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dyxtd x`a

àùú-éë
וראית את אחורי – סוף דבר יתגלה כי ìëä éë éàöîúå òâø èòîë éáç
הכל היה לטובתו
äéä ìëäù äìâúé øáã óåñ ,ïåáùçá
éøåçà úà úéàøå' ,(âë âì) ïúùøôá
.äøåîâä êúáåèì 'ïåéìò íòè'á
íéîòô äðä .'åàøé àì éðôå
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéá êëå úåòøåàî íãàä ìò íéøáåò äáøä
î"åú) 'éøåçà úà úéàøå' ÷åñôá
àöåî åðéàù ãò íéðåùîå íéðåù íéø÷îå
äîë íéàåø åðà äðä' .ì"æå ,(úéàøå ä"ã àìå úøåëùë àåä êìäî ,åìâø óëì çåðî
íéùòðä úåðåù úåáéñî úåáéñ íéøáã òãåé åðéà úåãøèå ìåáìá áåøî Y ïééî
äùò äîì íéäîúî åðà øùà õøàá äùòé äî ,åìàîùîå åðéîéî äùòð äî
ïîæä úåáø øçàì ìáà ,à äëë ú"éùä äðåîàá ÷æçúéå øæàúé Y äéçéå íãàä
øùàë ,ìëä òøôîì íéðéáîå íéàåø åðà åùôðì øîàéå ,íéîùî äùòð ìëä éë
àùú-éë - dyxtd x`a

א .משלו משל ,לאיש פשוט שנתנו לו להיכנס אל תוך החדר ששם יושב ה'טייס'
ומנהיג את המטוס ) (Ô"‡ÏÙ‡¯Úבתבונה ,והנה חדר קטן זה על כל קירותיו ופינותיו
מלא הוא בכפתורים שונים למיניהם ,וכולם נעשו למטרות שונות זה לנסיעה ,זה
לאורה וכו' ,דבר דבור על אופניו בחכמה נפלאה ,ויהי כאשר נכנס אדם זה התפעל
מכל מה שראו עיניו ,פנה לטייס והצביע על אחד הכפתורים וביקש לדעת למה הוא
מיועד ,ומה קורה אם לוחצים עליו ,לגלג עליו הטייס ושאלו 'וכי הבנת כבר תכליתם
ומטרתם של כל הכפתורים המרובים הקבועים כאן ,שהנך בא לברר אודות כפתור
זה דווקא'...
והנמשל מובן ,מסתובב לו אדם בעולם הזה שברא הקב"ה  -כולם בחכמה עשית
מלאה הארץ קנינך ,ובא לשאול על איזה מקרה אשר קרהו 'על מה עשה ה' ככה',
והרי אין לך 'טפשות' גדולה מזו ,וכי יש לו שמץ השגה והבנה בכל ה'הלוך ילך'
הנעשה בהאי עלמא ,ואיך ירצה להבין פרט אחד קטן מכל מערכת השמים והארץ.
ובזה אמרו לרמז בפסוק )˙' (Ê ·ˆ ÌÈÏ‰איש בער לא ידע ,וכסיל לא יבין את
זאת' .דהנה מי שהוא איש )('˙Â·È˘Á ÔÂ˘Ï ‡¯˜Ó·˘ ÌÈ˘ ‡ ÏÎ' - ÁÏ˘ Ù"¯ È"˘¯ 'ÈÈÚ
יודע אל נכון שאינו אלא בער ולא ידע – שאין בידו שכל ומדע להבין את הנהגת
הבורא בעולמו ,אבל הכסיל יאמר בטפשותו לא יבין את 'זאת' – כלומר על פרט
אחד מבין כל מערכת שמים וארץ יראה באצבע לומר 'זאת' לא הבנתי )Ï·‡ ¯ÓÂ‡Î
˘‡¯  ,(È˙ ·‰ ˙‡ÊÓ „·Ï ÌÏÂÚ‰ È È Úוהלא אין לך טיפשות גדולה מזו.

באר הפרשה  -כי-תשא

éë íúðååë úéìëú úåáéñä ìë ,ìëì
ìåãâ øáã äùòéù éãë úåðëä íìåë
úâéøäá ,íéøåô ñðá äéä øùàëå ,äæë
úåáéñä ìëå ,øúñà úçé÷ìå éúùå
äðëä äéä ìëäå ,äæä øáãì åááéñù
äùòðù íãå÷ ìáà ,ìàøùé úìöäì
úòáù åðééä] íéðéáî åðà ïéà êìîä íâúô
åøñééî òåãî ïéáäì íãå øùá éãéá ïéà äøöä
øáã àì ÷ôñ éúìá íéðéîàî ÷ø ,[ä"á÷ä

ñåîë øáãä íòè åðúàî ÷ø ,àåä ÷éø

â

àéä äìåãâ äáåè äðåîàä äæ ,íìòðå
äæå ,'äðåîàä ìò øëù íéìá÷î éë ,åðì
'äùòðù øçàì - 'éøåçà úà úéàøå
äî òøôîì ïéáúå äàøú ,øáãä úéìëú
ìáà ,(ãñç äéä ìëäù) äùòðù äîå äéäù
àì øáãä úééùò íãå÷ Y åàøé àì éðôå
åðì ïéà .ì"ëò ,åúéìëú åðéáé àìå åàøé
,äîéìù äðåîàá áèéä ÷æçúäì àìà
àðîçø ãéáòã ïàî ìë'ù äàøð óåñáìå
.á (:ñ úåëøá) 'ãéáò áèì

ב .עוד עצה נאמר לו ,ע"ד שביארו בכתוב שביקש משה רבינו בפרשתן )(‚È ‚Ï
'הודיעני נא את דרכך' ,א"ל הקב"ה )˘' (‡Î Ìהנה מקום אתי' ,ובגמ' ביארו
)·¯ (.Ê ˙ÂÎשביקש משה לדעת דרכיו של הקב"ה 'מפני מה יש צדיק ורע לו רשע

וטוב לו' ,ועל כך השיבו לו 'הנה מקום אתי' ,פירוש מי שהוא מהלך על הארץ אינו
רואה כי אם מחזה מחזה לחוד ,אמנם המהלך על כנפי רוח ,ועולה ממעל לארץ על
ידי עראפלאן ) ,(ÒÂËÓהרי רואה הוא כמה וכמה מחזות כאחד .כך א"ל הקב"ה 'הנה
מקום אתי' ,כלומר אם תעלה השמימה – וכן אם תגביה את ה'דעת' שבך להביט
על הכל בהבטה שמימית אזי תראה מלמעלה עד כמה כל דבר בחשבון ארוך עם
הרבה פרטים ונידונים ,וכאשר תראה כמה טובה יש בכל דבר ודבר המתרחש בעולם
שוב לא יהיו לך שום קושיות.
סיפר הרה"ק מהרי"א מזידטשויב זי"ע שפעם עבר הרה"ק הרבי רבי אלימלך זי"ע
באכסניא אחת בשנות גלותו ,ושמע את בעלת הבית נאנחת ואומרת עד מתי נמשיך
נאכל בכל יום ויום 'קאשיע' ,ומתי כבר נשנה את מאכלינו ונתחיל לאכול 'לאקשין'.
התבטא הרבי רבי אלימלך ואמר ,אכן מתי יפסיקו בני ישראל לאכול עוד 'קאשיע'
שהוא מלשון 'קושיא' ,היינו מתי יפסיקו להקשות על דרכי הקל הגדול ,ומתי יתחילו
הם כבר בהנהגה של 'לאקשין' נוטריקון 'לא  -קשין' ,שיאמינו בתמימות ובשלמות
ולא יקשה להם דבר ממעשה אלוקינו ).(ÁÏ˘· '¯Ù ‰ÁÂÏ˘ ‰ÏÈ‡· ‡·Â‰
שאלו את הגה"ק החפץ חיים זי"ע מהו 'א העכרער איד' ),(‰ÏÚ Â ÌÓÂ¯Ó È„Â‰È
השיב ה'חפץ חיים' במשל לאדם העומד בסמוך לכותל ,שאינו רואה מאומה לפניו
מאומה זולת הכותל ,אולם אם האיש העומד בפני הכותל אדם גבוה הוא ,הרי הוא
מביט מעל הכותל ורואה את כל המרחב אשר מצד השני של הכותל ,כיו"ב הוא

ã
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'éåì úùåã÷'á àúéà
(á-à ãì íéìäú) áåúëä ìò (äëøáà
'êìîéáà éðôì åîòè úà åúåðùá ãåãì
,úò ìëá 'ä úà äëøáà ,êìéå åäùøâéå
äæ ÷åñô äðä éë .'éôá åúìéäú ãéîú
÷ùéëà éðôì ãåã äéäù äòùä ìò éà
ù÷éáå ,úååî úðëñá äéäå â úâ êìî
,ïåòâéù çåø åá ñéðëéù íìåò àøåáî
ïåîøàì õåçî äèúùîå ÷òåæ äéäå
,å÷éçøäì ùéëà äååéöù ãò äëåìîä
'áåè øçåù ùøãî'á ïééò) íééçì úååîî ìöéðå
)ä"ã íéìäú ,íéèå÷éì

åúåðùá - äòù äúåàá .(äøòäá ïàë àáåîä
êìéå åäùøâéå êìîéáà éðôì åîòè úà
Y òø øáãë äàøðù ïåòâéùäîù äàøå
úà äëøáà ïë ìò ,äòåùéä åì äàá äæî
ãò ,éôá åúìéäú 'ãéîú ,úò ìëá' 'ä
ùé 'äáåèì íéúò'á ÷ø éë éúøáñ äúò
äî 'äòøì íéúò'á êà ,'äì úåãåäì
øçàì äúò ,ù"áúé 'äì åá ùé çáù
éðà éúòåùé äúéä åðîî éë éúéàøù
íä äáåè Y éúåà úåøå÷ä ìë éë ïéîàî
.íäéìò 'ä úà äëøáàå

לענין הבטחון ,פעמים ש'כל העולם נעשה לפניו ככותל' ,ועולם חשך בעדו ,שאם
הוא יהודי נעלה ומרומם – כלומר בעל בטחון כדת וכנכון ,הרי הוא כאותו הגבוה
המכיר ורואה גם את צידו השני של הכותל ,אף הוא רואה שהכל לטובה ולברכה
– ולא רק את החושך הנראה מצד זה של הכותל.
ג .דבר המעשה איתא ב'מדרש שוחר טוב' ) (ÌÈÏ‰˙ ÏÚכתיב )˜' (‡È ‚ ˙Ï‰את הכל
עשה יפה בעתו' ,אמר דוד לפני הקב"ה כל מה שעשית בעולמך 'יפה' עשית ,אבל
השטות שבראת  -מה הנאה יש לך ,כשאדם מהלך בשוק ומקרע את בגדיו
והתינוקות רצין אחריו והעם משחקין ממנו – וכי זה נאה לפניך ,אמר לו הקב"ה,
על השטות אתה קורא תגר ,חייך שתצטער ותתפלל עליה עד שאתננה לך .לא
עבר מעט ,עד שהלך דוד אצל אכיש מלך גת ,והיה שם בסכנה גדולה מאד ,כי
ראהו שומר ראשו של אכיש ,ושומר זה היה אחיו של גלית – שהרגו דוד ,ועדיין
לא נסתפג דמו של גלית ,ובא השומר אל אכיש ופיתהו בדברים שיתן לו הרשות
להרוג את דוד ,התחיל דוד מבקש ומתפלל ואומר – רבונו של עולם ענני בשעה
הזאת ,אמר לו הקב"ה – מה אתה מבקש ,אמר לו דוד ,תן לי מאותו השטות
שבראת ...עשה עצמו כשוטה ,והיה כותב על הדלתות – אכיש מלך גת חייב לי
מאה רבוא ואשתו חמשים רבוא ,ובתו של אכיש היתה היא ואמה שוטות ,והיו
צועקות ומשטות מבפנים )·˙ (‰ÎÂÏÓ‰ ÔÂÓ¯‡ ÍÂודוד היה צועק ומשטה מבחוץ ,אמר
להם אכיש לעבדיו וכי חסר משוגעים אנכי – כי הבאתם את זה להשתגע עלי,
באותה שעה שמח דוד שיצא לו השטות ,ומתוך שמחה זו עשה את השירה הזאת
באלפא ביתא – דכתיב אברכה את ה' בכל עת – בעת השמחה ובעת השטות.

ä

תשא- כי- באר הפרשה

åòèù ãò ,êùåçä êåúî ÷æçúäì íçåëá úééùòá ìàøùé éðá åòè àôåâ àäáå
íäì úåùòì åù÷áå äùî úî øîåì éë' (à áì) é"ùø áúë äðäù ,ìâòä
óåñì íäì øîà øäì äùî äìòùë
.íäéðôì åëìé øùà íéøçà íéäåìà
,úåòù 'å êåúá àá éðà íåé íéòáøà
äàøé øáã óåñù ,åøîà äæî øúåéå ïéðîä ïî äìòù íåé åúåàù íä íéøåáñë
à÷ééã åì äçîöð åúòåùéù
(åðééä) íéîéìù íäì øîà àåäå ,àåä
úòá äðåîàäå úå÷æçúää êåúî åúééìò íåé (éøäå) ,åîò åìéìå íåé íéòáøà
åúòãá ïéáéùë .ã êùåçäå äëéôää àöîð ,äìò ïåéñá 'æá éøäù ,åîò åìéì ïéà
...äáåèì ìëä' éë ãéîú øîåì åìëùå ,øîåìëå ,'æåîúá øùò äòáùá íéòáøà íåé
åáöî ìë åì êôäúé æà '...äáåèì ìëä äàá äøåúä úìá÷ù åòãé àì ìàøùé éðáù
'òãéåäé ïá'ä ìù åøåàéáë .äìâðä áåèì êéøöù ,'äìéì' ïîæá úå÷æçúää éãé ìò
,àøîâä éøáã ìò (ì"à íù ä"ã :ñ úåëøá) éäéå' óåñáì ÷øå 'áøò éäéå' äìéçú úåéäì
åéãéîìú íò åëøãá êìä àáé÷ò éáøù àåä øùåëä ïîæù áåùçì åîéã àìà ,'ø÷åá
åòéâä íëøãá .øðå øåîç ìåâðøú íäéãéáå íéøòùä ìëùë äâùäå äøàä ïîæá
ùéàå ïåìì íå÷î åùôéç ,úçà øéòì óåñáì ïëàå .íîåé 'éçááå åãòá íéçåúô
úøå÷' íäì úúì äáà àì øéòä éùðàî ,íìåòä úà ááøòå ïèùä àá' øùàë
àðîçø ãéáòã ìë øîàå ò"ø äðòð ,'ââ àéáåáøòå äìôàå êùç úåîã äàøäå
äðäå øáãîá ïùéì íîöò åáëù ,áèì àéáåáøò àá êëì äùî úî éàãå øîåì
ìåúçä àá ,øðä úà äúáéëå çåøä äàá äéä àì éë ,ïåéñðá åãîò àì ,'íìåòì
' סיפר הגה"ק מוויידיסלוב חתן הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע שבימי ה'מלחמה.ד
‡Ó˘ „ÁÙÓ) ( להעלות אורה בבתים בלילות‰ÈÏ‚ ‡) נאסר במקומות רבים בענגלאנד
·( על כן היו דרי העיר מכסים את חלונות הביתÂ˘ÈÈ ÌÂ˜Ó ‡Â‰ ÔÎÈ‰ ·ÈÂ‡‰ ¯ÈÎÈ
 כשבאו, והנה.' וכך לא ראו מחוץ לבית ש'הבית מלא אורה,בחתיכת 'בד' שחורה
 ואלו,'לקנות את הבד היה המוכר מברר שני דברים לדעת איזה סחורה לתת ל'קונה
 כי ככל שיתרבה. קרבת האורה לחלון הבית. ב, חוזק המנורה המאירה בחדר. א.הן
 לפי ריבוי קרבת המנורה, וכן.האור יש לכסות את החלון בבד עבה ושחור יותר
 כשנראה, ומזה למדנו כלל גדול לדידן.לחלון כן יתרבה עביות ושחרות הבד המכסהו
...(ÌÈ Ù ¯˙Ò‰) לנו שהקב"ה כביכול כיסה והסתיר מאתנו את האורה בבד שחור ועבה
 טמון תחתיו, אז נבין שככל שהבד יותר עבה ושחור,עלינו לעיין בשני דברים אלו
 ואור הישועה הלזה, אור המאיר ובא מאחורי המחיצה המבדלת- אור גדול יותר
. ובקרוב ממש יפציע השחר והשמש תזרח בארץ,קרוב מאד

å
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úà óøèå äéøàä àá ,ìåâðøúì åìëàå
ãéáòã ìë' æéøëä íìåë ìòå .øåîçä
ñðëð äìéìä äúåàá .'áèì àðîçø
øéòä éðá ìë úà ç÷ìå øéòì 'ñééâ'ä
åç÷ì àì åéãéîìúå ò"ø úà åìéàå ,éáùá
...íúåà åòîù àìå åàø àìù ïååéëî
åàì ,åéãéîìúì øîàå àáé÷ò 'ø äðòð
ìëä ä"á÷ä äùåòù äî ìë åëì éøîà
ùãéç äî ,'òãéåäé ïá'ä äù÷äå .äáåèì
åòîù åìàä íéøáãë éøä ,äæá íäì
íéîòô äîëå äîë äìéìä äæá åúàî
ãéáòã ìë Y íäì òøéà øùà ìëá
.ä ãéáò áèì àðîçø

åúðååë .ì"æå ,'òãéåäé ïá'ä øàáîå
åéô çúåôù íãàä éë øîåì
äøéæâ åéìò äøæâð íà åìéôà äáåèì
ïëìå ,äøéæâä ìèáúúù øùôà äòøì
ìëäù äúò íéàåø íúàù äî øîà
åðøîàù øçàî àìà åðéà äáåèì äéä
àðîçø ãéáòã éàî ìë' äòùå úò ìëá
çúô çúôð äæá éë ,å 'ãéáò áèì
äáåèì øáãä êôäúéù - äáåèì
íéìâøåî åéäéù àá íãîììå .äëøáìå
óà øáã ìë ìò äáåèì íäéô çåúôì
åëôäé äæáå ,äòøë íäì äàøðù äî
.æ äáåèì ìëä

ה .יש שביארו ) (˜Ï· '¯Ù ˙"‰Ú 'ÌÈÈÁ ıÙÁ'· Ê"ÈÚÎהא דאיתא בגמ' )˘·˙  (.‰חותמו
של הקב"ה אמת ,שמדרך החותם שבו עצמו אי אפשר לראות כי אם אותיות
הפוכות ,אמנם אחר שחתמו בו על הקלף – והסירו מעליו את ה'חותם' אז יוכלו
להכיר את האותיות של החותם על גבי הקלף בדרך ישרה ,כיו"ב היא הנהגת הבורא,
פעמים שבשעת מעשה אי אפשר לעמוד על טיבה ,ואף נראה כי הכל 'להיפך' ,אך
באמת אחר מעשה יראה האדם שכן היה ראוי להיעשות.
ו .בשנת תש"מ ירד שלג כבד ביום הפורים בעיה"ק ירושלים ,ורבים היו המתאוננים
)· (‰·˘ÁÓ· Â‡ ‰Ùאוי ,כמה קשה הפורים הלזה ...לא כך הייתה דעתו של הגה"ח רבי
נטע ציינווירט זצ"ל ,שנענה ואמר שוב ושוב ,להכריז על כל דבר 'גם זו לטובה' – אין
לך מחיית עמלק גדולה מזה ,שהרי דרכו של המן הייתה לומר ,על אף כל הטובה
המרובה שחננו ה' ,מכיוון שענין קטן היה למורת רוחו מיד זעק בקול רעש גדול כל זה
איננו שווה לי – ס'טויג איהם גארנישט )˘ ,(ÂÈ ÈÚ· ‰ÂÂ˘ Â È‡ ¯·„ ÌÂאמור מעתה כי 'גם
זו לטובה' – אלעס טויג ,אלעס איז גוט ) (‰ÙÈÂ ·ÂË ÏÎ‰היא היפך דרכו וזוהי מחייתו...
ז .המשיל הגה"ק המגיד מדובנא זי"ע ) (‰˘ÙÁ Ï·‡ ‰"„· ·˘ÈÂ '¯Ù ‡ ·Â„Ó „È‚Ó‰ È·˙Îעל
כסיל אחד שהאיר מזלו והרוויח בגורל ממון רב ,מיד קנה לעצמו בממון זה שדה גדולה
לבנות עליו ארמון למגוריו ,על פי בקשת העוסקים במלאכת הבניין הביא עצים רבים
ואבנים שונים לבנות מהם את הבית וקירותיו .והנה מבחין הכסיל שהפועל לוקח את
העצים ומחתך אותם לגזרי גזרים ) ,(ÔÈÈ ·‰ ˙Â ·Ï ÂÏ ˙ÂÎ¯ˆ ‰ ˙Â„ÈÓ‰ ÈÙÎברוב טיפשותו
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æ

תשא את ראש – באמונתו ישאר ראשו .ì"æå ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä äá
מחוץ למים אף מתוך עסקיו
,æîøì ùéå .àåä ääáâä ïåùì 'àùú' äðä
åùàøù ïîæ ìë Y íéá òáåèä ,ìùîì éðá ùàø úà àùú éë' ,(áé ì) ïúùøôá
÷éæé àì íéä êåúá ò÷åùî åðéàå õåçáî øàéá .'íäéãå÷ôì ç ìàøùé
לא הבין כי הוא מחתך אותם על מנת לבנות בהם ארמון לתפארה ,לכן מיד גער בו וזעק
מדוע מכלה אתה את כל כספי וזהבי ,למה תשבר את העצים והאבנים ששילמתי עליהם
במיטב כספי ,הפועל שנוכח לראות בטפשות 'בעליו' הגדולה והנוראה ,החליט להציל
נפשו מבעוד מועד ,ואמר לו טול לך עצך ואבניך והניחני לנפשי  -לא אשלים לך את
הבניין ,אלא תשאר עם העצים החתוכים והאבנים השבורים שאינם שווים מאומה.
על פי משל זה ביאר המגיד את הכתוב )˙' (‰ ÁÎ ÌÈÏ‰כי לא יבינו אל פעולות
ה' ומעשה ידיו ,יהרסם ולא יבנם' ,כי האדם אשר לא יבינו שכל הנעשה בעולם
הינם פעולות ה' ומעשה ידיו וגם הנעשה בעולם שלא כרצונו )„¯·È˘˘ ÏÚÂÙ‰ ˙Ó‚Â
 (·"‰Ú· ÈˆÚבאמת הכל לטובתו  -לבנות לו בית חמודות בזה ובבא ,וכל מה דעביד
רחמנא לטב עביד ,ולחוסר הבנתו הינו מלא טענות כרימון על הנהגת ה' ,אזי -
יהרסם ולא יבנם ,הקב"ה אומר לו ,אכן אפסיק מלבנות לך בית פארות ,והריני מהרס
כל מה שבניתי לך עד עתה ,כי לא אעלה אותך גם עלה.
מסופר על יהודי אחד שהיה גר בקרית צאנז )·‡¯ (˘„Â˜‰ ıושמו הרה"ח ר' בערל
כהן ז"ל ,פעם קנה ר' בערל כרטיס לוטו ) (È¯ÚË‡Ïולאחר כמה ימים הודיעוהו שזכה
בסכום אדיר בעושר רב ,ואף שלחו לו מיד את כל מעות זכייתו ,אך כל זה טעות היה
בידי עורכי ההגרלה ,כי באמת הזוכה אחר היה ולא הוא ,ואכן ,אחר כמה ימים שבו
והודיעוהו כי 'מקח טעות' היה כאן ,ועליו להחזיר את כל המעות ,ר' בערל החזיר את
כל המעות בשלוות הנפש עצומה כאילו לא אירע דבר ,בני ביתו שהתפעלו משלוותו
שאלוהו מנין לך 'קור רוח' כזה ,מדוע אינך מתאבל על חסרון העושר שבין רגע אבד
ממך ונשארת עם ה'לחץ זה הדחק' שהיה מנת חלקך עד עתה ,ענה ר' בערל ,הנה ידוע
מפי ספרים ומפי סופרים שאם נגזר מיתה על אדם ,אזי אם עשיר הוא פעמים שיפדוהו
מן השמים מ'גזר דינו' על ידי שיטלו ממנו את ממונו ,ויהפוך ל'עני' החשוב כמת,
ונחשב כאילו נתקיימה בו הגזירה ,ובזה יימלט לחיים טובים וארוכים .אך אם נגזרה
גזירה על גברא כמוני שאין לו לא רכוש ולא ממון ,הרי ח"ו מחויב הגזר דין להתקיים
בפועל ,מה עשה הקב"ה – גמל עמדי חסד של אמת ,הפך אותי ל'עשיר בן יומו' ושב
ליטול ממני את כל העשירות לאחר כמה ימים ,וממילא 'אני את נפשי הצלתי' ,לפי זה
לא די שאין לי להתעצב אל לבי ,אלא עלי לערוך עתה 'סעודת הודאה' כהנה וכהנה...
ח .כה הביא הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע )˙˘‡ ˙˘ (ÌÈ˜È„ˆ „ÂÚÂ ,„"Óשהרי איתא במדרש
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'íãà ìù åúñðøô' éáâ øîàéé ïë åîë .åì
ìù åéúåðåæî ïéù÷' àúéàãë) íéì åìùîð øùà
úåâàãäå ,(.çé÷ íéçñô ,'óåñ íé úòéø÷ë íãà
,íéä (åúåà) éìâ íä äñðøôä úãøèå
Y åùàø úà äéáâäìå øåîùì ø÷éòäå

éìâ êåúá ò÷åùî äéäé àì ùàøäù
'ìàøùé éðá ùàø úà àùú éë' åäæ .íéä
,'ä éãå÷ôì çåîäå ùàøä äéáâäì ø÷éòä
àôåâ äñðøôá ÷ñåò óåâäù óà àìéîîå
.è ì"ëò ,àøéøâ àùéø øúá

)˙ ' (‚ ‡˘˙ ‡ÓÂÁאמר משה לפני הקב"ה ,רבש"ע משאני מת אין אני נזכר ,אמר לו
הקב"ה ,חייך כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים ואתה זוקף את
ראשן ,כך בכל שנה ושנה שקוראין אותה לפני ,כאילו אתה עומד שם באותה
שעה וזוקף את ראשן' ,ומחדש ,שקאי הן על קריאת פרשת שקלים הן על קריאת
פרשת כי תשא.
ט .הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע ) ‡ (‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ ÌÈ¯·„ ‡"Á ‡˘„‰ ˙Âהמליץ בדברי חז"ל
)˜ (.ËÎ ÔÈ˘Â„Èהאב חייב ללמד את בנו ...וי"א אף להשיטו במים ,שכמו השט במים,
הרי אף שגופו שקוע במים מכל מקום חייב להיות ראשו ממעל  -מחוץ למים ,כך
ילמד האב את בנו ,שבכל עת עיסוקו בגופו בענייני גשם ,יעסוק בהם רק בגופו,
אבל ראשו ומחשבתו יהיו 'מחוץ למים' למעלה ,כלפי שמים.
וכמעשה שהיה עם הרה"ק רבי חיים מקראסנא זי"ע שהיה יושב יומם ולילה
סגור ומסוגר בחדרו על התורה ועל העבודה וכמעט שלא היה יוצא אל המון העם.
פעם הגיע לעיר קראסנא גוי מומחה ,שהיה עושה 'חכמות' שונות ומשונות ,ואחד
מהם שקשר חבל דק מגדות הנהר אל עבר האחר ,והיה מהלך ופוסע על החבל
ועובר מעל הנהר כולו כמהלך על היבשה בשלווה ובביטחה .ויקהלו כל העם בני
העיר לראות את המחזה הנורא הזה ,ואף הרה"ק רבי חיים יצא אל עבר הנהר לראות
את המחזה הנורא ,וייפלא העם מדוע יצא הצדיק הקדוש מד' אמותיו של קדושה
וטהרה לראות המחזה ,אחר גמר המחזה פנה הרה"ק לשוב אל ביתו ,בהיותם בדרך
שאלו המשמש  -ילמדנו רבינו על מה ולמה ראה הרבי להגיע הנה לצפות באותו
ערל המהלך מעל הנהר וכפסע בינו לבין המוות .ויענהו הרבי ראה נא ,גוי זה מהלך
ומסכן את נפשו עבור פרנסתו ,אך מכל מקום באותה שעה שהוא מהלך על גבי
החבל ,אינו מעלה בדעתו מאומה מענייני הפרנסה ,אלא כל מעייניו ומחשבותיו
שקועים אך ורק בפסיעותיו ובחוט הדק אשר הוא עובר עליו ,שהרי אם יסיח דעתו
אף לרגע כמימרא לחשוב על פרנסתו וכדו' ,מיד ימעד ויצנח לתוך הנהר )‡Ï ¯·ÎÂ
 .(‰Ò ¯ÙÏ Í¯ËˆÈכמו כן יש לנו ללמוד מהאי גברא דאף כשיוצאים אנו על הפרנסה
ועל הכלכלה ,וכל חד וחד טרוד מבוקר עד ערב להביא טרף לביתו ,מכל מקום
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è

ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øàéá ïëå
òéâé' (á çë÷ íéìäú) àø÷á (èôø
òéâé øîà à÷ååãá éë ,'ìëàú éë êéôë
óàù ,øîåì ,êùàø òéâé àìå êéôë
ìòåôá ÷ñòúäì íãàä ìòå íéîòôù
,íéðééðò øàùì åà åúñðøô êøåöì ,åéãé
,åéãéá ÷ø íäá ÷åñòì äàøé íå÷î ìëî
ãçé åò÷ùé àì åúáùçîå åùàø åìéàå
.é éîùâä ìòåôá åéãé íò

äéä íà åìéôàå ,åøáçì ïëåîù äîá
çéåøäì óéãòé àì íìåòá ãéçé àåä
åôñåúé íàå .åéìò øåæâù äîî øúåé
àì ,úåááøìå íéôìàì åúåîë íéøçåñ
ïéáé æà .ì"ëò ,åì áåö÷ù äîî øñçé
úà óøöé íà åì óéñåé àìå åì ïúé àìù
áö÷ðä ìë éë ,åéôë òéâéì åçåîå åùàø
.àé ïôåà ìëá åéìà àåáé àåá àìéîî åì

óö åùàø øàùéù Y åæ äìòîì íðîà
éãé ìò ÷ø òéâé íéîä éðô ìòî
,ìëì ñðøôîå ïæä àåä ä"á÷äù äðåîàä
.ì"æå (äàð÷ êøò) 'õòåé àìô'ä áúëù åîëå
òâåð íãà ïéàù äîìù äðåîàá ïéîàéù

'úåááìä úåáåç'ä áúë àéãäìå
'äá çèåáäå' (ïåçèáä øòùì
,åúñðøô øîåì äöø ,ïåîîä úìòåú âéùé
ìòá ìù äáùçîä úãøè åðîî òðîéúå
.ì"ëò ,'åéìò åúâàã úãîúäå ïåîîä

)÷"ùù

)äîã÷ä

צריכים אנו לדעת שבעת העיסוק בפרנסה אין לנו לתלות את מחשבתנו ודעתנו
כי אם בקל עליון )˘‡ ,(˙ÂÏ„˙˘‰‰ ˙‡ˆÂ˙ ‰Ò ¯Ù‰ ÔÈשאם לא כן מיד ניפול ח"ו
למחשבות פיגול באמונה ,ואין לנו כי אם לקשר את מוחנו ולבנו באבינו שבשמים,
כי ממנו תבוא לנו הפרנסה בריווח ובנקל.
בכהאי גוונא פירש הרה"ק מסאטמאר זי"ע את המשנה )‡·' (· · ˙Âיפה תלמוד
תורה עם דרך ארץ' ,שלא נקטו יפה דרך ארץ עם ת"ת ,להורות לן ,שיפה ה'תלמוד
תורה' הנלמד בשעה שעוסק ב'דרך ארץ' – במלאכתו ועסק פרנסתו – כי אינו שקוע
ב'דרך ארץ' עד שאי אפשר לו לחשוב בענין אחר באותו זמן ,ולא להיפך ח"ו 'דרך
ארץ עם ת"ת'  -שעוסק בדרך ארץ גם בשעת לימוד התורה.
י .ביסוד זה היה הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע מבאר את דברי הגמרא
)·¯' (.Á ˙ÂÎגדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים' ,ולכאורה צ"ב במה גדלה
מעלתו של הנהנה מיגיע כפיים יותר מהירא שמים .וביאר ,שהכוונה לעוסק ביגיע
כפיו בלא יגיע ראשו ,שאף בעסקו בענייני עולם ,הוא רואה את בוראו בכל צעד
ושעל ,מדריגה זו של אמונה זכה וברה עולה יותר על מדריגת ירא שמים )‡·Â‰
·.(·˜Ú '¯Ù „Â„ ˙„ÓÁ
יא .איש יהודי היה באחת מעיירות גאליציא ולו ממון הרבה כחול הים ,באחד הימים
הלווה זה האיש סכום גדול לאחד מבני ישראל העניים ...ובהגיע עת וזמן הפרעון

é
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ועתה הניחה – ישוב הדעת ולא יתפעל
מחושך וערבוביא

ïî áö÷ð ìëäù òãåéå ,'äá ïéîàîä
áåùéá ãéîú øàùé ,àéîù
êåúî åúñðøô øçà óåãøé àìå ,åúòã
úåðéúîá äéäú åúâäðä ìëå ,äìäá
ïåëð úîàù óàù òãéå .íòåð éëøãáå
÷ñòúäì íãàä áéåçî íãàäù øáãä
ä"á÷ä àøá êëù éðôî ,åúñðøô éëøöá
òáèä êøãá ìäðúéù - åîìåò úà

íå÷î ìëî ,úå÷åìàä úåìâúä íìòäáå
ïéàå ,úåìãúùää úàöåú äçìöää ïéà
,àîìòá íéðéò úæéçà àìà úåìãúùää
äøéæâä' (åè æì úéùàøá) ï"áîøä ïåùìëå
éøäù øîåìë ,'ø÷ù úåöéøçäå ,úîà
øæâðù äî éôë ÷åéãá çéååøé íãàä
úåìãúùä úåôñåúå úåöéøçä ìëå ,åéìò
åéìò øæâð íàå ,äîåàî åì åìéòåé àì
ãåáòé àì íà óà øùòúé áø øùåò
.áé éàãî øúåé

'והילד איננו' ...מה עשה זה המלווה קיים רק את הסיפא של הפסוק – תהיה לו
כנושה ,והיה הלה מרדף אחריו ולוחץ עליו בכל מיני לחץ ודחק ,הלווה שלא הייתה
בידו אפילו שוה פרוטה החליט בלית ברירה לברוח אל עיר אחרת ,אך לא הועיל
במאומה כי המלווה רדף אחריו לשם ,גם בעיר השלישית והרביעית לא ניצל מצפרני
המלווה ,וכך כשזה בורח וזה רודף הגיע עד העיר בעלזא בימיו של הרה"ק המהר"א
זי"ע שם קיוה למצוא מנוח לנפשו אבל גם שם ראה לפתע את המלווה לנגד עיניו,
מיד נכנס הלווה אל רבו הרה"ק מבעלזא ושפך את לבו על אותו המלווה הרודפו
עד חרמה ...שלח הרבי לקרוא למלווה ,ושאלו מה לך רודף אחריו ,ויען המלווה –
הרי זה לווה רשע ולא ישלם ...א"ל הרה"ק דע לך כי מעות המיועדים לאדם מן
השמים לעולם ישארו בידו ,ואם יפסידם במקום זה ירוויחם במקום אחר ,וישאל
המלווה האם הרבי מבטיחני ,חזר הרה"ק על דבריו הקודמים )˙˘˜·Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ÈÏ·Ó
 (‰ÁË·‰‰לעולם לא תפסיד את מעותך ,אם תמחל לו על החוב רווח והצלה יעמוד
לך ממקום אחר ,והכסף כבר ימצא את דרכו להגיע לידך ...כשמעו כי כן הבין כי
'יש דברים בגו' ויען ויאמר הריני מוחל בלב שלם ללוה ופנה לחזור לביתו )‰Ó ÈÎ
 (Â˙ÏÈÁÓ È¯Á‡ ¯‡˘‰Ï ÂÏוהנה ,בתחנת הרכבת קנה זה המלווה למוכר כרטיסי
הלאטר"י ) (ÂËÂÏוזכה בגורלו סכום מעות כאותו הסכום של ההלוואה 'לא פחות
ולא יותר' ).(Ï"ˆÊ ¯Ú„ ‡¯· ÌÂÏ˘ '¯ „ÈÒÁ‰ ÔÂ‡‚‰ ÈÙÓ
יב .וכך אמר הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל שהאיש הבוטח במלאכתו
ובעיסוקיו וחושב שמהם יש לו מזונות ופרנסה ,הרי הוא כעובדי הכוכבים ומזלות
– כי מה בינו וביניהם ,הללו מדמים בנפשם כי יש בכח הכוכבים והמזלות להשפיע
עליהם שפע פרנסה ושאר הצטרכויותם ,וכיו"ב ממש הוא הסומך על עסקיו

àé

תשא- כי- באר הפרשה

éðôî àìà úàæ ïéà ,'ìàøùé êéäìà
äàøäå ,íìåòä úà ááøòå ïèùä àá'ù
éàãå øîåì àéáåáøòå äìôàå êùç úåîã
ïåùì) 'íìåòì àéáåáøò àá êëì äùî úî
ááøòù àéáåáøòä é"òå ,(à ÷åñôá é"ùø
òøéà íúòã úà ùèùèå íçåî úà
øåîùì íé÷æçúî åéä åìéàå ,úàæë íäì
äðåîàá úå÷æçúäá úòãä áåùéé ìò
íúåà ìéôäì çéìöî äéä àì ä"á÷äá
.'íåäúä êåúì ãò íéîùä ïî'
 הקב"ה מאזין לתפילת כל- שומע תפילה
יהודי באשר הוא

àð éðçî ïéà íàå' ,(áì áì) ïúùøôá
,'úáúë
øùà
êøôñî
éúééä àìù ,éìò åøîàé àìù' ,é"ùøáå
äøåàëìå ,'íéîçø íäéìò ù÷áì éàãë
äéì úôëà äî éëå øåàéá êéøö úö÷
àîù íãàä ìëî åéðòä - åðéáø äùîì
åéìò ù÷áì éàãëå éåàø äéä àìù åøîàé
åúåðúååðò éôì àìä ,ãåòå ,íéîçø
áåùçì ïëà åì äéä åîöò éðéòá åúåìôùå
íäéìò ù÷áéù éàãë åðéà ïéãä ãöîù

úåëùçå øúñä ïîæá ÷åæéç êéøö øúåéá
áåùéé ãáàìå ìäáéäì àìù
úåøîì äøéúé äðåîàá ÷éæçé àìà ,åúòã
æ"éôò åøàéáù ùé .ïåéñéðäå éùå÷ä ìë
øäî åøñ' (ç áì) ïúùøôá øîàðä úà
úáéú äøåàëìå ,'íéúéåö øùà êøãä ïî
åøîåàá éã äéäù ïåùì øåúéé àéä 'øäî'
øîà êë ,àìà ,àì åúå 'êøãä ïî åøñ'
ì"æç åøîà éøäù ,äùîì ä"á÷ä
,òøä øöé ìù åúðîåà êë' (:ä÷ úáù)
åì øîåà øçîìå êë äùò åì øîåà íåéä
äãåáò ãåáò åì øîåàù ãò êë ,äùò
éåðéù úéàø ïàëå ,'ãáåòå êìåäå äøæ
úçà úáá - øäî åìôðù Y äâäðä
äæ éë ,àú÷éîò àøéáì àîø àøâéàî
ìò åìá÷å éðéñ øäì áéáñ åãîò äúò
äùòð íé÷åìà øáéã øùà ìë' íîöò
éðà'ù ãò äìòîä íåøì åòéâäå 'òîùðå
'íëìåë ïåéìò éðáå íúà íé÷åìà éúøîà
,(.ä æ"òá àúéàãëå å áô íéìéäúá áåúëä ïåùì)
é÷îò ãò úçà úáá åìôðå åìùëð ãöéë
äìà' ìâòä ìò øîàì ,äáø íåäú

 אלא יאמין האדם שכל הצלחת... בחשבו כי מהם תצמח ישועתו,ו'עובד' אותם
העסק אינה אלא צינור ואמצעי שעל ידו שולח לו הקב"ה פרנסתו בכל עת ובכל
 אלא, וכל מה שהוא צריך לקבל בודאי יקבל בין אם יעבוד ובין אם לא יעבוד,שעה
שעליו להתנהג כמנהג העולם ולעשות פעולות השתדלות כדי להמשיך את הפרנסה
.מידו הפתוחה והמלאה
( כתב 'מרגלא‰Ó„˜‰· ‡"ÂÊÁ‰ „ÈÓÏ˙ ıÈ·¯Â‰ Ì‰¯·‡ '¯Ï) בספר דבר אברהם
˘'( תשועת השי"ת באה ברגע שהאדם כבר לא רואה בדרך הטבעÈ‡ ÔÂÊÁ'‰„) בפומיה
.'מקום להוושע

áé

באר הפרשה  -כי-תשא

ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øàáîå .íéîçø
)ìãåâì äáøãàù (ïéà íàå ä"ã :ãî÷ íéèå÷éì
Y ïéà íàå åðéáø äùî ïòè åúåðúååðò
àîù éðùùåç ,éúìéôú ìá÷úú àìù
'ä ìáé÷ àìù äîù úåéøáä åøîàé
òîåù ä"á÷ä ïéàù øçàî äéä éúìéôú
äæ ïéà éøäå ,àèåçäå òùåôä úìéôúì
äô ìë úìéôú òîåù äúà éë ,ììë ïåëð
ùøã ïë ìò ,äéäéù éî äéäé Y
íàå ,åú÷òöì 'ä òîùéù úåîöòúäá
.'åëå ïéà

ïäéãé äùòîá àì ,íéáåè íéùòîå äøåú
ìéáùá ÷ø àìà ,ïäéúåáà äùòîá àìå
ïéçáùîå ïéëøáîå ïéãåîå ïéãîåò ïäù
íäì ÷÷æð éðà ,éðôì íéðåðçú ïéáøîå
íà óàù éøä ,'íäéúåðåæî íäì ìôåëå
úéúçúáå áöîä ìôùá íãàä àäé
íéîùä ïî åúåà åðòé úåâøãîä
äìéôúä àéä äìåãâ êë ìë éë ,åúìéôúá
ìë åàìîé äìéôúä íöò ãòáù
...åúñðøô åì åìôëéå Y äáåèì åéúåìàùî
.âé åéëøö øàùá á"åéëå

åäéìà éáã àðúá íéøáãä íéùøåôîå
)âéäðîå àøåá àåäù ä"á÷äù ,òãéå åì øîà' (å ÷øô ,àèåæ
åéðá åéäéù õôç íéàåøáä ìëì
íãà éðá äàåø éðàùë ,äùîì ä"á÷ä
éë øéëéùå ,åè åéìà íéòðëðå ãé åá íééåìú ìù çáùå äìäú íäá ïéàù ô"òà
יג .כך הוכיח הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע מן הפסוק )˘' (‚ Î ˙ÂÓלא יהיה לך אלהים
אחרים' ופירש רש"י שהם אחרים לעובדיהם ,צועקים אליהם ואינן עונין אותם,
ודומה כאילו הוא אחר שאינו מכירו מעולם' ,נמצא ,שאנו הצועקים אל ה' ונענים,
הרי"ז סימן קירבה בינינו אל ה'.
צורב אחד נכנס פעם אל הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע וביקש ממנו עצה איך
להתחזק באמונה בהשי"ת ,והשיב לו תשובה רבת משמעות 'אינך צריך חיזוק ,לך
להתפלל' ,וכוונת הדברים ,כי בתפילה מעומק ופנימיות הלב מובטח לו שינצל מכל
צרותיו ,אז יראה עין בעין שה' הוא האלקים.
יד .כשהגיע הרה"ק רבי מרדכי מבולגרייא זי"ע לפרק האיש מקדש ,הציעו ודברו בו
נכבדות להשתדך עם משפחה מיוחסת ועשירה שנתאחדו על שולחנם תורה
וגדולה ,וסברו הכל שבוודאי ירצה אביו הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע לגמור
השידוך ,אך לפליאתם סירב המהרי"ד לעשותו ,ונימוקו עמו ,שאינו חפץ שיקום בנו
וידע שיש לו לחם לאכול בהרחבה גדולה' ,אדרבה ,עדיף טפי שיהא מזונותיו
בבוקר ֵ
מצומצמין ויצטרך לבקש תמיד מהקב"ה שיזון ויפרנס אותו בהרחבה ובהיתר ,ועל
ידי זה יהיה לו קשר תמידי עם בורא כל עולמים'.

באר הפרשה  -כי-תשא

ìò åúàî ù÷áì åàåáé ïëìå ìëä åãéá
êåîñ äéäéù éãé ìò åéìà øù÷úéå ,ìëä
ìë úà åðîî ù÷áì 'úé åéìà
(æ â ø"øá) åøîà êë ìò .åéúåéåëøèöä
'úåôúåù åì úåùòì ä"á÷ä äååàúð
.'íéðåúçúá
äìéôú ìù äçåëá åðéöî úåàøåð
äúòå (é áì) áéúëã ,ïúùøôá
(.æì úåëøá) àøîâá åøîàå ,'åëå éì äçéðä

âé

éà áåúë àø÷î àìîìà åäáà áø øîà
äùî åñôúù ãîìî ,åøîàì øùôà
åøéáç úà ñôåúù íãàë ä"á÷äì
ïéà íìåò ìù åðåáéø åéðôì øîàå ,åãâáá
ïëìå .íäì ìåçîúù ãò êçéðî éðà
åäáæòéù åá øéöôäì àøåáä êøöåä
ïåéòøä ìò íéìéäáî íéøáãäå ,ìåëéáë
àåäù äìéôúä çë òéâî ïëéä ãò
ãò åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä úà ñôåúë
.æè åéúåìàùî àìîéù

אמרו חז"ל ,כי ביום הפורים 'כל הפושט יד נותנים לו' ,כי הנה ,האוחז דבר מה
בידו הרי הוא קומץ ידו וסוגרה לשמור על מה שבתוכה ,לעומת זאת הפושט יד
מראה שאין לו כלום משל עצמו ,ועל כן 'נותנים לו' ,כי כל ישועתו של אדם באה
לו בשעה שיודע שאינו יכול לעזור לעצמו אלא נזקק הוא לישועתו ית'.
טו .וכפי שאמר האריה"ק זי"ע שבאמירת 'ועוזר דלים' בשחרית על כל אחד להחשיב
עצמו כדל וכרש ומתוך כך יעמוד בתפילת העמידה ),‡"„ÈÁÏ '‰Î¯· ˜ÈÊÁÓ'· ‡·Â‰
‡.(· Áˆ Á"Â
וכך כתב בספה"ק 'פלא יועץ' ערך כניעה ,שאירע מעשה פעם אחת ,שהתפללו
כת של צדיקים בכוונות נפלאות ,ונגלה להם מן השמים שהתפילה שאמרו היא
נפלאת ,רק מפני שלא היה להם הכנעה היו מוכנים ליענש ,לולא אחד שהיה לו
הכנעה ,ובזכותו ניצולו כולם.
בענין ההכנעה סיפר הרה"ק ה'פני מנחם' זי"ע שבשנות ילדותו פנה אליו אביו
הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ושאלו ,אמר הכתוב )·¯‡˘' (·È ÁÎ ˙Èוהנה סולם מוצב
וראשו מגיע השמימה' ,ותמוה ,הלא השמים רכים הם ) (ÌÈÓÂ ˘‡Ó ÌÈÈÂ · Ì‰ ÈÎוהאיך
עמד הסולם ועל מה נשען ,ולא נתן לו ה'אמרי אמת' לענות ,אלא המשיך ואמר,
על כרחך לומר ,שהסולם היה רך וקל יותר מהשמים ,ועוד מוכרחים אנו לומר
שהמלאכים שעלו וירדו על הסולם היו רכים וקלים יותר מהסולם – נמצינו למדים
'אז וואס מער הימעל'יש איז מען מער לייכטער' )ÍÎ ¯·„‰ ÈÓÈÓ˘Â ˘Â„˜ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ
 ,(¯˙ÂÈ Í¯ Ì‚ ‡Â‰כי בכדי לטפס במעלות הקדושה על האדם להיות רך כקנה.
טז .בדרך הלצה בעלמא ,ראיתי ביהודי שכתב בפלא' ) (ÏÚÒשלו על מספר הפלא'
של פלוני 'פגע' ,והנה הוא כתב כן לדעת שלא לענות לו כי אין בכוחו לדבר עם

תשא- כי- באר הפרשה

íééçä øåàä øàéá .'åäòø ìà ùéà
éôë ,àåä äæá äðååëä ,ì"æå ùåã÷ä
äùî äùåò äéäù äðëää øåòéù
äéäú øåòéù åúåàì äðéëù éðô úìá÷äì
øùà éôë éë ,íéðåéìòä íéðôî äâùää
.âéùé äùåã÷ä úòôùäì åîöò íãà ïéëé
äãéîä éôëù ,íéðô ìà íéðô åäæå .ì"ëò
äùåã÷ä ìà áø÷úäì åîöò ïéëî øùà
äæ éô ìòå .åéìà åéðô 'ä øàéù äëåæ ïë
éìùî) øîàð øáëù ,÷åñôä êùîä øàáî
íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë' (èé æë
åááì éëëåúá ùéâøî íãàäù ,'íãàì
øùà éôëå ,åàì íà åáäåà åäòø íàä
áì ïðåáúé ïë åîë åøáç áåäàì åáì ïéëî
øùàë åøîåà àåäå' ,åúåà áåäàì åøáç

ãé

מטבע של אש – ע"י ההשתוקקות יתקרב
אל הקדושה

øàáîå ,'ä÷ðé àì ä÷ðå' (æ ãì) ïúùøôá
ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä
ùéàä úà ä÷ðî ä"á÷ä .ì"æå (ïúùøôá)
úå÷ðì øáë ìåëé åðéà åîöòáù ìàøùéî
áø÷úäì øòåá åáì íðîà ,åéîâô
åìéùëî òøä øöéä ìáà ,'úé åúãåáòì
æåæì ìåëé åðéàù ãò ùãçî íòô ìë
,åéîâô ìëî ú"éùä ä÷ðî åúåà - åîå÷îî
æé ùàééúî åðéà íãàäùëù àöîð .ì"ëò
ä"á÷ä éæà úåùòì åãéáù äî äùåòå
.çé ä÷ðé àì íãå øùáù äî ,ä÷ðé
äùî ìà 'ä øáãå' (àé âì) ïúùøôá
øáãé øùàë íéðô ìà íéðô

 כי כשהקב"ה רואה שה'פגע' פונה אליו, אבל אצל הבורא כביכול ייאמר להיפך,''פגע
,‡"ËÈÏ˘ „Á‡ ÌÎÁ È ¯ÈÚ‰Â) . וד"ל,מיד משים כביכול אזניו לשמוע מה יש בפיו לומר
ÁÎ ˙È˘‡¯·) ¯Ó‡ ˘ ‰Ó (:ÂÎ ˙ÂÎ¯·) Ï"ÊÁ Â˘¯„˘ ÂÓÎÂ ,'‰ÚÈ‚Ù' Ì˘· ‰ÏÈÙ˙ ˙‡¯˜ ÔÎÏ˘
ÏÏÙ˙˙ Ï‡ ‰˙‡Â' (ÊË Ê ‰ÈÓ¯È) ¯Ó‡ ˘ ‰ÏÙ˙ ‡Ï‡ ‰ÚÈ‚Ù ÔÈ‡Â 'Ì˘ ÔÏÈÂ ÌÂ˜Ó· Ú‚ÙÈÂ' (‡È
.('È· Ú‚Ù˙ Ï‡Â ‰ÏÙ˙Â ‰ ¯ Ì„Ú· ‡˘˙ Ï‡Â ‰Ê‰ ÌÚ‰ „Ú·
 איתא מהרה"ק ה'חוזה,' ולא שתו איש עדיו עליו,‚ „( 'ויתאבלוÏ)  בפרשתן.יז
( שעיקר חטא העגל הוא מה שהיוÏ‰˜ÈÂ '¯Ù ˘È¯ ‰˘ÓÏ ‰ÏÈÙ˙) מלובלין' זי"ע

 ולא שמו אל לבם שעדיין יש בהם נשמה קדושה – חלק,מתאבלים אחר החטא
 מכאן ואילך, ומאי דהוה הוה,(Ï‡¯˘ÈÏ ‡ËÂ˘È˜Â ‡ËÈ˘Î˙ - 'ÂÈ„Ú'‰ ‡È‰˘) אלוק ממעל
.אפשר להם לחזור ולשוב אל ה' כלא היה
‚( 'אך אתÈ ‡Ï) „( בפסוק בפרשתןÂÚÂ ·"Ï¯˙ Ô˙˘¯Ù·) ' כעין זה דרש ב'שפת אמת.יח
 שצריכין- ·( 'אך את הזהבÎ ‡Ï ¯·„Ó· È¯ÙÒ)  כמו שדרשו חז"ל,'שבתותי תשמורו
 והיינו שעל ידי שיעביר את הפסולת והחלודה מלבו תתפשט,'להעביר את החלודה
 והשמירה היא על,קדושת השבת בכל הדברים גם בימות החול ולזה צריך שמירה
 שצריך להיות כל המעשים רק לצורך,ידי הרצון וההשתוקקות שבימות החול
. להיות נחת רוח להשי"ת,השבת

åè

תשא- כי- באר הפרשה

åèøçúä àìù éðôî àìà àèçä íöò
(èé ÷åñô) øîàðù åîëå ,åéìò åøîøîúäå
úà àøéå äðçîä ìà áø÷ øùàë éäéå'
êìùéå äùî óà øçéå úåìåçîå ìâòä
úà äàåø äéä åìéàù ,'úåçåìä úà åãéî
íäéìò ãîìî äéä ïééãò åãáì ìâòä
øçàî êà ,äáåùúá åáù øáëù úåëæ
åéä àì áåù úåìåçîä úà äàøù
.úåçåìì íééåàø

íà åäáäàé àìù åäòø ìà ùéà øáãé
åîë åäòø àåä íâ úåéäì åáì ïéëé àì
øåàä íééñîå .'íéðô ìà íéðô 'ä øáã ïë
íò àåä äî íãà ïéçáé äúòîå' íééçä
'äá ÷åùçéå äåàúé åááì íà ,åðå÷
.'åáäà 'ä éë ïîéñ äæ äðä åúãåáòáå
õîàúîå ÷æçúî íãàä øùàëå
àåä äëåæ ãéî ù"úé åúãåáòì
úàæ åæîøù åîëå ,íéîåøîî òåéñì
øáã éåì éáø øîà' (:é äìéâî) 'îâä éøáãá
õåîà åðéúåáàî åðéãéá úøåñî äæ
åðéãéá äìá÷ øîåìë ,'ååä íéçà äéöîàå
ãéî éæà ,'õåîà' 'éçá àåä øùà ùéàäù
,ä-é õîà úåéúåà 'äéöîà'ì äëåæ
øæòå çë åì ïúåðå åöîàî ä"á÷äù
ìéçúîù éàðúá äæ ìë êà ,é÷åìà
,åäðéð íéçà 'äéöîàå õåîà' éë ,åîöòî
éæà åîöòî õåîà 'éçáá ìéçúîù é"òù
.äéöîà 'éçáì íâ äëåæ

ò"éæ õéð'æà÷î ÷"äøä ùøéô êëå
äî (øáãéå ä"ã ìàøùé úãåáò)
äçéðä äúòå' (àé ÷åñô) ïúùøôá øîàðù
äæå ,ì"æå ,'íìëàå íäá éôà øçéå éì
åùòéå éì äçéðä ä"á÷ä åì æîøù
ãò åøîøîúéå êéãò ãøåäå äáåùú
ùéù éôà ïåøç åðééäã 'íäá éôà øçéå'
íîöò ìò íááìá øçé íäéìò éì
ïåùì 'íìëàå' ,øáòù ìò åèøçúéå
,'ä ìà éùôð äúìë øîàðù åîë äåàú
ïåé÷éðå äæë úåøîøîúä øçàì åðééäã
àá äæ éøçà úîàá íéàèçî íééôë äùòù äî ìò èøçúé àèç íà óàå
.ì"ëò .'ä ìà ùôðä úåìëå ä÷åùúä åîëå ,äùãç äéøáì êôäéé ãéîå
øéàî éáø ÷"äøä äì æîéøù
åãéá äúìò àìå ÷÷åúùî àåä íà óàå àø÷ã àðùéìá ò"éæ ïàìùéîéøôî
úåáéùç íå÷î ìëî ,íåìë ìåòôì
ìòù ,'èøçá åúåà øöéå' (ã áì) ïúùøôá
÷"äøä àéáîù éôë .èé åì ùé äìåãâ ïè÷ëå úùãåçî äøéöéì äëåæ äèøç éãé
éøáãî (â"ìøú çð) ò"éæ 'úîà úôù'ä éðôî äúéä àì úåçåìä úøéáùå .ãìåðù

 מתאמרא משם הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע על המאמר 'אין דבר העומד בפני.יט
, לזה אמרינן,' כי האדם רגיל לענות 'מה אעשה ואין ביכולתי עשות כך וכך,'הרצון
. והרי אין דבר העומד ומונע את האדם מלרצות לטוב,מדוע לא אבית לעשות טוב

תשא- כי- באר הפרשה

æè

ìù åçúôë çúô çúôú íàå ,úâùî íéìäú) áåúëä øåàéáá (:èñ à"ç) ÷"äåæä
íãå øùá ìù åçåëáù äî éôë ,èçî äðäù ,'íçáùú äúà åéìâ àåùá' (é èô
ì÷ì ,íéìùäì åäøæòé ä"á÷äå ,úåùòì íéùòåø íäù àåä íéä éìâ êøãî
.ë éìò øîåâ
úåìòì íéñðî íäå ,øúåéá íéùòåâå
,íéìôåðå íéøæåç íä êà äìòî äìòî
åððåöø ,íéððåàúîä ìëì äáåùú ïàëîå çáù éë - ä"á÷ä íçáùî äæ çáùå
áø÷úäì ,åðëìî úà úåàøì
êåúî úåìòì äñðîù éîì àåä ìåãâ
äùòð äî ìáà ,íìù ááìá åãáòìå åéìà ,çéìöî åðéàå úå÷÷åúùäå íéòåâòâ
åäèî íãàä øöåð åðîîù øîåçäù íòèîå ,÷÷åúùäìî ÷ñåô åðéà ë"éôòàå
åäèî éðåìôì ,äèî äèîì åëùåîå Y äæë ìôù íìåòá íãàä úà àøá äæ
óà øùà úåòøå úåù÷ úåãéîì øîåçä íà óà åáì ìëá åéìà ÷÷åúùéù éãëá
ùà äæì ...íåìùá éç åððéà åîöò íò äî ìà òéâäìå úåìòì åãéá äìòé àì
,ìåãâë ïè÷ øáã ìë ìò ñòëá úøòåá
.åì óñëðù
êùåî åôåâ øîåç éë ïðåàúé éùéìùä
äæ ,åá úåøòåáä úååàúì åúåà  חשיבותה של כל פעולה קטנה- מחצית
øåîâ ùåàééá äæ ,úåìöòá äæ ,úåáöòá ,äëàìîä éìò äúù÷ íãàä øîàé àìå
ìë éá åéä àìå éàååìä Y á"åéëå ...äæå éáàì áø÷úäìå áåùì ìëåà äëéà
êà ,'íìùä íãà' éúééä æà éë ,åìà éúáøä øáë ,ééç äîå éðà äî ,íéîùáù
íéëàìî' éë ,úøöåð êëì à÷ééãù úîàä úåéðôá éðå÷ úà äöøà äîáå òåùôì
ììë íäì ïéàå 'òøä øöé íäá ïéàù Y áéùî ä"á÷ä íðîà ,úåðåù úåòéâðå
,úåáøò éîùá éã àøåáì ùé úåðåéñð ìò øáåòä ìë åðúé äæ' - åãâðë
úà øöé' àåäù àìà .úåááøìå íéôìàì êì ïéà ,øîåìëå '...úéöçî ,íéãå÷ôä
â"ò úåðåøñç åá àøáå ,äîëçá íãàä úèòåî äðúî Y 'úéöçî' àéáäì àìà
åøéëî ä"á÷äù ãçà ìë òãéå ,'úåðåøñç åãéù éôë ,'íìù ì÷ù' åðéàù ïè÷ øáãå
‚( 'ונתנו אישÈ-·È Ï)  כך פירשו בשם הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע את הפסוק בפרשתן.כ
 זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל,'כופר נפשו לה' בפקוד אותם וגו
 דלכאורה יש מקום לשאול מדוע מזקיקין ל'בשר ודם' שיביא כופר,'בשקל הקודש
 ומחמת, כי יצירתו מן האדמה,' והרי בידו לטעון טענת 'אנוס הייתי,נפש על חטאיו
 מחצית השקל- ' להכי אמרה תורה 'כופר נפשו לה,טבעו החומרי נמשך אל הרע
 ועל, זו התחלת העבודה אין מונע בעדך מלעשות-  הרי מחצית,'בשקל הקודש
.'מניעתו ממחצית זו יביא 'כופר נפש

באר הפרשה  -כי-תשא

åééù÷ ,åéúåðåøñç ììù íò áèéä
ìéôòäì åì äù÷ íà óàå .òøì åéúåéèðå
íå÷î ìëî ,àãç àîåéá øää úâñéô ãò
'ìë' - 'äðîî øèôéäì ïéøåç ïá äúà éà
'äùò êçåëá úåùòì êãé àöîú øùà

æé

)÷åìéôàå äðè÷ äìåòô ìë éë ,(é è úìä
éðôì ãàî ãàî ãò äáåùç úçà íòô
ùøåã ä"á÷ä ïéà éë .àë íéîùáù åðéáà
åúåà ãåáòéù íà éë íãàä ïî ù÷áîå
ù"áúé åéðéòáå ,áë åáöîå åéúåçåë éôì

כא .יש שהוכיחו כן ,מהא דלכל כלי המשכן יש מדה ושיעור באורך וברוחב ,זולת
בכיור שעשה משה שלא נתפרש מידתו ,וצריך להבין 'מה נשתנה' כיור משאר
כלים ,ועוד יש להקשות מדוע בכיור שעשה שלמה בבית המקדש נאמר בו שיעור,
ככתוב )„' (· „ '· È"‰ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו אל שפתו' ,ואילו
הכיור שעשו במשכן לא ניתן לו מדה ,וביארו חכמי המוסר ,כי הכיור נעשה מן
המראות הצובאות ,וכמו שכתבו הראשונים )¯ (Ï‰˜ÈÂ ˙˘¯Ù ‡¯ÊÚ Ô·‡Â Ô"·Óשהנשים
נתנו את המראות שלהן שהיו מיוחדות לדבר עבירה והקדישו אותן לשמים )È·¯Â
‡·¯‰˙Â‡ ÂˆÙ Â ‰‡¯Ó‰ ÍÂ˙Ï Â‰Â˜¯ÊÂ Ô·‡ ÂÏË ˘ (‰¯Â˙‰ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ·) ·˙Î Ì"·Ó¯‰ Ô· Ì‰
 ,(ÌÈÒÈÒ¯Ïומשום הכי לא נתנה בה תורה שיעור ,כי כל משהו ומשהו של שבירת

היצר חשוב מאד לפניו ,ואדרבה כמה שיוסיפו ויביאו עוד ועוד יעשו יותר נחת
רוח לפניו ,וכל התגברות והתגברות חשובה לאין ערוך.
וכבר אמר מי שאמר שרק שחיטת 'בהמה' איננה נחשבת כמעשה שחיטה עד
שיחתוך רוב סימנים ,אבל אצל האדם חשובה אפילו שריטה אחת קטנה שהוא
עושה למען השי"ת.
וכן פירשו רבותינו בעלי התוס' )' ,(Ô˙˘¯Ù· 'ÌÈ ˜Ê ·˘ÂÓוז"ל ,פר"ש ללמדנו
שנתקשה משה והראהו הקב"ה כמין מטבע של אש ,ותימה למה נתקשה משה ,וכי
לא ידע שעשרים גירה השקל ,וי"ל ,שעל כן היה תמיה משה והיה אומר מה הוא
הדבר שיכול אדם ליתן כופר נפשוÔ˙ÈÏ ÏÎÂÈ ÈÓ ,‰˘Ó ¯Ó‡' ,‡"ÈÙ ‡˘ '¯Ù ‡ÓÂÁ ˙ 'ÈÈÚ) ,
 ,('¯ÂÚ „Ú· ¯ÂÚ Â˘Ù ¯ÙÂÎואמר לו הקב"ה בדבר מועט כזה יתנו ויהיה כופר לנפשם.
וידחה את מחשבות היצר האומר מה לך כי 'תיקח את עצמך בידיים' ,אף אם
תלך לביהמ"ד לא תלמד אלא שעה או שעתיים בלבד ,ומעט זה אינו חשוב לפני
הקב"ה ,כי רק לימוד ח"י שעות ברציפות בהתמדה עצומה נרצה לפני השי"ת ,והלא
זה אי אפשר לך ,על כן אל תלך לבית המדרש כלל .ובאמת מחשבות אלו כינו
בקרב קהל יראים קליפת 'אדער גאר  -אדער גאר-נישט' )‡ ,(ÌÂÏÎ Â‡ ÏÎ‰ Âוקליפה
קשה זו יש לעקרה מן השורש.
כב .הגאון ר' נתן צבי פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר בעיה"ק ירושלים היה בשנותיו

תשא- כי- באר הפרשה

çé

ïéðáî øúåé äáåùçå ääåáâ úáùäù íéîé äøåúá ÷ñåòä ãéîúîä äåù
'ä éðà' øîåì óéñåð æ"òå ,÷"îäéá ìë ìöðîå åúñðøôá ãåøèä ùéàì úåìéìå
äìåãâ éãåäéä úùåã÷ù Y 'íëùã÷î ïëå ,äøåúä ãåîéìì íééåðôä åéúåúò
.ù"áúé åúãåáò éðéðò øàùá
.úáùä úùåã÷î øúåé äøéúéå
íéîòôìù íâä ,äùòîìå äëìäì
àì àèçá íãàä ìùëð
÷åìà ÷ìç' åúåà éøäù ,éøîâì ùàééúé
,åúåîöòá íâôð àì åáø÷á øùà 'ìòîî
,äðåùàøä åúùåã÷á ãîåò àåä íìåòìå
äîùðä äñëúî úåøéáòä é"òù àìà
ó÷åîä éøôì äîåãå - àèçä úôéì÷á
åúåîöòá éøôä úåäîù äôéì÷á äñåëîå
.åìëàì åàåáá åôì÷ì ùéù ÷ø ,é÷ðå áåè
,ìàøùé ùéà ùôðì òâåðá àåä á"åéë
äáåùú úåùòì éãåäé õåôçé øùàë ãéî
,àéîùá éã ïåäåáà íã÷ äáäàá ìá÷úé
òøä úà óì÷é úîà ïåöø éãé ìò éë
åéæá øåàä øéàé àìéîîå ,åëéìùéå
àì åáù úåéîéðôä éøäù ,úåø÷é
.âë íìåòî äîâôð

להעביר את החלודה – כל יהודי קדוש
בפנימיותו

éúåúáù úà êà' (âé àì) ïúùøôá
éðéá àåä úåà éë ,åøåîùú
'ä éðà éë úòãì ,íëéúåøåãì íëéðéáå
ïé÷øå ïéëà ìë ,é"ùøáå ,'íëùã÷î
.ïëùîä úëàìîî úáù èòîì ,ïéèåòéî
'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë ãîì ïàëî
.éãåäéä úùåã÷ áâùá (úà êà ä"ã) ò"éæ
çå÷éôå ,úéáä ïéðá äçåã 'úáù' éøäù
,úáùä úà äçåã éãåäé ìë ìù ùôð
úùåã÷î ääåáâ úáùä úùåã÷ù ,àöîð
éðôî äçãð ïè÷ä éøäù) ÷"îäéáå ïëùîä
ääåáâ éãåäé ìù åúåäî íöòå ,(ìåãâä
àéäå ,÷"îäéá ïéðáî øúåé äáøä äìåãâå
áéúëã åðééäå ,úåùåã÷ä ìëî äùåã÷
åðãîìì 'åøåîùú éúåúáù úà êà'

 במסי"נ היה מכתת רגליו בכל קצוות תבל למען,האחרונים יודע חולי ומכאוב ל"ע
 ועל הכל היה מוסר נפשו באמירת שיעורים בהיכל הישיבה בכל,החזקת הישיבה
, פעם אחת אירע שכבר הושיבוהו לאמירת השיעור...עת מצוא כידוע ומפורסם
ומשבא לפתוח את דבריו לא עלה בידו להוציא הגה מפיו – כך ניסה כמה וכמה
 משראה שאינו מצליח הראה בידיו כמבקש,פעמים בכוחות למעלה מטבע אנוש
 הבט וראה עד היכן העפילו גדולי עולם... וכתב בו ניסיתי,פיסת נייר ועט לכתוב
...'בהכרה שאין לאדם אלא לעשות כפי כוחו – לנסות והשאר 'לקל גומר עלי
( את הפסוקÊÓ ˙Â‡ ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ· ‡"ËÂ˜ÈÏ)  וכך פירש הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע.כג
 הקב"ה יש לו אוצר טמון בכל,'( 'גנזי המלך ביהודיםÊ „) במגילת אסתר
.יהודי ויהודי

באר הפרשה  -כי-תשא

èé

÷ø áåùç åîöò ãöî ãéçé ìëù
שים שלום – יברח ממחלוקת הגרועה
מע"ז
íò ãçàúéå óøèöé øùàë ÷øå ,úéöçîë
,ãë 'íìù'ë áùçéé ìàøùéî ùéà ãåò äáøé àì øéùòä' ,(åè ì) ïúùøôá
úðúîî áéø÷äì ,ïáø÷ íãé úçúî àöéå úéöçîî èéòîé àì ìãäå
åîå÷îáå åãòåîá ãéîúä ïáø÷ úà íìåë
íùî àéáä (ïúùøôá) 'ê"éùìà'á .'ì÷ùä
.äë åúëìäëå
ìòáå ,úôö éìåãâî) ì"öæ õá÷ìà äîìù éáø
úåòôùäì úìâåñîä úåãçàä äìåãâå äøåú äøîà ïëìù ('éãåã äëì' èåéôä
ãîìì éãë ì÷ùä úéöçî ÷ø àéáäì
,æë áèéîã éìéî ìëìå åë úåáåè
כד .מענין לענין ,פעם שאל הגאון בעל 'שבט הלוי' זצ"ל את הגאון רבי יעקב
איידלשטיין זצ"ל כיצד זכיתם ל'כח' עליון כזה שכל ברכותיכם ותפילותיכם
מתקבלים בשמים ופועלים פעולתם לטובה ...תחילה ניסה ר"י לבטל את עצמו ושאל
מנין לכם שהם פועלים ...אבל משלא נתקבלו תירוציו נענה ואמר ,שמא כל זה
ב'מידה כנגד מידה' כי קהל גדול בא אלי והנני שומע ומקשיב לכל יחיד ויחיד מהם
ב'סבלנות' עצומה ,אין איש היוצא מביתי מבלי שנשמעו כל דבריו באוזן קשבת,
על כן גם בשמים אומרים נשמע בסבלנות את כל דבריו עד תומם ונמלא את
בקשותיו ותפילותיו.
כה .ומכל מקום צריך ליזהר ולהשגיח מאד להתחבר אך ורק עם חברים טובים בלבד,
כי חבר רע יכול למשוך את האדם לשאול תחתית ,וכבר שנינו )‡·' (Ê ‡ ˙Âהרחק
משכן רע ,ואל תתחבר לרשע' ,וזה מרומז בלשון המשנה )˘˜' (‡ ‡ ÌÈÏבאחד באדר
משמיעין על השקלים ועל הכלאים' ,ונסמכו שני דברים אלו אהדדי כדי להזכיר דהא
בלא הא לא סגיא ,דאע"פ שמכריזין על השקלים שלמים ,כלומר שעל ידי מדת
האחדות ֵיצא משניהם שקל שלם ,מיהו באותה נשימה משמיעין תיכף גם על
הכלאים ,שישגיח מאד לבל יתחבר הטוב עם הרע ותהיה ביניהם תערובת כלאים.
כו .איתא מהרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע ) (ÌÂÈ ÏÎ·Â ‰"„ Ê"Ï¯˙ ÌÈ¯ÂÙובכל יום ויום מרדכי
מתהלך כו' .נראה שכל הדברים הנזכרים במגילה היה הכל לצורך הנס .ובודאי
זה דבר גדול מאוד שהי' כארבעה וחמשה שנים מעת הלקח אסתר לאחשורוש.
ומרדכי הצדיק הלך בכל יום ויום לראות שלומה בעבור כי היתה יתומה ,ובצער
התפיסה בבית הנכרי .ובזכות זה זכה לנס .וכתיב גם כן באמרם אליו יום ויום כו'.
שע"י שבכל יום ויום מתהלך זכה לזה לנצח את המן הרשע ולהכעיסו בכל יום ויום.
כז .מענין לענין ,למדנו בגודל הזהירות מלדבר 'לשון הרע' או להאמין לה ,איתא
במדרש בפרשתן )˘ (ÂÓ ‰˘¯Ù ¯"ÂÓויאמר ה' אל משה פסל לך ,הה"ד )‡(Â ‡È ·ÂÈ

תשא- כי- באר הפרשה

ïë ,'íëéðôì øùà éåâä úà äà÷ øùàë'
äöòä ìáà .äìòîì ìàøùé úñðë àéä
÷ø øáã íåù ìò çéâùäì àìù äöåòéä
åùòéå ù"îë øåáöä íò åîöò ãâàì
ááìá êðåöø úåùòì úçà äãåâà íìåë
,õçø àì åúàåöî ïééãòù óàå ,íìù
úåéäì åáì úà ïúåð àåäù øçàî î"î
ììë ïéà áåù øåáö ìù äãåâàä ììëá
äðáìçä åîëå ,åúåà àé÷î ìàøùé
íéì÷ùá ïéðòä åäæå .úøåè÷ä éðîîñá
ìéçúäì úçà äãåâà ïéùåò ìàøùé ìëù
íéáøä úåëæ æàå ,äãåáòá ùãçî
úåùòì åúìëéá 'éäéù åì úòééñî
åéùòî ìù úôåðéèî õçøúäìå äáåùú
ì"ëò ,ì"ðë 'åâå åëæä åöçø áéúëãë
.(ãåò ù"ééò)
øùà ìâòä' (äì áì) ïúùøôá áéúë äðä
éèå÷éì'á áúë úåàøåð ,'ïøäà äùò
åáø íùá (ïúùøô ùéø) 'íééç ïá øáç
êéøö äøåàëìã ,ò"éæ 'øôåñ íúç'ä
ìâòä úà ïøäà äùò êéàä øåàéá
éøä Y ìàøùé éðá åäåâøäé àîù ùùçî
äúåàá àìà ,øåáòé àìå âøäéá àéä æ"ò

ë

ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä ì"æå
éîéîá íéðäëä úøäè ïéðòá (á"òøú
ïúðåé íåâøúá äðäã äàøðå .ì"æå øåéëä
æîåø øåéëäã áéúë (æ î éãå÷ô 'ô)
úöéçøã úåèéùôá àåä ïëå ,äáåùúì
(æè à 'éòùé) áåúëäì æîåø íéìâøå íéãé
ãâðî íëéììòî òåø åøéñä åëæä åöçø'
éøáãë ,óåâä ìë íä íéìâøäå íéãéäå] 'éðéò
àùú)

íãàä äéáâî øùàëã (èé ì ïúùøôá) ï"áîøä
úöéçøá ïëì ,åùàøî äìòîì íä éøä åéãé úà
åôåâ ìë úà õçø åìéàë áåùç íéìâøäå íéãéä
äðäå .[íéøâéðä íéîá äèîì ãòå äìòîìî

óðåèîä ùéàì àáìã à÷îåòî äáåùú
äøéáò éë ,ãàî äù÷ úåøéáòá
åúçéðî äðéàå íãà ìù åáì úîèîèî
òåéñ êéøöå ,(.èì àîåé) äáåùú úåùòì
ãéçé (:åô íù) ë"òå ,íéáøä úåëæî
,åìåë íìåòä ìëì ïéìçåî äáåùú äùòù
úåëæá ÷øù) åúáåùúá ÷ìç íìåëì ùé éë
ìáà ,(äáåùúá áåùì åãéá äúìò 'íéáø'ä
ììëî ìãáð äùòð àìéîî àèçù øçàî
úà äàé÷î ìàøùé õøàù åîëå ,ìàøùé
(çë çé àø÷éå) áéúëãë äøéáò éøáåò

 אתה מוצא בשעה שאמר לו הקב"ה 'לך רד כי שחת,''ויגד לך תעלומות חכמה
 אמר אם איני רואה,( היה תופס בלוחות ולא היה מאמין שחטאו ישראלÊ ·Ï) 'עמך
 שלא שברן עד- '( 'ויהי כאשר קרב משה אל המחנהËÈ ˜ÂÒÙ) 'איני מאמין שנא
 אפשר שלא היה, אי להם לבני אדם שהם מעידים מה שאינם רואים,שראה בעיניו
משה מאמין בהקב"ה שאמר לו כי שחת עמך אלא הודיע משה דרך ארץ לישראל
אפילו שיהא אדם שומע דבר מן יחידי נאמן אסור לקבל עדותו לעשות דבר על
.פיו אם אינו רואה

àë

תשא- כי- באר הפרשה

ãâðúé íà óàù ïäëä ïøäà äàø äòù
íäéðéá øåøùú ïééãò åäåâøäé íäå íäì
òéöä íäî ãçà ìë éë ,äæò ú÷åìçî
øçà úåùòì äî úãë úåðåéòøå úåöò
'åéçàá ùéà áøç' äéäéå ,'äùî úî'ù
éë - úøçîä íåéá äùî àáé íà óà
,ìéòåé àì äùî íâ ú÷åìçî íå÷îá
(ã æè øáãîá) é"ùø áúëù åîëå
ìò .'åéãé åìùøúð' çø÷ ìù åúå÷ìçîá
,ìâòä åîöòá äùòå íäì äöøúð ïë
æàå ,äåìùå íåìù íäéðéá øåøùúù éãë
 ומחר אעשה כדבר המלך – המשכת שפעíåìù äéäé úøçîä íåéá äùî àåáá
ימי הפורים לכל השנה
.íáø÷î òøä øòáé úçà òâøá ,íäéðéá
äìéâî' (à"ñ à"öøú ç"åà) ò"åùá ÷ñôð ùàá åôøùéå ìâòä ç÷éå' - äåä êë ïëàå
äô äöåô ïéàå '÷ã øùà ãò ïçèéå
èèøùì êéøöù] 'èåèøù äëéøö
íäéìò áåúëì óì÷á úåøåù éðîéñ ÷å÷çìå úåéäì øçá ïøäà éë àöîð ,óöôöîå
äáøúé àì ïòîì - íéðôì
¦ ¨ æ"òì óéðñ
çë
ú"éùä ,ïëàå , 'ìàøùéá ú÷åìçî
úåøéñî'á éë òãéå áìå úåéìë ïçåáä
åá øçá ïë úîçî ,äæ ìë äùò 'åùôð
åì åøîàù åäæå ,'ìåãâ 'ïäë' úåéäì
ìò åéøåçàì òúøðùë ïëùîä úà íé÷äá
ì"à ,çáæîä ìò ìâò úåîã äàøù
úøçáð 'êëì' ùåá äúà äîì Y ä"á÷ä
éãé ìò ú÷åìçîî íìéöäì úøçáù ìò Y
.ìâòä úééùò

·( שלמחרת יום המחלוקת של קרחÎ ˙Â‡ ÊÏ ˜¯Ù) ' כעין זה מצינו ב'שבט מוסר.כח
(‡ ‡Ó ¯"ÂÓ˘)  אף שביום שחטאו בעגל איתא במדרש,עם משה לא ירד המן
. והיינו שמחלוקת גרע מעבודה זרה,שירד המן
˜"„·‡ ÈÂ„ Ï ‰ ÂÈ Ï‡¯˘È È·¯ ÔÂ‡‚‰Ó) 'מעשה נורא הובא בפתיחה לספר 'עין הבדולח
 אשר 'בא לעירו איש אחד ושמעון שמו והיה מנגן נפלא ושר בשירים והמשיך,(ÔÙÓÚ˜
 אולם המרא,'אחריו את השומעים קולו הנעים עד שבני העיר רצו לקבלו כש"ץ
,'דאתרא מיאן להסכים לכך 'לאשר האיש הזה היה בעל עבירה מפורסם וקל שבקלים
 ולא ידע, והבין הרב שעומד לפרוץ שם מחלוקת גדולה,אלא שבני העיר דבקו בעוז
Ú„Â ‰ Ï˘ Â ˙Á)  והריץ שאלתו לפני הגה"ק רבי יוסף מפוזנא,להשית עצות בנפשו
˜'( בזה"ל 'שמעון זה דורש את כל האתין שבתורהÈ„ˆ‰ ÛÒÂÈ È·¯' Ì˘· Â‰ ÎÓ‰ ‰„Â‰È·
את החזיר ואת הטריפה ואת הנבילה וכדומה כיון שהגיע לאת ה' אלוקיך תירא פירש
˘¯Â„ 'ÔÊÁ' Â˙Â‡˘ ‰˙È‰ Â˙ ÂÂÎÂ ,È ÂÒÓÚ‰ ÔÂÚÓ˘ È·‚Ï :·Î ÌÈÁÒÙ· 'Ó‚‰ ÔÂ˘ÏÓ ‰ˆÈÏÓ ‡Â‰Â)
( ולזאת יגיד לו דעתוÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÓ ˘¯ÂÙÂ ÂÓˆÚÏ ¯È˙Ó˘ ‰¯Â˙·˘ ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ÏÎ '˙Â·¯Ï ˙‡'

 מוטב להעמיד צלם בהיכל ואל ירבה, השיב לו רבי יוסף,'הקדושה מה לעשות
. לכן יחדול מלצאת בריב נגדם אם אינם שומעים קולו בטוב,מחלוקת בישראל

áë

באר הפרשה  -כי-תשא

,[äøåú øôñã àéîåã ,øùé å÷á úåéúåàä úà
åéäéù øîåì àáù íé÷éãö äá åæîø
èë åáìá áèéä íé÷å÷çå íéèåøç úåøåàä
åùåøéôëå ,ì åúàéáë åúàéöé àäú àìå
íðåá äçîù éáø ÷"äøä ìù
íéìäú) ÷åñôä ìò ò"éæ àçñéùøôî
ìùîð ïéáé àìå ø÷éá íãà' (àë èî

,'åîãð úåîäáë
,íéáåè íéðîæå 'âòè òâéìééä'ì ñðëðäù
'úåøåàäù âåàãìå ìéëùäì 'ïéáé àìå
åéìò ,åìöà ïåìì åøàùé úåòôùääå
ìùîð' àåäù ä"ò êìîä ãåã øîà
äîäáäù åðééäã ,ì"çø 'åîãð úåîäáë
.àì åøåáò ìùîë úùîùî
)('ïéìé àìå' øîàð âé ÷åñôáå

כט .על כל כגון דא אפשר להסמיך את דבריו של הגר"ש פינקוס זצ"ל בבארו הפסוק
)' („È ÂÎ ÈÏ˘Óהדלת תסוב על צירה ועצל על מיטתו' ,ומה שייכות יש בין הדלת
המסתובבת על צירה לעצל השוכב על מיטתו נים ותיר .אמר הגר"ש בדרך משל ,דהנה
בישיבה שלומדים בה אלף בחורים ,הרי פותחים את דלת ביהמ"ד לפי החשבון יותר
מעשרת אלפים פעמים ביום ]שהרי יש שלשה סדרים ביום ,ושלש פעמים מתפללים
וצריך ליטול ידים תחילה ,ולפעמים צריך לצאת מחמת שאר סיבות[ ,ובאם נחשוב
החשבון כמה מטר ) (¯ÚËÚÓמהלכת דלת זו ביום אחד נגיע לסכום של מרחק אדיר,
ולפי זה כבר הייתה הדלת צריכה להגיע למרחק מרחקים ,ולמעשה ,לא זזה הדלת
ממקומה אפילו לא בס"מ ) (¯ÚËÚÓÈË ÚÒבודד ,והטעם לזה  -מפני שהדלת תיסוב על
צירה  -שהיא מחוברת בראשה ובתחתיתה בצירים ,ולכן הרי היא שבה כל פעם
למקומה ,ואינה מתנתקת לעולמים .וכך הם פני הדברים אצל העצל ,שהוא מחובר
למיטתו מלעילא ומלתתא ,בקשר בל ינתק ,ולכך אינו יכול לקום בעתו .וכך הם גם
פני הדברים בשאר ענייניו של אדם ,שהוא קשור להבלי העולם ולהרגליו שאינם טובים
ולכן ישאר על עמדו ...אם אך יתחיל וינתק עצמו ממקומו ,ויתחיל לזוז קמעא קמעא
מהמקום שאסרו יצרו ) (ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È··Îיעלה ויבוא עם הזמן למעלה למעלה.
ל .ראה נא בנוהג שבעולם ,מעמידים בכל ארץ ועיר בניין גדול שמשמם מעבירים
את זרם החשמ"ל ) (˜"È¯Ë˜ÏÚוהנה אפשר שיעמוד אדם בסמוך ממש לאותו הבנין
וחשכה לו ,לעומתו יש המקבלים 'אורה' אף במרחק גדול מאד ,וההפרש ביניהם ,כי
הללו התחברו לאותו זרם ב'חוטים' ועבותות ) (Ï"Ó˘Á ÈËÂÁע"כ יש בביתם אורה
ושמחה ..והנמשל ,אם 'יתחבר' ל'פורים' עצמו ) (ÌÈËÂÁ ÍÂ˘ÓÈÂעד ביתו ומקומו תאיר
לו הארת החג למרחק מרחקים...
לא .פעם שמע הרה"ק ה'בית אהרן' זי"ע איך שאיש יהודי שואל את רעהו אחר אחד
היו"ט – אמור נא ידידי ורעי האיך 'עבר' עליך היו"ט ,נזדעק ה'בית אהרן'
לעומתו ,ואמר לו ,לא כך ראוי לך לדבר ,אלא שאלהו היאך 'נכנס' היו"ט בקרבך,

âë

תשא- כי- באר הפרשה

ùãå÷ íò ìàøùé éðáù,àìà ,àúù
ìëá íéãòåîä íò íéãåøèå íé÷åñò
åððåëúé íäéðôì áø ïîæå ,äðùä úåîé
íäéøçàìå ,äáøã äðëäá íúàø÷ì
äðùä ìë ùîîå' 'âçä éðéð÷'á å÷ñòé
'úååöî íéé÷ì ÷ø íúçøèå íúãåáò
íé÷ðåé æ"éòå ,(ãé úåà äãùä ùáã øôñá àáåä)
.íéîé êøåàì ìåãâä òôùä ïî íéðäðå

'íòåð éøîà'á àúéà êëå
äáø í÷' (:æ äìéâî) åøîàù äîã
äáéúä úà éë ,'àøéæ éáøì äéèçùå
ñåì÷ðåà íâøúî 'èçùå' (ä à àø÷éå)
,[íéñëð ïåùìî íâ äùøôì øùôàå] 'ñåëéå'
éîé úà äð÷ù äáø ìò ì"æç åãéòä äæå
,äøåîâ äçé÷ìá åéñëð ïéá íéøåôä
ãúéë âçä úåøåà úà åùôðá ùéøùäù
(:åè äöéá) íøîàîëå .íìåòì èåîú ìá
,'øãà ïäá òèé ,åéñëð åîéé÷úéù äöåøä'
åìîòá äëøá úåàøì äöåøäù åðééä
òåèðì êéøö úåéðçåøáå úåéîùâá
äæå ,øãà ùãåçä úà ùôðá ùéøùäìå
ìëá äëéùçä úà øéàäì åãòá òééñé
.áì äðùä úåîé
(øãà ç"øì)

ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä ïë ãîìå
éáâì øîàðäî (á"éùú äåöú)
íù úúì êéøöù ,ìåãâ ïäëä ìù ìéòîä
òîùðå' (äì äë) áéúëå ,íéðåîòôä úà
åúàöáå 'ä éðôì ùãå÷ä ìà åàåáá åìå÷
,ï"áîøä íù øéòä øáëå ,'úåîé àìå
íâ åìå÷ òîùéù êéøö äéä òåãî
äãåáò íåù äùåò åðéà àìäå ,åúàéöéá
øñåçî íåùî äéìò áééçúéù åúàéöéá
ìù åãé÷ôú ø÷éòã ,äæá æîøäå ,íéãâá
åøàùéé âçä úåøåàäù øåîùì àåä íãà
íãàì åì äî éë ,âçä úàöá óà åìöà
åá øàùð ïéàå ùãå÷á úøùì ñðëðù
éãé àöé àì àðååâ éàäëáã ,åúàöá íåìë
.åúñéðëá åúáåç
øæòìà éáø ÷"äøä ùøéôù åîëå
ïîä øîàù äî ò"éæ àùééøî
âåøäé íà ÷æðé àìù ,ùåøååùçàì òùøä
àìåëì é÷ôîã' (:âé äìéâî) ìàøùé úà
úáù Y úåáéú éùàø) 'é"äô é"äùá àúù
íðéàå íéâçë íäéîé ìë íéùåòù ,íåéä çñô íåéä
íðéàå øçñîá íé÷ñåò íðéà éë ñî íéîìùî
àìåëá íéãòåî àëéì éàãåáå ,(íéçéååøî

 כי אכן עתה אחר שעברו עלינו ימי הפורים יש לנו לדעת כי,'ו'דבר בעתו מה טוב
'בקרבך קדוש' דהיינו שהכנסנו לקרבינו עוד יו"ט ומועד ממועדי ה' עם כל השפעתם
 ועלינו לדאוג שתשאר בידינו ההשפעה הן ברוחני והן בגשמי – עם,בכל הפירושים
.כל עניני החיזוק הרמוזים לן ביו"ט לעולם ועד לקנין נצח
 ‡„¯( לבאר הלשון 'משנכנס אדר מרביןÁ"¯ ÌÈËÂ˜ÈÏ) ' וכן איתא ב'שפת אמת.לב
, אלא פירוש נכנס – בגוף האדם,בשמחה' ולא אמר משהגיע או משבא אדר
.משנכנס האדר בגופו של אדם אז מרבין בשמחה
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,÷ìîò úééçî ïéðòå íéøåôá èøôáå
éë ãáìá åîåéì åðéà åø÷éòù
å÷ìç úà øå÷òì ,äðùä úôå÷ú ìëì íà
ùéøùäìå åáø÷á ùéù òøä äæ ÷ìîò ìù
÷"äøä øîà ïëå ,åúàøéå åúáäà åáìá
éëä íåùîù ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
äùî øîàù ÷ìîò úîçìî úåöîá áéúë
øçî ÷ìîòá íçìéä àöå' (è æé) òùåäéì
äìéâîáå ,'äòáâä ùàø ìò áöéð éëðà
)øáãë äùòà øçî' áéúë (ç ä øúñà
íâ ïúðé' (âé è) íù áéúë ãåò ,'êìîä
úãë úåùòì ïùåùá øùà íéãåäéì øçî
íò êìîä ãåã íçì øùàë ïëå ,'íåéä
ãåã íëéå' (æé ì 'à ìàåîù) áéúë ÷ìîò

åòá÷ ïëå] 'íúøçîì áøòä ãòå óùðäî
àãç ,íééîòô ÷ìîò úééçî úùøô àåø÷ì
íåé ø÷éò íâå ,íéøåôä íåéá êãéàå øåëæ úáùá
ãåò .[øãà å"èå ã"é ,íééîåéì òá÷ð íéøåôä

àø÷ã àðùéìá úåìéôë øîàðù ïðéæç
),'÷ìîò øëæ úà äçîà äçî éë' (ãé æé
÷ìîò úééçîá éâñ àìã ,àîòè åðééäå
íâ úåøåãì äééçîä àäúù àìà ,äòùì
àäéù íâå ,ïîæ øçàì àåäù øçî íåéá
,áåùå áåù åúåà äçåîå øæåç ãéîú
úîçìî ìò éà÷ åæ äîçìîù èøôáå
ìò ãéîú ãåîòì íãàä êéøöå ,øöéä
úåîçìîá ïúéà ãåîòì çëäå ,åúøîùî
.âì íéøåôá íãàä ìá÷î åìà

משלו משל ,למי שמילא את רכבו עם געז )„ ,(˜Ïאך 'חכם' זה נשאר על עמדו
באותו מקום ,ואף אחרי שהגיעו אחרים ורצו למלאות געז )„ (˜Ïלא זז הלה ממקומו,
מששאלו אותו מאי האי ,השיב בטפשותו ,שברצונו להישאר כאן תמיד ועל ידי
שיכניס עוד ועוד געז יסע הרכב מהר וטוב יותר ,לגלגלו עליו השומעים ואמרו לו
כי אם ישאר במקום אחד לא יועיל לו כל הגעז שבעולם ,כי הלא מטרת הגעז ברכב
היא כדי שיוכל האדם לנסוע למחוז חפצו ולעשות צרכיו ,נמצא שרק אחר שיעזוב
את מקומו יעזור לו הגעז להגיע למרחקים .והנמשל מובן ,שהזוכה לזמנים גבוהים,
וכן השומע אמרות טהורות ופנינים יקרים ואינו משתמש בהם להלכה ולמעשה ,אזי
הוא דומה לאותו טיפש שמילא את רכבו עם דלק ונשאר במקום אחד ואינו עושה
כלום ,אך החכם עיניו בראשו ,וממלא אסמיו בשפע רב ,ארחות חיים ותוכחת מוסר,
ועם אוצרות אלה נכנס לתוך ימי המעשה ומתגבר על כל הנסיונות לבלתי יוכל
השטן זה היצר הרע להתגבר ולשלוט עליו.
לג .בנועם שיחו סיפר הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל ,שבשב"ק אחת ישב בסעודת
מרעים עם אחוזת מרעיו ,לפתע נכבו האורות בבית והיה צורך גדול להדליקם
]כנראה מחמת הקטנים דחשיבי כחולה שאין בו סכנה ,עי' או"ח שכ"ח י"ז[ ,מיד הלכו
לחפש אחר ערל שיעשה עבורם את המלאכה בשבת ,לאחר זמן רב הצליחו למצוא
גוי שהסכים לעלות אל ביתו ,ובהיותו שם סיפרו לו שנאבדה להם טבעת וברצונם
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מכאן ואילך – להביט ולעסוק רק בבנין
העתיד

íéîùá êì ç÷ äúàå ,(âë ì) ïúùøôá
àúéà .'åâå øåøã øî ùàø
ïéðî äøåúä ïî éëãøî (:èì÷ ïéìåç) 'îâá
àøéî' ïðéîâøúîå 'øåøã øî' áéúëã
äøåúä ïî äùî ,íù àúéà ãåò .'àéëã
ùøéôå] (â å úéùàøá) 'øùá àåä íâùá' ïéðî
íù áéúëå ,äùî åîë àéøèîéâá íâùá é"ùø
'ééç éîé åéä êëå 'äðù íéøùòå äàî åéîé åéäå
ïî äùî íâùá àáì ãéúò øîåìë äùî
ïéðî äøåúä ïî ïîä ,[åéîé ïëå íéãìåðä

''õòä ïîä

)â íù

äøåúä ïî øúñà ,(àé

'øéúñà øúñä éëðàå' ïéðî
.'îâä ã"ëò

)àì íéøáã

.(çé

éðá ìù íëøã éë ,ïàëî åçéëåäù ùé
èéáäì àìù Y íéøùëä ìàøùé
éðîæá éúìåæ) áåè åðéàù íøáò ìò úò ìëá
'ìëù (øúåé àìå äòåãé ïîæ úáö÷á 'ùôðä ïåáùç
äùî ,íé÷éãöä ìò íéøåîä úåàø÷îä
ïéðòî íéøáãî íä éøä øúñàå éëãøî
íéîùá êì ç÷' ,ïåâëå ,íéé÷úì ãéúòä
÷åñôä ïëå ,úåùòì éååéö àåäù 'ùàø
íéøùòå äàî åéîé åéäå øîåà 'äùî' ìù
ìò äøåîä ÷åñôä äæ êøã ìò ,äðù

לחפש אחריה ,כשכוונתם לרמז לו ]שלא בלשון ציווי[ שזקוקים הם לאורה כדי
לחפש אחר האבידה ]ולא היה חשש של הנאה ממעשה שבת ,כי הנרות היו דלוקים,
ונר לאחד נר למאה ,עי' שו"ע רעו ד[ ,אך הגוי טיפש היה ,וכשמוע את דברי החברים
התחיל לעזור להם לחפש אחר האבידה ,וכמה שניסו לרמז לו לא עלה בדעתו
להדליק האור ,ורק הואיל בטובו לעודדם לבל ידאגו ובודאי ימצאו את האבידה,
ויהי כאשר ראו שהגוי אינו קולט מה שרוצים ממנו טיכסו עצה כדת מה לעשות,
והציע אחד מבני החבורה לומר לו שנותנים לו במתנה את בקבוק הבירה הנמצא
במקרר ,וכיון שיצטרך לחפש אחר המקרר בודאי ידליק את האור ,וכן עשו ,ואכן
עצתו הצליחה ,ואכן הדליק הגוי את האור ומשראה את המקרר ניגש בהתרגשות
והוציא את בקבוק הבירה ושתה את כולו בהנאה ,ויהי כאשר סיים לשתות יצא
החוצה וכיבה אחריו את האור ,כי שוב לא היה זקוק לו עוד...
ומכאן למד ר"י שני דברים ,א .שדרכם של הגוים אטומי לב שאינם חושבים על
אחרים כלל ,ולא ידליקו את האור כי אם לצורך עצמם בלבד ,ב .שכאשר יסיימו
בהנאת גרונם יסגרו את האור כבתחילה ולא יתנו לאור להמשיך להאיר ,אבל יהודי
אינו כן ,אלא לעולם מסייע ומדליק גם עבור אחרים ,וכן בשעה שהאור דלוק מניח
אותו לדלוק ואינו סוגרו לאלתר ,והוא משכיל לנצל שעת הכושר וזמנים טובים כדי
להאיר לעצמו בימות החול ובשאר ימי המעשה .ואכן ,כשיתייגע לפתוח פתח כחודו
של מחט תחילה ,יפתחו לו מן השמים שערים רחבים כפתחו של אולם.
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øöé éøáã êìéàå ïàëî ,òøä øöé éøáã
äî ìò áùåçä Y ïàë ãò ,øàáîå .'áåè
,òøä øöé éøáã åäæ ,íåéä ãò äéäù
ïàëî ÷ø áåùçú øîåà áåè øöéä ìáà
êùîä© àìà ,êéøåçàì èáú ìà - êìéàå
óåñå ,ì÷ úéá äìåòä äìéñîá êëøãá
.ãì ãàî úåîø úåìòîì òéâú øáã

éäåæ éë ,øéúñà øúñà éëåðàå øúñà
ãéúòä éôìë åéðéò íéùäì - øùéä êøã
.ú"éùäá úå÷æçúäå úåùãçúä êåúî
ïîä' øîàðù äîá æîøð ïîä íúîåòì
åðîî ìåëà éúìáì êéúéåö øùà õòä
ìò åá øîàðù àø÷îá åðééäã ,'úìëà
òåãî åîöòá ññåáúî íãàäù ,øáòä
õìçä éúìáî òøä êåúá òå÷ùå àèç
éìáî åëøã êùîä ìò èéáäì ø÷éòäå ìò áùç øùà ïîä úáùçî åæ éøä åðîî
úåãåà úåáùçîá òå÷ùì
.íãáàì íééãåäéä
'äúòå' ïéà éë ,åì çååøé æàå ,'øáò'ä
åøúé 'ìàøùé çîùé' 'ééò) äáåùú ïåùì àìà éèå÷éì á"ç) 'ãåã ïéðá'áá øàéá äë
'ï÷ú'ì ãòåîì ïåæç ãåòå ,(íà äúòå ä"ã (:âñ úáù) àøîâá àúéà ,(:æë ñ"ù
'äúòå òãéì ÷æçúé úòë êà ,øáòä úà éîéá êáéì êáéèéå êúåãìéá øåçá çîù
éë êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä äî ìàøùé êàéáé äìà ìë ìò éë òãå ...êéúåøåçá
.äì (áé é íéøáã) äàøéì íà
ïàë ãò' Y (è àé úìä÷) èôùîá íé÷åìàä

לד .ביאור זה ביאר ה'בנין דוד' לצד מעשה זה ,הרה"ק רבי משה יוסף זי"ע בנו של
הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע נסע פעם לשבת קודש )˘˜ (ÌÈ‡¯Â ‰ ÌÈÓÈ‰ Ì„Âאל הרה"ק
ה'דברי יחזקאל' זי"ע בשינאווא ,במוצאי מנוחה והוצרך ר' משה יוסף לחזור לביתו
החל להסתובב בחצר ביתו של הרבי מתוך שברון הלב ,במחשבותיו עם איזה קנין
)¯ (È ÁÂהנני חוזר לביתי ולעבודתי ,אחר זמן נפתחה הדלת ,והרבי קרא לו ,והחל
לספר ,בצעירותי נסעתי פעם לשבות שבתי אצל הרה"ק ה'שר שלום' מבעלזא זי"ע,
אחרי ככלות השבת סובבתי אנה ואנה טרוד במחשבות השוברות לב ונפש  -באיזה
קניין שב אני לביתי ...והנה בא לקראתי ה'שר שלום' ,ואמר לי 'דע לך יונגערמאן
)‡·¯ - (Íהיצר הרע מתייגע ועמל קשות להכניס קרירות ללבם של עובדי ה' ,ואם
תשאלני האיך ,אומר לך ,שהוא על ידי מחשבות פסולות – לחשוב על העבר'.
וכבר אמרו דלכן אין 'ויהי' אלא לשון צער ואילו 'והיה' הוא לשון שמחה ,כי
'ויהי' המחשבות על מה שהיה ועל העבר זהו צער גדול ,אבל לחשוב רק אודות
העתיד 'והיה' – זהו שמחה גדולה...
לה .פעם שאל הרה"ק בעל ה'יסוד העבודה' זי"ע את אחד מחסידיו שבא לשבות
בצלו )· (˜"·˘ ÏÈÏ· ÔÁÏÂ˘‰ ˙ÎÈ¯Ú ˙Úאמור נא ,האיך באת הנה ממקום מושבך,
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ìò (:âé äâéâç :çô úáù) àøîâá àúéà
äååéö øáã' (ç ä÷ íéìäú) ÷åñôä
úåøåã óìà äàøáð äøåúäù ,'øåã óìàì
÷íãå÷ úåøåã ã"ò÷úú åðééäå) ,äøåú ïúî íãå
(æ â ø"øá) åøîà ùøåôîå ,(íìåòä úàéøá
úåîìåò àøåá [ä"á÷ä] äéäù ãîìî
ãîì ïàëî .åìà úà àøáù ãò ïáéøçîå
øîàî ì"öæ õéáìàåîù íééç éáø ïåàâä
êåúî øîåì íéððåàúîä íéáøã ,àøåð
úà éúç÷ìå éúéñéð øáë äðä ,íùåàéé
éúìòåä àìå 'íéîòô óìàë' éîöò

æë

ãåò äî ...ìåôéì éúáù ãéîú ,äîåàî
ì"æç åðì åìéâ äæì ,úåùòì éãéá ùé
äðá 'ìåëéáë' àåä óàù ú"éùä éùòî
ë"éôòàå ,ïëî øçàì åáøçðù úåîìåò
ãò ...íìåò ãåòå íìåò ãåò úåðáì áù
ãò íéé÷ä åîìåò úà àøá óåñáìù
åì äî 'øîåçî õåø÷'ä íãà óà ,íåéä
äñéð àì éúëà éøä - ùàééúéù
ãîìé ,íéîòô ã"ò÷úú ÷æçúäì
úåðáìî ÷éñôä àìù ìåëéáë åàøåáî
.åì ...íéîòô ã"ò÷úú ùãçî åîìåò

ענהו היהודי נסעתי על גבי חמורי ...המשיך הרה"ק ושאלו ומה היית עושה אם היית
נופל מחמורך על אם הדרך .ענה החסיד הייתי מתרומם ומטפס שוב על גבו וממשיך
בדרכי ,אך הרבי המשיך בשלו ושאלו שוב על מעשיו באם היה נופל עוד פעם
מחמורו בדרך ,ושוב ענה שהיה מתנער מעפרו ושב לרכוב על החמור .לאחר כמה
פעמים הרבי שאלו שוב ושוב ,נענה היהודי ואמר' :וכי מה אעשה ,וכי אשאר על
הקרקע ואבכה ,הרי ברור ומוסכם שעלי לקום ,להתנער מעפרי ולעלות שוב על גבי
חמורי' ...פנה ה'יסוד העבודה' אל חסידיו שהיו נוכחים בעריכת השולחן ואמר להם:
'השומעים אתם את דברי יהודי זה ,וכי תכלית יש לו לאדם לאחר נפילה ,להישאר
בירידתו ולבכות מצבו וגורלו ,הרי אין לו לאדם כי אם לקום ולהמשיך במלחמתו,
להישאר איש מלחמה'...
לו .הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע ,המשיל את הענין לחייל שנשלח ללחום עם האויב
בשדה הקרב וחרבו שלופה בידו ,והנה הגיע אליו אחד מחיילי האויב וירה בו
באצבעו ודם רב החל לזוב ממנו ,אותו חייל נבהל והשליך תיכף את כלי הזיין מידיו,
צעקו לו חבריו ,שוטה שכמותך ,היאך מכניס הנך את עצמך בסכנת מוות ,והרי
עתה אפשר לאויב להרגך או להכות בך מכה רבה ועצומה ,ואילו אם תמשיך לישא
חרבך בידך אולי תוכל להשיב לו מנה אחת אפים ותפילהו לגמרי .כמו כן הוא
במלחמת היצר אם בשעה שנפל מעט כבר הנו מתייאש ומשליך את כל אשר לו,
בזה גופא הצליח היצר עליו – שהרי זוהי כל מטרתו ' -לייאש' את הנלחם בו ,אלא
על האדם להתרומם ולהתחזק בכל כוחו ,וכך יזכה שיבוא יום ויכה את היצר הרע
לגמרי ).(ÊË ˙Â‡ ˙È˘‡¯· 'Ù ‰¯Â˙‰ ÏÚ Á"Á ÏÚ ˙Â‰‚‰· ‡·Â‰ ,„ È ˙Ï‰˜ Í" ÏÚ Á"Á

תשא- כי- באר הפרשה

'øôåñ íúç'ä áúë ,'åäòø ìà ùéà
åðéáø äùî äëæù òîùîã ('ä øáãå
íãå÷ âéùäù äîî øúåé ääåáâ äâøãîì
(ç ÷åñô) áéúë àëäã ,àîòè åðééäå ,ïëì
,'äìäàä åàåá ãò äùî éøçà åèéáäå'
ïúùøôá àîåçðú :æë ïéùåãé÷) ì"æç åøîàå
éøáã åéìò åøáãå åéøçà åìëúñäù (æ"ëô
åìà úåùåáå úåðåéæá úîçîå ,ù"éò éàðâ
éî éøùà éë ,øúåé úåìòúäì äëæ
áéúëã éîð åðééäå ,åá ïéàå åúåà ïéãùåçù
ïåð ïá òùåäé åúøùîå' (àé ÷åñô) äéøúá
ùåøéô ,'ìäåàä êåúî ùéîé àì øòð
äìòúð àìå ïåùàøä åáöîá øàùðù
äìòúî ììë êøãáù íâä ,åéúåâøãîá
ìëî ,áøä ìù åúééìò íò ãçé ãéîìúä
ìò (äùî ìù åúééìò) äéä àì àëä' íå÷î
ìò àìà ,øúé äøåúá ìîòå äòéâé éãé
÷ìç òùåäéì äéä àì ïë ìò ,àãùç éãé
.æì 'åúâéøãîå åìäà êåúî ùåîé àìå ,äæá
ä"ã)

çë

ïëúé ,ùåøãì úåùøä äðúéðù ïåéëå
äîì øçà íòè ãåò óéñåäì
éøçà øåéëä ãéîòäì äøåú äøîà
ïî äöéçøä úòá ìåãâ ììë éë ,çáæîä
øàùäì àìù ãàî øäæéäì àåä úåðååòä
àçéëùã àúìéî éë ,ïåùàøá åîå÷îá
íéòùôå úåðååò íéàèçá ìùëðäù àéä
,øáòä ìò áåùå áåù ïðåáúäì ãåøè
éãéì ìåôéù ãò úåãéçéá åøãçá øâúñéå
,äøåú äøîà êëéôì ,ùåàéå úåáöò
,ñðëéå åîå÷î úà áåæòì åéìò úéùàøáù
íã÷úé àìà çáæîä éðôì ãåîòé àìù
éîð ïë åîëå ,çáæîìå íìåàä ïéá äîéðô
øáòä ïî åúòã çéñé ,íãàä úãåáòá
éë ,øáë ìùëðù äîá òå÷ù äéäé àìå
åúåà åàéáé àì åìà úåáùçîå íéøåäøä
ò÷åù àåä éøä æ"éò äáøãàå ,äøäèì
,ì"çø èéèäå õåáä êåúá øúåé ÷åîò
ìéà åîë õåøì äìéçú åéìò ìèåî êëéôì
,áåè äùòá ÷ñòúäìå ú"éùä ìà
.øáòä ïî äáåùúá õçøúé íù åúåéäáå

àäé éñåé ø''àå (:çé÷ úáù) 'îâá àúéà
ïéàå åúåà ïéãùåçù éîî é÷ìç
בושתי וגם נכלמתי – ניסים ונפלאות
ע"י הבושה
.ì"æå (íù úåãâà 'éç) 'ì"øäî'ä áúë ,åá
åá ùéå åúåà ïéùééáîù éî éë ,ùåøéô äùî ìà 'ä øáéãå' (àé âì) ïúùøôá
ìò äøôë àåä (àååù ãùç äæ ïéàù ,øîåìë) øáãé øùàë íéðô ìà íéðô
(:Á Ó"·)  דבגמ' אמרו,(˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ Â¯ÙÒ· ‡·ÂÓ) הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע אמר

.לז

 שהצבע האדום שבפני האדם,'שכאשר האדם מתבייש 'אזיל סומקא ואתי חיוורא
, כי צבע האדום מרמז על החטאים, והרמז בזה,מסתלק מאתו ותחתיו נעשה חיוור
( 'אם יהיו חטאיכם כשניםÁÈ ‡ ‰ÈÚ˘È)  ככתוב,ואילו הלבן מורה על נקיות מעבירות
 ואכן כאשר האדם שומע,' אם יאדימו כתולע כצמר יהיו,( כשלג ילבינוÌ˘ È"˘¯ 'ÈÈÚ)

באר הפרשה  -כי-תשא

.ïåéæá ìá÷é øùàë - åàèç
éî ìù åøëù äéäé êéà(å äî å"÷å ù"ë
,äæì äéàøå .åá ïéàå åúåà ïéãùåçù
íàå (èé ä øáãîá) äøåú äøîàù äèåñä
åùøãå) òøæ äòøæðå äú÷ðå ...úéèù àì
)äúòî øåîà

äéäú øòöá úãìåé äúéä íàù ,äë è ø"ãîá ì"æç

èë

êë ,ïéãë àìù äìá÷ù ïåéæáä éðôî äæ
é"ùä ïåéæá ìáé÷å ïéãë àìù ãùçðù éî
úãî éë .àáä íìåòá ãåáë åì ïúåð
ìôùåäù äæå ,íéìôù äéáâäì é"ùä
úçú ãåáë åì ïúåð é"ùä ïéãë àìù
.çì ì"ëò ,ïåéæáä

úãìåé íéøåçù ,íéøëæ úãìåé úåá÷ð ,çååøá úãìåé

áåúëä ìò (.áé äìéâî) 'îâá àúéà íéðù éúùì úãìåé ,íéëåøà úãìåé íéøö÷ ,íéðáì
)'íéðåù íéìëî íéìëå' (æ à øúñà
ìëå ,(íéðù úãìåé ãçà úãìåé ,äðù ìëá ãìú
חרפתו ושותק מסתלקים ממנו כל העוונות' ,ואתי חיוורא'  -הוא נעשה זך ונקי מן
החטא כבריה חדשה.
לח .איתא בגמ' ) (:ÂË ‰ÏÈ‚Óמה ראתה אסתר שזימנה את המן וכו' ,רבי שמעון בן
מנסיא אומר אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס ,ופירש רש"י ,ירגיש שאני צריכה
להחניף רשע זה ולזלזל בכבודי .ולכאורה תימה רבתי היא ,שלא מצאה זכות לעורר
רחמים לביטול הגזירה ולעשות נס אלא ב'טענה' זו שהיא צריכה להחניף לרשע
ולזלזל בכבודה ,ואם אכן אין שום זכות ח"ו מה יתן ומה יוסיף הדבר הקטן הלזה.
ומבאר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל )˘ ,(¯ÒÂÓ ˙ÂÁÈדמכאן נלמד 'כוחה של בושה'
– כי אף אם ראויים בני ישראל לנס ,מ"מ פעמים שהמתקת הדין וביטול הגזירה,
תיעשה בפועל רק ע"י הבושה...
וכבר נודע בשער בת רבים על הכח הגדול שיש למי שנתבייש להעתיר לישועה
בעד הזקוקים לה .שמעתי מבעל המעשה אשר עברו עליו יותר משבע שנים
מנישואיו ועדיין לא נושע ,והנה ביום הפורים כטוב ליבו ביין לא שלט בעצמו וסטר
על לחיו של בחור יתום לעיני קהל ועדה .אותו בחור 'בעל לב' היה ,ותחת אשר
ישיב לו מנה אחת אפיים פתח פיו בחכמה ושפך שיחו לפני קונו ואמר ,רבש"ע
הבא נא 'שמחה' בביתו של פלוני בן פלונית ...ואכן מיד כעבור תשעה חדשים נולד
לו בנו בכורו במזל טוב.
כדברים הללו ממש סיפר לי עוד אחד אשר אף הוא היה חשוך בנים במשך
שמונה שנים ,שלפני שנתיים בעיצומה של סעודת הפורים פגעה אשה ברעותה
באופן נורא ,מיד פנתה חמותו אל הנפגעת ובקשה ממנה שתחוס ותרחם על חתנה
ותבליג מלענות ותתפלל שיוושע במהרה ,ואכן כך היה שלשנה הבאה ערך ברית
מילה בשעה טובה ומוצלחת.

תשא- כי- באר הפרשה

äøéæâä ä÷úîåä äùåá äúåà é"òå
éúùå ìò ÷ø óö÷ä àöé ïëìå ,åéìòî
áéúëã åðééäå ,àåä àìå äâøäð àéäù
,íéìëî
¦ § © äéá éø÷ - 'íéðåù íéìëî íéìëå'
øæâ äðúùä äîéìëäå äùåáä éãé ìòù
ùé äúòî .íééçì úåîä ïî ìåöéðå åðéã
àìù òùø åúåà äîå ,ïãéãì å"÷ øîåì
äðåîàáå äáäàá úåðåéæáä úà åéìò ìáé÷
å"÷ ìù åðá ïá å"÷ ,åðéã øæâ òåø÷ì äëæ
íéùåòä íéðéîàî éðá íéðéîàî ìàøùéù
ïéàù éàãåá ,íéøåñéá íéçîùå äáäàá
íøëù ìãåâ âéùäì äìåëé äéøá ìë
.èì åìà úåáåè úåãî øëùá åìëàéù

äáøðù íéîùáù åðéáà éðôìî ø"äé
äçîù ïéà Y äæä ùãåçá äçîù
äæá íìæîù íéâãë äáøðå äøôðå ,äøåúë
åðéìäàá äååìùäå íåìùä äáøúå ,ùãåçä
åãáòì åðéúåéìë ùãçéå ,ìàøùé ìë éúááå
.à"áá ìàåâ ïåéöì àåáá íìù ááìá

ì

éìëá ùîúùî òùøä ùåøååùçà äéäù
äúåàá ,àáø øîàå ,åúãåòñì ùã÷îä
åúî íéðåùàø äøîàå ìå÷ úá äúöé äòù
ïååò ïëàå .íäá íéðåù íúàå íéìë éðôî
íäéøáãëå ,éúùå ìù äúúéîì àéáä äæ
àùã÷î éáã éðàî ÷éôà (:àé íù) ì"æ
éìë àéöåä ùåøååùçàù Y åäá ùîúùàå
àá - åúãåòñá íäá ùîúùäå ùã÷îä
.éúùå úà âøäå ïäéðéá ã÷éøå ïèù
éúùå úà âøä òåãî ,äåîúì ùé äøåàëìå
øàöùìáù íùë ,ùåøååùçà úà àìå
ùîúùäù äìéìä åúåàá âøäð ìáá êìî
íåé åúåàá éë íéøàáî ùé .ùãå÷ä éìëá
íéøáã åá äçéèäå éúùå åúåà äùééá
éàðâ ïåùìá åúåà äúðéëù ,ãàî íéù÷
øîåù' àð òîù (:áé äìéâî) åì äøîàå
åéñåñ øîåù äéä ùåøååùçà) éáà ìù 'íéñåñä
ãâðë ïéé äúåù äéä éáà - (øàöùìá ìù
- äúà åìéàå ,øëúùä àìå íéùðà óìà
,úéèúùäå úøëúùä øáëå úéúù ïéé úö÷

 עפ"י מה דאיתא, בדרך אחרת מבארים בשם הגה"ק רבי שלמה קלוגער זצוק"ל.לט
( רב הונא בריה דריב"ל.ÊÈ ‰"¯ Ê"ÈÚÎÂ ,'˘Â„˜‰ Â È·¯' Í¯Ú ÌÈ˘¯„Ó ËÂ˜ÏÈ) במדרש
 וכשחזר לעולם הזה אמר,( כמה ימים ולילותÔÂÈÏÚ‰)  ונמשך לאותו עולם,חלש
.(ÂÏ˘Ó „ÈÓ˙ ¯˙ÂÂÓ ‡Â‰ ‡Ï‡)  אשרי מי שאינו עומד על מידותיו,לתלמידיו 'בני
 עד שבא, באו כיתות של מלאכי השרת ולימדו עלי זכות ולא קיבלו מהם,העבודה
 שמא על זה שמעולם לא עמד על,מלאך ואמר להם על מי אתם מלמדים זכות
 ומכאן שבזכות ה'וויתור' משלו ניצול אדם.' מיד פטרוני ממיתה לחיים,מידותיו
 והנה באותה סעודה ציוה אחשוורוש 'לעשות כרצון.ממות לחיים כפשוטו ממש
 רק. וויתור זה הצילו מכל עונש, ולא עמד על שלו שכולם יעשו כרצונו,'איש ואיש
 שנהגה כמלכה באותה סעודה שהכל- 'ושתי ש'עשתה משתה נשים בית המלכות
. כאן מצא בעל חוב לגבות את חובו ובא שטן והרג את ושתי,חייבים לשמוע לקולה

