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  הנאר אמונ
  

  
åãáò äùîáå 'äá åðéîàéå ) úåîùã"é ,à"ì(  

  

פרשת  "נתיבות שלו"(הובא בזי"ע  'הרה"ק מלעכובידשמיה ממיתאמרא 

: תחילת דינו של אד שואלי (מסכת שבת ד ל"א ע"א), על הא דאחז"ל וארא)

להגדיל ולחזק  "אמונה", הא עסקת בשהכוונה הוא –אותו נשאת ונתת באמונה 

רות האמונה כדר שאד נושא ונות בעסקיו, המשקיע ראשו ורובו אי את בהי

, על זה האופ צרי לישא ולית באמונה.   להגדיל ולהרחיב אות

פרשת  "נתיבות שלו"(הובא בזי"ע  'שמיה דהרה"ק מלעכובימעוד מתאמרא 

פגו באמונה, עליו להאמי שבפנימיותו שהוא , דיהודי ג כאשר מרגיש שמות)

י הוא, אלא שעבי מכסי ממנו את אור האמונה, כי בני את לה' מאמ

, ובפנימיותו דבוק יהודי תמיד בהשי"ת.   אלקיכ

, שפע סיפר זק האדמורי" כ"ק מר אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א

בעת עריכת השולח אצל חותנו הרה"ק מסקווירא זי"ע, שאל אותו הגה"צ רבי 

: ויאמינו בה' (שמות י"ד, ל"א)ווירא, על הא דכתיב משה ניישלאס זצ"ל אב"ד סק

למה הוצרכו בני ישראל אז לאמונה, הלא ראו בעיניה את גודל יד החזקה של  –

: ראתה שפחה על הי מה )ילקוט שמעוני שמות ט"ז, רמ"ד(הקב"ה, וכמו שאחז"ל 

  שלא ראה יחזקאל הנביא.

, עוד  ועל זה ענה הרה"ק מסקווירא זי"ע: שא ש"ראו" בני ישראל בעיניה

זיי האב געגלייבט אז עס איז דא עפעס  –האמינו שיש גבוה מכל מה שהשיגו אז 

  העכער'ס...
  

******************************  
  

 לפני שני רבות שהה מר האדמו"ר מוויז'ני שליט"א

עוד בחיי חיותו של אביו הגה"ק מר בעל "ישועות  –בלייקווד 

חד נצר לנסוע לניו יארק בדחיפות ולא היתה לו משה" זי"ע. יו א
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מנהיג "דר אי ליסע, והמסבב כל הסיבות סיבב שאני אהיה ה

  ."..ישראל

] להמכונית, ו  אזבאמצע הדר עצרנו למלאות דלק [גאזולי

א  – דלקהרי היא  אמונההסתובב אלי הרבי שליט"א ואמר לי: 

  ...]בלי זה אי אפשר לנסועדע פארט מע נישט [
  

  ******************************  
  

הלשו הוא קצת  –הנה זה שאומרי "חזק חזק ונתחזק" 

היינו  –תמוה, שכ משמעות המילה של "חזק", הוא בלשו ציווי 

שאומרי לו שיתחזק, ומשמעות המילה "ונתחזק", הוא לשו 

זק, ואי עתיד, שהוא הול להתחזק, ומשמע שהוא בטוח שיתח

  הדברי ביחד. שייכי ב'

ואמר על זה זק האדמורי" כ"ק מר אדמו"ר 

, שא  מראחמיסטריווקא שליט"א, שזהו באמת הבטחה להאד

א יעשה מאמצי בכל כוחו להתחזק,  –"חזק חזק"  –הוא יתחזק 

שהוא יקבל כוחות עילאיי מ  –אזי מבטיחי לו "ונתחזק" 

 השמי שיוכל באמת להתחזק...

"נשמת ישראל" הביא, ששמע מגדול  בספר –ובדר אגב 

שלעתיד לבוא  (זכריה ח', י"ט)אחד שאמר על הא דאמר הנביא 

שאי  ,ועל זה אמר ,יתהפכו ד' התעניתי לימי טובי בישראל

הכוונה שלעתיד לבוא יתהפכו ימי אלו ליו"ט, אלא שאז יראו, 

שבאמת כל הצרות שסבלו, הכל היה לטובה, וה היו באמת "זיסע 

  "...יאר
  

******************************  
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סיפר לי הרה"ג רבי דוד צבי שנייבאלג שליט"א דומ" דחסידי 

, שפע אחת זמרו אצל שולחנו הטהור של מר  וויז'ני בירושלי

את הניגו הידוע  בעל "תורת מרדכי"מאנסי זי"ע - הגה"ק מוויזשני

, עס  וועט איי גוט "נאר אמונה נאר אמונה אי בורא כל העולמי

, והתחיל הרבי  "... ולפתע הורה הרבי לעצור באמצע הניגו זיי

  לספר סיפור, וכ סיפר הרבי:

אחד מזקני וחשובי חסידי וויז'ני הל לשוק לסחור ולהביא 

צרכי מזו לביתו ומשפחתו, א לבסו חזר לביתו בלא שו דבר, 

הצליח ולשאלת זוגתו למה הוא לא הביא שו דבר, השיב שלא 

, חזר הדבר ונשנה שוב, כאשר הוא  במסחרו. למחרת אותו היו

. ביו השלישי אמרה לו זוגתו, שהיא רוצה  חוזר לביתו בלא כלו

מה לקנות לח לפי בללכת ביחד עמו לשוק לסחור שיהיה לה 

, ואכ יצא עמה ביחד. , ואמר שהוא מסכי לכ   הט לבית

ללמוד, והיא הלכה  כשהגיעו ליד השוק, הוא נכנס לביהמ"ד

לשוק לסחור ולהביא קצת טר לביתה, א כשעבר זמ רב וראתה 

שבעלה אינו מגיע, הלכה לכיוו הביהמ"ד, והשתוממה לראות את 

בעלה יושב ושוקד על תלמודו בהתמדה עצומה. שאלה אותו למה 

הוא לא מגיע אליה כדי לצאת לשוק, וענה לה בעלה "למה צריכי 

 –קוני בזול ומוכרי ביוקר  –ה "כדי לסחור ללכת לשוק?" השיב

". והמשי ושאל "ואז, מה יהיה?" השיבה "אז  וכ מרוויחי כס

יהיה לנו פרנסה ונוכל לקנות אוכל ודברי לילדינו", ושאל בעלה 

"ומה יהיה אז?" השיבה "אז יהיה טוב!" השיבה בעלה "למה 

טוב, והלא לי  לנו שיהיהצריכי לקנות ולמכור ולהביא פרנסה כדי 

  כבר טוב!"... עכשיו

כבר טוב! וא"כ,  עכשיווהמשי הרבי ואמר: כשיש אמונה, אזי 

"  וועטלא נכו לשיר ולזמר "עס  ואכ מיד שינו את  –איי גוט זיי
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 גוט שויהנוסח של השיר, והתחילו לזמר "נאר אמונה... עס איז 

  היינט"...
  

  ******************************  
  

ר על הגה"צ רבי יחזקאל אברמסקי זצוק"ל, שבהיותו מסופ

בגלות בסיביר התעורר באחד הבקרי ואמר "מודה אני". אח"כ 

: כשאני מתבונ במה שאני אומר, אני מתמלא  נענה ואמר לעצמו כ

בהרבה קושיות ותמיהות, למה אני אומר "מודה אני", על מה הנני 

, לצור מה אני  חי, אינני יכול מודה להקב"ה, מה יש לי כא

להתפלל וללמוד ואינני יכול לקיי מצוות ומעשי טובי כדבעי 

, אז על מה אני מודה להקב"ה?  בר דבר אחד יש  –ואי לי כלו

לקחת ממני, ועל זה הנני מודה להשי"ת,  שו אדלי, וזה לא יכול 

..."   והוא "רבה אמונת
  

******************************  
  

י שבא לפני הגה"ק בעל "חזו איש" זי"ע, מסופר על יהוד

ושאלו הא מותר לו ללוות מעות מחבירו, שאינו יודע מאי יהיה 

לו מעות לפרוע החוב, א יש לו אמונה בבורא עול שימציא לו 

  ."לוה רשע ולא ישלבזמ פירעו החוב, ולא יכנס בגדר "מעות 

מי עד כמה שהיית אתה מלווה ממו ל ענהו ה"חזו איש":

כל כ מותר  –שיאמר ל שאי לו מאי להחזיר, א יש לו אמונה 

כי ראשית עבודת האד על אמונה צרי להיות על  –ל ללוות 

  ..."חשבו אחרי"ולא על  "חשבו שלו"
  

******************************  
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דברות ושיחות קודש ( ספר "אמרות טהורות" על חודש ניסב

 כתב: הנה )אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א מאת זק האדמורי" כ"ק

 לידי ישראל בני את להביא כדי היתה סו י קריעת עני תכלית

ה שלימה אמונה  ויאמינו )ל"א, י"ד שמות( הכתוב שאמר כמו, בהקב

 השלימה האמונה ההיא בעת השיגו ישראל שבני, עבדו ובמשה בה

ה  עד בשנה נהש דיימ פסח של שביעי ביו נקבע זה וכח, בהקב

  אמונה'. צו מסוגל איז טאג דער, הדורות כל סו

 בעוד, זה לפני לאמונה באו כבר ישראל שבני היא האמת הנה

 שעשה והנפלאות הניסי את ראו כאשר, מצרי באר שהיו

ה כ, מכות בעשר הקב  ובמשה בה ויאמינו כא נאמר למה וא

  .להאמונה באו עכשיו שרק מזה דמשמע, עבדו

 הצור היה מה העני בעיקר להבי שצריכי, היא אמתה אכ

 אחריה מצרי ושירדפו, מצרי מאר ישראל בני יציאת' להיות

י הלא, הי לה ולקרוע ה שעשה הניסי ע  כבר במצרי הקב

ה השלימה האמונה להכרת ישראל באו  ומה, ה אני כי וידעו, בהקב

  .סו י בקריעת יותר ניתוס

פ כי, אהו העני אכ  ודעת האמונה ישראל השיגו שכבר אע

כ, מצרי באר ה את  ההיא להכרה להיות יכול היה לא אעפי

 שהרי, מצרי באר השורה הטומאה גודל מפאת, ולנצח לעד קיו

 החזקי והמופתי האותות את ראה כאשר בעצמו פרעה א

 שעה לפי רק אמונה היתה זה שכל אלא, אמונה לידי לבוא הוכרח

 מכה בכל רואי שאנו וכמו רב, זמ על אצלו התקיימה ולא, לבדב

 כאשר מיד אול, ה אל העתירו וביקש האמונה להכרת שבא ומכה

 זה כל ,ממצרי ישראל בני את שלח ולא מדבריו חזר הרווחה היתה

ל הטומאה כוחות בתו כ כל שקוע הי שפרעה היות היה  רח
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 להתקיי יכולה האמונה תההי לא כ על, הטומאה עצ היה והוא

  .אצלו

', יציאת להיות שהוצר העני הוא וזה  שהיו זמ כל כי מצרי

 להתקיי יכולה האמונה היתה לא מצרי אר בתו ישראל בני

 כל שאחרי, זה באופ דייקא להיות הוצר לזה, ולעול לעד אצל

ה שעשה הניסי  מצרי מאר ישראל בני יצאו במצרי הקב

 באו כ ידי על הנה, הי לפניה קרע ואז אחריה מצרי וירדפו

ת באמונה השלימה להכרה ישראל בני  התרחקו שכבר כיו, בהשי

 בנפש להשריש יכלו כ ידי ועל, מצרי מטומאת והתנתקו

  .ולנצח לעד שתתקיי באופ והבהירה השלימה האמונה

ק היה זה דר ועל ח כ ל מו ירא (ה"ה כ"ק הרה"ק מסקוו זצוק

ה בשלח,(עוזיאל"  ה"תפארת בש לומר רגיל זי"ע)  )בשלח ויהי ד

 ישראל את ההוא ביו ה ויושע :)ל', שמות י"ד( הכתוב מאמר לפרש

 יושבי היו ישראל שבני זמ כל כי, כ היא שהכוונה, מצרי מיד

 כפי והבהירה השלימה האמונה לה הי לא מצרי אר בתו

 מנגד שזה, מצרי טומאת בתו שקועי שהיו מפאת, הראוי

  להאמונה.

 ולא הע את פרעה בשלח ויהי י"ג, י"ז) (שמות הכתוב אמר ולזה

 הע ינח פ וגו הוא קרוב כי פלשתי אר דר אלקי נח

ל, מלחמה בראות  מאז מועטי ימי א כי שלא עברו כיו ר

ל מצרי בטומאת שקועי במצרי שהיו  היו לא כ על, רח

 יש ולפיכ, הראוי האופ על האמונה הכרת לקלוט עדיי גלימסו

, האמונה חסרו מפאת, הע ינח אז מלחמה תארע שכאשר לחוש

  .צרה בעת באמונת לעמוד יוכלו ולא

 אז, הי שפת אל ישראל בני ובאו ממצרי שיצאו אחרי כ על

 היו כבר ההיא ובעת, סו י קריעת של הגדול הנס לה נעשה



 שיח             גתשפ" בשלח             נוע

 ט  
 

 שכבר כיו, באמת השלימה האמונה בנפש להשריש מסוגלי

 זה ידי ועל, מצרי מטומאת פרשו וכבר, מצרי מאר יצאו

 להשיג מסוגלי היו כ על הנה, הקדושה למדת יותר התקרבו

 באופ, ובטחו האמונה ביסודי והשלימה האמיתית ההכרה עכשיו

, ולולע לעד ונפש לב בפנימיות עמה קשורה להישאר שתוכל

  .תמוט בל כיתד

 שביו, ישראל את ההוא ביו ה ויושע הכתוב פירוש וזהו

 ויצאו שנגאלו היינו, הראויה בשלימות ישראל ישועת הי ההוא

 ישראל וירא הכתוב אמר ולזה. מצרי מטומאת אמיתית לחירות

ת מצרי את  עצמה כמה עד להכרה באו שעכשיו היינו, מ

 בעיניה לראות שהשיגו עד ,במצרי הטומאה כח והפליגה

ד היינו מת', בבחינת הינ שהמצרי ד ברכות מסכת (ז"ל  אמר ע

 עד ההיא הבינו בעת הנה, מתי קרויי בחייה הרשעי )ע"ב י"ח

 התקרבו כ ועל הקדושה, דר לעצמ לבחור לה טוב כמה

ה. להאמונה השלימה   בהקב
  

******************************  
  

, לו סיפר שאחד, ו"הי אובי מאיר חיי' ר ח"הרה לי סיפר

 מר אדמו"ר מוויז'ני שליט"א של הטיסה שפע כשנדחתה

 למעונו בלוד התעופה משדה חזר והרבי, )פ"תש וירא 'ג( ב"לארה

 יושב שהרבי והבחי, רב זמ למש פ"לקו הוא נכנס, ברק בבני

 מכל לח שו עליו ניכר ולא, ובשמחה באמונה ובשלווה ברוגע

  ".לטובה עכבה כל" להרבי הזה האד אמר הדברי בתו. הדחייה

: לו ואמר נענה, שלו" חיזוק"ה ודברי דבריו את הרבי כששמע

 מאי', ד רצו הוא הכל, עכבה כלל זה אי אצלי, האמת את ל רמַ או
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 יושב או נוסע אני א מ"נפק מאי? ש או כא נמצא אני א מ"נפק

 היכ רגע בכל נמצא אני – וחזרתי ללוד תינסע מקוד הנה? כא

  ...עכבה שו כא אי – שאהיה' ד שרצו
  

******************************  
  

" שיש בספר "חיי  אומרי אנו נפלאה: אימרא ראיתי בה

 תזכור". לזרעו ברחמי יצחק "ועקידת הנוראי הימי בתפילת

 ,"יצחק עקידת" בש דווקא העקידה נקראת למה ולכאורה

 דבר עשה אביו אברה והלא, יצחק של גבורה כמעשה ומתייחסת

 שני הרבה כ כל לאחר לבנו זכה הוא שכ, מזה גדול פחות לא

וע כל זה היה מוכ לשוחטו , יחידו בנו היה והוא, מאה כב בהיותו

 ליצחק רק גבורה המעשה מתייחס כ"א כי כ ציוה הקב"ה, ולמה

. ולא   לאברה

 שכ, מאוד גדולה היתה מעלתו אבינו אברה נוביאר, שאמ

 העבודות בכל ומאס בוראו את הכיר שני שלש ב עדיי בהיותו

 והאמונה שהיות הנותנת, היא זה כל ע אמנ, למיניה זרות

 בורא שיש הפנימית העמוקה מהתבוננותו אליו מעצמה הגיעה

 ידי על שבאה אמונה שכ, המסורה לזה חסר א"כ הלא היה, עול

 מהכרה שבאה לאמונה דומה אינה היא דור מדור אבות מסורת

  מסורת. בלי עמוקה פנימית

 ואמונתו העקידה, במעשה באמונתו אית שהיה יצחק לכ

 האמונה היא, אבינו אברה מאביו מסורה י"ע ונתייסדה נוצקה

 ל"ז חכמינו בחרו ולזאת, הימנה ללמוד צריכי שאנו המיוחדת

 –" יצחק עקידת" – ליצחק דווקא עקידהה את ולייחס לכנות
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 הבאה האמונה היא האמונה שעיקר זה נשגב עני להורותינו

  .דור מדור במסורת
  

******************************  
  

נסע פע באישו לילה, ובדר  א זי"עהרה"ק מהרי"ד מבעלז

תק אותו פחד. בעל העגלה הרגיש מפחדו ואמר לו: "רבי, מה 

, א ני אינני מפחד, כשאני יוצא מביתי הנני נוטל את את מפחדי

אלקי בלבי ואינני מפחד עוד משו דבר". ההמקל בידי ואת 

ושיבח את האנשי ע מאד מדברי הבעל עגלה, התפעל  הרה"ק

  האמונה הפשוטה האיתנה.
  

******************************  
  

נפלא: הנה מה שאנשי לא כל כ  ארטמאחד וושמעתי 

באמונה ועסוקי ב"כוחי ועוצ ידי", זה נובע מכח  חזקי

, פאגרעבטקייט, ברגע שהאד  החומריות והחומר העב של האד

יתעלה ברוחניות, אז יכיר וידע כי אמת מלכנו אפס זולתו וכל מה 

  שיש בעול הכל עושה הקב"ה בכבודו ובעצמו.

: שכ אר ורעה אמונה, (תהלי ל"ז, ג')וזה רומז לנו הכתוב 

" " שיוריד את הארציות, וימעט את החומר העב, "ורעה  –שכ אר

  אז יזכה לרעות, זי פאשע מיט אמונה... –אמונה" 
  

******************************  
  

לפני כמה שני היה בנש"ק אחד, שיצא לו לשהות בחצר 

והדבר היה ניכר מאוד,  –חסידות אחת, וש לא כיבדו אותו כדבעי 
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הסיא. כמה שני אחר מאורע זו, אירע באותה כי היה זה בפר

חסידות, שאחד החסידי נתדרדר מטה מטה עד שיצא לתרבות 

פע אחת נזדמ שהאיש הזה שהה במקרה בקירבת . רעה רח"ל

הבנש"ק ההוא, והבנש"ק ניסה לקרב אותו ולהחזירו אל כור 

  מחצבתו ולעוררו לתשובה שלימה.

אני : מר להבנש"קתחת אחד השיחי התבטא הפורק עול וא

, כששהית אצלינו  זוכר היטב מה שאירע עמכ לפני כמה שני

, "בחסידות, ולא כיבדו אתכ כ אי ראוי, ועכשיו אני שואל אתכ

אינו מכבד אנשי שיי שאחסה ואסתופ בצילו של 'רבי' ש

"??   אחרי

כששמע הבנש"ק את דבריו, אמר לו דברי נפלאי עד למאד, 

כל מה שאירע עמדי, היה זה נסיו מ השמי  אולי: וכ אמר לו

 !!"אמונת צדיקי", לנסות מהי דרגת בעבור
  

******************************  
  

מספרי על הגאו רבי אברה זלמ זצ"ל ראש ישיבת 

נובהרדוק שהיה סועד בכל יו את סעודתו לח ע חמאה, והיה 

את סעודתו. יו אחד אד אחד שהיה אחראי להכי לפניו בכל יו 

הבחי האד שהכי את הסעודה שחתול הגיע ואכל את החמאה. 

כשהגיע ראש הישיבה לסעוד את סעודתו, אמר לו האד שחתול 

הגיע ואכל את החמאה שלו. אמר לו ראש הישיבה "לא יכול 

אני הכנתי  –להיות". חזר האד שוב ואמר "למה זה לא יכול להיות 

?", אמר ראש לכ חמאה והגיע חתול  ואכל את החמאה שלכ

הישיבה שוב שזה חייב להיות טעות, כי לא יכול להיות כזה דבר 

  שהחתול אכל את החמאה שלו.
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כששמע האד את עמדתו הנחרצת של ראש הישיבה, 

השתומ עד למאוד, ואמר לראש הישיבה "אל נא יהיה מר ברוגז 

את החמאה החתול הגיע ואכל עלי, אבל אני בעיניי ראיתי אי ש

."   שלכ

אמר לו ראש הישיבה: האד צרי לדעת ולהבי מה שעיניו 

רואות, כל דבר שבעול כבר נגזר מלמעלה למי זה שיי ומה 

", שלישהול לקרות עמו, וממילא, החתול לא אכל את החמאה "

  "...שלוהוא אכל את החמאה "
  

******************************  
  

למ פרידמ שליט"א מקרית סיפר לי הרה"ח ר' שלמה ז

מר בעל הגה"ק ומאמרי קודש" של  "שיחות מו"ל וויז'ני בני ברק

, שיהודי שבור אחד נכנס פע אצל "ע"ישועות משה" מוויז'ני זי

מר האדמו"ר מוויז'ני שליט"א ורצה לגולל את אשר לבו, וביקש 

. ממנו הרבי   להיכנס אליו לאחר כל הקוויטלע

בשעה מאוחרת נכנס היהודי אל הרבי, ואמר א יואכ בלילה הה

לו הרבי "פע עברתי תקופה מאוד קשה, ואז התחזקתי מאוד בעת 

, כי הניגוני האלו ה מלאי אמונה  שישבתי ושרתי ניגוני סקולע

 " ",  –ובטחו ואמר לו הרבי "הבה ונשב ביחד ונשיר ניגוני סקולע

גוני סקולע באמצע והרבי התחיל לשיר ע היהודי כמה ניגוני מני

  הלילה...
  

******************************  
  

: ראה אנכי וגו'. וכתב בספר (דברי י"א, כ"ו) בפסוק נאמר

" מצאנז  "קדושת יו טוב", ששמע מאת הגה"ק בעל "דברי חיי
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 –זי"ע שיש ב' מדרגות ב"אמונה", מדרגה אחת היא אמונה 

, וכ כתוב להאמי שיש אלקי הבורא כל עו –כפשוטה  למי

שצרי האד להאמי שהבורא כל עולמי הוא בורא בתורה, 

.   ומנהיג לכל הברואי והוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשי

! שבאמת הוא לא צרי שאינו והמדרגה השניה היא,  מאמי

, כי הוא " ' שיש בורא כל עולמי  –" את הכל בחוש! רואה'להאמי

הוא רואה בחוש  –גחה העליונה הוא רואה בעיניו ממש את ההש

, יש מנהיג לבירה, ואמר הרה"ק מצאנז זי"ע,  שיש אלקי בעול

  שהמדרגה השניה היא יותר גדולה מהמדרגה הראשונה.

בעיניו  יראהשהאד  –אנכי"  ראהוזהו מה שרומז הכתוב "

", לא רק  אנכיממש את ה" שהקב"ה הוא בורא  אמילהה' אלקי

, ר " בחוש ע העיני שיש בורא כל לראותק "ומנהיג לכל הברואי

.    עולמי בשמי ובאר
  

******************************  
  

בעיר לונדו הבירה היה המנהג שכשהדייני דני די תורה ה 

יושבי מעוטפי בטלית. פע אחת ישבו הדייני בדי תורה 

הגה"צ רבי יחזקאל אברמסקי זצוק"ל, כאשר לפתע נפלה  וביניה

ש פצצה [באמבע], וכמה אנשי שנוכחו ש ניזוקו, אמנ 

. אלו שראו שהוא לא ניזוק  להגה"צ רבי יחזקאל לא אירע כלו

  המה ראו כ תמהו, ואמרו שזה מופת של רבי יחזקאל. 

" עליו שהוא "בעל מופת" , מששמע רבי יחזקאל מה "שמרנני

: אי זה מופת כלל, אלא כשאני מתעט בטליתי  נענה ואמר לה

 " הנני אומר "מה יקר חסד אלקי ובני אד בצל כנפי יחסיו
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או אי מיי עס ערנסט [ואני מתכוי ברצינות  – (תהלי ל"ו, ח')

  למה שהנני אומר]...
  

******************************  
  

ח את אמתה, שבתיה בת : ותשל(שמות ב', ה')בפסוק נאמר 

פרעה הושיטה את ידה לקחת את התיבה בה שהה משה רבינו, 

)ואיתא ברש"י  שנשתרבבה אמתה אמות הרבה. ולכאורה  (ש

נשאלת השאלה בזה, הלא בת פרעה לא ידעה שיקרה לה כזה נס 

שידה תתאר הרבה אמות ותגיע עד לתיבה של משה רבינו, ולמה 

  דבר שהיה נראה שלא תגיע אליה.א"כ הושיטה את ידה לכתחילה ל

מיתאמרא בש הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע, שלמדי אנו 

מזה לימוד עצו כיצד עלינו לעזור להשני ולעשות חסד, שכ בבוא 

, אל יחשוב בדעתו ואל יחקור ויהרהר א  מעשה חסד לידי האד

המאמ כדאי וא הדבר בהישג יד, אלא קוד כל עליו לעשות את 

להושיט ידו! וכמו שאמר הרה"ק מקאצק זי"ע, שלעול  –שלו 

צרי אד להשתדל לחתור אל המטרה לקיי מצוות גמילות 

חסדי ושאר מצוות תו אמונה ובטחו שיוכל לקיי את המצוה 

אפילו א המטרה היא ממנו והלאה, כי על האד להושיט ידו 

ג את ולעשות כמיטב יכלתו ולהיות בטוח כי בסופו של דבר ישי

  קוח נפש.ימטרתו, ובייחוד בדבר שיש בו משו פ
  

******************************  
  

 מצותי ואת תלכו בחקותי : א(ויקרא כ"ו, ג') רנאמבפסוק 

. מפרש המאור עיני זי"ע, שכל המצוות  ועשית תשמרו אות

 אז ,שטעמ מפורש, וטע קיו המצוה מובנת לכל מקיימה



 שיח             גתשפ" בשלח             נוע

 טז  
 

ניכרת בכ מידת האמונה והבטחו שבו, לא  –כשהאד מקיימה 

שכ יתכ שמפני הבנתו בטע ציווי הקב"ה לקיי את המצוה לכ 

 "  –הוא מקיימה. לא כ הדבר כשהוא מקיי מצוות שה "חוקי

, והקב"ה ציווה  ,ש"חק" הוא בלי טע במצוות אלו שה חוקי

בזה ניכרת מידת האמונה בהשי"ת, כי לא  –לקיי אות מצוות 

יתכ שהאד מקיי את אותה המצוה מפני הבנתו שיש לקיימה, 

, ומה שהאד מקיי את אותה  שהרי המצוה היא חק בלי טע

מצוה, זה רק מפני אמונתו בהקב"ה כי בגודל אמונתו בהקב"ה הוא 

  מקיי את המצוה ללא כחל ושרק.

דייקא בחקותי שה בלי  –' בחקותיוזהו מאמר הכתוב, א '

",  – 'תלכו' –טע  שתקיימו את מצוותי ג אלו שה "חוקי

והרי זה מורה באצבע  –ואינכ מביני בטע ציווי ה' לקיימ 

" ,אמונתכ האיתנה בהקב"ה למידת  – אזי "ונתתי גשמיכ בעית

  .ותזכו לכל הברכות האמורות בתורה..
  

******************************  
  

בידרמ  אלימל ירב צ"סיפר ידידינו המשפיע המפורס הגה

 רבי האלוקי התנא לציו –למירו  שנסע יהודי פע היה: א"שליט

 היהודי. ישועות ש ולפעול שיחו את לשפו ע"זי יוחאי בר שמעו

 י"רשב של ציונו על והשתטח לש וכשהגיע, גדול חוב בעל היה

! רבי בקול: וקרא ולזעוק לבכות החל  לי יש! רבי שמעו שמעו

 של זה סכו לי תשלח –ממ  אנא –דולר  אל שיחמי של חובות

  ...דולר תיכ ומיד! אל חמישי

 את ושאל מאוד, התרגז זה את שכששמע גדול, עשיר ש היה

 ל שישלח שמעו רבי על זורק אתה –עושה  אתה מה: היהודי
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 –היהודי  לו אמר?... ל ישלח שהוא אומר מי? דולר אל חמישי

 !  את לי שישלח ובטוחני, שמעו רבי של ובכוח מאמי אני –כ

  !הסכו מלוא

 ללמדו לקח ולהראות לו את הדר הנכונה... החליט העשיר

 החליט העשיר –ולכתובתו  לשמו אותו ושאל היהודי אל פנה מיד

 ולחתו ,דולר אל חמישי של הסכו מלוא על עקטש לו לשלוח

  "...יוחאי בר שמעו רבי" למטה עליו

 וכתב, עקיטשה פנקס את מיד לקח, לביתו העשיר כשהגיע

, כמה כעבור. לאיש הזה וושלח אות זה, סכו על עקטש  בדק ימי

 סכו של חמישי שחסר לו וראה, שלו הבנק חשבו את העשיר

 לבנק תיכ ר, כזה סכו למישהו שנת זכר ומשלא! דולר אל

: קהבנ פקידי לו אמרו. דולר אל חמישי ממנו שנעל על וצעק

 מיד! ופלוני פלוני ליהודי זה סכו על עקטש נתת בעצמ אתה הלא

 מיד! עקטשה על שמי את חתמתי לא הלא: ואמר העשיר התרגז

 לתפארה מתנוסס כשעליו, עקטשה את הבנק פקידי לו הראו

  !...חתימת ידו

 –יהודי  אותו של והבטחו האמונה מידת ידי שעל, מזה רואי

 לו צמח עצמו ממנו – לקח ללמדו צהשר עצמו עשיר שמאותו הרי

  ...הישועה
  

******************************  
  

סיפר לי אבר מעירנו כא בלייקווד, שפע אחת נסע לאר 

ישראל, וקיבל ממישהו מעטפה ע כס למסרו להרה"צ רבי מנח 

. הלה הגיע לירושלי - מונדרר זצ"ל אדמו"ר מקאסוב ירושלי

ה לנסוע לבני ברק על שבת קודש, וחשב בסו השבוע, ובדעתו הי
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שכשיחזור לירושלי אחרי שבת, אז ימסור את המעטפה לרבי 

  מנח זצ"ל.

אמנ משו מה  –הוא החל לסדר את חפציו לנסוע לבני ברק 

כל אימת שרצה לצאת לדרכו, היה לו עיכוב אחר שמחמתו לא  –

ו היה יכול לנסוע. הוא התאמ בכל כוחו ובכל האמצעי שעמד

לרשותו שיוכל להיות על שבת בבני ברק, אמנ העלה חרס בידו, 

.   ובלית ברירה נשאר על שבת קודש בירושלי

, יל כבר  האבר חשב בלבו, שא הוא כבר נשאר בירושלי

לרבי מנח למסור את המעטפה ע הכס עוד היו בערב שבת. 

, וסיפר לו שבמקרה נשאר כא לשבת אחר  הוא הגיע לרבי מנח

, ולכ החליט למלאות את ש אירעו לו כמה עיכובי בלתי צפויי

, ולהביא אליו את המעטפה שנשלחה אליו  השליחות כבר היו

  מאמריקא.

" מה במקרהאמר לו רבי מנח "מי אומר שזה כל כ "

! כי היו בלילה חל יו "חמשה  , אני ממתי עלי שנשארת כא

י לכבוד שבת עשר בשבט", והלכתי עכשיו לחנות לקנות דבר

קודש, אמנ על פירות לכבוד חמשה עשר כבר לא היה לי מספיק 

, אמרתי למוכר שאחזור בע"ה יותר מאוחר לקנות פירות   –כס

."   כשהקב"ה ישלח אלי מעות כדי לקנות

פתח רבי מנח את המעטפה, ובדק את  –בנוכחותו  –תיכ 

, והראה לשליח שיש ש סכו מעות ב דיוק סכו הכס שהיה ש

כדי שיספיק לו לקנות פירות למאות היהודי שיסעדו אצלו בשבת 

  קודש...
  

******************************  
  



 שיח             גתשפ" בשלח             נוע

 יט  
 

 לשונו וזה כתב א)"תרל תרומה, (בפרשת בספה"ק שפת אמת

 הגבר ברו שכתוב מה על ה"זצלה ר"מו ז"מאא שמעתי הקדוש:

 דהאבטחו  יכפ , כי(ירמיהו י"ז, ז')מבטחו ' ה והיה' בה יבטח אשר

 מודד שאד במדה כ וכמו ,באמת מובטח לו יש כ יתבר בו

 כל מלא השי"ת וודאי כי , פירוש(מס' מגילה ד י"ב ע"ב) לו מודדי

 ידי על הול שהשפע הגלות כעני הסתר שיש רק כבודו, האר

, מדרגות  שהוא הטבע בתו יתבר חיותו הוא מדה ופירוש שפילי

, אי בעצמותו כי במדה,  שהכל לאד שנמדד האמונה וכפי סו

  ל."כנ אמונתו כפי בהתגלות לו מודדי כ ת"מהשי

 וכתוב ,(תהלי כ"ג, א')אחסר"  לא רועי' "ה פירוש לי נראה וכ

' ה לאמור בחינת לי יחסר שלא מנעסכיז הרב בש "שמחה קול"ב

 חסרו באמת נעשה מאד זה נשכח א כי הפירוש, ובאמת רועי.

 אמת נראה כי והב ל"כנ הסתר ידי על שהוא ת"השי תבהשגח

  ק."עכלה

(בראשית ז', פרשת נח  (להרה"ק מראדוויל זי"ע)ובספ"ק אור יצחק 

(הרה"ק המגיד כתב: ועל פי האמת, כמו שכתב אבי הקדוש ז"ל  ז')

, "אמונה" הוא לשו המשכה, כמו "ויהי אומ את מזלאטשוב זי"ע)

, כ יהוא הצ, אמונה (אסתר ב', ז')הדסה  נור, האד כמו שהוא מאמי

יכול האד להמשי אליו כל הטובות וכל הברכות מ המקור 

  עיי"ש., (שמות  ו', י"ב)עכל"ק. וכ כתב באור יצחק פרשת וארא 

תלמיד מובהק של  –(להרה"ק מלוצק זי"ע שלמה"  ובספר "דברת

 ת"יהש בהשגחת שמאמי מי כתב: וכל הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע)

 בני משאר בפרטיות מושגח יותר הוא דבר, בכל השגחתו ורואה

,  בא כ לראות שבא כדר" ע"א) ד ב' (מס' חגיגה שרמזו וזהו אד

  ."ליראות
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 שיח             גתשפ" בשלח             נוע

 כג  
 

  ווי אזוי פילט דער טאטע??
  

  

שהיתי בקרית וויז'ני בבני ברק. בערב ראש השנה סמו לכניסת החג,  (תשפ"ג)בראש השנה העעל"ט 

, ונת  בלכתי לקהל " ממר אדמו"ר מוויז'ני שליט"א. הרבי קיבל אותי בביתו במאור פני ברכת "שלו

", והגשתי לפניו את ה"נוע שיח". שאלתי את הרבי הא במש השנה  " והחזרתי לו "שלו לי "שלו

! אי ל יי דאס מגיעי אליו הגליונות "נוע שיח" שאני שולח? אמר לי הרבי "יא, ס'קומט אלעס א

, כל הגליונות מגיעי אלי, אני מעיי בה תמיד, ואני ממש  כסדר, או אי בי זי מיט דע מחיה!" [אכ

.[   מחיה את עצמי בה

אח"כ יצא הרבי מביתו, ועלה לבית המדרש הגדול לתפילת מנחה, ואני ליויתי את הרבי לאור כל 

. הרבי היה מוק בפמליא גדולה של בחורי וג א . הרבי הדר , והרבי שוחח עימי במש כל הדר ברכי

  דיבר עימי בלחש, ואלה שמסביב לא היו יכולי לשמוע מה שהרבי מדבר עימי.

, ה רצו מאוד לדעת מה דיבר עימי הרבי. היה  כשהגענו לבית המדרש התנפלו עלי פרחי החסידי

השנה, כשהולכי כבר לבית  חשוב לה לדעת "מה עומד בראש מעייניו של הרבי ברגעי האחרוני של

  המדרש, לתפילת מנחה של ערב ראש השנה?"

: את חפצי לשמוע מה דיבר עימי הרבי? את רוצי לדעת מה חשוב להרבי ברגעי  אמרתי לה

: הרבי שאל אותי הא יש לי אכסניא טובה, והרבי התעניי הא הייתי בשב"ק  אלו? הבה ואומר לכ

, הרבי א ה תעניי הא אני אהיה כא ג בשבת שובה. כמו כ שאל אותי הרבי עד מתי בעיה"ק ירושלי

 אני נשאר כא באר הקודש, ולבסו ביקש הרבי לדעת מתי אני משיא את בתי הכלה שתחי'...
  

, מה עמד בראש מעייניו של הרבי שליט"א במש  : עכשיו אספר לכ אח"כ הוספתי ואמרתי להבחורי

לפני שני רבות. בשני הללו היה להרבי מני בפני עצמו בראש השנה, והמני כל היו של ראש השנה 

. היה לי כמה פעמי הזכיה להיות בראש  היה בקצה השני של העיר בני ברק, במרחק מקרית וויז'ני

השנה במחיצת הגה"ק בעל "ישועות משה" זי"ע, בפרט אחר נישואי, כשהתגוררתי תקופה קצרה באר 

  ישראל.

קופה, הייתי ממהר מאוד במוצאי ראש השנה, ותיכ ביציאת החג הייתי הול בזריזות לקצה ת האותב

], אי עבר ידיעה מפורטתהשני של העיר אל מעונו של הרבי שליט"א, והייתי מוסר לו "באריכט" [

. תיכ ומיד כשהרבי היה מבחי בי  א לפני שביר אותי בברכת  - ה"ראש השנה" בחצר הקודש וויז'ני

היה שואל אותי מיד מתו התרגשות גדולה "ווי אזוי פילט דער  - "א גוטע ווא או א גוטע יאר" 

  טאטע??" [אי מרגיש אאמו"ר שליט"א]...

  

בשהותי בבני ברק, נכנסתי בקודש פנימה אצל מר הרבי מוויז'ני שליט"א, ומסרתי לידו צרור גליונות 

"."נוע שיח", והגליו הראשו היה ע הכ   ותרת "פארגינע יענע

, ונענה ואמר "מאוד חשוב לדבר מענייני אלו, ובפרט מהעני של "פארגינע  כשהבחי בכ הרבי חיי

", זה עני מאוד קשה, אבל מאוד חשוב. הנה זהו זיכוי הרבי גדול מאוד, יש ל זכיה עצומה  יענע

  עשיה על ידי זה".שהגליו מגיע לכל העול ויהודי יכולי להשתפר ולהיטיב מ

אח"כ אמרתי להרבי, שסיפרו לי כמה וכמה אנשי שאינ מכירי את הרבי כלל, ומ"מ ה לומדי 

מהמידות של הרבי על ידי שה מתוודעי לכ דר הגליונות "נוע שיח". נענה הרבי ואמר "זייער 

  גוט"... 

ות הגדולה שלו בלי שו כול יודעי את "מידת האמת" הנפלאה של הרבי שליט"א, ואת הישר

, וד"ל...   שטיקלע כלל וכלל, א כששומעי תשובה כזו, מביני לעומק עד היכ הדברי מגיעי
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