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ויצא פרשת

.ó−ð−½ì ³ò¾ôë íñõ³í ³ðîë¼ (ë .íþ® ³¼ë íñõ³í (ê

íñõ³í ì× (è

ê®−îבמקו� ויפגע חרנה, ויל� שבע מבאר יעקב
המקו� מאבני ויקח השמש בא כי ש� ויל�

ההוא במקו� וישכב מראשותיו י-יא)ויש� .(כח,

:−"¾þ−õואל כמו תפילה לשו� פירשו ורבותינו
תפילת שתיק� ולמדנו בי, תפגע
מלמד ויתפלל, כתב ולא הכתוב ושינה ערבית,
הנשה, גיד בפ' שמפורש כמו האר�, לו שקפצה
הכתוב שאמר בטע� אחר אופ� לומר ונראה ע"כ.

ויתפלל. ולא ויפגע, הלשו�

עצמו בפני ספר בנסוע ויהי

’ôèëע"א)שבת כמה(קט"ז דתנאי פלוגתא איכא
חמשה יש מ"ד לחד יש, תורה ספרי
שבעה עמודיה חצבה ס"ל יונת� ור' תורה, חומשי

ע"א) ט"ז ש�(משלי ומפרש תורה. ספרי שבעה שיש
לו עשה הארו� בנסוע ויהי שפרשת כרבי דאזיל
ומלאחריו, מלפניו - הפוכה נ' אות - סימניות

עצמו. בפני חשוב ספר שהוא מפני

ê®ôòבראשית ה� ספרי� שהשבעה זה לפי
בנסוע, ויהי עד במדבר ויקרא, שמות
שלאחר במדבר מסדר והחלק בנסוע, ויהי ופרשת
בזה תמהתי ומעול� דברי�. וסדר בנסוע, ויהי
עצמו, בפני ספר הללו פסוקי� שני יחשבו דאי�

הכמות. מרובי ה� האחרי� הספרי� כל והרי

התפלות ספר - בנסוע ויהי

íêþòí'התוס בבעלי דהנה בזה (בפר'לומר

היתהבהעלות�) היא בנסוע שויהי מבואר

שהוא במדבר הלכו ישראל שבני הדר�, תפילת

כקורות נחשי� ש� שהיו כדאי' סכנה, מקו�

סכנה בחזקת הדרכי� וכל כקשתות, ועקרבי�

ד') ד' ברכות שלא(ירושלמי העול� מאומות והתייראו ,

הדר� תפילת התפללו למלחמה, עליה� יבואו

משנאי� וינוסו אויבי� ויפוצו ה' קומה ואמרו

מפני�.

íïñמעלת שאכ� להורות עצמו בפני ספר הוא

אחד ספר אבל מאד, היא גדולה התורה

לומר האד� בדעת יעלה ולא לתפילה. הוא מיוחד

כי והמצוות, החוקי� ושמירת תורה אלא לו שאי�

עול�, של ברומו העומדי� מדברי� הוא תפילה

להתקיי�. א"א תפילה וללא

þõ½ëולא שבעול�, התפילות כל מרומזי� זה

אויבי�, ויפוצו ה' קומה הדר�. תפילת רק

אלפי רבבות ה' שובה המקטריגי�. שיתבטלו היינו

טוב א� וישפיע שכינתו שישרה היינו ישראל,

ללמוד אפשר ואסמכתות לימודי� וכמה לישראל.

תפילה. בעניני הפסוקי� מאלו
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דבר כל על להתפלל

³îþîíñשבאה צרה ועת מאורע כל שעל בא
שקורה קט� מאורע כל ועל לאד�
שנצטנ� כגו� ביותר הפעוטי� הדברי� א  לאד�,
להקב"ה. בתפילה וירבה רחמי� יבקש נחבל או

הרמב"� ה')כמ"ש מ"ע המצוות לספר דא (בהשגות
בעת התפילה מ"מ מדרבנ� הוא דתפילה לשיטתו

התורה. מ� הוא צרה

ñ¼הצריכי� מהדברי� אחד וזה לעורר, צרי� זה
רוצה איני לגמרי, נשכח התפילה שעני� חיזוק,
עליה�, דיבה ולהוציא בנ"י על חלילה להתרע�
שכשיש יודעי� ואי� מאד, מר הוא המצב אבל
היותר ולכל הרפואות, בעל אל לפנות צרי� צרה
בעל וא� דולר, ח"י ונות� הרבי אל הוא הול�
הוא שבזה וחושב דולר, מאה נות� הוא אמצעי�

נושע. כבר

óòôêלהוציא התפילה, הוא החסר העיקר
שהיה כמו בדמעות, ולהרטיב תהלי�
אשה שהיתה פע� בכל בישראל מלפני� נהוג
את בדמעות מרטיבי� הנשי� היו לילד עומדת

התהלי�.

הרופא הוא ה' רק

îòòîëêðñמאד רבי� מקרי� היו� שומעי�
מפחד אחד שכל האיומה מהמחלה
להתענות הוא עלינו שמוטל מה ועכ"פ מפניה,
עד ולצעוק לבכות ותחנוני�, בתפילות מה' ולבקש
אולי יחוס אולי הכבוד, כסא לפני שוועתנו שתגיע
רבו כמו רבו שכבר הזה ואביו� עני ע� ירח�
העול�. מ� הזה הרע המוות את ויסיר צרותיה�,

îò−ñ¼הרופא אמת הרופא הוא ה' אשר לדעת
ה' רפאנו בשמו"ע מבקשי� לזה חינ�.

אל� וא� ונרפא, אז לי תעזור ה' אתה א� ונרפא,
ארפא. לא ממנו רופא, המכונה הטמא לרוצח

îò¼−¾îíשיסיר אתה, תהלתנו כי ונוושעה
והעלה המחלות, כל את מאתנו
יאמרו שלא מכותינו, לכל שלימה רפואה
לאחר כבר ושהוא רפואה, אי� הזאת שלמחלה
כי אתה, ורחמ� נאמ� רופא מל� א-ל כי יאוש,
ואי� לרפאות, ויכול נאמ� רופא הוא ה' אתה
יכול, שאינו דבר ואי� מלהושיע, לה' מעצור
הוא הוא כי דבר, לכל מוכנת רפואה יש ולהבוכ"ע

חי. לכל חיי� החות�

תורה של כדת - ברופאים הדרישה

¹êבני של שדרכ� לרופא, ללכת שמוכרחי�
בגמ' כדאיתא הוא, כ� א)אד� ס', לעני�(ברכות

זהו שלא לדעת צרי� אבל ד�, להקיז הנכנס
ללמוד בדבר, הרבה להתבונ� וצרי� הרפואה.
שש� של"ו, סי' יור"ד בשו"ע ולהעמיק היטב

יעשו. וכיצד לרופא ללכת המצוה מבואר

ö×ש� א')מבואר ס"ק בטו"ז שכשלוקחי�(יעו"ש
זה עסק שיהא יה"ר לומר צרי� רפואה איזה
היו� מזה יודעי� אנשי� א� מסופקני לרפואה.
שלוקחי� ותרופה כדור ובכל כ�, לומר זוכרי� וא�

לרפואה. לי זה עסק שהא יה"ר לומר צרי�

³¬−¾ñראשוני� ר"ל)כמה סי' או"ח ב"י �צרי�(עיי
והג� ומלכות, בש� זאת ברכה לבר�
צרי� עכ"פ אבל ומלכות, ש� בלי שעושי� דקיי"ל

כ�. לומר

îòòîëêðñהוא המחשבות שכל הוא העול� סדר
ולא יעשו, ומה ילכו רופא לאיזה רק
צרי� צרה עת כשרואי� אלא ישראל בני נחלת כ�
אולי רחמי� לעורר מה' ולבקש יותר להתפלל

ויושיע. ה' ירח� זאת בכל



þ®îêëויצאó−−ìíג

בשבת לצדיק טעלעגראם

¼îð−לשלוח מותר א� בזה שהאריכו מה
הצדיק, אל בשבת, גוי ע"י טעלעגרא�
צדיקי� היו חולה. על רחמי� ויבקש שיתפלל
צווח זי"ע יחזקאל הדברי ודו"ז לשלוח, שהתירו
על ועוברי� שבת חילול שהוא ע"ז, ככרוכיא

לנכרי שבת)אמירה עניני החדש יחזקאל דברי �.(עיי

−³−êþîלעשות שאסור שאחזו שא  לצדיקי�
כזה טעלעגרא� לה� הגיע א� מ"מ כ�,
ולא בעבורו אבקש לא א� אומרי�, היו בשבת,

שבת. חילול על למפרע שעברו נמצא יבריא,

õ"×¼שוויתרו התפילה, נחיצות גודל מזה רואי�
נפש פיקוח שהרי קפידת�, על הצדיקי�
ולא לשלוח, נוהגי� היו העול� ואכ� שבת, דוחה

בזה. מוחי� היו שהצדיקי� בזה השגיחו

סבבוני גויים כל

¬þõëהתפלה עני� על לעורר צריכי� כזאת לעת
כל ליעקב, היא צרה עת כי שאת, ביתר
ובפרט הפליטה שארית את לבלע רוצי� הגוי�

אינ בעול� והרשעות משנתבאר"י, פחותה ה
תרצ"ט.

ó−îèíמששנאו היהודי את היו� יותר שונאי�
ברחוב בלילה ללכת פוחדי� והיו� אז,
וכול� וגו' סבבוני גוי� וכל אז, משפחדו יותר

כנגדינו. אחת בעצה עומדי�

הערבים רשעת

šî−ðëבניו שני ע� אב בפני הזכירו היו�
ונלחמי�, המערכה בחזית העומדי�
ואורבי� לאוגיא, ככסלא עלינו עומדי� הגוי�

שבלבינו. ד� הרביעית את לשתות

−³þôêהרבה גרועי� שהערבי� מכבר

כששמעתי ונהניתי ימש"ו מהגרמני�

בכל ואי� כ� אמר מבעלזא מהר"א הרה"ק שג�

כמות�. ושפלה בזויה אומה העמי�

−õñê�ובי ערב, במדינות פזורי� יהודי�

צרי� אחד וכל רח"ל, הקומוניסטי�

לאמר ש"ק, וביו� שישי ביו� לכה"פ להשכי�

והמקיי� שה�, מקו� בכל היהודי� עבור תהלי�

מלא. עול� קיי� כאילו מישראל אחת נפש

בפה אלא כוחנו אין

³î¬¾,ליהודי� שיש נש� הכלי על לבטוח הוא

אנ� שיהיה צרי� אבל בדידהו, אינהו אמנ�

בפה. שכוחינו אבותינו באומנות לתפוס בדיד�,

íôונפתחת המצב מתלקח א' ברגע א� נעשה

לומר יהודי� ישבו לא למה עול�, מלחמת

או יו� חצי ולהשאר תהלי� יו� לפחות יו� כל

בביהכ"נ. שעות ב' לפחות

í−íסיפרתי שכבר וכפי תענית, לגזור הראוי מ�

שהיתה מקרה פע� שהיה איתא שבמהרי"ל

היהודי�, על חיתת� שהטילה מרשעת אומה

שה� לו אמר ואחד הגשר, על שעבר יהודי והיה

לנ עצמו השלי� פחד ומרוב והמהרי"לבאי�, הר,

ואסתר, מרדכי כימי רצופי� ימי� ג' תענית גזר

השי"ת עזר ולבסו  מיוחדות, סליחות תיק� וא 

נתבטלה. והגזירה

ישראל של בצרתן להשתתף

íôîאת לנו ואי� אל , פי גברו שהצרות אנ� נענה

שאב כשיודעי� לישו� אפשר אי� המהרי"ל.
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הלא ישראל? אלפי בתו� בסכנה נמצאי� ובניו
על התאבלו שלא ביתר, יושבי נענשו ע"ז

בצרת�. הצטערו ולא ירושלי�,

õ"×¼îמהשי"ת ולבקש תהלי�, קצת לומר
כולנו כיו� עמו. על וירח� שיחוס

לא עדיי� אחת. בספינה נמצאי� כול� בסכנה,

באושווי�, שנשפ� היהודי הד� באדמה נבלע

וצריכי� עתה, ועד מאז שנהרגו יהודי� וכמה

ה' קומה עדיי�? די אי� וכי רבש"ע! ולבקש: לזעוק

מפני�. משנאי� וינוסו אויבי� ויפוצו

ë

ñ−èþויש התורה, לימוד על ולעורר להזהיר אני

ומסתפקי� העיקר זה רק שאצלי הסבורי�

שיעור ששמעו במה להסתפק אי� ואול� בכ�,

ופע� אחד, עני� על מעורר אני אחד פע� כי אחד,

בחשיבותו, נופל אינו הוא שג� אחר, עני� על אחר

יד�. תנח אל ומזה ומזה

³êîî®ëמ"א)הריב"ש אמרה(אות הנשמה כתב:

הדברי� אליו שנתגלה שזכה להרב,

ופוסקי� מש"ס הרבה שלמד מפני לא העליוני�

תמיד מתפלל שהיה תפלה, משו� רק הרבה,

עכ"ל. עליונה, למעלה זכה ומש� גדולה, בכוונה

ö×î'בגמ ב)שנינו ע, ויחכ�,(נדה אד� יעשה מה

בסחורה, וימעט בישיבה ירבה לה� אמר

יבקשו אלא לה�, הועיל ולא כ� עשו הרבה אמרו

שנאמר שלו, שהחכמה ממי ו)רחמי� ב, כי(משלי

קמ"ל מאי וגו', ותבונה דעת מפיו חכמה ית� ה'

סגיא. לא הא בלא דהא

בז זה תלויים ותפלה התורה

óòôêה)אמרו ב, כדי(אבות אבל חסיד, ע"ה לא

מאה פרקו ששונה במה די אי� ללמוד

פעמי� ב)ואחד ט, לבקש(חגיגה צרי� אז ג� כי ,

חז"ל שאמרו וכמו שלו, שהחכמה ממי רחמי�

ב) ו, משמיא.(מגילה סייעתא גירסא לאוקמי

óêורח� חוס עזרני רבש"ע לומר וישכח ילמד,
אהבה בברכת ויבכה לבו ישפו� ולא עלי,
בידו. לימודו יתקיי� לא חונ�, אתה ובברכת רבה,
לו שנתנו עד ומשכח לומד היה משרע"ה א 

במתנה ב)הקב"ה לח, ה'(נדרי� כי בו וכשיתקיי� ,
מתנתא דקיימ"ל מה בו יתקיי� אז וגו', חכמה ית�

שילמד. מה ישכח ולא הדרא, לא

µð−êôאפשר כי מספיק, לא לבד תפילה ג�
אהבה בברכת רבות שני� במש� לבכות
עינינו והאר וכו' בינה בלבנו ות� ויבקש רבה
לומד. שאינו כיו� גמור, ע"ה ולהיות וכו', בתורת�

תפלה חסרון - התורה למיעוט הסיבה

þ"íî¼ëאמנ� ולומדי�, שיושבי� היו� רואי�
עכ"פ אול� כדבעי, בהתמדה כ"כ לא
ש"ס בכולל אברכי� וישנ� לומדי�, משהו
זאת ובכל ביממה, שעות י"ח וא  ט"ו שלומדי�
מהדור כמו ישראל גדולי שיצמחו רואי� לא
לא ומכ"ש להכיר�, זכיתי עוד שאני הקוד�
התורה את לספור שידעו הקודמי� מהדורות
בתורה שעמלי� והג� באותיותיה, כולה

ישראל. גדולי להיות ומשתוקקי�

−³òòîë³íîמיעוט היא לכ� שהסיבה וראיתי
בהתמדה, לומד אמנ� התפלה.

מקשיבאבל ואינו התפלה, בשעת ג� בספר מעיי�
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מיוחדות כוונות ישנ� שבכוונות הש"�, לחזרת

לחזרת מיוחדות וכוונות בלחש בתפילה לכוי�

מתפלל ואינו במהירות, תפילתו את וחוט  הש"�,

במילה. מילה הציבור ע�

íëþíוכשנשאו בהתמדה, שלמדו יש בחורי�

עליה� מגינה לא ולמה אחר, לאיש נהפכו

שלא משו� לכ� הסיבה אלא שלמדו, התורה

שלמדו. מה כל ושכחו כדבעי התפללו

הש"ץ בחזרת בספר לעיין אין

−ôמחשבות ב' לכוי� שיוכל מוחות ב' לו שאי�

הש"�, חזרת בשעת בספר לעיי� לו אסור

בלבו ויבקש הש"�, שאומר למה לבו ישי� אלא

כל את ממנו שיסיר שיזכה הרחמי� מבעל

מניעה כל בלי בתורה להגות ויוכל המניעות,

ודאגה.

þõî½ô,בתפלה מארי� היה בילדותו שהחת"ס

בשמ"ע שהארי� שבשעה חבירו לו ואמר

אמרו בגמ' החת"ס: ענהו גמ', עמוד הוא למד

וא"כ ושנותיו, ימיו לו מאריכי� בתפילתו המארי�

שלמדת... מה את אשלי� לי שיתוספו בשני�

ó−š−ð®îעברה לא שמימיו זי"ע, כהחת"ס

התפלה, בשעת במוחו זרה מחשבה

זכו המה עוד, הכרתי שאני צדיקי� עוד וכ�

הא כי תורה, של לכתרה שיזכו השי"ת שעזר�

סגיא. לא הא בלא

החסידות עיקר התפלה

íïלו אמרה שהנשמה הק', הבעש"ט שחידש

ש"ס שלמד משו� לא הק' למדריגותיו שזכה

אלא מספיק אינו לבד זה כי הרבה, ופוסקי�

ג� נתקיימה ולכ� ותחנוני� בתפלה שהרבה משו�

שזכה. למה וזכה אצלו התורה

íïîלבבכ� בכל לעבדו הבעש"ט, דר� עיקר היה

בהתלהבות בתפילה מאריכי� שהיו תפלה, זו

החסידי� על המתנגדי� תלונת ועיקר עצומה,

מ� ומבטלי� מדי, יותר בתפילה שמאריכי� היתה

זו. בשעה התורה

þ"íî¼ëהח בבתי נפר� לפטפטבזמנינו סידי�

להוללות, ח"ו ובאי� התפלה, בשעת

שהעיקר וסבורי� מהי, תפילה יודעי� שאינ� ויש

ומה בידו, ושר� במקוה וטובל רחב, אבנט שלובש

כמו אצלו התפילה לאחר א� בטבילתו תועלת

והעטרה האבנט העיקר וכי התפילה? קוד�

שהתפלל? למה לבו ש� וכי הטלית? על הרחבה

כל ולאור כדבעי? ובכוונה במתינות התפלל וכי

מיו� לדאבונינו הע"ה שמתרבי� פלא אי� זאת

מחבירו. גרוע יו� וכל ליו�,
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óêאחר פע� להשי"ת ומתחנ� מבקש האד�
ולהשכיל, להבי� בתורה עיניו שיאיר פע�,
תפלת שומע השי"ת כי תפלתו, יקובל בודאי

פה. כל

בתפלותיה פעלה האמא סיפור:

ת"ח בן

−³¼ô¾על שאמר זצוק"ל מנאסאד מהרה"ק
שרואי� הוראה, ובעל גדול ת"ח איזה
את הכיר שהוא ברי', כל שכר מקפח הקב"ה שאי�
ופשוטה עניה ממשפחה שבאה ת"ח אותו של אמו
שיהיה רק מבקשת היתה מצוא עת בכל א� מאד,

דיי�. ויהא הלכות לפסוק שיוכל ת"ח ב� לה

þôêîהזאת שכשהאשה זצוק"ל מנאסאד הרה"ק
מראש ידע כבר קוויטל, לתת אצלו באה
לא זאת ומלבד ת"ח, ב� לה שיהא בקשתה, את

בקשה. שו� לה היתה

ö×îהוראה ומורה ת"ח נעשה שבנה הוה,
כל תפילת שומע שהקב"ה ורואי� בישראל,
מרבי� א� הפשוטות, הנשי� של ואפי' פה,

ע"ז. לבקש

ó−¾šëô¾×ובכל שבת נרות בהדלקת מהשי"ת
וזמ�, עת ובכל שמו"ע תפלת
בוכי� אחרת בזוית והאמא זה מצד האבא
ת"ח בני� לגדל שיזכו הקב"ה שיעזור ומתפללי�,
ומשאלת� השי"ת יעזר� בודאי בתורה, עוסקי�

תתמלא.

הישן בבי"ח שנטמנה האשה סיפור:

þîõ−½בריבוי לפעול יכול שאד� המלמד דומה,
בעיר זי"ע. אאמו"ר מכ"ק שמעתי תפילה,

קברו לא שכבר היש� החיי� בית היתה קראקא
ובקראקא מקו�, מאפס שני� מאות כמה ש�
להיטמ� מאד שהשתוקקה זקנה יהודיה התגוררה
היתה זו ובקשה היש�, בביה"ח פטירתה לאחר
את כשחיתנה וא  ועונה, עת בכל בפומה מרגלא
"אל אומרת: היתה טוב, מזל לה לאחל ובאו בניה
בביה"ח להיטמ� שאזכה רק כלו� לי תאחלו
שכבר עד מפיה, מש לא זאת ובקשה היש�",
אחריה צועקי� היו וכשהילדי� לכ�, כול� התרגלו
דע� אי� ליג� זאלט איר "מומע, העיר: ברחוב
יהי כ� "אמ� כ�: על עונה היתה ביה"ח", אלט�

כ�"... יהיה שאכ� יעזור שה' רצו�,

íþ¬õò¾×רבי� גשמי� ירדו הזאת האשה
שהיו החיי� בית את שהציפו
לקבור באפשרות היה ולא ש�, לקבור רגילי�
בביה"ח אותה לקבור הוכרחו ברירה ובלית ש�,

היש�.

þëðאצל לפעול יכול יהודי אצלי, חידוש הוא זה
שומע והקב"ה חפ�, שלבו מה כל השי"ת

כמשמעו. פשוטו פה, כל תפילת

בתפלה הפציר - ויפגע

êîëòהכתוב שבע,לבאר מבאר יעקב היינוויצא
תורה, של בתורהשבע,מבארה שיש היינו

שבעה. עמודיה חצבה כדכתיב ספרי�, שבעה

ê®−îהלא תורה, ספרי ז' יש אי� והתבונ� יעקב
ספר הוא בנסוע ויהי שפרשת משו� הוא
עמוד ה� הללו פסוקי� שב' מפני והיינו בפנ"ע,
צרה, בעת מה"ת הוא דתפילה התפילה,
צרי� סכנה מקו� שהוא במדבר שכשהולכי�

מה"ת. הוא שתפילה למד ומזה להתפלל,
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ö×ñ,במקו� שהריויפגע בתפילה, והרבה שהארי�
וירא ומלב�, מעשו ובמצוק במצור היה

ה שהעיקר וידע ומלסטי�, תפילה,מגזלני� וא
שישועתו וידע האמי� כי שיושיעו, מה' לבקש

אד�. תשועת ושוא לו, יעזור ה' א� רק תבוא

íïñלתפלה הכוונה תפלה כי ויפגע, לשו� נקט
ובקשה הפצרה פירושו פגיעה אבל הרגילה,
בו שאוחז דהיינו בי, תפגע אל מלשו� מרובה,
תפילה, וריבוי תוספת וזהו לפניו, ומתחנ� וצועק

רקיעי�. שבוקע עד

תשמ"ב בהעלות� תשמ"ב, ויצא תשמ"ד, ויצא חורש"י משיעורי

�,

³îðí−í ³îðî½−ô ³îšõ³½íí ³ðô

³¾þõëכ-כב)השבוע כח, לומדי�(בראשית אנחנו
בשעה אבינו. יעקב של בקשתו דברי
ולקראת חרנה, הארוכה בדרכו אביו מבית שיצא
שיצילהו להשי"ת תפלה נשא לב�, בבית שהייתו
נדר יעקב "וידר לשלו�: ויחזירהו אויביו מיד
הזה בדר� ושמרני עמדי אלקי� יהיה א� לאמר:
ללבוש. ובגד לאכול לח� לי ונת� הול�, אנכי אשר
לאלקי�. לי ה' והיה אבי, בית אל בשלו� ושבתי
אלקי�, בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת והאב�

ל�". אעשרנו עשר לי תת� אשר וכל

µ−þ®לח� שהדגיש מה ובגדלאכוללהבי�
דיללבוש, והיה הוא, יתר שפת שלכאורה

ומוב� ידוע זה והרי ובגד', לח� לי 'ונת� באומרו
ללבישה? והבגד לאכילה מיועד שהלח� מאליו

ññ×ë,בפרטיות זו בקשה הוצרכה מה לש�
בקשתו בעצ� כבר כלולה שהיא אחרי
בכלל שכ� הול�', אנכי אשר הזה בדר� 'ושמרני
לחיי� חפצו למחוז והגעתו בדר�, השמירה עני�
יגווע ולא לאכול לח� לו שיהא ג� יש ולשלו�,
אז כי מלבושי� בלא ערו� יהא שלא וכ� ברעב,

הארי� ולמה אביו, בית אל בשלו� שיבה זה אי�

תפלתו? בדברי כ� כל

íêþòîהלח� את לנצל אפשרות שקיימת מזה

רצויות, בלתי אחרות למטרות והבגד

בדבריו. לשלול אבינו יעקב נתכוי� זאת ואת

למטרת לח� אלא רוצה שאינו בבקשתו והדגיש

לפנינו שיבואר וכפי לבישה. למטרת ובגד אכילה

חיי�. תורת ללמדנו בזה הכתוב כוונת

מסימני - וצנוע פשוט חיים אורח

היהודי העם מסימני

ïêôחיי� באורח היהודי הבית היה ניכר ותמיד

היוותה ההסתפקות מדת וצנוע. פשוט

א  שיהודי, ידעו לעמי�. ישראל בי� בולט הבדל

ופרי�. כומר כמו חי אינו דרגה, מנחותי

ñ®êבזבזנות של חיי� ראו והבארוני� הפריצי�

תכשיטי� על מכיס� הוזילו ה� ופיזור,

כ� ולא ופניני�, מרגליות טובות אבני� יקרי�

הונ�. על לשמור שידעו העשירי� היהודי� בבתי
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îò−³þ−−¼ë,אמידי� יהודי� גרו רודניק
היו יערי� של ענקיי� ששטחי�
מטה היתה לא העיירה שבכל וכמדומני בבעלות�,
על שהושמו קש שקי על ישנו כול� ע�. של
אלא הקש את החליפו כשלא ברזל, של מטות
חמ� חשש (ולולי הפסח, חג לכבוד לשנה משנה
והיתה רבות). שני� למש� נשאר הקש היה

זמנינו. בני משל יותר מתוקה שינת�

שלוה חיי מביאה ההסתפקות

µ×שלא כיו� ושלוה, במנוחה ימיה� את חיו
להרויח בשביל לעבודה מעבודה לרו� נאלצו
זוכר ואני לשבוע. דולר מאות שלש או מאתי�
גרייצר חמשי� של שמשכורת התקופה את
לחיות שאפשר אמידה כפרנסה נחשבה לשבוע
חמשה שוה היה אחד (דולר גדולה. בהרחבה בה
הוא אחד וזהוב זהובי�, וחצי שני� שה� כתרי�
שוי� היו גרייצער שחמשי� יוצא גרייצער. מאה

דולר). כעשירית

¹êומקונני� בוכי� היו לא רעב. היה לא אחד
מצוא עת ועלבכל דחוקה, שפרנסת� על

בבית, ברכה היה נוס  ילד כל 'מיתו�'. של המצב
העיר. בני לכל ושמחה

þ¾ê×השיא שיהיה, מי יהיה העיירה, מבני אחד
ורוקדי� שמחי� העיר אנשי כל היו ילד
החתונה את ערכו שלא בודאי הבוקר. אור עד
נהוג היה לא וממילא בזמנינו, כמו מפואר באול�
מנהג (על דרשה כדורו� טשעק ית� אחד שכל אז
זה היה לאמעריקא). שבאתי עד שמעתי לא זה
להיות אחרי�, למתנת לצפות גדול הכי בזיו�

רח"ל. 'שנארער'

ñ×,השי"ת לו שהשפיע למה בהתא� חי אחד
ללא ורגועי� שלוי� היו וכ� במועט. ונסתפק

שנאמר מה בבחינת והתמרמרות, יז,דאגות (משלי

בה.א) ושלוה חרבה פת טוב

ïêî�געווע איז ('וועלט כתיקונו עול� היה
ללימוד פנויות שעות היו אחד לכל וועלט').
צדקה. לית� מסוגל היה פרנסה בעל וכל התורה,

לכסף עליון ערך יש

¾−ê�בער הכיר התורה, פי על שחי ישראל,
ומעשי� מצוות לסגל נית� ידה שעל הכס 
עושר האלקי� לו נת� אשר האד� כל ג� טובי�.
להשאיר כדי ביתו בהוצאות מקמ� היה ונכסי�
מבני רבי� להשיא צדקה, לצורכי שיותר כמה

בזה. וכיוצא עניי�, ובנות

ö−òëëנאה שיהא רב הו� השקיעו המדרש בית
כי זה אי� הלא מלכי�, כארמו� ומפואר
הסתפקו מגור� לצור� ואילו אלקי�. בית א�
שמעטרי� הקודש כלי מטבח. ע� חדרי� בשני
מזהב, אומ� מעשה עשויי� היו התורה ספרי את

פשוטי�. בכלי� השתמשו בבית ואילו

ñ×בעולמו האד� בחובת שהכירו מתו� זאת
אשר להשי"ת הכל ולולהחזיר הכס  לו

הזהב.

גנאי של כינוי - "אויסברענגער"

îò−³îôîšôë: וגידו בוז של כינוי מוכר היה
שנוזפי� כמו "אויסברענגער".
היה כ� שייגא�", "אתה כשורה: נוהג שאינו במי
"אתה לאחד: כשאמרו צורב עלבו� אז

אויסברענגער".

óî−×,זו מילה של המשמעות יודעי� לא כבר
בכ� רואי� לא הרבי� שבעוונותינו מכיו�

מגונה. ודבר בושה
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ó−ô−ëמעיקרי אחד חסכו� בחיי ראו כתיקונ�
אוכל מדי יותר קנה מישהו א� היהדות.
כל עליו לעזה כבר מיותר, פרי איזה או לביתו,
למרות "אויסברענגער". שהוא העיירה
הוקיעו וההידור הכשרות בתכלית היו שהמאכלי�

עלינו. לא 'גוי' כמו חי שהוא כ� על אותו

תשחית בל איסור ביאור

−ðîí−וחיוני יקר חפ� זה שכס  לדעת חייב
לבזבז ואסור ולשמרו, עליו לחוס שצרי�

חז"ל בכ�. מה של דברי� ב)על קמ, אמרו(שבת
לח� ואוכל שעורי� של לח� לאכול שיכול דמי
לאד� אסור תשחית. בל משו� עובר חטי�, של
ליהנות לו מותר ה'. בברכת שקיבל בממו� שיזלזל
לצור� או לכשיצטר�, יניח והיותר חיותו בכדי

טובי�. ומעשי� מצוות

אוכלי�−¾ לבזות שאסור ערוכה ערו�הלכה �(שולח

א) קעא, חיי� בגמראאורח .�אי ד"ה וברש"י ב כ, (תענית

א) קעא, אברה� �במג להלכה והובא .�מבוארמאכילי
שנשארו, ירקות להאכיל אסור לבהמה שאפילו
ביזוי משו� אד�, למאכל ראויי� וה� עוד כל
כזית בשיעור אוכלי� כשרואי� כ� כמו אוכלי�.
מעבירי� שאי� להגביה�, חייבי� האר� על מונחי�

האוכלי� שולח�על וראה א. קעא, אברה� �מג ב; סד, �(עירובי

ובנ ד קפ, חיי� אורח כזית)ערו� בה� �שאי �פרורי �בדי .ו"כ

−³¼ô¾,זצ"ל נאסויד אבד"ק הצדיק מהגאו�
דברי בעל הקדוש הגאו� זקני שדודי
מלח גרגירי על ג� הקפיד זי"ע משינאווא יחזקאל
בכלי. ולהחזיר� לאספ� השולח�, על שנשפכו
אוכלי�. ביזוי משו� יש בזה שג� להלכה שסבר

−"¾þ(�ש ומחזי(תענית האיסור: בסיבת מבאר
הוא ברו� הקדוש שהשפיע בטובה כבועט
פרוסת במתנה ל� נת� השי"ת א� עכ"ל. בעול�,

בזריקתה ה' מתנת לבזות ל� אסור מלח, או לח�,
זאת ל� נת� שמו יתבר� ומפרנס הז� לאשפה.
אז היו�, לזה צרי� אינ� וא� שתאכל, בשביל
ושבועיי�. לשבוע או ומחרתיי�, מחר ליו� תצניע

ê−®îíñשמשליכי� דורנו של הרע מנוהג
ובגדי� שלמות ככרות לאשפה
בלבד אחת פע� של לבישה אחרי תקיני�.

ומיושנת. בלה נעשית כבר השמלה

ממונם עליהם חביב צדיקים

³þ¾¼ëתגנוב לא ג� נאמר שו"תהדברות (ראה

�ממו בגניבת שג� קלב �סימ ליקוטי� יציב דברי

מדבר) .הכתוב

ñ×�בממו מלנגוע ונזהר עול� בבורא שמאמי� מי
על ושומר בהוצאותיו חוס� הוא שלו, שאינו

גזל. באיסור ח"ו יכשל לא למע� ממונו,

µ×îחז"ל א)למדו צא, �שנשאר(חולי אבינו, מיעקב
פכי� להציל בשביל בנפשו והסתכ� לבדו
עליה� שחביב לצדיקי� מכא� שנשתיירו: קטני�
ידיה� פושטי� שאי� לפי מגופ�... יותר ממונ�

בגזל.

ה' לעבודת חיוני תנאי - ההסתפקות

ê®−¾×פחד חרנה, ויל� שבע, מבאר יעקב
עובדי אחרי יימש� שלא לנפשו מאוד
ימיו כל וסבאי�. הזוללי� הפראי� זרה עבודה
המותרות, מ� ולברוח במועט להסתפק היה נזהר
ומשני� למעדני� האוכלי� הגויי� בי� בבואו ועתה
היצר מוקש בפח יפול פ� ליו�, מיו� בגדיה�

ושלו�. חס ממעשיה� וילמוד הגדול

ñ¼נדר יעקב וידר ותחינה, תפלה נשא זאת
ושמרני,לאמר: עמדי אלקי� יהיה שאוכלא�
הול�,להמשי� אנכי אשר הזה בביתבדר� כעת
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בכמלא אסטה לא להבא שג� אותי וישמור אבי,
הזה. מדר� נימה

¹−½îíî:כוונתו לאכול,לבאר לח� לי שלאונת�
מעדני�, תפנוקי ושאר לבשר אתאוה
או בכזית תורה, של אכילה שיעור כדי לח� אלא

כביצה.

ðèëî,עשויללבוש זה א� לי איכפת יהא שלא
בו שיש ובלבד פשוט, בד איזה או משק
מדרכי אלמוד ולא מערומי. לכסות לבישה כדי

נאי�. במלבושי� להתייפות בשלו�הגויי� ושבתי
אבי, בית מדרכיאל אלמד שלא החטא מ� של�

.(רש"י)לב�

îêלאלקי�,אז לי ה' אומ�והיה באמונת להשאר
בהשי"ת. ודביקות

ñëêאני עלול הגויי� כמעשה לעשות אלמד א�
כדי ועד הדברות, בעשרת ולעבור להיכשל
ההסתפקות ח"ו. בהשי"ת האמונה להפסיד

לח� מתנאי�ובגדלאכולבמועט, היא – ללבוש

לאלקי�. לי ה' להיות ההכרחיי�

ïêî,לשמי� הוני להקדיש הזאתאשכיל והאב�

אשר וכל אלקי�, בית יהיה מצבה שמתי אשר

ל�. אעשרנו עשר לי 'עשרתת� הלשו� כפל

וית�. ויחזור ית� שתמיד כ� על מורה אעשרנו'

יחזור מנכסיו מעשר אחת פע� שהפריש אחרי

יעשר כ� יפריש. ושוב מהנשאר, מעשר ויפריש

ממונו כל שימסור עד פע� אחר פע� נכסיו

לח� זולת לעצמו ישאיר ולא צדקה, לצורכי

ללבוש. ובגד לאכול

ñ¼îשנינו כה)זאת פרק רבה אליהו דבי אחד(תנא שכל

מעשי יגיעו מתי לומר חייב מישראל ואחד

לעסוק לנו אסור ויעקב". יצחק אברה� למעשה

כסיפור בתורה שנאמרו חייה� ימי בדברי

בה נל� הדר� מה� ללמוד רק ח"ו, היסטוריה

נעשה. אשר והמעשה

ג מאמר יציב, אמרי מספה"ק

�,
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התוכ�

התפלה כח ג) חסידי�. במשנת התפלה עבודת ב) צרה. בעת התפלה

ה' רק / דבר כל על להתפלל / התפלות ספר - בנסוע ויהי / עצמו בפני ספר בנסוע ויהי

גויי� כל / בשבת לצדיק טעלעגרא� / תורה של כדת - ברופאי� הדרישה / הרופא הוא

ישראל של �בצרת להשתת# / בפה אלא כוחנו �אי / הערבי� רשעת / סבבוני

ב

בחזרת בספר �לעיי �אי / תפלה �חסרו - התורה למיעוט הסיבה / בזה זה תלויי� ותפלה תורה

החסידות עיקר התפלה / הש"$

ג

הפציר - ויפגע / �היש בבי"ח שנטמנה האשה סיפור: / ת"ח �ב בתפלותיה פעלה האמא סיפור:

בתפלה

כ

היהדות מיסודות ההסתפקות מדת

יש / שלוה חיי מביאה ההסתפקות / היהודי הע� מסימני מסימני - וצנוע פשוט חיי� אורח

חביב צדיקי� / תשחית בל איסור ביאור / גנאי של כינוי - "אויסברענגער" / לכס# �עליו ער�

ה' לעבודת חיוני תנאי - ההסתפקות / ממונ� עליה�

כ


