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לאבק ישתחווה לא – שברגליכם אבק 
ידי ועוצם  כוחי מחשבות

,ïúùøôá(ã çé)íéî èòî àð ç÷åé'
úçú åðòùäå íëéìâø åöçøå
íééáøò íäù øåáñë' é"ùøáå ,'õòä
àìù ãéô÷äå íäéìâø ÷áàì íéååçúùîù
äù÷ä ,'åúéáì äøæ äãåáò ñéðëäì

ò"éæ àååàðéùî ÷"äøäìà÷æçé éøáã)

(ïúùøôáíéèåù íìåòá ùé éëå'
àì íìåòîå ,íäéìâø ÷áàì íéååçúùîù
éåðéëäù ,øîåì ùé êà .'úàæë åðòîù

'íéøçåñ'ì åúðååë 'íééáøò'ïë åðéöîå)

(÷"îëá ãåîìúáúåîãì íéøçåñä êøãå ,
àëäî òñéì íúåöéøçå íçåë éë íùôðá
àì ,íéáå äùáéá ,àëäì íúäîå íúäì

íéëøãá íäéìâø úåúëì åòâéé àìå åôòéé
ïéìòîù ãò÷áàøùà àåä íëåìéäá

äãåáò' åäæå ,íøùò áåø úà íäì àéáî
,'íäéìâø ÷áàì íéååçúùîù äøæìë éë

çëá àì éë ïéîàäì êéøö ìàøùé ùéà
úéèøô äçâùäá ìëäå øáâéààààïë ìò ,

éúéá ìà íëàåáá ,íäøáà íäì øîà
,åæ äøæ äãåáòî íëîöò åöçø àðà
íëì ïéàù åøéëä Y 'õòä úçú åðòùäå'
,íéîùáù åðéáà ìò àìà ïòùäì éî ìò
äúòîå ,ìéç úåùòì çë ïúåðä àåäù

.ä"á÷äá äîéîúä äðåîàá å÷áãúädyxtd x`aà øéå -

äøëäúøòñ' úà èé÷ùúå òéâøú úàæ
,åúñðøôì 'ìãúùîä' ìù 'åçåø

הנה א. שישאוהו רגליו את  המוליך  והוא  ממעל יושב  שהקב "ה שיאמין זה ובכלל

פעם  יצא זצ"ל פאגערמאנסקי מרדכי רבי הגאון ממעל. וסיבה בחשבון – והנה

מינסק  מהעיר מפורסם מוהל בלווית  לעיר ÓÎ‰מחוץ  ÏÂÓÏ '‰ ¯·„Ï ÌÈ„¯Á‰ Â‡È·‰˘)

(‡�·Â˜ Y Â¯ÈÚ· ˙Â˜Â�È˙ נענה מכירים, שאינם למקום והגיעו בדרכם תעו מהלכים בעודם ,

כתבה התורה ואמר, מרדכי È„)רבי ‡Î Ô˙˘¯Ù·),' שבע באר במדבר ותתע  'ותלך 

לעבוד  שחזרה בקרא מרומז היכן צ"ב, ולכאורה אביה'. בית  לגילולי 'חזרה וברש"י,

אלא , אלילים, מקוםעבודת שכל  הוא יודע  כי 'תועה ', אינו לעולם בה' דהמאמין

הרגע' בזה  להיות  צריך שהוא המקום  הוא 'שם בו רגלו כף  תדרוך ולכן אשר ,

אמונתה  שאבדה הדבר סימן בדרכה, ש'תעתה' עליה אומר שהפסוק כשמצינו

תועה אינו המאמין כי אביה', בית לגילולי ו'חזרה אברהם, בבית לה (Ê"ÈÚÎשהיתה

(Ú"ÈÊ ˜ˆ‡˜Ó ˜"‰¯‰ Ì˘· ‡¯Ó‡˙Ó,דבריו את  בגמרו ויהי המחפש. יהודי לנגדם הופיע 

יהודי  שאין בעין עין ראו  אז  טוב , למזל לו הנולד  בנו את שימול 'מוהל' אחר

לותועה... היעודה בשליחותו לכאן והביאו סיבבו הקב "ה ˙Â„ÈÓÏאלא È"Ú ·˙Î�)

('Î 'ÓÚ 'ÛÒÂÈ ÁÈ˘' Ò"ÂÒ·˘ 'ÈÎ„¯Ó ˙ÏÂ„‚' Ò¯Ë�Â˜·.



וירא  - הפרשה âבאר

åøéëäáóéñåú àì úåìãúùää éåáéøù
ïî åì äáåö÷ä åúñðøô ìò äîåàî åì
èòîú äá èåòéîä àìå ,íéîùä

åúñðøôéôë òôùåé ãçà ìëì àìà ,
.ìòîî åì áö÷ðä

úîàáìåáñì íãàì åì òåãî ,åøîà
ïééãò àåäùë íåðäéâ ìåò

åúåéç íééçá,åúðåîà ïåøñç êåúî ,
çéìöî åðéàù øáã ìëî åáì ìà áöòúéå
ïãò ïâáë åééç úà äéçé áèåî ,åá
äðåîàä úà åáìá ÷æçé øùàë ,ïåéìòä
ïä ,'ä úàî ìëäù úòãì ,ïåçèéáäå
àìë åì äàøðù äî ïäå ,åéúåçìöä
,ïîçøä áà åðéáàî ìëä éë ,äáåè

äîéìùä åðúáåèìáááá.

בה' ובוטח המייחל – קורתי בצל  באו
רע מכל נשמר

ïúùøôá(ç ,èé)ìà ìàä íéùðàì ÷ø'
øáã åùòúåàá ïë ìò éë

'éúøå÷ ìöá'íééç õôç'ä ÷"äâä ì"æå ,

ò"éæ(ë"ô 'íéøîì øåëæ')æøéæå áåúëä õòé .
åðúåàäâéøãî äæéàá ãçàå ãçà ìëì

àéää úòá åðéîöò úà ÷æçðù ,äéäéù
('çéùî éìáç' úòá)ïåçèáä úãéîá

ïéãä úãéîî åðìåë ìöðð äúåëæáå.
øñîù èåìã äùòîá åðéöî êëì äéàøå
íéëàìîä åéçøåà ìò ïâäì åùôð úà

åøîàá(ç èé)'ìà ìàä íéùðàì ÷ø
,'éúøå÷ ìöá åàá ïë ìò éë øáã åùòú
íìéöäì ìëåàù éá åçèá íäù ,åðééäå
ìë úåùòì éìò àîåù ïë íàå ,íëãéî

íìéöäì éãéá øùàäéä àì èåì éøäå .
áéúëãë øùë íãà(àé âé úéùàøá)òñéå'

ì"æç åøîàå 'íã÷î èåì(æ àî äáø)òéñä'
ïéáä î"î ,'íìåò ìù åðåîã÷î åîöò
êîåñä úà ìéöäìå ïâäì áéåçî àåäù

åéìò[åçáùì äøåúá úàæ áúëð óàå],íàå
çèáé øùàë ,å"÷ ìù åðá ïá å"÷ ,ïë
íéîçøä øå÷î àåäù 'äá íãàä
éàãååá íãàä åá çèáé øùàë ,äìîçäå

òø ìëî ìöðäì åäøæòé.

רפאל ב. רבי הגאון אצל אבלים' ב 'ניחום פעם היה זצוק"ל ציינווירט נטע  רבי הגה"צ

הבחור  בנו את  ששיכל לאחר זצ"ל השמים' 'שער ישיבת ראש אויערבאך  דוד

ישמעאל מבני עוולה בן ידי על שנהרג הי"ד מאיר È�·Óאהרן ‰ÓÎÂ ,ÂÓˆÚ ıˆÂÙ˘)

(„"È‰ ‰ÓÈÓ˘‰ ‰¯ÚÒ· ÂÏÚ Ï‡¯˘È,אליכם לי יש 'חקירה' נטע ר' אמר בהיכנסו תיכף ,

הנער', אל ידך תשלח 'אל - לו לאמר אבינו אברהם אל המלאך נגלה היה לא  אם

חייב אברהם היה האם לעולה', שם 'והעלהו - הבורא כציווי נשחט היה בנו ויצחק

ואמר, השכול האב  ענה רח"ל, בנו על האב  כדין 'שבעה' עליו לישב  אבלות בדיני

משאר  יצחק  מיתת  נשתנה' 'מה כי ו'שבעה', אבלות דיני בכל הוא  שמחויב פשיטא

אכן  נטע רבי נענה הבורא', ב 'ציווי אדם פטירת  על היא 'שבעה' כל הרי  מקרים,

הבית, את  ועזב ינחם' 'המקום אמר ומיד ממכם, לשמוע  רציתי אלו כי דיבורים
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ïåçèáåô÷åú íä íä úàæ 'äëéîñ'å
íãà ìù å÷æçåéáâ åðéöî ïëå ,

'íéðéîàîì ùàø' äéäù åðéáà íäøáà
(ç ã ù"äù àúøèåæ àú÷éñô)àø÷ðåïúéà-
'éçøæàä ïúéàì ìéëùî',à èô íéìéäú)

(.é÷ á"çæ ;.åè á"á ,íäøáà àåäåíéøîåà ïëå ,
åðì øåëæé ãåò 'íéàøåð íéîé' úåìéôúá

úáäàïúéàúáéú éøäå .åðéðåãàïúéà
äòîùîó÷åúå ÷æåçåðéöî êãéàìå ,

'øôàå øôò éëåðàå' ò"ò øîàùúéùàøá)

(æë çééë ,äøéúñ äæá ïéà úîàáå .
,íãà ìù å÷æåçå åô÷åú åäæ ,äáøãà
åðéàù ,êë ìë ìôù åîöò ùéâøîùë
úåùòì åãéá ïéàå ,øôàå øôò àìà
éãéá íééåìú åìøåâ ìëå àåä éøäå ,íåìë

,ãáìá 'äåô÷åú àåä äæ 'íéðåà øñåç'
åçèáî ìë éë ,'ïúéà' àø÷ðå å÷æçå
óé÷ú' àåäù ä"á÷ä ìò åúðòùîå

'úìåëéä ìòáåâ"òøú çìù ìàåîùî íù 'éò)

(øçà ïôåàá øàéáùãåãá åðéöî á"åéë .
éëðà' éë ùéâøäù øçàîù ,êìîä

'ùéà àìå úòìåú(æ áë íéìéäú)äìò ïëì ,
'äá ãåã ÷æçúéå' åùôðá íéé÷ì åãéá

'åé÷åìà(å ì à"ù).

òãéåïåçèáäå äðåîàä çåëáù
íà óà ä"á÷ä åòéùåé èìçåîä

íéúîä úééçúë ñðì êøèöéáúë êëå ,
'äîëç êùî'ä(ïúùøôì äøèôä)úåãåà

äéçäù úéîðåùä äùàä ìù äðá
ìà çìù äìéçúá äðäã ,òùéìàúà òùé

úîùå' åì øîàå ,åúøùî éæçéâéúðòùî
'øòðä éðô ìò(èë ã .á íéëìî)øàáîå ,

úåéçäì áùç àéáðä òùéìàùåúðòùîá
úåëæá ,øîåìë Y úéîðåùä ïá úà

åì äúééäùúðòùî,úåðåæîáå øåãîáêà
äéä íéúîä úéçú ø÷éòù úîàä
àéáðáå 'äá äîéîúä äúðåîà úåëæá

åãáò,åúåéçäì éæçéâ ãéá äìò àì ïëìå .
,åá äúðåîà çë åãéá äéä àìù ïååéëî
äòãé éë åá äðéîàä àìù íòèäå

ì"æç ùøãîî(:é úåëøá)ïéàå ùåã÷ àåä'
äéçä òùéìà é"ò ÷øå ...'ùåã÷ åúøùî
äðéîàä ïëà åá éë ,øòðä úà ä"á÷ä

.'ä àéáðë

,äðäå'íéúîä úééçú'ã äæ ñð íãå÷
ïåéñéðá ä"á÷ä äúåà ãéîòä

'äúðåîà ó÷åú úåàøìäùò äî ,
,ãìéä úîù òùéìàî íéìòä ,ä"á÷ä

åîåìùá ìåàùì çìù àéáðäåíé÷åñô íù)

(æë-åëíéìòä 'äå' åîöòá øîàù åîëå ,
àì úàæ ìëáå ,'éì ãéâä àìå éðîî
àéáðä òãé àì íà äùàä äðòè
àìà .àéáð åðéàù éøä ïáä úúéîî
äæ úåëæáå ,'ä àéáðá äðåîàá ä÷æçúä
úéùàøá éøãñ äøåáò ä"á÷ä ããéù

.úîä äðá úà äéçäå

המקום בגזירת  בא שהכל  שיהיה  מה  יהיה מצב בכל להאמין האמונה  תכלית  זהו

בעולם' מקרה  .ו'אין
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äîäæ ïá ìù åôåñá äìòïá åúåà -
äîéîúä äúðåîà úåëæá 'ä äéçäù
øùà 'àéáðä ÷å÷áç' àåä àåä åîà ìù
éðá áø÷á äðåîàä ãåñé úà ãéîòä

íøîåàë ,ìàøùé(.ãë úåëî)÷å÷áç àá'
øîàðù úçà ìò ïãéîòäå(ã á ÷å÷áç)

'äéçé åúðåîàá ÷éãöå'ââââ.ìë ãîìé ïàëî
åúøö' éë áåùçì àìù ,äéãéãá ãçà
êøãä äúìë òáèä êøãáå 'äøö

øáã 'äî àìôé àì éë ,åúòåùéìïéàå ,
ïéîàé êà íà ,åòéùåäìî 'ä ãéá øåöòî

ä÷åöå äøö ìëî ìöðééãããã,ìù äçåëá éë

בני ג. כל את איבד המלחמה בימי כי באבוב, מחסידי הדור מזקני אחד סיפר

עמקי  עד ורצוץ  שבור והיה רום, לשמי נתעלה רבו ואף וצאצאיו, ב "ב  משפחתו,

זי"ע ציון' ה'קדושת  הרה"ק  אליו שנגלה עד בנפשו. עצות  לשית ידע ולא  נשמתו

דברי  פירוש נא  שמע הרבי, לו ויען המצב, רוע על בפניו והתמרמר הלילה, בחלום

ÊÈ)הכתוב ‡È ÌÈ¯·„)של במצב  אף כי בכם'. ה' אף אף'וחרה זעם וחרה בעת  אף –

הרי אף, בכםוחרון כדכתיב ה' בתוככם שורה הקב"ה בצרה- אנוכי ומשגיח עמו  ,

אותו  והחזיקו חיים רוח בו הפיחו אלו דברים ומדוקדקת. פרטית בהשגחה עליכם

הקשים.בכל  הזמנים

מניצולי  פליט יהודי גם שם  וישב  רבנים, אסיפת  נערכה תש"ג שנת בסוף

יום  דבר ישראל בבני הנערכות  הזוועות  את המשתתפים בפני שתיאר ה'מלחמה'

ביורופ ער (‡ÙÂ¯È‰)ביומו און טוהען 'זיי רב כי ובלבולו ביגונו נענה דרשתו ובסוף ,

˘Â˙˜)שווייגט' ‰"·˜‰ ‡Â‰Â ÌÈ˘ÂÚ Ì‰ ‰Ê ÏÎÂ) בכל זצ"ל מעלצער רא"ז הגאון נזדעק  ...

טוהט' ער טוהען... 'זיי ‰ÏÎ)כוחו ˙‡ ‰˘ÂÚ ‡Â‰ È¯‰Â ...ÌÈ˘ÂÚ Ì‰ ...ÌÈ˘ÂÚ Ì‰) בחשבון

חומר. קרוצי הארץ ליושבי תמיד מובן שאינו ממעל

גייען ד. 'אלע  זצ"ל גריינימן שמריהו רבי להגאון פעם אמר זי"ע איש' ה'חזון הגה"ק

בעסער  דאך  מען קען וויינענדיג, דער לאכעדיג, דארך גייט דער וועלט, די דארך א

יארע אשר כל את  המקבלים יש הזה, בעולם החיים מסע את  עוברים הכל - לאכן'

ובבכי. בעצב  אותם המקבלים ויש שמחה, מתוך  כך להם בין האדם  על  הנגזר והנה 

ישתנה לא כך  בטובובין ויחיה בשמחה הכל לקבל בנפשו שיחליט מוטב  כן אם ,

˜�"‰)ובנעימים. 'ÓÚ ÔÂÁËÈ·Â ‰�ÂÓ‡ ‡"ÈÙ '˘È‡ ‰˘ÚÓ').

לצייר  מכחול עם ודיו חלק נייר אמו לו שנתנה ל'קטן' דומה הדבר למה משל

אמרה  הנייר, על הדיו לו נשפך כי אמו אל ויללה בבכי הקטן בא והנה ציוריו, את 

לצייר  אפשר בדיו, הנייר כל שנצבע עתה כי מבכי, קולך  מנע יקירי, בני האם, לו

אדםבו והפה'צורת ה'חוטם מקום וגם ה'עיניים', עבור חורים שני שנעשה ידי על ,

ונמצינו  ה'אדם', לראש מעל נעשה גדולה 'כיפה' אף אלא  בכך די ולא יפקד, לא
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òáèä úåëøòî ããùì äðåîàíà óà
.íéúîä úééçúë ñðì êøèöé

עליך העובר קושי כל  - ולטובתך להנאתך
עבורך גמורה  טובה  אלא  אינו 

ïúùøôá(á-à áë)íéøáãä øçà éäéå
úà äñð íé÷åìàäå äìàä
úà êðá úà àð ç÷ øîàéå ...íäøáà

÷çöé úà úáäà øùà êãéçéêì êìå
äìåòì íù åäìòäå äéøåîä õøà ìà
áéúë úîãå÷ä äùøôä ùéøá äðäå .'åâå

'êì êìîêì' é"ùøéôå ,'êöøàêì-
äî ïééòì ùé æ"éôòå .'êúáåèìå êúàðäì

äãé÷òä ïéðòá ïàë êééùêúàðäì
êúáåèìåìò úåìòì êìåä àåäù äòùá ,

והכל  הדברים, לנו ש'נשפכים' בעת  – מזה נלמד נמי ואנן השלם'. ב 'אדם נשכרים

'אדרבה' כהנהגת  לנו ÈÂˆ¯‰Ó)נראה ÍÙÈ‰Ï) כראוי להתבונן – אדם' 'צורת להכניס עלינו ,

כי 'להגיד ניווכח ואז ית "ש, בבורא שלימה והכל ישרבאמונה בו', עוולתה ולא ה'

השלם'. 'אדם להיות יבוא  ובזה והשלימה, הגמורה לטובתינו

הרחמן, אב  אבינו הבורא  של בידיו נתון הוא כי לדעת  לו יש אםובכלל ואף 

אף יצטער ולא  מהשמים עבורו  שמדדו כפי אלא  אינו יסורים  איזה  ח"ו עליו  נגזר

מזה יותר אחד לרגע המקום לא  את אנחנו משחיתים 'כי ללוט גילו המלאכים כי ,

È‚)הזה' ËÈ)ובמדרש ,(Ë � אמר (·¯"¯ הקב "ה שהרי כחטא להם נחשב  שזה נתבאר

(ÊÈ ÁÈ)אלא כך על להודיע רצה שלא והיינו עושה', אני אשר מאברהם אני 'המכסה

ונדחו  נענשו ללוט מסתורין גילו שהמלאכים וכיון לאחרים, ולא בלבד לאברהם

ה'סוד' היה מספרים היו לא  אם אף הרי צ"ב, ולכאורה שנים, קל"ח במשך ממחיצתן

חמור  בעונש נענשו מדוע  העיר, את  בבוקר הופכים כשהיו – קצר זמן בתוך מתגלה

זצ"ל זייצ'יק אפרים חיים רבי הגאון למד מכאן 'Â‡כ"כ, Â¯ÙÒ· ,˜Â„¯‰·Â� ˙·È˘È Ó"¯)È�

('˙ÏÂÊ‰ ¯Úˆ· ˘È‚¯‰Ï' ¯Ó‡Ó Ù"Î‰ÂÈ ¯Ú˘ ‚"Á '‰ÏÙ˙, נותן שהקב "ה  ופורענות  צער  שכל

השערה כחוט ומדוקדק מפורט בחשבון מדוד  סדום לאדם  ערי על שנגזר הגם ולכן ,

על  להצטער עליהם נגזר לא  מיהו הערים, יושבי יצטערו ובעטיו ולהישרף להיחרב

מן  היורדים והגפרית האש את ירגישו מעשה שבשעת אלא  ליל, מבעוד כבר כך

להם  להוסיף גרמו לכן קודם קלה שעה רק אף הסוד את  המלאכים וכשגילו השמים,

סדום  השחתת שלעומת  ואע "פ הדין, חומר במלא  נענשו כן ועל נימא , כמלא צער

הוסיפו  סוף דסוף הקב "ה, של ממחיצתו נדחו מקום מכל כלל, לצער חשוב זה אין

השמים. מן עליהם פסקו שלא במה סדוםלצערם אנשי על  אם מעתה, אמור

מהנקצב יותר  השערה  כחוט  יסבלו שלא  הקב "ה  הקפיד  מאד' לה' וחטאים ה'רעים

ויסורים , קושי לכל  מדוקדק חשבון יש בוודאי קודש עם  ישראל לבני עאכו "כ להם,

להם ... שמגיע  ממה  יותר  השערה  כחוט  יסבלו  ולא
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åúåéäá åì ãìåðä åãéçé åðá úà ã÷åîä
.íéðù äàî ïáë

íðîàï"áîøä éøáãá ïééòð øùàë
(ïúùøôá)úåøéñî úåëæáù àöîð

úàéáì ìàøùé éðá åëæé äãé÷òá íùôð
íà óà ,íúåìâì õ÷å óåñ òéâäá ìàåâä
.ì"æå .ø÷éòå ììë êëì íééåàø åéäé àì
àèç íåù íåøâé àìù çèáåä äðäå'
àìå åéáéåà ãéá ìåôéù åà ,åòøæ äìëéù
äìåàâá äîéìù äçèáä åæ äðäå .íå÷é
éë ïåëð ìò øàåáé äúòî .'åðì äãéúòä

êì' äéä ïàë íâêìêúàðäì -
úçèáäì åëæ åæ 'äëéìä'á éë ,'êúáåèìå
.íéåàø åéäé àì íà óà íäéðáì äìåàâä

åðãîìåéùå÷ä íå÷îîù Y ïàëî
íãàì åì åàåáé íùî ïåéñðäå

ìëóà íìåò úåøåãì åúàðäå åúáåè
êëì éåàø äéäé àìù äòùáúòùáå .

,ùàåð øîåì åéãé úà íéøé àì éùå÷ä
äæ ïéàù ,äáåè äåå÷úá ïéîàé àìà
úåøå÷ä ìëå ,äøåà ìù çúô àìà äæá
êúàðäì' àåä ìëä åééçá åîò

.ãáìá 'êúáåèìå

æ"éòë'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøäì åðéöî
ò"éæ(éäéå ä"ã àøéå)òåãî '÷äù

øåà'ã äùòî äøåúá ùåøéôá áúëð àì

÷ø 'äãé÷ò'ä áùçð òåãî ,ãåòå .'íéãùë
÷çöé óà éøä ,åðéáà íäøáà ìù ïåéñðë
,àìà .'äì 'äìåò' úåéäì åùôð úà øñî
éùå÷ äéä àì íéùåã÷ä úåáàä éðéòá éë
,äúéîì óåâäå ùôðä øåñîì ììë ïåéñðå
úà èåùôì - äæ øáã íäì äîãð éë

íôåâ(äîùðå çåø ùôð úðéçáá úåìòúäìå)

ãâá ùåáìì åùåáì úà èùåôä íãàì
äøåúá ììë øëæåä àì ïë ìò ,øçà
úåøéñî àì íâ ,'íéãùë øåà'ã ïåéñðä

éë ,ä"ò åðéáà ÷çöé ìù åùôðèåùô
.'ïåéñð' ìë àìì íùôð åøñîéù äéä
äãé÷òä áùçð åðéáà íäøáàì íðîà

'ïåéñð'ëïðçúäì àøåáä êøöåäù ãò
åéðôì(à áë é"ùø ,àîåçðú)êîî äù÷áá'

,'ïåéñðä äæá éì ãåîòåúòãá æà åìò éë
åçéèáä ãçà ãöî ,úåäéîúå úåøéúñ
êàéäå ,'òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë' àøåáä
'äìåòì íù åäìòäå' åäååöîå äúò àá.

éøçà úåîéîúá êìä åðéáà íäøáà ,íøá
åúãéîò äáåùç ë"ë ïëìå ,àøåáä éååéö
äøëù ïéìëåà åðà íåéä ãòù äæ ïåéñðá

('úìëàî' äîù ïëìå å áë é"ùø)ääää.

,úîàáåäúéä àì 'äãé÷ò'äù éã àì
÷çöéá éë' úçèáäì äøéúñ
é"ò à÷ééã äáøãà àìà 'òøæ êì àø÷é

‡)בפרשתןה. ·Î)מוויטעפסק הרמ"מ מהרה"ק  איתא  אברהם', את  ניסה 'והאלוקים

„ÏÈÓ˙‡)זי"ע ‡ÏÏÎ ‰"„ Ô˙˘¯Ù· ı¯‡‰ È¯Ù) בענין לנסותו  היו נסיונות' 'עשרה עיקר כי

לךהאמונה 'לך  - מתחילה השי"ת, אצל רצון כשינוי לו נראה היה אלו בכל כי ,
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äçèáää äîéé÷úðäéä àì æà ãò éë ,
äúééä åúîùð éë ãéìåäì éåàø ÷çöé
åá äñðëð äãé÷òä úòáå àá÷åð ãöî

øèñî äùãç äîùðäæáå àøëåãã à
ãéìåäì éåàø äùòðäñðëð úîãå÷ä åúîùðå)

úèéçùë ìéàä úèéçù áùçð ë"ò ,ìéàä êåúì

(÷çöé - 'é úåéôìú ùøãî ,÷çöé,ïãéãìå .
'úåøéúñ' íãà áìá íéøøåòúîå íéîòô
éë äðîàð òãé ...åîò àøåáä úâäðäá
çèá êìé íåúá êìåäå ,ïåáùçá ìëäåååå,
äéä äæ ìë äáøãà éë äàøé øáã óåñå

åúøéúñ áùééì.

אברם  'וירד אותה, לעזוב והוכרח בארץ ' רעב 'ויהי לשם הגיע וכאשר מארצך '

'והעלהו  ולבסוף זרע  לך יקרא ביצחק כי פרעה'... בית  האשה 'ותוקח מיד מצרימה'

לעולה', בבוראושם פשוטה  באמונה בלבבו התחזק הוא אתאך תוקף בכל לקיים ,

מדרגותיו.ומשםציוויו, לרום נתעלה

ראש ו. שיחזקו בכדי ואם מאב יתום נער הובא זצ"ל שך  ראמ"מ הגאון לפני

'האיש  לפרק ומשהגעתי הייתי, יתום בנערותי אני אף הנה רה"י לו אמר הישיבה,

מצד  ממון התחייבות כל ללא  בסופו שנגמר שידוך איזה נכבדות בי דובר מקדש'

‰˙Â·ÈÈÁ˙)הכלה Ì‰Ó ˘Â¯„Ï ‰ÏÎ‰ „ˆ „‚�Î „ÂÓÚÈ˘ ÈÓ ‰È‰ ‡ÏÂ È˙ÈÈ‰ ÌÂ˙È˘ ÔÂÂÈÎÓ)...

'שם  בעל שבחור יתכן כיצד חברי בי גערו ל'ישיבה' הכלה מגורי מעיר משחזרתי

התחייבות כל מבלי כחתן להיות  ילקח נכונה מידה וכל תורה בכתר מוכתר טוב'

ויעצוני  ימים, לאורך צרכיך וכל שלימה 'דירה' עבורך לדרוש ניתן היה והרי ממון,

סובבה  כך אם לעומתם עניתי אני אך  השידוך ... עזיבת על הכלה לבית הודעה לשלוח

לימים  ואכן, השלימה. טובתי היא כך דייקא  כי וסימן הוראה הרי"ז העליונה ההשגה

להכנס  עומדים וחייליו שהרשע  ווילנא לעירנו שמועות  והגיעו ה'מלחמה' משפרצה

בבעלותם  שהיה מאלו חוץ נפשם, על וינוסו וחרדה בבהלה נתקפו והכל לעירנו,

עלו  כולם בסופם... עלה מה 'דירתם', על מהר כך  כל לוותר אבו שלא דירה' 'בית

בחור  נא  שמע  עתה, הצלתי... נפשי את  ואני הי"ד השם קידוש על השמימה בסערה

בידו  שתהא לאדם היא טובה האם עירנו בני את מתחילה שואלים היו אם יקר,

אני  אף משלו, דירה היא  לאדם גדולה טובה כי התשובה הייתה וודאי משלו דירה

כן... עונה הייתההייתי הדירה  חסרון דייקא  כי נתגלה  ל "ע מועד בבוא מקום  ומכל 

אף – חייך ימי במשך לך  הנוגע לכל  מכך  למוד  אתה , אף ביותר, הגדולה הטובה

הגדולה הטובה היא  היא  כי תמצא  הימים  שברבות  ייתכן וחסרון כרעה  שנראה מה

להצלתך... והפתח 

כ'נעבעך' נראה  צדיק' איש  'נח  היה מתחילה  הדור גדול (ÔÎÒÓ)והנה , באותו שכן ,

עולם  בני משאר ידות  כעשר המתין הוא  ואילו נ' עד ל' כבני כשהיו בנים להם נולדו
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תפילה כל של כוחה  - חן משגת  תפילה

ïúùøôá(áé çé)äáø÷á äøù ÷çöúå'
éì äúéä éúåìá éøçà øîàì
äáùç éë '÷çöúå' ,'åðøåôñ'ä áúë ,'äðãò
ïéòë àéáð úëøáëå ,êàìîä úëøá àåäù

úéîðåùä úà êøéáù òùéìà úëøáíéëìî)

(æè ã áäìöà äãéìä ïéðò éë ,ä÷çö ïëìå ,
à"à äæå ,'íéúîä úéçú'ë ùîî àåä
,íé÷åìà êàìî úëøá éãé ìò åìéôà
éãé ìò ÷ø øùôà äæë ìåãâ òáè éåðéùã

úååöî(éååéö)éèøô ì÷ä'äìéôúá' åà
...åúàî ïç úâùîææææ

ùéïúùøôá é"ùø éøáãá æîøì åáúëù
(âë ,çé)' ÷åñôä ìòùâéå'íäøáà

äùâäå... äîçìîì äùâä' åðéöî é"ùøéôå
úåùâä éðù åëéîñäù äîå ,'äìéôúì
äòùá äîçìîá åîëã ,êãîìì ,åìà
éøä åáøçá êúåç åà åúù÷á êùåîù
ìëå íìåòáù øáã ìëî åúòã çéñî àåä
øùà åáøçá ÷ø íéðåúð åéååàîå åúáùçî
íééåìú åééç ìëù òãåéù øçàî ,åãéá
äùâä úòá ïë åîë ,úàæ äìåòôá
÷ø åáéì úåáùçî ìë úà 'ïååëé' äìéôúì
äéåìú äìéôúá ÷øù åúòéãéá ,åúìéôúá
àìå ,øçà øáã íåùá àìå åúçìöä ìë

מאה  אלא  עברו לא ובאמת, מאות, החמש לשנתו הגיעו עדי בן לחבוק  זכה ולא

לאבדון  הלכו שהכל הדור, בני כל מעל עליו שפר נח של שמזלו נתגלה ומיד שנים

או  לטוב ודם בשר בעיני מתחילה שנראה מה שלא  לך  הרי בחיים, נשאר הוא ורק

האמת ... הוא כן ‡Ú�ÚËÚ·Ú‚ÒÈÂלרע ÂÈ‰ Ì‰˘ È¯Á‡ ÌÈÈÁ· Â¯‡˘� ÂÈ�· ÈÎ ,¯ÓÂÏ ÂÙÈÒÂ‰ „ÂÚ)

(ÏÂ·Ó Û‡ ËÂÏ˘È ‡Ï Ì‰ÈÏÚÂ ,˙ÂÏÈÙ˙‰ ˙ÂÎÊ· Â„ÏÂ�˘ ÌÈ�· Y ¯Ú„�È˜.

מדועז. ביארו ובזה פה, כל תפילת  שומע  הקב "ה כי המתפלל, מי נפק "מ כל ואין

הברכה בעת  הטלית את  הישמעאליםעוטפים Ò˜"·)כעטיפת  Á Á"Â‡ ‡"Ó) כי ,

אתה  ופושע חוטא  הרי לו ויאמר לתפילתו בגשתו לאדם היצר יבוא  הרבה פעמים

לפניו, ולהתפלל  ה' לפני פניך  להראות תעיז כיצד – עשית  וכזאת מזכיריםכזאת  לזה

בפרשתן כתיב  ישמעאל גבי כי הישמעאלים  עטיפת  את לאדם ÊÈ)לו ‡Î)שמע 'כי

שם' הוא  באשר הנער  קול  אל  לךאלוקים  – שבעבר מעשיך  על בשמים יביטו ולא 

לבך משאלות כל וימלא  שוועתך לקול ישמע  והאלוקים נא התייצב  נא  עמוד נא 

ולברכה. לטובה

שעבר  עבירה בעל שהיה הנער לקול ה' שמע היאך  יפלא  לכאורה כי רמזו עוד

החמורות  ג' Ë)על ‡Î È"˘¯ 'ÈÈÚ)רעה לתרבות שיצא  È„)גם Ì˘)תפילת בקול ואילו ,

כקטורת ' מעשיה 'נאים שהיו ‡)הגר ‰Î ˙È˘‡¯· È"˘¯)שמע Ê)לא  È‡Î È"˘¯ 'ÈÚ), אין כי

יותר הלב מעומק יותר  תבוא שהתפילה  ככל  אלא  המתפלל, מיהו  נפק"מ כל 

לרצון  תתקבל כ"כ.במהרה ראוי שאינו מי מפי יצאה אם אף ,
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úà éúéùò øáë äðä øîåàë å"ç àäé
'óéñåä'ì ÷ø éì øñçð äúòîå éúåìãúùä
òãé àìà ,êøãì äãéöë äìéôú
åúçìöäå åééç 'ø÷éò' àéä äìéôúäù

.àåäù ïéðò ìëá

אין – תשיבנו  אל  ריקם  מלכנו ומלפניך
מיד  נענית פעמים ריקם השבה  תפילה

זמן לאחר ופעמים

äðäåøáë ïä ,íùôðì íéøîåà íéáø
òåãî øùåòá úåìéôú åðëôù
åãîìé ,àåáìî åðúòåùé äùùåá ïééãò
ììôúä åðéáà íäøáàù ,ïúùøôî
úëéôäî äøåîòå íåãñ éðá úìöäì
...íé÷éãö íéùéîç ùé éìåà' ,øéòä
äøåàëìå ...íéòáøà ...äùîçå íéòáøà
äîåàîá äìéòåä àì åúìéôúù äàøð

øéòä äëôäð óåñáì éøäùúëôäîë'
'äøåîòå íåãñ÷"äøä åáúë øáë ìáà ,

ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø÷éãö éøô)

(ä úåà ïúùøôáàæìòáî ã"éøäî ÷"äøäå
ò"éæ(ïúùøôá),äìéôúä äìéòåä éàãååù ,

éáâ àìà ,øéòä ìë ìò àì íðîà óàä
ãåã úéá úåëìî åðîî'ù ,èåìúåøî àöåéä)

(äéáàåîä.'çéùîä êìî åðîîìêãîì
àìà ,úìòåô äðéàù äìéôú ïéàù
øçà ïéðòì ä"á÷ä äìèåð íéîòôù
ìò ììë íéòãåé åððéàå åðì øúåé êøöðä

äæ êøåöçççç.

øùôàåY úøçîì äéä êëìù ,øîåì
(æë èé)ø÷åáá íäøáà íëùéå'

íå÷îä ìàíù ãîò øùà,''ä éðô úà
ãîò øùà íå÷î åúåàá ììôúäì àáù
ìù åúìéôú äúðòð àìù óà ,íù
êøöð øîåì ìåëé äéäå ,íåãñ ìò ìåîúà
úà 'ä òîùéù éãë éîå÷î úåðùì éðà
äúðòð éàãååù ïéîàä éë ,éúìéôú

.ìåîúàã åúìéôú

øáëåùøãîá åøîà(è÷ú äéòùé ù"å÷ìé)

àìù ãò úéðòðù äìéôú ùéù
øîàðù åîë åéôá íãàä äàéöåääéòùé)

(ãë äñãåò äðòà éðàå åàø÷é íøè äéäå'

מדובנאח. המגיד של משלו ÚÈ˜·)ידוע  ÈÏ˘Ó) אני המכסה אמר 'וה' הכתוב לשון על

אלא לזה, זה ענין מה צ"ב ולכאורה גדול....' לגוי יהיה היו ואברהם מאברהם,

במידות מאד עד ידקדק  האחד לבנם, בגדים להזמין החייט אל שנכנסו לשנים משל

זה  כי למדים נמצינו ביניהם משנדברו החייט, יעשה אשר ככל יקח והשני הבגד

בח"י  נתברך השני וזה עבורו, מדויק  שאינו בבגד יעשה ומה לו, יחיד בן הראשון

עכ"פ  לא  ואם לשמעון, הבגד ישמש לראובן הבגד יתאים לא  אם והיה צאצאים,

כשישמע והרי – מאברהם אני המכסה הקב"ה אמר כאן אף השלישי... לבנו ישמש

'ואברהם  מקום מכל סדום, לגבי התפילות  יועילו לא אם ואף תחנוניו יפיל הגזירה את 

זה  דבר בעד תיענה שלא והתפילה הרבה, לתפילות ויצטרך  – גדול' לגוי יהיה היו

אברהם... מצאצאי פלוני לענין  תעלה
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úéðòðä ùéå ,'òîùà éðàå íéøáãî íä
íéòáù óåñì úéðòðä ùéå 'åëå íåéá åá

äðù(à àî ø"øá 'éò)íé÷éãö åøàéáå .
(ãåòå ,å"òøú úåòåáù ò"éæ 'úîà éøîà' ÷"äøä),

äúò àåá ãò øéååàá úôçøî äìéôúäù
ãåáëä àñë éðôì ìá÷úäì äðîæå

(øçà ïéðòá äáåèì úìòåô íéîòôìå)àúéà ïëå .
ùøãîá(áé á ïðçúàå ø"áã)äáø àééç ø"à

áéúë(æë íéìäú)õîàéå ÷æç 'ä ìà äå÷
øæåçå ììôúî éåä 'ä ìà äå÷å êáì

ììôúîåêì åðúéù äòù ùéå.

äæáåáåúëä úà åøàéá(é ë íéìéäú)'ä'
êìîä äòéùåäíåéá åððòé

åððòé åøîåà åäî äøåàëìã ,'åðàø÷,
øîåì åì äéäåððòäðéçú ïåùì -

åøåàéá àìà .éððò êîî àðà ,äù÷áå

êìîä'åððòéà÷éôñ ìë àìì àåäù Y '
,åððòé êìîäù åðì øåøá ,à÷éôñ ÷ôñå
åáì êåîñ î"î äàøð åðéà ïééãò íà óà

...åððòé êìîäù çåèáåèèèèïåùì àåä êëå .
éøéàîä(.æè÷ á"á)ìù åáì àäé íìåòì'

úéùòð àéäùë äìéôúäù çåèá íãà
'äøéæâä úà úìèáî äðå÷úëéééé.

ïëò"éæ àååàðéùî ÷"äøä øàéáé"øáã)

(åìëéå ä"ã àøéåäæåçä ÷"äøä íùî
ïúùøôá ÷åñôä ìò ò"éæ ïéìáåìî(åè àë)

êìùúå úîçä ïî íéîä åìëéå(øâä)úà
íéçéùä ãçà úçú ãìéäøâäù ïëúé éëå

àìà .äàìäå äðîî äðá úà äëéìùä
íå÷îä éðôì äììôúäù øçà ,åøåàéá

ãéî ,äðáì äòåùé ùéçéùúà êìùúå
ãìéääðîî äðáî äúâàã úà äëéìùä

בלימוד,ט . טעם לו שאין 'בחור' נראה דלפעמים אמר זי"ע  איש' ה'חזון שהגה"ק ידוע 

לעלות מתחיל והוא  החכמה, מעיינות בפניו נפתחים הימים מן ביום ולפתע 

בתפילתה ולה  בוכה זקנתו היתה זמן לפני כי לזה, והגורם ועבודה, בתורה תעלות

ה'...' אוהבי ונבונים חכמים בנים ובני בנים לגדל 'וזכני שבת נרות הדלקת בעת

העוון  כופר שנים לאחר והנה ל"ע , קטרוגים ידי על בשעתו נחסמו אלה ודמעות 

לתלמידי  צאצאיה יגדלו שאכן בשמים ופעלו הדמעות  אותן עלו מיד הקטרוג, ובטל

הנ"ל. בתפילה המוזכרת  טובה מידה וכל חכמים

זי"ע י. מקאריץ הרה"ק �)כתב Ì„‡‰ ˙¯Â˙ ¯Ú˘ ÌÏ˘‰ Ù"Ó‡) כהן דב  ר' בשם יהודי על

לאזט  וויא דיר, בעט איך  'מיינער ' וז"ל. הרה"ק  לו ואמר מבניו, כמה לו שנפטרו

ער  אז – רשע גרעסטער דער אז נישט עס גלייבסט דו שטארבן, קינדער מען

עכ"ל. וויל, ער וואס בעטין אויס איהם ביי ער קען אייבערשטיין צום זיך  שפארט

(- ˜"‰Ï·Â),הילדים שימותו – להמשיך  לזה נותן הנך היאך מאמין יקירי, אינך  וכי

לפעול  לו  אפשר  ה ', לפני בתפילה יפציר אך  אם – ביותר הגדול  הרשע שאפילו

ברצונו אשר כל  .אצלו
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äùòéù åéìò äëîñå ,ä"á÷ä ìà äàìäå
éøä äæ øáãå .äøåáò øúåéá áåèä úà

àåäãçàáù ãçåéîäíéçéùúåçéùä
úåìéôúä åðééä÷"îëá àøîâá åøîàù åîë)

(ãçåéîä 'ãçà'.

שהוא  ע"י בניו  לחנך – נאים כמה מעשיו
כראוי יתנהג עצמו 

ïúùøôá(æ çé)íäøáà õø ø÷áä ìàå'
ïúéå áåèå êø ø÷á ïá ç÷éå

'åúåà úåùòì øäîéå øòðä ìààéàéàéàé,
åì ïúðå ìàòîùé äæ øòðä ,é"ùøáåéãë

úååöîá åëðçì,ë"à ,á"ö äøåàëìå ,
ø÷áä ìàå' òåãîõøåîöòá 'íäøáà

ø÷áä úà àéáéù ìàòîùé úà çìù àìå
úååöîì åëðçì éãë -áéáéáéáéøáã íöòá ,àìà .

åëðç àôåâ àäá ,'õø ø÷áä ìà'ù äæ
åéáà úà äàåø ïáä øùàë éë ,úååöîá
úåáäìúä êåúî äåöî øáãì õø

úåùâø åá íéñðëð ,äåöîì úåáéáçå
.åéáà äùòîë âäðé ïáä óàå ,ùãå÷ä

êëåò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä ùøéô
íäøáà ìò ä"á÷ä øîàù äî

(èé íù)äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë'
êøã åøîùå åéøçà åúéá úàå åéðá úà
àì éøäå ,'èôùîå ä÷ãö úåùòì 'ä
'äàååö' äæéà áúë íäøáàù åðéöî
ïåùìî àåä 'äåöé' ,àìà ,åéøçà åéðáì
úååöîä úà äùåòù øîåìëå ,àúååö
íøâù ,åéðá íò àúååöá àåäù ïôåàá
íùä êøã úà åëéùîé íä óàù

.èôùîå ä÷ãö úåùòì

מו  להתרחק – קשת כמטחווי הרחק
לו  והדומה הכיעור

ïúùøôá(ç çé)ïáå áìçå äàîç ç÷éå'
ïúéå äùò øùà ø÷áä

שמעו יא. אמר הדברים בתוך  בישיבה, מוסר שיחת זצ"ל שך ראמ"מ הגאון דיבר פעם

היום  למחרת לכם יגרמו שהדיבורים ספק כל וללא  עתה, לכם שאומר למה היטב

חז"ל בדברי מצינו הנה לבוא, להקדים ואף לישיבה בזמן ÁÏ:)לבוא  מעשה (·"˜ על

קרחה  בן יהושע ר' אמר אבא  בר חייא  ר' 'ואמר בפרשתן המובאת לוט בנות  דשני

לצעירה  בכירה שקדמתה אחת  לילה שבשביל מצוה לדבר אדם יקדים לעולם

לישראל דורות ארבע  Ï‡¯˘È)קדמתה È�· ÏÏÎ· Ì˙ÂÈ‰Ï),'ושלמה ודוד ישי עובד

כ"כ  הקדימו מגונה למעשה וזריזות  הקדמה על אם כי נפלאות , יראה והמתבונן

היא. טובה שהכוונה מאחר וברכה טובה היכל הרבה לתוככי לבוא  הממהר עאכו"כ

טוב' והמעשה  טובה  ש 'הכוונה  והתפילה התורה  כעסק טוב  מעשה  לצורך  הישיבה 

ערוך  לאין שכרו יגדל העתכמה בבוא מ"מ מיד שכרו ישולם תמיד שלא  ואף ,

ערוך ... לאין עצמו המזרז של שכרו ויגדל שכרו ישולם

ברחובה יב. מסתובב  איננו צעיר שבחור מצוות ' 'לחנכו היה גופא זה כי שביארו, יש

עיר... של
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õòä úçú íäéìò ãîåò àåäå íäéðôì
ùøãîáå ,'åìëàéå(ç íéìäú ùøãî)øîà'

íäøáà ìöà íúãøéùë ...ä"á÷ä íäì
éøäù á"ö úö÷å '...áìçá øùá íúìëà

ì"æç åøîà ùåøéôá(é"ùøá àáåä)

íîöò åùò àìà åìëà àì íéëàìîäù
äéàø ïàëîå ,íéìëåà íäù éîëóàù

äøéáò øáåòù éîë åîöò äùåòä
áùçéé äøéáòìåùòù ïååéëî íä óà ,

åìëàù éîë íäì áùçð ïéìëåàë ïîöò
...íäøáà ìù åúéáá 'áìçá øùá'âéâéâéâé

êîñäøéúñ åðéöî äøåàëì éë ,øáãì
íå÷îá ,ïúùøôá é"ùø éøáãá

áúë ãçà(ã çé)'íëéìâø åöçøåøåáñë .
÷áàì íéååçúùîù íééáøò íäù
úãåáò ñéðëäì àìù ãéô÷äå ,íäéìâø

åúéáì íéìéìà(:åô î"á)àìù èåì ìáà ,
øîàðù ,äöéçøì äðéì íéã÷ä ,ãéô÷ä
äîúé äàåøäå ,'íëéìâø åöçøå åðéìå'

íòèä úà øéáñä åîöòá é"ùø éøäù
äöéçøä úà øçéà èåìù(á èé).ì"æå

íëéìâø åöçøå åðéìåéðá ìù ïëøã éëå -
ãåòå ,õåçøì êë øçàå äìçú ïåìì íãà
åöçøå äìçú íäì øîà íäøáà éøäù
åàáéùë íà ,èåì øîà êë àìà ,íëéìâø
,íäéìâø åöçø øáëù åàøéå íåãñ éùðà
íéîé éðù åøáò øáë ,åøîàéå éìò åìéìòé
,åðúòãåä àìå êúéáì åàáù äùìù åà
÷áàá ïàë åáëòúéù áèåî ,øîà êëéôì
,åéùëò åàáù åîë ïéàøð åéäéù ,íäéìâø
,åöçø êë øçàå ,äìçú åðéì øîà êëéôì
,ïë øîà äðëñ íòèîù êì éøä .ì"ëò

ïëà éë ,øáãä øåàéáá åøîàåïàë äéä
ïéà íäøáà úéáá ìáà ,áåè 'õåøéú'
õåøéúä äéäé æ"ò ÷áà åìéôà ïéñéðëî
øîàð åðà óà ...áåè àåäù ìëë áåè
ùé íà óà ,íäéðéîì 'íéìë'ä ïéðòì
ìù íúéáá íîå÷î ïéà íéáåè íéöåøéú
øéçîá óà å÷çøúé 'ä éàøé éë ,'ä éàøé

חיים יג. רבי הגה"ק  של נורא  לשון לך והרי עיניו, על לשמור הזהירות ובכלל

זי"ע ‰ÏÎ˙Ò)מוואלאז'ין ¯Ó‡È Â‡ ‰"„ ·"Ù ˙Â·‡ ÁÂ¯)הכוחות השי"ת  כלל ג"כ ובאדם ,

השמים צבא על למשול בכוחו ויש הן כולם, מעשיו ע "י נפעלים העולמות  כי וגם

ולעקלקלות לעקל והן הע"הלטוב שלמה Î-ËÈ‡)וכמאמר ‚ ÈÏ˘Ó) יסד בחכמה 'ה'

אמר  ר"ל, מעיניך'. ילוזו אל בני נבקעו.. תהומות בדעתו בתבונה, שמים כונן ארץ 

לרגל  והזהר הזאת, היקרה המלאכה על וחמול נא  חוס ידידי, בני, – כמבקשו

כל  ומליז נלוז תהא  שלא  ילוזו אל בני וז"ש תעקמה, ולבל תקלקלה, לבל המלאכה

עיניך, ע"י ר"ל – 'מעיניך ' ואמר מקלקל העולמות . או מתקן אחת  ראיה ע "י אף  כי

עולמות כמארז"לכמה  ,(.„Ò ˙ÂÎ¯·)אלא בניך  תקרי עולמותבוניך ''אל בוני ר"ל ,

עכ"ל .(ÈÈÚ"˘)ולהיפך ...
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úåì÷ çéøù øáã ìëî ùôð úåøéñî ìù
åðîéä óãåð úåøéø÷åãéãéãéãé.

ãåòïúùøôá ï"áîøä úèéùá åðéöî
éìåà' åðéáà íäøáà úù÷áù
äúééä 'åëå 'íé÷éãö íéùéîç ïåàöîé
äúò äá åøáòù íé÷éãöì óà äðååëä
äúòî ...øéòä éáùåúå éðáî íðéàù óà
ùà íäøáàá äøòá êë ìë íà ,äù÷é
àì òåãî íåãñ éðá úà ìéöäì ùãå÷
íéìéöî åéäå íé÷éãö íéùéîç íùì çìù
éâñ éøäù Y úàæä øéòä éáùåé ìë úà
...íå÷îä éøãî íðéàù íé÷éãöá äéì
åðéáà íäøáà éë ,åðøàéáù éôë ,àìà
úçà ùôð' óà çìùé àìå ñéðëé àì
óà ,äúçùäå òùø íå÷îì 'ìàøùéî
ìëåé àìù øéçîá øáãä äìòé íà

éðá úà ìéöäì åáì úåìàùî íéìùäì
íåãñ øéòä.

ììëáåíãàä ÷áãúéù äàøéä
øáçúéå ,äáåè äáéáñì
íéùðà íò áùé àìå ,íéáåè íéøáçì
...÷ôñá úìèåî íéîù úàøé øùà

íé÷åìà øåëæéå' ì"æç éøáã íéøàáî äæáå
êåúî èåì úà çìùéå íäøáà úà

'äëéôää(èë èé)åúøéëæ åäî' ,é"ùøáå ,
èåì äéäù øëæð ,èåì ìò íäøáà ìù
àìå ...íäøáà ìù åúùà äøùù òãåé
.'åéìò ä"á÷ä ñç êëéôì ,øáãä äìéâ
åæ úåëæ à÷ééã òåãî ,àìôé äøåàëìå
àìå òùøå úçùåî äéä àìù ,åì äãîò
úñðëä' åì øëæ àìå ,äøù úåãåà äìéâ
åúåéäá ùôð óåøéçá íéé÷ù 'íéçøåà

íøîåà íã÷äá øàáúéå ...íåãñáã úåáà)

כךיד. בתוך ממשפחתו, אחד של בשמחה פעם השתתף זי"ע אמת' ה'שפת הרה"ק 

עמד  לחתן, דרשה' כ'דורון שלמה' 'תפארת ספר והעניק הדור מגדולי אחד בא 

בקול  קורא והחל נתלהב מיד בפרשתן, נפתח והנה הספר את  ופתח אמת' ה'שפת 

הספר מתוך ÈÂ¯‡)גדול אבינו,(„"‰ אברהם אל התקרבו שהמלאכים פירש רש"י - ,

ואסר' שרי 'דהוה שראו מכיוון ‰ÏÈÓ‰)אך ¯Á‡Ï Â¯˘· ÏÚ˘ ˙ÂÈË¯‰ ˙‡ ¯È˙ÓÂ ¯˘Â˜ ‡Â‰˘)

אלו  כי הקדוש בזוהר מבואר הנה כי שלמה' ה'תפארת  ומבאר ממנו. פירשו

שאמרו המלאכים אותם הם ‰)המלאכים Á ÌÈÏ‰˙)השי"ת אך  תזכרנו', כי אנוש 'מה

שנאמר כמו אברהם, ששמו אחד צדיק  בשביל נברא  העולם כל כי (·¯‡˘È˙השיבם

(„ והארץ· השמים תולדות במדרשבהבראם'אלה ואמרו ,'(Ë ·È בהבראם(¯·‰

לראותבאברהםאותיות המלאכים באו וכאן וארץ , שמים נבראו בזכותו כי ,

ש'שרי' מה שאף היינו ואסר', 'שרי שהוא ומשראו הריהו (ÂÓ˙¯)בצדקותו, לעשות

גדרי  את ממנו למדו ממנו', 'פרשו עצמו על גדרים גודר והוא  עצמו, על 'אסר'

והקדושה. הפרישות
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(åèùàø éäú ìàå úåéøàì áðæ éåä'
äéøàä ìù åòáè éë òåãéå ,'íéìòåùì
åçöî ìòî áåáæä úà ùøâì äöåøùë

åùàø øáòì åáðæ úà áø÷é,åäùøâé êëå
ìòåùä êãéàìøáòì åùàø úà áéø÷é

åáðæ,àøåð äæá ãåîéìäå ...åäùøâé íùîå
íéáåè íðéàù íéøáçì åîöò áø÷îä éë
òéâé óåñáì ùàøå áåùç àåä íà óà
êãéàì ,åäåîë úåéäì êôäééå áðæä ãéì
íéáåùç Y úåéøà øçà åîöò áðæîä
àåáé ,áðæ åðéä äìéçúî íà óà ,íéáåèå
äìòúéå áåùçå ùàø úåéäì óåñá

äðåëð äãéî ìëáå 'ä úãåáòá.

ãåòåøàéá(ãåòå ,:æî÷ äîåøú ÷"äåæ)éë
ìòåùä ùàøå äéøà äéøà áðæ'
êáñì òì÷ð äéøàùë éë ,'ìòåù
úìãä úà õåøôé åéøçà äøâñð úìãäùë
óà ìòåùä åìéàå ,äöåç àéöåé åáðæ óàå
úìãä úà õåøôì çéìöé àì åùàøá
åúåà éë ,ïåëð ìò øàåáé äæáå .äìåòðä

äéä äøù ìò äìéâ àìù 'áåè äùòî'
úçú åúåéäá Y úåéøàì áðæ èåì äéäùë
ìë úåáéùçì áùçð äæ ,íäøáà ìù åìö
'íéçøåà úñðëä'ä äùòî ë"àùî ,åäã
àìà ãåò àìå 'åîöò éðôá' äéä øáëùë
äá ïéà 'íåãñ éùðà' ìù íìéöá áùéù

åìéöäì úåáéùç(éëãøî ùøã).

ïëåùøãîá àúéà(ä"ëô à"øãô)ìò
÷åñôä(ä âé)úà êìåää èåìì íâå'

úà êìåä' áåúëä øîàù äæ ,'íøáà
'òåøé íéìéñë äòåøå íëçé íéîëçéìùî)

(ë âéíéîëç úà êìåääîåã àåä äîì -
é"ôòà ,íéç÷øîä úéáì ñðëðù íãàì
.ç÷ì áåè çéø ,ïúð àìå ç÷ì àìù

íéìéñë äòåøåñðëðì äîåã àåä äîì -
ç÷ì àìù éô ìò óà ,é÷ñøåáä úéáì
äéäùë èåì êë .ç÷ì òø çéø ,ïúð àìå
åéëøãî ãîì åðéáà íäøáà íò êìäî

...åðéáà íäøáà ìù(ù"ééò)åèåèåèåè.

רשותטו. בבקשת  רבו, אל זי"ע  מטריסק המגיד הרה"ק  מחסידי אחד נכנס פעם

לבני  טרף להביא יוכל ושם ל"ע , פרנסה מחוסר שהנו אחר לארה"ב  דירתו לעקור

פעמים  כמה והפציר שביקש אחר ואף אופן, בשום לנסוע  לו נתן לא המגיד אך ביתו,

ישנם  בארה"ב  שגם רבו, בפני התאונן צערו בעת  פעם ליסע , רשות  לו נתן לא

משל  הרה"ק  לו אמר מכך , הרבי חושש כך  כל ומדוע  תורה ולומדי חכמים תלמידי

ואילו  קטן, סידור בידו החזיק  הת"ח אחד, לפונדק  שנזדמנו ועם-הארץ חכם לתלמיד

והאחרונים, מהראשונים וביאורים בהקדמות מלא  עבה סידור היה ה'עם-הארץ' בידי

אעסוק אנכי כי לשנינו, ירווח וכך הסידורים את ביננו נחליף הבה הת "ח ויבקשהו

כך . כל כבד ספר לשאת  תצטרך  שלא  תהנה אתה לאידך הסידור, במפרשי בשמחה

אף  אז כי הגדול, בסידור להחזיק  טפי שעדיף באמרו להצעתו, סירב  הע "ה אולם
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איתן לעמוד עצות כמה – נסיונות עשרה 
בשלו  אחד כל נסיונות' ב 'עשרה 

ïúùøôá(à áë)íé÷åìàäå'äñéðúà
ï"áîøä áúë ,'íäøáà

(å"ô 'ïåçèáäå äðåîàä')íäøáà çáúùð àì
äøåúä ìë úà íéé÷ù äî ìò åðéáà

(:çë àîåé)úååöîä úà åîéé÷ íéáø éë ,
,åäåîë úåâøãîá åìòúð àìå ïìåëàìà

äøåáâá åúãéîò úåëæá äéä úàæ ìë
'úåðåéñð äøùò'áæèæèæèæèäðùîá åøîàãëå ,

(â ä úåáà)äñðúð úåðåéñð äøùò'
Y ïìåëá ãîòå åðéáà íäøáàòéãåäì

åúáéç äîë'...æéæéæéæé

éùòîåíéðáì ïîéñ úåáàáúë ,
ì"çîøä(úåéäìå ä"ã ç"òã).ì"æå ,

ä÷æçå äìåãâ øúåéä äôåøúä àéä úàæ'

כן  לא  עולם', 'אדון נדפס שבהם הדפים בידו ישאר אכתי דפים כמה יקרעו אם

לענינינו  אף עולם'... ה'אדון כל וייאבד יקרע  מיד שיקרע  אחד שבדף קטן בסידור

הרה"ק , סידוראמר לאותו דומה הינך ועבודה תורה  במקום  דר  שהינך עוד  כל

עולם' ה'אדון וישאר  באמונתך תשאר עדיין ממדרגתך  תיפול ח"ו אם  שאף  - עבה

ה 'אדון  כל את  מעליך  תאבד אחת  שבקריעה  חוששני בארה"ב כן לא בשלימותו ...

עליך ... שתשמור  טובה סביבה מבלעדי לאבדון תלך אמונתך  וכל  (‰Â„Ó·¯עולם '

(ÊÙ· ÌÈ‡ÏÂÒÓ ÌÈÓÏ˘Â ÌÈ‡¯È ˙ÂÏÈ‰˜ ˙ÂÏÈ‰˜ ‰· Â·¯˘ ÌÂÈ‰Î ‡ÏÂ Ê‡„ Ú˜È¯ÚÓ‡Ó.

ה'תטז. בדברי כן יונתן'ומרומז È)רגום ·Î) אברהם של עיניו היו הנסיון שבעת

יצחק  בעיני אתמביטות  ראה לא אברהם  ואילו  – מרום במלאכי יצחק ועיני

עקודהמלאכים היה כבר יצחק  כי ראם... לא ואברהם ראם יצחק ומדוע ,(˙ÂÙÎ)

כן  על מאומה עשות  בידיו היה לא שכבר הנסיון, נגמר כבר ומצידו וברגליו, בידיו

הבחירה  בידו שהייתה – לפניו הנסיון שעדיין אברהם גבי אבל המלאכים, את  ראה

בראיית כי מלאכים, לראות  אפשר אי כזה במצב  יחידו, בנו את לשחוט האם

כלל. כנסיון נחשב איננו כבר נסיון,המלאכים של מהותו  זהו ייאמר , ולדידן

חשיבותו יעלה אז  תתגבר... אם  לראות  רוצים  ועתה ההשגות כל שמאבדים

וכמה כמה  פי .בשמים 

לעבוד יז. יוכל לא  כי בפניו והתאונן זי"ע  חיים' ה'חפץ הגה"ק לפני אחד בא פעם

ענהו  ומשונים, שונים נסיונות  עם יום בכל עליו מתחדש שיצרו אחר בוראו, את 

שהיה  ה'שעון' כדוגמת  כי לעבודתך , מסייעים אלו נסיונות אדרבה, חיים, החפץ

אחד  כל המושכים צדדים משני חוטים שני ע "י נעשית פעולתו שכל הימים, באותם

השעון מחוגי מסתובבים לצדו מושך חוט שכל ידי ועל את(Ò¯ÚÊÈÈÂÂ)לצידו. להראות 

והיצר  גיסא , מחד באדם מושך הטוב שהיצר ידי על דייקא כיו"ב . הנכונה. השעה

כראוי בוראו את לעבוד האדם זוכה - גיסא לאידך  מושך Î‚)הרע  ,Á"Á‰ ˙ÂÁÈ˘).
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,øöéä ãâð àéöîäì ìëåúù,äì÷ àéäå
áø äéøôå ,äìåãâ äúìåòôåãåîòéù ,

éåðô úçà äòù úåçôì íåé ìëá íãàä
ìò ÷ø áåùçì ,úåáùçîä ìë øàùî

åáìá ù÷áéå ,äæä ïéðòäåùò äî
÷ùç êë ìëù íìåòä úåáà íéðåùàøä

'íäá 'äíãàì áåè äî åìëùá äìòéå ...
.ì"ëò ,àåä íâ ïë úåùòì ,åééç éîé ìë
êåúî àìà åìòúð àì íä íâù ïéáé éë

ùàééúé àìå ,øöéä úîçìîå úåðåéñð
áéùé àìà ,åá íçìð øöéäù äàøéùë
ïç àöîéå åðçöðé ,äøòù äîçìî åãâðë

'ä éðéòáçéçéçéçé.

ãåòøéëæéù åðéúåáø éøáãá åðéöî äöò
àìà äæ ïéà éë éùå÷ä úòá åîöòì
ãåîòì åéìò ì÷é äæáå àéîùî ïåéñð
ä"ìùä áúëù éôëå ,äîçìîä éøù÷á

במשנהיח. Î„)איתא ‰ ˙Â·‡) כצבי רץ כנשר, קל כנמר, עז הוי אומר תימא  בן 'יהודה

מידות המשיל מדוע צ"ב , ולכאורה שבשמים', אביך רצון לעשות כארי, וגיבור

שנהיה  ללמדנו שבא אלא , וגיבור'. רץ וקל עז 'הוי אמר ולא השדה, לחיות  אלו

ה  באריהכדוגמת להשתמש בא כאשר חשבונות מחשב  הואגבורתושאינו אלא  ,

יש  ממש זה באופן נפשו, שלוות  את  הטורדות ומחשבות פחד בלא  ואוכל', 'דורס

כגון ית "ש, ה' בעבודת 'גיבורים' להיות מידלנו יקום השחר בעלות המתעורר 

יעשה ולא לקום, כח בי אין לקום , כח  בי יש  חשבונות , לחשב  בלא ממיטתו,

מחשבה כל  ללא  כארי יתגבר  אלא  התורה ', ברכות  'קודם  מיטתו  על ,'לומדות'

האם  האדם יחשוב  לא  העבודה עניני בכל הוא  וכך  בוראו. לעבודת  ממיטתו ויקפוץ 

להחלישו, היצר יוכל שלא ירוויח בזה ויעשה, יקפוץ אלא וכך, כך  לעשות בכוחו יש

אלא קונו, רצון לעשות האם מחשב אינו ממילא כי המוחין, קטנות  לידי להביאו

ספק . כל ללא ה' את  עובד הוא 

הנסיון  מדוע התמיהה ידועה הנה כי בבוקר, כארי למתגבר יש מיוחדת  מעלה

נכתב לא כשדים' 'אור של ונסיון בתורה נכתב לך ' 'לך  ˘‡Â¯של ÌÈ¯·ÂÒ‰ ÂÏ‡Ï Û‡)

(‰¯Â˙· ˘Â¯ÈÙ· ·˙Î� ‡Ï ,‰È‰ '˙Â�ÂÈÒ� ‰¯˘Ú' ÏÏÎ· ÌÈ„˘Î הם הרבה כי רמז, בדרך ואמרו ,

את לעבוד – בידיים א "ע  אקח 'למחר יחליטו יצועם על בעלותם שבלילה האנשים

באהבה...ה'. שמו כבוד למען האש  לתוך  לקפוץ מוכן אהיה בהגיעאף אמנם,

נו, לבחור, ואומרים לך הבוקר, כלל לך  שומע איננו איננו, והילד ממיטתך ... צא  –

חשיבותו. לגודל בתורה נכתב זה נסיון דייקא  ולכן המעורר' ה'שעון בקול

שהיה  האיל לקרני כזכר בשופר תוקעים מדוע  זצ"ל הוטנער ר"י הגאון מבאר ובזה

האמור  ועפ"י המאכלת... עם לעקידה ה'זכר' את  יעשו לא  למה יצחק , בעקידת 

שמו, כבוד למען לשחיטה צווארם לפשוט המסכימים הם רבים כי שפיר, יתיישב 
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(áî úåà øñåî úçëåú íééç êøã àøéå)úùøôî ,
åùôð øåñîéå øñåî íãà ãåîìé äãé÷òä
ïëù ìëîå ,êøáúé íùä úùåã÷ ìò
äæéà úøéáù åà åéøáàî øáà øåñîéù
äøåúì äîëùäá ãåîòì ïåâë ,äåàú
ïëå ,íéâåðòú øàù øåáùì åà ,äìôúìå
åðåöø ìèáé ,äæá àöåéëå äìèá äçéù
,íãàä áåùçé ãåò .íå÷îä ïåöø éðôî
äæéà åà äøéáò äæéà åãéì äàá íàá

áåùçé ,äåöîäñðî êøáúé íùä éìåà
êøãë ,íéé÷à åà øåáòà íà äúò éúåà
åìéà éàãåáå .åðéáà íäøáà úà äñéðù
,äúò åúåà äñðî ä"á÷äù íãàä òãé

ãåàî øäæð äéäíãàä áåùçé ïë ìò ,
àéä ïë éë ,åãéì ïéðò äæéà àåáá ãéîú
ïéðò äæéà çìåù ,ä"á÷ä ìù åúãî
'äù íãà éøùàå .åúåñðì éãë íãàì

ì"ëò ,åúáùçîá ãéîú åéäìàèéèéèéèé.

קטנים, 'סיבוכים' באותם כלומר בקרניו, בסבך שנאחזה האיל קרן אותו אבל

בחיי  קטנים מדברים וכיו"ב  דבר, למחרפו להשיב שלא  ובשתיקה הבוקר, בהשכמת 

העקידה. את  לטובה יזכירו בזה ודייקא וכמה, כמה פי בקושי יעלה זה האדם...

לראותיט . השמים מן אותו מנסים זאת שבשעה האדם שידע בעת כי הדבר , והסבר

באחד  הוה עובדא  הקושי. כל על להתגבר לו יקשה לא  שוב בנסיון, יעמוד היאך 

באחד  בפניו, היו גלויים הצבא סודות  וכל מגוריו, בארץ  הצבא  משמר מראשי שהיה

טרעמ"פ בדרכו עצר ראה (‰ËÈ"˘)הימים לקחתו, ש'הסכים' הרכב על ומשעלה ,

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

כבר  אך עמו, השמורים הסודות  את  מפיו להוציא  וכך  אצלם, לאסרו הוא רצונם שכל

ובריח, מסגר תחת  והחזיקוהו לביתם לקחוהו מיד הוה, כך לברוח. באפשרותו היה לא

שלא חלמיש כצור עמד בתחילה אמנם ודרישות .... בחקירות  ולחקרו לבדקו והחלו

מגנזי  מאומה להם הגיד לא רבות  וייסרוהו הכוהו שהשונאים אף ועל כלום, לגלות

ולחשוף  לגלות פיו יפתח לא  אם הבאה שבפעם עליו איימו אחת  שפעם עד מדינתו,

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

מחדרו  ובצאתם דיים נזהרו לא  השניים אך מה, ויהי השונאים רצון למלאות  אומר

ביניהם, דיבורם את  הלה שמע ובזאת כראוי, הדלת  לסגור שכחו בו, אסור היה אשר

השונאים, ארץ  כשפת  ולא כשפתו ששפתם האיך אלוושמע ששניים הבין אז או

בארצו הממונים מטעם  נשלחו הם אדרבה אלא השונאים , עדת על כלל  נמנים אינם 

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

במדרגה יש להעלותו כאלו גילויים ולפני יותר, עלומים סודות  בפניו ייחשפו שאז

מחודשים  כוחות  בו ננסכו שכך מכיוון בעבר, לו שעשו בדיקתם על בבדיקה להוסיף

ברמיזה... לא אף הסודות  לגלות אפתח לא  פי את אני מה', עלי 'יעבור בדעתו והחליט
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äöòäå'íãå÷' ,ìë íøèáù ,äöåòéä
úåçåðî éî ìò øùàë ïåéñðä

,éðìäðéìò ,'êøãì äãéö' åîöòì ïéëé
÷åæéç úåáùçî ãéîú áåùçéù éãé
ìëáå ïåçèáå äðåîàá ,úåáåè úåìá÷å
øáë øùà íéøáãá èøôá ,íéðéðòä
êëå ,'úåðåéñð' íäá åì ùéù ìâøåä

àäé ïåéñð éãéì àåáéùë úòä àåáá
íäéìò øáâúäì åãéáëëëë.

ïéòëíé÷éãö åùøéô äæéøîàä ÷"äøä)

(ãåòå ò"éæ óñåéé"ùø éøáãáúéùàøá)

(å çëäùåò øéòä ïî ÷éãö úàéöé'
,'íùåøåðééä ÷éãö úàéöé,ïåéñðä úòá

– עליו שעוברים והקושי ההסתרה שכל שידע  הידיעה עצם כי למדים נמצינו

כל  כנגד לעמוד עצומים כוחות  לו נותנת  כעת, אותו שמנסים נסיון אלא  אינו

אלא  – הסוהר בבית  מעמדו מאומה נשתנה לא שהרי שבהתגברות  שנודעהקשיים

לו היום  נסיון ועת המבחן' ב 'כור עתה עומד שהוא  שיחשובלו  השל"ה דברי ואלו ,

העקידה. בעת  אברהם את  שניסה כמו הקב "ה אותי מנסה אולי נסיון בעת

בביתכ. קורא ' כ'בעל לשמש החל שליט"א  מאחי שאחד חורפי, מימי  זכורני

נענה  הדבר לפשר משנשאל להפסיק, שברצונו הודיע מה זמן ולאחר מדרשינו,

המקרא' טעמי ולא נקודות  לא  שם רואה איני בספר לקרוא  בהגיעי אעשה, 'מה –

(È�Â¯ÎÊÓ Á¯ÂÙÂ ÁÎ˘� ÏÎ‰ ‰˘ÚÓ ˙Ú˘· ,¯ÓÂ‡Î)...בשעת כי הנסיון, בעת  האדם  נדמה  ולזה 

'סימן'... שום  רואה  אינו  'בעל מעשה כל דבאמת  לכך , העצה את נלמד גם ומשם

כשלא שאף בזכרונו היטב שיחקקו עד ה'טעמים' על היטב היטב ויחזור יעמוד קורא '

האדם  יחקוק  אם כיו"ב עשתונותיו, יאבדו לא  והטעמים הנקודות את בספר ימצא

על  והכל ובגבורה, בתוקף בניסיון עמוד יוכל נסיון, לידי שיבוא  קודם ולבו במוחו

בשלום. יבוא מקומו

הצדיק' 'מרדכי גבי שנאמר במה ביארו „)וכן ‚ ¯˙Ò‡) השתחווה ולא כרע שלא 

'ויהי הוא  ה'כתיב ' והנה אליהם' שמע  ולא  ויום יום אליו כאמרם 'ויהי אמרם בלהמן

לא אכרע ... 'לא מעיקרא  לעצמו שינן הצדיק  שמרדכי וכלומר, ויום', יום אליו

ויהי - נסיון עת שבהגיע עד אליואכרע ...' ÚÓ˘‰)באמרם  ˙Ú˘·)לכרוע שעליו

עמדו על איתן נשאר עתהלמרדכי עד ויום יום  בכל  לעצמו ששינן כמו – .כאמרם

מקארלין  אלימלך  אברהם רבי הרה"ק  של קודש מביקורי שבאחד אברך , לי סיפר

מחסידיו כמה עם יחד ביקר בארה"ק , Ì‰Ó)זי"ע  „Á‡ Ï˘ Â„Î� ‡Â‰ ¯ÙÒÓ‰)ביקב

המשקאות, על 'מבינים' היו שם שהיו הקודש קהל כל שור, משפחת של המפורסם

ממאסר  הנשמה את  בזה להוציא  - 'לחיים' לשתות אחים' 'שבת  עת בכל דרכם כן כי

רק אפילו בלשונו לטעום מומחה' 'יחיד היה המספר' 'בעל של שזקינו אלא הגוף,
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åéúåâùä ìë åðîî íéìèåð æà éë
ìò øáâúäì ìëåé êéàäå ,åéúåâøãîå

é"ò ,úàæë úòá úåðåéñðäíùåø äùåò
.ïåéñðä íãå÷ åùôðá èøçù íùåøä Y

יתר  האדם עבודת חשיבות - ומצאת יגעת 
יגיעה מתוך  באה  היא כי המלאכים על 

ïúùøôá(áé áë)éë éúòãé äúà éë'
úëùç àìå äúà íé÷åìà àøé
áúë ,'éðîî êãéçé úà êðá úà

' :ì"æå 'åðøåôñ'äêàìîä éðà éúòãé
åéëàìî ìò ì÷ä êìéãâé ïéãáùíøîàë ,

ì"æ(.âö ïéøãäðñ)øúåé íé÷éãö íéìåãâ
éëàìîì éë åðééäå .'úøùä éëàìîî
øåáòì íúåà äúôîä øöé ïéà úøùä
éöåø÷ åðà íðîà ,'ä éô úà úåøîäìå

éçúôî ìò øöé åðì áùåé øùà øîåç
úåìåáçúá úåáùé àì äìéìå íîåé ,áìä
øàáì åðìéôäì íéðåùîå íéðåù úåðåéòøå
äìòîì äìòúð åéìò øáâúð íà Y úçù

íéëàìîäî øúåé äìòîìàëàëàëàë.

á"åéëò"éæ õéùôàøî ÷"äøä áúëòøæ')

(íéèå÷éì ,åôåñá êì 'øô 'ùãå÷.ì"æå
äøåúá áúëðù äîúåáà éùòîàìå

áúëðøàùå êàìîä ìàëéî äùò äî
íéëàìîäíéùåã÷ä úåáàäù ,÷ø ,

é"ò äøåúä åëéùîäíòáè úøéáù
íòáè êôéä øáã ìë åùòù Y úéîùâä

äøåú äæî äùòðå úéîùâäìùîì ,
äìòäå ,åìù éîùâä òáè øáù íäøáà

ì"ëò ,äøåú äæî äùòðå åãéçé åðááëáëáëáë.

רואים  והנה הרבי, לעיני עשה וכן המשקה, חריפות חוזק כמה לומר ומיד אחת טיפה

התדעו  - ואמר אליהם פנה מה שהות  לאחר כלפידים, בוערים הרבי שפני החסידים

איר  'ווייל ב'משקה', רגילים אתם גם והרי מכולכם, יותר ומכיר יודע  הוא מדוע

חזר'ט' ער אבער Â˘Â·)טרינקט, ·Â˘ ‰˙Â˘Â ¯ÊÂÁ ‡Â‰ Í‡ 'ÌÈ˙Â˘' Ì˙‡ ÈÎ) טעמי את ומשנן

עלינו  שתמיד העבודה, עניני בכל עולם לדורות  אמורים הקדושים דבריו המשקאות.

נוכל  כך  ורק  הענינים, ושאר בטחון אמונה, העבודה, 'יסודות' על ושוב שוב  לחזור

ניסיון. בעת ולהתקיים לעמוד

ושיר כא. משלי קהלת, חיבר המלך שלמה כי זצ"ל, הלוי שבט בעל הגאון אמר כה

שלמה 'משלי לאמר פתח ב 'משלי' והנה דודהשירים, 'דברי בן פתח בקהלת  וכן ,'

דודקהלת רקבן אמר השירים' ב 'שיר ואילו לשלמה', אשר השירים ומדועשיר

חכמה כי ביאורו, אלא  דוד', 'בן בה נזכר גם (˜‰Ï˙)ומוסר(ÈÏ˘Ó)לא לקנות  ניתן

ב'דביקות' המלא  השירים שיר אבל דוד'... 'בן - אביו ע"ש התייחס ע"כ אביו בירושת 

ÓÓ˘)בה' ÏÚÂÙ· ÌÈÓ˘ ˙‡¯È)...עצמו ביגיעת אלא בירושה נקנה אינו זה שם ה' ובאהבת 

מתוךכב. שנעשו למצוותיו מיוחדת חשיבות מצינו גופיה אברהם של במעשיו ואף

זצ"ל אויערבאך הגרש"ז שביאר כמו ˘ÓÏ‰)יגיעה... ˙ÂÎÈÏ‰) התורה ייחדה מדוע ,
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åðéöîúà íé÷åìà øåëæéå' èåì éáâ
êåúî èåì úà çìùéå íäøáà

'äëéôää(èë èé)ìù åúøéëæ åäî' é"ùøáå
òãåé èåì äéäù øëæð ,èåì ìò íäøáà
øîàù òîùå íäøáà ìù åúùà äøùù
àéä éúåçà ,äøù ìò íéøöîá íäøáà
êëéôì ,åéìò ñç äéäù øáãä äìéâ àìå
òåãî ,àìôé äøåàëìå .'åéìò ä"á÷ä ñç
äéä àìù Y åì äãîò åæ úåëæ à÷ééã
,äøù úåãåà äìéâ àìå òùøå úçùåî
äéä øúåé äìåãâ úåëæ éë äàøðä ïî éøäå
'íéçøåà úñðëä' íéé÷ù äîá åì
úà óàå ,íäéìò åùôð øñîå íéëàìîá
úà ñéðëäì éãëá øé÷ôä åéúåðáå åéðá
úøúåéá íãáëìå åúéáì íéëàìîä
øùà íéùðàäî àøééúä àìå ,ãåáëä
ìéòì øåîàä éôì íðîà .úéáä çúô

,øéôù øàáúéúà ñéðëäù äî éë
øçàî àìà åì äéä àì åúéáì íéçøåàä
øçà øæçî úåéäì ãîì íäøáà úéáî'ù

,'íéçøåà(à èé é"ùø),åæ äååöî äúééäå
åéìàî ïáåîå ,äùåøéá åì äàáù éîë
ìãâ äæë 'øéååà'á éøäù äðîéé÷éù

äòéâéá åì äúìò åéô àöåî ìò åúøéîù ë"àùî)

(äîåöòçåë êë ìë äá ïéà åæë äååöî ,
ïéð÷ ÷øå ,äòéâéá íãàì äìåòù äååöîë

.åãòá ïâä äæ ùôð

ìëå'åðåöø' úà çáåæä úìòî äúáø êë
,åâæîå åòáè ãâðë åàøåá úà ãáåòå

àîìò éàäá åìéôàù'ä åì íìùé
úåðùì - 'äãéî ãâðë äãéî' åìòôîë

åì áéèäì òáèä úà åøåáòáúëãë ,
ò"éæ 'øôåñ áúë'ä ÷"äøäãåò ä"ã àøéå)

(úåçö ã"ò ì"ðáåúëä ìò(è ,çé)åøîàéå'
àéä äðä ,øîàéå ,êúùà äøù äéà åéìà
'òôù'ä úà íéëàìîä úåàøá ,'ìäåàá
'â Y íäøáà úéáá íäéðôì ùâåäù áøä

åì åøîà ,'åëå ìãøçá úåðåùìäøù äéà
êúùàäùà' éøä éë ,úéáá äððéà çèáì

'íéçøåàá äøö äéðéò(à ,äô î"á)ïååéëîå ,
åðì ùéâäì ìåëé úééä úéáá äððéàù

,êðåöø éôë äáøäøîàéå,íäøáà íäì
àìà ,íëéøáãë àììäåàá àéä äðä

,áøä òôùä ìë úà äðéëä øùà àéäå
äéðéò' úåéäì àìù ,äòáè úà äøáéù éë
úà àéä úñðëî àìà ,'íéçøåàá äøö

שתו  ולא  אכלו לא הללו והרי מרום למלאכי האורחים' 'הכנסת  על שלימה פרשה

שעשה  אורחים' הכנסת  'מפעל את  ומאידך , לפניהם, שערך  מה מכל כלל נהנו ולא

אלה  כל הרבים, אורחיו כל את וללוות  להלין ולהשקות, להאכיל ביומו, יום מדי

בתורה אחת  בתיבה רק Ï‚)מרומזים ‡Î ˙È˘‡¯·) א'כילה אש "ל ויטע ר"ת  שהוא 

לו  שעלה מה את דיקא  ומפארת משבחת  התורה כי הביאור אלא ל'וויה. ש'תיה

ועמל, טירחה למילתובהרבה שלישי יום  המלאכים אליו  שבאו  היום אותו שהרי

תפארתו היא וזאת  רב, בקושי הדברים  לו  ועלו .היה ,
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Y éåàøë íéçøåàäíé÷éãöä êøãë
íòáè íéðùîùíéëàìîä åøîà ,,ïë íà

ãâðë äãéî 'ä äì íìùéù àéä äéåàø
òáèä úà äøåáòá äðùéå äãéîãìúù

úòë êéìà áåùà áåù' åøùéá æàå ,ïá
ìë ,ïàëîå .'êúùà äøùì ïá äðäå äéç
åòáè øáùé øùàë ,åðéðòá ãçàå ãçà
éñéðå úåòåùéì äëæé ,êøáúé åîù ïòîì

.òáèä êøãî äìòî äìòîì íéñéð

אף  והיגיעה  הרצון  הוא עיקר - יראיו רצון
לפועל יצא  לא  אם

áúëïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
ò"éæ(àë íéøôåñ éøáã)' ,ø÷éò

÷ø àåä äæä íìåòá íãàä úåéåëæ
êøáúé åðåöø úåùòì åì ùéù ÷ùçä,

áåúëù åîëå(áé é íéøáã)ìàøùé äúòå'
,'äàøéì íà éë - êîòî ìàåù 'à 'ä äî

ìáàäùòîä øîâíùä åäùåò éøä

íéîù éãéá 'ìëä' ììëá àåäå ,êøáúé
(íéîù úàøéî õåç' ììëá àìå)äæ éô ìòå ,

òåãî øàáî'íéãñç úåìéîâ' ìëî
àì åðéáà íäøáà ìù 'íéçøåà úñðëä'å
äùòù ãñçä àìà 'çáù'ì äøåúá øëæð

íéëàìîä íòäéä àì úîà é"ôòù óà ,
,ììëå ììë 'ãñç úåìéîâ' íåù äæá

åîò ãñç åìîâ íä äáøãàååãåáëìùë
ïàë äéä àìå ,ïéìëåàë ïîöò åùò
ïåöøå äáùçî' íà éë åðéáà íäøáàì

úà åìéàå ,'áåèíéçøåà úñðëä ìòôî
'úåáéú éùàø'á ÷ø äøåúä äøéëæä åìù

,ì"ùà òèéå,äøåúä åðúòéãåä äæá éë
úåìãúùä - íéùòîä ìëî ø÷éòä äæù

íãàä úãåáòåâëâëâëâëøîâ ìò çéâùé àìùå ,
úå÷÷åúùääå ïåöøä ìò ÷ø ,äùòîä.

ìòçñåð úà ïéáäì øùôà äæ éô
äìéôúä(ãåòå 'úåìì÷ úøúä'á)

הפסוק כג. לפרש זי"ע הגר"א אמר ·)וכבר Â ‰ÈÚ˘È) השלישי ביום מיומים 'יחיינו

חז"ל פירשו דהנה לפניו', ונחיה ‚)יקימנו Â� העקידה (·¯"¯ של סכין נקראת מדוע 

עלמא בהאי מצוה 'שכר הרי וקשה, שכרה', מתן אוכלים שישראל שם על - 'מאכלת

ËÏ:)ליכא' ÔÈ˘Â„È˜)יצחק עקידת של מפירותיה אוכלים ישראל בני אין ודאי אלא  ,

ועבודתו יגיעתו מכל רק בהילוכועצמה, – המצווה סביב אבינו  אברהם שטרח 

המזבח ע"ג יחידו  בנו העלאת  ובעצם המוריה הר את  ראותו  עד ימים כי שלושת ,

עלמא, בהאי גם שכר יש המצווה אודות  והטירחה ההכנה לנועל סיפרה  ולכן

וחבש בבוקר השכים עקידה , מצות לקיים שעשה והזריזות ההכנות  כל את התורה

בעולם אוכלים אנחנו  זאת מכל  כי להודיענו עולה , עצי ובקע  חמורו , את  בעצמו

יאכלו הזה לעקידה עד שהלכו ימים שני אותם בשכר כי מיומיים' 'יחיינו אומרו וזהו .

'יקימנו  גופא , העקידה מעשה זה - השלישי' 'ביום ואילו הזה, בעולם אף ישראל בני

ליכא לפניו(¯˜)ונחיה עלמא בהאי מצוה דשכר '(ÊË ˙Â‡ ‡¯ÈÂ 'Â‰ÈÏ‡ ÏÂ˜').
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úà ä"á÷ä åðì øåëæéù åðà íéù÷áîù
åìéàë äàøéå '÷çöé úãé÷ò' úåëæåøôà

ïáåî åðéà äøåàëìå ,çáæîä éáâ ìò øåáö
åì øîà éøäã ,øáåãî 'øôà' äæéàá ììë
íàå ,'äîåàî åì ùòú ìà' - 'ä êàìî

ïëøôàøçà àìà ,ïéðîä"á÷ä ïéàù
åà ìòåôì äùòðä àöé íà èéáîå äôåö
äöøéå ÷÷åúùéù - åðåöø ìë àìà ,åàì
åîù ïòîì åãéá øùà ìë úåùòì íãàä

äáäàá'øôà' äùòð åìéàë áùçð ïëì ,
.ùîî ìòåôá

éàäîååì øîàð àîòè(áé áë)ìà'
ùòú ìàå øòðä ìà êãé çìùú
éôî àìå ,êàìî éãé ìò 'äîåàî åì
àì ìåëéáë éë ,åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
,'äîåàî åì ùòú ìà' åì øîåì ìåëé äéä
øçàì'ë ÷çöé áùçð åéðéòá éøäù

åìà íéøáã .çåçéð çéøì ïáø÷ì 'äèéçù
øùà Y åðà åðøåãì íçåð éììèë åéäé
Y íãéá äìåò àìå áåè úåùò íéù÷áî
ìëù àìà ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéà éë
úàå ,åãéá øùà ìëë ìãúùé ãçà

.ù"áúé àøåáä íéìùé øáë úåàöåúä

חביב עדיין הרבה הרחיק  אפילו  – ידח לא
הבורא  אצל הוא

ïúùøôá(à çé)éðåìàá 'ä åéìà àøéå'
åéä úåøåãä é÷éãö ,'àøîî

íéùøôîåéìà àøéåäìâð ä"á÷ä Y 'ä
àåä íà óà ,éãåäé ìë ìààøîî éðåìà

åéáàî ÷çøúäì äáøä íà óà -
íéîùáù(÷æåç ïåùì éðåìà)äìâð íâ Y

øåæçì åëøãá åëîúìå åãòñì ,'ä åéìà
àåäù äî éôë 'ä ìà áø÷úäìåãëãëãëãë.

וכל כד. בשמים, ערוך לאין היא  חשובה קטנה' 'מצווה וכל עבודה מעט כל באמת  כי

יהודי  וכל המצווה, וערך חשיבות  כנגד מאומה שווים אינם דעלמא  וחללי הון

שמואל' ה'דברי הרה"ק  נסע  פעם ומצוותיו. הוא  – שמיא כלפי חשוב הוא  באשר

הראשון שבקרון הרבי ראה ממקומו הרגיל, בקרון היה ומקומו ברכבת , (‰ÚÂÈÓ„זי"ע

('Â„ÎÂ ÌÈ¯È˘Ú‰ ¯Â·Ú. ומצוות תורה שומר שאינו הנוסעים אחד סביב  גדולה המולה יש

ישיבתו, תלמיד בעבר היה הוא  כי משנענה הוא, ואיזה זה הוא  מי לברר הרה"ק  שלח

נאמד  בכמה הרבי שאלו הרבי, אל העשיר ניגש הכבוד מפני אליו, שיביאוהו ביקש

וחזר  כלום, לכם אנדב לא ממילא מינה, נפקא  למאי וכי רבי, הלה, ענהו רכושך , כל

לו  אמר זהב , דינרי מיליון בשני נאמד הוני ואמר העשיר, שנעתר עד ונשנה, הדבר

בישיבתנו  תלמיד בהיותך  בחרותך בשנות  היטב  הכרתיך הרי נא , שמע הרבי,

שמעק א  ואפילו השום, כקליפת אפילו 'יהדותך ' שוותה לא  אז וכבר הקדושה,

Ë·˜)טאביק Ï˘ ¯ÈÚÊ ıÂˆÓ˜).זה על משלם הייתי ומשתומםלא אני עומד עתה

כך  כל שווה  ומצוות תורה  של דמעט מעט שכל ולהגלות, שהיצר להתוודע  עד ,
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האידישקייט  ממעט אפילו לבטלך  זהב דינרי מיליון שני להשקיע  ששווה הבין, הרע

לך . שהיה

אפילו ית ', שמו למען עושה שהאדם מה שכל לידע ביותרעלינו הנחות  האדם 

ביותרואפילו הקלה על המצוה כמסופר מאד, הדבר חשוב  ממעל בשמים הרי ,

משרתו  את אליו שלח מחסידיו שאחד זי"ע מטשערנאביל עיניים' ה'מאור הרה"ק 

פני  את  עינים' ה'מאור משראה הדור, לצדיק ביכורים כמנחת טוב  יין חבית עם

הניח  לא היום שאכן המשרת ענה היום', תפילין הנחת  'האם מיד שאלו המשרת

ומהרתי  הקימה זמן את קצת איחרתי והיום היות  למעשיו, 'טעם' נתן ואף תפילין,

לשרתו, לפניו לעמוד אדוני קראני תפילין שהנחתי קודם ועוד בחפזון, להתפלל

שלמדתי  ומכיוון שחרית , פת  לסעוד מיד והוכרחתי לבי חלש אדוני את לשרת בגמרי

עומד  עתה בלבי, אמרתי האכילה, קודם להיות  צריכה תפילין שהנחת  עלומי בימי

לו  הסביר תפילין, הנחת מצוות את  זה ביום הפסדתי כבר האכילה, לאחר כבר אני

כבר  באם אך הנחתן, קודם לאכול אין לכתחילה שאכן הבנתו, לפי עינים' ה'מאור

ומענות . טענות כל ללא תפילין להניח עליו אכל

זה  משרת  נא , ראו להם, ואמר הקדושה, לחבורתו עינים' ה'מאור פנה מכן לאחר

יודע אם יודע ומי הגדולה, בורותו ניכרת מעשיו ומתוך גדול, השגה' 'בעל שאינו

תפילין  היום הניח שלא  מכיוון ואעפי"כ התפילין, הנחת  בעת נקי גוף שצריך הוא

אפילו  מצוה, שכל נראה ומכאן הניחן, שלא  עליו שהרגשתי עד בנפשו אור חסר היה

עושיה. על גדול ואור רושם' 'עושה היא  הרי ודקדוקיה פרטיה בכל נעשית  אינה אם

במשנה ·)איתא ,Ï ˙ÂÎ¯·) על כרוך נחש ואפילו בשלומו... שואל המלך 'ואפילו

שהכוונה, לבאר שאמרו יש בבחינתאפילועקבו', בה' מרד כבר נחשכשהאדם

וכבר עקבוהקדמוני, על הנחש עדייןכרוך  שבשמים, אביו כנגד -המלך להמרידו

עולם של בשלומומלכו אליו.שואל שישוב ומצפה

איתא דהנה ביארו ובזה מאד, עד היא  חשובה בוראו אל האדם שחוזר 'פסיעה' וכל

·¯˘"È)במדרש ‡·Â‰) אשר' לו אמר בנך '... את  נא  'קח לאברהם לו אמר שהקב "ה

לו אמר אוהבאהבת', אני רש"י שניהם  הביא דבפירוש וקשה יצחק. את  לו אמר ,

È„)לעיל ‡Î),וזהב כסף ולא  - מים וחמת  'לחם להגר שונאושנתן שהיה  שיצאלפי על

כך כדי עד שניהם את שאוהב  כאן אמר וכיצד שונאו, שהיה לך הרי רעה', לתרבות

דברי  עפ"י המוסר גדולי בשם וביארו אהבת', 'אשר הקב "ה כוונת מי על יודע  שאינו

ÏÙ"‡)המדרש ˘È¯ ‡"¯„Ù)...האלה הדברים אחר לראות'ויהי המדבר מן ישמעאל  ויצא 

אביו אברהם  קח את  לו ואמר אברהם על הקב"ה נגלה הלילה באותו אומר יהודה ר' ,

אפילו  אביו לקראת שב  המרוחק כשהבן כי והיינו אהבת', אשר יחידך את בנך את  נא 

אהבת'. 'אשר עליו לומר שאפשר עד אליו החביבות גדילה אחת פסיעה
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äðäáéúë(áð äë àø÷éå)éðá éì éë'
'...íä éãáò íéãáò ìàøùé

,é"ùøáåíãå÷ éøèù÷"äøä ãîì ïàëî .
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä'øô í"éøä éèå÷éì 'ééò)

(øäáïëéäìå ,äçãð éãåäéä ïéà íìåòìù ,
ìà áåùìå úåìòì åãéá ãøéå ìåôé ÷øù
ììëä éôëå ,ä"á÷ä äæ ïåùàøä åéðåãà
ò÷ø÷äå äãùäù äàååìä úåëìäá
,äðåùàø åì åãáòúùðù éî éãéì øåáòú
íãå÷ 'íãåáòù' ìàøùé éðá úåùôð íâ

'äììë éë ,'åìå÷' òîùéå 'ä ìà ÷òöéù éàðúá)

àåä ,íéøçàì äðåùàø úåéäì ãåáòùä ìù åçåë

('àì÷ äéì úéàã' àåä øèùá.

היצר  על  להתגבר - אחריך תבט  אל
העבר  בגין לעצבות  שמפילו

ïúùøôá(æé èé)áú ìà'æîø ,'êéøçà èé
'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä äá

èåì ìà êàìîä äååéöù ò"éæèéáú ìà'
éë .êì åéäù úåìéôðä ìò - 'êéøçà
äèéáä èåì úùà - äàøå èáä
áéöð éäúå' - äôåñá äìò äî ,äéøåçàì

...'çìîäëäëäëäë

בפרשתן,כה. כתיב  והנערהנה ואני החמור עם  פה  לכם  שבו נעריו  אל  אברהם  ויאמר

אליכם ונשובה  ונשתחווה  כה עד  ‰)נלכה ·Î)מרימנוב מענדיל מנחם רבי הרה"ק .

Ú‚)זי"ע  ˙Â‡ ‰„˘‰ ידוע(„·˘ כי אבינו, לאברהם שהיה הנסיון וגודל סדר מבאר היה

את יעקוד שלא  בכדי כוחו בכל השטן לו שהעמיד המניעות  גודל חז"ל ממדרשי

בנו עולםיצחק לדורות עתה ועד מאז  לנו עומדת הזאת המצוה  לחנם לא ,כי

את לשחוט ומזומן מוכן אבינו אברהם והנה צלחו, לא  ידיו שמעשי ראה וכאשר

וצדיק כשר איש בדמות לפניו בא  מיד למניעותיו, פונה ואינו גדולה בשמחה בנו

לשחוט  הולך  שהוא אבינו אברהם ענהו מועדות. פניך  לאן אברהם, ר' ושאלו, וחסיד,

בוראך רצון מקיים שהנך  אברהם ר' אשריך השטן לו השיב הבורא , במצוות בנו את 

את שתשחוט – הבורא רצון הוא  שכך ידעת  מנין ידידי לי נא ספר אבל בשמחה,

אמר  אז לעולה'. שם 'והעלהו לי אמר ובעצמו בכבודו הקב"ה כי אברהם, ענהו בנך,

לכך זכה לא שעדיין גדול לדבר שזכית אברהם ר' אשריך אשריך  הנ "ל, האיש לו

מה  לך  אגלה עכ"ז ובעצמו, בכבודו הקב"ה אליו שידבר מחומר קרוץ  מעולם כמעט

ועדיין  ואשמה עוון מכל אדם ניקה לא שעדיין זמן שכל מרבותי וקבלתי ששמעתי

שידמה  עד הטומאה כוחות  ידי על שיתבלבל אפשר נעוריו, חטאת את  תיקן לא

זאת שמע  וכאשר ממש, כל בזה אין ובאמת עמו מדבר הקב"ה כאילו עצמו את 

עצמו  בעיני היה שלא  לדבריו חשש ענוותנותו לגודל כי גדולה, בחרדה עמד אברהם

עצמו את יישב מיד אך  וכלל. כלל נעריוצדיק  אל אברהם  לעבר ויאמר שזעק 

הנעורים החמורחטאות עם פה לכם לעתשבו שלי, החמריות  עם כאן הישארו

אלא  אליכם לב אשים לא ונשתחווהעתה כה  עד  נלכה והנער  הנער ואני עם אפנה
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àúéàùøãîá(è èì ø"øá)éáø øîà'
'êì êì' áéúë íéîòô éúù ,éåì
ïåéñðá 'äéøåîä õøà ìà êì êì'å 'êöøàî êì êì')

(äãé÷òäíà äáéáç åæéà íéòãåé åðà ïéàå
...äðåùàøä åà äéðùääéðùäù íù ÷éñîå)

(øúåé äáéáçäìòé ãöéë ääéîúä äòåãéå ,
áåùç êöøàî êì êìù øîåì úòãä ìò
øùôà ãöéë ...äãé÷òä ïåéñðî øúåé
ãìåðù åãéçé åðá úèéçùì 'úåìâ' úåîãì
äìãâàå' áéúë íùù èøôáå ,åéðå÷æ úòì
àì äãé÷òáå ,''åëå äëøá äéäå êîù
ë"éôòàã ,åøàéáå .äîåàî åì çèáåä
úéá úà áåæòì Y ìåàù é÷îòî äàéöéä

øùà ìëå åøáò ìëî çåëùì åéáà
äðäë íãàì åì äù÷ åéìà ìâøåä
ïåéñðù øîåì íå÷î ùé øéôùå ...äðäëå
äéä øáëùë äãé÷òä ïåéñðî áéáç äæ

...éåàøå áåè 'áöî'áäâùä ìë åðì ïéà)

(åðøîà ïãéãì òâåðä ãåîéìä êà ,åðéáà íäøáàá.

לכל אורחים הכנסת סגולת  – אשל ויטע
לזש "ק ובפרט  הענינים 

äùøôúñðëä' ïéðòá úùøãð äôé åæ
äùøôä úìéçúá ,'íéçøåà
,íéùøãîáå äøåúä é÷åñôá úåëéøàá

êùîäá ïëå(âì àë)øàáá ìùà òèéå

לאחמ"כ ורק הבורא, רצון אליכםלעשות שלימה ונשובה  בתשובה נשוב מכן לאחר -

וקוני. יוצרי רצון מלקיים אותי למנוע  ליצר אתן לא כעת  אך העוונות , על

אותה  וציווה מסטייפעלע , הרבנית  אחותו אל זי"ע  איש' ה'חזון הגה"ק  פנה פעם

כמה  כעבור לאיש, הדלת תפתח לא  פו"א ובשום הבית, דלתות  את  היטב  שתסגור

לה, נענים שאין הנערה כראות הדלת , על ודפקה הבית פתח אל נערה באה רגעים

לה, לפתוח לי תן איש' ל'חזון הרבנית  שאמרה עד יכולתה, בכל בדלת להכות החלה

ה'חזון  נענה הכאותיה, מרוב  לגמרי תשבר והדלת הדקות יארכו לא  הכי, בלאו כי

וואלף הרב אל שתפנה לה אמרי ‰˙˜ÙÂ‰)איש' ‰˙Â‡· ˙Â�·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ ˙È· Ï‰�Ó ‰È‰˘),

זו  ריבה סיפר, וכה פנימה, הקודש אל וואלף הרב  ויבוא מועטת  שעה עברה לא

לאחר  עתה בצבא... שהיתה לאחר הוא, רע  שבכי הרוחני מצבה על לבכות  בפני באה

עצמה  לאבד ובכוונתה בחייה, חפץ  כל עוד שאין בעצמה הסיקה במעשיה שהרהרה

שאמרו  מה כי בשמי, לה ואמור אליה, נא  לך זי"ע איש' ה'חזון לו אמר רח"ל, לדעת 

ËÎ.)חז"ל ‡ÓÂÈ)העבירה שלאחר  ההרהורים  על קאי מעבירה ' קשין עבירה 'הרהורי

ודומיהן  ייאוש מחשבות  לחשוב רק– מחשבתו כל ישים מזה להנצל והרוצה ,

שתשכח בשמי לה אמור העבודה, בדרך ולהתעלות  להמשיך לגמרי בעתיד,

ובבא . בזה לה ייטב  ואז שנולד, כתינוק מחדש הכל ותתחיל שעברה, מהעבירות

יראים  מבורך, ישרים דור הקימה למוטב, וחזרה הנערה בלב נכנסו הדברים ואכן

ולתורתו. לה' נאמנים ושלימים
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äèåñ úëñîáå ,òáù(.é)íéàðúä å÷ìçð
äååùä ãöä Y íäøáà òèð äî
äùòîá úåáø ÷ñòúäù íäéðéáù

åéçøåàì áéèéäì êàéä äáùçîáååëåëåëåë.
íéçøåàä úñðëä úååöî äìãâ äîæëæëæëæë

ì"æç åøîàù ãò(.æë÷ úáù)äìåãâ

בחז"לכו. ÁÎ.)מצינו ÔË˜ „ÚÂÓ)לפגוע יכול המוות מלאך  היה שלא  חייא בר' מעשה

אמר  חייא, ר' לו ונתן לחם, פת ממנו וביקש כעני לו ונדמה הלך  עשה, מה בו,

המות  מלאך להשיבלו – עלי מרחם אינך מדוע  מרחם הינך העני על אם חייא, לר'

היא טענה מה כי יפלא, והרואה נשמתו. את  בידו ונתן חייא ר' הסכים נשמתך , לי

נתן  לעני בשלמא  המוות, מלאך  על לרחם עליו העני, על שריחם מפני וכי - זו

מלאך הי' שיודע  אלא נפשו... למסור עליו כך  משום וכי נפשו, להחיות  לחם פרוסת

חייא  בר' לוהמות נותן ונפשו  ליבו כל לעני לחם פת  שנותן שהי'שבשעה עד ,

ממש. נפשו בידו וימסור יחוס עליו שאף לתובעו זה סמך על יכול

אחד  צדיק בשבח החסידים חבורת  לפני זי"ע מלעלוב  הרמ"מ הרה"ק סיפר פעם

מאות להאכיל דאג העולם מלחמת  שבעת  הטובים מעשיו את  והפליג תימן, מיוצאי

והוסיף, היושבים מן אחד העיר המציק, מחמת מבתיהם שברחו חרב פליטי יהודים

נענה  המקובלים, מגדולי אחד עם תורה סתרי ללמוד קביעות לו היתה צדיק שאותו

כלומר, יהודים...' מאכיל שהיה ממה מדברים אנו הרי - סח אתה 'מה הרה"ק 

קדושי  אותם והבינו ידעו כי תורה, סתרי מלימוד יותר וגבוהה חשובה זו שמעלה

וצמאים. רעבים יהודים ולהשקות מלהאכיל יותר גדול דבר לך  שאין עליון

בכל  חסדו צמאי את ישקה שהקב "ה חסדים, גומלי יזכו מדה כנגד ובמדה

דבריהם ביארו וכן והרפואות , ˜‚:)הישועות  ÔÈ¯„‰�Ò)את שמרחקת  לגימה 'גדולה

ופירש"י, הרשעים', מן עינים ומעלמת  הרחוקים, את ומקרבת מעלמתהקרובים,

אינו כאילו  עושה  אלא הרעה, כדרכו לו לשלם  ברשעו להביט שלא המקום מעיני

במעשיו הגמרא רואה דברי את  סותרים שהדברים נראה ולכאורה ,(.� האומר (·"˜ 'כל

ואין  וותרנות  כאן אין בודאי כי קשיא, לא באמת אך  חייו', יותרו הוא , ותרן הקב "ה

מבלי  לרעהו וברחמים בחסד עצמו שהנוהג אלא  יתב"ש, מעיניו נעלם דבר שום

וחסדים, ברחמים זו במדה עמו יתנהג הקב "ה שגם בזה מעורר טיבם מה לדקדק 

לו. מודדין מודד שאדם דבמדה הדין, שורת  מצד פשעיו על לכפרה ויזכה

לצד כז. אורחים' 'הכנסת  במצוות  זי"ע דיסקין המהרי"ל הגה"ק  של זהירותו ידועה

לזקן  לימודו באמצע המהרי"ל ניגש פעם הק '. התורה בעסק העצומה התמדתו

הלחם... של מהרך הקשה החלק  את לו והפריד שולחנו, על סמוך שהיה אחד

שזקן  נפלאה בעמקות לימודו מתוך הרב הבחין כיצד הבית , בני שאלוהו מכן לאחר
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אל  נגלה שהקב "ה וירא  בפרשת  מצינו הנה המהרי"ל, ויענם לעזרה, נצרך  זה

מהקב"ה  ביקש מתקרבים, ערביים ' 'שלושה כי אברהם רואה והנה אבינו אברהם

יתמה, הרואה וכל לקראתם, וירץ  וירא עבדך, מעל תעבור נא  אל – עליו הניצב 

בפועל  שכינה' ב'גילוי עתה עומד הוא  והרי לפניו ערביים ג' כי אברהם ראה כיצד

יראהו  ורובו ראשו ומונח שקוע שהאדם במה הדברים, כלל כן כי אלא ממש...

לימודי  מתוך  הבחנתי כיצד תתמהו אל אתם אף שכינה, בגילוי עמידתו מתוך אף

הזקן ÈÎ„¯Ó)בצרכי ˘¯„).

הרה"ק נכדו עם בתורה ועסק זי"ע התניא הבעל הרה"ק ישב שפעם מסופר כעי"ז

ומיהר  בוכה העבריים מילדי שתינוק  בעה"ת שמע  הלימוד באמצע זי"ע , צדק' ה'צמח

שומע אנוכי כי לי האמן נענה שמע, כיצד הנכד ולשאלת  ולהרגיעו, אליו לגשת

העולם. מסוף אף יהודי' של 'כאבו

ה'חזון  הגה"ק  רבו אצל בהיותו אחת שפעם זצוק "ל ברים חיים רבי הגה"צ סיפר

ירושלים, שבעיה"ק  לביתו לשוב דרך לו היה לא וכבר השעה, נתאחרה זי"ע, איש'

להשתתף  בא  זי"ע  הסטייפל'ער הגה"ק  גיסו ואף כ'אורח', איש' ה'חזון לקחו ע"כ

אורחים הכנסת ‰'ÂÊÁ"‡')במצוות  ˙ÂÁ‡ ‰˙È‰˘ '˙È�·¯'‰ ÌÚ „ÁÈ)תלתא הני ועמדו ,

בהצעת זה כדברו, עשו והם הוראות  נתן ה'חזו"א ' יכלתו, כפי אחד כל ושימשוהו

חיים  רבי ענינים, ושאר שחרית ידיים לנטילת מים ומשתה, מאכל בהכנת וזה המיטה

רצ  שבע  היה איש לא  החזון אל פנה כן על טורחים, הם אשר הרבה הטירחה מכל ון

יש  ממתי וכי ואמר, ה'חזו"א ' נענה כך , כל עבורי תטרחו שלא  אבקשכם לו ואמר

מצווה' של 'חפץ אתה הרי כך, או כך  עמי עשה לו לומר בעליו על דעה ל'אתרוג' לו

המצוה. על סיני מהר ועומד המצווה ל'גברא' עצמך על דעה להביע  בידך  ואין

חיים' וה'חפץ זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגה"ק  אצל שהתארח יהודי על מסופר כעי"ז

כל  הרבי יטרח אל אנא, ה'אורח', לו אמר טרחות, כמה סביבו וטרח לשמשו עמד

וכי  חיים', ה'חפץ  לו אמר הצטרכותי, וכל חדרי את בעצמי לסדר לי הנח עבורי, כך

התפילין, בהנחת כך  כל מר יטרח למה - לי תאמר כן גם תפילין להניח בבואי למחר

תפילין מהנחת אורחים הכנסת מצוות שונה 658)ומה 'ÂÓÚ Ï‡¯˘È È�ÈÚ ¯È‡Ó).

בני  כל אך ללון מקום חיפשו ליל, באישון קאזמיר לעיר יהודים שני הגיעו פעם

האור  בקע  זי"ע מקאזמיר יחזקאל רבי הרה"ק מבית רק  שנתם, את  נמו כבר העיר

הרבי  דר זה בבית  כי ידעו שלא  הללו והעבודה. התורה על ישב שעה שבאותה

וסיפק יתירה, בטרחה סביבם וטרח לביתו, הכניסם הרבי ואכן, הבית, פתח על דפקו

מעמל  ינוחו למען וכסתות כרים להם הציע  ואף ומשתה במאכל צרכיהם כל להם

האורחים, מקול הסמוך  בחדר ישן שהיה המשמש התעורר שעה באותה דרכם.

הבין  עיר, של ברחובה מצויות  השיירות אין כזו מאוחרת  בשעה כי שידע  ומכיוון
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éðô úìá÷î øúåé íéçøåà úñðëä
äðéëùäçëçëçëçë.

äååöîã÷ôäì ãàî úìâåñî åæ
òøæ'á íéîçøå äòåùé úãå÷ôá

ùøãîá åøîàù åîëå ,'àîéé÷ ìùàîåçðú)

(á àöú éë.ì"æåäøëù ïúîù úåöî ùéå

íéçøåàä úà äçøéàù äøù åîë íéðá,
òùéìà úà äìá÷ù ìò úéîðåùåíéëìî)

(ã"ô áèëèëèëèë.

áúë÷åñôä ìò 'ééçá åðéáø'ä(âì àë)

,ìùà òèéå'òèéå' 'á ùé äøåñîá
êãéàå ,àëä ,äæ øôñá(á úéùàøá)òèéå

טובת לקבל הרבי אל שבאו נידחות ' מ'נשמות  בא  ההמולה קול בוודאי כי בנפשו

ממקומו לזוז העיז לא פחד ומרוב  השלם. ותיקון ˜Ú"‡)נשמה 'ÂÓÚ Ï‡˜ÊÁÈ ˙¯Â˙).

הנשמות על המשמש להם סיפר שחרית לתפילת  החסידים כשבאו בבוקר, ויהי

חדרו  מתוך  ששמע הרבי ארוכות. שעות  עמהן עסק  והרבי הרבי, של בחדרו שהיו

קדושות, נשמות אלו היו אכן ואמר, לו קרא המשמש דברי מעמי את  לקבל לא  אך 

נשמתי... את  לתקן אם  כי באו , וטובה  אורחים תיקון הכנסת  מצוות  ידי שעל כלומר,

לנשמתו. גדולה והארה תיקון עצמו לו היה

שאמרוכח. מה לבאר אמרו צחות  Ù·)בדרך ‡¯ÈÂ ˘"Â˜ÏÈ) יותר אורחים הכנסת גדולה

בעת בחודש אחת  פעם השכינה פני את מקבילים הננו כי השכינה, פני מהקבלת

לבנה' ‡Á˙'קידוש ÌÚÙ ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ È�Ù ˙‡ ÏÈ·˜‰Ï Ï‡¯˘È È�· ÂÎÊ ‡Ï ‡ÏÓÏ‡ Ô�È¯Ó‡„Î)

('ÌÈ„' ˘„ÂÁ·ולכן אדםגדולה, יאמר שלא - אורחים בני הכנסת  זכו  לא  אלמלא 

'דים' בחודש אחת  פעם אורחים  להכניס אורחיםישראל הכנסת גדולה אלא יותר,

בחודש. אחת מפעם יותר הרבה לנו נצרך  שזה לומר השכינה, פני מהקבלת

שמירת תוך  לעשותה לו יש שכינה, פני מקבלת יותר שהיא  מעלתה כל עם אך 

להם  אמר אשתך ', שרה 'איה המלאכים שכששאלו לך והרי הקדושה', גדרי כל

'הנה  אלא  הנה, שרה תבוא  לא  אורחים, הכנסת  מעלת כל עם כאן', 'עד ֵָאברהם

באוהל'. היא

נישואיו,כט . מעת  שנים כי"ד קיימא של זרע על המתין זי"ע התניא  בעל הרה"ק 

לקיים  לו יעץ זי"ע ממעזריטש ה'מגיד' הרה"ק  רבו אצל עצמו להזכיר בא וכאשר

בפסו לה ורמז כסגולה, אורחים הכנסת  Ë)מצוות  ,ËÈ˜ ÌÈÏÈ‰˙)את נער יזכה 'במה

יזכהארחו' ל במה  ידינערהאדם על ארחו, להאכילם,את  לביתו, אורחים שיכניס ,

הבעש"ט  של אביו שגם לו וסיפר יפות . פנים בסבר סיפוקם כל ולמלאות להשקותם

בכתוב  שרמזוהו יש זאת , בדרך Î‚)נושע  ,ÊÓ)נוטריקון 'הא ' - זרע' לכם כנסתה'הא 

יהיהא רב  בהידור קיומה ידי שעל זרעורחים, מבורכים.לכם ישרים דורות ,
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,íã÷î ïãòá ïâ÷éæçîä ìëù êãîìì
'äéðñëà' úååöîá(íéçøåà úñðëä)ùøåé

ïãò ïâ.

ע"י טהרה  – רגליכם ורחצו מים  מעט 
התורה

ïúùøôá(ã çé)íéî èòî àð ç÷åé'
úçú åðòùäå íëéìâø åöçøå
äøåú àìà õò' ïéà åðéöî ì"æçáå ,'õòä
'äá íé÷éæçîì àéä íééç õò øîàðù

(.çî÷ çìùá ÷"äåæ ,à"ô à"áãðú)äøåúä ìòå ,

úðúåð àéä éë ,àááå äæá áèéä ïòùéé
íìåòä äæá äéùåòì íééç(æ å úåáà)íâå

ïéà ,íãà ìù åúøéèô úòùá' àáäì
àìå áäæ àìå óñë àì íãàì åì ïéåìî
äøåú àìà ,úåéìâøîå úåáåè íéðáà

'ãáìá íéáåè íéùòîå(é íù)ìììì.

éäéäëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ïåöø
äðòù éîå' ,úåáà éëøãá êìéì
,'åððòé àåä äéøåîä øäá åðéáà íäøáàì

.ïîà íìåò úìåàâ ìàâéäì äëæðå

המאור'ל. 'מנורת  Ù"‚)בספר ‡"Á ‡ ÏÏÎ ‰ דומה,(�¯ הדבר למה זו, למשנה משל מביא 

זזה  שלא  עד לבו אל מאד הקרוב ידידו היה אחד חברים, שלשה לו שהיו לאדם

לא השני היום, כל עליו נתונים ומחשבתו מעייניו כל היו עת בכל ידו, מתוך ידו

בעניני  יחדיו ודנים יום בכל זה את זה רואים היו עדיין אך  הראשון כמו קרוב היה

עמו  האריך  לא ואף קצר, לזמן ביום אחת  פעם רק  פגש השלישי את ואילו השעה,

כי  ורעדה, פחד ואחזו המשפט', מ'בית מכתב  האיש קיבל פ"א  מדי. יותר הדיבור

מאד, חמורה בעבירה נחשד כי העיר שופט לפני להתייצב 'הזמנה' המכתב  היה

לימינו  שיעמוד מאתו וביקש אליו הקרוב ידידו אל ניגש נקשן לדא דא  כששיניו

חושש  כי לסייעו, יכול שאינו והתנצל עורף לו הפנה הלה אך למשפט, עמדו בעת

פנה  ברירה בלית  אותו, גם ויענישו מעשיו, את מצדיק שהוא  השופטים יחשבו שמא

או  המשפט, מקום עד אלא  ללוותו מסכים כשאינו דחהו הוא וגם השני ידידו אל

יפות פנים בסבר קבלו זה ואכן בעדו, שיסייע  ממנו וביקש השלישי בידידו נזכר אז

דינו. כצדק יוציאו אשר עד מצב  ובכל עת בכל לימינו לעמוד לו והבטיח

ולעמוד  ליוצרו נשמתו להשיב האדם נקרא  ועשרים מאה לאחר הוא , והנמשל

אחריו  יצאו לא ולילותיו ימיו כל אחריהם קשור הוא אשר וזהב  הכסף לפניו, בדין

פעמים  כמה משוחח שעמהם וקרוביו משפחתו בני יבואו אחריהם הבית , מפתח

פגש  שבקושי והמצוות התורה רק  יותר, ולא  הגולל סתימת  עד ילווהו הללו ביום

ככתוב מעלה, של דין בית לפני בעמדו לימינו לעמוד מבטיחים הם בחייו (ÈÚ˘È‰בהם

(Á Á� עם 'קשריו' ולחזק  להוסיף חייו ימי בכל ישתדל והחכם צדקך ', לפניך  'והלך

הדין. ביום לימינו יעמדו והם והמצווה, התורה
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