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הצדיק הוא המלמד לאדם הנכון לו לפי נשמתו

באור פני מלך
עיונים במשנת רבותינו הקדושים

תשע”ג(  )נשא  שליט”א  רבינו  כ”ק  שסיפר  מה  לזה  להסמיך  יש 
רבו  אל  שנכנס  זיע”א  משפאלי  קדישא  הסבא  של  מעשה  בתלמידו 
ויאמר  הסב"ק  ויען  הבית,  הנהגת  על  הדרכה  לקבל  נישואיו  קודם 
מה  כל  ותשתה  שתוכל,  עת  ובכל  לאכול  שתוכל  מה  כל  אכול  אליו: 
שאל  חפץ.  שלבך  מה  כל  ותעשה  שתוכל,  עת  ובכל  לשתות  שתוכל 
החתן: וכשאתנהג כן מה יהיה עמי, אמר לו רבו: אם תתנהג כך תגדל 
ותהיה 'נבל ברשות התורה'. נצטער החתן מאוד ויאמר אל רבו: רבי, 

הדרכה,  לקבל  חפץ  הנני  באמת  והרי 
ולמה  בה,  אלך  אשר  הדרך  את  לדעת 
תשובה.  לי  מלענות  מתחמק  הרבי  זה 
אמר לו הסב"ק: אה, הנך מתכוין באמת, 
וחמישי,  שני  בכל  התענה  עשה:  זאת 
לא  ולשתות  לאכול  שתרצה  מה  וכל 
וכל מה שימשך לבך אחריו אל  תאכל, 
מה  כן  וכשאתנהג  החתן:  שאל  תעשה. 
לו רבו: אם תתנהג כך  יהיה עמי, אמר 
לא יהיה לך לא עוה"ז ולא עוה"ב. פרץ 
החתן בבכי ואמר: רבי למה זה אין הרבי 

מדריכני  והרי באמת הנני חפץ לידע.
בעת  לו:  ואמר  הרבי  פתח 
את  ברא  עולמו  את  שברא  השי”ת 
השטן לפתות בני אדם לעבור על רצון 
הראשונים  דורות  כ’  במשך  אמנם  ה’, 
לא  אבינו  אברהם  ועד  הראשון  מאדם 
שאנשי  כיון  לעשות,  מה  להשטן  היה 
הדורות הללו עשו כל מה שליבם חפץ 
פיתויי  בלא  אף  הבורא  רצון  על  ועברו 
ואמר:  כביכול  לפני  בא השטן  היצה”ר. 

למה זה בראתני, והלא אין שום תועלת בבריאתי. ענה לו השי”ת: המתן 
עברו  תפקידך.  למלאות  לך  יהיה  ושם  אברהם  יבוא  כי  ותראה  מעט 
שנים ונולד אברהם אבינו ע”ה, ‘בן שלוש שנים הכיר את בוראו’ )נדרים 
לב.(, ולאחמ”כ נשא את שרה אמנו לו לאשה ויבנו יחדיו בית להשראת 
השכינה ויעבדו את השי”ת במידת החסד. ויבוא השטן אליהם הביתה 
ויבקש לפתות את אברהם לעבור על רצון ה’, אך מיד בהכנסו הביתה 
קידמו אברהם ושרה את פניו בסבר פנים יפות ויציעו לו לאכול ולשתות 
כל מיני מטעמים ומגדים, ויבקשו שישב במקום הראוי לו ובאופן הנוח 
לו ביותר וכו’ וכו’, ויהי אחר כל הדברים האלה לא העיז השטן פניו כ”כ 
להיות כפוי טובה ולפתות אברהם ולגמול לו רעה תחת  טובה, ע”כ יצא 

מן הבית.

הזדמנות  לידך  נקרית  השי"ת  הנה  לו  ויאמר  למרום,  השטן  עלה 
למלאות תפקידך ואתה איבדת אותה בעבור מעט אוכל ופנים שוחקות, 
נענה השטן ואמר: אמת ומעתה אשמור שלא לאבד תפקידי עבור מעט 
לו  אמר  תפקידי.  למלאות  אעשה  מה  עתה  אך  שוחקות,  ופנים  אוכל 
השי”ת כי ימתין עוד מעט יבוא יצחק ואותו יצטרך לפתות לעבור על 
רצון ה’. עברו שנים ויבוא השטן אל יצחק אבינו ע”ה בהחלטה כי לא 
אלא  השוחקות  ופניו  האוכל  אל  יפנה 
יפתהו לעבור על רצון ה’. ויהי בהכנסו 
אבינו  יצחק  החל  מיד  יצחק,  בית  אל 
לא  ואם  ביתו  את  שיעזוב  עליו  לצעוק 
יצחק  שהרי  רבה,  מכה  יכהו  מיד  יצא 

היה  מדת הגבורה, נתפחד השטן וברח.
הנה  השי"ת  לו  ויאמר  למרום,  עלה 
למלאות  הזדמנות  לידך  שוב  נקרית 
תפקידך ואתה איבדת אותה בעבור מעט 
ומעתה  אמת  ואמר:  השטן  נענה  פחד, 
עבור  לא  תפקידי  לאבד  שלא  אשמור 
פנים שוחקות ולא עבור פחד, אך עתה 
עוד  המתן  השי”ת  לו  אמר  אעשה.  מה 
לפתות  יצטרך  ואותו  יעקב  ויבוא  מעט 
ויבוא  שנים  עברו  ה’.  רצון  על  לעבור 
ובמשך כל  יעקב אבינו ע”ה,  השטן אל 
הדרך לביתו שינן לעצמו ההחלטה שלא 
יתפתה משום מאכל ופנים שוחקות ולא 
יתפחד משום דבר, והנה יעקב היה ‘איש 
תם יושב אהלים’ )בראשית כה, כז(, ובעת 
יטעימהו  כי  לו  לומר  השטן  שהתחיל 
וטעם  מהם  שמע  ולא  מהם  ידע  לא  אשר  דברים  ויבינהו  עוה”ז  טעם 
נפלא יש להם, אמר לו יעקב כי אינו מבין מה הוא רוצה ממנו, ואין לו 
שום ענין כלל בזה, וירא השטן שכל דיבוריו המה לריק ואין יעקב שומע 

ומבין אותו, פנה והלך משם  בבושת פנים.
פנה הסב"ק ואמר להחתן: הנה בכל עת  צריך עצה ושיטה אחרת איך 
להלחם בהיצה”ר, כי היצר הוא מבין איך הצליחו לנצחו ומנסה בכל 
עת תחבולה אחרת איך לפתות האדם, ובתחבולות תעשה לך מלחמה, 
ולזה צריך להתקשר לצדיקי הדורות אשר המה מתקנים בכל עת עצות 
ותחבולות אשר עדיין יש באפשרות להלחם עמהם  בהיצה”ר, עד כאן 

העובדא.

משנת רבותינו
ואיש כי יקדיש את ביתו קדש לה’ והעריכו 

הכהן וכו’ )כז, יד(. 
ולקדש  להטהר  להבא  דרך  יורה  התוה”ק 
תקון  שדרך  כידוע  להנשמה  בית  שהוא  גופו 
נפש של כל אחד לפי תכונתו, יש אשר תקונו 
בתעניות וסגופין, ויש אשר אסור לו להתענות. 
העצה  כן  על  בעצמו,  לכוון  מוכשר  ...ומי 
לו  מורה  האמיתי  הצדיק  אל  שיבוא  הנכונה 
יקדיש  כי  ‘איש  הקרא  רמז  וזה  הישר.  הדרך 
גופו  לקדש  הרוצה  איש  לומר  רצה  ביתו’  את 
שהוא בית להנשמה, ‘והעריכו הכהן’ שיבוא אל 
לו הנתיב  ויאיר  כהן שיעריכנו  הצדיק הנקרא 

שילך בו ואיך ימצא מרגוע ותקון לנפשו...
]רזא דשבת[



תורת רבותינו
פתגמין קדישין מרבוה"ק

פניני באר לחי
פניני קודש מתורת כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א

לעילוי נשמת הרה"ח ר' מאיר ב"ר יצחק יונה ויסלובסקי ז"ל נר למאור

אם בחוקותי תלכו )כו, ג(.
בחוקותי  'אם  שאמר  מה  ידוע  הדקדוק 
תלכו' בלשון ספק, ואינו מובן שהרי חיוב 

הוא ללכת בחוקות התורה.
ל:(  )קידושין  חז"ל  אמרו  כי  לומר  ויש 
יום  בכל  עליו  מתגבר  אדם  של  שיצרו 
ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא 
עוזרו אין יכול לו. וזהו שאמר הכתוב 'אם 
בחוקותי תלכו' בלשון שאינו ודאי, כי אינו 
השי"ת,  בדרכי  ללכת  שיוכל  ההכרח  מן 
שאין להעלות על הדעת כי דבר קל הוא. 
אמנם זה האיש אשר יחפוץ בזה, עצתו היא 
דבוק  יהיה  שכאשר  תלכו'  בחוקותי  'ֵאם 
ומקושר באם העליונה, כאשר יהיה דבוק 
בהשי"ת, אזי בוודאי יעזור לו ויזכה לילך 

בדרכי התורה הקדושה.
שולחן הטהור תשע”ט

◆ ◆ ◆
גשמיכם  ונתתי  וגו'  תלכו  בחקתי  אם 

בעתם )כו, ג-ד(.
א'ם ב'חקתי ת'לכו הר"ת הוא כמו הר"ת 
א'ם ת'עשו ב'רכות כראוי, אז יהיה 'ונתתי 
גשמיכם בעתם' ויזכו לכל ההשפעות. ואם 
בברכות שהם דרבנן הוא כן, בברכת המזון 

שהוא מדאורייתא על אחת כמה וכמה, ואז 
יהיה 'והשיג לכם דיש את בציר'.

מיטאג טיש תשע”ז
◆ ◆ ◆

ואם  ימירנו  ולא  לרע  טוב  בין  יבקר  לא 
המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קודש 

)כז, לג(.

דרך  על  קצת  צחות  בדרך  לפרש  יש 
דבריהם  )הובאו  הקדושים  בספרים  דאיתא 
סך  אדם  לכל  שיש  בחוקותי(  פר'  חיים  בדבר 
דיבורים קצוב שידבר במשך כל ימי חייו, 
לו,  הקצוב  הדיבורים  סך  יסיים  וכאשר 
העולם.  מן  ויסתלק  ימיו  כן  גם  יסיים  אז 
האדם,  של  ונפשו  חיותו  הוא  הדיבור  כי 
נשמת  באפיו  'ויפח  ז(  ב,  )בראשית  כדכתיב 
ותרגם  חיה'  לנפש  האדם  ויהי  חיים 
אמרו  זה  ועל  ממללא'.  'לרוח  אונקלוס 
ב(  נח,  )תהלים  הפסוק  על  פט.(  )חולין  חז"ל 
אומנותו  מה  תדברון',  צדק  אלם  'האמנם 
כאלם,  עצמו  ישים  הזה  בעולם  אדם  של 
יכול אף לדברי תורה, תלמוד לומר 'צדק 
כאשר  כלל  בדרך  כי  כאן.  עד  תדברון', 
יחפוץ האדם להאריך ימיו ושנותיו, העצה 
היעוצה לו שישים עצמו כאלם, כי כאשר 

ימעט בדיבור אז לא יסיים הסך הקצוב לו 
וממילא יאריך ימים. אבל בל יעלה בדעת 
מטעם  תורה  בדברי  כן  גם  למעט  האדם, 
תדברון',  'צדק  לומר  תלמוד  האמור, 
תורה  בדברי  הריבוי  ידי  על  דאדרבה 
יאריך ימים ויוסיפו לו שנות חיים, דכתיב 
)משלי ד, כב( 'כי חיים הם למוצאיהם' ודרשו 
חז"ל )עירובין נד.( 'אל תקרי למוצאיהם אלא 
גם  לאדם  קצובים  וכן  בפה'.  למוציאיהם 
הזה,  בעולם  יהלך  אשר  פסיעותיו  סך  כן 
שכאשר יסיים קצבת פסיעותיו יסיים ימיו 

בעולם הזה, עכתדה"ק.
ההליכה  על  הללו,  עניינים  שני  ועל 
בין  יבקר  'לא  הכתוב  אמר  הדיבור,  ועל 
את  ויבקר  יטייל  שלא  פירוש  לֵרַע’  טוב 
‘ולא  ממנו,  הטוב  רעהו  ואת  הטוב  ידידו 
ירבה  שלא  פירוש  אמירה,  לשון  ימירנו’ 
ימי  מקצרים  שניהם  כי  ואמירה,  בדיבור 
חיי האדם. ‘ואם המר ימירנו’ אימתי אמור 
יאמר וירבה בדיבורים, זהו בזמן ‘והיה הוא 
ותמורתו יהיה קודש’ כאשר יבוא לדיבורי 
די  לא  כי  ותפילה,  תורה  דיבורי  קדושה 
שאינם מקצרים ימיו, רק אדרבה ‘חיים הם 

למוצאיהם’ ויוסיפו לו שנות חיים.
שולחן הטהור תשע”ו

"אימתי קאתי מר לכשיפוצו מעיינותיך חוצה"

והשיג לכם דיש את בציר וגו’.
שדיים,  לשון  והוא  שד”י  אותיות  די”ש 
ח”ב  )זוה”ק  השפעות  ישראל  יונקים  שמשם 
שכתוב  וכמו  פ”ג(,  הכללים  שער  חיים  עץ  רנג. 
וארא  פרשת  אלימלך  נועם  הקדוש  בספר 

)ד”ה א”י שדי( עיי”ש.

ומרומז  מיעוט,  לשון  הוא  בציר  את 
להמשיך  כשתרצו  פי'  השפלות,  מדת  על 
כנ"ל,  ולהשיג די"ש היינו השפעות טובות 
תוכלו להשיג על ידי את בציר, על ידי מדת 

השפלות. 
מדת  בכם  כשתהיה  פירוש  ובציר 

יזכו  זה  ידי  שעל  זרע,  את  ישיג  השפלות, 
להיות להם זרע של קיימא כמ"ש )בראשית 
שהיה  ידי  על  ופירש"י  ילד  ויקטן  כו(,  י, 
כל  להעמיד  זכה  לכך  עצמו  ומקטין  עניו 

המשפחות הללו.
מאמר מרדכי



משנת באר לחי 
במשנתו הטהורה של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א

לעילוי נשמת הרה"ח ר' עמיאל ב"ר סעדיה אריכא ז"ל  נר ה' נשמת אדם

המשך בעמ' ד'

דבר יום ביומו
ו מאמר ד’ - ויהי בבוקר ז

ט. מאמרי תוכחת מוסר ודיבורי התעוררות בענין השכמת הבוקר.
הנה ענין השכמת הבוקר, הוא יסוד ועיקר בעבודת השי”ת, כידוע 

מספרים הקדושים, וכאשר נאריך בזה עוד בעזהשי”ת.
ראשית דבר נעתיק בזה שיחת קדשו של כ"ק רבינו שליט"א )ויתן לך 
שמות תשע”ב( שאמר הכתוב )משלי יג, כד( 'ואוהבו שחרו  מוסר’ ופירש 
כי ‘שחרו’ הוא לשון שחרית, וזהו ‘ואוהבו שחרו מוסר’ שהאוהב צריך 
ליתן מוסר ותוכחה על ענין השכמת הבוקר בשחרית. “הנני רואה כי 
יש אשר באים באיחור  לתפילה, ויש אשר באים בכלל אחר  התפילה. 
שמעתי פעם מחו”ז הרה”ק מלעלוב זיע”א שקיבל מזקינו הרה”ק רבי 
דוד’ל בידערמאן זיע”א מלעלוב ]ואפשר מקורו בקארלין[, שלא לומר 
דבר שלא אוחז בזה. ומזה מובן כי כל דבר שאמר אחז בזה. והיו לו 
כמה וכמה הנהגות, ואחד מהם היה שלא ישב קודם התפילה ובוודאי 
שלא ישב בעת התפילה, ברוך ה’ הנני רואה שאצלנו גם כן יש אשר 
אינם יושבים קודם התפילה, שבאים ממיטתם היישר אל התפילה... ָּבַני 
זהו דבר האסור! כי אם כך נראים בימי הנעורים, האיך ייראו בשנים 
המאוחרות יותר, בהם יש סיבות ומניעות ולפעמים לא מרגישים כל כך 
טוב? ואיך יכול בחור לומר שלא קם לתפילה משום שאין לו כח? אם 
הנך חלש בוא ואתן לך מה לקחת, ויטמינים וכיוצ”ב. מה זה עלתה על 
לבכם בכלל? ‘ואוהבו שחרו מוסר’ אין שייך להיות עובד ה’ באופן כזה! 

והרי  הבוקר הוא הזמן היפה ביותר ביום.
הגוף  לנקיון  לדאוג  להתעורר  מוקדם  שצריך  פשוט  דבר  זה  הרי 
כדי שיוכלו להניח תפילין בטהרה ולרוץ למקוה הכל ‘כמשחל בניתא 
שעה  או  שעה  שלשת-רבעי  הפחות  לכל  ולשבת  כח.(,  )מו”ק  מחלבא’ 
ללמוד קודם התפילה... כאן יושבים קודם התפילה! יושבים ולומדים 
קודם התפילה! ואם לא עכשיו אימתי? שהרי הרגל נעשה טבע שני, 
ולא  מאוחרת  בשעה  לביהמ”ד  שנכנסים  הרגיל  דבר  נהיה  כבר  זה 
מתגנב  היה  לתפילה  אחד  ואיחר  אירע  אם  עברו  בימים  מתביישים. 
להסתכל  עיניו  להרים  מסוגל  היה  לא  שעה  חצי  ובמשך  לביהמ”ד 

בפני  מישהו.
... אדעתא דהכי עולה לי כח, כסף ובריאות – כדי שיגדלו דור דעה 
ובעלי  השגה  בעלי  ת”ח  ה’,  ועובדי  צדיקים  יגדלו  שהתלמידים  כדי 
מאוחר  לישון  וכשהולכים  למטה.  ונחמדים  למעלה  אהובים  עבודה, 
ובבוקר אין כח לקום. ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, כשיהיה 
רצון אזי השי”ת יעזור ויצליחו. זוהי מלחמה ככל המלחמות, זהו יצה”ר 

ככל הנסיונות, אך  באם ירצו יצליחו.
ואחד  בצפונה  להתפלל  ילך  שאחד  כדי  עצמי,  משחיר  איני   ...
בדרומה! ברוך ה’ יש כאן ביהמ”ד ועוד ביהמ”ד ועוד ס”ת ועוד ארון 
קודש ועוד פינה, עבור מה? עבור שיתפללו במקומות אחרים? וכי כל 
זה עושים רק משום שאין זה נח כ”כ לקום בזמן מסוים? אתם אברכים, 
כוחכם במותנכם, צריך מסירות נפש לזה, ובכלל איתא בגמ’ )ברכות ו:( 

שכל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם  בעזרו.
דברים  ושיהיו  סייעתא  דשמיא,  לכולנו  שיהיה  הבוה”ק  יעזרנו   ...
היוצאים מן הלב נכנסים ללב. ושהשי”ת יעזרנו שנכה ל”עולמך תראה 
בחייך”, שנזכה לראות בנים ובני בנים ובני בני בנים, תלמידים ותלמידי 

תלמידים, עוסקים בתורה ובמצוות, תורה עם יראת שמים,  עם אהבת 
ה’ מדות טובות ומעלות טובות”.

כח,  )בראשית  הפסוק  על  תשע”ג(,  ויצא  )ס”ג  קדשו  דברי  נעתיק  עוד 
י( ‘ויצא יעקב מבאר שבע וילך  חרנה’ בהקדם ביאור הפסוק )שם, יא( 
כן מלשון  גם  והוא  ‘ויפגע’ לשון תפילה,  כי  וילן שם’,  ‘ויפגע במקום 
קושי ועיכוב, וזהו ‘ויפגע במקום וילן שם’ היינו שיש קושי מיוחד בענין 
הקימה בבוקר לתפילה, ואף ברצות אדם לקום בבוקר ולהתפלל, הרי 
אדם  אלי  נכנס  האחרונה  “בתקופה  זה.  מיוחד  בענין  קושי  לו  שיש 
אחד  ודיבר עמי על זה הענין, שאלתיו לו יצוייר שהיה לו מחר בבוקר 
טיסה לחו”ל לאיזה ענין הנחוץ לו מאוד, וכי היה מאחר אפילו ברגע 
אחד, והלא הוא נמצא בשדה-התעופה כשעתיים או אפילו שלוש שעות 

קודם לכן, וענה לי  כי וודאי הוא שלא יאחר.
ומקדימים  מוקדם  אזי  קמים  לחו”ל  לטוס  כשרוצים  מדוע  אמנם 
עוד בזמן יפה קודם לכן כדי שלא לאחר, ואילו לתפילה קשה לקום, 
והרי ישנת על אותה מטה שאתה יושן עליה בכל יום, ולמה זה כשהנך 
לאיזה  וחשק  רצון  דכשיש  אלא  להתעורר?!  ממהר  הנך  לטוס  צריך 
דבר שיהיה בבוקר, אזי מתעוררים בשעה מוקדמת. וכך צריך להיות 
גם בענין הקימה לתפילה, שצריך להיות לך רצון וחשק לבוא מוקדם 
שאם  ו:(  )ברכות  בגמרא  דאיתא  ראשונים,  מעשרה  ולהיות  לתפילה 
אומר  הוא  אזי  עשרה,  שם  ואין  הכנסת  לבית  בא  הוא  ברוך  הקדוש 
‘מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה’ )ישעיה נ, ב(, עד כאן. ומדוע 
שלא תקום בשעה מוקדמת ]ואין צריך לומר שלא תציג כף רגליך על 
הארץ קודם נטילת ‘נעגיל וואסער’[ ותהיה מעשרה ראשונים, ותלמד 
התפילה  גופניות  קודם  הכנות  ותכין  למקווה,  ותלך  התפילה,  קודם 

והכנות נפשיים?!
וכאשר  לישון,  שוכב  שבו  באופן  תלוי  שהכל  באריכות  שם  עיין 
‘והנה’  בכתוב  לרמוז  נראה  וזה  הקודמים.   במאמרים  כבר  העתקנו 
לשכב  הולך  אדם  שאם  לומר  רצה  ‘בהמה’,  ס”ת  ארצה’’  סלם’  מצב’ 
כבהמה, אזי ‘ויחלום’ היינו שישאר זה אצלו בגדר חלום בלבד, ש’וראשו 
מגיע השמימה’ כלומר שיקום ויתפלל כראוי, דהאיך יכול אדם לשכב 
זה  ולהבין התוה”ק.  ולהתפלל  בזמן  רוצה לקום  הנני  ולומר:  כבהמה 

אינו יכול להיות ויישאר בגדר חלום, ולא יהא לו אחיזה  במציאות.
אלא דצריך לשכב במחשבה של ‘אלהי  נשמה שנתת בי טהורה היא, 
בקרבי,  משמרה  ואתה  בי,  נפחתה  אתה  יצרתה,  אתה  בראתה,  אתה 
כי  והנני מאמין  לבוא’  לעתיד  בי  ולהחזירה  ואתה עתיד לטלה ממני 
בגודל רחמיך וחסדיך הגדולים והמרובים, תשיבנה לי גם מחר, וממילא 
בקומו בבוקר יוכל לומר ‘מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי 
ובכוונה,  בחמימות  להתפלל  יוכל  ואזי  בהתרגשות,  בחמלה’  נשמתי 

ויוכל ללמוד באופן הראוי ברציפות ובהתמדה ויבין מה  שלומד.
וזה יוכל להיות ג”כ הכוונה בכתוב ‘מה’  מצעדי גבר כוננו’, כי תיבת 
שאם  והיינו  גבר’,  מצעדי  ‘המכין  אומרים  שאז  לקימה  רומז  ‘מצעדי’ 
אזי  ה’,  בדרך  כראוי  ויתפלל  ‘מה’ מצעדי’ שיקום  רוצה שיהא  האדם 
מוכרח שיהא ‘כוננו’ כלומר שהוא מוכרח שיעשה הכנה לזה, שישכב 

בזמן ובאופן הנכון, ואזי יהיה גם הקימה  בדרך ה’.

מאמרי קודש בעבודתו יתברך שמו, מיוסדים ובנויים תל תלפיות,
במשנתו הבהירה, הזכה והברורה של עטרת ראשינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
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ובזה נבוא לביאור הכתוב ‘ויצא יעקב  מבאר שבע וילך חרנה’ כי אמת 
נכון הדבר שלבסוף יהא מה שהשי”ת רוצה. אמנם זהו טוב רק בדיעבד, 
כי לכתחילה צריך האדם להתנהג באופן ד’ויצא יעקב מבאר שבע’ היינו 
שיעשה את חלקו וישכב לישון באופן הראוי, אחר קריאת שמע בדביקות, 
ובשכבו על מטתו קודם השינה יעיין באיזה ספר ... ובאם ישכב לישן באופן 
זה אזי גם  הקימה תהא כראוי. ואמת הוא שהגמ’ אומרת )סוכה נב.(  ‘יצרו 
של אדם מתגבר ומתחדש עליו בכל יום ומבקש להמיתו ואלמלא הקב”ה 
על  להתגבר  האדם  יוכל  בעזהי”ת  שרק  ומוכח  לו’,  יכול  היה  לא  עוזרו 
)מכות  ‘בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו’  היצה”ר, אבל מכל מקום 

יב:(, לכן צריך לגלות רצון וחשק כדי שיעזרהו  השי”ת.
והנה ענין זה תמיד צריך חיזוק, ודרך  האדם שהוא צריך חיזוק. אמנם 
החיזוק הוא כשהדברים נושאים פירות, ואח”כ הוא נחלש קצת, אך מוכרח 

שיהא  שינוי מידי, ואזי יש תועלת בדיבור”.
◆ ◆ ◆

בתהלים )ל, א( ‘מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ארוממך ה’ כי דיליתני 
ולא שמחת אויבי לי’, ולכאורה איך יתכן לומר ‘מזמור שיר חנוכת הבית 
הבית  הקמת  במלאכת  החל  רק  שהוא  הבית,  חנך  לא  דוד  והרי  לדוד’, 
וקיבל נבואה על ידי נתן הנביא שלא יוכל הוא לסיים בניית הבית, אלא 
פירש שעשה דוד המלך  המזמור  וברש”י  בנו  שלמה המלך יסיים הבית. 
יש  כי  מוסיף  עזרא  והאבן  שלמה.  בימי  הבית  בחינוך  שיאמרוהו  הזה 
אומרים שעשה דוד המזמור הזה אף להבית השני ואף להבית השלישי, 
ביתו  חנוכת  על  עשאו  שדוד  לליבי’  ‘והקרוב  עזרא  האבן  כתב  ומעצמו 
‘בית ארזים’, ואומר ‘ארוממך ה’ כי דיליתני ולא שמחת אויבי לי’ ופירש”י 
נפתחו  וכשראו שבשבילו  לו חלק לעולם הבא,  אין  שהיו אומרים שדוד 
הדלתות לארון אז ידעו שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עוון ונהפכו 

פני שונאי  דוד כשולי קדירה.
והגה”ק בעל חתם סופר זיע”א בדרשותיו  הקשה שהיה לו לומר ‘מזמור 
שיר לדוד על חנוכת הבית’. גם מה שייכות יש להמשך הכתוב ‘ולא שמחת 
נחרבו  נבנו  אשר  מקדש  בתי  שני  כי  ופירש  הבית.  חנוכת  עם  לי’  אויבי 
בעוונותינו הרבים, והטעם שהיה מעורב בהם פעולות ושתדלנות בנייה 
על ידי גויים, שלא עשו זאת רק ישראל אלא אף גם היה מעורב בזה כח 
של אומות העולם. כי על בנין הבית הראשון איתא שנעזר שלמה המלך 
בחירם מלך צור, והבית השני התיר כורש לבנותו, ואיתא שכנסה אסתר 
וכיון שהיו מעורבים אומות  לירושלים.  ושלחה  המלכה מכספו של המן 
העולם בבניית הבתים, ניתן להם כח שבא זמן שהיו עוד צירופי דברים 
דוד  אמנם  הבתים.  להחריב  כח  להם  היה  ואזי  ישראל  לטובת  היו  שלא 
להיות  יהודי  אינו  לשום  נתן  לא  הבית הראשון  לבניית  בהכנותיו  המלך 
דוד שיר כפול מלא הודאה להקב”ה, פעם אחת  ולכן אמר  בזה,  מעורב 
על עצם הבית שהתחיל לבנות בית לכביכול, והשני היה ‘לדוד’ שרק הוא 

עשאה ולא היו שותפים של שאינם בני  ברית. וזה השייכות להמשך הכתוב 
'ולא שמחת  אויבי לי’ שלא היו האויבים אומות העולם שותפים בשמחתי 
ובהשתדלותי והכנתי בהתחלת בניית הבית, שלא היה  להם בזה שום חלק 

ונחלה. עכתדה”ק.
וכ”ק רבינו שליט”א פירש )יומי דחנוכה תשע"ג( דאיתא בגמרא )ברכות ו:( 
יוחנן בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה  אמר ר' 
עשרה מיד הוא כועס שנאמר )ישעיה נ, ב( 'מדוע באתי ואין איש קראתי 
ואין עונה', עד כאן. ולכאורה הרי מן הכתוב משמע כי השי"ת כביכול יש 
ואינו מוצא שם שום אדם,  לו תרעומת חס ושלום אם בא לבית הכנסת 
הוא  ברוך  הקדוש  אזי  מנין  באין  דווקא  כי  ראיה  יוחנן  ר'  לקח  ומהיכן 
כועס. ולזה פירש"י שם 'ואין עונה - שיעור שיוכלו לענות דבר קדושה' כי 
כדי שיוכלו לענות ברכו, יהא שמיה רבא וקדושה, לזה צריך שיהא מנין. 

ומהרש"א פירש 'ואין איש' קאי על העשירי, ולזה איכא ח"ו  כעס.
)קיט,  והנה דוד המלך עליו השלום היה ממשכימי קום כנודע, שאמר 
סב( ‘חצות לילה אקום להודות לך’ וכיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי 
ישראל אצלו כמובא בגמרא )ברכות ג:( עיי”ש. לכן אמר דוד ‘מזמור שיר 
חנוכת הבית לדוד’, ‘חנוכת הבית’ עולה על בתי כנסיות ובתי מדרשות, 
בתי מקדש מעט, שכבר בוודאי היו בזמן דוד, וזהו ‘חינוך הבית’ שדוד היה 

ממשכימי הקום לכן היה חונך הבית  מקדש מעט בכל יום ויום.
ובזה ביאר השייכות 'ולא שמחת אויבי לי'  דאיתא בגמרא )גיטין ז.( שלח 
ליה מר עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות 
מהו, שרטט וכתב ליה ‘אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני’ אשמרה לפי 
לפי מחסום.  לנגדי אשמרה  פי שרשע  על  אף  לנגדי  רשע  בעוד  מחסום 
שלח ליה קא מצערי לי טובא ולא מצינא דאיקום בהו, שלח ליה ‘דום לה’ 
והתחולל לו’ דום לה’ והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב עליהן 
לבית המדרש והן כלין מאליהן, עד כאן. וכיון שאמר דוד בכל יום ‘מזמור 
דההמשך  הוא  פשוט  ממילא  כנסיות,  לבתי  והשכים  הבית’  חנוכת  שיר 

והפועל יוצא מזה הוא ‘ולא שמחת אויבי לי’ כי הם כלין  מאליהן.
דיליתני’,  כי  ה’  שיהיה  ‘ארוממך  ואש,  לב  מח  כח  הבוה”ק  לנו  “יתן 
‘ארוממך ה’’ שנקום השכם בבוקר למען כבודו יתברך. ותיבת 'ארוממך' 
]שהרי  ו'קיים  ח'י  מ'לך  א'ני  מ'ודה  ר'אשית  נוטריקון  כמין  להיות  יוכל 
אותיות כ' וח' הם מתחלפות[ שיהיה ההתחלה אשמורת הבוקר עם קבלת 
עול מלכות שמים, עם הודאה להשי"ת על שהחזיר את נשמתנו, ובבקשה 
נבקש  ובאם  לייפות  ולהכתיר את שמך הקדוש.  שהננו רוצים לקום כדי 
אזי בוודאי נפעל על כל  בקשותינו, על מה שאנו צריכים ועל מה שאיננו 
יודעים שאנו צריכים. הבוה”ק יוליכנו בדרכים טובות שיהיה לנו סייעתא 
הנכונים  הקניינים  שעה  ובכל  רגע  ובכל  עת  בכל  לקנות  שנוכל  דשמיא 
תמיד. ונזכה ל’ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים בהעלותך את הנרות 

ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים  קדמוניות’ במהרה בימינו אמן”.

משנת באר לחי 
במשנתו הטהורה של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א

לעילוי נשמת
האי גברא רבה ויקירא, חד מן חבריא בקרתא קדישא  

עטרת משפחתנו הבלתי נשכח
הרב החסיד רבי מאיר ב"ר יצחק יונה ויסלובסקי זצ"ל

כ"א אייר תשפ"א
הונצח ע"י בנו

הר"ר משולם ויסלובסקי הי"ו – קרית פרמישלאן
וכל המשפ' שיחי'


