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äîåøú
והיא נעשית מאליה  -ישליך יהבו על ה'
וצרכיו ייעשו מאליהם

úøåðî úéùòå' ,(àì äë) ïúùøôá
äùòéú äù÷î øåäè áäæ
äùî äéäù éôì' é"ùøáå ,'äøåðîä
,äùîì ä"á÷ä åì øîà ,äá äù÷úî
úéùòð àéäå øåàì øëéëä úà êìùä
÷"äøä äá æîø .(.èë úåçðî) 'äéìàî
åðãîìì (ïúùøôá) ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä

øàá

äîåøú - äùøôä

íãàì àåáá ,äðåîàä éëøãá øùåé áéúð
÷íçì øëéë éðééðòá ïåâë áåàëîå éùå
)ìá åáìå ,íéáåàëî øàùá åà (äñðøô -
úåàìúä áåøî ìáñä çåë ìùëå åîò
ãçé åîöò úà êéìùé ,ïîæä úãøèå
ìà øîåìë 'øåàì' éùå÷ä ìë íò
äúòîå ,äìëåà ùà àåäù ä"á÷ä
'àðù äîë ...à äéìàî úéùòð àéä
)àåäå êáäé 'ä ìò êìùä' (âë äð íéìäú

א .באמת אמרו ,אין הפרנסה נקנית לא בחכמה ולא בכשרון ומעש ,אלא הכל
בגזירת עליון .כמה שנאמר )' (· ·Î ÈÏ˘Óעשיר ורש נפגשו עושה כולם ה'' .וביאר
ב'ילקוט הגרשוני' ) (‡Ï ÈÏ˘Óבשם ספר 'משיבת נפש' ,כי העני יושב בביתו ומהרהר
לעצמו ,מה רבה ה'רחמנות' עלי ,של שלא ניחנתי בחכמה ופיקחות ע"כ עני אני –
ראה זה פלוני העשיר שהינו מלא בדעת ובחכמה ,וחכמתו עומדת לו לעלות במעלה
העשירות יותר ויותר ,כי בחכמתו הרבה יודע הוא היאך לנהל מסחרו ,ומצליח בה
להגדיל רווחיו עד אין קץ .אף העשיר יושב בביתו וחושב שחכמתו היא זו שהביאה
לו את העשירות הרבה ,ומוכיח לעצמו ממעשי העני ,שאין לו לחם לאכול מאחר
שהוא פתי ואיש בער .אך כאשר עשיר ורש נפגשו – והכל רואים את שניהם יחדיו,
ורואים שגדלה חכמתו של העני פי כמה וכמה ,ואין עשיר זה אלא איש בער ולא
ידע ,אז יענו ויאמר עושה כולם ה' – הקב"ה מוריש ומעשיר ,לא החכמה תביא
עושר לבעליה ,אף לא הטיפשות תחסיר לחמו ,וראיה מהעני והעשיר הללו ,שהעני
עולה בחכמתו מעל העשיר ,ועשיר זה כטיפש יחשב לעומת העני ,ובע"כ תאמר,
שהכל מאת הקב"ה – הוא מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם ,בחשבונות של מעלה,
עושה כולם ה' .וכשידע 'כלל' זה תשלו נפשו ותשקוט סערת רוחו בעסקו סביב
פרנסתו כי ידע שהכל תלוי בידי שמים ולא במעשיו כלל.
וביד כל אחד מאתנו להעיד על חכמים מופלגים שכל 'חכמה' שהכניסו
ב'עסקיהם' רק הביאה אותם לידי היזק והפסד ,ולעומתם ידענו גם ידענו כמה
'שוטים גמורים' שלא פסקו מעשות 'טעיות' ושטויות בעסקיהם – ואפילו טעות
אחת לא החסירו בחייהם ,וכל אלו רק העלום לגדולה ולעשירות .צא תאמר ,אין
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העשירות והעניות ממעשיהם של בני אדם ,אלא ב'כרוז' שיצא מן השמים – איש
פלוני יעני איש פלוני יעשר...
ואם תאמר 'הוריני את הדרך לעשירות' ,תשובתך ע"י התפילה ,וה'חכם' המשכיל
להבין כי כל השפע בידי ה' והוא טמון בתפילה יגיע לידי כך .הנה איתא בגמרא
)' (.·ˆ ÔÈ¯„‰ Òכל מי שיש בו דעה לסוף מתעשר' ,ומקשה המהרש"א דבפסוק מצינו
להיפך ' -לא לחכמים לחם' )˜ ,(‡È Ë ˙Ï‰ומבאר המהרש"א בהקדם דברי הגמרא
במסכת נדה )' (:Úמה יעשה אדם ויתעשר אמר להן ירבה בסחורה ,וישא ויתן באמונה.
אמרו לו ,הרבה עשו כן ולא הועילו ,אלא ,יבקש רחמים ממי שהעושר שלו' ,ובזה
תבין את כל דברי הגמרא ב'כפתור ופרח' ,מי שיש בו דעה הכוונה שאחרי שהוא
מתעסק במשא ומתן הוא בא לידי הכרה כי לא בחיל ולא בכח יגבר  -לא המשא
והמתן יביא לידו את שפע פרנסתו ,ופותח פיו בתפילה אל ה' – דעה כזו תעשירנו...
ומה שאמרו לא לחכמים לחם – היינו לחכמים הסומכים על חכמתם ).(ÂÈ¯·„· ˘"Ú
חזיתי לאימרה יאה משמיה דר' גד'ל איזנר זצ"ל שאמר מהו החילוק בין העובד
כשכיר אצל בעה"ב לבין ה'עצמאי' )Ï˘ ÂÈÏÚ· ‡Â‰ ‡Ï‡ ÒÂ·‰ ˙Á˙ „·ÂÚ Â È‡˘ ÈÓ
 (ÒÚ ÊÈ·‰כי השכיר מצפה ל'ראשון' והעצמאי מצפה ל'אחד'ÔÙÂ‡ ÒÈÂ‡ Ë¯‡ÂÂ ¯Ú„) ...
' .(Ë‡‚ 'ÔÚ‚Èˆ ÈÈ‡' ÌÚ„ Âˆ ÒÈÂ‡ Ë˜Â˜ ¯Ú„ ÔÂ‡ ,˘„ÂÁ Ì' È‡ 'ÔÚË˘¯Úשהשכיר מקבל את
משכורתו הקבועה ביום הראשון בחודש – למניינם או בר"ח ,ואילו העצמאי מרגיש
את האמת כי אין לו אלא לבטוח בכל כוחו באחד יחיד ומיוחד.
עומדים אנו בתחילת חודש אדר – שבו אמרו )˙' (.ËÎ ˙È Úמשנכנס אדר מרבין
בשמחה' .והנה אמרה תורה )˘' (‚È ‚È ˙ÂÓוכל פטר חמור תפדה בשה' ,ויש בו כדי
לרמז ,דכאשר נולד לאדם חמור והוא מתחיל לראות ברכה בעמלו – וולדות
לחמוריו ,הרי אפשר שיחשוב כי מעתה מובטח הוא שפרנסתו תבוא לו ברווח
ובשופי ,וח"ו ישכח שבכל עת הינו נצרך לחסדי ה' ורחמי שמים ,לאידך גיסא ,בענין
חינוך הבנים ,שהקב"ה ציוונו לחנכם לתורה וירא"ש ,כדכתיב )„·¯' (Ê Â ÌÈושננתם
לבניך' ונאמר )' (Â ·Î ÈÏ˘Óחנוך לנער עפ"י דרכו' .בזה יימצאו רבים הסומכים
ובוטחים על השי"ת שידריכם בדרך הישרה – וחושבים לעצמם ,מדוע עלינו
להשקיע כל כך הרבה בחינוכם.
לכן אמרה תורה בענין פרנסתו וקנייני עולם שלו 'וכל פטר חמור תפדה בשה',
תיבת בשה עולה ב'ראשי תיבות' ה'כל ב'ידי שמים ,שיזכור שכל פרנסתו היא אך
ורק מאת ה' .לאידך במצות פדיון הבן אמרו )·' (ÊË ÁÈ ¯·„Óופדויו מבן חודש תפדה
בערכך כסף חמשת שקלים' ,חמש ר"ת ח'וץ מ'יראת ש'מים ,לרמז שעל האדם
להשקיע הרבה בחינוך צאצאיו ,לחנכם ולהדריכם ללכת בדרך האמת ,ולא לסמוך
על ה' בלא שהוא עצמו יעשה חלקו.
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,øãà 'ñðëðùî' äçîùá ïéáøî òåãî
.á 'êìëìëé
מרבין בשמחה – הבוטח מודה לה' על åì äéäå ,äøö úòá æà åéä ïééãò éøäå
ישועתו בעודו בעת הצרה
äòåùéä äàá øáëå øãà 'àöéùî' øîåì
éáø ÷"äøä øàáîå ,äçîùá ïéáøî æà â øãà ñðëðùî' (.èë úéðòú) 'îâá àúéà
à÷ééã éë ,ò"éæ õéæãàîî äãéãé ìåàù ,á"ö äøåàëìå ,ã 'äçîùá ïéáøî
כנגד שני דברים אלו אמרו )· (:ÂË ‰ˆÈהרוצה שיתקיימו נכסיו )ÌÈÈ ÁÂ¯‰ - ÌÈ·¯ 'Ï

 (ÌÈÈÓ˘‚‰Âיטע בהן אדר' ,שבו אמרו 'משנכנס אדר מרבים בשמחה'' ,בשמחה' ר"ת
ה'כל ב'ידי ש'מים ח'וץ מ'יראת שמים ,וממילא יתקיימו שניהם.
ב .הנה כתיב )' (Â ÊÈ Â‰ÈÓ¯Èברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו' ,ולכאורה צ"ב,
שנראה ככפל לשון  -שהרי הבוטח בה' מבטחו בה' ,וביאר הרה"ק מקאריץ זי"ע בשם
הרה"ק רבי מענדיל המגיד מבאר זי"ע )'‡ (‡ ˙Â‡ ‰ ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ¯Ú˘ 'ÒÁ ÈÙ È¯Óכי כל איש
מישראל אכן בוטח בהשי"ת שיזמין לו פרנסתו ,אלא שבמחשבתו סומך שפרנסתו זו
תבוא על ידי סיבה .כגון ,החייט יחשוב שיזמין לו השי"ת להרוויח ע"י שאדון גדול יזמן
אצלו תפירת בגדים נאים ,החנווני יסמוך שהקב"ה יזמין לידו קונים טובים שירוויח
הרבה בסחורתו וכן כיו"ב .נמצא שיהודי זה בטחונו על השי"ת אבל המובטח שלו הוא
על דבר אחר ) .(ÏÈÚÏ„ ‰·ÈÒ‰ ÏÚ Â˙ Ú˘ÓÂ Â˙ÎÈÓÒ˘ ¯ÓÂÏÎלפיכך אמר הכתוב 'ברוך הגבר
אשר יבטח בה'' ,אך לא די בזה ,אלא אף 'והיה ה' מבטחו'  -שמבטחו על ה' ולא בסיבה
פלונית ...ואף אם הוא אכן 'משתדל' לפרנסתו ,אך אין מחשבתו נסובה שמשם תבוא
פרנסתו )·.(Ë"˘Ú·‰ Ì˘· ˙‡Ê ‡È·‰ (È˙ÚÓ˘˘ „"Ú ‰"„ Í˙ÂÏÚ‰·) ¯È‡Ó‰ ¯Â‡ ¯ÙÒ
וכך כתב ה'מלבי"ם' על הפסוק )˙' (‡ ‚Î˜ ÌÈÏÈ‰אליך נשאתי את עיני היושבי
בשמים' ,כי שני מיני אנשים הם ,יש מי שנושא עיניו אל האמצעים שדרכם תבוא
ישועתו ועזרתו ,ולהם הוא 'מצרף' את תפילתו ,זה האיש אינו נושא השמימה אלא
את לבו על דרך שאמרו חז"ל )' (:‰˜ ˙ÂÓ·Èהמתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו
למעלה' ,אבל דוד המלך אמר' ,אליך נשאתי את עיני' ,לא רק את ליבי הרימותי
אליך ,כי גם עיני נשאתי אליך ,לא שמתי מבטחי בשום 'חשבון' כי ממקום פלוני
ופלוני יבוא עזרי ,רק גם עיני נשואות אליךˆ"‡ ‰"·˜‰ - È˘ ‡„ ‰ÈÓÂÙ· ‡Ï‚¯Ó„ÎÂ) ...
.(‰ÚÂ˘È‰ ‡È·‰Ï Í‡È‰ Â ˙È‡Ó ˙ÂˆÚ
ג .הנה הא דאמרו חז"ל )˘' (Ìמשנכנס אב ממעטין בשמחה' הובא להלכה בשו"ע
)‡ ,(‡"Ò ‡ ˜˙ 'ÈÒ Á"Âואילו 'משנכנס אדר' לא נכתב בשו"ע )¯˜ ·„·¯ ,(‡¯Ó‚‰ Èוכל
כך למה ,כדי שלא יוכלו לצאת יד"ח השמחה בלימוד ההלכה בלבד על דרך שאמרו
)' (.È˜ ˙ÂÁ Óכל העוסק בתורת ...כאילו '...רק יקיימוה בפועל ממש.
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עוד ייאמר בה ,כי ב'אב' כתוב היאך ממעטין בשמחה – במשא ומתן וכו' ,וכאן
לא נכתב במה וכיצד מרבין ,כי אין לומר למי שזכה בלאטערי ) (ÂËÂÏבמה לשמוח,
אלא הוא עצמו ישמח בכל העולה לפי מצבו.
ד .בדרך צחות שמעתי ,שעל כן נקטו חז"ל בלשונם )˙' (.ËÎ ˙È Úכשם שמשנכנס אב
ממעטין בשמחה ,כך משנכנס אדר מרבין בשמחה' ,ולמה תלו הא בהא ,אלא,
שהרואה את חברו אוכל בשר שמן בתשעת הימים שבין ר"ח אב לתשעה בו,
ומשמח ב'כלי זמר' וכדו' ,בוודאי יצעק עליו בקול רעש גדול שהוא פורץ גדר וישכנו
נחש )¯‡ ,(‡"ÈÒ ‡ ˜˙ Á"Â‡ Ú"Â˘ ‰כי אפילו התינוקות יודעים שבימים אלו נהגו איסור
באכילת בשר ושתית יין ,כיו"ב ממש 'משנכנס אדר מרבין בשמחה' ,שאם יראה את
חבירו בפנים נפולות יוכיחו על כך בכל תוקף ,וידרוש ממנו להסיר עצבות מלבו
ולשמוח בשמחה של מצוה.
מנהג צדיקי בית זידיטשויב היה שלא לומר 'תחנון' בכל ימי חודש אדר ,וטעמם
עמם בדרכי הרמז והסוד )‡Ï‡ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡Â ,˘Ù ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ¯·„‰ ÔÈ‡˘ ¯Â¯·Â
 .(„Á‡ ÏÎÏ ‡ÏÂ Ì¯Â‡Ï ÌÈÎÏ‰Ó‰Â ÌÈ˜È„ˆ Ì˙Â‡Ïפעם נדברו הני תרי גדולים  -הרה"ק
רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב זי"ע עם הגה"ק ה'ישועות יעקב' זי"ע ,שאל הישועות
יעקב את ר' אייזיק מה טעם מנהג זה – אבל אבקש ,שהרבי יענה לי טעם עפ"י
נגלות התורה ולא על פי החסידות ותורת הח"ן .ענהו הרה"ק מזידיטשויב ,הרי זה
פסוק מפורש ...אך הישועות יעקב לא זכר היכן ומהו הפסוק האומר כן ...ענהו
הרה"ק ,הרי כתיב )‡' (·Î Ë ¯˙Òוהחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ,ומאבל ליום
טוב' ,הרי לך ,שכל החודש 'יום טוב' אריכתא ,ושפיר יש טעם על פי נגלה לבל
נאמר בו תחנון .ואף שאין הכל נוהגים כן לענין תחנון ,מכל מקום הוראה יש כאן,
שכל החודש זמן גבוה ונעלה הוא ,ויש לנצל כל יום ויום בו כיום טוב ומועד ,לשאוב
ממנו רוח הקודש והתעלות בעבודת ה'.
ובספר 'שיח שרפי קודש' ) (Î ÌÈ¯ÂÙוז"ל .הרה"ק ה"ר אברהם מסוכטשוב זי"ע
היה רגיל לספר בפורים מעשה מן קראקאווער פיאק ) ('·Â˜‡¯˜Ó ¯ÂÎÈ˘'‰ששתה יי"ש
ונשתכר שתי שבועות קודם פורים ושתי שבועות אחר פורים ,כי אמר שבאמת קשה
על המן הרשע ,שהי' רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים ח"ו ,איך קבע זמן רק על
יום אחד ,אולי כמה וכמה מהיהודים מטמינים את עצמם בתוך בורות שיחים
ומערות ,ולא יוכל להרוג אותם ביום אחד ,והי' צריך להגביל זמן עכ"פ לכל חודש
אדר ,כמו שנפל לו הפור בחודש אדר .והה"ק הר"א מסכטשוב ז"ל הי' מפליא קושיא
זו ,ותירץ בשם הפיאק הנ"ל ,אשר גם בזה עשה המן רשעות ,וחשב אולי לא יוכל
להרוג אותם והיפך יהי'  -כמו שהי' באמת ,ויעשו ישראל אותו היום יו"ט ,יהי' להם
יו"ט רק יום א' ,ולא לשמוח כל החודש ,ואמר הפיאק אני יודע כוונת המן הרשע

 תרומה- באר הפרשה

å

äãéúòä äòåùéä ìò øîæîå øùå ,äçîùá úåáøäì ïéëéøö 'äøöä úòá'
.÷"äìëò ,åøæòá ä"á÷äù
íùá àéáîå .ìàøùé ìù íðééæ éìë åäæå
íäì øöá àøéå' ÷åñôä ìò ò"éæ åéáà
ùéìæééî áåã ãåã éáø ïåàâä áúë æ"éòë ,äù÷å (ãî å÷ íéìäú) 'íúðø úà åòîùá
ïäëä øæòìà éáø ïúç) ì"öæ
äéä ,ë"à ,äðø íéòéîùî äøö úòá éëå
åøôñá (ò"éæ úòã úååçä ïúç äéäù ,÷ñåèìàôî øåàéáå ,íú÷òö úà åòîùá ,øîåì åì
òåãî øàáì ,(à"ô øúñà úìéâî) 'ãåã øåà' (ë åè úåîù) áåúëá åøîàî é"ôò ,øáãä
,'íéìäú' íùá ãåã ìù åéúåìéôú åàø÷ð íéôåúá äéøçà íéùðä ìë ïàöúå'
úåøö ìë ìò úåìéôúá àìî àåä éøäå åéä ïéàî ,ùøãîá äù÷îå ,'úåìåçîáå
éåàø äéä äáøãà ,ë"àå ,åéìò åàáù àìà ,úåìåçîå íéôåú øáãîá ïäì
òåãîå ,úåù÷á ïä éë úåìéôú åúåø÷ì ä"á÷äù øåãáù úåéð÷ãö åéä úåçèáåî
úåçáùúå úåøéù íäù íéìäú àø÷ð íéôåú åàéöåäå íéñð íäì äùåò
,åøåàéá àìà .áåèä ìò øîæîù åîë åòîùá íäì øöá àøéå' ù"æå .íéøöîî
,äòåùúá çèåá äéä äøö úòá óàù ìàøùé éðá éë ä"á÷ä äàø ,'íúðø úà
åîëå ,òùåð øáë åìàë åáìá äìòå øáë íúøöá íãåòá - 'íäì øöá'
éúøæòðå éáì çèá åá' åîöò àåä øîàù øùà äøéùä úà - íúðéø úà íéòéîùî
,(æ çë íéìäú) 'åðãåäà éøéùîå éáì æåìòéå ìëì ãåîéì ïàëî .íòéùåä ïëì ,åðéëä
øáë åìàë øøåùîå åúøöá çîù äéäå äøö úòá äìéìç àöîð øùà ìàøùé
 אבל באמת השמחה הוא בכל החודש לכן הנני שותה שתי,שכוונתו למעט שמחתנו
 ולעניננו – אין כאן. והבן עכ"ל,שבועות לפני פורים ושתי שבועות לאחר פורים
 לקיים 'ידע' את, אבל זאת נזכירה,הוראה לדידן לקיים 'עד דלא ידע' בכל החודש
. לנצלם כראוי וכיאות,קדושת וגדולת כל החודש
( שכשהפיל המן פור הוא הגורל:‚È ‰ÏÈ‚Ó) ורמזו בשם הגר"א דהא איתא בגמרא
 נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה, אמר,ונפל בחודש אדר שמח שמחה גדולה
 מדוע שמח כשראה שבסופו של, וצריך ביאור,יודע שבז' באדר מת ובז' באדר נולד
, שיום זה משפיע על כל החודש, אלא מכאן,דבר עלה גורלו לי"ד בו והרי בז' מת משה
... וודאי שכל החודש 'בר מזל טוב' הוא, עאכו"כ שכשנהפך לטובה,ואם לרע אמרו כן
"‡( תני בשם רבי נתן כל החדש כשר לקריאת‰ ‡"Ù) וכבר מצינו בירושלמי
 ואף להלכה.(·Î Ë ¯˙Ò‡) 'המגילה מה טעמא 'והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה
( 'המפרש בים והיוצא בשיירה ואינו מוצא מגילה להוליךÊ"Ò Á"Ù¯˙) איתא בשו"ע
.'עמו וכו' יש אומרים שקורא אפילו מתחילת החדש

æ

 תרומה- באר הפרשה

äòåùéá ïåçèá ìãâé ä÷æç åúøöù ãåò àø÷ð ïëìå ,äòåùúä åéìà äòéâä
.ä äìîç åéìò àìîé éàãåá éë ,øúåé
íâ éë ,äìéäúå äøéù ïåùìî 'íéìäú'
äúééä éë ,øøåùî 'éä åððçúä úòá
ì"æ ïåàâä å"îàà ùøéô äæ êøãáå
äìòå ,òùååéù åáìá äòå÷ú äðåîàä
áåúëä áå÷øèòéô ÷"ãáà
.äøéùä åáìá
íìùà êéøãð íé÷ìà éìò' (âé åð íéìäú)
(ã ä úìä÷) áéúëã ,'êì úåãåú
(ìáà ä"ã :á) ïéìåç 'ñåú ïééòå ,'øåãú àì

øùà áåè'

á÷òéî äéàøå äøö úòá øåãéì éøùã
ù"æå ,(ë çë úéùàøá) åúøö úòá øãðù
äøö úòá åðééä êéøãð íé÷ìà éìò øùàë
,(ïéãä úãéîì éåðéë 'íé÷åìà') øåãðì éàùøù
,êì úåãåú íìùàù çåèá éððä
ù"æå ,äòåùéä ìò êì äãåàå åðòéùåúù
éáéåà ïîå 'ä àø÷à ììäî' (ã çé íéìäú)
åììäà òùååäì éðà êéøö øùàë - 'òùåà
.å ç"çôãå åðòéùåéù ïåçèá ìãåâá ãéî

'øéùé æà' íéä úøéùá áéúë ïëìå
,øéùéù åáìá äìò é"ùøáå ,(à åè
ïåëð' åîë) íã÷åî ïîæ ìò äøåî 'æà' éøäù
íãå÷î åðééäå ,á âö íéìäú 'æàî êàñë
äùî áø÷ù úòá ,øîåìëå ,(íìåò úàéøá
äìò 'äìåãâ äøö'á íä éë äàøå íéä ìà
àåäå ,òùåð äéäéù çèá éë ,øéùéù åáìá
å÷éöäá øùà åéáà éðôì ãéçé ïá åîë
åðáæòé àì åéáà éë çèåá ãåàî
ìëå ,åäöìçéå åéìò ìåîçéå ä÷åöîá
úåîù)

,'˙ ‡ ‡( 'ואלה שמות בני ישראל הבאיםÂÓ˘)  דהנה כתיב, ובזה מבאר את הידוע.ה
(‡"È „"ÚÙ ¯"·)  וכן אמרו חז"ל,(Ì˘ ÌÈ¯ÂË‰ ÏÚ·) 'וסופי תיבות שלהם עולה 'תהלים
 ויתבאר עפ"י,יעקב אבינו כ"ב שנה שהיה בבית לבן עוסק בספר תהלים ואינו מובן
 כי כשהיה יעקב במצוקה בבית לבן שביקש לעקור את הכל ודוב אורב,האמור לעיל
 בטח בישועה ועסק בספר תהלים שהיה משורר להשי"ת כאלו כבר נמלט,היה לו
 בטחו בגאולה והיו משוררים לד' כאילו, וכן בני ישראל בבואם למצרים לגלות,ממנו
. וזהו הרמז בס"ת תהלים,כבר יצאו מגלות
 מן הענין להזכיר כאן מה שהעיד נכדו הגה"צ ה'בנין צבי' מווייצען זצ"ל שמאמר.ו
 וכדבריו,זה היה לו לחיזוק עצום בימי הזעם ועברה – ימי ה'מלחמה' האיומה
 והנה מקום אתי...(‡"Á 'Ì˘‰ È˘„˜Ó' ˙"Â˘ ˘È¯· ÒÙ„ ,ÈÁÈÂ Ù"ÂÒ) 'בקונטרס 'זר זהב
פה להודות להשי"ת על מה שלערך ששה חדשים שעבדתי בעיר בראנשווייג
( והי' עבודתי כל היום לנקות חתיכותÌÈ·Î¯ Ô˜˙ÓÂ ¯ˆÈÈÓ) 'בתואר 'אויטא מעכאניקער
 והיתה לי אפשרות להטמין בתוך התיבה את ספר,ברזל ומתכות מהחלודה שעליהם
התהלים עם פירוש 'תפלה למשה' מכ"ק זקיני הגה"ק מאוהעל זי"ע ולגמור תהלים
 אף שהס'ס' השומר עלינו עמד מרחוק והי' פחד שלא יתפוס,כמה פעמים ביום

 תרומה- באר הפרשה

åìàë úåàåøä åððéò ïëà ...äãåáòä
,ãàî ãò úåìòúäìå ìéôòäì íéöôçä
äìåò øáãä ïéàùëå ,ãàî äåáâ úåìòì
íðéàù ,éøîâì íéøáùð íä éøä íãéá
íðéàå ,íäì ùéù äîá íé÷ôúñî
ïéà íà àìà ,éðçåøä í÷ìçá íéçîù
äåù åððéà' áåù íäéúåôéàù ìë íäì
øöéä úöò åìà úåáùçîù úîàäå ,'éì
åäæå ,úçù øàáì ìéôäì íîåæä ,íä
éàãåá ,ïëà .'òøä øöé äæ ãàî' åøîàù
àìá úåìòúäìå úåâùäì óåàùì êéøö
ìëá çåîùì ùé àñéâ êãéàì êà ,ìåáâ
ø÷é éë úòãìå ,äìåãâë äðè÷ úåìòúä
äùåòù äðè÷ äìåòô åìéôà 'ä éðéòá
ïåøàä úåãéî åéä äæìå .æ 'úé åãåáëì
,äøåúä ãâðë àåä ïåøàä éë ,úåøåáù
óà Y äøåúá ÷ñåòù éîì úòã ãîìì
äâéøãîä íåø úà ïééãò úâùä àì íà
'úåøåáù úåãéî' úðéçáá êðéä ïééãòå

ç

אמתים 'וחצי' אמה 'וחצי' – יעשה ככל
יכלתו וה' יגמור בעדו

,íéèù éöò ïåøà åùòå' (é äë) ïúùøôá
äîàå åëøà éöçå íéúîà
åáø øáëå ,'åúî÷ éöçå äîàå åáçø éöçå
åéä ïåøàä úåîà òåãî íéùåøéôä äá
ô"ëò íäì äéä ùãå÷ä éìë øàùå) úåøåáù
òåãé éë ,ì"éåòå ,(úåîéìù úåãéî í÷ìçá
ò"éæ àìæòáî é"øäîä ÷"äøä ìù åùåøéô
áåè äðäå' (æ è ø"á) ùøãîä éøáã ìò
øöé äæ ãàî ,áåè øöé äæ áåè - ãàî
åäî äéìéàî äìåò ääéîúäå ,'òøä
øàéáå ...òøä øöéä úàéøáá 'ãåàî áåè'ä
áåè'á àìà õôç åðéàù äæ ,ïëà éë
øää úâñôì òéâà íà ÷ø åøîàá ,'ãàî
,'òøä øöé'ä åäæ ,äãåáòá ìéçúî éððä
ìë úà ùàééî àåä åìà úåáùçîá éë
,íåéå íåé íäéìà åøîàá ,íìåòä éðá
Y äâøãîä íåø úà âéùú àì àìéîî
éëøãá èòî åìéôà ìéçúäìî êì êìë

 ודברי כ"ק זקיני ]הגאון האדיר מלאסק[ הנ"ל הי' לי לחיזוק גדול,אותי בזה וכמובן
בעת ההוא שאף בתוך הצרה הגדולה לשורר ולזמר בבטחון חזק שהשי"ת יוציאנו
ממצר ועוד נזכה להודות ולהלל להבורא ית"ש מתוך נחת והרחבת הדעת דקדושה
.ולראות בישועתן של ישראל וגאולה קרובה בב"א
, ומשם נשכיל כמה ימין ה' פשוטה לקבל שבים, מעשה נורא מביא רבי ניסים גאון.ז
˙·˘ 'ÒÓ· ˙ˆ˜ ÈÂ È˘· ‡·Â‰) ועד כמה חשוב לפני המקום כל התגברות של אדם
ÌÈ‡ ˙ ˜ÏÁ ,˙Â¯Â„‰ ¯„Ò· ‡·Â‰ ,˙ÂÎÈ¯‡· Â‡È·Ó ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ Â È·¯ Í‡ ,Ì˘ È"˘¯·Â :Â
 הלה משפל אנשים היה והרבה, מעשה באיש יהודי ושמו נתן,(' ˙Â‡ ÌÈ‡¯ÂÓ‡Â

 פעם אחת עצר בעצמו על פתחה, אמנם.לחטוא ולפשוע רח"ל בגרועות שבעברות
 כעבור כמה ימים פגש בו רבי עקיבא בנתן זה, ולא עבר על דעת קונו,של עבירה
 זימן. בהילו נרו עלי ראשו, וראשו מאיר כחמה בצהרי היום,הרוכב על גבי החמור

באר הפרשה  -תרומה

è

ìù åðåöø ïéàù åðì úåøåäì ,íìù ì÷ù êì ùé ïééãò ,íéàöç ÷ø úâùäù
íìù ì÷ùá à÷ååã ä"á íå÷îä .ç êîò 'ä éë äòéãéá ÷æçúäìå çåîùì
,'úéöçî'á ÷ø åìéôà àìà ,úåîìùáå
éðéòá áåùç åúìåëé ìëë äùò íàù ä"á÷ä äååéö ïëìã ,æ"éòë åøàéáù ùé
.è äìòîä íåøì òéâäù éîë íå÷îä
àìå à÷ééã ì÷ùä úéöçî àéáäì
את תלמידיו ושאלם מי הוא אדם זה ,ענהו התלמידים הלא זהו נתן בעל עבירה השפל.
אמר ר"ע לתלמידיו ,האם ראיתם על ראשו דבר מה ,ענו התלמידים לאמר ,לא ראינו
מאומה .ויאמר להם ,מהרו והביאוהו אלי .ויבוא נתן לפני ר"ע שאמר לו ,בני אור גדול
מאיר ביקר על ראשך ,ובידוע אצלי שאתה הוא מיורשי העולם הבא ,הודיעני מה דבר
גדול עשית .סיפר לפניו נתן שעצר בעד תאוות לבו מלעשות דבר עברה אחת ,ועשה
כן על אף שהוא בעל עוון גדול ,וכבר עבר כזאת וכזאת ,אך הפעם עצר עצמו.
השתומם ר"ע על הכוח הרב שהיה בו להתאפק ,ויאמר לו ,אכן ,דבר גדול עשית ולכן
משחך הבורא באור גדול על ראשך .והנה כל זאת בהאי עלמא ,ובעלמא דאתא
עאכו"כ תתגדל ותתקדש בזכות מעשה זה .עתה בני שמעני ,שב לפני ואלמדך תורה
הרבה .ויעש כן ,וישב לפני רבי עקיבא ,ויפתח הפותח ואין סוגר את דלתות לבבו
בתורה ,ויהי לימים מועטים גדל האיש נתן עד כי גדול במאד מאד בתורה ,ונעשה
הוא עצמו תנא קדוש .והוא הוא רבי נתן צוציתא הידוע לנו משמעתתא דבי רבנן.
מכאן תצא הקריאה להחשיב כל פעולה טובה אפי' אם אינו נוהג כן תמיד רק
עתה – פעם אחת ,וכרבי נתן שאף אחרי שכבר חטא רבות רח"ל עצר בעד תאוותו
פעם אחת ויחידה ,ומזאת הפעם עלה ונתעלה להיות אחד מהתנאים הקדושים,
מעתה יתחדש ויתגבר כל אדם ,מבלי לחשב באיזה מצב הוא נמצא ,וכל התגברות
והתגברות כוחה רב עד מאד בשמי שמים.
ח .הדברים אמורים אף בעניני העבודה – שישמח בחלקו ועבודתו שהקב"ה מזמין
לו בכל עת לפי מצבו .כה זעק הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע מנהמת לבו )ÌÈ ˜ÊÓ
‡˙· (‡Ú˘ 'ÓÚ ·"Á Ô Âוז"ל' .פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצונך' ),(ÛÂÒÎ‡ ‰˜ ¯ÓÊ
וצעק ) (˜"‰¯‰בקול ,ס'איז פאראנען וועלן דאווענען ,ס'איז פאראנען וועלן לערנען,
אבער וועלן וואס דער רבש"ע וויל ,דאס איז גאר עפעס אנדערש˘È ,ÌÂ‚¯˙·Â) ...
‡„Ï·‡ ,„ÂÓÏÏ ÔÂˆ¯· ¯Ú·È ¯˘‡ ˘ÈÂ ,'‰ È ÙÏ 'ÏÏÙ˙‰'Ï ˜˘ÁÂ ÔÂˆ¯ Â·¯˜· ¯ÚÂ· ¯˘‡ Ì
 (‰ÓÎ ÈÙ ‰‰Â·‚Â ˙ÈÏÚ ‰„Â·Ú Â‰Ê ÂÈ ÙÏ „ÈÓÚÓ ‰"·˜‰˘ ‰Ó· ÁÂÓ˘ÏÂ ˙Âˆ¯Ïוזוהי

הבקשה 'פתח להם נועם ורצון  -לפתוח שערי רצונך' מיר זאלן וועלן וואס דו
וויליסט )˘ ¯ˆ.(Â ˙‡Ó ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ ¯˘‡ ˙‡ ‰
ט .לא רק ברוחניות אמרו כן ,כי גם ) (¯˙ÂÈ·Âבגשמיות ייאמר כן ,וכבר איתא במשנה

 תרומה- באר הפרשה

åøîà êãéàìå ,'ùà ìù
äéäù éôì - äøåðîä äùòéú äù÷î'
åì øîà ,(.èë úåçðî) äá äù÷úî äùî
àéäå øåàì øëëä úà êìùä ,ä"á÷ä
äùòú áúëð àì êëì ,äéìàî úéùòð
íà ,á"öå .(é"ùøá àáåäå íù àîåçðú)
äéä àìù äéìàî úéùòð óåñáì àìéîî
òåãî ,ìòåôá äúåùòì äùî éãéá
ìù äøåðî åì úåàøäì äìéçúî åëøöåä
úôù'ä øàáîå .äúåîë äùòéù ùà
ùôðå áìá íãàä ïåöø é"ò éë ,'úîà
ìåëé åðéàù äî Y øàùä øîâð úîàá
åäåàøä äæìå .åîöòî äùòð ,úåùòì
,äúåîë úåùòì äöøéù ùà ìù äøåðî
äùòéúù ìòô øáë äöøù ïååéëîå
.øåàì øëëä êéìùéù é"ò äéìàî
ìëî äåöî ìëá àåä ïë ,à"ôùä ïåùìëå
íãà çëá ïéà éàãåå éë ,ìàøùé ùéà
ïåöø éôë ÷ø ,êøáúé åðåöø úåùòì
íå÷î ìëîå .åîöòî øîâð - íãàä
,íãàä ïåöø éãé ìò ïë íâ àá øîâä
(àì ÷åñô íù)

é

åøôñá à"îøä øàéá åìàä íéøáãë
íòèä (ãé ä øúñà) ïéé øéçî
äåáâ õò úåùòì ïîäì ùøæ äøîàù
éøòù íéùéîç äðäù ,äîà íéùéîç
äùî åìéôàå ,íìåòá åàøáðù äðéá
,(:àë ä"ø) 'ðä øòù úà âéùä àì åðéáø
æîøî 'äîà íéùéîç äåáâ õò'å
ìòå ,íìåë úà âéùäì ïåéîãá åäëùîéù
ìë úà âéùäì éëãøî ìëåé àìù éãé
ùáúùé' íéøòùä íéùéîç íúåà
,åàéèçäì ìëåé áåùå 'úåìëùåîá
.åçöðì åãéá àäé àìéîîå
ùøåã ä"á÷ä ïéà ,åì øîàð úàæ ìáà
'åðåöø' úà àìà íãàäî ù÷áîå
÷"äøäî àúéà êëå ,åãòá øåîâé 'äå
äðäã ,(à"ìøú äîåøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä
ïúùøôá é"ùø àáåä) ì"æçá áéúë ãçà ãöî
äúà øùà íúéðáúá äùòå äàøå' (î äë
äùòîá äùî äù÷úð - øäá äàøî
äøåðî ä"á÷ä åì äàøäù ãò ,äøåðîä

 וידוע פירושו של הרה"ק ה'כתב סופר' זי"ע,'˙ „ ‡( 'איזהו עשיר השמח בחלקוÂ·‡)
( 'והסירותי מחלה מקרבך' איזהו מחלה‰Î ‚Î) "˙( בפסוק שבפרשת משפטים‰Ú)
... הוי אומר מי שאינו מרוצה ממצבו ואינו שמח בחלקו,שהוא ב'קרבו' של אדם
 שהוא תמיד מלא שמחה,וכך היה אומר הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל על עצמו
 וממילא אינו רואה אלא את חצי הכוס המלאה,וחדווה מאחר שהוא נמוך קומה
.(...‰ÓÂ˜ ÈÎÂÓ Ï Ì‚ ˙È‡¯ Â ‰ Â˙Á˙‰ ‡È‰˘)
 אל תתעצב,(Ú"ÈÊ ÔÚÏÂ˜ÒÓ ˜"‰¯‰ Ì˘· ‰· ÂËÓÂ) וכך היו זקני ירושלים אומרים
 מעולם, אינך אלא טועה, כי האמת אגיד,אל לבך בראותך כי חצי מכוסך ריקנית
 כלומר... מעיקרא הייתה הכוס קטנה ומלאה כולה,לא הייתה הכוס כל כך גדולה
... מגיע לך כך וכך...מדוע גמרת בדעתך שלפי רוממותך

àé

 תרומה- באר הפרשה

ìãåâì äáøãàù ,ïàë ùãçî ñ"úçä åìéàå ,ïëùîä
äî íéîùä ïî ä"á÷ä íäì ïéîæä íúå÷÷åúùä

.(íîöò

úåçåëá àéáäì íéìåëé åéä àìù

דמות תינוק – ענין ההכנעה

íéáåøë íéðù úéùòå' (çé äë) ïúùøôá
óåöøô úåîã' ,é"ùøáå ,'áäæ
úéá'ä ÷"äøä øàéáå .'íäì ÷åðéú
øàùáå úøåôë ä"ã à"éùú) ò"éæ 'ìàøùé
àåäù éî íâù æîøì àáù (úåîå÷î
íéáåøëä ïéòë åúâùäá äìòðå 'äåáâ'
úà òéðëäì åéìò ïééãò ïåøàä ìò åéäù
,'÷åðéú' àìà åðéàù äòéãéä êåúî åîöò
éððä' (à àì÷ íéìéäú) é"ùø áúëù åîëå
íìåâë íéìâøå íéãé åì ïéàù éîë êéìò
.é 'êãâðì ìèåî

ïååëî òãéì (ùà ìù äøåðî) åì åàøäù äæå
úåùòì äöøù éãé ìòå ,êøáúé åðåöøå
çëî äìòîì äéäù ÷ø ,êøáúé åðåöø
.ì"ëò ,åîöòî äùòð äæì ,íãà
'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë àéãäìå
øùà (åðáãé øùà ä"ã î"åú) ò"éæ
äàøé ,éúîåøú úà åç÷ú åáì åðáãé
,åãé éã àöîé àìå åáì åðáãéù éî æîåøã
ïúéì íáì úáãðá åöøù íéàéùðä ïåâë
íãé éã åàöî àìå íéàåìéîå íäù éðáà
úèé÷ìá íéððò é"ò íäì ä"á÷ä àéöîäå
,åàéáä íéàéùðäå ÷åñôá é"ùøôë ïî
ìåëé àìå åáì åðáãé ùéà ïàë æîøã åðééäå
ïéîæà éðà éë ,éúîåøú úà åç÷ú ïúéì
ìëá àáåî úåèùôá ,øîåìë) éáì úáãðá åì
úáãð àéáäî åìöòúð íäù ,äøåúä éùøôî

 והיא ידועה, להיות מהשומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, בכלל ההכנעה.י
 כי קולו של המתבייש ואינו משיב נשמע,כסגולה לפעול אז כל מיני ישועות
 ביום שלישי העעל"ט – כ"א שבט תשע"ח סיפר לי אברך שזה,בשמים ממעל מיד
 לפני כשנה, וזה דבר המעשה,(¯Ú‚‡ÂÂ˘) עתה הינו חוזר משמחת הברית שערך גיסו
 והיה נראה כי הוצאות,(¯ÙÒÓ‰ Ï˘) ˙( שבבנין מגוריוÈÏÚÓ) התקלקל העלעוויטע"ר
 מיד לאחר הפסח נתאספו כל השכנים ודנו יחדיו,התיקון יעלו כעשרים אלף שקל
( וכהÏ" ‰ ¯ÙÒÓ‰)  באמצע האסיפה הציע האברך,בסדר התשלומים בין כל השכנים
 אולי עדיף להשקיע אחת ולתמיד בחידוש כל,אמר – היות והבנין ישן נושן הוא
 ויהי ביום...' במקום התיקונים שההמעלית דורשת מחדש בכל 'שני וחמישי,המערכת
 ניגש האברך ליו"ר 'וועד, מקץ שבועיים ימים ועדיין לא נעשה דבר- ז' אייר תשע"ז
‰‡¯ ‰ ÔÓ˘)  הלה,הבית' ובירר אצלו מה נעשה בדינו – מה הוחלט לגבי הצעתו הנ"ל
( פתח פיו והחל גוער באברך בקולות וברקים – 'קרימעÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ‰˘˜ ÌÂÈ ÂÈÏÚ ¯·Ú
 האברך ניסה, וכהנה וכהנה... מסכנים ה'מחותנים' שלך...( שכמותךÌÂ˜Ú ˘‡¯) 'קאפ
 ממשיך לשפוך עליו קיתון-  אך השכן בשלו,לפייסו שרק העלה הצעה ותו לא מידי

 תרומה- באר הפרשה

áé

úåøùäìå øåãì àåáé æàå åéúçú åîöò 'úîà éøîà'ä ÷"äøä åéáà øîà êëå
.åëåúá åúðéëù
úøåöî ïë ãåîìì ùéù ò"éæ
øùàë ,íéð÷ äòáù äá åéäù äøåðîä
פורשי כנפים – רוממות וחשיבות התפילה
äæ ãçà ãöî íéàöåé íéð÷ äùåìù
éùøô íéáøëä åéäå' (ë äë) ïúùøôá ìëëå ,éðùä ãöäî äùåìùå äæî äìòîì
íéîòô ,äðä ,'äìòîì íéôðë
÷çåøî äéä êë åøáçî ìåãâ äéä øðäù
øùá ìù åùàøá äìåñô äáùçî úø÷ðî äð÷ä úàæ úîåòìå ,éòöîàä øðäî
úååöîå äøåúî ï÷éø éðà ïä ,íãå øðì úåëéîñá àöîð àåä øúåéá ïè÷ä
ìå÷ì 'ä áéù÷é òåãîå ,íéáåè íéùòîå àéä äøåðîä ø÷éòù òåãéëå ,éòöîàä
÷"äøä éøáãì àð òîùé íìåà ,éúòååù ìà' (á ç øáãîá) áúéëãëå éòöîàä øðä
ä"ã äîåøú úùøô) ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ,'úåøðä úòáù åøéàé äøåðîä éðô ìåî
ììâá à÷åã äáøãà éë (íéáåøëä åéäå øúåé áø÷ àåä 'ïè÷'ä ìëù êãîìì
øöåàî ä"á÷ä åì ïúé åììä úåùâøä
.äðéëùä úàøùäì
åðéàå éåàø åðéàù ô"òà íðç úðúî
ïî ãåîìì øùôà äæ øáãå ,éàãë (é äë ìéòì) íéøåèä ìòáä áúë øáëå
(.èð â"ç) ÷"äåæá àúéà äðäã ,íéáåøëä ïåøàä úåãéî ìëù íòèä øàáì
åììôúäù äòùá íåéá íéîòô ùìù éë äîàå åëøà éöçå íééúîà' ,úåøåáù åéä
åùøôå úåéç íéáåøëä åìáé÷ ìàøùé éðá ãîìì ,'åúîå÷ éöçå äîàå åáçø éöçå
àì ùã÷îä ìëáå' ,äìòî éôìë íäéôðë øáùì êéøö äøåú ãîåìù éî ìëù
åá äéäé áäæ úëéúçù ,äæë ñð äéä
.åîöò ìéôùäìå
éãé ìò úàæ òéãåî ä"á÷ä äéäå ,úåéç
íéùøåô åéä äìôúä úòáù íéáåøëä ÷"äøäî àúéàù åîë àîøâ ïîæäå
êéà íéæîøî åéä íâå ...äìòîì íäéôðë (øãà í"éøä 'éç) ò"éæ 'í"éøä 'éç'ä
êøã ìò ,åîöò úà íãàä ùàééúé àìù ùãåçáù .ù'ø ì'ã óåì'à ú"ø ø"ãà éë
øîàé ìàå' (â åð äéòùé) áåúëä øîàù òéðëéù ãçå ãç ìëî ù÷áî ä"á÷ä äæ
 כשבני ביתו של האברך שומעים,של רותחין ו'דלי של שופכין' במשך חמש דקות
 ומכיון שידע, האברך שחפו פניו 'שמע חרפתו' ולא השיב.הכל מתחת לדלת ביתם
 מיד היסב פניו אל הקיר,ש'עת רצון' היא השעה הזאת וזמן מסוגל לקבל התפילות
 ושפך שיח על אחותו המצפה לזש"ק כבר שמונה שנים,ליד לוח המודעות
 ומשם הוא חזר בשעה, מקץ תשעה ירחים נולד לה בן למזל"ט, ואכן,מנישואיה
.שסיפר לי עובדא נוראה זו

âé

 תרומה- באר הפרשה

,úìòåô íâ ,åðúéøëðù äöåø äøåúäù åðì äàøäù ,'ùáé õò éðà ïä ñéøñä
.ìàøùé éðáî ùéà úìéôúì å"÷
éìòáå íééðçåø åùòðù íéáåøëá ä"á÷ä
åéäù ÷"äåæá øàåáî íâå ,íéìéëùî
עצי שיטים – עיקר חשיבות האדם
'בעבודה הבאה בקושי כ'עץ
äæå ,úåçáùúå úåøéù íéøîåà íéáåøëä
éöò ïåøà åùòå' (é äë) ïúùøôá êôäð äìéôúä éãé ìòù åðééäå .'çë ïúåð
,ìéëùî ìòáå éðçåø øáãì íîåã øáã óà
áäæ åúåà úéôöå ,íéèéù
æîøî ïåøàä äðä .'õåçîå úéáî øåäè íîåøúäì ìàøùé ùéà ìë ãéáù åðãîìì
úãåáòì æîøîå (úåçåìä åçéðä åáù) 'äøåú'ì ïéà åîöò ãöîù ô"òà äìéôúä éãé ìò
.ùîî åá
.äéúååöî íåé÷áå äøåúä ãåîéìá íãàä
ìëäù øîåìë ,áäæ àåä äìéçúî éë
,ì÷ðá åì äàá äãåáòäå åì øéàî (ë ÷øô) åäéìà éáã àðúá åðéöî úåàøåð
.ùáé õòã àéîåã éùå÷ä àá ë"îçàì àéáäå ä"á÷ä ìâìâ àìå ,ì"æå
àåáú äãåáòå äøåúá ãéîúéùë óåñáìå ââà ìù åøëùá àìà íìåòì ïîä úà
åîù àø÷ð ë"éôòàå .áäæë úåîéòðä åì ùåáç äéäù äòùá çðàúîå äëåá äéäù
ïéà éë ,'íéèéù éöò ïåøà' äøåúá øîàå (êìîä ìåàù åøñàùë) ïéøåñàä úéáá
,'õò'ä ù"ò àìà úàø÷ð 'äãåáò'ä ïî íìåòì éòøæ ãáàé àîù éì éåà
ìò íéøáåòù íéøåñééäå éùå÷ä øîåìë éëá óàù åðãîììå ,ì"ëò ,íìåòä
.àé úåîåöòúå æåòá øáâúî àåäå íãàä ÷ìîò òøæî Y äæë òùø ìù äìéôúå
 בחור יתום. בזמנים ומצבים קשים משיג יותר מאשר בימים כתיקונם, ואדרבה.יא
 ולכל מקום שפנה נתקל בקשיים,שסבל מרורות בחייו מקשיים בסולם העליה
 נכנס אל הרה"ק ה'פני מנחם' זי"ע ובכה לפניו במר נפשו,רבים ומכשולות לאין ספור
 זאת בנוסף להיותו יתום,על כל הקשיים האלה המוצאים אותו בכל עת ובכל שעה
 והתבטא לאמר שמן השמים מעמידים לו מכשולות באופני חייו ואינו,ובודד בעולמו
.יכול לנסוע בהם כרגיל ובמנוחה
 יש רכב רגיל שבו נוסעים בני. הנה שני כלי רכב ישנם בעולם,נענה הרבי ואמר
 והנה.‡ ˜( שהוא כלי רכב לעתות מלחמהË) ' ויש את ה'טנק,האדם ממקום למקום
 הרי שהטנק נוסע לאטו,בעוד שהרכב הפשוט נוסע במהירות גדולה מבלי כל קושי
 סיבת הדבר נעוץ בשרשראות הברזל הכבדים,ואינו יכול למהר בדרכו כל כך
 הם אלה המונעים מעמו את הנסיעה המהירה מחמת,החגורים על אופני הטנק
 אך מאידך גיסא במקום הרים וטרשים אי אפשר לרכב הרגיל לזוז ממקומו.כובדם
 אלא יש בכוחו, ואילו הטנק לא די בכך שהרי הוא יכול ליסע בכל מקום שהוא,כלל

ãé

באר הפרשה  -תרומה

åéðôì ãåîòá ùàééúé àì íìåòìå
'øöéäù íéáåëéòå 'úåòéðî
,íãàä ìë äæ äáøãà éë ,åéðôá ãéîòî
òøä øöé íäá ïéàù ïåéìò éëàìî éøäù
ìëå ,íéîùá íéáø íìåò àøåáì ùé
äù÷îä åðøöé øåáò àìà äðéà åðúéìëú
איש אל אחיו – אין חפץ לה' אלא במי
שפניו נשואות לרעהו להטיב לו
ùøãî'á àúéà ïëå .õåçîå úéáî åðéìò
íéáåøëä åéäå
(ë äë) ïúùøôá øåäè áäæ åúåà úéôöå' ïúùøôá 'ìåãâä
àåäù øçàî éëå ,'åðôöú õåçîå úéáî
,äìòîì íééôðë éùøåô
íäéðôå úøåôëä ìò íäéôðëá íéëëåñ äîì (åòöîàá) 'õò' õåçîå úéáî äôåöî
ïéà òøä øöé àìîìà ,êì øîåì ,éì
ïçáù àìà ,áé íéîëç éãéîìúì çáù
éìùî) øîåà àåä ïëå ,âé ïøöé ïéùáåëù
ïðúå ,'øéò ãëåìî åçåøá ìùåîå' (áì æè
.ãé ì"ëò ,åøöé úà ùáåëä øåáéâ åäæéà

אף לשבר סלעים ובתים ולנסוע כאוות נפשו כשבדרכו רומס הוא את כל הבא
בדרכו ,ואף כוח גדול זה אין לו אלא עבור אלא השרשראות הכבדות השוברות
ורומסות את הכל.
אף אתה כן ,סיים הפני מנחם כי אלו הקשיים הנערמים בדרכך ואינם נותנים לך
להמשיך בקלילות ובמהירות ,דייקא הם אלה המביאים לך כוח רב בידך לשבור
ולנתץ את כל כוחות הרע ולהתעלות בקרבת אלוקים באופן שאין לשער .כי דייקא
מתוך הקושי יכול האדם לצמוח ולגדול בעדי עדיים ,ולפום צערא אגרא.
יב .וכבר אמר הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע שמה שביטלו חכמים את יצרא דעבודה זרה
) (:ËÒ ‡ÓÂÈאין זה נחשב 'מעלה' לבני ישראל ,אלא אדרבה הרי זה מורה על
פחיתות העם ,שכל כך נחלשו הדורות עד שכבר אין בכוחם לעמוד בקשרי המלחמה
כנגד הצר הצורר ,דהרי לכך נוצר האדם ,וזוהי תכלית חייו להתייגע במלחמה עם
יצרו הרע.
יג .אחד מחסידי הרה"ק רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקא זי"ע היה דבק בתהלוכות
רבו ,וכל תנועותיו והילוכיו היו כרבו )· ...(˙ÂÈ ÂˆÈÁנענה ואמר לו הרבי ,אם תרצה
להעתיק את אורחותי ,עדיף שתתחיל שלא לעשות את כל מה שאני איני עושה,
מאשר לעשות את אשר אני עושה...
יד .הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע ) (Ì‰¯·‡ ˙È·· Ù"ÓÎ ‡·Â‰ ,ÌÈ¯ÂÙהמשיל ואמר ,לאיש
שהיה נגוע ב'טיפה המרה' ,ולא היה שוהה בין 'שתיה' ל'שתיה' אפילו כדי שיעור
שתיה ...ואף היה מכלה כל ממונו על כך ,בושה וחרפה היו מנת חלקם של כל בני
משפחתו הנכבדה ,ואין לאל ידם להושיע ,עד שבחסדי שמים מצאו דרך ומסילות
בלבבו ,והבין מיודעינו שמספיק ביזה את עצמו ובני משפחתו ,וקיבל ע"ע 'לסיים'
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÷"äøä íùî íéøîåà ,åéçà ìà ùéà
ì"æçá àúéà äðäã ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä
)åðåöø ïéùåò ìàøùé åéäùë ,(.èö á"á
íäéðô íéáåøëä åéä éæà íå÷î ìù
ïéùåò ïéàù äòùáå ,åéçà ìà ùéà
,æîøìå .úéáä ìà íäéðô åéä åðåöø
- 'åéçà ìà ùéà íäéðô' øùàëù
áéèéäì äîáå êàéä úåáùçî áåùçì
åðåöø íéùåò' íéáùçð æà ,åäòøì ùéà
.åè 'íå÷î ìù
úåøéáòî é÷ðä óàù ,åøîà øúåéå
'àéáø' àø÷ðä ãìåðù ÷åðéúë
),(àèç àìá ÷åðéúì æîøî íéáåøëù :ä äëåñ 'ééò

åè

íééôðë éùøåô àåäù àìà ãåò àìå
,äìòîå åîëùî äåáâ ùéà Y äìòîì
'íå÷î ìù åðåöø éùåò' àø÷ð åðéà ïééãò
,åéçà ìà ùéà íäéðôå äéäéù ãò
,ìàøùé éðáî åéçàå åøáç ìà åéðô úåéäì
íà ìàøùéî ùéà ìëì òééñìå øåæòì
åìùî øúååì ,äùòîá íàå øåáéãá
úçú äáåè åì áéùäì óàå Y æè åäòøì
úéáä ìà íäéðô äìéìç íàá éë .äòø
 åðéàå åäòø éøåçàì åéðô úà áéùîùéðá åéçàì áéèéäì ìëåé äîá ïðåáúî
íééôðë éùøåôî àåä íà óà éæà ,ìàøùé
íãà ïéá úå÷ãöá âäðúî àåäå äìòîì

מסכת שתייה ושכרות .בהבטחה שמהיום זה והלאה שוב לא יגע כלל במשקה
המשכר ,יהפוך להיות כאחד האדם ואף ירוויח את מעותיו בידו.
למחרת היום היו רגליו של השיכור מוליכות אותו מאליהם אל בית היין לשתות
עד דלא ידע ,אך על אם הדרך עצר בעצמו וצעק ,הלא אמש קיבלתי על עצמי
שלא לשתות עוד מדברים המשכרים ,ומיד חזר לביתו מנצח את יצרו ,אך עד מהרה
מצא עצמו מהלך שוב ומתקרב ל'בית המזיגה' ,כשתפס את עצמו ,ניער עצמו בחזקה
– מה לך נרדם ,קום וברח לך לביתך ,ומנע רגליך מנתיבתם של השיכורים ...לפנות
ערב כשראה שבעזהשי"ת עמד בנסיון ,אמר ,מעתה ראוי הנני לקבל מתן שכר על
כך – ומה שכרי הראוי – כוס משקה הגון כדת וכדין ...אין כל נפקא מינה בין אותו
שיכור מסכן שבעומדו בנסיון כבר הרגיש שעליו ליתן דרור לנפשו ותאוותיה ,למי
שקיבל על עצמו קבלות טובות ,ומכיוון שכבר עמד מעט בנסיון ,הרי הוא כבר 'צדיק
הדור' וכבר נותן לעצמו דרור וחופש מקבלותיו.
טו .ולא זו בלבד ,אלא שמדה זו מביאה לכפרת עוונותיו של אדם ,כמו שפירשו
צדיקים ) (ÌÈ·Â¯Î‰ ÂÈ‰Â ‰"„ ˙ÂÎÂÒ ‰ÓÏ˘ ˙¯‡Ù˙ 'ÈÚשכאשר פניהם איש אל אחיו
 בלא מחלוקת ושנאת חינם ,והוא מתפלל על זולתו להטיב לו ,אז יזכה אל הכפורתמלשון כפרה וסליחה.
טז .כידוע החל הרה"ק ה'דברי יחזקאל' משינאווא זי"ע להנהיג את קהל עדתו כרבי
ומנהיג עוד בחיי אביו הרה"ק ה'דברי חיים' זי"ע ) .(‰Ê· ÏÂ„‚ „ÂÒ ÂÏ ‰È‰ויבוא יהודי

æè

באר הפרשה  -תרומה

,åðåöø éùåò åðéàë áùçð ïééãò ,íå÷îì
ïéáá úåøéäæä àåä íéø÷éòä ø÷éò éë
.æé åøáçì íãà
לי תרומה – המעניק מממונו לזולתו יזכה
לרב טוב

ìàøùé éðá ìà øáã (á äë) ïúùøôá
ìë úàî äîåøú éì åç÷éå
'÷ä äøåúä äðä ,åáì åðáãé øùà ùéà

úùøô' ìëù éàãååáå ,àéä úéçöð
éðééðòì ,åðà åðøåãá óà úëééù 'äîåøú
äååöî ä"á÷ä éë ,úåììëá ä÷ãöå äáãð
äîåøú éì åç÷éå ,åéðáî ãçà ìë úà
÷êìùî ïúå íéùòîå ïåîî úîåøú éì ç
êéçà íò ãñçå ä÷ãö àð äùò ,êøáçì
øëùå ,ê÷ãö êéðôì êìäé æàå ,ïåéáàä
.ê÷ìç úðî àäé äáøä

אחד וסיפר ל'דברי חיים' במעלת בנו כאשר נוכח לראות בגאונותו ולמדנותו הכבירה,
נענה ה'דברי חיים' ואמר ,נו ,בכך ראוי הוא לתואר 'גאון' אך עדיין אינו נכלל בכלל
'רבי' .המשיך היהודי לספר על עבודתו בקודש של הרה"ק משינאווא בתפילותיו
בהתלהבות והתעניות והסיגופים אשר הוא עורך בקביעות ,ואף על זה נענה ה'דברי
חיים' ואמר ,אכן ,בכך ראוי הוא להיקרא 'צדיק' או 'קדוש' אך עדיין אינו 'רבי' .עד
שסיפר לו היהודי ,שכבר היה מעשה ביום הקור כשירד מן השמים שלג חזק ,והלך
ה'דברי יחזקאל' ברחובה של עיר ,והבחין ביהודי שלא היה לו מעיל וכולו רועד
מקור ,מיד פשט את מעילו ונתנה ליהודי ,כשהוא נשאר ללא כל מלבוש חם לגופו.
כשמוע ה'דברי חיים' כזאת ,מיד הסכים ואמר ,אכן ,אם כן ,ראוי הוא לאותו
איצטלא להיות 'רבי' .במעלה זו נתייחדו רועי ישראל לדורותיהם ,שנתנו כל אשר
להם לאחרים ולא השאירו לעצמם כלום.
ביותר ביאר הרה"ק רבי חייקל מהמדורא זי"ע דלכן כרת הקב"ה 'ברית מלח'
)· ,(ËÈ ÁÈ ¯·„Óכי כל מהות המלח הוא לתת טעם במאכלים אחרים ,אבל הוא עצמו
נשאר במליחותו ,אינו נהנה בכלום ואינו משתבח בכהוא זה ,וכן היא עבודתנו ,לתת
כל אחד משלו להיטיב לזולתו ,אף שאינו מרוויח מאומה .וכל מהות חייו ורצונו
יהיה להיטיב לכל הברואים ,ולא יעמוד על שלו ,וק"ו שיזהר בכבודם שלא לצערם
רק לכבד כל איש מבני ישראל בכבוד הראוי לבני מלכים.
יז .פעם נענה הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע בעת 'רעוא דרעוין' באש להבה.
זרק את עצמו על הכסא וראשו מאחור וזעק :בכל צרתם לו צר ...הנה יכול יהודי
להיות תלמיד חכם ובר אוריין ,יהודי מכובד .אך באם הוא פוגע אף בשערה קלה
מראשו של יהודי הרי הוא מאבד את כל חשיבותו ואינו שווה מאומה .כי אכן עיקר
גדול מאד הוא הנהגה ראויה בין אדם לחברו ,והבאת שלום בין בני ישראל.
בדומה לכך ביאר אותו צדיק וקדוש זי"ע את דברי חז"ל שאמרו )·¯ (.‰ ˙ÂÎאם
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íìåòä äæá 'úåøéùò'ì ä÷ãöä úìåâñå
ïúùøôá 'ø÷é éìë'ä éøáãëå
...íéèù éöò ïçìù úéùòå' (åë -âë äë)
éë .ì"æå ,'áäæ úåòáè òáøà åì úéùòå
íãàì æîøì àáå ,íä úåìåâò 'úåòáèä'
íä äæä íìåò úåçìöä éë øåëæéù
,ìåâòä äæ úòáèë íìåòá øæåçä ìâìâ
åðçìåùî ñðøôé åæ äøéëæ éãé ìòå
ãéîú åúáùçîá äìòéù ,åðééäå .íééðòì
úðúî àìà åðéà åùåëøå åôñë ìë éë
ùîúùäì åì ùéå ...'ä úåöøáå ,íéîù
'ä åäøæòé æà ,åäòøì áéèäì åðåîîá
åãéá åã÷ôåäù ïåîîä úà åãéá øéàùéå
.àéîù ïî

ùãåç éøòùá íéøåîà íéøáãä èøôá
÷"äøä áúëù åîë ,äçîùä
ïååéëîù (ã"ìøú íéì÷ù) ò"éæ 'úîà úôù'ä
'äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî' åøîàù
øãàá ãçàá' åøîà ïëì ,(.èë úéðòú)
éë (à ,á íéì÷ù) 'íéì÷ùä ìò ïéòéîùî
äëæé íéøçàì åéñëðî ïúéù éãé ìò
.çé äçîùá úåáøäì

ìòá' åðéàù éîì óà íéøåîà íéøáãä
'íéãéñç øôñ'á àúéàãë 'ïåîî
øôñá íéîòô 'á áúëð ïëìù (à"éøú)
(á é ,ã àé) úååîî ìéöú ä÷ãöå 'éìùî'
,'úåòî'á à÷ååã äðéà ä÷ãöä éë øîåì
øîàå úåòî åãéá ïéàù éî óà àìà
íâ ,ä÷ãöì íäéúåòîî åðúéù íéøçàì
ïúé íà éë ,'ø÷é éìë'á ùøéô ãåò (.è á"á) åøîà éøäå .áùçé 'ä÷ãö'ì äæ
íìåùé éæà íééðòì åìëàîå åðåîîî
.'äùåòä ïî øúåé äùòîä ìåãâ'
 פשפש ולא מצא יתלה בביטול,רואה אדם ייסורים באים עליו יפשפש במעשיו
 כי היא חיינו- ' ולכאורה צ"ב מדוע לא יתלה מיד בתחילה ב'ביטול תורה.תורה
, וביאר בקדשו. ומדוע רק אחר שפשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה,ואורך ימינו
כי כל עוד שיש לאדם פגם בעניני בין אדם לחברו עליו לתלות בזה ולא בביטול
 מה, ונמצא שכל עוד שלא תיקן מידותיו, שהרי דרך ארץ קדמה לתורה,התורה
. כשאת 'ההקדמה' לתורה עדיין לא קיים,לו לדון בענין ביטול תורה
 בניו כשתילי זיתים, מעשה באיש עשיר שמזונותיו היו מצויין לו ברווח ובכבוד.יח
, והיא – מידת השמחה, מלבד דבר אחד, ולא חסר לו מאומה,סביב לשולחנו
פעם נכנס בצר לו אל הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ותינה בפניו – מדוע רחוק הוא
' כלומר... ותאזרני שמחה-  'פתחת שקי, ענהו הרבי בקוצר אמרים...משמחת החיים
 עי"ז יזכה לסיפא דקרא להיות מלא,שיפתח את כיסו וארנקו לפרנס אחרים משלו
 שהנותן למען אחרים מסיח דעתו מצרכי עצמו, כי כך הוא טבע העולם,שמחה
.וממילא אפשר ל'שמחה' לחול עליו

 תרומה- באר הפרשה

óéñåäì à"èéìù ãçà 'íëç'î éúòîùå
úçìöäì êøãä éë ,äá
åîîåøé íäéøåîå íäéøåäùë ,íéðáä
,íäéùòî úà íäéðéòá åáéùçéå íúåà
äìåòô ìëá Y íéðáä éùòî ìò åæéøëéå
,øåäè áäæë äúåà éðà äàåø ,äðè÷
íéãéîìúäå íéðáä éðéòá úåàøäî å"çå
úåèåøô' àìà íéååù íðéà íäéùòî éë
úåáéùç áàä ìéãâäá éë ,'úùåçð
áéùçéùëå ,íéðáä äùòî êøò úåîîåøå
äðè÷ä óà äìåòô ìëå èøô ìë ãàî ãò
åéàöàö ìò äæá áéäàé ,íäéùòîáù
íéùòî ïëà úåùòì ,íéøùé éëøãá úëìì
íéøùéå íéáåè íéùòî Y øåäè áäæ ìù
íéøåîäå íéøåää úà åáäàé íîöò íäù íâ äî)
.(íéùòîä øùåéá íúëøãä íäî åìá÷é ì÷áå

øòðæàåå ù"øâä ïøî øîåà äéä äë
,ì"öæ ùøéä ø"ùøä íùá ì"÷åöæ
'äëìîä øúñà'ù åðéöî 'øúñà úìéâî'á
Y éãåäéä éëãøîì äúåðîàðá äøàùð
àéöåäì ùåøååùçà ìù åéúåðåéñð ìë íòå
,ïúéà äãîò ,äàöåî ïéàîå àéä éî äéôî

çé

äæä ìâìâë óåñ åì ïéàù øëù åøëù åì
.èé ááåñìî ÷ñåô åðéàå ,óåñ åì ïéàù
כרובים זהב – דרכי ה'חינוך' לרומם
(ולהחשיב את הקטנים )עם הגדולים

íéáåøë íéðù úéùòå' (çé äë) ïúùøôá
àúìéëîá àúéà äðä ,'áäæ
íà íéîìåò úéá éìë ìëù (é äùøô åøúé)
óñë ìù åúåà ïéùåò áäæ ìù íäì ïéà
úéá í"áîø) úåëúî éðéî øàùì ä"äå
ïéàù íéáåøëä ãáìî ,(ã"ä â"ô äøéçáä
'êåðéç'á ìåãâ ãåñé .áäæî àìà íúåùòì
ö"äâä ïàëî ãîì ãéúòä øåãå íéðáä
úòã éøîà) ò"éæ ïéìáåìî àøéôù øéàî éáø
ìò íéæîøî 'íéáåøë'äù (äîåøú úùøô
(:ä äëåñ) àøîâá àúéàãë úå÷åðéú
.àéáøë 'íéðè÷'ä íéàø÷ð éîøà ïåùìáù
àåä íëåðéçå íîå÷îù ,øîåì àáå
,ùãå÷ä ïåøà ìòî äøåúä úåîå÷îá
úåèåøô'áå úåðè÷á úëìì øåñà äæáå
úåùòéäì êéøö ìëä ÷ø 'úùåçð ìù
.áäæ åìåë Y øåãéää úéìëúá

 בפסוק 'ועשית שלחן עצי שטים' כי 'שטים' ראשי,(‚Î ‰Î) ' כתב ה'רבינו בחיי.יט
 אף הארון והמזבח היו עשויים, ובאמת,תיבות – ש'לום ט'ובה י'שועה מ'חילה
 והוסיף. כי הארון והמזבח מביאים על האדם את אלו הברכות,'( מ'עצי שטיםÌ‚)
 כלומר על ידי הצדקה, כי אף בסיבת השולחן יבואו לאדם כל אלו הטובות,לומר
...·( 'והמזבחÎ ‡Ó Ï‡˜ÊÁÈ) ( על הפסוק.‰ ˙ÂÎ¯·)  ודרשו.וחסד שעושה על שולחנו
 שבזמן, לומר לך, פתח במזבח וסיים בשלחן, ואמרו חז"ל,''זה השלחן אשר לפני ה
 וזוכה. עכשיו שאין ביהמ"ק שלחנו של אדם מכפר,שביהמ"ק קיים מזבח מכפר
.על ידי שלחנו בעשיית צדקה וחסד לשלום טובה ישועה וברכה

èé

 תרומה- באר הפרשה

'íéøãâ' ãéîòäì åðà íéáééåçî íà óàå
ùé ,ë äæë øåãá äøéúé äøéîùå
åðéãéîìúå åðéðá úà äòã ìéëùäì åðì
úîâåã ,íãòá 'äáåè' àìà íäá ïéàù
áäæ úåøöåà' áéáñ íéãéîòîù äøéîùä
åòâôé ìáì íéëìî úìåâñ áéáñ ,'øåäè
íéãéîìúäùëå ,íéìáçîå íé÷éæî íäá
åçîùé íîöòá íä éøä úàæ åðéáé
,äáøãà ,íúåà åáäàéå íéâééñå íéøãâá
'íéðâåîå íéøåîù' åùéâøé íîöò íä
åñðé àì æàå ,íéâééñäå íéøãâä éëëåúá
.'éìãâî úåîåç' õåøôì
ç"øâä éøáãá àð ïðåáúä ,äðä éë
á 'à íéëìî) áéúëã ,ì"öæ õéáìàåîù
úà åöéå úåîì ãåã éîé åáø÷éå' (è-à
ïá éòîù êîò äðäå ...øîàì åðá äîìù
,äúòå ...úöøîð äìì÷ éðìì÷ àåäå àøâ
úà úòãéå äúà íëç ùéà éë åä÷ðú ìà
åúáéù úà åúãøåäå åì äùòú øùà
àø÷ ,äîìù äùò äî ,'ìåàù íãá

úàå äîò úà øúñà äãéâä àì'å
àì øùà äéìò äåéö éëãøî éë äúãìåî
Y éðùøã øîåà øáãäå ,(é á øúñà) 'ãéâú
ìò åæë úåðîàðá ïîæ êøåàì äãîò ãöéë
òùøä úéáá êë ìë áø ïîæ äúåäù óà
àì úàæ ìëá ,ùåøååùçà ìù åìëéäá ùîî äãåãì äúåáéåçî úà äùèð
äø÷ êàéä ,'åúéà äðîàá äúéä øùàë'
êëì äáåùúäù ,øàéáå ...äæä àìôä
íåéå íåé ìëáå' - àø÷ä êùîäá øîàð
úòãì êìîä úéá øöçá êìäúî éëãøî
ïéá ,'äá äùòé äîå øúñà íåìù úà
ãò åîåéá íåé éãéî òéâî éëãøî ,ïðåáúäå
äøéäæäì ìéáùá àì ,êìîä úéá øöç
úà úòãì àìà åéååéö ìò øåáòú àìù
úåîéîçå úåøéñî .äá äùòé äîå äîåìù
íìåòì øåäèä êåðéçä úà úøîùî åæë
áåøá Y åðà åðéîéì ãîìð åðîîå ,ãòå
íéðáäå íéãéîìúì úåøéñîå úåîéîç
øùåé éëøãá åëìéå ,íéøîåùî åéäéù äëæð
...ïåøçàä øåã éùå÷å úåðåéñðä ìë óà ìò

 ולא היה, בימיו של הרה"ק המהר"י מבעלזא זי"ע רבו המשכילים ופורצי הגדר.כ
 והקים את אגודת,'עצה כי אם לקיים בעצמם 'הפרדו מתוך העדה הרעה הזאת
' כך שקביעת 'תקנות הקהילה, ובס"ד קבלו את הכרת השלטונות,''מחזיקי הדת
 באחד הימים ניגש אל המהר"י אחד המשכילים ושמו ד"ר ביק אשר.עברה לידיו
 ופתח את פיו בדבר שטויותיו – וכי לא נראה לרבי שיש למצוא...כשמו כן הוא
, מדוע לא יהלך הרבי באמצע,(È·¯‰ Ï˘ ÂÎ¯„Î '˙È ÂˆÈ˜' ‡Ï) איזו דרך אמצעית
, ואמר לו, הוליכו המהר"י בסמוך לחלון הבית...ויתפשר להתחשב מעט עם דעתנו
הבט מבעד לחלון וראה 'מי ומי ההולכים' – משני צידי הרחוב מהלכים להם בני
 זה ההולך, אמור מעתה,(˙Â·Î¯Ó‰Â)  ובאמצעו הוא מקום הילוך הסוסים,האדם
...באמצע אינו אלא סוס
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úàöì ïéäé ìáì åéìò ã÷ôå éòîùì
àöéù äùòî òøéàù ãò ,àë íéìùåøéî
ç"øâä øàáîå ,åäåâøäå íéìùåøéî éòîù
äúééä äî ùåã÷ä 'êéùìà'ä íùá
',áåøä é"ôò éë ,äîìù ìù 'åúîëç
ãò ,íãàä áìá úåãâðúä íøåâ 'çøëä'ä
åøãâù øãâä úà õåøôì çøëåî àåäù
óàù äîìù òãé ïàëîå ...(ò"éö÷àéø) åãòá
äáéñ ìë éòîù äàø àì äúò ãò íà
øáë äúòî éøä ,íéìùåøéî úàöì
åúåà 'úçøëî'ä äáéñ àöîé éàãååá
ãåñé ìò äù÷ä .íéìùåøé éøòùî úàöì
,ïåùîù úøàôú) ì"öæ ñå÷ðéô ù"øâä äæ
éìëî ä"ô) í"áîøä ìù å÷ñôî (øåîà úùøô
úàöì øåñà ìåãâä ïäëäã (æ"ä ùã÷îä

åðéöî àìå 'íùî ææ åðéàå' íéìùåøéî
à÷ååãá â"äëä åàöé äæ éååéö ììâáù
ùé úåèùôáå .(õøéúù äî ù"ééò) íéìùåøéî
- íù í"áîøä ïåùì éøäù ,øîåì
'äéäéù (ìåãâä ïäëä ìù) åãåáëå åúøàôúå
àìà àöé àìå íåéä ìë ùã÷îá áùåé
åúéá éäéå íåéá 'á åà äòù ãáìá åúéáì
øäæåîä ïëàå ,'íùî ææ åðéàå íéìùåøéá
àåä êë éë úîçî úàöì àìù çøëåîäå
øãâä õåøôì ïåéñð ìë åì ïéà åãåáë
,äúòî øåîà .åîöò ãåáëá ìæìæìå
úà åà íãàä úà 'øåâñú' íà åìéôà
úåøéîù éðéî ìëá åäååöúå Y ãìéä
íà øéòäî æåæé àìù åìéôà - íéîåöîöå
àåä êë éë àåä øáãä íòèù òãé

כא .ומביא האלשי"ך הקדוש ,וז"ל ,ואמרו ,כי סופר להם מעשה שהיה ממלך ,שלשמע
עיר תהילה הלך לראותה במרחקי ארץ ,והיה סמוך לה 'גשר'  -ראשו אחד לעיר
והראש השני לכפר קטן ,בהגיע המלך אל הכפר ,יצא בכלל מקבלי פניו זקן בן שמונים
שנה לקראתו ,ויאמר למלך על מה חרד אדוני כל החרדה ) ,(˙‡Ê‰ ¯ÈÚ· ¯˜·Ï ‡Â·Ïאמר
לו ,לקול תהלת העיר הזאת באתי עד הנה ,אמר לו הזקן ,חי ראשך אדוני המלך ,כי
נולדתי בכפר הלז ,והנה נא זקנתי באתי בימים ,ולא עברתי הגשר הזה לראות העיר
הזאת מיום הוולדי ועד עתה ,אמר לו המלך הנה אני גוזר עליך שלא תעבור ,כי ביום
עוברך את הגשר מות תמות .אמרו ,שלא שקט ,לא נח ולא שלוו הזקן עד שעבר ביום
ההוא את הגשר ,וראה את העיר ,ויוגד הדבר אל המלך ,וישלח אחריו ,ויאמר לו  -הלא
שמונים שנה עצרת כח לבלתי עבור לראות העיר ,ועתה כאשר ציוויתיך שלא תעבור
את הגשר ,לא באה עליך השמש עד שלא באת אליה ,אמר לו ,כאשר הייתה הבחירה
בחירתי חופשית לא היה לבי מכריחני ,אך עתה הייתי כמי שנתון בבית כלא ,לבי דופק
– באמור ,למה תמנע מכל האדם לראות את העולם ,ולא יכולתי להתאפק על לבי ,עד
שאמרתי 'יהי מה' אעבור ,ועברתי ,ועתה הנני בידך ,ועד"ז יתבאר ,שחשב שלמה כי
כמקרה הזה יקרה לשמעי ,שמכיוון שיעכב את בחירתו מעזוב את שערי ירושלים ,מיד
ידחנו יצרו עד שיהא מוכרח לעבור ,ויפול בשחת זו ותתקיים צוואת דוד אביו.
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íéëìåä íúàù íå÷î ìëá ...ìàøùéì
,åëåúá øåãàù éì åùò ãçà úéá
ò"éæ 'ïøäà úéá'ä) ùã÷î éì åùòå øîàðù
.(äæ ùøãî éøáãá ÷åñòì íéëøáàì äååöî äéä

ïåöø ìë åá øøåòúé àì 'åúøàôúå åãåáë'
øùà ìëë íéé÷é äáø äçîùáå Y ãâðë
íåùî ,êìå÷ì òîùé 'ïåöø'îå ,åðååöú
,åúøàôúå åãåáë åäæù àåä òãåéù
òéãåäì êéøöù ,áåúëá ùåøéôä àåáéå
íúçá àáåä) 'äãé÷ò'á øàéá äæ ïééðòá íéååù íäù Y íéãéîìúä åìà íéáåøëì
úà (äøèôäá äîåøú úùøô øôåñ
íúøàôú ãåáë úø÷é ìãåâìå ,áäæ
úà êðéçùë êìîä äîìù ìù åúù÷á éøãâá 'ãåáë úøîùî'ì íä íé÷å÷æ
'ä éäé' (æð ,ç 'à íéëìî) ùã÷îä úéá
.íé÷æç íéâééñå äùåã÷
.'åðéúåáà íò äéä øùàë åðîò åðé÷åìà
äøùéù åúù÷á éäî àìôé äøåàëìå ושכנתי בתוכם – זמן השראת השכינה
ìöà åîù ïëéùù éôë åúðéëù úà ä"á÷ä
ììë äéä àì íäì éøä ,íéùåã÷ä úåáàä ùã÷î éì åùòå (ç äë) ïúùøôá
ù÷éá òåãî ,äù÷é ãåòå .'ä ùã÷îå ïëùî áúë ,íëåúá éúðëùå
äîìå äî ìò 'åðùèé ìàå åðáæòé ìà' øîàð àì 'åëåúá' éúðëùå '÷ä 'êéùìà'ä
.ùã÷îä úéá úééðá ìâøì ä"á÷ä íáæòé .ãçàå ãçà ìë êåúá Y 'íëåúá' àìà
éë ,äúøáçá àöøúéî àãç àéùå÷ã àìà (à âì ø"åîù) ùøãîä éøáã éôì øúåéáå
í÷åä àìù äúò ãòå úåáàä éîéî ìàøùéì ä"á÷ä øîà' - ïúùøô ùéøá
äæá ,íááìá ïëùî íäì åùò ùã÷îä ,äîò éúøëîð ìåëéáë éúøåú íëì éúøëî
äî äéä 'úåðáø÷'äå ,'ä ìà íáéì åøäéèù àá ,äãéçé úá åì äúéäù êìîì ìùî
,äãéçéä íùôð úà êøáúé åì åáéø÷äù êìéì ù÷éá ,äàùðå íéëìîä ïî ãçà
,úéáä úà êìîä äîìù äðáùë êëì éúá ,êìîä åì øîà ,åöøà ìà äîò
úàøùäì úéá ùé äúòîù é"ôòàù ù÷éá éðéà éðîî ùåøôì àéä úéãéçé êì éúúðù
,íå÷î ìëî àéøôåùã àúø÷á äðéëùä ,ìåëé éðéà äìèú ìà êì øîåì ,ìåëé
úàøùä ïééãò êùîéå 'åðáæòé ìà' ,àðà íå÷î ìëáù éì äùò äáåè åæ àìà
íò äéä øùàë - ùîî åðéìò äðéëùä ãçà ïåèé÷ éì äùò Y êìåä äúàù
.áë ùîî íáø÷á ïëåù äéäù Y åðéúåáà ä"á÷ä øîà êë ...íëìöà øåãàù
 וכבר שמענו 'טענה' בקרב מחננו – תינח בימים מקדם כשהיו בני העולם זכים.כב
 אבל 'מה,'קדושים וטהורים להם נאמר 'ושכנתי בתוכם – בתוך כל אחד ואחד
תאמר ומה תדבר' לבני דור האחרון הדוויים בגלות הגוף והנפש 'לא ראו מאורות
 שמע נא לדברי הרה"ק ר"ר אלימלך.'מימיהם' וכי גם להם ייאמר 'ושכנתי בתוכם

áë

באר הפרשה  -תרומה

åì äùò ïåéøôà (é - è ,â ù"äù) ÷åñôá úùøôá) ò"éæ 'ìçð éáøò'ä ÷"äøä áúë
äåîúì ùé éë ,àåäå .'åë äîìù êìîä êéùìàä ùøéôù äî é"ôò (äîåøú
מליז'ענסק זי"ע )  ,(·˘ÈÂ È"‡ ‰"„· ,·˘ÈÂ ÍÏÓÈÏ‡ ÌÚÂוז"ל' ,שמעתי משל מתוק מפי
אדומ"ו הרב המגיד דק"ק ראווני זלה"ה ) ,(Ú"ÈÊ ˘ËÈ¯ÊÚÓÓ „È‚Ó‰ ˜"‰¯‰ ‡Â‰והוא ,שאנו
רואים שכעת אשר אנחנו בגלות המר ,יש בני אדם שזוכים לרוח הקודש בקל יותר
מבימי הנביאים שהיו צריכין השבעות והתבודדות רב כידוע ,כדי שישיגו הנבואה ורוח
הקודש .ואמר משל נפלא ומתוק ,למשל המלך שהוא במקום כבודו בביתו ,בחצירו
בפלטין שלו ,ויבוא איזה אוהב המלך וירצה להזמינו לסעודתו לביתו ,אזי בוודאי יכעוס
עליו המלך ,כי אין זה כבודו של מלך לצאת מפלטין שלו לבית אחרים  -גם אם תהיה
הסעודה גדולה עד למאד .ובלתי אפשרי שיזמין את המלך לביתו עד שיכין כל הכנות
ויעמיד מליצים ופרקליטין גדולים שימצא חן בעיני המלך שיבוא לסעודתו.
'אבל כשהמלך נוסע בדרך ורוצה ללון בדרך אזי כאשר ימצא מקום נקי באכסניא
נקי אף אם בית המלון הוא בכפר ,אם הוא רק נקי אזי זה בית מלונו ללון שם .והנמשל
מובן ממילא ,בזמן שבית המקדש קיים והיה שכינת כבודו בבית קדשי הקדשים ,אז
אם היה אדם רוצה לשאוב רוח הקודש או נביאות היה צריך עבודה גדולה וכו' אבל
עתה בגלות המר שגם השכינה קדושה גלתה עמנו ,ובעוונותינו הרבים היא 'נע ונד
בארץ' ותשוקתה מאד למצוא מקום דירה לשכון בה ,ואם מצאה מקום מנוח ,מקום
נקי  -אדם שהוא רק נקי מעבירות וחטאים אזי שם היא דירתה' .נוראות למדנו
כאן ,שבקל נוכל בדורנו שיבוא הקב"ה לשכון בתוכנו ,בתנאי שנטהר עצמנו מן
החטאים ,ובפרט בימים הללו ,שכל הבא ליטהר מעלתו רבה יותר מאשר בימי
הנביאים ,ודורות האחרונים הם המוכשרים להתעלות בתשובה וטהרת לבב.
והן הן כוונת דברי חז"ל )· (:Á ˙Â¯ÂÎששאלו זקני אתונא את רבי יהושע בן לוי
'מציעתיה דעלמא היכא' ,פירוש היכן אמצעו של העולם' ,זקפה לאצבעתיה ,ואמר
להו ,הכא' ,ובפשטות הכוונה שדחה אותם בקש ,ולכן זקף את אצבעו והראה על
המקום שעמד בו שהוא אמצעו של עולם ,וכאשר שאלו אותו מנא ליה הא ,אמר
להם שיביאו חבלים למדוד ,אמנם הרה"ק רבי מרדכי יוסף מאיזביצא זי"ע פירש
עומק דבריהם ]כי בודאי לא היו חז"ל מביאים בגמרא שיחה בטילה שדחה ריב"ל
לאותם זקנים[ ,שכוונת השאלה היתה על מקום בית המקדש שאמרו )(:„ ‡ÓÂÈ 'ÈÚ
שהוא באמצעו של עולם ,ושאלו זקני אתונא היכן מקום השכינה ,ולכך הראה להם
'כאן' היינו באצבעו כנגד הלב ,כי כל אחד בונה בית המקדש ]זה הבגד שבשר ודם
תופר עבור הקב"ה כביכול[ על ידי התגברותו נגד אש התאווה של היצר הבוער
בקרבו ,וביד כל אחד ואחד לבנות מקום של השראת השכינה בקרבו ובפנימיותו.
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ìàøùéî ãçà ìëá äùåã÷ óñåúðå 'ä
íäá óñåúð øùàëå ,äìçúá øùàî øúåé
äøéúé äùåã÷ ãåò åôéñåä äùåã÷
øùàëå ,÷"îäéá ìà äðéëù úàøùäå
éæà ,äðéëù úàøùä íù øúåé ãåò óñåúð
øúåéå øúåé äøéúé äùåã÷ ãåò çøæ
ãéîú êìåä äéä ïëå ,ìàøùé ìà ÷"îäéáî
÷"îäéá úùåã÷å ìàøùé úùåã÷ óéñåîå
,÷"îäéáá ïéôéñåî ìàøùé éë ,õ÷ ïéà ãò
ìàøùé åéäù ãò ,ìàøùéá ùã÷îä úéáå
ìëå ,íéðåéìòä íåøî àáöî øúåé ïéìòúî
éìá ãò íäîò ïéìòúî åéä úåîìåòä
.íéúðéá åì÷ì÷ù àìåì ,ìåáâ
åì äùò ïåéøôà ,äéîúîë áåúëä ù"æå
éöòî åìù íåìùäù äîìù êìîä
ïëå ...íéöòá åì òöá äî - ïåðáìä
äî - áäæ åúãéôø óñë äùò åéãåîò
õøúîå .ïîâøàå áäæå óñëá åì òöá
àåä ,'íéìùåøé úåðáî äáäà óåöø åëåú'
øáãä úåéðåöéç éë ì"øå ,ìàøùéì éåðéë
åúåîéðôá ìáà ,åá òöá äî úîàá
ìë úùåã÷å äáäà óøèöð ì"ø ,óåöø
äéä ïàë àöîð ïàëå ,ìàøùéî ùéàå ùéà
íù ïëì ,ãçéá ìàøùé ìë úùåã÷
.âë øåîàëå äðéëù úàøùä

íù ïåëùì ùã÷îä úéá úééùò ïéðòá
íéîùä éîùå íéîùä àìä ,ù"úé åúðéëù
êà .úéá úåðáá òöá äîå åäåìëìëé àì
ïúð ìàøùéî ãçà ìë ,àåä ïååëîä ïéðò
ïåöøå ,íéîù úàøéå ,äáø äáäàá åúáãð
,ïåöøäå äáäàå äàøéä äìà úåãîå ,åáì
ìë åäæå ,íãàä úåãî ìëáù øçáåîä àåä
éë òåãéå ,éìàøùéä ùéà êåúáù äùåã÷ä
äìà úåãîá åîöò ùã÷î íãà úåéäá
,äðéëù úàøùä åîöò ìò äæá êéùîî
íå÷î ìëáå ,äìà úåãî áäåà é"ùä éë
íöîöî ìåëéáë ,äìà íù íéàöîð øùà
úùåã÷ äîåã åðéà êà .íù äøåùå åîöò
íéáø íéùðà óåøéö úùåã÷ì ãçà ùéà
'ò) òãåðë äðéëù úàøùä úëùîä ïéðòì
ãçà ìëù 'ä äåö ïëìå .(æ"î â"ô úåáà
íäî ãçà ìë åðúðå ,åúáãð ïúé ìàøùéî
úåáãðîå ,úéøùôà øúåéä äáø äáäàá
íù óøèöð àöîð ,úéáä äðáð äìàä
àìéîî êùîðå ,ãçéá ìàøùé ììë úùåã÷
ïôåàá äðéëù úàøùä ùã÷îä úéáá æ"éò
óåøéöì êéùîäì éåàøù úåàð øúåéä
øåà çøæ àìéîîå ,ìàøùé ììë úùåã÷
ììëì ÷"îäéáî äùåã÷å äàøéå äáäà
éðô úà úåàøì íúåìòá èøôáå ,ìàøùé

"‚( לאדם פשוט והדיוט שללאÏÙ ‡"Â˜ÈÏ)  משל המשיל הרה"ק בעל התניא זי"ע.כג
 וכ"כ גברה אהבת המלך אליו עד שפנה ובא,כל סיבה ידועה החל המלך לחבבו
 וכי נוכל לתאר את גודל חיות,לדור עמו תחת קורת גגו בביתו הפשוט של אותו הדיוט
.נפשו ורוממותה של אותו אדם פשוט על זכייתו התמוהה להיות קרוב אל המלך השליט
 שריבון העולמים מלך מלכי, להאמין בכל לבו, על כל איש אשר בשם ישראל יכונה,כיו"ב
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ä÷åùú åáìá øøåòúäì íâ ìàøùé ùéà ùåã÷ä ä"ìùä áúëù äî òåãé äðä
)ãåáòì äëæéù ãàî ÷÷åúùéù - úøòåá ìë ìù íéãòåîä' Y (áùéå 'øô ùéø
.åîù êøáúé åéðôì
úåéùøôì úåëééù íäì ùé äðùä
ïë ìòù åøîà øáëå .ì"ëò ,'ïäá úåìçù
øåàîä ÷"äøä áúë åììä íéøáãë ,øãà ùãåçá íìåòì äîåøú 'øô ìåçú
(åç÷éå ä"ã äîåøú) ò"éæ íéðéò
øãà ùãåç ìò äøåî 'íëåúá éúðëùå' éë
(.èë úéðòú) ì"æç åøîàù äî ìò ùéà ìëì äðéëùä úàøùä ìù ïîæ àåäù
éøäù ,äçîùá íéáøî øãà ñðëðùî 'éçä øîàù åîëå ,àåä øùàá ìàøùé
òåãîå åá å"èáå ã"éá äéä ñðä ïîæ ùãåçáù ,(øãà ùãåçì í"éøä 'éç) í"éøä
úìéçúî øáë äçîùá úåáøäì êéøö åîöò úåùòì ìàøùé ùéà ìë êéøö äæ
éîìùåøé) àúéàã äî éô ìò øàáîå .ùãåçä íù ìò 'øãà' àø÷ð ïëìå ,ïëùî
íäîò åìò íéùãçä úåîù' (á"ä à"ô ä"ø .åðáø÷á ìåëéáë øåãì àá ä"á÷äù
àø÷ð òåãî ùãåç ìëì íòè ùéå ,'ìááî
øãà ùãåçä íòèå' ,íùä åúåàá à÷ååã ìëá éë (íù) 'í"éøä 'éç'á àúéàå
æîøð äæ ùãåçáù éðôî àåä êë àø÷ð äîì äìòîì øøåòúî øãà ùãåç
)'åëå íìåò ìù åôåìà àåäù 'à ì"ø ,øã 'à åäæå ,ìàøùéì ä÷åùú (ìåëéáë ìöà
íò åúðéëù äøùîù íéðåúçúä íò øã êéøö ïëáå ,äøéã ïåùìî øãà ùåøéô
המלכים 'הממליך מלכים ולו המלוכה' אוהבו בחיבה יתירה ובידידות עזה שאין ערוך לה.
והוא ית' מתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים ,ויורד ממכון שבתו השמים לשכון את דכא,
וכשיקבע אמונה זאת בקרבו תגל נפשו על קרבת האלוקים שזכה בה' .ועל זה תיקנו ליתן
שבח והודיה לשמו ית' בכל בוקר ,ולומר ,אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו ומה
יפה ירושתנו  -כמו שהאדם שש ושמח בירושה שנפלה לו הון עתק שלא עמל בו ,כן
ויותר מכן לאין קץ ,יש לנו לשמוח על ירושתנו שהנחילנו אבותינו ,הוא יחוד ה'
האמיתי אשר אפילו בארץ מתחת אין עוד מלבדו וזו היא דירתו בתחתונים'.
עפי"ז מבאר את דברי חז"ל )' (.„Î ˙ÂÎÓבא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר )˜Â˜·Á
· „( וצדיק באמונתו יחיה' ,שלא בא לבטל מהם את כל מצוות התורה ולהשאיר להם
רק מצווה אחת גרידא ,אלא אדרבה ,כל מצוות התורה תלויות במצווה אחת זו ,וז"ל.
כי ע"י האמונה לבדה יבוא לקיום כל התרי"ג מצות ,דהיינו כשיהיה לבו שש ושמח
באמונתו ביחוד ה' בתכלית השמחה כאלו לא היתה עליו רק מצוה זו לבדה והיא לבדה
תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות הרי בכח וחיות נפשו בשמחה רבה זו תתעלה
נפשו למעלה מעלה על כל המונעים קיום כל התרי"ג מצות מבית ומחוץ ).(„ÂÚ ˘"ÈÈÚ
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ìæî çìöåîå àéøáù øãà ùãåçì ïåéãä ïîæ ïîæ ùãåçä ìë àîòè éàäîå ,'íéðåúçúä
äæ 'ìàøùé' íà ÷åìéç øëæð àìå ,ìàøùé åéàåøá ìà ä"á÷ä úåáø÷úäî àåä äçîù
éãåäé ìë àìà ...åàì íà àåä øåîâ ÷éãö
.åáù äðéëùä úàøùäîå
.øãà ùãåçá åìæî íîåøúî àåä øùàá
éùåãéçä ÷"äøä éøáãá åðàöî æîø
úééçî ïîæ äæ ùãåç éë ,øáãä øáñäå
ìù 'úåáéú éùàø'ù ò"éæ í"éøä
ìôèð ÷ìîòå ,àåä ÷ìîò
åæîøù ùé .ù'ø ì'ã óåì'à - øãà úáéú
íéøáã àîåçðú) íèìåô ïðòäù 'íéìùçð'ì
åúðéëù äøùî ä"á÷äù åìà åéøáãá
øîåìå íùàééì (çé äë é"ùøá àáåä ,é àöú
íéèåùôä ìöà óà äæä ùãåçá
äæáå Y ''äî êúìçåúå êøáñ ãáà' íäì
,úåéðçåøá 'íéùøäå íéìã'ä Y íéúåçôäå
åðà ìáà ,éøîâì íìéôäì àåä äöåø
'éãåäé' ìëì êééù äæ ùãåç éë øáãä íòèå
Y '÷ìîò øëæ úà äçîú äçî' íéååöî
â) øúñà úìéâîá ù"åîë ,äéäéù éî äéäé
àåä ø÷é éãåäé 'ìë'ù ìåãâ ìå÷á ÷åòæì
êëå .'éãåäé àåä øùà íäì ãéâä éë' (ã
áø÷úäì åãéáå ,íéîùáù åéáà ìöà
àìå éãåäéä éëãøî áåùå áåù íù øîàð
.àöîð àåäù ïëéäî åéìà
ø÷éò éë åðì úåøåäì - ÷éãöä éëãøî
øîà ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøä éøäå) éãåäé åúåéä íöò àéä úåáéùçä
úåùòì ìâåñî ïîæä øãà'
.(.ãî ïéøãäðñ ,àåä ìàøùé àèçù é"ôòà ìàøùé
øúåé ìâåñî ïîæäå ,äáäàî äáåùú úéðòú) åøîàù äîî úàæ ãåîìì ùé ïëå
äúòå äàøéî äáåùú æàù éøùúî éøëð éãäá àðéã äéì úéàã ìàøùé øá (:èë
,ì"äæá øîà ãåò ,ãë 'äáäàî äáåùú Y äéìæî àéøáã øãàá äéùôð éöîéìå 'åëå
øåæçì ìàøùéî íãà ìëì éåàø òåá÷ì ìãúùé éøëðä íò ïéã åì ùéù éîù
 ובתוך דבריו, פעם אחת ישב הרה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע בשוה"ט בפורים.כד
 ואף שלא מצינו להדיא בדברי חז"ל שפורים הוא,אמר כי עתה הוא זמן תשובה
 ואף, אך יש ללמוד זאת מהכח המסור לבית דין לעבר את השנה,זמן תשובה לכל
 והיאך ביכולתם,שלכאורה אוכלים ישראל חמץ באדר שני שהיה צריך להיות פסח
 אלא מבואר שיש כח ביד חכמים לברוא ולחדש,לדחות את הפסח מזמנו הקבוע
 ומאחר שקבעו שחודש זה הוא חודש אדר שני אם כן נוצרה כאן,מציאות של זמן
 וממילא אף בידינו לעשות,חלות זמן שעדיין לא היתה ונדחה חג הפסח לחודש הבא
.את יום הפורים לזמן תשובה
 ותיכף ומיד,באותה שעה ישב הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע בין המסובים
( 'כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זהÈ ‚Ó ˙È˘‡¯·) מצא רמז לדבר בלשון הכתוב
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äùåã÷ä åúáùçîå áùåç äùòîù ìâåñîä øãà ùãåçá äîéìù äáåùúá
íéáåøëë (åîöò íãàä úà) åúåà äùòé øàåáî '÷ä åéøáã éô ìòå .äë äáåùúì
úàøùä ïîæ àåä øãàù íòèä øúåéá
.åë ïåéìò éëàìî Y íéðåéìò
íò øã íìåò ìù åôåìàå äðéëùä
àø÷éå ø"ãî ,äîåøú 'øô èå÷ìé) íøîåà åäæå
øáéã àìî àø÷î éøäù íéðåúçúä
ïúùøôá ÷åñôä ìò (á"é äùøô
'ä ãò ìàøùé äáåù' (á ãé òùåä) áåúëä
)- 'íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå' (ç äë
äáåùú ïîæ àåä øãà íàå ,'êé÷åìà
ãòì äæ éøä 'éì' øîàðù íå÷î ìë
.ìàøùé ìò äðéëùä úàøùä ùéù éàãå
íå÷î äî ,øåàéá êéøöå .íéîìåò éîìåòìå
ועשו לי מקדש – יתקדש ותשרה עליו úééùòá 'íéîìåò éîìåòì' øîåì ùé
השכינה
åðì ïéàå úéáä áøçð íåéäë éøä ,ùã÷îä
åøàéá àìà .ùã÷î àìå ùãå÷ àì ìò (úéùòå ä"ã :áé÷ úåùøã) ñ"úçä áúë
(ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä ÷"äøä øîà ïëå) íéøôñá äùòî ...úëåøô úéùòå' ÷åñôä
ä"á÷äù (à âì äáø) ùøãîä éøáã é"ôò íãàì æîø ,'íéáåøë äúåà äùòé áùåç
פעמים' ,לולא אותיות 'אלול' ,ור"ל אם באלול התמהמהנו ולא חזרנו בתשובה הרי
ֲַ ָ ִ
כי עתה – בפורים שבנו שהזמן מסוגל עתה לתשובה ,וראיה לדבר זה פעמים –
ז"ה בגי' י"ב ורומז על חודש שנים עשר הוא חודש אדר שיש ביד חכמים לעשותו
'פעמים' ולעבר את השנה לב' אדרים ,והרי שבידם לחדש מציאות של זמן.
כה .הרה"ק הבית ישראל זי"ע היה אומר פעמים רבות בשוה"ט בשל"ס ששבת הוא
זמן תשובה ,פעם שאלו אחד מדוע אומר זאת הרבי לקראת סוף וצאת השבת
שכבר אין זמן לשוב בתשובה ולא מיד בתחילתה ,נענה לו הרה"ק שהתשובה היא
'ברגעא חדא ובשעתא חדא' .כלומר שדי בהרהור תשובה של אמת להתהפך לגמרי.
כו .וממילא הרווחנו לאלו המתלוננים ואומרים ,וכי נהפך למלאכים ,רצוננו להיות
כאחד האדם ולא יביטו עלינו כמי שאינו מן הישוב ,מעתה אפשר להיות להם
להיות מלאכים 'בסוד' ,על ידי מחשבתם הטהורה בלא שתדע מזה בריה אחת
בעולם ,ובהנהגתם יתנהגו בין בני אדם כאחד מהם.
מעשה באשה אחת שהוצרכה לאיזה ישועה גדולה מאד למעלה מדרך הטבע,
ובאת לפני הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע והזכירה עצמה לטובה ,אמר לה הרה"ק היאך
אוכל לאושיעכם ,וכי מלאך אני ,אמרה לו האשה ,לא ,אלא שהרבי גדול ממלאך,
נענה הרה"ק ואמר לה – 'דאס יא' )‡ ,(ÌÈ¯·„‰ ÌÈ ÂÎ ÔÎופעל עבורה ישועה גדולה.
הרה"ק מהרי"מ מזינקוב זי"ע אמר פעם לבחור שהביט עליו ,מה לך כי תעמוד
ותביט עלי ,א"ל הבחור כי ענין גדול הוא לתיקון הנפש להביט על הצדיק ,אמר לו

æë

 תרומה- באר הפרשה

éúðëùå äøåú äøîà éøäù ,äùåã÷ä íéëìåä íúàù íå÷î ìëá åðúàî ù÷áî
.çë íëåúá ììëá ìëäå ,íëåúá
Y åëåúá øåãàù ãçà ïåèé÷ éì åùò
éãé ìò ,íåéäë óà êééù äæ 'øåãà'å
äøåúä ìò 'ê"ù'á íéøáãä íéùøåôîå äáùçî'á åîöò úà íãàä ùã÷îù
éì åùòå' .ì"æå ,(ì"æéøàä éøåâî)
äæá ,åéùåçå åéøáà ìëá 'äùòîå øåáéã
ïëùî øîà àì ,'íëåúá éúðëùå ùã÷î .æë 'ä åá ïåëùéù åáø÷á íå÷î àåä ïéëî
äéäé ïîöò åùã÷é íà ,øîåì ,ùã÷î àìà
åäæ ,äðéëùì äáëøî íäî ãçà ìë é"ùø éøáã úà í"éáìîä ùøôî äæáå
'åùòå' øîà äæì ,ùîî íëåúá éúðëùå .'úåøåãì ,åùòú ïëå' (è ÷åñô)
ïëùîä æåîø ãçà ìë éë ,úéùòå àìå éøäå úåøåãì øîåì êééù äî äøåàëìå
àìà ...íéáåøëä ,áìá æåîø ïåøàä ,åôåâá íéã÷îå .íìåò úåøåãì íéé÷ ïëùîä ïéà
- ïôåâá åùòéù åðøîàù äîì æåîøì éúðëùå - 'êéùìà'ä éøáã úà àéáäì
äáëøîå ïëùî íåùòéå íäéøáéà åùã÷éù ,íëåúá àìà ,øîàð àì åëåúá - íëåúá
'åùòú ïëå' 'åùòå' øîà äæìå ,äðéëùì é"ò äëæé äæìå .ãçàå ãçà ìë êåúá
.ïôåâì úçàå ïëùîì úçà íéîòô éúù åæá êééù ìàøùé ùéà ìëå .åîöò ùã÷éù
 אם כן 'תיקון' גדול יהיה לך אם,'‡( 'ועמך כולם צדיקיםÎ Ò ‰ÈÚ˘È)  כתיב,הרה"ק
. כלומר שאז באמת יעלה ויגיע להיות צדיק...תביט ותתבונן בעצמך
( 'עוצם עיניו מראות מרעÊË-ÂË ‚Ï ‰ÈÚ˘È)  וכן איתא ב'תרגום יונתן' על הפסוק.כז
 והיינו שהוא עצמו וביתו,' 'יהא בית משרוהי בית מקדשא- 'הוא מרומים ישכון
.יהא 'בית המקדש' ממש
(ÌÎÎÂ˙· È˙ÎÏ‰˙‰Â ¯Ó‡È Â‡ ‰"„ È˙Â˜Á· '¯Ù) כיוצא בו אמר ה'דברי ישראל' זי"ע
 וגן עדן של הקב"ה הוא בהאי עלמא,כי הגן עדן של בני ישראל הוא בעולם העליון
.– בתוך נפש הישראל המקדש עצמו
 ואמר חכם אחד לעשיר, וז"ל,"·( כתבÚ ¯Ó‡Ó ‡"Á ¯ÒÂÓÂ ‰ÓÎÁ)  הסבא מקלם זצ"ל.כח
 ואתה עבד, האדון שלך הוא עבדי, אמר לו,שהיה מתנשא נגדו בשביל עשרו
 והחכם אדונו של, פי' כי הוא עבד נמכר לעבודת תאותו, ולחנם אתה מתגאה,לעבדים
 שמי, הרי מבואר במליצת לשונו. עכ"ל, כי התאוה מסור בידו,זה העבד הנמכר לתאוותו
 ומי שהוא משוחרר מתאוותיו הוא מלך,שהוא משועבד לתאוותיו הוא עבד לתאוותיו
 כי בעל תאוה הוא,' ולכן קרא למי שהוא עבד לתאוותיו 'עבד לעבדים,ואדון על תאוותיו
. ונמצא הבעל תאווה עבד לעבדו של חכם, והחכם הוא אדון לתאוותיו,עבד לתאוותיו

 תרומה- באר הפרשה
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ואת המשכן – השראת השכינה ע"י
שמירת עיניים

äùòú ïëùîä úàå' ,(à åë) ïúùøôá
áùåç äùòî ...úåòéøé øùò
ïàëî ãçà óåöøô ,é"ùøáå ,'íúåà äùòú
øùðå äæ ãöî éøà ,ïàëî ãçà óåöøôå
'íéøîàîä øöåà' 'ééò) íé÷éãö åøàéáå .äæ ãöî
ïéðòá ãåä àøåð øîàî ,æè øîàî ,ñééåå à"øâäì
åéðéò úùåã÷ ìò æîø êøãá (íééðéò úùåã÷

úåéäì äëæé íééðéò úøéîùáù Y íãà ìù
ìò æîøî 'øùð' äðäù ,äðéëùì 'ïëùî'
øåèä çúôù åîë ,íééðéòä úøéîù
äãåäé éøáãá øàáì 'íééç çøåà' úìéçúá
úåàø ãâðë Y øùðë ì÷ éåä' àîéú ïá
øùðä øùàë éë øùðì åúåà äîéãå ,ïéòä
øîåì ïéòä úåàø àåä êë øéååàá èù
ë"åîë .'òøá úåàøî êéðéò íéöòúù
éãé ìòù åðãîìì ,'äéàø' úåéúåà 'äéøà'
ùã÷î àåä éøä åéðéò ìò øîåù íãàäù
ïëùîäå ,'äì ïëùî úåéäì åîöò úà
íùá (úåòåáù) íäøáà úéáä ùøéô êëå
.íééðéòä úùåã÷ éãé ìò äðáðå äùòð
ïåùìä ìàåîù éøáãä ÷"äøä åéáà
ïéò àôðàá éæçîì 'úåîã÷à'á øîàðù ïàë øîàð äðäù (íù) ùøéô äæ ãåñéá
åîöò úà øåîùéù' ,àúù÷ éøéâ úåë ìò 'íéáåøë' úåùòì ïúùøôá
íéöåøù åîë úåøåñà úåéåìëúñäî ùãå÷á úåãòä ïåøà éáâ ìòù úøåôëä
.èë 'åéðô ãâð øåãëäå åá úåøéì
øçà íå÷îá åðéöî êãéàì ,íéùã÷ä

 וכה אמר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע בלשון הכתוב, השומר עיניו ינקה מכל רע.כט
 שאם שומר על עצמו,'( 'ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראוÊ ‡Î ÌÈ¯·„)
...'שלא יכשל עד ש'עינינו לא ראו' זה האיש יכול לומר 'ידינו לא שפכו את הדם הזה
‡ÏÂ Â ‡¯‡' ÂÓÎ) ( 'שור' הוא לשון ראיהÁÎ ‡Î) 'הוסיף לאמר עוד 'ובעל השור נקי
.( שאם הוא בעלים על הראיה אזי יצא נקי בדינוÊÈ „Î ¯·„Ó· ,'·Â¯˜ ‡ÏÂ Â ¯Â˘‡ ‰˙Ú

באר הפרשה  -תרומה
ארון העדות  -השראת השכינה על ידי
עסק התורה

,ïúùøôá 'øåîä øåøö' ìòá áúë
íùá 'ïåøà'ä éåñéë àø÷ð ïëìù
'äøåúä ìò æîøî ïåøàä éë ,'úøåôë
ìë ìò íãàì åì úøôëî äøåúäå
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àìà øîàð àì 'åëåúá' ,'êéùìà'ä éøáã
'øàáúðå .ãçàå ãçà ìë êåúá ,'íëåúá
é"ò äæì íéëåæ åììä úåøåãáù ,íéøôñá
ç"åà) ç"áä éøáã é"ôò àåäå ,äøåúä ÷ñò
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øå÷î úùåã÷å úåéðçåøå úåîöòá åðúîùð
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çëúùú àìù ,äðúîá ìàøùéì úîà
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ç"îøá ,ïéãéâ ä"ñùå íéøáéà ç"îøá
.äøåúáù äùòú àì ä"ñùå äùò úååöî
äðååëä ìò äøåúá íé÷ñåò åéä íàå
åúðéëùì ìëéäå äáëøî äîä åéä úàæä
íáø÷á ùîî äðéëùä äúéäù ,êøáúé
äúéä ùîî íáø÷áå äîä 'ä ìëéä éë
åøàåáé äæáå ' ...äúøéã úòáå÷ äðéëùä
éë ,úåøåãì Y åùòú ïëå é"ùø éøáã éîð
íé÷äìå úåùòì åðéãéá íìåò úåøåãì ïëà
éåáéøá ,ãçàå ãçà ìë êåúá ïëùîä úà
ìîò êåúî ì ìåò úìá÷á äøåúä ÷ñò
.àì íëëåúá åðëùî àäéå äáø äòéâéå

דברים חוצבים להבות אש אלו אמר הבית ישראל לאחד שנכנס אליו בשנות
נעוריו בעודו בישי"ק וביקש הדרכה ,א"ל הרה"ק 'זיי אפגעהיטין' ),(Ú¯Ó ¯ÂÓ˘ ‰È‰
שאלו הבחור כיצד יהא שמור מכל רע אזי השיב לו כנ"ל שישמור את עיניו.
ל .סיפר הרה"ק רבי אשר מסטאלין זי"ע שפעם שלח הצאר הרשע ניקולאי ימ"ש
לאחד ממחנות צבאו ,שביום פלוני ובשעה פלונית יבוא לבקרם  -לראות את
נאמנותם אליו ואל המלכות ,כל אנשי הצבא התכוננו בהכנה דרבה לקראת הצאר,
ניקו וצחצחו את בגדי הצבא אשר להם ,כמו כן הכינו את תרמילם שבו מכניסים את
'כלי זיינם'  -מחשש שמא יבדוק הצאר את התרמיל ,כן עשו כל העם ,לבד מחייל
אחד שאהב את ה'ביטערע טראפ' ) ,(˘"ÈÈ Y ‰¯Ó‰ ‰ÙÈËוהיה נוהג לצאת ולשתות
לשכרה בכל לילה ולילה ,אמנם ,משרבו הוצאות שתייתו וכבר לא היה מי שילוונו
מעות ,הלך החייל ומשכן את כלי זיינו ושאר החפצים שבתרמילו בעד מעות ,וקנה
בהם עוד ועוד משקה ,עתה כשעבר הקול במחנה שהצאר מגיע לבקרם ,הלך חייל
זה חיש מהר מילא את תרמילו בקש ותבן בכדי שייראה התרמיל כשל כל החיילים,
בהגיע היום המיועד הגיע הצאר למחנה ו'כולם נסקרים לפניו '...והנה עבר הצאר ליד
'שיכור' זה ,ויצווהו לפתוח את תרמילו קבל עם ועדה ,אך למותר לומר שמשראה

ì

באר הפרשה  -תרומה
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הצאר במה התרמיל מלא – בקש ותבן ,העניש מרה אותו ואת הממונים עליו.
סיים הרה"ק מסטאלין ,פשיטא שלא היה לו לאותו רשע רוח הקודש ,אלא
משראהו עומד בקומה זקופה בלא נשיאת עול ,הבין שאינו נושא כלום .והמשיך
בדבריו ,שאברך המהלך בקומה זקופה ללא נשיאת עול סימן הוא שאין בפנימיותו
ולא כלום.
לא .והנה ,רבים מתאוננים לאמר אכן ,רצוני עז ללמוד תורה ולעסוק בה בשקידה
וביגיעה .אך מה אעשה והמקום אשר הנני נמצא אינו ראוי עבורי לעסוק בתורה,
או המצב שהנני שרוי בו מפריע בעדי מלקבוע עתים לתורה .ומבאר ה'חתם סופר'
זי"ע ) ,(ÌÈ¯ÙÒ· ÂÓ˘Ó ‡·Â‰דלכן אמרו מקום הארון היינו מקום התורה ולומדיה אינה
מן המדה אלא היא למעלה מן הזמן ומן המקום .ללמדנו שלא יביט על המצב או
על המקום שהוא נמצא ,אלא בכל מצב בכל עת ובכל שעה – יפנה לעסוק בתורה,
וממילא יאירו עיניו בתורה.
עוד פיתוי רגיל היצר לפתות את האדם ,שממילא אין לימודו לשמה ,ועדיף לו
שלא ללמוד .תשובתו בדברי הגר"א כי זה גופא מתחבולות היצר – לפתות האדם
שלא ללמוד כי אינו לשמה ,ובאמת היצר מרתת )‚ (Ìמלימוד כזה ,כי בוודאי גם
לימוד כזה משבר ומכניע כוחו של יצר ,וכך כתב הגר"א ) (·Î ‰Î ÈÏ˘Ó ÏÚוז"ל .כי
גחלים אתה חותה ,כלומר ,ובזה שאתה לומד שלא לשמה הוא גחלים על ראשו,
שאין רצונו שתלמוד שלא לשמה רק לפי שעה ,שסובר שבזה יפתה אותך שלא
תלמוד כלל אבל באמת אין רצונו גם בזה ,שגם זה גחלים על ראשו.

