פתחתי  התפילה  לפני  רק בבוקר  המכשיר  את  פתחתי  התפילה  לפני  בבוקר 
לוודא שהוא הסתדר ואני שומע הודעה קולית: לוודא שהוא הסתדר ואני שומע הודעה קולית: 

להיות  יכול  אתה  מוקדם  הכי  שעה  להיות ''באיזה  יכול  אתה  מוקדם  הכי  שעה  ''באיזה 
אצלי?" אצלי?" 

וחצי  בעשר  לך  מחכה  אני  "אז  וחצי!"  וחצי "בעשר  בעשר  לך  מחכה  אני  "אז  וחצי!"  "בעשר 
מתחת לבית שלי בירושלים!!!"מתחת לבית שלי בירושלים!!!"

את  הספקנו  לדרך,  ויצאנו  התייצבתי  וחצי  את עשר  הספקנו  לדרך,  ויצאנו  התייצבתי  וחצי  עשר 
לבקשתו  להם  וסידרתי  בנחת,  שרצו  מה  לבקשתו כל  להם  וסידרתי  בנחת,  שרצו  מה  כל 
כולם.  לשמחת  מהודר  מקייטרינג  ערב  כולם. ארוחת  לשמחת  מהודר  מקייטרינג  ערב  ארוחת 
יפה  בעין  לי  שילם  הוא  בבית  אותם  יפה כשהורדתי  בעין  לי  שילם  הוא  בבית  אותם  כשהורדתי 
השעות  על  גם  לך  משלם  "אני  ואמר:  השעות מאוד  על  גם  לך  משלם  "אני  ואמר:  מאוד 
שהיית במניין הקבוע ובשיעור הקבוע שלך שלא שהיית במניין הקבוע ובשיעור הקבוע שלך שלא 

ויתרת עליהם!!!" ויתרת עליהם!!!" 
ואמר:  מאוד  התרגש  והוא  שלי  לרב  ואמר: סיפרתי  מאוד  התרגש  והוא  שלי  לרב  סיפרתי 
הישועה  את  לך  יראה  שה'  עליך  הישועה ''התפללתי  את  לך  יראה  שה'  עליך  ''התפללתי 
מקום  מאותו  לך  הראה  ה'  והנה  אחר  מקום ממקום  מאותו  לך  הראה  ה'  והנה  אחר  ממקום 
לוותר  לא  שלך  מההחלטה  הפסדת  שלא  לוותר בדיוק  לא  שלך  מההחלטה  הפסדת  שלא  בדיוק 
על שיעור קבוע דבר שלא יכולתי להורות לך על על שיעור קבוע דבר שלא יכולתי להורות לך על 
כך למעשה רק אתה יכולת להחליט בעצמך!!!''כך למעשה רק אתה יכולת להחליט בעצמך!!!''

בעל המעשה:מ.מ.בעל המעשה:מ.מ.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922

סיפורי השגחה פרטית 
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

לפרשתא  פתח  ב)  (סח,  לפרשתא   פתח  ב)  (סח,  במדרשבמדרש 
בהאי לישנא: "בהאי לישנא: "רבי שמואל בר נחמןרבי שמואל בר נחמן  
פתח (תהלים קכא, א) 'שיר למעלות פתח (תהלים קכא, א) 'שיר למעלות 
אשא עיני אל ההרים', אשא עיני אל אשא עיני אל ההרים', אשא עיני אל 
'מאין  ולמעבדני.  למלפני  'מאין ההורים,  ולמעבדני.  למלפני  ההורים, 

'ויקח  ביה  כתיב  מה  רבקה  את  להביא  שהלך  בשעה  אליעזר  עזרי' –  'ויקח יבוא  ביה  כתיב  מה  רבקה  את  להביא  שהלך  בשעה  אליעזר  עזרי' –  יבוא 
העבד עשרה גמלים וגו'', ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד כו' שעמד עשיו העבד עשרה גמלים וגו'', ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד כו' שעמד עשיו 
ונטלה ממנו. חזר ואמר, מה אנא מובד סברי מן בריי, חס ושלום, ונטלה ממנו. חזר ואמר, מה אנא מובד סברי מן בריי, חס ושלום, לית אנא לית אנא 

מובד סברי מן בריימובד סברי מן בריי, אלא 'עזרי מעם ה'' (שם ב)". , אלא 'עזרי מעם ה'' (שם ב)". 
ומבאר בספר הקדוש ומבאר בספר הקדוש בית הלויבית הלוי וזה"ל: "דרש המדרש לתיבת 'עזרי' לענין  וזה"ל: "דרש המדרש לתיבת 'עזרי' לענין 
גודל  דמלמדנו  המדרש,  דברי  וביאור  כנגדו'.  עזר  לו  'אעשה  כמו  גודל אשה,  דמלמדנו  המדרש,  דברי  וביאור  כנגדו'.  עזר  לו  'אעשה  כמו  אשה, 
שיחקור  בוטח,  יהיה  אם  גם  האדם,  בטבע  זה  דהנה  יעקב,  של  שיחקור הבטחון  בוטח,  יהיה  אם  גם  האדם,  בטבע  זה  דהנה  יעקב,  של  הבטחון 
בשכלו באיזו אופן ישיג הדבר הנצרך לו. וכיון שנצרך לאיזו דבר ואין בידו בשכלו באיזו אופן ישיג הדבר הנצרך לו. וכיון שנצרך לאיזו דבר ואין בידו 
מעות, הגם כי ליבו חזק בביטחון שבוודאי יעזור לו ה', עם כל זה ליבו חושב מעות, הגם כי ליבו חזק בביטחון שבוודאי יעזור לו ה', עם כל זה ליבו חושב 
באיזו אופן ישיג הדבר, אם הקב"ה יזמין לו ריווח או ימצא מציאה וכדומה באיזו אופן ישיג הדבר, אם הקב"ה יזמין לו ריווח או ימצא מציאה וכדומה 
לזה. ולכאורה אין בזה חסרון ביטחון, אחר שגם להסיבה אין לו שום דרך לזה. ולכאורה אין בזה חסרון ביטחון, אחר שגם להסיבה אין לו שום דרך 

ומבוא שתהיה רק ה' יזמין לו". ומבוא שתהיה רק ה' יזמין לו". 
שיזמין  לבטוח  לי  דלמה  לחיסרון,  זאת  גם  וחשב  בו,  חזר  כך  דאחר  שיזמין "ורק  לבטוח  לי  דלמה  לחיסרון,  זאת  גם  וחשב  בו,  חזר  כך  דאחר  "ורק 
הסיבה שבזה אשיג העזר, ואמר 'עזרי מעם ה'', וגם בלא שום סיבה אשיג הסיבה שבזה אשיג העזר, ואמר 'עזרי מעם ה'', וגם בלא שום סיבה אשיג 

העזר" עכ"ל הזך. העזר" עכ"ל הזך. 
וכן כתב יסוד זה בספה"ק "וכן כתב יסוד זה בספה"ק "דגל מחנה אפריםדגל מחנה אפרים" (פרשת בשלח ד"ה ויאמרו) " (פרשת בשלח ד"ה ויאמרו) 
פסוק  על  זללה"ה  אא"ז  "שאמר  וזל"ק:  פסוק ,  על  זללה"ה  אא"ז  "שאמר  וזל"ק:  זי"ע,  הק'  זי"עהבעש"ט  הק'  הבעש"ט  מרן  מרן בשם  בשם 
תוכן  הוא  וזה  מבטחו',  ה'  והיה  בה'  יבטח  אשר  הגבר  'ברוך  ז)  יז,  תוכן (ירמיה  הוא  וזה  מבטחו',  ה'  והיה  בה'  יבטח  אשר  הגבר  'ברוך  ז)  יז,  (ירמיה 
בוטח,  שהוא  אותו  היינו  'בוטח'  ו'מובטח',  ו'מבטיח'  'בוטח'  יש  כי  בוטח, דבריו,  שהוא  אותו  היינו  'בוטח'  ו'מובטח',  ו'מבטיח'  'בוטח'  יש  כי  דבריו, 
ו'מבטיח' היינו הוא שהוא מבטיח, ו'מובטח' היינו אותו עילה שעל ידי זה ו'מבטיח' היינו הוא שהוא מבטיח, ו'מובטח' היינו אותו עילה שעל ידי זה 
הוא בטוח לבא לאותו הדבר. והוא דרך משל, השי"ת הוא ה'מבטיח' לאדם הוא בטוח לבא לאותו הדבר. והוא דרך משל, השי"ת הוא ה'מבטיח' לאדם 
בזה,  ה'בוטח'  הוא  והאדם  בדרכיו,  כשילך  מחסורו  ודי  צרכיו  כל  לו  בזה, שיתן  ה'בוטח'  הוא  והאדם  בדרכיו,  כשילך  מחסורו  ודי  צרכיו  כל  לו  שיתן 
ו'מובטח' היינו שהוא בוטח שהשם יזמין לו בוודאי פרנסתו, אך צריך עילה ו'מובטח' היינו שהוא בוטח שהשם יזמין לו בוודאי פרנסתו, אך צריך עילה 
לזה שיהיה סיבה מאת השי"ת שעל ידה יתפרנס, או משא ומתן או שאר לזה שיהיה סיבה מאת השי"ת שעל ידה יתפרנס, או משא ומתן או שאר 
דבר, והאדם כזה עדיין לא הגיע להאמונה העיקרית. כי העיקר להאמין בה' דבר, והאדם כזה עדיין לא הגיע להאמונה העיקרית. כי העיקר להאמין בה' 
זה  ידי  שעל  וסיבה  עילה  לשום  צריך  שאינו  בלתו,  ואין  הוא  לבדו  זה שהוא  ידי  שעל  וסיבה  עילה  לשום  צריך  שאינו  בלתו,  ואין  הוא  לבדו  שהוא 
ימשך לו פרנסתו, כי הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, ואפילו שלא ימשך לו פרנסתו, כי הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, ואפילו שלא 
יעשה שום עילה ומשא ומתן ושום הכנה לפרנסתו, השם יכול להזמין לו יעשה שום עילה ומשא ומתן ושום הכנה לפרנסתו, השם יכול להזמין לו 

פרנסתו בחסדו הגדול". פרנסתו בחסדו הגדול". 
"וזהו 'ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו', היינו ה'מובטח' שלו יהיה "וזהו 'ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו', היינו ה'מובטח' שלו יהיה 
גם כן ה', שרק הוא לבדו הוא, ואין שום דבר שיהיה עילה וסיבה לפרנסתו, גם כן ה', שרק הוא לבדו הוא, ואין שום דבר שיהיה עילה וסיבה לפרנסתו, 
או לשאר דבר שעל ידה יגמור הדבר, שהוא מבטיח לו שאינו צריך לשום או לשאר דבר שעל ידה יגמור הדבר, שהוא מבטיח לו שאינו צריך לשום 
דבר ושום הכנה שיהיה עילה וסיבה, והכל הוא רק ה' יתברך. ואפילו כשיש דבר ושום הכנה שיהיה עילה וסיבה, והכל הוא רק ה' יתברך. ואפילו כשיש 
לו הדבר על ידי עילה, יאמין באמונה שלימה שהוא ממש ה' יתברך שרצה לו הדבר על ידי עילה, יאמין באמונה שלימה שהוא ממש ה' יתברך שרצה 
לפרנס אותו בדרך זה, אבל לא שיהיה מוכרח הדבר על ידי סיבה והכנה רק לפרנס אותו בדרך זה, אבל לא שיהיה מוכרח הדבר על ידי סיבה והכנה רק 

לבטוח בה' וזהו מהמדריגה גדולה" עכל"ק. לבטוח בה' וזהו מהמדריגה גדולה" עכל"ק. 
 •  § • §  • •  § • §  •

רבינוביץ  הכהן  גמליאל  רבי  המקובל  הגה"ק  רבינוביץ אא"ז  הכהן  גמליאל  רבי  המקובל  הגה"ק  אא"ז  אצל  היה  נפלא  אצל סיפור  היה  נפלא  סיפור 
הקודש  לארץ  שעלה  ולאחר  הקודש   לארץ  שעלה  ולאחר  יצ"ו  יצ"וקשענוב  קשענוב  ישיבת  ראש  ישיבת מלפנים  ראש  מלפנים  זצוק"ל, זצוק"ל, 

היה מתגורר היה מתגורר בעיה"ק צפת ת"ובעיה"ק צפת ת"ו. . 
בימים ההם היתה הנסיעה מעיה"ק ירושלים לצפת כרוכה בטרחה גדולה, בימים ההם היתה הנסיעה מעיה"ק ירושלים לצפת כרוכה בטרחה גדולה, 
שהיו צריכים להחליף כמה וכמה אוטובוסים, ולפעמים ארכה נסיעה שכזו שהיו צריכים להחליף כמה וכמה אוטובוסים, ולפעמים ארכה נסיעה שכזו 

נמשכת מן הבוקר ועד הערב. נמשכת מן הבוקר ועד הערב. 
פעם הוצרך פעם הוצרך אחד מחשובי בני ירושלים אחד מחשובי בני ירושלים להיפגש עם זקני כדי ללבן עימו ענין להיפגש עם זקני כדי ללבן עימו ענין 
גדול מסוים שעמד אז על הפרק, הוא יצא אכן בשעות הבוקר המוקדמות גדול מסוים שעמד אז על הפרק, הוא יצא אכן בשעות הבוקר המוקדמות 
לדרכו בטלטולי הדרכים המסובכות, ולפנות ערב הגיע עייף ומותש לביתו לדרכו בטלטולי הדרכים המסובכות, ולפנות ערב הגיע עייף ומותש לביתו 
פנים  במאור  כמובן  שם  התקבל  הוא  בצפת.  אשר  גמליאל  רבן  צדיק  פנים של  במאור  כמובן  שם  התקבל  הוא  בצפת.  אשר  גמליאל  רבן  צדיק  של 
בסבר פנים יפות ובשמחה רבה, כראוי וכנכון לאורח הגון הבא מדרך ארוכה בסבר פנים יפות ובשמחה רבה, כראוי וכנכון לאורח הגון הבא מדרך ארוכה 

שמירושלים הרחוקה. שמירושלים הרחוקה. 
והנה כאשר רצה זקני לכבד את האורח הגדול באיזה דבר מאכל ומשתה והנה כאשר רצה זקני לכבד את האורח הגדול באיזה דבר מאכל ומשתה 
כדי להשקיט את רעבונו, הוא פנה מארון אחד למשנהו, פתח פה וסגר שם, כדי להשקיט את רעבונו, הוא פנה מארון אחד למשנהו, פתח פה וסגר שם, 
חיפש וחיפש בחורין ובסדקין אולי יימצא מאכל כלשהו, אך לדאבון ליבו חיפש וחיפש בחורין ובסדקין אולי יימצא מאכל כלשהו, אך לדאבון ליבו 

לא העלה בחיפושיו מאומה... ונוכח לראות שביתו ריקם מכל!לא העלה בחיפושיו מאומה... ונוכח לראות שביתו ריקם מכל!
ברם לא איש יהודי מאמין כרבי גמליאל ירא שמים אמיתי וספוג כל כולו ברם לא איש יהודי מאמין כרבי גמליאל ירא שמים אמיתי וספוג כל כולו 
באמונה ובביטחון יפול ח"ו ברוחו! – אדרבה, במשך כל עת החיפוש הקשה באמונה ובביטחון יפול ח"ו ברוחו! – אדרבה, במשך כל עת החיפוש הקשה 
פיזם לעצמו בניגון של שמחה פזמון נאה שחיבר תוך כדי המאורע, כשתוכן פיזם לעצמו בניגון של שמחה פזמון נאה שחיבר תוך כדי המאורע, כשתוכן 
השיר היה 'השיר היה 'כיצד יהיה האדם בשמחה כשפותח את כל הארונות ואינו מוצא כיצד יהיה האדם בשמחה כשפותח את כל הארונות ואינו מוצא 
מאומה... – אף על פי כן יהודי תמיד בשמחה! ולעולם אינו מאבד הביטחון'! מאומה... – אף על פי כן יהודי תמיד בשמחה! ולעולם אינו מאבד הביטחון'! 
היה  ברוגע ובישוב הדעת, והילוכו וחיפושו  שוב ושוב  לעצמו  שר  היה  היה כך  וחיפושו  והילוכו  הדעת,  ובישוב  ברוגע  ושוב  שוב  לעצמו  שר  היה  כך 

כמו צעדים של ריקוד פורתא המלא בעוז ובביטחון ובשמחה.כמו צעדים של ריקוד פורתא המלא בעוז ובביטחון ובשמחה.
והגיד לי הרב האורח הנ"ל, שאותו מחזה היה נורא הוד, ונחרט בליבו אותו והגיד לי הרב האורח הנ"ל, שאותו מחזה היה נורא הוד, ונחרט בליבו אותו 
ניגון מופלא, וחולל אצלו מהפכה גדולה, כשהוא מחדיר בקרבו את מידת ניגון מופלא, וחולל אצלו מהפכה גדולה, כשהוא מחדיר בקרבו את מידת 

זה  וניגון  ותעצומות.  בעוז  זה הביטחון  וניגון  ותעצומות.  בעוז  הביטחון 
להתחזק  חייו,  ימי  כל  לעזר  לו  להתחזק עמד  חייו,  ימי  כל  לעזר  לו  עמד 
וייסורים  צרה  של  בעתות  וייסורים עצמו  צרה  של  בעתות  עצמו 
שבאו עליו, שמניגון זה שאב כוחות שבאו עליו, שמניגון זה שאב כוחות 
וחיזוק בכל המצבים הקשים שעברו וחיזוק בכל המצבים הקשים שעברו 

עליו.עליו.
לית אנא מוביד סברי מן בריי!לית אנא מוביד סברי מן בריי!

 •  § • §  • •  § • §  •
בוקסבום  יהושע  רבי  הקדוש  בוקסבום הרבי  יהושע  רבי  הקדוש  הרבי  של  הנאמנים  מתלמידיו  של שמעתי  הנאמנים  מתלמידיו  שמעתי 
האמונה האמונה  מידת  על  תמיד  לעורר  מרבה  שהיה  מידת   על  תמיד  לעורר  מרבה  שהיה  הי"ד,  זצוק"ל  הי"ד,מגאלאנטע  זצוק"ל  מגאלאנטע 
בחלקו,  שמח  תמיד  הוא  הרי  באלקיו  שלם  שביטחונו  שמי  בחלקו,   שמח  תמיד  הוא  הרי  באלקיו  שלם  שביטחונו  שמי  והביטחון,והביטחון, 

ולעולם אינו חסר כלום!ולעולם אינו חסר כלום!
בעיר מגוריו בגאלאנטע שבהונגריה היתה לו דירה קטנה וצנועה בת שתי בעיר מגוריו בגאלאנטע שבהונגריה היתה לו דירה קטנה וצנועה בת שתי 
חדרים בלבד, בה הצטופפו כל בני משפחתו, הם היו משפחה ברוכת ילדים חדרים בלבד, בה הצטופפו כל בני משפחתו, הם היו משפחה ברוכת ילדים 
מתפזרים  הגדולים  והיו  בבית,  לישון  כולם  בשביל  מקום  היה  לא  מתפזרים ובלילה  הגדולים  והיו  בבית,  לישון  כולם  בשביל  מקום  היה  לא  ובלילה 

ללינת לילה בבתים אחרים שבעיירה. ללינת לילה בבתים אחרים שבעיירה. 
לא  כידוע,  גבול  ללא  היתה  לרבם  ואהבתם  שמסירותם  אהוביו,  לא תלמידיו  כידוע,  גבול  ללא  היתה  לרבם  ואהבתם  שמסירותם  אהוביו,  תלמידיו 
יכלו לעמוד מנגד ולראות בדוחקו הגדול, וככל שהציעו לפניו והפצירו בו יכלו לעמוד מנגד ולראות בדוחקו הגדול, וככל שהציעו לפניו והפצירו בו 
לעבור לדירה גדולה ורחבה יותר לא אבה לשמוע. עד שפעם אחת לא יכלו לעבור לדירה גדולה ורחבה יותר לא אבה לשמוע. עד שפעם אחת לא יכלו 
עוד כמה מן התלמידים לראות בדוחק הנורא של רבם ומשפחתו, ובהיותם עוד כמה מן התלמידים לראות בדוחק הנורא של רבם ומשפחתו, ובהיותם 
מבתים עשירים מאד ולא נחסר להם הממון עמדו יחדיו ועשו מעשה ואת מבתים עשירים מאד ולא נחסר להם הממון עמדו יחדיו ועשו מעשה ואת 
טרחו  בעיר,  ומהודר  רחב  גדול  בית  ורכשו  הלכו  הם  גילו,  לא  הרב  טרחו אוזן  בעיר,  ומהודר  רחב  גדול  בית  ורכשו  הלכו  הם  גילו,  לא  הרב  אוזן 
וסידרו את הדירה עבור הרב עם משפחתו, והעמידו שם את כל צרכיהם וסידרו את הדירה עבור הרב עם משפחתו, והעמידו שם את כל צרכיהם 
משלם, הריהוט הנצרך עמד מוכן לפניהם ברחבות, וכל האביזרים הקטנים משלם, הריהוט הנצרך עמד מוכן לפניהם ברחבות, וכל האביזרים הקטנים 

והגדולים היו כולם חדשים ומחודשים, עד שמאום לא נחסר. והגדולים היו כולם חדשים ומחודשים, עד שמאום לא נחסר. 
כאשר השלימו את מלאכתם על הצד היותר טוב והכל היה מוכן לתפארה, כאשר השלימו את מלאכתם על הצד היותר טוב והכל היה מוכן לתפארה, 
באו לפני רבם בשמחה גדולה והגישו לו את מפתח הדירה, באמרם שברוך באו לפני רבם בשמחה גדולה והגישו לו את מפתח הדירה, באמרם שברוך 
השם היה להם הרבה סייעתא דשמיא והנה הכל עומד ערוך ומוכן, וצריך השם היה להם הרבה סייעתא דשמיא והנה הכל עומד ערוך ומוכן, וצריך 

רק להיכנס אל אותה הדירה.רק להיכנס אל אותה הדירה.
הרב הקדוש כשומעו התכרכמו פניו ולא אבה לשמוע אליהם בשום פנים הרב הקדוש כשומעו התכרכמו פניו ולא אבה לשמוע אליהם בשום פנים 
במפגיע  עליהם  וציוה  הדירה,  במפתח  כלל  לנגוע  רצה  לא  הוא  במפגיע ואופן,  עליהם  וציוה  הדירה,  במפתח  כלל  לנגוע  רצה  לא  הוא  ואופן, 
ומשנן  חוזר  כשהוא  לקדמותו.  הכל  ולהחזיר  לבעליה,  הדירה  ומשנן להשיב  חוזר  כשהוא  לקדמותו.  הכל  ולהחזיר  לבעליה,  הדירה  להשיב 
חזק  חזק שביטחוני  שביטחוני  פעמים  רבות  לכם  אמרתי  הרי  ליבו,  מנהמת  פעמים באוזניהם  רבות  לכם  אמרתי  הרי  ליבו,  מנהמת  באוזניהם 
בהשי"ת ואיני חסר כלום בבית זהבהשי"ת ואיני חסר כלום בבית זה, אין לי שום טובה בבית שתבנו עבורי , אין לי שום טובה בבית שתבנו עבורי 
בזה העולם! תבנו נא לי בית טוב למעלה! ככל שתרבו יותר בתורה ובמצות, בזה העולם! תבנו נא לי בית טוב למעלה! ככל שתרבו יותר בתורה ובמצות, 
חפץ  שום  לי  ואין  ביתי,  עיקר  ושם  למעלה,  דירתי  את  יותר  תשכללו  חפץ כן  שום  לי  ואין  ביתי,  עיקר  ושם  למעלה,  דירתי  את  יותר  תשכללו  כן 

וטובה בבנין הפרוזדור שבעולם הזה...וטובה בבנין הפרוזדור שבעולם הזה...
האיומה  השואה  הגיעה  כאשר  תבל  מוסדות  בהימוט  עולם  הרס  האיומה בימי  השואה  הגיעה  כאשר  תבל  מוסדות  בהימוט  עולם  הרס  בימי 
הצלה,  דרך  והמסורים  הנאמנים  תלמידיו  לו  סידרו  גאלאנטע,  שערי  הצלה, עד  דרך  והמסורים  הנאמנים  תלמידיו  לו  סידרו  גאלאנטע,  שערי  עד 
והפצירו בו בכל עוז שיממש את ההזדמנות, כאשר באותה עת כבר ידעו והפצירו בו בכל עוז שיממש את ההזדמנות, כאשר באותה עת כבר ידעו 
עבורו  לסדר  ויגעו  שטרחו  ואחר  וסופם,  המשלוחים  מטרת  את  עבורו בבירור  לסדר  ויגעו  שטרחו  ואחר  וסופם,  המשלוחים  מטרת  את  בבירור 
אפשרות להינצל מגיא ההריגה ולהגיע לחוף מבטחים היו בטוחים שישמח אפשרות להינצל מגיא ההריגה ולהגיע לחוף מבטחים היו בטוחים שישמח 
מסוגל  שאיננו  ואמר  לשמוע,  אבה  לא  הוא  אך  משחת.  נפשו  את  מסוגל להציל  שאיננו  ואמר  לשמוע,  אבה  לא  הוא  אך  משחת.  נפשו  את  להציל 
דבר  שזהו  מחמת  אני!  גם  אלך  תלמידי  ילכו  ובאשר  מתלמידיו,  דבר להיפרד  שזהו  מחמת  אני!  גם  אלך  תלמידי  ילכו  ובאשר  מתלמידיו,  להיפרד 
בלתי אפשרי להפריד הרב מתלמידיו, ואם אין הצלה לתלמידים אין הצלה בלתי אפשרי להפריד הרב מתלמידיו, ואם אין הצלה לתלמידים אין הצלה 

לרב!לרב!
ויהי כאשר נכנסו באכזריותם אנשי הגסטאפו הארורים לגאלאנטע, וגירשו ויהי כאשר נכנסו באכזריותם אנשי הגסטאפו הארורים לגאלאנטע, וגירשו 
מן  הקדוש  הרבי  ירד  אושוויץ,  אלי  המוות  ברכבות  אחת  בבת  כולם  מן את  הקדוש  הרבי  ירד  אושוויץ,  אלי  המוות  ברכבות  אחת  בבת  כולם  את 
הרשע  פגש  כאשר   – הרשע .  פגש  כאשר   – יוקדת.  שלמה  ואמונה  ביטחון  יוקדתמלא  שלמה  ואמונה  ביטחון  מלא  בגאון,  בגאון, הרכבת  הרכבת 
הצורר הצורר ד"רד"ר 'מנגלה' ימח שמו בדמותו ההדורה הבחין מיד בצורת פני קדשו  'מנגלה' ימח שמו בדמותו ההדורה הבחין מיד בצורת פני קדשו 
ולבושו ההדור שהוא רב גדול, ופנה אליו בשטניות יקוד שנאתו: ולבושו ההדור שהוא רב גדול, ופנה אליו בשטניות יקוד שנאתו: דו ביסט דו ביסט 
טוב  והמופלא?]  הנעלה  הרב  הוא  ראבינער? [אתה  וואונדער  הויכער  טוב דער  והמופלא?]  הנעלה  הרב  הוא  ראבינער? [אתה  וואונדער  הויכער  דער 
מאד, לך חיכיתי! מאד, לך חיכיתי! – אמר לו הרב הק', – אמר לו הרב הק', ומה שמחכה עבורך איני מעלה על דל ומה שמחכה עבורך איני מעלה על דל 
שפתי, סוף רע ומר מאוד מאוד!... שפתי, סוף רע ומר מאוד מאוד!... ותיכף השליכוהו הצוררים בחמת זעמם ותיכף השליכוהו הצוררים בחמת זעמם 
לנוכח שלמות ביטחונו ועוז רוחו להריגה על קידוש השם יחד עם כל בני לנוכח שלמות ביטחונו ועוז רוחו להריגה על קידוש השם יחד עם כל בני 

קהילתו ותלמידיו הקדושים. קהילתו ותלמידיו הקדושים. 
את  עיניהם  לנגד  בראותם  מרה  ומבכים  צועקים  אהוביו  תלמידיו  את והיו  עיניהם  לנגד  בראותם  מרה  ומבכים  צועקים  אהוביו  תלמידיו  והיו 
הוא  אך  ושחיטה.  להריגה  מובל  כשהוא  כזה,  גדול  בביזיון  רבם  הוא אחרית  אך  ושחיטה.  להריגה  מובל  כשהוא  כזה,  גדול  בביזיון  רבם  אחרית 
שמחה  להתמלא  יש  שכזו  גורלית  בשעה  להם:  ואמר  בתוקף,  בהם  שמחה מחה  להתמלא  יש  שכזו  גורלית  בשעה  להם:  ואמר  בתוקף,  בהם  מחה 
גדולה ועצומה! על שזוכים אנו לקיים המצוה הגדולה ביותר שבכל התורה, גדולה ועצומה! על שזוכים אנו לקיים המצוה הגדולה ביותר שבכל התורה, 
ה'  את  "ואהבת  בפועל  ולקיים  יתברך,  שמו  קדושת  על  נפשנו  ה' לעקוד  את  "ואהבת  בפועל  ולקיים  יתברך,  שמו  קדושת  על  נפשנו  לעקוד 
אלקיך וגו' בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך". ותיכף יצא אז עם כל אלקיך וגו' בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך". ותיכף יצא אז עם כל 
בני הישיבה ובני הקהילה הקדושה שהיו עימו בריקוד סוער בלב ונפש על בני הישיבה ובני הקהילה הקדושה שהיו עימו בריקוד סוער בלב ונפש על 

פתחו של כבשן האש! פתחו של כבשן האש! 
ריקוד זה עשה רעש גדול בכל רחבי המחנה ונחרט בלבבות לעד, כי היה זה ריקוד זה עשה רעש גדול בכל רחבי המחנה ונחרט בלבבות לעד, כי היה זה 
נשגבות  במעלות  שמים  שם  לקדש  וזכו  עצומה,  וגבורה  הוד  מלא  נשגבות מעמד  במעלות  שמים  שם  לקדש  וזכו  עצומה,  וגבורה  הוד  מלא  מעמד 

ועצומות.  ועצומות.  
 •  § • §  • •  § • §  •

ג

לית אנא מוביד סברי מן בריי!לית אנא מוביד סברי מן בריי!
ֶלְך ָחָרָנה" (כח, ו)(כח, ו) ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ֶלְך ָחָרָנה" "ַוּיֵ ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ "ַוּיֵ

ה‰˘‚ח‰המע˘יות

|  המשך בעמוד הבא  |>
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.

בשם  משפחה  קרוב  לנו  בשם היה  משפחה  קרוב  לנו  היה 
הרה"ח ר' יוסף בטלמן זצ"ל,הרה"ח ר' יוסף בטלמן זצ"ל, הוא היה יהודי יקר וירא שמים מרבים,  הוא היה יהודי יקר וירא שמים מרבים, 
מה  ובכל  מכלום  פחד  לא  הוא  לרגליו,  נר  היו  והביטחון  מה שהאמונה  ובכל  מכלום  פחד  לא  הוא  לרגליו,  נר  היו  והביטחון  שהאמונה 
שעבר עליו כל ימי חייו היה פיו מלא בפסוקי ביטחון שלם באלקיו, שעבר עליו כל ימי חייו היה פיו מלא בפסוקי ביטחון שלם באלקיו, 

שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד!שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד!
בסוף ימיו נחלה ל"ע במחלה האיומה, ונכנסתי לבקר אצלו בשוכבו בסוף ימיו נחלה ל"ע במחלה האיומה, ונכנסתי לבקר אצלו בשוכבו 
בלשון  עמי  לדבר  החל  הביקור  במהלך  החולים,  בבית  דוי  ערש  בלשון על  עמי  לדבר  החל  הביקור  במהלך  החולים,  בבית  דוי  ערש  על 
הקשה  מחלתו  מצב  את  בדיוק  מגדיר  כשהוא  ובלחש,  הקשה אידיש  מחלתו  מצב  את  בדיוק  מגדיר  כשהוא  ובלחש,  אידיש 
והייסורים הנוראים שסובל ל"ע, ובתוך דבריו אמר לי שהוא מרגיש והייסורים הנוראים שסובל ל"ע, ובתוך דבריו אמר לי שהוא מרגיש 

בחוש שימיו ספורים! בחוש שימיו ספורים! 
היה  בו,  שטיפלו  הרופאים  מן  אחד  הצד  מן  שם  עמד  שעה  היה באותה  בו,  שטיפלו  הרופאים  מן  אחד  הצד  מן  שם  עמד  שעה  באותה 
זה רופא דתי שהאזין לשיחתנו, והגם שלא הכיר את שפת האידיש זה רופא דתי שהאזין לשיחתנו, והגם שלא הכיר את שפת האידיש 
הקרובה...  פטירתו  על  מדבר  שהחולה  הדברים  תוכן  את  הבין  הקרובה... הוא  פטירתו  על  מדבר  שהחולה  הדברים  תוכן  את  הבין  הוא 
אמונה  מחוסר  נובעים  החולה  שדברי  בלחישה,  לעומתי  נענה  אמונה והוא  מחוסר  נובעים  החולה  שדברי  בלחישה,  לעומתי  נענה  והוא 

בהקב"ה! אך הוא לא הבחין שהחולה שומע ומאזין לדבריו... בהקב"ה! אך הוא לא הבחין שהחולה שומע ומאזין לדבריו... 
לרופא  לו  תגיד  לי:  ואמר  אש,  ברשפי  יוסף  ר'  התלהב  לפתע  לרופא והנה  לו  תגיד  לי:  ואמר  אש,  ברשפי  יוסף  ר'  התלהב  לפתע  והנה 
ואדרבא  מביטחונו!  חזק  וביטחוני  מאמונתו,  חזקה  שאמונתי  ואדרבא היקר  מביטחונו!  חזק  וביטחוני  מאמונתו,  חזקה  שאמונתי  היקר 
חי אני כל ימי באמונה יוקדת, ואני יודע ומכיר האמת שהאדם אינו חי אני כל ימי באמונה יוקדת, ואני יודע ומכיר האמת שהאדם אינו 
אבותיו  ואבות  ואבותיו  בחיים,  אינו  כבר  ז"ל  אבי  הרי  לעולם,  אבותיו חי  ואבות  ואבותיו  בחיים,  אינו  כבר  ז"ל  אבי  הרי  לעולם,  חי 
אמונתי  חוזק  מפני  ואדרבא  אמת!  שכולו  לעולם  ועלו  נעלמו  אמונתי כולם  חוזק  מפני  ואדרבא  אמת!  שכולו  לעולם  ועלו  נעלמו  כולם 
 – חיי!  תכלית  לקראת  אני  מתכונן  עולמים,  כל  בבורא  – וביטחוני  חיי!  תכלית  לקראת  אני  מתכונן  עולמים,  כל  בבורא  וביטחוני 
ולהעמידני  נפלאות  לחולל  יתברך  בידו  שיש  אצלי  פשוט  ולהעמידני בוודאי  נפלאות  לחולל  יתברך  בידו  שיש  אצלי  פשוט  בוודאי 
ובטוח  השנית,  לאפשרות  מתכחש  אינני  שני  מצד  אך  אולם,  ובטוח בריא  השנית,  לאפשרות  מתכחש  אינני  שני  מצד  אך  אולם,  בריא 
אני בו יתברך שיעשה הנכון והטוב באמת וביושר. ולכן מכין אנכי את אני בו יתברך שיעשה הנכון והטוב באמת וביושר. ולכן מכין אנכי את 
עצמי לאפשרות של מעבר לעולם שכולו טוב, לעומת אותם אנשים עצמי לאפשרות של מעבר לעולם שכולו טוב, לעומת אותם אנשים 
המדמים לחשוב שיש להם ביטחון ולכן ענין הזכרת יום המיתה אין המדמים לחשוב שיש להם ביטחון ולכן ענין הזכרת יום המיתה אין 
הנכון,  הוא  שההיפך  מבין  דעת  בר  כל  אך  במאומה...  אצלם  הנכון, מזיז  הוא  שההיפך  מבין  דעת  בר  כל  אך  במאומה...  אצלם  מזיז 
שדבר זה נובע מחסרון אמונה, עד כאן שרף דבריו המלהיבים בימיו שדבר זה נובע מחסרון אמונה, עד כאן שרף דבריו המלהיבים בימיו 
להחזון  להחזון '  וביטחון'  וביטחוןאמונה  'אמונה  בספר  היטב  [עיין  אדמות!  עלי  'האחרונים  בספר  היטב  [עיין  אדמות!  עלי  האחרונים 

איש פרק ב].איש פרק ב].
בדרך מליצה שמעתי בצעירותי מפי בדרך מליצה שמעתי בצעירותי מפי הרה"ג רבי גרשון שטמר זצ"ל הרה"ג רבי גרשון שטמר זצ"ל 
שהמיתה  וחושבים  טועים  שהעולם  שהמיתה ,  וחושבים  טועים  שהעולם  החרדית,  העידה  הנהלת  החרדיתיו"ר  העידה  הנהלת  יו"ר 
ונפטרים  חייהם  את  כשמסיימים  הזקנים  אצל  רק  השייך  דבר  ונפטרים היא  חייהם  את  כשמסיימים  הזקנים  אצל  רק  השייך  דבר  היא 
רגע  בכל  הרי  האדם  שנולד  מיום  שתיכף  הוא  הנכון  אך  העולם,  רגע מן  בכל  הרי  האדם  שנולד  מיום  שתיכף  הוא  הנכון  אך  העולם,  מן 
ורגע מת חלק אחד מן החיים... וכך הוא נמשך במשך כל ימי חייו, ורגע מת חלק אחד מן החיים... וכך הוא נמשך במשך כל ימי חייו, 
וכל שעה שהלכה הוא מעוות לא יוכל לתקון! אלא שהקבורה היא וכל שעה שהלכה הוא מעוות לא יוכל לתקון! אלא שהקבורה היא 
לאחר שכבר הפסיק למות שאז קוברין אותו, אבל עצם המיתה שווה לאחר שכבר הפסיק למות שאז קוברין אותו, אבל עצם המיתה שווה 

אצל כולם בכל רגע ורגע...אצל כולם בכל רגע ורגע...
 •  § • §  • •  § • §  •

מעשה בעני אחד שבא לפני מעשה בעני אחד שבא לפני הרבי הזקן מקוצק זצוק"להרבי הזקן מקוצק זצוק"ל והשיח את  והשיח את 
דאגתו בפניו, שהנה בתו הבכירה בגרה והגיעה לפרקה והיא יושבת דאגתו בפניו, שהנה בתו הבכירה בגרה והגיעה לפרקה והיא יושבת 

וממתנת זה עידן ועידנים, ולרש אין כל.וממתנת זה עידן ועידנים, ולרש אין כל.
לאחד  בקשה'  'כתב  עבורו  וכתב  העני  אל  הרבי  של  רחמיו  לאחד נכמרו  בקשה'  'כתב  עבורו  וכתב  העני  אל  הרבי  של  רחמיו  נכמרו 
הרבי  פירט  במכתב  רחוקה,  בעיר  הדר  שלומו  מאנשי  הרבי העשירים  פירט  במכתב  רחוקה,  בעיר  הדר  שלומו  מאנשי  העשירים 
בקיצור את תלאות האיש וגודל עניו ומרודתו, וסיים בבקשה לקבל בקיצור את תלאות האיש וגודל עניו ומרודתו, וסיים בבקשה לקבל 
את העני המוסר כתב זה בסבר פנים יפות ולסייע בעדו בגוף ובנפש, את העני המוסר כתב זה בסבר פנים יפות ולסייע בעדו בגוף ובנפש, 
המכתב  את  חתם  הוא  בכבוד.  לו  הנצרכים  הנישואין  המכתב ובהוצאות  את  חתם  הוא  בכבוד.  לו  הנצרכים  הנישואין  ובהוצאות 
לבית  היישר  לנסוע  לו  והורה  העני  ביד  תחבו  קדשו,  יד  לבית בחתימת  היישר  לנסוע  לו  והורה  העני  ביד  תחבו  קדשו,  יד  בחתימת 

העשיר, ולבקש מלפניו על צרת הבת שבביתו.העשיר, ולבקש מלפניו על צרת הבת שבביתו.
רגליו  את  העני  שירך  בעגלה,  נסיעה  שכר  לתשלום  מעות  רגליו בהעדר  את  העני  שירך  בעגלה,  נסיעה  שכר  לתשלום  מעות  בהעדר 
הדרך  ועמל  טורח  מלאים  ימים  שבועיים  שכעבור  עד  יום  אחר  הדרך יום  ועמל  טורח  מלאים  ימים  שבועיים  שכעבור  עד  יום  אחר  יום 
וציפה  ייחל  כבר  הוא   – העשיר.  לבית  מיד  וסר  העיר,  לאותה  וציפה הגיע  ייחל  כבר  הוא   – העשיר.  לבית  מיד  וסר  העיר,  לאותה  הגיע 
נדיר  במכתב  מצויד  ובהיותו  לו,  הנצרך  הסכום  את  לקבל  נדיר מאוד  במכתב  מצויד  ובהיותו  לו,  הנצרך  הסכום  את  לקבל  מאוד 
ויקר שנשלח מצדיק הדור בעצם כתב יד קדשו במיוחד עבור אותו ויקר שנשלח מצדיק הדור בעצם כתב יד קדשו במיוחד עבור אותו 
העשיר, התהלך לו בהרגשה כמי שהממון כבר מונח בכיסו... ורצה העשיר, התהלך לו בהרגשה כמי שהממון כבר מונח בכיסו... ורצה 

כבר לשוב אל ביתו ולהתחיל לעסוק בנישואי בתו כראוי לה.כבר לשוב אל ביתו ולהתחיל לעסוק בנישואי בתו כראוי לה.
לשמחתו הוא מצא את החסיד העשיר בביתו, ותיכף בשומעו שהוא לשמחתו הוא מצא את החסיד העשיר בביתו, ותיכף בשומעו שהוא 
מגיע אליו היישר בשליחותו של הרבי נענה מיד וקבלו בכבוד ובסבר מגיע אליו היישר בשליחותו של הרבי נענה מיד וקבלו בכבוד ובסבר 

פנים יפות, והזמינו לשבת עימו בטרקלינו. פנים יפות, והזמינו לשבת עימו בטרקלינו. 
ומיד  הרבי...  של  כשלוחו  הטרקלין  אל  חשיבות  ברוב  נכנס  ומיד העני  הרבי...  של  כשלוחו  הטרקלין  אל  חשיבות  ברוב  נכנס  העני 

הוציא מחיקו את המכתב המהולל והגישו בפני העשיר. הוציא מחיקו את המכתב המהולל והגישו בפני העשיר. 
כראות העשיר את גלילות ידי קדשו של רבו המופנות ישירות אליו כראות העשיר את גלילות ידי קדשו של רבו המופנות ישירות אליו 
זו,  יקרה  באיגרת  שזיכהו  על  לעני  נרגשות  והודה  מאוד,  עד  זו, שמח  יקרה  באיגרת  שזיכהו  על  לעני  נרגשות  והודה  מאוד,  עד  שמח 

הנעלה וחשובה בעיניו עד מאוד.הנעלה וחשובה בעיניו עד מאוד.
פעמים,  וכמה  כמה  רב  בעיון  הקצר  המכתב  את  וקרא  העשיר  פעמים, ישב  וכמה  כמה  רב  בעיון  הקצר  המכתב  את  וקרא  העשיר  ישב 
וכדרכם של חסידים דקדק בו בכל תיבותיו ואותיותיו. כתלמיד נאמן וכדרכם של חסידים דקדק בו בכל תיבותיו ואותיותיו. כתלמיד נאמן 
לבית קוצק ידע היטב שאין שום אות ותג מיותר בדבריו של הרבי, לבית קוצק ידע היטב שאין שום אות ותג מיותר בדבריו של הרבי, 
נראה  הוא  המכוון!  כל  בהבנת  הדק  היטב  היטב  הדק  לטרוח  נראה ויש  הוא  המכוון!  כל  בהבנת  הדק  היטב  היטב  הדק  לטרוח  ויש 
כמעמיק רבות במחשבותיו, גם במה שנטמן בין השיטין והתיבות... כמעמיק רבות במחשבותיו, גם במה שנטמן בין השיטין והתיבות... 
ובהיותו איש חכם ונבון חתר להבין דבר מתוך דבר ולגלות גם את ובהיותו איש חכם ונבון חתר להבין דבר מתוך דבר ולגלות גם את 

מה שלא נאמר במפורש... מה שלא נאמר במפורש... 
בכבוד  הניחה  הקודש'  'איגרת  אותה  את  ללמוד  סיומו  עם  בכבוד והנה  הניחה  הקודש'  'איגרת  אותה  את  ללמוד  סיומו  עם  והנה 
וביראה על גבי השולחן, ובפנותו אל העני אשר ישב לפניו כל העת וביראה על גבי השולחן, ובפנותו אל העני אשר ישב לפניו כל העת 
ויחיד, ,  אחד  כסף  ויחידרובל  אחד  כסף  רובל  מארנקו  הוציא  בדריכות,  והמתין  מארנקו בדממה  הוציא  בדריכות,  והמתין  בדממה 
הימנו  ופטרו  מיוחדת,  חשיבות  בארשת  העני  של  בידו  הימנו ותקעו  ופטרו  מיוחדת,  חשיבות  בארשת  העני  של  בידו  ותקעו 

לשלום!לשלום!
קשה,  ומרירות  אכזבה  מלא  כשכולו  בתדהמה,  הבית  מן  יצא  קשה, העני  ומרירות  אכזבה  מלא  כשכולו  בתדהמה,  הבית  מן  יצא  העני 
הוא היה המום ולא ידע את נפשו, הלזה טרח את כל הטרחות הללו? הוא היה המום ולא ידע את נפשו, הלזה טרח את כל הטרחות הללו? 
בנסיעה  עצמו  הטריח  כך  בשביל  וכי   – בלבד?  אחד  רובל  בנסיעה בשביל  עצמו  הטריח  כך  בשביל  וכי   – בלבד?  אחד  רובל  בשביל 
רחוקה עד לקאצק, ומשם שוב אל בית העשיר, ימים רבים ושבועות רחוקה עד לקאצק, ומשם שוב אל בית העשיר, ימים רבים ושבועות 

תמימים, בשביל רובל אחד?!תמימים, בשביל רובל אחד?!
היה  נראה  הרי  ושוב,  שוב  עצמו  את  העני  שאל  כזאת?  יתכן  היה כיצד  נראה  הרי  ושוב,  שוב  עצמו  את  העני  שאל  כזאת?  יתכן  כיצד 
שהחסיד העשיר נהנה מאד מן המכתב שקיבל מן הרבי, וייחס לכך שהחסיד העשיר נהנה מאד מן המכתב שקיבל מן הרבי, וייחס לכך 
חשיבות עליונה! אך לבסוף כשהגיע הדבר למעשה שילחו בבושת חשיבות עליונה! אך לבסוף כשהגיע הדבר למעשה שילחו בבושת 
זה  במכתב  ובטוח  סמוך  היה  הוא  וגלמוד...  בודד  רובל  עם  זה פנים  במכתב  ובטוח  סמוך  היה  הוא  וגלמוד...  בודד  רובל  עם  פנים 
על  יהבו  כל  את  והשליך  הגדולה,  מצרתו  הישועה  תבוא  על שממנו  יהבו  כל  את  והשליך  הגדולה,  מצרתו  הישועה  תבוא  שממנו 
עבור  במיוחד  ונכתב  הצדיק,  מן  להוציא  שהצליח  הנדיר  עבור המכתב  במיוחד  ונכתב  הצדיק,  מן  להוציא  שהצליח  הנדיר  המכתב 
ולא  כאן  שאין  התברר  עתה  והנה  קדשו,  יד  בכתב  העשיר  ולא חסידו  כאן  שאין  התברר  עתה  והנה  קדשו,  יד  בכתב  העשיר  חסידו 

כלום! כלום! 
ליבו נשבר בקרבו, ובקושי רב סחב את עצמו בדרכו חזרה, הוא יצא ליבו נשבר בקרבו, ובקושי רב סחב את עצמו בדרכו חזרה, הוא יצא 
זולגות  רותחות  וכשדמעות  ודואב,  כואב  בלב  בעצלתיים  העיר  זולגות את  רותחות  וכשדמעות  ודואב,  כואב  בלב  בעצלתיים  העיר  את 
מעיניו החל בוכה ומתחנן בפני אביו שבשמים, הוא דיבר ממעמקי מעיניו החל בוכה ומתחנן בפני אביו שבשמים, הוא דיבר ממעמקי 
לבבו לפניו יתברך ושטח את כל מרי ליבו הקשה. – מתברר אפוא, לבבו לפניו יתברך ושטח את כל מרי ליבו הקשה. – מתברר אפוא, 
בעולם  דבר  שום  שאין  ייאוש,  שלאחר  בבכי  צערו  את  האיש  בעולם תינה  דבר  שום  שאין  ייאוש,  שלאחר  בבכי  צערו  את  האיש  תינה 
נדיר  מכתב  גם  אם   – והמרה!  הקשה  העניות  מן  להושיעני  נדיר שיוכל  מכתב  גם  אם   – והמרה!  הקשה  העניות  מן  להושיעני  שיוכל 
שיוכל  בעולם  דבר  שום  שאין  הרי  כלום,  הועיל  לא  שכזה  שיוכל ומיוחד  בעולם  דבר  שום  שאין  הרי  כלום,  הועיל  לא  שכזה  ומיוחד 
להושיע, כי אם נס מן השמים! רק אתה יושב מרומים הזן ומפרנס להושיע, כי אם נס מן השמים! רק אתה יושב מרומים הזן ומפרנס 
מקרני ראמים עד ביצי כינים, אתה היחיד בעולם שיכול לעזרני! אנא מקרני ראמים עד ביצי כינים, אתה היחיד בעולם שיכול לעזרני! אנא 
את  נא  ושלח  לבי  ושברון  בצרתי  ראה  גם  נא  ראה  שבשמים  את אבי  נא  ושלח  לבי  ושברון  בצרתי  ראה  גם  נא  ראה  שבשמים  אבי 

ברכתך הנאמנה!ברכתך הנאמנה!
כך היה העני הולך בדרכו כמה שעות טובות, בוכה מתפלל ומבקש, כך היה העני הולך בדרכו כמה שעות טובות, בוכה מתפלל ומבקש, 

וליבו קשה ומר עליו מאוד! וליבו קשה ומר עליו מאוד! 
לפתע באחת ננער בפתאומיות ממחשבותיו הנוגות, הוא ראה נכחו לפתע באחת ננער בפתאומיות ממחשבותיו הנוגות, הוא ראה נכחו 
כרכרה הדורה רתומה לסוסים אבירים המגיחה מולו ושועטת ממש כרכרה הדורה רתומה לסוסים אבירים המגיחה מולו ושועטת ממש 
אליו, נראה היה שמישהו רודף אחריו ומחפש אותו... כשהתקרבה אליו, נראה היה שמישהו רודף אחריו ומחפש אותו... כשהתקרבה 
הכרכרה והשיגה את האיש, נעצרה על ידו בבת אחת, שליח מיוחד הכרכרה והשיגה את האיש, נעצרה על ידו בבת אחת, שליח מיוחד 
מאת הגביר העשיר קפץ מתוכה וניגש היישר אל העני בשמחה רבה, מאת הגביר העשיר קפץ מתוכה וניגש היישר אל העני בשמחה רבה, 
ואמר: ברוך השם שמצאתיך פה! הנה אדוני העשיר שלחני לחפש ואמר: ברוך השם שמצאתיך פה! הנה אדוני העשיר שלחני לחפש 
בידו  תחב  ובאומרו  זו!  מעטפה  עבורך  שלח  והוא  דרך,  בכל  בידו אחריך  תחב  ובאומרו  זו!  מעטפה  עבורך  שלח  והוא  דרך,  בכל  אחריך 
ותקילין!  טבין  אלפים  כמה  של  ומרשרשת  מלאה  תפוחה  ותקילין! מעטפה  טבין  אלפים  כמה  של  ומרשרשת  מלאה  תפוחה  מעטפה 

שהיו בה הרבה יותר מן הנצרך להוצאות הנישואין בלבד... הוא קיבל שהיו בה הרבה יותר מן הנצרך להוצאות הנישואין בלבד... הוא קיבל 
ומסודרות  טובות  שנים  לכמה  המוכן  מן  פרנסתו  את  גם  ומסודרות פתאום  טובות  שנים  לכמה  המוכן  מן  פרנסתו  את  גם  פתאום 

מראש!מראש!
העני שמח כמובן מאוד על התשורה הפתאומית והבלתי צפויה הזו, העני שמח כמובן מאוד על התשורה הפתאומית והבלתי צפויה הזו, 
על  האיש  התפלא  כאן?  הולך  מה  ונבוך...  מבולבל  היה  מאידך  על אך  האיש  התפלא  כאן?  הולך  מה  ונבוך...  מבולבל  היה  מאידך  אך 
וחכם,  פיקח  אדם  הוא  הלא  הגדול,  העשיר  של  המוזרה  וחכם, התנהגותו  פיקח  אדם  הוא  הלא  הגדול,  העשיר  של  המוזרה  התנהגותו 
בקרירות  פטרו  הוא  בידו  המכתב  עם  אליו  כשהגיע  מתחילה  בקרירות מדוע  פטרו  הוא  בידו  המכתב  עם  אליו  כשהגיע  מתחילה  מדוע 
את  שינה  שעות  כמה  לאחר  ופתאום  ויחיד!  אחד  וברובל  את מופגנת  שינה  שעות  כמה  לאחר  ופתאום  ויחיד!  אחד  וברובל  מופגנת 

דעתו מקצה לקצה, והוא רודף אחריו לשלוח לו הון עתק שכזה?!דעתו מקצה לקצה, והוא רודף אחריו לשלוח לו הון עתק שכזה?!
המבוכה הגדולה הסקרנות והתימהון הציקו לו מאוד, עד שהחליט המבוכה הגדולה הסקרנות והתימהון הציקו לו מאוד, עד שהחליט 
בחזרה,  אפוא  הסתובב  הוא  דבר.  פשר  על  לעמוד  מוכרח  בחזרה, שהוא  אפוא  הסתובב  הוא  דבר.  פשר  על  לעמוד  מוכרח  שהוא 
העשיר,  דלתי  על  התדפק  ושוב  העיר  אותה  אל  שוב  פעמיו  העשיר, החיש  דלתי  על  התדפק  ושוב  העיר  אותה  אל  שוב  פעמיו  החיש 
ביתו.  אל  גדול  ובכבוד  באהבה  והכניסו  לקראתו  מאוד  שמח  ביתו. אשר  אל  גדול  ובכבוד  באהבה  והכניסו  לקראתו  מאוד  שמח  אשר 
– "הלא זהו האיש שהביא לנו פריסת שלום ואיגרת מיוחדת מבית – "הלא זהו האיש שהביא לנו פריסת שלום ואיגרת מיוחדת מבית 
הרבי!" אמר העשיר לבני ביתו, ולא הסתיר את שמחתו הגדולה בו. הרבי!" אמר העשיר לבני ביתו, ולא הסתיר את שמחתו הגדולה בו. 
פליאתו  את  שטח  והוא  והתחזקה,  גברה  העני  של  השתוממותו  פליאתו –  את  שטח  והוא  והתחזקה,  גברה  העני  של  השתוממותו   –
הגדולה בפני החסיד העשיר: מה קרה כאן? מדוע זה שינית פתאום הגדולה בפני החסיד העשיר: מה קרה כאן? מדוע זה שינית פתאום 
את דעתך מקצה לקצה בתוך מספר שעות? ואם מתחילה לא רצית את דעתך מקצה לקצה בתוך מספר שעות? ואם מתחילה לא רצית 
לתת לי כי אם רובל אחד בלבד, איך פתאום נתת סכום עצום שכזה? לתת לי כי אם רובל אחד בלבד, איך פתאום נתת סכום עצום שכזה? 
ענה לו העשיר בטוב טעם ודעת: טעות היא בידך! אני לא שיניתי את ענה לו העשיר בטוב טעם ודעת: טעות היא בידך! אני לא שיניתי את 
דעתי כלל! אולם, מתחילה כשבאת לפני עם מכתבו הנפלא והנאמן דעתי כלל! אולם, מתחילה כשבאת לפני עם מכתבו הנפלא והנאמן 
של רבינו הקדוש, ולמדתי בו בעיון, הבנתי מתוכו את אשר נרמז לי של רבינו הקדוש, ולמדתי בו בעיון, הבנתי מתוכו את אשר נרמז לי 
לכסף  רק  ולא  לנשמתך!  וגם  לנפשך  גם  לדאוג  שיש  השיטין,  לכסף בין  רק  ולא  לנשמתך!  וגם  לנפשך  גם  לדאוג  שיש  השיטין,  בין 
בלבד... כדרכם של הצדיקים הקדושים בכל בקשה גשמית שבאה בלבד... כדרכם של הצדיקים הקדושים בכל בקשה גשמית שבאה 
הגוף  צרת  משתלשלת  מהיכן  הרוחני,  לשורשה  גם  לרדת  הגוף לפניהם,  צרת  משתלשלת  מהיכן  הרוחני,  לשורשה  גם  לרדת  לפניהם, 

הזו בשורש שבנשמה... הזו בשורש שבנשמה... 
מחוסר  נובעת  הממונית  שצרתך  כך,  על  במכתבו  רומז  מחוסר הרבי  נובעת  הממונית  שצרתך  כך,  על  במכתבו  רומז  הרבי 
האמונה,  כמידת  הפרנסה  שמידת  יתברך,  בהשם  וביטחון  האמונה, אמונה  כמידת  הפרנסה  שמידת  יתברך,  בהשם  וביטחון  אמונה 
את  בך  ולחזק  לנטוע  ושיש  כן...  פרנסתו  גם  רופפת  שאמונתו  את ומי  בך  ולחזק  לנטוע  ושיש  כן...  פרנסתו  גם  רופפת  שאמונתו  ומי 

האמונה והתקווה והביטחון במי שהיכולת בידו!האמונה והתקווה והביטחון במי שהיכולת בידו!
לפיכך נאלצתי מתחילה לשלחך מעמי בבושת פנים, על אף שהיה לפיכך נאלצתי מתחילה לשלחך מעמי בבושת פנים, על אף שהיה 
מיוחד  בקשה  למכתב  נענה  שלא  כמי  פנים  להעמיד  מאד  לי  מיוחד קשה  בקשה  למכתב  נענה  שלא  כמי  פנים  להעמיד  מאד  לי  קשה 
מן הרבי... ובכך נשבר לבך בקרבך, כאשר נוכחת שאף מכתב מיוחד מן הרבי... ובכך נשבר לבך בקרבך, כאשר נוכחת שאף מכתב מיוחד 
זכית  כך  ומתוך  מאומה!  מועיל  אינו  הדור  מגדול  לקבל  זכית שהצלחת  כך  ומתוך  מאומה!  מועיל  אינו  הדור  מגדול  לקבל  שהצלחת 
להכיר האמת שאין לבטוח ולהאמין בשום גורם אחר, כי אם בהשם להכיר האמת שאין לבטוח ולהאמין בשום גורם אחר, כי אם בהשם 
למאמין  ומברך  ברצונו  משפיע  הוא  אשר  ובעצמו,  בכבודו  למאמין יתברך  ומברך  ברצונו  משפיע  הוא  אשר  ובעצמו,  בכבודו  יתברך 
שיח  ששפכת  אחר  ורק   – הצדיקים!  עבדיו  ברכת  דרך  בו,  שיח ולבוטח  ששפכת  אחר  ורק   – הצדיקים!  עבדיו  ברכת  דרך  בו,  ולבוטח 
בלבך  איתן  ונתחזק  קונך,  לפני  דליבא  מעומקא  כנים  בלבך בתחנונים  איתן  ונתחזק  קונך,  לפני  דליבא  מעומקא  כנים  בתחנונים 
שבנפש  צרתך  שורש  ונמצאת  הוא,  ברוך  עולמים  בצור  שבנפש הביטחון  צרתך  שורש  ונמצאת  הוא,  ברוך  עולמים  בצור  הביטחון 
ובנשמה נתרפאה, אז יכולתי גם להמשיך בתוצאה את ישועת הגוף ובנשמה נתרפאה, אז יכולתי גם להמשיך בתוצאה את ישועת הגוף 
ועזרת הממון שנצרך לך! – וכך נמצאה ברכתו של הצדיק מושיעה ועזרת הממון שנצרך לך! – וכך נמצאה ברכתו של הצדיק מושיעה 
שברכתם  הצדיקים  אשריהם  ובנשמה,  בנפש  בממון  בגוף  שברכתם אותך  הצדיקים  אשריהם  ובנשמה,  בנפש  בממון  בגוף  אותך 

שלמה ומושלמת!שלמה ומושלמת!
ועתה סע נא לביתך לשלום ויהי ה' עמך, ומכאן והלאה בעזרת השם ועתה סע נא לביתך לשלום ויהי ה' עמך, ומכאן והלאה בעזרת השם 
תרום קרנך בכבוד, כברכתו הנאמנה של הרבי הקדוש הנרמזת מתוך תרום קרנך בכבוד, כברכתו הנאמנה של הרבי הקדוש הנרמזת מתוך 
ולא תשכח לעולם, לשטוח  זאת תדע  רק  בו.  כפי שהבנתי  לשטוח מכתבו,  לעולם,  תשכח  ולא  תדע  זאת  רק  בו.  שהבנתי  כפי  מכתבו, 
את תפילתך ויהבך רק בו יתברך ולבקש תמיד מלפניו על הצלחתך את תפילתך ויהבך רק בו יתברך ולבקש תמיד מלפניו על הצלחתך 
בכל דבר, כי הוא לבדו הזן ומפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד ביצי בכל דבר, כי הוא לבדו הזן ומפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד ביצי 

כינים!כינים!
נסע האיש לביתו והשיא את בתו בכבוד גדול, ומאותו היום התגלגל נסע האיש לביתו והשיא את בתו בכבוד גדול, ומאותו היום התגלגל 
מזלו לטובה, והיתה הברכה מצויה תמיד בביתו. ונהפך לאיש חסיד מזלו לטובה, והיתה הברכה מצויה תמיד בביתו. ונהפך לאיש חסיד 
נאמן, כשאינו שוכח לעולם מה וכיצד הגיע לכל זו הגדולה... ונעשה נאמן, כשאינו שוכח לעולם מה וכיצד הגיע לכל זו הגדולה... ונעשה 

איש מאמין ובוטח בהשם תמיד בביטחון איתן ויציב. איש מאמין ובוטח בהשם תמיד בביטחון איתן ויציב. 
"ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו" (ירמיה יז, ז)."ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו" (ירמיה יז, ז).

לית אנא מוביד סברי מן בריי!לית אנא מוביד סברי מן בריי!

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321
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