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"וראה לבקש ממנו יתברך שתהיה עמי 
ואיתי במחיצתי תמיד, ולא תתפרד ממני 
 כלל, ואז טוב לך בזה ובבא לנצח נצחים"

 

 )אשר בנחל נה, מכתב י' תקעב(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 דותלותפרשת     
 



2 

 

  

 – חידה

ע לגבי מי שנוגע "ש זי"ראת מוהדעמה 

 ?בבעלי חיים טמאים

 בחוברת. חפשו אותה...ובה התש
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מי שרק ילמד ב"אשר בנחל" שלומנו אמר : "...פעם בעת שדיבר עם אנשי "
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" 
)ופעם בעת שיחה לבחורים הזכיר את הדיבור מר' נתן ז"ל שהליקוטי 
הלכות הם הגן עדן של ה' יתברך וסיים : "אבל אשר בנחל זה לא הגן עדן 

הזה ולא העולם הבא אלא הקב"ה בעצמו"(. לאחר ולא הגיהנום. לא העולם 
 ."מכן נדפס ב"אשר בנחל" עצמו )חלק נ"ב מכתב ט' תתסו(
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 ברכות דף מה :

 שלושה שאכלו כאחת חייבין לזמן.
 

בעניין להיחלק בזימון, עיין בשיעורי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל )על דף נ.( שאחד 
א להיצטרף. האם מועיל לפוטרם שאל : שלושה שאוכלים יחד וכיוונו מתחילה של

 שלא להתחייב בזימון?
 

שלא  והשיב הרב אלישיב : אין מועיל כוונה לא "להתחייב" בזימון, דזה כמו שיכוין
להתחייב לברך ברכת המזון... אלא צריך כוונה לא "להצטרף" עם האחרים. שיחשב 

 כמו שלא אכל בשלושה. ואמנם אין לדבר זה מקור ומכל מקום כך נוהגים, ע"כ.
 

כתב )אשר בנחל חלק כ', מכתב ב' תתצז( : אודות שאלתך ואדמו"ר מוהרא"ש נ"י 
רוצה להיפרד ולברך ביחידות מפני שאתה יושב בצותא והם מאריכים בסעודה ואתה 

 שאתה רוצה ללמוד תורה. 
 

מחמת צורך מצוה מותר להיפרד ולברך ביחיד. מכל שכן כשאתה רוצה ללמוד ואתה 
רואה שהם יושבים ומבטלים את הזמן. וכדאי שתעיין בשאלות ותשובות "לבושי 

ך, עיין שם מרדכי" )או"ח סי' ל'( שמדבר מכעין זה ויכולין להביא את זה אל ענינ
 ותבין, ע"כ.

 
ודעת לנבון שכל זה מדובר בשאר ימות השבוע, אך בסעודה שלישית שכולם 
מתאספים יחד לשמוע דברי תורה, בזה יש לשמור שלא להיפרד ולהיחלק וכמו 

)אשר בנחל חלק קפו, מט תרסד, יום חמישי ז' טבת אמר אדמו"ר מוהרא"ש נ"י ש
עם התקרר דבר זה והתחילו לעשות קבוצות תש"ע( : והנה לאחרונה שמעתי ששוב פ

מ"ם -קבוצות בבתים פרטיים סעודה שלישית, ואני מוכרח להגיד לך שזו עצת הסמ"ך
לעשות פירודים בין אנשי שלומנו, ואף שיש אולי לכל אלו שמארגנים את זה כוונות 
טובות, עם כל זאת אני מוכרח להגיד לכם שזה הקטרוג של המן עמלק שאמר "ישנו 

ולכן אני מוכרח להגיד לך שדבר זה גורם קטרוג בשמים אחד מפוזר ומפורד".  עם
 . ואחר כך סובלים מזה כל השבוע

 
ולכן אני מאד מבקש אותך שדיקא תבוא לאכול ביחד עם אנשי שלומנו סעודה 
שלישית באולם וביחד תשירו את הזמירות בקול נעים וכן תשמעו דברי תורה, ואני 

מ"ם מפורר את אנשי שלומנו, ואנחנו צריכים -מקפיד על זה, כי כך הסמ"ך מאד מאד
לשמור מזה, כי כל עניינינו רק להיות מאוחדים באחדות אחת ובפרט בעת רעוא 

 דרעוין, רצון שברצונות שהוא זמן סעודה שלישית, עיי"ש והבן למעשה.
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 המפתח

הקדוש יודע כי סדר, נקיון  מי שזכה להתסובב אצל מוהרא"ש
 ואחריות הן מילות מפתח במשנתו של הצדיק. 

מוהרא"ש הקדוש מקפיד מאד שהדברים יהיו מסודרים ונקיים, 
הוא יודע היכן הניח כל דבר ולהיכן יש להכניס פריטים חדשים 

אליו אלא גם לישיבה הקדושה "היכל  המגיעים אליו )ולאו דוקא
הקודש"(, צרור המפתחות אשר לו צמוד אליו בכל עת והוא 

 יודע איזו דלת פותח כל מפתח.

 - - -ולכן המקרה עליו נספר עתה היה ארוע יוצא דופן 

נסת תלמידי הצדיק המתגוררים ביבנאל רגילים להגיע לבית הכ
זין לדרשתו רביעי ושם להא "היכל הקודש" מדי שבוע בליל

השבועית של מוהרא"ש הקדוש אשר מדבר דרך הטלפון מביתו 
אשר בארצות הברית. הדרשה הזאת מספקת להם חיזוק ועידוד 

 .עד לדרשה שתהיה בליל רביעי הבא

לא קל להתמודד עם ההרפתאות העוברות על כל אחד בעולם 
 הזה, והדיבורים של הצדיק הם כמים קרים על נפש עייפה.

השעה עשר בלילה. אך הכל  –בועה יש לה לדרשה אמת, שעה ק
יודעים שאת מוהרא"ש הקדוש לא ישמעו לפני עשר ורבע או 
עשר ועשרים. העיסוקים הרבים שיש לצדיק, כמו גם עניינים 
דחופים שצצים מהרגע להרגע, גורמים שהשעה עשר תשמש 
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לשמוע את קולו  ולהמתין מתחילים כולם להיאסףלשעה שבה 
 דרך הרמקול הגדול המחובר לטלפון.של הצדיק 

 כך נוהג הדבר במשך שנים רבות.

ארע  –, שעה שכולם נאספו והמתינו אחד אלא שביום רביעי
 מקרה קצת שונה מהרגיל. 

הדרשה טרם אך מחוגי השעון הראו שהשעה כבר עשר וחצי 
ו להמתין. אך והתלמידים המשיכהחלה. זה עדיין היה סביר 

. כמה זה כבר היה נראה קצת מוזר אחת עשרההיתה שהשעה כ
פיהוקים נשמעו מפיותיהם של כמה אנשים שסדר יומם העמוס 

אך מי יהרהר אחר המלך ומי יודע החל לתת בהם את אותותיו. 
 מה גרם למוהרא"ש הקדוש לאיחור הזה. 

גם כשהשעה היתה אחת עשרה ורבע, ואפילו אחת עשרה וחצי 
ן במה עוסק הצדיק השאלה היחידה שנשאלה היתה : "מעניי

ובשל מה העיכוב הגדול". הכל ידעו כי מוהרא"ש הקדוש לא 
 מתעכב במסירת השיעור לחינם. 

: "ערב טוב! והנה לפתע נשמע הקול המוכר שכולם חיכו לו 
 אחי ורעי היקרים!..."

 הדרשה החלה.

סיבת האיחור  מוהרא"ש הקדוש הרגיש צורך לספר מה היתה
 ואף להוציא מזה מוסר השכל לעבודת ה' כדרכו בקודש :
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"ההכרח לי להתנצל מדוע התחיל השיעור מאוחר כי ארע איתי 
 ואני רואה בזה השגחה פרטית: דבר שאף פעם לא ארע

 מפתח החדר נעלם לי ולא יכולתי להיכנס לתוכו. 

אלו. זה דבר שאף פעם לא קרה אצלי כי אני נזהר מאד בדברים כ
ומה אני לומד מכל זה? אלא מגיע זמן שאדם נמצא בצרה גדולה 

 כזו שאפילו לחדרו אינו יכול להיכנס...

אבל אנחנו קיבלנו מרבנו ז"ל מתנה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, 
והמתנה הזו היא היפה ביותר, כי אם אדם מרגיל עצמו לדבר 

 אזי אף פעם איננו לבד.  –אליו יתברך 

ם לי המפתח ולא יכולתי להיכנס לחדר )אשר ובמעשה זה שנעל
כאמור דבר כזה לא ארע לי אף פעם כי אני נזהר בדברים אלו 
מאד(, רוצים לרמז לי מן השמים שיבוא היום שאף לחדרי לא 
אוכל להיכנס. ואף על פי כן אין להתייאש וצריך לבקש גם 

 מבחוץ את הקדוש ברוך הוא.

מהצרות וזהו המפתח שיש רבנו ז"ל גילה לנו דרך איך להיפטר 
לכל אדם. ומהו? תפלה, הפה של האדם. רבנו ז"ל אומר )לקוטי 
מוהר"ן חלק א' סי' ב'( שמשיח יכבוש את העולם רק על ידי 
תפלה הנקראת חוטם. כמו שכתוב "ותהלתי אחטום לך". ומה 
הקשר בין תפלה לחוטם? אלא הכעס, העצבנות של האדם באה 

 מהאף, יש לו חרון אף.
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סבלנות באה מאריכות אפים שמאריך אף על כל מה  –יפך ולה
ורבנו ז"ל מגלה לנו שבתפלה צריכים הרבה שעובר עליו. 

אריכות אפיים. לא תמיד נענים מיד, יכולים להתפלל תפלה אחת 
פעם, פעמיים, מאה פעמים ואפילו אלף פעמים ועדיין לא נענים 

להקדוש רק  –ולכן צריכים סבלנות ולדעת שאין למי לפנות 
 ברוך הוא וזו נקראת אריכות אפיים ולכן התפלה נקראת חוטם.

אני  –סי' פ"ד( שהתפלה זה מלכות  ברבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"
 .מקבל עלי עול מלכות שמים

 'וטם.ח'פלה ת'ה, פ'לכות מ –מפת"ח וזהו ראשי תיבות 

הנה נעלם לך המפתח של חדרך, אינך יכול  –רצו להראות לי 
להיכנס, אך אפילו שאתה בחוץ אתה יכול להתפלל להקדוש 

 ברוך הוא, זה המסר שאני רוצה למסור לכם...".

מאוחר יותר הדרשה הזאת נכתבה והודפסה וכדאי מאד לקרוא 
 אותה ב"אשר בנחל" חלק נ"ד מכתב י' תקי"א.

גם למי  . זה המפתח שפותח את הכלמ'לכות פ'ה, ת'פלה ח'וטם
 !שנשאר בחוץ

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

לב( בעניין מה שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' כ"ז( שכשיש ח"ו איזה 
גזרה וצרה לישראל מאיזה עכו"ם, אזי טוב לנגן הניגון של אותה העכו"ם 
שמצר להם ח"ו, שאלתי איך אפשר לקיים את זה כי רבנו ז"ל אומר במקום 

בעת אחר )לקו"מ ח"א סי' ג'( שאסור אפילו לשמוע ניגון של רשע )וזה היה 
 שהישמעאלים ימ"ש עשו פרעות ואנשים פחדו לצאת מהבתים וכו'(. 

 
ענה ואמר : תשיר שירי אמונה עם המנגינה של הישמעאלים, וכך תכניע את 
הקליפה שלהם, כי באמת הנגינה של הישמעאלים זה יללה, וזה מכניע את 
הקליפה המחטיאה את האדם בפגם הברית. הינו להלביש מילים של אמונה 
על הניגונים שלהם. ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין )עיין 'אשר בנחל' 

ק כח מכתב ד' תצה : 'העיקר הוא רק אמונה הקדושה... ורבנו ז"ל אמר חל
שיש ניגון של אמונה )עיין לקו"מ ח"א סי' ס"ד( ועל כן צריכין לשלב בכל 
ניגון את תיבות אלו : "ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ואין שום מציאות 

, עיי"ש. בלעדיך יתברך כלל, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם"' וכו'
ובחלק לב, מכתב ה' רכ כתב : 'ולכן כשיש חס ושלום איזו גזרה וצרה 
מאומות העולם, טוב לנגן הניגון של אותה אומה, וזה סובב על ההמנון 

 שלהם', ועיי"ש שמאריך עוד בעניין הניגון(.
 

לג( באותה תקופה )של הצרות מהישמעאלים(, הייתי צריך לחזור ליבנאל 
היתי קצת במרכז הארץ והיתה סכנה גדולה לנסוע. מחמת איזו סיבה שש

וכששאלתי את מוהרא"ש נ"י האם שייך לנסוע ליבנאל, ענה ואמר שאפשר 
לנסוע דרך זכרון יעקב, ושאקח איתי 'ליקוטי מוהר"ן' ויהיה בסדר. וכן סיפר 
לי אחד שהוצרך פעם לטוס דרך איזה מקום והיה קצת סכנה, ואמר לו 

רי לקוטי מוהר"ן בתוך התיקים שלו ובאמת הועיל. מוהרא"ש נ"י שיניח ספ
אְרִדיְטׁשֹוב זי"ע  'ר' לוי  –וכן רגיל לומר לכתוב את שמו של הרה"ק מב ַּ

יצחק בן שרה סאסיא' ושהוא סגולה לשמירה וכדאי לכתוב על פתק 
 ולהכניס במזוודה כשצריך לכך.
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ה שורות לד( שאלתי את מוהרא"ש נ"י מה עניין הכוכבים המופיעים כל כמ
בספר הקדוש "נועם אלימלך" והשיב שיש בזה כמה דעות; אחד מבטל את 
זה לגמרי בטענה שהמדפיס הדפיס את זה מדעתו, ואחד משבח ומפליג בזה. 
אבל כפי שאני קיבלתי ידוע אשר את התורות כתב בנו ר' אלעזר זי"ע רובם 

טול ככולם, ובכל מקום שהתלהב התלהבות דקדושה, עד שכמעט בא אל בי
 הבחירה, עצר עם העט ועשה שמה כוכב, וכך נדפס הספר.

 
לה( מוהרא"ש נ"י אמר שכשאדם עני מזמין להתארח אצלו )כי יש בעלי 
חסד שלא משגיחים על עניותם ומזמינים אורחים במסירות נפש(, אזי צריך 
להיזהר ולהביא כמה דברים כגון יין, לחם ודגים וכו' כי מאד יכול להיות 

שאינה מספקת לבעליה אשר זהו עוון חמור מאד )עיין רמב"ם  שזו סעודה
 גם העני ירוויח. –הלכות תשובה פ"ד ה"ד(. ובזה שיביא איתו כמה דברים 

 
לו( בעניין מה שאמר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' מ"ט( שאף על פי שזוכים 
לתקן מה שעבר, אף על פי כן עדיין היכן הוא אותו הזמן שהיו רחוקים מה' 

רך, שהיו יכולים לעבוד את ה' יתברך באותו הזמן. ובודאי צריכים לתקן יתב
זאת וכו' על כן אחר שזוכין להתעורר לתשובה, צריכין זריזות גדול 
בעבודתו ית', ולרוץ מאד מאד, כדי שיזכה ע"י זריזות עבודתו לתקן 

 ולהשלים גם חסרון העבודה של הימים שעברו וכו'. 
 

שר לכאורה כשזוכה לחזור בתשובה שלמה שאלתי את מוהרא"ש נ"י א
זדונות נתהפכין לזכויות )יומא פו:(, נמצא שבאמת עשה מצוה באותו הזמן. 

מדוע צריך להזדרז ולהשלים, ומה עוד יש להשלים מאחר שנחשב  -ואם כן 
 לו שעשה מצוה באותו הזמן?

 
והשיב על זה שרבנו ז"ל אמר שצריכים להזדרז מאד מאד וכו' כי בוודאי 
כשאדם חוזר בתשובה שלימה כל מה שחטא מתהפך לטובה, עם כל זאת, 
אי אפשר להשיג מוחין אלא על ידי יגיעות וטרחות, ולכן צריכים להזדרז 
מאד מאד. והמובן מדבריו הוא שבכדי להגיע להשגה הזו של "זדונות 
נתהפכין לזכויות" צריכים את הזריזות, כי מה שהזדונות יתהפכו לזכויות זה 

ידי תשובה מאהבה דיקא. ומי שמרגיל את עצמו לחטוף הרבה מצוות על 
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ולימוד בזריזות אזי בזה הוא מזכך את מחו כידוע וזה בעצמו תשובה 
מאהבה ועל האופן הזה אמרו שזדונות נתהפכין לזכויות ונמצא שהכל דבר 

 אחד ודו"ק.
 

לז( התלוצץ מהאנשים שמחקים אותו בהנהגותיו אך אינם יודעים מה 
יבה שהוא נוהג כך. ותפס לדוגמא את אלו שמחקים אותו בזה ששם על הס

עצמו אבקת טלק בכל פעם כשיוצא מהמקוה )כי בכל פעם שנכנסים למקוה 
לאחר שמוהרא"ש נ"י היה שם, עדיין נשארות מעט שאריות על הרצפה 
מהאבקה הנ"ל ששם על עצמו וכן מי שעומד בסמוך לו יכול להריח את ריח 

שהוא כריח של תינוק כידוע(. ואמר שהוא עושה זאת מטעמי האבקה הנ"ל 
בריאות וכו' וסיפר לי אז מה הסיבה שנוהג כך וכו' ואין בזה שום עבודה, רק 
מחמת רפואה וכו'. וכל אלו שמחקים אותו הם טפשים, כקוף בפני אדם ועל 
זה נאמר : "חסיד שוטה". ואמר שראוי להם גם לשים תחבושת על רגלם... 

עם נעליים בלי שרוכים כמו שהוא נוהג... )הינו שאם הם מבקשים  וללכת
לחקות אותו במה ששם על עצמו את האבקה הנ"ל, אזי ראוי להם לחקות 
אותו גם במה שהולך עם תחבושת על רגליו וכן עם נעליים ללא שרוכים... 

 אך היא שטות גדולה ואין לחקות אותו בשום דבר מהדברים הנ"ל(.
 

ג ללבוש נעלים בלא שרוכים הוא מחמת שעבר ניתוח על ומה שהוא נוה
הרגל ואם יקשור את נעלו זה ילחץ ויכאב. וסיפר על חסידות אחת שכל 
החסידים שם מגלחים את ראשם רק ארבע פעמים בשנה... וזה מחמת שכך 
נוהג רבם... וכן כשהרבי הזה עוטה על עצמו צעיף, תיכף רואים את כל 

 החסידים עם צעיפים...
 

וסיפר גם על אחד ...". ענה ואמר : "ואם קר לרבי?... או שהוא מצונן?
מאנשי שלומנו )הנחשב למנהיג בברסלב( שנוהג לצעוק ולקפוץ בדרשותיו 
וכל חסידיו קופצים וצועקים אחריו. ואמר על זה : "כקוף בפני אדם". וסיים 

ללמוד ולהתפלל )וגם בזה צריך  –: הכלל הוא שצריך לחקות ברוחניות 
דעת( ולא להיות כקוף בפני אדם בדברים שהוא לא יודע מה הסיבה שלהם. 

 צריך לשאול. –ואם רואים משהו ולא מבינים 
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]עוד בעניין הזה עיין באשר בנחל, יום ג' לסדר וישב כ"א כסליו ה'תש"ע : 
ידוע מה שקרה פעם אצל רבנו הקדוש מסאטמאר זי"ע בחג הפסח בליל 

ה בלי שטריימל )וכמובן אף אחד לא רצה הסדר, שעשה קידוש עם הכיפ
להעיר להרבי כלום(, וכשהסב את עצמו על מיטת ההסבה שלו, הבחין בזה 
 –שעשה קידוש רק עם הכיפה בלי שטריימל, אזי אחר כך רגז על החסידים 

 למה לא העירו לו על כך?!
 

ואמר בדרך צחות : 'עוד מעט תהיו כמו חסידי סטרעליסק'. וסיפר שהצדיק 
וש רבי אורי מסטרעליסק זי"ע היה לו חור בטליתו, כי מחמת רוב הקד

עניותו לא היה בידו לקנות טלית חדש. וכל החסידים חשבו שיש לו לרבי 
 איזה עניין וסודות בזה שיש לו חור בטליתו...

 
אזי הלכו כולם ועשו חור בטליתם... ואפילו אם אחד קנה טלית חדשה, היה 

 , כי הרבי הולך ככה.מהדר לעשות את החור בטלית
 

לגבי מה אני אומר את זה? אני סובל לדאבוני על האף עם הנשימה וכו'. 
לפני ארבעים שנה אמר לו רופא גדול שאצטרך לעבור ניתוח על האף, 
ותודה לאל שעברתי בלי ניתוח. אבל על פי רוב אני נחנק כשאני מכוסה עם 

הטלית מראשי על הכתפיים הטלית כי אין לי נשימה וכו', אזי אני מוריד את 
 וכך אני מתפלל.

 
זה לא אומר שזו הנהגה וכו', ושצריך לחקות אותי כמו קוף. מהסיפור הזה 
יכולים ללמוד על עוד דברים, שלא צריכים לחקות אותי כמו החסידים של 
סטרעליסק... זה נקרא חסיד שוטה ודי לחכימא. אנחנו, יש לנו שולחן ערוך 

 ופוסקים שצריך להתנהג כמו שכתוב שם[.
 

כמה בחורים אודות בחור אחד שהתקרב לאחרונה לח( פעם היה ויכוח בין 
והיו כאלו שאמרו שהוא זוכה לסיים את הלקוטי מוהר"ן בכל יום. ולעומתם 
היה בחור שטען שזה בלתי אפשרי. בין כך מוהרא"ש נ"י עבר שם ושאל על 
 –מה הויכוח וסיפרו לו. ענה ואמר : אם הוא מסיים לקוטי מוהר"ן בכל יום 

גדול. זה דבר שאפשר להראות ומי שרוצה יכול  זה לא חידוש כל כך
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אתם יוצאים גם  –להראות את זה. אך לכם יש דבר שאין לבחור ההוא 
להפיץ את אור רבנו ז"ל, וזה דבר שהבחור ההוא לא מסוגל, קשה לו 
להפיץ. כי אצלי השלמות היא מי שמסוגל ללמוד, להתבודד ולהפיץ. אך 

הוא הגיע לכאן מישיבה מאד  –אין כנגד זה יש לבחור ההוא משהו שלכם 
חשובה ומפורסמת שלומדים בה בעומק העיון. וכיון שהתקרב אלי אזי 
הרבנים שלו משם השתדלו מאד להחזירו לשם יען שיש לו ראש טוב וכו' 
ויכול ללמוד וכו' וחבל עליו וכו'. אך הוא עקשן גדול להישאר כאן וזו 

 מעלה גדולה מאד.
 

ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' ע"א( שיש מוחין של ארץ לט( חזר על דברי רבנו 
ישראל, ויש מוחין של חוץ לארץ. וצריך לזכות למוחין של ארץ ישראל. 
ואמר שרבנו ז"ל אומר שם שצריך כח לעמוד בהיכל המלך. ושהיכל המלך 
זה "היכל הקודש" שלו. וצריך לזה  כח גדול מאד לא להתרחק ממנו, וזה 

אר. אבל מוחין של חוץ לארץ זה לברוח. להיש –המוחין של ארץ ישראל 
וזה קורה כשאחד נעשה "חכם" בעיני עצמו, וחושב שכבר יכול להחכים את 
רבו והוא בעצם טיפש וככה זורקים מההיכל. ועל כן אדם צריך תמיד 
לחשוב : ומה בשעה שהייתי רחוק, הצדיק קירב אותי אליו יתברך, וזיכה 

ני קצת יותר קרוב, ובמצב יותר טוב אותי בתורה ותפילה וכו'. עכשיו שא
 על אחת כמה וכמה שאצליח יותר אם אזכה להישאר. –מקודם 

 
מ( סיפר לי שדיבר עם הרבה חברי וכו' ואמרו לו שהם היו רוצים אותו בתור 
הרב הראשי. והסביר שזה בא להם מפני שהוא יודע איך לדבר עם כל אחד, 

אמר את זה לגבי שצריך לדעת ועל כן כשדיבר איתם דיבר ב"שפה" שלהם. ו
 איך לדבר עם כל אחד ולא כל מה שנכון לומר לזה, נכון לומר גם לאחר.

 
מא( מוהרא"ש נ"י אמר שיש בידו ספר שכתב ר' שמואל דוד יונגרייז ז"ל 
והוא 'סדר יום' על פי דעתו הקדושה של מוהרא"ש נ"י מקימת הבוקר וכו' 

שנזכה לאורו )ויש בזה מעשה : כי וזה על פי סדר השולחן ערוך. ה' יעזור 
בתחילה אמר לי מוהרא"ש נ"י להתחיל ולכתוב הנהגות ממנו לפי סדר 
היום, הינו מה עושה תיכף בתחילת היום ומה עושה אחר כך וכו' ולכתוב כל 
הנהגה במשך היום והמועדים וכו' וכו'. ואמר שאכתוב ממה שראיתי בעצמי 
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צלו יספרו לי, ובכל פעם שאתקדם וכן ממה שהבחורים והאברכים שלמדו א
אתן לו לעבור על הדברים. וכשהגעתי לסדר את העניין של המקוה הזכרתי 
לפניו שיש אברכים שאמרו שכדאי לציין גם את מה שנוהג לשים אבקת 
טלק )כנזכר לעיל בשיחה לז( וזה בודאי דבר שאיני צריך לכתוב אך כל אחד 

ואמר שהאמת היא שיש כבר ספר  אומר ומספר עניינים כאלה ואחרים. ענה
כזה שסידר ר' שמואל דוד ז"ל והוא סדר יום לפי הנהגותיו בקודש כנ"ל, 
ומאחר שכבר מספרים על מה שנוהג לשים את האבקה הנ"ל, אזי טוב יותר 
להמתין ולהדפיס את הספר של ר' שמואל דוד ז"ל, וה' יתברך יזכנו לזה. 

מי שמחקה אותו מבלי לדעת את ומתוך הדברים האלו נתגלגלה השיחה על 
 הסיבה ושהעיקר לחקות בעבודת ה' וכנ"ל בשיחה לז הנ"ל(.

 
מב( מוהרא"ש נ"י אמר בשם ר' אברהם בר' נחמן ז"ל אשר הבעל דבר אומר 
לאדם : תן לי את הזמן, ואני אתן לך כסף. בתחילה באמת האדם מרוויח 

נשאר בלי כלום. כסף, אבל אחר כך הוא לוקח ממנו גם את הכסף ואז הוא 
 ולכן צריכים מאד לשמור על הזמן היקר.
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 מאמרים על הפרשה כפי ההקדמות שזכינו לקבל

 מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 

ע"י ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק. פרש"י 
שכתב הכתוב יצחק בן אברהם הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק לפי 
שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה שהרי כמה שנים 
שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו מה עשה הקב"ה צר קלסתר פניו 

עידו הכל אברהם הוליד את יצחק וזהו של יצחק דומה לאברהם וה
שכתב כאן יצחק בן אברהם היה שהרי עדות יש שאברהם הוליד את 

 .יצחק
 

 כנגד אברהם הוליד את יצחקשנכתב כי  צריך להבין מה מועיל בזה
לא יהגו בתורה ולא יראו מה כתוב בה.  –. שהרי אם ליצנים הם הליצנים

ומרים חכמינו הקדושים כי לץ הוא מי שאינו עוסק בתורה וכמו שא
 שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה, הרי זה מושב)אבות פ"ג( : '

שנכתב בתורה שאברהם הוליד את יצחק. עבורם ומה מועיל . לצים'
וביותר שהלץ אינו מקבל תוכחות ולא יודה לדברים וכמ"ש )משלי טו( 

 ו" וגו'. לא יאהב לץ הוכח ל: "
 

 בן אברהם אברהם הוליד את יצחק". ב( צריך ביאור הכפל "יצחק
 

ג( התורה היא נצחיות כידוע ומה בא ללמדנו בעניין ליצני הדור שהיו 
 בימים ההם ומה דהוה הוה.

 
כי 'עבר ושנה נעשה לו אלא שרבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"א סי' נ"ו( 

תר', כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )יומא פ"ו:(, דהינו שעל יכה
א מהפך דברי אלקים חיים, ועושה צרופים אחרים ידי העברות הו

תר, כמו שכתוב )ישעיה ה(: "הוי יסור היבתורה, עד שנעשה מא
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בש ולו בתוך העברות מלירים לרע טוב ולטוב רע" וכו'. נמצא שאפומהא
שם חיות השם יתברך, דהינו אותיות התורה. רק שהוא בהעלם. דהינו 

תר יסור היעד שנעשה מאשמחמת העברות, הפך הצרופים של התורה, 
תר, וזה בחינת הסתרה אחת. וכשהשם יכנ"ל, עבר ושנה נעשה לו כה

תר, ייתברך נסתר ממנו בהסתרה אחת, דהינו בחינה הנ"ל שנעשה לו כה
תר. אבל עם כל זה יגם כן קשה מאד למצאו, מאחר שכבר נעשה לו כה

 -כל  -ר עד שימצא אותו יתברך שמו, מאחר שעל ואפשר ליגע ולחת
כן אף שהשם יתברך נסתר ממנו,  -תר. על יפנים יודע שנעשה לו כה

תר. עם כל זה אפשר שישיב אל לבו זה יוכבר נעשה לו העברות כה
ר ותר, ויבקש ויחתיבעצמו, דהינו מה שנפל והגיע לבחינת נעשה לו כה

 .תריעד שיצא מזה, מאחר שעל כל פנים יודע מזה שנעשה לו כה
 

הסתרה בתוך הסתרה. דהינו שההסתרה  אבל דע, שיש עוד בחינת
בעצמה נסתרת, שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, דהינו שאינו 

תר, רק כל הדברים רעים דומות לו ייודע כלל שנהפך אצלו האסור לה
למישור גמור, חס ושלום. הינו אם, חס ושלום, אחר שעבר ושנה, עושה 

לו זאת שידע שנעשה לו ייותר עברות, חס ושלום, אזי נסתר ממנו אפ
תר, רק שאינו יודע כלל משום נדנוד אסור, והכל הוא ישר בעיניו. יכה

וזה בחינת הסתרה שבתוך הסתרה, שההסתרה בעצמה נסתרת כנ"ל. 
בש השם יתברך, וובאמת גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מל

 -ל דהינו אותיות התורה, כי בלעדיו אין חיות לשום דבר כנ"ל. רק שע
בוי העברות הפך דברי אלקים חיים לגמרי, עד שנהפך אצלו יידי ר

לו זה בעצמו שנעשה ימחכמות התורה לפתיות. עד שאינו יודע כלל אפ
 , עיי"ש.תר כנ"ל, שזה בחינת הסתרה שבתוך הסתרה כנ"לילו כה

 
אשר גם אם ישב לץ והנה קליפת הליצנות היא קליפה קשה עד מאד 

דיבוריו הרעים, משאיר שם רושם הטומאה ת אבמקום אחד וידבר שם 
שפירש הצה"ק הרבי ר' וכמו  גם לאחר שיפנה משם, מהליצנות שדיבר

זושא זי"ע את המשנה )אבות ג( : 'שנים שיושבים ואין ביניהם דברי 
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תורה הרי זה מושב לצים שנאמר ובמושב לצים לא ישב'. ואמר שיש 
רי תורה שזה מושב לדקדק היכן נרמז בהפסוק שאם אין ביניהם דב

לצים. ויש לפרש דהענין הוא כך, שאם בני אדם יושבים ועוסקים בתורה 
נעשה בהמקום ההוא רשימו שאם אח"כ יושבים שם בני אדם גורם 
המקום ההוא שגם הם יעסקו בתורה, וכן בהיפוך ח"ו שאם יושבים בני 
אדם ועוסקים בדברים האסורים רח"ל גורמים בזה שישאר במקום ההוא 
רושם טומאה ואם אח"כ יושבים שם בני אדם לא יוכלו לעסוק בתורה. 
וזה פירוש המשנה "שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה" ומתמה 
המשנה מהיכן בא שישבו שנים מבני ישראל בלא דברי תורה. ומתרץ 
המשנה 'הרי זה מושב לצים', הינו שלפני כן ישבו שם לצים והשאירו 

ר דברי תורה במקום הזה שנאמר ובמושב לצים רושם שלא יוכלו לדב
 לא ישב.

 
וכיון שהליצנים שבדורו של אברהם אבינו התלוצצו ואמרו שמאבימלך 

לצור קלסתר פניו של יצחק דומה נתעברה שרה עד שהוצרך ה' יתברך 
רושם כיון שהיתה ליצנות בעולם מהעניין הזה, על כן לאברהם. אך 

ה ראש ולענה יפרה וירבה בלב נשאר ואפשר שהשורש פורהליצנות 
הללו במשך  ישראל הכשרים ההוגים בתורה ולומדים את הפסוקים

 על כן כנגד זה תיקן ה' יתברך לחזור על האמת פעמיים.. הדורות הבאים
 

כי 'עבר ושנה נעשה לו כהיתר' מחמת שמהפך את הצירופים עד שכבר 
על כן כנגד זה  נופל בהסתרה ואינו מרגיש כנזכר בדברי רבנו ז"ל הנ"ל.

במידה טובה מרובה, תיקן ה' יתברך לומר את האמת בפירוש : "ואלה 
תולדות יצחק בן אברהם" ולחזור ולשנות פעם נוספת "אברהם הוליד 

 את יצחק".
 

 פעמיים הוא חיזוק העניין וכמו שאמר יוסף לפרעהכששונים דבר כי 
ן הדבר מעם ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכו" )להלן, מא( : 
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ובזה בעצמו שחוזר פעמיים על כך שאברהם הוליד את  .האלקים"
  מתקן ומיישר את לבו וינצל מן הליצנות. ,יצחק

 
ה היא תבלין לכל המידות והתאוות רעות וכבר תורכללו של דבר, ה

תיקן בה ה' יתברך תיקון נגד קליפת הליצנות. אשרי ההוגה בה תמיד, 
 הבן למעשה.טוב לו בזה וטוב לו בבא, ו

 
*** 

ויעתר יצחק להשם וכו' ויעתר לו השם וגו'. פרש"י ולא לה. שאין דומה 
 תפלת צדיק בן רשע לתפלת צדיק בן צדיק ולפיכך לו ולא לה.

 
וצריך ביאור מדוע תיגרע תפלת צדיק בן רשע והרי צדיק הוא. האבות 

 יאכלו בוסר ושיני בנים תכהינה?
 

סי' צ"ז( שבשביל להוריד את השפע רבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"א ב( 
לעולם, כמו פרנסה, בנים וכדומה צריך לזה תפלה. אלא שיש לזה 

או מחמת  שהוא מיוחס גדולמניעה מחמת שעומד להתפלל בגדלות, 
שהוא עמל ויגע בעבודת הבורא ומחמת זה אי אפשר שיהיה ממשלה 

ברא לתפלתו. רק צריך לשכוח כל זאת, ויהיה נדמה לו כאילו היום נ
והוא יחיד בעולם. עד כאן דבריו ז"ל. נמצא שבעת התפלה צריך לשכוח 
את יחוסו ולכאורה קשה שתפלתו של יצחק תקובל אצל ה' יתברך יותר 

 מתפלת רבקה רק מחמת היחוס. 
 
( עוד יש להבין הכפל בפסוק : "ואלה תולדות יצחק בן אברהם. ג

 אברהם הוליד את יצחק".
 
ואלה תולדות ביאור. כי בתחילה נאמר " סמיכות הפסוקים צריך( ד

" והיה צריך לפרט מי הם תולדותיו. אך תיכף המשיך יצחק בן אברהם
" ועדיין לא שמענו מי היו תולדותיו וממשיך אברהם הוליד את יצחק"
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ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי לספר "
חק להשם לנכח אשתו מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה ויעתר יצ

ועל תולדותיו של  "כי עקרה היא ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו
 וצריך ביאור. יצחק עדין לא שמענו

 
הפרש בין יחוס לבין זכות אבות. כי בכל יום אנו אומרים  ויש לומר שיש

"אלקינו ואלקי אבותינו, אלקי אברהם, אלקי יצחק ואלקי יעקב" והוא  –
בות )ועיין לעיל בפרשת לך לך(. כי אדם צריך בשביל להזכיר זכות א

 תלהכיר את מקומו )אבות פ"ו משנה ו'( ולדעת שהוא אינו כדאי להיענו
בתפלתו אלמלא חסדיו ית' )לקו"מ ח"א סי' ב'(, ועל כן אנו מזכירים 

 זכות אבות בשביל לעורר את החסדים בעולם.
 

האבות הוא מזרעם של  ביותר הפחותכי כל אחד מישראל ואפילו 
ה' הקדושים. ובכל עת שיחפוץ להתפלל יוכל להזכיר את זכותם לפני 

ועיקר המניעה היא מחמת האדם עצמו וכמו ותקובל תפלתו.  יתברך
שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ס"א( כי יש מי שאין לו אמונה בעצמו 
ועל ידי זה בא עליו מחלוקת. וכן אומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' פ"ו( 

לו צדיקים שהם קטני אמנה, יכמה בחינות בקטני אמונה. כי יש אפיש ש
"כי מי בז  כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה )סוטה מח:( על פסוק:

ים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבוא? קטנות ליום קטנות" 'מי גרם לצדיק
 שהיה בהן' וכו'.

 
 כי זה כלל גדול, שדבר המאוס בעיניידוע מהבעש"ט הק' זי"ע  זהו

האדם נופל למטה. כי כשאדם מבזה את עצמו ונסכם בלבו שאין תפלתו 
ולימודו חשוב לכלום, ואין נחשב בעיניו עבודתו שהוא עובד, אדם כזה 
נופל ממדרגתו כו' ובשביל זה כמה צדיקים וחסידים לפעמים מתפארים 
בעצמם, והוא מטעם זה, כשרואים את עצמם שאין להם התלהבות כל 

ית' ונפלו ממדרגתם, מתפארים בעצמם בפני בני אדם, כך בעבודת השם 
וכן אומר רבנו ז"ל )לקו"מ  ומחמת זה באה להם אהבת השם ית' כו'.
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: 'מה אנו מה חיינו'  קר אנו אומרים בתחלהוהלא בבח"ב סי' קכ"ה( : 
וכו', ואנו מקטינים עצמנו מאד, ואחר כך אנו אומרים: 'אבל אנחנו עמך 

כך אנו מחזקים עצמנו ומרימים את עצמנו, ואנו  בני בריתך' וכו', שאחר
לתנו ומתפארים שאנחנו עמו בני בריתו זרע אברהם ומספרים את גד

 .יצחק ויעקב וכו', כי כך צריכין להתנהג בעבודת השם כנ"ל
 

ולכן כל אחד צריך קודם תפלתו לחזק את עצמו שגם הוא מזרע האבות 
אם ישבור את עצמו ולא  הקדושים ובזכותם תקובל תפלתו. מה שאין כן

יחשיב את תפלתו אזי היא באמת לא תקובל. ועל כן אנו מברכים בכל 
שאין אנו מזרע  –בוקר "שלא עשני גוי" להחדיר בנו את הידיעה הזו 

 טמא, זרע הגוים חלילה. אלא מזרעם של האבות הקדושים.
 

וזה מה שעשה יצחק אבינו, הינו שהזכיר את עצמו שהוא בנו של 
כי מאחר שעדין לא היו האבות רק אברהם, ויצחק היה בנו, על  אברהם.

לא  כצדיק בן צדיק.כן הזכיר לעצמו את זכות אביו והחזיק את עצמו 
בתפלתו. אלא שהזכיר את זכות  תשמחמת יחוסו כבר מגיע לו להיענו

 אביו אברהם.
 

כצדיק בן ואילו רבקה לא יכלה להזכיר זכות אבות והחזיקה את עצמה 
מת שבאה ממקום עבודה זרה וכו' וכיון שלא החזיקה מח רשע

  מעבודתה, על כן באמת לא נענתה.
 
גם היא היתה צריכה לחזק את עצמה ולהאמין שבודאי יקבל ש לאא

השם את תפלתה. כי אף שאביה לא היה צדיק אלא רשע גדול, אך לאחר 
אזי גם היא  )א( שבחרה להיכנס בדת ישראל וללכת בדרכי האבות

לבת אצל ה' יתברך, וכמו שכתוב )דברים, יד( : "בנים אתם נחשבת 
להוי"ה אלקיכם", והוא ית' נקרא 'צדיקו של עולם' )בר"ר, מט ובעוד 

 כצדיק בן צדיק.מקומות( ונמצא שגם היא יכלה להחשיב את עצמה 
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וכעין זה פירש ב'קדושת לוי' )פרשת לך לך( אודות אברהם אבינו שאינו 
הוא אביו ואליו  יתברך 'ההרי היה גוי וכו' אלא מיוחס כבן אצל תרח ש

וכן מצינו אצל אליעזר עבד אברהם שהיה כנעני,  , עיי"ש.הוא מיוחס
בנו של נמרוד הרשע )כמובא בתרגום יונתן בראשית יד פס' יד( ואף על 
פי כן התפלל אליו ית' והזכיר את זכותו של אברהם כמ"ש "ויאמר השם 

פני היום ועשה חסד עם אדני אברהם" אלקי אדני אברהם הקרה נא ל
ועל ידי שהאמין בתפלתו באמת זכה למבוקשו אף על פי ששאל שלא 
כהוגן )תענית ד.( ובודאי שגם רבקה היתה צריכה להחזיק את עצמה 

היתה ובודאי שכמיוחסת אליו ית' ולהאמין שיכולה לפעול בתפלתה 
שנפסק  נענית ובפרט שכל הגרים מיוחסים גם הם עד אברהם וכמו

להלכה )רמב"ם הלכות בכורים פ"ד הלכה ג'( שהגר אומר 'אלקינו 
 ואלקי אבותינו'. 

 
אדם מכניס בדעתו. הואת זה באה התורה ללמדנו שהכל תלוי כפי ש

זכות אבות מחמת שבא  ואת עצמו ולחשוב שאין ל ייאשולכן אסור ל
פני" ממקום של רשעים וכו'. אלא אדרבה! "כי אבי ואמי עזבוני וה' יאס

)ופעם שאלתי את  ותפלתאת ה' יתברך הוא אבי יתומים ובודאי יקבל  –
 פרמה הפירוש בדבריו ז"ל שאמר )סאדוננו, מורנו ורבנו הקדוש והנורא 

אפילו אשה צדקת כשהיא אינה מיוחסת, ' –המידות בנים חלק ב' י"ז( 
בזה שאנחנו מקורבים והשיב ש .'על ידי זה מולדת בנים שאינם הגונים

 (. זה היחוס הכי גדול שלנו רבנו ז"ל אל
 

ואלה תולדות יצחק בן אברהם ועל פי זה יובן מאד סמיכות הפסוקים : 
אברהם הוליד את יצחק ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת 
בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה ויעתר יצחק להשם 

 תהר רבקה אשתו.לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו השם ו
 

"אלא תולדות יצחק בן אברהם" ופרש"י : כי הפסוק בא לתרץ קושיא 
לכאורה תמוה כיצד זכה יצחק לתולדות הללו שהרי אשתו ו .יעקב ועשו
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היתה עקרה. ועל זה ממשיך הפסוק ומגלה "אברהם הוליד את יצחק" 
הינו שיצחק אבינו היה מחייה את עצמו ומזכיר לעצמו בכל פעם מי 

יד אותו, הינו אברהם, ובודאי שתקובל תפלתו שמתפלל על תולדות הול
למרות שאשתו עקרה והוא היפך הטבע. ובזה מיושב הכפל בפסוק 
"יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" כי בא ללמדנו שיצחק היה 

 את עצמו בזה שהיה בן אברהם. ומחזק מחייה
 

בת בתואל  -היפך ותיכף אחרי כן נכתב על רבקה שאצלה היה בדיוק ה
, הינו שבאה ממקום של רשעים הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי

את עצמה בזה שלא הלכה בדרכיהם  זקתוכמו שפרש"י. ואף שהיתה מח
 אך לא החזיקה שיש לה זכות אבות מחמת שבאה ממקום כזה.

 
ופרש"י "לו ולא לה  ותהר רבקה אשתו 'ויעתר לו הועל כן תיכף נכתב 

לת צדיק בן רשע לתפלת צדיק בן צדיק" והוא כנ"ל שאין דומה תפ
יצחק החזיק שאברהם הוליד אותו  –מחמת שני הפסוקים הקודמים 

ואילו רבקה החזיקה שבתואל הוליד אותה ועל כן ויעתר לו ולא לה, 
 והבן למעשה. 

________________ 
רבקה  )א( וכמו ששמעתי פירוש )לעיל כד, טו( :"ויהי הוא טרם כילה לדבר והנה

יוצאת אשר יולדה לבתואל" וגו'. אשר לכאורה היה צריך לומר : "והנה רבקה אשר 
סיפור יחוסה את מה שהיא 'יוצאת'. אלא יולדה לבתואל יוצאת" ומדוע הכניס באמצע 

מכאן שעוד בטרם כילה אליעזר לדבר וכל כך הועילה תפלתו עד שהנה רבקה יוצאת 
אל בית אברהם להתקשר  –יחוס חדש מהיחוס אשר יולדה לבתואל ומתחילה ב

 ולהקים את בית ישראל.
*** 

 
ה ותהר רבק ה'כח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו ולנ לה'ויעתר יצחק 

שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק  ,לו ולא לה -ויעתר לו אשתו. פרש"י : '
 '.לתפלת צדיק בן רשע לפיכך לו ולא לה
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במקום שבעלי תשובה וקשה למה יגרע צדיק בן רשע, כי אדרבה! 
 עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד ומדוע לא תתקבל תפלתו.

 
על הפסוק )זאת התורה אדמו"ר מוהרא"ש נ"י ויש לומר בהקדים דברי 

הזה( שביאר על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ה'( שלאחר גזר דין 
ולא  צריך להלביש התפלה כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל

איזה בן  עם יקטרגו, עיי"ש. ועל כן כשאלו הצדיקים השלמים מדברים
אדם או אומרים איזה מאמר, הם מדברים אז אליו יתברך ובפרטות 
כשהם מדברים אל נשותיהם אזי כל דיבורם הוא כאשר מדברים אל 
השכינה כמו שאמר רבנו ז"ל )חיי מוהר"ן סי' תקפג( בימי אברהם אבינו 

קראת שרה, ובימי יצחק בשם רבקה ובימי יעקב רחל היתה השכינה נ
 ולאה וכו'. 

 
תפלתו היתה אז לה' יתברך שיהיו לו  –וזה פירוש : "ויעתר יצחק לה'" 

בנים. אך מאחר שהיה לאחר גזר דין, כי היו עקרים, על כן הלביש את 
ליו, ועל "לנוכח אשתו" שלא יקטרגו ע –תפלתו בדיבור עם אשתו, שזה 

 ק הדין, והבן.ידי זה נמת
 

יובן מאד מפני מה אינה אדמו"ר מוהרא"ש נ"י ועל פי הפתח שפתח 
דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע. כי מבואר בדברי רבנו 

על הוא דם גזר דין לאחר גזר דין ובין קל שבשביל לידע ז"ל בסי' ה' הנ"
דם גזר וקיכולין אנחנו לידע בין  כי על ידם ידי המצוות שאנו עושים,

דין לאחר גזר דין. ודוקא כשעושין המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד 
שאין רוצה בשום שכר עולם הבא, אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש 
ברוך הוא מצוה אחרת בשכר מצוה זאת, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה 

וכו',  מצוה', כי הוא נהנה מהמצוה בעצמה -)אבות ד(: 'שכר מצוה 
 טב.עיי"ש הי
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והנה הטבע של בעל תשובה שגדל במקום אנשי רשע הוא להיות בלב 
נשבר. כי מצטער שהיה בחברת אנשים קלים וריקים ובעלי עברה וראה 
מה שראה ושמע מה ששמע וכו' ומתאנח ומתאונן על כך. ואף שלב 

גדול מאד אך לשלמות השמחה לא הגיע )עיין בשיחות נשבר הוא דבר 
איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר  דלייחין צריכהר"ן סי' מא : ש

אבל שאר כל היום כולו יהיה  דהינו להתבודד ולשבר לבו לפניו יתברך
, עיי"ש. כי לב נשבר הגם שהוא דבר גדול אך עדיין אינו רק בשמחה

 .שמחה(
 

מה שאין כן צדיק בן צדיק אפשר לו בקל להגיע לשמחה כי לא נכשל 
ה והיראה בבית אביו הצדיק. וכיון באיזה חטא וגדל על ברכי התור

שאוחז בשמחה יכול הוא לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין 
ולהלביש את תפלותיו במאמר. ואילו הצדיק בן הרשע שהוא הבעל 
 תשובה, אינו יודע להבחין בזה כי לא זכה להגיע לשלמות השמחה.

אך לאחר  ועיקר מה שתפלותיו מתקבלות הוא בעניינים שקודם גזר דין.
אינו יודע להלביש את תפלותיו במאמר מחמת חסרון  –גזר דין 
 השמחה.

 
ולא לה. כי אינה דומה  –ומעתה מובן מאד מפני מה "ויעתר לו ה'" 

תפלת צדיק בן צדיק כיצחק אבינו ששמו מעיד עליו שהיה בשמחה 
גדולה וכך עבד את ה' יתברך עד שהיה יכול להלביש את תפלותיו 

לתפלת רבקה שהיתה צדיק בן רשע ובלב  ,את גזר הדיןבמאמר ולבטל 
 נשבר ובתפלותיה היתה יכולה לפעול רק בעניינים שקודם גזר דין.

 
שרק שעה ביום ועל כן עורר רבנו ז"ל )בשיחות הר"ן בסי' מ"א הנ"ל( 

יהיה בלב נשבר ושאר היום יהיה בשמחה ובזה יזכה גם למעלת הבעל 
מעלת הצדיק הגמור שהוא צדיק בן תשובה שהוא צדיק בן רשע וגם ל

 צדיק, והבן למעשה.
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*** 
ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את 

  השם. פרש"י שהלכה לבית מדרשו של שם שיגיד לה מה תהא בסופה.
 

יצחק הצדיק שהיה עולה תמימה  –ולכאורה היה לה לשאול את בעלה 
  בסופה, ומדוע הלכה לשאול אצל שם. וגדול הדור ובודאי ידע מה יהא

 
אלא שעיקר שלמות הצדיק היא מדרגת "בית" )לקו"מ ח"א סי' י'(, 
שיחיה בבית עם אשה וילדים וידאג לפרנסה וכו' ואף אחד לא ידע 

)שם ח"ב סי'  כמו שאומר רבנו ז"לובדבקות אמת  בו יתברךשהוא דבוק 
ס"ח( שהצדיק צריך לדעת לעלות ולרדת, הינו לחיות למעלה וגם למטה 

ששגור על וכמו עד כדי כך שאפילו אשתו וילדיו לא יתפסו מי הוא 
ששלושה אינם יודעים מי מאמר העולם  לשונו של אדמו"ר נרו יאיר

הוא הצדיק : אשתו, בנו והגבאי. כי שלושת אלו תמיד נמצאים סביבו 
מצליחים לתפוס שהאדם הזה שאוכל כמוני וישן כמוני הוא  בעצם ולא 

 . ה' יתברךדבוק בהבכלל לא כמוני אלא צדיק 
 

שיצחק התחתן הוא זכה  יעל כן גם רבקה הלכה לשאול את שם. כי אחר
למדרגת בית. ואף שקודם לכן כתיב בו "ויצא יצחק לשוח בשדה וגו'" 

כמבואר ובית  מדרגת נילפבתפלה הינו שהתפלל בשדה שהיא מדרגה 
בסי' י' הנ"ל, אך אח"כ כתיב בו "ויעתר יצחק להשם לנכח אשתו וגו'" 

"זה עומד בזוית זו ומתפלל וזו עומדת בזוית זו ומתפללת"  –ופרש"י 
 נמצא שהתפלל בביתו כי הגיע למדרגת בית. 

 
מי הוא כי זה מן הנמנע שהאשה תוכל  השיגהעל כן גם אשתו לא 

בעלה הצדיק כנ"ל, והלכה לדרוש אצל  והשגתו שלדעתו לעמוד על 
)ומה שאברהם ויצחק הוצרכו לעבור בתחילה דרך מדרגת הר ושדה ויעקב שם 

שזה מחמת שיעקב נולד  אפשרזכה להשיג תיכף מדרגת בית כמבואר בסי' י', 
)וכן עיין  שנולד מהול" –מהול כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "ויעקב איש תם 
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ואילו אברהם זכה לזה רק אחר המילה כמבואר לעיל פרשת וירא . בב"ר פס"ג, ז(
על הפסוק והוא יושב פתח האהל שזכה להשיג בבחינת בית. וכן יצחק זכה לזכה 

: 'ופחד יצחק' ופרש"י  יעקבומה שאמר . אחר החתונה שהיא שלמות הברית וכו'
שמו  שלמרות שה' יתברך כבר ייחד את שמו על יצחק, יעקב התיירא להזכיר את

יתברך בפירוש וכינהו 'פחד יצחק'. ואפשר שהוא לסיבה הנ"ל שגם הבן לא 
 (., והוא רחום יכפר עוןמשיג בשלמות מיהו אביו

 
והנה מובא בתרגום יונתן על הפסוק "ויעתר יצחק להשם וגו'" שיצחק 

. ורש"י פירש שהתפלל הלך להתפלל בהר המוריה היכן שעקדו אביו
היכן שהקירות  בבית תית כי זוית נמצאבזוית זו, ומשמע שהיה בב

אמר  נרו יאיראדמו"ר . ועל פי הנ"ל יובן היטב, כי ולא בהר מתחברים
שמי שזכה למדריגת 'בית' יכול להתבודד בביתו ולצייר בדעתו שהוא 
נמצא עכשיו על ציון של איזה צדיק שרק ירצה או בשדה וכו'. ואמר 

צדיק  הזה, בנקל לו שבודאי מי שהיה לפחות פעם אחת בקבר של ה
)שיעור קומה, אותיות( על ידי דבקות וכעין זה מובא  .)א( לחשוב כך

רבו למעלה והאדם מצייר בשכלו את רבו, הוא עומד ממש לפני ה'. וזה 
סוד 'חייב אדם להקביל פני רבו ברגל' מפני שברגל הוזהרנו לראות את 

דון ה', על ידי פני האדון ה'. ועתה על ידי רבו העומד לשרת את פני הא
דבקותו הוא מתראה במציאות נאה, מציאות נשמה טהורה, נשמת הרב 

 .)ב( , ע"כהושהוא מלאך ה' צבאות אשר תורה יבקשו מפי
 

על ידי שמצייר בשכלו את קבר הצדיק, ממשיך על עצמו  –וכן הוא בזה 
 את קדושת המקום ההוא.

 
ם הוא השכל, כי עקר האדוזה שאמר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' כ"א( 
 , עיי"ש. ועל כן במקום שחושב השכל, שם כל האדם

 
מכאן לעיבורה של עיר שהיא ]וזה )יהושע ה( : "ויהי בהיות יהושע ביריחו". ופרש"י : '

'. כי באמת יהושע טרם נכנס ליריחו כי עדיין לא מן העיר, שאי אפשר לומר בתוך יריחו
ביריחו' הוא משום שכבר היה בעיבורה כבשוה. ומה שאומר הפסוק 'ויהי בהיות יהושע 
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של עיר ונחשב כאילו כבר היה בעיר עצמה. אך על פי הנ"ל מובן מאד, כי בכל אותם 
ימים היה יהושע חושב מיריחו כי הלך לכובשה ועל כן שפיר שייך לומר עליו "ויהי 

 בהיות יהושע ביריחו" כי במקום שחושב השכל, שם כל האדם כנ"ל[.

 
 ואינו סותר מה שפרש"י. תן שיצחק התפלל בהר המוריהגם יונוזה שתיר

כי גם כשהתפלל בביתו צייר בדעתו שהוא נמצא עכשיו בהר המוריה 
 ממש ונמצא שבאמת הלך לשם, כי היכן שאדם חושב שם הוא נמצא

)לקו"מ ח"א סי' כ"א(. ולכן דייק התרגום יונתן "היכן שכפתו אביו" כי 
חק השאיר רושם גדול בדעתו של בודאי כל העקידה שעשה אברהם ליצ

יצחק שעל כן יכל בכל פעם לשוב ולצייר בדעתו שהנה הוא נמצא שם 
 , והבן.עכשיו ממש

__________________ 
ועיין מזה עוד בצפנת  עיין בסוף החוברת מכתב מ'אשר בנחל' המדבר מזה. )ב( )א(

ו בתלמיד פענח )פרשת ויקהל( שביאר בזה מצות 'ובו תדבק' על ידי שמדבק עצמ
 חכם, וכן 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו', עיי"ש.
*** 

 
ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את 

  השם. פרש"י שהלכה לבית מדרשו של שם שיגיד לה מה תהא בסופה.
 

וקשה מדוע שינה רש"י מפשט הפסוק שהרי כתוב שהלכה לדרוש את 
 כן אלא שהלכה לבית המדרש וכו'.  ה', ומפני מה פירש שאין הדבר

 
והשפתי חכמים פירש שבשביל לדרוש את ה' אין צורך ללכת לשום 
מקום שהרי מלא כל הארץ כבודו ובכל מקום אפשר לדבר אליו יתברך. 
וממה שכתוב "ותלך" מוכח שהלכה לאיזה מקום כדי לדרוש את ה' ועל 

 כן פרש"י שהלכה לבית המדרש של שם.
 

צדיקים הלכו לאיזה מקום ושם דיברו אל ה' כגון שמצינו שוהגם 
קר אל המקום אשר עמד שם את ווישכם אברהם בבשכתוב בו "אברהם 
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. הוא לסיבה שאומרים חכמינו ה'", וכן "ויצא יצחק לשוח בשדה"פני 
 הקדושים שצריך לקבוע מקום לתפלתו והוא דבר גדול מאד.

 
"ויעתר יצחק לה'  ולרבקה כבר היה מקום לתפלתה וכמו שכתוב לעיל

לנוכח אשתו" ופרש"י : זה עומד בזוית זו ומתפלל וזו עומדת בזוית זו 
ומתפללת. על כן גם עתה היה לה לעמוד בזוית ההיא ולהתפלל לה'. 
ומדוע סיפר הכתוב שהלכה לדרוש את ה'? אלא ללמד שלא דיברה אל 

 ה' בעצמה אלא הלכה לבית המדרש של שם כנ"ל.
 

ר מדוע באמת לא דרשה את ה' בעצמה שהרי נביאה ועדיין צריך ביאו
)כז, יט( : "ותאמר לו אמו עלי קללתך בני" ותרגם וכמ"ש להלן היתה 

אונקלוס : 'עלי אתאמר בנבואה דלא ייתון לוטיא עלך ברי'. וכן בפסוק 
הגדול" פרש"י : 'ברוח הקודש הוגד  גד לרבקה את דברי עשו בנהווי": 

 לה מה שעשו מהרהר בלבו'.
 

ויש לומר שמאחר ושאלה "אם כן למה זה אנכי", הוא הדבר שגרם לה 
להסתר פנים בדבר הזה. כי אסור לשאול 'למה' אלא לסמוך על ה' 

אדמו"ר יתברך ולקבל את הכל באמונה. וכמו ששגור על לשונו של 
כי 'למה' יאמרו הגוים, כי כן דרכו של גוי להקשות מוהרא"ש נ"י 

כה' לו. הינו אשרי עם ישראל שאת כל קושיות. אך אשרי העם ש'כ
 הקושיות מתרצים עם 'ככה', כי 'ככה' ה' רוצה.

 
תהלים י'( : "למה ה' תעמוד ברחוק תעלים לעתות בצרה". כי וזה )

כבר עומד ה' ברחוק וכביכול מעלים עיניו  ,תיכף ששואלים 'למה'
 לעתות בצרה.

 
ף נפלה להסתר על כן תיכף ששאלה רבקה "אם כן 'למה' זה אנכי", תיכ

פנים ולא זכתה שה' יענה לה. על כן "ותלך לדרוש את ה'" בבית מדרשו 
 של שם, שהוא ישאל בשבילה. 
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ל'מה ז'ה א'נכי" ראשי תיבות 'אזל', כי על ידי ששאלה ורמז לדבר : "

'למה' זה אנכי, אזל והלכה ממנה השכינה והוצרכה לשאול בבית 
 המדרש של שם, והבן.

 
*** 

בנים בקרבה וגו'. פרש"י : כשהיתה עוברת על פתחי תורה ויתרוצצו ה
 של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת.

 
תמוה מדוע לא פירכס לצאת בכל עת שהיה שומע את אביו יצחק לומד 

 תורה בבית.
 

תיכף אחר העקדה היה אלא שידוע מגודל קדושתו של יצחק אבינו אשר 
שחכמינו לגמרי עד  והיה מופשט מגשמיות)א(  שלוש שנים בגן עדן

ויזרע יצחק הקדושים אומרים )פרקי דרבי אליעזר פל"ב( על הפסוק "
ע יצחק, חס ושלום, אלא רַּ ע דגן ז  רַּ וכי ז   רר' אליעזר אומ -" בארץ ההיא

 .לקח כל מעשר ממונו וזרע צדקה לעניים ולאביונים
 

הרי שחכמינו הקדושים לא העלו על דעתם שיצחק זרע זרעים גשמיים 
עד ששללו  עולה תמימה והיה ,מכל צד גשמיות יה מופשט לגמריכי ה

 .את הדבר לגמרי ואמרו 'חס ושלום'
 

רגיל לצאת לשדה ולפרש שיחתו לה' יתברך וכמו  כי יצחק היה
ויצא יצחק לשוח שחכמינו הקדושים אומרים )ברכות כו:( על הפסוק : "

ותיו של '. הינו שכל שיחואין שיחה אלא תפלה' –" בשדה לפנות ערב
כי היה עוסק בתפלה )עיין לקו"מ ח"א סי' ה'(.  יצחק אבינו היו תפלות

 'לפנות ערב' הינו לפנות את הערב והחושך מעצמו ומהעולם. 
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צא ולמד מגודל קדושתו של יצחק אבינו אשר ממנו נלמד על מידת 
כתיב הכא אל :( : 'וכה ההכפורת כמו שאומרים חכמינו הקדושים )ס

', הינו שלומדים גזרה שווה תיב התם מאת פני יצחק אביורת וכופני הכפ
 מפני יצחק אל פני הכפורת.

 
"ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות ויקרא את וזה אצלנו פירוש 

המזבח והיה אביו רוצה  ל גביכשנעקד עעשו בנו הגדול" ופרש"י 
לשחטו באותה שעה נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים 

 . ו דמעותיהם ונפלו על עיניו לפיכך כהו עיניווירד
 

גילתה  כדי לברכו ולכאורה קשה מדוע רק עתה בשעה שקרא לעשו
התורה שעיניו של יצחק כהו מדמעות המלאכים ולא בעת שסיפרה על 

 העקדה עצמה. 
 

אלא להורות שכבר מעת ההעקדה הפסיק יצחק להביט בגשמיות העולם 
)לקו"מ ח"א  רבנו ז"ל אומרו בעיניו. כי הזה, כי דמעות המלאכים נכנס

דמעות הם בחינות השגחה, כמה שאמרו רבותינו זכרונם שסי' ר"נ( 
לברכה )שבת קנא ע"ב( על פסוק )קהלת יב( ושבו העבים אחר הגשם, 

נמצא שהדמעות הם לוקחים חלק הראות,  .זה הראות שהולך אחר הבכי
שגחה והראות, כי והראות נמשך לתוכם, נמצא שהדמעות הם חלקי הה

 .הדמעות לוקחים הראות כנ"ל
 

ודמעות המלאכים, הינו חלקי ההשגחה שמשיגים המלאכים נכנסו 
השגחה רוחנית כפי שרואים המלאכים בבעיניו של יצחק ומאז ראה 

 אשר אין בהם גשמיות.
 

ועל כן סיפרה התורה על זה בעת שקרא לעשו למען לא יפלא איך ביקש 
יה רשע. כי ודאי עשה כהוגן וכל מעשיו יצחק לברך את עשו שה

ובאמת, כך היה ההכרח להמשיך את הברכות ליעקב  .בהשגחה גדולה
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דיקא על ידי הסתרות וכיסויים וצמצומים רבים כמובא, שעל כן גם 
הוצרך יעקב להתחפש לעשו ולקבל את הברכות במרמה, כי באופן אחר 

יך את ונמצא שדיקא בשעה שביקש יצחק להמשלא היה אפשר. 
הברכות ליעקב, הוצרך לקרוא קודם לכן לעשו ועל זה מגלה התורה 
שעיניו הגשמיות כהו וראה רק בהשגחה רוחנית של המלאכים ובודאי 

 סתרי נסתרות יש כאן.
 

)וכיון שיצחק יצא לשדה ועסק שם בתפלה לפנות את הערב והחושך מהעולם, על כן מזה 
. כי צד סוספיתא דדהבא ופסולת הגבורה כידוענשתלשל שיצא ממנו עשו שהיה 'איש שדה' מ

כנגד מה שהיה יצחק מופשט לגמרי מכל ענייני העולם הזה, כן לעומתו יצא עשו אשר נקרא 
 (.על שם עולם העשייה הגשמי והחומרי

 

ומרוב התכללותו בה' יתברך נאמר עליו : "ויצא יצחק לשוח בשדה 
שעל ידי תפלותיו פינה ירא והנה גמלים באים" ישא עיניו ולפנות ערב ו

את הערב והחושך עד שרק ראה חסד שזה בחי' גמלים וכמ"ש "גומל 
נפשו איש חסד" והגם שעל הגמלים רכבו אליעזר וגם רבקה, לא ראה 

גילוי חסד בתכלית מדרגה נשא עיניו לשורש הכל וראה דבר רק 
 העליונה.

 
רהם  אביך וזה )להלן כח( : "והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלקי אב

אף על פי שלא מצינו במקרא שייחד ואלקי יצחק" וגו'. ופרש"י : 
י פלוני, משום קהקדוש ברוך הוא שמו על הצדיקים בחייהם לכתוב אל

שנאמר )איוב טו טו( הן בקדושיו לא יאמין, כאן ייחד שמו על יצחק 
 .לפי שכהו עיניו וכלוא היה בבית, והרי הוא כמת, ויצר הרע פסק ממנו

 
ועבר ובטל מן נו שעיני יצחק כהו מלהביט בעולם הזה והרי הוא כמת הי

 .העולם )עיין אבות פ"ה מכ"א(
 

)וזה שביקש יצחק לברך את עשו על ידי אכילה דיקא וכמ"ש "ועשה לי מטעמים כאשר 
גשמיות אהבתי והביאה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי" וגו'. כי ביקש להמשיך ברכות 
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תן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ וכו' יעבדוך עמים" של העולם הזה : "וי
)עיין לקו"מ  על כן היה ההכרח לו לעסוק באכילה גשמית לבטל קצת מדבקותווכו'. 

. וזה , ובזה להמשיך ברכות גשמיות)עיין שם, סי' ל"ח( כפי ערכו הגדול ט"ז(ח"א סי' 
הוא מידה וזה שייך רק שאמר לו : "ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי" דיקא. כי אהבה 

וכנגד מדרגתו הגבוה של יצחק גם אהבה נחשב למידה  בעולם הזה שיש בו מידות
וצמצום כי היה נכלל לגמרי בו יתברך ושם אין מדות רק 'עין לא ראתה אלקים זולתך' 

. ובזה יתיישב מה שהקשה בכלי יקר על הפסוק "ויהי כי זקן )עיין לקו"מ ח"א סי' נ"א(
עיניו מראות" שלא הזכיר הפסוק לשון 'בא בימים'. ועל פי הנ"ל יובן יצחק ותכהין 

)לקו"מ ח"א וכמו שאומר רבנו ז"ל כי יצחק אבינו היה למעלה מן הימים והמדות מאד. 
)תהלים ל"ט( ומדת ימי מה היא, היינו  ה שכתובמדות הם בחי' ימים. וזשה (נ"וסי' 

דות והחוקים והמשפטים, היא בחי' שהתורה שהיא בחי' מה, כמ"ש )דברים ו'( מה הע
אריכות ימים אין ימים אלא העולם הבא ששם השיג יצחק, שם , עיי"ש. אך מדות וימים

בשעה שקרא יצחק לעשו בכדי לברכו, נאמר : "ויהי )עיין לקו"מ ח"א סי' טו(. ועל כן 
לה היה דבוק למעכי זקן יצחק וכו' ויקרא את בנו הגדול". ולא נאמר 'בא בימים' כי 

ברכות העולם מהימים והמדות כנ"ל ועל כן לא היה אפשר לו לצמצם את עצמו להמשיך 
 (.וכנ"לובזה יכנס בגדר המדות 'כאשר אהבתי' , רק על ידי האכילה הזה

 
מעלת אשר תשעה באב ותעניות הלכה ד'( ואומר ר' נתן ז"ל )לקוה"ל 
מחמת שהאדם הוא בעולם השפל הזה הוא האדם על כל המלאכים 

תן עצה לנפשו להציל עצמו ימקומות רחוקים כאלה שצריך בכל פעם לב
וזה מעלת בעלי תשובה שגדולים  .משטף מים רבים של זה העולם

קות ומצדיקים גמורים מחמת שנתרחקו כל כך, על כן צריכין עצות עמ
נים כאלה וכשזוכין לזה ווגדולות ביותר כדי שישובו ממקומות מג

  .ו יתברךמעלתם יקרה ושגבה מאד אצל
 

כי רק בשביל זה ירד האדם לזה העולם בשביל נסיון הזה לראות אם 
יהיה נמשך אחר עצות טובות אמתיות להציל עצמו ממה שצריך להנצל, 

קר הוא העצות האמתיות יקר שלמות החכמה היא העצה כנ"ל. ועיכי ע
שיצליח על ידם לנצח. ועל כן לא נתן השם יתברך את התורה 

לנו בני ישראל, מחמת שאנו בזה העולם השפל  להמלאכים כי אם
הגשמי ששם צריכין עצות הרבה, שזהו בחינת כלל התורה שנקראת 
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עצה, בחינת תרי"ג עטין דאוריתא. וזה שהשיב משה להמלאכים שאמרו 
שיתן להם התורה, אשר תנה הודך על השמים. השיב להם, למצרים 

וב כתיב בה, לא ! ש?ירדתם? לפרעה נשתעבדתם? תורה למה תהא לכם
בין העמים אתם שרויים וכו'? משא ומתן יש  ,יהיה לך אלקים אחרים

ביניכם? קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם וכו'? מיד הודו לו 
להקדוש ברוך הוא וכו', כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בפרק רבי 

  .עקיבא
 

להם  קרא מאי קסברו המלאכים מה ששאלו שיתןיולכאורה קשה מע
קר טעות יהתורה, וכי לא ידעו ששום מצוה אין שיכה ביניהם?! אך ע

התורה היא החכמה והשכל הנפלא שיש בה.  עיקרהמלאכים שסברו ש
ועל כן שאלו שיתנו להם התורה, הינו שיגלה להם חכמות התורה. וזה 

לו מי יד אפויך גם במלאכים, כי חכמת התורה יכולים ללמיבודאי ש
התורה  בה ואות שלים, כי בכל מצוה ומצוה ובכל תשאינו ראוי לקימ

מוד החכמה הקדושה יקה מאד שלוהקדושה יש בה חכמה קדושה עמ
 ד. והזאת היו יכולים גם המלאכים ללמ

 
ועל כן שאלו שיתן להם התורה, כי סברו שיכולים לקבל חכמות התורה 

מם. השיב להם משה, למצרים ירדתם? יאף על פי שאינם ראויים לקי
קר עמקות חכמות התורה ילה להם שעירעה נשתעבדתם? הינו שגלפ

קר במדרגות התחתונות מאד מאד יהוא העצות שמקבלין מהם. והע
מק הגלות של בחינת פרעה ומצרים שכוללים כל הגליות, כי אין ובע

 שום חכמה נחשבת כי אם כשבאים לעצה שלמה על ידה. 
 

מה האמתית, היא גם לו חכמות התורה הקדושה שרק היא היא החכיואפ
היא אין חכמתה נחשבת כי אם כשזוכין לקבל עצה שלמה על ידה 

 -אלא המעשה. ועל  עיקרשיצליח על ידה לנצח, כי לא המדרש הוא ה
התורה שיזכה על ידה לעצות שלמות  עיקרכן נקראת התורה עצה, כי 
תכלית שלמות עמקות חכמות תורתנו  עיקרלהצליח על ידם לנצח. וזה 
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כן אמר להמלאכים, איך אתם יכולים לזכות לחכמות  -ה. ועל הקדוש
התורה מאחר שלא ירדתם לגלות מצרים ולא נשתעבדתם פרעה ואין 
ביניהם קנאה ולא יצר הרע ולא משא ומתן ואין אתם יודעים טעם 
מרירות הגלות בגשמיות ורוחניות שסובל האדם העלוב הנרדף הזה בזה 

ת. ורק זה האדם צריך כל התורה כלה העולם, בפרט בתקף מרירות הגלו
עם כל עמקות העצות שהם תרי"ג מצות התורה כדי שיוכל על ידי זה 
לקבל עצות מצדיקי אמת להציל את עצמו בזה העולם הגשמי ששם 
דיקא צריכין עצות עמקות בכל פעם, שהם כלל התורה כנ"ל, אבל אתם 

אין אתם  המלאכים שלא ירדתם בגלות ואין ביניכם יצר הרע וכו',
קר יך לכם חכמות התורה כלל! כי עיכן אין שי -צריכים עצות כלל, על 

תכלית חכמות התורה הם העצות שצריכין במדרגות התחתונות דיקא, 
 . דהינו בזה העולם בבחינת רגלין וכנ"ל

 
וזהו בחינת יעקב שנקרא על שם העקב בחינת רגלין, בבחינת וידו אחזת 

המלחמה  עיקרלין, בבחינת העצות, שם בעקב עשו, כי שם בבחינת רג
שבין יעקב ועשו שהם בחינת עצות היצר טוב ועצות היצר הרע, כי עשו 
הוא בחינת זהמת הנחש, בחינת עצות הנחש, בחינת הנחש השיאני. ועל 

תקון העצה  עיקרכן אחז יעקב בעקבו, כי אינו מניחו לגמר עצתו, כי 
ה שבא על עצה במלחמה הוא כשגומרין עם העצה מה שצריכין, כי מ

ומצליח על ידה לפי שעה ואחר כך נתהפך הגלגל ונופל על ידי זה, 
העצה הטובה הוא כשזוכה על ידה  עיקרבודאי אין זה עצה טובה. ו

 וכו' וכו', עיי"ש באורך וברוחב. לאחרית טוב
 

ובזה יובן מפני מה לא פירכס יעקב לצאת כששמע את יצחק עוסק 
שר היא צחק היתה בחי' תורתם של המלאכים אבתורה. כי תורתו של י

לגודל  חכמה גדולה ועמוקה מאד עד שבני אדם אינם משיגים בה
אמיתיות לבני אדם שיחזיקו עצות . ויעקב אבינו ביקש לגלות עמקותה

ויקיימו את התורה ויזכו  מעמד בזה העולם בכל מה שעובר עליהם
  לאחרית טובה על ידה.
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. אך כששמע את ולא פירכס לצאתשל יצחק על כן לא התפעל מתורתו 

שם ועבר עוסקים בתורה, ועיקר תורתם היתה פה בזה העולם, פשט 
הלכות איך לקיים את גופי התורה )וכמבואר אצלנו במקום אחר(, אז 

 התעורר יעקב לפרכס ולצאת כי את הלימוד הזה חפץ להכניס בעולם. 
 

העובר בבטן אמו שבעוד וזה שאומרים חכמינו הקדושים )נדה ל:( 
מלמדין אותו כל התורה כולה שנאמר ויורני ויאמר לי יתמך דברי לבך 

וכיון שבא לאויר  וכו'ואומר בסוד אלוה עלי אהלי  .שמור מצותי וחיה
 . העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה

 
כי בתחילה מלמד ה' יתברך את העובר את כל התורה בבחי' עצות 

מביאות את האדם להתחזק ולקיים את התורה וכמו שהביאו אמיתיות ש
את הפסוק "שמור מצוותי וחיה" שצריך למצוא את העצות איך לשמור 
את המצוות למרות כל ההרפתקאות העוברות על כל אחד בזה העולם 

 "וחיה", שיעשה אותם בחיות ושמחה רבה למרות הכל.  –ועוד 
 

על פיו ומשכחו כל התורה  וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו
כולה. מלאך דיקא. בחי' המלאכים שתורתם היא חכמה גבוהה מאד אך 
אינה מתאימה לבני אדם ואין בה עצות המביאות לשמירת התורה 

 ולחיות בה. 
 

על כן מלאך דיקא בא ומשכיח מהאדם. לרמז אשר זו עיקר המניעה 
בחי' מלאכים  מלהשיג את התורה האמיתית, מה שמצוי למדנים גדולים,

אשר תורתם גבוה מאד אך אין בה שום עצה לעובדא ולמעשה )עיין 
לקו"מ ח"א סי' כ"ח( כי מדברים רק מדברים גבוהים ורוחניים כדוגמת 

 המלאך שאין לו גשמיות, והם המשכיחים את קיום התורה מבני אדם. 



37 

 

כנגד זה צריך לחזק את עצמו ולהבין שבמניעה עצמה נמצאת העצה 
ונמצא שאם  וגרם לו לשכחה . כי המלאך סטרו על פיו)ב( האמיתית

 יתקן את פיו יזכה להשיג את התורה האמיתית שתחזק אותו.
 

וזה בחי' תפלה שהיא בפה. כי על ידי שיבקש הרבה למצוא את הצדיק 
שיגלה לו עצות אמיתיות, יזכה להתגבר על השכחה שבאה לו על ידי 

ל שסטרו על פיו ומונעו נ"המלאך, בחי' למדן ומפורסם של שקר כ
 והבן היטב. מלבקש על הדבר,

______________________ 
מגן עדן שהיה שם  ,מהיכן יצא -)א( עיין בחזקוני )חיי שרה( על הפסוק "ויצא יצחק" 

שאין הדין נמתק אלא )ב( כי זהו כלל גדול משעת העקידה עד עכשיו שלש שנים. 
 בשורשו כמובא בכתבים.

*** 

לצוד ולרמות את אביו . פרש"י : 'דע צידוויגדלו הנערים ויהי עשו איש י
בפיו ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן כסבור אביו שהוא 

 .'מדקדק במצות
 

תמוה מאד שיצחק יתפעל משאלת היאך מעשרין את המלח עד שיסבור 
 זה שעשו מדקדק במצוות. מחמת

 
מתוך שאלת 'היאך מעשרין את המלח' נראה שעשו הוא בור ועם ב( 

הארץ ששואל שאלות תמוהות וכבר אמרו 'לא עם הארץ חסיד'. ואיך 
 יתכן לחשוב עליו שהוא מדקדק במצוות על ששאל שלא כהוגן.

 
והנראה שמה ששאלת עשו 'היאך מעשרין את המלח' לא היתה כוונתו 

מו שמבקש לעשר את המלח אלא שאינו יודע. כי אז היה לו על עצ
 לשאול 'היאך אעשר את המלח'. 
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אלא שאמר לאביו כמתפלא על אנשים אחרים הנוהגים לעשר את המלח 
והוא מתפלא ומשתומם על בורותם איך יתכן שיעשו כך והרי ידוע לכל 

 שאת המלח אין מעשרים. 
 

המלח", הינו איך יתכן שיש  וזה ששאל את אביו : "היאך מעשרין את
אנשים שמעשרים את המלח?! וכי אין הם יודעים שאת המלח אין 

 מעשרין?!
 

ובזה היה צד את אביו באמרי פיו. כי על ידי שאלות כגון אלו כסבור 
יצחק שעשו מדקדק במצוות עד שקשה לו לסבול שבני אדם אינם 

 מדקדקים כמוהו, ודו"ק.
 

*** 
ואותו היום מת אברהם  .עדשים אדומות:  . פרש"יםום האדומן האד

שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה ואין זו שיבה טובה 
צר הקב"ה ה' שנים משנותיו שיצחק חי ק"פ ישהבטיחו הקב"ה לפיכך ק

 .שנה וזה קע"ה שנה
 

אברהם אבינו היה שלם בעבודת ה' יתברך  שלשהרי כל יום  ,וקשה
ם" ופירשו בזוהר שהימים שלו היו וכמ"ש : "ואברהם זקן בא בימי

שלמים. והיה ראוי להשלים את שנותיו ורק לאחר שיחלפו חמשת 
 השנים, רק אז שיצא עשו לתרבות רעה. 

 
ויתבאר על פי דברי ר' נתן ז"ל )לקוה"ל הלכות ברכת הריח והודאה, 

זהו בחינת מה שראינו דבר נבהל וזר אשר כל אדם משתומם הלכה ד( : ו
פר. שאחרי שזכו ישראל לקבל את התורה באותות ומן כי יסועל זה. היא

דש וכו'. ואחרי כל אלה הנשמע ולם זכו לרוח הקכונוראות כאלו. ו
כזאת שיעשו מעשה כזאת לטעות אחר העגל. ואף על פי שישראל לא 



39 

 

לו יעשו כי אם הערב רב. ואחר כך הטעו קצת מישראל, אף על פי כן אפ
 ה היה להם. אלו המעט דמעט שטעו בזה מה ז

 
וגם על הערב רב גופא קשה, כי גם הערב רב היה להם דעת גדול מאד 
כמובן בכתבי האר"י ז"ל. ובודאי היה בהם גם איזה מעט טוב. מאחר 
שהם יצאו אחרי משה ממצרים והשליכו משפחתם ובית אבותם ורצו 

ר מחמת שראו ממשה רבנו אותות ומופתים נוראים כאלה ילהתגי
כל אלה אחרי כל המופתים נוראים שראו בעיניהם  במצרים. ואחרי

במצרים וקריעת ים סוף ומלחמת עמלק ומתן תורה באותות ומופתים 
המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות "נוראים כאלה, כמו שכתוב 

 . "והמופתים וכו' השמע עם וכו'
 

ק. אבל מכל זה וואחרי כל זה יעשו מעשה כזה לעשות להם עגל לאל
כל אדם להבין עד היכן כח הבחירה של האדם. וכמה וכמה מתגבר יכול 

הבעל דבר על האדם בכל יום כי ה' יתברך ברא הכל בשביל הבחירה, כי 
פך יהכל נברא בשביל האדם. לא בשביל מלאך ולא בשביל שרף. וכן לה
קר ילא בשביל בהמה וחיה וצומח וכו'. רק הכל נברא בשביל האדם. וע

אדם אשר בשבילו כל הרעש הזה. שהכל נברא היחוס והמעלה של ה
קר הוא מה שהאדם הוא בעל בחירה שעל יבשבילו מראש ועד סוף. הע

ידי זה דיקא עבודתו חשובה מאד מאד יותר מעבודת כל המלאכים 
והשרפים וכו'. מאחר שהם אין להם בחירה והאדם הוא בעל בחירה. 

שהכל נברא ובשביל זה ברא ה' יתברך הכל מראש ועד סוף. נמצא 
בשביל הבחירה. ועל כן הבחירה יש לה כח גדול. עד שכביכול, ה' 
יתברך בעצמו אין בידו לבטל הבחירה כי אם כן יתבטל העולם. וכמו 

ים וכו' שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמ
 וכו', עיי"ש היטב ותבין נפלאות.

 
ויצא לתרבות רעה, כביכול ומעתה מובן מאד שמאחר ועשו בחר ברע 

משמים אין יכולים למונעו מזה ואי אפשר לדחותו ולעכבו עד שימות 
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אברהם. ועל כן הוצרך ה' יתברך לקחת את אברהם חמש שנים קודם 
זמנו בכדי לקיים את הבטחתו למות בשיבה טובה, והבן את גודל 

 ונפלאות כח הבחירה.
*** 

בעשנן של אלו שהיו וגו'. פרש"י  מראות וויהי כי זקן יצחק ותכהין עיני
המזבח  ל גביכשנעקד ע בר אחרד בודת אלילים.מעשנות ומקטירות לע

באותה שעה נפתחו השמים וראו מלאכי  ,חטווו רוצה לשוהיה אבי
בר השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו לפיכך כהו עיניו. ד

 .כדי שיטול יעקב את הברכות אחר
 

כי מי לא ידע כי מה שכהו עיניו הוא מילת 'מראות' נראית מיותרת 
 .רך להודיע כי כהו עיניו 'מראות'בעניין הראיה, ומה צו

 
לא פירש ב( על מה שפירש שכהו עיניו מדמעות המלאכים קשה מדוע 

מקומו היה בעת סיפור העקדה ומדוע עיקר עד עתה. כי  רש"י דבר זה
 שם לא הוזכר דבר מזה.

 
אם יצחק נעשה סומא מדמעות המלאכים בעת העקדה, איך עד עתה ג( 

ועד  זמן רב עבר מאז העקדה שהיה אז בן ל"זשהרי כן ראה בעיניו. 
העת שבירך את יעקב שהיה בן קכ"ג. ובמשך כל השנים הללו ראה ולא 

 נסתמא.
 

שהרי  מה שדמעות המלאכים נפלו על עיניו של יצחק צריך ביאורד( 
כן יש להבין ומלאך רוחני הוא ואיך דמעותיו יוכלו לסמא עיני בשר. 

ר ובודאי דב ולא בחוטמו או באוזניו וכיוצא, מדוע נכנסו דוקא בעיניו
 .הוא ולא מקרה
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ה( מאחר שמלאכי רחמים היו, צריך להבין מה רחמים יש במה שנעשה 
 יצחק סומא על ידי דמעותיהם.

 
ויש לומר כי שלושת הפירושים שהביא רש"י, הכל הולך אל מקום אחד. 

דמעות הם בחינות השגחה, כי רבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"א סי' ר"נ( ש
)שבת קנא ע"ב( על פסוק )קהלת  כמה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה

נמצא  .יב( ושבו העבים אחר הגשם, זה הראות שהולך אחר הבכי
שהדמעות הם לוקחים חלק הראות, והראות נמשך לתוכם, נמצא 
שהדמעות הם חלקי ההשגחה והראות, כי הדמעות לוקחים הראות 

 .כנ"ל
 

ודמעות המלאכים, הינו חלקי ההשגחה שמשיגים המלאכים נכנסו 
ניו של יצחק ומאז ראה בהשגחה רוחנית כפי שרואים המלאכים בעי

הינו שהיה רואה בעיני הבשר, ויחד עם זה היה  אשר אין בהם גשמיות.
מיות של כל פרט מפרטי צופה גם בעיני השגחה ומסתכל בעומק ובפני

 .הבריאה
 

אך בשעה שהנשים של עשו היו מקטרות לעבודת אלילים, היה העשן 
 שר של יצחק עד כי איבד את כח הראות הגשמי.מכהה את עיני הב

וזה ומעתה היה רואה בראיה רוחנית בלבד ממה שקיבל מהמלאכים. 
שדייקה התורה כי כהו עיני יצחק מראות. כי עד עתה ראה גם בעיני 
הבשר וגם בעיני השגה רוחנית. ועתה כהו עיניו הגשמיות מראות 

 ת עיניו האלה.  ונשאר רואה ומביט ברוחני כפי אשר יגלה ה' א
 

וכל זה היה סיבה מאיתו יתברך כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות. כי 
אחר שכהו עיני הבשר של יצחק אביו וכל ראייתו היתה בהשגה רוחנית, 
אזי יש דברים שה' יתברך אינו מגלה ואינו מראה וכמו שאומר רבנו ז"ל 

ם יודעים אלא לו הנביאים איניאפספר המידות, דעת ח"ב סעי' יג( : ')
ואת מה שיעקב לבש את בגדי עשו  הם'.מה שהקדוש ברוך הוא מגלה ל
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לא  שובובעיני הבשר  בראיה והשגה רוחנית, לא גילה ה' יתברך ליצחק
והיתה זו סיבה מאיתו יתברך כדי שיטול יעקב את  היה יכול לראות

 .הברכות
 

מובן  ומעתהנמצא שכל הפירושים עולים בקנה אחד וצריכים זה לזה. 
מאד מדוע רק כאן פירש"י על דמעות המלאכים שנכנסו בעיניו של 
יצחק כי כאן עיקר המקום לספר מזה. כי העיקר מה שנכנסו דמעותיהן 

הרגע שיבוא יעקב ויטול את הברכות  בעבורבעיניו משעת העקדה היה 
ובעיני הבשר לא יוכל לראות מחמת עשנן של אלו, ובעיניו הרוחניות 

 א חפץ ה' להראותו. לא ראה כי ל
 

וכבר מעת ומרחוק תבין איך ה' יתברך מסיבות מתהפך בתחבולותיו 
מר ושא זהוהעקדה החל ה' יתברך לסבב שיקבל יעקב את הברכות. 

עור כי יכי לגדולת הבורא יתברך אין שרבנו ז"ל )שיחות הר"ן, סי' ג'( 
כלל. נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאד ואין יודעים 

. כי נמצא שמאז העקדה הינו שעדין אין יודעים שום ידיעה כלל כלל לא
שהיה אז יצחק בן ל"ז ועד העת שבירך את יעקב שהיה אז בן קכ"ג 
חלפו כמה עשרות שנים. וכבר מאז החל ה' יתברך להכין את הישועה 
עם דמעות המלאכים בכדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות, ונמצא שמה 

דם בעת הזאת, אפשר שיראה את התועלת רב בעוד זמן שנעשה עם הא
והבן  רב, אך בודאי שכל מה שנעשה הוא דברים נפלאים ולטובה,

 היטב.
 

*** 
ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד וגו'. פרש"י : 'ראה גיהנום פתוחה 

 מתחתיו'.
 

גיהנום פתוחה הוא על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ לבאר עניין מה שראה 
ידי הדעת  הכלליות שיהיה נכלל באחד הוא עלקר יעש"א( ח"א סי' כ
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קר האדם יאותו יתברך, כמו שאמר החכם: 'אלו ידעתיו, הייתיו', כי ע
הוא השכל, ועל כן במקום שחושב השכל, שם כל האדם, וכשיודע 
ומשיג בידיעת השם יתברך, הוא שם ממש, וכל מה שיודע יותר, הוא 

 , עיי"ש.רךרש, דהינו בו יתבונכלל יותר בהש
 

בשעתא דבר נש אחזי עובדא לתתא וזה שמובא בזוהר )קדושים פ"ו:( 
רח מישר כמה דאצטריך, נגיד ונפיק ושרייא עלוי רוח קדישא ובא

עלאה, ובשעתא דאיהו אחזי עובדא לתתא באורחא עקימא דלית איהו 
רח מישר, כדין נגיד ונפיק ושרי עלוי רוח אחרא דלא אצטריך, דסטי וא

]בשעה שאדם עושה מעשה למטה באורח  נש לסטר ביש ליה לבר
. ובשעה מישור כראוי, נמשך ויוצא ושורה עליו רוח קדושה עליונה

שעושה מעשה שאינו ראוי שאינו אורח מישור, בזה יוצא ונמשך עליו 
 רוח טומאה וכו'[.

 
נשא  ובנפש החיים )שער א' פרק ו'( הביא את הזוהר הנ"ל וכן מפרשת

דמשיך עליה רוח קדישא עלאה כמה דאת אמרת כתב : שריש דף קכ"ח 
עד יערה עלינו רוח ממרום עיין שם, ועל ידי זה הקדושה והאור המקיף, 
הוא דבוק כביכול בו יתברך בם בחייו, וזה שאמר הכתוב ואתם הדבקים 

לכם היום, וזה האור מקיף הוא לו ויכם בם בעודכם חיים כקבה' אל
הגמר האור מתחזק יותר וירים ראש עליון לעזר לגמור המצוה, ועל ידי 

ועל זה אמרו ז"ל הבא ליטהר מסייעין אותו, גם מושכת וגוררת את לבו 
וסה חמזה לסגל עוד כמה מצות אחר שהוא יושב עתה בגן עדן ממש 

בצל כנפי הקדושה בסתר עליון אין מקום להיצר הרע לשלוט בו 
 .וררת מצוהזה שאמרו שמצוה ג .ולהסיתו ולהדיחו מעסק המצות

וכאשר ישים אליו לבו בעת עשיית המצוה, יבין וירגיש בנפשו שהוא 
אלה "מסובב ומלובש כעת בהקדושה ורוח נכון נתחדש בקרבו, וזש"ה 

היינו בתוכם ממש  'בהם' –" המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
 .שהוא מסובב אז בקדושת המצוה ומוקף מאוירא דגן עדן
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ברו על אחת ממצות ה' אמרו גם כן במאמרם ז"ל ועוכן להיפך ח"ו בעת 
הנ"ל כל המטמא עצמו מלמטה מטמאין אותו מלמעלה, פירוש גם כן 
כנ"ל שמשורש אותו העון למעלה בכחות הטומאה הוא ממשיך רחמנא 
ליצלן רוח הטומאה על עצמו וחופפת עליו וסובבתו, כמ"ש במאמר פ' 

מסאבותא לעילא ואתי אב לתתא אתער רוחא תצו הנ"ל ואי איהו אס
ושריא עליה ואסתאב ביה דהא לית לך טב וביש קדושה ומסאבותא 
דלית לה עיקרא ושרשא לעילא, ובעובדא דלתתא אתער עובדא דלעילא 

 ע"ש. 
 

ובפ' קדושים הנ"ל ובשעתא דאיהו אחזי עובדא לתתא בארחא עקימא 
זה אמר כו' כדין נגיד ונפיק ושריא עלוי רוח אחרא כו' עיין שם, ועל 

היינו בתוכם ממש ח"ו, שהוא קשור ומסובב אז  "ונטמתם בם"הכתוב 
ם מלפפו ומקיפו גם בעודנו חי בעולם, כמו וברוח טומאה ואוירא דגיהנ

שאמרו רז"ל )ע"ז ה' א'( כל העובר עבירה אחת בעולם הזה מלפפתו 
והולכת לפניו ליום הדין שנאמר ילפתו גו', ר"א אומר קשורה בו וכו', 

 וכו', עיי"ש. שאמר דוד המלך ע"ה עון עקבי יסובני )תהלים מ"ט(וזה 
 

הכלל העולה שכשאדם זוכה ועושה את רצונו יתברך, בזה ממשיך על 
עצמו קדושה גדולה ואויר קדוש מגן עדן ומוקף באור המצוה שעוסק 

כשעובר עברה ח"ו נאמר עליו 'ונטמתם בם', בם ובתוכם  –בה. ולהיפך 
 בב באוירא דגיהנום רח"ל.ממש, כי קשור ומסו

 
שעבר עברות ומחשבתו היתה טמאה וחושבת הרשע ועל כן עשו 

והוא הדבר ממש בדברים הרעים, על ידי זה היה מסובב מאויר הגיהנום 
אשר זכי הראות כיצחק אבינו רואים )כי כבר לא ראה ראייה גשמית כי 

הנום . ובזה מובן מדוע רק עתה ראה יצחק את הגיכהו עיניו כמבואר
תחתיו שהרי גם עד עתה היה עשו נכשל בעברות. אלא שעתה כהו עיניו 
הגשמיות של יצחק וראה רק ברוחני וממילא ראה את הגיהנום תחת 
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: "ויחרד יצחק חרדה גדולה עד (. ועל כן תיכף שנכנס עשו נאמר עשו
 ודו"ק.ם ממש וגיהנ, מאד" ופרש"י : 'ראה גיהנום פתוחה מתחתיו'

 
*** 
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 סיפורי מוהרא"ש

 תב קפ.אשר בנחל חלק א' מכ
 

ושמעתי את אנשי שלומנו לספר, אשר ידוע שרבי 
לוב ז"ל, היה תלמיד החוזה מלובלין דוד מלע

ז"ל, והיה רגיל לנסוע  אליו לשבת כידוע, ופעם 
נסע אליו, אך בדרך היה לו עיכוב גדול, והוצרך 
לשבות באיזה כפר, וכששאלו את רבי דוד, 
הייתכן שלא היה בזה השבת אצל רבו, ענה 
ואמר: "אני הייתי אצלו, דהיינו שציירתי בדעתי, 

ין, ושולחנו נמשך עד זה שהרבי יושב בלובל
הכפר, והיות אני הקטן שבתלמידים, על כן אני 
יושב בסוף השולחן", וכשסיפרו זאת למוהרנ"ת 
ז"ל שיבח את זה מאוד, ואמר, שכך היא האמת, 

 שאור הצדיק נמשך מסוף העולם ועד סופו.
 

ואגב שהזכרתי לך מהספר "אוהב ישראל" מהרב 
עתי הקדוש מאפטא ז"ל, אכתוב לך מה ששמ

מאנשי שלומנו, שרבנו ז"ל אמר פעם, שהרב 
מקאלבסוב )כי היה עדין רב בקלאבסוב( הוא 
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צדיק ולמדן )המוזכר בלקוטי מוהר"ן, חלק א' 
סימן לא(, ואמר: אלו לא היה גר בקלאבסוב, היה 
מצליח הרבה יותר )חסר(, ופעם נסע מוהרנ"ת 
ז"ל  לרב הקדוש מאפטא ז"ל והראה לו את 

שגילה רבנו ז"ל, ואמר: "וואס  העשרה מזמורים
עפעס די צען קפיטלך?" )למה דוקא עשרה 
מזמורים אלו?( ומאז והלאה לא נסע אליו 
מוהרנ"ת ז"ל עוד, ויש עוד סיפורים מהרב 
הקדוש מאפטא ז"ל בענייננו, אשר שמעתי מאנשי 

 שלומנו, וכשיהיה פנאי אכתוב לך. 
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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 מרים, סולטנה

 יצחק בן זכיה, נתן שמחה בן רחל, יקיר בן זוהרה,יהודית, 
 , ישראל בן ג'ולייה., משה בן אירן, יצחק בן פיגאהנייה רחל בת דבורה, דוד בן רחל 

 
 ולהבדיל : לעילוי נשמת ג'וליה בת סולטנה, אליהו בן ישראל,

 הקדושות שאין מי שיאמר עליהם קדישאורה בת נעמי, מאיר בן רחמים ולכל הנשמות אברהם בן ניסים 

 


