
      
   
  

  
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

    
 אמונההן יתמיד בעני לדבר

י על הפסוק  הנועם אלימלך ּמֹו כִּ ת ַעְצמֹות יֹוֵסף עִּ ה אֶׁ ַקח ֹמשֶׁ "ַויִּ

ְשָרֵאל ֵלאֹמר ת ְבֵני יִּ יַע אֶׁ ְשבִּ כתב שיש לדייק בתיבת "וגו'  ַהְשֵבע הִּ

מלשון ְשביעה, רצונו לומר שהוא  "ַהְשֵבע"כי ", ופירש: "לאמר"

ורגיל בפיהם  "ְשבעים"הכניס בהם אמונה כל כך רבה עד שהיו 

 ד. "עכ "לאמר"וזהו  "פקוד יפקוד"מאוד, לכן אמרו זה לזה 
 

מכאן יסוד גדול בענייני אמונה, שצריך תמיד לחזור  יש ללמוד

עד שיהא שבע ממנה,  "יפקודכי פקוד "עליהם עוד פעם ועוד פעם, 

כמו י כן תשתרש אצלו אמונה אמיתית ואז נזכה לצאת מגלותנו. "ע

על הפסוק בתהילים  ל"ק ר' מרדכי מלאכאוויטש זצ"הרה שאמר

, "כי אדבר"י ", זה ע"האמנתי", פירוש, לבא ל"האמנתי כי אדבר"

 י הדיבורים, שחוזרים על אמונה בפה זוכים לאמונת הלב. "ע
 

ועניין "ל: "בעניין אמונה וז מספר החינוךעתיק כמה שורות לה כדאי

האמונה הוא, שיקבע בנפשו שהאמת כן... שכל זה מחזק וקובע 

האמנת הלב כשמוציא הדבר מן הכח אל הפועל, רצוני לומר 

  ."כשמקיים בדברי פיו מה שלבו גומר
 

לשון "ל: "וז)פרק מב(  ל בספר התניא"ק הבעל התניא זצ"הרה וכן כתב

הוא לשון רגילות, שמרגיל האדם את עצמו כמו אֹומן  -'אמונה' 

 . "ידיו המאמן
 

כי "בפרשת ניצבים על הפסוק ל "ק מסלונים זצ"בבית אברהם להרה

, מובא שהצדיקים "קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו

על ידי  - "בפיך"ת שהתחלת העבודה היא "מחסדי השיאמרו שזה 

 – "לעשותו"שיעורר את הלב, ובסוף יבא גם לידי  "בךבלב"זה יבא ל

, "בלבבך"להכניס את כל זה בעשייה. אבל אילו ההתחלה הייתה 

 לא כל אחד זוכה לזה. 
 

פי -על-ואף, צריך כל אחד לחזור ולדבר עוד ועוד בעניין האמונה, לכן

 שאינו במדרגה שמדבר בה, מכל מקום עצם הדיבור והעסק בזה מחזקו

עד שלבסוף יגיע לכך שירגיש אמונה גם בלבו, וכמו שהביא בתורת 

שפירש  - "אבדה האמונה, נכרתה מפיהם"על הפסוק בירמיה  אבות

אבדה "שכוונת הנביא היא: מדוע ל "ק ר' מרדכי מלעכאוויטש זצ"הרה

שאינם חוזרים על  – "נכרתה מפיהם"=מליבם, משום ש "האמונה

 האמונה בפה. 
 

ק "הרהשכשעברה זקנתו אשת  סיפר ל"מהוסיאטין זצ ק ר' יצחק"רהה

ניתוח קשה ומסובך חרד בעלה הרבי מאוד  ל"ר' ישראל מהוסיאטין זצ

לשלומה והתפלל הרבה בעדה, כעבור כמה ימים לקתה בדלקת ריאות 

ל, ומצבה הלך והחמיר. הרבי ביקרה בבית החולים "חמורה רח

ו לכאן, אם היא והרופאים אמרו לו שהלילה תהא ההכרעה לכאן א

ל, הרבי חזר "תעבור הלילה אז כבר ישתנה הכל לטוב, ובאם לא.. רח

לביתו ולא היה יכול למצוא מקום לדאגתו התהלך בחדרו לכאן ולכאן 

בראותו את צערו ל "ק ר' יעקב מהוסיאטין זצ"הרהמחוסר מנוחה, חתנו 

אמר לרבי הלא הרופאים אמרו שאם תעבור את הלילה בשלום יש 

טוב לרפואתה, סבב הרבי את פניו לחתנו ואמר לו בדאגה, אבל  סיכוי

מאין היא תיקח את הכוחות לעבור את הלילה בשלום? השיב חתנו, 

, מיד "ה יתן לה את הכח לעבור את הלילה בשלום"מה השאלה, הקב"

ק ר' יצחק "הרהנהרו פניו של הרבי במנוחה ושב לעבודתו. וסיפר 

אני "ג "' יעקב( כמה פעמים ביום את ישהיה אומר )רל "מהוסיאטין זצ

, ופעם שאל אתו חסיד אחד, ילמדני רבנו, מדוע צריך הרבי לומר "מאמין

, וכי מי לא מאמין בזה, השיבו הרבי "האני מאמין"כמה פעמים את 

 )תפארת למשה( אתה רק מאמין ואני יודע.

 

 ענייני ט"ו בשבט
הנה כל "ל: "בא[ בשם המדרש וז ']פרק קדושת לוי "יתא בספהא

מכה שימש חודש אחד, ובחצי ניסן היה מכת בכורות, ומכת ארבה 

 ק.",עכלש"בחצי שבט שלושים יום קודם לפורים היה בתחילה
 

]שמות ו אדר, ושם נאמר "אפשר לומר שמכת חושך היתה בט ולפי זה

, וכן בפורים כתיב:  "היה אור במושבותם ישראל ולכל בני" כג[: י,

ו בשבט היתה ", וכן בט'וכו "ליהודים היתה אורה ושמחה" טז[: ]אסתר ח,

ואכל את כל העץ הצומח לכם מן " ה[: ]שמות י,מכת ארבה בו נאמר 

[ הסוברים שבחמישה עשר 'ה ב", ומכאן רמז לבית הלל ]ר"השדה

ק המקובל רבי יהודא צבי בראנדוויין זצוקיל "]דודי הרהל."בשבט ראש השנה לאילן, וק

 ירושלים[. -מסטרעטין 
 

ם, כי מתיקוני "ו בשבט חל בימי השובבי"זאת שיום ט היתה 'מאת ה

להרבות בברכות בכוונה, ודבר הברית הוא 

ברכות "וק: סבעתו מה טוב. והרמז לזה בפ

אשר אומרים אותם  ברכות, ה"לראש צדיק

, "צדיק"היינו בראש השנה לאילנות,  "לראש"

                                                                                 .וד עולםסי כך יאחוז במדת צדיק י"ע

 ]ברכת מועדיך לחיים[.

י שאדם נהנה ממה "ו בשבט, שע"לאכול פירות בט טעם שנוהגין 

ה בעולמו ומשבח "שברא הקב

ת, יגיע מזה תענוג י"ומקלם להש

 'כל פועל ה"ש: "ת, כמ"להשי

ו. ולזאת סלשבחו ולקל "למענהו

ו בשבט שבו נותן "בהגיע יום ט

מחדש השרף באילנות ומגדל 

לצורכי אדם, פירות, שהוא גם כן 

אך בכל זאת אין הדבר בהכרח 

שכל אדם יאכל פרי העץ, ולזאת מנהג ישראל לאכול פירות ביום 

זה, לשבח להשיית על העבר על הפירות שגדלו אשתקד, ובכוח זה 

נתחדש השרף באילנות שיוציאו את פריים בטוב טעם הפירות, 

                                                                . אדםושמנן יעלה, ויפריחו פירות טובים ושמנים מתוקים לצרכי ה

 ]תורת אמת לובלין[.
 

ו בשבט, כי על פי רוב חל הוא בפרשת "לאכילת הפירות בט עוד טעם

ו בשבט הוא שלושים יום קודם "שמםיים במחיית עמלק, וט "בשלח"

ל גם פורים, לרמז שמיום שחרב בית המקדש וניטל הטהרה אז ניט

הטעם והריח והשומן שבפירות, וכשיעבור רוח הטומאה מן הארץ 

אז ממילא יחזור הטעם והריח בפירות כמו שהיה.  -ויתגלה הטהרה 
 ]םפר מטעמים[.

 

 פניני הפרשה
ֶכם ו  "ה'  ֵחם לָּ  "ַאֶתם ַתֲחִריׁשּוןִילָּ

 ה'" :הפסוק את כך דורש היה ע"זי מפרמישלאן מאיר רבי ק"הרה

 די ואיש איש לכל הממציא, בשר לכל לחם הנותן הוא - "ילחם לכם

 ועד השנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו כל" ל"ובחז ,פרנסתו

 מזימות וחושבים חורשים ואתם -? "תחרישון ואתם" יום הכיפורים,

  ?להשיג פרנסה איך
 

מלשון  בשר )ילחם לכל לחם הנותן ה' הוא אמנם: גיסא ומאידך

 לעבוד - השתדלות לעשות עליכם - !תחרישון ואתם אולם, לחם(

 . . . ולחרוש

 משה ישמח
 

   613 :גליון מס'       'יבנזיר  דף היומי בשבת:     תשפ"ג ' שבט יבערב שבת 

 18:32   ר"ת:             17:54      : השבת יציאת     16:39       :כניסת השבת 

 8:27     סוף זמן ק"ש א': 

  9:36  סוף זמן תפילה א': 

 9:13       סוף זמן ק"ש ב:

 10:06:    סוף זמן תפילה ב'

    11:54חצות:           

 12:24 מנחה גדולה  

 לקרוא על מנת לקיים!         לעילוי נשמת הרה"ק משה זאב כ"ץ זצוק"ל                     אופק בית שמשלקרוא 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ול המולד ייה 

 שירה שבת ט"ו בשבט שלחב פרשת

 "דבס



רנ"   בָּ ַגר ֲעֵליֶהם ַהִמד  ֶרץ סָּ אָּ  (גד, יפרק ) "ֻבִכים ֵהם בָּ

שאם אדם שקוע בתאוות העולם הזה, אז אינו יכול  הפסוק מרמז

 להוציא מפיו דבורי קדושה בדחילו ורחימו כראוי. 
 

, נבוכים הם בארץ, ע"י שהם שקועים בארציות, סגר זהו שאמר

    עליהם המדבר, אין הם מסוגלים לדבר לפני הקב"ה כדבעי. 

 תפארת שלמה(                      )                                                                                                                                                                        
 

ֵאל מֵ  ַמה" רָּ נּו ֶאת ִיש  ִשינּו ִכי ִׁשַלח  את עָּ ֵדנּוזֹּ ב   "עָּ

"כי  : הרי בעל כרחם הוצרכו לשלחם, ומה הלשוןהקושיה ידועה

לחנו"?  שִּ

, דאיתא שבעבור קושי השעבוד ששעבדו המצרים התירוץ הוא

 בישראל, יצאו בני ישראל ממצרים לפני הזמן של ארבע מאות שנה.
 

כי ראו מה עוללנו לעצמינו, " –" ת עשינומה זא: "שאמר פרעה זה

גרמנו לנו לשלח את ישראל קודם זמנם, ע"י  –" שלחנו את ישראל

  מחמת זה ששעבדנו אותם בקושי יותר מדאי. –" מעבדנו"
    )הרה"ק ר' מאיר מפרימישלאן זי"ע(

 

רַ " ִהֵנה ִמצ  ֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ו  רָּ ֵני ִיש  אּו ב  ֵסַע ַוִיש   פרק יד, י "ַאֲחֵריֶהםִים נֹּ

 שאף שבעיני האדם אינן כל כך חמורות, בכל זאת הן עבירות ישנן

פוגמות מאוד, במיוחד שייך עניין זה בהסתכלות אסורה, שהאדם 

 חושב, וכי מה עשיתי.
 

השי"ת רוצה להעמידו על האמת, הוא מזמין לו אח"כ  כאשר

 עבירות שהן חמורות גם בעיני האדם, כדי שיתן דעתו על מה ולמה

נזדמנו לו עניינים קשים כאלה, אין זה אלא כתוצאה מהסתכלות 

 שקדמה להם.
 

ונכשלו  - וישאו בני ישראל את עיניהםשאומר הפסוק,  זהו

רץ רח"ל, היא ערות הא - מצרים והנהבהסתכלויות אסורות, וע"י זה 

 , וע"י זה נכשלו בדברים קשים וחמורים ביותר.נוסע אחריהם
 

הס"ק , כמו שאמר אא"ז מרן וייראו מאודהייתה,  העצה לכך

יינים מי שנכשל בע -על הפסוק שקר החן והבל היופי  מסלונים זי"ע

אלה, עצתו היא, יראת ה' היא תתהלל, להשתדל לקנות מדת 

מה'  לצעוק ולבקש - ויצעקו בני ישראל אל ה'וד עצה, היראה, וע

  .דיתשיסלח וימחל לו על העבר, ויעזור לו לא להיכשל עוד בע
 דברי שמואל()                                                                            

 

ךָּ " ֵרם ֶאת ַמט  ה הָּ ַאתָּ  [פרק יד, טז ] "ו 

: "הרם", ג' במסורה, "ואתה הרם את מטך", "כשופר הרם מסורה

 "הרם לך".קולך", 
 

על מצוות תוכחה, שתחילה יקיים המוכיח דברים  נראה לפרש

חכמים בנחת נשמעים, ולא יתחיל בדברים קשים, אלא ינסה להטות 

את שומעיו לדרך טובה באמרי נועם ודברים רכים, ורק אח"כ אם 

לא יקבלו ממנו ירים עליהם קולו, אבל בתנאי שיהיה נאה דורש 

את עצמו ויהיה נקי מכל חטא, שלא  ונאה מקיים, שתחילה יוכיח

 יוכלו להשיב לו טול קורה מבין עיניך.
 

סלק  -"   "הרם את מטך, בתחילת התוכחה זוהי כוונת המסורה

הצדה את שבט המושל שבידך, ותוכיח בלשון רכה ובמתק שפתיים, 

", אבל בתנאי שתקיים כשופר הרם קולךורק אם לא יקבלו ממך, "

                     ה תוכיח את עצמך ותהיה נקי מכל חטא.", שתחילהרם לךתחילה "

 שערי שמחה()                                                                                                                                                                     
 

הַ " ה ו  ׁשָּ ם ַבַיבָּ ך  ַהיָּ תוֹּ ֵאל ב  רָּ ֵני ִיש  אּו ב  בֹּ ם ַויָּ ה ִמיִמינָּ מָּ ֶהם חֹּ ַמִים לָּ

ם אלָּ מֹּ  )יד,כב("ּוִמש 

, שנבקע הראשוןנעשו לאבותינו על הים".  עשרה נסים" –מכילתא 

, שנעשה כיפין והיתה הדרך השנילפי פשט הכתובים לי"ב חלקים. 

 קמורה מלמעלה בכיפין והיו המים כעין חומה מימין ומשמאל והיו

שם נקבים משביל לשביל כמ"ש: "נקבת במטיו ראש פרזיו וכו'. 

, שנקרשה להם רצפתו ונתקשתה כמ"ש: "הלכו ביבשה" השלישי

מצרים הייתה -, שדרכם שלביעיהרשלא תהיה דרכם בוץ וטיט. 

שנבקע  החמישי,חומר דביק והוא אומרו "חומר מים רבים". 

לשבילים רבים כמנין השבטים שנאמר: "לגוזר ים סוף לגזרים". 

, שנקרשו המים ונתקשו עד כדי שישתברו עליהם הראשים השישי

, שלא נקרש השביעיוהוא אומרו: "שיברת ראשי תנינים על המים". 

מר חתיכה אחת, אלא היה חלקים מפורדים כאבנים כקרח, כלו

, שהיה השמיניהמונחות זו על זו שנאמר: "אתה פוררת בעזך ים". 

חשרת " שקוף כזכוכית, כדי שיראו זה את זה בשעת מסעם, שנאמר:

, שהיו התשיעימים עבי שחקים" והיה זה שקוף כעצם השמים. 

נקרשים תיכף שהיו  ,העשירינוזלים ממנו מים מתוקים לשתייתם. 

 לנזילתם אחרי שהיו לוקחים מהם מים לשתות כדי שלא יזלו לקרקע

  תנאל בן ישעיה זצ"ל(נ)רבנו כאומרו: "נצבו כמו נד נוזלים קפאו תהומות בלב ים".

ם  יר ָלכֶׁ י ַמְמטִּ ְננִּ ה הִּ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ן"ַוֹיאמֶׁ ם מִּ חֶׁ ם ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדַבר יֹום ְביֹומוֹ  לֶׁ  "ַהָשָמיִּ

מו, מדוע נאמר "דבר" יום ביומו, ולא נאמר מידי יום ביו יש להבין

 די חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו. כמו מי

בדרך רמז. הנה לא רק בזמן מתן תורה אלא בכל זמן  ונראה לפרש

לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כי מי שרוצה לקבל עליו עול 

תורה צריך להיות בעל בטחון ולא לרדוף אחרי פרנסתו כל היום, 

אלא ימעט בעסק ויעסוק בתורה ותפילה, ויבטח בה' שיזמין לו 

פרנסתו בכל יום ויום. ואעפ"י שנאמר וברכתיך בכל אשר תעשה, 

מהרב הקדוש מוה"ר מרדכי אב"ד דנשחיז שמעתי את פירושו 

 שכמו שעקימת שפתיו הוי מעשה לעניין מלקות, כך על אחת זצוק"ל

כמה וכמה מידה טובה מרובה שעקימת שפתיו הוי מעשה לעניין זה 

וממילא ככל שהאדם  שהפרנסה מתברכת על ידי תורה ותפילה,

ח, עוסק בתורה יותר לשמה ויותר בדבקות, פרנסתו יותר מצויה ברוו

כי זוהי עיקר עבודת האדם בעולם הזה, כמו שאומרת המשנה אלו 

דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה וכו' ותלמוד תורה כנגד 

כולם, ובודאי על האדם להיות בטוח בזה שעל ידי עקימת שפתיו 

 ילה תבוא לו פרנסתו.בתורה ותפ

זהו שאומר הפסוק, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ולקטו את 

ם פרנסתם דבר יום ביומו ע"י דבורי תורה ותפילה שיאמרו מידי יו

  ביומו.

 )על פי מאור שמש(                                                                      
 

ָלחֶׁ  ם "ַוָיֹבא ֲעָמֵלק ַויִּ םם עִּ ידִּ ְרפִּ ְשָרֵאל בִּ  "יִּ

כוחו של עמלק, מפורש בפסוק שהוא  הנה מקור

מחמת רפידים, על שרפו ידיהם מדברי תורה. ולכן 

הנשק היחידי נגדו הוא הפצת לימוד התורה, כמו 

שנאמר וכאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכל אדם 

מישראל הלומד פרק משניות או דף גמרא מחליש 

כוחו של עמלק במידה מסויימת, ויש לו חלק במצוות 

 עמלק. מחיית

יותר מכל תכסיסי המלחמה נגד עמלק,  וזה מועיל

ואם כי דבר זה אינו מורגש לעיני בשר, עלינו להאמין 

בפירושי חז"ל, ואנחנו רואים כי העמלקים בעצמם יודעים ומכירים 

דבר זה היטב, ולכן עיקר השתדלותם להשכיח את התורה מישראל. 

להמית את  אלה הקומוניסטים ותלמידיהם אנשי השמאל רוצים

 התורה במיתת חנק.   

לכן נראה לענ"ד שבמקום ללחום נגד הרשעים באופן ישיר, עדיף 

להשתדל בכל המאמצים להפיץ תורה בישראל, וכמו שאמרו חז"ל 

 השכם והערב עליהם לבית המדרש והם כלים מאליהם.

אבל זאת עלינו לדעת שבימינו אלה אשר כח הטומאה גבר מאוד 

צליח בשום דבר שבקדושה רק ע"י מסירות בעולם ואי אפשר לה

נפש, ורק מי שרוצה לפעול טוב בישראל צריך להפקיר את עצמו 

לגמרי, ורק באופן זה יהיה לו סייעתא דשמיא, ואל ירפו ידינו 

והקדוש בראותנו תגבורת כוחות הטומאה, כי תחילת נפילה ניסה, 

 היה אומר שבכל המלחמות אי אפשר לדעת באמצע המלחמהז"ל 

מי יהיה המנצח, אבל במלחמה זו עם כוחות הטומאה יודעים אנו 

באופן ברור מה יהיה בסופה, כמו שכתוב ואת רוח הטומאה אעביר 

 מן הארץ, והיה ה' למלך על כל הארץ.

והנה עת צרה היא לתורתנו אשר לא נהיה כמוה מיום היות ישראל 

ים  לגוי, ומי שעומד לימין התורה בעת צרתה יקוים בו הפסוק ְוַהֹכֲהנִּ

ת ר ָשְמרּו אֶׁ ם ְבֵני ָצדֹוק ֲאשֶׁ יִּ ת-ַהְלוִּ רֶׁ ְשמֶׁ ְתעֹות ְבֵנֽי מִּ י בִּ ְקָדשִּ ְשָרֵאל -מִּ יִּ

י ֵמָֽעַלי ְקְרבּו ֵאַלי ְלָשְֽרֵתנִּ  )קובץ מאמרים לגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד(              .  ֵהָּמה יִּ

                                                                             
 

ת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם א  " י ְבַשַלח ַפְרֹעה אֶׁ י ָקרֹוב הּואלוקים ַוְיהִּ ים כִּ ְשתִּ ץ ְפלִּ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ  "דֶׁ

 שמעתי אומריםהוא קרוב, וכן להיפך:  –שהוא רחוק מה'  הסובר

על מה שאחז"ל: "כל הדר בארץ ישראל דומה  בשם הבעש"ט זי"ע

כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה", 

והקשה, שלשון "דומה" משמע שבאמת אינו, ואם כן הדיוקים 

מבחין בגדלות הבורא ויודע  -שצדיק  . ותירץ,סותרים זה את זה

גם בעצמו שמקצר בעבודתו יתברך שמו מכפי הראוי לעבדו, ו

שלא עבד אותה לשמו יתברך,  -בעבודה שעובד מוצא בה חסרונות 

 ולא עבד באהבה ויראה כראוי ונכון לו  יתברך שמו. 

מה שאין כן איש ארצי שאינו מכיר בגדלות הבורא ובמוראו, וכל 

מה שהוא עובד לו יתברך שמו הוא אומר שכבר די לו וסובר שעושה 

רון בעבודתו, ובאמת אינו, כתיקונו וכמצותו, ואינו רואה שום חס

 שלא התחיל עדיין בעבודה להשם יתברך כלל. 
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תו ", רצונו לומר בארציות שלו, בגופניוכל הדר בארץ" על זה אמרו

 וכל הדר בחוץכמי שיש לו אלוה, ובאמת אינו. " דומה בעיניו -

", רצונו לומר חוץ לארציות שלו, שמחשבתו דבוקה תמיד לארץ

כמי  דומה בעיניו -לותו ורוממותו ומוראו בהשם יתברך ומכיר גד

 שאין לו אלוה, שאינו יוצא תמיד ידי חובה, ובאמת יש לו אלוה,

שלפי שאלקיו בקרבו לכך תמיד מכיר פחיתותו שאינו עובד כראוי 

 )אמתחת בנימין קהלת(.ושהוא מקצר בעבודתו
                

 

פרעה רמז לקליפה,  – ויהי בשלח פרעה את העםנרמז בפסוק  וזה

ולא נחם אלוקים דרך ארץ כאשר הקליפה משלחת את הקדושה, 

הקב"ה לא הניח לעם ישראל שילכו בדרך הארציות של  – פלשתים

כי כאשר האדם מתגשם הוא  – כי קרוב הואהפלשתים ויתגשמו, 

 בטוח שהוא קרוב לקב"ה אע"פ שבאמת הוא רחוק מאוד כנ"ל.

 
 

ם" ת ְלֹדֹרֵתיכֶׁ רֶׁ ְשמֶׁ ְש  וגו'.. ְלמִּ ְפֵני ָהֵעֻדת ְלמִּ יֵחהּו ַאֲהֹרן לִּ תַוַינִּ  "ָמרֶׁ
: המן היה שורש הפרנסה הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זצוק"לאמר 

לכל הדורות, והציווי היה להניח אותו לפני העדות אצל התורה, 

להורות שעיקר שורש הפרנסה הוא מכח התורה, ועל כן כל הדבוק 

 יותר בתורה יש בו יותר שורש הפרנסה, עכ"ל.
 

הקדוש, כשהיה בן תורה מבקש ממנו שיתפלל  וכך היה מרגלא בפיו

בעדו שיהיה לו פרנסה, השיב לו: הדבק עצמך בתורה ויהיו כל 

'(: 'על בקדיש 'דרבנן-ישראל מתפללין עליך, כמו שאנו אומרים )

ן כל מאן דעסקין באורייתא... יהא לכון חייועל ישראל ועל רבנן 

 )דברי ישראל(  וכו'.  אריכין ומזונא רויחי

 

 

 זצוק"ל: כ"ץ זאב משה הרה"ק מו"רסיפר 
התחיל את הדרך של  תורת החיסדות חלק  זי"ע הבעש"טכאשר  

מהרבנים שהתנגדו לדרך זו רצו לעשות אסיפה נגד הבעש"ט 

ולהחליט שאסור ללכת בדרכו, הבעש"ט הרגיש בזה ורצה לעצור 

אותם כדי שלא יענשו, בדרך לאסיפה פגש הבעש"ט את אחד 

הרבנים הגאונים שהתנגד לדרכו, )אותו היום היה ראש חודש( 

ואמר לו הבעש"ט שלום, שאל אותו הרב הגאון מי אתה? אמר לו 

הבעש"ט מי שכבודו מטריח את עצמו כל הדרך בשבילו, מיד הבין 

שזה הבעש"ט. אמר לו הבעש"ט, יש לי איזו שאלה בהלכה אפשר 

שכבודו יוכל לענות לי, קראתי בשלחן ערוך שאם בראש חודש 

חזור ולהתפלל, אני שוכחים לומר "יעלה ויבוא" בשחרית צריך ל

 חושב שההלכה הזו היא לא בשביל כבודו ולא בשבילי. שאלו הגאון

כי  -מה הפירוש? אמר לו הבעש"ט אני אסביר לך: בשבילי לא צריך 

ל אף פעם אני לא ישכח להזכיר כיון שאני עובד על התפילה, ובשבי

טרוד כל היום בלימוד התורה ואפילו  כיון שכבודו -כבודו לא צריך 

תפילה, ולכן הוא שוכח, ולא שוכח רק פעם ראשונה אלא שוכח ב

ום גם בפעם השניה. אמר הגאון אוי ואבוי זה בדיוק מה שקרה לי הי

ושאל את הבעש"ט מנין אתה יודע שזה קרה לי היום? אמר לו 

הבעש"ט אתה רואה שלא כדי שתעשו אסיפה נגדי, לכן תגיד להם 

הגאון שהבעש"ט צדיק  שלא כדי להם להתחיל איתי בכלל, הבין

 ולכן אמר באסיפה שיניחו לבעש"ט ולא יעשו נגדו כלום.
 

 סיפורים לשבת
ד בדורות הראשונים היתה עבודת הכנעת החומר נעשית על ידי לימו 

 התורה. אך מדורו של רבינו האר"י ז"ל החלה תקופה חדשה, תקופה

הנקראת 'עקבתא דמשיחא', ומאותה עת עיקר עבודת הכנעת 

עיין באורך בספר התניא ) .החומר נעשית על ידי עבודת התפילה

פרי עץ חיים דבזמן הזה עמוד קנה, ד"ה 'להבין מה שכתב בספר 

עיקר הבירור על ידי התפילה דוקא אף שתלמוד תורה למעלה 

וד ובענין זה סיפר הגאון הרב מרדכי גרליץ שליט"א )בס .('מהתפילה

  :מחבר(, וז"לההועתק ברשות  ,עמוד רמט -עבדיך, חלק ה 

 

זורח כאשר החל אורו הבהיר של מרן, הבעל שם טוב הקדוש, 

ם נשגבים ורמים החלו נוהים אחריו, נתעוררה ג בעולם, ובני עליה

נפשו של הגאון הצדיק רבי יוסף, מגיד מישרים דקאמינקא, 

חש היה, כי המפתח  .להתחמם לאורו ולצקת מים על ידיו הטהורות

להשלמת נפשו והבאתה אל פסגת דרגתה בעבודת ה', מסור בידיו 

ים עליה של אותו 'עיר וקדיש מן שמיא נחית', המאיר לארץ ולדר

  .באור אלקי נפלא, אשר לא היה לעולמים

 

ו של , אזר כגבר חלציו, ויצא לנסוע מזיבוז'ה, אל משכנקם רבי יוסף

עודנו בדרך, חולף על פני היער המשתרע בין  .איש האלקים

מן  מיקולייב למז'יבוז', הגיעו לאזניו קולות תפילה רמים הבוקעים

ף ציוה רבי יוס .י הקולותהיער. נפשו של רבי יוסף הלכה שבי אחר

לתור  ,על עגלונו לעצור, ירד מעל העגלה בגפו, ונכנס אל בין העצים

נתגלתה לעיניו סיעה של  ,אחרי מקור הקול. להפתעתו כי רבה

מי אתם ' .המתפללים ביער את תפילת המנחה ,יהודים בעלי צורה

 .אל רבי יוסף בלחישה את האיש הקרוב אליוש -ומה מעשיכם?' 

צבעו לעבר הצדיק החוה הלה בא - רבינו הבעל שם טוב!'   הוא'

שליח הציבור סיים זה עתה את  '!נו תלמידיו'וא -שניצב בתווך 

יוסף  האחרון שאחרי 'עלינו', ועוד בטרם היה סיפק בידי רבי 'ה'קדיש

 להתבונן על סביבותיו, הושיט הבעל שם טוב הקדוש את ידו לעברו

 !! ברוך הבאשלום עליכם, רבי יוסף' :וקרא
 

וט את והתקשה לקל ,ִֵּכּוץ רבי יוסף את גביני עיניו, מצמץ בעפעפיו  

 ?משמע אזניו: וכי מנין מכיר אותו הצדיק, ומהיכן ידוע לו שמו

 :אולם, עד שלא סיים לתמוה תמיהה ראשונה, הוסיף הצדיק ושאל

מדוע מענה אתה את עצמך כל כך, ולמה הנך מסגף ומצער את '

מבקש אני להכניע ' .נוספה על תמיהתו של האורחתמיהה  '?גופך

סף, כשכל גופו רוטט השיב רבי יו -את החומר תחת הצורה!' 

 '?רואים אתם כיצד יהודי זה מתפלל' .בהתרגשות וביראת הרוממות

 שאל הבעל שם טוב,  -
 

הקדוש רבי  באצבעו לעבר תלמידו, הצדיק פניו ומורה כשהוא מסב

 יעקב יוסף', אשר ניצב היה תחת יעקב יוסף הכהן, בעל ה'תולדות

בכזו  ,כך' -שקוע עדיין באמצע תפילתו המאומצת  ,אחד העצים

הצורה! התפללו אף אתם כמותו,  תפילה, מכניעים את החומר תחת

 !תעניות ובסיגופיםלהכניע את החומר ב ולא תצטרכו

 

 בנהר דֿינורו מקאמינקא, היתה זו טבילתו הראשונה של רבי יוסף

 זזה ידו מתוך שם טוב הקדוש. מני אותה 'טבילה' שוב לא של הבעל

רבים  לפי גילו, צעיר היה רבי יוסף מתלמידים ...יד רבו זה כל הימים

כה שם טוב, אולם, בקרבה לה ז  אחרים בחבריא קדישא של הבעל

הוא לפני  בפרט בכל הקשור לגילויי סודות התורה, צעד ,אצל רבו

  .רבים שהיו קשישים ממנו

 

לגלות באזני סגל  , בהן פותח היה הצדיקרבות היו ההזדמנויות

ותר, ימכבשונו של עולם, ופעמים רבות עוד  חבורתו רזין ורזין דרזין

מגלים אלא  מגלה היה אלא ליחידים בלבד, בבחינת: 'אין לא

 בהזדמנויות אלו על פני אחרים, לצנועים'. העדפתו של רבי יוסף

 .עד כי הבחינו בה כל יתר בני החבורה ,בולטת היתה

  

כמין שמץ של טרוניא, על  לימים, קלטה אזנו של הבעל שם טוב

התלמיד הצעיר על פני קשישים ממנו, והוא הבטיח  ביכורו של

אמר  -עוד חזון למועד' ' .להשיב על כך תשובה המניחה את הדעת

מבטיחני לכם לפקוח את עיניכם כדי שתראו ותבינו בעצמכם, כי ' -

ושב יום אחד, בעת רצון, שעה שי '!לא בכדי זכה רבי יוסף בבכורה זו

היה הבעל שם טוב הקדוש ודורש במעשה מרכבה ובסודות עילאיים 

 וכמוסים, החלו התלמידים חשים בחבלי שינה הנופלים על עיניהם.

התאמצו כולם בכחות על לעצור בעד שמורותיהם )עפעפיהם( 

מלהעצם, אך לשוא. לא יצאו רגעים מועטים, עד שהיתה החבריא 

 .כשראשיהם שמוטים על דף השולחן ,שקועה בתרדמה כולה

 

פניו נתלהטו כלפיד  ., היה רבי יוסף מקאמינקאהיחיד שלא נרדם

בוער, עיניו בלטו מארובותיהן, והוא החל מתרוצץ הלוך ושוב 

לאורכו של בית המדרש ב'התפשטות הגשמיות', אשר ניכרה עליו 

שו, מיהר ברגע ההוא, חדל הבעל שם טוב הקדוש מדרו .בעליל

להקיץ את התלמידיָם ְֶׁ הנרדמים, והחוה להם באצבעו על רבי 

עתה הסכיתו ' .המתהלך בהיכל כמי שאינו בעלמא הדין ,יוסף

כאשר דברי התורה ' -אלפם לקח פתח הצדיק ל -והבינו!' 

נופלת  -גבוהים בדרגתם יותר משורש נשמתו של השומע  ,הנאמרים

 הגוף, כי אם מן הנשמה! מן עליו תרדמה. תרדמה זו איננה נובעת

לדעת, כי גם בשעה שאתם כולכם שקעתם  ,עתה, הראתם, איפוא

בתרדמה עמוקה, הגיע רבי יוסף למדרגה עילאה של 'התפשטות 

מכאן ואילך, אל תהרהרו עוד !הגשמיות', כאשר עיניכם רואות

 !אחרי הבכורה המגעת לו בשמיעת רזין דאורייתא



 

יע הבעל שם טוב משפט מרקיע שחקים על השמ לעת מצוא אחרת,

אודותיו של רבי יוסף, אשר חשף וביטא את מלוא ההערכה העליונה 

לכשנזכה לביאת הגואל בדור ' :שרוחש היה הצדיק לתלמידו זה

יהיה איפוא, רבי יוסף  - הלא יזדקק לנביא ולכהן גדול' ,הזה', אמר

הכהן  -ת( מקאמינקא נביאו, ורבי יעקב יוסף הכהן )בעל התולדו

בהתקשרותו  :ועתה לאחר ההקדמה הארוכה הזו, נספר ...'!הגדול

 ,האמיצה אל רבו הקדוש, מתלוה היה רבי יוסף לרבות מנסיעותיו

כשאינו חדל לעקוב בעינים פקוחות אחרי כל תנועה מתנועותיו 

וצעד מצעדיו, תוך שהוא לומד מהן תורות שלימות ומגלה בהן 

תלוה רבי יוסף לנסיעתו של הבעל שם פעם אחת, ה .אורות נעלמים

מטעם הכמוס עמדו, לא מהדר היה הבעל שם  לאוסטרופולי.טוב 

טוב לנסוע לאוסטרופולי, למרות הפצרותיהם של רבים מאנשי 

 - היה הצדיק נוהג להשיב להם -בעירכם' ' .שלומו שהתגוררו בה

רבי שמשון מאוטטרופולי, את כל הטעון  ,תיקן כבר המקובל הקדוש'

 !תיקון. אינני מוצא, איפוא, כל ענין לבקר שם
 

של הבעל שם טוב, הצדיק הקדוש, רבי אברהם  לימים, נקלע גיסו 

. בשובו משם, סח בהתפעלות באזני לאוסטרופולי ,גרשון מקיטוב

גיסו ורבו, הבעל שם טוב, כי גילה שם אור תורה גדול ונשגב, הזורח 

ביטל הבעל שם טוב  .עדיין מכחו של המקובל האלקי רבי שמשון

אה! מן הסתם, דמיון בעלמא היה! ' :את דברי גיסו במחי יד, ואמר

מהסתלקותו של אותו צדיק, יהא  לא סבירא לי, שלאחר מאה שנים

עדיין זורח בעיר אור כה גדול ורב מכח תורתו! אין ספק כי רושם 

אינו אלא  -קדושתו חי וקיים, אך אור כה גדול כפי שהינך מתאר 

עתה, לרגל סיבה מיוחדת, נעתר הבעל שם טוב לבקשת  ! גוזמא

מקורביו, והגיע לאוסטרופולי בלוויית קומץ מתלמידיו הנאמנים, 

 .ורבי יוסף מקאמינקא בראשם
 

וסעודה חגיגית נערכה  ,, לבשה העיר חגלקראת בואו של הצדיק  

משהסב הצדיק אל השולחן,  .לכבודו במעמד רבני העיר ופרנסיה

הורה למשמשו לפתוח את החלון אשר קבוע היה  ,בראש המסובים

קריר, ומבעד לחלון שנפתח  ממול מקום מושבו. היה זה ליל חורף

אשר  ,פנימה. מבלי משים, קם אֿימי מן המסוביםהחלה צינה חודרת 

לא הבחין בצוות הבעל שם טוב על משמשו לפתוח את החלון, 

למשמשו, וציוהו תוך רגע, קרא הצדיק  .והגיפו לפי תומו בחזרה

 .לשוב ולפתוח את החלון
 

, נהיר היה לעינו העוקבת של רבי יוסף מקאמינקא, כי כוונה עתה 

נסתרת טמונה בפתיחת החלון, וכי כומס הבעל שם טוב איזה שהוא 

רז בנידון. כדרכו, היה כבר רבי יוסף דרוך וערוך, לקלוט את הרמז 

ן דהו נוסף והגיף לא ארכו הדקות, עד שניגש מא .ולהיוודע את הרז

את החלון הפתוח. כעבור רגע, הגיע המשמש בפקודת הצדיק, וחזר 

ופתחו. כך חזר הדבר על עצמו מספר פעמים, עד שנשמעה רטינה 

הלא ' '?מיהו זה המגיף כל העת את החלון' :קלה מפיו של הצדיק

נחלץ רבי יוסף חושים להשיב, כמי שידיו היו  -הקור חודר פנימה!' 

 '?למה זה יחפוץ רבינו בפתיחת החלון בערב קר שכזה' -בהגפה 

קרא הצדיק לעומתו בנימה שתוכחה וחביבות  -איי, יוסף, יוסף!' '

כלום אינך  ?'הגם עיניך שלך טוחות וסומות -משמשות בה כאחת 

רואה את אור תורתו של רבי שמשון מאוסטרופולי, הזורח פה מנגד, 

 ... '!?מן הארץ ועד לרקיע
 

 .לראות, ושב אל רבו תמּה  , הביט החוצהסף אל החלוןניגש רבי יו 

מלבד תל גדול של  ,'והלא אין פה מנגד מאומה -אמר  -רבי!' '

  !אשפה

 :ופנה אל המסובים ושאל ,הבעל שם טוב ממקומו, תמּה אף הוא קם

שמא ידוע לכם, מה טיבו של אורו של רבי שמשון, הזורח פה אל '

והלא פה מנגד, ' - השיבו בני העיר פה אחד -!' ודאי, רבינו' '?מול פני

התנוסס לשעבר בית מדרשו של רבי שמשון מאוסטרופולי, אשר 

 ...'!שנים רבות חלפו כבר מאז שחרב בעוונותינו

 

הרי שצדק בזמנו גיסו, ' - נענה רבי יוסף לרבו חרש -אם כך, רבי' '

'צדק רבֹי  -נזכר גם הצדיק ואישר  -אכן!' ' ...'!רבי גרשון מקיטוב

  ה!! עיניו לא הטעוהו! ראה ראו נכוחגרשון

 

 

 ג(״כ ,ו״מרים הם על כן קרה שמה מרה )טכי  ׳ולא יכלו לשתות וגו

שיצא עליו קול שאינו  הרה"ק מרוזין זיע"אאחד של  מסופר על חסיד

רחיק אורחים מביתו בחוסר מקיים את מצוות הכנסת אורחים ומ

הרבי לאותו חסיד והרבה בדברי מוסר בגודל מצוות  אלב. קר

 א(״ז ע״)שבת קכהכנסת אורחים ומעלתה עד שאמרו עליה חז"ל בגמרא 

גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה". הצטדק החסיד 

והשיב: מה אעשה שאשתי מתנגדת שאכניס אורחים אל ביתנו. 

ך כבר רמזה התורה בפסוק השיב לו הרה"ק מרוזין: עליך ועל כמות

" בעצמם, כי מרים הם"כי מרים הם על כן שמה מרה", האמת היא "

א שהי", מאשימים הם את האשה על כן קרה שמה מרהאולם "

 כביכול מתנגדת.

  

 ה( כ, מרכבותיו וינהגהו בכבדות )יד ויסר את אופן 

 "אהרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיעעל יהודי שבא לפני  מסופר

והתלונן לפניו שפרנסתו הזדמנה לו ממה שהיה נוסע בכפרים 

ועיירות, ועתה אין בכוחו עוד לצאת לדרכים. השיב לו רבי לוי 

ממנו  הוסר", דהיינו, אם ויסר את אופן מרכבותיויצחק: כתיב "

יג ", הקב"ה ינהוינהגהו בכבדות, שאין לו שוב כוח לנסוע, "אופןה

אותו יהודי היתה הרווחה בביתו אותו בביתו בפרנסה ובכבוד. ול

 ושוב לא הוצרך לצאת לדרכים.

------------------------------------------------------------- 

 א״ק השר שלום מבעלזא זיע״הרהפעם באה אשה אחת אל  סופר:מ

וביקשה ישועה שהיתה זקוקה לה, אמר לה הרבי, העיקר שיהיה לך 

ת . השיבה האשה, רבי! בתורה הקדושה כתוב קודם ״אמונה בהשי

 , אם תהיה לי הישועה׳ורק לאחר מכן כתוב ויאמינו בה ׳ויושע ה

מבעזלא: מעולם לא ק ״אין ספק שתהיה לי גם אמונה. ואמר הרה

 .שועותניצחני אדם כי אם אשה זאת, והשפיע עליה ברכות וי
 

ו אשר לא הכירו איש את רעהו הזדמנו לפונדק אחד וישנ שני אנשים

בחדר אחד. בלילה הבחין אחד מהם בארנקו התפוח של השני וגנב 

מלט עם גנבתו, כבר יממנו אלף אדומים, אולם בטרם הספיק לה

והוא החזיק בו ותבע ממנו להשיב את הגנבה  הרגיש בכך הנגנב,

 תכף ומיד.
 

לו, ולהצהיר שאין הוא יודע וין כילהכחיש את הענ סהיהגנב נ

הלא ״קף: ואודות מה הוא שח, אך הנגנב סרב להאמין לו וטען בת

רק שנינו ישנו בחדר, ואף אחד אחר לא יכול היה לקחת ממני את 

מוטב ״ן, הזהיר אותו: יכשהמשיך הגנב להכחיש את העני ״הארנק!

ר לך את כל ולך להחזיר לי את הארנק תכף ומיד, אלמלא כן אשב

 . ״השיניים ומאומה לא ישאר מהן

ן נורא יאין העני -ני יגם אם תצליח להפיל את כל ש״החזיר לו הגנב: 

מחה וכל כך... משום ששמעתי כי בעיר פלונית מתגורר רופא מ

ר את וך שעדיף לי שתשבם תותבות המבקש שכר מועט, כיניילש

ני ואשאר עם אלף האדומים שהנך טוען שהם שלך, אסע אליו יש

לתקון תמורת מאתים אדומים, ובארנקי ישארו שמונה מאות 

 ״אדומים כרווח נקי...
 

מה אתה שח? אני הוא ״הנגנב במבט משעשע ואמר:  הביט בו

 ניך ובידייהמומחה לשיניים שאודותיו שמעת... בידי להפיל את ש

גם להחליט, שלא אתקנם עד שתשיב לי את כל מה שגנבת עד 

הפרוטה האחרונה... ומאחר שבסופו של דבר תהיה מוכרח לבוא 

אלי, מדוע שתזדקק לשיניים חדשות, הוצאות רבות וכאבים 

עדיף שתשיב לי כעת את הגנבה ותוכל ללכת ולאכול  -איומים? 

  ״בשמחה את לחמך בשיניים הבריאות שלך...
 

 ״אבן משה״ך הממשי -ה לישראל ״להם הקב ייעץכך מ

אם יעלה בדעתו של אדם לומר, שהוא ילך בשרירות לבו ואין הוא 

מפחד מעונשים וממחלות, שכן עולם הרפואה מציע מגון אפשרויות 

 -לרפוי ויש בו אלפי תרופות לכל המחלות הקיימות על פני תבל 

, וא רופא כל בשר, הלא אני ה״רפאך ׳כי אני ה״בא הכתוב ומסיים: 

ם רפואה לא תועיל שו -וללא תשובה וקבלת על מלכות שמים 

 שהיא.
 

 
 


