
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  

זה אלי ואנוהו אלהי אבי 
  )ב-טו( וארוממנהו

  
  
  
  

  ל "פרמישלן זמ ל'מאיר' הרבי ר
   - "זה אלי: "היה אומר

עמל בעצמו כדי להגיע לידי  אם אדם
 הרי -"ואנוהו "-יתברך  הכרת השם

  .נאה ויאה זה
  

  - "אלהי אבי"אבל אם 
, אב גדול לי : ואומר סומך על 

   -"וארוממנהו"אזי 
של , הרי זה סימן של גאווה

 ."בעיני עצמו התרוממות
 

  

ג בדרך אנחנו סבורים שהחיוב לנהו
ארץ ואף למסור נפש כדי לא לפגוע 

בשני כל זה נאמר דווקא 
 אבל כלפי בן או בת הזוג לא 

אבל התורה מלמדת אותנו לא  ...נורא
אשת פוטיפר הייתה מרשעת , כך

, אימה על יוסף שתהרוג אותו .איומה
, ניסתה תחבולות שונות לפתות אותו

ף את נשמתו וזאת ולשר
 ,  

, עד שבסוף היא תפסה בכוח את מעילו
הוא היה צריך לקחת את המעיל ולברוח 

, כדי שלא יעלילו עליו ויחבשוהו בכלא
אך יוסף פשט מעליו  .כמו שבאמת היה

והשאיר את המעיל 
  .אותו ביד אשת פוטיפר

 

 

למרחוק גם 
בחושך לפעמים  תמצא 

ף הים אם השבילים להגיע לחו
  , יש מגדל אור 

  

  ואז גם ברוח סערה יודעים 
, מנוטי הספינה לכוון לדרכה

הסכנה היא בזמן 
אין מי שיראה  ... 

  ויאיר את הדרך
 

 

  ": חבלים", אשר קודמים להם, 
 כל אישה שהביאה ילד או עוברת – ומשיח חבלי לידה –לידה 

  ... סובלים אנו בדורנו–ואילו את חבלי המשיח , ילדה לעולם
כי כשם חבלי הלידה נעשים פחות ופחות , וכאן עלינו לדעת

כאשר חשה האישה כי אינה  , , נסבלים
מזל " נשמע ה–ה להחזיק מעמד אפילו לא עוד רגע אחד יכול

המצב יהיה יותר ... כך בדיוק יהיה גם בחבלי משיח, "טוב
  , עד שברגע האחרון, ויותר גרוע

 –כאשר נחוש כי שוב איננו יכולים לסבול עוד 
  !! פתאום הגאולה השלמה 

  

 אמר 
 הוא רק שמחליפים 

בה פעם השאלה השאלה אם התשו
  " אני צריך "הייתה

  

היום הפכו " אבל אין לי "והתשובה
ותשובה " אין לי"הדבר השאלה היא 

  הוא 

  יש מלבד מה שמשמש 
חשיבות מיוחדת כנכס , כראי של עצמו

שבו נראו בעבר דמיות שכבר  ,עתיק
לא הרב שך רבנו  .מזמן 

אלא נשתקפו בו , מירק שמש כראי עצ
גדולי עולם ...  גדולי הדור בעברלכ

  שבקרוב למאה שנה 
. כבר נסתלקו לבית עולמם

 ראינו את תורתו של רבי איצל 
  ' מפוניבז

צדיקותו של החפץ חיים , משתקף בו
  .השתקפה בו
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 "ותשר דבורה"

 

 

        
 

 והיה נמצא רחוק מאד והשני הוא ,  בעירשני אחים אחד מהם היה                                    
וע שמי שיש לו צאן ויד. והוא היה צדיק גדול ואף פעם לא ידע מה זה הרהורים רעים, מהעיר במקום שמם

והיה חושב שכך , וזה האיש במקום כלבים היו לו , ובקר בכפרים יש לו כלבים ששומרים על העדר
ואחיו הסנדלר היה הולך פעם . ולא הכיר שום בני אדם חוץ מאשתו, ואף פעם לא נכנס לעיר, הוא דרך העולם

פעם אחת נזדמן שהאיש הכפרי רכב על .  האריותולא היה פוחד מן, בשנה אל אחיו אשר במדבר לבקר אותו
  , אריה אחד כדרכו במדבר ובא אצל אחיו לעיר

  

והכניסו לחצר והוציא את כל אנשי ביתו מהצד השני , וכאשר ראה אותו אחיו מרחוק פתח לו את דלתות החצר
ואחיו נכנס לתוך , והחנות של הסנדלר היה על יד ביתו, י הארי''ו ע'' חכדי שלא יקרה , של הבית

והנה נכנסה אישה אחת . כי מימיו לא ידע מה זה נעליים, שעוד לא ראה אותם מעולם, החנות כדי לראות דברים
ותיכף הארי שהיה , ובאותו רגע נכנס הרהור בלבו, לחנות כדי לקנות איזה סנדלים ויסתכל בה האיש הכפרי

תיכף רץ אחיו הסנדלר , ואז נשמעה צעקה נוראה, '', נתק את כבליו''קשור בחצר 
אז , כי אסור לך להיות בעיר מעורב יחד עם הבריות, ואמר לאחיו הכפרי תסתלק מכאן, ותפש את הארי ופייסו

  . ואמר שאחיו הסנדלר היה צדיק יותר ממני, הבין הכפרי מה זה הרהורים רעים
  

  ,

    
 

 



 

ל " וזשבט מוסרבברכי יוסף הביא בשם 
לעשות איזה דבר והיו מסופקים אם קיבלתי מרבותי שהיו רוצים "

 היו פותחים אותו ורואים ך"תנמש או ו חלעשותו אם לאו 
בראש הדף מה פסוק היה מוצא וכפי מה שהיה מראה אותו פסוק היו 

 בכול ענייניהם עושים נמצא שהיו מתייעצים עם התורה כדת 
דמורה התר לעשות ל ליטול עצה מין התורה "וזה עצמו רמוז במאמרם ז

אם בקשת לטל עצה מין התורה "סמוכין לזה מיצינו בילקוט שמעוני  "כך
ובאר ברבנו גרשום " שמואל בדיק בספרה"מ 'וכבר מיצינו בג" הוי נוטל

  "אם חוזר טוב או לא"
 

ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני "       
  : ל " זצאליהו לופיאןצ רבי "אמר על כך הגה" משה

  

ראו עליהם שהיו אצל , כשיצאו הנשיאים מלפני  משה
כשאדם היה . כר על התנהגותםינ,, משה

, ראו עליו שהוא היה אצלו, ל"הסטיפלער זציוצא ממרן 
ולהבדיל אלף אלפי . ראו את הפחד, ראו את היראת שמים

גם כשאדם יוצא מבית מרזח רואים עליו איפה , הבדלות
  .הוא היה

 על הבריאות היינו יודעים , היינו חשים זאת
היינו יודעים להכיר . בכוונה" אשר יצר"שלנו בברכת 

היינו .  בברכת המזון בהתלהבות–ן שנתן לנו טובה על המזו
קצת , זוכרים ויודעים כי אין צורך ביותר מקצת השתדלות

! !  אינה מועילה מאומה –כי כל השתדלות מיותרת ,ממש
 בעולם שיכול לעזור 

 

. 
, עמו טובה אין לו לאדם להתרעם על חברו על שלא עשה 

 .אצלו י הטובה הזו"מסתמא לא נקצב מאת הש כי, או לא הלוה לו מעות וכדומה
ושאל , שצריך לאיש ששמו ראובן לאחד, ה משלזמשיל על  ה

שבמקום פלוני נמצא קבוץ של  וענו לו, איפוא אוכל למצוא את ראובן לאנשים
  . נמצא שם ראובן  ולאוילך לשם . ישנו ביניהם אולי. אנשים

שמו שמעון  או  למה, להתרעם על כל אחד מהנאספים שם האם יעלה על דעתו
  !האמיתי אלא עליו ללכת למקום אחר לבקש את ראובן ?  ראובןולא,  לוי

 
 

ט מראה על מידת הביטחון ו בשב" אכילת פירות ט
שהרי בחודש שבט עומד באמצע ימות החורף . יתברך' בה

בלי שום סימן חיים והאכילה , אילנות ריקים, 
 וביטחון השל הפירות באותה עת מראה ומעוררת תיקוו

  . ללבלב ולתת פירות
ואפילו " כי האדם עץ השדה" כן האדם נימשל לאילן

עדיין , רחק מדרך התורה והמצוות ויראת שמיםשהוא נת
  לפניו לגדול לעלות התיקוו

  .יזכנו במהרה בימנו'' וה . והיראה
 

שידל פעם את  
 לבוא עמו, שהיה מתנגד, ידידו

בתום , של רבו" שולחנו"ל
הסעודה ראה החסיד בידידו 

   .שהוא מלא התפעלות המתנגד
מה ראית שאתה מתפעל : שאלו

:  המתנגד !כל כך
ראיתי שהרבי אכל בקדושה 

בשבתו על יד השולחן  והתנהג
 בשעת עבודת 

   .במקדש הקודש
  

שאין לו אותה , החסיד תמה
למחרת  .ההרגשה וההתלהבות

  סח את צערו לפני הרבי ושאלו 
 לראות  מפני מה 

שהשיג חבירו , אותה הארה
לא : השיב לו הרבי ?המתנגד

  , הרי חסיד כהרי המתנגד
   צריך 

 . חייב 
 

 

  בן הישיבה 
אינו רק 
תלמיד 

הישיבה 
, ומלומדיה
אלא כל 
  מציאותו 

  

היא מציאות 
מיוחדת 

המעניקה לו 
בן  "- תואר

  "!ישיבה
 

, הטיפח בן ששון, אילðה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דיðה, חורשיד בת שרה, רימה בן ðיסים :ðשמת לעילוי
   , יעקב בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת ðעימה, חðיðה בן אוחðה חיים פðחס, ה'לולו בן חיאי  ,לולו בת שמחה
  ,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב,  בת זוהרהמרים , בן איזהדוד, מלכה בן יגאל  ,פðחס בן פðחס . שרה בת מלכה

    ,מורי אורה בן שלום, רגיðה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף עקבי הרב ,יאיר יהודה הרב, קלרה בן רפאל
  , פתייא חðה בן יהודה חכם ,קלרה בת רשל רחל , אסתר בת שרה, רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,ל'אברג יורם הרב

  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דוðה
  

 
 

זקנה קמה באמצע טיסה  
, יש כאן רופא, ב וצועקת"לארה

ישר קם בחור נחמד !  ?דחוף
ואומר לה , ורציני ניגש אליה מהר

יש לי , אומרת לו? כן מה הבעיה : 
 ,שידוך בשבילך

...  
 

 

ְרעֹה ֶאת ָהָע" ח ּפַ ּלַ ׁשַ ִתיםַוְיִהי ּבְ ִלׁשְ ּם ְולֹא ָנָחם ֱאלֹקים ֶדֶרך ֶאֶרץ ּפְ ְ ּ"..  

חֹום     , )אֹו=קמץ ָא(אשכנז קוראים את המילה ָנָחם כָנּ
ולשם כך היה מוכן , ח מופלג"ומסופר על גביר גדול שרצה לחתן את בתו עם ת

  .לדאוג לכל צרכיו ופרנסתו למשך שנים רבות
אולם זאת בתנאי , ח לבתו"מחפש תהגביר לישיבה הגדולה והצהיר שהוא  

ֵאין ) א"ב מ"שבת פ(כתוב במשנה ", שיצליח לענות על השאלה שאשאל
אלא צריך , הוא לא קרא נכון את המשנה(ְולֹא ְבֵחֶלב ַנחֹום .. ַמְדִליִקין לֹא ְבֶלֶכׁש
ִדי אֹוֵמר"ואח. לקרוא ְולֹא ְבֵחֶלב אינני , )כפסקה חדשה בפני עצמה, כ ַנחֹום ַהּמָ

  "?מדוע לא מדליקים ְבֵחֶלב שלו, מה עשה נחום, טען העשיר, יןמב
הבין ראש הישיבה מי עומד , אף אחד מהתלמידים לא ידע לענות על השאלה

מולו וקרא לבחור שלא היה כל כך עילוי גדול אך היה עממי וידע להתחבר עם 
כתוב בפרשת , ענה לו הבחור, "זה פשוט", אנשים ולענות להם לפי מה שהם

ח ַפְרעֹה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם "שבוע ה ּלַ ׁשַ )"  נחֹום-לפי הבהרת האשכנזים(ַּוְיִהי ּבְ
היה לו מפעל לֵחֶלב והוא טען שמסתדר היטב , נחום לא רצה לצאת ממצרים

שמח העשיר על .. ולכן גזרו חכמים שלא להשתמש ְבֵחֶלב שלו, במצרים
ה ְבָעֶליָה ועל כגון זה נאמר ַהָחְכ, תשובתו וחיתנו עם בתו   ).יב, קהלת ז(ָּמה ְתַחּיֶ

 
ֵני ִיְשָרֵאל וְבֵני ִיְשָרֵאל יְֹצִאים ' ַּוְיַחֵזק ה" ְרדֹף ַאֲחֵרי ּבְ ֶׂאת ֵלב ַפְרעֹה ֶמֶלך ִמְצַרִים ַוּיִ ּׂ ּ ְ ּ

ָיד ָרָמה   ).ח, שמות יד.." (ּבְ
ָיד" , ה"מ סימן ר-"ָרָמה", ע"אחד מחלקי השו, "עה'ורה ד'בי" ראשי תיבות -"ּבְ

ובא לרמז לנו . העוסק בהלכות תלמוד תורה שחייב כל אחד מישראל ללמוד
זכו לצאת , שבזכות התורה הקדושה שעתידים היו לקבל בני ישראל בהר סיני

והתורה הזאת היא שהעמידה וחיזקה אותנו במשך כל הדורות  , ממצרים
. שייםלהתרומם תמיד ולצאת מכל המשברים והק, להישאר ביד רמה ולא ליפול

ועלינו לשמור עליה מכל משמר ולדאוג שתמשיך להתקיים בעם ישראל ותגדל 
  .כיון שבלעדיה אין לנו קיום, ותשגשג

  שנזכה להתחזק ולחזק את לימוד התורה הקדושה  
 .אמן, ונזכה לגאולה השלימה במהרה

  

  בחור צעיר ניגש למוכר  
מה זה ומבקש סוכריה ושואל כ

  , עולה
 2המוכר אומר לו שזה עולה 

תביא לי , אומר לו בסדר, שקל
 סוכריה ומגיש לוקחהמוכר , אחת

הבחור מוציא מכיסו שני , לבחור
  , המכולתשקלים וזורק לתוך 

  

,  אבל לא אומר כלוםכועסהמוכר 
הולך ואוסף את השקלים מתוך 

ביום שלמחרת מגיע , המכולת
 אותו בחור ומבקש סוכריה אבל

 שקל מטבע 5הפעם מוציא מכיסו 
  ,השולחןושם על 

  

המוכר שעוד זכר את הבחור 
 5-לקח את ה, מיום האתמול

 שקלים זרק 3שקלים ואת העודף 
, למכולתבכל הכוח אל מחוץ 

הוציא עוד , שראה את זה, הבחור
, שקל אחד מהכיס ואמר לו

, בעצם
. 

 

ולתת , 
להם את ההרגשה שאינם 

   - רצויים 
זאת 

  אתאך . 
רגשה  להם הרוחם 
 לכך דרושים - טובה 

  .  והשקעת מאמץ


