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כּו', ה טֹוב וְּ א ִמּזֶ צֵּ ּיֵּ ֶ י ש  ּתִ בְּ ַ ָחָלה ָחש  ַהתְּ כּו', ּבַ ֶנֶסת וְּ ית ַהּכְּ ַין ַהּבֵּ ִענְּ ךְּ  ּבְּ ֲאָבל ַאַחר ּכָ
יַכל הֵּ י ּבְּ רֵּ ַגמְּ ל לְּ זֵּ ַזלְּ ִחיִלים לְּ תְּ ּמַ ֶ אֹות ש  י ִלרְּ ּתִ ַחלְּ ִהתְּ ֶ ים ַהּקֶֹדש  ֹקֶדש  ַה  ש  ִ ָדש  ּקֳּ

ֶוה ִביַלת ִמקְּ טְּ ל ּבִ זֵּ ַזלְּ ִחיִלים לְּ ם ַמתְּ כּו', ּוָמה ּגַ יָמא, ָאז  וְּ ַחּכִ ַדי לְּ ָרא וְּ ִביַלת ֶעזְּ טְּ
ֶמ"ךְּ  ד ַהּסָ ּיַ ֶ אֹות ש  י ִלרְּ ּתִ ַחלְּ "ם-ִהתְּ ִנים  מֵּ ּום ּפָ ש  ן ֲאִני לֹא רֹוֶצה ּבְּ ָלכֵּ ַצע, וְּ ֶאמְּ ּבְּ

ִרים קֹומֹות ֲאחֵּ כּו ִלמְּ לְּ ּיֵּ ֶ ן ש  ם ֶאת  ַרק ָואֹפֶ ָתִבין ּגַ , וְּ יַכל ַהּקֶֹדש  הֵּ ל ּבְּ ּלֵּ ּפַ ִהתְּ לְּ
י. ּלִ ֶ ה ש  ֻקּדָ  ַהּנְּ

 (מוצאי שבת קודש י"א אדר ה'תשס"טאשר בנחל )
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 אריופרשת       
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 – חידה

 ?אופן יש להגיע לבית הכנסתבאיזה 
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מי שרק ילמד ב"אשר בנחל" ...פעם בעת שדיבר עם אנשי שלומנו אמר : ""
ואם ר' נתן ז"ל אמר שהלקוה"ל מובטח לו שלעולם לא יעזוב את הקב"ה. 

"אשר בנחל" שלי זה  –שלו זה הגן עדן של הקב"ה, אז אני אומר לכם 
. אם תעיינו שם מה תמצאו? רק את הקב"ה. מה אני אומר הקב"ה בעצמו

שם? ומה אני כותב שם? תברחו רק אל הקב"ה, תתפסו רק את הקב"ה" 
ז"ל שהליקוטי )ופעם בעת שיחה לבחורים הזכיר את הדיבור מר' נתן 

הלכות הם הגן עדן של ה' יתברך וסיים : "אבל אשר בנחל זה לא הגן עדן 
ולא הגיהנום. לא העולם הזה ולא העולם הבא אלא הקב"ה בעצמו"(. לאחר 

 ."מכן נדפס ב"אשר בנחל" עצמו )חלק נ"ב מכתב ט' תתסו(
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ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על 

 ר דיברת.עבדכם ויאמרו כן תעשה כאש
 

וצריך להבין איך אומרים האורחים לבעל הבית : 'כן תעשה 
יהם מאכלים ונראה שאינו כאשר דיברת' על מה שאמר שיגיש לפנ

 .לומר כן דרך ארץ
 

אדמו"ר כשהגיע שארע ויש לומר בדרך צחות על פי מה 
לאיזו שמחה והיה כיבוד על השולחנות. אך מוהרא"ש נ"י 

לא הושיטו את ידם ליקח ולאכול. וגם  שהיו איתו הבחורים
 אמר להם שיאכלו עדיין לא עשו כן. כש
 

"יאכלו ענוים וישבעו". וכי  : "זה פירוש הפסוק ענה ואמר להם
רק הענוים אוכלים ושבעים? אלא מי שהוא בעל גאוה אינו לוקח 
אוכל מאחרים כי לא מתאים לו וכו'. אך מי שהוא ענו אינו 
מתבייש לבקש אוכל כשהוא רעב כי רוצה לחיות. ובפרט כשכבר 
מגישים לפניו הוא בודאי לוקח. וכל זה מחמת הענוה שיש בו 

שבון אם מתאים לו לקחת או לא מתאים לו. ועל כן שאינו עושה ח
 "יאכלו ענוים וישבעו" ואילו הבעלי גאוה נשארים רעבים.

 
והוא הדבר שאמרו המלאכים לאברהם לאחר שהציע להגיש 
לפניהם מאכלים : "כן תעשה כאשר דיברת" ואנחנו נאכל ממה 

 שתגיש והיא מידת הענוה כנ"ל.
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 ב'חכמה י'בנה ב'ית.
 

הקדוש זי"ע מסופר שכל הכסף שהיה  ל שם טובעל הבע
מקבל לצדקה, היה מתחלק כראוי ממילא; מי שנתן לו את 
הכסף במסירות נפש, אזי הקב"ה סיבב שהצדיק השתמש 
באותו סכום עבור צרכי שמים גבוהים כגון בית הכנסת 
וכדומה. אך מי שזילזל בנתינת הצדקה ולא החשיבה 

 –רות רח"ל כראוי, ובפרט מי שנתן כסף שהרוויח מעב
הקב"ה כבר דאג שכסף זה ילך עבור אוכל לסוסים של 

 הצדיק... 

 

כחו מן העולם. תהוא מן המושגים שכבר כמעט ונש "בור סופג"
לא שום כבוד הבריות מדובר בחלק ממערכת ביוב פרימיטיבית ומ

 נאריך כאן בתיאורים והסברים כיצד היא פעלה.
 

את בית הכנסת  היתה חלק מן הצנרת ששימשהמערכת שכזאת 
מוהרא"ש  ביבנאל בשנותיו הראשונות מאז תקע "היכל הקודש"

. ומאחר ו"בור סופג" הוא עניין ישן יתד נאמן במקוםהקדוש 
ומסורבל, על כן לא היה בו כדי לשמש פתרון אמיתי לכמויות 

הצמוד  מקווההו של בית הכנסת תהצינורון שהגיעו אליו מ שופכיןה
אין כוחה יפה לשימוש ציבורי  מיושנת זוהתברר שמערכת אליו. 

 והיא התאימה יותר לצרכים פרטיים.
 

הזבובים . ים עולים על גדותיהם וגולשים חוצהוכיון שכך, החלו המ
והיתושים מיהרו להגיע ובכמויות. גם ריחות לא נעימים החלו 

 לחדור לחוטמם של העוברים שם והדבר הפך למטרד של ממש. 
 

היתה מפקחת תברואתית ממשרד הבריאות  אורחת נוספת שהגיעה
שנחרדה לקראת המים שעלו לקראתה... אלא שזו האחרונה הגיעה 
עם רצונות לעזור )מה שהיה קצת חריג לאותה תקופה בה ביקשו 
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קומץ איכרים לגרש את הצדיק ואת תלמידיו מהמקום ובחסדי ה' לא 
עלתה בידם וכמתואר בכמה וכמה סיפורים( ובקשתה הראשונה 

 יתה להתקין מסנן בתוך הבור הסופג.ה
 

לא היה בו אך  הפחית את הצרה באופן משמעותי אףהמסנן הותקן ו
 הרע . הזבובים והיתושים וגם הריחתלטבצורה מוחבכדי לפותרה 

שאין בזה פתרון של ממש  הורגשו היטב על אף המסנן. הכל הבינו
הטלת קנסות מטעם ת. אחרת, ולבחון אפשרויות נוספ ישו

וליום שכזה אף אחד לא פילל  אפשרות רחוקהלא היתה השלטונות 
תושבי המקום לא סבלו חלק מובפרט שהתקופה היתה קשה ו

 מעודף אהבה לקהילה הקטנה שהלכה והתפתחה במושבה.
 

מוהרא"ש הקדוש כבר הספיק למנות את אחד מתלמידיו לעסוק 
 פתרון המהיר והטוב ביותרבעניין הזה. עליו היה מוטל למצוא את ה

חמישים כולפחות  זבובים והיתושים יעופו למקום אחרובלבד שה
 אמה מן העיר...

 
, הציג בפניו את מסוג זהקבלן בעל שם ונסיון בעבודות הזמין  האיש

 הבעיה והמתין למוצא פיו. 
 

"אוכל לחפור תעלה ארוכה של כמה עשרות מטרים מהבור, נצפה 
שימנעו  וכיסויים שונים אבנים גדולות אותה בכמה שכבות שיכללו

 וזה יפתור את הבעיה באופן מוחלט".  הצפה
 

כמה זמן תמשך  ?האחראי : "מתי תוכל להתחילו של יתולשאל
על  הקבלן ומהו התשלום שתרצה בעבורה?" השיבו ?העבודה

ראשון ראשון ועל אחרון אחרון : "אוכל להתחיל תוך שעה, לסיים 
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מיד עם תום  דורש אלפיים דולר במזומן עד הלילה ואניאת הכל 
 ".העבודה

 
היה זה חומר למחשבה. אלא שלא היה זמן רב מדאי לחשוב מאחר 

לפתור את הבעיה ויפה שעה שמוהרא"ש הקדוש האיץ בשלוחו 
אחת קודם. בלב כבד חזר השליח אל רבו עם הצעת המחיר )שהיה 

ההיא( ובשעה שהירצה בפניו את  עתב נחשב למחיר מפולפל
 סיכוי.  ניכר עליו שמבחינה כלכלית הוא לא רואה שישהדברים היה 

 
 הקהילה וידע היטב שרק אמשהמבנים של וח הוא היה מעורב בפית

וכעת הכיס  שילם הצדיק סכום גדול עבור בניית הגג של בית הכנסת
מאין בדיוק יצמחו אלפיים דולר עבור  –כך ש. ומאחר ריק ואין בו

"הקבלן דורש אלפיים דולר עד הערב. הוא מתכוון  הביוב?תיקון 
 לסיים את העבודה היום. אין לנו את הסכום הזה".

 
והוא  במיוחד את הצדיק החישובים הכלכליים לא הרשימואלא ש

השיב כמתפלא :"האם ביקשתי ממך לדאוג להשיג את הכסף? מה 
מאין נשיג את הסכום הזה? אתה רק צריך לסגור עם  זה העסק שלך

 הקבלן ושיתחיל את העבודה מיד".
 

שעה קלה הגיעו טרקטורים ומשאיות עם אבנים. לפחות בעניין  תוך
מה שעורר תקוות לגבי הצלחת  ,העמידה בזמנים הקבלן לא איכזב

עד  רב ף המשיכו במרץוא. הפועלים החלו את עבודתם העניין כולו
 מילה של הקבלן היתה -אין מה לומר  באותו היום. כברשסיימו 
בעיה. כל בעלי היתה עבודה מעולה שהביאה לפתרון הזו  מילה.
ריחשו סביב הבור הוצרכו להעתיק את התעופפו וש הזעירים הכנף

 התפוגג לגמרי...ירתם למקום אחר. הריח לעומתם ד
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נותן השקיף שליחו של הצדיק על הקבלן ההעבודה כל זמן במשך 

הוראות לפועליו. משהבין שהעבודה קרבה לסיום ועליו מוטל 
סוף העדיף לפנות לחדרו של הצדיק.  ולר במזומן,לשלם אלפיים ד

סוף, לא היה זה העסק שלו לדאוג מאין הכסף יגיע, כך שמע 
 בפירוש מרבו הקדוש. 

 
, חלף משם אדם לא מוכר. הוא הבחין בוכשהגיע לחדר בדיוק יצא 

אלא שאחד מבני  להיכנס אל הקודש פנימהתכוון וה על פניו
יצא אך האיש ש ואמי הלו ע ועצר בעדו ושאל האם ידהקהילה 

 –מחדרו של הצדיק. הוא השיב שאינו מכירו. "אם כך, אני אגלה לך 
האיש הזה עוסק במעשים מכוערים מאד. מאד מכוערים! הוא 

, ממש גועל מתפרנס מהעברות הקשות והמתועבות ביותר שיש
 ".נפש

 
עם המידע החדש שנתגלה לו הוא נכנס אל הצדיק ועוד בטרם פצה 
את פיו, היה זה מוהרא"ש הקדוש שהקדימו והסיט לעברו מעטפה 

 מנופחת.
 

"האם הצדיק יודע מי האיש שיצא עכשיו מחדרו?" הגיעה השאלה. 
אלא שמוהרא"ש הקדוש בחר להתעלם וביקש לפתוח את המעטפה. 

ל את רבו בנוגע לאותו האיש אך הצדיק שוב ניסה התלמיד לשאו
 "פתח את המעטפה". –באחת 

 
והוא פתח. בתוכה היתה מונחת ערמת שטרות של מאה דולר. הוא 

 נתבקש לספור את הסכום וגילה שיש שם בדיוק אלפיים דולר!
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מוהרא"ש הקדוש שאל : "אלפיים דולר זה הסכום שהקבלן רצה, 
וכעת אמור לי מה נכון? את זה קיבלתי עכשיו מהאיש שיצא מכאן. 

 אתה יודע עליו". 
 

ספר על האופן המתועב בו מתפרנס החל למגודל הנס  מתפעלעודו 
האיש והסיק שאת אלפיים הדולר שתרם השיג מהלכלוך בו הוא 

 עוסק. 
 

ישלם על הביוב! מה רצית? הצדיק שמע והשיב :"מי שעוסק בביוב 
שכסף של יהודים תמימים התורמים צדקה במסירות נפש ילך 
 לביוב? לא ולא! מי שעושה מעשים של ביוב הוא ישלם על הביוב.

אלפיים הנה ה' יתברך שלח לי אחד כזה שבדיוק התחשק לו לתרום 
"ב'חכמה  –ודע לך  .הביוב דולר, הסכום שאנו צריכים עבור תיקון

 י'בנה ב'ית" ראשי תיבות ביב".
 

וביתו של הצדיק אכן נבנה בחכמה נפלאה וכסף התרומות התחלק 
בהשגחה פרטית. יש התורם ומתרומתו נקנה ספר התורה. ויש, 

 .להבדיל, מי שתורם ומתרומתו מסדרים את מערכת הביוב
 
 ית!'בנה ב'חכמה י'ב

. 
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 שיחות קודש מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 

את המדרש תנחומא אותנו )בשנת תש"ס( כשמוהרא"ש נ"י לימד יד( 
מרומז . ענה ואמר שכאן ""זה ינחמנו ממעשנו –בפרשת בראשית אודות נח 

מה שאמר רבנו ז"ל )לקו"מ  על פיו". ועלה בדעתי נחמנ"י במילת רבנו ז"ל
ח"א סי' ל"ד( שהחכמה של הצדיק היא בחי' יו"ד, והוא ממשיך את חכמתו 

" ו-נחמנ-י" –. וזה מרומז בפסוק הזה וכו', עיי"ש אלינו שזה בחינת וא"ו
הוא"ו היא )נחמן( ושמרומז בפסוק היינו שהיו"ד היא חכמתו של הצדיק 

 המשכות שממשיך אלינו. 
 

אוכל ודיברתי עם אחד מעניין הפצה וכו' והשעה הישבתי בחדר  לאחר מכן
הלכתי  ותיכף תאום ירד מוהרא"ש נ"י וראה אותנוהיתה כבר מאוחרת ופ
אך עוד " …"מה שאמרתם על הפסוק "זה ינחמנו": אחריו והתחלתי להגיד 

"כן, כן, הצדיק ממשיך  : ואמר בטרם הצלחתי להשלים את המשפט, ענה
" והלך לו. ונשארתי עומד …וא"ו-יו"ד ו …את הנקודה שלו אלינו

. אשרינו שזכינו להתקרב למי שזכינו על שתפס את מחשבתי ומשתומם
 להתקרב!

 
מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור ': ]ועיין בגמרא )עירובין סד:( 

מהלך אחריו מצא גלוסקין בדרך  והיה מהלך מעכו לכזיב והיה רבי אילעאי
אמר לו אילעאי טול גלוסקין מן הדרך מצא נכרי אחד אמר לו מבגאי טול 
גלוסקין הללו מאילעאי ניטפל לו רבי אילעאי אמר לו מהיכן אתה אמר לו 

כלום  מבגאי שמי( –)כלומר  מעיירות של בורגנין ומה שמך מבגאי שמני
היכירך רבן גמליאל מעולם אמר לו לאו באותה שעה למדנו שכוון רבן 

'. נמצא שמה שידע רבן גמליאל את שמו של הנכרי גמליאל ברוח הקודש
הוא רוח הקודש, ומזה נלמד למה שאצל מוהרא"ש נ"י ראינו פעמים רבות 
שידע מה שידע וכנזכר לעיל ועוד עיין מזה ב'אש קודש' בסיפור 'הצדיק 

 .[ופס את המחשבה'ת
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ובשנה ההיא, לאחר דרשה שדרש בליל שבת והלכתי אחריו כי ביקש 
שאעשה איזה דבר בעבורו, ותוך כדי שהלכנו אמרתי לו איזה דבר שהתחדש 

פני אלי והניח את ידיו עמד מהילוכו, אצלי בעניין הפרשה, והוא נ"י 
 ".!הקדושות מעל ראשי ואמר : "אתה עוד תחדש ותחדש הרבה

 
מידות תפלה פר השאלתי את מוהרא"ש נ"י על מה שאמר רבנו ז"ל )סו( ט

( "יש תפילות שאינם נתקבלים למעלה אלא עד שנותנים כל כך 'ח"ב ט
מעות לצדקה כפי מספר האותיות של התפילה השיך לזה הדבר. למשל 
כשמתפלל אלו התבות "תן לי בנים" צריך לתן צדקה כמספר אותיות "תן לי 

והשיב  , הינו באיזה סוג מטבע וכו'.איך מקיימים את זהי . ושאלתבנים"
עולה  'תן לי בנים'שצריך לתת צדקה כמניין הגימטריא של התיבות, למשל 

אחד יתן בשקלים, אחר יתן  –. ואמר שכל אחד יתן כפי מה שיכול 592
 בדולרים או באגורות וכו'.

 
וכו' וכתב לי על זה מוהרא"ש  יחדרפעם קיימתי סעודה שלישית לבד בטז( 
"בעניין שאתה אוכל בנפרד סעודה שלישית וכו' תדע לך שהבעש"ט  –נ"י 

הק' תיקן שעם ישראל יתאחדו יחד בעת סעודה שלישית ויאכלו יחד 
בצוותא, אתה יכול להתבודד שעה לפני זה, אבל לאכול סעודה שלישית 

 מאד וכו'".צריכים לאכול עם אנשי שלומנו ביחד וזה דבר גדול 
 

יז( אמר שאלו הרחוקים מהתורה נוהגים לדבר מה' יתברך ולכנות אותו 
בשם 'אלקים' כי הוא גימטריא 'הטבע'. וכך שגור בלשונם להזכירו יתברך 
בלשון 'אלקים' שהוא מידת הדין והטבע. אך אנו מכנים אותו "הוי"ה" 

 שהוא רחמים, וכן "ה' יתברך". 
 

סעודה אז נוטלים פעמיים על יד ימין ופעמיים יח( אמר שכשנוטלים ידיים ל
על יד שמאל. סך הכל ארבע פעמים כנגד ארבע שמות )ולא הזכיר איזה 

)ואמר פעם : מי  שמות( וצריך ליטול עם מים בשפע וזה מביא עשירות
. ואחר כך מגביהים שיטול( –שרוצה ליטול דוקא שלוש פעמים על כל יד 

את הפסוק "שאו ידיכם קודש וברכו  את הידיים למעלה מהראש ואומרים
בלתי לאחר שנטל יק)עיין בשל"ה הק' )בשער האותיות( שכתב : " את ה'"
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ידיו והגביהם כדלעיל, קודם שיעשה הברכה יאמר הפסוק שאו ידיכם קודש 
ומשפשפים את  " וכו' עיי"ש, נראה לי(.וברכו את ה', ואין זה נקרא הפסקה
ת ידים'. ובבוקר כשקמים נוטלים שלוש הידיים זה בזה ומברכים 'על נטיל

פעמים על כל יד לסירוגין )ועיין מזה ב'אשר בנחל' חלק קט"ו, מכתב כז 
 רולהיזהקעב שכתב : 'כשאוכלים פת לחם וכדומה יש ליטול ידיים לפניה 

מאד ליטול מתוך נטלה דיקא, אך אין צריכים לסירוגין אלא שתיים על ימין 
יימים לאכול צריכים ליטול 'מים אחרונים' ושתיים על שמאל וכו' וכשמס

קודם ברכת המזון. הינו רק מעט מים על האצבעות ואין צריכים כלי וכו', 
 עיי"ש(.

 
יט( אמר שמה שמובא בחיי מוהר"ן )סי' רכח( הוא כך : שרוצה לעשות 
מאיתנו צדיקים כאלו, מה שעוד לא היה צדיקים כאלו מימות עולם. ושם 

תאמינו לי שאתם יכולים לשנוא ת את זה. וזו השיחה : נכתב וכו' שלא לגלו
שהלא שברו אותנו כחרס הנשבר. אני  )את המתנגד של רבנו ז"ל(אותו 

? אלא "וכו'"מה זה עוד פעם חשבתי שאני אעשה מכם צדיקים כאלה וכו'. 
צדיקים כאלה שלא היו מימות עולם. מה זה מימות עולם? אדם הראשון, 

יעקב, משה, אהרן, יוסף, דוד, כל הנביאים, תנאים נח, אברהם, יצחק, 
, עיין שם ותבין אך שברו אותנו כחרס הנשברזה הפירוש של זה.  ואמוראים.

 . לפי מה שנכתב כאן
 

כ( אמר  ששם 'אדנ"י' הוא 'אני ד''. הינו 'אני כלום' בחי' דל"ת שהוא דלו"ת 
למות נבראו שאין לו מצד עצמו כלום רק מה שמקבל מהמשפיע. כי כל העו

בדוגמת איש ואשה. והאיש הוא המשפיע והאשה מקבלת ממנו. כך שם 
הוי"ה הוא המשפיע, ושם אדנ"י מקבל. וזה 'אני ד', הינו אני דלו"ת ואין לי 
מצד עצמי כלום. ומי שאוחז בזה יוכל לקבל משם הוי"ה שהוא המשפיע. 

ה יישות, מה שאין כן אם אינו מבטל את עצמו ועוד מחזיק את עצמו לאיז
אזי ממשיך על עצמו דינים רח"ל, כי שם אדנ"י כשאינו מקבל משם הוי"ה 

 הוא בחי' 'דינא', הינו דינים רח"ל.
 

כא( אמר ש'יושר' הוא ראשי תיבות י'תגדל ו'יתקדש ש'מיה ר'בה. כלומר 
קדיש, כי היושר מת... וקשה מאד למצוא יושר וכמו שאומר רבנו ז"ל 
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יש כי שר. ולוק בין בני אדם מתי מתחיל היישיש ח)שיחות הר"ן סי' ע"ח( 
שר רק אחר וכף ויש שאין מתחיל אצלו היישר מתחיל אצלו תואדם שהי ןב
דהינו  ,שר יותרואחר שעושה עולה, ויש שמתאחר אצלו התחלת היל ,כך
 חור יותר ויותר.ילות, וכן יש שמתחיל אצלם באואחר שעושה כמה עול

ובאמת, קשה מאד למצוא את היושר ואפשר לומר עליו קדיש... רק העיקר 
לדבק את עצמו בה' יתברך ולא לבטוח בבני אדם שקשה למצוא אצלם את 

 היושר וכנ"ל.
 

בסעודת הברית של אחד מאנ"ש אשר קרא לבנו 'אפרים שלמה', אמר כב( 
שהיה מוהרא"ש נ"י שאנ"ש נזהרו שלא לקרוא לילד בשם 'שלמה אפרים' 

אפרים  ובנו של רבנו ז"ל )מחמת שנפטר קטן( אבל מאחר שלילד הזה קרא
 יעזור שתהיה לו אריכות ימים. 'את השמות, ה כושלמה והפ

 
ש נקודות, ואיך שלא תהפוך את זה ומוהרא"ש נ"י אמר ש'סגול' הוא שלכג( 

ליה ס'וף ג'נב ל'ת – יבותתהוא ראשי ל גֹ עדיין ישאר שלוש נקודות. כי ֶס 
)עיין  לבסוף יתפס –. שמה שרק לא יעשה ואיך שלא יתהפך אמר העולםכמ

 .אשר בנחל לו, ה' תתקנא(
 

כשחזרנו מאומן ובעת העיכוב הגדול בשדה התעופה  טבשנת תשס"כד( 
)וכפי  בקייב הגיע בחור עטוף עם טלית ותפלין ועמד בצד ולא דיבר עם איש

. הרבה אנשים וכו'(באומן וזה משך אליו בהיותו הנראה שנהג כן כבר 
 וכמה והחלו לדבר עליו שהוא הינוקא המוזכר בזוהר וכו' עד שהיו כמה

. והוא לא אמר מילה רק כתב על פתקים כל לבקש ישועה וכו' שניגשו אליו
מה שרצה להשיב לאותם ששאלו אותו. ובין כך החלו לעמוד בתור לקבל 

לברכה או ממנו פתק וכו' עד שכמעט ולא היה אחד שלא ניגש אליו 
לעצה... והיו שאמרו שאתמול בלילה, במוצאי ראש השנה, שהה הרבה אצל 

איני ניגש אליו, אותי איך יתכן שמוהרא"ש נ"י ודיברו יחד. וכששאלו 
 עדיין לא קיבלנו שכל?... איך יתכן שהשבתי שעכשיו חזרנו מאומן ו

 
מנו כמה ימים אחרי כן בעת שמוהרא"ש נ"י דיבר בליל רביעי לאנשי שלו

ביבנאל דרך הטלפון, בסיום הדרשה שאל : "אנשי שלומנו היקרים! רואים 
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אחד הולך מעוטף עם טלית וכבר מתחילים לדמיין דמיונות שאולי הוא 
איזה צדיק נסתר? הלא עכשיו היינו אצל רבנו ז"ל, האם לא קיבלנו שכל? 
הרי הבחור הזה ישב אצלי במוצאי ראש השנה ושפך את לבו איך שהוא 

ורמר ונמאס לו לחיות עד שרוצה להתאבד רח"ל. והוצרכתי לדבר איתו ממ
הרבה בכדי להוציא לו מהראש את השגעון הזה. אז עכשיו כולם הולכים 

י ק]וב'אשר בנחל',  אחריו?..." רֵּ ְּ ש  ֹון י"ג ּתִ ּכֹות ה'תשס"טויֹום ִראש   ֶדם ַחג ַהּסֻ
ב מֵּ כתב מזה : " ּתָ י ִמכְּ ּתִ לְּ ן ִקּבַ כֵּ רֹו  ...וְּ לנֵּ ֹואֵּ הּוא ש  ֶ ָהָיה  ָיִאיר ש  ֶ חּור ש  ַין ַהּבָ ִענְּ ּבְּ

ה חּור ַהּזֶ ַהּבָ ֶ ָך ש  יד לְּ ַהּגִ ָרח לְּ אּוַמן ֲאִני ֻמכְּ ִלי ּבְּ כּו', ָרָצה  ֶאצְּ ה ֶנֶפש  וְּ ן חֹולֵּ ּכֵּ ִמסְּ
ר ַדּבֵּ י לְּ ּתִ ִביל ֶזה ֶהֱאַרכְּ ְּ ש  כּו' ּבִ ד וְּ ַאּבֵּ ִהתְּ ּמִ  לְּ ֶ בּו ש  ְּ ם ָחש  ּלָ ָצא ּכֻ ּיָ ֶ ש  ַע ִאּתֹו, ּכְּ י יֹודֵּ

י אֹותֹו... ּתִ רְּ ּבַ יֶזה סֹודֹות ַהּתֹוָרה ּדִ כֹוִלים  אֵּ ּיְּ ֶ עּות רּוַח ַוֲחָבל ש  ן ַהּכלֹ ֶהֶבל ּורְּ ָלכֵּ וְּ
י נֵּ ה ּבְּ ּבֵּ ךְּ ַהרְּ ל ּכָ עֹות ּכָ ַהטְּ ָכל  לְּ ִקי ּבְּ הּוא ּבָ ֶ ִאּלּו ש  יֹונֹות ּכְּ ִדמְּ ֻטּיֹות וְּ ְּ ָאָדם ִעם ש 

כּו', כּו' וְּ ּלֹו וְּ יד  ַהּתֹוָרה ּכֻ ּגִ ן ּתַ ָלכֵּ ד וְּ ַאּבֵּ ּלֹא ִיתְּ ֶ ים ש  ה ָצִריךְּ ַרֲחִמים ַרּבִ חּור ַהּזֶ ַהּבָ
ֶכף ד לְּ  ֶאת ֶזה ּתֵּ דֹול... ּוִמּיָ יֹון ֶאָחד ּגָ מְּ ַהּכלֹ ּדִ ֶ ּנּו ש  ל ִמּמֶ עֵּ ּפַ ּלֹא ִיתְּ ֶ רֹו ָיִאיר ש   ."[נֵּ

 
ברסלב לחסידות... הרי חסידות אחד שאל אותו : מה ההפרש בין כה( 

הם תופסים ... חסידות: ב י"ש נ"מוהרארבים יהודים? ענה ואמר שניכם מק
)נראה כוונתו הקדושה על פי מה שאמר  את הדגים. ואנחנו מטגנים אותם

רבנו ז"ל שהקב"ה אוהב חסיד 'מטוגן'. דהינו שעובר עליו מה שעובר והוא 
. כי אצלנו מקבלים הקדמות מחזיק מעמד על ידי תוקף האמונה בה' יתברך

 (.שכל אחד יוכל להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליוכאלו 
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 מאמרים על הפרשה כפי ההקדמות שזכינו לקבל

 מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 

ני ממרא והוא יושב פתח האוהל וגו'. פרש"י : ווירא אליו ה' באל
 'לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו'. 

 
ס"ח( רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' לבאר מי הם ה'עובר ושב' על פי דברי 

שלמות הצדיק שיוכל להיות למעלה ולמטה, שיהיה יכול  קריעש
א במדרגה עליונה, יהיה להראות למי שהוא למעלה ונדמה בדעתו שהו

, למי שהוא למטה מאד במדרגה היפך. וכן להיפךמראה לו שהוא ה
, הוא סמוך להשם לו שאדרבא מראה התחתונה, בתוך הארץ ממש, יהיה

כרח שיהיה להצדיק, ובלא זה אינו צדיק כלל, כי והשלמות מ וזה. יתברך
ין צריך להראות למי שהוא למטה מאד בדיוטא התחתונה לגמרי, שעד

' עמך, ואל תירא ה : הוא סמוך לה' ממש, כביכול, ולעוררו ולגלות לו
ואל תפחד ואל תחת, כי הוא יתברך עמך ואצלך וקרוב לך ממש, כי 

כן אפלו אם האדם נופל, חס  -"מלא כל הארץ כבודו" )ישעיה ו(. על 
ושלום, למקום שנופל, רחמנא לצלן, והוא בשפל המדרגה התחתונה 

ל לדבק את עצמו בה' ולשוב אליו יתברך, כי 'מלא כל ממש גם משם יוכ
הארץ כבודו'. וכבר דברנו מזה, שכשהאדם מנח למטה לגמרי, ורואה 
שהוא בדיוטא התחתונה, חס ושלום, רחוק מאד מהשם יתברך ראוי לו 
להחיות עצמו בזה בעצמו, הינו כי זהו בעצמו הוא התקרבות, מאחר 

כך, עד שלא היה יודע  -חק כל שרואה שהוא רחוק. כי מקדם היה מר
פנים יודע שהוא רחוק זהו בעצמו  -כל  -שהוא רחוק, ומאחר שעל  ללכ

 . ת את עצמו ולשוב אל ה'התקרבות, ובזה בעצמו ראוי לו להחיו
 

, למי שהוא למעלה מאד, צריך הצדיק להראות לו שהוא היפךל וכן
שלמות  רחוק לגמרי מהשם יתברך, 'מה חמית מה ידעת' וכו'. וזהו

"כי כל בשמים ובארץ",  א כ"ט(: -הימים  -הצדיק, בבחינות )דברי 
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שהוא בחינת הצדיק, כידוע, 'דאחד בשמיא ובארעא', דהינו כנ"ל, 
שיהיה למעלה ולמטה, שיהיה מראה למי שהוא למעלה, בבחינות 

, שהוא רחוק מאד ואינו יודע כלל בידיעתו יתברך, היפךשמים, שהוא ל
ית מה ידעת' וכו', כי שם למעלה בשמים, שם דיקא, 'מה חמ : בחינות

, למי שהוא למטה בארץ ממש, היפךשואלים 'איה מקום כבודו'. ול
ו עקר השלמות, יהיה מראה לו כי ה' עמו, כי 'מלא כל הארץ כבודו'. וזה

 עיי"ש היטב. ,להיות למעלה ולמטה
 

וזה שאברהם אבינו ישב פתח האוהל לראות אם יש 'עובר' ו'שב' 
 להכניס בביתו. כי 'עובר' הוא בחי' מי שעדיין עובר על רצונו יתברך

, בחי' מי שהוא למטה במדרגה נמוכה מאד. ו'שב' הוא בחי' מי )א(
שהוא למעלה שעוסק בלשוב אל ה' יתברך ועושה תשובה על תשובה 
)לקו"מ ח"א סי' ו'( כי מילת 'שב' היא בהווה ששב מחדש בכל פעם על 

 אלוקותו יתברך כמבואר בסי' ו' הנ"ל. שגישם את רוממות 
 

ואברהם אבינו, בחי' הצדיק האמת אחז בזה בשלמות והיה מכניס לתוך 
ביתו גם את אלו שהם למטה וגם את אלו שהם למעלה וממנו למדו 

 לאחרשהיה מכניס אורחים ו )סוטה י:( וזה שמצינווקיבלו כולם. 
י עולם קמשל אל שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם
. ונמצא שעסק עם אכלתם הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם

 רחוקים כאלו שאפילו לא ידעו את מי לברך על מאכלם. 
 

ומצד שני היה מכניס גדולי עולם וכמ"ש : "ויעש אברהם משתה גדול" 
 '. ואבימלך ופרש"י 'שהיו שם גדולי הדור שם ועבר

 
'דאחד בשמיא  - "כי כל בשמים ובארץ"כי אברהם אבינו אחז בבחי' 

ולכל אחד היה מראה בסעודתו כפי מדרגתו. את הקטנים , ובארעא'
במעלה היה מלמד לברך את ה' יתברך ושלא יתייאשו אלא ידברו אליו 

היה גדולים במעלה ליתברך ויברכו אותו על כל מה שעובר עליהם. ו
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יתברך ועל כן  מראה שאין להם להתגאות ועדיין הם רחוקים מאד מה'
 והבן.אבימלך וכו', בה היה גם באותה סעודה הושיב את שם ועבר 

_________________ 
)א( עיין זוהר חדש )כי תשא ח"א נ"ד( : "מאי כל העובר על הפקודים? אלא דא הוא 
מאן דעבר על פקודי דמאריה". הרי שדרשו כי ה"עובר" הוא מי שעובר על רצונו 

אלו בני אדם שעוברים  –עירובין יט( : 'עוברי בעמק הבכא' וכן הוא בגמרא ) יתברך.
 על רצונו של הקב"ה.

*** 
וירא אליו ה' באלני ממרא. פרש"י : 'הוא שנתן לו עצה על המילה, 

 לפיכך נגלה עליו בחלקו'. 
 

צריך ביאור מה מתן שכר הוא זה לממרא שהרי לא אליו נגלה ה' כי אם 
יש בזה כידוע שדרכו ועוד קשה מה מידה כנגד מידה  אל אברהם.

 יתברך לתת שכר במידה כנגד מידה.
 

ויש לומר בהקדים מה שכתב בספר 'אילה שלוחה' )מהרה"ק ר' נפתלי 
מליטאוויסק זי"ע( על הפסוק : "ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט 
אהלה בית אל מים והעי מקדם" : 'שמעתי ממורי הקדוש )אדמו"ר הרב 

"ה מבעלזא( שאמר שצריך ליתן טעם הצדיק מורנו הרב שלום זללה
למה נכתבו בתורה הקדושה המראה מקומות. אך הטעם כי המקומות 
אשר דרכו בהם רגלי הצדיקים המה מסוגלים לתפלה, הן להתפלל ביתר 
שאר וביתר עוז, והן שתקובל בקשתו. על כן מודיע לנו תורה הקדושה 

"ה 'אפשר מקומות שהתפללו בהם אבותינו כמו שאמר יעקב אבינו ע
 אבותי וכו' )סנהדרין צה:( וכו', עיי"ש. ועברתי על מקום שהתפלל

 
 )א(מכוון כנגד ברית הלשון  שהוא ברית מילה זה ידוע שברית המעורו

שגם הוא נקרא מילה וכמ"ש )תהלים קל"ט( : "כי אין מילה בלשוני" 
 וכשגור בחז"ל : 'ובכל מילה של תורה או תפלה )כי מילה היא תיבה וגו'

 . דאתחדש באוריתא' )הקדמת הזוהר דף ד:( ובמקומות רבים(
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וכפי מה שאדם זוכה לאחוז בשמירת הברית, כן מתקדש מוחו עד 
שנכנס בו חשק לדבר אליו יתברך וכמו שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א 
סי' ב'( שאת חרב התפלה מקבלין על ידי בחי' יוסף שהוא שמירת 

 .)ב( הברית עיי"ש
 

פירוש הפסוק : "כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו", הינו מה וזה אצלינו 
ששומרים אמרתך ומרבים באמירות לפניך, הוא מחמת שבריתך ינצורו, 

 כמבואר במקומו.
 

ומעתה מובן מאד מה שנגלה ה' יתברך לאברהם בחלקו של ממרא על 
שנתן לו את העצה על המילה. כי על ידי שנתן לו עצה על המילה, שזה 

ון הברית, על כן זכה שה' יתברך נגלה אל אברהם בחלקו. בחי' תיק
ובודאי שכשה' יתברך נגלה באיזה מקום אזי זה המקום נתקדש ביותר 
וכמבואר לעיל לגבי המקומות שדרכו בהם הצדיקים, כל שכן מקום בו 

 . )ג( נגלה ה' יתברך בעצמו
 

 ביתר על כן זה המקום מסוגל מאד לתפלה, הן שיכנס בו חשק לתפלה
, והן שתתקבל תפלתו וכנ"ל. והוא השכר שקיבל ממרא שאר ויתר עוז

לומר עוד  שמעתה יתעורר יותר לתפלה –על שנתן לו עצה על המילה 
ומעתה  יען שבמקום בו מתגורר נגלה האלקים ועוד מילים לפניו יתברך,

 , וכן יתקבלו תפלותיו לרצון, והבן היטב.המקום מסוגל לזה
 

__________________________________ 
)א( כמובא מזה בכל הספרים, עיין שערי אורה )השער השני הספירה התשיעית( : 

ואלמלא שקיבלו ישראל ברית בשר, לעולם לא זכו לקבל תורה שהיא ברית הלשון. '
וזהו שאמרו בספר יצירה: כשבא אברהם אבינו והביט וחקר והבין וחקק וחשב ועלתה 

וקראהו אוהבו, וכרת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו וזהו  בידו, נגלה אליו אדון העולם
וכן במגלה עמוקות )פרשת '. הלשון, ובין עשר אצבעות רגליו וזהו ברית מילה ברית

ברית הלשון וברית  , על דרךמ"ה י"תרון ל"בעל ה"לשון ראשי תיבותמילה בהר( : '
אצל יוסף שהיה שם וכן הוא בעוד מקומות רבים. )ב( וכמו שמצינו ' המעור חד הוא
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שמים שגור בפיו וכמובא ברש"י על הפסוק )בראשית לט( : "וירא אדוניו כי ה' איתו" 
והוא מחמת ששמר את הברית, על כן היה מוחו מזוכך  'שם שמים שגור בפיו'. –

באלשיך הקדוש )בראשית לה ובעוד מקומות( )ג( ועיין  וחשקו רב לדבר אליו יתברך.
ך ומאז נשארה שם קדושה יתרה כנודע כי בכל מקום ששורה בו : 'כי שם ה' ניצב עלי

בדברינו להלן )פרשת וישלח שכינה, גם בהסתלקה השאר ממציאותה שם'. וכן עיין 
"ויצב יעקב ( שם מבואר כן על הפסוק ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחקד"ה 

 , עיי"ש.מצבה במקום אשר דיבר אתו"
*** 

בתורה  -וסעדו לבכם וגו'. פרש"י :  לבכם ואקחה פת לחם וסעדו
בנביאים ובכתובים מצינו דפתא סעדתא דליבא. בתורה סעדו לבכם. 
בנביאים )שופטים יט( סעד לבך פת לחם. בכתובים )תהלים קד( ולחם 

 לבב אנוש יסעד.
 

וסעדו לבכם בתורה, בנביאים בדרך צחות יש לקרוא ברש"י כך : '
'וסעדו לבכם' ותיכף מפרש במה שהפסוק אומר  –. כלומר ובכתובים'

'בתורה, בנביאים ובכתובים' שהם עיקר המזון שסועד את הלב.  –יסעדו 
, הינו שמצוי למראה עינינו שפתא 'מצינו דפתא סעדתא דלבא'וזה כי 

 יחיהסעדתא דלבא, אך האמת היא שלא כן הוא ולא על הלחם לבדו 
ובה עיקר סעדתא האדם כי על כל מוצא פי ה', הוא התורה, יחיה האדם 

 דלבא. 
 

 –סעד לבך פת לחם. בכתובים  –וסעדו לבכם. בנביאים  –'בתורה כי 
. כלומר, שבתורה עצמה שתילמדו תוכלו לקיים ולחם לבב אנוש יסעד'

סעד לבך פת לחם' 'וסעדו לבכם'. וכן כשתלמדו בנביאים יתקיים בכם '
 וכן בכתובים.

 
ה וחלב ובן הבקר" וגו'. ובזה יש לרמז בפסוק שאחריו : "ויקח חמא

 פרש"י : ולחם לא הביא. 
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כלל במה שאמר "ואקחה פת לחם",  כי באמת עיקר כוונתו של אברהם
כנ"ל לא היתה על לחם כפשוטו אלא על לימוד התורה, נביאים וכתובים 

 ועל כן באמת לא הגיש להם לחם, ודו"ק.
*** 

 ה בן.דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשר ה'היפלא מ
 

כיוון שאמר לו שלמועד ישוב אליו, מהו אומרו 'כעת חיה' והיה לו 
 לקצר : 'למועד אשוב אליך ולשרה בן'. 

 
קר האדם הוא יכי עויתבאר על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' ז'( 

מכנה בשם אדם כלל, רק  הדעת, ומי שאין לו דעת, אינו מן הישוב ואינו
הוא בחינת חיה בדמות אדם. ומשה רבנו היה לו רחמנות, והיה עוסק 
בישוב העולם, שיהיה העולם מישב וממלא מבני אדם, הינו בני דעה, 
כנזכר לעיל, כי הוא פתח לנו אור הדעת, כמו שכתוב )דברים ד(: "אתה 

ה לנו, כי הראת לדעת כי ה' הוא האלקים", כי משה פתח את הדעת וגל
כי צריך כל אחד לעסק בישובו של עולם, וכו'  יש אלקים שליט בארץ

"ומלאו את  שיהיה העולם ממלא מבני אדם, כמו שכתוב )בראשית א(:
הארץ", כי זה עקר ישוב העולם, כשהעולם ממלא מבני אדם, הינו מבני 

הינו כמו שהאדם מצוה . דעה. כי מי שאין בו דעת, אינו אדם כלל כנ"ל
עמיד בנים בעולם בשביל קיום העולם, כן הוא מצוה להכניס דעת לה

ויראת שמים בבניו ובתלמידים, כי זה עקר המצוה, שמצוה להעמיד 
קר להעמיד תולדות ממין בני אדם דוקא, יתולדות לקיום העולם, כי הע

כן כל זמן שאין מאיר הדעת  -ולא מין בהמות וחיות בדמות אדם. על 
דעים ומרגישים אלקותו יתברך וממשלתו, אינם בבני אדם, ואינם יו

בכלל בני אדם, מאחר שאין בהם דעת לדעת את ה', שזה עקר גדר 
האדם. ועל כן נחשב העולם כתהו ובהו, ועל זה נאמר: לא תהו בראה 
לשבת יצרה, כי צריכין לישב את העולם, שיהיה מישב העולם מבני 

 וכו', עיי"ש. יתברךאדם דיקא, דהינו מבני דעה, שיודעין את השם 
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ו תרמש כל וכן אומרים חכמינו הקדושים )ב"מ פג:( על הפסוק : "ב
 אלו רשעים שדומין לחיה שביער. - "חיתו יער

 
שיש לך כעת, כלומר  הילד –וזה שאמר ה' יתברך לאברהם : 'כעת חיה' 

 גדרל, אך כי הוא פרא אדם חיהבגדר ישמעאל, אינו בגדר אדם כי אם 
 ,בן והוא יהיה בן לך שרה אתןמ –'ולשרה בן'  ואילו. )א(ע לא הגי 'אדם'

 גדר אדם ממש, והבן. שהוא 
________________ 

והנה ישמעאל נקרא פרא אדם, )א( כמובא בשל"ה הק' פרשת לך לך וזו לשון קדשו : '
וכתב הזוהר פרא אדם ולא אדם ממש מאחר שלא נתקן בפריעה, אלא הוא פרא פירוש 

פארה במערצה )ישעיה י, לג(, כי אינו רק ענף מאדם, אבל ישראל הם ענף, כמו מסעף 
 '.אדם ממש

 
*** 

אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען 
סף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון ווי. חמשים הצדיקם אשר בקרבה

וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם וכו' שלושים וכו'.  בעיםשם אר
ואברהם שב למקומו. פרש"י 'נסתלק הדיין, נסתלק הסנגור והקטגור 

 .' וכו'מקטרג
 

צריך להבין מפני מה הניח ה' יתברך לאברהם להמשיך ולבקש פן ואולי 
יש ארבעים צדיקים או שלושים וכו' והרי גלוי וידוע לפניו שאפילו 

א היה בסדום וכאשר אמר לו לבסוף. ומדוע הניח לאברהם צדיק אחד ל
 לעמוד ולהאריך בתפלה לחינם.

 
היתכן שאנו מניחין )שיחות הר"ן סי' ע'(  ויתבאר על פי דברי רבנו ז"ל

ר גזרות בעולם? )כי אז באותו וב לגזואת השם יתברך שיעשה ויחש
ין לקרות הזמן נשמע שיוצאין גזרות על ישראל חס ושלום(. כי אנו צריכ

את השם יתברך מעסקיו שהוא עוסק בהם באיזה גזרה וכיוצא חס 
ושלום, לקרות אותו משם שישליך זאת ויפנה אלינו למה שאנו רוצים 
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לדבר עמו לבקש ממנו שיקרב אותנו לעבודתו יתברך. כי כשאחד 
מישראל רוצה לדבר עם השם יתברך לפרש שיחתו לפניו יתברך, אזי 

ר חס ושלום וכל ועניניו וכל הגזרות שרוצה לגזהשם יתברך משליך כל 
העסקים שלו שהוא יתברך עוסק בהם כביכול, והוא משליך הכל ופונה 
עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו ולפרש שיחתו לפניו לבקש מאתו 

 , עיי"ש.שיעזרהו להתקרב אליו יתברך
 

דוד : אמר  –מזמור פו( : "פנה אלי וחנני" ]ועיין מזה במדרש )שוח"ט 
 רבונו של עולם, תפנה מכל עסקיך ופנה אלי וחנני[.

 
עמד בתפלה לא יצאה הגזרה להשחית את ועל כן כל זמן שאברהם 

סדום אל הפועל. וכיון שנסתלק הסנגור, החל הקטגור מקטרג ויבואו 
 שני המלאכים סדומה להשחית.

 
ובאמת, ה' יתברך היה יכול לומר לאברהם כבר בתחילה שאפילו צדיק 
אחד אין בסדום ומה לו להלאותו בדברים. ואף אברהם לא שאל על זאת 
לאחר מכן ולא בא בטרוניה : 'כיון שמלכתחילה ידעת שאין בה שום 
צדיק, מפני מה הטרחת אותי לעמוד בתפלה ולבקש על חמישים, 

 ארבעים וכו''. 
 

כי מעלת כל דיבור שזוכים לדבר אליו יתברך אין לתאר ואין לשער כלל. 
ריך על זה תמימות גדולה מבלי לחקור חקירות איך ומה וכו', אלא וצ

 להאמין שיש לה' יתברך נחת רוח גדול מכל דיבור שמדברים אליו. 
 

ודיקא מי שהולך בתמימות יכול לעמוד ולטעון טענות לפניו יתברך 
כל המתמים עצמו )נדרים לב.( : 'וכמו שאומרים חכמינו הקדושים 

'שעה עומדת לו'  ה תמים'.תהלך לפני והישעה עומדת לו שנאמר ה
דיקא. כי 'אין עמידה אלא תפלה' וכשאדם זוכה להיות תמים, אז דיקא 
יוכל לעמוד שעה בתפלה ואת זה לומדים מאברהם אבינו שעליו נאמר 
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'התהלך לפני והיה תמים' וכמו שמצינו כאן שלא שאל שום שאלות 
או ארבעים וכו'. אלא המשיך וביקש בפשיטות על חמישים צדיקים 

וכשהתברר שאף צדיק אחד לא היה בהם, לא טען 'ומדוע לא גילית את 
 אזני מלכתחילה'.

 
כי החייה את עצמו במה שזכה לדבר אליו יתברך את כל אותם דיבורים 
והכל מתוקף תמימותו והשגתו במעלת כל דיבור שזוכים לדבר אליו 

 יתברך, והבן למעשה.
 

*** 
 גדול. ואברהם היו יהיה לגוי

 
אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן בגמרא )סוכה מה:( : '

יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה 
 '. הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן

 
אני הוא'. ופירשו  –לכאורה אינו מובן מדוע לא המשיך 'ואם אחד הוא 

אינו מעלה. כי אם האבא עוסק בעבודת ה' עד בזה שאני בלא בני 
שנקרא בן עליה, אך אינו מקרב את בנו ואינו עוסק בחינוכו, אין זו 

 ולכן בני עליה הוא דיקא אם אני ובני מהן. .מעלה כלל
 

אמר ר' שמעון בן יוחאי אין העולם יכול 'מובא : והנה בילקוט )נח, ט( 
טעם ואברהם היו יהיה  לעמוד בפחות מל' צדיקים כאברהם אבינו מה

מנין יהי"ה תלתין, אי תלתין אינון אנא וברי תרין מנהון ואם כ' אינון 
אנא וברי תרין מנהון, ואם עשרה אינון אנא וברי מנהון ואם חמשא 

נא אינון אנא וברי מנהון ואם תרין אינון אנא וברי הם ואם חד הוא א
 הוא'.

 
 אנא הוא.  – וצריך ביאור מדוע כאן כן סיים שאם חד הוא
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ויש לומר שכשדיבר מבני עליה אזי מוכרח שבנו יהיה עמו, כי אם הוא 

 יהיה בן עליה בלי בנו, ממי ילמד הבן ואיזו עליה היא זו וכנ"ל. 
 

אך כשדיבר במדרש מצדיקים דוגמת אברהם אבינו, אפשר שיהיה הוא 
לבדו שהרי אברהם עסק בחסד והכנסת אורחים ולא עסק בזה לבדו ולא 
הסתיר בזה את צדקתו. כי זה עיקר החינוך שהילד לומד ומחקה את 
אביו וכמ"ש עליו : "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו". ולכן אם 

ילמד  ממילארואה ויהיה בזה לבד בלא בנו, אין בזה חסרון שהרי הבן 
ממנו איך להכניס אורחים, שהרי אפילו לוט למד דבר זה מאברהם 

'ולפי שנתחבר לוט לאברהם למד הכנסת  –א וירא יא תנחומ)כמובא במדרש 
 והבן. ,(אורחים'

 
וזה שמצוי בציונו הקדוש של ר' שמעון במירון שמאז ומעולם הקפידו 
מאד על הכנסת אורחים. כי גם ר' שמעון מסר את נפשו על הדבר עד 

אנא  –שהעיד על עצמו שבדבר הזה הוא דומה לאברהם ואם חד הוא 
 הוא, והבן.

 
*** 

 
ארדה נא  רה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאדום ועמוזעקת סד ה'ויאמר 

 וגו'. ואראה הכצעקתה הבאה אלי
 

שמעתי אומרים בדרך צחות כי מה שאמר ה' יתברך 'ז'עקת' סדום בזי"ן 
 ולא 'צ'עקת' בצדי"ק הוא משום שבסדום לא היו צדיקי"ם.

 
רה באה אלי" מדוע דיקא בעניין הזה נאמר "זעקת סדום ועמוובזה יובן 

בזי"ן ולא בצדי"ק כנ"ל, כי הזעקה הזאת באה על ידי אותה ריבה 
 שנתנה אוכל לעני והרגו אותה במיתה משונה כמובא כאן ברש"י. 
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נמצא שלאחר שהרגו אותה שוב אין צדיק בסדום כי היתה היחידה ולכן 
דיקא כאן נכתב 'זעקת' כי עתה לאחר שהרגוה שוב אין צדי"ק ולא שייך 

 .ב 'צעקת'לכתו
 

ומה שנכתב אחרי כן : "ארדה נא ואראה הכצעקתה" וכאן נכתב 'צעקה' 
בצדי"ק. הוא מחמת שאותה צעקה היתה של הריבה הנ"ל שבאמת 
היתה צדקת וחמלה על העני. ועד שפרחה נשמתה היתה מצעקת ובזה 
שייך לכתוב 'צעקה' בצדי"ק כי כל זמן שעדיין לא מתה, נמצא שיש עוד 

אך לאחר מכן שוב לא היתה שם 'צעקה' אלא 'זעקה' כי  צדיק בסדום.
 ודו"ק כי נחמד הוא. לא נותר צדי"ק בסדום,

 
*** 

 : בהפטרה )מלכים ב', ד( 
 

י מת ואשה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמר עבדך איש
ה בא לקחת את שני ילדי לו שווהנ ה'ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את 

בבית  לךויאמר אליה אלישע מה אעשה לך הגידי לי מה יש . לעבדים
ויאמר לכי שאלי לך . ותאמר אין לשפחתך כל בבית כי אם אסוך שמן

ובאת וסגרת  .קים אל תמעיטייכלים מן החוץ מאת כל שכניך כלים ר
ותלך  .קת על כל הכלים האלה והמלא תסיעיעד בניך ויצהדלת בעדך וב

 . שים אליה והיא מוצקתיר הדלת בעדה ובעד בניה הם מגומאתו ותסג
ויהי כמלאת הכלים ותאמר אל בנה הגישה אלי עוד כלי ויאמר אליה אין 

ים ויאמר לכי מכרי את קא ותגד לאיש האלוותב. עוד כלי ויעמד השמן
 .תחיי בנותר ובניךהשמן ושלמי את נשיך ואת 

 
נמצא שכשיש כלי ויש אמונה בה' יתברך ובצדיקיו האמיתיים אזי זוכים 
לשפע גדול. כי אלישע הנביא אמר לה להביא כלים ולמלאותם במעט 
השמן שהיה לה. ואף שמצד הטבע לא היה בשמן די כדי למלאות את 
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כל הכלים, אך מאחר ששמעה בקול איש האלקים נעשה לה נס והתרבה 
 שמן עד שהיתה יכולה למכרו ולהתפרנס.ה
 

כי הקדוש ברוך הוא חפץ חסד ואומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ע"ג( 
הוא ורוצה תמיד להשפיע השפעות וברכות. ואין השפעה יכולה לירד, 

והכלי . רק על ידי כלי הנקרא אני שנאמר )במדבר ו(: "ואני אברכם"
פן שמקשר ובא כשמתפלל ידי כל אחד מישראלהנ"ל נעשה על 

 וכו', עיי"ש היטב. בוריהמחשבה להד
 

ובזה יובן נוסח הברכה שקבעו לנו חכמינו הקדושים בברכת מעין 
שלוש : 'על המחיה ועל הכלכלה'. כי 'כלכלה' היא כלי וכמו שאמרו 

'כלכלה מלאה  –)מעשרות פ"ד מ"ב( : 'כלכלת שבת' ופירש הברטנורא 
שבתא מקומות )עיין שבת עד : 'פירות שיחדה לשבת'. וכן הוא בעוד 

שדא קמייהו כלכלה  ,דרב ביבי הואי ואיקלעו רבי אמי ורבי אסי
 ירי'(.דפ
 

ועל זה אנו מודים לו יתברך על המחייה שהם המזונות שמזמין לפנינו 
ובהם מחיינו. וכן על 'הכלכלה' שהוא כלי. כי גם בשעה שאין מזונות 

כלי, נוכל לראות ניסים נגלים מונחים לפנינו, אך על ידי הכלכלה שהיא 
 שהכלכלה תתמלא כפי שעשה אלישע הנביא. 

 
והכל על ידי אמונה בו יתברך ובצדיקיו האמיתיים ועל ידי תפלה 

 שעושה כלי כנ"ל בדברי רבנו ז"ל. 
 

*** 
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ִעם    ה וְּ ֹחֶרף ִעם ּגּוִפּיָ ין ּבַ ִיץ ּבֵּ ּקַ ין ּבַ ִמיד ָהַלךְּ ּבֵּ ּתָ ֶ ן רּוִסי ֶאָחד ש  כֵּ ָ ָהָיה ָלנּו ש 
ָנס ִים ִמכְּ ּבַ רְּ ִלי ּגַ ִלים ּבְּ ּדָ ִעם ַסנְּ ִמיד ָהָיה לֹו ַחם ,ָקָצר וְּ ֹחֶרף .ּתָ ַעם ּבַ  ָקָרה ּפַ

נּו  ּלָ ֶ ג ש  ַהּגַ ּמֵּ ֶ ר)ש  ּקַ ֶ ש  א  ,ּכְּ ם קֹופֵּ ֶ ש  ש  וַהּגֶ ָך ֲחִתיַכת ֶקַרח ַמּמָ ה לְּ לֹא  ַנֲעש ֶ
ר ֻסּפַ י יְּ ן ּכִ ֻאּמַ ם ָאז .יְּ ַחּמֵּ ִהתְּ ִחיל לְּ תְּ ּמַ ֶ ש  ה ֶקַרח ּוכְּ נּו ַנֲעש ֶ ּלָ ֶ ג ש  ַהּגַ ַרח  ּומֵּ ַהּקֶ

ל נֹופֵּ ס וְּ נּו ָנפּפִ  (ָנמֵּ ּלָ ֶ ג ש  ַהּגַ אֹום מֵּ ל הלתְּ ֶ ן  ֲחִתיַכת ֶקַרח ַעל ָהֶרֶכב ש  כֵּ ָ ַהש ּ
ם ֶאת ֶזה ּלֵּ ַ ש  ּבַֹע לְּ א ִלתְּ ִמי ָאז ּבָ דְּ ַבר לֹו ֶאת ַהַחּלֹון ַהּקִ ָ ש   .ָהרּוִסי וְּ

י ּנִ ה רֹוֶצה ִמּמֶ ַרח ?ָמה ַאּתָ יִתי ֶאת ַהּקֶ י ֶאת ֶזה ?ֲאִני ָעש ִ ּתִ ָבר ?ֲאִני ָזַרקְּ  ֶזה ּדָ
ִעי רּוךְּ הּוא  ,ִטבְּ דֹוש  ּבָ ךְּ ֶאל ַהּקָ ָענוֹ שיִ לֵּ ָך טְּ ֶיה לְּ ָאז ָלַקח אֹוָתנּו  ...ת ָעָליוהְּ

ט ּפָ ְּ ִמש  ִדין ּתֹוָרה, לְּ ִביא  ,לֹא ָהַלךְּ לְּ הֵּ ּלוֹ לוְּ ֶ ר ש  ּיָ ךְּ ָהַלךְּ ִעם  ,עד ֶאת ַהּדַ ּכָ
ָנס ָקָצר ה ִמכְּ גּוִפּיָ ִים וְּ ּבַ רְּ ִלי ּגַ ִלים ּבְּ ּדָ ִעם ַסנְּ ִריִכים ָלֶלֶכת  .וְּ ט צְּ ּפָ ְּ ית ִמש  בֵּ ּבְּ

ִנימּוס ם ַהּגֹוי הּוא , השופט ּבְּ ךְּ ֶאל ַהּיָ ה הֹולֵּ ַאּתָ ֶ מֹו ש  ָנס ּכְּ ה ִנכְּ ַאּתָ ֶ רֹוֶאה ש 
ַע ּבוֹ   ... ֶזה ּפֹוגֵּ

ִטים ֹופְּ ִאיֶתם ש  ַע ִאם רְּ ךְּ ִעם ,לֹא יֹודֵּ יךְּ  הֹולֵּ אֵּ ע וְּ ֻרּבָ ִעם ּכֹוַבע מְּ בּוש  וְּ לְּ
ר ַדּבֵּ ִחיל לְּ ַהתְּ ָנס הּוא ָרָצה לְּ ַרק ִנכְּ ֶ ָהִעיד, ש  ה ִעם  , אך השופטלְּ ן ַמּכָ נֹותֵּ

ָאַמרַה  ץ וְּ ל עֵּ ֶ יש  ש  ּטִ ךָ  : ּפַ ש  לְּ ּיֵּ ּבַ תְּ א ִמּפֹה !ּתִ ָקַרע  ָלַקח !צֵּ יק וְּ ל ַהּתִ ֶאת ּכָ
ָזַרק ֶאת ֶזה ָנִסים? .ֶאת ֶזה וְּ ךְּ ִנכְּ ר רוסיה !ּכָ ַדּבֵּ אך השופט אמר לו  ָרָצה לְּ

ית ֹסַהר:  ּבֵּ ה ּבַ ה ַאּתָ  ! עֹוד ִמּלָ

ה ֲאִפּלּו ּגֹוי ֻנּמָ  ,רֹוִאים ִמּזֶ סֶזה לֹא מְּ נֵּ ִהּכָ ט ס לְּ ּפָ ְּ ית ִמש  ָכה ֶאל ּבֵּ ַעל ַאַחת  .ּכָ
ָלל ין ֲערֹךְּ ּכְּ אֵּ ה ּבְּ ַכּמָ ה וְּ ּמָ יֹוִנים ,ּכַ יֹונֹות ִמילְּ מְּ ֶלךְּ  ,ּדִ ָנִסים לּמֶ יךְּ ִנכְּ מלכי אֵּ

רּוךְּ הּואהמלכים  דֹוש  ּבָ ָכה, ַהּקָ ָנס ָקָצר ...ּכָ ֶרךְּ ֶאֶרץ, ִמכְּ ָצת ּדֶ  ...קְּ

 

 )אשר בנחל קעא, מה קצה(
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 סיפורי מוהרא"ש

 'כ' כהמכתב פט  חלק אשר בנחל
 

הקדוש רבי נחום מטשערנובל זי"ע סיפר, הרב 
שבהיותו הולך בגלות בתחילת עבודתו, ויהי 
היום והגיע באישון לילה אצל אדם פשוט 
מאוד, והלה לא ידע מי הוא, רק קיים בו מצות 
הכנסת אורחים, ונתן לו לאכול בשמחה 
ומקום ללון, ויהי באמצע הלילה, קם הצדיק 

יות בחצות, וערך סדר תיקון חצות בבכ
עצומות, והיהודי שמע קול בוכים מחדרו, 
תכף ומיד רץ להתוודע מה זה ועל מה זה, 
ודפק בדלת ונכנס, ומצאו יושב על הרצפה 
ובוכה עד מאוד, ונחרד היהודי ושאל אותו: 
מה קרה לכם? האם כואב לכם משהו? ענה 

 ואמר: כן. 
 

ושאל היהודי: מה כואב לכם? והסביר לו: 
ש ונחרב, ועכשיו גוים היה לנו פעם בית המקד
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הולכים שם, וכן עם ישראל גרשו אותם מארץ 
ישראל והתפזרו בכל קצווי תבל, וארץ ישראל 
נשארה שוממה מבלי עם ישראל, ומה יהיה 
איתנו?! וכך בכה. והיהודי הזה אדם פשוט 
עד מאוד, איש כפרי, היה לו בית עם שדות 
ואווזים ותרנגולים ועיזים וכבשים ובהמות 

 .'וכו
 

ויהי כשמוע את הרה"ק רבי נחום כל כך 
מתאונן על ארץ ישראל ועל הגלות, ונכנסה 
בליבו תשוקה לנסוע לארץ ישראל, ואמר 
להרה"ק: אני מוכרח קודם לשאול את אשתי 

, והלך ושאל עמיהאם היא מסכימה לנסוע 
אותה. ואמרה לבעלה: איך נסע ונעזוב את כל 
השדות והאווזים והתרנגולים והפרות 

הכבשים וכו', על מי נניח את זה?! וחזר אל ו
 הרה"ק, ומסר לו מה אשתו שואלת. 
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ענה לו הרה"ק: הלא כאן יש גויים צוענים 
וכו', שעושים צרות לעם ישראל ומציקים 
להם. והלך היהודי והציע את זה לאשתו, 
ענתה אשתו ואמרה: אם זה ככה, שהגויים 
והצוענים וכו', מציקים לעם ישראל, בוא 

רש את הגויים והצוענים לארץ ישראל, כדי ונג
שלנו תהיה כאן מנוחה... ועל זה בכה יותר 

י נחום זי"ע, איך שעם ישראל ויותר הרה"ק רב
נשקעו בגולה,עד שכבר לא חסר להם  כל כך

ושוכחים לגמרי ארץ ישראל ובית המקדש 
 מאיפה הם באים וכו', וכו'.
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יום טוב בן ג'וליה, מרים בת  ,וכל יוצאי חלציהם אליהו בן מרים, אסתר מלכה בת אורה:    להצלחת ורפואת
 , עמוס בןסולטנה בת קדן מריםסולטנה, 

 יצחק בן זכיה, נתן שמחה בן רחל, יקיר בן זוהרה,יהודית, 
 יצחק בן פיגא., משה בן אירן, הנייה רחל בת דבורה, דוד בן רחל 
 
 בת סולטנה, אליהו בן ישראל,ולהבדיל : לעילוי נשמת ג'וליה 

 אורה בת נעמי, מאיר בן רחמים ולכל הנשמות הקדושות שאין מי שיאמר עליהם קדישאברהם בן ניסים 

 


