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 דרך שיבור לו האדם

מעשה נפלא התרחש אצל הרה"ק רבי יחיאל מיכל 

 מזלאטשוב זיע"א. היה זה ביום טוב שני של חג הסוכות, והרה"ק

ישב בסוכתו הגדולה כשהוא מוקף בחסידים. לפתע נרעש הרה"ק 

מזלאטשוב וקרא בסילודין: "הכינו כסא עבור יצחק אבינו שבא 

לסוכתינו ביום האושפיזין שלו". לאחר שהכינו את הכסא כראוי, 

יצחק אבינו",  –המשיך הרה"ק מזלאטשוב ואמר: "ברוך הבא 

שת תולדות ולכבודכם נגיד "תורה" על האמור בכם בפר

ְוָכל ַהְּבֵארֹת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי יח): -(בראשית כו טו

ַאְבָרָהם ָאִביו ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר... ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחּפֹר 

ִלְׁשִּתים ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמּום ּפְ 

 ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו.

: המידה הראשונה של יהודי פתח הרה"ק מזלאטשוב ואמר

צריכה להיות שלא להטעות את עצמו ולא לעשות דבר מפני שאף 

. והנה ידוע שמידתו של אברהם אבינו הייתה אדם אחר עושה כך

דת הענווה, כמו שהעיד על עצמו (בראשית יח כז): 'ְוָאנִֹכי ָעָפר מי

ָוֵאֶפר', והמסתופפים בצלו של אברהם אבינו ביקשו לעשות 

כמותו ולחקותו כמעשה קוף בעלמא, וזהו 'ַוְיַמְלאּום ָעָפר', שהיו 

משימים עצמם כאילו יש בהם מידה זו של עפר, ונהיו אנשים 

יצחק אבינו לא כן היה עמו, ועליו רבים "עפר ואפר'לך". אולם 

נאמר 'ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמִים', והוא ביקש להגיע 

 למידה זו מכח עצמו ולא לעשות כן מפני שאחרים עושים כן.

* * * 

כשקיבל על עצמו הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זיע"א את 

חסידים עטרת תפארת הנהגת חסידות בעלזא, ברכו אחד מה

שיזכה לילך בדרכי אביו הרה"ק השר שלום מבעלזא זיע"א. נענה 

לו הרה"ק מהר"י בתיבה אחת: "חלילה". וכשראה מהר"י את כל 

הסובבים משתאים ומתפלאים על תשובה זו, הסביר להם את 

אברהם אבינו היו לו שני בנים: יצחק וישמעאל. במות כוונתו: 

דרכי אביו, ואילו יצחק סלל אביהם, בחר לו ישמעאל לחקות את 

דרך לעצמו. גם ליצחק היו שני בנים: יעקב ועשו. אף עשו חיקה 

את מעשי אביו ואילו יעקב בחר לו דרך משל עצמו. עיניכם 

הרואות מה עלה בגורלם של ישמעאל ועשו, ומה להבדיל, זכו 

ואף אני סיים מהר"י ואמר: לא  יצחק ועשו, שנהיו אבות האומה.

י אבותי, אלא אלך בדרך אותה אסלול לעצמי... אחקה את מעש

 (ספר 'ליקוטי בתר ליקוטי' מסכת יומא).

והדברים נתבארו יפה יפה במשנתו של הרה"ק השפת אמת 

זיע"א, שמן השמים פעלו את סתימת הבארות, בכדי שיצחק ידע 

כי דרך העבודה היא שיש לכל אחד לחדש דרך משל עצמו 

הבארות כו' חפרו עבדי אביו בימי  ובפסוק 'וכל(תולדות תרל"ז): 

אברהם אביו סתמום פלשתים כו' וישב יצחק ויחפור'. פירוש, 

'בימי' הם ההארות אשר חידש אברהם והיא בבחינת החסד 

ואהבת ה'. ובהארות אלו מצאו מים. ואלה הבארות נסתמו אחר 

כך. לכן היה צריך יצחק לחדש דרך הגבורה ויראת ה'. כי בוודאי 

 .היה כדי שיצטרך יצחק לחדש דרך שלוכל ההסתם 

ועוד הוסיף הרה"ק השפת אמת וכתב (תולדות תרל"ו): וכל 

הבארות אשר חפרו עבדי אביו כו' סתמום פלשתים כו' וישב 

יצחק ויחפור כו'. דאיתא אין קורין אבות אלא לשלשה, פירוש, 

בתר קמא  אברהם יצחק ויעקב. וקשה, ממה נפשך, אם כן ניזול

אבל טעם הענין כי כל צדיק יש לו בזכות ונקרא אב רק לאברהם. 

אבותיו. אבל השלשה אבות כל אחד כדאי לעצמו. כדאיתא 

במדרש על פסוק וזכרתי את בריתי יעקב כו' כל אחד כדאי 

. מול זה מגיד הכתוב כאן כי כל ההארות אשר השיג אביו לעצמו

 הדרך הישר בעצמו. נסתמו אח"כ והוכרח יצחק לחפור ולברר

והיינו שבזכות זה קרויים אברהם יצחק ויעקב בשם 'אבות', 

כי כל אחד מהם היה אב לעצמו וכל אחד מהם סלל בפני עצמו 

 את דרכו בעבודת ה'.

* * * 

ויש להוסיף ולהטעים את העניין אותו רואים בחפירת 

הבארות, אשר כאמור יצחק אבינו חפר מעצמו את הבארות, כי 

הבארות מימי אברהם נסתמו ויצחק היה צריך לחפרם  אם אמנם

מחדש, אולם בסופו של דבר הגיע יצחק לאותם מים חיים אשר 

והרי זה מלמדנו, שאמנם דרכים הרבה יש נבעו בבארות של אביו. 

לעבודת ה', אם במידת חסד אם במידת גבורה ואם במידת 

 תפארת, אם כדרכו של אברהם אם כדרכו של יצחק ואם כדרכו

של יעקב, אולם בסופו של דבר, לאחר כל החפירות והבקשות, 

 .באים לידי אותם מים חיים הנובעים ממקור החיים



 
   

* * * 

מעשה באברך אחד מחסידיו של הרה"ק הישמח ישראל 

מאלכסנדר זיע"א שזכה עוד להסתופף בצלו של הרה"ק רבי 

יחיאל מאלכסנדר זיע"א, והיה נוהג אותו אברך לחקות את רבו 

פילה. האברך היה מסתובב בבית המדרש ומתפלל בקול רם בת

ובאותה הנעימה בה היה הרבי הקודם מתפלל. נזף בו הישמח 

ואל תרבה ישראל ואמר לו: שנינו במסכת אבות (פ"א מ"ה): 

, "שיחה" שיחה עם האשה, באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו

ח הוא מלשון תפילה, והפירוש הוא שאין לו לאדם להרבות שי

ותפילה עם "האשה", היינו באש התלהבות חיצונית, ומחדד 

היינו אפילו כאשר אש ההתלהבות  -התנא ואומר: 'באשתו אמרו' 

 -היא מהתעוררות העצמית של האדם, 'קל וחומר באשת חברו' 

על אחת כמה וכמה כאשר ההתלהבות כלל אינה משל האדם 

 עצמו אלא הוא מחקה את ההתלהבות של אדם אחר ועושה

 כמותו.

* * * 

הנהיג הרה"ק האמרי חיים מויזניץ זיע"א לנגן 'יחדשהו' 

בשבת מברכים, הגם שבויזניץ לא היו מנגנים 'יחדשהו' כשבירכו 

את החודש, וזאת בכדי שלא תשתכח חסידות דז'יקוב בה היה 

נוהגים לנגן כך. ניגש אחד החסידים ושאל את הרבי: הלא אביו, 

לא היה מנגן, ומדוע נתחדש מנהג הרה"ק האהבת ישראל זיע"א, 

אבי לא חיקה את אביו, ואף אני איני מחקה שכזה. השיבו הרבי: 

 את אבי... 

* * * 

נשאל פעם ש יע"ארבי יואל מסאטמאר זעל הרה"ק מסופר 

על ידי בדחן בחתונה אם יורשה לו לחקות אותו בפני הציבור כדי 

בחיוב והאיש עלה על הבמה והחל הרבי  ולשמח חתן וכלה. השיב

 לחקות את תפילותיו ואת דרשותיו וכו'. 

יושב ובוכה, מיד ירד מהבמה  שהרבילפתע הבחין הבדחן 

 ,השיב הרבי ,ושאלו הלא קיבלתי רשות. חלילה הרביוחש לעבר 

 אל לך לחשוש פן פגעת בי, לא זו סיבת בכייתי.

ה כיצד מאוחר יותר הסביר הרבי את פשר בכיו, שכאשר רא

הלה מחקה את תנועותיו בעת התפילה ועבודת ה', שאל את 

עצמו אולי גם אני מחקה את עצמי ואיני עובד את ה' באמת 

  - -מתוך תחושת התחדשות פנימית. על זה בכה הרבי 

* * * 

וכך ביאר הרה"ק המאור ושמש על הפסוק (במדבר כד ב): 

ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹכן ִלְׁשָבָטיו ַוְּתִהי ָעָליו 'ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת 

ראה כל שבט ושבט  -רּוַח ֱאִהים', ופירש רש"י: שוכן לשבטיו 

שוכן לעצמו ואינן מעורבין, ראה שאין פתחיהם מכוונין זה כנגד 

זה, שלא יציץ לתוך אהל חבירו. שהכוונה היא שכל אחד היה 

שי חבריו, זה עובד את ה' בדרכו מבלי לראות ולחקות את מע

לשונו: יש לומר הכוונה 'שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה', 

דהנה הכלל הוא, שכל צדיק יאחז דרכו והלוכו בקדושה ופתח לו 

פתח לעצמו, ולא לעשות מצות אנשים מלומדה, דהיינו לפי 

גם הוא יעשה  -שראה רבו כך עשה או חבריו עושים כן 

כי אם כל אחד יפתח לו  -לא כן הדרך כמעשיהם ותנועותיהם, 

פתח ושערי קדושה בפני עצמו. וזהו ראה שאין פתחיהן מכוונים 

היינו שלא הסתכל אחד לילך בפתח שפתח חבירו  -זה כנגד זה 

, לזאת בקדושה, כי אם כל אחד הלך בפתחו אשר פתח לעצמו

 ששרתה עליהם שכינה, כנ"ל. -ותהי עליו רוח אלהים 

* * * 

ק בעל ההפלאה זיע"א, אותם הביא וכמה נמרצו דברי הרה"

תלמידו הגדול החתם סופר בחידושיו על מסכת סוכה (דף לו.), 

שזהו הכוונה שאתרוג הדומה לכושי פסול, שהוא לפי שאינו אלא 

דומה ומנסה לעשות כמוהו אבל בעצמותו אינו כן, וכך לשונו: 

דומה לכושי תנן. שמעתי ממורי ורבי הפלאה זצ"ל בהא דפליגי 

מעון בן יוחאי ורבי ישמעאל, ריש פרק כיצד מברכין, רבי ש

ומסקינן, 'הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם', אמר הוא ז"ל: 

שעשו כרשב"י ולא רשב"י ממש. דודאי מי שכוונתו לשם ה' 

הבוחן מחשבותיו ויודע עשתונותיו בודאי יעלה בידו, אלא הם 

עלתה עשו כרשב"י נדמו לו ולא בעצם תוכניותם, על כן לא 

 בידם. 

היינו דאמרי הכא 'אתרוג הכושי' היינו הצדיק ואמר: 

המשונה במעשיו ככושי המשונה בעורו הוא כשר, אך 'דומה 

, לכושי' שרוצה לדמות עצמו לרשב"י זה פסול, כי לא עלתה בידו

 עד כאן דברי הרב, ודפח"ח.

 

 

 

 שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 

 והדר' וראש כולל 'באר ישראל' ריש מתיבתא 'עוז




















































