
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זתשע"'(  ה)שנה  גליון רי"ב  
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וגו'. וישמור בקולי אברהם שמע עקב אשר  
 

 גירסות גם ויש תחומין, עירוב אפילו אבינו אברהם קיים איתא ובמדרש
:[.                        כח יומא] תבשילין ועירובי חצירות עירובי ששמר אחרות  

 
 דענין וגו' אשר עקב הלשון מובן מיןתחו עירובי דשמר לגירסא דהנה ד"ויל

 לגירסא וגם. בעקב תלוי וזה למקום ממקום הליכתו לצורך הוא תחומין עירובי
 רגל כשיש רק הוא חצירות ערובי דחיוב מובן, כ"ג חצרות עירובי דשמר

 שלא ה"ע אבינו באברהם כ"משא בחצר, הדרים ישראלים שני והיינו האוסר,
 האוסר, רגל היה לא כ"א התורה דיני לשמור ייבושיתח ישראל מבני עדיין היו

 העקב, דין לצד בו התחייב שלא אף חצרות ערובי ששמר לרבותא אמר ולכן
 הרבותא דמהו קשה תבשילין עירובי דשמר לגירסא אמנם. האוסר רגל והיינו
 גם ששמר הרבותא מהו דרבנן, מצות וגם כולה התורה כל שמר דאם בזה,

 אשר עקב לשון מהו ז"לפי ב"צ וגם:[, כח ישנים וספותת ראה] תבשילין עירוב
      .                                                                                                                            וגו'

 

 שמיני משמואל שם] ל"זצ נזר האבני בשם שמובא מה בהקדם ל"ואפ
 שהסתפקו מה בענין[ והבטחון האמונה ספר] ן"הרמב כ"מש לבאר[ ב"תרע

 הריח ברכת טעם דלכאורה יתירה, נשמה יש ט"ביו אם:[ לג ביצה] התוס'
 דגם נאמר ואי יתירה, נשמה אבידת של הצער על הנפש להשיב הוא ק"במוצש

 נאמר ואי ט,"במוציו גם הריח על מברכין אין למה כ"א יתירה נשמה יש ט"ביו
 שחל ק"במוצש הריח על מברכין אין למה כ"א כלל יתירה נשמה אין ט"דביו

 מברכים שאין ומה ט,"ביו גם יתירה נשמה יש דבאמת ן"הרמב וכתב. ט"ביו
 הולכת שבת של יתירה הנשמה דרק לטעם הוא ט"יו במוצאי הריח על

 ט"יו של יתירה הנשמה אבל הנפש, להשיב מריחין ולכן ממנו, ונאבד מהאדם
 שבת דקדושת הדבר בטעם ל"זצ ז"האבנ ואמר. ט"יו לאחר גם באדם נשאר

 ההארה אצלו נשאר לא ולכן וקיימא, קביעא דשבת האדם יד תפיסת בו אין
 דישראל האדם יד תפיסת בו שיש ט"יו בקדושת כ"משא יתירה, הנשמה של

. להלאה יתירה הנשמה של ההארה גם אצלם נשאר לכן לזמנים דמקדשי המה
                                                                      

 דקדושת כיון דלכאורה תבשילין, עירובי חיוב של הטעם להבין אפשר ובזה
 בלי לשבת ט"מיו להכין רשאים היו שפיר כ"א ט"יו מקדושת גדולה שבת
 לגבי ט"יו בקדושת חומרא צד יש דבאמת יובן ל"הנ לפי אמנם תבשילין, עירוב

 דוקא תלוי הקדושה חומר כי כ,"אח גם ההארה שנשאר במה תשב קדושת
 מקדושה ביותר חמור והולך שנמשך וקדושה להלאה, נמשכת היא אם בזה

 שמצינו וכמו הראשונה, מהקדושה גדולה שהוא אף לעולם נמשכת שאינה
 אף הכהן, ולא הנזיר שיטמא אמרינן ונזיר כהן שם דבאיכא מצוה מת בדין

. מטמא אינו לכן עולמית קדושתו שהכהן מכיון כי יותר, חמור הנזיר שקדושת
 נמשכת שקדושתו ט"מיו להכין מתירים היינו לא תבשילין העירוב מבלי ולכן

              שבנוגעישראל  בני אצל רק נמשכת. אמנם זהו אינה שקדושתה לשבת
        

 אצל כ"משא וקיימא, קביעא היא כי יד תפיסת בו להם אין השבת לקדושת
 כ"א עצמו, מצד המצוה וקיים, שבת שמירת על נצטוה שלא אבינו אברהם

 השבת של יתירה הנשמה דגם ונמצא, בהשבת גם יד תפיסת לו היה שפיר
 צד שום ט"יו בקדושת היה לא אבינו אברהם לגבי כ"וא. תמיד אצלו נשאר
 היה וגם גדולה קדושה בעצם הוא דהשבת, השבת קדושת לגבי וחומרא יתרון

 לשמור צריך ה"אאע היה לא ז"ולפי, והולכת נמשכת שקדושתה היתרון לה
 דאף יתירה רבותא משמיענו ולכן. כלל אצלו שייך דלא תבשילין עירובי דין

.                   והבן זו, מצוה קיים ז"עכ תבשילין, עירובי דין לקיים צריך היה שלא  
 

 ענין תבשילין בעירובי שייך מה ב"צ דלכאורה וגו' אשר עקב אומרו ולהבין
 מה כל נ"האדר דברי לבאר ל"זצ מראגאטשאוו הגאון כ"מש נקדים העקב

 זה באדם, המות מלאך ויש בעולם המות מלאך יש וכו' באדם יש בעולם שיש
 דבעקבו[ רקב ה"ד. נא נזיר] התוס' כ"עפימש הכוונה וביאר וכו' אדם של עקבו

 באדם המות מלאך שיש הכוונה וזהו מרגיש, שאינו מת בשר יש אדם של
 מוזר דזה ל"ואפ ההרגשה, העדר על רומז העקב דענין ז"לפי ונמצא. ק"עכתוד
 ק"בשב גם יתירה לקדושה ה"אאע זכה שבאמת דאף וגו' אשר עקב בפסוק

 קדושתה הרגשת והרגיש להלאה גם אצלו נמשך היה יתירה הנשמה שקדושת
 קיים ז"עכ תבשילין, עירוב מצות לקיים צריך היה לא ז"ולפי ק,"השב אחר גם

 לה יןשא העקב בבחינת רמוז שזהו ק,"בשב זו להרגשה זכה לא כאילו בנפשו
 כדי השבת קדושת על וחומרא יתרון צד ט"ביו לו היה שפיר כ"וא הרגשה,

.                                                   ת"בעזהי היטב ומובן תבשילין, בעירוב שיתחייב  
 

 שדורסים בשביל זהו מרגיש, שאינו בשר יש שבעקב מה הדבר ביאור והנה
 הוא וכן. ההרגש כח בזה נאבד הרבה בה שמשתמשים דבר וכל עליה, תמיד

 שמשתמשים לצד כ"ג וזהו, הגוף משאר ביותר וקשה עב שהוא היד בעור גם
 עקב והיה[ יב ז דברים] פ"עה[ א עקב תנחומא] ל"משארז ל"אפ ובזה. יותר בו

 יש מצוה דבכל והכוונה בעקביו דש שאדם קלות מצות על דקאי וגו' תשמעון
 כבחינת נעשים אזי, חיות בהם לו שאין כאלו ותמצ כ"משא דקדושה, חיות

 שדש קלות המצות וזהו ע,"ל מת בבחינת שנעשה בעקביו, דש שאדם העקב
 מה ענין על ו. ויש לעורר"ח הללו למצות דקדושה הרגש לו שאין בעקביו,

 היראים שכתב אף דהנה ם,"עכו וטעות ם"עכו גזל בענין ה"בעו שמזלזלים
 שם כתב אמנם מותר, ם"עכו דטעות[ ג"סק ז"תרל סימן] אברהם במגן ומובא
.                                                                                              ש"עיי לכם נקרא דאינו  

 
ל "זצ בער מיכאל רבי צ"מהגה פעם ששמעתי מה נורא ענין בזה לרמז ויש

 שורש שתחילת שאף ע,"ל וןהאחר בחורבן שראינו מה להסביר שאמר
 אמנם, המדינות לשאר התפשט ומשם בדייטשלאנד, היה ה"בעו הפורעניות

 בשאר י"מאחב ערך כפי יותר הרבה להנצל בדייטשלאנד י"אחב זכו במציאות
 כל הגיע המדינות שבשאר מה ביותר ורכושם ממונם להציל זכו וגם, המדינות

שאחב"י                  הוא שהסיבה רואמ ע,"ל השכנים הגוים ליד והרכוש הממון
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 מבלי השנים לכ במשך הגוים עם מ"בהמו ישרות יותר להם היה בדייטשלאנד
 חלק בתוכה מעורב היה ולא משלהם יותר שבידם הממון היה ולכן, ערמומיות

 הותרו ולכן ע,"ל נורא והדחקות העניות שהיה המדינות בשאר כ"משא הגוים,
 ולכן הגוים, עם מ"בהמו שבממון בדברים ערמומיות לעשות לפעמים לעצמם

 בעליהם אל הרכוש יבשיש כדי הגוים, להשכנים הרכוש הגיע ע"ל זעם ביום
 וכדומה, והדברים היורשים אל שיגיע הדבר הסתבב ומשמים הראשונים,

 לא זה אמנם מותר ם"עכו שטעות דאף א"המ בדברי נרמז שזה ל"ואפ. נוראים
 אל שישיב בהכרח כי ישראל, ביד הממון נשאר לא לבסוף כי לכם, נקרא

 בענין לבו אל לשוב אחד הסיבות, וצריך כל כל מסבב י"ע הראשונים הבעלים
 שעושה הערמומיות י"שע לנפשו ו"ח יגרום לא אם יודע מי כי מאד, להזהר זה

 יש בשמים כי הבאים, בשנים פרנסתו כ"אח לו יחסר ז"עי וכדומה, עכשיו
 אבינו את הירא האיש מי ולכן ו,"ח ישורנה מי ותוצאותיה הכל, על חשבון

 וטוב הללו בענינים ופגם נדנוד מכל עצמו לשמור צעדיו בכל יתבונן שבשמים
.                                                                                                                הימים כל לו  

 

 
 

 בקרבה הבנים ויתרוצצו )א( בפרשת השבוע)מלוה מלכה( 
 י"שובר וגו' בבטנך גוים שני וגו' ה' את לדרוש ותלך וגו'

 לצאת מפרכס עשו היה ז"ע פתחי על שכשעברה איתא
.וכו' לצאת מפרכס יעקב היה ד"ביהמ פתחי על וכשעברה  

 

 לגדל ז"בעוה תפקידה שזהו ידעה אמנו רבקה ל דהנה"ב. ואפ"צ הענין וכל
 שילדו טרם שכבר והרגישה כשראה ולכן ולתורתו, לה' נאמנים דורות ולחנך
 ד,"לביהמ הולך וזה ז"ע לבתי הולך זה ז,"עוהב שיעשו מה בבירור אצלם נגמר

 השיב ועל ה' את לדרוש הלכה וזה אותם, לחנך בתפקידה עוד נשאר מה כ"א
 פסקה שלא ורבי אנטונינוס אלו איתא י"וברש' וגו בבטנך גוים שני ת"השי לה

.[ קב כתובות] ל"ז ש"עפימ הוא הענין וביאור' וכו שולחנם מעל וחזרת צנון
 אפילו ז"מהעוה נהניתי שלא ואמר פטירתו קודם ידו הרים הקדוש שרבינו
 ולמד לרבי נכנע היה הנכרים, מילדי שהיה אף אנטונינוס והנה קטנה, כאצבע

 מן נהנה לא ז"עכ עשיר שהיה שאף עצמו על שהעיד מה הטובים דרכיו ממנו
 המידות על להתגבר והישרה הטובה דרך לדעת אנטונינוס גם למד וכן ז,"העוה

 וזה. כידוע באריכות ל"חכז בדברי שאיתא וכמו הענינים, בכל המעשים יטבולה
 חלקו יהיה ולא ז,"ע לפתחי לצאת מפרכס שעשו שאף לרבקה ת"השי שאמר

 פ"עכ שיהיה ולהדריכו לחנכו מקום יש עדיין ז"עכ קדוש, עם ישראל בין
 בחינת שיהיה ולא הטובים, דרכיו ממנו והלומד לרבי הנכנע אנטונינוס בבחינת

 על עדיין המוטלת התפקיד וזהו ליעקב, שונא שהוא בידוע הלכה אשר עשו
.                                                                                                           בזה לחנכו האם  

           
 התחייבות ויש אחד, כל ללב מאד הקרובים חשוב ציבור כאן התאסף והנה

 ישראל, לב את לעורר המוטל והחיוב התפקיד את למלאות כדי ולעורר, להגיד
 לומר שצריכים מה את להגיד לכך והגון כדאי עצמי את מרגיש שאינני ואף

 אשר וזמנים עתים יש שלפעמים כידוע אשר כאלו, בזמנים רבים בת בשער
 על יעקב אהל רבספ שפירש מה וידוע. לעורר הזדמנות ויש פתוחות הלבבות
 ר"ב] ובמדרש וגו' כרם ויטע האדמה איש נח ויחל[ כ ט בראשית] הפסוק

 ליטע לו היה לא כרם, ויטע למה חולין, ונעשה נתחלל וגו' נח ויחל איתא[ ו"פל
 דהכוונה' וכו נתבזה ביום בו שתה ביום בו נטע ביום בו וכו' תקנה של אחר דבר

 לא ת"השי שאמר אחר ולםבע רחמים של התעוררות היה המבול שאחר
 שלא לאדם להיטיב ת"השי וחשב וגו' רע האדם לב יצר כי וגו' עוד אוסיף
 יותר עצמו להקדיש שיוכל כדי גשמיים בענינים כ"כ להתייגע עוד יצטרך

 גדולים בזמנים משתדל נח היה ואם ר,"היצה מן להנצל יוכל ז"ועי לרוחניות
 תועלת בהם שיש בדברים סקעו והיה חסדים, של שליטה בהם שהיה הללו

 יצטרכו שלא העתידות דורות בעבור גדולה טובה מזה לצאת יכול היה לעולם,
 מכיון אבל קדושה, בעניני ואומץ כח יותר ולהוסיף בגשמיות כ"כ עוד להתייגע
 איש להיות יכול שהיה ובזמן חולין, עצמו שעשה נח ויחל שנעשה, מה שנעשה
 יתן הארץ ועץ יבולה הארץ ונתנה בבחינת שיהיה האדמה על הבעלים האדמה,

 לכן עכשיו, צורך בזה היה שלא כרם נטע זה תמורת הרי יגיעה בלי בניקל פריו
 הדורות בעד ונורא גדול כח בה שהיה יום שבאותו והכוונה וכו' נטע ביום בו

 ש"עיי ה,"בעו התבזה ביום ובו עצמו התחלל יום באותו הרי, העתידות
                                                                                                                .          בארוכה

 
 להשתדל וצריכים מיוחדים, בזמנים התעוררות ענין שיש מזה רואים פ"ועכ

 קצת להתבונן גדול התחייבות יש הללו. ובימינו אלה זמנים להפסיד שלא
 גדול ה' אל קין ויאמר[ יא ד בראשית] בפסוק מצינו. בו חיים שאנו בהמציאות

 ביותר גדולה עבירה על שעבר בנפשו ידע שקין דאף הענין וביאור מנשוא. עוני
להשי"ת  אמר ולכן זה על תיקון לו יהיה שלא שחשב ובודאי אחיו, נפש שרצח

  
 
 
 
 

 לי שתודיעלי מדי שאוכל לשאתו ב הוא גדול שהעון והיינו מנשוא, עוני גדול
 במדרש ומצינו ביותר, עוד העון יוגדל שלא תיקון קצת פ"עכ לעשות שעלי מה

 תשובה עשיתי לו אמר בדינך נעשה מה לו אמר ר"אדה בו פגע[ כח ב"פכ ר"ב]
 הענין וביאור. השבת ליום שיר מזמור ואמר ר"אדה עמד מיד, וכו ונתפשרתי

 ימי כל שבמשך שאף בזה, ה"הקב עם שנתפשר ר"לאדה קין שאמר ל"אפ
 לו יהיה השבת ביום פ"עכ אבל הכלכלה, ועל המחיה על טרוד הוא השבוע

, ת"השי לפני שחטא תמיד וידע יזכור ההתבוננות י"וע במצבו, להתבונן פנאי
 פ"עכ ישתדל ז"ועי בחטאו, להתבונן לזמן מזמן תמיד שיוכל הפשרה היה וזה

 צריך להתבונן ו', וכשאדם רוצהוג השבת ליום שיר מזמור ש"וז מעשיו, להיטב
 כדי ובינה חכמה ולהוסיף להשתדל ועליו הרבה מבין שאינו מקודם שידע
 כל ממנו נפסד ז"עי ומבין יודע שהוא לאדם נדמה אם כי. שלפניו מה שידע

              .                                                                              באמת להבין האפשריות
 

 האי רבי שאמר:[ יג עירובין] ל"ז שאמרו מה לבאר חשבתי זה דרך ועל
 הוי מפניו ראיתי ואלו מאחוריו מאיר רבי את דראיתי מחבראי דמחדידנא

 כדי מלפניו לישב זכה לא באמת למה כ"דא ד"יל ולכאורה כ."ע טפי מחדידנא
 במקומו תלמיד כל את הושיבו שבאמת הכוונה ל"ואפ. טפי מחדידנא שיהיה
 ובאמת ק,"התוה בלימוד כוחותיו כל עם להשתמש ז"עי שיוכל כפי הראוי

 זכה שם שישב ידי ועל הנכון, מקומו היה זה רבי, את הושיבו ששם המקום
 את לראות שיוכל למעלה אותו מושיבים היו ואם מחבריו, יותר מחודד להיות

 שהיה מה כל מפסיד היה זוא מבחינתו, למעלה זאת היה כבר בפניו, מאיר רבי
טפי,  מחדידנא הוי מפניו ראיתי ואלו רבי ש"וז. מאיר רבי אצל ללמוד יכול

 יודע כבר שאני לי נדמה שהיה עד הצריך, מכפי יותר מחודד שהייתי והיינו
.                            ו"ח הכל מפסיד הייתי ז"ועי עוד, ללמוד צריך ואיני הכל ומבין  

 
 להרחבת שזכינו בדורינו רואות שעינינו מה על ולהתבונן חשובל יש ובאמת

 לנגדינו עומד ר"היצה שאין יתכן האיך ולכאורה מרובה, במידה הקדושה גבולי
 בתקופה חיים אנו ר"הוא. אמנם בעוה דבר הלא כ,"כ הקדושה גבולי בהרחבת

 שמוטב לומר אפשר ואי הענינים, ובכל מ"במו ושקרים ערמומיות הרבה שיש
 כתיב ביצחק דהנה בזה אמרתי וכבר. הוא בנפשינו הדבר כי מזה עין להעלים

 איתא שם י"וברש וגו' מראות עיניו ותכהינה יצחק זקן כי ויהי[ א כז בראשית]
 בוכים והיו השרת מלאכי וראו השמים נפתחו וכו' המזבח גבי על שכשנעקד

 מצינו דלכאורה ב"צ אמנם, כ"ע עינו כהו לפיכך עיניו על דמעותיהם וירדו
 חזי שפיר דעיניו והרי באים, גמלים והנה וירא עיניו וישא[ סג כד שם] למעלה

.                                                                                     העקידה אחר היה שכבר אף  
 

 הרי שמים, שערי כשנפתחו אלקים מראות לראות שזכה דמכיון הכוונה אמנם
 ראה לא ז"עוה עניני שאר אבל, לראות צריך שהיה מה רק ראה לא והלאה מאז

' וגו מזוקן כבדו ישראל ועיני[ י מח שם] להלן מצינו אבינו עוד, אולם ביעקב
 מוקדון באלכסנדרוס:[ לב תמיד] ל"עפימשארז ל"אפ בעינים הכבידות וענין

 כ"כ כבד והיה עינא,ד גולגלתא משם ליה ויהבו ע"דג לפיתחא דמטא עד דאזל
 ושאל העין, לגולגולת להכריעו יכלו לא נגדו שלו והכסף הזהב כל כששקל עד

 לו שבע, ונתנו קא דלא אדם של עין גולגולת שזהו לו ואמרו האי, מה לרבנן
 ענין פ"ועכ. ש"עיי שלה המשקל כובד נאבד ואז עפר קצת עליה שיתן עצה
 הפסוק שרמז וזהו, לראות העין תשבע לא אשר ז"עוה עניני על רומז העין כובד

 הערמומיות לפניו תמיד וראה לבן, אצל בגלות שהיה דמכיון אבינו ביעקב
 להתנהג והאיך שלפניו מה שידע כדי מזה להעלים רשאי היה ולא והשקר,

 ולכן העין, כובד בחינת לו גרם זה בעינו, זה כל שראה מכיון פ"עכ אבל עמו,
 שאף ת"להשי התפלל דבריו ובתוך הזה הדבר םלה גילה לבניו כשברך עכשיו

 שיהיה ו"ח יצטרכו שלא המה יזכו אולי ז"עכ, בגלות להיות יצטרכו הם שגם
.                                                ה"בעו והשקר הערמומיות לראות העין כובד להם  

 
 שהיה בדנכ גביר אחת בעיירה היה שפעם ל"זצ חיים החפץ שסיפר מה וידוע
 שתקו ז"עכ בדבר ידעו שכולם ואף, המלכות מטעם האסורים בדברים עסקו

 י"ע ונתפס חוסן לעולם לא ואמנם. לבבו נדיבת על אותו כיבדו ואדרבה לו,
 וזיקים בחבלים אסרוהו וכאשר סיביר, בערבות לגלות דינו ופסקו המלכות

 ועשו ירה,העי רב יהיה ובראשם הקהל מכל להפרד שרצונו משופטיו ביקש
 אפשר אי לו, ואמר הרב אל פנה ברזל בחבלי אסור להתם וכשהגיע כמבוקשו,

 לכבודו, למחול אוכל לא אבל פשעי, את ידעתי אני גם כי מצבי, על להתאונן לי
 שבתור בודאי הרי כך, על אותי מעורר היה ואם עושה, שאני מה הכל שידע
 הללו, מהמעשים חודל יתיוהי אצלי נשמעים דבריו היו והמנהיג, הרב היותו

 שאי לעניננו גם וזהו. ד"עכתו והקשה המר מצבי על האשם שהוא בודאי כ"וא
 להגיד הכל. והנה צריכים על ולעורר לומר ומוכרחים עין להעלים אפשר
 י"ע בעבירה, הבאה מצוה של באופן זה על לחפות אפשר שאי ולעורר

                                                            .                 הקדושה גבולי בהרחבת התמיכה

 



 
 ג

 שר עם משלו תא זה על ל"זצ וואסערמאן אלחנן רבי צ"הגה שנשא מה וידוע
 ירצו שאם הנסיעה קודם לו ואמר אחד, למקום מלכו בשליחות שנסע אחד

 חזרה בבואו והנה. אופן בשום לזה יסכים אל בגדיו להסיר שם אותו לפתות
 של ממון סכום הוציא הדברים ובתוך בהנסיעה הצלחתו גודל על למלך סיפר
 שיש לו אמרו שם שהיה שבעת לו ואמר למלך, ומסרו טהור זהב אלף מאה

 שהמה לו אמרו הדבר כיחש וכאשר גופו, כל על וחברבורות מכות איזה לו
 לא אם מאד, רב שערכם טהור זהב של מטבעות אלף מאה לו ליתן מוכנים

 לו שאין בודאי בנפשו ידע שהוא והיות, מכות לו שיש לפניו לברר בידם יעלה
 על שבודאי פשובנ חשב כמוה, עתק לסכום יזכה ובודאי וחברבורות מכות

 להסיר הסכים ולכן בגדיו, יסיר שאל לפניו כשאמר המלך חשב לא דא כגון
 הגדול בסכום זכה וככה, החברבורות לו שאין צדקתו הוכיח ואכן הבגדים,

 הבטיח שהוא לו וסיפר מרה, לצעוק התחיל דבריו המלך שמע וכאשר. הלזו
 אלף לו ישלם אז ערום, שלו השר את להפשיט בידו יעלה שאם דשם להמלך
 הרי לדברי שמעת שלא כיון ומעתה טהור, זהב של מטבעות אלף פעמים
 והנמשל. שם מרויח שאתה שחשבת מה מכפי מונים, אלף הפסדתי עכשיו

 ידיה שעל לומר שעושה, בעבירה ת"להשי להרויח שרוצה שחושב שמי מובן
 שאין טיפש, שר לאותו דומה הוא הרי וכדומה, צדקה של מצוה יקיים הוא
 בזה יש אם לידע שנוכל, עבירות של ועונשן מצות של שכרן מתן יודעים אנו

 זה על לשלם אפשר אי בעבירות יחטא שלא צוה ת"השי ואם הפסד, או ריוח
.                                             כמה פי גדול שההפסד בודאי כי מצוה, של בשוחד  

 
 בימים שומעים שאנו המבהילות השמועותמ מחריד הלב ר"בעוה ולדאבונינו
 על כותב ס"החת והנה. ככה ה' עשה למה להתבונן צריכים ואנו האחרונים

 קטנים, כשהם אדם של ובנותיו בניו מתים מה מפני.[ קה שבת] ל"משארז
 אלא ומשני מיניה, שקיל ערבונא ופריך וכו' כשר אדם על ויתאבל שיזכה כדי

 ס"דש ד"ס דגם ל"וי שם. לשונו וזה כשר, אדם על והתאבל בכה שלא מפני
 רצה ולא עליה מבני מופלא קטן בן לו מת אחד מעשה, ראיתי הנה, אמת יהיה

 האב והיה דתו, והמיר והגדיל חי הבן כאילו בחלום לו שנדמה עד להתנחם,
, יעוף חלום רק והיה כשהקיץ ושוב מחלציו, זה שיצא על בשערו ותולש בוכה

 זה. מומר בן על ולא צדיק, בן על להתאבל וזכה י,זכא שמת שזכה התנחם
 קטנים כשהם בניו מתו שלפעמים ס"הש, פי כן הנה. אמת והיא ראיתי מעשה

 הקטנים יגדלו ולא כשר, אדם על להתאבל האב שיזכה רק חטא שום בלי
 להתבונן גדול חיוב פ יש"והדבריו נוראים. ועכ ק"עכל מומרים על ויתאבלו

.                                             ה"בעו נגיע היכן עד יודע מי זה יבל כי מעשינו, בכל  
 

 שהולך לאחד שראה ל"זצ מבארדיטשוב ק"מהרה שמספרים הסיפור וידוע
 וקרא אחרים, רכוש וגם רכושו כל שם שהיה הארנקי ממנו שנאבד על וצועק

 לאכול שישב בדברים ושידלו הארנקי שנמצא לו ואמר החלון בעד לו
 לשם והלך הארנקי ששכח היכן הלה נזכר ושתה שאכל ובעת, ולשתות

 הישוב שאבדת עליך שראיתי כ"אח ק"הרה לו ואמר במקומו, שלם ומצאו
 היכן כ"ג תזכור הדעת הישוב אצלך שתחזור שבעת והבנתי שלך, הדעת

 הדברים הוא וכן. ולשתות לאכול שתשב אותך שידלתי ולכן שלך הארנקי
 הלא כי עושים, שאנו מצוה כל מאד חשוב שבשמים שבאמת אףש אצלינו

 ובפרט מאד, חשוב שעושים מה כל ולכן ברוחניות קשה במצב נמצאים אנו
 ה"בעו שנהרגו רבבות האלפי כל במקום נמצאים אנו שלנו ותפילה שבתורה

 את לאבוד שלא להשתדל עלינו פ"עכ אבל בשמים, חשוב והכל החורבן בזמן
 הטובה בדרך תמיד לחשוב חובה ומוטל, ההתבוננות ואת נושל הדעת הישוב

.                                              העולם דרך עקמומיות אחר ו"ח לילך ולא והישרה  
 

 ל"אמרז על ע"זי מסאסוב ק"הרה בשם שאומרים מה ישרה במליצה ואסיים
 ,כשרים והמאוחרים פסולים המוקדמים שטרות חסדא רב אמר.[ ב ה"ר]

 מה המוקדמים ששטרות לישראל אומר" חסד רב" שהוא ת"שהשי דהכוונה
 בהם יתחשבו ולא ממקומם ונגדעים פסולים יהיו עכשיו, עד לפניו שחטאו

 כשרים יהיו שהמאוחרות עצמם על לקבל צריכים והלאה מהיום אבל עוד,
                  .    ת"בעזהי הימים כל לנו טוב ואז והישרה, הטובה דרך על ויתנהגו

 

 
 
 
 

כסף, אלא  למלוה מלכה באים לא רק עם כשבאים)מלוה מלכה( )ב( 
המלך של דגי הים,  מביאים את הלב, כפי שמסופר משל על מביאים עוד דבר

שום  לו רופאי הדגים שבים, שלצורך רפואתו אין שפעם נחלה מאד, ואמרו
יות, אם יאכל את שועל, הפיקח שבח עצה אחרת, אלא אם כן שיאכל לב של

לו תקנה, כמובן, שמיד  השועל אז יבריא כאחד הדגים, ואם לא אין הלב של
אותו אל  לשפת הים, ויחטפו שם איזה שועל, ויביאו שלחו שלוחים שילכו

         האלו שנשלחו לשם, מצאו איזה שועל מלך הדגים כדי לרפאותו, הדגים
       
 
 
 
 

לתוך הים, והוא ניסה בכל  ליד שפת הים, ותפסוהו והכניסוהו עמהם מטייל
מה אתה בורח, הרי יש  מידם, אמרו לו הדגים, שועל שועל, מפני כוחו לברוח

לרפואה,  יךשהמלך שלנו יאכל את הלב שלך, שהוא צר לך זכיה גדולה
אמרתם לי  נענה השועל ואמר להם, מפני מה לא ובזכותך הוא ישאר בחיים

בודאי  צריכים את לבי בשביל מלך הדגים, לזה אני מיד בהתחלה שאתם
איתי את הלב, כי לא ידעתי מפני מה  מסכים, אבל איזה חבל שלא הבאתי

ת הלב כדי שאלך ואביא א צריכים אותי, תשלחו אותי שאחזור ליבשה אתם
לאכול.                      מה  אליכם עם הלב, כדי שיהיה למלך הדגים עמי, ואחזור  

 

 
 

 

אברהם אברהם  בפרשת השבוע ואלה תולדות יצחק בן
  .                                                                            הוליד את יצחק

 

מאבימלך נתעברה שרה  ר אומריםופירש רש"י, לפי שהיו ליצני הדו
מה עשה הקבה  שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו שהרי כמה שנים

את  דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם הוליד צר קלסתר פניו של יצחק
                     .                                                                                                         יצחק

 

 וכי ליצני הדור היו יכולים להטיל ספק בנס רש"י האלו תמוהים מאד ודברי
בנים שרה, ששרה כבר היתה  הגדול, שהרי נאמר מי מילל לאברהם הניקה

כמה הרפתקאות  שלא היה בדרך הטבע שתוליד כלל, ואחרי זקנה כל כך
עוד  הקב"ה, וליצני הדורבן, על ידי הבטחה מפי  שעברו עליהם, זכו להוליד

 שהקב"ה צר קלסתר פניו של יצחק דומה היה להם פקפוק בזה, ורק על ידי
אני מרשה לעצמי אברהם,  בן לאברהם, על ידי זה היו הכל מעידים יצחק

לנו השם נייטרא,  הממון, ויש להתבונן קצת מה אומר עכשיו לשכוח קצת מן
שהתפלל  צ"ל, נזכרים מיהודינייטרא נזכרים מרבינו ז כשאנו מדברים מהשם

דבר חדש על מה להתפלל, והתפלל על  ואיך שהוא התפלל, ובכל פעם מצא
כבר אין זוכרים את זה, מעטים  בדמעות שליש להקב"ה, אמנם אתם רובם זה

נשאר עד היום, כולם  יודעים וזוכרים, אבל בכל זאת השם הזה נשארו שעוד
בער זצ"ל שאותו  חריו הגה"צ ר' מיכאלרבינו זצ"ל וא כזה יודעים שהיה יהודי

הנגלה שלו, ויש  יודעים וזוכרים, הוא היה אדם נסתר עם כל כבר יותר אנשים
היה  את גדולתו, אבל נדמה לי שבכל זאת הוא הרבה נגלה, שכולם הכירו

למען הישיבה, וגם אלו שהכירו אותו,  נסתר, איך שהוא היה רץ בעולם ועשה
בשביל איזה תלמיד אחד שלא  וא היה יכול להורידיודעים כמה דמעות ה אין

צריך ללכת, את זה  הראוי, שלא הלך בדרך שהוא חשב שהוא הלך בדרך
על זה נבנה  מזה, ועל הדמעות הללו, על אלו הבכיות מעטים מאד שיודעים

 שעליו ממשיך הישיבה הזאת ועומד לתפארה הנייטרא ישיבה, זה הוא היסוד
 .  זקןדשמיא הוא בזכותו של אותו  הצלחה וסייעתאכל מה שאנו רואים היום 

            

חייו  אברהם, תולדות היינו כל משך הכתוב ואלה תולדות יצחק בן ואמר
וי"ל דהיינו שכל חייו היה בן אברהם,  וכמ"ש הספורנו כאן ילדי ימיו וקורותיו

 המאמינים שהפיץ את האמונה רגע חשב שהוא בן אברהם, בנו של ראשון כל
ויצא יצחק לשוח  מה שמוטל עלי להמשיך, ומכח המסורת הזו בעולם, וזה

אלא  כד סג( ודרשו חז"ל )ברכות כו:( אין שיחה בשדה לפנות ערב )בראשית
לרמז בזה, שבא ללמד אותנו שכל  תפלה, שיצחק תיקן תפלת מנחה. ויש

שומע את הכל,  תפלה, אין שיחה בעולם סתם, שהרי הקב"ה שיחה הוא
חיזק  אלא תפלה, שתמיד מדברים אל ה', ובזה אין לך שיחה אחרת וממילא

 ואמרו יצחק תיקן תפלת מנח"ה. בא לרמז והמשיך כח האמונה של אביו
תפלה צריכה לבוא בהתבוננות  אותנו, שתפלה דורשת מנוחת הנפש

דורשים ממנו, וזהו מה  לחשוב מה מתפללים ולמי מתפללים, מה ובמחשבה
המשיך את  ו של יצחק דומה לאברהם, היינו שיצחקפני שאמרו צר קלסתר

עבודת האמונה, ואפילו הליצנים הללו  העבודה של אברהם אבינו, את
הצורה, היינו התוכן  דברים שאינם לפי השכל, אבל כיון שראו את שאמרו

עוד להיות  הדמיון בין עבודתו שליצחק לעבודתו של אברהם, לא היה אפשר
נראה  אברהם הוליד את יצחק, כולם אמרו כך אחתלץ, והיו הכל מעידים פה 

.                                                    מאברהם יצחק שנולד בן של אברהם, כן נראה  
 

 עשרות השנים האחרונות נשתנה עכשיו הרי הוא דור חדש, במשך רבותי
ראש, היום שלא שיערנו אותם מ הדור בכמה וכמה ענינים, בדברים שרואים

המבול, מה שהיה קודם  את הדור הזה לדור שלפני החורבן, ללפני איני מדמה
השנים  מדבר, אלא רק מה שנשתנה במשך עשרות על זה כבר איני

 נשתנה הדור, אי אפשר לומר שאין לומדים האחרונות, כמה ירד הדור כמה
תורה ב"ה, אי אפשר לומר שאין  תורה, כי כן לומדים תורה, לומדים הרבה

במצוות, גם אי אפשר לומר  מצוות אלא להיפוך, מהדרין מן המהדרין עושים
זאת רואים  כי אנו מאמינים בני מאמינים, אבל בכל שהאמונה גרועה

 חושב שהענין שחסר זה האמונה התמימה ומרגישים שחסר איזה דבר, ואני
הפשוטה להאמין באופן פשוט  זה שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, האמונה

יצוה את בניו וגו',  שאברהם אבינו העמיד את הדור למען אשר באופןוחלק, 
תורה, צריך  בדור הקודם ידעו שאם הולכים ללמוד קצת מזה הלך לאיבוד

דיבורים אסורים   צריך שהפה יהיה טהור, אם הפה מדבר בשביל זה דרך ארץ
 את זה פה כזה אינו ראוי להיות כלי שרת לתורה דברי לשון הרע וניבול פה
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יצוה את בניו וגו',  רהם אבינו העמיד את הדור למען אשרשאב וחלק, באופן
תורה, צריך  בדור הקודם ידעו שאם הולכים ללמוד קצת מזה הלך לאיבוד

דיבורים   צריך שהפה יהיה טהור, אם הפה מדבר בשביל זה דרך ארץ
 פה כזה אינו ראוי להיות כלי שרת לתורה אסורים דברי לשון הרע וניבול פה

כזה איך שרבותינו היו רוצים  נם לא תמיד גדלנו באופןאת זה ידעו, אמ
בכל זאת ראו את  שהם הכניסו בנו תורה ויראת שמים, אבל שנגדול, איך

כך  חוטאים, היום קצת מזה השתנה, המצב הוא הצורה, ידענו מתי אנו
אפשר לחשוב שזה הפשט של  שאפשר לרמות את עצמו יותר בקלות

למצוא הרבה  ו עלינו בחסד, כי אפשרבודאי בשמים יסתכל ערליכע יוד
 שלנו, שאחרי כל מה שקרה לנו, אם עדיין המלצות ולימודי זכות לדור

ובונים ישיבות וכוללים לתורה, אין  מניחים תפילין ומתפללים ולומדים תורה
         .                                                               במה להתבייש עם היהודי להקב"ה

 
 מהרה"ק מבארדיטשוב זי"ע אומרים שיש סגולה לספר סיפורים העולם

היו לו מתנגדים בתוך העיר,  במוצאי שבת, ידוע שהרה"ק מבארדיטשוב
את היהודי הראשון  מנהג שכשנכנס לבית הכנסת, היה מרים והנה היה לו

אה עולם כך נר עמו עד לארון הקודש ואמר, רבונו של שמצא על ידו, וניגש
איזה  לעשות ממנו ליצנות, ופעם אחת שמו שם יהודי, והמתנגדים שלו רצו

טוב כמו יהודי, ובאמת הגיע הרה"ק  גוי, וחשבו שלא ישים לב, הלבישו אותו
לארון הקודש ואמר, רבונו של  את הגוי הזה והרים אותו וניגש עמו עד וחטף

 תיכף מי כמו שהרה"ק מבארדיטשוב ידע להכיר כך נראה גוי עולם ראה
.                                                                                                  שהוא גוי ולא יהודי  

 
בדור הזה, אבל זה הוא בנוגע  הוא בזמנינו, שהקב"ה אין לו מה להתבייש כן

והנכדים הבנים  צריכים לדעת, שדורשים ממנו קצת יותר, אנו אליו, אבל אנו
 השאיר אחרי השריפה, עונש כזה שהתקבץ של האנשים האלו שהקב"ה

הנורא הזה, הביאה אותנו  כנראה מחטאים של דורי דורות, אחרי האסון
הרוחניות, הוא  אל המקום הזה, שהיה מקום שממה מצד ההשגחה פרטית

הוא,  אבל הרי התורה הקדושה לא מעבר לים לא היה מקום תורה ויראה
של תורה, ולנטוע את התורה מחדש,  רש מאתנו להקים כאן דורוהקב"ה ד

כאן את דרך התורה  נדרש מאתנו איזה עבודה מיוחדת, להמשיך היה
 אולם היה דבר אחד שאבותינו ורבותינו מאבותינו ורבותינו והיראה שקיבלנו

של  אולי הם לא ידעו זאת בעצמם, והוא הענין לא היו יכולים ללמוד עמנו, כי
 מי שהיה לו פרנסה שהיה לו די בשביל ועשירות, שהרי בדור הקודםפרנסה 

יותר מזה כמעט שלא היה,  הצטרכויותיו, כבר היה נקרא בשם נגיד, אבל
היו הרבה כאלו,  איזה יחידים שהיו עשירים באמת, אבל לא אמנם בודאי היו

די  למשפחתו, זה היה נקרא אז נגיד, שהיה לו אלא מי שהיה לו פרנסה
שם ישיבה, היו הבחורים אוכלים  ה, כמובן שבאותם מקומות שהיהלפרנס

שפע גדול, אבל אם  הבעלי בתים של העיר, לא שהיה להם איזה טע"ג אצל
חיים  המשפחה, כבר יש בשביל עוד אחד, וכך היו יש לבית לאכול בשביל

                                                          .                                                                      אז
 

 היה לאף אחד שום השגה, כשאחד עכ"פ הענין של מותרות, בזה לא אבל
זה שמחה גדולה, כי זה היה דבר  היה מקבל איזה מלבוש חדש, היה שמח על

ברכות שהחיינו, או  במיוחד, והיו מברכים על זה בשם ומלכות בלתי שכיח
כבר קרה  בהתלהבות גדולה, היה באמת שמחה, ומתי לביש ערומיםברכת מ

 היה צריך להיות איזה שמחה במשפחה כמו דבר כזה שאחד יקבל בגד חדש
אין צריכים, זה היה ממש  חתונה וכדומה, אבל מותרות, דברים שבאמת

אין אנו יודעים את החשבונות  היה דבר כזה בימים ההם בלתי נמצא, לא
הזה ירד שפע גדול מאד מן  זה נשתנה לחלוטין, בדור אבל ענין בשמים

שבדור הקודם היה  אבל יתכן שזה אחרי יודעים את הטעם, השמים, איננו
וחסור כל אצל רוב רובם של ישראל, נשארבשמים  רעב כזה גדול, ערום

 אותו עכשיו בשביל הדור שלנו, זה הוא כביכול איזה שפע מרובה, שנותנים
טובים, עם כל זה יש  אר לנו, לתורה ולמצות ומעשיםושנשהמצב של הדור, 

.                                   שכרכם כפול ומכופל מן השמים לכם חלק, ועל כן יהיה  
                                    

אינו  להשתמש עם שכל, ולהבין שהשפע הזה בכל זאת אנו צריכים אבל
לקנות מלבושי כבוד ויקר יותר מכפי  ויעשוי בשביל מותרות, זה אינו עש

נותנים את המתנה הזו מן  או נעליים יקרות מאד וכדומה, לא לזה הצורך
ירוד כזה שכבר  צריכים אנו לחזור ולשנן תמיד, כי אנו במצב השמים, ואת זה

שצריך  עושה כך, וחושבים שזה לא שייך אחרת רגילים לכך, הרי כל אחד
 הוא אדרבה, מה שהקב"ה נותן לנו צריך  האמת להתבייש מי שאינו כן, אבל

זה, מדוע הקב"ה נתן לנו את זה,  להשתמש עם השכל לדעת מה לעשות עם
תדעו  חובת הבושה לו שכל ומשתמש בזה למותרות, עליו מוטלת ומי שאין

     .                                                    שזה שאתם מסייעים אותנו זה לאילך לחנם

הדמעות  זצ"ל והזכות של רבי מיכאל בער זצ"ל חושב שזכות רבינו אני
ו אתכםבזה שאתם עוזרים להקים, אנו ואתם שלהם עבודתם ותפלתם, ילו

להתבייש עמהם בעולם  שכם להקים דורות כאלו, שהם לא יצטרכו מטים
להקב"ה על  עוזרים להקים דורות שידעו להכיר טובה העליון, בזה שאתם

שעברו אבותינו, ושנשכיל להשתמש בכל  החיים שנותן לנו, אחרי כל מה
טובים, עם כל זה יש  מצות ומעשיםשיש לנו ושנשאר לנו, לתורה ול הזמן

 ומכופל מן השמים. שכרכם כפול  לכם חלק, ועל כן יהיה
 

קכו(  מדובנא זצ"ל על הפסוק )תהלים במה דמתאמרא בשם המגיד ואסיים
היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו  שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון

אלה הגדיל ה' לעשות  רינה, אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם ולשוננו
ויתגלה בב"א,  ולכאורה קשה, מדוע כשמלך המשיח יבוא עמנו היינו שמחים

שמחים,  הגדיל ה' לעשות עם אלה, ועל ידי כן נהיה נצטרך לשמוע מן הגוים
 כן בגוים, מדוע צריכים לשמוע זאת מהגוים וכי לא נבין את זה לפני שיאמרו

 .שמחים בעצמנו כדי שאנו נבין את גודל הישועה, ולהיות
                                                                                                                                                                                                        

היה  י אחד עני ואביון, לאפעם יהוד המגיד בדרך משל כדרכו, שהיה ופירש
שפעם ירויח איזה הון תועפות  לו לחם בבית, אבל תמיד היו לו חלומות

באמת חלם מזה בלילות,  יהפוך לגביר, הוא חשב על זה בימים, והוא ופתאום
להתגדל יותר  בנה ארמונות עם הכסף שהרויח, וכן המשיך ובתוך חלומו כבר

 לום כזה כשנתעורר, ראה שהואפעם אחרי ח ויותר בתוך החלום, אבל כל
נעשה בחזרה עני ואביון ברגע  חוזר שוב לאותו מצב שהיה בהתחלה, הוא

וקרה לילה אחר לילה  לילה שלם של חלומות זהב, כך חזר הדבר אחד, אחרי
אבל  והוא התרגל למצב שבחלומו הוא עשיר גדול במשך לילות הרבה

 .במציאות החיים הוא חוזר לעניותו
 
הרויח איזה אוצר של זהב, העני  לו מזלו של העני הזה, ובאמת התמזל פעם 

עשיר, אבל ביום הוא חוזר  שכבר היה רגיל, שבלילה הוא חולם שהוא הזה
מציאות, הוא חשש  כבר סירב להאמין שהפעם זה הוא באמת להיות עני

ידע מה  ולא רצה להאמין שעכשיו זה אמיתי, ולא שמא זה כבר שוב חלום
 השמחה שלמה ואמתית, או שמא עוד מעט החליט אם הפעםלעשות, איך ל

כבהתחלה, תוך כדי הרהוריו הגיע  קט ויתעורר מחלומו, ויחזור להיות עני
אירע כאן, מה זה  ונכנס לבית, שאל השכן בתמיהה גדולה, מה איזה שכן

הנה זה  על שולחנך, מיד קפץ העני לשעבר ואמר האוצרות האלו שאני רואה
 שגם אתה רואה את האוצרות, כי עד עתה יודע שזה אמת אמת, עכשיו אני

ואנשים אחרים כלל לא ידעו על  הייתי אני היחיד שראה את האוצרות האלה
האוצרות, הרי זה סימן  והנה עכשיו אני רואה שעוד אחד רואה את חלומותי

 ן.באמת נכו מובהק שהפעם זה
 

ם, שאנו נחשוש היינו כחולמי שאמר הכתוב בשוב ה' את שיבת ציון וזהו
תמיד חלמנו על  ממשיכים לחלום, וכמו באלפי שנות הגלות שמא אנו

לא  המשיח, שמא זה עדיין אותו חלום, ועדיין הגאולה השלמה ועל ביאת
שהם יאמרו הגדיל ה' לעשות עם  נושענו באמת, אבל כשנשמע מן הגוים

, יש והפעם באמת היינו שמחים אז נדע שבאמת הגדיל ה' לעשות עמנו אלה
עולם, יעזור לכם  לשמוח, כי באמת גאל הקב"ה אותנו גאולת לנו על מה

בניכם  לעשות מצוות ומעשים טובים, ובניכם ובני הקב"ה, שתוכלו בלב קל
בטהרה, ותזכו לעבוד את ה' ותחזינה  אחריכם יהיו דבוקים בתורה הקדושה

 :בשובך לציון ברחמים, אכיה"ר עינינו
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 האשה החשובה והצנועה

  ע"הגרינשטיין  –שטיינבערג  אברהםב"ר  רבקה רתמ
ח' כסלו הנפטר  
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