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בראשית  פרשת - הפרשה àבאר 

בראשית פרשת

חי  בקל  האמונה היא דבר ראשית - אלוקים ברא  בראשית 

ïúùøôá(à à)íéîùä úà íé÷åìà àøá úéùàøá' ,

,íé÷éãö åøàéá .'õøàä úàåúéùàøáY

ù øéëéå íãàä òãé ,ìëì úéùàøíéîùä úà íé÷åìà àøá

õøàä úàå
õøàäåא íéîùä úà àøá åðòåø åðéáàù Y

,íàáö ìëå,íéàåøáä ìëì âéäðîå àøåá àåäåçéâùîå

úéèøô äçâùäá íìåòá äùòðä ìë ìòב.

ïéðòë,ì"æå ò"éæ 'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøä øîà äæä

ì"æç åøîà'(äùøôä ùéøá é"ùøá àáåä ,ã åì ø"÷éå)

ø÷éò ìëù ,øîåìë ,úéùàø åàø÷ðù ìàøùé ìéáùá

íäéôá ãéîú íéøæåçä ìàøùé éðá ìéáùá àåä äàéøáä

,èéìùå áø àåäå õøàå íéîù àøá íé÷åìà éë íááìáå

ù"úé åúçâùäá íéðéîàî ìàøùé éðáù åæ äðåîà ìéáùá

íìåòä àøáðìàøùé ìéáùá' åøîàù åäæå .ì"ëò ,'åàø÷ðù

àøá 'úéùàøá' éë àåø÷ì ãéîú íéøæåç íäù Y 'úéùàø

õøàä úàå íéîùä úà íé÷åìà(úåáà úøåúá àáåä).

äðäïúùøôá áéúë(åè ã)éúìáì úåà ïé÷ì 'ä íùéå'

÷"äøä øàéá àìôð øåàéá .'åàöåî ìë åúåà úåëä

ò"éæ ùèéååàëòìî(áåðéãå÷ íåìù éøáãá àáåä)äðä éë ,

åáì øáùé àì ù"áúé àøåáá äîéìù äðåîàá ïéîàîä

éðéî øàùá åà ïåîî ãñôäá íà ,åäø÷é øùà ìëî

íãà ïéàù åòãéá ,åäòø éãé ìò åì äùòðù ãñôäå ÷æéä

äìòîìî åéìò ïéæéøëî ïë íà àìà äèîì åòáöà ó÷åð

(:æ ïéìåç),øîåìî äìéìç íâå ,úàæ äùò éðåìô àìù àöîð

äùòîä äùòð åîöòîù'äùòð 'ä øáãá' ìëä àìà ג,

Yäîéìùä åúáåèì
àø÷äד øåàéá äæå ,ïé÷ì 'ä íùéå

זי"ע א. מפרימישלאן הגדול  מאיר רבי מהרה"ק בשםאיתא צדיקים ובשפתי בפרשתן, זי"ע מזאלאזיץ להרה"ק  אברם בברית (הובא

זי"ע) מאפטא 'הרה "ק 'אלוקים אראבראשיתבשתיבות הפסוק  על לרמז בבא"א, ר"ת הם - בושה'אל אטחתיבךבת'

ב) כה '(תהילים וכן יג)ך 'בוטחבדםאשריא, פד הלל(שם בתיבות התורה התחילה ולכן ותחילת ו, עיקר שזהו לומר

שעה ובכל  עת בכל  בה ' לבטוח  – האדם  .מהות

כעין ב . שהוא זי"ע, לוי' ה 'קדושת הרה"ק ביאר בבראשית...' פתח  טעם  מה  - 'בראשית דבריו, בריש  כתב ברש "י

בדבריו, ומפליג טעםהמדבר למה  יש  ומתיקות טעם כמה בבראשית - שהוא פותח  באמונה שחי כלומר  –

וארץ שמים  שברא  המעשיםאלוקינו  לכל  ויעשה ועושה עשה קדו "ל)והוא בילקוט  לוי, בית בתפארת .(עי'

קראנוג. עתה דיוה "כ)זה  דמנחה נאמר(בהפטרה  שם יונה , יא)בספר היבשה',(ב אל  יונה  את  ויקא לדג ה ' 'ויאמר

אל דיבר  ובעצמו בכבודו שה ' ית', אלוקותו ולגילוי ל 'נבואה ' זכה  הדג כי לו  נדמה  בלבד  המקרא' את וה 'קורא

אל שיקיאנו רצונו  את העיר – לדג  ה' 'ויאמר  הרד"ק  שפירש  כפי אלא מקרא', של  'פשוטו זו  לא אמנם הדג...

והיינו עכ"ל , ה ', חפץ לעשות שהכריחוהו משל , דרך ויאמר , וז"ל , עזרא' ה'אבן גם  כתב ממש זה וכעין היבשה ',

את  שעורר ה' ידי על  אלא היה לא זה רצון עצם כל  אכן הדג, של  ברצונו היה  כך כי יונה את הקיא הדג שבאמת

רצונו, לעשות והכריחוהו הקב "הרצונו אמנם העושה , ברצון שהוא  נראה  אם  אף  בעולם, שנעשה  ודבר דבר כל וכך

זה רצון בו  ה 'מכניס ' הוא  ...הוא 

טיפוליםד. סדרת ועבר  רח "ל, הנוראה' ה'מחלה מקננת שבגופו נתגלה ה 'תש"פ , שנת בחורף  כי דעובדא', 'מרא סיפר 

עליו כי  הרופאים והזהירוהו ה 'מגפה ', פרשת לעולם ובאה  נתרגשה החורף  סוף לקראת והנה  המחלה, את למגר

חלשה אצלו החיסונית שהמערכת מאחר  הווירו"ס , בו יפגע  לבל  שמירה , גבי על  בשמירה ביותר , עצמו על לשמור

יהרגוני' מוצאי כל 'והיה בבחי' אצלו יהיה  ושלא הווירו"ס , עם  להתמודד כח  בגופו ואין שעובר, הטיפולים עקב ביותר

'עצת  אכן שבידו, ככל הבריות מחברת והתרחק  לנפשותיכם', מאוד 'ונשמרתם  מצוות את  בהידור קיים ואכן ח "ו...

יתדרדר מצבו  בוודאי כי בטוחים  הכל  והיו בתחילה. מאוד ונחלש נגיף , באותו נדבק  הוא ואף  תקום', היא ה '

פ זה ראה  אך ל"ע, הנגיף ,שבעתיים מצרת שהתאושש בלבד זו לא שה 'נוגדנים 'לא, בו)Antibodies(אלא  שהתפתחו 

במר  מר הקב"ה  והמתיק הידועה , ב'מחלה ' אף נלחמו  – הווירו"ס  עם להקל ...להילחם מכאן  ללמוד אמורים הדברים אין (ודאי 

אלא) ב'מחלה'... החולים לאותם ורפואה  סלולה דרך כאן שיש נקבע לא עדיין כי המגפה, בסכנת שבאהראש  והצרה  ה 'קושי' כי ללמדנו

השלימה . ולטובתו ה', ביד הם  לאדם 

ולמכרו, להפיצו  והחל  ספרו , את  לאור הוציא שעברה  השנה בתחילת כי שליט"א, החבורה מן אחד סיפר  עוד

כמות  לרכוש  וביקש נכבד ארגון בראש  העומד אחד אליו ופנה לתלמידיהם, שיחלקוהו  ת"ת מנהלי אצל  ובעיקר
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úåààìéîîå ,äøåäèä 'äðåîà úåà' Yä éúìáìúåë

¯ åàöåî ìë åúåà,åäàöîéù øáã ìëá åáì åäëé àìù

åîù êøáúé åúàî ìëäù øéëéå òãé éëה.

êëåò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä äì æîøúðåúë)

(é"åôãá .æë 'åîò ,øäá íéñôáåúëá(ãé ãî÷ íéìäú)

íéìáåñî åðéôåìàïéîàéù éãé ìò éë .,íìåò ìù 'åôåìà'á

àìù äùòðù íìåòá øáã ïéàå ,äøéáì âéäðî ùéù

äæ éãé ìò ,àøåáä éååéöáíéìáåñîìåáñì åãéá àäé Y

ìëäוïåùìá ò"éæ '÷ä è"ùòáä íùá äì åæîø øáëå .

' äëøáäáêåøùøîàåäéää,'äåùá' ú"ø àåäù ,'íìåò

úà åéìò øáåòù øáã ìëá äàåøä ùéàä éë åðãîìì

'úé åúàî òéâä ìëäùå ,íìåòä äéäå øîàù ä"á÷ä

åéìò øáåòä ìë úà ìá÷ì åçåëá éøä'äåùá'
ז

àìá ,

äãéîä ìò øúé úåìòôúäå øòöå äìäáח.

ל 'קבלה ' הוא שזקוק עמו שהתנה  אלא 'החברים ', לכל  במתנה  לתיתם  ספרים של  שיהיה(רעסיט )גדולה  כדי מסודרת,

מאין  ידע  ולא ובכה בכה  וניסה ו'לקבלות'... לו ומה  הוא, אהלים יושב זה יקר אברך  אמנם השלטון. בעיני מוכר

ממנו שקנה וחתום  כתוב 'אישור' לו  ונתן הספר, למכירת רשמי 'עסק' ופתח ברירה  לו היה שלא עד עזרו , יבוא

הטעם . מאותו ממנו  בקשו הם שאף  ת"ת  מנהלי לכמה  קבלות עוד נתן וכן וכך, בכך

אנשי  החליטו כן ועל פרנסתם , ונתמוטטה נפגעו עסקים  שהרבה לכל  וכידוע ה 'מגפה', פרצה  האלה  הדברים אחר

הקודמת  בשנה הרווח  שיעור לפי נקבע המענק  וסכום  עסקים , בעלי לאותם 'מענק' לתת מגוריו  בארץ  אשר השלטון

על ה'מגפה ', לפני ממש  העסק את לפתוח  שהספיק  ומכיוון זו, בשנה  ההפסד גודל  כמה  עד יתברר שמזה  למניינם,

ומנפלאות בחדשו... חדש מדי קבוע סכום לקבל  הוא ש'זכאי' החליטו הוא כן ממש זה  סכום כי העליונה, ההשגחה

נראה היה  ה'קבלות' עסק  אם א. בכפליים. ללמדנו  ההכנסות ... על  שרבים  מההוצאות חודש  בכל  לו החסר הסכום 

ב. הרבה... רווח לו להביא זה  שהיה נתברר הרי – עליו תבואכמקשה  מאין ולחשוב  לדאוג לאדם  לו  אין  לעולם 

כלל ,פרנסתו דעתו  על  יעלה  שלא באופן לכלכלו יכול  והקב"ה למקום, שלוחים הרבה  כי שהיא, ה 'מגפה ' וכדוגמת

לו יחסר אשר מחסורו  די לו להחיש  ...הדרך 

ס .)בגמראה . זו(ברכות צווחה  שאין אני מובטח ואמר  בעיר צווחה  קול ושמע  לעירו הזקן הלל  ובא שמעשה  איתא

ז"ל אלמושנינו  מהר"ם  הגאון ה"ה  מקמאי חד וביאר זאת, לו היה מנין ולכאורה ביתי . צדק בתוך  משפט  בביאור (הובא

יט ) מצבלתהלים  בשום יצעקו ושלא  באהבה , עמם  יארע  אשר כל  שיקבלו – אמונה' 'דרך  ביתו  בני את לימד הזקן שהלל 

קשה .שהוא , במצב אפילו צועקים  אינם הם כי – ביתי' בתוך זה 'אין ואמר בטוח  היה  בעיר  צווחה  קול  כששמע  ולכך

המגונהו. הכעס ענין על זי"ע  מוויטעבסק מנדל  מנחם רבי הרה "ק בפני פעם קבל זי"ע  יוסף' יעקב ה 'תולדות הרה"ק

ה'תולדות' נסע  אחדים ימים  כעבור כלום . ולא ענהו לא מוויטעבסק  הרה "ק אך  ולשרשה , לעקרה הדרך ואיה  –

הורה ה 'תולדות' לנסיעה, עמם  להצטרף וביקש  אחד יהודי עצרם הדרך אם  על בעגלה , מריעיו אחוזת עם יחד 

בני  לישיבת כלל  נוח שאינו מקום – והחביות המשאות במקום  העגלה  אחורי הושיבוהו מקום מחוסר אך להכניסו,

דוחקו שאין ויאמר ה 'אורח' ויען מידי, לו צר  המקום אין האם פעמים כמה  ה'תולדות ' שאלו  הנסיעה  במשך  אדם ,

כך  ובתוך  לו, טוב מקומו האם ושוב, שוב לשאלו והמשיך ממנו , הרפה לא ה'תולדות' אך במקומו , לו וטוב גדול 

ההילך טובענהו ה ' עמו  שמתנהג  אופן באיזה  כלומר לו, 'ככה' אשר האיש של  חלקו אשרי לו ', שככה  העם  'אשרי

ומעמדו ... מצבו על כלל טענות לו  ואין כך , לו יצא  שמה ' יודע כי  ההילך,לו , דברי למשמע  החסידים חבורת נהנו

ה הרה "ק שכלאך וידע  יזכור אם כי השמים, מן לו הוא רמז זה שדבר  הבין כי - אש  בלבת לבעור החל  'תולדות'

ונחת. בשובה הכל את ויקבל  לעולמים  יכעס  לא בלבד, לטובה הכל  המתרחש

לך  שלחו השמים מן אתה, רואה לו , ואמר  הרה "ק  נענה  מוויטעבסק, הרה"ק  את שוב פגש אחדים ימים כעבור

הכעס . מידת את לתקן האיך לשאלתך התשובה את לך שיענה הנביא אליהו את

דקרא בלישנא כן שרמזו ב)יש קטו  שהללו(תהילים לעמים, ישראל בין והחילוק ההבדל  שזהו הגוים', יאמרו 'למה 

וישאלו יאמרו ותמיד כרימון וטרוניות טענות  מלאים אלא מאמינים  למה ...אינם מאמיניםלמה ... ישראל  בני אולם

אומרים ודבר דבר כל  ועל מאמינים , באהבה .'ככה'בני  הדין את ומקבלים השי"ת רצון הוא כן ,

הפרשה ז. בסוף  הכתוב בלשון צדיקים  פירשו  ח)וכך הדעת,(ו ויישוב  במנוחה  היה שתמיד  ה'', בעיני חן מצא 'ונח

מלעילא. פרטית בהשגחה  ושהכל ה'', 'עיני את  עליו שהתרחש  דבר בכל  שראה  מאחר

יונה 'ח. ה 'רבינו שכתב  מה  להביא יש ה'סבלנות' עניין דאדכרינן ט )אגב ב  איזו(אבות וראו 'צאו  המשנה  דברי על 

הכעס ממידת ומתרחק  רוח , קצר שאינו  הסבלן דהיינו  טוב' לב אומר אלעזר רבי האדם , בה שידבק טובה  דרך
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àáøåà'á àúéàãëå ,äðåîàä éìòá ìù 'íøëù' äàøå

ïúùøôá áéúëã àä ìò ò"éæ '÷ä 'íééçä(åè¯ãé ã)

åäðòå ,'éðâøäé éàöåî ìë äéäå' ä"á÷äì ïé÷ øîàù

ïé÷ì 'ä íùéå í÷åé íééúòáù ïé÷ âøåä ìë ïëì' ú"éùä

'úåà' éë ,øàáîå .'åàöåî ìë åúåà úåëä éúìáì úåà

úååöî éîéé÷î ìù íçöî ìò íùøðä 'úåà'ä àåä äæ

(:æè àø÷éå ÷"äåæ)àåä äæì ïé÷ äëæù íòèäå ,íäéìò ïâäì

àåù' éæà åðøîùé àì 'ä íàù äøëäì òéâäù íåùî

ú"éùäù äëæ ïë ìò ,éðåâøäé éàöåî ìë äéäå 'øîåù ã÷ù

,'ïëì' íòè ,âøåä ìë ïëì ,ç"äåàä ìù ÷"ìæå .åéìò ïâé

åàöåî ìë åðøîùé àì 'ä íàù òãéå øéëäù úåéäì

åéìò 'ä íçéø åæ äåöî ìéáùá ,åäâøäéâøåä ìë øîàå

,'åâåäåöî äùåòá âåäðä åèôùîë åéðôá úåà 'ä íùøå

úåà äáåèì åçöîá úîùøðù'ä íùéå åøîåà àåäå ,

ì"æ åùøãù äî êøã ìò àåäå ,úåà ïé÷ì(àúìéëî)

÷åñôá(âé á é úåîù)ùåøéô 'úåàì íëì íãä äéäå'úåàì

äøéîùì íäì äåöî.ì"ëò ,

השנה לכל  זה  מחודש  ושפע חיות השפעת - עמיה על דתשרי

é÷éãöì"æéøàä ìù øîæä ïåùìá íéæîøî åéä úåøåãä

(÷"áù ìéìì ïéçáùá øîæà)éøùúã éî÷ àåòø àäé'

¯ åðëìî åðéáà éðô íéìçîå íéù÷áî åðàù ,'äéîò ìò

åîò åðéìò øàùéú éøùú ùãåç úòôùäù ïåöø éäé

äìåë äðùä ìëì ,ìàøùéטíéîéä úãåáò úéìëú éë .

éôé÷úã' íéðúéàä çøé ,äáåèì åðéìò åøáòù íéùåã÷ä

àì äçîùäå äøåàäå äùåã÷ä úåòôùä ìëå ,'úååöîá

íúòùì ÷ø åãòåð
י

äðùä ìë ìò òéôùäì àìà ...

äìåëיא.è"ìòáä óøåçä úåîé ìò èøôáå ,

– מזה מרירות לו יהיה  ולא יסבול  עוול , איזה לו יעשו  אם ואף רך, במענה מחמדיםומשיב וכולו  ממתקים חכו .כי

האדם כי דבריכם', דבריו שבכלל  מדבריכם  ערך בן אלעזר  דברי את אני 'רואה  זכאי בן יוחנן רבי  אמר זו מידה  ועל 

סבלנות של  זו מידה  בו העולםשיש ולכל  ולשכניו  לחבריו גם  הוא  .(עכ"ל)טוב

סמסון  שלמה  רבי הרה"ח  ממכירי שמעתי ובבא, בזה טוב  לרב יזכה העלבונות וקבלת  השתיקה בזכות כי ודע 

שמח"ת  לקראת ובעזהשי"ת ומונשם , מורדם  כשהוא החולים בבית שבועות ג ' במשך ששהה ברק, בני מעי"ת שליט"א

ההנשמה ממכשיר  להורידו  הצליחו ובס"ד מצבו הגיב(רעספערייטע "ר)הוטב לא עדיין המשפחה בני לב  למגינת אך ,

בחו"ל , ישבה  כראש המשמש משפחה  קרוב  יש  זה  לר "ש והנה , עמוקה . בתרדימה  הוא שקוע  משל  לסובביו, כלל 

לקראת  עד ל'בידוד ', המשפחה בני כל נכנסו  בקורונה נדבק הבחור שבנו ומחמת לארה "ק, חזר סוכות ולקראת

מה 'שחרור' ידע ולא מהבידוד  שידע  הכנסת בית ממתפללי שאחד אלא מבידודו , לצאת לו הותר אז  – שמח"ת

לביתו ... חזר שבור  ובלב נפש בפחי נורא, באופן וביזהו בו גער הכנסת לבית מגיע  משראוהו

הבזיונות  זכות את שימסור התחננו והם  ר "ש, של  ביתו  בני  לאזני הבזיונות על  השמועה  הגיעה  החג במוצאי

למשפחתו החולים  מבית התקשרו משעה , פחות - קצר זמן כעבור כי ופלא, הנס  קרה ואז עשה , וכן לר"ש , והשתיקה

בתי  את אליו שיביאו  וביקש הביתה התקשר  קצרה שהות ואחרי משנתו, התעורר  שבעזהשי"ת והודיעו ר "ש, של 

להתפלל .(משקפיים)עיניו רוצה  הוא כי

פירושים,ט. כמה  יש  'תשרי' לתיבת כי שאמרו  להתיראיש  האדם יכול  זה בחודש כי ואסר' 'שרי - התרה מלשון .

אלוקים. וקרבת ומצוות תורה לשערי ולבוא להיכנס ל 'נשמתו' דרור ולקרוא ברוחניות, האסורים  מבית .בעצמו 

הבעל "ט . השנה  לכל  זה  חודש השפעת את בלבו היטב שיקיים  וקיים', 'שריר מלשון

וłכל ,י. דעת הרבה עם  ניחן היה שלא אחד בחור  על  זי"ע , מזידיטשוב הירש צבי רבי הרה"ק  סיפר  הלצה  בדרך 

וה בטיפשות , גבלו  אף  בברית ומעשיו ובא זיווגו את מצא לימים [טיפש ], נאר ' 'מוטיל אותו מכנים כולם יו

נעלית, כוונה כל  בבכייתו שאין ידעו  שהכירוהו  חבריו שליש, בדמעות בוכה אותו מצאו החופה ביום ויהי האירוסין,

אך  חתן', 'מוטיל אותי מכנים הכל  'כעת בתמימות להם ויען חדוותא, בעידן בוכה הוא מה על  באזניו תמהו לכן

דא  ועל  וכלימה, בושה לאותה  ואוי נאר' 'מוטיל  לי  לקרוא יחזרו  המשתה ימי שבעת בגמר  – ימים  כשבוע  בעוד

אך  נאר ', 'מוטיל  להיות ישוב החג ימי גמר  אחר שבוע עוד  כי יבכה שה 'טיפש' היתה , כוונתו  ועומק קבכינא...'

כולה . השנה  לכל  החג שפע  בקרבו  להעמיס  הזמן ינצל  המשכיל 

מכל שוכחים  השנה  ימות כל  משך אנו . כן נבער בחור כאותו הלא בוכים. בקול  מסיים מזידיטשויב הרה"ק והיה

וכולנו יהודי כל  של  בקרבו  הקדוש הזיק מתעורר  הסליחות, ימי בתחילת ושוב תשרי... בחודש  וקבלנו שבנו אשר

'מוטיל להיות נשוב  שלא תפילה  נישא הבה הימים אלו משעברו עתה פארות, ברוב חתן' 'מוטיל  להיות נהפכים 

והישרה . התמה עבודה בוראנו את לעבוד  ואילך  מכאן נתעורר אלא עוד, לכסלה נשוב ולא כמקדם, נאר '
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øáëåáåúëä úà ò"éæ äãåäéá òãåðä ÷"äâä øàéá

(å à äéòùé),'íåúî éá ïéà ùàø ãòå ìâø óëî'

øçàî 'ìâø óë'îù íéøîåàä íúåà ìò ïðåàúî àéáðäù

åîöò éðôá ìâø àåäù úøöò éðéîù íåé(:ã ä"ø)ãò'

íãàä áæåò ,'íåúî éá ïéà' àáä äðùä ùàøì ãò 'ùàø

åîë åçåø ìò äìåòä ìëë äùåòå ,äîéîúä êøãä úà

àåä éøä úøöò éðéîù øçàì ãò ä"øî ÷øå ,äðä ãò

àøåáä úãåáòì åîöò øøåòîéøàååö åøôñá à"ãéçä ùøéô ïëå)

(íéøáã úøèôä ììù
.יב

êëò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä øàéáàì ä"ã ,äàø)

(ïåùòúåîòì ä"á÷ä øîåà ,íéàøåðä íéîéä øçàìù

äòîãî êéðéòå éëáî êìå÷ éòðî 'ä øîà äë' ìàøùé éðá

'êúìåòôì øëù ùé éë(æè¯åè àì äéîøé)øëù ùé éë ¯

בפרשתן דכתיב הא על זי"ע  שמואל ' ה 'דברי מהרה"ק ט )איתא החסידים(ג אחד על סיפר  וז "ל . איכה', לו 'ויאמר

אתה היכן רבש"ע , ואמר , כמבולבלים , אצים רצים  אדם שבני איך וראה ווארשא העיר במרכז  הגשר על  שעמד

מלאכים, מדרגת החטא.....למעלה קודם  היית היכן התבונן - איכה לאדם  הקב"ה לו אמר בדבר, כיוצא אני. והיכן

זה קודש  בשבת וכן כ"כ. נפלת איך אתה, איפה היהועכשיו עתה  זה  אך  הלא  איכה , לעצמו, לומר יהודי כל  צריך 

הלב , התעוררות בעצמו  והרגיש התעלה  אחד כל אשר תורה , ושמחת ושמ "ע  סוכות יוה "כ  עשי"ת ר"ה  תשרי, חודש 

לקדמותך חזרת  כלום  היה  וכלא  מהכל  שכחת כבר  איך  .איכה ,

דומהיא. הדבר  למה לשונו , במתק  זצ"ל  פינקוס שמשון  רבי הגאון שביאר שמחת וכמו וערך  אשה ' ש 'מצא לאחד

סעודה ואף  בקול  מנעימים  זמר כלי חבורת הביא ביופיו, מרהיב ידיים  רחב אולם שכר  והדר, פאר ברוב נישואין

ופרצה פנים, בבושת בודדה ה 'כלה ' את אחריו מותיר כשהוא הוריו לבית שב 'השמחה' כלות אחר המלך, כיד  ערך

כסילותו ברוב להם  השיב זה, מה  ועל  זה מה  ושאלוהו חבריו  אחריו נזעקו ה'חתן', לה עולל  שכה על  מר  בבכי

'הקדמה' אלא אינה  ה 'חתונה' שכל  מבין שאינו  הוא מדעת נבער וכמה יפה... 'חתונה ' שהיתה העיקר וטפשותו,

עצרת  שמיני ליום שהגענו עד לששון, וזמנים חגים עלינו  עברו ייאמר, זה דרך ועל  החיים ... בהמשך עד עדי  לבניין

כ'הקדמה' רק  זה  אין אלא לא... ותו  ב'חתונה' נעצר  אל  אך ואתה'... אני ונשמח  'בואו  השלם היחוד בחי' שהוא

הבעל "ט ... השנה  לכל 

עכבו פרידתכם , עלי 'קשה  לישראל  אומר  שהקב"ה עצרת, שמיני עניין על הנודעת חז"ל  בלשון רמזו צחות בדרך 

רימזו כך ועל  הדורות, המשך ממנה  ואין להוליד, יכולה שאינה  עקרה היא ש'פרידה ' ידוע שהנה אחד ', יום  עמי

עלי קשה בלשונם בלי פרידתכםחז "ל  פרידה בבחי' הם  הקדושים הימים שכל  עליו  שקשה  ואומר מתאונן שהקב"ה  ,

ימים ... לאורך הקדושה  והשפעות הגדולים  האורות לכל  קיום  שישאר  – עמי עכבו אלא המשך...

ולא יב. הארצות, גויי בין יחידי קטן בכפר  התגורר  אשר יהודי לאיש משלו , נשא זי"ע מראפשיץ  נפתלי רבי הרה"ק

הגדולה, לעיר  דירתו  עקר  לימים  השנה , ובמועדי בשבתות וכ "ש  החול בימות התפילות מסדרי ומשמאלו  מימינו  ידע

וכמעשהו התפילה, סדר  ומהו שחרית תפלת זמן הוא אימתי ביומו , יום דבר להדריכו  והחל  העיר מבני אחד עליו וריחם 

החדשה, השנה לקראת והסליחות הרחמים  ימי לבוא שעומדים לו  סיפר סליחות' 'שבת בהגיע  בשבת. מעשהו כך בחול 

בבוקר דסליחות)ומחר  א' מעתה(יום כי לו, לומר והוסיף הסליחות, סדר את לו והראה  'סליחות ', לומר כולם משכימים 

משכימים מחר כי לו 'גילה' השנה  ראש לערב הקודם  וביום  סליחות. לומר הכנסת לבית לבוא מקדימים  יום בכל 

ותקיעת  תפילה  סדר בוריו, על  השנה  ראש  סדר כל  אותו  לימד  ואף  לומר... סליחות 'הרבה' יש כי הבוקר  באשמורת

הסליחות  אמירת על  אותו לימד וכך  הכנסת. בבית היום  כל כמעט ונמצאים  שונים, פיוטים  לומר  מוסיפים גם שופר,

ע לפני עשי"ת. תרנגול ,בכל  על  'כפרות' לעשות השחר  לעלות סמוך להשכים  צריך שוב כי לו הודיע הכיפורים יום  רב

שבמוצאי  שופר' 'תקיעת שלאחר  ה 'כפרי' וכשחשב  נעילה. אחר  ועד נדרי מכל  הקדוש  יום עבודת סדר כל  אותו ולימד

– במצוות' 'טרודים הכל  בהם ימים ארבעה יש  אלא כן, מלחשוב לו חלילה כי לו , סיפר  ה 'חופש'... כבר מגיע  יוה"כ 

הכנסת  בבית שעות כמה  יום כל  שוהים שבהם  החג ימי שבעת  כל ואח"כ  הסוכה, ועשיית המינים ארבעת בקניית

מתקדש ולבסוף ובתחנונים , ב'הושענות' מרבים רבא' שב'הושענא עד ובהושענות, הלל  באמירת בתפילה ומאריכים 

שאלו הספרי-תורה. עם שעות גבי על שעות ורוקדים  התורה  עם  שמחים זה  שביום תורה , ושמחת עצרת שמיני ובא

החיים לסדר  חוזרים  ואילך מכאן ה 'מלמד', לו נענה שמח"ת, לאחר  היום סדר מה כלומר , כך, אחר יהיה  ומה ה 'כפרי',

אלול . חודש  לפני שהיה להתעייףכמו מבלי עצומה  בשמחה  ה 'כפרי' ופיזז רקד  שמח"ת  יום  פשרבהגיע  מסביר כשהוא ,

הגדולה, הכנסת שמחתו בבית ארוכות תפילות סדר וחסל לשיגרה , חוזרים  מחר ה ' ברוך  ...כי
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.íéìçîð úåðååòä ìëù ïéãä úîéàå úåìéôúä úìåòôì

éë ,éùé ïá àá àì ïééãò òåãî ïë íà ,ìàùú íàå

,'íìåáâì íéðá åáùå' ¯ íéùåã÷ä íéîéä åìà øçàì

øùà ìëî åçëùå ,ã÷úùàãë íîåé øãñì íéøæåç ìëäù

.íäéìò øáò

àîùéúøàùð äéôåâ éøùú ùãåçá óà éøä ,øîàú

ïáàä áì Y éáì øøåòúä àìå ,íîåã ïáàë

...'ïéãáàã ìò ìáç' ïë íàå ,äîåàîáéë úîàä êà

åìéôäì àéä øöéä úöòîå ,äãåñé ø÷ùá åæ äðòè ìë

ùåàééáøòâééà ìáééì éáø ÷"äøä éøáãì àð òîùå ,

ò"éæ(á"îøú ú"çîù úîà úøåú)ùøãîá àúéà ,ì"æåø"ä÷)

(èàöåé ìå÷ úá úåéñðë éúáî ïéøèôð ìàøùéù äòùá ,

îùá ìåëà êì'úà íé÷åìà äöø øáë éë êîçì äç

éúáî ïéøèôð ìàøùéù äòùá' ïéðò ø÷éò äðäå ,'êéùòî

äæä íåé ìò æîøîù øîåì ùé 'úåéñðë(ú"çîù)àåäù

úá æàå ,åøáòù íéùåã÷ä íéîéä ìë ìù äìôúä óåñ

äçîùáå ïåçèáá ìàøùé úåùôð áìá úööåôîå úàöåé ìå÷

.íúìéôú äìá÷úðù äáøùéâøî áìä ïéàù íâäåíðîà ,

ééçå' íéøîåàù åîë ,áìá èì÷ðå òøæðù íìòäá àåä

íìåòòèð,'åðéëåúáõøàá èì÷ðù äòéèð ïéðòë àåäù

äçéîöä ïîæ òéâäáå ,ïéò äàøîî íìòðå øôòá äñëúðå

õøàä éðô ìò èùôúé,åðîæá çîö ìëïéðò àåä ïëå

íéîéä òéâäáå ,íìòäá áìá äúò òèðúð ,âçä úùåã÷

åðîæá èøô ìëá ìòåôá äìâúé äðùä éîéá.ì"ëò .

ìëî åðáìá ïåîè 'ìåãâ øöåà' ïëà éë ,åéøáãá øàåáîå

ìëîå ,åðéìò åøáòù úåãòåîäå íéàøåðä íéîéä úùåã÷

,íäì åðéëæù úåîåöòä úååöîäíãàä ïéà íà óàå

'äòéøæä åá èì÷ð'ù úîàä êà éåðéù íåù ùéâøîïéàå ,

äðùä úåîé êùîäá äùåã÷ä úà úåìâì àìà åìיג.

ãåòò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä ÷"äøä éøáãá ïðåáúé,äëøá)

(ïåëùéå ä"ãì"æç åøîà äðäù(:äö ïéøãäðñ)á÷òé ìöà

åéúåáà åììôúäù íå÷îá øáò äðøç åëøãáù åðéáà

ìò éúøáòù øùôà øîà ïøçì åòéâäá ,íù ãîò àìå

áéäé' ,åá éúììôúä àì éðàå éúåáà åììôúäù íå÷î

øãäéîì äéúòã(øåæçì åúòãá ïúð),'õøàä åì äöô÷ ãéî

äæë ñð ä"á÷ä äùò äî íùì øåàéá êéøö äøåàëìå

ìáà ,ì"æå íùåáä úâåøòä øàáî àìà .õøàä õåô÷úù

íéîìåò ìë àøåáä äðä ,íéðáì ïîéñ úåáà äùòî ìë

äðùä ùàø íåéá íééç êìî éðô øåàá øéàî ù"áúé
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שב"ה על ושמח שש הוא והרי מדעת, נבער כפרי לאותו  שדומה למי לו אוי מוסרו, תוכחת את הרה"ק  והמשיך

הללו הימים  את שפטרנו...)עברנו רוח(וברוך נשאב ומהם  כולה, השנה  לכל  חיותנו  מקור הם  אלו  קדושים ימים  כי ,

תמיד... ולערוג לכסוף צריך ואליהם  ימים , לאורך  קדושה 

תורה, שמחת במוצאי מחסידיו לאחד  אמר שפעם  זי"ע, מויז 'ניץ  חיים ' ה 'אמרי הרה"ק  אצל  שהיה מעשה  וכאותו

דסליחות... א' של והנגינה  בנוסח התיבות את מפזם כשהוא פי', ידבר ה ' ב'תהילת עתה להתחיל  רוצה היית לא וכי

מ 'בראשית'... להתחיל  חפץ  היה  סיומם עם וכבר  הללו, הימים  לעבודת וכיסופים  געגועים לו היו כי

יעקלסיג. אייזיק  ר' על המעשה יעקב)ידוע ר ' בקראקא(בן התגורר תי"ג)אשר  בשנת אחד (נלב"ע לילה מרוד, עני והיה  ְְֶ

והלך  רוחו ותפעם בבוקר ויהי גדול, אוצר  טמון לעיר  המוביל  הגדול  הגשר מתחת כי לו  'נתגלה' בו חלום  חלם 

והשיב למעשיו, ושאל המלך חיל  מפקד אליו שניגש  עד שם, לחפור  והחל עבורו, המיועדת ה'עשירות' את למצוא

באומרו, עליו לשחוק המפקד  החל  השמים... מן שהראוהו  וכפי המטמון אחר הוא מחפש  כי ובתמימות בכנות לו

כי  לך  נדמה וכי וכסף, זהב אוצרות מסתתר יעקלס ' 'אייזיק בשם  יהודי בבית התנור שמתחת חלמתי חלום אני אף 

והחל לביתו שב הדבר', 'בעל  הוא הוא כי לו גילה  ולא אייזיק  ר' נדהם ידברון. שוא החלומות והרי שם , לחפש  אלך

אדיר  לגביר ונעשה נתעשר  מהם אשר מלכים  אוצרות שם  מצא מהרה  ועד התנור את הכנסתלעקור בית בנה (ומהכסף 

שול') 'אייזיק הנקרא שמו , על השי"ת.גדול עבודת בדרכי ממנו  ללמוד  חומר  כמין  זה  מעשה דרשו הדורות וצדיקי .

ימות  בכל  אשר  אנשים , הרבה של  החיים סדר  על  משל  הוא זה מעשה כי זי "ע חיים' ה'אמרי הרה"ק  אומר והיה

חפניים מלוא ליטול גרמא הזמן אז  וביוה "כ , בר"ה  נמצא 'האוצר' כי ובטוחים טובים, במעשים הם  'עניים' השנה 

טעג' ה 'הייליגע בהגיע אמנם ערוך. לאין להתעלות יוכלו ועי"ז  הקדושה הקדושים)משפע הימים כי (- להם  מתברר

ומקבלים השי"ת , לעבודת הנפש כוחות של  אדירים אוצרות וגנוז 'טמון' אחד בכל  כי בקרבם, אצלם  נמצאת העשירות

שבנפש, האוצרות גילוי את לחיות הטובים , הימים  כל  ככלות העבודה וזאת מעשיהם. להיטיב טובות קבלות  עליהם

קיאו על  שב ככלב ח "ו להיות ולא עצמו, על  שקיבל  מה  כל  יו "כ)ולקיים למוצאי  חיים אמרי בלקוטי  .(הובא
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ישראליד. מקהלות כמה שנהגו וכמו  הנוראים, לימים שייכות להם יש  שעדיין אלו בימים  ביותר  אמורים  והדברים

שאין  ומה קודש , בשבת בדבש  החלה טבילת כדוגמת בראשית, שבת לאחר עד האיתנים ירח במנהגי להמשיך

הקודש . מארון הלבנה  הפרוכת  את מורידין

מ רבי הרה "ח בבעלזא החסידים  מחשובי באחד היה  שבמדינת מעשה  גענף בעיר דר  היה אשר ז "ל , גראס שה

מדורו היה שכבר  בשנים זי"ע מבעלזא מהר "א הרה "ק רבו  בצל  החג  בימי לשהות  נפשו  כלתה וגם  ונכספה שווייץ ,

למחוז הספינה הגיעה  שלדאבונו אלא ישראל, לארץ  הנוסעת באניה מפליג כשהוא פעמיו לדרך וישם  בארה"ק ,

ורק בחיפה. הזה  החג עצרת שמיני יום  את חגג ברירה  ובלית הערב, לפנות רבא בהושענא רק חיפה בנמל  חפצה 

הפיוט את שלישית בסעודה שזמרו ובעת זי"ע . הרה"ק  אצל  בראשית' ב'שבת שם  לשבות ירושלימה עלה ממחרת

נאספו' אשר  דשמ"ע)'אמונים  שחרית ל'עזרת', ר'(פיוט  של  לבבו  מאוד  נחמץ  – הקודש  בחצר שם  המנהג כפי פעמים  ג'

במחשבותיו, מהר"א הרה"ק  הרגיש הקודש, בצל  בשמח"ת להיות זכה  שלא ההפסד גודל  ליבו על  בהעלותו  משה,

לעברו לוחש כשהוא מכוסו לו נתן לשיר שסיימו לאחר הייליגעותיכף די צו שייכות א  נאך  האט  בראשית שבת

'לתפוס'...טעג  יכול  שעדיין שאומר וכמי הקדושים ..., לימים  שייכות  לה  יש עדיין בראשית שבת  בפניני – (הובא

המעשה ) בעל מפי .החסידות,

הימיםטו. ועברו חלפו  כאשר  לפעמים כי כיו "ב, זי"ע  מבעלזא יהושע  רבי הרה"ק  בשם שאומרים מה יזכור עוד

אלא  בקרבו רוחו יפול בל אך כהוגן, הנוראים הימים את ניצל  שלא ורואה הנפש חשבון האדם עושה הנוראים

והתחדשות... התחלה על  המורה בראשית' 'שבת היא זו שב"ק  כי ליבו  אל  להלן)ישים בהרחבה  .(וראה 

חגטז. 'אסרו  בקרא המה שניים כי זי"ע אמת ' ה 'אמרי הרה"ק  אמר  ונשליכהםבעבותי וכה מוסרותימו את ו 'ננתקה ,'

ג)'עבותימוממנו ב  והמשכיל(תהילים  ל "ע, החג עניני מכל  עצמנו  ננתק  הבה  תורה ' 'שמחת אחר  שאומר  מי יש  ,

שגור כי זי"ע , מנחם' הפני הרה"ק  בנו ע "ז הוסיף העבר. לחג וחבלים בעבותות עצמו נקשור  הבה אדרבה, יאמר,

נכון, זה אין ובאמת אלינו, טוב' ה 'יום את לקשור  שצריך – בעבותים' חג  'אסרו לומר  העולם איננובפי היו "ט כי

אליו עצמנו ונקשור נחבר אלא  ממנו  נברח שלא ייאמר, לנו אלא וכלל , כלל  .בורח 

לאנדאן הבירה בעיר  היה גרין (לונדון)מעשה גאלדרעס בשכונת בנינים  וכמה  כמה על  בעה"ב שהיה  ביהודי –

שחורים כושים – לגויים  מדירותיו להשכיר שלא מקפיד היה  הלה  פרנסתו, מקור ומהם לאחרים  משכירם  והיה 

על קשים זמנים שהגיעו עד, השכירות... בדמי חובם פורעים  שאינם  וגזלנים גנבים – קשה  כעם ידועים בהיותם 

שנים)העולם כשמונה הימים(לפני באותם משוכרים , ריקניות מדירותיו הרבה ועמדו מטה, מטה ירד הנדל"ן מסחר וכל 

כמה רשותו שתחת סיפר ואף גדול וסוחר עשיר פני העמיד הלה  מדירותיו , אחת לשכור  שרצה כושי' 'גוי לפניו בא

גם ושניים  חודש עבר  ריקם. ממילא שעמדו מדירותיו  אחד לו  והשכיר היהודי הסכים כן על מסחר, חנויות וכמה 
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פרוטה לא אף  הדירות שכירות על  לשלם  אבה ולא מומחה  כגנב  נתגלה  הנכרי ועונה , ואין קול  ואין וארבעה  שלושה 

את  ושאל  טענתו את השופט שמע  המשפט עת בהגיע המשפט', ל 'בית היהודי קראו הקיצין כל משכלו אחת...

המים – בדירה צרות רק  לו היו  מתחילה כי לבעליו  לשלם צריך  שאינו ויאמר, הנכרי ויען לך, יש 'תשובה' ומה הגוי

נורא  ברעש הרעישו הבית דלתות ויותר, יותר עת  בכל מתקלפים היו  הבית  קירות של  צבעם מעולם, הוחמו  לא

מטענות  הרבה וכיו "ב – החום  שלט ובקיץ הצינה  שלטה  בחורף  דלוחים , היו בכיור אשר המים החלודה, מחמת

בפרט – במשפט להפסיד עומד הוא כי ליהודי נראה היה  וכבר עמו . הצדק שאין להוכיח אפשר שאי ותירוצים

השוכרים, על להגן הרבה  מסייעים המדינה' ש'חוקי אלא עוד ולא ישראל  כשונאי ידועים  שם  שה'שופטים' אחר

הש דמי את פרעת האם הנכרי, את השופט  ששאל עד מאומה ... עשות בידו היה שלא פעםאלא לכה"פ  כירות

אתה, וגנב רמאי כי הדבר, נודע  אכן השופט, נענה אז כזאת... דירה  על  לשלם עלי וכי ולא, לא הגוי, נזדעק אחת,

כל  את לקבל מקום  היה חובך את שילמת  שבתחילה רואים  היינו אם  שילמת,טענותיךכי לא שמעולם ברגע  אך ,

אלו  וכל  לשלם, בדעתך היה לא שמעולם  מוכחת הוכחה  לנו אלאהטענות הרי להוציא תירוציםאינם ברצונך אין כי

הבית. בזה  ישיבתך מימי גמירא ועד מרישא לו ושלם  עתה צא פרוטה , שווה אפילו מכיסך

זה ממעשה ללמוד  מוסיף היה גרין, בגאלדרעס  דר  שהיה  זצוק"ל  ראדומישלא גאב"ד היילפרין אלחנן רבי הגה"צ

ומיד  הקדושים  הימים  עוברים אך כי והקדושים , הנוראים  בימים ע"ע  מקבלים  הננו אשר והקבלות' ה'תשובה  על 

אינם והכולל  הישיבה  טובה , שאיננה  ה'חברותא' או בנים, וגידול  פרנסה  מענייני אם – תירוציו עם אחד כל מתחיל 

אלו, בתירוצים יש צדק אכן כי  לומר מקום יש קבלותיו את הדרך בתחילת לכה"פ  'שילם' אם  והנה  וכו ', טובים 

קבלותיו, להשלים  בידו אין מדוע  תירוצים  מוצא כבר תשובתו  קיים לא כשעדיין השנה בראשית שמיד מי אבל

באמת... קבלותיו  היו לא מעולם  כי ספק מטיל  הרי"ז 

זי"עיז. אברהם' ה 'בית הרה"ק כתב נוקבים קחו)דברים  ד"ה הברכה זכורך (וזאת כל  יראה בשנה פעמים שלוש  וז"ל ,

ריקם ה ' פני את יראה ולא וכו ', אלוקיך ה' פני רגלים)את דשלש  מזה(מוסף  זה  כשנפרדים נאמנים  ורעים ידידים  .

רב בינלזמן שיתראועושים עד הזמן  כל  זה את זה שיזכרו ואות זכרון  פנים(שוב)יהם  אל  אחרי פנים כן כמו  .

ונפש , לב בכל טובה התנהגות ע "ע וקיבל  הרבה  הבטיח אחד כל  וסוכות , יוה"כ  ר "ה דבריםהמועדים, עמכם  קחו 

ה' פני את לראות תתביישו  ולא  ריקם, פני יראו שלא  הבא , ברגל  תתראו עדי לבבכם אל  האלו עכ "ל .והבטחות ,

ושבע זקן איש  שעמד החמה ', 'ברכת בעת  תשס"ט  בשנת פסחים בערבי שהיה  מעשה פי על  ביותר  ויתבאר

הפעם  לו  זה  כי סובביו  באוזני וגילה  שנה, 88 בן 'בעלי הרביעית ימים  מיהרו החמה', 'ברכת לברך זוכה  הוא אשר 

כך  כל  חד זכרון וכי בפניו , תמיהתם ושטחו יותר, ולא שנים  4 כבן היהודי היה הראשונה שבפעם ומצאו החשבון'

אזכור דאז  החמה  ברכת את אבל  ולא, לא הזקן, נענה  שנים, 4 בגיל  עמו אירע  אשר כל  את זוכר שהוא למע "כ יש 

קניפ א לי ונתן מבוגר  יהודי אלי ניגש מעמד שבאותו  מיוחדת, סיבה כאב(צביטה )משום  גופי שכל  עד בחזקה

שתזכור רצוני היהודי, לי אמר  ומחיי, ממני רוצה מע "כ  מה  פשעתי, ומה  חטאתי מה מששאלתיו, הקניפ , מאותו 

ולדידן  רצה ... אשר את פעל הוא ואכן  ויום, יום בכל  מתרחש  שאינו הלז  המעמד  את ושנותיך ימיך  אריכות  עד

התורה , בעסק גבוהים לזמנים ובכניסתנו כאלו קדושים מזמנים ביציאתנו  גוטןייאמר, א  לעצמו  אחד כל ניתן  הבה 

דיליה דרגא  לפום  וחד חד  כל  וחזקה טובה קבלה  כלומר, – חזקה) (צביטה  יחקקו,קניפ הללו שהזמנים  נזכה ובזה 

טובות  ושנים  ימים לאורך  .בקרבנו 

הרמב"ם  בדברי שליט "א הדור  מצדיקי אחד ביאר ה "ד)וכך פ"ב תשובה  תמיד (הל' צועק השב  להיות התשובה  'מדרכי

לטובה כולן מעשיו ומשנה המעשים, אותן שעשה  האיש  אותו ואיני אחר  אני כלומר שמו  ומשנה וכו' ה' לפני

מעשיו משנה  כדוגמת פנימי  שינוי זה אין והרי התשובה, לדרכי השם ' 'שינוי עניין מה תמוה ולכאורה  ישרה', ולדרך

אלא בו , יש טעם ומה  בעלמא, חיצוני שינוי  'תזכור אלא כעין  זה  לאדםשהרי שחטא ת' יענק 'ל אותו  אינך שוב ,

אחר... איש וחודשאלא התשובה  ימי עליו  עבר שכבר תמיד  לו  שיזכיר 'שומר' כמין לעצמו  לעשות צריך אחד וכל 

הקיץ ...תשרי  בימות שהיה אחד  אותו אינו שוב ...

מעליתיח. לתוך  'נדחפו' אשר אנשים בשישה  היה  ולא (עלעוויטע "ר)מעשה אדם  בני ארבעה של  למשא המיועדת

המשקל , כובד מרוב מעלה כלפי נסיעתם  באמצע נתקעה הבטחון לחוקי  נאמנת שהייתה המעלית ואכן, יותר,

המזיק מיהו 'וויכוח' התעורר מעשה אחר  כולם, את הוציאו  יגיעה ואחר והחילוץ , ההצלה  אנשי  את הזעיקו מיד

שנכנסו שהשניים שאמרו יש המעלית, את לתקן שעולה המרובות ההוצאות ואת הנזק  תשלומי  לשלם  מוטל שעליו
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åæîøå'îâá àúéàã àäá íé÷éãö äì(äáøä úåîå÷îá)

'äðåùàø äùåã÷'ù øîåàù éî ùéùéìåò åùãé÷ù)

(ìàøùé õøà úà íéøöîïáøåçä øçàì ìáà ,äúòùì äùã÷

'äéðù äùåã÷' ïëà ,äúùåã÷ äò÷ô(ìáá éìåò åùãé÷ù)

éë øáãá ùé æîøå ,àåáì ãéúòìå äúòùì äåùãé÷

àúåøòúéàá íäù íéùåã÷äå íéàøåðä íéîéä úùåã÷

øåáòëå ,'äúòùì äùåã÷' àìà àäú àìù ïëúé àìéòìã

êéùîäì òâééúîä äæ ïëà ,äîåàî øàùéé àì 'ìâøä'

åì çèáåî Y 'äéðù äùåã÷' 'éçááå ,âçä úåøàä úà

àåáì ãéúòì äùåã÷ä øàùéúùיטíéîé êøåàìåכ.

ãåòìù äéîåôá àìâøî äéäù åîë àéä äáåè äöò

ìëá éë ò"éæ áåðéîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä

ìàøùé éðáî ãçàå ãçà ìë ìò ä"á÷ä øéàî ãòåîå âç

øáâúî íãà ìù åìëù äæ øåà éãé ìòå ,äìåãâ äøàä

êà .äùåã÷ä äøåúä ãåîéìå 'ä úãåáòá ùãçúîå

,åúàî àöåé äæ øåà íâ âçä úàöáéî äéäé ùéà ìëå

ãéî äøåúä ãåîéìá äáøé ,àåä ìéëùî êà íà äéäéù

ìåãâä øåàä úà åîöò ìò øéàùé äæáå ,âçä úàöá

äðùä ìëá åéìà áø÷úäìå 'ä úà ãåáòì åãòá òééñì

ìòá ÷"äâä åãéîìúì .íúáø÷äå ä"ãá øåîà 'øô á÷òé ìå÷á àáåä)

(ò"éæ íéòåøä àìî.

êëåò"éæ é'âàìàô íééç éáø ÷"äâä áúë'éñ íééç øôñ)

(åìåðéãéá äìá÷ øùà' åðåùì äæåâäðúîù äî éôë

äéäé ïë âçä éàöåî ìù íéðåùàøä íéîé á"éá íãàä

,äðù úéøçà ãòå äðùä úéùàøî ãéîúíéãéñç âäðîå

äáùçî úùåã÷áå øúåéá íîöò ùã÷úäì íéðåùàøä

לעומתם אחרים , ארבעה בפנים היו שכבר  אחר להיכנס  להם  היה לא כי ה 'מזיקים ' הם  המותר , על  יתר – אחרונים 

מאחר בדבר, אשמים  הם בתחילה  שנכנסו אלו גם כי בשוה , שוה  בהוצאות להשתתף  מוטל  כולם שעל שטענו  יש 

'המותר' השיעור מכפי יותר כאן שיש בראותם לצאת צריכים על שהיו שישבו חמישה בדין י:) (ב"ק  הגמ' בסוגיית תלוי  (והדבר 

ע "מספסל) הכפתור על  שלחץ האיש  - דינו פסק היה וזה זצ"ל, קרליץ  ניסים רבי הגאון אצל תורה לדין והלכו  ,

בטרם במעלית שהיו שבזמן עמו, ונימוקו וטעמו פטורים, והשאר החייב, הוא הוא הרצויה  לקומה  המעלית שתעלה 

אותה העלה  הוא הכפתור על  לחיצתו ידי  על  אותה  שהפעיל  זה ורק היזק , שום לה נגרם לא הרי בפעולתה החלה

שישלם . הוא בדין כן על שתינזק, לה גרם ובזה

בשפע ועמוסים ב'משאות' מלאים כולנו  הנה  כי חיים '..., 'אורח  לעניין גם נלמד משפט' 'חושן בדיני ומדבריו 

אך והקדושים, הנוראים והימים האיתנים ירח  כל  לאחר עשינוהקדושה  לא  'לזוז ' ונתחיל  הכפתור על  נלחץ לא  אם 

כלום ולהתעלות.ולא  לעלות נתחיל  אז  או  בדידיה, חד כל הכפתור, על  נלחץ אם  ורק  ...

נתינת יט. לאחר  ותיכף עולמית, קדושה  לו אין סיני' ש'הר הטעם  זצ"ל  דסלר  אליהו רבי הגה "צ ביאר בדבר כיוצא

וכדכתיב קדושתו, בטלה  כג)התורה יט בקדושתו(שמות נשאר המקדש  מקום  ואילו בהר ', יעלו המה  היובל  'במשוך

נתקדש המקדש  בית אבל תמידי, קיום  לזה אין וממילא דלעילא', ב'איתערותא קדוש  היה סיני הר כי הזה , בזמן אף 

לעולמים ... בקדושתו נשאר וביגיעה  בעבודה  הבא ודבר קרבנותיהם , שם שהקריבו  – ישראל  בני עבודת ידי על 

דואבת כ . נפשו הנוראים הימים  שככלות זי"ע  אהרן' ה 'בית דהרה "ק משמיה אומר היה  זי"ע  מלעלוב הרמ "מ  הרה"ק 

נפשו נחה בזה  הארוכים  החורף  לילות משמגיעים אך הקדושים. הימים  מאור  להתחמם  עוד יוכל  מהיכן כי עליו,

הא  הלילות, אריכות  מקארלין להרה "ק לו  יוסיף ומה לו יתן מה לכאורה  כי מלעלוב, הרה"ק  וסיים צל . ישאף כעבד

כפור תשכל  ומחוץ רבה  כשהצינה הלילות באלו כי אלא כבחורף . בקיץ וליל יומם ה' בתורת הוגה היה  הכי בלאו 

היא  חשובה  ביגיעה הבאה  עבודה כי אצלו , מאד יקרים  הלילות אלו היו כן ועל ממיטתו , לצאת לאדם  קשה כאפר

ערוך. לאין

אנו יוצאים הסוכות חג  לאחר  אומר היה מראפשיץ  שהרה "ק וקדושיםמימיםידוע הימיםגדולים  אלו  שנתכנה  (וכפי 

טעג) הייליגע  אנודי נכנסים  הדורותללילות מעתה צדיקי אותם כינו וכן וקדושים. נעכטגדולים ווינטער הייליגע  די

תתי) מונקאטש , ושלום חיים תורה(דרכי קנין בנפשו  להרבות איש כל  יוכל  בהם כי מחמת זה מקאריץ(עכ"ל)וכל  הרה"ק  ,

אותם קורא היה נעכטזי"ע גאלדענע  יג)די ה ' עבודת שער  השלם, שהיה(אמ"פ מסופר זי"ע בונם  רבי הרבי הרה "ק על  ,

להם  פריינדקורא גוטע  שלום)די בנתיבות צבי'(הובא ה'עטרת הרה"ק בשם אמר  זי"ע  מבעלזא המהרי"ד  הרה"ק  .

זי"ע  המועדמזידיטשוב חול  קדושת  בהם יש  החורף  בלילות שבלילות לפעול  האדם יכול  מה  ידעו הצדיקים כי .

הבוקר לפנות החורף  בימי לטוב לפעול שאפשר זי"ע , מזידטשוב צבי' ה'עטרת הרה"ק  שאמר וכפי אלו, כמוקודש

נעילה בעת הקדוש  ישראל)ביום  .(אוצר 
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äùòîå øåáéãåâçä øçà íåé á"é ãò äøåú úçîù íåéî

äðùä éùãç á"é úîåòìáø÷á íäéúá ìà íéôñàðå .

íéîéä á"é äìàãçàå ãçà ìë ïãåîéì ìò ïéøéæçîå

øæò äìà äùåòì úåéäì äàìôð äìåâñ àåäå åøåòéù éôì

úéøçà ãòå äðùä úéùàøî íéîéä ìë ãéîú ú"éùäî

úåãéñçá ïä äøåúá ïä çéìöé äùòé øùà ìëå äðùä

ïúîå àùî ìëá ïäå.'

וההתחדשות ה 'ראשית' בשביל - בראשית

ãåò,äæá øîàéìàøùéì ä"á÷ä ïúð äáåè äðúî éë

úåùãçúää çë Y
ìôùäåכא òåøâä áöîá íâù ,

ìéçúäìå ùãçúäì çëä úà íãéá ùé øúåéá

'úéùàøá'î
øáòáכב íãàä ïðåáúé àìù ,ìåãâ ììë äæå .

åúîâî íéùé ãéîú àìà úåðåìùëáå úåìéôðá ññåáúäì

éåä äåäã éàî éë ,ãéúòä éôìëכג.

'כא. לבנה' ב 'קידוש  שאומרים (וכמו התחדשות, הוא ישראל' 'בני של  מהותו שכל להתחדשוידע עתידים  שהם 

ראשית',כמותה שנקראו ישראל  'בשביל  הפרשה בתחילת רש "י בדברי וכמבואר על'), ב 'שם' שנקראו והיינו

ההתחדשות  של ...שמה 

מעשה ושעה , עת  בכל המתחדש מעלת רבה  היה )מה שקבע(שלא מעלה , של  ירושלים מבני ואביון עני באיש 

לחזר – 'מנהג' 'ברכת לעצמו ומלאושהחיינו'אחרי עולם הופך  היה בכיסו מצויה הפרוטה היתה שלא אף ועל  ,

כך, לצורך 'שהחיינו', עליהם ומברך חדשים פירות ועונה עת בכל  קונה היה  שאסף ובפרוטות הדלה, מפתו ומקמץ

שהיה המוכר ומוצלחת... טובה  בשעה  חדש  פרי  איזה  הגיע  האם  ומברר הפירות בחנויות ביומו יום  דבר מבקר  היה

כשהם מיד הפירות את לקנות ממהר  הנך מדוע בפניו, פעם תמה לפניו  אשר  ה 'עני' את והכיר ישמעאל  מבני

הפירות  שפע  יתרבה  אז  שניים , או חודש שתמתין  היה עדיף לא וכי שחקים, מרקיע עדיין ומחירם לשוק 'יוצאים '

שלא  פשיטא אך 'שהחיינו'... לברך מאודו  בכל  חפץ שהוא לערבי להסביר  ניסה הלה  ארץ, עדי המחיר ויתמעט

מאומה . הערבי המוכר קלט

'מנגו' הנקרא פרי הגיע  שבס"ד הידיעה באה  היהודי לאזני - עצם' תדשן  טובה  'שמועה  היום, אל(מאנגא)ויהי 

המוכר קראו  נפש... להחיות 'מנגו' לי הבה  המוכר מעם ודרש החנות לתוככי מקשת  כחץ הלה מיהר החנות ...

מהארץ אבנים כמה הרים הפנימי, לחדר  רבבות (בלטות)והכניסו בשווי לרוב שטרות חבילי שמה  מונחים והראהו ,

לעצמי  אניח  לא ואעפי "כ שנים, עשרות החנות בהחזקת עמלי' מכל  'חלקי זה  נא, שמע  לו , ואמר זהובים , אלפי

שיהיה העת כשיגיע ורק זעם'.. יעבור  'עד מה זמן אמתין אלא הפרי, זמן בתחילת המאמיר יוקר מחמת מנגו לקנות

מלא  בכסף  מנגו לרכוש  מסוגל  שכמותך מרוד  עני כיצד  אלו , מפירות ואוכל  אקנה אז  או נפש' לכל  'שוה  המחיר

ושב שניים, או אחד פרי קנה  אלא השהחיינו ... 'סודות' לו  ללמד היהודי ניסה לא כבר  הפעם יהלומים... היו כאילו

וגדול  רם בקול לאלוקים ובירך לב , וטוב שמח  הזהלביתו  לזמן והגיענו  וקיימנו .שהחיינו

כל עם החנות את  למכירה  מעמידים ויורשיו נשמתו, את נפח הערבי זה כי בעיר  הברה  קול  יצא הימים  מן  ביום

מכריו מכל ודמים  ממון  ללוות מיהר הקרקע, לפני מתחת מוטמן גדול  אוצר כי העני  זכר אביהם , שהורישם  הפירות

מבירא  עלה  אחת ובבת שנים, כמה  לפני הערבי שהראהו ה 'אוצר' בכל  זכה ואכן החנות , את קנה  ה'גמחי"ם', בעלי

מופלגת. לעשירות זוכה כשהוא רמא לאיגרא ברכת עמיקתא בחיבוב לו  שהיה  טוב מנהג בזכות לידו  בא  זה  וכל

.שהחיינו

אמרו שהנה יהודי. איש  של  החיים  לדרך השכל ומוסר 'משל ' בו יש כי נראה זה  במעשה קימעא וכשנתבונן

א)חז"ל  א ו(בר "ר 'ראשית' נקראת עלשהתורה מורה  זה 'שם ' כי הדורות צדיקי וביארו 'ראשית', נקראו ישראל כן

מאחוריהם העבר כל  את להניח מ 'בראשית', ולהתחיל  להתחדש תמיד בכוחם יש  אשר ישראל , בני של מהותם

מציאותם ועל  החדש  הזמן על  שהחיינו' ו 'לברך עיניהם, לנגד ההוה את רק  יעמידו עת ובכל  נעוריהם , כנשר ולחדש 

אל להתקרב החפץ  יהודי איש יעשה  מה  מרובים'... ב 'דמים  וכרוך קשה  שהדבר אלא, דמי. שנולד  כקטן החדשה 

היצר הוא ה 'ערבי' אמנם בחייו . הראשונה  פעם  לו  זו כאילו ומצוה מצוה כל  ויקיים הקשיים , בכל  ישגיח לא קונו ,

ותקיים קימעא, המתן כך, כל  תתאמץ  מדוע לכם', הזאת העבודה 'מה  לו ואומר להתחדש , מיהודי למנוע  מנסה הרע 

שהחיינו' על  'המקפיד דבר, של  סופו אמנם מלומדה... אנשים  כמצוות ידיים  ורפיון עצלתיים מתוך בעייפות, המצוה

מצוה כל  ולקיים מסיני ניתנה  היום כאילו התורה את ללמוד ית"ש, לעבודתו  שעה  ובכל  עת בכל  המתחדש זה –

יהודי כל בנפש כי מלכים ', אוצרות 'ימצא כי הוא מובטח הרי מחודשת יסולאואוצרות טמוניםבהתלהבות שלא

לגלותם ...בפז , אלא נצרך  נפלאות.ואין והארות אוצרות אותם כל  המעוררת היא היא וההתחדשות 
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äðäíéìéçúî äøåúä íåéñá ãéîù ,äøåú ìàøùé âäðî

íäøãåáàä] úéùàøá úùøô(äøåú úçîù)áúë

ìàøùé éðáù ïèùì äô ïåçúô ïúéì àìù ,èùôä êøãá

,íäéøàååö ìòî ìèéðù ìåòä éðôî äøåúä íåéñá íéçîù

â"àçá à"ùøäî áúë æ"éòëå(àøôñ ÷éìñ ä"ã .èé æ"ò)ìòù

,úøçà àúëñî ìéçúäì àúëñî íåéñ ìëá íéâäåð ïë

úòá óàù æîøì éãë äæá ùéå ,[ïèùä âøè÷é àìù éãë

ãçà ìëù ¯ ãéúòä ìò àéä äçîùä ø÷éò íåéñä

àìå íéðôì åéðôùë 'úéùàøá'î ìéçúîå åîöò ìò ìá÷î

'ä úøåúá åöôç äéäé íìåò ãòå äúòîå ,øåçàìכד.

äæáåàéä äùåã÷ä äøåúä úìçúäù íòèä øàáì ùé

Y 'á úåàááäðåùàøä ¯ 'à úåàá àìå ,úéùàø

'á ãéî åðì úåøåäì ,úåéúåàáùäëøã úìéçúäøåú ìù

,'äãåáòåìëî äøåâñ àéäù ,'á úåà úîâåãë âäðéù

àéä äçåúô äéðôìî ÷øå äéããö(é à ø"áá àúéàãë),êë

áåùçì ¯ 'åéøåçàì' àìå ,'åéðôì' ÷ø ãéîú íãàä èéáé

,ìùëð äîáå åéìò øáò äîõ÷åòá æîøð íå÷î ìëî êà

éøîâì åîöòî çéëùäì åì ïéà éë ,'äéøåçàî' 'á úåàáù

äîî òãéù éãë èòî åäøëæé ãéîú àìà ,'øáò'ä úà

,øéòæî èòî ÷ø úàæ ìë êà .'ãéúò'á òðîéäì åéìò

ù 'áä éøåçàîù õ÷åòäëäðè÷àéäùåøéôá àúéà æ"éòë)

('åëå äìòîì äî ùåøãé àìù éáâì ú"äò äðåé åðéáø
.כה

íéùøåôîå'åðøåôñ'á íéøáãä(å ã)äîìå' ÷åñôä ìò

.ì"æå ,'êéðô åìôðåæéà ìå÷ì÷ì ùéùë éë

דמאי כב . לרמז  הנוראים, הימים אחר  תיכף  בראשית פרשת קוראים מדוע זי"ע, משינאווא הרה"ק  ביאר זה באופן

ומתחילים  פותחים ועתה  הוי, חדש)מבראשית דהוי מגמתו(דף ולהשים העבר מן דעתו להסיח  האדם ותפקיד ,

העתיד. על

'שנ רש"י, ופירש ישראל ', כל 'לעיני בתיבות מסתיימת הק' התורה ואמרהנה  לעיניהם ', הלוחות לשבור לבו שאו

ויגיל יתחזק  עדיין הלוחות' ב'שבירת 'אוחז ' אם שגם לרמז הכתוב בא כי זי"ע  מפיטסבורג יוסף ' ה 'צדקת הרה "ק

מבראשית... יתחיל  ומיד  תורה ... בשמחת וישמח

עולםכג. של  בבריאתו מצינו  בגמראנוראות כדאיתא יג :), חגיגה  פח : הפסוק(שבת ח)על  קה  לאלף(תהלים ציווה 'דבר 

נבראה  שהתורה  תורה,אלףדור', מתן קודם  העולם)דורות בריאת קודם דורות תתקע"ד אמרו (והיינו ומפורש ז), ג (בר"ר

שהיה  אלו[הקב"ה]מלמד את שברא עד ומחריבן  עולמות מאמרבורא זצ"ל שמואלביץ חיים  רבי הגאון למד מכאן .

ייאושם , מתוך לומר המתאוננים דרבים מאומה ,נורא, הועלתי ולא פעמים' 'כאלף  עצמי את ולקחתי ניסיתי כבר הנה 

לעשות, בידי יש עוד מה ליפול ... שבתי עולמות תמיד בנה 'כביכול ' הוא שאף  השי"ת מעשי חז"ל לנו  גילו  לזה

כהיום, בו חיים שאנו  עולמו את  ברא שלבסוף עד עולם ... ועוד עולם עוד לבנות שב  ואעפי"כ  מכן, לאחר שנחרבו

שלא כביכול מבוראו ילמד פעמים , תתקע "ד להתחזק  ניסה  לא  אכתי הרי - שיתייאש לו  מה  מחומר' ה 'קרוץ אדם  אף

פעמים ... תתקע "ד מחדש  עולמו  מלבנות הפסיק

בשמחת כד . לשמוח במה לו שאין על בפניו והתאונן זי"ע  מקאצק הרה"ק  אל  שניגש אחד, חסיד על  מספרים 

הרה"ק  לו  השיב כהוגן, למד לא השנה ימות כל  שבמשך  נפשו מרת יודע  לב שהרי היאהתורה , השמחה  עיקר

התורה ... את  לסיים  לבי זכיתי שתאמר בעולם  בריה  אין שהרי התורה , את שמתחילים מה  ביד על 'להבא' על  אמנם

על לקבל  אחד ביוםכל שהשמחה אמר, זי"ע  הרי"ם' ה 'חידושי הרה "ק  אף לכל. שייכת ה 'שמחה' ממילא עצמו,

השנה . ימות לכל  התורה לקבלת ההכנה  היא שמח"ת

ראשית,כה . - ב ' נוטריקון שהיא בראשית בתיבת שרמזו  כמו  להתחדש , ישוב  ממדרגתו נפל  ושוב  התחדש  אם ואף

התחיל אם  אפילו אלא תמיד , יום  בכל  בטובו ולהתחדש מלשוב יתייאש לא שלעולם 'ראשית', פעמים ב' היינו

שנייה . פעם מבראשית יתחיל  ונפל  ונשבר 'בראשית' כבר

בב'... אלא בא' אוחז  אינו כבר אם שאפילו  להורות בא', ולא בב ' התורה שהתחילה  הטעם  עוד יתבאר ובזה 

מבראשית. זה  במצב שוב להתחיל יתגבר  והפסיק  התחיל  שכבר

מגילה  במסכת מצינו בשבת (לא.)וכן לקרוא שמפסיק שבמקום  סבר חד התורה, קריאת לענין התנאים  שנחלקו

בשבת,משםבמנחה שני ביום בקריאתו בחמישיומשםממשיך סבירא ומשםממשיך ואידך שלאחריה, השבת ביום

הפרשהליה בתחילת מתחיל לומרשתמיד  ואפשר נפסק , וכן שלאחריה, ובשבת בחמישי בשני, במנחה, בשבת –

היה, כלא דבר מתחילת – מחדש  ועבודתו  תורתו  ולהתחיל  לשוב לאדם  לו אפשר עת בכל  שתמיד לנו לרמז  שבא

ולהתעלות. לחזור - מחצבתו לכור  לשוב בידו יש לאחוריו ונסוג שנפל לאחר  ואף 
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øáòù äî ìò øòèöäì éåàø ïéà äð÷ú
כו

éåàø ìáà ,

ãéúòì ïå÷éú âéùäì ìãúùäì
.כז

åôéñåääæ ÷åñôá ãåò øàáì(æ¯å)äîì ïé÷ ìà 'ä øîàéå'

,'úàù áéèéú íà àåìä ,êéðô åìôð äîìå êì äøç

åìôð äîìå êì äøç äîì' àéùå÷ä åäî äåîú äøåàëìù

ìù åúçðî ìáé÷ àì ä"á÷äù ìéòì ùøåôî éøäå ,'êéðô

,àøåáä åì øîà êëù àìà ,åéðô åìôéù éàãå ë"àå ,ïé÷

'ä ïáø÷ úà 'úáø÷ä' àìå ,øáã äæéàá úìùëð íà óà

ùé äìåãâ äðòè ïééãò ,êúçðî äìá÷úð àì ïëìå ,éåàøë

,êéìòçåøä úìéôðå ùåàééäå úåáöòä éë ,êéðô åìôð äîì

íéàèçä ìë úåáà éáà íä
כח

úåçåëá ÷æçúú àìà ,

íéùãåçî
כט

å ,áéèéú íàäìòú ¯ úàù éøä ,àáäìå ïàëî

.äúò ãò úééäù äîî øúåé äìòî äìòî

בפרשתןכו. הפסוק  שעל  המקרא' ב'טעמי לרמז  הדעת  מנקיי אחד אמר  נאה  כט )(דבר גרשייםה – ינחמנו ' 'זה

גדולה' 'תלישא יעשה  אלא ויישבר יבהל  אל  פעמים ב' אותו 'גרשו' אם  גם כי לומר  שבא גדולה, תלישא ואח "כ

יתנחם '... וב'זה  העבר, מכל 

העולהכז. בדרך לעלות יחזור ותמיד  ראשונים ', עוונות לנו  תזכור 'אל  בנפשו  לקיים האדם עבודת עיקר זוהי כי

לאחר הראשון אדם על  אמרה שהתורה זצ"ל אפטער  ציון בן רבי הגה "ח הנודע  החסיד של  וכדבריו  קל, בית

הדעת בעץ ז)שחטא תאנה ',(ג עלי 'פייג''ויתפרו הוא  האידיש)'תאנה' 'א (בשפת העם בלשון  משמעות גם  לה ויש  ,

- אצבעותיו פרקי בין אגודלו בהנחת לו  ומורה עליו  חבירו  מדברי מתפעל  שאינו למי - מדבריךפייג' מתפעל אינני

וכלל בתוס 'כלל  מבואר והנה בה ), ד"ה ע: לעצמו(סנהדרין תפר  ולכך אליהם, יתקרב שלא אותו  דוחין  היו  האילנות שכל 

לכולם  ואמר תאנה , פייג 'עלי 'א  פייג' הדרך 'א  מראשית  אתחיל אלא ליבי אל  אתעצב ולא ממכם, מתפעל  אינני ,

ועוז . שאת ביתר בהתחדשות

ית' רצונו שעברו לאחר  תאנה]... עלי [ויתפרו וגו' שניהם עיני ותפקחנה  וז"ל, שמואל ' ה'דברי הרה "ק כתב וכן

ממנה ההנאה עבירה  שכל - מצוות בלי  כל , וחוסר  בערום  שנשארו הם , ערומים  כי וראו שעשו, מה  הרגישו מיד

התאוה. על  להתגבר  יכלו שלא ע"ז  לב כאב ומרגישים  מתחרטים ואח"כ  לשעתה, רק  חגורות היא להם -ויעשו 

שאומרים , כמו בתשובה, ולתקן להתחזקות עצמם  געגארטל 'טשלקחו אונטער ולבנות זיך  מעתה  מעשיהם  לתקן ,

והתחזקות. שמחה  ע"י רק לכלום , להגיע אפשר אי הרוח  בנפילת כי מחדש . עולמם 

זי"עכח. אמת האמרי הרה "ק מאביו ששמע זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה "ק  אמר  ארבעיםפעם  משך לחיזוק לו שהיה (דיבור

בשנה ) האדם את עשה כי ה ' 'וינחם  כתיב  הנה  חלילהכי התעצב שהקב"ה הכוונה שאין לבו ' אל  ויתעצב ארץ 

למעלה . חלילה  עצבות כל  ואין במקומו ' וחדוה  'עוז שהרי תדיר,וחלילה, שמחים  היו המבול  דור שאנשי כי אלא 

בגמרא כדאיתא מאומה להם חסר קח .)לא וא "א,(סנהדרין המדרגות, לכל לבוא  אפשר  שמחה  שע "י מהאריז"ל  וידוע 

מקום מכל ברית, ועברו  מעשיהם  את שהשחיתו אף  - שכן ומכיוון בשמחה , שהוא  בעת עליו  ולשרות לחול  לדינים

פורענות, עליהם  להביא יכול הקב "ה  היה  המבול ,לא דור בני של  בלבם  עצבות  שהוריד היינו  - הקב"ה  התעצב כן על 

המבול  עליהם בא שהתעצבו ועוד)ולאחר  בפרשתן, יהודה' .('ליקוטי

הכתוב מאמר על  זי"ע  מלובלין החוזה  הרה "ק עד איש מפי איש שקיבל  מה  זי"ע מטשעבין דהגה"ק  בפומיה מרגלא

פרשתן  ה -ז)בסוף עשה(ו כי ה' וינחם  - היום כל  רע  רק  לבו מחשבות יצר וכל  בארץ  האדם  רעת רבה כי  ה ' 'וירא

ואמר , ה'חוזה ' וביאר בראתי', אשר האדם את אמחה  ה ' ויאמר - לבו אל  ויתעצב  בארץ , האדם רבהאת כי ה ' וירא 

בארץ האדם  הוא רעת יודע  כי עליו, כעסו  כך כל יגבר  לא העולם בזה מעשיו מקלקל  שהאדם הבורא רואה אם –

היוםש כל  רע  רק לבו  מחשבות 'יצר' כןוכל  ועל ה', מעבודת ומדיחו המסיתו יצר שוכן שבקרבו ה ',– כמאמרםוינחם

נב)ז"ל  בריאת (סוכה  על  הוא מהם וחד הוא בראם אשר על  כביכול  מתחרט יתברך שהבורא דברים מארבעה שאחד

אם אך  הרע. לבוהיצר  אל מהויתעצב  באמרו מעבודתו , ומתייאש  העצבות, בזרועות נפל שהאדם ראה  שהבורא –

אז או  תקוותי, אבדה  וכבר אני  ופושע חוטא כי  מעשי ומה  בראתי אני אשר האדם את  אמחה  ה ' גרועויאמר אין כי ,

דאחר עבודתו, כל  את לבסוף יעזוב הבעצבות שע"י כיון ית', מעבודתו להרפות כך ידי ועל העצבות בזרועות מליפול 

עבודתו . ועל עליו  הגולל  נסתם  ובזה עמו  במלחמתו מלהמשיך מתייאש  כבר לבו  אל  שנעצב

זי"עכט. מרוז 'ין הרה"ק  ביאר נורא קדישין)ביאור בעירין הרדיפה'(הובא ב 'מחלת שחלה ל 'צאר' משל  עפ"י שבכל , (והיינו 

להרגו) בכדי אחריו 'רודפים' שיש  בנפשו  דימה וזמן אםעת על שומרים מעמידים היו  לדרכו יוצא שהיה  אימת כל  ולכך  ,

על ממתינים השומרים היו כבר  עברו קודם  רב זמן ימ "ש, הצאר  עבור בעת אנשים  שם  יעברו  לבלתי לשמור הדרך
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÷"äôñáò"éæ õéðéìî äéìãâ éáø ÷"äøäì ïç úåàåùú

ïéôñåîä úìéôúá øîàðä ïåùìä úà øàáî

íãàä äðä éë ,'úúð êîòì íéùãç éùàø' ùãåç ùàøã

úúðù òøä øöé ¯ øîåàå ,íéîùáù åéáà éðôì ìöðúî

ãåîòì éðúîá éçåë ïéàå ,ãàî ãò àåä ÷æçå äù÷ éì

,ä"á÷ä åì øîåà ,äîçìîä éøù÷á åîò'íéùãç éùàø'

ãéîú êãéá ,éîòì éúúðùãçúäìî ìéçúäìåúéùàø,

¯ íãàäî ù÷áîå ùøåã éðà äæ úà ÷øåìéçúéùúà

äëæé óåñáìå ,æåòå úàù øúéá øöéä íò åúîçìî

àåä Y 'àðåùä'î ìöðéù ,'àðåù ãéî íùôð úòåùúå'ì

åäåðéë ì"æçù éôë òøä øöéä(.áð äëåñ)úåîù äòáù ,

'àðåù' íäî ãçå òøä øöéì ùéל.

'úéùàø'áêåñçé àì äãåáòä ìà åúùâ úòá ¯ åëøã

úåáäìúäá åçåë ìëá øáâúé àìà ,çåë íåù

ò"éæ 'ç÷åø'ä ïåùìëå ,äùåã÷ã(äîã÷äá)ïî ÷æåç ïéà'

åúìéçúá úåãéñçä'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë úåàøåð .

ò"éæ(ïéà é"ùøá ä"ã è"ìøú àùú éë)ì"æç éøáã ìòàîåçðú)

(àì¯æì àùúìéàåä åøáúùð úåðåùàøä úåçåì åøîàù

ä"á÷ä åì øîà úåéðùä úåçåìá åìéàå ,éáîåôá åðúéðå

øîàðù 'úåòéðöä ïî äôé êì ïéà'(ç å äëéî)úëì òðöäå'

,äù÷å .åøáúùð àìå íåé÷ íäì äéä ïëìå ,'êé÷åìà 'ä íò

úåøãä ìë óåñ ãò èéáîå äôåöä ä"á÷ä òãé àì éëå

,'íé÷øáå úåìå÷'á åðúéðù ïååéëî åøáúùé åìà úåçåìù

úìéçú' äéä æàå øçàî ,àìà .äòðöá ãéî íðúð àì òåãî

,'ä íòì äùåã÷ä äøåúä úðéúð ¯ 'åîò ìà 'ä éøåáéã

äãåáòäå äøåúä 'úéùàø'áù øáã ìù åììë àåä êëå

úåøáãå íéøòåá íéãéôìá ,äàøåð úåáäìúäá íìéçúäì ùé

,ùà úåáäìî ùãå÷,íåñøéôá íãå÷ä úåáäìúä éìåì éë'

éãé ìò ÷ø ,úåòéðö êøãá êìéì úìåëé êë øçà äéä àì

,úåòéðöä êë øçà íéé÷úð úåìå÷ éìå÷á åîéã÷ä øáëù

úåáäìúäá úåéäì êéøö äìéçúá éë 'úåøåãì ãåîéì äæå'

,äîåöòøáã úåáäìúää úàæ øàùð äéäé àì éë íàå

äãéøéä éîéì íâ äöòä àåä úàæ ìë íò àîéé÷ ìù

ì"ëò ,'êë øçàלא.

המתין  שכבר אחר מאד צמא שהוא מהשומרים אחד הרגיש אחת פעם פנויה , שהדרך לו מראים היו ובעברו הצאר

תוך  אל  וקפץ  ממלבושיו  קל  חיש התפשט לו בסמוך  נהר  ובראותו  להתאפק  היה יכול  לא וכבר למאד, רב זמן

היה שלא אף  המים מן ניתר מיד מאד, מתקרבים  הצאר  של  מרכבתו פעמי היאך  שמע  המים בתוך בעודו  המים ,

כך  לעמוד הרבה  חוצפתו על  אפו חרה וראהו, הצאר משהגיע משמרתו , על  כך ונעמד בבגדיו להתלבש  בידו סיפק

להתעכב הצאר חלילה יצטרך  זה משום  האם אך כן, לעמוד הכבוד  מן זה אין אכן בקידה , השומר ענהו  המלך, לפני

מאביו שנחבא לאחר הראשון אדם הנה ואמר , מרוז'ין הרה "ק סיים דעתו . נחה דבריו את הצאר  כשמוע  בדרכו ,

ואמר עצמו את  הסביר י -יא)שבשמים ערטילאית (ג נשמתי - ואחבא', אנכי עירום  כי ואירא בגן שמעתי קולך 'את

אמר מי אתה', עירום  כי לך  הגיד 'מי הקב"ה לו  אמר ונחבאתי, ממך  התביישתי  כן ועל  רצונך, על  שעברתי לאחר 

קדושה, ולא תורה לא בו ואין מצווה מכל  ועריה שעירום  מי אפילו כי מעבודתי, לפרוש מספקת סיבה שזוהי לך

הכבוד. כסא לפני מאד עד חביבה עבודתו  עדיין

א  היה  זצ"ל  אייזנער  גד'ל רבי אלהגה"ח מה 'גוררת'... הוא פחדי  עיקר אלא מהעבירה  כך כל  מפחד אינני ומר

לא  ח"ו, נפל  כבר אם אף כן, על  ישורנה . מי ותוצאותיה  עבירה , גוררת שהעבירה  העבירה, אחר האדם שנגרר מה 

מטה . מטה נפילתו תמשיך שלא בכדי מעתה  יתחזק  אלא לב, על  ישים

בפרשתןל. כתיב  הנה  כי  צדיקים, אמרו  גדול  חיזוק טז)דבר המאור(א את הגדולים המאורות שני את אלוקים  'ויעש 

חז "ל  שאמרו מה  וידוע  הלילה', לממשלת הקטן המאור ואת היום לממשלת ברש "י)הגדול  הובא ס:, שבתחילה(חולין

אחד, בכתר שישתמשו  מלכים לשני אפשר  אי ואמרה  הלבנה  שקטרגה  עד  בגדלם, שווים והלבנה  החמה נבראו

בקדמונים ומובא עצמך. המעיטי הקב"ה לה שמות)ואמר לפר' הקדמה  הק' שווים(של "ה הלבנה חדשי היו שבתחילה 

הילוכה, זמן נתקצר הלבנה  שנתמעטה לאחר ורק  לבנה ', ל 'שנת חמה ' 'שנת בין  הפרש  היה ולא החמה , להילוך 

לבנה שנת בין יום י"א הבדל  יש  יום)ומעתה שנ"ד  חמה(שהיא יום)לשנת להוסיף(שס"ה השנים  את לעבר  צריך  כן ועל  ,

הלבנה  לחדשי שנים)עוד ז' מעברים שנה  י"ט ונמצא(ובכל קבע. מקום מכל  אך שאמרה, מה  מחמת הלבנה  ש'חסרה' שאף 

החסרון את להשלים  וזמן חק ללבנה 'הקב"ה  נמשלו ו 'ישראל  כט .). אל,(סוכה  חטאו  מחמת ו'נפגם' נחסר אם  שאף

שהיה לכמות וישיבנו החסרון כל  את ישלים  והקב"ה  זמן  יבוא  כי ידע אלא  .יתייאש

מכן לא. ולאחר  גמורה, רתיחה כדי עד המים את מרתיחין שמתחילה  הקאווע, למשקה  הדבר את המשילו וכבר 

מדוע ייפלא, ולכאורה  אדם, לשתיית ראוי ויהא במקצת חומו  שיפוג עד קמעא וממתינים  המשקה, מכינים
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שמים  יראת  התורה  כל תחילת  - ה' יראת חכמה 'ראשית'

ïúùøôá(åë à)ïðçìà éáø ïåàâä áúë ,'íãà äùòð'

ì"÷åöæ ïàîøòñàåå(150 'åîò úåîáé úåøòä õáå÷)

÷åñôä ìò(âé áé úìä÷)úà òîùð ìëä øáã óåñ'

...àøé íé÷åìàäíãàä ìë äæ éë,äæá äðåëä .ì"æå ,'

'äìòî' àéä 'ä úàøé éë øîàì êúòãá äìòé àìù

øñçù àìà íãà ë"â àåä 'ä úàøé åá ïéàù éîå ,íãàá

åðéàù åðòéîùäì áåúëä àá æ"ò ,äëéøöä äìòî åì

,ïë,éç ìòá ÷ø ììë íãà åðéà ù"àøé åá ïéàù éî éë

íãà úâøãî åì ïéà äæ úìåæå 'íãàä ìë äæ éë'לב.

¯ åáø÷á øùà ù"àøé úãîá ÷ø äéåìú íãàä úåëéàå

äãîá ù"àøé åá ùé íà åðééä ,äáøä íàå èòî íà

àåä äáåøîíãàìåãâàåä úèòåî äãîá íàåíãà

,ïè÷íåìë åá ïéà íàåúðåîúá ç"òá ÷ø ììë íãà åðéà

íãà.åùøéôå ,'íãà äùòð' áåúëä é"ôò øàåáî àåäå

øäåæáלגåðìåë äùòð äìåë äàéøáä ìëì øîà ä"á÷äù

éãçà ìëù åðééä ,åúàéøáá óúúùð åðìåëù ¯ íãà ãç

,åúðåëúå åòáèî íãàì ïúéøåù úðåëú åá ïúé øåùäù

'åëå ùçð úðåëú ùçðäå éøà úðåëú åá ïúé éøàäå,

åëåúá ììåëä 'ïè÷ íìåò' àåä ãçà íãà éë àöîðå

ïäéúåçåë ë"àå ,íéðåúçúäå íéðåéìòä íéàøáðä ìë úåðåëú

ìë ìùúåéçúåòøíãàá åììëð íìåòáùäéç êì ïéàå

,åæë äàøåð äòøúéçùî éìë íãàì ùé àìä äæ ãáìå

øçàîå .'øåáéãäå äòãä' ïäå íìåòá äéç íåùì ïéà øùà

ìæøá ìù úìùìùá äøùå÷ì êéøö úôøåè úçà äéçìù

,íãàäë äàøåð äéç ãòá øåöòì úåëéøö úåàìùìù äîë

úìùìùä íâ àøá éàãå íãàä úà ä"á÷ä àøáùëå

úìùìùä àéä äîå .íìåòä úà áéøçé àìù åøùå÷ì

øùà ,'ä úàøé éäåæ ¯ úàæääãáì àéä ÷øäçåëá

àì äúìåæå ,úôøåè äéçë àäé àìù íãàä úà øåöòì

.÷éæäìî íãàä úà øåîùì íìåòá äìåáçú íåù ìéòåú

åì ãåîòú àì åèñéøàë óåñåìéôå íëç àäé íà óàå

êìîéáàì íäøáà øîàù åîë ,åøöé åäô÷úé úòá åúîëç

(àé ë ïìäì)'íé÷åìà úàøé ïéà ÷øéðåâøäå äæä íå÷îá

åéä àì 'ä úàøé úìåæù '÷ø' äðååëäå 'éúùà øáã ìò

àì æ"ëå ,õøà êøã úãîå äîëçá äìòî íåù íéøñç

'ä úàøé ïäá ïéà íà ìéòåé(à åì ø"áá çëåî ïë).ì"ëò ,

øáëåì"æç úùøãá æîøì åøîà(:æ ÷"äåæ 'ò)úéùàøá

ìéáùá,'ä úàøé äîëç úéùàøøáã úìéçú éë

לחיך  ערב ה 'קאווע ' טעם יהא לא כן יעשו שבאם אלא, לשתותן, ראוי שיהא כדי עד רק  מעיקרא מרתיחן אינו 

ואז תום , עד לרתוח מעיקרא הם צריכים  מקום מכל  רותחים, מים  לשתות אדם ביד שאין אמנם האף כי כלל ,

האדם , לחיך ערב  ה'קאווע' יהא מעט  חומם  -כשתפוג ערבים  הם הרתיחה  'מכח ' הבאים  פושרים  מים  שרק והיינו

פושרים היו  שמתחילה  מים גדולה,ולא  בהתחדשות ורתיחה 'ברען' עם להתחיל  הזמן בראשית  עלינו מוטל  כן כמו .

והברען. ההתחלה ימי יחלפו  כאשר אף מנוחות מי על  ה 'זמן' כל  את ימשיך  ממילא ואז

לבוא, ההתלהבות וסוף הכח  בכל  יתחיל  אלא לאחור, יסוג אל והתלהבות, חשק  לו ואין עימו בל ליבו אף אמנם

הכיפורים, ביום ולפנים לפני הקטורת הקטרת  עבודת בסדר  ישראל וחכמי הצדוקים  במחלוקת זאת לרמז שיש  וכמו

לאחר ורק הקדשים, לקודש  מבחוץ  הלוחשות הגחלים  גבי על הקטורת את להניח  שצריך  אומרים היו  שהצדוקים

כי  בזה  והרמז בפנים, היא אף נעשית ההקטרה  שעבודת אמרו ישראל  חכמי ואילו פנימה , יכנס  'הענן' שעלה 

חכמי  אכן  קודש , אש שלהבת  בקרבו כשבוער רק  – 'אש ' עם אלא הקודש אל לגשת אפשר  שאי טוענים  הצדוקים 

שתבוא... וסופה 'אש ' בלא שיכנס אומרים  ישראל 

גדול חשק מלא לבו יהיה אם נעים  ומה טוב ומה טוב, דרך על  לעמוד חזקה החלטה עם יתחיל  הכלל', 'זה

למעשה ... קיום  לזה שתהא ההתחלה בשעת בדעתו שיגמור  הוא העיקר 'לעיכובא', זה  אין אך עצומה, והשתוקקות

בגמ 'לב . דאיתא מה  לא:)ידוע שאין (שבת למי חבל  - עביד' לדרתא ותרעא דרתא ליה דלית חבל  ינאי רבי 'מכריז 

ושער כמבוא היא שהתורה בזה  לרמז  ונתכוון דרכו, יכנס בית לאיזה  שכן – ודלת שער לו בונה והוא בית, לו 

התורה פתחה  שלכן אמרו ועפי"ז  שמים. ירא בו ואין תורה  בו שיש  מי על  וחבל  שמים , ליראת ידה על  להגיע 

הוא העיקר  כי לרמז 'בי "ת' שמיםביתבאות ירא האדם אם והיינו – ב)זה  הזהר הקדמת .(עיי'

אלחנןלג . אור ק "פ)בספר עמ' עליונים(ח"א כל  הקב"ה שכינס  מדרש בשם שהביא כ "ו א בראשית ראובני לילקוט  ציין

פ "ו ש "א החיים' ב'נפש  הביא וכן מכולם , חלק  בו  שיהיה כדי האדם  לבריאת מעצמו  כ "א שיתנו ותחתונים

זה . דרך על  מהזוה"ק  רבים מאמרים
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åéðééðòå åéëøã ìëá 'íéîù àøé' úåéäì íãàä ìòלד,

åìåë íìåòä úà ä"á÷ä àøá äæ øåáòåלה.

éø÷éòîåéðôì íúøäèá åáìå åéðéò øåîùéù Y 'ä úàøé

éøçà øåúì àìù Y êøáúé åúàøé úîçî ,'ä

ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä øîàù éôëå ,åéðéò éøçàå åáì

ò"éæ(à úéùàøá ÷éãö éøô)ì"æç éøáãá øàáì(.ç úåëøá)

àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä úéá áøçù íåéî'

éî ìò ÷ø äðååëä ïéàù ,'ãáìá äëìä ìù úåîà 'ã

êìäîä ïåâëå ,äëìää íéé÷îù éîì àìà ,äëìää ãîåìù

ììëá ììëð äæ ,òøá úåàøî åéðéò øîåùå áåçøáïéà

òáøà ùã÷îä äæ éãåäé àìà åîìåòá ä"á÷äì åì

ðáå ,åéúåîàä"á÷ä äøåù úàæë ùô
.לו

óàíìåòì äàá äúéî úøéæâ ìë éë åðéöî ïúùøôá

øîàðù åîë ,'ïéò äàøî' éãé ìò(å â)'àøúåäùàä

ìëàîì õòä áåè éëíééðéòì àéä äååàú éëå.'

,êãéàìøåàì äëæé åéðéò øîåùå åîöò ìò øáâúîä

áúëù åîëå ,éã éìá ãò áø òôùå æåðâä

ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä(ïúùøôá)÷åñôä ìò(á å)

íéùåøéôä ìë éôìù ,'õøàä úåðá úà íé÷åìà éðá åàøéå'

ë"éôòàå ,íéèåùô íéùðà åìà 'íé÷åìà éðá' åéä àì

,'ìåáîä øåã' íäî àöé íäéðéò ìò åøîù àìù ïååéëî

ïç àöî çðå' øçàî ìöéð çð åìéàåéðéòáùãé÷ù Y ''ä

,'äì åéðéò úàäîá ìëúñäìî åéðéò ìò øîùù é"ò

úåàøì åì éåàø åðéàùíé÷åìàä úà'ì äëæ äæ úåëæá

øîàù åîë Y 'çð êìäúä(áé åë àø÷éå é"ùø)íëîò ìééèà'

'ïãò ïâá
לז
.

êëå'÷ä íééçä øåàä øàéá(â å)øîàéå' ÷åñôä ìò ,

ä"á÷ä äéä äæ øåã ãòù ,'íãàá éçåø ïåãé àì 'ä

ïåâë ,íäîò åøáãá åéàåøá úà çéëåî'ä øîàéåìà

ùçðä(ãé â úéùàøá)äùàä ìà ,øîà(æè íù)íãàìå

øîà,ìáäå ïé÷á ïëå ,úâøãîá íìåë íéàåøáä ìë åàöîðå

íéàéáðäêà ,íãàä 'ìçä' éë éäéåì÷ì÷ì åìéçúäùë Y

æà åìà íéðéðòáåììçúðììë íøéëäì ú"éùä äáà àìå ,

øùá ìë õ÷ àéáäå 'íãàá éçåø ïåãé àì' 'àðù åîë

.õøàä éðô ìò

התפילה ע"י רק יגיעו  המוכן השפע אף - עליהם  התפלל

ïúùøôá(ä á),é"ùøáå ,'äîãàä úà ãåáòì ïéà íãàå' ,

ãåáòì ïéà íãàù éôì ,øéèîä àì íòè äîå'

àáùëå ,íéîùâ ìù ïúáåèá øéëî ïéàå ,äîãàä úà

,íìåòì êøåö íäù òãéå íãàììôúäíäéìò,åãøéå

זי"ע לד. הרי"ם' ה'חידושי מהרה"ק איתא תעב)נוראות ח"א א)עה "פ (שש"ק אלוקים(ג  אמר  כי אף האשה  אל 'ויאמר 

וז"ל , תאכלו '. חבירולא את לקרר אדם יוכל  קלה  השי "ת בתנועה  כתיבמעבדות הנחש אצל  כי  אמר כי אף,

געזאגט האט  השי"ת אז  דען איז  וואס - אלוקים' אמר כי 'אף לחוה  אמר שהנחש  - תאכלו לא בכךאלוקים  (מה

אלוקים) עכ "ל .שאמר  מעץ , ואכלה  דעתה  נתקררה  מגעת מיד  היכן עד  'קרירות' תלמד .מכאן

דעתו,לה . את שמבלבל  ומחמת בדמיון אלא כוחו אין כי נאמנה ידע  אלא הרע , מיצרו האדם 'יפחד' אל  ולעולם 

הדעת', מ 'עץ  הוא גם שיאכל  הראשון לאדם  שנתנה חוה אצל  מצינו  הנה זי"ע , הסטייפלער הגה"ק  אמר וכה 

ו)וברש"י  יגרום(ג שמא חוה חששה וכי זועקת, והתמיהה אחרת', וישא הוא ויחיה היא תמות 'שלא - טעם נתן

שכך  ונתפתתה תמותון' מות 'לא לאמר השיאה שהנחש  בעבור היה  ממנו  אכילתה כל  הרי  שתמות, הדעת עץ  לה 

נחש')יהיה של דבריו  'ראתה  פסוק באותו ברש "י שם ידעה(וכמפורש  אם ואף האדם , את היצר 'מבלבל ' הנסיון דבעת אלא, ,

כן, מחמת שתמות ל'דעתה'היטב חזרה  הנסיון , עבר  כאשר ורק מהכל , היצר 'השכיחה ' אכילתה  בעת מקום  מכל 

אחרת. וישא היא תמות שלא הראשון אדם  – לבעלה  לתת  מיהרה לכן העבירה , מחמת למות היא שעומדת וידעה

חז "ל  בלשון צחות  בדרך צדיקים פירשו לב)וכך א בידו',(קה"ר תאוותו וחצי מת אדם אדם'אין מת לא שעדיין 

יסתכן תאוותיו(וחציית)משבירת  פלוני  תענוג יתענג לא או פלוני מאכל  יאכל  לא שאם  לו  נדמה  בשר  בעיני אם ואף ,

גדול כהר לו  נדמה הרע היצר  רק  מאומה, לו יקרה  ולא הדבר , כן שאין נאמנה ידע  ממנו , נשמתו  סוכה ותצא (עי '

בעלמא.נב .) דמיון והכל  ,

ש'נבדל 'לו . אומרים , שהיו  ליובאוויטש  בית אדמו"ר"י של  משמם  כבר מתאמרא הנמצאת צדיק  נשמת או עליון  מלאך  (היינו

עדן) עיר .בגן  של ברחובה  בלכתו עיניו את לשמור יצרו עם שנלחם בשעה הזה בעולם החי ביהודי מקנאים 

כללז. בראשית', - ישראל  כל  'לעיני  לראשיתה התורה  סיום  בסמיכות קמאי רמזו האדםוכן על  דבר 'ראשית' ומר,

את משמר  מכל  ולשמור ישראל '.'עיני להתחזק  כל 



בראשית  פרשת - הפרשה åèבאר 

'íéàùãäå úåðìéàä åçîöåלח,úãîì àä .ãéîòä êëù

éðáì ïëåî òôùä Y íìåò ìù åúàéøá ïôåà ä"á÷ä

ìò åììôúéù ãò íäéãéì òéâé àì íå÷î ìëîå ,íìåòä

êë
לט

ïåæî ïéëî ä"á÷äù øáãä ïåëðù óà ,øîåìëå .

,íäéìò òéôùî ïéðò ìëá íäéëøö ìë íâ ,åéúåéøá ìëì

ìë ìò 'ä éðôì åúìéôúá íãàä êåñçé àì íå÷î ìëî

òôùä åðâéùé àì éë ,àåáú àìù äøö ìë ìòå åéëøö

äìéôúä éãé ìò àì íà åì ïëåîäמ.

çéëåäåò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøäú÷ãö)

(å"ñ úåà ,÷éãöäòôùä úà âéùäì øùôà éàù

åäéìàî .à ,úåéàø 'áá ,äìéôú àìá åøåáò ïëåîä

åãéù ìîøëä øäì åúééìò éðôì åçéèáä ú"éùäù ,àéáðä

ë"éôòàå ,ìòáä éàéáð úà çöðéå ,äðåéìòä ìò äéäú

íéùòîî .á ,'éððò 'ä éððò' ììôúäì àéáðä åäéìà êøöåä

ãçà ìë ìò øæâð øáë äðùä ùàøáù óàù ,íåé ìëá

çéù åéðôì ïéëôåù åðà ïééãò ,äðùä ìëì òôùä ãçàå

åì äøñç ïééãò äáåèä úçèáä óà ìò éë ,íåé ìëá

äìéôúäמא.

øáëå'ñåúì åðéöî(ïàîë ä"ã .æè ä"ø)åæ àéùå÷á åãîòù

íãà'äù øçà 'íéðùä úëøá' ììôúäì íå÷î äî

'îâá àúéàã äî éô ìò åöøéúå ,'äðùä ùàøá ïåãéðíù)

(:æéå÷ñôå äðùä ùàøá ïéøåîâ íéòùø ìàøùé åéäù éøä'

éà ïäéìò óéñåäì ,ïäá åøæç óåñì ,íéèòåî íéîùâ íäì

ïðîæá ïãéøåî ä"á÷ä àìà ,äøéæâ äøæâð øáëù øùôà

íé÷éãö åéä íàù å"ç êôéäì ïëå ,'ïäì äëéøöä õøàä ìò

ä"á÷äù ,òøì íëøã åðéùå íéáåøî íéîùâ ïäéìò å÷ñôå

äëéøö äðéàù õøàä ìòå ïðîæá àìù íéîùâä úà ãéøåî

áö÷ðù òôù åúåàù íåé ìëá ììôúäì êéøö ïë ìòå ,ïäì

ùé äáøäå .äáåèì åúìåòô ìòôé ïëà äðùä ùàøá

êà ìåãâ òôù íãàì ïëåî íéîòôìù ,øáãá øøåòúäì

המהרש"אלח. כט :)כתב ח "א מזכיותיו'(קידושין לו 'מנכין לענין נס  חשוב  לא תפלה  ידי  על המתרחש  שבתשנס  (עי'

נס .לב :) כל בזה ואין ויוושע , יתפלל דבר  לאיזה שהנצרך בבריאה הקב"ה  טבע  כך כי

שלפעמים אלא התפילה , היא ההשתדלות שעיקר ההשתדלות, חובת  בענין זי"ע  החזו"א הגה"ק  דברי ידועים

בפועל , פעולה  לעשות גם האדם מן עשהנדרש לא  בוודאי  זה באופן בתפילה  להשתדל ולא  הפעולה  לעשות אבל 

חובתו ידי יצא  ולא  לעשות  עליו  המוטל קג)את ח "ז איש .(מעשה 

בגמ'לט. איתא הנה  כי הרמז ', 'בעלי נתנו נאה  כו :)רמז שנאמר עמידה'אין(ברכות תפילה  ל)אלא קו  'ויעמוד (תהילים

אין ויפלל ', שנאמרשיחהפינחס  תפילה  א)אלא קב אין(שם שיחו', ישפוך ה' ולפני יעטוף כי לעני פגיעה'תפלה 

שנאמר תפילה טז)אלא ז של (ירמיה  התיבות וראש בי', תפגע  ואל העם... בעד  תתפלל אל  גיעהפיחהש'ואתה 

הואע תפילה .שפעמידה  זולתי ה'שפע' את לקבל  אפשר שאי ללמד  ,

זי"עמ. מסאסוב לייב משה רבי פח)הרה"ק  אות הרמ"ל בשמך (חידושי  הבוטחים לכל  טוב שכר 'ותן התפילה את ביאר

השמים דמן ביאורו , אלא בריה . כל שכר מקפח אינו  השי"ת שבוודאי ע "ז  להתפלל  עלינו מדוע  ולכאורה  באמת',

כך, על  מתפללים שאינם עד  בה' כך כל  שבוטחים  אלו וצדיקים  בתפילה , – מלמטה  בהתעוררות רק נותנים  אין

טוב... שכר ותן לבקש  לנו יש  עליהם 

הפסוק מא. על  זי"ע  הק ' החיים ' ה'אור רבינו שכתב כב)כעניין ל אליה(בראשית וישמע רחל  את אלוקים 'ויזכור 

' רחמה', את ויפתח לתפילהאלוקים הוצרכה  עוד  לפניו , זכרונה  שעלה  הגם  כי הכתוב וישמעמגיד כאומרו ,

אליה . זה  שפע  שיבוא להתפלל  עליה  היה עדיין להוליד השי"ת עליה גזר שכבר  לאחר שאף מכאן חזינן וגו ''. אליה 

לשם לגשת עליו  עדיין אך מעות, של גדול  סכום עבורו  שנשלח הדואר מבית הודעה שקיבל  לאדם דומה הדבר

לטוב . עבורנו להשפיע הכין שכבר מה את אף המלך מלפני לבקש עלינו  כן כמו  המעות, את  ליטול 

הדירות, בוני על מאד עד וקצף  כעס בקטנותו אשר הודה שבגדלותו  אחד על  ששמעתי, מה עפ "י ביותר , ויתבאר

ה 'כפתור', על  ללחוץ  עליו ולעלות כסא ליקח  עליו החשמל  את להדליק ברצונו שכאשר עד כלל , בו התחשבו שלא

את  וליטול  החשמלי  הקומקום את להדליק עליו ולעלות סולם  להביא הוא נזקק קפה  בכוס נפשו  חשקה כאשר  וכן

לאחר מהסולם... ליפול  הוא שעלול  בדבר סכנה הרי בדבר  הנוחות חוסר ומלבד הגבוהים, מהארונות והסוכר הקפה 

עוד השתמשות שהתבגר  בעבור  ולא המבוגרים  לשימוש הוא מיועד  הבית  כי הבניין, כן נעשה תחילה שבכוונה הבין

כל על  חי ציור ממש זה והרי מאביו. זאת לבקש  עליו קפה כוס להכין  או  חשמל  להדליק  ברצונו ואם הילדים ,

לפנות  עלינו  מה  דבר  להשיג ברצוננו  ואם  'הילדים', בעבור ולא בעבורו העולם  את וברא יצר שהקב "ה העולם, ענייני

ולהתהפך... ליפול  אנו עלולים אזי לבד להסתדר  ננסה אם  אולם  ממנו, זאת ולבקש אליו



בראשית  פרשת - הפרשה באר  æè

úåáøäì êéøö ïë ìòå ,å"ç êøåöì àìùå ïåéîèì ãøéì ìåëé

.äëøáìå äáåèì äëæðù íåéå íåé ìëá äìéôúá

àìåäéä ,íãàì 'øåáéãä çë' úàéøá ø÷éòù àìà ,ãåò

êìî éðôì äù÷áå äìéôúá çéù êåôùéù éãëá

ïåùàøä íãà úàéøáá áéúëãë ,äìéôú òîåù(æ á)

çåøì íãàá úåäå' ,íåâøúáå 'äéç ùôðì íãàä éäéå'

,'àììîîíù ìò úàø÷ð íãàä ìù åúåéç ìëù àöîð

éî íò åì äéä àì ïééãò éøäå ,åì ïúéðù 'àììîî çåø'

çåùì(äååç äàøáð àì ïééãòù)éãëá àøáð åéôã ,éàãåå àìà ,

.íìåò àøåá éðôì ììôúéù

ãåò÷"äôñá áúëù äî àéáäì åðéìò äìéôúä ïééðòá

'áäæ éøåú'(åö ä"ã ñçðô)øîàðù äî øàáìíù)

(ã¯á çëéðáø÷ úà íäéìà úøîàå ìàøùé éðá úà åö'

,åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú éçåçéð çéø éùàì éîçì

éðá íéùáë 'äì åáéø÷ú øùà äùàä äæ íäì úøîàå

ãçà ùáëä úà ,ãéîú äìåò íåéì íéðù íéîéîú äðù

,'íéáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå ø÷áá äùòú

ùèéøæòîî ìåãâä ãéâîä ÷"äøäî òîùù äî íã÷äá

åøîàù äîá ùøôì ò"éæ(:æ â"çæ)íéñðøôî ìàøùé'

êåúî äáäàáå äàøéá 'ä úãåáò éë ,'íéîùáù íäéáàì

' ,ä"á÷ä ìù 'åúñðøô' ìåëéáë àéä åæ úåáäìúäéë

åìöà àø÷ð äæ åúãåáòî 'úé ìá÷îù âåðòúå ïéòåùòùä

äñðøôéðáø÷ úà áåúëä øîà êë ìòù ùøôî æ"éôòå ,'

ìò éì áéø÷äì åøîùú éìù 'äñðøô'ä åðééä Y éîçì

.úåáäìúää ùàá Y 'éùàì' éãé

óéñåîåíðéà íò éðåîä áåøã ,ì"äæá 'áäæ éøåú'ä

,äðùä ìë äðååëá äéäéù íúìôú ìò íéçéâùî

íçåë ìëá íîöò úà íé÷éæçî íéàøåðä íéîéá ÷ø

øáéã äæ ãâðëå ,ì"ëò ,äîéìù äðååëá éåàøë ììôúäì

áåúëäì"ø ,'äì åáéø÷ú øùà äùàä äæ íäì úøîàå'

äðùä ìë úåáäìúäáå ùàá åììôúùíëìöàù äîå ,

äðùä ìëù ì"ø ,'äðù éðá' ,ùåáë ïåùìî Y 'íéùáë'

,íëé÷åìà 'äì ïë ïåùòú àì ,íëìöà äùåáë ùàäàìà

ãéîú äìåò íåéì íéðùúìéôúá ïäå ø÷åáä úìéôúá ïä ,

,áøòääãåáò éãé ìò éùàì éîçì 'éçáá äéäé ãéîúù

'úé åúàøéå åúáäàá ùãå÷ ùà êåúî áìáù
.מב

éøòùçúôú åðì áåèä êøöåàå çúô íéîùמגòôùåéå ,

úåàåôø ,áø òôù íåøîî åðéìò
מד

åðì úåòåùéå

.ìàøùé ìëìå

והיהמב . חרב לו שהיה  לפי מתושלח  שמו נקרא למה  כתוב מצאתי בזה"ל , עה "ת הש "ך כתב התפילה מעניין עוד 

מתושלח וזהו עמו, נגנזה וכשמת מזיקין, ת"ק  יום  בכל בה הורג והיה  המפורש שם  עליה ושלחו(אותיות)חקוק מת

יעבורו ' 'Łàלח כמו  חרב שלח ופירוש  יב)עמו , לו יבא.(איוב שלא  הפורענות לעכב  חרב  לו  יש  וצדיק צדיק כל  ומהוכן  , ְֶַ

דורו, על  שמתפלל התפלות – החרב  הפורענות היא לעכב חרב כמו  היא תפלה  ו)שנאמר אותה  קמט  פיפיות (תהילים 'וחרב

'תוקף ' בגימטריא פיפיות בו, שמתפללין שלהם הפה  הם פיפיות שעשה(586)בידם', כמו בעולם  יחול  שלא בדין שתוקפין ,

כלומר  'בידם ', הוא וזה  ופינחס, בידואהרן מסור הדין  שהוא התוקף  ידועה  בכוונה  שמתפלל בפה  היא  .כשהחרב 

שמחהמג. כביכול  שורה זו בשבת כי זי"ע צדק' ה 'צמח הרה"ק זקנו משם מביא זי"ע  מליובאוויטש הרש"ב הרה"ק 

כדוגמת ממעל, בשמים אתהאבגדולה  מוליך שהוא בשעה ושמח נמי בנוהשש כך תלמודו. לבית לראשונה

שנה , אתאבינו בראשית בראותו  ושמח שש מ 'בראשית'שבשמים  התורה  את מתחילים אהוביו  בידינובניו וממילא ,

ונצורות  גדולות בו לפעול 

ל 'קריאת  הס "ת את ולהוציא הקודש ארון את לפתוח היא ידועה  סגולה  הנה  אומר, היה זי"ע מנחם' ה 'פני  הרה"ק

הרא"ש  כתב  והנה רצון, ועת  רחמים שעת היא שעה  ואותה א)התורה', סי' ס "ת ספר(הל' כתיבת מצות קיום שבימינו

הגמרא  וע "י וכו' בה ללמוד הוא ס"ת כתיבת מצות 'כי ומפרשיה וגמרא ומשנה  חומשים בכתיבת הוא תורה

לכותבם' מצווה שהאדם הספרים הם  הם לכן בוריים, על  והדינים  המצוות פירוש ידע  סי'והפירושים יו "ד שו"ע (עיי'

ובנו "כ) ס"ב 'ע"ר כי נמצא זה  ולפי הארון, היינופתיחת תורה ' ספר  הגמראלהוציא את מוציא שאדם ספרי בשעה  (ושאר

בהקודש) ללמוד כדי הספרים  בבראשית,מארון  התורה ש'פתיחת' וכמה  כמה  אחת ועל  מזו, גדולה רצון  עת לך ואין ...

' היא והכוללים הק ' הישיבות  בהיכלי הזמן פתיחת זה  דרעויןובכלל כתורה .רעוא  סגולה אין כי ...'

צדיקיםמד . שאמרו שבתות)וכמו  בשש"ק הובא וכן זי"ע, מסטריקוב ר "ז פירושים.(הרה"ק ג' סובלת פירושים  ג' כי הוא א .,

וכלומר, בריאות, ישראל ראשית מלשון בני כל  שיהיו – ומאדם.בריאיםדבר  נפשם בגופם  מלשון בושלימים  .

שמים. ויראת תורה  בדרכי ילכו  והם לבנים, שנזכה כלומר רב.ג 'בר', ושפע  בהרחבה פרנסה  – ותבן 'בר ' מלשון .


