
תלמידי הבעל שם טוב עוררו, כי על יהודי 
לחפש ולבקש לעצמו חבר נאמן, עימו יתחזק 
בכל  בלבבו  אשר  את  בפניו  ישיח  ויתייעץ, 
העניינים, בלי שום בושה. ואין הכוונה לסתם 
ידידים, אלא לחבר טוב ונאמן שיהיה לו לעזר 

ולסיוע.
שכתב  ברמב"ם,  כבר  מובא  הדברים  יסוד 
לך  "וקנה  ו(  )א,  באבות  המשנה  על  בפירושו 
בו,  נפשו  חבר", "שיהיה לאדם אוהב, תבטח 
לא יישמר ממנו". והרה"ק רבי יצחק מווארקי 
"והוי  המשנה  המשך  את  זה  לפי  פירש  זי"ע 

לכף  אדם  כל  את  דן 
זה  שאמנם  זכות", 
 - אדם  בכל  נאמר 
לכף  אחד  כל  שידון 
זכות, אבל חבר נאמן 
במה  יסתפק  לא   -
לכף  חברו  את  שידון 
יעשה  אלא  זכות, 
הרבה יותר מכך )"קול 

מבשר"(.

כתב   - המים 
נוכל   - חיים"  ה"אמרי 

לומר שהם מלמדים אותנו על אהבת חברים. 
כאשר נעמיק להתבונן בטבע המים, איך שהם 
ההרים,  בין  בראשית  מעשה  מאז  הולכים 
וסלעים,  עצים  המפריעים,  כל  את  עוקפים 
הרים ובקעות, עד שיפגשו במים הזורמים מן 
הצד השני, והם מתחברים יחד באהבה יתירה, 
בדביקות נפלאה, עד שאין להבדיל בין הבאים 

מהצד הזה לבאים מצד השני.
לזרום  ממשיכים  הם  התחברותם  וע"י 
הרבה  שמתקבצים  עד  כוח,  ביתר  ולשטוף 
רצים  הם  כך  ואחווה.  באהבה  יחד  מימות 
ינוחו  שם  הגדול,  לים  שמגיעים  עד  וזורמים 
ממרוצתם, כי הם כבר הגיעו למה ששאפו - 
דבוקים הם עם חבריהם בלב אחד כאיש אחד.
באופן כזה צריך להיות אהבת איש לרעהו, 

ממש כגוף אחד יחוברו.
המים  אין  דבר  שום  שעם  שם,  ומוסיף 

רצונם  קרח  עם  וכן  מים.  עם  רק  מתערבים, 
להתחבר, הם מתחברים עם הקרח, מחבקים 
צד,  מכל  אותו  ומסבבים  מחליקים  אותו 
מקפאונך,  הנח  אחי,  אנא,  מהקרח:  כמבקש 
ממש,  בדביקות  יחד  ונתחבר  למים  נא  היה 
וכמוני-כמוך נהיה שווים בלי שום חילוק, ולא 
הכנס  קרח.  היית  אתה  שמלפנים  ניכר  יהא 

אליך מכוח האש, וממילא יוסר קפאונך!
כמו-כן באהבת חברים, מי שרוצה להתחבר 
אקרבו  איתו,  אתחבר   - כמוני  ולהיות  יחד 
הוא  שהרי  כאחד,  שנהיה  עד  איתו  ואתדבק 
כמוני.  להיות  רוצה 
רוצה  אחד  אם  אך 
לא  בדעות  להישאר 
רצויות, הוא מפקפק 
אלוקי  ה'  באמונת 
ובאמונת  עולם 
כמו  אז,  צדיקים, 
בשום  שהמים 
יתחברו  לא  אופן 
דבר- עם  ויתאחדו 
ידחו  רק  אחר,  גוש 
כמו  מלפניהם,  אותו 
מלהתערב  להיזהר  צריך  חברים  באהבת  כן 
ולהידבק עם מי שח"ו לא רוצה להיות כמונו, 
ובאמונת  ה'  בתורת  נפסדות  דעות  עם  רק 

אלוקי עולם.
שמידתו  אברהם,  מזקננו  למדנו  זה  ודבר 
והכניס לביתו את כל האורחים,  מדת החסד, 
למות  נפשו  וחירף  סדום,  אנשי  על  והתפלל 
שארו  ללוט  אמר  ועכ"ז  אחיו,  בן  לוט  למען 
רוצה  אינני  מעלי",  נא  "הפרד  אליו:  הקרוב 
הענין  את  אברהם  הבין  כך  איתך!  להתחבר 
ומזומן  מוכן  היה  הוא   - חברים  אהבת  של 
להשליך נפשו מנגד, לסכן נפשו למען הצלת 
נפש מהמין האנושי, אבל במקום חשש סכנת 
נשמה - אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד 
פגם  גורמת  רעים  חברים  עם  התחברות  ה'. 
בנשמה, ועל זה לא ויתר אברהם אבינו, באותה 

שעה כבתה אש הרחמנות מליבו.

ַויֵָּרא אליו ד'... וישא עיניו ַויְַּרא והנה שלושה אנשים... 
ַויְַּרא )בראשית יח, ב(.

ה' רצה להתראות עם אברהם אבינו, אלא שהוא היה 
שרוי בצער, כי ראה שאין אורחים מגיעים והיה לו מזה 
אלא  שורה  השכינה  ואין  המילה,  מצער  חוץ   - צער 
מתוך שמחה. זימן לו הקב"ה אורחים, "וישא עיניו והנה 
- והתמלא שמחה של מצוה, לכן מיד  שלושה אנשים" 

"וירא" - זכה לראות את השכינה שהתגלתה אליו.
הגה"ק ה"חתם סופר" זי"ע

ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד 
ההרים )כב, ב(.

ציווה הקב"ה לאברהם, שיעשה פעולה של קידוש ד' 
כי  שבע,  באר  של  בשוק  ולא  ההרים,  אחד  על  בהצנע 
הפרסום מעניק לאדם הנאה מסוימת, לפיכך אין המצוה 
שלמה. מטעם זה אמר אברהם לנעריו "שבו לכם פה", 

כדי שאף אחד לא יהא נוכח בשעת העקידה.
הגאון רבי שמחה זיסל מקֶעלֶעם זצ"ל ]"זוהר התורה"[

וירא את המקום מרחוק )כב, ד(.
אבינו  מאברהם  שביקש  בשעה  ב"ה  הבורא  כוונת 
לעשות את העקידה, היה רחוק ממנו, הוא לא הבין זאת, 
כי אילו ידע שזכות העקידה יעמוד לזרעו עד עולם, לא 
ידע שום כוונה,  היה הנסיון גדול כל כך. אבל הוא לא 
אלא קיים את הדבר בתמימות, בלי שום טעם, רק לקיים 

רצון בוראו יתברך.
הרה"ק רבי יחזקאל מקָאזמיר זי"ע ]"דברי ישראל"[

וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו )כב, יט(.
בשלום,  ויצאו  בניסיון  עמדו  ויצחק  שאברהם  לאחר 
היו עלולים להתגאות, לכן מדגיש הכתוב: "ויקומו וילכו 
על  דבר  ידעו  שלא  הנערים,  כמו  הנערים,  עם  יחדיו" 
גם  כך  והתנשאות,  גאווה  שום  בהם  היתה  ולא  העניין 

אברהם ויצחק לא התנשאו על שעמדו בנסיון.
הרה"ק רבי מנחם מנדל מווָארקי זי"ע ]"שיח שרפי קודש"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים

)בראשית כא, לד(.

אף שאברהם אבינו שהה בארץ פלישתים 
גר, לא  - בבחינת  "ויגר"  זה  ימים רבים,  היה 

תושב, כי הוא נזהר מלהיות חבר עימם.
"אמרי חיים" 
להרה"ק רבי חיים מאיר מוויזניץ זי"ע

עם מי להתחבר
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8:35  .............. מג"א:  סזק"ש 
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4:26  ...................... שקיעה: 
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מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 5:38

זמנים לשב"ק פרשת וירא



בהקדמה  כותב  השרון"  ה"חבצלת  הגאון 

חסידות  עניני  שמכל  רבנו,  מפי  ששמע  לספרו, 

ופרישות וסיגופים שאדם רוצה להתנהג, העיקר 

והמובחר הוא לשמח את הקב"ה - בלימוד התורה 

וחסידות  סיגופים  עניני  שכל  והראיה,  הקדושה. 

שאדם רוצה להתנהג, אין היצר הרע מוציא כל כך 

כוח לבטלו מזה, כמו שמוציא כל כוחו לבטל את 

האדם מתלמוד תורה, בתחבולות שונות.

בנו  עם  רבנו,  אל  פעם  בא  שיהודי  מסופר, 

שהיה בגיל עשר שנים. שאל אותו רבנו מה הוא 

לו  אמר  חומש.  לומד  השיב שהוא  והילד  לומד, 

רבנו: החומש הוא ספר קדוש, אבל ליראת-שמים 

זוכים ע"י אביי ורבא!

החסיד ר' פרץ לַאסער ז"ל חלה פעם בצעירותו 

במחלת הטיפוס רח"ל. נכנס אביו אל רבנו לבקש 

על רפואת בנו. אמר לו מרן כדברים האלה: ידוע 

ולכאורה  כולה,  התורה  כל  את  מקיים  שהקב"ה 

האמונה?  מצות  את  יתברך  הוא  מקיים  איך 

ובכלל, מה שייך אצלו ית"ש קיום מצות אמונה?

וזקוק  אלא, כאשר אדם מישראל נתון בצרה 

לישועה, פונה הוא אל השי"ת בבקשה ובתחינה 

שיחלצו ממיצר, ואומר: רבונו של עולם, יודע אני 

כי במצבי כפי שהנני עתה, אינני ראוי שתושיעני, 

ואני  נא,  הושיעה  ה'  אנא  ממך,  אני  אבל מבקש 

זו,  וצוקה  מצרה  שכשאיחלץ  נאמנה  מבטיחך 

לו  מאמין  והשי"ת  מעשי!  את  איטיב  היטב 

מצות  השי"ת  מקיים  ובכך  מצרתו,  ומושיעו 

האמונה, שמאמין ביהודי הבוטח בו!

מסערט-ויזניץ  ברוך"  ה"מקור  הרה"ק  סיפר 

זי"ע, ששמע מפי חותנו - רבנו:

"כשם  השנה  ראש  של  במוסף  אומרים  אנו 

יכבשו  כן  רחמיו,  את  אבינו  אברהם  שכבש 

רחמיך", הקשה רבנו, איך משווים אנו את רחמי 

הקדוש ברוך הוא, שהם רחמים לאין סוף והגבלה, 

לרחמי אברהם אבינו, שככל שהיה רחמן הרי היה 

מוגבל ככל בשר ודם?

)תנחומא  המדרש  דברי  ידועים  רבנו:  ותירץ 

לעקוד  אבינו  אברהם  שכשהלך  וירא(,  פר' 

השטן  רבים,  מכשולות  לו  נעשו  בנו,  יצחק  את 

התחפש לנהר, לזקן, ואח"כ לבחור, וניסה למנוע 

ממנו ללכת, באומרו לאברהם: זקן שוטה שכמוך, 

האם הולך אתה לשחוט את בנך? הרי רבש"ע לא 

ציוה עליך לשוחטו, אלא רק "והעלהו לעולה".

התבונן אברהם אבינו בדברים, והשיב תשובה 

ניצחת: אמנם הקב"ה לא ציוה עלי לשחוט, אלא 

שלא  זו  וטענה  היות  אך  לעולה".  "העלהו  רק 

אשחט באה מפי השטן, אף שהיא אמיתית - לא 

אקבל אותה, כי כלל נקוט בידי, שכל דבר הבא 

מהשטן לא אקבלו, אף אם הוא אמיתי!

מגיע  השטן  רבש"ע,  ואמר:  רבנו  התלהב 

עבירות  שבאמת  אף  עבירות.  של  שקים  ומביא 

מגיעים  והם  היות  עולם,  של  רבונו  אבל  המה, 

מהשטן - אל תבט עליהם ואל תפן לדבריו!

אברהם  שכבש  "כשם  בתפילתנו  הכוונה  זו 

כעסך  את  רחמיך  יכבשו  כן  רחמיו,  את  אבינו 

מעלינו"...

וסיים ה"מקור ברוך", שכאשר אמר זאת רבנו 

געו הכל בבכיה...

לזכר עולם יהיה צדיק

הכנסת אורחים - כיצד?
המוזכרת  אורחים  הכנסת  מצוות 
בפרשתנו, אע"פ שאינה מתרי"ג מצות, היא 
כך  בדרכיו",  "והלכת  של  עשה  מצות  בכלל 
וירא,  שבכתב,  )תורה  הקדוש  השל"ה  כתב 
התורה  שהאריכה  והראיה,  יב(.  מצוה,  נר 
אבינו,  אברהם  של  אורחים  הכנסת  בסיפור 
ורמזה לנו את שכר המצוה, שכל מה שעשה 
הקב"ה  עשה  לאורחים,  בעצמו  אברהם 
בעצמו ובכבודו לבניו, ומה שעשה ע"י שליח 

- יוקח נא וגו' - עשה הקב"ה ע"י שליח.
בפרשתנו,  ולמדו  העמיקו  הדורות  גדולי 
מושלם,  באופן  אורחים  להכניס  יש  כיצד 
שהאורח ירגיש בטוב מבואו ועד צאתו, ולא 

יתבייש ממארחו.
ה"אהבת שלום" מסביר, שכאשר בא אורח 
המארח  על  הרי  איש מאנשי המעלה,  לבית 
לו  שתנעם  כדי  האורח,  של  לדרגתו  לרדת 
בכתוב  מרומז  וזה  המארח.  בבית  השהות 
ויאכלו",  העץ  תחת  עליהם  עומד  "והוא 
הולך  שהוא  על-שם  'הולך',  נקרא  הצדיק 
ומתעלה מדרגה לדרגה, והמלאכים נקראים 
'עומדים' ע"ש הכתוב )זכרי' ג, ז( "ונתתי לך 
עומד  "והוא  האלה".  העומדים  בין  מהלכים 
עליהם" - אברהם אבינו הנמיך עצמו להיות 

בבחינת 'עומד', בדרגת אורחיו המלאכים.
זי"ע  מגור  מרדכי  אברהם  רבי  הרה"ק   
תעבורו",  אחר  ליבכם  "וסעדו  בכתוב  רמז 
שמכלל הכנסת אורחים הוא שלא לעכב את 
האורחים, אלא מיד לאחר שסעדו לבם, לתת 

להם ללכת לדרכם.

הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע
כ"ב בחשון תרפ"ז, 90 שנים להסתלקותו

כוח וקדושת התורה 

אמונה של השי"ת

כן יכבשו רחמיך את כעסך

רבי  לשיטת  תרנ"ז:  אלף  במרחשון  י"ז 
לשבעת  "ויהי  המבול:  היום  החל  אליעזר 
בחודש  הארץ...  על  היו  המבול  ומי  הימים, 
כל  נבקעו  לחדש  יום  עשר  בשבעה  השני, 
מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו" 

וגו' )פרשת נח(.

י"ז במרחשון ב' אלפים תתקכ"ג: עד ליום 
רצפה  שמרה  השמים,  מן  מים  ניתך  בו  זה 
המלך,  שאול  צאצאי  שבעת  על  איה  בת 
ששאול  בגלל  אותם  המיתו  שהגבעונים 
כיסתה  היא  הגבעונים.  את  המית  המלך 
לנוח  השמים  לעוף  נתנה  ולא  בשק  אותם 
עליהם יומם וחית השדה לילה. כאשר נודע 
את  יבש-גלעד  מאנשי  לקח  לדוד,  הדבר 
עצמות שאול ויהונתן בנו, ואסף את עצמות 
בצלע,  בנימין  בארץ  אותם  ויקברו  המתים 
בקבר קיש אבי שאול. ויעתר ה' לארץ אחרי-
כן, ופסק הרעב שנמשך שלש שנים )שמואל 
ד.  קידושין  בירושלמי  ועיין  א-יד;  כא,  ב' 

וביבמות עח: ועט.(.

קורא הדורות

הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא נולד בשנת תרי"ד, כבן שני לאביו הרה"ק רבי יהושע 

זוסיא בהרה"ק  ישעי' משולם  רבי  נשא את בת הרה"ק  זי"ע. בהגיעו לפרקו  מבעלזא 

רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע. לאחר נשואיו התגורר בבית חמיו בטשערנאביל, ובמשך 

ארבע שנים היה סמוך על שולחן זקנו הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל, שקירבו וחיבבו 

באופן יוצא מן הכלל.

גאוני  מגדולי  השרון",  "חבצלת  בעל  הגאון  קדשים.  סדר  על  חבורים  שני  וחיבר  בתורה  כגאון  נודע 

גאליציה, הפליג מאוד בשבח החיבור, ואמר שהדברים עמוקים כמו חידושי הרשב"א. רבנו אף חיבר חיבור 

מיוחד על הלכות מלכים שברמב"ם, וחיבור נוסף על תקנת עגונות והלכות עירובין.

בשנת תרנ"ד עלה למלא את מקום אביו כמנהיג עדת חסידי בעלזא, וכעומד בראש תנועת "מחזיקי 

הדת". המוני חסידים מכל רחבי גאליציה ומחוצה לה הסתופפו בצילו.

נתבקש לישיבה של מעלה ביום כ"ב בחשון תרפ"ז ונטמן בבעלזא. לפני יציאת נשמתו הטהורה צוה 

להכניס לחדרו ארבעה עשר כסאות, עבור הצדיקים שבאו לקבל פניו, ביניהם מנה את אביו הרה"ק רבי 

יהושע, זקנו הרה"ק רבי שלום מבעלזא, המגיד מקָאז'ניץ, הרה"ק מאפטא, הרה"ק מראפשיץ, ועוד, ואמר 

לכל אחד: "ברוך הבא"...

בנו ממלא מקומו היה הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע.

מתולדותיו

למען דעת


