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פרשת וישלח

çìùéå úùøô
יפלט ויושיע כי חסו בו – שכרו של הבוטח çèåá éððä éë ,äîçìî éìò íå÷ú íà
שתמיד יושיעו ה'
'ä åì äéäé ïëà ïåçèéáä øåáòáå ,'äá
'÷ä êéùìàä øàéá á"åéë) åéøöî øæòìå ïòùîì øöéå ãàî á÷òé àøééå' ,(ç áì) ïúùøôá
.(â æë íéìéäú ì÷ úåîîåø åøôñá
éë 'ñåúä éìòá'á åùøéôå ,'åì
'Y 'ãàî àøéå'ù àôåâ àä ìò 'åì øöéå
('æ á"ô ïåçèéáå äðåîà) 'ùéà ïåæç'ä áúë ïëå
 ä"á÷ä úçèáä ìò åîöò êîñ àìåא
'ìò éë ,ïåçèéáä úãéîá ãåò ùé
'êîò éëåðà äðäå
åîò äååìúîå ,ùãå÷ä çåø äøåù çèåáä øùà ìëá êéúøîùå
ב
. (åè çë) 'êìú
 'åäøæòé 'ä íðîà éë åøùáîä æåò çåøג.
øåîù 'ä ìò åîöò êîåñä úîàáå
áéúëãë ,'äðåéìò äøéîù'á
)àì äðçî éìò äðçú íà' (â æë íéìäú
úàæá äîçìî éìò íå÷ú íà ,éáì àøéé
óà ¯ éáì àøéé àì ,åøåàéáå ,'çèåá éðà

ùéù ùùç åðéáà á÷òé óà éë åðéöîå
øîà ïëì ,'äá åðåçèáá äîéâô åì
)úîàä ìëîå íéãñçä ìëî éúðåè÷' (àé áì
éúøáò éì÷îá éë êãáò úà úéùò øùà
êëå ,'úåðçî éúùì éúééä äúòå ïãøéä úà

א .ולכשתרצה לדעת גדר סמיכה על ה' מהו ,הנה נפסק
דבמקו שיש חיוב 'עמידה' אסור לאד לסמו עצמו כי 'סמיכה כישיבה',
ושיעור הסמיכה שא יינטל דבר הנסמ ויפול הסומ זו נחשבת סמיכה על אותו
הדבר .כיו"ב א סומ על עסקיו באופ שא יינטל ממנו ה'עסק' עדיי יעמוד על
עמדו ולא 'יפול' לבו בקרבו אינו נחשב כמי שסומ על העסק ,ואפשר לומר שהוא
סומ על ה'.
ב .ידועי דברי ה'אגרא דכלה' על הפסוק וירא יעקב מאד ויצר לו )לב ח( ,שכשראה
יעקב שעולה מורא ומור בלבבו ,על זה גופא 'ויצר לו' ,הצר לו מדוע הוא
מתיירא מאחיו ,כי חרפה היא לצדיקי לירא משו נברא בעול ,וכדבריו הידועי
של ה'חובות הלבבות' )שער אהבת ה' פ"ו( שאמר החסיד 'בוש אני מלירא משו נברא',
ע"ש עוד.
ג .בעניי זה מסופר על האחי הקדושי הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע והרה"ק
רבי יוחנ מראחמיסטריווקא זי"ע ששניה הנהיגו חצרות ,אלא שב' חילוקי היו
ביניה ,כי בטאלנא הסתובבו אלפי רבי של חסידי ואנשי מעשה ורבי מה
היו עשירי מופלגי .ואילו בראחמיסטריווקא לא היה מספר החסידי רב – ורוב
)מ"ב צד כב ע"פ מג"א תקפ"ה(

באר הפרשה

,éúðåîà äèòîúð Y éúðåè÷ àø÷á åøàéá
Y ïãøéä úà éì÷îá éúøáò íéðôìî éë
é÷åìàá éáéì çèá éë ,ãçôå ùùç ìë àìì
åùò éðôî éëðà àøé úòë äúòå ,éøåö
àìù ùùçî úåðçî éúùì éúééäù ãò
,ïãéãì ãåîéìäå ,åìåë äðçîä úà äëé
úååöî íéé÷ì íãàä ìò éàãååáù óà éë

פרשת וישלח

â

'ãò äðëñäî øäæéäì åì ùéå 'úåìãúùä
íéîùä ïî øùàë ìáà ,úòâî åãéù äîë
àì ,äðëñ(ë äàøðä) áöî éãéì åäåàéáä
÷æçúé àìà ,åãçô áåøî åéúåðåúùò ãáàé
åäìéöéå åäøîùé 'ä éë äðåîàå ïåçèéáá
ïé'æàìàååî ç"øâäá ö"éøâäì ùåã÷ äô) òâô ìëî
 (ë à úåø íéèå÷éì ,ì"÷åöæד.

ככול עניי מרודי ,פע שאלו את הרה"ק מטאלנא לפשר הדברי שחסידיו
עשירי ה ואילו חסידי אחיו מחוסרי פרנסה .ביאר ואמר ,הנה בצל קורתי באי
חסידי רבי ,ובשעה שאחד מה בא להיכנס אלי בכדי להזכיר את מצוקתו בפרנסה
עליו לחכות שעות מרובות עד שיגיע זמנו להיכנס ,וג לאחר שהגיע שעתו אינו
שוהה בקודש פנימה כי א שעה מועטת והברכה שמברכי אותו ברכה קצרה היא,
ומכיוו שכ יאמר לעצמו ,הרי כמעט ולא בר אותי הרבי ,אי לי על מי לסמו
אלא על הקב"ה ,והרי הוא נושא עיניו לשמי בבקשת הפרנסה ,ועל כ הפרנסה
באה לו בכבוד גדול .לא כ אצל אחי שחסידיו מועטי ה ,וכל אחד מה הצרי
לפרנסה נמצא בחדרו זמ מרובה ,ובזמ זה הרבי מאזי לקול שוועתו ,ומעודדו עד
שהחסיד משלי יהבו על הרבי וכבר אינו מתפלל ומקווה כ"כ להקב"ה ,על כ
מתקשה הוא על המחיה ועל הכלכלה.
הרה"ק רבי יוחנ מראחמיסטריווקא זי"ע היה אומר 'תשועת ה' כהר עי' ,כי
תשועת ה' באה לו לאד שכבר הגיע למצב של הר עי ,כלומר שאמר לעינו הר
ועזוב מלסמו על בני אד ,שמכיר שכבר אי לו על מי לישא את עיניו ,ולמי
לקוות ,זולתי אל בוראו ,או אז זוכה הוא ורואה את 'תשועת ה''.
בספר דבר אברה )להג"ר אברה הורבי תלמיד החזו"א בהקדמה( כתב 'מרגלא בפומיה
)דה'חזו איש'( תשועת השי"ת באה ברגע שהאד כבר לא רואה בדר הטבע מקו
להוושע'.
ד .ומרומז נמי בפסוק )תהלי קטו יז( 'לא המתי יהללו י-ה' ,כי זהו מהותו של מת
 שיש לו 'עבר' )מעשיו שעשה בימי חייו( ,וא 'עתיד' יש לו  -כאשר תבוא העתשיעלה רצו לפני אדו כל להחיות המתי ,א 'הווה' אי לו ,כי עתה הוא מת
המוטל בקברו כאב דומ .שמעו נא אחי ורעי  -ה'חי' שאינו מתבונ בהווה ,לשמוח
בחסדי הבורא יתב"ש עמו יו יו ,ותחת זה יתעמק בבכייה על כל עברו ,ובדאגה
יתירה על עתידו ,אד זה ,נכלל בכלל 'לא ...יהללו י-ה' ,כי היא יודה ויהלל לבוראו
כשהוא עסוק בבכיה על עברו ובדאגה על עתידו .משא"כ השמח ב'הוה' ,אינו בוכה

פרשת וישלח

.äòé÷úä åîöòì íøâ àåäù àöîðå ,åëéøé
,úåáàáù øéçáá äâùä åðì ïéàù óà äðä
ïåçèá çèáðù äøåú äàá åðãîìì î"î
øáã íåùî ãçôì éìáî ,'äá øåîâ
.íéîìåò úòåùúá òùååð æàå ,íìåòáù
àøéå' (åë áì) ì"æå 'åðøåôñ'ä áúë á"åéë
åúå÷éáã áåøì ¯ åì ìåëé àì éë
,øåáéãáå äáùçîá êøáúé ì÷á ãéîú
ìù åøù'î óà øåîù á÷òé äéä ïë ìò
,åëéøé óëá 'òâéå' äéä êàéä íðîà ,'åùò
åîò éëéøãîá ãéúòä àèçä åòéãåä ¯
àåèçì åéðá íéãéúòù ,åîò 'úåãéúò' åòéãåäù ,ùåøéô)

,÷åáéãä ÷ñô äæá åúâàãáå ,(åîò éàéùð óàå
.'åîò å÷áàéäá á÷òé êøé óë ò÷úå æàå
ò"éæ ïé'æàìàååî ç"øâä ÷"äâä áúë ïëå
äàìôð äìåâñ ,(á"éô 'â øòù íééçä ùôð)
úåðåöøå íéðéãä ìë åéìòî ìèáìå øéñäì
àìå ,åá èåìùì åìëåé àìù ¯ íéøçà
òáå÷ íãàäùë ,ììë íùåø íåù åùòé
éúéîàä íé÷åìàä àåä 'ä àìä øîàì åáìá
íìåòá çåë íåù êøáúé åãáìî ãåò ïéàå
åúåãçà ÷ø àìî ìëäå ,ììë úåîìåòä ìëå
,øåîâ ìåèéá åáìá ìèáîå ,ù"úé èåùôä
ïåöøå çåë íåù ìò ììë çéâùî åðéàå

באר הפרשה

ã

à"áéøä éøáãá åðéöî úàæ úîåòì
ìò íéàéáî ãçôäå ùùçä éë
åøåàéáëå ,å"ç ïéãä úãéî úà íãàä
.ì"æå ,'á÷òé êøé óë ò÷úå' (åë áì) ÷åñôá
åøîåùì ä"á÷ä åì çéèáäù éô ìò óà
å÷éæä ,'êìú øùà ìëá êéúøîùå' áéúëãë
áéúëãë ,åùòî àøéúðù éôì ¯ êàìîä
åì øîàù ,äùî éáâ åðéöî ïëå ,'åì øöéå'
å÷éæäå ,'êîò äéäà éë' (áé â úåîù) ä"á÷ä
áéúëãë äòøôî àøéúðù éôì ïåìîá êøãá
.' הçìùú ãéá àð çìù' (âé ã íù)
(ú"äò)

ò"éæ à÷ùèåæî ÷"äøä øàéá æ"éôò
àøéå' áåúëä úà ,(éë àøéå ä"ã ÷çöé
ò÷úå åëéøé óëá òâéå ,åì ìåëé àì éë
úîàá éë ,'åîò å÷áàäá á÷òé êøé óë
÷éæäì êàìîä éãéá úìåëé äúééä àì
úàî úåùø åì äðúéð àì éøäù Y á÷òéì
åùò ìù åøù äùò äî .êë ìò àøåáä
÷æåçá åá ÷éæçä ¯ 'åëéøé óëá òâéå' Y
åéìò øñàð àì éë) äîåàî åì úåùò éìáî
á÷òé äéä íàå ,(å÷éæäì éìáî íúñ å÷éæçäì
êà ,ììëå ììë ÷åæéð äéä àì ïë ïéáî
,åì øéæçäå íçåìä àåäù áùçù úîçî
,åîò å÷áàäá á÷òé êøé óë ò÷úå ïëì
óë ä÷çãð íéòåæòæäå úå÷áàúää úîçî
ìçð)

 וא אינו,על עברו כי מאמי שכל העבר הכל בא לו על פי חשבו מאביו שבשמי
 לאד כזה נאה לשבח לבוראו,דואג את דאגת המחר כי תולה כל יהבו בהקב"ה
.כי הוא הוא זה הקרוב אליו
 ויאבק מלא עמו שלא יוכל לברוח מעשו, איתא ברשב" )לב כה( וז"ל, לאיד גיסא.ה
, והיינו שאדרבה, ויראה קיו הבטחתו של ה' שלא יזיקהו עשו,שלא יהרגהו נפש
.' ו'יתייצב' לראות את ישועת ה, אלא ששמרו לבל יברח מש,' הõלא עזב

ä

פרשת וישלח

,'ìàòîùé' òùø ïá íò øàùð íäøáàù
íäøáà úà êøá 'äå áéúë æà à÷ééãå
ìëåàå' ÷çöé éáâ øîàðù äîå .'ìëá'
÷çöé ãøçù äòùá äéä ,(âì æë) 'ìëî
íåðäéâ ìù åçúô äàøå äìåãâ äãøç
åúåäî åì øøáúðå ,(á æñ ø"øá) åéðôì çåúô
øîà æàå ,'åáåäà' åðá åùò ìù úéúîàä
éì ùé' á÷òéá øîàðù äîå ,'ìëî ìëåàå'
àá åùò úà àöîù äòùá äéä ,'ìë
,åâøåäì ùéà úåàî òáøà íò åúàø÷ì
òåãî ,á"ö äøåàëìå ,'ìë éì ùé' øîà æàå
íúåàë êøáúäì íéôöîå íéìçééî åððä
áöîá àì ,éùå÷ éðîæá åøîàðù úåëøá
.úçðå äçîùá ,äåìù ìù
óàù 'äîéìù äëøá' éäåæã ,íéùøôî ùéå
,åáø÷á ìôåð åðéà íéøåñéå éùå÷ éðîæá
äùò àåä éë 'äá ïéîàäì ÷æçúî àìà
êëå ,äøåîâä åúáåèì ìëä úà äùåòå
óàù ,åðéáà íäøáà ìù åéùòîá åðéöî
âë) áéúëãë ,÷æçúä äøù úøéèô øçà
ïúð àìå ,'åúî éðô ìòî íäøáà í÷éå' (â
ìëåàå' åéøáã øîà ÷çöé íâ ,ìåôéì åîöòì

באר הפרשה

åúáùçî øäåè ÷áãîå ãáòùîå ,íìåòáù
àåä ÷éôñé ïë ,àåä êåøá ãéçé ïåãàì ÷ø
ìë åéìòî åìèáúé àìéîîù ,åãéá êøáúé
åìëåé àìù ,íìåòáù úåðåöøäå úåçåëä
. וììë øáã íåù åì ìåòôì
חמה ששקעה לו זרחה לו – השקיעה לצור
הזריחה

åð÷éú äðä .'ìë éì ùé' ,(àé âì) ïúùøôá
åîë' ïåæîä úëøáá øîåì
á÷òéå ÷çöé íäøáà åðéúåáà åëøáúðù
éúòîùå .'äîéìù äëøáá ...ìë ìëî ìëá
íéàøð åìà úåëøá äøåàëìã úåù÷äì
øîàðù äîã ,øòö ïîæá åéäù åîë
'ìëá íäøáà úà êøéá 'äå' íäøáàá
éøçà ãîòù äòù äúåàá äéä ,(à ãë)
äúëæ àìù ãåòá äúîùë ,åúùà úøåá÷
íâ ,äôåçä úçú äãéçé äðá úà ñéðëäì
ìò ì"æçá àúéàãë ,äëåáå áùåé ÷çöé
àùðù ãòù 'åîà éøçà íçðéå' ÷åñôä
úéùàøá) åîà ìò äëáå áùé ä÷áø úà
àìà ãåò àìå ,(åðøåôñ ,é"ùø 'ééò ,æñ ãë

 העיקר שתתחזק,( וז"ל הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע ב'מכתב' לחולה )מתורג ללה"ק.ו
 איש יהודי חייב לחיות ע, כי אסור ליהודי ליפול ברוחו ח"ו,בבטחו בהשי"ת
, ויאמי שהקב"ה הוא 'כל יכול' ובידו לעשות הכל,בטחו תמידי ולהתחזק תמיד
 ויתחזק שבודאי ישלח,ושו דבר אינו קשה בעיניו ואצלו אי מאוחר מדי לעול
 והאמונה הוא, ועיקר האמונה היא שמחת הלב בפנימיות.לו קוב"ה עזרו מקודש
.המשכה )עי' אוהב ישראל פר' נח( שימש עליכ הברכה והרפואה בשלימות גמורה
ויהי רצו שתזכה לגדל את יוצאי חלצי לתורה ולחופה ולמעשי טובי בבריות
, ות שכר טוב לכל הבוטחי בשמ באמת ושי חלקנו עמה,גופא ונהורא מעליא
.(אמ )מכתבי תורה מהדורא קמא ח"ב מכתב רט"ו

פרשת וישלח
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å

ìë íéàåø íðéàå ,äìéôàå êùåç íãîòîå
éë ¯ úåáà éùòîî åãîìé ,íäééçá øåà
åðéáà á÷òé ìò äîçä äò÷ù ïàë íâ
'á ãéñôäù äàøð äéäå ,íåéä òöîàá
äúåà úîàä éôì ìáà ,íåéä øåàî úåòù
õøàä ìò øéàäî äìãçå äò÷ùù ùîù
óë ò÷úå'ùë åì äìåòå úò÷åá äúééä
äì êéøö äéä åîöòá àåäùë ¯ 'åëøé
åëøé ìò òìåö äéäùë ,äðù á"ë óåñì
éøäå ...úåòù 'áá åúàåôø äîéã÷äå
øáë åúòéìö íãå÷ úåáø íéðù øáëù
äàøðù äîù àöîð ,åúëîì äàåôø äðëåä
,åúøæòìå åúáåèì íöòá äéä åúòøë
'äçéøæ' íä íä íééù÷ä ìë úîàáå
. חåøåáò

éðôì äçåúô íåðäéâ äàøù úòá 'ìëî
ìëáå àøåáä éãñçá øéëä á÷òéå ,åðá
,äîéìùä äëøá éäåæ ,'ìë éì ùé' øîà úò
äëøáá åðúåà êøáé ïë' åðúù÷á éäåæå
,úò ìëá ÷æçúäì äëæðù Y 'äîéìù
. זùàééúäì éìáî àøåáä úçâùäá øéëäìå

÷åæéç ìò åðãîììå
íåù éìáî
úååöî ìù äãåñé ìë
ìò' (âì áì) ïúùøôá

ìëì ÷åæéçå äéçú éììè óéèäì (ò"éæ øìãà
äîç íäéìò äò÷ù éë íäì äàøðù åìà
åéä ¯ éùðéà éøîàãë ...äúðåòá àìù
íáöî ìë ...íåéä ìáà ,íéáåè íéðîæ

ä"á÷äá ïåçèáä
åäæå ,ùåàééì íå÷î
áéúëã äùòú àì
éðá åìëàé àì ïë

øùàë ùîùä åì çøæéå' ,(áì áì) ïúùøôá
ìò òìåö àåäå ìàåðô úà øáò
,åì çøæéå äãâà ùøãîå ,é"ùøáå ,'åëøé
úåòù ïúåàå ...åúòìö úà úåàôøì ,åëøöì
øàáî àöéùë åìéáùá òå÷ùì äøäéîù
àìôð æîø .åìéáùá çåøæì äøäéî ,òáù
úùøôá ,ãìòôðøò é"øâäì) 'øôåñ èáù'ä ïúð
íúçä ÷"äøä åð÷æ éøáã é"ôò ,éðùä øåáéã óåñ àöéå
ïúð éáø ÷"äøä åáø íùá ,àöéå 'øô î"åú ò"éæ øôåñ

( ת''ר שלשה הטעימ הקב''ה בעול הזה. דאיתא בגמרא )ב"ב יז, ואפשר להוסי ע"ז.ז
 יצחק, אברה דכתיב ביה בכל, אלו ה אברה יצחק ויעקב,מעי העול הבא
 דאע"פ שבאותו הזמ, והוא על דר שביארנו, יעקב דכתיב ביה כל,דכתיב ביה מכל
בו נזכרו לשונות אלו בכתוב לא היה לה רק טוב והיה ש סבל וכאב מ"מ בכל מצב
. ואכ זהו טע ג עד בעוה"ז,הכירו בה איזה טובה וקיבלו את ההנהגה מהבורא יתבר
 ועוד( בפסוק, כמו שפירשו צדיקי )דבר"י וישלח,'ועל ידי זה יזכה ל'ברכה שלימה
 ואתה אמרת היטב – הקב"ה אומר,')בראשית לב יג( 'ואתה אמרת היטב איטיב עמ
 ומשפיע, ארא טוב מה הוא-  איטיב עמ,לאד אתה אמרת על מצב שטוב הוא
...עליו שפע רב טוב עד שיבלו שפתותיו מלומר די די
 היה אומר הגה"ח,' הנה כתיב בפרשת )לב יג( 'ואתה אמרת היטב איטיב עמ.ח
 אשר עברו,רבי גד'ל אייזנער זצ"ל בש החסיד הנודע רבי לייבל קוטנער זצ"ל
, צרות ויסורי שוני ומשוני,עליו בחייו ייסורי רבי ובפרט בתקופת המלחמה
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ומרגלא בפומיה ,שלא מצינו בי האבות הקדושי מי שעבר צרות רבות ורעות כמו
יעקב ,חדשי לבקרי נתרבו צרותיו ,מתחילה בצרת לב ,צרת עשו וצרת דינה
ויוס ,ודייקא אצלו כתיב 'ואתה אמרת היטב איטיב עמ' ,ללמדנו שאי אנו יודעי
מהי הטובה האמיתית לאד ,וכמו שאכ היה ,שע"י כל אלו הצרות זכה יעקב
להקי י"ב שבטי י-ה ומיטתו שלמה.
כתב הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )ש עול ,שער שמירת השבת פ"ג בהגה"ה( וז"ל' ,וכיו
שדעת האד מעוטה כל כ ,אי לנו לחקור אחר הנהגתו של מל מלכי המלכי
הקב"ה ,וצרי האד להתהל עמו בתמימות ולהאמי שכל מה שהוא עושה ,הוא
הכל לטובה ,כי מפי עליו לא תצא הרעות ,ואז בוודאי יזכה לראות בסו באלו
הדברי גופא שהיא הכל רב טוב וחסד ,כמו שמובא בגמרא )ברכות ס (:במעשה דרבי
עקיבא ,עכ"ל.
וכ הביא בספר מכתב מאליהו )ח"א עמ'  (84ואמר מו"ר רבי צבי הירש ברוידא
ז"ל ע"ז משל נפלא ,א יצוו לאד שיעמוד ברחובה של עיר ויפשיט את העוברי
ושבי ממנעליה ויחזור להלביש אות ,בוודאי ירגיש הלה השפלה נוראה ובזיו
גדול .ומ"מ פוק חזי את 'מוכרי המנעלי' ,א תהיה חנותו מלאה קוני ,וירבה
למדוד את הנעלי על רגליה מאות פעמי בשעה ,תגל נפשו וישמח בכל מיני
שמחה ,שמא תתמה ההשפלה והבזיו להיכ הלכו ...אלא מפני שהוא מרויח בזה
את פרנסתו הרי הוא מאושר ושמח בכל פשיטת ולבישת מנעל .כיו"ב כשיבי האד
שהקושי הבא עליו לרווחתו הוא בא בוודאי יגיל וישמח בו.
וכבר רמז לה רבינו 'הרוקח' )בסידורו( ,בכתוב )תהלי קיח ה( 'מ המיצר קראתי קה
ענני במרחב קה' ,פירוש ,מ המיצר קראתי – אל ה'  -ראה נא ה' בעניי וצרתי ,כי
ענני ,ענני – ענה לי הבורא ית'' ,לא כ בני ,הינ במרחב' – אי כא
צר לי מהר ַ ֵ ִ
צר ומצוק ,רק בעיני בשר נראה הדבר כ'צרה' ,אבל באמת הכל 'מרחב' וישועה.
חשבו נפלא שמעתי מאחד מגדולי ראשי הישיבות בנ.י .כי הנה א נראה אד
נוסע בכלי רכב יקר עד מאד א במקו חשש קלקול לרכבו – נסיק כמסקנא כי
הצור להגיע לאותו מקו חשוב ושווה לו הרבה יותר מסכו שוויו של הרכב,
כמו"כ א נראה אד הנקרא כ'שפוי' עושה מעשה שטות ונכנס לביהמ"ד מבלי
אנפילאות ומנעלי לרגליו וכל רואיו יתמהו 'מה אירע' לו וכי נשתבשה דעתו ח"ו
– לא ולא ,אלא מ הנראה כי איש פלוני הבטיח לו בעד 'שטות' כזאת כמאתיי
אלפי דולר וכל כיו"ב ,ומכא שבכל דבר הנראה כמשונה תאמר בע"כ כי הטובה
הנצמחת ממנה גדולה פי כמה וכמה מהפסד עשיית ה'שטות' ...אמור מעתה ,כשרואה
האד שהקב"ה מתנהג עמו בהסתר פני וכדו' בע"כ תאמר כי הטובה שתצמח לו
מקושי זה שווה פי כמה וכמה מקושי זה...
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øôñá áúëù åîëå ,'äùðä ãéâ ìàøùé
åæ äåöîä éùøùî ,ì"æå ,(â äåöî) 'êåðéç'ä
éô ìò óàù ìàøùéì æîø äéäéù éãë
íéîòä ãéî úåéìâá úåáø úåøö åìáñéù
åãáàé àìù íéçåèá åéäéù åùò éðá ãéîå
íäì àáéå íîùå íòøæ ãåîòé íìåòì àìà
ïéðò ãéîú íøëæáå ,øö ãéî íìàâéå ìàåâ
åãîòé ïåøëæì äéäúù äååöîä ãé ìò äæ
.'åëå íìåòì íú÷ãöå íúðåîàá
ע אלוקי ואנשי – ע"י האמונה ינצל משרו
של עשו

åãáì á÷òé øúååéå' ,(äë áì) ïúùøôá
úåìò ãò åîò ùéà ÷áàéå
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úà åëéîñä (à æò ø"øá) ùøãîáå ,'øçùä
íåéá åãáì 'ä áâùðå' (àé á 'éòùé) ÷åñôä
÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä øàáîå .'àåää
äîúú àìù øîåì àáã ò"éæ àðøàîà÷î
éøä ,åùò ìù åøù ìò á÷òé øáâ êéàä
''÷áàéå' äéä àì éàãååáå àåä 'êàìî
äæ úà äæ ïéëîù íéùðà úáéøîë åîò
.êàìîä úà á÷òé òéðëä äîáå ,íôåâá
åãáì 'ä áâùðå' ÷åñôä úà åëéîñä äæì
ó÷åúá åðéáà á÷òéù ,øîåì ,'àåää íåéá
åøù' úà åéðéò ãâðì äàø àì åúðåîà
 'åãáì 'ä' úà àìà ,'åùò ìùטåúðåîàáå .
ìù åøù úà òéðëäìå ìéôäì äëæ úàæ
.åùò

ומרומזי הדברי ב'חובות הלבבות' )הקדמה לשער הבחינה( שיש לנו להודות על
הייסורי כי בוודאי טמוני בה טובות הרבה וה לצור טובה גדולה יותר מגודל
הקושי שעובר עליו בזו העת.
כה היה מעשה זה עתה בער"ש פר' חיי שרה ,איש יקר ממכרי קנה לאחרונה
דירה בעי"ת אשדוד יצ"ו ,והנה בשב"ק פר' חיי שרה נערכה שמחת שבת שבע ברכות
לנכדו באשדוד ,וכיבד את החת בקביעת מזוזה לסימנא טבא .חת דנ הגיע ע
הכלה לקבוע את המזוזה סמו לכניסת השבת ,כשבדעתו ליל מש לבית הכנסת,
וכבר הדליקה הכלה נרות בפע הראשונה בחייה .לאחר שקבע את המזוזה נזכרה
כלה ששכחה אחד מתכשיטיה בבית ,על כ שבו על עקבותיה ,וכאשר הגיעו אל
הבית הרגישו ריח שריפה בכל הבית וראו ארו שחור לגמרי ...כי מחוסר ידיעה הניחו
את הנרות מתחת למד ע ,וכבר החלה האש לאחוז בארו שמלמעלה ,וא לא
היו חוזרי אל הבית אלא ככלות סעודת ה'שבע ברכות' הרי כבר לא היה לה לא
לשוב ...ללמדנו כי 'שכחת תכשיט' אינה אלא כהכנה להצלת הבית ...ומכא נלמד
לכל הני חבילי דמעיקי שלא נועדו אלא להצמיח את הטובה שתבוא לאחר מכ.
ט .בעת מגורי הגרי"ז מבריסק זצוק"ל ב'ווילנא' ,היה השלטו מחרי מזמ לזמ
'דירות' עבור קציני הצבא ופקידי הממשל ,ובתמורה היו נותני לבני הבית דירה
מחו לעיר .על כל דירה שהיתה ברשימת הצבא היו בני הצבא תולי מודעה על
דלת הבית שייתכ ויצטרכו את דירת ,להיות מוכני אחר הודעת בשנית -
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ïë ìò åáù úå÷åìàä çë úà äàø åùò (àì ÷åñô) ïéðòä êùîäá øîàðù åäæå
'éë ìàéðô íå÷îä íù á÷òé àø÷éå
 éùôð ìöðúåי.
ìöðúå íéðô ìà íéðô íé÷åìà éúéàø
úùåã÷'ä ÷"äøä øàáî íéøáãä ïéòî íéðô íé÷åìà éúéàøù éãé ìòù ,'éùôð
ìù åøù øáâúä øùàë íâù Y íéðô ìà
ïééðòá øåîàä (øîàéå ä"ãá) ò"éæ 'éåì
לעזוב את הבית תו ארבעי ושמונה שעות .ביו מ הימי בהגיע אחד מבניו
מבית המדרש וירא על השולח 'מודעה' כזאת ,ועוד אמר לו הגרי"ז כי הודיעו לה
שתמורת דירת יקבלו בית מדור הרחק – מחו לעיר .החל הב לחשוש ,מה יהיה,
הא נאל לעזוב את 'ווילנא המעטירה' ,אותו היו 'יו שלישי וישלח' היה ,ופתח
הגרי"ז חומש בראשית ואמר – לאחר שנאבק יעקב ע המלא שרו של עשו ,אמר
לו המלא 'כי שרית ע אלוקי וע אנשי ותוכל' )לב כט( ,ופירש"י' ,ע אנשי'
– עשו ולב ,ולכאורה קשה ,הרי עדיי לא נפגש יעקב ע עשו ,ועדיי לא הוכרעה
מלחמת כלל וכלל ,והיא אמר לו המלא – כי שרית ותוכל ,אלא ,צרי לומר,
שכל מה שיארע כא בהאי עלמא ,אינו נקבע כי א ממעל ,וא ניצח יעקב את
'שרו של עשו' נחשב כמו שכבר הוכרעה המלחמה ,וכבר אפשר לומר 'ותוכל' לו
לעשו .כמו כ לעניינינו ,אי להתייחס כלל למה שאומרי פקידי הצבא כא בעול,
כי א למה שאומרי בשמי ,וא מ השמי אמרו שנשאר בביתנו  -לא יועיל
לה כלל לשנות את הכרזת מעלה ,והעידו בני המשפחה ,כי במש אות הימי
הרבו בני הצבא לבוא ולבדוק את ה'דירה' ,ויהי א פתחו את דלתות הבית והחלו
להיכנס ,מיד נסו מש כל עוד נפש בכפ ,על א שהדירה היתה ממש גדולה
ומרווחת .והיה הדבר לפלא ,כי בני הישיבה שנותרו בווילנא סיפרו ,כי מיד למחרת
היו שעזב הרב את העיר ,הגיע אחד מקציני הצבא לדור בה.
י .כתב הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע )קוב אגרות ח"ג ס( חובה על האד למעט את ער
מצוקותיו אשר יציקו את לבבו ,ר"ל ,לחזק את דעתו ולבטל את הגלי אשר יעלו
על ראשו ,ובהסירו רגשותיו ,לא ירגיש ,ויקבל שכר על הפרישה .עוד כתב )ש איגרת
ה( 'מה טוב להרגיל המחשבה על האמת המפורס ,כי כל מאורעות האד ע"י כח
אחד המקי הכל ומכיל הכל ,ואי שו מציאות מוחשית ומושכלת זולתו יתבר,
ונשיאת עי אליו יתבר מחזרת הישועה על הדבר הנישא אליו יתבר ,וא לעבודתו
יתבר וללימוד התורה'.
ושמא תאמר כיצד יתחזק בבטחו כשהוא מוטל חולה על ערש דוי )וכ כל חד
בדיליה( ,שמע נא למשל ששמעתיו מהגה"צ רבי פינחס רוזנבוי זצ"ל ,באחד מבתי
ישראל הגיע לביקור בשעה שהסבו בני הבית לסעודת בהשקט ובבטח – ללא כל
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)úòáù éî ùé éë .'ìëåúå íéùðà íòå ãåò øîàé á÷òé àì øîàéå' (èë ÷åñô
,äååöîáå äøåúá ÷ñåò àåäùë åà äìéôúä íé÷åìà íò úéøù éë ìàøùé íà éë êîù
הודעה מוקדמת מל החיות ה'אריה' בכבודו ובעצמו ,למותר להארי בגודל הפחד
והבהלה שנשתררה באותו בית ,הכל חיפשו מחסה ומג מפחד מוות ,זה נכנס לארו
הספרי וזה לארו הבגדי ,זה קפ על הארו וזה כמעט נפל מהחלו ...אבל,
ממקו מסתור הנ רואי את אחד האחי יושב לו בשלווה – לא ק ולא זע,
אדרבה הוא מביט לאריה בעיניו כשכולו אומר שלוות הנפש וישוב הדעת ,המה
ראו כ תמהו ,כיצד ייתכ מעמד נורא כזה ,וביותר גדלה פליאת משראו אי
שהאריה מתקרב אליו מתו נהמת הארי והחל מחבקו ומנשקו מכל צדדיו והוא
אינו מתפעל כלל משל מחבקו אביו באהבה רבה ...ואכ ,אחר זמ מה הוריד האריה
את ה'מסווה' מעל פניו ונתגלה אליה 'אביה' ברוב פארו והדרו ,האחי לא יכלו
לעצור בעצמ ,וישאלהו ,אחינו הקט ...כיצד לא רעד גופ מפחד ,כיצד נשארת
לעמוד בסמו לאריה מבלי להניד עפע ...ויספת להביט לו בפניו ...ויע הילד ויאמר,
חשבתי לעצמי ,הנה הבית בקומה שלישית הוא ,ג הוא נעול על מנעול ובריח,
א"כ ,כיצד נכנס האריה דר דלת הבית ,וכי יש בידו 'מפתח' הבית ,ועוד ,וכי יש
ביד מהל על ארבע לתחוב מפתח בחור הדלת לסובב המנעול ולפתחו ,בע"כ תאמר
שאי כא אריה ולא חיה טורפת ,אלא אבינו אוהבנו שהוא 'בעל הבית' ורק בידו
ה'מפתח' להיכנס הביתה והוא הוא המסתתר תחת עור האריה ולא כל מזיק בא
עלינו ,א"כ ממה יש לי לחשוש ולפחד ,ע"כ הבטתי ל'אריה' בעיניו כאומר לו להדיא
'ידעתי אבי ידעתי' כי אתה המסתתר תחת עור האריה ,חפ אני בקרבת ג בזו
העת – אזעק בפני 'ידיד נפש אב הרחמ' רח עלי וקבל רצוני להתקרב אלי
כמאז כ עתה ,ואכ האב השיב לי באהבה כפולה ומכופלת ,ובעודו לבוש בעור
אריה המסתיר את 'אבהותו' חבקני ונשקני...
והמשל מוב מאליו ,פעמי ונראה לנו כי אריה טור ושואג בא לקראתנו – זה
בחולי קשה ,וזה בהמתנה על זש"ק ,זה ב'מיעוט' נחת דקדושה מבניו או בנותיו,
זה בקושי הפרנסה וזה בקושי בי איש לרעהו ,דע נא ,מי עשה זאת ,הרי אי כח
בעול זולתי אבינו שבשמי – ורק בידו ה'מפתח' לעשות בעול ובבריותיו ככל
רצונו ,א"כ בע"כ תאמר שתחת הקושי מסתתר לו 'אבינו אב הרחמ' תחת לבושי
והסתרות ,אי ל אלא להביט בעיניו )כביכול( ולומר לו הנה אבי אתה מכיר אני ב
א מתחת לעור האריה הנראה כמחשי ומסתיר ,לא אעזב ,ובזה יפתחו בפניו שערי
רחמי ויצא מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה ,וא בטר ישועה הנגלית לא יהא
חוש בעדו בראותו את אביו מביט עליו ברחמי וחמלה.

באר הפרשה

àöéùî ìáà .åéìò áöéðä 'ä úà øëåæ åðä
åà úéáä úãåáòá úåéøáä ïéá úåäùì
åì äîãð øáëå ,ìëä åðîî çëùð ,äãùá
àð÷úîå ,éðåìô ïéðòá åì ÷éæä éðåìô éë
êë åîöò úåçåëá 'çéååøä'ù åäòøá
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àé

 ...êëåיאãéòäå åùò ìù åøù àá äæì ,
'øîåìë ,'íéùðà íòå íé÷åìà íò úéøù éë
,íé÷åìà íò äéä íéùðà ïéá åúåäùá óàù
ìëá ù"áúé àøåáäî åúòã çéñä àìå
 áöî ìëáå úòיב.

יא .פע אמר הגה"ח רבי חיי ווערנער שליט"א להרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע אחרי
איזה פייערדיגע שמועס )שיחה 'בוערת' ונלהבת( היו הרגשתי שהדיבורי היו מכווני
ומדוייקי עבורי ,אמר לו הנת"ש ,א אני אמרתי כיו"ב להרה"ק ה'בית אברה' זי"ע
אחר שיחת קודש ששמעתי ממנו ,אמר לי הרבי בדר מעשה ומשל ,פע נכנס יהודי
אל ה'חייט' לקנות לעצמו מעיל מכובד ומפואר ,בהיותו ש לבש על עצמו איזה מעיל,
נענה בהתפעלות ואמר ,הרי זה בדיוק תפור עלי ,ומתאי למידתי ,אמר לו החייט אז
ס'איז גוט פאר דיר ,נע זי עס )א זה מתאי עבור קח ל את זה( ,כאומר ,נו ,א הדיבורי
היו מכווני אלי ,קח אות והכנס אות בלב עמוק ,העיקר 'למעשה'.
מעשה בשני ידידי ,ששוחחו ביניה אודות השר שבמדינת ,פתח האחד לדבר
בגנות השר ,על רוע לבו ומעלליו שמתנכל לבני העיר ,ויענהו רעהו ויאמר ,הרי 'לב
מלכי ושרי ביד ה'' ,נענה ואמר ,אכ כדברי ,א אני מדבר לולא זה ...אמר לו
השני הנ דומה להאי גברא שהזמי אצל רעהו שיבשל עבורו את כל מאכלי השבת,
ממחרת השבת ,נפגשו השניי ,ושאלו רעהו ,נו ,האי היה ה'טשולנט' שלי ,ענהו
הראשו ,צר לי לומר ל ,אבל לא 'עונג' ולא 'כבוד שבת' היה בו ,מכיוו שהעמסתו
בשפע גדול של מלח ושאר דברי חריפי ,וממילא לא היה ראוי לאכילה כלל,
החל 'המבשל' להצטדק ,וכה אמר ,דל מהכא את המלח ושאר חריפי הטע ,הא
היה הטשולנט טוב ...אחי ורעי אהובי וידידי ,האומר שמאמי הוא בה' ,א הנהגתו
בפועל – מלאה חששות ופחדי ,השתדלויות יתירות ,או מחשבות והרהורי שפלוני
עשה כ ואלמוני כ ,הריהו ממש כאותו מאכל המלא במלח ושאר דברי חריפי,
שאי לו כל טע ,וכמו שאי אפשר להפריד בי המאכל לתבלי שבו ,כ – מחשבותיו
ומעשיו של האד ה חלק מאמונתו הפנימית ,ואי אפשר לצפצ 'בטחו – בטחו'
בפיו ,ובפועל לחיות באופ שהוא סותר את הבטחו.
יב .סיפר הרה"ק רבי מאיר מפרימישלא זי"ע ,פע נסעתי בעגלה בימות החור
יחד ע מורי ורבי הרה"ק רבי מרדכי מקרעמני ,במהל הנסיעה נסענו במקו
מדרו משופע ,והיה נדמה שהעגלה עומדת להתהפ בעוד רגע ,ורציתי לקפו
בזריזות מ העגלה החוצה ,אבל הרה"ק מקרעמני אחז בי בידו הקדושה ואמר לי
שב במנוחה לא יאונה ל כל רע .וכ היה ,העגלה עברה את מקו המדרו בשלו.
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äîéìù äðåîàá ÷æçúî íãàä øùàëå
 ïåçèááåיג éøä äáåèì ìëä éë
íéëôäðå íéðéãä úà åéìòî ÷éúîî àåä
÷"äøä áúëù åîëå ,íéîçøä úãéîì
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,ì"æå (åéäéå ä"ã äøù ééç) ò"éæ 'ïéò úá'ä
àåä éìéî ìëáù äîéìù äðåîàá ïéîàéå
åìéôàå ,íéáåøîä åéîçøå 'ä éãñç ÷ø
äøöå íéðéã íåù åéìò íéàáù åúåàøá

אבל ,כעבור זמ בעוד העגלה נוסעת במקו מישור בדר חלקה  -לפתע פתאו
נתהפכה העגלה וכולנו נפלנו על השלג ,נענה הרה"ק מקרעמני ואמר לי ,נו ,דו
זעהסט )אתה רואה( ,אבל לא הבנתי למה כוונתו.
רבות התבוננתי בדבריו ,מה רצה לומר לי – מה הנני רואה ,לאחר זמ רב הבנתי
שנתכוו לרמוז לי הוראה בעבודת הש ,פעמי שהיהודי מהל בדאגה ,שמא ייפול
ח"ו ברשתו של היצר הרע הפורס מכמורת לרגליו ,ואז הקב"ה אכ עוזר לו שלא
ייפול ברשתו של היצר .אבל כשהיהודי מדמה בעצמו שהוא הול בדר הישרה,
ואינו מעלה על ליבו כלל שהיצר עומד להפילו ברשתו ,דווקא אז הוא עלול פתאו
ליפול לבאר שחת ר"ל.
ג יש בזה לרמז לעני האמונה .כי המאמי בה' וזוכר ממנו בכל עת ושעה לא
יכשל ולא יפול ,אמנ א ח"ו ישכח ,וירגיש שאינו צרי סעד לתמכו ממעל על כל
צעד ושעל ,זה מסוכ ליפול א בדר מישור וחלקה.
יג .אחר פטירת הגאו רבי משה קליערס זצ"ל נתמנה הגאו רבי אשר ווערנער
זצ"ל למלא מקומו ברבנות העיר ובכלל זה נתמנה לראש הכולל בכולל 'אור
תורה' שעל ציו התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס ,ר"א הקפיד מאד לשל לאברכי
את קצבת בכל ראש חודש 'בעיתו ובזמנו' ,פ"א בליל ראש חודש עמד ר"א וראה
שאי בידו מעות לשל למחרת ,א שכבר הגיע ובא ליל ר"ח ...ולבו היה שבור
בקרבו עד מאד ,בלילה ההוא ,חל ר"א שהרב ז"ל – רבי משה ,נגלה אליו בחלו,
ומבקש ממנו להכי לו 'קאוועלע' )משקה קפה בלשו אידיש ,ולשו קאוועלע יכול לשמש כלשו
'קוה' אל ה'( ,מיהר ר"א להכי קאוועלע לרבי משה ,אבל ר"מ איננו מרוצה ,ושאלו
'דאס איז א קאוועלע' )וכי זהו קפה( ,מיד הכי ר"א כוס שניה ,ג עליה אמר לו
ר"מ ,וכי זה קאוועלע ...ויק ר"א והנה חלו ,עד שהבי ,שהוא דורש מאתו לקוות
כראוי אל ה' ,ומדוע הוא כ"כ שבור מחמת שאי לו מעות לשל למחר ,והרי
הקב"ה כל יכול...
ויהי ממחרת ,יצא ר' אשר לרחובה של עיר ,פגע בו יהודי נכבד מסוחרי העיר,
והתחנ בפניו ,הנה ,תחת רשותי סכו הגו – כס שחור ,וחוששני מאד מעיני
השלטו ,עשה עמי טובה ,קח ממני את המעות ולכשאצטר לה נדבר ...והיה בידי
ר' אשר כדי סיפוק תלמידי הכולל ,די והותר.
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úìéôúá íéøîåà åðàù çñåðá øåàéáä
àìå êéîçø åðåøæò äðä ãò' ¯ 'úîùð'
'ä åðùèú ìàå åðé÷åìà 'ä êéãñç åðåáæò
ìëù øéëî íãàù äòùáã ,'çöðì åðé÷åìà
÷øå êà äéä ìëä åðåøæò äðä ãòù äæ
àìù äî ïë åîë ,'ä éîçø Y êéîçøî
çèáåî àåä éæà ,'ä êéãñç ÷ø àåä åðåáæò
íà éë ,çöðì åðé÷åìà 'ä åðùèú ìàù
éøä íãà ìù åéúåéåëæá éåìú øáãä äéä
ìëäù ïååéëî ìáà .åéúåéåëæ åîúéù øùôà
ïéà áåù 'ä éãñçå éîçø êåúî åéìò àá
åìë àì éë áåèä ¯ éøäù ,å÷ñôéù ùùç
.' טוêéãñç åîú àì éë íçøîäå ,êéîçø
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,úåòøä àöú àì åúàî éë ïéîàé å"ç
áéèéäì åéìò 'ä éãñçå áåè ÷ø àåäå
çèåáå ïéîàî àåäù åîëå .åúéøçàì
,íéîçøå ãñçå áåè ÷ø àåäù 'ä éãñçá
÷ø àéäù åéìò àáù ïéã úðéçáå äøöäå
úãîî äìòîìî åéìò êôäúé ïë , ידíéîçø
.ì"ëò .íéîçøä úãîì ïéãä
 המכיר שהכל מחסדי- קטונתי מכל החסדי
הבורא לא תפסק טובתו לעול

,'ãàî á÷òé àøééå' ,(ç áì) ïúùøôá
øáëù óàù (.ã úåëøá) ì"æçáå
'êìú øùà ìëá êéúøîùå' 'ä åçéèáä
àèçä íåøâé àîù íäøáà ùùç àì ïëìå íåøâé àîù ¯ àøéé äéä î"î ,(åè çë ìéòì)
åðéöî åðéáà íäøáà éáâ äðäå ,àèçä
áéùçä ¯ 'ä÷ãö åì äáùçéå' éë
ä÷ãöë äúò ãò åì äéäù äáåèä ìë úà 'äá ïéîàäå' àìà ïë àøé äéä àìù
éøäå ,åéùòî úåëæá àì Y 'äî ãñçå ,øáãä øåàéááå .(å åè) 'ä÷ãö åì äáùçéå
.äáö÷ íäì ïéà êøáúé åéãñç
íã÷äá (åè äë éìùî ìò åøåàéáá) à"øâä áúë

 יתחזק, מי שאי לו ביטחו, כ היה אומר הרה"ק רבי רפאל מבערשיד זי"ע.יד
 כעי זה.לבטוח בבוראו שיושיעו וימלא את מחסורו א שאינו בעל ביטחו
 על זה גופא,' למי שקבל בפניו שאינו 'בעל בטחו,אמר הרה"ק מסאטמאר זי"ע
. שיעזר לבטוח בו- 'יש ל לבטוח בה
 כתב ה'רבינו בחיי' בפרשת עה"פ )לב יא( 'כי במקלי עברתי את, מעני לעני.טו
 שחייב אד שיזכור בזמ, מכא-  וז"ל,' ועתה הייתי לשני מחנות,הירד הזה
, ויודה להקב"ה על זאת, כדי שיתבונ ביתרונו שיש לו עתה,השלווה את ימי הרעה
,'וכ אמר שלמה המל ע"ה )קהלת ז יד( 'ביו טובה היה בטוב וביו רעה ראה
.' 'ביו טובה' ראה וזכור מ'יו רעה,פירוש
,'ידוע שהרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע היה אומר שיעקב אמר 'עברתי את הירד הזה
 והיה כאילו, ומכא למדנו שתמיד זכר את הנס, כאד המראה באצבע,לשו נוכח
.הירד נמצא לפניו והוא מראה עליו 'את הירד הזה' עברתי בניסי הבורא
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התקי עצמו לתפילה – כוחה של תפילה

åùò àåáé íà' ,(è áì) áéúëã ,ïúùøôá
äéäå åäëäå úçàä äðçîä ìà
ïé÷úä ,é"ùøáå ,'äèéìôì øàùðä äðçîä
 äìôúì ,ïåøåãì ,íéøáã äùìùì åîöòטז,
 äìéôú ìù äúåäîá .äîçìîìåיז áúë
,äååöîä éùøåùî' (â"ìú) 'êåðéçä øôñ'á
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úåáåèä éë íéîòô äáøä éúîã÷äù äî
íúìåòô éôë íãà éðá ìò åìåçé úåëøáäå
ìëä ïåãàå ,íúåáùçî øùåëå íááì áåèå
íçéìöäå íëéøãäå íúáåèá õôç íàøáù
íòéãåäå ,ïäá åëæéù úåø÷éä åéúååöîá
ìë åâéùé øùàá çúô íäì çúôå ïë íâ
åðîî åù÷áéù àåäå ,áåèì íäéúåìàùî

טז .שמעתי לבאר בטע שנקט רש"י בסדר זה דייקא דורו תפילה ומלחמה ,ולא
באופ אחר כגו תפילה דורו ומלחמה ,וביותר יש להקשות שהלא כפי סדר
הפסוקי בעניי אכ מבואר שהקדי להתפלל לפני שליחת הדורו ,ומדוע שינה
רש"י וכתב שלא כפי סדר העניי .אלא שרש"י בא ללמדנו יסוד גדול בעניי קבלת
התפילה ,שהקב"ה הנהיג עולמו שעל פי דר הטבע התפילה פועלת את פעולתה,
ועל כ העדי רש"י למנות את התפילה בי דורו למלחמה ,כי כש שדורו ומלחמה
מועילי 'בדר הטבע' ,כ ג פועלת התפילה .וכבר מצינו בדברי המהרש"א )קידושי
כט :ח"א ד"ה אפשר( שאע"פ שאמרו חז"ל )שבת לב (.שמי שעושי לו נס מנכי לו
מזכויותיו ,א א פעל את הישועה על ידי תפילה אי מנכי לו מזכויותיו ,וכלשונו
'ואי זה מיקרי דר נס'.
יז .הרבה פעמי נשמע את הע מתאונני לאמר – כיצד אתפלל כשראשי וליבי
בל עמי ,ישמע לדברי הרה"ק ה'חוזה מלובלי' זי"ע המבאר את הפסוק שבפרשת
)לב ט( א יבוא עשו אל המחנה האחת  -היינו המחשבה ,והכהו – שאי מחשבתו
עמו בתורתו ותפילתו ,אזי והיה המחנה הנשאר  -היינו הדיבור ,לפליטה – כלומר
שעדיי יש בידו כוח הדיבור לומר תיבות התפילה כפי יכלתו ויפעל בדיבוריו גרידא
גדולות ונצורות ,והיינו שלעול לא יתייאש מחמת שמוחו משוטט בארבע קצוות
תבל ולבו אטו וחתו ,אלא ימשי להתפלל בעוז ותעצומות ,כי לזה נת לו ה'
פה לדבר דיבורי תפילה ,וה' יגמור בעדו )הובא בתורת שמעו(.
דברי אלו הובאו בספרי הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א )אוס אמרי,
תורה( ,וש מסמי מעשה נפלא ,בבחור שהכי עצמו לקראת נישואיו בלימוד הל'
קידושי ,למע יקיי מצוות קידושי בכל כוחו לפי כל הפירושי וה'הגדרות'...
באמצע 'שבעת ימי המשתה' העלה החת טינה בלבו ,כי מצא שלפי שיטה פלונית
לא כיוו כראוי בעת הקידושי ,עד שאמר לו רבו ,אבר יקר ,א א היית חושב
להדיא 'הרי את מגורשת '...לא היה מועיל במאומה אחר שהכל שמעו מפורש יוצא
מפי 'הרי את מקודשת'...
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úìåëéäå úå÷ôúñää åãéá øùà àåä êåøá
íéîùä úà äðòé àåä éë ,ïðåøñç ìë
 'úîàá åäåàø÷é øùà ìëìיח.
åæ àìù ,'êåðéç'ä éøáãî ïéãîì åðéöîð
,åðøæòì äöåø ä"á÷äù ãáìá
éúúð ,åòã Y åðòéãåäì íéã÷ä ãåò àìà
,äáåèì äòø ìë úåðùìå êåôäì íëéôá çë
 øáãä íëãéá Y ìåãâ øåàì äìéôà ìëיט.
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åè

ìù äçåëá ïúùøôá åðãîì úåàøåð
ïúùøôá áéúë äðä éë ,äìéôú
)åùò åéçàì øîàì çìù á÷òéù (å áì
'åðéáø'ä øàáîå '...ïàö øåîçå øåù éì éäéå
ïàöä úà íéã÷äì åì äéä úîàáù 'ééçá
àåä ïëù ,'øåîçå øåù' øîåì ïëî øçàìå
ïéîä àåä ïàöäù éðôî ,íå÷î ìëá êøãä
çéëåîå ,úåîäáä ìëî øçáðäå ãáëðä
íäøáàá íéøîàðä íé÷åñôä êåúî ïë

יח .כתב הרה"ק ה'אמרי נוע' זי"ע )אות טז ד"ה או יאמר( על הפסוק 'וישלח יעקב
מלאכי לפניו' ,וז"ל .נראה בדר רמז בעלמא לפי מה דאיתא בספר אור פני
משה )פר' ואתחנ ד"ה איתא בתקוני שבת( לרמז בקרא )דברי ו יט( להד את כל אויב
מפני ,אשר 'להד' עולה בגימטריא קי"ט ) ,(119ומרמז על קפיטל )פרק( קי"ט בספר
תהילי ,שהוא מסוגל להשפיל את האויבי עיי"ש .והנה בזה הקפיטל יש קע"ו
פסוקי .וזה הרמז 'וישלח ...לפניו' כי 'לפניו' עולה קע"ו ) (176לומר כי יעקב שהוא
'איש ת' ,והוא 'אשרי תמימי דר' )האמור בריש פרק קי"ט( ,השפיל את עשו בכוח
זה המזמור ...וזהו 'ויאבק איש עמו' .כי 'ויאבק' הוא ]במספר[ קי"ט ,שהתגבר על
שרו של עשו בכח זה המזמור.
וללמדנו בא ,להרבות באמירת מזמור זה ועי"ז יתגבר האד על 'שרו של עשו' היצר
המונעו מעסוק בתורה ועבודה בכל עת מצוא ,כי בו יקבל כוח ל'ויאבק' איש עמו.
יט .דע ל כי אי ישועתו של אד נקראת אלא על ש תפילתו ,כ מצינו ב'חזקוני'
בפרשת )לה כו( ,על דברי הפסוק שבנימי נולד לאמו רחל ב'פד אר' ,ולכאורה
יפלא הרי בנימי לא נולד לאמו בפד אר כלל ,אלא בבית לח בשעה שנפטרה
רחל אמנו.
אלא .מאחר שכשנולד לה יוס בפד אר ביקשה 'יוס לי ה' ב אחר' ,על כ
נחשב שבנימי נולד ש באותה שעה ובאותו מקו ששפכה תחינה ושוועה לפני
ה' שתזכה לעוד ב .כי בעת שיהודי מתפלל אז פועל ישועתו ,ונחשב כאילו כבר
קיבלו באותו זמ.
פע שמע הגה"צ רבי שמואל שפירא זצ"ל מירושלי אי שאחד מהעובדי
המופלגי מדבר מ'אלוקותו' יתב"ש באריכות גדולה ונפלאה ,לאחר מכ ניגש ר'
שמואל אליו )בצינעא( ואמר לו תחת אשר תדבר כ"כ הרבה פונ' אויבערשטע )סביב
ואודות הקב"ה( רעד צו איה )דבר נא אליו וישמע שוועת(.
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ìëì íãå÷ ïàöä ïéî ãéîúù ÷çöéå
,äæä áåúëá åîéã÷ä àìù äîå .úåîäáä
ìë éøäù ,åãâðë ñéøúäì äöø àìù éôì
úçé÷ì ìò äéä á÷òé ìò åùò ìù åñòë
åîëå ïàö é"ò äéä äæ ìëå ,úåëøáä
'ïàöä ìà àð êì' á÷òéì ä÷áø äøîàù
).ïàöä úøëæä úà øçéà ïë ìò ,(è æë
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úà åì çìùùë òåãî äåîú äúòî
ïàö äìéçú çìù 'ïåøåã'ä
íéùéúå íéúàî íéæò' (åè áì) áéúëãë
ïàë éë ééçá åðéáøä øàáîå .'íéøùò
÷ äìéôú øçàì ïàë äìéôú íãåכì"æå .
),øãò ìëá ïâäðîë íéæòä íéã÷ä (éåðéùá
øàùì ïéîãå÷ íéùéúäå íéæòäù

כ .סיפר רבי יוס דב רוזנשטיי ז"ל מבני ברק ,לפני כשישי שנה השתוללה באר
הקודש מגפת שיתוק ילדי 'פוליו' ל"ע ,ג בתו של רבי יוס חלתה במחלה זו,
בלילה אחד כשהמצב נעשה נואש ומסוכ ,ר ר"י שהיה ממקורבי החזו"א באמצע
הלילה אל החזו"א מתו החלטה שא ימצאו יש יעירנו – לנוכח מצב בתו העומדת
בסכנת חיי ממש ,בהכנסו לביתו של החזו"א מצאו עומד ופניו אל הכותל ,ובעיני
עצומות כמו בתפילת 'שמונה עשרה' הוא מבר אשר יצר .כמוב שהחזו"א לא הרגיש
כלו ,אבל משגמר את הברכה 'רופא כל בשר ומפליא לעשות' זעק רבי יוס אמ.
החזו איש הפנה פניו לראות 'מי הוא זה ואיזה הוא' שנכנס לביתו באמצע הלילה
ומצא את רבי יוס ,נענה אליו ואמר ,יוס'ל מה אתה עושה אצלי עכשיו ,השיב
ר"י ,רבינו ,כ וכ מצבה של בתי .אמר לו החזו"א ,יוס'ל ,אל תדבר נארעשקייטע
)שטויות( ,ל הביתה כי מצב בת טוב מאד .אבל רבי יוס בשלו ,רבי ,המצב קשה.
אמר לו החזו"א בשנית ,יוס'ל אל תדבר נארעשקייטע ,הרי אני אמרתי רופא כל
בשר ומפליא לעשות ואתה ענית אמ ,בוודאי הוטב מצבה לגמרי ,רבי יוס חזר
לביתו וגילה שירד ה'חו' )פיבער( )הובא ג במעשה איש ,ח"ג עמוד רכה(.
מעשה היה בעיה"ק ירושלי לפני כשבעי שנה שנולד ב להגאו רבי נחמיה
בקר זצ"ל ,מיד אחר לידת הב הייתה היולדת בסכנת נפשות ,עד שאמרו הרופאי
ובראש הרופא המפורס ד"ר שיקלוש שמטע 'פיקוח נפש' חייבי לנתח בגופה
להציל את חייה – אבל עליה לדעת שהר הנולד לה יישאר 'ב יחיד' ,כי לא
תוכל ללדת עוד בני .מיד שיל רבי נחמיה לרופאי את דמי הניתוח והחלו
להתכונ לקראת הניתוח ,א ברגע האחרו החליט ר"נ לרדת לבני ברק לשאול את
דעת קדשו של החזו"א הא לעשות הניתוח או לאו )באות הימי לא היו הדרכי
מצויות כהיו ,והדר מירושלי לב"ב ארכה כמה שעות בטלטולי דרכי קשות( ,בבואו לש עמד
החזו"א ב'נטילת ידיי' לפני תפילת המנחה ,אמר לו ר"נ ,באתי הנה בשאלת 'פיקוח
נפש' ,אמר לו החזו"א ,שאל נא את שאלת ,גולל ר"נ באזני החזו"א את מצב בני
ביתו ,ויע לו החזו"א 'וכי מה שאלה יש כא – הרי פיקוח נפש יש בדבר' ,עליכ

באר הפרשה

פרשת וישלח

æé

øîà êìå ,(èë æë) 'êéçàì øéáâ äåä' éì éúáúëù äî éôì äðäå ...úåîäáä
'.(î íù) 'ãåáòú êéçà úàå
÷åñôá ïàöá åì çåúôì äöø àìù ,äìòîì
'äúò çúô äîì ,'øåîçå øåù éì éäéå
 ïàöä ïéî éøäå ,íéùéúå íéæòá äçðîáהיטהרו והחליפו שמלותיכ – חובת האד
לברוח מהיצר וכת דיליה
åúìôú ììôúäù íãå÷ éë ïéðòäå ...íä
åúéá ìà á÷òé øîàéå' ,(á äì) ïúùøôá ïåùìá íéëàìîä åì åçúôéù äöø àì
'øøåòì äáéñ äæá äéäé ïô ùùç éë ,'ïàö
úà åøéñä ,åîò øùà ìë ìàå
åøäèéäå íëëåúá øùà øëéðä éäìà ,úåðåùàø åì øéëæäì äáåç úøëæîå äàðù
'ø÷é éìë'ä ùøôîå ,'íëéúåìîù åôéìçäå åðîî ãçô àì ììôúäù éøçà äúò ìáà
øùà' àìå 'íëëåúá øùà' øîà ïëìã ,äáøãà ,(ïàöä øéëæäì ãçô àìù éã àìå) ììë
íøîàîë 'òøä øöé'ä ìò æîøì ,'íëãéá ,åì øîåì ,íéæòá åì çúôå åãéçôäì äöø
íéìéäú) øæ ìà êá äéäé àì' (:ä÷ úáù) ì"æ éøäù ,ìëåú àì éá íçìäì êúòã íà
÷,íãà ìù åôåâáù øæ ìà åäæéà ¯ (é àô øîàå ,íéæò ééãâ éðù é"ò úåëøáä éúìá
לקיי את ציווי הרופאי ולנתחה .לאחמ"כ שאלו החזו"א הא כבר התפלל מנחה
וענה בלאו ,א"ל החזו"א התפלל עמנו ...אחר תפילת המנחה – כשרצה ר"נ למהר
לחזור לעיה"ק ירושלי ,קרא לו החזו"א וביקש מעמו – חזור על שאלת ,חזר ר"נ
על שאלתו ,אמר לו החזו"א סע לבית לשלו ,ואל תעשו את הניתוח ,נתפלא ר'
נחמיה ,והרי הרב אמר לי שמה שאלה יש כא ,פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה.
ענה לו החזו"א ,כא לפני מנחה כא לאחר מנחה) ...הוסי ר"נ לשאול ,ומה ע התשלו
שכבר שילמתי לרופאי – אמר לו החזו"א א הרופאי יחזירו ל את המעות מעצמ קח מעמ,

וא לאו אל תתבע (...בחזרו ל'בית החולי' ותשובת החזו"א בפיו רגזו עליו הרופאי
מאד ,בצעקת כי רבה ,הרי בעסקי נפשות עסקינ כא והיא אפשר להסכי שלא
לנתחה ,כי לדעת הרופאי היה זה בגדר 'מאבד עצמו לדעת' ...א הוא ענה לעומת
– הרב אמר שלא לנתח ...לאחר כמה ימי נתגלה גודל הנס ורוחב דעת תורתו של
החזו"א ,כי מצאו בגופה 'זיהו' שאי אפשר להעלות על דל שפתיי גודל הסכנה
שיש בזיהו אחרי ניתוח .ואכ האשה האריכה ימי ושני רבות וארוכות ,וא
ילדה לאחר מכ עוד תשעה בני ובנות בבריאות השלימה )וא את המעות החזירו
הרופאי בשלימות(.
הוסיפו בני המנוח ואמרו ,כל ימיו של אבינו היה חוזר בפנינו – הביטו וראו א
אצל אד גדול כהחזו"א איזה נפקא מינה היה לפני תפילת מנחה ולאחריה ,כי
בתפילה אחת אפשר לאד להפ כל מצבו ומעמדו לבלי הכר ,לטובה ולברכה.
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 ïååòå àèç éøåäøäî åøäèéä ¯ 'íëëåúá' íøéäæä ïë ìò .'òøä øöé äæ øîåà éåäכא,
ìëáù ¯ íëéúåìîù åôéìçäå êë øçàå øùà øëðä éäåìà úà åøéñä äìéçú
כא .וכבר אמר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע ,המנהג ללמוד ביא"צ )יו השנה( פרקי
משניות המתחילות באותיות כשמו של בעל היא"צ ,והנה פרק המתחיל באות
צ' אינו בנמצא רק בסדר טהרות ,כי אי צדיק אלא זה העוסק בסדר טהרות –
ומטהר ומקדש עצמו בכל עת ושעה.
כלל ראשו בקדושה ,שישמור האד על עצמו ,ויכריז ,אכ ,קדוש אני ,אינני מדבר
ומתדבק ע כל צרוע וכל זב ...לא אתערב בי אנשי או מקומות שאינ שמורי
וגדורי בתכלית בגדרי הקדושה .ידועי הדברי שמתחילה היה הגה"ק ה'חפ חיי'
זי"ע מסובב בי הערי והעיירות למכור את ספריו – משנ"ב ושאר ספריו הקדושי,
ובאותה שעה עדיי לא הכירוהו כל כ במקומות המרוחקי מעיירתו ראדי ולא
הייתה לו אכסניא ראויה לשמו ,פע אחת קראו אחד מה'בעלי בתי' להיות אורחו
בסעודות השבת ,שאלו ה'חפ חיי' מי ומי המסובי בשולחנכ ,הביט בו האיש
בתמהו ,כאומר ,ת תודה למיטיב ואל תחקרהו אודות המסובי בשולחנו ,ענה לו
הח"ח ,שמי ישראל מאיר מראדי ,אני חברתי את המשנ"ב ועוד ספרי ,על כ
שאלתי אות אודות שאר המסובי כי לא אוכל לשבת רק ע אנשי מהוגני...
סמ לזה מצא בפרשת שאמר יעקב לעשו 'ע לב גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי
– ולא למדתי ממעשיו' ,והרי יעקב עניו היה ,אלא כה אמר יעקב ,שמע נא אחי ,א
עתה בבואי לעשות שלו עמ לא אשחית נפשי ואעקור קדושתי בעבור ,כי ג
כשישבתי בבית לב עמדתי בעוז קדושתי ולא למדתי ממעשיו הרעי ...כי לא יהודי
פשוט אנכי ולעול לא אתדמה אלי ואל מעשי .הרי ל פרק בהלכות 'ויגבה לבו'.
דבר נפלא מביא בעל ה'חמדה גנוזה' שבעצמו שמע מהרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע,
שהנה יעקב אומר לחותנו לב )לעיל לא לח-מ( 'זה עשרי שנה אנכי עמ ...הייתי
ביו אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני' ,והדברי קצת תמוהי ,וכי לא
היה ביתו מקורה בקורת גג מדוע אכלו החורב ביו ,וכי לא היו בביתו של לב
כרי וכסתות להפיג את הצינה ,ומדוע אכלו הקרח בלילה .ומבאר ה'דברי חיי' כי
יעקב אבינו הכיר בטומאתו של לב ,ולכ נשמר ונזהר מלהיכנס לביתו ,ובמש כל
אות כ' שנה לא דרכו רגליו בבית פנימה אפילו פע אחת )רק בחצר הבית היה מסתובב
וש אכלו הקרח והחורב( ,ללמד ,עד היכ מגעת הזהירות והרחקה מ הטומאה והכיעור.
כדברי האלו פירש ג הנצי"ב ב'העמק דבר' את האמור בפרשת )לג יט( 'ויח
את פני העיר' ,שלא נכנס לדור בעיר אלא חנה חו לעיר ונקרא פני העיר ,והוא
כמידתו של יעקב להיות בדד ולא מעורב ע אומות העול.
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æàå ,(ç è úìä÷) íéðáì êéãâá åéäé úò
.êìîä øòù ìà àåáì íãéá äéäé
úà éúîùå' (âé áì) ïúùøôá áéúë äðä
'ééò) å÷ã÷ã øáëå ,'íéä ìåçë êòøæ
øéëæä òåãî ,(á"éöðäì øáã ÷îòäáå äìëã àøâàá
.íéîù éáëåë àìå íéä ìåç ìù äëøáä
åëìé êøãä úà á÷òé éðáì æîøì ì"éå
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åùò ìù äòøä åëøãî øîùäì Y äá
íäî ÷çåøî úåéäì ,åëøã éëéùîîå
íéãéîòîù íéâééñå íéøãâ é"ò àåäå ,éòáãë
ìåáâ àåä øùà 'ìåç' åúåàë Y ìàøùé éðá
úà íéøéãàä åéîéî åôèùé ìáì Y íéì
íúåà íéáëòî åìà íéøãâ êë ,íìåòä ìë
áøòúäìîå ,íééåâä é"ò òôùåî úåéäìî
àåäù 'ìåç'á æîøð äæå ,íééåâä éðééðòá

כ פירש הגה"צ רבי משה מידנער זצ"ל בהא דכתיב )לג טו( 'ויאמר עשו אציגה
נא עמ מ הע אשר אתי ויאמר למה זה אמצא ח בעיני אדוני' ,כי עשו הרשע
אמר ליעקב אשאיר עמ מ האנשי אשר אתי בכדי שה ילמדו אות לדבר
בלשוני ולהתנהג בנימוסיי ...אמר לו יעקב ,למה זה אמצא ח בעיני אדוני ,בלשו
בתמיה ,כלומר וכי רוצה אני למצוא ח בעיני ולהידמות אלי בנימוסי...
פע בא יהודי לפני הגרי"ז מבריסק זי"ע )בפרשת וישלח( ואמר לו בביאור דברי
רש"י עה"פ 'ע לב גרתי ואחר עד עתה ...ויהי לי שור וחמור' ופירש"י 'ולא
למדתי ממעשיו הרעי' .והיינו ,שיעקב אמר לעשו ,א תתמה היא 'ע לב גרתי'
בכפיפה אחת ואפילו הכי 'לא למדתי ממעשיה הרעי' .אי זה אלא כי ויהי לי
שור וחמור  -דימיתי אות בעיני כשור וחמור ותו לא מידי ,ומה לי ולה ...על
ידי כ לא למדתי מאומה ממעשיה הרעי.
הדברי מצאו ח בעני הגרי"ז ,וכה אמר ,אי זהו 'פשוט של דברי' ,אבל
הדיבורי גופא נכוני וקיימי .כי רבי חללי הפילו 'חברי רעי' ,ולזה העצה
שיביט עליה כ'שור וחמור' שאי אד בעול הנמצא בסביבת שוורי וחמורי
ולומד מה 'הנהגות' וארחות חיי....
כ היה אומר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע על האמור בפרשת )לג ז( 'ואחר
ניגש יוס ורחל וישתחוו' וברש"י מפרש כי אצל כל האמהות נגשו קוד האימהות
ומאחוריה בניה שבטי קה ,משא"כ אצל רחל שיוס בנה ניגש לפניה כי אמר
'שמא יתלה בה עיניו אותו רשע אעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה' ,ולכאורה
מה הועיל בזה שעיכב אותו רגע אחד ותו לא ,והלא מיד לאחר מכ תעמוד
רחל בפני עשיו ,אלא שיעקב ידע שאחרי שעשו הרשע יביט בדמות קלסתר פניו
של יוס צדיקא האוחז במידת צדיק יסוד עול  -שוב כבר יהיה לכל הנהגתו
פני אחרות לפיכ הקדי לאמו .עד כדי כ גדלה השפעת של צדיקי וחברי
טובי.
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äéäéù åðéáà á÷òé ù÷éáå ,íéì äîåçå øãâ
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äòø òéôùäì æ"éò íéñðîå ,íúåà íéáø÷î
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íéçéìöî æ"éòå úåòøå äåçà é"ò à÷ééã

כב .ודע ,כי דרכו של היצר ,לתפוס את האד בענייני שאינ ממש בגדר האסור
רק קרובי אליו ,או שספק יש בה ,ומש יגיע להאסור ממש ,וכ פירש הגה"ק
המהר" שיק זי"ע את הפסוק הנאמר גבי 'שרו של עשו' )לב כו( 'וירא כי לא יכול
לו ויגע בכ ירכו' ,כשראה שאינו יכול להפילו ממש ,התחיל רק לגעת בו ,ומש
קיווה להתחיל להשפיע עליו לרעה ,כי מאז והלאה תפתח בפניו הדר להפילו לגמרי.
והנה ,ברש"י )לב כה( פירש מה שנאמר 'ויאבק' וז"ל ,ולי נראה שהוא לשו
ויתקשר ...שכ דר שני שמתעצמי להפיל איש את רעהו ,שחובקו ואובקו
בזרועותיו ,ופירשו רז"ל )בר"ר עז ג( שהוא שרו של עשו ,עכ"ל .וביאר בה ב'חשב
סופר' )להגרש"ב סופר בנו של הדעת סופר( דאכ מתחילה בא לו ע חיבוק כאוהב ועי"ז
הצליחו לאבקו וללחו בו .ובזה מבאר דברי חז"ל )חולי צא' (.חד אמר כתלמיד חכ
נדמה לו ,וחד אמר כעכו" נדמה לו' ,דשניה אמת ,בתחילה התחבר אליו באיצטלא
של ת"ח ובענייני ההיתר והרשות ,ומש כבר בא אליו כעכו" והכשילו.
וכ רמזו בעלי הרמז בפסוק בפרשת )לב כה( 'ויאבק איש עמו עד עלות השחר',
ששרו של עשו הצליח להזיקו בכ יריכו בעלות השחר ,והיה צולע מעלות השחר
עד שזרחה לו השמש ,ובזריחת השמש נתרפא .ומרמז על ה'מאבק' המתנהל בי
ישראל ליצר הרע ,שהוא בעיקר בי עלות השחר לזריחת השמש ,כלומר בדברי
שאינ ברורי ,לא יו ולא לילה ,לא בדברי הפשוטי לאיסור ולא בדברי הפשוטי
להיתר ,רק בענייני שאינ ברורי ובערבוביא ,ש מצליח היצר הרע להכשיל בנ"י.
עוד מ העניי להביא מה שכתב הרה"ק ה'בני יששכר' )אגרא דכלה קרח ד"ה א"י ויקח(
על פי מה ששמעתי דר דרוש על פסוק שאמר דוד 'שמרה נפשי כי חסיד אני )תהלי
פו א( ,הנה הקושיא מפורסמת ,ממה נפש א הוא ראוי לשמירה מצד חסידותו בודאי
השי"ת לא יקפח שכרו ,ובא וכו' .ושמעתי שהוא על דר מאמר רז"ל )סוכה נב (:א
פגע ב מנוול זה משכהו לבית המדרש ,והנה למה אמר משכהו ,ולא אמר כפשוטו
למוד תורה .א הוא דהיצר מסיתו לדבר עבירה באומרו לו בפיתויו שהוא מצוה ,ועל
כ עצה היעוצה מרז"ל א יפתה אות באומרו שהוא מצוה ,משכהו לבית המדרש
שש מרחיבי התורה ,ותלמוד מפי סופרי ומפי ספרי א הוא מכלל התרי"ג מצות
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íäéëøãî íäéìò òéôùäìå é"ðáì øáçúä
éðìéöä ¯ á÷òé úìéôú äúééä úàæ ,íéòøä
åîöò äùåòä ,åùò ãéî éçà ãéî àð
ìöðäì éðà ù÷áî ,éçàë éìà âäðúîå
åðîî òôùåî úåéäìå øáçúäì àìå åðîî
äùåòä øöéäî øäæéäì êéøö øúåéáå
÷ø ïååëúîä åãéãéå åéçàë åîöò
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,òø åì ùøåç åáø÷áå ,åúáåèìå åîåìùì
ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä øàéá êëå
àð éðìéöä' (áé áì) á÷òé øîàù äîá
øöéä ãéî éðìéöä Y 'åùò ãéî éçà ãéî
åéìà àáù íéîòô éë .éçàë åîöò äùåòä
éúáåèì ïååëúîå ,'áåèä øöé' úåîãá øöéä
'äøéáò' éðôá âéöîå ,'ä úååöî íéé÷àù Y
 äååöî àéä åìéàëכג.

וענפיה ,ותראה שזה פיתוי היצר ,אז לא יוכל ל .א א המתפתה הוא איש חסיד,
אי תקנה במשיכה לבית המדרש ,כי יאמר לו הג שאי העני הזה מבואר בתורה,
הלא חסיד אתה מתנהג בחסידות לפני משורת הדי ,והעני שאני מצו לעשות הוא
מכלל החסידות דלפני משורת הדי ,הג שאינו מבואר ובדברי חז"ל .ולזה אמר דוד
שמרה נפשי כי חסיד אני ,ולא מהני נגד היצר המשיכה לבית המדרש ,באמור לי הלא
חסיד אתה עשה לפני משורת הדי .והנה הג שהוא דר דרוש קצת ,ע כל זה
המשכיל יתבונ שעני כזה בפיתויי היצר יארע לאד כמה וכמה .עכ"ל.
כג .בספר 'שבט סופר' )ד"ה באנו( ביאר בדר זה ג במה שאמר יעקב 'פ יבא והכני
א על בני' ,שחשש שמא יבוא אליו כמו א רחמנייה הדואגת על בניה
וייראה אצלו כאוהב ,ועי"ז יפילו ויכשילו.
בדר זה יש לפרש מה שמצינו ,שבשעה שאמר עשו ליעקב )לג יב( 'נסעה ונלכה
ואלכה לנגד' לא נאמר שיעקב התיירא ממנו ,רק נענה ואמר לו 'אדוני יודע כי
הילדי רכי' וכו' ,ואילו בתחילה כשאמרו לו המלאכי 'באנו אל אחי אל עשו
וג הול לקראת וארבע מאות איש עמו' ש כתיב 'ויירא יעקב מאד ויצר לו',
ומאי שנא זה מזה ,אלא יש לבאר בדר הרמז ,שכשאמרו לו שעשו הול לקראתו,
וכאיש האומר לרעהו ,פלוני בא לקבל פני בידידות ואהבה ,אז התיירא יעקב ,כי
אכ רבות יש לפחד מהיצר הרע הנוהג בערמה כאילו הוא ידיד אמת ...אכ כשאמר
לו עשו אלכה לנגד ,כמי שאומר שהוא בא להיות ה'כנגד' של ,א כ מה לו
לפחד מהיצר הרע המגלה פניו שבא להכשילו.
כיו"ב ביארו בקרא )תהילי קיח ז( 'ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי' ,שביותר הנני
נצר שיהא ה' לי  -שמירה מ השמי ,כשהיצר בא אלי בדמות 'עוזרי' ,שנדמה
לי כאח טוב ,כמי שבא לעזור ולסייעני ,כי א 'בשונאי' – כשהיצר בא אלי בדמות
שונא ,אז יותר בנקל שאראה במפלתו ,ואצליח לעמוד בשליחות קודש שלי )בצחות
אמרו לבאר בנוסח ה'יהי רצו' שאנו מבקשי בכל יו בבוקר ,שתצילני היו ובכל
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åìâð íù éë ...êéçà åùò éðôî êçøáá
äúåàáù ,'åéçà éðôî åçøáá íé÷ìàä åéìà
øöéä Y åùò éðôî çøåá íãàäù äãéîä
.ä"á÷ä åéìà äìâúîå äàøð êë ,òøä
äðéëùä åéìò äøùî åúçéøá íöòáå
.íé÷åìàä åéìà äìâúîå ,äùåã÷ä
העבר אי – שלא להתבונ בעברו כדי שלא
יתייאש

ìà á÷òé øîàéå' ,(àì¯ì ãì) ïúùøôá
éúåà íúøëò éåì ìàå ïåòîù
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äðåæëä åøîàéå ...õøàä áùåéá éðùéàáäì
éøîà'ä ÷"äøä ì"æå ,'åðúåçà úà äùòé
ïáåî åðéà äøåàëì .(ïúùøôá) ò"éæ 'íòåð
øùà úà òãé á÷òé íâ àìäã ,íúáåùú
íäéìò ñòë úàæ ìë íòå ,äðéã íò äùòð
ïë íàå ,íéîòä éðéòá åçéø åùéàáäù ìò
äùòé äðåæëä' ¯ íúáåùú äúééä äî
íëç íãà êøãî éë ,äàøðå ,'åðúåçà úà
äùòð øáëù øáã ìò ììë ñåòëì àìù
ìåòôé äî éë ,åð÷úì øùôà éà øáëå
ùéà íéîòôì äàåø äúà íàå ,åñòëá
àåä ,äùòð øáëù øáã ìò ñòåëä íëç
àì úéðùá úàæë òøàé íàù éãëá ÷ø
øùàë äæìå ,äúò òøéàù äî áåù äùòéé
äî ìò ñòåë íäéáàù íéèáùä åàø
åðéáä ,åð÷úì øùôà éàå äéä øáëù
àì úéðùá úàæë òøàé íàù åúðååëù

יו מעזי פני ומעזות פני ,כי )בהברה אשכנזית( נשמע כמי שאומר ' א זיס פני'
)מעמיד פני צהובות( ,ובזאת הננו מבקשי בקשה מיוחדת שיצילנו מהיצר המעמיד
פני כאילו הוא רוצה את טובתנו.
כה סיפר גאב"ד טשעבי זצ"ל שמנהג נהגה הרבנית של הרה"ק ה'בת עי' זי"ע
להעמיד לפניו בכל יו חלב ומיני מזונות ,ויהי באחד הימי כשבאה לסלק השיירי
מעל שולחנו מצאה שלא שתה ולא נגע בחלב ,פנתה לברר ונתגלה בפניה שכשרות
החלב מוטלת בספק גדול מאד ,שבה ושאלה את הבת עי ,אה אה ,עתה ראיתי
'רוח הקודש' בגלוי ,ענה ה'בת עי' לא מיניה ולא מקצתיה ,אלא שבבואי לשתות
הרגשתי משיכה עצומה לשתות החלב ,אז הבנתי שה'יצר' עומד לצדי כא ,והוא
המכניס בי חשק כה גדול לשתות החלב ,כי כבר איתא ב'ירושלמי' )נדרי פ"ט א(
שאי היצר תאב אלא לדבר שאסור .נמצית למד כמה יש להישמר ולהיזהר מהיצר
המראה פני כ'חבר' וקרוב.
וכבר אמרו לבאר בקרא )תהלי יז ח( 'שמרני כאישו בת עי' ,כי הנה מדרכו של
עול ,שהרוצה להראות קרבה כאב לבנו וכיו"ב ,יחבקנו בגופו ,אמנ זה אינו אלא
בשאר מקומות שבגופו ,אבל בשו פני ואופ לא יגע בתוככי העי ,כי ש הנגיעה
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åúáäà ïééãò øúåéá ìôùä áöîá íâå
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רק מהרסת ומחריבה ,וגורמת יסורי וכאב .כיו"ב ,אנו מבקשי מהבורא ,שמרני
מהיצר ,שארגיש בכל נגיעה וקרבה מצדו כאילו נגע בי באישו עי ממש....
כד .הנה מצוי היו מנורה הנקראת 'שבת לאמפ' )פנס של שבת( ,אשר תכליתה שיוכלו
להאיר ולהחשי את החדר בשבת קודש ,וזה מעשה המנורה ,שיש בפני מנורה
הדולקת ומסביבה יש כמי מחיצה לכסותה ,ברצונו מגולל את הכיסוי עד שנראה
אור מבעד ל'חלו' וברצונו מסובב את הכיסוי אשר מכסה את האור ,וזה פשיטא
שבשעה ש'פותח' את ה'מחיצה' אזי לא נדלק האור ח"ו )כי א כ היה אסור בשבת(
אלא האור היה דולק ג מלפני כ ,אלא שהיה מכוסה עד עתה ...כיוצא בדבר ייאמר
לגבי נר ה' נשמת אד ,שבכל עת ובכל שעה דולק האור בתוככי נשמתו של כל
איש יהודי ,ואש תמיד תוקד לא תכבה לעול ,ואי צרי להדליק מחדש אלא רק
לסובב את עצמו עד שיתגלה האור כבראשונה ,על כ מעול אל יתייאש א א
נפל ח"ו ,כי עדיי יש בו אותו אור וניצו קדוש...
פע ביקש הגה"צ רבי ירוח ממיר זי"ע מתלמידו שיביא לפניו את ה'ספר מוסר'
המונח על המד ממול ,הל התלמיד לש ולא מצא כי א תפוז  -מאראנ ,חזר
התלמיד כשהוא נבו ואמר לא מצאתי שו ספר מוסר ,אמר לו רבי ירוח שנית
תביא את ה'מוסר-ספר' ,בדלית ברירה הביא את הפרי ...שאלו רבי ירוח ,פרי זה
הוא חי ועסיסי או שמא הוא כחציר יבש ,השיב התלמיד ודאי פרי חי הוא ,החל
רבי ירוח לקל את הפרי ,ואמר הנה הקליפה קשה היא ויבשה ,א מתחתיה יש
כמי קרו לב קשה ,וא סביב 'בשר' הפרי יש כמי שקית לבנה )העוטפת כל פלח
בפני עצמו( שא זה יבש לגמרי ...א כ מדוע תאמר כי הוא 'פרי לח וחי' ,אלא כי
'ממעמקי' ומתחת כל הקליפות הללו העוטפי את הפרי מכל עבר יש פרי נוט
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äìéôúä (éëøã éúáùç ä"ã äëåðç) ò"éæ
úàî ù÷áì íãàä êéøöù äðåùàøä
©©
íéúåèùä ìë åðîî çëùéù
,ù"áúé àøåáä
úãåáò ø÷éò éäåæ éë ,åéøåòðî íäá ìâøåäù
øùðë ùãçúäì ¯ àîìò éàäá íãàä
øáòä úåðåáùç áùçî úåéäì àìå ,åéøåòð
 àðáùåç êìéàå ïàëî àìà ,ììëכה.

ùòéå' (àë â) ÷åñôä ìò ééçá åðéáøá àøåð
øåò úåðúë åúùàìå íãàì íé÷åìà 'ä
øîàð àì òåãî äù÷ äøåàëìù ,'íùéáìéå
,ùåáìì øåò úåðúë íé÷åìà 'ä ùòéå
àìå) 'ùåáìì ãâá' á÷òé ù÷éáù êøãëå
ééçá åðéáø øàáîå .(åùéáìé ä"á÷äù ù÷éá
úìåòô ñçééì äöø ,èùôä ã"ò ìáà ,ì"æå
åúáäà ìò úåøåäì ,'úé åéìà äùáìää
ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä áúë åàèçù ô"òàù åéøåöé ìò åúìîç ìòå
)é"ôò .ì"æå (ãøéå ä"ãá éðéîù úùøô
ìãúùä åîöòá àåäå ,ïááçî ææ àì
ïéøéáòî ïéà (:ãñ íéçñô) àøîâä øîàî
.ì"ëò .íéãñç úåìéîâáå ïðå÷éúá
úà øø÷ì øöéä êøã ïë éë .úåöîä ìò
úéðòú) äìôú åæ äãåáòä ìà åúùâá íãàä åéùòîî Y åøáò ìëî íãàä çëùé ,ïë ìò
êéàå ïåò àìî äúà àìä åì øîåì (.á ïàëî åàøåáá ÷áãéå ,íéðåùàøä
íìåà .ùãå÷ä ìà úùâì êááì àìîé 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä ìù åðåùìëå ,êìéàå

עסיסיות ...כ ג א נדמה שהאד 'יבש' לגמרי ,ומכל עבר מסובב הוא ב'קליפות',
א בעמקי נפשו מלא חיות ולחות הוא ,על כ נקרא שמו 'חי' ולא 'יבש כמת'...
כה .כה אמר הרה"ק הרר"ב מפשיסחא זי"ע )שפ"א אבות ד כג( לבאר את הלשו
'כשור לעול' ,כי השור החורש בשדה לעול לא יעמיד עצמו להביט לאחוריו,
הא הצליח בחרישה או העלה חרס בידו ,ותמיד 'עיניו לנוכח יביטו'  -לחרוש עוד
כברת אר ,ועוד כברת אר ללא לאות ,בכי האי גוונא ממש יש לנו לעסוק בתורה
ועבודה ,שלא להביט לרגע אחד לאחורינו לראות מה העלינו בידינו ,אלא ליל
בדר העולה בית קל יומ ולילה ערב ובוקר וצהרי.
וביותר הדברי אמורי ,בעמדנו כעת 'סמו ונראה' לימי החנוכה ,היווני לא
יכלו לסבול את עבודת בני ישראל 'כשור לעול' – שלא להביט לאחוריה ה על
העליות וה על הנפילות ,כי ידעו שעבודה כזאת מונעת את האד מייאוש ,כי ממה
יתייאש א אינו מתבונ בנפילותיו ,ובמה יתגאה א לא ראה את עליותיו ,ועל כ
אמרו לבני ישראל ' -כתבו לכ על קר השור שאי לכ חלק באלוקי ישראל' ,היינו
שימנעו את עצמ מלעבוד את 'אלוקי ישראל' כדרכו של השור שאינו מביט אחור.
וכ אומרי מש הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע בכתוב )תהילי ל ו( 'כי רגע באפו
חיי ברצונו' ,מי שמעמיד לנגד פניו רק את הרגע של עכשיו ,הוא 'חי' ה ברוחניות
ה בגשמיות.
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íãàä ïéá 'äîçìîä éøù÷'á äòùå úò
úåðåéñðä ìë éì òåãî øîàé ìàå ...åøöéì
ìôåð éøäù ,ïøëù àìå ïä àì ¯ åììä
÷áàîäå äîçìîä íöò éë ,úò ìëá éëåðà
úéìëúå ãé÷ôú ø÷éò àåä àåä øöéä íò
ù"áúé àøåáì ùéù çåø úçð ø÷éòå ,íãàä
ìëá ïåéñð éáöîá åúåéä íöòî àåä ,åúàî
úå÷ôàúä ìëáå ,äòù ìëáå úò
äùà äæá äìòî àåä øöéä íò úå÷áàúäå
 'äì çåçéð çéøכזìò íé÷éãö åøîà øáëå .
ùéà ÷áàéå' ÷åñôá (.àö ïéìåç) àøîâä éøáã
éáø øîà ,(åðéáà á÷òé íò åùò ìù åøù) 'åîò
íúåìâøî ÷áà åìòäù ãîìî' éåì ïá òùåäé

וכבר איתא מהרה"ק ה'תפארת שלמה' )ויחי ,ויראו אחי יוס( לרמז האי מילתא
באמר ז"ל )בר"ר כא ו( אי ועתה אלא לשו תשובה ,כי הבא ב'שערי תשובה' אי
לו להביט אלא על של עתה ,ואז יזכה לעמוד על דר אמת.
וכ ביאר הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע את הלשו 'כריתת ברית' ,דלכאורה תרתי
דסתרי נינהו ,כי 'כריתה' פירושה ניתוק וקריעה ,ו'ברית' פירושה התקשרות והתחברות,
אלא ,שאדרבה האחד משלי את רעהו ,כי הרוצה להתקשר ולהתחבר אל אביו
שבשמי ,עליו לתת 'גט כריתות' ליצר וכל הרע ,ובזה יהא בידו להתחבר בברית
אל הקב"ה.
כו .הגה"צ רבי גד'ל אייזנער זצ"ל היה אומר ,שעל האד להוכיח מתו הנהגת
עצמו ,כי כשהוא יושב ואוכל לשובע נפשו ,ונות מעדני לתו גופו ,לא יבוא
אליו היצר באותה שעה 'היא תשבע בדש נפש' כשכזאת וכזאת חטאת ,ואילו
כאשר א יגש לעסק התורה והעבודה מיד יבוא היצר אי יכול חוטא כמות לעבוד
את ה' ,ומדוע אינו בא בעת האוכל ,ע"כ שאי זה אלא 'עצת היצר'.
א הוא היה אומר ,העבר  -הרי הוא כרבו של אד ,כי ממה שאירע לו ילמד
להיזהר להבא .העתיד  -הרי הוא כתלמיד שבו יעשה האד רק טוב כפי שלמד
כבר .ואילו ההווה  -הרי הוא כידיד ורע ,שעל האד להתחבר ע ההווה ולפעול
בו טובה הרבה.
כז .הנה ידועה הסגולה מחד מהקדמוני הגה"ק בעל ה'ברית מנוחה' שעני ה'תשיעי'
הוא זמ מיוחד ועת רצו ,ועפי"ז נתפשט בשני האחרונות ,לכוו השעה ולהתפלל
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 øöéä íò å÷áàä íöòá ãåáëä àñëכט.

לפני ה' בזמ שמתרבה מספר 'תשע' וכגו ,יו השב"ק העעל"ט ,שבו חל ה'תשיעי
שבתשיעי' ,יו תשעה בחודש התשיעי הוא חודש כסלו ,בשעה התשיעית .והנה
מספר תשע נקרא בשפת האידיש 'ניי' ,והוא ג משמעותה של תיבת 'לא' ,על כ
יש לרמז בו ,כי האומר ליצרו הרע ג' פעמי 'ניי ,ניי ,ניי' הרי זה עת רצו שאי
למעלה הימנו ,ואפילו בסת ימות השנה...
וידועי דברי הרה"ק רבי יצחק מראדוויל זי"ע שלכ טע המקרא 'שלשלת' על
תיבת 'וימא' שבמעשה הנסיו של יוס הצדיק ,כי בבוא אד לעת נסיו ,ראשית
דבר יזעק ג' פעמי )דוגמת השלשלת המסלסל בנעימה ועולה כלפי מעלה ג' פעמי( איני רוצה.
איני רוצה .איני רוצה ויינצל) ,אור יצחק פרשת וישב(.
כח .עוד ביארו בזה על פי דברי המדרש )בר"ר ב ד( 'וחוש על פני תהו'  -זה
גלות יו שהחשיכה עיניה של ישראל בגזירותיה ,שהיתה אומרת לה כתבו
לכ על קר השור שאי לכ חלק באלוקי ישראל .וכבר נודע קושיית הרה"ק
ה'שפת אמת זי"ע )חנוכה ,תרל"ו ליל ז' ד"ה איתא( דלכאורה יש כא סתירה מיניה וביה,
שהרי א אמרו אלוקי ישראל הרי שה' הוא אלוקיה ,ואי יאמרו אי לכ חלק.
ומבאר ה'שפת אמת' דלא הוה איכפת להו לאות רשעי שיקיימו ישראל תורה
ומצוות ,אלא שרצו לעקור מישראל את האמונה וההכרה במעשיה הפועלי גדולות
ונצורות בשמי ממעל ,וזהו שאמרו שאי לכ חלק באלוקי ישראל' ,לכ' הינו
למעשיכ ולעבודתכ ,ומהאי טעמא נמי גזרו על קידוש החודש ,כי לא השלימו
ע מה שאמרו )ברכות מט' (.ישראל דקדשינהו לזמני' שע"י מעשי בנ"י בעול הזה
נקבעת קדושת המועדי בכל העולמות ,וכל זאת עשו להחשי עיניה בייאוש
שאינ ראויי וחשובי לכלו .אבל כאשר גברו החשמונאי וניצחו השרישו בני
ישראל אמונה זו בלבותיה שכל יהודי באשר הוא גדלה חשיבותו עד מאד ,ובכל
מצווה שיהודי פשוט מקיי ניתוס כח וגבורה בפמליא של מעלה ,ועל זה נלח
ג שרו של עשו ע יעקב על 'עד כסא הכבוד' ,שלא היה יכול לשאת כי יעקב
בעבודתו 'מנענע' את כסא הכבוד )כביכול( ,וכל העולמות תלויי בו.
כט .וידע שלפי גודל הקושי עולה חשיבות עבודתו פי כמה וכמה ,כה כתב הרה"ק
הריי"צ מליובאוויטש זי"ע )ספר המאמרי ,קונטרסי א עמ'  ,(106הבעל ש טוב
פירש את הפסוק )תהלי סג ג( 'כ בקודש חזיתי' כ ,כ – הלואי ,בקודש  -בזמ
הבית ,חזיתי .פירוש הלואי והייתי רואה בזמ הבית אותה דרגה של גילוי אור
אלוקי שממשיכי בזמ הגלות ,שכ עבודת ה' בזמ הבית הייתה עבודת ה'מוח
והלב' שיש בעבודה זו תענוג רב ושמחה )ואי רבותא וחידוש בעבודה כזו( ,משא"כ בזמ
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àø÷éé äæì ¯ åëéøé ìò òìåö àåäå ìôðù éë' øîà êàìîäù ,÷ééãì åøîà øáëå
 'ìëåúå ...úéøùלåéúåéøáî ùøåã àøåáä ïéà éë ,'ìëåúå' íéùðà' é"ùøáå ,
 úåðåçöðä úà àìå ,äîçìîä úà íà éë äæì éëå äåîú äøåàëìå ,'ïáìå åùò Yלב.
'òìåö' åîòî àöéùë ,äéì ïðéø÷ 'ìëåúå
úà (ãåòå ,ì"÷åöæ øæåò íééç 'ø) åøàéá äæáå àåäùë àöé ïáì úéáî íâ ,'åëéøé ìò
ìàøùé éðá åìëàé àì ïë ìò øåîàä
,ïëà éë ,àìà .'íéðåî úøùò' äîåøî
 øöéä íò åúîçìîá êéùîîäלאêéøö òåãî äøåàëìù ,äùðä ãéâ úà øçàì óà ,
הגלות העבודה היא מתו קבלת עול ומסירות נפש וכאשר יהודי מוסר נפשו על
לימוד התורה וקיו המצוות )ובפרט בזמ הגזירה שמענישי על זה ר"ל( הרי הוא ממשי
אורות גדולי ועצומי הרבה יותר מאשר האורות שנמשכו בזמ הבית.
ל .הנה כתיב )לב כט(' ,ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמ כי א ישראל ,כי שרית
ע אלוקי וע אנשי ותוכל' ,ולכאורה קשה ,מדוע קראהו בש 'ישראל' ע"ש
'כי שרית' ,היה לו לקראו איזה ש ע"ש ותוכל – שניצח את שרו של עשו והכניעו
)ויקראוהו 'מיכל' וכדומה( ,ומבאר הרה"ק רבי לייבל אייגער זי"ע )בספרו אמרי אמת( ,מכא,
דאי הקב"ה דורש ובודק א ניצח האד את יצרו ,אלא א ורק 'כי שרית'  -א
עמד בקשרי המלחמה נגד יצרו וטבעו ,ואילו הניצחו 'מתנת חינ' הוא משמיא ולא
מכח האד ,ורק המלחמה נקראת על ש האד ,ועל שמה נקרא 'ישראל'.
התבונ במשחק ה'דריידע"ל' )סביבו( ,אשר האד מסובבו מעט ,והוא הול וסובב
עוד ועוד עד שמגיע לתכליתו ,כ ייאמר לדיד ,כל חד בדיליה ,עליו מוטל רק
להתחיל ,לפתוח במלחמה ,ואז 'ה' ילח לכ' ,לעמוד לימינו להיות לו עזר מצריו,
שיוכל להמשי בעבודת הקודש.
לא .שמעתי מחכ אחד ,הנה המטוס נוסע באויר העול מעלה מעלה ,ובבואו
לתו כיסי אוויר )מקומות שבה משתנה לח האוויר ,בפרט בימות החור( יתנענע מעלה
מטה ,ופעמי מטיל נענוע זה פחד ומורא על כל יושבי המטוס ,אמנ ,א ימשי
בטיסתו ללא התפעלות מהנענועי ,יצליח את כל דרכו ובשעטומ"צ יגיע למחוז
חפצו בשלו ושלווה ,אבל א ח"ו יעמוד על עמדו מיד יפול מטה מטה ,וכל יושביו
ישיבו את נשמת ליוצר ...והוא אשר דברנו ,כי רק האיש שימשי במלחמתו ע
היצר ,א לאחר שנפל והוא צולע על יריכו ,עליו יאמר 'ותוכל' ,אבל א יעמוד
ויקונ על נפילתו ולא ימשי אזי יפול מטה מטה ה"י.
לב .א אנו נצרכי לנקוט בתכסיסי מלחמה נגד יצר הרע  -ליל בדר של 'מאויבי
תחכמני' ,ראה מה שכתב ה'קדושת לוי' )בפרשת( על הכתוב )לב יח-יט( 'כי יפגש
עשו אחי ושאל לאמר למי אתה ואנה תל ולמי אלה לפני ,ואמרת לעבד ליעקב
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á÷òéá òâôù 'ïåìùë'ì ïåøëæ úåùòì
ñðì 'àñéð éîåñøô' íéùåò ïéàå ,å÷éæäå
åøëæéù ä"á÷ä äöø éë àìà ...åì äéäù
á÷òé ïéáù äîçìîä úà ìàøùé éðá
àåä ïèùä àåä ¯ åùò ìù åøùì åðéáà
úåãäéä ãåñéå íåé÷ íöò ìë éë ,ø"äöé
,øåîàë òøä øöéä ãâðë äîçìîä àéä
.äòù ìëáå úò ìëá íåé ìëá

÷î"îå ,÷æçúäì äñðîå ,úåðåéñðå éùå
àìù åì äàøðå ...ìôåð áåùå ,í÷å ìôåð
,àøéú ìà åì íéøîåà äæì ,äøèîä âéùä
äòéâéä Y äæ íâ åðééä ,ïá êì äæ íâ éë
øáë òâééúîäå ,äøèîä àéä àéä äîöò
ïç âéùî äæáå ,åéìò ìèåîä úà äùò
ïéðò éìáî ,'ä õôç äìàá éë ,'ä éðéòá
 óåñáì äàöåúä úà âéùä íàלג.

äúåù÷äá éäéå' (æé äì) ïúùøôá æîåøî ïëå
ìà úãìéîä äì øîàúå äúãìá
àæîø øôñá ,'ïá êì íâ äæ éë éàøéú
ì"öæ ÷àæ áééì ìàåîù ø"âäì àúîëçã
(í"éøä éùåãéçä ÷"äøä ìù åãéîìú) àìàéá ã"áà
'ä ãáåò ìò éà÷ã æîø êøãá ùøôî
Y äúåù÷äá äáøä åéìò íéøáåò øùà

åúãéîò øåáò ÷ø äìãâ åúìòî éë òãéå
áúëù åîë ,áåèá åúøéçáå úåðåéñðá
úåîù úùøô) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä
éë' ,(èë áì) ÷åñôä ìò (øîàéå ä"ã 'ã ãåîò
,'ìëåúå íéùðà íòå íé÷åìà íò úéøù
íà éøäå ,ìëåúå øîåì óéñåä òåãî ,á"öå
íòå íé÷åìà íò úéøù éë' øîåà äéä

מנחה היא שלוחה לאדוני לעשו והנה ג הוא אחרינו' ,בא הכתוב להורות לנו את
אופ המלחמה כנגד היצר ,כגו ,כאשר יתעורר האד משנתו לקראת 'נ החמה'
בימות החור ,מיד יבוא אליו היצר בתואנות שונות ומשונות שלא יקו לעבודת
הבורא ,כי 'קרירות' חזקה שולטת בחוצות ,ועדיי השעה מוקדמת ,התחמ נא עוד
מעט תחת הכר והכסת במיטת ,אז תהא תשובתו ,יצרי יקירי ,אכ הנ מסור אלי
עד מאד ,א אבקש שתבי כי נצר אנכי כעת למשקה ח ,וא לגשמיות כוונתי,
וודאי על זאת יסכי היצר ,אכ בעמדו על רגליו 'בשעה טובה ומוצלחת' מיד יל
לבית המדרש לעסוק בתורה ועבודה ...וכ בכל נסיו – בתחבולות תעשה ל מלחמה
)משלי כד ו( ,ולפי זה יתפרש הכתוב ,כי יפגש עשו אחי כשיבוא אלי היצר ,ושאל
למי אתה ,ואנה תל ,ולמי אלה לפני מדוע אתה כה מזדרז וטורח לעשות את
המצווה ,ואמרת בלב הריני עושה זאת לעבד ליעקב  -למע שמו באהבה ,א
ליצר תאמר מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו ,מקיי אני את המצווה כדי לקבל
עליה שכר טוב בעול הזה.
לג .וכ כתב הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )ח"ח על נ" ,תהלי קה ג( כי אי הקב"ה בודק
את האד אלא לפי התשוקה והרצו ,כמו שכתוב )תהלי קה ג( 'ישמח לב מבקשי
ה'' ,ולא 'עושי רצו ה'' ,כי העיקר להיות מ'מבקשי ה''.

èë

פרשת וישלח

באר הפרשה

íéùðà íòå íé÷åìà íò úéøù éë ,á÷òéì øáâúäì åãéá äìòù åðòãé ïë íâ 'íéùðà
Y 'ìëåúå'ù ,äæá ,ìåãâå øù úéùòð Y
.åùò ìù åøù Y êàìîä ìò
úøîùðå ,àåèçì úìåëéä êãéá äúééä
. לדìàøùé êîù àø÷é ïë ìò ,òø øáã ìëî íãàäå êàìîä éë ,ñ"úçä øàáîå
ìòî ãçà íéáåùçå íéìåãâ
,íãàä ááì êøé ìà íìåòì ,ãîìð ïàëîå ãöî éë ,øçà ãöî íäî ãçà ìë ,åäòø
'øåäè' åðéä éë ,íãàäî 'êàìî' ìåãâ ãçà
,êëå êë éúì÷ì÷ øáë áåùçì
äáøãà éë ,àìå àì ,äîåàî äååù éððéà åúîåòì ,éîùâ øáã ìëî éøîâì ììåùî ¯
úåéäì äøéçáä êãéá ïééãòù øáãä íöòî èòîä åúåà éë ,íãàä úìòî äìåãâ
øúåé òåøâä éãéì úàá àìå ,øúåé òåøâ êåúî åì àá åîöò øäèîå ùã÷î àåäù
ïéá àåä ãîåò úò ìëá éë ,'äøéçá'
.êàìîî áåùçå ìåãâ úéùòð äæá
úåèðì úìåëéä åãéá ùéå Y íééúôùîä
øåàá ,íééçä øåàá øåàì äëæðù ø"äé ,äùòéé àì øùà úà úåùòì ,òøä ãöì
åðìåë äëæðå , להàáå áø÷ä äëåðçä
øçáå åáì úééèð ìòå åîöò ìò øáâúäå
àôåâ úåéøáá íéìåâî íéãñçå íéîçøì ãçé êàìîä ìòî åúìòî ääáâ äæá ,áåèá
.àéìòî àøåäðå
êàìîä åì øîà úàæ ,äîëå äîë éô

( על. ובזה שמעתי לפרש בדר צחות במעשה הנודע שהובא בגמ' )קידושי פא.לד
 עד שצעק 'נורא בי,רב עמר חסידא שהעמידו אותו מ השמי בנסיו נורא
' בכדי שיתאספו אנשי לכבות את ה'דליקה,עמר' – אש שולטת בבית עמר
 אמר לו, ויצא ממנו היצר הרע בדמות 'עמודא דנורא' – עמוד אש,ויתבייש מה
 ואנא עדיפנא מינ' – ראה אתה עשוי,רב עמר 'חזי דאת נורא ואנא בישרא
 שהרי אי אפשר לאכול בשר, וביארו. ומכל מקו אני עדי ממ,מאש ואני בשר
 ואני, אנא בישרא, וזהו שאמר רב עמר,'אלא ע"י בישול אפיה או צליה ב'אש
 כי כל חשיבות האד הוא,' דוגמת ה'בשר' המשתבח על ידי ה'אש,משתבח על יד
 ודייקא מחמת שהיה לו נסיו קשה ביותר,מפני שיש לו יצר הרע והוא מתגבר עליו
.על כ זכה להיקרא רב עמר חסידא
 נציגה נא את מאמרו של הרה"ק ה'אמרי, בעמדנו עתה בימי ההכנה לחג החנוכה.לה
חיי' זי"ע שהפסוק 'וישלח יעקב מלאכי לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה
 חושבנא,'אדו' עולה בגימטריא 'אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה
.(2521 - דדי כחושבנא דדי )שתיה עולי מספר

