
 
 
 

 

   

á"ä
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

ë"ñùú åìñë è"è מקץ é äðù"é ïåéìâ à" à)îú"ç( 
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

ש"סוף זמן קר
ùò"õ÷î ÷ 

9:01 
ùò"ק ùâéå 9:04 

[] 
ø÷ éø÷ àìã ïàî"äéúðåòá ù

àîåé àåää ìë àåä éåãðá 
)äåæ"ô÷ ÷ìá ÷"å(. 

שיעור השבוע
äøåúä éãåñé úøåáç

õ÷î úùøô 
ñî 'âé úåòåáù :åè ãò. 

ùâéå úùøô 
ñî 'åè úåòåáù :æé ãò. 

 [] 
éðú"à )èðøòì ïòî æà( áø"àøåäð é" é

)øòæééä òùéãéà ïéà èéé÷âéèëòì êàñà àã æéà(
 קידושין' א בסיום מס"מדברי רבינו שליט

CC æåðâä øöåàæåðâä øöåà cc 
äëìäá ó÷åú ïäì ùé íà úåîåìç 

íéðåøçàä  éøáãá  åðéöîåðì  ùé  íà  úåîåìçä  éøáã  ìò  äëåáî  
àì  åà  íåìçá  ïéîàäì  ,øð  äøåàëìå  '  ùéãåîë  úåîåìçäî  ø÷éò  úåùòì

íéàéáðáå  äøåúá  úåîåìçäî  ìòåô  àöéã  úåîå÷î  äáøäá  åðéöîù
ò  åðéáà  íäøáà  åîë  íéáåúëáå"ò  åðéáà  á÷òéå  ä"÷éãöä  óñåéå  ïáìå  ä

äîìù  ïëå  àéáðä  åäéìàå  ïåòãéâå  íé÷ùîä  øùå  íéôåàä  øùå  äòøôå
ò  êìîä"ò  ìàéðãå  øöðëåáðå  ä"ôì àöéå íåìç  åîìçù  úåáø  äìàëå  äìòå

àå íåìç åúåà"ù ë"úåîåìç éøáãì ïéîàäìå ùåçì ùéã î. 
àìî  àø÷îå  úåîåìçá  úåùîî  ïéàù  êôäì  åðéöî  äæ  úîåòì  êà

íåìçä  íìåç  ìà  åà  àéáðä  éøáã  ìà  òîùú  àì  áåúëä  øáã  ,ïëå
  äéòùéá)éñ  'èë  (åë  áòøä  íåìçé  øùàë  áéúë  'àîöä  íåìçé  øùàëå

åë  ,'  äéîøéá  ïëå)éñ  'âë  (úéà  øùà  àéáðäøùàå  íåìç  øôñé  íåìç  å
åë  øáä  úà  ïáúì  äî  úîà  éøáã  øáãé  åúéà  éøáã  'àéáðä  äéøëæ  ïëå

ò"  ä)é  ,á  (ò  êìîä  äîìùå  åøáãé  àåùä  úåîåìçå  øîà"àåäù  øçà  ä
  úìä÷á  øîà  úåîåìçäî  ø÷éò  äàø)ä  ,á  (ïéðò  áåøá  íåìçä  àá  éë
  ãåò  øîàå  íéøáã  áåøá  ìéñë  ìå÷å)å  ÷åñô  íù  (úåîåìç  áåøá  éë

áäåàøé  íéäìàä  úà  éë  äáøä  íéøáãå  íéì  ,ùøôå"éë  ÷åñôá  íù  é
åë  úåîåìç  áåøá  'úåîå÷î  äáøäáù  ïôåàá  íåìçä  ìà  òîùú  ìà

åøîàù  úåîå÷î  ùéå  ùîî  äàåáðä  ïåéæçë  ø÷éò  àåä  íåìçäù  åðéàø
íéòø  íéøåäøéäå  áæë  øáãå  ø÷ù  íä  úåîåìçäã  ,æø  éøáãá  ïëå"ùé  ì

  äàåøä  ÷øôáã  äæì  äæ  íéøúåñ  úåîå÷î)æð  ,á  (ãçà  íåìç  åøîà
äàøðù  íåìçä  éðéðòá  úåøîéî  äîë  åøîàð  íùå  äàåáðá  íéùéùî

ôá  íù  åìéàå  úåîåìçä  éøáãì  ùåçì  ùéã  '  äàåøä)äð  ,á  (ìëã  åøîà
ïëå  åøáãé  àåù  úåîåìçäã  åøîà  ïëå  äôä  øçà  íéëìåä  úåîåìçä
íåìç  ïéà  åøîà  ïëå  àééø÷î  àìã  àúøâéàë  àøùôî  àìã  àîìç  åøîà

  íéøáã  àìáúåîåìç  éøáãá  ïéîàäì  åðì  ïéàã  òîùî  éðä  ìëî  íéìèá,
  íéøãðáå)ç  ,à'  (åìéàå  íåìçá  ø÷éò  ùéã  òîùî  íåìçá  åäåãð  ïéðòì

  ïéøãäðñá)ì  ,à'  (äìàëå  ïéãéøåî  àìå  ïéìòî  àì  úåîåìç  éøáã  åøîà
æø  éøáãá  úåáø"ùá  ì"àì  äçëåä  åðì  ïéàù  ïôåàá  úåãâàáå  ñ

æø éøáãî àìå íé÷åñôäî"ò äùòð íà ìàì åà úåîåìçäî ø÷é. 
  äðäåøäî"æ  ìàðáøáà  é"ìõ÷î  úùøôá  äøåúä  ìò  åùåøéôá  

)äîã÷äá  (äæ  ìëî  ùâøð  ,íäù  íåìç  ùé  úåîåìç  éðéî  éðù  ùéã  áúëå
àåäù  åà  åðééäã  äîãîä  çë  éãé  ìò  íãàì  íéàáù  úåðåéîã  íìåë

òå  äáøä  äúåùå  ìëåà"úåðåéîãä  çë  åéìò  äáø  äìéëàä  çë  é
íéáø  íéøåäøäå  ,ì  ïëåäìåç  åúåéäá  ïëå  âæîä  ùåìç  àåä  íà  åëôåä

úåáùçî  íäì  íøåâã  íôåâ  úáéñì  úåîåìç  éãéì  íéàá  åìà  ìëù
òå  íéáø  íéøåäøäå"àå  áåùéä  ïî  åðéà  íúòã  êë  é"úåîåìçä  åìà  ìë  ë

àåù  úåîåìçä  åøîà  åìàá  àöåéë  ìòå  åìà  ìòå  áæë  øáãå  ø÷ù  íä
åøáãé  ,  íãàä  úåéäá  éë  íé÷ãåö  íäù  úåîåìçä  ïî  ùéåìëî  éåðô

éãéì  àáéù  åì  úîøåâä  äáéñ  íåù  åì  ùé  àìå  íìåòáù  úåáùçî
äëå  úåáùçî"é  íåìç  íìçùë  â"éúéîà  íåìç  àåäù  ì  ,éùéìù  ïéî  ùéå

åë  äàåáðä  úòôùä  çëî  íãàì  àáä  àåäå  úåîåìçäî  'úà"ã  ,íùå
æ  áøä  øàéá"ä  åøáã  àì  øùà  øáãä  úà  òãð  äëéà  ïãéã  éáâì  ìëã  ì'

àåùä  úåîåìç  åìãáé  äîáåäæì  áøä  áéùäå  íé÷ãåöä  úåîåìçäî  
á  ùéã  'àì  åà  éúéîà  àåä  íåìçä  íà  øøáì  éãë  íéîöò  úåúåà  éðéî

åë  ïåëðå  øãåñî  àáé  éúéîàäå  ÷ãåöä  íåìçäã  àåä  ïåùàøä  úåàä'
íðéàã  íéøáã  áåøéòáå  íéìáìåáîå  øãñ  éìáî  åàáé  àåùä  íðîà

áä  úåàäå  íåìçì  íé÷ãåö  'éúéîà  íåìç  àåä  íà  íåìçä  íìåçäù
ééë  íéáæåëä  íéðåéîãäî  ìòôúé  àìù  äî  ìåãâ  úåìòôúä  åîöòá  ùéâø

íùåø  äùòé  ééàåáðä  íåìçäù  äàåáðä  ïåéæç  åîë  àåä  éúéîà  íåìç
úà àéáðä ùôðá"òé ã"êøåàá ù. 

לבוקר  סמוך
רוחו ותפעם בבוקר ותפעם.ויהי אז בבוקר דוקא למה

עפ.רוחו לילה חצות עד חולם שאדם החלומות כי רוב"הענין י

ממש בהם עדיין,אין ובלילה ביום שאכל המאכלים כי מחמת

נתאכלו ועי"ועי,לא האדם במוח עשן בא דברי"ז לו חולם ז

הרבה לילה,הבלים חצות שאחר החלומות שנתעכלואך אחר

עפ הם שקטים הרעיונות ואז אמת"המאכלים רוב וייקץ"וז.י ש

לא אז הלילה בתחילת החלום ראה אילו אך חלום והנה פרעה

כ חושש סמוך.כ"היה החלום שחלם לפי בבוקר ויהי אמנם

רוחו ותפעם לכן אמת,לבוקר הוא שבבוקר החלום כי

ז( נ"כמאמרם ברכות מתקיימי'ג:)ה"ל שלחלומות חלום ן

וכו  .'שחרית
חמדה  כלי

בר נידון  ה"אדם
וכו וחכם נבן איש פרעה ירא מקשים.'ועתה רבים הנה

החלום לפתרון זה ענין רק,מה קראו ופרעה עצה אלא זה אין

ליועץ לו להיות ולא החלום דאחז.לפתור ט"ר(ל"והענין .)ז"ה

נידון העולם בשנה פרקים וכו,בארבעה התבואה על ',בפסח

ח רעב או שובע יהיה אם בר,ו"היינו נידון שם(ל"ואחז.ה"ואדם

האסורים"בר.)א"י מבית יוסף יצא החלום,ה לפרעה חלם ואיך

בר תבואה בפסח"של בזמנו ולא שעי,ה משום וודאי יבא"אלא ז

מלך להיות ליוסף והיינו לאדם הראו"וז.טובה למה ועתה יוסף ש

בר עתה החלום א"לך בפסח ולא אישה פרעה שיראה כדי לא

וגו"נו בר'ח נידון ואדם לאדם טובה  .ה"ויגיע
יעקב  ישועות

בך ענה  פוק
זה כל על אותך אלהים הודיע כמוך.אחרי וחכם נבון .אין

משל דרך גדולה,על בעיר לגור בא קטנה מעיר אחד ,סוחר

ויקרות רבות מסחורות גדולה חנות שם לו לימים,ועשה

העיר בני עשריםהוצרכו ליתן אותו והעריכו המלך מס לגבות

כזה,שקלים גדול מס אתן מדוע לומר ויתאונן אליהם ,ויבא

החנויות מכל הגדולה היא וחנותך אתה עשיר הלא לו אמרו

בעיר רק,אשר שלי אינם הסחורות כי נפשי חי להם אמר

בהקפה עשיר,לקחתים באמת כי בך ענה פיך הרי לו אמרו

אתה הרבהכי,גדולה סחורה לך ויתן לך יאמינו איך כן לולא

לאחרים יתנו שלא מה אמר.בהקפה פרעה הוא והנמשל

אותו לפתור חלום תשמע לאמר עליך שמעתי ואתה,ליוסף

ודעת בחכמה חלומי,עשיר את לי תפתור יוסף,לכן ויען

את,בלעדי,בענותנותו יענה אלהים רק משלי החכמה אין

פרעה החכמה,שלום יתברךכי ממנו לאדם,הוא חונן אתה

וכו טוב',דעת כי הפתרון חכמת מיוסף פרעה ששמע ואחרי

אתה,פתר גדול חכם מקום מכל כדבריך אם גם לו כי,אמר

חז אמרו נ(ל"כבר ע"ברכות ה,)א"ה למי'אין אלא חכמה נותן

חכמה בו לחכימין,שיש חכמתא יהב אחרי,שנאמר כן אם

ה כל'הודיע את מצריםאותך לחכמי ולא ראיה,זה מזה הרי

כמוך וחכם נבון אין וגו,כי ביתי על תהיה אתה  .'לכן
סו יעקב נשא"אוהל  פ

האמת  בירור
וגו אחינו על אנחנו אשמים אבל אחיו אל איש .'ויאמרו

מ פי על מפרשים"יתכן על,ש האחים ששנאת ידע שראובן

אביהם,יוסף אל עליהם הרע לשון שדיבר על יעץ,הוא לכן

ועקרבים נחשים לבור להשליכו לאות,להם זה אם,שיהיה

הרע לשון לדבר הקדמוני הנחש דרך תפס ימיתוהו,אמת אז

יוכיחם,הנחשים שאביו כדי שמים לשם היה כוונתו אם ,אך

יחיה באמת,אז שהיה אשמים,כמו אבל האחים כשאמרו לכן

עמהם ראובן את וכללו הה,אנחנו באשמה הוא שיעץשגם וא

לבור לאמר,להשליכו אליכם אמרתי הלא אמר גם,לזה יראה

לבור להשליכו אליכם לכם,שאמרתי לאמר רק כן אמרתי לא

בילד תחטאו הוא,אל נקי כי אמת אות לכם יהיה הזה הבור כי

כילד עון שמעתם,מכל ולא הומת,אבל שלא שראיתם שאחרי

לנגדיכם חטא שלא לכם נתברר נחשים ידי דמו,על וגם ולכן

וגו נדרש  .'הנה
עני  מנחת

קללתך  עלי
וגו יעקב אליהם איננו,'ויאמר ושמעון איננו ואת,יוסף

תק כולנה,חובנימין היו מיותר,וקשה.עלי לא,דזהו מי כי

האב על הוא הבנים העדר של הצער אשר יכאב,ידע ולמי

ממנו יעקב,יותר את לשלוח רבקה רצתה כאשר כי והענין

אביולק מיצחק הברכות את אותו,בל יקלל פן יעקב וחשש

בני,אביו קללתך עלי אליו לפי,אמרה נפרשהו אם והנה

אותו,פשוטו יקלל שלא היתה כוונתה ליה,קשה,אשר דהוה

יקללך לא ליעקב,למימר הודיעה רבקה כי הוא הכוונה אך

ג אם כי צרות עליו יבאו במלת'שלא הרמוזים ,י"עלאלו

על.וסף'יצרת,בן'לצרת,שו'עצרת ר"ומלת הוא שו'ע,ת"י

י'ל היו"וז.וסף'בן עלי הלא בנימין את תקחו איך יוסף ש

יבאו,כולנה שלא הקודש ברוח לי הודיעה אמי הלא יראה

ג רק צרות יותר'עלי ולא עלי במלת הרמוזים אחר,אלו רק

עלי הצטער ולא ובנימין שמעון את אליו השיבו כאשר הםכך

מעט זמן אמו,רק בפה היה אמת שדבר מקודם,ראה אבל

זה על מתאונן  .היה
מווילנא"הגר  א

טוב  טבע
וגו מצאנו אשר כסף וגו'הן אליך נגנוב'השיבנו ואיך

וחומר).'ח,ד"מ('וגו קל זה אין שוה,ולכאורה היה הגביע כי

ומלואה בו,עולם ינחש נחש פלוגתא.כי איכא ק"ב(אמנם

עכו:)ג"קי גניבת אסור"אי פלוגתא,ם איכא שרי)שם(גם אי

לעכו אבידה תליא.ם"להחזיר בהא עכו,והא גניבת ם"אי

אבידה להחזיר שרי עכו,אסור גניבת אסור"אי מותר ם

אבידה אליך"וז.להחזיר השיבנו כסף הן מזה,א מוכח

לגוי אבידה להחזיר דשרי וכו"וא–דסברתינו נגנוב איך  .'כ

תל"ואפ שיחת בדבר הגביע,ח"עוד דגנבו דהא דסבר

מע להפרישו כדי לרחל,ז"הוא התרפים גניבת .דוגמת

לו השיבנו כסף הלא לו אנו,והשיבו שאין דעתינו גלינו ובזה

לעכו אותו לעכו,ם"מחזיקים אבידה להחזיר אסור ,ם"כי

עכו עובד לגוי בעינינו מוחזק שאינו שכן לנו,ם"וכיון למה

לה מעכולגנוב היה.ם"פרישו כן שבטי,והאמת השבטים כי

הוא קדוש איש כי שלו הקדושה בצורה מכירים היו בודאי יה

הקדושה ממקור בטוב,ומקורו להכיר הטוב  .וטבע
צדיקים  שפתי
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 מתולדותיו
, יהושע  אשרק  רבי  "ד  לאביו  הרה"נולד  בשנת  תקע

ש "וע'  ש  זקינו  היהודי  הק"ויקרא  שמו  בישראל  יעקב  צבי  ע
 .א"ק רבי צבי הירש האלברשטט זיע" וזקינו הרה-חותנו 

עוד  בצעירותו  בלט  בקדושתו  ובטהרתו  שנסוכה  היתה 
איננו  פועל "אביו  אף  התבטא  עליו  פעם  שבנו  זה  ,  על  פניו

הצדקנית  בת '  בהגיעו  לפרקו  נשא  לאשה  את  זוג".  כללבטל  
ואף  היה  סמוך ,  שלמה  הלפרין  מפינטשוב'  ח  הנגיד  ר"הגה

 .שנים אחדות על שולחן חותנו בפינטשוב
נסע '  מלבד  אוירת  הקדושה  שספג  בבית  אביו  הק

 ,לע  מבעחיווע'רבי  נחמיק  "להסתופף  בצל  דודו  הרה
ר  בער רבי  ישכק  "ובמיוחד  הסתופף  רבות  בצל  הרה

ובעצמו  אף  התבטא  פעם  שהיה  רבו ,  א"  זיעמראדושיץ
 .מובהק ורבות יסופר אודות ניסעתו לראדושיץ

לאחר  הסתלקותו  של  המגיד  מראדושיץ  לשמי  רום 
,   והסתופף  רבות  בצלורבי  אלעזר  מקאזניץק  "נסע  להרה

  ולאחר  הסתלקות  אביו )ב"ו  כסליו  תרכ"בכ(לאחר  הסתלקותו  
המרובות  וקיבל  עליו  את  עול א  נעתר  להפצרות  "זיע'  הק

. בהנהגת  העדה  בפוריסוב'  למלא  מקום  אביו  הק,  הרבנות
ט  בעיר "לחודש  טבת  תרמ'  ויגש  ב'  פר'  ע  ביום  ה"נלב

 .'פוריסוב ונטמן על יד אביו הק
 התמנותו לרבנות

ק  רבי  יהושע  אשר  מפאריסוב "לאחר  פטירת  הרה
ום מיאן  רבי  יעקב  צבי  למלאות  מק,  לעומר'  ביום  מ,  א"זיע

ואף  לקראת  ראש  השנה  שנהרו ,  אביו  הקדוש  בהנגת  העדה
לפוריסוב  המוני  ישראל  לשהות  בצל  קורתו  בימים 

ונסע  לשהות .  מיאן  לקבל  על  עצמו  הנהגת  העדה,  הנוראים
רבי ק  "את  ימי  ראש  השנה  בשידלובצא  בצל  קורתו  של  הרה

רבי  ירחמיאל ק  "א  בנו  של  דודו  הרה"  זיענתן  דוד
ק  משידלובצא  אודות "דע  להרהמשנו,  א"  זיעמפשיסחא

הגעתו  של  רבי  יעקב  צבי  לשהות  בצל  קורתו  בימי  ראש 
שיגר  בשליח  מיוחד  לומר  לו  שאף  לא  ירד  מהעגלה ,  השנה

ותיכף  בבואו  לשידלובצא ,  עליה  הגיע  מפוריסוב  לשידלובצא
, והורה  לו  לחזור  על  עקבותיו,  ק  משידלובצא"יצא  אליו  הרה

ן  קומען 'איד"ים  דבר  כזה  בהביעו  תרעומותיו  עליו  איך  עוש
ק "באין  מנוס  חזר  הרה".  ?לאזט  זיי  איבער'צו  פארן  און  מ

בליל .  רבי  יעקב  צבי  לפוריסוב  וקיבל  על  עצמו  כתר  ההנהגה
התבטא  באזני  הקהל ,  ראש  השנה  טרם  קידש  על  הכוס

ק  מראדישיץ  הורה  לי  לקבל  על "לא  מחמת  שהרה:  "ואמר
ולא  מחמת ,  עצמי  הנהגת  העדה  קיבלתי  זאת  על  עצמי

אלא  שכך  שמעתי ,  ק  משידלובצא  הורה  לי  לעשות  כן"שהרה
מן  השמים  שקבלתי  את  כוח  ההשפעה  של  אבי  הקדוש 

 )עמודא דנהורא(". ויראתי לסרב
 ע"נכד היהודי הקדוש זי

ק  רבי  יהושע  אשר "אודות  בניו  הקדושים  של  הרה
ק  היהודי "מסופר  שראו  את  עצמם  כבניו  של  הרה,  א"זיע

ומשום  כך  אף  נהגו  לומר  קדיש  ביומא ,  צמוא  בע"הקדוש  זיע
ק  רבי "שאביהם  הרה,  וזאת  משום  מעשה  שהיה,  דהילוליה

ק  כמה  שנים  לאחר "א  לא  נפקד  בזש"יהושע  אשר  זיע
, עד  שבאחד  הימים  פנה  אליו  אביו  היהודי  הקדוש,  נישואיו
אך  היות ,  שיש  לו  להעמיד  עוד  ארבעה  בנים  בעולם,  ואמר  לו

, ואינו  שייך  עוד  לזה,  לם  הגשמיוכבר  נתפשט  לגמרי  מהעו
ואז  נולדו .  לכן  הוא  נותן  לו  במתנה  ארבעה  תולדות  אלו

 .ק רבי יהושע אשר ארבעה בנים בזה אחר זה"להרה
 פועל ישועות

שעסק ,  ק  נגיד  אחד  מאנשי  שלומו"פעם  הגיע  אל  הרה
ק  שבעוד "ותינן  את  מצוקתו  באזני  הרה,  במסחר  רב  היקף

הכפר  הון  עתק  של  עשרת כמה  ימים  עליו  לפרוע  לאדון  
אם  לא ,  וכדרכם  של  הפריצים  בימים  ההם,  אלפים  רובל

אחת  דינו  להירקב  בבית  הבור  ולגווע ,  יפרוע  לו  החוב  בזמנו
והן  עתה  אין  בידו  אפילו  פרוטה  אחת  לפרוע ,  עד  למוות

ק "וביקש  הסוחר  הנגיד  את  רשותו  של  הרה,  לפריץ  את  חובו
הימלט  מאימת ל,  לברוח  על  נפשו  ולנוס  למדינה  אחרת

ק  את  דבריו  נענהו  לאמר  לו  שלא  יסע "מששמע  הרה.  הפריץ
מצב  היהדות  במדינה (כי  שם  קיים  חשש  ליהדותו  ,  בשום  אופן

וחשש  על  עתיד  יהדותו  של  אותו ,  שרצה  לברוח  היה  ירוד  מאד  באותם  הימים

האיך  יתכן ,  רבי,  אך  אותו  נגיד  לא  הרפה  וחזר  ושאל.  )סוחר
נענה .  קום  שנשקפת  סכנה  לחייואשאר  כאן  במ,  שלא  אברח

וכי  לא  שייך  שהפריץ  ישכח  לכתוב  את :  "ק  ואמר  לו"לו  הרה
כי  לא ,  השיב  הסוחר"  ?ובכך  תיפטר  מהחוב,  החוב  עלי  גליון
ורושמים ,  כי  הפריץ  מקפיד  מאד  ברישומיו,  יתכן  כדבר  הזה

התרעם  עליו .  כל  החובות  שבינינו,  אני  והפריץ,  אנחנו
עתה  אם  לא  תשמע ,    אמרתי  לךאני  כבר:  "ק  ואמר  לו"הרה

פחד  ורעדה  אחזו  את ".  מר  יהיה  לך  בזה  ובבא,  בקולי  ותיסע
ושוב  לא  יכל ,  ק"הנגיד  לשמע  דברים  כאלו  יוצאים  מפי  הרה

בהגיע  זמן  הפרעון  נקרא .  להמרות  את  פי  הרבי  וציוויו
ומה  מאד  נשתומם  הסוחר  לראות ,  הסוחר  על  ידי  הפריץ

באומרו  אליו  כי  לפי ,  שהפריץ  מושיט  לו  סכום  כסף  רב
נראה  שטרם  החזיר  לו ,  החשבון  שעשה  זה  עתה  בין  דפיו

מסתבר .  ולכן  עתה  הוא  מחזיר  לו  את  הסכום,  סכום  רב
ולפי  זה  נתן  לו ,  שהפריץ  טעה  בחשבונו  ושכח  לרשום  החוב

ק  להביע  תודתו  על "כשהגיע  הנגיד  הסוחר  להרה,  סכום  זה
  אם  לא הרי  רק  שאלתי  אותך:  המופת  התבטא  בענוותנותו

 .יכול להיות דבר זה
 עובד ביום ובלילה

ר  הקדוש "ל  שאאזמו"אמרה  לי  אם  זקנתי  הרבנית  ז
רך  בשנים '  ע  מפאריסאוו  אחר  חתונתו  תיכף  בעודו  הי"זי

דרכו  בקודש  לשאוף  טאבאק  הרבה  וגם  לעשן '  מאוד  הי
ל  היתה  מוחה  בו  בזה "ל  הנ"וזקנתי  ז,  )  טוטין  הרבה)רויכערן(

לא  יזיקו  הדברים  האלה  לבריאותו מטעם  שהיתה  יריאה  ש
ה "ואז  בא  אליה  בחלום  זקני  היהודי  הקדוש  זצללה,  ו"ח

לו  כנגד  בשום  דבר '  ש  שלא  תהי"והזהיר  אותה  למעה
והיא  סיפרה  החלום ,  ותסכים  לו  לכל  מה  שברצונו  הקדוש

הזה  לאבותיה  ולאבי  אמה  הוא  זקני  הרב  הצדיק  הקדוש 
י  היהודי  הקדוש תלמידו  של  זקנ'  ה  שהי"ר  שמואל  זצללה"ה
, ע  והציעה  לפניו  את  צורתו  הקדושה  שראתה  בחלום"זי

ועם  כל ,  ואמר  שכן  היתה  ממש  צורתו  הקדושה  כמו  שראתה
ל  לעת  זקנותו  פסק  לגמרי "זה  זקני  הקדוש  מפאריסאוו  זצ

שבזמן ,  וכמדומה  שאמר  הטעם  מחמת  ביטול  הזמן,  מלעשן
 .)עטרת אבות(זה יש לו יותר טוב לעשות 

 )א"שליט(ר  הרב  הקדוש  "  אאמוק"שמעתי  מכ
ששמע  מפה  קדוש  אביו  מרן  מפאריסאוו ]  מקולביעל[

שפעם  אחת  בימי  נערותו  נפל  בחולי  קשה  מאוד ,  ה"זצלה
עוד '  אז  בבית  חותנו  בעיר  פינטשוב  וזה  הי'  והוא  הי,  ל"ר

ונסעה  אמו  אליו  לבקרו  וכאשר ,  ה"בחיי  אביו  ואמו  זצללה
חה  ואמרה  ראש ע  נתבהלה  ופיה  פת"ראתה  מצבו  הקשה  ל

ק "ונסעה  לביתה  וסיפרה  כל  זאת  לבעלה  הוא  כ,  תחת  ראש
ק "ה  אבד"ר  הרב  הקדוש  מרן  יהושע  אשר  זצללה"אאזמו
והשיב  שהוא  רצה  עכשיו  לומר  כן  רק  שהיא  חטפה ,  זעלחוב

ועל ,  מ"וזירזה  את  עצמה  קודם  ותיכף  נפטרה  לחיי  עולם  נבג
שסיבת ,  ה"ר  מפאריסאוו  זצללה"זה  אמרה  אשת  אאזמו

ל  היה  מזה  שכל  החורף  כולו  מרישא  לסיפא  היה "המחלה  ר
ק "וזה  לא  רצה  כ,  ש"ניעור  כל  הלילות  לעבודת  הבורא  ית

 .)אמרי יהושע(א "ע ועכי"זי, ר לספר"אאזמו
למעט  באכילה ]  ק  מפאריסוב"של  הרה[דרכו  בקודש  

' אך  בהסעודה  הי,  אוכל  יותר  ממנו'  ילד  קטן  הי'  עד  שאפי
נשים  אשר  העמידו  להשלחן דרכו  לשתות  כוס  יין  מהא

דרכו '  והי,  להם  ישועה  הנצרכים'  הטהור  שלו  למען  שיהי
, :)ב  נח"ב(ל  בראש  כל  אסוון  אנא  חמר  "אחז:  ל"לומר  בזה

, נהנה  מזה  כל  אסוון'  כי  הי",  באם  נותנים  לי  יין  אנא  חמר
 .)נה' כתר יהודי עמ(. ה"רפואה לכל חולי ישראל עכל' יהי

 ע"נכד היהודי הקדוש זי
ל "ר  זצוק"  אחת  באמצע  הלילה  הקיץ  אדמופעם

זושא  אשר  היה  ישן  בחדר  הסמוך '  מפאריסוב  את  משמשו  ר
ויטול  ידיו .  ואמר  לו  קום  נטול  ידיך  ולבש  בגדיך,  לחדר  רבינו

ויאמר  לו  רבינו  תן  לי  דיו  ונייר  ונתן  לו ,  ולבש  בגדיו  ויקם
הנה  בונם  ממינצק  הוא ,  זושא'  וכתב  רבינו  פתקא  ואמר  לר

ס  כי  הוא  נכד 'משה  רייזיל'  לכן  נלך  לר,  לי  מסוכןכעת  בחו
ת "אולי  יעשה  השי,  המגיד  הקדוש  ונכד  הרבי  מלובלין

ה  היה  ישן "משה  זצלה'  צ  ר"והרה,  בזכותם  וישלח  לו  רפואה
' אז  בבית  רבינו  באחד  החדרים  והלך  רבינו  ומשמשו  לחדר  ר

משה  וידפוק  המשמש  על  הדלת  ויאמר  הנה  רבינו  עומד  פה 
משה  אשר  רבינו  רוצה '  ויהי  כשמוע  הרב  ר.  ורוצה  לכנס

לכנס  ויקם  בזריזות  ויפתח  הדלת  ואמר  לרבינו  שבו  על 
י  זהובים  לפדיון "הכסא  וישב  ויתן  לו  רבינו  הפתקא  וח

ויאמר  לו  הנה  בונים  ממינצק  הוא  עתה  בסכנה  גדולה  לכן 
ת  בזכות  אבותיכם  המגיד "התפללו  עבורו  שיעשה  השי

משה  הנה  זכות  אבותי  יעמוד '  רויאמר  הרב  .  והרבי  מלובלין
והמעשה  היה  שבזו .  לו  שיתרפא  במהרה  רפואה  שלימה

בונם  פתאום  בחולי  מסוכנת  עד '  הלילה  נפל  הגביר  ר
איטשי '  שהרופאים  אמרו  נואש  ושלחו  את  חתנם  ר

איטשי  לפאריסוב '  ויהי  בבוקר  כאשר  בא  ר,  לפאריסוב
מה וכאשר  נכנס  פני,  ויספר  לו  המשמש  מה  שהיה  בזו  הלילה

ה  בטל  דינא  וכך  הוה "אמר  לו  רבינו  שיסע  לביתו  כי  ב
 .שנתרפא מיד

ק  והתאונן  לפניו  שהוא  בעל "פעם  בא  אחד  אל  הרה
ואמר  רבינו  הקדוש  לי  אין  ממלאים  משאלותי ,  יסורין

שוב  התאונן  האיש  שהיסורין  מבטלו ,  ולאיש  הזה  נתנו  לו
כ  ילכו "אותו  מעסקיו  ואין  לו  פרנסה  ואמר  לו  רבינו  א

 .שנתרפא מהרה' וכן הי, רים ממךהיסו
והיה ,  ק"ל  אברך  אחד  מחסידי  הרה"פעם  נחלה  ר

ושאל ,  ק  ונתנו  עבורו  פתקא"ובאו  בבכיה  להרה,  ע"מסוכן  ל
ואמר ,  ואמרו  לו  בן  תשע  עשרה,  ר  בן  כמה  שנים  הוא"אדמו

וכשהגיע ,  רבינו  אין  בית  דין  של  מעלה  יכול  להענישו  ונתרפא
ולימים  נחלה ,    ליצלןלשנת  עשרים  הלך  לעולמו  רחמנא

חסיד  אחד  מגארוואלין  מחסידי  רבינו  הקדוש  ונטה  למות 
ושאל  רבינו ,  ל"ר  זצוק"ושלחו  שליחים  הרבה  לאדמו,  ל"ר

על  שנותיו  בן  כמה  הוא  ואמרו  גם  כן  שהוא  בן  תשעה  עשר 
, ואמר  רבינו  גם  כן  שאין  ברשות  בית  דין  של  מעלה  להענישו

ו  אפשר  יעשו  לזה ואמר  רבינ,  ואז  היה  בפאריסוב  רב  אחד
לכן  אני  רוצה  מכם  שתפסקו  דין ,  כמו  שעשו  להאברך  הנזכר
וכן  עשו  וכתבו  פסק  בית  דין  ושלחו ,  תורה  שבדין  הוא  שיחיה

 .הפסק לגארוואלין ונתרפא וחיה
עליו  משפט  על '  פעם  אחת  שלאחד  הי'  ק  הי"אצל  הרה

ע "ובא  להזכיר  א,  ת  שלנו"י  ד"כ  עפ"שעשה  ענין  אחד  שאסור  ג
והשיב  לו  בתר ,  ה"מטריסק  זצלה'  ר  המגיד  הק"ואצל  אדמ

, ק"ובא  אל  הרה.  והקפיד  עליו  ודחה  אותו,  דעבדין  מתמלכין
ה "והשיב  לו  דנרמז  באורייתא  המתקה  שלו  דאברהם  אע

  לעשות  טובה )ורצה(כשהתפלל  על  סדום  ביקש  וחיפש  צדיקים  
ה  רצה  לעשות  טובה "אבל  משה  רבינו  ע,  ולכן  לא  יכול  להצילם

, )לא,  שמות  לב("  אנא  חטא  העם  הזה  חטאה  גדולה",  לכן  אמר
, ש"ה  וב"ת  שהוא  אין  סוף  ב"ז  מחמת  רוב  רחמיו  של  השי"ועכ

ז  השיב "וע,  וכעין  זה  במרגלים  שאמר  ארך  אפים  אף  לרשעים
לכן  איפוא  עשה  זאת  והנצל  עשה ,  ת  סלחתי  כדבריך"לו  השי

 .'ת יעזרך בוודאי וכן הי"אפעלאציע והשי
 מדברי תורתו

ק  מפארסאוו  בעת "הרה.  את  שכרם  על  חמוריהםוישאו  
ח  ומדוכא  בעניות "ת'  והי,  שבא  אצלו  חסיד  מעיר  מאגנישאוו

ואחר  שבת  כאשר ,  מקץ'  אז  שבת  חנוכה  ובסדרה  פ'  והי,  ל"ר
ה "ר  זצללה"ק  אדומו"בא  ליקח  רשות  ליסע  לביתו  אמר  לו  כ

ה "היו  בני  מלכים  בני  יעקב  אע'  הנה  השבטים  שבטי  ד:  ל"בזה
, ושים  עליונים  והיו  יושבים  על  התורה  ועל  עבודהוהיו  קד

ע  ולשבר  גופם "וכאשר  נתהוה  הרעב  והיו  מוכרחים  לטלטל  א
נוגע  להם '  אולי  תאמר  שהי,  לבקש  טרף  לנפשם  ולירד  למצרים

, ו  והכתוב  מעיד  עליהם"למוחם  למנוע  איזה  עבודת  הבורא  ח
היינו  השברון "  וישאו  שברם  על  חמוריהם"שהכתוב  אומר  

אבל ,  להם  זאת  נתנו  על  החומר  על  הגוף'  הטלטול  שהיהגוף  ו
, ה  כמו  תמיד"נוגע  להם  למוחם  רק  היו  עובדים  הבב'  לא  הי

ותיכף  הכניס  דבריו  הקדושים  בלב  השומע  ובא  לביתו 
משגיח  במה  שלא '  ע  ללמוד  ולא  הי"בהתחזקות  גדול  וישב  א

 .היה לו על מזון סעודה אחת
 

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

 
 éùðàî  ùéà  ïéàå  åúëàìî  úåùòì  äúéáä  àáéå

úéáá  íù  úéáä,  בדק  את )ז"ז  ס"פפ(  ואיתא  במדרש  רבה  

וצריך  ביאור  דאם  כן  איזה ,  עצמו  ולא  מצא  עצמו  איש

 .נסיון היה לו בזה
àå"  æה  בייטב  לב  בפרשתן  כתב  בביאור "זללה

 )פרק  א(על  פי  מה  שכתב  בספר  תומר  דבורה  ,  המדרש

ה  נקרא  מלך "כי  הקב,  אל  כמוךמי    )מיכה  ז  יח(לפרש  

ואין  רגע  שלא ,  כי  הרי  אין  דבר  נסתר  מהשגחתו,  נעלב

, יהיה  אדם  ניזון  ומתקיים  מכח  עליון  השופע  עליו

אלא ,  ה  לא  מנעו  ממנו"והקב,  והאדם  חוטא  בכח  ההוא

והוא ,  סובל  עלבון  כזה  להשפיע  בו  כח  ותנועות  אברים

את וזה  שאמר  בדק  .  'מוציא  אותו  כח  בחטא  ועון  כו

ולא  מצא  בו  כי  אם  כח  אלקי ,  היינו  כח  עצמו,  עצמו

היינו  שאין  כח  באיש ,  וזה  לא  מצא  עצמו  איש,  הנשפע

ואיך  יקח  כח  אלקי  לחטוא  בו  להמרות ,  זולת  חלק  אלקי

אך ,  אבל  היה  בגדר  אנושי  ובכח  בחירתו,  עיני  כבודו

בשכלו  שפט  להתגבר  על  יצרו  מכח  שאין  בו  זולת  כח 

 .ף אנן נימא בה מילתאוא. ד"עכ, אלקי כאמור
øàáúéå  ה  בייטב "ז  זללה"א  על  פי  מה  שהביא

ק  בעל  עטרת "  משמיה  דהרה)מאמר  קדישין  אות  מד(פנים  

  ומותר )קהלת  ג  יט(ע  לפרש  הכתוב  "צבי  מזידיטשוב  זי

כי  עיקר  המותר  שיש  לאדם  על ,  האדם  מן  הבהמה  אין

כלומר  שאם  האדם  מתאוה ,  הבהמה  הוא  בחינת  אין

בידו  לשבור  טבעו ,  אוה  וחפץ  לעשותווחושק  לאיזה  ת

אבל  בהמה  מה  שלבה  חפץ ,  ולומר  אין  וימנע  מלעשותה

ואין  בידה  להמנע  ושלא ,  ויכולה  לעשותו  היא  עושית

 .ק"עכדה, לעשותה
äæáåת  פ"מהדו(ה  בדברי  יואל  "ז  זללה"מרן  דו'    פי '

  ואתה  לא  כן  נתן  לך )דברים  יח  יד(  הכתוב  )שופטים  עמוד  קלד

ת  נתן  יתרון  זה  שתוכל  למאן  ולומר "ישהש,  אלקיך'  ה

ובכח  זה  תוכל  להתנגד  ולהתרחק ,  אין  אני  חפץ  ברע

 .ד"עכ, מנסיונות
äðäåוהתגברות ,    יוסף  היה  בן  שבע  עשרה  שנה

, היצר  היה  גדול  עד  מאד  בתוקף  טומאת  ארץ  מצרים

וראה  כי  גדול  כח  היצר ,  ולזה  דרש  המדרש  בדק  עצמו

ינו  שאם  חלילה הי,  ולא  מצא  עצמו  איש,  וכח  התאוה

כי  מותר  האדם  מן ,  ילך  אחר  תאות  לבו  אינו  בגדר  איש

אבל  אם  ילך  אחר  תאות  לבו  במה  הוא  יותר ,  הבהמה  אין

ולזה  נאמר ,  ואם  כן  הרי  אינו  בגדר  איש,  מן  הבהמה

 .כי יוסף הצדיק התגבר עצמו ואמר אין, וימאן
ùéå להסביר  הענין  יותר  על  פי  מה  שכתב  באור  

דלכאורה  הרי ,    בענין  הקרבנות)מיניש'  פ(החיים  הקדוש  

ואם ,    הנפש  החוטאת  היא  תמות)יחזקאל  יח  ד(אמר  הנביא  

ונראה  כי  טעם  נכון  יש  בדבר ,  כן  איך  יביא  קרבן  ויפטר

כי  כשהאדם  חוטא  אין  בחינתו  בחינת ,  על  פי  המשפט

  אין  אדם .)ק  חיי  שרה  קכא"זוה(ל  "על  דרך  אמרם  ז,  אדם

  רוח  שטות  ונעשה עובר  עבירה  אלא  אם  כן  נכנס  בו

וביום  שחזר  בתשובה  רוח  היא  באנוש  ועלה ,  בהמה

האם  ראוי  להמית  אדם ,  ממדריגת  בהמה  למדריגת  אדם

לזה  יביא  קרבן  דוגמת  החוטא  שהוא ,  זה  תחת  בהמה

 .ד"עכ, בהמה
äæáåהכתוב )וירא'  פ(ה  בעצי  חיים  "ז  זללה"  א  פירש  

, מן  הבהמה'    אדם  כי  יקריב  מכם  קרבן  לה)ויקרא  א  ב(

אך .  דודאי  רק  באדם  דיבר  הכתוב,  דקדקו  אדם  למה  ליו

דדוקא  כשהוא  אדם  היינו  אם  שב  מידיעתו  ועלה הכוונה  

אזי  יקריב  קרבן  מן  הבהמה  ונרצה  לו ,  למדרגת  אדם

אך ,  דאם  לא  כן  נפש  החוטאת  נידון  בחמורה,  לכפר  עליו

יש  לו  להביא  ממין  הבהמה  כמו ,  אם  ישוב  בתשובה

, חטא  בבחינת  בהמהשהוא  היה  דוגמתו  בעת  אשר  

 .ד"עכ

äðéçáëå  מאמר  ג  פרק  ב(  זו  כתב  בספר  העקרים( 

לבאר  מפני  מה  ביצירת  כל  הבעלי  חיים  נאמר  בהם  כי 

לפי  שאין  בבעלי ,  וביצירת  האדם  לא  נאמר  כי  טוב,  טוב

ולכן  נאמר ,  חיים  שום  שלימות  זולת  שלימות  המציאות

לרמז  כי עם מציאותם מיד נשלם הטוב ,  ביצירתם  כי  טוב

אבל ,  שאפשר  שיהיה  בהם  ולא  יקוה  בהם  שלימות  אחר

להורות  כי  הטוב ,  ביצירת  האדם  לא  נאמר  כי  טוב

אבל ,  המכוון  באדם  אינו  המכוון  בשאר  הבעלי  חיים

ולא  יגיע  הטוב ,  יקוה  שיגיע  ממנו  טוב  אחר  יותר  נכבד

אלא  אחר  שיוציא  הכוחניות  מן  הכח ,  עם  מציאותו  מיד

המכוון  בו  שהוא אל  הפועל  אז  יגיע  אל  שלימות  

 .ד"עכ, שלימות התכלית
äæáåבראשית'  פ(ה  בישמח  משה  "ז  זללה"  כתב  א( 

,   נעשה  אדם)בראשית  א  כו(ה  "בטעם  הדבר  שאמר  הקב

סנהדרין (דלכאורה  יש  מקום  לטעות  בזה  כמבואר  בגמרא  

ל  כי  עיקר  כוונת  בריאת  האדם  שיגיע "אך  י,  :)לח

ן  איך ואם  כ,  לשלימותו  על  ידי  פעולת  עצמו  בבחירתו

והרי  באמת  אינו  בגדר  אדם  בעת ,  יאמר  אעשה  אדם

ולכן ,  בריאתו  כל  זמן  שלא  הוציא  כוחו  לפועל  השלימות

ה  והאדם "היינו  הקב,  נאמר  נעשה  אדם  לשון  רבים

ה "כי  לא  יהיה  בגדר  אדם  על  ידי  פעולת  הקב,  עצמו

, ומסיק  שם  בדבריו.  רק  בצירוף  פעולת  עצמו,  לבדו

ה  דכל  מחוסר  השלמות "כבר  קיימו  וקבלו  החכמים  עד

 .ד"עכ, ומשולל ממנו הוא בהמה בצורת אדם ולא אדם
àöåîîåכי  רק  מי  שהוא  עוסק ,    הדברים  אנו  למדים

, ר  ומתגבר  עליו"והוא  לוחם  עם  היצה,  בתורה  ובתפלה

פ "  עה.)עבודה  זרה  יט(ל  "וכמו  שדרשו  חז,  הנו  בגדר  אדם

 אשרי  מי  שמתגבר',    אשרי  איש  ירא  את  ה)תהלים  קיב  א(

מה  שאין  כן  מי  שהולך  אחר  תאות  לבו .  על  יצרו  כאיש

' ד  שפי"וע,  אלא  בהמה  בצורת  אדם,  זה  אינו  בגדר  אדם

 )תהלים  מט  יג(ה  בישמח  משה  בפרשתן  הכתוב  "ז  זללה"א

, הוא  נמשל  ולא  מושל  ל  האדם"ר,  נמשל  כבהמות  נדמו

ל  שהנדמה  היא  כבהמה  ולא "ר,  מחמת  כבהמות  נדמו

ף  הצדיק  אשר  נתנסה  בנסיון וכמו  כן  ביוס.  ד"עכ,  אדם

ר  השקיע  בו  כוחות  עצומות  להכשילו "שהיצה,  גדול

, בידעו  כי  קדושתו  הוא  יסוד  קדושתן  של  עם  ישראל

  יוסף  ירד  למצרים  וגדר )ה"ב  ס"ר  פל"ויק(וכדאיתא  במדרש  

ואלמלא  היה ,  עצמו  מן  הערוה  ונגדרו  ישראל  בזכותו

ים מתגבר  על  הנסיון  הגדול  איך  היו  בני  ישראל  יכול

ולכן  התגברו  עליו  כל  כוחות ,  להתגבר  בדורות  העתידים

אולם  יוסף ,  ו"ר  במלחמה  כבידה  להכשילו  ח"היצה

לא  מצא  עצמו ,  הצדיק  בדק  עצמו  ולא  מצא  עצמו  איש

, בגדר  איש  אם  יעבור  חלילה  על  עבירה  חמורה  הלזו

ככה ,  וכמו  בהמה  אינו  מוציא  שלימותו  מכח  אל  הפועל

ויוסף ,  ה  יעבור  העבירההיה  רואה  את  עצמו  אם  חליל

הצדיק  ידע  והבין  שאם  יעמוד  בנסיון  הלזו  יגיע  אל 

וישלחני ,  שלימות  נפשו  אשר  לתכליתו  בא  לזה  העולם

כדי  שישבר ,  אלהים  לפניכם  לשום  לכם  שארית  בארץ

ועל  ידי  זה  נעשה ,  ויכניע  כח  טומאת  ארץ  מצרים

ואלמלא  עמד  בנסיון  לא ,  בבחינת  אדם  והוציא  שלימותו

 .ובכח זה התגבר עצמו יוסף הצדיק, ר אישהיה בגד
ìéå"ô  שהיונים  גזרו)ה"ב  ס"ר  פ"ב(  בזה  המדרש   ,

. כתבו  לכם  על  קרן  השור  שאין  לכם  חלק  באלקי  ישראל

כי  היונים  כל  מגמתם  היה  להשכיחם  תורתיך  ולהעבירם 

שהאדם  יהיה  כבחינת  בהמה  מבלי ,  מחוקי  רצוניך

כן  על  קרן ולזה  ציוו  לכתוב  ,  להתגבר  נגד  תאות  היצר

כדי  לדמות  את  האדם  כבהמה  שלא  יגיע  אל ,  השור

ה  עזר  ועשה  נס  גדול "אמנם  הקב,  שלימות  התכלית

 .בימים ההם ובזמן הזה
 ב

ãåò  על  פי  מה  שפירשו  המפרשים  יתבאר  המדרש 

  ועתה  ישראל  מה )דברים  י  יב(על  הפסוק    )עקב'  קדושת  לוי  פ(

קשו שכבר  ה',  אלקיך  שואל  מעמך  כי  אם  ליראה  וגו'  ה

לכן .    אטו  יראה  מלתא  זוטרתא  היא:)ברכות  לג(בגמרא  

אלקיך '  ה  ,בחינת  ענוההיינו  ,  פירשו  דהכי  קאמר  מה

  ועל  דרך .אבל  לא  לחטוא  על  ידי  הענוה,  שואל  מעמך

 )תהלים  י  ג(הכתוב  ה  "הל  זושא  זל'ק  הרבי  ר"הרהשפירש  

בשביל  תאות  נפשו  הוא ,  כי  הלל  רשע  על  תאות  נפשו

שפיל  את  עצמו  לחטוא  במה  שלא  נאה ומ,  עניו  כמו  הלל

ובענוה ,  ולא  יאתה  אליו  עשות  פחיתות  כזה  שעושה

כי  אם  שיהיה  עניו  ובחינת  מה ',  פסולה  כזה  לא  בחר  ה

בהכיר  שפלותו  וגדולת  הבורא ,  על  ידי  זה'  ליראה  את  ה

ומזה  יגיע  אליו  היראה  והפחד  ובושתו  ממנו ,  יתברך

' פ(גדים  ובדרך  זה  פירש  בנועם  מ.  ד"  עכ,יתברך  שמו

, כי  גאות  עשה'    זמרו  ה)ישעיה  יב  ה(  מאמר  הכתוב  )שמיני

שברא  ועשה  את ,  על  הדבר  הזה  כי  גאות  עשה'  זמרו  ה

 )נח'  פ(ה  בייטב  לב  "ז  זללה"וא.  ד'"עכ,  הגאות  בעולם

דור  המבול  השחיתו  דרכם  ונזקקים  לשאינן  מינם כתב  ש

כי  אם  השפילו  את  עצמם  בענוה ,  מה  שלא  יאתה  אליהם

והוא  שהכתוב .  חטוא  על  ידי  זה  למלא  תאותםפסולה  ל

כי  הפילו  את ',    הנפילים  היו  בארץ  וגו)בראשית  ו  ד(  אומר

 .ד"עכ, עצמם ממדרגתם לכן קראם נפילים
äæå ביאור  המדרש  בדק  את  עצמו  ולא  מצא  עצמו  

כי  תמיד  היה  בעיניו  כחדל ,  היינו  איש  חשוב,  איש

נתגדל ועל  ידי  זה  ,  אישים  והתנהג  בשפלות  ולא  בגאות

ר  הסיתו  לדבר  עבירה  שיהיה "כי  היצה,  הנסיון  פי  כמה

ולזה  נראה  לו  דמות ,  בבחינת  הלל  רשע  על  תאות  נפשו

דאף  על ,  הוא  יעקב  אבינו  בחיר  האבות,  דיוקנו  של  אביו

פי  שאינו  ראוי  למדריגה  זו  מכל  מקום  הלא  הוא  בנו  של 

ובזה  התנשא  את  עצמו  ללחום  כנגדה  בעוז ,  יעקב  אבינו

 .ר"ת ולהיות מושל ותקיף ללחום כנגד היצהובתעצומו
êøãáåזה  עלינו  לדעת  ללחום  נגד  כוחות  היצר   ,

ואחד ,  ר  הנסיונות  עצומים  מאד  דבר  יום  ביומו"בעוה

מפיתויי היצר הוא להראות את האדם פחיתותו ושפלותו 

ואם  כן  הרי  אין  שום  שויות  להתורה ,  כמה  הרבה  לחטוא

אינו  מניח  לו ובדרך  זה  ,  ותפלה  וקיום  המצות  שלו

ועלינו ,  ללמוד  ולקיים  מצות  בהביאו  לידי  ענוה  פסולה

, ללמוד  מיוסף  הצדיק  גם  הוא  נתנסה  בנסיון  גדול

הביט ,  ובאופן  זה  אשר  בדק  עצמו  ולא  מצא  עצמו  איש

, ר"ובכח  זה  פיתה  אותו  היצה,  על  עצמו  בפחיתות  גדול

כי  נראה  לו  דמות  דיוקנו ,  אך  יוסף  התחזק  עצמו  בכל  זה

מכל ,  שהתבונן  דאף  אם  מצד  עצמו  אינו  חשוב,  ושל  אבי

הרי  מצד  אבותיו  הוא  חשוב  מאד ,  מקום  דע  מאין  באת

כי  הוא  בנו  של  יעקב  אבינו  נצר  מטעי  של  האבות 

ובכח  זה  יכול  כל  אחד  מישראל  להתחזק  דאף .  הקדושים

שהוא  עצמו  אינו  כלום  מכל  מקום  מצד  אבותיו  יש  לו 

מו  מכל  עבירה וראוי  הוא  שישמור  עצ,  קדושה  גדולה

 . קלה כבחמורה
 )המשך בעמוד הבא(
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æ  áøä  éøáã  ìëù  êéðéòá  äàåø  êðä"á  ïúðù  ì  'àì  åà  éúéîà  àåä  íà  íåìçä  òãéì  éãë  úåúåà  ,òìå"øð  ã'
òàã"àåäå  äæì  äæ  ïéá  ùéã  øåøéáä  úåúéîà  òãéì  éãë  äæá  ïì  éâñ  àì  ïãéãá  ïðà  ïæ  áøä  åðì  øëæ  øáëã  "ì

æ  äøåîä  éøáã"  íù  éúéàøå  ìäøåîä  åðéáøìçá  "åìô  á  'åú÷åùúå  åúáùçî  ìèáúéù  íéáø  íéàðú  ìéèäã
ø  íéîäáä  "äìàëå  çåöðä  úù÷áå  ãåáëäå  äøøùä  úôéãøå  ìâùîäå  äúùîäå  ìëàîä  âåðòú  úðéçá  ì

ðîà  äùåã÷ä  äòôùäå  úéäìàä  äçâùäá  íåìçä  åì  àáù  àø÷é  äæì  úåáøàåäù  ïåâë  äæ  ìëî  åì  øñçé  íà  í
åë  ä÷ùîäå  ìëàîä  øçà  óãåø  'úåáùçî  íà  éë  éàåáð  àåää  íåìçä  äéäéù  ÷ôñ  ïéà  äøøùäå  ãåáëä  øçà  åà

úëò åðåéòøá åì àáù úåøæ"òé ã"ù. 
  ïåàâä áùúä"õçá  "  á)çë÷  ïîéñ(æ  àåä  ø÷ç  "æ  àåäå  åìàë  íéðéðòá  ì"úåîåìçäã  äæì  ïéòî  äì  øúô  ì
á  åàåáé  òø  âæî  íåù  åäø÷é  àì  åâæîáå  åúáëøäáå  åúøéöéá  àéøá  íãàáå  úçöçåöîå  çö  åúòãù  íãà

íé÷ãåö  úåîåìç  äàøé  äæ  ïôåà  ìò  àåäùëå  åúåà  íéááøòî  íéáò  íéãéàå  äøåçùå  äáò  äçéì  íéëéìåî  ðåæîî
åë  'åà  åúáëøä  òåøá  åúøéöé  ùøåù  éðôî  åà  àéøá  éúìá  äîãîä  çë  åúåéäá  àåä  ÷ãåö  éúìá  íåìçäåòåøá  

åâæîéô  äæáå  'æ  íøîàî  úðåë"  äàåøä  ÷øôá  ì)äð  ,á'(íåìçá  áéúëå  åøáãé  àåù  úåîåìçä  áéúë  éîø  àáø  
åë  øáãà  'ì"ò  ïàë  ÷"ò  ïàë  êàìî  é"ïãéãá  ïðà  éøäù  ùîî  ãù  åà  ùîî  êàìî  øîåì  àáø  úðåë  ïéàã  ãù  é

ò  àá  íåìç  äæéà  øåøé ïéà"ò  äæéàå  êàìî  é"  åúðååë  àìà  ãù  éé÷ðå  êæ  åìëù  äéäé  íàã  íìåçä  ùéàá  ìëäã
ò  àø÷é  àåäå  éúéîàå  ÷ãåö  äéäé  íåìç  åúåà  ÷ôñ  éìá  åôåâì  úåîøåâä  úåáéñîå  úåøæ  úåáù   ìëî"êàìî  é

ø"íåìç  àåäù  ÷ôñ  éìá  ìéòì  øëæðë  úåðåéîãå  úåáùçî  úåîøåâî  úåúáéñ  åì  äéäé  íàå  ééàåáð  àåäù   ì
òé åáëùî ìò åìò úåøæ úåáùçîå éáæåë"åéøáãá ù. 

åùáå"  úáì  éø÷çåç  "é÷  î"áúë  ç  :äåòá  ïåòá  ïäã  íéãîì  äæ  ìëîå"éôàù  ø  'ùéà  äæéà  àöîé  àöîä  íà
äòä  úåáùçî  ìëî  éå àåäù"åë  äúùîå  ìëàîî  ìèá  äéäéùå  æ  'äåàúäå  äøøùä  øçà  óãåø  äéäé  àìùå

éôà  àöîðá  åðéàù  ä öåéëå  'óìà  éðéî  à  ,î"ô  åúòã  àäéù  ùéà  àöåî  äúà  ïéà  îäìòù  úåðåæîä  úáùçîî  éåð
åúéáì  óøè  àéáäìå  àåöîì  óãøð  àåä  íåéä  ìë  øéãúå  úéìëú  ïéàì  íéøò ä  ø÷å
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 א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה
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T íéñðä ìò éðéã ,äöø ,îäøáá àáéå äìòé"æ t

כ נבאר מהו הדין"וע,  בשבת  זו  אומרים  ברכת  המזון  ועל  הנסים  ורצה  ויעלה  ויבא)  א
 .אם שכח לומר ועל הנסים או רצה או יעלה ויבא

',אם  לא  אמר  עדיין  ברוך  אתה  ה,  והתחיל  ועל  הכל,  אם  שכח  לומר  ועל  הנסים)  ב
  אלא  ממשיך  בברכת  המזון  עד  שמגיעא,ואם  אמר  השם  אינו  חוזר,  ל  הנסיםחוזר  לוע

כ  אומר  הרחמן  הוא  ינחילינו  ליום  שכולו"ואח,  לונמצא  חן  ושכל  טוב  בעיני  אלקים  ואדם
הרחמן  הוא  יעשה  לנו  נסים"כ  אומר  "ואח'  כ  הרחמן  הוא  יחדש  עלינו  וכו"ואח'  שבת  וכו

וממשיך  בימי  מתתיהו  בן  יוחנן,  "זמן  הזהונפלאות  כמו  שעשה  לאבותינו  בימים  ההם  ב
 ב.'כ חוזר להרחמן הוא יזכינו לימות המשיח וכו"ואח', וכו

  ואם  שכח  לומר  רצה  והתחילג,יצא,  כ  רצה"אם  החליף  ואמר  יעלה  ויבא  ואח)  ג
 ד.כ אומר רצה"גומר יעלה ויבא ואח, לומר יעלה ויבא ונזכר באמצע

אם  נזכר  קודם  שאמר  השם  של,    ויבאאו  שכח  לומר  יעלה,  אם  שכח  לומר  רצה)  ד
חוזר  ואומר  מה  ששכח  ואומר  עוד  הפעם  ובנה,  ]שאמר  ברוך  אתה  לחוד[חתימת  הברכה  

 ה.'ירושלים וכו
ונבאר  קודם  דין,  מ  בין  רצה  ליעלה  ויבא"אז  יש  נפק',  ואם  כבר  אמר  תיבת  ה)  ה

מיוחדתכ  אומר  ברכה  "  ואחו,ג  גומר  ואומר  בונה  ברחמיו  ירושלים  אמן"שבכה,  רצה
אלקינו  מלך  העולם  שנתן  שבתות  למנוחה  לעמו  ישראל'  ברוך  אתה  ה"כנדפס  בסידורים  

כ  ממשיך  בברכת  הטוב"  ואחז"מקדש  השבת'  ברוך  אתה  ה,  באהבה  לאות  ולברית
 .והמטיב
אלקינו'  ברוך  אתה  ה"ואם  שכח  בין  רצה  ובין  יעלה  ויבא  אז  נוסח  הברכה  כך  הוא  )  ו

בורך,  ה  לעמו  ישראל  באהבה  וראשי  חדשים  לזכרוןמלך  העולם  שנתן  שבתות  למנוח
 ח".מקדש השבת וישראל וראשי חדשים' אתה ה
אלקינו  מלך'  ברוך  אתה  ה:  "אומר  נוסח  הברכה  כזה,  יעלה  ויבא"  רק"ואם  שכח  )  ז

ויש  שאומרים  אותו  בלי  הזכרת  השם,  "העולם  שנתן  ראשי  חדשים  לעמו  ישראל  לזכרון
וברכה  זו  אומרים  אפילו  בסעודת  [ט"מו  ישראל  לזכרוןברוך  שנתן  ראשי  חדשים  לע"כזה  

 י].הלילה
  אזיא,אבל  אם  התחיל  ברכה  זו,  ז  כשלא  התחיל  עדיין  ברכת  הטוב  והמטיב"וכ)  ח

  אבליב,חוזר  לראש  ברכת  המזון,  אם  שכח  רצה  בשתי  סעודות  הראשונות  של  שבת,  תלוי
אינו  חוזר,  ]עודותבכל  הס[  או  כששכח  לומר  יעלה  ויבא  יג,בסעודה  שלישית  של  שבת

אבל  אם  שכח  לומר,  ח"ודוקא  בר  (ידאלא  גומר  ברכת  המזון  כדרכו,  לראש  ברכת  המזון
 ).ואין כאן מקומו, ז"יש אופנים שצריך לחזור ולברך בהמ, יעלה ויבא ביום טוב

מה  שנתבאר  דאם  שכח  רצה  בשתי  סעודות  הראשונות  שחוזר  ומתחיל  עוד)  ט
  דין  שאם  בפעם  הראשון  אמר  ועל  הנסים  אינו  חוזריש  בזה  חידוש,  הפעם  ברכת  המזון

 טז. אבל יעלה ויבא חוזר ואומרו אף אם אמרו בפעם הראשוןטו,ואומרו בפעם השנית
====================== 

 )'ב סעיף א"תרפ' סי(ע "שו א
חנוכה  משום  דתדירכ  "ח  ואח"כ  ר"  והטעם  שאומר  קודם  הזכרת  שבת  ואח)'ב  סעיף  א"תרפ'  וסי'  ז  סעיף  ד"קפ'  סי(א  "רמ  ב

 )ה בשם היד אפרים"ב סק"תרפ' ב סי"משנ(תדיר קודם , ושאינו תדיר
 )ג"ז סקי"מ' סי( וקצות השלחן )ג"ח סקי"קפ' סי(ב "משנ ג
  שצריך)'כ'  בסי('    והיוצא  משם  שאף  שדעת  השאגת  ארי)י"עדיין  בכת(א  האריך  בזה  בתשובה  "ץ  שליט"צ  הדומ"הגה  ד

אלא' מ דעת הרבה פוסקים דלא כוותי"מ, פ  לומר  יעלה  ויבא"כ  יחזור  עוה"אמר  רצה  ואחוי,  להפסיק  באמצע  יעלה  ויבא
ת  היכלי  שן"ד  ובשו"רמ'  ובספר  יהושע  סי'  ז  אות  ד"י'  ת  נחלת  בנימין  סי"ו  ושו"ט'  טיאה  ווייל  סי'  ת  ר"ומכללם  השו(כ  אומר  רצה  "גומר  יעלה  ויבא  ואח

א  סוף"ח(ת  דברי  מלכיאל  "פ  בשו"  וכ)בזה'  ל  כהשאגת  ארי"  מעוד  הרבה  פוסקים  שיוצא  מדבריהם  דלא  סא"ץ  שליט"ש  עוד  בתשובת  הדומ"ועי,  ז"ט'  ב  סי"ח

 א" לדינא דגומר יעלה ויבא ודלא כהשג)'י' סי
 )ב"ח סקכ"קפ' סי(ב "משנ ה
ח"קפ'  בסי(ת  "בשע'  מ  ע"מ,  כ  יחזור  לרצה"ג  יסיים  ויאמר  למדנו  חקיך  ואח"  כתב  שבכה)ל"הנ(ב  "פ  שהמשנ"אע  ו

שער(  וברכת  הבית  )ז"ש  סק"ז  בדה"מ'  סי(פ  הקצות  השלחן  "וכ,  ש"ומשמע  שם  שזה  אינו  לכתחלה  עיי,  י"ש  בשם  הברכ"  מ)ב"סק

 ש" ע)ז"בסדר בהמ(ח " ולקוטי מהרי)ד"ז סעיף כ"י
 )'ח סעיף ו"קפ' סי(ע "שו ז
פ"וכ,  ח"לא  יחתום  ברז  מדוע  "  תמה  ע)ד"סקי(א  "מ  המג"מ,  ח"פ  שכתב  שאינו  חותם  בר"  ואע)'שם  סעיף  ז(ע  "שו  ח

 ח"א שחותם גם בר" וש)ל"סק(ב " ומשנ)ג"סעיף י(התניא 
ונראה שכן, י" שכן דעת הברכ)ג"סק(ת "וכתב השע,   הוא  בלי  הזכרת  השם כלל)'ח  סעיף  ז"קפ'  בסי(הנה  לשון  המחבר    ט
אולם.    וכן  הנוסח  במקצת  סידורים)א"סקל(  וכף  החיים  )ז"ז  סכ"שער  י(פ  הברכת  הבית  "  וכ)ו"ז  סק"מ(ג  "כ  הפמ"וכ,  ש"דעתו  עיי
  והחיי)'סעיף  י(פ  התניא  "וכ,    ומביא  כן  בשם  הרבה  ראשונים)י"סק(ר  "פ  הא"  כתב  לאומרו  עם  שם  ומלכות  וכ)'סעיף  ז(בלבוש 

 ץ"וכן הנוסח בסידור היעב, פ בשלחן הטהור"וכ, )ש באריכות"ה אומר ע"ל ד"בבה(ב "ע ומשנ"אדם וקיצור ש
 )'ח סעיף י" קפ'סי(הטעם בתניא ' ע י
)ג"סק(ת  "כ  השע"וכ]  ש"א  עיי"ודלא  כחיי[מקרי  התחיל  '    דאם  אמר  ברוך  אתה  ה)ה  עד"ד'  ח  סעיף  ו"קפ'  סי(ל  "בבה'  ע  יא

)ג"ד  סעיף  י"מ'  סי(ע  "כ  בקיצור  ש"וכ,  מקרי  התחיל,  לחוד"  ברוך"שאף  אם  התחיל  תיבת  ,    כתב)'סעיף  ט(ובתניא  ,  י"בשם  הברכ

  בשם עוד אחרונים)ח"סקכ(כ הכף החיים " וכ)ז"בסדר בהמ(ח " וליקוטי מהרי)ד"סק(ד " ותהל)ב" סקיח"קפ' סי(והמאמר מרדכי 
 )'ח סוף סעיף ו"קפ' סי(ע"שו יב
 )'שם סעיף ח(ע "שו יג
 )'שם ריש סעיף ז(ע "שו יד
ג"  שמביא  מפמ)א"כצ  סק"בשעה(ב  "במשנ'  וע,  )ו"סקל(ח  וכף  החיים  "ודה,  )ג"סי(  ותניא  )ז"סק(ר  "  וא)ג"שם  סקי(א  "מג  טו

 שמפקפק בזה
  וכל האחרונים)ל"הנ(א "מג טז
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åë  äáåøî  åúìì÷  ïéàã  'íéëùç  êìåä  åáì  ãéîúå  ,àå"äë  åîò  ìá  åáìå  ééàåáð  çåø  åéìò  ïåëùé  êøã  äæéà  ë"éàãå  â
î  íäá  ïéà  íéîìç  åðàã  úåîåìçä  ìëãúë  øáë  íé÷ãåöå  íééø÷éò  íéàøðù  úåîåìçá  åìéôàå  øàáúðù  äî  éôì  ùî'

åùúá  ä 'áùúä  ïåàâ"æ  õ"êøã  ìò  åðééäå  íéìèá  íéøáã  àìá  íåìç  ïéà  åøîàù  àåä  íäéìòã  íù  åúáåùúá  ì
ôá  íù  åøîàù  'ôòà  íåìç  äàåøä"åë  íéé÷úî  åðéà  åìåë  íéé÷úî  åúö÷îù  é  'æ  áøä  éøáãî  øàåáîäå"àåä  ì
îåìç àä  åìéô ãôò  àðåîî  é÷åôàã  áøä  áúë  êëìå  ÷ôñ  úøåúî  àìà  åðéà  íäì  ùåçì  ùéã  úå"ïðé÷ôî  àì  íåìçä  é,

 øàåáî  ïëåæ  ïåàâ  éàçà  áøã  úåúìàùá"ì,àì  åà  íéúîà  íà  úåîåìçä  áéèá  íéòãåé  åðà  ïéàã  ïåéëã  íòèäå    àåä 
à"åúî àìà åðéà íéùùåç åðàù äî ë '÷ôñä ìò ïåîî àéöåäì åðì ïéàå ÷ôñ. 
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ואנו,  ואף  שרחוקים  הם  מדורינו  אלה  מכל  מקום  הם  קרויים  אבות,  רע  אברהם  יצחק  ויעקבכולנו  ז

את שמם בתואר אבינו ם וראי ואם יסיתנו היצר לומר שהתורה והמצות שלנו אינו, כי אנחנו בניהם, ק
וזה  יחזק,    אותנו  שאם  מצד  עצמינו  איננו,  נצייר  לעצמינו  כאילו  יעקב  אבינו  עומד  עלינוחשוב
וחשוב  מאד  בשמים  מצותיו  של  כל  אחד,    מכל  מקום  מצד  אבותינו  יש  לנו  חשיבות  גדולחש

  כגדול
םובי

וכל  זה  אנו  למדים  מנסיון  של  יוסף  הצדיקמישראל  שידע,    הן  דאורייתא  והן  דרבנן  כקטן
ה  עליו  לעשות  במצב  כזה  אשר  אינו  מוצא  עצמו  בגדר  איש  חשוב ובזה  יוכל  להתחזק  מ  נגד,  האדם

 .ו"וצים להביא את האדם לידי עבירה חהרשע הר
éùäå"úבני  ישראל  עומדים,  ה  עמנו"  יעזור  שיתעורר  עלינו  הנסים  ונפלאות  אשר  עשה  הקב

גדולים מ  תמיד  בא,  לא  ראי  זה  כראי  זה,  ר  החיצוני"ר  הפנימי  והן  מיצה"הן  מיצה,  נסיונו
ה  לדעת  שהוא"  הקבר  ולעבוד  את"וצריך  האדם  להתחזק  נגד  היצה,    במלבושים  שוניםהיצה

ב

כוחות 

ת  
ר"

רהם  יצחק  ויעק ונזכה  להגביר  אור,    לעבדו  בשמחה  ובלב  תמיםשנזכהת  "ויעזור  השי,  זרע   אב
חושך שידחה,  ואורות  הקדושים  היורדים  בימי  חנוכה  מעט  אור  דוחה  הרבה  מן  החושך,  על  

הגלות המר גבי   .א"ונזכה להתרוממות קרן התורה וישראל והתגלות כבוד שמים עלינו בב, חשכו
ת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


