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ìôù íìåòá ìëúñéù åãåáë úåàð àì
äøåîá í"áîøä áúëù åîëå ,äæë
äëåáîá ìàøùé åò÷ùð èòîëù íéëåáð
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äæ íúëî åðøäèð àì ïééãò úîàáå
ã÷øî ïééãòå ,êøåöä ìëë
íéøåäøä ñéðëîù ,òøä øöéä åðéðéá
äøáòä êøã ìò ïéîàäì åðáìá åìà
úàæ äëåáîî úàöì éãëáå .úåéø÷îá
úàéöé' úà øéëæäì íéáéåçî åðà
äðåîàá ïéîàäìå ,íåé ìëá 'íéøöî
ïéàå à êøáúé åúàî ìëäù äîéìù
'äîå ,'åëå äèîìî åòáöà ó÷åð íãà

אלא אם כן מכריזין מלמעלה – האמונה
בהשגחה פרטית

äæä íåéä íöòá éäéå' (àð áé) ïúùøôá
ìàøùé éðá úà 'ä àéöåä
åðéìò äîåù ,'íúåàáö ìò íéøöî õøàî
äîå 'íéøöî úåìâ' ìù äúåäîá ïðåáúäì
,åðà åðøåãá 'íéøöî úàéöé'ì åðà íéëééù
(â âé) ïúùøôá åðéååèöð éøäù íâ äî
íúàöé øùà äæä íåéä úà øåëæ'
'ïç úåàåùú' øôñá 'ééòå ,'íéøöîî
úùøô) ò"éæ 'õéðéìî äéìãâ éáø ÷"äøäì
íéøöî êìî äòøôù (éúéìôäå ä"ã àøàå
,'úéèøô äçâùä'ä ïéðò úà ùéçëî äéä
åðéîàäù äî äúéä íéøöî úåìâ .ì"æå
äéäå ,ìùåîä äéä äòøôù ,úåéø÷îá
åúçâùä éô ìò âäðúî íìåòäù ùéçëî
øîåà äéäå ,÷ãöå èôùîá ìëä - êøáúé
êøã éô ìò âäåð åâäðîë (å"ç) íìåòäù
æà íéðåúð åéä ìàøùéù úåéäìå ,òáèä

 כי בלא זה, ויש לו לאדם 'להשים לבו' לקנות בנפשו את קנין האמונה והבטחון.א
אף אם יראה עין בעין את יד ה' ימצא 'תירוצים' לומר כי אך מקרה הוא ולא
 כביאורו של הגרי"ז מבריסק זצוק"ל האמור בפרשתן כשהזהיר משה,מיד ה' בא לו
 כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ויאמר משה,'על 'מכת בכורות
 שמא יטעו אצטגניני- ' אמר משה 'כחצות הלילה' ולא 'בחצות הלילה, וברש"י,(„ ‡È)
' כי אנו עומדים ב'מכת בכורות, והדברים מבהילים. משה בדאי הוא,פרעה ויאמר
 אשר כמוהו לא נהייתה,( 'והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצריםÂ Ì˘) שם נאמר
 ואעפי"כ חשש משה רבינו שמא, וראו הכל את יד ה' המכה בהם,'וכמוהו לא תוסיף
 כי הדבר לא היה מדוייק,ידקדקו ב'שעה' ויאמרו אין זה מכוחו של מקום חלילה
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äòéñôå äòéñô ìë ,åððåë øáâ éãòöî
'äìù úåøúñðì úðååëî äðåëá
éúøàéá ì"æ åéøáã ô"òå... .á åðé÷åìà
øãñ äæ úðåîà' (.àì úáù) ì"æø éøáã
äòéøæä ãåñ àåä äðåîàä éë - 'íéòøæ
úåãéîä ìë äãé ìò úçîåö úåéäì
àìåì éë ,åìöà ïéîéé÷úîå ,íãàì úåáåè
íãàáù úåáåè úåãîä ìë äðåîàä
åãîòé àìå ïéùîëð åòáè ãöî 'éôà
.íéáø íéîé

â

éðåîë ïéà éë òãú øåáòá øîàå ...õøàä
,úìåëéä ìò úåøåäì - õøàä ìëá
...åãéá áëòî ïéà ,ìëá èéìù àåäù
íéãò íéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä ë"à
...äìåë äøåúáå àøåáä úðåîàá íéðîàð
úàéöéë) íéîñøåôîä íéìåãâä íéñðä ïîå
úåëøòî ä"á÷ä ããéù íäá óåñ íé úòéø÷å íéøöî

íéøúñðä íéñðá äãåî íãà (õøàå íéîù
íãàì ïéàù ,â äìåë äøåúä ãåñé íäù
ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá ÷ìç
ïéà ,íéñéð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã ìëá (äùøôä óåñá) 'ï"áîø'á àúéà ùøåôîå
åðéìò .'íìåò ìù åâäðîå òáè íäá áåúëä øîàé ïëìå .ì"æå
áèéä íáéùäìå åéøáãá ïðåáúäì áø÷á 'ä éðà éë òãú ïòîì íéúôåîá

ברגעים כפי מורה השעות שבידם ...כי מי שאינו מאמין לא יראה אף את הנגלה
לנגד עיניו ,בעוד שזה האוחז בפלך האמונה רואה את יד הבורא אף בנסתר מעיניו.
ב .ומביא שם הרב המוכיח ז"ל אשר שיחתו צריכין לימוד ,לומר על דרך הלצה,
בפסוק )˘' (ÂÎ Î '‡ Ï‡ÂÓמקרה הוא בלתי טהור הוא' ,פירוש שכאשר מאמין ח"ו
במקריות סימן הוא שודאי בלתי טהור הוא...
וכבר המליצו קמאי שמקרה הוא אותיות רק – מה'.
ג .המשיל הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע )˙‡ Â Ï Ú¯˜ ‰"„ ,ÔÂ¯„·˘ 'ÌÂÏ˘ È·¯ ˙„‚‰' 'ÈÈÚ
 (ÌÈ‰ל'מומחה' שהיה עושה פסלים ובכל גלילותיו לא היה מומחה בדומה לו,
במשך ששה חדשים עבד האיש ועשה פסל של סוס והעלה בידו דמות סוס שהיה
נראה כאמיתי ממש ,משגמר מלאכתו העמיד את ה'סוס' ברחוב העיר וישב על גביו
כדי שעוברי אורח יתפעלו מעבודתו ומעשה אומן שהוציא מתחת ידו ...מה רבתה
פליאתו כי 'אין איש שם על לב' ואפילו אחד מהעוברים ושבים לא שם לבו שיש
כאן דבר פלא ...הלה 'נפגע' מכך עד מאד ,וילך לדרוש בעצת ידידיו מה חסרון יש
בסוסי הנכבד ...ויאמרו לו אוהביו ,טעות בידך ,כי אדרבה ,לרוב ה'אומנות' שבמעשי
ידך להתפאר נראה הסוס כמו סוס רגיל ומה מקום יש בו להתפעלות ,כדרך שאין
עוברי אורח מתפעלים כשרואים סוס אמיתי ברחוב העיר ,דהרי 'כמה סוסים איכא
בשוקא' .ויעצוהו ,שיקח את הפסל ויחתוך אותו לשנים ,ובזה ישתוממו כל עוברי
אורח כיצד אירע הדבר שעומד ברחוב סוס שנחצה לשנים ...ורק אז יכירו וידעו

ã
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íìåòá òáè ìë ïéàù - åðáì úåéîéðôá
÷ã÷åãî ïåáùçá'ä úâäðäá ìëä àìà
àéäå .ã åéúåéøáî ùéàå ùéà ìëì
ä"á÷äù - 'úéèøô äçâùä'á äðåîàä
åìåë íìåòä éðéðòî èøôå èøô ìë âéäðî
.úéìëúå ïåáùç éô ìò åðåöøë
÷ñáòèéååî î"îø ÷"äøäî àúéà êëå
åàåáá (ïúùøôá 'õøàä éøô') ò"éæ
úà ä"á÷ä ãéáëä òåãî íòèä øàáì

,íéèôù íäá äùòå åéãáòå äòøô áì
ìàøùé éðá åçéùé ïòîì ìëä äéäù
íé÷åìàä àåä 'ä éë åòãéå åéúåàìôðá
ìäðúî íìåòä ìëå ,ä åãáìî ãåò ïéàå
äðäå' .å ú÷ã÷åãîå úéèøô äçâùäá
íáì âôéå ,íéòùøî ÷åçø úîàá
íãà ïéàù åæë úéèøô äçâùä ïéîàäì
ùáé áùò íåù ïéàå ,åòáöà ó÷åð
íà éë ,÷øæð ïáà íåù ïéàå ,ø÷òðå
íåù ïéàå ,åì éåàøä íå÷îå ïîæá

שבעצם הוא רק פסל ולא סוס אמיתי ,ויחשיבו את יגיעתו ואת מעשי ידיו....
והנמשל ,הקב"ה ברא עולם ומלואו ,ואנו מהלכים בו מבלי התפעלות כלל – בבוקר
אנו רואים את השמש בגבורתו ובערב את צבאות השמים בתפארתם ואין איש שם
על לב כי 'יש מנהיג לבירה' שברא את עולמו יש מאין בחכמה נפלאה עד מאד...
מה עשה הקב"ה ,שידד מערכות הטבע ,הוציאנו ממצרים בעשר מכות ,בקע את
הים ,אבל לא כדי שנסתכל בעצם הבקיעה ותו לא ,אלא שנבין עי"ז שכל הבריאה
המופלאה מעשי ידיו הם ונכיר את ה'בורא' ,כמו"כ קרע לנו את הים והוליכנו
פסל שהיה צריך
ביבשה כדי שנדע בכל עת שאף ביבשה הננו כבתוך הים ,כאותו ַ ָ
לחתוך את סוסו כדי שהאנשים יעמדו יתבוננו ויתפעלו .וזה המכוון בדברי הרמב"ן
דהתכלית של כל הניסים המפורסמים הם לא רק כדי שנתפעל מהניסים עצמן ,אלא
דע"י כך נכיר בניסים הנסתרים שכל הנעשה בזה העולם בהנהגת הבורא נעשה.
ד .ידוע שהרה"ק ה'בית אהרן' זי"ע היה מזהיר את חסידיו שבכל יום ויום ילמדו
את דברי הרמב"ן הללו.
ה .הא למה הדבר דומה לאדם שחש בגרונו ,ונתן לו הרופא 'כדור' חמוץ וחריף
למצוץ ,שהוא יעזור לו להעביר את כאביו ,אולם הלה בלע את הכדור מבלי
למצוץ  -פשיטא שלא הועיל לו מאומה ,והכי נמי צריך 'למצוץ' את סיפור ה'מכות'
האותות והמופתים ,וכל המאריך בסיפור יציאת מצרים הרי זה משובח.
ו .לפני כשבוע נסתלק בארה"ק בעיר 'מודיעין עילית' יהודי יקר של"ע סבל הרבה
יסורים בימי חייו ,היהודי הנ"ל עלה לפני שנים רבות מארה"ב והתיישב בירושלים,
עד לפני כמה שנים כשנפטרה זוגתו ל"ע ומצב בריאותו החל יורד מטה אז עבר
האיש לדור בסמיכות לבניו במודיעין עילית.
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íåöîöä ïî äðè÷å äìåãâ äòåðú
õøàáù úåâøãîä ìôù ãò ïåùàøä
éôë êøáúé åúàî ìëä ,õøàì úçúå
åúå÷ìà úåìâì åãåáëìå åîùá åúîëç

ä

ïëìå .ì"ëò ,'êøáúé åúãîå åúîëçå
äååöî àéä 'íéøöî úàéöé úøéëæ' úåöî
äî ãéîú øåëæðù éãë ,æ úéãéîú
àåä éë íéøöî úàéöé éñéðá äìâúðù

באותם הימים פנו בני משפחתו להעתיק את ה'אדרעס' ) (ÂÈ¯Â‚Ó ˙·Â˙Îשלו
המופיע ברישומי האוכלוסין )·˙ (˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚמירושלים למודיעין ,אך משום מה,
לפליאתם צצו בכל פעם עיכובים שונים ומשונים ,ראשונה היה ה'משרד' )‡(ÒÈÙ
שלהם סגור ,בשנית לא חש היהודי בטוב וכו' וכו' ,עד שנתייאשו מכך בני המשפחה
והשאירו את האדרעס שלו כתובה בעיה"ק ירושלים אף שבפועל היה מדורו
במודיעין עילית.
בשבוע שעבר נסתלק אותו יהודי ז"ל לבית עולמו .מיד החלו בני משפחתו לתור
אחר 'חלקה' כדי שיוכלו לקברו בסמיכות לרעייתו ע"ה שנפטרה כמה שנים קודם,
ומנוחתה כבוד בהר המנוחות ,כידוע אין ההר שם משופע במקומות קבורה ריקים
ולכן תנאי ראשון הוא שיהא הנפטר מ'בני ירושלים' ,וכאן נתגלית יד ההשגחה
המופלאה שסיבב הקב"ה לפני כמה וכמה שנים ב'עכובים' שונים לדבר פשוט כל
כך  -שלא יוכלו להעתיק את האדרעס שלו למודיעין ,ובזכות זה )‰¯·ÁÏ ÁÏ˘ ˘Î
˜ (ÂÏ˘ .Ê.˙‰ Ï˘ ÌÂÏÈˆ ‡˘„Èהוכר האיש כתושב ירושלים ומיד קיבל חלקה בעיה"ק
ירושלים באחד מהמקומות האחרונים שבאותה 'חלקה' בסמיכות לרעייתו כרצון בני
המשפחה )·˙ (Ï"ÓÎ‡Â ˙ÙÒÂ ‰‡ÏÙÂÓ ‰Á‚˘‰ Í˘Ó‰ ˙ÙÒÂוהדברים מופלאים .ללמדך,
שפעמים חרה אפו של האדם ,אוי ,אוי ,מדוע גרע מזלי ,ואף דברים קטנים
ופשוטים אין בידי 'לסדר' ואינו נח ושקט כל עוד לא יגיעו הדברים לידי ה'סדר'
שהוא העלה בדמיונו שכך וכך צריך להיות ,לזה אמרינן ,השקט סערת רוחך ,תנוח
בשלום על משכבך ,יש מנהיג לבירה ,יש בעל הבית היודע את אשר לפנ יו ,ראייתו
עמוקה וארוכת טווח פי אלפי אלפים מראייתך והשקפתך ,הכנע עצמך לפניו וטוב
לך בזה ובבא ,יבוא יום ותודה על האמת כי הכל היה לטובה.
ז .לא די לנו בזכירת יציאת מצרים אחת בשנה – בחג הפסח ,אלא נצטווינו 'למען
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך' )„·¯ ,(‚ ÊË ÌÈובטעם הדבר ,כי
כן הוא בכל ענייני רפואה ,יש רפואות שמספיק לקחתם אחת לתקופה ארוכה ,ויש
שנצרך לו מידי יום ביומו ,כי ה'חיזוק' לגוף האדם ב'וייטאמין' ) (ÔÈÓËÈÂוכדו' די בפעם
אחת לכמה ימים – כל חד וחד לפי עניינו ,לאידך ,ה'לחם' נצרך לאדם מדי יום
ביומו ,ולעניינו ,מועדי השנה הם כדוגמת 'ווייטאמינים' שהשפעתם מיום המועד אל
כל השנה ,מיום הקדוש שואב האדם טהרה לנפשו לכל השנה ,וכן ימי חג הסוכות
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úàéöé úøéëæ ìù äúìòîá åðéöî ãåò ìëå úìåëéä ìòáå óé÷ú àøåáä
íéøåáéãä 'ä éðéòá ø÷é éë ,íéøöî
åðåöøáå ,íä åãéá õøàå íéîù úåëøòî
íò äùòù úåàìôðäå íéñéðä ìãåâá
.ç äöøðä úéìëúì íúåà ããùé
או חג הפסח השפעתם נמשכת עד אחרית שנה ,אך מצוות 'זכירת יציאת מצרים'
על האדם לקיים בתמידיות ,כי ה'אמונה' היא לחם חוקו של כל יהודי באשר הוא,
ומבלעדיה חייו אינם חיים .ויעמיק בניסי יציאת מצרים ובנפלאות ה'  -לא באמירה
ובהבנה מקופיא ,אלא ילמדם ב'שנים מקרא ואחד תרגום'  -לתרגם את הדברים
ללבו ,שלבו יתמלא באמונה טהורה וזכה בריבון העולמים.
וכן אמר הקרא )' („ · ˜Â˜·Áוצדיק באמונתו יחיה' ,שלא כתיב 'באמונתו יאכל',
כי במידי ד'אכילה' מספיק לאדם שיאכל כמה פעמים משך היום ,אבל ב'אוויר
לנשימה' אוי לו לאדם שיפסיק נשימתו אף לכמה רגעים כי מיד ישיב נשמתו ליוצרו,
ומטעם זה השוו את ה'אמונה' לחיי האדם כלומר לעצם החיים ונשימת האויר שאדם
נצרך לכך בכל עת ובכל רגע ,ואוי לו למי שמאבד מסברו בבוראו אפילו לרגע אחד.
וכבר התבטא בקדשו הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע שכמו החפץ לשמור על חום כוס
הקאווע ,הרי עליו להעמידו על האש )‡'˘‡' ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ‰ÎÂÓ ˘‡ ÏÚ Â „ÈÓÚÈ ÈÎ Û
 ,(‡Â‰כי אם אך יסירנו מן האש שוב יתקרר ויצטרך חימום מתחילה ,כך בענייני
האמונה על האדם לחזור על הדברים כסדר שוב ושוב ,וכך תישאר רתיחת אש
האמונה בעצמותיו.
ח .וכך אומרים בשם הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )‰"„ Ù"˘‚‰ Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘· ‡Â‰ ÔÎÂ
 (ÌÈÓÎÁ Â ÏÂÎ ÂÏÈÙ‡Âשכמו שלכל מצווה מתרי"ג המצוות יש סגולה מיוחדת ,וכגון
מצוות ציצית – ולא תתורו אחרי לבבכם ,כך סגולת מצוות סיפור יציאת מצרים
והלימוד בה להביא את האדם לחיזוק באמונתו .כי על ידי שיתעמק בניסי הקב"ה
ושהוא 'בעל היכולת כולם' לשדד כל מערכות הטבע ,הרי אמונתו ובטחונו מתגברים
בקרבו ולא תאבל נפשו בכל אשר יארעהו ,ובכל עת לא יסמוך אלא על הבורא
יתב"ש לבדו.
שנה אחת בליל 'ניטל' ישב הרה"ק ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ זי"ע ושיחק במשחק
ה'שחמט' עם הרה"ח ר' דוד ראזנבערג ז"ל )˙Ú„ ÔÈ·È ÈÓÂ ,ÔÂÈÏÚ È˜È„ˆ ‰ÓÎ Ï˘ Ì‚‰ ÓÎ
˜„ ,(ÌÈ˘Âור' דוד ניצח את ה'אהבת ישראל' פעם אחר פעם .נענה ה'אהבת ישראל'
ואמר לו ,הרי אף אנכי מכיר היטב את כללי המשחק ,ומכל מקום אתה הוא המנצח,
והסיבה לכך ,כי אני רק 'יודע' את הכללים ,אבל אתה 'חוזר ומשנן' אותם ,ולענין
'עבודה' נאמר – לא סגי לאדם ב'ידיעת האמונה' ,אלא העיקר תלוי עד כמה הוא
חוזר עליה שיהיו חקוקים היטב על לוח לבו.
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æ

ãò çöîúìà øàùð êëéôìå ,'äðøàùéú
øàùð àì' áéúë äáøàá ìáà ,åéùëò
äæ ìòå ,'íéøöî ìåáâ ìëá ãçà äáøà
ìëá åçéù (á ä÷ íéìäú) øîàð
.áøä ïåùì ïàë ãò .è åéúåàìôð

àúéàãëå ,íéøöîî íàéöåäá åðéúåáà
÷åñôä ìò (áúëå ä"ãá é úåîù) ï"áîøá
)ìåáâ ìëá ãçà äáøà øàùð àì' (èé é
ùåøéôá ìàððç åðéáø áúë .ì"æå ,'íéøöî
åðéáø äùî úøéúò úòî ,åìù äøåúä
ìëá ãéñôî äáøà ïéà åéùëò ãòå
עמו אנוכי בצרה – לעולם אין הקב"ה
àåáéå ìàøùé õøàá ìåôé íàå ,íéøöî
מזניח את ברואיו
ìåáé ìëî ìëåà åðéà íéøöî ìåáâá ñðëéå
,'äòøô ìà àá' ,(à é) ïúùøôá äæ éë íéøîåàå .åéùëò ãò íåìë õøàä
éë ,äàøå àá .ìëì àåä òåãé øáë
é"ôò éøäù ,á"ö äøåàëìå
ìà êì' øîåì åì äéä ïåùìä ÷åã÷ã øåàéá ÷ø' (ä ç ìéòì) øîà òãøôöá
ט .סיפר לי הרה"ח ר' שלמה פישר שליט"א הדר בעי"ת בני ברק ,שבביתו שתי
'כלות' אחת בת  32שנים ,והשניה בת  29שנים ,וזה דבר ישועתן ,עד לפני חודש
תשרי תשע"ח לא נראתה שום ישועה באופק ,עד שמיודענו ר' שלמה נזכר שבעת
לידתן לא ערך עבורן 'קידוש' ,כי אחת מהן נולדה ביום ב' דר"ה והשניה ג' ימים
לפני ר"ה ,מיד גמר בדעתו לקנות בשנה זו 'חתן בראשית' ,ובבוא יום 'שבת בראשית'
יערוך ה'קידוש' לשתי בנותיו שנולדו לו למז"ט לפני כשלושים שנה ...ר' שלמה גילה
באזני בני ביתו כי כך עלה במחשבתו ,אבל בתנאי שלא יצטרך לבוא לידי מחלוקת
עם אחרים הרגילים לקנות את ה'חתן בראשית' ,וכן הווה ,משעמד המכר על עשרים
פעמים 'חי' ) (360פנה אליו הגבאי מעצמו – נו ,ר' שלמה ,מהי דעתך ,אולי השנה
חתן בראשית שלך הוא ,וקנאו ר' שלמה ,בשבת בראשית ערך קידוש גדול – וכי
קטנה היא בעיניכם לערוך קידוש לשתי בנות בערך  40שנה אחר יום הנישואין...
לא עברו שבועיים ושתי הבנות באו בברית האירוסין ...ויהי לפלא.
ב'קידוש' זה יש ב' ענינים ,את"ל – ענין ההודאה ,שבזה שהודה להקב"ה על רוב
חסדיו בלידת בנותיו )‡ (‰ ˘ ÌÈ˘ÂÏ˘ Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· ‰È‰˘ Ûפעל כל מיני ישועות ,ובפרט
בדבר שהנשמה תלויה בו ,להנשא ולהקים דורות ישרים מבורכים .את"ל יש בו ענין
הברכות ותפילותיהם של ישראל ,וכדמצינו כזאת בדברי המדרש רבה )˜(‚ ‚ ˙Ï‰
אודות תינוק שנכנס לברית ,ואחר הברית מצאו למלאך המוות שהוא עצב ,ושאלו
רבי יהושע בן חלפתא – מדוע פניו רעים ,ענה המלאך ,שבאמת ,פקודה היתה
שמורה עמו לקחת את נפש התינוק ,אבל מכיוון שהכל התפללו ובירכו כשם שנכנס
לברית כן יכנס לתורה ולחופה ומעש"ט נתבטלה הגזירה.
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àöîð ä"á÷äù äøåøá äòéãéá íãàä åçìùî äéä äòù äúåàá éë ,'äòøô
.åùôð ååìùú äòù ìëáå úò ìëá åîò åæîøå .äòøô úéáì åàöîä íå÷îî úëìì
úåôñåúä éìòáá ïëå .ãì ÷"äåæ 'ééò) éàî÷ äá
,äáø) 'åäéìà éáã àðú'á àúéà êëå
àá ä"á÷ä åì øîà ìåëéëù (äøåúä ìò
àåä êåøá íå÷îä êåøá (ç"éô
,íìåòì ìàøùé ìò ïéáåøî íä åéîçøù åéìà éîòî êìåä êðéà ,äòøô ìà éîò
ä"á÷ä éðôì íäéùòîá åçøñù ô"òà éðà êìúù íå÷î ìëá éë ,éîò àá àìà
íéîçø ë"ôòà ,ïäéìò ñòåë ä"á÷äå íå÷îì êúëìá êáæòà àìå Y êîò
øîàðù ,ãéîú íåé ìëá íäéìò åìù áåâ' åúåàë ,äúòáå ãçô ,äìéôà
.é òùøä äòøô úéáá 'úåéøàä
)äøéùà íìåò 'ä éãñç' (á èô íéìäú
áéúëå ...'éôá êúðåîà òéãåà øåãå øåãì
êàìîå ,øö åì íúøö ìëá' (è âñ 'éòùé) åðì óà øîàéé ,åìàä íéøáãä ìëëå
ä"á÷ä øîà ,'åâå åúáäàá íòéùåä åéðô åòâðá ùéà ùéà Y ïãéãá
ìåëéáë ìàøùéì ùéù øòöå øòö ìëá ããá éë áåùçé àì íìåòì Y åáåàëîå
åì' éø÷ú ìà ,øö åì øîàðù íäîò éðà éùå÷ä ïîæå úò ìëá éë ,äëøòîá àåä
òãéùëå ,òâøì åúåà çéðæî ä"á÷ä ïéà
.àé 'øö éì' àìà 'øö
י .בדרך זה תירצו ב'קאצק' ,כי אילו היה נאמר 'לך אל פרעה' לא היתה הפרשה
נקראת בשם המתחיל באות ב' ושוב לא היינו זוכים ל'שובבי"ם'] ...שראשי תיבות
של הפרשיות הללו היו עולים ל'שולבי"ם[ .והיה אומר הרה"ק הבית ישראל זי"ע שאף
כי נראה שהדברים נאמרו בבדיחותא ובדרך צחות ,באמת עומק רב גנוז בהם ,כי
כל יסוד התשובה הוא מתוך קירבת ה' לבניו שאינו עוזבם ומניחם לנפשם אלא הוא
'השוכן איתם' ,וזהו הרמז באומרו 'בא אל פרעה' שהכוונה שיבוא עמו ביחד ולא
שילך לבדו.
יא .ועל פי זה ביארו את דברי הפסוק )˘' (Ë · ˘"‰משגיח מן החלונות מציץ מן
החרכים' ,דהנה המביט לתוככי ההיכל ,אין כל נפקא מינה אם הוא מביט לשם
מן החלון או מבינות לחרכים – כי בשניהם יראה את כל הנעשה בהיכל ,אלא שנפקא
מינה יש ביניהם לגבי העומדים בתוך ההיכל ,שהנראה מבעד החלון יכול לחזור
ולראות את המביט בו ,ואילו הנראה מבעד החרכים אינו יכול לראות את הרואה
המציץ מבעד לחרכים .כמו כן בזמן הבית היה הקב"ה משגיח מן החלונות ,והיה
בידינו לראותו ,אך בימינו אנו השי"ת מציץ עלינו מן החרכים אלא שאין בידינו
לחזור ולראותו ,על אף שרצוננו לראות מלכנו ,אך זוהי עבודתנו לעת כזאת להתחזק
באמונה פשוטה כי הבורא מציץ עלינו תמיד ,והוא העומד תחת כל ההסתרות.
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'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéá êëå ìù åëøã úìéçúá øáë åðéöî á"åéë
íééúîø íùá ú"äò í"éøä éùåãéçá àáåî)
åì øîàù Y åðéáø äùî
åøîåà ìò íéùøôîä åäîú øáëã (íéôåö êìà éë éëðà éî' - åúìàù ìò ä"á÷ä
éë äòøô ìà àá äùî ìà 'ä øîàéå' 'êîò äéäà éë øîàéå ...äòøô ìà
éë'á ïéà éøäù ,'åáì úà éúãáëä éðà êøãî éë ,øáãä àìôìå ,(áé-àé â úåîù)
íòè úðéúð ìë 'åáì úà éúãáëä éðà éëåðà éî ìàåùù éîì úåðòì íãà éðá
åáéì ïëà íà àáøãà ,äòøô ìà àåáì ïéà ïëà éë ,êîöòá äøñ øáãú ìà Y
éë ,úëìì àìù äáéñ åæ éøä åéìò ãáë .åæ úåçéìù íéé÷ì êîî øúåé éåàø
øáãì åúåçéìùá ìéòåé àì ïôåà ìëá ò"éæ ïéìáåìî äæåçä ÷"äøä øàáîå
éùåãéçä øàéáå .íòä úà çìùì åéìà ä"á÷äù (ùøãîá ä"ã àøàå ,úîà éøáã)
äòøô ìà êìéì ùùç äùîù ,í"éøä ìëî ,éåàø êðéàù êéøáãì óà ,åäðò
óà åáéì úåéù÷á ãîåò åäàøù øçà äðéô ìëá - êîò äéäà éë íå÷î
åàáù úåàøåðå úåìåãâ úåëî òáù øçàì êøîùì ,êîò àöîð éððä äðåô äúàù
äôéì÷ àìà äæ ïéàù úåàøì çëåðå ,åéìò ìéëùú äðôú øùà ìëáå êéëøã ìëá
äðôîäù ò"éæ '÷ä è"ùòáäî àéáîå] äù÷ ãçô ùåùçú ìà àìéîîå ,çéìöúå
÷ñòúé íà åìéôà êìëìëé àìù øùôà éà èéè ìà çåøä úååìùá êì àìà ,àååù
.êîò äéäà éë ,äòøô
ùùç ïàë óàå ,íéëåøà íéìëá èéèä úàöåäá
, כן גם לחולי הנפש יש תרופות שונות,כשם שלכל חולי גשמי יש תרופה ורפואה
ל חי וקיים היא הרפואה הבדוקה לכל חולי הגוף והנפש גם-וה'אמונה' במלך א
 והיא כמו חבל ההצלה שיכול האדם לאחוז ולהחזיק בו כדי לעבור את,שניהם
.הגלים החזקים והגדולים המאיימים להטביעו במים הזידונים בגשמיות וברוחניות
 דכשאדם מהלך ברחוב,וכך המשיל אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע
 נפל לבור עמוק ביותר באופן שאין יד אדם מגעת ומשגת להוציאו ולחלצו...ולפתע
 אמנם אם באותו הבור תלוי 'חבל' עבה, הרי צרתו גדולה וסכנתו מרובה,ממיצר
 אין כל היזק והפסד בנפילתו שהרי ע"י החבל יעלה,וחזק מראשו ועד קרקעו
 כמו כן כשאדם מסובב בצרות ויסורים עליו לדעת,ויצא מאפילה לאור גדול
 ואם,' והוא יתב"ש זורק לעברו 'חבל הצלה,שהקב"ה עומד על גביו ומשגיח עליו
יחזיק בו ויאמין שביד השי"ת להצילו יזכה באמת לבטל כל הדינים והגבורות וכל
‚ „( 'גם כי אלך בגיאÎ ÌÈÏ‰˙)  ככתוב,היסורים והחלאים רעים יעלמו כהרף עין
.'צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי

é

באר הפרשה  -בא

,[òùø åúåà ìù åúàîåèî åá ÷áãéù äùî
äòøô ìà àá ä"á÷ä åì øîà ïë ìò
ãîåò äòøôù äî éë ,åðîî ùåùçú ìàå
àìà åçåëî äæ ïéà äù÷ä åôøòá ïééãò
øùàëå ,åáéì úà éúãáëä éðà éë
ìëù äøëää éãéì òéâîå íãàä ïðåáúî
íìòð àìéîî 'ä ãéî àìà åðéà øúñää
ìåãâä êùåçä úçúå ,äéä àìë øúñää
.'ä øåà åéìò çøåæ
אחד הוא אלקינו –יזכור באחדותו בו יתלה
תקוותו ומבטחו

íéîú äù' (ä áé) ïúùøôá åæîø êëå
äéäéù Y 'íëì äéäé äðù ïá øëæ
ååèöð ïëå ,íéðù 'á ïá àìå úçà äðù ïá
)íéðùá àìå 'ìëàé ãçà úéáá' (åî ÷åñô
- 'åá åøáùú àì íöòå' ,íéúá äùìùå

áúëå .íéðùì ãçà íöò ÷ìçì àìù
øáãì åäìåëù (ñ"ô 'ä úåøåáâ) ì"øäîä
íéøöî úàéöé øåôéñáù Y íéðååëî ãçà
ãçàù åáéìå åçåîá áèéä íãàä ùéøùé
àìù äæ ììëáå ,õøàáå íéîùá åðé÷åìà
åà åäùî ãåòá åúåå÷ú äìúéå 'äá ïéîàé
úâäðä úéàøð íéîòô éë ,áé åäùéî
íà ,úåéåùø éúù å"ç ùéù éîë íãàä
éùòî ìò êîåñ àåäù 'äñðøôä éðéðò'á
åì äàøðùë åéúåðåúùò ãáàéù åà åéãé
(ïéøùéîá åà) ïéôé÷òá íåøâé éðåìô ùéàù
ïëìå ...åúáö÷î äèåøô äååù ãåáéàì
ï÷ñò ìò åà éðåìô ùéà ìò êîåñ àåä
å"ç àåä éøä 'äñðøô' åì øãñéù éðåìô
'ñðøôî' ãåò ùé å"çù Y æ"òá äãåîë
øèåð íà ïëå ,âé ù"áúé àøåáä éúìåæ
åà å÷éæäù åéùòî ìò äàðù éðåìôì

יב .על פי זה מיישבים את הסתירה בפסוק )˙' (ËÈ Ë ÌÈÏÈ‰כי לא לנצח ישכח אביון,
תקוות עניים תאבד לעד' ,ולכאורה אם לא לנצח ישכח אביון ,הרי לא תאבד תקוותו,
ומדוע אומר הכתוב 'תקוות עניים תאבד לעד' ,אלא ,שתקוות עניים קאי על שום שדרכו
של עני – לקוות ולבטוח שפלוני יתן לו 'בשר' לשב"ק ,ואלמוני יתן לו חלב למשך ג'
השבועות הבאים' ,קרן' זאת תתן לו 'קמחא דפסחא' ,ומשנהו יתן לו 'כפרות' בחינם או
ב'חצי חינם' וכו' וכו' ,זה יתן לו 'תלושים' ) (vouchersבחנות פלונית ומשנהו יסדר לו
הנחה של  43%בבית מסחר אשר בקצה העיר ...לזה אמרינן ,דע לך כי אין כל מקום
לדאגה כי לא לנצח ישכח אביון  -הבורא יספק לך כל צרכיך ,ולגבי תקוותך הנ"ל ,היא
תאבד – לא משם תבוא ישועתך ,אלא הקב"ה ימלא מחסורו ממקום אחר לגמרי.
יג .וכך אמר הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל שהאיש הבוטח במלאכתו
ובעיסוקיו וחושב שמהם יש לו מזונות ופרנסה ,הרי הוא כ'עובדי הכוכבים ומזלות'
ל"ע – כי מה בינו וביניהם ,הללו מדמים בנפשם כי יש בכח הכוכבים והמזלות
להשפיע עליהם שפע פרנסה ושאר הצטרכויותם ,וכיוצא בהם ממש הוא הסומך
על עסקיו ו'עובד' אותם ,בחשבו כי מהם תצמח ישועתו...

באר הפרשה  -בא

éî ùéù øîåàë å"ç àåä éøä Y åãéñôä
ïéà úîàáå Y ãéñôäì åà ÷éæäì åãéáù
'åì òøäì åà åäòøì áéèäì ùéàá 'çë
.íéîùá áùåéä ãçàî ìëä àìà
בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך  -ע"י
האמונה והבטחון יצא ממצריו

íãä úà éúéàøå' (âé áé) ïúùøôá
åðéáø áúë ,'íëéìò éúçñôå

àé

àìå óâðä òðåî íãä ïéà' .ì"æå ééçá
,áåúëä êãîéì ìáà .óâðä àéáî åúòéðî
äîìù äðåîà ä"á÷äá ïéîàäù éî éë
úîéàì ùùç àìå åðåçèá åá äìúå
úáòåú àéñäøôá çáæå ,åúøæâå äòøô
ìù íäéìéìà úà åáéø÷ä çñôì àìä éë) íéøöî
úåæåæîä ìò çñôä íãî ïúðå (íéøöîä
çèáå ÷éãö äæ éøä ,óå÷ùîä ìòå

בפרשתן )' (ËÏ -„Ï ·Èוישא העם את בצקו טרם יחמץ ...ויאפו את הבצק אשר הוציאו
ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה ,וגם צדה לא
עשו להם' ,וקצת צ"ב שב'ליל הסדר' אנו פותחים ואומרים 'הא לחמא עניא די אכלו
אבהתנא בארעא דמצרים' ,משמע שהמצות שאנו אוכלים בליל הסדר הן זכר למצות
שאכלו בני ישראל בארץ מצרים ולא ממה שאכלו אחר צאתם ממצרים ,ואמרו בדרך
צחות ,כי בכל שנות גלותם תחת שעבוד מצרים היו אוכלים 'מצות' ,כי כן דרך האדונים
להאכיל את עבדיהם )Ô·‡'‰ Ì˘· ,ÂÙ‡ÈÂ ‰"„ Ù"˘‚‰Ï Â˘Â¯ÈÙ· ˘"‡¯‰Ï 'ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡' 'ÈÈÚ
 ,('‡¯ÊÚוהייתה נפשם של בני ישראל קצה בלחם ה'יבש' הלז ,והיו מייחלים ומצפים 'מתי
תבוא עת פקידה' כשנצא לחרות ונוכל לאכול 'פרישע פיינע בילקעס' )ÌÈÈ ÁÈ¯ ˙ÂÏÁ
 ,(ÌÈÈ¯ËÂואכן ,בערב הפסח היו שמחים – הנה למחרת היום באור הבוקר נצא ממצרים
ואז ננצל גם מ'גזירה' זו של אכילת מצה ,ותתענג נפשנו מחלות משוחות בשמן ומשאר
מיני מעדנים ,לזה גלגל הקב"ה ,הנה ,ממצרים יצאתם ובילקעס לא קבלתם ...ללמדנו
אורחות חיים ונתיבות יושר ,כשהראה להם שמה שהוכרחו לאכול מצות יבשות ולא
בילקעס ,לא היה כי 'עבדים היינו לפרעה במצרים' וכך עלה ברצונו של פרעה ,אלא מידי
ה' הייתה זאת להם ,וראיה – שאף בצאתם המשיכו לאכול כהנה וכהנה.
ומכאן ,ילמד האדם ,להיות שמח בחלקו ,ולא לחשוב בכל עת הלוואי הייתי בזו
השעה במקום פלוני ,במצב פלוני ,בחבורה פלונית ,במשפחה פלונית וכו' וכו'...
אילו הייתי שם היה כל מצבי ומעמדי מתוקן ומקובל טוב ויפה יותר כי לא יועילו
לו כל טצדקי שבעולם ,ו'מה שהיה הוא שיהיה'  -כמה שנאמר ונגזר עליו משמים
ממעל ,ובאותו מקום החדש יצוצו כבר ממקום אחר אותם המפריעים לו ...ואם הכל
מיד ה' ,מה לו כי ילון ,ומה לו להפוך את כל העולם – לשנות מצבו ומעמדו ,יפנה
אל ה'בוס' )· (·"‰Úשהוא המחליט והקובע מה יהיה מצבו ומעמדו של כל איש בכל
רגע ורגע מימי חייו ,אולי יחוס אולי ירחם.

áé

באר הפרשה  -בא

ïî åéìò ïéâéù àåä éåàø - ä"á÷äá
,ãîìð ïàëîå .ãé 'úéçùîäå óâðä
éìáî åðåöø íéé÷îå 'äá çèåáäù
íöòá éøä ,ïîæä éòâôá áùçúäì
,åãòá ä"á÷ä ïâéù éåàø äùòð ïåçèáä
.òø ìëî åäìéöéå 'ä åäøîùé

ééçá åðéáøì 'çî÷ä ãë'á àúéà êëå
)çèåáù éî ìë (ïåçèá êøò

úà úñðøôîä ãñçä úãî ú"éùäá
íéìäú) øîàðù ãö ìëî åúôé÷î íìåòä
àåäå .'åðááåñé ãñç 'äá çèåáäå' (é áì
ïéà éë íäá ñðøôúéù úåáñ åì àéöîîä
òåãéù åîë åè 'úé åðîî úåøöáð úåáéñä
é"ò åúñðøô åì äàáù åäéìàá ïéðòä
íéùîç íéùîç íéàéáðäå ,íéáøåòä
ãì íù) áåúë ïëå ,äéãáåò é"ò äøòîá
øåñçî ïéà éë åéùåã÷ 'ä úà åàøé' (àé-é

יד .וכן כתב הספורנו בפרשתן )' (‡È ·Èוככה תאכלו אותו מתניכם חגורים '...וז"ל.
מתניכם חגורים  -מזומנים לדרך ,כעניין 'וישנס מתניו' ) .(ÂÓ ÁÈ '‡ ÌÈÎÏÓלהורות
על ביטחון בלתי מסופק בקל יתברך ,בהיותם מכינים עצמם לדרך בעודם בבית
כלא ,עכ"ל .והרי שציווה עליהם השי"ת לאכול במותניים חגורים להורות על בטחונם
הגמור בו כדי שיזכו באמת לצאת לגאולת עולם.
טו .שמעתי מבעל המעשה הדר בעי"ת ביתר עילית המתפרנס בפרנסה שאינה קבועה,
מלבד זה מנהלת בני ביתו 'גן' לתינוקות כבני שנתיים בערך ומשם פרנסתם
הקבועה – סך  4,000שקלים בכל חודש ,לפני כשלושה שבועות נולדה להם בת,
מיד הפקידו את הגן בידי אשה אחת משכונתם ,אלא שהיה ביניהם 'ספקות' גבי
'פקדון' זה  -מה טיבו ,לשני חדשים או שלושה ...בתוך כך נענה האברך ואמר,
אפקידנו למשך ג' חדשים כנהוג כאן בארה"ק ,ופרנסה – מן השמים ]שמאחר שלא
סיפר לממונים על המס אודות ה'הכנסה' החודשית על כן אינו זכאי לקבל 'שכרו'
לחודשים בהם אינה עובדת מחמת הלידה[.
אחר שני ימים פנה אליו אחד מגיסיו וכך הוא אומר ,זה לי כחמש עשרה שנה
שהננו קרובים במדרגת 'גיסים' )˘ ,(Ò¯Ú‚‡ÂÂמעולם לא בקרתי בביתך בחגים ,והנה
בשנה זו )˙˘ (Á"Úהקרה ה' לפני לשבת בסוכתך ,בה ראיתי תמונה תלויה מעשה ידי
אומן למשפחת בק ז"ל – שנעשתה לפני עשרות שנים בעיה"ק ירושלים – ירושה
היא לך מסוכת אביך )˘‡Ì‰È·‡ ˙¯ÈËÙ ¯Á‡ ‰˙È·‰ ‰˙Á˜Ï ·„ ˙‰ ‡Ï ÍÈÁ‡Ó „Á‡ ÂÏÈÙ
 ,(Ï"ˆÊועתה נזדמן לידי 'עשיר' אחד שהנני חפץ להעניק לו 'מתנה' כ'הכרת הטוב',
אך דא עקא – כי העשיר הלזה משופע הוא בכל הטוב ואין לי מה להעניק לו ,על
כן ,אבקשך שתמכור לי תמונה עתיקת יומין זו ,ובעדה אשלשל לידך ג' פעמים
ארבעת אלפי שקלים ....האברך שראה 'יד ה'' מכוונת להשלים לו את החסר לו

âé

 בא- באר הפרשה

úåéùøôá àåä ïë 'äìåò áéø÷ä åìéàë
íäá ÷ñåòäù íéøöî úàéöé éøåôéñ
øîàéé ïëå .úåìâä åéìò øáò åìéàë
,íåéäë åðà åðøåãì ãò íìåò úåøåãì
,åéìò äàá äøöù ìàøùéî íãà úåàøá
àìéîîå ,úåéùøôä åìàá ïðåáúéå àø÷é
øèôéå ,úåìâä úà øáò øáë åìéàë áùçé
,øáãä øåàéáå .øòöä ïîå äøöä ïî
åðáìá íéòèåð åìà úåéùøôù ïååéëî
øéôù äðåîà çëá éøäå ,äðåîà
.àîìò éàäá íãàä ééç úà ÷éúîäì

çñôä úåëìäá åðãîì ïëå
,'øåøî' úìéëàá 'äáéñä' ïéàù
åìéàå ,àéä úåøç êøã äáéñäã ïååéë
.úåøç ìò àìå úåìâ ìò æîøî øåøîä
- 'êøåë'ä òåãî ,øåàéá êéøö äúòî
.äáéñäá ìëàð ,äöî íò øåøî àåäù
'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä íùî íéøîåàå
àúéàãë) 'äðåîà' ìò úæîøî äöîù ,ò"éæ
,àúåðîéäîã àìëéî àåäã (÷"äåæá
íò øåøîä úà ãçé 'êøåë'ù ïååéëîå
åîò 'ä éë 'äá äðåîàä Y 'äöî'ä
ìëäù ïéîàîå ,äòù ìëáå úò ìëá
(à äòú ç"åà)

'ä éùøåãå åáòøå åùø íéøéôë ,åéàøéì
éë áåúëä øåàéá .'áåè ìë åøñçé àì
ìëì óøè ïúåðå ñðøôî äìòúé àåä
ïèáá øáåòä ïéðòë íéùåìçä íéøáãä
íù ïéàù äöéáä êåúá çåøôàäå äùàä
íùì ïåæîä øåáòéù ùìåôî íå÷î
íéá íéâãäå øéåàá óåòä ñðøôîå
...íéùîøáù äùåìçäå äúåçôä äìîðäå
íéøöîî ìàøùé åìàâð ïåçèáä úåëæáå
êéìà (áë) íéìäú ùøãîá åøîà ïëù
åçèá êá äîì êë ìëå ,åèìîðå å÷òæ
éðôîå ,ïåçèáä úåëæá ìëä åùá àìå
éø÷éòî ìåãâ ø÷éò ïåçèáä úãîù
úãñåéî äøåúäù åðéöî êëì äøåúä
úãî íù ìò - ïåçèá úàø÷ðå äéìò
øéò' (áë àë éìùî) áåúëù àåä 'ïåçèá'
ãøåéå (åðéáø äùî äæ) íëç äìò íéøåáâ
.'(äøåúä åæ) äçèáî æåò
ò"éæ 'úîà úôù'á ãåò åðéöî æ"éòë
úåìâ åðì íéã÷ä ä"á÷ä (ç"îøú
øåôéñä úåéäì íùî åðìàâå íéøöî
ìòù ïéøåñéä íå÷îá íéøöî úàéöéá
ì"æç åøîàù íùëå ,øåáòì íãàä
äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë' (:é÷ úåçðî)
àá)

 בתנאי שאין ביניהם כל טענת 'מקח טעות' אם יתברר,מהכנסתו הקבועה הסכים מיד
 כי לא ראה בזה אלא את יד ה' המשקיטה את סערת...שהמחיר מופקע ומוגזם
 וכלשון הרבינו בחיי לעיל 'והוא- רוחו בהשלמת קצבתו המגיעה לידו בכל חודש
 גם הרוויח בזה,'הממציא לו סבות שיתפרנס בהם כי אין הסיבות נבצרות ממנו ית
, אינו כן,להכיר כי גם המגיעו בכל חודש ונראה כאילו בטבע ובדין הם באים לידו
...אלא הכל מיד ה' בא לו

ãé

באר הפרשה  -בא

.æè 'úåøéøî'ä ìë åúàî ìèá ,äáåèì
äîë åðéöî (àá àøàå) åìà úåéùøôá úåøç êøãá æà áñäì åì øùôà øéôùå
åìáé÷ù (íééç éìòá) úåéç
.æé íéëìî éðáë
נצור לשונך – ענין שמירת הדיבור והלשון

טז .כי על ידי השמחה בטוב לבב  -הבאה לו מתוך אמונתו בפנימיות הלב יצא מכל
צרותיו ומצוקותיו ,וכביאורו של הגר"א זי"ע ) (ÈÏ˘ÓÏעל הכתוב ) („È ÁÈ ÈÏ˘Óרוח
איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה ,וז"ל .השמחה באה על ידי הרוח ,וזהו
רוח איש כשהאיש תמיד בשמחה ,הוא יכלכל מחלהו ,אף שתבוא עליו מחלה חס
ושלום ,הוא יכלכל מחלהו בשמחתו ויבטלנה ,עכ"ל.
יז .הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע סיפר ,שפעם הלך ביער והתנפלו עליו חבורת
שודדים שבקשו לרצחו נפש ,לפתע הגיע לשם ראש השודדים ,שהוא הכיר את
הרמ"ל ,היות ומלפנים היה נוהג תדיר לסור אל ביתו של הרמ"ל לאכול ולשתות,
שהרי ביתו של רבי משה לייב היה פתוח לרווחה בפני כל בריה שבעולם להאכילם
ולהשקותם ,ואמר לו ,דע לך כי איני יכול להרגך נפש ,אלא אקחך אל מקום דירתנו
שבו אנו מסתתרים ,ושם נמצא גם בני הילד וחפץ אני שתלמדנו 'מעט' תורה ,ואכן
התיישב רבי משה לייב ללמד את הילד ,אך מוחו של הילד היה אטום וסתום ,ולא
הבין דבר וחצי דבר ממה שלמד ,בכל ערב בחזור אבי הילד  -ראש השודדים אל
ביתו ,היה בוחן את בנו על כל מה שלמד ,וכאשר היה רואה שלא הבין מאומה היה
מפליא בו מכות נמרצות ,אך הבן היה שותק ולא גנח אפילו גניחה אחת מחמת
כאב .משעברו מספר שבועות ,ולא נקלט דבר במוחו של הילד ,שחרר אביו את רבי
משה לייב לחפשי ,ושלח עמו את הנער שיורהו את הדרך למקום יישוב.
בהליכתם שאל רבי משה לייב את הנער ,האיך יכולת לעמוד איתן ולשתוק בעת
אשר אביך הכה אותך כה קשות ,ענהו הנער ,הרי זה כלל הראשון שמלמדים בבית
חבורת השודדים  -להחריש ולא לענות בשעה שאנשי הצבא לוכדים אותנו ...כדי
שלא יבינו מאתנו היכן משכן השודדים .המשיך הרמ"ל ושאלו ,ועדיין לא ידעתי
באיזה כח הינך מתחזק לעמוד כצור החלמיש ,הסביר הילד – ג' כללים לימדונו ,א'.
לידע ולזכור שאין המכה מכה לעד ולעולמי עולמים ובקרוב יבוא הזמן שהמכות
יחדלו ותבוא הרווחה .ב' .שהמכה הוא 'אביו' רחומו – וסוף סוף 'רחמי האב על
הבן' וודאי לטובתו ולהנאתו הוא ,ג' .בכל מכה ומכה מדמה אנכי לנפשי שזו היא
המכה האחרונה ,וממילא תתחזק רוחי בקרבי.
לימים נענה הרמ"ל ואמר ,שמינוקא זה למד דרכי עבודת האמונה ,אף בשעה
שהוא מיוסר ומוכה ,ראשית ,לדעת ש'לכל תכלה ראיתי קץ' ועוד יתהפך עליו הגלגל
ויזכה לחיים טובים ומאושרים .שנית ,לדעת שהמכה אותו הוא אביו שבשמים,

באר הפרשה  -בא

.à .íéáåèä íäéùòî ìò íøëù
éøåðúì åñðëðå íùôð åøñî 'íéòãøôö'ä
àìù åëæå ,íðå÷ ïåöø úåùòì íéøöîä
åëéøàä óàå íäééçá åøàùð àìà åôøùð

åè

åúîù íéòãøôöä øàùî øúé íéîé
ù"å÷ìéá àúéàãë) òãøôö úëî úåìëë
÷(æ àé) åá øîàðù ,'áìë'ä .á .(áô
','åðåùì áìë õøçé àì ìàøùé éðá ìëìå

והכאתו ברחמים גדולים וחסדים מרובים ,ושלישית ,עליו לחשוב בלבו כי מכה זו
היא האחרונה ,ומכאן ואילך נכונים לו חיים טובים...
ולא זו בלבד אלא לפעמים מחמת שאין האדם נכנע למכותיו אלא הוא ממשיך
להתחזק באמונתו ובבטחונו בבוראו הרי הוא מביא ישועה רבה על עצמו ,וכפי
שמסופר על הגה"צ רבי נחום יאס'ער זי"ע בשנות מגוריו בעיה"ק ירושלים ,שפעם
נפלה בתו היחידה למשכב ושהתה בבית החולים 'ביקור חולים' בקרתא דשופריא,
והנה הגיעה עד שערי מות ,והידיעה הגיעה לאזני ר' נחום שאין לה אלא שעות
ספורות לחייה עלי אדמות .וילך רבי נחום מתוך יישוב דעת לטבול במקוה ,שהרי
עתה יצטרך לישב 'שבעה' ולא יוכל לילך למקוה משך ז' ימים ,שב לביתו וישב
ללמוד הלכות אנינות וקריעה מחשש שמא כשתגיע השעה לא תהיה דעתו מיושבת
עליו ,ויצא לעבר בית החולים ,בדרך הילוכו נזכר ששכח את הסכין בכדי לקרוע
'קריעה' וחזר לקחתו ,בעת שהלכו לבית החולים ,פנה רבי נחום אל מלוויו ואמר,
הרי עוד מעט קט עומד אני לברך בשם ומלכות את ברכת 'דיין האמת' ,שאמרו
חז"ל )·¯ (:Ò ˙ÂÎחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ו'לקבלינהו
בשמחה' ,אם כן מוטל עלי להכניס בקרבי 'שמחה'  -בקבלת רצון שמים באהבה
וחדווה ,ובתוך כך התלהב רבי נחום והחל לומר ברגש ,אם בתי נוטה למות נמצא
שהשי"ת מדבר ועוסק בי כעת ,והיאך לא אתמלא שמחה על שהקב"ה בכבודו
ובעצמו שמלא כל הארץ כבודו עומד ומדבר ודן בי.
משקרבו לעבר בית החולים פנה רבי נחום אל מלויו ואמר ,מעתה אסור להראות
שום אות שמחה ,כדי שלא לגרום חלילה צער וחלישות הדעת לרבנית העומדת
בבכי לצד מיטת חוליה של הבת .ותיכף כשנכנס רבי נחום אל בית החולים ,שמע
בשורה טובה – שהבת התעוררה ,חזרה להכרתה ויצאה מכלל סכנה ,אז החל רבי
נחום לרקוד בשמחה רבה על חסדי ה' כי לא תמנו .לאחר מכן הסביר את אשר
אירע ,בעת שמביא הקב"ה צרה על האדם כגון 'צרת הבת' ,אין זה אלא 'נסיון' מן
השמים  -לראות אם יאמין האדם בה' שכך צריך להיות ולא ירע לבבו ,אך אחר
שהקב"ה ראה את שמחתי 'בטרם צרה תחייני' – ובטרם יארע דבר התחזקנו
באמונה ,נמצא שעמדתי כבר בניסיון ,אפשר לה להישאר בין החיים...
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éìùîì åùåøéôá à"øâä ì"æå
àåä äôäù ,'åùôð øöåð åéô øîåù'
åøîàù åäæå ,ùôðä ìëì äøéîù
æ"éòù ,'àèç ìëî êéô øåîù' (.æé úåëøá)
ìáà .ïååò ìëî êîöò øäèúå ùã÷úú
ùôð åì ùéù ô"òà åéúôù áéçøîù éî
äîëå äáøä úååöî äùåòå äáåè
ïåùì -] äzçî
¨ ¦ § åì äéäé åéôä ,íéøãâ
úåà æ"ô äîìù ïáàáå .èé ìëì [äøéáù

,ò"éæ àðìàèî ãåã éáø ÷"äøä øîàå
úåøéñî äìåãâù äéàø ïàëîù
- åðåùì øöåð úåéäì úùøãðä ùôðä
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(â â"éô)

, והם, אף אנו נוסיף ונאמר שמצינו עוד ב' מינים מבעלי החיים שקבלו שכרם.יח
 שבעבור שנשא על כתיפיו את משאם של בני ישראל בצאתם ממצרים,'ה'חמור
 וללמדנו עד כמה גדלה מעלת.(:‰ ˙Â¯ÂÎ·) 'זכה שמקיימים בו מצוות 'פדיון פטר חמור
 שאפילו חמור שהוא מין בהמה טמאה עלה ונתעלה להיות,הנושא בעול עם חבירו
 לעומתם ה'כינים' לא קבלו שכר.קודש משום שהיטה שכמו לשאת את משא העם
.' כי הנוגס בבשר רעהו לעולם לא יקבל שכר על זה אף אם עשה בזה רצון ה,כלל
 נוראות כתב ה'יערות דבש' ח"א בביאור תפילת שמו"ע שאנו פותחין בה בפסוק.יט
י במילוי אותיותיו אל"ף דל"ת נו"ן-נ-ד- ששם א,'( 'ה' שפתי תפתחÊÈ ‡ ÌÈÏÈ‰˙)

æé
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êìîù òãåé äúà ,êéðô ïéæò äîë øåîçì
øîà ,ñëî ìàùú äúàå åðîò úåéçáù
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åéøáà àöî éøàä àáùë ,åìëàå åìèð
ïëéä äæ äèåù ìù åáì ì"à ,ïéçåúð
,áì åì äéä àì ,êìîä éðåãà ì"à ,àåä
ñëî ù÷áî äéä àì áì åì äéä íàù
äéä íà òùøä äòøô êë óà ,êìîäî
øùà 'ä éî øîåà äéä ïééãòå 'åëå áì åì
.'ä úà éúòãé àì åìå÷á òîùà
øôåñ íúçä øàéáå
åîìåòá àøá ä"á÷ä éë (øîàéå
ùé äéôåâ íãàáå ,'øáãî éç çîåö íîåã'
çë .à .åæî äìòîì åæ - úåçåë 'â
íãàáå ,'çîåö' úâøãá àöîðä ,äçéîöä
,éðåéçä çåø .á .ãáëá äçéîöä ïëùî
úâøãîá àöîðä ,úåéçä çë øîåìë
éìòáì íâå] úååàúä øå÷î åðîîå ,'éç'ä
.áìá íãàá äðëùîå ,[úååàú íðùé íééç
ä"ã äùî úøåú)

äåöî øáãì åú÷åùú ìëå' ,óéñåä 'à
.'æ"éò ìèáúî
åùã÷ ïåùì íñøåôîå òåãé ïë
êéøö åúåî íåé ãòå' (äôåøúì íéìò
íéôåâéñå íéúéðòúá àìå ,øñééúäì íãàä
.äáåùúä åäæå ,åúåàúáå åéô ïñøá ÷ø
äåöî øð éë ù"îë á"äåòä éøô ìë äæå
íéúéðòúä ìëî øúåé åäæå ,'åâå
òâøå òâø ìëå .íìåòáù íéôåâéñäå
ïéàù æåðâä øåàì äëåæ åéô íñåç íãàù
.'øòùì íéìåëé äéøáå êàìî
åúøâéàá)

הנשמה לך – הגוף יהא נגרר אחר הנשמה
ולא להיפך

÷åñôä ìò (ç è ø"åîù) ùøãîá àúéà
åáì óà' - 'äòøô áì ãáë' (ãé æ)
ìù 'åáì'ù øîåìë ,'ãáë äùòð äæ ìù
êôäð àìà 'áì' øãâá äéä àì äòøô
äî éô ìò ì"é ,íéøáãä øåàéááå .'ãáë'ì
(áô÷ éðåòîù èå÷ìé) ùøãîá ãåò àúéàã
úåéçå éøàì äîåã øáãä äîì .ì"äæá
äáåâ øåîçå äðéôñá ïéëìåä åéäù ìòåùå
åðú øåîçä íäì øîà ,äðéôñä ïî ñëî
ìòåùä åì øîà ,äðéôñäî ñëî éì

 ואיך אני...יו"ד עולה בגמטריא תרעא והוא מלשון שער – שאז השערים נפתחים
 מה יענה איש כזה ומה יאמרו מלאכי...'פותח שפתי כל היום בדברים בטלים וכו
' בבואו להתפלל הוא מבקש מה, חסר לב קרא לו, ויאמרו, הלא יצחקו לו,השרת
Á˙ÙÈ˘ '‰Ó ‰˘˜· ÏÎ ÈÏ·Ó) ... ואילו כל היום שפתיו חומה פרוצה,שיפתח שפתיו
 שפתיו לא יהיו,‡˙( לכן זאת ישים על לבוÊÎ ˘˜·Ï ‡· ‰ÏÈÙ˙‰ È ÙÏ ÚÂ„Ó ,‰ÊÏ ÂÈ˙Ù˘
È˙Ù˘ '‰' ¯Ó‡È ‰ÙÈ Ê‡Â ,ÌÈ ÂÎ Â ÌÈ·ÂË ÌÈ¯·„Â ‰˘Â„˜·˘ ÌÈ¯·„) נעות רק לדבר חפץ
.'‰Ï ˙Â„Â‰Ï Ì· ‡Â·Ï '˜„ˆ È¯Ú˘' ˙Ó‡· Ì‰Â ,'Á˙Ù˙
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äùòðå 'øáãî' úìòî ãáéà åáéì úååàú
äùò äî ,'ìëù' åá ïéàù éç ìòáë
øáëù ãò 'åáéì' úà ãéáëä - ä"á÷ä
óà ìàøùé úà çìùì ìåëé äéä àì
àì 'áì'ä íâù àöîðå ,øáãá äöøù
'ãáë'ë åáì áùçðå ,åúìåòô úà ìòô
.'íîåã' àåäù

çé

íãà éðáì ÷ø ãçåéî àåäå ,ìëùä çë .â
.íãà ìù åçåîá åîå÷îå ,úåîäáì àìå

ìëùä äéäéù íãàä úáåçî äðäå
àìå ,áìä ìò èìåù çîäå
åäæå .åéúååàúå áìä úåéèð øçà øøâéù
éðá ìë ìò êìî' (åë àî áåéà) øîàðù
õçùå ,ãáë áì çî ú"ø êìî ,'õçù
çîä àäéù ,úçîåö éðåéç ìëù ú"ø
äîåã øáãäù øôåñ íúçä êéùîîå
ìëùäù ïëå ãáëä ìòå áìä ìò êìåî
íãàäù ,äìâòá áëåøì
.ë 'úçîåö'äå 'éðåéç'ä ìò èåìùé
ñåñäå åðåöøë ñåñä úà âéäðî áëåøä
êëå ,íéðôåàäå äìâòä úà åéøçà êùåî 'øåîç'ìù ,ìòåùä éøáã åøàåáé äúòî
ìò èìåùå êìåî çîä íé÷éãöä ìöà åìéôà éøäù ,'áì' ììë ïéà äæ
ìëå ãáëä úà åéøçà êùåî áìäå ,áìä åîëå ,íäéìòá úà íéøéëî íééç éìòá
áìä íéòùøä ìöà íìåà ,åéøáà åäðå÷ øåù òãé' (â à äéòùé) øîàðù
,íäéøçà çîä úà íéøøåâ úååàúäå ùçëúä íàå ,'åéìòá ñåáà øåîçå
êùåîä òøôúîä ñåñä åúåàë äæ éøäå åðîî ù÷éáå úåéçä êìî éøàì øåîçä
êà .ïåãáàå ìåàù íåäúì åéìòá úà 'éç' úåéäî ãøéù äøåî äæ éøä ñëî
àåä ãáëäù Y 'äòøô áì ãáë'ù øçàî 'áì' åì ïéà àìéîîå ,'çîåö' ìù áöîì
,çîä íâ øøâð åéúåá÷òáå áìä úà êùî äòøô óàå .('çîåö'ì äîåãä 'ãáë'ë äùòð åáì)
íéáù ,äãéî ãâðë äãéîá ùðòð ïë ìò éî' øîàå ,éç ì-àì ùçëúäù ïë òùøä
êééùù çîåöä íäù Y úåìâòä óåñ øçà êìäù äæá ,'åìå÷á òîùà øùà 'ä
( שהקב"ה כועס:„ Ê"Ú) ' כן ידוע מה שביאר הרה"ק מרוז'ין זי"ע מה דאיתא בגמ.כ
 ואם היה הקב"ה, ובלעם היה יודע לכוון אותה שעה, וכמה זעמו רגע,בכל יום
 כי בלעם,כועס באותם ימים לא היה משתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט
‰"„) ' והקשו התוס.היה מקלל את ישראל באותו רגע ובודאי היתה חלה הקללה
' היה אומר 'כלם, ויש לומר,( ואם תאמר מה היה יכול לומר בשעה מועטת כזאתÚ‚¯
 וביאר שבלעם,'‡( 'ותרועת מלך בוÎ ‚Î ¯·„Ó·) והקב"ה הפכו ואמר 'מלך' כדכתיב
, וכלומר שהלב והמח ילכו אחרי הכבד,רצה לומר 'כלם' שהוא ר"ת כבד לב מח
, אך הקב"ה הפכו ל'מלך' ר"ת מח לב כבד,שזוהי הקללה הגדולה ביותר לישראל
.ומקור הברכה הוא כאשר החל שולט ומנהיג את הלב והכבד
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èé

òø úåàøî åéðéò øîåù äæ ììëáå
øîàð äðäù ,òø òåîùî åéðæà øîåùäå
)íéøååéòäå åòîù íéùøçä' (çé áî äéòùé
äìéàî äìåò ääéîúäå ,'úåàøì åèéáä
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íéøååéòä åàøé êàéäå äòéîùä ùåç
÷"äâä øàáîå .äéàøä çë íäì ïéàù
äùåò íãà íàù ,ò"éæ íäøáàì ãñçä
òåîùì äëåæ òø òåîùìî ùøçë åîöò
úàöåéä ìå÷ úáä úà ,'ä øáã úà
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כא .על דרך זה פירש הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע )˘ (Ï ˙Â‡ ·ÂË‰ ÔÓמה
שנאמר )˘' (Ë ‡ ˘"‰לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי' ,שמטבע העולם אשר
ה'חי' ימשוך את הדומם ,וכמו שהסוסים מושכים את המרכבה ,אולם פעם אחת
מצינו שהעגלות משכו את הסוסים כאשר עמדו המצרים בים סוף ,ועשה הקב"ה
נס גדול אשר כמוהו לא היה ואחריו לא תהי כן שיהא כח בדומם למשוך אחריו
את הסוס ורוכבו לתוך הים .והנה על דרך זה הוא גם באדם ,אשר הנשמה יש בה
חיות ,וכמו דכתיב )·¯‡˘' (Ê · ˙Èויפח באפיו נשמת חיים' ,ואילו הגוף הוא 'דומם',
ואם כן 'מהראוי להיות שהנשמה החיה ימשוך את הגוף הדומה לטבעה לכל צרכיה,
שלא יעשה כי אם מה ששייך לה' – וכלומר ,שהגוף ילך אחר הנשמה ,אולם
בעווה"ר 'נהפוך הוא אשר הדומם גוש העפר מושך את החיה שהוא הנשמה שבקרבו
לתאוותו וחמדתו' ,ועל כך מתאונן הכתוב 'לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי',
שהנכם דומים לאותם הסוסים שנמשכו אחר המרכבות להיפך מסדר העולם.
משלו המושלים לשני אנשים ,האחד היה עוסק במסחר אבנים טובות ומרגליות,
והשני עבד בבורסקי – עיבוד עורות .ביום מן הימים נמנו ביניהם להחליף עבודתם,
הראשון החל לעבוד בעורות ,והשני החל לסחור באבנים טובות ,והנה פשיטא ואין
צריך לומר שזה קלקל את היהלומים ,וזה לא הצליח לעבד את העורות כלל והיה
ריחם נודף למרחוק ,כיו"ב לענין עבודתו של אדם  -הקב"ה ברא באדם גוף ונשמה,
יאכל וישתה בגופו ,ויעסוק בתורה בנשמתו ...והמחליף את ה'יוצרות' ואוכל עם כל
ה'נשמה' ...ואילו תורתו ותפילתו רק בגופו ...אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה...

ë
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úåàøìî øååéòë åîöò äùåòä äæ êøã
éðôá åçúôéù äëåæ íéøåñàä íéøáã
.áë 'ä øåàá úåàøì äøåà éøòù
הנאהבים והנעימים – הזהירות בבין אדם
לחברו בסור מרע ועשה טוב

àì (âë é) êùåç úëîá øîàð ïúùøôá
åî÷ àìå åéçà úà ùéà åàø

éùåãéçä ÷"äøä øàéáå ,åéúçúî ùéà
éëä êùåçä éë (í"éøä éèå÷éì) ò"éæ í"éøä
Y åéçà úà ùéà åàø àìùë Y ìåãâ
áéèéäì åøéáçá ïðåáúî åðéà ùéàùë
åøæòì åà ,ááì áåèå úåãçà êåúî âë åì
åî÷ àìåù àìà ãåò àìå .äøö úòá
íéãáàî íîöòì óà Y åéúçúî ùéà
.ò"ì íúîå÷ú

כב .וכבר היה מעשה אצל הרה"ק ה'בבא סאלי' אשר פעם גילה לאחד שיודע היכן
היה בשעה פלונית וראו בעליל שרוח הקודש מדברת מתוך גרונו ,כששאלוהו
כיצד זכה לגילויים נשגבים אלו ,השיב 'כאשר שומרים על העיניים מלראות דברים
שאין צריכים זוכים שיפתחו העיניים לראות מראות אלוקים'.
כג .בשנות 'גלותו' של הגה"ק ה'שאגת אריה' זי"ע היה כל מאכלו מעט גריסין אשר
היה לוקח עמו תדיר בצקלונו ,ובכל מקום בואו היה מבקש שיבשלו לו את
הגריסין )‰Ê· ÍÂÓÒÏ ‰·‡ ‡ÏÂ ,'Ì"ÂÎÚ ˙‡Â·˙'· ‰Ê· ÂÏÈ˜‰˘ ÈÓ ÂÈ‰˘ ,'˘„Á' ˘˘Á È ÙÓ
 .(˘È‡ ÏÚבאחד הימים איקלע לחתונה ,נכנס להיכל השמחה והתיישב יחד עם כל
העניים ,אך לא הכניס דבר מאכל לפיו ,והמתין ש'בעל השמחה' ישאלהו מדוע אינו
אוכל ,אז יבקש מאתו שיבשלו עבורו מעט מהגריסין שבצקלונו .אמנם ,במשך כל
הסעודה לא שאלוהו ולא מידי .משנגמרה הסעודה בדקו ומצאו שחסר אחד מכלי
הכסף ,מיד נפל החשד על אותו הילך ,באומרם ,מדוע ישב כל הסעודה ולא הכניס
דבר מאכל לפיו ,מן הנראה בגין שהיה עסוק בגניבתו ,תפסוהו והכוהו שיודה על
הגניבה ,באותה שעה ביאר ה'שאגת אריה' את הכתוב )˙' (‚È ‡Ï ÌÈÏ‰נשכחתי כמת
מלב הייתי ככלי אובד' ,כי הנה נשכחתי כמת מלב מתחילה 'שכחו' ממני לגמרי,
ואפילו אחד לא שאל בשלומי ,האם אכלתי ומדוע לא אכלתי ,אמנם מתי הייתי -
מתי נהייתי לאיש שהחלו להכיר ולראות שיש כאן איזה 'אדם' ,כאשר ככלי אובד
 בעת שנאבד הכלי.בענין ראו איש את אחיו  -בימים שכיהן הגה"צ רבי משה קליערס זי"ע כרב
בעיה"ק טבריה ועמד בראשות כולל האברכים ,היה זמן שמצב הכולל היה קשה,
ובמשך מחצית השנה לא קבלו האברכים עמלי התורה את משכורתם )˘,(‰ÏË· ¯Î
רק הממונים על הכולל קבלו את משכורתם ,ואף רבי משה כמותם .באחד הימים
קרא רבי משה לממונה על חלוקת המעות ,ופקד עליו ,כל זמן שהאברכים אינם
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àë

,'êåîë êòøì úáäàå' øîàðù äî íéé÷ì åúáäàá úåáøäì ãçà ìë ìò éë
,(ä"ô äðåáúä øòùá ç"çá 'ééò) åäòøì
.ãë ùîî êåîë
àöîé åéúåðåøñç ìòå åîöò ìòù åîëå
áúëãë åúìåæ úà áéùçäì åéìò ãåòå Y äøùé äöéìîå úåëæ ãåîéì ãéîú
ò"éæ õéøà÷î ñçðéô éáø ÷"äøä
ìëá åäåîë ÷éãö ïéà òåãî øéáñäì
ãçà ìëá éë (èù êúåìòäá ,íìùä ô"îà) ,åøáç ìù åéúåðåøñç õøúé êë ,õøàä
מקבלים משכורתם אף את משכורתי לא תיתן .ואכן ,בתחילת החודש הבעל"ט לא
הגיע השמש עם הסכום אל ביתו של ר' משה ,לא חלפו כמה שעות ותבוא אליו
הרבנית בקובלנא על שכך ציווה ,בטענתה ,הנני חייבת מעות לשלם לחנווני ולשאר
בעלי המלאכה ,נענה רבי משה ואמר לה ,אף לאברך המתמיד 'חיים לובלינ'ער' אין
די בביתו ,ואף הוא חייב כבר סכומים גדולים לבעלי חובותיו .והנה ,כל זמן שלא
יחסר המזג בביתי לא אוכל להבין אל לבם ,ולהרגיש את צערם של עמלי התורה,
ולא עוד אלא שאם אחד מהם יתאונן קשות לא אבין ולא ארגיש עמו את כאבו,
אפגע מדבריו ,לכך אין ברצוני לקבל את המעות עד שגם הם יקבלו.
ואולי אף ָ ַ
על רבי ירוחם הגדול ממיר זצוק"ל מספרים שפעם עלה אל הרכבת )·‡ ,(Ôובעלותו
על מדרגות הרכבת בעת נעילת הדלתות נשמטה נעלו אחת מרגליו ,וכבר לא היה
יכול לחזור ולקחתה כיון שהחלה הרכבת לנסוע ,בו ברגע תפס ר' ירוחם את אשר
נעשה ,חלץ את נעלו השנית והשליכה מבעד לחלון ,בהסבירו לסובביו  -הרי את
הנעל הראשונה כבר הפסדתי ,ומה אעשה בנעל הזו שנשארה לפליטה ...לכך השלכתי
מיד גם אותה ,והמוצא אשר ימצא את הנעל הראשונה ימצא גם כן את השנית...
וכבר אמרו ,כי כל אחד היה מגיע ל'השגה' גדולה כזו  -להשליך את הנעל
האחרת למען המוצא ,אך הוא היה 'משיג' זאת רק לאחר כברת דרך בהרגיע נפשו
מהבהלה שהייתה לו מאבידת הנעל ,אך רבי ירוחם שכל מהותו הייתה לחיות מתוך
מחשבה על הזולת על כן 'השיג' זאת ברגע כמימרא בעת שעדיין יכול היה להציל
משהו למען רעהו.
בייחוד הדברים אמורים בעסקי ממון ,וכמו שאמרו בעלי המליצה על מאמרם
ז"ל )˘ (‡ „È ¯"ÂÓשהחושך היה כעובי דינר ,ואמרו כי אכן ,עובי הדינר והממון
מכסה את העיניים שלא יראו איש ברעהו ובצרכיו.
כד .הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע היה אומר אין בידי לתת עצה כיצד קונים 'יראת
שמים' אך אתן לכם עצה ל'אהבת שמים' ,והיא ,על ידי 'אהבת ישראל' ,כי על
ידי שאדם מתמיד באהבת ישראל יבוא לאהוב את בוראו.
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ìòá êì øîàéù äî ìë' (:åô íéçñô)
ä"á÷ä ìò æîåø ,'àöî õåç äùò úéáä
,åìåë íìåòä ìò 'úéáä ìòá' àåäù
äòùáî õåç ,åìå÷á òåîùì åðéìòå
äáåùúá áåùìî íãàä úà äçåãù
ìù å÷ùç äæ éë ,éúöéçîî àö øîåàå
úéùàø' 'ì] êúåà äòèîù àìà ,á"äòá
.[à"ë úåà äùåã÷ä øòù 'äîëç
íéáåúëä êùîä úà à"ãéçä øàáîå
ïáå êðá éðæàá øôñú ïòîì'
øôñì ìåãâ ø÷éò äæ íâã øîåì' ,'êðá
äøéçáäã úåùòì ä"á÷ä àéìôäù äî
ìåëé äëæé íàå íãàä ãéá äéäú
íãàä ãîìé äúòîå .'åøöé ìò øáâúäì
äøéçáä äúéä íà ,å"÷ ìù åðá ïá å"÷
éøä 'ä éðéòá áåèä úåùòì äòøô ãéá
øøåòúäì éãåäé ìë ìù åçåëá ùé éàãåá
ãåøé áöî êåúî åìéôà äîéìù äáåùúá
òéâä àì ïééãò éàãååá éë ,øúåéá ìôùå
.òùøä äòøô ìù åúåìôùì
äñðîä øöéä ãéá ìåôéì àìù ÷æçúéå
åðéàù ùåàééä çôá åìéôäì
ø÷é ïëà øîàéå íå÷é àìà .äîåàî äååù
àì ïééãòå .åì éððä ãéçé ïáå éàøåáì éððä
éîùì úåìòúäì éãéá ,éúåå÷ú äñôà
åì øîàðå .øúåéá úåðåéìòä úåâøãîì íåø

áë

äî ,ø÷é øáãå äùåã÷ ùé ìàøùéî
.åúìåæ øçàá ïë åðéàù
אין ייאוש – לעולם לא יתייאש מעצמו
ומגאולתו

ò"éæ à"ãéçä áúë
àì òùøä äòøôî åìéôàù (ïúùøô
÷åñôä úà ùøôîå ,äáåùú êøã 'ä òðî
éðà éë äòøô ìà àá' (àá 'øô ùéø)
,'åéãáò áì úàå åáì úà éúãáëä
àéä åáì úãáëä éëå ,äåîú äøåàëìå
äáøãà ,äòøô ìà àåáì íòèå äáéñ
ãáë éøäù åéìà êìé àìù úðúåðä àéä
úà àéöåäì äùî ìå÷á òîùé àìå åáì
.íéøöîî é"ðá
ùéø íéîåã÷ ìçð)

åðéáø é"úëá àöîù à"ãéçä àéáîå
ìù åøåã ïá) ÷åøúñà äîìù
àåäù 'éë' ùøôì øùôàù (ï"øäå à"áèéøä
äòøô ìà àá' ,øîåìë ,äë é"ôòà ïåùìî
éë .'åáì úà éúãáëäù éô ìò óà
øåæçì ìåëé òùøä äòøô åìéôà
è"îéøäî ú"åùá àúéà êëå .äáåùúá
ìå÷ úá äàöé'ù óàù ,(ç 'éñ ç"åà)
'øçàî õåç íéááåù íéðá åáåù äøîàå
àá 'øçà' äéä íà íå÷î ìëî (.åè äâéâç)
áúë ïëå) åúåà íéìá÷î åéä áåùì
øáã êì ïéà'ã (äúöé ä"ã à"ç à"ùøäîä
àøîâá æîøð ïëå .'äáåùúä éðôá ãîåòä

 האם, וצ"ב,'( 'רפאה נפשי כי חטאתי לך‰ ‡Ó ÌÈÏÈ‰˙)  וכמו שמצינו שאמר דוד.כה
.' 'אפילו שחטאתי לך, אלא הכוונה.''כי חטאתי' הוא סיבה וטעם ל'רפאה נפשי
.שביקש מהבורא שירפא נפשו על אף שחטא ואינו ראוי

âë
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äôöî ãéîú - øúåéá àøåðä ïôåàá
.åë ùôðå áì ìëá åéìà åáåùéù ä"á÷ä
- àåä íãàä ø÷éòù íéãéîì åðéöîð
øîåìî äìéìçå Y åúìåàâî ùàééúé àìù
'äìéôà éîé úùåìù'á úî éëðà äðä
øáë éøäù ,éìù éèøôä íéøöî éëëåúá
àìå íéîòô äîëå äîë äæ éúéñéð
øàùà øáëù äàøðä ïî ,éúìåëé
...éìù 'íéøöî'á íéîìåòì
à"øâä áúë úåàøåð
íéìéäú) áåúëä ïåùìá (å"ô
íéøé úåôùàî ìã øôòî éîé÷î' (ç-æ âé÷
éáéãð íò íéáéãð íò éáéùåäì ,ïåéáà
éðòå ìã àåäù íãà êì ùé äðäù ,'åîò
,øôòî åîé÷î ä"á÷äå úååöîáå äøåúá
êà ì"çø úåôùàá òå÷ùù ùé íìåà
øîáå øöéä ïî ìöðéäì áàúå ïåéáà àåä
éæà ,'åëå éðàéáú ìà ïðçúîå ÷òåæ åáéì
íò åáéùåîå øúåéá åîîåøî ä"á÷ä
ù"äù ìò åùåøéôá)

éëå ,úùàééúð éë êì äî Y ùàééúîì
...êãéá éåìú (éîùâä åà) éðçåøä êáöî
àìà êãéá äðúéð àì 'ä éãéá ìëä éøä
,'ä éãéá éåìú øáã óåñ ìáà 'äøéçá'ä
êãéá äðåúð ïééãò åæ 'äøéçá' éøäå
ìëäå 'áåè'á øçá Y íåùìù ìåîúîë
.íåìùá åîå÷î ìò àåáé
ù"àøä ùøéôù äî äàøå èáä
ïúã åúî àì òåãî (áë é) ïúùøôá
úëîá äìéôàä éîé úùìùá íøéáàå
ìàøùé éðá éòùø ìë åúîù êøãë êùåç
åéäù é"ôòà éë Y åììä íéîé 'âá
éøä ,äìåàâä ïî åùàééúð àì íéòùø
åðéà íà íøéáàå ïúãë òùø óàù
úéèøôä íéøöî úàéöé) åúìåàâî ùàééúî
åðå÷éú éãéì àåáé óåñáì (ùôðä úåìâá
àèçù éô ìò óà ìàøùé'ù éðôî ,íìùä
úáäà éë òãéå .(.ãî ïéøãäðñ) 'àåä ìàøùé
Y äô÷åúá ãéîú åéîåçø åéðá ìà 'ä
àèçå íâô øáë íà óà ,ìàøùé øá ìëì

 הנה איתא במשנה סוף יומא 'האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין.כו
 לפני מי אתם מטהרין, אשריכם ישראל, אמר רבי עקיבא,בידו לעשות תשובה
 מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה... אביכם שבשמים- ומי מטהר אתכם
 וביאר הרה"ק ה'שפע חיים' זי"ע שר"ע בא לחלוק על תחילת...'מטהר את ישראל
 וכדוגמת, ולדבריו אף האומר 'אחטא ואשוב' מספיקין בידו לעשות תשובה,המשנה
 ושוב, אף אם כבר נטמא וטבל-  מה מקוה מטהר את הטמאים,טהרת המקוה
' 'כך,נטמא וטבל וחזר להיטמא אפילו אלף פעמים מכיוון שטבל עלה מטומאתו
.הקב"ה מטהר את ישראל אפילו אלף פעמים
 שהקב"ה יושב,"‡( מעיד אני עלי שמים וארץÏÙ ‡"·„ ˙) ויזכור את דברי חז"ל
. יותר ממה שמצפה האב לבנו והאשה לבעלה שיעשו תשובה,ומצפה להן לישראל
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ïúùøôá ùøãîá àúéà äðäã
,øîåà ùøç ïá àéúî éáø äéä (ä àá
'íéãåã úò êúò äðäå êàøàå øåáòàå'
òáùðù åúòåáù òéâä (ç æè ìà÷æçé)
àìå ,åéðá úà ìàâéù íäøáàì ä"á÷ä
éãë íäá å÷ñòéù úåöî íãéá äéä
åðåëð íéãù' (æ íù) øîàðù ,åìàâéù
,''åâå äéøòå íåøò úàå çîö êøòùå
éúù ä"á÷ä íäì ïúð .úåöî ìëî íåøò
íá å÷ñòúéù äìéî íãå çñô íã ,úåöî
øåáòàå' (å íù) øîàðù ,åìàâéù éãë
,øîåìëå .'êéîãá úññåáúî êàøàå êéìò
'éò ;á ,á ä ø"ùäù) ì"æç åøîàù êøã ìò
ìù åãåçë çúô éì åçúô' (.äö â"ç øäåæ
,'ìëéä ìù åçúôë íëì çúôà éðàå èçî
ïè÷ çúô åì çúôð åðàù õôç ä"á÷ä éë
ãàîá ìåãâ çúô åðì çúôé æ"éòå
.æë ãàî
àúìéëî)

ãë

á÷òéå ÷çöé íäøáà íò Y íéáéãð
.'íéáéãð' åàø÷ðù
וחמל והרחיב – יפתח אפילו פתח דק

ìëåà äëëéà ,íãàä øîàé øåîà íà
ìëåà ãöéë ,äæë äåáâ øä ùåáëì
ñðëéäì äö÷ä ìà äö÷ä ïî úåðúùäì
.úøùì åéðôì ãåîòì êìîä éðôì àåáìå
äøåú äðúéð àì' ,ïëà ,åì øîàð åðà óà
ä"á÷ä ïéàå ,(.ì àîåé) 'úøùä éëàìîì
åãåçë çúô çåúôì íà éë êîòî ùøåã
øáã óåñå ,äðè÷ úçà äìá÷á ,èçî ìù
àáä éë ,äéåàøä úåîéìùä éãéì àåáú
äúééä íâ êëå .åúåà ïéòééñî øäèéì
åðéöîãë .íéøöîî ìàøùé ìù ïúìåàâ
,'çúôä ìò 'ä çñôå' (âë áé) ïúùøôá
÷"äøä áúëå .'âìéãå ...ìîçå' é"ùøáå
(à"ñøú ìåãâä úáù) ò"éæ 'úîà úôù'ä

 דלכאורה קשה מה יוסיפו להם ב' מצוות, כבר אמר ה'חפץ חיים' על מדרש זה.כז
 אדרבה, אלא.גרידא להתרצות בפני הקב"ה כשהם שקועים במ"ט שערי טומאה
. וחשוב בשמים ממעל, דווקא במצב זה חביב כל דבר בפני הקב"ה- היא הנותנת
 בחזרתו לביתו בסוף ה'זמן' היסב,מעשה בבחור מתושבי שווייץ שלמד בליטא
 בנסיעתו, ברצונו להיכנס אל ה'חפץ חיים' לקבל ברכתו,דרכו דרך העיר ראדין
,( הנוסעת לראדין פגש באיש הדור פנים אשר שאלו אנה פניו מועדותÔ‡·) ברכבת
 תוך כדי שיחתם גילה, אמר היהודי אף אני נוסע לראדין,והשיב שהוא נוסע לראדין
 והוא ראש ישיבת ראדין חתנו של ה'חפץ- 'הבחור שיהודי זה שמו 'צבי לעווינזאהן
 בהגיעם העירה. ותרב שמחת הבחור על שפגש בו וביקשו שיכניסו אל חותנו,'חיים
 נתן,באישון ליל הכניס ר' צבי את הבחור לביתו – אחר שלא היה לו מקום ללון
 לאחר מכן הציע לו מיטה בכרים וכסתות עבים מאד כראוי,לו לאכול ולשתות
, השכיב הבחור עצמו מתחת הכר והכסת,וכיאות לגודל הקור והכפור אשר שרר שם
 אמנם, נזכר שעדיין לא התפלל מעריב,והנה אך החלו עצמותיו להתחמם מעט

באר הפרשה  -בא

äë

çúôä äæ ìò ìîçå ä"á÷ä éðôì é"ò ïè÷ çúô åçúô ìàøùé éðá ,ïëàå
äæ úîàáå ...äãå÷ðä åæ ìéãâäå áéçøäå åúåàå ,äìéî íãå çñô íã
'ìëá åìéôà åìåë ììëä ìò ãîìì àá áéáç äéä ìàøùé éðá åçúôù 'åäùî
'הכפור והגליד' הקשו עליו מאד לצאת מתוך המיטה ,לעמוד ולהתפלל ,ובפרט שנזכר
בדברי ה'משגיחים' שאילפוהו בינה ש'אין עומדים להתפלל מתוך קרירות' ,..וגמר
בדעתו לשכב עוד כמה רגעים ,לחמם עצמו עוד קימעא ואז יצא מהמיטה להתפלל.
למעשה ,גברה עייפותו מטורח וטלטול הדרך ושקע בפרק 'הישן' בעמקות נפלאה
ונוראה ,עד שהקיצו ר' צבי לתפילת שחרית ,וכל ענין ה'מעריב' שהפסיד פרח מזכרונו.
לאחר התפילה הגיש לו ר' צבי פת שחרית ,ולקחו לבית חותנו ה'חפץ חיים' .כאשר
נכנס הבחור אל החפץ חיים הוציא מכיסו פתקא שבה כתב לעצמו כמה שאלות שהיו
לו ,אולם החפץ חיים לא נתן לו לשאול אלא מיד אמר לו ,בתקופה הקודמת הייתה
עשירות גדולה ברוסי' ,כסף וזהב היו מצוים לרוב ,הנני זוכר שבתקופה זו אם היה
נופל לאי מי מטבע של 'כסף' לא היה מטריח את עצמו להתכופף להרימו ,אמנם
בימים אלו רבתה העניות ל"ע ,ועתה אם יהלך אדם ברחובה של עיר ויפול ממנו
אפילו רק פרוטה אחת של 'נחושת' תיכף יתכופף ויחזר אחריה ,כי במצב שכזה אפילו
סכום פעוט נחשב כהון רב .והנה תחילת דבר היה הבחור משתומם עד מאד מדוע
ידבר עמו החפץ חיים מילי דעלמא ,ודברים של מה בכך .אולם החפץ חיים המשיך
בדבריו ואמר ,בשנים קדמוניות בעת שהיו ישראל על אדמתם ובית המקדש עמד על
מכונו – כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם ,וכביכול הייתה עשירות
בשמים ממעל ,לכן לא היתה נחשבת כל כך תפילת מעריב של בחור פלוני ,אולם
עתה בימינו ,כשחושך יכסה ארץ  -ונתמעטו שומרי התורה והמצוות ,וכביכול יש
עניות ומחסור בעולם העליון ,הרי אפילו תפילת מעריב אחת של בחור יש לה
חשיבות גדולה ,ואין מוותרים עליה בשמים .מיד נזכר הבחור בשגגתו אשר שגג
מלהתפלל מעריב ,והרגיש בנפשו שמעדיף שהאדמה תבלענו לגודל הבושה,
אז אמר לו ה'חפץ חיים' האי מילתא – כי לפי מצב הנמוך שהיו בני ישראל
במצרים ,היה כח אף בשתי מצוות גרידא לרצותם לפני אביהם שבשמים ,כי מה
נראה לך ,וכי במצווה אחת אפשר כביכול לקנות את אבינו שבשמים ,אלא בע"כ
תאמר שבזמן כזה – שכל ישראל ערומין מן המצוות ,יש חשיבות רבה ועצומה
לכל פעולה קטנה ,אף אתה ,דע לך בני כי כשאתה מרגיש שהינך ב'מוחין דקטנות',
אל תתיאש מעצמך בשעה זו ,כי אדרבה ,דייקא אז כל פעולה קטנה חשובה
ומתקבלת עד מאד לאין ערוך.

 בא- באר הפרשה

ùéàä äæ åìéàå ,øöéä ãâðë 'úåøáâúä'
ìá÷îä íðîà .ììë äîçìî éãéì àá àì
éôë òø ìëî øîùéäìå øäæéäì åîöò ìò
äùò åìéàë áåúëä åéìò äìòî ,åúìëé
éë ,åãéì äøéáò øáã àá àì íà óà
øåîùì ò"ò ìá÷îä øîåùì äîãð àåä
éàù ,äîåãëå íéáðâä éðôî äìéìä ìë
àì ïä - åì øîåì úéáä ìòáì øùôà
.êì íìùà òåãî ,äìéìä äæá íéáðâ åàá
íöò ìò àá åøëù íåìùú ,äáøãà éë
íà ,åðéðéðòì êëå ,øåîùì åúåáééçúä
ìò øåîùì åîöò ìò íãàä ìá÷î êà
éøáãëå ,íìùî åøëù ìò àåáé åéðéòå åéô
,'÷ã çúô' çúåôù ì"ðä 'úîà úôù'ä
àöåé äæáå ,åøëù ìåèéù ïéãä ïî éøä
úìåàâì íéøöî úåìâî äúòî øáë
íëéøùàå .ïåéñðá ãîòù íãå÷ óà ,íìåò
êéøöå ,ïéøäèî íúà éî éðôì ìàøùé
øáë íà íâ ,àåäù áöî ìëáù úòãì
áåùì åúìåëéáå éãåäé øàùð ãéîú ,ìôð
åîöò ìò ìá÷éù éãé ìò øäèéäìå
.çë úåáåè úåìá÷

åë

åìéôà çúô çúåô àåäùë ,èøôá íãà
ìåëé äîåçë åìöà àåä íà ,'åäùî'
íéøöîî) äîéìùä äìåàâ éãéì äæî àåáì
ò÷åùîä óàù ,ïãéãì ãåîéìäå ,(åìù
äæéà äùòé íà ,äàîåè éøòù è"îá
ãåîòé ìáà ãçà ïéðòá ÷ø óà 'àéôëúéà'
äìåàâì ãåáòù'î àöé ,äîåçë åéìò
.'ìåãâ øåàì äìéôàîå

åëìéå' (çë áé) ïúùøôá øîàð äðäå
'ä äåö øùàë ìàøùé éðá åùòéå
éëå' é"ùøáå .'åùò ïë ïøäàå äùî úà
øîàð ùãåç ùàøî àìäå ,åùò øáë
äìòî íäéìò åìá÷ù ïåéëî àìà ,íäì
øàéáå .'åùò åìàë áåúëä íäéìò
'îâá àúéàã ,ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä
äøéáò øáò àìå áùé' (.î :èì ïéùåãé÷)
ïåâë ,äåöî äùåòë øëù åì íéðúåð
...äðîéä ìåöéðå åãéì äøéáò øáã àáù
àá àì íàù åðééäå .ë"ò ,'ñð åì ïéùåòå
àìù ìò øëù ìá÷î åðéà ïåéñð éãéì
ìò àá øëùä éë .äøéáò øáò

 כי בלאו הכי לא תהא לעלייתו, אלא שעליו לעלות לאיטו – מדרגה אחר מדרגה.כח
˙·˘)  וכך למדנו בימי החנוכה שנפסק כב"ה שיש להיות מוסיף והולך.כל קיום
 כי כך עולים בסולם העולה, נר אחד וקטן בכל יום-  ומכל מקום מהי ההוספה.(:‡Î
. מעט ומעט,בית קל
(:ÂÏ Û„ ÁÏ˘ÈÂ ,Ô¯‰‡ ˙È·) וידוע מאמרו של הרה"ק ה'בית אהרן' מקארלין זי"ע
 הרי,שבאם מכניסים נקודה אחת קטנה בתיבה 'אפס' שהיא מורה על ריקנות וכלום
 כי אפילו נקודה קטנה של,(˘È„È‡ 'Ï· Â‰˘Ó) עסï ונקראת ע,היא נהפכת לממשות
.התחזקות חשיבות רבה יש לה

æë

 בא- באר הפרשה

(å æè ìà÷æçé) øîàðù ,åëøáîå å÷ùåðå ãçàå

'êéîãá úññåáúî êàøàå êéìò øåáòàå'
åðéá ,äúò .'äìéî íãá ééç ,çñô íãá ééç
ïúåà ìë éøäù åììä ùøãîä éøáãá àð
íðåöøá äéäù øçàî) åàá àì äùî ìà åàáù
çéø åçéøäù øçàî àìà (íîöò ìåîì áåèä
íäá çîù ë"éôòàå ,åì ååàúðå øùáä
ãçàå ãçà ìëì ïìèðù ãò ë"ë ä"á÷ä
äîë ãò äàøð ïàëî ,äøéúé äáéçá å÷ùåðå
àåä øùàá ìàøùé øá ìëì ä"á÷ä äôöî
.úåçåúô úåòåøæá åìá÷é ãéî áåùé íà Y
äéàø úåëéøö ïðéà úåîñøåôîä ,äðäå
äðåëé ìàøùé íùá øùà ìë éë
äðäë åøùá ìò åìà íééåúéô ùéâøä øáë
åì úåàøäì Y øöé ìù åëøã ïë éë ,äðäëå
ìù åúöéçîì õåçî åäåçã åìéàë íéðô
øáë éøäù úàæ åì çéëåîå ,ì å"ç ä"á÷ä
åøöé ìò øáâúäì úåáø íéîòô äñéð
äìò àìå úåðåéñð åéðôì ãéîòîä

שובו בנים שובבי"ם – בת קול זו נועדה
גם עבור הרחוקים ביותר

äáäàä ó÷åúå ìãåâá åðéöî úåàøåð
ùéà ìë úà ä"á÷ä áäåàù
èé ø"åîù) ùøãîá àúéà .èë ìàøùéî ùéàå
úà ìåäîå êì åì øîàå äùîì 'ä àø÷' (ä
íéìá÷î åéä àì ïäî äáøäå ...ìàøùé éðá
äùòéù äùîì ä"á÷ä øîà ,ìåîì íäéìò
øæâ çñôä úà äùî äùòù ïååéëå ,çñôä
åøæéô íäå íìåòä úåçåø òáøàì ä"á÷ä
'éìö øùá' çéø úà õøàä úåôðë òáøàá
øéù) øîàðù ,çñôä ïáø÷î óãåð äéäù
äéäå ,'ïîéú éàåáå ïåôö éøåò' (æè ã íéøéùä
.íåé íéòáøà êìäî ÷çøî éãë êìåä åçéø
øùáî ìåëàì ìàøùé éðá ååàúðù ïååéëå
åì åøîàå ,äùî ìöà åñðëúð çñôä
íäì øîà ,êçñôî åðìéëàä êîî äù÷áá
,ïéìëåà íúà ïéà ïéìåîéð íúà ïéà íà çñôä íã áøòúðå ,åìîå ïîöò åðúð ãéî
ãçà ìë ìèåðå øáåò ä"á÷äå ,äìéîä íãá

 הלוואי שאזכה לאהוב את הצדיק הגדול ביתר, ידוע שהבעש"ט זי"ע היה אומר.כט
.לכה"פ כאהבה שאוהב הקב"ה את הרשע הגדול ביותר
 שמעתי מהגה"צ מהרי"מ שעכטער שליט"א שכל מגמתו של היצר לייאש את.ל
 ה' ירחם, ראה כמה הינך שקוע בחטא,היהודי להפילו מדרך הישר – וכך יפתהו
 וכה,אלו מחשבות ורעיונות נופלים ברעיונך כאחד הפושעים שבקרב בני ישראל
 ומזה עצמו יפול, אין חוטא ופושע כמוהו- ימשיך לפתותו עד שהלה ירגיש כי אכן
 שישאל את עצמו – היכן כתיב, עצתו,לבסוף ויכשל כחוטא ופושע הגרוע בישראל
 אין איסור,בתורה שאיסור יש בדבר – שיהיה לאדם יצר המפתהו לגרוע שבגרוע
 ואדרבה רק כשישכון בקרבו, אבל עצם היצר אין בו כל איסור,אלא לשמוע בקולו
.יצר הרע ויתגבר עליו יתעלה ויגיע לתכלית הנרצה

çë

באר הפרשה  -בא

- åáìá áåùçéù åúéñäì óéñåîå ,àì åãéá
úòä åæá øáâúà íà óà ,íçìéäì éì äî
úîàá êà ,áì ...éøåñì øåæçà éàãååá éøä
áùåé àøåáä éë ,àåù ïåéîã àìà äæ ïéà
àìà ãåò àìå ,åéìà áåùéù åéìò äôöîå
ìù úåøáâúä ìëá àøåáì ùé çåø úçðù
÷.áø éùå÷á åì àá äæù øçà Y øîåçî õåø

.â .äøéáù .á .ãøî .à ,'ááåù' úáéúì
ãøî øáëù àèåçä óà øîåìë .ùåøéâ
äùòðù øîåìë åîöò úà øáùå ,'äá
úàæ íâ óàå ,åéàèç é"ò íåî ìòá
íìåëì Y ä"á÷ä ìù åúöéçîî ùøâúðù
.âì íéááåù íéðá åáåù ìå÷ úá úàöåé

áù øáë íà óàù â"îôä óéñåîå
ìà ,åãøîì øæçå äáåùúá
øôñá 'íéãâî éøô'ä éøáãá ÷æçúéå
äáåùúá áåùì íéðô àùà êàéä øîàé ,úåîù 'øô í"éááåù ,â"ç) ãéâîä
ãáòä ÷ø éë ,'åëå úéùéìùáå úéðùá ùé íéùåøéô 'â éë (äðä ä"ãá ñ÷ 'îò

לא .ידוע שלשמירת הפיל )˘ (Á¯·È ‡Ïדי בחבל דק וחלוש ,אף שבוודאי בכוחו של פיל
לעקור את החבל כלאחר יד ,מכל מקום 'שמירה מעולה היא' .והסבר הדבר ,מכיוון
שכשהיה הפיל קטן בן יומו היה סגי לו בקשירת חבל דק ,וכשניסה אז להשתחרר
ממנו לא עלתה בידו ,לכן נקבע בנפשו שלעולם אין בידו לקרוע את קשרי החבל,
וכבר איננו מנסה אפילו פעם אחת לחשוב אולי עתה משגדלתי ואני נושא משאות
אדירים ,כבר יכול אני לשחרר עצמי מחבל דק וקלוש זה ...עלינו לדעת – 'מותר האדם
מן הבהמה' ,להבין שאף אם כבר ניסה להתגבר על יצרו באיזה ענין ולא עלתה בידו,
וכי משום הכי גם עתה לא יצליח ,הרי יתכן שהיום נתחזקו כוחותיו ויוכל לנצח.
לב .וכך דרכו של יצר לפתות את האדם כי כבר 'משלו' הוא ...וכבר פירש הרה"ק
מהר"א מבעלזא זי"ע את הכתוב )„·¯' (È ‡Î ÌÈכי תצא למלחמה על אויביך ונתנו
ה' אלוקיך בידך ושבית שביו' ,שכשיצא למלחמה עם יצרו ,יעזרהו ה' שישבה מהיצר
את ההרגשה שנותן לו היצר לחשוב שהוא שבוי בידי היצר הרע ולעולם לא יצא
מתחת ידו  -ושבית מהיצר את כוחו וטענתו אשר אתה בשביו.
עוד 'תשובה' יענה ויאמר ליצרו המפתהו – שלי אתה ,כי אמרו חז"ל )ÈÓÏ˘Â¯È
·¯ (‰ ‡ ˙ÂÎכתיב )' (‚Î ÈÏ˘Óתנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה' אמר הקב"ה אי
יהבית לי לבך ועינך אנא ידע דאת דילי )‡ÈÏ˘ ÈÎ Ú„ÂÈ È ‡ Í·ÏÂ Í ÈÚ ¯ÓÂ˘ ‰˙‡ Ì
‡˙ ,(‰נמצא שבידי הדבר – אתחיל לשמור על עצמי בטהרת הלב ושמירת העיניים
והריני מ'אנשיו' של הקב"ה.
לג .ועל דרך שטר של מאה  ,(¯ÏÂ„) $שאף אם יפול לבוץ ,ויתלכלך ויתקמט לגמרי,
עדיין שוויו מאה  $בלא שום פגם ,ולא נגרע מערכו מאומה ...כך עצם מהות
היהודי אינו משתנה לעולם ...אלא שאם נתרחק – יחזור ויתקרב לבורא כל עולמים.
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íòô åá ãâá íà Y äôåøú ïéà ïåãàá
éìáî úéîìåò åðùøâé éúùå úçà
,åîò ñééôúäìå øåæçì úåøùôà
,äøéøá ïéà Y áà íò ïá ë"àùî
åáåù' åäæå ,áùù úò ìëá åìá÷îå
,'íå÷îì íéðá' åðà éë .'íéááåù íéðá

èë

äöøúîä áàë çåìñì äáøî ä"á÷äå
äîë àèçå áù íà óà åðáì ãéîú
,àø÷ä øîàî åäæå .ãì íéîòô äîëå
øáë íúééäù óà - íéðá åáåù
'í"éááåùä éîéá ã÷úùàå ,'íéááåù
íå÷î ìëî .íëéúåáåùîî íëá íúøæç

ויתחזק במעשה שהיה ,פעם כבו בשוגג ) (Â˙ÈÏË È"Úנרותיו של הרה"ק מסאווראן
זי"ע בשב"ק ,והיה הצדיק שבור מכך ,עד שלא יכול היה לישן כל אותו הלילה,
ולמחרת היום לא יכול היה לעמוד להתפלל ולומר פסוקי דזמרה ,שהרי לרום מדרגתו
חטא ופשע עד שהרהר בעצמו ,הלא על ידי זה החטא 'הנורא' שחטאתי עתיד אני
לירש גיהנום .ומה עושים הרשעים בגיהינום  -אמרו חז"ל שהרשעים עומדים ואומרים
שירה לפני הקב"ה ,אם כן מה לי הכא ומה לי התם ,אעמוד איפה כאן ואשורר לפניו.
ומכאן ,כי עיקר העיקרים שלא להביט על מעשה העבר ,אלא תמיד על 'מכאן ולהבא'.
לד .איש יהודי היה באחד הכפרים ,לפרנסתו שכר מה'פריץ' בית מזיגה ואחוזה גדולה
וממנה התפרנס בכבוד ,באחת השנים היה 'שווערע ווינטער' ) (‰˘˜ Û¯ÂÁבה רבו
השלגים והגשמים ונתמעטו השיירות העוברות ממקום למקום וכתוצאה מכך לא נכנסו
עוברי אורח ל'בית המזיגה' של היהודי דנן וכמעט שלא הרוויח היהודי אפילו בעד לחם
לאכול וכ"ש בעד 'דמי החכירות' מהפריץ ...הגיע זמן הפירעון ועדיין אין בידו אפילו
שווה פרוטה בעד החכירות ,בלית ברירה נכנס היהודי בדחילו ורחימו אל הפריץ יר"ה
ויבך ויתחנן לו שיואיל בטובו לדחות את תשלום חובו לשנה הבאה ואז יפרע חובו בעד
שנתיים האחרונים )·˜ ,(Â„È· ÔÈÈÂˆÓ ˙ÂÚÓ ÂÈ‰ÈÂ ÌÈ Â˜· Â˙Â Á ‡ÏÓ˙ ‰‡·‰ ‰ ˘·˘ Â˙ÂÂנכמרו
רחמיו של הפריץ האכזר ודחה את פרעון החוב לשנה הבאה .והנה עבר קציר כלה קיץ...
ויבוא החורף ו'אודך' )˙¯ÈÓ‡· 'Í„Â‡' È˜ÂÒÙ ˙‡ ÌÈÏÙÂÎ˘ Í¯„Î ‡Â‰Â ,‰ ˘ ‰ ¯·„Ï ÈÂ ÈÎ
 (ÏÏ‰‰השלגים והמטר של אשתקד לא היו אלא 'משל' למה שנעשה בזו השנה...
וממילא פסקו גם השיירות מלעבור ...והנה קרב ובא 'יום הדין' – יום הפרעון ,חשב
היהודי לעצמו הכסף איננו ואני אנה אני בא  -הרי הפריץ יחרוץ את דיני ואת דין כל
בני ביתי להעלותנו במהרה לישיבה של מעלה ...מה עשה היהודי ,אסף כל חפציו
ומטלטליו עלה על עגלה 'וישא יעקב רגליו ויברח' אל עיר מבטחים ...אלא שבעמדו
בשערי העיר פגע ב'פריץ' בכבודו ובעצמו וכבר חשש היהודי שנתפס בקלקלתו ומי יודע
מה יעלה בגורלו ,אך יהודי אינו מתייאש לעולם ,ו'על אתר' מצא עצה נפלאה ,מעצמו
ניגש אל הפריץ וכה אמר -לא שכחתי ,את חובתי אקיים – בעוד יומיים בבוא העת אכנס
לבית הפריץ למלא ידיו בדמי החכירות ...אלא שכעת הנני ממהר לעיר הגדולה כי למחר

ì
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äðåîàá ÷æçúðå ,íéìâåñîä íéîéä åìàá ìá÷àå úôñåð íòô éìà åáåù úòë
äëæð êëå ,åäòøì ùéà úáäàáå äøåäè
.äì äáäàá íëúà
,äðåéìòä äùåã÷á ùã÷úäìå øäèéäì
ìëá áø òôù òôùåé äæ éãé ìòå àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø àäé
.ø"éëà ,úåîìåòä
äìòîì äìòîì úåìòúäì äëæðù
אנו עורכים 'יום טוב' כמו שידעת שבכל יום טוב אנו נוסעים לעיר הגדולה לחוג את
החג בקרב מיודענו ומכירינו דשם ,אמר לו הפריץ ,לא ידעתי מה אמר מר ,כי בקי אנכי
במועדי ישראל והנני מכיר את 'חג המצות ,חג השבועות וחג הסוכות' ,שמא יואיל מע"כ
לומר לי איזה יום טוב יש לכם היום ...אמר לו היהודי היום הוא חג פליטתנו .בירכו
הפריץ ברכת הדרך ונפטר ממנו לשלום וליהודי הייתה אורה ושמחה וששון ויקר...
ויהי ממחרת יצא הפריץ לרחוב העיר והנה הוא רואה כי אצל היהודים 'עסקים
כרגיל' – כל חנויותיהם פתוחות ,אף בידיהם הם מחזיקים את הפלאפונים )('ÏÚÒ
ושאר דברי חול ...מכיוון שכן שאל את היהודי הראשון שפגע כיצד הינכם מחללים
את קדושת המועד בחוצות העיר ,וכי לא 'יום טוב' היום לכם ,תמה היהודי בפניו
באיזה 'יום טוב' מדובר ...אמר לו הפריץ ,ה'מושקע' שלי )È˙· È¯ÎÂÁ ÌÈ„Â‰ÈÏ ÈÂ ÈÎ
 (‰‚ÈÊÓ‰גילה את אזני כי 'יום טוב' הוא לכם היום ...מיד הבין היהודי ב'פקחותו' כי
אכן יש כאן איזה 'יום טוב – ששון ושמחה' בין המושקע והפריץ עשה עצמו כ'נזכר'
ושאל את הפריץ ,שמא תאבה לומר לי כיצד כינה מושקע את היו"ט ...א"ל הפריץ
'חג פליטתנו' ...נענה היהודי ואמר ,אכן ,בוודאי חג זה הוא חג הגדול ביותר מכל
חגי ישראל ,אלא שנשתנה חג זה מכל החגים שהם מועד ומן קבוע להם ,ואילו
חג זה יש לכל יהודי זמן שלו שבו הוא עורך את 'פליטתו'...
אף לנו ייאמר ,לכל יהודי יש 'חג פליטתנו' איש איש בנסיונותיו ,זה בשמירת
עיניו וחושיו ,זה בסתימת פיו מלדבר א פעטע שטיקל לשון הרע ),(˙ÈÒÈÒÚ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï
זה בעצירת עצמו מלפגוע ברעהו ,זה בתורה וזה בתפילה – כל אחד יקיים 'פליטתו'
מהיצר בעיתו ובזמנו הראוי לו ,ואכן ,חג זה הוא החג וה'יום טוב' הגדול ביותר מכל
מועדי וחגי בני ישראל.
לה .כעי"ז כתב הרה"ק מווילעדניק זי"ע )˘‡¯ ('‡ ˘Â¯„ ,Ì"È··Â˘‰ ¯Ú˘ Ï‡¯˘È ˙Èברמז
דברי חז"ל )' (.ÂË ‰‚È‚Áשובו בנים שובבים חוץ מאחר' ,שבימים אלו יש פתח
לתשובה גם למי שכבר פגם כל כך ונקרא 'אחר' והרי הוא מצוי ושרוי 'חוץ'
מהיכלות הקדושה .ויש בימים הללו כוח לכפר על פגם הלשון והקדושה אף למה
שיוה"כ אינו מכפר ) .(˙ÂÎÈ¯‡· ˘"ÈÈÚוכל ערום יעשה בדעת ובתבונה לתפוס דרכי
התשובה ולא להרפות.

