
  

 

    

 

 

 

  

 

  

  
 הוא, ההויות כל המהוה על המורה ה"ב' יהו כי יאמר או

 אל נטפל הכל זולתו כי), יג כח בראשית( עליו נצב לבדו
, ידו על המלאכים וירידת לעליות הטעם וזה, האדם

                  .והבן, בשבילו נברא שהכל אליו נטפלים שהם
  (ישמח משה)                                                                                                      

 מקום'ב יפגע'ו רנה'ח) יא-י, כח( לדבר רמז לי ונראה
 הקדושים ניצוצות המעלה שם, ב"חו תיבות ראשי

 ועם), רמד' עמ ט"פי העמידה שער, חיים עץ פרי(
 לקוטי( ל"ז י"האר שכתב דרך על או. ב"טו עולה הכולל

 ),יד, צא תהלים( חשק בי כי), שמו' עמ תהלים, תורה
 הובא, ט"בי שם יוצא ממנו, שק'ח של' ח עם" בי"

 והנה ה"ד ב"ע לד( בא פרשת ריש בזוהר צבי בעטרת
 טעמו שם עיין', ט ועייל' ח אפיק, רבינו וכתב). כתב

. כאמור, ב"טו הרי', ט ועייל' ח אפיק נמי הכא. ונימוקו
) ק"אקו של( שם נבחר)) ב-א( ב"כ משלי( שנאמר וזהו

 ב"טו חן ומזהב מכסף), אליעזר של פירוש( רב מעושר
 ורש) אליעזר זה( עשיר), ב"טו העולה זה לשם ירמוז(
, המקום אל נפגשו ממילא כלומר, נפגשו) יעקב זה(

 בטחנו קדשו ובשם', ה כלם עושה, הארץ להם שקפצה
  (ייטב לב)                                                           :יטשנו ואל יעזבנו אל

 וישם המקום מאבני ויקח הכתוב מרשא וזה
 גמר ז"וע, המיתה יום לו להזכיר לסיבה מראשותיו

 שכב כאן, הוא מיעוט לשון ההוא במקום וישכב אומר
 לא לכך, בתורה עוסק שהיה שכב לא עבר בבית אבל
 התורה י"ע כי המיתה יום להזכרת עתה עד צריך היה

 מוכרח היה בתורה עסק שלא עתה ואך, נצחוהו
 המקום מאבני ויקח הרמז בא ולזה. המיתה יום רתלהזכ
   :עליו המתגבר יצרו בזה לנצח מראשותיו וישם

  (קדושת יו"ט)

ובמדרש, הידעתם את מי  הידעתם את לבן בן נחור.
שהוא עתיד ללבן עונותיהם של ישראל. ואפ"ל דכדי 
לזכות לליבון עוונות ולתשובה גמורה צריך להכיר 

ובמידת השקר בכל פרטיה בידיעה ברורה בדרכי לבן 
וידיעותיה דאי לאו הכי לא יצוייר להבחין ולהשמר 

 (דברי יואל)                                                            ולהתרחק ממנה.     

י"ל כי עד עתה שהיה  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה.
יעקב בבאר שבע היה פרוש ומובדל מדרכי העולם, 
משא"כ כשרצה לילך חרנה היה כבר צריך להעמיד את 

נת ה' בעולם, על כן היה צריך כלל ישראל ולפרסם אמו
להתנהג כדרך בני אדם שיראו שלא רק כשלא אוכלים 
ולא ישנים רק אז יכולים לעבוד את ה' רק אפילו 
מתנהגים כשאר בני אדם, וזהו ויצא יעקב מבחינתו 
שהיה מתנהג בבאר שבע והמנהג כדרכי האנשים 

 (ברך משה)                                                                                              בחרן. 

. פירש"י לשון תפילה ולמדנו שתיקן ויפגע במקום וגו'
תפילת ערבית. י"ל למה דוקא אז כשיצא לחרן תיקן 
תפילת ערבית, לומר שגם בגלות הדומה ללילה ואף 

  שיצא אז לגלות, גם אז נוכל להתפלל אל ה' מן המיצר.                  
  (שפתי צדק)                                                                                                         

 החלום שאין להיות והנה אומרו טעם' וגו והנה ויחלום
), ב י זכריה( הם שוא חלומות כי הצדק בבחינת מוחלט

 הם כי) נה ברכות( תבן בהם יהיה פנים כל שעל גם
 הדברים כי פירוש והנה אמר לזה, השעמום במראה

 ומבואר אצלו נגלה דבר כל אלא, ודמיונות שעמום בלא
 דבר רואהש החלומות לשאר דומה זה ואין, יאיר כיום

 תמצא ולזה, רואה שהוא מה בראייתו מחליט ואינו
 בחלום אליו מהנגלה ופרט פרט בכל לומר שדקדק

 ראית גבי, סולם והנה אמר הסולם ראית גבי", והנה"
 אמר שכינה גילוי גבי', וגו מלאכי והנה אמר המלאכים

  (אוהחה"ק)    :ממש נבואה היתה כי בזה הכוונה', ה והנה

 פסוק לפרש בהקדים ל"נ 'כו שבע מבאר יעקב ויצא
 היות. חרב לפי עמו ואת עמלק את יהושע ויחלוש

 הכל הוא הקדוש עם על עשיו של השליטה שסיבת
 בחרבו כיבודו היה ובמה שעשה אב כיבוד מצות בכח

 תחיה חרבך על לו אמר ולזה יצחק של בפיו ציד שהיה
 לך יהיה כך ידי על בחרבך שעשית מצות בשביל פירוש

 פירוש על אם כי תחיה בחרבך כתב לא ולזה קצת חיות
 עשיו של כחו להחליש כשרוצין וישראל בשביל כמו

 מצות ג"תרי כל בכח נגדו לעמוד צריכים אינם
 שליטה לו אין מצותו בכח אפילו כי תמיד שמקיימין

 בתורה כמבואר ממנו יותר אב כבוד קיימו הם כי עליהם
 במדרש כדאיתא יותר אביו את כיבד שיעקב ההקדוש
 להאכילו ורצה כלב וצד להביא ציד מצא לא שעשיו

 וזהו. נרגא ביה ליזל אבא וביה מניה ונמצא. לאביו
 של וכחו מדרגתו לפי פירוש חרב לפי' כו יהושע ויחלש

 בזה ישראל עם ללחום עצמו המציא לזה אשר חרבו
 יעקב ויצא פירוש כן גם וזהו * ל"כנ אותו החליש עצמו
 גדולות למדרגות רמז שבע שבאר שידוע שבע מבאר

 מדות השבע כל שתיקן אבינו ליעקב היה אשר
 נגד להתייצב כשהצריך לזה קודש בספרי כמבואר

 הגדולות מדריגותיו בכל נגדם הלחים לא ולבן עשיו
 חרנה וילך. שבע באר הנקרא זאת מבחינה יצאו אלא

 ועשה חרנה וילך וזהו שלהם בכח הולך שהיה פירוש
  אלימלך) (נועם                                                 :ל"וק נגדם והצליח

 התורה מעסק כשיוצאים .שבע מבאר יעקב ויצא
 בה יש כי שבע באר ונקראת חיים מים באר שהיא

.], ז"קט כשבת[ שבעה עמודיה בהחצ ת"ס שבעה
 בעולם אף חרון ל"ר חרנה יוצאים מזה יוצאים כשהם

 ר"ב[ ל"מאחז ד"ע והוא, בחרן תרח וימת על י"כפירש
 שולטות עשו ידי אזי יעקב קול הקול כשאין] ה"ס

 לחורבן רמז זה ומקום במקום ויפגע ואמר. בעולם
, ב"לט ובקינות] ט"י ח"ס כאן[ במדרש כידוע ק"בהמ
' ויהי ק"בהמ בחורבן נפגעו ז"שעי במקום ויפגע וזהו

 ופגע] , ב"ע ד"י חגיגה[ ונפגע הציץ, פגע מלשון ויפגע
 ויקח, עולם של שמשו בא כי שם וילן']. ב א"מ[ בו

 ה"יצ י"שע הכוונה, מראשותיו וישם המקום מאבני
 נימוח הוא אבן אם, נגוף האבן והוא ח"בת המתגרה

 ד"ע מראשותיו הושם אבן והוא], ב"ע ל כקידושין[
 לראש' והי] ב"ע א"ס ברכות[ שופטן ה"יצ רשעים

 ה"יצ מיני הרבה כי רבים בלשון אבני ואמר, ה"בעו פינה
  (חתם סופר)                       :הסתותיו ורבו יש

 ת"ס ע'שב ר'מבא ב'יעק, ר"אב ת"ס 'מבאר' יעקב' ויצא
 איברים נגד שהוא ערב תפלת שתיקן רמז, ב"ער

  (חתם סופר) ]:ה"תקס כידוע] ב"ע ו"כ רכותב[ ופדרים

. תפלה זו פגיעה י"ופרש '.וגו שם וילן במקום ויפגע
 י"ר אמר הכלל זה) ה, ב בזבחים( משנה בשנקדים יבואר

 חייב אינו הזמן למחשבת קדמה המקום מחשבת אם
 פגול המקום למחשבת קודם הזמן מחשבת ואם כרת

 צריך האדם הנה כי בדבריהם לרמז יש'. כו עליו וחייבים
 תבל חמודי צרכי כל כי ידע' ה לפני ובעמדו להתפלל

 ההכרח כי אף התפלה בכח העיקרי אינם הזמן ועניני
 זה אין ז"עכ והבריאות הפרנסה צורך לזה מביאו

 תפלתו בעיקר שיתכוון האדם תורת זאת אך. העיקר
 הנאמן יסוד על כ"ואח. רבא' שמי ויתקדש שיתגדל

 השייכים ז"עוה בעניני עצמו צרכי על כ"ג יתפלל הזה
 וזה ובפרנסה בבריאות הגוף בקיום הבורא לעבודת
 שעה) ב, ג ז"ע( ל"חכז אמרו כן כי. יגונה לא ההכרח

 כן ומפרנס זן כ"ואח ודן יושב' שני ושונה יושב ראשונה
 ה"ב השם כבוד בהקדמת השעות לכוון צריך האדם

 לזכרונות ראשונה מלכות סדר ל"רז יסדו כן כי ראשונה
 רמז ז"ועד. צרכיו לשאלת תחלה שמים כבוד להקדים

 היינו. הזמן למחשבת קדמה המקום מחשבת אם י"ר
 צרכי למחשבת בתפלתו קודם ה"ב המקום מחשבת

 פיגול קודם הזמן מחשבת ואם. חייב אינו ז"בעוה גופו
 ה"ע אבינו יעקב כי. במקום ויפגע הרמז וכן. וחייב הוא

 ק"בהמ בנין ועל ה"ב המקום כבוד על תחלה התפלל
 בראשית( אבינו יעקב התפלל כ"ואח. ר"במד כמבואר

 לאכול לחם לי ונתן' וגו עמדי אלהים יהיה אם) כ, כח
  (תפארת שלמה)                                      ':וגו בשלום ושבתי' וגו

. ובבעה"ט סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה וגו'
בואר דהסולם סלם בגי' סיני, שהראהו מעמד הר סיני, וי

מרמז על התורה שניתנה בסיני, ולז"ה והנה סולם זה 
התורה דוקא אם מוצב ארצה שעוסק בה מתוך ענוה 
ומשפיל עצמו לארץ אז ראשו מגיע השמימה, משא"כ 
הלומד תורה מתוך גבהות הלב אדרבא התורה נעשית 
לו סם המות ואין לו חיות וקיום בה, ומפרש הטעם לזה 

עולים ויורדים בו, פי' כי מכיון והנה מלאכי אלקים 
שיש בתורה בחינת עליה ובחינת ירידה מים המתוקים 
ומים המרים, על כן העוסק בה מתוך ענוה ושפלות רוח 
השכינה שורה בעסק תורתו ותורתו נעשית לו סם 
חיים מאחר שזוכה לטעום טעם מתיקות התורה אבל 
הלומד מתוך גאות וגבהות הלב מכיון שאין השכינה 

ורה אצלו התורה נעשית לו סם מות ושותה מים ש
המרים שבה ויכול לירד עי"כ מטה לעמקי שאול.                          

  (עטרת יהושע)                                                                                                 

 ולמדנו תפילה לשון ויפגע י"וברש .במקום ויפגע
 יעקב ל"זצ מ"הרי' החי ואמר. ערבית תפלת שתיקן

' הי וזה החושך מתוך נעזר להיות ערבית תפלת תיקן
 מישראל אדם' שיהי באם, לדורות אבינו יעקב פועל
 שהוא כלום מבטל' הי לא, מגיע מעשיו כמה יודע

 שנאמר כמו הגבוהים בהעולמות ושמחה שפע מרבה
 שנאמר כמו, בו ויורדים עולים אלהים מלאכי והנה

  :בו ורוקדים בו פוחזים) ח"פס ר"ב( במדרש

 .יהודה שמו קראה כן על' ה את אודה הפעם ותאמר
 ר"מו ק"מפ ששמע ל"ז אוסטראווער צ"הרב סיפר

 מישראל א"שכ הענין ה"זצוקללה מ"הרי' החי ק"הגה
 שבח ש"ע דהוא, יהודה ש"ע הוא" יהודי" נקרא

 ל"ז י"רש' ופי', וכו' ד את אודה הפעם ש"וכמ, והודאה
 א"דכ מזה משמע' וכו חלקי על מדאי יותר שנטלתי

 יותר הוא עמו עושה ת"דהשי מה דכל לידע מחויב
  :ק"עכלה". יהודי" נקרא ולזה לו מהמגיע

יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר 

 וב עד רע:אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מט
פעם בא יהודי לרביה"ק כשהגיע למדינת אמריקה 
וקצץ פיאותיו וזקנו ושאל לו רביה"ק למה שינה 
מדרכי אבותיו? ענה ואמר שכאן במדינת אמריקה 
שאני וככה צריכים ללכת, אמר לו רביה"ק התי' הזאת 
אמר כבר לבן הארמי והאיש עמד משתומם מה לו 

ביה"ק כאשר לבן ולבן הארמי ואיזה תירץ, אמר לו ר
 ידירדף אחרי יעקב אמר לבן ליעקב אבינו יש לאל 

לעשות עמכם רע, לכאו' קשה הלא ה' צוה לו שלא 
ידבר עמו מטוב ועד רע, ואיך יכול לעשות עמו רע ע"ז 
אמר לבן נכון שה' צוה אותי שלא לעשות עמך רע 
אבל זה "אמש" אמר אלי אבל היום כבר אוכל לעשות 

הזה שאמש כשהיית אצל מקום רע, כן הדבר  עמך
אבותיך היית צריך לילך כמו אביך וזקינך אבל היום 
כבר חושב הנך שתוכל לשנות ממנהג אבותיך כי היום 

  שאני(

  

  יצוצות

ה ְלָך ִלְהיֹות מֹוֶדה ַ�ל ָהֱאֶמת  ָקׁשֶ ָך ׁשֶ ָחׁש ִהּנְ
ִוּכּוַח ִעם ָחֵבר  ה  -ּבְ ַמע ֹמש�ֶ ׁשְ סּוק ״ַוּיִ ּפָ ֵכר ּבַ ִהּזָ

ֵ�יָניו״ וַ  יַטב ּבְ ֵרׁש  ,(שמיני)ּיִ יֵאל ּפֵ ּזִ ן �& ּיֹוָנָתן ּבֶ ׁשֶ
ָרֵאל:  ַמֲחֵנה ִיׂשְ ה ְלַהְכִריז ּבְ ַלח ֹמש�ֶ ָ ׁשּ ׁשֶ

  ״ָטִעיִתי״!

  

  תרע"אגליון 
  

  ויצאפרשת 
 תשפ"ג ' כסלוט

  3:59  הדלה"נ

  5:51  מוצש"ק

  5:07  עלות השחר

  6:19  נץ החמה

 8:06  סוזק"ש א'

  8:54  סוזק"ש ב'

  9:45  סוז"ת

  11:29                   חצות    
  

  
  



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

ביאור הדברים מספרי דבי רב 

  דברי יואלספה"ק 

על מה עשה ה' שכלל ישראל יהיו מפוזרים בד' קצות 

  תבל, ומהו תועלתם.

ופרצת ימה וקדמה וצפנה  רץהא והי׳ זרעך כעפר
ברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, נל״פ ונבה, נגו

המשך הפסוק עפי׳׳מ שדרשו ז׳׳ל (יבמות ס״ג ע״א) 
׳׳ה) עך כל משפחות האדמה (אצל אאב כומ׳׳ד ונבר

ת טובות יש לי דוריפא״ל הקב׳׳ה לאברהם שתי 
להבריך בך רות המואבי׳ ונעמה העמונית, כל 

באדמה אין  רותאפי׳ משפחות הד משפחות האדמה
יעקב  יןמתברכות אלא בשביל ישראל, ופי׳ הרי״ף בע

שישראל דרים למטה ועל השמים כבודם מצד 
להם חלק אלא  ין׳׳ם אכוהתורה והמצות, אבל ע

 .והם מתברכין בשביל ישראל ע״כ רץלמטה בא

דרשו  רץזרעך כעפר הא תוהנה בפסוק ושמתי א
מסוף העולם  רץה עפר האז״ל במד׳׳ר (הובא לעיל) מ

ועד סופו כך בניך יהיו מפוזרים מסוף העולם ועד 
סופו ופי שם בנזה׳׳ק שהוא לטובת ישראל להוציא 

שה, וכמו דולקי הקח בררמכל האומות נציה׳׳ק ול
שהי׳ כן גם ברות המואבי׳ דאילו לא הי׳ יוצא אלימלך 

מואב לא היתה רות יוצאת  יואשתו ובניו אל שד
לשם נדבקה רות בהם, וכן הוא  כוי שהלמשם, ורק ע״

רות ע״י שישראל הם בגלות בין האומות דובכל ה
לקי הקדושה מבין חמסוף העולם וער סופו, מוציאין 

האומות שהם משפחות הדרות באדמה כפי׳ הרי׳׳ף, 
היינו שיהיו  רץוהי׳ זרעך כעפר הא וז״פ הפסוק

מפוזרין מסוף העולם ועד סופו ימה וקדמה צפונה 
יתקיים ונברכו בך כל משפחות האדמה,  "זבה ועיגונ

ובות מבין העכו׳׳ם שנקראים ט כותשיוציא הברי
  (דברי יואל עב) משפחות האדמה.

  

תפלת יעקב אבינו ע"ה על ונתן לי לחם לאכול ובגד 

  ללבוש ושלא יצטרך להיפרע בממונו תחת גופו ח"ו
תן לי לחם לאכול ובגד ונדר יעקב נדר לד׳ וגו׳ וי

ובגד,  לחםקר ז״ל דהול״ל ונתן לי י, דקדק בכלי ללבוש
ה נמצא נוכי ס״ד שילבש הלחם ויאכל הבגד, ונל׳׳פ ה

ו נממאבד נלפעמים אשר יש לאדם עושר ונכסים ו
ליו שתחייב ע ת'שלא בטובתו, והוא מסיבת רחמיו י

 וחסדיועונש בב״ד של מעלה, והקב׳׳ה ברוב רחמיו 
נו והומונו ופו, ופורע מאתו מגריחם על נפשו ו

 ואית(כמבואר בתקוני זוה׳׳ק אית מאן דפרע בממונו 
הרחמים  מאן דפרע בגופו ח״ו) ואמרז״ל אין בעל

גם יראה האדם  םפוגע בנפשות תחילה, ומעתה א
שהשם יתברך השפיע לו שפע ברכה ועושר, מכל 

 םה מהם, כי מי יודע אנמקום אינו בטוח עליהם שיה
פשו וגופו, נמנו תמורת אינו על כוונה זו כדי לפרוע מ

שבאמת גם זה  םוליקח אותם כופר לנפשו, והג
לטובתו, מכל מקום יותר טוב הי׳ שיתקיים בידו 
ליהנות מהם, אבל גם זו לטובה כי על כל פנים ניצול 
גופו ונפשו וכל אשר לו יתן האדם בעד נפשו. ואולי 
זה הי׳ כוונת יע׳׳א ע׳׳ה בנדרו שאמר ונתן לי לחם 

לול שלא יהי׳ לו הלחם כדי ליתן אותם לאכול, לש
לאכול וליהנות ממנו וכן  כופר נפשו, רק יתקיים בידו

  (דברי יואל צא)הבגד יתקיים בידו ללבוש. 
  

למה התפלל יעקב אבינו ונתן לי לחם לאכול ובגד 

  ללבוש וכי חשבינן שביקש לחם ללבוש ובגד לאכול?
לאכול ובגד ללבוש. ולכאורה יפלא ם ונתן לי לח

למה צריך לומר לחם ״לאכול״ ובגד ״ללבוש״ ופשיטא 
הוא. וי״ל בדרך צחות דעינינו הרואות שיש כאלו 
שסרו מאחרי ד׳ ואוכלים ביום הכיפורים ובתשעה 

.) כל מזונותיו טזיצה בבאב, ולכאורה יש לדקדק הלא (
של אדם קצובים לו מר״ה עד ר״ה, ובוודאי שלא נקצב 

ר לאכול בהם, ומהיכן לו אכילה ומזונות לימים שאסו
 יש להם לחם לאכול לימים אלו.

ועל כרחך צריך לומר שאותן האנשים מחסרים 
מאורך המלבושים הבגדים והולכין בבגדי פריצות, 
ומה שחוסך ממלבושו מבזבז על אכילתו, וזה אפשר 
כוונת הפסוק ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, שלא 

גד ללבוש אצטרך ליקח מהבגד לאכילה, ויהי׳ לי ב
כדת וכדין בבגדי צניעות, ולחם לאכול, ולא יצטרכו זה 

 (טיב לבב קלא) לזה.

  

  מה הדיוק של לבן לא יעשה "כן במקומינו"
ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה 
לפני הבכירה. ויל״ד על אומרו במקומנו דייקא, שהרי 
בפשטות כך הוא המנהג בכל רחבי תבל, שהאבות 

, םבניהם ובנותיהם כסדר תולדותמשיאים את 
והמוקדם בשנים הוא המוקדם לנישואין, ומדוע דייק 

לבן באומרו לא יעשה כן במקומנו דייקא, ומה ההבדל 
  בין מקומו של לבן לשאר מקומות.

אמנם אפ״ל בדרך צחות קצת דהנה בנוהג שבעולם, 
לפעמים כשמזדמן שידוך להצעיר לפני הבן הקשיש 

ם עם הגדול ומציעים לפניו את ממנו, מדברים ההורי
הוא מרוצה לכך להניח את ם הדבר, ושואלין את פיו א

הגדול מסכים  ם, ואםאחיו הצעיר ממנו להשתדך קוד
בתום לבבו, מקדימים ההורים את הצעיר עפ״י 

 הסכמת אחיו הגדול.

אכן לבן טען דכל זה שייך בשאר מקומות, משא״כ 
חז״ל (בר״ר בעירו שכולם אנשי רשע, כמבואר בדברי 

פס״ג סי׳ ל׳ והובא ברש״י תולדות כה, כ) שהיו כולם 
כשמזדמן לפעמים שידוך להצעיר,  םרמאין, א״כ ג

ישאלו את  םלא יתכן להקדימו לפני הבכור, דאף א
הבכור ויאמר בפה מלא שהוא מסכים לכך שאחיו 
ינשא קודם, אי אפשר להאמין לדבריו שהוא אומר כן 

שקרנים, וכל היוצא מפיהם בתום לב, שהרי כולם היו 
שקר וכזב, על כן אמר לבן לא יעשה כן ״במקומנו״ 
דייקא, כי אף בהסכמת הבכירה לא יתכן לעשות כמו 
שעושים במקומות אחרים לתת הצעירה לפני 

  קלב) -(טיב לבב  הבכירה, ודו״ק.
  

  כח התפילה וספר תהילים
מקום ההוא ר״י ור׳ נחמי׳, ר׳ יהודה בבמד״ר ושכב 

ר בי׳ טמון בבית עהשנה ש דל כל י״בא באן שכאמר כ
ל כל כ׳ שנה בא באן שככלא שכב, ור׳ נחמי׳ אמר 

שעמל בביתו של לבן לא שכב, ומהי הי׳ אומר ריב״ל 
׳ הט׳׳ו שיר המעלות שבספר תהלים, מאי טעמי׳ לולי 

״נ בא ישראל, ישראל סבא, ר׳ שמואל נשהי׳ לנו יאמר 
וש יושב דאתה קו כל ספר תהלים הי׳ אומר, מ״ט ראמ
רש, ראוי דא עכ״ל המבלות ישראל, ישראל סתה

א בנראה דלר׳ נחמי׳  הלכאורדם פלוגתתן טעלהבין 
ר בית עבבבית לבן, אבל ב בלמעט שלא שכ בהכתו

א שכב בבית לש טלמע בא הכתוב, ולר׳ יהודה בשכ
כוונת השאלה מה  בסברת פלוגתתן, גם צ״ בעבר וצ״

יר המעלות, ומה מקום ש "ו״ל אומר טבהי׳ אומר רי
לשאלה זו, ואמאי לא ניחא לי׳ למימר שהי׳ יושב 

ה בבית לבן כל הלילה, כמו שעסק בבית רותועוסק ב
״ל ט״ו שיר המעלות הי׳ דסמ״ט לריב׳׳ל  םעבר, ג

 סברא פליגו. האיזבאמר כל ס׳ תהלים ו יאומר, ורשב״

) "בת (י׳ עכורבגמ׳ ב׳׳ה ב״ש ובפליגי דואפ״ל עפי״מ 
 בכתידו׳ כם יטה וקרא ודכל א בערב״ל ״ש סבל
ת ק׳׳ש בך, וס׳׳ל בשכבך שכינה ממש, וע״כ חובשכב
 רכודם קורא כד״ה ס״ל כל אבוקא, ודה בשכיבהו דידל

ה) א״כ למה שיביבקימה או בה או בשכיב(פרש״י או 
רי דבים, וידוע מבא שוכבנ"שעה שבך, בשכבנאמר ו

 דולעתי רי ב׳׳ה,דבזמה״ז פסקינן הלכתא כדבהאריז״ל 
וש בדרנו לעיל (דבריו רניאבר ב״ש, וכביהי׳ הלכה כ

 דלעתידחי׳ במראה הסולם השיג יע׳׳א דבם) דהקו
, שקיפל הקב״ה תחתיו בחי׳ דונתעלה לבחי׳ העתי

זוה״ק ב, כמבואר דלעתידא״י העליונה ובחי׳ א״י 
אמרם ז״ל כאן שכב, ששכב יע״א שם  כוונתואולי זהו 

, דמו שיהי׳ הלכתא לעתיכלי לקבל עומ׳׳ש בשכיבה כ
וישכב  א הכתוב למעט באומרודבוס׳׳ל לר׳ נחמי׳ 

׳ העתיד, בחיכאן שכב שהי׳ דבמקום ההוא דייקא, 
עבר לא שכב ועבד כב׳׳ה, שלא  תאבל כל י״ד שהי׳ בבי

׳ נחמי׳ פליג רי׳ העתיד כ׳׳א במראה הסולם, ולבחזכה 
עתיד ושכב כדברי די׳ חעלי׳ דאף בבית עבר השיג לב

, אבל כל כ׳ שנה שעמד בביתו של לבן לא שכב, ב״ש
מפני שהיו ימי גלות, וכל פעולתו שם הי׳ בבחי׳ פועל 

לבניו שיתקיימו כח כין והדמיוני לדורות הגלות, 
ה כוונק הי׳ ל"שה האבוהעבגלות כמ׳׳ש במד״ר שכל מ

ניהם ולזה נהג שם בבחי׳ ב לפניזו לכבוש את הדרך 
שאלו במדרש מה הי׳ הגלות ולא בבחי׳ העתיד, ושוב 

אמרת שנהג שם בבחי׳ הגלות להכין דל כיון ר"אומר, 
גלות, מה הי׳ אומר בתפלתו להשיג בכח לדורות 

פעולה זו, ריב״ל אומר ט׳׳ו שיר המעלות שבס׳ 
תהלים, מ׳׳ט לולי ד׳ שהי׳ לנו יאמר נא ישראל, דיש 

ת לדורות הגלות, והביא ראי׳ קוזחהת חבהם תפלה וכ
ד׳ שהי׳ יאמר נא ישראל, עפימ׳׳ש  מהאי קרא לולי

רש הפסוק הזה, דיעקב לפק״ז הישמח משה זלל׳׳ה 
ל הבוי׳׳ת עמו אנכי בצרה, כורומז על בחי׳ הגלות וכבי

, 'ועקב הוא לשון שפלות וכו 'תיכי היו״ד אות משמו 
ות ד׳ אתנו, והיינו לולי ד׳ בגלור״ל שגם בשפלותנו 

לא יעקב כמו ות, יאמר נא ישראל ולשהי׳ לנו אף בהג
שהוא באברהם, שאמרו כל הקורא לאברהם אברם 

שיר המעלות הם  "ועובר בעשה ע״כ, ועד״ז כל אלו ט
תפלה על דורות הגלות, ורשב׳׳נ אמר כל ס׳ תהלים 

התחזקות ותפלה לדורות  כחהי׳ אומר, שיש בכולו 
אה אלא שלא נתגלה עד בנבולות והשיגם יע׳׳א הג

ם והכין כח זה לדורות השיג רשבא דוד, אבל יע״א כב
 אל ויושעו מצרותיהם.ישרהגלות, שעי׳׳ז יתקיימו 

  צא)-(דברי יואל צ
  

  מצב דורינו במשנתו של רבינו הק'

  בספרי דבי רב "דברי יואל"
  הנהנה מכספי רשעים בהכרח שיסחב אחריהם

 ׳׳םב״ד על הרמבהרא תהשגלתרץ  לענינינוהדרן 
והלא  עשר,דר יעקב לנו הנ׳׳ל מה שנוגם קושית ז"ל

האבות כל  וקיימו יוותבמצוה מאבכבר הי׳ מוחזק 
פ׳ ויחי  אמרז׳׳ל והובא ברש״י הנהלה דכוה רותה

ב הזוכל כסף  קביע שנטללי  תיעה״פ בקברי אשר כרי
טול זה  וואמר לעש כרי ועשה אותושהביא מבית לבן 

ה כלום מכל נהנשלא  בשביל חלקך במערה, מבואר
לבן, כמ׳׳ש ז׳׳ל  ביתמ העושר והנכסים אשר הביא

והבאנו כ״פ דברי  ו׳׳ל כדאי לי,חכסי נשאמר אין 
ח הפועל דכ נויתובמר ים קבלהטהאגרא דכלה פ׳ שופ

יגרום לנפשו  ה מממון הרשעיםוהנהנבנפעל, 
מבעלים  פשייהנכפי כח הפועל  זרותפעולות 

ה יעקב רצ הראשונים, וביארנו בדברינו במקו״א שלא
ן, בה׳ ולא מנכסי ל תברכבא לו מהרק מתוספת שפע 

ו ומלבן, עשחת השי״ת אליו ה׳ ישמרך מטהי׳ הב וזה
תם רענצל מת מילאם וממונשלא תצטרך ליהנות ממ

עם  ז"ל בפ' וישלח דברי רש"יופירשתי בזה  עיי"ש.
ן הרשע בם לעי וגו׳ גרתי בגי׳ תרי״ג כלומר תלבן גר

 יוי ממעשדתרי״ג מצות שמרתי ולא למתגרתי ו
דאיך יתקשר דרשא זו עם סיום הפסוק  הרעים וצ׳׳ב

י למצוא חן בעינך, ואיך יהי' נואשלחה להגיד לאדו
ן, ומנפק׳׳מ ללבן חהגדה הזאת סיבה למציאת ה

מה ששלח לו ויהי לי שור  בת, וגם צ״ובשמירת המצ
רון אפו וחקנאתו  ףואדרבה יוסי 'וגו דוחמור צאן ועב

לתו, דושרו וגע ודלו כב עשל עשו עליו, במה שהודי
 רץה לא מן השמים ולא מן האינזו א "יומה שפרש

׳ מרובה דשור פבב״ק  "דר הקשו הרא׳׳ם והגו״א ממכב
שו ערמז לולדרכינו ר מקרי גדולי קרקע עיי״ש. חמוו

דל ובדברים האלו לומר, אל יקנא עינך ולבך על ג
שלא  עדתית לבן, ומבהרכוש והעשירות שהבאתי 

ש הזה יבואו כול הרות אבי וככהתקיימה בי עדיין בר
צה ליהנות מנכסי רשע רולידך שאתנם לך, ואיני 

כלום, וזה ששלח לו הרמז תרי׳׳ג מצות שמרתי ולא 
למדתי ממעשיו הרעים, וע״כ אין לי חפץ ברכוש הזה, 

פעל, ויגרום פעולות זרות בנפש בנכי כח הפועל 
הנהנה מהם להתמשך אחר מעשיו הרעים של בעלים 

ן חשלחה להגיד לאדוני למצוא הראשונים, וז׳׳ש וא
שכל הרכוש הזה יגיע  ות זו רמז לחובעיניך דבשלי

ל בטה לבזורצה  ולגד רןה ומיד שלח לו דועשלידך וכן 
 .גו'ה ונחמבי אמר אכפרה פניו כרוגזו כמ׳׳ש להלן 

אינה לא  דזוועד״ז יתבאר דברי רש״י ז״ל ששלח לו 
י״א גמ׳ ב״ב (דף בפימ״ד ע, רץמן השמים ולא מן הא

זבז אוצרותיו ואוצרות בבז המלך שונשה במעע׳׳א) מ
אחיו ובית אביו וא״ל  יועל רואבותיו בשני בצורת, וחב

ל של אבותיכם ואתה מבזבזם, עאבותיך נגוזו והוסיפו 
ובמקום שהיד  'זו למטה וכוגנתי באמר להם א

תי לעוה״ב, נזזו לעוה״ז ואני גגנו, אבותי בשולטת 
צדקה ומצות  בזהשים עכ״פ הממון והרכוש שעו

שנגנז כולו למעלה במקום  השם יקרא מן השמים,
וה״ז עים מהם בנ, וממון שנהבויד שולטת השאין 

ו אצלו ינ, ורמז לו שהרכוש הזה ארץי׳ מן האחיקרא ב
ץ שלא ארצה רי׳ האבבחחי׳ השמים ולא בבלא 

לה יגיע כוליהנות מהם ולא לעשות בהם צדקה, אלא 
(דברי  יו.נן בעיחי׳ למצוא הזו ה דות, והגמלידך בשלי

  טז) -יואל טו
ויאמר לבן ליעקב וגו' יש לאל ידי לעשות עמכם רע 
ואלקי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר 

דקדקו המפרשים דהרי סתר עם יעקב מטוב ועד רע, 
לבן דברי עצמו, שאמר יש לאל ידי לעשות עמכם רע, 

פילו על ובתוך כדי דיבור אמר שהקב"ה הזהירו א
דיבור רע, וידע לבן שלא יוכל עשות מאומה נגד רצון 
הבוי"ת ובאמת נטלה ממנו הבחירה כמשה"כ ולא 
נתנו אלקים להרע עמדי, גם יל"ד במלת אמש אמר 
אלי, דמה נפק"מ בהודעת הזמן, גם מלת לאמר צ"ב 
דלא נאמרה אליו ע"מ שיאמרה לאחרים, כ"א לעצמו 

דרך הרשעים לומר ואפ"ל דכן בלבד היתה האזהרה. 
נשתנו העיתים ונחלפו הזמנים ועוברים בשאט נפש 
אף על מה שיש ציוו בפירוש לאיסור, בטענה מזוייפת 
כי לא כימים הראשונים הימים האלה והזמן גרמא, 
ומעיקרא לא נאמר על הציווי כ"א בהוראת שעה לפי 
בחי' הזמן של אותה שעה עכ"ל, וכבר כתב הח"ס 

תאמר נשתנו העיתים, יש לנו אב זללה"ה בצוואתו אל 
זקן לא נשתנה ולא ישתנה עכ"ד ז"ל ואפשר דעל דרך 
זה חשב לבן לפי שיטתו שהשם יתברך צוהו רק 
בהוראת שעה לאותו הזמן בלבד, ובהחלפת הזמן 

וזה שאמר יש  הוחלף הציווי והורשה לו לעשות רע,
לאל ידי לעשות עמכם רע, ואלקי אביכם "אמש" 

דבר עם יעקב וגו' והיום הזה אינו אמר אלי השמר מ
 בכלל הציווי. (דברי יואל)



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

  הילולא דצדיקיא

   זיע"אאברהם דוב מאווריטש הגה"ק רבי 

  נלב"ע י"ב כסלו תר"א בעל ספה"ק "בת עין" 

נישא לבתו של רבי נתן  .חמילניקב מגיד מישרים  דבערך לרבי דו תק"ך נולד בשנת
מנחם נחום   היה תלמידם של רבי .בעל שם טובלמיד הנטע מאבריטש, ת

כיהן  .לוי יצחק מברדיצ'וב וגם של רבי בילמרדכי מצ'רנו ובנו רבי מצ'רנוביל
  .אווריטשו ז'יטומיר בערים רבכ

ולד בשנת תק"כ לערך לאביו רבי דוד מגיד מישרים מעיר חמעלניק, חמיו היה נ
הגה"ק רבי נתן נטע מאווריטש זיע"א תלמיד למרן אור שבעת הימים מרן הבעש"ט 
הק' זיע"א, מרבותיו היו המגיד מטשערנאביל זיע"א, ומבנו הגה"ק רבי מרדכי זיע"א, 

דיטושב זיע"א, כיהן כאב"ד וכמו"כ מסניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מבאר
  זיטאמיר, ואווריטש, בסוף ימיו עלה לארה"ק והשתכן בעיה"ק צפת"ו.

כשנסע האווריטשער זי"ע לא"י אמר הבארדיטשיבער זי"ע, דער צדיק האט נאך 
ניט גיברענגט משיח'ן, אם אני הייתי בא"י הייתי קורע בתפילותי את הקבר של 

  יח. התנא רשב"י זי"ע עד שהייתי מביא מש

חסיד אחד נסע לא"י, וכתב מכתב להרה"ק כי האבנים של א"י הם כולם אבנים 
טובים ספיר ויהלום, אח"כ כשנסע הרה"ק מאווריטש זי"ע לא"י שאל את האיש 
הנ"ל אני חפשתי את האבנים הטובים ולא מצאתי, ואמר לו החסיד הנ"ל ווער עס 

יל הרה"צ לסגף עצמו האט ניט קיין פארשמירטע אויגן דער זעהט זיי, והתח
בתעניתים כמה זמן והתפלל להקב"ה בלב שבור שיפתח לו עיניו שהם פארשמירט, 
ולאחר זמן הלך בשמחה אל החסיד הנ"ל ואמר לו אמת אמת ווער עס האט נישט 

  פארשמירטע אויגען זעהט זיי טאקע.

ן האווריטשער זיע"א אמר פ"א קדושת כתר בהתלהבות נוראה, ועל ידו עמד ר' זלמ
אחד מהקרובים אליו, וחשב בלבו כי בודאי יש איזה חדשות. במוצש"ק אמר לר' זלמן 
שיכתוב מכתב להרה"צ ר' מאטלי טשערנאבלער זיע"א, וכתב לו כי השלשה שנים 
הראשונים מעת שבא לא"י היו בבחינת שלש שנים ערלים, עד היום בקדושת כתר 

  "י עוד מקודם.הרגשתי שאני ב"ה בא"י, ואני מצטער שלא באתי לא

 לראות הוא שבת בתפילות הדיבור אל מחשבתו לקשר אדם שיוכל ועצה סגולה
, והטעם, קודש שבת ערב ו"וא ביום דווקא תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות

 התורה פירושי שהוא פ"שבע ותורה, המחשבה בחינת על מרמז שבכתב תורה כי
 שהוא התרגום עם הפרשה קריאת כ"ע, )ב"ע נ כא' ת ז"ת' ע( הדיבור בחינת על מרמז

 ק"בש כ"אח ומקושר דבוק שיהיה פעולה עושה, ק"עש ו"וא ביום שקורא, פירושו
  ליקוטים) -  עין (בת :כאחד ודיבורו מחשבתו התפלה בעת

 וכותבין, דרעדיל שקורין במה בחנוכה לשחוק הנערים שנהגו למה רמז לומר יש
 כי) כמשלש ויהי ה"ד וישב' לפר עין בת 'עי' (הק בספרים דאיתא. ה"שנ' ג עליו

' שגימ א"דכ עד אנוש תשב) ג, צ תהלים( שכתוב כמו, מהשנה טוב הגמר הוא בחנוכה
 הגמר הוא שאז, ה"שנ מר'ג ת"ר שהוא ה"שנ' ג כותבין ולכן, בכסלו ה"כ שהוא ה"כ

  לחנוכה) -  צדיק (צמח :לטובה שיהיה שלימה בתשובה לשוב וצריכין, מהשנה

די וועלט מיינט אז פון א הינדל מיט לאקשן ווערט  - וש מאווריטש אמר הרב הקד
.. וסיפר שבהיותו נער כבן תשע שנים והיה יתום ונתגדל בבית דמען א גוטער אי

סבתו, פעם ישב ולמד כל ליל שישי, ולמחרת בצהרים הגישה לו זקנתו סעודה טובה 
צער נשכתי את ידי ״און זיך  יותר מהרגילה, והבנתי שזה מפני שלמדתי בלילה, ומרוב

אפגעביסן א שטיק פלייש(״ [נשך חתיכת בשר מידו מרוב צערו שקיבל סעודה 
 (מאמר מרדכי חלק ב׳ דף קסב) יותר טובה על לימודו כל הליל שישי].

הרבי רבי זושא מאניפולי אמר לי: לולא  - הרב הקדוש הבת עין מאווריטש אמר 
געמאכט העכער פון אלע גוטע אידן(״ ובאומרו הייתם מסתגפים ״וואלט איך אייך 

(מאמר  לי זאת ראיתיו והיה מחציו ולמעלה אש, אבל בכל זאת אני נשארתי בשלי!
 מרדכי חלק ב׳ דף קסב)

פעם התפלפל עם כמה לומדים מתלמידי הנודע ביהודה בעסק עגונה אחת, והרצו 
ן את הפלפול, אולם לפניו פלפוליהם וסברותיהם, ועשה תנועה בידו כמו שלא מבי

גם הוא הגיע אל מסקנת הדברים היוצא מכלל דבריהם, ואמרו בהתפעלות: אשריכם 
 "ב(מאמר מרדכי ח פנים! תלמידי הבעל שם טוב, די תורה ווייזט אייך גאר א אנדער

 דף קסב)
בעת שקרא קריאת שמע שעל המטה הניח ידיו על השולחן ונתרומם השולחן 

 חלק ג׳ דף קסב) ר מרדכימ(מא ועמד באויר.
בהיותו בחוץ לארץ פגש הרב הקדוש מאווריטש בשלוחא דרבנן שבא מארץ 
ישראל, וביקשו הרב הקדוש שיספר לו משבחי ומעלות הארץ הקדושה, וסיפר לו 

מה אומר  - השלוחא דרבנן גודל יקר וקדושת הארץ, ומרוב התפעלות הפליג ואמר 
ים בחוצות, הם כולם אבנים ומה אדבר הלא אפילו האבנים הפשוטים המושלכ

לימים כשכבר עלה הרב הקדוש לארץ ישראל פגש את השלוחא  טובות ומרגליות.
דרבנן ואמר לו: חפשתי את האבנים הטובות ולא מצאתי, וענה לו השלוחא דרבנן: מי 
שעיניו זכות ונקיות רואה( ונסתגר הרב הקדוש בחדרו ולאחר זמן יצא בשמחה 

(מאמר מרדכי חלק ב׳  אמת, מי שעיניו נקיות זוכה ורואה. - ואמר להשלוחא דרבנן 
 דף קס״ג)

הרב הקדוש מאווריטש היה פעם בעיר זיטאמיר והלך לבקר את הרה״ק רבי אהרן 
מזיטומיר, והרב הקדוש מזיטאמיר שכב אז חולה במיטה, ושמח מאוד לקראתו, 

ם לנסוע ואמר לו הנה רפואתי היא לשתות מים מארץ ישראל, ולאשר שככוונתכ
לארץ ישראל, ומחשבתכם ככר נתונה לשם, והיכן שמחשבתו של אדם שם הוא, יקח 
נא מר מעט מים בפיו, ותפלטו לכלי, ויהיו כמו מים מארץ ישראל, ואשתה אני ויוטב 
לי, והפליאו הרב הקדוש מאווריטש מאוד, ואמר את רצוני זה לעלות לארץ הקודש 

מרן ז״ל  און ער ווייסט שוין. - ומא לא גליא עדיין לא גליתי לאף אחד, ומליבא לפ
פרשת וישלח בדברי המתחיל כפירש״י בהסמיך לזה מדברי הבת עין בספרו הקדוש 

מלאכים ממש, וזה לשונו הקדוש: אמנם צריכים להבין איך באו ליעקב מלאכים 
מארץ הקודש, שהוא עדיין לא היה בארץ ישראל, כי עדיין לא הגיע אפילו לסוכות, 

״ן ז״ל, ותירץ כיון שהחזיק בדרך ללכת לארץ ישראל, הוה בכבר הרגיש בזה הרמ והנה
(ולפלא בספרי הרמב״ן שלפנינו  עד כאן לשונו כו'כמו שכבר הגיע לארץ ישראל ו

(מאמר מרדכי  אמנם הרגיש בזה בסוף פרשת ויצא, אך לא תירץ תירוץ זה עיי״ש).
 חלק ב׳ דף קסג)

ביל, פעם אשל הרב הקדוש רבי אהרן מטשרנהספר ״בת עין״ לא מש משולחנו 
ולקח את הספר משום שהיה מודפס  ילבהגיע שוטר לבית הרב הקדוש בטשערנא

שברח עם זה,  רלא רשיון הצנזורה, וחטף הרב הקדוש את הספר מידו ונתנו לאחב
 (מאמר מרדכי חלק ב׳ דף קסו) ולנכרי נתן כמה מטבעות לשחדו ושלחו.

ערנאביל ביקש לאחר פטירתו של הרב הקדוש הרב הקדוש רבי אהרן מטש
ד שלבש בו הרב הקדוש מאווריטש, ושלחו לו אחד במאווריטש שישלחו לו 

דים, והיו צריכים לתקנו להתאימו למדתו, והביא הרב הקדוש חייט וציוה במה
 (מאמר מרדכי חלק ב׳ דף קס״ו) שיעבוד רק בביתו ושאת השיריים יגנזו ולא יזרקו.

הרב הקדוש מאווריטש לצאת לחוץ לארץ, וטענו לו מקורביו ובני  לעת זקנתו רצה
ביתו שעכשיו לעת זקנותו אינו כדאי שיצא מארץ ישראל, ומי יודע אם עוד יוכל 
לחזור, ואמר להם הרב הקדוש שעבור שני אברכים מאנשיו הצריכים לו מוכרח הוא 

שאצטרך לחזור כבר ין ליה, וכבענין החזרה, רגלוהי דבר איניש אינון ערבלצאת, ו
ף ב ד"מרדכי ח מר(מא אחזור, וכן עשה שנסע וחזר לארץ ישראל ושם מנוחתו כבוד.

 קס״ו)
של בכל ראש באחד מאנשי שלומו רבי משה לייב שוחט ובודק בטבריא היה מ

ריא בהקדוש, ובהיותו גבור היה הולך רגלי מט חודש תבשיל בשר ונוטלו אל רבו
פטר רבי משה לייב נתראה בחלום הלילה לאחד לאחר שנ לצפת במשך כשש שעות.

מידידיו וסיפר מה שהיה עמו, שכשנטלוהו לבית דין של מעלה דנוהו שימסר 
למלאכי חבלה למשך זמן, וכשהגיע ראש חודש, ביקש שרוצה לקיים מנהגו ללכת 
אצל רבו הקדוש, ולא נתנו לו ללכת, וטען לפניהם שמימיו לא החסיר סעודת ראש 

ו, ובדקו את דבריו וכשנוכחו שאכן כך הוא, הרשו לו ללכת והמלאכים חודש אצל רב
עמדו בחוץ להמתין עליו, כשביקש לצאת אמר להרב הקדוש שהמלאכים מחכים 

(מאמר מרדכי  עליו בחוץ, ואמר לו הרב הקדוש שישאר עמו, וכי מי ציוה עליך לצאת.
 חלק ג׳ דף קס״ו)

דיחא דעתי׳ה, בין ונתבשם והוה פעם היה בסעודת שלישי למילה ושתה הרבה י
ובחזרתו לביתו נשען על שני אנשים ואמר בצחות על מאמר חז״ל על היין ״פורתא 

רכות לה:) ״פורתא״ אם שתו רק קצת ״מסעד סעיד״ ב( מסעד סעיד טובא מגרר גריר״
צריכים להשען ולהסעד באחרים, אבל ״טובא״ אם שותים הרבה יין, הרי ״מגרר גריר״ 

לאחר מכן החל ליזול דם רב ממקום המילה ונסתכן הרך  לגוררו( צריכים כבר
הנימול, וחשו בבהלה להזכירו לפני הרב הקדוש, וכשנכנסו אליו ראו שהוא כבר יושב 

״ם ברמבאצל השולחן ושקוע בתלמודו( ואמר להם: הנה עכשיו יישבתי דין 
בזכות זה יתרפא והצלתיו מהשגת הראב״ד עליו, ובא הרמב״ם להודות לי על כך, ו

  (מאמר מרדכי חלק ב׳ דף קס״ה) הילד, וכן היה.

בשנתו אחרונה עלי אדמות פרצה מגיפה בארה"ק, וחללים רבים הפילה, וכלל 
ישראל נקטו אומנות אבותיהם בידם, וקרעו שערי שמים, ובימיו אחרונים אמר הבת 

ל חי ביום י"ב עין זיע"א, שבעז"ה הוא יהיה קרבן האחרון ואכן חלה ושבק חיים לכ
כסלו תר"א, ואז התחולל פלאות והמגפה נעצרה, ורמזו על זה בספה"ק על הפסוק 
ויעמוד פנחס ויפלל והמגפה נעצרה, שכשאדם נמצא עלי אדמות הוא בבחינת הולך, 

"אברהם דוב" בגמטריא  27ולאחר מותו נקרא עומד "פנחס" בגמטריא במספר קטן 
  ק והמגפה נעצרה.וכשהרה"ק זיע"א נסתל 26במספר קטן 

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

  

  י צדיקיםסיפור

ורבים מן  ה,ינבגלילות אוקרי יע"אכשנתפרסם שמו של הרב הקדוש מרוז'ין ז
מעיירה סמוכה  החסידים ואנשי המעשה התחילו לחסות בצלו, היה איש אחד

כלו פעמיים רגיל לבקר בהי לז'יטומיר, שהתקשר בכל נפשו להצדיק מרוז'ין, והיה
-ואירע פעם, באחת מנסיעותיו לימות בשנה, בחג השבועות ובימי החנוכה.

-הסתערה בתוקף ועוז, וקור חזק שרר בארץ. מסילת שלג עזה-החנוכה, שסופת
היתה באותו חבל, ועוברי ארחות נטעו בעגלות ובכרכרות, וגם  הברזל עדיין לא

 ו של מוכסן (ארנדארנסע בעגלה. כשהתחוללה הסופה סר לבית נושל החסיד
פנים יפות,  בלע"ז) אחד בכפר פיליווא ללון שם. נתקבל האיש בבית המוכסן בסבר

כשנסע להרבי היה רגיל לסור  כי האיש היה ידוע בתור חסיד נכבר וישר, ובכל פעם
חסידים, והיה מספר להם -ביתו בשיחות-לשם, והיה משתעשע עם המוכסן ובני

את שיחותיו בדברי תורה, וגם הפעם ישב וסיפר  לנפלאות מהרבי מרוז'ין, ומתב
מהרבי מרוז'ין, ובעונג רב ישבו כל בני הבית עד שעה מאוחרת  להם הרבה דברים

עיניהם, ואז  בר התחילה לאחוז את שמורותכוהקשיבו לדבריו, עד שהשינה  בלילה
התעטפו בשמיכות חמות  ו בברכה, והלכו לנוח על משכבותם. בני הביתננפרדו ממ

הבית משנתם -פתאום נתעוררו בני ישרים.-ובכרים וכסתות מרובים וישנו שנת
! בתחילה חשב המוכסן, שודאי זהו ווקריאה: פתח לקול דפיקה חזקה על הדלת

חברים שאצלו, ולכן -מסיבת זהשבא לקנות יי"ש בשביל אי אחד מאיכרי הכפר
 ית הבחינו שלאכלא שומע. אבל הדפיקות על הדלת לא חדלו, ובני הב השים עצמו

י נקמו ב איש אחד הוא הדופק, כי קול המון נשמע מבעד לכותלי הבית. בחרדה
ולברך ברכת השחר  הבית ממשכבם, וגם האורח ניער משנתו, ומיהר ליטול ידיו

והנה הדלת כבר נפרצה וקבוצת  בלחש. ויהי הם טרם ניגשו אל הדלת לפתחה,
- ולם חגורי חרב וכל כליכיהם, והנה העליונה מעל בריונים נכנסו, השליכו בגדיהם

י קרואים ניגשו אל תעמדו נדהמים ונרעשים, והאורחים הבל משחית. אנשי הבית
כל  כך אסרו בחבלים את-שחביות יי"ש עמדו שם, ושתו מהן לרויה. אחר המקום

ישמיעו אף קול  אנשי הבית, הניחום זה אצל זה על רצפת הבית, והזהירום לבל
הנעשה, הבין כי אך רגעי מספר  החסיד שהקשיב מחדרו לבלדממה דקה. והאורח 

יהיה גם הוא וגם כל בני הבית לטרף לשיני  עוד נשארו לו לימי חלדו, וכי במהרה
כך -מאוד בבכי, וקרא "שמע ישראל" בכוונה עצומה. אחר חבר המרצחים, התמרר



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

 אטהזוהר אשר באמתחתו, וקרא בו בקול נמוך ובהתעמקות רבה. ל לקח את ספר
- שרוי וקול הר הקדוש עד ששכח באיזה מצב הואזל כך במאמרי הכלאט התעמק 

נמצאו בו. ותהום כל הקבוצה  קריאתו גבר והלך, עד כי נשמע גם בחדר שהמרצחים
וקורא בשעה כזאת במנוחה ובשמחה?  בהיוש של הליסטים לאמור: מי הוא האיש

לכם בזה ער ש"אסדר"  לראות את פני האיש, ולחבריו אמר: שבו הלך הראש שלהם
ראה  את האיש ואשוב אליכם. כאשר אך צעד הראש על מפתן חדר החסיד, שם

דיוקנו, והכירהו כי  והנה לפניו איש יפה מרהיב עין. התחיל להתבונן היטב בדמות
ר"( נשתומם ראש דב"ח יהודה, שבימי ילדותו למד אתו יחד-הוא חברו משה

התעוררו בקרבו, וימהר לשוב לחדר  הליסטים כשעה חדא, זכרונות נערים
בית, להתירם ממאסרם, וללכת הן את כל אנשי ולח חבורתו-הליסטים, ויצו לאנשי

התפלאו על כך, אבל לא המרו את פקודת ראשם, ועשו ככל  לדרכם. הליסטים
"שלום  ציום. והוא, הראש, נכנס אחרי כן לחדר האורח, ניגש אליו, אמר לו אשר

כל אשר נעשה  בות וניחומים, וביקש ממנו שיספר לו אתעליכם", דיבר אתו טו
ראה שכבר סר מר המות  ן משעה שנפרדו זה מזה. והאורח, אף כיהזמעמו במשך 

ניצולו גם כל אנשי הבית, בכל זאת רחפו  ממנו, והשי"ת עשה עמו נס גדול, ובגללו
חייו. ופחד, ובקושי גדול עלתה לו לספר קצת ממאורעות  עוד כל עצמותיו ממגור

עתה אספר לך מהקורות אותי, ואת  - ראש הליסטים ואמר להאורח: אחרי כן נענה
אני נשאתי לאשה את בת המוכסן של כפר. חותני הבטיח  אשר עבר עלי עד היום.

 ימיו. חביב-על שולחנו לכל ימי חייו, וחזקת מזיגת היי"ש לאחר אריכות לי מזונות
. את עסק ישבתי ולמדתיה, ואת כל זמני י הצעירזוגתהייתי גם על חותני וגם על 

ויהי היום  התערבתי בעניניהם. י, ואני לאזוגתגה היו מנהלים חותני וחותנתי וזיהמ
רב ביקשה סליחתי על  ואני יושב בחדרי ולומד, והנה אשתי נכנסת אלי, ובנימוס

בנימין יקירי! יש לך ב"ה, כשרון טוב  כן אמרה:-שהפריעה אותי מלימודי, ואחרי
בכשרונך זה להשתכר אפילו פרוטה אחת. אמנם,  חשבון, ועדיין לא השתמשתב

אילו היה  בזאת מה טו-לכשולחן אבא, ולא חסר לנו דבר, אך ב אנחנו סמוכים על
לכל  איזה סכום כסף משלנו, בלי שנצטרך לבקש כפעם בפעם מאבא כסף לנו

ולות של אתה ק ושר לכך. הרי שומעכ-הדרוש לנו. להצלחתך יש עכשיו שעת
ו איזה סכום כסף חהרוי סכסוכים וויכוחים בין הגויים שבחדר המזיגה. הם

החלוקה ביניהם לנכון. ובכן צא נא  ולים לסדרכבשותפות, ובשום אופן אינם י
והחלוקה, הם מתיחסים אליך ברגש של כבוד,  אליהם ותעשה להם החשבון

 ו להם.כך שכר טרחתך, וילאתה, ובוודאי יסמכו עליך וישלמו ל ויודעים כי איש ישר
והם היו שבעי  ואני בתומי הלכתי אחרי עצת אשתי, עשיתי להגויים את החשבון.

הלכו לדרכם, ואני שבתי  רצון מאוד, ושילמו לי שכר טרחתי בעין יפה. הגויים
כעבור חדשיים, והנה עוד פעם אני שומע קול המולה  לחדרי לשקוד על לימודי.

להציע  יגה. לבי אמר לי, כי ודאי שוב תבוא אשתימזה-קבוצת גויים מחדר רבה של
והציעה לפני לעשות  לפני עבודה כזאת. וכן היה. שוב נכנסה אלי בבקשת סליחה,

אקבל סכום גדול יותר, שכן  גם הפעם להגויים את החשבון, והוסיפה, שהפעם
עוד פעם הלכתי  אם ישלמו לך יותר. ו עתה סכום הגון, ולא יקחם אופלחהרוי

החשבון, סידרתי את החלוקה  חדר המזיגה, שמעתי את טענותיהם, ראיתי אתל
היה לבי נוקפי. מתוך טענותיהם הבנתי, כי  ביניהם, וקיבלתי שכר הגון. אבל הפעם

בליעל יצוק בהם. הבעתי את החשד שלי -וכי איזה דבר הריוח בא להם שלא ביושר,
ם עוול, העוון על ראשם אמרה: מה זה נוגע לך? אם הגויים עושיוא לאשתי וה

נזדמנו לי עבודות אלו לפרקים תכופים יותר, וכבר ידעתי  זומא ואנחנו נקיים. יחול,
מרצחים.  כל פרטיהם ודקדוקיהם של עסקי אותם הגויים. שהיו כולם חבר את

הרבה על זה.  נוכחתי כי נלכדתי בפח להיות נטפל לעושי רשע, ולבי כאב לי
נפשי הוטמאה. כמה  י אותו בנימין שהייתי, וכיהרגשתי בעצמי כי שוב איננ

הבליעל, ולהסתלק מהם -בני פעמים החלטתי שלא להוסיף לראות פניהם של
מפכחת את צערי, משדלת אותי בדברי  ומשכרם יחד, אבל אשתי היתה בכל פעם

ות, ובי וזשיהודים אין הם רוצחים, רק גוים בעלי אח פיוס וריצוי, ומנחמת אותי
 משתתף במעשיהם, רק בסדור החשבונות בלבד, וכדומה מדברי נניבכלל הלא אי

בו, וההרגל  תנחומין של הבל כאלה. וכך לא יכולתי להחלץ מהפח יקוש שנלכדתי
מלאכתי בשויון נפש,  נעשה טבע, עד שכבר חדלתי מלהתפעל מזה, ועשיתי את

ית כבר ובאחד הלילות, כשבני הב כאילו אין בי שום חטא. ככה עבר עלי זמן רב.
חדרנו נשקפים פני אחד הגוים ממכירינו, והוא  ישנו את שנתם, והנה מבעד חלון

לו מהר את הדלת. אשתי פתחה לו, והוא נכנס נרעש  רומז באצבעותיו לפתוח
 "צרה גדולה!" הוא משיב. "סמוך לכאן, ברחוק מיל בערך, נמצאים ומבוהל, מה יש?

הקיובי, שם קבל  י, שנסע מבית הבאנקנחברינו במצב נורא. אנחנו ארבנו לאדון פלו
שלו מתאבקים באומץ רוח,  סכום גדול של כסף, והתנפלנו עליו, אבל הוא והעגלון

כולנו אבדנו, וגם אתם כמובן תספו יחד  ואם ידם תהיה על העליונה, אז אבדנו
ידעתי מה לעשות, אבל אשתי התחילה להתרפק  אתנו". אנכי עמדתי נדהם, ולא

יקירה קומה עזרתה לנו!" חשתי ולקחתי פטיש קטן שבא  "בנימיןעלי ולקרוא: 
 רצתי, יחד עם הגוי, לאותו מקום. הגוי אחז תיכף ממול ערפו של לידי, וקל כנשר

 הוסיף לקום( האדון, ואני הכיתיו ברקתו בפטיש אשר בידי, והוא נפל ארצה ולא
קעתי עד צואר וש תי מדחי אל דחי. עברה גוררת עברה,כשבתי הביתה ומאז הל
הרוצחים. רבים חללים  תחברתי לגמרי עם חבורתהמן זבטיט היון. בהמשך ה

עשוני הרוצחים לראשם ומנהיגם,  הפלנו, ועוונותי עברו ראשי. ברבות הימים
לפגוש אותך בזה, ומהפכה שלמה נעשתה  והייתי כחיתו יער. והנה אינה ד' לידי

אשוב עוד. אלך לי לנוע ולנוד, ומי לחבורת הרוצחים לא  בנפשי( אמלטה לנפשי;
והחסיד, ככלותו  מוצאי יהרגני, ותהי זאת נחמתי, ואולי גם כפרתי. יתן והיה כל

יעץ לו לנסוע אל רבו הרב  לשמוע את וידויו הנורא של מי שהיה לפנים חברו,
תשובה. הלה עשה כן. מה השיב לו הצדיק  רךדהקדוש מרוז'ין, ולבקשו להורות לו 

אבל בזה ניתן ללמוד מה עושה  בלתי ידוע. - אדם זה  ומה היה בסופו שלמרוז'ין, 
  לנפש האדם אשר נהנה ממון לא כשרים.

  

  

  מסירות נפש פאר כלל ישראל

משומד אין אמתער שונא ישראל זוכט צו פיינוגן פעפערקארן א  אין קורצן פון פריער:
און ארויס געבן א גזירת גירוש פארן אידנטוהם אין גאנץ דייטשלאנד, כלל ישראל ווערט 

דער  דערציטערט ווייל זיי ווייסן אז דער קעניג איז זייער וואקלנדיג מיט זיינע מיינונגן(
אויף דעם( דער קורפירשט האט  משרת האט גענומען יעדן נאכט וויין אין געמאכט געלט

אים געהרג'ט, אין נאך א קורצע תקופע איז דער קורפירשט אויך געשטארבן( פאר די אידן 
איז דאס געווען א גרויסע ברוך ווייל ער איז געווען א אוהב ישראל( די שונא ישראל האבן זיך 

ראשי הקהילה האבן מחליט גענומען אנדרייען צו אויפנעמען א גרויסער שונא ישראל( די 
ר' יוסלמאן טרעפט זיך אן א ריטער  (פון הימל חא שלי געוען צו משחד זיין דעם קעניג(

די  (שטרפיראויפן וועג צום קו אין דער ריטער בעט מען זאל איהם אויסבארגן געלט(
( פעפערקארן האט געמוזט אפטראגן פון קורפירשט בבושת שטראויפנאמע ביים קורפי

 פנים(

ער דזאל ווארט ראין פא יך געזאגטלרהאט או —ס׳פוהלער האר דמיין גענא
הויפטמאן פון קייסער איבער די אידן פון דייטשלאנד, דער איד יוסלין פון 

ער איהם אויפצונעמען אין א אוידיענץ, כדי ידוורעדיים. וועסטו נישט זיין רוסה
שט רהאט דער קורפי —יך רלויין, אנ לייגן פאר דיר זיין ביטע?רער זאל קענען פא

ער וועט מיר ט אויפנעמען דעם אידן אין א אוידי2ץ. שייל ניוו ךאי געענטפערט
ן איך איהם נישט. איך מוז האלטן מיין צן און העלפן קערשווער מאכן אויפן הא

גענומען זיינע משט און האט ארורפיריך איז געפאלן צו די פיס פון קוראול צוזאג.
שטע רנעדיגער האר, אנטזאג נישט מיין עמיין גרויס ג קניה׳ן אין זיין געבעט:

מיר ט, מיין בעל טובה, ער איז ניגער יוסלין איז מיין פרייזער דאדביטע צו דיר. 
ר אנווייפלונג. צוען אויפן שוועל פון פארן צו הילף ווען איך בין שוין געוגעקומע

שיינען פאר דיין רקייט צו עכן די מעגלירואוא דאנק איהם איז מיר געגעבן גע
לאזן פון די גאנצע וועלט איז ער רוען איך בין געווען פאוגנעדיגן עקסעלענץ. 

עגן מיר. אט קטעוועט זיין הארץ רט פארהאער איינציגער וואס האט נישדגעווען 
אויף מיין  וואסד ראון אט דער שווע ליידער אין וועלכע איך גיי אנגעטהוןקדי 

געשאנק. איך בעט דיר, מיין גרויס  סיט, האב איך פון איהם באקומען אלזי
 —יך רף, אולשטיי אוי ן.ריליג אמווייניגסטן איהם אויסצוהעגנעדיגער האר, זיי וו

אמיר אננעמען נישט צו נאר, ל ךאון מאך זי —פירשט געענטפערט רהאט דער קו
פון רפאר א נוץ וועט דע וואסן אבער רן אויסהעדאז איך וועל דעם אי

 און איך שטליכן צוזאג?רארויסקומען? וועל איך דען ברעכן מיין פייערליכן פי
טהון אלעס כדי צו באווירקן דיין צו  —האט אולריך געזאגט  —שפראכן רהאב פא

אין א אוידיענץ און ן דנץ אז דו זאלסט אויפנעמען דעם איגנעדיגן עקסעלע
ה נישט צו ראך ביי דיר איבער די ברידן זיין בקשה. עס בלייבט רזאלסט אויסהע

ערפילן זיין ביטע אויב דו וועסט נישט וועלן. איך וועל נישט אויפשטיין אויף ד
דו ביסט א  אידן עםדדו וועסט נישט איינשטימען אויפצונעמען מיינע פיס ביז 
זאל דער  —שט ענדליך געזאגט רפירער קודהאט  —יך ראול לןדגעטרייער שת

לויבט צו זיין אנוועזנד ביים רומען צו מיר, און אויך דו ביסט עאיד אריינק
רעדן צו ברעכן אוידיענץ. אבער דו זאלסט זיך היטן און זאלסט נישט פרובן מיר צו

 ר'געווענדעט צו  ךזי טרשפירהאט דער קוקום צו נענטער, יוסלין  מיין צוזאג.
יינט רמיין פכן דינער אין סאלאן ורוארן דוט געריוסלמאנען ווען איז אריינגעפיה

ר קייסער האט דיר אויפגענומען האט מיר פיל דערציילט וועגן דיר. דע ריךאול
ווייסטו  סלאנד? געווישטמאן און הערשער איבער אלע אידן פון דייטהויפ סאל

ון מיינץ. פירשט פוראס געווען אין הערשאפט פון דעם קדאז בעפאר דעם איז 
אה, הלואי וואלט זיין  קענען אין דאזיגן טיטל דיינעם.רקען איך אלזא נישט אנע

ער באשיצער און דר שטאט מינגעווען איוסלמאן געזאגט  'האט רעקסעלענץ 
געפונען אונטער  ךידער, דאן וואלטן זיי זיברזוכער פון מיינע אידישע  דער טובה

ן שוץ און זיי וואלטן נישט פאראורטיילט רן און א מעהר נוצבארא מעכטיגע
ן צו פארטריבן ווערן פון דיין מדינה און די נאהנטע מדינות. מיין גרויס ראווגע

עסטעט דער קייסער האט מיר יגליכער מאגנעדיגער האר! זיין קעני
ידער אין די הויפן פון די רבאפולמעכטיגט צו פארטרעטן מיינע אידישע ב

 ךזי ךץ האב אירשמע ךיער נאמען. צו מיין גרויס הערצליאין זי דןשטן און רערפי
שער פון די ריגער עקסעלענץ צוזאמען מיט די העוואוסט, אז דיין גנעדרדע

עס איז אונטערטאנען. ווי  ערע אידישעיילן ארויסטרייבן אינאהנטע מדינות, וו
יט דער איניציאטיוו און וארן לוון, איז די זאך באשלאסן גערציילט געווארמיר דע

שטנטום וועט רטנטום. אויב דער מיינצער פירשע פון מיינצער פידפראפאגאנ
 ךיט נאכגיין אוירפוס ט טהאט, וועלן אין איהרע-דעם גירוש יקהאלטן פוןרצו ךזי

שטנטומס. וואס פאר א שלעכטס האבן דען די דאזיגע רדי איבריגע פי
און  אס דו ווילסט זיי פארווארפן פון זייער היימלאנדואומגליקליכע געטהון ו

יסענע היימלאזע רן טרויעריגן שיקזאל פון אויסגערבריינגען אויף זיי דעם ביטע
רירנדע שטים, און זיינע -ץרט מיט אזא האדער׳ יוסלמאן האט גער ערער?דוואנ

ן די רואוזיינען אויפגעטרייסלט גע סבן געגאסן מיט הייסע טרערן, אז עאויגן הא
 ט.ריהרפירשט, און ער איז געווען שטארק גערהארץ־סטרונעם פון דעם יונגן קו

 ךשט זירפירהאט דער קו — ךאויס געזאגט, אולרירדען דיר נישט פון פא ךהאב אי
אז דו וועסט מיר נאר אומזיסט בריינגען עגמת נפש.  —יטער רעט צום דגעווענ

ידער אז ראון דו יוסלין, גיי זאג דיינע ב ערש מאכן.דנישט אנ ךדי זא דאךען ק ךאי
מיין גרויס  ן פון אלע צרות.ריז וועון זייער גלויבן, וועלן זיי דאן לזיי זאלן טויפ

־געשעצטער ךדו ביסט א הוי —מאן געזאגט האט ר׳ יוסל —גנעדיגער האר 
ע, און צוזאמען יגער פאמילרבודימטער בראנרער באדשט, א זוהן פון רפי

בישאף, ראויבע סשט, קענסטו דען, אלרכע פירדער קי ךמיט ביסטו אוירדע
ער דער, דמיין ברול געוואלד און צוואנג? רךן אויף שמד דוררעקאמענדי

האט  —שט געזאגט רפירער קודהאט  —ג רנבודם פון בראנשט יאאכירפירקו
ן רצייגט געוואעם וואס ער איז איבעדה נאכינדי אידן פון זיין מדיבן רארויסגעט

 פארזעצונג קומט אי"ה                                                           אין זייער באטרוג און פערראט.
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