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הפרשה àבאר
dyxtd x`a

êì êì

לטובה שהכל יבין  תמימה  אמונה  ע"י - בה ' והאמין 
גדול לאור מאפילה ויצא

ïúùøôá(å åè).'ä÷ãö åì äáùçéå 'äá ïéîàäå'
'äðåîà úåëìä'á úùøãð äôé åæ äùøô,
ùàø' äéäù åðéáà íäøáà ìù åøåà çøæ äá éë

'íéðéîàîìààààäðåîàäù ,åðéúåáø åùøã úåáø äðäå .
úåéäì äì ùé 'äáäèåùô äðåîàúåéåîëçúä éìáî ,

àøåáä éë øåøéááå úåèùôá ïéîàäì àìà ,úåðåáùçå
äùò åãáì àåäå âéäðîä àåä àøåáä àåä ù"áúé
ïëå .äëøáìå äáåèì - íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå

ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä æîø'øô 'äìëã àøâà')

ìëéä'á ò"éæ àðøîà÷î ÷"äøä éîð êëå ,àð ãåîò ä"ã ú÷åç

('äëøáääáúëð åðúùøôá ''äá ïîàäå' úáéú éë¦
- ã"åé àìáïîàäåúåàä éë ,äæ ïéðò ìò æîøì , ¦

'äîëç'ä úðéçá ìò úæîøî 'ã"åé'÷"äåæá øàåáîë)

(íéáø úåîå÷åîáéë äðåîàä ïî ã"åéä äøñçð ïëì ,
'åúîëç' ìë úà ìèáì íãàä ìò äðåîà éðééðòá
÷ø úåùéøãå úåøé÷ç àìá Y úåèùôá ïéîàäìå

åé÷åìà 'ä íò äéäé íéîú.

ììëáåíìåò êùçù åì äàøð øùàë óà ,äæ
'äá ïéîàé àìà ,åáø÷á ìåôé àì ,åãòá
êëå ,ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî ìëù ù"áúé

ïúùøôá ùøãîá àúéà(à èì ø"øá)çúô ÷çöé éáø
(åæ äùøô),íå÷îì íå÷îî øáåò äéäù ãçàì ìùî'...

äøéáäù øîàú øîà ,ú÷ìåã úçà äøéá äàøå
âéäðî àìá úàæäøåîùéù á"äòá äøéáì ïéàù ,ùåøéô)

(äáäìî äìéöäì,éðà åì øîà äøéáä ìòá åéìò õéöä
äøéáä ìòá àåäåðéáà íäøáà äéäù éôì ,êë .

øîåà(äâìôää øåãå ìåáîä øçàì)äæä íìåòäù øîàú
âéäðî àìáàåä éðà åì øîàå ä"á÷ä åéìò õéöä

ë"ò ,íìåòä ìòáïäå ìùîä ìò ïä äù÷ äøåàëì .
,äøéáì âéäðî ùéù íéøáãä íéðë íà ,ìùîðä ìò
åãîò ìò øàùð àåäå ,ä÷éìãä úà äáëî åðéà òåãî
äðåúð åúøéá ìëù úòá íéáùå íéøáåòá èéáäì

ùà úìåëàîìáááá.

êàúðååë éë ,àúéì àø÷éòî àéùå÷ã ,úîàä
äøéáä ïéà ,êãéá úåòè ,øîåì äúééä á"äòá

,'âéäðî àìá' úàæäú÷æîä 'ä÷éìã' ïàë ïéàåàìà ,

זי"עא . מקאריץ פנחס רבי הרה "ק Î')כתב ˙Â‡ ÍÏ '¯Ù 'ÒÁÙ È¯Ó‡') אברהם ענין  שקורין  לך 'פרשת עד

אברהם  חסד  מתעורר זו ומפרשה נבוך, העולם ע"ה ‰ÒÁ„)אבינו ˙„ÈÓÓ ‡Â‰˘) בעולם ישועות .ונעשים

זי"ע  הרי"ם  מהחידושי ·Ô˙˘¯Ù)איתא Ì"È¯‰ È¯Ó‡· ‡·Â‰) אמרו ‰)שחז"ל  · ÌÈÏ˜˘ ÈÓÏ˘Â¯È)שמועה 'האומר

של נשמתו  לשורש  שייך ההוא והחידוש השמועה כי לנגדו ', עומד שמועה  בעל  כאילו  יראה  אומרה בשם

השמועה , בעל של נשמתו  בו מאיר לומדם  וכאשר השמועה, אברהם בעל  הוא השמועה' 'בעל  זו ובפרשה

אבינו  אברהם של אורו בעולם מאיר ולכן .אבינו,

אצלו היה לך לך לפרשת שבהגיעו אומר היה זי"ע  מלובלין' 'הרבי זי"ע , הרי"ם ה 'חידושי שם  ומביא

בין כמו העולם .האור הבדל  את מאיר אבינו שאברהם יען לחושך,

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

האש כיבוי על  הממונים  את החיש ומיד תיכף  אלא התמהמה , לא הרואה  כלשהו , מבית ומיתמר

ועזבו בבית, אשר החימום  ממכשיר היוצא עשן אם  כי כלל, אש כאן שאין וראו לבית פרצו הללו בעיר,

הבית  בעל  הזמין שכן, מכיוון טרחתם . שכר להם שישלם הבית מבעל  דרשו  ימים כמה לאחר הבית, את

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

הטעכנאלאגיע  בכלי בקי ואינך מאחר כי בוערת, שה 'אש' הוכחה זה אין È‚ÂÏÂ‰)שעדייןÎË) לברר עליך היה 

האש . מכבי את להזעיק צריך האם תחילה



לך  לך - הפרשה áבאר

àåä éðàúáåèì àìà íðéà éùòî ìëå 'äøéáä ìòá'©

å .äéáùåéå äøéáääáåèì àéä ùàä íâéúø÷ôä àìå .
äùòðä ìë ìò çéâùîå ãîåò éððä àìà ,éúéá úà

äëøáìå äáåèì ÷øå êà äéäéù àúéá éàäáââââ.dyxtd x`aêì êì -

äæå,úåøåãì ãåîéìäøö éë íãàì äàøðùë óà
ùàä úåáäìî ãçôúî àåä éøäå ,äáåø÷òãé ,

éàäá äùòðä ìò çéâùîå ãîåò 'äøéáä ìòá'ù
.àîìòúîàá éë - ùàä úà äáëî åððéàù äîå

ïàë ùé 'ä÷éìã' àì éë ,àåù úåðåéîã àìà äæ ïéà
äëøáå äáåè áåø àìàãããã.

äæáåáåúëá øîàðä úà åøàéá(ç çî÷ íéìäú)çåø
åøáã äùåò äøòñøåàéá êéøö äøåàëìù ,

טובה חלקה כל בו  ומכלה  בוערת והאש  עליו , בא ומכאוב צער כי האדם שיחליט קודם  אנן, יתחזק אף

בעלמא  ו'עשן ' דמיון  רק כלל , 'אש' כאן אין כי וימצא .באמונתו

רבתהג. כך וכל  עליה, דעדו וחובות צרות על זצוק"ל  הסטייפעלער הגה"ק  בפני שקבל  יהודי על מסופר

עוד  לך שנכונו  בטוח  כה  הנך מדוע איד, ר' הגה "ק, ענהו  בחייו, הטעם לו שאבד עד צרותיו  סאת

חייך, שני ימי כלו  כבר אולי בנעימים , עליך עוברים  שאינם 'טענה ' לך שיש – חיים ' 'שנות הרבה כך כל

מחשבתו, מהלך כל נשתנה ובזה עליך, הבאים  והטרדות הייסורים  בזכות אלא אינו  בעולם  קיומך זכות וכל 

הגמורה . לטובתו מלמעלה וסיבה טעם יש  בעולם הנעשה  שבכל  להבין והחל 

לא  והנושים מאד גדול  חוב' 'בעל שהיה  זי"ע אמת' ה'שפת הרה "ק מחסידי אחד על מסופר זה  כעין

במעות  ולפרוע אותו  למכור בדעתו וחכך רב, הון שווה  שהיה  אחד נכס לו היה  מאידך מנוח , לו נתנו 

כדת  רבו  בעצת לשאול  היהודי הלך למחייתו. בכיסו פרוטות כמה  לו ישתיירו  ואף חובותיו , כל את שיקבל 

חזר  ועוד, עוד חובותיו  נתרבו מה  תקופת כעבור הנכס , את למכור שלא איעצך הרבי, ענהו  לעשות, מה

והנוג  יום  אחר יום משרדף  אמנם  הנכס'. את למכור שלא 'איעצך בשלו, הרבי אך רבו , אל  שיםהיהודי

את  שקיבלו  בכסף ושילמו הנכס את מכרו  - נפש  עד מים באו  כי בניו  ויראו  חובותיכם , שלמו  לאמר אצו 

לקודש נכנסו  הבנים טוב. שכולו לעולם  האב נסתלק  שבועיים כעבור האב. בבית הרווחה ותהי החובות, כל

להם, אמר שמכרוהו , ומשנענה  הנכס, אודות הרבי שאלם  מיד כך, על  לו  וסיפרו אמת' ה'שפת אל פנימה 

בגמרא איתא ˜È‚:)הנה  ÌÈÁÒÙ)קיומם זכות כל היינו  - 'חייהם ' שכל  כאלו  ישנם חיים', אינם  חייהם  'שלשה

בחיים . טעם  כל  להם שאין עד עליהם רבים  שייסורים  חיים ', ש 'אינם מחמת אלא אינו  הזה  בעולם  וחיותם

החיים, בין החזיקוהו  והייסורים שהחובות אלא רב, זמן זה נשלמה כבר חייו  וקצבת אלו , בכלל  היה אביכם

חייו . את להחזיק במה  לו היה לא שוב החובות מן ונפטרתם הנכס את כשמכרתם ועתה 

סלוצק שבעיר זצ"ל  האזל' ה 'אבן בעל  מלצר הגרא"ז ÂÏÒˆ˜)סיפר ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰·¯ Ê"‡¯‚‰ ˙ÂÈ‰·) יהודי דר היה 

יומם ממש, נפש  במסירות ולשמשה  לסעדה רב טורח היהודי טרח  ימיו כל ל"ע , חולנית בת ולו אחד

גם נתעלה קצרה תקופה  כעבור עולמה, לבית המיוסרת הבת הלכה הימים מן ביום ישבותו. לא ולילה

אחד  דבר אך שמים', 'חשבונות ויודעים מבינים איננו  ואמר, זלמן איסר רבי נענה מרומים . לגנזי האב

יודע, דמי לומר, אפשר עתה  ואילו הבת, את ומחיה  המחזיק הוא שהאב לכל נראה היה עתה דעד חזינן,

גם הוצרך למרום  עלתה  שכבר ומכיוון לסעדה , עלמא בהאי שישאר האב את שהחיתה  היא הבת אולי

למרום . לעלות האב

חסידים' ב'ספר זי"ע  החסיד יהודה רבינו  ÈÈÚ"˘)כתב ‡˜˙ ˙Â‡),אביהם את שפודים  בת או  בן יש ,

האם על  או  האב על  נגזר היה שבאמת יודעים ואינם  עצבין והכל קטנים כשהם  הבנים מתים שלפעמים

שבשמים שאבינו  יאמין תבוא שלא צרה  כל שעל האדם, ילמד מזה ממיתתם . מצילם זה  ועצבון למות,

זאת. בצרה  נפדה גדולה צרה מאיזה  ולידע להשיג מחומר לקרוץ  אפשר ואי לכל, והמיטיב הטוב הוא

'ד. כתב מדוע המדרש בלשון לדייק  שהוסיפו  הכוונההציץיש  כי וכדו', 'הביט ' ולא הבירה', בעל עליו
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àìå ,äøòñ çåø ìò à÷ééã 'åøáã äùåò' øîà òåãî
íéøää' - '÷øô'ä åúåàá øîàðä ìë ìò ïë øîà
ìë ïéà éë ,àìà 'åëå íéæøà ìëå éøô õò ,úåòáâå
øàù ìò 'åøáã äùåò' øîåì ùåãéçå àúåáø

íãàä ìò àåáá ìáà ,'íéàåøá'ä'äøòñ çåø',
íù ,íéøåñééäå úåøöä øåáì ìôåð åðäù åì äàøðå

' åæ çåø íâù ïéîàäì äãåáòä ø÷éò àéääùåò
úà úîéé÷îåøáãåéøùà äæá øéëé øùàëå ,'ä

åì áåèì ìëäù ìéëùéå ïéáé éë ,å÷ìç éøùàå
äìòîì äìòîì åúåìòäìääää.

ãåñé,åðéáà íäøáà ìù åúâäðäá éîð åðéöî äæ
÷åñôá é"ùøá àúéàã(â âé)- åéòñîì êìéå'

'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàáîå ,'åéúåô÷ä òøô åúøæçá
ò"éæ(åéòñîì êìéå ä"ãá ú"äò)åãîò åëåìéä úòáù

úåáøäì ,äðåîà éøñåçî Y 'øåãä éðöéì' åéìò

íäéúåéùå÷áäöøà úëìì êàøåá êçéøèä òåãî
äöåçì úàöì úëøöåäù ãò áòøä êá òâôå ...ïòðë
äð÷îá ãàî ãáë íøáàå' åá íéé÷úðùë ,ïëàå .õøàì

'áäæáå óñëá(á âé),ïòðë õøàì øæç øáëåäðéøá àá

ìë úà òøôå åéìò íéù÷îä 'íéîëç'ä ìë ìà
àð åàø ,åøîàá äáåùú íäì øéæçä - ,åéúåô÷ä
áäæáå óñëá ìåãâ øùåòá àøåáä éððòèä êéà

áåøì ø÷áå ïàöå íéãâáå.

óéñåäåúøæçá' øàáì ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä
òøô'éåìéâ' ïåùìî àåäù 'åéúåô÷äïéòë)

(çé ä øáãîá ,'äùàä ùàø úà òøôå' áéúëãæà éëäìâúð
'ä éùòî ìë éë õøàä éîò ìë åàøå ,äðåîàä øåà
äð÷îá ãàî ãáë íäøáà úà úåùòì - äáåèì

áäæáå óñëáåååå.

הקרא Ë)כלשון · החלונות(˘‰"˘ מן הבית מציץ'משגיח מחלון המשגיח  כי ביניהם וההפרש החרכים', מן

החרכים מן המציץ אך הכל, את לראות עיניו  לנגד פרוש גדול  מרחב שהרי לפניו, אשר כל את רואה

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

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

הכלל , מתוך פרט  כעל  עליו  אז מביט  הדחק', זו ב'לחץ בעולמו, יחידי שהוא כשמרגיש  צרה בעת אך

יתירה  אהבה מתוך  עליו רק להביט - החרכים' מן כ 'מציץ הבורא עליו שכשנראהמביט רמזו אשר וזה  .

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

השמים . מן בייחוד עליו  ומשגיח 

הוא  זוכר עת בכל אמנם  יחיד, כבן מהם אחד לכל שאהבתו ובנות, בנים בכמה  שנתברך לאב משל 

מעייניו כל  - הרופא של סכינו תחת הניתוחים ' ב'חדר שוכב מהם אחד כאשר אך בשווה , שווה  כולם את

כביכול ממש הוא כך ולרפואתו, לו יחסרו  אשר הצטרכויותיו  כל לו  לספק הבן, לאותו ורק אך נתונים

מעייניו כל כביכול  אזי ומצוק , צר בעת נמצא מאתנו שאחד בעת שבשמים, 'אבינו ' של יחידיו  'בניו' לדידן,

זה . לבן ורק  אך נתונים הבורא של

הלבבות'ה . ב'חובת שכתב מה  את לציין הנכון Ù"‰)מן ‰ÈÁ·‰ ¯Ú˘) מעוברי אחת חבורה כי נאמר, 'וכבר

מן  לרחוץ עצמו ומיהר משנתו  ונעור מהם, אחד על  צרכיו  ועשה  כלב ובא לכותל, סמוך לנה  דרכים

כרימון טענות מלא כשהוא - כזאתהזוהמא אירע לי דווקא הכותלמדוע נפל משם כשהרחיק  אמנם  ,

נפילת  את וראה בשינתו להמשיך למקומו  שכשחזר נמצא עכ"ל . ניצל', הוא ורק כולם וימותו  חבריו  על

הדבר הכותל אירע לו שדווקא שמחתו רבתה לחיים .כבר ממות ניצול זה ידי שעל  ,

שבנוו . לאחר לבו, מר את בפניו  ושפך אברך אליו  שנכנס  זי"ע, מנחם' ה 'פני הרה "ק אצל  הוה  עובדא

ועתה ל "ע, עולמו לבית ונסתלק אנושות חלה  נישואיו לאחר רבות שנים  לו  הנולד נפשו מחמד יחידו

בשנות  הרבי, לו אמר זו. יקרה מתנה מעמו  בלקחו  השי"ת מעמו  רוצה מה ולהבין לדעת בשאלתו נפשו 

ולבי  גדול, מעות סכום  להם ונותן הבנק  פקידי אל  יהודי שבא וראיתי ב'בנק', להיות לי הזדמן ילדותי
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ìãåâëåúåøéäæä ìãåâ êë íäøáà ìù åúðåîà
åðéöîãëå ,íéîùä ïî åîéòî ùøãðù

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

,åäåâøäé ïô åãçô éðôîìéöéù íùá çåèáì åì äéäå
íéäìàá ùé éë ,åì øùà ìë úàå åúùà úàå åúåà

ìéöäìå øåæòì çëäååèöðù õøàä ïî åúàéöé íâ .
äìéçúá äéìò(êöøàî êì êì)ïååò ,áòøä éðôî -

ìòå .úåîî åðãôé áòøá íéäìàä éë ,äá àèç øùà
ãéá íéøöî õøàá úåìâä åòøæ ìò øæâð äæä äùòîä

.äòøôåðéáà íäøáàá äâùä ìë åðì ïéàù óàå
åùôðì ãçà ìë ãîìé íå÷î ìëî ,åúðåîà úåâøãîå

äðåîàá áèéä ÷æçúäìêùåçë íéàøðä íéðîæá óà
'éì øåà 'ä' éë úòãìææææ.

àìéãé ìòù àìà ,äáåèì ìëäù äàøéù éã
,íéìåâî íéãñç åîöò ìò àéáé 'äá åúðåîà
åîëå ,ìåãâ øåàì äìéôàîå äçååøì äøöî àöéå
äðùîä éøáã ìò ò"éæ õéååàëòìî ÷"äøä øîàù

(.î úåëøá)åøáãá äéäð ìëäù øîà íà íìåë ìòå'
ìò øîåàäù ,'àöéìëåéìò àáääàøðù äî ìò óà)

(íéðéãë åìäæ éøä ,'ä øáãáäáåèì ìëä éàãååáå Y
äæ éãé ìò ,äëøáåàöéåéúåøö ìëî øèôééåçççç.

êëò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä íùî íéøîåà
æà ,åé÷åìàá çåèá åáìå äðåîàá éçù éî'

'úòãä ìò äìòé àìù ïôåàá åòéùåî ä"á÷ä.

úøàä,'äæä íìåò'á íâ óà åîò áéèéú åæ äðåîà
ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä øîàãëåô"ùâäá àáåä)

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

אך  רב. הון לו  ש'נותנים' לראות נפשי שמחה הפעם  והנה נוסף יהודי ניגש  לאחריו  בידו . השאירו  לא

ריחמתי  אשר האיש כי בידי, הייתה  גדולה  שטעות לדעת נוכחתי אז דעת בר נעשיתי שנים  כמה  כעבור

ואילו עצמם , וישלשו  יכפילו  אלו ומעות רווחים  שישא כספו  להשקיע שבא גדול עשיר אלא אינו  עליו 

בריבית  - מהבאנק שלווה  'הלואה ' אם כי היו  לא לידו  ש'קיבל' המעות כי אמיתי 'רחמנות' היה  הוא השני

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

ש'מפסיד' לו נראה ופעמים  גדול, 'מפסיד' אלא ואינו  'מקבל ' שהוא לאדם  לו נראה לפעמים  כי הנכון, הוא

אלא  מאומה , ממך לקח  לא השי"ת כי כלום לעשות לך אין אתה , כן כמו  גדול. 'רווח' בו טמון ובאמת

ש מה  לקח אדרבה  הואה' נתןבאמת עולם .ה' ועד מעתה מבורך השם שם  יהי כך ועל

עיקר ז. כי למצרים, אברהם ירידת סיבת את אחר באופן ביאר זצ"ל  לעווינשטיין יחזקאל  רבי הגאון

שהכל לדעת ויתגבר החיל  את עשה ידי ועוצם כוחי לחשוב נסיון לו  כשיהא לו  תחשב האדם  אמונת

שאין  הרי בארץ' רעב ש'ויהי אף  כי ידע אבינו  אברהם של ובטחונו אמונתו לגודל  אדרבה , ולכן, מה'.

שחשב  אלא הזאת, בעת אף ברווח  הצטרכותו וכל מזונו  הקב"ה  לו  יזמין בוודאי כי אליו, נוגעים הדברים

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

את  בליבי להשריש  אוכל  ושם  וצידה , מזון שפע יש  שם  אשר מצרימה  ארד כן על  בעולם . והנהגתו

- מגיע האמונה והכל  ה' בדבר אם כי מאליו, בא השפע אין  נוהג, כמנהגו שעולם שנראה בעת  שאף

ית "ש מאתו .רק

ווי ח. נישט  ס 'גייט 'אז מצא עת בכל  לומר העולם, בפי שגור הנה אומר, היה זי"ע  מקאברין הרה "ק

ס 'גייט', ווי וועלן מען דארף  זיך, Âˆ¯Ï˙ס'ווילט ÂÈÏÚ ,ÂÂˆ¯· ‰ÏÚ˘ ÂÓÎ Ï‰˙Ó ÂÈÈÁ ÍÏ‰Ó ÔÈ‡˘ Ì„‡‰ ‰‡Â¯˘Î)

(˙Â‡ÈˆÓ· ÂÓÚ ‰¯Â˜ ¯˘‡Ï ÌÈÎÒ‰ÏÂס 'ווילט ווי גייט ס 'גייט, ווי זיך ווילט 'אז  – הנכון הוא שההיפך אומר, אני אך ,

Â¯ˆ‰)זיך', ·˘Á ¯˘‡ Â˙·˘ÁÓÂ ÂÂˆ¯Î ÂÏ‰˙È ÂÈÈÁ˘ ‡¯Â·‰ ‰˘ÚÈ ¯·Î ,Â˙‡ ‡¯Â·‰ ˙‚‰‰Ï ‰ÁÓ˘· ÌÈÎÒÈÂ Â‡¯Â· Ï‡ Ì„‡‰ ÚÎÈ˘Î),

שלד  כוחה זוהי ולברכה, לטובה  הטבע  מערכות לשדד יוכל  ותמימה פשוטה  באמונה התחזקותו  ידי על

בהשי"ת. אמונה
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(ã"ð÷ 'îò áäæä úìùìùäðùîä ìò ,(:áé úåëøá)

å'íéîëçù éîù 'äæä íìåòä êééç éîé íéøîåàäîëç
åáø÷áù òãåé'úåéçì' íãàì øùôàù - êééç éîé

äæä íìåòá óàíéãéá åîöòì íåøâì íå÷îá åðééä ,
éãé ìò äéçé äéç ,'íééç íðéà åééç'ë áùçð úåéäì
.åééç éáöîå åéðîæ ìëá 'ä úà úåàøì åéðéò øéàéù

השמים מן הכל כי  תמיד לזכור  – תקום  היא  ה' ועצת 

ïúùøôá(ä æé )íøáà êîù úà ãåò àø÷é àìå'
àøîâá åøîàå ,'íäøáà êîù äéäå

(.âé úåëøá)íäøáàì àøå÷ä ìë àøô÷ øá éðú'
'äùòá øáåò íøáàíéøôñá åøàéáå ,êì íäøáà áöé)

(ãåòå ,êìù òåãé éë'íøáà'ïå÷éøèåðúåáùç'î úåá'ø
ùé'à áì'á(äùøôä ùéø äìëã àøâà)àúéà äðäå ,
'÷ä ä"ìùá(åî Y 'à úåà úåéúåàä øòù)ììëá .ì"æå

äöåøù äìåòô ìë ìò øîàéù ,äðåîàä úå÷éáã
,áåø÷ ïîæì åìéôà ,úåùòìíà äæ äùòà øîàé

,ïè÷ øáã åà ìåãâ øáã äéäéù ïä ,íùä äöøé
'íå÷ú àéä 'ä úöò' êðîéñå(àë ,èé éìùî),'àéä'

,'íå÷ú' æàå ,íù'ä äöø'é í'à úåáéú éùàø.ì"ëò
àì äúòîù ,íøáà ìù 'íùä éåðéù' øàåáé äæáå

íò ÷ø íãàä êìäéúåáùçî úåáø ú"ø Y 'íøáà'
ùéà áìáúåà íäá óéñåé àìà ,à"éäú"ø Yíà

íùä äöøéìù åîùë ,,'íäøáà'úà øåëæéå'ä
åéúåáùçî êåúáãçàá 'à"ä' úåàì æîåø 'àéä' éë)

(åéàåìéîî,'äùò'á øáåò äæá ïéîàî åðéàù éîåéë ,
'íå÷ú àéä 'ä úöò'ù òãéì íãàä úéìëúíâ ïééò)

(â"òøú 'à íåé úåëåñ 'úîà éøîà'.

óàåúåãìåú'ä ÷"äøä øàéáù åîë ,òø ìëî ìöðé
'ò"éæ 'óñåé á÷òé(äùøôä ùéøá íéèôùî 'øô)

éøåîî éúòîùå(è"ùòáä),ùðåòä òøôéì ïéöåøùë

úâéøãî åðîî ïéìèåð éæà ,ùðåòì éåàø àåäù éîì
÷æçúéù 'úé åéðôì ììôúäì éåàø ïë ìò .ïåçèáä

åá ïåçèéááøàéá äæáå .(ì"é êà ä"ãá åøúé 'øôá)úà
÷åñôäéðùì éë ,'ä÷ãö åì äáùçéå 'äá ïéîàäå'

.à ,åðéáà íäøáà äëæ úåìòî'äá ïéîàääëæù Y
åáì çèá åá ,êøáúé 'äá ïåçèáå äðåîà úâøãîì

.á ,úåîéìùáä÷ãö åì äáùçéåïéàù ïéîàäù Y
úà óàå ,íéîù úðúîá ÷ø åìùî äîåàî åì

å äðúîë áùéç àôåâ äðåîàää÷ãöàéîù ïî
äðåîàä úâéøãî åì ïúðå àøåáä åáøé÷ùåðéàø éøäù)

(íãà ìù åáìî ïåçèáå äðåîàä ìåèé 'ä úåöøáù.

óéñåîåíãà ìë ùéçé ,ïëù ïååéëîã 'úåãìåú'ä
äðåîàì äëæéù åðå÷ éðôì äìéôúá ãåîòì

áåúëä øîàîë ,äîéîúå äîéìù(å áì íéìäú)ìò'
óèùì ÷ø àöî úòì êéìà ãéñç ìë ììôúé úàæ

éë .'åòéâé àì åéìà íéáø íéîãéñçìò æîøî
,'ãñç'ä úãéîá æçàù ä"ò åðéáà íäøáàúàæ ìò

ãéñç ìë ììôúéåðéáà íäøáà ìù åúãéîá æçåàä -
,ãñçä ãåîòàåöî úòì,ùðåòä úò òéâé å"ç íàù

åòéâé àì åéìà íéáø íéî óèùì ÷øìèðú àìù Y
íéî'å 'ä úáäàá äìåìëä - 'äá äðåîàä åîòî

äúåáëì åìëåé àì 'íéáø(æ ç ù"äù).

êãéàìå'äá ïéîàäì Y éùå÷ä úòá øáâúîä àñéâ
ïî íéðô úøàäå áø òôùì äëæé ,áì ìëá
ò"éæ àæìòáî é"øäîä ÷"äøäî àúéà êëå .íéîùä

(àéáðäå ä"ã äàø 'øô)éë ò"éæ ù"øäîä åéáà íùá
ùøãîá åðéöî(ã ãñ ø"á)úà íäøáà øéëä ç"î ïá'

íéøãð 'ñîáå ,åàøåá(.áì)úà øéëä 'â ïáù à"é
åàøåáèèèè,øéëä íéðù 'â ïáã åæ äèéù àîìùáå ,

ììëì àá íãàäù ïîæä àåä æà éë ïéáäì øùôà

חז "לט . Ë.)אמרו  Ê"Ú)אלפים שני תוהו , אלפים שני העולם , הוי שנה אלפים ששת אליהו : דבי תנא

אברהם משהיה  החלו  תורה אלפים ב' שמנין עולה החשבון פי ועל  המשיח ,. ימות אלפים שני תורה,

בוראו  את הכיר שנים ג' מבן כבר הרי זי"ע מסאטמר יואל ' ה'דברי הרה"ק  הקשה  נ"ב, „¯ÌÈ)בן· 'Ó‚‰ 'È˘Ï)

ותירץ , תורה . של  השנים את והלאה  מאז  יחשיבו לא מאז ומדוע רק נחשב תורה' של 'האלפיים כי

ולתורתו  לה' נפש ' 'מסירות  בעולם כשדים 'שהיה 'אור של  הנסיון את כשעבר – נ"ב בן כשהיה היה וזה  ,

לכן קודם ‡Â¯Â˙')ולא ÈÏÏË'· ‡·Â‰).
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,òãåð àì ç"î ïá ã"î ìù åîòè ìáà ,úòãøîàå
ú"éùäì áø÷úäì øúåé ì÷ðù úò ùé éë ,ì"æ à"à

åúãåáòìå,ãàî äù÷ù úò ùéå ,ë"éôòà êà
åúãåáòì åéúåçåë ìëá õîàúî ìàøùé ùéàùë

äáøä úåìòîì úåëæì äúò ìåëé ù"áúééôì äðäå .
åãøîå åøôëù - 'äâìôä øåã' äéä íéðùä ïåáùç
ééçì ç"î úðùá 'ä ìà áø÷úäì åù÷äå ú"éùäá
ìëá àøåáä úà ãåáòì õîàúä àåäå ,íäøáà

åàøåá úà øéëäì äëæ æà à÷ééã ïëì ,åéúåçåëéééé.

äæáåø÷ùä àéáð úùøôá äðäã øàåáî,âé íéøáã)

(å-ãéë ...àéáðä éøáã ìà òîùú àì' áéúë
ìà 'ä éøçà ...íëúà íëé÷åìà 'ä äñðîåëìú íëé÷å

àåää íåìçä íìåç åà àåää àéáðäå ...åàøéú åúåàå
ìù åðéã òöîàá ñéðëä òåãî ÷ã÷ãì ùéå .úîåé

,'åëìú íëé÷åìà 'ä éøçà' ÷åñôä úà ø÷ù àéáð
ë"îçàì ÷øå 'úîåé àåää àéáðäå' øîåì åì äéäå

.íëé÷åìà 'ä éøçà

,àìàìà øîåì äøåúä äàá éë ,é"øäîä øàáî
'ø÷ùä àéáð' éøáã ìå÷ì òåîùì äúôúú

,ãàî äù÷ úò ïîæäù óà Yøáâúä íå÷î ìëî
íëé÷åìà 'ä øçà íé÷åñôä åìà ìëì äëæúå ,àð

'åëå åëìú.

שלא האמונה – העשרתי  אני  תאמר  לא
מלך גזירת אלא  פרנסתו לאדם  תביא  ההשתדלות 

ïúùøôá(âë-áë ãé)íåãñ êìî ìà íøáà øîàéå'
àìå ...ïåéìò ì÷ 'ä ìà éãé éúåîéøä

'íøáà úà éúøùòä éðà øîàú,áåúëä úåèùô)

דרך י . על  לבנות חינוך' 'בית הקמת אודות ששאלוהו  לעסקנים כמענה  זצוק "ל מבריסק הגרי"ז סיפר

לכם אספר הגרי"ז  להם  ענה ומצוות, תורה שומרי שם  דרו שלא במקום  - הכשרות ישראל  בנות

ורק ומצוות, תורה שומרי היראים  קהל על נמנתה  לא עדיין משפחתה אשר אחת בריבה שהיה מעשה

מהם העלימה ואמה אביה את מוראה מחמת אמנם שבשמים , אביה חיק אל  שלימה בתשובה  חזרה  היא

השבת  יום שבמשך ובקשוה  לעיר חוץ  נסעו שהוריה אחת לשבת עד בתשובה ... חזרתה את כוחה בכל

מלמלו כששפתותיה  הבת הלכה ברירה בלית שברשותם , המסחר בבית למכור במקומם היא תעמוד קודש 

התקבלו הלב ממעמקי שבקעו תפילותיה  השבת, את לחלל  תצטרך שלא הלב מעומק לה' תפילה  הרף  ללא

חשבה השבת צאת לעת הערב לקראת השבת. יום בכל בחנותם  חיה נפש אף נראתה לא ואכן לרצון

שלא  בדעתם יחשבו  וודאי מאומה  מכרתי שלא ויראו  העירה  הורי כשיחזרו  כעת הן לעצמה, זו  ריבה 

לקנות  וביקש החנות אל  דהו  מאן נכנס  כך מהרהרת בעודה  עלי, כעסם ויגבר  כלל החנות את פתחתי

החפץ, על  במאד גבוה  מחיר ממנו  ביקשה השבת את לחלל  רצתה שלא ומאחר מועט, ששכרו  מה דבר

בדעתו התיישב רגעים  כמה לאחר אך החנות, מן ויצא ביותר נתכעס  המוגזם  המחיר את שבשמעו ופשיטא

מכיוון  נקבה, אשר הסכום את לשלם  מוכן שהוא באמרו אליה  חזר זה , לחפץ הוא צריך מאד מאד כי

כמה הוה וכך שבת, לחלל תוכרח  שלא לנפשה ויניחנה  לו  שילך בכדי המחיר את שוב העלתה שכך,

לקנות  האיש  רצון שעדיין ומשראתה  הנכון, משוויו מונים עשרת המחיר את שהעלתה  עד פעמים, וכמה

שעה נא המתן לו  אמרה  לבוא, השבת צאת קרבה  והכי אדהכי וגם  עליו  יושת אשר סכום בכל החפץ

לו, אמרה השבת משיצאה השבת, צאת עד הזמן את להאריך התכוונה  ובכך הנה , ישובו  שהורי עד קלה 

טען  הלה  אך באמת, הראוי המחיר את אם  כי  לשלם נצרך אינך כן ועל שבת משכר ליהנות רצוני אין

משחזרו הגדול. הסכום את מעמו  לקחת אותה  הכריח וכך מדיבורי, אשנה ולא אנכי אמת איש  כנגדה,

מחצבתה, לכור וחזרתה שבת' 'שמירת בזכות זה ושכל הכסף פרשת כל את הבת להם  סיפרה הוריה 

הם אף  וחזרו  תפילתה, לקול הקשיב הסיבות כל מסבב האיך לראות ביותר נפעמו  כן כי ההורים  כראות

יהיו הצאן לצעירי החינוך חשוב כמה עד לכם הא הגרי"ז סיים שבתות, לקבל  והחלו  שלימה בתשובה 

שלימה ... בתשובה הוריהם  את אף שיחזירו  עד שיבואו, מהיכן



לך  לך - הפרשה æבאר

äúàù øîàúù øáã óåñ ,êîî ç÷à íà ,øîà åðéáà íäøáàù

(éðúøùòäøàéá í"éáìîä êà ,(äåöîäå äøåúä åùåøéôá)

- 'øîàú àì'ùãéåæ(éúåîéøä øùà)äøéùòä àéäù
,ïãéãì ïëå ,éåàøë äîçìðù éãé ìò éúåààìù §¥

úãåáò éãé ìò éðåãà úà éúøùòä éðà åðéãé øîàú
òåö÷îä àìå ãéä àì éë ,íééãéá äùòðä äñðøôä
íìåòä úà ïæä' ä"á÷ä íà éë íãàä úà íéñðøôî

'åáåèá åìåëàéàéàéàé.

àìååì íéàéáî 'åéìâø' àìå 'åéãé' àìù ãáìá åæ
úéùàøá åì áö÷ðù äî ìë àìà ,åúñðøô
äéòãé åðéáø' áúëù åîëå ,åçøë ìòá ìá÷é äðùä

'éðéðôä(äðåîàä øòù íéðéðôä øçáî øôñ),çøáé íà
óåãøé åôøè - úååîä ïî çøåáë åôøèî íãàä

åâéùäì øäîì åðîî øúåé åéøçàïéáé àìéîîå ,
øçà óåãøà éë éì äî ,øîàì úòã øá ìë ìéëùéå

àìà äæ ïéà - äãéîä ìò øúé 'ìãúùäì' äñðøôä
áåö÷ ìëä êë ïéáå êë ïéá ,÷éøì äòéâéå úåèù
íãàì äáøú àì íìåòáù úåìãúùä ìëå ,íåúçå

åì áö÷ðä éôëî øúåé åúøåëùî úàáéáéáéáé.

øéëéùëåêë éë' àìà åðéà úåìãúùää ÷ñò ìëù
äéåìú äñðøôä ïéàå 'êøáúé åúîëç äøæâ
åà øåáéöá äìéôú øéñçé àìù éàãååáå ,ììë äæá

éøäù ,úåìãúùää éðôî íéúéò úòéá÷÷ñåòä
äååöîä ïî øåèô äååöîáøåèô åðä úòëå Y

úåìãúùää 'úååöî'á ÷åñòìîâéâéâéâé..

ïéðòáøåã ìò øîàðä úà íéøàáî åðéöî äæ
ìåáîä(âé å é"ùøá àáåä .ç÷ ïéøãäðñ)íúçð àì'

íéøáãä øåàéáå .'ìæâä ìò àìà íðéã'øô 'éòùé ïúç)

(ãåòå ,çðåì ïéàù äæî øëéð ,åøéáç úà ìæåâä éë

הלבבות'יא . 'חובת ÂÏÏÎÂ)בספר ‰"„· Ê"Ù ÔÂÁËÈ·‰ ¯Ú˘) הסופר שכנו את ששאל אחד בחסיד מעשה מביא

עוד כל טוב 'שלומי הסופר, ענהו פרנסתך, שלום מה  - ידו  מכתיבת מתפרנס שלימה',ידי שהיה

ועוצם  בכוחו  בטחונו  שם  אשר על  עונש  זה והיה  רח"ל , הסופר יד נגדעה היום עושהידבערוב שהיא ו 

ומיוחד'. יחיד ב'אחד אלא תלויה  אינה  פרנסתו  כל כי האמין ולא הפרנסה , את לו מביאה  והיא חיל

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

רב בשפע פרנסתו על  הרבה .'ידות '

קלוגער  שלמה  רבי שהרה"ק  ידוע העולם', והיה שאמר במי 'תלוי להיות ומעלתה בשבחה מצינו רבות

פטירתו  קודם  ציווה ‡)זי"ע ˙Â‡ ,‚"È¯˙ ÔÂ˘Á È"Á '‡ ÌÂÈÓ ‰‡ÂÂˆ· ,'˜È„ˆ ÔÂ˘Ï')אצל יקברוני לא מצווה... אני עוד

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

העני  כן שאין מה 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 

אנן יב. אף לי, הנקצב כל  יבוא בא ממילא הרי 'השתדלות' לעשות עלי מדוע כן אם האדם, ישאל ואם

כשבא  אמונתו  ותוקף  חוזק על  לאדם כמבחן אלא אינו  ההשתדלות עניין כל  שאכן לו, ונאמר נענה

שאין  או  כינים, ביצי ועד ראמים מקרני ומפרנס זן יתברך שהבורא הוא מאמין הוא האם  - לידו  השפע

השפע . לו בא השתדלותו ידי שעל  מחשבה ח"ו  במוחו  עולה  כספו  את מרוויח  וכאשר כך, כל  חזקה  אמונתו 

ויראת יג. מוסר בענייני לעוררו  והחל עיר, של ברחובה  בלכתו  אחד יהודי פעם  עיכב זי"ע לוי' ה 'קדושת

אנכי  ממהר כי לנפשי כעת עזבוני קדוש, רבי מיינכו  במטותא לרבי אמר לעסקיו  שמיהר הלה  שמים ,

בספר  הם כתובים  הלא ורווחיהם  העסקים  כל  כי זאת, על  שאלת מחכמה לא הרבי לו  אמר הרבים, לעסקי

בעניני  עמך אנכי שמדבר מה ואילו  עמי, תתמהמה אם  אף  לך מהנקצב מאומה תפסיד ולא השנה, מראש

שמים ' מיראת חוץ שמים  בידי 'הכל  כי בידך, תלויה השגתם  הרי שמים' ·)'יראת ,Ê˜ תעבוד (·" לא ואם ,

שמים '. 'יראת לך יהיה לא להשיגם

זי"ע  הרי"ם ' ה'חידושי הרה "ק אמר האלה Ò‰)כדברים¯Ù Í¯Ú Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ· ‡·Â‰ ,‡"Ù˙ ˙Â‡ ‡"Á יש(˘˘"˜ כי
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êúåçå ,ìëì ñðøôîå ïæä àåä éë íìåò àøåáá äðåîà
.éç ìëì ïåæîå íééçåàøåáá ïéîàî äéä íà éøäù

ìæâ'äî äîåàî çéååøé àìù òãåé äéääæ ìòå .'
úàæá éë Y åìåë íìåòä ìë úà ä"á÷ä áéøçä

.íìåò ïéðá éåìú äðåîàä

הכוכבים כאור אורם – לכוכבים נמשלו ישראל 
החשיכה רוב לפי ויותר יותר המאירים 

ïúùøôá(ä åè)èáä åì øîàéå äöåçä åúåà àöåéå'
ìëåú íà íéáëåëä øåôñå äîéîùä àð
ì"æç åøîàå ,'êòøæ äéäé äë åì øîàéå ,íúåà øåôñì

(àé æ ø"úñà)úôù'á àúéà ,'íéáëåëì åìùîð ìàøùé'
ò"éæ 'úîà(ùøãîá ä"ã å"îøú)åîëù äðååëäù ,

íä íéàøð àîìò éàäá íééðéòä úåàø éôì íéáëåëä
íðîà ,íúåàøì øùôà áø éùå÷áù ãò ãàî íéðè÷

íìãåâù íäî ùéå ,øôñî íåöò íìãâ úîà éô ìò
ìàøùé éðá íéîãð êëìå ,åìåë íìåòä ìë ìò äìåò

,àåä øùàá ìàøùé øá ìëùåðéàù äàøðù óà
éëëåú ìà èéáð íà íå÷î ìëî èåùô éãåäé àìà
äçåëå úåø÷é øåàá äøéàî àéäù äàøð åúîùð

áâùðå íåöòúåâøãîä íåø ãò ìéôòäì åãéá óàå .
ïåëðëå úãë åúåà ãåáòì ìéëùé ÷ø íàãéãéãéãé.

àìååéìà àìù íãàì äàøð øùàë óà àìà ,ãåò
íéøáãä åøîàðä÷åçøå äëåùç åúîùð éë

åãéá úåòèù òãé ,øéàäîåìùîð ïëì ,äáøãà éë ,
êåúî à÷ééã íéøéàî íéáëåëä éë íéáëåëì ìàøùé

,äëéùçäà÷ééã øéàî íøåà ìàøùé éðá éîð êë
úåéîùâá åà úåéðçåøá íäì äëùçùëçîùé'ä ÷"äøä)

(â"ìøú úåîù 'øô à"ôù 'éò ,å úåà úåëåñì ò"éæ 'ìàøùé.

לו קצובים אדם של  ש 'מזונותיו הפרנסה עניין הוא הא'. אותם , ומהפך בהם טועה  שהעולם  דברים שני

שואל אלוקיך ה ' 'מה  שהרי היראה ענין הוא והב'. השנה ', ראש עד השנה ליראה 'מעמךמראש  אם כי

(·È È)'שמים מיראת חוץ שמים  בידי 'הכל  אמרו Ï‚:)וכן ˙ÂÎ¯·)שמים בידי אשר – הפרנסה  בעניני והנה  .

על משליך ואינו וכו'. כך או  כך לעשות – ולילה  יומם  עצות ומחשב פרנסתו , אחר רודף אחד כל  הוא,

הכל משליך שמים יראת בענייני ואילו  מקדם , מראש ומזומן מוכן כבר הכל  כי הוא, גמור וטעות יהבו . ה '

– הוא גמור טעות זה  היוצרות' ו 'היפוך אותו , ליראה לבבינו להטות בעזרו , יהא שה' וסומך ה', יהפכו על

לעצמם  וייטיבו הדברים .נא

זי"ע מאלכסנדר העניך רבי הרבי הרה"ק בשם  איתא נופך ‡·Â˙)ובתוספת ÌÈËÂ˜ÈÏ '‰·ÂËÏ ‰·˘Á')המשנה על

(È ‰ ˙Â·‡) דהיי 'שלי' על  אומר הארץ ' שה 'עם  פירוש  הארץ ', עם  שלי שלך שלך השייך 'שלי שמים יראת נו 

ואילו בעזרו, יהא הקב"ה  על  שסומך 'שלך' הוא אומר שמים  מיראת חוץ שמים בידי הכל שהרי לאדם

ערב, ועד מבוקר הוא עובד לו , קצובין מזונותיו  וכבר שמים בידי תלוי שהכל גשמיות בעניני היינו  ב'שלך'

הפרנסה . לו הממציא שהוא ה ' על יסמוך לא ומדוע  פרנסתו, להשיג עולמות הופך והוא

זי"ע איש ' ה 'חזון הגה "ק וכדכתב אדם, בני מעשי על ולא בלבד בוראו על רק האדם  יסמוך כן על

('Î ˙Â‡ ‡"Ù ˘È‡ ˙ÂÁ¯‡· ‡·Â‰) מצאתי 'ולא המכתב בסוף  וכתב טובה , איזה בעבורו שיפעל  מאחד בקשה  מכתב

זלה "ה חיים ' ד'החפץ  בפומיה מרגלא שהיה  מה  על  סמכתי כי בבקשות, עליו איןלהרבות אדם דמבן

מה' רק - לבקש  לכל 'מרבין ולחזק  לגדל  ובידך והגבורה... הגדולה ה ' 'לך הלא באדם, יש כח מה  כי .

ואחסימך. לעזר לנו  להיות בידו  ורק

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

(Ì"‡‡¯ËÒ‡),בגודלם אדירים  בחלל  למעלה  נראים  קטנים  כך כל הזה  מעולם  הנראים  הכוכבים שאותם

הרב  נענה כוכבים. אלפי רבבות רואים  משם  אך ספורים , כוכבים  כמה  אם כי רואים אין מכאן ועוד,

חז "ל דברי מבואר זה  פי שעל  ואמר È·)ליפשיץ ,„Ó ¯"¯·)' הכתוב החוצה על  אותו נא ויוצא הבט ויאמר

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

העולם . לחלל  מחוץ  אל  לצאת צריכים הכוכבים לספור אפשר שאי
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òãéåàì 'äìéôð' áöîá ãîåò àåäùë íâù áèéä
àøåáä äáøãà Y àøåáä úáäà åðîéä äøñ
,óåðéè õîù ìëî åúå÷ðì ìåëéáë åéìà áø÷úî

ò"éæ '÷ä 'íééçä øåà'ä ìù åøîàîëå'íééçä øåàî')

(ì"öæ å÷ðøô äîìù 'ø åãéîìú é"ò øáåç ,ä"ë 'îòáåúëä ìò
(èé àì åäéîøé)ãìé íà íéøôà éì øé÷é ïáä'

ìò ,ãåò åðøëæà øåëæ åá éøáã éãî éë ,íéòåùòù
êøãî éë ,''ä íåàð åðîçøà íçø åì éòî åîä ïë
ìë íé÷çøúî áåè åðéàù çéø íãàî óãåðùë íìåòä
àá çéøäùë íéøáãä éðô ïë àì ,åðîî åéááåñ
çéøä ïéàù ãáìá åæ àì æà éøäù ,ïè÷ ÷åðéúî
åúàø÷ì åöåøé äáøãà àìà ,åúàî åéøåä úà ÷éçøî
,óåðéèå êåìëì ìëî åúå÷ðì äøéúé äáéçå äáäàá

åðì øîåà ïë åîëå ,åúåé÷ðå åúøäèá åãéîòäìåðéáà
úà å"ç íúùàáä íà åìéôà ,éîåçø éðá ,íéîùáù

íúàù ïååéëî ,íéàèçå úåðååòá íëçéøøé÷é 'ïá'ä
íéøôà éìíúà ïééãò ïëì ,íéòåùòù ãìé÷åðéúë

àìì ,úòå ïîæ ìëá åá íéòùòúùî åéøåäù ïè÷ä
ëä íééñîù äæå ,åáöîá ÷åìéç íåùáåúéãî éë

ãåò åðøëæà øåëæ åá éøáãøéãú àöîé åá áöî ìëá ,
'ä íåàð åðîçøà íçøåèåèåèåè.

דורש  הקב "ה אין  – לגמור  המלאכה  עליך  לא
בעדינו יגמור  וה' שנתחיל אלא מאתנו

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

ì"÷åöæ ïéìáåìî àøéôù øéàî(úòã éøîà åøôñá)éøäù
òãéìå øåôñì íãàì øùôà éàù òãåé úòã øá ìë

íäøáà òîù êà øùàë íå÷î ìëîå ,íéáëåëä ïéðî
àøåáä éååéö úàíøôåñì ìçä ãéî ,íéáëåëä øåôñ

íøôåñì ìëåà àì àìéîîù úåðåáùç áåùçì àìá
,ú"éùä åì øîà äæ ìò ,ììë äæá ìéçúäì éì äîå

'êòøæ äéäé äë',êéøçà êéðá åâäðé êëù éðåöø -
êåú ìà åöô÷éå ,ùåàéé úåáùçîî åìòôúé àìù
êéìò àì' éë íøæòá àäé øáë 'äå ,äãåáòä

'øåîâì äëàìîä(æè á úåáà)íéìùé 'äëàìî øîâ'å
áéúëãë åãòá ä"á÷ä(â æð íéìäú).'éìò øîåâ ì÷ì'

האדם שיגלה  הניסיון  עיקר - חיל לעשות  כוח 
הפנימיים כוחותיו

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

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

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

'ìåãâ éåâì êùòàå' - àøåáä åì òéãåä ïàëùìëäå
úà äèé 'ä úãåáòá åúå÷æçúäáù òãéùå ,åá éåìú
ãçà ìë êéøö ïë åîëå .äáåèì åéøçà é"ðá ìë

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

,íðîàäùòà êéà áåùçì íãàä àåáéù íéîòô
êìîä øáãëãåáòì éðúîá éçåë ïéàå

äù÷ äë äãåáòïéà éë ,åãéá äìåãâ úåòèù òãé ,
.àì åúå ,åçåë éôë àìà íãàì äñðî ä"á÷ä

ò"éæ 'à"øâ'ä ìù åðåùìëåàøåáä úåàìôð øëéð

זי"עטו . מזוועהיל שלמה  רבי הרה "ק אמר זה  ˙Â„ÏÂ˙)כגון '¯Ù '˜È„ˆ „ÂÒÈ'· ‡·Â‰ ,ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó)הכתוב (·¯‡˘È˙על 

(ÂË ,ÊÎ בנה עשו  בגדי את רבקה בנה הגדול'ותקח  יעקב את ותלבש מדועהקטן '... יפלא, ולכאורה ,

הביאור, אלא מועטת. שעה  אם כי ממנו גדול  היה  שלא בזמן 'גדול ' ולעשו  'קטן' אבינו  ליעקב הכתוב קורא

בן כשנצרך וחיבהקטןכי אותו ומנשקים מחבקים אלא נקי, הוא כמה  עד אותו בודקים אין לתמכו , סעד

בבן אך לו , נודעת יעקב גדוליתירה  כי 'קטן', אבינו יעקב את כינה ולכן מאתו. מתרחקים  הכל המלוכלך

מלוכלכים כשהם אף  שיהיו, מצב בכל ומנשקם  מחבקם  מקרבם אשר שבשמים  אביהם בחיק  ינוחו ובניו

כי  מושיעם ואינו מתרחק  הוא מהם כי 'הגדול ' הכתוב כינה  עשו בני הנכרים את ואילו  העוונות, בכתמי

הם . מלוכלכים
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ïéàå ,ìáçá øåù÷ åîë òøä øöéì ÷éæçîù ù"úé
ìëåéù øåòéùä éôë àìà íãà íåùì åúåà íéçéðî

åúåà øåáùì íãàä.(â úåà úåçéù - à"øâä úåøåà).

,ãåòåë ,ïåéñð ìù 'åúåäî' äæ ìë éëáúëù åî
ï"áîø'äïëå ,íäøáà úà äñéð 'àäå ä"ã àøéå)

(úåðåéñð äøùòã äðùîá úåáà 'ñî ìò 'íééç êøã' ì"øäîä

ìë úà äöåç íãàä äìâéù ,àåä ïåéñðä úðååëã
íééîéðôä åéúåçåë'øúñð ÷éãö' øãâá øàùé àìå Y

úåçåë íéðåîè íãà ìëá éë åðééäå .äìâð ÷éãö àìà
åì ïúåð äæì .íäá ùîúùî åðéàù àìà ,ãàî íéîåöò
úåçåë åáø÷á ùé éë åîöò àåä äìâé æàå ïåéñéð ä"á÷ä
íäá ùîúùäì Y íúåìâì åéìò ìèåîù àìà ,íéøéãà

úåéîùâáå úåéðçåøá 'ä úãåáò úìòåúìæèæèæèæè.

÷"äøäò"éæ 'íééç íéî øàá'ä(ãé ,çð úùøô)øàáî ,
åì äùòù åðéöî åðéáà íäøáà ìöà äðäã
åúìöä ïåâëå ,òáèä êøãî äìòîì íéñéð àøåáä

íéöéçì åãéáù øôòä êôäðù äîå ,'íéãùë øåà'î
åéàðåù ìò øôòä å÷øæá úåàøèñéìáå(.è÷ ïéøãäðñ).

êøã éô ìò ÷ø äúééä '÷éãö ùéà' çð úìöä åìéàå
ãåîò ìëåúù øôåâ éöò úáéú úåðáì êøöåäù - òáèä
àìì ìåáîä ïî ìöðéù ñð åì äùòð àìå ìåáîä ãâð
.äæî äæ ìù åðéã äðúùð äîå ,äæá àöåéëå 'äáéú'

,àìàãâðë äãéî' ãçà ìë íò âäåð ä"á÷ä éë
- åçåë ìëá 'ä úà ãáòù çð ,ïëìå ,'äãéî
íé÷åìàä úà' áéúëãë íìåòä òáè êøãá ìáà

'çð êìäúä(òáèä àéøèîéâá íé÷åìà)ñð íâ ïë ìò ,
ïéàù äî .òáèä êøãá íà éë äúééä àì åúìöä
åàøåá úà ãáòå ,åòáè úà øáéùù åðéáà íäøáà ïë
Y 'äá åúðåîà æéøëî äéäù ,òáèä êøãî äìòîì
øçà øáòî àåäå ãçà øáòî íìåòä éðá ìë åéäå

(âé áî êì äáø ùøãî)äúééä åîò 'ä úâäðä íâ ïëì ,
òáèä êøãî äìòîìæéæéæéæé.

שישיםטז. בן שהיה  אחד זקן הכיר המלחמה שקודם  זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ המשגיח  (·‡Ì˙Âסיפר

(˘ÓÓ Ï˘ ‰˜ÊÏ ·˘Á ¯·„‰ ‰È‰ ÌÈÓÈ‰ לאחד פונה  היה פעם ומדי המדרש, בבית ולומד יושב שהיה 

די  אין ותשותו 'זקנותו' עקב כי בעצמו מרגיש היה כי תה, כוס לו  שיכין מעמו  ומבקש ושבים מהעוברים 

תה, כוס  לו  שיכין פנים  עז מבחור שביקש  מעשה  היה וכבר משקה. כוס  לעצמו  להכין במתניו ואותוכוח 

שיכינו והלומדים  המתפללים  את שעה  ובכל עת בכל יום בכל מע"כ  יטריח למה וכי לו, השיב בחור

אך  מבשלוחו'... יותר בו  'מצוה  שהרי חכמים' תלמידי 'שימוש  מצוות בעצמו  ויקיים מר נא יקום  המשקה ,

במתני... כוחי ואין אעשה  מה  אך דבריך, צדקו  לו  ואמר נאנח יהודי אותו 

אחר  בשבר הוגליתי ואני פולין את הארורים  הרשעים כבשו  מועט זמן לאחר - וסיפר גד'ל  רבי המשיך

והיה ביומו , יום מידי שעות עשר חמשה ועמל ייגע ראיתיו ושם  זקן, אותו עם יחד העבודה למחנות שבר

אפילו יתעצל שאם ידע כי – הזה  כדבר עשה היאך תשאלו , ושמא מנשוא, כבדים  משאות גבו על נושא

מהצוררים. אחד ידי על  נפשו  תיפח מיד ואיןבמעט  באדם, טמונים עצומים כוחות כמה למדתי ומשם

הפועל אל  הכוח מן הכוחות  אלו כל  את  להוציא אם כי ונצורות.עליו גדולות ולפעול לעשות ויוכל  ,

זי"ע משמואל ' ה 'שם  הרה"ק  בנו  מביא זי"ע  נזר' ה 'אבני הרה"ק  של  משמיה ˙¯Á"Ú)אף  ‰¯˘ ÈÈÁ)שבכל

המציאות  הוא כך כי אומר, והיה וכדו'. סכנה בעת אם כי אותם מגלה  שאינו  אדירים  כוחות טמונים אדם 

ממקומם להזיז ותעצומות ובעוז  אדירים כוחות מגלה  הוא הרי אדם , של  בביתו שריפה שפורצת שבעת

כוחות  קיבל סכנה  בעת עתה שרק תאמר ואל הקטן. בנו את להציל  בכדי מנשוא כבדים  וארונות חפצים 

המצבים . באלו  מתגלים  אם כי ואינם  בקרבו, חבויים  הנם באמת כי אלו,

מתוך  חלקים  שבעה אם  כי הפועל אל  מוציא אינו  אדם  של ימיו  במשך כי המחקר חכמי שאמרו  וכפי

כוחותיו . בכל  משתמש  הוא הרי וצוקה  צרה  ובשעת וגבורתו. מכוחו  מאה 

זי"עיז. המהר"ל  רבינו ביאר הדרך ‚)בזו ‰ ˙Â·‡ Ò"ÓÚ ÌÈÈÁ‰ Í¯„)' ש'נס כמו כי 'נס ', מתיבת נגזרת 'נסיון' שתיבת
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óéñåî,åðéúåøåãá åìéôàå' øîåì 'íééç íéî øàá'ä
åùòðù íéñéð ùåçá äàåø ïéòä äîë
òáèä êôäúðù ,úîà é÷éãöìå ìàøùé éìåãâì
'ä êøá òøæ íä éë íåøéëé íäéàåø ìëå ,íäéðôá

,íäéìò àø÷ð 'ä íùåúååäúä íãâðì äåäîù
òé÷øä úåìæîå íéîùä úëøòî ìë ããùîå ,úåùãç
íúúéîàå íú÷ãö æò éë øåáò ìëäå ,íìéáùá
íãà ìò åîù ãçéî ä"á÷äå ...òáèá àìù 'ä êøãá

äæä,äéìéã àâøã íåôì ãç ìë ,øîàéé ïãéãìå .ì"ëò '
åéòáè ìò øáâúé ,ãàîå åùôð åáì ìëá 'ä úà ãåáòé

úåàìô äàøéåçéçéçéçé.

,àìà'úåçëùð øéëæäì' àåáì øöé ìù åëøãù
ìàå ,úéùò úàæëå úàæë ïä Y íãàì
úà ãåáòì íéîòô äîë úåìéçä øáë éë çëùú

..÷æçúäì áåùú éë êì äîå ,úìôð íòô ìëáå ,'ä

הטבע . מדרך למעלה  ויגיעה  בעבודה אלא בנסיון לעמוד לאדם  אפשר אי כך הטבע  מן למעלה  פירושו

לנס יזכה ונסיונותיו  יצרו  על התגבר טעמא ˜ˆÂ)ומהא ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ)

בשלה"ק  ÌÈ‡ÏÙ)איתא ÌÈ¯·„ ˘"ÈÈÚ ÔÂ¯Á‡‰ ÚË˜ ‡¯ÈÂ ˙˘¯Ù),עת שבכל  בנסיונות , עמוד  שיוכל  היעוצה העצה

העקידה' בעת אברהם את  שניסה כמו הבורא אותי מנסה 'אולי בעצמו יחשוב זונסיון  ומחשבה ,

הנסיונות. כל על להתגבר תסייעהו 

בנסיון, יעמוד היאך לראות השמים מן אותו  מנסים  זאת שבשעה  האדם  שידע בעת כי הדבר, והסבר

מגוריו, בארץ  הצבא משמר מראשי שהיה באחד הוה  עובדא הקושי. כל  על להתגבר לו יקשה  לא שוב

טרעמ"פ  בדרכו  עצר הימים  באחד בפניו, היו  גלויים  הצבא סודות ש 'הסכים '(‰ËÈ"˘)וכל  הרכב על ומשעלה ,

שכל שלהם ילך' ה 'הלוך פי על  והבין מדינתו , עם  היריבה מהמדינה  שנים  שם שיושבים  ראה  לקחתו,

באפשרותו היה  לא כבר אך עמו, השמורים הסודות את מפיו להוציא וכך אצלם, לאסרו  הוא רצונם

בחקירות  ולחקרו  לבדקו והחלו  ובריח , מסגר תחת והחזיקוהו לביתם  לקחוהו  מיד הוה , כך לברוח .

רבות  וייסרוהו  הכוהו שהשונאים  אף ועל  כלום , לגלות שלא חלמיש כצור עמד בתחילה אמנם  ודרישות....

לגלות  פיו  יפתח  לא אם הבאה  שבפעם  עליו איימו  אחת שפעם עד מדינתו, מגנזי מאומה  להם  הגיד לא

למלאות  אומר וגמר בקרבו  נשבר כן, כי האיש  כשמוע  ראשו , על בפטישים יכוהו הצבא סודות את ולחשוף

נזהרו לא השניים  אך מה, ויהי השונאים  לסגור רצון שכחו  בו, אסור היה אשר מחדרו ובצאתם דיים

ארץ כשפת ולא כשפתו ששפתם האיך ושמע  ביניהם, דיבורם את הלה  שמע ובזאת כראוי, הדלת

מטעם השונאים , נשלחו הם אדרבה אלא השונאים, עדת על  כלל  נמנים אינם אלו ששניים הבין  אז או

להעלותו  רצו כי הסודות, בשמירת סבלו כח כמה עד  ולראות המבחן כור על  להעמידו בארצו הממונים

בדיקתםבמדרגה  על  בבדיקה להוסיף יש כאלו גילויים  ולפני יותר, עלומים  סודות בפניו  ייחשפו  שאז

לא  פי את אני מה', עלי 'יעבור בדעתו  והחליט  מחודשים  כוחות בו  ננסכו  שכך מכיוון בעבר, לו  שעשו

ברמיזה ... לא אף הסודות לגלות אפתח 

שמנסים נסיון אלא אינו – עליו שעוברים  והקושי ההסתרה  שכל  שידע הידיעה עצם  כי למדים  נמצינו

שיחשוב  השל "ה שאמר מה וזה שבהתגברות, הקשיים  כל  כנגד לעמוד עצומים  כוחות לו נותנת כעת, אותו

העקידה . בעת אברהם  את שניסה כמו  הוא ברוך הקדוש אותי מנסה אולי נסיון בעת

מרן יח. הילך שפעם העובדא ידוע והתלהבות, בחיות בהם' 'וחי לקיים  והמצווה' ה 'תורה  כל ועיקר

ומי  למאד, מתגבר שהקור עיירות באותן החורף  ימות היו והימים לנהר, בסמוך זי"ע הק' הבעש "ט

מתבונן  שהבעש "ט היאך התלמידים  ראו והנה  הים . בתוך ביבשה  שם  להלך אפשר שהיה עד קפאו  הנהר

הנהר  על  חורט  הערלים מן אחד ראיתי כי קרירות, של כוחה  הראיתם  אליהם, נענה אחמ "כ שם, בנעשה 

וערב שתי צורת ˜Ó‡)הקפוא „"ÂÈ Ú"Â˘ ,˘ÓÓ Ê"ÚÎ ‡Â‰Â), חיים מים – הנהר כמי טהור דבר לך  אין  והרי
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èéáäì àìù ãàî øäæäì äöåòéä äöòä ,ïë ìò .
äùåã÷ä äøåúä úìçúî ïëìå ,åéúåìéôð ìò åéøåçàì

Y 'á úåàááäðåùàøä - 'à úåàá àìå ,úéùàø
'á ãéî åðì úåøåäì ,úåéúåàáùäëøã úìéçúìù

,'äãåáòå äøåúàéäù ,'á úåà úîâåãë âäðéù

ñêë ,àéä äçåúô äéðôìî ÷øå äéããö ìëî äøåâ

- 'åéøåçàì' àìå 'åéðôì' ÷ø ãéîú íãàä èéáé

ìùëð äîáå åéìò øáò äî áåùçìíå÷î ìëî êà ,
åì ïéà éë ,'äéøåçàî' 'á úåàáù õ÷åòá æîøð
ãéîú àìà ,'øáò'ä úà éøîâì åîöòî çéëùäì

.'ãéúò'á òðîäì åéìò äîî òãéù éãë èòî åäøëæé
éøåçàîù õ÷åòäù åîë ,øéòæî èòî ÷ø úàæ ìë êà

'áääðè÷àéäú"äò 'äðåé åðéáø' ùåøéôá àúéà äæ ïéòëå)

('åëå äìòîì äî ùåøãé àìù éáâìèéèéèéèé.

עיניים שמירת  וחשיבות  ענין  – שור בדרך העין  על

ïúùøôá(æ æè)íéîä ïéò ìò 'ä êàìî äàöîéå'
'øåù êøãá ïéòä ìò øáãîáøàéá ,

äéä äàöåî øâä äðäù ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä
øúåé äàîåè íå÷î êì ïéàå ,õøàä úååøò íéøöîî

זב וכל  צרוע כל  טומאההמטהרים מקבלים אינם  עצמם הם  ואף  ,(.ÊË ÌÈÁÒÙ), אפשר המים, 'קפאו' אך ויהי

חמורה  טומאה צורת  בהם להלהיב לחרוט ועלינו מ 'קרירות', ולהשמר להזהר לנו יש כמה עד ייאמר, לדידן .

שבשמים אבינו קמיה  ליבנו לטהר נזכה ובזה  ולתורתו, לה' קודש' אש ב'שלהבת ונפשנו ליבנו

הושתתו אלו במסעותיו  בארה "ק, פעמים  כמה ביקר הי"ד זי"ע מקארלין אלימלך אברהם  רבי הרה"ק 

פסקו שהאברכים הרבי הבחין מביקוריו  באחד היום, עד הקודש בארץ  קארלין לחסידות היסודות היטב

פשרם על ושאלו זצ"ל אטיק שלמה ר' הגה "ח אל  ופנה קארלין, חסידי של כדרכם בתפילתם  מלשאוג

בעת  מספר שבועות כעבור זה . לכל  הגורם  הוא הפרנסה  שדוחק  לומר שלמה  ר' הצטדק דברים , של

באחת  ראה  זי"ע  מווארקי יצחק  רבי הרה"ק  - להם וסיפר פתח חסידיו, עם חדא בצוותא הרבי ישיבת

אל הווארקער ניגש כיאות, שיעבוד בו וגער רציחה כדי עד בעבדו מכותיו  המפליא אחד ערל  ממסעותיו

הרי  העבד, ענהו  כך, כל חזקות מכות בך מכה  כשהוא אף לעבדו  ממשיך הנך מדוע  ושאלו , המוכה  הגוי

הנה ואמר, הרבי סיים  יהרגני, הוא הרי לעבוד לגמרי אפסיק  אם  שאעבוד, כדי היא הכאתו  מטרת כל

כראוי... תצעקו  לא אם והנה בתפילתכם, שוועה  קול  שתקימו בכדי רק הפרנסה קושי את לכם  נותן הבורא

וכמה . כמה פי לכם ירווח תצעקו  אם ואדרבה

לבגדים,יט . גדול  ייצור בית בבעלותם  שהיה שותפים שני על  זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה "צ המשגיח סיפר

והמכונות הבגדים  כל את וכילתה  שריפה שם פרצה הימים  מן ÔÚ)ביום È˘‡Ó) נשאר ולא אפר, עד

והלך  מהכל  התייאש  מהשותפים  אחד ולרביע, לשליש  למחצה  חרוכים בגדים כמה  אם כי לפליטה  מאומה

אפשר  שהיה המעט  את הציל  האפר, תוככי אל ונכנס  התחזק השני השותף אך כל, וחסר עני לביתו

עד  אחדות, בפרוטות ומכרן מהאפר אותן ניקה  מחרוכם, קמעא חתכן הניצולים הבגדים את לקח  להציל ,

האחרון  שזה  הוא, השניים  בין ההבדל גד'ל , ר' אמר לגווע. נשאר שהשני בעוד מחייתו  כפי מעט שהשתכר

ממון  הראשון אוהב אך אותו , להרוויח הוא משתדל  מועט  סכום אפילו  להרוויח  יכול  שהוא כמה  כל ולכך ,

אם כי רוצה  אינו כבר והלאה, ממנו  רחוקה שהעשירות ראה  כאשר ולכך 'עשירות', רק  ממון אוהב אינו 

וכבר  יצרו , ברשת נפל  אחת פעם  אשר יש בחורים, סוגי שני ישנם  ואמר, גד'ל  ר' המשיך ברעב. למות

ליוצרו רוח נחת לעשות אוהב אינו האדם זה  כי אלי, שייכים ה ' ועבודת תורה  אין לאמר לגמרי מתייאש

מדריגה' 'בעל להיות אם כי Ë˘È'ובוראו ,¯‡‚ ¯Ú„‡ ¯‡‚ ¯Ú„‡' ‰Ó˘Â ‰‡¯Â ‰ÙÈÏ˜ ˘È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰˘ ÈÙÎÂ)או הכל [או

לגמרי)כלום ] ליה אזל שנפל ומכיוון ,(ÂÈ˙ÂÂÈÓ„Â Â˙·˘ÁÓ ÈÙÏ)לעסוק נפל  אם  אף ותורתו  ה' את האוהב אך ,

אחזור  ואילך מכאן אך הנה , עד הפסדתי רבות אכן ואומר, מעפרו  מיד הוא מתנער רוח, ורעות בהבל

לו . הראויה למדרגה  יגיע דבר של בסופו וכך להציל, שאוכל  כמה עד ואציל ללימודי



לך  לך - הפרשה âéבאר

äøäæðù äì äúééä úçà úåëæù àìà ,íùî
,øåñàä ìò èéáä éúìáì ,'íééðéò úøéîù'áïë ìò

åðéáà íäøáàë ùåã÷ óåâá ÷áãúäì äúëæåæ àìå ,
àìà ãáìáõé÷äá íé÷åìà êàìî úåàøì äúëæù.

áåúëä øáã äæå'ä êàìî äàöîéåúåëæáïéòä ìò

øåù êøãáåðééäå ,äéàøå äèáä ïåùìî 'øåù' ,
ìò äøîùùïéòäàìùèéáäì.íéøåñà úåàøîá

øáãá ã÷ôäì íéìçééîä ìëì äàéø÷ä àöú ïàëîå
úøéîù éãé ìò ,àåäù ïéðò ìëá íéîçøå äòåùé

åëæéå ,íéîù éîùî áø òôù íäéìò òôùåé íééðéò

íéëàìî íò úåàøéäì óà Y úåâøãîä ìëì.

êãîìììà àåáà éë éðà éî íãàä øîàé àìù
àéáð ïá àìå éëðà àéáð àì éøä ,äùåã÷ä
íéøåäèå íéùåã÷ úåìòîá ñåçéé ìë éì ïéàå ,éëðàëëëë,

àåáì äëæé æ"éòå ,åçåë ìëá åéðéò úà øåîùé àìà
ïúùøôá áéúëã àä åøàéá ãåò .ãàî äáø äùåã÷ì

(æ ãé)ùã÷ àéä èôùî ïéò ìàïéò' éãé ìò éë
éçúô úà íãàä øîåùù éãé ìò 'èôùîåéðéòúãë

èôùîëåäëåæ àåä éøäùã÷ìäùåã÷á ùã÷úäì -
.äìòî ìù

øáãäåíà ,äéàøá íà ,úå÷ôàúä ìëá øåîà
'÷ä êéùìàä áúëãë ,äìéëàá íàå øåáéãá

ò"éæ(àùð 'øô)øúåé øéæðä ìöà øîàðä ìåãâù ,
áéúë ìåãâä ïäëáù ,ìåãâä ïäëä ìöà øîàðäî

(áé àë àø÷éå)ïîù øæð'åé÷åìà úçùî'åéìòøáéãù)

('ïîù'äî àø÷äáéúë øéæðä ìöà åìéàå ,(æ å øáãîá)

'åé÷åìà øæðäøåù åîöòá ä"á÷äù - 'åùàø ìò
'úùåã÷'á äëæ ìåãâä ïäëä éë ,äîì úàæ ìëå ,åéìò
,åîöò úòéâé éãé ìò àìå åéúåáàî äùåøéá äðåäëä
åîöòáå ,åúòéâéå åúãåáò úîçî ùã÷úðù 'øéæð'ä êà
äæä íìåò úååàú øçà êùîéäì àìù åùôðá øöòàëàëàëàë,
.'åùàø ìò åé÷åìà øæð' - åì øîàé ùåã÷ äæì

חסד אהבת מתוך בחסד להרבות  – להיטיב ומרבה

,ïúùøôá(ãé âé)ãøôä éøçà íäøáàì øîà 'äå'
äàøå êéðéò àð àù åîòî èåìïî

íù äúà øùà íå÷îä,'äîéå äîã÷å äáâðå äðåôö

אבינו כ. לאברהם הקב"ה לו  שאמר הפרשה בריש בכתוב זו טענה  על רמזו מארצךובכלל לך  לך 

אביך ומבית  מולדתווממולדתך  ידי על  לאדם לו  באה מעלה של  קדושה כי בנפשו האדם ידמה  שלא

חי קל בעבודת היגיעה  תורת פי על  לאדם לו בא הכל אלא אבותיו, בית ˙¯ˆ"Êוייחוס  Ï"ÂÈ ÍÏ ‰„Â‰È ˙È· ÍÂÈÁ)

(Ú"ÈÊ ÈÏÂÙÈ‡Ó ‡˘ÂÊ È·¯ È·¯‰ ˜"‰¯‰Ó ·‰Ê ˙¯ÂÓ· ‡˙È‡ Ê"ÈÚÎ.

ברוסי'כא . ברית לערוך נקרא שנה כשלושים שלפני בארה"ק , פה  המוהלים  אחד סיפר נורא מעשה

'בן  ועולל  תינוק  שום  לפניו  ראה  לא הנולד הרך לבית בהגיעו  הרשעים, לציפורני בינות הרחוקה ,

עומד  הנה ואמו , אביו  ויראוהו התינוק, היכן צריך', אני ולתינוק היא 'מילה  המוהל  להם אמר ימים', שמונת

העת  הגיע  עתה אך מהרשעים , פחדנו  עתה  עד כי נימול לא עדיין זה  וילד שנים, שבע  בן ילד בחצר

שהמילה לילד והסביר פנה  שבע, בן ילד אם  כי אינו  למולות' דמים  ש 'החתן לראות שנבהל  המוהל למולו .

המסובב  מיוחד שולחן לי הכינו כבר הורי הנה  לו , ואמר כלל , נבהל לא הילד אך ממש , של בייסורים  כרוכה

'עקידה' בי קיים מילה .(˜˘È¯‰)בחבלים, הברית נערכה  וכך כאבים . ברוב אפילו  אנוע ולא אזוז לא וכך

משהתעוררה מתעלפת. נפלה מכן ולאחר רבה  באהבה  אותו  ונשקה בנה אל האם נגשה המילה  לאחר תיכף

שנולד  מיום  כי בגבורה , האם ענתה הזה . הגדול הסער מה  על אותה ושאל  המוהל  אליה ניגש  מעלפונה

כעת  כן על נימול . להיות היהודים מכלל  להיות שיכנס לאחר עד לבנה תנשק  שלא עצמה  על קבלה 

מתעלפת. שנפלה עד בעצמה  לעמוד יכלה  ולא הלב רגשות עליה  גברו  בראשונה לבנה  כשנשקה 

יאזור  – בדיליה ואחד אחד כל אלא קאיירינן, רוסי' בערבות לבן מנשיקה בהתאפקות לא ייאמר, לדידן

יתברך. שמו כבוד למען בעצמו  ויעצור בכה ... וזה בכה  זה  להם מתאוות שנפשו מהדברים  ויתאפק עוז 



לך  לך - הפרשה ãéבאר

ì"æå ò"éæ '÷ä 'íééçä øåà'ä áúëñð åì äùòð ïàë
áøòîì çøæîîå íåøãì ïåôöî úåàøì ìëåéù íåöò

åîöò ááåñì êøöåéù éìáî.

ùéìáú úåëøòî ä"á÷ä ããéù òåãî åøàéáù
éãëá ÷øå êà úàæ ìëå ,äæë ìåãâ ñð äùòå
éë ,åðéáà íäøáàî úàæë äðè÷ äçøéè òåðîì
,'äãéî ãâðë äãéî'á åéàøéì áåè øëù íìùî ä"á÷ä
äòáøà çåúôì ãñçúä åðéáà íäøáàù øçàîå
éøáåò' ìò ì÷äì éãëá åìäåà éããö òáøàá íéçúô
åàöîé ãéîå ,ìäåàä úà ááåñì åëøèöé àìù 'çøåà

úòöåî äèéîå êåøò ïçìåùáëáëáëáëä"á÷ä ì÷ä êëì ,
äàøé åîå÷îî ãéîå åîöò ááåñì êøèöé àìù åéìò

ì"æç åøîà ïãéãìå .íéîùä úåçåø 'ã úàà"áãðú)

(á áëéùòîì éùòî åòéâé éúî øîåì íãà áééç

éúåáàìòá' úåéäì äìéçú úåáà éùòîë úåùòì ,
åéçà ìò úåáùçî áåùçì ,åðéáà íäøáàë 'ãñç

åúàî åìåò ì÷äìå áéèéäì ìëåà äîá ìàøùéîâëâëâëâë.

àúéàøäåæá(:äø à"ç)'á úåàá úìçúî äøåúäù
äðåùàø àéäù 'àá àìå ,úéùàø'á Y
'à úåàäå êåø'á ìò úæîøî 'á úåàä éë ,úåéúåàì
äøåúä úà ìéçúäì àøåáä õôçå øåø'à ìò úæîøî

úåàäù ,êë ìò åöéìîäù ùé .êåøáááúæîøî
ãåò ùéù ãéîú øåëæ - êîìåòá ãéçé êðéà íãàì
åøæòì àð äàø - åìùî úåéåëøèöä åì ùéå ,éãåäé

úåáéáñ êéîé ìë åááåñé àìå ,åëîúìåà,ãçà Y
úà øåëæ àìà ,êéúåéåëøèöäå êîöò áéáñ øîåìë

åúéøçàå åúéùàøá åáéèäì êòøãëãëãëãë.

חז "לכב. דברי את לפרש אמרו צחות ÁÈ:)בדרך ÔÈ·Â¯ÈÚ)של רבונו הוא, ברוך הקדוש  לפני יונה אמרה

מתוקין יהיו ואל בידך, ומסורין כזית מרורין מזונותי יהיו  לגבי כדבשעולם , - ודם  בשר ביד ותלוין

אלא  דומה אינו חסדם כל  אבל לרעהו , איש  חסד יגמלו אשר יש  כי ריעיהם, של  מ 'טובותיהם' הנהנים 

החסדים יהיו  שלא והכוונה  מעוקצך'. ולא מדובשך 'לא לצרעה לה אומרים  זה  ועל  ה 'עוקצת', לדבורה 

ה הרי גיסא שמחד דבורים' 'דבש בבחינת עמי ודם בשר גיסא שיעשו מאידך אך הוא, כן כשמו מתוק  וא

לחשוב  מבלי הבאה  חסד לגמילות שווי כל אין כך האדם , בבשר שורפת ועקיצתן מדבורים  בא הוא הרי

זאת  עושה  שהנך הרגשה  לו  לתת – בשלימות הזולת עם להיטיב היא, הישרה הדרך אלא הזולת על

ממנו . להיפטר ברצונך כי ולא בשמחה

לאחר כג. כי הנישואין, לאחר דר"ת בתפילין להתעטר שמתחילין העולם מנהג מדוע החכם, מאמר ידוע 

להתחשב  לו  ויש יחידית, דעה דעתו  ואין בעולם  דעה עוד שיש ולהשכיל להבין האברך על הנישואין

הזולת. דעת עם  גם 

ÁÈ)בפרשתןכד. „È),ביאור צריך ולכאורה  עליון', לקל כהן והוא ויין לחם הוציא שלם  מלך צדק 'ומלכי

- מעלתו את לומר לו  היה  דתחילה כסידרו, שלא שנכתב לקלדנראה כהן שלם מלך צדק 'ומלכי

ויין'עליון ' לחם  ש'הוציא מעשיו  את לכתוב לאחמ"כ  ורק  ,ÏÚ È‡˜ ÔÂÈÏÚ Ï˜Ï Ô‰Î '‡Â‰Â'˘ ‰‡¯ ‰¯Â˙· ·˙Î‰ ÈÙÏ„)

(ÔÈÈ‰ Â‡ ÌÁÏ‰ופנה מדרשו  לבית נכנס  אחד עני אצלו, שהיה מעשה  פי על זי"ע , שפר' ה'אמרי בעל  ומבאר ,

הבית' 'בעל  עומד שכעת אלא עוד ולא עניותו , גודל על  בפניו  קבל שליש ובדמעות העם  מעשירי אחד אל 

רמז ורק אליו, לבו שת לא זה עשיר דלותו . מרוב דירתו  שכר לו  פרע לא כי בו  דר אשר מהבית לסלקו 

ממשנתו ' ל 'הפסיק  ואסור תורה בדברי עוסק  הוא עתה כי באצבעו דבר לו  את שפר' ה 'אמרי משראה  ,

לעני... ונתנו הגון סכום בידו  קיבץ ובעזהשי"ת מעות, עבורו לאסוף  בעצמו הלך המעשה 

מהכא  לפרקים  נוסע הנני בישראל  כרב תפקידי מחמת נא, שמע  לו, ואמר העשיר אל  פנה  מכן לאחר

שלקח לדרך צידה - סעודתו לאכול התיישב העגלה שבעל  איך הדרך אם  על  ראיתי אחת פעם להתם ,

אך  הבשר, את בו וחותך טהור מכסף העשוי סכין מנרתיקו מוציא הוא והנה קשה, ולחם רך בשר עמו ,

לא  מדוע רבינו , ילמדנו  בתמיה, שאלתיו  קשה, הלחם  שהיה אף בשיניו אלא בסכין חתך לא הלחם  את



לך  לך - הפרשה åèבאר

בזולתו לפגוע שלא הזהירות – נרדף יבקש אלוקים 

ïúùøôá(å æè)áúë ,'äéðôî çøáúå äøù äðòúå'
,äæä éåðéòá åðîà äàèç' .ì"æå ,'ï"áîø'ä
äéðò ìà 'ä òîùå ,ïë úåùòì åçéðäá íäøáà íâå
íäøáà òøæ úåðòì ,íãà àøô àäéù ïá äì ïúðå
éë øîåì êéøö ïéàå àèéùô .'éåðéòä éðéî ìëá äøùå
úåùåã÷ä úåäîàå úåáàá äâùä õîù ìë åðì ïéà
íãåáòù ìåò ìëù ãåîìì åðéìò êà ,äøùå íäøáà Y

ìùìàòîùé òøæàá äæä íåéä ãò íéìáåñ åðàù
...÷ãöä úéìëúá äéä àåäù é"ôòà ,äæ 'éåðéò'î åðì

éëäéäéù éî äéäé ,óãøðä úà áäåà ä"á÷äåîëå ,
ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øàéáùéúôùá àåä ïëå)

(æì úåà ,êì ÷éãöàø÷ä êùîä úà(æ ÷åñô íù)äàöîéå

'ä êàìîåäî øåàéá êéøö äøåàëìå .,äàöîéåéëå
ùôéçêàìî äàøéå' øîåì åì äéä ,ïëì íãå÷î äúåà

,åðîà äøùî 'úôãøð' äúééä øâäù øçàî ,àìà .''ä
éøäåóãøð úà ù÷áé íé÷åìà(åè â úìä÷)åôéñåäå
ì"æç(ä æë ø"÷éå)òùø óãåø ÷éãö åìéôà'ùôéç' ïëì ,

ù ãò ,'ïéáìòð' øçà êàìîääàöîúìòî êãîìì ...
,óãøðääøùî úçøåáä øâä àéä úôãøðä íà óà

åðîà('äãåäé éèå÷éì'á àáåä)äëäëäëäë.

המחלוקת מאש להתרחק – מריבה  תהי  נא  אל

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

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

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

ïëì ,íéòåøäéøáã å÷éñôé íùä ïòîì íäøáà øîà
éøô äùåò ãéîúù ú÷åìçîä êøãë ãéìåé àìå áéø

ìà' øîà äæ ìò ,äáøúîåïåùì 'äáéøî éäú àð
ìéçúäù äæá éãå ,éøôî éøô úãìåîä äùàë ,äá÷ð

ãéìåî åðéàù øëæë äéäé ,áéøä...

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

øúåéå øúåé ùàä äáøúú àìù ,íåãé àéääåëåëåëåë.

ìòåì"æç øîàî úà íéøàáî åéøáã éô,âë æ ø"ä÷)

(.àî íéøãð æ"éòëåúéð÷ úòã'äîéë ,'úøñç
éîå ,'äáéøî' äùòð 'áéø' ìò 'äî' úåéúåà úôñåäá

רב, ושוויו טהור מכסף  עשוי זה  סכין לי, ואמר העגלה  בעל נענה  בסכין, הקשה  הלחם  את מר יחתוך

אחתוך  עליהם  מממוני חסרתי שלא בשיני ורק קשים, לדברים  בו משתמש אינני היזק  מכל  לשמרו  וברצוני

העשיר, אל  ואמר הרב סיים  ישברו . אם לי אכפת מה  כי קשים  דברים שסיבתאף היטב  הינך יודע בליבך

ואילו  כלום, ולא לך עולה לא שהלימוד  מפני אלא התורה... את  אהבתך לרוב  היה לא עתה  'התמדתך'

הגונה  מטבע לך  יעלה יהודי באותו ולתמוך  –לסייע הכתוב סדר את שפר' ה'אמרי מבאר זה פי על .

ויין ' לחם 'הוציא הביןבתחילה בצדקותו  כי ורק שמתחילה , לב, נשברי בעניים ולתמוך לעזור לאחר נצרך

עליון'מכן לקל  כהן 'והוא להיות בוראו  לעבודת פנה 

זי"עכה . אמת' ה 'שפת È"·)הרה"ק  'ÓÚ ÔÁÏ‡ ¯· ‡·Â‰) במי אלא מתקיים  העולם  'אין מימרא האי על אמר

ע "י  הרכבת של  הקרונות כל את עמו  שמושך הרכבת 'קטר ' כמו דהוא מריבה ', בשעת פיו שבולם

בזה מקיים דיבוריו  את עצמו בתוך ואוצר פיו  הבולם גם כך הפחם, מן הנוצר החום כל את בתוכו  שאוצר

כולו . העולם כל  את

זי"ע כו . מלובלין ה 'חוזה ' הרה "ק כתב מלהיותנוראות בשקר, שהוא הגם חבירו עם בשלום להיות טוב 

באמת שהוא הגם חבירו עם ÂÏÁÓ˜˙)במחלוקת  Í¯Ú ÔÂ¯ÎÊ È·‡· ‡·Â‰ ,ÁÎ ˙Â‡ÏÙ‰ ¯Â‡)
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úòã äð÷ùêåúî àöåéä ãñôää ìãåâ úà ïéáîå
àåä éøä ,'áéø'ä úìéçúá ãéî ,ú÷åìçî ìëøñçî

úåéúåàä úàäî'ì êôäéäì 'áéø'äî òðåîå ,îáéø'ä,
åøîà ïëìå(à èô ïéìåç)äáéøî úòùá åéô íìåáä ìë'

éìá ìò õøà äìåúë'äîúòù' äåä øáëù åìéôà ,
éøä ,úåîù ììåçì ú÷åìçîä äìçä øáëå Y 'áéø
íìåòä úà íéé÷îå ,åçåë ìëá ãéî äøöåò àåä

.'äî-éìá ìò' åäæå ,åîå÷î ìò øàùéù

ע "י ובגשמיות  ברוחניות  רב שפע  – למו דת  אש 
התורה עסק

÷"äøäåéøáãù øîà ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä
íøèá ò"éæ é÷øàååî ÷"äøä ìù íéðåøçàä

åéä íìåòä ïî ÷ìúñääøäèä àåä àøîâä ãåîéì
øúåéá äìåãâä(ä àöú ìàøùé çîùé).

ïëàåì"æçá àúéà(.ä÷ úáù)'é"ëðà' úáéú ìò
'äøåúä úìá÷' ãîòî úà ä"á÷ä çúô äáù

ïå÷éøèåð àåäùààððéùôëúáéúéøîåìë ,úéáä
íà ,åîöò úà ìåëéáë åðì ïúð äøåúä íò ãçéù
éëëåúá øùà äùåã÷ä ìãåâá ïðåáúäì åðì ùé ïë

.äùåã÷ä åðúøåú

äøîàäøåú(â åë àø÷éå),'åëìú éú÷åçá íà'
åéäúù' é"ùøéôåíéìîòàúéà .'äøåúá

'àáø äéìà'á(ä æî 'éñ)ïéðî øåàéá êéøö äøåàëìã
ì"æçá àúéàã ,àìà ,ïë øîåì é"ùøì åì(.çë ÷"åî)

íà éë àúìéî àéìú àúåëæá åàì éðåæîå ééç éðáù
íù 'ñåúá àúéàå ,àúìî àéìú àìæîáä"ãåð÷ úáù)

(ïéàéðáì äëåæå áåèì ìæîä äðùî 'ìåãâ úåëæ'ù
'àáø äéìà'ä øîåàå ,éçéååø éðåæîå éëéøà ééç éìòî
åàì ïðéøîà äøåúä éèåùô ãîåìùë éì äàøðå
ìãúùîå ÷ñåòå ìîåòùë ìáà ,àéìú àúåëæá

ìåãâ úåëæ éåä äøåúá'àáø äéìà'ä ùøôî äæáå ,

ñçðô úùøô ùåã÷ä øäåæä éøáã úà(:æèø óã â"ç)

àéáåç äéðéî ìèá àúééøåàá ìãúùéàã ìë'
'àéìæîå àéáëåëãåìæî òåø åðîî ìèáù åðééä ,

íéøàåáî äæ éô ìò .äëøáìå äáåèì ìæîä äðúùîå
ìë äøåú äçéèáä êàéä åì äù÷ äéäã é"ùø éøáã
åìà éøä '...íúéòá íëéîùâ éúúðå' íéáåèä íéãåòééä

åéäúù' ùøéô ïëì ,ìæîá íééåìú íéøáãäíéìîò
ìæîä äðùîù 'ìåãâ úåëæ' íëì äéäé äæå ,'äøåúá
äñðøô ,äëøá éîùâ åãé ìò ìåòôìå ,äëøáìå äáåèì

.úåòåùéä ìëå

ãåò'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä éøáãá äæì åðéöî êîñ
ò"éæ(âð úåà éåì úùåã÷ úåãìåúá àáåä)øàáîä ,

ì"æç éøáã úà(.ãî úåëøá)åàîöì íéî äúåùä
àøåá øîåà ïåôøè éáø åøáãá äéäð ìëäù øîåà

ïðåøñçå úåáø úåùôðàìà íéî ïéà' åøîà øáë éë .
'äøåú(:áð äëåñ)å ,åàîöì íéî äúåùääúåùä Y

,'ä úáäàî Y áø éë åðåàîöá äøåúä éøáã úà
øîåàä"á÷ä -åøáãá äéäð ìëäùäî ìë Y

ïåôøè éáø äá óéñåä .íéé÷úé äæ íãà øåæâéùàøåá
úåáø úåùôðàåøáì äøåúá ÷ñåòä ìù åçåëá éë -

øîåìë Y úåùôðòøæ íéðá òéôùäìå íéìåç àôøì
àîéé÷ ìù.

íéøáãäìë éë ,ìàøùéî ùéàå ùéà ìëì íéøåîà
ãåîéìì êééù åéúåáà éìâø åãîòù éî

ä"á÷äå ,äøåúäìàøùé åîòì äøåú ãîìîàìì
ì"æç éøáãá åæîø êëå ,ììëä ïî àöåé(.é úéðòú)ãò
úøô øäðì ìàøùéáù ïåøçà òéâéùåøàéáå ,ãò

òéâéùàåäù ùéâøîù éî åìéôà éë ,äòéâé ïåùìî -
ìàøùéáù ïåøçàíâ ,íòä úìãå íòä éúåçôî -
òâééúäì åéìò ïëúøô øäðáàåäå ,ìáá åðééä -

éôì äìòúé òâééúé øùàëå ,'éìáá ãåîìú'ì æîøîä
äâøãîä íåøì åòéâä ãò ãåòå ãåò åúâøãîæëæëæëæë.

תוככי כז. אל  וקפץ  ידידו שבא עד עצמו, להציל  ניסה  כוחו ובכל ים , במצולות טובע  שהחל  לאדם משל

איזה לי נא הגידה  אותו , ושאל לידידו המציל  פנה  מכן לאחר חייו. את והציל הזידונים המים 
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מעשה לידי  התלמוד  שיביאנו – לקיים מנת  על

ø÷éòäåøùàë' åúøâàá ï"áîøä éøáã úà íéé÷éù
úãîì øùàá ùôçú øôñä ïî íå÷ú
éôá øåâùù åîëå 'åîéé÷ì ìëåúù øáã åá ùé íà
éãåäéì íòô ìàù ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøäù íìåòä
äãîéì äî êà äøåú úãîì äúà ïëà ,ãçà

...äøåúä êúåà

ìòåøîàå åôéñåä äæ øîàî'øô åäéìãâ øåàá àáåä)

íåìù ïåòîù éáø ÷"äøäã äéîùî 'á äøòä åøúé

(ò"éæ áåðéùîàîàúéàù äî(è à ø"ùäù)äãåòñ ïéùåò'

úøîâ' ïëà íãàì íéøîåàù 'äøåú ìù äøîåâì
...êúìéëà úéàøð êàéä äàøð äúò 'ãåîììçëçëçëçë.

êëåò"éæ áåùèëàñî 'øæð éðáà'ä ÷"äøä øàéá
,ò"éæ áàìâé'æà÷î ÷"äâä åãéîìúì éáö õøàá àáåä)

(ç"ôøú éúå÷åçáì"æç ìù íøîà úà(:æé äøæ äãåáò)

àôééñ éà'(óééñ).'àôééñ àì àøôñ éàå ,àøôñ àì
ïî ùàøä úæúä éãé ìò àåä óééñä úúéî äðä éë
íëç àåä åçåîå åùàøáù éîì äá ùé æîøå ,óåâä
åúîëçå åùàø ïéá ÷ñôä ùé êà ,øôñ òãåéå

åøîà æ"òå ìòåôá åúâäðäìàôééñ éàäîåã íà
úå÷ìåçî ùàøáù åéúåòéãéù óééñä ïî úîì íãàä

חשבתי  לא הניצול , ויענהו  ל ... חיים  בין המים  נחשולי בין ששהית הרגעים  באותם  במוחך עלו 'מחשבות'

זולתי אחתמאומה  נשימה עוד לנשום אצליח היאך – אחת  חיינו,מחשבה היא התורה לדידן, כיו"ב .

עוד  אקח מנין אחד, דבר אם  כי לחשוב לנו  אין עולמנו  את השוטפים  הזידונים ובמים  עלינו, מגינה  והיא

הקדושה . התורה  – לנשימה ' 'אויר קצת

ביום, קצר לזמן אפילו  בתורה לעסוק  לו קשה  מאד שמאד זי"ע איש ' ה 'חזון להגה"ק  כתב אחד יהודי

החלטה שיחליט  ברגע  אמנם , עליו, קשה  ההחלטה' ש 'רגע אדם של  טבעו  הוא שכך איש' ה'חזון ענהו 

החלטתו . לקיים  קושי כל  בפניו יעמוד לא וכיו"ב, יומו  מסדר הדברים  ומציאות מדרגתו כפי – נחושה

מתמיד כח. בבחרותו  היה  זה אברך והנה נסיעות, בעריכת לפרנסו המתעסק  אברך דר שמש  בית בעי"ת

את  אט אט עזב כבחמורה קלה על ומקפיד שמים ' 'ירא שנשאר אף נישואיו לאחר אך חכם, ותלמיד

ועד  השנה מראשית אחר קודש ספר כל  או גמרא פותח  היה  שלא נורא, למצב שהגיע עד הלימוד,

רכב  איזה  עמד – נסע  ולפניהם לעיר, מחוץ  נוסעים  כמה ברכבו  הסיע אחת פעם  בכלל. ועד אחריתה

ה 'זוחל ' את בדרכו  לעקוף החליט הנהג של רוחו  קצרה  כי ויהי רגל ... הולכי של במהירות הייתה  שנסיעתו

שוטרים כמה זה 'זוחל' מתוך קפצו  רגע באותו הנסיעה. כללי פי על האסור במקום  כן ועשה  (˘‰Â¯˙˙Òהלז ,

(ÏÈ‚¯ ·Î¯ ÍÂ˙·,זאת 'עבירה' על  כעונש עליו  מוטל גדול  קנס כי לו  וגילו  מעשיו  על בו  לגעור החלו הללו  ,

במושב  ישב שלא תינוק עמו ונטל  בפלאפון שדיבר – שרצים ' של  'קופה  בו לתלות מצאו כי ובפרט 

– תמימה  שנה  למשך הרכב את להנהיג עליו  לאסור עומדים שהם  אלא בלבד זו ולא לתינוקות, המיוחד

ביתו ... אנשי ופרנסת פרנסתו  תלויה  בו והרי

מהיום ללמוד עצמך על  קבל לו, ואמר אליו פנה  בחרותו , משנות הנהג את היטב שהכיר הנוסעים  אחד

אך  בתורה , לעסוק  לו אפשר שאי לעומתו  טען הנהג אך פלאות, ותראה  ויום  יום בכל גמרא דף  והלאה

כראות  במלאכתם... השוטרים המשיכו  לבינתיים לא. ותו  המחולק ' 'תהילים  יום בכל לומר - ניאות בזאת

ואמר, נענה ברירה בלית תמימה , שנה למשך פרנסתו  מקור יאבד שכעת והבין הרעה, אליו  כלתה  כי הנהג

השוטרים נקראו ומיד מפיו הדברים  יצאו יצוא אך ויהי גמרא. דף  יום בכל  ללמוד עצמי על  אני מקבל 

ימים כמה  עברו וכבר נמשיך... המשפט ' ב'בית לו, באמרם לנפשו , והניחוהו יהודי, איזה  להציל  בדחיפות

התורה . בעסק  קבלתו בזכות לגמרי ניצל  והנהג עונה , ואין קול  אין וחדשים,

במשנה הדברים  מפורשים ‰)וכבר ‚ ˙Â·‡) מלכות עול ממנו  מעבירין תורה  עול עצמו  על המקבל  כל 

בקבלת כי ארץ, דרך כלעולועול מנו יוסר אחר.עולתורה 
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ù àåä ïîéñå úåà äæá ùé ,åéìòåôîàøôñ àì-
êéøö äøåúä ÷ñò éë ,øôñá éåàøë ãîì àìù

åéúåëåìäú ìë ìò òéôùäìèëèëèëèë.

ìòãçà ìë ùãçúé ïëììììäìá÷ åîöò ìò ìá÷éå
àááå äæá åì áèééå 'äøåú ìåò' ìù äáåèàìàìàìàì.

øéúòðåðì ïúéù ,åðé÷åìà 'ä ìà äù÷áå äðéçú
äøåúá ìéç ,ìéç úåùòì çåë ïúéå øåæçéå
äæ øåãá ÷æçúäì äëæð ø÷éòáå .äãåáòá ìéçå
äðåîà äúåà úåëæáå åúøåúáå 'äá äîéìù äðåîàá
äøäîá äîéìùä äìåàâä øåàá øéàäì áåø÷ì äëæð

.ø"éëà ,ïãéã

אביו .כט . יצחק  אצל  שראה ממה – ב'ראש ' לו היו רבות שידיעות הרשע, לעשו  דומה  דהוא אמרו וכבר

שבמעשיו אבותיו .אלא בקברי המכפילה  במערת נקבר 'טוב' שהיה  ראשו  רק  כן ועל היה, רשע

חז "לל. Î:)אמרו  ˙ÈÚ˙) אמר דבריו  ובתוך ימים , הארכת במה  אהבה  בר אדא רבי את תלמידיו  שאלו

המדרש בבית היה  שלא הייתה שכוונתו וביארו, המדרש ' בבית ישנתי לא 'מעולם  אלא כישןלהם ,

ובחיות. גדולה  בהתחדשות בהם' 'וחי תמיד

על הרבי של  קדשו מפה כסדרן תמידין שומעים אנו הנה  זי"ע , אמת' ה 'אמרי הרה"ק  את שאלו  פעם 

' מבקשים שאנו  התפילה  את כסותר הדבר נראה  ולכאורה  מצב, ובכל  עת בכל ההתחדשות שתרגילנו עניין

עיקר  שוודאי אמת', ה 'אמרי נענה  ההתחדשות, על  ולא הרגילות על  אנו שמבקשים שמשמעו בתורתך'

ז"ל  כאמרם תמיד להתחדש  היא האדם  ‡)עבודת ËÈ ˙ÂÓ˘ È"˘¯· ‡·Â‰)כאילו עליך חדשים  תורה דברי 'שיהיו 

דאכילה, במידי כמו בה רגיל האדם  שיהא - בתורתך 'שתרגילנו ' התפילה פירוש  אך ניתנו ', שבכלהיום 

מתוך זאת  עושה אלא 'רגילות ' שום מרגיש  אינו כן  פי על ואף ומשתה במאכל  ליבו את  סועד  ויום יום

התורה  בדברי יהא ממש  כך  ויום, יום בכל  מחדש  ופרישקייט יחיההתחדשות לבדו  הלחם על  לא 'כי

ה ' דבר לשמוע  ה 'רעב' כמו  בהתחדשות יום בכל  שילמד – האדם' יחיה ה' פי מוצא כל  על כי האדם 

הלשון על תמה זי"ע  מקאצק  השרף  ‚)הרה "ק 'Ï‰ „ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ 'ÈÈÚ)בש"סכריסו 'מילא

'מילא למימר ליה הוה  וטפי ככריסוראשו ופוסקים' להיות צריך התורה שלימוד אלא ובפוסקים ', בש "ס

יהא  כך רעב, להיות הוא שב שעות כמה לאחר הרי ומשתה במאכל  לבו סעד שכבר שאף  אדם, של

תורה דברי על וצמא רעב להיות ישוב תמיד או...אלא היום  למד שכבר במה  יסתפק לא בתורה ,

וחסידותלא . מוסר בספרי ביארו  נפלא ÂÚÂ„)ביאור ÌÁÓ ˙È¯‡˘ ,Ê ˙Â‡ ¯Â‡ È·ÎÂÎ Ò"È¯‚‰Ï Ï‡¯˘È ¯Â‡ ,È¯·Ú‰ ·Ï)בפסוק

עקב' תשופנו  ואתה  ראש ישופך 'הוא הקב"ה  לו  ÂË)שאמר ‚ ˙È˘‡¯·)' ב'ראש הנחש  את יכה  שהאדם ,

'ראש ' נחשב ומיד תורה , עול  עצמו על שיקבל ידי על גדול לאור מאפילה  אחד ברגע  לצאת שבידו כלומר

ורחוק רב מהלך להלך עליו – 'עקב' הרי האדם  את להכות הנחש כשרוצה  אך ה'. בעיני ויקר חשוב –

ומחר  כך עשה לו אומר היום יצר של  דרכו הוא כך שאמרו וכמו קמעא, קמעא - ל 'ראש' עד מ 'עקב'

לו ... שאומר עד כך עשה לו  אומר
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