
        
−"íë−"íë−"íë−"íë        

Ò¯Ë�Â˜  
  

  
  

  
š"õô ó−−ì ó−šîñê −þëð  

ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×        
  

þîí¬í öìñî¾ë ö−î¼þð êî¼þ  
³ðî¼½î í×ñô íîñô      

        

š"ë¾š"ë¾š"ë¾š"ë¾    ³¾þõ³¾þõ³¾þõ³¾þõ    êþ−îêþ−îêþ−îêþ−î                    
"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−"¼¾³ ³ò¾ë ñ"î−ìììì        

        
            
        

        
  

é"ò ì"åé  
 ïåëîהמאור שבתורה  

àðìàè úåãñåî é"òù  
ááåú íéìùåøé ÷"äéò"à 



íëíëíëíë""""−−−−                ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð        íðî¼½íðî¼½íðî¼½íðî¼½    ³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾    êþ−îêþ−îêþ−îêþ−î    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè                ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš        êêêê 

        

  אמאמר 

  

ïøîïøîïøîïøî  ò"åùá ÷ñô øáçîä ç"åà)à 'éñ "ñ(ä áåè' 
øîåì  'éò íéðåùàøá åøå÷îå .'äã÷òä úùøô
øåèáøåèáøåèáøåèá ,óñåé úéááåóñåé úéááåóñåé úéááåóñåé úéááå  íéîòè 'á àéáä øåèä ìò

éãë' ì"æå ,åæ äøéîàì øåëæì úåëæ úåáàä éðôì 
ùåã÷ä êåøá ,àåä íâå òéðëäì åøöé úãåáòì íùä 
êøáúé åîë øñîù ÷çöé  äæá ïúéì ùé éìåàå .'åùôð

 øîàî íéã÷äá ,çáùì íòè ãåò ÷"äøä æ"àà ÷"äøä æ"àà ÷"äøä æ"àà ÷"äøä æ"àà
 íéðéò øåàîä íéðéò øåàîä íéðéò øåàîä íéðéò øåàîäðøòùèîðøòùèîðøòùèîðøòùèîààààà"òéæ ìéáà"òéæ ìéáà"òéæ ìéáà"òéæ ìéá åøôñá áúëù ,

 ùåã÷äõ÷î) ùåøã (äëåðçì æîø' ÷"äìæå íäøáà åðéáà 
åéìò íåìùä ìò äëåðç åøîåàá )úéùàøá áë ,ä( åáù 
íëì äô íò øåîçä éðàå øòðäå äëìð ãò äë ,
àåä ë"ä åéìñëá ììôúäù åçöðéù úà íéðåéä 
éîéá ééùä äî ïéáäì ùéå .'åäéúúîë ïéáù úå

ñðì ,äã÷òä äùòî .à÷ééãá äëåðçã  
  

ååååøùôàøùôàøùôàøùôà ù øîåìäæá øåàéáä ,àåä  äùòîáù
 ,äãé÷òä øùàëåðéáà ÷çöé èùô úà  åøàååö

 åðá úà ãå÷òì éãë åùôð øñî ä"òààå ,äèéçùì
 ,êøáúé åîù úùåã÷ ïòîì äìåòì åáéø÷äìå íäù

 ,ùôð úåøéñî úåðéçá 'áúçà ÷ ìò úåîìéåãù 
 ,êøáúé åîùêéùîäì úçàå  åîù úùåã÷ ìò úåéçì

 ,êøáúéêëá  ìë óåñ ãò çåëä úà ä"òàà ïúð
 íéù÷ä úåðåéñðá ìàøùé éðá íò åãîòéù ,úåøåãä
 åîù ïòîì äèéçùìå äâéøäì íîöò åøñîéå ,øúåéá

 åøñîé íéøçà úåøåãáå ,äáäàá úà íùôð úåéçì
å ,êøáúé åîù úùåã÷ ìò íéé÷ì ìë úàî úååö

ù÷ä ìë ãâðë ,àåä êåøá àøåáä íééå ìù úåðåéñðä
 åøñîù ,éàðåîùç éðá åìáé÷ äæ çåëîå ,òøä øöéä
 ãâðë íéèòî ,åîù úùåã÷ ïòîì äúéîì íîöò

 äë ãò' åäæå ,íúåîá ïäå íäééçá ïä ,íéáø àåä
.'åéìñëá ä"ë  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå àøîâá ) ïéèéâ(:æð  àúéàéë' êéìò åðâøåä ìë 
íåéä åðáùçð ïàöë äçáè (âë ,ãî íéìéäú), øîà áø 

äãåäé åæ äùà äòáùå äéðá  äðá åâøä øùàë ,'åëå
 ,ïåøçàääøîà åì ééðá åëì åøîàå íäøáàì 

íëéáà äúà úã÷ò çáæî ãçà éðàå éúã÷ò äòáù 
úåçáæî, óà àéä äúìò ââì äìôðå äúîå, äúöé 

úá ìå÷ äøîàå  (è ,âé÷ íù)íà íéðáä äçîù .' ïéàå
 äî ïáåî åìúðåë äúéä  äùà äúåà úéð÷ãö

äàìôåî  íîò åøñî äéðáî äòáùù ,ìàøùéî
 äòáù äã÷òù ä"òààì øîåì äçìù äîìå ,äúéîì
 ãâðë íîåøúäìå øàôúäì äù÷éá éëå ,úåçáæî

.ä"òàà  
  

êàêàêàêà  ,äæá øåàéáä ÷îåò äðåëúð ú÷ãöä äúåàù
øîåì äìåãâä åúåëæù ,ä"òààì åì åøîàå åàö ,

 íäì ãîåò ,äúéîì åùôð øñîå ïúðù áøä åçåëå
äæä íåéä ãò ìàøùéì éãë ãò , êë íéðá äòáùù

 øåáò äèéçùì íøàååö åèùô ,úçà äçôùîî
 úåëæá ,åçåëî àá ìëäå ,êøáúé åîù úùåã÷

ù ùôð úåøéñîä àåä øñî úà àéáäå ,åùôð úà
 úåçåëä åììä ãåîòì åìëåéù ,íéàáä úåøåãä ìëì

 ,øúåéá íéøîäå íéù÷ä úåðåéñéðáå äúà' úåëæá
 äúëæ ,'ãçà çáæî úã÷ò àéä òéâäì úâøãì

.'úåçáæî äòáù éúã÷ò'  
  

ïéòëåïéòëåïéòëåïéòëå  äîá ùøôì ùé äæ åøîàù ùøãîá) ø"øáæô, 

 (ä'ïàîéå øîàéå ìà úùà åéðãà ïä éðãà' ,'åâå 
(ç ,èì úéùàøá) ,øîà äì ãåîì àåä á÷ä"ä úåéäì 

øçåá éáåäàî úéá àáà äìåòìøîà , íäøáàì )íù 

áëá ,( 'ç÷ àð úà êðá,' òîùà êéì àîùå øçáà 
äìåòì ìñôàå ïî ïáø÷äá ÷éîòäì ùéå .'ã éøá

 ,íéùåã÷ä åéøáãá æîøðù øîåìå ,÷éãöä óñåé
ù àåä øúåéá äù÷ä ïåéñðá ãåîòì çåëä úà ìáé÷  



íëíëíëíë""""−−−−                ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð        íðî¼½íðî¼½íðî¼½íðî¼½    ³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾    êþ−îêþ−îêþ−îêþ−î    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè                ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš        ëëëë 

 ã÷ò øùà ä"òàà çåëî ,íìåòî íãà åá ãîòù
 åéðáì úåçåëä êéùîäå ,çáæîä â"ò åðá ÷çöé úà
 äùåã÷á íîöò øåîùì ,úåøåãä ìë óåñ ãò åéøçà

åáå ,äøäèåéìà ïåöøäå ùôðä øåñîì .ù"úé  
  

äæáåäæáåäæáåäæáå  ùøôì ùé íâ àøîâá àúéàã äî(:äì àîåé) 
óñåé' áééçî úà íéòùøä,'  éî äòåãé ääéîúäå

 øùôà êàéäå ,÷éãöä óñåéì åîöò äîãé éúô
 úåùôð ,úåøåãä ìëá ìàøùé ùéà ìëî ùåøãì
 ,÷éãöä óñåéë åéäéù ,íéëåîð úåøåãá úåùåìç
 ãîò ÷éãöä óñåéù íùëù äæá øåàéáä íðîà

äéäå ,ïåéñðá  úåçåë òèðù ä"òàà ìù åçåëî ìëä
 áåù ïòîì ïåöøäå ùôðä úåøéñî ìù íéîåöò
úåøåãä ìë óåñ ãò åéðá éðááå åéðáá ,äáäàä, 

 ãîòù øúåéá äù÷ä ïåéñðá ãåîòì ìåëé äéä ë"òå
 ìáé÷ù ,ìàøùé ùéà ìëá àåä êë ,íìåòî íãà åá

àå ,ä"òààî úåçåëä úàå óñåéì åì ãîòù çåë åú
 ïñðä úòá ÷éãöä ìàøùé ùéà ìëì ãåîòé ,äù÷ä

 øîäå äù÷ä ïåéñðá ãåîòì äöøéùë úåøåãä ìëá
.øúåéá  

  

øåîàëåøåîàëåøåîàëåøåîàëå  èåùôì ÷ø åðéà ,ùôð úåøéñî ïéðò ìéòì
 úååöîëå ,ä"ò åðéáà ÷çöéë äèéçùì åøàååö
 ìëá 'ä éùã÷î ìù úåøåã åùãé÷ù ìòåôá 'ä ùåãé÷
 åðééä ùôð úåøéñî ø÷éò àìà ,úåéåìâäå úåøöä

öøä úåøéñî ïå ìë ãâðë øáâúäì ,êøáúé åîùì
ð çåëä ìëá ãåîòì ,óåâä úååàúå ø"äöéä úåðåéñ

 úçáåùîäå äìåòîä ùôð úåøéñî éäåæå ,åãâðë
 ìàøùé ùéà ìëì òåéñå çåë ùé äæ ïéðòáå ,øúåéá
 æåîøä àåä ,íéøåòðä éðáì èøôáå ,ä"òààî

 éðàå' úåáéúáøòðäåøòðäåøòðäåøòðäå  ìù åçåëù .'äë ãò äëìð
öå íéøòðä íò êìåä ä"òàà ìëá ïàöä éøéò

 íäéúåðåéñð úòá íúåååìì ,íìåë úåøåãä
 òéùåäì íðéîéì ãåîòìå ,íéáøä íäééåùé÷å

.íùôð éèôåùî  

äæáåäæáåäæáåäæáå  úùøô úøéîàì çáùì íòè ïúéì ùé
 ,úéøçù úìéôú íãå÷ íåé ìëá äãé÷òä éôì

 úîàáù ìàøùé ùéà ìëì úéåìúî äãé÷òä úåëæ
úåðåéñðä ìëá úåøåãä ìëá  òøä øöéä ééåúéôå

 ,íåéå íåé ìëá íéùãçúîä äùøôä úøéîàáå
 ,äøåøáä äòéãéä ìàøùé ùéà ìë ìöà øøåòúî
 ùéå ,äù÷ä êøãá åúååìì åîò êìåä ä"òàà çåëù
 úåëæ ìò ,åçåë ìëá äëéîñá êåîñéù äî ìò åì
 ãåîòì çúôä åçúôù åðéáà ÷çöéå ä"òàà úåáà
ùîî ùôð úåøéñî úðéçáá íéù÷ä úåðåñéð ìëá ,

 ãîåòù ìàøùéî ãçàå ãçà ìëì äöåòé äöò àéäå
ñðááå ,äãé÷òä úùøô øîåìå øåæçì ,ïåé èøô úà

'äë ãò äëìð øòðä éðàå' ì"ðä áåúëä.  ä"òààù
 úôñåú íäì ïúåðå ,íéøåòðä éðá íò êìåä åîöò

å çåë.ø"äöéä ééåúéô ãâðë øáâúäì æåæéò  
  

ååååùéùéùéùé  ,ãåò øîåìù êëì ì"æç åòá÷(.àì äìéâî)  úåø÷ì
 úåëæ øéëæäì ,äãé÷òä úùøô äðùä ùàøá

 ,äãé÷òäå íåé ìëá íãà ìë øøåòúéù ,äæá ùé æîø
á äìòéå ,äãé÷òä úùøô úøéîà úòáëæøå úà åð

 ,äðùä ùàø íåé ìù äøåúä úàéø÷ äî úà íéé÷éå
 ,äìñëì áåùé àìù äøåîâ äìá÷á åîöò ìò ìáé÷ù

åçåë ìëá ãåîòéå .ø"äöéä úåðåéñð ìë ãâðë  
  

åøîàååøîàååøîàååøîàå  ìò åøáòù úåù÷ä úåøöäù úåøåãä é÷éãö
 íåùî åéä ,åøáòù úåòøä úåéåìâá ìàøùé éðá íò

ùä,ùåðà íìö åãáàù ìàøùé éðáî åé  åòîùðù ãò
äîäá äùòî åùòå íøöéì  åøáñùë íéøãç éøãçá

 àøåð ïáøåçå úåìåãâ úåøö åàéáä äæáå ,éðàåø éî
 åãîò àìù éôì úàæ ìë ,ùãå÷ íò éùàø ìò

äöéä úåðåéñðá òåéñäå çåëä åç÷ì àìå ø"
çåëä ìëá åãâðë øáâúäì ä"òààî äáåè äãéîå ,

 çåëä åãéá ùéå ,åãéá ïéòééñî øäèé àáä ,äáåøî
 ,ä"ò åðéáà ÷çöéå ä"òàà íéùåã÷ä úåáàäî
 ãåîòì ,úåøåãä ìë óåñ ãò íäéðáì êøãä åùáëù



íëíëíëíë""""−−−−                ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð        íðî¼½íðî¼½íðî¼½íðî¼½    ³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾    êþ−îêþ−îêþ−îêþ−î    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè                ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš        èèèè 

 ù"úé åéìà áø÷úäìå áåùì ,ø"äöéä úåðåéñð ãâðë
.ø"éëà äöéôç ùôðå áìá  

  

        מאמר ב
  

òåáùäòåáùäòåáùäòåáùä  ìù àùéã÷ àìåìéäã àîåé ìç ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä        
ã"éøäîã"éøäîã"éøäîã"éøäî    à"òéæ àæìòáîà"òéæ àæìòáîà"òéæ àæìòáîà"òéæ àæìòáî á"ë íåéá ÷ìúñðù ,
 ,ïåùçá äî äæá çåùàåù éôî òåîùì éúéëæ ç"åî ç"åî ç"åî ç"åî

ì"öæ íåìáñéå ÷çöé á÷òé éáø ö"äøäì"öæ íåìáñéå ÷çöé á÷òé éáø ö"äøäì"öæ íåìáñéå ÷çöé á÷òé éáø ö"äøäì"öæ íåìáñéå ÷çöé á÷òé éáø ö"äøä åúåøéòöáù ,
 åãåã úéáá ìãâå ,åéøåäî íúééúä 'ø ç"äøä 'ø ç"äøä 'ø ç"äøä 'ø ç"äøä

ì"æ éæðëùà íìåùîì"æ éæðëùà íìåùîì"æ éæðëùà íìåùîì"æ éæðëùà íìåùî áìñéðàèñá ãçà äéäù ,
 ,àæìòáá ùãå÷ä øöçá íéáùåéä éáåùçî íãå÷å

,úååöîì ñðëðù  ìà åãåã åç÷ì ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøäääää ã"éøäî ã"éøäî ã"éøäî ã"éøäî
à"òéæ àæìòáîà"òéæ àæìòáîà"òéæ àæìòáîà"òéæ àæìòáî åáøé÷ à"òéæ àæìòáî ÷"äøäå ,

 ïá øçà ïá åúåéäá àùéðäå íøä åñåçé ìùá ,ãàî
÷ñðòæéìî à"øøä ÷"äøäì  åúåîúé ìùáå ,à"òéæ

ãîì ö"äçà úáùáå ,è"åé íãå÷ äæ äéäå ,åéøåäî 
àøîâä éøáã úà à"òéæ àæìòáî ÷"äøä ) íéçñô

è÷(. ' åúéá éðáå åéðá çîùì íãà áééç ïðáø åðú
êâçá úçîùå øîàðù ìâøá, ïééá íçîùî äîá, 

 éåàøá íéùðå íäì éåàøá íéùðà øîåà äãåäé éáø
ïäì, ïééá íäì éåàøá íéùðà, éàîá íéùðå,  áø éðú

ïéðåòáö éãâáá ìááá óñåé,  éãâáá ìàøùé õøàá
ïéöäåâî ïúùô åãåîéì úòáå .' äçðàá çðàð

 àúéà äðä ,øîàå íãà ìù åôåâ éöç úøáåùä
ùàë àéä ìàøùé úñðëùåú ä"á÷ä ìù,  äúòå

 éãâáá äçîùì äìòá ìò ,ìâøä éîé òéâîù úòá
 éãâá ìù íúìòîå íðééðò äîå ,ïéðåòáö ïéðåòáö

 íéñëîä íéãâá íä ïáì éãâáù ,ïáì éãâá ìò øúé
 áì ááåùî éðåöéç éôåé íäá ïéà ìáà ,íãà ìù åôåâ
 íéôé íéãâá íä ïéðåòáö éãâá íðîà ,ùôðå
 ,íäî úéðäðå úìòôúî ïéòäù ,ùôð íéááåùîå
 ìàøùé úñðë úà çîùé ä"á÷äù íéù÷áî åðàå

 ,ïéðåòáö éãâáá åðééä íò ä"á÷ä éùòî ìëù óàù
á øùá éðéòá î"î ,íéîçøáå ãñçá íä åéàåø

 íéîòôù íéãñçäå úåáåèä íéùðåòë íéàøð
 ìáà ,íéøåñééå íéù÷áîå íéìçééî åðà ìâøä éîéá

 íééåìâ íéãñçá ,ïéðåòáö éãâáá ä"á÷ä åðçîùéù
 ,úåîìòðå úåñåëî úåáåèá àì ,øùá éðéòì íéàøðå
 íéàøðä íéãñçå úåáåèá ,ïéðåòáö éãâáá àìà

 .øùá éðéòì        
        

øéëæàåøéëæàåøéëæàåøéëæàå ù ,äø÷é äðéðô ïàëá äéä ìéâø ÷"ë éðé÷æ ÷"ë éðé÷æ ÷"ë éðé÷æ ÷"ë éðé÷æ
à"òéæ ø"åîãà ïøîà"òéæ ø"åîãà ïøîà"òéæ ø"åîãà ïøîà"òéæ ø"åîãà ïøî úîëñäá úåàøäì , åðé÷æ åðé÷æ åðé÷æ åðé÷æ

ø éáøä ÷"äøäø éáøä ÷"äøäø éáøä ÷"äøäø éáøä ÷"äøä''''    à"òéæ àéìåôéðàäî àùåæà"òéæ àéìåôéðàäî àùåæà"òéæ àéìåôéðàäî àùåæà"òéæ àéìåôéðàäî àùåæ ,
 ÷"äôñìíéðéò øåàîíéðéò øåàîíéðéò øåàîíéðéò øåàîáúëù ,  åúîëñä úîéúçá

 ÷"äìæå ,äæìä ùåã÷ä øôñì ãåáëì øáãîä ã"ëä'
äå èøôìå øãñì ïåùçøî â"ë 'à íåé ,äøåúääðäðäðäð 

ôçøçøçøçø îîîîèääää äàïøïøïøïøîéâá äìåò ïè÷ èøôä äðäå .'è '
 àéä ,ç"ð÷úá øåàî ÷"äôñä úñôãä úðù úîà

 ,íéðéò ,ç"ð÷ú úðù' áúëù äî íðîàøãñìøãñìøãñìøãñì 
 ,ïáåî åì ïéà .'ïøäà äèî çøô äðäå èøôìå
 úàéø÷ øãñá ,ïåùçøî â"ë ìåçé àì íìåòìù

 åäîå ,çø÷ úùøôøãñìøãñìøãñìøãñì  áì éîëç ìë åàìðå ,èøôìå
.äæ íåúç ïéðò øàáì  

  

äéäåäéäåäéäåäéäå  éðé÷æã äéîåôá àìâøî æîøù øîåì ,à"òéæ
 úçéøô ìò ,íéùåã÷ä åéøáãá à"òéæ æ"øøä æ"àà

 àåä ,ïøäà äèî 'ä ùåã÷ ïøäà éáø ÷"äøä 'ä ùåã÷ ïøäà éáø ÷"äøä 'ä ùåã÷ ïøäà éáø ÷"äøä 'ä ùåã÷ ïøäà éáø ÷"äøä
à"òéæ àæìòáîà"òéæ àæìòáîà"òéæ àæìòáîà"òéæ àæìòáî ãëð äéäù ,àîä ÷"äøäàîä ÷"äøäàîä ÷"äøäàîä ÷"äøäøåøåøåøå     íéðéò íéðéò íéðéò íéðéò

à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ ,ù éôì åéáàà"òéæ ã"éøäîä ÷"äøäà"òéæ ã"éøäîä ÷"äøäà"òéæ ã"éøäîä ÷"äøäà"òéæ ã"éøäîä ÷"äøä äéä ,
 ïúçðøòùèî àùåæ äéòùé éáø ÷"äøäðøòùèî àùåæ äéòùé éáø ÷"äøäðøòùèî àùåæ äéòùé éáø ÷"äøäðøòùèî àùåæ äéòùé éáø ÷"äøäàààà ìéá ìéá ìéá ìéá
à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ ìù åðá ,ðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøäðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøäðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøäðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøäàààà ìéá ìéá ìéá ìéá
à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ , ã"éøäî ÷"äøä ÷ìúñð ïåùç á"ëá àåìäå

 ïøäà éáø ÷"äøä øúëåä ïåùç â"ëáå ,à"òéæ
 ,àæìòáá ùãå÷ä úãò úà âéäðäì à"òéæ 'ä ùåã÷
 úòá à"òéæ æ"øøä ÷"äøä æ"àà äôö äæ ïéðòå
 áúë ë"òå ,íéðéò øåàî ÷"äôñä ìò íéëñäù

èøôìå øãñì ïåùçøî â"ë 'à íåé' äåäðäðäðäð ôçøçøçøçø îîîîèääää 
äàïøïøïøïø .' äèî çøô äæ íåéáùïøäàïøäàïøäàïøäà , ÷"ë óéñåäå
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 à"òéæ ø"åîãàå äéä øùàë úçà íòôù éì øîà
 ,à"òéæ àæìòáî 'ä ùåã÷ ïøäà éáø ÷"äøä ìöà
 ø"åîãà ïøî ÷"ë åì øîà ,øùåëä úòù äúéäå
 éðô ìò ÷åçù úááë äúìòå ,äæ øåàéá à"òéæ
 ,äæî øáãé àìù æîéøå ,à"òéæ àæìòáî ÷"äøä

çàåéèô ø øîä íåéá à"òéæ àæìòáî ÷"äøä úø
 ø"åîãà ïøî ÷"ë ìéçúä ,æ"éùú à"ðî à"ë

.íéáøá øáãä òãåð øáëå ,ïë úåàøäì à"òéæ  
  

àúàãîåàúàãîåàúàãîåàúàãîå  ùãå÷ä úåøöç ïéðòá çåùì ïãéì
ðøùòèà úãéîî àìôð äùòî øéëæà ,àæìòáå ìéá

 ìù úîñøåôîä äåðòä ø"åîãà ïøî ÷"ë éð÷æ ø"åîãà ïøî ÷"ë éð÷æ ø"åîãà ïøî ÷"ë éð÷æ ø"åîãà ïøî ÷"ë éð÷æ
à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæäéúåðúååðò ,  ÷"ë øùàë íòô ,ïðçåé éáøã

ø"åîãà à"òéæ éúéáá äéä éðëù éë åì éúøîà ,
 äéäéå ,äù÷ äìçîá äìåç ,éìåîì øøåâúîä

 ñðëé íà ãåãéòå ÷åæéç åìéáùá ÷"ë ø"åîãà
 ,åéìåçá åãòñìå å÷æçì à"òéæ ÷"ë à"òéæ ø"åîãà

éúéáá åøå÷éá íåéñá ãéîå ,åæ äååöîá çîùå ùù, 
 äðåîàá åããåòå å÷æéçå ,åéìåçá åø÷áì ñðëð
 åòîùð íù áùåé àåäù éãë êåú ,äîéîúå äèåùô

úìãá úå÷éôã,  ñðëð úéáä ìàååîãàäåîãàäåîãàäåîãàä"""" àæìòáî ø àæìòáî ø àæìòáî ø àæìòáî ø
à"èéìùà"èéìùà"èéìùà"èéìù äðîðù äìåçä úà ø÷áì àåä óà àáù ,

 äàøùë ,åéãéñç ìò ÷"ë à"òéæ ø"åîãà éáøä úà
æìòáîà  øîà äìåçä ìà äçîùáù çèáåî äúòî  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

åì éùàôøúìáå÷î êë øùàá , åãéá  éáà úéáî
 ,àáàù òæâî øöð øùàë ÷"äøä íéðéò øåàîä

ðøòùèîà ìéá à"òéæ ,äìåçä úà ø÷áì ñðëð
 çèáåî äðäå ,åéìåçî àôøéùäéáø æìòáîà 

 ãëð àåä à"èéìù÷"äøä  ,íéðéò øåàîä éôì
ù åéáàì"öæ àéøâìåáî áøäì"öæ àéøâìåáî áøäì"öæ àéøâìåáî áøäì"öæ àéøâìåáî áøä ,ðùä åâååéæî ãìåð ìù é

à"òéæ ã"éøäîä ÷"äøäà"òéæ ã"éøäîä ÷"äøäà"òéæ ã"éøäîä ÷"äøäà"òéæ ã"éøäîä ÷"äøäúà àùðù ,  úá ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä
à"òéæ àðæòøáîà"òéæ àðæòøáîà"òéæ àðæòøáîà"òéæ àðæòøáî , ãëð àðæòøáî ÷çöé éáø ÷"äøä àðæòøáî ÷çöé éáø ÷"äøä àðæòøáî ÷çöé éáø ÷"äøä àðæòøáî ÷çöé éáø ÷"äøä

à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ ïúç , ìéáåðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøä ìéáåðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøä ìéáåðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøä ìéáåðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøä
à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ.   

  

÷çö÷çö÷çö÷çö æìòáî éáøäà ðìàè øîàå à"èéìùò' éáø, 
 íéðéò øåàîì øúåé áåø÷ ãëð äúà äðä

ðøòùèîà,ìéá ,ïá øçà ïá ,úåôòúñäå ìåôìô àìì 
 òîùùë ,éúååëãìå éãéãì êéøö ïéà äæ ñåçéìå ÷"ë

 ø"åîãà éîë úåìòôúäá øîà åéøáã úà à"òéæ
 ïéð éðà íâ ïë ïëà ,ùåãéç øáã äúò åì òãåðù

 ,íéðéò øåàîä ìù ãëðå úîàáå úãéî åæ äúéä àì
 íéîúáå úîàá àìà ,úåìôùå äååðò ìéâøä åîöò

á åéúåìòîî úîàá çëùù ,äçëù ìù äãéî
åâéøãîîåäîë ,åéáà úéáîå åñåçéî ,åéú àì éìç 

 àøáâ éàä ùéâøî àìåë àáø ìë íéàöîð åîöò åá é
 ìë ìòå åðéìò ïâú íé÷éãöä úåëæå ,ïìåë úåìòîä

ìàøùé, .ø"éëà 



−"íë−"íë−"íë−"íë                    ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð             í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñôîîîîêþ−êþ−êþ−êþ−    "½¾³"½¾³"½¾³"½¾³ìììì                        ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš            íííí 
  

  מאמר א' 

 

  :האות  'טפרק  דבא"רתנ

 ותשלח וגו', לפידות אשת נביאה אשה ודבורה'

 אליו ותאמר נפתלי מקדש אבינעם בן לברק ותקרא
 'וגו איש אלפים עשרת עמך ולקחת' וגו צוה הלא

 ברק אצל דבורה של טיבה מה וכי .ו)- ד, ד (שופטים
 אמרו כך אלא ,במקומו וברק במקומה דבורה והלא

 יהושע של בחייו הזקנים את משמש היה ברק חכמים
 ה"הקב הביא לפיכך ,מיתתו לאחר ושמש חזר וכן

 שבטח ובשבילוכו',  דבורה אצל אותו ונתן אותו
 ,דבורה של בנבואתה והאמין ,ישראל יקבאל ברק

 עמי תלכי אם ברק אליה ויאמר ט)- (שם ח שנאמר
 הלוך ותאמר .אלך לא עמי תלכי לא ואם והלכתי

(שם  שנאמר עמה בשירה לו חלק לפיכך' וגו עמך אלך

  '. וגו וברק דבורה ותשר ה, א)

  

פרטית זכינו ללמוד דברי אליהו  בהשגחה
הנביא זל"ט הללו, דייקא במוצאי שב"ק וירא, 

יש שבע ברכות לחתן, ונזדמן לפתחנו גם סעודת ו
הדרכה ראויה לחתן הבונה בית נאמן בזה 

הזכרנו שנרמז גם בפרשתן, וכדלהלן, בישראל, 
 בר חייא רב 'אמר צח.) (ב"בכמ"פ מאמר הגמרא 

 ב, ה) (חבקוק שנאמר, גרים דמריה מזלא חמרא יוסף

 מרי רב אמר ,ולא ינוה יהיר גבר בוגד היין כי ואף
, מיקבל לא ביתיה אאינשי אפילו דיהיר מאן האי

 בנוה ינוה ולא מאי ינוה ולא יהיר גבר שנאמר
 היין כי ואף ז"ל 'שנאמר ,שם ם"וביאר הרשב .שלו'
 גאותו' וגו יהיר דגבר משום למה ,באדם – בוגד

 שהיין גורם ,בו שאין בדבר דעתו שמגיס אדם של
 כנגד מדה ,חומץ ונמצא יין שהוא דסבורין בו בוגד

  מדה'.
  

יש לבאר כמין חומר מאמר חז"ל אחר  ועפ"ז
 ).מט (פסחיםבענין נישואין, הוא שאמרו בגמרא 

 בת וישא לו שיש מה כל אדם ימכור לעולם'
 לענבי משל ,חכם לתלמיד בתו וישיא חכם תלמיד

'. ויש להבין ומתקבל נאה דבר הגפן בענבי הגפן
למה נקטו ענבי הגפן בדייקא, ולא נקטו פירות 

אחרים, וכי תפוחים בתפוחים אינם נאים 
ומקובלים, אלא ביאור עומק הענין שענבי הגפן 
בענבי הגפן, רומזים שאפילו ת"ח הנושא אשה, יש 
לו להשפיל עצמו ולא להתגאות, לפי שאם יגביה 

יתקבל,  לבו יינו יחמיץ, ואפילו אאנשי ביתיה לא
'. היפך מה שאמרו ומתקבלוזהו הלשון 'דבר נאה 

  '.מיקבל'אפילו אאנשיה ביתיה לא 
  

יש לבאר לשון הזמר למוצאי שב"ק, איש  ובזה
חסיד היה, שיסד הפייטן 'בורא עולם בקנין השלם 

 אדם 'כל ).ה (סוטהאמרו חז"ל זה הבנין'. ע"פ מה ש
 אין הוא ברוך הקדוש אמר ,הרוח גסות בו שיש
והלוא כל בנין בית בעולם'.  לדור יכולין והוא אני

נאמן בישראל תלוי ועומד בהשראת השכינה בו, 
 איש בי עקיבאר דריש' ).יז (שםכמו שאמרו חז"ל 

'. אוכלתן אש זכו לא ,ביניהן שכינה זכו ואשה
 את חלק שהרי - ביניהם שכינהוכדפירש"י שם '

 זכו לא .באשה י"וה באיש ד"יו ביניהן ושיכנו שמו
 מביניהן שמו מסלק ה"שהקב -  אוכלתן אש

וכאשר אדם מתגאה בתוך  .'ואש אש ונמצאו
ביתו, אזי הקב"ה מסלק שמו מביניהם, שהלוא אין 
אני והוא יכולין לדור, ונחרב כל בנין הבית רח"ל, 

 '.וע"ז מבקשים 'בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
שישלים הקב"ה את בנין הבית ע"י שיתוף שמו עם 

איש והאשה, מתוך שלא יתגאו ולא יסלקו ה
  שכינתו מביניהם.

  

דרך זו יוארו מאד דברי אליהו הנביא זל"ט,  ועל
בענין דבורה וברק בן אבינועם, הנה דבורה 
הנביאה היתה נביאה ושפטה את ישראל, וכל 

אליה, והיה מן הראוי היו כפופים  גדולי הדור
איזה שררה בעצמה, ואשה אחרת שהיתה  שתנהוג

', שופטה את ישראל'משגת מעמד נכבד זה של 
ם דבורה לא בוודאי שהיתה מגיסה דעתה, אול

עזרתה ושלחה וקראה להתנשאה כלל בדעתה, 
עלתה על דעתה ברק בן אבינועם, ולא את 

מחשבת גאוה ופיגול, שמאחר והיא הנביאה, אין 
ולאידך גיסא זה מכבודה להזדקק לעזרת אחרים, 

כיון ן אבינועם היה יכול להתגאות ולומר שברק ב
שהנביאה הפצירה בו, והיא צריכה לעזרתו, א"כ 
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שרביט ההנהגה ויחליט בענין  אתיטול ראוי שהוא 

את הוא הכניע דרכי המלחמה וטכסיסי הקרב, אך 
 לא ואם והלכתי עמי תלכי אם'לבבו לגמרי, ואמר 

  '. אלך לא עמי תלכי
  

ור הענוה והשפלות, רבים טועים לסב ובענין
לו במה  ןשאינם נוהגים אלא במי שבאמת אי

אבל מי שיש לו במה בבחינת דל גאה, להתגאות, 
שרו ובכשרונו בכבודו בעאו  אם בכוחולהתגאות, 

שיש לו במה להתגאות, הרי "ז, ביחוסו וכל כיוב
ואדרבא דווקא זה טעות חמורה מאד,  אולם זו

שיש בו מעלות רבות, והוא יודע ומכיר בהם, 
צמו, עד דייקא הוא צריך לעמול ולהשפיל ע

שישכיל לדעת שמתנותינו אינם שלו, אלא מתנות 
  חינם מבורא כל עולמים, ולית ליה מגרמיה כלום.

  

 יט), (כבמוזכר בפרשתן, בדברי הכתוב זה  וענין
 אל וייחד וילכו מווויק נעריו אל אברהם וישב'

למה הוצרך הכתוב  ויש לתמוה שבע'. באר
 אל נעריו וילך עמם,שב אאע"ה להזכיר ענין זה ש

הרה"ק  ואמר ומה מקרא חסר אילו לא נאמר כלל.
שהנה  ,סלונים) תורת אבות(הובא בספר  מקוברין זיע"א

'. וילכו שניהם יחדיו' (כב, ו)לעיל אמר הכתוב 
 את לשחוט שהולך יודע שהיה אברהם' י"רשופי
 היה שלא כיצחק ושמחה ברצון הולך היה בנו

'. נמצא עולה שבחינת יחדיו רומז על בדבר מרגיש
אחדות באהבה וחיבה, בשמחה והתעוררות הרצון 

  השלם. 

  
 וישביש לומר שגם כאן נרמז כזאת, ' מעתה
 באר אל יחדיו וילכו מווויק נעריו אל אברהם

שבע'. שאחר כל מעשה העקדה, שמסר אאע"ה 
את בנו יחידו אהוב נפשו, ועקדו ע"ג המזבח עבור 
קדושת שמו יתברך, הנסיון הקשה ביותר של אדם 
מעולם, וכנתבאר בספה"ק שנסיון אאע"ה היה 
קשה יותר מנסיון יצחק אבינו ע"ה, לפי שאאע"ה 
היה מעותד לישאר בחיים אחר העקידה, ולחיות 

חסרון הנורא של בנו יחידו אהובו שנולד כל ימיו ב
לו אחר צ"ט שנים קשות, ואחר המעמד הנורא של 
העקידה, והבטחת הבורא ברוך הוא לאברהם 

 את עשית אשר יען' יח)-ית כב, טז(בראשאבינו ע"ה 
 ברך כי. יחידך את בנך את חשכת ולא הזה הדבר

 השמים ככוכבי זרעך את ארבה והרבה אברכך
 שער את זרעך וירש הים שפת על אשר וכחול

 אשר עקב הארץ גויי כל בזרעך והתברכו .יביווא
'. עכ"ז לא החזיק אאע"ה איזה טובה ליובק שמעת

לעצמו, ולא היה לו שום גבהות הלב על ישמעאל 
ואליעזר, העם הדומים לחמור שנשארו למרגלות 
ההר עם החמור, אלא הלך עמהם בעצה אחת 
באהבה ואחדות, והוא הלימוד הגדול ביותר 

קידה, שאאע"ה הרגיש עצמו שוה עם מפרשת הע
נעריו בלא שום גבהות הלב, ע"כ תוכ"ד הרה"ק 

. לראש השנה) בתפארת שלמה(וע"ע מעי"ז מקוברין זיע"א 
, שלעולם לא יחזיק פרשתןלימוד נורא מהרי לן 

יה צמו, ועיקר ענינו של אאע"ה העלאדם טובה 
   פלים ממנו.להשפיל עצמו ולהשוות ענינו עם הש

  

מלמד שהמקום גורם, אתרא בה שלישיה,  עודו
, שנתפרסם זקני כ"ק מרן אדמו"ר זיע"אדמר 

ותר במידת הענוה והשפלות דיליה, שבאמת יב
ובשבוע זה אמרו שהיה חד בדרא בענין זה, 

ל ר' מוט חסידהרב מה יקרשמעתי מעשה 
מזקני יקירי ירושלים, שהיה מקושר אל  ,רטיציינוו

, ושח לי מעשה נאה ונפלא, כ"ק אדמו"ר זיע"א
ר ברחובה של עילפני שנים רבות הלך שפעם 

והנה בא לקראתו מעבר מאה שערים, בשכונת 
השני של הרחוב, כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, ויהי 

בר את הרחוב ומיהר לקראתו כאשר ראהו ע
(א ברצוני לשוח לכם דבר נאה ל, ר' מוטואמר, 

הרה"ק ופתח ואמר שבימים הללו שלחו  ,שיינע זאך)
האדמו"ר , לשוח איזה ענין עם הבית ישראל זיע"א
הרה"ק , היה זה אחר פטירת מאמשינוב שליט"א

, ונכדו אדמו"ר רבי מאיר'ל מאמשינוב זיע"א
בכל תוקף ליטול עול  מאמשינוב שליט"א סירב

 הנהגת חצר הקודש אמשינוב, וכ"ק מרן אדמו"ר

דיבר עמו כמה וכמה פעמים בענין ההנהגה, זיע"א 
, חותנו של מלובלין זיע"א אדמו"רשבפרט אחר 

מכ"ק מרן  אדמו"ר מאמשינוב שליט"א, ביקש
לעשות כל שביכלתו לדבר על לב אדמו"ר זיע"א 
בהיותו ידיד נאמן ושכן טוב משנים חתנו על כך, 

וכאשר ראה שהוא ממאן בכל התוקף, קדמוניות, 
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הבית ישראל זיע"א, לדעת ס ליטול עצה מהנכנ

בית ישראל זיע"א שח היאך ומה ידבר על לבו, וה
בשליחות מיוחדה עמו באריכות בענין זה, ושלחו 

הצליח כ"ק מרן אדמו"ר בעמל פה עד ש, אליו
זיע"א בשליחות זו, ואחר שיחות רבות נעתר 

, האדמו"ר מאמשינוב שליט"א ליטול עול ההנהגה
  .דברים עתיקיםוה
  

באותם הימים כשבא כ"ק מרן אדמו"ר  עכ"פ
לו זיע"א לבית האדמו"ר מאמשינוב שליט"א אמרו 

שאינו בביתו, כששמע כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א כך, 
אחר זמן  (ע"ה),הלך לבקר בבית בתו אמי תליט"א 

מה נשמעו נקישות בדלת בית אמי, ובפתח עמד 
זיע"א  אדמו"ר מאמשינוב, ששמע שכ"ק אדמו"ר

עד שבא לבית אמי  חיפשו, ובירר היכן מקומו
כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א עד כאן סיפר לשוח עמו, 

שאלו ר'  רט בהתפעלות גדולה,יל ציינוולר' מוט
ומהו הדבר הנאה שביקש הרבי לספר,  ,ל נומוט

כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א ווי איז די שיינע זאך, אמר 
הוא רבי  אדמו"ר מאמשינובאינך מבין, הרי  ,איי

גדול מאד, ויש להתפעל ממידת ענוותנותו 
ווה ומטריח נוהג עצמו בפשטות וענהגדולה, ש

הלוא הרבי  ,ל ואמרו אלי, צחק ר' מוטעצמ
מהרבי מאמשינוב ביותר מארבעים  גדולמטאלנא 

שנים, והרבי מטאלנא הטריח עצמו אליו, והרי זה 
כ"ק מרן מראה על גדלותו של הרבי מטאלנא, 

יע"א נשתומם לרגע ארוך, לפי שבאמת אדמו"ר ז
לא השית לבו כלל ולא חלי ולא הרגיש, שהוא 

לילך אל ממרום שנותיו ומעמדו עצמו, טרח 
ורק מצא את הנהגת האדמו"ר מאמשינוב, 

מאמשינוב ראויה להתפעלות, כי כך  האדמו"ר
, עד כדי מדרגה היה כל ימיו בענווה ושפלות

מו נוהג עצא הרגיש כלל שהוא נוראה זו, של
  בענוה ושפלות.

  

זה אנו צריכים להתחזקות גדולה ועצומה,  ובענין
במידת הענוה והשפלות, ובוודאי שאין אנו יכולים 

ר זיע"א, לדמות עצמנו למעשי כ"ק מרן אדמו"
הענוה, ענוותנותיה  שהיה באמת חד בדרא במידת

אך עכ"פ צריך להסתלק יותר ויותר  דרבי יוחנן,

ממידת הגאוה המאוסה, שלא יהיה ח"ו בחינת 
, שנתקבל אאנשי ביתנו וכל 'גבר יהיר ולא ינוה'

סובבנו, ובזה נזכה להשראת השכינה בבתינו 
  אכי"ר.

     

  בר מאמ
  

האריכה התוה"ק בפרטי פרטים  בפרשתן
אורחים שנהג אאע"ה  לתאר את מידת ההכנסת

ו בצל קורתו, וכך כתיב אבשלושה האנשים שב
 ויאמר שרה אל האהלה אברהם וימהר' )ח-ו, יח(

 ואל. גותוע ועשי לושי לתוס קמח סאים שלש מהרי
 אל ויתן וטוב רך בקר בן ויקח אברהם רץ הבקר
 ובן וחלב חמאה ויקח. תווא לעשות וימהר הנער

 עליהם עומד והוא לפניהם ויתן עשה אשר הבקר
עולה  הכתובים דברי. מ'ויאכלו העץ תחת

שאאע"ה בחר לכל אחד מאנשי ביתו איזה תפקיד 
מסויים בהכנסת אורחים, לשרה אמנו ע"ה הורה 

קמח סולת לעוגות, הוא  אאע"ה ללוש שלוש סאים
עצמו מיהר ולקח פר בן בקר רך וטוב, והגיש לפני 
האורחים חמאה וחלב, ועמד עליהם לשמשם, 

 הואואילו לבנו ישמעאל נתן תפקיד מסויים מאד, 
 אל ויתן וטוב רך בקר בן ויקח' הכתוב שאמר
 זה - הנער אל' י"רש שכתב וכפי'. לעשותו הנער

  '.במצות לחנכו ישמעאל
  

שנרמז בזה דרך ברורה להצלחה בחינוך  אהונר
הבנים, ואפילו בנים סוררים ומורדים, ראש לכל 

 שלעולם, כולה הפרשה כל מתוך גדול כללעולה 
 כאשר גם ,בניו מחינוך להתייאש לאב לו אסור

 תקוה יש תמיד, הישר מדרך נוטים חלילה הם
 כשהם גם נפשם על להשפיע עדיין אפשר ותמיד

 שידע כאשר מצינו שאאע"ה אע"פ, גדולים כבר
כפי , ישמעאל של הסוררת נפשו את היטב הכירו

שבא אליו ג"כ הנבואה שאמר המלאך להגר 
 כל ויד בכל ידו אדם פרא יהיה והוא' יב), טז (בראשית

 ובאמת, במצוות לחנכו כוחו בכל ניסה '. אעפ"כבו
 יגיעתו מאוד הצליחה אורחים הכנסת של זה בענין

 נוהגים היום שעד וכידוע, אבינו אברהם של
 אתש נמצא, במידת הכנסת אורחים הישמעאלים
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 לבנו להנחיל אאע"ה הצליח אורחים הכנסת מצות
, כולם והאיסורים המצוות מכל יותר עוד ,הפרא

 ישנם מצוות רבות, שהן יותר יסודיותש פ"אע זאת
  . הוא דבר והלא, זו ממצוה

  

אפשר להבין  ,כאשר מתעמקים בזה ובאמת
 הכנסת מצות את להנחילאע"ה א הצליח כיצד

 הנה וכדלהלן. ,ישמעאל של הגסה לנפשו אורחים
לא , האורחים עבור שנעשו כולם המלאכות מכל

 מלאכת את אלא בנו לישמעאל לתתאע"ה אבחר 
 שלכאורה אף, בדייקא והכנתו השור שחיטת

לשרה אמנו  רב לעזר להיות יכול היה ישמעאל
 של מקומו את למלאות או, העוגות בלישת ע"ה

, החלב ואת החמאה את ולהביא אביו אברהם
 של זו למלאכה דווקא בו בחר אבינו אברהם מ"מ

ועומק הענין יש לפרש , ועשייתו הבקר בן שחיטת
, כב משלי( יסוד העמוק שיסד החכם מכל אדםה ע"פ

 שם שביאר וכפי .'דרכו על פי לנער חנוך' )ו
 פי על החינוך שיהיה מצוה' לשונו במתק ם"המלבי

 בין, אחר לענין מטבעו מסוגל אדם כל כי, דרכו
 בלתי ישר ששכלם ויש חד שמוחם יש -  בדעות
 ובין, בו שנמצא ההכנה כפי ללמדם וצריך, מחודד

 דהיולמ מיוחד לאומנות שמוכן יש, במעשים
 לפי בהנער יוכר וזה ,בקל אותה ויקבל מיוחדת

 דבר באיזה בעצמו שמשתדל מה ולפי, התשוקה
 שיש הרושמים ולפי דרכו לפי לחנכו צריך, מיוחד

 ממנה יסור לא שאז, אליה מוכן שהוא מה אל -  בו
 זולת שהוא מה אל יחנכהו אם כן לא, יזקין כי גם

  '.טבעו
  

 של בול נטיית את שידע והכיר כן אאע"ה ועל
, וכדפירש"י 'והוא דמים שפיכות לעניני ישמעאל

 לא '.חיות לצוד מדברות אוהב -  אדם פראיהיה 
 משתוקק לא שישמעאל שידע מלאכה עליו הטיל
 שאם ידע כי, אליה' להתחבר' יוכל ולא אליה
 לנטיית קרובה שאינה שכזו מלאכה עליו ישית

 ועל, יעשנה לאשליחות זו וב יעמוד לא הוא, לבו
 ואת החמאה את להביא אע"הא לו הורה לא כן

 ונאמ שרה עם עוגות ללוש לו אמר לא ואף, החלב
לפי שבענינים הללו לא יצליח ישמעאל, , ע"ה

 נתן אלאבהיותו פרא אדם במהומה וחוסר סדר, 
 שיש שידע ענין, בדייקא הבקר בן את לשחוט לו
 לו נתן ובכך, ישמעאל של לבו נטיית עם קשר לו

 להצליח אפשרותה ואת הכלים את אבינו אברהם
 הדבר אל נמשך טבעו כי, שקיבלתפקיד ב ולעמוד

  .הזה
  

 החובה על כלל ראש ,למדים נמצינו ומכאן
 מהם תחילה ללמודאב ומחנך  כל על המוטלת

 ישנם ונפש נפש לכלו, בנו ותלמידו של לבו נטיות
 זה דומין הם שאין ומכיון, לגמרי שונות לב נטיות

 שונה להיות צריך החינוך שגם מוכרח, לזה
יודעים  שכבר ואחר, לרעהואחד מ לחלוטין

ומכירים מה הם נטיות לב הבנים והתלמידים, 
 עלאת כל אחד מהבנים והתלמידים  לחנךצריכים 

 תפקידים עליו ולהטיל, בדייקא שלו דרכו פי
 מי ורק, לבו ולחפץ לתכונותיו הקשורים שכאלו
 כי', מחנך' בתואר להיקרא יכול האופן בזה שנוהג

 של לבו נטיות את יודע ואינו בודק שאינו מי כל
 לפי שאינם תפקידים עליו מטיל הוא כ"ואעפ ,בנו

 אלא' מחנך' לא הוא הנה, בול רצון לפי ולא דרכו
 אודות אמורים הדברים שאין וכמובן', מכשיל'

 אדם כל שחייב בהם ומצוותיה חוקי התוה"ק
ואין להתחשב בזה בעניני נטיות הלב , הוא באשר

 מצוות לגבי אמורים הדברים ותכונות הנפש, אלא
 או כזו במצוה לבחור אפשרכאשר  ,ועשה קום של

 כמואו באופן כזה של המצוה או אחר, , אחרת
 ישמעאל עבור לבחור לויכהיה ש אאע"ה אצל כאן

, או הבאת החמאה והחלב, העוגות לישתאת 
, הבקר בן שחיטתאת  לאומכל מקום לא בחר א

הבנים או  בלב להנחיל מבקשיםלפי שכאשר 
צריכים לחשב , המצוות עשיית את התלמידים

 את לעשותולטכס עצות, היאך לצוותו ולכוונו 
  .לעשותם ורוצה מסוגל שהוא הדברים

  

זה יכולים אנשים רבים לטעות ב' טעויות  ובענין
ועצומים  ות, שרבים חללים הפילוגדולות וחמור
בניהם או לחד גיסא אנשים אשר כל הרוגיה, 

ם אינם הולכים בדרך הישר, ומורדים התלמידי
בחינוך הוריהם ומחנכיהם, נוטים ההורים או 
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המחנכים להתייאש מהם, ולומר שמאחר ולא 
יגדלו לאנשי המעלה, שוב אין טעם בחינוכם 
למצוות מסוימות, או לעניינים ידועים, והיא טעות 
חמורה ביותר, שתפקיד האדם ושליחותו בזה 

וא לעשות את המוטל עליו, בלא העולם ה
חשבונות של תוצאות מעשיו, ואתה יהודי עשה 

  את שלך, ולא עליך המלאכה לגמור.
  

גיסא טועים רבים לסבור שאם הבן או  ולאידך
ו הולך בדרך הישר, אזי יש לכופו נהתלמיד אי

בכוח גדול, ולהכריחו לעשות את המוטל עליו 
חמורה  מלטות, והיא טעותיבלא שום התחמקות וה

וגדולה מאד, אשר מתוך העול שמכבידים על 
בניהם, הם גורמים להם לפרוק עול לגמרי רח"ל, 

בפרט ועד מאד,  רים ידועים ומפורסמיםוהדב
, דור חלוש ונחות, וע"כ ככל שהדברים בדורנו אנו

נוגעים למצוות קום ועשה, צריך לעמול בבחינת 
בנים 'חנוך לנער ע"פ דרכו'. למצוא את נטיות לב ה

והתלמידים, ולכוונם להצליח במעשי ידיהם 
  ותכונות נפשם ונטיות לבם.

  

בורא כל עולמים ברא ויצר כל אדם  ובאמת
במעלות מיוחדות וסגוליות שאינן אלא לו לבדו, 
וכל אחד נברא בנטיות הלב מסוימות ותכונות 
נפש מיוחדות, וכאשר ממלאים תכונות הנפש 

ת חדוה וסיפוק, בענינים טובים, הרי שהנפש נמלא
ובזה נמשכת על האדם רוח חדשה ורצון מועיל, 
והם יכולים לעלות ולהתעלות בתורה ובמצוות, 
דייקא ע"י שהם ממלאים תכונת נפשם בנטיית 

  לבם לטוב.
  

בזה מעשה שהיה לפני כמה שנים, שבא  ואשוח
אצלי אדם אחד שבנו שהיה בחור בישיבה גדולה, 

יבה, וכל העת מסרב זה כמה שבועות לחזור ליש
הוא מתהלך בביתו ואינו רוצה לעשות מאומה, 
והאב ניסה בכל הדרכים והאפשרויות לדבר על 
לבו שיחזור לישיבה, אבל הבן ממאן לשמוע אליו, 

, והוסיף ואמר שבנו אמר לו להתייעץ בדברובא 
שאינו מוצא שום טעם בלימוד התוה"ק, בתפילה 

יש איזה  או בעשיית מצוות, שאלתי את האב האם

דבר שהבן אוהב וחפץ לעשות, ואחר הרהור 
שבנו אוהב מאד  ,השיב האב בחשש ובבושה

לערוך את השולחן לכבוד שב"ק, ולהכין את כל 
ודה באופן משובב לב ונפש, וניכר שיש עכלי הס

, והוסיף האב מוצלחכשרון חוש ולו בזה באמת 
שמעודו לא הניח לבנו לעשות כן, שהלוא תפקידו 

ם הוא לעסוק בתוה"ק, ולא ושליחותו בעול
להפסיד זמנו בסידור ועריכת שולחנות, 
כששמעתי כך עמלתי לדבר על לב האב שיניח 
לבנו לעשות כנטיית לבו, ויבקש הימנו לערוך 
השולחנות בשמחה המשמשת ובאה בביתם, ולא 

שישלחנו להשתלם בענין זה, די בזה אלא 
ויספר כעבור כמה שבועות  שיחזור אליוביקשתיו 

תחדש עם בנו, ותחילה לא רצה האב לשמוע המה 
כלל מדבריי, וביטלם מכל וכל, רק אחר שעמלתי 
לסבר את אזנו בתועלת הענין, ובפרט שבנו כבר 
אינו בישיבה כמה שבועות, וכבר לא יזיק לנסות 

  כן, הסכים בדיעבד לנסות כן.
  

בהתפעלות  האב הנ"ל חזרכמה שבועות  כעבור
שר להכיר את בנו, פשממש אי אעצומה, ואמר 

שמשעה שהניח לו לעסוק בנטיית לבו, ושלחו 
להשתלם במקצוע זה, נהפך לבו, והוא שב ללמוד 
בישיבה בחשק והתלהבות, ואמנם בסדר שלישי 
הוא לומד ומשתלם באומנות זו, אבל בשאר שעות 

וסק בתוה"ק בחדוה והתלהבות, ואחר היום הוא ע
שבא בנו זמן ארוך בא האב בשמחה לבשר 

 והוא  בקשרי שידוכין, והקים בית נאמן בישראל, 
צהרים קובע עיתים לתורה ועוסק בשעות לפני ה

ולבד זאת הוא  בתוה"ק בכולל אברכים חשוב,
עוסק במלאכת עריכת שולחנות, וב"ה פרנסתו 

ר מופת או ענין אחר, בריוח גדול, ואין בזה דב
אלא שכאשר האדם ממלא נפשו בסיפוק מנטיית 
לבו שברא בו הקב"ה, הנה לבבו נעשה כלי מוכן 

  בדו ית"ש בחדוה והתלהבות.ולע
  

הענין הגדול העולה מפרשתן, שמעשה אבות  וזה
סימן לבנים, ויש ללמוד מהנהגת אאע"ה עם בנו 
ישמעאל, שאע"פ שהרבה לחטוא ולפשוע, מכל 

הבו באהבת אב עמוקה, וחיזר אחר טובתו מקום א
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וחינוכו באופן הראוי ושווה לו, לפי טבעו ותכונות 
נפשו, ואם גבי ישמעאל פרא אדם כך, עאכ"ו 

  אלקיכם,  לה'  אתם  בנים   היקרים,  ישראל  בבני 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שכאשר עמלים ומתייגעים בענין זה, חנוך לנער 
יכולים לזכות לגדל בנים ובני בנים  ע"פ דרכו,
  ורה ובמצוות אכי"ר.עוסקים בת
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