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פרשת ויצא תשפ"ג

פרשת ויצא
מאבני  ויקח  השמש  בא  כי  שם  וילן 
המקום וישם מראשתיו (כח יא). וילן - 
לשון תלונה ותערומות, כי לפעמים יש 
ואין  עליו  קשה  שהעבודה  באדם  עת 
לו שום תענוג מהעבודה שלו עד שיש 
לו עגמת נפש ותלונה על עצמו, ובקל 
והעצה  ח"ו,  עצבות  לידי  מזה  שיבא 
בזה  זצוק"ל  אביו  בשם  אמר  לזה 
הלשון, בעת שאני ששה עשר לייטיג, 
אני זוכר מה שלפעמים אני שני לייטיג, 
זוכר  אני  לייטיג,  שני  שאני  ובעת 
שלפעמים אני ששה עשר לייטיג, ועל 
ידי זה לא יפול חלילה ויעבוד עבודתו 
שלימה, כי יבטח בה' שיעזור לו להיות 
ויקבל  עוז  ויתר  שאת  ביתר  כמקדם 
לומר  ונוכל  ב"ה.  הבורא  וחיות  תענוג 
שזהו פי' הכתוב 'ויקח מאבני המקום' 
כאבן,  קשה  לבו  שראה  בעת  היינו   -
לו  שהיה  שזכר  מראשותיו'  'וישם  אזי 
בהשי"ת  בעצמו  שדבק  לטובה  עתים 

וגם יהיה לו עתים לטובה בעזהש"י.
(בית אהרן ל"ג ג)

ויחלום (כח יב). מהרב הקדוש מו"ה 
אהרן [הגדול] זצ"ל מקארלין: ויחלום 
על  הוא  דכשהנקודה  חולם,  לשון 
וכשהנקודה  חולם,  הוא  אזי  התיבה 
הוא תחת התיבה אזי הוא חיריק, וזה 
השמימה,  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב 
פירוש כשהאיש הישראלי מחזיק את 
מגיע  אזי  ארצה,  מוצב  שהוא  עצמו 

השמימה, וד"ל. 
(עירין קדישין - ליקוטים)

ה'  יש  אכן  ויאמר  משנתו  יעקב  ויקץ 
במקום הזה (כח, טז). 'משנתו' משינה 
הזה,  במקום  ה'  יש  אכן  ויאמר  שלו, 
בכאן גם כן יש ה', בשינה גם כן יש 
כי  לה',  עבדות  יש  בשינה  שגם  ה', 
הנהגת  יתברך  ה'  כשקבע  מסתמא 
הוא  בזה  גם  מסתמא  בזה  העולם 
כאשר  לישן  כששוכבים  לה',  עבדות 
נצרך, ה' עוזר לו שיישן כראוי לאיש 
כל  וגם  כיהודי,  משינתו  וקם  יהודי 
כל  כסדר  הולך  וכן  כראוי  כולו  היום 

היום ובכל יום ובכל עת יותר טוב.
(בית אהרן לג, א)

אהבה וסבלנות לבנים
וכל בניך למודי ה' גו' (ישעיה נד, יג). בשם הה"ק רבי שלמה מקארלין: רצה לומר דבההנהגה שאדם מתנהג עם 
בניו הוא מלמד בזה כביכול את ה' שיתנהג כן גם עם בניו, וכשהאדם מתנהג עם בניו באהבה וחסד וסבלנות 
ואף אם חטאו נגדו מוחל להם ועושה עמהם חסד, הוא מעורר בזה שה' יתברך יתנהג כן עמו ועם כל ישראל. 
וצא ולמד מדת החסידות בזה מדוד המלך ע"ה, שבנו אבשלום רדפו להרגו ובא על פלגשי דוד לעיני כל ישראל, 
ועם כל זה היה דוד המלך ע"ה מרחם עליו גם בעת רדפו אחריו, והזהיר מלהמיתו, ואחר מותו הרבה לקונן 

ולבכות עליו כעל בן יקר ואהוב כמבואר בשמואל ב'.
(ספר דרך צדיקים)

עיטורי קדוש
מלמד את ה'

רבינו מבאר את הפסוק "וכל בניך לימודי ה'". שעל פי 
הפשט הפשוט הוא ברכה שכל הבנים יהיו מלומדים 

בתורה ובחכמה.
שלפי   - בניך  שכל  רמז:  בדרך  לבאר  רבינו  ובא 
ההנהגה שהאדם מתנהג עם בניו, כך ה' מתנהג עמו 
עצמו באותו בחינה. וכאילו הוא כביכול מלמד את ה' 
איך להתנהג עמו, ואם הוא מתנהג עם בניו באהבה 
ובסבלנות, כן הקב"ה מתנהג עמו באהבה ובסבלנות.

מעשה רב
ביטוי לרעיון זה מצינו במעשה רב שהיה עם תלמיד 
רבינו הרה"ק רבי אשר, הסבא קדישא מסטאלין זי"ע, 

וכך מסופר:
בהיותה  פער'לה,  מרת  מסטאלין  הרה"ק  של  בתו 
היה  הקדוש  ואביה  בלילות,  לבכות  הרבתה  קטנה 
והיא  לרגע  יצא  פעם  להשקיטה.  עריסתה  מנענע 
שהיא  על  למשמש  הדבר  חרה  בבכיותה.  המשיכה 
קלות.  אותה  והכה  הק',  אביה  את  תמיד  מצערת 
כשחזר רבינו לחדר נוכח לדעת שהתינוקת השתתקה, 
בדבר.  המשמש  של  שידו  והרגיש  כך,  על  והתפלא 
הכיתי  ואמר:  התנצל  והמשמש  הענין,  לפשר  שאלו 
לעמוד  מחר  אוכל  איך  הרה"ק:  לו  אמר  מעט.  אותה 
בתפלה, כי עד עתה הייתי אומר: רבונו של עולם אנו 
סובלים מילדינו אנא סבול גם אתה אותנו, אבל כעת 

באיזה פה אוכל לגשת לתפלה.

במידה שהאדם מודד
עיקרו של הרעיון כבר מצאנוהו בדברי חז"ל.

אומר,  מאיר  ר'  "תניא  סנהדרין:  במסכת  מובא  כן 
"אם  רש"י,  ומפרש  לו",  מודדין  מודד  שאדם  במדה 
מודד  הקב"ה  חפניו,  מלא  לעני  צדקה  ונתן  מדד 

בחפניו ונותן לו".
וביותר מפורש בזוהר הק' (צב:) וזה לשונו בתרגומו: 
אם  למעלה.  מעשה  מתעורר  שלמטה  במעשה 
מתעורר  כך  כראוי,  למטה  מעשה  עושה  אדם 
בעולם  חסד  אדם  עושה  למעלה.  כראוי  כח 
באותו  ושורה  למעלה,  חסד  מתעורר   -
נוהג  ואם  בשבילו.  בו  ומתעטר  היום, 
מעורר   - למטה  ברחמים  אדם 

רחמים על אותו יום, ומתעטר ברחמים בשבילו. ואז 
אותו היום עומד עליו להיות אפוטרופוס עליו בשעה 
שיצטרך אותו. כמו זה בהפך של זה. אם עושה אדם 
מעשה אכזרי, כך מעורר באותו יום ופוגם אותו, ואחר 
כך עומד עליו כמו אכזרי לכלותו מן העולם. באותה 

מדה שאדם מודד - בה מודדין לו.
זיע"א  הקדוש  טוב  שם  דהבעל  בפומיה  מרגלא  והיה 
לומר בשם המדרש (מובא גם בשל"ה) על הפסוק ה' 
צלך, "מה הצל - מה שהאדם עושה הצל עושה, כך 

מתנהג כביכול הקב"ה, מה שאדם עושה ה' עושה".

מעשה עם הרבי ר' אלימלך
על  מעשה  מובא  מ"ד)  (אות  אלימלך  אמרי  בספר 

הרה"ק הרבי ר' אלימלך זיע"א מליזענסק:
איש  היה  ועבודה.  בתורה  עוסק  היה  צעירותו  בימי 
אחד שראה והתבונן בגודל עבודתו בקדושה וטהרה, 
יום  בכל  לו  להניח  בדעתו  עלה  עניותו.  גודל  וידע 
בתיק של טלית ותפילין איזה מטבע, באופן שיהיה לו 
להחיות נפשות ב"ב, ומאת ה' היתה זאת, אשר בזמן 
במתי  על  מעלה  מעלה  לעלות  האיש  התחיל  קרוב 
ההצלחה, והבין היטב שהצלחתו הוא מחמת הצדקה 

שנותן להצדיק, לכן הוסיף לתת לו יותר ויותר.
הוא  כי  היות  הגביר,  של  בדעתו  עלה  אחת  פעם 
התעשר על ידי נתינת צדקה לרבי אלימלך, והרי רבי 
אלימלך מסתופף בצל המגיד הגדול ממעזריטש, לכן 
ואזי  רב,  סך  להמגיד  וליתן  למעזריטש  לנסוע  טוב 
קל וחומר שיתעשר יותר. כך עשה ונסע למעזריטש, 

ועשה פעולות שיקבל ממנו הרב המגיד סך רב. 
והנה לא עבר זמן רב עד שירד מכל נכסיו.

מתחילה  המעשה  לו  וסיפר  אלימלך  רבי  אל  הלך 
לתלמיד  כשנתן   - הדבר  פשר  אותו  ושאל  סוף,  ועד 
נתעשר, וכשנתן לרבי שהוא גדול וקדוש יותר ממנו 

ירד מנכסיו, היתכן כזאת.
השיב לו רבי אלימלך: בודאי הרבי גדול ממני באלפי 

למי  שנתת  זמן  כל  פשוט:  הדבר  אך  מדריגות, 
שרק יהיה, גם השי"ת נתן למי שרק יהיה, 

אבל מאחר שהתחלת לבקש לך מיוחסים, 
גם השי"ת מבקש לו מיוחסים...

קדושת הקדוש
אמרים מובחרים, יקרים ומאירים, מתוך הספר 

מתורתו של רבינו ותלמידיו הק''קדושת הקדוש' הנמצא בשלבי עריכה
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סיפור מאילנא דחיי

גנרטורים חדשים
עידכן  האחרון  בשבוע 
שפר  שאול  הר"ר  אותנו 
'הכנסת  מנכ"ל  שיחי', 
בצל  כי  לודמיר',  אורחים 
והקרבות  העזה  המלחמה 
שני  בין  פוסקים  הבלתי 
תשתית  נפגעה  הצבאות, 
החשמל בעיר לוצק הסמוכה 
הצבא  כוחות  ע"י  ללודמיר 
הרוסי - מה שגרם לקריסת 

אולם,  האזור.  בכל  החשמל 
כפי האמור והמוזכר במדור 
זה שוב ושוב - לודמיר עירו 
נמצאת  הקדוש  רבינו  של 
שקטה  וכפינה  שלווה  כאי 
שם  והחשמל  הסערה  בעין 

לא שבת לרגע אחד.
על  סומכין  שאין  מכיון  אך 
'בית  מנהלי  פעלו  הנס, 
לודמיר'  אורחים  הכנסת 
רבי  גנרטורים  להתקין 
עוצמה במלון הגדול ובבית 
מוכנים  להיות  בכדי  רבינו, 
של  אפשרי  תרחיש  לכל 
או  יזומות  חשמל  הפסקות 
כאלו שבגין תקלות שונות. 
יש לציין - מוסיף ר' שאול 
- כי על פי דברי המומחים, 
באזורים  חשמל  אספקת 
ביותר,  הכרחית  הינה  אלו 
תקין  חשמל  בהעדר  שכן 
מערכות  עלולות  במקום, 
עד  להתקלקל  הצנרת 

לפיצוץ חלילה.
בתפילה  מסיים  שאול  ר' 
שתיפסק  הלב  מעומק 
ממש,  בקרוב  המלחמה 
ישראל  בית  המוני  ויוכלו 
הציון  על  ולהשתטח  לבוא 

הקדוש בלודמיר.

הסערה ששקטה
שנים ארוכות היה הצדיק רבי אברהם דב מאווריטש בעל הבת עין זי"ע, כוסף 
וכמה לעלות אל ארץ הקודש ולחון את עפרה הטהור. נשמתו לא מצאה מנוח, 
ולשכון  הקדושים  מקומותיה  את  לחונן  הקודש  לארץ  עזים  בגעגועים  המתה 
ולדור על אדמתה רוויית ההוד והקדושה. אותם כיסופים עזים באים לידי ביטוי 
מפורש בין עלי ספרו היוקד של הרבי הקדוש 'בת עין', שם מופיעים למכביר 
דברים נשגבים במעלתה ויקרתה של הארץ אשר עיני ה' אלקינו בה מראשית 

שנה ועד אחריתה.
כשהתקרב הרבי לגיל שישים קם והוציא אל הפועל את רצונו העז. לאחר שנים 
רבות בהן כיהן ברבנות בערים חלמניק, אווריטש וזיטומיר, יצא הרבי סוף סוף 

למסע הנחשק, משאת חייו: ארץ ישראל. 
יצא הרבי את זיטומיר מקום מגוריו, ויצא לחלות תחילה את פני צדיקי הדור 
הקדושים, ליטול את ברכתם ופרידתם. ביניהם היה גם הרבי הקדוש רבי מרדכי 

מטשרנוביל. 
על שפת הנמל בעיר אודסה, עמד הרבי הקדוש מוקף בהמוני חסידיו. הרבי פסע 
בברכות  מתלמידיו  ונפרד  לדרכה,  תצא  ממש  שתיכף  הספינה  לעבר  באיטיות 

נרגשות ובמילות פרידה מלאות רגש. 
"רבי!" קראו החסידים בקול בוכים, "מי יורה לנו מעתה כיצד להתנהג?" 

שמונה  תפילת  בסיום  המוזכרים  הכללים  שלושת  את  "זכרו 
הסיפון:  אל  שעלה  לפני  רגע  לחסידיו  הרבי  קרא  עשרה", 

"התרחקו מלשון הרע, שקר, והיו ענווים ושפלים".
הרבי עלה על הספינה, וזאת פתחה בהפלגה. 

ומתרחקת  ההולכת  בספינה  החסידים  מביטים  דומעות  בעיניים 
רבם  אף  ונעלמת.  ההולכת  הנערץ  רבם  של  הקדושה  ובדמותו 

מביט עליהם ושפתיו מרחשות תפילה להצלחתם.
וחותרת  שטה  וברגיעה,  בשלווה  האוניה  נסעה  ארוכים  ימים 
קדימה על גבם של הגלים הגבוהים. הכל נראה כל כך בטוח, 
דבר לא הכין את הנוסעים ואת מנהיגי הספינה על אודות העומד 

להתרחש.
ואז היא הגיעה, הסערה. 

תחילה ברוחות שורקות בלבד, אך מהר מאוד הפכו אלה לסופה 

אדירה. גלי הים נעשו גבוהים מרגע לרגע כמו הרים נישאים, והספינה היטלטלה 
בתוכם כקליפת אגוז קטנה ושברירית. 

הנוסעים כולם היטלטלו לכל עבר, פניהם מבוהלות, חיוורות כסיד, חרדים לגורל 
חייהם, רועדים מהמוות הכה קרוב לפתחם.

הרבי הקדוש נתון היה בשרעפים עילאיים ובדבקות עמוקה. לפתע נעמד וקרא 
בקול גדול: "כל ימי נזהרתי בכל כוחי לשמור היטב על קדושת הברית, שלא 
יביטו עיניי בדברים אסורים, ושלא אפגום חלילה בקדושת הברית. בכוח זה הנני 

גוזר על הים כי ישקוט ויירגע, ישתוק מזעפו וינוח מסערתו!!!"
רגעים בודדים בלבד חלפו, והסערה העצומה שככה ונמוגה באחת. דממת שלווה 
ראה  הים  ודוממים,  נינוחים  נעשו  הים  מי  המהומה.  קולות  בליל  את  החליפה 

וינוס שַקט ַוִיַשן.
עיני כל יושבי הספינה התנשאו והביטו בהערצה גדולה בצדיק, שבזכותו ניצלו 

מטביעה במצולות הים, ממוות לחיים ממש.
יום  עשר  ששה  עברו  משאך  כי  והניסים,  הפלאות  להם  תמו  לא  בזאת  אולם 
מתחילת המסע, והנה נראתה כבר באופק קצה יבשה, אדמתה של ארץ ישראל. 
זו  נסיעה  של  אורכה  הלוא  עיניהם,  למראה  האמינו  לא  והמלחים  החובל  רב 
נס  שבועות.  משלושה  פחות  בתוך  הנה  הגיעו  זה  וכיצד  חודשים,  כמה  נמשך 

גלוי, מופת אמיתי.
כשהגיעה האונייה אל החוף, לא הצליח רב החובל הנכרי לכלוא 
את התרגשותו, הוא קפץ ממקום עומדו וקרא: "מעשה פלאים!!! 
הסכיתו נוסעים יקרים, אירעו לנו שני ניסים גלויים בדרכנו, אין 
כל ספק ובטוח אני כי זה רק בזכותו של הצדיק המופלא שנוסע 

עמנו. איש קדוש הוא והבורא מצליח את דרכיו"...
 - - -

אברהם  רבי  עין'  ה'בת  בעל  הקדוש  רבינו  של  היארצייט  לרגל 
הארץ,  בקרב  ישועות  פועל  כסלו.  י"ב   - זיע"א  דוד  ב"ר  דב 
אשר בשנים האחרונות נתפרסמה סגולת הלימוד בספרו הקדוש 
ועריכת סעודה לכבודו כמקור לישועות מקיפות בכל המצטרך. 
להתברך  שנזכה  ישראל  כל  ובעד  בעדינו  תגן  הגדולה  זכותו 

ולהוושע בכל מילי דמיטב. 

החיים בלודמיר
ִחיַדת ַהָּׁשבּוַעבעבר ובהווה ַיְלֵדי ַרֵּבנּו ְׁשמֹההחיים בלודמיר

ּקָּקדֹוׁש? ָרִגיל ַעל ְלׁשׁשֹונֹו ֶׁשלל ָמָרן ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ההַַ ואְרט' ָהָיהה ִחידָָדה: ֵאייֶזה 'ווָָ
 ַהִּפְתרֹון ַלִחיָדה מֹוִפיַע ְּבָעלֹון ֶזה. 

ְכֵּדי ַלֲענֹות ַעל ַהִחיָדה ֵיׁש ְלַחֵיּג ְלַקו לּוְדִמיר 02-3011122, ְלִהָּכֵנס ִלְׁשלּוַחת ַהְּיָלִדים - ְׁשלּוָחה ִמְסַּפר 0, 

ְוִלְפעֹל ְלִפי ַההֹוָראֹות. ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻּתְגַרל ְזכּות ְרִכיַׁשת ְסָפִרים. 

ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ֵיׁש ִלְׁשלֹוח ַעד יֹום ִראׁשֹון ַּפְרַׁשת ַוִּיְׁשַלח.

הַהּזֹוִכים ָּבַהְגָרָלה ְלָפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה: יֹוֵאל ִליְפִׁשיץ, ֶאְלָעד.

ִגים אֹוָצרֹות ּוֻמּׂשָ
ֲחלֹום ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה - ֶּפֶרק ב

ַּתְקִציר: ר' ְצִבי, ִמּתֹוָׁשֵבי ָהֲעָיָרה ָּבּה ִהְתּגֹוֵרר ַרֵּבנּו 

ִנַּגׁש  ִהְתַּגָּלה,  ְּבֶטֶרם  ַהְּצִעירֹות  ִּבְׁשנֹוָתיו  ְׁשמֹה 

ְלַרֵּבנּו ּוְמַבֵּקׁש ַלֲערֹ ִעּמֹו ִעְסָקה - ִּכי ִמָּיד ְלַאַחר 

ְלִעּלּוי  ַקִּדיׁש  ְׁשמֹה  ַרִּבי  יֹאַמר  ֵמָהעֹוָלם  ֶׁשִּיָּפֵטר 

ִנְׁשָמתֹו, ְוַעל ָּכ ְיַקֵּבל ֵמהֹונֹו ָׂשָכר ָקבּוַע ִמֵּדי חֶֹדׁש 

ְּבָחְדׁשֹו.

ִהִּגיַע יֹום ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ר' ְצִבי. ָקָהל ַרב ִמְּבֵני ָהֲעָיָרה 

ְּבאֹותֹו  ּוְכָבר  ָהַעְלִמין,  ֵּבית  ְלֵעֶבר  ְצִבי  ר'  ֶאת  ִלּוּו 

ַלְיָלה ֵהֵחל ַרִּבי ְׁשמֹה ְלַקֵּים ֶאת ַהֶהְסֵּכם, ּוִבְתִפַּלת 

ַעְרִבית ָהִראׁשֹוָנה ָאַמר ַקִּדיׁש ְלִעּלּוי ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ר' 

ְצִבי, ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ּוִבְדֵבקּות ֲעצּוָמה.

ַמְרֵאהּו  ְלָבָניו.  ַּבֲחלֹום  ְצִבי  ר'  ִנְגָלה  ַלְיָלה  ְּבאֹותֹו 

ֻּכּלֹו זֹוֵרַח, ְוִנָּכר ִּכי הּוא ִנְמָצא ְּבַגן ֵעֶדן. אּוָלם ַמְרֵאה 

ָּפָניו ֻמְטָרד:

"ָּבַני ַהְּיָקִרים! ֲאִני ָזקּוק ְלֶעְזַרְתֶכם! רּוצּו ָנא ַמֵהר 

ּוְתַבְּקׁשּו  ְׁשמֹה,  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ְלֵביתֹו 

ִנְׁשָמִתי,  ְלִעּלּוי  ַהַּקִּדיׁש  ֵמֲאִמיַרת  ֶׁשֶּיְחַּדל  ִמֶּמּנּו 

ְוזֹאת ִמֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ַּבַּקִּדיׁש ָהִראׁשֹון ֶׁשָאַמר - ָעִליִתי 

ַּבָּׁשַמִים ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים ְוָרִמים ָּכל ָּכ, ְוִאם יֹוִסיף 

ְויֹאַמר ֲאִפּלּו עֹוד ַקִּדיׁש ֶאָחד, ַיֲעלּוִני ְלָמקֹום ָּגבֹוַּה 

ָּכל ָּכ ֶׁשִּיָּתֵכן ְמאֹוד ֶׁשֹּלא ֶאְהֶיה ְמֻסָּגל ְלָהִכיל ֶאת 

ַהְּקֻדָּׁשה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשִּתְׁשֶרה ָׁשם..."

ָּגַרם   - ָּבִעיר  ְלָמֳחָרת  ֶׁשִהְתַּפְרֵסם  ַהִּנְפָלא  ַהֲחלֹום 

ְלָכל ְיהּוֵדי ָהִעיר ְלַהִּכיר ְּבַמֲעָלתֹו ַהִּנְׂשָּגָבה ֶׁשל ַרִּבי 

ְׁשמֹה ַהָּקדֹוׁש, ַהְּגבֹוָהה ָּכל ָּכ ְוֵאין ְלַׁשֲעָרּה.

ציונו הק' בבית החיים העתיק בעיה"ק צפת


