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שפרנסתו  יאמין – העשרתי אני תאמר לא 
וממילא  ידו  ממשלח באה  לא אדם של

לשמים  עיניו יתלה
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הלבבות'א. 'חובת ÂÏÏÎÂ)בספר ‰"„· Ê"Ù ÔÂÁËÈ·‰ ¯Ú˘) ששאל אחד בחסיד מעשה מביא

הסופר, ענהו פרנסתך , שלום מה - ידו מכתיבת  מתפרנס שהיה הסופר שכנו את 

עוד כל טוב עונש ידי 'שלומי זה והיה רח"ל, הסופר יד נגדעה היום בערוב  שלימה',

ועוצם בכוחו בטחונו שם אשר הפרנסה,ידועל את לו מביאה והיא חיל עושה שהיא 

ומיוחד'. יחיד ב 'אחד אלא תלויה אינה פרנסתו כל כי האמין מידהולא ואדרבה 

מן  לו  יוסיפו חיל, לעשות  כח  לו  הנותן הוא  אלוקיו  שה ' המאמין מרובה, טובה 

רב בשפע פרנסתו  על הרבה 'ידות' .השמים 

ברווח ב. 'פרנסנו מאתו ולבקש בשמים קל אל כפינו לישא  אלא  לנו אין שכן מכיוון

העולם', והיה שאמר במי ש'תלוי מי ומעלת בשבח מצינו רבות ואכן, ובכבוד',

פטירתו קודם ציווה זי"ע קלוגער שלמה רבי שהרה"ק ÌÂÈÓידוע ‰‡ÂÂˆ· ,'˜È„ˆ ÔÂ˘Ï')

(‡ ˙Â‡ ,‚"È¯˙ ÔÂ˘Á È"Á מוחזק‡' אפילו – עשיר אצל יקברוני לא  מצווה... אני עוד

פעמים  כי והיינו בכשר. מוחזק  שיהיה רק שבעניים עני יהיה עני אצל רק  בכשרות ,

יתב"ש. הבורא  לחסדי רגע  בכל נצרך שהוא כך כל מרגיש אינו כל רוב לו שיש אדם

יאכל'. 'מה לו אין עמו הבורא  חסדי שלולא רגע  בכל מרגיש העני כן שאין מה

מקור  שאיבד אברך  איזה זי"ע  מטאלנא יוחנן רבי הרה"ק של נכדו הזכיר פעם

אחד  כל ומזין מפרנס הוא ורק שהקב "ה להאמין צריך יהודי ואמר, פתח פרנסתו,

הבנתו. מנענעכפי הוא והרי – 'מזכירו ' שהקב"ה פעמים  בכך להאמין ששוכח מי

האמיתי  הבית  הבעל  הוא מי שיזכור כדי פרנסתו  מקור והנה,את  שמספיק , פעמים 

ביותר קל נדנוד  - מצויה  שהאדם רוח פעמים פרנסה. מקור לאותו האדם וחוזר ,

בעולם... רבש"ע יש הרי שלו... הבוס או המפרנס, שהוא בטוח והוא  - מתעורר אינו
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המפרנס, הוא המחליט מצויההוא  שאינה ברוח הקב "ה  אותו  מנענע ומאבד ע"כ

ותתחזק לה', בתפילות  נפשו לשפוך  שעליו האדם מכיר אז או פרנסתו, מקור כל

הרבי  וסיים פרנסה. שערי לו להיפתח יכולים אז עולם, בבורא נפשו ותליית  אמונתו

טובה  פרנסה על ויום יום המתפללים עשירים אנשים שיש בשמי לו אמור – לנכדו

- כספים' 'מעשר לעשר מקפידים כך , על מתפללים המן, פרשת  אומרים הם –

- זה אברך גם מצליחים. כך ביתם, אל ברכה בכך  ויסמוך להכניס מהבורא יזכור

אך  שחושב, ממה יותר  במהרה  תבוא  אכן שהישועה בטוח ויהא  שיתפלל  עליו

חדש פרנסה מקור  לו כשיהיה  גם  ולבקש להתפלל שימשיך  יבטיח עכשיו .שכבר

שכח  ולא  חדש  פרנסה מקור בנקל ומצא הרה"ק  כדברי עשה האברך  היה, כך ואכן,

ולהתחנן לבקש 749)הציווי È˘Ù� ÂÚ˘Ú˘È ÍÓÂÁ�˙).

בפרשתן מצינו ‰)וכן ÊÈ אברהם',( שמך והיה אברם שמך את  עוד יקרא  'ולא 

È‚.)ובגמרא ˙ÂÎ¯·)'בעשה עובר  אברם  לאברהם  הקורא  כל קפרא בר  וביארו 'תני ,

ÂÚÂ„)פריםבס  ,ÍÏ Ì‰¯·‡ ·ˆÈ)א'ישנוטריקון'אברם'כי ב 'לב מ'חשבות (‡‚¯‡ר 'בות 

(‰˘¯Ù‰ ˘È¯ ‰ÏÎ„' הק בשל"ה איתא  והנה ,(ÂÓ Y '‡ ˙Â‡ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯Ú˘)דביקות בכלל וז"ל.

קרוב , לזמן אפילו לעשות, שרוצה פעולה כל על שיאמר זההאמונה, אעשה  יאמר 

תקום' היא  ה ' 'עצת  וסימנך קטן, דבר או גדול דבר  שיהיה  הן השם , ירצה אם 

(‡Î ËÈ ÈÏ˘Ó),'תקום' ואז ה 'שם, י'רצה  א 'ם  תיבות ראשי יבואר 'היא' ובזה עכ"ל. ,

עם רק האדם יהלך לא  שמעתה אברם, של השם' רבות'שינוי ר"ת – 'אברם '

איש בלב  אות מחשבות  בהם יוסיף אלא ר"ת הי"א, השם– ירצה של אם  כשמו ,

את'אברהם' ויזכור מחשבותיוה', È"‡)בתוך  ‡ÂÏÈÓ· '‡"‰' ˙Â‡Ï ÊÓÂ¯ '‡È‰' ÈÎ),שאינו ומי

ב'עשה' עובר  בזה  תקום'מאמין היא  ה' ש'עצת  לידע  האדם תכלית  כי ,È¯Ó‡' Ì‚ ÔÈÈÚ)

(‚"Ú¯˙ '‡ ÌÂÈ ˙ÂÎÂÒ '˙Ó‡.

כל ג. יבוא  בא  ממילא  הרי 'השתדלות ' לעשות עלי מדוע  כן אם האדם, ישאל ואם

כמבחן  אלא  אינו ההשתדלות  עניין כל שאכן לו, ונאמר נענה אנן אף לי, הנקצב
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הוא האם - 'השתדלותו' לאחר לידו השפע כשבא  אמונתו ותוקף חוזק על לאדם

ביצי  ועד ראמים מקרני ומפרנס הזן יתברך  הבורא  מידי לו בא  זה ששפע מאמין

ומדמה  כך כל חזקה אמונתו שאין או וכלל, כלל השתדלותו בזכות  שלא כינים

·Ó˜ˆ˙)בנפשו ÂÏÈÙ‡)תחת החולה נרפא כאשר וכן השפע . עליו הריקה שהשתדלותו

הנה  יחשוב  האם לראות  השמים מן ב'ניסיון' נתון הריהו - מומחה רופא של ידו

הרופא שאין יכיר שמא  או הרפואה, ובסממני הראוי בטיפולו אותי ריפא זה  הרופא

שלח  ורחמן נאמן רופא  מלך שבשמים אביו אלא מועילים, הסממנים ואין מרפא

בחובות סבוך שהיה מי כיו"ב הסממנים. אלו ע "י חליו ממיטת  להוציאו פלוני רופא

לידיו  בא  מסויים עסק  והנה ולילה, יומם אותו רודפים ונושים ראש למעלה כבדים

יאמר  אם לראות ממרום אותו מנסים השתא הקפותיו. ופורע  הון משתכר והוא

אלא זה היה שלא יכיר שמא  או לי שעמדה היא עשיתי אשר בעסק השתדלותי

ה'. מאת

כי  למצרים, אברהם ירד מדוע  זצ"ל לעווינשטיין יחזקאל רבי הגאון ביאר ובזה

ידי  ועוצם כוחי לחשוב שלא  בנסיון עמידתו ע"ש לו תחשב האדם אמונת עיקר

של  ובטחונו אמונתו לגודל אדרבה, ולכן, מה'. שהכל לדעת ויתגבר החיל את עשה

שהרי  אליו, נוגעים הדברים שאין הרי בארץ' רעב  ש'ויהי אף כי ידע  אבינו אברהם

בלבו  שחשב אלא  הזאת , בעת  אף ברווח צרכיו וכל מזונו הקב "ה לו יזמין בוודאי

מציאותו  את  אראה בעין עין שהרי אמונה, ו'עבודת ' נסיון כל לי יהיה לא כן אם –

בעולם. והנהגתו הבורא  שם של וצידה, מזון שפע יש שם אשר מצרימה ארד כן על

- האמונה את בליבי להשריש לואוכל מביאה פלונית  סיבה  כי שנראה בעת שאף

יתב "ש מאתו רק מגיע והכל ה' בדבר אלא  מאליו , בא  השפע אין .פרנסתו ,

לתחנת כפר' 'בן איקלע  פעם להמשיל, אמרו זי"ע  חיים' ה'חפץ הגה"ק בשם

- פלא זה וראה בפיו, וחצוצרה הרכבת  לצד העומד אדם הוא  רואה והנה הרכבת ,

כמה  אחר הרכבת , על לעלות הקהל כל ממהרים אחת  פעם מצפצף זה כשאדם

באפם  נשמתם עוד כל ימהרו ה'נמושות ' אף ואז בשנית  לצפצף הלה יוסיף רגעים

נתפעל  במסעה. הרכבת ותחל בשלישית  הלה יצפצף מכן לאחר הרכבת, על לעלות 

גדול  לכבוד בחנופה, לו ואומר אליו ניגש מהרה ועד האיש, זה של מכוחו הכפרי

מילא דבר. כל יישק  פיו על אשר איש הרכבות , ומנהל מנהיג את להכיר לי הוא

הממלא קטן, 'פועל' אלא  אינני בני, טעית  גדולה טעות באמרו, פיו, שחוק האיש

מחלצות, ולבוש מהודר במקום למעלה כאן היושב המנהל של הוראותיו כל אחר

הקובע והוא דבר כל יישק פיו על ברכבת, נסיעה מכל תועפות  הון שמרוויח זה והוא

פשוט. שליח אלא  איני אני הנסיעות. ומועדי החוקים כל את

משקיעים שהננו  בשעה  טיפש , כפר' 'בן מאותו  נשתנינו במה נתבונן אנו אף 
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øéëéùëå÷ñò ìëù ïéáé äæá
äååöî àìà åðéà úåìãúùää
äéåìú äñðøôä ïéàå ,àøåáä úååöî ìëë
øåáéöá äìéôú øéñçé àì æà ,ììë äæá
,úåìãúùää éðôî íéúéò úòéá÷ åà

éøäùïî øåèô äååöîá ÷ñåòä
äååöîä÷åñòìî øåèô åðä úòëå Y

.úåìãúùää 'úååöî'á

את  ודם בשר  בידי אין  – הבירה בעל  אני
הנהגתי ועומק  רוחב את להבין  ה'כלים'

àúéàïúùøôá ùøãîá(à èì ø"øá)éáø
çúô ÷çöé(åæ äùøô)ìùî'...

äàøå ,íå÷îì íå÷îî øáåò äéäù ãçàì
äøéáäù øîàú øîà ,ú÷ìåã úçà äøéá

âéäðî àìá úàæäá"äòá äøéáì ïéàù ,ùåøéô)

(äáäìî äìéöäì øåîùéù,ìòá åéìò õéöä
äøéáä ìòá àåä éðà åì øîà äøéáä.
øîåà åðéáà íäøáà äéäù éôì ,êë

(äâìôää øåãå ìåáîä øçàì)íìåòäù øîàú

âéäðî àìá äæää"á÷ä åéìò õéöä
ë"ò ,íìåòä ìòá àåä éðà åì øîàå.
ìò ïäå ìùîä ìò ïä äù÷ äøåàëì
ùéù íéøáãä íéðë íà éë ,ìùîðä
úà äáëî åðéà òåãî ,äøéáì âéäðî
äøéáä ìù åéìòáù ïëúé ãöéë ,ä÷éìãä

ïðàùå çèá ãåîòì åøàùéíéøáåòá åèéáéå)

(íéáùåäðåúð äøéáä ìëù úòá
.ùà úìåëàîì

êàéë ,àúéì àø÷éòî àéùå÷ã ,úîàä
úåòè ,øîåì äúééä á"äòá úðååë
,'âéäðî àìá' úàæä äøéáä ïéà ,êãéá

ú÷æîä 'ä÷éìã' ïàë ïéàåàåä éðà àìà ,
éãé ìò ïàë äùòðä ìëå 'äøéáä ìòá'
íâ ,äéáùåéå äøéáä úáåèì - äùòð

äáåèì àéä ùàäúà éúø÷ôä àìå .
ìë ìò çéâùîå ãîåò éððä àìà ,éúéá
÷øå êà äéäéù àúéá éàäá äùòðä

äëøáìå äáåèìãããã.

ב 'נדיב' לרבות גם  החברה'מן וברעהו  אלמוני... עסקן ועם פלוני יו"ר עם  ב'קשרים'

להיות לאדם לגרום יכולים הללו  וכי העולם , את  מנהיגים  הללו  וכי בעולם , מפורסם

כל'... מרוב לב  וטוב  'כפירה 'שמח  בזה יש כי לומר שאפשר עד להיפך ... או

וכמו  שיהיה, מי יהיה אדם ברצון ולא השי"ת ברצון תלוי הכל שהרי נסתרת'...

‚-‰)שנאמר ÂÓ˜ ÌÈÏ‰˙) שק-ל אשרי תשועה... לו שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו 'אל

אלוקיו'. ה' על שברו בעזרו יעקב

שיגראד. חזי ופוק  ושמחה, באהבה דבר כל מקבלים שבאמונתם ישראל, אשריהם

‰‡È„È˘)דלישנא ˙Ù˘·)איז פלוני אומרים טוב שאינו ענין על לומר גוטכשרוצים

¯Ú·)אונגעריג „‡Ó)איז פלוני ערדגוטנערווייז,גוט,(ÛÈÚ)מידגוטאו דער (Â"Á)אין

איז פלוני אומרים שטות מעשה שעושה מי אי על לומר כשרוצים ואף גוטוכיו"ב,

רחמנא  דעביד שכל ומאמינים יודעים כי עביד...לטבמשוגע ,
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àìà,àã ìéáñ àçåî ìë åàìù
íìåò éðá ãéá ïéàù íéîòôå
äùòðäî åäö÷ ñôà ïéáäìå âéùäì
íãå øùá ìù åìëù øöå÷î íà ,íìåòá
íà ,àøåáä úâäðä ÷îåòá ïéáäì
äæá íéàöîð íðéàù - 'íúééàø øöå÷'î
íéøùòå äàîì 'íéçøåà'ë àìà íìåòä
àìå íéðùä éôìà úùù êåúî äðù
äùòðä ìë úà åðéáé êàéä ,øúåé
øáò'î 'äøåøá äðåîú' íäéðôì ïéàùë

'ãéúòå äååääéä äî íãàä òãåé éëå ,
äî íùìå ,õôç ìëå ùéà ìë ìù 'åøáò'

ãéúòá àäé äî òãåé éî íâ .äðä åçìùð
ïî åøåáò íéðéëî äëøáå äáåè äæéàå
íéîù úåðåáùçî ,äáøä á"åéëå ,íéîùä
åì ïéà ,íäá äòéãéå äðáä ìë åðì ïéàù
ïåöø íéé÷ì úåîéîúáå íåúá êìäì àìà
ú"éùäå áì ìëá åá ïéîàäìå àøåáä

äáåè áåø åéìò òéôùéääää.

ììëäéë ,ïàëî åðãîì äìåòäóà
,äáåø÷ äøöù íãàì äàøðùë

ùàä úåáäìî ãçôúî àåä éøäåòãé ,
äùòðä ìò çéâùîå ãîåò 'äøéáä ìòá'ù

כפי  לו הולך  שאינו קטן דבר בכל - באמונה חי אינו אשר שאדם אמרו וכבר

'געוואלד' וצועק  מתרעם מיד ורצה, Î‡·)שחישב ˙˜ÚÊ) שיש זה אך  נואשת, בזעקה ,

חוץ כלפי נראה זה אין ואפילו עמו שקורה דבר בכל הרי חלמיש, כצור אמונה לו

'געוואלדיג' אומר טוב כך נמצא(�ÏÙ‡)כל הטוב'. יתן 'ה' כי נפלא , ממש הדבר הרי

זה  בין ההבדל 'געוואלד שכל הזועק לאידך  'געוואלד' בשתי יגהצועק רק  הינו '

כמנין י"ג והרי 'י"ג', אינו אחדאותיות הראשון אלו, שני בין ההבדל זהו אכן, כי ,

בה' איתנה באמונה חי והשני כראוי, ומשפט,אחדמאמין אמת מעשהו שכל ,

את יהפוך אחד, בה' באמונתו יתחזק אך  אם השני זה ואף פיקודיו, כל נאמנים

וחסדיםזעקת לרחמים 'געוואלדיג'.בהכרזתה'געוואלד'

עשן ה. הוא  רואה והנה יצ"ו, ברק בבני עיר של ברחובה מהלך שהיה ביהודי מעשה

את החיש ומיד תיכף אלא  התמהמה, לא הרואה כלשהו, מבית ומיתמר העולה

אם  כי כלל, אש כאן שאין וראו לבית פרצו הללו בעיר, האש כיבוי על הממונים

דרשו  ימים כמה לאחר הבית , את ועזבו בבית, אשר החימום ממכשיר היוצא עשן

היהודי  את הבית בעל הזמין שכן, מכיוון טרחתם. שכר להם שישלם הבית  מבעל

עליך היה מהבית עולה 'עשן' שראית  אף בטענתו תורה', ל'דין האש למכבי שקרא 

בוערת , שה'אש' הוכחה זה אין שעדיין בכלי לדעת בקי ואינך  מאחר כי

מדוע(ÎË�È‚ÂÏÂ‰)הטעכנאלאגיע  – זה מה ועל זה מה לדעת ה'כלים' את בידך  אין

האש למכבי לקרוא  מיד Â‰Ó)נזעקת ‰Ê ÔÂ‚Î ¯¯·Ï ÍÏ ‰È‰).

בו  ומכלה בוערת  והאש עליו, בא ומכאוב צער כי  האדם שיחליט קודם אנן, אף
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טובה חלקה ו 'עשן'כל דמיון רק כלל , 'אש ' כאן אין כי וימצא  באמונתו יתחזק

.בעלמא

לאחר  לבו, מר את  בפניו ושפך זי"ע מנחם' ה'פני הרה"ק אל  אברך נכנס פעם

ונסתלק אנושות חלה נישואיו לאחר רבות  שנים לו הנולד נפשו מחמד יחידו שבנו

בלקחו  השי"ת  מעמו רוצה מה ולהבין לדעת  בשאלתו נפשו ועתה ל"ע , עולמו לבית 

וראיתי  ב 'בנק ', להיות לי הזדמן ילדותי בשנות הרבי, לו אמר זו. יקרה מתנה מעמו

רחמים  נתמלאתי מיד גדול, מעות סכום להם ונותן הבנק פקידי אל יהודי שבא  איך 

מעט  ואפילו ועמל ביזע  הרוויח אשר ורווחיו כספו כל את ממנו 'לקחו' מדוע  עליו

בראותי  נפשי שמחה הפעם ובזאת  נוסף יהודי ניגש לאחריו בידו. השאירו לא  מזעיר

שטעות לדעת נוכחתי אז דעת  בר נעשיתי שנים כמה כעבור אך רב . הון לו ש'נותנים'

להשקיע שבא  גדול עשיר אלא אינו עליו ריחמתי אשר האיש כי בידי, הייתה גדולה

'רחמנות' היה הוא  השני ואילו עצמם, וישלשו יכפילו אלו ומעות רווחים שישא  כספו

בריבית - מהבנק שלווה הלואה' 'דמי אלא היו לא  לידו ש'קיבל' המעות כי אמיתי

לא כי למדתי מכאן ויותר. יותר חובו יגדל ומעתה עיסקא ', ב'היתר עליו שהושתה

ואינו  'מקבל' שהוא  לאדם לו נראה לפעמים כי הנכון, הוא  אדם לעיני שנראה מה

כן  כמו גדול. 'רווח' בו טמון ובאמת ש'מפסיד' לו נראה ופעמים גדול, 'מפסיד' אלא 

ש  מה אדרבה אלא מאומה, ממך לקח לא  השי"ת  כי כלום לעשות לך אין ה'אתה,

הוא לקח נתן באמת עולם.ה' ועד מעתה מבורך  השם שם יהי כך  ועל

כך  אירע  מדוע חשבונות  לחשב  לנו מה – בעולם  הנעשה כל  על אמרו ובאמת 

החשבון  כל את להבין שנה ועשרים מאה  עד החי האדם – בידינו אין הרי וכך,

שנים ... אלפי לאורך במדרשהנמשך  מצינו ‡ÎÊ¯‰)וכן ‰Ï‡)עשרת על ה'פיוט' כלשון

מלכות ‰˘"ı)הרוגי ˙¯ÊÁ·) שם שמוזכר לאחר הכיפורים ביום מוסף תפילת של

גדול כהן ישמעאל ר' של עורו את  להפשיט הבליעל הרשע מעלהשהחליט שרפי

אחר קול  אשמע אם  משמים  קול בת  יצאה  שכרה', וזו תורה  'זו  במרה צעקו 

ובוהו לתוהו  למים העולם את  מן אהפוך  תשובה כאן שאין תמהו, כן ראו והרבה ,

הגר"ש  הגה"ק  וביאר שמים. הנהגת על ישאלו ולא  שישתקו אזהרה אלא השמים

שאדרבה, זי"ע כאן קלוגער יש  נפלאת לעצמו תשובה איווה אשר לפריץ במשל ,

לערוך שעמד גדול בנשף חבריו בפני ולהתהדר להגאות  יוכל שבו ומפואר מיוחד בגד

יהודי, לחייט ויקרא  ביותר, יקר בד מרוחק  במקום וקנה הפריץ עמד הפריצים, לרעיו

וכסף  זהב  חוטי לו נתן גם – ביותר ומהודר נאה בגד זה מבד לו לתפור ויצווהו

שהוציא עד כימים לילות וישם ומרצו אונו כל הכניס החייט הבגד... בתוככי לשזרם

בלבושו  הדור בנשף הפריץ הופיע  כאשר כמוהו... ראתה לא  עין אשר בגד ידו מתחת 

קנאה  עורר שהדבר הוא  פשוט אך  הבגד. שבתפירת  האומנות  מעשה את הכל היללו
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היהודי  על לעז ולהוציא  לרנן החלו והללו הפריץ, של החצר אנשי - הגויים בקרב

וכסף. הזהב  מחוטי ובפרט היקר מהבד נכבד  חלק  לעצמו שגנב 

יהודי, על נכרי הוא  המספר כאשר ובפרט שתתקבל הרע ' 'לשון על חזקה והנה

את מיד לו שיחזיר ממנו ותבע  ליהודי, לקרוא שמיהר הפריץ  בלב  דבריהם ונכנסו

לידו  בא אשר וכל בד פיסת  שום לעצמו נטל שלא  החייט טען  לעומתו ה'גזילה',

אשר  מהבד במידתו קטן הבגד כי הפריץ  ישאלני ואל יר"ה. הפריץ  של בבגדו נכנס

מקיפולים  עשוי בגד וכל החייטות , במלאכת פרק  לדעת הפריץ  על כי – לי ניתן

ותבע וחזר דבריו, את  קיבל לא  הפריץ  הבד... כל את כאן אין כי נראה ורק הרבה

ומדוע עשוי הבגד כיצד הפריץ בפני לתאר ניסה היהודי הבד, שארית את  בתוקף

ביקש  לו בצר הועיל. ללא אך היקר, הבד של רבה כה בכמות  להשתמש הוצרך

ובין  והקשרים התפרים כל את  ולפתוח לפרום החל לו וכשניתן הבגד, את החייט

חוטי  הרבה ולצידם בד של חתיכות חתיכות  אלא  לפניהם בגד כלל היה לא  רגע

את מר שיחת מדוע ומרה, גדולה זעקה ויזעק  - הפריץ  של חמתו ותעל וכסף, זהב

ידע שלא  והבנתי דעתי לסוף יורד שאינך ראיתי ראה ויאמר, החייט, וישיבהו הבגד.

נפשי  את  'אני אמרתי כן על בחייטות  ידיעותי על סומך אינו גם מהי 'חייטות ' מר

מר  יווכח אז הבגד ותפרי קשרי כל את  לפתוח אחת , ברירה אלא בפני אין - אציל'

בשלימותו. כאן נמצא לי שניתן שהבד עיניו במו

עולם  של חשבונו כלל להבין בידכם אין כנגדם, ענה הקב"ה מובן, והנמשל

תרצו אם שנים'... אלפי 'ששת  של הנהגה באמצע בעולם כאן תשובהבהיותכם

ובוהו,והסבר לתוהו העולם את להחזיר – בידי אחת ברירה העולם, בזה הנהגתי על

הבריאה  מתחילת אופניו על דבור דבר לכם ואראה עולם, של בריאתו כקודם כלומר,

התמונה  את תראו כאשר וכו'... וכו' פלוני בהיזק החשבון ומה וכך , כך יארע מדוע

ועוול. פגם כל ללא וסדר בחשבון שהכל לדעת  תכירו אז בשלימותה

לשבות פלוני לכפר שנקלע ל'אורח' זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  של משלו ידוע

נוהגים  דשם בביהכנ"ס הגבאים כי האורח רואה קודש השבת ביום והנה שבתו,

לאחמ"כ  ה'מזרח', מתושבי יהודי נתכבד הארון לפתיחת  ומשונים... שונים במנהגים

לקרן  המשיכו משם מערב , צד מתושבי צעיר נער  הראשונה לעליה וקראו עמדו

מופלג  זקן נקרא ול'שלישי' הב ', לעליה צעיר נער שוב  נקרא  שם מזרחית  צפונית 

נראה  והיה ביהכ"נ ... שבאמצע  השביעי מהכסא ו'חמישי' מצפון, 'רביעי' דרום, מצד

בר  'סדר' איזה לפי לעליות  קוראים שאין עד בדעתם, מבולבלים הללו כי בעליל

'זקן  לפי לא וגם ביהכ"נ  ישיבת  סדר לפי לא  ביתא' 'אלפא  לפי לא וכלל, כלל הבנה

יואיל  בטענה הגבאי בפני ופרץ  כח יותר אזר לא התורה קריאת  בגמר קודם'... זקן

ביהכ"נ את  מע "כ ינהיג ולא גבאות ' ב 'עסקי המבינים לאנשים מקומו לתת בטובו נא 
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לילה  בין אשר אתה אורח הנה ואמר, הגבאי, שחק ובלבוליו... שגעונותיו באתלפי

תרצה  אם כאן, הנעשה את להבין ברצונך כך  וכי לדרכך, אתה פונה לילה ובין הנה

את להבין בידך יעלה אז שנה חצי למשך הפחות לכל כאן מושבך  מקום קבע

יא"צ  לרגל עליה כשבוע  לפני קיבל במזרח ראשונה היושב  פלוני הנה כי הנעשה,

(‰�˘‰ ÌÂÈ) כאשר שבועות כג' לפני ב 'שישי' נתכבד לו בסמוך השני זה לו, שהיה

למפטיר  ויבוא יעלה לידו היושב  השלישי החשוב , לנכדו הנישואין שמחת  נערכה

ב'עליה' אלו כל נתכבדו לא  כן על אמו... אבי של יא"צ לרגל ומחצה כחודש בעוד

נסעו  זה ובשבוע היא 'כהן' של זו עליה כי ראשונה, נתכבד צעיר' ש'נער ומה היום,

שבמשך כאן יש 'סדר' לבדו... זה כהן אלא לנו נשאר ולא 'כהן' משפחת  כל מכאן

אין  – נזעקת כי לך ומה לתורה, לעליה העיר מבני אחד כל יעלה השנה מחצית

לזה  באים אנו חיים, החפץ  אמר כיו"ב לרגע ... אורח בתור הנעשה את להבין בידך 

לפני  העולם בזה היה מה ידענו לא  – שנה ועשרים' 'מאה על כ'אורחים' העולם

כשאין  הנעשה את  להבין נרצה היאך העולם, בזה מחר יקרה מה נדע  ולא ירידתנו

ויותר  שנה מאתיים לפני כאן היה מי ידענו וכי וכלל... כלל ברורה' 'תמונה בידינו

פלוני ענין תיקונו כדי להשלים עליו שלושת(·'‚ÏÂ‚Ï')שעתה לפני היה מה ראינו וכי ...

גזירת ויקבל והשקט בשלווה ינוח מקומו על איש כל ע"כ פלוני... במקום שנה אלפי

לו  הדואג הקב "ה – טובות ' 'בידים נתון הוא כי ויבין ושמחה... באהבה שמים

ולסמוך לשמוח אלא לנו אין לעצמו, לדאוג אדם בידי שיש ממה יותר ולמחסורו

עצומות'. ב 'עיניים עליו

בפסוקי  הקהל שאמרו בעת לביהכ"נ שנכנס למי חיים' ה'חפץ  המשיל כיו"ב  עוד

הרשעים', כל ואת אוהביו כל את ה' 'שומר לאמר אותם שומע  הוא והנה דזמרה,

נכנס  רעהו לאידך, מעליא . לשמירה רשעים אותם זכו מה על מאוד עד ותמה

ישמיד', הרשעים כל ואת  אוהביו כל 'את אומרים אותם ושמע  התפילה באמצע

לך 'חלילה והרי ח"ו, הצדיקים של ראשם על כליה נגזרה מה מפני כולו ונרעש

רשע ' עם צדיק Î‰)להמית  ÁÈ ˙È˘‡¯·),ואמר אחד פיקח שבא  עד אמת. דיין הקב "ה 

הפסוק  את קוראים  שאינכם  מאחר  אלא  אינם ותמיהותיכם' 'קושיותיכם  וכל הוא,

סיפיה ועד  מרישיה ישמיד',כדבעי הרשעים כל ואת  אוהביו, כל את  ה' 'שומר -

הנכם  מביטים כאשר אך יעניש. הרשע ואת  ה', יאהב  הצדיק  את בדין, הוא שכן

לאדם  אפשר אי ותמיהות . קושיות מיני בכל אתם סבוכים הכתוב , של בחלקו רק

את ידע  אם רק  עולם של בכבשונו רקכל ל'דון' ולא  ועתיד, הווה בעבר המאורעות

של  הנהגתו על קושיא שום שאין יכיר אז בלבד, אחת בשעה לעיניים הנראה על

וישר  צדיק  עוול ואין אמונה קל פעלו, תמים הצור כי ככה, ה' עשה מה על הקב "ה,

הוא .
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אלא לו אין ובחסרונו , בהפסדו  במכאובו , ושקוע 'תקוע ' שהאדם פעמים  והנה,

לטובה שהכל  ויאמין האמונה בהשקפת הנעשה  על  להביט עוורות, עיניים  לפקוח 

נוכחו וברכה ודור דור שנות שבמשך  אלפים אלפי מני יחידים מעשים כמה לך  והרי ,

שטיצבערג  ניסן ר' הגה"ח על יצא , וזה וברכה, לטובה מכוון שהכל דבר בסוף לראות 

Ú"ÈÊ)זי"ע '‰„Â·Ú‰ „ÂÒÈ'‰ ˜"‰¯‰ È„ÈÒÁÓ) חתן עם בשעטומ"צ נישאה מבנותיו שאחת  ,

אסון  מצאם ואניה, תאניה – המשתה' ימי 'שבעת  באמצע  והנה מרבים, שמים ירא

'עגונה' מעתה תהיה שה'כלה' נתברר בכך, די ולא  עולמו, לבית  נסתלק והחתן נורא 

ארבע כבן טליא  ורק אך  היה ה'חתן' של היחיד אחיו כי שלושים, כבת  היותה עד

למצוות' י"ג 'בן להיות  בהגיעו רק 'חליצה', מצוות  לקיים יכול אינו 'קטן' והרי שנים,

ה'יסוד  אל ניסן ר' נכנס רב  כי בצערו אחר, לאיש ולהינשא נעלו לחלוץ  תוכל –

העב ה'יסוד לו אמר זה', מה ועל זה 'מה מהרבי לשמוע נאהעבודה' התבונן ודה',

בת היותה עד בישראל בית  תקים לא שבתך גזרו השמים שמן ותראה מעט,

בברית באה היתה לא עדיין הרי שקרה, מה קורה היה לא  אם והנה, שלושים,

לה ההגון זיווגה במציאת עבורה משתדלים והייתם עתה, עד ˆ¯ÍÈהאירוסין ÍÎ˘ ÂÓÎ)

(˙ÂÈ‰Ï,'ובגשם 'ברוח - 'סגולות' אחר מחזרים הייתם יותר תתבגר והיא זמן כעבור ,

בו  שדכנות' 'ריח אשר מי מכל ומבקשים עולמות, מרעישים ומעתירים, מתפללים

הסתם  מן נישאת , אינה זה של בתו – אומרות הבריות  היו ומה 'הצעה', איזה שיביא 

שלבסוף  עד ויגון... דאגה מרוב לצד מצד מתהפך היית בלילות בה, יש חסרונות 

זיווגה... את  תמצא  ל'שלושים' אתבהגיעה ממכם  ומנע עליכם , רחמנא חס  אבל 

ובשלווה בשלום  תנוחו  ומעתה הנזכרת , התלאה לכלל כל  החולץ' ה'אח שיבוא  עד ,

ותעמיד  בשעטומ"צ, לה להראוי תנשא ומיד 'חליצה' תעשה ומצוות, תורה עול

מעליא . ונהורא  גופא  בריות מתוך  מבורכים, ישרים דורות

יסורים  וסבל הזעם, בשנות  הנוראה' 'המלחמה תלאות  את שעבר ביהודי מעשה

הרשעים  ראו כאשר המלחמה תום לקראת  והנה כלל, לתארם אפשר אי אשר רבים

מעשיהם  על לחפות  החלו הברית ', 'ארצות  צבאות יכניעום קצר זמן שתוך ימש"ו

הרוצה  שכל המחנה יושבי לכל והודיעו ורוצחים, כאכזרים העולם בעיני ייראו שלא

לאחר  - זמן שבאותו היהודי, סיפר האוזן, את  לשבר (בכדי לשובע לחם ויקבל יבוא 

והרוו  עבשה, מפת שבמעט המעט אם כי אכלו שלא  נורא, רעב של שנים חמש

לזכות רצונו האם - המחנה מבני מי אי שואלים היו אם דלוחים, במים צמאונם את 

אחד  כל היה הנורא, מהמחנה להשתחרר זה תחת  הוא  מעדיף או טרי, לחם במעט

בתור  לעמוד פעמים כמה הלך היהודי, כן ראה כאשר ויהי הלחם...), בפת  בוחר מהם

אצל  לאכלן בחשאי הלך בצקלונו, מנות כמה שאסף אחר מהלחם, מעט עוד לקבל

שבויים  כמה ב 'קלקלתו' תפסוהו בדרך אך הגדול, רעבונו להשקיט כדי מיטתו



לך  לך - הפרשה àéבאר

.àîìò éàäáúà äáëî åððéàù äîå
úåðåéîã àìà äæ ïéà úîàá éë - ùàä

áåø àìà ïàë ùé 'ä÷éìã' àì éë ,àåù
äëøáå äáåèåååå.

כי  אליהם, לבו שת  לא הלה אולם וגזלן, גנב שהוא  וגדפוהו חרפוהו אשר רוסיים,

הרפו  לא  הם אך מעשיו, על אחראים ואינם כמותו, שבויים הם שגם בלבו אמר

כל  את ממנו נטלו אכזריות, מכות  בו והיכו עליו, התנפלו לחדרו הגיע  וכאשר ממנו,

הארץ על שכב וכך נפשו, את להשביע  אחת מנה אפילו בידו השאירו ולא הלחם,

התנצל  צערו ומתוך לבכות, אפילו יכול היה לא  לרסיסים נשבר ובלב דם, שותת 

לעשות בידך  היה הרי - ממני נשמתי את ליטול רצית  אם 'רבוש"ע, לבו מעומק וזעק 

עשית ומשלא  המוות, במחנות  ששהיתי האחרונות שנים מהחמש ורגע רגע בכל כן

את שעברתי אחרי עכשיו אמות כן אם ואיך  לחיות, להמשיך בי שבחרת  משמע  כן

הארץ . על נרדם אלו הרגשות  ומתוך והיסורים...', התלאות  כל

חדרו, תוך  אל זורחות השמש קרני והנה עיניו את היהודי פתח הבוקר בשעות

על  בהכרח מתעורר היה המלחמה שנות בכל שהרי גאולתם, זמן שהגיע  הבין מיד

פוקדים  היו ואז המחנה, לעבודת  מיד ונשלח השחר עלות טרם ימ"ש הרשעים ידי

היה  בזמן התייצב  שלא  מי וכל ונוראות , גדולות בהשפלות האסירים כל את  וסופרים

המחנה  יושבי חבריו שכל הוא  מבחין והנה 'ממיטתו', האיש ויקם ל... דינו נחרץ 

היהודים  שצוררי הבין, אז או ניע, ללא  מתים שוכבים הרשעים הרוסיים והאסירים

שחשב מה וכל נפש, להרגם אלא  השחרור, טרם להשביעם לחם בחלוקת  חפצו לא

גדולה  שרעה בטוח והיה לחמו, מנות  את ממנו שלקחו בכך  עולמו, עליו שחרב  אמש

לו  עשה גדולה טובה אם כי מצוקה ולא רעה שלא עתה לראות  נוכח עליו, עוברת

לכן  חי, עדיין הוא הרי ממנו הלחם וגניבת  המכות מפני ואך  שעתא, בהאי הקב "ה

והאמן  לטובתו, ורק אך הוא והכל ה', דעות א-ל כי מצבו, על להתלונן לאדם לו אין

בזה.

יתב "ש, הבורא  טובת בעין עין ראו דבר סוף אשר ממעשים רבות  כהנה ועוד

שנים  אחר זה דבר יתגלה לפעמים גם שנים, לאחר רק  זה דבר שנתגלה ופעמים

העולם בזה היו לא  כבר המעשה כשבעלי ˘ÂÏÂÎרבות  ÌÏÂÚ· Ì˙ÂÈ‰· ˜¯ ‰Ê· Â¯ÈÎ‰ Ì‰Â)

(·ÂËידע שבדבר הטובה לאדם לו נתגלה לא עדיין אם אף – כך  ובין כך בין שאב...

ישראל  ישמח שניתי, לא ה' ואני ולטובים , לרעים ומיטיב ' ה'טוב בשמים לנו 

שעה ובכל  עת  בכל  תמיד במלכם יגילו ציון בני .בעושיו

'ו. כתב מדוע המדרש בלשון לדייק שהוסיפו 'הביט'הציץ יש ולא הבירה', בעל עליו

הקרא  כלשון הכוונה כי Ë)וכדו', · החלונות (˘‰"˘ מן החרכים',מציץ 'משגיח מן
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כי ביניהם מרחבהמשגיחוההפרש שהרי לפניו, אשר כל את  רואה הבית  מחלון

אך הכל, את  לראות  עיניו לנגד פרוש אין המציץ גדול החלון וסדקי החרכים מן

ה'אורה' בעת  כי הקרא , כוונת  וזה אחת, נקודה אם כי רואה אינו ולכן לפניו, מרחב

מ'חלונות' הקב "ה אותו רואה כביכול הרי מנוחות מי על אצלו מתנהל כשהכל

הכלל, מתוך  פרט כעל עליו מביט הקב"ה וכביכול כשמרגישהפתוחים, צרה  בעת  אך

החרכים' מן כ'מציץ הבורא עליו  מביט אז  הדחק', זו  ב'לחץ בעולמו, יחידי שהוא 

יתירה אהבה  מתוך עליו  רק להביט ש'בירה - לאדם שכשנראה רמזו אשר וזה .

מחור  כמציץ הבירה' בעל עליו 'מציץ אז שדייקא ידע מצר, עזרת לו ואין דולקת '

השמים. מן בייחוד עליו ומשגיח וסדק ,

אמנם  יחיד, כבן מהם אחד לכל שאהבתו ובנות, בנים בכמה שנתברך  לאב משל

ב'חדר  שוכב  מהם כשאחד זולתי בשווה, שווה כולם את הוא  זוכר עת  בכל

הבן, לאותו ורק  אך נתונים מעייניו כל אז כי הרופא , של סכינו תחת הניתוחים'

לדידן, כביכול ממש הוא כך ולרפואתו, לו יחסרו אשר הצטרכויותיו כל לו לספק

נמצא מהם שאחד בעת  אך הם, שבשמים 'אבינו' של יחידיו 'בניו' ישראל בני כל

זה. לבן ורק אך  נתונים הבורא  של מעייניו כל כביכול אזי ומצוק, צר בעת

שלא מקום – הריקים מהחללים לו בא המלכות ' 'כתר של יפיו שכל אמרו וכבר

מכל... ריק אוויר אלא כסף לא ואף זהב לא  בו לכל ומשםניצוק היופי נתפשט

האמונה ותכלית יופי הוא  שם והייסורים הקושי ממקום וכלומר כולו, .(Â·Ú‰Â„‰)הכתר

השי"ת ... נמצא  שם  והחושך  המסתור במקום כי ה 'מתנסה ' כל ידע  ואדרבה ,

בזה רבות לו  ייטיב  אז האיש  זה ימצאהו  כיצד  לראות החרכים מן ומציץ הממתין

זי"עובבא ממיכלשטאט שם הבעל היה ידוע מנערותו המעשה, דבר ידוע הנה .

רצה  פעם ליה, אניס לא רז כל והשנון החריף במוחו אשר אדיר פיקח הרזים כחכם

להתייצב וקראו אחריו שלח הגדול, בפלא עיניו במו לחזות  מגוריו שבמחוז הגראף

עמו לשוחח ברצונו כי ארמונו בשערי פלוני ביום ˘�ÌÈ)לפניו ˘ÓÁ Ô· ‰È‰˘Î)בהגיע ...

ממקום  שייעלמו הבית ואנשי משרתיו לכל הגראף ציווה המיועדת  והשעה העת 

עצמו... בכוחות  הגראף מושב מקום את למצוא  יצטרך  החכם הילד ובהגיע  משמרתם

איך חדרו מחלון רואה והגראף הגדול... הארמון לפני אשר הגדולה לחצר הגיע  הילד

זה  ראה והנה, קומותיו... כל על הבנין כל את  ובודק מתבונן – לרגע עומד שהילד

לשלום... ומברכו הגראף של טרקלינו בשער עומד הוא  והנה ספורות  דקות תוך פלא

מלא הבית  והרי מושבי מקום היכן מר ידע מנין יקירי, נא אמור הגראף, וישאלהו

בעמדי  ויאמר, הילד ויען זה, לחדרי דייקא לפנות  החלטת  מדוע  ומבואות בחדרים

ועומדים  פתוחים הווילונות  החדרים בכל כי אנכי רואה והנה ארמון' ל'שערי מחוץ

משם  הוילונות ... כל ומוגפים סגורים שם ויחיד אחד בחדר זולתי החלון, בצדי
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האורה  את  יסתירו שלא כדי צידה עומדים הווילונות כל בוודאי כי להחליט מיהרתי

המלך ליושביהם... – הגראף מסתתר  שם  סגורים שהווילונות  חדר  באותו רק

לחדרו להיכנס ואדע  הגדול  הארמון לתוככי אבוא  מתי חוצה  ומתבונן העומד 

ולמצאו ...

סגורים ווילונות רואה כשאדם  – ה ' בעבודת  גדול יסוד  למד  כאן כי אמר  לימים 

לו ונראה נחוצה ישועה  איזה על ושוב  שוב שמתפלל כגון – מושלת וחשכות

ידע מהם... להפטר מצליח שאינו מסויים בענין נסיונות לו שיש  או  נענה, שאינו

וימצאהו יקירו  בנו יבוא  מתי ומתבונן העומד העולם  מלך – הבורא  מסתתר  שם כי

הזה הגדול  המבוך .בתוככי

מורים  היו  הבית ממשרתי חלק אם עושה היית ומה הגראף, שאלו שיחתם  [בתוך 

פונה, היית להיכן – פלוני בצד לך  אומרים  היו ואחרים  זה  בצד מושבי מקום כי לך

אתה מדוע הגראף, שאלו א"כ, להטות ', רבים  'אחרי בידינו  מסור  כלל הרי הילד ענה

זה כל אכן הילד, ענהו  בבוראך... מכירים אינם  העולם 'רוב' והרי אלוקיך  בה' מאמין

מע"כ, את שמצאתי בטרם  אלא כן עושה הייתי לא משרתך רוב אחרי הולך שהייתי

אם אף – אליך בסמוך לידך עומד כבר כשהנני העת בזו יאמרוכל אבל הבית משרתי

במקום  ורק לדבריהם ... וכלל כלל לב  על שם  הייתי לא אחר במקום  נמצא שהנך לי

להתחשב לנו  ומה הבורא במציאות ספק  כל לנו אין אנו אף הרוב. אחר נהלך 'ספק'

לצידם...] עומד העולם כל אם אפילו  טועים של בדעותיהם



ãé לך לך - הפרשה באר

íäøáà úà úåùòì - äáåèì 'ä éùòî
.áäæáå óñëá äð÷îá ãàî ãáë

ìãåâëåìãåâ êë íäøáà ìù åúðåîà
ïî åîòî ùøãðù úåøéäæä

ï"áîøì åðéöîãëå ,íéîùä(é áé).ì"æå
ìåãâ àèç àèç åðéáà íäøáà éë òãå'
ìåùëîá ú÷ãöä åúùà àéáäù - äââùá

,åäåâøäé ïô åãçô éðôî ïååòåì äéäå
åúùà úàå åúåà ìéöéù íùá çåèáì
çë íéäìàá ùé éë ,åì øùà ìë úàå

ìéöäìå øåæòìõøàä ïî åúàéöé íâ .
äìéçúá äéìò äååèöðù(êöøàî êì êì)-

éë ,äá àèç øùà ïååò ,áòøä éðôî
ìòå .úåîî åðãôé áòøá íéäìàä
õøàá úåìâä åòøæ ìò øæâð äæä äùòîä

.äòøô ãéá íéøöîìë åðì ïéàù óàå
úåâøãîå åðéáà íäøáàá äâùä
ãçà ìë ãîìé íå÷î ìëî ,åúðåîà

äðåîàá áèéä ÷æçúäì åùôðìóà
'ä' éë úòãì êùåçë íéàøðä íéðîæá

'éì øåàææææ.

áúëçáùá ò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä
äðåîàä úìòî(áî óã ,â"ìô à"å÷éì)

' .ì"æåíåé÷ì àåáé äãáì äðåîàä éãé ìò
úååöî â"éøúä ìëåáì äéäéùë åðééäã ,

úéìëúá 'ä ãåçéá åúðåîàá çîùå ùù
äçîùä÷ø åéìò äúéä àì åìéàë

úéìëú äãáì àéäå ,äãáì åæ äåöî
úåîìåòä ìë úàéøáå åúàéøáççççéøä

åæ äáø äçîùá åùôð úåéçå çëá

להיותז. לה יש בה' שהאמונה רבותינו, דרשו רבות  פשוטהוהנה מבלי אמונה  ,

המנהיג  הוא הבורא  הוא כי ובבירור בפשטות להאמין אלא וחשבונות , התחכמויות 

הרה"ק רמז וכן ולברכה. לטובה - המעשים לכל ויעשה ועושה עשה לבדו והוא

זי"ע יששכר' Ó‡˜Ó‡¯�‡)ה'בני ˜"‰¯‰Ï '‰Î¯·‰ ÏÎÈ‰'· ‡Â‰ ÍÎÂ ,‡� „ÂÓÚ ‰"„ ˙˜ÂÁ '‰ÏÎ„ ‡¯‚‡')

- יו"ד בלא בה'' 'והאמן נכתב מרמזתוהאמן כי 'יו"ד' האות  כי זה, ענין על לרמז , ִִ

ה'חכמה' בחינת  ¯·ÌÈ)על ˙ÂÓÂ˜Ó· ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ)כי האמונה מן היו"ד ונחסרה בענייני ,

ודרישות חקירות  בלא – בפשטות  ולהאמין 'חכמתו ' כל  את לבטל  האדם  על אמונה

אלוקיו ה ' עם  יהיה תמים  .רק

'פירוש ח. את החותם ה'רמב "ם', של מדבריו ללמוד נוכל האמונה יקרת  את

האמונה  בעניין דבר זכר כשיבוא כוונתי 'אשר וז "ל. ברכות, למסכת המשניות '

מעט בו אשרלבאר מכל  יותר  והאמונה הדת  מעיקרי עיקר  ללמד  בעיני יקר כי

·ÂÈ¯ÙÒ,'אלמדהו Ì"·Ó¯‰ Â�˙Â‡ „ÓÈÏ ˙ÂÎÏ‰ Ï˘ ÔÈÏÈ˙ ÈÏÈ˙ ÚÂ„ÈÎ ÈÎ ,˙Â‡¯Â� ÌÈ„ÓÏ Â�ÈˆÓ�)

- Î"ÈÙÚ‡Â אלמדהו אשר מכל ‰‡ÂÓ�‰...)יותר È¯˜ÈÚÓ „Á‡ ¯˜ÈÚ Ï‡¯˘È È�· ˙‡ „ÓÏÏ ÂÈ�ÈÚ· ¯˜È.

קודש' אמרי ב'לקט שולחן (·ÊÏÚ‡)איתא  אצל בהיותי אליהו, של כוס וז"ל.

הגה"ק מרן מו"ה (È¯‰Ó"„)אדמו"ר הה"צ לבנו אמר חג התקדש בליל זי"ע  מבעלזא 



לך  לך - הפרשה åèבאר

ìë ìò äìòî äìòî åùôð äìòúú
.ì"ëò ,'úååöî â"éøúä ìë íåé÷ íéòðåîä

(.ãë úåëî) ì"æç éøáã úà íù øàáî äæá)àá'

'àðù úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç(ã á ÷å÷áç)

'äéçé åúðåîàá ÷éãöåàåáé äðåîàä é"ò ïëà éë ,

(äìåë äøåúä ìë íåé÷ éãéì.

כהארת  יאירו בנ"י – זרעך  יהיה כה
אורם  ניכר כן  החשיכה  רוב שלפי הכוכבים

ויותר  יותר

ïúùøôá(ä åè)äöåçä åúåà àöåéå'
äîéîùä àð èáä åì øîàéå

,íúåà øåôñì ìëåú íà íéáëåëä øåôñå
ì"æç åøîàå ,'êòøæ äéäé äë åì øîàéå

(àé æ ø"úñà),'íéáëåëì åìùîð ìàøùé'
ò"éæ 'úîà úôù'á àúéàä"ã å"îøú)

(ùøãîáéôì íéáëåëä åîëù äðååëäù ,
íéðè÷ íéàøð íìåòä äæá íééðéòä úåàø
,íúåàøì øùôà áø éùå÷áù ãò ãàî
,øôñî íåöò íìãâ úîà éô ìò íðîà
íìåòä ìë ìò äìåò íìãåâù íäî ùéå
øá ìëù ìàøùé éðá íéîãð êëìå ,åìåë

,àåä øùàá ìàøùéåðéàù äàøðù óà

נ"י ‡ËÙ‡)שלום „"·‡ ÌÈÓÈÏ) ואמר כוסות , ד' שותין למה הידעת  ילד, עוד אז שהיה

שקורין  אחר כוס עוד ישנו הנה לו ואמר וכו'. והוצאתי גאולות ד' נגד הוא  כי הן,

לומר, והוסיף פסח, בליל ישראל בתי לכל הולך  ז"ל אליהו כי אליהו, של כוס אותו

אותו, שרואים צדיקים שיש יותראומרים, הרבה  ואמר , לשמים, עיניו נשא ואח "כ

אותו(‡ÂÏ)עושים שרואים מאותן ומאמינים אותו  רואים  עכ"לשאין ,Ì˘· Ì˘ ‡·Â‰)

('¯ÙÒÏ ‰·¯Ó'.

זי"ע הרי"ם' ב'ליקוטי הביא  ˆ„ÌÈ˜È)וכן ÈÁ·˘ Í¯Ú)רבינו הפליג ‰¯Ì"È)פ"א 'ÈÁ‰)

ההגדה  באמירת  פסח שבליל וסיפר זצ"ל, ביהודה הנודע הגאון של מצדקותו

מכל  הנביא  אליהו את  ומלווה הולך היה חמתך שפוך כשאומרים הדלת  כשפותחין

ואמר ביתו, שאצל מאמין (Ú"Ú)המדרגות היה אך הנביא אליהו את  רואה  שהיה לא

ומלוה הולך  היה לכן שבישראל, אחד  לכל  אז בא הנביא שאליהו  שלימה באמונה 

אליהו מגילוי גדולה הוא כזאת ואמונה .אותו ,

בפרשה. המפורשים הפסוקים את זי"ע מבעלזא המהרי"ד הרה"ק ביאר זה ביסוד

בפרשתן כדכתיב  וגבוהים, עליונים דברים ראה ע "ה אבינו אברהם הנה ‡-Â)כי ,ÂË)

החוצה אותו ויוצא לאמר ... במחזה אברם אל ה' דבר  היה האלה  הדברים  אחר

וגו' הכוכבים וספור השמימה  נא הבט  אבינו ויאמר לאברהם הראה שהקב "ה היינו

אחריו מיד כתיב מה מקום מכל נשגבים. עליונים לודברים ויחשבה בה' והאמין

תמימה,צדקה באמונה בך  להאמין אלא  רצוני אין שבשמים, אבי - אברהם שאמר

לראות  מבלי הלב, האמונה במחזהבאמונת  מעלת  גדולה כי ונשגבים. גדולים דברים

מונים. עשרת הראיה פני על



æè לך לך - הפרשה באר

èéáð íà íå÷î ìëî èåùô éãåäé àìà
äøéàî àéäù äàøð åúîùð éëëåú ìà

áâùðå íåöò äçåëå úåø÷é øåàáóàå .
÷ø íà úåâøãîä íåø ãò ìéôòäì åãéá

ïåëðëå úãë åúåà ãåáòì ìéëùéèèèè.

àìåáåùçì íãàä äòèéåúîùðù
øéàäî ä÷åçøå äëåùçéë ,

éë íéáëåëì ìàøùé åìùîð ïëì ,äáøãà
,äëéùçä êåúî à÷ééã íéøéàî íéáëåëä
à÷ééã øéàî íøåà ìàøùé éðá éîð êë
úåéîùâá åà úåéðçåøá íäì äëùçùë
(â"ìøú úåîù à"ôù 'éò ,å úåëåñ ìàøùé çîùé)éééé.

ììëáå'äðåé åðéáø'ì åðéöî,äáåùú éøòù)

(ä á'äá çèåáä ìò ùéå' .ì"æå

,åú÷åö óåòîá ìéçåäìêùåçä äéäé éë
äøåàä úáéñáåúëù åîë ,(ç ,æ äëéî)

éúî÷ éúìôð éë éì éúáéåà éçîùú ìà'
éì øåà 'ä êùåçá áùà éëì"æø åøîàå ,'

(áë øåîæî íéìäú ùøãî)- éúî÷ éúìôð éë'
.éúî÷ àì éúìôð àìîìàéúáùé àìîìà
éì øåà äéä àì êùåçáúéöîð .ì"ëò ,'

åðéà íãàä ìò øáåòù äî ìëù øîåà
åðéà 'êùåç'äå ,åøåáò äøåîâ äáåè àìà
ìåãâä øåàì 'àåáî'å äîã÷ä àìà
øåàá åì øéàäìå äøäîá òéöôäì ãîåòä
òåãéä é"ôò åéøáã åøàåáéå .úåø÷é
äáòúîå øáâúî 'êùåç'ä äìéìä óåñáù
äáåøî äëéùç êåúî à÷ééãå ,øúåéå øúåé

'êøåà øçùë ò÷áé æà' åæ,ç çð 'éòùé)

בפעם ט . מהמעפילים אחד לו שסיפר ז"ל, ליפשיץ אורי חיים רבי הרה"ח סיפר

החלל לעבר כך(‡‡¯ËÒ�Ì"‡)הראשונה כל הזה מעולם הנראים הכוכבים שאותם

כמה  אם כי רואים אין מכאן ועוד, בגודלם, אדירים בחלל למעלה נראים קטנים

שעל  ואמר ליפשיץ הרב  נענה כוכבים. אלפי רבבות רואים משם אך ספורים, כוכבים

חז"ל דברי מבואר זה È·)פי „Ó ¯"¯·)' הכתוב  החוצהעל אותו  נאויוצא  הבט ויאמר

כי  העולם', מן למעלה לאברהם הקב "ה שהוציאו מלמד - הכוכבים וספור השמימה

העולם. לחלל מחוץ  אל לצאת צריכים הכוכבים לספור אפשר שאי לראות שיוכל כדי

החש י. עיקר כי עבודתנו וידע  אם אף החלוש אחרון זה דור הוא הבורא  בעיני יבות 

וידוע הקודמים, מדורות  יותר אנו חשובים – הקודמים מדורות  פחותה במדרגה

זי"ע  ישראל' ה'עבודת  הרה"ק של ‚)משלו „ ˙Â·‡) לעשיר זי"ע מקאריץ  הרה"ק  בשם

לעשיר  והנה דאלער, אלפי רבבות של בשווי פארות רב ב 'ארמון' דר אשר אדיר וגביר

הקיץ במעונות  בית  גם יש �ÙÂ˘)זה ¯ÙÎ) מביתו קטן זה בית קצרות, תקופות ישב שם

והמפואר, הגדול מביתו בהרבה פחות הבית  שווי גם ישהקבוע, מיוחד  חן ואעפי"כ

הקבוע מהבית  יותר זה לבית מעלים לו והננו וייסורים קושי מתוך  בעבודתנו אנו אף ,

בעיני  חן נמצא ואעפי"כ הננו, וזול קטן בית כעין - הראשונים מהדורות  פחות בידינו

אז. השגתם לפי גדולות  בעבודות  שעבדוהו הקודמים מדורות  יותר הבורא 



לך  לך - הפרשה æéבאר

(ù"ééòååúåàøá åáöîì òâåðá íãà ìëå
àìà ,ìäáé àì ,åéìò äàá äëéùçù
äøåàä àåáú èòî éúî ãåòù ïéîàé

.åééç éîù úà øéàúå

שיחו  ישפוך – עומד אתה  מי לפני דע
ויפעל וקונו הוא אלא בעולם שאין  כמי

לטובה פעולה 

ïúùøôá(ãé ãé)éë íäøáà òîùéå'
éãéìé åéëéðç úà ÷øéå ...äáùð
óåãøéå úåàî ùåìùå øùò äðåîù åúéá
úùåã÷'ä ÷"äøä äá æîø æîø ,'ïã ãò
ç÷ì øùà íéãáòä øôñî éë ò"éæ 'éåì
ïåùìî àåäå ç"éù àéøèîâá íéìåò åîò

çéùäìéôúäå øåáéãä çåëá éë ,øåáéãå
.äîçìî äúåàá íäøáà çöéð

éãééàèáä äìéôú ìù äçåëá ïðéøééàã
'íéãøç'ä øôñá úåàøåð àðå"ñô)

(æö úåà,'àð äòéùåä åäå éðà' .ì"æå ,
,åðãáì àåäå éðàùë éë øîåì åðåöø

,àåöî úòì ããåáúäáããåáúîùë åðééä)

(íìåòä àøåá íò ÷ø úåéäìïéá éðàùë åìéôà ,
íòäããåáúäì äðååëä ïéàù åðééä)åôåâá

ããåáúäì Y íéùðà ïéá óà àìà úåéøáä øàùî

êøáúé 'äî ÷ø áåùçì åúáùçîá(ïåéë ,
,åãáì àåä àìà éááì øúñ äàåø ïéàù
÷ø éì áéèéäì éá ãéîú çéâùî ïéàå
éúåà ìéöäì ìëåéù éî ïéàå .åãáì àåä
éðéá å÷éñôé àì ïëì ,åúìåæ éúøöî
,åãâð ïéàë íìåë éë ,íéàøáðä åðéáì

íéãîåò éãáì àåäå éðàåáéúëã åðééäå .
øîàî àåäå .åéðôì éúãîò øùà íùä éç

àø÷ä(à æé)êìäúäéðôì,íéîú äéäå
ìòôéå àð äòéùåä Y åäå éðàùë åðééäå

.åúìéôúá äòåùé

áúë'íéøùé úìéñî'ä(è"éô)êéøö'
éë ...ììôúî åãåòá áåùçì íãàä
...ììôúî àåä íéëìîä éëìî êìî éðôì

àðúä øéäæäù äî àåäå(á ,çë úåëøá)

äúà éî éðôì òã ììôúî äúàùëå
...ììôúîàøåáä éðôì ùîî ãîåò àåäù

åîò ïúåðå àùåðå ,ù"úéàéàéàéàéïéàù ô"òà ,
åäàåø íãà ìù åðéòàåäù éî íðîà ...'

úîéùå úåððåáúä èòîá ,ïåëð ìëù ìòá
,øáãä úúéîà åáìá òåá÷ì ìëåé ,áì
åîò ùîî ïúåðå àùåðå àá àåä êéà

,êøáúéàåä åúàîå ïðçúî àåä åéðôìå
ïéæàî åîù êøáúé àåäå ,ù÷áî

'כפר יא. לישיבת  ובא שנכנס רח"ל, ומצוות  תורה שומר שאינו יהודי על מספרים

שאלוהו  משיצא  בתפילה. הישיבה תלמידי שעמדו בשעה ההם, בימים חסידים'

ושוב, הלוך  המתנענעים בחורים וראיתי עמדתי ואמר, ענה הישיבה. בתוככי ראה מה

המזרח בכותל העומד הזקן את  וראיתי הבטתי אך  בגופם. תנועות  (‰ÁÈ‚˘Óועושים

(Ï"˜ÂˆÊ Ô‡ÈÙÂÏ Â‰ÈÏ‡ È·¯ צריך‰‚‰"ˆ כך כי מישהו. עם שמדבר כמו נראה שהיה

התפלה. פני להיראות 
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ìà ùéà øáãé øùàë ,åéøáãì áéù÷îå
åéìà òîåù áéù÷î åäòøå åäòø.

כלל בנין  נבנה  לכן – בעולם  יאוש אין
מציאות  שאין להראות  יאוש לאחר  ישראל

יאוש של 

úåàøåðïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä áúë
ò"éæ ïéìáåìî(æ"è íéøôåñ éøáã)

.ì"æå,øáã íåùî ùàééúäì éãåäéì ïéà
óåâä éðéðòá ïéáåøîàù åîëåëøá)(:é ú

ìù åøàååö ìò úçðåî äãç áøç åìéôà
,íéîçøäî åîöò òðîé ìà íãàïéá

íå÷îì ò÷úùð åìéôà ùôðä éðéðòá
ò÷úùðùì"æ åøîàù øáãá àèçå÷"äåæ)

(á"ò è"éø óã à"çúìòåî äáåùú ïéàù
äàåøù åà .äù÷ åúáåùúù åà ,å"ç

êìåäå ò÷úùî åîöòäæä íìåò éðééðòá,
ìëåé àìù øîåì åîöòá ùàééúé ìà

,ãåò ùåøôìùéà ìöà ììë ùåàé ïéà éë
ïéðò ìëá øåæòì ìåëé ú"éùäå ,éãåäé.

êéùîîåäîåà ïéðá ìëå .ì"æå ÷"äøä
ùåàéä øçà äéä úéìàøùéä
ììî éîå ,íéð÷æ äøùå íäøáàã - øåîâä

...íäøáàì(æ ë úéùàøá)ìò äìò àìù ,
øçà åìéôàå ,äæ ïéîàäì ãåò íãà úòã
äòãé ú÷ãöä äøùå êàìîä úçèáä
äæ ìë íòå ,ìåëé ìë ú"éùäã äðéîàäå
äìöà ÷åçø äéäù ,äáø÷á ä÷çö
ïëå ...íäøáà úð÷æ äòãéá äæ ïéîàäì
,íã÷ôì ú"éùä ïåöø äéä íàå ,äúð÷æ
,óéãò ñðá èòîìã ,íãå÷î íã÷åô äéä

,êéøö ïéàù íå÷îá àñéð ãéáò àìåìáà
ïéðá äéäéù úàæ äúéä 'ä úàî úîàá
àìù øåîâä ùåàéä øçà à÷ååã äîåàä
ã÷ôéúù äøù åìéôàå íãà íåù ïéîàä
ïéîàäì éìàøùéä íãàä ìë äæ éë ,ãåò

ììë ùàééúäì ïéàùáéáéáéáéú"éùä íìåòìã ,
,øáã 'äî àìôéäå øåæòì ìåëéïéàå

äëë 'ä äùò äîì úåøé÷çá øå÷çì.

רבי יב. הרה"ק לחתנו זי"ע  מוויז'ניץ ישראל' ה'אהבת  הרה"ק אמר הללו כדברים

הי"ד זי"ע  מנדל רבי הרה"ק  שבנו בשעה זי"ע  מדז'יקוב  הוורויטץ (‡ÂÈÁאלטער'ל

(Ú"ÈÊ ‰Ï'„Â‰È È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ שסכנה עד מאד החמיר ומצבו בילדותו בעודו למשכב נפל

באדם, יש שותפים שלשה הנה, הרה"ק , להם אמר שעה באותה לחייו. נשקפה

יחדיו, עסק עשו שותפים שלושה שאם הוא  'שותפות' ומדיני ואמו, אביו הקב "ה

את להמשיך  אותו לכפות האחרים השותפים שני ביד אלא לפרוש מהם לאחד א"א

ÂË)השותפות  ÂÚ˜ Ó"ÂÁ)לכפות - הדבר בידכם בבנכם לכם שיש ב 'שותפות' אתם אף .

אך בידכם. היקר הפיקדון את לכם שישאיר שבשותפים השלישי הקב "ה על כביכול

מהעסק מתייאשים מהשותפים שניים שבאם והוא , שותפות, בדיני יש נוסף כלל

ליפול  שלא נא  היזהרו כן על ההפקר. מן הסחורה בכל זוכה השלישי שהשותף הרי

ובקשה  תחינה והרבו השתדלו ה', אל לקוות לבכם ויאמץ  חיזקו הייאוש, לזרועות 
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ïëåøîàð ãéúòìã äòåùéä(à âð 'éòùé)

åðéúòåîùì ïéîàä éîåøîà ïëå ...
(:æö ïéøãäðñ)ãò àá ãåã ïá ïéàã

øîà ïë ìòå ,äìåàâä ïî åùàééúéù
(á àð 'éòùé)íëéáà íäøáà ìà åèéáä

úìçúä íâã ,íëììåçú äøù ìàå
áåùå ,ùåàéä øçà ïë äéä íëðéðá

àîåçðúá éúàöî(æ"è àøéå úùøô)ìò
÷åñô(à àë úéùàøá)äæ øáã ã÷ô 'äå
.ù"ééòùàø ä"ò åðéáà íäøáàå

àìù äæ øáã çúôù àåä äîåàä
øáã íåùî ùàééúäìèåì äáùðùë ,

ïë ìòã ,ìéöäìî íìåë åùàééúð øáëå
øáëã ,êì ç÷ ùåëøä íåãñ êìî øîà
êë øçà äééð÷å ,íéëìîä éãéá ùàééúð

úåùø éåðéùá åðéáà íäøáàãçé ùåàééäù)

('ïéð÷'ì áùçð úåùø éåðéù íòåðéáà íäøáàå ,
äðåîù úåàî ùåìù íò åîöò øæà
äòáøà øçà óåãøì åúéá éãéìé äøùò

íéøãðáå ,íéëìî(.áì óã)àåäã
'øæòéìà' àéøèîéâá(318)úåòîùîå ,

ôî íùäåðéáø äùî ìöà äøåúá ùøå
,'åâå éðìéöéå éøæòá éáà é÷åìà éë ä"ò
,åøàåö ìò äòøô áøç äéä øáëù
ùåàéä øçà íâ øåæòì ìåëé ú"éùäå,
æîø åäæå ,øáã íåùî ùàééúäì ïéàù

äøùò äðåîù úåàî ùåìù øôñî(318)

ììåëä íò ù"åàé àéøèîéâáøôñî øîåìë)

(317 ÷ø àéøèîâá äìåòä ùåàéî øúåé ãçàéë ,
,ùåàé éãéî àéöåîä àåä äæ øôñî
íãàäù øáã ìëî øæåò ú"éùäù äøåîå

.ì"ëò ,ùàééúäì áùåç

äæáåäùòîä øáã úà íù øàéá
àøîâá àáåîä(.àì äëåñ)àéää'ù

ìù åéãéîìú íéîëçä úà äòáú 'àúáñ
íéöò äðîî åìæâù ìò ,'àúåìâ ùéø'
àáåä íùå ...íúëåñ íäá åëëñå
íëðéàù ïëúé ãöéë ,ä÷òæ àúáñäù
- äáåùç äùà ú÷òæì áì ìò íéîù

äéáàì åéäù(åðéáà íäøáà äæ)úåàî ùìù
íëðéà êéàå ...íéãáò øùò äðåîùå
äëù øàáîå .äéìà íéñçééúîå íéçéâùî
318 åéä éáà éáàì äðä 'äéúåðòè' åéä
øúåé ãçàá äìåò íøôñîù íéãáò

æîøì 'ùåàé' øôñîîéúéìòä éðà óà
ùåàéì ìòî éîöò úààìù ïååéëîå ,

íéàöîð íä éøä íéöòäî éúùàééúð
ãò íëáæòà àìå ,øåîâ ìæâá íëãéá

.äìæâä úà åøéæçúù

äôñåäéìåãâî ãçàî éúòîù úàìôð
ú"éòá äøåúä éöéáøî íéðáøä
øîàù äî åäæ éìåàã å"öé ÷øàô àøàá

àéáðä(ãë âì ìà÷æçé)'ãçà,'íäøáà äéä
áø÷á ùéøùä åðéáà íäøáàù ,øîåìë

øôñî ùéù äæ ïéðò ìàøùé éðáãçàøúé

והבן  רבה תקוה מתוך  להתפלל המשיכו והאם האב ואכן, תפילה. שומע מלך  לפני

ושנים ימים לאורך ˜·)הבריא  ‰¯Ú‰ ÌÈ¯ÙÂÒÂ ÌÈ¯ÙÒ ÈÙÓ Ù"˘‚‰).
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ùàééúäì ïéàù åðééäã ,ù"åàé øôñî ìò
àìù ä"á÷ä åäàøäù éôë øáã íåùá
áøçùë åìéôà øáã 'úé åðîî àìôé
äæ çåëå ,øåîàë åøàååö ìò úçðåî
åòãéù íúåøåãì åòøæì äùøåîì ìéçðä
óàå ,'ãçà' øôñî ùéù úò ìëá
,å"ç ùàåéîå ùåðà áöîä äàøðùë

'ãçà' øôñî åôéñåé(317+1)åòéâéå
ø"æòéìà øôñîì(318)é÷åìà éë' æîøîù

.'äòøô áøçî éðìéöéå éøæòá éáà

äæáå(â çé úåîù) ÷åñôä øàáúé íâ
ãçàä íù øùà äéðá éðù úàå'
,äéøëð õøàá éúééä øâ øîà éë íùøâ

íùåãçàäéøæòá éáà é÷åìà éë øæòéìà
íéùøôîä å÷ã÷ãå ,'äòøô áøçî éðìéöéå

íùå øîåì åì éåäãéðùäïëà ,'øæòéìà
åàø÷ ïëìù åðãîìì àá ì"ðä éôì

ø"æòéìà(318 àéøèîâ)çëáù úåøåäì ,
ùàééúä àìå ,ùåàééì ìòî äìòúðù
åäæå .äòøô áøçî ìöéð äù÷ä åáöîî

íùå'ãçàäé"ò à÷ééã éë 'øæòéìà
øôñî óéñåäùãçàù"åàé øôñî ìò

ìà' äùòðéøæòá éáà é÷åìà - 'ø"æòé
.äòøô áøçî éðìéöéå

ïëìåäáäàá íééîòô íéøîåà åðà
'ä åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù'

ãçàíé÷æçúîå íéðéîàî åðàù øîåìë ,'
,ììë ùåàéé éìáî ù"úé åá íéçèåáå

úôñåäáãçàæ"éòå ,ù"åàé øôñî ìò
êé÷åìà 'ä úà úáäàå' íéé÷ì åðéãéá

,'êãàî ìëáå êùôð ìëáå êááì ìëá
àåäù äãîå äãî ìëá' ì"æç úùøãë
àì íéù÷ íéáöîá åìéôà - 'êì ããåî
ìò øúåé ãçà óéñåð ÷ø ,å"ç ùàééúð
íãîòî ìò é"ðá íéãîåò äæáå ù"åàé

.å"ç íéìôåð ïéàå

ãåò÷åñôá äæ ïéðò æîøì ùéúéùàøá)

(çë ãîàöéå'ãçàäøîåàå éúàî
éë ,'äðä ãò åéúéàø àìå óøè óøè êà
ìòôúäì àìù ÷æçúî íãàù ïîæ ìë
ãéîú óéñåîë åäéøä äù÷ä åáöîî
éë øéëî äæáå ù"åàéä ìò ãçà øôñî
.å"ç ìåôéì åðçéðé àìå åøæòá åéáà é÷åìà

àöéå' íà ïëàãçàäàöéù 'éô - 'éúàî
ù"åàé íò øàùðå ,ãçàä øôñî éúàî
æà ,'ãçà'ä úà óéñåäì éìáî àãéøâ
ãò åéúéàø àìå óøåè óøè êà øîåàå'
óåøè' ìëäù åéðéòá äàøð æà éë ,'äðä
äàåø åðéàå åúåà úááåñ úåëùçå 'óøåè

.å"ç åãòá øåà

åæåíò åðùé' ïîä ú÷òö äúééäãçà,'
éë ,íò ìëî äðåù åæ äîåà éë

ìù çåëä íãéáãçàíéùàééúî íðéàå
øúåéá íéù÷ä íéðîæá åìéôàå ,íìåòì
ù"åàé ìò 'ãçà' øôñî íéôéñåî
ì"æ íøîåà åäæå .ãéîú ïúéà íéãîåòå
øîàðù åúåà - ãçà íò åðùé' ùøãîá
ìù çëä íäì ùé 'éô ,'ãçà 'ä íäá

'ä åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù'ãçà'
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ù"åàéä ìò ãçà óéñåäìå ÷æçúäìë"ò)

(à"èéìù ì"ðä ïåàâä áøäî éúòîù.

אלא  מאתנו נדרש לא  – השמימה נא הבט
ה' בעבודה ולכשנתחיל מעלה  כלפי להביט

בעדנו  יגמור

ïúùøôá(ä åè )àð èáä øîàéå'
íà íéáëåëä øåôñå äîéîùä
äéäé äë åì øîàéå ,íúåà øåôñì ìëåú
éáø ÷"äâä øàéá àìôð øåàéá ,'êòøæ

ì"÷åöæ ïéìáåìî àøéôù øéàîéøîà åøôñá)

(úòãøùôà éàù òãåé úòã øá ìë éøäù
ìëîå ,íéáëåëä ïéðî òãéìå øåôñì íãàì

éååéö úà íäøáà òîù êà øùàë íå÷î
àøåáäìçä ãéî ,íéáëåëä øåôñ

éøä úåðåáùç áåùçì àìá íøôåñì
éì äîå íøôåñì ìëåà àì àìéîî
åì øîà äæ ìò ,ììë äæá ìéçúäì

'êòøæ äéäé äë' ,ú"éùäêëù éðåöø -
åìòôúé àìù ,êéøçà êéðá åâäðé
êåú ìà åöô÷éå ,ùåàéé úåáùçîî
,íøæòá àäé øáë éëåðàå ,äãåáòä
äëàìîä êéìò àì' ì"æç åøîà ùøåôîå

'øåîâì(æè á úåáà)íéìùé 'äëàìî øîâ'å
åãòá ä"á÷äâéâéâéâéáéúëãë(â æð íéìäú)ì÷ì'

'éìò øîåâãéãéãéãé.

רש"ייג. שפירש ÍÏ)וכמו '¯Ù) הכתוב Ë)לפרש „È ˙È˘‡¯·) החמשה את  מלכים 'ארבעה

היו, שגבורים להודיעך  המועטים, נצחו אעפ"כ מלרדוף- אברהם נמנע  לא  ואעפ"כ

בעזרו.אחריהם הקב"ה יהא וממילא  יכלתו כפי רק לעשות היהודי על כי בידעו ,'

שליט"איד. טויבער עזריאל רבי הגה"ח ¯ÌÈ˜ÂÁ)סיפר ·Â¯È˜· ˙Â·¯ ˜ÒÂÚ‰) התאונן שפעם

השב "ק . ביום חלילה סיגרי' מלעשן בעצמו לעצור מסוגל אינו כי אחד נער בפניו

זו, קשה בשאלה ראש בכובד ששקל שליט"א, הדור מגדולי לאחד עזריאל ר' לקחו

בגמר  ממך , אנא  בשבת, ח"ו תעשן אם אף אליך, לי אחת  בקשה ואמר נענה אחר

של  נוסף שבת ' מ'חילול לכה"פ עצמך  תמנע  ובכך האש, את  תכבה אל העישון

עצמו על כן קיבל הנער דאורייתא . בלבד'כיבוי' מועט זמן כעבור  פלא , זה וראה 

ודקדוקיה פרטיה  בכל  גמור  תשובה  בעל להיות  זו קטנה  קבלה מכח .נתהפך 

השבת, ליל כל במשך  בחורים קבוצת עם יחד ישב  שפעם עזריאל, רבי סיפר עוד

שמים, יראת  של זיק בהם להכניס וחיזוק  תורה בדברי ובזמרה, בשירה עוסקים והיו

מכיסו  מוציא  מהבחורים שאחד - נורא מחזה עזריאל ר' ראה גמרם אחר והנה

פנה  רח"ל. קודש השבת יום בעצם עשן להעלות  באור, להדליקה הוא ועומד סיגריה

יקירי, נא הגד לו, ואמר עזריאל ר' בכבודואליו אליך מתגלה הקב "ה  היה  אם

אחת , סיגרי' לי להעניק תוכל אולי ממך אנא  וחביבי, אהובי בני לך, ואומר ובעצמו ,

לו נותן היית היתה האם  אם ואפילו לו, נותן שהייתי וודאי – ויאמר הבחור ויען .

שברשותי. האחרונה הסיגרי' זאת 
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úîàáíãàä ìéçúéù äòùáù ,åøîà
'äðè÷ äìåòô' úåùòì

áåèìåèåèåèåèêøãá êéùîäì åéìò ì÷é íùî ,
òéâéù ãò ,ãåòå ãåò úåìòì - áåè

úéöøðä åúéìëúì.

ãåñéá'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéá äæ
ò"éæ(øîàé åà ä"ã íìùä î"åú)úà

÷åñôä(é àë íéøáã)àöú éë'
úà äáùéù ,'åéáù úéáùå....äîçìîì
úåáùì àá àåäù êøãä äúåàá øöéä

זאת סיגרי' עתה זה לך  ביקש עולמים כל בורא  כי נא , דע  עזריאל, ר' לו אמר

הנך הרי שבידך, הסיגר' את  תעשן ולא עתה זה בנפשך  תעצור ובאם - בידך אשר

ומיהר  אלו מדבריו הבחור נתרגש העולמים, כל לריבון גמורה במתנה אותה כנותן

שלימה. תשובה בעל להיות לבסוף בא זה ומ'קרבן' מידיו, הסיגרי' את להשליך

פעולה  בכל אלא קודש, שבת  חילול על דווקא  דלאו יצא , כולו הכלל על וללמד

והרי  העולמים, כל לצור בצדקה 'מנחה' כמגישי אנו הרי אחת והתאפקות – קטנה

בו  להכנס השער והיא רחומיו, בניו של פורתא בהקרבה כביכול ושמח שש הוא

ה'. אל ולהתקרב 

זי"ע  אמת ' ה'שפת  הרה"ק ÌÚË)כתב ‰"„ Ê"Ï¯˙ ÍÏ ÍÏ)להיות לוט זכה היאך  לבאר

לשריפה  עצמו שמסר אביו הרן בזכות – ומשיח המלך דוד וממנו אבינו אברהם עם

מקום מכל שמים, לשם לגמרי זה היה שלא והגם שמו, למען כשדים אין באור

משלם שכר  הקב "ה  משלם כגדול קטן דבר  כל  ועל  בריה , כל שכר מקפח  .הקב "ה 

בפועל,טו. לעבוד יתחיל אלא ה'עבודה' סביב ב'מחשבות ' לשקוע  שלא  והעיקר

לקיים  ברוסי' הרשעים כשאסרו עברו שבימים ליובאוויטש חסידי אצל מסופר

חאט'שע רבי הגה"ח עם יחד בהתוועדות  החסידים פעם ישבו חלילה, ומצוות תורה

(Ú"ÈÊ ˆ"ÈÈ¯‰ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â¯ÈÎÊÓ) אמונה בתורה עולם של ברומו נעלים דברים מדברים והיו

בו  לבית  מחוץ המשמר על שיעמוד בחור העמידו הרשעים פחד מחמת  ועבודה.

נכנס  והכיסופין השירה כדי תוך  באים. הרשעים שאין לבדוק  ההתוועדות התקיימה

היושבים  כל נתמלאו תיכף הבית, סביבות  מסתובבים שהרשעים והודיע בחור אותו

להטמין  מיהרו לכן לסיביר. גלות  סכנת  להם נכונה כי ביודעם רבה, ובאימה בפחד

עת ' 'כתבי הוציאו ותחתם הקודש ספרי אף (Â˙ÈÚ�ÌÈ)את  וחלקם דעלמא מילי ושאר

נסתלקו  כי חלפה שהסכנה ובישר הבחור חזר מה זמן לאחר המקום. מן לנוס ניסו

רבי  אליהם פנה עתה הקודש. ספרי את  ופתחו חזרו מיד מהמקום, הרשעים

יחדיו  העם כל ויענו גשמיות . או רוחניות אצלם יותר חשוב  מה ושאלם חאט'שע

מששמעתם  מדוע ושאל. המשיך - כך אם וכמה. כמה פי חשובה שהרוחניות וודאי

מתוך ולבכות לשבת  ברוחניות, פועלים שאתם כדרך פעלתם לא באים שהרשעים



לך  לך - הפרשה âëבאר

åðééäå ,åúåàøöéä éììòîî ãîìéù
åøîàá íãàä ìà àåáì åëøãù

(:ä÷ úáù),éãéî àì åúå 'êë äùò íåéä'
øîåàù ãò êë äùò åì øîåà øçîìå'
êøãä äæáå ,'äøæ äãåáò ãåáòå êì åì

åøöé íò íãàä íçìé ùîîìò ìá÷é ,
- åîöòíåéäúååöîå äøåúá ÷æçúàêë,

éãéì òéâéù ãò ,àòî÷ ãåò øçîìå
.øåîâ ïåçöéð

יטה הנסיון  על בהתגברותו  – הכל  בידך
כולו  העולם  ואת ישראל  בני את לטובה 

ïúùøôá(á-à ,áé)êöøàî êì êì'
...êéáà úéáî êúãìåîî
÷"äøä äù÷î .''åâå ìåãâ éåâì êùòàå

ò"éæ 'úîà úôù'ä(åàúéå ùøãîá ä"ã æ"ìøú)

'äçèáää äæá åôðçì ä"á÷ä êéøö éëå,
ïåöø äùòé ë"â äæ àìáù éàãåå éøä
òéãåä ïàëù ,åøåàéá àìà .ä"á íå÷îä

'ìåãâ éåâì êùòàå' - àøåáä åììëäå

úãåáòá åúå÷æçúäáù òãéùå ,åá éåìú
.äáåèì åéøçà é"ðá ìë úà äèé 'ä
ìëäù òãéì ãçà ìë êéøö ïë åîëå

åá éåìúéðôá íãàä ãåîòáù åðééäå .
åúåäî ìë éë áèéä ïðåáúé Y äù÷ ïåéñð
íééåìú íìåòä ìë úéååäå úåäîå ,åúéååäå
ïä ,áèì ïä ,äæ ïåéñðá åúãéîòá
.äëàìîä åéìò ì÷ú äæáå ...áèåîì

מתוך בחסד להרבות – לכל והמיטיב  הטוב
חסד  אהבת 

,ïúùøôá(ãé âé)íäøáàì øîà 'äå'
àù åîòî èåì ãøôä éøçà

äàøå êéðéò àðäúà øùà íå÷îä ïî
íùáúë ,'äîéå äîã÷å äáâðå äðåôö

ì"æå ò"éæ '÷ä 'íééçä øåà'ääùòð ïàë
ïåôöî úåàøì ìëåéù íåöò ñð åì
êøöåéù éìáî áøòîì çøæîîå íåøãì

åîöò ááåñì.

- העם ויענו לפעול. מיהרתם אלא הנפש היההשתפכות ולא  לנו , ארבה סכנה  הלא

בא מאומה  לנו בבכי מועיל  וממררים  יושבים  היינו  קולו ם  את  חאט'שע רבי הרים .

הלב בהתעוררות  להסתפק לאדם לו שאל ברוחניות , הדברים פני הם כן להם, ואמר

ה'. בעבודת בהתעלותו ממש בפועל ולפעול לקום עליו אלא  רותחות, ודמעות 

הידוע  הניגון על צחות בדרך אחד' 'חכם אמר שלאפטוכה שלאפן זיך, עסט  עסן

ניט זיך  ס'דאוונט אז ניט ... זיך  לערענט  ס ' אז  טוהן מען זאל וואס (‰‡ÏÈÎ‰זיך

(ÏÂ„‚ È˘Â˜· Â�Ï ‰‡· ‰ÏÈÙ˙‰Â ‰¯Â˙‰˘ ‰˘Ú� ‰Ó Ï·‡ ,ıÓ‡ÓÂ Á¯ÂË ÏÎ ‡ÏÏ Ï˜�· Â�Ï ‰‡· ‰�È˘‰Â,

שהאכילה  להיפך המצב  היה באם עולם, של חשבונו נחשב הבה ה'חכם', ושאל

ניט והשינה זיך שלאפט און ניט זיך  ·˜È˘Â)עסט  ÌÈÏÂÚ ÂÈ‰ Ì‰˘)היה אז  גם וכי

ניט ' זיך  ס'עסט אז  טוהן מען זאל  'וואס  ÏÂÎ‡Ï)'מזמר ' ÏÂÎÈ È�È‡˘ ‰˘Ú� ‰Ó) שהיה או

יבין.למעשה''עושה והמבין לאכול... עצמו מכריח או לרופא  פונה והיה



ãë לך לך - הפרשה באר

ùéä"á÷ä ããéù òåãî åøàéáù
,äæë ìåãâ ñð äùòå ìáú úåëøòî
äðè÷ äçøè òåðîì éãëá ÷øå êà ìëäå
íìùî ä"á÷ä éë ,åðéáà íäøáàî úàæë
,'äãéî ãâðë äãéî'á åéàøéì áåè øëù
çåúôì ãñçúä åðéáà íäøáàù øçàîå
åìäåà éããö òáøàá íéçúô äòáøà
àìù 'çøåà éøáåò' ìò ì÷äì éãëá
ãéî àìà ìäåàä úà ááåñì åëøèöé
úòöåî äèéîå êåøò ïçìåù åàöîéæèæèæèæè,

êøèöé àìù åéìò ä"á÷ä ì÷ä êëì
'ã úà äàøé åîå÷îî ãéîå åîöò ááåñì

ì"æç åøîà ïãéãìå .íéîùä úåçåø
(á áë à"áãðú)åòéâé éúî øîåì íãà áééç

éúåáà éùòîì éùòîéùòîë úåùòì ,
'ãñç ìòá' úåéäì äìéçú úåáà
ìò úåáùçî áåùçì ,åðéáà íäøáàë
ì÷äìå áéèéäì ìëåà äîá ìàøùéî åéçà

åúàî åìåòæéæéæéæé.

הזהירות  – הנרדף את  יבקש  והאלוקים
בזולתו  לפגוע שלא

ïúùøôá(å æè)çøáúå äøù äðòúå'
.ì"æå ,'ï"áîø'ä áúë ,'äéðôî

חז"לטז. דברי את  לפרש אמרו צחות  ÁÈ:)בדרך ÔÈ·Â¯ÈÚ)ברוך הקדוש לפני יונה אמרה

מתוקין  יהיו ואל בידך , ומסורין כזית  מרורין מזונותי יהיו עולם, של רבונו הוא,

אשר כדבש יש כי רעיהם, של מ'טובותיהם' הנהנים לגבי - ודם בשר ביד ותלוין

זה  ועל ה'עוקצת ', לדבורה אלא  דומה אינו חסדם כל אבל לרעהו, איש חסד יגמלו

רעהו  עם איש יתחסדו שלא והכוונה מעוקצך'. ולא מדובשך 'לא  לצרעה לה אומרים

דבוריםכמו הוא דבש הרי גיסא גיסאדבששמחד ולאידך הוא , כן כשמו מתוק -

בא הוא  מתוךמדבוריםהרי חסד לגמול יש כך  האדם, בבשר שורפת  שעקיצתן

ומקשה  מכביד שאיננו ירגיש עמו מטיבין שאנו מי כיצד לטובה במחשבה חסד...

ממנו. להיפטר שברצוננו באופן ההטבה ואין עלינו,

בזוהריז. ¯‰:)איתא ‡"Á)שהיא בא' ולא  ב 'ראשית, – ב ' באות  מתחלת שהתורה

וחפץ א'רור על מרמזת א ' והאות  ב'רוך על מרמזת ב ' האות  כי לאותיות , ראשונה

שהאות שרמזו, יש בברוך . התורה את  להתחיל יחיד בהבורא אינך לאדם מרמזת

לעזרו  נא  ראה - משלו הצטרכויות לו ויש יהודי, עוד שיש תמיד זכור - בעולמך

סביבות  ימיך  כל יסובבו ולא  והצטרכויותיך,אולתמכו, עצמך סביב  כלומר אחד, –

אחרית . ועד מראשית לו להטיב  רעך את זכור אלא 

'כדי  לברכה ומטר טל ותן – הגשמים בבקשת  מתחילים אין שלכן שרמזו יש

פרת ' לנהר שבישראל אחרון ‰Á‚,שיגיע ¯Á‡ Ì˙È·Ï ¯ÂÊÁÏ ÌÈÏ‚¯‰ ÈÏÂÚ ÂÎ¯ˆÂ‰ ˙È·‰ ÔÓÊ·˘)

ÔÂ¯Á‡‰ ÚÈ‚È˘ „Ú ÌÈÓ˘‚‰ ˙˘˜·· ÌÈ�È˙ÓÓ ÂÈ‰ Î"Ú ÌÈÓ˘‚‰ ˙Ú· „‡Ó ¯·‚˙Ó Í¯„‰ È˘Â˜ È¯‰Â

(˙¯Ù ¯‰�·˘ Â˙È·Ï Ï‡¯˘È·˘ עדיין וכי צ"ב  וקצת והרי , דידן, לגבי זאת  סיבה שייכת 



לך  לך - הפרשה äëבאר

íäøáà íâå ,äæä éåðéòá åðîà äàèç'
äéðò ìà 'ä òîùå ,ïë úåùòì åçéðäá
òøæ úåðòì ,íãà àøô àäéù ïá äì ïúðå
àèéùô .'éåðéòä éðéî ìëá äøùå íäøáà
õîù ìë åðì ïéà éë øîåì êéøö ïéàå
Y úåùåã÷ä úåäîàå úåáàá äâùä
ìëù ãåîìì åðéìò êà ,äøùå íäøáà

ìù íãåáòù ìåòìàòîùé òøæåðàù
'éåðéò'î åðì àá äæä íåéä ãò íéìáåñ
...÷ãöä úéìëúá äéä àåäù é"ôòà ,äæ

éëéî äéäé ,óãøðä úà áäåà ä"á÷ä
äéäéùéøîà'ä ÷"äøä øàéáù åîëå ,
ò"éæ 'úîà(æì úåà ,êì ÷éãö éúôùá àåä ïëå)

àø÷ä êùîä úà(æ ÷åñô íù)äàöîéå
'ä êàìîåäî øåàéá êéøö äøåàëìå .

äàöîéåéëå ,ùôéç,ïëì íãå÷î äúåà
' øîåì åì äéääàøéå,àìà .''ä êàìî

äøùî 'úôãøð' äúééä øâäù øçàî
éøäå ,åðîàóãøð úà ù÷áé íé÷åìà
(åè â úìä÷)ì"æç åôéñåäå(ä æë ø"÷éå)

òùø óãåø ÷éãö åìéôà'ùôéç' ïëì ,
ù ãò ,'ïéáìòð' øçà êàìîääàöî...

,óãøðä úìòî êãîììúôãøðä íà óà
åðîà äøùî úçøåáä øâä àéäàáåä)

('äãåäé éèå÷éì'áçéçéçéçé.

ותרבה תפרה שלא  – מריבה  תהי נא אל 
המחלוקת  אש

ïúùøôá(ç âé)ìà íøáà øîàéå'
äáéøî éäú àð ìà èåì
ä"ìùä éøáã åöìîð äî ,'êðéáå éðéá

שלדורות חז"ל רצו זאת  אכן, כי אלא, לרגל... העליה ובטלה הבית  חרב  לב לדאבון

עבור להמתין הנהיגו שמעולם יזכרו על עולם הבקשה ולאחר  שבישראל האחרון

בדרכו...הגשמים לו ייטב למען – פלוני של חשבונו לחשב נתונים מעייניהם והיו ,

החזו"א בשם אומרים Ú„וכן - ÂÓˆÚ ÏÚ ˙Ú ÏÎ· ·˘ÂÁ‰ Ì„‡‰ Ï˘ ÂÈÚ·Ë ¯‡·Ï Â˙Âˆ¯·)

(ÌÈ¯·„‰ ÌÈÚÈ‚Ó ÔÎÈ‰,מסויים בענין דעת' וחוות  'עצה מעמו ושואל לרעהו איש בגשת כי ,

הנשאל זה יחשוב לי מיד תצא הנאה  טובת יסיקמה  אם כך ... או כך לו כשאענה –

שווה שלו ה'רווח' האופנים שבשני Ï‡)בדעתו Ì‰È�˘· Â‡ ÁÈÂÂ¯È Ì‰È�˘·) יתחיל אזי ,

אף  יסיק ואם יותר... ופיקח' כ'חכם השואל בעיני אחשב  תשובה באיזו בעצמו לחשב

לחשב מוחו יתחיל מיד 'חכמתו', לענין מינה נפקא  כל שאין ממנובזה אפטר ,כיצד

וכלל... כלל דעתו על עלתה לא  השואל, לטובת  - ענין של לגופו הנידון את אך 

זי"ע יח. אמת ' ה'שפת  È"·)הרה"ק 'ÓÚ Ô�ÁÏ‡ ¯�· ‡·Â‰)חז"ל דברי על ËÙ.)אמר ÔÈÏÂÁ)

הרכבת 'קטר' כמו דהוא  מריבה', בשעת פיו שבולם במי אלא מתקיים העולם 'אין

הנוצר  החום כל את  בתוכו שאוצר ע"י הרכבת  של הקרונות  כל את  עמו שמושך

כל  את  בזה מקיים דיבוריו את עצמו בתוך  ואוצר פיו הבולם גם כך  הפחם, מן

כולו. העולם



åë לך לך - הפרשה באר

ò"éæ '÷ä(âì úåà ïúùøôá)éúòîùå .ì"æå
úåçö(ïàë êéùìàäì î"åúá áúë ïë)úáéúá

øîà àìå ,äá÷ð ïåùìá øîàù 'äáéøî'
'áéø éäú àð ìà'(øëæ ïåùìá),àìà ,

ïëì ,íéòåøä ïéá áéø ìçúåä øáë éë
éøáã å÷éñôé íùä ïòîì íäøáà øîà
ú÷åìçîä êøãë ãéìåé àìå áéø
äæ ìò ,äáøúîå éøô äùåò ãéîúù
,äá÷ð ïåùì 'äáéøî éäú àð ìà' øîà
äæá éãå ,éøôî éøô úãìåîä äùàë
åðéàù øëæë äéäé ,áéøä ìéçúäù

...ãéìåîì"ëòèéèéèéèé.

êëåúåáø íéîòô éë ,íéøáãä éðô íä
åìéàù ïôåàá ú÷åìçîä úìãâúî
ú÷åìçîä ùøåù úìéçú úà íéøëåæ åéä
ïãéò äæ åéãçé íéîéìùî åéä øáë
'ïáúå ù÷' åôéñåäù úîçî ÷øå ,íéðãéòå
ä÷ìç ìë úåìëìå øåòáì ùàä äëéùîî
àìù ,íåãé àéää úòá ìéëùîäå ,äáåè

øúåéå øúåé ùàä äáøúúëëëë.

וחשיבות  בגדולת – בדרך העין  על 
עיניים  שמירת

ïúùøôá(æ æè)ìò 'ä êàìî äàöîéå'
ïéòä ìò øáãîá íéîä ïéò

'øåù êøãá'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øàéá ,
íéøöîî äéä äàöåî øâä äðäù ò"éæ
äàîåè íå÷î êì ïéàå ,õøàä úååøò
äúééä úçà úåëæù àìà ,íùî øúåé
éúìáì ,'íééðéò úøéîù'á äøäæðù äì

,øåñàä ìò èéáä÷áãúäì äúëæ ïë ìò
åðéáà íäøáàë ùåã÷ óåâáåæ àìå ,

àìà ãáìáêàìî úåàøì äúëæù
õé÷äá íé÷åìàáåúëä øáã äæå .äàöîéå

'ä êàìîúåëæáøåù êøãá ïéòä ìò,
åðééäå ,äéàøå äèáä ïåùìî 'øåù'

ìò äøîùùïéòäàìùèéáäìúåàøîá
.íéøåñàìëì äàéø÷ä àöú ïàëîå

íéîçøå äòåùé øáãá ã÷ôäì íéìçééîä
íééðéò úøéîù éãé ìò ,àåäù ïéðò ìëá
,íéîù éîùî áø òôù íäéìò òôùåé

חז"ליט . מאמר את  מבארים דבריו Ó‡.)עפ"י ÌÈ¯„� Ê"ÈÚÎÂ ,‚Î Ê קנית (˜‰"¯ מה'דעת

ומי 'מריבה', נעשה 'ריב ' על 'מה' אותיות  בהוספת כי דעתחסרת', ומבין שקנה

הוא  הרי ה'ריב ', בתחילת  מיד מחלוקת, כל מתוך  היוצא ההפסד גודל מחסראת

האותיות ל'מהאת להיהפך  מה'ריב' ומונע  אמרוהריבמ , ולכן ,'(‡ ËÙ ÔÈÏÂÁ) הבולם 'כל

בלי  על ארץ כתולה מריבה בשעת וכבר מהפיו – ריב ' 'שעת הוה שכבר אפילו ,'

העולם  את  ומקיים כוחו, בכל מיד עוצרה הוא  הרי שמות , לחולל המחלוקת החלה

בלי-מה'. 'על וזהו מקומו, על שישאר

זי"עכ. מלובלין ה'חוזה' הרה"ק  כתב הגםנוראות חבירו  עם  בשלום  להיות טוב

באמת שהוא הגם חבירו עם במחלוקת  מלהיות בשקר , ÁÎ,שהוא  ˙Â‡ÏÙ�‰ ¯Â‡)

(˙˜ÂÏÁÓ Í¯Ú ÔÂ¯ÎÊ È�·‡· ‡·Â‰



לך  לך - הפרשה æëבאר

úåàøéäì óà Y úåâøãîä ìëì åëæéå
íéëàìî íò.

,êãîììåãàä øîàé àìùéë éðà éî í
àì éøä ,äùåã÷ä ìà àåáà
éì ïéàå ,éëðà àéáð ïá àìå éëðà àéáð
Y íéøåäèå íéùåã÷ úåìòîá ñåçéé ìë
åñåçééá òåøâä ìàøùéî ùéà êì ïéà éë
íéøöî êìî äòøô úá øâäî øúåéàëàëàëàë,

æ"éòå ,åçåë ìëá åéðéò úà øåîùé ë"ò
ãåò .ãàî äáø äùåã÷ì àåáì äëæé

ïúùøôá áéúëã àä åøàéá(æ ãé)ïéò ìà
ùã÷ àéä èôùî'èôùî ïéò' éãé ìò éë

éçúô úà íãàä øîåùù éãé ìòåéðéò
úãëèôùîëåäëåæ àåä éøäùã÷ì-

.äìòî ìù äùåã÷á ùã÷úäì

øîåùäìë úà åéìòî ÷ìñî åéðéò
åéáà ïéáì åðéáù úåöéçîä

íéîùáùíøîàîá ïë æîøðå ,(:çé÷ íéçáæ)

íéðôì ÷ø íéì÷ íéùã÷ åìëà íéìùåøéáã
äìéù ïëùîá åìéàå ,íéìùåøé úîåçî

íéì÷ íéùã÷ åìëàäàåøä ìëáåøàéáå .
ìù å÷ìçá äéä äìéù ïëùî éë ,íù

ìò øîùù óñåéúééàøøáãî åéðéò

ìëá å÷ìçá ìåëàì øùôà ïë ìò ,äøéáò
äàåøäàøîâä ì"æå ,(:çé÷ íéçáæ)úøô ïá'

äúöø àìù ïéò - ïéò éìò úøô ïá óñåé
äëæú åìù åðéàù øáãî úåðäéìå ïåæì
àúéà äæ ãåñéá .'äéðéò àìîë ìëàúå

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî(ç"ìøú éçéå)

,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä åð÷æ íùá
ùéàå ùéà ìë ìù åéðéò úøéîùáù
ìë úà ìèáîå øáùî åäéøä ìàøùéî
íéööåçä úåøúñääå úåîåçä úåöéçîä
'ä úáø÷î åúåà íé÷éçøîå íãàä ãâðë

Yå÷ìçá ìåëàì åøéúäù äî úîâåã
úåîåçì õåç óà íéì÷ íéùã÷

úåöéçîäåúåîåçä ìë åìôé íâ ,
ìëå äñðøôä òôù úà åãòá úåòðåîä
íéâøè÷îä ìëå .íìåòáù áåèä
.ïéò óøäë åéðôî íéçãéð íéðéèùîäå

ãåòïéò'î ìöðäì Y åéðéò øîåùä äëæé
àøîâá åøîàù åîëå 'òøä

(.ë úåëøá)äîî ïåæì äúöø àìù ïéò'
åìù åðéàùàìù ÷éãöä óñåé ìò éà÷ã ,é"ùøáå)

(ù"éò ,äøåñà úåìëúñäá ìùëðòøä ïéò ïéà ,
áéúëãî äéì åùøãå ,'åá úèìåù

אבינו כא. לאברהם הקב "ה לו שאמר הפרשה בריש בכתוב זו טענה על רמזו ובכלל

אביך  ומבית וממולדתך מארצך לך  של לך  קדושה כי בנפשו האדם ידמה שלא 

לאדם  לו בא  הכל אלא  אבותיו, בית  וייחוס מולדתו ידי על לאדם לו באה מעלה

חי קל בעבודת היגיעה תורת  פי Ê‰·על ˙¯Â�Ó· Ê"ÈÚÎ ,Ê"ˆ¯˙ Ï"ÂÈ ÍÏ ‰„Â‰È ˙È· ÍÂ�ÈÁ)

(Ú"ÈÊ Ê"¯¯‰ ˜"‰¯‰Ï.



çë לך לך - הפרשה באר

(áë èî úéùàøá)úøåô ïá óñåé úøåô ïá'
éìòéø÷ú ìà - ïéòéìòàìà ïéòéìåò

'ïéòáëáëáëáë.

לתורה עיתים  יקבע – בתורתך שתרגילנו 
יעבור  בלי כחוק אבל הוא  באשר  אחד כל 

äðääååèöð ìàøùé éðáî ùéà ìë
éî óàå ...'äøåúì íéúò úòá÷'á
åéúò òåá÷ì åì ùé 'åúðîåà åúøåú' ïéàù
íùá àøîàúî ,'øåáòé àìå ÷ç'ë äøåúì

ò"éæ 'áåè íåé úùåã÷'ä ÷"äøääæ à"é)

(áð àð òùåä äùî êøá 'ééò ,ñ"úçä íùáìò
úåðòùåää øãñá úåëéîñäìéçúîä øãñá)

('äîåç éðà íåà''äùåáëúãîåì ,äìåâá
øúéä øáã ùáåëä ,ïéã éô ìò éë ,'êúàøé

úåòù ã"ë êùîì øåñéà øáãáêôäð
øåñéàä óåâë úåéäì øúéääøåòéù éë ,

'äùéáë' êà ,úòì úòî àåä äùéáë
äæì ,íåìë àìå äðéà úåòù ã"ëî úåçôì
êôäéì àìù åðîöò øåîùð êàéä øîà

é"ò ,åðúåîöòá 'úåìâ'ìêúàøé úãîåì
íåéå íåé ìëáù åðééäå .äøåîâ úåòéá÷á
úçà äòù ìù úåòéá÷á äøåúá ÷åñòé
ã"ë äìåâá ùáëð àìù àöîðå ,ô"äëì

.úåôéöøá úåòù

ìò÷åñòì åéðúî øåæàé ãçà ìë ,ïë
àìá úåáäìúäå ÷ùçá äøåú éøáãá
ïøîì ãéâîä êàìîä øîàù åîë ÷ñôä

ò"éæ 'óñåé úéá'ä(ìä÷éå íéøùéî ãéâî)

,'ø÷éòå ììë åãåîéìî ÷éñôé àìù øäæéù'
åì øîà ãåò(íéèôùî ,íù)úòáù'

àìéòìî äøéîù åéìò ùé åãåîìúâëâëâëâëãò ,

חכם כב. אצל שהיה לו וסיפר זי"ע, ישראל' ה'בית  הרה"ק אל אחד חסיד נכנס פעם

ליצלן, רחמנא  הרע ' 'עין עליו ששורה לו גילה והלה נסתרות, לדעת המתיימר אחד

בגמרא  איתא  לו ואמר הרה"ק  נענה מזה, מאד חושש ˜Ê:)והוא  Ó"·) ותשעה 'תשעין

לפרש ויש ארץ', בדרך ואחד רעה, בגלל בעין מתים  דעלמא דרובא הכוונה, [בפשטות

ימיהם ] בחצי למות להם גורם וזה בהצלחתם , צרה אחרים  של מתים שעיניהם שצ"ט ,

כיון  בזמנו, דהיינו ארץ' 'בדרך מת  אחד ורק  רח"ל, בעיניהם ופגמו שקלקלו מחמת

לא וממילא ברע מראות עיניו את  לעצום לו, והורה סיים ובזאת עיניו, על ששמר

הרע . מעין ינזק 

באבות כג. ·)איתא  Â) ארמון לו שניתן למי משל מתעלה', הרי"ז בתורה העוסק 'כל

לבייסמענט נכנס שהלה אלא  אכסניתו, Û˙¯Ó)לצורך  ˙ÓÂ˜) חפציו את  משהניח

מיני  וכל עכברים עליהם שרוחשים דקות כמה תוך  מצא  הארץ  על ומטלטליו

וגם  ארוך  זמן עבר לא אך  השולחן... גבי מעל חפציו את  העלה עשה, מה שרצים...

וגם  – הארון ע"ג חפציו מקום את  העתיק משם והמזיקים, העכברים מצאוהו שם

העיר  כל וכי – ה'מומחים' לדרוש וילך  עיר של לרחובה איש ויצא שקטתי, לא שם



לך  לך - הפרשה èëבאר

íé÷éæîä íéøáã æà äúùéå ìëàé åìéôàù
.'äîåàîá åäå÷éæé àì åøåáò íéðëåñîå

áúëì"çîøä(åô ì"çîø úåøâà)ìò éë ,
äøåúä ÷ñò úà úåàøì íãàä
,äøùò äðåîù úìéôúá ãîåòù éîë
ùçð åìéôà ÷éñôé àì ò"åîùáù åîëå

åá÷ò ìò êåøë(.ä úåëøá)âäðé ïë ,
åãåîéì úòáãëãëãëãë.

,äðäåïåøñç' ìò íéððåàúî äáøä
áø éùå÷á íäì àáä 'äñðøôä
ìù åøåàéá úà åòîùé ...íéù÷ íéøåñééå

ì"øäîä(å"èô íìåò úåáéúð)àøîâä éøáãá
(:áé äâéâç)éøáãî ÷ñåôä ìë éåì éáø øîà

íéìéëàî äçéù éøáãá ÷ñåòå äøåú

íéôèå÷ä øîàðù íéîúø éìçâ åúåà
.íîçì íéîúø ùøùå çéù éìò çåìî

,äøåú éøáãî ÷ñåôä ùåøéô .ì"æåìëù
áåè íòè íäì ùé äøåú éøáãáéúëãë

(è"é íéìäú)íéôåö úôåðå ùáãî íé÷åúîå
íéìèá íéøáãù íéìèá íéøáãá ÷ñåòå

á ïéàíéîúø éìçâ êëìå .íòèå ùîî íä
,íîçìäøåúä óéìçî àåäù øçàî éë

íòè åì ïéàù øáãá áåè íòè äì ùéù
éìçâ àåä íéîòåè åéäéù íîçì êëì

íéîúøåì ùéù øáãá äöåø åðéà øùàë ,
,íéîúø éìçâ åúåà ïéìéëàî áåè íòè

(øîåìë)éùå÷áå çøåèá åì àåáé 'åîçì'ù
íéîúø éìçâ åäæå ,ãåàî ìåãâ øòöáå
åìàë éùå÷áå øòöá åì àáù ìëàîäù

ìëåà àåä íéîúø éìçâéàãååáå .ì"ëò ,

שתקבע עוד כל יחדיו, העם כל ויענוהו שרצים... ושמונה העכברים במכת  נגועה כאן

הרי  מסביבך ... רוחשים והמזיקים השרצים את  תמצא בבייסמענט שבתך  מקום

לבית עלה קום לאדמה, מתחת  תשב  כי לך  מה מע"כ, עבור הוקצה מפואר ארמון

למעלה ÂÈÂ˙¯)הארמון ‰È�˘ ‰ÓÂ˜)רק – עכברים ולא שרצים לא כאן שאין ותמצא 

פונה  שהוא פינות  שבכל האדם רואה פעמים כיו"ב, שבמלכות ... מלכות  והדר פאר

מהם, להפטר דרך  מוצא ואינו בגשם... או ברוח והמזיקים ה'שרצים' את מוצא הנו

והרי"ז בתורה' 'יעסוק תקנתו מזיקים מתעלהמה כלל שולטים אין שבו גבוה למקום

בישין. מרעין ושאר

חז"לכד. בדברי שרמזו ÊÙ.)יש כמו (˘·˙ כי תורה'. נתנה בשבת מודי עלמא 'כולי

אף  לעולמים, ולאחרה להקדימה אנוש בר יוכל ולא ועומד, קבוע השבת שיום

לו  שנזדמן ממון עסק מחמת אחר ליום השבת את להזיז לו נחוץ מאד מאד אם

גםוכדו', שבתות ימי ב' במקומו לערוך  כגון בכפליים להשלימה  ירצה  אם ואפילו

במאומה לו  יועיל  לא  תורה'כן 'שיעור להזיז אין - תורה' ניתנה 'בשבת בו, כיוצא  .

עליו  ויום יום  בכל אלא היומי, הלימוד  את אשלים היום למחרת יאמר ולא  הקבוע,

לימודו. חוק  את להשלים
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äëæé íà Y äáåøîä äáåè äãéîá
äëæé åúðùîî ÷éñôäì àìù øåîùì
.áø òôùå áåè íòèá Y äáåè äñðøôì

íééñðåàëìî ãåã ù÷éáù àø÷ä ïåùìá
êîò úà äòéùåä' àçéùîäëäëäëäë

ãò íàùðå íòøå êúìçð úà êøáå
,ìéç úåùòì çåë åðéãéá ïúéå .'íìåòä
êìéì äëæðå .äãåáòá ìéçå äøåúá ìéç
íäøáà Y äîåàä éáà ìù åéëøãá
úåëæáå äîéîúå äîéìù äðåîàá ,åðéáà
.à"áá äîéìù äìåàâá ìàâð äðåîàä

זי"עכה. מקאריץ פנחס רבי מהרה"ק שאיתא  Î)וכמו ÍÏ Ù"Ó‡) שקורין לך פרשת עד 

אברהם חסד  מתעורר זו  ומפרשה  נבוך , העולם  ע"ה אבינו  אברהם (˘‰Â‡ענין

(„ÒÁ‰ ˙„ÈÓÓבעולם ישועות  .ונעשים 
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