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àøéå úùøô
היפלא מה' דבר – אי יאוש בעול

íéð÷æ äøùå íäøáàå' ,(ãé¯àé çé) ïúùøôá
äøù ÷çöúå ...íéîéá íéàá
äîì íäøáà ìà 'ä øîàéå ...äáø÷á
úåàøåð .'øáã 'äî àìôéä ...ä÷çö äæ
ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä áúë
éãåäéì ïéà .ì"æå (æè íéøôåñ éøáã) ò"éæ
óåâä éðéðòá ïéá ,øáã íåùî ùàééúäì
äãç áøç åìéôà (:é úåëøá) åøîàù åîë

òðîé ìà íãà ìù åøàååö ìò úçðåî
åìéôà ùôðä éðéðòá ïéá ,íéîçøäî åîöò
øáãá àèçå ò÷úùðù íå÷îì ò÷úùð
äáåùú ïéàù (:èéø à"ç ÷"äåæ) ì"æ åøîàù
åà ,äù÷ åúáåùúù åà ,å"ç úìòåî
íìåò éðééðòá êìåäå ò÷úùî åîöò äàåøù
ìëåé àìù øîåì åîöòá ùàééúé ìà ,äæä
ùéà ìöà ììë ùåàé ïéà éë ,ãåò ùåøôì
 ïéðò ìëá øåæòì ìåëé ú"éùäå ,éãåäéא.

א .רבינו ניסי גאו מביא )בספרו ספר מעשיות בד"ה אמרו חכמינו( מעשה שהיה בימי
קד באחד מעשירי היהודי  ,יו אחד התבונ העשיר בעצמו – הרי סו כל
אד למיתה ,ומה יישאר לי מכל עושרי ומרוב נכסי ,הלא לא אקח עמי אלי קבר
אפילו פרוטה אחת גרידא ,נתייע ע יועציו וכה אמרו לו  -חלק מממונ לעניי ,
ואז יהא זכות הממו לעלמא דאתא ,א הוא נשבע 'לא את מממוני כי א למי
שנתייאש ממצבו' ,והחל לתור ברחובה של עיר אחר איש שכבר הגיע לידי ייאוש,
בכדי להעניק לו סכו נכבד ביותר ולהפכו לאיש עשיר בי רגע .כל חיפושיו אחר
ה'מיואש' לא הועילו לו ,כי כל עני שמצא סמ על איזה משע ומשענה ,זה על
דודו וזה על רעהו וכו' ...עד שמצא מחו לעיר עני אחד היושב באשפתות המתכסה
בבלויי סחבות ומחפש מה יאכל ,שמח העשיר בלבו ואמר לעצמו ,הנה בוודאי זה
האיש לאחר יאוש הוא ,ונת לו מאה דינרי  ,ויתמה העני מדוע נתת לי סכו גדול
כזה יותר משאר עניי העיר ,ויאמר לו כי נשבעתי שלא את כי א לעני המיואש,
מיד זעק עליו העני ,הכסיל והטיפש מתייאש מטוב העול  ,א אני מבטחי בה'
אלוקי – כמו שנאמר )תהלי קיג ז( 'מאשפות ירי אביו' ,ואי מעצור לה' להושיעני
ולהעשירני ,ונוכח העשיר לראות שלעול לא ימצא מיואש לתת לו כל כספו ,אמר
העשיר אל ואטמי מעותיי בבית הקברות ע המתי שכבר נתייאשו מהאי עלמא,
וכ עשה.
לימי נהפ הגלגל על אותו עשיר ,ונעשה לעני מרוד המחזר על הפתחי  ,עד
שנזכר מהסכו האדיר אשר הטמי בבית הקברות ,ויל ויחפור ש  ,תו כדי
חפירותיו מצאוהו שוטרי העיר ולקחוהו אל שר העיר ,בבואו לפני שר העיר סיפר

באר הפרשה

פרשת וירא

â

äîåà ïéðá ìëå .ì"æå ÷"äøä êéùîîå
ùåàéä øçà äéä úéìàøùéä
ììî éî'å ,'íéð÷æ äøùå íäøáà'ã Y øåîâä
úòã ìò äìò àìù ,(æ àë) ...'íäøáàì
úçèáä øçà åìéôàå ,äæ ïéîàäì ãåò íãà
äðéîàäå äòãé ú÷ãöä äøùå êàìîä
ä÷çö äæ ìë íòå ,ìåëé ìë ú"éùäã
äæ ïéîàäì äìöà ÷åçø äéäù ,äáø÷á
ãéúòì ìàøùé ìù íúòåùé ïéðòá ïëå íàå ,äúð÷æ ïëå ...íäøáà úð÷æ äòãéá
ïéîàä éî' (à âð 'éòùé) øîàð
íã÷åô äéä ,íã÷ôì ú"éùä ïåöø äéä
ïéà'ã (:æö ïéøãäðñ) åøîà ïëå ...'åðéúòåîùì ãéáò àìå ,óéãò ñðá èòîìã ,íãå÷î
,'äìåàâä ïî åùàééúéù ãò àá ãåã ïá úîàá ìáà ,êéøö ïéàù íå÷îá àñéð

äîåàä ïéðá äéäéù úàæ äúéä 'ä úàî
ïéîàä àìù øåîâä ùåàéä øçà à÷ååã
éë ,ãåò ã÷ôéúù äøù åìéôàå íãà íåù
ïéàù ïéîàäì éìàøùéä íãàä ìë äæ
 ììë ùàééúäìבìåëé ú"éùä íìåòìã ,
øå÷çì ïéàå ,øáã 'äî àìôéäå øåæòì
.äëë 'ä äùò äîì úåøé÷çá

לו ה'יורד' את כל דבר המעשה אשר הוא בעצמו הטמי את הממו ,וכ תיאר את
מזלו שנהפ עליו ,ועל כ חפר בבית החיי ברצונו לשוב ליטול את הממו אשר
יעמידנו על רגליו כבתחילה.
אמר לו שר העיר ואמר לו ,התכירני ,ויאמר לו היא יכיר העבד את אדוניו,
אמר לו השר אני הוא העני שמצאת באותו יו נובר באשפה ,ועתה תראה היא
עליתי לגדולה ...הוא הדבר אשר אמרתי ל שכל מבטחי ותקוותי היא א ורק בה'
אלוקי ,ועתה ראה עד כמה הרווחתי בזכות אמונתי ובטחוני בהשי"ת.
ב .כדברי הללו אמר הרה"ק ה'אהבת ישראל' מוויז'ני זי"ע לחתנו הרה"ק רבי
אלטער'ל הוורויט מדז'יקוב זי"ע בשעה שבנו הרה"ק רבי מנדל זי"ע הי"ד )אחיו
של הרה"ק רבי יהוד'לה זי"ע( נפל למשכב בעודו בילדותו ומצבו החמיר מאד עד שסכנה
נשקפה לחייו .באותה שעה אמר לה הרה"ק ,הנה ,שלשה שותפי יש באד ,
הקב"ה אביו ואמו )קידושי ל ,(:ומדיני ה'שותפות' ,שא שלושה שותפי עשו עסק
יחדיו ,א"א לאחד מה לפרוש אלא ביד שני השותפי האחרי לכפות אותו
להמשי את השותפות )חו"מ קעו טו( .א את  ,ב'שותפות' שיש לכ בבנכ  ,בידכ
הדבר  -לכפות כביכול על הקב"ה השלישי שבשותפי שישאיר לכ את הפיקדו
היקר בידכ  .א כלל נוס יש בדיני שותפות ,והוא ,שבא שניי מהשותפי
מתייאשי מהעסק הרי שהשות השלישי זוכה בכל הסחורה מ ההפקר .על כ
היזהרו נא שלא ליפול לזרועות הייאוש ,חיזקו ויאמ לבכ לקוות אל ה' ,השתדלו
והרבו תחינה ובקשה לפני מל שומע תפילה .ואכ ,האב והא המשיכו להתפלל
מתו תקוה רבה והב הבריא לאור ימי ושני )הגש"פ מפי ספרי וסופרי הערה קב(.
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íäøáà ìà åèéáä' (á àð 'éòùé) øîà ïë ìòå
úìéçú íâã ,'íëììåçú äøù ìàå íëéáà
éúàöî áåùå ,ùåàéä øçà ïë äéä íëðééðá
'äå' (à àë) ÷åñô ìò (æè ïúùøôá) àîåçðúá
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 ù"ééò äæ øáã 'ã÷ôגä"ò åðéáà íäøáàå .
àìù äæ øáã çúôù àåä äîåàä ùàø
 øáã íåùî ùàééúäìדøáëå èåì äáùðùë ,
øîà ïë ìòã ,ìéöäìî íìåë åùàééúð

ג .ומעשה אבות סימ לבני  -כביאורו של הגה"ק ה'חפ חיי ' זי"ע
חיי ,כ( בכתוב בפרשת )יח יג-יד( 'ויאמר ה' אל אברה למה זה צחקה שרה
לאמר הא אמנ אלד ואני זקנתי ,היפלא מה' דבר '...ולכאורה צ"ב מדוע הארי
הכתוב במעשה זה שנראה כגנותה של אותה צדקנית ,ג צ"ב מדוע האריכה תורה
בכל הוויכוח שבי אברה לשרה א צחקה או לאו .ומבאר הח"ח ,כי 'מעשה אבות
סימ לבני ' וכל אשר אירע לה יארע ג לנו דור עקבתא דמשיחא ,אשר רבי
יאמרו אי יתכ שפתאו יבוא משיח צדקנו ויגאלנו .ויהיו צוחקי בקרב לאמר
לא ייתכ כדבר הזה ,לזה האריכה תורה במעשה דשרה שנדע שיש לקב"ה תרעומת
על הנהגה כזאת )וכלשו הרמב" )פסוק טו( 'והקב"ה האשי אותה לאברה למה היה
הדבר נמנע בעיניה ,וראוי לה שתאמי או שתאמר אמ כ יעשה ה''( כי היפלא
מה' דבר – הרי בכל רגע ורגע בידו להחיש לנו גואל צדק לגאלנו מגלות המר ,ובי
רגע יתהפ לנו הכל לאורה לטובה ולברכה.
ד .הדברי אמורי  ,ה במצב הרוחני ה הגשמי ,וכה ביאר הרה"ק ה'יסוד העבודה'
זי"ע בפסוק 'קראוהו בהיותו קרוב' )ישעיה נו ט( ,ולכאורה קשה ,הרי 'קריאה' היא
מרחוק ,וכיצד אמר לשו 'קריאה' על העת והזמ שהקב"ה קרוב אלינו ,וביאר בקדשו,
שאכ ,הפסוק מדבר על הזמ שנראה לו לאד שהוא מרוחק עד מאד ,ואז יאמר
לעצמו ,אמנ  ,מצידי אני רחוק מאוד ,אבל השי"ת קרוב אלי מאוד.
כעי"ז ביאר ג בלשו הכתוב 'ויר קר לעמו וגו' לבני ישראל ע קרובו הללוי-ה'
)תהלי קמח יד(' ,לבני' ,הוא מלשו הבנה והתבוננות ,ואמר הכתוב ,זאת יבי כל בר
ישראל ,שג כאשר הוא בבחי' ע מלשו גחלי עוממות ,אפילו בשעה שהוא מאד
בשפל המצב ,כשליבו ומוחו כבויי לגמרי )אויסגעלאש( ,הוא משוקע בתאות הגשמיות
ונדמה כי הוא נכבה ואי בו ניצו אש הקדושה .ג אז הוא קרובו – הרי הוא
קרוב להשי"ת בפנותו אליו ,בהיות נשמתו חלק אלקי ממעל ,ועל כ הללוי-ה.
ביאור נפלא מבאר הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע בדברי חז"ל )סנהדרי לז (.על הכתוב
'כפלח הרימו רקת' – אפילו ריקני שב מלאי מצוות כרימו ,שהנה ע הרימו
הוא הקשה ביותר מבי כל העצי  ,והוא יבש לגמרי בלא שו לחלוחית ,וכמו שמצינו
לגבי קרב הפסח ,שצרי לצלותו כולו כאחד 'ראשו ועל כרעיו ועל קרבו' בשלמות
מבלי לנתחו לאברי  ,ואיתא במשנה )פסחי ז א( 'כיצד צולי את הפסח ,מביאי
)מכתבי החפ
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שפוד של רימו ותוחבו לתו פיו' וכו' ,וטעמא דמילתא שמביאי שפוד של רימו
דייקא ולא של שאר עצי נתבאר בגמ' )עד (.כי שאר מיני אילנות יוצא 'לחלוחית
של מי ' על ידי חו הצלייה ,וה יסייעו לבישול הפסח ,וכבר נאמר בתורה )שמות
יב ט( 'כי א צלי אש' ולא 'בשל מבושל במי ' ,על כ צרי להביא מע הרימו
שהוא נוקשה ביותר ולא 'מי ' .אמנ מבואר ש בגמ' שג הרימו מוציא מי
ב'מקו החת' – היכ שחתכו אותו ,ועל כ צרי להוציא מקו זה מחו לבשר
הפסח .וכנגד זה אמרו חז"ל אפילו ריקני שב מלאי מצוות כרימו ,כי א רואי
אנו יהודי אשר הוא כע יבש ממש בלי שו לחלוחית דקדושה מכל מקו צרי
לדעת כי בתו תוכו עדיי הוא מלא חיות ,וא יהיה לו 'חת' זה הדחק והייסורי
רח"ל הרי תצא לחלוחיתו חוצה ,כי על ידי הצרות מתגלה עומק פנימיות הנפש
הישראלית הבוערת תמיד באש קודש לאבינו שבשמי .
וכמו שכתב בפירוש 'מתנות כהונה' על דברי המדרש )שהש"ר על הפסוק משכני אחרי
נרוצה ,א ד( 'מסכינני אחרי נרוצה ,כההיא דאמר ר' אחא צרי יהודאה לחרובא עביד
תתובא' ,וכלומר שדרשו תיבת 'משכני' כאילו נאמר 'מסכינני' ,ומבאר ה'מתנות
כהונה' ,שהוא לשו רש ומסכ ,והכוונה היא כי 'מתו עניותי אחרי נרוצה' ,ועל
כ אמרו צרי יהודאה לחרובא ,כלומר 'צרי היהודי לחיי צער ודוחק עד שאי לו
לאכול רק חרובי אז מקבל מרות ועושה תשובה'.
וזהו עומק דברי חז"ל )שמו"ר לו א( לבאר הטע שנמשלו ישראל ל'זית' ,וכדכתיב
)ירמיה יא טז( 'זית רענ יפה פרי תואר קרא ה' שמ' ,שכש שהזית אינו נות שמנו
אלא א חובטי בו וטוחני וכותשי אותו באבני  ,כ ישראל מאירי על ידי
הייסורי  .והנה שמ הזית אגור וטמו בתוכו )ואינו כדוגמת היי שאינו בתו הגפ ,אלא
לאחר סחיטת הענבי יוצא משקה שמשתנה להיות יי( אלא שאינו מתגלה ויוצא אלא רק
על ידי שכותשי אותו ,ועל דר זה ממש נמשלו ישראל ,שהאור שבה נמצא בכל
עת בתוככי קרב ונפש  ,א יוצא חוצה על ידי הייסורי .
והג שאנו מבקשי 'ומלו עלינו ה' אלוקינו בחסד וברחמי ' ,ולא על ידי ייסורי
וחלאי רעי  ,ומי ית ונזכה לראות רק חסדי נגלי  ,א העצה פשוטה ,כמו שגילו
לנו חז"ל )ברכות ז' (.טובה מרדות אחת בליבו של אד יותר ממאה מלקיות' ,אמור
מעתה ,לא ימתי אד לבוא היסורי עליו ח"ו ,אלא מתחילת דבר יכניע את עצמו,
'יעשה חת בעצמו' – כשהוא משעבד את לבו לאביו שבשמי  ,וממילא יתגלה
ה'אור הגנוז' שבקרבו )כל העני נתבאר היטב בנתיבות שלו פרשת תצוה ,על דברי המדרש הנ"ל(.
אמנ  ,עוד יש בכלל הדברי חיזוק גדול לבל יאמר אד ה אני ע יבש ,ויבוא
לידי יאוש רח"ל לנוכח מצבו שנדמה לו שנעלמה ממנו כל טיפת חיות ,כי בכל
מצב שהוא נשאר בו 'פ אחד של שמ' – לחלוחית דקדושה ,והראיה לדבר שאפילו
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åðéáà íäøáàå ,('ïéð÷'ì áùçð úåùø éåðéù íò øáëã ,(àë ãé) 'êì ç÷ ùåëøä' íåãñ êìî
äøùò äðåîù úåàî ùåìù íò åîöò øæà êë øçà äééð÷å ,íéëìîä éãéá ùàééúð
,íéëìî äòáøà øçà óåãøì åúéá éãéìé ãçé ùåàééäù) úåùø éåðéùá åðéáà íäøáà
ע רימו מוציא מי במקו החת ,ואילו היו באי עליו יסורי ח"ו היה 'מקבל
מרות ועושה תשובה' ומתגלה אורו הגדול ,וממילא תמיד יכול לשוב ולהתחזק ולחדש
אורו כבראשונה ג בלא יסורי וחלאי רעי .
עוד רמז נית בעני זה ,בשני זמני נוהגי לומר 'קדיש הגדול' )ש אומרי 'בעלמא
דהוא עתיד לאתחדתא ולאחיאה מתיא' וכו'( ,א' ,בעת סיו מסכתא .ב' ,בעת הלוויית המת
לאחר סתימת הגולל .וקצת צ"ב ,מה הצד השווה בי 'סיו מסכת' ל'לווית המת',
ויש לומר ,שבא לרמז שחיי כל איש מישראל דומי ל'מסכת' בש"ס ,כל אחד ואחד
ב'מסכת החיי ' משלו ,עד שמגיע ל'סיו ' ,יש ש'מסכת החיי ' שלה ארוכה כדוגמת
מסכת 'בבא בתרא' ו'שבת' ,ויש אשר היא קצרה ל"ע ,וכמו המסכתות ה'קטנות'...
וכש שב'מסכתא' ישנ פרקי הקשי יותר להבינ  ,ולאיד ישנ פרקי שקל
יותר להבינ  ,כ ג במסכת החיי  ,יש 'פרקי ' וזמני קשי ל"ע ויש 'פרקי '
נוחי יותר .וממילא ,כש שהלומד מסכתא על מנת לסיימה הרי ג א נתקל
בקשיי אינו חוזר לאחור ,ואינו חדל מלימודו מחמת ייאוש שאינו מבי את דברי
הגמרא ,אלא הוא יודע ש'כ היא דרכה של תורה' ,יש דפי הנשארי ב'צרי עיו',
ג ישנ קושיות הנשארי ב'צרי עיו גדול' ...אבל על הלומד להמשי 'לכבוש'
ד אחר ד ,עד שיזכה לסיי את כל המסכת ,כיו"ב ,יביט האד על 'מסכת החיי ',
שג כשעומד בפני עיתי קשי וזמני מצוקה אל יתייאש ,אלא 'ימשי ' ג מבלי
הבנה ...ובסו יקנה את קני חייו כדבעי.
סיפר הגאו רבי אריה שכטר שליט"א ,שפע בא למעונו של החזו"א )בסו ימיו(
ומצא שדלת הבית נעולה ,והחזו"א שכב על מיטה במרפסת ביתו ,כשהבחי בו
החזו"א )בעמדו מחו לבית( הורה לו לטפס ביתה פנימה דר המרפסת ,וכ עשה ,אלא
שבגדיו נתפסו בגדר הקוצי )גדר תיל( והיה חייב לרדת ,שוב טיפס ועלה ושב נתפסו
בגדיו ,ושוב נסתבכו בגדיו בסב הקוצי  ,ירד שוב וחזר לטפס מחדש ...בכל אותו
הזמ הביט בו החזו"א ,לסו נענה ואמר לו – אלו ה חייו של היהודי בעול הזה,
עליו לנסות לעלות ,ולכשיתקע ב'קוצי ' אלו המניעות שהיצר מעמיד לנגדו ויפול
ח"ו ,ירד וישוב יעלה ,ג א יפול יוסי לעלות ,כאומר ,אי לו לאד להתפעל,
ולחשוב אויה לי כי נפלתי ,מה יעלה בגורלי ...אבדה תקוותי .לא ולא ,אלא כ הוא
דר החיי  ,א לא יתייאש וינסה תמיד לעלות סו דבר יגיע ויגיע )מעשה איש ,ח"ב
עמו' קמה(.
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íù åäìòäå äéøåîä õøà ìà êì êìå
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'øæòéìà' àéøèîéâá àåäã (.áì óã) íéøãðáå
ìöà äøåúá ùøåôî íùä úåòîùîå ,(318)
éøæòá éáà é÷åìà éë' ä"ò åðéáø äùî
áøç äéä øáëù ,(ã çé úåîù) 'åâå 'éðìéöéå
íâ øåæòì ìåëé ú"éùäå ,åøàåö ìò äòøô
,øáã íåùî ùàééúäì ïéàù ¯ ùåàéä øçà
äøùò äðåîù úåàî ùåìù øôñî æîø åäæå
øîåìë) ììåëä íò ù"åàé àéøèîéâá (318)
,(317 ÷ø àéøèîâá äìåòä ùåàéî øúåé ãçà øôñî
,ùåàé éãéî àéöåîä àåä äæ øôñî éë
íãàäù øáã ìëî øæåò ú"éùäù äøåîå
. הì"ëò ,ùàééúäì áùåç
 כל קושי אינו אלא טובה- להנאת ולטובת
גמורה עבורו

'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøäì åðéöî æ"éòë úà äñéð íé÷åìàäå' ,(á¯à áë) ïúùøôá
úà àð ç÷ øîàéå íäøáà
àì òåãî '÷äù (éäéå ä"ã àøéå) ò"éæ
øåà'ã äùòî äøåúá ùåøéôá áúëð ÷çöé úà úáäà øùà êãéçé úà êðá
 כתב הרה"ק מקאז'ני זי"ע )עבודת ישראל ויחי ד"ה לישועת( שבפרשיות מק ויגש.ה
 והדבר צרי ביאור )כי א כשלא נזכר שמו,לא נכתב ש הוי"ה אפילו פע אחת
 עאכו"כ צרי ביאור, וכבר נכתב ע"ז בזוה"ק,של משה רבינו בפרשת תצוה הרבו המפרשי לבאר הדבר

 שהרי בפרשת מק נכתבה כל השתלשלות ירידת, ומבאר,(מדוע לא נכתב ש הוי"ה ב"ה
אבותינו למצרי – שהרי ע"י חלומות פרעה ופתרונ בשנות השבע והרעב נתגלגל
 לכ נעל ש הוי"ה שהוא מורה על רחמי, ובפרשת ויגש נכתב עצ הירידה,הדבר
 ואח"כ נכתב שוב ש ה' לראשונה בבפרשת ויחי 'לישועת, וחסדי גדולי ונגלי
. על כ נתגלה ש הוי"ה המרח עלינו,קויתי ה'' )מט יח( בו נרמז הגאולה העתידה
 כי ס הפסוקי שלא נכתב,'ושמעתי ממי ש'יודע לספור את התורה באותיותיה
 מט יח( עולי,' עד לישועת קויתי ה, לט כג,'בה ש הוי"ה )מ'וכל אשר הוא עושה ה' מצליח
 כי ג בפסוקי אלו המדברי מתחילת, ורמז יש בדבר, לג' מאות וי"ח פסוקי
( המרמז על ההתחזקות318) ( רק מספר אחד יותר317) ' אי 'יאוש, גלות מצרי
 כי הגאולה באה על, ואז זוכי 'לישועת קויתי ה'' ולגאולה,וההתעלות מעל ליאוש
.ידי שאינו מתייאש בשו מצב
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ו .בכוחה של 'אמונה פשוטה' מצינו להרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע
ז( ,וז"ל .אברה אבינו ,מה שזכה הוא ויצחק ויעקב אי הפה יכול לדבר  -ואי
מחשבת אד בעול משיג ,ואפי' מלאכי עליו אינ משיגי מעלת  ...ובכ"ז ,בהעקידה
לא נצח את היצה"ר כ"א ע"י תמימות גדולה ואמונה פשוטה' .וירא את המקו ' -
ר"ל מה שהשי"ת הנקרא 'מקו ' הבטיחו על זרע יצחק שהוא יעקב הנאמר בו 'ויפגע
במקו ' )להל כח יא( ,דבר זה ראה וסילק זאת ממחשבתו למרחוק ,לאמר  -בער אני
ולא אדע כי אי נברא יכול להשיג מחשבת בוראו ית"ש ,עכ"ל ,ביאור דבריו ,כי
בהליכתו להר המוריה ראה ברוח קדשו את יעקב ב בנו יצחק ,וכמרומז באומרו
'מקו ' ,ותמה עד מאד ,כיצד יקרה כדבר הזה ,והרי הנני הול לשחוט את יצחק
כיצד יצא ממנו בנו יעקב ,אכ אברה סילק מחשבה זו למרחוק ,בהתחזקותו באמונה
תמימה 'בער אנכי ולא אדע' ואי לי אלא לעשות רצו אבי שבשמי .
והעיקר ,לפקוח עיניי עיוורות ,כי כמה פעמי ימצא האד את הנהגת ה' עמו
בהשגחה פרטית – א רק יפקח עיניו להתבונ מעט בנעשה סביבו ,ותחת הבכיה והיגו
על מצבו יפקח עיניו ויראה את ה' העומד לצדו בכל עת ושעה ,וז"ל הרה"ק ה'ש
משמואל' זי"ע )בפרשת ,שנת תרפ( על הפסוק )יט יד( 'ויהי כמצחק בעיני חתניו' – כשבא
לוט לספר לחתניו שהמלאכי עומדי להפו את העיר ורק ביד להימלט ולהציל
עצמ ואת חייה  ,ויש לתמוה הרי היו רואי בעיניה פלא גדול שכל העיר מנער
ועד זק הוכו בסנורי ונלאו למצוא הפתח שהיו סמוכי אליו ועומדי על גביו ,ועכ"פ
הי' צרי להתעורר חשש בלב  ,אולי יוכל עוד כהנה וכהנה ולמה הי' עוד לצחוק
בעיניה  .ונראה שג זה הי' ממכת הסנורי  ,כמו שבגשמיות נלאו למצוא הפתח והיו
רואי ולא רואי ,כ נמי בפנימיות העני היו רואי את הפלא ולא היו יכולי לשי אליו
לב .וזה לימוד לאד שיש כמה זמני וכמה ענייני  ,אשר בא ישי אליה לב היה
רואה מפלאות תמי דעי השגחתו הפרטית והשכר והעונש ,אבל כאשר האד בזדו
לבו הל חשכי אז נעשה מוכה בסנורי עד שרואה ואינו רואה .ובזמנינו אלה יכול
כל אד לראות פלאות משינוי העתי המו גוי מטו ממלכות ,וההשגחה הפרטית
מרחפת על פרט ופרט באופ מופלא ,וצרי כל אד להיות נשמר ממכת סנוורי .
וכ היה מרגלא בפומיה דהגה"ק ה'חפ חיי ' זי"ע 'לוט'ס איידימלע זיינע
געווע קלוגינקע ,זיי האבע ניט געוואלט גלויבע ,נו ,האבע זיי זי דערווארט אוי
זייער סו' – החתני של לוט היו 'חכמי ' ,ולא רצו להאמי ,נו ,ה חיכו עד הסו
שלה ) ...הובא בח"ח עה"ת( .ללמדנו על מה עולה בחלק של כל ה'חכמי ' בעיניה
שאינ רוצי להאמי...
ז .סיפר הגרא"י הכה קוק שליט"א ראש ישיבת 'מאור התלמוד' בעיר רחובות ,לפני
שני רבות ישבנו שבעה על אחינו זצ"ל ,רעייתו הרבנית ושני מילדיה הרכי
)חלק ד' פ"ב אות
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ע"ה שנספו בתאונת דרכי מחרידה ,באותה שעה הגיע הגרא"מ ש זצ"ל לנחמנו,
ואלו היו דבריו' ,נישט מהרהר זיי אחר מידותיו של הקב"ה איז נישט קיי פרומקייט,
ס'איז א קלוגשאפט'  -לא להרהר אחר מדותיו של הקדוש ברו הוא אי זו צדקות
אלא חכמה ופקחות ,כי בסופו של דבר רואי תמיד שהכל נעשה לטובת האד .
והביא הוכחה אחת ,ממה שאירע בשנות ה'מלחמה' ,שבתחילה כבשה מדינת רוסי'
את אר ליטא וחלק ממדינת פולי ,ולאחר הכיבוש ה הגלו רבי מאחינו בני
ישראל לסיביר .באותה שעה היה 'ברור' לכל ,שאלו שנשארו ה ה'מאושרי '
שנשארו בחיי  ,ואילו אות הגולי סופ שיבואו לידי מיתה ל"ע ,והכל התאבלו
עליה כאילו הרגו אות  ,אבל ,כשנגמרה המלחמה התברר ,כי דייקא מאלה שהוגלו
לסיביר נשארו הרבה בחיי  ,ואילו היהודי שנשארו במקומ נהרגו ל"ע ע"י הדייטש'
)הגרמני( ימ"ש מיד כשכבשו אות חבלי אר .והרי להדיא ,שאי ביד ב אנוש
להערי בראייתו הקצרה ובשכלו המוגבל מהו טוב עבורו.
ח .פע ביקש יהודי מחו"ל את הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע שישלח עמו דברי חיזוק
לבני קהלתו) ,בחול המועד הסוכות ,ולאחר שרקדו וזמרו ניגוני שמחה התפזרו כל הקהל ורק הוא
נשאר ש בביתו של החזו"א ,שאלו לרצונו ,השיב האיש ,כי תושבי חו לאר מבקשי 'חיזוק'( ,נענה
לו החזו"א ואמר ,כתיב בנח )ו ט( 'תמי היה בדורותיו' ,וכלומר שלכל דור יש את
הצדקות והחיזוק שלו ,בדורנו ,החיזוק הוא החוזק באמונה )כיו"ב ב'מעשה איש' ח"ה קכז(.
ומקו איתנו לעמוד בעניי ה'השתדלות' במשנתו של ה'חזו איש' ,וכמו שאמרו
מקורביו ,שהלא נודע הוא ב'שיעורי ' ,שהיה מחמיר גדול כל מידות השיעורי  ,כגו
כזית וכביצה ומידת האמה ,א בדבר אחד היה מיקל מאוד במידת שיעורו ,והוא
בעסק ההשתדלות ,שהג שצרי האד להשתדל לפרנסתו ,א אי צרי 'להחמיר'
ולהרבות עוד ועוד ...אלא ירבה בתפילה מתו אמונה בהקב"ה.
וכה כתב ב'אגרת' ,בכל פגע הריני מורגל להחזיק את האמונה כי לא נעשה דבר
בעול במקרה ,רק על פי השגחתו ית' ,והריני מתאמ בתפילה להעביר את הגזירה,
ולפיכ הריני מתייחס בקרירות להשתדלות ,כי ע"פ רוב אי ההשתדלות ברורה ,עכ"ל
)קוב אגרות ח"ב קלב(.
בימי מלחמת העול הראשונה נדד החזו"א מעיר מוצאו קאסווע לווילנא והתאכס
אצל גיסו הג"ר שמואל גריינמ זצ"ל ,באחד הימי ראה ש את 'ב עירו' רבי יוס
ספרוני ז"ל ,שאלו למעשיו ,השיב רבי יוס ,שבתו כדי עבודתו נכנס לו איזה חפ
לתו העי ופצעה ,והמשי לומר שממש נס מ השמי שהדבר אירע בווילנא )עיר
גדולה ובה נמצאי רופאי( ,כי מיד ר לרופא מומחה שעשה לו ניתוח בעי והציל את
ראייתו ,אבל אילו היה זה בקאסווע לא היה נשאר ממראית העי ולא כלו  ,לא נת
לו החזו"א לגמור את דבריו ,ובתו כדי דיבור אמר ,יתכ שבקאסווע זה לא היה קורה...
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ùøôì êéøö æ"éôòå .'êúáåèìå êúàðäì
ìà êì êì' äãé÷òä úùøôá ïàë íâ
ùéå ,'êúáåèìå êúàðäì Y äéøåîä õøà
äòùá êúáåèìå êúàðäì êééù äî ïééòì
åðá úà ã÷åîä ìò úåìòì êìåä àåäù
.íéðù äàî ïáë åúåéäá åì ãìåðä åãéçé
ï"áîøä éøáãá ïééòð øùàë íðîà
úåøéñî úåëæáù àöîð (ïúùøôá)
úàéáì ìàøùé éðá åëæé äãé÷òá íùôð
íà óà ,íúåìâì õ÷å óåñ òéâäá ìàåâä
.ì"æå .ø÷éòå ììë êëì íééåàø åéäé àì
äìëéù àèç íåù íåøâé àìù çèáåä äðäå'
.íå÷é àìå åéáéåà ãéá ìåôéù åà ,åòøæ
äãéúòä äìåàâá äîéìù äçèáä åæ äðäå
ïàë íâ éë ïåëð ìò øàåáé äúòî .'åðì
éë ,'êúáåèìå êúàðäì ¯ êì êì' äéä
íäéðáì äìåàâä úçèáäì åëæ åæ 'äëéìä'á
.íééåàø åéäé àì íà óà
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'äãé÷ò'ä áùçð òåãî ,ãåòå .' טíéãùë
óà éøä ,åðéáà íäøáà ìù ïåéñðë ÷ø
.'äì 'äìåò' úåéäì åùôð úà øñî ÷çöé
äéä àì íéùåã÷ä úåáàä éðéòá éë ,àìà
óåâäå ùôðä øåñîì ììë ïåéñðå éùå÷
èåùôì ¯ äæ øáã íäì äîãð éë ,äúéîì
(äîùðå çåø ùôð úðéçáá úåìòúäìå) íôåâ úà
ãâá ùåáìì åùåáì úà èùåôä íãàì
ïåéñðä äøåúá ììë øëæåä àì ïë ìò ,øçà
ìù åùôð úåøéñî àì íâ ,'íéãùë øåà'ã
åøñîéù äéä èåùô éë ,ä"ò åðéáà ÷çöé
íäøáàì íðîà .'ïåéñð' ìë àìì íùôð
êøöåäù ãò 'ïåéñð'ë äãé÷òä áùçð åðéáà
ãåîò êîî äù÷áá' åéðôì ïðçúäì àøåáä
åìò éë ,(à áë é"ùø ,àîåçðú) 'ïåéñðä äæá éì
ãçà ãöî ,úåäéîúå úåøéúñ åúòãá æà
,'òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë' àøåáä åçéèáä
íù åäìòäå' åäååöîå äúò àá êàéäå
êìä åðéáà íäøáà ,íøá .'äìåòì
ë"ë ïëìå ,àøåáä éååéö éøçà úåîéîúá
åðà íåéä ãòù äæ ïåéñðá åúãéîò äáåùç
.('úìëàî' äîù ïëìå å áë é"ùø) äøëù ïéìëåà

ïåéñðäå éùå÷ä íå÷îîù Y ïàëî åðãîìå
åúáåè ìë íãàì åì åàåáé íùî
àìù äòùá óà íìåò úåøåãì åúàðäå
íéøé àì éùå÷ä úòùáå .êëì éåàø äéäé
äåå÷úá ïéîàé àìà ,ùàåð øîåì åéãé úà êì' áéúë úîãå÷ä äùøôä ùéøá äðäå
, יäøåà ìù çúô àìà äæá äæ ïéàù ,äáåè ¯ êì êì' é"ùøéôå ,'êöøàî êì
 כי הוא בדומה ל'יסודות' הבני שה טמוני באדמה ואינ נראי, יש שביארו.ט
 כ גבי 'אור כשדי ' שהיה בזה מעשה 'מסירות נפש' והוא הוא היסוד,לאיש
 אי מקומו אלא כמקו יסוד הבני – מקו שאינו,לכל היהדות ולכל התורה כולה
 כי רק אחר היסוד – מסירות נפש יש בידו לעמוד בכל. לכ לא נכתב,נראה
.הנסיונות שהקב"ה מעמיד לפניו
'  וכתב ה'בעל הטורי,'  הנה כתיב בפרשת ל ל )יב א( 'אל האר אשר ארא.י
, ללמדנו בא, ולדיד יאמר, עיי"ש מה שפירש בזה,(222) ארא בגימטריא בענני

באר הפרשה
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àé

äúéä àì 'äãé÷ò'äù éã àì ,úîàáå êúàðäì' àåä ìëä åééçá åîò úåøå÷ä ìëå
 ãáìá 'êúáåèìåיא.
÷çöéá éë' úçèáäì äøéúñ
שלא יר לבב האד בעמדו בעת חשיכה ,כי באו הענני להחשי בעדו ,וכדכתיב
)דברי ד יא( 'חוש ענ וערפל' ,כי אדרבה ,מתו החשיכה יזכה ל'ארא' – לראות
את הקב"ה בהארת פני .
וכ נאמר לאחר מת תורה 'ומשה ניגש אל הערפל' )שמות כ יח( וכתב 'בעל הטורי '
כי 'אל הערפל' בגימטריא 'אל שכינה' .מכא למד הרה"ק ה'נתיבות שלו ' זי"ע )דברי,
עמו' ריא( כי א נראה לאד ש'ערפל' מכסה אותו בחוש כפול ומכופל ידע שאי זה
'ערפל' אלא עכשיו 'שכינה' שורה ונגלית עליו ,ואינו ניגש 'אל הערפל' אלא 'אל
שכינה' .וה ה דברי הכתוב בחנוכת בית המקדש הראשו )מלכי א' ח יב( 'אז אמר
שלמה ה' אמר לשכו בערפל' ,שנתגלה לשלמה כי כשיש 'ערפל' הרי זה סימ כי ה'
אמר לשכו עליו.
מעני לעני ,ידועי הדברי  ,כי חסד עשה ה' ע עמו ,ומתחת הקושי הסתיר
כמה וכמה 'סגולות' מיוחדות ,ואחד מה הוא עני ה'בזיו' ,שנראה לו לאד כשפל
המדרגה ,ובאמת לא באו הבזיונות אלא להעלות את האד למעלה למעלה ,וכה
אמר הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע כי בזיו סגולה לעשירות )כתבי הרמ"מ( ,ופע אחרת
אמר בזיונות איז ַא סגולה לאריכות ימי .
איש חסיד ישיש היה בטבריא ,אשר בשנות נעוריו עוד זכה להסתופ בצל הרה"ק
רבי מרדכי מלעכוויטש זי"ע ,ובשמו יכונה 'רבי אהר ב"ר פנחס' ,והיו הילדי
משחקי בו ב'מעשה נערות' כי היה נדמה לה שהוא כבר כמי ש'עבר ובטל מ
העול ' ,חשש הרה"צ רבי יהודה לייב זצ"ל )אביו של הגה"ק הרמ"ח סלאני( מהקפדתו
שמא תזיק לאות ילדי והל לפייסו באומרו שבל ישי ליבו לדבריה כי אינ
מתכווני באמת ,וענהו רבי אהר ,ח"ו שאני אקפיד עליה  ,הרי אני שמח על כ ,
שכ מחפש אני בזיונות ,כי ה סגולה טובה לאריכות ימי  .אבל זאת אבקש,
שלנערי לא תגלה את זה ,כי הרי כשישמעו שאני מרוצה מכ ה יפסיקו
להשתובב) ...מאמר מרדכי ח"ב(.
יא .ועל ידי אמונה זאת יזכה להתעוררות מידת הרחמי ולחסדי טובי ומתוקי ,
וכמפורש בדברי הרה"ק ה'בת עי' זי"ע )סו פרשת ויחי( ,וז"ל' .העיקר הוא להאמי
באמונה שלמה שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד )ברכות ס ,(:ולבר לבורא עול
ב"ה על הרעה בשמחה ובטוב לבב ממש כש שמבר על הטובה )ברכות נד ,(.ואפילו
ח"ו כשהאד הוא מחוסר ממשאלות לבו ,אעפ"כ יהיה אשוריו ותהלותיו של אד
לבורא עולמי ב"ה על חיינו המסורי ביד ועל נשמותינו הפקודות ל  ,כמאמר
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ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä øàáîå ìò à÷ééã äáøãà àìà 'òøæ êì àø÷é
åæù ,(ë"ô íéøîì øåëæ 'ééòå ,àøéå 'øô
àì æà ãò éë ,äçèáää äîéé÷úð äãé
ìèåî êîñðä ìòù ¯ èåì úðòè äúééä äúééä åúîùð éë ãéìåäì éåàø ÷çöé äéä
íéçøåàä íàå ,åá êîåñá áæëì àìù åá äñðëð äãé÷òä úòáå àá÷åð ãöî
ìèåî åá íéçèåáå á"äòá ìò íéëîåñ äùòð äæáå àøëåãã àøèñî äùãç äîùð
äðòè çëîå .íøåñçî ìëì âåàãì åéìò ,ìéàä êåúì äñðëð úîãå÷ä åúîùðå) ãéìåäì éåàø
ìë íäì åùòé àìù íäéðôá ïðçúä åæ úåéôìú ùøãî ,÷çöé úèéçùë ìéàä úèéçù áùçð ë"ò
ìà ìàä íéùðàì ÷ø' åøîåà åäæå ,òø áìá íéøøåòúîå íéîòô ,ïãéãìå .(÷çöé ¯ 'é
,'éúøå÷ ìöá åàá ïë ìò éë øáã åùòú ...åîò àøåáä úâäðäá 'úåøéúñ' íãà
íìéöäì ìëåàù éá åçèá íäù ,åðééäå íåúá êìåäå ,ïåáùçá ìëä éë äðîàð òãé
ìë úåùòì éìò äîåù ïë íàå ,íëãéî äáøãà éë äàøé øáã óåñå ,çèá êìé
.åúøéúñ áùééì äéä äæ ìë
.íìéöäì éãéá øùà
ú"äò)

äéä àìù èåì íà ,å"÷ ïàëî ãîìð ïðàå
èåì òñéå' (àé âé) áéúëãë ,øùë íãà
ìù åðåîã÷î åîöò òéñä'ù ¯ 'íã÷î
ïâäì áéåçî àåäù ïéáä ,(æ àî ø"øá) 'íìåò
úàæ áúëð óàå) åéìò êîåñä úà ìéöäìå
êîåñäù ,å"÷ ìù åðá ïá å"÷ ,(åçáùì äøåúá
íéîçøä øå÷î àåäù ú"éùäá çèåáå
àøåáäî äðåéìò äøéîùì äëæé äìîçäå
áåæòì äãîä ïî åðéà éøäù , יבåîù êøáúé

באו בצל קורתי – המייחל ובוטח בה' נשמר
מכל רע

ìà ìàä íéùðàì ÷ø' ,(ç èé) ïúùøôá
ìöá åàá ïë ìò éë øáã åùòú
äúééä àôåâ äæ àäã ,àìô àåäå ,'éúøå÷
ìöá íñéðëä òåãî Y íåãñ éùðà úðòè
àá êéàå .äðéãîä é÷åç ãâðë Y åúøå÷
úîçî à÷ééã 'äðéðç' íäî ù÷éáå èåì
.íéðã åéä êë ìò àìäå ,åúøå÷ ìöá åàáù

 ודרשו רז"ל )בר"ר יד ט( 'על כל נשימה,'ה-הכתוב )תהלי קנ ו( 'כל הנשמה תהלל י
 אעפ"כ יאמי באמונה, ואע"פ שהוא מחוסר ממשאלות לבו.'ה-ונשימה תהלל י
 ובזה האמונה, בכדי לבר על זה בשמחה ממש,שלמה שכלול בזה חסד ה' באתכסיא
 ויהיה כל השפעות טובות ומעדני מל... והתהלה גור שנמתקו הדיני בשרש
.' באתגליא על כל העול
'כעי"ז כתב עוד )ויגש ד"ה ויאמר א"י ע"ז הדר( 'כי ע ה' החסד והרבה עמו פדות
 הוא גור,' מי שמאמי שכל פעולותיו ע ה' המה ובהשגחתו ית,()תהלי קל ו
. להמשי חסד העליו בזה העול
 ידוע המאמר בש הגה"ק ה'חפ חיי ' זי"ע על הפסוק )תהלי קטז ז( 'שובי.יב
, לחולה שעומד לפני ניתוח מסוב, בדר משל,'נפשי למנוחיכי כי ה' גמל עליכי
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 åá çèåáå åéìò êîåñù éîיגäúòî øåîà ,
¯ äøù ÷çöúå' ,(áé çé) ïúùøôá ìë êéìùéå 'ä ìò íãàä êåîñé íà
àì 'ä åúîåòì óàù éàãåå åéìò åáäé
éøçà øîàì äáø÷á
áúë ,'äðãò éì äúéä éúåìá øùà ìëá åòééñéå åäøæòé àìà .åðáæòé
àåäù äáùç éë '÷çöúå' ,'åðøåôñ'ä
.äðôé
תפילה משגת ח  -כוחה של כל תפילה

וכולו דואג וחרד ,אבל כשנכנס לחדר ניתוח ראה שהרופא הראשי זה אביו  -מיד
נרגע ,שהרי 'רחמי האב על הב' ובוודאי יעשה את כל הנצר לבנו כראוי על צד היותר
טוב .וזהו אומרו 'שובי נפשי למנוחיכי'  -תנוח דעת ויסורו דאגותי 'כי ה' גמל עליכי'
– כי זה המתעסק ב הוא אבינו שבשמי  ,ולא יזניח א לרגע אחד ח"ו.
כה סיפר הגאו רבי נת שולמ זצ"ל ,שפע היל ברחובה של עיר ע הגה"ק
ה'חזו איש' זי"ע ,ולנגד עיניה נגלה מחזה נורא – ילד קט חסר דעה המהל על
גגו של בני גבוה מבלי מעקה סביב הגג ,אי צור לתאר גודל הפחד הבא ממצב
כזה ,החזו"א שידע שר"נ עלול בכל רגע לפרו בשאגות אדירות – מה שעלול לסכ
יותר את חיי הילד שיבהל וינוס על נפשו ...על כ אמר לו בקול ,יש מי ששומר
על הילד ...יש מי ששומר על הילד – ...כשכוונתו על הקב"ה 'שומר ישראל' .רק
מחובת 'לא תעמוד על ד רע' עלה הגגה והציל את הילד...
יג .מאמר זה אמר הגה"ק ה'חפ חיי ' בימות מלחמת העול הראשונה ,כשנדד
הח"ח יחד ע בני הישיבה מחמת המציק ,משהתקרבה חזית המלחמה לסמילובי
נאל הח"ח להרחיק נדוד לתו רוסיה וחנה בשומיא פל מוהילוב .ש באו כמה
וכמה קוזקי לחפש אחר עריקי וצעירי שהשתמטו מהגיוס להביא לפני מפקד ,
וב'ישיבה' נמצאו רבי כאלו – צעירי בגיל הגיוס )רק כעבור זמ כשנודע למפקד חשיבותו
של החפ חיי עזב לנפש( ,כל חיפוש כזה היה מטיל אימה על כל בני הישיבה ועל
רב הח"ח .וכה הובא בספר החפ חיי חייו ופעלו )עמוד קיג( וז"ל .פע כשבגלל
החיפושי המוגברי דאג החפ חיי מאד במש כל היו  ,והיה שרוי אותו יו
כולו בתענית .בערב הרגיש עצמו מרוענ ומעודד ושלח מיד אחרי חתנו ר' צבי,
וסיפר לו ,כי מצא עצה בתורה ,כאשר דרשו אנשי סדו מלוט שיוציא אליה את
אורחיו כדי לענות  ,הפציר לוט בשכניו הסדומיי לבל ירעו לאורחיו ' -כי על כ
באו בצל קורתי' .לאמר ,מאחר שבאו בצל קורתי הריני אחראי להגנת  .הגע איפוא
בעצמ ,טע החפ חיי  ,א לוט שבשבתו בסדו לא היתה צדקותו מרובה בכל
ואת הכיר ביסוד זה שעליו להג עליה  ,מעתה ,עאכו"כ א נטיל עצמנו תחת
חסותו של ריבו העולמי  ,ודאי שלא יעזבנו .ואמנ  ,כ הוה .במש כל הזמ לא
גויס שו תלמיד של הישיבה לצבא...
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êàìî úëøáî øúåé ìåãâ äìéôúä ïéòë àéáð úëøáëå ,êàìîä úëøá
úéîðåùä úà êøéáù òùéìà úëøá
 ...íé÷åìàיד.
)ïéðò éë ,ä÷çö ïëìå ,(æè ã 'á íéëìî
ïúùøôá é"ùø éøáãá æîøì åáúëù ùé úéçú'ë ùîî àåä äìöà äãéìä
)¯ 'íäøáà ùâéå' ÷åñôä ìò (âë çé
éãé ìò åìéôà à"à äæå ,'íéúîä
,'äìéôúì äùâäå ...äîçìîì äùâä' åðéöî òáè éåðéùã ,íé÷åìà êàìî úëøá
,êãîìì ,åìà úåùâä éðù åëéîñäù äîå úååöî éãé ìò ÷ø øùôà äæë ìåãâ
)åúù÷á êùåîù äòùá äîçìîá åîëã 'äìéôúá' åà éèøô ì¯àä (éååéö
åúòã çéñî àåä éøä åáøçá êúåç åà çëù éøäå .ì"ëò .åúàî ïç úâùî
ולשבר את האוז בדר משל ,ליהודי זק ושבע ימי שנשע על אבר צעיר
לימי  ,לפתע ראה האבר כי השעה מאוחרת ,ועליו למהר למקו פלוני .מה עשה,
שמט ידו מתחת ידי הזק והל לו לדרכו ללא אומר ודברי  ...אי צרי לומר שהזק
נפל ונחבט בראשו ה"י ,והנה כל בר דעת יוכיח את האבר 'וכי מ היושר להתנהג
כ '..אי לאד הגו כמות לתת למי שנסמ עלי ליפול עדי אר .כיו"ב כאשר
בשר וד סומ ובוטח בה' ,ברור הדבר שלא יעזבנו בידו .ורימזו כ במאי דכתיב
)דברי לב ד( 'א-ל אמונה ואי עול צדיק וישר הוא' ,היינו שהסומ על הקב"ה זוכה
לכל טוב ,שהרי 'ישר הוא' ,ואינו מדר הישר להסתלק מ המקו כאשר אחרי
נשעני עליו.
יד .נוראות מצינו בכוחה של תפילה ,דמפורש פסק הרמב" )הל' תשובה פ"ג ב( ,וכ
מדינה שעוונותיה מרובי 'מיד' היא אובדת ,שנאמר )בפרשת ,יח כ( 'זעקת סדו
ועמורה כי רבה' ,הקשה ה'לח משנה' ,וא''ת ,א כ ,כיו דסדו עונותיה מרובי
מזכיותיה למה הקב''ה היה מוחל לה בשביל החמשי צדיקי  ,כיו דהדי נות
שנאבדת .ויש לומר מפני תפלת אברה היה מוחל אע''פ שאי הדי כ  .וכלומר,
שהתפילה בכוחה לבטל את הנגזר ,א שנפסק מפורשות מיד היא אובדת.
ואי כל נפק"מ מי המתפלל ,כי הקב"ה שומע תפילת כל פה ,ובזה ביארו מדוע
עוטפי את הטלית בעת הברכה כעטיפת הישמעאלי )טור או"ח ח בש הגאוני( ,כי
פעמי הרבה יבוא היצר לאד בגשתו לתפילתו ויאמר לו הרי חוטא ופושע אתה
כזאת וכזאת עשית – כיצד תעיז להראות פני לפני ה' ולהתפלל לפניו ,לזה מזכירי
לו לאד את עטיפת הישמעאלי  ,כי גבי ישמעאל כתיב בפרשת )כא יז( 'כי שמע
אלוקי אל קול הנער באשר הוא ש ' ולא יביטו בשמי על מעשי שבעבר – ל
נא עמוד נא התייצב נא והאלוקי ישמע לקול שוועת וימלא כל משאלות לב
לטובה ולברכה.
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'éùôð éçúå àéä øòöî àìä äîù àð
÷åñô) åì øîàå êàìîä äðòð ãéî (ë èé)
äæä øáãì íâ êéðô éúàùð äðä' (àë
ìëå ,'úøáã øùà øéòä úà éëôä éúìáì
åìéòåä ãöéë äîúå ãîåò ïðåáúîä
íäøáà ìùî øúåé èåì ìù åéúåìéôú
åééç ìò ììôúä èåìù åùøéôù ùé .åðéáà
,úåðòèå úåéåëæå úåðåáùç àìá ,åèåùôë
,åááì é÷îòî äèåùô äôùá ììôúä àìà
ìò ,íééç éì äáä Y éùôð éçúå ò"ùáø
íäøáà åúîåòì ,ãéî äìá÷úä åúìéôú ïë
êåúî íéøçà úìöä ìò ììôúä åðéáà
íò ÷éãö úéîäìî êì äìéìç'ù úåðòè
.'åëå 'íé÷éãö íéùéîç ùé éìåà'å ,'òùø
äì÷ äòéâðå õîù åðì ïéàù àèéùôù óàå
äçåë ìò åðãîìì êà ,åðéáà íäøáàá

באר הפרשה

åéååàîå åúáùçî ìëå íìåòáù øáã ìëî
øçàî ,åãéá øùà åáøçá ÷ø íéðåúð
,úàæ äìåòôá íééåìú åééç ìëù òãåéù
úà 'ïååëé' äìéôúì äùâä úòá ïë åîë
åúòéãéá ,åúìéôúá ÷ø åáéì úåáùçî ìë
àìå åúçìöä ìë äéåìú äìéôúá ÷øù
øîåàë å"ç àäé àìå ,øçà øáã íåùá
äúòîå éúåìãúùä úà éúéùò øáë äðä
äãéöë äìéôú 'óéñåä'ì ÷ø éì øñçð
'ø÷éò' àéä äìéôúäù òãé àìà ,êøãì
. טוàåäù ïéðò ìëá åúçìöäå åééç
çèáåî åæ äùâøäá äìéôúì ùâé ïëà íàå
åîëå .ïåöøáå íéîçøá ìá÷úúù åì
åðéáà íäøáà ù÷éáù åðúùøôá åðéöîù
íéëåîñä íéøòä øàùå íåãñ úìöä ìò
äèìîà' èåì ù÷éáùë ,åúîåòì ,äðòð àìå

 כל אד צרי להתחזק,כתב הרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע )פרשת ויחי ד"ה א"י מלת( וז"ל
 וא שהוא,בלבו אמונה זאת שבודאי אי הקב"ה מואס בשו תפילת עמו ישראל
 אעפ"כ יקר בעיניו דבורי של עמו,נקרא 'הגדול הגבור והנורא' ולו דומיה תהילה
 אעפ"כ מגיע מזה תענוג להבורא, אפילו ממי שהוא ח"ו בדיוטא התחתונה,ישראל
.'יתבר וכו
עוד רמזו כי לכאורה יפלא היא שמע ה' לקול הנער שהיה בעל עבירה שעבר
 ואילו בקול תפילת,(על ג' החמורות )עיי' רש"י כא ט( ג שיצא לתרבות רעה )ש יד
 כי,(הגר שהיו 'נאי מעשיה כקטורת' )רש"י בראשית כה א( לא שמע )עי' רש"י כא יז
 אלא ככל שהתפילה תבוא יותר מעומק הלב יותר,אי כל נפק"מ מיהו המתפלל
. א א יצאה מפי מי שאינו ראוי כ"כ,במהרה תתקבל לרצו
 וכמו שידוע הביאור בש, כי ג לענייני רוחניי נצרכת התפילה, ודע.טו
הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע בדברי חז"ל )אבות פ"ה מ"ג( 'עשרה נסיונות
 והוא על דר דברי הגמרא 'אי עמידה אלא,'נתנסה אברה אבינו ועמד בכול
 שרק ע"י שהתפלל אברה אבינו לפני הבורא שיזכהו עמוד,(:תפילה' )ברכות כו
.  זכה להתגבר ולעמוד בנסיונות הקשי,בנסיונות

æè

באר הפרשה

 áìä é÷îòîî äàáä äìéôú ìùטזåðééäå .
êìî åðì ïéàù äøåøáä äøëää êåúî
 äúà àìà òéùåîå ìàåâיז.
,ì"æå (.èð î"á) éøéàîä åðéáø áúëù åîëå
'àìù øùôà éà äìéôú áåøù ô"òà
äàöåé àéäùë íå÷î ìëî ,äá úåðòéì
åéìò úøáåâ äòîãäù ãò áìä é÷îòîî
.'øúåéá úìáå÷î
ריק אל תשיבנו – אי תפילה השבה ריק,
פעמי נענית מיד ופעמי לאחר זמ

íéùéîç ùé éìåà' ,(ãë çé) ïúùøôá
íéøîåà íéáø äðä '...íé÷éãö
øùåòá úåìéôú åðëôù øáë ïä ,íùôðì

פרשת וירא

,àåáìî åðúòåùé äùùåá ïééãò òåãî
ììôúä åðéáà íäøáàù ,ïúùøôî åãîìé
,øéòä úëéôäî äøåîòå íåãñ éðá úìöäì
'íéòáøà ...íé÷éãö íéùéîç ùé éìåà
 ...'íéòáøà ...äùîçåיחäàøð äøåàëìå ,
éøäù äîåàîá äìéòåä àì åúìéôúù
åáúë øáë ìáà ,íéøòä åëôäð óåñáì
ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
)ã"éøäî ÷"äøäå (ä úåà ïúùøôá ÷éãö éøô
øîåìî äìéìçù ,(ïúùøôá) ò"éæ àæìòáî
íðîà óàä ,äìéôúä äìéòåä éàãååáå ,ïë
åðîî'ù ,èåì éáâ àìà ,øéòä ìë ìò àì
åðîî (äéáàåîä úåøî àöåéä) ãåã úéá úåëìî
äðéàù äìéôú ïéàù êãîìì .'çéùîä êìî
ïéðòì ä"á÷ä äìèåð íéîòôù àìà ,úìòåô

טז .ידועי דברי הגמרא )נדרי נ (.מעשה ברבי עקיבא כשחזר לביתו בפע ראשונה
ע י"ב אל תלמידי ושמע לאחורי הדלת שבני ביתו אומרי  -לו היה מציית
לי היה נשאר ש עוד י"ב שנה ,מיד סובב ר"ע את עצמו ושב לישיבה וחזר שוב
בגמר י"ב שנה נוספי ע כ"ד אל תלמידי  .והתמיהה עולה מאיליה ,א כבר
עמד לאחורי הבית מדוע שב על עקבותיו מבלי לפטור את בני ביתו בשאילת שלו
לרגע כמימריה ...אלא ,כי ידע ר"ע שהיא עומדת ושופכת לבה בדמעות כמי שיחוס
וירח הבורא על בעלה שיצא מביתו כע האר שיזכה לעלות ולגדול לאילנא
רברבא ,וידע ר"ע כי א תראהו ע י"ב אל תלמידי תשלוו נפשה ותפסוק
מלהתפלל מקירות הלב ,כי מה חסרו יש ב'ראש ישיבה' על י"ב אל תלמידי ...
על כ ,עזב מיד את מקומו ושב לישיבתו למע זאת שתמשי להתפלל בכל ליבה,
ואכ בזה פעלה על עוד י"ב אל תלמידי .
יז .וכמו שכל 'א רחמנית' אוהבת שבנה יבקש ממנה מאכלו ,וכמה נעלבת היא
כשבנה שב אל הבית כשארוחת ערב בידו ,ולשאלתה מאי לו מאכלי אלו,
משיב בפשטות 'הייתי רעב ,על כ הלכתי אל השכנה שממולנו ובקשתי ממנה שתביא
לי אוכל להשיב נפש' ...כ אבינו שבשמי רוצה שנצפה אליו ולא נבקש מאחרי ...
יח .אגב אורחא ,איתא ב'אבות דרבי נת' )פל"ז יב( ,שכשאברה אבינו התפלל על
סדו היה גלוי וידוע לפני הקב"ה כי אי בה אפילו ג' או ד' צדיקי – כי אילו
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,'äìôú àìà äãéîò ïéàå ,(íåãñ ìò åúìéôúá
åúù÷áá åøæòá äéä íäøáà é÷åìàù éøäå
úìòî ìò åðãîì ïàëîå ,íåãñ ìò åæ
äàøð íà íâù Y åúìéôúì íå÷î òáå÷ä
àåä øæåç ïééãò äîåàî ìòô àìù åì
úåòéá÷á ììôúäì êéùîîå 'íå÷î åúåà'ì
.åçåøá ìåôéìå øáùéäì àìá

באר הפרשה

ììë íéòãåé åððéàå åðì øúåé êøöðä øçà
. יטäæ êøåö ìò

Y úøçîì äéä êëìù ,øîåì øùôàå
ìà ø÷åáá íäøáà íëùéå'
èé) ''ä éðô úà íù ãîò øùà íå÷îä
øùà íå÷î åúåàá ììôúäì àáù ,(æë
ìù åúìéôú äúðòð àìù óà ,íù ãîò
'íéøôà äðçî ìâã'ä ÷"äøä áúë êëå êøöð øîåì ìåëé äéäå ,íåãñ ìò ìåîúà
øîàðù äî øàáì (àöú éë úøèôä) ò"éæ
úà 'ä òîùéù éãë éîå÷î úåðùì éðà
íéáø éë äãìé àì äø÷ò éðø' (à ãð äéòùé) úøæåçä äìéôú ïéàù ïéîàä éë ,éúìéôú
,ì"æå ,''ä øîà äìåòá éðáî äîîåù éðá .ìåîúàã åúìéôú äúðòð éàãååáå ,í÷éø
éë ('÷ä è"ùòáä) ä"äììæ æ"àà øîà éë
úåîìåòá äìåòô íéùåò úåìôúä ìë úåëøá) 'îâá àúéàã äîî úàæ ãåîìì ùéå
êîñå ,õøàä äö÷á íéîòôìå íéðåéìòä é÷åìà åúìéôúì íå÷î òáå÷ä ìë' (:å
éðáì úåìåæ íåøë (è áé íéìäú) ÷åñôä ìò íäøáà é÷åìà é"ùø ùøéô] ,åøæòá íäøáà
ìù åîåøá íéãîåòù íéøáã åìà íãà êøãë' Y åøæòá ,åúìéôúì íå÷î òá÷ù Y
íéàøåð íéøáã äæî äùòðù (:å úåëøá) íìåò ïì àðî åðéáà íäøáàå ,['íäøáàì øæòù
íéøáåñ íãà éðáå ,úåîìåò ìù åîåøá ø÷åáá íäøáà íëùéå áéúëã íå÷î òá÷ã
.íäá ïéìæìæî ïëì ïúìôú åìá÷úð àìù ïàë øîàðä) íù ãîò øùà íå÷îä ìà
 ללמדנו דר ההנהגה, ומדוע לא השיבו מיד,היו בה ג' או ד' לא היו חוטאי כל כ
.הישרה כי תחילה יש לתת לאד הדובר אלי לגמור דבריו ורק לאחמ"כ להשיבו
יח( 'וה' אמר- ידוע משלו של המגיד מדובנא )משלי יעקב( על לשו הכתוב )יח יז.יט
 ולכאורה צ"ב מה עני זה,' ואברה היו יהיה לגוי גדול, המכסה אני מאברה
 האחד ידקדק עד,  אלא משל לשני שנכנסו אל החייט להזמי בגדי לבניה,לזה
 משנדברו ביניה נמצינו,מאד במידות הבגד והשני יקח ככל אשר יעשה החייט
 וזה השני, ומה יעשה בבגד שאינו מדויק עבורו,למדי כי זה הראשו ב יחיד לו
 וא, והיה א לא יתאי הבגד לראוב ישמש הבגד לשמעו, נתבר בח"י צאצאי
 א כא אמר הקב"ה המכסה אני מאברה – והרי...לא עכ"פ ישמש לבנו השלישי
 מכל, כשישמע את הגזירה יפיל תחנוניו וא א לא יועילו התפילות לגבי סדו
 והתפילה שלא תיענה,מקו 'ואברה היו יהיה לגוי גדול' – ויצטר לתפילות הרבה
... בעד דבר זה תעלה לעני פלוני מצאצאי אברה
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êîî àðà ,äù÷áå äðéçú ïåùì ¯ åððò
êìîä'ù åðà íéçåèá ,åøåàéá àìà .éððò
à÷éôñ ÷ôñå à÷éôñ ìë àìì Y 'åððòé
ïééãò íà óàå ,åððòé êìîäù åðì øåøá
êëù çåèáå åðáì êåîñ î"î ,äàøð åðéà
(.æè÷ á"á) éøéàîä ïåùì àåä êëå ...äéäé
äìéôúäù çåèá íãà ìù åáì àäé íìåòì'
úà úìèáî äðå÷úë úéùòð àéäùë
.'äøéæâä

באר הפרשה

çé

íéáø éë ,ì"ðë äãìé àì äø÷ò éðø äæå
øáåñ äúà øùà úåìôúä 'éô äîîåù éðá
øúåé úåìåãâ úåìåòô íéùåò íéîîåù íäù
.ì"ëò ,éîùâä êúééàøî
ùøãîá åøîà øáëå
àìù ãò úéðòðù äìéôú ùéù
äéòùé) øîàðù åîë åéôá íãàä äàéöåä
ãåò äðòà éðàå åàø÷é íøè äéäå' (ãë äñ
åá úéðòðä ùéå ,'òîùà éðàå íéøáãî íä
äðù íéòáù óåñì úéðòðä ùéå 'åëå íåéá
úîà éøîà) íé÷éãö åøàéáå .(à àî ø"øá 'éò)
úôçøî äìéôúäù ,(ãåòå ,å"òøú úåòåáù
éðôì ìá÷úäì äðîæå äúò àåá ãò øéååàá
.(øçà ïéðòá äáåèì úìòåô íéîòôìå) ãåáëä àñë
ø"à (áé á ïðçúàå ø"áã) ùøãîá àúéà ïëå
'ä ìà äå÷' (ãé æë íéìäú) áéúë äáø àééç
ììôúî éåä ''ä ìà äå÷å êáì õîàéå ÷æç
.êì åðúéù äòù ùéå ììôúîå øæåçå
(è÷ú äéòùé ù"å÷ìé)

ò"éæ àååàðéùî ÷"äøä øàéá ïë
ïéìáåìî äæåçä ÷"äøä íùî (åìëéå ä"ã
åìëéå' (åè àë) ïúùøôá ÷åñôä ìò ò"éæ
ãìéä úà (øâä) êìùúå úîçä ïî íéîä
øâäù ïëúé éëå 'íéçéùä ãçà úçú
àìà .äàìäå äðîî äðá úà äëéìùä
íå÷îä éðôì äììôúäù øçà ,åøåàéá
ãìéä úà êìùúå ãéî ,äðáì äòåùé ùéçéù
äàìäå äðîî äðáî äúâàã úà äëéìùä
áåèä úà äùòéù åéìò äëîñå ,ä"á÷ä ìà
ãçà àåä éøä äæ øáãå . כäøåáò øúåéá 'ä' (é ë íéìéäú) áåúëä úà åøàéá äæáå
úåìéôúä åðééä úåçéùä íéçéùáù ãçåéîä ,'åðàø÷ íåéá åððòé êìîä äòéùåä
.(ãçåéîä 'ãçà' ÷"îëá àøîâá åøîàù åîë)
øîåì åì äéä ,åððòé åøîåà åäî äøåàëìã
àøéå é"øáã)

 על הזכיה, מלא גיל ורנ, כי על האד להיות שמח וטוב לב, והאמת תורה דרכה.כ
 וכה השיב,הגדולה אשר נפלה בחלקו לשפו שיח בפני הקב"ה בכבודו ובעצמו
, ומחמת יסוריו לא היה יכול ללמוד,הגרא"מ ש זצ"ל במכתב לתלמיד חכ שחלה
 'ומה ששאלת במכתב בעני מה אד צרי לחשוב כשהוא,ולבו נשבר בקרבו
 אד לא צרי להיות, מדוע אתה כותב שאתה שבור, מתפלא אני עלי,שבור
 יהודי צרי להיות מאושר שיש בידו לעמוד לפני הקב"ה ולהתפלל לפניו...שבור
 אתה יודע את הצרות שלי, אתה עשיתי אותי חולה, אתה הקב"ה- ,'''רפאנו ה
 הקב"ה יודע. הקב"ה הבעל הבית עלי. אתה תעשה אותי בריא,ואת היסורי שלי
 כמו אחד שיש לו משפט ונותני לו לגשת לשופט העליו לבקש.את החשבו
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øîàðù ,äöéçøì äðéì íéã÷ä
äîúé äàåøäå ,'íëéìâø åöçøå åðéìå'
úà øéáñä (íù) åîöòá é"ùø éøäù
.ì"æå äöéçøä úà øçéà èåìù íòèä
ìù ïëøã éëå ¯ íëéìâø åöçøå åðéìå
,õåçøì êë øçàå äìçú ïåìì íãà éðá
äìçú íäì øîà íäøáà éøäù ãåòå
íà ,èåì øîà êë àìà ,íëéìâø åöçøå
åöçø øáëù åàøéå íåãñ éùðà åàáé
åøáò øáë ,åøîàéå éìò åìéìòé ,íäéìâø
àìå êúéáì åàáù äùìù åà íéîé éðù
åáëòúéù áèåî ,øîà êëéôì ,åðúòãåä
åîë ïéàøð åéäéù ,íäéìâø ÷áàá ïàë
,äìçú åðéì øîà êëéôì ,åéùëò åàáù
íòèîù êì éøä .ì"ëò ,åöçø êë øçàå
øáãä øåàéáá åøîàå ,ïë øîà äðëñ
äéä ïëà éë ,(ì"öæ ïîñç áééì éáø ïåàâä)
íäøáà úéáá ìáà ,áåè 'õåøéú' ïàë
äéäé ,æ"ò ÷áà åìéôà ïéñéðëî ïéà
óà ... כאáåè àåäù ìëë áåè õåøéúä
(á èé)

צרי להיות מאושר שיכול לגשת ישר

באר הפרשה
הרחק כמטחווי קשת – להתרחק מ הכיעור
והדומה לו

ïáå áìçå äàîç ç÷éå' ,(ç çé) ïúùøôá
íäéðôì ïúéå äùò øùà ø÷áä
,'åìëàéå õòä úçú íäéìò ãîåò àåäå
...ä"á÷ä íäì øîà' (ç è"çåù) ùøãîáå
øùá íúìëà íäøáà ìöà íúãøéùë
åøîà ùåøéôá éøäù á"ö úö÷å ,'áìçá
åìëà àì íéëàìîäù (é"ùøá àáåä) ì"æç
ïàëîå ,íéìëåà íäù éîë íîöò åùò àìà
øáåòù éîë åîöò äùåòä óàù äéàø
ïååéëî ,íä óà ,áùçéé äøéáòì äøéáò
éîë íäì áùçð ïéìëåàë ïîöò åùòù
...íäøáà ìù åúéáá 'áìçá øùá' åìëàù
äøéúñ åðéöî äøåàëì éë ,øáãì êîñ
íå÷îá ,ïúùøôá é"ùø éøáãá
øåáñë ¯ íëéìâø åöçøå (ã çé) áúë ãçà
,íäéìâø ÷áàì íéååçúùîù íééáøò íäù
íéìéìà úãåáò ñéðëäì àìù ãéô÷äå
ãéô÷ä àìù èåì ìáà ,(:åô î"á) åúéáì

 כ כל ב אד, אז הוא מאושר,ולתבוע
.'להקב"ה ולבקש ממנו ולהתפלל
' הנה נאמר בפר' ל ל )טז ח( שכשהגר ברחה מפני שרי מצא אותה מלא ה.כא
,' ותאמר מפני שרי גברתי אנכי בורחת,ושאל אותה 'אי מזה באת ואנה תלכי
, אנה תלכי. ב, אי מזה באת. א,וכל המעיי יראה שהמלא שאל אותה ב' שאלות
 וביאר. ולא ענתה להיכ הולכת,ואילו הגר השיבה רק על השאלה הראשונה
 ואי להקשות,' אלא יצאתי כדי לברוח, 'איני הולכת אל מקו מכוו מאתי,'ה'ספורנו
 בדר זה ביארו. רק ברחה מהיכ שהיתה,  כי אכ לא הלכה לשו מקו,אנה תלכי
במה שאמר הקב"ה לאברה אבינו 'ל ל מארצ וממולדת ומבית אבי אל האר
 שכבר נתבאר בספה"ק, אלא, ומדוע באמת לא גילה לו להיכ יל,'אשר ארא
 ל מהמקו שאתה נמצא בו ותתחיל להתקד ולעשות,שרמז יש כא לאד ל ל
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 íäéðéîì 'íéìë'ä ïéðòì øîàð åðàכבíîå÷î ïéà íéáåè íéöåøéú ùé íà óà ,
משהו ...וממילא אי עיקר התכלית לבוא למקו מסוי  ,אלא עיקר הציווי שיל
מכא ...לדיד ייאמר 'ל ל' ,הוי בורח מ העבירה...
הנה אמרו חז"ל )ברכות נג (:שכנסת ישראל נמשלה ליונה' ,דכתיב )תהילי סח יד(
כנפי יונה נחפה בכס ואברותיה בירקרק חרו ,מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה
א ישראל אינ ניצולי אלא במצות' ,ואמרו בעלי המוסר שרמז גדול יש בדמיו
ישראל ליונה ,כי בא ללמד את הדר שעל ידה נוכל להינצל מ היצר ,שכש שיונה
זו בשעה שבא אחד לצוד אותה הרי היא מתרוממת בכנפיה ומגביהה שחקי  ,כ
הדר הטובה להינצל מכל פיתויי היצר הוא על ידי שיתרומ האד בעסקו בתורה
ובעבודה ,ובכ יגביה עצמו מכל אות הבלי  ,וא ימצא אד סיפוקו הנפשי בתורה
ובעבודת השי"ת לא יצטר לחפש סיפוקי אחרי רח"ל.
כב' .מעשה' באחד שראה את חברו הול ע תרנגול בידו לעשות בו 'כפרות',
שאלו מדוע אתה אוחז בהמה ,השיב הלה ,אי זה 'בהמה' כי א תרנגול ,חזר
ושאלו למה הינ אוחז אקס )שור( ,נענה לו כבר אמרתי ל ש'זה' תרנגול ולא אקס
ומדוע אתה חוזר ושואל ,אמר לו שאלתי את התרנגול ולא אות ...כדבר הזה
ייאמר לגבי אות האחוזי ב'מכשירי ' ,וטענת בפיה שה זקוקי לו והוא נחו
לה מאוד ,כי ג ל'דבריה ' ,הרי עיננו הרואות אשר במקו שהמכשירי יהיו
עבדי של בעליה  ,הרי נתהפכו היוצרות וה משועבדי בכל שעות ימות היממה
לאות ה'כלי ' ...עד שאפשר לשאול את המכשיר מדוע אתה אוחז בהמה...
עוד נספר בהאי עניינא ,כי אחד מגויי הארצות איוותה נפשו לאכול צפרדע
מבושלת ,אול ידע שא יכניסנה לתו סיר המי הרותחי אזי מיד תקפו חוצה
ותברח לו ,מה עשה ,העמיד כלי מלא מי קרי והכניס לש את הצפרדע ,והיה
נדמה לה כי היא נמצאת באג מי חיי  ,והחלה לשחות בהנאה כפי דרכה וטבעה,
והצית את האש מתחת הכלי ,ולאט לאט רתחו המי  ,עד שכאשר הרגישה שהיא
נכווית כבר לא היה בכוחה לנוס החוצה .ובאמת כ דרכו של היצר הרע ,שלעול
אינו בא אל יהודי ואומר לו ,החזק אות כלי טמאי והיכשל בה  ...אלא בתחילה
אומר לו רק שיחזיק את ה'כלי' ומכניס בו דמיונות שוא עד כמה יהא טוב לו...
ו'מבעיר מתחתו את האש' מבלי שישי  ,עד שהוא 'שרו' לגמרי ,וכאשר רואה את
מצבו הנורא כבר אי בכוחו להתגבר ...באמת אמרו שנסיו זה של דורנו הוא כדוגמת
נסיו 'ע הדעת' ,בתחילה אומר היצר 'נפקחו עיניכ  ,יודעי טוב ורע' ...ובהמש
הזמ כבר 'תאוה הוא לעיני ' עד שנופל לעומקא דתהומא רבא ...וכמו שאמרו
חז"ל )בר"ר יט יב( שאד הראשו אמר להקב"ה 'אכלתי ואוכל עוד' ,וביארו בספה"ק
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שלא בא להתריס ח"ו לפני הקב"ה ,אלא אמר בכאב גדול שמאחר שחטא וכבר
נכשל שוב אי אפשר לו לפרוש ,ובעל כרחו יאכל עוד )פשיטא ,שאי ל דבר העומד בפני
התשובה ,וכאשר נתבאר באריכות ,א איזהו חכ הרואה את הנולד ,ולא נכנס מעיקרא לבור יוקשי

שקשה להיחל הימנו(.
וביותר צרי להזהיר מפני אותו 'היתר' מפוקפק של 'צרכי פרנסה' ...וכה ביאר
הרה"ק ה'ישועות משה' מוויז'ני זי"ע את דבר הכתוב בפרשת )כב י( 'ויקח את
המאכלת לשחוט את בנו' ,כי מאכלת נקראת כל דבר המאכיל ומביא פרנסה לאד
כדי מחייתו )עיי' רש"י( ,ובא לרמז על הלוקחי ביד את ה'כלי ' למיניה  ,בתירו
– 'לצור פרנסה' – להאכיל בני ביתו ,על זה נאמר לקח את ה'מאכלת' ובה ישחט
את בנו ח"ו ,כידוע כי כל אלו הכלי מסוכני לו ולזרעו אחריו.
'מעשה' נורא סיפר אחד מאדמור"י ליובאוויטש זי"ע ,בב יחיד לאביו הגוי שהרחיק
נדוד לאר רחוקה ,ש עשה חיל בעסקיו עד שנעשה לגביר עצו ביותר ,ג שקד
על לימוד 'חכמות' שונות עד שנעשה ל'מלומד ומשכיל' ,ויצא שמו לתהילה בכל
קצווי תבל .כעבור שני רבות הגיע האב לזקנה מופלגת ,וכבר הפליג מעל שמוני
שנה ,והרגיש שלא נותר לו עוד זמ הרבה בהאי עלמא ,והתעורר בו תשוקה עצומה
לראות את בנו יחידו מחמד עינו ,להשתעשע עמו ולרוות מלוא חפניי נחת ,שלח
לו האב אגרת תוכה רצו אהבה וגעגועי  ,כי רצונו עז לראותו במו עיניו ,ומבקש
הוא ממנו שיבוא לבקר אותו בטר יקרבו ימיו למות .כאשר הגיעה האגרת לידי
הב וקרא את הכתוב בה לא עלה בדעתו לטרוח עבור אביו – לעזוב את עסקיו
למש זמ רב כל כ ,ומיד השלי אותה אל האשפה .כעבור חודש ימי והאב
רואה שלא קיבל כל תשובה מבנו ,חזר ושלח 'אגרות שניות' ,והרבה להפציר בו
שייענה לבקשתו ,כי מה מאוד נכמרו געגועיו אליו והמו מעיו ,א הב 'הערל' לא
התייחס כלל .וכ חזר הדבר ונשנה על עצמו כמה פעמי  ,עד שבלית ברירה כתב
האב בד ליבו ,בני מחמדי ,אתה הוא משוש חיי ,כיצד הנ מתעל ממני ,שמע
נא ,אי לי כל טע בחיי מבלי ראות פני ,א לא תבוא הנה ,הריני שולח יד
בנפשי...
על כזאת כבר לא היה יכול הב להמשי בשגרת חייו 'כאילו לא היה' ,ומיד
החל להכי את עצמו לקראת המסע הארו על כל פרטיו ודקדוקיו – כראוי למסעו
של ה'גביר' החכ מכל אד  ,אול חשב הב לעצמו ,א אופיע בפתע פתאו
בבית אבי הרי ההתרגשות הגדולה תחיש ח"ו את קיצו ,על כ שלח מכתב לדודתו
– אחות אביו הדרה בסמיכות אל אביו ,שביו פלוני הוא עומד להופיע אחר כבוד
בבית אביו ,והוא מבקש ממנה שבאותו יו תקדי ג היא לבית אחיה – אביו,
ותכי אותו לאטו לקראת המעמד הנורא ,עד שיוכל להתוודע לאביו.
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כחלק מה'הכנות' חשב לעצמו שמ הראוי לו להראות את אביו את גודל עשרו
ורוב ...על כ החל בקניית מתנות גדולות ויקרות ,אשר לא נראו כמות בכל האר,
מ'צור' הכס ביקש להכי גביע ר ונישא ,כבד וגדול ,המעוטר בעיטורי עדיני
ומרהיבי  ,כמו כ ביקש מצור הזהב להכי עבורו מנורה מזהב טהור ,גבוהה יותר
ממנורת בית המקדש ,ע ציצי ופרחי  ,א מילא תיבה באבני טובות ומרגליות,
את הכל אס למקו אחד ,נטל עמו ויצא לדר.
אחר שנדד על פני ימי ונהרות ועבר ארצות רבות ,וכבר הגיע למחוז חפצו
כשהוא עומד על דלת בית אביו ,נקש בדלת ופתח בעל הבית ושאלו לרצונו ,הבחי
הב שדודתו עדיי אינה נמצאת ש  ,על כ לא רצה לומר לו 'אני בנ יחיד אשר
אהבת' ,אלא אמר לו כי הינו עובר אורח ומבקש להיכנס לזמ מה ,ואכ ,האב
הכניסו והכיר בו על פי מלבושיו החיצוניי כי איש מכובד הוא ועתיר נכסי ,ושאלו
'מאי באת' והשיב מאר רחוקה ,האב לא הרפה ,ושאל שוב את האיש 'מה מעשי'
כא ,אבל הב לא ענהו תשובה ברורה ,ורק אמר שהגיע לזמ קצר ,ובתו הדברי
פתח את שקיו והוציא את הגביע והמנורה המפוארת )בכדי להרגילו אט אט( .אותו זק
אשמאי לא הבי כי זהו בנו ,ולא עמד לנגד עיניו כי א ה'עושר' אשר לפניו ,ומתו
שלבו בוער בתאות הממו גמר בדעתו שכל אוצר מלכי זה יעבור לרשותו ויהי
מה ,ונמל להרוג את האורח ולהעבירו מ העול  ,אז יירש את ה'מת מצוה' אשר
בביתו ,שהרי אי איש מבני הכפר מכיר את האורח ,וממילא לא ישאלו שאלות
אודותיו .ובתבערת לבו החל לטכס עצה  -כיצד יצליח זק בא בימי להרוג איש
צעיר הימנו ,תחילה הציע לאורח כוס 'משקה' לשתות להשיב את ליבו לאחר כל
טלטולי הדר ,כמוב שלא סירב ושתה כוס אחר כוס עד שנפלה עליו שינה עמוקה,
מיד הוציא הזק סכי חדה ומשוננת והפריד את הראש מעל הגו בכדי שימשי
לישו באי מפריע ...נטל את המת לעמקי היער ,מקו שאי בו מדרס כ רגל
לעוברי ושבי  ,והטמינו ש  .חזר לביתו ואפפה אותו שמחה עצומה והתרוממות
הרוח על ש'זכה' לקיי מה שנאמר 'רצחת וג ירשת' ועל שעלה לגדולה בבת אחת
מבירא עמיקתא לאיגרא רמא.
כעבור זמ קצר הגיעה אחותו לביתו ,כמו שקבעה ע ב אחיה ,והבחינה כי הוא
'שיכור ולא מיי' מרוב שמחה והתרגשות ,ושאלה אותו לשמחה מה זו עושה ,הא
הגיע אלי לפני זמ מה אורח ,הודה בפניה שאכ היה כא איש נכרי מאר רחוקה
והרגו על מנת ליורשו ,ומכא נובעת שמחתו כי בבת אחת עלה מאשפתות .על אתר
נחרדה האשה ונפלה ארצה חלשות ,ואמרה לו 'מה עשית' הרי היה זה בנ יחיד
אשר הופיע ממרחקי כפי אשר בקשת ממנו בכל ליב ונפש ,וכל אוצרות אלו
היו מיועדי עבור ,מיד הלכה לשוטרי העיר וסיפרה לה שאחיה הרג את בנו,
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הושיבוהו בבית האסורי עד שיצא דינו בבית המשפט ,ופסקו השופטי שאי צור
להענישו ,שכ הוא כבר העניש את עצמו בעונש הגדול ביותר ששיי להעלות על
הדעת ,ובמו ידיו גזר על עצמו טע מיתה משונה עוד בחייו עלי אדמות.
עד כא תוכ דבר המעשה שלא היה ולא נברא ,א הרבה מוסר השכל ולקח
נוקב יש ללמוד ממנו .כי הבה נתבונ נא ,אילו היה אותו זק וכסיל מתאפק כמה
דקות הרי היה זוכה ל'שתי עולמות' ,לחסות בביתו ע בנו שלא ראהו שני הרבה,
וכל כ השתוקק לראותו ,וג היה זוכה לקבל את כל אות מתנות בדר כבוד,
א מאחר שראה את העושר הגדול כנגד עיניו ולא היה יכול להתאפק איבד את
עולמו בבת אחת ,רצח את בנו יקירו בעשר אצבעותיו ,וגר לעצמו לאכול 'מרור'
עד סו ימיו בצער עצו ונורא .ובאמת ,כל אוצרות הללו היו מוכני עבורו ,א
התאווה העבירה אותו על דעתו וגרמה לו להפסיד את כל האוצרות וג את בנו
יקירו ,ואותה פעולה שחשב שהיא תביא לו את 'אושר החיי ' ההיא היא שהביאה
לו את האסו הגדול ביותר.
כעניי הזה ממש הוא לגבי ה'כלי ' המשחיתי  ,כי היצר הרע מסית ומדיח את
האד להחזיק אות ברשותו 'לצור פרנסה' ...וכיו"ב משאר דמיונות והבלי  ,ומרמה
אותו לחשוב שא יהיה לו את ה'כלי ' הרי יזכה לפרנסה טובה בהרחבה ובשפע
גדול עד שיהיה עשיר כקורח ,וכמה אושר יהיה לו ...וא אכ נופל ברשתו הרי
הוא מאבד את כל העולמות ,מאבד את עצמו ,ומאבד את ילדיו רח"ל ,ופעולה זו
של החזקת הכלי שחשב שהיא תביא לו את אושר החיי הרי היא בעצמה תביא
אותו לידי האסו הגדול ביותר ,לאבד כל טע טוב בחיי .
ובאמת אי הדברי אמורי רק לעניי ה'כלי ' ,אלא ללמד על הכלל כולו יצא,
פעמי שבא דבר נסיו לאד  ,ובטוח הוא כי א אכ ישמע לקול יצרו אזי יזכה
ב'אוצרות זהב וכס' ובתענוג עצו  ,א א ישכיל יבי שאי אפשר לאד שיבוא
לו עשירות ותענוגי א לא נגזר עליו מ השמי  ,ואי מציאות בעול שיוכל האד
להשיג לעצמו דבר שאינו 'שלו' ,וא אכ נקצב עבורו אזי יבואו המה לידו בכל
מקרה א א לא יפול ברשתו של היצר ...וכל עבודתו היא להתאפק ,ואז יגיעו
אליו כל אות אוצרות בהיתר ולא באיסור ,אול א ח"ו לא יעמוד בנסיו 'סופו
יורש גיהנו ' בעול הזה ,הרגשת האושר תתהפ לעצב ולמרירות ,וכדכתיב )ירמיה
ב יט( 'תייסר רעת'.
עוד בה ייאמר ,לעני 'בי אד לחברו' ,פעמי נראה לו לאד כי פלוני עומד
לו בדרכו...ונראה לו ,אילו אזכה ,אסלק את פלוני ממקומו ,ממעמדו ומצבו ,אז
אשכו לבטח בדד עי יעקב ,ואהיה מאושר ומלא בשמחה ,והוא לא ידע כי ג
א ככה יעשה ח"ו לא ירוויח מאומה ,כי פלוני לא עומד בדרכו כלל וכלל ,כי כל
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íäøáàì êìîéáà àø÷éå' ,(è ë) ïúùøôá óãåð úåøéø÷å úåì÷ çéøù øáã ìëî
 åðîéäכד.
äîå åðì úéùò äî åì øîàéå
הכרת הטוב – מעלת המכיר טובה וגריעות
של כפויי טובה

המיועד לו מ שמיא ממילא בוא יבוא אליו ברינה ,ומה שלא מיועד עבורו לא יגיענו
ג א ראשו של פלוני כבר קטוע...
עצה טובה קמ"ל ,שיעמיד לנגד עיניו תמיד כי כל עול הזה אינו אלא דבר
חול ,ואי אחד הנמצא כא בהאי עלמא לנצח נצחי  ,...אלא סו כל האד לבוא,
ויהיה מהחכמי שעינ בראשיה לראות מיד בתחילה בעיני שכל את עתיד
ועתיד דורותיה אחריה .
ושמעתי דבר נפלא מפמ"מ הגרי"מ רייזמ שליט"א בש ספר 'קרב העני' )ל ל
ד"ה ואגדלה( לבאר בדר הרמז במה שאמרו חז"ל )ב"ק צז' (:מטבע של אברה אבינו,
זק וזקנה מצד אחד ,בחור ובתולה מצד אחר' ,כי אילו היה אד מעמיד בביתו
את דמות דיוקנו כשהוא כבר ב'גבורות שמוני ' או ב תשעי שנה ...אזי ללא כל
ספק שהיתה 'תמונה' זו מעוררת אותו תמיד להתבונ 'לא אתה הול' ,ובודאי היה
משנה אורחותיו ,וכנגד זה אמרו חז"ל מטבע של אברה אבינו זק וזקנה מצד
אחד ,שכבר בימי נעוריו היה לנגד עיניו 'דמותו' כשהוא זק ...וא עתה יש כא
'בחור ובתולה' בצד אחד הרי הזמ חול במהרה וכצל עובר ,ולא ירחק היו שיהיה
כא 'זק וזקנה'...
כג .וכל המוסי גדרי להתרחק מ הרע מוסי על עצמו ברכה ושמירה עליונה
עד בלי די .וכבר כתב בספר חסידי )תתקצד( 'אמרו לזק במה הארכת ימי ,
אמר כי היו אורחי בבית המרח וכו' ,ואני לא דברתי מעול בבית המרח ובביה"כ
ואפילו דברי של חול אע"פ שמותר ,והואיל ועשיתי לי גדר ותוספת הוסיפו לי
א שנותי'.
כד .מעני לעני ,איתא מהרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע )ד"ה וישא עיניו( דכתיב וירא אליו
ה' ...וישא את עיניו וירא והנה שלושה אנשי נצבי עליו ,דבאיזה זכות זכה
ל'וירא אליו ה''  -גילוי שכינה ,בזכות ששמר על עיניו והוצר 'לישא' את עיניו כדי
לראות ,וחו מזה היו עיניו תמיד למטה ושמורי מראות אסורות.
והרי ל לשו נורא של הגה"ק רבי חיי מוואלאז'י זי"ע )רוח חיי אבות פ"ב ד"ה
או יאמר הסתכל( ,ובאד ג"כ כלל השי"ת הכוחות כול  ,ויש בכוחו למשול על צבא
השמי וג כי העולמות נפעלי ע"י מעשיו ה לטוב וה לעקל ולעקלקלות ,וכמאמר
שלמה המל ע"ה )משלי ג יט-כא( 'ה' בחכמה יסד אר כונ שמי בתבונה ,בדעתו
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úçú äòø íìùîë íìåòá òø áééçúî
úéùò äî êìîéáà ìàùù åäæå ,'äáåè
êì éúàèç äîå äìéçú äáåè åðì
úàáä ïë úîçîù ,äãâðë äòø éúáùäù
êì ïéà éë .åæëù äìåãâ äàèç åðéìò
ìù åúáåèá øôåëë íå÷îä éðôì éåàðù
ïåôöä øëùá äáåøî äáåè äãéîå .åøáç
íéáéùîå íøáç ìù íúáåèá íéøéëîì
 äáåè úçú äáåèכה.

éúëìîî ìòå éìò úàáä éë êì éúàèç
åùòé àì øùà íéùòî äìåãâ äàèç
'íééçä øåà'ä øàáîå .'éãîò úéùò
åúéá éðá ìëå êìîéáà éøäù ,ùåã÷ä
åæå ,é"ùøá øàåáîëå àøåð ïôåàá åùðòð
úàáä òåãî ,êìîéáà ìù 'åúðòè' äúééä
íìåòá äòø ïéà éë ,äæë ìåãâ ùðåò åðéìò
åðéìò àéáäì íåøâì éãëá äá ùé øùà
ïåùìëå ,åìàë íééàøåð íéøîå íéù÷ íéøåñéé
íìåòá òø úåàéöî ïéàå' íééçä øåàä
 úçà äáéñ éúìåæ ,'åîåìùú äæ äéäéùלעשות צדקה – להיות טוב ומיטיב לבריות
(ú"äò åùåøéôá) ïúùøôá äðåé åðéáø áúë àéäå ,àã ïåâë íéøåñééì äáéñ äá ùé
'äìéçú åðì úéùò íà éë Y 'äáåè úåéôë
ïéðò úåáéùç åðãîì åæ äùøôáã
 äøëù ïúîå 'úåáéãð'ä äáåè úçú äòø êì åðáùä åðàå äáåèכוãò ,êôéäìå .
áéúë äðäã .äùðåòå úåìéëä äñåàî äîë íãà ïéàù' ¯ åðéìò àá øùà úà ïéáð æà

תהומות נבקעו ..בני אל ילוזו מעיני' .ר"ל ,אמר כמבקשו – בני ,ידידי ,חוס נא
וחמול על המלאכה היקרה הזאת ,והזהר לרגל המלאכה לבל תקלקלה ,ולבל תעקמה,
וז"ש בני אל ילוזו שלא תהא נלוז ומליז כל העולמות .ואמר 'מעיני' – ר"ל ע"י
עיני ,כי א ע"י ראיה אחת מתק או מקלקל כמה עולמות ,כמארז"ל )ברכות סד(.
'אל תקרי בני אלא בוני ' ,ר"ל בוני עולמות ולהיפ ...עכ"ל )עיי"ש(.
כה .הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל הוכיח מפרשת הכרת הטוב עד היכ
היא מגעת ,שהרי בעת שנהפכה סדו ביקש לוט מהמלא 'הנה נא העיר
הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער וכו' ,ויאמר אליו הנה נשאתי פני ג לדבר
הזה לבלתי הפכי את העיר אשר דברת' )יט כ-כא( ,ואיתא במדרש )בר"ר נ יא( 'על
ידי שכבד את המלא נשא לו פני ' ,שהיה המלא מחויב להשיב לו טובה תחת
הכבוד אשר חלק לו בהכניסו אותו לביתו .ונמצא שא שתפילתו של אברה לא
הועילה להציל העיר הזאת ,א מכל מקו הוצר המלא להותירה על תילה מפני
שהיה מוטל עליו חובת 'הכרת הטוב'.
כו .שמעו נא למעשה נורא ,המלמדנו דעה בינה והשכל במעלת ה'וויתור' בי איש
לרעהו ,וז"ל 'מכתב קודש' שנתקבל מאת בעלי המעשה ,אבר חשוב שנולדה
לה בתו הראשונה בשנת תשס"ט כששה שני אחר נישואיו ,ומאז 'ותעמוד מלדת',
האבר וב"ב ציפו בכליו עיניי שיוסי לה ה' ב אחר שימלא את חלל הבית,
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ועוד ישמע בבית קול בכי טהור של יידיש קינד ,ג בת הקטנה שגדלה ע הזמ
והבינה שהיא בת יחידה להוריה ,הייתה נושאת עיניה הקטנות והטהורות לרו
שמי ומבקשת ,רבש"ע ,אנא ,ת לי עוד אחי ואחיות שאוכל לשחק אית ושלא
יהיה לי משעמ  ...וההורי  ,שומעי וכובשי את דמעותיה ...
והנה ,במהל השני האלו החל אחד מאחיה להתעסק באיזה מסחר ,והוצר
לממו רב לצור 'השקעה' ,לש כ נטל מכל מי שרק הסכי לתת לו הלוואות
ופקדונות כדי שיוכל לעמוד בנטל שלקח על עצמו .ג האבר הנ"ל שהוא ובני
ביתו היו משתכרי יפה ,הפקיד בידו סכומי הגוני – ה משלה  ,וה ממה
שהוסיפו לקחת הלוואות גדולות בסכומי שהגיעו להו רב ,כדי שיהיו 'נוטלי חלק'
ברווחי )הכל ע היתר עיסקא(.
אבל ,רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' תקו  ,כעבור זמ קצר הפסיד ב המשפחה
הסוחר הנ"ל את כל חילו ,אונו והשקעתו ,ובכלל זה ,את כל ההו שרבי הפקידו
אצלו וביניה האבר הנ"ל ,לא ארכו הימי והדברי התפרסמו בראש כל חוצות,
אז החלו הלווי הרבי לדרוש את כספ בחזרה ,וה'סוחר' שלא מצא מנוח מהרדיפות,
נשא את רגליו וברח לאחת הארצות הרחוקות מכא ארה"ק ,כי לא שיי היה להשאר
לגור בי כל נושיו הרבי  ,וממש היה לו טוב מותו מחייו באופ זה.
אחד המפסידי העיקריי היה האבר הנ"ל ,ועל א שניסה בתחילה לבדוק אולי
יחוס ע עני ואביו ,וכספו יהא מושב בידו ,לאט לאט החל להבי כי אי לו אלא
להכריז 'ווי לחסרו כיס' ,ולהשלי ע המציאות שמעתה יקרא שמו בישראל 'בעל
חוב' נורא ,בד בבד חילה את פני המלווי שמה לוה כס לצור ההשקעה שלא
ידחקו בו ,ומעט מעט החל בגלגול כספי כדי להחזיר לה את מה שלווה מה .
ועיקר הכאב היה ,שמעשה שט הצליח ,ודבר המעשה הלז גר לפירוד' ,קפידות'
ומחלוקת נוראה בי בני המשפחה ,וכמעט שה'סוחר' הנ"ל וב"ב הוחרמו מכל המשפחה
עקב התנהגותו ע האבר הנ"ל .ובכל אלו הימי לא מצאה אמ – סבת מנוח
לכ רגלה ,כשהיא רואה שמשפחתה העניפה והחשובה מתפרדת ומתחלקת לקרעי
קרעי  ,א באמונת תו הבינה שמ השמי מנסי אותה לראות א תהרהר אחר
מידותיו ית' או שמא תהא מתלמידותיו של אברה אבינו ע"ה לקבל הכל ללא שו
הרהור אלא ב'ריינע יידישע אמונה' )אמונה תמימה( כפי שקיבלה מאבותיה ולמעלה
בקודש ,מה עשתה ,תפסה אומנות אבותיה ,ושפכה לב כמי בתפילות ובתחנוני
אל ה' יתב"ש שירח עליה ועל כל משפחתה ,יתיישרו כל ההדורי וישוב השלו
לשרור ביניה  ,ותזכה עוד לראות רב נחת ותענוג דקדושה מכל יוצאי חלציה.
בשלהי החור דשנת תשע"ט ,נסע האבר ע בני ביתו לשמחת נישואי שהתקיימה
באותה אר שאליה ברח ב המשפחה ,א המשפחה ראתה בכ אות משמי
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)éåâì äéäé äéä íäøáàå' úåéäì äìòúð úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë' (ë¯çé çé
,'õøàä ééåâ ìë åá åëøáðå íåöòå ìåãâ êøã úà åøîùå åéøçà åúéá úàå åéðá
 'ä÷ãö úåùòì 'äכז.äëøáä øå÷î úåéäì êôäðù åðééäå ä÷ãöä úåëæáå ,
להתחיל לפעול ,ובהגיע האבר לאותה אר ביקשה ממנו הא בדמעות שליש,
שיערכו ביניה מעמד 'מחילה סליחה וכפרה' ,א דבריה ובכיותיה נפלו על אוזניי
ערלות ,באמר  ,כיצד נשלי אתו בשעה שאינו מתייחס כלל לחוב הענק שהוא
חייב לנו ,אילו היה רוצה להגיע לאיזה הסדר חובות אתנו ,ניחא ,אבל מכיוו שאינו
מתייחס כלל ,מה לנו ולשלו אתו ...אבל ,א המשפחה שהיא אשה כשרה לא
התייאשה כלל ,וניסתה שוב בכה וכה ,עד שאזרה עוז והבטיחה לה – הרי כולנו
מייחלי ומצפי בכליו עיניי לב נוס שימלא את חלל ביתכ  ,אנא ,הביטו על
הסכו האדיר של החוב כאילו השקעת אותו בטיפולי רפואיי )הכרוכי ג בסבל
פיזי( ,ועתה ,א תמחלו זה לזה אני מבטיחה שהשי"ת ישל לכ כגמולכ הטוב
ולסו תשעה חודשי יולד לכ ב זכר חי וקיי .
מכיוו שנשמעה הבטחה כזאת )הג ,שא המשפחה אינה לא רעבצי ולא בת רעבצי(
והיו הדברי כמי קרי על נפש עייפה ,העמידו 'שדכ' ביניה שסידר את מושב
השלו  ,עד שישבו שתי המשפחות יחדיו וערכו ביניה כתב מחילה ע עדי ,
ומחלו זה לזה וזאת לזאת .אז באחת ...נפרצו הסכרי  ,ומעיינות של דמעות טהורות
משמחה טהורה נשפכו ש כמי מכל מי שזכה להיות נוכח בברית שלו זה ,והכל
הרגישו עת רצו מיוחד לפעול משמיא ככל הנצר.
ואכ ,לפני כשבוע נולד לאבר ב זכר למזל טוב )באותו יו שמלאו לבת הבכירה י"א
שנה( וראו הכל כוחה האדיר של פיוס והשכנת שלו וביותר כשהדבר עולה בקושי
ובמסירות נפש ,להחיש ברכה וישועה אפילו מחו לגדרי הטבע.
כז .דבר נורא שמענו מאת האבר המופלג הרה"ג רבי מנדל פרלמוטער זצ"ל ,שהנה
אמרו חז"ל )אבות ה ט( 'עשרה דברי נבראו בערב שבת בי השמשות ...ויש
אומרי אילו של אברה אבינו'  -הוא האיל אשר נשחט תמורת יצחק אבינו בעת
העקידה .ותמוה הדבר ,כי לא נראה שיש בזה אחד מיסודות האמונה או מדברי
ההכרחיי לקיו העול )כשאר דברי הנזכרי במשנה ,כגו 'פי הבאר' שבא להציל ולהשקות
ס' ריבוא מבני ישראל במדבר( ,מדוע היה צור למהר ולברוא את האיל ,וכי לא סגי
להזמי אותו בבוא העת .אלא ביאורו ,שהרי איל זה בא להציל את יצחק משחיטה,
ולהציל יהודי מצער ומכל שטא )דקירה( הרי זה מיסודות קיו הבריאה ...ויש למהר
להכי את הצלתו ,וללמדנו ,עד כמה צרי לטרוח ו'לשנות סדרי בראשית' למע
הצלת יהודי מכל צער וצוקה.
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Y 'òøäì äîä íéîëç'ù àìà ãåò àìå
('íéçöåø ò'ùéãîåì') 'äîëç'á íúåòùø åùò
,(è÷ óã) ïéøãäðñ úëñî óåñá àáåîë
äðéàù äèéî çøåàì íéðúåð åéäù ïåâëå
åéä øúåé êåøà äéä íàå ,åéúåãéî éôë
åîéàúéù åéìâø úà íéëúåç íéòùø íúåà
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äèéîä äúéä íàå ,áëåù àåä åéìò äèéîì
÷êøåàì åôåâ úà íéçúåî åéä éãî äøö
.íé÷øôúî åéøáà ìëù ãò äèéîä
øæâ íúçðù àéáðá øëæð àì ë"éôòàå
,'ä÷éæçä ì ïåéáàå éðò ãéå' ìò ÷ø íðéã
ïååò äéä äæ äðä' (èî æè ìà÷æçé) áåúëë
,'ä÷éæçä àì ïåéáàå éðò ãéå ...êúåçà íåãñ
êôäù ãò 'ä éðéòá øáãä òø êë ìëå
éúìåæ úàæë åðéöî àìù ùðåò Y øéòä úà
 (äáåùúá íéáù åéä àì åìéà äåðéðá ÷ø) íåãñáכח.

פע אחת בערב שבת היה חסר 'עשירי' למנחה גדולה בבית הגה"ק ה'חזו איש'
זי"ע ,נשלח אחד מה'תשעה' להביא עשירי מעוברי אורח ברחובה של עיר ,ומצא
ברחוב איש מעדת החסידי שלא נוהג להתפלל מנחה גדולה בערש"ק ,אבל לכבודו
של החזו"א היה שש ושמח להשלי את המני ,כאשר נכנס לתו הבית ,אמר לה
החזו"א ,הרי איש זה הוא 'חסיד' הנוהג לומר 'הודו' )מזמור ק"ז שבתהילי( קוד מנחה
בער"ש ,והנוהגי כ א יחסר לה ה'הודו' הרי כל השבת מרגישי ה כי 'חסר'
לה משהו ,על כ הניחו לו שיתפלל כמנהגו סמו לכניסת השבת) ...וכבר ענו ואמרו
על מעשה זה ,אכ אמת הדבר שהרגיל לומר 'הודו' בער"ש יחסר לו הדבר כל השבת ,א מניי ידע

זאת החזו"א ...בע"כ תאמר שהיה חי בכל עת את הרגשת הזולת(.
ידוע שכשהיה החזו"א יוצא מביתו להשתת בשמחה וכיו"ב היו ניגשי אליו
רבי לשפו בפניו ליב  ,וככה היו מלווי אותו עד שנכנס לתו הרכב שהסיע
אותו ,ואמר ל'נהג' שאת כברת הדר הראשונה יסע לאיטו ,ואל ימהר ,שלא יחשבו
חלילה שהוא רוצה 'לברוח' מצרותיה ...
כח .אמרו בעלי המוסר לבאר מדוע מצינו שהפ את סדו ועמורה ללא התראה
בטר ההפיכה ,ואילו בנינוה כתיב ששלח את יונה הנביא להתרות בה 'עוד
ארבעי יו ונינוה נהפכת' .אלא משל למי שנתמנה להיות פקיד ב'בנק' ,והיה הלה
מקבל את כל באי הבנק בסבר פני יפות ,א דא עקא ,שלא מצא את ידיו ורגליו
בחכמת החשבו ,והיה מזכה את החייב ומחייב את הפטור ,כשמוע המנהל כי כ
הוא מיהר לשלחו עד מהרה .למחרת היו הביא פקיד חדש שהיה בקיא נפלא
בתכונות החשבו ,אלא שחסרו היה לו ,שהתנהג ברוגזה ובקפידה אל באי הבנק,
ניגש אליו המנהל והזהירו שיתנהג בשובה ונחת אל קהל הפוני אליו .עתה ישאל
הרואה מאי בי הראשו לשני ,הרי שניה לא נהגו כהוג ,ומדוע זה רק הוזהר
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òåãî øàáì (ë çé) ééçá åðéáø áúë á"åéë
íåãñ éùðà íò àøåáä øéîçä
úëéôäë àøåð êë ìë ùðåòá íùéðòäì
,äøåú äðúéð àì ïééãòù óà ìò ,øéòä
åéäù ïååòá ¯ íðéã øîâð ìáà' ,øàáîå
íéçéâùî åéä àìå ,ä÷ãöä úà ïéñàåî
ïéìèåî åéäù íäéòø ìòå íäééðò ìò
äá ïéñàåî åéä íåãñ éùðàå ...áòøá
) ìò óàå ,úéìëúá íéøæëà åéäå (ä÷ãöáויטע אשל – סגולת הכנסת אורחי לכל
העניני ובפרט לזש"ק
ä÷ãöä äðä ,ïééãò äøåú äðúéð àìù éô
úñðëä' ïéðòá úùøãð äôé åæ äùøô úååöîî åðééä) úåìëùåîä úååöîä ïî
äùøôä úìéçúá ,'íéçøåà
'íãà äàøéù àåä áòåúî øáãå ,('úåéìëù
àåäå ,áòøá ìèåî (øçà íãà) åðéî úà
åéìò íçøî åðéàå áåè ìëî òáùå øéùò
äîëå äîë úçà ìò .åùôð úà áéùäì
åúîåà éðá ìò íçøî åðéàù éî áòåúî
ïãáéà ïë ìòå ,úçà øéòá åîò íéøãä
äúåà íéòðåî åéäù íåãñ éùðàì ú"éùä
) 'íééðòä úî÷ð ç÷ìå (ãñçäå ä÷ãöä úàכט.

לשנות הנהגתו ,וזה מצא עצמו בבית ללא כל הזהרות מוקדמות ,אלא ,כי כל הרוצה
לעבוד בבנק ,מחויב לדעת את ה'יסוד' – הבנה בענייני ממו ,שהרי ש הוא מקו
מסחר המעות ,ממילא א יש לו ידיעה טובות בענייני ממו ,עדיי אפשר לסבול
שאר חסרונות שיש לו ,אבל א הוא חסר את ה'יסוד' ,א א בשאר ענייני יש
לו מעלות ,מה לו ולבנק...
כיו"ב ,מיסוד קיו העול שיהא האד בעל חסד ומידות טובות כמו"ש )תהלי
פט ג( 'עול חסד יבנה' ,ע"כ ,א יש בו מידות טובות עדיי אפשר לסבול את שאר
חסרונותיו ,משא"כ א את היסוד אי לו מה יועילו כל שאר מעלותיו.
ומעתה יבואר שפיר ,כי אנשי סדו היו רעי וחטאי בעני זה שלא גמלו חסד
איש את רעהו ,ואדרבה הרעו איש לזולתו ,ע"כ נחסר לה ביסוד העול  ,א"כ אי
לה זכות קיו בעול  .משא"כ אנשי נינוה א שחטאו בחטאי רבי להשי"ת )עיי'
במפרשי תנ" תחילת ספר יונה( ,דומי ה לחסרונות שיש לפקיד השני ,שנחסר לו הרבה
ממעלות הנצרכות לאד  ,אבל לא ביסוד עבודתו.
יש שפירשו בדברי חז"ל )ויק"ר ט ג( 'דר אר קדמה לתורה' ,שהוא כ'הקדמה'
לספר .וכמו שהעיו ב'הקדמה' מודיע לקורא את 'תוכ' הספר ,כ 'הקדמתו' של
אד היינו 'דר אר קדמה לתורה' שלו ותודיע ל מהותו .מטו משמו של הרה"ק
ה'צמח צדק' זי"ע ,שאד המאבד את מידת האנושיות שבקרבו ,שוב אי לו כבר
מה להפסיד.
כט .מעני לעני ,כתב היעב" )מגדל עז ,נחל שלושה עשר אות יז( צרי שלא לשכוח
להזמי עניי אל הלח  -שלא לתת מקו למקטרג ,כי אי מצוה להאכיל

ì

באר הפרשה

פרשת וירא

íäéðéáù äååùä ãöä Y íäøáà òèð ïëå ,íéùøãîáå äøåúä é÷åñôá úåëéøàá
êàéä äáùçîáå äùòîá úåáø ÷ñòúäù ,'òáù øàáá ìùà òèéå' (âì àë) êùîäá
 åéçøåàì áéèéäì äî íéàðúä å÷ìçð (.é) äèåñ úëñîáåלúååöî àéä äìåãâ ,ïëàå .
עשירי  ,ואפילו אברה אבינו נתנסה בעקדה מחמת שעשה משתה גדול ביו
המילה לגדולי הדור ,ולא היו מצויי לו עניי  ,לפיכ היה לו לזכור להקריב קרב,
אמנ אנו שאי לנו קרב ושכיחי וקיימי עניי  ,פשיטא שחיוב גדול להקדימ לכל
אד ואי קרב חביב להקב"ה מזה ,והמעלי עיניו מה  ...לכ צרי להתאמ בזה
כל איש לפי יכלתו.
ל .מצינו בחז"ל )מועד קט כח (.מעשה בר' חייא שלא היה מלא המוות יכול לפגוע
בו ,מה עשה ,הל ונדמה לו כעני וביקש ממנו פת לח  ,ונת לו ר' חייא ,אמר
לו מלא המות לר' חייא ,א על העני הינ מרח מדוע אינ מרח עלי – להשיב
לי נשמת ,הסכי ר' חייא ונת בידו את נשמתו .והרואה יפלא ,כי מה טענה היא
זו  -וכי מפני שריח על העני ,עליו לרח על מלא המוות ,בשלמא לעני נת
פרוסת לח להחיות נפשו ,וכי משו כ עליו למסור נפשו ...אלא שיודע הי' מלא
המות בר' חייא שבשעה שנות פת לח לעני כל ליבו ונפשו נות לו ,עד שהי' יכול
על סמ זה לתובעו שא עליו יחוס וימסור בידו נפשו ממש.
פע סיפר הרה"ק הרמ"מ מלעלוב זי"ע לפני חבורת החסידי בשבח צדיק אחד
מיוצאי תימ ,והפליג את מעשיו הטובי שבעת מלחמת העול דאג להאכיל מאות
יהודי פליטי חרב שברחו מבתיה מחמת המציק ,העיר אחד מ היושבי והוסי,
שאותו צדיק היתה לו קביעות ללמוד סתרי תורה ע אחד מגדולי המקובלי  ,נענה
הרה"ק 'מה אתה סח  -הרי אנו מדברי ממה שהיה מאכיל יהודי  ,'...כלומר,
שמעלה זו חשובה וגבוהה יותר מלימוד סתרי תורה ,כי ידעו והבינו אות קדושי
עליו שאי ל דבר גדול יותר מלהאכיל ולהשקות יהודי רעבי וצמאי .
ובמדה כנגד מדה יזכו גומלי חסדי  ,שהקב"ה ישקה את צמאי חסדו בכל
הישועות והרפואות ,וכ ביארו דבריה )סנהדרי קג' (:גדולה לגימה שמרחקת את
הקרובי  ,ומקרבת את הרחוקי  ,ומעלמת עיני מ הרשעי ' ,ופירש"י ,מעלמת
מעיני המקו שלא להביט ברשעו לשל לו כדרכו הרעה ,אלא עושה כאילו אינו
רואה במעשיו ,ולכאורה נראה שהדברי סותרי את דברי הגמרא )ב"ק נ' (.כל האומר
הקב"ה ותר הוא ,יותרו חייו' ,א באמת לא קשיא ,כי בודאי אי כא וותרנות ואי
שו דבר נעל מעיניו יתב"ש ,אלא שהנוהג עצמו בחסד וברחמי לרעהו מבלי
לדקדק מה טיב מעורר בזה שג הקב"ה יתנהג עמו במדה זו ברחמי וחסדי ,
ויזכה לכפרה על פשעיו מצד שורת הדי ,דבמדה שאד מודד מודדי לו.
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ובפרשת )כ יג( 'ויהי כאשר התעו אותי אלוקי ואומר לה זה חסד אשר תעשי
עמדי אל כל המקו אשר נבוא שמה אמרי לי אחי הוא' ,כתב בספר דברי בינה
להרה"ק מביאלא זי"ע )ד"ה ויהי( ,ד'מעשה אבות סימ לבני ' ,שכאשר התעו אותנו
אלוקי גולה אחר גולה ,ו'אומר לה'  -אנו מבקשי מהשי"ת 'זה חסד' שיעשה
עמנו חסד ,אי זוכי לזה הוא ע"י 'אמרי לי אחי הוא' שיתנהגו אחד ע השני
באחוה ויחשבו אחד את השני כאחי .
ג ב'רוחניות' ייאמר כ ,כמו שביאר הרה"ק ה'בית אברה ' זי"ע בש אביו הרה"ק
ה'דברי שמואל' זי"ע בפסוק )יח ה( 'וסעדו לבכ אחר תעבורו' ,דכשיושבי ביחד
בסעודת מריעי באחוה אז מצליחי לסלק ולהעביר את היצה"ר הנקרא 'אל אחר'
)שבת קה.(:
ויזכור את דברי הרה"ק 'היהודי הקדוש' זי"ע בפסוק )יט ז( 'אל נא אחי תרעו',
אל תהיה ריעותכ וחבורתכ בריעות למחצה ,ד'נא' פירושו חצי מבושל כדכתיב
)שמות יב ט( 'אל תאכלו ממנו נא' ,וזהו אל נא ,אל תהיו בבחי' נא ,אלא אחי תרעו,
תהיו באחווה וברעות מושלמת] .מובא בשיח שרפי קודש[.
וא יזכה ל'תורה' ,כדברי הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע )ריש פרשת( המבאר דברי
חז"ל )שמו"ר כח א( 'באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה ,עשה הקב"ה
קלסטירי של פניו של משה דומה לאברה  ,אמר לה הקב"ה ,אי את מתביישי
הימנו ,לא זהו שירדת אצלו ואכלת בתו ביתו ,אמר הקב"ה למשה ,לא נתנה
ל תורה אלא בזכות אברה ' ,וביאורו ,שהקב"ה הטי מוסר למלאכי השרת ,וכי
כ מקבלי את האורחי ששואלי אות בכניסת 'מה מעשיכ כא' ,וכל שכ
שאי פוגעי בה  ,הרי ברדתכ לביתו ראית 'הכנסת אורחי ' כיצד ,וכיו שאינכ
יודעי להתנהג כ על כ ראויי ה יותר לקבל את התורה עכדה"ק ,והרי שמלאכי
שאינ יודעי להכניס אורחי אינ זכאי לקבל את התורה ,ואילו בני ישראל זכו
בה על ידי אברה אבינו שעסק בהכנסת אורחי  ,והוראה היא לדורות ,שיפתח
ביתו תמיד לכל מא דבעי ויקבל בשמחה ובסבר פני יפות ,ועי"ז יזכה לקבלת
התורה.
כאשר הרחיב הרה"ק רבי ישכר דב מבעלזא זי"ע את ה'גרויסע שטוב' )בית הרבי,
בו ג נערכו עריכת השולחנות( סיפר דבר פלא ,לפני כאל שני התגורר במקו הזה
יהודי שהיה מקיי מצות הכנסת אורחי כאברה אבינו בשעתו ,וכשבנה זקיני
הרה"ק השר שלו מבעלזא זי"ע את בית הכנסת ,חשב הלה שהגיע זמ תחיית
המתי ועמד מקברו ובא אצל זקיני .וכשאמר לו זקיני שעדיי לא הגיעה השעה
חזר ,ובזכות מצות הכנסת אורחי אותה קיי בכל כוחו ומאודו זכה שיקימו על
המקו הזה את ה'גרויסע שטוב' )אור הצפו קוב ז עמ כ(.

áì

באר הפרשה

פרשת וירא

 íéçøåà úñðëäלא úñðëä úåöî ìù äúåáéùç ãáìîå úáù) ì"æç åøîàù ãò
÷úìá÷î øúåé íéçøåà úñðëä äìåãâ (.æë
äáøä ë"â äá åøù÷ð ,íéçøåà
לג
ìëá úåòåùéå úåàåôøì ,úåáåè úåìåâñ
 äðéëùä éðôלב.
לא .ידועה זהירותו של הגה"ק המהרי"ל דיסקי זי"ע במצוות 'הכנסת אורחי ' לצד
התמדתו העצומה בעסק התורה הק' .פע ניגש המהרי"ל באמצע לימודו לזק
אחד שהיה סמו על שולחנו ,והפריד לו את החלק הקשה מהר של הלח ...
לאחר מכ שאלוהו בני הבית ,כיצד הבחי הרב מתו לימודו בעמקות נפלאה שזק
זה נצר לעזרה ,ויענ המהרי"ל ,הנה מצינו בפרשת וירא שהקב"ה נגלה אל אברה
אבינו והנה רואה אברה כי 'שלושה ערביי ' מתקרבי  ,ביקש מהקב"ה הניצב עליו
– אל נא תעבור מעל עבד ,וירא ויר לקראת  ,וכל הרואה יתמה ,כיצד ראה
אברה כי ג' ערביי לפניו והרי הוא עומד עתה ב'גילוי שכינה' בפועל ממש...
אלא כי כ כלל הדברי  ,במה שהאד שקוע ומונח ראשו ורובו יראהו א מתו
עמידתו בגילוי שכינה ,א את אל תתמהו כיצד הבחנתי מתו לימודי בצרכי הזק
)דרש מרדכי(.
פע הגיעו שני יהודי לעיר קאזמיר באישו ליל ,חיפשו מקו ללו א כל בני
העיר כבר נמו את שנת  ,רק מבית הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע בקע האור
שבאותה שעה ישב על התורה והעבודה .הללו שלא ידעו כי בבית זה דר הרבי
דפקו על פתח הבית ,ואכ ,הרבי הכניס לביתו ,וטרח סביב בטרחה יתירה ,וסיפק
לה כל צרכיה במאכל ומשתה וא הציע לה כרי וכסתות למע ינוחו מעמל
דרכ  .באותה שעה התעורר המשמש שהיה יש בחדר הסמו מקול האורחי ,
ומכיוו שידע כי בשעה מאוחרת כזו אי השיירות מצויות ברחובה של עיר ,הבי
בנפשו כי בוודאי קול ההמולה בא מ'נשמות נידחות' שבאו אל הרבי לקבל טובת
נשמה ותיקו השל  .ומרוב פחד לא העיז לזוז ממקומו.
ויהי בבוקר ,כשבאו החסידי לתפילת שחרית סיפר לה המשמש על הנשמות
שהיו בחדרו של הרבי ,והרבי עסק עמה שעות ארוכות .הרבי ששמע מתו חדרו
את דברי המשמש קרא לו ואמר ,אכ היו אלו נשמות קדושות ,א לא לקבל מעמי
תיקו וטובה באו ,כי א לתק את נשמתי ...כלומר ,שעל ידי מצוות הכנסת אורחי
היה לו עצמו תיקו והארה גדולה לנשמתו )תורת יחזקאל עמו' קע"א(.
בימי זקנותו המופלגת של הגה"ק ה'חפ חיי ' זי"ע ,כשכבר לא היה בכוחו ללכת
– לצאת ולבוא ,קבעו פע אסיפת רבני במעו הקי שלו שעל יד ראדי ,ביניה
נקרא ג הגאו רבי חיי עוזר גרודז'ינסקי מווילנא זצ"ל ,הח"ח לבש עצמו בבגדי
השבת וחיכה לאורח בקוצר רוח ,כשהגיע הג"ר חיי עוזר שמח מאד לקראתו .אחד
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הרבני העיר שרבי חיי עוזר משלי למני עשרה ואפשר להתפלל מנחה בצבור.
כששמע הח"ח את ההצעה הזאת התנגד לה באמרו' ,לא נזכר בשו מקו שיש
לשאול את האורח א הוא רוצה להתפלל' ,וכבר איתא בגמרא )ב"ק צב (.כשבא
אכסנאי לעיר ,על עסק אכילה ושתיה שואלי אותו ,או דואגי למנוחתו .ותו כדי
דבור פנה אל הגאו האורח ושאל א יטע דבר מה ,כשהאורח השיב בלאו ,הציע
לפניו הח"ח ,בוודאי מע"כ עיי מ הדר ,והוא פטור מתפלה בצבור ,ישב נא לנוח
קצת ,ולא זז ממנו הח"ח זצ"ל כל אותה העת והשתדל לשמש אותו עד כמה
שכוחותיו עמדו לו )המאורות הגדולי מע' הח"ח אות ר"פ(.
לב .בדר צחות פירשו ,כי הנה מקבילי אנו את פני השכינה פע אחת בחודש
בעת 'קידוש לבנה' )כדאמרינ אלמלא לא זכו בני ישראל להקביל את פני אביה שבשמי
פע אחת בחודש די( ,ולכ גדולה הכנסת אורחי  -שלא יאמר אד אלמלא לא זכו
בני ישראל להכניס אורחי פע אחת בחודש 'די ' ,אלא גדולה הכנסת אורחי
יותר מהקבלת פני השכינה ,לומר שזה נצר לנו הרבה יותר מפע אחת בחודש.
א ע כל מעלתה שהיא יותר מקבלת פני שכינה ,יש לו לעשותה תו שמירת
כל גדרי הקדושה ,והרי ל שכששאלו המלאכי 'איה שרה אשת' ,אמר לה
הנה ,אלא 'הנה
אברה 'עד כא' ...ע כל מעלת הכנסת אורחי  ,לא תבוא שרה ֵ ָ
היא באוהל' ,ג שינה הנהגתו וא לצור חסד נמנע מלדבר עמה על עניני האשה
מחוסר צניעות.
ואגב גררא ,הנה נאמר בפר' ל ל )טו ז-יא( לאחר שברחה הגר מאת שרי' ,וימצאה
מלא ה' וגו' ,ויאמר הגר שפחת שרי' ,ונזכר ש בפסוקי ד' פעמי 'ויאמר לה
מלא ה'' ,ופירשו חז"ל )בר"ר מה ז ,והובא ברש"י( 'על כל אמירה היה שלוח לה מלא
אחר' ,וכלומר שנגלו ד' מלאכי אל הגר וכל אחד אמר לה דבר אחר ,ולכאורה יש
לתמוה מדוע לא היה די במלא אחד שיאמר לה כל אות אמירות ,ומה צור יש
בד' מלאכי  ,ואמר הרה"ק ה'חידושי הרי" ' דבר נורא ,כי ג מלא מוזהר ב'אל
תרבה שיחה) '...אבות א ה( .מעתה נלמד אנו העשויי מ'בשר וד ' עד כמה אנו
צריכי לשמור על עצמנו...
לג .בימי ילדותו של הגאו הנודע רבי חיי הלוי סאלאוויטשיק זצ"ל מבריסק חלה
מאוד ,וכבר נואשו כל הרופאי משלומו ,באותו זמ הגיע הרה"ק מקאברי זי"ע
לבריסק ,ונכנס לבקר בבית זקינו של הילד ,החסיד רבי איטשע עפרו ז"ל )חותנו של
ה'בית הלוי'( ,מיד פתח בזעקה ,צרה גדולה יש לי בתו ביתי ,נכדי היקר חיימ'קה חולה
אנוש ,נענה הרה"ק ואמר ,נל לבקר את החולה .כאשר נכנסו אל החדר ,פתח הרה"ק
מקאברי זי"ע ואמר ,שהנה נאמר )בפרשת יח ח( 'והוא עומד עליה תחת הע ויאכלו',
ולכאורה היה צרי לנקוט בלשו עבר – והא עמד עליה  ,ומדוע כתיב בלשו הוה,
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אלא ללמדנו ,כי בכל פע שיהודי מקיי מצוות הכנסת אורחי מגיע לש אברה
אבינו 'עמוד החסד' ,ולכ נאמר 'עומד' ,כי הוא עומד תמיד להשתת בהכנסת אורחי ...
והנה אמרו חז"ל )ב"ב טז' (:אב טובה היתה תלויה בצוארו של אברה אבינו שכל
חולה הרואה אותו מיד מתרפא' ,ומאחר שאתה מקיי בי הכנסת אורחי  ,וא אברה
אבינו נמצא כא בבית ,ממילא ודאי תבוא הרפואה לילד החולה ,ואכ כ הוי )הובא
בספר מחשבת נחו מהגה"צ רבי מנח נחו מקאנטיקוזיבא-חיפה זצ"ל עמ' רלט ,בהוספה ,שהמחבר

הנ"ל חזר על עובדא זו בפני הגר"ח מבריסק ונענה לו שא הוא יודע ממעשה זה כפי שקבלו מאביו(.
מעי זה מסופר עוד ,שהרה"ק מקאברי זי"ע נקלע לביתו של הרה"ק ה'בית אהר'
מקארלי זי"ע בעת שבתו היתה חולנית ,והזכירה אביה לטובה אצל הרה"ק מקאברי,
ואמר לחולנית ,הרי אבי מקיי עתה מצות הכנסת אורחי  ,ואותה ה'אב טובה'
תלויה על צוארו ,הסתכלי על אבי ותתרפאי )מזקני אתבונ עמו' יג(.
לד .הרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע דקדק בלשו הכתוב )יח ה( 'ואקחה פת לח ',
שלכאורה היה צרי לומר 'ואתנה פת לח ' ,שכ אברה אבינו נת לח
ל'אורחי ' ולא לקח ...אלא שכבר אמרו חז"ל )ויק"ר לד ח( 'יותר ממה שבעל הבית
עושה ע העני – העני עושה ע בעל הבית' ,ונמצא שכשאד 'נות' לח לעני
הרי באמת אינו אלא 'לוקח' מקח טוב לעצמו ,על כ שפיר אמר אברה 'ואקחה'.
לה .הרה"ק בעל התניא זי"ע המתי על זרע של קיימא כי"ד שני מעת נישואיו,
וכאשר בא להזכיר עצמו אצל רבו הרה"ק ה'מגיד' ממעזריטש זי"ע יע לו
לקיי מצוות הכנסת אורחי כסגולה ,ורמז לה בפסוק )תהילי קיט ט( 'במה יזכה נער
את ארחו' במה יזכה האד לנער ,על ידי את ארחו ,שיכניס אורחי לביתו ,להאכיל ,
להשקות ולמלאות כל סיפוק בסבר פני יפות .וסיפר לו שג אביו של הבעש"ט
נושע בדר זאת .יש שרמזוהו בכתוב )מז כג( 'הא לכ זרע' ' -הא' נוטריקו הכנסת
אורחי  ,שעל ידי קיומה בהידור רב יהיה לכ זרע ,דורות ישרי מבורכי .
יש שהוסיפו שמסגולת הכנסת אורחי להינצל מצער הלידה ,כי 'בעצב תלדי
בני ' )ג טז( ר"ת עיניה צרה באורחי  .וזו שגוברת על טבעה ומכנסת אורחי בעי
יפה הרי יצאה מכלל 'עצב' ,וממילא אינה בכלל הקללה.

באר הפרשה
מסרי נפשייהו – עקידת יצחק בזמנינו ולמעשה
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לו .סיפר הגה"צ רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל שלאחר פטירתו של הרה"ק ה'חוזה
מלובלי' זי"ע בא אחד מעשירי הע אל הרבנית לקנות ממנה 'קאפל' )כיפה(
של החוזה ,הרבנית ביקשה תמורת הכיפה ס אלפיי גילדע )דינרי זהב( ,העשיר
'סבר וקיבל' ומיהר לביתו להביא את הממו ,לבינתיי כיבסה הרבנית את הכיפה
– מתו מחשבה כי לגודל הסכו ראוי ומתאי שיקבל העשיר כיפה נאה וראויה...
מששב העשיר אל הרבנית ומצא את הכיפה לאחר הליבו נענה ואמר ,לא על כיפה
זו נדברנו ,אמרה הרבנית היא היא הכיפה אלא שכיבסתי אותה ,נענה העשיר וקרא
בהתרגשות' ,את הזיעה הספוגה בכיפה אני צרי' ,ודייקא על זה הייתי מוכ לשפו
הו רב ,כי היא המעלה את שווי וער הכיפה ל 2000גילדע טבי ותקילי.
כעי זה נענה אנו לאמר ,כי כביכול אי הקב"ה נצר מאתנו למעשי נאי  ...רק
את היגיעה ואת הזיעה של מצווה הוא צרי – בהתגברות והתאמצות נגד היצר
ונסיונותיו ,כי זה כל האד לעמוד בקשרי המלחמה.
כ מספרי שהרה"ק רבי אהר מבעלזא זי"ע בעודו בחו"ל לא נת לכבס טליתו
ורק משעקר וקבע מושבו בארה"ק נת רשות לכבסה .כי בחו"ל נהוג לקבור את
המת בטליתו על כ רצה להיטמ בטליתו הספוגה ב)זיעתו ו(תפילותיו ,ורק בארה"ק
שממילא אי קוברי ע הטלית לא שמר על הזיעה שתשאר בטליתו.
לז .פע בא אחד לפני הגה"ק ה'חפ חיי ' זי"ע והתאונ בפניו כי לא יוכל לעבוד
את בוראו ,אחר שיצרו מתחדש עליו בכל יו ע נסיונות שוני ומשוני  ,ענהו
החפ חיי  ,אדרבה ,נסיונות אלו מסייעי לעבודת ,כי כדוגמת ה'שעו' שהיה
באות הימי  ,שכל פעולתו נעשית ע"י שני חוטי משני צדדי המושכי כל אחד
לצידו .ועל ידי שכל חוט מוש לצדו מסתובבי מחוגי השעו )ווייזערס( להראות את
השעה הנכונה .כיו"ב .דייקא על ידי שהיצר הטוב מוש באד מחד גיסא ,והיצר
הרע מוש לאיד גיסא  -זוכה האד לעבוד את בוראו כראוי )שיחות הח"ח ,כג(.
כתב הגאו רבי שמעו סופר זי"ע )מכתב סופר ,לאגדות הש"ס ,מס' שבת קלז (:לפרש
הנוסח לברכת המילה 'אקב"ו להכניסו בבריתו של אברה אבינו' ,ומדקדק מהו הלשו
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להכניסו לשו נסתר ואינו מפרש על מי קאי ,דלכאורה היה לנו לומר ,להכניס את
התינוק לבריתו של א"א ,אלא העני שבהסרת הערלה וגילוי העטרה הקב"ה נכנס
ע זרעו של אאע"ה בבריתו אשר כרת את אאע"ה וזהו שציונו להכניסו כביכול את
הקב"ה בכבודו ובעצמו בבריתו אשר כרת את אברה  ,ע"כ .ולפי דרכנו למדנו
שכשאד מקיי מצוות מילה ,ובכל יו מימי חייו הוא פורש את עצמו מטינו
וטומאה ומתחזק בעניני קדושה הרי הוא מכניס את הקב"ה כביכול בבריתו שכרת
ע אאע"ה.
כתיב בפרשת )יח ז( 'ויקח ב בקר ר וטוב' ,וברש"י ,כדי להאכיל שלשה לשונות
של חרדל ,הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע היה נות טע בדר צחות ,שרמז לה
בזה למה יש להקב"ה חביבות לבני אד אשר לכאורה ה יכולי לעבור עבירות
ולמרוד בו משא"כ המלאכי כול אהובי וברורי ועושי רצונו יתבר באימה
וביראה ,והראה לה שלב אד יש לו 'לשו של חרדל' היינו יכולת לפגוע בחבירו
ולומר לו מילי 'חריפי ' כמו חרדל שידקרו בו ויצערוהו ,ואפ"ה נזהרי בני האד
מדיבור ומתגברי לא להוציא מלשונ מילי כאלו ,ומחמת זה חביבי ה בני
אד אצל הקב"ה יותר מהמלאכי .
לח .איתא בגמ' )חגיגה ה' (:שלושה הקב"ה בוכה עליה בכל יו  ,על שאפשר לעסוק
בתורה ואינו עוסק ,ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק' וכו' .ונודע התמיהה,
כי בשלמא על מי שבידו לעסוק בתורה ואינו עוסק אכ יש לבכות מרוב כאב וצער,
א מה מקו יש לבכות על זה שאי אפשר לו לעסוק בתורה ומכל מקו מתגבר
על כל קשייו ועוסק ,ואדרבה אי ל שמחה גדולה מזו .הוסי הרה"ק ה'ישמח
משה' זי"ע )בספרו יי הרקח על הש"ס( להקשות שא כ נעלת דלת בפני כל אות
המתייגעי בתורה למרות שאי אפשר לה  ,שהלא כל עיקר מגמתנו הוא לעשות
נחת רוח לפניו ית' ולא לצערו ח"ו .ומבאר באופ נורא על פי מה שכתב הט"ז
)או"ח סי' רפח סק"ב( לבאר הא דאיתא באגדה שראו תלמידי רבי עקיבא את רב
בוכה בשבת ואמר עונג הוא לי' ,ונראה לי דהיינו שמרוב דבקותו בהקב"ה זולגי
עיניו דמעות שכ מצינו ברבי עקיבא בזוהר חדש שהיה בוכה מאד באמרו שיר
השירי  ,באשר ידע היכ הדברי מגיעי ' ,ועל פי זה יש לומר שאי הקב"ה בוכה
מרוב צער על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק ,אלא 'בכיות' אלו ה מרוב
דבקות ועונג ,כי כאשר יהודי מתגבר על כל הקשיי ברוחניות ובגשמיות העומדי
כנגדו בכדי לעשות רצונו ית' אזי מתעורר נחת רוח שאי למעלה הימנה ,והקב"ה
מגלה אהבתו אליו ומתקרב אליו ביותר עד שמרוב הדבקות כביכול 'הקב"ה בוכה
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'ä÷æçå äìåãâ øúåéä äôåøúä àéä úàæ
,äì÷ àéäå ,øöéä ãâð àéöîäì ìëåúù
íãàä ãåîòéù ,áø äéøôå ,äìåãâ äúìåòôå
øàùî éåðô úçà äòù úåçôì íåé ìëá
,äæä ïéðòä ìò ÷ø áåùçì ,úåáùçîä ìë
úåáà íéðåùàøä åùò äî åáìá ù÷áéå
äìòéå ...'íäá 'ä ÷ùç êë ìëù íìåòä
,åééç éîé ìë íãàì áåè äî åìëùá
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æì

íâù ïéáé éë .ì"ëò ,àåä íâ ïë úåùòì
úîçìîå úåðåéñð êåúî àìà åìòúð àì íä
 øöéäלט'àâøã úåçð' øîåì ùàééúé àìå ,
ø÷éò éë òãéå ,éá íçìð øöéä éë ,éððä
,äøòù äîçìî åãâðë áéùäì íéø÷éòä
 'ä éðéòá ïç àöîéå åðçöðéמ.
íéøáã (äð 'éñ ä"ç ú"åùá) à"áùøä áúë
àåäå ,÷"ìæå ùà úåáäì íéáöåç

עליו' ]אמנ  ,פשיטא שהבכיה על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק שה
מתו צער ,וכלשו הישמח משה 'הא כדאיתא והא כדאיתא[.
ובזה יתבאר עוד במה דאיתא במדרש )פרקי דרבי אליעזר פל"א( שבשעה שעמד
אברה אבינו לשחוט את יצחק בנו 'היו 'מלאכי השרת צועקי ובוכי ' )וכעי זה
איתא ג בבב"ר נו ז' ,נשרו שלש דמעות ממלאכי השרת'( ,שג בכיות אלו היו מתו עונג,
כי בשמי ממעל התעוררה שמחה עצומה לראות כיצד ב אנוש מסוגל לשחוט
את בנו יחידו שנולד לו בזקנותו.
]ג יתבאר הא דאיתא במדרש )ב"ר נו ח( 'וישלח אברה את ידו ,הוא שולח יד
ליטול את הסכי ועיניו מורידות דמעות וכו' ,ואעפ"כ הלב שמח לעשות רצו יוצרו',
שלא היו הבכיות האלו מתו צער ,שהרי 'הלב שמח לעשות רצו יוצרו' ,אלא
באותה שעה נתעלה אברה ביותר עד שהגיע לדבקות שאי למעלה הימנה ,ומרוב
עונג ודבקות הוריד דמעות[.
לט .הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ביאר במה שנאמר בריש פרשת )יח א( 'וירא אליו
ה'' ,ופירש רש"י 'לבקר את החולה' ,כי כ אמר הקב"ה ,ראיתי כיצד אברה
אבינו עומד בנסיונות ב'ימי הטובי ' ,עתה אל ואראנו כיצד הוא עובד אותי
כשהוא ב'חליו' ,בימי הקשי  ...ולדרכנו ייאמר עוד ,שהקב"ה מתגלה אל האד
דייקא 'לבקר את החולה' ,כשהוא מוק בצרות מכל עבר ,והוא מתגבר על כל הקשיי ,
או אז הקב"ה בא לבקרו.
מ .הגאו ר"י הוטנער זצ"ל מבאר מדוע תוקעי בשופר כזכר לקרני האיל שהיה
בעקידת יצחק ,למה לא יעשו את ה'זכר' לעקידה ע ה'מאכלת' ...ועפ"י האמור
יתיישב שפיר ,כי רבי ה המסכימי לפשוט צוואר לשחיטה למע כבוד שמו,
אבל אותו קר האיל שנאחזה בסב בקרניו ,כלומר באות 'סיבוכי ' קטני  ,כהשכמת
הבוקר ,ובשתיקה שלא להשיב למחרפו דבר ,וכיו"ב מדברי קטני בחיי האד ...
זה יעלה בקושי פי כמה וכמה ,ודייקא בזה יזכירו לטובה את העקידה.

çì
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פרשת וירא

øùà åãéçé åðá úáäà çëùå áæòå ,åãéá êé÷åìà 'ä úà úáäàå' (ä å íéøáã) åøîåà
åúáäà úåéäì ÷ùçå äáäà úéìëú åáäà (.ãð úåëøá) ì"æ åøîàù åîëå ,'êááì ìëá
.úååàúäå íé÷ùçä ìë úçëùîå úøáåâ øöéå ,òøä øöéáå áåèä øöéá êéøöé éðùá
øçà úëìì íãàì äúôîä àåä òøä
.ì"ëò
åúãåáò ÷ùç úåéäì åðøéäæäå ,áìä úãîç
íãàä áåùçé ìà ,ïãéãì øîàéé äúòî åøîåàë ,íé÷ùçä ìë äæáî 'úé åúáäàå
íòô äúééä '÷çöé úãé÷ò' éë
)åúéá ïåä ìë úà ùéà ïúé íà' (æ ç ù"äù
éë ,ïáâ úëééù äðéàå ,àì åúå úçà ìù åúãéî àåäå ,'åì åæåáé æåá äáäàá
íéé÷éù ïëúé òâøå òâø ìëá ,äáøãà ïá åì ïúéðù ,íåìùä åéìò åðéáà íäøáà
åì ãåîòúå '÷çöé úãé÷ò' åîöòá íãàä íéðá êåùç åúåéä øçà åúð÷æ úòá
 íìåò úåøåãì åúåëæ äìåòîä äéäå ,åéîé ìë åì äååàúðùåמא÷"äøäî àúéà êëå .
(øàá éìò ä"ã ú÷åç) ò"éæ 'íéîùì øåà'ä äùòðå ,ãñç õôçá åø÷éòå éùåðàä ïéîáù
øåàéáá ò"éæ 'ïéìáåìî äæåç'ä ÷"äøä íùá åúåà èåçùì åàøåá úáäàì éøæëà åì
מא .וא במעשיו של אברה גופיה מצינו חשיבות מיוחדת למצוותיו שנעשו מתו
יגיעה ...כמו שביאר הגרש"ז אויערבא זצ"ל )הליכות שלמה( ,מדוע ייחדה התורה
פרשה שלימה על 'הכנסת האורחי ' למלאכי מרו והרי הללו לא אכלו ולא שתו
ולא נהנו כלל מכל מה שער לפניה  ,ומאיד ,את 'מפעל הכנסת אורחי ' שעשה
מדי יו ביומו ,להאכיל ולהשקות ,להלי וללוות את כל אורחיו הרבי  ,כל אלה
מרומזי רק בתיבה אחת בתורה )כא לג( ויטע אש"ל שהוא ר"ת א'כילה ש'תיה
ל'וויה .אלא הביאור כי התורה משבחת ומפארת דיקא את מה שעלה לו בהרבה
טירחה ועמל ,שהרי אותו היו שבאו אליו המלאכי יו שלישי למילתו היה ,ועלו
לו הדברי בקושי רב ,וזאת היא תפארתו.
משל למה הדבר דומה ,לאחד שהחזיק בביתו בקבוקי שתייה לרוב ,ויהי היו
'והשמש יצאה על האר' ,וחו כבד עד מאד שרר בחלל האוויר ,אמרו לו אנשי
ביתו ,מהר צא החוצה ותמכור את כל אות משקאות במחיר מופקע ,אמר לה ,
וכי מי ירצה לקנות ממני במחיר יקר כ"כ ,אמרו לו ,עוברי אורח כמעט שמעלפי
בצמא ,וכבר ייבשה לשונ  ,ובוודאי יסכימו לשל ל ככל אשר יושת עליה  ,שמע
לקול והרוויח דמי הרבה .והג שבאמת לא זה 'השער' ,ובימי אחרי לא היו
מוכני לקנות במחיר גבוה זה ,א עתה היתה השעה צריכה לו ...כי היו הבריות
צריכות לאות בקבוקי  ,וכאשר האד 'צרי' לדבר מה שווה הוא בעיניו הרבה
יותר מכפי דמיו הרגילי  .ועל דר זה כביכול ,בשמי ממעל 'צריכי ' לאות מצוות
הנעשות בקושי וביגיעה ,ו'משלמי ' על כ דמי מרובי ...

èì
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úà åøåáò úåðùì ¯ 'äãéî ãâðë äãéî'
áúë'ä ÷"äøä áúëãë ,åì áéèäì òáèä
ìò (úåçö ã"ò ì"ð ãåò ä"ã àøéå) ò"éæ 'øôåñ
äøù äéà åéìà åøîàéå' (è çé) áåúëä
éë ,'ìäåàá àéä äðä ,øîàéå ,êúùà
áøä 'òôù'ä úà íéëàìîä úåàøá
úåðåùì 'â Y íäøáà úéáá íäéðôì ùâåäù
êúùà äøù äéà åì åøîà ,'åëå ìãøçá
äéðéò äùà' éøäù ,úéáá äððéà çèáì
äððéàù ïååéëîå ,(.äô î"á) 'íéçøåàá äøö
éôë äáøä åðì ùéâäì ìåëé úééä úéáá
àì ,íäøáà íäì øîàéå ...êðåöø
àéäå ìäåàá àéä äðä àìà ,íëéøáãë
éë ,áøä òôùä ìë úà äðéëä øùà
äéðéò' úåéäì àìù ,äòáè úà äøáéù
úà àéä úñðëî àìà ,'íéçøåàá äøö
íéðùîù íé÷éãöä êøãë Y éåàøë íéçøåàä
äéåàø ,ïë íà íéëàìîä åøîà ,íòáè
äãéî ãâðë äãéî 'ä äì íìùéù àéä
æàå ,ïá ãìúù òáèä úà äøåáòá äðùéå
äðäå äéç úòë êéìà áåùà áåù' åøùéá
ãçàå ãçà ìë ,ïàëîå .'êúùà äøùì ïá
åîù ïòîì åòáè øáùé øùàë ,åðééðòá
äìòîì íéñéð éñéðå úåòåùéì äëæé ,êøáúé
. מגòáèä êøãî äìòî
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øçà ìéà äðäå' (âé ÷åñô) áåúëä ïåùì
ä"á÷ä åäàøäù ,'åéðø÷á êáñá æçàð
'ìéà' ãåò ùéù Y 'øçà ìéà' íäøáàì
øùàë àåäå ,äæ (äãé÷ò) ìéà ãáìî (äãé÷ò)
åëáñîä ,øöéä 'êáñá æçàð' íãàä
äøåáâá íçìð àåäå åéúååàú øçà åëùåîå
åéòáèå åéúåðåöø øáùîå ,øøåöä øöä ãâðë
äãé÷òë áåùç äæ éøä ,ú"éùä ïåöø éðôî
'åéðø÷á' áåúëä íééñî äæ ìòå ,ùîî
øåò ïø÷ éë' åîëå äøàä ïåùìî àåäù
ìäú' ïåéñðá ãîåòäù ,(äì ãì úåîù) 'åéðô
.'ãåáëä àñë ãò åøåà
äìéôúä çñåð úà åéøáã é"ôò øàéáù ùé
÷çöé úãé÷òå' (ä"øã óñåî úåðåøëæ úëøá)
äðååëäù ,'øåëæú íéîçøá íåéä åòøæì
'éçá ì"ø ,íåéä åòøæì ÷çöé úãé÷òå àéä
åòøæ éãé ìò íåéä úéùòðä ÷çöé úãé÷ò
íäéúåðåöø
íéìèáîå
íéøñåîä
íéîçøá ,ä"á÷ä ìà íäéúå÷åùúå
. מבøåëæú
'åðåöø' úà çáåæä úìòî äúáø êë ìëå
,åâæîå åòáè ãâðë åàøåá úà ãáåòå
åìòôîë 'ä åì íìùé àîìò éàäá åìéôàù

 וכלשונו של. ותו לא, שאי הקב"ה מנסה לאד אלא כפי כוחו, אבל ידע.מב
,ה'גר"א' זי"ע ניכר נפלאות הבורא ית"ש שמחזיק ליצר הרע כמו קשור בחבל
 )אורות.ואי מניחי אותו לשו אד אלא כפי השיעור שיוכל האד לשבור אותו
.( שיחות אות ג- הגר"א
( על מעשה נס נפלא שנעשה ע איש: בזה ביארו את המובא בגמרא )שבת נג.מג
 א''ל, אמר רב יוס בא וראה כמה גדול אד זה שנעשה לו נס כזה,יהודי

î
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ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä áúë
åðéáà íäøáà ìöà äðäã ,(ãé çð
äìòîì íéñéð àøåáä åì äùòù åðéöî
,'íéãùë øåà'î åúìöä ïåâëå ,òáèä êøãî
íéöéçì åãéáù øôòä êôäðù äîå
åéàðåù ìò øôòä å÷øæá úåàøèñéìáå
)'÷éãö ùéà' çð úìöä åìéàå .(.è÷ ïéøãäðñ
êøöåäù ¯ òáèä êøã éô ìò ÷ø äúééä
ãâð ãåîò ìëåúù øôåâ éöò úáéú úåðáì
ìåáîä ïî ìöðéù ñð åì äùòð àìå ìåáîä
äðúùð äîå ,äæá àöåéëå 'äáéú' àìì
.äæî äæ ìù åðéã
)'øô
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êøãá ìáà ¯ åçåë ìëá 'ä úà ãáòù
íé÷åìàä úà' (è å) áéúëãë íìåòä òáè
ïë ìò ,(òáèä àéøèîéâá íé÷åìà) 'çð êìäúä
êøãá íà éë äúééä àì åúìöä ñð íâ
øáéùù åðéáà íäøáà ïë ïéàù äî .òáèä
êøãî äìòîì åàøåá úà ãáòå ,åòáè úà
åéäå Y 'äá åúðåîà æéøëî äéäù ,òáèä
øáòî àåäå ãçà øáòî íìåòä éðá ìë
äúééä åîò 'ä úâäðä íâ ïëì ,øçà
 òáèä êøãî äìòîìמד.
מעט מי ורחצו רגליכ – טהרה ע"י התורה
ועני ה'חזרה'

åöçøå íéî èòî àð ç÷åé' (ã çé) ïúùøôá ãçà ìë íò âäåð ä"á÷ä éë ,àìà
,'õòä úçú åðòùäå íëéìâø
'çð ,ïëìå ,'äãéî ãâðë äãéî
אביי אדרבה כמה גרוע אד זה שנשתנו לו סדרי בראשית ,ע"כ .וקצת מ התימה
שנחלקו רב יוס ואביי בטיבו של איש זה מ הקצה אל הקצה ,שרב יוס סבירא
ליה 'כמה גדול' הוא ,ואילו אביי אומר ממש להיפ שאי גרוע הימנו ,ובדר רמז
אפשר לומר ,שלא נחלקו כלל ,אלא לכו"ע עתה גברא רבא הוא ,אלא שאמר אביי
כמה היה גרוע אד זה בטבעיו מתחילתו ,שהוצר להתייגע לשנות טבעיו ,ועל כ
זכה שיעשו עמו מידה כנגד מידה לשנות את הטבע.
מד .מוסי ה'באר מי חיי ' לומר 'ואפילו בדורותינו ,כמה העי רואה בחוש ניסי
שנעשו לגדולי ישראל ולצדיקי אמת ,שנתהפ הטבע בפניה  ,וכל רואיה
יכירו כי ה זרע בר ה' וש ה' נקרא עליה  ,שמהוה לנגד התהוות חדשות,
ומשדד כל מערכת השמי ומזלות הרקיע בשביל  ,והכל עבור כי עז צדקת ואמיתת
בדר ה' שלא בטבע ...והקב"ה מיחד שמו על אד הזה' עכ"ל .ולדיד ייאמר ,כל
חד לפו דרגא דיליה ,יעבוד את ה' בכל לבו נפשו ומאד ,יתגבר על טבעיו ויראה
פלאות.
בזו הדר ביאר המהר"ל זי"ע )דר החיי עמ"ס אבות ה ג( שתיבת 'נסיו' נגזרת
מתיבת 'נס' ,כי כמו ש'נס' פירושו למעלה מ הטבע כ אי אפשר לאד לעמוד
בנסיו אלא בעבודה ויגיעה למעלה מדר הטבע .ומהא טעמא המתגבר על יצרו
ונסיונותיו יזכה לנס )ספר חסידי קצו(.
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מה .בספר 'מנורת המאור' )נר ה כלל א ח"א פ"ג( מביא משל למשנה זו ,למה הדבר
דומה ,לאד שהיו לו שלשה חברי  ,אחד היה ידידו הקרוב מאד אל לבו עד
שלא זזה ידו מתו ידו ,בכל עת היו כל מעייניו ומחשבתו נתוני עליו כל היו ,
השני לא היה קרוב כמו הראשו א עדיי היו רואי זה את זה בכל יו ודני יחדיו
בענייני השעה ,ואילו את השלישי פגש רק פע אחת ביו לזמ קצר ,וא לא הארי
עמו הדיבור יותר מדי .פ"א קיבל האיש מכתב מ'בית המשפט' ,ואחזו פחד ורעדה,
כי היה המכתב 'הזמנה' להתייצב לפני שופט העיר כי נחשד בעבירה חמורה מאד,
כששיניו דא לדא נקש ניגש אל ידידו הקרוב אליו וביקש מאתו שיעמוד לימינו בעת
עמדו למשפט ,א הלה הפנה לו עור והתנצל שאינו יכול לסייעו ,כי חושש שמא
יחשבו השופטי שהוא מצדיק את מעשיו ,ויענישו ג אותו ,בלית ברירה פנה אל
ידידו השני וג הוא דחהו כשאינו מסכי ללוותו אלא עד מקו המשפט ,או אז
נזכר בידידו השלישי וביקש ממנו שיסייע בעדו ,ואכ זה קבלו בסבר פני יפות
והבטיח לו לעמוד לימינו בכל עת ובכל מצב עד אשר יוציאו כצדק דינו.
והנמשל הוא ,לאחר מאה ועשרי נקרא האד להשיב נשמתו ליוצרו ולעמוד
בדי לפניו ,הכס וזהב אשר הוא קשור אחריה כל ימיו ולילותיו לא יצאו אחריו
מפתח הבית ,אחריה יבואו בני משפחתו וקרוביו שעמה משוחח כמה פעמי
ביו הללו ילווהו עד סתימת הגולל ולא יותר ,רק התורה והמצוות שבקושי פגש
בה בחייו ה מבטיחי לעמוד לימינו בעמדו לפני בית די של מעלה ,ככתוב
)ישעיה נח ח( 'והל לפני צדק' ,והחכ ישתדל בכל ימי חייו להוסי ולחזק 'קשריו'
ע התורה והמצווה ,וה יעמדו לימינו ביו הדי.
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מו .והביא ש משל נפלא ,לאד הנכנס לבית היי וגברה בו תשוקת שתיית היי
אשר ריחו נוד למרחקי  ,חיפש ולא מצא אלא גביע אחד המלא זוהמא .ולא
מצא מקור מי חיי לשטו ולנקות בו את הגביע על כ ניגש אל חבית היי ,וביי
היקר שט את הגביע ולאחר מכ שתה בו לרווייה .כיו"ב ,האד שמתאונ לומר
וכי אי אוכל להיות איש ת יושב אהלי תורה הרי הנני מלא בטינו מעשי ,ואיככה
אוכל ללמוד ולעסוק בפתג המל ,עצתו ,לשטו עצמו ואת טינופו דיקא ע"י לימוד
התורה ,ביינה של תורה .והמאור שבתורה תחזירנו למוטב ושוב יהיה ראוי ללמוד
תורה כאוות נפשו.
בתפלת שחרית של שבת קודש אומרי )בפיוט 'א-ל אדו'( 'טובי מאורות שברא
אלוקינו ,יצר בדעת בבינה ובהשכל ,כח וגבורה נת בה  ,להיות מושלי בקרב
תבל' ,וביאר הרה"ק ה'אמרי יוס' זי"ע )פרשת תצא ד"ה אכ להבי( בדר רמז ודרוש
בש הרה"ק רבי אשר ישעיה מראפשי זי"ע' ,טובי מאורות' אלו הצדיקי שמאירי
את העול בתורה ובמעשי טובי  ,והקב"ה 'יצר בדעת בבינה ובהשכל' היינו
שהכניס בה יצר הרע שיש בו דעה ,והוא מנסה בכל כוחו להכשיל את האד ,
ולכאורה אי יש בידי בשר וד להתחזק כנגדו ,לזאת ממשיכי ואומרי 'כח וגבורה
נת בה להיות מושלי ' על אותו מל זק וכסיל ,ואי 'בקרב תבל' זו התורה
שנקראת 'תבלי' ,כמאמר )קידושי ל' (:אמר לה הקב"ה לישראל ,בני בראתי יצר
הרע ובראתי לו תורה תבלי' ,כי על ידי היגיעה בתורה אפשר לכתת ולבטל את
כוחו של הסטרא אחרא.
ואיידי דאיירינ בתורה נציגה נא עובדא מהגה"ק ה'חזו איש' זי"ע ,שסיפר הגאו
רבי דוד גריינימ זצ"ל )להגאו רבי אליעזר טורק שליט"א( שבימות המלחמה הנוראה נשאר
אביו הגאו רבי שמואל זצ"ל תקוע בארה"ב מבלי יכולת לבוא לארה"ק ,והיו רבי
דוד ואחיו )תאומו( רבי חיי זצ"ל מתאכסני בבית דוד החזו"א ,והיה החזו"א לומד
עמה  ,אחת המסכתות שלמדו מסכת 'חולי' הייתה ,בגמר את המסכתא ביקש
ר"ד מהחזו"א שיבח אותו על המסכתא ,ובחנו ,אחר גמרו אמר לו החזו"א איתא
בגמרא )קידושי ל (.תנו רבנ ,ושננת שיהו דברי תורה מחודדי בפי שא ישאל
ל אד דבר אל תגמג ותאמר לו אלא אמור לו מיד ...אכ ,בחנתי אות וידעת
ג ידעת את הנלמד ,אבל זאת אשאל ,וכי זה נחשב 'אמור לו' וכי זה נחשב
'מיד' ,ל נא חזור שוב על המסכתא ואבח אות בשנית ,וכ עשה ר"ד ,והחזו"א
חזר ובחנו .אחר גמרו ,אמר לו החזו"א באותו מטבע לשו ,איתא בגמרא 'תנו רבנ
וכו'' ,אכ ,בחנתי אות וידעת ג ידעת את הנלמד ,וכבר קיימת בנפש 'אמור לו',
אבל זאת אשאל ,וכי זה נחשב 'מחודדי ' ,וכי זה נחשב 'מיד' ,לא ולא .ל נא
חזור שוב על המסכתא ואבח אות שוב ,אחר הבחינה השלישית אמר לו החזו"א,
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איתא בגמרא 'תנו רבנ וכו'' ,אכ ,בחנתי אות וידעת ג ידעת את הנלמד ,וב"ה
כבר קיימת בנפש 'אמור לו' ,ג קיימת 'מיד' אבל זאת אשאל ,וכי זה נחשב 'אל
תגמג ' ,וכי זה נחשב 'מחודדי ' ,ל נא חזור שוב על המסכתא ועמוד שוב להבח
על הנלמד ,עתה ברביעית אמר לו החזו"א ,איתא בגמרא 'תנו רבנ וכו'' ,אכ ,בחנתי
אות וידעת ג ידעת את הנלמד ,וב"ה כבר קיימת בנפש 'אל תגמג ' ג 'אמור
לו' ו'מיד' קיימת ,אבל זאת אשאל ,וכי זה נחשב 'מחודדי ' ,משבחנו שוב אמר
לו ,אה ,ב"ה ,קיימת בנפש כל דברי חז"ל ,שכ היו הדברי בשלימות מחודדי ,
אל תגמג  ,אמור לו ,מיד ...משבא דבר המעשה לאזני בנו הגאו רבי משה ,נענה
ואמר ,עתה ידעתי ,מדוע היה אבי בקי כל כ במסכת חולי.
וכ סיפר הגאו רבי משה גריינימ שליט"א שבילדותו בהיותו כב  10-11נשלח
)מירושלי( ללמוד ב'תפארת ציו' בבני ברק ,והיה בית מלונו אצל זקנו הגאו רבי
שמואל זצ"ל .באחד הימי אמרה לו זקנתו  -שהייתה אחותו של החזו"א ,הנה
רואה אני שבשעות הצהריי )בי הסדרי( יש ל זמ מיותר ,על כ הצעתי היא
שתחזור על תלמוד ובשעות אלו אבח אות – כשאתה תראה לי בתו הגמרא
על אלו דפי הנ נבח ,ואת ל בעד זה מתנה מיוחדת – עט כדורי ...וכ הווה,
מידי יו ביומו היה נבח לפניה בפרק 'שני אוחזי' שבו עסקו באותו הזמ בת"ת.
יו אחד בשעה שרצה ר"מ להבח לפני זקנתו לא מצא את הגמרא בארו הספרי
)שני שסי" היו לו לר' שמואל בביתו( ,ושאל את זקנתו על כ ,ותע ותאמר לו ,שאכ
בנה הגאו ר' מאיר הוצר לה ללמוד ע החברותא שלו ,אבל אל דאגה ,אבח
אות בע"פ שלא מתו הגמרא .בסתר לבו שמח ר"מ על כ ,מתו מחשבה שהיו
לא 'תתק' אותו באמצע המבח ...א לא ...אחר כמה רגעי כשאמר הילד מימרא
בש אביי ורבא תקנתו זקנתו שהפ בי דברי אביי ורבא ,ואכ ,הוא נזכר בדברי
הגמרא והודה כי צדקו דבריה .א הוסי בהתפעלות – לא ידעתי ש'תלמיד חכ '
גדול את ...אמרה לו זקנתו ,אה' ,שני אוחזי' מכרת אנכי בעל פה ישר והפו,
שכ בילדותנו היה אחינו – מי שנתפרס לבסו כהחזו"א ,יושב ומשנ את תלמודו
שוב ושוב ,ואחד מלימודיו בתקופה אחת היה בפרק שני אוחזי ...וכי לא אדע
את הפרק בעל פה.

