
לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם אות א':
"בעת אשר יתעורר משינתו תיכף, הן מי שיזכה לקום 
בחצות לילה הן באשמורת, לא יאריך בעצלות הנוהג בין 
העצלנים, כי בשכינה כתיב 'ולחם עצלות לא תאכל', רק 
החיים  ורוח  הנפש  לו  השיב  אשר  בוראו  לעבודת  יזדרז 
חלקנו אשר  טוב  מה  ואשרינו  רוח,  נחת  לו  בכדי שיהא 
כפי  קודם  בתשובה  ויהרהר  יתברך,  לו  לעבדים  לקחנו 
ואחר  הפוסקים,  שכתבו  כמו  אני'  'מודה  ויאמר  יכלתו, 
כך יאמר 'כח הפועל בנפעל', לעורר הכוונה שכח הפועל 
היינו הבורא יתברך הוא בנפעל, וכח הבורא יתברך בעצמו 
הוא בנו, ובהסתלק שפעו וחיותו כרגע נהיה כלא היינו, 
ואם כן למה נתעצל בחיותו שהוא יתברך שופע בנו, הלא 

תפול עלינו אימתה ופחד מגדלותו יתברך".
***

רבינו עורר אותנו בדבריו הק' לומר בעת השכמה 
כביכול  אשר  ולחשוב  בנפעל",  הפועל  "כח  בבוקר 
חיותו ית"ש נמצא בתוכינו, והנה בזה נכלל שני ענינים, 
שכבר  כפי  הזאת,  הקדושה  המחשבה  עצם  הראשון 
לאדם  המתחייב  השמחה  גודל  העבר  בשבוע  הזכרנו 
שמוטל  האחריות  גודל  ומאידך  זו,  מחשבה  ידי  על 
עלינו שלא לפגום ח"ו, ועוד זאת למדנו בדברי הרה"ק 
ר' אהרן ראטה זי"ע )שומר אמונים מאמר האמונה פ"ד( 
שהוא תועלת לאמונה ועל ידי זה מתעורר אצל האדם 

נשמתו, וז"ל:
כאשר  לאמונה  שמירה  בעניני  גדול  פרט  "ועוד 
ויחי  פרשת  ריש  יוסף  יעקב  )תולדות  הקדמונים  אמרו 
בשם הרמב"ן( 'כח הפועל בנפעל', כי כל אדם שעשה 

כי  ומפורסם  וגלוי  כוחו,  בו  נכלל  דבר  איזה  ופעל 
והכיר  ידע  כלי  איזה  כשראה  זי"ע  הבעש"ט  רבינו  
כל מחשבות  הפועל של הכלי ומעשיו שפעל ועשה 
לתלמידיו  הבעש"ט  צוה  ולכן  הכלי,  שעשה  האומן 
בנפעל',  הפועל  'כח  הדיבורים  אלו  פעם  בכל  לומר 
בני  בעל  זי"ע  אלימלך  צבי  רבינו  בהנהגות  כתיב  וכן 
יששכר שבעת עמידתו מהמטה יאמר אלו הדיבורים, 
כי על ידי זה גורמים לעורר כח אלקי שיתגלה בנשמת 
בו  כחו  מניח  דבר  איזה  שפועל  צדיק  דכל  האדם, 
מניח  פעולה  איזה  שעושה  רשע  כל  וכן  ועד  לעולם 

כוחו בו וכוח נשמתו ורע שבו בפעולה שפעל".
רבינו,  של  קדשו  בלשון  שנראה  השני  וענין 
מאמר  לקיים  בנפשו  עצות  לשית  צריך  שהאדם 
עליו  יתגבר  לבל  בבוקר'  'יתגבר כארי לעמוד  השו"ע 
יצרו, ולזה נתן לנו רבינו עצה זו, שעל ידי מחשבה זו 
בלשון  רבינו  שכתב  כמו  ממיטתו,  תיכף  יקום  בודאי 

ממה  כתוצאה  והוא  בחיותו',  נתעצל  'ולמה  קדשו 
שמחשב האדם על גודל הזכייה והמתנה שהוא מנת 
חלקו להיות שוכן בתוכו נשמה חלק אלוק ממעל ואז 

בודאי לא יתעצל בחיותו ית"ש השוכן בקרבו. 
והנה בדברי הרמב"ם בס' מורה נבוכים כבר מצינו 
בבוקר  שמתעורר  בעת  לחשוב  בבוקר  אותנו  שעורר 
בזריזות,  להשכים  אותו  שתחייב  כזאת  מחשבה 

והביאו בדברי הדרכי משה )ריש סימן א( וז"ל:
כתב הרמב״ם בספרו מורה הנבוכים חלק ג׳ פרק 
יחשוב  מיד  בבוקר,  משנתו  ניעור  שאדם  שמיד  נ״ב 
המלכים  מלכי  שמלך  ױדע  שוכב,  הוא  מי  לפני  בלבו 
'מלא  ג(  ו  )ישעיה  שנאמר  עליו  חופף  יתעלה  הקב״ה 
כל הארץ כבודו', ואילו היה שוכב לפני מלך בשר ודם 
שעומד עליו היה מתחײב בנפשו קל וחומר לפני מלך 
בזריזות  יקום  לכן  הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי 
בביתו  עסקיו  אין  כי  עסקיו,  בכל  יחשוב  וכן  מיד, 
ונראה  המלך,  לפני  בעסקיו  שהוא  כמו  לבדו  כשהוא 
שלזה כיון דוד המלך עליו השלום באמרו )תהילים טז 

ח( 'שויתי ה' לנגדי תמיד'".
דבריו  והביא  שבשו"ע.  בהגה  כן  גם  והביאו 
בשולחן ערוך הרב )סעיף ד(, כשהדגיש בדבריו שזהו 
לעמוד  להתגבר  שיוכל  כדי  לאדם  המצטרכת  עצה 

בבוקר, וז"ל:
על  להתגבר  שיוכל  כדי  משינתו,  שניעור  "ומיד 
השחר  עמוד  קודם  או  בחצות  בזריזות  לקום  יצרו 
במדה בינונית, יחשוב בלבו לפני מי הוא שוכב, וידע 
כל  'מלא  שנאמר  עליו,  חופף  המלכים  מלכי  שמלך 
ודם  בשר  מלך  לפני  שוכב  היה  ואילו  כבודו',  הארץ 
העומד עליו היה מתחייב בנפשו, קל וחומר לפני מלך 

מלכי המלכים הקב''ה".
עצה  גם  לזה  לעשות  שצריך  להזכיר  צריך  אך 
כמו  אותו,  שיעיר  שעות  מורה  שיכין  מעשי  באופן 
שאנו רואים בס' תיקון הנפש בשם זקינו ר' הערשלי 
לתועלת  בחצות  לקום  שיש  רבינו  לפני  שאמר 
גם  "אמנם  זה  בלשון  שם  ואמר  והחרטה,  התשובה 
זה אינו בטוח שלא יתרשל, על כן יהיה מוסר שינתו 
רבינו  והסכים  משינתו",  אותו  שיעור  איש  איזה  ביד 
לדבריו, ובהמשך המאמר נזכיר העובדא לענין קימת 

חצות אי"ה.
בעבודתו  ונקוה להשי"ת שנזכה באמת להתחזק 
חיים  להיות  וטהורות,  קדושות  במחשבות  ית"ש 
וקיימים בזריזות וזהירות לעשות רצונו ולעבדו בלבב 

שלם.

הנהגות האדם )ד(
יאמר כח הפועל בנפעל

גדולת מדת החסד 
)כתבה הרב  ידועה  פי הקדמה  והנראה לפרש על 
החסיד המפורסם בספר סידורו של שבת )שורש א 
ענף ד עלה א -ב(( והוא, החילוק בין חסד לרחמים, 
ועושה  חסד נקרא זה שהאחד מתחסד עם חבירו 
הטובה,  מהמקבל  בקשה  הקדמת  בלי  טובה  עמו 
ורחמים נקרא כאשר הוצרך לרחמים מבקש מאת 
המושל לרחם עליו, והמושל מקבל בקשתו ומרחם 
עליו ונותן לו מבוקשו )עיין כל זה בדברי הרב הנ"ל 
בענין אליעזר עבד אברהם, במה שניסה את רבקה 
כאשר תוסיף להיטיב מה שלא שאל, היינו שתאמר 
'גם לגמלך אשקה', 'היא האשה אשר' ראויה ליכנס 

בבית אברהם איש החסד(1. 
המתחסד  נקרא  חסיד  דהנה  לזה,  ראיה  לי  ונראה 
לפנים  שעושה  היינו  קיד:(  ח"ב  )זהר  קונו  עם 
לעשותה  הציווי  על  שמוסיף  היינו  הדין,  משורת 
מדת  נקרא  למה  תבין  זה  לפי  והנה  שאת,  ביתר 
)דברי  כדכתיב  'גדולה',  לשון  נבואה  בדברי  החסד 
וכו'',  והגבורה  הגדולה  י"י  'לך  יא(  כט  א'  הימים 
דהכוונה לשון גדלות ויתרות, נותן יותר מהמבוקש, 
הבן הדבר: ]בני יששכר חדש תשרי מאמר ד סימן 

א[ 
דרחמים  לרחמים,  חסד  בין מדת  חילוק  יש  דהנה 
דבר  איזה  על  מחבירו  אחד  מבקש  כאשר  הוא 
לו מבוקשו, מה  ונותן  והוא מרחם עליו  לו  החסר 
גם  חבירו  עם  להתחסד  הוא  החסד  מדת  כן  שאין 
של  סידורו  בספר  )עיין  ממנו  ביקש  שלא  בדבר 
סימן  לעצמו  רבקה שעשה  בענין העבד עם  שבת 
היינו  ממנה  ביקש  שלא  מה  לו  תתן  כשהנערה 
באומרה 'גם לגמליך אשאב היא האשה אשר הוכיח 
ד' לבן אדוני' )בראשית כד מד(, ראויה ליכנס בביתו 
בדבריו  שהקדים  והוא  החסד,  איש  אברהם  של 
ניסן  חדש  ]שם  אברהם'(2:  אדוני  עם  חסד  'ועשה 

מאמר ג סימן ה[

יפה  פירשתי  "כאשר  א(  )בעלה  שבת  של  הסידורו  ז"ל   .1
לעבדך  הוכחת  'אותה  פסוק  על  שכתב  זלה"ה  רש"י  דברי 
ליצחק', ראוי היא לו שתהא גומלת חסד. וכדי ליכנס בביתו 
של אברהם בכאן. אכן נחית רש"י זלה"ה לאשמעינן באיזה 
מדה מהמדות טובות עשתה רבקה זאת, כי הנה ידוע שגודל 
יתר שאת מדת החסד ממדת הרחמים בכמה פנים ונבארם 
לקמן אי"ה, אך ההפרש הפשוט, שבעל הרחמים אינו נותן 
צדקתו מלבו לבד, רק אחר שראה בעניי העני וגודל צערו 
ודוחקו, אז נכמרו רחמיו עליו, ונבזה בעיניו מעותיו נגד זה 
הרחמים, ונותן לו צדקה בערך רחמי הלב שבו, אולם לא כן 
הוא מדת החסד, כי מדת החסד הוא שדרכו להתפשט חסדו 
מקום  למצוא  ורודף  והולך  יעמוד  ובבוקר  נותן,  ומעצמו 

פרשת חיי שרה תשע"ד. גליון ל"א

                 זמן הד"נ
ירושלים

בית שמש
בני ברק
לאנדאן

מוצאי שב"ק ר"ת
ירושלים

בית שמש
בני ברק
לאנדאן

5:21
5:20
5:35
5:31

7:12
7:11
7:08
6:58
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בענין חידושו של רבינו בס' אגרא דכלה )בראשית( שהבאנו בגליון לפרשת נח 
שבדגי הים לא נאסרו בהרבעה והרכבה של ב' מינים שונים יחדיו, וכבר כתבנו 
שבפוסקים תמהו על זה מסוגיית הגמרא וטוש"ע, בשבוע הזה נביא את הקו' 

מספר וילקט יוסף והתירוץ הראשון שהביא שם בדרך דרוש.

חלק ד סימן צו
בק"ק  מו"ץ  נ"י  ליפשיץ  שבתי  מו"ה  וכו'  הה"ג  הרב  מכבוד 

יולניצא יצ"ו
בראשית  פרשת  עה"ת  דכלה  אגרא  בסה"ק  פלא  דבר  מצאתי 

בפסוק 'אשר שרצו המים למיניהם', וז"ל: 
לי  נראה  למיניהו,  ובעופות  למיניהם,  נאמר  המים  במיני  "הנה 
שבריות המים לא נצנטוו לידבק דוקא כל אחד במין שלו, רק כל 
מין דגים אחד היא, ובזה ידוקדק לנו גם כן אומרו 'אשר שרצו 
המים למיניהם' להורות דשרצי המים למיניהו מינים רבים ולא 
דפרצו  דגים  'שאני  רז"ל  מדברי  סייעתא  וכעין  ביחיד,  מין  כל 
נצטוו  לא  כי  במבול,  נענשו  לא  דדגים  מה  לן  יונח  ובזה  וכו'', 
במים,  כך  כל  שכיח  לא  היבשה  ובריות  דוקא,  במינם  לידבק 
יהיה באמת כך הנה  ובאם  וליבשה אין לבריות המים כח לבא, 
יהיה נפקא מינה לדינא, דלפי זה יהיה מותר בבריות הים להרכיב 
מכלאים  בגמרא  לזה  ראיה  דומדומי  וכעין  מינו,  בשאינו  מין 
דהנהגה בעינא בגמרא 'הנהוג בעיזא ושיבוטא' ולא בעי בהרכבה 

דב' מיני דגים וכו'", עיי"ש. 
הקדושה  דבמכ"ת  מאוד,  תמוהים  בכאן  הקדושים  ודבריו 
אשתמטתיה ליה באותה שעה גמרא ערוכה במסכת בבא קמא 
)נה.( 'אמר רבי שמעון בן לקיש המרביע ב' מיני בים לוקה', ועיין 
שם בתוספות דכתבו דאף דאין הרבעה בדגים אבל כוונת הש"ס 
על חיות הים ע"ש, וכן היא הלכה פסוקה בשו"ע יו"ד סימן רצ"ז 
ז"ל  ב' מינים שבים ע"ש, ודברי הגאון הקדוש  דאסור להרכיב 
צריך עיון מאוד, ולכן בקשתי שטוחה מאת הקוראים הנכבדים 
לעיי' בזה ולתרץ ולפרש דבריו, ובזכות זה יליץ בעדינו לטובה.

חלק ד סימן קכט
האבדק"ק  נ"י  פאללאק  שמעון  מו"ה  וכו'  הגאון  הרב  מכבוד 

בעלעניש יצ"ו.
על דבר מה שכתב הרה"ג מוה"ר שבתי ליפשיטץ נ"י לתמוה על 
האגרא דכלה דף י"ד ע"א בפסוק 'אשר שרצו המים למיניהם' 
מהסוגיא דבבא קמא דף נ"ה )ע"א(, אם אמנם שתמיהתו מוצדקת 
לכאורה, ובפרט הראיה מהמנהיג עיזא ושיבוטא וכו' ודאי אין 
לה שחר, ועיי' בפרישה ביו"ד סימן רצ"ז וברמב"ם פ"ט מכלאים 
הלכה ח' ופירש"י ותוס' ותו"ח בעבודה זרה דף ל"ט ע"א, בכל 
זאת לאשר שגברא רבה כמו הקדוש מדינוב זלה"ה אמר להא 
ובעוף  הים  'בדגת  בפסוק  ע"ב  ט"ז  דף  שם  אותו  ושנה  מלתא, 
אדר  ב' לחדש  יששכר מאמר  בבני  כן  גם  אותו  והשליש  וכו'', 
ינתק,  במהרה  לא  ודאי  כזה  המשולש  שחוט  אמרתי  ז',  דרוש 

ובודאי יש לקיים עיקר דבריו על כל פנים. 
בדגים  הנאמר  'למיניהם'  שוה  מגזירה  לקיש  דריש  ילפותא 

מ'למינהו' הנאמר ביבשה

גופא דקאמר  בן לקיש  דהא באמת מוכח אליבא דרבי שמעון 
שם בבבא קמא 'האי דמרביע ב' מינים שבים לוקה'1, דמתיבת 
גרידא אי אפשר להוכיח איסור כלאים כמו שכתבו  'למיניהם' 
התוספות )ד"ה למינהו(, אלא מצד גזירה שוה ד'למיניהם' דדגים 
מ'למינהו' דיבשה, דהיינו מ'למינהו' דעוף הכתוב בצדם, ועיין 

בשיטה מקובצת שם. 
האיך ילפינן גזירה שוה והא לא דמי התיבות להדדי

ובאמת איך יש לילף זה מזה, כיון שאין התיבות דומות זה לזה, 
כמו שכתבו ביבמות דף י"ז דאין דנים 'אחים' מ'אחיך' )ומכל שכן 
שמשמעות 'למיניהם' גופא סותר הגזירה שוה, ועיין תוספות דשבת 

דף קל"א ע"ב ד"ה שבעת וכו' ומלה"ר ה"ב אות כ"ו(. 
בפרט שיש לנו גילוי דעת שדגים אינם טעונים שחיטה

ונהי דמסקינן שם דאם ליכא מידי דדמי ליה דיינינן להו בגזירה 
שוה, היינו אם ליכא גילוי מילתא שלא הושוו זה לזה, מה שאין 
כן אם יש לנו איזה גילוי דעת שלא הושוו כהדדו ודאי אין לדון 
דיש  לן  קיימא  דלעוף  כיון  ומעתה  כמובן,  שוה  בגזירה  אותן 
גילוי דעת  שחיטה מן התורה מה שאין כן לדגים, הרי אין לך 
יותר מזה שאין לדון אותן בגזירה שוה גם לענין כלאים, דהא 
אין גזירה שוה למחצה, ואם כן ודאי יש לנו לדרוש טעמא דקרא 
גופא  זה  ולא "למינהו" להורות על  גבי דגים "למיניהם"  דנקט 
פ"ז  ריש  רבה  בבראשית  ועיין  בזה,  זה  כלאים  בהו  שייך  דלא 
)פ"ב( ובנזר הקודש שם אות ב' ובחולין דף י"ז ע"א ודף כ"ז ע"ב. 

ריש לקיש יליף הגזירה שוה לשיטתו דאין שחיטה בעוף
דף  בנזיר  ליה  דסבירא  בן לקיש לשיטתו  לרבי שמעון  דאמנם 
בבבא  הש"ס  קאמר  שפיר  התורה,  מן  לעוף  שחיטה  אין  כ"ט 
כיון  דעוף  מ'למינהו'  דדגים  'למיניהם'  דגמרינן  אליביה  קמא 
שבלאו הכי הושוו להדדו, מה שאין כן לדידן דיש שחיטה לעוף 

מן התורה, שפיר יש לומר דלא גמרינן להו כלל מהדדו. 
צד  דיש  בדגים,  הרבעה  איסור  להלכה  הביאו  שהפוסקים  מה 
ואעפ"כ  בעוף,  שחיטה  יש  לקיש  לריש  דלמסקנא  בראשונים 

סבירא ליה איסור הרבעה, אבל אין זה מוכרח
ומה שהפוסקים הביאו בכל זאת גם האיסור של ב' מינים שבים, 
יש לומר משום דסבירא ליה כמו שכתבו התוספות ומהרש"א 
אינו מוכרח  וכו' דלפי המסקנא  רבי  ד"ה  כ"ח ע"א  דף  בחולין 
דרבי שמעון בן לקיש סבירא ליה אין שחיטה לעוף מן התורה 
מינים  ב'  להרביע  דאסור  זה  בכל  ליה  דסבירא  וכיון  יעיי"ש, 
שבים אם כן הוא הדין לדידן, אבל באמת ודאי יש מקום לומר 
דרבי שמעון בן לקיש סבירא ליה אפילו למסקנא דאין שחיטה 
ועיין  הראשון,  לתירוץ  שם  התוספות  כמ"ש  התורה  מן  לעוף 
רשב"א ויתר הראשונים ומהר"ם וראש יוסף וצל"ח ועיני ישראל 
שם, ואם כן לדידן דיש שחיטה לעוף מן התורה אין ראיה כלל 
שם  דכלה  האגרא  כתב  שפיר  וממילא  בדגים,  כלאים  לאיסור 
בפירוש דהגם שלא בא לפסק הלכה, מכל מקום אפשר לומר 
"למינהו"  בדגים  נאמר  לא  הכי  דמשום  דדש(  דרך  על  )דהיינו 

משום דלא נאסר בהו כלאים כנ"ל:

1. ז"ל הגמרא "א"ר ירמיה אמר ריש לקיש המרביע שני מינים שבים לוקה, מאי טעמא אמר רב אדא בר אהבה משמיה דעולא אתיא למינהו 
למינהו מיבשה":

האם יש איסור הרבעה בדגים, והטעם שלא נענשו הדגים במבול )ג( 

בשבוע הבא נסיים המאמר בתירוץ השני שהביא בס' וילקט יוסף, ומי שיש לו להעיר ולהאיר בסוגיא זו 
נשמח מאד אם יועיל בטובו לשלוח אל המערכת.



ואבא היום אל העין ואמר ה' אלהי אדני אברהם אם ישך 
רש"י  ופירש  עליה.  הלך  אנכי  אשר  דרכי  מצליח  נא 
ז"ל, 'היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ, 
אמר רבי אחא יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום 
כפולה  אליעזר  של  פרשה  שהרי  בנים,  של  מתורתן 
בתורה, והרבה גופי תורה לא נתנו אלא ברמיזה', עכ"ל. 

'יפה  הדבר  ברמז  לומר  לי  נראה  הלצה  בדרך  והנה 
לומר  רצה  בנים',  של  מתורתן  אבות  עבדי  של  שיחתן 
'שיחתן של עבדי אבות יפה' על ידי 'תורתן של בנים', 
אלו  על  דורשים  ודור  דור  בכל  שהצדיקים  לומר  רצה 
וסודות  רמזים  ורומזים  תורה  ואומרים  הפסוקים 
שנעשה  מאוד,  שיחתן  יפה  לכן  העבד,  של  בדבריו 

תורה לבנים, ודורשים בזה כמה רמזים וסודות כנ"ל. 

ס'  פרשה  רבה  במדרש  והנה 
אות ז' כתב זה לשונו, 'ויאמר 
אברהם  אדני  אלקי  ה'  ברוך 
)כד  וגו'  חסדו  עזב  לא  אשר 
כז(, ממה שקפצה הדרך לפני 
ה'  נחני  שבדרך  יודע  הייתי 
בית אחי אדוני', עכ"ל עיי"ש. 
עבודת  הקדוש  בספר  והנה 
הריב"ש  בשם  כתב  ישראל 
זה  מפסוק  הנה  ז"ל,  נבג"מ 
לקפיצת  שם  יוצא  גופא 

מכאן  באתי  והיום  יצאתי  'היום  פירוש  וזה  הארץ, 
שבזה  האלה  מדברים  גופא  מכאן  פירוש  שקפצה', 
המאמר והבן, וזה פירוש 'יפה שיחתן של עבדי אבות', 
כי בשיחתן רומזים סודות נפלאות עם יחודים לקפיצת 
עכ"ל  תורתן,  פי  על  אפילו  בנים  ביד  שאין  מה  הארץ 

עיי"ש.1 

אחד  שאיש  איך  ששמע  זצלה"ה  מאאמו"ר  ושמעתי 
שאל את הרב הקדוש מוהרצ"א מדינוב זצלה"ה, היכן 
שם  כי  לו  והשיב  הארץ,  קפיצת  של  השם  כאן  מרומז 

וא"ת  השמי"ם  א"ת  תיבות  בראשי  מרומז  'אהו"ה' 
האר"ץ, וכאן אמר ואב"א היו"ם א"ל העי"ן, ו"ה שהוא 
שהוא  א"ה  לאותיות  קודם  האר"ץ  וא"ת  תיבות  ראשי 
קפיצת  שם  כאן  שמרומז  נמצא  השמי"ם,  א"ת  ר"ת 
הארץ, כי הארץ קפצה, ונרמז קודם וא"ת האר"ץ ואחר 
תשובתו  היה  אם  ידע  ולא  עכ"ד.  השמי"ם,  א"ת  כך 
תשובה אמתיות או היה רק הלצה, שמעתי מאבי ז"ל: 

]אמרי יוסף2[

אם  אברהם  אדני  אלהי  ה'  ואמר  העין  אל  היום  ואבא 
ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה. ויקח העבד 
בידו  אדוניו  טוב  וכל  וילך  אדוניו  מגמלי  גמלים  עשרה 
לעיר  מחוץ  הגמלים  ויברך  וגו',  ארם  אל  וילך  ויקם 
עם  חסד  ועשה  וגו',  אלקי  ה'  ויאמר  וגו',  ערב  לעת 
כד  )בראשית  אברהם  אדוני 
י-יג(. והנה יש לדקדק על כפל 
'וילך'  כתיב  דמתחילה  הלשון 
ונראה  וילך',  'ויקם  כך  ואחר 
הקדוש  בספר  מובא  דהנה  לי 
עבודת ישראל בשם הבעש"ט 
אל  היום  ואבא  דבפסוק  ז"ל 
העין מרומז שם לקפיצת ארץ 

ע"ש. 

ז"ל  מהרצ"א  הגה"ק  ואמר 
תיבות  בהראשי  דכוונתו 
וא"ת  השמי"ם  א"ת  תיבות  הראשי  על  שם  מרומז 
האר"ץ, ואיתא בזוהר הקדוש דאיהו גושפנקא דחתים 
ביה שמיא וארעא, והנה אברהם אבינו מסר לו זה השם 
שאמר בה' אלק"י השמי"ם ואלק"י האר"ץ, ושם הזה 
עולה טו"ב3. וזהו פירוש הפסוק 'ויקח העבד וגו' וילך' 
כדרך כל הארץ, 'וכל טו"ב אדוניו בידו', רצה לומר כיון 
הארץ,  לו  קפצה  כן  על  בידו  אדוניו  מסר  טו"ב  שהשם 
הלך  כשקם  ומיד  תיכף  נהרים'  ארם  אל  וילך  'ויקם 

לארם נהרים: ]חקל יצחק[

יפה שיחתן 
של עבדי 
אבות

בעבודת 
ישראל 

שמהפסוק 
רואים 

שקפצה לו 
הארץ

ואבא היום 
אל העין 

ראשי תיבות 
השם של 

קפיצת הארץ

הצדיקים בכל 
דור דורשים 
על אלו 
פסוקים

בעבודת 
ישראל 
שמהפסוק 
רואים 
שקפצה לו 
הארץ

ואבא היום 
אל העין 
ראשי תיבות 
השם של 
קפיצת הארץ

1. ז"ל העבודת ישראל בפרשתן. "בשם הריב"ש נבג"מ בפסוק 'ואבא היום אל העין', 
יפה  אחא  רבי  אמר  הארץ.  לו  שקפצה  מכאן  באתי  והיום  יצאתי  'היום  רש"י  ופירש 
שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים וכו'', עי"ש. הנה מפסוק זה גופא יוצא שם 
'מכאן'  פירוש  שקפצה'  מכאן  באתי  והיום  יצאתי  'היום  פירושו,  וזהו  הארץ  לקפיצת 
גופא מדברים אלה שבזה המאמר והבן. וזהו פירוש 'יפה שיחתן של עבדי אבות', כי 
בשיחתן רומזים סודות נפלאות עם יחודים לקפיצת הארץ, מה שאין ביד בנים אפילו 

על פי תורתן":
2. ע"ש מה שהסביר בארוכה בכמה אנפין ע"ד הקבלה ענין רמיזת זה השם כאן בזיווגו 

של יצחק בהיפוך ו"ה קודם לא"ה וענין קפיצת הארץ:
3. כידוע שכבר נתחבר על השם הקדוש הזה ספר מיוחד אשר בשמו יקבנו אור הגנוז 

ע"י הרה"ק ר' יהודה לייב מהאניפאלא מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש זי"ע, בו ביאר 
'וה' ברך  ועיי"ש בפרשתן ד"ה  כל רמזי השם הק' הזה על פי סדר פרשיות  התורה, 
את אברהם בכל', ובד"ה 'ואבא היום אל העין', ועיי"ש עוד בהקדמה כל עניני זה השם 

בפרטות, ור' שם בהקדמה במעלה הי"ב שהזכיר סגולת זה השם לקפיצת הארץ.
וראוי עוד לציין בזה דברי רבינו שכתב באגרא דכלה )לך לך( שאברהם אבינו היה לו כח 
זה השם כיון שהוא גילה אלקותו ית"ש בעולם, וזל"ק "א'ברם ה'לוך ו'נסוע ה'נגבה ר"ת 
אהו"ה, גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ הוא שם הדעת, 
ואברהם הודיע לבאי עולם גדולות הבורא ית"ש, על כן הוא עיקר המציאות של שמים 
וארץ, השמים והארץ בהברא"ם )בראשית ב ד(, אותיות באברה"ם )בראשית רבה יב 

ט(, והבן":

-- המשך 'הדרכה ישרה' עמוד 1 --
לחול חסדו כמאמר חז"ל )שבת קד.( שכן דרכו של גומל חסד לרוץ בתר דלים, כי כן הוא דרך מדת החסד שלבו בוער בקרבו ומשתוקק שנזדמן לידו ע"ה כמאמר חז"ל )בבא מציעא פו:( על פסוק 'והוא יושב פתח האהל 
כחום היום' ששדר לאליעזר תחלה לראות אם יש אורחים ולא הימניה, והלך בעצמו לבקש אורחים להכניסם לביתו, ואחר כך כשראם 'וירא וירץ לקראתם' כי כן הוא מדת החסד לחפש ולבקש את העני להשפיע לו ולתת 
עליו ברכה כדי לפעול חסדו, והיא המדה הגדולה והטובה אשר שמו יתברך מברך נגדו 'והיה טרם יקראו ואני אענה', כשם שהוא קורא אל העני קודם בקשת העני, כן טרם יבקש הוא וישפוך שיחו בתפלה ובקשה לפני מלך 

אל רם ונשא שמו יתברך עונה אותו ממרומים":
2. וז"ל )בעלה ב( "והנה עשיר בעל החסד הלז והרש כשנפגשו שניהם יחד, תיכף נכנס בלב הבעל חסד לפעול עמו חסדו ולקיים עמו מצות ומדה הגדולה של חסד, ואך הרש העני הלז אשר פגע בו עבור גודל דוחקו מקדים 
לשאול חלקו בפה, והבעל חסד אמר בלבו אף שאמלא משאלתו לא אקיים בזה אלא מדת המרחם ולא מעלת ודרגת החסד, ואם האמת אתו ובלבבו נשער דוקא לקיים מצות החסד, אין בידי לתקן כי אם להוסיף על דברי 
הרש ששאל מאתו דבר קטן, והוא בדעתו ומחשבתו הטועה מוסיף לו יותר ויותר מבקשתו עבור גודל החסד אשר אתו, ומקיים מצות ומדת החסד מה שנותן לו מדעתו יותר על שאלתו בלתי שאלת פיהו, ובזה יבא דברי 
רש"י זלה"ה על נכון, כי זו היא המעשה דרבקה שמתחיל הקרא 'והנה רבקה יוצאת' שתיבת 'והנה' אין לו פירוש, ולפי דברינו יאמר שיצתה בבחינת רבקה בצדקתה הגדולה לעשות חסד לעוברים ושבים, ולכן כתיב 'וכדה על 
שכמה' ולכאורה יש לדייק בלשון 'וכדה' שנראה כאילו מדבר בדבר הידוע, ועדיין לא נודע לנו אם היה לה כד על שכמה, אכן הכתוב מורה לנו צדקות רבקה שלא היתה הולכת כדרך שאר הנשים בכוונת חזרה להביא מים 

אל ביתה, וכאן אין הכוונה כי אם על היציאה שלשם זה יצאה לפעול פעולתה לעשות חסד 'וכדה' הידוע לה לפעולתה על שכמה למלאותם מים בכדה לכל":

ענין השם של קפיצת הארץ שנרמז בפרשת השבוע

היוצא לדרך, יתפלל 'יהי רצון מלפניך 
ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתוליכנו 
בלשון  לאמרה  וצריך  וכו'ק,  לשלום 
מלילך  יעמוד  אפשר  ואם  רבים, 
כשיאמרנה, ואם היה רוכב אין צריך 

לירד: ]שולחן ערוך סימן ק"י סעיף ד[



מכתבים למערכת, פקס: 0722-338802 או בדוא"ל maayunosmaartzu@gmail.com, לתרומות והנצחות 077-5175507

ואלו יעמדו על הברכה שנטלו חלק בזיכוי הרבים

יוסקא  יוסף  ר'  חתן  מלעמבערג,  וואלף  זאב  ר'  בן  מלעמבערג,  וואקס  שלום  ר'  של  בנו   .1
לאם נכד הרה"ק רבי שמעון מיערסלוב והרה"ק מהר"ש מבעלזא. ר' יאשע היה חתן אצל ר' 

שמואל אברט מבלאזשוב:
יוסקא  יוסף  ר'  חתן  מלעמבערג,  וואלף  זאב  ר'  בן  מלעמבערג,  וואקס  שלום  ר'  של  בנו   .2
לאם נכד הרה"ק רבי שמעון מיערסלוב והרה"ק מהר"ש מבעלזא. ר' יאשע היה חתן אצל ר' 

שמואל אברט מבלאזשוב:
שכתב  מה  על  שהקשה  "מה  וז"ל  ל(  סימן  )או"ח  יואל  דברי  בשו"ת  זו  סברא  כעין  ראה   .3
בישמח משה פרשת בלק שהאר"י ז"ל חי ל"ד שנין, משום דתיקן מה שקלקל בלעם הרשע 
שנים, אפשר  ל"ח  היה  ז"ל  האר"י מבואר שהאר"י  ובשבחי  הגדולים  ובשם  שנין שחי,  בל"ד 

אינו  הרביעית  בשנה  גם  תורה,  עדיין  בהם  שאין  בשביל  חשב  לא  הראשונים  שנים  שהג' 
מעיקר החיוב לתורה כמבואר במשנה )אבות פ"ה משנה כא( 'בן חמש למקרא', וכבר נתבאר 
יד( על הפסוק ונטעתם וערלתם  ועיין במדרש תנחומא פרשת קדושים )סימן  זה בפוסקים, 
)ויקרא יט כג( הכתוב מדבר בתינוק, שלש שנים יהיה לכם ערלים שאינו יכול לא להשיח ולא 
לדבר, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש שאביו מקדישו לתורה, ובשנה החמישית תאכלו 
את פריו משעה שהוא מתחייב לקרות בתורה, מכאן ואילך להוסיף לכם תבואתו, מכאן שנו 
רבותינו בן חמש שנים למקרא יעיי"ש. ואף שהאר"י ז"ל היה קדוש מרחם ונתמלא כל העולם 
כולו אורה מיום הולדו, עם כל זאת לתקן טומאת בלעם צריך כח התורה, וזה מתחיל בשנה 

החמישית שאמר הכתוב תאכלו את פריו, ונמצא לענין זה החשבון מכוון ל"ד שנים":

מגודל  חוץ  אשר  זי"ע  מפשעווארסק  מהר"י  הרה"ק  של  קדישא  דהילולא  יומא  לרגל 
דעובדא  למרא  ומפורסם  נודע  היה  חסדים,  ובגמילות  בתורה  וגדלותו  ועבודתו  קדושתו 
אשר מפיו אנו חיים, והנחיל לנו לדור אחרון מעשה רב עובדות וסיפורים מהצדיקים הק' 
תלמידי הבעש"ט זי"ע בדיוק ודקדוק על כל פרט ופרט, הזמן גרמא להביא כמה עובדות 
שסיפר מרבינו מרן הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע כפי שהם מופיעים בס' י"ג אורות ח"ג 

בערך רבינו.

נס הצלת רבינו מהצבא
רבינו בעל בני יששכר היה בן הצדיק רבי פסח מעיר יאווערניק, )כפר 
גדול הסמוך לדינוב ופשעווארסק(. רבי פסח היה לו חמשה בנים, ובימים 
ההם נגזרה הגזירה שכל עיר חייבת להעמיד לצבא מספר מסויים שך 
שם  והממונים  ריישא,  לגליל  שייכת  היתה  יאווערניק  והעיר  אנשים, 
בעיר ריישא הטילו גורל, ועל רבי פסח נפל הגורל שעליו להעמיד להם 
רבי  לבית  באו שתים מאנשי הצבא  מה  זמן  אחר  בניו,  אחד מחמשת 
גדולת נפשו  וידע את  והרבי פסח שהכיר  פסח ליקח את אחד מבניו, 
יוכל לשית עצה בנפשו איך  של הבני יששכר והבין שאם יקחו אותו 
לשלוח,  מי  את  ולפרט  למנות  והתחיל  בחכמה  עשה  מהם,  להשתמט 
ואמר על הראשון שאותו אי אפשר לשלוח כי הוא צריך אותו לעבודת 
אחד  כל  על  מצא  וכך  ל'שענק',  אותו  צריך  שהוא  השני  ועל  השדה, 
שהלא  אמר  יששכר  לבני  וכשהגיע  לצבא,  לשלוח  לא  למה  אמתלא 
הוא בטלן, ואינו צריך לו וילך לו לצבא, וכך הוא שלקחוהו עמהם, באם 
הדרך היו צריכים לעבור איזה נהר, ועברו דרך גשר צר עשוי מעץ ולא 
היה לו גדר משום צד, והיות שהגשר היה צר מלהכיל שנים בבת אחת, 
החליטו החיילים לשלוח קודם את האסיר שלא ימלט ולא יברח, אחרי 
נס  נעשה  הגשר,  על  עדיין  והחיילים  הגשר  את  יששכר  הבני  שעבר 
ונשבר הגשר תחתיהם ונטבעו בנהר, אף שלא היה הנהר עמוק כל כך, 
רבינו ניצל מחובת הגיוס ותיכף משם המשיך לאחד מרבותיו: )שמעתי 
מהגה"ח ר' יאשע וואקס ז"ל1 ששמע מהרה"ק מבלאזשוב, ומפי הגה"צ 
רבי אפרים דוד הלברשטאם זצ"ל אבד"ק יאשליסק שמעתי שראשי 

קהלת ריישא הם שבחרו בהבני יששכר מפני שהם היו מתנגדים והוא 
העובדא  ידע  מבלאזשוב  שהרה"ק  מסתבר  לכאורה  אבל  חסיד,  היה 

יותר בדיוק בקבלה מאבותיו(

הרה"ק בעל צבי לצדיק מבלאזשוב כאשר היה עובר את הנהר ההוא 
)שמעתי  הזה':  במקום  לאבותי  נס  'שעשה  ומלכות  בשם  מברך  היה 

מאיש אחד שהיה נוכח בשעת מעשה(

גדולת רבי פסח מיאווערניק
על  ענין  איזה  להזכיר  פתקא  פעם  שלח  מבעלזא  יהושע  רבי  הרה"ק 
ציונו של הרבי פסח מיאווערניק אביו של הבני יששכר, כנראה שהיה 

אדם גדול: )שמעתי מהגה"ח ר' יאשע וואקס2(

יום כיפור קטן
בעיר  גם  וביניהם  קדושות,  קהלות  בכמה  רב  היה  יששכר  הבני 
וכאשר  יששכר,  הבני  שהנהיג  מנהגים  על  שמרו  ושם  'האלאשיץ', 
הייתי שמה  ראיתי שאומרים סדר יום כיפור קטן בכל ערב ראש חודש, 
והיה חידוש בעיני כי לא נהגו כן בין החסידים, וכאשר שאלתי להם מנין 
להם ועל איזה סמך הנהיגו אמירות יום כיפור קטן בערב ראש חודש, 

ענו ואמרו שמנהג זה נובע מתקנות רבינו: 

ימי שני חייו של רבינו
את ספרו דרך פקודיך חיבר רק על נ"ח מצוות, יש אומרים שחיבר כנגד 
נ"ח שנותיו שחי )ולפי זה נולד בשנת תקמ"ג, כי נסתלק בשנת תר"א(, 
ויש אומרים שבאמת חי ס"א שנה )ונולד בשנת תק"מ(, רק שאת שלש 
מאחד  )שמעתי  נ"ח3:  על  רק  חיבר  כן  על  חשב  לא  הראשונים  שנים 

מחסידי הרה"ק מבלאזשוב בעיר דוקלא(

ראה עוד בגליון ח לפרשת אחרי – קדושים באגרא דבי הילולא, ובגליון 
כא לפרשת עקב בשונה הלכות

הרה"ק ר' יעקב בן רבי דוד יצחק לייזער זי"ע
 כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק - אנטווערפן

כ"ז מרחשוון תשנ"ט לפ"ק

נתרם לרגל יומא דהילולא קדישא 

של כ"ק מרן מהרי"ד מבעלזא זי"ע
הרה"ק ר' יששכר דוב בן הרה"ק ר' יהושע רוקח זצוקל"ה

כ"ב מרחשוון תרפ"ז לפ"ק
נתרם ע"י ידידנו החפץ בעילום שמו שליט"א

נתרם לרגל יומא דהילולא קדישא 

של כ"ק מרן האדמו"ר מפשעווארסק זי"ע
הרה"ק ר' יעקב בן רבי דוד יצחק לייזער זצוקל"ה

כ"ז מרחשוון תשנ"ט לפ"ק
נתרם ע"י ידידנו הנגיד הנכבד הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א

נתרם לרגל יומא דהילולא קדישא 

של כ"ק מרן האדמו"ר מפשעווארסק זי"ע
הרה"ק ר' יעקב בן רבי דוד יצחק לייזער זצוקל"ה

כ"ז מרחשוון תשנ"ט לפ"ק
נתרם ע"י ידידנו הנגיד הנכבד הרה"ח ר' משה ליפשיץ  שליט"א

נתרם על ידי ידידינו 
הנגיד הנכבד הרה"ח 

ר' מתתיהו ראזענבערג שליט"א


