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באר הפרשה

á
dyxtd x`a

íéì÷ù Y íéèôùî
äàøð íà óàù ,åðãîì ïàëîù (ú"äò) רחמנא מחי – אף המכות שהכהו חברו
מאת ה' המה
úîàáù òãé ,åúåà äëä éðåìôù íãàì
,ììë íãå øùá ãéî äëîä äàá àì íéùðà ïåáéøé éëå' (èé-çé àë) ïúùøôá
ïëìå .åäëä ä"á÷ä - 'éçî àðîçø' àìà åà ïáàá åäòø úà ùéà äëäå
åúáù ÷ø ...áëùîì ìôðå úåîé àìå ,óåøâàá
.àôøúäì úãçåéî úåùø êéøö
(.äô ÷"á) àøîâá àúéàå .'àôøé àåôøå ïúé
ïéìáåìî äæåçä ÷"äøä éøáã úà øåëæéå àôåøì úåùø äðúðù ïàëî - àôøé àôøå'
éçî àðîçø ïðéøîà àìå' é"ùøáå .'úåàôøì
øäæéäì .ì"æå ,(åìù 'úåâäðä'á) ò"éæ
àøåáäî ìëä éë øåëæì áåèå ,ñòëî éãéá äðåúð úåùøä ,ùåøéô Y 'éñî åäéàå
ó÷åð íãà ïéà (:æ ïéìåç) àúéàãë ,'úé íà ,íéøîåà ïéàå ,íéàôåøá ùåøãì äìåçä
åéìò ïéæéøëî ïë íà àìà äèîìî åòáöà åðåöø ãâðë úåùòì àåáé ãöéë åäëä ä"á÷ä
øùàëå .äøéçá ìòáî åìéôàå ,äìòîìî äðúð ùåøéôá àìà ,åîöò úåàôøìå ù"áúé
.åðàôøéù àôåøì úåðôì úåùø äøåú
äùòðä øáã ïéàù äðåîàá éç íãàä
åéðéòá ì÷ð àäé äðåéìòä äçâùäá àìù äæ ÷åñô éøä ,øåàéá êéøö äøåàëìå
ïéîàî éøäù ,ñòëä úãéî ìò øáâúäì úà ùéà äëäùë øáåãî
åá òâô àì ãçà íåùù åùôðå åáéì ìëá ùåøãé íàù øîåì íå÷î ùé òåãî ,åäòø
ìò åîöòì ãéñôä àì àåä óàå ,à å÷éæäå àøåáä ïåöø ãâðë êìäî åäéøä íéàôåøá
éôë äéä ìëä àìà ,äîåãëå åúåðìùø éãé åäëä ä"á÷ä àì éøäå ,åúåà äëäù
'åãéöá åøëù ïúî'å ,á àéîùî øæâð øùà ò"éæ 'íééç õôç'ä çéëåäå .åøáç àìà
íéì÷ù Y íéèôùî - dyxtd x`a

 מה,( שלא עבד כראויÔÂÚ˘) ' וכבר אמרו להמשיל למי שקנה מרעהו 'מורה שעות.א
( והביאם לפני ה'מוכר' בתלונותיו כיÒ"¯ÚÊÈÈÂÂ)  תלש את מחוגיו,עשה 'שוטה' זה
ÈÂÏ˙ Â· ÈÎ)  והשעון עצמו היכן הוא, א"ל המוכר,אינם עובדים ופועלים את פעולתם
' מה לי להביא לפני מע"כ את השעון הרי הוא 'בסדר גמור, נענה 'חכם' זה,(ÏÂ˜Ï˜‰
 ולזה האיש אנו... אין זה אלא שוטה גמור....כי רק המחוגים אינם הולכים כראוי
 מדוע לא,נדמים במחשבתנו שפלוני היזק אותנו ואלמוני קלקל לנו בגוף ממון ונפש
 דוגמת השעון,תבין שיש מכוון ומוליך את המזיקים הללו ולא הם עשו מאומה
.שהוא אינו מוליך כראוי את המחוגים ואין כל קלקול במחוגים עצמם
, 'משרשי המצוה.‡( וז"לÓ¯ ‰ÂˆÓ) ' וכן כתב ה'חינוך' באיסור 'לא תקום ולא תיטור.ב

באר הפרשה  -משפטים – שקלים

Y 'ãéîú éãâðì 'ä éúéåéù' íéé÷ì äëæéù
úåðéô ìëáå åîò äùòðä ìëá éøäù
'ä úà àìà äàøé àì äðåô àåäù
.åîò úàæ äùåòä
àì íäá ùé 'äáåè äöò' åììä íéøáãá
ñòëä ìò úåøáâúä ïéðòì ÷ø

â

êìäî ìë àìà ,åðîî äàáä äîé÷ðäå
øéëéùë äáåèì åðúùé íãàä ìù åééç
åäòøì ãéñôî íãà ïéàù ,àììë éàäá
,áöî àìå ãîòî àì ïåîî àìå ãåáë àì
ïî åéìò øæâðå áö÷ðù éôë ìëä àìà
íééåìú åúåéç ìëå àåä - íéîùä
.â 'ä øáãá ïéãîåòå

שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע ,הוא סיבה שתבוא עליו
מאת השם ברוך הוא .ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם
ברוך הוא .על כן כשיצערהו או יכאיבו אדם ,ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו ,והשם
יתברך גזר עליו בכך ,ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו כי לא הוא סיבת רעתו,
כי העוון הוא המסבב ,וכמו שאמר דוד עליו השלום )˘ (‡È ÊË '· Ï‡ÂÓהניחו לו ויקלל
כי אמר לו ה'' ,עכ"ל.
מעשה היה עם ה'שרף מנובהרדוק' הגאון רבי דוד בודניק זצ"ל )‡„Ì¯Â ÏÂ„‚ Ì
·'Â˙Â˜ÂÏ‡' ˙Â·˘ÁÓ· ÌÂÈ‰ ÏÎ ˙Â˘ÚÂ‚Â ˙ÂËËÂ˘Ó ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ÂÈ‰Â ,'Û¯˘'‰ ‰È‰ ÌÈ˜ Ú
˙‡ ËÈ˜˘‰Ï Y ˘"ÈÈ· Â˙Â˜˘‰Ï „ÈÓ˙ Â¯Ó˘È˘ ˜Â„¯‰·Â Ó ‡·Ò‰ ‰ÂÈˆ ‰Ê ÌÚËÓÂ .˘"·˙È

 ,(ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ˙¯ÚÒשהלך להתבודד  -כדרכם של תלמידי נובהרדוק ביערות שסביבות
העיר מעזריטש .לפתע פגע בו כלב גדול ורעב ,והיה המחזה איום ונורא ,לראות את
שיני הכלב משחרות לטרף ,ואת רשפי עיניו הנוצצות באש בוערת בתאוות רציחה,
ואכן ...הכלב נשך אותו ,ומיד התעלף ר' דוד...
לאחר שהקיצוהו ,שאלוהו התלמידים בני נובהרדוק ,מדוע התעלף מע"כ ,וכי כך
למדנו ב'נובהרדוק' להיבהל עד אימה מכלב הנובח ,ויען ר' דוד ויאמר – אינני יודע
מה אתם סחים ,לא כלב ראיתי כאן ,אלא ראיתי את דבר ה' אשר בשיניה ובפיה של
החיה  -לך נגוס את 'דוד בן חיה' .ומה שהתעלפתי ,אבאר לכם ,ברגע שראיתי את
האש הבוערת מתוך עיניו ושיניו של הכלב ,ועל כולנה כשהרגשתי בעת הנשיכה את
החום וההבל היוצא מפיו המשחר לטרף ,ראיתי בזה לאיזה מדריגת חום והתלהבות
אפשר ליצורי עולם לבוא בעשיית רצון קונם וחפץ צורם ,נתמלאתי בושה בעצמי,
ואמרתי ,דוד ,דוד ,האם מימיך קראת קריאת שמע בהתלהבות כזאת ,וכי מימיך
הנחת תפילין באש קודש כזו ...על כן נפלתי מיד ארצה בחלשות – מרוב בושה ועלבון
).(198 'ÂÓÚ 'È‡˜„¯‰·Â ˘‡ „ÈÙÏ' ˙Ó‚Â„Î Y ˜Â„¯‰·Â ˙È· Ï˘ ÌÈÓÈ‰ ˙Â¯Â˜ È¯ÙÒ· ‡·Â‰
ג .פעם נכנס המגיד מישרים הגאון ר' שלום שבדרון זצ"ל אל ביתו של המשגיח

ã

באר הפרשה  -משפטים – שקלים

לא חסר לנו – כל מחסור אינו אלא מילוי
שממלא לו הבורא

ãáò äð÷ú éë' (á-à àë) ïúùøôá
,'íðéç éùôçì àöé ...éøáò
ì'áééì 'ø ÷"äøäì 'úîà úøåú'á àúéà
äùøôáã (ïúùøô ùéø) ò"éæ øòâééà
øåáéãá øîàð 'úåøáãä úøùò'á úîãå÷ä
,øîåìë Y 'êé÷åìà 'ä éëðà' ïåùàøä

ìë íëì ÷éôñäì éúå÷åìàá éã ùéù
ìàøùé øáì êøåö ïéàå ,íëéëøö
íåùìå ,äàéøá íåùì åîöò òéðëäì
íéäåìà êì äéäé àì' éðùä øåáéãå .äáéñ
çëùð àìù äøäæà åðééä Y 'íéøçà
',åðì øîåì äøåú äàá äúò .äæ 'ãåñé
øëîð øáëå ,íãàä ìôðå ìùëð íà óà
íå÷î ìëî ,ùéàì 'ãáò' úåéäì

הגאון ר' יחזקאל לעווינשטיין זצ"ל ,וראהו האיך שהוא מלא שמחה עילאה ,וישאלהו
ר' שלום לשמחה מה זו עושה ,פתח ר"י וסיפר לו ,שבשנים מקדם היה משמש
כמשגיח בישיבת מיר שבליטא ,ומחמת הדחקות והעניות ששררה שם היה מילתא
דשכיחא שלא קיבל את משכורתו הזעומה בסוף החודש ,ובכהאי גוונא היה מתחזק
אמäנה -
äרעה ֱ ָ
ארץ ְ ֵ
'Łכן ֶ ֶ
באמונתו ומתפרנס מאמונתו ,כמו שנאמר )˙ָ ְ (‚ ÊÏ ÌÈÏ‰
איך האב זעך געשפייזט מיט אמונה' .זה באחרונה אחר שעלה לארץ הקודש הציע
לו הגאון ר' יוסף שלמה כהנמן זצ"ל גאב"ד פוניבז' שיבוא לשמש כמשגיח בישיבתו,
והבטיח לו מתן שכרו בצדו בעין יפה ,באותה שעה שקלתי לקבל את המשרה ,אך
חששתי תמיד מה יהא עם האמונה ,כי לתומי חשבתי שהוא משופע בנכסים ואין
אצלו מחסור של כסף ,ואם ישלם לי את המשכורת מדי חודש בחודשו לא אזכה
עוד לסמוך ולבטוח בהשי"ת ,אך עתה שמח אני ,שהרי הנני נמצא כבר שמונה
חודשים בעבודתי ב'ישיבה' ,ובינתיים כל משכורתי היא 'מאמונה' כמו בליטא ...לכן
אין קץ לשמחתי ,כי איך לא אשמח כמוצא שלל רב ,על שחזרתי לחיות מאמונה...
וכך פירש הרד"ק פרשת ויצא ) (‡Ï Ïמה שאמר לבן הארמי ליעקב )·¯‡˘˙È
'נקבה שכרך עלי ואתנה' ,אך יעקב דחהו והשיב )' (‡Ï ˜ÂÒÙלא תתן לי מאומה',
ָ ְ ָ (ÁÎ Ï
כי לבן רצה לשלם לו בשכרו סכום קבוע שממנו תהא פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו,
אך יעקב אבינו סירב לכך בכל תוקף ,כי לא רצה בשום אופן לקבל הכנסה קבועה
העלולה לגרום לו להסיח דעתו מאמונתו בבורא כל העולמים.
פעם אמר יהודי לרבו כי הוא מרגיש עצמו תלוש ...כי בעליו מעבידיו זורקים אותו
חדשים לבקרים ,ובכל 'שני וחמישי' הוא עצמו עובד במקום חדש פעם ב'קביעות' ופעם
כ'ממלא מקום' – ופעמים רבות הנו מסובב בחוסר מעש – ואני אנה בא .א"ל וכי 'תלוש'
אתה ,מעולם לא ראיתי אדם מחובר כמוך ,כי אינך סומך כלל על מעשי ידך אלא הנך
מחובר לבורא כל עולם באשר עינך תלויות השמימה בכל עת ובכל שעה...

ä

 משפטים – שקלים- באר הפרשה

úåãéúò øçà øå÷çé àìå 'ä íò íéîú
áåèù äîå 'ä ïåöøì åîöò øåñîé àìà
äîî äáåè êì ïéàù ,äùòé åéðéòá
åîë 'úåîéîú' éäåæå ,ú"éùä éðéòá áåèù
(á àì÷ íéìäú) ä"ò êìîä ãåã øîàù
.'åîà éìò ìåîâë éùôð'

øñåéå ...'íðéç éùôçì àöé úéòéáùá'
éì éë' ÷ø ,'íãå øùá'ì ãåáòùä åðîî
.'íéãáò ìàøùé éðá

åæ äååöî éë 'úîà úøåú'ä äá óéñåî
,ïîæ ìëáå ãçà ìëá úâäåð
ïéðò åðéðîæá âåäð àì ìòåôáù óàå
הבן יקיר – הקב"ה אוהב ביותר את
úéçöð àéä äøåúä íå÷î ìëî ,'íéãáò'
הנחשלים הנכשלים והרחוקים
åðîî øéñéù - ïãéãì óà êééù äæ ïéðòå
íéèôùîä äìàå' (á-à àë) ïúùøôá àøåáì úìåæ äòðëäå ãåáòù ìë
éë ...íäéðôì íéùú øùà
.åãáì ù"áúé
àéä äðåùàø åæ äùøô ,'éøáò ãáò äð÷ú
'ä ãåáë äìâð åá ,éðéñ øä ãîòî éøçà éã ùéù - ïéîàäì åðãîì åéøáã êåúîå
åàøå íéðåúçúäå íéðåéìòä úà òø÷ùë ìë åðì ÷éôñäì åúå÷åìàá
òåãî äåîúì ùé äúòî ,éãéçé àåäù êéìùð 'øåñçî' úò ìëáå ã åðéëøö
äøåúä éðéã øàáì åéøçàì ãéî çúô åðúåìàùî ìë àìîéå 'ä ìò åðáäé
àèçù éãåäé àåäå ,'éøáò ãáò' éðéãá äî éë ïéîàäì åðì ùé íâ .äáåèì
éåàøä ïî äéä àì éëå ,'åúáéðâá øëîð'å ïéðò äæéàá 'øåñçî'ë åðì äàøðù
úåéàìéò úååöîá äúò ìéçúäì ïàë ïéà úîàá Y úåéîùâá åà úåéðçåøá
àéäù ïéìéôú úååöî úîâåãë úåîîåøîå åîöò äæ øåñçîá éë ,'øåñçî' ìë
åà ,åàøåáì íãàä ïéáù 'øù÷' ïéðò áåèä ïôåàá åðéëøö úà ä"á÷ä 'àìîî'
úéáî äáåè äðúî àéäù úáù úååöîá óàå) äîéìùä åðúáåèì øúåéá äìòðäå
.(àéä 'äáåè' Y úøúñð äáåè
.ä"á÷ä ìù åéæðâ

åì ùéù áàì ìùî êøãá ,åøåàéá àìà ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä áúë äë
ò"ìå ,úåðáå íéðá äîëå äîë
àåä åîöò äæå ,ì"æå (æ"òøú çìù)
øñåîå ìôèî áàä éøä ,äìåç íäî ãçà 'éäéù íãàì íé÷éòîä íéðéðòä ìëá
 אין לך שעה ורגע.( וז"לÂ ·Î)  ולהדיא איתא ב'אור החיים' הקדוש זי"ע בפרשתן.ד
. עכ"ל,שאין השי"ת עושה פעולה עם האדם בין בבחינת גופו בין בבחינת צרכיו
,נמצא שאף בעת שאינו רואה בעיניו את חסדי ה' עמו יאמין שכן הוא באמת
 כי תחת החושך יש,ואדרבה כגודל החשיכה כן גודל האורה העומדת לבוא עליו
.אור גדול מאד שיתגלה אליו בקרוב ממש

 משפטים – שקלים- באר הפרשה

äøåàëìù ,'êáø÷î äìçî éúåøéñäå
çúôù åðåùì äðéù òåãî øåàéá êéøö
éúåøéñäå' íééñå øúñð ïåùìá 'êøáå'á
øàáîå .åîöò ìò øáãîä ïåùìá 'äìçî
øîà àìå 'éúåøéñäå' øîàå .ì"æå è"éáîä
'êîçì úà êøáå' øîàù åîë 'øéñäå'
ìò 'áúé ì÷ä úçâùä éë ,(øúñð ïåùìá)
øúåé àéä íúòøî íìéöäì åéàåøá
,íäì áéèéäì íäéìò åúçâùäî úéèøô
íéìäú) áéúëãë ìëì áéèéî àåä éë
äìöää ïéðòá ìáà ,'ìëì 'ä áåè' (è äî÷
úéèøô äçâùä íéëéøö äøöá íäùë
øîà 'äëøá'á äæìå ,äìîçä ïéðòá øúåé
åà äìöää ïéðòáå ,øúñð ïåùì 'êøáå'
øîà äååãîå éìåçá íäùë äàåôøä
äìçîä øéñà éðà øîåìë - éúåøéñäå
åìéëùúå åòãúù ïôåàá ,êáø÷î
àåä éðà éë ,éìåçäå øáãä àöåîî
éúçâùäá ,éç ìëì àôøîäå ìéöîä
.å íëéìò úéèøôä

å

øàùî øúåé äæ åðáì äìéçú åîöò
á"åéë .'ãéçé ïá' äæ ïá äéä ìùî ,åéàöàö
à÷ééã íéìéçúî äøåúä éðéã ,åðéðééðòì
àì ,øöéä úùøá ãëìðå ìôðù ùéàä äæá
øëîéäì çøëåäù ãò áðâå åùôðá øöò
åðéáà åéìò íçøî øúåéá éë ,ãáòì
øúåéá åúçâùä äðåúð åéìàå ,íéîùáù
åéìò òéôùäìå ,äôåøúå øåæî åì àéöîäì
ìéëùéå ïéáé ,äúòî .ä äëøáå äáåè áåø
åáøù úòá ,äéìéãá ãçå ãç ìë
åà úåéðçåøá ãåøé åáöîå ,åéáåàëî
åéáà ÷åñò æà à÷ééãù ,úåéîùâá
úòä åæáå ,'ãéçé ïá'ë åîò íéîùáù
åãòñì ,ïáì áà úáäà úéáøúî
.áåè êøã ìò åãéîòäì ,åëîúìå
åøîà êë éðçåøä éìåçá åøîàù êøãë
è"éáîä áúëù åîë ,éîùâ éìåçá
÷åñôä ìò (à"ô äìéôúä øòù 'íé÷åìà úéá')
'ä úà íúãáòå' (äë âë) ïúùøôá
,êîéî úàå êîçì úà êøáå íëé÷åìà

 שהדבר דומה לצל הבא,'( 'ה' צילך‰ ‡Î˜ ÌÈÏÈ‰˙)  וכבר פירשו את לשון הכתוב.ה
 וכפי התרחקותו, שכפי התקרבות האדם אל האור כך יקטן הצל,מאור העששית
 בשעה שאור ההצלחה זורח, וכמו כן ה' צילך,ממקור האור יגדל הצל יותר ויותר
- ומאיר עליו אזי באמת השראת השכינה עליו פחות מבזמנים שעולם חשך בעדו
.שאז השי"ת נמצא עמו הרבה יותר
 וביאר,'( 'מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן ליÁÎ ·Î)  וכן מרומז בפרשתן.ו
 מלאתך רומז על העיתים שהוא,(Ë ˙Â‡) הרה"ק ה'נועם מגדים' זי"ע בפרשתן
 ודמעך מלשון מדומע,מלא בטירדות למעלה ראש ונפשו עייפה מרוב יגיעתו
 לא-  בא הכתוב להזהיר, שמוחו ונפשו מעורבבים ואינם מיושבים עליו,ומבולבל
 אלא תדע שבכור,תאחר אל תמתין לזמני אורה ומנוחה שבוא יבואו לאחר זמן

æ

 משפטים – שקלים- באר הפרשה

íä äðîìàäå íåúéäå ,íéøæåòå íéòéùåî
 הקב"ה שומע- ושמעתי כי חנון אני
תפילת הסומכים עליו
àì êëìå ,íéøæåò íäì ïéà çëä éùåìç
øæåò àåäù ä"á÷á íà éë íãàá åçèáé íåúéå äðîìà ìë' (áë-àë áë) ïúùøôá
áåúëä òéãåé äæ øåáòáå ,ïâîå òéùåîå äðòú äðò íà ,ïåðòú àì
.ì"ëò .íãà ìëî øúåé íéøæòð íä éë òåîù éìà ÷òöé ÷åòö íà éë åúåà
æ
ìòá åà 'íåúéå äðîìà' à÷ååã åàìå (ë íù) ï"áîøä áúë . 'åú÷òö òîùà
ìéöîå ...íé÷åùòä úòîã äàåø éðà éë'
úò ìëá àìà ,á"åéëå íåöò áåç
åàá'å ,'÷çãä åæ õçì'ì éãåäéä ñðëðù äðîìàä ïëå ,åðîî ÷æç ãéî íãà ìë
åáø÷á õåöøå øåáù åáìå ,'ùôð ãò íéî ,íú÷òö òîùà éë åðòú àì íåúéäå
ìîéä ïéà òèàè' ÷òåæ åáàë êåúîå éìòå ,íùôðá íéçèåá íðéà äìà ìëù
,éúòåùéå éøåö äúà êà ,(íéîùáù éáà) íà éë' (áë íù) øîà äæìå ,åçèáé
ãåîò ,àðà ,êúìåæ ïòùîå øæåò éì ïéà 'åú÷òö òîùà òåîù éìà ÷òöé ÷åòö
úò÷åá åæ äìéôú éøä ,'éðëîñå éðéîéì ãáì òéùåî åì ïéàù òãåéù ïååéë Y
ãåáëä àñëì ãò úòâîå íéòé÷øä ìë éðà çøëåî Y éìà ïë ÷òåæäå ,éðîî
äëøáìå äáåèì äúìåòô ìòôúå äìéôúä úìåãâá ãîìð ïàëîå ,åòéùåäì
éî ìò åì ïéà'ù äøëä êåúî àéäùë
.ç äîçðìå äòåùéì
'íéîùáù åéáà ìò àìà êåîñì
כי יצעק אלי ושמעתי – הקב"ה שומע
.úéðòð àéä éàãååáù
תפילת 'כל' פה

éðà ïåôñ äîå 'éðà éî' øîàé ìàå ïëúéå .ì"æå 'ééçá åðéáø'ä áúë ïëå
,éúìéôúì ìåãâä ì-àä òîùéù
íäù íìåòä éðá êøã éë ùøôì
÷åñôä ìò ï"áîøä éøáãì òîùé àìà éøçà åçøèéù äéäéù øáã äæéàá íéáåìò
בניך תתן לי שעות קשות אלו של בלבול הדעת וקטנות המוחין הן אלו הבכורים
.והמובחרים של האדם
 דקאי, והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני. בדעת זקנים מבעלי התוס' פי' וז"ל.ז
, ויתפלל העני עליך על כל הטובה שעשית לו, אם אתה משיב העבוט,על העני
 על זה אני...ושמעתי לתפילתו כי חנון אני – כמו שאתה חונן ומרחם על בריותי
.נקרא חנון ארחם ואחון עליך ואברכך
ÈÓÚË) ( משמו של רבי מנחם הבבליËÓ ˙Â‡ Ô˙˘¯Ù·)  וכן פירש ה'של"ה' הק' זי"ע.ח
,'( 'מלאתך ודמעך לא תאחרÁÎ ·Î) ‡( את הפסוק בפרשתןÓ ,ÔÈ˘Ú˙ ‡Ï ,˙ÂÂˆÓ‰
 ומתפלל מעוני ורוב עבודה כשהכאב,כאשר מלאתך – כשלבו של אדם כבד עליו

ç

באר הפרשה  -משפטים – שקלים

éìà ÷òöé éë äéäå' (åë áë) ïúùøôá
éðà ïåðç éë .ì"æå ,'éðà ïåðç éë éúòîùå
 ô"òà íãà ìë úðéçú ìá÷îå ïðåçùøåùî 'ïåðç') íðéç úøéæâî ,ïåâä åðéàù
,áåùçú àìù ,ïééðòäå .(àåä 'íðéç' úáéú

úîìù ìáà ,÷éãöä úîìù ìåáçà àì
éë åðáéùà àìå ç÷à ÷éãö åððéàù íãà
éë øîà êëéôì ,ì-à òîùé àì åú÷òö
éì ïðçúî 'ìë' ú÷òö òîåùå éðà ïåðç
.è øúåîì êà íéøáã úôñåúå .ì"ëò

עצור בקרבו ,וממילא ודמעך – תפילתו באה בדמעה ,תפילה כזו לא תאחר מלפעול,
שהרי 'שערי דמעה לא ננעלו' )·¯.(:·Ï ˙ÂÎ
ט .בשם הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע אמרו לפרש ,על דברי הפסוק ש'כי הוא כסותה
לבדה הוא שמלתו לעורו במה ישכב' ,כי עד כאן מדברת התורה אל המלווה,
מכאן ואילך מדברת התורה אל הלווה ) - (‰ÂÂÏÓÏ ˜¯ ÂËÂ˘ÙÎ ‡ÏÂמדוע תעמוד בדעתך
לעשות 'מעשה שטות'  -לבוא דבר יום ביומו ולקחת את העבוט מהמלווה 'כסות
לילה' בתחילת הלילה ולהחזירה לו למחרת בבוקר ,וחוזר חלילה ,הנח לו למלווה,
אלא והיה כי יצעק אלי  -פנה נא אלי ריבון העולמים הכל יכול ,בקש מאתי שפע
רב ,ושמעתי כי חנון אני  -אחון אותך בשפע רב והרחבה ,ותמצא כדי סיפוקך
בגדים לרוב ...עד שלא תצטרך ל'טובותיו' של המלווה.
איש יהודי ששקע בחובות אדירים שמע כי במדינה פלונית יושב אחד מאחיו
היהודים שעושרו נמדד בהון עתק ,וכל ה'נופל לידיו' יוצא כשהוא נשכר – מסודר
לכל ימי חייו ,אלא שזכיה מיוחדת נדרש לאדם לזכות לחלות פניו ,וכל האמור אין
זה אלא אחר שכבר מצליחים 'לבוא לפני המלך' לדבר עמו ...החל האיש להפעיל
'שתדלנויות' למיניהם ופרוטקציות מפה ומשם והעלה חרס בידו ...ביום מן הימים
נכנס היהודי להתפלל 'מנחה' בביהכנ"ס שבאותה מדינה ,אחר התפילה פגע בו יהודי
נכבד והחל מקרבו בברכת 'שלום עליכם' ונסובה שיחתם על אודות הגביר דלעיל
שהוא עובד כבר זמן רב לזכות לחלות פניו ולבינתיים לא עלתה בידו ,החל ה'נכבד'
אומר לו כי הוא 'מקורב' לאותו העשיר והוא יסדר עבורו ...בתוך הדברים הבין
האיש כי זה האיש העומד לפניו אינו אלא אותו עשיר בכבודו ובעצמו וכמעט
שנפל 'חלשות' על הארץ ,כי כל השתדלויותיו בתקופה האחרונה לא היו אלא
סביב אותו איש ...ועתה הוא עומד נכחו וכבר מדבר עמו ובתוך יום הנו 'מסודר'
לכל ימי חייו ...אף אנו נאמר לגבי ה'תפילה' ,עומד לו היהודי ו'מחפש' את ה'
שיושיענו מצרתו וירוויח את מצב פרנסתו ,אינו פוסק לרגע מלהשתדל כאן ושם,
ואף בשעה שכבר העמיד עצמו בתפילה עדיין מוחו משוטט ב'כל העולם כולו' כיצד
יעמיד את מצבו לטובה ,והנה הוא עומד בתפילת העמידה ופותח פיו לומר 'ברוך
אתה ה' ...והרי הוא מכיר לפתע כי 'המתפלל שכינה כנגדו' והוא עומד נכחו למול

באר הפרשה  -משפטים – שקלים

'é"øùà úåäâä'á åðéöî á"åéë
åøåàéá êåúá (:æé ä"øá 'ñåúä ïåéìéâá
- íéîçø ìù úåãéî äøùò ùìù' úà
,÷òåöä ìåàâì ÷çãä úòá ïðåçù - ïåðç
ìå÷ì êðçé ïåðç' (èé ì äéòùé) áéúëãë
ùé çåë ìòáù ,ìåëéáë åæ äãîå ,'ê÷òæ
,ïéãë àìù óà ÷òåöä ìò ïåçì - åì
éë éúòîùå éìà ÷òöé éë äéäå' áéúëãë
àá ïéãáù ô"òà ,øîåìë .'éðà ïåðç
,êúåòî åéìò úéååìä éë ,êãéì èåáòä
éìà ÷òöé íà éë .åì åðáéùú ë"ôòà
éôì .åú÷òö òîùàù - êë àéä äãîä
íâå ,åéðåòá úåàøì ìåëé éðéàå éðà ïåðçù
ïðéøîàãë íðéç úðúî ïåðç ïåùìá ùé
)ñôãð

è

- ïåçà øùà úà éúåðçå' (.æ) úåëøáá
÷åñôä éøäå .÷"äìëò ,'ïåâä åðéàù ô"òà
òøô àìå åøáçî óñë äåìù éîá éøééà
,ïéãá ïåëùî åðîî ç÷ì äåìîäå ,åáåç
äååìîä øéæçéù äøåú äøîà ë"éôòàå
éðôì äåìä ÷òöé àìù éãë ,ïåëùîä úà
,àìô àåäå .'éðà ïåðç éë éúòîùå' 'ä
éøäù åéúå÷òöá ÷ãåö äååìä ïéà àìäå
áéù÷é òåãîå ,íìùì àðéãî áéåçî
,ïàëî àìà .åú÷òæìå åúìéôúì ä"á÷ä
åðéà íà óà) 'ä ìà ÷òåöù éãåäé ìëù
òåîùì ä"á÷ä çøëåî ìåëéáë (éåàøå ÷ãåö
åúãéî åæù ,'éðà ïåðç éë' åú÷òö ìå÷á
.é ä"á÷ä ìù

אותו 'מקור הישועה' שהוא כל כל הרבה עומד ומחפש בתקופה האחרונה ,הרי מן
הראוי שכמעט יפול 'חלשות' לנוכח זה הגילוי ...כי כאן היא מקור הישועה ,ועוד
מעט קט ידבר עם הקב"ה והכל יבוא על מקומו בשלום.
י .בימי צעירותו של הרה"ק ה'נתיבות שלום' זי"ע חלתה נוו"ב הרבנית בחולי מסוכן
מאד ,שלח ה'נתיבות שלום' מכתב אל חותנו האדמו"ר זי"ע )·¯¯Â‚˙‰ ‡È‰‰ ˙Ú
 ,(‰È¯·Ë ¯ÈÚ· Â ˙ÂÁÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚ· 'ÌÂÏ˘ ˙Â·È˙ '‰וכה כתב' ,בקשתי ש'מורי חמי'
יפציר ויקרע את השמים בתפילתו כי המצב קשה ביותר' ,לאחר זמן הבריאה הרבנית
וחזרה לחיים טובים וארוכים ,ברבות הימים קיבל ה'נתיבות שלום' מכתב מחותנו -
הנה קבלתי מכתב המבקש ממני שאקרע את השמים בתפילתי לרפואת בתי,
הרהרתי אז בלבי ,וכי האיך 'אקרע את השמים'  -מי ערב לי שמכך יצא הטוב ,אולי
דייקא החולי הוא ה'טובה' ,אמנם אינה ה' לידי את הספר 'זכרון זאת' מהרה"ק
ה'חוזה' מלובלין זי"ע וראיתי כתוב שם )· (˘¯„Ó· ‰"„· Ô˙˘¯Ùעל הפסוק )' („Î ·Îלא
תהיה לו כנושה' ,שרק 'לו' – לאדם ,אסור להיות כנושה ,אך להקב"ה אדרבה 'תהיה
לו כנושה' להיות תקיף בדעתו ,להרבות בתפילה ,ולהפציר שימלא את מבוקשו
לטובה ,מיד עמדתי להתפלל לפני בוראי – קרעתי את השמים ,ונתרפאה בתי.
הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע היה מבאר את הדברים ,כי כל הטעם שאמרה תורה
תענהו סתם ,אך להקב"ה
'לא תהיה כנושה' אינו אלא מכיוון שאין לו לשלם ,ומדוע ְ ַ ֵ

é

באר הפרשה  -משפטים – שקלים

אם כסף תלוה – מצוות גמ"ח
'íééç õôç'ä ÷"äâä
úãîá ÷áãúäì íãàä êéøö äîë .ì"æå úà äåìú óñë íà' (ãë áë) ïúùøôá
'ä éîçø øøåòì úìòåî àéäù ,ãñçä íé÷äì åðéåèöð ïàë ,àé 'éîò
äìëù øçàì åìéôà ìàøùé ìò åéãñçå ì"æå ,'íéãñç úåìéîâ' úååöî íéé÷ìå

)(ä"ô á"ç ãñç úáäà

שהוא 'כל יכול' ללא גבול ומידה ,וודאי שמותר להיות כנושה ,ולא להרפות ממנו
עד שיושיעו.
יא .כתב הש"ך ) (Ï"Ê È"¯‡‰ È¯Â‚Óעל התורה )· ,(Ô˙˘¯Ùדלכן כתיב 'אם כסף תלוה'
כלומר ,אם נתנו לך כסף מן השמים הרי תפקידך להלוותו לאחרים ,כי לשם זה
נברא הכסף – כדי ש'תלוה את עמי' ,כי מצוות הלוואה למי שדחוקה לו השעה
גדולה יותר מן הצדקה ).(·ËÈ‰ ˘"ÈÈÚ
וכבר מצינו יסוד זה ב'אבן עזרא' בפסוק זה וז"ל' .אם נתן לך ה' הון שתוכל
להלוות העני ...וקרא העניים 'עמי' ]בלשון המורה שהם שלו יתב"ש[ ,כי החסידים
לא יבקשו עושר בעולם הזה ,והעד אליהו ואלישע שלא רצה לקבל מנחת נעמן,
גם שמואל הרמתי'.
הגאון בעל ה'שבט מוסר' זצ"ל מביא בספרו 'מעיל צדקה' )‡'˙˜ (ÁÎשלכן נקרא
כסף בלשון חז"ל 'דמים' ,כי כשם שהקזת דם רפואה היא לגוף ,כך נתינת כסף
לצדקה רפואה היא לנפש ,ועל שם כך כינו חז"ל את הכסף 'דמים' ,לרמז ששווים
הם ),ÌÈÈ¯ˆÓÏ ÌÈÓ‰ ˙‡ Â¯ÎÓ˘Î Ì„ ˙ÎÓ· ‰È‰ Ï‡¯˘È È · Â˘Ú˘ ÔÂ˘‡¯‰ '˜ÒÚ'‰ ÈÎ ,‡"È
.('ÌÈÓ„' Ì˘· ÛÒÎ‰ ‡¯˜ Ú¯Â‡Ó‰ Â˙Â‡ ˘"ÚÂ
בימי קדם כשאנשים רעבו ללחם בארץ הקודש הראו פעם להגאון רבי משה
קליערס זצוק"ל )¯· (‡È¯·Ë Ï˘ ‰בארשת חשיבות על פלוני כי 'בעל ממון' הוא,
ובכיסו מונחים עתה חמשת אלפים נפוליון )˘ ,(ÌÂˆÚ ÌÂÎÒ ‡Â‰Â ,Ú·ËÓ Ìרבי משה
לא התפעל כלל ולא הראה כל סימני חשיבות ,לפליאת סובביו ביאר ואמר ,אם
הייתם מראים לי על בהמה המהלכת ברחוב ועל גבה משא של חמשת אלפים
נפוליון וכי הייתי מביט בה בהתפעלות והערכה ...כן הוא זה האדם ...כי לא יעלה
חין ערכו של האדם במאומה על ידי הממון שברשותו ...זולתי אם הוא עושה בהם
צדקה וחסד ,אז אכן שווה הוא 'חמשת אלפים'.
עוד מעשה היה עמו ,פעם 'בישרו' לו על אדם שהיה פועל פשוט וקשה יום
ששיחק מזלו והרוויח בהגרלה מסוימת הון רב ,וברגע אחד נהפך לאחד מעשירי
העיר .נענה רבי משה ואמר ,אוי אוי ,כמה גדולה העבודה שהטילו עליו מן השמים...
כאשר הגה"ק רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצוק"ל דיבר פעם על אפסיות ה'מעות',
אמר לו אחד השומעים ,רבי ,אבל הכל נצרכים להם וחיי אדם תלויים בהם ,כיצד

באר הפרשה  -משפטים – שקלים

åæ äåöîå ...(.ð ïéøãäðñ éîìùåøé) úåáà úåëæ
òùåä èå÷ìé) úåðáø÷ä ïî øúåé äìå÷ù
éîìùåøéá åðéöî äæî øúåéå ,(á"ë÷ú
íéãñç úåìéîâå ä÷ãöã ,(.â) äàôã
...äøåú ìù äéúååöî ìë ãâðë úåìå÷ù
úåìéîâ úåëæá íìåòì íéãøåé íéîùâ íâ
.(â â) úéðòúã éîìùåøéá àúéàãë ,íéãñç
øöéî ìöðäì íãàì úìòåú àåä íâ
íäéøùà' (:ä æ"ò) ïðéøîàãë ,òøä
äøåúá íé÷ñåò íäù ïîæáù ,ìàøùé
,íãéá øåñî íøöé ,íéãñç úåìéîâáå
ùé åøåàéáå 'íøöé ãéá íéøåñî íä àìå
éðùá íãàä ìò øáâúî øöéä éë ,øîåì
ãéøèîù ,åìëù ìò - ãçà .íéøáã
ìò íâ - ãçàå ,íéìáää ìëì åìëù

àé

ìëì íìéâøîù ,íééðåöéçä åéøáéà
.êøáúé íùä ïåöø ãâð íäù íéøáãä
,íéãñç úåìéîâáå äøåúá ÷ñåòä ìáà
éãé ìòù .äæ ìëì åãéá øåñî åøöéù äëåæ
íééç íé÷åìà éøáãá ÷åñò àåäù ,äøåúä
úãî éãé ìòå ,åìëù çë úà ùéã÷ä
,åôåâ éøáéà úà ùã÷î àåä ãñçä
.íìåò ìù åëìî úãåáòá íé÷ñåòù
ïéãä úãîù ,äúò äðäå .äøòäá íùå
íåù ïéàå ,íìåòä ìò ãàî äøáâ
úåùãçúîä úåøö éãéî ìöðäì äöò
÷æçúäì ùé ãàî äî ,íåéå íåé éãéî
øøåòúú æ"éòù éãë ,áé ãñçä úãîá
åðéìò íééå÷éå ,âé äðåéìòä ãñçä úãî

תזלזלו כ"כ בהם ...השיב הגרי"ח ,גם נייר הטישיו נצרך לכל ועדיין לא ראיתי מימי
אנשים האוספים מהם ערמות ערמות להניחם כירושה לדורות הבאים אחריהם...
יב .ידועים דברי מרן הבעש"ט זי"ע ) (¯ÈÈ‡ '‰ „"·Á ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ÁÂÏשכדאי לאדם לחיות
בזה העולם שבעים ושמונים שנה והכל כדי להיטיב פעם אחת עם יהודי.
יג .הרה"ק ה'פני מנחם' זי"ע קנה דירה וקבע עם ה'מוכר' שלקראת חג הפסח יפנה
המוכר את הדירה ,אולם ,ברגע שהפני מנחם הבין מתוך רמיזה שמחמת כמה
סיבות יקשה על המוכר לפנותה בטרם יכנס הפסח ,מיד שלח לאמר לו שאותו הזמן
שנקבע ביניהם 'לאו בדווקא' הוא ,ומצידו יכול המוכר להישאר בה אפילו כחודשיים
אחר הפסח.
זאת ועוד ,שהפני מנחם סילק את כל תשלומיו חודשיים לפני הזמן – לפליאת
ותדהמת המוכר ...לאחמ"כ הסביר לחתנו הרב אברהם דוב ליפל שעשה זאת מאחר
שהבין שהמוכר דחוק וכך יוכל להכין עצמו לצאת מהדירה ...אחר זמן פגש הפני
מנחם את המוכר ובשמחה רבה גילה את אזנו על ה'נס' שאירע לו בזכותו ,דהנה
כתיב )˙' (ÊÏ ÊÏ ÌÈÏÈ‰שמר תם וראה ישר' ,והסביר אבי הרה"ק ה'אמרי אמת' שההולך
בתמימות ולפנים משורת הדין הקב"ה מנחה אותו ומראה לו את הדרך הישרה,
ראה נא והביטה ,את הכסף שהכנתי עבור הדירה הפקדתי אצל 'סוחר' אחד ...זמן
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áé

åöá÷úð åùò äî ,íåé íåé øáâúîå
úåùòì äî äöò åñëèå úçà äãåâàá
'ä êøãá åëìéù ,íäéðéá åîéëñäå .äæì
íâ .íðåùìå íîù úà åðùé àìå ,åãáì
,äæ íò äæ ãñç ìåîâì ãçé úéøá åúøë
íùä ìù ãñç äìòîì øøåòúé æ"éòù
óåñáì åìèáé àìéîîå ,íäéìò êøáúé
äéä ïë úîàáå .äòøô ìù åéúåøéæâ
,äìåàâì äáéñä äéä äæ øáãù ,óåñáì
íò êãñçá úéçð' (âé åè úåîù) áéúëãë
àú÷éñôá àúéàå .'êæòá úìäð úìàâ åæ
êãñçá úéçð (àðø æîø çìùá èå÷ìéá àáåä)
.ãé ...ãñç úåìéîâ åæ

êéúùøàå' (àë á òùåä) áåúëä øîàù äî
.'íéîçøáå ãñçáå èôùîáå ÷ãöá éì
,åìà äîå ä"á÷ä øîåàù ,ì"æç åøîàå
ãñç ïéùåò ,ãñç ïéëéøö ïîöòá ïäù
ãñç àìî éðàù ,éðà ,åìà íò åìà
ãñç ìîâì êéøö éðàù ë"åëàò ,íéîçøå
àúéàã äî åäæù ,éì äàøðå .éúåéøá íò
åéäùë (â"ëô óåñ äáø) åäéìà éáã àðúá
åáùéå íìë åöá÷úð ,íéøöîá ìàøùé
úåìéîâ åùòéù ,ãçé úéøá åúøëå ,ãçé
úéøá íááìá åøîùéå ,äæ íò äæ íéãñç
ïäéáà úà ãåáòìå ,á÷òéå ÷çöé íäøáà
úéá ïåùì åçéðé àìùå ,åãáì íéîùáù
íéøöî ïåùì åãîìé àìùå ,ïäéáà á÷òé
äëåæ ,úåãéîúá åæ äåöîá ìéâøù éîå úéøá úåúéøëä äéä äî ù"ééò ,'åëå
éìòá íéðá åì úåéäì äæ øåáò
éë ,àåä êë ïéðòä àìà ,íéãñç úåìéîâì
äãâà éìòá ,øùò éìòá ,äîëç ìöðéäì äöò íåù ïéàù åàøùë ,íä
.åè (:è á"á)
êìåä ãåáòùäå ,äòøô ìù åéúåøæâî

קצר אחר שהוצאתי את הממון משם הפסיד הלה את כל נכסיו ועמם את כל המעות
 ואילו לא הוצאתי אז את המעות מתחת ידו לא היה נשאר...שאנשים הפקידו אצלו
 רק בזכות שהלכתי לפנים משורת הדין לעזור למי שהשעה...עמי אפילו פרוטה אחת
.(„Ï¯ 'ÂÓÚ 'ÌÁ Ó È Ù'‰ ¯ÙÒ) דחוקה לו ניצלתי מהיזק אדיר כל כך
 פעם פנה מנהל גמ"ח אל הגה"צ רבי מאיר בראנדסדארפער זצוק"ל בעל ה'קנה.יד
 האם מחויב להאריך את זמן פירעון ההלוואות בעת,בושם' ושאלתו בפיו
' שלכאורה אין זה בכלל מצות 'אם כסף תלוה את העני,שמבקשים הימנו אותם הלווים
 'די ערשטע זאך איז די-  ענהו רבי מאיר.(˙Â˘„Á ˙Â‡ÂÂÏ‰· ‰ÂÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÂ¯ ‡Â‰Â)
 כלומר אל תפלפל כאן אם קיימת בזה מצוות הלוואה,(·Ï‰ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ¯·„‰) 'הארץ
. אלא התעמק – שבדחיית זמן הפרעון החיית ממש את היהודי הלוה,או לאו
 שיולדו להם, ומן התמה על האנשים שמחפשין סגולות. וז"ל, עוד מן ההג"ה.טו
 ויש שמוציאין למאות, ומוציאין על הסגולות כמה וכמה רובלי כסף,בנים
, הינו, יותר טוב שיעשו סגולה הנמצא בחז''ל.ולאלפים כל אחד לפי עשרו
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âé

שיתעסקו תמיד במדת הצדקה ,לעזר לעניים במה שיוכלו ,להיות מן המעשים,
שהוא גדול מן העושה ]הן בענין פרנסת חיותם ,וגם לגדל את בניהם ולהכניסם
לתלמוד תורה ,שבעבור זה יזכו לבנים בעלי תורה ,וכמו שנתבאר[ ,או שיעשו גמ''ח
קבוע ]מממונם ,או שיזרזו אחרים שיסייעום בענין זה[ ,ויתעסקו בו תמיד ...ובזכות
זה יתנהג השם יתברך עמהם ג"כ במדת צדקה וחסד ,וימלא רצונם בזה ...וכן עשו
הרבה אנשים בזמננו ,והצליחו בזה ...מה שאין כן ,אם מוציא מעותיו לטמיון על
סגולות חיצוניות ,שלא יועילו ולא יצליחו ,הוא מכלה כוחותיו לריק .והמשכיל יתן
כל זה אל לבו ,וכל המרחם על הבריות  -מרחמין עליו מן השמים )˘·˙ ˜ ‡ .(:וידוע
מה שאמרו חז''ל )˘ ,(‰Ò Ë"ÁÂשהגומל חסד תפלתו נשמעת.
מעשה נורא הובא ב'עמוד החסד' ) ('ÌÈÈÁ ıÙÁ'‰ ˜"‰‚‰Ó ÌÈ¯Ó‡ Ë˜Ïוז"ל .איש
אחד שהיו לו בנים ומתו כולן ר"ל בא לפני חכם שיתן לו עצה וסגולה לענין זה,
השיב לו החכם איני יודע סגולות ,אך עצתי שתעשה גמ"ח קבוע בעיר אולי יתן ה'
שבזכות מדת החסד שתתנהג עם אנשים יתחסד השי"ת עמך ויתן לך בנים.
האיש שמע לעצתו ,ועסק הרבה בענין זה ,עד שעשה גמ"ח קבוע בעיר והוא
קבל על עצמו את המצוה להתעסק בענין זה להלוות על משכונות ,ועשה פנקס עם
תקנות לענין זה כנהוג .בתוך התקנות היה כתוב שפעם אחת לשלוש שנים בפרשת
'אם כסף תלוה' ) (ÌÈËÙ˘Óיתאספו הכל ויעשו סעודה שיהא חיזוק למצוה זו.
ויהי בכלות ג' השנים נולד לו בן ,ומן השמים הראוהו אות שהוא בזכות המצווה
 שאירע יום שמיני יום המילה באותו יום שכבר נקבע זמן רב קודם לכן ליוםאסיפת הקהל לצורך הגמ"ח.
האיש הנ"ל עסק הרבה במצווה זו כמה וכמה שנים ,ובמשך השנים הללו נולדו
לו כמה עוד בנים .אך ברבות הימים שכח טובותיו של הקב"ה ובא לפני החכם ובקש
ממנו היות שהוא מוטרד מאד והגמ"ח נתגדל ,גם יש אנשים מפקפקין עליו ,ע"כ
בקשתו שימנו 'נאמן' אחד שיעסוק בגמ"ח ,והחכם מיאן בזה באמרו שבוודאי אחר
לא ינהל הגמ"ח בטוב כאשר הוא מנהל אותו .אך הוסיף והרבה להפציר בחכם
שיעשה בקשתו עד שכעבור כמה שנים הוכרח להסכים לדבריו ,ועשה קלפי מחדש
ונבחר 'נאמן' אחר תחתיו לעסוק במצוה זו .והנה ,מעשה זה היה בתחילת הלילה,
ויהי ממחרת בא אצל החכם ויספר לו שקרה דבר נורא בזה הלילה בסופו ,שנחנק
לו ילד קטן אחד ,ותלה שבעבור עזיבתו את הגמ"ח אירע לו ,ומיד חזר והשיב לידו
את הנהלת הגמ"ח ...הנך רואה בעליל שבזכות החסד נולדו לו בנים ,וכאשר נסתלקה
מדת החסד התחילה מדת הדין תיכף להתגבר עליו ,נמצא עד עתה שהוא מחזיק
את הגמ"ח ועתה ראה שהגמ"ח החזיק אותו ואת בניו ,ע"כ יראה האדם להחזיק
במצווה זו ולא להרפות ממנהÌ˘· ÌÒ¯ÙÏ ¯·„‰ Ô˙È ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ Â ·¯ ˙¯ÈËÙ ¯Á‡) .

ãé
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àìà (åúåðòì àìù åðøäæåä) íãà ìëì ïéãä
לא תענון  -הזהירות שלא לענות נפש
מישראל
éùåùú íäù éôì ,äååäá áåúëä øáéãù
ìë ìò éøä ,ë"à) .çé 'íúåðòì éåöîå çë íåúéå æè äðîìà ìë' (àë áë) ïúùøôá
äðîìà' ììëá àåä àîù - ùåùçì åðì ùé íãà àåä' é"ùøáå .æé 'ïåðòú àì
¯ÎÊ ‰ ÌÎÁ‰Â ,ÔÈ„‡¯· ‰¯˜ Ï" ‰ ‰˘ÚÓ‰˘ 'ÌÈ È˜ÈÙ‡' ¯ÙÒ ¯·ÁÓ Ï"ˆÊ ıÈ·Â È·¯ Ó"È¯‚‰

.(ÂÓˆÚ· Á"Á‰ Â È·¯ ‡Â‰
טז .הגה"ק המהרי"ל דיסקין זי"ע היה מחמיר חומרות על גבי חומרות בעסק המצות,
החל מקצירת החיטים ושמירתם המעולה מכל חשש חמץ ,והיה דרכו לתת את
הקמח לתלמידו הגאון רבי אליעזר דן רלב"ג ,והלה היה מניחם בשקים ותולה
אותם על גבי התקרה לבל תיגע בו יד אדם ,ובכל עת יהיו לנגד עיניו .והנה נפטר
אותו תלמיד באמצע השנה ,ואמרו תלמידי המהרי"ל דיסקין לרבם שמן הנכון
לקחת את החיטים ולהעבירם למקום אחר ,ולא נתנם בשום פנים ואופן ,באמרו:
כל שמירות אלו אינם אלא בגדר 'הידור' )‡ (..˘‡Î ÂÏ‡ ÌÈ¯Â„È‰ ÂÏˆ‡ ÂÈ‰˘ Ûואינם
שווים מאומה אם מחמתם תוציא האלמנה אפילו 'קרעכץ' אחד )‡ ,(˙Á‡ ‰Á
שתאנח ותאמר לנפשה שלא רק שבעלי עזבני אלא גם זאת שאינני ראויה לשמור
את הקמח של הרבי...
יז .מעשה נורא היה עם הגה"ח רבי זעליג וויינבערג זצוק"ל בנו של הרה"ק ה'ברכת
אברהם' זי"ע )˘ .(‡È¯·Ë ˜"‰ÈÚ· ¯¯Â‚˙Ó ‰È‰ביום מן הימים הילך רבי זעליג ברחובה
של עיר והנה הוא רואה המון העם נאספים .ניגש לשם וראה שהם עומדים בסמוך
לדירה אחת בה היה מתגורר יהודי שהיה חייב הון רב לבנק ,ועתה הוציאוהו מביתו
והעמידו את הבית למכרו לכל המרבה במחיר .באותה שעה היה נראה שערבי אחד
יזכה בה אחר שהוא הציע תמורת דירה זו סכום הגדול ביותר – מאתיים פונט
)·‡ ,(Ë ÂÙ ˙Â‡Ó Ú·¯‡ ‰¯È„‰ ÈÂÂ˘ ‰È‰ ˙Óמיהר רבי זעליג לנסות לזכות במציאה והציע
עבור הדירה סכום של מאתיים ועשרים פונט )„ÂÚ Ù"‰ÎÏ ÌÚÙ ÏÎ· ˙ÂÏÚ‰Ï ÂÁ¯ÎÂ‰ ÈÎ
‡ ,(‰¯˘ÚÓ „Áואכן 'זכה לו' בדירה רחבה ונאה ...מששב אל ביתו וסיפר בשמחה
לבני הבית על ה'מציאה שזכה בה' ,הודיעו לו בני הבית שאין בכוונתם כלל וכלל
להיכנס לעולמים לדירה כזו – שנלקחה מיהודי בצער רב .ואיככה תוכל להיכנס
לדירה המשוחה בדמו של אחד מישראל.
כשמוע רבי זעליג את טענתם ,פנה אל רב העיר הגה"צ רבי משה קליערס זי"ע
והניח את השאלה לפתחו .ענהו רבי משה ,מצד 'דין תורה' פשוט שהנך רשאי
להשתמש בדירה זאת ולגור בה כאוות נפשך ,ולא עוד אלא שדבר גדול עשית
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שהצלת את הדירה מיד הנכרי .אבל אספר לך מעשה שהיה עם זקנך אבי אביך
הגה"צ רבי נח זצוק"ל ,וכך הווה .בטבריא של מעלה התגורר החסיד המופלג הגה"צ
רבי הירש מיכל זי"ע ורבי נח היה משמשו רבות ומסייע בעדו .דרכו של רבי הירש
מיכל הייתה להשתמש באלונטיות עבות ,שמחירם היה רב .יומא חדא בבקרו של
יום הלך רבי נח ברחובה של עיר ופגש באשה אחת אלמנה שהציעה למכירה שלוש
אלונטיות עבות במחיר זול מאד ,בכדי להביא לחם לפי הטף לפרנסת ילדיה .מיהר
רבי נח לרכוש את האלונטיות והביאן עוד קודם התפילה לרבי הירש מיכל שנהנה
מהם הנאה מרובה .אחר התפילה פנה אליו רבי הירש מיכל ושאלו ,מנין לך
אלונטיות אלה ,ומשסיפר לו .גער בו קח ממני מהרה את האלונטיות ,כי אינני מסוגל
לנגב ידי בדמה של אלמנה עניה .סיים רבי משה קליערס ואמר לרבי זעליג ,אני
איני אומר לך כדת מה לעשות ,אך הגע בעצמך והבן ממעשה זה האיך עליך להתנהג
בענין דירה זו ...סוף דבר שר' זעליג משך ידו מהדירה ,ונתעוררו אנשי העיר לאסוף
מעות לסייע בידי 'בעל דירה' ופדו עבורו את הדירה.
פעם איקלע הגאון רבי ישראל סאלנטער זצ"ל לאכסניא אחת ,וכיבדו בעה"ב
לסעוד אצלו ,הגר"י הודה לו על נדיבות לבו והלך ליטול ידיו לסעודה ,והנה בדרך
כלל הקפיד ליטול ידיו במים הרבה ,כמו שאמר רב חסדא )˘·˙ ' (:·Òאנא משאי
מלא חפני מיא ,ויהבו לי מלא חפני טיבותא' ]פירוש ,הייתי נוטל את ידי עם מים
רבים ,בשכר זה זכיתי למלא חפניים של השפעות טובות[ ,הכא צמצם מאד במי
הנטילה ,ותמהו תלמידיו על כך בפניו ,ושאלו אותו מאי האי ,נענה הגר"י ואמר 'וכי
המים באים הנה מאליהם ,לא ולא ,אלא המשרתת שואבת ומביאה את המים מן
הבאר והנהר ,וכי אהיה 'מהדר' בנטילה על חשבונה'˜"‰‚‰ ÏÚ ¯ÙÂÒÓ ·"ÂÈÎ ‡„·ÂÚ) ...
.(Ï"ˆÊ 'ÌÈÈÁ ıÙÁ'‰
יח .מעשה היה לאחרונה בארץ הקודש ) (‰˘ÚÓ‰ ÈÏÚ· ˙‡ ·Â¯˜Ó È ‡ ¯ÈÎÓבאיש נכבד
זקן ושבע ימים שהיה משמש כל ימיו כ'בעל תפילה' נפלא בביהכ"נ הסמוך לביתו,
ולאחרונה עבר האיש 'אירוע מוחי' ) (˜‡¯ËÒל"ע ,ומשחזר מעט לעצמו חזר להתפלל
בביהכ"ס – וגם ניגש מעצמו לפני העמוד להתפלל ,אך דא עקא ,שלרגל מצבו הוא
מתבלבל נוראות ובחזרת הש"ץ )· (˜"·˘„ ‰Á Óמתחיל 'אתה אחד' ומיד 'רצה' וכיו"ב,
ורבו האנשים שפסקו מחמת כן להתפלל באותו ביהכ"נ ,עד פרצה מריבה נוראה בין
המתפללים כדת מה לעשות באיש ,הפנו את השאלה להגאון רבי חיים קנייבסקי
שליט"א ,וזו הייתה תשובתו' ,היות שכל חיותו של איש במצב כזה אינו אלא
מהתפילה לפני העמוד ,והרי התפילה מדרבנן היא ,לעומתה לצער איש מישראל
הוא מדאורייתא' ,בוודאי אין לצערו לביישו ולהכלימו ,ועליהם לתת לו להתפלל לפני
העמוד ,אף שכך נראית תפילתו...
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åáì éðåôöî úà òãåé éî éë ,'ïåðòú àì íåúéå
àöé àì '÷ôñ' ììëî ,åäòø ìù åéúåðåøñçå åéúåøö
.('àøîåçì àúééøåàã à÷éôñ'ù úòãé øáëå

íåúé äðòî àåäù íãà äàåø ìë
áùçé àåä íâ ,íøæòé àìå äðîìàå
ùðåòä ,øæåò ïéàå äðòé ãçà íà ...äðòî
ãéá úåçîì åãéáù éî éë ,'íìåë ìò
àåáì åãéá äéäù åà ,äçî àìå øòöîä
ñôúð äæ óà ,ïë äùò àìå íúøæòì
åîöò àåä åìéàë øäîðäå øîä ùðåòá
ìò øúåéá ä"á÷ä ãéô÷äù ,íúåà äðéò
.íéîåúéäå äðîìàä øòö

åôéñåäá ,'àøæò ïáà'ä áúë úåàøåð
íù) áåúëä êùîä ìò ÷ã÷ãì
íà éë ,åúåà äðòú äðò íà' (âë-áë
,åú÷òö òîùà òåîù éìà ÷òöé ÷åòö
åéäå áøçá íëúà éúâøäå éôà äøçå
,'íéîåúé íëéðáå úåðîìà íëéùð
íãàä àäéù àøåáä ïåöø ,äðäå íà' ãéçé ïåùìá çúôã á"ö äøåàëìå
- íéáøä ìò äìì÷á íééñå 'äðòú äðò
åùôðá íéé÷éå ,åðåîîá èé ïøúåå
'íåçø äúà óà ïåðçå íåçø àåä äî' éë' ,'àøæò ïáà'ä øàáî àìà .'íëúà
פעם באו כמה אברכים אל הגה"צ רבי משה קליערס זי"ע )˘˘˜"‰ÈÚ· ·¯Î ˘ÓÈ
 (‡È¯·Ëבצפרא דשבתא – לדון בפניו אודות העירוב בעירם טבריה .כשמעו את

הצדדים הבין מיד שהעירוב אינו כשר ואסור לטלטל בכל העיר ,מאידך ,גם הבין
שאם יורה כן יגרם בכך עגמת נפש מרובה לרב הממונה על העירובין )Â‡ˆÓÈÈ ¯·ÎÂ
' .(‰ÎÏ‰ ¯·„· ‰ÚÂË ‡Â‰˘ Â˙Â‡ ÂËÈ ˜È˘ 'ÌÈ¯Ë ˜Óלכך לא פלפל עמהם כלל ,אלא פסק
את פסקו שהעירוב כשר ,ודי בזה .למחרת השבת פנה רבי משה לביתו של הרב,
ואמר לו שברצונו לשאול אותו שאלה בדיני עירובין ,בתחילה נשתומם הרב מדוע
יבוא רבי משה  -רבה של העיר הידוע בגאונותו וידיעותיו המופלגות עם 'שאלה',
וכי א"א לו לפשוט ספיקותיו בעצמו .השניים החלו לדון יחדיו בהלכות עירובין,
ובחכמתו הכניס רבי משה את הרב לשאלה הסבוכה בעירוב שנתן לו 'הכשר' ,עד
שבתוך הדברים תפס הרב את עצמו ואמר ,אוי לי ואבוי לנפשי ,היאך הכשרתי
עירוב פסול בתכלית .השיבו רבי משה ,אכן ,לכך באתי הנה ,כך וכך העירוני ביום
השבת והוריתי שמותר לטלטל .הזדעזע הרב – מדוע התיר מע"כ לטלטל ברחובה
של עיר ,והרי העירוב פסול בתכלית .ענהו רבי משה ,הנה מדאורייתא אין חיוב
בעירנו בעירוב כלל ,שהרי כל העיר כאן כ'כרמלית' ,ורק מדרבנן צריך 'עירוב' ,ומכיוון
שידעתי שאם אפסוק לאסור הטלטול יצא מכך איסור נורא 'מדאורייתא' ,ואף
חמור יותר  -שיזלזלו בכבוד התורה ובכבוד הבריות .אמרתי ,מוטב ידחה לאו דרבנן
מפני כבוד הבריות וכבוד התורה...
יט .המוותר לחברו ומסיר מעליו כל טינה שבלב ,ואף מסייע לו בעת צרתו ,שכרו
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úøåùùë óàå .ìàøùé ìù íúøöá øöéî éãåäé ìë ìò íçøì (:âì÷ úáù) 'ïåðçå
.ë ïéãä úøåùî íéðôì ñðëé åîò ïéãä úåéäì åáéìå åéðéò íåùì ,àåä øùàá
הרבה מאוד .וגם זאת מצינו בפרשתן )' (‰ ‚Îכי תראה חמור שונאך רובץ תחת
äתפרק ִע ֵ,'ãë
עלõהי ְ ָ ֵ
âבלִ ֲ üà
õàŁôק ָמה ִ ְ ִ ָ
'מàŁק ִ ְ
משאו ...עזוב תעזוב עמו' ובתרגום ִ ְ ָ
היינו ש'עזוב תעזוב' כל טינה שיש בליבך על 'שונאך' זה ותעמוד לעזרו .ומבאר
בספר הקדמון 'ברית מנוחה' שהכוונה היא ,אם משבק  -תעזוב ותסיר כל אשר יש
לך בלבך על חברך ,אזי תשבוק – תיעזב אף אתה מכל הצרות הבאות עליך ,כי
הקב"ה עזוב יעזוב מעמך את כל חטאיך ותישאר נקי מכל רבב.
סיפר הגאון ר' אליעזר טורק שליט"א רב ומו"צ בקרית ספר בארה"ק מעשה
שאירע בעירו ,באחד הבניינים שדרים בו כמה שכנים יחדיו החליטו השכנים להרחיב
את ביתם ,אחר שהחלו לבנות נתגלע הריב בין השכנים על מי מוטל לשלם את
הכותל שבין השכנים  -בסך חמשה אלף שקלים ) ÔÈ„Ó ÏÚ È·˘ÂÈÂ ÌÈ ·¯‰ Ï˘ Ì˘Ù
 ,(‡„ ÔÂ‚Î ÚÂÓ˘Ï ‰Ú·˘ ¯·Îנוסף על חלקו של כל אחד בסך מאה וחמישים אלפי
שקלים ,ותבער אש במחנה – מהארץ ועד לב השמים ,ולא ראו כל דרך ומוצא
במחלוקת זו ,עד ...שאחד מהנוגעים בדבר החליט לוותר – למען תשקוט הסערה
וישוב השלום לשכון בין בני ישראל ,ויפן אל ה'קבלן' ונתן לו צ'יק ) (˜Ú˘Ëעל סך
עשרים אלף שקלים  -והסביר לו כי כלל בצ'יק הלז מלבד חלקו שנשאר חייב לו
) (ÛÏ‡ ¯˘Ú ‰˘ÓÁ ÍÒגם את החלק שעליו נסוב הוויכוח.
והנה ,עבר זמן רב ועדיין לא נפרע הצ'יק ,פנה האברך – נותן הצ'יק אל הקבלן,
ושאלו האם מע"כ אינו נצרך למעות ,אמר לו הקבלן – איני יודע מה אתה סח כי
זה עידן ועידנים פדיתי את הצ'יק כי שלמתי בו לערבי פלוני ,ומאז לא ידעתי איה
הצ'יק ומה ייעשה בו.
מכיוון שכן גברה בשניהם הפליאה אודות תעלומת הצ'יק – מי הוא זה ואיזה
הוא שקיבל צ'יק ולא אבה להשתמש בו ...עד שהודה להם הערבי בעצמו ,כי ברצונו
להרוויח עוד ממון עמד והוסיף מספר 'אפס' ) (‡¯ÈÊלמספר של עשרים אלף שקלים
ועשהו מאתיים אלף שקלים ,אך מכיוון שמוצאו מ'עם הדומה לחמור' ושכלו דומה
לשל חמור לא הרגיש כי את השורה אשר בסמוך למספרים שבה נכתב הסכום
ב'מילים' אי אפשר לו לזייף ,ממילא בבואו להוציא 'מזומנים' אצל פקידי הבנק ,גערו
בו הפקידים ולא נתנו לו אפילו פרוטה אחת על שטר מזויף מתוכו ...לדידן ייאמר,
המוותר לרעהו ירוויח בכפלי כפליים – כי אף את חלקו שהיה לו לשלם ,לא לקחו
ממנו ,כי כל הנעשה בהאי עלמא בחשבון מדוקדק הוא.
כ .הנה ידוע דבר המעשה שבאתה אשה ) (‰ ·Â ‡È‰מחוץ לירושלים להיות כ'אורחת'
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ללילה אחד בביתו של הרה"ק רבי שלומ'קה מזוויעהל זי"ע ,ומלילה אחד נמשך
שהותה לשבוע ,לחודש לשנה ועוד שנים רבות .ויהי היום כשהגיע הרבי לשנותיו
המאוחרות הוצרכו לבנות עבורו בית הכסא נוסף בחצר הבית ,הבנייה אמורה הייתה
להקים קול רעש ,ע"כ הקדימה אותה אורחת – בעה"ב ,והקימה קול זעקה שאיננה
נותנת את הסכמתה לבנות בית הכסא בשום פנים ואופן ,כי הדבר מפריע לה
ולשלוותה .משהגיעו הדברים לפני הרבי נענה ואמר – 'היא צודקת' ,אם הדבר מפריע
לה אסור לבנות כנגד רצונה .ושמא תחשוב כי ר' שלומ'קה ראה בזה מצוה של עזרה
לדל ואביון ,הסכת ושמע ,ביום מן הימים באה האשה לפני הרבי ו'הזכירה' את עצמה,
כי הדירות אשר תחת בעלותה בעיר תל אביב עומדים זמן מה ריקניות משוכרים –
ומבקשת שיפעל נא הרבי שתמצא במהרה שוכרים לדירתה ,כי כל יום שעובר הפסד
ממון הוא ...בוא וראה עד היכן טוהר המידות מגעת .ואף אמנם שאלו המדרגות
גבוהות עד מאד ,מ"מ יש לנו ללמוד מכאן להבליג ולהיות מעביר על מידותיו.
באחרית ימיו של הרה"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע נחלשו כוחותיו וכמעט שלא
נשמע קולו ב'דברי תורה' שאמר בשולחנו הטהור ,ורק אותם שישבו בראשונה זכו
לשמוע דברות קדשו .אחד האברכים שחשקה נפשו לזכות לשמוע 'דברי אלוקים
חיים' ,הקדים לבוא כב' שעות לפני עריכת השולחן ,נחבא מתחת לכסאו של הרבי,
וכך קיווה לשמוע את דברי הרבי .אך ,כרגעים אחדים לפני כניסת הרבי לעריכת
השולחן הבחינו המשמשים בקודש שיושב לו אברך כשהוא 'מצטמק ויפה לו' תחת
הכסא ,והחלו לדחפו ולמשוך אותו ממקומו ,ותרב המהומה עד שהאברך נעץ את
שיניו באצבעותיו של אחד הגבאים ונשכו ,הגבאי החל לצעוק ,ובתוך כך הופיע הרבי.
הרבי ששמע את הסערה הגדולה בירר מה היה ,כשמעו את דבר המעשה קרא
לאברך ואמר ,אכן ,עפ"י האמת הצדק עמך ...אך קבלה קיבלתי מאבותי הק' שיהודי
ניכר דייקא בזמן שהוא צודק ,והיינו שאז ניתן לעמוד על טיבו ,אם הוא מוותר
על אף שהצדק עמו ,או שיעשה מעשים אשר לא יעשו כנשיכת אצבעו של הגבאי.
מעשה באחת מהקהילות ,שאחד מבני הקהילה קנה את עליית ה'מפטיר' בשבת
בבית המדרש ,בביהמ"ד היו כמה 'צדיקים' שברוב 'צדקותם' )Ì„‡ ÔÈ·'· Ì˙ÂÚ˘¯Â
 ('Â¯È·ÁÏהחליטו שאינו מן הראוי שאברך זה )˘‡ (Î"Î ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÎ ÚÂ„È Â Èיעלה
ל'מפטיר' ,עשו תחבולה – היות וקונה זה כהן היה ,מיהרו ושילחו קודם 'קריאת
התורה' את כל הכהנים מבית המדרש ,וממילא הוכרח הלה לעלות ראשון וכבר לא
היה יכול לעלות למפטיר .לאחר מעשה נתעוררה השאלה על מי לשלם את דמי
העלייה ,כי הרי 'קונה' זה לא קיבל את עלייתו ,וילכו כמה מה'צדיקים' הללו לאחד
מגדולי הדור בעיה"ק ירושלים לשאלו כדת מה לעשות ,ענה להם אותו גאון וצדיק
שהיה זהיר בלשונו' ,אויף אזאלכע רשעות'דיגע שאלות וויל איך נישט ענטפערן' )ÏÚ
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íà åìéôà 'åúåà äðòú äðò íà' (áë áë)
Y äìäù éãë 'íéîù íùì' úàæ äùòú
àèçì áùçð äæ íâ ,'éìà ÷òöé ÷òö'
äéàøå ,êùéðòäì 'åú÷òö òîùà òåîù'å
äúééäù (å à 'à ìàåîù) äðéðôî øáãì
äúëæ àìù ìò äðç äúøö úà úøòöî
,(.æè á"á) íéîù íùì äðååëúäå ,íéðáì
äáì úà øøåòì äúåà äèéð÷äå
ùéìù úåòîãá ä"á÷ä ìà ììôúúù
äðéðô äùðòð î"îå ,ïèá éøôá äëæúù
äãìé äø÷ò ãò' (ä á íù) øîàðù åîë
åøèôðù ,'äììîåà íéðá úáø äòáù
.áë ò"ì äéðô ìò äéàöàö

éãëá ,åì òéâîä ïåîîä ìò øúååéå
íå÷îäå åøáç úà øòöìå èéð÷äì àìù
äååìîá åðéöîù éôëå .àë åðåøñç àìîé
àìå ìéàåä ïåëùî åðîî ìèðù éðòä úà
äìéìá äìéì úåñë åì áéùé ,åáåç òøô
åãáì åúåñë àéä éë' Y íåéá íåé ìùå
íàå ,'áëùé äîá åøåòì åúìîù àéä
'ä ìà éðòä äååìä ÷òöéå åðáéùé àì
äéäå' - éæà ,(åéúåðòèá ÷ãö ìë ïéàù óà)
.'éðà ïåðç éë éúòîùå éìà ÷òöé éë
ìëåé àìù é"ôòà' ,'åðøåôñ'ä áúëå
,êì áééç àåä éøäù ñîç êéìò ÷åòöì
åúåéðò ìò éìà ÷òöéùë íå÷î ìëî
ìò ùåáì éìá íåøò úåéäì åì íøåâä
יהי כבוד חברך חביב עליך – הזהירות
ïðåç éúééäù äîî úö÷ åì ïúà ,êãé
בכבודן של ישראל
ìëåúù éãë ê÷åôñ ìò øúåé êúåà
.'íéøçà åá ñðøôì
åãåáëá úåøéäæä ïéðòá ïúùøôá ãåò
àìù ,ìàøùé ùéà ìë ìù
(ãë áë) áåúëä øéäæä éøäù ,åîéìëäì øúá éèå÷éìá àáåä) ò"éæ à"øâä óéñåä
òåøôì äååìä ãéá ïéà íàù äåìîä úà ÷åñôä ìò (ë"ùú úðùî éèå÷éì
 'וכי על שאלת ממונות באתם, כאומר,(˙Â ÚÏ ‰ˆÂ¯ È È‡ ‡„ ÔÂ‚Î ˙ÂÚ˘¯ Ï˘ ˙ÂÏ‡˘
... כי דם יהודי שפכתם כאן- ' הרי על עסקי נפשות אתם דנים,הנה
 וכבר היה הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין זי"ע הי"ד אומר משמיה דאבוה.כא
 כשישמע שהוא בעל מידות, אזי,''הינוקא' זי"ע שהמברר על בחור לקחתו כ'חתן
 לאחר מכן על כל מעלה נוספת שישמע על,'טובות יחשיב זאת כמספר 'אחד
Ï‡Ó˘Ó „Á‡ 'ÒÓ) 'המדובר יוסיף מספר אפס לצד הספרה אחת ויחדיו יעלו ל'עשר
 אך,' וכך בכל מעלה ומעלה יוסיף עוד אפס ויתעלה מספרו למאה וכו,(ÔÈÓÈÓ ÒÙ‡Â
'אם ישמע רק מעלות אחרות בלא מעלת 'מידות טובות' נמצא שעלה בידו רק 'אפס
 והיא היא הדרך הישרה, כי עיקר האדם הוא מידות טובות,'שמשמעו 'לא שווה מידי
.שיבור לו האדם
 כי כמו המכניס ידיו לתוך להבות האש, ידוע ביאורו של הגר"ח שמואלביץ זצ"ל.כב
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êìäé àì' (.çé úåëøá) ì"æç åøîà øáëå
ïéìéôúå úåøá÷ä úéáá íãà
íàå ,àøå÷å åòåøæá äøåú øôñå åùàøá
éìùî) 'ùøì âòåì' íåùî øáåò ,ïë äùåò
åðì ùéù å"÷ ,ïë íéúîá íàå ,(ä æé
,íééç íéùðàì íéøáã úàðåàî øäæéäì
åøéáçù éîî øúåé ìåãâ ùø êì ïéà éøäù
åãéá ïéàå åðåùì úåáåöøçá åúåà ø÷åã
.åîöò ìò ïéâäì

é"ùø ùøéôå ,'äùåðë åì äéäú àì' åáåç
'òãåé äúà íà ,ä÷æçá åðòáúú àì
åìéàë åéìò äîåã éäú ìà åì ïéàù
øîåìë ,åúéåìä àì åìéàë àìà åúéåìä
øäæéäì åðãîì ïàë .'åäîéìëú àì
øîàú àìùå ,ãçàå ãçà ìë ìù åãåáëá
àìùå ïéãë àì éîò âäðù éðåìô ,äà Y
åîéìëäì (äååöî óàå) øúåî éåàøë
âäð ïéãë àìù äæ äååì íâ éë ,åùééáìå
úà òåøôì àåä áéåçî ïéãá éøäù ,êîò
בעת נעילת שער – התעוררות לקראת
סיום ימי השובבי"ם
àìå òùø äåì' ììëá àåäå ,åáåç
óåñá ,'øòù úìéòð úò'á åðà íéãîåò åîã øúåä àì íå÷î ìëî ,'íìùé
ùéà ïéà ïë íà ,åùééáìå åîéìëäì
éîé
äùåã÷ä
äôå÷úä
ãë
àøå÷ ä"á÷ä íäá íéîé , í"éááåùä
.âë êôùäì åîã øúåäù ìàøùéî
– אפילו באונס גמור ,מ"מ לא יועיל לו טענת אונס ,וידיו נכווים ונשרפים )‰È‰ Ì‡ Û‡Â
 ,(‰ÓÂ‡Ó ÂÏ ÏÈÚÂÈ ‡Ï 'ÌÈÓ˘ Ì˘Ï' ¯·„‰כך נמי לעניינינו  -כל צערו של יהודי 'אש'

הוא ,ואף אם הוא באונס ,וגם כשמתכוון 'לשם שמים' ,הרי הינו מתעסק באש בוערת.
כג .אמרו חז"ל )·¯ (:‚Ó ˙ÂÎנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני
חבירו ברבים ,ולמדו זאת מתמר שלא גילתה על יהודה אלא אמרה אם יודה וכו',
הגה"ק מאוסטראווצע זי"ע היה אומר ,שהרבה יש להתבונן בלימוד זה ,דאם יהודה
לא היה מודה שהוא עשה את המעשה ,היו מוציאים להריגה את תמר ושני עובריה
 ואף על פי כן העדיפה להפיל עצמה לכבשן האש ולא להלבין ברבים את פנימי שמסכים שיהרגו שלשה נפשות בישראל – בכדי לשמור על כבוד עצמו ,היש
לך ...גדול מזה ...ודייקא ממעשה זה למדו חז"ל 'נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים' ,כי כ"כ גדול חומרת הדבר...
כד .הזמן גרמא להתעורר בעניני 'קדושת החיים' – כי אכן ,היא היא חיינו ואורך ימינו.
זה עתה קבלתי 'מכתב' מבעל המעשה ,בערב שב"ק פרשת וארא בשנה זו –
תשע"ח ,סמוך לכניסת השבת )·¯‚ (ÌÈ Â¯Á‡‰ ÌÈÚנסעו שני רכבים בחוצות ירושלים
ופגעו זה בזה בקרן זוית שבין רחוב חגי ורחוב הישיבה – לפי רוב המהירות
שבנסיעתם מחמת דוחק השעה קרוב לשקיעת החמה של ערש"ק ,נתהפכו שני
רכבים ) (‰Î¯„Ó‰ ÏÚכשאופניהם )‚ (Ì‰ÈÏ‚Ïכלפי מעלה ,בעלי הרכב יצאו בעזהשי"ת
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נקיים ללא פגע ,וברחו מיד לביתם כשהם משאירים את רכבם מונחים כך ,ובכל
אותה השבת החישו רבים מבני ירושלים פעמיהם לחזות בפלא הגדול – רכב המונח
'עליונים למטה ותחתונים למעלה'  -כשגלגליו כלפי מעלה .וכך כתב האברך במכתבו,
כי רגע כמימריה לפני שפגעו הרכבים זה בזה עמדו רגליו באותה קרן זווית ,ומכיוון
ששמע שם 'קול באשה ערוה' נשא רגליו ועבר לצד השני של הרחוב ,וברגע
שלאחריו אירעה ה'תאונה' ) ,(Ë" Ú„ÈÒ˜Úואילו לא היה מתרחק מהעבירה לצידו השני
של הרחוב היה מחזיר את נשמתו ליוצרה באותו הרגע ,הרי לך כי פעמים מראה
לנו הקב"ה כי הנסיון אינו אלא להצלת המתנסה...
סיפר הגאון ר' יוסף חיים גרינוואלד שליט"א ששמע מר' וואלף בער לעבאוויטש
ז"ל שהיה חתן ר' בנימין חיים הלוי פעלדמאןÓ"¯‚‰Â ,ÔÈÏ·ÂÏ ÈÓÎÁ ˙·È˘È· ÔÁÂ· ‰È‰) ,
˘ (Ù‡˜ Ú ÚÊÈÈ‡ Â‰ ÈÎ ‡¯ÈÙפעם בליל שב"ק כשעבר ר' וואלף בער להתברך ב'גוט
שבת' אצל רבו הרה"ק ה'ויואל משה' זי"ע ,אמר לו הרבי ,השבוע ראיתי את השווער
שלך ) (ÍÈÓÁופניו מאירים ,ר' וואלף בער מיהר לשאול את השווער אודות כך ולמה
ירמזון דברי הרבי ,תחילה ניסה ר' בנימין חיים לבטל את הדבר ,אבל אחר שהפציר
בו מאד גילה לו השווער בלית ברירה – ואמר ,רבך יודע מה שהוא מדבר ,ועדיין
לא גילה גופא דעובדא היכי הווה ,עד שאחר הפצרות גילה לו כי לרגל תפקידו
כ'גבאי צדקה' הוא גולה בין העיירות ,בתחילת השבוע העעל"ט נקלעתי לאיזה 'מלון'
ושם בא לידו נסיון כנסיונו של יוסף הצדיק בבית פוטיפר ,ולא הייתה לו כל ברירה
אלא לקפוץ מהחלון חוצה ,ומשם באה 'הארת פניו'...
מענין לענין ,סיפר לי הגה"צ אב"ד עבודת הלב בעיה"ק ירושלים שליט"א ,אשר
מושב כל משפחת בית אביו בחו"ל ,ולערך לפני כשבועיים ערך אחד מגיסיו )˘(¯Ú‚‡ÂÂ
שמחת אירוסין בעי"ת בני ברק ,באותה שעה שכב הרב בביתו כשאינו בקו הבריאות,
ובכל אלו השעות הסתפק בעצמו מאד מאד האם להתגבר על חולשתו וחומו
) (¯"Ú·ÈÙהעולה וליסע לבני ברק כי הוא היחידי מבני המשפחה הדר בארה"ק או
לא )‚ ,(ÍÏÈ ‡Ï˘ ÂË ÂÈ¯Â‰ Ìברגע האחרון התגבר קרא לדרייווער )  (ÈË¯Ù ‚‰שימהר
לקחתו לבני ברק והזהירו שימהר מאד כי בלאו הכי יגיע אחר גמר התנאים ...ואכן,
כל שהותו באירוסין לא היה יותר מכחמשה מינו"ט )„˜ ,(˙Âבהגיעו לביתו שילם
לדרייווער ,נענה הדרייווער ואמר ,כבוד הרב ,תודה רבה ,דבר גדול עשיתם ,א.
פרנסתם יהודי ,ב .דע לך ,שהייתי בדרכי לעבור על חמורות שבחמורות ,אבל באותו
רגע נקראתי ל'עבודה' – להרוויח כמה פרוטות ,עזבתי את הכל ובאתי לביתך.
והלימוד ,כי פעמים האדם מתאמץ לעשות איזה פעולה טובה ,וכגון הרב בעל
המעשה שהתאמץ 'לקרב את קרוביו' ופעמים שבאמצע המעשה הטוב נראה לו כי הכל
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ïåøçà íåéá ùéà ï÷úé øùàë ïë ,äèîä íéðá åáåù' ìàøùéî ùéàå ùéà ìëì
.ì"ëò ,ïîæä ìë ï÷åúé
ñðëð àì ïééãòù éî óàå ,äë 'íéááåù
æçàéäì åãéá ïéãò 'íéðá åáåù' ììëá
'æ øòù ,÷"äåø øòù ,ç"òô 'éò) òåãé ,äðäå íéðåøçàä
'íéîéá åîöò 'ñåôúì
éîé íéúùå íéòáøàù (æë ïå÷éú
÷æçúä åìéàë áùçé æ"éòå ,åøàùðù
úåáéúä á"î ãðë íéðååëî íä í"éááåùä åîëå ,åìåë ïîæä ìëá êøáúé åúãåáòá
ïåøçàä íåéäù àöîð ,'çëá àðà'áù (à øáãîá) 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä áúëù
,ïëà éë ,'úåîåìòú' úáéú ãâðë àåä íà øùàë ,íéùåã÷ä éøîàîëå ,ì"æå
úà ãåáòì í"éááåùä éîé úéìëú ìë íîåøúé äèîä äö÷ úà ùéà íéøé
מיותר ,ומה הוסיפה הופעתו לגיסו ....אבל יש לו לדעת כי לעולם אינו יודע איזה פעולה
טובה נעשית ע"י המעשים הבאים מכוונה טובה וטהורה ).(ÔÂ„·‡Ó Ï‡¯˘ÈÓ ‰Ó˘ ˙Ïˆ‰Î
כה .והעיקר ,שישוב אל ה' מתוך שמחה .וכך רמז לה הרה"ק ה'אמרי חיים' מוויז'ניץ
זי"ע )‡ (ÌÈËÙ˘Ó Á"¯Óבפרשתן ) (‡ ‡Îואלה המשפטים ,וברש"י' ,כל מקום שנאמר
אלה ,פסל את הראשונים ,ואלה  -מוסיף על הראשונים' .כי השב מיראה 'זדונות'
נעשו כ'שגגות' .והשב מתוך אהבת ה' ,זדונות נהפכות לו לזכויות ) .(:ÂÙ ‡ÓÂÈמעתה
יבואר על נכון' ,כל מקום שנאמר אלה' ' -אלה' נוטריקון ליהודים היתה אורה –
שהאיר את נשמתו באור התשובה ,זה האיש פסל את הראשונים – שהפך את
זדונותיו לשגגות .אך אם ואלה  -נוטריקון ליהודים היתה אורה ושמחה ,שהוסיף את
השמחה לתשובתו ,הרי הוא מוסיף על הראשונים כי כל עוונותיו שעשה בעבר נהפכו
למצוות ,א"כ מצוותיו שיקיים מכאן והלאה יהיו הוספה על 'מצוותיו' הראשונים.
הרה"ק רבי חיים דוד דאקטער זי"ע היה בתחילת ימיו רחוק מדרך היהדות
והרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע השיבו וקירבו תחת כנפי השכינה ,והלך וגדל עד כי
גדול מאד ,עד שנהפך בעצמו לצדיק קדוש ונורא ,בעל מדרגות עצומות.
בערוב ימיו ,כששכב הרה"ק רבי חיים דוד על ערש דווי ,בא הרה"ק התפארת
שלמה זי"ע לבקרו .והנה שומע התפארת שלמה שרח"ד נאנח .חשב התפא"ש שהוא
נאנח על עוונותיו שעשה בשנים קדמוניות ,אמר לו התפא"ש 'והימים הראשונים
יפלו' .כאומר ,מה לך נאנח על מאי דהוה ,הלא אלו הימים יפלו וילכו לאבדון ולא
יחשבו לך עוד מחמת ששבת אל אלוקיך .מששמע הרה"ק רבי חיים דוד נחמה זו
יוצאת מפי התפא"ש ,נעמד על מיטתו וזעק ,אדרבה ,יעמדו ...אינני מוותר אפילו
על יום אחד מהם ...כי ע"י התשובה מאהבה ,ייחשבו אלו הימים הראשונים כמלאים
בחבילות של מצוות ומעש"ט.
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 משפטים – שקלים- באר הפרשה

éùôçì àöé úéòéáùáå' éãéì àá øáëùë
.òöøîá åðæà úà åéðãà òöøå éæà ,'íðéç
ïá ïðçåé ïáø' (:áë ïéùåãé÷) àøîâá àúéàå
ïéîë äæä àø÷îä úà ùøåã äéä éàëæ
,óåâáù íéøáà ìëî ïæåà äðúùð äî ,øîåç
øä ìò éìå÷ äòîùù ïæåà ä"á÷ä øîà
éì éë' (äð äë àø÷éå) éúøîàù äòùá éðéñ
,íéãáòì íéãáò àìå 'íéãáò ìàøùé éðá
åù÷äå .'òöøú åîöòì ïåãà äð÷å äæ êìäå
åðéà åîöòì ïåãà ïééð÷ éøäù ,íéùøôîä
úééùå÷ ïééãò ,ë"à ,(ìâøá åà ãéá àìà) ïæåàá
ïæåà äðúùð äî - úãîåò äîå÷îá àøîâä
äðäù ,á"ö ãåò .åë óåâáù íéøáà ìëî
úà íéòöåø (:àë ïéùåãé÷) 'éáéøá ïãåé' úòãì
äðéà äéìàä äøåàëìå ,ïæåàáù 'äéìàä'
äòîùù' øîåì êééù äîå ,ììë úòîåù
àìà òåöøì íéëéøö åéä àìå ,'éðéñ øäá
.òîåùù ïæåàá ÷ìçä úà

ìë ìò åëéìîäìå ù"úé àøåáä
åðå÷ ïéáì åðéáù íéøáã - 'úåîåìòú'ä
.êëî òãåé ùéà ïéàå

úåðåéñðä úéìëú ìëù àìà ,ãåò àìå
'úåîåìòú'ä úà úåìâì àåä
íéðåîèä íéîìòðä úåçåëä úà àéöåäìå
ï"áîøä áúëù åîëå ,ìòåôä ìà íãàá
éøäù (à áë úéùàøá) äã÷òä úùøôá
äî ïë íàå åôåñá àäé äî òãåé ä"á÷ä
é"òù àìà ,úåðåéñðä ìëá úéìëúä
åéúåçåë åá åìâúé åøöé ìò øáâúéù
,åîöòá íãàäî óà íéñåëîä íéøéãàä
æåòá ì÷ðá 'úé åãáòì ìëåé æ"éòå
ïåéñðä ïéðò ,ï"áîøä ì"æå .úåîåöòúáå
íãàä äùòî úåéä øåáòá éúòãì àåä
äùòé äöøé íà åãéá úèìçåî úåùø
ãöî ïåéñð àø÷é äùòé àì äöøé àì íàå
åá äåöé êøáúé äñðîä ìáà ,äñåðîä
ìòåôä ìà çëä ïî øáãä àéöåäì
ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øàáîå
øëù àì ,áåè äùòî øëù åì úåéäì
êøãáù (ïúùøôá äãåäé éèå÷éì)
úåðåéñðä ìë äðäå ,'åëå ãáìá áåè áì
ìå÷ úà ïæåàä äòîùù øçàì - òáèä
.ì"ëò .äñåðîä úáåèì äøåúáù
éô úà øåáòì òîåùä éãéá ïéà áåù 'ä
ãöéë äîúú ìàå ,æë äðè÷ åà äìåãâ 'ä äãåáòä øãñ åðãîìú 'äøåú ïéã'îå
äæ ïéà ,ä"á÷ä éøáã ìò äæ 'ãáò' øáò äðäù ,í"éááåùä éîéî åðúàöá
òîùù øçàì - äòîù åðæàù ïååéëî àìà ãáòä ïéà íàù (å àë) ïúùøôá øîàð
íéøáã ,ìáä éøáã ãåò - 'ä øáã úà íéðù ùù øîâá úàöì äöåø (éøáò)

 שאם היה שומע באזנו כראוי שוב לא היה מוכר עצמו לעבד ועובר, יש שפירשו.כו
' ואם מסוגל לעשות כן שמע מינה שלא היה כאן 'שמיעת האוזן,על ציווי הבורא
. ואם כן בדין הוא שתירצע,כדבעי
 וכאותו מעשה שסיפר הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע שבהיותו ילד כבן שמונה נסע.כז
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,äùåã÷ä íùåø úà ùéìçäìå úåäëäì
åðëåúá 'åñðëé' àìù øîùî ìëî øåîùì
úåìá÷ éãé ìò úàæå ,éàáäå ìáä éøáã
éãé ìòå ,õøôá ãåîòì øãâ øåãâì úåáåè
áåèì äìòî äìòî úåìòúäì ìëåð äæ
.íéîéä ìë åðì

íä íäå ,íéøåñà íéøáãå íéìèáå
øáãî äàøéäå ãçôä úà åùéìçä
àì òåãî äðòèä äáåñð êë ìòå ,ú"éùä
øçàì íéøåáéãä íúåà òåîùìî úòðîð
úàøáð êëì éøäù ,ú"éùä ìå÷ úòéîù
àðú' (:ä úåáåúë) 'îâá àúéàãëå ,'äéìà'ä
äìåë ïæåà äî éðôî ,ìàòîùé éáø éáã
אתה זוקף את ראשן – שפע רב הנשפע
÷íãà òîùé íàù ,äëø äéìàäå äù
בשבת שקלים
,'äëåúì äéìà óåëé ïåâä åðéàù øáã
øîà' (â àùú àîåçðú) ùøãîá àúéà äôôëð àìù äéìàá éåìú 'àèç'äù àöîð
úåì÷ ìáä éøáã åñðëé àìù ,ïæåàä êåúì
ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì äùî
åì øîà ,øëæð éðà ïéà úî éðàùî .òöøú àéä ïëì ...åðæà éëëåúì úåðöéìå
åéùëò ãîåò äúàù íùë êééç ,ä"á÷ä
úà ó÷åæ äúàå íéì÷ù úùøô íäì ïúåðå øùàá éãåäé ìë éøä ,øîàéé ïãéãìå
ïéàøå÷ù äðùå äðù ìëá êë ,ïùàø úùåã÷î øøåòúäì äëæ àåä
íù ãîåò äúà åìéàë ,éðôì äúåà ,øúåé íàå èòî íà åøáòù íéîéä
.çë 'ïùàø úà ó÷åæå äòù äúåàá
àìù úåøéäæ äðùîá øäæäì åðéìò äúòî
עם זקנו החידושי הרי"ם בנסיעתו להסתופף בצל הרה"ק מקאצק זי"ע ,באותו הזמן
נגנב אחד מכלי הבית ,והרבנית נענתה בקול ,וכי פלא שיש כאן גנבים ,והלא הבית
הוא הפקר לכל ...שמע הרה"ק את דבריה והרעים בקולו 'כיצד יכולים לגנוב והרי
ה' אמר לא תגנוב' ,והרגיש השפת אמת בעצמו כאילו קמה וגם ניצבה חומה של
ברזל המונעת את האדם את האפשרות לגנוב ולעבור על רצונו ית' ,ולאו דווקא
בגניבה עסקינן אלא כך בכל מצוה ומצוה שעצם האיסור מונע מלחטוא.
כח .ומדבריהם שמענו ,שסגולת שבת זו להינצל מכל פגע ומחלה ,ונכללים בו
רפואות וישועות ברוחניות ובגשמיות ,שהרי כאשר האדם מתייסר ביסורים
רח"ל גוו נכפף ,וכשהוא ניצל מהם נזקף ראשו והולך קוממיות ,ועל כן בכלל
'זקיפת הראש' הוא שנושעים בשבת זו בכל משאלות לבם לטובה.
כתב הרה"ק ה'גנזי ישראל' מטשארטקוב זי"ע  -בכל שבת ושבת של הארבע
פרשיות יורד שפע לעולם ...בפרשת שקלים יורד שפע של עושר והרחבה...
ומבואר בארוכה ב'עטרת ישועה' ) (ÌÈÏ˜˘ - ÌÈËÙ˘Ó ÌÈ„ÚÂÓששבת שקלים מסוגלת
לפרנסה ,עי"ש מילתא בטעמא ,והרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע אמר,

באר הפרשה  -משפטים – שקלים

éùåãéç'ä ÷"äøäì 'úåëæä øôñ'á
áúë (íéì÷ù 'øô) ò"éæ 'í"éøä
ìéòì) äæ ùøãîá åðì ùé äìåãâ äçèáä
'øåãå øåã ìëáù ,('ïùàø úà ó÷åæå ãîåò äúà
äùî óå÷æé íéì÷ù úùøô úàéø÷ úòá
.èë ìàøùé éðá ìù ïùàø ä"ò åðéáø

äë

,åá òå÷ù àåäù ùéèäå ùôøäî úàöì
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîàù åîëå
ìë êùîäì íãàä êéøö åæ úáùáù ,ò"éæ
,ùàøä øçà (úåéîäáä åéúåéèð øîåìë) åôåâ
ùàøä íò åìòé àì åôåâ éøáà íà éë
.ì ùàø éåìúë å"ç øàùéé

é"ôò øàåáé 'ùàøä úôé÷æ' ìù äúåäî ìò 'ùàø úôé÷æ'ì úåëæì éãë ,íðîà
÷÷åúùäì ,çúô çåúôì íãàä
äùù' (.æè äâéâç) ì"æç éøáã
שבשבת זו אפשר לבקש שיתקבלו כל התפילות שבכל ימות השנה לרחמים ולרצון.
מעשה בחסיד אחד ושמו רבי מאיר כהנא ז"ל מעיר 'דראגמירעשט' שהגיע עם
אחיו רבי זאנוויל ז"ל להסתופף בפעם הראשונה בצל רבו ה'אמרי יוסף' בשבת שקלים
שנת תרמ"ג ,הני תרי אחי בעלי יסורים גדולים היו ,כי רבי מאיר היה חשוך בנים ל"ע
וב"ב היתה חולנית ,ואחיו רבי זאנוויל הוליד בנים חולים וחלשים רח"ל .בערב שב"ק
נכנס החסיד רבי מאיר אל הקודש וביקש להיוושע בדבר ישועה ורחמים ,נענה
ה'אמרי יוסף' שיתן לו פדיון של מאה זהובים ,ר"מ נתן את הסכום והרבי הבטיחו
בישועה שלימה .ואילו אחיו לא הספיק להיכנס קודם כניסת השבת .בליל שב"ק
העמידו יין ב'טיש' כמנהג ,ובהגיע תורו של רבי זאנוויל ברכו ה'אמרי יוסף' שבניו יזכו
לרפואה שלימה ,והסביר ואמר ,שבשבת שקלים נענים כל התפילות ,שהרי מ'מחצית
השקל' קנו את 'קרבנות התמיד' ,והרי אמרו )·¯' (:ÂÎ ˙ÂÎתפילות כנגד תמידין תקנום',
אם כן ,בשבת זו שמכינים ומכשירים את ה'תמידים' ,לכל השנה אף התפילות שהם
'כנגד התמידים' יתקבלו לרצון ,ואפשר לבקש עליהם שיתקבלו לרצון ,למותר לציין
ששני האחים נושעו במשאלותיהם לטובה ולברכה ).(‰Î „ÂÓÚ 'ÛÒÂÈ ¯‡Ù '¯ÙÒ· ‡·Â‰
כט .הרה"ק מרוז'ין זי"ע היה אומר ,שבארבע פרשיות יכול כל יהודי להידבק בשכינה,
וכל פרשה מהם היא כנגד אות אחת משם הוי"ה ב"ה ,והמשכיל ינצל את
הטהרה והקדושה הנשפעת בימים אלו כדי להתדבק בו יתברך ,וכמו שמבקשים
)' (ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙Ï ˙Â¯ˆÂÈאור פניך עלינו אדון נשא'.
כיו"ב אמר הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע' ,איך ווארט שוין געהרין עס זאל
קומין דיא ד' פרשיות ,איך זאל מיך זעהן מיט דעם אייברשטין' ,פירוש שהוא עומד
ומצפה לשבתות שקוראים בהן ארבע הפרשיות כי אז נפגשים עם הקב"ה כביכול
)'‡.(‰Î¯ „ ¯Ú˘ 'ÒÁ Ù È¯Ó
ל .בדרך רמז פירש הגר"א מווילנא זי"ע את הפסוק )„·¯' (‚Î ·È ÌÈולא תאכל הנפש
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ìù ïùàø ó÷åæå ãîåò äùî éøäù äæì
óåò äéáâäì åðéãéá ùé àìéîîå ,ìàøùé
Y äîäá äùòîå úåéöøàä ìë ìòî
åðé÷åìà 'ä éðôì äôå÷æ äîå÷á ãåîòì
.úøùä éëàìîë

äùìù ,íãà éðáá åøîàð íéøáã
ïîå ,'äîäáë äùìù úøùä éëàìîë
äî àåä êàìîì äîåã íãàäù íéøáãä
,úøùä éëàìîë äôå÷æ äîå÷á êìåäù
éôìë ïùàø íò úåëìåä úåîäáä åìéàå
ä÷åñò àéä éë ,àîòè åðééäå ,äèî
מטבע של אש – העיקר הוא אש
ההתלהבות והתשוקה בלב
åæå ,úåéöøàä øçà ãéîú øæçìå ùôçì
àáåä ;â ,áé äùøô ø"áãîá) ì"æç åøîà Y åøöé ìò øáâúäì íãàä úãåáò
äôå÷æ äîå÷á êìéì åîöò ãéîòäì
øîà ,åðúé äæ' (àùú éë ô"éø é"ùøá
ìù òáèî ïéîë ä"á÷ä ìèð ,øéàî éáø ,äìòî éôìë úåàåùð åéðéò åéäéù
úéöçî äì÷ùîå) ãåáëä àñë úçúî àì ùà úãçåéî àúòééñ åðì ùé íéì÷ù úáùáå
עם הבשר' ,דאף שהותר לאדם לאכול בשר ,אך יזהר לבל יאכל 'הנפש עם הבשר' -
שלא תהא כל נפשו משוקעת בתוך הבשר ,ונמצא אוכל את 'נפשו' יחד עם הבשר...
לא .ובזה פירשו הא דאמרו חז"ל ) (ÌÈÏ˜˘ '¯Ù È"˘¯· ‡·Â‰Âגבי מחצית השקל שבא
לכפרה אחר חטא העגל והראהו הקב"ה 'כזה יתנו'  -מטבע של אש ,שהרי ב'מתן
תורה' פסקה זוהמתן ,ובחטא העגל חזר להם היצר הרע ),(„ÂÚÂ ,:· ˙È˘‡¯· ˜"‰ÂÊ
החלו בני ישראל מתפחדים ,מה יעלה בגורלם מעתה ,לזה הראה להם 'כזה יתנו'
כשתלכו עם מטבע של אש – באומץ חוזק וגבורה ,אין לכם ממה לחשוש ,כי
היצר וכל חיילותיו נסים ומתפחדים מהבא כנגדם בחזקה וגבורה.
בענין זה סיפר הגה"ח ר' מענדל פוטערפאס זצ"ל ,שפעם נשלחה קבוצה מחיילי
הצאר )  (È‡ÏÂ˜Èלהילחם באויב ,וכך הייתה דרכם ,ביום היו נוסעים במסעם ונלחמים
בכל כוחם ,ובלילה היו שותים לשכרה כדרכם של גויי הארצות עד שנפלו ארצה
בשינה מתוך שכרותם ,בבוקר היו קמים וממשיכים במלחמתם ,וחוזר חלילה .פ"א
שתה אחד הגויים מבני בניו של לוט יתר על המידה באופן נורא ,כשהשכימו חבריו
להמשיך בדרכם ,היה הלה עדיין שקוע היטב היטב בתרדמת שכרותו ולא הצליחו
חבריו לעוררו ,הללו שאצה להם הדרך הניחוהו לנפשו והמשיכו בדרכם ,וכך ישן לו
החייל עד הלילה הבא לאחריו ,משקם החייל מצא את עצמו בודד במקום חשוך,
ובקושי הבין היכן הוא ומה מעשיו כאן .מה עשה ,אותו הלילה ליל שבת היה ,ע"כ נכנס
לאחד מבתי היהודים ומצא קדירת הטשולנט שהוטמנה מבעוד יום כשהיא רותחת
ומבעבעת ,עלה הריח באפו ,מילא בכליו הניחם על גבי סוסו והחל ממשיך בדרכו ,הסוס
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òáèî'á íúðååë ïéà éë ,øîàð äæ éôìå
ïéà éàãååá éë ,íééîùâ úåòîì 'ùà ìù
'ùà'ì àìà ,ãåáëä àñë úçú ïîå÷î
éðá íéëøöðù úåáäìúäå úå÷÷åúùää
äæåðâ ïëà åæ 'ùà' ,íúãåáòá ìàøùé
ïúåáéáç áåøáå ,ãåáëä àñë úçú
.ìåëéáë ïäá ä"á÷ä òùòúùîå âðòúî
åðååéö äæ íòèîù ,øàáì øùôà øúåéå
ì÷ùä úéöçî ÷ø úúì àøåáä
ïéàù åðì úåøåäì ,íìù ì÷ù àìå
øøåòðù àìà ,ììë åðéì÷ùì ÷å÷æ ä"á÷ä
áø÷úäì õåôçì ÷÷åúùäì åðááì úà
åìéàå ,éòá àáì àðîçøã ,ù"áúé åéìà
äàøð äéä ìåãâ øáã àéáäì äøåú äøîà
òáèîä íöò ãöî àéä úåáéùçäù
,ãáìá ïè÷ øáã àéáðù åøîà ïëì .ïúðù
ä"á÷äì ùéù çåø úçð ø÷éòù úåøåäì

,'åðúé äæë äùîì åì äàøäå ,(ì÷ùä
íééîùâ úåòáèî ùé éëå ,àìô àåäå
ïëùî àåä íù éøäå ,ãåáëä àñë úçúî
úçúî úåáåöç íä øùà ìàøùé úåîùð
áäæ úåòáèî ïéðò äîå ,ãåáëä àñë
.äæë äåáâ íå÷îì
øôéñù äî éô ìò ïéðòä øàåáé àìà
,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
úéáì ñðëðå 'æðëùà õøà'ì òì÷éà íòôù
éðôì ùøåã íëçä úà íù òîù ,úñðëä
ä"á÷ä äàøä òåãî ,äù÷îå ìä÷ä
ïéáäì éãë àìäå ,'ùà ìù òáèî' äùîì
ìåëé äéä ì÷ùä úéöçîä ì÷ùî úà
õøéúå ,úëúî ìù òáèîî íâ ïéáäì
àãéøâ òáèî úãî åì äàøä àì éàãåáù
òáèîä úðéúð àäúù åäàøä àìà
,ã"ëò áì ùãå÷ ùà úåáäìúä êåúî

שנכווה בגבו מבעבוע הטשולנט החל 'לנוס' ולברוח כל עוד נפשו באפו במהירות
 לכן לא הסכים, ועדיין רתח הטשולנט ע"ג, ובתוך שעה השיג את בני קבוצתו,עצומה
 מרחוק הבחינו, והנה. המשיך במרוצתו הטרופה עדי הגיעו לגבול האויב,הסוס לעצור
חיילי האויב שמתקרב אליהם סוס דוהר ברדיפה טרופה – באומץ וחוזק – בכח על
 ונסו על נפשם בחשבם מי יודע אלו, נבהלו מפניו עד עמקי נשמתם, מכיוון שכן,טבעי
... ובזה תמה המלחמה ללא כל הרוגים,מוקשים וכלי זיין יש לו על גביו
 אם יראך היצר שאתה בא כנגדו באומץ ללא חת ומורא ימלא,כיו"ב לגבי היצר
,רעד ופחד מחשש איזה 'כלי משחית' הנך טומן בבגדך להוציא בבוא עת כנגדו
.ויניחך לנפשך
 לימים חזר ה'חידושי הרי"ם' על דבריו אלו לפני רבו הרה"ק רבי מנחם מנדל.לב
 והשתומם איך בא לאותו דרשן ממדינת אשכנז לומר תורת,ה'שרף' מקאצק זי"ע
, השיבו רבו 'שבמקומם מחשיבים ומהדרים מאד במצות הכנסת אורחים,אמת כזו
.'לכן זכה לחדש תורה זו

çë

באר הפרשה  -משפטים – שקלים

íåøúìå úúì íãå øùá ìù ïåöøäî àåä
úèòåî äðúî íâ éëä íåùîå ,åìùî
àì éë ,ïåöøì ä"á÷ä ìöà úìá÷úî
'.âì áìä ïåöø àìà úìá÷úî 'äðúîä
úéöçî úîåøú àìù ,ïéãîì åðàöîð
øùáù äî àìà ,ø÷éò ì÷ùä
áéø÷îå äáäì ùàë åááì úà áéäìî íãå
äæ éôìå ,ù"áúé åúãåáòì åîã úçéúø úà
÷"îäéáù ïîæáù íéì÷ù úåöî ïéá ïéà
úéá åðì ïéà ø"äåòáù äæä ïîæáì íéé÷ äéä
÷÷åúùäì åðéãéá ùé ïééãò éøäù ,ùã÷îä
äùøåùå ø÷éò äæ àìäå ,íéì÷ùä úà úúì
.åæ äååöî ìù

ïéà äæä ïîæáù ïåéëã àìà ,ãåò àìå
éàå ìòåôá íéì÷ùä úà åðì
éúî Y '÷÷åúùäì' àìà åðì øùôà
åæ úå÷÷åúùä ,äðîéé÷ðå åðéãéì åàåáé
ïîæá äååöîä íåé÷ øùàî øúåé äáåùç
ùøåôî êëå ,íéé÷ äéä ÷"îäéáù
éë ,äàøð' (â"ìøú íéì÷ù) 'úîà úôù'á
úåðáø÷ä ìë éë ,æà åîë ìá÷úî úåáéãðä
ìù úåáéãðä çë éãé ìò ÷ø ïåöøì åìá÷úð
äæå ,úåðáø÷ä ìë åéä äæîù ,ìàøùé
é"ò Y øúåé øùôàå ,äúò íâ ùé úåáéãðä
,'äðåùàøáë ú"éùäì áãðì ïé÷÷åúùîù
,åðéúåðååò ìë ìò äøôëì íéëåæ äæ éãé ìòå

לג .והיינו דכתיב בפרשתן )' (ÊÈ „Îומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר' ,וכפירושו
של ה'קדושת לוי' שכאשר האדם רוצה לדעת אם הוא מקושר עם 'כבוד ה'',
יבדוק את מדת התלהבותו בדבר מצוה ובעבודת הקודש ,כי זה יוכיח על זה ,והיינו
דקאמרי תורה 'ומראה כבוד ה'' ,הסימן כמה הוא מקושר לכבוד ה' – 'כאש אוכלת
בראש ההר' ,כגודל התלהבותו בעבודת הבורא.
פעם השתתף הרה"ק ה'קדושת יום טוב' זי"ע באסיפת הרבנים והתלווה עמו בנו
הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע שהיה עלם צעיר לימים ,בהיותם שם הבחין אחד
הרבנים בילד הרה"ק מסאטמאר המתפלל בהתלהבות עצומה ואש גדולה יוקדת
בלבו ,ומתוך התלהבותו עשה תנועות שונות ומשונות ,על כן ניגש אליו אותו רב
ושאלו בזלזול ובלעגי לשונו 'וכי פורים היום' ,השיב לו הרה"ק מסאטמאר בחכמתו
ובשנינותו 'אילו הייתי יודע שאמצא כאן המן  -הייתי מביא עמי גם 'גראגער'....
)¯ ,(Ô˘Úכשכוונתו שקירור התלהבותו של יהודי הרי היא מקליפת עמלק ,וצריך
לבטלה ולעקרה מן השורש.
מספרים על אחד שנכנס לטבול במי הנהר באמצע ימות החורף ,ומחמת גודל
הקור הנורא קפאו המים סביבו ולא היה יכול לצאת מן המים והגיע לידי סכנה,
מששמע על כך הרה"ק בעל ה'יסוד ושורש העבודה' זי"ע נענה ואמר 'נו ,שיגיד
תפילת 'נשמת' '...כאומר שעל ידי אמירתו בהתלהבות אש קודש בודאי ישבור את
מימי הקרח .זהו מטבע של אש.

èë

 משפטים – שקלים- באר הפרשה

àìå ,(íéøáã ä"ã é"ùøáå :å úåëøá) íìåò ìù
ïëì àéä ùçìá äìéôúä ø÷éòù àìà ãåò
åäæå ,òðöäå éåñéë ïåùìî 'íéñëð' àø÷ð
ïåöøì åìá÷úéå 'åîéé÷úéù äöåøä' íøîà
,'øãà ïäá òèé' ,åéúåìéôú åìà - 'åéñëð'
,øãà ùãåç ùàøá äæ ìò ììôúé ùåøéô
øéãà øîàðù ,åúìéôú úà 'ä äìôé æà
ìù åîåøá úãîåòä äìéôúä äæ Y íåøîá
åìá÷úé ,'íéîçø' åìåë äùòð Y 'ä ,íìåò
.åéúåìàùî åàìîúéå åéúåù÷á

ìë'

éîìùåøéá øàåáîëå
íéãå÷ôä ìò øáåòä
.'ìâòá åàèçù - (íéøùé 'ä

'ä øáéã øùà ìë' (æ ãë) ïúùøôá
åöéìîäù ùé ,'òîùðå äùòð
åøîà àìå äòéîùì äéùò åîéã÷ä ïëìù
ìù äëøã àéä êë' éë ,'äùòðå òîùð'
ïðåáúäì åîöò ãéîòîä - 'äøåú
åîöò áùéé äøäîá àì ...òåîùìå
úà 'åîéã÷ä' ïë ìò ,äøåúá ÷åñòì
úåéåððåáúäå úåéäù àìì Y äéùòä
ìéçúä øáëù øçàì ïëàå ,ãì úåøéúé

ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ãéâä øáëå
íåé úìåãâ úà (äîåøú 'øô úîà
(:åè äöéá) íøîàîá ,øãà ùãåç ùàø
,'øãà ïäá òèé ,åéñëð åîéé÷úéù äöåøä'
íãàä éãéá ïéð÷ë íéøàùðä Y 'åéñëð' éë
'áäæå óñë' åìéàã) ,íéáåèä åéùòî íä ,çöðì

(â"ä á"ô íéì÷ù)
éãå÷éô ïäù ,úååöîä åìà)

ïéáäì äùî äù÷úð äîá éîð ïáåéå
äùî ïéáä àì éë ,ì÷ùä ì÷ùî
äëæé éîùâ òáèî éãé ìòù ïëúé êéà
ä"á÷ä åì äàøä úàæì ,ùôð øôåëì íãàä
úåáéùçä ïéàù åðãîìì ,ùà ìù òáèî
éìå óñëä éì' éøäù ,ø÷éòå ììë òáèîá
õôç ÷øå ,(ç á éâç) 'úå÷áö 'ä íàð áäæä
ìëì 'ùàø' àåä Y àîåé éàäù èøôáå ìàøùé éðá ìù íáì úåáäìúää ùàá 'ä
úò' ïîæ åìåëù ,øãà ùãåç
éðá äðú' (åë âë éìùî) áåúëë ,äðéúðä úòá
øãà ùãåç) '÷éãö çîö'á àáåäù åîë ,'ïåöø
.åì øôëúé øéôù äæáå ,'éì êáì
úáäà'ä ÷"äøä åð÷æ íùá (øãà ñðëðùî ä"ã ראש חודש אדר – חשיבות היום וסגולתו
ïåòø'ã àåò'ø ú"ø 'øãà'ã ,ò"éæ 'íåìù
úò åðéä åìåë ùãåçä ìëù åðééä ,çëúù'à (íéìäú ìò) 'æòåì íòî èå÷ìé'ì äçéúôá
íééç éáø ïåàâä íùá àéáî
.íéîçøå äòåùé øáã åá ìåòôì ïåöø
øôñ àåø÷ì äìåãâ äìåâñ ,ò"éæ ìàèéåå
נעשה ונשמע – יעסוק בתורה ללא הכנות
.øãà ùãåç ùàø áøòá íéìäú
יתירות ואז יצליח
éøáã)

àì ,ìëä ç÷é åúåîá àì' éøäù íééçöð íéñëð íðéà
èøôáå ,(çé èî íéìäú - 'åãåáë åéøçà ãøé

åîåøá íéãîåòä íéøáãî íäù 'úåìéôú'ä

 הרי, ולשכללו בשכלול פאר והדר, למי שבא לחדש את ביתו, למה הדבר דומה.לד
 אך בשעה,הוא יושב ומחשב בכובד ראש כל פרט ופרט כדת מה לעשות

 משפטים – שקלים- באר הפרשה

äùòð 'ä øáã øùà ìë' åøîà ïúùøôá
é"øäî ÷"äøä øàéáå ,(æ ãë) 'òîùðå
å÷ñòù äìéçú áéúë ïàëã ,ò"éæ àæìòáî
éðæàá àø÷éå úéøáä øôñ ç÷éå' äøåúá
úéùàøáî ,úéøáä øôñ' é"ùøáå 'íòä
,'äøîá ååèöðù úåöîå ,äøåú ïúî ãòå
åìòúðå åùã÷úð äøåúá å÷ñòù ïåéëå
ïåùì - 'òîùðå äùòð' øîåì äãé ìò
.(.çô úáù) äá ïéùîúùî úøùä éëàìîù

äì

ì

...ïðåáúäìå òåîùì ìåëé ÷åñòì

éùåãéç'ä íùá íéøîåà äæá àöåéë
äìéôúá à÷ééãù ò"éæ í"éøä
íéðåùàøä íéãéñç (ä"ô ùéø úåëøá) åøîà
,äìéôúä íãå÷ úçà äòù íéäåù åéä
åðéöî àì 'äøåúä ÷ñòå ãåîéì'á ë"àùî
éë ,úåøéúé úåðëäá ïîöò ïéäåù åéäù
(èòîë) äøåú ãåîìì åàåáá äîäîúîä
éøîâì ìèáúé øáã óåñù åì çèáåî
íé éëëåúì õåô÷é àìà ,äãåîéìî
ïåãà åðéìò êéðô øåà'ì äëæðù ø"äé
íéîä åòéâéù ãò íé÷ñåôäå ãåîìúä
éáø ö"äâä äéäù êøãëå 'àùð
åì áøòé æàå ,åðîî äìòîìå åøàååö ìà
äöøúùëì øîåà äéä ì"÷åöæ íéøá íééç
.àááå äæá
êéðæåà úëñä ,äáéè äî 'êéðô øåà' úòãì
íéù' úëøáá íåéá ô"â íéøîåà åðàù äîì äìòúî é"òå ,äøåúë äùåã÷ ïéà ,äðäå
'ä åðì úúð êéðô øåàá éë 'íåìù àð äàøå .'ä êàìîë úåéäì
ä÷ãöå ,ãñç úáäàå íééç úøåú åðé÷åìà øùà ìë' ìàøùé åøîà åøúé úùøôáã
.ïåöø éäé ïë ïîà .íåìùå íéîçøå äëøáå ÷øå ,(ä èé) 'òîùðå' éìáî 'äùòð 'ä øáéã
 אלא ירוץ,ש'הבירה דולקת' בשריפה שפרצה אינו מתמהמה ומחשב כך או כך
במהרה בכל כוחו ובמהירות האפשרית לכבות את האש ולהציל עד כמה שאפשר
 כך ממש יש לאדם ליגש ל'עסק התורה' – בהגיע עתו.בממון ובפרט בחיי אדם
,לעסוק בתורה ידע כי להבות היצר בוערות ומאיימות להכחידו מעל פני אהלי שם
. ללא כל שהות והתמהמהות,ואין לו אלא לקפוץ אל תוך אש התורה
( 'תורה מביאה לידי:Î Ê"Ú)  על מאמרו של רבי פנחס בן יאיר,וכאותו שאמרו
 והיינו כי אין,' ולא אמר מה מביא לידי תורה... זהירות מביאה לידי זריזות,זהירות
דבר שמביא לידי תורה אלא לימוד התורה בעצמה – יחטוף גמרא ויישב עצמו
. כי אם ימתין על הדבר ש'מביא' לידי תורה יישאר בהמתנתו,ללמוד
‡ ‡( ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם מבאר הרה"ק הרבי רביÎ)  בפרשתן.לה
( לפניהם היינו שה'משפטים' והמצוות‰ÁÓ˘ ÏÂ˜) שמחה בונם מפשיסחא זי"ע
 התורה-  ורק עם קיום המשפטים.באות לפני הוויתו ומציאות קיומו של אדם
. ובלאו הכי בטל כל מציאותו של אדם,והמצווה יש קיום לאדם

