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êì êì úùøô
בה' בטחתי לא אמעד – ע"י האמונה והבטחו
יל לבטח דרכו

ïá íøáàå áåúëä øîàù åäæå ,åì äù÷ù
'ïåçèá' úáéú éë ,äðù íéòáùå íéðù ùîç
øîåìëå ,'íéòáùå ùîç' àéøèîâá äìåò
,ïøçî åúàöá ïåçèáä úâøãî âéùäù
úàöì åçåëá äéä 'äá çèáù éãé ìò ÷øù
åéáà úéáîå åúãìåî õøàî àöé
ïåçèáäå äðåîàä çëá ,ïëàå .åúçôùîîå
ãéáòã éàî ìëã íéîìåòä ìë àøåáá
'ä úååöî íéé÷ì åçåëá ùé ãéáò áèì
 øúåéá íéù÷ä úåðåéñðá ãåîòìåא.

íéðù ùîç ïá íøáàå' ,(ã áé) ïúùøôá
,'ïøçî åúàöá äðù íéòáùå
(íäøáàå ä"ã) ò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä ùøôîå
úà áåæòì íäøáàì åì äù÷åä éàãååáù
ìë ìâøåä íäá åéáà úéáå åúãìåîå åöøà
ïééãò øùàë äéøëð õøàì úëìì ,åééç éîé
åì äéä ïéàîå ,êìé äðà åìéôà òãåé åðéà
íå÷îì ,ìëä áåæòì Y êë ìë øéáë çåë
äøùò'á ãçå ãç ìë ,ãîìð ïàëîå ä"á÷äá çèáå ïéîàäù àìà ...òãåð àìä
,'ãñçå áåè êà' åîò äùòé éàãååáù
ìëá åà ,åéìò úåøáåòä 'úåðåéñð
,íìåòì äàáå úùçøúîä ä÷åöå äøö úàæáå ,'ä ìò åáäé úàå åîöò êéìùä
ãöéë òãåé åðéàùë 'íéëøã úùøô' ìëáå øáãá åìéôà 'úé åðåöø íéé÷ì åçåëá äéä

א .והעיקר ,להאמי באמונה פשוטה מבלי כל התחכמויות או חשבונות ,אלא להאמי
בפשטות ובבירור כי הוא הבורא הוא המנהיג והוא לבדו עשה ועושה ויעשה
לכל המעשי  -לטובה ולברכה .וכ ביאר הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )אגרא דכלה
חוקת ד"ה עמוד נא ,וכ הוא בהיכל הברכה להרה"ק מקאמארנא( את הפסוק האמור בפרשת
'והאמ בה'' ,שנכתב 'והאמ' חסר בלא יו"ד ,כי אות 'יו"ד' מרמזת על בחינת
ִ
)טו ו(
ה'חכמה' )כמבואר בזוה"ק במקומות רבי( ,ונחסרה היו"ד מ האמונה ,כי בענייני אמונה
על האד לבטל את כל 'חכמתו' ולהאמי בפשטות – בלא חקירות ודרישות רק
תמי יהיה ע ה' אלוקיו.
שמעתי מאחד מצדיקי הדור לבאר לפי זה במה שנאמר ש בעני )פסוק ד-ו( 'לא
יירש זה כי א אשר יצא ממעי הוא יירש ...והאמ בה' ויחשבה לו צדקה' ,כי
הנה מתחילה הכיר אברה אבינו את בוראו ,וכלומר שהתבונ וחקר עד שהסיק
בדעתו כי יש מנהיג לבירה ,אמנ לבסו עזב את כל החקירות והחליט להאמי
בפשיטות כדכתיב 'והאמי בה'' .כי החוקר מסוכ הוא שבניו יפלו מתו אמונת,
שהרי ג ה ילכו בדרכיו ויחקרו אחרי מנהיג הבירה ,והיה ,א ג ה יהיו בעלי
כשרו כאביה ויחקרו באמת את הדבר אזי יבואו הבני ג למסקנא כי יש מנהיג

באר הפרשה

פרשת ל ל

â

êéøáùî' ìë úà çìöé íãé ìòù úðòùîä åðåøç Y 'ïøç'á úëììå ãîòî ÷éæçäì ìëåé
 'åøáò éìòù êéìâå øáã ìëá 'ä úà äàøéùë éë ,íìåò ìùגú"éùäá çèáé íàå ,
 çéìöé æà ïéðòåב ùôðå çåø ïåøáù éìáî ì÷ðá ãåîòì ìëåé íä ïåçèáäå äðåîàä éë ,ד.
לבירה ,אבל א אינ בעלי חכמה כ"כ אזי יבואו לידי כפירה ח"ו ,אחר שלא יוכלו
להבי לעומק העניי ,אבל המהל באמונה פשוטה א בניו יהלכו בפשיטות כמוהו...
על כ ,משנתבשר אברה אבינו בבשורת הבני עזב חקירותיו והחל להאמי באמונה
פשוטה ,וכדכתיב 'והאמ' חסר .ועל פי זה ביאר עוד בהא דכתיב )תהלי לז יח( 'יודע
ה' ימי תמימי ונחלת לעול תהיה' ,כי 'תמימי' אלו המאמיני באמונה פשוטה,
כמו שפירש"י בפסוק )דברי יח יג( 'תמי תהיה – ולא תחקור ,'...יזכו ש'נחלת'
ומורשת אמונת 'לעול תהיה' ,לדורות אחריה.
ולא עוד ,אלא שאמונה פשוטה היא חשובה ומעולה יותר מהשגות גבוהות
ומדרגות נשגבות שה כ'ראיה' ממש .ביסוד זה ביאר הרה"ק המהרי"ד מבעלזא
זי"ע את הפסוקי המפורשי בפרשה .כי הנה אברה אבינו ע"ה ראה דברי
עליוני וגבוהי ,כדכתיב בפרשת )טו א-ה( 'אחר הדברי האלה היה דבר ה' אל
אבר במחזה לאמר ...ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבי'
וגו' ,היינו שהקב"ה הראה לאברה אבינו דברי עליוני נשגבי .מכל מקו מה
כתיב מיד אחריו 'והאמי בה' ויחשבה לו צדקה' שאמר אברה  -אבי שבשמי,
אי רצוני אלא להאמי ב באמונה תמימה ,באמונת הלב ,מבלי לראות במחזה
דברי גדולי ונשגבי .כי גדולה מעלת האמונה על פני הראיה עשרת מוני.
ב .כתיב בפרשת )יז ה( 'ולא יקרא עוד את שמ אבר והיה שמ אברה' ,ובגמרא
)ברכות יג' (.תני בר קפרא כל הקורא לאברה אבר עובר בעשה' ,וביארו בספרי )יצב
אברה ל ,ועוד( כי 'אבר' נוטריקו ר'בות מ'חשבות ב'לב א'יש )אגרא דכלה ריש הפרשה(,
והנה איתא בשל"ה הק' )שער האותיות אות א' מו( וז"ל .בכלל דביקות האמונה ,שיאמר על
כל פעולה שרוצה לעשות ,אפילו לזמ קרוב ,יאמר אעשה זה א ירצה הש ,ה שיהיה
דבר גדול או דבר קט ,וסימנ 'עצת ה' היא תקו' )משלי יט כא(' ,היא' ראשי תיבות א'
י'רצה ה'ש ,ואז 'תקו' ,עכ"ל .ובזה יבואר 'שינוי הש' של אבר ,שמעתה לא יהל
האד רק ע 'אבר' – ר"ת רבות מחשבות בלב איש ,אלא יוסי בה אות הי"א –
ר"ת א ירצה הש ,כשמו של 'אברה' ,ויזכור את ה' בתו מחשבותיו )כי 'היא' רומז לאות
'ה"א' במילוא י"א ,כלומר שנית לומר ה"י וכ ה"א( ,ומי שאינו מאמי בזה עובר ב'עשה' ,כי
תכלית האד לידע ש'עצת ה' היא תקו' )עיי ג באמרי אמת סוכות יו א' תרע"ג(.
ג .הנה כתיב בפרשת )יג ג( 'ויל למסעיו' ,ופירש רש"י 'בחזרתו פרע הקפותיו',
וסיפר הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע ,שבילדותו שאל את אביו הרה"ק ה'אמרי אמת'
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זי"ע ,כיצד לווה אברה אבינו בהליכתו למצרי מבלי שידע היא יהיה בידו לפרוע
את חובותיו ,ולא חשש שיהיה בכלל 'לוה רשע ולא ישל' ...והשיב לו ,שהרי הקב"ה
כבר הבטיח לו אברה אבינו שיגדלנו בעשירות מופלגת ,ומכיו שאמונתו הייתה
עזה ואיתנה ,והיה ברור לו שהקב"ה 'שומר הבטחתו' ,אזי היה בטוח בכל לבו בלא
שו פקפוק וספק שאכ יזכה לעשירות ,ויוכל לעמוד בהתחייבותו ולשל את
ההלוואות .שאלו את ה'פני מנח' ,שאכ אברה אבינו לווה על סמ בטחונו
בהקב"ה ,א כיצד האמינו לו אחרי והסכימו להלוות ל'הול דר' שאי ברשותו
כלו ...ותיר ,שאמונתו של אברה אבינו היתה כה עזה וברורה עד שממילא
השפיע ג על אחרי שא ה יאמינו...
ולדיד ייאמר ,שעל האד לחזק את אמונתו בהקב"ה עד שיהא כ'טופח על מנת
להטפיח' וישפיע מאמונתו ג על כל בני ביתו ועל כל הנלווי אליו ,שא ה יוכלו
לעמוד בגבורה בכל צרה שלא תבוא.
ד .הנה רבי מאחינו בני ישראל הנתוני איש איש בנגעו ומכאובו יברכו את עצמ
לאמר ,מי ית והייתי זוכה עתה לגילוי שכינה – שהקב"ה יתגלה אלי ויבטיחני
בהבטחה ברורה כי בקרוב ממש אצא מאפילה לאורה ,כל חד וחד בדיליה ,זה ירצה
לקבל הבטחה שפרנסתו תתבר ,זה ימתי להיות מובטח ב'נחת דקדושה' מיו"ח
ופעמי שהוא כבר זועק נואשות להבטחת 'ושבו בני לגבול' ...יש הממתי להבטחת
הזיווג  -שהב או הבת ימצאו בקרוב ממש את זיווג ,או שקרוב פלוני יתרפא
ברפואה שלימה ברפואת הגו והנפש ,האחד יאמר הלוואי שאהיה מובטח לחבוק
בקרוב ב ,והשני מצפה להבטחת ישועה במציאת דירה או במציאת ה'ממו' עבור
הדירה ...וכהנה רבות – יכלה הדיו וגווילי הנייר וה לא יכלו ...ומכיוו שעדיי לא
נגלה עליה הקב"ה הרי ה שבורי ורצוצי ,דוויי סחופי ומעורבבי ,אכ יסוד
נפלא נתגלה בפרשת – כי כוחה של אמונה בה' להחיש על האד את הישועה
הנכספת יותר מכוחה של הבטחת ה' ברורה ,על כ יעזוב איש את בכיו ויאושו,
יתחזק באמונתו בה' ,ועי"ז תהא ישועתו קרובה לבוא.
והוכיח כ הרה"ק ה'דברי ישראל' זי"ע )בפרשת ד"ה וינגע( מהא דכתיב )יב יז( 'וינגע
ה' את פרעה על דבר שרי' ,ואיתא במדרש )בר"ר מא ב( כל אותו הלילה היתה שרה
שטוחה על פניה ואומרת רבונו של עול אברה יצא בהבטחה ואני יצאתי באמונה,
ואברה מבחו )שאינו בכלל הצרה( ואני בתו הסירה )יושבת כלואה בבית פרעה הרשע(,
אמר לה הקב"ה כל מה שאני עושה בשביל אני עושה ,והכל אומרי 'על דבר
שרי' ,עי"ש .ולכאורה טענותיה של שרה תמוהי ה ,כי אדרבה ,אכ ,אברה אבינו
הובטח בהבטחה מפי הקב"ה לפיכ הוכרח הקב"ה לקיי ולשמור הבטחתו ,שהרי
'לא איש א-ל ויכזב' )במדבר כג יט( ומה שאי כ שרה שלא הבטיח לה כלו.
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úàæä äøéáäù øîàú øîà ,ú÷ìåã úçà
øåîùéù á"äòá äøéáì ïéàù ,ùåøéô) âéäðî àìá

פרשת ל ל

ä

äøéáä ìòá åéìò õéöä ,(äáäìî äìéöäì
éôì ,êë .äøéáä ìòá àåä éðà åì øîà
ìåáîä øçàì) øîåà åðéáà íäøáà äéäù
àìá äæä íìåòäù øîàú (äâìôää øåãå
 âéäðîהéðà åì øîàå ä"á÷ä åéìò õéöä ,
 ë"ò ,íìåòä ìòá àåäוäù÷ äøåàëìå .

ומבאר הדבר"י ,ומכא יש להוכיח ,שכח אמונה הוא גדול יותר מ הבטחה ...וא
הקב"ה מטיב למי שמבטיח אותו מכל שכ למי שמאמי בו ,וזו היתה טענת שרה
'אברה יצא בהבטחה ואני יצאתי באמונה'  -שהוא גדול מ הבטחה ,ולבסו – 'אברה
מבחו ואני בתו הסירה' )כיצד יתכ כדבר הזה( ,השיב לה הקב"ה ,כ הוא האמת ,וכל
מה שאני עושה בשביל אני עושה ,היינו בשביל האמונה שב ,שהיא גדולה מ
הבטחה שהבטחתי לאברה ,כנ"ל ,והכל אומרי על דבר שרי  -היינו על דבר האמונה
כאמור ,ודי למבי .והתבונ בדבר ,כי נורא הוא ,הגע בעצמ אילו היה ל הקורא
'הבטחה' מפורשת מפי אליהו הנביא ,או מפי הרבי בכבודו ובעצמו – ק"ו מפי השכינה
כמו שהובטח אברה אבינו ,וכי לא היית מובטח ושלוו בלב ,וכא מצינו כי כוחה של
אמונה גדול מזה ,ופי כמה תשקט רוחו ותשלוו נפשו של המאמי ובוטח בה'.
ה .ומדברי המדרש למדנו יסוד גדול ,כיצד זכה אברה אבינו להתגלות האלוקית
להראות לו כי יש מנהיג לבירה – על ידי שהתבונ בהנהגת העול ובבירה
הדולקת ...כי העיקר הראשו הוא להתבונ בנעשה בעול ...וכמאמר הנביא )ישעי'
מ כו( 'שאו מרו עיניכ וראו מי ברא אלה' .שלא כאות הרואי לנגד עיניה
ניסי ונפלאות ,או שהקב"ה משפיע עליה מטובו וחסדו ,וה ממשיכי בשיגרת
החיי כאילו לא היה כלו.
וכ היה אומר הגה"צ רבי אליהו לאפייא זצ"ל ,שהנה מצינו במדרש בפרשת
)בר"ר מג ה( שלאחר שניצח אברה אבינו את ארבעת המלכי ,הכירו כל עמי האר
במעלתו של אברה ובניסי שנעשו עמו ,שזרק עפר ונעשה לחיצי ]וז"ל המדרש
על הפסוק )יד יז( 'אל עמק שוה – שש השוו כל עובדי כוכבי וקצצו ארזי ועשו
בימה גדולה והושיבו אותו בתוכו למעלה ,והיו מקלסי לפניו ואומרי לו שמענו
אדוני נשיא אלוקי אתה בתוכנו )כג ו( ,אמרו לו מל את עלינו נשיא את עלינו'
וכו'[ ,ומעתה יש להתבונ אחר שראו במו עיניה כל האותות והמופתי שנעשו לו
לאברה כיצד לא היטיבו דרכיה וחזרו למוטב אלא נשארו ברשעות עד שהוצר
הקב"ה להפו את סדו ועמורה .אלא שא שראו בעיניה א לא התבוננו ולא
השרישו זאת בלב ,וראיה בעלמא אינה מועילה ולא מידי.
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ויבואר ביותר על פי מה שסיפר הגאו רי"י בורדיאנסקי שליט"א מה ששמע
מנהג מונית )טעקס"י דרייווער( כמסיח לפי תומו ,שפע נזדמ לו באחד מטיוליו במרחבי
האר שיש שנת הלילה יחד ע חבריו בשדה 'תחת כיפת השמי' .לפנות הבוקר
הגיח נחש גדול ומסוכ לאותה השדה וליפ את אחד החברי סביבות גופו מכ
רגל ועד ראש ,החבר התעורר משנתו בבהלה עצומה ופתח פיו בשאגות אדירות
לגודל הפחד ,עד שכל בני הקבוצה התעוררו משנת ,ראש הקבוצה שהיה מצויד
בכלי זיי )אקדח( החליט שבלית ברירה וכדי להציל את כל בני הקבוצה מסכנת
נפשות אמיתית אי ברירה אלא לירות ירייה אחת בראשו של נחש ולהרגו נפש,
על א שהדבר מסכ את החבר הנ"ל ,שהרי א יחטיא את המטרה בסנטימט"ר
אחד יהרוג ח"ו את החבר הנ"ל...
אחד מתו כל אותה חבורה היה 'שומר תורה ומצוות' והוא מיהר ברגע האחרו
לעצור את ראש החבורה ,וביקש ממנו שימתי עוד כמה רגעי ,ובעצמו התקרב
בסמו לחבר ששכב מסובב בנחש המפחיד ,ואמר לו אמור אחרי מילה במילה
'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' ,וראה זה פלא ,א סיי החבר לומר 'אחד' מיד
סיבב הנחש עצמו מטה מטה ,ירד מגופו של האיש ,נס ונמלט מש ,וליהודי
הייתה אורה .שאל הגרי"י את נהג המונית ,ומה עשה חבר לאחר נס גלוי כזה,
אמר לו הנהג ,הוא חזר בתשובה ,כהיו הינו מחשובי התלמידי בישיבה גבוהה
לבעלי תשובה  -ישיבת 'אור החיי' .שאלו הגרי"י ,ומה את ,כיצד לא שינית את
אורחות חיי אחרי שג אתה יחד ע כל הקבוצה ראית את יד ה' בעליל ,אמר
לו הנהג ,כבוד הרב ,הרי הנחש לא היה עלי ...משסיפר הגרי"י את דבר המעשה
לדודו הג"ר שלו שבדרו זצ"ל' ,קנה' ר"ש את המעשה ,והרבה היה מעורר את
שומעיו ע 'סיפור' זה ,כי א א יראה האד גילויי נפלאי ,שה נעשי כדי
לעורר את הנפש הישנה בהבלי הטבע ,למע יכירו וידעו כל באי עול כי יש מנהיג
לבירה ,וישנו אורחות חייה לשוב אל ה' ולהתקרב אליו ,מ"מ הלב טיפש ונשח
מוצא לעצמו תירוצי שוני – הרי הנחש לא היה עלי ,ומה אני קשור לכל זה...
בטר נלעג לאותו נהג מונית ,נתבונ א איננו דומי אליו בענייני הנוגעי לנו.
אמנ אי די ב'התבוננות' גרידא א לא יסכי 'לזוז' מעצמו ולהתרומ ...וכמו
שסיפר הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל בדר צחות במתק לשונו' ,מעשה' באיש שלמד
ב'משנה תורה' להרמב" )הלכות תשובה פ"ה ה"ב( 'כל אד ראוי לו להיות צדיק כמשה
רבינו' ,ואחזתו התרגשות עצומה ,והתבונ בעצמו ,אה ,אה ,א אני אתעלה להיות
כמשה רבינו ,החל מתחרט ומתוודה על חטאיו ,שב בתשובה שלימה ,ובדמיונו החל
מרגיש קדושה נפלאה ...והרי הוא כבר כמשה ,נו ,מה עשה משה רבינו ,עלה למרו
למש ארבעי יו וארבעי לילה ש למד את כל התורה מפי הגבורה ,א אני
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כמוהו ,ובעוד עיניו עצומות וכולו שקוע בדמיו ראה את עצמו יוצא מ'כדור העול'...
והריהו כבר עובר בסמו לגלגל חמה ...ומרגיש את חו השמש הלוהטת כאש ...ועולה
ומתעלה עד שהגיע סו סו לשמי ממעל ,...לפתע נזכר שבאות ארבעי יו קיי
משה רבינו בעצמו 'לח לא אכלתי ומי לא שתיתי' )דברי ט ט( ,ונפל מור בלבבו,
בחשבו ,כיצד אוכל עמוד ללא אכילה במש ארבעי יו רצופי ...אפילו חתיכת
לח לא יכנס לפי ...ומיד ,משהתאווה ללח הרגיש שנופל הוא מכל מדרגותיו
העצומי ,ויחרד אל ליבו ,כי נזכר במאמר חז"ל )אוצר המדרשי ,מדרש כונ( שהקב"ה
ברא את עולמו 'שליש י שליש מדבר ושליש מקו ישוב' ,ושמא יפול לי ,החל
מעתיר בתפילה ובתחנוני ,הושיעני אלוקי לבל אפול ל'מי רבי אדירי' ולא ישאר
ממני שריד ופליט ,כמו כ ביקש ,אנא ה' הציליני שלא אפול במדבר כי אמות בצמא
וברעב ,...הוסי עוד לבקש 'אנא ה' הצליחה נא' שאפול בבני ברק סמו לביתי ולא
בעכו ...עד שהרגיש שהוא יושב על הכסא ...וכל נפילתו משמי שמי עד לאר מתחת
אירעה לו כי לא היה בידו לוותר על הלח ,כיו"ב ,פעמי שאנו מתעלי במעלות
טובות ,כל חד וחד לפו דרגא דיליה מחמת 'התעוררות' שהעיר הקב"ה בקרבו בראותו
מעשי ה' ונפלאותיו או בכל עני אחר )בפרט בימי הנוראי וימי המועד שעברו עלינו( ,ועלינו
להיזהר מאד שלא נישאר עמוד באותו מקו כדאשתקד עבור פיסת לח או מעט
מי שקשה לנו לוותר עליה )ואי הכוונה ל'לח' דייקא אלא כל אחד וה'לח' שלו.(...
וכ למדנו מדברי חז"ל )בר"ר לח יג ,הובא ברש"י יא כח( שלאחר שאברה אבינו שבר
את כל פסילי תרח אביו' ,הלשי' עליו תרח בפני נמרוד והורה להשליכו לאש ב'אור
כשדי' ,וחשב הר ב תרח בליבו שא אברה מנצח 'אני משלו' ,כלומר שא אני
מאמי בהקב"ה כמותו ,וא נמרוד מנצח 'אני משלו' ,וכשנעשה נס לאברה וניצול
מ האש שאלו את הר 'משל מי אתה' ,והשיב 'משל אבר' ,השליכוהו לכבש
האש ונשר .ולכאורה ,מה בי אברה להר ,והרי א הוא הסכי להיכנס לתו
הכבש על קדושת שמו הגדול ,אלא שאברה אבינו הסכי להישר על קידוש ה',
אול הר נכנס רק לאחר שראה שנעשה נס לאברה ,ולא מסר נפשו למיתה ,אלא
השלי עצמו לאש רק לאחר שהיה בטוח שישאר בחיי ...וללמדנו כי לא זו הדר
הנרצית לפניו ית' ,לרצות להתעלות ולהיוותר 'בחיי' כמו שהיה מקוד...
ולדיד ,אי הדברי אמורי בנוגע למסור עצמו למיתה ממש ,אבל נלמד מכא
לעזוב חשבונות רבי – לקפו לתוככי האש ...לעשות רצו אבינו שבשמי ,מבלי
חשבונות ובירורי יתירי – שמא ואולי יש חשש וספק שיזיק לו הדבר ,שיפריע לו
הדבר ,רק יקפו ויקיי המצוה או המעשה הטוב ,ולבסו יצילנו הבורא מכל רע.
ו .דבר נורא אמר הרה"ק מ'תולדות אהר' זי"ע לבאר במה שאמרו חז"ל )אבות פ"ג
מ"ד( 'המהל בדר יחידי וכו' הרי זה מתחייב בנפשו' ,כי לעול אי שו אד
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בעול ההול 'יחידי' שהלוא מלוא כל האר כבודו ולית אתר פנוי מיניה ,ובכל
מקו שהול ש נמצא הש יתבר ,וזה האיש המהל בדר וחושב שהוא 'יחידי'
מתו חסרו באמונה רח"ל הרי זה מתחייב בנפשו ל"ע )דברי אמונה לקוטי עמ' ל(.
ז .וכ איתא ב'יכי' על מסכת תמיד )א ב( דכתיב ש גבי גורל הפיס זכה מי שזכה,
ולכאורה יש להקשות שתיבות 'מי שזכה' נראות כמיותרות ומחוסרי הבנה ,וכי
יש מקו לומר שזכה מי שלא זכה ,הרי בוודאי הזוכה שזכה הוא שזכה ...אלא
מבאר ה'יכי' וז"ל .אע"ג שהפילו גורל ,לא היה דר מקרה )מי שיזכה בגורל( ,רק מה'
כל משפטו ,ורק מי שראוי וזכאי לכ משמי ,הוא הוא שזכה בגורל בכל עבודה
ועבודה ,עכ"ל .כלומר זכה בעול הזה מי שזכה בשמי ממעל .הרי ל שאי דבר
נעשה מעצמו בעול הזה ,אלא הכל בהכרזה והנהגה ממעל ייעשה.
ח .בזה יתבאר מה שפירשו חז"ל )ברכות י (.בלשו הכתוב )שמואל א' ב ב( 'אי קדוש
כה' כי אי בלת ואי צור כאלוקינו' ,ש'אי צייר כאלוקינו' ,וכבר הקשו רבי
מהו השבח בזה שהקב"ה הוא ה'צייר' הגדול ביותר ...אלא כי הנה הבדל גדול יש
בי ציור לתמונה ,שהבא לצל )פאטערגעריפר( איש פלוני הרי 'עיניו ולבו' – שעי
העדשה תקלוט כראוי את תמונת ה'אד' הלז ,ואינו ש כל כ על לב לראות מה
נעשה סביב האיש )ה'רקע' שמסביבו( ,אבל הבא לצייר במו ידיו תמונת האד וצל
תבניתו ,בוודאי ידקדק שלא להפסיד אפילו פרט אחד מכל הסובב את האד מימי
ושמאל ,מלפני ואחור .זה הכלל ,אי דבר שתמצא בציור 'סת' ובדר אגב ,רק
כל הרקע המתלווה לדמות האד הוא בחשבו מדוקדק .וכנגד זה המשילו את
הקב"ה ש'אי צייר כאלוקינו' ,כי אי דבר נמצא בזה העול 'בסתמא' ומבלי חשבו,
אלא כל פרט בכל ה'מסגרת' מסביב הכל נעשה בהשגחה פרטית ,וכל עגמת נפש
שיש לו לאד הרי זה בתכלית ובדקדוק עצו ,כי העול הוא כדוגמת ה'ציור' ולא
כמו 'תמונה'...
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ט .ויתבאר על פי מעשה שהיה ביהודי שהיה מהל ברחובה של עיר בבני ברק
יצ"ו ,והנה רואה הוא עש העולה ומיתמר מבית כלשהו ,הרואה לא התמהמה,
אלא תיכ ומיד החיש את הממוני על כיבוי האש בעיר ,הללו פרצו לבית וראו
שאי כא אש כלל ,כי א עש היוצא ממכשיר החימו אשר בבית הנקרא 'יונקערס'
)הנעשה לחמ את המי שבבית( ,ועזבו את הבית ,לאחר כמה ימי דרשו מבעל הבית
שישל לה שכר טרחת בס תשע מאות שקלי טבי ותקילי .מכיוו שכ ,הזמי
בעל הבית את היהודי שקרא למכבי האש ל'די תורה' אצל בעל ה'שבט הלוי' זצ"ל,
בטענתו א שראית 'עש' עולה מהבית היה עלי לדעת שעדיי אי זה הוכחה
שה'אש' בוערת ,כי מאחר ואינ בקי בכלי הטעכנאלאגיע ,היה עלי לברר תחילה
הא צרי להזעיק את מכבי האש ...ובזה יתבאר דברי המדרש ,שאברה ראה
בירה דולקת ,אמר לו הקב"ה אי כא דליקה כלל ...אלא רק נדמה ל שהיא דולקת
מאחר שאינ מבי בהנהגת העול...
י .אדרבה ,מתו החשיכה תבוא האורה ,וכלשונו של 'רבינו יונה' )שערי תשובה ,ב ה(,
'ויש על הבוטח בה' להוחיל במעו צוקתו ,כי יהיה החוש סיבת האורה ,כמו
שכתוב )מיכה ז ח( 'אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחוש ה' אור
לי' ,ואמרו רז"ל )מדרש תהלי מזמור כב( 'כי נפלתי קמתי  -אלמלא נפלתי לא קמתי.
אלמלא ישבתי בחוש לא היה אור לי' ,עכ"ל .נמצאת אומר שכל מה שעובר על
האד אינו אלא טובה גמורה עבורו ,וה'חוש' אינו אלא הקדמה ו'מבוא' לאור
הגדול העומד להפציע במהרה ולהאיר לו באור יקרות .ויבוארו דבריו עפ"י הידוע
שבסו הלילה ה'חוש' מתגבר ומתעבה יותר ויותר ,ודייקא מתו חשיכה מרובה
זו 'אז יבקע כשחר אור' )ישעי' נח ח ,ועיי"ש( וכל אד בנוגע למצבו בראותו שחשיכה
באה עליו ,לא יבהל ,אלא יאמי שעוד מתי מעט תבוא האורה ותאיר את שמי
חייו.
וכ מצינו בפרשת אצל אברה אבינו ,שלאחר שעלה ממצרי כתיב )יג ג( 'ויל
למסעיו' ,ופירש רש"י 'בחזרתו פרע הקפותיו' ,ומבאר הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע
)בד"ה ויל למסעיו( שבעת הילוכו עמדו עליו 'ליצני הדור' – מחוסרי אמונה ,להרבות
בקושיותיה ,שהלא הקב"ה הבטיח ל 'ואברכ' בממו )רש"י יב ב( בבוא לאר כנע,
והנה מיד פגע ב הרעב עד שהוצרכת לצאת לחוצה לאר ,ואיה הבטחת הבורא
ב"ה .ובאמת ,דייקא ש נתקיי בו 'ואבר כבד מאד במקנה בכס ובזהב' )יג ב(,
מעתה ,בא ברינה אל כל ה'חכמי' המקשי עליו ופרע את כל הקפותיו  -החזיר
לה תשובה באמרו ,עתה ראית כי לש כ שלחני הבורא לש – להטעי אותי
בעושר גדול בכס ובזהב ובגדי וצא ובקר לרוב ,והרעב היה הגור והמסובב לקיו
הבטחת הקב"ה.
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הוסי הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע לבאר 'בחזרתו פרע הקפותיו' שהוא מלשו
'גילוי' )מל' ופרע את ראש האשה ,במדבר ה יח( כי אז נתגלה אור האמונה ,וראו כל עמי
האר כי כל מעשי ה' לטובה  -לעשות את אברה כבד מאד במקנה בכס ובזהב.
על דר זה שמעתי מ'צדיק ב צדיק' שליט"א לבאר במעשה הנודע המובא
בגמרא )תענית כ (.על נחו איש גמזו ,שנשלח לבית המל לבטל את הגזירה שנגזרה
על בני ישראל ,ובידו תיבה מליאה כס וזהב כדורו למל ,בדרכו נכנס לאכסניא
אחת ללו ש ,ויהי בחצי הלילה נכנסו לחדרו בעלי המלו שהיו אינשי דלא מעלי,
נטלו את התיבה ,הוציאו ממנה את כל הכס והזהב ומלאו תחת עפר וחול ,והשיבו
את התיבה אל החדר ,והוא לא ידע מה 'באו אל קרבנה' .בבואו לפני המל נת
לפניו את התיבה אשר 'בני ישראל' שלחו אליו כמתנה מכובדת ,כראוי למל ,אבל,
משנפתחה התיבה ומצאוה מלאה עפר ,קצ המל מאוד וחמתו בערה בו על
ה'שחוק' ששחקו ממנו היהודי ,מה עשה נחו באותה שעה ,נענה ואמר 'ג זו
לטובה' .מיד נגלה אליה אליהו הנביא ואמר שמא עפר זה הוא מאותו עפר של
אברה אבינו ,שהיה זורק אותו על אויביו ונהפ לח וקשת ,ואכ ,חיילי המל
השליכו את העפר על מדינה אחת שלא הצליחו לכבשה עד עתה ולפליאת נהפ
העפר לחיצי וקשתות וכבשו את המדינה ,שמח המל ונת לו שכרו .ומה היה
שכרו ,הכניסוהו לבית גנזי המל ומילאו את התיבה באבני טובות ומרגליות ושלחוהו
בכבוד גדול לארצו .בדרכו חזר לאותו מלו ,ושמעו מפיו כל אותו מעשה וכו'.
ולכאורה יש להתבונ מדוע חזר נחו לאותו מקו ,והרי אנשי אלו שפלי היו,
שמלבד שגנבו ממנו את כל כספו וזהבו א כמעט שגרמו לו מיתה ,וא כ מה
לו להיכנס לש שנית .אלא שנחו איש גמזו ידע היטב שאי אד יכול להזיק
לחברו א לא נגזר כ מלמעלה ,והכל נקצב מראש השנה ,ולא בעלי המלו גנבוהו
אלא מה' יצא הדבר ,ובאמת שהיה זה לטובה כמו שנתברר לאחר מכ ,על כ חזר
לאותו מקו בו היה לו נסיו באמונה ועמד בו 'כדי לפרוע הקפותיו' ,ולהראות לה
'את חשבת עלי רעה אלוקי חשבה לטובה' ,ודייקא על ידי 'הגניבה' אשר סיכנה
את חייו זכה לכל הכבוד הגדול ולאוצרות מלכי.
יא .יש שהוסיפו לדייק בלשו המדרש מדוע כתב 'הצי עליו בעל הבירה' ,ולא
'הביט' וכדו' ,כי הכוונה כלשו הקרא )שה"ש ב ט( 'משגיח מ החלונות מצי מ
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החרכי' ,וההפרש ביניה כי המשגיח מחלו הבית רואה את כל אשר לפניו ,שהרי
מרחב גדול פרוש לנגד עיניו לראות את הכל ,א המצי מ החרכי וסדקי החלו
אי מרחב לפניו ,ולכ אינו רואה כי א נקודה אחת ,וזה כוונת הקרא ,כי בעת
ה'אורה' כשהכל מתנהל אצלו על מי מנוחות הרי כביכול רואה אותו הקב"ה מ'חלונות'
הפתוחי ,וכביכול הקב"ה מביט עליו כעל פרט מתו הכלל ,א בעת צרה כשמרגיש
שהוא יחידי בעולמו ,ב'לח זו הדחק' ,אז מביט עליו הבורא כ'מצי מ החרכי' -
להביט רק עליו מתו אהבה יתירה .וזה אשר רמזו שכשנראה לאד ש'בירה דולקת'
ואי לו עזרת מצר ,ידע שדייקא אז 'מצי עליו בעל הבירה' כמצי מחור וסדק,
ומשגיח עליו בייחוד מ השמי.
משל לאב שנתבר בכמה בני ובנות ,שאהבתו לכל אחד מה כב יחיד ,אמנ
בכל עת זוכר הוא את כול שווה בשווה ,זולתי כשאחד מה שוכב ב'חדר הניתוחי'
תחת סכינו של הרופא ,כי אז כל מעייניו נתוני א ורק לאותו הב ,לספק לו כל
הצטרכויותיו אשר יחסרו לו ולרפואתו ,כ הוא ממש כביכול לדיד ,כל בני ישראל
'בניו' יחידיו של 'אבינו' שבשמי ה ,א בעת שאחד מה נמצא בעת צר ומצוק,
אזי כביכול כל מעייניו של הבורא נתוני א ורק לב זה.
ובאמת ,אי לתאר ואי לשער עד כמה גדלה מעלת שבורי לב ,ועד כמה אהובי
וקרובי ה לפני המקו ב"ה .וכ יש ללמוד ממה שמצינו בעת שעלה נבוכדנאצר
מל בבל על ירושלי' ,והגלה את כל ירושלי ואת כל השרי ואת כל גבורי החיל
גõלה וכל החרש והמסגר ,לא נשאר זולת דלת ע האר' )מלכי ב'
עשרת אלפי ֶ
כד יד( .וכתב ע"ז ה'שבט מוסר' בספרו 'מעיל צדקה' )אות תתקנז( וז"ל ,בא וראה
מעלת הדלי ,כי הנה שרי ישראל וגדוליה יכול האויב לשלוט עליה וכו' ,א
הדלי השפלי כיו דשכינה עמה לא נית רשות לאויב לשלוט בה והשאיר
אות באר ,כי לא רצה הקב"ה לעזב מאצלו וכו' ,ומה' יצא הדבר לשי בלבו
להניח כדי שלא יצאו מאצלו כי מרכבה שלו ה .עכ"ל .והדברי נוראי ,ששבורי
לב ה מרכבה לשכינה יותר מ'ארזי הלבנו אדירי התורה' אות 'חרש ומסגר' שאמרו
עליה חז"ל )גיטי פח' (.חרש  -שבשעה שפותחי נעשו הכל כחרשי ,מסגר – כיו
שסוגרי שוב אינ פותחי )ופירש רש"י ,הלכה שה סגורי בה שאינ יודעי להשיב לשואליה
שוב אי לה פותחי אחרי( ,וכביכול הקב"ה צרי שה יהיו עמו בקרבתו.
הגה"צ רבי גדליה אייזמ זצ"ל ה'משגיח' דישיבת קול תורה ,היה 'דורש סמוכי'
במה שנאמר )תהילי קמז ג-ד( 'הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבות ,מונה מספר לכוכבי
לכול שמות יקרא' ,ולכאורה מה עניי זה לזה ומה שייכות בי אות ב' מקראות,
אלא ,שבא הכתוב לדמות ולהשוות בי שבורי לב לכוכבי ,שכש שכל 'כוכב' גדול
הוא עד מאוד למעלה מהשגתנו ובדי שיקראו לו ש בפני עצמו ,כי יש לו 'תפקיד'
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לא תאמר אני העשרתי – אי הפרנסה מ'משלח ,éåàøë äîçìðù éãé¥ § ìò éúåà äøéùòä
היד' אלא משמי
åðéãé ìò øîàð àìù ,ïãéãì øîàéé ïëå
úãåáò éãé ìò éðåãà úà éúøùòä éðà' ìà íøáà øîàéå' ,(âë¯áë ãé) ïúùøôá
àìå ãéä àì éë ,'íééãéá äùòðä äñðøôä ìà éãé éúåîéøä íåãñ êìî
 íãàä úà íéñðøôî òåö÷îä éúøùòä éðà øîàú àìå ...ïåéìò ì÷ 'äיב íà éë
 'åáåèá åìåë íìåòä úà ïæä' ä"á÷ä ,åðéáà íäøáà øîàù ,áåúëä úåèùô) 'íøáà úàיג.
,(éðúøùòä äúàù øîàúù øáã óåñ ,êîî ç÷à íà
'åéìâø' àìå 'åéãé' àìù ãáìá åæ àìå (äåöîäå äøåúä åùåøéôá) øàéá í"éáìîä êà
äî ìë àìà ,åúñðøô åì íéàéáî
àéäù (éúåîéøä øùà) åæ ãé ¯ 'øîàú àì'ù
בעול ,כ כל 'שבור לב' יקר הוא לאי ערו ,ולכל אחד יש 'תפקיד' ר ונישא.
יב .וכזאת מצינו ג לגבי נח ,שרצה לדעת 'הא קלו המי מעל פני האדמה',
והא יבשה האר ,וישלח את העורב ,וכ הוסי לשלוח את היונה ג' פעמי,
וא הוא עצמו הסיר את מכסה התיבה וראה שחרבו פני האדמה )ח ו-יג( ,א כל
אלו הפעולות עדיי לא הועילו לו לצאת מ התיבה עד אשר אמר לו אלוקי 'צא
מ התיבה' ...ללמדנו שכל ההשתדלויות וריבוי הפעולות ה'טבעיות' לא יועילו אפילו
משהו ,ורק עצת ה' היא תקו )כמוב שאי הדברי אמורי לגבי נח ,אלא רק ללמוד לדיד
את המעשה אשר נעשה(.
יג .הרה"ק ממאכניווקא זי"ע עלה לארה"ק מגולת רוסי' ביו ט"ו בשבט שנת תשכ"ד
כשהוא מחוסר כל )בגשמיות( ,מבלי דעת היכ וכיצד יהא בית מדורו ,ובתקופה
הראשונה התאכס בבית המלו 'אשל' בעיר תל אביב .לאחר כשבוע השתת בשמחת
נישואי קרובו הרה"צ רבי יהושע טווערסקי בנו של הרה"ק רבי יוחנ מראחמיסטריווקא
זי"ע ,בהיותו ש ניגש אליו אחד מקרובי משפחתו )שכבר עזב את דרכי החסידות (...והחל
מתאונ לפניו וכה אמר לו ,אוי ,חבל עליכ רבי קדוש ,מדוע באת הנה לאר
הקודש בה מצב הפרנסה קשה מנשוא ,פי כמה וכמה עדי היה אילו היית מועידי
פניכ לארה"ב 'אר השפע' – ש לא היית חסרי מאומה...
הביט בו הרבי חריפות ,ומנהמת לבו ענהו בקול ר ,גשמיות נעמט מע זי
אליי??? )וכי יש ל אד הנוטל לעצמו גשמיות (...גשמיות נות הקב"ה בכבודו ובעצמו ...רק
ענייני רוחניות יש לאד להתייגע בעצמו לקנות ,אבל גשמיות הכל תלוי בידי שמי...
והעידו רבי ששמעו הדברי יוצאי מפה קדשו שבכל אימת שגונבה אצל
מחשבה בענייני פרנסה 'אילו הייתי עושה כ וכ הייתי מרוויח יותר' ...מיד שומעי
ה שוב את הכרזתו התקיפה של הרבי גשמיות נעמט מע זי אליי??? )מתו הספר
לעבד באמת(.
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ìòá ìá÷é äðùä úéùàøá åì áö÷ðù
øçáî) 'éðéðôä äéòãé åðéáø' éøáãëå ,åçøë
åôøèî íãàä çøáé íà ,(äðåîàä øòù íéðéðôä
åéøçà óåãøé åôøè ¯ úååîä ïî çøåáë
øîàé äúòî ,åâéùäì øäîì åðîî øúåé
øçà óåãøà éë éì äî ,åîöòì íãàä
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¯ äãéîä ìò øúé 'ìãúùäì' äñðøôä
ïéá éøä ,÷éøì äòéâéå úåèù àìà äæ ïéà
ìëå ,íåúçå áåö÷ ìëä êë ïéáå êë
úà íãàì äáøú àì íìåòáù úåìãúùä
øúåé 'äèåøô äååù' åìéôà åúøåëùî
 åì áö÷ðäîיד.

יד .וא ישאל האד ,א כ מדוע עלי לעשות 'השתדלות' הרי ממילא בא יבוא
כל הנקצב לי ,א אנ נענה ונאמר לו ,א .היא מצווה בתורה ככל המצוות.
ב .שאכ כל עניי ההשתדלות אינו אלא כמבח לאד על חוזק ותוק אמונתו
כשבא השפע לידו לאחר 'השתדלותו'  -הא הוא מאמי ששפע זה בא לו מידי
הבורא יתבר הז ומפרנס מקרני ראמי ועד ביצי כיני שלא בזכות השתדלותו
כלל וכלל ,או שאי אמונתו חזקה כל כ ומדמה בנפשו )אפילו במקצת( שהשתדלותו
הריקה עליו השפע .וכ כאשר נרפא החולה תחת ידו של רופא מומחה  -הריהו
נתו ב'ניסיו' מ השמי לראות הא יחשוב הנה הרופא זה ריפא אותי בטיפולו
הראוי ובסממני הרפואה ,או שמא יכיר שאי הרופא מרפא ואי הסממני מועילי,
אלא אביו שבשמי מל רופא נאמ ורחמ שלח רופא פלוני להוציאו ממיטת חליו
ע"י אלו הסממני .כיו"ב מי שהיה סבו בחובות כבדי למעלה ראש ונושי רודפי
אותו יומ ולילה ,והנה עסק מסויי בא לידיו והוא משתכר הו ופורע הקפותיו.
השתא מנסי אותו ממרו לראות א יאמר השתדלותי בעסק אשר עשיתי היא
שעמדה לי או שמא יכיר שלא היה זה אלא מאת ה'.
ובזה ביאר הגאו רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל מדוע ירד אברה למצרי ,כי
עיקר אמונת האד תחשב לו ע"ש עמידתו בנסיו שלא לחשוב שכוחי ועוצ ידי
עשה את החיל ויתגבר לדעת שהכל מה' .ולכ ,אדרבה ,לגודל אמונתו ובטחונו של
אברה אבינו ידע כי א ש'ויהי רעב באר' הרי שאי הדברי נוגעי אליו ,שהרי
בוודאי יזמי לו הקב"ה מזונו וכל צרכיו ברווח א בעת הזאת ,אלא שחשב בלבו
– א כ לא יהיה לי כל נסיו ו'עבודת' אמונה ,שהרי עי בעי אראה את מציאותו
של הבורא והנהגתו בעול .על כ ארד מצרימה אשר ש יש שפע מזו וצידה,
ש אוכל להשריש בליבי את האמונה  -שא בעת שנראה כי סיבה פלונית מביאה
לו פרנסתו ,אי השפע בא מאליו ,אלא בדבר ה' והכל מגיע רק מאתו יתב"ש.
וכ איתא ב'שפת אמת' להרה"ק מבערז'א זי"ע )ריש פרשת נח( בש הרה"ק השר
מסטרעליסק ,שהמאמי שהמי מכבי את האש הוא מחמת כי כ ברא השי"ת
בטבע העול עדיי אי אמונתו 'אמונה שלימה' ,רק יאמי שבכל פע שהמי
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úåìãúùää ÷ñò ìëù ïéáé äæá øéëéùëå
úååöî ìëë äååöî àìà åðéà
,ììë äæá äéåìú äñðøôä ïéàå ,àøåáä
úòéá÷ åà øåáéöá äìéôú øéñçé àì æà
÷ñåòä éøäù ,úåìãúùää éðôî íéúéò
,øîåìëå Y äååöîä ïî øåèô äååöîá
äæá ÷åñòéù àøåáä ïåöø ïéà éàãååáù
÷åñòìî øåèô åðéä àìéîîå ,äúò
.úåìãúùää 'úååöî'á
הבט נא השמימה – יתחיל בעבודה וה' יגמור
בעדו

äîéîùä àð èáä øîàéå' ,(ä åè) ïúùøôá
ìëåú íà íéáëåëä øåôñå
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,'êòøæ äéäé äë åì øîàéå íúåà øåôñì
øéàî éáø ÷"äâä øàéá àìôð øåàéá
(úòã éøîà åøôñá) ì"÷åöæ ïéìáåìî àøéôù
øùôà éàù òãåé úòã øá ìë éøäù
ìëîå ,íéáëåëä ïéðî òãéìå øåôñì íãàì
éååéö úà íäøáà òîù êà øùàë íå÷î
ìçä ãéî ,'íéáëåëä øåôñ' Y àøåáä
àìéîî éøä úåðåáùç áåùçì àìá íøôåñì
äæá ìéçúäì éì äîå íøôåñì ìëåà àì
'êòøæ äéäé äë' åì øîàð äæ ìòå ,ììë
¯ àìù ,êéøçà êéðá åâäðé êëù éðåöø
êåú ìà åöô÷é ,ùåàéé úåáùçîî åìòôúé
ìèåîä úà úåùò åìéçúéå äãåáòä
 íäéìòטוùøåôîå ,íøæòá àäé øáë éëåðàå ,

נפגשי ע אש חוזר הבורא יתב"ש ומצווה שהמי הללו יכבו אש זו ...ובלא לא
זה לא היו מכבי את האש א שה מי.
וכעי"ז מצינו להגה"ק החזו"א זי"ע )אגרות חזו"א ,לה( שה'טבע' היינו רצו תמידי
של הקב"ה ...וכוונת הדברי ,שלא יקשה ל מהו עני 'הנס' ,מה נשתנה נס מטבע,
והרי שניה נעשי במאמר ה' נעשי ,אמנ ,אכ ,את שניה ציוה השי"ת שיארעו,
אלא ,ש'נס' יקרא לדבר שעלה ברצו הבורא יתב"ש ש'פע אחת' יקרה כ וכ,
לעומתו ,פעולת הטבע עניינה כלפי אות הדברי התמידיי והמתמשכי  -שבכל
רגע רוצה הבורא שכ וכ יארע.
טו .פסק די נפלא שמענו בש הגאו רבי ניסי קרלי זצ"ל ,מעשה היה בשישה
אנשי אשר 'נדחפו' לתו מעלית )עלעוויטע"ר( המיועדת למשא של ארבעה בני
אד ולא יותר ,ואכ ,המעלית שהייתה נאמנת לחוקי הבטחו נתקעה באמצע נסיעת
כלפי מעלה מרוב כובד המשקל ,מיד הזעיקו את אנשי ההצלה והחילו ,ואחר יגיעה
הוציאו את כול ,אחר מעשה התעורר 'וויכוח' מיהו המזיק שעליו מוטל לשל
תשלומי הנזק ואת ההוצאות המרובות שעולה לתק את המעלית ,יש שאמרו
שהשניי שנכנסו אחרוני – יתר על המותר ,ה ה'מזיקי' כי לא היה לה להיכנס
אחר שכבר היו בפני ארבעה אחרי ,לעומת יש שטענו שעל כול מוטל להשתת
בהוצאות שוה בשוה ,כי ג אלו שנכנסו בתחילה ה אשמי בדבר ,מאחר שהיו
צריכי לצאת בראות שיש כא יותר מכפי השיעור 'המותר' )והדבר תלוי בסוגיית הגמ'
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)ב"ק י (:בדי חמישה שישבו על ספסל( ,והלכו לדי תורה אצל הגאו רבי ניסי
זצ"ל ,וזה היה פסק דינו  -האיש שלח על הכפתור ע"מ שתעלה המעלית לקומה
הרצויה הוא הוא החייב ,והשאר פטורי ,וטעמו ונימוקו עמו ,שבזמ שהיו במעלית
בטר החלה בפעולתה הרי לא נגר לה שו היזק ,ורק זה שהפעיל אותה על ידי
לחיצתו על הכפתור הוא העלה אותה ובזה גר לה שתינזק ,על כ בדי הוא
שישל.
ומדבריו בדיני 'חוש משפט' נלמד ג לעניי 'אורח חיי' ,...כי הנה כולנו מלאי
ב'משאות' ועמוסי בשפע הקדושה לאחר כל ירח האיתני והימי הנוראי והקדושי,
א א לא נלח על הכפתור ונתחיל 'לזוז' לא עשינו ולא כלו ...ורק א נלח
על הכפתור ,כל חד בדידיה ,או אז נתחיל לעלות ולהתעלות.
ויש לרמז זאת במה שנאמר )שמות יט ד( 'ואשא אתכ על כנפי נשרי' ,שמדרכו
של 'נשר' לישא את גוזליו על כנפיו )וכמו שפירש רש"י ש( ,וכשהוא מגביה עו
למעלה למעלה אזי גוזליו המרחפי על כנפיו מביטי על העול מלמעלה למטה,
בר ,התדע כיצד מגיעי הגוזלי על גבי כנפי הנשר ,בפעולה זאת אי הנשר
מסייע לה ,רק עליה להתרומ ולקפו ,לעלות על גבי כנפי אביה .נמצא שאת
'הפסיעה הראשונה' עליה לעשות בכוחות עצמ ,ומאחר שעשו כ מגביה אות
לגבהי מרומי בלא שו פעולה או קושי מציד ...וכנגד זה אמר הקב"ה ואשא
אתכ על כנפי נשרי ,כשאת תעשו את ה'פסיעה הראשונה' להתרומ מעט ,אז
אגביה אתכ מעל כל 'העול' למעלה למעלה .וכ אמרו ב'קאצק' ,שהציווי הראשו
שאמר הקב"ה לאברה אבינו הוא 'ל ל' ,כי הדבר הראשו שצרי לומר כל אחד
לעצמו הוא ל ל ממקומ ,אל תישאר באותו מקו...
ידועה התמיהה מדוע הנסיו של 'ל ל' נכתב בתורה ונסיו של 'אור כשדי'
לא נכתב )וא לאלו מהראשוני הסוברי שאור כשדי בכלל 'עשרה נסיונות' היה אול לא נכתב
בפירוש בתורה( ,ואמרו בדר רמז ,כי הרבה ה האנשי שבלילה בעלות על יצוע
יקבלו עליה עול מלכות שמי באהבה עד כדי מסירות נפש ,וכמו שכתב הרה"ק
הרר"א מלז'ינעסק זי"ע ב'צעטיל קט' )אות א( ,וז"ל ,בכל עת ורגע שהוא פנוי מ
התורה ובפרט שהוא יושב בטל בחדר או שוכב על מטתו ואינו יכול ליש יהיה
מהרהר במצות עשה זו של 'ונקדשתי בתו בני ישראל' )ויקרא כב לב( ,וידמה בנפשו
ויצייר במחשבתו כאילו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמי והוא בשביל
קדושת השי"ת שובר את טבעו ומפיל את עצמו להאש על קידוש השי"ת .אבל,
כל זה בלילה ,ובהגיע הבוקר ,כשהשעו מורה לו לקו ,נו ,ל ל – צא ממיטת...
והילד איננו ,איננו שומע כלל בקול ה'שעו המעורר' ...ולכ דייקא נסיו זה נכתב
בתורה לגודל חשיבותו .ואי הדברי אמורי רק לעניי השכמת הבוקר ,אלא הוא
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åúéìëúì òéâéù ãò ,ãåòå ãåò úåìòì
 úéöøðäיח'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéá êëå .
÷åñôä úà (øîàé åà ä"ã íìùä î"åú) ò"éæ
)úéáùå ...äîçìîì àöú éë' (é àë íéøáã
êøãä äúåàá øöéä úà äáùéù ,'åéáù
ãîìéù åðééäå ,åúåà úåáùì àá àåäù
íãàä ìà àåáì åëøãù øöéä éììòîî

ציור ומשל על דרכו של עול ,אשר רבי מפליגי ב'מחשבותיה' עד כדי מסירות
נפש ממש ,א כשמגיע 'למעשה' הרי הוא 'יש' ...וכנגד זה דיבר הכתוב ל ל,
תתחיל ללכת...
טז .וכמו שפירש רש"י בפרשת לפרש הכתוב )יד ט( 'ארבעה מלכי את החמשה
 אעפ"כ נצחו המועטי ,להודיע שגבורי היו ,ואעפ"כ לא נמנע אברהמלרדו אחריה' ,בידעו כי על היהודי לעשות רק כפי יכלתו וממילא יהא הקב"ה
בעזרו.
יז .סיפר הגה"ח רבי עזריאל טויבער זצ"ל )שעסק רבות בקירוב רחוקי( שפע התאונ
בפניו נער אחד כי אינו מסוגל לעצור בעצמו מלעש סיגרי' חלילה ביו השב"ק.
לקחו ר' עזריאל לאחד מגדולי הדור שליט"א ,ששקל בכובד ראש בשאלה קשה זו,
אחר נענה ואמר בקשה אחת לי אלי ,א א תעש ח"ו בשבת ,אנא ממ ,בגמר
העישו אל תכבה את האש ,ובכ תמנע עצמ לכה"פ מ'חילול שבת' נוס של
'כיבוי' דאורייתא .הנער קיבל כ על עצמו וראה זה פלא ,כעבור זמ מועט בלבד
נתהפ מכח קבלה קטנה זו להיות בעל תשובה גמור בכל פרטיה ודקדוקיה.
יח .איתא במדרש )בר"ר לט ט( 'אמר רבי לוי ,שתי פעמי כתיב 'ל ל' )'ל ל מארצ'
ו'ל ל אל אר המוריה' בנסיו העקידה( ואי אנו יודעי איזו חביבה א השניה או
הראשונה) ...ומסיק ש שהשניה חביבה יותר( ,וידועה התמיהה כיצד יעלה על הדעת
לומר של ל מארצ חשוב יותר מנסיו העקידה ...כיצד אפשר לדמות 'גלות'
לשחיטת בנו יחידו שנולד לעת זקוניו ,ומה עוד שש כתיב 'ואגדלה שמ והיה
ברכה וכו'' ,ובעקידה לא הובטח לו מאומה .וביארו ,דעיקר הקושי הוא היציאה
הראשונה והבריחה מעמקי הבלאטע )הבו( לעזוב את בית אביו לשכוח מכל עברו
לעזוב את הדרכי שהורגל בה ולקפו לתו י התורה והעבודה קשה לו לאד
כהנה וכהנה) ...כי לאחמ"כ  -להמשי להשאר בקדושה ,בא לו יותר בנקל( ושפיר יש מקו
לומר שנסיו זה חביב מנסיו העקידה כשכבר היה ב'מצב' טוב וראוי) ...אי לנו כל
השגה באברה אבינו ,א הלימוד הנוגע לדיד אמרנו(.
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'äðùîá àúéàã ,'íéøåëéá úàáä
,íéìùåøéì áåø÷ (íéøåëéáä éàéáî) åòéâä (â â
,íäéøåëéá úà åøèòå íäéðôì åçìù
,íúàø÷ì íéàöåé íéøáæâäå íéðâñä úåçôä
éìòá ìëå ,íéàöåé åéä íéñðëðä ãåáë éôì
íäéðôì íéãîåò íéìùåøéáù úåéðîåà
íå÷îä éùðà åðéçà íîåìùá ïéìàåùå
÷"äøä øàéáå .íåìùì íúàá éðåìô
òåãî (à àåáú) ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä
,íéøåëéáä éàéáîì ìåãâ äë ãåáë íé÷ìåç
ùéà ìë ìëåé úàæä äååöîá éë .ì"æå
¯ íé÷åìà êãñç ø÷é äî úåàøì ùéàå
)íéøåëá

יט .כתב הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע בהנהגותיו )ב ,(:וז"ל .שישמח מאד ויהיה יקר
מאד בעיניו כל דבר שיעשה בעבודת הבורא ,ויחלוט אצלו שלא אמכור זה
בכל הו דעלמא ה דיבור אחד ומחשבה ועשיה ,אפילו שלא שהה בזה רק רגע
בוודאי לא יאבד ,ונעשה פעולה גדולה ,לו ,ואפשר לכל ישראל .ומה יש שמחה
גדולה מזה שנעשה התכלית – כוונת בריאתו ,ויעשה כל כמה שיכול ,וישגיח ויתאוה
תמיד לעשות כל מה שיוכל ,ה קט וכ"ש גדול ,וכמאמר העול כל מה שתחטו
על היריד הוא טוב ,עכ"ל.
ידוע דבר 'המעשה' על הגול מפראג ,אשר פע אחת לא הצליחו הדייגי
להעלות אפילו דג אחד בחכותיה וברשתותיה ,ולא היה נית להשיג דגי לכבוד
שב"ק ,ביו השישי בבוקר שלחו את 'הגול' להביא דגי מ הי ,ונתנו בידו שק
גדול שבו יצוד ויתפוס את הדגי .הל הגול אל הי ונכנס לעומקו והחל במלאכתו,
לאחר שעברו כמה שעות הבחינו שה'גול' איננו ,ונזכרו שנשאר הוא בי ומהרו
לקרוא לו ,ראוהו נאבק ע הגלי ומנסה לתפוס דג אחר דג ,קראו לעברו שישוב,
א הלה הראה לה שהצליח למלאות רק כדי מחצית השק ,ועדיי הוא 'עוסק
במצוה' ...אמרו לו שכבר אי צור לצוד עוד )כי כבר תפס דגי הרבה( ,הלה לא הבי
'חכמות' ,ותיכ ששמע שאי צור בדגי הגביה את השק והפכו ושיחרר את כל
הדגי למצולות י ...ובאמת הרי זה משל על כל אלו אשר אומרי לעצמ 'אדער
גאר אדער גארנישט'  -או הכל או כלו ,כי אי זה אלא מעשי 'גול' ...אבל האד
הנבו יבי שכל מעט שתפס בחכתו וצד ברשתו – איזה קני בתורה או עבודה,
מצוות ומעש"ט ,נחשב לרווח עצו מאי כמוהו.
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úçà äáåè äáùçîå úçà äåöî åìéôà ãáåòä íãà íéé÷îù äì÷ äåöî åìéôàù
 ...éã åééç éîé ìëכ
'åúáùçî'á áùç ÷ø åìéôàå ,äãùá
ùãå÷ äéäúù äøëéáù äðàúä ìò áùçù
øîåàå ä"á÷ä éðôì ë"ë ø÷é äéä 'äì
הטוב והמיטיב – חסד מתו אהבת חסד
íéðâñäå úåçôä êëéôìå ,äéìò àøå÷å
éøçà íäøáàì øîà 'äå' ,(ãé âé) ïúùøôá úåàøäì ,íúàø÷ì íéàöåé íéøáæâäå
úéìëúá èåùô ùéàî äì÷ äåöî åìéôàù
êéðéò àð àù åîòî èåì ãøôä
äðåôö íù äúà øùà íå÷îä ïî äàøå úîàá äáåè äáùçî ÷ø úåèéùôä
'íééçä øåà'ä áúë ,'äîéå äîã÷å äáâðå ìëå ,ïåöøå íéîçøá ä"á÷ä éðôì ìá÷úð
íåöò ñð åì äùòð ïàë ,ì"æå ò"éæ '÷ä äîëá äúåà ïéøèòî íéîçø éëàìî
çøæîîå íåøãì ïåôöî úåàøì ìëåéù úà ÷æçì ùéà ìë ìëåé äæî ...ïéøèéò
.åîöò ááåñì êøöåéù éìáî áøòîì úåùòì äëæé íà äéäéù êéà äéäé åîöò
כ .כתב הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"ז ד"ה טע( לבאר היא זכה לוט להיות ע
אברה אבינו וממנו דוד המל ומשיח – בזכות הר אביו שמסר עצמו לשריפה
באור כשדי למע שמו ,והג שלא היה זה לגמרי לש שמי ,מכל מקו אי
הקב"ה מקפח שכר כל בריה ,ועל כל דבר קט כגדול משל הקב"ה שכר משל.
כתיב בפרשת ,שלאחר שארבעה המלכי לקחו את לוט ב אחי אברה בשבי
'ויבוא הפליט ויגד לאבר העברי' )יד יג( ,ופירש רש"י שה'פליט' זה עוג )ונקרא פליט,
על שנפלט מהמלחמה או מדור המבול(' ,ומתכוי שיהרג אבר וישא את שרה' .והנה מצינו
בתורה ,שכשהגיעו בני ישראל אל גבול אר הבש יצא עוג מל הבש להילח
בה' ,ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו' )במדבר כא לד( ,ופירש רש"י 'שהיה ירא
משה להלח שמא תעמוד לו זכותו של אברה' ,והרבה יש לתמוה ,וכי שיי
שתעמוד זכותו של אברה לאותו רשע מרושע אשר זמ שיצא למלחמה בכדי
שיהרג אברה ויוכל לקחת את שרה ,וכעי זה יש לתמוה בדברי המדרש בפרשת
)בר"ר מב ח( 'אמר לו הקב"ה ,חיי שכר פסיעותי אתה נוטל ,שאתה מארי ימי'
)ואכ נהרג רק לאחר כארבע מאות וחמישי שנה( ,ומדוע מגיע לו שכר פסיעות על אותה
'ריצת רגלי להרע' ,נוראות הוכיחו מכא בעלי המוסר עד כמה חשובה כל פעולה
ודבר קט לפני הקב"ה ,כי הג שלא הייתה כוונתו לטובה ,מכל מקו ,מכיוו שיצא
מכ דבר טוב אי הקב"ה מקפח שכרו .ומעתה יש ללמוד ק"ו ב בנו של ק"ו ,שא
גוי מרושע זה שהיתה כוונתו להזיק ,ומה היו מעשיו  -שהל לספר לאברה ,זכה
לשכר הרבה עד שנתיירא ממנו משה רבינו ,על אחת כמה וכמה חביב לפני המקו
ב"ה מעשה טוב שיהודי עושה ובפרט א כוונתו לטובה.

באר הפרשה

פרשת ל ל

èé

úåëøòî ä"á÷ä ããéù òåãî åøàéáù ùé
êà ìëäå ,äæë ìåãâ ñð äùòå ìáú
úàæë äðè÷ äçøè òåðîì éãëá ÷øå
íìùî ä"á÷ä éë àìà ,åðéáà íäøáàî
,'äãéî ãâðë äãéî'á åéàøéì áåè øëù
çåúôì ãñçúä åðéáà íäøáàù øçàîå
éãëá åìäåà éããö òáøàá íéçúô äòáøà
åëøèöé àìù 'çøåà éøáåò' ìò ì÷äì
 ïçìåù åàöîé ãéî àìà ìäåàä úà ááåñìאל נא תהי מריבה – שלא תפרה ותרבה אש
המחלוקת
 úòöåî äèéîå êåøòכאä"á÷ä ì÷éä êëì ,
èåì ìà íøáà øîàéå' ,(ç âé) ïúùøôá åãîòáå åîöò ááåñì êøèöé àìù åéìò
êðéáå éðéá äáéøî éäú àð ìà
úåçåø 'ã úà úåàøì ìëåé åîå÷î ìò
ì"æç åøîà ïãéãìå ,íéîùä
éùòîì éùòî åòéâé éúî øîåì íãà áééç
ìòá' úåéäì ,úåáà éùòîë úåùòì ,éúåáà
úåáùçî áåùçì ,åðéáà íäøáàë 'ãñç
áéèéäì ìëåà äîá ìàøùéî åéçà ìò
 åúàî åìåò ì÷äìåכב.
)(á áë à"áãðú

כא .בדר צחות אמרו לפרש את דברי חז"ל

)עירובי יח ):אמרה יונה לפני הקדוש ברו הוא,

רבונו של עול ,יהיו מזונותי מרורי כזית ומסורי ביד ,ואל יהיו מתוקי כדבש ותלוי ביד
בשר וד  -לגבי הנהני מ'טובותיה' של רעיה ,כי יש אשר יגמלו חסד איש
לרעהו ,אבל כל חסד אינו דומה אלא לדבורה ה'עוקצת' )כי מעניקי הרגשה שאינה
נעימה ונוחה ,וד"ל( ,ועל זה אומרי לה לצרעה 'לא מדובש ולא מעוקצ' .והכוונה
שלא יתחסדו איש ע רעהו כמו דבש דבורי שמחד גיסא הרי הוא דבש  -מתוק
כשמו כ הוא ,ולאיד גיסא הרי הוא בא מדבורי שעקיצת שורפת בבשר האד,
כ יש לגמול חסד מתו חסד ...במחשבה לטובה כיצד מי שאנו מטיבי עמו ירגיש
שאיננו מכביד ומקשה עלינו ,ואי ההטבה באופ שברצוננו להיפטר ממנו.
וכ פירש השל"ה הק' )וירא ל( במה שאמר אברה אבינו ל'שלושה אנשי' שבאו
להתארח אצלו 'א נא מצאתי ח בעיני אל נא תעבור מעל עבד' ,וז"ל ,ראוי למי
שייטיב לאנשי שיראה לה שהוא מקבל טובה מה במה שיקבלו ממנו ,לא שיתפאר
על הטוב שייטיב לה ,ולזה תמצא שאברה הראה לאלו האנשי שה נותני לו
מתנה בבוא אל ביתו לקבל הטבתו.
כב .איתא בזוהר )ח"א רה (:שהתורה מתחלת באות ב' – ב'ראשית ,ולא בא' שהיא
ראשונה לאותיות ,כי האות ב' מרמזת על ב'רו והאות א' מרמזת על א'רור
וחפ הבורא להתחיל את התורה בברו .יש שרמזו ,שהאות ב מרמזת לאד אינ
יחיד בעולמ  -זכור תמיד שיש עוד יהודי ,ויש לו הצטרכויות משלו  -ראה נא
לעזרו ולתמכו ,ולא יסובבו כל ימי סביבות א – אחד ,כלומר סביב עצמ
והצטרכויותי ,אלא זכור את רע להטיב לו מראשית ועד אחרית.

ë

באר הפרשה

 'åðçðà íéçà íéùðà éë 'åëåכגåöìîð äî ,
(âì úåà ïúùøôá) ò"éæ '÷ä ä"ìùä éøáã
'äáéøî' úáéúá úåçö éúòîùå .ì"æå
àð ìà' øîà àìå ,äá÷ð ïåùìá øîàù
ìçúåä øáë éë ,àìà ,(øëæ ïåùìá) 'áéø éäú
ïòîì íäøáà øîà ïëì ,íéòåøä ïéá áéø

פרשת ל ל

êøãë ãéìåé àìå áéø éøáã å÷éñôé íùä
,äáøúîå éøô äùåò ãéîúù ú÷åìçîä
ïåùì 'äáéøî éäú àð ìà' øîà äæ ìò
éãå ,éøôî éøô úãìåîä äùàë ,äá÷ð
åðéàù øëæë äéäé ,áéøä ìéçúäù äæá
 ì"ëò ...ãéìåîכד.

יש שרמזו שלכ אי מתחילי בבקשת הגשמי – ות טל ומטר לברכה עד ז'
חשוו 'כדי שיגיע אחרו שבישראל לנהר פרת' )שבזמ הבית הוצרכו עולי הרגלי לחזור
לבית אחר החג ,והרי קושי הדר מתגבר מאד בעת הגשמי ע"כ היו ממתיני בבקשת הגשמי עד

שיגיע האחרו שבישראל לביתו שבנהר פרת( ,וקצת צ"ב וכי עדיי שייכת סיבה זאת לגבי
דיד ,והרי לדאבו לב חרב הבית ובטלה העליה לרגל ...אלא ,כי אכ ,זאת רצו חז"ל
שלדורות עול יזכרו שמעול הנהיגו להמתי עבור האחרו שבישראל ולאחר הבקשה
על הגשמי ,והיו מעייניה נתוני לחשב חשבונו של פלוני – למע ייטב לו בדרכו...
וכ דרש הגאו רבי משה פיינשטיי זצ"ל בדברי הכתוב בפרשת )יג טז( 'ושמתי
את זרע כעפר האר' ,כי הנה ה'עפר' אי בו שו תועלת כשהוא בפני עצמו ,וכל
סיבת יצירתו הוא בעבור 'אחרי' ולקיו העול ,שבכל הנבראי יש בה מיסוד
העפר ,וג אי אפשר למאכלי ולבניי בתי בלא עפר .וכנגד זה אמר הקב"ה ושמתי
את זרע כעפר האר – שג זרע אברה יהיו כל כול למע אחרי ולטובת,
וכדוגמת העפר.
אגב גררא ,נביא מה שכתב השל"ה הק' בפרשת )אות ל( 'מצוה לאד שיקרב
קרוביו בכל יכלתו ,ונלמד מאברה ע לוט שמסר גופו עליו'.
כג .שמעתי לפרש על פי המשל שהביאו הקדמוני ,כי 'שאל' הזהב את הברזל
מדוע הנ מרעיש בקולי קולות בשעה שמקישי עלי והקול נשמע למרחוק,
ואילו כשמרדדי אותי אזי לא נשמע קולי כלל' ,השיב' לו הברזל ,מה אדמה ל
ומה אשווה ל ,הנה מי שדופק ומקיש עלי הוא 'אחי' – פטיש העשוי מברזל,
לעומת זאת אות אי מרדדי ב'אחי' הזהב אלא במי אחר ,וכשאח מכה באחיו
הרי גדול הכאב עשרת מוני מהכאה על ידי נכרי וזר ,על כ הנני גונח ונאנח בקול
מר על שאחי עצמי ובשרי מכה אותי אחת אפיי ...וזהו שאמר הכתוב 'אל נא
תהי מריבה ,כי אנשי אחי אנחנו' ,וכמה הלב כואב ודואב לראות 'אחי' המכי
זה את זה ...אדרבה' ,איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק'.
כד .עפ"י דבריו מבארי את מאמר חז"ל )קה"ר ז כג ,וכעי"ז נדרי מא' (.דעת קנית מה
חסרת' ,כי בהוספת אותיות 'מה' על 'ריב' נעשה 'מריבה' ,ומי שקנה דעת ומבי

באר הפרשה

פרשת ל ל

àë

êéùìàäì 'äùî úøåú'á ïë øàéá øáëå
íäøáà øîàù åäî ,á"öã ,ùåã÷ä
'øøåòúä øáë éøäå ,'äáéøî éäú àð ìà
áåúëá ùøåôîëå íäéøòùá úåáéø éøáã
)íøáà äð÷î éòåø ïéá áéø éäéå' (æ ÷åñô
äúò ãòù àìà ,'èåì äð÷î éòåø ïéáå
'áéø'äù íäøáà ù÷éáå ,'áéø' ÷ø äéä
יבקש את הנרד – הזהירות שלא לפגוע בזולתו
úëìåäå äáøå äøôä 'äáéøî'ì êôäé àì
çøáúå äøù äðòúå' ,(å æè) ïúùøôá
.úèùôúîå
.ì"æå ,'ï"áîø'ä áúë ,'äéðôî
íäøáà íâå ,äæä éåðéòá åðîà äàèç' úåáø íéîòô éë ,íéøáãä éðô íä êëå
äéðò ìà 'ä òîùå ,ïë úåùòì åçéðäá åìéàù ïôåàá ú÷åìçîä úìãâúî
òøæ úåðòì ,íãà àøô àäéù ïá äì ïúðå ú÷åìçîä ùøåù úìéçú úà íéøëåæ åéä
,íéðãéòå ïãéò äæ åéãçé íéîéìùî åéä øáë
äëéùîî 'ïáúå ù÷' åôéñåäù úîçî ÷øå
,äáåè ä÷ìç ìë úåìëìå øåòáì ùàä
äáøúú àìù ,íåãé àéää úòá ìéëùîäå
 øúåéå øúåé ùàäכה.

את גודל ההפסד היוצא מתו כל מחלוקת ,מיד בתחילת ה'ריב' ,הרי הוא מחסר
את האותיות מה ,ומונע מה'ריב' להיהפ ל'מריבה' ,ולכ אמרו )חולי פט' (.כל הבול
פיו בשעת מריבה כתולה אר על בלימה' ,אפילו שכבר היה 'שעת ריב' – וכבר
החלה המחלוקת לחולל שמות ,הרי הוא עוצרה מיד בכל כוחו ,ומקיי את העול
שישאר על מקומו ,וזהו 'על בלי-מה'.
כה .נוראות כתב הרה"ק ה'חוזה' מלובלי זי"ע טוב להיות בשלו ע חבירו הג
שהוא בשקר ,מלהיות במחלוקת ע חבירו הג שהוא באמת )אור הנפלאות כח,
הובא באבני זכרו ער מחלוקת(.
איתא במדרש )בר"ר פרשה ח ה( בשעה שבא הקב"ה לברא את העול ...חסד אומר
יברא שהוא גומל חסדי ,ואמת אומר אל יברא שכולו שקרי ,צדק אומר יברא
שהוא עושה צדקות שלו אומר אל יברא דכוליה קטטה ,מה עשה הקדוש ברו
הוא נטל אמת והשליכו לאר ,הה"ד )דניאל ח יב( 'ותשל אמת ארצה' ,הקשה הרה"ק
מקאצק זי"ע )אהל תורה פר' בראשית( מה הרווח בזה ,הרי עדיי ה'שלו' עומד על
מקומו והוא טוע 'אל יברא' ,אלא ביאורו ,כי כשבטלה האמת ג השלו מסכי
שייברא עול ,שהרי כל המחלוקות באי כשכל אחד טוע האמת אתי ,דר האמת
כ וכ היא ,ממילא כשניטל האמת בטלה מחלוקת.
יש שביארו עוד ,כי אכ דייקא אמת כזאת )הבאה על חשבו אחרי( הטוענת 'אל
יברא' ראוי להשליכו לאר .כי המבח לראות א אמת בפי האומרה ,כשבני עול
יוצא ממנו ולא 'חורב עול'.

פרשת ל ל
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áë

øçà êàìîä 'ùôéç' ïëì ,òùø óãåø
úìòî êãîìì ...äàöîù ãò ,'ïéáìòð'
úçøåáä øâä àéä úôãøðä íà óà ,óãøðä
.( כזäãåäé éèå÷éìá àáåä) åðîà äøùî

àèéùô .'éåðéòä éðéî ìëá äøùå íäøáà
õîù ìë åðì ïéà éë øîåì êéøö ïéàå
Y úåùåã÷ä úåäîàå úåáàá äâùä
ìëù ãåîìì åðéìò êà ,äøùå íäøáà
åðàù ìàòîùé òøæ ìù íãåáòù ìåò
å"ô íäéúåîçìîå íéëìî úåëìä) í"áîøá àúéà 'éåðéò'î åðì àá äæä íåéä ãò íéìáåñ
øéò ìò ïéøöùë .ì"æå (æ äëìä
... כוäæ
òáøàî äúåà ïéôé÷î ïéà ,äùôúì
ïéçéðîå ,äéúåçåø ùìùî àìà äéúåçåø éî äéäé ,óãøðä úà áäåà ä"á÷ä éë
èìîäì äöøéù éî ìëìå çøåáì íå÷î éøîà'ä ÷"äøä øàéáù åîëå ,äéäéù
åàáöéå' (æ àì øáãîá) øîàðù ,åùôð ìò (æì úåà ,êì ÷éãö éúôùá àåä ïëå) ò"éæ 'úîà
éôî ,'äùî úà 'ä äåö øùàë ïéãî ìò äàöîéå (æ ÷åñô íù) àø÷ä êùîä úà
øàéáå] åäåö êëáù åãîì äòåîùä åäî øåàéá êéøö äøåàëìå .'ä êàìî
í"áîøäì úååöîä øôñ ìò 'úåâùä'á) ï"áîøä ,ïëì íãå÷î äúåà ùôéç éëå ,äàöîéå
,íìåò ìù åëøã é"ôò ,('ä úåà 'ïéùòä úçëù' ,àìà .''ä êàìî äàøéå' øîåì åì äéä
ãáàå ,ãåáà àåäù ùéâøî íãàäùëù ,åðîà äøùî 'úôãøð' äúééä øâäù øçàî
åéúåçåë ìëá íçìð àåä éøä ,åðîî ñåðî â úìä÷) 'óãøð úà ù÷áé íé÷åìà' éøäå
éàãååáå (òáèä úåçåëî äìòîì) íééòáè ìòä ÷éãö åìéôà (ä æë ø"÷éå) ì"æç åôéñåäå (åè

 כתיב בפרשת )יג ז( 'ויהי ריב בי רועי אבר ובי רועי מקנה לוט והכנעני.כו
 וכבר עמדו חז"ל לבאר השייכות בי מריבת הרועי,'והפריזי אז יושב באר
 ואמרו צדיקי.(לסיפא דקרא שהכנעני והפריזי היו אז באר )והובאו דבריה ברש"י
( לפרש בלשו. וכדאיתא בגמ' )פסחי נ, כי מצינו ש'כנעני' רומז לעניות,הדורות
, מאי ולא יהיה כנעני,'ות-הכתוב )זכריה יד כא( 'ולא יהיה כנעני עוד בבית ה' צבא
' שמאחר שהיה 'ריב, ועפי"ז יתבאר בלשו הפסוק,אמר רבי ירמיה אי כא עני
, שהמחלוקת מביאה לידי עניות רח"ל,ומחלוקת על כ ה'כנעני' אז יושב באר
.וכלשו השל"ה הק' )יומא דר חיי אות מד( שמחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות
.ובוודאי 'מידה טובה מרובה' שריבוי השלו יביא לנו ריבוי פרנסה בשפע רב
(. הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )הובא בנר אלחנ עמ' יב( אמר על דברי חז"ל )חולי פט.כז
' דהוא כמו 'קטר,''אי העול מתקיי אלא במי שבול פיו בשעת מריבה
הרכבת שמוש עמו את כל הקרונות של הרכבת ע"י שאוצר בתוכו את כל החו
 כ ג הבול פיו ואוצר בתו עצמו את דיבוריו מקיי בזה את,הנוצר מ הפח
.כל העול כולו

באר הפרשה

êùî'ä ïåùì àåä êëå .íéãåäéä úà åçöðé
úå÷åçá ãåîì ,(æ àì øáãîá) 'äîëç
,ãö ìëî íúåà åôé÷é íàù ,äîçìîä
,øö ãéá åìôé éë íäééçá íùàéúäîå
åìëåéå íçåë úéøàù ìëá íùôð ìò åãîòé
,íéúòä úåøå÷á òåãé øùàë ,ìéç úåùòì
çåöéðä ùåàéä ìãåâî àá íéîòô äîëù
.[ìåãâä

פרשת ל ל

âë

íéøåîâ 'íéôãøð'ì íéëôäð íä éøä íùôð
,íìåòä úâäðäá ä"á÷ä òéáèä êë àìäå Y
'àä ïàë óà ,óãøðä úà ù÷áî àåäù
çöðì é"ðá ãéá àäé àìå íééåâä úà ù÷áé
.íúåà
ביד הכל – העמידה בנסיו מטה לטובה אותו
ואת כל העול

 êì êì' ,(á¯à áé) ïúùøôáכח êöøàî
...êéáà úéáî êúãìåîî
áåèá øàáì ì"öæ ñå÷ðéô ù"øâä óéñåä
÷"äøä äù÷î .''åâå ìåãâ éåâì êùòàå éë ,(òéøæú úùøô ïåùîù úøàôú) íòè
(åàúéå ùøãîá ä"ã æ"ìøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ìò èìîéäì íå÷î íäì ïúéð àì íà

כח .דברי נפלאי כתב כ"ק אדמו"ר מראחמיטריווקא שליט"א )ארה"ב( בספרו
'אמרות טהורות' )ד ע( בש הרה"ק ה'זרע קודש' זי"ע )בפרשת בדיבור השלישי(,
וז"ל ,דהנה ,אילו היה אברה אבינו נות דעתו על עצמו ,מאיזה אד נולד )אביו
תרח( ומאיזה מקו שפל הוא בא ,היה קשה לו מאד לחשוב שיש לו מציאות ויכולת
כלל לעבוד את השי"ת ,כי בכל עת שיעלה על זכרונו מאיזה מקו שפל הוא בא,
אז יחשוב בנפשו לומר – מי אני ומה אני חשוב שאהיה ראוי לעבוד את השי"ת.
וכ בכל אד ,כאשר יזדמ לפעמי שהוא נופל קצת ,אזי הוא עלול לחשוב כ על
נפשו ,מה אני חשוב שאוכל לעבוד את ה' .ועל זה אמר הקב"ה לאברה ל ל –
לאז זי א ïפו די אלע זאכ )עזוב עצמ מכל המחשבות הללו( ורק ל לעבוד את השי"ת,
מע דאר זי מחזק זיי )צרי להתחזק(.
הנה כתיב בסו פרשת נח על כל משפחת תרח 'ויצאו את מאור כשדי ללכת
ארצה כנע ויבאו עד חר ...וימת תרח בחר' )יא לא-לב( ,ובפרשת כתיב גבי אברה
)יב ה( 'ואת הנפש אשר עשו בחר ויצאו ללכת ארצה כנע ויבאו ארצה כנע' ,ורמז
יש בדבר ,כי הכל יוצאי ללכת אל אר כנע ,ורק אברה הגיע ,ולא נתפעל
מה'חר' – נפילות אשר אירעו על א הדר ,אבל ה'תרח' רק רואה את החרו ומיד
מת על אתר ,...מבלי להתרומ מעפרו לשוב על מעמדו הטוב.
וכ מרומז ב'טעמי המקרא' שבפרשת בפסוק )יג יח( 'ויאהל אבר ויבוא וישב
באלוני ממרא' ,שה'טע' בתיבות 'ויבוא' הוא 'תביר' )שהוא מלשו 'שבר'( ,וכ ג תיבת
'וישב' טעמה הוא תביר ,והרי זה מרמז ל'שבר על שבר הושברנו' ,וא על פי כ לא
נסוג ליבו אחור אלא המשי בשלו 'ויבוא וישב'...
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úãåáòá åúå÷æçúäáù òãéùå ,åá éåìú
åîëå .äáåèì åéøçà é"ðá ìë úà äèé 'ä
.åá éåìú ìëäù òãéì ãçà ìë êéøö ïë
 íãàä ãåîòáù åðééäåכט  äù÷ ïåéñð éðôáל

כט .בספר ה'עיקרי' )מאמר ג פט"ו( מבאר הטע שהתיר הקב"ה לנח אחר המבול
לאכול בשר בהמה וחיה שהיו אסורי מקוד לכ )ט ב-ג( ,כי טעו הבריות
וסברו שטע איסור האכילה הוא מפני שבני אד ובהמות שווי במעלת ,וממילא
אי ראוי שיאכל אד את הבהמה שהלא אי לו יתרו ממנה ,ועל כ השחיתו דרכ
ונהגו כמנהג בהמות' ,וכאשר נמחו כול ונשאר א נח ואשר אתו בתיבה רצה
השי"ת לשרש זה הדעת ולעקור אותו מ העול' ,ועל כ התיר לה אכילת כל
בהמות וחיות ,למע ידעו כי יש לאד יתרו ומעלה מ הבהמה ,כי בצל אלוקי
עשה את האד ,ויש בו שכל ודעת להכיר את בוראו ולעבדו .והדברי נוראי
למתבונ בה ,כי זה האיש אשר אינו מבי מעלת ה'אד' שבו יכול להגיע עד
לשפלות של 'דור המבול' ...ועד כמה צריכי אנו לזכור בכל עת שאנו 'בני אד'
ולא 'בהמות'...
יש שפירשו לאיד גיסא ,שאד הראשו לא התאפק מלאכול את ע הדעת,
ולא ניכר בו מותר האד מ הבהמה ,על כ נאסר באכילת בעלי חיי ,אמנ נח
היה 'צדיק תמי' ,ושלט על עצמו שלא להיות כאנשי דור המבול שמלאו תאוותיה,
על כ התעלה בדי הוא שיאכל בעלי חיי...
בי כ ובי כ ,מעתה יתבאר הא דאיתא בגמ' )פסחי מט' (:ע האר אסור
לאכול בשר בהמה' ,כי כל 'ההיתר' היה מפני שישימו ליב לדעת שה כבני אד
ולא בהמות ,או כי יש לבני אד שליטה על עצמ וה עדיפי מבהמות ,וא הוא
'ע האר' ונוהג כבהמה א כ 'נפל כל ההיתר' ,ומהיכי תיתי להתירו בבהמה אחר
שאינו עדי ממנה...
ל .על כ יאמרו המושלי משל ,לעלה תאנה שהתקנא בציפור דרור המעופפת
להנאתה ומשוחררת לגמרי ואילו הוא משועבד ,קשור ומחובר לאיל ,ולעול
איננו מתנתק ...ביקש רחמי שא הוא יזכה להשתחרר מכבליו ,ואכ שמע ה' קול
תפילתו וניתקו מהע .בתחילה הרגיש העלה 'חרות' כבני מלכי ,כי מעתה יעו
להיכ שתשאנו הרוח ...אבל ,אויה ,לאחר כמה שעות נהפ למרמס תחת רגלי
עוברי ושבי ולא נשאר אפילו 'זכר לחירות' כי א עור ועצמות...
א אנו ,כל חד וחד בדידיה ,א זה בשמירה על גדרי קדושה ,א תחת עול ה'ראש
כולל' או ה'בוס' וכו' ,אל תחשוב כי מעלה גדולה היא להוריד את העול מעל ראש ,כי
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 äëàìîä åéìò ì÷úלב.
åúãéîòá íééåìú íìåòä ìë úéååäå úåäîå
אדרבה ,שחרור זה פעמי הרבה אינו אלא לרוע לאד ,טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו.
וכשתתבונ בדבר תחזנה עינ שכל אות 'משוחררי' רע ומר לה בקרב ...וממילא
'אל תקנא בעושי עולה'...
והוא כ'קמח' המנופה ,הרואה שבנפה נשארו תולעי ופסולת וה משוחררי ורק
הוא כלוא בתו השק של קמח ,ואינו מבי שאת התולעי והפסולת יזרקו בקרוב לאשפה,
ורק הקמח המנופה ישאר וישמש את בעל הבית.
לא .הנה כתיב )תהילי יא ה( ה' צדיק יבח ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו ,ולכאורה
אינו דומה משקל רישא דקרא לסופו ,שאי זה דבר והיפוכו ,אלא היה לו לומר,
צדיק יבח ורשע לא יבח ,או לאמר ה' צדיק אוהב ורשע שנאה נפשו .ומבארי
בעלי המוסר דאכ ,היינו ה ,מאהבתו שאוהב את הצדיק הוא בוחנו ומנסהו בכל
מיני נסיונות  -ועל יד הוא מתעלה במדרגה על מדרגתו ,ואילו את הרשע מחמת
ששנאה נפשו אינו מנסהו ואינו מעלהו במדרגה ומניחו שיל לדרכו ,וירעה עד ש...
לב .זאת חובת האד ,לעמול ולהתייגע בכל כוחו ללא לאות בעבודת בוראו להתגבר
על יצרו ,וכה אמר הרה"ק השר מקאצק זי"ע )שש"ק ענייני שוני ,עבודת ה' מג(
שבשעה שיורדת הנשמה להאי עלמא מורידה הקב"ה בסול גבוה מרו שמי עד
תחתיות אר ,בהגיעה לאר מסלק הקב"ה את הסול ואומר לאד  -מכא ואיל,
עלי להעפיל בעצמ בדר העולה בית קל על ידי ההתחזקות בעבודת ה' – יש
שאינו מנסה לקפו ,ויש הקופצי ונופלי ,ואז מתייאשי ,ויש מי שקופ למעלה
שוב ושוב עד שירח עליה הבורא ומעלה אות...
וכמשל לאיש שבעצת רופאו ער בכל יו 'הליכה' המש כשעה תמימה )הליכה
שאי בה מטרה אלא ההליכה עצמה ,(...פע אחת עבר בסמו אליו רכב אשר 'מנהיגו' היה
'בעל חסד' גדול ,וקרא לאותו 'הול' שיעלה לרכבו ויקחנו למחוז חפצו ,סירב ההול
לעלות ,אבל בעל החסד המשי להפציר בו – את כל הילוכ במש שעה אקצר למש
שתי דקות ...ולא הועיל מאומה ,כי אי לו כל מטרה בהגעה לאיזה מקו רק בעצ
ההליכה חפצו ומטרתו ,כ יבי ,כי עצ היגיעה בתורה ובעבודה היא היא המטרה
והתכלית )ולכ כתיב 'א בחוקתי 'תלכו' – וברש"י ,שתהיו עמלי בתורה ,כי בתורה יש
תכלית מיוחדת ב'הליכה' וביגיעה( ,וג זה נכלל במאמר הכתוב בריש פרשת ל ל,
תתחיל לעשות 'הליכה' ...כי רצונו של המקו ב"ה שאד יל ויתייגע בעבודתו ית"ש.
ואילו הרב מפוניב'ז ז"ל המשיל זאת ,לעשיר שעמד בצד 'שדה אימוני' – מקו
שבו מרגילי את החיילי ואנשי המלחמה ,והנה הוא רואה שהחיילי קופצי

åë

באר הפרשה

פרשת ל ל

ומדלגי מעל בור מי גדול ועמוק ,א נדרש מה להתכופ מטה מטה מתחת
ל'גדר תיל' ) (barbed wiresוכל זה כדי להרגיל לעמוד אית בכל סוגי ומצבי מלחמה,
אלא שהעשיר ה'גול' הלז לא הבי כי יש תכלית ומטרה בכל אלו המכשולות
מהמורות ונסיונות ,מניעות ונפילות ,נכמרו רחמיו עליה מדוע יצטרכו 'מסכני'
הללו לדלג על ההרי ולקפ על הגבעות ...ברוב רחמנותו ניגש אל ה'מפקד' הממונה
עליה ,ואמר לו ,הנה עשיר כקרח אנכי ,אי זהב וכס נחשבי בעיני מאומה,
אבקש שתיקח 'בעלי מלאכה' על חשבו כספי וזהבי וה יישרו את כל השדה
אשר אנו עומדי עליה – להוריד את ההרי ,למלא את הבורות והבארות בעפר..
וכ לא יצטרכו 'חייל' להתייגע חינ ,שחק המפקד על רוב סכלותו ,ואמר לו ,א
אכ נדבה לב לחוננו ממתת יד ,אנא ,רח נא וסייע בעדנו לגמור את ה'חובות'
שנצטברו מבניית והעמדת כל אלו המכשולות ומהמורות ,המשכיל ילמד מכא לכל
מיני נסיונות וקשיי שיש לו ברוחניות ובגשמיות כי ה עצמ לטובה.
וכבר אמרו שכל יפיו של 'כתר המלכות' בא לו מהחללי הריקי – מקו שלא
ניצוק בו לא זהב וא לא כס אלא אוויר ריק מכל ...ומש נתפשט היופי לכל
הכתר כולו ,וכלומר ממקו הקושי והייסורי ש הוא יופי ותכלית האמונה )והעבודה(.
וכ ביאר הרה"ק ה'אור לשמי' זי"ע )פר' ל ד"ה ויאמר ה' השני( את דברי הגמרא
)מנחות כט' (:עתיד רבי עקיבא לדרוש על כל קו וקו תילי תילי של הלכות' .והיינו
שעל כל קו וקו שהכאיב לו זכה לדרוש תילי תילי של הלכות ,כי הקוצי
המכאיבי – הנסיונות מה מתעלה האד.
רמז לדבר אפשר לראות בהאי עובדא ,הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע נשאל פע
אודות 'ספר תורה' שנפל ספק הא בר ישראל כתבו או ערל ,נענה החת"ס שיבחנו
את התיבות האחרונות שבסו ספר התורה ,א ה מטושטשות וכתובות שלא
מיושר כל כ אזי סימ הוא שהספר נכתב על ידי יהודי כשר ,כי מנהג ישראל
לערו 'סיו כתיבת ספר תורה' ברוב ע ,לכבד צדיקי וגאוני בכתיבת אותיות,
ומשו כ אי כל האותיות שבסו הספר שוות במראיה ,א א יראו שהאותיות
כתובות מיושר בשווה ממש סימ הוא שנכרי כתבו .ואפשר להוסי ולומר ,כי
הטשטוש וה'שלא כסדר' ה המרוממי את האד וגורמי להתעלותו ושלימותו.
מעשה בבחור שנפל ל"ע עד לשאול תחתית ממש רח"ל ,ומתחזק בכל כוחו לבל
ישוב לכסלה עוד ,ולעלות שוב 'על דר המל' ,לאחר חג השבועות שפ מר ליבו
בפני 'מורה דרכו' ,הנה חבריי היקרי התעלו בחג השבועות למעלה ראש ,התרוממו
ב'אהבה רבה' ,עלזו ושמחו בקבלת התורה ,ואילו אני התגברתי בכל כוחותיי שלא
לשקוע באות חטאי ,אבל לעלות ולהתעלות ב'עשה טוב' מא דכר שמיה ,..ואני
אנה אני בא .נענה לו רבו בדבר חיזוק נפלא להשיב את נפשו ,הנה בהיות בית
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המקדש על מכונו ותפארתו עמדו הלוויי על דוכנ וכינורות ושאר כלי שיר ביד,
וניגנו בשיר וזמר מנגינות ערבות המביאות את האד עד לכלות הנפש אל האלוקי
ולתשוקה עצומה לקירבת אלוקי לי טוב ,ג היו 'כהני בעבודת' ,שוחטי בהמות
וטובלי אצבע בד ומזי על המזבח ,ועתה נחזי אנ ,איזו עבודה חשובה יותר
לפני המקו ב"ה ,הא עבודת הלויי ברוממות הנפש וב'עול האצילות' ...או שמא
עבודת הכהני המתעסקי בבהמות ומתלכלכי בד ,פשיטא שעבודת הכהני,
ש'אי כפרה אלא בד' ,ורק בקרבנות כתיב 'ריח ניחוח' ,ולא בעבודת השירה של
אות בני עלייה .כי עיקר הנחת רוח שיש לו להקב"ה הוא בעת שיהודי מתבוסס
בדמו בשעת נסיו ו'מקריב מעצמו' ,וא לעיני בשר נראה שהוא 'מלוכל' הרי באמת
באותה שעה עולה ממנו 'ריח ניחוח' לפני המקו ב"ה.
לג .אמרו חז"ל )ע"ז ט (.תנא דבי אליהו ,ששת אלפי שנה הוי העול ,שני אלפי
תוהו ,שני אלפי תורה ,שני אלפי ימות המשיח .ועל פי החשבו עולה שמני
ב' אלפי תורה החלו משהיה אברה ב נ"ב ,הקשה הרה"ק ה'דברי יואל' מסאטמר
זי"ע הרי אברה הכיר את בוראו כבר מקוד לכ )או מב שלוש או מב מ"ח( ,ומדוע
לא יחשיבו מאז והלאה את השני של תורה .ותיר ,כי 'האלפיי של תורה' נחשב
רק מאז שהיה בעול 'מסירות נפש' לה' ולתורתו ,וזה היה כשהיה ב נ"ב – כשעבר
את הנסיו של 'אור כשדי' ולא קוד לכ )הובא בטללי אורות(.

פרשת ל ל

àìù ïéòä ìò äøîùù åðééäå ,äéàøå
àöú ïàëîå .íéøåñà úåàøîá èéáäì
øáãá ã÷ôäì íéìçééîä ìëì äàéø÷ä
éãé ìò ,àåäù ïéðò ìëá íéîçøå äòåùé
áø òôù íäéìò òôùåé íééðéò úøéîù
Y úåâøãîä ìëì åëæéå , לדíéîù éîùî
.íéëàìî íò úåàøéäì óà
éë éðà éî íãàä øîàé àìù ,êãîììå
àì éøä ,äùåã÷ä ìà àåáà
éì ïéà ,éëðà àéáð ïá àìå éëðà àéáð
éë Y íéøåäèå íéùåã÷ úåìòîá ñåçéé ìë
øúåé åñåçééá òåøâä ìàøùéî ùéà êì ïéà
ë"éôòàå  להíéøöî êìî äòøô úá øâäî
å"÷ ,äéðéò úøéîù é"ò åìà ìëì äúëæ
åéðéò úà ùéà ìë øåîùé ,ë"ò .ïãéãì
äáø äùåã÷ì àåáì äëæé æ"éòå ,åçåë ìëá
.ãàî

באר הפרשה

çë

àéáðäå' øîåì åì äéäå ,'åëìú íëé÷åìà 'ä
'ä éøçà' ë"îçàì ÷øå 'úîåé àåää
øîåì äøåúä äàá éë ,àìà .'íëé÷åìà
àéáð' éøáã ìå÷ì òåîùì äúôúú ìà
,ãàî äù÷ úò ïîæäù óà Y 'ø÷ùä
äëæú æà åà ,àð øáâúä íå÷î ìëî
.'åëå åëìú íëé÷åìà 'ä øçàì
על העי בדר – חשיבות ונחיצות שמירת
עיניי

ìò 'ä êàìî äàöîéå' ,(æ æè) ïúùøôá
ïéòä ìò øáãîá íéîä ïéò
'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øàéá ,'øåù êøãá
íéøöîî äéä äàöåî øâä äðäù ò"éæ
øúåé äàîåè íå÷î êì ïéàå ,õøàä úååøò
äì äúééä úçà úåëæù àìà ,íùî
èéáä éúìáì ,'íééðéò úøéîù'á äøäæðù
óåâá ÷áãúäì äúëæ ïë ìò ,øåñàä ìò
àìà ãáìá åæ àìå ,åðéáà íäøáàë ùåã÷
(åáåùéå ä"ã) 'ìàéæåò úøàôú'ä øàéá êëå .õé÷äá íé÷åìà êàìî úåàøì äúëæù
àéä èôùî ïéò ìà' (æ ãé) ÷åñôá
úåëæá 'ä êàìî äàöîéå áåúëä øáã äæå
èôåùù ,'èôùî ïéò' éãé ìò éë ,'ùã÷ äèáä ïåùìî 'øåù' ,øåù êøãá ïéòä ìò
 וכבר פירש הרה"ק ה'קדושת ציו' זי"ע.לד
 כי ישועת הש באה לו לאד 'כהר,'לפרש את המאמר 'ישועת ה' כהר עי
עי' – כפי מה שהוא משקיע להיות עוצ עיניו מראות ברע ושלא לראות מראות
.(שאינ הגוני כפי זה יושיענו ה' בכל מיני ישועות )'הר' הוא מלשו עצימת העפע
 ובכלל רמזו על טענה זו בכתוב בריש הפרשה שאמר לו הקב"ה לאברה אבינו.לה
'ל ל מארצ וממולדת ומבית אבי' שלא ידמה האד בנפשו כי קדושה
 אלא הכל בא לו,של מעלה באה לו לאד על ידי מולדתו וייחוס בית אבותיו
 כעי"ז במנורת,לאד על פי תורת היגיעה בעבודת קל חי )חינו בית יהודה ל יו"ל תרצ"ז
.(זהב להרה"ק הרר"ז זי"ע
( ד"ה על הא, ח"ב ליקוטי עניני,)קדושת ציו

באר הפרשה

øîåùå ,àì éúîå ìëúñäì éúî ,åéðéò úà
àåä' éøä èôùîëå úãë åéðéò éçúô úà
÷éë äìòî ìù äùåã÷á ùã÷úî 'ùã
é"ò ÷ø äùåã÷ úâøãîì àåáì øùôà éà
.íééðéò úøéîù

פרשת ל ל

èë

'éðéî ìëá åðòéùåé 'òéùåîä ì¯àä
 úåòåùéלו íùâáå çåøá ,לזäìâéå ,
íéé÷ì äëæðå ,äøéáä ìòá áåø÷á åðéìà
'äìåàâá áåø÷á ìàâð éãò ,''äá ïéîàäå
.à"áá äîéìù

לו .וכמו שאיתא מהרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע )אמ"פ ל כ( עד פרשת ל שקורי
עני אברה אבינו ע"ה העול נבו ,ומפרשה זו מתעורר חסד אברה )שהוא
ממידת החסד( ונעשי ישועות בעול.
לז .ומ העניי להביא מה שכתב הגה"ק רבי חיי פאלאג'י זי"ע )מועד לכל חי סי' כו
אות ה( וז"ל ,החודש הזה )חשו( שבטו נפתלי כמו שכתב הרב 'עמודי שמי' )ד
קמד ,(:וראוי לרו בו לדבר מצוה ,כמידתו 'אילה שלוחה' .וביו י' לחודש שנולד
'גד' כמו שכתוב ש ,יהיה היו הזה למזל טוב לכל העושה דבר ,וביו טובה יהיה
טוב כי זכות גד חופ עליו כל היו ההוא.

