פרשת ויצא

בס"ד  -עלון מספר ת"צ

" ויפגע במקו! [úÈ·¯Ú úÏÈÙú Ô˜Èú ÂÈ·‡ ·˜ÚÈ] ...
)אוצר היראה  %אמת ,פ'(

" ציצית ותפילי +ה 4בחינת אור האמת ,כמבואר בפני ,4ועיקר מצוות 4ביו ;4אבל בלילה שאז תרעי דג%+עד +סתימי] +שערי הג%+עד+
סגורי [4והחוש 9מתגבר ,ואז אי +זמ +ציצית ותפילי ,+כי יש חוש 9בחינת שקר ,שאי אפשר להגיע לש 4אור הציצית ותפילי ,+ואז אי +תקנה כי%א4
על%ידי הדבור%אמת ,שזה בחינת תפילת ערבית שתיק +יעקב אבינו דייקא ,שהוא עצ 4האמת ,בחינת תת -אמת ליעקב; והוא היה חזק בהאמת
כל%כ ,9עד שהאיר האמת ג 4בתוק :חשכת לילה בהתגברות החוש 9והשקר מאד מאד .ועל%כ +תיק +תפלת ערבית כשברח מעשו הרשע והל 9ללב+
הארמי ,ששניה 4בחינת חוש 9עצו 4ונורא מאד ,וראה שהחוש 9סבבוהו מכל צד ומצדי צדדי ,4ואז דייקא התגבר ותיק +תפלת ערבית ,שעקר
תיקו +התפלה הוא אמת ,להורות שבתוק :האמת שלו יכול להאיר ג 4בחשכת לילה .ועל%כ +זכה שהיתה מיטתו שלמה בבחינת כולו זרע אמת %
הפ 9ישמעאל ועשו שה 4זרע שקר.
" וזהו שאומרי 4בלילה קוד 4השינה :ביד 4אפקיד רוחי ,פדיתה אותי ה' אל אמת ,כי בתוק :חשכת לילה צריכי +לדבק את עצמו אל האמת
ביותר .ועל%כ +תפילת ערבית שתיק +יעקב אבינו בחינת עצ 4האמת ,הוא רשות דייקא ,כי עיקר תיקו +התפלה הוא על%ידי אמת ,כנ"ל .אבל בתוק:
חשכת הגלות ,אי אפשר לבאר ולפרש האמת ,רק שכל אחד צרי 9לפנות אל האמת כפי מה שהוא ,בבחינת ודובר אמת בלבבו ,שזהו בחינת רשות,
שאי +האמת קבוע ,רק הכל כפי העניי +והשעה ,וכל אחד כפו! מה דמשער בלבה.
" ועל%כ +כשנפסקה ההלכה 'תפלת
ערבית רשות' ,נתווספו כמה מאות ספסלי
בבית%המדרש ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל ,כי
על%ידי בחינת 'תפלת ערבית רשות' ,שתיק+
יעקב אבינו שהוא עצ 4האמת שמאיר
בתוק :החוש 9לכל אחד כפי מה שהוא
באותה השעה ,על%ידי%זה יכולי +להתקרב
הכל לה' יתבר 9ולהתורה הקדושה ,כי אי+
שו 4חש 9שייחשי 9לה ,4כי הוא מאיר לה4
על%ידי עצ 4אמתתו ,עד שמקרב כול 4לה'
יתבר ,9שזה בחינת התלמידי 4רבי4
שנתווספו אז.

)מספר ִאֵ<י הנחל  %מכתב כ"א(

 #ב"ה ,ז' שבט תשכ"א.
לבי יקירי ,הנעי 4והנער? ,המסור בכל
לב ונפש אל הצדיק  %הבעטליר העוור )ראה
ספר סיפורי מעשיות ,מעשה י"ג(  %שהתפאר
 :עדיי -אני יניק לגמרי ולא התחלתי עדיי-
לחיות כלל ,וא 7על פי כ -אני זק -מאד ,ויש
לי הסכמה על זה ,מהנשר הגדול וכו' .שלו4
וחיי 4וכל טוב.
 #גדולות ונפלאות נוראות אהבת9
ותשוקת 9החזקה ,לשמוע חדשות גדולות
ונפלאות ונוראות של הבעטלירס ,אלצני
להזכיר 9לכתוב ל 9את אשר יזמי +ה' תחת
ידי :מקו 4החופה והחתונה היה בתו 9בור
גדול ,שכיסו אותו ע 4קני 4ועפר וזבל.
והסעודה היתה ,ממה שקיבצו לח 4ובשר,
מסעודת מיניניס המל ,9והחתונה הזאת
היתה בשמחה גדולה נוראה ונפלאה .והיו
שמחי 4ש 4מאד מאד ,וג 4החת +והכלה היו
שמחי 4מאד .והתחילו לזכור החסדי4
שעשה עמה 4ה' יתבר 9בהיות 4ביער .והיו
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בוכי 4והיו מתגעגעי 4מאד ,אי 9לוקחי+
לכא +את הבעטליר הראשו +העוור ,שהביא
לנו לח 4ביער ,ותכ :ומיד בתוד שהיו
מתגעגעי 4מאד אחרי הבעטליר העוור ,ענה
ואמר :הנני! הנה באתי אצלכ 4על החתונה
 ...ואני נות +לכ 4מתנה לדרשה%גישאנק,
שתהיו זקני 4כמוני; שתחיו חיי 4ארוכי4
כמוני .ואת 4סוברי 4שאני עוור .אי +אני
עוור כלל! רק שכל זמ +העול 4כולו אינו
עולה אצלי כהר :עי .+על כ +אי +שיי 9אצלי
הסתכלות וראייה בזה העול 4כלל .ואני זק+
מאד ועדיי +אני יניק לגמרי .ולא התחלתי
עדיי +לחיות כלל .וא :על פי כ +אני זק +מאד,
ויש לי הסכמה על זה ,מהנשר הגדול וכו'.
 #ועניי +הזקני ,4שכל אחד מה 4סיפר
מעשה ישנה ,מה שהוא זוכר ,מהזכרו+
הראשו .+היינו מה שהוא זוכר מעת שהתחיל
אצלו הזכרו ,+ענה ואמר הזק +הגדול
שביניה 4בתחילה :מה אספר לכ ,4אני זוכר
כשחתכו את התפוח מ -הענ .7ולא ידע שו4
אחד ,מה הוא אומר .א 9היו ש 4חכמי,4
ואמרו בוודאי זאת היא ,מעשה ישנה מאד.

וכיבדו את השני שיספר .ענה השני שלא היה
זק +כמו הראשו :+זאת היא מעשה ישנה?
בלשו +תימה .זאת המעשה אני זוכר .אבל
אני זוכר ג 4כשהיה הנר דולק .ענו ואמרו
ש :4זאת היא מעשה ישנה ביותר
מהראשונה! והיה פלא אצל ,4שזה השני
שהוא יניק מהראשו ,+זוכר מעשה ישנה,
יותר מהראשו .+וכיבדו את השלישי שיספר,
ענה ואמר השלישי שהיה יניק יותר :אני
זוכר ג ,4כשהתחיל בניי -הפרי ,היינו
כשהתחיל להתרק 4הפרי .ענו ואמרו ,זאת
היא מעשה ישנה ביותר .ענה הרביעי שהיה
יניק עוד יותר :אני זוכר ג ,4כשהוליכו
הגרעי -לנטוע הפרי ,ענה החמישי שהיה יניק
עוד יותר :אני זוכר ג ,4החכמי! שה! היו
חושבי! וממציאי! את הגרעי ,-ענה השישי
שהוא זוכר ג ,4את הטע! קוד! שנכנס
בתו 4הפרי ,ענה השביעי ואמר שהוא זוכר
ג ,4הריח של הפרי קוד! שנכנס בפרי .ענה
השמיני ואמר שהוא זוכר ג ,4המראה של
הפרי קוד! שנמשכה על הפרי .והייתי ג 4כ+
ש .4ועניתי ואמרתי לה :4אני זוכר כל אלו
המעשיות .ואני זוכר ,לאו כלו! .או +אי9
גידיינק ,גאר נישט .ענו ואמרו ,זאת היא
מעשה ישנה מאד ,יותר מכול.4
 #והיה חידוש גדול אצל ,4שהתינוק
זוכר יותר מכול .4בתו 9כ ,9בא נשר גדול
ואמר לה ,4שיצאו כדר 9זקנות .4שכל מי
שזק +יותר ,יצא תחילה .והוציא כול 4מ+
המגדול .והוציא תחילה את התינוק הנזכר
לעיל; כי באמת ,הוא זק +יותר מכול ,4וכ+
כל מי שהיה יניק יותר ,הוציא קוד .4והזק+
הגדול הוציא באחרונה .כי כל מי שהיה יניק
יותר ,היה זק +יותר .והזק +שבה ,4היה יניק
יותר מכול .4ואמר לה 4הנשר הגדול הנ"ל,
אני אפרש לכ 4את המעשיות שסיפרו כל
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הזקני .4כי זה שסיפר שהוא זוכר ,ג4
כשחתכו את התפוח מ +הענ ,:היינו שהוא
זוכר ג 4כשחתכו את טבורו בעת ההולדה.
והשני שאמר ,שזוכר בשעה שהנר דולק,
היינו ,שהוא זוכר ג 4כשהיה בעיבור ,שהיה
נר דולק על ראשו .וזה שאמר שזוכר ג 4בעת
שהתחיל ריקו 4הפרי ,היינו שזוכר ג4
כשהתחיל להתרק 4הגו ,:דהיינו ,בעת
יצירת הוולד .וזה שזוכר בעת שהיו מוליכי4
הגרעי +לנטוע הפרי ,היינו שזוכר ג4
כשנמשכה הטיפה בעת הזיווג .וזה שזוכר
את החכמי 4שהיו ממציאי 4את הגרעי,+
היינו שזוכר ג ,4כשהיה הטיפה עדיי +במוח,
כי המוחי +ממציאי 4את הטיפה .וזה שזוכר
את הטע 4היינו הנפש ,והריח היינו הרוח,
והמראה היינו הנשמה .והתינוק אמר ,שזוכר
לא כלו! ,כי הוא למעלה מ +הכל ,וזוכר
אפילו ,מה שהוא קוד 4מנפש ,רוח ,נשמה,
שהוא בחינת אי .-וביר 9אות .4ולי ,היינו,
זה הבעטליר העוור ,שהיה תינוק אז ,שהוא
מספר כל זה ,אמר הנשר הגדול הנזכר לעיל:
אתה ,בא עמי ,כי אתה כמותי ,כי אתה זק+
מאד ועדיי +אתה יניק מאד .ועדיי +לא
התחלת לחיות כלל ,וא :על פי כ +אתה זק+
מאד .וג 4אני כ ,9כי אני זק +ועדיי 9אני יניק
וכו' .נמצא שיש לי הסכמה ,מאותו הנשר
הגדול )שאני חי חיי 4ארוכי .(4ועתה אני
נות +לכ 4חיי 4ארוכי 4שלי במתנה לדרשה.
ונעשה ש 4שמחה וחדווה גדולה ועצומה
מאד מאד.
 #א 4תרצה להביט בעי +האמת,
תראה מרחוק פלאות ה' ,אשר לא נשמע ולא
נראה כזאת מימות עול .4רבינו הנורא
זכרונו לברכה אמר על עצמו ,בעת שסיפר
המעשה הזאת ,שא 4לא היה יודע בעול ,4כי
א 4זאת המעשה ,היה ג 4כ +חידוש גדול
מאד .סיפור הבעטלירס ,הוא כולל כמעט כל
השיעור קומה ,כי הראשו +היה עוור ,והשני
היה חרש ,והשלישי היה כבד פה ,והרביעי
היו צווארו עקו .4והחמישי היה בעל
חטוטרת ,והשישי היה בלא ידיי ,4והשביעי
היה בלא רגליי ,4ובאמת היו שלימי 4בכל
האיברי 4הנזכרי 4לעיל בשלמות גדול ,שאי+
שלמות אחריו ,רק אדרבא ,מחמת גודל
הפלגת שלמות מעלת 4ומדרגת 4הגבוהה
והעצומה והנוראה מאד ,וכ +מחמת גודל
התגברות ההעלמה של זה העול ,4ועל כ +היו
נראי 4בעיני העול ,4כעוור וחרש וכיוצא
בזה.

)ההתקרבות לרבינו ז"ל ,ע"י ר' ישראל קארדונר ז"ל(

☺  ...והנה אירע שבאותה תקופה
התחיל רב ישראל )קארדונר( ז"ל לסבול
מכאבי רבמטיז ,4והכאבי 4היו גדולי 4כל
כ 9שכבר לא היה בגדר האפשר לו ללכת
להתפלל ולעבוד את הש 4יתבר ,9כי הרגיש
כאילו חותכי 4כל אבר בסכיני 4חתיכות
חתיכות ,וחשב בלבו אולי זה הוא רצו +הש4
שיסע לטבריא ,ואולי ש 4לא יסבול כל%כ9
כאבי .4אבל כל זמ +שלא ידע בבירור שכ9
רצו +הש 4יתבר ,9לא רצה לעזוב את מירו.+

☺ ואמר ,להפ ,9יש להישאר במירו+
ולבקש מאת הש 4יתבר 9שיעזור לו .והיו לו
ספקות הרבה זמ ,+אבל לבסו :כשכאביו
התגברו ,אמר ,משמע שכ 9רצו +הש 4יתבר9
שיסע לטבריא .עד שקיבל הארה במוחו
והחליט לנסוע לטבריא בלי שו 4פקפוקי.4
ולאחר שגמר בלבו ,אמר ועשה .בחינת
וישכ! אברה! בבוקר .והקדוש%ברו%9הוא
סיבב הסיבות שנזדמ +אלי ...

)אוצר היראה  %צדקה וגמילות חסדי ,4ס"ה(

 %כמו שה' יתבר 9היה מקיי 4עולמו
בחסד בתורת הלוואה וגמילת חסד מיו4
הבריאה עד יו 4מת +תורה ,וג 4עכשיו בעת
שעוברי +על רצונו ,חס ושלו ,4היה ראוי
שיחזור העול 4לתוהו ובוהו ,ואז מתקיימי+
רק בחסדו בבחינת הלוואה ,שה' יתבר9
מרחיב לו זמ +עד שיישוב וישל 4את חובותיו
מה שנתחייב האד 4על%ידי עוונותיו.
 %נמצא שה' יתבר 9מקיי 4מצוות
גמילת חסד והלוואת ח +הרבה מאד בכל
שעה ,וכמו כ +אנו חייבי 4להתדבק במידותיו
לרח 4על העניי 4ולהלוות לה 4ולבלי להיות
לו כנושה ,כמו שה' יתבר 9אינו נוגש אותנו
ומארי 9לנו זמ +אחר זמ +זמני 4טובא ,עד
שנסלק לו מעט מעט עד שנסלק את הכל
)לקוטי הלכות  %העושה שליח לגבות חוב,
הלכה ב'  %אות כ"ב(.

)לקוטי עצות  %צדקה ,ל"ב(

& צדקה הוא תיקו +לפג 4הברית ,אבל
צרי 9ליזהר שלא לת +לעני שאינו הגו ,+כי על
ידי זה נפג 4יותר ,רק לבקש מה' יתבר9
שיזכה לעניי 4מהוגני ,4להשפיע לה 4צדקה,
והיא תיקו +גדול מאד לפג 4הברית.

)לקוטי תפילות א'  %קנ"ב(

' רבונו של עול ,4אתה יודע כמה
וכמה הרחקתי השפע מהקדושה על%ידי פג4
הברית והמשכתי למקו 4שהמשכתי ,רחמנא
ליצל ,+למקומות אשר לא נית +להזכיר,
ופגמתי כמו שפגמתי אשר אי אפשר לשער,
אשר התיקו +לזה הוא צדקה לעניי 4הגוני4
דווקא ,שעל%ידי%זה חוזרי 4וממשיכי4
השפע אל הקדושה ,אבל אי 9זוכי +לזה כי
רבו המניעות מאד של מצוות צדקה ,ה+
מחמת רוע לבבנו וחסרו +הביטחו +והאמונה,
וג 4כשמתגברי 4ומשברי 4אכזריות שבלב
ונותני 4צדקה ,אי +אתנו יודע עד מה ,מי
הוא העני ההגו +באמת ,אשר על ידו נזכה
להמשי 9השפע אל הקדושה ולתק +פג4
הברית על%ידי%זה.
' על%כ +באתי לפני ,9בעל הרחמי4
בעל הצדקה והחסד ,חושב מחשבות לבל ידח
ממנו נידח ,אשר אתה עוסק בתקוני בכל עת,

שתחוס ותחמול עלי ,ותזכני ברחמי 9הרבי,4
לית +צדקה הרבה לעניי 4הגוני ,4עניי4
כשרי 4באמת העוסקי 4בתורה ובעבודת ה'
באמת .ותשמרני ותצילני מלית +צדקה
לעניי 4שאינ 4הגוני ,4אתה לבד תשמרני
ברחמי ,9מלהיכשל בה ,4חס ושלו ,4כי גלוי
וידוע לפני ,9שאי +בנו דעת לשמור מה ,4רק
אתה לבד יודע את לבב כל בני אד 4ומבי +אל
כל מעשיה .4אתה יודע רזי עול! ותעלומות
סתרי כל חי.
' חוס וחמול עלי ועשה עמי כגודל
נפלאות חסדי 9העצומי ,4ותסבב סיבות
לטובה בכל עת ,באופ +שתזמי +לי עניי4
הגוני 4באמת לזכות בה ,4ותעזור ותחזק
את לבבי לית +לה 4צדקה הרבה בלב טוב
בסבר פני 4יפות .ואזכה להוסי :בכל פע4
להרבות בצדקה וחסד וליל 9לקב? נדבות
מעמ 9ישראל להחזיק עניי 4העוסקי4
בתורה ותפלה באמת .כי כבר הודעתנו ,שאי+
שו 4אד 4מישראל פטור ממצוות צדקה,
אפילו העני שבישראל .אבל אתה יודע
קשיות לבבנו ,ואי 9מתגברי 4המונעי4
והבלבולי 4אפילו על גדולי העשירי 4מלת+
צדקה ,עד אשר הולכי 4מעולמ 4ומאומה לא
ישאו ביד ,4מכל שכ +קטני הער 9אשר
פרנסת 4מצומצמת ,אשר רבו המניעות
והבלבולי 4מאד ממצוות צדקה ,בפרט
לזכות בעניי 4הגוני.4
' על%כ +אי +לנו על מי להישע +כי א4
עלי 9אבינו שבשמי ,4בזכות וכח הצדיקי4
האמתיי 4שאנו נשעני 4עליה 4בכל דבר.
אלי 9שטחתי את כפי עיני תלויות אלי 9לבד.
כי אתה לבד יודע כמה וכמה תיקוני 4אני
צרי 9בשביל תיקו +הברית אשר פגמתי בו
הרבה ואני רחוק מכול 4מאד .רק על רחמי9
הרבי 4אני בוטח ,ועל חסד 9אני נשע,+
שאתה תסבב סיבות לטובה ברחמי ,9ותזכני
לתק +אותי בכל התיקוני ,4ותושיעני לית+
צדקה הרבה לעניי 4הגוני 4הרבה ,ולעסוק
בצדקות ,לעורר לב אחינו בני ישראל לקבל
מה 4צדקות הרבה בכל עת להחזיק יראי ה'
האמתיי ,4באופ +שאזכה לתיקו +הברית
בשלמות באמת ולא אעול בכסופא קמ] 4ולא
אבוא בבושה לפני .[9ה' יגמור בעדי ה'
חסד 4לעול! מעשי ידי 4אל תר .7יהיו
לרצו +אמרי פי והגיו +לבי לפני 9ה' צורי
וגואלי ,אמ.+

)תקע"ח(

(  ...שמעתי שאמר רבינו זכרונו
לברכה :פסול ל % ... 4הפסולת יהיה של9
)נדרי 4לח (.היינו שבכל מקו 4שתראה איזה
פסולת יהיה הפסולת של 9שתתלה הפסולת
ב' % 9מש 4נתעשר משה' היינו על%ידי%זה
זכה לחכמה כו'.
( ]אולי רצונו לומר על דר 9שאמרו
רבותינו זכרונ 4לברכה :דעת קנית מה
חסרת[ כי החכמה מאי -תמצא ,ומחמת
שהיה לו מידת הענוה כל%כ ,9שכל הפסולת
היה רק שלו ,על%ידי%זה זכה לחכמה.
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