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תכלית היסורי להוסי לאד דעת
יוסי דעת יוסי מכאוב

בשיעור הקוד התחלנו לבאר שכדי
שיידע האד מה מוטל עליו בשביל
להתמודד ע היסורי ולקבל באהבה,
עליו לדעת היטב מה היא מהות היסורי,
והסברנו שבאופ כללי כשחסר לאד
אחד מצרכיו ,קט כגדול ,הרי זה נחשב
לו כיסורי ,וכל זה דווקא כשהאד
משתוקק לדבר זה מפני שהוא מרגיש
שהוא נצר לו ביותר ,כי אז הוא מרגיש
יסורי.
וכעת נרחיב עוד במה שנוגע לזה
ונחו עד מאוד .שלמה המל ע"ה שהיה
החכ מכל אד והבי היטב את סדר
הבריאה כתב )קהלת א ,ח( :יוסי דעת
יוסי מכאוב.
כשהאד אינו יודע כלל מהמצב
השורר אצלו ,אי כואב לו כלו .וזהו
בכל התחומי ,בי א חסר לו כס רב
ואינו ידוע לו ,בי א מצב בריאותו רופ

ואינו ידוע לו ,וכ הלאה .וא הוא חסר
דעת ,ג א יביישוהו ,לא יכאב לו ,שהרי
שוטה הוא שאינו מרגיש.
ויש שהאד יודע מהמצב השורר
אצלו ,אבל אי לו מספיק דעת להבי את
גודל הצרה שהוא שרוי בה .הודיעו לו
שהוא חולה ומחלתו נקראת בש פלוני.
הוא יודע כבר שאינו בקו הבריאות ,הוא
א יודע את ש מחלתו ,אבל אינו מבי
מה טיבה של מחלה זו ומה תוצאותיה.
אד זה יש לו קצת מכאוב ,שהרי יש לו
ידיעה מועטת ,אבל כאביו אינ חזקי
כלכ .הוא מתחיל להרגיש כאבי בידו,
נדמה לו שידו כואבת ,והוא עומד
כמבולבל .כמוכ א האד מבי שפלוני
בייש אותו ,א אינו מבי את עומק הדבר
שפלוני אמר לו משו שדעתו מוגבלת,
א הוא מרגיש כאב חלש בלבד ,כי
הבושה אינה חודרת לעומק נפשו מאחר
שדעתו מוגבלת ,כי היות שדעתו מגבלת,
א כאבו מוגבל.
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ו
כגודל הדעת גודל הכאב

וכ הוא בכל הענייני שיכולי
להכאיב את האד ,א הידיעה אודות
מועטת ,א הכאב מועט .ולמשל ,הורי
שיש לה ב שאינו הול בדרכי אבותיו,
ככל שידיעת יותר מוגבלת ,כ מכאוב
יותר חלש .וידיעת יכולה להיות
מוגבלת מכמה אופני ,או מפני שאינ
יודעי את מצבו האמיתי של בנ ,ה
יודעי שאי מצבו בכי טוב ,אבל אינ
יודעי לאיזה תהומות הוא הגיע כבר,
והיא יכולה להיות מוגבלת משו
שלדאבו לב אינ מביני שמה שבנ
עושה הוא נורא ואיו ,אי שער מלבי
בעקבות מעשיו ,כי לה עצמ חסר
יראת שמי ,ואינ נבהלי בראות את
בנ מתנהג בחוסר יראת שמי .הנה א
ה כאב מועט מפני שדעת מועטת,
ואי כאב דומה כלל לכאבו של מי
שיודע שכל חיי האד בזה ובבא תלוי
על הליכתו בדר התורה ,כי הוא דעתו
חזקה וכיו שדעתו חזקה ,א כאבו חזק.
וג מי שיש לו דעת ,הלא מדרגות
רבות יש בדעת ,כי יש מי שאינו מרגיש
שיש לו צור כלכ גדול לזה .הוא אמנ
שמע שהדבר חסר לו ,הוא מבי שהוא
חסר לו ,אבל נניח שבגלל תכונת הנפש,
הוא אומר לעצמו :איני זקוק לו כלכ.
הנה א זה דוגמא למי שחסר לו דעת ,כי
למה הוא סבור שאינו זקוק לו ,והרי זה
דבר נחו ביותר ,אי זה אלא מפני שאינו
מבי שזה נחו לו כלכ ,ונמצא שיש לו
חסרו בדעת ולכ מכאובו חלש.
כ הוא בכל תחומי החיי וכוללי כל
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מיני היסורי שבעול ,כפי חוזק דעתו
של אד ,כ יהיה כאבו .הוי אומר :אי
הדבר תלוי במידת הצור האמיתי ,אלא
בגודל ידיעתו שהדבר באמת חסר לו.
ובכ נשאלת השאלה :הרי דעת היא
דבר נפלא מאוד ,דעת היא שפע של
הקב"ה ואנו מבקשי עליה תמידי
כסדר ,מה הפשט שמי שיש לו דעת יש
לו יסורי ?למה זה צרי להיות כ ?הלא
הסברא נותנת את ההיפ מזה ,שכמה
שיש לו לאד דעת כ הוא מבי יותר מה
הקב"ה רוצה ואי הוא מנהל את עולמו,
וממילא אי יסורי באי עליו ,מה שאי
כ מי שאי לו דעת שצרי להיות אפו
ביסורי ,שהרי חוסר הדעת גור לו
להיתקל תמיד בעצי ואבני ,ולהיכנס
למחלוקת.
דעה חסרת מה קנית

אכ כדי לקבל קצת בהירות בנושא,
נביא דוגמא מהלומד גמרא .א האד
לומד גמרא ורואה שאי לו שו קושיות,
לא בגמרא לא ברש"י ולא בתוספות,
סימ הוא שאי לו דעת ,שהרי רבי
עקיבא איגר התקשה בדברי הגמרא,
הרשב"א התקשה ונשאר בצרי עיו,
ואילו לאד זה אי שו קושיא ,אי זה
אלא מפני שדעתו מועטת כלכ עד
שאינו תופס את הסוגיא אלא מקופיא,
ולכ שו דבר אינו קשה לו כי הוא חוזר
על התיבות כקו אחר האד ואינו מבי
מאומה .א א יש לו לאד יותר דעת,
אז מתחיל להתעורר לו קושיות וסתירות,
אי מה שאתה אומר לי עכשיו עולה
בקנה אחד ע מה שאמרת לי אתמול.
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וככל שדעתו גדולה יותר ,כ הקושיות
והדברי המחוסרי הבנה מתרבות .אתה
אומר לי שהוא גזירת הכתוב ,אבל ג
גזירת הכתוב יש לה הבנה ,ובכ אני רוצה
להבי מה כתוב כא .וכבר יתכ שיהיו
לאד עשרי קושיות בסוגיא אחת.
דעה קנית מה חסרת

אול מי שיש לו דעת הג
שמתעוררות לו קושיות לרוב ,אינו נשאר
ע הקושיות .נמצאנו אומרי שהדעת
הג שמוסיפה מכאוב ,אי תכליתה
אלא להביא את האד לדעת יותר
גדולה ,ואז ייעל המכאוב .כשהאד
נמצא במצב שאינו מבי כלו ,הוא ילד
קט בלי שו שכל ,באמת אי לו שו
מכאוב .וכשיתחיל להכניס במוחו ידיעות
והבנות ,יתעוררו אצלו קושיות ,א
קושיות אלו יביאו לו תירוצי,
והתירוצי הללו ימלאו אותו בשמחה
נפלאה ויישבו את דעתו באופ
שהמכאוב יסתלק לגמרי.
כל עוד לא היה לו ללומד גמרא שו
קושיא בדר לימודו ,לא היתה לו שמחה
אמיתית וחיבור אמיתי אל הגמרא ,כי כל
לימודו לא היה אלא מקופיא .ועכשיו
שהתעוררו לו קושיות חזקות ולא היו לו
תשובות על אתר ,ורק לאחר יגיעה
מרובה מצא את התשובה ,או מפני שמצא
דיבור שלישי בתוספות שמיישב את שני
הדיבורי הנראי כסותרי זה את זה ,או
מפני שהבי הבנה חדשה להבי החילוק
בי שתי הסוגיות ,אזי שמחתו עצומה,
שהרי הוא מחובר לסוגיית הגמרא
ומתמלא שמחה ויישוב הדעת.

ז

תוספת דעה המתרצת את הקושיות

זה מה שקורה לאחר שמגיעה הדעת
בפע השניה .הפע הראשונה היא
כשהאד רואה שאי המדובר בדיבורי
בעלמא ,אלא בדיבורי עמוקי חסרי
הבנה ,והפע השניה היא כשכל הקושיות
והסתירות מתיישבות אחת אחרי השניה.
וכשרואה האד שהקושיות מתיישבות,
אע"פ שיש לו קושיא אחת או שתיי
שטר נתיישבו לו ,ע כל זה הוא מרגיש
תענוג עצו ,איזה אור! כמה מאירה היא
הסוגיא! מה ג שהוא יודע שכפי שמצא
תשובות ופירוקי לכל אות קושיות
שהיו לו ,בוודאי קיימת תשובה ג לזו,
וא כ הסוגיא מאירה ומזהירה.
זה היסוד! מי שאי לו דעת ,אי לו
מכאוב ,א ג שמחה אי לו .יש מי
שמת ומוטל כאב דומ ,ולכ אי לו דעת
ואינו מרגיש כלו .יש מי ששרוי בשינה
שהיא אחד משישי במיתה ,וא הוא
אינו מרגיש .ויש מי שהוא ער ,אבל הוא
שוטה .וכ המדרגות הולכות ועולות ,כ
שא אינו שוטה כלכ אלא יש לו קצת
דעת ,יבוא ביחד ע הדעת ג מעט
מכאוב ,וככל שהדעת תהיה גדולה יותר,
כ יהיה המכאוב גדול יותר ,א כל זה
בתחילת הדר ,כי לאחר מכ יזכה
לדעת שניה שתביא לו את כל
התשובות למכאוביו ,וממילא יהיה מלא
שמחה ובלי שו מכאוב.
שלבי הדעת אצל התינוק

אפשר לדמות זאת לתינוק .הנה
התינוק כשנולד דעתו מועטת ביותר,

ח
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ולכ אנו רואי שברוב הזמ טוב לו ,הוא
יש במנוחה ואינו מרגיש שו כאב.
הכאב היחיד שיש לו הוא כשהוא נעשה
רעב ,כי אז הוא מתחיל לבכות ואמו
יודעת שהיא צריכה להאכילו .אול
כשעוברי כמה חדשי ודעתו מתחזקת
קצת ,אנו יכולי לראות שאינו רוצה כבר
לישב בלי לזחול על האר או בלי
לעשות מאומה בידיו ,והנה הוא מתחיל
לבכות כשאי לו במה להתעסק .וכשהוא
נעשה גדול יותר ודעתו מתחזקת עוד
יותר ,הוא מתחיל כבר לעשות חשבונות,
והנה אנו רואי אותו בוכה למה הוא
קיבל שני ואני רק אחד .כ ככל שהוא
הול וגדל ודעתו הולכת ומתחזקת,
הולכי מכאוביו ומתרבי.
הנה כבר יש לו דעת להבי שהסוכריה
האדומה המונחת לנגד עיניו עריבה לחי,
הוא בוכה שיתנוהו לו .מנסי להסביר לו
שאינה בריאה לשיניו ,א לשווא .דעתו
חזקה דיה כדי להבי שהסוכריה עריבה
לחי ,א אינה חזקה כדי להבי את
תוצאות אכילתה .ואח"כ הוא נכנס
לכיתה א' ולכיתה ב' ולכיתה ג' ,וכבר יש
שתי קבוצות בכיתתו ,הוא לומד כבר
להתלוצ ולבייש ,וכשהוא נעשה ב
תשע ,אוהו! הוא כבר יודע להבי קצת
פוליטיקה לפי מדרגתו ,וככל שהילד
חכ יותר ,כ הוא עושה יותר צרות,
שהרי הוא מלא וגדוש בפני ,ויתכ ג
שבגלל הדעת הוא נפגע מכל דבר
שאומרי לו ,כי יש לו הרגשי בפני,
יש לו דעת ,והדעת גורמת לו שכל פע
שנוגעי בו ,הוא נשבר לרסיסי .הוא
ש לב על עיני המלמד שלו שהמלמד
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אינו אוהב אותו ,וכ הלאה ,יוסי דעת
יוסי מכאוב.
אכ אח"כ כשבאה הדעת שמסבירה
את כל המתרחש ,והיינו בגיל שלוש
עשרה ,כמו שאמרו חז"ל שאז הוא נעשה
בר דעת ,והיינו שהוא יכול ללמוד את
התורה ולמצוא ש את התשובות ,ואמנ
זה רק מתחיל בגיל שלוש עשרה ,כי
עדיי אי הבחור מקבל אז את כל
התשובות ,ולכ הגילאי ט"ו ט"ז י"ז
אינ גילאי נוחי כלל ,כי יש הרבה
מכאוב .הדעת מתחילה אז להיכנס ,א
כיו שהיא בתחילתה ,היא מביאה עמה
מכאוב רב ,היצר הרע מתחזק ,הוא נופל
וק ,נופל וק ,הקנאה והתחרות ,פלוני
יותר מוצלח ממני ,א אני רוצה להיות
כמותו .הדעת מגבירה בו את רצונו
להיות בחור חשוב ,ובעקבות כ יש לו
מכאוב ,א מאי בא המכאוב? מהדעת.
ואח"כ ,במש כל חיי האד ,מקבל האד
עוד ועוד תשובות לכל הענייני .הדעת
יודעת לאלו ידיעות זקוק האד כדי
שהדברי יפסיקו להכאיב לו ,וכ נכנסת
לו במש חייו עוד ועוד דעת וה נותנות
לו תשובות לכל הקושיות ,וכתוצאה מכ
הוא זוכה לשמחה ויישוב הדעת ונפטר
מכל מכאובי לבו.
כל מכאוב הוא דלת

זה מה ששלמה המל אמר "יוסי דעת
יוסי מכאוב" ,כי כל מכאוב הוא דלת
שכאשר פותחי אותה ,מוצאי בה
דעת ושמחה וקרבת אלוקי .א אי לו
לאד מכאוב זה ,לעול לא ימצא אותו
אור .הוא מה ששלמה המל אמר :א אי
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ל דעת ,ירח המרח ,כי א אי ל
דעת ,אי ל דלת ,והרי אתה דומה לילד
קט שאינו יודע ללמוד גמרא.
והנה יש שלושה שלבי לאד בכל
תחו בחייו ,והרי תחומי רבי מספור
יש בחיי האד .בבי אד לחבירו לבד
יש תחומי רבי ,כל מדה היא תחו
בפני עצמה ,ובכל מדה יש מדרגות רבות.
בכעס ,בסבלנות ,בוויתור ,בהבנת הזולת.
בכל מה שהאד צרי לעבוד עליו יש לו
שלושה שלבי ,השלב הראשו מצב של
חוסר דעת מוחלט ,אשר אז אי בו שו
מכאוב .ואח"כ כשהקב"ה עוזר לו והוא
מקבל קצת דעת ,הוא נעשה שבור
ממצבו.
יש ילדי קטני שאינ נשברי
ברוח כשה כועסי ,וא כי בשעת
כעס ,אינ מרגישי טוב ע עצמ,
מכל מקו רגע אחד לאחר שגמרו
לכעוס ,ה חוזרי למשובי ילדות,
קופצי ומרקדי ואינ זוכרי כלל
שכעסו .וכל זאת משו שעדיי ה
נמצאי בשלב הראשו ואי לה עדיי
מספיק דעת להבי כמה גרוע לכעוס.
ואח"כ נעשה יוסי דעת .האד מבי
שכעס הוא דבר נמו מאוד ,א למרות
הבנתו הוא כועס כי אי לו מספיק דעת
שתעצור אותו מלבוא לכלל כעס ,ולכ
הוא מלא מכאוב .יתכ שאפילו כמה ימי
לאחר שכעס ,ואפשר לאחר שני כל
אימת שהוא נזכר ,ואע"פ שא אחד לא
ראוהו .זה כואב לו עד מאוד .כ הייתי
צרי להיראות? כ נראה יהודי כשר? הא!
הוא נמצא כבר בשלב השני.
ואח"כ כשהאד מתפלל להקב"ה

ט

והקב"ה עוזר לו והוא משתנה ,והוא
עצמו ש לב שמצבי שבעבר הוציאו
אותו מכליו אינ משפיעי עליו כלל,
איזו שמחה יש לו! אמנ עדיי יש לו
נסיונות ,עדיי הוא עלול להיכשל בכעס,
אבל דברי רבי כלכ במש היו
שבעבר הביאוהו לידי כעס ,עכשיו אינ
מצליחי להוציאו משלוותו .הנה זהו
השלב השלישי ,זהו הדעת שעליו אנו
אומרי" אתה חונ לאד דעת" ,הקב"ה
נת לו מתנה נפלאה כלכ של דעת.
הוא אינו כועס .וכפי שהוא במידת הכעס,
כ הוא בכל התחומי.
היסורי קיימי רק במצב הביניי

כלל הדברי הוא ,שבכל סוג יסורי,
ענייני כספי ,ענייני צער גידול בני ,אי
מציאת זיווג ,מניעת פרי בט ,וכ כל
שאר היסורי ,פירושו של דבר שהוא
נמצא במצב מסוי אשר אילו לא היתה
לו כלל דעת או לאיד גיסא אילו היתה
לו דעת מלאה כפי שרק הקב"ה יכול
לית לאד ,לא היה מצב זה מעיק לו
כלל .הסיבה שהיסורי כואבי לו היה
מפני שהוא נמצא במצב ביניי ,מצד
אחד יש לו דעת ,הוא מבי את מצבו,
וכמה שהוא מבינו יותר לעומק ,כ
כואב לו יותר ,ומצד שני אי לו דעת
המלאה המיישבי את כל הקושיות.
הוא נמצא עדיי בקושיות.
היסורי ה קושיות .כי הנה קושיא
אינה דווקא כשהאד רואה שני דיבורי
בתוספות הסותרי זה את זה ,אלא
הקושיא היא שיש לאד ידיעות שאינ
תואמות זו את זו ,וכשהידיעות אינ

י
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תואמות ,כל שה מאוד נוגעות לאד ,ה
מבלבלות את דעתו ויש לו צער גדול
מזה .כשהאד מאוד מחובר לאיזו סוגיא
ומוצא שתי הלכות הסותרות זו את זו ,א
ה נוגעות לו מאוד ,לדוגמא שהוא מחבר
ספר בהלכות אלו או שהוא מוסר בה
שיעור ,והקושיא מעכבת אותו מלהגיע
אל הבהירות ,היא מצערת אותו וגוזלת
את ישוב דעתו .זוהי הקושיא .ובחיי
האד הקושיות מתעוררות לא רק
בסוגיות הגמרא ,אלא ג בחייו
האישיי .הוא רואה תמונה ואינו יכול
להבינה .הקב"ה אמר שהוא טוב ומטיב,
ומצד שני הוא מצפה כבר י"ב שני
לבני .הוא כאוב מאוד מאוד .זה נקרא
קושיא .יסורי ה קושיא .האד אומר
כ :אני מסרתי הכל בשביל לחנ את
בניי ,וויתרתי על דברי רבי כלכ
לש כ ,ואני עובד על עצמי להגיע
להיות מהחרדי לדבר ה' ,וכא הזמי לי
הקב"ה נסיו קשה כלכ ע בני .קושיא
היא ,והקושיא גורמת ליסורי קשי.
אפילו כשיש לאד חולי הגו המעיק
לו כ הוא ,כי ג ש חסרה לו התשובה
שתסלק ממנו המכאובי .ואמנ
כשמדובר בחולי הגו צרי להיות
במדרגה גבוהה בכדי שהתשובה תסלק
את המכאובי .וכפי הידוע על הניגו
הידוע של הרה"ק ה'דברי ישראל'
ממאדז'י זיע"א על אזכרה ,שהלחינו
בשעה שחתכו בבשרו החי ,וכ ביקש
קוד שחתכו אותו ,שלא ירדימוהו כלל,
כי הוא יכול להתבונ בדעתו בהקב"ה
ולא ירגיש כלל צער הגו .איננו מדברי
כעת בעני אי להגיע למדרגה גבוהה
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כזו ,או שהאד ירגיש אש על מה שאינו
נמצא עדיי במדרגה זו .לא בזה אנו
עוסקי כעת .אנו באי לבאר רק מה ה
יסורי .כי הנה בשיעור הקוד נתבאר
שהיסורי באי מצור שלא הגיע
לאד ומרעבו שיש לו לאותו צור,
וכעת אנו מבארי שהרעבו נובע
מחוסר דעת ,כי אילו היה חסר לו
לאד צור א לא היה לו חוסר דעת,
דהיינו אותה דעת של המצב הביניי
שבו יש לאד קושיות ואי לו תירוצי,
לא היה סובל כלל מיסורי.
הקב"ה הביא מצב מסוי לאד,
ובנוס לכ יש לו לאד חוסר דעת
כלפי אותו מצב ,והצירו של שני אלה,
הוא זה שגור שיהיו לו יסורי .זוהי
המציאות של יסורי.
אתה חונ לאד דעת

ובכ מה הקב"ה רוצה מהאד כשהוא
מביא לו יסורי ?הקב"ה הביא לו מצב
שחסר לו כס ,שחסר לו עבודה ואינו
מוצא במה להתעסק במש היו ,שחסר
לו נחת ,וכ הלאה ,לא זהו עיקר הדבר
שגור ליסורי ,והראיה ,שהרי ישנ
הרבה בני אד שיש לה את כל אלה,
ואעפ"כ ה מרגישי מיוסרי .כל אלה
ה רק כלי מכשיר שעל ידו הקב"ה
גור לאד שיחסר לו דעת .ה אלו
שגורמי לו לכ ,שהרי הקב"ה היה יכול
לסבב שהאד לא יידע מה כלל.
פעמי הרבה מסתכלי על פלוני
ואומרי :אתה יודע מה מצבו? אי לו
בני !איזה מסכ הוא! הכל משמי...
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וכי זהו מצבו של פלוני?! מה שאי לו
בני אינו גור לו להרגיש יסורי .זה
רק דר שבה יכול האד להגיע אל
הדבר השני שהוא זה שיגרו לו
להרגיש יסורי .היסורי באי לאד
כשחלק הדעת מתעורר אצלו .זוהי
מציאות היסורי .אי זה צירו אקראי
של שני דברי ,חוסר צור ורעבו .אי
זה אמת .והראיה שהרי אתה יכול לראות
מי שאי לו בני ששקוע בעיסוקי רבי
ואי כואב לו כלו ,ורק כשהוא מגיע
בשמחת תורה לבית הכנסת ורואה אי
כול מביאי את בניה לכל הנערי,
פתאו הוא נזכר וכאבו מתעורר .איננו
מתכווני ח"ו למעט בכאבו של חשו
בני ,כוונתנו רק להסביר מה גור
לכאב .ובכ ,מה כאב לו? המציאות כאבה
לו? לא! חוסר הדעת כאב לו .והרי אלפי
מדרגות יש בדעת.
המצב החדש מצמצ את הדעת

המצב שהקב"ה מכניס אליו את
האד הוא סיבה לצמצו הדעת אצל
האד .מצד אחד יש לו כבר דעת
להבי ,ומצד שני מצבו קשה כלכ
שהוא מעורר אצלו קושיא .וכפי שהוא
בלימוד הגמרא ,כשהאד לומד מסכתא
קלה אי לו קושיות רבות ,א כשהוא
לומד מסכתא קשה כמסכת יבמות ,יש לו
קושיות לרוב על כל צעד ושעל .הקב"ה
הזמי לו סוגיא קשה ,וכיו שיש לו
סוגיא קשה ,חסר לו הרבה דעת ,ואי
אפשר לתבוע מבשר וד שתהיה לו
דעת לכ.
ניקח לדוגמא את השואה האיומה לא

אי

תקפ" ,אנשי ראו דברי בעיניה שלא
היו יכולי לתפוס אות בשכל ,לא היו
לה הכלי לקבל את הדעת שתת לה
הסבר לאותו מצב ,ולכ היו יסוריה
קשי מנשוא ויכלו לזכור אות עשרות
בשני ,וכל אימת שנזכרו בה ,הרגישו
אות שוב .איי ,עכשיו כבר חל עבר
אותו מצב ,מכל מקו חסרו הדעת נצרב
אז בתודעת כלכ ,כ שהוא מלווה
אות עד עכשיו.
כשהקב"ה מביא חסרו לאד ,הוא
מביאו לו הרבה פעמי היכ שאי לו
עדיי הדעת ליישב את המצב ,וזהו
היסורי שלו .פעמי הרבה האד לא
היה מוכ כלל למציאות החדשה שהקב"ה
הביא לו ,ואי לו כלי ליישב את הדבר,
מה עלי לחשוב? והוא נעשה מבולבל
מריבוי הידיעות שיש לו .כפי הנראה אני
חוטא גדול ,ומה יהיה בעתיד ,וזה הרי
מכאוב גדול .יש לו דעת ויש לו כל
הקושיות ,א תירוצי אי לו.
נסיו העקידה – צמצו הדעת

הרה"ק מוויטעפסק זיע"א מארי
הרבה בפרשת וירא שזו היתה מציאות
נסיונו של אברה אבינו בעקידה ,וזה מה
שהתורה רוצה ללמד אותנו .לא שחיטת
יצחק היתה נסיו העקידה ,שהרי
לאברה אבינו היו הכלי לכ .מקוד
לא היו לו בני ועכשיו לא יהיו לו בני.
הוא כבר רגיל לכ .הנסיו היה כפי
שרש"י הביא ,וזה לשונו :אמר רבי אבא,
אמר לו אברה] להקב"ה[ ,אפרש לפני
את שיחתי ,אתמול אמרת לי כי ביצחק
יקרא ל זרע ,וחזרת ואמרת קח נא את

בי
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בנ ,עכשיו אתה אומר לי אל תשלח יד
אל הנער .בלבול הדעת! לא היה לו
לאברה הכלי ליישב את הסתירה,
אתמול אמרתי לי כי ביצחק יקרא ל
זרע ,ועכשיו אתה אומר לי להעלותו על
המזבח לקרב עולה?! אלו היו היסורי
שלו .כבר היו לו דעת הרבה כלכ
לשחוט את בנו יחידו ואהובו שנולד לו
בגיל מאה ,א עדיי לא היתה לו הדעת
להבי מה הקב"ה רוצה ממני ,למה הוא
מכניס אותי למצב זה...
הרבה פעמי שואל האד :כבר
השתפרתי כל כ ,ואני נראה הרבה יותר
טוב מחבריי ומבני משפחתי ,זה מה
שמגיע לי בגלל זה?! בלבול הדעת הלזה,
זהו היסורי תמיד ,וזה מה שהיה אצל
אברה לפי מדרגתו ,ואמנ זה היה
נסיונו לראות מה יעשה וכיצד יתנהג
כאשר אי לו את השכל לישוב הסתירה.
כ כתב האוה"ח הק' בפסוק
"והאלוקי ניסה את אברה "שאלוקי
הוא מידת הדי ,שהקב"ה צמצ את דעתו
של אברה אבינו .לא היתה לו הדעת
הנצרכת ליישוב הסתירה ,ולכ היו לו
יסורי .כשאנו מדברי על 'נסיונות'
לכ אנו מתכווני ,שהקב"ה מכניס את
האד למצב של יסורי ,והיינו שהכניס
אותו למצב מסוי ,ועכשיו חסר לו
הדעת שיוכל להבי בבהירות מה ולמה,
עד שהוא מרגיש בגלל זה כאב גדול.
זוהי מהות היסורי.
עבודת האד להסתכל פנימה ולא
החוצה

ובכ מה תכלית כל זה? התכלית

פרשת חיי שרה תשפ״ב

פשוטה .היות שאנו מביני שהכאב נמצא
בבלבול הדעת ,אנו מביני שהתורה
מדברת אל האד ואומרת :יש תירו
לקושיית ,יש אור למצב ,אל תפנה
אל הדר הקלוקלת שבה תעשה הכל כדי
לשנות את מצב ,כי א תפנה לש,
נמצא שלא נעשה שו תועלת .ה כל מה
שהקב"ה הכניס אות למצב זה הוא
כדי שתזכה לעוד דעת ,שהרי צרי אתה
לדעת שא הקב"ה מכניס אות למצב
מסוי שיש בו כאב ,סימ הוא שש
חסר ל דעת .כבר יש ל מספיק דעת
להרגיש מכאוב ,א עדיי אי ל דעת
ליישב את הקושיות כדי שתוכל להיות
בשמחה בתו המצב שבו נקלעת .לכ
הקב"ה הכניס אות למצב זה ,כדי
שתוכל להוסי בו דעת .וא אתה
משקיע את כל כוחותי בשביל לשנות
את המצב ,א א תצליח ,תישאר באותו
מצב כמקוד ,ונמצא שלחינ עברת את
כל היסורי .איזה בל תשחית! כבר היית
ש ,כבר כאב ל ,ולא הוספת דעת,
ומעתה כל פע שיזדמנו ל מצבי
כאלה ,ה ימשיכו להכאיב ל ,שהרי לא
הוספת דעת ,ותהיה כאותו ב אד
שבורח תמיד מכל מי מצב ,איני יכול
להיות ש ,איני יכול לשמוע דברי
כאלה .למה? למה זה כואב ל כלכ ?כי
אי ל הדעת להבי מה עלי לחשוב
ומה עלי להרגיש במצבי כאלה.
וככל שיש לו לאד יותר מקומות
בחייו שאי לו ש דעת להבי מה
להרגיש ,מה לעשות ,ואי לגשת אליה,
יהיו לו יותר ויותר דברי בחייו
שיכאבו לו מאוד .הנה יש לו לאד
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נסיו גדול בי אד לחבירו ,הוא מרגיש
שמישהו עשה לו עוול ,וזה מכאיב לו
עד מאוד ,שהרי כלכ התמסר לו ודאג
לו בגו בנפש ובממו שני הרבה ,וזה
מה שהוא מחזיר לי עכשיו?! היכ ההכרת
הטוב שלו? אה! זהו יסורי.
לא עוד מלחמה

במקו ללכת לריב ע פלוני
ולהצטער צער רב ,יתפלל להקב"ה
שית לו דעת נכונה להבי אי
להתמודד במצב זה ,ולזכור שהקב"ה
טוב ומטיב והוא עשה זאת ,וא אחד
אינו יכול לקחת ממני פרוטה ,ואי זה
קשור כלל לפלוני ,ואיני נשע על פלוני,
ואיני עושה שו דבר כדי לקבל הכרת
הטוב ,ואת הסיפוק אני מקבל מריבונו
של עול ,וכ הלאה ידיעות הרבה
שבכוח לפתור את קושיותיו .עליו להבי
שיסוריו נובעי ממה שאינו יודע מה
להרגיש במצב כזה .לא בגלל שפלוני או
פלוני .איזו טפשות! אשלח מישהו שידבר
עמו ,אל להלשי עליו ,אחנ אותו...
חדל ל !נניח שתצליח ,אבל מה יהיה
כאשר יבוא האיש הבא ויפגע ב ?הלא
באופ זה תישאר בשלב של "יוסי דעת
יוסי מכאוב" ,ותהיה תמיד מדוכא
ביסורי ח"ו .הלא הקב"ה עשה זאת רק
כדי שתקבל דעת שלימה ואז תהיה מלא
שמחה וישוב הדעת .כמה שמחה ,כמה
סיפוק ,כמה קרבת אלוקי יש לו למי
שמשקיע כוחותיו באופ זה להכניס האור
במוחו ולבו.
בכל מדה ומדה שהוא מודד ל

זוהי המצות עשה דאורייתא של

גי

"ואהבת את ה' אלוקי בכל לבב ובכל
נפש ובכל מאוד "אשר הקב"ה צוה
אותנו שנשנ אותה כל יו בוקר וערב,
וכמו שפירשו חז"ל ובכל מאוד בכל
מדה ומדה שהוא מודד ל .אל תפנה
ח"ו אלא המציאות של :אלח ,אשנה,
אהפו עולמות .אל תל לש .קח את
המצב והב שלא זה מביא ל את
היסורי .לא המוסד ,לא המלמד שעשה
עוול לבנ ,ולא ההסעה שאיחרה ,ולא
הכס שאיבדת .אלו אינ מביאי ל
יסורי .ה רואי אנו שאצל האחד
כשהוא מפסיד סכו של מאה דולר ,הוא
מרגיש שחרב עליו עולמו ,ואצל השני,
אי זה מדבר מאומה .הא ל שהקב"ה
מסבב בדיוק רב כמה כל חסרו יכאב
לכל אחד ואחד ,והיינו משו שעיקר
המטרה לא היה להפסיד את הממו,
התל עכשיו להשקיע את כוחותי
במריבה?! הרי הנקודה היא אחת,
הקב"ה סיבב צמצו הדעת וזה מה
שכואב ל ,וא כ קו ותקיי מצות
ואהבת.
סמא דיסורי קיבולי

הקב"ה אומר לאד :מקו הצער הוא
בדעת ,במוח ובליב ,וא כ ש
אתה צרי לעבוד ,ש אתה צרי
להשקיע .וזהו "סמא דיסורי קיבולי"
כלשו האוה"ח הק' )פרשת ויגש( .הרפואה
ליסורי היא כשהוא מקבל .כשיש
לאד איזה כאב בגו או בנפש ,סימ
הוא שמקו זה עדיי חולה וזקוק
לרפואה ,והרפואה אינה יכול לבוא
מבחו .הרפואה באה כאשר האד
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די

עובד על עצמו לקבל את המצב
ומיישב את קושיותיו .הקב"ה גילה לנו
בתורתו סוד שהגוי אינו יודע אותו.
ואפילו בגשמיות הוא כ .לגוי יש חיי
צער ,כי ה יכולי להרגיע את עצמ רק
על ידי שינוי המצב ,ואינ יכולי לקבל
באמת שהכל מלמעלה בהשגחה
פרטית ,כי זה תלוי באמונה ואי לה
אמונה ,שהרי ה חושבי רק על עצמ,
ולכ אינ יכולי לקבל רפואה שלימה.
הקב"ה לימד אותנו בתורתו שיחיה
האד באמונה עד שיתרפאו המצב
שלו.
בר חייבי אנו להוסי כמה נקודות
לזה .הנקודה הראשונה ,שכאשר אנו
מדברי על עבודת האד לקבל את
יסוריו ,לא תמיד הוא במדרגה שתהיה
הדעת להבי את מצבו ,ובכלל ,הלא אי
האד יכול להבי את דרכי ה' ,אבל הוא
יודע שהעבודה שלו צריכה להתמקד
במוחו ולבו ולא במציאות החיצונית.
אפילו באופ גשמי יאמר האד לעצמו:
אני רוצה לטפל במוחי ולבי כדי שיסורו
ממני היסורי ,כי הטיפול במציאות
החיצונית הוא טפשות ,שהרי זה לעול
לא יסיר ממני היסורי.
דאגה בלב איש יסיחנה

צרי להבי שבעבודת הלב יש
מדרגות רבות ,ולפעמי אי בכלל
היכולת לאד לעלות אל המדרגה
הגבוהה יותר לעבד את לבו ,ועל זה
יעצו לנו חז"ל שאז יסיח את דעתו
ויקיי בזה מצוה רבה .הוא יאמר
לעצמו :אני עובד עכשיו ע זה בעצ זה
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שאינני חושב עליו ,וכשהגיע למצב
שאוכל לחשוב עליו ,אז אחשוב אי
לעבד את לבי .א זו עבודה גדולה היא,
כי אינו בורח מהמציאות ,אלא הוא
עובד על לבו במה שעכשיו הוא מסיח
את דעתו.
ישאל השואל :הלא באופ זה לא
הוסי דעת ,אלא להיפ ,הסיח את
דעתו? התשובה היא שא האד ממשי
להתבונ בעצמו ועדיי אי לו כלי
להוסי דעת ,בדר כלל הוא מוסי דעת
פסולה .הוא מתמרמר ,הוא נעשה כאוב,
הוא בא לידי עצבות ,וכ הוא נופל
לשאול תחתית ר"ל .לא תמיד יש לאד
הכלי להוסי דעת .בשביל להוסי
דעת צרי שיהיה האד בשמחה של
מצוה.
וכ כתב החת סופר תחילת פרשת
וירא שהקב"ה רצה להתגלות לאברה
אבינו ולא היה יכול כי היה בצער מחמת
המילה ומחמת חו היו .אברה אבינו!
כואב לו לאד אבר מאבריו! אתה בא
לספר לו סיפורי ,קבל באהבה! תוסי
דעת! איני יכול עכשיו להוסי דעת ,אי
לי עכשיו את הכלי לזה .אומר החת"ס
שבגלל זה סיבב הקב"ה שיבואו אורחי,
וכיו שבאו האורחי ור לקראת,
התמלא שמחה של מצוה ,וכיו
שנתמלא שמחה של מצוה ,מיד וירא
אליו ה'.
על דא התחרט אברה אבינו

שמעו נא מה שכתב ה'תפארת שלמה'
בתחילת הפרשה :בפסוק נאמר ויק
לספוד את שרה ולבכותה ,א אי אנו
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מוצאי את ההפסד ,היכ ההספד?
התשובה היא שאברה אבינו החליט
שהוא הול להספידה ,א צערו הל
וגבר ,שרה אמנו! איזו צדיקת! הרי
התורה מעידה עליה שכל שנותיה שוות
לטובה ,בת ק' כבת כ' לחטא ,ועכשיו היא
נפטרה בעטיה של העקידה ,והרי הוא
הל לקיי את רצו ה' במעשה העקידה,
וכעת פרחה נשמתה דווקא בגלל זה .ראה
אברה אבינו שא יספיד את שרה,
אע"פ שינסה לקבל עליו את הדי
באהבה ,הוא יישבר ברוחו .אי לכ שינה
את החלטתו ואמר :אינני מספיד עכשיו.
הנה מגלה לנו ה'תפארת שלמה' שלא
תמיד יש לאד את הכלי לא להוסי
דעת .הרה"ק רבי יעקב יוס מסקווירא
זיע"א היה מורה למי ששיכל ב שלא
יאמר עליו קדיש בעצמו ,אלא ישכור אד
שיאמר עליו קדישא ,וכלכ למה? כדי
שלא יישאר תקוע במצבו .קו והתקד
הלאה! אל תחפור את הבור עמוק יותר.
יוסי דעת יוסי מכאוב ,עכשיו אתה
שרוי בשלב של המכאוב ,והרי יש ל דעת
די והותר בשביל המכאוב ,אי ל
להעמיק בזה יותר .בכלל עבודת ה'
לאד בשלב הראשו היא ג להסיח את
דעתו .הוא יודע היכ הוא עומד ,מה כואב
לי? חוסר הדעת .למה אני זקוק? לתוספת
דעת .א כ אפעל להיות בשמחה של
מצוה .ראו נא כמה פעמי לא היה יעקב
יכול לזכות לגילוי שכינה ,וכמו שכתב
באוה"ח הק' שכל פע שהוא נקרא בש

וט

יעקב הוא מפני שהיה שרוי בצער מחמת
מכירת יוס ,ולפי ער לא היה יכול
להוסי דעתב וממילא לא היתה השכינה
יכולה להתגלות אליו .וכשנתבשר על ידי
סרח בת אשר שיוס חי ,נעשה בשמחה
וקיבל את הכלי להוסי דעת ,וממילא
זכה לגילוי שכינה.
ובכ כשהאד מקבל את מצבו
באהבה ,א תו כדי כ הוא פועל
להסיח את דעתו כדי שלא לשקוע יותר
בכאב ,עליו לדעת שהוא עובד את ה'
בזה.
מתנת הדעת

וצרי לדעת שכאשר האד יודע
שהיסורי ה בדעת ומשקיע את
עבודתו בדעת ,א שכרו הוא בדעת,
והיינו שהקב"ה מאיר במוחו שיידע אי
להתמודד ואי להרגיש במצב שהוא
שרוי בו ,והרי זה מתנה נפלאה ,חבירו
פוגע בו והוא אינו נעשה ברוגז עליו
למרות שכואב לו מאוד .מתנה היא .לאד
אי דעת עדיי .הוא יכול לשנ את דיבורי
האמונה ,הוא יכול לומר לאחרי מה צרי
לחשוב .אבל הוא עצמו יודע שכאשר הוא
חושב על פלוני ועל מצב פלוני עדיי
כואב לו .לכ הוא צרי לזכות למתנת
הדעת .א תשקיע בדעת ,תזכה למתנת
הדעת ,וזו תהיה תשובה על כל
הקושיות ,ואז לא יהיו ל יסורי כלל
וכלל ,כי היסורי באי רק מפני שחלק
זה בדעת עדיי אינו מעובד.

א .וכן נהג הוא בעצמו אחרי פטירת בתו הצדקנית פייגא מלכה ע"ה אשתו של האדמו"ר רבי מרדכי
מוויזשניץ – מאנסי זי"ע שנפטרה זמן קצר אחרי חתונתה ללא ילדים.
ב .משום הגזירה ומשום החרם שהחרימו שבטי יה בצירוף הקב"ה.

זט
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מתנת הדעת עלידי הכרת המכאוב

ומזה נבוא לדיבור יקר מאוד מהרה"ק
מפיאסצנא זיע"א הי"ד בספרו "דר
המל) "הגדה של פסח( :אי זוכי למתנת
הדעת? התשובה היא :יוסי דעת יוסי
מכאוב – יוסי דעת עלידי יוסי
מכאוב .כשיבי האד כמה גרוע להיות
בחוסר דעת ,וזאת עלידי שהוא מתבונ
במכאוב שבא לו עלידי העדר הדעת,
אזי תתעורר בלבו התשוקה לזכות
לדעת ,וממילא יתפלל על הדעת ,ותהיה
תפילתו קרובה לתפילה אמיתית ,שהרי
הוא מרגיש שאינו יודע להשית עצות
בנפשו והוא מוכרח להארת הדעת ,ואז
תיענה תפילתו והקב"ה ית לו דעת
בשכרו.
ואמנ האד יכול להרגיש את
המכאובי הבאי כתוצאה מהעדר הדעת
רק לאחר שהוא יודע את האמת שסיבת
היסורי היא הדעת .רק אז יכול האד
להתפלל באמת על הדעת .כי אנו
התרגלנו לחשוב שהמצב החיצוני הוא
הוא הבעיה שלנו ,הבנק הוא הבעיה,
הראש כולל הוא הבעיה ,השכ הוא
הבעיה .כל היו האד שקוע בכ שה
המה הסיבות לצערו .ולכ על האד לשנ
כל היו כולו שאי זה אמת .הקב"ה
מצמצ את צרכי האד כדי שיתעורר
לראות היכ חסר לו בדעת .הקב"ה
רוצה לית חסד ,הוא רוצה להשפיע
דעת ,לכ הוא לוקח את האד ורואה:
כא יש לו כבר ,כא יש לו כבר ,אה ,כא
עדיי חסר לו דעת .ואז הוא מביא לו
מצב כדי שירגיש ש חוסר דעת,
וכשהוא מתעורר לעבוד על הדעת
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ולהתפלל אל ה' מתו התבטלות אליו,
הוא זוכה שהקב"ה מוסי לו דעת.
אשר הגבר אשר תיסרנו יה ומתורת
תלמדנו

ובגלל זה יתכ שיזכה האד לדעת
בלי שיזדמ לו מצב קשה ,וזאת על ידי
שהוא קורא בספר כמה דבר זה נחו,
וכואב לו מאוד :אני עדיי איני נמצא
ש ,חסר לי ש דעת ,והוא מתחיל
להשקיע ש ומתפלל אל ה' שיוסי לו
את הדעת החסרה לו ,אז הקב"ה מוסי
לו דעת בלי להזמי לו מצב קשה ,כי
לא המצב הוא התכלית ,אלא התכלית
היא להטיב לו ולהשפיע לו דעת באופ
שלא יהיו לו יסורי.
אנו יכולי לראות אנשי שנתקעי
בענייני שוני של בי אד לחבירו,
ולעומת אנשי שנקלעי לאותו מצב
ממש ויודעי אי להתמודד את .הוא יש
לו דעת לכ ,והוא אי לו .מסכ !הלא
יסורי נוראי ה !אי הדבר מוכרח שמי
שיודע להתמודד עבר את כל המצבי
בעבר והגיע לא שהגיע .פעמי הרבה הוא
למד לבד או שהוריו לימדוהו ,והשקיע בזה
ונזהר לכתחילה שלא לעשות לזולתו
דברי שיכולי לפגוע בו .מה זה מוכיח
לנו? שכאשר האד לומד את התורה
ומשיג את הדעת על ידה ,יכול הוא
הרבה פעמי לחסו מעצמו יסורי.
לכתחילה אי הקב"ה מכניסו למצבי
כאלה ,שהרי כבר קיבל את הדעת.
אי גבול למדרגות הדעת

ועלינו לדעת שאי לזה שו גבול ,אי
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גבול למדרגות הדעת שהאד יכול
לקבל בכל תחו שהוא ,ולכ אנו רואי
שאפילו לצדיקי היו פוקדי יסורי,
לאברה אבינו היו נסיונות ,ליצחק היו
נסיונות ,ליעקב היו נסיונות ,כי הקב"ה
העלה אות ונת לה עוד דעת ועוד
דעת.
הקב"ה רוצה לית דעת לאד ,ולכ
כשהאד משקיע עבודה כדי להשיג
עוד דעת ועוד דעת ,הוא חוס מעצמו
כלכ הרבה צער ועגמת נפש .והרי זה
דומה למי שנוסע ברכבו ולפתע הוא
נתקע מבלי יכולת לנסוע קד או אחור
משו שעושי עבודות בכביש .אילו היו
מקדימי את העבודות לעשות באמצע
הלילה ,לא היה אד זה נתקע עכשיו
בדרכו ,אלא היה יכול לנסוע בלי שו
תקלה .כ האד הרי יודע שבמש חייו
יצטר שתהיה לו יותר דעת בבי אד
לחבירו ,שהרי יהיו לו מחותני בע"ה
וליכא כתובה דלית בה תגרא .הוא
יזדקק אז בהכרח ליותר דעת ממה
שיש לו עכשיו ,ולא רק מצד חכמת
חיי ,אלא להיות בטל להקב"ה
ולהאמי בו .ולא רק משו שתצטר
להסתדר ע אנשי ,אלא משו
שהקב"ה רוצה לית ל דעת ,שהרי
העול הזה הוא רק פרוזדור לטרקלי,
ואתה צרי להכי את עצמ כא כדי
שתבוא לטרקלי ע מלוא הדעת .לכ
הוא עובד על עצמו שיהיה לו יותר
ביטול ,עוד לפני שהוא מגיע לאותו מצב.
ואז כשהוא מגיע לאותו מצב ,הוא נוסע
ישר ואינו צרי להיתקע.
כשהאד יודע שבכל תחומי החיי

זי

הוא זקוק לדעת בשביל להאיר את
המצב ,ובכל תחו יש מדרגות לרוב ,הוא
יכול לראות אי שבתחו זה יש לו יותר
דעת ובתחו זה יש לו פחות דעת ,והרי
זה כמי שאומר מסכתא זו אני יודע על
בוריה ומסכתא זו איני יודע כלכ.
פעמי הרבה הוא קיבל את הדעת
בתחומי מסוימי במתנת שמי ,פעמי
הרבה זה תלוי בחינו ההורי ,ולפעמי
זה קשור למצב מסוי שעבר עליו.
קשות מיושב

וכשהאד מבי זאת ,ראשית כל הוא
מבי שאינו שוטה ,יש לי יסורי כא
משו שכא יש לי פחות דעת ,או משו
שכא הקב"ה רוצה לית לי עוד דעת,
ועל ידי היסורי אני צרי ללמוד
ולהשקיע כדי לקבל עוד דעת .וכ הוא
מועיל לנו ליישב כשאנו רואי אנשי
אחרי שנקראי יראי ה' ורואי אות
באמת יראי ושלמי בתחומי רבי,
א כשבאי לתחו מסוי ,בושה וחרפה
אי ה מתנהגי .פעמי הרבה הרואי
אות בקלקלת הולכי לגמרי לאיבוד
ומתעוררות אצל קושיות על כל הדת
היהודית ,ועוד יש לה ראיה לכ,
הסתכל נא ...אתה תאמר לי? הנה הוא
נקרא יהודי ירא ושל ,ראה נא אי הוא
מתנהג בעת נסיו ...נושא כאוב הוא ,א
כדאי שנדע אותו כדי שלא נישאר
ביוסי דעת יוסי מכאוב .בתחומי
רבי הוא צדיק תמי ,א בתחו זה
אי לו דעת.
ואע"פ שאמרו חז"ל )ויק"ר א ,טו( תלמיד
חכ שאי בו דעת נבילה טובה הימנו,

חי
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הלא יתכ מאוד שת"ח זה יש לו דעת
בכל התחומי ,ורק כא חסרה לו דעת.
והרי עבודה קשה היא שעובדי אותה כל
החיי .אי זה קל לקבל דעת נכונה בכל
התחומי .ואולי עדיי לא זכה לסייעתא
דשמיא באותו תחו ,ואולי העמידו לו
נסיו כי בסו יתעלה ויקבל דעת .עכ"פ
אי אתה יכול לדו את האד עד שתגיע
למקומו ,לכ ראוי שתדע ממציאות זו .יש
אנשי שירדו מ הדר הישרה ,ואחד
מהדברי שה טועני הוא דבר זה.
איננו סבורי שזו היתה הסיבה היחידה
שלה ,או שזה תירו ראוי לעזוב את
דר התורה ,והרי אנו יודעי שהיצר הרע
גדול .א יש איזה כאב ,כמי קושיא ,הלה
פגע בי בעומק נשמתי ועוד נחשב כאד
חשוב וצדיקג.
זה באמת כואב ,זה מכאוב אמיתי,
אבל אינו קושיא ,וכמו כ אינו מצדיק
להתנהג כמותו .חס ושלו !אסור להתנהג
כמותו בעני זה אע"פ שהוא אד חשוב,
כי אנו הולכי ע התורה הקדושה .איננו
מתכווני לומר שהאד צרי לשפוט
אנשי אחרי ,אבל כוונתנו שא האד
נקלע למצב כזה ,דהיינו כשהאד
מתייסר מפני שראה דבר כזה ,וזה
מבלבל לו את דעתו ,עליו להבי שאי
זה צרי להביא אותו לבלבול הדעת,
אלא זה צרי לעורר להתפלל :אנה ה'
ת לי דעת נכונה בכל ענייני עבודת
ושלא אכשל כשאני אעמוד בפני נסיו
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כזה .והרי האד יודע שכפסע בינו ובי
התהו ,וברגע אחד יכול הוא להיכשל
בכל ענייני החיי ולאבד את הכל .כ זה
עובד במש כל החיי .כשהאד מתרגל
להסתכל בהסתכלות זו שלימדונו חז"ל,
יקל עליו להבי את מהות היסורי
ולדעת מה עליו לעשות כשיש לו יסורי,
וכמו כ יקל עליו לדעת שבהכרח שיהיו
לו יסורי ושא יעשה את הדבר הנכו
יחסו מעצמו יסורי.
ישאל האד :אבל היסורי יחלופו
כלא היו? אני רוצה לדעת ,הסגולה
תעבוד? אי זה משנה .זה הסו ,לא יהיו
ל יסורי .כ ,אבל אני רוצה לדעת .לא
יהיו ל יסורי .את הקושיות שואלי רק
כשאי מביני את דרכי פעולת היסורי.
הקב"ה אומר לאד :אני מבטיח ל
בהבטחה גמורה שלא יהיו ל יסורי
כלל וכלל .תל ותל ותמנע לגמרי את
עני היסורי .נו ,זוהי הבטחה .בטחו
פירושו שהאד בטוח בהקב"ה ,במה
הוא בטוח? א הוא עדיי חי באותה
טעות ,באותו דמיו ,באותו עול
השקר שהמציאות שלו תשתנה ,לא
הבי כלל מהו יסורי .הוא לא התחיל
אפילו את הסוגיא .על האד להיות
בטוח במאה אחוז שהקב"ה יסיר ממנו
את היסורי כל שיל עמו פסיעה אחר
פסיעה .זוהי ההבטחה שהקב"ה נות
לכל יהודי ,וזוהי ההבטחה שהקב"ה
תמיד מקיי.

ג .דוגמת מחשבת 'בר קמצא' על רבנן שבאותו דור ,והתדרדר עד שהמיט חורבן על כל ישראל והוא
בתוכם.
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טי

יו שני חיי שרה – י"ט מרחשו תשפ"ב

תכלית גמילות חסדי לפרס אלקותו יתבר בעול
אותה הוכחת לעבד ליצחק

ויקריא ש בש ה' אל עול

התורה מלמדת אותנו אי צריכה
להיות הגישה כשהולכי לחפש שידו.
אליעזר עבד אברה עומד על העי
ואומר :א אמצא נערה בעל גמילות חסד
שתגמול חסד יותר ממה שאבקש ממנה,
אדע שהיא זאת המתאימה להיכנס לבית
אדוני אברה אבינו .הנה אנו רואי שזהו
המבח ,וכשבאי לחפש שידו ,צרי
לבדוק את הכלה א היא בעלת גמילות
חסדי.

אכ חז"ל במסכת סוטה )י ,א( אמרו
שיש ללמוד מזה דבר נפלא ,והובא
ברש"י סו פרשת וירא )כא ,לג( .וזה לשו
הש"ס :ויטע אשל בבאר שבע  אמר ריש
לקיש :מלמד ,שעשה פרדס ונטע בו כל
מיני מגדי .רבי יהודה ורבי נחמיה ,חד
אמר :פרדס ,וחד אמר :פונדק .ופירש
רש"י :פונדק  ללו ש אורחי ולשו
אש"ל נוטריקו הוא אכילה שתיה לויה
שהיה מאכיל ומשק ואח"כ מלווה אות.
ובפסוק )כ ,א( ויסע מש אברה א
מוסי שמאחר שנהפכה סדו ולא יכול
היה יותר להכניס אורחי במקומו ,הל
למקו אחר לעסוק ש בהכנסת אורחי.

וצרי להבי ,כי לכאורה יש דברי
יותר חשובי שצרי לבדוק אות .ה
ודאי שמידות טובות ה דבר חשוב מאוד
כי על יד תוכל להתקרב אל ה' ,ואולי
מבחינה מעשית ה מועילות יותר מכל,
כי כ ירוויחו בעלה וילדיה והבית יתנהל
על מי מנוחות ,מה שאי כ א לא יהיו
לה מידות טובות ,שכול יסבלו ממנה.
אבל לכאורה יש עוד דברי ,ולמשל
יראת שמי ,למה אי כתוב בתורה
שאליעזר בח אותה לראות א היא
בעלת יראת שמי ?והרי בעלת יראת
שמי פירושו שהיא יודעת שיש אלוקי
בעול ,היא חיה ע זה ,והיא מתנהגת
לפי זה ,ולכאורה כשתהיה בעלת יראת
שמי ,זה ישפיע על בעלה וא בניה
יתחנכו ליראת שמי כי תהיה לה
דוגמא חיה בבית ,מדוע א כ אי זה
נזכר כלל בתורה?

ועוד ש :ויקרא ש בש ה' אל
עול  אמר ריש לקיש :אל תיקרי ויקרא
אלא ויקריא ,מלמד שהקריא אברה
אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר
ושב ,כיצד? לאחר שאכלו ושתו עמדו
לברכו ,אמר לה :וכי משלי אכלת?
משל אלוקי עול אכלת ,הודו ושבחו
וברכו למי שאמר והיה העול.
דרכו של אברה לקרב את האנשי

הנה
נפלאה
בקרב
ביראת

מבואר כא שאברה מצא דר
מאוד אי לפרס שמו הגדול
ההמו .ה יכול היה להסתפק
שמי שהיתה ניכרת על פניו,

כ
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שהרי כול היו רואי שיש אחד שמאמי
שיש אלוקי בעול ואפילו מפיל עצמו
לכבש האש לכבודו .א אברה אבינו
לא הסתפק בזאת ,אלא הל והאכיל
אנשי .כשמאכילי ב אד ,הלה
מרגיש טוב ומתעורר להכיר טובה ,ואז
כשהוא רוצה להודות על הטוב ,באותו
רגע אפשר לעצור אותו ולומר לו :אמור
נא! אתה מרגיש טוב? יש לי חדש
בשביל ,הטוב הזה שאתה מרגיש הוא
מהקב"ה .זה הגיע על ידי ,א תדע
שהאמת היא שהקב"ה הוא טוב ומטיב
והוא זה שהטיב ל ,והרי אני איני יכול
לברוא מזו ,הקב"ה שבראו ,ת לו
תודה...
שיהא ש שמי מתקדש על יד

מהל נפלא הוא לקרב אנשי ,מהל
שהרבה יראי ה' בדורות העבר השתמשו
בו ,וא בדורותינו רבי המה המקרבי
את התועי ומחזירי אות אל אביה
שבשמי על ידי מהל זה .הפירוש הוא
כ :הקב"ה צוה לנו לגמול חסד ברצונו
שהמקבלי את החסד יכירו בחסדו
יתבר .ה אחד מהיסודות הוא שכל אחד
מחויב לקרב את סובביו ,את בניו ואת
בני ביתו לאביה שבשמי ,ואי יעשה
זאת? עלידי שיודיע שיש אלוקי
בעול .זהו תפקידו של יהודי .וכמו
שאמרו חז"ל )יומא פו ,א( ואהבת את ה'
אלוקי  שיהא ש שמי מתקדש על
יד .האד הול וכול נזכרי שיש
אלוקי בעול על ידי שמסתכלי עליו.
ולמה עשה הקב"ה שכול ייזכרו
עליד דווקא שיש אלוקי בעול ?כי
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כל המתהלכי בזה העול ,כשאינ
מתבונני לעומק ,אינ רואי את
הקב"ה ,כי עיניה רואות א ורק
מציאות גשמית ,ומחשבת נמשכת
אחרי עיניה ,ה חושבי באופ גשמי,
חושבי שהמציאות הגשמית היא
האמיתית ,ואח"כ שומעי מקופיא שיש
אלוקי לעול ושהוא טוב ומטיב ,אבל
אי ה מרגישי זאת כמציאות כפי שה
מרגישי את המציאות הגשמית הנראית
לעיניה .אומר הקב"ה לאד :קו
התהל באר ואתה תהיה סימ לכל
באי העול שיש אלוקי בעול.
מודיעה לנו התורה בפרשיות אלו:
שתי מדרגות יש בזה .מדרגה אחת היא
שאתה עומד ומתפלל בהתלהבות,
ומתנהג ביראת שמי בפרטי פרטות,
וכשאחרי רואי אות שמור כלכ,
ה אומרי יש אלוקי בעול ,והראיה
שהרי איש זה שהוא בשר וד כמוני
ונמצא כמוני בעול העשיה ויש לו
נסיונות כמוני ,זוכר שיש אלוקי
לעול וזכרו זה משנה את מעשיו.
אמנ מהל נכו הוא ונחו להשתמש
בו ,אבל יש מדרגה שמועילה יותר,
והיא כאשר האד עוסק במידת החסד,
כי אז חיבורו ע זולתו הרבה יותר
חזק .זה לא שהוא מביט חו מד' אמותיו
ורואה את היראת שמי של ,אלא
כשאתה גומל לו חסד ,אתה מכניס טוב
לתו הנשמה שלו .פלוני היה רעב,
עמדת והאכלת אותו בסבר פני יפות;
פלוני היה רעב שישמעו אותו ,עמדת
ושהקשבת לו שעה ארוכה; פלוני היה
רעב שאחד ידאג לו ,דאגת לו .הלה קיבל
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אכ

עכשיו טוב שהוא מרגישו מבפני,
ועכשיו אתה אומר לו :אי זה קשור אלי
כלל ,הקב"ה מטיב את .ופלוני רואה
זאת עלי אי שאתה עושה את החסד
ע ענוה ואינ מתכו לעצמ ,ואתה
מדבר אתו במילי עדינות מאוד שיבי
שהקב"ה טוב ,הלא אתה רואה שהקב"ה
מטיב את ,והראיה שהרי נושעת.

בדר ולא היה ל מה לאכול ,ובכ א
אתה מאמי שאני האכלתי אות,
כשתמשי בדרכ שוב לא יהיה ל מה
לאכול ,אבל א תזכור מי האכיל אות,
תוכל להמשי לבטוח בו והוא ימשי
לית ל ולספק ל כל צרכי ,וכ פעל
אברה שיהיה לאורח את צרכיו ג
בהמש.

וית לה צדה לדר

למע אשר יצוה את בניו

מהל זה מביא את האד לידי
התרגשות חזקה ,מאחר שהרגיש עכשיו
את הטוב ,וחז"ל מלמדי אותנו
שאברה אבינו היה הראשו שהשתמש
במהל זה .אברה אבינו מתהל בעול
מלא באנשי תועי ורק הוא יודע את
האמת .הסברא נותנת שיתחיל למסור
דרשות חוצבות להבות אש .יל מעיר
לעיר וממשפחה למשפחה ויפרס את
אלקותו בעול ,א ידע שזה ישפיע
עליה רק מבחו ,לכ העדי להקי
פונדק והשפיע מטובו של הקב"ה על
העוברי ושבי ,וכשהרגישו את הטוב,
אמר לה :זהו הקב"ה שהוא טוב ומטיב,
תמשיכו ללכת אתו ובכל פע שתלכו
יהיה לכ פונדק ,יהיה לכ טוב ,לא
תצטרכו להגיע אלי.

אומרת על זה התורה :אברה אבינו
הול להכניס כלה לביתו ,אשה שתהיה
עזר לבנו יצחק ,והרי תכלית האשה היא
לעזור לבעלה לזכור שיש אלוקי
בעול ,וכ שלאחר מכ כשייוולדו
בני ,היא תכניס הכרת אלקות בלב,
שירגישו שיש אלוקי בעול ,שיחיו
ע זה ויהיה אצל חושיי ,והרי דבר זה
אפשר לקבל רק מהבית ,וא אי
מקבלי אותו מבית צרי לעבוד על זה
אח"כ קשה מאוד כדי לקבלו .ואי זה
דבר חיצוני ,אלא מהל החיי ,כשחסר
משהו ,מבקשי מהקב"ה ,כשיש איזה
קושי ,מדברי ע הקב"ה .אי מתחילי
להפו עולמות ,אי מתחילי לצעוק על
אחרי ,אי נעשי ברוגז .צרי לקנות
זאת .חיפש אברה אבינו אשה
שמתאימה לזה ,שתוכל באמת למלאות
תפקיד זה.

בעל חסד אמיתי נות לשני את
ההרגשה שלא תצטר להגיע אלי תמיד
באשר אני בעל חסד גדול ,להיפ,
תמשי לקבל את החסד בכל אשר תל.
אברה אבינו נת לאורח צידה לדר
מיוחד מאוד )וכמו שאמרו חז"ל גבי הלוקחי מ
התמחוי שצרי לית לה סעודה נוספת כצידה

לדר ,(וכה אמר לאורח :עד עכשיו הלכת

הפסוק מספר לנו שאליעזר עבד
אברה קיבל את שפת אדונו והשקפתו
וידע מה אדונו מחפש ,הוא ידע כי א
אמנ יראת שמי מבטאת את
האלקות ,בשביל להחדיר את טובו של
הקב"ה בלבות ,זקוקי ג לחלק זה.

הבינני

בכ

הוא ידע שהדבר הקיי אצל אדונו
אברה אשר התורה מעידה עליו "ויקרא
ש בש ה' אלוקי עול ,אל תקרי ויקרא
אלא ויקריא" מוכרח להמשי אל הדורות
הבאי ,ובשביל זה מוכרחי שתהיה
הכלה בעלת חסד.
חסד מ המובחר

זהו יסוד גדול שהאד צרי לאמ
לעצמו שכל שיעשה חסד ע זולתו,
יעשנו באופ זה ,ואז נעשה החסד שלו
המובחר ביותר .כשאתה עושה חסד ע
פלוני וגור לו להרגיש תלוי ב ,שאתה
המושיע ,והלה כלכ מאושר שמצא
אות ,וא אתה לא תהיה לא יהיה לו
כלו ,אזי החסד מלווה בחסרו גדול ,וא
באופ מעשי החסד מוגבל ביותר ,כי מה
יקרה כשאתה לא תהיה ,הלא כי אז ירגיש
פלוני שוב שאי לו כלו ,א לא זהו
עיקר הסיבה ,אלא עיקר הסיבה ,כי
התורה מלמדת אותנו על ידי סיפור
מעשיו של אברה אבינו שהוא מורינו
ורבינו לעני מידת החסד ,שעל הגומל
חסד לתת למקבל את ההרגשה ,שא
יש מידה של חסד בלבי ,אי זה אלא
משו ששורה עלי ממידת חסדו של
הקב"ה ,ולכ א תחיה ע הקב"ה,
תקבל ממנו הרבה יותר חסד ממה
שאני יכול לית ל .אני רק שליח קט
של הקב"ה שעל ידי יעבור החסד ויגיע
אלי .כשהאד עושה חסד ע זולתו,
זו צריכה להיות מטרתו ,שהלה יקלוט
במוחו שחסדו של הקב"ה הוא ללא
גבול ,ואז נתת לפלוני טובה שהיא חסד
שאי כדוגמתו ,שהרי לימדת אותו אי
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להתחבר למידת חסדו של הקב"ה ,וזה
ילווה אותו לנצח.
יש שהעסק עושה חסד ע פלוני פע
פעמיי ,ואז הוא אומר לו :שמע נא!
אנחנו נפרדי ,אני הול לדרכי ואתה
הול לדרכ ,הנה אני נות ל את מספר
הטלפו האישי שלי שאיני נות אותו לא
אחד ,ואני אומר ל ,מעתה ואיל א
אתה צרי משהו ,אתה יכול התקשר אלי
ואראה אי לעזור ל .הלה מרגיש אז
נפלא כלכ ,הוא מרגיש שכבר יצר
קשרי שישמשו אותו ג בעתיד.
אברה אבינו לימדנו שכ צרי
להיות הסגנו אבל באופ הרבה יותר
אמיתי .כשאתה גומל חסד ע זולת,
לא את מספר האישי תת לו ,אלא תת
לו את מספרו של הקב"ה ,תפעל עליו
שירגיש כמה טוב הוא לחיות בצלו של
הקב"ה .אני איני המקור ,ל אל הקב"ה
וייטב ל .בכל ענייני החסד הוא ,למד
אותו לחיות ע הקב"ה .אבל אינ יכול
ללמד זאת לפלוני א אי הטוב נשפע
ממ ,כי א אי הטוב נשפע ממ ,א א
תאמר לו שהקב"ה טוב ומטיב ,כיו
שאינו מרגיש זאת ,לא יוכל לקבל את
דברי מקוצר רוח ומעבודה קשה .אתה
צרי להתמסר לו כלכ עד שישתומ
מטוב לב ,ואז תאמר לו :אי זה אני.
ככל שזה תלוי בי ,מושחת הנני ,עכ"פ
בעבר כ הייתי ,ועכשיו כשהתחברתי
להקב"ה ,הוא עזר לי ואני יכול להיטיב
קצת ,א אתה פנה אל המקור ,כי כל
הטוב שאתה רואה בי אינו אלא כטיפה
מ הי.
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גכ

מי כעמ ישראל

חיוכו של אד הוא חיוכו של הקב"ה

הנה אנו רואי שכל פע שבני ישראל
עושי חסד ,כול אומרי בהתפעלות "מי
כעמ ישראל" ,כי באמת מתרגשי .רואי
אי אנשי מתמסרי לאחרי ,אי ה
מוזילי מהונ ,אי ה תורמי מזמנ.
ואכ יסוד גדול הוא ,כל פע שרואי
יהודי גומלי חסדי ,צריכי להתרגש
מזה .א מה הפשט באמת בביטוי זה "מי
כעמ ישראל" ,כמה טוב הוא היהודי? זה
חלק אחד בלבד .המש הלאה! אל תעצור
כא !מי כעמ ישראל צרי לקד את
האד בפסיעה נוספת .למה היהודי ה
באמת גומלי חסדי כאלה? מי עשה אות
לגומלי חסדי ?והתשובה שהקב"ה ברא
אות גומלי חסדי משו שרצה שיהיו
כלי מוכני להשראת השכינה .מעתה
כשאתה מתרגש מי כעמ ישראל ,הרבה
יותר תתרגש מרחמנותו של הקב"ה .וזה
מה שלימד אותנו בעל חובת הלבבות
בשער הבטחו) פרק בג( ,כשאתה רואה
רחמנות בעול ,תתבונ במקור הרחמנות
ותבי כמה רחמנות יש להקב"ה .א יהודי
יכול להתמסר כלכ לזולתו ,מעתה כמה
הקב"ה מתמסר לברואיו .וזה יחייב אות
לפנות אל הקב"ה ולהאמי בו שהוא
יתמסר ל בכל מצב שאתה נמצא.

כעת נעבור לנדב נוס .א האד
הוא רק שליח כדי להודיע לכל סובביו
שהקב"ה טוב ומטיב ,נמצא שא יש
לאד חסד מסוי שהוא מסוגל לו
יותר מאחרי מצד תכונת נפשו או מצד
המציאות שלו ,וכגו מי שיש לו חנות של
אוכל מוכ והוא יכול לשלוח מנות
לנזקקי ,או מי שיש לו רכב ויכול
להסיע חולי לבתי החולי ,או מי שיש
לו החוש לנג לאחרי או לשמח אחרי,
עליו לדעת שמה שהוא יכול לית,
מקורו בהקב"ה .החיו של הוא חיוכו
של הקב"ה .כשאתה מחיי לפלוני ,אתה
אומר לו :הקב"ה מחיי אלי.

כשאתה רואה את הצדיק מתמסר
ליהודי שהתלכל ,יהודי שעושה חטאי.
הוא מדבר עמו ומחזקו ומעודדו .זה צרי
להחדיר ב ההכרה שהקב"ה אינו מוותר
על א אחד מבניו כי ישראל אע"פ
שחטא ישראל הוא .וכ בסגנו זה עלינו
לגמול חסדי.

אתה הול ברחוב ורואה אחד הול ע
פני נפולות )ואפילו הוא גוי ,כדאיתא בגמרא(,
ואתה אומר לו "צפרא טבא" ע חיו
רחב ומאיר .הלה אינו יודע מה נפל עליו.
הראית לו אי הקב"ה מחיי אליו .למה
הוא נעשה שמח? הלא מציאות היא שדבר
זה משמח אותו ,למה? כי אע"פ שאינו
יודע ,הוא מרגיש שהקב"ה חיי אליו.
ובכ אותו חיו שאתה יכול לית לו,
אי א אד יכול לית לו .הלא חסדי
הקב"ה ה ללא גבול ,וחסד מסוי זה
שאתה הופקדת לית ,הוא מי חסד
מחסדי הקב"ה ,אשר א אתה לא תעשה
אותו ,אתה סות בכ את הצינור .הקב"ה
רצה עכשיו לעשות חסד ע פלוני ,ואתה
עומד בתוו והקב"ה אומר ל :ל עשה
את החסד .אתה אומר לו :אי לי כח
עכשיו ,אי לי מצב רוח .אבל הקב"ה
רוצה עכשיו להיטיב ע פלוני ,אי

דכ
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אתה יכול לומר איני רוצה? הוא נת ל
תכונות כאלה ,הוא הציב אות במקו
זה ובזמ זה ,כי הוא רוצה שהחסד יגיע
עכשיו לפלוני .א תעשה את החסד,
הקב"ה ישרה עלי ותרגיש שאתה ע
הקב"ה ,למה? כי אינ עומד בדר ,אלא
נות לחסד שיגיע לפלוני .עלי להבי
שהיא מצוה שא"א להיעשות ע"י
אחרי .א אחד אינו יכול לעשות מה
שאתה יכול .לכ כשהאד רואה שיש לו
כוחות ודברי מיוחדי שהוא יכול
לעשות ,יקו ויעשה .עשה חסד ע פלוני
ע הכוחות שיש ל ובמצב שאתה נמצא,
כי לכ נוצרת.
וכ הוא ג בתו הבית פנימה .אי
אנו יודעי כמה קדושה מכניסי לבית
על ידי שמטיבי לילדי מעבר למה
שמרגישי מחויבי להיטיב לה.
מחייכי אליה ,וא משהו נשפ,
אומרי לו :לא קרה כלו ,הבה ננקה
ביחד .ונכנסי הביתה בשמחה .אי לנו
מושג כמה קדושה מכניסי על ידי כ,
שהרי ה רואי שהקב"ה הוא טוב .איי,
יש מציאות כזאת ומציאות כזאת ,כיו
שה רואי את מאור פניה של אביה
ואמ ,חו ממה שה לומדי להתמודד
במצבי קשי ,ה מרגישי בלי מילי
ובלי אותיות שהקב"ה טוב ומטיב .אתה
נות לחסדו של הקב"ה לעבור על יד.
רוד צדקה וחסד ימצא אנשי לית
לה

והנה במסכת בבא בתרא )ט ,ב( שנינו:
אמר רבי יצחק ,מאי דכתיב :רוד צדקה
וחסד ימצא חיי צדקה וכבוד? משו
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דרוד צדקה ימצא צדקה? אלא לומר ל:
כל הרוד אחר צדקה  הקדוש ברו
הוא ממציא לו מעות ועושה בה
צדקה .רב נחמ בר יצחק אמר :הקדוש
ברו הוא ממציא לו בני אד המהוגני
לעשות לה צדקה ,כדי לקבל עליה
שכרו .רבי יהושע ב לוי אמר :כל הרגיל
לעשות צדקה  זוכה הויי לו בני
בעלי חכמה ,בעלי עושר ,בעלי אגדה.
בעלי חכמה.
לפי הפשטות מדובר בשכר למצות
הצדקה ,א המהר"ל ב'נתיבות עול'
)נתיב הצדקה פ"א( מפרש והוא נפלא מאוד:
המשפיע דומה למעי כי כאשר המעי
משלח מימיו למרחקי כ המשפיע
לאחרי ,לכ הש"י אשר הוא מקור
המשפיע אל הכל משפיע אליו כדי
שיוכל להשפיע ,כמו שהמעי כאשר
מימיו מתפשטי לחו ,הנה המקור
משפיע אליו עוד מי שלא יחסר ,וכל
שמוסי לקלח המעי לחו המקור יותר
נות לו וא אי המעי משפיע לחו אי
המקור נות לו .ודבר זה בחינה גדולה
מאוד ,שכל אשר מוסי לעשות צדקה
הש"י משפיע לו לעשות צדקה ,כמו
שנראה מ המעי אשר משפיע מימיו
לחו אז המקור משפיע לו.
ביאור הדברי :נניח שיש איזה גביר
שמשתוקק לחלק כספי לצדקה .מפקיד
הוא מכספו אצל גבאי צדקה ,א כל פע
הגבאי צדקה עושה חשבונות מחשבונות
שוני ,לו אני נות ,לו איני נות ,הוא אי
מגיע לו כי כבר הגיע אתמול .כיו
שהגביר רואה זאת ,הוא מפסיק להפקיד
אצלו את כספו ,כי הוא רוצה לית והלה
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מעכב .אבל א הוא רואה שהוא נות בלי
חשבונות ,הוא מפקיד אצלו עוד ועוד.
רצונו של הקב"ה לית אינו נית
לתיאור ,ובכ כל מי שיחליט שהוא
רוצה להיות נות במה שהוא יכול לית.
א הוא יכול לחלק חיוכי לאנשי ,הוא
מחלק חיוכי .אי אפשר לתאר מה שדבר
זה עושה לאנשי .א הוא יכול לחלק
עצות טובות לאנשי ,יחלק עצות טובות.
א הוא יכול לית אוז קשבת ,א הוא
יכול לית כס ,א הוא יכול לגמול חסד
בגופו ,וכל מה שיעשה יעשה בחיו ,כי
א אינו עושה אותו בחיו ,הלה אינו
מרגיש שזה מגיע לו מהקב"ה .כשאתה
עושה כ ,האנשי שאתה גומל את
חסד רואי שיש אלוקי בעול ,ואז
הקב"ה רואה שאפשר לשלוח על יד
חסדי ,ואומר א כ אשלח על יד עוד
חסדי .את ל צדקה שתוכל לחלק
צדקה ,אשלח ל מקבלי מהוגני
שיקבלו ממ את הצדקה.
שכר מצוה קרבת אלוקי

וכא יש נקודה שצרי להבינה .באי
אל האד ואומרי לי כיו שאתה בעל
צדקה גדול נית ל שכר ,שמע נא! אתה
יכול לבחור אחד מהשלושה .הראשו– 
עשירות .האד שומע ולבו מתרחב .השני
– בני צדיקי וחכמי בכל אשר יעשו
יצליחו .לב האד מתרחב עוד יותר .וכא
מגיעי אל השלישי – מאחר שאתה בעל
צדקה גדול כלכ ,נזמ ל עוד מאה
'קבצני .'הלה מתמיה ואומר :לא ,אני
מוותר על השלישי .ובכ ,איזה מי שכר
הוא זה? אי אפשר לאגוד שכר זה ביחד

הכ

ע השני האחרי?
אכ חז"ל לימדונו בזה ,שא האד
לכתחילה נות צדקה באופ הנכו ,הוא
ג מבי מהו השכר לנתינת הצדקה.
ונבאר במשל :ידוע מה שאמר הגרי"ז
מבריסק זצ"ל שמי שיש לו בטחו אי
שו שכר גשמי שאפשר לית לו ,כי מה
תת לו ,כס ?הלא מי שיש לו בטחו כס
אינו מדבר אליו ,שהרי קרבת האלוקי
שלו מספקת לו תענוג גשמי ורוחני אשר
כל הכס שבעול שווה לעומתו כקליפת
השו .מוכרח להיות ששכר הבוטח הוא
שהקב"ה נות לו בטחו יותר חזק ,כי אז
יהיה תענוגו יותר חזק.
ומעתה כפי שהוא בעני הבטחו כ
הוא בעני הצדקה ,כי הנה א האד נות
צדקה או גומל חסד רק משו שהוא
מצווה לזה ,אזי כשהקב"ה יזמ לו עוד
נצרכי ,יקו ויאמר :איני יודע א יש לי
כח לכל אלה .עד עכשיו היה לי כח ,אבל
אתה מביא לי עכשיו עוד קבצני .איני
יכול .אבל א האד נות צדקה או
גומל חסד מתו הכרה שהוא זוכה
להיות הצינור להעביר את חסדו של
הקב"ה לאחרי ,הלא הוא מרגיש אז
קרבת אלוקי עצומה ,וא כ אי
בשבילו שכר גדול מאשר להזמי לו
עוד אנשי שיוכל להעביר לה עוד
מחסדו של הקב"ה ולזכות על ידיה
לעוד ועוד קרבת אלוקי.
כל העול ניזו בשביל חנינא בני

חשבו נא לרגע קט על הרה"ק רבי
ישעיה מקרעסטיר זיע"א לכמה קרבת
אלוקי זכה על ידי שהיה סועד את לב

וכ

הבינני

של כל צרוע וכל זב ,וכאברה אבינו
בשעתו ,היה מחזיר על ידי כ נשמות
תועות לחיק אביה שבשמי .כשהאד
מטיב לאחרי ,ולא רק מחמת רצונו
שיהיה טוב לפלוני ,אלא מחמת רצונו
שפלוני יראה אי הקב"ה מחיי אליו,
אזי אי הוא חלק מהפעולה כלל ,ורק
צינור הוא ,כי כל כוונתו שפלוני ירגיש
את טובו של הקב"ה ,וכפי שאמר
הבעש"ט הק' זיע"אד על מאמר חז"ל
"כל העול ניזו בשביל חנינא בני
וחנינא בני די לו בקב חרובי ,"שכח
הצדיק הוא שהוא רואה את עצמו רק
כשביל שעל ידו בא השפע לעול ועל
ידו מכירי כול את מי שאמר והיה
העול.
כשהאד עושה כ ,הוא מרגיש
קרבת אלוקי עצומה בשעת מעשה,
שהרי אי לו אז גאוה .להיפ ,יש לו אז
ביטול ,שהרי רצונו שהמקבל לא ירגיש
שזה קשור אליו ,אלא ירגיש שהכל הוא
הקב"ה ,ולכ כשהקב"ה מזמ לו אנשי
מהוגני ,הוא מרגיש עוד קרבת אלוקי,
וכי יש שכר גדול מזה?!
כ סיפר לי אחד שעובד ע נערי
שהתרחקו מאוד מאוד ,עד שאינ רוצי
לשמוע אפילו על המושג אלוקי ,שהוא
מטיב את ללא גבול במש תקופה
ארוכה ע נסיעות ומגדני בלי להזכיר
כלל על דל שפתיו את המושג אלוקי,
ורק לאחר זמ כשה מתחילי להתרגש
מהטוב ,אז הוא מתחיל לדבר את על
אלוקי.

פרשת חיי שרה תשפ״ב

זהו המהל של אברה אבינו .הוא
המתי עד שהלה התרגש מהטוב .כלכ
טוב הוא?! אה ,זהו טובו של הקב"ה,
והרבה יותר .כשהאד עוסק בנתינת
טוב ,עבודתו היא לעשותו באופ זה.
נתו תת לו

–

טובה תחת רעה

עוד צרי לדעת שהקב"ה מכניס את
האד למצב שבו הוא יש לו הזדמנות
להיטיב מעבר למה שהוא רוצה להיטיב,
וכפי שאמר הרה"ק הרבי ר' בוני
מפרשיסחא זיע"א בפירוש לשו הפסוק
נתו תת לו ,שצרי לית ולחזור ולית,
כי בפע הראשונה הוא נות רק בגלל
רחמנות ,ובפע השניה הוא נות את
כספו של הקב"ה.
הנה האחד בא ומבקש כס ,האד
נות לו ,א הלה אינו נרגע ומבקש עוד.
האד מרגיש רוגז בלבו :הלא נתתי ל
כבר ,זה התודה של !?וכ הוא אצל
הילדי ,נותני ונותני לה ,ומה
מקבלי ?סטירה בפני .והמחשבה
מקננת במח – נתתי ל הרבה כלכ
ועכשיו אתה מתלונ?
הנסיו גדול מאוד ,בפרט אצל מי
שהיטיב לחבירו שני הרבה ,ויש כהנה
מקרי רבי לדאבו לב .הוא בנה את
פלוני ונת לו בלי סו ,ובסו לאחר
שעברו כמה שני והתעוררה איזו פרשה,
פתאו פלוני מפנה לו גב ומתחיל לדבר
עליו ולצער אותו ,ושוכח לגמרי להכיר
לו טובה .פלוני הלא היטיב ל כלכ,

ד .הובא בספר 'בעש"ט' עה"ת פרשת תולדות ובחוקותי .וראה שם פרשת עקב אות סה.

פרשת חיי שרה תשפ״ב

הבינני

אי אתה יכול להיות כזה כפוי טובה
כנגדו? למה? בגלל דא ובגלל הא? אבל
אי אתה יכול להתעל מכל הטובות
שעשה ל ולשמחת?
בעסקנו כלפי המטיב ,הבה ונתבונ,
למה הקב"ה הכניסו למצב זה? הלא אנו
מאמיני באמונה שלימה ,שא הקב"ה
הכניסו למצב זה ,אי זה קשור כלל
לפלוני ,אלא נסיו הוא בשבילו .ובכ
אחד מהמהלכי הוא ,שרצו הקב"ה
ממנו שימשי להטיב לפלוני חר כל
מה שהוא עושה לו ,וא אמנ קשה לו
להסיר את הטינה שיש לו עליו ,אבל
פעולות הוא יכול לעשות .א עושה כ,
אינו יכול לתאר אפילו כמה הוא
מפרס את אלקותו בעול ,כי סו כל
סו קרוביו ושכניו של פלוני מסתכלי
אחרי וכשרואי אי אתה ממשי
להיטיב לו ,ה שואלי :אי שיי שילוד
אשה יעשה כ ?ומהי התשובה? שילוד
אשה באמת אינו יכול להיטיב מצד היותו
ילוד אשה ,אבל הוא יכול להיטיב
כצינור ושביל לחסדו של הקב"ה כדי
להודיע שהקב"ה מטיב ג לחוטאי
ואפילו למי שאינו זוכר את טובתו
ומתנהג בכפיות טובה.

זכ

ואז חו מהסגולה הגדולה אשר בוודאי
הקב"ה ייטיב לו כי כל המעביר על
מידותיו מעבירי ממנו פשעיו ,עוד זאת
עושה האד בזה דבר גדול מאוד ,כי
במצב זה הוא מגלה דעתו באופ
הברור ביותר שאי הטוב שלו אלא של
הקב"ה .איני בעל הבית על הטוב ,ולכ
אי לי תנאי למי אני עושה חסדי .לא
אני עושה חסד ולא הארגו שלי עושה
חסד .דבר אחד אני עושה ,אני פועל
שאחרי ירגישו את חסדו של הקב"ה,
ואני מוכ להיות צינור לכ.
אנשי רבי עומדי בפני נסיו כזה,
שה מתבקשי לעשות טובה לפלוני
ואינ רוצי לעשות לו ,וה צודקי מצד
ההגיו שלא לעשות לו .למה? למה אעשה
לו טובה? הוא דור עלי ואני אמשי
לעשות לו טובות? אבל א אתה יודע
מהו חסד ,אתה יכול להפו עול בזה.
אתה מוסי קדושה בזה העול.
ובחזרה אל ההתחלה ,שלא נשכח כמה
אנו יכולי לפעול על ילדינו ובני ביתנו
שירגישו שהקב"ה הוא טוב ומטיב ,על
ידי שנתנהג באופ זה ,ונקפיד יחד ע
כ שיהא ש שמי שגור על פינו ,כדי
שיזכרו שהכל מאת ה'.

הבינני

חכ

פרשת חיי שרה תשפ״ב

לזכות החת יצחק פנחס שמחה ב חנה
לזכות החת יצחק פנחס שמחה ב חנה
והכלה ברכה בת מרי איידל
והכלה ברכה בת מרי איידל
נדבת אביה הר"ר מרדכי דוד יאקאב הי"ו
נדבת אביה הר"ר מרדכי דוד יאקאב הי"ו

יו שלישי חיי שרה – כ' מרחשו תשפ"ב
יו שלישי חיי שרה – כ' מרחשו תשפ"ב

עבודת האד לקבל את מקומו ומצבו
עבודת האד לקבל את מקומו ומצבו
עבד משכיל ימשול בב מביש
עבד משכיל ימשול בב מביש

הפרשה עוסקת הרבה בגישתו של
הפרשה עוסקת הרבה בגישתו של
אליעזר לקיו שליחותו ,והנה אנו רואי
אליעזר לקיו שליחותו ,והנה אנו רואי
שהוא מתייחס הרבה לאברה ,עבד
שהוא מתייחס הרבה לאברה ,עבד
אברה אנכי ,וכ ויאמר ה' אלוקי אדוני
אברה אנכי ,וכ ויאמר ה' אלוקי אדוני
אברה הקרה נא לפני היו .יש על כ
אברה הקרה נא לפני היו .יש על כ
בש הרה"ק הרבי ר' בוני מפרשיסחא
בש הרה"ק הרבי ר' בוני מפרשיסחא
זיע"א בספר "קול שמחה" )וכ הוא ב"שפת
זיע"א בספר "קול שמחה" )וכ הוא ב"שפת
אמת" תרל"ג בפרשת :(בפסוק נאמר )משלי יז,
אמת" תרל"ג בפרשת :(בפסוק נאמר )משלי יז,
בת
מבי 
ב  
ל  
ימ 
מיל  
עבד   
ב(  
בת
מבי 
ב  
ל  
ימ 
מיל  
עבד   
ב(  
נחלה ,ואיתא על זה במדרש
יחלק   
אחי   

נחלה ,ואיתא על זה במדרש
יחלק   
אחי   

)פרשת חיי שרה( עבד משכיל זה אליעזר,
)פרשת חיי שרה( עבד משכיל זה אליעזר,
ימשול בב מביש זה יצחק שבייש את כל
ימשול בב מביש זה יצחק שבייש את כל
העובדי כוכבי .מבואר שאליעזר זכה
העובדי כוכבי .מבואר שאליעזר זכה
למרות היותו עבד לשלוט ביצחק ב
למרות היותו עבד לשלוט ביצחק ב
אדונו ,וכפי שכתבו המפרשי ששלט
אדונו ,וכפי שכתבו המפרשי ששלט
בנכסיו ,או מחמת עצ זה שהיה השליח
בנכסיו ,או מחמת עצ זה שהיה השליח
להביא לו את זיווגו .עכ"פ הכלל היוצא
להביא לו את זיווגו .עכ"פ הכלל היוצא
מדברי המדרש שאליעזר היה עבד
מדברי המדרש שאליעזר היה עבד
משכיל והרוויח הרבה מחמת כ.
משכיל והרוויח הרבה מחמת כ.
ובכ למה הוא נקרא עבד משכיל?
ובכ למה הוא נקרא עבד משכיל?
מבאר המדרש :ומה השכלתו? אמר כבר
מבאר המדרש :ומה השכלתו? אמר כבר
קללתו של אותו האיש בידו )כלומר ,כבר
קללתו של אותו האיש בידו )כלומר ,כבר
שולטת בי הקללה שנתקלל בה זקיני כנע להיות
שולטת בי הקללה שנתקלל בה זקיני כנע להיות
עבד לאחרי (שמא יבוא כושי אחד או
עבד לאחרי (שמא יבוא כושי אחד או

ברבר אחד וישתעבד בי ,מוטב לי
ברבר אחד וישתעבד בי ,מוטב לי
להשתעבד בבית הזה ולא בבית אחר.
להשתעבד בבית הזה ולא בבית אחר.
והנה לכאורה צרי להבי מדוע נחשב
והנה לכאורה צרי להבי מדוע נחשב
לו הדבר כחכמה גדולה ,והלא חשבו
לו הדבר כחכמה גדולה ,והלא חשבו
פשוט הוא שכל אחד היה עושה אותו ,א
פשוט הוא שכל אחד היה עושה אותו ,א
ממילא אני צרי להיות עבד ,למה לי
ממילא אני צרי להיות עבד ,למה לי
להיות עבד אצל אנשי קשי שיעבידו
להיות עבד אצל אנשי קשי שיעבידו
אותי בפר כל עוד אני יכול להיות עבד
אותי בפר כל עוד אני יכול להיות עבד
בבית זה שאנשיו מכבדי אותי.
בבית זה שאנשיו מכבדי אותי.
עבד אברה אנכי
עבד אברה אנכי

מבאר הרבי ר' בוני שהשכלתו היתה
מבאר הרבי ר' בוני שהשכלתו היתה
במה שהיה מכיר עצמו שהוא עבד .זוהי
במה שהיה מכיר עצמו שהוא עבד .זוהי
חכמה גדולה ,שהרי גדול היה אליעזר
חכמה גדולה ,שהרי גדול היה אליעזר
עד מאוד ,וכפי שאמרו חז"ל שהיה דולה
עד מאוד ,וכפי שאמרו חז"ל שהיה דולה
ומשקה מתורת רבו לאחרי .הוא היה
ומשקה מתורת רבו לאחרי .הוא היה
ה'חוזר' של הראש הישיבה .לאברה
ה'חוזר' של הראש הישיבה .לאברה
אבינו היו תלמידי ואליעזר היה הגדול
אבינו היו תלמידי ואליעזר היה הגדול
מביניה והוא זה שהסביר לשאר
מביניה והוא זה שהסביר לשאר
התלמידי את תורת רבו.
התלמידי את תורת רבו.
זאת ועוד ראו מה שכתב בילקוט
זאת ועוד ראו מה שכתב בילקוט
שמעוני על הפסוק "ויאמר אברה אל
שמעוני על הפסוק "ויאמר אברה אל
עבדו זק ביתו" )כד ,ב( ,שהיה זיו איקוני
עבדו זק ביתו" )כד ,ב( ,שהיה זיו איקוני
שלו דומה לו ,המושל בכל אשר לו,
שלו דומה לו ,המושל בכל אשר לו,
שהוא שליט ביצרו כמותו.
שהוא שליט ביצרו כמותו.

פרשת חיי שרה תשפ״ב

הבינני

הא ל שכאשר מדברי באליעזר,
מדברי באד גדול בענקי ,והוא עצמו
ידע מזה וחי כ יו יו ,שהרי היו לו
תלמידי והגיע למדרגות גדולות מאוד.
וא הוא היה יכול לקו ולומר :הכל טוב
ויפה ,אבל אחרי הכל עבד אנכי ,ולא היה
רוצה לצאת לעול ממדרגת העבד ,זוהי
השכלה גדולה מאוד ,שיהיה האד
מכיר עצמו בבחינתו ובצורתו ולא ייצא
ממנו.
יכול היה לומר :א גדול אני כלכ,
הלא אני יכול לפתוח ישיבה משלי ,אני
יכול להיות רבי בעצמי .למה אני צרי
להיות משמש? והרי אני יכול להנהיג
עדה בעצמי! א אליעזר לא אמר כ .זו
היתה השכלתו .אבל אני יכול לפעול
כלכ א אפתח ישיבה משלי! הטענה
הידועה .לא! אפעל מהמקו שבו
העמיד אותי ה' .איני מחפש להיות משהו
אחר .אני מחפש א ורק לקיי את
שליחותי נכו .מעדי אני להיות עבד
אברה ולקיי את תפקידי באופ
המושל ביותר .כא אני וזה מה שאני
עושה .השכלה נפלאה היא.
ואברה זק בא בימי

ממשי הרבי ר' בוני שעל פי זה
אפשר להבי לשו המדרש תנחומא על
הפסוק "ואברה זק בא בימי – "זהו
ברכי נפשי את ה' ,והוא פלאי מה עני זה
לזה .א הפירוש הוא כ ,כי הנה אברה
אבינו ע"ה היה כלכ גדול בחכמה שהרי
בהיותו ב ג' בלבד כבר הכיר את בוראו
בעוד כל חכמי העול בעלי הש לא
ידעוהו ,א ע כל זה היה בא בימי,

טכ

בימיו שלו ולא בימיה של אחרי .וזהו
זק – זה שקנה חכמה ,כי החכמה היותר
גדולה היא שהאד מכיר את מקומו ואינו
מבקש לעבור למקו אחר .ועל זה אמר
המדרש "זהו ברכי נפשי את ה'" ,נפשי
שלי ולא של אחרי .תפקידי לעבוד את
ה' ע הנפש שלי וע הכלי שקיבלתי
ולא לצאת ממקומי.
נמצא עכשיו שיסוד זה שהיה אצל
אליעזר היה ג אצל אברה ,ונפלא הוא
מאוד ,כי עכשיו מתבאר שאליעזר היה
באמת תלמיד מובהק של אברה ,וכפי
שנהג הוא שלא לצאת ממקומו כ נהג
הוא אחריו .ה אברה אבינו היה יכול
לעשות חשבונות רבי כדי לפעול
באופני אחרי ,שהרי הוא היחיד שמכיר
את הבורא ועליו לקרב את כל העול
אליו .א לא עשה כ ,משו שידע
שתפקידו לעבוד את בוראו במידת החסד
על ידי שיכניס אורחי ויאכיל ואח"כ
יאמר לה לית תודה למי שאמר והיה
העול ,ולא רצה לעבור לתפקיד אחר.
לבנו יצחק כבר היה תפקיד אחר ,הוא
עבד את ה' במידת הגבורה שהיא מהל
אחר לגמרי ,אבל אברה אבינו ידע
שתפקידו לעבוד את ה' במידת החסד
ולא חיפש משהו אחר .ואליעזר שהיה
דולה ומשקה מתורת רבו ,נהג כ אחריו,
ולכ אמר עבד אברה אנכי.
ועל זה אמר המדרש שעליו נאמר עבד
משכיל ימשול בב מביש ,והיינו שהוא
זוכה לשכר גדול מחמת כ ,וכהמש לשו
הפסוק ובתו אחי יחלוק נחלה ,ופירש
המדרש :מה אלו מזכירי זכות אבות א
זה מזכיר זכות אבות .כלומר ,מאחר
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שהיה תלמיד מובהק כזה ,א הוא זוכה
לזכות אבות כמונו ,וכפי שאנו יכולי
לומר אלוקי אברה אלוקי יצחק ואלוקי
יעקב ולעורר בכ זכות אבות שיג
עלינו ,א הוא יכול לומר כ ויג עליו
זכות אבות .ולכ אמר אלוקי אדוני
אברה ,ולכאורה מה יש לו להיוושע
בזכות אברה והרי אינו בנו אלא עבדו
בלבד? אי זה אלא מפני שידע שהוא
עבד הגו ,תלמיד מובהק לרבו ,וממילא
זכות רבו מגינה עליו כפי שהיא מגינה
על בניו.
איזהו חכ המכיר את מקומו
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א זהו תפקידו של אד :אל תחפש
בחו ,אל תחפש להחלי .האופ היחיד
שהאד יכול לצאת לחפש הוא כאשר
הוא חושש שאינו נמצא במקו הנכו
ואומר :הבה ואשאל לחכמי וגדולי
ממני לדעת שמא אינני במקו הנכו.
ותו כדי כ הוא זוכר שהקושי שיש לו
במקו שהוא נמצא אינו הוכחה לזה ,כי
הרבה פעמי נלווי קשיי לתפקיד
האד .הרי בכלל קשה לאד לקיי את
תפקידו תמידי וכסדר ,ועוד יש
לפעמי שהאד אינו מקיי את
תפקידו נכו וזה מה שגור לו שלא
ירגיש סיפוק ואז יתעורר בו הרצו
לצאת החוצה ולחפש דבר אחר .עליו
להזכיר לעצמו שאי הדבר אפשרי .עבד
הוא עבד .כל אחד בעניינו שלו.

זהו בעצ הרחבה ליסוד הידוע "איזהו
חכ המכיר את מקומו" ,והיינו שהאד
יבי כמה הוא מרוויח אפילו בעול
הזה מזה שאינו מבקש להחלי את
תפקידו .כי הנה יש שיחשוב האד :אני
רוצה להיות במקו אחר ,מקסימו לא
יחשיבו אותי כחכ .א כא למדנו
שלעול לא ירוויח מזה ,כי איאפשר
להחלי .כל אחד מקבל תכונות אחרות,
כל אחד מקבל תפקיד אחר ,ולא הרי זה
כהרי זה ,וזהו מקומו .ועבודה גדולה
היא שיכיר האד את מקומו ,ואינה
עבודה קלה .האד עדיי מגשש ,אולי
זהו מקומי ,אולי זהו מקומי .אכ מותר
לחפש ,א השאלה צריכה להיות תמיד:
אני מחפש להיות בטל להקב"ה ולקיי
תפקידי שהטיל עלי ,או שאני מחפש
לבנות לעצמי ש חדש?

נסיו גדול הוא מאוד ,כי היצר הרע
מחפש כל היו לבלבל את האד
ולהוציאו ממקומו ,מפני שידוע לו הסוד
שכאשר האד יהיה במקו שאינו שלו,
לא יצטר לעבוד קשה כדי להכשילו,
שהרי לעול לא יהיה האד מאושר
כשהוא מנותק מהקב"ה .היצר הרע מפתה
את האד תמיד לחשוב שש יהיה לו
יותר טוב ,ש יתפרנס יותר טוב ,ש
יוכל ללמוד יותר ,ש הכל יהיה טוב
יותר ,ועל האד להיות משכיל ולזכות
לסייעתא דשמיא מרובה כדי שלא ליפול
ברשתו ,ואכ פעמי הרבה הקב"ה שולח
רמזי לאד שלא יל שולל אחר יצרו.

אמנ כ ,תמיד יכול האד להיכשל
בחשבו שאינו ראוי ,והרי א אליעזר
עמד בפני נסיו כזה ,וכמו שהביא רש"י
שעשה חשבו שמא יישא יצחק את בתו,

לפני שהאד עוזב ,עליו לחשוב למה
הוא עוזב .פעמי הרבה האד עוזב כי
הוא מחפש בחו .ובכ הבה ונלמד את
הדבר היטב כי הוא נוגע הרבה.
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מלמד יצא מ הכלל ללמד

דוגמא לזה הוא המלמדות .הרבה
מלמדי אינ מרוצי מעבודת .מצד
אחד המשכורת זעומה ,ומצד שני העבודה
קשה לדאוג כל היו לתלמידי .למה?
הרי כבוד אי לי מזה ,וסיפוק איני מרגיש
כלל שזה נות לי ,וא המשכורת הזעומה
שאני מקבל פע היא מגיעה בזמ
ופעמיי לא .למה אני צרי להיות כא?
וכי שוטה אני? עוזב הוא את המלמדות
ועובר לעבודה אחרת ופותח את העיניי.
הוא מרח על המלמדי שנשארו מאחור.
טעות גדולה יש כא ,טעות עצומה ,כי
תפקיד זה הלא הוא תפקיד יקר מאוד.
אמנ האד צרי פרנסה .אי ספק
בדבר .אבל יש אנשי שמתאימי
לתפקיד זה ,ה צריכי להיות ש ,שהרי
קיבלו כוחות נפלאי מהקב"ה ויכולי
להשפיע על ילדי ישראל ולבנות את
עתיד .ה כ למדנו במסכת ראש
השנה שבאילנות הולכי אחר חנטה,
והרי האד ע השדה ,ונמצא שהאד
גדל לפי חניטתו ,כפי שהשקוהו בתחילה
בהיותו ילד בתלמוד תורה .אי אפשר
לתאר את גודל התפקיד .וא נל
אחורה ,הרי הבעש"ט הק' לימד תורה
התנאי
ואפילו
ישראל,
לילדי
והאמוראי קיימו תפקיד זה.
אמנ כ ,יש אנשי שלכתחילה לא
התאימו לתפקיד המלמדות ,והרי במקרה
שלה ,ה סובלי והילדי סובלי,
וללא ספק מצוה גדולה היא לכל מי

אל

שיכול ,לסדר לה עבודה אחרת ,שהרי
מדובר באנשי שלכתחילה לא הכירו את
מקומ ,והתיישבו על כסא המלמדות רק
משו שזו היתה ההצעה הראשונה
שהגיעה אליה כשחפשו פרנסה ועכשיו
אחרי ארבעי שנה ה עדיי מפחדי
לעזוב אותו מחשש שהקב"ה יעזוב אות
ולא ימצאו עבודה אחרת ,והרי פשוט
וברור שהקב"ה לא יעזוב אות ,להיפ,
הוא יכיר לה טובה על שעזבו ויצאו
לחפש את מקומ האמיתי.
א לעומת כ ,הלא ישנ רבי כלכ,
שיש לה הרבה כלכ לית ולהשפיע
ולהיטיב .תארו לכ אילו היו הללו
משמשי כמלמדי ,כמה משפחות היו
נבנות לאחר מכ בריאות וטובות ,כמה
סבל היה נחס בעול .אבל המלמד ברח.
למה ברח? כי היה לו קשה .אמת היה ל
קשה ,אבל תבי ,אי אפשר להרוויח
מבריחה .תפקיד לא יבוצע ולא תקיי
את תכלית חיי .זוהי המציאות! אסור
לו לאד לברוח מתפקידו.
ומה היא העצה? להמשי לסבול?
האד מוכ לסבול יו אחד ,אבל אינו
מוכ להמשי כ ארבעי שנה .העצה
היא עלפי יסוד נפלא )ולאו דווקא לעני
אומנות המלמדות ,המלמדות היא רק דוגמא( והוא
כ :כדר שאמרו חז"לה איזהו חכ
המכיר את מקומו ,אמרו ג שח המקו
על יושביו )סוטה מז ,א( .והיינו כי בדר
כלל העיר שהאד דר בו ,זוהי העיר
שהוא צרי לדור בה ,והראיה  שהוא
דר בה .וכשהאד מבי זאת ,הוא מקבל

ה .ראשית חכמה ענוה ז ,על פי אבות ו ,ו; סנהדרין לז ,א.
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חיבור חזק למקו .הוא אוהב את
המקו .זהו המצב הבריא שצרי להיות.
הוא אוהב את המקו ואינו מחפש לברוח
ממנו .הוא נוסע לשבת רק כשיש לו איזו
שמחה ,ואינו מחפש לנסוע כל שבת
למקו אחר .כשאומרי שהוא אוהב את
המקו ,הכוונה שהוא אוהב את הכל ,את
העיר ,את בית הכנסת שלו ,את קהילתו,
את רב הקהילה את המוסדות שיש ש,
הוא מחובר למקו.
אי בורחי מהתמודדויות

ובכ ,היש מי שיכול לומר שהוא אוהב
ג את השכני ,ג את הקהילה ,ג את
הרב וג את המוסדות ,הכל נפלא
ומצוי !?באיזה עול אתה חי? הלא אי
דבר כזה בעול !התשובה היא ,שמכל
מקו כשהאד מבי ומתיישב על לבו
שזהו מקומו ,הוא אוהב אותו ומתמודד
ע הקשיי שמתלווי אליו כפי
שצרי להתמודד .קורה שיש איזה שכ
שקשה להסתדר אתו וצרי ללמוד אי
לדבר אתו ואי לחיי אליו כשפוגשי
אותו ,וכ בבית הכנסת יש אנשי שצרי
ללמוד אי להתהל את ,וכ לגבי
המוסדות הלא פשוט שלא תמיד הכל
הול ש כפי שהוא רוצה .אבל הוא כא,
הוא מחובר למקו .הוא שמח ומאושר.
שמחתו אינה נובעת ממה שהכל
מסודר .ה ג לו יש חובות ,ג הוא
משיא את צאצאיו ,הוא כבר טע מכל
המצבי הקיימי בעול ,אבל הוא
מחובר למקומו.
אכ יש אנשי שמצד תכונת נפש קל
לה הדבר ,ולאו דווקא מפני שה עובדי
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גדולי ,ויכולי ללמוד מה אי צרי
הדבר להיראות .האד אוהב את מקומו.
הוא חי .ומאחר שהוא כלכ מחובר
למקומו ,יש לו את שמחת החיי
להתמודד נכו ע כל הקשיי מסביב.
וא שהוא צרי לעבוד על זה ,בסיס יש לו,
ומהו הבסיס? המקו שהוא מחובר לו.
דבר זה נכו לגבי עיר ,לגבי קהילה,
לגבי חסידות שהאד שיי אליה ,והרי
בימינו החסידויות גדלו כלכ ,עד
אנשי
הרבה
למצוא
שאפשר
שמסתובבי ש ואי לה שייכות
אמיתית אליה .ה במקרה באי ש
לבית הכנסת ,א אינ חיי ש .ה רק
לפני כמה עשורי ,היו החסידויות קטנות
בהרבה והחסידי ברוב היו חיי
ויונקי מהמקו ,ועדיי יש הרבה כאלה.
כוונתנו שחיי מתו הכרה שהמקו
מעניק ישוב הדעת לאד.
ח מקו על יושביו

כ הוא בכל דבר .אצל האחד זה לגבי
עירו ואצל השני לגבי עבודתו ,אצל
השלישי לגבי משפחתו .זהו ח המקו
על יושביו .אי אפשר להסביר מה זה ח.
א הכוונה שיש לו תענוג נפלא .וכי
אפשר להסביר זאת? האחד אומר איני
מבי אי אתה יכול לדור בעיר פלונית,
והלה משיב לו איני מבי אי אתה יכול
לדור בעיר פלונית .וכבר אמרו כ חז"ל
)שלהי כתובות( שיש שאוהבי לדור בכר
שיש בו שווקי וחנויות ורעש גדול ,ויש
שאוהבי לדור בכפר שקט .לכל מקו
יש את המעלות שלו ואת החסרונות
שלו ,וכל אחד מתחבר למקו אחר.
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אכ יתכ שהאד באמת אינו נמצא
במקו הנכו ואז הוא צרי למצוא
מקו אחר .וג בחסידות קיי דבר כזה,
שהאד שנתגדל ש אינו נמצא במקו
הנכו .אבל בדר כלל א הקב"ה העמיד
אות כא ,סימ הוא שאתה צרי להיות
כא ,ועלי ללמוד להתחבר למקו .ורק
לפעמי יש שנסיו האד הוא דווקא
לחפש את מקומו האמיתי ולהתמודד ע
הקושי שיש כאשר עוברי למקו אחר.
וכ הוא לעני העיר ,כאשר הקב"ה מסבב
והאד נזקק לעבור לדור במקו אחר
ועליו לחפש דירה אחרת .בוודאי יש מושג
כזה .אבל באופ כללי הקב"ה עוזר
לאד כל שהוא מבקש חכמה שיכיר
איזה מקו הוא מקומו .והמקו יהיה
מלווה בקשיי .ח המקו על יושביו אי
פירושו שלא יהיו לו קשיי ,בוודאי יהיו
לו קשיי ,אלא יתקיי בו על כל
פשעי תכסה אהבה.
כשהאד מוליד ב והקב"ה עוזר והוא
מחובר אליו ,הב מוצא ח בעיניו .איי,
לב יש קשיי .א על פי כ ,מאחר
שהוא מוצא ח בעיני האב ,האב
מתמסר ודואג לו ברוב אהבה .כעי זה
מלמד לשלושי ילדי ,א הוא מלמד
אמיתי ,כל שלושי הילדי ימצאו ח
בעיניו ,ומהו הח ?הלא הוא התלמיד
שלי! הוא מתמסר אליו ומשקיע בו
ומלמדו תורה בסבלנות ,ואז אע"פ שיש
לו קשיי ,הוא מסיח דעת מה ,שהרי
סו סו הוא תלמידו ,ישקיע בו
מהמדרגה שבה הוא נמצא ויעלה אותו
מעלה מעלה ,וכמה שיוסי להשקיע בו,
כ יגדל חנו בעיניו.

גל

מה סודו של המלמד? מאי כוחו
להשקיע בתלמידיו? מזה שהוא מכיר
בכ שזהו מקומו .אולי בשנה הבאה
תבוא אליו הצעה אחרת .אי זה מופר.
מותר להתקד בחיי כשרואי שיכולי
להשפיע יותר .אבל עכשיו אני כא ואיני
חושב כלל על דברי אחרי .ח המקו
על יושביו וממילא על כל פשעי תכסה
אהבה .אני אוהב אותו ,אני שקוע בזה,
מוחי עסוק בכל עת לחשוב אי לקיי
תפקידו יותר טוב .וכשהוא עושה כ ,הח
חוזר וניעור ,וההנאה מתעצמת .א ית
לי הקב"ה סימ ,אתקד הלאה ,א כל
עוד אני כא ,זהו מקומי .זהו המקו
הטוב ביותר בשבילי ,וכל הקשיי שיש
כא נועדו רק כדי שאתגבר אליה
ושאהיה כא לגמרי .זהו יסוד של חז"ל
שצרי לחיות אתו .אי אפשר להיות אד
מאושר בלי יסוד זה.
טוב לב משתה תמיד

שלמה המל אמר )משלי טו ,טו( "כל
ימי עני רעי וטוב לב משתה תמיד".
פירש המאירי וכ הוא במצודות ,שמי
שאינו מרוצה ממקומו ,אע"פ שיש לו
כל ,הוא נקרא עני וכל ימיו רעי ה.
הוא כאוב מאוד ,למה דווקא כ ולמה
דווקא כ .משוגעי ה .העיר כא אינה
נורמלית .הוא אינו מרוצה ממצבו והוא
מקנא את מי שיש לו יותר ממנו.
והעיקר מה שנוגע לנו היא השורה
הבאה מלשו המאירי" :והוא מתייגע
ומתאמ תמיד להוסי ולהרבות על
מה שיש לו" .מסכ !כל היו הוא מתייגע
ומזיע ,אולי אפשר לעשות כ אולי
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אפשר לעשות כ ,הוא כל הזמ עסוק
לשנות את מקומו .א טוב לב ,מי
ששמח בחלקו ,זהו מקומי ,אלו ה
תכונות נפשי ,את אני עובד את ה',
ברו ה' שנת לי תכונות אלו ,אעבוד
אותו בה .משתה תמיד – כל ימיו נדמי
לו כמשתה ושמחה.
אפשר להשוות לזה דיבור קודש שיצא
מפי הרה"ק רבי אהר מקרלי זיע"א.
היה זה לאחר שעברו חגי תשרי
והחסידי נעצבו אל לב על אשר
נכנסי עתה לימות החור .אמר לה
הצדיק :נאמר בפסוק" :וכי תזבחו זבח
תודה לה' לרצונכ תזבחוהו" – א תרצו
לזבוח זבח תודה לה' כשאי בית המקדש
קיי ,מה תעשו? לרצונכ תזבחוהו –
תשחטו את רצונכ ,רוצה לומר תמסרו
את רצונכ להשי"ת .כשהאד מקריב
את רצונו ,הרי זה נחשב לו כזבח תודה.
והמשי :כשהאד הקריב קרב בזמ
הבית ,אותו יו שהקריב בו את הקרב
היה יו"ט אצלו ,ומעתה כשאת נכנסי
לימות החור ,דעו לכ שכל פע
שתמסרו את רצונכ ,מאחר שייחשב
לכ כקרב ,יהיה לכ יו"ט ,ויהיו כל
ימיכ כחגי.
איזהו עשיר השמח בחלקו

ולעניננו ,כ הוא ג לעני הוויתור על
הרצו להחלי מקו .מי שמכיר את
מקומו ,יש לו שלווה ורוגע ,כי הוא
יודע כא אני צרי להיות ,ואחת
מהראיות החזקות ביותר שכא הוא
צרי להיות היא ,שבפועל הוא נמצא
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כא .כשיגיע זמנו לעבור למקו אחר,
כבר תגיע לו ההזדמנות עד לפתחו ,אבל
כעת הוא כא .אי זה שונה מהשידו
שהאד אומר :בעזרת ה' יגיע השידו,
א כל עוד אי השידו מגיע ,ברור הדבר
שכעת רצונו של הקב"ה שנהיה פה.
ואע"פ שברור הדבר שרצונו של הקב"ה
שבסו נמצא שידו ונקי בית נאמ
בישראל ,אבל עכשיו הוא רוצה שנהיה
פה במצב זה ע כל הקשיי.
כשהאד מבי זאת המקו מוצא ח
בעיניו ,שהרי זה המקו שלי ,כעת הוא
בוודאי המקו שלי .יכולי לראות אצל
בני אד שנוסעי לנופש לשבוע ימי,
שעושי הכל כדי להרגיש ש' היימיש'.
זה עכשיו המיטה שלו ,השולח שלו .הוא
מסדר את ספריו ותולה את בגדיו .זה
עכשיו המקו שלי .איי ,אתה הול להיות
כא רק לשבוע .מה זה משנה? ההנאה
באה מזה שאני מרגיש כא כבתו ביתי,
כי כ אני מתחבר למקו ,וכשיש חיבור
יש הנאה.
אל תיבהל! לא חייב להיות שתישאר
כא לעולמי עד .אבל כעת הוא המקו
של .תהנה ממנו .תתחבר לתפקיד
שעלי לעשות כא .מי שנמצא בבית
חולי מרוחק בי אנשי זרי ,יש לו
הנאה עצומה ,כשהוא מרגיש שזה המקו
שלו .הוא מחיי לכל הגוי שחולפי
לידו ,הוא מתנהג בעדינות .זה המקו
שלו .יכולי לראות אנשי שצריכי
לשהות ע בניה החולה זמ רב בבית
החולי ,ובמקו לברוח ,ה פשוט
מקימי שיעורי ש .כ ידוע לי על
יהודי בבית חולי שערי צדק שכבר
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שוהה ש שני רבות ע בתו ר"ל ,וכל
ליל שבת הוא עור ש' באטע' לכל
השוהי בבית החולי) הקב"ה ישלח לכול
רפואות וישועות ומזל טוב(.

שאי החסיד מחליט לפרוש .ברגע
שהחסיד אומר לעצמו :א כ אני בעצמי
יכול להיות רבי ,באותו רגע מסתלקי
כל מדרגותיו.

באשר הוא ש

חסיד אמיתי מתבטל לרבו .הוא אינו
נכנס כלל לחשבונות א המנהיג הוא כזה
או כזה .הוא אומר לעצמו :הרי יש לי
הרבה כלכ שאני יכול ללמוד ממנו,
וכמו כ יש לי הרבה כלכ שאני צרי
לתק ,וכי אעשה עכשיו חשבונות ע
רבי?! חסיד אמיתי אינו מעלה בדעתו
א פע להיות משהו אחר .הוא אינו
חושב זאת אפילו בחלומו .הלא זו סתירה
מוחלטת ע עבודתו .איזהו חכ המכיר
את מקומו .זהו חסיד .חסיד הוא חסיד.
צרי הוא להתקד ,הוא מבטל עצמו
יותר ,וכ הוא נעשה חסיד יותר גדול.
אי כ הדבר שכאשר החסיד נעשה חסיד
גדול כלכ ,אז הוא נעשה רבי .זוהי
הטעות!

לימוד גדול הוא ונית להקיש ממנו
לכל השאר .אד זה החליט שא פע לא
יראה את עצמו בחו ?לא! אבל עכשיו
אני כא ,זהו המקו שלי .הבה ואטע בו
איל .ת לי ליהנות כא .ח המקו על
יושביו .אני אוהב את המקו .ראה את
החלונות היפי שיש כא .איזה חדר נאה!
מצאתי איזה יהודי מלא וגדוש שאני יכול
להיכנס אליו ולשמוע ממנו סיפורי
ודברי תורה וחכמה.
וכ הוא בכל דבר .עכשיו זהו המקו
של ,וא זהו מקומ ,אינ יודע איזה
אושר ועושר יש במקו זה .והדר לקבל
את ההנאה של מקו זה ,היא על ידי
שתפסיק לחשוב אולי מחר אל למקו
אחר .עזוב את המחשבה הזאת .וא
שיתכ שהוא אמת ,סו כל סו אינ
מכיר את מקומ .אינ מתחבר אל
המקו ,וממילא אי ל סיפוק ,וממילא
זה כואב ל ,וממילא אתה רוצה לברוח
מכא ,וממילא כאב מתחזק ואתה בורח
לגמרי.
שמרה נפשי כי חסיד אני

הרבי ר' בוני לימד אותנו שזה היה
יסודו של אליעזר .אצל החסידי הכירו
יסוד זה .יש מושג של רבי ויש מושג של
חסיד .ואי בזה סתירה כלל ,כ כתוב
בספרי ,שהחסיד יהיה במדרגה יותר
גבוהה מרבו .תתכ מציאות כזאת כל עוד

זהו היסוד שכתוב כא במדרש.
אליעזר עבד אברה היה חסיד .הוא היה
דולה ומשקה מתורת רבו לאחרי ,הוא
היה שליט ביצרו ,וזיו איקוני שלו היה
דומה לאברה .א החכמה שלו היתה
שזכר שתפקידו הוא להיות תלמיד.
אבל אני מרגיש שכבר הגעתי
למקסימו ,ובכ עכשיו אעלה למדרגה
נוספת בלהיות תלמיד .אי הולכי א
פע למקו אחר ,אלא תלמיד מעמיקי
במקו זה שהוא נמצא לקיי את
התפקיד יותר טוב.
הנה בדוגמא של המלמד שהבאנו
מקוד ,הלא יש את החורב הגדול הנובע
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מזה שהמלמד בכיתה א' מריח שהמלמד
בכיתה ו' הול לפנות את מקומו ,ומיד
חלומותיו מתחילי לפעול – אני אהיה
הרבי בכיתה ו' .חורב גדול הוא שהוא
רוצה לעלות לכיתה ו' ולכיתה ט'
ולישיבה קטנה .הוא אינו מתחבר .מלמד
זה שבכיתה א' הוא בכיתה א' .אי שו
דבר אחר בעול .האל" בי"ת .הוא
מתחבר .הוא יודע מי מ כא .הלא
הקב"ה מ כא ,לא אחר .הוא מרגיש
סיפוק עצו ,וכל העבודת ה' שלו נראית
אחרת ,שהרי הוא קרוב לה' .כשהאד
נמצא במקו ורואה שאי לו סיפוק,
ילמד לעשות את תפקידו יותר טוב
ולהתבטל יותר למצבו .זהו כלל הדברי.
א כבני א כעבדי
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עבד ,וזה לא היה יכול לקרות בלי בריאת
העול הזה ,כי אי תוכל לעשות זאת,
והרי הנשמה מרגישה שהיא חלק אלוה
ממעל .ובכ זה מה שהקב"ה עושה ,הוא
לוקח נשמה ומכניסה לתו הגו ,ואז
כשהאד עובד את ה' ,לא רק גופו
עובד אותו בתורת עבד ,אלא ג
הנשמה ,שהרי הגו הוא דבר מת
והנשמה מחיה אותו ,וזהו מדרגה חדשה
של ביטול והכנעה .את זאת לא היתה
הנשמה יכולה להשיג בעול האמת,
וזוהי הסיבה שהיא יורדת לעול הזה.
צרי להיות בחינה זו יקרה בעיני
האד

ממשי ה'שפת אמת' :וצרי להיות
בחינה זו יקרה בעיני האד ,והיינו
כשהאד עומד בפני מצב שהוא צרי
להתבטל אליו .עכשיו אני הול לעשות
כ וכ כי אני צרי לעשות כ וכ .אתה
שואל אותי א אני רוצה לעשותו? לא,
איני רוצה ,אבל אני צרי לעשותו.

ה'שפת אמת' מביא א הוא את דברי
המדרש הנ"ל ומוסי דברי נפלא :בעבודת
ה' יש שתי מדרגות ,מדרגת ב ומדרגת
עבד .אול נשמת האד היא תמיד בחינת
ב ,ורק כשהיא באה לעול הזה ומתלבשת
בגו הגשמי ,אז נעשה האד בחינת עבד.
נמצא לעני האמור לעיל שאי הנשמה
יכולה לעבוד את ה' בתורת העבד ,שהרי
היא מרגישה את קרבתה ויודעת שהיא
ב .אבל הגו אינו מרגיש זאת כי הוא
מגוש .הגו רוצה תענוגי גשמיי ,ואז
באה התורה ואוסרת לו לעשות את כל
העולה על רוחו ,ומצוה אותו לעשות
דברי שאינו רוצה לעשות .נמצא שהגו
צרי לעבוד את ה' אע"פ שאינו מרגיש
אהבה גדולה ,והרי זה בחינת עבד.

דוגמא לכ :יהודי מתקשר לחבירו
בערב יו"כ לבקש ממני מחילה .הוא רוצה
לעשותו? לא! לכל הדעות אינו נהנה
לעשותו .אבל הוא מרגיש שזהו הדבר
הנכו .זוהי בחינת עבדות .הנשמה לא
היתה יכולה לעשות דבר כזה בעול
העליו .זה מה שאומר ה'שפת אמת':
צרי להיות בחינה זו יקרה בעיני
האד ,היינו שיבי איזה דבר גדול
נעשה עכשיו ,נעשה עכשיו דבר שרק
העול הזה יכול לעשותו.

מבאר ה'שפת אמת' שרצו ה' הוא
שא הנשמה תעבוד אותו בבחינת

כ הוא במצוות עשה וכ הוא במצוות
לא תעשה ,וכ בקביעת עתי .יש לו
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טרדות ,א הוא מתגבר ובא ללמוד .בכל
הדברי הוא כ .זהו הדבר עצמו.
כשאתה רואה אד מתלהב בתפילתו
ומגיע להתפשטות הגשמיות ,אינ יכול
לומר שזהו הדבר עצמו ,א כשאתה
רואה אי הנשמה עובדת את ה'
בבחינת עבד ,ברור ל שמתקיימת בזה
תכלית הבריאה.
יציאה מבחינת עבד לבחינת ב

הוסי ה'שפת אמת' שזהו הביאור
בדברי הפסוק עבד משכיל ימשול בב
מביש .כל פע שהאד רואה שהעול
הזה מונע אותו מלעשות את רצונו,
ובבחינה מסוימת ג כשהוא רואה
שאינו יכול לעבוד את ה' כפי שהיה
רוצה ,והוא מבטל את עצמו ואומר:
רצו הקב"ה שאהיה כא ,והראיה שהרי
אני נמצא כא ,אהיה כא .הקב"ה רצה
שעכשיו אמתי לישועה ,אעבוד אותו
בשמחה עצומה שאני שרוי במצב זה.
כשהאד עושה כ נשמתו מבטלת את
עצמה לבוראה בבחינת עבד ומתקיימת
תכלית הבריאה.

זל

זהו עבד משכיל ימשול בב ,ואז הוא
יכול לצאת מבחינת עבד לבחינת ב,
והיינו שיתחיל להרגיש את נשמתו,
שהרי נת לה לאכול מזו שאי לה
בעול העליו .אמור מעתה :כשהאד
נמצא במצב שהוא רוצה לברוח ממנו,
העצה היא לא לברוח ,אלא יכניע את
ראשו ויקבל את המצב כפי שהוא ,ואז
הוא עובד את ה' בבחינת עבד,
וממילא הוא יוצא מבחינת עבד
לבחינת ב .זהו תפקידו של אד,
שהיכ שהוא נמצא עכשיו ,יבי שש
הוא צרי להיות.
שואל האד :אסור לי לחפש?
תשובה :מותר ל לפקוח את העיני,
אבל אתה צרי לכ סימ מ השמי.
עלי להבי שכל זמ שאינו מגיע
אלי ,עכשיו זהו מקומ ,זהו תפקיד
וזהו שליחות .זאת ועוד ,כשאתה
מחפש אינ מחפש מפני שאתה רעב,
אלא מפני שאתה רוצה לראות א אי
הקב"ה מזמי ל תפקיד אחר .עבודה
גדולה היא ,א היא מביאה בכנפיה
שמחה עצומה.
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עיוןתפילה
מדור עיו
תפלה
מדור
לזכות יחזקאל זאב מאיר בן מלכה צפורה
פטרון מדור עיון תפלה

לזכות יחזקאל זאב מאיר ב מלכה צפורה
פטרו מדור עיו התפילה
לזכות ולרפואת אברה דוד ב שרה בלומה

יו רביעי וירא – י"ד מרחשו תשפ"ב

קביעות מקו לתפילה מהותה וסגולתה
מתלמידיו של אברה אבינו

התורה מספרת על אברה אבינו
שהתפלל על סדו ,ובסופו סדו נהפכה,
א לוט ניצל עלידי המלא שהוציאו
מסדו ,ואחרכ נאמר )וירא יט ,כז(
"וישכ אברה בבקר אל המקו אשר
עמד ש את פני ה'" ,ודרשו מזה חז"ל
)ברכות ו ,ב(" :כל הקובע מקו לתפילתו
אלוקי אברה בעזרו ,וכשמת אומרי
עליו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של
אברה אבינו" .ועוד איתא ש) ד ז ,ב(
"הקובע מקו לתפילתו אויביו נופלי
תחתיו".
מבואר שהקובע מקו לתפילתו ,לא
סגולה בעלמא הוא עושה בזה ,אלא הוא
עושה דבר שגור לו להיחשב מתלמידיו
של אברה אבינו ממש .והוא דיוק נפלא,
כי הנה עד כה ידענו שמי שנעשה איש
חסד ועוסק תדיר בהכנסת אורחי,

נעשה מתלמידיו של אברה אבינו ,וכפי
שאמר התנא במסכת אבות שמי שכל
שניגש אל החיי נכו ,והיינו שיש לו רוח
נמוכה וכו' נעשה מתלמידיו של אברה
אבינו ,שהרי הוא הול בדרכיו .ואילו כא
שמענו שכמו כ מי שקובע מקו
לתפילתו נחשב מתלמידיו של אברה
אבינו .והוא פלא ,כי כל בר דעת מבי
שרק כאשר האד מאמ את סגנו החיי
של רבו ,עד שהתנהגותו ודר חשיבתו
משתנות במהות משל אנשי פשוטי,
אזי אפשר להחשיבו כתלמידו ,א לא
כשהוא מתנהג ככל העולה על רוחו
ומקפיד לעשות סגולה אחת בלבד שרבו
מקפיד עליה .מה פשר הדבר שאנו
אומרי שכאשר האד קובע מקו
לתפילתו הוא נעשה מתלמידיו של
אברה אבינו ,עד שאומרי עליו לאחר
פטירתו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של
אברה אבינו?
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רמז סוד נעל

אכ מכא שמענו שהקובע מקו
לתפילתו נעשה ג כ איש אחר ולו נאה
ולא יאה להיחשב מתלמידיו של אברה
אבינו .ובכ ,מהו הסוד בזה? הנה
בחידושי אגדות להרשב"א )מסכת ברכות
ש (כתב כי סיבת הדבר משו שהקובע
מקו לתפילתו דעתו מיושבת עליו
בעת תפילתו ,ומוסי תו כדי דיבור
שיש בזה עוד סוד נסתר ,ובלשונו" :תדע
כי ג בזה רמז סוד נעל ."סת ולא
פירש.
אול הקב"ה שלח לנו אור גדול את
רבינו הרה"ק בעל "בני יששכר" זיע"א
שיגלה לנו את הסוד לכל אחד לפי ערכו,
והוא נמצא כתוב ג ב"מגיד תעלומה"
)ברכות ד ו ,ב(ו .א תחילה לכל צרי
להבי כוונת הדברי מאחר שחז"ל אמרו
שאלוקי אברה בעזרו ,היינו שכמו
שהקב"ה קיבל את תפילותיו של אברה
אבינו )כפי שנראה בע"ה( וקיי רצונו ,כ מי
שיתאמ לקיי העני של קביעות מקו
לתפילה ,יזכה שהקב"ה יקיי רצונו.
אל המקו אשר עמד ש

והנה בטר ניכנס אל הסוד עצמו,
צרי להתבונ בדבר נפלא שאנו רואי
בפרשה :הנה אברה אבינו התפלל על
סדו שלא תיהפ ,ולמעשה לא היו ש
מספיק צדיקי ונהפכה ,ומכל מקו ניצל
ממנה לוט ב אחיו ,ונתקיי בזה רצונו

טל

של אברה אע"פ שלא התפלל על כ.
והנה כשנסתכל בפסוקי ,נראה שמיד
לאחר הפסוק "וישכ אברה בבוקר אל
המקו אשר עמד ש את פני ה'" שממנו
לומדי שאברה אבינו קבע מקו
לתפילתו ,נזכר שוב סיפור הצלת לוט,
זאת למרות שכבר נכתב קוד לכ,
ללמדנו שמאחר שקבע מקו לתפילתו,
הקב"ה קיי רצונו והציל את לוט עוד
לפני שפתח אפילו את פיו להתפלל
עליו .ומזה למדו חז"ל ,שכמו כ כל יהודי
א יקפיד על קביעות מקו בתפילתו,
הקב"ה יעזור לו כמו שעזר לאברה
אבינו ויקיי רצונו.
ובכ מהו הסוד )לפי השגתנו(? הנה כפי
שהוכח לעיל מדובר בהתנהגות ולא רק
בעני מסויי היכ לעמוד ,א בתחילת
השולח או בסו השולח ,מדובר
בהתנהגות שמי שמצליח לאמצה ,הוא
מקבל מהות אחרת ונעשה מתלמידיו של
אברה אבינו .עלינו ללמוד אי
להשתמש במידה זו ,שהרי היא מידה
כשאר המידות ,וכפי שהחסד היא מידה
שמי שמשקיע בה נעשה איש חסד ,כ
קביעות מקו היא מידה ,וצרי ללמוד
אי להשתמש בה.
ומה היא אותה מידה? היא מידה זו
שדיברנו עליה בשבועות האחרוני,
שהאד יכול לעבוד להתקשר אל הדבר
שהוא עוסק בו ,דהיינו לאסו את
מחשבותיו וחושיו והרגשיו וכל רמ"ח
אבריו ושס"ה גידיו ,ולהביא כול אל
מה שהוא עוסק בו .יש לאד כח

ו .וכן ב"בני יששכר" )חודשי כסלו טבת ב ,כט( וגם ב"אגרא דפרקא" )אות שז(.

הבינני

מ

לעשות זאת ,ואע"פ שאיננה עבודה קלה,
היא אפשרית .מי שעוסק בו בזמ במאה
ענייני ,סימ הוא שיש לו פיזור הנפש,
אשר היא המידה ההפוכה .וזאת למרות
שכל הענייני שהוא עוסק בה ה
ענייני מצוה ,כא הוא מרי טלפו לצור
מצוה ,וכא הוא עוסק בפרנסת ביתו,
וכא הוא דורש בשלו חבירו ,וכא הוא
מקשיב לאחד ששופ את צרותיו לפניו,
והוא אומר לו :דבר ,אני שומע כל מילה,
א בינתיי הוא כותב הודעה לעוד אחד,
סו סו נפשו מפוזרת ,היפ איסו
הנפש.
במידה שאד מודד

אנו יודעי שאי זו עבודה קלה ,שהרי
יש לנו טרדות והמוח בורח ומתפזר לכל
עבר .א ג לעשות חסד אינו קל ,כי אי
האד רוצה לית מכוחותיו ומממונו
לאחרי ,ובכ מה אנו עושי ?אנו יודעי
שעלינו להתגבר על נטייתנו ולגמול
חסד לאחרי מתו התאמצות ,וככל
שאנו מרבי לעשות כ ,נפשינו
מתרגלת לית והרגל נעשה טבע שני.
כמו כ הוא לעני אסיפת החושי ,שהרי
א היא מידה כמידת החסד ,וא כ
עלינו להתגבר על נטייתנו ולהתרגל
לאסו את החושי ולהיות לגמרי
בדבר שאנו עוסקי בו.
והנה כדי שהאד יזכה לתפילה,
מוכרח שתהיה לו מידה זו ,וכבר דיברנו
שהיא ממידת היסוד ,א העיקר הוא
שנדע את מהותה ,והיא לאסו את
החושי ולהיות לגמרי בתו התפילה.
וכשהאד יודע לעשות זאת לפי ערכו,
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הרי הוא מתחבר אל מה שהוא צרי
להתחבר .זהו כח החיבור .א אי האד
מסוגל לעשות זאת ,איננו יכול להתחבר
באמת לכלו ,שהרי הוא נמצא תמיד
במאה מקומות.
קביעות מקו יוצרת חיבור

דוגמא להבנת הדבר :שמעו פוגש את
ראוב בשוק ולאחר שהוא שואל אותו
לשלומו ,ראוב מתחיל לשפו בפניו את
מר לבו ,והנה תו כדי שהוא שופ בפניו
את לבו ,ראוב ש לב ששמעו אינו כא,
אלא מעיינותיו נתוני בענייני אחרי.
מה הוא מרגיש אז? הוא מרגיש ששמעו
אינו מחובר אליו ,הוא אינו נמצא עמו.
כעת נביא מקרה אחר :ראוב מרי
טלפו לשמעו ואומר לו :שמע נא ידידי
הטוב! יש לי דבר מה שכואב לי ומכעיר
את רוחי ,מתי תוכל לשמוע אותי? אני
זקוק לחבר טוב שישמע אותי ויבי אותי.
איני מבקש ממ כס ,כי א לשמוע
אותי .שמעו מהרהר מעט ואחר הוא
אומר :הערב לא אוכל כי אני צרי ללכת
לחתונה ,אולי מחר בתשע בערב ,א
יהיה לי זמ מוגבל מאוד ,כי בתשע
ועשרי עליו לצאת לאיזה מקו .אומר
לו ראוב :א כ איני רוצה מחר .תחשוב
מתי נראה ל שיש ל בשבילי שעה
שלימה .אולי שבוע הבא .ה ,אומר לו
שמעו ,יו שלישי שבוע הבא בשעה
תשע בערב .שואל אותו ראוב :היכ
הולכי לשבת? אומר לו שמעו :מה זה
משנה? כבר נמצא היכ לשבת .א ראוב
מתעקש :עשה לי טובה! אני צרי לשפו
את לבי ,אמור לי היכ נשב! נענה שמעו
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ואומר :אולי נשב בביתי .א שוב ראוב
אינו מרוצה :כבר הייתי פע בבית
והילדי קופצי ומדלגי ושופכי ;אני
רוצה להיות את לגמרי .אומר לו שמעו:
בקרבת ביתי יש פארק ,ובשעה תשע
בערב הוא ריק מאד ,הבה נשב ש על
איזה ספסל ונדבר.
זהו משל לקביעות מקו לתפילה ,כי
הנה א שמעו הוא בר דעת ,אי ספק
שכאשר יבוא בתארי הנקוב ובשעה
המיועדת לפארק ,יבוא בלי פלאפו,
שהרי קבעו זמ ומקו והכינו את
נפש להיות מחוברי זה ע זה .זאת
ועוד ,נניח ששמעו אינו בעל ריכוז גדול,
מכל מקו כיו שהוא יודע כבר שבוע
מראש שהוא הול לשבת בזמ פלוני
ובמקו פלוני ולהיות כל כולו בשביל
ראוב ,מוחו ונפשו מוכני כבר לכ,
וכשהוא בא ,אי קשה לו להיות ש
לגמרי.
דבר זה הוא מידה .על האד לדעת מה
הוא רוצה לעשות ,ולהחליט שהוא הול
על זה עד הסו .דר אגב! כשבני אד
יודעי מה ה רוצי ,ה מצליחי
להשתמש במידה זו בלי קושי .ולמשל,
כשאחד רוצה להתרי אד לאיזה צור,
יודע הוא היטב שא ימצאנו על א
הדר וישאלנו "מה נשמע? אולי אתה
תור קצת לבני שאנו בוני "?לא ייצא
מזה כלו ,ולכ הוא מחפש עצות מעצות
שונות כדי לפעול עליו שיהיה כל כולו
עמו בשעה שהוא מתרימו ,הוא מגיש לו
מאכלי ערבי ומפעיל שירי רגש ,הכל
כדי לחבר את כל חושיו והרגשיו אל
המצב .כשלב האד מתעורר ,סימ הוא

אמ

שהוא מחובר ,כי א אינו מחובר ,אי
לבו כא ואי יתעורר.
חסידי הראשוני היו שוהי קוד
תפילת

כ אמרו חז"ל )ברכות ל ,ב( שהחסידי
הראשוני היו שוהי שעה אחת קוד
תפילת ,בה עזבו את הכל ,והיינו כי
אחת מהעצות הפשוטות ביותר
המועילות לאד להתחבר ,היא לחשוב
זמ מה קוד לכ לקראת מה הוא
הול .וכ ידוע שהבעש"ט הק' ותלמידיו
הניחו דגש גדול על זה ,שיכי האד את
עצמו לקראת עשיית מצוה ,ולקראת
התפילה ,ולקראת שבת קודש ,וכ הלאה.
החלק העיקרי של ההכנה הוא ,מה
שחושב בלבו ומבי שנפשו צריכה
להיות כל כולה מחוברת אל מה שהוא
הול לקראתו ואשר לכ מתחיל זמ מה
קוד לכ לחשוב לקראת מה הוא הול
ולעשות אז כל מה שנדרש )כולל כל
הצטרכויותיו נקיו מקומו וכמו כ הלימוד לפני

התפילה והטבילה ודומיה (כדי שבבוא העת
יוכל להיות לגמרי בתו אותו דבר .זהו
הנקרא הכנה ,ועליו נאמר שהוא קובע
מקו לתפילתו .וכחלק מזה הוא ג
שהוא יודע היכ מתפלל ומתי הוא
מתפלל .הכל קבוע אצלו ומסודר
מראש ,ולא כמי שפע מתפלל כא
ופע ש ,פע הוא מתפלל בתשע ופע
בעשר ,וא יש לו איזו התעוררות הוא
מתפלל ותיקי.
כשהאד עושה דבר באופ קבוע,
וכגו א האד קובע עתי זה שלוש
שני ,בשעה חמש אחר הצהריי הוא

במ
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לומד בחברותא חוק ולא יעבור ,בתחילה
עבד קשה )עבודה גופנית ונפשית( שכול
יבינו ,ה משפחתו וה מכריו ,שבשעה
חמש ,ע סיו עבודתו ,הוא לומד
בחברותא ,יהיה מה שיהיה ,נעשה
מחמת כ רוש עז במוחו ,כ שכל יו
בשעה ארבע הכל מתחיל להירגע אצלו,
כי נפשו מתחילה להתכונ לקראת
הלימוד .הוא לא ייקלע א פע למצב
שבו הוא עסוק עשר דקות לפני השעה
חמש בשיחת טלפו דחופה ומתלבט א
לנתק או לא ,וזאת משו שזה נעשה חלק
ממנו ממש ,כ שבשעה שתיי הוא כבר
מתחיל לעשות דברי באופ אחר,
ובשעה ארבע הכל נרגע כדי שבשעה
חמש יהיה לגמרי ע החברותא.
מידה טבועה היא אצל כל אחד

יכולי לראות זאת בחוש בדברי
שתופסי מקו רב של הרגש אצל
האד ,ולמשל מי שהול להתחת בדר
משל ביו שלישי פרשת ויצא ,שמצלצל
לו מאה פעמי ביו – יו שלישי פרשת
ויצא ,יו שלישי פרשת ויצא ...לא יתכ
בעול שייקלע לאיזו עסקנות ביו שני
פרשת ויצא ויאמר בצערו מה אעשה? הרי
מחר אני מתחת !דבר כזה לא יקרה ,וכל
כ למה? משו שכבר תיכנ זמ רב
קוד לכ שביו שלישי פרשת ויצא הוא
מתחת...
לכל אחד יש מידה זו ,ותיאורה
שהאד יודע שיש משהו קבוע ועומד
כעמוד של ברזל ,וכל השאר רק הולכי
סובבי אותו ,הדבר שהוא מצפה לו
נעשה עיקר ,וכל השאר העומדי בדר,
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נעשי טפלי לו ,ואז כשמגיע לאותו
דבר ,הוא נמצא אצלו לגמרי ע כל
חושיו והרגשיו.
עשה תפילת עיקר

ומעתה לעני התפילה :מהי הדר
לעשות את התפילה שתהיה כדבר
קבוע? השלב הראשו הוא שיבי האד
שהיא העיקר ,וכל שאר ענייניו צרי
לחשב סחור סחור ,כי הוא אינו הול
להפסיד את החתונה שלו בגלל שחברו
רוצה לנסוע לשבת .זהו הנקרא קובע
מקו לתפילתו ,שהוא מבי שהתפילה
היא הדבר העיקרי ,וכל הצלחתו תלויה
בה ,כי אז כל הענייני אחרי יסתדרו
ממילא ע התפילה ,ומה שאי הזמ
מספיק לו ,יתבטל.
בעלי מנגני וכדו' שמזמיני אות
לאירועי ויש לה רשימה מפורטת היכ
ה צריכי לבוא ולנג ,יידעו תמיד שלא
לקחת על עצמ שו עול קוד לאירוע
שה צריכי לבוא אליו לנג כי יחששו
שהעול יכביד עליה ולא יוכלו לעשות
את מלאכת כיאות .הא ל שאצל כול
מידה זו קיימת ,אלא שאי משתמשי בה
בדברי החשובי באמת .כל הקובע
מקו לתפילתו פירושו שהאד הבי
כמה התפילה חשובה בשבילו ,כי בה
תלויה הצלחתו בזה ובבא ,ולכ היא
נעשית קבועה אצלו ולא יוותר עליה
בעבור שו הו דעלמא.
אכ הדר להגיע לידי ההבנה
שהתפילה חשובה מהכל ,היא על ידי
שהאד מרגיל את עצמו בלבו
ובמחשבותיו בכל עת להתכונ

פרשת חיי שרה תשפ״ב

הבינני

לתפילה ,הולכי להתפלל ,ויחשוב שוב
ושוב מחשבות מה היא התפילה וכמה
היא חשובה וכמה צרי להתכונ לה.
זהו הקובע מקו לתפילתו .כח עצו.
הכנה לתפילה כשרטוט לכתיבה

ה'בני יששכר' )ש (כתב שקביעות
מקו לתפילה היא כמו שרטוט שעושי
לפני שכותבי את האותיות בספר
התורה .נפלא מאוד .אתה הול לכתוב
אות בספר התורה ,מה קורה כשכותבי
אות? לוקחי קל שהוא גשמי וכותבי
עליו ש הוי"ה ובזה תחול עליו קדושה.
הרי אתה עושה בזה חיבור בי שמי
ואר !ובכ מא מפיס שהקדושה באמת
תחול על הקל ?מא מפיס שהחיבור בי
שמי לאר אכ תיעשה? לכ אמרה
התורה אינ יכול לבוא בלי שו הכנה
ולכתוב ,כי א תעשה כ לא ייעשה שו
חיבור .עלי לקחת תחילה את הקל
ולהכינו ,וזאת על ידי שתחרוט בו ,וכמו
שאתה צרי לחרוט במחשבות לב
קוד התפילה שאתה הול להכניס בו
קדושה ,כ אתה צרי לחרוט בספר
התורה ולהכי את המקו ,וכשאתה מכי
את המקו ,אתה עושה אותו כלי ראוי
לקבלת הקדושה ,אתה מזכ מעט את
האר כדי שיוכל לקבל את השמי ,ואז
חלה עליו קדושת ספר תורה .ה'בני
יששכר' מלמד אותנו שזהו מה שנקרא
קובע מקו לתפילתו.
והאמת שכבר כתבו התוספות כעי זה
במסכת קידושי) ב ,ב( שזהו עני
הקידושי להזמי ולייחד תחילה ,אי שו
דבר אחר רק זה .מזמיני ומכיני ואז

גמ

אפשר לבנות על זה .הלא דבר הוא
שהאד צרי להרגיל עצמו לעשותו.
הנני מוכ ומזומ לקיי

מבאר ה'בני יששכר' :אברה אבינו
ידע אי להתפלל ,כלומר אי להתחבר
ע הקב"ה בשעת התפילה .ה קשה מאוד
לאד לעצור את הכל ולהיות רק ע
הקב"ה ,שהרי הוא נמצא בעול העשייה
ויש לו טרדות מטרדות שונות .א
אברה אבינו ידע אי לעשות זאת ,וכ
התורה מעידה עליו בפסוק הנ"ל וישכ
אברה בבוקר אל המקו אשר עמד ה'
את פני ה' ,שקבע מקו לתפילתו ,וכבר
פירש הצל"ח כי כשהאד מתפלל
במקו שכבר התפלל בו כבר ,מועיל
לו יותר לעליית התפילה ,כי המקו
כבר הזדכ עלידי התפילה שהתפלל
בו אתמול .א ה'בני יששכר' מרחיב זאת
יותר ,והפשט הוא כ :אתה צרי להגיע
לתפילה כשהאותיות ה הדבר האחרו.
אתה כבר שרוי בתו המצב מקוד
לכ .חשבת פעמי הרבה קוד לכ
שאתה הול להתפלל ,ואתה יודע כבר
שזהו מקומ וזהו זמנ .כי א לא
תעשה כ ,אלא תבוא ותחטו תפילה בלי
שו הכנה מוקדמת ,לא תוכל להתחבר
וממילא לא תוכל הקדושה להיתפס,
שהרי זה כאילו אתה מתחיל עכשיו
מבראשית.
משל לדבר :לפני שהתמניתי למג"ש
לבחורי ,הלכתי להתייע ע מגידי
שיעורי ותיקי בעלי ניסיו ,והנה אחד
מה אמר לי יסוד ,יסוד פשוט ,א ע
תוספת הסבר .וכה אמר לי :עשה נא

דמ

הבינני

טובה לעצמ והכ את השיעור היטב .אל
תסמו בשו אופ על ראש שתו כדי
השיעור תצליח לבנות את המהל .ואז
הוסי :כי בשעה שאתה יושב ע
התלמידי אתה צרי להיות פנוי להיות
לגמרי עמה ולהתמסר אליה בכל
כוחותי ,וא תצטר בשעת השיעור ג
לעסוק בחישוב הסוגיא ,א א תצליח
להוציא שיעור נאה ומתקבל ,סו כל סו
חיבור ע התלמידי לא יהיה ל.
זהו הרעיו ,האד צרי להתכונ
קוד התפילה באופ שלא יישאר לו
שו דבר לעשות בשעת התפילה ,כ
שכאשר יבוא אל התפילה ,יוכל לחשוב
א ורק אי להתחבר אל הקב"ה.
וכאמור ,ההכנה יש לה שני חלקי,
הראשו להשריש במוחו כמה חשובה
היא התפילה בשבילו ,והשניה לחשוב
עליה הרבה קוד לכ ,יחשוב שהוא
הול להתפלל ,יחשוב אי הוא הול
להתפלל ,וכל זה יועיל לו שכאשר יבוא
אל התפילה עצמה לא יצטר להתעסק
בשו דבר ויוכל להיות שקוע כל כולו
א בדבר אחד ,אי להתחבר אל
הקב"ה.
הנה אנו רואי בימינו שכאשר האד
מוזמ לפגישה חשובה ,הוא חייב לדאוג
שכל הניירות יהיו מוכני ,שלא יחסר
שו ד ובאותה מידה שלא יהיה שו ד
מיותר .אני מקצה ל רבע שעה ,בא אלי
כשהכל מוכ ,נבי אחד את השני וניפרד
לחיי ולשלו .כשאתה כבר מגיע לכא
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אל תתחיל לעסוק בסידור הניירות ,כי
א תעשה כ נסלק אות מיד .פה אתה
צרי להיות כבר אחרי כל ההכנות.
זהו הרעיו .הצדיקי קראו לו הכנה
לתפילה ,אבל ההכנה כוללת הרבה
חלקי .מה אתה רוצה שיקרה? אתה רוצה
שתוכל להרגיש טוב שאתה לומד כל יו
חצי שעה קוד התפילה? לא ,לא לזה
אתה צרי .אתה צרי שכאשר תגיע
לתפילה ,תהיה אצלה לגמרי .לכ אתה
מחשב את כל הדברי אחרת .א לא
אהיה רענ בעת התפילה  לא יהיה טוב,
ומצד שני א אקו באיחור  ג לא יהיה
טוב ,ובכ מה אעשה? אי לי ברירה
אחרת אלא לצמצ מעיסוקיי בערב
הקוד כדי שאוכל לעלות על יצועי
מוקד ,וכ אוכל ג לקו מוקד וג
להיות רענ בעת התפילה .וכמו כ אכי
את עצמי שיהיה לי גו נקי ,כי א לא
יהיה גופי נקי ,אהיה טרוד בעת
התפילהז.
יחזור לתלמודו ולתפילתו

מבאר ה'בני יששכר' :אברה אבינו
היה כלכ מחובר אל הקב"ה ,עד שכל
פע לאחר שחזר מעיסוקיו ,היה מיד
חוזר אל הקב"ה ,לא כמי שפונה מחדש
אל הקב"ה ,אלא כמי שחוזר אל עיסוקו
העיקרי לאחר שיצא לזמ מועט בשביל
עשיית צרכיו ההכרחיי ,וכאותו מתמיד
שאינו יכול להתנתק מ הגמרא ,וג
כשהוא מוכרח לצאת לכמה רגעי

ז.
מ"ח( עוד הוא מטריד את מוח האדם )רמב"ם הלכות תפילה ד ,י(.

וכמו שכתבו הראשונים שחוץ ממה שאין הגוף מוכן לקדושה כשאינו נקי )ראה 'כף החיים' או"ח ג ,ס"ק
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לעשות את צרכיו ההכרחיי ,איננו סוגר
את הגמרא ,אלא פורס עליה איזו מפה
ויוצא ,ומיד הוא חוזר לתלמודו ולידיד
נפשו .וזהו וישכ אברה בבוקר אל
המקו אשר עמד ש ,לאחר עשיית
צרכיו ההכרחיי ,מיד חזר אל הקב"ה.
מלמדנו ה'בני יששכר' שכא גילתה
לנו התורה ,שמי שיודע להתפלל כ,
הקב"ה שומע לתפילותיו עוד לפני
שהוא מוציא את האותיות ,מידה כנגד
מידה ,מאחר שא הוא חשב על התפילה
עוד לפני שהוציא את האותיות.
וזהו אלוקי אברה בעזרו ,יש חילוק
בי עזר וישועה ,ישועה היינו שהאד
מתפלל ואז באה הישועה ,א עזר הוא
קוד התפילה .כשהאד יודע אי
לחזור אל המקו אשר עמד ש ,אשר
הפעולות המעשיות שבזה ה סימ על
המהות שהוא יודע אי לעשות
שירגיש כ בלבו ,יידע שיזכה לעזר
והיינו שיתקיי רצונו בטר יתפלל.
השייכות בי פיזור הנפש ונסיונות
דקדושה

ולעני מעשה ,הנה אנו יודעי שפיזור
הנפש מקורו ביצר הרע ,ובפרט בימינו,
ואפשר שבימינו הוא מהכלי החזקי
ביותר של היצר הרע .היצר הרע פועל
בכל דר שהמוח והלב יהיו מפוזרי
ומפורדי באל מקומות ,ומי שאינו
עובד על עצמו להילח ע יצרו ,אינו
אד .ולכ רואי שג עני הקדושה הוא
נסיו הדור ,כי שורש אחד לה כפי
שנתבאר .האד חייב להשקיע כוחות
אדירי אפילו בדברי שאינו ש לב

המ

לכ .עליו להתרגל שכאשר הוא לומד,
הוא לומד ,הוא נמצא לגמרי בתו
הלימוד.
אכ אפשר להסביר באופ פשוט
השייכות בי נסיונות הדור ,וכ שמעתי
ממומחה העוסק בזה ,כי הנה הדבר
מקובל אצל כול שאחד מהדברי
ההורסי ביותר את נפש הנער ,הוא קשיי
קריאה שהיו לו בגיל ינקות .כל המומחי
מעידי על כ ,א כי יש לציי שב"ה
כבר נעשה בזה שינוי גדול לטובה מאז
שתפסו זאת .א היו לו קשיי קריאה
בגיל ינקות ,אע"פ שהתגבר על כ
בהמש ולמד לקרוא ,מכל מקו הקריאה
באה לו בכבדות ,והיא זו שגורמת לו
להרס נפשי וממנו לבעיות קשות אחרות.
כ סיפר המומחה
השמות( מעשה בבחור שהיו לו הבעיות
הקשות ביותר ר"ל ,ולאחר שני הרבה
ניגש אליו ושאלו :אמור נא! אתה יודע
לקרוא? התרגז הלה והחל לצרוח :למה
אתה שואל אותי שאלות כאלה? מה אתה
רוצה ממני? אול לאחר מכ כשחזר
ל'הוסטל' שלו ,אמר לאנשי הצוות ש:
פלוני נגע לי בנקודה! זו הפע הראשונה
שאחד נוגע לי בנקודה שלי.

)לפרטי פרטי ,ע

שואל כל אחד :מה הקשר? זו הבעיה
שלו? הרי יש לו יצר הרע אחד גדול ותו
לא! לא ולא ,זה אותו דבר ,והביאור הוא
כי מי שאי לו יכולת להתחבר ,אינו
יכול להרגיש תענוג וממילא נפשו
מתחילה להשתולל ובד בבד להישבר,
כי צור חיוני הוא לנפש לקבל תענוג
מתו חיבור.

ומ
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קשיי הקריאה אינ נותני לו
להתחבר ,וכמו שהובא לעיל במשל
מהמג"ש ,שא הוא צרי לבנות את
המהל תו כדי מסירת השיעור ,איננו
יכול להתחבר אל התלמידי .ה כל אחד
יכול לחזור אחורנית ויראה שא היה
איזה מלמד בתקופת לימודו בת"ת שלא
הצליח לחדור ללבבות התלמידי ,היה זה
א ורק משו שלא היתה לו היכולת
להתחבר אל התלמידי ,כי אז ג הוא
וג התלמידי לא נהנו ורק חיכו לרגע
שייגמרו הלימודי.
זוהי הסיבה שבעל קשיי קריאה אינו
יכול להתחבר לד גמרא ,כי הוא צרי
להשקיע את כל כוחותיו לקריאת
האותיות .מה שאי כ מי שקורא היטב
שאינו צרי לעמול אלא על החיבור,
דהיינו שלא לחשוב על דברי אחרי.
ובכ ,מה טוב לו א הוא מכי עצמו
קוד לכ ,וכגו שיש לו סדר מה הוא
עושה קוד לימודו ,כגו שהוא אומר
פרקי תהלי ,וכ שאר מהלכי שיכולי
להועיל לו להתנתק מהבלי העול
ולהיכנס לגמרי אל הלימוד.
פלאות עדותי על כ נצרת נפשי

וכא המקו להזכיר כיו בעיד
הפלאפוני ,שעצ זה שהאד לוקח את
הפלאפו ומכבה אותו לגמרי ,וכל שכ
א הוא מניח אותו בארו המיוחד לכ,
כמו שיש בכמה בתי כנסת היו ,או
שהוא משאיר אותו ברכבו לפני שהוא
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נכנס לבית הכנסת ,הרי זה גור לו לצאת
מעול המעשה ולהיכנס אל עול
האצילות .ויעשה זאת לא סת לש
קדושת בית הכנסת ,אלא מתו הבנה
שהשמירה על קדושת בית הכנסת
נעשית על ידי שמכיני את המקו
שיהיה מיועד רק לתורה ולתפילה ולא
לשו דבר אחר ,כי אז הוא מכי עצמו,
אני יודע לא אני הול ,אני יודע מה
אני הול לעשות ש ,אני יודע שאני
הול רק ללמוד...
המלמד המוצלח הוא מי שהדבר היחיד
שמעניי אותו בשעת מלאכתו הוא
התלמיד .הוא מסתכל עליו ,הוא נמצא
עמו ,ואז היוצא מפיו יוצא ממילא ,שהרי
הוא כבר מוכ לזה.
זהו היסוד! תפילה היא חיבור ע
הקב"ה ,וכשהאד מתחבר ע הקב"ה,
תיכ הוא נושע ,כמו שנאמר )ישעיה סה,
כד( "טר יקראו ואני אענה" ,וזהו אלוקי
אברה בעזרו .א כאמור ,בשביל זה
צרי לשנות את המהות ,ולהיות
מתלמידיו של אברה אבינו .צרי
ללמוד אי לעשותו ,אי עושי זאת
בלימוד ,אי עושי זאת בדברי
שבקדושה ,ואי עושי זאת בתפילה.
כשהאד לומד אי לעשותו ,הוא נעשה
ירא שמי ,וזה מועיל לו לכל תחומי חייו.
מלחמה היא כמו כל שאר המלחמות ,אבל
כמה מתוקה ונעימה היא כשנכנסי
אליה .הדבר מסתע הרבה מאוד ,ות
לחכ ויחכ עוד...
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זמ

מדור שבת קודש

מדור שבת קודש
אלתר"ואהרן ז״ל
שמואל ב״ר
פריילי הי
יעקבמשפחת
לע״נ ר׳נדבת
נדבת משפחת פרייליך הי״ו
קודש
יעקב מדור
לע"נ אביה ר'פטרוני
אלטר אהר ז"ל
שבת"ר
שמואל ב

פטרוני מדור שבת קודש
השיעור נתנדב ע"י ידידנו הר"ר יוחנ דרוק הי"ו
לרגל התעטר בנו חיי שלמה ני"ו בקשר תפילי

יו חמישי פרשת וירא

–

ט"ו מרחשוו תשפ"ב

לימוד שני מקרא ואחד תרגו כהכנה לשבת
והכינו את אשר יביאו

בעסקנו בעני קריאת הסדרא שמו"ת,
יש להביא מה שכתבו המקובלי שחו
מכל התועליות שנתבארו בשבועות
הקודמי ,כגו לחבר את התורה שבכתב
ע התורה שבע"פ וללמוד אי להיות
ירא שמי וכו' ,עוד יש בו תועלת גדולה
באשר הוא מכי את האד לשבת קודש.
שבתיח )כוונת

כ כתוב בסידור רבי
הלימוד ,ליו שישי( :אחר שחרית יקרא שני
מקרא ואחד תרגו כל הסדר ,ועל ידי
קריאה זו ,תישאר ב הארה של תוספת
נשמה יתירה .ובספר "עבודת הקודש"

להחיד"א הרחיב בזה הרבה ,וש דיבר
בעני לימוד "חק לישראל" דבר יו
ביומו ,וכתב תו דבריו עפ"י כתבי
האר"י הק' ז"ל ,שיכוו בעת קריאת
הפסוקי שמו"ת של יו ראשו להשאיר
הארה של תוספת נשמה יתירה מהשבת
שעברה ,וביו שני יכוו להשאיר הארה
של תוספת רוח מהשבת שעברה ,וביו
שלישי תוספת נפש מהשבת שעברה,
וברביעי ,חמישי ושישי ,יכוו להכי
עצמו לקבל את הנפש יתירה ,הרוח
יתירה והנשמה יתירה ,וכ יוכל לקבל
את הארת השבת.
הנה שמעתי שהרה"ק בעל קדושת
יו"ט זיע"א לא השיב לשאלות בני אד

ח .סידור עם כוונות האר"י הק' ז"ל ,חברו וערכו הרה"ק רבי שבתי מראשקוב זי"ע תלמיד הבעש"ט הק'
זי"ע.

הבינני

חמ

בימות השבוע עד שלא סיי את
הפסוקי השייכי לאותו יו שמו"ת,
כי כ רצה להשיב מתו הארת נשמת
השבת.
יותר מזה מובא מהמקובליט שזו
אחת הסיבות שראוי להעביר את
הסדרא כולה ביו שישי מתחילתה
לסופה בלי להפסיק בשו שיחה
באמצע וא לא בדברי תורה ,כי בשעה
זו האד מכי עצמו לשבת קודש
וממשי עליו את הארתה ואי ראוי
שיעסוק באמצע בדברי אחרי.
לעשות את השבת

ובכ מוטל עלינו לבאר אי קריאת
הסדרא מכינה את האד לשבת קודש
ואי נוכל להוציא מזה להלכה למעשה.
עוד לפני שפוני לענייני וסגולות ,איזה
יהודי אינו רוצה לעשות משהו כדי
שהשבת שלו תיראה יותר טוב? והרי אנו
יכולי להרגיש תענוג גדול כלכ
בשבת ורבותינו נתנו לנו עצות לכ,
ואחת מהעצות היא זאת שיכי את עצמו
לשבת על ידי קריאת הסדרא.
מעניי לציי שמר ה'חזו איש' זצ"ל
היה נוהג להעביר את הסדרא בשבת
בבוקר קוד התפילה ,והוא נפלא מאוד
אי ע כל גאונותו ,לא מצא לו דבר
אחר ללמוד קוד התפילה בשבת )וכ היה
נוהג הרה"ק מקאלאשי זיע"א להעביר את הסדרא

קוד התפילה( .האמת שא נחפו נוכל
למצוא שיטות רבות ומנהגי שוני מתי
ט .ראה דבריהם המובאים ב'כף החיים' סי' רפ"ה.
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להעביר את הסדרא ,א לא זו מטרתנו
בשיעור זה ,אלא להבי את מה שכתבו
המקובלי שקריאת הסדרא היא הכנה
לשבת קודש ,בכדי שאור השבת תוכל
להאיר את נשמתו ,ולזה הבאנו ראיה
מהגאו החזו"א ,כי אילמלא היה מבי
ומרגיש שקריאת הסדרא היא הכנה
גדולה ,לא היה עוסק בה בשבת קוד
התפילה ,אלא היה מוצא דברי אחרי
ללמוד וכמו שנהגו רבי ללמוד אז גמרא
תוס' בעיו.
מצוה מ המבוחר

והנה ב'סדר היו'
בשבת( כתב :כשהחז מתחיל לקרות יהיו
אזני כל הע אל הס"ת ומצוה מ המובחר
שיהיה ביד כל אחד חומש ויבינו בו מילה
במילה לכל דבר שהחז קורא ,ובזה לא
יפנה מחשבתו לשו דבר אחר בעול ,כי
הוא עו פלילי לדבר בעוד שהחז קורא
בספר תורת האלוקי ,ואפילו בדברי
תורה אחרי אי ראוי כי א לשמוע את
הדברי אשר יוצאי מפי הקורא ולכוי
בה כפי יכולתו.
)סדר קריאת התורה

מתבאר מדברי הסדר היו שכשהאד
מגיע לקריאת התורה הוא צרי להיות
כבר מוכ ע פירוש המילות ,כדי
שיוכל להבי מיד כל מילה שהחז
קורא .ומעתה נראה שיש הסבר פשוט
אי קריאת הסדרא מכינה את האד ,כי
אילולי יקרא האד את הסדרא תחילה
בכוונה ,לא יתכ שיבי לאחר מכ מילה
במילה ממה שהחז קורא ,שהרי פסוקי
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הבינני

רבי יש שהאד הפשוט אינו מבי כלל
את פירוש .הוא אמנ מבי את
הענייני ויכול להרצות אות בע"פ ,אבל
את פירוש המילות אינו יודע.
והנה מהרח"ו ז"ל כתב בספרו "ע
חיי "בש מורו האר"י הק' ז"ל )שער
הנהגת הלימוד( :עיקר כונת הקריאה
בתורה תלוי בזה שיכוו האד לקשר
את נפשו ולהדביקה לשורשה עלידי
התורה כדי להשלי איל העליו של
הנשמות והוא תיקו גדול ,כי זהו תכלית
כל בריאת האד ותכלית עסקו בתורה.
פתח לבי בתורת

ביאור הדברי :כח יש בתורה לפתוח
את לב האד באופני רבי ,וכמו שאנו
מבקשי פתח לבי בתורת כלומר על
ידי תורת .ואחד מהאופני הוא להבי
דברי שלא הבי עד כה ,כי כל עוד
שלא הבינ ולא נקלטו בלב ,אי דרכי
האד משתנות על פיה ,וכיו שלבו
נפתח לרווחה והוא מבינ וקולט ,מיד
דרכיו משתנות.
והנה שבת בבוקר בעת קריאת
התורה הוא זמ המסוגל ביותר
לפתיחת הלב שייקלטו בו דברי התורה,
ואז יוכל לשנות את דרכיו בכח התורה,
וכפי שכתב מהרח"ו שזוהי תכלית האד
ועסקו בתורה ,כי הנה אנו איננו רואי
הרבה אנשי שעברו עליה עשר שני
משלושי לארבעי והשתנו ,אלא כפי
שהיו אז בהיות בני שלושי ,כ ה
היו .א האר"י הק' מגלה לנו שהתכלית
האמיתית של עסק התורה היא ,שיקו
האד בבוקר ויאמר :אני רוצה

טמ

להשתנות היו ולהיות לאיש אחר.
ובוודאי אי הכוונה שיתחלפו תכונותיו,
כי זה לא יתכ ,ואדרבא ,מאחר שנולד
בתכונות אלו ,סימ הוא שה נועדו
בשביל קיו תכליתו ,אלא הכוונה
שילמד להשתמש רק בחלק הטוב
שבה וכלל כלל לא בחלק הרע שבה.
כאשר תקו מ הספר

הנה היצר הרע אומר לאד :למד כמה
שתרצה א הנאה תיקח רק כשתמצא
בשגרת לימוד איזה דבר שמחזק את
שיטת .כל פע שתמצא איזה דיבור
בספרי ,תקו ותאמר :אתה רואה? הדר
שלנו היא הדר הנכונה ,רק כמו שאנחנו
נוהגי ...את שאר הלימודי תלמד רק
מפני שצרי ללמוד ,וא את המסכתות
ברכות ושבת וכו' תלמד כהלכתא
למשיחא ,ורק מה שנוגע לחזק את
שיטת תלמד היטיב ...כשתראה בגמרא
ודברת ב ולא בדברי בטלי ,תאמר
אותו בשקט ובחפזה ותעבור אל השורה
הבאה ,כי איאפשר ,וכי אפשר להתנזר
מדברי בטלי!?
ה כ למדנו מורינו הבעש"ט הק'
זי"ע ,וכלשו המובא בספה"ק "צוואת
הריב"ש" :דוודאי אי היצר הרע מפתה
לאד שלא ילמוד כלל ,כי ידוע לו שאי
האד שומע לזה כלל ,כי כאשר לא
ילמוד כלל ,לא יהיה חשוב בעיני
הבריות ,ואינו נקרא למד ,א היצר הרע
מפתה אותו שלא ילמוד איזה דבר שיבא
לו מזה יראת שמי ,כמו ספרי מוסר ,או
שלח ערו ,לידע הדי על בריו כו' ,וזהו
חדל היצר הרע להאד להשכיל להיטיב,

נ

הבינני

ר"ל שהוא מונע אותו לעסוק ג
בלימוד זה שיבא להאד טובה
בלימודו דהיינו יראת שמי.
כ מדבר היצר הרע ,כי אינו רוצה
שנלמד באופ שכאשר נקו מ הספר
נאמר :כל זה היה עד שלמדתי ,עכשיו
שלמדתי את דברי חז"ל וראיתי שאינני
צודק ,מוכרח אני לעשות שינוי .איני
יודע עדיי אי ,אבל אדע לכל הפחות
שאינני צודק ואחפש דרכי אי
להשתנות .תכלית בריאת האד
ותכלית עסקו בתורה ,היא שיראה בכל
עת לימודו מה אינו מתוק אצלו
ויעשה הכל על מנת להשתנות.
בשבת נפתחי הלבבות ושערי תורה

כתב על זה ה'שפת אמת'
תר"ס( שהג שהאד זקוק לסייעתא
דשמיא מרובה שהלימוד ישפיע עליו
באופ זה ,השבת מסוגלת לעני זה
משו ששערי התורה נפתחי אז ויחד
ע כ נפתחי לבות בני ישראל לקבל
התורה .ולכ עושי בשבת לח משנה,
רמז לתורה שבכתב ושבע"פ שנתגלה בו
טעמי תורה ,ונפתח בו לב איש ישראל
לקבל דברי תורה.
)שבת שובה

הנה לאחרונה סיפר לי אבר אי
נתקיימו בו דברי ה'שפת אמת' .מדובר
באבר תלמיד חכ עצו שמתייגע יומ
ולילה בהוויות דאביי ורבא בשו"ע
ונושאי כליו ,ויחד ע כ הוא לומד זה
כבר כמה שני חומש רש"י בעיו כדי
להוציא ממנו הלכה למעשה בהנהגות
חייו .סיפר האבר" :בחלו העתי
נקשרתי כלכ ללימוד חומש רש"י ,עד
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שנקלט במוחי ששבת מיוחדת לתורה
שבכתב" .ואמר לי בהתלהבות" :בכל
שנה ושנה אני מוצא חידושי נפלאי
בחומש רש"י שלא נתחדשו לי בשנה
הקודמת" .והוסי" :די לי בזה שבכל
שנה כשאני נפגש ע הפרשה אני כבר
נמצא במצב אחר ,מזה שהייתי שרוי בו
בשנה הקודמת".
הפ בה והפ בה דכולה בה

הנה כי כ ,פע נמצא האד על מי
מנוחות ,ופע הוא נמצא בנסיו גדול
והוא יכול למצוא את עצמו בפרשה.
פע הוא נמצא בנסיו שכדי לעבור אותו
בשלו הוא צרי לחיזוק רב ,ופע הוא
צרי את הכח לעשות את הדבר הנכו.
כל פע נמצא האד במצב אחר ,והרי
בתורה נמצא הכל ,וכשהאד מוצא את
עצמו בפרשה מתו מצבו ,נעשית
הפרשה פרשה אחרת ,הוא משי לב
לפסוקי אחרי ,לדיבורי אחרי
ברש"י ,לפירושי אחרי באוה"ח הק'
וכו'.
כשהאד מתהל כא בעול העשיה,
יש לו מס המסתיר את ראייתו ,ואע"פ
שהוא רואה מה שאמרה תורה ,אינו משי
לב .יכולי לראות כ בקרב המגידי
שיעורי בישיבה גדולה ,שאע"פ שמסרו
שיעורי על המסכתות הנלמדות
בישיבות שני הרבה ומכירי את כל
הדפי ישר והפו ע כל הראשוני
והאחרוני ,יתפלאו ביו מ הימי אי
בחור צעיר הקשה קושיא שלא חשבו
עליה מעוד .ופליאת גדולה מאוד ,כי
חו מזה שה מוסרי שיעורי על
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מסכתות אלו שני הרבה ,הלא יש לה
רחבות גדולה ,שהרי למדו היטב קוד
לכ נשי נזיקי ט"ו שני ,וכ שו"ע ע
נושאי כליו ,וה זקני באי בימי ,וע
כל זה בא בחור אחד קט שבקושי התחיל
ללמוד גמרא ומקשה קושיא שמעוררת
השתאות .כ היא המציאות ,כי התורה
עמוקה כלכ ואי לה גבול ,ובשביל
לשי לב זקוק האד כל פע מחדש
לסייעתא דשמיא .אכ בשבת משימי
לב לדברי התורה ,כי בשבת נפתחי
שערי התורה ועמ נפתחי כל לבות
בני ישראל לקבל את דברי התורה.
מוסי ה'שפת אמת' :לכ אמר על
שבת ביני ובי בני ישראל אות היא
לעול ,שהיא עדות על ישראל ,כמו
שנפתחי למעלה שערי תורה ,דבשבת
ניתנה תורה ,ולכ קוראי בתורה
בשבת ,כי זהו הזמ לקלוט את התורה
ולקבל את הארתה מאחר ששערי
התורה נפתחי מלמעלה ולבות בני
ישראל נפתחי מלמטה .ועוד הביא
ב'שפת אמת' )בראשית תרמ"ח( מ'מדרש
תהילי) 'צה ,ג( בזה הלשו :היו א
בקולו תשמעו ,על שבת קודש ,שיכולי
לשמוע בו קול תורה.
חיבור פנימי רק לאחר כמה פעמי

הנה את כל זה הבאנו כהקדמה להבי
דבר פשוט בעני לימוד הפרשה .ונבאר:
הנה מרגלא בפה הלומדי" :למה
לומדי ?כדי שנוכל לחזור" .והכוונה
הפשוטה בזה ,כי מי שאוהב ללמוד,
בפע הראשונה שהוא לומד ,הוא נתקע
על כל צעד ושעל וקשה לו להנות ,א

אנ

בפע השניה שהוא לומד ,הוא מרגיש
תענוג עצו משו שאינו נתקע יותר.
מצד שני רוב בני אד אוהבי ללמוד
חדש ולא לחזור על מה שכבר למדו.
וסיבת הדבר ,כי לכל דבר

)אפילו

בדברי של חולי ,וכל שכ בדברי של קדושה(

אפשר להתחבר באופ חיצוני ואפשר
להתחבר באופ יותר פנימי ,ובאופ יותר
פנימי ,ועוד יותר פנימי ,כמה וכמה
מדרגות .והנה בפע הראשונה שהאד
נפגש ע הדבר ,הוא מתחבר אליו רק
באופ חיצוני ,וכשהוא נפגש עמו שוב,
הוא מתחבר אליו באופ יותר פנימי ,וכ
כל פע שהוא נפגש עמו ,הול החיבור
ונעשה יותר פנימי.
דוגמא פשוטה :הפוגש אד ,בפע
הראשונה שהוא פוגשו ,הוא לומד עליו
רק מה אור זקנו ואיזה מבטא יש לו ,כי
הוא מתחבר אליו רק באופ חיצוני.
כשפוגש אותו פע שניה ,אז הדברי
החיצוניי הנ"ל כבר אינ מדברי אליו
כלכ ,שהרי הוא כבר יודע אות .ואכ
ככל שהוא פוגש אותו יותר ,כ הוא
מוסי להכירו יותר בפנימיותו.
זוהי המציאות תמיד ,איאפשר להגיע
אל הפנימיות לפני שעוברי את המסכי
החיצוניי .שמעתי פע מאחד שעוזר
בני אד השרויי במצוקות נפשיות,
שכאשר הוא מפנה מישהו למומחה ,הוא
מקדי ואומר לו :בשו אופ איני רוצה
לשמוע ממ חוות דעת על המומחה לפני
שאתה נפגש אתו חמש פעמי .וסיבת
הדבר ,כי בפע הראשונה יהיה עסוק
במראה החיצוני ולא יוכל להתחבר אליו,
ואי יוכל להביע דעתו עליו .אי לו

בנ
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ברירה כי א להיפגש אתו שוב ושוב עד
שיצליח להתחבר עמו יותר.
דבר זה נוגע לדברי הרבה מאוד ,כגו
לשלו בית ,ולמלמד דרדקי .פעמי
הרבה יש שביו הראשו אחד הילדי
עושה איזה מעשה שטות ומיד נוצר רוש
אצל המלמד .יידע המלמד שעדיי אינו
מכיר את הילד ,שימתי בסבלנות ויזכה
לראות ממנו בלי סו נחת.
דמי ליה כמא דמונח בכיסיה

כמו כ כשעוסקי בעני התורה
הקדושה ,כשהאד לומד בפע הראשונה
לש דוגמא מסכת יבמות ,לא יתכ
במציאות שיחיה ע עומק הסוגיות,
שהרי הוא צרי להשקיע בהבנת
המושגי החדשי ובפירוש המילי
שאינ מוכרות לו ,והרי כל מושג בפני
עצמו לא יתכ שיבינו האד לאשורו עד
שלא ייפגש עמו ט"ו פעמי במש
המסכתא בכל אופניו .והיינו משו
שבפע הראשונה הוא תופס את הסוגיות
רק באופ חיצוני ולא התחבר לנשמה
שלה ,הוא לומד פע נוספת  הוא
מתחבר יותר; עוד פע  הוא מתחבר
עוד יותר ,עד שבסו הוא מתחבר
לנשמה.
אלו שיודעי אי ללמוד ,יודעי שה
מחכי להתחבר ע המהות של
המסכתא .מי שלומד את המסכתא הלו
ושב ומתחבר ע סוגיותיה ,כשמסיי
אותה רצונו עז להתחיל אותה שוב
מתחילתה ,וזאת מפני שנעשה אצלו קשר
פנימי ע המסכתא .וקשר זה אינו נעשה
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כשלומדי אותה פע אחת בלבד ,אלא
עלידי שלומדי אותה פעמי הרבה
הלו ושוב ,אלא שאנשי רבי עוזבי
מיד לאחר אכילת המרור מפני שאי לה
סבלנות להמתי לשולח עור .אי לו כח
ללמוד שוב ,התייסר מספיק בפע
הראשונה כאשר מחשבותיו ברחו לו מפני
שמושגי רבי היו זרי לו .אי הוא מבי
את הסוד שעליו ללמוד עוד הפע ושוב
פע ולסכ ,כי אז ייעשה אצלו החיבור,
עד כדי כ שכל פע שישמע אחד מדבר
על מסכתא זו ,יאורו עיניו .סוד החזרה
הוא שבפע השניה לא יצטר האד
להשקיע בכל הדברי שהיה צרי
להשקיע בה בפע הראשונה ,ולכ יוכל
להשקיע בחיבור .ולא כאות בני אד
שעושי את הטעות הענקית וכשחוזרי
בפע השניה ,אינ נמצאי ש לגמרי,
כי ה מרגישי שכבר הבינו ויכולי
ללמוד מהר .הלא בזה ה מפסידי את
כל הנשמה ,והרי עכשיו הוא הזמ
להשקיע את כל הנשמה בלימוד
המסכתא ,כי אז באופ ממילא יתחברו
אליה היטב ומוח יהיה פרה ורבה
ויחדשו חידושי נפלאי...
ההכנה מתחילה משבת במנחה

קריאת שמו"ת פועל באופ זה .התחל
להתחבר לפרשה כבר ממנחה של
שבת .כמו כ היו רבי מיראי ה' היו
נוהגי מיד במוצ"ש ללמוד מעט את
הפרשה ע חומש רש"י ,וכל כ למה?
כי זה גור לו לאד שביו שני ושלישי
יהיה מחובר לפרשה ,והרי זה הכנה
מעולה בשבילו לקראת הבאות .ואז ביו
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הבינני

שישי ילמד את כל הפרשה שמו"ת בלי
לדבר באמצע ,ואח"כ יבוא אל קריאת
התורה בשחרית של שבת.
הקריאה מעוררת את הזמ

יתירא מזו בספר "תורת אבות"
כי תבא( כתב" :קדושת קריאת התורה
היא להמשי על נפשותינו הארה
הקדושה שמעני הפרשה כאילו נעשה
בפועל ממש על ידינו" .קדושת קריאת
התורה גדולה כלכ ,עד שביכולתה
להאיר לאד כאילו הוא בעצמו עשאה.
הוי אומר :כל האור של הכנסת אורחי
שבתחילת הפרשה ,כל הפסוקי
הנפלאי ,טע בהכנסת אורחי,
התלהבות בהכנסת אורחי ,פסוקי
ברורי בתורה )וכבר כתבו בש הרה"ק
)פרשת

מקארי זיע"א ש'אורח' הוא נוטריקו אור ח',
דהיינו אור שממשי רפואה ,כי ברכת רפאנו היא

הברכה השמינית בשמו"ע( .והנה אי מרגיש
האד לאחר שעשה הכנסת אורחי
מיוחדת? רוממות נפלאה! הוא זכה לקבל
פני השכינה .והרי כ אנו רואי בחוש
שאלו שעסקו בזה ,נעשה אנשי
מעודני ומזוככי עד מאוד .אתה יכול
לקבל זאת א תבוא ע כל ההתלהבות
אל קריאת התורה ,א בשביל זה אתה
מוכרח להכי עצמ ,ולאחר ההכנה
תתחבר אל הפרשה ותזכה לאותו אור.
היודעי אנו מה מכיל פרשה אחת?
הרגשתו תהיה לאחר הקריאה :הלוואי
שאשאר עוד מעט בפרשה זו! רק שבוע
אחד? הלא פרשה זו כוללת את כל מעשה
העקידה! ה צרי ללמוד אותה היטב
ולהבי את כל הסגולות שבה .איזו

גנ

מסירות נפש של אברה ושל יצחק! וכמו
כ הלאה ,תפילתו של אברה אבינו,
רחמנותו של אברה אבינו.
אי זה נגמר .רק אזכיר מה שכתב
ה'בת עי 'בפרשה זו :היודע אתה למה
רצה כלכ הקב"ה לומר לאברה אבינו
את אשר הוא עושה?! לא משו שרצה
שידע את כל הקורה בעול ,אלא משו
שרצה להודיע לו עד כמה הוא מתמסר
לאות בני אד שאינ הגוני ומחכה
לתשובת ,ושאברה אבינו יתפלל
עליה ויקווה א הוא שמא ישובו
בתשובה .שלא יחשוב א אחד בשו
מצב שכבר הל לאבדו.
כל האורות שנמצאי בפרשה ,הלא
ה ללא גבול .ובשבת יש ביכולת
להשפיע על האד .א אי יתכ
שהאד ימצא בזה טע והנאה א הוא
בא לקריאת התורה ואינו נמצא ש כלל.
הדבר יתכ רק עלידי הכנה מוקדמת
כאמור.
מנוחה ושמחה אור ליהודי

ועוד יש לדעת שמי שמשקיע בזה,
ממילא אור השבת חל עליו ,וכמו שכתב
הגה"ק רבי צדוק הכה זיע"א בספרו
"פרי צדיק" )תצוה ז( :בכל שבת יש
קדושה מיוחדת לאותו שבת ,וכמו
שאמרנו כמה פעמי שעל זה נאמר שבת
בשבתו ,והקדושה היא קדושת הפרשה
שקורי בשבת זו ומיוחדת לה כמו
שמובא בזוה"ק וכו'.
ה כל אחד יודע שאורו של כל יו"ט
גוו אחר לו ,ואי גוונו של זה דומה לגוונו

דנ
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של זה .מגלה לנו רבי צדוק שכמו כ יש
לכל שבת גוו אחר והוא בא מקדושת
הפרשה שקורי באותה שבת .ומוסי רבי
צדוק :וא שהפרשה היא היא הכתובה
בתורה ונקראה בשנה העברה ,מכלל
שבכל שבת מופיעה קדושה חדשה
לאותו שבת מקדושת הפרשה שקורי
שיש בה ג כ אור מחודש בכל שנה".
היינו שבכל שנה מששת ימי בראשית
מגיע אור חדש המיוחד לאותו שבת
ולאותו שנה.
ובכ קדושת השבת תלויה בפרשה,
וכמו שהיו רואי אצל הצדיקי ,שהיו
עושי עסק גדול מהפרשיות ,ולמשל,
בפרשת פינחס אשר קוראי בה את
מוספי המועדי ,היו רואי את השבת
כיו"ט ,למה? כי קוראי פרשת פינחס.
ובפרשת בא ,איזה עסק היו עושי ממנה!
יציאת מצרי ,שפרשת בא חשובה
מפרשת בשלח .ואח"כ שבת שירה,
ואח"כ שבת קבלת התורה.
העומד מבחו סבור שמדובר
בדיבורי נחמדי בעלמא .א לא!
הדיבורי האלה באי מהצדיקי שהיו
חיי את הפרשה ,וכשהאד חי את
הפרשה ,הוא רואה אי קדושת השבת
תלויה בה .כיו שלמדו את הפרשה שוב
ושוב ,כשהיו מגיעי לשנה החדשה ,לא
היו מתחברי אל החיצוניות שלה ,אלא
אל הפנימיות שלה ,דהיינו אל כל
הדיבורי ברש"י שמלמדי בינה לאד
אי להתנהג בחייו ואי לייצב את
השקפתו.
האד אומר :אינני יודע ,אני איני
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מוצא את הדיבורי האלה ברש"י .בוודאי
אינ מוצא ,כי צרי ללמוד כמה פעמי
כדי למצוא ,שהרי בפע הראשונה היית
צרי להשקיע בדקדוק ובפירוש המילות,
ורק לאחר כמה פעמי ,אתה יכול
להתחיל להתחבר לפנימיות.
סו דבר :הכנה הוא לשבת ,הוא יכול
לשנות את השבת של האד .ה האד
משתוקק שאור השבת יאיר את נשמתו,
ואע"פ שאינו משתוקק ,הלא הוא יודע
שבכל פרשה יש מרגליות טובות
מיוחדות בשבילו.
משלחי רגל השור והחמור

ולסיו :לאד יש הרגלי רבי שאינו
מודע לה כלל ,וכפי שרואי אי האד
תופס לפעמי רק לאחר עשרי שנה
שהוא נוהג להגיב באופ מסוי בגלל
איזה דבר שקרה לו בילדותו .אול לאור
התורה ,ובפרט זה שמאיר בשבת קודש,
יש את הכח לעקור הרגלי עמוקי
מאוד אשר האד עצמו אינו מודע לה.
ישאל האד :א איני מודע לה ,מה
צור יש לי לעקר ?א התשובה פשוטה,
שכל הרגל רע שיש לאד ,מונע ממנו
עוד מתנה טובה שמוכ ומזומ לו ,שהרי
לכל מצוה יש שפע גדול מאוד ,א
הרגלי האד מונעי מהשפע להגיע
אליו אכ כשנפתחי לבות בני ישראל,
אז נכנס בו השפע ונעשה אצלו אור
גדול ,והרי בתורה יש הכל ,כל הנשמות,
כל המצוות ,וכל הדברי שיכולי
למנוע את השפע ,ועל ידי התורה הכל
נפתח.
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מדור הילולא דצדיקיא

מדור הילולא דצדיקיא
נלמד לזכות דוד בן פיגא ומשפחתו
פיגאדצדיקיא
הילולא
מדור
פטרון
ומשפחתו
דוד ב
לזכות
נלמד

פטרו מדור הילולא דצדיקיא

ערב שבת קודש וירא

–

י"ט מרחשו תשפ"א

הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זיע"א
כ"ב מרחשו תרפ"ז
מיתת צדיקי מכפרת

כי קר אור פניו

דבר פלא הוא שיו היארצייט של
הצדיק חל תמיד ביו שחל בו יוה"כ העבר.
על כ מסופר שפע היה אצלו הרה"צ רבי
אברה מסטרעטי .שאל אותו הרה"ק
לדעת מתי היארצייט של אביו .השיב לו
רבי אברה שהוא חל להיות תמיד ביו
שחל בו יוה"כ הבא .נענה הרה"ק ואמר :יש
צדיקי שבחורי לעצמ יארצייט ביו
שחל בו יוה"כ העבר...

אור מיוחד היה מאיר תמיד על פני
קדשו של הרה"ק מבעלזא .וכ יצא מפי
בעל שומר אמוני זיע"א :מי שרק
הסתכל על פני צורת קדשו ,קיבל יראת
שמי.

סת ולא פירש .ואמנ נפלא הוא מאוד
כאשר משווי זאת למה שאמרו בחצרות
רוז'י על ג' חשו ,יו היארצייט של
הרה"ק מרוז'י ,שעיצומו של יו מכפר,
ואמרו על כ שכ הוא בכל ימי ההילולא
של הצדיקי כי מיתת צדיקי מכפרת,
וככל שיש לאד שייכות יותר גדולה אל
הצדיק ,יותר נחשב אצלו היו כיו של
כפרה ועיצומו של יו מכפר עליו.

כ מסופר שהיה יהודי אחד שבנו
התחיל לסטות מדר התורה והמסורה
והיה זקוק לישועה גדולה .הביאו אביו
לבעלזא בשבת פרשת וירא ,וכשהרה"ק
קרא בתורה והגיע לתיבות "ואל אראה
במות הילד" ,הארי בו הרבה .הדבר
השפיע על נפש הב ,תיכ ומיד גמלה
ההחלטה בלבו לעזוב את חבריו הרעי
ולחזור אל דר המל ,וכ עשה.
תורה מ השמי

כשהרה"ק מבעלזא שהה פע
במאריענבאד ,נכנס אצלו הרה"ק רבי
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שלמה חיי מבאלחוב זיע"אי שהיה
עוסק הרבה בחכמת הנסתר ,והנה ראה
שפתוח על שולחנו זוה"ק פרשת ויחי.
ביקש ממנו שיאמר לו פשט בדברי הזוהר,
א הרה"ק מבעלזא דחה אותו .הפציר בו
שוב ושוב באמרו לו שבעל מקדש מל
הדפיס את הזוהר ע טעות בפרשת ויחי
ועל כ הוא רוצה לדעת את הפשט
האמיתי .מחמת כבודו נענה לו הרה"ק
מבעלזא וכשאמר לו הפשט נתלהב מאוד.
אח"כ התבטא הרה"ק מבאלחוב :חיפשתי
בכל ספרי האר"י ולא מצאתי פשט נאה
כזה המיישב את דברי הזוה"ק כמי חומר.

את העני בסבר פני יפות ולכבדו
במאכל ובמשתה ,ואסור לקחת זאת
השני,
הנימוק
והבנות.
מהבני
כשהעניי דופקי על הדלתות,
מתעוררות רחמנות של בעלי הבית
ונותני לה ביד נדיבה ,וא יפסיקו
לדפוק על הדלתות ,אע"פ שיתנו בעלי
הבית לקופה של צדקה ,לא יתנו אלא
כפי מה שנדמה לה שיכולי לית
ונמצא העניי מפסידי .והנימוק
השלישי ,הברכות שהעניי מברכי את
בעלי הבית כשנותני לה צדקה,
שווי הו רב ואיאפשר לוותר עליה.

כשסיפר זאת לחת הרה"ק מבעלזא,
הרה"ק רבי פנחס מאוסטילא זיע"א ,אמר
לו :אכ כ ,יודע אני שחותני יודע את כל
הזוה"ק בע"פ ,א פלא הוא אצלי ,כי
מכיר אני את כל סדרי לימודו ולא
מצאתי מתי הוא לומד זוה"ק...

האמת שהדבר נוגע לדיד כשמזדמ
לנו עני בפתחנו ,כי כשנתבונ בשלושת
הנימוקי של הללו ,נשיש ונשמח על
ההזדמנות שנקלעה לידינו ה לית
צדקה לעני ביד נדיבה ,ה לחנ את
הבני והבנות ,וה לזכות מברכת העני
בעל לב נשבר.

אפס כי לא יהיה ב אביו

ראיתי שכבר היה כעי לפני אצל
הרה"ק מבארדיטשוב זיע"א שרצו לייסד
קופת צדקה בעירו כדי שהעניי לא
ידפקו על הדלתות ,והרה"ק אמר שכבר
מצאנו מקור לתקנה זו ,וכששאלו אותו
איפה המקור ,פתח את החומש בפרשת
וירא והראה באצבעו על מעשה סדו,
כאומר כבר ש תיקנו תקנה זו שלא
לית לעניי לדפוק על הדלתות.

הרה"ח רבי שמואל פארגעס ע"ה
סיפר ששמע מהרה"ק רבי אהר
מבעלזא זיע"א שבעיר למברג התקיימה
פע אסיפת רבני ועסקני כדי לייסד
קופת צדקה ולחסו מ העניי לכתת את
רגליה בי הבתי ,והזמינו ג את אביו
הרה"ק רבי ישכר דוב להשתת באסיפה.
כששמע רבי ישכר דוב על הרעיו,
התנגד לו נחרצות ,ושלושה נימוקי עמו:
הנימוק הראשו ,כשהעניי דופקי על
הדלתות לבקש צדקה ,זה מועיל לחינו
הבני והבנות ,שרואי אי צרי לקבל
י .מגזע קודינוב נאוואמינסק – נעשכיז.

הנה בימינו יש אמצעי חדשי לית
צדקה לעניי בלחיצת כפתור ,וא אמנ
טובה גדולה היא לעניי ,כי כ אפשר
להגיע להרבה בני אד שיתרמו ולהגדיל
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את הצדקות כפי שרואי במציאות ,מכל
מקו מוטל עלינו לזכור את שאר
הנימוקי ,וכשתבוא לפנינו הזדמנות
כאשר העני יפשוט לנו את ידו ,נית לו
צדקה בשמחה גדולה כאמור.
גמילות חסדי כיצד

הרה"ק מבעלזא פעל רבות בקרב
חסידיו שירבו בגמילות חסדי והכנסת
אורחי .הגאו רבי שמאי קהת הכה
גראס שליט"א מספר ששמע מזקנו רבי
משה נחו שאביו שהיה גר במונקאטש
היה מכניס אורח גדול ובכל ליל שבת היו
סומכי על שולחנו כשלושי אורחי.
והנה חזקה היתה לו לאביו במש כל
תקופת שהותו של הצדיק במונקאטש
)כידוע ששהה ש תקופה ארוכה( להכי לו
טבק.
פע כשהגיש לו את הטבק שהכי לו,
שאל אותו רבו בפני אנשי שלומו,
כשמטרתו לחנכ בהכנסת אורחי :במה
אתה מאכיל את האורחי ?השיב לו:
כשבא עני נותני לו קערה ע מרק ח
שיש בו שעועית .אמר לו הרבי :כ צרי
להיות ,ע מאכל זה אפשר לקיי הכנסת
אורחי ,כי א תת בשר שהוא מאכל
יקר ,תת חתיכות קטנות כדי לצמצ,
לכ עדי לית מאכל שאינו יקר ובלבד
שיהיה בשפע ויסעד את הלב כדבעי.
אח"כ שאל אותו רבו :מי מגיש את
מי לנטילת ידיי לאורחי ?השיב לו
שיש בחדר חבית גדולה של מי ,וכל
אחד נוטל מה את ידיו ,ומי שרואה
שנגמרו המי בחבית ,הול למלאותה
ומחזירה מלאה כדי שיהיה לו ולבאי

זנ

אחריו .אמר לו הרבי :אה! זייער גליי
]ישר מאוד[ ,עני ג כ צרי לקיי
הכנסת אורחי.
ושוב שאל אותו :מתי אתה מאכיל את
העניי בהושענא רבא? השיבו לו בניו
שאביה מאכיל את העניי קוד
התפילה .נענה שוב הרבי ואמר :זייער
ריכטיג ,זייער גליי] נכו וישר מאוד[ כי
להתייפח )כלומר ,להארי בתפילה כפי שנהוג
בהושענא רבא( אפשר ג אחר כ.
פע תבעה אותו אשתו לדי תורה
אצל הרה"ק מבעלזא באמרה לו :כשהוא
יבוא לעול האמת הוא יקבל שכרו
משל באשר הוא המכניס אורח הגדול
ממונקאטש ,ולמעשה אני זאת שעומדת
כל היו ומבשלת ,ומה תהא עלי? נענה
לה הרה"ק בלשונו :איר זיינט א בטלנית
]בטלנית את[ ,הוא צרי לבקש חלק
בשכרכ ולא להיפ...
לא תשחית את עצה

הגה"ק מפאפא זצ"ל כתב בעני
צוואת רבי יהודה החסיד ,שכאשר התרבו
ספסלי הישיבה בישיבה שבעיר והמקו
נעשה צר מהכיל את כל התלמידי,
ביקשו להרחיב את הישיבה ,א בחצר
היו כמה עצי פרי שלא אכלו את
פירותיה מפני שהיו מתולעי .מאחר
שהיו לה כמה היתרי לקצו את
העצי ,הלכו לשאול את דעתו של
הרה"ק רבי אהר מבעלזא זיע"א שהיה אז
בפעסט .השיב לה :בבעלזא ביקשו פע
להרחיב את בית אבי הרה"ק רבי ישכר
דוב זיע"א ,א צרי היה בשביל זה ליטול
מיצר שרבי דשו בו לקצר את דרכ.

חנ

הבינני

אמר אז אבי :למדתי את כל הדיני
בשו"ע השייכי לשאלה זו על כל
פרטיה ודקדוקיה ,ועלה בידי שאי
בכ שו איסור ,א שורה אחת קטנה יש
בצוואת רבי יהודה החסיד שלא לקחת
מיצר שרבי דשו בו וממנה אני ירא.
סיי הרה"ק רבי אהר :א כא ,הג
שהדבר מותר מצד ההלכה ,הלא רבי
יהודה החסיד הזהיר על כ בצוואתו,
ומזה יש לירא.
רק כשניתנה רשות לרופא לרפאות

כשהיו פוני להרה"ק מבעלזא בעני
מחלות אזניי ,היה שולח תמיד
לפרופסור דגול בקראקא .לאחר שהרה"ק
נסתלק מ העול ,היה אחד שבנו חלה
באזניו וגמר אומר בנפשו :ה הרבי מפנה
היה תמיד לפרופסור פלוני ,ועכשיו
שהרבי אינו בי החיי ,אל לי לבדי אליו.
הל אל הרופא ולא העלה מזור .בלית
ברירה פנה אל ב הרבי ממלא מקומו
הרה"ק רבי אהר וסיפר לו שהל אל
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הרופא שהרבי היה שלח אליו תמיד ולא
הועיל מאומה .שחק הצדיק :מה זה קשור
לרופא? כשאבי שלח אליו ,זה עזר,
עכשיו שלא שלח אליו ,אי אתה רוצה
שיעזור .שלח אותו לרופא אחר ונתרפא.
חינו על כל אות ותג

בפרשת והיה א שמוע נאמר" :והיו
לטוטפות בי עיניכ ולמדת אות את
בניכ לדבר ב וגו' וכתבת על מזוזות
בית ובשער ."שאל הרה"ק מבעלזא:
אי מגיע ולמדת אות את בניכ בי
תפילי ומזוזה? ולכאורה תפילי ומזוזה
מצוות שוות ה ולא היה צרי להפסיק
ביניה !אלא התשובה היא שהתורה באה
ללמדנו ,שכמו בכתיבת תפילי ומזוזה
יודע הספר שאינו יכול לדלג על שו
אות או תג ,כ כשעוסק האד בחינו
הבני עליו לחנ אות על כל אות וכל
תג ,מנהגי והליכות ,מבלי לדלג על
שו דבר.

זכותו יג עלינו ועל כל ישראל אמ
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