


Mail@beerhaparsha.com 

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text
לשמיעת השיעורים בקול הלשון: 718-906-6444

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text
לקבלת הגליון בפקס: 1-877-843-3059

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text

Beer Emunah
Typewritten Text



íéðéðòä ïëåúà

הענינים וכן ת

àøéå úùøô

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . òø ìëî øîùð 'äá çèåáå ìçééîä Y éúøå÷ ìöá åàá ב

. . . . . . . . . . . . . éãé íöåòå éçåë úåáùçî ÷áàì äååçúùé àì Y íëéìâøáù ÷áàד

. . . . åøåáò äøåîâ äáåè àìà åðéà íãàä ìò øáåòä éùå÷ ìë - êúáåèìå êúàðäì ח

. ïîæ øçàì íéîòôå ãéî úéðòð íéîòô ,í÷éø äáùä äìéôú ïéà Y åðáéùú ìà í÷éøיא

. . . . . . . . . . . . . . . . . . åì äîåãäå øåòéëä ïî ÷çøúäì Y úù÷ éååçèîë ÷çøäטז

. . . . . . . . . . . ïåøçàä äö÷ ãò òø øáçî ÷çøúäì Y äðá úàå úàæä äîàä ùøâיז

. . . . íéáåëéòäå úåòéðîä ìë ãâðë åëøãá êéùîäì äîçä ìâìâî ãîìé - íåéä íåçëכ

úåàéöî ïéàù úåàøäì ùåàé øçàì ìàøùé ììë ïéðá äðáð ïëì Y íìåòá ùåàé ïéà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùåàé ìùכג

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äùòîìå åðéðîæá ÷çöé úãé÷ò Y åäééùôð éøñî כו

. . . . . . åìùá ãçà ìë 'úåðåéñð äøùò'á ïúéà ãåîòì úåöò äîë Y úåðåéñð äøùò לב

. . . . . . . . . . . . . . úéîéðôä äãå÷ðä àåä ø÷éòä Y äùä äéàå íéöòäå ùàä äðä לו

. . . . . . . . . . . . . . äáåè ééåôë ìù ïúåòéøâå äáåè øéëîä úìòî Y áåèä úøëä לח

. . . . . . . . . . . . ÷"ùæì èøôáå íéðéðòä ìëì íéçøåà úñðëä úìåâñ Y ìùà òèéå לח

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úåéøáì áéèéîå áåè úåéäì Y ä÷ãö úåùòìמא

. . . . . . . . . . . . . . . . 'äøæç'ä ïéðòå äøåúä é"ò äøäè Y íëéìâø åöçøå íéî èòîמג

שווארץ :E-Mail:דוא ''ל :עימוד schwartz16@bezeqint.net



á הפרשה באר
dyxtd x`a

àøéå

בה' ובוטח המייחל – קורתי בצל  באו
רע מכל נשמר

ïúùøôá(ç èé)ìà ìàä íéùðàì ÷ø'
øáã åùòúåàá ïë ìò éë

éúøå÷ ìöáàôåâ äæ àäã ,àìô àåäå ,'
òåãî Y íåãñ éùðà úðòè äúééä
é÷åç ãâðë Y åúøå÷ ìöá íñéðëä
íäî ù÷éáå èåì àá êéàå .äðéãîä
,åúøå÷ ìöá åàáù úîçî à÷ééã íçéðäì

.íéðã åéä êë ìò àìäå- dyxtd x`aàøéå

øàáîåò"éæ 'íééç õôç'ääøåúä ìò)

(ë"ô íéøîì øåëæ 'ééò ,àøéå 'øô,
íéðéáî íåãñ éùðàë íéòùø åìéôàùéë

êîåñá áæëì àìù ìèåî êîñðä ìò
á"äòá ìò íéëîåñ íéçøåàä íàå ,åá
ìëì âåàãì åéìò ìèåî åá íéçèåáå

íøåñçîèåì ïðçúä åæ äðòè çëîå .

åäæå ,òø ìë íäì åùòé àìù íäéðôá
øáã åùòú ìà ìàä íéùðàì ÷ø' åøîåà

,'éúøå÷ ìöá åàá ïë ìò éë,åðééäå
,íëãéî íìéöäì ìëåàù éá åçèá íäù
øùà ìë úåùòì éìò äîåù ïë íàå

íìéöäì éãéá.

ïðàåàìù èåì íà ,å"÷ ïàëî ãîìð
áéúëãë øùë íãà äéä(àé âé)

ì"æç åøîàå 'íã÷î èåì òñéå'(æ àî äáø)

î"î ,'íìåò ìù åðåîã÷î åîöò òéñä'
úà ìéöäìå ïâäì áéåçî àåäù ïéáä

åéìò êîåñääøåúá úàæ áúëð óàå]

[åçáùì,êîåñäù ,å"÷ ìù åðá ïá å"÷
íéîçøä øå÷î àåäù ú"éùäá çèåáå
àøåáäî äðåéìò äøéîùì äëæé äìîçäå

åîù êøáúéààààäãîä ïî åðéà éøäù ,

הפסוקא. על זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  בשם המאמר Ê)ידוע  ÊË˜ ÌÈÏ‰˙) נפשי 'שובי

וכולו  מסובך , ניתוח לפני שעומד לחולה משל, בדרך  עליכי', גמל ה' כי למנוחיכי

נרגע, מיד - אביו זה הראשי שהרופא  ראה ניתוח לחדר כשנכנס אבל וחרד, דואג

היותר  צד על כראוי לבנו הנצרך  כל את יעשה ובוודאי הבן' על האב  'רחמי שהרי

גמל  ה' 'כי דאגותיך ויסורו דעתך  תנוח - למנוחיכי' נפשי 'שובי אומרו וזהו טוב.

ח"ו. אחד לרגע  אף יזניחך ולא שבשמים, אבינו הוא  בך המתעסק  זה כי – עליכי'

הגה"ק עם עיר של ברחובה הילך  שפעם זצ"ל, שולמן נתן רבי הגאון סיפר כה

על  המהלך  דעה חסר קטן ילד – נורא מחזה נגלה עיניהם ולנגד זי"ע, איש' ה'חזון

ממצב הבא  הפחד גודל לתאר צורך  אין הגג, סביב מעקה מבלי גבוה בנין של גגו

לסכן  שעלול מה – אדירות בשאגות  לפרוץ רגע  בכל עלול שר"נ שידע החזו"א כזה,

בקול, לו אמר כן על נפשו... על וינוס שיבהל הילד חיי את  ששומריותר מי יש 



וירא  - הפרשה âבאר

åá çèåáå åéìò êîåñù éî áåæòìáááá,
'ä ìò íãàä êåîñé íà - äúòî øåîà
óàù éàãåå åéìò åáäé ìë êéìùéå
åäøæòé àìà .åðáæòé àì 'ä åúîåòì

.äðôé øùà ìëá åòééñéå

ïåçèáåô÷åú íä íä úàæ 'äëéîñ'å
íãà ìù å÷æçåéáâ åðéöî ïëå ,

íùá àø÷ðù ,åðéáà íäøáàïúéà-
'éçøæàä ïúéàì ìéëùî'àåäå ,à èô íéìéäú)

(.é÷ á"çæ ;.åè á"á ,íäøáàíéøîåà ïëå ,

הילד ... על  ששומר  מי יש הילד ... רקעל ישראל'. 'שומר הקב"ה על כשכוונתו –

הילד... את  והציל הגגה עלה רעך' דם על תעמוד 'לא מחובת 

כשנדד ב. הראשונה, העולם מלחמת  בימות  חיים' ה'חפץ הגה"ק  אמר זה מאמר

לסמילוביץ המלחמה חזית משהתקרבה המציק , מחמת  הישיבה בני עם יחד הח"ח

כמה  באו שם מוהילוב. פלך בשומיאץ  וחנה רוסיה לתוך נדוד להרחיק הח"ח נאלץ

מפקדם  לפני להביאם מהגיוס שהשתמטו וצעירים עריקים אחר לחפש קוזקים וכמה

הגיוס בגיל צעירים – כאלו רבים מצאו Â˙Â·È˘Áוב 'ישיבה' „˜ÙÓÏ Ú„Â�˘Î ÔÓÊ ¯Â·ÚÎ ˜¯)

(Ì¯¯Á˘Ï ÏÁ‰ ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ Ï˘ ועל הישיבה בני כל על אימה מטיל היה כזה חיפוש כל

ופעלו חייו חיים החפץ  בספר הובא וכה הח"ח. ˜È‚)רבם „ÂÓÚ) כשבגלל פעם וז"ל.

יום  אותו שרוי והיה היום, כל במשך  מאד חיים החפץ  דאג המוגברים החיפושים

צבי, ר' חתנו אחרי מיד ושלח ומעודד מרוענן עצמו הרגיש בערב בתענית. כולו

את אליהם שיוציא  מלוט סדום אנשי דרשו כאשר בתורה, עצה מצא  כי לו, וסיפר

כן  על 'כי - לאורחיו ירעו לבל הסדומיים בשכניו לוט הפציר לענותם, כדי אורחיו

איפוא הגע להגנתם. אחראי הריני קורתי בצל שבאו מאחר לאמר, קורתי'. בצל באו

בכל  מרובה צדקותו היתה לא בסדום שבשבתו לוט אם חיים, החפץ טען בעצמך,

עצמנו  נטיל אם עאכו"כ מעתה, עליהם, להגן שעליו וה יסודי בעקרון הכיר ואת 

הזמן  כל במשך  הוה. כך ואמנם, יעזבנו. שלא  ודאי העולמים, ריבון של חסותו תחת 

לצבא ... הישיבה של תלמיד שום גויס לא

צעיר  אברך  על שנשען ימים ושבע  זקן ליהודי משל, בדרך האוזן את  ולשבר

עשה, מה פלוני. למקום למהר ועליו מאוחרת , השעה כי האברך  ראה לפתע  לימים,

שהזקן  לומר צריך  אין ודברים... אומר ללא  לדרכו לו והלך הזקן ידי מתחת ידו שמט

להתנהג  היושר מן 'וכי האברך את  יוכיח דעת  בר כל והנה ה"י, בראשו ונחבט נפל

בשר  כאשר כיו"ב ארץ . עדי ליפול עליך  שנסמך  למי לתת כמותך הגון לאדם אין כן..'

דכתיב  במאי כן ורימזו בידו. יעזבנו שלא  הדבר ברור בה', ובוטח סומך Ï·ודם ÌÈ¯·„)

טוב,„) לכל זוכה הקב"ה על שהסומך היינו הוא ', וישר צדיק  עול ואין אמונה 'א -ל

עליו. נשענים אחרים כאשר המקום מן להסתלק  הישר מדרך  ואינו הוא ', 'ישר שהרי
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åðì øåëæé ãåò 'íéàøåð íéîé' úåìéôúá
úáäàïúéàúáéú éøäå .åðéðåãàïúéà

äòîùîó÷åúå ÷æåçåðéöî êãéàìå ,
'øôàå øôò éëåðàå' ò"ò øîàù(æë çé).

åäæ ,äáøãà éë ,äøéúñ äæá ïéà úîàáå
åîöò ùéâøîùë ,íãà ìù å÷æåçå åô÷åú
ïéàå ,øôàå øôò àìà åðéàù ,êë ìë ìôù
åìøåâ ìëå àåäå ,íåìë úåùòì åãéá

.ãáìá 'ä éãéá íééåìú,äæ 'íéðåà øñåç'
ìë éë 'ïúéà' àø÷ðå ,å÷æçå åô÷åú àåä
àåäù ä"á÷ä ìò åúðòùîå åçèáî

'úìåëéä ìòáå óé÷ú'çìù ìàåîùî íù 'éò)

(øçà ïôåàá øàéáù â"òøúãåãá åðéöî á"åéë .
éëðà' éë ùéâøäù øçàîù ,êìîä

'ùéà àìå úòìåú(æ áë íéìéäú)äìò ïëì ,
'äá ãåã ÷æçúéå' åùôðá íéé÷ì åãéá

'åé÷åìà(å ì à"ù).

êëåò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä àéáä
(à"ìøú úðù äîåøú úùøô)íùá

÷"äåæäúåéäì àåä ïåçèáä ø÷éòù
ú"éùä éë ,ú"éùä úãåáòá çèáåî
áìá äðåîàä øåøéá éôëå ...øåæòé

úîàá äùòð êë ,íãàäéúòîù ïëå ...
ø"åî æ"ààî['í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä]

áåúëù äî ìò ,ä"äìöæ(æ æé äéîøé)êåøá'
,'åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé øùà øáâä

åì ùé ïë 'úé åá íãàä ïåçèá éôë éë
úîàá çèáåîàåäù äî éôëù åðééä ,

àø÷ã àôéñ íééå÷é úîàá êë 'äá çèåá
åøåáò àäé ä"á÷äù ,åçèáî 'ä äéäå -
.úåéðòøåôä ïî äñçîå ïâî ,çèáîë

לאבק ישתחווה לא – שברגליכם אבק 
ידי ועוצם  כוחי מחשבות

ïúùøôá(ã çé)íéî èòî àð ç÷åé'
úçú åðòùäå íëéìâø åöçøå
íééáøò íäù øåáñë' é"ùøáå ,'õòä
àìù ãéô÷äå íäéìâø ÷áàì íéååçúùîù
äù÷ä ,'åúéáì äøæ äãåáò ñéðëäì

ò"éæ àååàðéùî ÷"äøäìà÷æçé éøáã)

(ïúùøôáíéèåù íìåòá ùé éëå'
àì íìåòîå ,íäéìâø ÷áàì íéååçúùîù
éåðéëäù ,øîåì ùé êà .'úàæë åðòîù

'íéøçåñ'ì åúðååë 'íééáøò'ïë åðéöîå)

(÷"îëá ãåîìúáúåîãì íéøçåñä êøãå ,
àëäî òñéì íúåöéøçå íçåë éë íùôðá
àì ,íéáå äùáéá ,àëäì íúäîå íúäì
íéëøãá íäéìâø úåúëì åòâéé àìå åôòéé

ïéìòîù ãò÷áàøùà àåä íëåìéäá
äãåáò' åäæå ,íøùò áåø úà íäì àéáî

,'íäéìâø ÷áàì íéååçúùîù äøæìë éë
çëá àì éë ïéîàäì êéøö ìàøùé ùéà

úéèøô äçâùäá ìëäå øáâéââââïë ìò ,

הנה ג. שישאוהו רגליו את המוליך והוא  ממעל יושב שהקב"ה שיאמין זה ובכלל

פעם  יצא זצ"ל פאגערמאנסקי מרדכי רבי הגאון ממעל. וסיבה בחשבון – והנה

מינסק  מהעיר מפורסם מוהל בלווית  לעיר ÓÎ‰מחוץ  ÏÂÓÏ '‰ ¯·„Ï ÌÈ„¯Á‰ Â‡È·‰˘)

(‡�·Â˜ Y Â¯ÈÚ· ˙Â˜Â�È˙בדרכם תעו מהלכים בעודם ,,˙Î¯ˆ�‰ ‰�Á˙· ˙·Î¯‰Ó ˙„¯Ï ÂÁÎ˘)
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éúéá ìà íëàåáá ,íäøáà íäì øîà
,åæ äøæ äãåáòî íëîöò åöçø àðà
íëì ïéàù åøéëä Y 'õòä úçú åðòùäå'
,íéîùáù åðéáà ìò àìà ïòùäì éî ìò
äúòîå ,ìéç úåùòì çë ïúåðä àåäù

ä"á÷äá äîéîúä äðåîàá å÷áãúäãããã.

äøëäúøòñ' úà èé÷ùúå òéâøú úàæ
,åúñðøôì 'ìãúùîä' ìù 'åçåø

åøéëäáóéñåú àì úåìãúùää éåáéøù
ïî åì äáåö÷ä åúñðøô ìò äîåàî åì
èòîú äá èåòéîä àìå ,íéîùä

åúñðøôéôë òôùåé ãçà ìëì àìà ,
ìòîî åì áö÷ðäääää.

úîàáìåáñì íãàì åì òåãî ,åøîà
ïééãò àåäùë íåðäéâ ìåò

åúåéç íééçá,åúðåîà ïåøñç êåúî ,

(‰˘ÚÓ‰ ‰È‰ Ì˘Â ,‰Î¯„ ÛÂÒ „Ú ‰ÓÚ ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÁ¯ÎÂ‰ ¯·Î ‡ÏÈÓÓÂ שאינם למקום והגיעו

כתבה התורה ואמר, מרדכי רבי נענה È„)מכירים, ‡Î Ô˙˘¯Ù·) במדבר ותתע  'ותלך 

בקרא מרומז היכן צ"ב , ולכאורה אביה'. בית  לגילולי 'חזרה וברש"י, שבע', באר

אלא, אלילים, עבודת  לעבוד הואשחזרה יודע  כי 'תועה', אינו  לעולם  בה' דהמאמין

בזה להיות צריך  שהוא המקום הוא  'שם בו  רגלו  כף תדרוך אשר מקום  שכל

שאבדה הרגע' הדבר סימן בדרכה, ש'תעתה' עליה אומר שהפסוק  כשמצינו ולכן ,

תועה  אינו המאמין כי אביה', בית  לגילולי ו'חזרה אברהם, בבית לה שהיתה אמונתה

(Ú"ÈÊ ˜ˆ‡˜Ó ˜"‰¯‰ Ì˘· ‡¯Ó‡˙Ó Ê"ÈÚÎ),דבריו את בגמרו ויהי יהודי . לנגדם  הופיע

שאין  בעין עין ראו  אז טוב, למזל  לו  הנולד  בנו  את  שימול 'מוהל ' אחר המחפש 

תועה... לויהודי היעודה בשליחותו לכאן והביאו סיבבו הקב"ה ˙Â„ÈÓÏאלא È"Ú ·˙Î�)

('Î 'ÓÚ 'ÛÒÂÈ ÁÈ˘' Ò"ÂÒ·˘ 'ÈÎ„¯Ó ˙ÏÂ„‚' Ò¯Ë�Â˜·.

הלבבות 'ד. ה'חובות בעל של דבריו ÁÈ˙Ù‰)ידועים ,ÔÂÁË·‰ ¯Ú˘) היו בימיו אשר

ולהיפך לזהב  הכסף את  להפוך  אפשר ידה שעל ה'אלכימיה' שהכירו מומחים

ירבה  יחפוץ  אשר שככל – ושלווים רגועים זה 'מומחה' של שחייו הנראה ומן וכיו"ב ,

שטרות המדפיסה מכונה שברשותו לאדם – בימינו שנאמר כמו והוא ורכוש, זהב  לו

ועושרו  אשרו הרי – האמיתיים ובין בינם להבחין אפשרות כל ללא  דאלער מאה של

יחדיו... גם העולם בני מכל גדול

תביאהו  בטחונו ע "י נפשו ששלוות  באלוקים הבוטח מעלת  שזוהי החוה"ל, ומבאר

נפשו  במנוחת דומה ויהיה העבודה, לעניני לבבו ולייחד העולם מעניני לבו את  לפנות 

ככל  העולם בקניני העושה האלכימיה לבעל עולמו לעניני דאגתו ומיעוט לבו ורוחב

רוחו... על העולה

ב 'שמונה ה. לבקש יתכן כיצד זי"ע, החזו"א  הגה"ק את  זצ"ל דסלר הגר"א שאל פעם

חונן  כאתה רוחניות  על הבקשה לאחר עלינו וברך  כרפאנו גשמיות  בקשות  עשרה'
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והיה  מורידין' ואין בקודש ש'מעלין בידינו הוא כלל והרי לנו, סלח לתורתך  והשיבנו

דמר, בידו יש תירוץ  מה החזו"א, א "ל הגשמיות. לאחר רק הרוחניות  על לבקש לנו

וגם  הואיל 'מורידין' כלל כאן אין שבאמת  לומר לו נראה כי דסלר, הרב  לו אמר

את לעבוד שיוכל בעבור נצרך הוא לרפואה כי הוא ... רוחניות  היהודי של הגשמיות

השבתות את לכבד שיוכל כדי אלא  אינו בפרנסה עלינו' 'ברך וכן שלם, בלב  ה'

תורה... לתלמוד בניו שכר ולשלוח

מכרזת 'רפאנו' היהודי בקשת  כי ליתא, מעיקרא קושיא לדידי החזו"א , לו אמר

ועומדת תלויה רפואתי כל – הרופא  של בכוחו כלל מאמין אינני רבש"ע ואומרת ,

וריק, הבל אלא איננה וכיו"ב ההשתדלות  כל – עלינו' 'ברך מכריז הוא  כמו"כ בידך ,

בקודש' 'מעלין רק  כאן יש א "כ ביתי, בני ואת  אותי ומפרנס הזן האלוקים אתה כי

ושב חונן' ב 'אתה דעה שנמלא אחר שרק אלא עוד ולא דא... כגון אמונה בהכרזות 

אמונה  הכרת  להכיר בידו יש לנו' ב 'סלח ונטהר אבינו' 'השיבנו שלימה בתשובה

כזו. איתנה

הגר"ל  ביאר ובזה לו, וטוב  אשריו בידיו שנמצא  מי כי ה' על יסמוך עת ובכל

זצ"ל Ó‚)חסמן Û„ ·"Á Ï‰È ¯Â‡)את אלקים 'ויפקח בפרשתן בפסוק  חז"ל דאמרו הא

הנער' את  ותשק מים החמת  את  ותמלא ותלך  מים באר ותרא  ËÈ)עיניה ‡Î) ודרשו ,

(„È ‚� מכדי (·¯"¯ יותר במים החמת את שמלאה כלומר, הייתה', אמנה 'מחוסרת 

כאשר  כאן, יש אמונה חיסרון איזה וצ"ב , למחר. בדאגתה ההיא  בעת  הצטרכותה

נס  להם ונעשה גמורה, בסכנה ונמצאים שמם במדבר תועים אנוש חולה ובנה אשה

מים. החמת  את למלא תדאג שלא מדוע  מים באר ומצאו

מפיתו  – ובעצמו בכבודו המלך  עם המלך במרכבת שנוסע  למי משל בדרך ומבאר

מעט  בצקלונו לעצמו הכין הלה כי המלך  רואה והנה ישתה, ומימיו יאכל המלך  פת

שהרי  המלך, ממרכבת חוצה ישליכוהו בוודאי הרי ויצמא ... ירעב  שמא ומים לחם

רעב אותו יעזוב לא  שבוודאי המלך  בחסדי כלל מכיר שאינו בעצמו הראה בזה

כתפיו. על וצקלונו מלכים מרכבת על לעלות  יהין איך שטותו על ויתמה וצמא ,

'מה  ואומר ודואג הוא  אמנה' מ'קטני אשר האדם על מביטים משמים נמי, כך

לדאוג, לו ומה יושב הוא הקב"ה המלכים מלכי מלך  ב 'מרכבת' שהרי למחר', אוכל

בריאה  עבורה ונבראה נס, לה שנעשה שראתה אחרי  הגר, על התביעה הייתה וזו

ה' הנה בנה, ונפש נפשה להחיות שמם במדבר זכים מים מעין בבריאת – חדשה

ולמה  עוד לכשתצטרך  לה יהיה כך  כעת מים לה שהובא וכשם יעזבה, ולא עמה

אמונה'. 'מחוסרת קראוה כן על מים, חמת  למלא  לה
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çéìöî åðéàù øáã ìëî åáì ìà áöòúéå
ïãò ïâáë åééç úà äéçé áèåî ,åá
äðåîàä úà åáìá ÷æçé øùàë ,ïåéìòä
ïä ,'ä úàî ìëäù úòãì ,ïåçèéáäå
àìë åì äàøðù äî ïäå ,åéúåçìöä

,ïîçøä áà åðéáàî ìëä éë ,äáåè
äîéìùä åðúáåèìåååå.

ïúùøôá(åè àë)ãìéä úà êìùúå'
øàéáå ,'íéçéùä ãçà úçú

בפרשתןו. כתיב וכך השמים, מן לו קצוב  הכל כי È‚)וידע  ËÈ) אנחנו משחיתים 'כי

ובמדרש הזה', המקום Ë)את � בלילה (·¯"¯ ללוט גילו שהמלאכים שבזה נתבאר

אמר הקב "ה שהרי כחטא  להם נחשב אנחנו, משחיתים כי – להפיכה ÊÈ)הקודם ÁÈ)

אלא כך על להודיע  רצה שלא  והיינו עושה', אני אשר מאברהם אני 'המכסה

ונדחו  נענשו ללוט מסתורין גילו שהמלאכים וכיון לאחרים, ולא בלבד לאברהם

ה'סוד' היה מספרים היו לא  אם אף הרי צ"ב, ולכאורה שנים, קל"ח במשך ממחיצתן

חמור  בעונש נענשו מדוע  העיר, את  בבוקר הופכים כשהיו – קצר זמן בתוך מתגלה

זצ"ל זייצ'יק אפרים חיים רבי הגאון למד מכאן 'È�‡Âכ"כ, Â¯ÙÒ· ,˜Â„¯‰·Â� ˙·È˘È Ó"¯)

('˙ÏÂÊ‰ ¯Úˆ· ˘È‚¯‰Ï' ¯Ó‡Ó Ù"Î‰ÂÈ ¯Ú˘ ‚"Á '‰ÏÙ˙, נותן שהקב "ה  ופורענות  צער  שכל

איזה ח "ו  עליו נגזר אם  ואף  השערה , כחוט ומדוקדק  מפורט בחשבון מדוד לאדם 

יותר אחד  לרגע לא אף יצטער ולא  מהשמים עבורו  שמדדו  כפי אלא אינו  יסורים 

הערים,מזה יושבי יצטערו ובעטיו ולהישרף להיחרב סדום ערי על שנגזר הגם ולכן ,

ירגישו  מעשה שבשעת אלא ליל, מבעוד כבר כך  על להצטער עליהם נגזר  לא  מיהו

שעה  רק אף הסוד את המלאכים וכשגילו השמים, מן היורדים והגפרית  האש את 

הדין, חומר במלא  נענשו כן ועל נימא, כמלא צער להם להוסיף גרמו לכן קודם קלה

ממחיצתו  נדחו מקום מכל כלל, לצער חשוב  זה אין סדום השחתת שלעומת  ואע "פ

השמים. מן עליהם פסקו שלא במה לצערם הוסיפו  סוף דסוף הקב"ה, אמורשל

יסבלו שלא  הקב"ה הקפיד מאד ' לה' וחטאים ה'רעים סדום  אנשי על אם מעתה,

חשבון  יש בוודאי קודש עם  ישראל  לבני עאכו"כ להם, מהנקצב יותר  השערה כחוט

להם ... שמגיע  ממה  יותר  השערה  כחוט  יסבלו  ולא ויסורים, קושי לכל מדוקדק

בבוא נפלאה עצה לנו יש הקב "ה , בידי נתונים גורלו  וכל  שהאדם שכן, מכיוון

ומכ  צער  האדם  להתחנן על הצער ' 'בעל  שהוא המלך  אל  לבוא ה'תפילה ', והיא  אוב

ואנחה ... דאגה יגון מממנו ויסר שיושיענו לפניו

רפאל  רבי הגאון אצל אבלים' ב 'ניחום פעם היה זצוק"ל ציינווירט נטע  רבי הגה"צ

אהרן  הבחור בנו את ששיכל לאחר זצ"ל השמים' 'שער ישיבת ראש אויערבאך דוד

ישמעאל מבני עוולה בן ידי על שנהרג הי"ד ÂÏÚמאיר Ï‡¯˘È È�·Ó ‰ÓÎÂ ,ÂÓˆÚ ıˆÂÙ˘)
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ò"éæ øéîæà÷î ìà÷æçé éáø ÷"äøäàáåä)

(êìùúå ä"ã ìàøùé éøáãáø÷éò äðäù ,
úåéçäì àéä åúñðøôì íãàä úãåáò
äæ êøåö éë úòãì êéøö íìåà ,åéðá ïåæìå

åúìéôúå åúøåú ìò óéãò åðéàåééç äáøãà)

àåä :èë ïéùåãé÷ 'ééò ,åéðáì íéîãå÷ íééðçåøä

(åðáì íãå÷ àåä ãåîìì åðáå ãåîììäàåø íàå ,
òåá÷ì åðîî íéòðåî åúéá éðá úñðøôù
éåàøë úãë ììôúäìå äøåúì íéúéò
ìò 'ãìéä úà êéìùäì' åéìò éæà ïåëðëå
÷ôñéù ä"á÷ä àåäù éùéìùä 'óúåùä'
äìéôúá úåáøäì êéøö êà .åéëøö ìë åì
àäéùå åæ úéìòð äâøãîì äëæéù äøéúé
áåúëä øîàù åäæå .ïë úåùòì åçåëá
ìëåéù éãëá Y 'ãìéä úà êìùúå'
ãçà úçú ,ä"á÷ä ìò åëéìùäì
åéúåìéôúî ãçà úàæ äéäéù' íéçéùä
ïåùìî àåä 'ãçà'å ,'ììôúéù íéãçåéîä
äìéôú ïåùìî àåä 'çéù'å ,ãçåéîä ãçà

øîàðù åîë(âñ ãë ïìäì)÷çöé àöéå'
.'äãùá çåùì

על העובר קושי כל - ולטובתך להנאתך
עבורו  גמורה  טובה  אלא  אינו  האדם

ïúùøôá(á-à áë)úà äñéð íé÷åìàäå'
úà àð ç÷ øîàéå íäøáà
÷çöé úà úáäà øùà êãéçé úà êðá
íù åäìòäå äéøåîä õøà ìà êì êìå
î"îøä ÷"äøäî àúéà ,''åâå äìåòì

ò"éæ ÷ñôòèéååîä"ã ïúùøôá õøàä éøô)

(àúìéîã àììë'úåðåéñð äøùò' ø÷éò éë
äðåîàä ïéðòá åúåñðì åéäåìà ìëá éë ,

,ú"éùä ìöà ïåöø éåðéùë åì äàøð äéä
òéâä øùàëå 'êöøàî êì êì' - äìéçúî
áåæòì çøëåäå 'õøàá áòø éäéå' íùì
ç÷åúå' ãéî 'äîéøöî íøáà ãøéå' ,äúåà
êì àø÷é ÷çöéá éë ...'äòøô úéá äùàä

,'äìåòì íù åäìòäå' óåñáìå òøæêà
äèåùô äðåîàá åááìá ÷æçúä àåä

åàøåááææææ,åéååéö úà ó÷åú ìëá íéé÷ì ,
íùîå.åéúåâøãî íåøì äìòúð

äðäå' áéúë úîãå÷ä äùøôä ùéøáêì
êìêì' é"ùøéôå ,'êöøàîêì-

(„"È‰ ‰ÓÈÓ˘‰ ‰¯ÚÒ· היה לא אם אליכם, לי יש 'חקירה' נטע ר' אמר בהיכנסו תיכף ,

בנו  ויצחק  הנער', אל ידך  תשלח 'אל - לו לאמר אבינו אברהם אל המלאך נגלה

אבלות בדיני חייב אברהם היה האם לעולה', שם 'והעלהו - הבורא כציווי נשחט היה

שמחויב פשיטא  ואמר, השכול האב ענה רח"ל, בנו על האב כדין 'שבעה' עליו לישב

כל  הרי מקרים, משאר יצחק מיתת  נשתנה' 'מה כי ו'שבעה', אבלות  דיני בכל הוא

רציתי  אלו דיבורים אכן נטע  רבי נענה הבורא', ב'ציווי אדם פטירת  על היא  'שבעה'

הבית, את ועזב ינחם' 'המקום אמר ומיד ממכם, האמונהלשמוע  תכלית  זהו כי

בעולם' מקרה ו'אין המקום בגזירת  בא  שהכל שיהיה  מה יהיה מצב בכל  .להאמין

זי"ע ז. העבודה' ה'יסוד להרה"ק  מצינו פשוטה' 'אמונה של Ê)בכוחה ˙Â‡ ·"Ù '„ ˜ÏÁ),
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äî ïééòì ùé æ"éôòå .'êúáåèìå êúàðäì
äãé÷òä ïéðòá ïàë êééùêúàðäì

êúáåèìåìò úåìòì êìåä àåäù äòùá ,
åúåéäá åì ãìåðä åãéçé åðá úà ã÷åîä

.íéðù äàî ïáë

íðîàï"áîøä éøáãá ïééòð øùàë
(ïúùøôá)úåøéñî úåëæáù àöîð

úàéáì ìàøùé éðá åëæé äãé÷òá íùôð
íà óà ,íúåìâì õ÷å óåñ òéâäá ìàåâä
.ì"æå .ø÷éòå ììë êëì íééåàø åéäé àì
àèç íåù íåøâé àìù çèáåä äðäå'
àìå åéáéåà ãéá ìåôéù åà ,åòøæ äìëéù
äìåàâá äîéìù äçèáä åæ äðäå .íå÷é
éë ïåëð ìò øàåáé äúòî .'åðì äãéúòä

êì' äéä ïàë íâêìêúàðäì -
úçèáäì åëæ åæ 'äëéìä'á éë ,'êúáåèìå
.íéåàø åéäé àì íà óà íäéðáì äìåàâä

åðãîìåéùå÷ä íå÷îîù Y ïàëî
íãàì åì åàåáé íùî ïåéñðäå

ìëóà íìåò úåøåãì åúàðäå åúáåè
êëì éåàø äéäé àìù äòùáúòùáå .

àìà ,ùàåð øîåì åéãé úà íéøé àì éùå÷ä
àìà äæá äæ ïéàù ,äáåè äåå÷úá ïéîàé
åééçá åîò úåøå÷ä ìëå ,äøåà ìù çúô
.ãáìá 'êúáåèìå êúàðäì' àåä ìëä

æ"éòë'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøäì åðéöî
ò"éæ(éäéå ä"ã àøéå)òåãî '÷äù

øåà'ã äùòî äøåúá ùåøéôá áúëð àì
'íéãùëçççç'äãé÷ò'ä áùçð òåãî ,ãåòå .

óà éøä ,åðéáà íäøáà ìù ïåéñðë ÷ø
.'äì 'äìåò' úåéäì åùôð úà øñî ÷çöé
äéä àì íéùåã÷ä úåáàä éðéòá éë ,àìà
óåâäå ùôðä øåñîì ììë ïåéñðå éùå÷
èåùôì - äæ øáã íäì äîãð éë ,äúéîì

íôåâ úà(äîùðå çåø ùôð úðéçáá úåìòúäìå)

ãâá ùåáìì åùåáì úà èùåôä íãàì
äøåúá ììë øëæåä àì ïë ìò ,øçà
úåøéñî àì íâ ,'íéãùë øåà'ã ïåéñðä

ואין  - לדבר יכול הפה אין ויעקב  ויצחק  הוא שזכה מה אבינו, אברהם וז"ל.

משיג, בעולם אדם מעלתם ...מחשבת משיגים אינם עליון מלאכי ובכ"ז,ואפי'

פשוטהבהעקידה  ואמונה גדולה  תמימות  ע"י כ"א היצה "ר  את נצח  אתלא  'וירא  .

הנאמר  יעקב שהוא  יצחק  זרע על הבטיחו מקום הנקרא שהשי"ת  מה ר"ל - המקום'

ויפגע  ממחשבתובמקוםבו זאת וסילק ראה זה דבר אני למרחוק , בער - לאמר ,

אין כי אדע מחשבת נבראולא  להשיג ית"ש.בוראויכול

נראים ח. ואינם באדמה טמונים שהם הבנין ל'יסודות' בדומה הוא כי שביארו, יש

היא והיא  נפש' 'מסירות  מעשה בזה שהיה כשדים' 'אור גבי כך  היסודלאיש,

שאינו  מקום – הבנין יסוד כמקום אלא מקומה אין כולה, התורה ולכל היהדות לכל

הנסיונות בכל  לעמוד בידו יש נפש מסירות  – היסוד אחר רק כי נכתב . לא  לכן נראה,

לפניו. מעמיד שהקב"ה
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éë ,ä"ò åðéáà ÷çöé ìù åùôðèåùô
.'ïåéñð' ìë àìì íùôð åøñîéù äéä
äãé÷òä áùçð åðéáà íäøáàì íðîà

'ïåéñð'ëïðçúäì àøåáä êøöåäù ãò
'ïåéñðä äæá éì ãåîò êîî äù÷áá' åéðôì

(à áë é"ùø ,àîåçðú),åúòãá æà åìò éë
åçéèáä ãçà ãöî ,úåäéîúå úåøéúñ
êàéäå ,'òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë' àøåáä
.'äìåòì íù åäìòäå' åäååöîå äúò àá
éøçà úåîéîúá êìä åðéáà íäøáà ,íøá
åúãéîò äáåùç ë"ë ïëìå ,àøåáä éååéö
äøëù ïéìëåà åðà íåéä ãòù äæ ïåéñðá

('úìëàî' äîù ïëìå å áë é"ùø).

,úîàáåäúéä àì 'äãé÷ò'äù éã àì
÷çöéá éë' úçèáäì äøéúñ
é"ò à÷ééã äáøãà àìà 'òøæ êì àø÷é

äçèáää äîéé÷úðäéä àì æà ãò éë ,
äúééä åúîùð éë ãéìåäì éåàø ÷çöé
åá äñðëð äãé÷òä úòáå àá÷åð ãöî
äæáå àøëåãã àøèñî äùãç äîùð

ãéìåäì éåàø äùòðäñðëð úîãå÷ä åúîùðå)

úèéçùë ìéàä úèéçù áùçð ë"ò ,ìéàä êåúì

(÷çöé - 'é úåéôìú ùøãî ,÷çöé,ïãéãìå .
'úåøéúñ' íãà áìá íéøøåòúîå íéîòô
éë äðîàð òãé ...åîò àøåáä úâäðäá
çèá êìé íåúá êìåäå ,ïåáùçá ìëäèèèè,

הישיבה,ט . ראש שיחזקו בכדי ואם מאב יתום נער הובא זצ"ל שך ראמ"מ הגאון לפני

מקדש' 'האיש לפרק  ומשהגעתי הייתי, יתום בנערותי אני אף הנה רה"י לו אמר

הכלה מצד ממון התחייבות  כל ללא  בסופו שנגמר שידוך  איזה נכבדות  בי (ÔÂÂÈÎÓדובר

(˙Â·ÈÈÁ˙‰ Ì‰Ó ˘Â¯„Ï ‰ÏÎ‰ „ˆ „‚�Î „ÂÓÚÈ˘ ÈÓ ‰È‰ ‡ÏÂ È˙ÈÈ‰ ÌÂ˙È˘ מגורי מעיר משחזרתי ...

תורה  בכתר מוכתר טוב ' 'שם בעל שבחור יתכן כיצד חברי בי גערו ל'ישיבה' הכלה

לדרוש  ניתן היה והרי ממון, התחייבות כל מבלי כחתן להיות ילקח נכונה מידה וכל

על  הכלה לבית הודעה לשלוח ויעצוני ימים, לאורך  צרכיך  וכל שלימה 'דירה' עבורך

הוראה  הרי"ז העליונה ההשגה סובבה כך אם לעומתם עניתי אני אך  השידוך ... עזיבת

והגיעו  ה'מלחמה' משפרצה לימים ואכן, השלימה. טובתי היא כך  דייקא  כי וסימן

בבהלה שמוע נתקפו והכל לעירנו, להיכנס עומדים וחייליו שהרשע  ווילנא לעירנו ות 

כל  לוותר אבו שלא  דירה' 'בית בבעלותם שהיה מאלו חוץ נפשם, על וינוסו וחרדה

השם  קידוש על השמימה בסערה עלו כולם בסופם... עלה מה 'דירתם', על מהר כך

מתחילה  שואלים היו אם יקר, בחור נא  שמע  עתה, הצלתי... נפשי את  ואני הי"ד

התשובה  הייתה וודאי משלו דירה בידו שתהא  לאדם היא  טובה האם עירנו בני את 

כן... עונה הייתי אני אף משלו, דירה היא לאדם גדולה טובה בבואכי מקום  ומכל

אתה , אף ביותר , הגדולה  הטובה הייתה הדירה  חסרון דייקא  כי נתגלה ל "ע מועד

ייתכן  וחסרון כרעה  שנראה מה אף  – חייך  ימי במשך  לך הנוגע  לכל מכך למוד

להצלתך... והפתח  הגדולה  הטובה היא היא  כי תמצא הימים  שברבות
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äéä äæ ìë äáøãà éë äàøé øáã óåñå
åúøéúñ áùééì.

השבה תפילה אין  – תשיבנו  אל ריקם
לאחר  ופעמים  מיד נענית פעמים  ריקם,

זמן

äðäøáë ïä ,íùôðì íéøîåà íéáø
ïééãò òåãî øùåòá úåìéôú åðëôù
åãîìé ,àåáìî åðúòåùé äùùåá
ììôúä åðéáà íäøáàù ,ïúùøôî
úëéôäî äøåîòå íåãñ éðá úìöäì
...íé÷éãö íéùéîç ùé éìåà' ,øéòä

...íéòáøà ...äùîçå íéòáøàééééäøåàëìå

äîåàîá äìéòåä àì åúìéôúù äàøð
øéòä äëôäð óåñáì éøäùúëôäîë'

'äøåîòå íåãñ÷"äøä åáúë øáë ìáà ,
ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø÷éãö éøô)

(ä úåà ïúùøôáàæìòáî ã"éøäî ÷"äøäå
ò"éæ(ïúùøôá),äìéôúä äìéòåä éàãååù ,

éáâ àìà ,øéòä ìë ìò àì íðîà óàä
ãåã úéá úåëìî åðîî'ù ,èåìúåøî àöåéä)

(äéáàåîä.'çéùîä êìî åðîîêãîìì
úìòåô äðéàù äìéôú ïéàùàéàéàéàéàìà ,

øçà ïéðòì ä"á÷ä äìèåð íéîòôù
ìò ììë íéòãåé åððéàå åðì øúåé êøöðä

äæ êøåöáéáéáéáé.

נתן'י. דרבי ב'אבות È·)איתא Ê"ÏÙ) גלוי היה סדום על התפלל אבינו שכשאברהם ,

ד' או ג' בה היו אילו כי – צדיקים ד' או ג' אפילו בה אין כי הקב"ה לפני וידוע

הדובר  לאדם לתת יש תחילה כי מיד, השיבו לא  ומדוע  כך , כל חוטאים היו לא

להשיבו. לאחמ"כ ורק דבריו לגמור אליך 

ביאר יא. וכך  וברצון, ברחמים להתקבל האחרון זה בדור התפילה מעלת  גדלה כי וידע

זי"ע  מרוז'ין ˘·˙)הרה"ק 'ÒÓ ,ÌÏ˘‰ ÔÈ˘È„˜ ÔÈ¯ÈÚ· ‡·Â‰) הגמרא דברי ˜È·:)על ˙·˘)

כחמורים אנו אדם  כבני ראשונים  ואם  אדם , כבני אנו כמלאכים  ראשונים  דהנה אם  ,

אמנם  ורבותא, חידוש כל בזה אין בוראו לפני ומתפלל עומד 'אדם' רואים כשאנו

ומתחיל  רגליו על עומד מהם אחד  נראה  ולפתע  החמורים עדר ליד לכשנעבור 

מה'נייעס ' הארץ תרעש  הרי לפניו ומתפלל בוראו  את המרעישות ...(‰Â˘„Á˙)לשבח 

בתפילתו  עמידתו עצם כי לאו, או הלב  מקרב  היא תפילתו אם אחריו ידקדקו לא ואז

תפילתנו  א "כ, כחמורים', אנו אדם, בני ראשונים 'אם וזהו בה. יש גדולה רבותא

בו  יש כזה ושפל אפל בדור מתפללים שאנו הדבר שבעצם החמור אותו כתפילת 

רבותא, ברחמיםכבר ותתקבל  אחריה מדקדקים  .אין

מדובנאיב. המגיד של משלו ÚÈ˜·)ידוע  ÈÏ˘Ó) אני המכסה אמר 'וה' הכתוב  לשון על

אלא לזה, זה ענין מה צ"ב ולכאורה גדול....' לגוי יהיה היו ואברהם מאברהם,

במידות מאד עד ידקדק  האחד לבנם, בגדים להזמין החייט אל שנכנסו לשנים משל

זה  כי למדים נמצינו ביניהם משנדברו החייט, יעשה אשר ככל יקח והשני הבגד
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øùôàåY úøçîì äéä êëìù ,øîåì
(æë èé)ø÷åáá íäøáà íëùéå'

íå÷îä ìàíù ãîò øùàéðô úà
øùà íå÷î åúåàá ììôúäì àáù ,''ä
åúìéôú äúðòð àìù óà ,íù ãîò
øîåì ìåëé äéäå ,íåãñ ìò ìåîúà ìù
òîùéù éãë éîå÷î úåðùì éðà êøöð
ïéàù ïéîàä éë ,éúìéôú úà 'ä
äúðòð éàãååáå ,í÷éø úøæåçä äìéôú

ìåîúàã åúìéôúâéâéâéâé.

øáëåùøãîá åøîà(è÷ú äéòùé ù"å÷ìé)

àìù ãò úéðòðù äìéôú ùéù
øîàðù åîë åéôá íãàä äàéöåääéòùé)

(ãë äñãåò äðòà éðàå åàø÷é íøè äéäå'
úéðòðä ùéå ,'òîùà éðàå íéøáãî íä
íéòáù óåñì úéðòðä ùéå 'åëå íåéá åá

äðù(à àî ø"øá 'éò)íé÷éãö åøàéáå .
(ãåòå ,å"òøú úåòåáù ò"éæ 'úîà éøîà' ÷"äøä),
äúò àåá ãò øéååàá úôçøî äìéôúäù
ãåáëä àñë éðôì ìá÷úäì äðîæå

בח"י  נתברך השני וזה עבורו, מדויק  שאינו בבגד יעשה ומה לו, יחיד בן הראשון

עכ"פ  לא  ואם לשמעון, הבגד ישמש לראובן הבגד יתאים לא  אם והיה צאצאים,

כשישמע והרי – מאברהם אני המכסה הקב"ה אמר כאן אף השלישי... לבנו ישמש

'ואברהם  מקום מכל סדום, לגבי התפילות  יועילו לא אם ואף תחנוניו יפיל הגזירה את 

זה  דבר בעד תיענה שלא והתפילה הרבה, לתפילות ויצטרך  – גדול' לגוי יהיה היו

אברהם... מצאצאי פלוני לענין  תעלה

וישוועיג. יזעק  כי וגם נענה', ואינו 'צועק שהוא  האדם מרגיש לפעמים אם ואף

לשון  בביאור צדיקים אמרו דא  כגון דעל כן, מחשוב לו חלילה תפילתו, סתם

'מ  האסורים...התפילה בבית  ליוסף שענה מי המוריה... בהר אבינו לאברהם שענה י

קאמרינן  שפיר ליוסף שענה מי ובשלמא  יעננו', הוא הדגה במעי ליונה שענה מי

ואף  עמיקתא  מבירא  שיצא  ו'נענה' האסורים בבית בהיותו התפלל הצדיק שיוסף

הדגה  במעי ומרה גדולה צעקה צעק הנביא יונה וכן למלך ', 'משנה להיות  נתעלה

·-‚)כדכתיב · ‰�ÂÈ) לי מצרה קראתי ויאמר הדגה, ממעי אלוקיו ה' אל יונה 'ויתפלל

מה  אך לחיים, ממות  שניצול 'נענה' אכן וגו'', שוועתי שאול מבטן ויענני ה' אל

אבינו לאברהם שענה 'מי המוריהשאומרים כלל,בהר  נענה לא  דהא ביאור צריך  '

תשלח  'אל השמים מן מלאך  ידי על לו נאמר המוריה' ב 'הר העקידה בעת  שהרי

מעט  ממנו ואוציא  חבלה בו 'אעשה והתחנן ביקש אבינו אברהם אך  הנער', אל ידך

È·)דם' ·Î ˙È˘‡¯· È"˘¯),'מאומה לו תעש 'ואל המלאך לו ואמר בקשתו נתקבלה ולא 

שהיטב ויאמין ידע  בקשתו, נתקבלה שלא לאדם נראה אם שאף – מכאן אלא ,

בדברים  טובה רוב  עליו תביא  בוודאי זו ותפילה מרומים בשמי תפילתו נשמעה

וכדומה... זו מבקשה יותר לו הנצרכים אחרים
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(øçà ïéðòá äáåèì úìòåô íéîòôìå)àúéà ïëå .
ùøãîá(áé á ïðçúàå ø"áã)äáø àééç ø"à
áéúë(ãé æë íéìäú)÷æç 'ä ìà äå÷'

ììôúî éåä ''ä ìà äå÷å êáì õîàéå
ììôúîå øæåçåêì åðúéù äòù ùéå.

äæáåáåúëä úà åøàéá(é ë íéìéäú)'ä'
êìîä äòéùåäåððòé,'åðàø÷ íåéá

åøîåà åäî äøåàëìãåððòéåì äéä ,
øîåìåððòàðà ,äù÷áå äðéçú ïåùì -

êìîä' åøåàéá àìà .éððò êîîåððòéY '
,à÷éôñ ÷ôñå à÷éôñ ìë àìì àåäù
ïééãò íà óà ,åððòé êìîäù åðì øåøá
çåèáå åáì êåîñ î"î äàøð åðéà

...åððòé êìîäùãéãéãéãééøéàîä ïåùì àåä êëå .
(.æè÷ á"á)'íãà ìù åáì àäé íìåòì

ובפרטיד. – ריקם  החוזרת  דמעה שאין וכ"ש  ריקם, חוזרת  תפילה אין הכלל, זה 

בנים על  אבות  נוראה בתפילת  עובדא שליט"א גריינימן ברוך  רבי הגאון סיפר .

מחוץ לעבוד יצא  פרנסתו שלצורך  באברך מעשה זי"ע , החזו"א הגה"ק דו"ז על

חלילה... וחוזר אחת שבת למשך לביתו חוזר היה שבועות  לכמה אחת  ורק  – למחננו

'קיבוץ' בן בהיותו ההידור, בתכלית  מהודר הארץ ' 'עם בחור מצא  עבודתו במקום

הם... מה ומצוות תורה מהו, הנבחר' 'עם ומשמאלו מימינו ידע לא הימים אותם של

בביתו  עמו שבתו לשבות שיבוא  הלז הבחור את  האברך הזמין חופשה' 'שבת  בהגיע 

נראית ולבושו הנהגתו כשכל ברק בבני יתקבל כיצד ופחד חשש הבחור ברק , שבבני

פנים  בסבר יקבלוהו שבוודאי אותו והרגיע לבו על דיבר האברך  אבל כה'תועים',

הווה. וכך  יפות ,

'יופיה' את לו הראהו השבת ובמשך  ההזדמנות, את  ניצל שהאברך  לומר, למותר

האדמור"ים וחצרות הישיבות היכלי – ברק בני החזו"א(„‡Ê)של מרן של ביתו על גם ,

התורה  לצד 'לזוז' והחל הבחור של בלבו היהודי הניצוץ נדלק שם – פסח לא

'אורחו' להיות  שברצונו מעצמו הבחור ביקש הבא ה'חופש' שבהגיע  עד והמצווה,

שנהפך עד בקרבו, נתלהב  ויותר החזו"א  פני את  להקביל שוב זכה וכך  האברך , של

גדולה  כשכיפה 'קיבוץ' באותו אביו בבית הופיע תקופה וכעבור גמור, תשובה' ל'בעל

ומר' 'רע  כי ומרה' גדולה 'זעקה זעק  בכיפתו חבוש בנו את  האב  כראות  – ראשו על

כיצד  הבן את  שאל זעם בחמת לראשו... כיפה חבוש טיפוחו בנו את בראותו חלקו

החזו"א ... בזכות  זה שכל הבן לו וסיפר דעתו, נשתבשה כיצד דבר, אירע 

ישעי' אברהם ר' זה, מי בנו, את  שאל החזו"א, את  מולדתו מעיירת  שהכיר האב 

ונסע לרכבו נכנס ממי... חזק מי לו אראה אני הכריז, בפניו זעמו עוד וכל מקאסווע,

ושבים העוברים את שאל ברק  לבני בהגיע  ברק, לבני היכן במהירות  החזו "א ... היכן

ברוגזההחזו"א... הגה"ק את  מיד שאל לביתו, והגיע החזו "א ...משהראוהו אתה
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úéùòð àéäùë äìéôúäù çåèá
äøéæâä úà úìèáî äðå÷úë'åèåèåèåè.

ïëò"éæ àååàðéùî ÷"äøä øàéáé"øáã)

(åìëéå ä"ã àøéåäæåçä ÷"äøä íùî

ïúùøôá ÷åñôä ìò ò"éæ ïéìáåìî(åè àë)

êìùúå úîçä ïî íéîä åìëéå(øâä)úà
íéçéùä ãçà úçú ãìéäøâäù ïëúé éëå

àìà .äàìäå äðîî äðá úà äëéìùä
íå÷îä éðôì äììôúäù øçà ,åøåàéá

החזו"א... לךאתה נראה וכי לנגדו, זועק האיש החל החזו"א , שאלו רצונך מה כן,

מעשים  על האסורים בבית אותך אאסור אני ברצונך, העולה ככל בני עם שתעשה

ושטויות, דברים גיבובי וזעק  זעק כה גםכאלו.... פעולותיכם , כל לכם  יועילו  לא

מביתם ברחתי כשאני נוראות בכו אשר הורי של ובכיותיהם  תפילותיהם  יועילו  לא 

(‰·Â¯‡· ‡ÓÂÒÎ 'ÌÈÏÈÎ˘Ó'‰ ¯Á‡ ÍÏ‰Â) כל לפרוק  לו נתן רק  לדבריו נכנס לא החזו"א ,

לו, ואמר נענה מעט ומשנרגע לבו, על ריקם ,אשר חוזרת  אחת  תפילה אין לך , דע 

בוודאי  הוריך של  ודמעותיהם  בכיותיהם תפילותיהם, ריקם, חוזרת  אחת דמעה אין

לטובה פעולתם  בעדךיפעלו עכבו לא השמים ומן בחירה' 'בעל היית  אתה ואם ,

פעלו  נשמתו ועל עליו שנשבה', 'תינוק  נחשב כבר בנך אבל הרע, בצד מלבחור

מחצבתו... כור אל להשיבו התפילות

כראוי  ונתקרב  שלימה בתשובה שב  האב גם ושנים ימים שכעבור היה דבר סוף

והבכיות . התפילות  והועילו פעלו נפשו ועל עליו שגם ונמצא ועבודה, לתורה

אמר זי"ע  איש' ה'חזון שהגה"ק Ú"ÈÊ)ידוע ¯ÚÏÙÈÈËÒ‰ ˜"‰‚‰ Ï˘ ‰ÈÓÂÙ· ‡Ï‚¯Ó ‰È‰ ÔÎÂ)

בפניו  נפתחים הימים מן ביום ולפתע  בלימוד, טעם לו שאין 'בחור' נראה דלפעמים

כי  לזה, והגורם ועבודה, בתורה ולהתעלות  לעלות  מתחיל והוא החכמה, מעיינות

ובני  בנים לגדל 'וזכני שבת  נרות הדלקת  בעת בתפילתה בוכה זקנתו היתה זמן לפני

ל"ע, קטרוגים ידי על בשעתו נחסמו אלה ודמעות  ה'...' אוהבי ונבונים חכמים בנים

בשמים  ופעלו הדמעות  אותן עלו מיד הקטרוג, ובטל העוון כופר שנים לאחר והנה

הנ"ל. בתפילה המוזכרת  טובה מידה וכל חכמים לתלמידי צאצאיה יגדלו שאכן

זי"עטו. מקאריץ הרה"ק �)כתב Ì„‡‰ ˙¯Â˙ ¯Ú˘ ÌÏ˘‰ Ù"Ó‡) כהן דב ר' בשם יהודי על

לאזט  וויא דיר, בעט איך  'מיינער ' וז"ל. הרה"ק  לו ואמר מבניו, כמה לו שנפטרו

ער  אז – רשע גרעסטער דער אז נישט עס גלייבסט דו שטארבן, קינדער מען

עכ"ל. וויל, ער וואס בעטין אויס איהם ביי ער קען אייבערשטיין צום זיך  שפארט

(- ˜"‰Ï·Â),הילדים שימותו – להמשיך  לזה נותן הנך היאך מאמין יקירי, אינך  וכי

לפעול  לו  אפשר  ה ', לפני בתפילה יפציר אך  אם – ביותר הגדול  הרשע שאפילו

ברצונו אשר כל  .אצלו
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ãéî ,äðáì äòåùé ùéçéùúà êìùúå
ãìéääðîî äðáî äúâàã úà äëéìùä

äùòéù åéìò äëîñå ,ä"á÷ä ìà äàìäå
éøä äæ øáãå .äøåáò øúåéá áåèä úà

àåäãçàáù ãçåéîäíéçéùúåçéùä
úåìéôúä åðééä÷"îëá àøîâá åøîàù åîë)

(ãçåéîä 'ãçà'.

ììôúéåéåàø àåä íàä áùçì éìáî
åúìéôú ìá÷úú úåëæ åæéàáå,
åðéáà íäøáàù ïúùøôá åðéöî äðä
éùðà úà ìéöäì 'ä éðôì äðéçúá øéöôä
,åúìéôú äìá÷úð àìå äøåîòå íåãñ
åîöò òéñä'ù åéçà ïá èåì åìéàå

'íìåò ìù åðåîã÷î(æî à äáø)êà øùàë
íéëàìîäî ù÷éá(ë èé)úçàì èìîéäì

äìá÷úð äøåîòå íåãñ éøò ùîçî
êéðô éúàùð äðä åéìà øîàéå' - åúìéôú
øéòä úà éëôä éúìáì äæä øáãì íâ

'úøáã øùà(àë èé)øáãë äéäð êàéäå ,
ìòô èåìå ìòô àì íäøáàù äæä
íäøáàù ,øîåì øùôà àìà ,åúìéôúá
,úåéìëù úåðòèá àøåáä ìà äðô åðéáà
'øéòä êåúá íé÷éãö íéùéîç ùé éìåà' -

(ãë çé)êøë ìëì íé÷éãö äøùò' é"ùøáå ,
òéâäù ãò åðééðîá ãøé êëå ,'êøëå
äøùò åìéôà ïéàù äðòðùëå ,äøùòì
áù íäøáàå' - ù÷áìî ÷éñôä íé÷éãö

'åîå÷îì(âì çé)åàåáéå øåâéðñä ÷ìúñð ,
äîåãñ íéëàìîä éðù(íù é"ùø)éë ,

àìå øçàîù ìåáîä øåãî äéàø àéáä
ìáà .åìåöéð àì íãòá ïâäì 'ïéðî' äéä

ïéà 'ïåáùç éô ìò' éë áèéä òãéù èåì
íå÷î ìëîå ,øòåö úà ìéöäì íå÷î íåù
äðòèá ä÷åöå äøö úòá ä"á÷ä ìà ÷òæ
êì øîàé éîå 'íé÷åìàä àåä äúà' úçà
øáãä êãéá ÷øå ìòôú äîå äùòú äî
'øöá 'ä ìà ÷òæéå'ù ïååéëîå ,íìéöäì
.'íìéöéå íòéùåé íäéúå÷åöîî'ù äëæ

ãåòúåìòîá ïúùøôá æîøì åðéöî
úåëéøàá äá áéúëã ,äìéôúä
úìöäì åðéáà íäøáà ìù äìéôúä øãñ
ùé éìåà' ù÷éá äìéçúáù ,íåãñ

'íé÷éãö íéùéîç(ãë çé)êéùîä êëå ,
éìåà' íéîçø ù÷éáù ãò ììôúäì

'äøùò íù ïåàöîé(áì ÷åñô)ìöðéúù ,
íéäåîúå .íé÷éãö øùò úåëæá øéòä
íé÷éãö äøùò çëá ùé íà ,íéøáãä
úàæ ù÷éá àì òåãî øéòä ìò ïâäì
úù÷áá äìéçú çúô òåãî ,äìéçúá
øàáîå .íé÷éãö íéùéîç úåëæá íéîçø
ò"éæ 'íééç íéî øàá' ìòá ÷"äøä

'äìéôúä øòù' åøôñáäàéø÷å øåöéá øòù)

(à"ôçëá äéä àì äìéçúá ïëàù ,
,äøéæâä òåø úà øéáòäì íé÷éãö äøùò
øéúòäì íäøáà ãéá äéä àìå
àìà ,íéùéîç úåëæá ÷ø íéðåðçúá
àåä éøä ììôúîå ãîåò íãàù äòùáù
àìéîîå ,ù"úé àøåáä ìà áø÷úî
íéùéîçä øåáòá íäøáà ù÷éáù øçàì
äéä øáëå ä"á÷ä ìà øúåé áø÷úä
,äùîçå íéòáøà ìéáùá ù÷áì åçåëá
ãò äìéôúä çëî äìòúäå øæç áåùå
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,íéòáøà ãòá øéúòäì åúìåëéá øáëù
àâøãì àâøãî äìòúäå äìò êëå
ììôúäì éåàø äéäù ãò øúåéá áø÷úäå
äøùò úåëæá íâ øéòä úà ìéöäì

.ãáìá íé÷éãö

מן להתרחק – קשת כמטחווי הרחק
לו  והדומה הכיעור

ïúùøôá(ç çé)ïáå áìçå äàîç ç÷éå'
ïúéå äùò øùà ø÷áä
õòä úçú íäéìò ãîåò àåäå íäéðôì

ùøãîáå ,'åìëàéå(ç íéìäú ùøãî)øîà'
íäøáà ìöà íúãøéùë ...ä"á÷ä íäì
éøäù á"ö úö÷å '...áìçá øùá íúìëà

ì"æç åøîà ùåøéôá(é"ùøá àáåä)

íîöò åùò àìà åìëà àì íéëàìîäù
äéàø ïàëîå ,íéìëåà íäù éîëóàù

äøéáò øáåòù éîë åîöò äùåòä
áùçéé äøéáòìåùòù ïååéëî íä óà ,

åìëàù éîë íäì áùçð ïéìëåàë ïîöò
...íäøáà ìù åúéáá 'áìçá øùá'æèæèæèæè

êîñäøéúñ åðéöî äøåàëì éë ,øáãì
íå÷îá ,ïúùøôá é"ùø éøáãá

áúë ãçà(ã çé)'íëéìâø åöçøåøåáñë .
÷áàì íéååçúùîù íééáøò íäù
úãåáò ñéðëäì àìù ãéô÷äå ,íäéìâø

åúéáì íéìéìà(:åô î"á)àìù èåì ìáà ,
øîàðù ,äöéçøì äðéì íéã÷ä ,ãéô÷ä
äîúé äàåøäå ,'íëéìâø åöçøå åðéìå'
íòèä úà øéáñä åîöòá é"ùø éøäù

äöéçøä úà øçéà èåìù(á èé).ì"æå
íëéìâø åöçøå åðéìåéðá ìù ïëøã éëå -

ãåòå ,õåçøì êë øçàå äìçú ïåìì íãà
åöçøå äìçú íäì øîà íäøáà éøäù
åàáé íà ,èåì øîà êë àìà ,íëéìâø
,íäéìâø åöçø øáëù åàøéå íåãñ éùðà
íéîé éðù åøáò øáë ,åøîàéå éìò åìéìòé
,åðúòãåä àìå êúéáì åàáù äùìù åà
÷áàá ïàë åáëòúéù áèåî ,øîà êëéôì
,åéùëò åàáù åîë ïéàøð åéäéù ,íäéìâø
,åöçø êë øçàå ,äìçú åðéì øîà êëéôì
,ïë øîà äðëñ íòèîù êì éøä .ì"ëò

חיים טז. רבי הגה"ק  של נורא לשון לך והרי עיניו, על לשמור הזהירות ובכלל

זי"ע ‰ÏÎ˙Ò)מוואלאז'ין ¯Ó‡È Â‡ ‰"„ ·"Ù ˙Â·‡ ÁÂ¯)הכוחות השי"ת  כלל ג"כ ובאדם ,

השמים צבא על למשול בכוחו ויש הן כולם, מעשיו ע "י נפעלים העולמות  כי וגם

ולעקלקלות  לעקל  והן ע "הלטוב  המלך שלמה Î-ËÈ‡)וכמאמר ‚ ÈÏ˘Ó) בחכמה 'ה'

ר"ל, מעיניך '. ילוזו אל בני נבקעו.. תהומות בדעתו בתבונה, שמים כונן ארץ יסד

לרגל  והזהר הזאת , היקרה המלאכה על וחמול נא חוס ידידי, בני, – כמבקשו אמר

כל  ומליז נלוז תהא  שלא  ילוזו אל בני וז"ש תעקמה, ולבל תקלקלה, לבל המלאכה

עיניך, ע"י ר"ל – 'מעיניך ' ואמר מקלקל העולמות . או מתקן אחת  ראיה ע "י אף  כי

עולמות כמארז"לכמה  ,(.„Ò ˙ÂÎ¯·)אלא בניך  תקרי עולמותבוניך 'אל בוני ר"ל ,'

עכ"ל .(ÈÈÚ"˘)ולהיפך ...
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øáãä øåàéáá åøîàåïîñç áééì éáø ïåàâä)

(ì"öæïëà éë ,,áåè 'õåøéú' ïàë äéä
åìéôà ïéñéðëî ïéà íäøáà úéáá ìáà
àåäù ìëë áåè õåøéúä äéäé æ"ò ÷áà
'íéìë'ä ïéðòì øîàð åðà óà ...áåè

íäéðéîìæéæéæéæéíéáåè íéöåøéú ùé íà óà ,
éë ,'ä éàøé ìù íúéáá íîå÷î ïéà
úåøéñî ìù øéçîá óà å÷çøúé 'ä éàøé
úåøéø÷å úåì÷ çéøù øáã ìëî ùôð

åðîéä óãåð.

להתרחק – בנה ואת הזאת האמה גרש
האחרון קצה  עד רע מחבר

ïúùøôá(é àë)äîàä ïá úà ùøâ'
íùá øåàéáä òãåð ,'úàæä
äøîàù äîá ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä

,úàæä äîàä ïá úà ùøâ íäøáàì äøù
òøéå åçìùì äöø àì íäøáà åìéàå
òîù ä"á÷ä åì øîàù ãò åéðéòá øáãä
úòôùäî äùùç äøù éë ,äìå÷ì
,÷çöé ìò äòø úåáøúì àöéù ìàòîùé
÷çöéù äãâðë ïòè åðéáà íäøáà íìåà
ãò Y òø ìëî øåîùå íçøî ùåã÷ àåä
Y çáæîä éáâ ìò åîöò ãå÷òì ïëåîù
ìàòîùé ìëåéù ùåùçì íå÷î ïéàå
íìùåîå áâùð ÷éãö ìò òéôùäì

÷çöéë åúàøéáòîù øîà ä"á÷ä êà .
ùãå÷ä çåøì ì"æç úùøãëå ,äìå÷á

äáù(á äî ø"á),íéîú ÷éãö åìéôàù
òø øáç é"ò ì÷ì÷úäì ìåëéñåðî ïéàå ,

åùøâìî(úåãìåú 'øô 'íééç éøîà'ä ÷"äøä)çéçéçéçé.

בפרשתןיז. הכתוב  דבר את  זי"ע  מוויז'ניץ  משה' ה'ישועות הרה"ק  ביאר È)כה ·Î)

ומביא המאכיל דבר כל נקראת מאכלת  כי בנו', את  לשחוט המאכלת את 'ויקח

מחייתו כדי לאדם ¯˘"È)פרנסה 'ÈÈÚ)'ה'כלים את  בידם הלוקחים על לרמז ובא  ,

את לקח נאמר זה על ביתו, בני להאכיל – פרנסה' 'לצורך  – בתירוץ למיניהם,

ולזרעו  לו מסוכנים הכלים אלו כל כי כידוע  ח"ו, בנו את ישחט ובהם ה'מאכלת'

אחריו.

בפרשתןיח. כתיב  ÊÎ)הנה ‡Î) שניהם ויכרתו לאבימלך  ויתן ובקר צאן אברהם 'ויקח

לזה  זה שואלים רעים שני ששמע  זי"ע  מפרשיסחא  בונם רבי הרה"ק  סיפר ברית '.

בפסוק התקשיתי אני אף חברו לו נענה אבימלך... עם ברית אבינו אברהם כרת  כיצד

'ויכרתו  לומר ניתן שהיה הוא  לשון ייתור שלכאורה 'שניהם' לומר הוצרך  מדוע  זה

ואבימלך אברהם על היא  שהכוונה לפרש יודע  היה רבו בבית  תינוק  וכל ברית ',

בשעה  שאף לומר הכתוב  שבא  בחברתה, מתרצתא שחדא  אלא מקודם. הנזכרים

בבחינת  היו עדיין ברית  בריתשניהםשכרתו זו היתה לא אמנם כי 'אחד', בבחי' ולא

שלא ברית  כרתו אלא רע, מחבר להתרחק  יש הרבה כי ח"ו, ביניהם ואהבה ידידות

מידי. לא  ותו לשני אחד רע יעשו
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äðäåùëìò åðéáà íäøáà ììôúä
äëéôää ïî íìéöäì íåãñ éùðà

ù÷éá(ãë çé)íé÷éãö íéùéîç ùé éìåà'
äàøð 'øéòä êåúá' ïåùìäå '...øéòä êåúá
éðéòá ïåëðäå ,ì"æå ï"áîøä áúëå ,øúåéîë

øîà íäøáà éëøéòä êåúáøîàì
éåàø äëåúá íéøëð åéäé åìéôàù
íé÷éãöù øîåìëå .ì"ëò ,äåìéöéù
.äåìéöé ïë íâ íéçøåàë äá íéøáåòä
íù øáò àì òåãî êì äù÷é äúòî
äùò øùà ùôðä' íò åðéáà íäøáà
ä"á÷äù äøùò ïéðîì åìòé åéãçéå 'ïøçá
úà ìéöé äøùòä øåáòá óàù åäðò
úðëåñî êë ìëù ,ïàëîå ,íåãñ éùðà
íéòøä íåãñ éùðà ïéá úåäùä àéä
ìë íòù ãò ...òâøì óà íéàèçå
àì ïééãò íãòá åéðåðçúå åéúåéåìãúùä
éîåçúá øåáòì íäøáà úòã ìò äúìò
ùôð' åìéôà íùì çåìùì àì íâ ,íåãñ

'ìàøùéî úçàì"öæ ïàîôåà÷ íééç éáø ïåàâä)

(íéøîàî àøéå úùøô 'ïîù úçùî'.

øáëå÷"äøäã äéîåôá àìâøî äéä
ò"éæ õéð'æéåî 'ìàøùé úáäà'ä

èåâ ïééæ óøàãî'åöèùéð ,ïãòéèéî
ãçà ìëì áåèá âäðúäì ùé Y 'ïãòé
íò øáçúäì íéëéøö ïéà êà ,ìàøùéî

.ãçàå ãçà ìë

ïéòîéøîà'ä ÷"äøä ùøéô íéøáãä
ïåùìá æîø êøãá ò"éæ 'íééç

áåúëä(ç âé ,êì úùøô)ìà íøáà øîàéå'
ïéáå êðéáå éðéá äáéøî éäú àð ìà èåì
,'åðçðà íéçà íéùðà éë êéòåø ïéáå éòåø

,èåìì íøáà øîà êëùàð ìàøàùéú
àìà ,àúååöá éúéà øåãúå éúöéçîá éîéò
ïéáå éòåø ïéáå êðéáå éðéá äáéøî éäú

êéòåøéøù÷á äéäð àìå äæî äæ ãøôéð Y
êøæòì ãåîòà ïééãò êà ,úåãéãééë

åðçðà íéçà íéùðàèéèéèéèé.

ïëåùøãîá àúéà(ä"ëô à"øãô)ìò
÷åñôä(ä âé)úà êìåää èåìì íâå'

áåúëä øîàù äæ ,'íøáà(ë âé éìùî)

האורחים  אל אבינו אברהם שאמר מה זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק  פירש כך

תעבורו' אחר לבכם „)'וסעדו ÁÈ) האורחים את  לשלח ומהיושר מהנימוס זה שאין ,

בביתו, להשהותם רצה לא  כן על ע "ז עובדי כערביים לו שנדמו שמאחר אלא  תיכף,

צרכם כל להם נתן מעליואלא הרחיקם  .ומיד

התפילהיט . בנוסח צדיקים פירשו ÂÚÂ„)וכבר ,ÌÈ�‰Î ˙Î¯· ¯Á‡)שהוא שלום' 'משמרת 

ונפה מëŁרת  Ó"‡)מלשון Î"Ù אחד (˘·˙ אותו של טיבו מה היטב  לברור שצריך  , ְֶֶַ

זי"ע  מבעלזא המהרי"ד הרה"ק  שכתב וכמו עימו, להתחבר ˘˘ÁÏהחפץ  'ÔË˜ ÏÈËÚˆ'·)

(‡˜‡¯˜· ‡ÊÏÚ· È¯ÂÁ·Ï Ú"ÈÊ ‡ÈÈ¯‚ÏÂ·Ó ˜"‰¯‰ Â�· È"Úידועים שאינם מאנשים להתרחק

שמים .ליראי
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íéìéñë äòåøå íëçé íéîëç úà êìåä'
,'òåøéíéîëç úà êìåäàåä äîì -

,íéç÷øîä úéáì ñðëðù íãàì äîåã
áåè çéø ,ïúð àìå ç÷ì àìù é"ôòà

.ç÷ìíéìéñë äòåøåäîåã àåä äîì -
àìù éô ìò óà ,é÷ñøåáä úéáì ñðëðì
èåì êë .ç÷ì òø çéø ,ïúð àìå ç÷ì
ãîì åðéáà íäøáà íò êìäî äéäùë

...åðéáà íäøáà ìù åéëøãî(ù"ééò)ëëëë.

êúøåúîåúàéøáá äðäù ,åðãîìú
éë' íåé ìëá øîàð íìåòä
øáãä íòèå ,éðùä íåéáî õåç 'áåè

ùøãîá øàáúð(å ã ø"øá)äàøáðù éðôî

øîàðù ú÷åìçî åá(æ à)ïéá ìãáéå'
íéîä ïéáå òé÷øì úçúî øùà íéîä
ùé äæ éôì êà .'òé÷øì ìòî øùà
íåéá 'áåè éë' øîàð òåãî úåù÷äì
åîëå ú÷åìçî äéä åá íâù óà ïåùàø

øîàðù(ã ÷åñô íù)ïéá íé÷åìà ìãáéå'
ùé åèåùô éô ìòå .'êùåçä ïéáå øåàä
ì"øäîä áúëù äî éô ìò áùééì
äáåùç äðéà åìåáâá ãçà ìë úãîòäù

ú÷åìçîùøåùî ãçà ìëù íéëàìîä åîëå]

['åéîåøîá íåìù äùåò'å øçà ãåñéåïë ìòå ,
ïéáå íåéá àåäù øåàä ïéá ä÷åìçä
åîå÷îá ãçà ìëù äìéìá êùåçä
÷øå ,'ú÷åìçî' øãâá äðéà åãîòîáå

רשותכ. בבקשת  רבו, אל זי"ע  מטריסק המגיד הרה"ק  מחסידי אחד נכנס פעם

לבני  טרף להביא יוכל ושם ל"ע , פרנסה מחוסר שהנו אחר לארה"ב  דירתו לעקור

פעמים  כמה והפציר שביקש אחר ואף אופן, בשום לנסוע  לו נתן לא המגיד אך ביתו,

ישנם  בארה"ב  שגם רבו, בפני התאונן צערו בעת  פעם ליסע , רשות  לו נתן לא

משל  הרה"ק  לו אמר מכך , הרבי חושש כך  כל ומדוע  תורה ולומדי חכמים תלמידי

ואילו  קטן, סידור בידו החזיק  הת"ח אחד, לפונדק  שנזדמנו ועם-הארץ חכם לתלמיד

והאחרונים, מהראשונים וביאורים בהקדמות מלא  עבה סידור היה ה'עם-הארץ' בידי

אעסוק אנכי כי לשנינו, ירווח וכך הסידורים את ביננו נחליף הבה הת "ח ויבקשהו

כך . כל כבד ספר לשאת  תצטרך  שלא  תהנה אתה לאידך הסידור, במפרשי בשמחה

אף  אז כי הגדול, בסידור להחזיק  טפי שעדיף באמרו להצעתו, סירב  הע "ה אולם

אכת דפים כמה יקרעו כן אם לא  עולם', 'אדון נדפס שבהם הדפים בידו ישאר י

לענינינו  אף עולם'... ה'אדון כל וייאבד יקרע  מיד שיקרע  אחד שבדף קטן בסידור

הרה"ק , סידוראמר לאותו דומה הינך ועבודה תורה  במקום  דר  שהינך עוד  כל

עולם' ה'אדון וישאר  באמונתך תשאר עדיין ממדרגתך  תיפול ח"ו אם  שאף  - עבה

ה 'אדון  כל את  מעליך  תאבד אחת  שבקריעה  חוששני בארה"ב כן לא בשלימותו ...

עליך ... שתשמור  טובה סביבה מבלעדי לאבדון תלך אמונתך  וכל  (‰Â„Ó·¯עולם '

(ÊÙ· ÌÈ‡ÏÂÒÓ ÌÈÓÏ˘Â ÌÈ‡¯È ˙ÂÏÈ‰˜ ˙ÂÏÈ‰˜ ‰· Â·¯˘ ÌÂÈ‰Î ‡ÏÂ Ê‡„ Ú˜È¯ÚÓ‡Ó.
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êà .ú÷åìçîì áùçð íéîä ïéá ìãáää
øåàä ïéá ìãáää éë ,ãåò øîåì ùé

ùøãîá àúéàãë àåä êùåçì(ç â ø"øá)

íé÷éãöä ìù ïäéùòî åìà 'øåàä'ù
,íéòùø ìù ïäéùòî åìà 'êùåçä'å
äàð øáã íéòùøì íé÷éãö ïéá äìãáääå
'áåè éë' äéìò êøáì éåàøå ìá÷úîå.
íéøåèä ìòáä áúëù äî åùøéô äæáå

(äë äë ïìäì),'íåìù' àéøèîéâá 'åùò'ù
ãîåò òøä øöéä àåä 'åùò' íéúéòì ïëù
êéøö äáøãà àìà ...'íåìù'ä éøåçàî
.'áøç'î åîë äæ 'øáç' éðôî çåøáìå ñåðì

להמשיך החמה מגלגל  ילמד - היום  כחום 
והעיכובים  המניעות כל  כנגד בדרכו 

ùéøáïúùøô(à çé)'ä åéìà àøéå'
çúô áùåé àåäå àøîî éðåìàá
äøåúä éùøôî åù÷ä .'íåéä íåçë ìäàä
áùåé àåäå' øîåì êéøö äéä äøåàëìù

ìäàä çúôáøîàð òåãîå ,'íåéä íåç
'ëçîùé'ä ÷"äøä øàáîå .'íåéä íåç

ò"éæ 'äùî(àåäå ä"ã)áúëù äî éô ìò
'áåæà úãåâà' øôñá(à ìåòáâ â çì÷)ì"æå

(éåðéùá)íéùåã÷ úòãî éúãîì éë
äòåðú ,úåòåðú 'á äì ùé ùîùäù
úëìäî àéä äîöò ãöî äìù äøùé

íìåòä øåãë úåáéáñçøæîì áøòîî
çøæî àéä úëìåäù ïéòì äàøðä éôë àìùå]

[áøòîìóé÷î àåä éîåéä ìâìâäù àìà
íìåòä øåãë úà íåé ìëáøòîì çøæîî

ùîùä éøä ãàî ìåãâ äæ ìâìâù úîçîå
åîò êìäì åéøçà úøøâð çøëäáçøæîî

áøòîìèòî èòî íå÷î ìëî ìáà ,
çøæîì áøòîî äøùéä äúòåðú úëìåä
øåãëä óé÷äì íéîé ä"ñùá íéìùúù ãò

ùîùäù ,øîåìë .úçà íòôäîöò ãöî
àìà ,çøæîì áøòîî àéä úëìåä

ì êìéì äúåà çéøëî ìâìâäùêôéä
ùîùä ïééãò êà ,áøòîì çøæîî
,éòáèä äëåìéä ìò ãåîòì 'úöîàúî'
çøæîì áøòîî àòîé÷ àòîé÷ úòñåôå
úåðù'î äîéîú äðù øåáòëù ãò
êøãë íìù ó÷éä àéä úîìùî 'äîçä
íé÷éãö ìù íëøãì ,ìùîðäå .äëåìéä
úëìì åëøã æçàé ÷éãöä éë ,äæä íìåòá
,ùãå÷ä ìà úùâì Y åðå÷ ïåöø íéìùäì

íà óàå(åéìò ùé)ãöî úåéëôä úåòåðú
å÷éçøäì åúåà ïéôé÷îä Y òøä øöéä
åëøãá êìäì êéùîé æ"ëò ,åúéìëúî
ìëî ìòôúäì éìáî Y äøùéä

íéòéøôîäíé÷éçøîäúéìëúî åúåà
å÷åç íéìùé ïîæä úåáøá ,ïëàå ,áåèä

.íåìùá àåáé åîå÷î ìòå éúéîàä

áúëå,äæî åðì àöåéäå' ,'äùî çîùé'ä
äëìäîì ãâðî äì ùé ùîùä éë¤©¤

êôéääì äçéøëîù éòáèäíéîòô ä"ñù
éô ìò óà ,úçà íòô äúëéìä íãå÷
ãçà òâø óà äìù úà äçéðî äðéà ïë

.äúëéìä øåîâúù ãò èàì úëìåäåàåäå
,ú"éùä úãåáòá ìåãâ ãåñéå ìåãâ øñåî
éãé ìò àåä ùôðä éìåç ìë úáéñ éë
àì íéöåøéú éøòùå íéòðåîä úáéñ



וירא  - הפרשה àëבאר

åìòððøöéä úåìåáçúî éøäù ,ì"øå .'
éðôá íééù÷å íéòéøôîå úåòéðî íéøòäì
ãåáòìî åéìò íéãéáëîä ãçàå ãçà ìë
äîçä ïî øñåî ç÷éì åðéìòå ,ú"éùä úà
çéøëîä äðîî ìåãâä ìâìâä úåøîìù
äðéà íå÷î ìëî äðåöø ãâðë äúåà
êìäìî òâøì ú÷ñåô äðéàå úùàééúî
åîöòá íãàä ùéøùé á"åéë ,äëøã éôì
éìéáç åéìò ìâìâé òøä øöéä íà óàù
åìéôàå 'íéöåøéúå' úåãøè ìù úåìéáç
÷æçúé íéðôåà ä"ñùá åòéøôäì äñðé
åðå÷ ïåöø úåùòì åìù ìò ãåîòì
òéâé øáã óåñå ,íìù ááìá åãáòìå

.åì éåàøä åîå÷îì

äæáåáåúëä éøáã úà ãåò øàáî
(àì ä íéèôåù)úàöë åéáäåàå'

,'åúøåáâá ùîùä'ä éáäåà íé÷éãöäù
åúøåáâá ùîùä úàöë ùîî äîä
äøåáâá øæàúäì - äéùòîë íéùåòù

úåéòáèä úåòéðîä ìë ãâðëåäæå .
íøîåà(:ç íéøãð)ä"á÷ä àåáì ãéúòì'

ïéàôøúî íé÷éãö ä÷éúøðî äîç àéöåî
ãåò àìå 'åëå äá ïéðåãéð íéòùøå äá

,'äá ïéðãòúîù àìàíé÷éãöä éë
áì íéîù íðéàù 'ùîù'ì íîöò íéîãî
íëøãá íáëòì úåàáä øöéä úåòåðúì,
ãâðì ú÷ñåô äðéàù ùîùä úîâåãë
äì íéãîåòä úåòéðîäå íéáåëéòä
íéðãòúîå íéàôøúî íä ïë ìò ,äëøãá
íäì ùéù íéòùøä ,íúîåòì ,äá

íéöåøéúíä íéáåëéòäå úåòéðîä çøåëî
íéðåãéðúà úáééçî äîçä' éë äá

.äðîî øñåî åç÷ì àì òåãî 'íéòùøä

êøãáì"æç øîàî úà ë"â øàáî åæ
(:æè á"á)äéåìú äúéä äáåè ïáà'

äìåç ìëù åðéáà íäøáà ìù åøàåöá
äòùáå ,àôøúî ãéî åúåà äàåøä
äàìú íìåòä ïî åðéáà íäøáà øèôðù
ìëù òåãé éøäù .'äîç ìâìâá ä"á÷ä
çåðî åðéáà íäøáà àöî àì åéîé
éðéî ìë åéìò åùãçúð úò ìëáå ,åéìâøì
ë"ôòàå ,'äéìò åãòã éà÷úôøä éðä' ìëî
äðúéàä åúåðîàá åìù ìò ãåîòì øàùð
éðáì ïë ãîéìå ,ù"úé àøåáä úà ãáòå
úåòéðîä ìò çéâùä éìáì' åøåã
åæå .'ú"éùä úãåáò ÷ñòá íéáåëéòäå

úéäääéåìú äúéäù äáåèä ïáàä
åðéáà íäøáà ìù åøàååöáãòìëù

Y äìåç- 'úåùôðä éìåç'á øîåìë
úåòéðîä áåøì ú"éùä úãåáòá

äéä íéáåëéòäåãéîå åúåà äàåø
åðéáà íäøáà øèôðù äòùáå .àôøúî
äîç ìâìâá ä"á÷ä äàìú íìåòä ïîY

àìù úàæ äâäðä ãåîìì åðéìò äúòîù
äîçä ìâìâî úåãøèä ìëî ìòôúäì
äëéìåîå äôé÷îä ìåãâä ìâìâä úåøîìù
íéøäì' úòðëð äðéà î"î ,äëøãî êôéäì
,äìùá äëéùîî àìà ùåàéé êåúî 'íééãé
úçà íòô óé÷äì çéìöú óåñáìù ãò
.çøæîì áøòîî äøùéä äúòåðú éôë
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äúòîàåäå' áåúëä éøáã åøàáúé
'íåéä íåçë ìäåàä çúô áùåé
íéöåøéú' íäøáà éðôá åãîò àìäù -
ìò íåìùá çåðì 'íéìåãâå íéàìôð
åúìéîì éùéìùä íåéá äæ äéäù ,åúèéî
(:åô î"áá íéøáãä øå÷îå é"ùøá øàåáîë)

èøôáå ,øúåéá íåéä åúåàá áàëä ìåãâù
äàî ïá íéîé òáùå ï÷æ øáë äéäù

,ä÷éúøðî äîç ä"á÷ä àéöåä óàå ,äðù
ìëá çéâùä àì åðéáà íäøáà êà
áùé àìà ,åôåâ úùìåç ãöî úåòéðîä
øáåò ùé íà úåàøì ìäåàä çúô ìò
åéùòî ìëå ,åúéáì íéçøåà ñéðëäìå áùå

åéäíåéä íåçëùîùä äùòîë Y
äì ãâðúîä ìò úøáâúîä äúøåáâá

íåöò çåëáàëàëàëàë.

לשובכא. יכול עדיין ויותר... פעמים שס"ה נכשל כבר אם שאף הדברים ובכלל

הרה"ק פירש וכך  חדש. חשבון ואילך  מכאן הוה דהוה מאי ולומר ולהתחזק ,

זי"ע  ÈÂ¯‡)מקאברין ‰"„ ˙Â·‡ ˙¯Â˙),וז"ל ממרא' באלוני ה' אליו 'וירא שנאמר מה

כל  עם הקב "ה, רצון את  המרה כי בנפשו איש יודע כי אם מרי, מלשון הוא  'ממרא 

וידע  הרחמים מן יתייאש לא  אלוקיתזאת להתגלות לזכות  יכול  כזה במצב  שאפילו 

חלילה אבוד ואינו  ה' את '.ולדעת 

זי"ע  מוואלברוז' הרה"ק  ביאר בזה Ô˙˘¯Ù)כיוצא ÛÂÒ ¯Î˘˘È ˙„Â·Ú 'ÈÈÚ)הפסוק את

פרשתן ÊÈ)בסוף ·Î) וכחול השמים ככוכבי זרעך  את  ארבה והרבה אברכך ברך  'כי

ומטונף  מלוכלך מקום הים שפת  על אשר החול הלא ולכאורה הים', שפת  על אשר

היא, הברכה שעומק אלא  החול, כאותו זרעו שיהיו הקב "ה ברכו ומדוע שאףהוא ,

אשר לחול  דומים  שיהיו  עד  טינוף מיני בכל ומטונפים בעוונות מלוכלכים  יהיו אם 

כדוגמת המדרגה רום  עד לבוראם ולהתרומם להתחזק יוכלו עדיין  הים שפת על

השמים' .'כוכבי

ביארו  ובזה מאד, עד היא חשובה בוראו אל האדם שחוזר 'פסיעה' כל כי ודע,

במדרש איתא  ·¯˘"È)דהנה ‡·Â‰) אמר בנך '... את  נא 'קח לאברהם לו אמר שהקב "ה

לו אמר אהבת', 'אשר אוהבלו אני הביאשניהם דבפירוש וקשה יצחק . את לו אמר ,

לעיל È„)רש"י ‡Î), וזהב כסף ולא - מים וחמת 'לחם להגר שונאושנתן שהיה  על לפי

עד  שניהם את  שאוהב  כאן אמר וכיצד שונאו, שהיה לך הרי רעה', לתרבות  שיצא

עפ"י  המוסר גדולי בשם וביארו אהבת', 'אשר הקב "ה כוונת  מי על יודע  שאינו כך כדי

המדרש ÏÙ"‡)דברי ˘È¯ ‡"¯„Ù)...האלה הדברים אחר המדבר'ויהי מן ישמעאל  ויצא 

אביו אברהם את ואמר לראות  אברהם על הקב "ה נגלה הלילה באותו אומר יהודה ר' ,

אביו  לקראת שב המרוחק כשהבן כי והיינו אהבת', אשר יחידך  את  בנך את נא קח לו

אהבת'. 'אשר עליו לומר שאפשר עד אליו החביבות גדילה אחת פסיעה אפילו
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כלל בנין  נבנה  לכן – בעולם  יאוש אין
מציאות  שאין להראות  יאוש לאחר  ישראל

יאוש של 

ïúùøôá(ãé-àé çé)äøùå íäøáàå'
÷çöúå ...íéîéá íéàá íéð÷æ
íäøáà ìà 'ä øîàéå ...äáø÷á äøù
.'øáã 'äî àìôéä ...ä÷çö äæ äîì
ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä áúë úåàøåð

ò"éæ ïéìáåìî(æ"è íéøôåñ éøáã).ì"æåïéà
éðéðòá ïéá ,øáã íåùî ùàééúäì éãåäéì

óåâäåøîàù åîë(:é úåëøá)áøç åìéôà
ìà íãà ìù åøàååö ìò úçðåî äãç

,íéîçøäî åîöò òðîéùôðä éðéðòá ïéá
ò÷úùðù íå÷îì ò÷úùð åìéôààèçå

ì"æ åøîàù øáãá(á"ò è"éø óã à"ç ÷"äåæ)

åúáåùúù åà ,å"ç úìòåî äáåùú ïéàù
êìåäå ò÷úùî åîöò äàåøù åà .äù÷

äæä íìåò éðééðòáåîöòá ùàééúé ìà ,

,ãåò ùåøôì ìëåé àìù øîåìïéà éë
ú"éùäå ,éãåäé ùéà ìöà ììë ùåàé

ïéðò ìëá øåæòì ìåëé.

êéùîîåäîåà ïéðá ìëå .ì"æå ÷"äøä
ùåàéä øçà äéä úéìàøùéä
éîå ,íéð÷æ äøùå íäøáà'ã Y øåîâä

...'íäøáàì ììî(æ ë úéùàøá)äìò àìù ,
åìéôàå ,äæ ïéîàäì ãåò íãà úòã ìò
ú÷ãöä äøùå êàìîä úçèáä øçà
íòå ,ìåëé ìë ú"éùäã äðéîàäå äòãé
ìöà ÷åçø äéäù ,äáø÷á ä÷çö äæ ìëä

ïëå ...íäøáà úð÷æ äòãéá äæ ïéîàäì
,íã÷ôì ú"éùä ïåöø äéä íàå ,äúð÷æ
,óéãò ñðá èòîìã ,íãå÷î íã÷åô äéä

,êéøö ïéàù íå÷îá àñéð ãéáò àìåìáà
ïéðá äéäéù úàæ äúéä 'ä úàî úîàá
øåîâä ùåàéä øçà à÷ååã äîåàäáëáëáëáë

מביא כב. גאון ניסים Â�ÈÓÎÁ)רבינו Â¯Ó‡ ‰"„· '˙ÂÈ˘ÚÓ ¯ÙÒ' Â¯ÙÒ·) בימי שהיה מעשה

אדם  כל סוף הרי – בעצמו העשיר התבונן אחד יום היהודים, מעשירי באחד קדם

אפילו  קבר אלי עמי אקח לא  הלא  נכסי, ומרוב  עושרי מכל לי יישאר ומה למיתה,

ואז  לעניים, מממונך  חלק  - לו אמרו וכה יועציו עם נתייעץ  גרידא, אחת  פרוטה

למי  אם כי מממוני אתן 'לא נשבע  הוא  אך  דאתא, לעלמא הממון זכות יהא

ייאוש, לידי הגיע  שכבר איש אחר עיר של ברחובה לתור והחל ממצבו', שנתייאש

אחר  חיפושיו כל רגע. בין עשיר לאיש ולהפכו ביותר נכבד סכום לו להעניק בכדי

על  זה ומשענה, משען איזה על סמך שמצא עני כל כי לו, הועילו לא  ה'מיואש'

המתכסה  באשפתות היושב אחד עני לעיר מחוץ שמצא  עד וכו'... רעהו על וזה דודו

זה  בוודאי הנה לעצמו, ואמר בלבו העשיר שמח יאכל, מה ומחפש סחבות  בבלויי

גדול  סכום לי נתת מדוע העני ויתמה דינרים, מאה לו ונתן הוא, יאוש לאחר האיש

המיואש, לעני אם כי אתן שלא  נשבעתי כי לו ויאמר העיר, עניי משאר יותר כזה

העני, עליו זעק  בה'מיד מבטחי אני אך העולם, מטוב מתייאש והטיפש הכסיל
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äøù åìéôàå íãà íåù ïéîàä àìù
íãàä ìë äæ éë ,ãåò ã÷ôéúù
ùàééúäì ïéàù ïéîàäì éìàøùéä

ììëâëâëâëâëøåæòì ìåëé ú"éùä íìåòìã ,
,øáã 'äî àìôéäåúåøé÷çá øå÷çì ïéàå

äëë 'ä äùò äîì.

ïëåøîàð ãéúòìã äòåùéä(à âð 'éòùé)

'åðéúòåîùì ïéîàä éî'åøîà ïëå ...
(:æö ïéøãäðñ)ãò àá ãåã ïá ïéà'ã

øîà ïë ìòå ,'äìåàâä ïî åùàééúéù
(á àð 'éòùé)íëéáà íäøáà ìà åèéáä'

úìçúä íâã ,'íëììåçú äøù ìàå

שנאמר כמו  – Ê)אלוקי ‚È˜ ÌÈÏ‰˙) להושיעני לה' מעצור ואין אביון' ירים  'מאשפות 

אמר ולהעשירנ  כספו, כל לו לתת מיואש ימצא  לא  שלעולם לראות  העשיר ונוכח י,

עלמא, מהאי נתייאשו שכבר המתים עם הקברות  בבית  מעותי ואטמין אלך העשיר

עשה. וכן

עד  הפתחים, על המחזר מרוד לעני ונעשה עשיר, אותו על הגלגל נהפך לימים

כדי  תוך  שם, ויחפור וילך הקברות, בבית הטמין אשר האדיר מהסכום שנזכר

סיפר  העיר שר לפני בבואו העיר, שר אל ולקחוהו העיר שוטרי מצאוהו חפירותיו

את תיאר וכן הממון, את הטמין בעצמו הוא  אשר המעשה דבר כל את ה'יורד' לו

אשר  הממון את ליטול לשוב  ברצונו החיים בבית  חפר כן ועל עליו, שנהפך  מזלו

כבתחילה. רגליו על יעמידנו

אמר  אדוניו, את  העבד יכיר היאך לו ויאמר התכירני, לו, ואמר העיר שר לו אמר

עליתי  האיך  תראה ועתה באשפה, נובר יום באותו שמצאת העני הוא  אני השר לו

אלוקי,לגדולה... בה' ורק אך  היא ותקוותי מבטחי שכל  לך  אמרתי אשר  הדבר  הוא 

בהשי"ת ובטחוני אמונתי בזכות  הרווחתי כמה  עד  ראה .ועתה

רבי כג. הרה"ק לחתנו זי"ע  מוויז'ניץ ישראל' ה'אהבת הרה"ק אמר הללו כדברים

הי"ד זי"ע  מנדל רבי הרה"ק  שבנו בשעה זי"ע  מדז'יקוב  הוורויטץ (‡ÂÈÁאלטער'ל

(Ú"ÈÊ ‰Ï'„Â‰È È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ שסכנה עד מאד החמיר ומצבו בילדותו בעודו למשכב נפל

באדם, יש שותפים שלשה הנה, הרה"ק , להם אמר שעה באותה לחייו. נשקפה

יחדיו, עסק עשו שותפים שלושה שאם הוא  'שותפות' ומדיני ואמו, אביו הקב "ה

את להמשיך  אותו לכפות האחרים השותפים שני ביד אלא לפרוש מהם לאחד א"א

ÂË)השותפות  ÂÚ˜ Ó"ÂÁ)לכפות - הדבר בידכם בבנכם לכם שיש ב 'שותפות' אתם אף .

אך בידכם. היקר הפיקדון את לכם שישאיר שבשותפים השלישי הקב "ה על כביכול

מהעסק מתייאשים מהשותפים שניים שבאם והוא , שותפות, בדיני יש נוסף כלל

ליפול  שלא נא  היזהרו כן על ההפקר. מן הסחורה בכל זוכה השלישי שהשותף הרי

ובקשה  תחינה והרבו השתדלו ה', אל לקוות לבכם ויאמץ  חיזקו הייאוש, לזרועות 
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áåùå ,ùåàéä øçà ïë äéä íëðéðá
àîåçðúá éúàöî(æ"è àøéå úùøô)ìò

÷åñô(à àë úéùàøá)äæ øáã 'ã÷ô 'äå'
.ù"ééòùàø ä"ò åðéáà íäøáàå

àìù äæ øáã çúôù àåä äîåàä
øáã íåùî ùàééúäìèåì äáùðùë ,

ïë ìòã ,ìéöäìî íìåë åùàééúð øáëå
øáëã ,'êì ç÷ ùåëøä' íåãñ êìî øîà
êë øçà äééð÷å ,íéëìîä éãéá ùàééúð

úåùø éåðéùá åðéáà íäøáàãçé ùåàééäù)

('ïéð÷'ì áùçð úåùø éåðéù íòåðéáà íäøáàå ,
äðåîù úåàî ùåìù íò åîöò øæà
äòáøà øçà óåãøì åúéá éãéìé äøùò

íéøãðáå ,íéëìî(.áì óã)àåäã
'øæòéìà' àéøèîéâá(318)úåòîùîå ,

åðéáø äùî ìöà äøåúá ùøåôî íùä
,'åâå 'éðìéöéå éøæòá éáà é÷åìà éë' ä"ò
,åøàåö ìò äòøô áøç äéä øáëù
ùåàéä øçà íâ øåæòì ìåëé ú"éùäå,
æîø åäæå ,øáã íåùî ùàééúäì ïéàù

äøùò äðåîù úåàî ùåìù øôñî(318)

ììåëä íò ù"åàé àéøèîéâáøôñî øîåìë)

(317 ÷ø àéøèîâá äìåòä ùåàéî øúåé ãçàéë ,
,ùåàé éãéî àéöåîä àåä äæ øôñî
íãàäù øáã ìëî øæåò ú"éùäù äøåîå

.ì"ëò ,ùàééúäì áùåç

äæáåàáåîä äùòîä øáã úà íù øàéá
àøîâá(.àì äëåñ)'àúáñ àéää'ù

ùéø' ìù åéãéîìú íéîëçä úà äòáú
íäá åëëñå íéöò äðîî åìæâù ìò ,'àúåìâ
,ä÷òæ àúáñäù àáåä íùå ...íúëåñ
ú÷òæì áì ìò íéîù íëðéàù ïëúé ãöéë

äéáàì åéäù - äáåùç äùàíäøáà äæ)

(åðéáà...íéãáò øùò äðåîùå úåàî ùìù
.äéìà íéñçééúîå íéçéâùî íëðéà êéàå
éáà éáàì äðä 'äéúåðòè' åéä äëù øàáîå
ãçàá äìåò íøôñîù íéãáò 318 åéä

æîøì 'ùåàé' øôñîî øúåééúéìòä éðà óà
ùåàéì ìòî éîöò úààìù ïååéëîå ,

íéàöîð íä éøä íéöòäî éúùàééúð
ãò íëáæòà àìå ,øåîâ ìæâá íëãéá

.äìæâä úà åøéæçúù

äùòîååøåàéáë - íéðáì ïîéñ úåáà
ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä ìù

(ë ,íééç õôçä éáúëî)ïúùøôá áåúëáçé)

(ãé-âéäæ äîì íäøáà ìà 'ä øîàéå'
éðàå ãìà íðîà óàä øîàì äøù ä÷çö
á"ö äøåàëìå '...øáã 'äî àìôéä ,éúð÷æ
äàøðù äæ äùòîá áåúëä êéøàä òåãî
á"ö íâ ,úéð÷ãö äúåà ìù äúåðâë
ïéáù çåëéååä ìëá äøåú äëéøàä òåãî
.åàì åà ä÷çö íà äøùì íäøáà
ïîéñ úåáà äùòî' éë ,ç"çä øàáîå
íâ òøàé íäì òøéà øùà ìëå 'íéðáì
íéáø øùà ,àçéùîã àúá÷ò øåã åðì
çéùî àåáé íåàúôù ïëúé êéà åøîàé

והבן  רבה תקוה מתוך  להתפלל המשיכו והאם האב ואכן, תפילה. שומע מלך  לפני

ושנים ימים לאורך ˜·)הבריא  ‰¯Ú‰ ÌÈ¯ÙÂÒÂ ÌÈ¯ÙÒ ÈÙÓ Ù"˘‚‰).
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íáø÷á íé÷çåö åéäéå .åðìàâéå åð÷ãö
äæì ,äæä øáãë ïëúéé àì øîàì
òãðù äøùã äùòîá äøåú äëéøàä
úàæë äâäðä ìò úîåòøú ä"á÷ì ùéù
äúåà íéùàä ä"á÷äå' (åè ÷åñô) ï"áîøä ïåùìëå)

äì éåàøå ,äéðéòá òðîð øáãä äéä äîì íäøáàì

(''ä äùòé ïë ïîà øîàúù åà ïéîàúùéë
òâøå òâø ìëá éøä Y øáã 'äî àìôéä
åðìàâì ÷ãö ìàåâ åðì ùéçäì åãéá
ìëä åðì êôäúé òâø ïéáå ,øîä úåìâî

äëøáìå äáåèì äøåàì.

בזמנינו  יצחק  עקידת – נפשייהו  מסרי
ולמעשה

ïúùøôá(à áë)íé÷åìàäå'äñéðúà
ï"áîøä áúë ,'íäøáà

(å"ô 'ïåçèáäå äðåîàä')íäøáà çáúùð àì
äøåúä ìë úà íéé÷ù äî ìò åðéáà

(:çë àîåé)úååöîä úà åîéé÷ íéáø éë ,
,åäåîë úåâøãîá åìòúð àìå ïìåëàìà

äøåáâá åúãéîò úåëæá äéä úàæ ìë
'úåðåéñð äøùò'áãëãëãëãëäðùîá åøîàãëå ,

(â ä úåáà)äñðúð úåðåéñð äøùò'

יונתן'כד. ה'תרגום בדברי כן È)ומרומז ·Î) הנסיון אברהם שבעת של עיניו היו

יצחק  בעיני אתמביטות  ראה לא אברהם  ואילו  – מרום  במלאכי יצחק ועיני

עקודהמלאכים היה כבר יצחק  כי ראם... לא ואברהם ראם יצחק ומדוע ,(˙ÂÙÎ)

כן  על מאומה עשות  בידיו היה לא שכבר הנסיון, נגמר כבר ומצידו וברגליו, בידיו

הבחירה  בידו שהייתה – לפניו הנסיון שעדיין אברהם גבי אבל המלאכים, את  ראה

בראיית כי מלאכים, לראות  אפשר אי כזה במצב  יחידו, בנו את לשחוט האם

כלל. כנסיון נחשב איננו כבר נסיון,המלאכים של מהותו  זהו ייאמר , ולדידן

חשיבותו יעלה אז  תתגבר... אם  לראות  רוצים  ועתה ההשגות כל שמאבדים

וכמה כמה  פי .בשמים 

ה'חוזה  הרה"ק  של פטירתו שלאחר זצ"ל בנדר יצחק לוי רבי הגה"צ סיפר כה

'קאפל' ממנה לקנות הרבנית  אל העם מעשירי אחד בא זי"ע של (ÙÈÎ‰)מלובלין'

גילדען אלפיים סך  הכיפה תמורת ביקשה הרבנית  Ê‰·)החוזה, È¯�È„) סבר' העשיר ,

מתוך – הכיפה את הרבנית כיבסה לבינתיים הממון, את  להביא  לביתו ומיהר וקיבל'

מששב וראויה... נאה כיפה בעשיר שיקבל ומתאים ראוי הסכום לגודל כי מחשבה

זו  כיפה על לא ואמר, נענה הליבון לאחר הכיפה את  ומצא  הרבנית אל העשיר

וקרא עשיר נענה אותה, שכיבסתי אלא  הכיפה היא היא הרבנית אמרה נדברנו,

לשפוך מוכן הייתי זה על ודייקא  צריך', אני בכיפה הספוגה הזיעה 'את  בהתרגשות,

ותקילין. טבין גילדען ל2000 הכיפה וערך שווי את  המעלה היא  כי רב , הון

מאתנו נצרך  הקב"ה אין כביכול כי לאמר, בהתרגשות אנו נענה זה כעין
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Y ïìåëá ãîòå åðéáà íäøáàòéãåäì
åúáéç äîë'...äëäëäëäë

éùòîåíéðáì ïîéñ úåáàáúë ,
ì"çîøä(úåéäìå ä"ã ç"òã).ì"æå ,

ä÷æçå äìåãâ øúåéä äôåøúä àéä úàæ'
,øöéä ãâð àéöîäì ìëåúù,äì÷ àéäå

áø äéøôå ,äìåãâ äúìåòôåãåîòéù ,
éåðô úçà äòù úåçôì íåé ìëá íãàä
ìò ÷ø áåùçì ,úåáùçîä ìë øàùî

åáìá ù÷áéå ,äæä ïéðòäåùò äî
÷ùç êë ìëù íìåòä úåáà íéðåùàøä

íäá 'äíãàì áåè äî åìëùá äìòéå ...'
.ì"ëò ,àåä íâ ïë úåùòì ,åééç éîé ìë

בהתגברות – צריך הוא מצווה של  הזיעה ואת  היגיעה  את רק  נאים... למעשים 

המלחמה בקשרי לעמוד האדם  כל  זה כי ונסיונותיו, היצר  נגד .והתאמצות 

טליתו  לכבס נתן לא  בחו"ל בעודו זי"ע מבעלזא  אהרן רבי שהרה"ק מספרים כן

את לקבור נהוג בחו"ל כי לכבסה. רשות נתן בארה"ק  מושבו וקבע  משעקר ורק

ב הספוגה בטליתו להיטמן רצה כן על בטליתו Â)המת  Â˙ÚÈÊ)בארה"ק ורק  תפילותיו,

בטליתו. שתשאר הזיעה על שמר לא הטלית  עם קוברים אין שממילא

לעבוד כה. יוכל לא כי בפניו והתאונן זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק  לפני אחד בא  פעם

ענהו  ומשונים, שונים נסיונות  עם יום בכל עליו מתחדש שיצרו אחר בוראו, את 

שהיה  ה'שעון' כדוגמת  כי לעבודתך , מסייעים אלו נסיונות אדרבה, חיים, החפץ

אחד  כל המושכים צדדים משני חוטים שני ע "י נעשית פעולתו שכל הימים, באותם

השעון מחוגי מסתובבים לצדו מושך חוט שכל ידי ועל את(Ò¯ÚÊÈÈÂÂ)לצידו. להראות 

והיצר  גיסא , מחד באדם מושך הטוב שהיצר ידי על דייקא כיו"ב . הנכונה. השעה

כראוי בוראו את לעבוד האדם זוכה - גיסא לאידך  מושך Î‚)הרע  ,Á"Á‰ ˙ÂÁÈ˘).

החזו"א  של למעונו בא  שפעם שליט"א , שכטר אריה רבי הגאון ÂÈÓÈ)סיפר ÛÂÒ·)

בו  כשהבחין ביתו, במרפסת  מיטה על שכב  והחזו"א נעולה, הבית  דלת ומצא

È·Ï˙)החזו"א ıÂÁÓ Â„ÓÚ·)אלא עשה, וכן המרפסת , דרך  פנימה ביתה לטפס לו הורה

הקוצים בגדר נתפסו ˙ÏÈ)שבגדיו נתפסו (‚„¯ ושב  ועלה טיפס שוב  לרדת, חייב והיה

אותו  בכל מחדש... לטפס וחזר שוב  ירד הקוצים, בסבך בגדיו נסתבכו ושוב  בגדיו,

הזה, בעולם היהודי של חייו הם אלו – לו ואמר נענה לסוף החזו"א , בו הביט הזמן

ויפול  לנגדו מעמיד שהיצר המניעות אלו ב'קוצים' ולכשיתקע  לעלות , לנסות עליו

לעלות, יוסיף יפול אם גם יעלה, וישוב  ירד להתפעל,ח"ו, לאדם  לו אין כאומר ,

כך  אלא ולא , לא תקוותי. אבדה  בגורלי... יעלה מה נפלתי, כי לי אויה ולחשוב 

לעלות תמיד וינסה יתייאש  לא אם החיים, דרך  ויגיעהוא  יגיע  דבר (ÚÓ˘‰סוף

(‰Ó˜ 'ÂÓÚ ·"Á ,˘È‡.
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êåúî àìà åìòúð àì íä íâù ïéáé éë
ùàééúé àìå ,øöéä úîçìîå úåðåéñð
íçìð øöéä éë ,éððä 'àâøã úåçð' øîåì
áéùäì íéø÷éòä ø÷éò éë òãéå ,éá
ïç àöîéå åðçöðé ,äøòù äîçìî åãâðë

'ä éðéòáåëåëåëåë.

ïúùøôá(á-à áë)úà äñð íé÷åìàäå'
íäøáà åéìà øîàéå íäøáà
úà êðá úà àð ç÷ øîàéå ,éððä øîàéå
''åâå ÷çöé úà úáäà øùà êãéçéæëæëæëæë.

à"áùøä áúë(äð 'éñ ä"ç ú"åùá)íéøáã
åøîåà àåäå ,÷"ìæå ùà úåáäì íéáöåç

שהיה כו. האיל לקרני כזכר בשופר תוקעים מדוע  מבאר זצ"ל הוטנער ר"י הגאון

האמור  ועפ"י המאכלת... עם לעקידה ה'זכר' את  יעשו לא למה יצחק, בעקידת 

שפיר, שמו ,יתיישב  כבוד למען לשחיטה צווארם  לפשוט  המסכימים הם רבים כי 

קטנים , 'סיבוכים' באותם  כלומר  בקרניו, בסבך שנאחזה האיל קרן אותו אבל 

הבוקר דבר,בהשכמת  למחרפו להשיב  שלא  ובשתיקה בחיי , קטנים  מדברים וכיו "ב 

העקידה.האדם ... את  לטובה יזכירו בזה ודייקא וכמה, כמה פי בקושי יעלה זה

אבינו  אברהם נתן למה צחות , בדרך  טעם נותן היה זי"ע מטאלנא  דוד רבי הרה"ק 

היום כחום אצלו באו כאשר בחרדל לשונות שלש ÂÙ:)למלאכים Ó"·) מאכל חרדל כי ,

שמעלתם  למלאכים, רמז וזה הלשון, את דוקר הוא  הרי האכילה ובשעת הוא , חריף

להשיב שלא לשונו את ודוקר עומד כשהוא  מהם, יותר גדולה ודם בשר אדם בני של

דבר. למחרפיו

המגיד כז. של מדרשו בית מהיושבים שלושה ששמע זי"ע התניא  בעל הרה"ק סיפר

עקידת של ביותר הגדול הניסיון מהו ביניהם משוחחים זי"ע ממעזריטש הגדול

קידוש  על ולשחטו יחידו בנו את  למסור ומזומן מוכן מישראל אחד כל והלא  יצחק,

אחד  ותירץ  אבינו. אברהם של הרבותא  ומהי הגבורה, מפי כך  על יצטווה אם השם

זה  כח שכל אלא  לעולה, ולהעלותו בנינו את  לעקוד מסכימים כולנו שאכן מהם,

עד  אחריו בזרעו והשריש הטביע נפשו שבמסירות  אבינו, אברהם מירושת  לנו בא 

תרח  של בנו היה עצמו אברהם אכן השם, קידוש על הכל למסור הדורות  כל סוף

העקידה  נסיון נחשב  כן על ועבודתו, יגיעתו בכח זו למדרגה והגיע  אלילים, עובד

ביותר. הגדול לנסיון

שמע סוף שסוף לגמרי, הדעת את מניח אינו זה תירוץ שעדיין רעהו עליו הקשה

היה  מישראל ואחד אחד וכל ממנו, זאת מבקש ובעצמו בכבודו הקב"ה את אברהם

לו  אמר שהנה אחר, באופן תירץ  כן על העקידה. נסיון לולא  אף זה בנסיון עומד

זאת, יעשה אימתי לו אמר ולא לעולה', והעלהו בנך  את נא  'קח לאברהם הקב "ה

כמה  כעבור שרק  מרובה, זמן עד ואפילו זמן לאחר זאת לדחות  אברהם ביד והיה
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(ä å íéøáã)ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå'
ì"æ åøîàù åîëå ,'êááì(.ãð úåëøá)éðùá

òøä øöéå ,òøä øöéáå áåèä øöéá êéøöé
úãîç øçà úëìì íãàì äúôîä àåä

,áìäåúãåáò ÷ùç úåéäì åðøéäæäå
íé÷ùçä ìë äæáî 'úé åúáäàååøîåàë ,

(æ ç ù"äù)ïåä ìë úà ùéà ïúé íà'
åúãéî àåäå ,'åì åæåáé æåá äáäàá åúéá
ïúéðù ,íåìùä åéìò åðéáà íäøáà ìù
íéðá êåùç åúåéä øçà åúð÷æ úòá ïá åì

äìåòîä äéäå ,åéîé ìë åì äååàúðùå
,ãñç õôçá åø÷éòå éùåðàä ïéîáù
èåçùì åàøåá úáäàì éøæëà åì äùòðå
åãéçé åðá úáäà çëùå áæòå ,åãéá åúåà
úåéäì ÷ùçå äáäà úéìëú åáäà øùà
íé÷ùçä ìë úçëùîå úøáåâ åúáäà

úååàúäåçëçëçëçë.ì"ëò .

äúòîíãàä áåùçé ìà ,ïãéãì øîàéé
íòô äúééä '÷çöé úãé÷ò' éë

אהבתו  לרוב אבינו אברהם אמנם לעולה, להעלותו המוריה להר עימו ילך שנים וכמה

חשובה  כך ומפני בבוקר', אברהם 'וישכם מיד הזדרז וגדולה עזה אהבה בוראו את 

הנסיונות . מכל יותר יצחק עקידת  היא

מלך נגלה היה שאם והקשה וחזר דעתו, נחה לא עדיין שביניהם השלישי אולם

ומיד  תיכף רץ  היה הוא  אף כזאת  ומצווהו מישראל פשוט לאדם המלכים מלכי

אברהם  של מעלתו שעיקר אלא  עומדת. במקומה הקושיא ועדיין בנו, את  להקריב 

היתה  לא מאומה' לו תעש ואל הנער אל ידך  תשלח 'אל המלאך לו שאמר שבשעה

שלא – לעולה' 'והעלהו נצטווה בו הזמן מבאותו יותר שעה באותה בליבו שמחה

אחד  שכל התניא  הבעל ואמר הגזירה'... ש'בטלה על שמחה של שמץ בו היתה

בה.מ  שאחז הרוחנית  המדרגה לפי וביאר השיב הם

לכניסתכח. סמוך  וירא פר' בערש"ק ימיו בדמי נלב"ע זי"ע אמת' ה'אמרי של בנו

בכל  רגשותיו את אמת האמרי כבש הנוקב  והכאב הגדול הצער למרות השבת .

את נא  'קח שנאמר מה על קדשו מדברות  ונשא  הטהור שולחנו ערך  ואף השבת 

זי"ע  הרי"ם החידושי בשם והגיד יצחק ' את  אהבת אשר יחידך  את  ·˘Ù˙בנך  ‡·ÂÓ)

(˙˘¯Ù· ‰"„ ·"�¯˙ ˙Ó‡,בנו אהבת  את מליבו שיסיר מאברהם ביקש לא  שהקב "ה ,

אדרבה אהבתאלא יעלהו אשר  זו עזה אהבה ועם אהבתו תוקף את אליו שירגיש ,

חז"ל שאמרו ומה „)לעולה. Â� הכתוב (·¯"¯ לשון Ê)לפרש ˜ÂÒÙ) אל יצחק 'ויאמר

רחמים', עליו שיתמלא  כדי פעמים, שתי אבי אבי למה – אבי ויאמר אביו אברהם

יעקדהו, ולא  רחמים עליו שיתמלא כדי אביו אהבת  לעורר יצחק  שביקש הכוונה אין

בתכלית בוראו מצוות לקיים שיוכל כדי בשלמות  האהבה שתתעורר אדרבה אלא 

לבנו. מאהבתו שבשמים לאביו אהבתו אברהם אצל גברה ואכן ההידור.
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éë ,ïáâ úëééù äðéàå ,àì åúå úçà
,äáøãàíéé÷ééù ïëúé òâøå òâø ìëá

åì ãåîòúå '÷çöé úãé÷ò' åîöòá íãàä
íìåò úåøåãì åúåëæ÷"äøäî àúéà êëå .
ò"éæ 'íéîùì øåà'ä(øàá éìò ä"ã ú÷åç)

ò"éæ 'ïéìáåìî äæåç'ä ÷"äøä íùá
áåúëä ïåùì øåàéáá(âé ÷åñô)ìéà äðäå'

åäàøäù ,'åéðø÷á êáñá æçàð øçà
íäøáàì ä"á÷ä'øçà ìéà'ãåò ùéù Y

'ìéà'(äãé÷ò)ìéà ãáìî(äãé÷ò)àåäå ,äæ
íãàä øùàë'êáñá æçàð',øöéä

àåäå åéúååàú øçà åëùåîå åëáñîä
áâá íçìðøáùîå ,øøåöä øöä ãâðë äøå

,ú"éùä ïåöø éðôî åéòáèå åéúåðåöøéøä
ùîî äãé÷òë áåùç äæáåúëä íééñîå ,

'åéðø÷á'ïåùìî àåäùäøàäéë' åîëå
'åéðô øåò ïø÷(äì ãì úåîù)ãîåòäù ,

ïåéñðá'ãåáëä àñë ãò åøåà ìäú'.

ùéçñåð úà åéøáã é"ôò øàéáù
äìéôúä(ä"øã óñåî úåðåøëæ úëøá)

'íåéä åòøæì ÷çöé úãé÷òåíéîçøá
÷çöé úãé÷òå àéä äðååëäù ,'øåëæú
÷çöé úãé÷ò 'éçá ì"ø ,íåéä åòøæì

úéùòðäíåéäíéøñåîä åòøæ éãé ìò
ìà íäéúå÷åùúå íäéúåðåöø íéìèáîå

øåëæú íéîçøá ,ä"á÷äèëèëèëèë.

äðäåúåëøá 'ñîá 'îâá àúéà(.ë)

éàî ééáàì àôô áø äéì øîà
éàîå àñéð åäì ùéçøúàã íéðåùàø àðù
,'åëå àñéð ïì ùéçøúî àìã ïðà àðù
åäééùôð éøñî à÷ ååä éàî÷ äéì øîà
ïéùôð ïðéøñî àì ïðà íùä úùåã÷à
íâ àúéà ùîî äæ ïéòë .íùä úùåã÷à

ïéøãäðñ 'ñîá(:å÷)àáåî íùù àìà
.'éòá àáéì ä"á÷ä àìà' äæ ïåùìá
ïéàù ò"éæ àéðúä ìòá ÷"äøä øàéáå
øåñîì' - êä åðééä àìà ,äøéúñ ìë ïàë
àéä ïéøãäðñ úëñîá äøåîàä 'äì 'åáì
åøáã äéìòù ùôðä úåøéñî àéä

.úåëøá úëñîáíãàä øáùî øùàëå
äáäàá åîù ïòîì åúååàúå åðåöø úà
ìò åùôð úåøéñîë ùîî áùçð äæ éøä

íùä úùåã÷ïåùìëå ,ïåöøä àåä 'ùôð'ù]

áåúëä(ç âë ïìäì)øåá÷ì íëùôð úà ùé íà'

['éúî úà.

êëåúîà úôùä áúëä"ã â"îøú øåîà)

(úåöîáìù åæ äåöîáù òîùî' ,
'úé åîù ùã÷ì ùôð úåøéñîìë ìåëé

åøåáòá àøáðù äî ìë ï÷úì íãàìòå ,
åøîà äæ(.æé æ"ò)äòùá åîìåò äðå÷ ùé

äæì çìùð íãà ìë éøäù Y 'úçà
éãé ìò íéðåù íéðå÷éú ï÷úì íìåòä

ה'גר"א'כט . של וכלשונו לא. ותו כוחו, כפי אלא לאדם מנסה הקב "ה שאין ידע, אבל

ואין זי"ע בחבל , קשור  כמו הרע ליצר  שמחזיק ית "ש  הבורא  נפלאות  ניכר

אותו . לשבור  האדם  שיוכל השיעור  כפי אלא  אדם  לשום אותו  ‰‚¯"‡מניחים  ˙Â¯Â‡)

(‚ ˙Â‡ ˙ÂÁÈ˘ -.
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íàå ,åãåòééå åúîùð ùøåù éôë åúãåáò
àåáú ãöéë åùôð øñåîä åúåà ïë
éãé ìòù éàãå àìà ,ïå÷éú éãéì åúîùð
íéðå÷éúä ìë íéìòôð ùôðä úåøéñî

úîà úôùä íééñîå .úçà úááìáà'
éîéá úåðåöøä ìåèéá ìòåô íãàù äî
äàð àåä úåðéúîáå úòãä áåùéá åééç

'øúåé,åéøáã ììëîå .ìåèéá éãé ìòù
íãàä ìåëé úååàúä úøéáùå úåðåöøä

åøåáò àøáðù äî ìë ï÷úì.

øáùîäååðåöø ïòîì åúåîöòå åòáè
åîëå ,äìòúîå äìåò 'úé
äùàá øîàðù äî ÷"äåæá åøàéáù
íùå' òùéìà úà äçøéàù úéîðåùä

'äìåãâ äùà(ç ã 'á íéëìî)äúëæ òåãîå ,
äùà' äæ áâùð øàåúìäìåãâéë àìà ,'

ì"æç åøîà àìä(.æô î"á)äéðéò äùàä'ù
úà äøáù úéîðåùäå ,'íéçøåàá äøö
ìåãâ ãåáëá òùéìà úà äçøéàå äòáè
àø÷éäì äìåãâìå ø÷éì äúëæ ïë ìò

.'äìåãâ äùà' íùá áåúëá äîù

åøëùååîëå ,äæä íìåòì íâ ìåãâ
úîà úôùä áúëùïúùøôá)

(ùøãîáå ä"ã è"ìøúúåéðùîä øãñ øàáì
úåáà 'ñîá(ä"ô)úåøîàî äøùòá'

äñðúð úåðåéñð äøùò ,íìåòä àøáð
äøùò ,íåìùä åéìò åðéáà íäøáà
åîë éë' Y 'åðéúåáàì åùòð íéñð
òáèä íìåò íåé÷ íä úåøîàî äøùòù

ììëáíåé÷å äðëä úåðåéñð äøùò ïë

âéäðî ä"á÷äù ìàøùé éðá úâäðä
úåàìôðä êøãá åðúåàéúáúëù åîëå ,

ùéù åîë ì"æ ì"øäî íùá øçà íå÷îá
ãçåéî øãñ ùé ïë òáèì ãçåéî øãñ
ãîåòù éãé ìòù éøäå .'íéñéðä úâäðäì
éãé ìòù òáèä ììëî àöåé úåðåéñðá
øãñ úçú úåéäì äëåæå úåøîàî äøùò

.'íéñéð äøùò'

÷"äøäò"éæ 'íééç íéî øàá'ä'øô)

(ãé çðìöà äðäã øàáî ,
àøåáä åì äùòù åðéöî åðéáà íäøáà
åúìöä ïåâëå ,òáèä êøãî äìòîì íéñéð
øôòä êôäðù äîå ,'íéãùë øåà'î
øôòä å÷øæá úåàøèñéìáå íéöéçì åãéáù

åéàðåù ìò(.è÷ ïéøãäðñ)çð úìöä åìéàå .
òáèä êøã éô ìò ÷ø äúééä '÷éãö ùéà'
øôåâ éöò úáéú úåðáì êøöåäù -
åì äùòð àìå ìåáîä ãâð ãåîò ìëåúù
àöåéëå 'äáéú' àìì ìåáîä ïî ìöðéù ñð
.äæî äæ ìù åðéã äðúùð äîå ,äæá

,àìàãçà ìë íò âäåð ä"á÷ä éë
çð ,ïëìå ,'äãéî ãâðë äãéî'
êøãá ìáà - åçåë ìëá 'ä úà ãáòù

áéúëãë íìåòä òáè(è å)íé÷åìàä úà'
'çð êìäúä(òáèä àéøèîéâá íé÷åìà)ìò ,

íà éë äúééä àì åúìöä ñð íâ ïë
åðéáà íäøáà ïë ïéàù äî .òáèä êøãá
åàøåá úà ãáòå ,åòáè úà øáéùù
æéøëî äéäù ,òáèä êøãî äìòîì
øáòî íìåòä éðá ìë åéäå Y 'äá åúðåîà
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øçà øáòî àåäå ãçàêì äáø ùøãî)

(âé áîäúééä åîò 'ä úâäðä íâ ïëì ,
òáèä êøãî äìòîììììì.

איתן לעמוד עצות כמה – נסיונות עשרה 
בשלו  אחד כל נסיונות' ב 'עשרה 

ãåòäîçìîä éëøã ãåîìì åðéìò
'îâá àúéàã ,åæ äùøôî

ðñ)(:èô ïéøãäúà úéñäì äñéð ïèùäù
àìù úåðòîå úåðòè éðéî ìëá íäøáà
òîåù åðéàù äàøù ïåéëå ,ïåéñðá ãåîòé
éúòîù êë' íäøáàì ïèùä åì øîà åì
÷çöé ïéàå 'äìåòì äùä' ãåâøôä éøåçàî
éàãá ìù åùðåò êë åì øîà ,äìåòì
,'åì ïéòîåù ïéà úîà øîà åìéôàù
äòùáù ,íéðáì ïîéñ úåáà äùòîå
çéñäì òøä øöéä àåä ïèùä äñðîù

'ïúîå àùî'á åîéò àåáì ïéà éæà çéãäìå
øîàéå ,ììë íéøáãá åîéò ñðëé àì àìà
ìù åùðåò êë Y éúáø ó"ìàá àì åì
åéðôá ãåîòì ìëåé äæ ïôåàá ÷øù ,éàãá
åîéò ïééãúäì ìéçúé íà êà ,åçöðìå
çúô åì çúåôë àåäù àöîð åì úåðòìå
êë éë ,å"ç åéìà òåîùìå ìåôéì åôåñå
ïúú àìù ãåò ìë - øöé ìù åëøã àéä
íåùá èåìùé àì êáø÷á ìâø úñéøã åì
úñéøã åì äéäú êà íà ìáà ,ïôåàå íéðô
úà ì÷ì÷ì åãéá äìòé àåäã ìë ìâøä
'äðåáú ïéàå äöò ïéà' éëä íåùîå ,ìëä
,äøåöá äîåçë ó÷åú ìëá ãåîòì àìà
çúô íåù åîåçú êåúá àöîé àìù éãë

çåúôàìå ïäéúåãìåú àì íéòåãéä 'íéìë'ë)

(åäééøæéáà åà ,ïäéúåãìåú úåãìåúàìàìàìàì.

ניסים ל. בחוש רואה העין כמה בדורותינו, 'ואפילו לומר חיים' מים ה'באר מוסיף

יכירום  רואיהם וכל בפניהם, הטבע  שנתהפך אמת , ולצדיקי ישראל לגדולי שנעשו

עליהם, נקרא  ה' ושם ה' ברך זרע הם ומשדדכי חדשות , התהוות  לנגדם שמהוה

ואמיתתם צדקתם  עז כי עבור  והכל  בשבילם , הרקיע ומזלות השמים  מערכת  כל 

הזה' אדם על  שמו  מיחד  והקב"ה בטבע... שלא  ה ' ייאמר,בדרך ולדידן עכ"ל.

טבעיו  על יתגבר ומאד, נפשו לבו בכל ה' את יעבוד דיליה, דרגא לפום חד כל

פלאות . ויראה

זי"ע  המהר"ל ביאר הדרך  ‚)בזו ‰ ˙Â·‡ Ò"ÓÚ ÌÈÈÁ‰ Í¯„)נגזרת 'נסיון' שתיבת 

לעמוד  לאדם אפשר אי כך הטבע מן למעלה פירושו ש'נס' כמו כי 'נס', מתיבת

הטבע . מדרך  למעלה ויגיעה בעבודה אלא בנסיון

לנס יזכה ונסיונותיו יצרו על המתגבר טעמא ˜ˆÂ)ומהא ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ).

מרכבה לא. הגיעה והנה הדרך, אם על רגליו שכיתת לעני דומה, הדבר למה משל 

העמיד  רחמיו, נכמרו העני את  כראותו העשירים, אחד אותה מנהיג אשר הדורה

המשיך העשיר ואילו מבפנים העגלה בתוככי והושיבו לעלות  לעני וקרא העגלה את 
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את ינהיג שהוא  הראוי שמן ואמר העני פנה זמן כעבור מבחוץ . הסוסים את להנהיג

אחר  מקומותיהם. והחליפו לבקשתו לו ונעתר בנחת  ישב  העשיר ואילו המרכבה

רחמים, בקשת  של לשון בכל אבקשך 'הנה המרכבה לבעל העני אמר רגעים כמה

המגפיים את  וגם היקר מעילך לי לתת נא  כי (˘ÏÂÂÈË)הואל – לי תעניק  לרגלך אשר

בחוץ יושב אנכי ואילו שולטת , הצינה שאין במקום העגלה, בתוככי יושב  אתה

בבגדים  העני ישב וכך לו, והעניקם ליבו בטוב  העשיר לו נענה וכפור, צינה במקום

מטולאים. בבגדים בתוכה ישב  העשיר ואילו המפוארת  הכרכרה את  והנהיג ההדורים

צווח  העגלה, מן שירד העשיר על העני וציווה אכסניא אל הגיעו דרך כברת לאחר

הרי  לעשות, מה כדת לי תורה אתה וכי גבירתה'... תירש 'שפחה וכי העשיר עליו

מנסה  והלה הבעלים הוא אנכי כן, לא  העני, זעק  לעומתו, העגלה'... 'בעל אנכי

נהג  מי לברר והחל דאתרא המרא  בפני תורה לדין השנים באו ברירה בלית  לעשקני,

כך מנכסיו. נקי ויצא  העשיר טענות נסתתמו העליונה, על ידו ה'מוחזק ' כי בעגלה...

איש' קראו ולבסוף אורח קראו ולבסוף הלך  קראו 'בתחילה היצר, של 'דרכו' נמי

(:·� ‰ÎÂÒ),נמצאת היא  מי בידי – ההנהגה  לפי הבעלים ' 'מי קובעים לבסוף ואין כי ,

רגל. כף מדרך  אפילו לו לתת ולא בצורה כחומה לעמוד אלא  עצה

זי"ע  יוסף' יעקב ה'תולדות ÏÈÚÓ)הרה"ק ˙‡ ˙È˘ÚÂ ‰"„ ‰Âˆ˙ '¯Ù),זה בענין המשיל

העשירים  מגדולי לאחד ניגש אחת פעם נדבות ', מ'קיבוץ שהתקיים מרוד ואביון לעני

בתחילה  זהובים, מאה של נכבד סכום בעד בביתו מסמר לקבוע שרוצה ממנו וביקש

משאלותיו, ומילא העשיר לו נענה יום יום בו והפציר הלה משבא אך העשיר, דחהו

אחד  לתלות וביקש העני ויבוא ממחרת ויהי כדין. מכירה שטר ביניהם ויכתבו

הוא שלו שהרי - כרצונו בו לעשות  ונתנו הבית לו פתחו מיד המסמר, על מבגדיו

תלה  ותחתיו מאתמול בגדו את לקחת  שברצונו בבקשה העני הגיע  למחר המסמר,

חדא שיומא  עד אחר... בענין יום יום הבית  בני מנוחת  את הטריד וכך אחר, חפץ

נורא בריח להריח שעות כמה תוך שהחלה בהמה נבלת במסמרו ותלה העני בא 

זה, מסמר שלו הרי יעשו מה אבל, והולכות ... כלות  הבית בני עיני והיו – ואיום

תחת להיות  הבית  כל נהפך וכך  פנים, בבושת  הבית  את  לעזוב נאלצו הצחנה ולגודל

העני... של רשותו

כדי  מאד צר סדק עבורו שיפתח האדם את  מפתה הרע  שהיצר מובן, והנמשל

חוזר  השטן מיהו האדם, אותו דוחה שבתחילה והגם קטן, דבר שם לתת שיוכל

ולתת בכך  מה של דבר על לוותר האדם מסכים שלבסוף עד ושוב , שוב בו ומפציר

היצר  שיתלה סופו אך  לנפשו, מנוחה לו יתן שבכך כדי השטן עבור לעזאזל' 'שעיר

שולט  והוא  במחיצתן, לעמוד יכול אדם שאין וטריפות נבילות סוגי כל 'מסמר' באותו

הכל, את ומפסיד בשלימות , תחתיו נכנע להיות אותו וכובש רגליו ועד מראשו בו
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ãåòøéëæéù åðéúåáø éøáãá åðéöî äöò
àìà äæ ïéà éë éùå÷ä úòá åîöòì
ãåîòì åéìò ì÷é äæáå àéîùî ïåéñð
ä"ìùä áúëù éôëå ,äîçìîä éøù÷á

(áî úåà øñåî úçëåú íééç êøã àøéå)úùøôî ,
åùôð øåñîéå øñåî íãà ãåîìé äãé÷òä
ïëù ìëîå ,êøáúé íùä úùåã÷ ìò
äæéà úøéáù åà åéøáàî øáà øåñîéù
äøåúì äîëùäá ãåîòì ïåâë ,äåàú
ïëå ,íéâåðòú øàù øåáùì åà ,äìôúìå
åðåöø ìèáé ,äæá àöåéëå äìèá äçéù

,íãàä áåùçé ãåò .íå÷îä ïåöø éðôî
äæéà åà äøéáò äæéà åãéì äàá íàá

áåùçé ,äåöîäñðî êøáúé íùä éìåà
êøãë ,íéé÷à åà øåáòà íà äúò éúåà
åìéà éàãåáå .åðéáà íäøáà úà äñéðù
,äúò åúåà äñðî ä"á÷äù íãàä òãé

ãåàî øäæð äéäíãàä áåùçé ïë ìò ,
àéä ïë éë ,åãéì ïéðò äæéà àåáá ãéîú
ïéðò äæéà çìåù ,ä"á÷ä ìù åúãî
'äù íãà éøùàå .åúåñðì éãë íãàì

ì"ëò ,åúáùçîá ãéîú åé÷åìàáìáìáìáì.

אמרו ˜‰:)וכן אומר (˘·˙ ולמחר כך, עשה לו אומר היום הרע , יצר של אומנתו 'כך 

ועושה'. והולך  זרה עבודה עבוד לו שאומר עד כך , עשה לו

לראותלב. השמים מן אותו מנסים זאת  שבשעה האדם שידע  בעת  כי הדבר, והסבר

באחד  הוה עובדא  הקושי. כל על להתגבר לו יקשה לא  שוב  בנסיון, יעמוד היאך 

באחד  בפניו, היו גלויים הצבא סודות  וכל מגוריו, בארץ  הצבא  משמר מראשי שהיה

טרעמ"פ בדרכו עצר ראה (‰ËÈ"˘)הימים לקחתו, ש'הסכים' הרכב על ומשעלה ,

שלהם  ילך' ה'הלוך  פי על והבין מדינתו, עם היריבה מהמדינה שנים שם שיושבים

אך עמו, השמורים הסודות את מפיו להוציא  וכך  אצלם, לאסרו הוא  רצונם שכל

מסגר  תחת  והחזיקוהו לביתם לקחוהו מיד הוה, כך לברוח. באפשרותו היה לא  כבר

חלמיש  כצור עמד בתחילה אמנם ודרישות.... בחקירות ולחקרו לבדקו והחלו ובריח,

מאומה  להם הגיד לא רבות וייסרוהו הכוהו שהשונאים אף ועל כלום, לגלות שלא

לגלות פיו יפתח לא אם הבאה שבפעם עליו איימו אחת שפעם עד מדינתו, מגנזי

נשבר  כן, כי האיש כשמוע ראשו, על בפטישים יכוהו הצבא  סודות  את  ולחשוף

דיים  נזהרו לא השניים אך  מה, ויהי השונאים רצון למלאות  אומר וגמר בקרבו

הלה ובצאתם שמע  ובזאת כראוי, הדלת  לסגור שכחו בו, אסור היה אשר מחדרו

השונאים, ארץ  כשפת ולא  כשפתו ששפתם ושמע  ביניהם, דיבורם הבין את אז או

מטעם נשלחו  הם  אדרבה  אלא  השונאים, עדת  על  כלל נמנים  אינם אלו  ששניים

בשמירת סבלו  כח כמה עד ולראות  המבחן כור על  להעמידו  בארצו  הממונים

במדרגה  להעלותו  רצו  כי ולפני הסודות , יותר, עלומים סודות בפניו ייחשפו שאז

ננסכו  שכך מכיוון בעבר, לו שעשו בדיקתם על בבדיקה להוסיף יש כאלו גילויים
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äöòäå'íãå÷' ,ìë íøèáù ,äöåòéä
úåçåðî éî ìò øùàë ïåéñðä

,éðìäðéìò ,'êøãì äãéö' åîöòì ïéëé
÷åæéç úåáùçî ãéîú áåùçéù éãé
ìëáå ïåçèáå äðåîàá ,úåáåè úåìá÷å
øáë øùà íéøáãá èøôá ,íéðéðòä
êëå ,'úåðåéñð' íäá åì ùéù ìâøåä

àäé ïåéñð éãéì àåáéùë úòä àåáá
íäéìò øáâúäì åãéáâìâìâìâì.

ïéòëíé÷éãö åùøéô äæéøîàä ÷"äøä)

(ãåòå ò"éæ óñåéé"ùø éøáãáúéùàøá)

(å çëäùåò øéòä ïî ÷éãö úàéöé'
,'íùåøåðééä ÷éãö úàéöé,ïåéñðä úòá

לגלות אפתח לא פי את אני מה', עלי 'יעבור בדעתו והחליט מחודשים כוחות  בו

ברמיזה... לא אף הסודות

שכל  שידע  הידיעה בעצם אלא מקדם, עתה נשתנה מה וכי נתבונן, הבה

לו  נותנת כעת , אותו שמנסים נסיון אלא  אינו – עליו שעוברים והקושי ההסתרה

מאומה  נשתנה לא  שהרי שבהתגברות הקשיים כל כנגד לעמוד עצומים כוחות

אלא  – הסוהר בבית נסיון מעמדו ועת המבחן' ב 'כור עתה עומד  שהוא  לו  שנודע

לו שניסה היום כמו הקב "ה אותי מנסה אולי נסיון בעת  שיחשוב  השל"ה דברי ואלו ,

העקידה. בעת  אברהם את 

בביתלג. קורא ' כ'בעל לשמש החל שליט"א מאחי שאחד חורפי, מימי זכורני

נענה  הדבר לפשר משנשאל להפסיק, שברצונו הודיע מה זמן ולאחר מדרשינו,

המקרא' טעמי ולא נקודות  לא  שם רואה איני בספר לקרוא  בהגיעי אעשה, 'מה –

(È�Â¯ÎÊÓ Á¯ÂÙÂ ÁÎ˘� ÏÎ‰ ‰˘ÚÓ ˙Ú˘· ,¯ÓÂ‡Î)...בשעת כי הנסיון, בעת  האדם  נדמה  ולזה 

'סימן'... שום  רואה  אינו 'בעל מעשה  כל דבאמת לכך, העצה את נלמד גם ומשם

כשלא שאף בזכרונו היטב שיחקקו עד ה'טעמים' על היטב היטב ויחזור יעמוד קורא '

האדם  יחקוק  אם כיו"ב עשתונותיו, יאבדו לא  והטעמים הנקודות את בספר ימצא

על  והכל ובגבורה, בתוקף בניסיון עמוד יוכל נסיון, לידי שיבוא  קודם ולבו במוחו

בשלום. יבוא מקומו

הצדיק' 'מרדכי גבי שנאמר במה ביארו „)וכן ‚ ¯˙Ò‡) השתחווה ולא כרע שלא 

'ויהי הוא ה'כתיב ' והנה אליהם' שמע  ולא  ויום יום אליו כאמרם 'ויהי באמרםלהמן

לא אכרע ... 'לא  מעיקרא  לעצמו שינן הצדיק שמרדכי וכלומר, ויום', יום  אליו

אליו  באמרם ויהי - נסיון עת שבהגיע עד  ÚÓ˘‰)אכרע...' ˙Ú˘·)לכרוע שעליו

עמדו על איתן נשאר עתהלמרדכי עד ויום יום  בכל  לעצמו ששינן כמו – .כאמרם

מקארלין  אלימלך  אברהם רבי הרה"ק  של קודש מביקורי שבאחד אברך , לי סיפר

מחסידיו כמה עם יחד ביקר בארה"ק , Ì‰Ó)זי"ע  „Á‡ Ï˘ Â„Î� ‡Â‰ ¯ÙÒÓ‰)ביקב
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åéúåâùä ìë åðîî íéìèåð æà éë
ìò øáâúäì ìëåé êéàäå ,åéúåâøãîå

é"ò ,úàæë úòá úåðåéñðäíùåø äùåò
.ïåéñðä íãå÷ åùôðá èøçù íùåøä Y

òãéåàøåáä éðéòá úåáéùçä ø÷éò éë
óà ùåìçä ïåøçà äæ øåã àåä

î äúåçô äâøãîá åðúãåáò íàúåøåã
úåøåãî øúåé åðà íéáåùç Y íéîãå÷ä
÷"äøä ìù åìùî òåãéå ,íéîãå÷ä

ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä(â ã úåáà)íùá
øéãà øéáâå øéùòì ò"éæ õéøà÷î ÷"äøä
ìù éååùá úåøàô áø 'ïåîøà'á øã øùà
ùé äæ øéùòì äðäå ,øòìàã éôìà úåááø

õé÷ä úåðåòîá úéá íâ(ùôåð øôë)íù
åúéáî ïè÷ äæ úéá ,úåøö÷ úåôå÷ú áùé
äáøäá úåçô úéáä éååù íâ ,òåá÷ä

,øàåôîäå ìåãâä åúéáîïç ë"éôòàå
úéáäî øúåé äæ úéáì åì ùé ãçåéî

òåá÷äéùå÷ êåúî åðúãåáòá åðà óà ,
úåçô åðéãéá íéìòî åððäå íéøåñééå
ìåæå ïè÷ úéá ïéòë - íéðåùàøä úåøåãäî
àøåáä éðéòá ïç àöîð ë"éôòàå ,åððä
åäåãáòù íéîãå÷ä úåøåãî øúåé

.æà íúâùä éôì úåìåãâ úåãåáòá

העיקר  – השה ואיה והעצים  האש הנה
הפנימית  הנקודה הוא

áúëàéøåì óñåé ïøäà éáø ö"äâä
ì"öæäãåáòä éãåñé ,íéðô úãåáò)

(äñ úåà úéîéðôäùàä äðä øîàéå'
äìåòì äùä äéàå íéöòäå(æ ,áë)ìò

äðëääå úåöòä åðééä - íéöò .æîø êøã
.úåáäìúä åðééä - ùà .'úé åúãåáòì
äãå÷ð'ä äéà Y äìåòì äùä äéàå
ïáø÷ë åúåîöò øåñîéù 'úéîéðôä

...ú"éùäìãìãìãìãì.

המשקאות, על 'מבינים' היו שם שהיו הקודש קהל כל שור, משפחת של המפורסם

ממאסר  הנשמה את  בזה להוציא  - 'לחיים' לשתות אחים' 'שבת  עת בכל דרכם כן כי

רק אפילו בלשונו לטעום מומחה' 'יחיד היה המספר' 'בעל של שזקינו אלא הגוף,

רואים  והנה הרבי, לעיני עשה וכן המשקה, חריפות חוזק כמה לומר ומיד אחת טיפה

התדעו  - ואמר אליהם פנה מה שהות  לאחר כלפידים, בוערים הרבי שפני החסידים

איר  'ווייל ב'משקה', רגילים אתם גם והרי מכולכם, יותר ומכיר יודע  הוא מדוע

חזר'ט' ער אבער Â˘Â·)טרינקט, ·Â˘ ‰˙Â˘Â ¯ÊÂÁ ‡Â‰ Í‡ 'ÌÈ˙Â˘' Ì˙‡ ÈÎ) טעמי את ומשנן

על  שתמיד העבודה, עניני בכל עולם לדורות אמורים הקדושים דבריו ינו המשקאות .

נוכל  כך  ורק  הענינים, ושאר בטחון אמונה, העבודה, 'יסודות' על ושוב שוב  לחזור

ניסיון. בעת ולהתקיים לעמוד

בעלותו לד. לילה בכל ומפורד, מפוזר בטבעו שהיה אחד לאדם משל המושלים, אמרו

בתוהו  טובע  שהיה עד ולכאן לכאן בגדיו את  מפזר היה הלילה לשינת  יצועו על
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מסובב היה שלא עוד כל כי משנתו, קומו בעת ביותר לו מפריע הדבר והיה ובוהו.

פעם  לעבודתו. בבואו מאחר והיה בגדיו, את מוצא היה לא  פעמים מאה הבית  את 

ויכתוב וקולמוס דף לידו יקח לילה שבכל טובה עצה הלה  ייעצו ידידו, בפני לבו שפך

הנחתי  כתונתי 'את  כתב  הראשון בלילה עשה, וכך  ודבר, דבר כל הניח היכן בפרטות 

מכתבו  את וסיים בגדיו, כל את כתב וכך  הספסל', על הפוזמקאות את  השולחן, על

ואכן  בידו הפיתקא  את לקח יום של בבקרו לישון. ושכב במיטתי' הנחתי ראשי 'את

נפולות , בפנים הסתובב  עדיין אך  בגדיו, כל את מצא דקות  כמה כתובבתוך ראה כי

במיטה ראשו  את  מצא  ולא  במיטה ' הנחתי ראשי 'ואת  מוכיח ב'פיתקא' זה משל .

'את מקום מכל ועניינים הכנות מיני בכל הם שמרבים שאף הבריות, של לדרכם

מפסידים. הם הרי הפנימית  הנקודה עיקר את הראש'

היו  לא  אך  להתפלל, סאלי' ה'בבא זי"ע  אבוחצירה ישראל רבי הרה"ק  עמד פעם

אחד  נענה למניין. עשירי לו להשיג הצליחו ולא יהודים תשעה אם כי עמו

המנהג פי ועל עמי כאן נמצא הילד בני הנה ואמר, ÂÓÈÂÒÓ˙)המתפללים ˙ÂÏÈ‰˜·) נוכל

בנו  אל ניגש והאב העניין את אישר הרה"ק  מתפללים. למי יודע  הוא  אם לצרפו

לו, העמוד...ואמר לפני שמתפללים  יודע  הנך כעתהאם  הנה ואמר, הרה"ק נענה

אינו  האב שגם לכל נתגלה כי שמונה, אלא  לנו ואין למניין שניים כבר לנו חסרים

מתפללים. מי לפני יודע 

דגושה בפ"ה ïה' כל תפילת 'שומע - הנוסח על אמרו, �˜Â„‰)כבר ÌÚ) על לרמז ,

הארץ פינטעלע  ‰Ï·)דאס ˙„Â˜�).ותפילה תפילה לכל הנצרכת

שומע אתה 'כי – זי"ע  מפרימישלאן מאיר רבי מהרה"ק  מאמר שיש אמת הן

'פע' כמו הנשמעת  רפויה, בפ"ה פה' כל ÒÂ‡ÈÓÂ)תפילת ÏÂÊÏÊ ÔÂ˘ÏÓ) שאף ללמדנו, ,

לנו  יש אך  ה', ישמע אותה גם 'פע' המתפלל על או עליה לומר שאפשר התפילה

'דבר  כי של בעתו לדעת  מאמרו עם להתחזק  יש אכן התפילה לאחר - טוב' מה

חלילה  אך התפילה, נראית שכך  על בקרבו נשבר להיות  שלא מפרימישלאן, הרה"ק 

קודם  עוד כך  כשמתבונן יתפלל תפילה איזו יודע מי כי התפילה, קודם כך  מלחשוב

התפילה. אל גשתו

יהודי  בבית והתאכסן ב 'דייטשלאנד' לשהות  לו נזדמן שפעם אחד, רב  סיפר

ואימתי  שבביתך, המזוזות כל לך  מנין הרב אותו שאל הימים באחד המקום, מתושבי

שערים' ב'מאה רבות  שנים לפני קניתי המזוזות את  בעה"ב , ויען לאחרונה, בדקתם

רוצה  הרב ואם בדקתים, לא ביתי דלתות  על שהנחתים מאז אמנם ירושלים, בעיה"ק 

כשראה  השתומם מאד ומה ופתחם, המזוזות את הרב הוריד בבדיקתם, 'אכבדהו'

הם  היכן הבית , בעל את נפשו בסערת  וישאל כלום, ולא המזוזה נרתיק  בתוך שאין

בעל  לו אמר שמוע', אם והיה - ישראל 'שמע נכתב  שבו הקלף עצמן, המזוזות
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טובה המכיר מעלת – הטוב הכרת
טובה כפויי של וגריעותן

ïúùøôá(è ë)êìîéáà àø÷éå'
úéùò äî åì øîàéå íäøáàì
ìòå éìò úàáä éë êì éúàèç äîå åðì
àì øùà íéùòî äìåãâ äàèç éúëìîî
'íééçä øåà'ä øàáîå .'éãîò úéùò åùòé
åúéá éðá ìëå êìîéáà éøäù ,ùåã÷ä
åæå ,é"ùøá øàåáîëå àøåð ïôåàá åùðòð
òåãî ,êìîéáà ìù 'åúðòè' äúééä
äòø ïéà éë ,äæë ìåãâ ùðåò åðéìò úàáä
àéáäì íåøâì éãëá äá ùé øùà íìåòá
íééàøåð íéøîå íéù÷ íéøåñéé åðéìò
úåàéöî ïéàå' íééçä øåàä ïåùìëå ,åìàë
éúìåæ ,'åîåìùú äæ äéäéù íìåòá òø
ïåâë íéøåñééì äáéñ äá ùé úçà äáéñ
úéùò íà éë Y 'äáåè úåéôë' àéäå ,àã

äòø êì åðáùä åðàå äáåè äìéçú åðì
åðéìò àá øùà úà ïéáð æà äáåè úçú

-íìåòá òø áééçúî íãà ïéàù'
'äáåè úçú äòø íìùîëìàùù åäæå ,

êìîéáàåðì úéùò äîäìéçú äáåè
êì éúàèç äîå,äãâðë äòø éúáùäù

äìåãâ äàèç åðéìò úàáä ïë úîçîù
íå÷îä éðôì éåàðù êì ïéà éë .åæëù
äáåè äãéîå .åøáç ìù åúáåèá øôåëë
íúáåèá íéøéëîì ïåôöä øëùá äáåøî
äáåè úçú äáåè íéáéùîå íøáç ìùäìäìäìäì.

לכל אורחים הכנסת סגולת  – אשל ויטע
לזש "ק ובפרט  הענינים 

äùøôúñðëä' ïéðòá úùøãð äôé åæ
äùøôä úìéçúá ,'íéçøåà
ïëå ,íéùøãîáå äøåúä é÷åñôá úåëéøàá

אה, מזמן הבית , כבר זרקתי ה 'הוראות' על את להרכיבה האיך בעצמי ידעתי כי ,

שמבחוץ ה'נרתיק ' הינה ש'מזוזה' הבין רבה כי בבערותו - הבית  והקלף משקוף ,

וכדו'... ורפואות  המכשירים חבילות לכל המצורפים הדפים כמו אלא אינו שמבפנים

הנהגתנו  דומה רבות פעמים כי זה, איש על לשחוק לנו אין אבתריה, נענה אנן אף

לעצמנו  והשארנו מזמן, כבר ושכחנו 'זרקנו' הענינים פנימיות שאת  גברא , להאי ממש

לדבר. שמחוץ ה'בית' את רק

מפרשתן לה. זצ"ל לעווינשטיין יחזקאל רבי הגה"צ המשגיח מוכיח היה זאת ולעומת

מהמלאך לוט ביקש סדום שנהפכה בעת  שהרי מגעת , היא  היכן עד הטוב  הכרת

נשאתי  הנה אליו ויאמר וכו', מצער והיא  שמה לנוס קרובה הזאת העיר נא  'הנה

דברת ' אשר העיר את  הפכי לבלתי הזה לדבר גם Î-Î‡)פניך ËÈ)במדרש ואיתא  ,¯"¯·)

(‡È טובה � לו להשיב  מחויב המלאך  שהיה פנים', לו נשא המלאך את שכבד ידי 'על

ונמצא  לביתו. אותו בהכניסו לו חלק אשר הכבוד אברהםתחת של שתפילתו  שאף

תילה על  להותירה המלאך  הוצרך  מקום מכל  אך הזאת, העיר להציל הועילה לא 

הטוב' 'הכרת  חובת עליו  מוטל שהיה  .מפני
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êùîäá(âì àë),òáù øàáá ìùà òèéå
äèåñ úëñîáå(.é)äî íéàðúä å÷ìçð

íäéðéáù äååùä ãöä Y íäøáà òèð

äáùçîáå äùòîá úåáø ÷ñòúäù
åéçøåàì áéèéäì êàéäåìåìåìåìäìåãâ ,ïëàå .

íéçøåà úñðëä úååöî àéäæìæìæìæìãò

בחז"ללו. ÁÎ.)מצינו ÔË˜ „ÚÂÓ)לפגוע יכול המוות  מלאך היה שלא  חייא בר' מעשה

אמר  חייא, ר' לו ונתן לחם, פת ממנו וביקש כעני לו ונדמה הלך  עשה, מה בו,

להשיב – עלי מרחם אינך מדוע  מרחם הינך העני על אם חייא, לר' המות מלאך  לו

היא טענה מה כי יפלא, והרואה נשמתו. את  בידו ונתן חייא ר' הסכים נשמתך , לי

נתן  לעני בשלמא  המוות, מלאך  על לרחם עליו העני, על שריחם מפני וכי - זו

מלאך הי' שיודע  אלא נפשו... למסור עליו כך  משום וכי נפשו, להחיות  לחם פרוסת

חייא  בר' לוהמות נותן ונפשו  ליבו כל לעני לחם פת  שנותן שהי'שבשעה עד ,

ממש. נפשו בידו וימסור יחוס עליו שאף לתובעו זה סמך על יכול

אחד  צדיק בשבח החסידים חבורת  לפני זי"ע מלעלוב  הרמ"מ הרה"ק סיפר פעם

מאות להאכיל דאג העולם מלחמת  שבעת  הטובים מעשיו את  והפליג תימן, מיוצאי

והוסיף, היושבים מן אחד העיר המציק, מחמת מבתיהם שברחו חרב פליטי יהודים

נענה  המקובלים, מגדולי אחד עם תורה סתרי ללמוד קביעות לו היתה צדיק שאותו

כלומר, יהודים...' מאכיל שהיה ממה מדברים אנו הרי - סח אתה 'מה הרה"ק 

קדושי  אותם והבינו ידעו כי תורה, סתרי מלימוד יותר וגבוהה חשובה זו שמעלה

וצמאים. רעבים יהודים ולהשקות מלהאכיל יותר גדול דבר לך  שאין עליון

בכל  חסדו צמאי את ישקה שהקב "ה חסדים, גומלי יזכו מדה כנגד ובמדה

דבריהם ביארו וכן והרפואות , ˜‚:)הישועות  ÔÈ¯„‰�Ò)את שמרחקת  לגימה 'גדולה

ופירש"י, הרשעים', מן עינים ומעלמת  הרחוקים, את ומקרבת מעלמתהקרובים,

אינו כאילו  עושה  אלא הרעה, כדרכו לו לשלם  ברשעו להביט שלא המקום מעיני

במעשיו הגמרא רואה דברי את  סותרים שהדברים נראה ולכאורה ,(.� האומר (·"˜ 'כל

ואין  וותרנות  כאן אין בודאי כי קשיא, לא באמת אך  חייו', יותרו הוא , ותרן הקב "ה

מבלי  לרעהו וברחמים בחסד עצמו שהנוהג אלא  יתב"ש, מעיניו נעלם דבר שום

וחסדים, ברחמים זו במדה עמו יתנהג הקב "ה שגם בזה מעורר טיבם מה לדקדק 

לו. מודדין מודד שאדם דבמדה הדין, שורת  מצד פשעיו על לכפרה ויזכה

ה'חזון לז. הגה"ק רבו אצל בהיותו אחת שפעם זצוק"ל ברים חיים רבי הגה"צ סיפר

זי"ע, ירושלים,איש' שבעיה"ק לביתו לשוב דרך לו היה לא וכבר השעה, נתאחרה

להשתתף  בא  זי"ע  הסטייפל'ער הגה"ק  גיסו ואף כ'אורח', איש' ה'חזון לקחו ע"כ

אורחים הכנסת ‰'ÂÊÁ"‡')במצוות  ˙ÂÁ‡ ‰˙È‰˘ '˙È�·¯'‰ ÌÚ „ÁÈ)תלתא הני ועמדו ,



î וירא - הפרשה באר

ì"æç åøîàù(.æë÷ úáù)úñðëä äìåãâ
äðéëùä éðô úìá÷î øúåé íéçøåàçìçìçìçì.

äååöîã÷ôäì ãàî úìâåñî åæ
òøæ'á íéîçøå äòåùé úãå÷ôá

בהצעת זה כדברו, עשו והם הוראות  נתן ה'חזו"א ' יכלתו, כפי אחד כל ושימשוהו

חיים  רבי ענינים, ושאר שחרית ידיים לנטילת מים ומשתה, מאכל בהכנת וזה המיטה

איש  החזון אל פנה כן על טורחים, הם אשר הרבה הטירחה מכל רצון שבע היה לא

יש  ממתי וכי ואמר, ה'חזו"א ' נענה כך , כל עבורי תטרחו שלא  אבקשכם לו ואמר

מצווה' של 'חפץ אתה הרי כך, או כך  עמי עשה לו לומר בעליו על דעה ל'אתרוג' לו

המצוה. על סיני מהר ועומד המצווה ל'גברא' עצמך על דעה להביע  בידך  ואין

חיים' וה'חפץ זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגה"ק  אצל שהתארח יהודי על מסופר כעי"ז

כל  הרבי יטרח אל אנא, ה'אורח', לו אמר טרחות, כמה סביבו וטרח לשמשו עמד

וכי  חיים', ה'חפץ  לו אמר הצטרכותי, וכל חדרי את בעצמי לסדר לי הנח עבורי, כך

התפילין, בהנחת כך  כל מר יטרח למה - לי תאמר כן גם תפילין להניח בבואי למחר

תפילין מהנחת אורחים הכנסת מצוות שונה 658)ומה 'ÂÓÚ Ï‡¯˘È È�ÈÚ ¯È‡Ó).

בני  כל אך ללון מקום חיפשו ליל, באישון קאזמיר לעיר יהודים שני הגיעו פעם

האור  בקע  זי"ע מקאזמיר יחזקאל רבי הרה"ק מבית רק  שנתם, את  נמו כבר העיר

הרבי  דר זה בבית  כי ידעו שלא  הללו והעבודה. התורה על ישב שעה שבאותה

וסיפק יתירה, בטרחה סביבם וטרח לביתו, הכניסם הרבי ואכן, הבית, פתח על דפקו

מעמל  ינוחו למען וכסתות כרים להם הציע  ואף ומשתה במאכל צרכיהם כל להם

האורחים, מקול הסמוך  בחדר ישן שהיה המשמש התעורר שעה באותה דרכם.

הבין  עיר, של ברחובה מצויות  השיירות אין כזו מאוחרת  בשעה כי שידע  ומכיוון

טובת לקבל הרבי אל שבאו נידחות ' מ'נשמות  בא  ההמולה קול בוודאי כי בנפשו

ממקומו לזוז העיז לא פחד ומרוב  השלם. ותיקון ˜Ú"‡)נשמה 'ÂÓÚ Ï‡˜ÊÁÈ ˙¯Â˙).

הנשמות על המשמש להם סיפר שחרית לתפילת  החסידים כשבאו בבוקר, ויהי

חדרו  מתוך  ששמע הרבי ארוכות. שעות  עמהן עסק  והרבי הרבי, של בחדרו שהיו

קדושות, נשמות אלו היו אכן ואמר, לו קרא המשמש דברי מעמי את  לקבל לא  אך 

נשמתי... את  לתקן אם  כי באו , וטובה  אורחים תיקון הכנסת  מצוות  ידי שעל כלומר,

לנשמתו. גדולה והארה תיקון עצמו לו היה

שאמרולח. מה לבאר אמרו צחות  Ù·)בדרך ‡¯ÈÂ ˘"Â˜ÏÈ) יותר אורחים הכנסת  גדולה

בעת בחודש אחת  פעם השכינה פני את מקבילים הננו כי השכינה, פני מהקבלת

לבנה' ‡Á˙'קידוש ÌÚÙ ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ È�Ù ˙‡ ÏÈ·˜‰Ï Ï‡¯˘È È�· ÂÎÊ ‡Ï ‡ÏÓÏ‡ Ô�È¯Ó‡„Î)

('ÌÈ„' ˘„ÂÁ·ולכן בני גדולה, זכו לא אלמלא  אדם יאמר שלא  - אורחים הכנסת
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ùøãîá åøîàù åîëå ,'àîéé÷ ìùàîåçðú)

(á àöú éë.ì"æåäøëù ïúîù úåöî ùéå
íéçøåàä úà äçøéàù äøù åîë íéðá,

òùéìà úà äìá÷ù ìò úéîðåùåíéëìî)

(ã"ô áèìèìèìèì.

áúë÷åñôä ìò 'ééçá åðéáø'ä(âì àë)

'òèéå' 'á ùé äøåñîá ,ìùà òèéå
êãéàå ,àëä ,äæ øôñá(ç á úéùàøá)òèéå

,íã÷î ïãòá ïâ íé÷åìà 'äìëù êãîìì

'äéðñëà' úååöîá ÷éæçîäúñðëä)

(íéçøåàïãò ïâ ùøåéîîîî.

ומיטיב טוב להיות  – צדקה לעשות
לבריות 

áúëïúùøôá äðåé åðéáø(ú"äò åùåøéôá)

ïéðò úåáéùç åðãîì åæ äùøôáã
äîë ãò ,êôéäìå .äøëù ïúîå 'úåáéãð'ä

áéúë äðäã .äùðåòå úåìéëä äñåàîçé)

(ë-çéúà äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë'

אורחים הכנסת גדולה אלא 'דים', בחודש אחת פעם אורחים להכניס יותרישראל

בחודש. אחת מפעם יותר הרבה לנו נצרך  שזה לומר השכינה, פני מהקבלת

שמירת תוך  לעשותה לו יש שכינה, פני מקבלת יותר שהיא  מעלתה כל עם אך 

להם  אמר אשתך ', שרה 'איה המלאכים שכששאלו לך והרי הקדושה', גדרי כל

'הנה  אלא  הנה, שרה תבוא  לא  אורחים, הכנסת  מעלת כל עם כאן', 'עד ֵָאברהם

באוהל'. היא

נישואיו,לט . מעת  שנים כי"ד קיימא  של זרע על המתין זי"ע  התניא  בעל הרה"ק 

לקיים  לו יעץ זי"ע ממעזריטש ה'מגיד' הרה"ק  רבו אצל עצמו להזכיר בא וכאשר

בפסוק  לה ורמז כסגולה, אורחים הכנסת Ë)מצוות  ËÈ˜ ÌÈÏÈ‰˙)את נער יזכה 'במה

יזכה ארחו' ל במה ידינערהאדם על ארחו, להאכילם,את  לביתו, אורחים שיכניס ,

הבעש"ט  של אביו שגם לו וסיפר יפות . פנים בסבר סיפוקם כל ולמלאות להשקותם

בכתוב  שרמזוהו יש זאת , בדרך  Î‚)נושע  ÊÓ)נוטריקון 'הא' - זרע' לכם כנסתה'הא 

יהיהא רב  בהידור קיומה ידי שעל זרעורחים, מבורכים.לכם ישרים דורות ,

חז"למ. אמרו ומפורש שכרו, יגדל  הזה בעולם ˜ÊÎ.)גם שהאדם (˘·˙ דברים 'אלו

הזה בעולם פירותיהם הבא ...אוכל לעולם לו קיימת אורחיםוהקרן '.והכנסת

ברק בני בעי"ת  תשע"ח – זו בשנה שאירע  נורא  למעשה נא  ‰Ë¯Ùשמעו ˙Ú�ˆ ˙ÓÁÓ)

(‰˘ÚÓ‰ Ú¯È‡ Â· ·ÂÁ¯‰ ‰È‡ Ë¯Ù� ‡Ï מהקומה שכן רצה קומות ארבעה בן בבנין ,

להבנות הנצרכת  סוכה מצוות  שם לקיים שיכול כדי מביתו 'מרפסת ' לבנות  הרביעית

באמרם, – תוקף בכל לכך  התנגדו מתחתיו השכנים כל אך  השמים, כיפת  תחת 

השכן  החליט ברירה בלית  סוכותיהם, את  תפסול וסוכתו סוכתם מקום ששם

סוכתו לבנות הרביעית  הבנין מהקומה וגדולה,בחצר  יתירה לטירחה שיגרום מה –

קומות ארבע ולעלות  לטפס יצטרכו ספר או כסא צלחת, או כף חסרון כל על כי
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êøã úà åøîùå åéøçà åúéá úàå åéðá
úåùòì 'ää÷ãöä÷ãöä úåëæáå ,'

éåâì äéäé äéä íäøáàå' úåéäì äìòúð
,'õøàä ééåâ ìë åá åëøáðå íåöòå ìåãâ

úåéäì êôäðù åðééäåäëøáä øå÷î.
,êãéàì(ë ÷åñô)íåãñ ú÷òæ 'ä øîàéå'

äãáë éë íúàèçå äáø éë äøåîòå
,'ìãä ú÷òö' íéòîåù íðéàå ,'ãàî
íò ä÷ãöå ãñç ìåîâì àìù íéøæëàúîå
äîä íéîëç'ù àìà ãåò àìå .úåéøáä
àáåîë 'íéçöåø ò'ùéãîåì' - 'òøäì

ïéøãäðñ úëñî óåñá(è÷ óã)åéäù ïåâëå ,

éôë äðéàù äèéî çøåàì íéðúåð
íúåà åéä øúåé êåøà äéä íàå ,åéúåãéî
åîéàúéù åéìâø úà íéëúåç íéòùø
äúéä íàå ,áëåù àåä åéìò äèéîì

íéçúåî åéä éãî äøö÷ äèéîäåôåâ úà
.íé÷øôúî åéøáà ìëù ãò äèéîä êøåàì

àéáðä øîàîë íðéã øæâ íúçðåìà÷æçé)

(èî æè...êúåçà íåãñ ïååò äéä äæ äðä'
ä÷éæçä àì ïåéáàå éðò ãéåòø êë ìëå ,'

Y øéòä úà êôäù ãò 'ä éðéòá øáãä
íåãñá éúìåæ úàæë åðéöî àìù ùðåò÷ø)

(äáåùúá íéáù åéä àì åìéà äåðéðáàîàîàîàî.

בקומה  השכנים אחד של רחמיו נכמרו כן, כי ויהי חלילה. וחוזר אותם לרדת  ושוב

מעל  מרפסת  נא הוצא  – הרביעית  מהקומה לשכן לאמר ובא משלו וויתר הראשונה,

של  השני מצדו אבנה סוכתי ואת  הסוכה, את  היום עד בונה הייתי אשר המקום

פרצו  חוה"מ ימי של בעיצומן כידוע  והנה, ושמחה... אורה הייתה וליהודים הבנין,

שהציל  הגדול הנס אירע  וכאן פסחה לא  ב "ב  על גם ארה"ק, בכל סערה רוחות

תלוי וכבד גדול 'גג' נפל שעה באותה כי ישראל, מבני ‡˙נפשות  ‰�˘‰ ÏÎ· ‰ÒÎÓ‰)

(ıÂÁ ÈÙÏÎ ÈÂÏ˙ „ÓÂÚ ˙ÂÎÂÒ·Â ,˙ÒÙ¯Ó‰ שהיה המקום לאותו היישר השלישית מהקומה

נמצינו  אחר, לצד העבירה שתא  ובהאי סוכתו את שנה בכל בונה מלמטה השכן

כי אינולמידים שבאמת ידע לא והוא לרעהו , היטיב פלוני שאיש נראה  פעמים 

לעצמו אלא  וברכה  טובה גרם  ולא  לעצמו , מיטיב  .אלא

התראה מא. ללא  ועמורה סדום את  שהפך מצינו מדוע לבאר המוסר בעלי אמרו

'עוד  בהם להתרות הנביא יונה את ששלח כתיב  בנינוה ואילו ההפיכה, בטרם

הלה  והיה ב 'בנק ', פקיד להיות  שנתמנה למי משל אלא נהפכת'. ונינוה יום ארבעים

י  את  מצא שלא  עקא, דא אך  יפות , פנים בסבר הבנק  באי כל את ורגליו מקבל דיו

כן  כי המנהל כשמוע הפטור, את  ומחייב החייב  את  מזכה והיה החשבון, בחכמת 

נפלא בקיא  שהיה חדש פקיד הביא  היום למחרת  מהרה. עד לשלחו מיהר הוא

הבנק, באי אל ובקפידה ברוגזה שהתנהג לו, היה שחסרון אלא החשבון, בתכונות 

ישאל  עתה אליו. הפונים קהל אל ונחת בשובה שיתנהג והזהירו המנהל אליו ניגש

הוזהר  רק  זה ומדוע  כהוגן, נהגו לא  שניהם הרי לשני, הראשון בין מאי הרואה
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á"åéëééçá åðéáø áúë(ë çé)øàáì
éùðà íò àøåáä øéîçä òåãî
àøåð êë ìë ùðåòá íùéðòäì íåãñ
äðúéð àì ïééãòù óà ìò ,øéòä úëéôäë

- íðéã øîâð ìáà' ,øàáîå ,äøåúïååòá
åéä àìå ,ä÷ãöä úà ïéñàåî åéäù
åéäù íäéòø ìòå íäééðò ìò íéçéâùî

áòøá ïéìèåîïéñàåî åéä íåãñ éùðàå ...
äá(ä÷ãöá)óàå ,úéìëúá íéøæëà åéäå

äðä ,ïééãò äøåú äðúéð àìù éô ìò
úåìëùåîä úååöîä ïî ä÷ãöäåðééä)

('úåéìëù' úååöîî,àåä áòåúî øáãå
åðéî úà íãà äàøéù(øçà íãà)ìèåî

áåè ìëî òáùå øéùò àåäå ,áòøá
åùôð úà áéùäì åéìò íçøî åðéàåìò .

åðéàù éî áòåúî äîëå äîë úçà
øéòá åîò íéøãä åúîåà éðá ìò íçøî
íåãñ éùðàì ú"éùä ïãáéà ïë ìòå ,úçà

äúåà íéòðåî åéäù(ãñçäå ä÷ãöä úà)

.'íééðòä úî÷ð ç÷ìå

ע"י טהרה  – רגליכם ורחצו מים  מעט 
ה'חזרה' וענין התורה 

ïúùøôá(ã çé)íéî èòî àð ç÷åé'
úçú åðòùäå íëéìâø åöçøå
äøåú àìà õò ïéà' åðéöî ì"æçáå ,'õòä

הרוצה  כל כי אלא , מוקדמות , הזהרות כל ללא בבית עצמו מצא  וזה הנהגתו, לשנות 

מקום  הוא שם שהרי ממון, בעניני הבנה – ה'יסוד' את  לדעת מחוייב  בבנק, לעבוד

לסבול  אפשר עדיין ממון, בעניני טובות  ידיעה לי לו יש אם ממילא  המעות , מסחר

יש  ענינים בשאר אם אף ה'יסוד', את חסר הוא  אם אבל לו, שיש חסרונות  שאר

ולבנק ... לו מה מעלות , לו

טובות ומידות חסד בעל  האדם שיהא העולם קיום מיסוד (˙‰ÌÈÏכמו"שכיו"ב,

(‚ ËÙאת לסבול אפשר  עדיין טובות  מידות בו יש  אם  ע"כ, יבנה ', חסד 'עולם 

מעלותיו שאר  כל יועילו  מה לו אין היסוד  את אם  משא "כ חסרונותיו, .שאר

חסד  גמלו שלא  זה בענין וחטאים רעים היו סדום אנשי כי שפיר, יבואר ומעתה

אין  א"כ העולם, ביסוד להם נחסר ע"כ לזולתו, איש הרעו ואדרבה רעהו, את איש

להשי"ת  רבים בחטאים שחטאו אף נינוה אנשי משא"כ בעולם. קיום זכות (ÈÈÚ'להם

('‰�ÂÈ' ¯ÙÒ ˙ÏÈÁ˙ Í"�˙ È˘¯ÙÓ· לו שנחסר השני, לפקיד שיש לחסרונות הם דומים ,

עבודתו. ביסוד לא  אבל לאדם, הנצרכות  ממעלות  הרבה

חז"ל בדברי שפירשו ‚)יש Ë ¯"˜ÈÂ)'כ'הקדמה שהוא לתורה', קדמה ארץ 'דרך

של  'הקדמתו' כך הספר, 'תוכן' את  לקורא  מודיע  ב'הקדמה' שהעיון וכמו לספר.

ארץ  'דרך היינו הרה"קקדמהאדם של משמו מטו מהותו. לן ותודיע  שלו לתורה'

כבר  לו אין שוב שבקרבו, האנושיות  מידת  את  המאבד שאדם זי"ע, צדק' ה'צמח

להפסיד. מה
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øîàðù(çé â éìùî)àéä íééç õò
'äá íé÷éæçîìçìùá ÷"äåæ ,à"ô à"áãðú)

(.çî÷äæá áèéä ïòùéé äøåúä ìòå ,
äæá äéùåòì íééç úðúåð àéä éë ,àááå

íìåòä(æ å úåáà)úòùá' àáäì íâå
íãàì åì ïéåìî ïéà ,íãà ìù åúøéèô
úåáåè íéðáà àìå áäæ àìå óñë àì
íéáåè íéùòîå äøåú àìà ,úåéìâøîå

'ãáìá(é íù)áîáîáîáî.

÷"äøäúà øàáî ò"éæ 'óñåé éøîà'ä
íéî èòî àð ç÷åé' áåúëä

éë .'õòä úçú åðòùäå íëéìâø åöçøå
íéàèçá àìî àåäå äøåú ãåîìì åàåáá

.íåúî åá ïéà ùàø ãòå ìâø óëîåç÷åé
íéî èòî àðèòî ãîìéå ç÷é äìéçúî

äøåú àìà íéî ïéàù äøåú(:áð äëåñ),
åá íééå÷é äøåúä ÷ñò éãé ìòååöçøå

íëéìâøìëî åîöò ä÷ðéå õçøéù
ïëî øçàìå ,åá ÷áãù äàìçå äàîåè

íéé÷ì ìëåéõòä úçú åðòùäåìëåé
àéäù äùåã÷ä äøåúä úçú ïòùéäì
óéñåîå .'äá íé÷éæçîì íééç õò àéä

המאור'מב. 'מנורת  Ù"‚)בספר ‡"Á ‡ ÏÏÎ ‰ דומה,(�¯ הדבר למה זו, למשנה משל מביא 

זזה  שלא  עד לבו אל מאד הקרוב ידידו היה אחד חברים, שלשה לו שהיו לאדם

לא השני היום, כל עליו נתונים ומחשבתו מעייניו כל היו עת בכל ידו, מתוך ידו

בעניני  יחדיו ודנים יום בכל זה את זה רואים היו עדיין אך  הראשון כמו קרוב היה

עמו  האריך  לא ואף קצר, לזמן ביום אחת  פעם רק  פגש השלישי את ואילו השעה,

כי  ורעדה, פחד ואחזו המשפט', מ'בית מכתב  האיש קיבל פ"א  מדי. יותר הדיבור

מאד, חמורה בעבירה נחשד כי העיר שופט לפני להתייצב 'הזמנה' המכתב  היה

לימינו  שיעמוד מאתו וביקש אליו הקרוב ידידו אל ניגש נקשן לדא דא  כששיניו

חושש  כי לסייעו, יכול שאינו והתנצל עורף לו הפנה הלה אך למשפט, עמדו בעת

פנה  ברירה בלית  אותו, גם ויענישו מעשיו, את מצדיק שהוא  השופטים יחשבו שמא

או  המשפט, מקום עד אלא  ללוותו מסכים כשאינו דחהו הוא וגם השני ידידו אל

יפות פנים בסבר קבלו זה ואכן בעדו, שיסייע  ממנו וביקש השלישי בידידו נזכר אז

דינו. כצדק יוציאו אשר עד מצב  ובכל עת בכל לימינו לעמוד לו והבטיח

ולעמוד  ליוצרו נשמתו להשיב האדם נקרא  ועשרים מאה לאחר הוא , והנמשל

אחריו  יצאו לא ולילותיו ימיו כל אחריהם קשור הוא אשר וזהב  הכסף לפניו, בדין

פעמים  כמה משוחח שעמהם וקרוביו משפחתו בני יבואו אחריהם הבית , מפתח

פגש  שבקושי והמצוות התורה רק  יותר, ולא  הגולל סתימת  עד ילווהו הללו ביום

ככתוב מעלה, של דין בית לפני בעמדו לימינו לעמוד מבטיחים הם בחייו (ÈÚ˘È‰בהם

(Á Á� עם 'קשריו' ולחזק  להוסיף חייו ימי בכל ישתדל והחכם צדקך ', לפניך  'והלך

הדין. ביום לימינו יעמדו והם והמצווה, התורה
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æîø êøãáøíëéìâååðòùäúúçäõòäøåú ú"ø àåäâîâîâîâî.

זי"עמג. מספינקא יוסף' ה'אמרי הרה"ק המשיל נפלא  �‡)משל Á˜ÂÈ ‰"„· ‡¯ÈÂ '¯Ù)

למרחקים, נודף ריחו אשר היין שתיית  תשוקת בו וגברה היין לבית  הנכנס לאדם

לשטוף  חיים מים מקור מצא  ולא  זוהמא . המלא  אחד גביע  אלא מצא  ולא  חיפש

ולאחר  הגביע  את  שטף היקר וביין היין, חבית אל ניגש כן על הגביע את בו ולנקות

תם  איש להיות אוכל איך וכי לומר שמתאונן האדם כיו"ב, לרווייה. בו שתה מכן

בפתגם  ולעסוק  ללמוד אוכל ואיככה מעשי, בטינוף מלא  הנני הרי תורה אהלי יושב

תורה. של ביינה התורה, לימוד ע "י דיקא טינופו ואת  עצמו לשטוף עצתו, המלך,

נפשו. כאוות תורה ללמוד ראוי יהיה ושוב  למוטב  תחזירנו שבתורה והמאור

אומרים קודש שבת  של שחרית ‡„ÔÂ')בתפלת Ï-‡' ËÂÈÙ·)שברא מאורות 'טובים

בקרב מושלים להיות בהם, נתן וגבורה כח ובהשכל, בבינה בדעת  יצרם אלוקינו,

זי"ע  יוסף' ה'אמרי הרה"ק וביאר ÔÈ·‰Ï)תבל', ÔÎ‡ ‰"„ ‡ˆ˙ ˙˘¯Ù) ודרוש רמז בדרך

הצדיקים  אלו מאורות ' 'טובים זי"ע, מראפשיץ  ישעיה אשר רבי הרה"ק  בשם

ובהשכל' בבינה בדעת 'יצרם והקב"ה טובים, ובמעשים בתורה העולם את שמאירים

האדם, את להכשיל כוחו בכל מנסה והוא  דעה, בו שיש הרע  יצר בהם שהכניס היינו

וגבורה  'כח ואומרים ממשיכים לזאת כנגדו, להתחזק  ודם בשר בידי יש איך  ולכאורה

התורה  זו תבל' 'בקרב  ואיך  וכסיל, זקן מלך אותו על מושלים' להיות בהם נתן

כמאמרם 'תבלין', Ï:)שנקראת  ÔÈ˘Â„È˜) יצר בראתי בני לישראל, הקב"ה להם 'אמר

את ולבטל לכתת  אפשר בתורה היגיעה ידי על כי תבלין', תורה לו ובראתי הרע

אחרא . הסטרא  של כוחו

הגאון  שסיפר זי"ע , איש' ה'חזון מהגה"ק עובדא נא נציגה בתורה דאיירינן ואיידי

זצ"ל גריינימן דוד ˘ËÈÏ"‡)רבי ˜¯ÂË ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰Ï) נשאר הנוראה המלחמה שבימות 

רבי  והיו לארה"ק, לבוא  יכולת מבלי בארה"ב  תקוע  זצ"ל שמואל רבי הגאון אביו

ואחיו לומד (˙‡ÂÓÂ)דוד החזו"א והיה החזו"א , דודם בבית מתאכסנים זצ"ל חיים רבי

ביקש  המסכתא  את  בגמרם הייתה, 'חולין' מסכת  שלמדו המסכתות  אחת  עמהם,

איתא החזו"א לו אמר גמרו אחר ובחנו, המסכתא, על אותו שיבחן מהחזו"א ר"ד

Ï.)בגמרא ÔÈ˘Â„È˜)תורה דברי ושננתםשיהו רבנן, לךמחודדיםתנו ישאל שאם בפיך 

דבר תגמגםאדם אלא אל לו מידותאמר לו גם אמור  וידעת  אותך  בחנתי אכן, ...

'מיד', נחשב  זה וכי לו' 'אמור נחשב זה וכי אשאלך , זאת אבל הנלמד, את ידעת 

חזר  והחזו"א ר"ד, עשה וכן בשנית, אותך  ואבחן המסכתא על שוב  חזור נא לך

וכו'', רבנן 'תנו בגמרא  איתא  לשון, מטבע באותו החזו"א  לו אמר גמרו, אחר ובחנו.

הנלמד, את  ידעת גם וידעת  אותך  בחנתי לו'אכן, 'אמור  בנפשך קיימת אבל ,וכבר 
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éäéäëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ïåöø
éîå' ,åðéúåáà äùòîá ÷áãäì

àåä äéøåîä øäá åðéáà íäøáàì äðòù
.ïîà íìåò úìåàâ ìàâéäì äëæðå ,'åððòé

חזור  נא  לך ולא . לא  'מיד', נחשב זה וכי 'מחודדים', נחשב  זה וכי אשאלך, זאת 

איתא החזו"א, לו אמר השלישית  הבחינה אחר שוב, אותך  ואבחן המסכתא על שוב

הנלמד, את  ידעת גם וידעת אותך  בחנתי אכן, וכו'', רבנן 'תנו כברבגמרא וב"ה

'מיד' קיימת גם  לו ', 'אמור  בנפשך  'אל קיימת נחשב  זה וכי אשאלך , זאת אבל

להבחן  שוב  ועמוד המסכתא  על שוב חזור נא  לך  'מחודדים', נחשב זה וכי תגמגם',

בחנתי  אכן, וכו'', רבנן 'תנו בגמרא איתא  החזו"א, לו אמר ברביעית עתה הנלמד, על

הנלמד, את  ידעת גם וידעת  'אמוראותך  גם תגמגם' 'אל  בנפשך  קיימת  כבר וב "ה 

קיימת ו'מיד' אמר לו' שוב  משבחנו 'מחודדים', נחשב  זה וכי אשאלך , זאת  אבל ,

בשלימות הדברים היו שכן חז"ל, דברי כל בנפשך  קיימת  ב"ה, אה, מחודדים ,לו,

מיד ... לו, אמור תגמגם , נענה אל משה, רבי הגאון בנו לאזני המעשה דבר משבא 

חולין. במסכת  כך  כל בקי אבי היה מדוע ידעתי, עתה ואמר,

נשלח  10-11 כבן בהיותו שבילדותו שליט"א גריינימן משה רבי הגאון סיפר וכן

(ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ) רבי הגאון זקנו אצל מלונו בית והיה ברק , בבני ציון' ב 'תפארת  ללמוד

הנה  החזו"א, של אחותו שהייתה - זקנתו לו אמרה הימים באחד זצ"ל. שמואל

הצהריים שבשעות אני ‰ÌÈ¯„Ò)רואה ÔÈ·)היא הצעתי כן על מיותר, זמן לך יש

הגמרא בתוך לי תראה כשאתה – אותך  אבחן אלו ובשעות  תלמודך  על שתחזור

הווה, וכן כדורי... עט – מיוחדת מתנה זה בעד לך  ואתן נבחן, הנך דפים אלו על

בת "ת . הזמן באותו עסקו שבו אוחזין' 'שנים בפרק  לפניה נבחן היה ביומו יום מידי

הספרים  בארון הגמרא את מצא לא זקנתו לפני להבחן ר"מ שרצה בשעיה אחד יום

(Â˙È·· Ï‡ÂÓ˘ '¯Ï ÂÏ ÂÈ‰ Ì"ÈÒ˘ È�˘) שאכן לו, ותאמר ותען כך, על זקנתו את  ושאל ,

אבחן  דאגה, אל אבל שלו, החברותא עם ללמוד להם הוצרך  מאיר ר' הגאון בנה

שהיום  מחשבה מתוך  כך, על ר"מ שמח לבו בסתר הגמרא . מתוך  שלא  בע"פ אותך

מימרא הילד כשאמר רגעים כמה אחר לא... אך  המבחן... באמצע  אותו 'תתקן' לא

בדברי  נזכר הוא ואכן, ורבא , אביי דברי בין שהפך זקנתו תקנתו ורבא  אביי בשם

חכם' ש'תלמיד ידעתי לא  – בהתפעלות  הוסיף אך דבריה. צדקו כי והודה הגמרא

שכן  והפוך , ישר פה בעל אנכי מכרת אוחזין שנים אה, זקנתו, לו אמרה את... גדול

לבסוף  שנתפרסם מי – אחינו והיה בביתנו, אחיותי ושתי אני היינו בילדותנו

היה  אחת  בתקופה מלימודיו ואחד ושוב , שוב  תלמודו את ומשנן יושב כהחזו"א ,

פה. בעל הפרק  את אדע  לא  וכי אוחזין... שנים בפרק 
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