
  יני הזמןיבדרכי עבודת ה' וענשבועי מאמר 

 רבינומרן מפי 

    שליט"אמשה שטרנבו�  רבי    הגאון 

  תשע"ו פרשת ל� ל�

  ביאור הניסיון של אברהם אבינו במה שנצטווה ללכת מארצו

(בראשית ארא�", "ל� ל� מארצ� וממולדת� ומבית אבי� אל האר� אשר 

גדול וכא� אי אתה וש� אעש� לגוי  ,להנאת� ולטובת�ופירש"י ", י"ב א')
 הוסי  רש"י )פסוק ב'(להל� ו ",עוד שאודיע טבע� בעול�זוכה לבני� ו

שהקב"ה הבטיח בזה ומבואר ", יחו על הבני� ועל הממו� ועל הש�הבט"
  ת הציווי ללכת מחר�.לאברה� אבינו טובות עצומות א� יקיי� א

שאחד מהעשרה מ"ג)  הפ"אבות (רש"י והרמב"� פירשו דהלא  ,ויש לתמוה
מארצ�",  ניסיו� זה של "ל� ל� אהו, אבינו אברה�בו  נתנסהשניסיונות 

מהעשרה ניסיונות זהו שהניסיו� הראשו� (מדרש תנחומא) וכ� אמרו חז"ל 
הצער והלא יש בזה, לכאורה איזה ניסיו� ", ומארצ� זה של "ל� ל�ניסיו� 

קט� מאוד והקושי בעזיבת מקומו ונדידת הדרכי� הוא לכאורה מזערי ו
ב את , וכל בר דעת היה עוזלעומת ההנאות הגדולות שהרוויח מהליכתו

  כל כ� הרבה הנאות וטובות גדולות. מקומו כדי להשיג
הלא אברה� אבינו שמע את הציווי מפי הקב"ה בעצמו, , שקשה תרוובי

ומי לא היה מקיי� את ציווי ה' כאשר הוא בעצמו שומע כ� מפי הגבורה, 
  ואיזה ניסיו� מונח בזה.

 ג)- בהלכות ע"ז הלכה (פ"א מהרמב"� עפ"י מה שהארי�  בזהלבאר  ישו

לולא ואלפי� ורבבות מכל העול�,  קב"השאברה� אבינו קירב ללבאר 
אברה� אבינו כבר היה משתכח שמו של הקב"ה בקרב כל הברואי�, 

לו את הפי� בכל העול� כועמודו של עול� שואברה� אבינו היה 
רבבות אנשי�  נתקבצו אליואמיתת האמונה בבורא עול�, עד ש

  י"ש.נקראי� "אנשי בית אברה�", עיש
לעזוב את מקומו, לאברה� אבינו הקב"ה נמצא לפי"ז, שכאשר אמר ו

וא"כ רבבות אנשי ביתו שנתקבצו סביבו,  היה עליו לעזוב את כל
את הקב"ה אי� הוא מצווה ל ושאלמקו� ברה� אבינו היה לאלכאורה 

לעזוב את כל מפעלו הרוחני אשר כבר הקי� אותו ציווי מוזר כל כ� 
הול� למקו� חדש שאי� מי שמכיר אותו,  וביותר, שכעת שהואבמקומו, 

לא יוכל לפעול ש� לקירוב כמו שהוא פועל עכשיו במקו� שיש לו 
רבבות תלמידי� וכול� מכירי� אותו, אבל אברה� אבינו קיבל את 

שא� זהו ציווי השי"ת, ידע וערעור, שו� בלא וגזירת הקב"ה בתמימות 
   בר בשכלו.אזי בהכרח שכ� צרי� להיות א� שאינו מבי� את הד

לא היה בעצ� ההליכה, אלא במה  א"כ עיקר ניסיונו של אברה� אבינוו
"פ שהיה הפ� השכל וההיגיו� הפשוט, ולא אע קיבל את גזירת הקב"הש

  .ערער בליבו אחר הנהגת ה'

  וודאי לא יושפע מזה לרעהבאם  אין להתעסק בקירוב אלא

 ביה קרי, ברכה "והיהאיתא י"א)  (ל"טבמדרש רבה  (י"ב ב')."והיה ברכה" 
 רחוקי� מקרב אתה א  הטמאי�, את מטהרת בריכה מה בריכה,

  שבשמי�". לאביה� ומטהר�
כדי � נפלא, דהגאו� בעל "אבני נזר" זצ"ל פירש את דברי חז"ל אלו באופ

להיות  הוא צרי�לטהר אחרי� ולקרב� לאבינו שבשמי�, שהאד� יוכל 
, ובכוחו טומאה והיינו מקווה, שהמקווה בכוחו אינו מקבל –כמו בריכה 

לטהר טמאי�, וג� האד� שרוצה לטהר אחרי� צרי� להיות במצב 
לא יהיה מושפע מדר� הרשעי�  הואוהיינו ש -  שהוא לא יקבל טומאה

ורק אז הוא יכול  ,על ידי הדיבור עמה� ולא יתקרר מה� בעבודת ה'
וזהו מה שאמרו חז"ל שאברה� אבינו היה כמו    .פעול לקירוב רחוקי�ל

הוא שבכוחו לקרב רחוקי� לאבינו שבשמי� כיו� היה ", והיינו ש"בריכה
", וזה פ"ט) "משכיל לאית� האזרחי(תהלי� (וכדכתיב באית� באמונתו עצמו היה 

ש שמא וחשמקו� ליה ולא הבאמונתו),  שהיה אית� קאי על אברה� אבינו
  .ת תו� כדי שיעסוק בקירוב רחוקי�יושפע לרעה ויקבל דעות כוזבו

ונכנסי� לבתי� שיש בה� ובזמנינו ישנ� כאלו שהולכי� לקרב רחוקי�, 
הדבר מזיק לה� ו ,ושומעי� ש� דברי חירו� וגידו� רח"ל פריצות רח"ל

והרי זה בגדר ריחוק קרובי� א  א� אינ� מרגישי� בזה מיד, ברוחניות 
אפילו שעד מצוה גדולה  לקרב רחוקי� זהווא  ש ,ואי� הדבר כדאי רח"ל

הרוצה ליטול את לא כל מ"מ הציל נפש אחת נחשב כקיו� עול� מלא, 
ומי  מאוד, ע� רשעי� עלול להזיקקל דיבור שאפילו יבוא ויטול,  הש�

  .חוק קרובי� ח"וודע א� לא יהיה ריי

  עבודת קירוב רחוקים איננה שייכת לבחורי ישיבות כלל

ולבר מ� די�, כל עבודת קירוב רחוקי� מוטל רק על אברכי� ולא על 
הברכה שמברכי� את התינוק לאחר וכפי שמדויק בנוסח  בחורי�,

שי� טובי�", ה ולמעחופמילתו "כש� שנכנס לברית כ� ייכנס לתורה ול

ה קוד� המעשי� תמוה למה מקדימי� לבר� על החופהוא דבפשוטו 
האד� מחויב ג� קוד� החופה, וכמו שמברכי�  טובי�, והלא במעש"ט

  על התורה קוד� החופה, כ� היה צרי� לבר� על מעש"ט קוד� החופה. 
זה, שרק לאחר החופה זהו ברכה לאד� להתעסק שמע ממע"כ ו

לחפש להיות "עסק�"  אי� לאד�במעשי� טובי�, אבל בימי הבחרות 
פעולות של חסד, אלא עליו לחיות בישיבה, ולקיי� מצוות ב ולהתעסק

  גמילות חסדי� ע� חבריו שבתו� הישיבה.
אי� לבחור לעסוק וכ� שמעתי מפי הגאו� רבי אהר� קוטלר זצ"ל, ש

השקיע עצמו בעמל ל , וחובת הבחורבקירוב רחוקי� מחו� לישיבה
כדי לזכות לקירוב ה' בתו� הישיבה, והשגת קנייני� ביראת תורה וה

רחוקי� אי� צרי� דווקא להתעסק ע� אנשי� חופשיי� מתורה ומצוות, 
והיינו על ידי  -ג� בתו� הישיבה יכול כל אחד לקרב רחוקי� אלא 
  ריו בישיבה לתורה ויראת ה' טהורה. רב את חבשיק

  התרחקות מרשעים

בזוה"ק פירשו את לשו�  (י"ב י"א). ,"כאשר הקריב לבוא מצרימה "ויהי
שהקריב עצמו לקב"ה. והכוונה  -שהוא מלשו� מסירות נפש  "הקריב"

חשש שמא יושפע נראה שכיו� שנכנס למצרי� שהוא מקו� טומאה, 
מטומאת�, ולכ� התחזק מיד באמונה וקיבל על עצמו אמונה ע� 

  מסירות נפש לקב"ה מיד כשנכנס למקו� רשע. 
ג� יעקב אבינו הכי� עצמו קוד� ששהה במחיצת לב� הרשע, שהרי ו

קוד� הליכתו ללב� למד תורה י"ד שנה אצל ש� ועבר, והרי שידע שכדי 
נה רבתא של לימוד תורה בשקיעות להיות במחיצת לב� הרשע צרי� הכ

  שנה כדי שלא להיות מושפע מהרשע. עצומה י"ד
ומה נענה אנ� בדורנו אשר לדאבוננו אנו מסובבי� ע� כופרי� ורשעי�, 
וכמה אנחנו צריכי� להיזהר להתרחק מהרשעי� ככל האפשר כדי שלא 

עמוד בתוק  ובחוזק שלא נזוז ח"ו כלשהו מדר� עלינו לונושפע מה�, 
  רה הקדושה.התו

  ביאור דרכו של אברהם אבינו בעניין לקיחת מתנות

להל� (פס' ו ",יתנו לי מתנותפירש"י "(י"ב י"ג). "למע� ייטב לי בעבור�", 
והיינו , וגו' "וית� לו צא� ובקר לאברה� היטיב בעבורהכתיב "ז) "ט

א הלה דיש לתמוו        בעבורה. מתנות גדולותפרעה קיבל משבאמת 
ואי� הסכי� אברה� אבינו לקחת  ,שונא מתנות יחיה כ"ז)(משלי ט"ו כתיב 

וביותר יש לתמוה שלהל� בהמש� הפרשה גבי מל� סדו� לא מתנות, 
א� מחוט "(יד, כג) הסכי� אברה� אבינו לקחת ממנו מתנות וכמוש"כ 

 לתת תאמר וא�ופירש"י ש� "אקח מכל אשר ל�", , וא� ועד שרו� נעל
אברה� שתוקק מה נשתנה גבי פרעה שהו", אקח לא גנזי� מבית שכר לי

 י פרעהלגבונראה ליישב בזה כפשוטו, ד         .מתנותאבינו לקבל ממנו 
אי�  אברה� אבינו רצה להראותבלקיחת המתנות, שהיה קידוש ה' 

 בסכנת מוות,נתו�  שיוא  שהיה עכשהלא ש"לב מלכי� ושרי� ביד ה'", 
ה וצרהיה שופרעה  ,לאור גדול ציא אותושהקב"ה יו מ היה בטוח"מ

ת� לו לבסו  מתנות, אבל להל� גבי סדו�, אדרבה היה קידוש ה' ילהורגו 
אמר אני תוכמו שאמר אברה� אבינו "ולא  ,במה שלא לקח מתנות
  ע"ע בספר חכמה ודעת לרבינו משכ"ב].א.ה. [העשרתי את אברה�". 

  סכנת תאוות הממון

 ויבחר ,וגו' "משקה להוכ כי הירד� ככר כל את וירא עיניו את לוט וישא"
-(י"ג, י", אחיו מעל איש ויפרדו מקד� לוט ויסע הירד� ככר כל את לוט לו

 אי אמר ,עול� של מקדמונו עצמו הסיע -ופירש"י "ויסע לוט מקד� יא). 
מסדר הפסוקי�, משמע ו      ", ע"כ.באלהיו ולא באבר� לא אפשי

שראה את  ה, זהו משו�"שהטע� שלוט עזב את אברה� אבינו ואת הקב
ומאחר שנתאווה לזה בחר ללכת לש�  כיכר הירד� שכולה משקה,

ולעזוב את אברה� אבינו, ואז אמר אי אפשי לא באברה� ולא באלוקיו 
שהלא ומכא� יש ללמוד כמה רבה סכנת תאוות הממו�,     וכמו שפירש"י.

תעורר , אבל בשעה שנשל אברה� אבינועד עכשיו ממקורביו היה לוט 
ונמש� אחרי  , נשתבשה דעתובו תאוות הממו� להשיג את כיכר הירד�

  .ה"ואת הקב הסכי� לעזוב את אברה� אבינועד כדי שתאוותו 

  כלל הדבר מתי יש לקרב רשעים ומתי יש לרחקם

ה למה ריחק אברה� אבינו את לוט, ותמל יש). (י"ג, טהפרד נא מעלי", "
חייו היה מקרב ימי כל במש� , וראש המקרבי� יההאבינו אברה� והרי 

לוט ריחק  את קרובודווקא למה א"כ , ולאבינו שבשמי� רחוקי�
  .ירו למוטב כפי שקירב רבבותולא קרבו להחז לגמרי ו מעליודיפרוה

 -נית� לקבל את המאמר בכל שבוע באימייל
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  , נדבת בני משפחתונלב"ע ט"ז חשו� תשע"ה זצ"ל יחזקאל נתר� לע"נ רבי שמואל רפאל ב� ר'



את מי רק אברה� אבינו קירב , שזצ"לגרוזובסקי הג"ר ראוב�  בזה וביאר
מי שהיה , אבל חיות על פיהכפי שהיא ול שרצה לקבל את האמת

עפ"י לחיות קבל על עצמו ללא הסכי� מעוניי� ללכת אחר תאוות ליבו ו
כי מה יועיל לדבר עמו אמת ג� כשהכיר באמת, לא קירבו אברה� אבינו, 

וכל  - ולשכנע אותו בשעה שהוא מתעקש ללכת אחר תאוות ליבו 
  טענותיו ה� רק בגדר תירוצי� על הנהגתו. 

אנשי לוט מתווכחי� ע� אנשיו בטענות אברה� אבינו שכשראה ולכ� 
זל, ולא ומחמת טענה זו עברו על גאברה� יורש את לוט שטענו ש( שאי� בה� צדק,

 )ז' בפסוקי "שאנשי אברה� הוכיחו אות� על טעות� וכמו שפירשכחזרו בה� א  

הבי� שלוט אינו מעוניי� ואינ� מסכימי� לקבל את האמת כפי שהיא, 
, להתווכח עמו לשמוע כלל אלא רק לתר� את עצמו, ולכ� לא רצה

  וממילא נפרד ממנו כדי שלא לחיות יחד ע� רשע. 

  ביותר בעבודת ה'בשעה שהקב"ה מטיב לאדם מתחייב האדם 

לה'",  מזבח ש� ויב� בחברו� אשר ממרא באלני וישב ויבא אבר� ויאהל"
כהכרת הטוב על מתנת  הוא מזבחעכשיו בנה הטע� ש בפשוטו(י"ג, י"ח), 
חובת "ש"כ ביש שהוסיפו בזה ביאור עפמו, שנתבשר עליה אז האר�

 הדבר מהקב"ה, נוספת בהבכל פע� שהאד� מקבל טוש "הלבבות
כתגמול והכרת הטוב על הטובות  בעבודת השי"תו להוסי  עוד מחייב

שעה שאברה� אבינו קיבל את בשורת בכ "אשהוא מקבל מהקב"ה, ו
האר�, נתחייב באותה השעה להגביר עוד בעבודת ה' כפי יכולתו, ולכ� 

  בנה מזבח כהוספה בעבודת ה'. 
 את הפסוקהמפרשי�  פירשו י יסוד דבריו של החובת הלבבות"פוע
היה ראוי לכאורה ", דעלימה אשיב לה' כל תגמולוהי ") ב"י ז"קט תהלי�(
 פירשו המפרשי� דכוונת, ו'עלי', ומהו הכוונה 'אלי'כל תגמולוהי ומר ל

 עלישהקב"ה עושה עמדי, עומד חסד הגמול ושעצ� ה דוד המל� ע"ה
  .ולהודות לו עבודת השי"תעוד בלהוסי  לחובתי, כי עי"ז אני מתחייב 

פסוק בכוונת  א"באופ לבארומפי הגאו� רבי יחזקאל סרנא זצ"ל שמעתי 
ולתת  לקב"הוכל להשיב אמה  - "אשיב לה'"מה מר אדוד המל� ש, זה
ו מה הרי הוא כבר שלו מאז ומעול�, ואי� לנ שיב לוא, והרי כל מה שלו

"כל תגמולוהי עלי", והיינו על זה הוסי  וביאר לתת לו ומה להוסי  לו, ו
והיינו רק בגדר חובותינו שנתחייבנו  -כל תגמול שאת� לו, זהו "עלי" 

  לתת ואי� זה מתנה והוספה מדיד�. 

  ה"זהנאות עו "ש אין הקב"ה מנכה לו משכרו ע"ילשמי שחי 

 אחר"ופירש"י (ט"ו, א'). ", מאד הרבה שכר� ל� מג� אנכי אבר� תירא אל"
 שכר קבלתי שמא ואומר דואג היה, המלכי� את שהרג זה נס לו שנעשה

 מ� ל� מג� אנכי אבר� תירא אל המקו� לו אמר לכ�, צדקותי כל על
 על דואג שאתה ומה, שהרגת נפשות אות� כל על ענשית שלא העונש
להבי� מה היה שורש ויש       ", ע"כ.מאד הרבה שכר�, שכר� קבול

סבור היה  אברה� אבינוהרי א� ה, ו"הנידו� בי� אברה� אבינו לקב
שכ� הוא מחמת  – בוודאי היה סבור כ� בצדק כ"עשאיבד את זכויותיו, 

 ,הכלל שהנאות העול� הזה מנכי� לאד� משכרו המוכ� לו לעול� הבא
ה ששכרו של� ולא ינוכה לו כלל משכרו, והרי "השיב לו הקבמה כ "וא

 נראהו          היה ראוי לנכות לו משכרו.ת "בהנהגת השילפי הכללי� 
"ל שהעול� יוזל מנובהרדוק זצלפרש בזה עפ"י מה שאמר הגה"צ רבי 

הזה דומה למסעדה, שכמו שהמסעדה פתוחה לכל אחד, ורשות נתונה 
ביד כל אחד לבוא ולאכול וליהנות כרצונו ואפילו מסעודת מלכי�, אבל 

כ� ג� העול�  לבסו  יש חשבו� וצרי� לשל� על כל הנאה והנאה, כמו
ל� הזה עוהזה, הוא פתוח להנאות ורשות נתונה ביד כל אחד ליהנות מה

די� וחשבו� מפורט על כל  אד�לאחר פטירת האד� יגישו ל, אבל כרצונו
הנאה והנאה, וסיי� רבי יוזל ואמר, שהחשבו� הזה הוא יקר מאוד, שעל 

אוד משכרו כל הנאה שאד� נהנה כא� בעול� הזה מנכי� לו הרבה מ
שפועלי  אבל אמר רבי יוזל, שכש�            המוכ� לו לעול� הבא.

המסעדה מקבלי� אוכל של המסעדה בחינ�, ומשו� שבעלי המסעדה 
מעונייני� שהפועלי� יאכלו כדי שיהא לה� כח לעבודת�, כ� הוא ג� 

אי�  ,בצדיקי� ועובדי ה' שנהני� מעוה"ז רק כדי שיוכלו לעבוד את ה'

ז "לפיו       .ר� עבודתויו� שה� אוכלי� לצו� כהקב"ה מנכה לה� משכר
הניסי� י "עשהיה סבור , שאברה� אבינו כא�שורש הנידו� מבואר היטב 

, ה ינכה לו משכרו המוכ� לו לעול� הבא"הקבלו בעול� הזה שנעשו 
ה השיב לו שהוא צדיק גמור שחי את כל חייו בעול� הזה "אבל הקב

איננה לצור� עצמו אלא לצור� קידוש  וחיי הצלת כ"אלה' לבדו, ו בלתי
, שהרי הוא כפועלי זכויותיומלו ראוי לנכות  ה' בעולמו, ולכ� אי�

    .מעונייני� בה� המסעדה שמקבלי� אוכל בחינ� כיו� שבעלי המסעדה

  הנאותיו בעולם הזהלבעל חסד אין הקב"ה מנכה משכרו בעבור 

שאד� שעושה חסדי� מתו� "אהבת חסד" , אבאופ"לבאר ועוד נראה 
ולא לש� כבוד אלא לש� עזרה לשני, אי� הקב"ה מנכה לו על כפשוטו, 

כמו מידה כנגד מידה, ושהקב"ה נוהג עמו ב, ומשו� הנאותיו מחיי נצח
במידת החסד בלא לדרוש מה� תגמול  שהוא נות� לאחרי� הנאות

ולנכות מה� שכר אחר, כמו כ� ג� הקב"ה נות� לו עושר בחינ� ובמידת 
  החסד בלא לדרוש ממנו שו� תגמול תמורת זה.
כיו� שאבינו מזכויותיו,  וא"כ זהו הטע� שהקב"ה לא ניכה לאברה�

נהג עמו הקב"ה במידה כנגד יסוד מידת החסד, הוא אברה� אבינו ש
טובות ללא לנכות לו עבור זה משכרו המוכ� לו לעול�  מידה, ונת� לו

, שלבעל חסד אי� "שכר� הרבה מאוד"ה ", וזהו מה שאמר לו הקבהבא
  מנכי� משכרו לעול� הבא תמורת הנאותיו בעול� הזה.

שאנו אומרי� בסו  ברכה ראשונה כוונת השבח  לבארנראה  ז"יעפו
סביב  מג� שהקב"הוהכוונה נראה "מג� אברה�", שבשמונה עשרה 

שישמרו  של מי שתופס במידת אברה� [שהיא מידת החסד] זכויותה
  ולא יפחת שכרו עבור ההנאות שהוא נהנה בעוה"ז. �במלוא

  והגדרתם כפרא אדםסכנת ישמעאל 

יבר פע� על דהקדוש החפ� חיי� (ט"ז, י"ב). ", אד� פרא יהיה והוא"
 כיו� שאמרה תורההישמעאלי� ואמר כ�, התורה הקדושה היא נצחית, ו

, לנצח פראי אד�יהיו הישמעאלי� בהכרח ש"והוא יהיה פרא אד�", 
הש� פרא כי ע� מתורבת, אל  אות� ולעשות מה� ואי� שו� אפשרות ל

ויהיה איזה ישמעאלי וא� א� ישכיל ה� לעול�, � לא יזוז מלעול
והרי זה  -דוקטור, לא ייהפ� לב� תרבות אלא הש� "פרא" יהיה צמוד לו 

אוי, מי יודע מה ובסו  דבריו נאנח החפ� חיי� ואמר,  "פרא דוקטור".
  ! עוד הפרא אד� הזה עלול לעשות לע� ישראל באחרית הימי�

ה� מעי� דברי נבואה על מצב ע� ישראל  דברי החפ� חיי� הללוו
 לדאבוננו את התממשות דבריבתקופתינו אנו רואי� , שהלא בעתיד

זריות שאינה נתפסת, הגי� באכונהרוצחי� שהישמעאלי� החפ� חיי�, 
באכזריות  הרג אחד מה� רק בשבוע שעבר, וכפשוטופראי אד�  ה�ו

  י, ה' יקו� דמו.שאי� כדוגמתה את הקדוש רבי ישעי' קרישבסק

  ותפקידנו בעת הזאתחמתינו נ

שקוד� ביאת המשיח שיבוא במהרה, יפלו , וזאת נחמתינו בעוניינו
כל ש בזוה"קכמו שמבואר ו, הישמעאלי� מפלה עצומה ולא יקומו ממנה

ששמרו מה שה� מרימי� ראש� בגלות זהו כשכר שה� זוכי� עבור מה 
מצוות מילה שנצטוו בזה בני קטורה, אבל בסופו של דבר יכלה זכות� 

     . דלא יישאר מה� שריאז ו
משיח צדקינו, וכמו שכתב יבוא  , אז מידכשינחלו בני ישמעאל מפלהו

"על פני כל אחיו נפל" וז"ל  י"ח) כ"ה (בראשיתעל הפסוק  הטורי�" ה"בעל
 כשיפול ל� לומר יצחק, תולדות ואלה ליה וסמי� נפל, אחיו כל פני "על

  , עכ"ל.יצחק" מתולדות שהוא דוד ב� יצמח אז הימי� באחרית ישמעאל
באחרית שזצוק"ל כתב חיי� וויטאל  ע� הדעת טוב מהקדוש רביובספר 

י תפילות "ורק עהיה אצל בני ישמעאל, תהימי� הגלות הקשה ביותר 
א בפרשת האזינו כתב "ורבינו הגר ה נוכל להינצל מה�,"וצעקות לקב

הגזירה את תפילה לבטל י "עשבני ישמעאל רוצי� לאבד אותנו, ו
  .שיח צדקינומיושיע אותנו ויחיש את ביאת  ה"הקב
כנו השי"ת לראות בנחמת ציו� במהרה, ויאמר לצרותינו די ויחיש ויז

  .גאולתינו ופדות נפשינו בביאת משיח צדקינו במהרה

  עצה נפלאה איך להינצל מהפחתת הזכויות על ידי הניסים -ע"ד בקיץ תשמתוך דברי רבינו שליט"א 

ויש להתבונ�, שאע"פ שמצד אחד זה נראה כטובה גדולה עבורנו שהקב"ה מצילנו מיד , פלאות להצילנו מסכנת מוות ה"יבזמנינו הקב"ה עושה עמנו הרבה הנה "
, ואפילו יעקב אבינו שקיבל הבטחה מהקב"ה צלות אלוומפחית את זכויותינו בעד ה ,שהקב"ה עושה, הוא דורש מחיר יקר מאודו, אבל באמת הרי על כל אויבינ

קטונתי מכל החסדי�", ופירשו חז"ל שחשש שמא נתמעטו זכויותיו על ידי (בראשית ל"ב י"א) ה לו הקב"ה ואמר "אנוכי אהיה עמ�", מ"מ חשש מאוד מהנסי� שעש
ונראה דיש עצה נפלאה אי� לשמור על זכויותינו שלא ייאבדו לנו בעת    .יתנויה אהחסדי�, וכ"ש אנחנו שאי� לנו רק מעט זכויות, וודאי שיש לנו לחשוש מה יה

האלו לא  פלאותיימצא שהנ, ואז ה', ועל ידי זה יתקדש ש� ה' בעול� מכח הניסי� הללו חסדיאת  על ידי שנספר ונפרס� - וא הזאת שאנחנו כל כ� נצרכי� לה�, וה
עבורינו אלא עבור קידוש שמו  פלאותזכויותינו, שהרי לא עשה את הנהיו עבורינו, אלא עבור כבוד ה' בעולמו, ואז אי� מקו� לבוא עמנו בחשבו� ולנכות לנו מ

היא א� ורק עבורינו להצילנו, ואז המצב  נפלאותהללו קידוש ה', ונמצא שכל תכלית ה פלאותה', אז לא נולד מנ חסדיאת אבל ברגע שאי� אנו מספרי� הגדול, 

  .  "חנו זכאי� לכ�, והוא עלול ח"ו לייבשנו מכל זכויותינו, ה"יהוא מר מאוד ח"ו, שהקב"ה יעשה עמנו חשבונות א� אנ

 בחנויות הספרי� , נית� להשיגוספר "חכמה ודעת" לרבינו שליט"א על חומש בראשיתהופיע ויו"ל מחדש ב"ה 

בהיכל הישיבה הגדולה רמות המאמר נאמר מידי יו� רביעי  
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