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á הפרשה באר
dyxtd x`a

àöéå

שנהיה חפץ הקב "ה  – בעמו  ה' רוצה כי
בחסדיו  תלויים ונרגיש אליו קרובים תמיד

ïúùøôá(çë ì)éìò êøëù äá÷ð'
'äðúàå÷"ãøä áúë ,ä"ã)

(àì,éøëùá áåö÷ øáã íåù éì ïúú àì'
úáåèå äø÷î êøã éøëù äéäé àìà

éì ïéîæéù åîë ì-àäïáìù åðééäå .'
Y 'ìëä úà øå÷òì ù÷éá' éîøàä
åøåöî åðéáà á÷òé úà ÷éçøäìå øå÷òì
äéäúù äöø åéñéñëèî ãçàëå ,åðå÷å

Y òåá÷ øëùá åúñðøôàìù éãë

äéçé àìå 'äá éåìú åîöò ùéâøé
íéîù éãéá äéåìú åúñðøôù äùâøäá,
,åì òåîùì äáà àì åðéáà á÷òé êà
éøäù ,òåá÷ øëùá äöåø åðéàù åäðòå
äáåö÷ä 'åúøåëùî' ìò êåîñé äæá
àìà ,'äá åðåçèá èòîúéå ,úøãåñîäå
øåæâéù äî éôë - åøëù äéäé úàæá
íéùáëä åãìé äî åîåéá íåé éãéî àøåáä
äéäé æ"éòå ,íéãåøá åà íéãå÷ð íéãå÷ò
íåøîì åéðéò àùéå 'úé àøåáá éåìú

äòù ìëáå úò ìëáàààà.dyxtd x`aàöéå -

הברכה א. מהי – אומרות הם מה הבריות  את ושאל השדה נא  צא ייאמר ולדידן

שלהם  הבנק לחשבון לכשיכנס – יענוך והכל עצמו, את מברך  השוק  מן שהאדם

יעקב בא לזה שנתי, ערבה כי אדע אז מעות  וכך כך בחודש מסוים ביום חודש בכל

בהרגשה  תמיד ויחיה עת בכל כשיזכור אדם של וחיותו טובתו כי ומכחישם, אבינו

גם  צרכי'... כל לי העושה לי, 'שעשה – שבשמים אביו שולחן על סמוך הוא  כי

הוצאה  האדם על נופל פעמים שהרי ושקטים, שלווים תמיד יהיו שחייו בזה, ירוויח

מאבד  הוא הרי הקבועה משכורתו על אלא חי אינו אם מראש, צפויה בלתי

אלפים  עשרת לו מה הבורא חסדי על החי אבל ממקומו, זז כש'משהו' עשתונותיו

לפנות אלא לו אין הכסף', ולי הזהב 'לי כי תקצר, ה' היד – אלפים מאת  לו ומה

לביתו. בדרך  כבר והם הצטרכויותיו כל מאתו לבקש שבשמים אביו אל

ובגד  לאכול 'לחם לעשיר מנין ידעתי לא לומר, נוהג זי"ע  מבריסק  הגרי"ז היה

שהוא  ומחסורו עניותו לרוב מרגיש העני בשלמא  כי ה'ללבוש', ביד ומתפלל תלוי ,

ויענהו. קל וישמע  שבשמים אביו על אלא להישען מי על לו שאין בהרגשה ה' אל

ישפוך אם ואף ה', ביד תלוי שהנו מרגיש איננו וכלל בעשרו, המתהלל העשיר אבל

יש  מניין כן אם הלב... הרגשת מתוך  הבאה תפילה זו אין הפרנסה על תפילה שיח

הגרי"ז ואמר צורכו. כל תשובהלו עליה  שאין עצומה קושיא .שזו

חז"ל אמרו כי ביאר, זי"ע  מסוקולוב  שהרה"ק È‚)אלא , ‡ רוצה (˜‰"¯ מנה, לו 'יש



ויצא  - הפרשה âבאר

àúéàïúùøôá àîåçðúá(â àöéå)øîà ,
òáúù äî ìëá ,äéëøá éáø

(ù÷éáå ììôúä-).åáéùä ,ä"á÷ä ïî á÷òé
íé÷åìà äéäé íà øîàéãîòåáéùä Y

éëåðà äðäåêîòøîà .éðøîùååáéùä Y
êéúøîùåøîà .êìú øùà ìëáéúáùå

åáéùä Y íåìùá.êéúåáéùäå(ìáà)øîà
Y íçì éì ïúðåàìå,äñðøôä ìò åáéùä

éëìò åçéèáî éðà íà ,ä"á÷ä øîà
êëéôì ,ãåò éðîî ù÷áî åäî ,íçìä

íçìä ìò åáéùä àìàöú ïàëîå .ë"ò ,
,íä øùàá ìàøùé éðá ìëì äàéø÷ä
,á"åéëå äñðøôä úâàãî íëúòã çåðú
íëúáåèá õôç ä"á÷ä éë àð åòã
,íìåòáù úåáåè éðéî ìë íëéìò òéôùéå
ïéà éë ,åá íëéðéò úåìúì àìà íëì ïéà

ממון  לו יש אם ואף ה', ביד ותלוי 'חסר' תמיד מרגיש העשיר שאף נמצא  מאתיים'

שגם  נמצא מעות , ועוד לעוד ירעב  ותמיד שבעה, נפשו אין לעולם מקום מכל רב,

תפילה. תפילתו הויא שפיר בה', עצמו ותולה חסר' 'מרגיש הוא

לעזוב עליו כי רבו את  שאל זי"ע מקאז'מיר יחזקאל רבי הרה"ק  מחסידי אחד

מהבלבול  מפחד והוא  הכלכלה, ועל המחיה על לעסוק  המדרש' 'בית  שערי את 

בפרשתן כתיב הרה"ק, לו אמר וברחובות, בשווקים È‡)השורר ÁÎ) מאבני 'ויקח

מרזב כמין 'עשאן וברש"י, מראשותיו', וישם חיותהמקום מפני שירא לראשו, סביב 

גופו רעות כל עדיין והרי בלבד, הראש סביב  אבנים בגדר יש שמירה וכי ותמוה, ,'

בוץ לתוך  שנפלה לציפור משל אלא , והמזיקים, החיות מן שמור והחלה (Èaˆ‰)אינו ƒ»

ע"י  מהבוץ  לצאת בידה טבעו, לא  עדיין שכנפיה עוד כל ויותר, יותר בה לשקוע 

עדיין  לבוץ  מחוץ  שראשה זמן כל הבוץ, בתוככי טבעו כנפיה גם אם אף כנפיה,

ולכן  לה... אוי בבוץ , נשקע הראש כשגם אבל להושיעה, ויבואו 'הצלה' לזעוק תוכל

הרמאי, לבן לבית חרנה, אבינו יעקב רעותבצאת חיות  מפני מאד נתיירא  וחשש ,

מעולה' 'שמירה עשה כן על שם, לו מצפה לראשומה שהראש סביב זמן כל כי ,

גם  כך הרה"ק , לו אמר ולהצלה, לעזרה לזעוק  לאדם לו אפשר עדיין 'שקע', לא

העולם  בהבלי ישקע לבל 'ראשך' על הזהר הפרנסה, לעבודת הנך  כשיוצא  אתה,

ובכל  עת ובכל והרע, הבלבול מכל תנצל ובזה שבמח, ה'אמונה' על ותשמור הזה,

האלוקים. הוא  ה' אל כראוי מקושר תהיה עדיין זמן

זי"ע  נזר' ה'אבני הרה"ק המליץ  ‚)כבר ˙Â‡ ˙Â�Â˘ ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ ÌÈ¯·„ ,‡˘„‰ ˙Â‡�)

חז"ל ËÎ.)בדברי ÔÈ˘Â„È˜)אף וי"א בנו... את  ללמד חייב במיםהאב  וביארו להשיטו ,

ממעל  ראשו להיות  חייב מקום מכל במים מונח שגופו אף הרי במים, השט שכמו

יעסוק גשם, בעניני בגופו עיסוקו עת שבכל בנו, את  האב ילמד כך למים, מחוץ -

שמים. כלפי למעלה, למים' 'מחוץ  יהיו ומחשבתו ראשו אבל בגופו, רק בהם



ã ויצא - הפרשה באר

åéìà åéðá úáø÷á àìà õôç ä"á÷äìáááá,
,'øåñçî' äæéà íäì ïúåð êë íåùî ÷øå
,íùôðå íáì ìëá åéðôì åììôúéù éãëá
úåòåùé éðéî ìëá íøåñçî àìîé æàå

úåáåè úåòôùäåââââ.

לא  – בריי מן סברי מובד אני לית 
עולם  כאשר  אף ובטחונו אמונתו יאבד

בעדו  חשך

ïúùøôá(é çë)øàáî á÷òé àöéå
'åâå äðøç êìéå òáù,

עליו,ב. באים הם הבורא  ב'חסדי' לו אשר כל כי הכרה מתוך  לחיות הישר, מדרך  גם

בנה  את  לאה שילדה בעת  בפרשתן, כתיב  הנה מאומה, לו חייב הקב "ה ואין

אמרה יהודה, Ï‰)הרביעי ËÎ) שנטלתי - אודה 'הפעם וברש"י, ה'', את אודה 'הפעם

קודם, ולא  הרביעי לידת אחר רק כן אמרה ומדוע להודות', לי יש הפעם חלקי, יותר

אינם לה שנולדו הראשונים הג' שאף בעצמה הבינה 'רביעי', בן לה כשנולד ,חלקהכי

מהאמהות אחת  תלד עתה כי וראיה, לה, נולדו הבורא  בחסדי הראשונים ג' ואף

בנים ב ' רק ‰‡Â‰Ó˙,האחרות  '„ ÔÈ· '˜ÏÁÎ ˜ÏÁ' ÌÈ˜ÏÁ˙Ó ÌÈË·˘‰ ·"È˘ ‰·˘Á ‰˙Ú „Ú˘)

(ÔÎ Â�È‡˘ ‰˙‡¯ ‰˙ÚÂלכן בהכירה הפעם, בניה, מארבעת ואחד' 'אחד כל על הודתה

מאליו. המובן דבר כל ואין השמים. מן כמתנה קיבלה כולם שאת

אמנו,ג. רחל על הרמב "ן כתב לענין, ÈÏ)מענין ‰·‰ בראותהוז"ל,(„"‰ הצדקת  והנה 

צעקה שומע  אל  עצמה  על להתפלל  שבה יעקב, תפילת על  להיסמך תוכל ,שלא 

אלוקים' אליה 'וישמע  ÈÈÚ"˘)וזהו ,‡ ‡ Ï‡ÂÓ˘· ‰�Á ÏÚ ÌÈ·ÏÓ‰ ·˙Î ·"ÂÈÎ).

ביתו  דלתות על נקש שבדרכו הפתחים על המחזר לעני דומה, הדבר למה משל

לאחר  ידו. מתנת לו והעניק לבו את  וגם ביתו את  פתח הלה העיר', 'עשיר של

פי  ביותר הגון סכום ממנו וקיבל העשיר לבית הלך ג"כ העני שרעהו לו נודע זמן

העשיר  אל וירץ  קטנה, נדבה קיבל מדוע  לו ויחר קיבל, שהוא  ממה וכמה כמה

יצא הלה ואילו קטן לסכום 'זכיתי' אני מדוע מחלקו ', חלקי נשתנה 'מה וישאלהו

פנית הילוכך ובדרך העיר, פתחי על מסבב אתה הנה הגביר, לו השיב גדול. ברכוש

לא כן, על העיר, בני משאר נדבות לקבץ להמשיך  בדעתך  כי היטב וידעתי אלי,

לך להעניק  צורך  כל לפרוטה כל ראיתי ו'פרוטה בשלך  המשך אלא  מחסורך

בביתו, השורר המחסור את בפני תיאר לו ובצר ביתי אל עלה רעך, אבל מצטרפת',

עד  מכאן זז שאינו נחרצות  הודיעני ובזה ללבוש, בגד ולא  לאכול לחם לו אין כי

ונעניתי  עלי המוטל האחריות  כובד את  הרגשתי ממילא טוב, בכל אותו שאמלא 

בקשתו. כפי לו

לידידו  גם ניגש ולאחמ"כ שיעזרהו, פלוני לעסקן שפונה למי הדברים הם כך

מבקש כך  ובתוך ואומרגם השני, למרום עיניו הנושא אולם אבי מהקב"ה...



ויצא  - הפרשה äבאר

ùøãîáå(á çñ ø"øá)á÷òé êìäù äòùá ,
àáå ,äùà åì àùéì åéáà úååöîá äðøç
øùà ìë úà ç÷ìå òùøä åùò ïá æôéìà

åìããããàùà úåìòîì øéù' á÷òé øîà æà ,
ìà éðéòíéøåääøæòéìà ,éøæò àåáé ïéàî

äî ä÷áø úà àéáäì êìäù äòùá
...'íéìîâ äøùò ãáòä ç÷éå' äéá áéúë
øæç .ãçà ãéîö àìå ãçà íæð àì éðàå

øîàåñç ,ééøá ïî éøáñ ãáåî àðà äî
ééøá ïî éøáñ ãáåî àðà úéì íåìùå

ãáàì - êë éãéì àåáà å"ç éëå åîöòá øòåâù éîë)

(ïë úåùòî éì äìéìç ,éàøåáî éðåçèá úàéøæò -
ìë úà ãîììå .'ä íòîìàøùé éðá

íäééç úåòøåàîì åðúé àìù íäéúåøåãì
íúåà ìéôäì å"ç íéù÷ íä íà óà
æåò ìëá ïúéà åãîòéå ,ùåàééä úùøá
íúðåîà ãáàì àìù úåîåöòúå
åîöòì ãçà ìë øîàé ,äáøãà ,íðåçèáå
úéì ...ééøá ïî éøáñ ãáåî àðà úéì

....ééøá ïî éøáñ ãáåî àðàääääé"òå

ועזרתך  עוזך  מבלעדי ולסמכני, לעזרני בידך  ורק אתה, אלא  מלך לנו  אין שבשמים 

וישועה עזרה  ורחמים.אין ישועה טובה במידה נענה האיש זה ,

לטובה ד. נשפע שבפחותים הפחות שאף אומר, היה זי"ע ה'סטייפלער' הגה"ק

בסביבתם ברש"ימשהייתו דהנה וצדיקים, חכמים תלמידי È‡)של ËÎ) שעשו הביא

יעקב התחנן השיגו וכאשר ולהורגו, אבינו יעקב אחרי לרדוף אליפז בנו את  שלח

ובזה  ממונו, את ליטול לו הציע  אביו דברי יפר שלא  וכדי דמו, ישפוך שלא לפניו

כמת' חשוב 'עני שהרי אביו' 'מצוות שקיים כמי Ò„:)ייחשב  ÌÈ¯„�) והנה עשה. וכן ,

ונושם  חי אדם שהרי זו, פשרה לקבל קשה בתים בעלי ודעת  העם המון סברת  לפי

בבית מצוי שהיו שמתוך לומר צריך ובע"כ ואביון, עני הוא אם אף מת  נקרא אינו

הרגו. ולא  יעקב דברי את  וקיבל כאלו, 'סברות ' גם במוחו נקלטו אביו אבי יצחק 

במדרשה. È)איתא ÁÒ הפסוק (·¯"¯ È‡)על ÁÎ)לעבור 'בקש במקום, לוויפגע  נעשה

בא כי לפניו. כותל  כמין כולו  העולם  אמריכל  רבנן - מלמד כיבההשמש השמש,

אצלו  שבא מלך  של לאוהבו משל בעונתה... שלא  חמה גלגל הקב"ה שהשקיע 

אוהבי  עם לדבר מבקש שאני הפנסין, כבו הנרות, את כבו המלך , אמר לפרקים,

בצנעהבצנעה, יעקב עם  לדבר  בשביל  בעונתה  שלא חמה גלגל הקב "ה  השקיע '.כך 

כנגדו 'כותל' שיפנה שלהיכן יעקב כראות  Ë�‡ÂÂ)פירוש, ‡ ËÙ‡Ë ¯Ú)'ה כי נראה והיה

את ידיעה אור'כיבה' מתוך  באמונתו התחזק  סביבו, העולם כל את והחשיך  השמש

שהקב"ה  והתקרבות , ההארה אם כי הסתרה, ולא  חושך לא כאן אין שאדרבה ברורה

בצינעא עמו לדבר יעקבמבקש תיקן ולכן, טוב . כל עליו משפיע זה בזמן ודייקא  ,

ÂÎ:)ערביתתפילת ˙ÂÎ¯·) ואף ועונה עת שבכל עולם לדורות  ישראל לבני להורות  ,

באמונה ערבוביאבעת ה', אל ויתקרב יתפלל ארץ , יכסה והחושך  השמש ששקעה -
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åëæé 'äá ïåçèáå äðåîàá íúå÷æçúä
ìòîî íéðô úøàäìååååíúòåùéìå
.äîéìùä

÷"äøäïéîé'æãàøî äéøà á÷òé éáø
ò"éæ(àöéå áéáà éøáã)åäî øàáî

' ïåùìäãáåîäîå 'éøáñäãéáàêééù

בעת דייקא  כי ובתפילתי. בי חפץ  השי"ת  אין יאמר ולא  לו, להאיר לטובה שהכל

- לו קורא  הקב "ה בצנעהכזאת  אוהבי עם לדבר מבקש של שאני כוחה וגדול ,

רווח. רוב  להנחילו ומצוק מיצר מכל האדם את  להוציא השלימה אמונה מתוך תפילה

אם ו. החשכות ובמקום ה', אל קרבתו לפי נמדדים והטובה ה'אורה' כי ידע  אדרבה,

של  ביאורו וכעין והטוב . המכובד המקום הוא  ששם הרי עליו' ניצב  ה' 'הנה שם

בפרשתן זי"ע  דושינסקיא המהרי"ץ  È‚)הרה"ק ÁÎ) והנה עליו... ניצב  ה' והנה דכתיב 

ועולים' 'יורדים להיפך  לומר לו דהיה צ"ב , ולכאורה בו, ויורדים עולים אלוקים מלאכי

תחילה שהרי חזרתםירדו - ובדרך  לארץ השמים מן ומבאר עלו המלאכים השמימה.

על  יחדיו יושבים והמחותנים שה'חתן' וראה חתנות ' ל'בית  שנכנס למי משל בדרך 

נענה פלוני, במקום פלוני ושושביניו שולחן החתן ישבו לא  מדוע ואמר, ה'אורח'

ושושביניו... החתן ישבו ושם נישואין שמחת על כאן הייתי האתמול ביום כי ב'מזרח'

נקבע ה'מזרח' אכן כי מע"כ, דיבר שטות  דברי אך לו, ואמרו בשחוק , פיהם הקהל מילאו

הוא כאן הרי כאן יושב שהחתן היום וזה להיפך... ולא החתן של ישיבתו מקום לפי

ההליכה  נחשבת  ויום יום בכל אכן, כי והנמשל מקום... של חשיבותו הוא  וכאן ה'מזרח'

–כעליהלשמים ולהיפך 'עולים' ולשם הקב"ה של מושבו מקום כביכול שם שהרי ,

הוא החשיבות עיקר א "כ עליו' ניצב ה' ש'הנה העת  בזו אבל 'ירידה', היא  משם היציאה

כ'יורדים'... והחזרה כ'עולים' נחשבת לארץ השמים מן וההליכה העולם בזה

אמורים דברים  בקרבו,במה אז שוכן ה' כי ידע כמרוחק מרגיש שהאדם עת  בכל ,

וכביכול זו, בשעה כקרבתו קרוב  השמיםואין הוא  'ÌÈÏÂÚ')שם ·˘Á� Ì˘ÏÂ)לו ומה

הטוב במקום עומד הוא הרי – לבו  אל .להיעצב

בילדותו, זי"ע  מנחם' ה'פני הרה"ק  בנו את פעם שאל זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק 

וראשו ארצה מוצב 'סולם היה השמימהאם עד מגיע עליו יעקב עלה לא מדוע '

בחלום  אף ושאלו, אביו חזר חלום, רק  זה היה הרי מנחם' ה'פני לו אמר רום, שמי

מנחם' ה'פני תירץ השמימה, לעלות  לו באותההיה הרי השמימה , לעלות לו היה  מה 

לשמים ולטפס  לחפש  לו  מה עמו הקב"ה ואם  עליו', ניצב  ה' 'והנה היה ,שעה 

מתשובתו מאד אמת' ה'אמרי ÈÈÚ"˘)ונהנה ,˘"„ 'ÓÚ Ô˙˘¯Ù· '‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ') לדידן אף .

את לחפש אתה ומהלך המדרגה, בשפל עומד הנך  כי להתאונן לך  מה – ייאמר

נחת . ותמצא  אליו פנה אליך בסמוך ניצב ה' כי לך דע והנה, הנה הבורא 
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íéòåèð ïåçèáäå äðåîàä úîàá éë .äæá
éðáî ùéàå ùéà ìë áìá ÷åîò ÷åîò
íàéöåäì íúåìâì åéìòù àìà ,ìàøùé
ìòåôá äéëøãá úëìì åáì úåéîéðôî
åðîî ãáàú àìù øäæäì ,ø÷éòäå ,ùîî
á÷òé äàøùî ,ïë ìò .äðåîàä úàæ
øúñäá íéîùä ïî åúåà íéñðî éë åðéáà

ìåãâ ìå÷á æéøëä íéðôãéáåî éðà úéì
Y ééøá ïî éøáñåìà úåðåéñðì ïúà àì

äðåîàä - ø÷éä éøöåà úà éðîî ãáàì
.íé÷åìàä 'äá ïåçèáäå äèåùôäïëå

àåáá Y åðéáà á÷òé ìù åéðá åðì øîàéé
,íéðô øúñäå éùå÷ úåðåéñð å"ç åðéìò
ò"ì äàåôø éðéðòá åà ïåîî ãñôäá
íéâååéæá 'åëå íìåãéâ øòöáå íéðáá
êøé ìà Y åöîéàå å÷æéç Y á"åéëå

ãò éãò 'äá åçèá ,íëááìäæ úåëæáå ,
'ä ìåãâ éë ,'ä úòåùé úà åàøå åáöéúä

ä÷åöå øöéîî íëàéöåé áåø÷áåææææ.

וענין דבר בכל לראות - ה' שמע ה' ראה
והנהגתו  ה' דבר את

ïúùøôá(ãì-áì èë)ïáåàø åîù àø÷úå'
ë' -éðáäàé ...ééðòá 'ä äàø é

éåì .'éëðà äàåðù éë' Y ïåòîù .'éùéà
÷"äøä áúë ,'éìà éùéà äåìé íòôä' Y

ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä(íòè ä"ãá)äàø÷ù
øáåòùëù úåøåäì åììä úåîùá íäì

ìù íéðîæ éãåäéä...äàåðù ...ééðòòãé
éë ïéîàéå'ä òîù 'ä äàøøùà ìëå ,

äôåö àåäå ,åéìò àá 'ä ãéî åéìò øáåò
åáåàëîå åøòöá èéáîåççççíéé÷é óåñáìå ,

באמתז. זו באמונה  לחיות  – העיקר  ידועכי המעשה'. אלא עיקר המדרש ו'לא

בהמיים  במעשים הפילוסופים מגדולי אחד – אריסטו נתפס שפעם המעשה דבר

בהליכותיו  וזהיר ארץ' 'דרך בעל להיות  האדם שעל ל'דרשותיו' לגמרי הנוגדים

ואמר  נענה בפניו, תמיהתם תלמידיו מששטחו וכיו"ב. ושתיה אכילה בענייני

'פיתוגרס' וכי אריסטו...' איננו הוא אוכל ·ÓÎÁ˙'כשאריסטו ÌÈÏÂ„‚ ˙Â„ÂÒÈ „ÒÈ˘ ÛÂÒÂÏÈÙ)

(‰Ò„�‰‰,נינהו תרתי וחכמתו הוא שהגוי והיינו קצוות .. ג' בעל 'משולש' להיות  צריך 

ושיגם  שיחם כל כי ה', עבדי נחלת  כן לא  למהותו. שייכות  כל האדם לחכמת  ואין

ונפשם בלבם הדברים את להחדיר ה' עבודת ענייני ושאר וביטחון אמונה (ÈÈÚ'בעניני

(‡"Ú¯˙ ‰ÎÂ�Á Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘.

אמת 'ח. ב 'שפת  ההפסקות(˙¯"�)איתא כי ויצא , פרשת בכל וסתומה' 'פתוחה שאין

לפרשה פרשה בין להתבונן רווח לתת  ÈÂ˜¯‡)ניתנו ˘È¯ ‡¯ÙÒ)לא אבינו יעקב אבל ,

ארץ ב 'מלאכי ופגע  שחזר עד לארץ לחוץ  מיציאתו דעתו הסיח ולא רווח' 'נתן

אמונהישראל', של אחת ' 'מקשה  היה  .והכל 

לרמז נמי בקורותיו ,ובא להתבונן יעצור  לא  הסתרה זמני עליו  שעוברים בעת  כי
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'åðúéðò úåîéë åðçîù' åáèèèè.

ìë'úå÷åîò äìâî'ä ÷"äâä æîø äæ
ò"éæ(åîùá àáåî)áåúëá ïúùøôá

(é çë)'àöéåàéä 'àöéå' úáéú éë ,'á÷òé
ìù 'úåáéú éùàø'úøå'ö á÷ò'é àøé'å

óì'ààì åééç úåëåôäú ìëáù åðééäå ,
,íéøåñéé àìå úåøö àì åéðéò çëåðì äàø

,óñåé àìå äðéã àì ,ïáì àìå åùò àì
íà éëóìà úøåö,íìåò ìù å"ôåìà -

åãáìî ãåò ïéàù òãé åäø÷ øùà ìëáå
åúìåæ ñôàééééäøåîâä åúáåèì ìëäå

äîéìùäåàéàéàéàéåøîùì åîò 'ä äéä ïë ìòå ,
çåëá ïéàù ïéîàéùëå .êìä øùà ìëá

,åì òøäì íéøçàå÷ìç éøùàå åéøùà
íåøâé éðåìôùë íâ éë ,äæä íìåòá óà

בדרכו וימשיך פשוטה  באמונה  יתחזק ויראה אלא יתבונן אז הצרות  מסע בגמר כי ,

הגמורה. לטובתו נהיה שהכל איך 

הפסוק ט . על הטורים' 'בעל È·)כתב  ÁÎ)מגיע וראשו ארצה מוצב  סולם 'והנה

וז"ל. השמימההשמימה', יעלה שעה , לפי לארץ שמושלך למי שאף רמז והיינו, ,

המעלות . לרום ולהגיע  מלעלות  תקוותו אפסה לא 'בארץ ', שכבר מי

וכי י. גדול, כסף סכום לאדם וימסור דואר הבי שליח יבוא שבאם שהמשילו, יש

יביא אם לאידך, וכן המשלח, אלא לו הטיב השליח לא  הרי השליח, את ישבח

האסורים, לבית  לאסרו שעומדים השלטון בשם ונחתם נכתב  שבו מכתב השליח לו

הסוהר'. בית ל'שר אם כי הרשע לו לא כי השליח, על חמתו ישפוך שלא ֶַָוודאי

נימא כמלא  אפילו לחבירו שמוכן במה נוגע  אדם אין לנמשל, ÁÏ:)ומכאן ‡ÓÂÈ) ואין ,

מלמעלה עליו מכריזין כן אם אלא מלמטה אצבעו נוקף Ê:)אדם ÔÈÏÂÁ) שכל נמצא ,

ומדוע לו, בא  ממעל הכל האדם על הבאין וכו' צער או שמחה הפסד, או רווח

עליו  הבאות  שכל יבין ולא  לו, עשה וכך  שכך אלמוני ועל פלוני על ויתרעם יתלונן

המה. עצמו מהבורא

זי"ע  מראפשיץ  להרה"ק  מצינו זה Ï"ÈÚ)כעין ‰"„ ‡ˆÈÂ ˘„Â˜ Ú¯Ê)'בילדותי 'שמעתי ,

איזה  זאת  אמר ולדעתי למעלה, יסתכל בתינוק רעה עין מליתן להיזהר שהרוצה

נאה  דבר איזה על האדם מתמיה כאשר יבוא  הרע ' ה'עין היזק  כי בחכמתו, צדיק

– משורשו עוקרו הוא זו, שבתמיהתו בגבורה, או בבנים בממון בחבירו, גדäלה או

בשורש הדבוק אבל הרע , מעין ניזוק  ולכן יתב"ש È˙·"˘)הבורא  ‡¯Â··) מתמיה אינו

ההצלחה, למרום ,על עיניו  שנושא  ובזה הבורא ', של  'גדלותו על לתמוה  יש  מה כי

כלום לו  מזיק אין ושוב לשורשו  הדבר את  הוא .מחבר

כבדו יא. והרה"ק  מאד, פשוט יהודי פעם הגיע  זי"ע מזידיטשוב  מהרצ"ה הרה"ק אל

גדול  כבוד זה לאיש נעשה מדוע תלמידיו בעיני לפלא ויהי והיקר, הכבוד בכל
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היהודי  אצל ארוכה תקופה לשהות  נזדמנתי ממסעותי באחד הרה"ק , להם ויען כ"כ,

בהמותיו... ברפת  ללון ומקום לחץ ', ומים צר 'לחם אלא לי ניתן לא  שם הלז,

מאד, רמות למעלות  ברוחניות אותי העלה בגשמיות  הנחות  שמצבי אגיד, והאמת 

רמות... כה למדרגות שהעלני על  הטוב' 'הכרת לו  אני שעה ומחויב באותה

הכתוב  את  לבאר ‡)הוסיף ‡Ï)עשה לאבינו הזה',(ÚÈ˜·)'ומאשר הכבוד כל את

הכבוד לאכל  'מאשר רק לו בא זה כל שנתעלה, הרמות מדרגותיו בינו',היינו

מונים. עשרת ורימהו שעינהו

זי"ע חיים' ה'חפץ  ÈÙ"‚)הגה"ק ·"Á Ï‡¯˘È ‰�ÁÓ) שהיה לאחד – משל פי על מסביר

השר  הוצרך היום, ויהי חודש, בכל כסף' 'רובל מאות ג' בעד אחד משר בית  שוכר

היהודי, ששכר הבית  את ובתוכם נכסיו על ממקורביו אחד ומינה למרחקים, ליסע

לחמש  השכירות תשלום את  השוכרים לכל והעלה היה גדול רשע החדש ה'ממונה'

לו  והתחנן כסף, רובל עשרים סך  ליהודי חסרו הפרעון יום בבוא  זהובים, מאות 

לכך הסכים לא הרשע  אך  הסכום, כל את  שישיג עד ימים כמה לו שימתין היהודי

שהחסיר  הרובל עשרים כנגד - נמרצות  מכות  עשרים בשוטים והכהו בשופו"א,

גדול  לעשיר הממונה נעשה הזמן במשך  אנשים, כמה לעוד עשה כך  מתשלומיו,

כל  על לו וסיפר היהודי אליו נכנס לביתו, השר חזר זמן לאחר לעצמו, חצר וקנה

שיתן  עליו אני גוזר עתה - ליהודי לו אמר בו. בערה השר וחמת  'הממונה', מעללי

קנה  גדולה אחוזה הנה לומר השר והמשיך  כסף, רובל מאה - ומכה מכה כל על לך

היהודי  חזר היא, שלך ממנה מחצית  ומעתה רובלים, אלפים ארבעת ששוויה לעצמו

כבר  הרי ויאמר, ויען היום, רעים פניך  מדוע  ביתו, בני שאלוהו זועפים, ופניו לביתו

עוד  הרשע אותי הכה לא מדוע אני מצטער לכן ההכאות, כאב  את  מרגיש אינני

את חיים' ה'חפץ  ומבאר לרשותי. עוברת  האחוזה כל הייתה שאז מכות, עשרים

ומצטער  דואג הוא  ההיא בעת  הרי הזה בעולם ייסורים אדם כשסובל הנמשל,

שכר  שם ויקבל הגמול' 'לעולם יבוא כאשר אך כלל, לסבלם רוצה ואינו עליהם,

שעבר  ומכאוב  מכה בכל ישמח עלמא בהאי שסבל ייסורים של ושעה שעה כל עבור

במדרש כדאיתא עלמא , ÈÈÚÂ"˘)בהאי ‡È˘ ˙Â‡ Â�ÈÊ‡‰ '¯Ù È¯ÙÒ)עולם ימות („·¯ÌÈ'זכור

(Ê ·Ï-תזכרו הזה  בעולם ייסורים  עליכם מביא  שאני זמן כל הקב"ה להם אמר

הבא לעולם לכם  ליתן אני עתיד ונחמות  טובות  שכל כמה  להאמין הכל ועיקר .'

חז"ל שאמרו וכמו לטובתו יתברך  מאתו פרטית  בהשגחה לו שנזדמן Ò:)מה ˙ÂÎ¯·)

דעבדין הוא  לטב שמיא מן דעבדין .(Ï"ÎÚ)'כל

וכואב  המתייסר של זעקתו כי אמרו אוי...'כבר עשר 'אוי... שבעה בגימטריא

ה'טוב' שפעמים אלא הוא טוב 'אוי' כל כי לך לומר 'טוב', תיבת של כגימטריא

הוא ... בנסתר
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åì úéùòð àì éë àåä òãåé äòø åì
'éãéá' ìëä àìà ,éðåìô 'éãé'á äòøä

äîéìùä åúáåèì Y íéîùíà óà éë)

åðååéë íéîùä ïî éøä Y äòøì åéùòî ïååéë éðåìô

(äáåèìúà ïáì äîéøù úòá åðéöî ïëå ,
'äàì àéä äðäå ø÷åáá éäéå' - á÷òé

(äë èë)áéáéáéáé'á÷òé óà øçéå' áéúë àì ,
àìàøîàéå'...ïáì ìàéðúéîéø äîì'

úà äîéø òåãî åäòø úà ìàåùù éîë
- éðåîìà éðåìôíéòâåð íéøáãä ïéàå

ììë åéìàäîéìù äðåîàá ïéîàä éë .
äàì úà óéìçî åéðôì ãîåòä ïáì àìù
åãåáëá ä"á÷ä àìà ,ìçø úçú

úàæ äùåò åîöòáååì çîöúù éàãååáå ,
êë ïëàù åîëå .ãéúòì äæî äìåãâ äáåè
ìçø úà äàéáä úàæ úåàîø éë ,äååä
äòáè úà äøáùùë ùôð úåøéñî éãéì
àøåð ïåéæá òåðîì íéðîéñä úøéñîá
äøñîù úàæ úåëæå ,äúåçà äàìî
ãéìåäì ìëåúù ìçøì äãîò íéðîñä

øîàðù åîë ,á÷òéî íéðá(áë ì)øåëæéå'
'äîçø úà çúôéå ...ìçø úà íé÷åìà,

(äúåçàì äéðîéñ äøñîù äì øëæ ,é"ùøáå)íâ ,
äçèáäá úåëæì íäì ãåîòúíéðá åáùå'

'íìåáâì(æè-ãé àì 'éîøé),ïàë ïéàù àöîð
ïáì ìò ñåòëì äáéñ ìëâéâéâéâééøäù ,

עולם' ב'סדר ‚Â‡Ò¯È˙)איתא ‰ÓÎ ‰Ê· ˘ÈÂ ,·"Ù ÌÏ˘‰ ‡·¯ Ú"„Ò) היו ולאה שרחל

נמצא מ"ד, כבת  בהיותה מתה לאה ואילו ל"ז, בת  בעודה מתה רחל 'תאומות ',

עברה  חייה שבימי שביארו, יש שנים. בשבע אחותה רחל על ימים האריכה שלאה

את עובד שיעקב  היאך מראות, עיניה כלו שבהם ומרות , קשות שנים' 'שבע  לאה

הרשע , לעשו להנשא עומדת  היא  ואילו אחותה, רחל תמורת אומראביה וקוב "ה 

בשבע - לבדה יעקב  עם לשהות  תזכה  השנים שבע אלו על  כי מבכי, קולך מנעי -

אחותה רחל  חיי על  הנוספים חייה בעתשנות שאפילו הוא לענייננו והלימוד .

נתכוון  לטובתו שאך יאמין קשים, וימים הזידונים המים עליו שבאים לאדם שנראה

דעביד  מאי כל רק שמים, מחשבונות כלום מבין שאינו נאמנה וידע מרומים, שוכן

עביד. לטב  רחמנא

שלאיב. באופן ענין איזה לרעהו איש בין להתנות  כשרוצים עלמא נהוג לענין, מענין

ה  שני בהם יחזרו ושלא  פנים, לשני בתךישתמע 'ברחל לזה זה אומרים צדדים,

בתך 'ברחל שהתנה הראשון - אבינו יעקב הרי כי הוא, פלא דבר ולכאורה הקטנה',

עם  ישראל כי וי"ל רמאויות , מיני בכל רימהו לבן כי בידו, עלתה ולא  הקטנה',

מובטח  אינו עדיין 'תנאיו' כל שעם היטב , יזכור 'המתנה' שכל לרמז רוצים ֶקדושים

אין  אלא הראשון, הקטנה' בתך  ל'רחל אירע  שבאמת  כמו כרצונו, יהיה דבר שסוף

ה'. ביד אלא  תלוי הדבר

פנחס'יג. ב'אמרי ËÎ)איתא  ˙Â‡ ˙Â„ÈÓ‰ ˙¯‰Ë ¯Ú˘) מבערשיד רפאל רבי הרה"ק בשם
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úàî åúåçéìù ïáì íéé÷î 'åúåàîø'á
åéøçà åòøæå åîò áéèéäì àøåáäãéãéãéãé.

ãåñéá'úîà úôù'ä ÷"äøä øàéá äæ
ò"éæ(ã"ìøú àöéå)áåúëä úà

ïúùøôá(é çë)'àöéåòáù øàáî á÷òé
êìéåùøãîáå ,'äðøç('øôä ùéø ,äáø)

÷åñôä úà êë ìò åëéîñä(âë â éìùî)

úôù'ä øàáîå ,'êëøã çèáì êìú æà'
äúééä úàæ åúàéöéù óàã ,'úîàäçéøá

íå÷' åîà éååéö íéé÷å ,åùòîçøá'êì
(âî æë)' äøèôäá ïëå ,çøáéå.'á÷òé
ë"éôòàáéúë àì çøáéåàìà -.àöéå

áéúë àì õøéåàìà Yêìéåúåøåäì .
úà ãáéà àì úååîä ïî åçøáá óàù
,ùôðä úååìùá êìäå ,åúòã áåùéé
çåèáå ÷åáã äéä éë ,äçèááå úåðéúîá
àìà äðéà åúëéìä ìëù øëæå ,åàøåáá
äðåô åùàø øàùðå àãéøâ úåìãúùä

àì àìéîî éøäù ,àéîù éôìë ìçééîå
êë åæéøëä àì íà øáã åîò äùòéé¨
åéìò åæéøëäù øáã ïéà ,êãéàì ,àìéòìî
äîå ïúú äîå ,åîò äø÷é àìù äìòîìî

äìäá úñåðî åì óéñåúåèåèåèåè.

אמנים  שאומר – אמונים שומר 

øáãáåè äî åúòáêåúá åðãîòá
éîé íéìç åáù åìñë ùãåç
íäá íéîé ,íéàáå íéøéàîä äëåðçä
'êùåç'ä ìò ìàøùé éðá ìù íãé äøáâ

ïåé úåëìî åæ(ã á ø"øá)øúåéá ÷æçúäì ,
íéé÷ìå ,íéðååéä úåøéæâ 'ìèáì'øúéá

åîîæ íä øùà úà æåò øúéáå úàù
.ùãå÷á åðúãåáò ìèáì íúåòùøá

äðäåíéøôñá åðàöîïîéú éøåãéñá)

(äðå é"øäîì ,íééðåîã÷.ì"æåíòô
àìù äòùøä ïååé úåëìî äøæâ úçà

ïîà ìàøùé åðòéïîà øîåì åð÷éú ïëì ,

וז"ל. פרטית'זי"ע  ב 'השגחה  להאמין הכעס מן להנצל  והואעצה האדם כל על

לטובתו שהכל שלימה באמונה ויאמין אדם... של לטובתו הכל לאמנהיג וממילא

אדם שום על  .יכעס 

אנכי'יד. מתה אין ואם בנים לי 'הבה אמנו רחל לו שכשאמרה גיסא, לאידך  ומצינו

(‡ Ï) פרי ממך מנע  אשר אנכי אלוקים התחת ויאמר ברחל יעקב אף 'ויחר אז

האמור  ועפ"י רחל. על אלא לבן על כעס שלא היא דתמיהא מילתא  ולכאורה בטן'.

להיטיבו  השמים מן שנשלח שליח אלא  אינו כי ידע  לבן של ברמאותו כי שפיר אתי

איננה  מדוע אפו חרה בנים', לי 'הבה והתאוננה בכתה אמנו כשרחל אבל באחריתו,

עביד. לטב  רחמנא דעביד מאי שכל מאמינה

ממאמרםטו. שדייקו ÁÎ.)יש שגלו מהולכי'שמעתי(·"· הסנהדרין על וקאי אושא '

וקאמר לאושא, שבביהמ"ק  הגזית ולאהולכימלשכת לאושא,הבורחיםאושא

היו הבריחה בעת אף יתירה.מהלכיםכי ודאגה בהלה ללא  בנחת
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úåáéú éùàøá æîøáé'î åðé÷åìàë ïé'à
åðé÷åìàì äãå'ð åðé÷åìàëæîøîä ,

úáéúì 'äãåð éî ïéà' úåáéú éùàøá
àì äð÷ú äøéæâä äìèáúðùëå ,'ïîà'

.äîå÷îî äææ

ìëå,äîúé äàåøäìò íéðååéä åàø äî
ìàøùé éðá ìò øåñàì Y äëë

'ïîà' åæ äì÷ äøéîàùòøä ìë äî éëå ,
úîàä ,íðîà .êë ìë åùùç íä äîîå
úîçìî ø÷éò äúéä åæù ,äëøã äøåú
,'ìàøùé ìù íäéðéò êéùçäì' ,íéðååéä
úà äøéàîä äðåîàä ùà úà úåáëì
åøîà ïëìå ,íéðåô íäù úåðéô ìëá íëøã
øåùä ïø÷ ìò íëì åáúë' ìàøùé éðáì

ìàøùé é÷ìàá ÷ìç íëì ïéàù'ø"øá)

(ã á'ñåëåéèðà úìéâî'á àúéà ïëå ,
íéìééç íéôìà éôìà äçìù ïåé úåëìîù
éî ìë' åøîàå å÷òöå ìàøùéá íçìéäì
.ì"ôò 'áøçá ø÷ãé íéîù íù øéëæîù
åéðáå ìåãâ ïäë åäéúúî åãîò íúîåòì
å÷òæù ìàøùé éøåçáî íéãéçé äîëå

åøîàå.åðéìà 'äì éîïéðò ìë äðäå
íúðåîàì ó÷åúå ÷åæéç àéä 'ïîà' úøéîà
ä"á÷äù ïéîàîå ãéòîù ,ìàøùé éðá ìù
åøæâ ïëì à÷ééãå ,äëøáä øå÷î àåä
ïîæä .ïîà åøîàé àìù íéòùøä íúåà
÷æçúðå äáøðù Y 'àåä êåôäðå' ,àîøâ

øå÷î àéä äðåîàä éë ,ïîà úøéîàá
.úåîãà éìò åðúåéç

àéãäìå'ééçá åðéáø'á ïë åðéöîúåîù)

(àì ãé.ì"æåäðåîàäù éðôîå
ì"æø åðì åð÷ú äìåë äøåúä ìë ãåñé

ïîà úåðòì úåëøááå äìôúáàåäù -
ïåùìî øæâðäðåîàïåùìîåäàãåä-

.íäá äãåîå êøáîä éøáã åéìò ìá÷îù
ì"æø åøîàù åäæå(.åì úåòåáù),äìá÷ ïîà

åøîà äæ ìòå .íåé÷ ïîà ,äòåáù ïîà
(:âð úåëøá)ïî øúåé ïîà äðåòä ìåãâ

,ïéðòä øåàáå .êøáîäãéòî êøáîä éë
àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúëøáá
íéé÷î àåä ïîà äðåòäå ,äëøáä øå÷î

ø÷éòä àåäå øèùäúåãòä íåé÷ ïéàù ,
úåãòäù ,éðù ãòá àìà ïåùàø ãòá
ãòä àåä ïîà äðåòäå ,åãé ìò øîâð
ãòä íò óøèöéù àåä êéøöå éðùä
úåãòä åîò éë ,êøáîä àåäù ïåùàøä

ïéðò éúøàá äðä ...úîéé÷éôì ïîà
äðåîà ïåùìî øæâð àåäù.ì"ëò ...

ומעלת  חשיבות  – אמן  העם  כל  ואמר
אמן עניית

àúéàùøãîá(à æ äáø íéøáã)ìåãâ ïéà
ïîàî øúåé ä"á÷ä éðôì

ïéðåò ìàøùéùæèæèæèæèåøîà ãåò ,(:âð úåëøá)

äðåòä ìåãâ'(ïîà)'êøáîä ïî øúåé.

שמואל'טז. 'אמרי ÁˆÈ˜')בספר Ï‰‡' ¯ÙÒ Ì˘·)שמעלקא שמואל רבי שהרה"ק  מביא 

לברך שלא ביותר נזהר היה חייו ימי שכל פטירתו, קודם סיפר זי"ע  מניקלשבורג

וברכה  ברכה שמכל בהסבירו אמן, אחריו שיענה מי ידו על יש כאשר רק  ברכה
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בהיותו  ופעם זו, ברכה אחר אמן עונים כאשר רק  יצירתו תושלם ולא מלאך , נברא

היה  לא  אך יצר', 'אשר  ברכת  לברך  צריך  היה מילה לברית  בנסיעתו הדרך אם על

ברכתו  אחר אמן לענות יכול היה לא משרתו ואף ברכתו, אחר אמן שיענה מי שם

שני  נראו לפתע  למנין. לצרפו אפילו ראוי היה שלא  עד וריק  פוחז נער היה כי

במתיקות אמן אחריו ענו והם יצר' 'אשר הרה "ק ובירך  ונוראים, משונים אנשים

שהוא ענהו משרתו את ומששאל עוד, נראו לא האמן עניית ואחר נוראה, והתלהבות

ומלאך 'רפאל' מלאך  היו אלו ששנים בדעתו עלה מיד וכלל. כלל אותם ראה לא

על  לבאר בדעתו, עלה ועוד אמן. ברכתו אחר לענות  שמיא מן שנשלחו 'גבריאל'

ונפשו  ישיבנו, ומי באחד 'והוא הנוראים בימים שאומרים הפיוט דברי את זה פי

וקדוש', נורא  ויעש, באחדאיוותה לווהוא היה לא אך ברכה, בשעת  לבדו מי –

כןישיבנו פי על ואף אמן, אחריו איוותהויענה שתעשה ונפשו  מאד שמשתוקק

לכך  בשלימות , –הברכה נורא  כאלו,ויעש נוראות  לעשות עצה וקדושיש מרום 

שכיוון  השמים מן לו וגילו בעגלה הרה"ק  ונתנמנם בידיך , קדושיו כל  כי השמים מן –

לאמת כיוון וגם רפאל, היה מהם ואחד מלאכים היו אליו שנגלו השנים שאכן לאמת 

הפיוט. דברי את בביאורו

עיה"ק, ירושלים ראב "ד זי"ע  בענגיס ראובן זעליג רבי הגאון סיפר לזה בדומה

חים  רבי הגה"ק מעשה, הוה וכך  המעשה, בעל עד איש מפי איש ששמע מה

אחר  אמן שיענה מי כשיש אלא לברך  שלא ביותר מקפיד היה זי"ע  מוואלאז'ין

מים, מעט לשתות  והוצרך גדול צמא  חיים רבי הרגיש ליל באישון פעם ברכתו.

ביתו  בני שכל כיוון ה'שהכל', ברכת אחר אמן שיענה מי לו היה לא עקא , דא  אך 

נפתחה  דקות כמה אחר להעירם, רצה ולא  תנומתם את נמו הישיבה בני כן וכמו

בדברי  פירוש איזהו ושאלו אליו נכנס הישיבה ממופלגי הבחורים ואחד הדלת

רבי  בירך  כך אחר התוספות , פירוש את  חיים רבי לו והסביר בסוגיא, התוספות 

מהבית, הבחור ויצא  חיים רבי לו והודה אמן, אחריו ענה והבחור המים, על חיים

להודות ברצוני לו, ואמר הישיבה כותלי בין הבחור אל חיים רבי ניגש ממחרת ויהי

להמשיך יכול הייתי לא  צמאוני מרוב  כי ליל, באישון אמש שהצלתני על בשנית לך

ונענה  סח, רבו מה על מקצתיה ולא  מיניה לא  הבין לא הבחור אך לימודי, חוק  את 

דבי  בסוגיין עסק  לא וכלל 'הישן', בפרק  שקוע היה המדוברת  בשעה שאתמול

הבחור, אותו של בדמותו נתלבש הנביא ' ש'אליהו חיים רבי הבין אז או מדרשא,

אמן, אחריו שיענה מי כשיש רק לברך הטובה בקבלתו לעמוד שיוכל (ÌÈÈÒÂלסייעו

Â‰ÈÏ‡ ‰Ó„� Ì�ÈÁÏ ‡Ï ÈÎ ,ÌÈÓ˘· ·Â˘Á ‰È‰ È‡„Â ‰Ê ¯ÂÁ·˘ ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰ ÔÈ'Ê‡Ï‡ÂÂ·˘ ,ÒÈ‚�Ú· ·¯‰

(Â˙ÂÓ„· ‡È·�‰.

לברך שלא  הטוב  במנהגם לעמוד להם סייע הקב"ה כיצד למדנו הדברים ומכלל
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åøîà ïëî øúåé(è åö àîåçðú)'ø øîà'
ïîà äðåòù éî ìë àéãâ øá äãåäé

,äæä íìåòáàáä íìåòì äðåòå äëåæ.'
éàäá ÷æçúäì ìàøùé øá ìë ãîìé ïàëî
.àááå äæá íìùî åøëù ìá÷éå ,àðééðò

ì"æåà"îøä(æ ã"ë÷ ç"åà)åéðá ãîìéå ,
,ïîà åðòéù íéðè÷äãéî éë

÷ìç åì ùé ïîà äðåò ÷åðéúäù
àáä íìåòìæéæéæéæé.

êëå'ééçá åðéáøä' áúë(íù)íùë
ìéçúäù(ïîà äðåòä äæ)êéùîäå

ïéòîä çúåôù éîë íùî äëøáä
äà÷ùä íéëéøöä úà úå÷ùäìêë ,

åøëù ïîà äðåòä ìá÷éåì åçúôéù
.ïãò ïâ éøòùøîàðù àåä(á åë äéòùé)

øîåù ÷éãö éåâ àáéå íéøòù åçúô'
,íéðîà àìà íéðåîà éø÷ú ìà ,'íéðåîà

ïîà ïéðåòù åìà(:èé÷ úáùá àúéàãëå)

øáëå ,äãî ãâðë äãî åúà åøëù äðäå

ïå÷éøèåð ïîà úìî éë úòãéàì-îêì
ð.ì"ëò .ïîà

íéøáãáúë ùà úåáäì íéáöåç
ä"ìùääåöî øð ÷øô ãéîú 'ñî)

(ô úåàúà íéãøçäî éúéàø äàø .ì"æå ,
íäéðôì çåúô øåãéñ ïéîéùîù ,'ä øáã
,äìéôúä øåáö çéìù úøæç úòùá
åàøé àìå ,íù íáìå íäéðéò äéäéå
,äìîå äìî ìë ìò íéðååëî æàå ,äöåç
çáùá íéãåîå ïîàå äùåã÷ íéðåòå
íåø ãò äìòîì äìåòä àéä ,äìéäúå
øù÷îå ïåéìòä øå÷îä çúåôå ,äìòî
.äìåë úåîìåòä ìù úåìùìúùä úà
íéáàåùä íéìáå÷îä éøôñá øàåáî ïëå
úáéú ãåñá ,øäåæä ìù íééç íéî øàáî

,åáúëå .åéúåéúåàå ïîàéëíéðåéìòä
ïîà úìîá ïééåìú ,ììëá íéðåúçúäå,
ìëì ãñåî ãåñéå ùøåùå ø÷éò àåäå
äëøá ìëì ïéååëîù éîå ,ïìåë úåîìåòä

שיענו  אדם בני בדמות  השמים מן מלאכים ששלח עד אמן, העונה אחר בלתי

לאדם  מסייעים השמים שמן ועוד, אמן, אמירת הקב "ה לפני חביב  כי אחריהם,

ובתמים. באמת  הוא חפץ  אם הטובה בקבלתו לעמוד

זי"ע יז. אמונים' ה'שומר הרה"ק ביאר בזה יקר Â"Ù)ביאור ÌÈ¯Ú˘ ÂÁ˙Ù ¯Ó‡Ó),וז"ל

העולם  לאור לזכות  יכול ואין צורה בלא  כגולם הוא  העולם לזה בא כשהתינוק

אפשר  אי לבוש שבלא מקומות  בכמה הקדוש בזוהר כמובא  לבוש לזה צריך  כי הבא ,

הגם  ולבוש, צורה עצמו על מקבל אמן לענות  זוכה התינוק  ואם עדן, לגן להיכנס

לשמאלו ימינו בין מאומה יודע אינו התינוק  אמן כי עניית  גדול  זה כל עם אבל

ונורא קדוש לבוש התינוק עצמו  על  מקבל ידיעה בלא להתלבש שאפילו וזוכה ,

לברכה זכרונם חכמינו אמרו לפיכך ישראל', של 'אמונתן שהוא  הלבוש (ÔÈ¯„‰�Òבזה

(:‡È˜.אמן שיענה משעה הבא  לעולם זוכה שתינוק 



ויצא  - הפרשה åèבאר

ïîà äðåòå êøáîä éôî úàöåéä äëøáå
,åðéãëå äðååëáäùåã÷ äìòîì íøåâ

ìëì áåè áø òôùå ,ãàî äáøä
øå÷îä çúåô àåä éë ,úåîìåòä
çúåôù åîë ,íééç íéî øå÷î ïåéìòä
úåëéøöä ìëì úå÷ùäì ïééòîä
,ìòîî íéîùá ãøåé ìå÷äå ,äà÷ùä
íøâ ,äçîùäå äáåèä åæ ìëù òéãåîå
.ùåã÷ä êìîä ãáò äæ éðåìô
,ïéììôúîå äøöá íéðåúð ìàøùéùëå
åçúô' úåîìåòä ìëá àöåé æåøëä
,'íéðåîà øîåù ÷éãö éåâ àåáéå íéøòù
úåëøáä éøòù ïéçúåô íäù åîë
,íúìéôú ìáå÷úå ,äìòîî úåòôùääå

øäæá ïàë ãò(:.ä"ôø óã â"ç)åøîà ïëå .
ãåîìúá ì"æ åðéúåáø(:èé÷ úáù),äðäå .

äî àáä íìåòáå .äæä íìåòá åøëù åäæ

øëæðä íå÷îá ì"æ åðéúåáø åøîà - åøëù
(íù øäæ),äæä íìåòäî àöåéùë ,åúåà

,åðéãëå éåàøë ïîà úåðòì øäæð äéäù
åçúô' åéðôì úæøëîå úëìåä åúîùð
çúåô àåä äéäù åîë ,'åâå 'íéøòù
,íåé ìëá äùåã÷äå äòôùää éøòù
ïâá ïãòúäì äâøãîì äâøãîî äìåòå

àáä íìåòá ïãòøîàð åéìòå .'à ìàåîù)

(ì á'ãáëà éãáëî éë'çéçéçéçé.

úîåòìùåã÷ä øäåæá àúéà úàæ(íù)

úééðòá ïååëî åðéàù éî ìëù
ïîà(äèåùô äðååë ô"ëò)øîåà áåúëä åéìò

äðåòäù äáåøî äáåè äãéîå ,'åì÷é éæåáå'
ïä ãàî äáøä åøëù ,ïîà úééðòá ïååëîå

àúàã àîìòì ïäå àîìò éàäáèéèéèéèéìëå ,
.åéðôì íéçúôð òôùä éøòù

על יח. זי"ע  אמת ' ה'שפת הרה"ק בשם זי"ע  ישראל' ה'בית דהרה"ק בפומיה מרגלא

מעשרות וידוי בפרשת È‚)הכתוב ÂÎ ÌÈ¯·„)'שכחתי ולא ממצוותיך  עברתי 'לא

מלברכך, – שכחתי לא  עדופירש"י מפיו הברכה את  אדם  זורק לפעמים כי והיינו 

לאו ... אם  כבר  בירך  האם זוכר  אינו  מכן לאחר שכחתי שמיד  לא  אומרים כך  ועל

כבר  אם שכחתי לא וממילא ובכוונה בקול הברכה את  שאמרתי פירוש מלברכך ,

זאת ועוד לאו, אם יוצי בירכתי שכאשר בצידו שכרו  רםמתן בקול הברכה את א

ית "ש לפניו  שלימה' 'ברכה היא  והרי ברכתו, על אמן לענות אפשר  יהא .מפיו ,

בראשית שמיד היתה זי"ע  ישראל' ה'בית  הרה"ק  של שדעתו נציין גררא  אגב 

שמים  שם את  ויוציאו רם', 'בקול הברכות  שיברכו ללמדם יש הצאן צעירי של דרכם

הכתוב  על הרי כי È‚)כראוי, Â ÌÈ¯·„)חז"ל דרשו תירא' אלוקיך ה' „.)'את  :‚ ‰¯ÂÓ˙)

ענין  הוא לבטלה ש"ש מהוצאת  שהשמירה נמצא  כראוי. שמים שם הוצאת ענין על

שמים'. 'יראת של

כי יט . האמן, בעניית  כראוי ומכוון יודע איני ממילא  אנכי, מי לאמר, לבבו ירך ואל

בספר לו מצאנו זרועתקנה ÏÙ"‡)אור  ¯ÒÂÓ Ë·˘· ‡·Â‰),יאמר התפילה קודם



æè ויצא - הפרשה באר

אמן עניית שכר – מאוד הרבה  שכרו 
ובגשם  ברוח

àúéà'éîìùåøé ãåîìú'áúåëøá)

(ç"ä ç"ô,ïîàá êéøàîä ìë'

'äáåèá åéúåðùå åéîé åì ïéëéøàîáúëå ,
'øáç ÷éæééà ÷çöé åðéáø'(åéúåäâäá)øàáì

úáéúäáåèáãçà íåéá âðòúéù' -
'íéîé äîëá íéâðòúî íéøçàù äîëëëë.

כראוי, אמן כונת לכוין כח בי ואין ודם בשר שאני לפניך וידוע גלוי יהי רבש"ע  לכן

השרידים מאותם אמן כוונת  עם שלי אמן כוונת עולה  שתהא מלפניך  רצון

כראוי  אמן עניית  כונת לכוין .היודעים

בן כ. והוא בנ .י. דסאטמאר ק"ק מחשובי אחד עולמו לבית נסתלק ה'תש"ל בשנת 

לכזאת הנפטר שזכה זי"ע יואל' ה'דברי הרה"ק  אמר ההלויה בעת שנים, צ"א 

ימים ÏÙÂÓ‚˙)אריכות  ÌÈÓÈ ˙ÂÎÈ¯‡Ï ·˘Á� ‰Ê ÏÈ‚ ‰È‰ Ï"˘˙·)בבית לעבור שנהג ידי על

מאריכין  באמן המאריך  'כל ושנינו ברכותיהם, על אמן לענות  לרעהו מאיש המדרש

צ"א . בגמטריא  'אמן' כי צ"א, - חייו שנות במנין זאת רמז ואף ושנותיו', ימיו לו

אמר המלך  דוד קרעטשניף, בית צדיקי בשם Î„)מתאמרא ·˜ ÌÈÏÈ‰˙)בדרך 'עינה

המדרש, בבית  מצוי היה ולא  בדרך, מסובב להיות שהוצרך ידי דעל ימי', קיצר כחי

דהמהדר  מרובה טובה מידה ימים, אריכות ממנו ונמנע אמן, לענות היה יכול לא

חייו. על חיים לו יוסיפו אמן ענית אחר

משה' 'דרך ושמו קדום בספר ‰‚Ô')כתוב ¯ÙÒ'Ï ÁÙÒ�‰ ¯ÙÒ ‡Â‰Â .‡"È ÌÂÈÏ) אחר

ומכל  וז"ל. שומע , וברכה ברכה כל על אמן לענות  והחיוב  הזכות בגודל שמאריך 

נזהרים  העולם שאין אמן ב ' ובפרט י"ח, תפלת ומתפלל חוזר כשהחזן בביהכ"נ שכן

אמן, עונים ואינן לך ' אנחנו 'מודים תיכף אומרים לציון' שכינתו 'מחזיר אצל בהם,

תיכף  מתחילים ירושלים' 'ועל הש"ץ כשמסיים וכו' ופרוש שבת  של מעריב  ואצל

בספרי  ואיתא ושמרו. וקודם מודים, קודם אמן לענות  ליזהר צריכין כן על 'ושמרו'.

על התענה אחד שחסיד הגאולהמוסר יבא  איך - בחלום  לו ונתגלה הגלות  אריכות

שכינתו ... המחזיר א ) וזהו , הגאולה , ברכת על  אמן לענות משגיחין אינם והעולם 

ירושלים ... ועל  עכ"ל.ב)

המנהגים טעמי Î"„)ובס' 'Ú)אבד"ק ז"ל יחזקאל צבי הרב הרה"ג בשם הביא

בפסוק לזה רמז שאמר ‡)פלונסק  ·Ò ‰ÈÚ˘È)ו ציון'למען אחשה ירושליםלמעןלא

שכינתו 'המחזיר שאחר אמן על רמז אשקוט', 'הפורס לציון לא שאחר אמן ועל '

ועל שלום... הברכות .ירושליםסוכת בשאר כמו כ"כ מדקדקים שאין '

החיים" "צרור בספר איתא  ·È¯Â‚ÏÈ')וכך ¯ÈÚ· ‚"Ú¯˙ ˙�˘· Ï"ÂÈ)באות נכתב ושם

‰‚„ÏÂ)פ"ט ¯Ú·ÈÏ È·¯ - 'Ï ˙Î¯ÚÓ)לציון,וז"ל שכינתו המחזיר אחר  אמן לענות  לדקדק



ויצא  - הפרשה æéבאר

úùøôá 'ñåúä éìòá åáúë øáãì æîø
÷åñôä ìò äøù ééç(à ãë)äøáàå'í

÷æïáà,ï"îà úåáéú éôåñ - 'íéîéá
åì åëéøàé ,éåàøë ïîà äðåòäù æîøì

.åéúåðùå åéîé

øáëåíéøôñá àáåäíéçñô ç"ìö 'ééò)

(ïë åáúë íéáøå ,åð'ïîà' úáéúù
úáéú íâ ,à"ö àéøèîéâá äìåò

ïîà ìëî éë ,à"ö àéøèîâ 'êàìî'
íãàä ìò áåè õéìîä êàìî àøáð

...åúåéçäìå å÷éæçäìàëàëàëàë

áúëõé'æãàîî 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä
ò"éæ(äáéúä ïî àö ä"ã çð úùøô)ìò

êøáé ïë' ïåæîä úëøáá íéøîåà åðàù äî
äîéìù äëøáá ãçé åðìåë åðúåàøîàðå

ïîàøîåì åð÷ú òåãî á"ö äøåàëìå ,'

ושנים ימים  לאריכות מסוגל וזה  שלום, סוכת הפורש  ÈÈ�Ú˙ובברכת ÏÎ ÏÚ˘ Û‡Â)

¯·„ Â˙Â‡Ï ¯˙ÂÈ· ÌÈÏ‚ÂÒÓ ÂÏ‡ ÌÈ�Ó‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÌÈÓÈ ˙ÂÎÈ¯‡Ï ‰ÏÂ‚Ò ‰· ˘È˘ Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ ÔÓ‡

(‰�ÂÂÎ· Ì¯ÓÂ‡Ï.

אמן'כא. 'נוטרי ¯Ù‡)בספר „ÂÓÚ) שעלה תשובה בעל רופא שסיפר נורא, מעשה הביא 

אלי  הגיע ולתורתו. ה' אל להתקרב שהביאתו הסיבה הייתה מה לארה"ק מארה"ב

שנותרו  נראה שהיה עד מסוכן היה ומצבו קרסו, שלו הגופניות  המערכות  שכל חולה

גדולים  רופאים כמה בין שהיו ודברים ודין 'אסיפות' אחר לחיות . ימים מספר לו

השנה  כמחצית עוד להותירו ניתן ומורכב מסובך  ניתוח שע "י מסקנא הסיקו ביותר

שכן  מכיוון גדולה. לו הממתינה היסורים מנת  וגם מאד יקר הניתוח אמנם, בחיים,

שהיה  עצמו החולה להכרעתם. וחיכינו המשפחה, בפני לאשורו המצב  את הצגנו

ורבו, למורו השאלה את להפנות ביקש זצ"ל פיינשטיין משה רבי הגאון מתלמידי

ממקור  לשמוע  זצ"ל משה רבי אל להגיע  בעצמי והחלטתי בקשתו את  שמעתי

דעתו, את ראשון

עיניו  החלו הבעיה את בפניו והצגתי משה ר' לפני משבאתי – הרופא ומספר

לא רבות ששנים זה תלמידו על ובכה ישב דקות לעשרים וקרוב דמעות להוריד

קשה. כה מצבו כי נודע ולפתע מאומה, מממנו שמע

היא, מה דעתו את  יגלה ולמחרת אחד, יום עוד לו שימתינו ביקש משה ר'

בשבילו  ונבקש לרפואתו, נתפלל ואנחנו אותו, לנתח – משה ר' נענה ממחרת  ויהי

אכן  החולה כי אמונתו ומקור החלטתו סיבת את  להסביר והוסיף ארוכות. שנים

זאת שנה חצי ובמשך  שנה, חצי עוד יחיה הרופאים לדברי אף שהרי ימים, יאריך 

מלאך כל 'מלאך ', ייברא  שלו אמן ומכל ברכות  כמה על אמן לענות יזכה הוא

ולהמליץ לשמרו עליו להגן ויעמדו מעלה של לפמליא יצטרפו האמנים מאלו ומלאך 

זכות ... עליו



çé ויצא - הפרשה באר

êøáé ïë' øîåì éâñ àìå ,'ïîà øîàðå'
åäî .'ïîà ,äîéìù äëøáá åðúåàøîàðå'

íéòåãéã ,àìà .ùåøéô åì ïéàù 'ïîà
ìù åøëù ìãåâá 'øäåæ'ä éøáãäðåòä

áåèä ìëìå úåëøáä ìëì äëåæù ïîà
(ãåòå :.äôø êìéå øäåæá øàåáîë)ùåøéôä åäæå ,

äîéìù äëøáá 'åëå åðúåà êøáé ïë'
,ì"ø ,'ïîà øîàðåúåëøáä åìà ìë

,ïîà úøéîàä øëùá åðéìò åàåáé
ìë øçà ïîà úåðòì íéøäæð åðçðàù

äëøá.ì"ðä '÷ä øäåæäë

ãåò'÷ä øäåæá àúéàãë ,øîåì ùé
(.àòø á÷ò î"òø)åáéúàã äëøá ìë'

,'úåàé à÷ãë àîåé÷á éäéà ïîà äéìò
éäåæ ïîà äéìò åáéùäù äëøá ìë ùåøéô
äëøáá' æîøù äæ .ù"ééò ,éåàøë íåé÷á
éãé ìò åðééä - 'ïîà øîàðå äîéìù

ïîà øîàðåúåîéìùá äëøáä äùòð
úåàé à÷ãëáëáëáëáëåðúåà êøáé ïë äæ øëùáå .

.ì"ðë úåàé à÷ãë äîéìù äëøáá

çéååøéåïî ìöðäì Y åøëùá 'íééðù éô'
áúëù åîë ,åéúåìééçå øöéä

ìàåîù éøáãä ÷"äøä(éðìéöä ä"ã çìùéå)

éðìéöä ,ì"æåðàîãéà.ïîà ú"ø éç
ì"æç åøîà(:èé÷ úáù)ïîà äðåòä ìë

'אמן'כב. שעניית לזה זה ישראל בני שמברכין 'ברכות ' לענין גם אמורים הדברים

אברהם' ה'מגן וז"ל לברכה, וקיום תוקף Ò˜"‚)נותנת  Ë"¯ Á"Â‡) במדרש איתא

דבר מתפלל אחד לענותכששומע חייב  השם הזכרת בלא  אפי' לישראל מברך או 

בברהמ"ז.אמן  הרחמן אחר אמן עונין ולכן .

לדקדק מזהיר זצ"ל אויערבאך הגרש"ז היה הלזה המדרש דברי עפ"י ואכן,

שבירך' ה'מי על אמן 68)בעניית ‰¯Ú‰ ·"ÈÙ ‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰).

השולחן' ב 'ערוך כתב ‡)וכן Â"Ë¯ ÔÓÈÒ) נכון לאחר שבירך  מי שעושין כששומע גם

אמן, כמוך לענות  לרעך  ואהבת  מצות  בזה .ומקיים

התעצמו  מתפללים ששני ירושלים בעיה"ק משה זכרון כנסת בבית היה מעשה

וישועה, להצלחה כסגולה הידועה כיפור ביום יונה' 'מפטיר לקנות ה'זכיה' על

הגזר  בהטבת בטוח חש והיה שנים, כמה זו בזכיה 'החזיק ' כבר שניהם מבין כשאחד

חזקתו. על לוותר היה מוכן לא ולכך  זו סגולה בזכות  ולשלום לחיים דין

האחר  לטובת צידד זצ"ל פישר יעקב ישראל רבי הגאון משה' 'זכרון של רבה

(ÌÂÈ‰ „Ú ‰�ÂÈ ¯ÈËÙÓ· ˜ÊÁÂ‰ ‡Ï˘) טענתו וכנגד לרעהו, לוותר שיאות להראשון ופנה

הגרי"י לו אמר ימים לאריכות  כסגולה בה רוצה שתזכהשהוא  לב  בכל מברכך הריני

ולשלום טובים  החדש לחיים  זכה אכן דבר סוף פעמים, מספר זו ברכה על חזר וכן ,

המשפחה  בני זו. בשנה ונלב "ע  שנתו להשלים זכה לא  הנ"ל והראשון זו, בסגולה
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,åðéã øæâ åì ïéòøå÷ åçåë ìëáæîøð ïàëå
òøä øöéä àåä åùò ãéî éçà ãéî.
ìöðéäì äëåæ ïîà úééðò éãé ìòù .ì"ëò

øöéä àåä åùò ãéîâëâëâëâë.

íéøáãëúçðî' øôñá áúë åììä
'øñåî èáù'ä ìòáì 'åäéìà

(íéøåôì ùåøã)÷åñôä ìò(æ á øúñà)éäéå'
áúëðù ,'øúñà àéä äñãä úà ïîåà
äãîéì éëãøîù øîåì ,å"àå øñç ïîà

ï"îà úåðòìíàäå áàä íéáéåçîù åîë]

íúåðè÷î íäéðáì ãîìì(æ ã"ë÷ ç"åà à"îø)

[,äðëñ ìëî äøåîù äúéä äæáå
éãéî äìöéðå ,úåéîùâáå úåéðçåøá
ùåøååùçà úéáá äúåéäá óà äàîåèä.

äôéå'ïîà éøèåð' øôñá øàéáå êéøàä
(è"òø 'åîò)àéä äöåçð êë ìëù

íáúåëá øúñàå éëãøîù ãò åæ äòéãé
ïåëð ìà åàø ùã÷ä çåøá äìéâîä úà
éãë å"éå øñç 'ïîà' úáéú úáéúëá æîøì
ìù ùåã÷äå øåäèä äëåðéçù åðòéîùäì
äìéâøäù éãé ìò äéä éëãøî ãéá øúñà
ïñåçå çë äá ùéøùä äæáå ,ïîà úåðòì
åìéôà ,'äá äúðåîàá äðúéà úåéäì
áìëì ìùîðä çöåøå éåâ êìî úéáá

äéøàìå(:åè äìéâî 'éò)äëæ øàùäìå
,äúãìåîáå äîòá ä÷åáã úåéäì ,ú÷ãöå
íéìåìòä íéðåù úåðåéñéðî úç éìáì

...äòù ìëáå úò ìëá àåáì

- ב 'חזקתו' נשאר היה שאם הרגשה מתוך לבם כבד הכל ועל מאוד, זאת כאבו

ימים... לאריכות  זוכה היה עברו, כבשנים יונה המפטיר בסגולת 

בני  אליו פנו האבלים את לנחם זצ"ל פישר יעקב  ישראל רבי הגאון לכשהגיע

ובתמורה  יונה' 'מפטיר זכות על שיוותר מאבינו ביקש הרב  הרי – בטענה המשפחה

הברכה... נתקיימה לא מדוע  טובים, לחיים ולהיחתם להיכתב  שיזכה הרב  בירכו

אז  ותיכף ברכתי, על 'אמן' ענה לא  הוא  אך אותו, ברכתי אני אכן, הגרי"י, השיבם

הבין  לא שהוא  אעשה ומה פעמים, וכמה כמה ברכתי על חזרתי ולכן בזה, הרגשתי

השפעתה. בכוח ומוגבלת חסרה אמן עליה עונים שאין וברכה אמן, לענות 

הישר'כג. ב'קב  ˆ"Ë)כתב  ˜¯Ù) המאירין נהורין ושבעים מאות שלש למעלה יש כי וז"ל.

ושבעים  מאות שלש אלו של חסד לעורר מסוגלין עולמות ... ושבעים מאות  בשלש

בכוונה  אמן העונה כל כי בכוונה, אמן ענית ידי על הכנסתנהורין לבית לרוץ וממהר 

אמן  ענית  ע "י נהורין ושבעים  מאות  שלש  לאלו  זוכה אמן, ענית .בשביל

הללו  בפרשיות  בעמדנו גרמא העומד והזמן יעקב בין קודש מלחמת נערכת בהם

לש"ע יזכה אמן עניית  בזכות כי הטומאה, מצד העומד עשו כנגד הקדושה מצד

קליפין ש"ע  כנגד מכוונת  טומאתו אשר מעשו וינצל Ù¯'נהורין ˙Â˜ÂÓÚ ‰Ï‚Ó 'ÈÈÚ)

(„ÂÚÂ ,ÁÏ˘ÈÂ.
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,úîàáåäçåë úìåãâ äî ,øåàéá êéøö
úà ãéîòäì ïîà úééðò ìù
éôì øàáîå ,úåðåéñðä ìë ãâðë íãàä
åæ äîåúé åìãâá ÷éãöä éëãøîù ,åëøã
ãöéë ø÷çå ùôéç íàå áà äì ïéàù
äøåîù øàùéúù åæ äîåúéì äì íåøâé
àåáì íéìåìòä úåðåéñðî äðúéà äøéîùá
òåâôì íéìåìòù íééîùâ íé÷éæîîå äéìò
ìë éðôî äîåçë ïâîä ïåéøù àöîå ,äá
,'ïîà' úééðòá úéîùâ äøöå éðçåø ïåéñéð

ì"æç åùøãù åîëå(:åôø êìéå ÷"äåæ)

'ä øöåð íéðåîà'(ãë àì íéìéäú)ìà -
àìà íéðåîà éø÷ú'ä øöåð íéðîàåìà

úééðòá øîåìë .'äðåîàá ïîà íéøîåàù
íéøåîù úåéäì íéëåæ äðåîàá ïîà
÷ìç ãöî ïä ,'ä ìù å÷éçá íéøåöðå
,ïåéâää ãöî ïä ,øáãáù éìåâñä
úà äá ùéøùä ïîà úåðòì äìéâøäáù

àåäù 'ä úàî ìëäù äðåîàä ãåñé
éùàø'á íéìåòä ïîà'ð êì'î ì'à

'ïîà' 'úåáéúçéâùîä àåäå åðîî ìëä ,
,åøáãá ÷øå êà äéäð ìëäå .åðéìò
ìëá äøåîù øúñà äéäú åæ äðåîàáå
äîòá ä÷åáã úåéäì äãìç éîé
íå÷î ÷åöîå øö íå÷îá óà äúãìåîå

.äëåìîä úéá äàîåèä

על אמן  בעניית מיוחד ענין – אמן ונאמר
השחר  ברכות 

áúë'íéãøç' øôñáøå÷îå ,æò÷ úåà å"ñô)

(ì"æçá íéøáãäíåé ìëá íéé÷é .ì"æå
- 'ö ,íéðå÷éúá àúéàãë ÷"éãö øôñî
'é ,úåùåã÷ òáøà - 'ã ,íéðîà íéòùú
.úåëøá äàî - '÷ ,íéùéã÷ äøùò -

,òãå'ïîà' úééðòá åðéöî ãçåéî ïéðòù
'øçùä úåëøá' ìòãëãëãëãëàúéàãëå ,

כתיבכד. „)הנה ‡ ˘"‰˘)' בה ורמזו חדריו'. המלך הביאני נרוצה אחריך 'משכני שכני מ ,

תיבות נ חריך א ראשי זוכה אמן רוצה' אמן, עניית אחר ורודף שמקפיד מי כי ,

להשי"ת , להתקרב  חדריו' המלך ÂÙ)ל'הביאני ÔÓÈÒ [Â�‡ÙÓ Ú"Ó¯Ï] ‰ËÈ˘˜ ‰‡Ó ¯Ó‡Ó) יש .

'מ  בכתוב  השניות האותיות  כי בזה, לרמז אששהוסיפו נחכני 'שחר'.רריך  הם וצה'

להשי"ת . ביותר מקרבת  השחר ברכות  אחר אמן עניית על שההקפדה לרמז

שליט"א מליעזש האדמו"ר הגה"צ מבני ·Ô‡„�‡Ï)שמעתי ˙"ÈÚ· שאמם (‰„¯

בחודש  עליהם, אמן שיענה מי לפני השחר ברכת  את  יום בכל לאמר מקפדת הרבנית

העעל"ט עסק(˙˘Ê"Ú)אלול באמצע  הרבנית  הייתה שחרית מתפילת הרב  כשחזר

בעבודתה  עסוקה שהייתה מכיוון אך ה'ברכות', את ברכה לא כשעדיין – הבישול

אל  לעצמה, אמרה מיד אך הברכות , אמירת  את מעט לדחות  מתחילה חשבה

היא ובכן, הבית , לעבודות  אשוב  ולאחמ"כ הרב  לפני הברכות את אומר תחמיצנה,

שהרב היאך  נגלה ולעיניה גמרה שלא  וכמעט הברכות, ואמרה הרב  חדר אל נכנסה

באותם  אותו רואה הייתה לא ואילו נורא, באופן תוקפו ולבו הכרתו לאבד מתחיל
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'êåøò ïçìåù'á(ã"ñ å ç"åà)ïéâäåð ùé
åðòå øçùä úëøá ãçà êøéáù øçàù
ïîà íéðåòäî ãçà øæåç ,ïîà åéøçà
äæä øãñëå ,ïîà åéøçà ïéðåòå êøáîå
,äìçú ïîà åðòù íúåà ìë ïéùåò

ò"åùä éùøôîá íù øàáúðå(ãåòå à"âî)

'öä úà íéìùäì åìëåéù éãë äæ ìëù
.íåé ìëá øîàì íãàä ìòù íéðîà

ú"åùáååðàôî ò"îøä(è÷ ïîéñ)

'ïîà'äù àéãäì êéøàî
íéðîà 'öì úåðîäì áùçð åðéà ùéã÷áù
ììëá úåáùçð úåëøá ìò íéðîà ÷øå

.ì"æå áúëå ,íéðîà 'öäáåè äîå
øçùä úåëøá êøáé ö"ùù âéäðäì

íø ìå÷áç"é úàöì àìù åðååëé íéðåòäå
íéðùéä íéøáç àìà ãáìá åæ àìå ,äëøá

áø éáã éôéö éðä ïåâëå ãçà øãçáïåùìî)

ìò íéðùéä íéãéîìúä åðééäå .äë úåëøá 'îâä

(ùøãîä úéá ìù úåìöçîìë êøáì åîéëùé
ïîà åðòé åéøáçå åîöòì ãçàë"çàå ,

éîå ,ùâøá åëìäé íé÷ìà úéá ìà
åéðáå åúùà ë"çàå åîöòì êøáîù
êì ïéà â"äë åì ïéëøáî íéðè÷å íéìåãâ

,äìàî øúåé íéáåäà íéòøä"äå

äæ øçà äæ úñðëä úéáá íéëøáîì
àéôåðëá ïîà åðòéù íéáøä úà úåëæì.

ì"æå'äãåáòä ùøåùå ãåñé' øôñøòù)

(é"ô úøåîùàäøçùä úåëøá...
øàù íò úñðëä úéáá íøãñì áåè...
øçà ïîà íéøçà åðòéù éãë ,äìôúä
úìòî äìåãâ ãàî äî éë ,åéúåëøá

...ïîà íéøçà ïéðåòùë äëøáäïî ïë ìò
åéúåëøá òéîùäì íãàä øäæéù ïåëðä
åðòéù éãë ,íéøçà éðôá øùôàã äî ìë

äëøáä øçà ïîà.

ì"æåò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä(:â óã)

òîùé ãçà ìëù íéëñî éðà
äøîåàì êéøöù äëøá ìë åøéáçî

ïîà äðòéù éãëáéáúëá àúéà éë .
ì"æ é"øàäøçùä úëøá òîåù äéäù

ìåëé äéäù ô"òà ,íéùðà äàîî åìéôà
úåîìåòä ìë ãçééì ãçà òâøáåìéôà ,

äéä àìå åðîæ ìò çéâùä àì éëä
,íéîòô äàî åìéôà òåîùì ìöòúî

úåëøáä ìëå äðéá éåëùì ïúåðäíâ àáåä)

,íééç õò éøô'á åøå÷îå ,ä å ç"åà äáåùú éøòù

(ã"ô úåëøáä øòùäëäëäëäë.

לך הרי למעלה.... נשמתו כשפרחה זמן לאחר אותו מוצאת  הייתה כבר רגעים,

ממש. כפשוטו חיים הצילה אמן עניית  עם לברך הזהירות כיצד במוחש

מקאמארנאכה. הרה"ק  שכתב כמו הדורות, גדולי של מנהגם היה ‰Â‰Ë¯וכך ÔÁÏ˘)

(‚ Áˆ ‡�¯Ó‡˜עליו עומד  שהעולם כשר של מנהג 'תינוקות מביא דוכנא שריש ,

בקול וקדושה רבה שמיה יהא  ואמן אמן שיענו הכנסת לבית רבן' וכן בית נעים

אמן  לענות רבן בית של  תינוקות  כל שקיבץ בילדותו  טוב  שם בעל  הר "י מרן .עשה
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לבקוע התפילה כוח - רכות  לאה  ועיני
רקיעים 

äùøôìù äçë ìãåâá úùøãð äôé åæ
'äìéôú'åëåëåëåëøæâðä úà úåðùì ,æëæëæëæë,
àøîâá àúéàã(.âë÷ á"á)úåéøáä åéäù'

éðùå ä÷áøì äì ùé íéðá éðù íéøîåà
äðè÷å ìåãâì äìåãâ ïáìì åì ùé úåðá

ì"æç éùøãîá àáåî ãåò ,'ïè÷ìàîåçðú)

(áé àöéå íåã÷äá÷òé úà ä÷áø äãìéùëù
,ìçøå äàì åéúåðá éúù ïáìì åãìåð åùòå

זכרון' 'זאת ספר ‰˘Á¯)וז"ל ˙ÂÎ¯· Í¯Ú)ז"ל הרבי מנהג .(Ú"ÈÊ 'ÔÈÏ·ÂÏÓ ‰ÊÂÁ'‰ ˜"‰¯‰)

אמן. אחריו ענה והרבי לפניו, הברכות שאמר אחד ילד בבוקר יום בכל לפניו לקרוא 

מילדותי, עוד אמן בעניית נזהר הייתי מאוד מאוד עצמו, על ה'אדר"ת ' העיד כה

בכל  שהורגלתי לי, הוא  כטבע שכמעט עד זו, למצוה יתירה בחיבה ורץ אוהב  ואני

אנשים, מכמה השחר ברכות לשמוע  כן יום לעשות  אותי הרואה  כל ילמדו  וממני

אמן ענית  ¯·‰)לחבב ‰ÈÓ˘ ‡‰È ÔÓ‡Â) החשיבו ולא  בהם, מזלזלים היו בתחילה אשר ,

יוכל  כזה קל ובדרך בשבחה, חז"ל שהפליגו מה זוטר ומי לכלום, הזאת  המצוה את 

ליאות  ובלי בנקל יום בכל למאות , מצוות לקיים הבא, עולם לו לקנות  אחד (�Ù˘כל

(‚Î ˙Â‡ „Â„.

היה  בסערט העיר כרב  זי"ע ויז'ניץ  מסערט ברוך ' ה'מקור הרה"ק  כיהן כאשר

באחד  להתפלל הגיע  פעם אחר. כנסת  בבית שבת בכל דשבתא  בצפרא  להתפלל נוהג

מבלי  התפילה תחילת  את  שבת  באותה הקדימו מה ומשום שבעיר, הכנסת  מבתי

מיד  החליט בכך, משנוכח השחר. ברכות  אמירת אחר הרה"ק  והגיע  מראש, להודיע

שמאחר  והתחננו אחריו רצו הגבאים אחר. כנסת  לבית וללכת המקום את  לעזוב 

כשהוא הכנסת , בית  את  ועזב  שלו על עמד הוא  אבל כאן. להתפלל שישאר בא וכבר

הסביר  דבריו, על תמהים שהם ראה כאשר עשו', אינני עשו... 'אינני לגבאים מפטיר

הברכות'... אחר הגיע 'עשו - Ù„)להם „ÂÓÚ ‰Î¯·‰ ÌÚÂ�).

כתיב כו. È‡)בפרשתן ÁÎ) כמו תפילה, לשון פירשו, ורבותינו וברש"י, במקום' 'ויפגע

תפלה' אלא פגיעה 'אין חז"ל אמרו וכן בי', תפגע ÂÎ:)'ואל ˙ÂÎ¯·)הרה"ק ופירש .

זי"ע  מלעלוב דוד ÈÂˆ‡)רבי ,Ê¯‡·Ï‡ÂÂ ¯Î˘˘È Ï‰‡)'פעגע' להיות האדם ['נודניק'שעל

כל בלשוננו] את ויפרוץ  שישבר עד ובקשות, בתחינות  ויפציר שיעתיר בתפלתו,

חיים' ה'חפץ  הגה"ק  אמר וכך שבשמים, לאביהם ישראל בין המפסיקות החומות

איהם' מ'נודז'עט אז ליב  האט וואס טאטע א איז רבש"ע 'דער לבתו (‰˜·"‰זי"ע 

(·Â˘Â ·Â˘ Â· Â¯ÈˆÙÈÂ Â¯È˙ÚÈ ‡Ï‡ ,ÂÏ ÂÁÈ�È ‡Ï ÂÈ�·˘ ıÙÁ‰ ,ÔÓÁ¯ ·‡ ‡Â‰.

במיוחד כז. העליון רצון יש בהם ואופנים זמנים שיש אלא  עת, בכל התפילה כח יפה

יעקב 'ויקץ  בפסוק  בפרשתן, הטורים' ב'בעל וכדמצינו ותחנונים, תפילות לקבלת
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ïéá 'ïéñåøéà' åùòå ïäéðéá úåøâà åçìùå
ìçøå á÷òé ïéáå ,äàìì åùòåùòù àìà)

(úìçî úà àùéì êìäå äöø àì,åðééäå ,
àìå ,åùò ìù åâååéæ äàì äúééä úîàáù
á÷òéù êéà äúàø øáëù àìà ,ãåò
éàðúá ïáì äéáà íò íëñî øáë åðéáà

íéðù òáù êãáòà' ùøåôîêúá ìçøá
äðè÷ä'øúåéá õôç ïáì äéáàù áèéä äòãé íâå)

(åðéîá ïéî - 'åùò'ë äàéùð éáã àðúçìæ"ëòå ,
äëéùîäå ,ùàåð äàì äøîà àì
'úåëø äàì éðéòå' øùà ãò ,ììôúäì
äìòô óåñáì ïëàå ,íéðåðçúå éëáî

ïáìá úåèù çåø äñðëðù äéúåìéôúá
äúìéôúå ,äùòù äî úà äùòå
ì"æç åøîàù åîëå ,úåîéìùá äàìîúð

(íù ùøãî)àåä äù÷ àðéáø øîà'
ãåò àìå äøéæâä úà äìèéáù äìéôúä
äîé÷äå ,'äúåçàì äàì äúîã÷ù àìà

ä-é éèáù ìù ïéðáå ïéðî áåøçëçëçëçë.

íìåòìåîëå ,äìéôúá íãà äáøé
åøîàù(:áì úåëøá)äòáøà

àåä íäî ãçàå ÷åæéç íéëéøö íéøáã
ùøãîá àúéà øáëå ,äìéôú,ù"å÷ìé)

ויאמר' ÊË)משנתו ÁÎ)'תיבות 'סופי נשמעתצäàר– אדם של תפילתו שאין לך לומר , ִ

בציבור'. אלא

בפרשתן הטורים' 'בעל כתב ÁÈ-ÊÈ)עוד Ì˘)'וישכם' ליה וסמיך השמים' שער 'וזה

'לומר לתפילה- טוב  זמן והוא  שמים, שערי פותחין השחר '.שבעלות 

קולךכח. 'מנעי נאמר אחותה לרחל ואילו – רכות' לאה 'ועיני מדוע מרמזים, יש

שמגדלים  בית בישראל, נאמן בית  בניית  על היה לאה של שבכייתה אלא  מבכי'....

'מנעי  לה לומר הקב "ה רצה שלא עד למאד, חשובה זו בכיה צדיקים, בנים בו

מבכי'... קולך 

בהתקרב האירוסין, בברית תשובה' 'בעלת כלה באה לאחרונה שמעתי, עובדא

בשמחת להשתתף שתבואנה צדקניות  נשים מכמה העסקנים ביקשו הנישואין מועד

אחר  תרה הנישואין למקום כשבאת מאלו אחת  והנה הכלה... את  לשמח הנישואין

אותה  שמצאה עד כל, מעין נעלמה שזו אלא  טוב ', 'מזל בברכת  לברכה – הכלה אם

פנייך 'מדוע  משנשאלה כרימון... טענות  מלאה זועפים, כשפניה ב 'מטבח' יושבת 

אותה  ענתה התשבחות ... בכל המהוללה הכלה ביתך כלולות  שמחת לעת היום' רעות 

ביתי  את  עזבה עורף, לי הפנתה הזו הכלה כשבתי לשמוח אוכל כיצד רוח', 'קשת

אלא הראשונה איננה כי צערי גדל ומה גמורה, תשובה לבעלת  ונהפכה חיי דרך ואת 

שלימה... בתשובה ושובו הלזו הדרך את  שעשו בנותי מבין שלישית 

שממשפחה  כזה דבר אירע  אכן כיצד – בפניה תמהה דבריה את האשה כשמוע

ה'קשר' כל כי סיפרה אבל לענות, מה הכלה אם ידעה לא בתשובה, ג' שבו כבר אחת 
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(âì÷ æîø çìùéåïðç 'ø øîààåäù éî ìë
åðéáà êñð ïéëåñð äîë áùçì òãåé
éî úà áùçì òãåé ìà úéáá á÷òé

àéøáèêë ìë äáøä á÷òéù ,øîåìë ,
úåðîì òãåéä ÷øù ãò ,íéëñð êåñéðá
úåðîì ìåëé úøðë íéáù íéîä úåôéè
'íéëñð'ù ÷"äôñá åùøôå ,íéëñðä úà

.áåøì êôùù åéðéò úåòîã íä åìà

'ùøãî'á(àé ãò ø"øá)âéùäù äòùá
á÷òé øîà á÷òé úà ïáì

áéúëã ,'íéìäú é÷øô'(ã áë íéìéäú)

,'ìàøùé úåìéäú áùåé ùåã÷ äúàå'
'íééçä øùâ' øôñá øàáîå'îò ì"ô à"ç)

(äøòäá å"èù,ïáìî á÷òé çøáùë éë ,
øáãî êì øîùä' åì øîà 'äù òîùå

'òø ãòå áåèî á÷òé ìà(ãë àì)ïðåáúä ,
òåãî ,ä"á÷ä åéìà äìâð øáë íà á÷òé
åìéàå ,äòøì éá òâé àìù ÷ø åøéäæä àì

àìà ,åéìò øñà àì éøçà äôéãøä úà
ä"á÷äù - éàãååáùåéäôöîåúåìéäúì

êéùîàù ,úåìéôúìå(äìéìå äìéì ìëá)

úåìéôúá éáìå éùôð úà êåôùì
åì ïúð ïë ìò ,åéùëò ãòë äàãåäáå
éúòã çéñà àìù éãëá ,éøçà óåãøì
ì"æç åøîà ïëìå ,éðååâ ìëá äìéôúî

(àé çñ ïëå ,íù ø"øá)'àåää íå÷îá áëùéå'
Yãîòù äðù 'ë ìë ìáà áëù ïàë

øîåà äéä àìà ,áëù àì ïáì úéáá
øåöì äàãåäå äìéôúá íéìéäú é÷øô

íéîìåòä ìë.

החשכה בעת  אף – ערבית תפילת תיקן
עזבו  לא ה' כי יתפלל 

àúéà'îâá(:åë úåëøá)éáøá éñåé éáø'
úåáà úåìôú øîà àðéðç

íåð÷úèëèëèëèëúéøçù úìéôú ï÷éú íäøáà ,
á÷òé 'åëå äçðî úìéôú ï÷éú ÷çöé ,'åëå

ב'סמינר' השתתפה שנה כעשרים שלפני היה ה' לדבר החרדים עולם ובין שבינה

עליה  השפיעו ולא  במוחה נקלטו לא שם שנאמרו הדיבורים כל אבל תשובה, לבעלי

והובטח  כתוב , דף אחת לכל נתנו הסמינר שבסוף סיפרה הדברים בתוך במאומה.

היא ומאז דף, באותו הנכתב  באמירת  יש ולברכה להצלחה גדולה ש'סגולה' להם

בו מהנאמר מאומה מבינה שאינה אעפ"י – יום בכל אותו ‰‡˘‰אומרת ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÈÎ)

(˜"‰¯‡ È�·Ó הד נמצא  שמא אותה שאלה האשה והוציאתה . כן, אמרה ברשותך, ף

לא זו שאשה ואף השל"ה', 'תפילת  הודפס הדף על כי – הסוד נתגלה שם מחיקה

ק"ו  וגמורה, שלימה בתשובה שבו מצאצאיה ששלוש זכתה מ"מ קאמרה, מאי ידעה

ורוב נשגבים דברים נפעל בוודאי נתפלל אם בה, הנאמר את יודעים שאנו לדידן

יו"ח. מכל דקדושה נחת 

'אבותכט . של תפילותיהם להתפלל כמוני פשוט לאדם לו מה וכי האדם יאמר ואל

לייצר  כדי כי משל בדרך  זי"ע , חיים' ה'חפץ הגה"ק  של לביאורו ישמע  העולם,
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íéëøã åðãîì ïàë .'úéáøò úìéôú ï÷éú
íäøáà éë ,íéáöî éðéî ìëá äìéôúì
äìåò ùîùäùë Y úéøçù úìéôú ï÷éú

íìåòä úà äøéàîåìù åáöî äéä ïë éë)

äìâàå êëøáàå Y ùîùä åì äøéàäù - íäøáà

(óñëáå áäæá äð÷îá ãáë íäøáàå ,êîùøúåé .
ìöà äéä ïëîíåøá äéäù ÷çöé

íéøäöá ùîùä úîâåãë äâøãîä
äô÷åúá äîçäùëøîàðù éôëå ,(âé åë)

ìãâ éë ãò ìãâå êåìä êìéå ùéàä ìãâéå'
ìëì äìéôú ï÷éú àåäå ,'ãàî
çåæú àìù éãë íéçìöåîäå 'íéçéìöî'ä
åøëæéå ,äçìöää áåøì íúòã íäéìò
çë êì ïúåðä àåä êé÷åìà 'ä éë ãéîú
øáòù á÷òé àá íäéøçàì .ìéç úåùòì
,'íéòøå èòî ééç éðù éîé' íéù÷ íéáöî

äàø ïçéð åáù úîàä úãéîá ìáàíâù
äò÷ùù éøçà øúåéá íéù÷ä íéáöîá

äúðåòá àìù äîç åì'äáéë' ä"á÷äå
ùîùä úàäáéë Y 'ùîùä àá éë' ,é çñ ø"á)

('ùîùä'åéìò áöéð 'ä äðäå' úîàá éøä

áöî ìëá åîéò ä"á÷äåììììá÷òé åäæå .
úåøåãì òéãåäì ,úéáøò úìéôú ï÷éú
àöîð íãàä øùàë íâù íéàáä
íåøîì åéðéò äìúé úåëùçä úéìëúá
,àåáú éë 'ä úòåùéì äééôéöå äìéôúá
ìâìâä åéìò êôäúéù øáã ìù åôåñå
á÷òéá øåîàëå ,äðåùàøáë åøåà çøæéå

(áì áì)'ùîùä åì çøæéå',å÷ééãù éôëå]

ì"æç(:àö ïéìåç)åì àì äøåàëìù ,'åì' ïåùì

ùîù' àìà ,íìåòä ìëì àìà äçøæ ãáìá

ãîìì àáù ,'åøåáòá äçøæ åøåáòá äàáä

äîç ä"á÷ä òé÷ùäù úåòù éúù íúåàù

øçàì åì ïøéæçä äðøç êìäùë äúðåòá àìù

[åéáà úéáì áùùë ïîæ.

היצר  כנגד התעצמות  – גדולה והאבן 
מלהתפלל אותנו  המונע

ïúùøôá(á èë)éô ìò äìåãâ ïáàäå'
'úîà úôù'á äù÷ä ,'øàáä

(ã"îøú àöéå)øîåì åì äéä äøåàëìã
'ïáàååäîå 'äìåãâïáàäå,äòéãéä 'äá

שכבר  אחר אבל עצומה, ופקחות יתירה לחכמה נצרכים בוודאי משוכללת מכונה

אחר  כיו"ב, בה, להשתמש 'גולם' כל ביד יש מעתה הרי המכונה את  הפיקח ייצר

כח  לנצל מישראל איש כל ביד ואילך מכאן התפילה, כח את  וסללו גילו שהאבות

לטובה. ליבו משאלות  כל ידו על ולפעול זה עצום

על ל. שהוא  ליעקב, בחלום הקב "ה התגלות זי"ע  ישראל הבית הרה"ק  ביאר וכבר

בבבל, דווקא המרכבה מעשה וכל אלוקים מראות  שראה ביחזקאל שמצינו דרך

בבלה' שולחתי 'למענכם אלא  עזבם לא  שהקב "ה ישראל של אמונתם לחזק כדי

(„È ‚Ó ‰ÈÚ˘È) בזוה"ק באריכות  וכמבואר ,(:· ·"Á)ליעקב הקב "ה נגלה זה מטעם כך ,

עימו  נמצא  שהוא  לו להראות  לבן, אצל לגלות  הליכתו בתחילת לחרן בצאתו דווקא 

יעזבנו. לא ולעולם זו קשה בשעה גם
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òøä øöéä ìò éà÷ 'ïáà'ã ,àìààìàìàìàì,
(.áð äëåñ ,ïáà ...åì ùé úåîù 'æ),øáã ìëáù

,ìàøùé éðáì ìåùëî ïáàë àåäìò ìáà
'øàáä éô'éðá ìù íäéô úçéúô ìò Y

äìéôúá ìàøùéøúåéá ìåãâ àåäìëáù ,
úçéúôî íòðåîìå íáëòì äñðî åçåë
ìë íøè ïëìå ,äìéôúá íäéô çåúôì

éúôù 'ä' äðéçúá úåáøäì åðéìò äìéôú
'êúìéäú ãéâé éôå çúôúáìáìáìáì.

êùîäá'úîà úôù'ä øàáî åéøáã
ì"æç éøáã úà(áé ò ø"á)

÷åñôá(é íù)íãàë - ïáàä úà ìâéå'
úà øéáòîäúéçåìö éô ìòî ÷÷ôä,'

Ó·)בפרשתןלא. ‡Ï)אבי אלוקי רצה ופחדאברהםאלוקי 'לולא 'לא וברש"י, יצחק ',

ואע"פ אלוקי לומר בחייהם, הצדיקים על שמו מייחד הקב"ה שאין לפי יצחק 

שבע מבאר בצאתו לו È‚)שאמר ÁÎ)וכלוא עיניו שכהו לפי יצחק', ואלוקי ה'... 'אני

כמת הוא  והרי ממנובבית  פסק הרע ÈÂˆ‡)'ויצר  ˙ÏÈÁ˙· È"˘¯Ó ÔÂ˘Ï‰ ˙ÙÒÂ˙)ויעקב ,

הט"זנתיירא  ומקשה ופחד'. ואמר ואלוקי ÈÂˆ‡)לומר ,„Â„ È¯·„),מה פירוש צריך 

הזה להתיירא,המורא לו יש מה עליו שמו את  קרא  בעצמו שהקב "ה אחר כי ,

אינו  בחיים בעודו יצחק על שמו לייחד הקב "ה של טעמו דכל כיון הט"ז, ומבאר

ש  מחמת ממנואלא  היצר הואפסק זה ודבר יש, 'יותר כי יצחק, של כבודו  כנגד

יצרו... את וכובש רע לעשות בידו  שכח מי יצחק'מעלה ' 'אלוקי יעקב  אמר לא לכן

אביו. בכבוד כמזלזל הוא הרי הרע' יצר ממנו ש'פסק  אביו על באומרו כי

את כשישמעו הישיבה' 'ראש או האדמו"ר  של חסידיו יעשו מה נתבונן הבה

רבם על האומר בקרבו...'פלוני שוכן גדול  הרע  יצר  זה... ישיבה  ראש  זה ... 'רבי

ש  כבודו עיקר כי ואומר ומכחישם עומד הט"ז המסיתו והרי יצר לו שיש הוא אדם ל

ייאמר, לדידן אף עליו. ומתגבר עומד והוא רע  האדםלעשות  נפש תפול שלא

ישבות לא ולילה  יומם ה', מעבודת ומדיחו המסיתו  יצר  שוכן בקרבו כי ,בראותו

עליו. ההתגברות ע"י שבשמים, לאביו המקרבו הוא  זה 'יצר' אדרבה, כי

המפתהו לב. היצר זה – בא  'אורח' וכבר בתפילה האדם נעמד אך  הרבה פעמים

שדרו  ושמעון לראובן במשל ישיבנו תפילתך, בקול ה' שישמע  אתה מי לאמר

לביתו  ראובן שב  הימים מן ביום ביניהם... הפריד דק  כותל ורק לזה, זה בסמיכות 

כראוי, וחוצץ  מבדיל אינו זה כותל הנה ביתו בני בפני ואמר שחרית תפילת  אחר

נשמע הכל ופרנסה הבנים שידוכי בענייני בביתנו הנאמרים ה'סודות ' שכל מובטחני

לחצוץ נוסף קיר לבנות אחת ברירה אלא לנו אין – שמעון של בביתו היטב היטב

'וויכוח' ביניהם ערכו וכך  השכן, בבית  נשמע הקול שאין האשה טענה לעומתו ביננו,

משפתחו  הבית , בדלתות דפיקות שנשמעו עד... שלה... על וזו שלו על עומד זה
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úáéúá æîøðä øöéäãïáàäì äîåã÷÷ô
òðåîù éîë äàøðù ,úéáçä éáâ ìòù
ìëù àéä úîàä êà ,úàöì ä÷ùîäî

àéä ÷÷ôä ìù åúøèîøåîùìïééä ìò
,'åãëå íé÷éæî åá åñðëéé àìù ,ä÷ùîäå
åðîî òðåîä Y áìä ìòù ïáàä êë

äáåèì ÷ø àåä ,ììôúäìàéáäì éãëá ,
åéìò åòéôùé æàå ,äòåùéå äøéîù åì

.áåè áø òôù

עליונים  העולמות  כל – 'בו' ויורדים עולים 
באדם  תלויים ותחתונים

ïúùøôá(áé çë)íé÷åìà éëàìî äðäå
ääéîúäå .åá íéãøåéå íéìåò
äìéçú íéëàìîä éøäù äéìéàî äìåò
áåù åìò ïëî øçàìå íìåñá åãøé
øîåì êéøö äéä ïë íàå ,íîå÷îì
äìéçú øéëæä òåãîå ,'åá íéìåòå íéãøåé'
áúëä øàéáå .úøçåàîä íúééìò úà

øôåñ(äðäå ä"ã)íãà àøô íãàä éë'
,ãìåéúåéäì åùôð íéìùäì åãéá ùéå

äéáâîù ãò äâøãîì äâøãîî êìåä
úøùä éëàìîî øúåé åîöòùé æ"éôò ,'

àåäù íãàä ìò æîåø 'íìåñä'ù ùøôì
áöåîäöøàêàåùàøäîéîùä òéâî

ãò íîåøúäìå úåìòúäì ìåëéù Y
íéìåò íé÷åìà éëàìî äìéçúáå ,íéîùä
íéîøå íéäåáâ íä éë åéìò äìòîá

,åðîîãò íäéìò úåìòúäì åãéá êà
äèîì äâøãîá 'íéãøåé' åéäé íäù

åðîéäìëäù Y åá íéãøåéå íéìåò åäæå ,
åìúíãàä ãéá éâìâìâìâì.

ïéòëúôù'ä ÷"äøäì åðéöî åìà íéøáã
ò"éæ 'úîà(÷åñôá ä"ã è"ìøú)

íìåñáù ,÷åñôá ïåùìä ÷åéã ìò ãîåòä
íìåñ äðäå' øîàáöåîåìéàå 'äöøà

אנטשולדיג להם... אמר וכה הסף, על עומד שמעון ששכנם ראו לא(ÁÈÏÒ‰)הדלת 

נוסף, קיר לבנות צורך  כל שאין לכם לאמר  ברצוני זאת אבל לכם, להפריע אביתי

תוכן  לו מניין כי – דבריו ייחשבו לשחוק הרי בביתי... כלום שומעים אין ממילא  כי

ייאמר, לדידן אף השכן, בבית  דבריהם נשמעים שהיטב  בע "כ אלא וויכוחם, שיחתם

נשמעים היטב  שהיטב  שתאמר לא  אם  קונך , לפני להתפלל  שעמדת  ליצר  לו מנין

למעלה ... דבריך 

המדרשלג. דברי על זי"ע  הרים' ה'חידושי מהרה"ק È·)איתא  ÁÒ מלאכי (·"¯ 'והנה

ויורדים עולים „‡Ó¯)',בואלוקים Ô‡Ó „ÁÏ), ביעקב ויורדים בועולים ,רוקדים 

ידעתי  אילו אמר, ובמעשיו, בו ועומדים תלויים אלוקים מלאכי שכל יעקב וכשראה

הרי"ם, וז"ל ישנתי, לא עלמא בהאי פועל אני כמה מישראל עד אדם  היה  ואם

דבר שום מבטל  היה לא  אז כי מעשיו, מגיעים מקום ולאיזה  היכן עד  יודע

ושמחה שפע  להרבות  יכול  מעשיו  ידי על והוא  הטובים, וממעשים מהעבודה 

העליונים .בעולמות
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'ä äðäå' øîàð êùîäááöéð,'åéìò
äðäå - íìåñä éáâ á"åéë øîàð àì òåãî

íìåñáöéð÷åìéçäù øàáîå .äöøà
é"ò ãîåò àåäù äðååëä 'áöåî'ù íäéðéá
ìåôé ìáì åá ÷éæçî ãçàù ,òåéñ
àìá åîöòî ãîåò 'áöéð'ä ìáà ,åãîòîî

'ä äðäå' øîàð ïëìå ,øæòå òåéñáöéð
áöéðù øîåì êéøö ïéà éøäù 'åéìò
ïéà éë äöøà áöåî íìåñä êà ,åîöòî
,å÷éæçîå åáöééîä øçà é"ò àìà åúãéîò
íìåñä úà ãéîòîä àåäù íãàì æîøìå

ìëå ,åãé ìò áöåî ãîåò ì-à úéá äìåòä
íéðåúçúäå íéðåéìòä úåîìåòá äùòðä

.åá íééåìú ìëä

äæáå÷åñôá øàáì ùé(æè)àì éëðàå'
àì éúòãé íàù ,é"ùøéôå 'éúòãé
äîë òãåé éúééä íà ùåøéô ,éúðùé
àéä ïëéä ãòå éúãåáò àéä äáåùç
úîãøúá éúðùé àì íìåòî éæà úòâî
÷æçúäì øøåòúî éúééä àìà ïîæä éìáä

ùãå÷ä úãåáòáãìãìãìãì.

השמים,לד. מן יסייעוהו אז ממקומו עצמו יזיז אלא ידיים, בחיבוק ישב  שלא  והעיקר

בגמרא  ˆ‡:)איתא  ÔÈÏÂÁ) המקדש במקום בדרכו עבר שבע מבאר יצא  שכשיעקב

מקום  על עברתי אפשר אמר לחרן מטא  כי לחרן, שהגיע  עד ללכת והמשיך

ארעא ליה קפצה למיהדר דעתיה יהיב כד התפללתי, לא ואני אבותי שהתפללו

בשעה  השמים מן תחילה עצרוהו לא מדוע  הקושיא , וידועה במקום. ויפגע מיד

ללמדנו  אלא שם, ללון ויאלץ השמש שתשקע  המקדש למקום בראשונה שהגיע

ישב אם לאדם לו יועילו לא  הקדושים והמקומות הגדולים הזמנים שכל גדול יסוד

ניסים  לו נעשו אזי לשוב  מעצמו התעורר כאשר ורק  ידיים, ובחיבוק מעש באפס

וכו'. הדרך וקפצה

ש  בכך היה די זאת, לעומת למיהדראולם דעתיה פתחו יהיב המדרש וכלשון ,

שעלתה  מיד שכבר אולם, של כפתחו לכם אפתח ואני מחט של כחודו פתח לי

הדרך .במחשבה לו קפצה הרי עקבותיו על לשוב  לפניו

החפץ מזויין מליסטים שברח לאחד משלו נשא זי"ע  מראפשיץ נפתלי רבי הרה"ק 

שעריו  על לדפוק החל מיד הדרך, אם על בבית פגע  מנוסתו ובדרך  נפשו, ליטול

אנשי  לו השיבו רשע, אותו מיד ויצילוהו שיכניסוהו ותחנונים עזרה בבקשת  בחזקה

נעולה  הבית דלת נא, שמע אבל, אותך נארח רבה בשמחה - ה'' ברוך  'בוא  הבית ,

שוטה  הדלת...אבל את  בעצמך ופתח המפתח את טול כן על מבחוץ , נמצא והמפתח

ולזעוק לדפוק  המשיך  עליזה נמי,רחמו כך ורודפי... צריי ביד אותי תתנו ואל

ואזי  הדלת  את  פתח ברשותך , נמצא  ה'מפתח' הן – פתח לי פתחו אומר הקב "ה

הרע . היצר מיד ולהצילך גבול בלא  אולם של כפתחו לך לפתוח אוכל



ויצא  - הפרשה èëבאר

להפך התורה בכוח - ומצלא מגנא תורה 
לרחמים  הדין מידת

÷"äâäæîø ò"éæ 'úå÷åîò äìâî'ä
åéúåáéú éùàøîù 'àöéå' úáéúá

àöåéåàøééá÷òöúøåàéë íâä .óì
ùé íå÷î ìëî ,åùøãð úåøúñðá åéøáã
àúéà éë ,èùôä êøã ìò øàéáù éî
åéä íìåòä úàéøá íãå÷ù ì"æçá
,íàåìéîá àúééøåàã ïååúà á"ë íéàø÷ð
íò úàø÷ð äúéäù 'á úåàä úîâåãë
úìåæ ,úåéúåàä øàù ïëå 'ú"éá' éåìéîä
óìà úàø÷ð äúéä àìù 'à úåàä

úàø÷ð äúéä àìà äúò äæ äééåìéîëóà
.ïéãä úãéî - äîéçäå óàä ìò æîøîä
äàøå åîìåò úà ä"á÷ä àøáùî êà
ñéðëä ïéãä úãéîá íéé÷úäì ìëåé àìù
úáéúì úéùòðå äëåúì ã"îì úåàä úà
äðäå .íéîçøä úãéîì óàî äëôäðå óìà
ìù ùåøéô àéä ã"îì úåàä ìù äúåäî
äøåúä ãåîéì éãé ìò éë 'ãåîéì'
òôùð íéîçø ìù áø òôù äùåã÷ä

ì"æ íäéøáã øåàéá äæå .íìåòìàèåæ úìä÷)

(è áá éúãîìù äøåú'óà,'éì äîéé÷úð
äøåúá éúééäù úåëæá êà éëãîìàìå

éúëôä ,äîéçäå óàä éðôî éúøåâéóà

ìóìàìò ñåì÷ðåà íâøúù äî ïáåé ãåò .
áåúëä øáã(ãé ã íéøáã)- íëúà ãîìì'

íéëôåä ãåîéìä éãé ìò éë 'ïåëúé àôìàì
úìâìâúî íéîçøä úãéîå óìàì óà
óà ïåøç á÷òé äàøùî êëì .åðéìò
ãò òùøä åéçàî åéìò øøåòúîä
øäéî ,åéáà úéáî úåìâì êøöåäù
÷ñò íù øáòå íù éìäàá ò÷úùäå

úøåö á÷òé àøéå'ù ãò äøåúáóìàìò '
äëôäå óà ïåøçä úà ìèéá åúøåú éãé

.óìà úåàì

כשמירה התורה  – לראשו סביב  מרזב 
המחשבה על 

ïúùøôá(àé çë)íå÷îä éðáàî ç÷éå'
íùéååéúåùàøî,é"ùøáå ,'

éðôî åùàøì áéáñ áæøî ïéîë ïàùò
äî éëå àéùå÷ä äòåãéå .úåòø úåéç
åôåâ ìëùë åùàø ìò ÷ø ïâäì ùé çååø
úéáä ÷"äøä øàéáå .ììë ïâåî åðéà

ò"éæ ìàøùé(è"ùú)åùòù òåãéä éô ìò
åùàøá äùåã÷ ãö åì äéäïîèð ïëìå]

åùàøøæòéìà éáøã é÷øô ,äìôëîä úøòîá

[èìéë ,á÷òé ùùç àì åôåâ ìò ïëìå
åùòì ùéù çëä ãâðë øáâúäì åãéá äéä

זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  אמר ˜ÊË)וכבר 'ÂÓÚ 'ÌÈËÂ˜ÈÏ' ˜ÏÁ) זה לשון שנקטו

אולם', של לרווחה'כפתחו פתוח  היה אלא  כלל... דלתות היו  לא האולם  לפתח  ,כי

מדות  במסכת  המשנה עפ"י לפרש יש אולם Ó"‚)וז"ל. ·"Ù) שם שהיו הפתחים 'כל

רמזו  וזה פתוח, תמיד היה האולם שפתח היינו אולם' משל חוץ  דלתות  להן היו

מחט, של כחודה מעט אפילו לה' לשוב  רצון לאדם יהיה שאם השי"תחז"ל לו יפתח 

לעולם יסגר  שלא  .פתח 
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,'åùò á÷òá úæçåà åãéå' áéúëãë ,åéìâøá
ùéù íéøáãá àìà òùøî àøééúî åðéà ÷éãöä éë)

(äùåã÷ä ãöå úåëééù òùøì åìùùç àìå ,
åôåâîàìà åùò ìùåùàøîäùò äæì ,

...ùàøä ìò ïâäì åùàøì áéáñ ÷ø áæøî
àîù ùùç á÷òéù àéä äðååëä ÷îåòå

åùò íåâôéåùàøáåéúåéòøæ ùàøáå
úåáùçî íäá ìéèéù éãé ìò åéøçà
ïéîèä ïë ìò .íéòø íéøåäøäå úåøåñà
øáòå íù úéáá äðù ã"é åîöò á÷òé
ãâðë ïéìáúäå äöòä éë ,äøåúá ÷ñòå
ùéù åîëå ,äøåúá ÷ñòä àåä øöéä

åøîàù äîá æîøì(.àé úáù)ùçä'
äù øîåìë 'äøåúá ÷åñòé åùàøáùùåç

åùàø ìòúåòø úåáùçîá íâôéé àìù
äøåúá ÷åñòéúà á÷òé çöéð ïëàå .

åì äãåäù ãò äùåã÷ä åúãåáòá åùò
úåéúåà 'ìàøùé' åîù àø÷å åùò ìù åøù

éì'ùàøá÷òéì àåä 'ùàøä'ù øîåìë '
.åùòì àìå

øáëåí"áîøä áúë(à"ëä á"åñéàî á"ëô)

áìá àìà èìåù òøä øöé ïéàù
ïë ìò ,äîëçä ïî éåðôåîöò äðôé'

åúòã áéçøéå äøåú éøáãì åúáùçîå
'äîëçá'íéãâî íòåð'ä ÷"äøä ÷ééãå .

ò"éæ(äîã÷äá)òåãî ,ïåùì ìôëë äàøðù
î éâñ àìåúáùçîå åîöò äðôé' áúëù ä

áéçøéå' óéñåäì êøöåäù 'äøåú éøáãì
ãåîìú ìëù óàù øàáîå .'äîëçá åúòã
åéìòî øéáòäì - øöéä ãâðë ìéòåî äøåú
àéä äìöää ø÷éò êà ,úåòø úåáùçî

ìòù ,úå÷îòáå áø ïåéòá ãåîéìä éãé ìò
úðáäá åáéìå åçåî ìë òé÷ùîù éãé
íìåòä ÷ñò ìëî åîöò èùåô íéøáãä
åäæå .'òø øåäøä ìëî òùåðå èìîð æàå'
Y äîëçá åúòã áéçøé í"áîøä áúëù
úîëç úà âéùäìå ïéáäì ÷îòúéù
éãé ìòù íéãâî íòåðä óéñåîå .äøåúä
àøåáä úå÷áãì' äëåæ äæ ïôåàá ãåîéìä
úåáäìúäáå äáø äáäàá ù"áå ä"á
äî æîø êøãá ùøôî äæ éô ìòå .'ìåãâ

ïúùøôá áéúëã(ç ì)íé÷åìà éìåúôð'
,'éúìåëé íâ éúåçà íò éúìúôð
úå÷áãå øåáéç ïåùì àåä 'éìåúôð'ù

øîà÷ éëäå ,é"ùøá øàåáîëåéìåúôð
éúìúôð íé÷åìàéúâùäå éúøáçúð Y

éãé ìò íé÷åìàá úå÷áã 'éçáéúåçà
áéúëã åîëå ãåîéìä ïåáéìå øåøéáì æîåøä

(ã æ éìùî),'úà éúåçà äîëçì øåîà'
ì"æç åùøãå(:äî÷ úáù)êì øåøá íà

,'åäøîåà äøåñà àéäù êúåçàë øáãä
áåúëä íééñîåéúìåëé íâäæ éãé ìòù

åøîàù åîëå ,ø"äöéä ãâðë ãåîò éúìåëé
(:áð äëåñ)åäëùî äæ ìååðî êá òâô íà'

ùøãîä úéáìíà çåîéð àåä ïáà íà
.'õöåôúî àåä ìæøá

ø"äéíçøúù åðéúåáà 'àå 'ä êéðôìî
,ìàøùé úéá êîò úèéìô ìò
çåë úà åðá ïúå ,òø ìëî åðìéöúå
ìëá äøåäèä äðåîàá ÷æçúäì úåáàä
úåáàä úà òéùåäù éîå .åðáìå åðçåë

.à"áá íéðáä úà òéùåé àåä
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