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הפרשה àבאר
dyxtd x`a

úéùàøá

האמונה היא  דבר  ראשית – אלוקים ברא  בראשית 
חי בקל

ïúùøôá(à à)úàå íéîùä úà íé÷åìà àøá úéùàøá
õøàä,íé÷éãö åøàéá .úéùàøáìë úéùàø Y

ù òãéì íãàä ìò ,øáãúàå íéîùä úà íé÷åìà àøá
õøàäìëå õøàäå íéîùä úà àøá åðòåø åðéáàù Y
,íàáöíéàåøáä ìëì âéäðîå àøåá àåäåìë ìò çéâùîå ,

úéèøô äçâùäá íìåòá äùòðäàààà.dyxtd x`aúéùàøá -

כעין א . שהוא זי"ע , לוי' ה 'קדושת הרה "ק ביאר בבראשית...' פתח  טעם מה  - 'בראשית דבריו , בריש  כתב ברש "י

בדבריו, ומפליג טעם המדבר למה יש ומתיקות טעם כמה בבראשית- שהוא פותח באמונה שחי כלומר –

וארץ שמים שברא המעשיםאלוקינו לכל  ויעשה ועושה  עשה ˜„Ï"Â)והוא ËÂ˜ÏÈ· ,ÈÂÏ ˙È· ˙¯‡Ù˙· Â‡·Â‰ ÂÈ¯·„ È"ÙÚ).

הסתיר  כי לו כשנדמה בין פנים, בהארת ה ' לו כשנראה  בין עמו  הנעשה  כל  את באהבה יקבל  האמונה בזאת כי

חז"ל  אמרו הנה כי יצ"ו , נ"י בעי"ת הדר וחשוב גדול מרב נחמד ביאור ושמעתי מאתו... פניו Ë:)ה' ‰‚È‚Á)דומה 'אינו

ה'מאה' מזמור כי בזה , לרמז ויש ואחד', פעמים מאה  פרקו לשונה  פעמים מאה  פרקו  הוא (˜')שונה  תהלים בספר

מזמור  בריש  לעומתו  גמלו, אשר החסד כל על  וקונו ליוצרו  האדם  מודה שמאליו  האורה לזמני ומרמז – לתודה  מזמור

חז"ל  ודרשו אשירה ', ומשפט  חסד מזמור, 'לדוד כתיב Ò:)ק"א ˙ÂÎ¯·) אשירה משפט אם אשירה חסד  והיינואם  ,

– ערוך לאין חשובה  זו והנהגה  ומשפט , דין בהנהגת אף – עמו שנוהג הנהגה בכל יתב"ש לבורא ומודה  כי שמזמר

האדם  כל אומרםזה וזהו  היא... וגמורה שלימה טובה שבהסתר הטוב ואף  טוב, אך עמו גומל  שהבורא אינו להכיר

שפרקו – מאה פרקו שונה ÂÈÈÁ)דומה ˙�˘Ó ,¯ÓÂÏÎ), לו ובהיר נהיר כשהכל  רק  לתודה ' ב'מזמור ששונה להודות למי

ואחד מאה ואחדפרקו 'מאה  בפרק  הנאמר את שמקיים  כלומר, זה(˜"‡)– של חשיבותו  כי לבורא, עת בכל ומשורר '

מהראשון. בהרבה עולה

את  לקבל והעצה מיושר, הכל ובאמת העולם  בזה  האדם עין למראית רק  הרחמים  והיפוך דין' 'הנהגת אין כי

לו אשר כל  כי בדעתו כשיבין כזה , באופן מןהדברים  מאומה לו חייבים ואין  הבורא של מטובתו היא חינם מתנת 

שהיההשמים  למעשה  נא שמעו הנפש. ושלוות בנחת עמו  הבורא הנהגת את ויקבל לבוראו , תמיד וישבח  יודה אז ,

השנה יאספותשע"ז בזאת בו  אוטובוס ' 'תחנות מפוזרות העיר ברחבי כידוע  ברק , בני בעי"ת השנה  ראש  במוצאי

רבים עמדו 1:30 על הורה כבר כשהשעון ליל באישון ר"ה במוצאי חפצו ... למחוז  איש איש  הנוסעים את העגלות

ת"ו ירושלים עיה"ק  ·¯˜)מתושבי È�·· ‚Á‰ ÈÓÈ ˙‡ ÂÎ¯Ú˘ ¯Á‡Ï)אוטובוס שיבוא והמתינו בב"ב, כהנמן ברחוב התחנות באחת

לביתם... לקחתם 402 מספר את יצטרכו הנושא שמא מחשבה בלבם נתגנב וכבר מלבוא, המרכבה פעמי בוששו אך

ומטלטליהם... טפיהם על עיר של ברחובה הלילה כל  למשך  להשאר

ראו משנתקרב אך לבוא, ישועתנו  קרבה  הנה  – במחנה הרינה  ותעל  מנוסעים , ריק אוטובוס  נראה שמרחוק  עד

מה'נהג' וביקשו  שבעם , מה'עסקנים' כמה  עליו עלו שכן, מכיוון רחובות, לעיר הנוסע  318 מס' חלונו על  נושא שהוא

נשלח שהרי להם, לשמוע  פו"א בשום אבה  לא הנהג אך ירושלים , לעיה"ק  ויקחם  נסיעתו  יעד את להחליף שיאות

ל 402 מספרו  את החליף – להם ונעתר רחמיו שנכמרו עד מאד מאד באיש  ויפצרו  ל'רחובות', ליסע בעליו  מטעם 

ששמחו הנוסעים  ירושליימה. ליסע  והחל מקום , אפס  עד ובעמידה בישיבה - עיניים  בכליון הממתינים ציבור את העלה 

ב'פתקא  טובה, חתימה  בגמר יחדיו , גם  הבא ועולם  הזה  בעולם ולברכו ולקלסו , להללו לשבחו  החלו  האיש  של ב'טובתו'

ושטח הנוסעים אחד אליו  ניגש ירושלים, לחוצות בהגיעו  בתורה ... אמורות ושאינם  האמורות הברכות ובכל טבא'

נעשה  אשר כל את רואה  עליך המפקח  והרי כן' עשות מר חשש לא היאך 'וכי ‰תמיהתו  È"Ú Y ‰˘ÚÓ ˙Ú˘·)GPS( ונמצית

בחדר  בידו... טעות כי מר נא יסלח הנה  הענין... עומק לו וביאר שחוק... פיו הנהג מילא פרנסתך... עם  עצמך מסכן

ראו ‰ÚÈ‚‡Ï‡�ÎÚË)המפקחים ˙ÓÎÁ· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÎ È"Ú)רבים מאד, ארוך זמן בה  שעמדתם  זו  – פלונית שב'תחנה '

שאינם אחד פה ואמרו  ענו  הנהגים  כל  אך לשם, אוטובוס  לשלוח  שחייבים  והוכרז  שיושיעם... לאוטובוס הממתינים 

והקצף' הרוגז כל  את ולכלות להביע  - ה 'נוסעים ' מנהג כן כי לירושלים, ולהעלותם  זו לתחנה  להתקרב (ÏÚיכולים 

(‰¯È˙È ˙ÂÎÈ¯‡· Ì˙�˙Ó‰אקח אנכי – שנעניתי עד ועוון... החטא לו  לא כי שברור אף – ביתה לאספם שיבא ה'נהג' על



בראשית - הפרשה áבאר

áéúëïúùøôá(åè ã)úåëä éúìáì úåà ïé÷ì 'ä íùéå'
÷"äøä øàéá àìôð øåàéá .'åàöåî ìë åúåà

ò"éæ ùèéååàëòìî(úéùàøá ,áåðéãå÷ íåìù éøáã)äðä éë ,
ìëî åáì øáùé àì ù"áúé àøåáá äîéìù äðåîàá ïéîàîä
ãñôäå ÷æéä éðéî øàùá åà ïåîî ãñôäá íà ,åäø÷é øùà

÷åð íãà ïéàù åòãéá ,åäòø éãé ìò åì äùòðùåòáöà ó
äìòîìî åéìò ïéæéøëî ïë íà àìà äèîì(:æ ïéìåç),àöîð

äùòð åîöòîù øîåìî äìéìç íâå ,úàæ äùò éðåìô àìù
äùòîäåúáåèì Y 'äùòð 'ä øáãá' ìëä àìà ,
äîéìùäááááàø÷ä øåàéá äæå ,úåà ïé÷ì 'ä íùéåúåà' Y

– בפני הממתינים  יתחננו כאשר – ל402 לאחמ "כ להשתנות בכוונה כ 318 עצמי הצגתי 'תחבולה ' עשיתי זאת, 'נסיעה'

חלונו כשעל מגיע  היה שאם  אוטובוס  כאותו  ייאמר לדידן די... בלי  עד ל 'ברכות' נהפכו  ה'קללות' שכל  הרווחתי ובזה

מתחילה, וברכה  לטובה היה שהכל לבסוף הבינו כ 318 מתחילה כשבא ועתה וזועפים  מתלוננים  הכל  היו  402 כתוב

של שלבו פעמים  הבורא חסדי על ואף  כרימון, טענות מלאים  כשהם הקב"ה  של בעולמו  המהלכים הפ רבים  כיו "ב,

יכיר  ברגע אז טובה שאיננה מציאות בפני לרגע מעמידו הקב"ה, עושה מה  דא, ועל הא על  להתלונן מפתהו  אדם

היה  לטובה מעיקרא שהכל  לראות וישוב עצמו, יכניע השמים ... מן הוא גדול 'חסד' למישרין �˘ÁÏשכשכהולך ‰ÏÈÁ˙ÓÂ)

(402Î ÒÂ·ÂËÂ‡‰ של ישראלמידיו לעמו טובים חסדים סדרי הגומל עליו לשנות יצטרכו  בטרם  בזה להכיר עדיף לא וכי ,

ח"ו . בראשית

הרבה  השתדלותי לאור ב"ה אה, בנפשם, מדמים וחברה'מנים' 'עסקנים אותם שהרי זה, ממעשה נלמד ענין , [באותו

כבר  דרכו מתחילת  שהרי מחשבותיו, והבלים שטויות  ובאמת , לירושלים, הקהל  את  שיקח הנהג  של לבו על פעלתי

ירושליימה...] מועדות פניו היו

הק' ב'אלשיך' מצינו ÈÚ"˘)וכן ÊË-‡È ,Ê ‡¯˜ÈÂ ;Âˆ ˙˘¯Ù)מאמרם �„:)על ˙ÂÎ¯·)הולכי צריכין'ארבעה הים , יורדי להודות,

באמת כי האסורים ', בבית חבוש שהיה  ומי ונתרפא, חולה שהיה ומי -הכלמדברות, לה ' תמיד להודות לא חייבים 

סכנה  לכלל שבאו אלו ועדיין רק בזה, מכיר האדם אין שפעמים  אלא מנוחות... מי על  הים  את שעברו  אלו אף  אלא ,

שהוא תפקידו מילא הצלתולה'להודותצריךלא על לאחמ "כ שיודה  כדי סכנה לכלל  יביאוהו  השמים  מן כן על ,

שהרי  צרה, לידי לבוא יצטרך לא וממילא ונשימה  נשימה כל  על להודות דרכו בתחילת ישכיל  החכם  אך הגדולה ,

קרא דההוא סיפא מפרשים  ובזה  כן. עשה כבר והוא להקב"ה , וישבח שיודה  כדי אלא אינם  היסורים  (˙‰ÌÈÏתכלית

(‚Ó Ê˜,מנוחות מי על מתנהל כשהכל מועד מבעוד ה '' חסדי 'ויתבוננו  שע"י ה'', חסדי ויתבוננו אלה וישמר חכם 'מי

בישין. ומרעין רעים חלאים מיני כל  מעצמו  ימנע

האחרון בדור נובהרדוק  תלמידי משרידי זצ"ל  גלינסקי יעקב רבי הגה"צ הנודע  מישרים  המגיד ·Â¯ÙÒסיפר ‡·Â‰)

(Á"�˘ 'ÓÚ Â¯˙È '¯Ù '˙„‚‰Â',הנוער בני את אחריהם  למשוך כדי עת' 'כתבי לאור להוציא המשכילים  החלו  ילדותו שבימי

כתוב  שהיה  בלאט' טאג אידיש'ער ה 'דער את לביתם יום בכל מביאה היתה  ביתה, בני על  להגן שחפצה ע "ה ואמו

‰‚¯È�Ó˙)בלע "ז ‰Ù˘·)יום בכל כללי' 'שיעור בו מוסרת היתה אמו  ושלמים. יראים  לבית להכנס  וראוי כשר היה  אבל

יתבוללו שלא ישראל  בני אחינו  משאר אף מנעה ובכך הגרמנית, בשפה לקרא ידעו  שלא שכניה  לכל הצהרים אחר

שלהם . העת כתבי קריאת ידי על  רח"ל  עמנו פריצי בין

לשמיעת  - הסמוך בחדר להתאסף  השכנים  החלו וכבר בעבודתה , ועסקה הבית במטבח אמו כשעמדה הימים  באחד

הצייטונג את משכינותיה  אחת נטלה  עיניה(ÔÂ˙ÈÚ)ה'שיעור', ראו מאשר נזדעזעה  וכה הפוכה  ספינה תמונת בו  וראתה

שספינה בעוד אדמה  תפוחי בחיתוך לעסוק ובשלווה בהשקט  תעמדי היאך וכי בה  וגערה הבית בעלת אל  שניגשה עד

שכאן  בהסבירה 'טענותיה', את כשומעה  בקרבה הבית בעלת ותצחק יושביה , כל על  ים למצולות התהפכה  גדולה

הכתב  את לקרא יודעת שאינך מכיוון אך והדר, פאר שכלול  ברוב לבנותה סיימו עתה  שזה  חדשה  ספינה אודות נכתב

יעקב  רבי סיים למצולות. התהפכה  שהספינה  בנפשך דימית ולכך הפוך, העיתון את החזקת לתמונה מתחת אשר

רק לו  באה  זו מחשבתו  כל  ובאמת עליו , באות רבות שצרות לאדם  נראה  שלפעמים  חיים ' 'דרך למדתי מכאן ואמר,

ב'היפוך', הדבר על שמביט  דעבידמאחר מאן  שכל  האמונה בעין ולהתבונן  ראותו את  וליישר לחזור אלא לו אין

בשלום  מקומו על יבוא והכל  עביד, לטב  .רחמנא

אך ב. שונות, מחזות הכותל גבי על ומציגים  האור את מחשיכים אשר במקום  שהיה גברא להאי המשילו  הדבר את

שכך  דעת בר לכל מובן היטב, לראות שיוכל  בכדי 'האור' את העלה בבירור, המחזות את האיש ראה  שלא מכיוון
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àìéîîå ,äøåäèä 'äðåîàåàöåî ìë åúåà úåëä éúìáì
ìëäù øéëéå òãé éë ,åäàöîéù øáã ìëá åáì åäëé àìù -

åîù êøáúé åúàîââââ.

êëåò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä äì æîøúðåúë)

(é"åôãá .æë 'åîò ,øäá íéñôáåúëá(ãé ãî÷ íéìäú)

íéìáåñî åðéôåìàïéîàéù éãé ìò éë .íìåò ìù 'åôåìà'á,
éååéöá àìù äùòðù íìåòá øáã ïéàå ,äøéáì âéäðî ùéù

äæ éãé ìò ,àøåáäíéìáåñîìëä ìåáñì åãéá àäé Yãããã.

àúéàò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøäî(àøéå ä"ã çìùá).ì"æå
ìëä ÷ø ,íìåòá äø÷î ïéàù ïéîàî íãàäùëå'

,íéîùä ïî úéèøô äçâùäáíìåòá ùâøúîå äååää ìëå
äçâùäá íéøåôñ åéìâø éãòö åìéôàå äì÷ äòåðú åìéôà,

àåä ìëä íãà ìù åëåìéäå åéãòö íéôìà úøùò åìéôàå
úåëìîå íùá íåé ìëá ïéëøáî åðàù åîë ,úéèøô äçâùäá

'øáâ éãòöî ïéëîä' úëøáääää,ìåöéð åæ äðåîà éãé ìò éæà
íåùù ïéîàîù éãé ìò éë ...ùôð úîâòå äøåçù äøîî
ìëä ÷ø íãà ìù åðåöø éãé ìò äùòð åðéà íìåòá øáã
àìå óö÷úé àìå ñåòëé àì àìéîî ,íéîùä ïî äçâùäá

'øäøäéåååå.ì"ëò ,

åéøùààáä íìåòáå äæä íìåòáææææ,êåñçé åúðåîàá éë
äàð÷î íãàì åì àáä áì áàë ìë åéìòî

לאדם נראה  פעמים לנמשל, ומכאן  אמיתיים. חיים דברים  ולא 'דמיונות' היה שהכל  ונתגלה  כלל, המחזות נראו  לא כבר

וממילא  האמונה, במאור לעצמו  שיאיר אמונה , – עצתו דמיונות, משאר וכדו ' ממנו, השגחתו  את הבורא שהסתיר

שהוא  אלא שינוי, שום ללא מעולם, פרטית בהשגחה  עליו  משגיח הבורא אלא יער', ולא דובים  'לא כאן שאין יראה

הייסורים . פרשת וחסלת באמונה לעצמו להאיר אלא לו אין וספיקותיו , בקושיותיו לעצמו  החשיך

Ò.)בגמראג. ˙ÂÎ¯·)זו צווחה  שאין אני מובטח ואמר בעיר צווחה  קול  ושמע  לעירו  הזקן הלל ובא שמעשה איתא

מקמאי חד ז "ל אלמושנינו  הג' ביאר זאת, לו היה  מנין ולכאורה  ביתי. ËÈ)בתוך ÌÈÏ‰˙Ï ˜„ˆ ËÙ˘Ó ¯Â‡È·· ‡·Â‰)שהלל

שהוא  מצב  בשום יצעקו ושלא באהבה, עמם יארע אשר כל שיקבלו – אמונה' 'דרך  ביתו בני את לימד ולכך הזקן ,

קשה . במצב אפילו צועקים  אינם הם  כי – ביתי' בתוך זה 'אין ואמר בטוח  היה בעיר צווחה קול כששמע 

הקדוש,ד. חותנו של הנהגותיו כלל  מתוך ביותר התפעל  ממה זי"ע, חיים  החפץ  הגה "ק של חתנו את שאלו  פעם 

כשבאו קשות בשעות ואף זמן, ובכל עת בכל נפשו  ושלוות דעתו יישוב היה ביותר המפליא הדבר ויאמר, ויען

וברחמים . בחסד בחן בטובו העולם כל  את ה ' בהנהגת אמונתו  תוקף  מתוך לו באה זו נפש  ושלוות וכדו', ייסורים עליו

ההושענות בסדר לבאר אומר, היה  Ó‡¯¯')הוא ‰Ó„‡' ËÂÈÙ·)שכל מבהלה', נפש מחגב... מדלקת...חיטה דגן 'הושענא

חגבים וכן שבשדה, ה 'דגן' את ומשחיתה עוקרת שה 'דלקת' יודע  רב בי בר שכל וכמו במהותם , שווים שם הנאמר

אדם . של  נפשו  ומשחתת מכלה  הבהלה  - ממש  כך החיטה, את לגמרי ומאבדים  אוכלים 

שםה . ברכתווכתב חלילה תהיה שלא מאד בזה להאמין  ‚·¯)וצריכין  È„ÚˆÓ ÔÈÎÓ‰)...לבטלה ברכה

פלוני,ו . הפסד בידים  לעצמי שגרמתי לי אוי לאמר בעצמו  תולה  שהאדם שמה אומר היה זי"ע  מלעכאוויטש הרה "ק

אם כי אינם  בהם, וכיוצא אלו מחשבות וכך, כך להפסיד לו  שגרמה  פלונית בפעולה שטעה עצמו את מאשים או

יחשוב  לא שוב יכולת, ושום  כוח  שום  לו אין כלום, מגרמיה  ליה  שלית האדם ידע באם כי פרטית. בהשגחה  כפירה

לו . בא ממעל שהכל ידע  אלא כך, כל עצמו על 

זי"ע  מקאריץ פנחס רבי Ó·)הרה "ק ˙Â‡ ‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ¯Ú˘ ‡"Á ÒÁ�Ù È¯Ó‡· ‡·Â‰) ז"ל מאמרם על אומר Ë:)היה  ÌÈ¯„�)רשעים'

בעלי  אלא 'רשעים', אינם כבר הרי הרעים מעשיהם על  בחרטה מלאים  הם דאם  ביאור צריך ולכאורה חרטות', מלאים

השמים ... מן אלא אינו בידו  שעלה מה  כי מאמין הצדיק  – הפסד איזה לאיש שכשיארע היא שהכוונה וביאר תשובה.

ההפסד... לי נסתבב שמזה וכך כך שעשיתי לי אוי יאמר ותמיד חרטות, מלאים ה'רשעים' אבל

בגדי, בכיס  חור לי שנהיה מאחר עיר של  ברחובה  מעות 'איבדתי שהאומר אומר, היה  זצוק"ל  מבריסק הגרי"ז 

אלא  לו  אין ה ', בהנהגת כפירה זה הרי כשנפער, מיד החור את וסגרתי תפרתי שלא הייתי שוטה מעותי' נפלו ומשם 

בכיסי לומר חור לי נתהווה כן  על  מעותי את שאאבד  הקב"ה ורצה .מאחר

זי"ע ז. סלאנים  הרמ "ח הרה "ק וסיפר בתמימות, אמונה של בכוחה ולמד ˘Ó"‚)צא - ·"Ó˘ 'ÓÚ 'ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó') שני על

בחלום רעהו  אל יתגלה  השמימה  שיעלה מהם  שהראשון ביניהם שהסכימו מדין, על  ויושבי עליון חסידי ידידים 

ויספר  רעהו , אל  בחלום זמן לאחר הגיע עולמו  לבית שנלקח מהם הראשון ואכן בדינו , למעלה  שאירע מה  לו  ויספר



בראשית - הפרשה ãבאר

ãåáëå äååàúúç÷ì çë íåù íãà ãéá ïéàù àåä òãåé éë ,
äîåàî åîòî('äàð÷'ä úà äæá êñåçå)äîåàî åì úúì àìå ,

('ãåáë'ä úôéãø åîöòî òðåî äæáå)åîöòì úç÷ì åì øùôà éàå ,
àéîù ïî åøåáò äáåö÷ äððéà íà äàðä äæéàêñåç äæáå)

('äååàú'ä úà.

êë'äðåé åðéáø'ä áúë(è á úåáà)åàö' äðùîä éøáã ìò
øæòìà éáø ,íãàä äá ÷áãéù äáåè êøã åæéà åàøå
÷çøúîå ,çåø øö÷ åðéàù ïìáñä åðééäã 'áåè áì øîåà
äæéà åì åùòé íà óàå ,êø äðòîá áéùîå ñòëä úãéîî

Y äæî úåøéøî åì äéäé àìå ìåáñé ,ìååòíé÷úîî åëç éë
íéãîçî åìåëåäàåø' éàëæ ïá ïðçåé éáø øîà åæ äãéî ìòå .

åéøáã ììëáù íëéøáãî êøò ïá øæòìà éøáã úà éðà
úåðìáñ ìù åæ äãéî åá ùéù íãàä éë ,'íëéøáãáåè

íìåòä ìëìå åéðëùìå åéøáçì íâ àåä(ì"ëò).

äëæéå' éë ,'äìåòî äøéîù'á øåîù úåéäìøîåùúà 'ä
åîëå ,åá íçèáî íéîùå íéðéîàîä Y 'åéáäåà ìë

øîàðù(æ æé åäéîøé)'êåøááúë êëå ,''äá çèáé øùà øáâä
ïúùøôá áåúëä øàáì ,ò"éæ '÷ä 'íééçä øåà'ä(åè-ãé ã)

ú"éùä åäðòå ,'éðâøäé éàöåî ìë äéäå' ä"á÷äì ïé÷ øîàù
éúìáì úåà ïé÷ì 'ä íùéå í÷åé íééúòáù ïé÷ âøåä ìë ïëì'

.'åàöåî ìë åúåà úåëäâåäðä èôùîë àåä äæ 'úåà'å
éîéé÷î ìöàúåëæá úåà íçöî ìò íùøðù úååöî

äååöîä(:æè àø÷éå ÷"äåæ)àúìéëîá àúéàå ,úåîù) ÷åñôä ìò)

(úåàì íëì íãä äéäå (âé áéíäéìò 'äøéîù'ì àåä äæ 'úåà'ù,
øîàå äãåäù øçà ÷ø Y úàæë äøéîù úåàì äëæ äîáå

ä"á÷ä øéñé íàù åîöòá øéëäù Y 'éðâøäé éàöåî ìë ïëì'
ãâð úçà äòù åìéôà ãåîò ìëåé àì åéìòî åúøéîù úà
úåà åéìò íùå ,àøåáä åéìò íçéø äæ úåëæá .íé÷éæîä
øùà àéäå ,äðåîàä ìò øëùë ,åçöî ìò äùåã÷ã íùåø

.åéðô åéæ úà äøéàä

איתנה אמונה מתוך הבא ההשתדלות מיעוט  - בטחתי  בך 

àúéàò"éæ ïàìùéîéøôî ìåãâä øéàî éáø ÷"äøäîúéøá')

'íé÷éãö éúôù'áå ,ïúùøôá ò"éæ õéæàìàæî ÷"äøäì 'íøáà

(ò"éæ àèôàî ÷"äøä íùáíé÷åìà àøá úéùàøá' úåáéúù
' ÷åñôä ìò æîøì ,à"àáá ú"ø íä - 'úàáêáéúçè

àìà'äùåá(á äë íéìéäú)' ïëå ,àéøùàíãáçèåá'ê
(âé ãô íù)åììä úåáéúá äøåúä äìéçúä ïëìå ,øîåì

ìëá 'äá çåèáì Y íãàä úåäî úìéçúå ø÷éò åäæù
äòù ìëáå úòçççç.

ïåçèááúååìùá äéçé ãéîú éë ,íéøùåàî åééç åéäé äæ
úååöî' íéé÷ì åúùâá óàå ,úåçåðî éî ìò ùôðä
úåáøäì øäîé àìå ,úòãä áåùééá äðùòé 'úåìãúùää
êà àìà äðéà åúåìãúùä ìëù åòãéá ,á"åéëå úåìãúùäá
ïåîîäù øîåì äòèé àìå ,'êøáúé åúîëç äøæâ êë' éë ÷øå
äæáå .úåìãúùäá åéåáéø éôë åì åàåáé åéúåéåëøèöä øàùå
úúì íéèáùä íò åðéáà á÷òé çìùù åðéöîù äî øàáúé

'íéøöî êìîì äðùî'ì(àé ,âî úéùàøá)'èòîéøöèòîå
äöø íà äøåàëìå ,'íéã÷ùå íéðèá èåìå úàëð ùáã
,àîòè åðééä êà ,èòî ÷ø åì çìù äîì åéðéòá ïç àåöîì
úáåç éãé úàöì íà éë åðéáà á÷òé äöø àìù

שאחד  שוחד של אחד עוון זולת מתוקנים, ונמצאו עלמא בהאי מעשיו  כל  את דנו הכבוד כסא לפני שבעמדו לו 

רוצה שאינו צעק הוא אך גיהנום , עליו פסקו  כן ועל מכך, עינו והעלים מעילו  בכיס  מטבע  הכניס אצלו  מהנידונים 

הבנין להי  כל  את שיהרוס  לו ואמרו וחזק, גדול  בנין בפני והעמידוהו  קטן פטיש לו שנתנו - דינו את ופסקו  שם, ות

יקח הדבר הלא הקטן, הפטיש  עם זה גדול  בניין לשבר אוכל איככה ליבו  אל חסיד אותו אמר תיקונו , על יבוא ובזה

תפילין, הנחתי מה  מפני חיי, ימי בכל ומצוות תורה  קיימתי מה  מפני לעצמו  חשב מיד אך שנים, וגם  חדשים לי

לבורא  רוח  נחת לעשות רק הכל אעשה עתה  גם כן אם וקוני, יוצרי רצון לעשות בכדי רק הלא והתפללתי, למדתי

הדין. מן ונפטר הגדול, הבנין כל  נפל  ומיד ותיכף הבנין, על אחת מכה  נתן זאת ובמחשבה שמו, יתברך

לשבר  בכוחה העליון בעולם  שאפילו עד הבורא, רצון בעשיית התמימות מעלת חשובה  כמה  עד נלמד זו  מעובדא

ומיצר, צר מכל ולצאת הצרות, והררי בנייני כל  את ולהרס לשבר האדם בכח  עלמא שבהאי כ "ש  וגבוהים, רמים  בניינים

עולמים . כל  בבורא בתמימות פשוטה אמונה  ידי על 

הגמראח. דברי בביאור זי"ע  מלעכאוויטש  הרה "ק של דבריו  Ï‡.)ידועים לדין (˘·˙ אדם שמכניסין בשעה  רבא, אמר

מחז"ל  וז "ל באמונה ,: ונתת נשאת לו , Ï‡.)אומרים שישאלוהו,(˘·˙ פי' באמונה. ונתת נשאת אדם  של דינו  תחילת

ולחזק להגדיל כן, ונשאת נתת באמונה  גם האם  עסקיו, את להגדיל ומרצו  כוחותיו  כל האדם משקיע שבמו "מ כשם

עכ "ל בה', ÊË)אמונתך ˙Â‡ Ï"Ê ıÈ·ÂÎÏÓ Ó"¯‰ ˜"Ò‰ :ÔÂÁË·Â ‰�ÂÓ‡ ˙Â·‡ ˙¯Â˙).
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éøö èòî' ìù úèòåî äðúîá ÷ôúñä êëéôì ,úåìãúùää
åîë ,'äì äìéôúá òé÷ùä åéúåçåë ø÷éò úàå .'ùáã èòîå

àø÷ã àôéñá áåúëù(ãé ÷åñô)íëì ïúé é-ã-ù ì-àå'
.'ùéàä éðôì íéîçø

אליו יבוא  עבורו המוכן השפע  אף  – ה ' לך  תפילתי  ואני
התפילה ע"י

ïúùøôá(ä á),é"ùøáå ,'äîãàä úà ãåáòì ïéà íãàå'
ãåáòì ïéà íãàù éôì ,øéèîä àì íòè äîå'
íãà àáùëå ,íéîùâ ìù ïúáåèá øéëî ïéàå ,äîãàä úà

,íìåòì êøåö íäù òãéåíäéìò ììôúäåçîöå ,åãøéå
'íéàùãäå úåðìéàäèèèèåðãîì ïàëî .ä"á÷ä ãéîòä êë éë

,íìåòä éðáì ïëåî òôùä Y íìåò ìù åúàéøá ïôåà
êë ìò åììôúéù ãò íäéãéì òéâé àì íå÷î ìëîåéééé.

,åéúåéøá ìëì ïåæî ïéëî ä"á÷äù øáãä ïåëðù óà ,øîåìëå

êåñçé àì íå÷î ìëî íäéìò òéôùî íäéëøö ìë íâ
äøö ìë ìòå åéëøö ìë ìò 'ä éðôì åúìéôúá íãàä
ìò àì íà åì ïëåîä òôùä åðâéùé àì éë ,àåáú àìù

äìéôúä éãéàéàéàéàé.

äîáìä ÷îåòî äàá àéäùë äìéôúä úìòî äìãâ
êéøö íìåòäù ïéáäù - åúòùá ïåùàøä íãàë

íìåòì íåé÷ àäé àì íùâä àìáå íùâìíéçéëåî êëå ,
úéðòú 'ñîî(.ë :èé)ìâøì ìàøùé ìë åìò úçà íòô ø"ú

ïá ïåîéã÷ð êìä ,úåúùì íéî íäì äéä àìå íéìùåøéì
äøùò íéúù éðéååìä åì øîàå ãçà ïåãà ìöà ïåéøåâ
,éðåìô ïîæ ãò êì íøéæçà éðàå ,íéìâø éìåòì íéî úåðééòî
ïîæ àåáéå .áäæ úåøëë á"é íãòá êì ïúà åàì íàáå
ïåîéã÷ðì ïåãàä çìù ,åãøé àì ïééãò íéîùâäå ,ïåòøôä

,ïåîéã÷ð åì çìù ,áäæ úåøëë á"é òåøôì êðîæ òéâäãåò

המהרש"אט . ËÎ:)כתב ‡"Á ÔÈ˘Â„È˜)'מזכיותיו לו 'מנכין  לענין נס חשוב לא תפלה ידי על המתרחש ˘·˙שנס 'ÈÚ)

(:·Ï. נס כל  בזה  ואין ויוושע, יתפלל  דבר לאיזה  שהנצרך בבריאה הקב"ה טבע  כך כי

נדרש שלפעמים  אלא התפילה , היא ההשתדלות שעיקר ההשתדלות, חובת בענין זי"ע החזו"א הגה"ק  דברי ידועים

בפועל, פעולה  לעשות גם האדם אתמן עשה לא בוודאי זה באופן  בתפילה להשתדל  ולא הפעולה לעשות אבל

חובתו ידי יצא ולא לעשות עליו ˜‚)המוטל  Ê"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

ה 'י . שישמע אתה מי לאמר המפתהו היצר זה – בא 'אורח ' וכבר בתפילה  האדם נעמד אך הרבה פעמים אמנם ,

הימים מן ביום ביניהם... הפריד דק כותל  ורק  לזה , זה בסמיכות שדרו ושמעון לראובן במשל  ישיבנו תפילתך, בקול 

שכל מובטחני כראוי, וחוצץ  מבדיל אינו  זה  כותל הנה  ביתו בני בפני ואמר שחרית תפילת אחר לביתו  ראובן שב

אלא  לנו  אין – שמעון של בביתו  היטב היטב נשמע הכל ופרנסה הבנים  שידוכי בעניני בביתנו  הנאמרים  ה'סודות'

ביניהם ערכו  וכך השכן, בבית נשמע הקול  שאין האשה טענה  לעומתו ביננו, לחצוץ  נוסף  קיר לבנות אחת ברירה

שמעון  ששכנם  ראו הדלת משפתחו  הבית, בדלתות דפיקות שנשמעו עד... שלה... על וזו  שלו  על עומד זה  'וויכוח'

אנטשולדיג להם... אמר וכה  הסף, על  כל(ÁÈÏÒ‰)עומד שאין לכם  לאמר ברצוני זאת אבל לכם , להפריע אביתי לא

שיחתם תוכן לו  מניין כי – דבריו ייחשבו לשחוק  הרי בביתי... כלום  שומעים אין ממילא כי נוסף, קיר לבנות צורך

ייאמר, לדידן אף השכן, בבית דבריהם נשמעים שהיטב בע "כ אלא לפני וויכוחם, להתפלל שעמדת  ליצר לו מנין 

למעלה... דבריך  נשמעים היטב  שהיטב שתאמר לא אם קונך ,

זי"עיא . מסאסוב לייב משה  רבי ÁÙ)הרה "ק ˙Â‡ Ï"Ó¯‰ È˘Â„ÈÁ) בשמך הבוטחים לכל  טוב שכר 'ותן התפילה  את ביאר

השמים דמן ביאורו , אלא בריה . כל  שכר מקפח אינו  השי"ת שבוודאי ע"ז  להתפלל עלינו  מדוע  ולכאורה  באמת',

עליהם כך, על מתפללים שאינם עד בה' כך כל שבוטחים אלו וצדיקים בתפילה , – מלמטה בהתעוררות רק  נותנים אין

טוב... שכר ותן לבקש  לנו  יש 

סיטער הבייבי בידי הפקידתו שאמו  בתינוק מעשה  אמרו, ומליצה  משל לגודל(˘ÈÙË¯Ó˙)בדרך בוכה  התינוק  והיה

וזעקותיו בכיו הגביר הלה  אך התינוק , בפי ותשימהו  למאכלו  האם  שהכינה הבקבוק את סיטער הבייבי ותיטול רעבונו,

ידעה שלא אחר בבכי פתחה  סיטער הבייבי אף  שכן מכיוון והבכי, הקצף  יצא מה  על  יודע  איש ואין השמים... לב עד

את  נטלה  הנעשה, את וראתה לביתה  האם ששבה  עד... שעות... כמה  למשך הבכי נמשך כך בנפשה , עצות להשית

בפי  הבקבוק הכניסה קטן חור האם נקבה התינוק , יאכל והיאך – הבקבוק  בראש החור ניקב שלא וראתה  הבקבוק 

פשוט  והנמשל אורה ... הייתה וליהודים ישרים שנת ויישן נרדם  גמרו ואחר מאכלו את אכל  שמיד השפע התינוק

טובה  ברוב  התפילה ...מוכן היא זה ונקב הגדול, השפע  את עליו יריקו דרכו ה'חור' את בעצמו לנקב האדם שעל אלא
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ìåãâ íåéäíéîùâî úåðééòîä åàìîúéù øùôà ïééãòå
,íåéä êùîá øáãä ùìúùðå äðùð êëå ,åãøéùãò ¥

íééáøòä ïéá úòù äòéâäùäèåð ùîùäù ïåîéã÷ð äàøå
,ùã÷îä úéáì ñðëð ,íéîùâ åãøé àì ïééãòå òå÷ùì
òåãéå éåìâ íìåò ìù åðåáéø øîàå ,äìéôúá ãîòå óèòúð
,úàæ éúéùò àáà úéá ãåáëì àìå éãåáëì àìù ,êéðôì
ìò ,íéìâø éìåòì ïééåöî íéî åéäéù éúéùò êãåáëì àìà
ãéî ,äîãàä éðô ìò äëøáì øèîå ìè ïúå êù÷áà ïë
åàìîúðù ãò íéîùâ åãøéå íéáòá íéîù åøù÷úð

.åøéúåäå íéîá úåðééòîä

êéøöåóåñ ãò ïåéøåâ ïá ïåîéã÷ð ïéúîä òåãî øåàéá
,'ä úéáá åùôð úà êåôùì êìä æà ÷øå íåéä
íàù òãéå ,åáì úåøé÷ ÷îåòî ììôúäì äöøù ,ì"éå

äìéôúä àäú àì íåé ìù åø÷åáá ãéî ììôúéåáì ìëî,
ãåòù Y áåùçì íå÷î åì äéäé ïééãò äìéôúä íòù ïåéë
ãò ïéúîä êëì .òáèä êøãá íéæò íéîùâ åãøéù øùôà
äøåøá äòéãé êåúî äìéôúì ùâé æàù ,íéáøòä ïéá úòù
éãéá ÷ôéñ ïéà øáë éë Y òáèä êøãá åúåå÷ú äñôàù
ìò åì ïéà äúòî ,úåðééòîä ìë úà úåàìîì íéîùâä
ïëà úàæë äìéôúå ,íéîùáù åéáà ìò ÷ø ïòùéäì éî
úà åàìéîù äëøá éîùâ äàéáäå ,áåèì äúìåòô äìòô

úåðééòîä á"é ìëáéáéáéáé.

ìëìùé Y ïéðòå øáãäìéôúä úà óøöìâéâéâéâéóàå ,
óñåé éáø ïåàâä æîéø ïëå ,íéøåîà íéøáãä úåéðçåøì
úéùàøá' äøåúáù ïåùàøä ÷åñôäù ì"öæ ãìòôðòðàæ íééç
'á úåàá çúô - 'õøàä úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá
ãéä ìëìå' äøåúáù ïåøçàä ÷åñôäå ,'ö úåàá íééúñîå
úåàá íééñîå 'å úåàá çúåô 'ìàøùé ìë éðéòì ...ä÷æçä
ïéá éë .äìôú åðééä - 'åìöa' úáéúì íéìåò åéãçé ,'ì¦§

úìéçúáåãåîéì(ìéëùäìå ïéáäì)ïéáåôåñáíéøáãä åîéé÷úéù)

(åãéáéðôì íéðåðçúå äìéôúá øéöôäìå úåáøäì êéøö
.åìîòá àéîùã àúòééñ úåàøì äëæéù ú"éùä

æîøðå÷åñôá ïë(áë ,ãé úéùàøá),'åâå íøáà øîàéå'
ñåì÷ðåà íåâøúå ,'ïåéìò ì÷ 'ä ìà éãé éúåîéøä
íãàä êéøö íìåòìù åðééäå ,''ä íã÷ åìöá éãé úéîéøà'
'ïåéìò ì÷' úøåúá ÷ñåòù äòùá óàå ,äìôúá åéôë ùåøôì
çéìöéå äìôúá äáøé ,íìåò ìù åîåøá íéãîåòä íéøáãáå

.åëøã 'ä

שקבלנו בשפע  השנה כל לחיות  – עמיה על דתשרי 
זה בחודש ממעל 

é÷éãöì"æéøàä ìù øîæä éøáãá íéæîøî åéä úåøåãä
(÷"áù ìéìì ïéçáùá øîæà)ã éî÷ àåòø àäé'éøùú

- åðëìî åðéáà éðô íéìçîå íéù÷áî åðàù ,'äéîò ìòéäé

התלמודיב. דברי על מדייק  היה  זצ"ל  לאפיאן אליהו רבי ÁÈ.)הגאון שעלו(¯"‰ שניים אומר, מאיר רבי היה  'תניא

לא  וזה  ניצל זה  שווה, ודינם לגרדום עולים  שהיו  שניים נתרפא, לא וזה  ונתרפא ירד זה שווה , וחוליים  למיטה

נענה , ולא התפלל  וזה  ונענה  התפלל זה  מה מפני תפילה ניצל..., התפלל  לא וזה נענה, שלימה תפילה התפלל  זה

נענה' לא - –שלימה שלימה ' 'תפילה  ופירש "י שייכיםנתכוון, זרות' 'מחשבות איזה  וכי התמיהה, תגדל ולכאורה .

חייהם, בהצלת ורק אך נתונים  מעייניהם  כל והרי דווי... ערש על השוכב חולה  או צווארו  על  כרוך שהחבל אדם אצל

שאמרו בתפילתו ומהו נתכוון  שלא הכוונהזה ש 'נתכוון' לומר, צריך אלא בכוח ... ואמונה הכרה מתוך שהתפלל 

הלב ממעמקי באה כזו ותפילה לחיים... ממוות ינצל זו בתפילה כי טוביםהתפילה, לחיים יינצל  אכן כך והמתפלל  ,

ולשלום . ארוכים

הדבריםיג. בתוך זצוק"ל , אברהמסקי יחזקאל רבי הגאון עם  זי"ע מליובאוויטש  הריי"צ הרה "ק יחדיו  נדברו פעם 

הייתי  ימי משחר עוד סיפר, וכך לסיביר... שהוגלה  בשנים הבורא עמו שעשה ונפלאות בניסים  יחזקאל ר' הפליא

שהוגליתי  בעת לחממו , גפן בצמר גופי כל  את לעטוף  מוכרחים היו ינוקא שבהיותי  עד הקור, מן להצטנן מאד מסוכן

עלמין  ריבון קדם אמרתי כן על  הדק , מן דק בגד אם  כי ללבוש  שם  נתנו ולא מנשוא, גדול הכפור שם אשר לסיביר

חז "ל אמרו  שבשמים, אבי -(:Ê˜ Ó"·)מצינה עצמו את לשמור האדם  שעל  והיינו  פחים ', מצינים חוץ שמים  בידי 'הכל

אכן, הקור וקור, מן עצמי על  לשמור בידי שאין בסיביר כאן אך עצמי, על לשמור בידי שהיה עתה עד  היה זה

לבד בידך הדבר מסור כלהרי ובמשך עלי, ושמר תפילתי, לקול  האלוקים שמע  ואכן אקפא, שלא נא שמרני כן על  ,

אחת. פעם  אפילו נתקררתי לא בסיביר והכפור לשלג בינות שהיתי בה הארוכה  התקופה 
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ïåöøùãåç úòôùäùéøùúåðéìò øàùéúìàøùé åîò,
äìåë äðùä ìëìãéãéãéãé.

óàåéúøàùð äéôåâ éøùú ùãåçá óà éøä Y øîàéù éî
ïáàä áì Y éáì øøåòúä àìå ,íîåã ïáàë

åçåø úà ÷æçì åðáéùð ,äîåàîá÷"äøä éøáãá -
ò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä(ïåëùéå ä"ã ,äëøá)ì"æç åøîà äðäù

(:äö ïéøãäðñ)íå÷îá øáò äðøç åëøãáù åðéáà á÷òé ìöà
øùôà øîà ïøçì åòéâäá ,íù ãîò àìå åéúåáà åììôúäù
éúììôúä àì éðàå éúåáà åììôúäù íå÷î ìò éúøáòù

øãäéîì äéúòã áéäé' ,åá(øåæçì åúòãá ïúð)åì äöô÷ ãéî
ñð ä"á÷ä äùò äî íùì øåàéá êéøö äøåàëìå ,'õøàä
á"äâåøòä ì"æå ,àá åðãîìì àìà ,õøàä õåô÷úù äæë
ìë àøåáä äðä ,íéðáì ïîéñ úåáà äùòî ìë ìáà
ùàø íåéá íééç êìî éðô øåàá øéàî ù"áúé íéîìåò

,'äàøé'ä øåàá äðùäúàøé áåàùì íãàä ìëåé åðîîå
äðùä úåîé ìë ìò íéîùäáåùú éîé úøùòá áåùå ,

úåëåñ éîéá áåùå .ùåã÷ä íåéá èøôáå 'äáåùú'ä øåàá
ïîæøåàá ìàøùé åîò úåáìì øéàî ú"éùä Y åðúçîù

,äçîùäúéúéîà äçîù ùôðì úç÷ì íãàä ìëåé åðîî

úåîé ìë íéáåè íéùòîå äøåúáå ú"éùä úãåáòá çåîùì
äðùäúåøåãä ìë óåñ ãò èéáîå äôåö ú"éùä äðäå ,

ïåéáàå éðò øåã Y ïåøçà øåã äàøíéùåã÷ íéîé åòéâéù
úîà úåøøåòúäá øøåòúäì áì ìò íù ùéà ïéàå åìàä

,åúéîàìïåáùçå úåáùçî áùåç âçä úìéòð àáùë áåùå
ùôðäìòô àìå äìàë íéùãå÷î íéîé åøáòå åôìç êéà

,ãáòéîì éòáãë úåøøåòúä àìå ,äîåàî íäáåì äîå
øùôà éàå åøáòå åôìç øáë íéîéäù ïååéë úåùòì

ïîæä áéùäì...åì êìäå óìç øáëùúåøåãì ìòô äæáå
áéäéù àìà íéùåã÷ä íéîéä åôìç øáëùë åìéôàù

øãäéîì äéúòãïîæä úà øéæçäì ìëåàå ïúé éî ,øîåàë]

íéîéå úåçéìñäå íéîçøä ùãåç úà ùãçî ìéçúäìå ,úéðøåçà

[ä"á÷ä ìöà ë"ë áéáç äæ ïåöø ...íéùåã÷äë"â åì çìùéå
åìà úåøåà...åëùçî øéàäìäéøåîä øä úà àéáäù åîë]

[íùì øåæçì áùçùë ãéî åðéáà á÷òéì(ì"ëò).

בהתחדשות מחדש להתחיל  – ימינו חדש

çúôáäùåã÷ä äøåúä(à à)àøá úéùàøá' áéúë
'õøàä úàå íéîùä úà íé÷åìàåèåèåèåè÷"äøä ùøéôå ,

ò"éæ ùèéååëòìî(úéùàøá úåáà úøåú)ì"æç éøáã ì÷ùî ìò

היד. אלה תורה , במשנה  הפרשיות סדר עפ"י זי"ע לב' ה'ייטב הרה "ק ביאר בני דברים כה  אל  משה דיבר אשר

ה',ואתחנןישראל, עם אליכם מתחנן הנני אלול,עקב, חודש בימי היינו  שנה , של  בעקבו שופטים , הביטוראה ,

קט  מעט עוד והנה  ובא, קרב הדין יום והנה  ארץ, יעמיד במשפט  מלך אשר זאת על  נא תצא והתבוננו  זו,כי שנה

הבאה  השנה אשר תבא בעת אתם כי וכבר לטובה , אך נצבים עלינו המשפט, המלך לפני ונשפטים  הדין ביום  היום ,

שבאם  תדעו , עדייןוילךזאת הימים  אלו שילכון שלהאזינו אחרי דקדושא הרישומא את ובקבלתכם באזניכם  יהא

עליכם תבוא אזי הימים  הברכה אלו בעדכם .וזאת  ותגן

ו łכל, דעת הרבה  עם ניחן היה שלא אחד בחור על זי"ע, מזידיטשוב הירש צבי רבי הרה"ק  סיפר הלצה  בדרך

נאר' 'מוטיל  אותו מכנים  כולם  והיו בטיפשות, גבלו אף  האירוסין,ומעשיו  בברית  ובא זיווגו את מצא לימים [טיפש],

נעלית, כוונה כל בבכיתו שאין  וידעו חבריו בו שהכירו וכיון  שליש, בדמעות  בוכה אותו מצאו החופה ביום ויהי

בעוד אך חתן', 'מוטיל  אותי מכנים הכל 'כעת  בתמימות  להם ויען חדוותא, בעידן  בוכה הוא מה על באזניו תמהו

קביכנא...' דא ועל  וכלימה, בושה לאותה ואוי נאר' 'מוטיל לי לקרוא יחזרו המשתה ימי שבעת בגמר – ימים כשבוע

ינצל המשכיל  אך נאר', 'מוטיל  להיות ישוב החג ימי גמר אחר שבוע עוד כי יבכה שה'טיפש ' היתה, כוונתו ועומק

כולה. השנה לכל  החג  שפע בקרבו להעמיס הזמן

מכל שוכחים השנה ימות כל משך אנו. כן נבער בחור כאותו  הלא בוכים. בקול  מסיים  מזידיטשויב הרה"ק והיה

וכולנו יהודי כל של בקרבו  הקדוש  הזיק מתעורר הסליחות, ימי בתחילת ושוב תשרי... בחודש  וקבלנו  שבנו  אשר

נאר' 'מוטיל  להיות נשוב שלא תפילה  נישא הבה הימים  אלו משעברו עתה  פארות, ברוב חתן' 'מוטיל  להיות נהפכים 

והישרה . התמה עבודה  בוראנו את לעבוד ואילך מכאן נתעורר אלא עוד, לכסלה נשוב ולא כמקדם ,

יושבים הנה ה '' בבית 'שתולים עה"פ  אחד ממגיד שמע אשר את בכתביו  זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה "ק מביא בזה כיוצא

עקא  דא אך נפשם, נימי את ומלהיבים  התעוררות דיבורי ושומעים המדרש  בבית ושתולים נטועים אנשים  להם

המדרש בית לחצר יצאו אך אלוקינו ' ‰„¯˘‰)ש'בחצרות ¯Ó‚·). הדיבורים כל  מהם  ונאבדו פרחו  'יפריחו' ,

המהרי"ד טו . הרה"ק  משם  ידוע ורש "י. חומש  ובלימוד תרגום, וא' מקרא שנים בקריאת להתחזק  גרמא והזמן
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(à à é"ùøá àáåä)åøîàùúéùàøáéë ,'úéùàø ìéáùá' -
úìéçú úà - úéùàøä úà ááçî íìåòä àøåá äðä

åàøåá úà íãà ìù åúãåáòæèæèæèæèøåáòå ,àøá åæ úéùàø
õøàä úàå íéîùä úà íé÷åìà.

'úéùàø'áêåñçé àì äãåáòä ìà åúùâ úòá - åëøã
úåáäìúäá åçåë ìëá øáâúé àìà ,çåë íåù

ò"éæ 'ç÷åø'ä ïåùìëå ,äùåã÷ã(äîã÷äá)ïî ÷æåç ïéà'
åúìéçúá úåãéñçä'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë úåàøåð .

ò"éæ(ïéà é"ùøá ä"ã è"ìøú àùú éë)ì"æç éøáã ìòàîåçðú)

(àì-æì àùúåðúéðå ìéàåä åøáúùð úåðåùàøä úåçåì åøîàù
êì ïéà' ä"á÷ä åì øîà úåéðùä úåçåìá åìéàå ,éáîåôá

øîàðù 'úåòéðöä ïî äôé(ç å äëéî)'ä íò úëì òðöäå'
éëå ,äù÷å .åøáúùð àìå íåé÷ íäì äéä ïëìå ,'êé÷åìà
úåçåìù úåøãä ìë óåñ ãò èéáîå äôåöä ä"á÷ä òãé àì
àì òåãî ,'íé÷øáå úåìå÷'á åðúéðù ïååéëî åøáúùé åìà
éøåáéã úìéçú' äéä æàå øçàî ,àìà .äòðöá ãéî íðúð
àåä êëå ,'ä íòì äùåã÷ä äøåúä úðéúð - 'åîò ìà 'ä
íìéçúäì ùé äãåáòäå äøåúä 'úéùàø'áù øáã ìù åììë
ùãå÷ úåøáãå íéøòåá íéãéôìá ,äàøåð úåáäìúäá

,ùà úåáäìîàì ,íåñøéôá íãå÷ä úåáäìúä éìåì éë'
éãé ìò ÷ø ,úåòéðö êøãá êìéì úìåëé êë øçà äéä
,úåòéðöä êë øçà íéé÷úð úåìå÷ éìå÷á åîéã÷ä øáëù
úåáäìúäá úåéäì êéøö äìéçúá éë 'úåøåãì ãåîéì äæå'

äîåöòøáã úåáäìúää úàæ øàùð äéäé àì éë íàå ,
øçà äãéøéä éîéì íâ äöòä àåä úàæ ìë íò àîéé÷ ìù

ì"ëò ,'êëæéæéæéæé.

÷"äôñáò"éæ õéðéìî äéìãâ éáø ÷"äøäì ïç úåàåùú
ïéôñåîä úìéôúá øîàðä ïåùìä úà øàáî
íãàä äðä éë ,'úúð êîòì íéùãç éùàø' ùãåç ùàøã
éì úúðù òøä øöé - øîåàå ,íéîùáù åéáà éðôì ìöðúî
åîò ãåîòì éðúîá éçåë ïéàå ,ãàî ãò àåä ÷æçå äù÷

,ä"á÷ä åì øîåà ,äîçìîä éøù÷á'íéùãç éùàø'éúúð
ãéîú êãéá ,éîòìùãçúäìî ìéçúäìåúéùàøúà ÷øå ,

- íãàäî ù÷áîå ùøåã éðà äæìéçúéùåúîçìî úà
íùôð úòåùúå'ì äëæé óåñáìå ,æåòå úàù øúéá øöéä íò
éôë òøä øöéä àåä Y 'àðåùä'î ìöðéù ,'àðåù ãéî

åäåðéë ì"æçù(.áð äëåñ)ãçå òøä øöéì ùé úåîù äòáù ,
'àðåù' íäîçéçéçéçé.

יומו  לפי השייכת העליה את יום בכל ורש "י' 'חומש שהלומד ÂÎÂ')מבעלזא ,ÚÂ·˘· ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· 'È�˘' „Ú)שינצל לו  מובטח

מפורשות  והעיד כן, לנהוג עצמו  על שקיבל יארק בניו  הדר יהודי באיזה ידענא עובדנא היום. באותו  חמורים מעוונות

זה ...(‰¯ÌÈÈ�ÁÂ)שחייו טוב מנהג בזכות ניצלו

ראשית'טז. שנקראו ישראל  'בשביל  כאן ברש "י שכתב כמו התחדשות, הוא ישראל' 'בני של  מהותו  שכל  והיינו וידע

ההתחדשות ... של  שמה על  ב 'שם' שנקראו

זי"ע  אמת' ה 'אמרי הרה"ק  של כביאורו  'להתחדשות', לה יש  יתירה �‚:)חשיבות ‡ÓÂÈ ‰�˘Ó· ‰"„ Ù"Î‰ÂÈ ‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ)על

ומדוע וכו '', ושלש, אחת ושתיים , אחת ואחת, אחת אחת, מונה , היה  'וכך ביוה"כ , הגדול  הכהן שמנה ההזאות מנין

איתא כי שלש ', שתיים, 'אחת, כסדר מונה ואינו 'אחת', תיבת לומר פעם בכל  ‰)חוזר ËÈ Â¯˙È ‡˙ÏÈÎÓ) ההתחלות שכל

זה את וכשעבר ראשונה , פעם להתחיל - החשיבות עיקר וזהו  ‡„ÔÚÎ‡¯·Ú‚Î¯Â)קשות, Ò‡„ Ë‡‰ ¯Ú)עליו חביבה  הייתה

הזאה . בכל  מזכירה  כן על  ביותר

מכן יז. ולאחר גמורה, רתיחה כדי עד המים  את מרתיחין שמתחילה הקאווע, למשקה הדבר את המשילו  וכבר

אינו מדוע  ייפלא, ולכאורה  אדם , לשתיית ראוי ויהא במקצת חומו שיפוג עד קמעא וממתינים המשקה , מכינים

כי  כלל , לחיך ערב ה 'קאווע ' טעם יהא לא כן יעשו  שבאם אלא, לשתותן, ראוי שיהא כדי עד רק  מעיקרא מרתיחן

חומם כשתפוג ואז  תום , עד לרתוח מעיקרא הם  צריכים  מקום מכל רותחים, מים לשתות אדם ביד שאין אמנם  האף 

האדם , לחיך ערב ה'קאווע' יהא מים מעט  ולא - ערבים הם הרתיחה 'מכח' הבאים פושרים מים שרק והיינו

פושרים  היו ממילא שמתחילה ואז גדולה , בהתחדשות ורתיחה  'ברען' עם להתחיל הזמן בראשית עלינו  מוטל כן כמו .

והברען. ההתחלה  ימי יחלפו  כאשר אף מנוחות מי על  ה 'זמן' כל  את ימשיך

זי"ע יח. מלעכאוויטש הרה"ק  רמז  ‡·Â˙)וכן ˙¯Â˙) להשיג בכוחם שאין – חומר קרוצי של טענתם צדקו אכן כי

ידכם תשיג אשר ככל עשו  אתם  להם אומר אלא בריותיו  עם  בטרוניא בא הקב"ה ואין בעבודתם , גבוה ולהעפיל 

אומרו  וזהו עלי'. גומר 'לקל והשאר בעבודה, להתחיל  בלבדבראשית– זאת התחלה עבור השמים – את א' ברא

הארץ .ואת
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מתוך דייקא  תבוא העליה – החושך  מתוך הבא האור
והנפילה הירידה

àúéàì"æçá(.ç æ"ò)íãà åá àøáðù íåé ,ïðáø åðú'
éì éåà ,øîà äîç åéìò äò÷ùù ïååéë ïåùàøä
åäåúì íìåòä øåæçéå éãòá êùç íìåò éúçøñù ìéáùáù

,äìéìä ìë äëåáå áùåé äéä ...åäåáåãåîò äìòù ïååéë
àåä íìåò ìù åâäðî øîà øçùäåúåàøáù åðééäå .'

ïéà øáëå Y åúåå÷ú äãáàù ïéáä íìåòì äàá äëéùçù
êë ìëå ,úòãä õò àèçá åúìéôðî ãåîòìå áåùì åãéá
êà .'åäåáå åäåú'ì øåæçì ãîåò íìåòäù ãò åá åøéîçä
ìù åâäðî äæù ïéáä ùîùä çøæå øçùä ãåîò äìòùî

Y íìåòøåæçì íãàì åì øùôà äìéôð øçàì äáøãàù
äîçä øåàë øéàäìå.

äæáååéøçàìù äìéìáù øàáúé(÷"ùöåîá)äðéá ä"á÷ä ïúð'
øåà íäî àöéå åæá åæ ïùéëäå íéôòø éðù ìèðå åáìá

'åéìò êøéáå(ä ç úåëøá éîìùåøé)ùé úåëùçä êåúáù ,åðééäå ,
äðéá äúåà êîñ ìòå ,ãå÷éä ùàá åîöòì øéàäì íãàä ãéá
éë ,'åðúððåç äúà' øîåì åð÷ú ïîæä åúåàá ä"á÷ä åì ïúðù

ì øåà ïéá íãàä ìöà 'úìãáî'ä àéä åæ äòãìëåéù ,êùåç
úåëùçä êåúî à÷éã äøåàä éîé úà íéé÷ìèéèéèéèé.

úåàøåðíìåò ìù åúàéøáá åðéöîàøîâá àúéàãë ,
(:âé äâéâç :çô úáù)÷åñôä ìò(ç ä÷ íéìäú)øáã'

äàøáð äøåúäù ,'øåã óìàì äååéöóìàïúî íãå÷ úåøåã
,äøåú(íìåòä úàéøá íãå÷ úåøåã ã"ò÷úú åðééäå)åøîà ùøåôîå ,

(æ â ø"øá)äéäù ãîìî[ä"á÷ä]ïáéøçîå úåîìåò àøåá
åìà úà àøáù ãòõéáìàåîù íééç éáø ïåàâä ãîì ïàëî .

,íùåàéé êåúî øîåì íéððåàúîä íéáøã ,àøåð øîàî ì"öæ
àìå 'íéîòô óìàë' éîöò úà éúç÷ìå éúéñéð øáë äðä
éãéá ùé ãåò äî ...ìåôéì éúáù ãéîú ,äîåàî éúìòåä

úåùòìàåä óàù ú"éùä éùòî ì"æç åðì åìéâ äæì ,
áù ë"éôòàå ,ïëî øçàì åáøçðù úåîìåò äðá 'ìåëéáë'
åîìåò úà àøá óåñáìù ãò ...íìåò ãåòå íìåò ãåò úåðáì

,íåéäë åá íééç åðàùåì äî 'øîåçî õåø÷'ä íãà óà
ã"ò÷úú ÷æçúäì äñéð àì éúëà éøä - ùàééúéù
úåðáìî ÷éñôä àìù ìåëéáë åàøåáî ãîìé ,íéîòô

...íéîòô ã"ò÷úú ùãçî åîìåòëëëë

עה"פ יט . אומר היה  זי"ע מלעכאוויטש מרדכי רבי ·-‚)הרה "ק תהום (‡, פני על וחושך ובוהו תוהו היתה כי והארץ

בשוועה בוראו  אל  זועק  זה  ויהודי האורה, והעדר חשכות של במצב נמצא האדם  אור באם פניך יהי האר בוראי

תחינתו לקול ומקשיב אלוקים  שומע  אכן אזי אור אלי, ושמחהויהי אורה  של  ימים לו ‡·Â˙)ובאים ˙¯Â˙· ‡·Â‰).

ה הרה"ק  דברי את יזכור זי"עואדרבה, משה ' כביכול(·Ô˙˘¯Ù)'ישמח כי רבים , בלשון נכתב – אדם ' 'נעשה  הפסוק על

בשלימותו . האדם  בנין ייבנה  ויגיעתו  בעבודתו כי אדם', 'נעשה  ואתה אני יחדיו  בוא לאדם  אומר הקב"ה 

זי"עכ. העבודה' ה 'יסוד הרה "ק של מכתבו דבר Â)ידוע ·˙ÎÓ ·"Á)וז "ל(ÈÂ�È˘·)השבוע זו ששמעתי מה  לכם  אספר .

דעפעש  הגיע  הקודמים בשנים  מלחמה Ó·¯˜)בעת ,Ì‡¯‚ÚÏÚË) שהשונא המדינות, לראש  יועץ שהיה  הגדול  השר אל 

המבצר חיזוק  יסוד עיקר כל את ·�ÎÒ‰)שבר Â�Á�‡ Y ¯ÓÂÏÎ). לבו בשברון וזועף  עצב והיה  בקרבו  השר רוח  נפלה מיד

והשיבה שקיבל, הדעפעש  דבר על השר לה סיפר פניך, נפלו מדוע  ותשאלהו , לנחמו , מיהרה  לאשתו , זאת משנודע 

לה אמר שלך, מהדעפעש  ומרים רעים יותר דברים נכתבו ובו  הרגע , בזו  דעפעש קבלתי אני גם  הנה בחכמה . היא

המוהט את אבדת שאתה בו כתוב לו השיבה מהו . לי ‰�Ù˘)אמרי ˙ÂÈÁ ÁÂÎÂ ˙ÂÓÂˆÚ˙)ר"ל התחזקותשלך, את  שאבדת

שלך הלב הרה "קוגבורות ומסיים  הנ"ל, המבצר כל  משבירת ונפילה גרעון יותר זה בזאתודבר נא והתבוננו .בינו

זי"ע  אמת האמרי הרה "ק מאביו  ששמע  זי"ע  ישראל ' ה 'בית הרה "ק אמר ˘�‰)פעם ÌÈÚ·¯‡ Í˘Ó ˜ÂÊÈÁÏ ÂÏ ‰È‰˘ ¯Â·È„)

וחלילה, חלילה התעצב שהקב"ה הכוונה שאין לבו ' אל  ויתעצב בארץ האדם  את עשה כי ה' 'וינחם  כתיב הנה כי

למעלה . חלילה עצבות כל ואין במקומו ' וחדוה 'עוז תדיר שהרי שמחים היו המבול  דור שאנשי חסר אלא לא כי ,

בגמרא כדאיתא מאומה  ˜Á.)להם  ÔÈ¯„‰�Ò), לדינים וא"א המדרגות, לכל לבוא אפשר שמחה שע"י מהאריז"ל  וידוע

לא  מקום מכל  ברית, ועברו מעשיהם את שהשחיתו אף - שכן  ומכיוון בשמחה, שהוא בעת  עליו ולשרות לחול 

פורענות עליהם להביא יכול הקב"ה המבול,היה דור בני של  בלבם  עצבות שהוריד היינו  - הקב"ה  התעצב כן על  ,

המבול עליהם בא שהתעצבו  ÂÚÂ„)ולאחר ,Ô˙˘¯Ù· '‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ').

פניו  על הוי"ה  שם חקוק  יהודי שלכל  המקובלים  בספרי ¯ËÎ:)איתא ‚"Á ˜"‰ÂÊ·Â .Ï˜ Ê"Â˜È˙ 'ÈÚ) כי הוא האופנים  ואחד

יו"ד לאות אחת כל  רומזות ‰ÔÈÚ)עיניו ‡È‰ ÔË˜ ÏÂ‚ÈÚ È¯‰˘)מעט משוך שהוא אפו את לו הוסף  כ '. בגמריא עולים ויחדיו

ב"ה . הוי"ה  של כגמטריא כ "ו לגמטריא יעלו  יחדיו  וא"ו  אות כמו 



בראשית - הפרשה éבאר

,àìàíãàì 'úåçëùð øéëæäì' àåáì øöé ìù åëøãù
øáë éë çëùú ìàå ,úéùò úàæëå úàæë ïä Y
,úìôð íòô ìëáå ,'ä úà ãåáòì íéîòô äîë úåìéçä

...÷æçúäì áåùú éë êì äîåãàî øäæä ,ïðéøîà äæì
äøåúä úìçúî ïëìå ,úåìéôðä ìò øåçàì èéáäì àìù

Y 'á úåàá äùåã÷äáäðåùàøä - 'à úåàá àìå ,úéùàø
'á ãéî åðì úåøåäì ,úåéúåàáùäëøã úìéçúäøåú ìù

,'äãåáòåìëî äøåâñ àéäù ,'á úåà úîâåãë âäðéù
ãéîú íãàä èéáé êë ,àéä äçåúô äéðôìî ÷øå äéããö
äîáå åéìò øáò äî áåùçì - 'åéøåçàì' àìå 'åéðôì' ÷ø

ìùëð,'äéøåçàî' 'á úåàáù õ÷åòá æîøð íå÷î ìëî êà ,
ãéîú àìà ,'øáò'ä úà éøîâì åîöòî çéëùäì åì ïéà éë
êà .'ãéúò'á òðîäì åéìò äîî òãéù éãë èòî åäøëæé

ù 'áä éøåçàîù õ÷åòäë ,øéòæî èòî ÷ø úàæ ìëäðè÷
àéääî ùåøãé àìù éáâì ú"äò 'äðåé åðéáø' ùåøéôá àúéà æ"éòë)

('åëå äìòîìàëàëàëàë.

íéùøåôîå'åðøåôñ'á íéøáãä(å ã)äîìå' ÷åñôä ìò
.ì"æå ,'êéðô åìôðåæéà ìå÷ì÷ì ùéùë éë

éåàø ìáà ,øáòù äî ìò øòèöäì éåàø ïéà äð÷ú
ãéúòì ïå÷éú âéùäì ìãúùäìáëáëáëáë.

äðäíéìéçúî äøåúä íåéñá ãéîù ,äøåú ìàøùé âäðî
úéùàøá úùøô'íäøãåáà'á](äøåú úçîù)êøãá áúë

íåéñá íéçîù ìàøùé éðáù ïèùì äô ïåçúô ïúéì àìù ,èùôä

à"ùøäî áúë æ"éòëå ,íäéøàååö ìòî ìèéðù ìåòä éðôî äøåúä

â"àçá(àøôñ ÷éìñ ä"ã .èé æ"ò)íåéñ ìëá íéâäåð ïë ìòù

אראפגעלזאט  נאז  די מיט הולך אם  אבל  שמח, כשהיהודי אלא אינו זה שכל  צחות בדרך ˘ÂÈ�Ùהוסיפו  ÈÓÏ ÈÂ�ÈÎ)

(˙ÂÏÂÙנו"ן� להיות הוא"ו ÈÙÂÒ˙)נמשך Ô"Â� - Ô"Â� Ú„�Ú)... ל"ע השם ונמחק 

פעמיםכא . ב' היינו ראשית, - ב' נוטריקון שהיא בראשית בתיבת שרמזו  כמו  להתחדש , ישוב ממדרגתו נפל  אם  ואף

תמיד. יום  בכל  בטובו  ולהתחדש  מלשוב יתיאש לא שלעולם  'ראשית',

מגילה במסכת מצינו בשבת (Ï‡.)וכן לקרוא שמפסיק  שבמקום  סבר חד התורה , קריאת לענין התנאים  שנחלקו 

בשבת,משם במנחה שני ביום בקריאתו  בחמישיומשם ממשיך סבירא ומשם ממשיך ואידך שלאחריה, השבת ביום 

הפרשה ליה בתחילת מתחיל  לומר שתמיד  ואפשר נפסק, וכן שלאחריה, ובשבת בחמישי בשני, במנחה, בשבת –

ואף היה , כלא דבר מתחילת – מחדש ועבודתו תורתו ולהתחיל  לשוב לאדם  לו אפשר עת בכל שתמיד לן לרמז  דבא

ולהתעלות. לחזור - מחצבתו  לכור לשוב בידו  יש  לאחוריו ונסוג שנפל לאחר

בית כב. העולה  בדרך לעלות יחזור ותמיד ראשונים', עוונות לנו תזכר 'אל  בנפשו  לקיים  האדם  עבודת עיקר זוהי כי

שחטא  לאחר הראשון אדם על אמרה שהתורה  זצ"ל אפטער ציון בן רבי הגה "ח הנודע החסיד של  וכדבריו קל ,

הדעת Ê)בעץ תאנה ',(‚ עלי 'פייג ''ויתפרו הוא ‰‡È„È˘)'תאנה' ˙Ù˘·) למי - פייג' 'א העם בלשון משמעות גם  לה ויש ,

- אצבעותיו פרקי בין אגודלו  בהנחת לו ומורה עליו חבירו  מדברי מתפעל וכללשאינו כלל מדבריך  מתפעל  ,אינני

בתוס' מבואר ·‰)והנה ‰"„ :Ú ÔÈ¯„‰�Ò),תאנה עלי לעצמו  תפר ולכך אלהם, יתקרב שלא אותו דוחין היו האילנות שכל

לכולם  פייג 'ואמר 'א פייג' בהתחדשות 'א הדרך מראשית אתחיל אלא ליבי אל  אתעצב ולא ממכם , מתפעל אינני ,

ועוז . שאת ביתר

שמואל' ה'דברי הרה"ק  כתב וגו'(·¯‡˘È˙)וכן שניהם עיני ותפקחנה  רצונו וז "ל שעברו לאחר תאנה]... עלי [ויתפרו

ההנאה  עבירה שכל  - מצוות  בלי כל, וחוסר בערום שנשארו הם, ערומים כי וראו שעשו, מה הרגישו מיד  ית'

חגורות להם ויעשו התאוה. על להתגבר יכלו שלא ע"ז לב  כאב ומרגישים מתחרטים ואח"כ  לשעתה, רק היא ממנה

שאומרים, כמו בתשובה, ולתקן להתחזקות עצמם  שלקחו געגארטל 'ט - אונטער ולבנות זיך מעתה מעשיהם  לתקן ,

והתחזקות. שמחה ע"י רק  לכלום, להגיע  אפשר אי הרוח  בנפילת כי מחדש. עולמם 

נפלת מדוע פניך', נפלו 'למה - קין אל  בדברו הקב "ה, שאמר 'הראשונים' המוסר דברי היו שאלו מצינו וכן 

העצבות ... ברשת 

מה אל מה'גוררת'... הוא פחדי עיקר אלא מהעבירה כך כל מפחד אינני אומר היה זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה "ח

ישורנה . מי ותוצאותיה עבירה , גוררת שהעבירה  העבירה, אחר האדם  שנגרר

שבכל והיינו הרדיפה', 'מחלת הנקראת נוראה מחלה היתה הרוסי להצאר זי"ע , מרוז 'ין הרה "ק סיפר נורא סיפור

על שומרים  מעמידים היו  לדרכו יוצא שהיה אימת כל ולכך להרגו, בכדי אחריו  'רודפים' שיש בנפשו  דימה  וזמן עת
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[ïèùä âøè÷é àìù éãë ,úøçà àúëñî ìéçúäì àúëñîùéå ,
ìò àéä äçîùä ø÷éò íåéñä úòá óàù æîøì éãë äæá
'úéùàøá'î ìéçúîå åîöò ìò ìá÷î ãçà ìëù - ãéúòä
åöôç äéäé íìåò ãòå äúòîå ,øåçàì àìå íéðôì åéðôùë

'ä úøåúáâëâëâëâë.

á"åéëïúùøôá åðéöî(æ-å ã)äøç äîì ïé÷ ìà 'ä øîàéå'
,'úàù áéèéú íà àåìä ,êéðô åìôð äîìå êìùé)

(åøàéáù,øáã äæéàá úìùëð íà óà ,àøåáä åì øîà êëù
äìá÷úð àì ïëìå ,éåàøë 'ä ïáø÷ úà 'úáø÷ä' àìå

,êéìò ùé äìåãâ äðòè ïééãò ,êúçðîåìôð' äæ íåùî éëå
áåùì íãàä ãéá äìéôðå ìåùëî ìëî éøä ,'êéðô

øúåéå øúåé úåìòúäìåìåùëîî ãîìú íà - 'áéèéú íà'å ,
,êéùòî úà áéèéäìå äá êìéì äðåëðä êøãä úà äæ
.äúò ãò úééäù äîî øúåé äìòî äìòî äìòú Y 'úàù'

ìëò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä æîø äæ ïéðò
(ãåòå ,àé ÷éãöä ú÷ãö)éë ïúùøô ùéøá ÷åñôá

åäåáå åäåú äúéä õøàäå' éæà ,äãåáòä úìéçúá 'úéùàøá'
ìò æîøî åäåáå åäåúù òåãéå ,'íåäú éðô ìò êùåçå

íéòùø ìù íäéùòî(ä âá ø"øá),íãàä øáâúéùë ÷ø éë
áåè éë øåàä úå÷éúî ìà àåáé åæ úåëùç ìòåøîàãëå

(.ãô÷ á"ç ÷"äåæ)àëåùç åâî àìà ÷éôðã àøåäð àëéì'ïéà)

(äëéùç êåúî àìà øéàî øåàääôéì÷ä êøãë àåä éøä äæ øáã .
íãå÷ äæ ìéãáîä êñî êë ,éøôì úîãå÷ä äøîä úéðåöéçä
äìéìä øçà êìåä íåéä ïë ìòå .äãåáòä úåøéô úå÷éúîì

(.âô ïéìåç 'ééò)íãàä ìëåé êùåçäå äìéìä øçàì à÷éã éë ,
åà ìà àåáìíåéä øéë ,íåéä øçà êìåä äìéìä íéùã÷á åìéàå)

äøåàä íò ãéî ìéçúäì øùôà øéôù ,äùåã÷ éãéì íãàä àá øáëùë

(éøôä êåúá øáë ãîåòù éîë.

הימים וגדולת  התורה  תחילת שמחת  – בראשית  שבת 
תורה שמחת  שאחר

÷"äøäåð÷æ íùî àéáî ò"éæ ùèéååàáåéìî á"ùøä
äçîù ùé ìåëéáë éë ò"éæ '÷ãö çîö'ä ÷"äøä

úîâåãë ,åæ úáùá ìòîî íéîùá äìåãâáàäçîùå ùùä
úà êéìåî àåäù äòùáåðáêë .åãåîìú úéáì äðåùàøì

åðàùë Y äðù úéùàøá éîðíå÷îì íéðáúà íéìéçúî
éøä 'úéùàøá'î äøåúäåðéáàçîùå ùù íéîùáù

.úåøåöðå úåìåãâ åá ìåòôì åðéãéá àìéîîå

ממתינים השומרים היו כבר עברו קודם רב זמן ימ "ש, הצאר עבור בעת אנשים שם יעברו  לבלתי לשמור הדרך אם

המתין  שכבר אחר מאד צמא שהוא מהשומרים  אחד הרגיש  אחת פעם  פנויה , שהדרך לו  מראים  היו ובעברו הצאר על 

המים, תוך אל  וקפץ ממלבושיו קל חיש התפשט לו בסמוך נהר ובראותו להתאפק  היה יכול לא וכבר למאד, רב זמן

סיפק היה  שלא אף  המים מן ניתר מיד מאד, מתקרבים  הצאר של מרכבתו  שפעמי האיך שמע  המים  בתוך בעודו

לפני  כך לעמוד הרבה  חוצפתו על  אפו חרה  וראהו , הצאר משהגיע  משמרת, על כך ונעמד בבגדיו  להתלבש  בידו

בדרכו, להתעכב הצאר חלילה  יצטרך זה משום  האם  אך כן, לעמוד הכבוד מן זה אין אכן בקידה , השומר ענהו המלך,

שבשמים מאביו  שנחבא לאחר הראשון אדם הנה ואמר, מרוז'ין הרה"ק  סיים  דעתו . נחה דבריו את הצאר כשמוע

ואמר עצמו את È-È‡)הסביר ,‚ ˙È˘‡¯·) לאחר ערטילאית נשמתי - ואחבא', אנכי עירם  כי ואירא בגן שמעתי קולך 'את

שזוהי  לך אמר מי אתה', ערום  כי לך הגיד 'מי הקב"ה  לו אמר ונחבאתי, ממך התביישתי כן ועל רצונך, על  שעברתי

עבודתו עדיין קדושה , ולא תורה לא בו  ואין מצווה מכל ועריה  שעירום מי אפילו כי מעבודתי, לפרוש  מספקת סיבה 

הכבוד. כסא לפני מאד עד חביבה

התורה,כג. בשמחת לשמוח במה  לו שאין על בפניו והתאונן זי"ע  מקאצק  הרה"ק  אל שניגש אחד, חסיד על  מספרים

הרה "ק לו  השיב כהוגן, למד לא השנה ימות כל שבמשך נפשו  מרת יודע  לב מה שהרי על  היא השמחה עיקר

התורה... את לסיים לבי זכיתי שתאמר בעולם בריה אין שהרי התורה, את כלשמתחילים ביד 'להבא' על  אמנם 

שמח "ת  ביום שהשמחה אמר, זי"ע הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  אף לכל . שייכת ה'שמחה' ממילא עצמו, על  לקבל  אחד

השנה . ימות לכל  התורה לקבלת ההכנה  היא

דהוי  דמאי לרמז הנוראים , הימים  אחר תיכף בראשית פרשת קוראים  מדוע  זי"ע, משינאווא הרה"ק ביאר זה באופן

ומתחילים פותחים  ועתה Á„˘)מבראשית הוי, Û„).העתיד על מגמתו ולהשים העבר מן דעתו  להסיח האדם ותפקיד ,

האדם עושה  הנוראים  הימים ועברו חלפו  כאשר לפעמים  כי כיו "ב, מתאמרא זי"ע מבעלזא יהושע רבי הרה"ק  ובשם

את  ומתחילים בראשית' 'שבת שהיום לו מזכירים  לפיכך כהוגן, הנוראים  הימים את ניצל שלא ורואה  הנפש  חשבון

ונחלתו . חלקו ה' ויהיה  מחדש  הכל יתחיל  רק העבר מן יתייאש  אל לכן מחדש , הכל
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áúëò"éæ é'âàìàô íééç éáø ÷"äâä(åì 'éñ íééç øôñ)äæå
åðéãéá äìá÷ øùà' åðåùìíãàä âäðúîù äî éôë

ãéîú äéäé ïë âçä éàöåî ìù íéðåùàøä íéîé á"éá
äðù úéøçà ãòå äðùä úéùàøîãëãëãëãëíéãéñç âäðîå ,

äáùçî úùåã÷áå øúåéá íîöò ùã÷úäì íéðåùàøä
äùòîå øåáéãåâçä øçà íåé á"é ãò äøåú úçîù íåéî

äðùä éùãç á"é úîåòìäìà áø÷á íäéúá ìà íéôñàðå .
íéîéä á"ééôì ãçàå ãçà ìë ïãåîéì ìò ïéøéæçîå

øæò äìà äùåòì úåéäì äàìôð äìåâñ àåäå åøåòéù
úéøçà ãòå äðùä úéùàøî íéîéä ìë ãéîú ú"éùäî
úåãéñçá ïä äøåúá ïä çéìöé äùòé øùà ìëå äðùä

'ïúîå àùî ìëá ïäå.

ùéïúùøôá øåîàä úà äæ ãåñéá åøàéáù(ãë â)ùøâéå'
úàå íéáåøëä úà ïãò ïâì íã÷î ïëùéå íãàä úà
.'íééçä õò êøã úà øåîùì úëôäúîä áøçä èäì
ñðëéé àìù åøîùì åëøöåä òåãî øåàéá êéøö äøåàëìå
Y øáã 'äî àìôé éëå ,úëôäúîä áøç é"ò Y ïãò ïâì
äëéä' íåãñ éùðà úà éøä ,ïãò ïâì ñðëäî åòðîì
åúéáì äëéìåîä êøãä úà åàøé àìù éãëá Y 'íéøååðñá
íå÷î úà íìåò éàá ìëî äñéëå øéúñä ïëå .èåì ìù
õåçî äøéîùë áøçä úà áéöä ïàë òåãîå .äùî úøåá÷
úà ùøéâùë úàæä úòë äáøãà éë ,åøåàéá àìà .ïãò ïâì

,íù ìéâø äúò ãò äéäù Y ïãò ïâî íãàää"á÷ä ïúð
àéä êøãäå .ïãò ïâì ñðëäìå áåùì çúôîå 'øòù' åãéá

äøåúá ÷åñòéù éãé ìòíçìéå ,íéáåøëä ïéáî úàöåéä
ïë éãé ìò ,úëôäúîä áøçä èäìá äøåú ìù äúîçìîá
,äøåúë äùåã÷ ïéà éë ,ïãò ïâä éëëåúì àåáìå ñåðëì ìëåé
åðéðôá åçúôéé éåàøë äøåúä ÷ñò é"ò Y øîàéé ïãéãìå

.'ïãò ïâ' éøòù

חסדים גמילות מעלת  – חסדים  גמילות  תחילתה
וממונו בגופו

àúéàì"æçá(.ãé äèåñ)íéãñç úåìéîâ äúìéçú äøåú'
åîë - ãñç äúìéçú ,'íéãñç úåìéîâ äôåñå

ïúùøôá áåúëù(àë â)åúùàìå íãàì íé÷åìà 'ä ùòéå'
äúìéçú' åãîì ïëìã åùøéô øáëå ,'íùéáìéå øåò úåðúë

- äæ ÷åñôî à÷ééã 'ãñç÷ãèöî íéîòôù äæá úåøåäì
åîöòá àåä éøä ,áéèéäì éìò éðåìôì éëå ,øîåì íãàä
äîåãëå íéãéá åîöòì úàæ íøâå åáöî ìëá íùà

úåðòè øàùáåúùàå íãà íâ éøä ,äéì ïðéøîà äæ ìò ,
íîöòì åîøâ íàèçá éøäù ,íîöòá íéîùà åéä
'ä ùòéå' ïë éô ìò óàå ,ùåáìì 'úåñë'ì åëøèöéù
äîãúúå âäðú äúà óà ,'íùéáìéå øåò úåðúë íé÷åìà

.êàøåáå êøöåéì äæá

åúìåâñåàøîâá àúéàãë äìåãâ úåøéùòå äñðøôìî"á)

(.èðéë åëééùðì åøé÷åà' àæåçî éðáì àáø øîà
úà ãáëì àéä úåøéùòì äìåâñù ,åðééäå ,'åøúòúúã éëéä
ïôåàá ùøôì éúòîùå ,äæì äæ ïéðò äî øåàéá êéøöå .åúùà
úòãä õòá äåçå ïåùàøä íãà åàèçù úòá äðäã ,ãîçð

'íçì ìëàú êôà úòéæá' úìì÷á äæ ,íäéðù åìì÷úðâ)

(èéúìì÷á åæå ,(æè íù)ïúéðù àöîðå .'êá ìåùîé àåäå'
åãáëì äúåà çéøëäìå åúùàá úåãøìå ìåùîì ìòáì úåùø
åìù ìò íãàä ãîåò íà - äúòî øåîà ,åðåöøë åùîùìå
êôà úòéæá Y åúìì÷ óà äùàá äìì÷ä íéé÷úúù øîåùå
éãëá äáøä òéæäì êøèöéå ,äúåîéìùá íéé÷úú ìëàú

,åîçì äèî úà çéååøäìíéîçøáå ãñçá âäðúîä ìáà
,äéìò ìùåî åðéàå äãáëîù äúìì÷ úà äéìòî ì÷éîå
øòèöäì êøèöé àìå åúìì÷ úà åéìòî ì÷é ä"á÷ä óà
úåøéùò ìù òôù å÷ìç úðî äéäéå ,äñðøôä úìì÷á ë"ë

ì÷éðáå äáçøäá.

זי"עכד. שמואל' ה'דברי מהרה"ק  איכה(·¯‡˘È˙)איתא לו ויאמר Ë)וז "ל. הגשר (‚ על שעמד החסידים  אחד על סיפר ,

כיוצא  אני. והיכן אתה  היכן רבש "ע, ואמר, כמבולבלים, אצים  רצים אדם שבני איך וראה  ווארשא העיר במרכז 

אתה, איפה ועכשיו מלאכים, מדרגת החטא.....למעלה  קודם  היית היכן התבונן - איכה  לאדם  הקב"ה  לו  אמר בדבר,

כ"כ . נפלת ר"ה איך תשרי, חודש היה עתה זה אך הלא איכה, לעצמו: לומר יהודי כך צריך  זה קודש  בשבת וכן

כבר  איך  איכה, הלב , התעוררות  בעצמו והרגיש התעלה אחד כל  אשר תורה, ושמחת ושמ"ע סוכות יוה"כ עשי"ת

לקדמותך חזרת  כלום היה וכלא מהכל  .שכחת

זי"ע  משה ' ה'ישמח  הרה"ק  ביאר ˙ÔÂ˘Ú)כך ‡Ï ‰"„ ישראל(¯‡‰, בני לעמו  הקב"ה אומר הנוראים , הימים שלאחר

(ÊË-ÂË ‡Ï ‰ÈÓ¯È) התפילות לפעולת שכר יש  כי - לפעולתך' שכר יש כי מדמעה  ועיניך מבכי קולך מנעי ה' אמר 'כה 

- הקדושים  הימים אלו  לאחר כי ישי, בן בא לא עדיין מדוע  כן אם  תשאל , ואם  נמחלים. העוונות שכל  הדין ואימת

עליהם . עבר אשר מכל ושכחו כדאשתקד, יומם  לסדר חוזרים  שהכל  לגבולם ', בנים  'ושבו



בראשית - הפרשה âéבאר

äðäåïúùøôá áéúë(æ á)íãàä úà íé÷åìà 'ä øöééå'
é"ùøáå ,'íééç úîùð åéôàá çôéå äîãàä ïî øôò
íéðåúçúä ïî óåâ ,íéðåéìòä ïîå íéðåúçúä ïî åàùò
ìàøùé éáø ïåàâä øàéá ãîçð øåàéá .íéðåéìòä ïî äîùðå
'íéðåéìòä ïî' äéäé åîöòì òâåðáù äðååëäù øòèðàìñ
'íéðåéìòä ïî' àåäù éîë äéçé åîöò éëøöì òâåðáù Y
íäù ,'íéðåúçúä ïî' - íéøçàìå ,äîåàî êéøö åðéàù
ìò íðåøñç úåàìîì âàãéå úåéîùâá áåè ìëì íéëéøö

.áåè øúåéä ãö

ïúùøôá(ãë ä)éë åððéàå íé÷åìàä úà êåðç êìäúéå'
ä"á÷ä åç÷ìù é"ùøáå ,'íé÷åìàä åúåà ç÷ì
éë àèéùô äðäå ,åøåã äùòîî ãîìé àìù éãë åðîæ íãå÷
ùéù àìà ,'íé÷åìà êàìî' åúåàá äâùä õîù ìë åðì ïéà
ò"éæ øôåñ í"úçä ÷"äøä áúëù äî ,ïãéãì ãåîìì åðì

(åîùî ñ"úë íâ 'ééò ,êìäúéå ä"ã ïúùøôá)àì êåðç äðä éë .
íäéáàì íéàåøáä áì áø÷î äéä øùà åðéáà íäøáàë äéä

áéúëãë ,íéîùáù(èé çé úéùàøá)øùà ïòîì åéúòãé éë'
ìë' éøäù àèçé àìù äéä çèáåî àìéîîå ,''åâå äåöé

'åãé ìò àá àèç ïéà íéáøä úà äëæîä(çé ä úåáà).
äéäå íãà éðáî ÷çøúîå ããåáúî äéä êåðç ë"àùî

íé÷åìàä úà êìäúîãîìé àîù ùùç ïë ìò ,åãáì
ïëìå ,åøåã éðá äùòîîìàä åúåà ç÷ì éë åððéàåíé÷å.

éðáî ùéà ìë ãéá òééñì - äéãéãá ãç ìë ãîìé ïàëî
åìà úåéåëæ êà éë ,úåéîùâá íà úåéðçåøá íà ìàøùé

ãòì íãàì åì åãîòéäëäëäëäë.

הנמוך ממקומו ה ' את  העובד אף  – הוא  שם  וגדול קטן
שבגבוהים כגבוה  נחשב

ïúùøôá(æè à)úà íé÷åìà ùòéåúåøåàîä éðù
íéìåãâäúà áéúë ãåò ,ìåãâä øåàîäúàå

ïè÷ä øåàîäàøîâá àúéàå ,(:ñ ïéìåç)éðôì äðáìä äøîà
äì øîà ,'ãçà øúëá íéùîúùî íéëìî éðù ïéà' ä"á÷ä
åùøôúé õåôðä èùôä éôìå .êîöò úà éèòîå éëì ä"á÷ä
åéäé 'úåøåàî'ä éðùù øùôà éà äøîà äðáìäù ,íäéøáã

'êîöò úà éèòîå éëì' ä"á÷ä øîà ,íìãåâá íéååù
.ùîùä óåâî äìãåâá úåçô äðáìä óåâ äéäú äúòîå

ò"éæ 'øôåñ í"úç'ä ÷"äøä ùãçî àìôð ùåãéç,ïúùøôá)

(úåøåàîä éðù úà 'ä ùòéå ô"äòïéðò ,êôåð úôñåúá ÷"ùìæå
äùðåòå äðáìä âåøè÷ìåãâ ïåéò êéøöéôìù ïðéæç éøäù ,

,åéùëò ìù äìãåâá äðáìä àäúù êøöð íìåòä øãñå òáè
ïëå ,'íéðùå íéãòåî' äãé ìò òåá÷ì øùôà êë ÷ø éë

áéúëãë äãé ìò äùòð úåøéôä ìåùéá(ãé âì íéøáã)ùøâ'
úåøäðäå úåðééòîäî íéáø óàå ,é"ùøá ù"ééòå 'íéçøé
,äá éåìú 'íåéå äìéì' ïéðò ìë íâå ,äðáìä êìäîá íééåìú

åéùëò ìù äìãåâá äðáìì ïéëéøö åìà ìëåêàéä ïë íàå
äîçäë äðáìä äúéä äðáìä âåøè÷ åàì éàù øîåì êééù

äéòáèå äìãåâá ùîîàáì ãéúòìù åðéöî íà óàå ,äéòùé)

(åë ìàø÷ã äéôéñì ìéôù 'äîçä øåàë äðáìä øåà' àäú
.'íééúòáù äîçä øåàå'

àìàéàãååá éë ,èåùô ã"ò ã"òìðä 'øôåñ íúç'ä øîåà
úéàøð øùà øåòéùäá ùîî êë åàøáð äìéçúî
êøò éôì úåîëá ïè÷ äðáìä øåà ,äæä íåéäë åðéðôì

äîçä øåàäðáìäå ,íìåòä úâäðäì êøöð êë éøä éë ,
ìë éë ,äîçä úîåòì 'äúåðè÷' ìò ììë äîòøúä àì

ïðåéáöì úéùàøá éùòî(íúîëñäå íðåöøá)åàøáð(.àé ä"ø),
ìåãâä ìéôä åîë äúàéøáá äöåøî äðè÷ä äìîðäå,

äîå .äúàéøá úøåöá äçîùå úöøúð äðáìä éîð àëäå
éðù ïéà' äâøè÷ù ãò äìåãâ äúéä äìéçúáù åøîàù
äîöòî øåà äì äéä äìéçúîù ùåøéô ,'íéùîúùî íéëìî
äúåîöòá äøåçù àéä äúòù åîë àìå äúåðè÷ óà ìò

àìà ,äîçäî äøåà úìá÷îåäøéàä äîöòîøåòéùä äæá
ïòéå ,äðåöøå äðåéáöìâ ïéà ä"á÷ä ìöà éëúåðè÷å úåìã

'àå äáøîä 'àå ,'ä úãåáòå åùåîù úåëéàá ÷ø úåîëá
èéòîîäøéùòì ,ä÷ãöì úåìãä åéúåèåøôî ïúåðä äååùå ,

ïë åîëå ,ãñçå ä÷ãöì áø ïåä øæôîä ìåãâäåìöà íéååù
íåìë âéùî åðéàù éô ìò óà äãåáòå äøåúá òâééúîä

âéùîå ìîòù éîìåëåëåëåëúåøåàîä éðù úà íúåà àø÷ ïë ìò ,

סופרכה . החתם  Î)כתב 'ÈÒ Ó"ÂÁ ˙"Â˘)כשם' קדשו לשון וזה דאתרא, המרא על מחלוקת שעוררו אחת קהילה  לבני

מידות של עונשם  ÈÈÚ"˘)שקשה  ˙ÂÏ˜˘Ó)עריות של מענשם  Ù‰:)יותר יותר ,(·"· טובות מידות  של  שכרם גדול  כך

בתורה' אריות  של .משכרן 

דרייווערכו . באס לאותו דומה  הוא הרי הכמות, בריבוי לה ' שחפץ ‡ÒÂ·ÂËÂ)והחושב עליו(�‰‚ בעליו הוראת פי שעל  ,

שחוזר  לאחר יום בכל  ישראל , ארץ  של  בדרומה תפרח המושב עד ברק  בני מהעיר יום  בכל דרכו  את לעשות

קנאה הראשון נתמלא אחת פעם  המועטים , נוסעיו לו  ששילמו  הכסף  צקלון את לו  לתת לבעליו הוא הולך ברק לבני



בראשית - הפרשה ãéבאר

íéìåãâä,íìåòá íúìùîîå íùåîùáíäéðù ïéáî éë
íìåòäå äøåúä úâäðäå íåé÷ äùòðïè÷ ãçàù óàå ,

úåîëá ìåãâ ãçàå,íéìåãâ íäéðù ïúåëéàá íå÷î ìëî

íå÷îä éðôì úåäáâ ïéàù ,íãà éðáì äæá ïúð úåøåäìå
òåãéå ìëùä' à"ë åúøåáâá øåáéâ åà åøùòá øéùò àì

'éúåà(áë è åäéîøé)äú÷ãöå äúåðúååðòì äðáìä êà .
(åèé íéååðò êøã øùà íé÷éãö êøãå ,íé÷éãöå 'ä éãáåò ìò úæîøîä)

íé÷éãöä éë åðééä ,ãçà íùá íéëìî éðù åàø÷é êéà äøîà
äðáìä äúöø àì êëìå äøøùå úåìãâá úåéäì íéöôç íðéà

úîâåãë 'äðè÷' íà éë äìåãâ àø÷äì(ãé æé à"ù)àåä ãåãå
'ïè÷'ä ìàåîù àðúä ,'ïè÷'ä(ãë ã úåáàá øëæð),äîåãëå

íãà éðáì ìåùëî äéäé 'ïè÷' êàø÷à íà ä"á÷ä äì øîà
äðè÷ äâéøãîá êúãåáòù íù ìò ïè÷ úàø÷ðù åðéáé éë
úåìãâì úåðè÷ ïéá ùøôä ùéù äáùçî éãéì åàåáéå ,øúåé

úåëéàá ÷ø àìå úåîëá óàúîçî ÷ø ïè÷ äîùù åðéáé àìå)

(äúåáéùç èåòéî úîçî àìå äúåðúååðòåøùòá øéùò ììäúéå
úà éèòîú'ù êçøë ìòá ïëì ,åúøåáâá øåáéâåêîöòåðééä '

÷ø êøåà éìá÷ú äúòîå ,'éîöò'ä êøåà úà éãéñôúù
äîçäîøåàäù ïååéë 'ïè÷ä øåàî' éàø÷úù ïéãá æàå

úåéîöòá àìå äîçäî àá êáùíìåòä ï÷åúéù ãò ,
'äòã õøàä äàìîå'(è àé äéòùé)àäé æàå òøä øöé ìèåáéå

äàøå÷ìå äúàéøá úìéçúáë äîöòî äðáìä øéàúù øùôà
åøùòá øéùòä ììäúéù - äæî ìåùëî àöé àì øáëå 'ïè÷'

.÷"ãåúëò ,'ä úà åòãé íìåë éë 'åëå

התורה כל  תחילת  - ה ' יראת  חכמה  ראשית  בשביל
שמים יראת 

ïúùøôá(åë à)ïðçìà éáø ïåàâä áúë ,'íãà äùòð'
ì"÷åöæ ïàîøòñàåå(150 'åîò úåîáé úåøòä õáå÷)

÷åñôä ìò(âé áé úìä÷)íé÷åìàä úà òîùð ìëä øáã óåñ'
...àøéíãàä ìë äæ éëäìòé àìù ,äæá äðåëä .ì"æå '

ïéàù éîå ,íãàá 'äìòî' àéä 'ä úàøé éë øîàì êúòãá
,äëéøöä äìòî åì øñçù àìà íãà ë"â àåä 'ä úàøé åá

,ïë åðéàù åðòéîùäì áåúëä àá æ"òàù éî éëåá ïé
éç ìòá ÷ø ììë íãà åðéà ù"àøé'íãàä ìë äæ éë'

÷ø äéåìú íãàä úåëéàå .íãà úâøãî åì ïéà äæ úìåæå
åðééä ,äáøä íàå èòî íà - åáø÷á øùà ù"àøé úãîá

àåä äáåøî äãîá ù"àøé åá ùé íàìåãâ íãàäãîá íàå
àåä úèòåîïè÷ íãàíåìë åá ïéà íàå ,ììë íãà åðéà

íãà úðåîúá ç"òá ÷øäùòð' áåúëä é"ôò øàåáî àåäå .
øäåæá åùøéôå 'íãàæëæëæëæëäìåë äàéøáä ìëì øîà ä"á÷äù

åðééä ,åúàéøáá óúúùð åðìåëù - íãà ãçé åðìåë äùòð
,åúðåëúå åòáèî íãàì ïúé ãçà ìëùåá ïúé øåùäù

úðåëú ùçðäå éøà úðåëú åá ïúé éøàäå øåù úðåëú
'åëå ùçðììåëä 'ïè÷ íìåò' àåä ãçà íãà éë àöîðå ,

ë"àå ,íéðåúçúäå íéðåéìòä íéàøáðä ìë úåðåëú åëåúá
ìë ìù ïäéúåçåëúåòø úåéçíãàá åììëð íìåòáùïéàå

åæë äàøåð äòø äéç êìéìë íãàì ùé àìä äæ ãáìå ,
.'øåáéãäå äòãä' ïäå íìåòá äéç íåùì ïéà øùà úéçùî
ìù úìùìùá äøùå÷ì êéøö úôøåè úçà äéçìù øçàîå

הוא  הנוסעים רבים  זו  שבדרך דמכיוון עיה "ק, ירושלים  לעבר  ברק מבני ביומו  יום מידי ליסע הוטל  שעליו ברעהו

לעשות  והחליט הראשון זה קם מאד, מועט סכום  אם  כי בידו  מעלה  אין הוא ואילו  יום בכל  גדול סכום  לבעלים  מביא

הקבועה נסיעתו  במקום – אליו מצטרפים רבים כשנוסעים ירושלים העיר לעבר דרכו  את עשה  ממחרת, ויהי מעשה ...

וכי  לו, ואמר הבית בעל  תמה מאד, גדול  סכום בידיו  ונתן בעליו אל הלך לביתו כשחזר ערב לעת לתפרח , ברק מבני

נוסעיך, היום נתרבו כך כל כי הישיבה' מ 'ראשי אחד של  או האדמורי"ם  אחד של נישואין' 'שמחת בתפרח  היום נערכה

אמלא  וכך לירושלים  אני אף אסע  בנפשי, עצות ומצאתי' 'יגעתי כן על לרצותך היה שרצוני מאחר ואמר, המנהיג ענה 

לעבר  דרכם את העושים 'עובדים ' מספיק  לנו  שיש  מבין אינך מדוע  לו , ואמר  בעליו עליו  קצף רב , בממון אוצרותיך

כל את לשרת - בעבודתנו שנצליח  שבכדי אלא שולחו , הייתי כבר לירושלים 'עגלה' עוד נצרך היה  ואם ירושלים ,

אשר  התפקיד וזה  לביתם, להגיע  האפשרות תהיה בידם  שגם  תפרח' ל'אנשי גם אוטובוס להעמיד חייבים  הציבור,

מעשיו בכמות חפץ  שהשי"ת שחושב מי דומה ולזה כלל . בה  נתבקשת לא אשר אחרת דרך עשית כי לך ומה לך, ניתן

למדרגות  להעפיל לנסות לו ואין לו, נועדה אשר השליחות לפי אלא שיעבדהו ממנו דורש  ית' הבורא שאין מבין ואינו 

כוחותיו . לפי שאינם 

כלכז. הקב"ה  שכינס  מדרש  בשם שהביא כ "ו א בראשית ראובני לילקוט  ציין ק "פ עמ ' ח "א אלחנן אור בספר

ש "א  החיים' ב'נפש  הביא וכן מכולם , חלק בו שיהיה  כדי האדם  לבריאת מעצמו כ"א שיתנו ותחתונים עליונים

זה . דרך על מהזוה "ק רבים  מאמרים פ"ו 
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ìæøáäàøåð äéç ãòá øåöòì úåëéøö úåàìùìù äîë
íãàäëíâ àøá éàãå íãàä úà ä"á÷ä àøáùëå ,

àéä äîå .íìåòä úà áéøçé àìù åøùå÷ì úìùìùä
øùà ,'ä úàøé éäåæ - úàæä úìùìùääãáì àéä ÷ø

äúìåæå ,úôøåè äéçë àäé àìù íãàä úà øåöòì äçåëá
.÷éæäìî íãàä úà øåîùì íìåòá äìåáçú íåù ìéòåú àì
åì ãåîòú àì åèñéøàë óåñåìéôå íëç àäé íà óàå
êìîéáàì íäøáà øîàù åîë ,åøöé åäô÷úé úòá åúîëç

'íé÷åìà úàøé ïéà ÷ø'éúùà øáã ìò éðåâøäå äæä íå÷îá
äìòî íåù íéøñç åéä àì 'ä úàøé úìåæù '÷ø' äðååëäå
úàøé ïäá ïéà íà ìéòåé àì æ"ëå ,õøà êøã úãîå äîëçá

'ä(à åì ø"áá çëåî ïë).ì"ëò ,

øáëåì"æç úùøãá æîøì åøîàúéùàøáìéáùáúéùàø
'ä úàøé äîëçúåéäì íãàä ìò øáã úìéçú éë ,

åéðéðòå åéëøã ìëá 'íéîù àøé'çëçëçëçëä"á÷ä àøá äæ øåáòå ,
.åìåë íìåòä úà

éø÷éòîåéðôì íúøäèá åáìå åéðéò øåîùéù Y 'ä úàøé
éøçà øåúì àìù Y êøáúé åúàøé úîçî ,'ä
ò"éæ ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä øîàù éôëå ,åéðéò éøçàå åáì

(à úéùàøá ÷éãö éøô)ì"æç éøáãá øàáì(.ç úåëøá)íåéî'
úåîà 'ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä úéá áøçù
,äëìää ãîåìù éî ìò ÷ø äðååëä ïéàù ,'ãáìá äëìä ìù
øîåùå áåçøá êìäîä ïåâëå ,äëìää íéé÷îù éîì àìà

ììëá ììëð äæ òøá úåàøî åéðéòåîìåòá ä"á÷äì åì ïéà
úàæë ùôðáå ,åéúåîà òáøà ùã÷îä äæ éãåäé àìà

ä"á÷ä äøåùèëèëèëèë.

óàìò íìåòì äàá äúéî úøéæâ ìë éë åðéöî ïúùøôá
øîàðù åîë ,'ïéò äàøî' éãé(å â)'àøúåéë äùàä

ìëàîì õòä áåèíééðéòì àéä äååàú éëå.'

,êãéàìæåðâä øåàì äëæé åéðéò øîåùå åîöò ìò øáâúîä
úéá'ä ÷"äøä áúëù åîëå ,éã éìá ãò áø òôùå

ò"éæ 'íäøáà(ïúùøôá)÷åñôä ìò(á å)íé÷åìà éðá åàøéå'
'íé÷åìà éðá' åéä àì íéùåøéôä ìë éôìù ,'õøàä úåðá úà
ìò åøîù àìù ïååéëî ë"éôòàå ,íéèåùô íéùðà åìà
çðå' øçàî ìöéð çð åìéàå ,'ìåáîä øåã' íäî àöé íäéðéò

ïç àöîéðéòáäæ úåëæáå 'äì åéðéò úà ùãé÷ù Y ''ä
øîàù åîë Y 'çð êìäúä íé÷åìàä úà'ì äëæàø÷éå é"ùø)

(áé åë.'ïãò ïâá íëîò ìééèà'

ìåãâáéúëãë íéîù úàøé' ìù åøëù(ë àì íéìäú)äî'
ì"æç åøîàå ,'êéàøéì úðôö øùà êáåè áøúåëøá)

(:ååðéöî éîð ïëå .'äæì úååöì àìà àøáð àì íìåòä ìë'
ïúùøôá ÷åñôä ìò '÷ä 'ä"ìù'á(ãë ä)êåðç êìäúéå'

'ñåúá äðäå .'íé÷åìàä åúåà ç÷ì éë åððéàå íé÷åìàä úà
(÷åñô ä"ãá á ,æè úåîáé)èåéôá éë åðéöî ãçà ãöî åäîú

'úøùî øòð' ú"ø ãñé åúåà('äøåú úçîù'ì øöåé)àúéà
,êåðç åðä àåä íìåòä 'øù' àø÷ðä è"èî êàìîù
åðàöî à"÷îá åìéàå .íìåòä øù úåéäì åëôä ä"á÷äù

(íù 'ñåú 'éòå .ñ ïéìåç)øù çúô úéùàøá éîé úùùáã
àì ïééãò æàù éàãååáå ,åéùòîá 'ä çîùé øîàå íìåòä

'÷ä ä"ìùä øàáî .íéé÷å éç êåðç äéääøùò ,èé ééç)

('á øîàî úåøîàî,íäéðù íéé÷ì øùôàå äøéúñ ïàë ïéà éë
àåäå ùåã÷ êàìî ä"á÷ä øöé äàéøáä úìéçúá ïëà éë
êåðç äðäå .êåðç ãìåð úåøåã äîë øçàìå ,íìåòä øù àåä

זי"ע כח. הרי"ם ' ה 'חידושי ˙Ú·)הרה "ק ‡"Á ‡)עה"פ (˘˘"˜ וז"ל'וי (‚ תאכלו'. לא אלוקים  אמר כי אף האשה  אל  אמר

חבירו  את לקרר אדם יוכל  קלה כתיבבתנועה הנחש אצל כי השי"ת, אמר מעבדות כי תאכלואף לא אלוקים 

געזאגט  האט השי"ת אז  דען איז וואס  - אלוקים' אמר כי 'אף  לחוה  אמר שהנחש  -(ÌÈ˜ÂÏ‡ ¯Ó‡˘ ÍÎ· ‰Ó)נתקררה מיד

מגעת. היכן עד 'קרירות' תלמד מכאן עכ "ל. מעץ , ואכלה דעתה

ש 'נבדל'כט . אומרים, שהיו ליובאוויטש בית אדמו"ר"י של  משמם Î·¯מתאמרא ˙‡ˆÓ�‰ ˜È„ˆ ˙Ó˘� Â‡ ÔÂÈÏÚ Í‡ÏÓ Â�ÈÈ‰)

(Ô„Ú Ô‚·.עיר של  ברחובה  בלכתו עיניו את לשמור יצרו  עם שנלחם בשעה  הזה בעולם  החי ביהודי מקנאים

החזקה  היד בספר הרמב"ם  לשון „')וזה  '„ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰) גורמת שהיא גדול  עוון העינים שראיית יודע אינו 'והוא

עיניכם '. ואחרי לבבכם  אחרי תתורו ולא שנאמר עריות של  לגופן

חז "ל לשון את צחות בדרך מפרשים  צדיקים היו  הרעות התאוות שבירת עניין Ï·)על ,‡ וחצי (˜‰"¯ מת אדם 'אין

בידו ', משבירתתאוותו אדם מת לא מאכלתאוותיו (ÈÈˆÁÂ˙)שעדיין יאכל  לא שאם לו  נדמה  בשר  בעיני אם ואף  ,

היצר  רק מאומה, לו יקרה ולא הדבר, כן שאין נאמנה ידע ממנו, נשמתו  ותצא יסתכן פלוני תענוג יתענג לא או  פלוני

גדול כהר לו נדמה  �·.)הרע  ‰ÎÂÒ 'ÈÚ).בעלמא דמיון והכל  ,
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ìò åëøã úà øùá ìë úéçùä åá ìåáîä øåãá éç äéä
ìò øîù àåä åìéàå ,äáø àîäåæá å÷áãð íìåëå õøàä
åñéðëäå ä"á÷ä åç÷ì äæ øëùáå ,äøäèáå äùåã÷á åîöò
.íìåòä øùì êåðç äéäð äúòîå øåäè êàìî åúåà êåúá

בלימוד התחדשות - ראשית  שנקראת  התורה בשביל 
עת בכל התורה 

ãåòì"æç åùøãúàø÷ðù äøåúä ìéáùá - úéùàøá'
àìà àøáð àì åìåë íìåòä ìëù åðééäå .'úéùàø
úå÷åç äøåú éìîìàå ,äéãîåìå äùåã÷ä äøåúä ìéáùá

éúîù àì õøàå íéîù(äë âì åäéîøé)...äøåúë äìåãâ ïéà'å .
'...äøåúë äùåã÷ ïéà ...äøåúë äìåâñ ïéàìììì.

úîàáàúééøáá äðåî øéàé ïá ñçðô éáø éøáãá åøîà
(:ë æ"ò)äøåú' ,úåâøãîä ìë úàäàéáîéãéì
úåøéäæ ,úåøéäæäàéáîìëá äðäå ,''åëå úåæéøæ éãéì

'äøåú'ä ïéðòì êà ,'íúâùä éëøã' íä äî áúë úåâøãîä
äãéî äæéàá áúë àìäøåú éãéì àåáéøáã ïéà éë ,àéáîä

....ãåîìì åîöò áùééù Y äîöòá äøåúä àìà äøåú éãéì

ìá÷éåìîòá åì äìåò øáãä íà óà äøåú ìåò åîöò ìò
÷åñôä ìò é"ùø ùøéôù åîëå ,äòéâéå(â åë àø÷éå)

éúå÷çá íà'åëìúåéäúù -íéìîòïàëîå ,'äøåúá

èåùôä ùåøéôäùíäá äëéìääå äøåúä úå÷åç íåé÷á
úåéäì àåäòâéå ìîò.äøåú éøáãáàìàìàìàì

óàåõåô÷é - äøåúäî ÷çåøîë åîöò úà áùåçù éî
.äøåúä úà âéùéù øáã óåñå ,ãåîìúä íé éëëåúì
éøáãá ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùá àøîàúîã åîëå

ì"æç(.æé ÷"á)úà åìéùîäù - 'äøåú àìà íéî ïéà'
èåùì ìéçúé íéîá èùäù åîë éë .íéîì äùåã÷ä äøåúä
ùâé åæ êøãá ,íéäåáâä íéîì òéâéù ãò êåîð íå÷îá
äøåúä úùåã÷îå ,åúâøãî éôì ìéçúé - åãåîéìì íãàä
,íéîá èùì äøåú ãîåìä äîãé ãåò .äìòî äìòî äìòé
ñðëé àì íà èåùì ãîìúäì íãàì åì øùôà éà éë
,úàæ úåðîåàá øéëî åðéà ïééãò íà óà Y íéîì äìéçúî
åéãé àöî àì ïééãò íà óà ,äøåúä ÷ñò àåä á"åéë

,äëåúì ñðëé 'äøåú'á åéìâøåéëøã úà ãîìé íùîå
äéðéð÷å äøåúä.

êëå÷"äåæá àúéà(à ,àñ÷ á"ç)ìëúñà' ä"á÷äù
éãåäéå éãåäé ìë éîð êëå ,'àîìò àøáå àúééøåàá
àåäù äòùá - 'àîìò íéé÷îå àúééøåàá ìëúñéà'
ìò íìåòä úà ãéîòî àåä éøä äøåúá ÷ñåòå 'ìëúñî'

åúåëæá ãîåò íìåòä ìëå ,åìéúáìáìáìáì.

שלל. בנעימה אומרים  היו  מרחשוון לחודש החודש  ברכת שאת דנא, מקדמת ישראל  מקהלות בקצת היה מנהג

מחדש הקדושה  התורה את להתחיל גרמא הזמן כי הגמרא, לימוד ‚·¯Ï‡È')ניגון ÈÚË�'· ‡·Â‰ ,ÊË ˙Â‡ Ë¯ÂÙ˜�¯Ù È‚‰�Ó).

עללא . בפניו  והתאונן זצ"ל חיים ' ה 'חפץ הגאון אל צורב בחור נכנס  שפעם מספר, היה זי"ע  ישראל' ה 'בית הרה"ק 

האדם  שצריך מקום  בשום נאמר 'לא לו  והשיב חיים ' ה 'חפץ נענה בלימודו, להצליח זוכה  בתורה,להצליח שאינו

שיהיו אלא אמרו בתורה ...עמלים לא

חז"ל  Ù‡.)אמרו ÌÈ¯„�)בתורה בירכו  שלא על אומר, רבינא מבניהן, ת"ח לצאת חכמים  תלמידי מצויין אין מה  'מפני

עוברים אינם חיצוניים שמומים הטבע , מחכמי ידוע דהנה  דמילתא, טעמא זי"ע נזר' ה 'אבני הרה"ק  וביאר תחילה',

שנחקק  התורה ' 'עסק  כמו "כ חלציו. ליוצאי לעבור מסוכנים  פנימיים  מומים רק  אחריו , לבניו  שלבפנימיותו בירושה

לדורותי  בירושה יעבור נבלעיםהאדם  תורה דברי בזה כי והיגיעה, הדחק מתוך תורה  בלימוד אלא אינו  וזה אחריו, ו

בתורה  ברכו  'שלא אומרם וזהו  בעתתחילה בדמו. התייגעו שלא הקשות', עלההתחלות בדמם, התורה נבלעה ולא

אחריו . לצאצאיו בירושה עברה  לא כן

במרומים,לב. מרובה רוח  נחת גורם  שהוא בלבד זו לא הקדושה, התורה בלימוד יומו את שהמקדש היא והאמת

ממון  ובעלי עשירים  כמה  זי"ע חיים ' ה 'חפץ  הגה "ק כינס פעם הימנה. למעלה  שאין הנאה נהנה  עצמו  הוא  אלא

שיחתו לאחר התורה. לתומכי הבא לעולם שיש הזכות בגודל  בפניהם והאריך בראדין, הקדושה ישיבתו עבור והתרימם 

התורה, לומדי החזקת זכות היא גדולה כה  אם  לו , ואמר מחכמתו  מרובה עשירותו  שהייתה  מהגבירים אחד אליו ניגש

חיים החפץ נענה  תורה. בהחזקת חלק  לקחת מע "כ אף יזכה וכך ויתעשר, וזהב כסף בעסקי עמי מע"כ  יצטרף אולי

להוסיף ומתייגע תורה הלומד זה אך הבא. לעולם ורק אך נהנה הוא הרי תורה התומך שזה לך דע לו , ואמר זי"ע 

זאת. הנאה  על  לוותר מוכן ואינני ורע, אח  לה שאין הנאה הזה. בעולם  אף מרובה  הנאה נהנה הוא הרי פעלים , לה

עה"פ  חז "ל של  מאמרם  את חיים החפץ לו ביאר הדברים אלו פי ÁÈ)על  ‚Ï ÌÈ¯·„) ויששכר בצאתך זבולון 'שמח 
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äëøáóøåçä úåîé úéùàø ìéçúäì äëæðù àéä úçà
äøåúä úãîúä êåúî ,äìåãâ úåéçå úåùãçúäá

äøäîá ïåðé úàéáì äëæðå ,äøåäèä äðåîàä éëøãáå
.ø"éëà ïãéã

העולם  מן בצאתך זבולון שמח ÂÚ·Â„)באהלך' ,ÍÈ˘Ï‡· ‡·Â‰) ישכון ימים לחוף  אשר זבולון כי להיפך, נראה  ולכאורה .

היטב, יתיישב האמור עפ"י העולם . מן בצאתו רק נהנה  יששכר ואילו  חפניו, מלא הזה העולם מן הנהנה  הוא הוא

גם יש  התורה באהלי היושב ליששכר הזה שאכן עולם להשיגההנאת  שאין רוח  וקורת הנפש במנוחת שרוי הוא והרי ,

שבעולם איתא כי הבא. בעולם העולם  מן ביציאתו  רק הנהנה הוא תורה, התומך היינו  'זבולון' ואילו הגשמי. בשכל

בעולם הנאתו שכל  נמצא העולם. בזה  בהיותו למד שותפו שה'יששכר' מה כל  את תורה התומך את מלמדים  העליון

עלמא. בהאי חכם התלמיד של  הנאתו  היא היא הבא
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