
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 שירה שבת  –  שלחב פרשת
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 . ויאמר אם שמוע תשמע
א הבטחה אם שמוע תקבל עליך לשמוע אז אני מבטיחך כי תשמע  נ"ל שהו 

א יאונה לצדיק כל און ורגלי  לקול ה"א כי יעזרך ה' והישר בעיניו תעשה כי ל 

 ו ישמור.יחסיד

 ז()תקצ"חתם סופר

 .כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך וכו'
ן לבבו  הלא ידעת אף שהסמים טובים מאד, לא יועילו אל החולה כלל אם אי

שלם להאמין שהרופא יודע ומבין ברפואות ורצונו הטוב לרפאות אותו בכל  

כחו, עיין בספרי מוסר ודבריהם אינם רחוקים מגדר השכל, כמו שראות העין  

ש צורות  יחידי  מדמה  בדרך  ההולך  והמבהיל  הרך  לאיש  מבהילות  ונות 

ו מאד,  נורא  ענק  לאיש  גדול  אילן  מרחוק  ידמה  הפחד  מרוב  מרוב  בלילה, 

לו   ידמה  שחורה  מרה  עליו  איש בהתגברו  לבב  וכן  ברע,  ליפול  יוכל  פחדו 

דברים מבהילים קרובים להפסד גופו, כן לבב כל חולה וכל מוכה בעת חליו  

הדאגה ומאימת מות מחמת חסרון אמונת אומן שהרופא  ידאג מאד, ומרוב  

ות. לא כן  יודע ומכיר ברפואתו, הוא משים על לבו, ולא יועילו לו כל הרפוא

אש ישמח ויאמן באיש אומן וישמח במעשיו, במהרה יפעלו הסמים והולכים  

 בדרכיהם אשר המה שלוחים.

עשה מצות  וזה שאמר הקב"ה אם שמוע תשמע וגו', אם תעסוק ברפואות שת

ה' והישר בעיניו, ושמרת את כל החוקים אז תהיה תמיד ברי אולם ולא יבוא  

יבואו אליך, וירפאך ה', כמאמר חז"ל בפרק  אליך כל מחלה וכל נגע. אכן אם  

אך לא יועילו לך הרפואות במעשים טובים ותורה רק אשר  )סנהדרין קא, א( חלק  

טים הוא יודע והוא רוצה  תדע ותסמוך לבך על הרופא, כי כל הכללים והפר

ברפואתך. לא כן אם יכנס בלבך מחשבות און חלילה לפקפק במעשה ה', כל  

לך, יצילו  לא  ענין    הסמים  על  להורות  יחיד  בלשון  הזה  הפסוק  נאמר  לכן 

הנכבד הזה השגחת הבורא על כל פרט ופרט. והמשכילים יבינו את הכרוז  

 בחיל מאן בעי למזבן סם חיי וכו'. ( )עבודה זרה יט, באשר )ינאי( ]אלכסנדרי[ קרא 

 זצ"ל  שלמה הכהן מליסא , מהגה"צ ר'אבי עזר על האבן עזרא

 לשבת שירה.
מחשבתו שחושב ואומר כחי ועוצם ידי עשה לי חיל הזה עי"ז הוא סותם  כי ב...

צנורות ההשפעה, אבל ע"י ידיעה אמתית כי הכל הוא מאתו ית"ש עי"ז הוא  

טן  קעיף שכד ס ימןס  חיים חר)או דברינו מיושב ק' מג"א"י ועפ .ממשיך מקור השפעה

אין מזונותן  על מנהג העולם להשליך מזונות להעופות בשבת שירה כיון ש ז(  

בשבת   דהנה  מובן,  הנ"ל  דברינו  ועפ"י  לצורך,  שלא  טירחא  הוי  א"כ  עליך 

דעת   למען  שמורה  זו  מהקריאה  התבוננות  ואחר  המן,  פ'  קורין  אנו  שירה 

ה כי  משליכין  האמיתות  אנו  בו"ד  פעולות  בלתי  אף  ית"ש  מאתו  הוא  כל 

אנחנו    מזונות לעופות, והרמז כי הבהמות אף במיעוט דעתם חושבים הלא 

עושים לבעה"ב ומשום זה הוא מפרנס אותנו, אבל העופות אין להם לחשוב  

זאת ויודעים שפרנסתן הוא בלתי פעולתם, וזאת מעורר אותנו למען נדע ג"כ  

פעולתינו רק כח  כי הוא הזן ומ והכל הוא מאתו ית"ש אף בלתי  פרנס לכל 

 והשגחת הבוב"ה. 

 ישמח ישראל, להרה"ק מאלכסנדר זי"ע בתו"ד

 

 

מלחמה   בראותם  ינחם העם  פן  וכו'  פלשתים  ארץ  נחם אלקים דרך  ולא 

 .ושבו מצרימה
ומדרכי ה' והנהגתו עם ישראל במדבר אנו רואים עוד יסוד בנסיונות החיים,  

דם להכניס עצמו לנסיון וכמ"ש בשלה"ק שאסור לאדם להכניס  כי אין לו לא

ותגבר ידו על יצרו    העליונה עצמו למצב של נסיון כי מאן יימר דידו תהיה על 

דאיכא   כיון  אזלו  לא  דרכא  ובהאי  פלשתים  ארץ  דרך  הכניס  לא  והקב"ה 

דרכא אחרינא ויצר האדם רע מנעוריו ובפתע פתאום יפילהו בשחת ע"כ אל  

 רכי רשע וידמה בנפשו להמלט מפח יוקשים יתפתה בד

 בגליון קול התורה כ"ה , בתו"ד במוסר ומחשבה הגה"צ רבי יהודה זאב סג"ל זצ"ל ראש ישיבת מנשסתר

ויאמר משה אל העם אל תיראון התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה  
 . לכם היום וכו' ה' ילחם לכם וכו'

הדורות, היום, היום אם בקולו  כח מיציאת מצרים וקריעת ים סוף נשאר לכל 

יכולים להוושע ולהגאל, בני ישראל הגיעו אז למדרגה גדולה ראתה    תשמעו

וכו', וזה הכח נשאר לכל הדורות, אי' בקדושת לוי ויסע מלאך    שפחה על הים

האלקים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם כ"כ הגיעו אז בקריעת ים  

כדאי' אבותינו במצרים לא השכילו,    סוף אף שלא היה להם מעשים טובים

אבל יש הכל בבני ישראל בקבלם עומ"ש להתהפך כמו רגע. ואי' בבאר מים  

זצ"ל על לסוסתי ברכבי פרעב דמיתיך רעיתי,  חיים בש ר' שמעלקי  ם הרבי 

ענין קרי"ס שייכות לכאן בדרך מוסר דאי' במכילתא שדרך הפרדות למשוך  

הפרדות הדומם צריך להמשך אחר  את המרכבה וכאן משכו המרכבות את  

החי, וזה ענין המוסר, הנשמה צריך למשוך את הגוף ולא הגוף את הנשמה, 

רמז גם להיפך, בני ישראל התגברו על המצרים שראו שהדומם   אבל יש בכאן

הרמז  וזה  הסט"א,  על  להתגבר  מזה שעליהם  למדו  החי  על  להתגבר  יכול 

י' בס' על וגם מקנינו ילך עמנו שהם  לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי, וכן א 

מלפנו מבהמות  )איוב לה, יא( ילכו מעצמם כי ממנו נקח לעבוד את ה' כדכתיב  

להתגבר א שיוכלו  לדורות  נשאר  זה  וכן  שהתגברו,  כאן  היה  וזה  על    רץ, 

הסט"א כח החי על הדומם, וזה התיצבו וראו את ישועת ה' ויאמר משה אל  

וזה ענין ראתה שפחה על הים  העם, בחינה פחותה, שהם יכולי להתגבר,  ם 

שהתגברו על נפש הבהמיות ועבדות, וכתיב וירא ישראל את היד הגדולה,  

וידי אדם וכו' ידו כתיב זו ידו של  )פסחים קיט, א(  הרמז על מה דאי' בגמ'  אולי  

הקב"ה הפשוטה לקבל בעל תשובה, זה הרמז היד הגדולה, וזה נשאר לתמיד  

פתוחה הקב"ה  של  לכל    שידו  עתיד,  לשון  ישיר  אז  וזה  בתשובה,  לקבל 

ת  הדורות לרמז על זה, וזה שדרשו על תחיית המתים שאפילו מי שבבחינת מ

 יכול להחיות בחיות חדש, נפילה נקרא מת, ויכול לחזור לחיות. 

 בית ישראל, מהרה"ק מגור זי"ע, תשכ"ה 

 . ה קלי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהוז
זללה"ה   ...ששמעתי מפה קדוש ישראל אדמו"ר הגאון הקדוש מו"ה שלום 

אחד   כל  ואמר,  הזמירות  באמצע  שלישית  סעודה  בעת  שהכריז  מבעלז, 

מח אבימישראל  אלקי  לומר  יכולים  יהיו  אחריו  שבניו  לראות  עכ"ל    , ויב 

 ..ששמעתי מפיו הקדוש.

 , ועיי"ש מה שביאר לפי"ז זי"ע  ברעזאןמהרה"ק משפת אמת 



 

כ'   רק   והרמב"םבזה    כן סתם הח''א להקלדשם סקי"א  לא העתיק כלל דינא דרב לענין שמש 

, ועע"ש  )אבל בספק אין לחוש(   העתיק לשון הברייתא דמשמע משם דוקא כשיודע שלא נטל ידו 

שכ'    במשנ"ב ידיו  שיטול  בו  שיודע  למי  אלא  לאכול  יתן  דלא  בס"ב  המחבר  דברי  על  סק"י 

קמייתא   מקור    )הנ"ל(דלסברא  אין  משום טרדא א"כ  חיישינן  זהדדוקא בשמש  , אם לא  לדין 

מש"כ  ל  סי' קס"ג סקי"א ע   במשנ"בשיודע בו שלא יברך שבזה כו"ע מודו שאין ליתן לו, וע"ע  

אבל בספק מותר    לא נטל ידיובידוע שדזהו דווקא שם המחבר שאין להאכיל למי שלא נטל ידיו 

שכ   להאכילו שמא  חיישינן  בשמש  טרדא  חדרק  משום  קס"ט(    ליטול  בסי'  המג"א  )וכמש"כ 

)ובטעם הדבר  רט דלעני בתורת צדקה בודאי אין להחמיר בספק וכמש"כ הרמ"א שם בס"ב,  ובפ

לומר  נוטה  משא"כ בשמש דיותר  ולקולא,  מדרבנן הוי ספק דרבנן  הן  וברכות  דנט"י  דכיון  י"ל 

 . דמתוך טרדתו שכח ליטול(

ברך מותר ליתן  כיון דבספק אם יטול ידיו או יח"א סי' ל"ז שכ' מרן זצ"ל ד ועי' בשו"ת שבט הלוי

כשאומר לו ליטול ידיו ולברך גם כשספק אם  יש להקל  ד  א"כ כ"ש)וכד' מג"א הנ"ל(  לו לאכול  

בכזה   ' ונראה דאפי )וכ"כ בשבה"ל ח"א סי' ר"ה בהערות על שו"ע סי' קס"ג וז"ל בתו"ד ישמע לו 

ומשמע במ"ב בשם  שיודע שאינו מברך אם מצוה לו לברך שפיר דמי דע"י האמירה נעשה ספק 

מותר מדינא  אם  ( מג"א דבספק  נעשה ספק  ולברך דבאופ"ז  ידיו  לו ליטול  יאמר  ולכן בנדו"ד   ,

או"ח סי'   תורת חסדמש"כ בשו"ת  גם  דיש לצרף לזה    וכ' מרן זצ"ליברך ומותר ליתן לו לאכול,  

כשיש להם אפשרות  ר מכירת מאכל ומשקה לישראלים האוכלים בלא נט"י ובלא ברכה  להתי ה'  

)דבע"ז ו: אי' דהושטת כוס   ליכא לפני עיורולקנות במקום אחר דבאופ"ז הוה כחד עברא דנהרא  

יין לנזיר אסורה משום לפני עור רק בדקאי בתרי עברי דנהרא שאינו יכול ליטלו בעצמו, ובחד  

וכיון די"א דבדרבנן    , ' בשבת דאסור מדרבנן משום מסייע ידי עוברי עבירה( עברא דנהרא כ' תוס

ליכא איסור לפני עור אפי' בתרי עברא דנהרא, וגם באיסור דאורייתא בחד עברא דנהרא י"א  

מדרבנן,   מסייע  איסור  לסמוך  דליכא  שהן  יש  וברכות  נט"י  לענין  מסייע  איסור  שאין  עכ"פ 

וא"כ ה"ה בנדו"ד   ,קס"ג א"א סק"ב שכ' ג"כ שאין איסור מסייע בדרבנן()ועי' בפמ"ג סי'   מדרבנן 

דכיון דכעת משועבד   יש לדחותאמנם  אם נותן לו מאכל ומשתה בשכר עבודתו חשיב כמכירה,

או"ח סי'   בית יצחקוע"ע בשו"ת    לבעה"ב א"א לו לקנות במקום אחר וא"כ עובר משום לפני עור, 

היתר מכירה למי שאינו מברך כשיכול לקנות במקום אחר יש    ]ולענין  מש"כ בענינים אלו, כ"ט  

דאין איסור במסייע    יו"ד סי' פ"ג כתב סופרלצרף דאין בכך איסור משום מסייע כמש"כ בשו"ת 

שלא בשעת עבירה כשאינו מסייע בעיקר הדבר והביא ראיה לכך מגיטין סא., ועי"ש בשבה"ל  

 . שפקפק מרן זצ"ל על ראייתו של הכת"ס[ 

לו  וע"כ   יאמר  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  יהודי  לעובד  לאכול  לתת  כשרוצה  למעשה  להלכה 

 שיטול ידיו ויברך וכיון שספק שמא ישמע לאמירתו מותר.  

 

 

לעובד יהודי שאינו שומר תורה ומצוות העובד בביתו   האם מותר לתת מאכל או משקה שאלה:

 ? אוכל ושותה בלא ברכה ובלא נט"יכש , או בחנותו וכיו"ב

ואסור להאכיל למי שלא נטל ידיו משום לפני עור לא תתן  בסי' קס"ג ס"ב    הרמ"אכ'    תשובה:

  "כפרוסת פת אלא א)לשמש(    ואסור ליתן לוסי' קס"ט סוף ס"א כ' המחבר    ובשו"ע,  מכשול

ידיו שנטל  בו  המחבר  יודע  ובס"ב שם כ'  שיודע בו שיברך,  יתן לאכול אלא למי  ויש  , הגה  לא 

זירא אמר רב   א"רד  "שתמחולין קז:  םומקור דברי השו"ע ה ,מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה

אי' בברייתא  ובהמשך הגמ'    ,לא יתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש אא"כ יודע בו שנטל ידיו

הביא דברי הגמ' בחולין   מב. בברכות  והרי"ף ,והשמש שלא נטל ידיו אסור ליתן פרוסה לתוך פיו

יש למדין מכאן  לא יתן אדם פרוסה לשמש אלא א"כ יודע בו שנטל ידיו, שם וז"ל   רבינו יונהוכ' 

ונראה שכיון שמתכוין לעשות מצוה שנותן  ,  שאין ראוי לתת לאכול אלא למי שיודע בו שיברך

דאין דבריו נראים דהא ליתן לשמש נמי מצוה הוא  סי' קס"ט ס"ב כ'  ובב"י ,בתורת צדקה מותר

שנטל ידיו, ולכן פסק המחבר שם בס"ב בסתמא שלא יתן לאכול  לא יתן לו אלא א"כ יודע   "הואפ

אבל הרמ"א הביא דברי רבינו יונה    אלא למי שיודע בו שיברך דמשמע אפילו לעני בתורת צדקה, 

דאין    ספק אם יברך מותר ליתן לו בתורת צדקהב  רק סק"ו    ומג"אשם סק"ג    ט"זד'  ול  להלכה, 

המובא במג"א רק בנט"י יש    הב"חדקה, אמנם לד'  ספק שמא לא יברך מוציא מידי ודאי מצוות צ 

דתכף בשעה שנוטל ידיו כדי  )ומשמע דאפי' בספק שמא לא יטול ידיו(  לאסור משום לפני עור  

לא  בשעה שאוכל  אבל בברכה בשעה שנותנו אינו עובר ואם אח"כ  ,לאכול עובר משום לפני עור

לעשות,   מה עלינו  מפמ"ג    ובמשנ"ביברך  יברך אסור  אדשם סקי"א הביא  בודאי שלא  יודע  ם 

לא  שאינו יכול לברך    אונסואבל אם מתוך    רשעתו  ודוקא אם מתוך  ,ליתן לו אף בתורת צדקה

ודאי  כשב)והמעיין בפמ"ג יראה דזהו משום שפסק כהב"ח שגם  ,  נפקע מצות צדקה בשביל זה

אלא דאם אינו מברך מחמת רשעות אי"צ ליתן לו צדקה, ולפי"ז    , לא יברך לא יבטל מצוות צדקה

אם בודאי לא יטול ידיו אפילו אינו מחמת רשעות לא יתן לו לאכול דבאופ"ז מיד שנותנו לתוך  

 . ידו עובר על לפני עור(

כשאינו נותן   יטול ידיו או יברךשספק אם    אדםדאסור ליתן לאכול ל לכאורה מכל הנ"ל ומשמע 

דדווקא    השו"ע דמיירי בשמש משמע  סי' קס"ט סק"ה כ' דמלשון   במג"א, אמנם  קהלו בתורת צד 

  , )על הרי"ף ברכות מב. ד"ה אלא  ברש"יוכן משמע  גבי שמש חיישינן מתוך שטרוד ישכח מליטול  

עי' ס"ב,   דאפי' באחר חיישינןמשמע )הנ"ל(  "יר, אך בתלמידי (דשמא ישכח השמש ויאכלשכ' 

יונה  ) כרבינו  המחבר  שיברך  דפסק  בו  שיודע  למי  אלא  לאכול  ליתן  אדם  ודאין  דבכל  משמע 

דחיישינן שמא מתוך טרדתו  להשמש  ליתן לו וכו' פי'  ובמשנ"ב שם סק"ט ואסור    ,חישינן לכך( 

ידיו מליטול  נטילה  ,ישכח  בלי  לאכול  שרוצה  רואהו  אא"כ  לזה  חיישינן  לא  באחר  ויש    ,אבל 

ובשעה"צ    כדלקמיה בס"ב בהג"ה,  נותן בתורת צדקה בודאי יש להקלהוא  אך כש  מחמירין בזה

 בירורי הלכות
 או בחנותו    העובד בביתו   ילת ידיים אוכל ושותה בלא ברכה ובלא נט ש נתינת מאכל או משקה ליהודי  

 פסקי הלכות 
 משקה למי שאינו נוטל ידיו ואינו מברך או  מהלכות לפני עור בנתינת מאכל  

משום לפני עור   אסור לתת לאכול או לשתות ליהודי שבודאי לא יטול ידיו ולא יברך על האכילה   שבודאי לא יטול ידיו ולא יברך: כ נתינת מאכל ומשקה ליהודי    א. 

ול אלא  , ועי' סי' קס"ט ס"ב שכ' המחבר וז"ל לא יתן לאכ )עי' רמ"א סי' קס"ג ס"ב ואסור להאכיל למי שלא נטל ידיו משום לפני עור לא תתן מכשול לא תתן מכשול, שמכשילו באכילה בלא נט"י ובלא ברכה 

)בה"ל סי' קס"ג ד"ה ואסור להאכיל דמי יודע שיאכל שם בלי נט"י, וע"ע בשו"ת שבט    לביתו או למקום אחר מותר ליתן המאכל  לוקח  כש ודווקא בנותן לו כדי לאכול מיד אבל  ,  למי שיודע בו שיברך( 

 . הלוי ח"ח סי' קס"ה אות ז'( 

)בשו"ע סי' קס"ט ס"ב משמע דגם בספק  כשספק אם יטול ידיו ויברך על האכילה מותר לתת לו לאכול ולשתות    יטול ידיו ויברך:   ב. נתינת מאכל ומשקה ליהודי כשספק אם 

אלא    סק"טבמשנ"ב סי' קס"ג סקי"א ובסי' קס"ט  וכן פסק להלכה  , רי"ףאם יטול ידיו ויברך אסור אמנם במג"א שם סק"ה צידד דרק בשמש שטרוד מאוד חיישינן שמא לא יברך ובלא"ה לא חיישינן וכן משמע ברש"י על ה

באופן שעובד אצלו עובד  , ולכן והוא הדין שמותר ליתן לו לאכול כשאומר לו ליטול ידיו ולברך וספק אם ישמע לו  . ( וכשנותן לעני בתורת צדקה לכו"ע מותר בכה"ג  יש מחמירין בזהדכ' שם ד

 . ר"ה בהערות לסי' קס"ג, ועי' באריכות בברורי הלכות הכא(  שו"ת שבט הלוי ח"א סי' ל"ז וסי' ) יאמר לו שיטול ידיו ויברך על האכילה  ל  לתת לו לאכו צריך ו  שאינו שומר תורה ומצוות   יהודי 

שאין ספק זה מוציא מידי    כשספק אם יטול ידיו   בתורת צדקה   מותר ליתן לעני לאכול   שאינו נוטל ידיו ואינו מברך:   ליהודי בתורת צדקה  נתינת מאכל ומשקה  ג.  

מותר לתת לעני  כן ו ,  )משנ"ב סי' קס"ג סקי"א ועפ"י הנפסק ברמ"א סי' קס"ט ס"ב(ומכל מקום כשנותן לעני שאינו יודע אם נוטל ידיו טוב שיאמר לו קום נטול ידיך  ודאי מצוות צדקה,  

אבל כשיודע בודאי שלא יברך מתוך רשעתו אסור  ,  )רמ"א סי' קס"ט ס"ב ומשנ"ב סקי"א( מצוות צדקה    דאין ספק שמא יברך מוציא מידי ודאיהאכילה    ברך על י לאכול כשאינו יודע אם  

)משנ"ב שם מפמ"ג, אמנם זהו רק לענין ברכה אבל לענין נט"י אם בודאי    מותר ליתן לו שהוא עם הארץ ואינו יודע לברך או שהוא תינוק שנשבה    אבל אם בודאי לא יברך מחמת אונסו ,  ליתן לו 

 . לא יטול אסור בכל גווני(

 



 

לווארק   ,נתפרדו איטשע  לקאצק  אר'  לימים    .וזה 

שניהם בחסידותוהתח  נפגשו  להתווכח  שר'   ,ילו  עד 

אמר    .לחבירו שלא היה לו מה להשיבו  ניצח  עאיטש

הנה אתה יודע היטב שאני ת"ח יותר    ,לו חבירו הנ"ל

 .והאיך יוכל להיות שאתה כוונת יותר טוב ממני ,ממך

  , אם אני מצאתי   ,זהב מאי נפק"מ  ו  ע,השיב לו ר' איטש 

  הנה  ,  כעתכן אני אומר  סיים ר' יעקלי,    . אז אני מצאתי

אז אני קודם    , מצאתי לעצמי רבי קודם שאתה מצאת 

 . אתי י במצ 

בין כך הגיע זמן הימים נוראים וראה שהעולם יבואו  

ה"ק  רלה  לב' מאוהביו  וכתב מכתב   ורביננתיישב    ,אצלו

ולחתנו   ,ישועת מלכוהיהושע מקוטנא זצ"ל בעל    הר"ר

  , יהחאקס זצ"ל בעל הנפש  וחיים אלעזר ו  הר"ר  ה"קרה

  הרבנות שישובו לו עפ"י דין תורה אם חייב לקבל עליו  

שאם יש אחד שראוי    ,בכתב   שניהם  והשיבו לולא.    או

ה'  לעם  ה'  דרך  על    , להורות  זאת  מקבל  אינו  והוא 

ע   , עצמו  פלילי ו היא  למאוד   ון  ששמע    . ח"ו   עד  וכיון 

והתחיל    ,זאתרבינו   ונתפייס  האיסור  מזה  ירא  שוב 

מקום  שהיתה  בעיר פילץ    היתה  הכתרתו  ,ל עדתולנה

נערכה ברוב פאר ושמחה רבה ובהשתתפות    ,רבנותו

חסידים עבר    .אלפי  כאב"ד    רבינומפילץ  לכהן 

ללאד הסמוכה  שמו    זש,באלכסנדר  נתפרסם  ומשם 

מאלכסנדר להרה"ק   הזקן  )זצ"ל   הרבי  זכיות .  עשר 

 (. מערכת רבינו אות ט

 אשכבתיה דרבי 

האחרונות   חייו  לרבינותקבשנות  ריאות    פו  מחלת 

ש  ,קשה דםעד  ורקק  משתעל  היה  קרובות   .לעתים 

גדול    פרופעסארמשהחמיר המצב הוחלט להזמין אליו  

למחלתו  א,מקראק  מזור  ימצא  הרופא    .אולי  נסע 

ברב   זשמלאד הפרופישטיפל  פני  לקבל  ר  אסע נו 

נוסע הוא  חולה  לאיזה  לו  את    ,ולהסביר  לו  ולתאר 

וצריכים להתייחס   איש קדוש ודע שזהי תו כדי שימהו 

הרפואה    בתורתלפי ידיעותיו  אליו ביראת הכבוד, כי  

כי היות    ,מחזיק בו החיות  חולה כזהאיך    ,אינו מבין

 . כלל זה כמה שנים שאין לו ריאות

 אבני נזרה הרה''ק    מאז  לבקרו ידידופעם אחת הגיע  

טלטול שעל ידו נגרם  רבינוהתאנח ובישבו שם  זצ"ל,

למקום ממקום  תורה  ש  ,ספר  ידו  במה  הצריך על 

האבני  וה  יצואז    .א אליוולב   זצ"ל  אבני נזרההרה''ק  

שמחמת עוצם חולשתו יטעום קודם    ,נוילרב   נזר זצ"ל

יין  דבר  ויאכל  ,תפלת שחרית . ואכן  מה וישתה מעט 

התחיל וקודם    רבינו  מאז  התפילה,  קודם  לטעום 

אשר קדשנו במצותיו וציונו לשמוע  'שטעם היה מברך  

 )אביר הרועים אות קפט(.  '.דברי חכמים 

י"ד שבט שנת תרנ"ד אחרי   במוצאי שב"ק אור ליום 

מלכה מלוה  המצוקים    ,סעודת  את  אראלים  גברו 

ה הספיד עליו בנו מ"מ הרה"ק  . וכונשבה ארון אלקים

אבי ז"ל לא היה אדם    הנה  ,בזה"להישמח ישראל זצ"ל  

שנבראו   והשרפים  המלאכים  אלא  שהכירו  בעולם 

, ומנו"כ ע"כ דברי קדשו  ,מיהודיו ומתורתו ומצוותיו

 תנצב"ה.  רנדבעיר אלכס

 ועל כל ישראל אמן.זכותו יגן עלינו 

 

 אלה תולדות 

רבינו הרה"ק ר' יחיאל זי"ע הנקרא בפי כל האדמו"ר 

ר'  הרה"ק  לאביו  זקונים  כבן  נולד  מאלכסנדר,  הזקן 

שרגא פייבל דאנציגר מגריצא זי"ע, שהוא היה מגדולי 

זצ"ל, מלובלין  החוזה  כל    תלמידי  לו  שנפטרו  לאחר 

בניו ובנותיו ולא נשאר לו כי אם בנו רבינו זצ"ל ובת 

בשנת תקפ"ח    מרת  הרבניתולאמו    אחת. מלכה ע"ה 

  , נער ענוג וחלש בגופו  רבינובעיר גריצא. מילדותו היה  

גופו היה שוקד מא ד על  ואך בלי לשום לב לחולשת 

העבודה ועל  מ  ,התורה  התעלף  פעםיולכן  אביו    .די 

  רבו אל    אלקחו והביאו לווארק   ,בנו  בריאותשחרד ל

יצחק   ר'  זצ"ל,הרה"ק  שיאציל  י וב   מווארקא  קשו 

, ופרץ ברכתו על בנו יחידו שנותר לו למען יאריך ימים

ענה לו רבו   .מכל עמליזה חלקי    בבכי באמרו, כי הלוא

תנהו ,  אכן זה חלקך מכל עמלךבנועם קדשו, ואמר לו,  

. מיד הסכים אביו  וארעל ידי ואני אעשה ממנו כלי מפ 

 , ואכן נשארלהצעת רבו הקדוש ר' שרגא פייוויל זצ"ל

בבית   עיניו הנער  מש  ולא  זצ"ל,  מווארקא  הרה"ק 

ו הקדוש,  מהנער  שתה  הקדושות  ומיינו  אכל  מפתו 

 . ושם קנה לעצמו כל מדה נכונה בתורה וביר"ש

לימים סיפר רבינו לנכדו הרה"ק ר' יצחק מאיר זינגער 

"ק התפארת שמואל זצ"ל( כי כי מאחר  זצ"ל )חתן הרה

שחיבבני מו"ר מאוד, ולכן לקחני ואכלתי עמו בקערה  

אחת, וזה היתה סדר האכילה, מו"ר הק' אכל כף אחת  

ואני כף אחת. וסיים רבינו כי פעם אחת סעד אבי זצ"ל  

של   הק'  בצורתו  והסתכלתי  עמדתי  ואני  הרבי,  עם 

צדיק כי זה הרבי, כי אבי זצ"ל אמר לי להסתכל בפני ה

מיד  מפניו,  ויראה  פחד  ומרוב  לטובה,  עלי  ישפיע 

נעימה. התעלפות  זו  היתה  אבל    והרה"ק   התעלפתי, 

כי כאשר  ,הוסיף זצ"ל הי"ד עקידת יצחק מאלכסנדר ה

התעלף גם הוא כי הייתי    ,ל שהתעלפתי"ראה אבי זצ

בקבוק יין ושפך על שנינו   רבי הק'נטל   . מיד בנו יחידו

ר את  השיב  אשר  )תפארת  וחינועד  רבותינו  . 

 (.מאלכסנדר

 האיש מקדש 

פ  דוד בעיר  ור'  נכבד,  חסיד  זמן  באותו  גר  רשיסחא 

בתו   עם  האב  נסע  לפרקה.  שהגיעה  בת   ולו  שמו, 

וביקש  "להרה זצ"ל,  מלענטשנא  לייב  שלמה  ר'  ק 

מהרבי לברך את בתו שתזכה לחתן ירא שמים ותלמיד  

לדאוג, כי אי"ה יהיה  חכם. אמר לו, ר' דוד אין לך מה 

תבער   ובלבו  וצדיק,  חסיד  גדול  ת"ח  חתן  לבתך 

שלהבת אש לעבודת הבורא. ואכן לימים נשא רבינו 

ע"ה מינדל  רויזא  הרבנית  והתנאים  ,  בתו  השידוך 

יום   כשהגיע  מווארקא,  הרה"ק  רבו  בבית  נערכו 

החתן   עם  זצ"ל  מווארקא  הרה"ק  נסע  החתונה 

א לפ  הוביל  בעצמו  והוא  תחת  רשיסחא,  רבינו  ת 

בשעת   נוכח  היה  לא  הק'  שאביו  מאחר  החופה, 

החתונה, מאחר שחשש לעין הרע. לאחר נשואיו ישב  

רבינו עוד שנה בבית רבו בווארקא, ואז צוה עליו רבו 

בפ  חותנו  לבית  על  לנסוע  הסמוך  כאברך  רשיסחא. 

שלחן חותנו, הוסיף שקידה על שקידתו ועשה לילות  

בבית ובעבודה  בתורה  הרה"ק    כימים  של  מדרשו 

מפ  הק'  שעות  היהודי  רק  לישן  נוהג  והיה  רשיסחא, 

וזאת   בלילה,  על עשה  ספורות  לשמור  כדי  ורק  אך 

בריאותו הרופפת. ובלילות החורף הארוכים נהג רבינו  

  לשים את רגליו בקערת מים קרים כדי שלא להירדם. 

 וכך שקד על התורה ועל העבודה במסירות נפש. 

 מורה הוראה בישראל 

שמו   יצא  כבר  שנה  י"ז  כבן  רבינו  כשהיה  לימים 

על   השוקד  עצום  כגאון  פולין  רחבי  בכל  לתהילה 

העבודה,   ועל  פאר  התורה  לכהן  לבוא  רבינו  נתקבל 

בעיר טורטשין, אכן לא ארכה לו שם הימים במנוחה,  

לקבל   הסכימו  שלא  רבנים  כמה  שם  שהיתה  מאחר 

ן  מרותו עליהם מאחר שהיתה צעיר מהם לימים. ולכ

עבר רבינו לעיר גריצא למלא מקום אביו הק' ברבנות.  

 לימים נתקבל רבינו לאב"ד בעיר פילץ. 

 הסתופפותו בביאלא 

ט אחרון ו"בימווארקא זצ"ל אחרי פטירת רבו הרה"ק  

פסח שנת ת ל  ,ר"חשל  רבינו  בנו  עבר  בצל  הסתופף 

זצ"ל,   מווארקא  מענדיל  הר"ר  נפטר הרה"ק  וכאשר 

הצעיר   זצ"הרבי  תרכ"חל  מווארקא  בסיון    , בט"ז 

דוב בעריש    הר"ר  הרה"ק  נו אל האדמו"ריהתקשר רב 

מווארקא  מגדולי תלמידי הרה"ק  שהיה  א זצ"למביאל

  , וכה גדול היתה התקשרותו עד שהעיד עליו רבינו זי"ע

מלא   ממנו  לשאוב  חיים  מים  מעיין  הוא  הרבי  כי 

 . שמים  חפניים יראת 

 הרבנות באלכסנדר 

רבו   נפטר  סיון    זצ"למביאלא    הרה"קכאשר  בכ"ה 

רב וכאשר    ,תרל"ו להלויהגיע  בביאלאינו  מיד    ,ה 

וצעק בקול מר   ,טהי מהארצה סמוך ל  ת עצמוהשליך א

רבה הצדקה   ך ל '   , רבש"ע   ,ובבכיה  הטובים  אשר    ', ה' 

'   , תנו יאתה לוקח מא  אצלנו    ', ולנו בושת הפנים אבל 

אחריו כולם בבכי   געוו   .נשארים רק בעלי בושת הפנים 

 .מר

את עיניהם   כל החסידים שנשארו בלי רועה נתנו מיד

להכתירויברב  דרכם.  נו  סירב  יתחמ  כמורה  רבינו  לה 

. וכאשר נסע רבינו  זו  או ראוי לאיצטלנאינכי    באמרו

באו איזה אנשים אצלו על שב"ק    לביתו לעיר פילץ,

למה   ,אמר להם  גדול מזה, והיה לו עגמת נפש ,לפילץ 

  , לעצתי  הנה אם תשמעו לי  ,אנירבי  וכי    ,באתם אלי

לנו  הנה   השאיר  גדולרבינו  יעקלע  ו  ,חסיד  ר' 

והוא זקן גדול ומופשט מכל תאוות    ,שמוסאקלאווער 

מאד ויר"ש  אלכס  ,עוה"ז  בעיר  כי  יש   רנדושמעתי 

  , למכור ביהמ"ד מהרה"ק ר' חנוך העניך הכהן זצללה"ה

 ,שם את ר' יעקלע הנ"ל  ב לכן ניקח את הביהמ"ד ונושי 

לרבי אותו  כך  ו  .ונעשה  בשמעם  לא ענוהו החסידים 

ופתאום הגיע ר' יעקלע הנ"ל לשבות בשב"ק אצל    ,דבר

 רבינו.

מאוד  רבינוראהו  כאשר   לו  ,נבהל    למה   ,ואמר 

הלא אני דברתי כעת    ,עצמכם לבוא אליאת  הטרחתם  

  עליהם.   עם העולם ליסע אליכם ולקבל אתכם לרבי

בחכמה ר' יעקלע  לו    , הנה אספר לכם עובדא  ,השיב 

היה לו ידיד אחד  ,וואליער ז"ל עהנה החסיד ר' איטש

למדן היה  לפ   ,שהוא  שניהם    כ ואח"  ,רשיסחאונסעו 

 הרה"ק 

 זי"ע   יחיאל מאלכסנדר  רבי
 האדמו"ר הזקן מאלכסנדר 

 

 

 נלב"ע 

   תרנ"ד שבט "ד י
 בעיר אלכסנדר מנ"כ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 לאוין - פתיחה להלכות אסור לשון הרע  -הלכות אסורי לשון הרע  -שבט יג

ֵאין  ְוִאם ָקם  .י  ְוֵהִעיד ָעָליו ִלְפֵני ֵבית ִדין ִבְדַבר ִאּסּור ִביִחיִדי, ֵכיָון שֶׁ

ת ְלִעְנַין ָממֹון ּוְשבּוָעה ְוֹלא ְלִעְנַין ִלְפֹסל   לֶׁ ָיכֹול ָלבֹוא ִמזֶׁה שּום ּתֹועֶׁ

חָ  הּוא ֵעד אֶׁ ְזַקת ַכְשרּותֹו, ֵכיָון שֶׁ ת ָהִאיש ַהזֶׁה ֵמחֶׁ ד ַבָדָבר, ִאם ֵכן  אֶׁ

ֵשם ִביש ְבָעְלָמא הּוא ְדָקא ַמִפיק ָעָליו, ְועֹוֵבר ַעל ְיֵדי זֶׁה ַגם ֵכן ַעל  

ּוְלָכל   ָעֹון  ְלָכל  ְבִאיש  ָחד  ֵעד אֶׁ ָיקּום  ְד"ֹלא  ט"ו(  י"ט  )ְדָבִרים  ָלאו 

 . ַחָטאת", ּוְצִריִכין ֵבית ִדין ְלַהְלקֹותֹו ֲעבּור זֶׁה ַהָדָבר

ָכַתְבנּו    .יא  הּוא ִבְמַסֵפר ִביִחיִדי אֹו שֹוֵמַע ִביִחיִדי, ֲאָבל ִאם  ְוָכל זֶׁה שֶׁ

ְכֵדי   ָהָרע  ָלשֹון  ּוַבֲעֵלי  ַשע  ַאְנֵשי רֶׁ ל  ַלֲחבּוָרה שֶׁ ַעְצמֹו  ְמַדֵבק  הּוא 

ם, עֹוֵבר ַגם ֵכן ַעל ָלאו )ְש  ם אֹו ְכֵדי ִלְשֹמַע ֵמהֶׁ (  ב  ,גמֹות כְלַסֵפר ָלהֶׁ

ָכַתב ַרֵבנּו יֹוָנה ְבַמֲאָמר   ְד"ֹלא ִתְהיֶׁה ַאֲחֵרי ַרִבים ְלָרֹעת" )ְלִפי ַמה שֶׁ

ַאף   ָעוֶׁל,  עֹוֹשֵי  ִעם  ּוְלִהְתַחֵבר  ְלַהְסִכים  ֹלא  שֶׁ ַאְזָהָרה,  הּוא  שֶׁ נ'(, 

ְלַקָמן ְבאֹות ו' ְבִמְצַות ֲעֹשֵה, ָשם   ֵהם ַרִבים, ְוַעֵין  עֹוֵבר  שֶׁ ה שֶׁ ִּתְראֶׁ

ַגם ֵכן ַעל ִמְצַות ֲעֹשֵה ַעל ְיֵדי ִהְתַחְברּותֹו ָהָרָעה ַהֹזאת, ְוַעֵין ְלֵעיל  

ְבַצָּוָאתֹו   זֶׁר  ֱאִליעֶׁ ְדַרִבי  ִפְרֵקי  ְבֵשם  ָכַתְבִּתי  ה שֶׁ ַבמֶׁ ִבְפִנים  ד'  ְבאֹות 

 .ִלְבנֹו ַעל ִעְנָין זֶׁה

 שתזמין פרנסה לכל עמך ישראל בנחת... בהיתר... כדי שנוכל לעבוד עבודתך

   , א(.קיח  )פסחים 'סוף םכקריעת י של אדם  מזונותיו קשין 'אמרו חז"ל 

דייקא, כי כשהאדם הוא המפרנס אכן  'של אדם'מזונותיו  -בלשונם ואמרו  חכמינובמדוייק תפסו 

הדבר עולה בקושי ומאמץ רב, אך 'עצתו אמונה', כי באם יזכור מי הנותן לו בני חיי ומזוני לא יקשה 

 עליו כלל. ובלבד שיעשה מה שמוטל עליו, ולא יתלה הצלחתו כי אם בעזר אלוקי ממעל. 

אהוביי אחיי ורעיי אשר    (:הקודש פרק טאגרת  )  'תניא'בעל הכתב    עבודה בעניני הפרנסהיסוד ה

 , רים יביטו לראותוולפקוח עיני העו  ,באתי כמזכיר ומעורר ישנים בתרדמת הבלי הבלים  ,כנפשי

כל ימי חייהם   ,חיי החיים  -בהם חיי רוחם במקור מים חיים    וללהיות כל ישעם וחפצם ומגמתם לכל

ולא יהיה    ,יהיה כאלו דעבדין לגרמייהו  דהיינו כל מילי דעלמא ועסקי פרנסה לא  ,מנפש ועד בשר

  .דזנין ומפרנסין ומוקרין לנשייהו ובנייהו מאהבה  בדי עבודה זרהבית ישראל כעו

מעשיו   בכל  צריך  הישראלי  שהאיש  העבודה  בסוד  לעורר  הארציות וממשיך  עניני  על  ובעיקר 

תכליתם להביאם   בעצם כלשזהו    אך ורק לייחד פעולותיו לשם שמים,הנראים כגשמיים במהותם,  

 אל שורש הקדושה, והכל תלוי ברצון וכוונת האדם. 

כי אם  ,עצמםאך בזאת יאות לנו להיות כל עסקינו במילי דעלמא לא ל 'אשר על כן, כותב ה'תניא': 

שבזה אנו מדמין הצורה ליוצרה  ,נםיולמלאות מחסוריהם בחסד ח   ,להחיות נפשות חלקי אלקות

 '.ל כל היום חסד של אמת להחיות העולם ומלואו בכל רגע ורגע-ה' אחד אשר חסד א

 'רוח חיים'קיום הדבר למעשה הלא מוכתב ומוברר בספר ושהרי העולם תלוי ועומד בכח התורה, 

שכתב    'כח עווןשיגיעת שניהם מש   תורה עם דרך ארץתלמוד  יפה  'על דברי המשנה  )אבות פ"ב מ"ב(  

בזה הלשון יהיה  '  :דברים כדרבונות  בתורה שיגיעת שניהםח שגם בשעת דרך ארץ   הגוף   -  ושב 

ולעסקו לכרמו  ה'  המוח ו   ,הפונה  במלאכת  עון  ,למחשבתו  ובתפ  .משכחת  בתורה  לה יובעוה"ר 

והלואי שכנגד זה גם בשעת עסק   ,שהיא במקום קרבן אנו מחשבין מחשבות זרות מעסקי הפרנסה

לזה  ,ולא תאמר אי אפשר לעסוק בדרך ארץ כלל  ה.הפרנסה תהיה המחשבה טרודה בדברי תור

שולי ]וב  .'לה כי הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידםיאמר וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בט

  [.שער א פרק ה 'נפש החייםעוד בספרו 'בזה הפנו לעיין שם  המאמר

גדול וענק בתורה, המתאר על עצמו איך נהג בדרך הישר והרצוי, בשילוב העסק בתורה יחד   מי לנו

עם יגיע כפיו לכלכל את בני ביתו, כפי שציין ורשם עלי גליון למען ישמעו ויראו ללמוד דרך התורה 

 לספרו   הקדמה)ב'חיי אדם'  מהי, והנה דבריו הקולעים אל המטרה ושווים לכל נפש שהורה ודרש ה

  (:חכמת אדם

רק לפרנס בני   ,יעיד עלי אדון הכל   -דע לך אחי כי נסיעתי למרחקים לא היה לקבץ עושר חלילה  

ודע לך אחי כי לימוד התורה היא   וברוך אשר עשה לי הנפש הזה מעודי שלא לאהוב ממון. ...ביתי

אף חכמתי   ,חרכן אומר אני על עצמי הגם שנסעתי למרחקים והייתי סו  ...פעולת הנפש ותולדותיה

ותיתי לי שאפילו בשעת משא  ,בנסיעתי לדרך דעתי עליה ובישיבתי בחנות דעתי עליהעמדה לי כי  

קושיא או  פירוש  בהרהור  עליה  דעתי  היה  הרבה  פעמים  עשה    ,ומתן  מצוות  בששה  ובפרט 

 , עכ"ד. שכתבתי בחיי אדם כלל א'

זאת עיקר משאת מנה כי התורה  הרי זה בכי יותן, כי מלבד מה שהאדם עוסק לפרנסתו, ידע נא

 ישגה.   הובאשר הוא שם לא יסיח דעת ובאהבת ,החיים יהיה מי שיהיה

אלא שההכרח ישובח, כמו שאמרו בגמרא פסחים )הנ"ל( שבראש וראשונה היתה הקפיצה לים, 

טבע  ואז נבקע הים. ומכך נלמד שהקב"ה רצה לראות התעוררות ועשייה מצד התחתונים, וזהו  

 , ולשם כך האדם נוצר לעבוד את בוראו. רא בכל פרט ופרטשהטביע הבו

בעקבות כך  זי"ע למחותנו מו"ה יוסף: ] רבי אשר מסטאליןאיגרת ששלח הרה"ק בענין זה מצינו ב

...[ ידע אהובי שלא טוב  משא ומתןמתעצל בהר' יוסף אביו על  דיווח   של הרה"ק רבי אשרחתנו ש

 .'גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים', ובגמ' "ך כי תאכלייגיע כפ"זה הדרך ומקרא מלא הוא 

שא לכמה וכמה אנשים שעשו כמעשהו והכרחתי אותם למבעז"ה עלה בידי  תב:  מכומגלה לו ב

 ובעז"ה מחזיקים לי טובה בזה ובבא.  ומתן,

בעת שהוא עצל במשא ומתן גם הלימוד  וידע    ,בשום עסק  שלא יתעצל  קריהעבבקשתו:  ומסיים  

 . "ולחם עצלות לא תאכל". ועל זה גם כן נאמר שלו בעצלות 

לי  םלח ]: "לצז נח ויינטרויב ה"צגהמ 'טוב חןבשם ' 'קול מבשרנסיים בביאור יקר המובא בילקוט '

 זי"ע   י ר' בונםברה  ', לקראתועבר בשוק בסברתו והנה אליהו הנביא  '  [ג' אלול תש"ג  םעש"ק שופטי

לו הקב"ה סיבה אשר לא    ח ולבסוף שול  ,ושעורת הוא יח חושב שעל סיבה זו או א  םהאד  -אמר  

על תיו ונברעיו טטמשו היהכלומר  ,בסברא שלו -' ברתוסק בועבר בש ' הווז .חשב עליה כלל וכלל

ביא הנ ה' שולח לו את אליהו  - ' אליהו הנביא לקראתו הוהנ'בסוף ול ,השע ממנ וסיבה שיוכל להוה

   .פן לעלות על דעתוו בר כזה לא היה יכול בשום אד ,שימכרהו לעבד

עבודת האדם לעסוק ביגיע כפיו לצורך פרנסה, הוא בשביל קיום רצון העליון לייחד   צידה לדרך:

מזונותיו של אדם תלויים בעזר אלוקי ביד הבורא בבריאה. ובאמת    בכל דבר גשמי כוונת ומטרת

 מעשי ידיו.  כוהשם, והאדם מוכרח רק לעשות את שלו שיתבר

 

 

 

 ואתם תחרישון  (אבל) –ה' ילחם לכם  

באשר הקנס היה קנס גדול שלא היה   הממשלהמ   קנס שקיבלפלוני היה צריך שיסודר לו איזה  

  , הוא פנה לפקיד הממונה על הנושא ההוא, אך הפקיד ענה לו שעל פי החוקביכולתו לעמוד בו

עבר על אחת מהחוקים הוא חייב לשלם את הקנס המגיע לו על פי חוקי המדינה באשר שהוא  

הקנס. השתדל פלוני והלך לממונים על הפקיד ההוא, אמנם מענתם בפיהם  ואין ביכלתו למחוק

היה דומה להפקיד, אין ביכלתם לבטל את הקנס המשיע לו על פי החוקים. פלוני השתדל בכל 

 הדרכים שחשב וללא הצלחה.

יא המדינה באותו הזמן, הלך מיד פעם אחת בהיותו באיזהו מקום ומן השמים עבר בדרכו שם נש

והתחנן ובכה לנשיא המדינה שימחול לו הקנס והבטיח שלא יחזור לסורו וכו', והבטיח לו פלוני  

הנשיא שהוא ימחול לו החוב. לאחר כמה ימים הלך הנשיא ודיבר עם הממונים על הקנס ההוא 

אין   פי החוק  שעל  היתה  הממונים  טענת  אמנם  לפלוני,  שיבטלו  מנת  כיון על  למחול  ביכולת 

כולל הנשיא, בלית ברירה הלך הנשיא וחנן את האדם בחנינה השמורה  – שהחוק הוא מעל כולם

כיון שחנינה   זאת  על  לערער  שיכול  מי  ואין  לאדם  חנינה  לתת  אשר ביכלתם  לנשאי המדינות 

 מהנשיא הוא על פי החוק.

לבוא מקטרגים ולטעון שעל פי הנמשל לענייננו: כשנגזר איזהו טובה לבוא על האדם, יכולים  

)וכן על גזירה הפוכה ל"ע ול"ע יכולים לטעון שמגיע לאדם  הדין אין   מגיע לאדם הטובה ההיא 

עפ"י דין(, אמנם ישנו עולם הנקרא בשם "עתיק", וכשזוכין לקבל שפע מהעולם ההוא אין שום  

א לבדו, וכשהשפע מקטרג רשאי להשטין ולקטרג כיון שבא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הו

אין רשות למשטין אפילו "לשאול" למה מקבל האדם השפע כיון שאיננו מגיע מהעולם "עתיק",  

 .פרשתינו ד"ה מה תצעק בשם הרה"ק בעל חומת אריאל זי"ע( ברעזאן    – )ראה זאת בשפת אמת  ראוי!  

מהספרים הפסוק אומר בפרשתינו, "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", וידוע מה שפירשו בכמה  

לא לדבר בשעת התפילה. מי לא רוצה   –ואתם תחרישון    ם:אמנ  –הק' שהקב"ה ילחם בעדינו  

בעדו ילחם  המוקדש  שהקב"ה  בזמן  נדבר  שלא  ידי  על  התפילה  בשעת  אותו  נכבד  אנו  אם   ?

 להקב"ה, הוא ילחם בעדינו וישפיע לנו השפעות טובות בלי שום מקטרגים שימנעו את השפע! 
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