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äøô ¯ éãå÷ô ìä÷éå úùøô
ממית 'עצמו'  -הכל מאת הקב"ה ולא בידי
אד

.åãáòì äðéáå ìëù ïúåðä àåäå ìéç úåùòì
åðéàù åðééäã ,ìäåàá úåîé éë íãà åäæå
äæá äùòéé øùà äùòî íåù áéùçî
òãåé ÷ø íãà çëî äùòðù éîë íìåòä
àåä äæë íãà ,ä"á÷ä úàî àá ìëäù
 'ä ìäåàáא.

äøåúä úàæ' ,(ãé èé øáãîá) äøô úùøôá
àìôð æîø ,'ìäåàá úåîé éë íãà
,ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä äá æîø
àøîâá àúéàã êøã ìò ùøôì äàøð ,ì"æå
)àìà úîéé÷úî äøåúä ïéà' (:âñ úåëøá
éëøãî úçà àéä éë ,äá øîåì ùé éìåàå øîåì äöø ,'äéìò åîöò úéîîù éîá
ïîæá ô"ëò) äøôä úøäè ¯ äøäèä
àåä ìëäù øîåàå åúåîöò çë úéîîù
ù"áúé àøåáä úàî ìëäù ïéîàäì ,(äæä çë êì ïúåðä àåä éë ¯ ä"á÷ä úàî

א .ידוע מאמר החכ לרמז בהאי קרא )משלי טז ז( 'ברצות ה' דרכי איש ג אויביו
ישלי אתו' ,במשל לאיש שנכנס לביתו לאחר עמל יו מפר ,וברצותו לשתות
מי לרוויה ,ניגש אל הברז ) ,(tapפתחו ,ו ...אי בו מי  ,מה עשה ,החל מסבב את
הברז הנה והנה ,ולא הועיל מאומה ,טיפל בו עד ששברו ועדיי אי המי באי ,
הגדיל עשות וקנה ברז חדש ,א ...עדיי לא בא קילוח המי  ,עד שהחל 'מטפל'
בצינורות המוליכי את המי  ,וג בזאת לא הועיל מאומה ,עבר ש חברו וגער
בו ,מה ל מטפל בצינורותי ובברז ,פנה נא אל שלטו העיר )עירייה(  -ה המוליכי
את המי לבתי העיר ,ה ניתקו ל את חיבור המי מאחר שלא שילמת חוב על
המי  ,כל עוד שלא תסדר התשלו עמה לא יועילו ל כל מיני 'חכמות' ,מריבות
טיפולי וטצדקי שתנסה להביא את המי .
כיו"ב ייאמר לדיד ,יוצא האיש לרחובה של עיר ,ונדמה לו כי פלוני 'סגר' ועצר
בעדו את הפרנסה ,קרובו או ידידו הזיק לו את השידו ,שכנו הסתיר לו את אור
החמה ,נהג האוטובוס 'ברח' לו ...איש פלוני גנב ממנו את ה'תור' בבנק או אצל
הרופא ...עד ששיר רגליו והגיע כחמשה מינו"ט )דקות( לפני סגירת הבנק והנה
הכספומט ) (MTAלא עובד  -איזה בנק נחשל הבנק הלזה ...זה קלקל את שמו
מłרתו בעבודה פלונית ,וכו' וכו' ...מה עושה 'חכ '
הטוב וזה תפס את )תפקידו( ִ ְ
זה ,מחלי ידידי  ,מדבר סרה בפלוני ,מסתכס ע השלישי ,ולרביעי לא ימחל
לעול  ...שמע נא ,לא הצינור ולא הברז בעל יכולת להביא מי  ,כיו"ב ,אי בריה
בעול שיש בידה איזה כח בעול  ,הכל מונהג ממעל ...פנה נא אל האדרעס )כתובת(
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הנכונה ,ש הוחלט לבטל את החברותא ,השידו ,המינוי ,התור ,הפרנסה והחזקה...
ממעל עצרו את השפע ורק מש יחזירו את השפע ליד .אז 'ג אויביו ישלי
אתו'  -דעתו תשלוו וטירו הדעת שאחזו ייעל מעליו.
בערוב ימיו של הגה"ח רבי זלמ בריזל זצ"ל ביקר בבית אחד מחתניו ,בצאתו
מש הזמינו טעקס"י שיקחהו לביתו  -באות הימי כבר הייתה ההליכה וכל
תנועותיו קשי וכבדי עליו והוכרח לסיוע ועזר על כל צעד ושעל ...והנה לאותו
בני בו שהה ר"ז היו שני שערי משני צידי הרחוב ,וכבר התקרב בקושי רב ומאמ
גדול לאחד השערי בלווית נכדו ,והנה ה שומעי כי הטעקסי ממתי לה בשער
השני ,החל ר"ז מדדה ע נכדו לכיוו השער השני ,ושוב פנה הנהג בשלישית לשער
הראשו ושוב דידו השניי אל השער הראשו ...תו כדי ההקפות הנה והנה פנה
ר"ז לנכדו  -בל נהיה אפיקורסי ח"ו ,וכי הנהג הוא המדדה הנה והנה  -הרי הוא
שליח שלוח מאת הבורא ,ונמצא כ הוא רצו הבורא ,והרי את רצו ה' יש לקיי
מתו שמחה ,ותו כדי ההליכה הקשה הנה והנה פצח בריקוד ומחול למע כבוד
שמו יתב"ש )מפי נכדו הרה"ג ר' משה לאנדא שליט"א(.
סיפר הגאו רבי רפאל דוד אויערבא זצ"ל )אחיו של הגרש"ז( בש אביו הגאו רבי
חיי לייב זצ"ל ששמע בצעירותו מישיש מופלג שזכה להיות בשלש-סעודות אצל
הרה"ק הרבי ר' אלימל מליז'ענסק זי"ע ,ותיאר כי בתחילה נשא דברי אלוקי חיי
מענייני הפרשה ואח"כ השמיע דברי מוסר ,ובתו הדברי דיבר בקדשו אודות דור
עקבתא דמשיחא ,וזכר אותו זק שלושה דיבורי  .א .שקוד ביאת המשיח היו יראי
ה' בתחתית שפל המצב ואילו לעומת רשעי עול ישגו ויעשו חיל ,וכל כ יגדל
ההסתר והקושי עד שאפילו הדורות האלו תלמידי הבעש"ט הקדושי לא היו יכולי
לעמוד ברוב הצרות והחשכות שתשרור בעול  .ב .והמשיל זאת ליורה מרק המתבשלת
על גבי האש ,שמטבע הדברי אזי הפסולת צפה מלמעלה ,והקמח שנותני בתבשיל
הוא 'קופ בראש' ,ואילו התבשיל עצמו נמצא למטה ,עד שבסופו של דבר נוטלי
את כל הזוהמא ומשליכי אותה לאשפה כדבר שאי בו צור .וכ הטובי בע יהיו
נתוני למרמס ולמטה ,א לבסו יזרקו את ה'פסולת' ויישאר רק ה'מאכל' ...ג .בדור
האחרו יהא נדמה כאילו הקב"ה נוטל חבל ארו מסו העול ועד סופו ,וכל ישראל
יאחזו בחבל ,והקב"ה ינענע אותו בחזקה ,הטפשי יאמרו כי כנראה חפ הקב"ה
שניפול מהחבל ונעזוב אותו ,ואכ ינתקו עצמ מאחיזת בו ,ואילו אות שיש בה
דעת ושכל יבינו שאי זה אלא נסיו ויאחזו בחבל בחזקה למרות כל הטלטולי הקשי,
ומי שאכ יחזיק בחבל הוא יינצל ,וזהו 'חבלי משיח'.
העול מספרי  ,לעירו של הרה"ק רבי נפתלי ראפשי זי"ע הגיע 'אורח'  -איש
חכ 'אוחז עיניי ' בכל מיני חכמות ,ובכלל זאת  -שהיה קופ מגגו של בניי ב
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òåãé éøäå ,úåéîùâá ïä úåéðçåøá ïä
'äàîåè'á ùé äá æîø éë ,íéáø úá øòùá
äðåîàä êôéä àåäå ¯ 'äø÷î' úàø÷ðù
]ïåùìå äø÷î ïåùì ,'êø÷ øùà' áéúëãë
áéúë ïëå .(é"ùøáå ,çé äë íéøáã) äàîåè
)éúìá àåä äø÷î øîà éë' (åë ë 'à ìàåîù
êà ,øîåì ,['øåäè àì éë àåä øåäè

åäòøå éðîî ç÷ì éðåìô ,éúåà äø÷ äø÷î
åäæéà ùé éë äáùçî êåúî ,éúåà ÷éæä
,÷éæäì åà ìéòåäì íãå øùá éãéá çë
,àì ,åùôðá ùéøùéå áåùçéù ¯ 'äøäè'äå
àìå éì àì ,íìåòá äìùîîå çë ïéà ,àì
ä"á÷ä éçåìù íúåéäá éúìåæ ,íéøçàì
 ù"áúé äçâùää äøæâ øùà ìëë úåùòìב.

ג' קומות עדי אר ,ולא ניזוק אפילו בציפור קטנה ...הרה"ק שאל אותו כיצד עושה
זאת ,הראהו האיש חוט ברזל דק דק וחזק קשור ממעלה עד למטה ,וא כי נדמה
לכל שהוא 'קופ' ממעל למטה ,באמת תפס בחזקה בחוט הנ"ל וממילא לא ניזוק
מנפילתו ,א א הנפילה נראית מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ,ומכא השכיל הרה"ק
מראפשי ללמד דעת שהאד ה'קשור' ומחובר למעלה  -מתו אמונה חזקה ואיתנה,
אינו ניזוק מה'נפילה' הגדולה ביותר  -לא ברוח ולא בגש  .מכל אשר יעבור עליו
לא תיאבד שמחת חייו ולא תמוט רגלו.
הרה"ק ה'בעל התניא' זי"ע קרא פע לאבר מתלמידי רבו הרה"ק ה'מגיד
ממעזריטש' זי"ע ,וכה אמר לו הנה חובתי ללמד את בני תורה כדכתיב 'ושננת
לבנ' ,ול יש חובה להביא פרנסה הביתה ,הבה נחלי זה ע זה  -אני אסייע ל
בפרנסה ,ואתה תסייע לי בלימוד התורה ע בני )האדמו"ר האמצעי( .מה תלמדנו ,כי
האות הראשונה היא 'אל' ,ומהי צורתה  -נקודה ממעל ונקודה מתחת וקו המחבר
)לכל האור( ,ללמד כי צרי לחבר את ה'יו"ד' שמלמעלה ע ה'יו"ד' שמלמטה ע
קו האמונה )כאומר ,אי דבר הנעשה למטה בעול הזה ,אפילו ב'נקודה' קטנה א לא הוכרז כ
מלמעלה ,הובא ב'היו יו' ח' אדר(.
מל üה' ימלו לעול ועד' ,ולכאורה אי זה
מל ,ה' ָ ָ
ב .הנה אומרי בתפילה 'ה' ֶ ֶ
מל על ההווה,
מל üעל העבר ,ואח"כ ה' ֶ ֶ
כפי הסדר ,שהרי מתחילה יש לומר ה' ָ ָ
ורק לאחמ"כ ה' ימלו בעתיד ,יש שביארו בזה ,כי עיקר נסיו האד להאמי ב'מלכות'
ה' יתב"ש נסוב על ההווה ,כי רבי יש אשר יאמרו ל ,אכ ,מה שהיה ,הכל באשערט
)קצוב ומדוד( מ השמי  ,וכ גבי העתיד לא ידאגו באמונת שבוודאי השי"ת יעזור
)ג זה חשוב עד מאד( ,אבל ביותר צרי לזרז  -לזכור בהווה  -אכ ,מה שאירע לי בזה
הרגע ,מה שפלוני מזיק לי כעת ,ואלמוני מכעיס אותי )רוקד לי על העצבי  -טאנצט מיר
אוי ד'נערווע( כל זה בדבר ה' נעשה ,ומכיוו שעיקר הנסיו והעבודה היא על עכשיו,
מל על הזמ העכשווי.
על כ צרי להקדי תחילה שה' ֶ ֶ
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åúàååöá 'äãåáòä ùøåùå ãåñé'ä áúë äë
)äðåîàá éìöà úîàúð éë ,ì"æå (âì 'éñ
ïä íãàì òéâéù äî ìë úéúîàå äîéìù
ïä ,ãåàî äðè÷ åìéôà äáåèå úçð äæéà
êøáúé åúàî ìëä ïéøåñéå ãñôä äæéà
ìë ìò úéèøôä åúçâùäá äìòúéå åîù
.äø÷î êøãá àìå òâø ìëá íãà
לח מ השמי  -שפע הפרנסה מ השמי

úà äùî ìä÷éå' (á¯à äì ìä÷éå) ïúùøôá
øîàéå ìàøùé éðá úãò ìë
úåùòì 'ä äåö øùà íéøáãä äìà íäéìà
íåéáå äëàìî äùòú íéîé úùù ,íúåà

ä

.à ,äù÷å .'ùãå÷ íëì äéäé éòéáùä
úøéîù' ìò øéäæäì àá áåúëä àìä
úùù' áúë äðéî à÷ôð éàîìå 'úáù
åúðúî éøä .á .'äëàìî äùòú íéîé
íìåòì úîéé÷å úéçöð àéä ä"á÷ä ìù
äðúî åììä úåøåãá úîéé÷úî ïëéäå ,ãòå
.ïîä úãéøé ìù åæ
ò"éæ æéëùòðî ÷"äøä øàáîå

)è÷ìéåá àáåä

éë ,(øòåååàøèñà ö"áøì ,å"òø 'åîò óñåé
íçì íëì øéèîî éððä' àøåáä úçèáä
,äúééä äúòùì àì ¯ (ã æè) 'íéîùä ïî
íåéä íöò ãò úîéé÷å úãîåò àéä àìà
ùéàå ùéà ìëì äñðøôä äàá ïééãòå .äæä

ויבואר עפ"י מעשה 'שלא' היה ,במי שרצה להתגייס לצבא מדינת רוסי' ,ומדרכ
היה לבדוק תחילה את נאמנות החיילי למל ולמדינה ,על כ פתחו בשאלה ראשונה
 הא הוא מוכ ומזומ להעניק ולוותר על ביתו עבור המלכות ,ויע זה האיש ,ה,הנני מוכ לכ בלבב של  ...חזרו ושאלוהו הא ימסור ג את כל שדותיו למלכות א
הצאר ידרוש זאת ממנו ,ויע ,ה ,מש הוסיפו לשאלו הא ג את עדרי הבקר שלו
ית למלכות ,א על זה השיב בה ,עד ששאלוהו ,הא ג את ה'תרנגול' של תת
למל ,כא כבר ענה האיש ,לא ולא ...לשמע דברי אלו שלחוהו מיד הביתה ,כי אי
זה האיש ראוי לבוא אל המל לשרתו ולעמוד בשורות צבאו ...על אשר איננו מוכ
לתת כל אשר לו למלכות יר"ה .ובבואו לביתו שאלוהו בני המשפחה ,הגידה נא ,הייתכ,
כדבר הזה ,את כל היקר ל הסכמת לתת למל ,ורק את תרנגול הזול מכל הנ"ל לא
הסכמת 'להיפרד' ממנו .ביאר לה האיש ,הנה ,בית אי לי ,א שדה מעול לא הייתה
לי וכמו כ עדרי בקר מעול לא נמנו על 'רכושי' ,ע"כ אל תתמהו ,כי מה שמעול לא
היה ברשותי אי לי קושי ולא מעצור להעניקו ברוב שמחה למל ,אבל ,אותו תרנגול
הנמנה בי רכושי הדל ,זאת בשו פני ואופ לא אמסור למלכות דבר שהוא שלי...
כיוצא בדבר' ,העבר' כבר היה וחל ,ג ה'עתיד' עדיי לא בא לעול  ,וממילא מסוגל
מל üה' ימלו לעול ועד' ,א ההווה הוא בידו וברשותו ,ועל כ יש
לומר בקלות 'ה' ָ ָ
לו בחירה הא לנהוג בטוב א לאו ,ועל זה נטושה עיקר המלחמה ,ומפני כ צרי לומר
מל' ,למסור את ההווה אל הקב"ה.
תחילה 'ה' ֶ ֶ

å
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øéèîäù êøãë 'ïîä úëøá' äúåàî
,øáãîá ìàøùé éðá úåéäá ä"á÷ä
äìòîìî ìèá äñåëî æà äúééäù êøãëå
äñåëî íåéäë äàá àéä êë ,äèîìîå
.óåèéòå øúñä úçú øîåìë ¯ ìèá
'åúåìãúùä' åìéàë äàøðù ¯ éåñéëä åäîå
òøåæë úåëàìî ('ìè' úåéúåà) è"ìá åé÷ñòå
åì íéàéáîä íä 'åëå øöå÷ ùøåç
úáù 'ñîá 'ééò) ïë åðéà úîàáå ,åúñðøô
)ãîìð úáùá úåëàìî è"ì øåñéàù (.ò
äìà íéøáãä íéøáã' ¯ ïðã ÷åñôî

åøîàðù úåëàìî è"ì åìà ,'íéøáãä
.(ù"éò éðéñá äùîì
,íéøáãä äìà ,àø÷î ìù åøåàéá êëå
úåùòì 'ä äåö úåëàìî è"ì ,øîåìë
,äùòîä éîé úùùá íãàä ÷ñòúéù ,íúåà
äñðøôä úòôùä ì"ø ïîäù åøîàù åäæå
åðééäã ,äèîìîå äìòîìî ì"èá äñåëî
è"ìä åìà ì"èäù íìåò éàáì äàøðù
,åðåæî úà íãàì íéàéáîä íä ,úåëàìî
'ïî'ì éåñéëå øúñä àìà íðéà úîàá êà
 ä"á÷ä éãé ìò ìòîî úòôùðä äñðøôìåג.

ג .ובאמונתו זאת תסור מלבו כל דאגה אודות פרנסתו ומצבו ,ידועי דברי הרה"ק
הרמ"ל מסאסוב זי"ע ששלושה דברי יש ללמוד מ התינוק .א .אינו הול בטל
א לרגע ,ובכל עת עוסק במשהו .ב .ברצותו איזה דבר יבכה עד שישיג מבוקשו .ג.
משקיבל חפצו הרי הוא מתמלא בשמחה .ועלינו להתבונ בדבריו ,כי בשלמא מה
שהתינוק עסוק תמיד יש בו כדי ללמדנו שלא יבזבז האד את זמנו לריק ,כמו כ
מה שהתינוק בוכה מלמדנו שתמיד יתפלל ויבקש ,לא ירפה ולא יתייאש עד שתתמלא
שאלתו .א לכאורה מה בא ללמדנו בכ שהתינוק שמח לאחר שקיבל מבוקשו ,והרי
כל איש נוהג כ ומהו החידוש בדבר שיש ללמוד מ התינוק .ואולי י"ל ,שיש כא
מוסר השכל גדול ,דעינינו הרואות כי האיש שעלה בידו להתעשר עושר רב ולהרוויח
אלפי אלפי דינרי זהב אי שמחתו אלא לשעה או לימי מספר ,כי מיד הנו מתאווה
להרבות עושרו ,לקיי דברי חז"ל )קה"ר א לד( 'יש לו מנה רוצה מאתי ' ,ולא רק
בענייני ממו בלבד כ ,אלא בכל ענייני עול הזה כ ,ומכיוו שכ ,היא ישמח במה
שיש לו ,הרי מיד הוא דואג על עתידו מאי יבוא עזרו להשיג מאתיי  .וזה ילמד מ
התינוק ,שהוא בוכה רק עבור דברי שהוא זקוק לה עכשיו ,ומשהשיג את מבוקשו
ישמח שמחה שלימה ,כי אי בו דעת להשתוקק ולדאוג על העתיד .ולזה יגיע רק
ע"י אמונה בבורא כל עולמי  ,שיש לו אב רחו הממלא כל מחסורו בכל עת ושעה.
הנה כתיב בפרשת )פקודי לט ג( 'וירקעו את פחי הזהב' ,ובאונקלוס 'ורדידו' שעשו
אות דקי ,כתב ה'דברי ישראל' זי"ע ד'פחי הזהב' מרמז על דאגת הממו )הדאגה
אודות ה'זהב'( שהוא הפח יוקשי של האד כידוע ,והעצה לזה 'דאגה בלב איש
יŁחìה' )משלי יב כה( ,וכפירוש ה'מצודות' כשתבוא דאגה בלב איש ימעיט ויפחית
ַ ְ ֶָ
אותה .וזהו שנאמר 'וירקעו את פחי הזהב'  -לעשות דקי ,היינו שימעיט ויפחית
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æ

לא תבערו אש  -זהירות ממחלוקת בכל עת áúë .'úáùä íåéá íëéúåáùåî ìëá ùà
ובפרט בער"ש ושב"ק
(íéîé úùù ä"ã ìä÷éå íéèå÷éì) 'øôåñ íúç'ä
úùù íéëøáúî úáùä éãé ìòù .ì"æå äùòú íéîé úùù' (â¯á äì ìä÷éå) ïúùøôá
êéøöù àìà (.çô åøúé ÷"äåæ) äùòîä éîé äéäé éòéáùä íåéáå äëàìî
ä"á÷ä àöî àì'å ,äëøáä ÷éæçäì éìë åøòáú àì ...'äì ïåúáù úáù ùãå÷ íëì
את דאגותיו ,כלומר ,שלא ישקע בדאגת הפרנסה ובעניני עול  ,אלא 'וירקעו' מלשו
רקיע השמי  -שיזכור ש'אי לנו על מי להשע אלא על אבינו שבשמי' )עי' סוטה
מט ,(.והכל נקצב ונגזר ברקיע ממעל ,ומה ית לו ומה יוסי לו א ירבה ביגיעה
לחינ  .ובזה יהפו את הררי וחבילי צרותיו ל'דקי' ,כי ידע אל נכו שאביו שבשמי
דואג לכל מחסורו ,א"כ מה לו לדאוג א הוא ,וכי דאגה זו תוסי לו מאומה יותר
מהקצוב לו ממעל.
בסיפא דקרא כתיב 'ודבר טוב ישמחנה' ,וביאר ה'מצודות' וז"ל ,ודבר טוב הוא
א יוכל לעצור כח לשמוח עוד את הדאגה ולחשוב כי לטובה בא מה שבא ,עכ"ל,
כלומר ודבר טוב הדבר הטוב ביותר הוא שישמחנה היינו שישמח באותה דאגה,
ע"י שיביט ויתבונ מתו אמונה ,שדאגה זאת לא באה אלא לטובתו ,כי מפי עליו
לא תצא הרעות ,והכל הוא טובה גמורה עבורו )והפליג הרה"ק מקאצק בשבח פירוש יקר
זה ,ואמר שנאמר ברוח הקודש(.
וכשיסיר מעליו כל דאגה ,יחיה את חייו על מי מנוחות  -ובשובה ונחת יוושע.
איתא מהגר"א )דברי אליהו ,אסתר( ,דמצינו שינוי נפלא ב'טעמי המקרא' במגילת אסתר,
בכתובי המספרי אודות הנערות שנקראו לבוא אל המל אחר הריגת ושתי ,דעל
התיבות 'ובהגיע תור נערה ונערה' )ב יב( הטע הוא קדמא ואזלא )ובתרגו ללשו הקודש
משמעותו ,קיד והל( ,ואילו על 'ובהגיע תור אסתר בת אביחיל' )ש טו( הטע הוא
מונח ,מונח ,מונח ומונח  -ד' פעמי  ,ומבאר בטע הדבר ,שבא לרמז כי כל הנערות
מיהרו ללכת אל המל  -מתו רצונ לזכות בתואר ה'מלכה' ,ואילו אסתר הלכה
ב'ניחותא' רבתי ,והייתה עושה עצמה בחולה על ערש דווי עד ש'ותלקח' בעל כרחה.
מעתה יש ללמוד לדיד ,כי היודע ומכיר שממילא הוא וכל גורלו נתוני בידי ה',
מדוע ימהר וייגע לריק ,ללמדנו בעניני הנוגעי לנו  -בי מדברי הנוגעי אל הנשמה
בי מדברי הנוגעי אל הגו ,אל תבהל ,ואל תחשוב שבמהירות ופזיזות תרוויח משהו
 תגדיל קצבת או תקדי ישועת לבוא ,אלא הכל בכל מכל יעלה ויבוא לכשיעלה רצומאת הבורא יתב"ש .ולא עוד ,אלא פוק חזי ,מה עלה בסופ של כל אות הנערות
שמיהרו כל עוד נשמת באפ  -שילחוהו לנפש בידיי ריקות כלעומת שבאו  -לא
מלכה ולא 'משנה למלכה' ,ואילו אסתר שהלכה בניחותא היא היא נבחרה למלכת העול.

באר הפרשה  ויקהל פקודי  פרה

'éç ùéà ïá'ä áúë êëå
òáöàá äøåî) à"ãéçä íùá (à äéðù
àåä 'úáù áøò'á äçðîä úåìòá ,(î"÷
,åúùàì ùéà ïéá ú÷åìçîì ïëåñî úò
äæá à"èñä çøåè äáøäå ,íéúøùîä ïéáå
àìå ,åøöé óåëé àøéä ùéàäå ,áéø øçøçì
äáøãàå ,äãô÷äå ú÷åìçî íåù øøåòé
. דì"ëò ,íåìù ù÷áé

ç

'íåìùä àìà äëøá ÷éæçî éìë
êéøçäì ïèù ìù åúîâî ìë ïëìå ,(ïéö÷åò
éãë ,äéåöî äëøáäù íåéá ¯ úáùá áéø
æ"éòå ,äëøá ìá÷ì ïëåî éìë àöîú àìù
éðà æ"ãòå .äùòîä éîé ìë íéì÷ìå÷î
¨ ¥ íéîé úùù ùøôî
íåéáå äëàìî äùòú
úùù úëàìîù 'éô ,íëì äéäé éòéáùä
úùåã÷ úåëæá íëì äùòð äùòîä éîé
ùà åøòáú àì ïëìå ,éòéáùä íåé
äðù àøéå) åéøáã ìò 'éç ùéà ïá'ä óéñåî àöîúù éãë ,úáùä íåéá ú÷åìçîä
äùåòä íãà ìë äðä éë ,òãå ,(äéðù
.ì"ëò ,ìåçì íå÷î äëøáä
åà åéðá åà åúùà íò äáéøîå äèè÷
éåàøå åîò ïéãäù åì äàøð éàãåå åéúøùî ÷"äåæá àúéàãëå ,ñòëä ùà äæ ììëáå
íãé úçúî äàöéù äìùëîä ìò áéøì ùà åøòáú àì' ¯ (ç"î æ"å÷éú 'ééò)
çî åì ùéù éî ,úîàá êà ,úéáä éðéðòá ïëå ,'úáùä íåéá íëéúåáùåî ìëá ñòëä
ìåùëî äæéà àöé íàù ïéáé ïéá åã÷ã÷á øîà ¯ ùà åøòáú àì 'íéøåèä ìòá' áúë
äæ ïéàå ,íúàî äùòð äæ ïéà ,íãé úçúî úáåù íðäéâ ìù 'éô éìù øåà ,ä"á÷ä
éãë ïèù äùòî àåä àìà ,íäéãé äùòî .úáåù àäé íëìù øåà íâ ,íëìéáùá
äùøô àøéå 'øô)

óåñ äðùî)

 שמעתי בש הגאו האדיר פפ"מ הגר"א וואקסמא שליט"א ראש ישיבת 'מאור.ד
 הנ"ל היה מניצולי, שלמד 'פרק בחינו' מהנהגת ה'מלמד' שלו בימי ילדותו,'יצחק
 ומתנהגי בשובבות,  יוצאי מגדר,  התלמידי-  ובכל עת שהיו הנערי,המלחמה
 היה המלמד מסנ מבי שיניו תיבות משונות שהיו נשמעי כמי שהוא מברכ,יתר
 והוא מקלל את,()בלשו נקיה( ב'ברכות' בשפה ההונגרית )מוצאו של המלמד היה מאונגרי
 נעבע )מסכ( רחמנות,  ובכל עת היו מחשבי לעצמ,התלמידי לרוב חרונו וכעסו
 בסו שנת לימודיה, והנה, שהרי מ'ניצולי המלחמה' הוא- על בריה למודת סבל כמותו
 ניגשו אליו כמה תלמידי לבקש מחילה על שהפריעו לו וגרמו לו,אצל המלמד הנ"ל
 פתח המלמד את החומש בפרשת תצוה... עד שהכריז עליה כנ"ל,לבוא לידי רוגזא
 'אוד פטדה,ופקודי והראה לה את דברי התרגו על 'שמות האבני ' שעל החוש
,  וביאר לה,ריæפנä
ֵ ֵ ְ ַ ...טרקיא
ָ ְ ְ ַ ריéקנ
ֵ ֵ ְ ַ ...ברקä
ָ ְ ַ ירק
ָ ְַ סמק
ָ ְ ַ , תרג אונקלוס,'וברקת' וכו
, דבשעה שכמעט והגיע לידי כעס על תלמידיו היקרי ורצה לקרר את כעסו מעליה
 ובזה היה מזכיר לעצמו כי... פנטרי... טרקיא...היה חוזר בפיו את השמות הללו 'קנכרי
.  ובזה סר כעסו מעליה, כל אלו התלמידי 'אבני יקר' אבני חפ ונשמות טהורות ה
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ìåáñ ïëì ...íéçøô óìà äååùù éìë ,ïë ìò ...àéää úòá ïåãîå áéø øçøçì
 '...êéìò àáä ìë ììäë äçîùá ïåøñçå ìåùëî äæéà äàøéùë ïéáî ùéà ìëו .ì"ëò
ìò äîùà íéùé àì úéáä ìù íéðéðòá
(äò úåà å"ñô) 'íéãøç' øôñá áúë ãåò
ìà ïúé àìà ,íúà áéøì åéúøùîå åúùà
,'ä éðéòá ïç àöîì íãà äöåø íà
úîà éë åðáúëù úàæä úåìöðúä åáì
àöî çðå' (ç å úéùàøá) øîàðù ,ñåòëé àì
,ñòëúé àìå íúà áéøé àìå ÷åúùé æàå ,àåä
àìà ,äîì åùøéô àìå ,''ä éðéòá ïç
.ì"ëò ,àáä íìåòáå äæä íìåòá åì áåèå
æîåøî ïçä úàéùð úáéñù åðééä) åùåøéô åîùá
åéùòîáå åøåáéãá çð äéäù ,('çð' ¯ íùä íöòá áåè àìù ïéáî íëçäù ,åøîà ììëáå
ïëì ,(÷"äåæ ¯ íìòðä ùøãîá àúéàãë) åëåìéäáå ñåôúì åì óéãòå ,ñåòëì íãàì åì
 úåðìáñä úãéîáהíäéúåéúåàù åðééä) àåä ãç ç"ðå ï"ç ,ïç àöî 'äùòî øçàì' éøäù ,
(:âé÷ íéçñô) àúéà äæá àöåéë .ì"ëò ,(úååù ìò íéðåî úøùò èøçúé åîòæ øåáòéùë
 ñòåë åðéàù éî ,'ïáäåà' ä"á÷ä äùìù' ïëå .ì"ãå ,åñòë êåúî äùòù íéùòîäז,
ãéîòî åðéàù éîå ,øëúùî åðéàù éîå ãáàù éî' (é å"ñô) 'íéãøç øôñ'á áúë
øåáùé åñòëå åðåáöéòáù ïëúéä ,çøô åì
.'åéúåãéî ìò åîöò
ה .כבר היה מעשה ,בעת שאמר הגאו רבי חיי שמואלבי זצ"ל ראש ישיבת מיר
שיעור בעומק העיו ,ובעיצומו של ריתחא דאורייתא נענה איזה 'חכ ' ושאל
את ראש הישיבה  -מדוע ברא הקב"ה את האד כשהאוזניי והא בולטי מפניו
כלפי חו ,ואילו העיניי והפה חלקי ע פניו ,השיב לו רבי חיי בפקחותו  -תו
כדי דיבור ,שעשה כ הקב"ה בכדי שיהא מקו להניח עליו את המשקפיי )ברילע'(,
אבל א הא והאוזניי היו א ה לפני מצורת הפני הרי לא היה לאד על
מה להניח  ,ומיד חזר לרתיחת התורה דקא מרתחא ביה .ויש להתבונ הרבה בגודל
סבלנותו של הגר"ח שלא זו בלבד שלא חרה אפו בו על שמפריע ומבלבל באמצע
השיעור בשאלה מוזרה כזו ,כאותו אחד ששאל את הילל הזק ...אלא א ענה
והסביר לו 'כסיל כאוולתו'.
ו .ונשמע פתג העול שהרגז מעניש את עצמו בגלל העוולות והטעויות שעושי
אחרי  ,כי בגלל שנכנס בלבו של חבירו רוח שטות וחטא כנגדו שלא כדי הרי
הוא כועס ועי"ז מזיק לעצמו,
ז .כה אמר הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע )על הש"ס ברכות כט :ד"ה ועוד ,נשא ד"ה קח( על
דבריה ז"ל )אבות ב י( 'אל תהי נוח לכעוס' ד'ממה נפש' לא ימהר אד לכעוס,
כי א כעס זו עבירה היא  -הרי חלילה לו מלעבור עבירה ולכעוס ,וא כעס זה
לש"ש הוא ודבר מצווה הוא ,א כ וודאי שאי למהר לכעוס כי ל'מצווה' נדרשת
'הכנה' וישוב הדעת...

é
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ויקהל  -בחשיבות אסיפת של ישראל

åøîà úåîåùø éùøåã

)úáäà ,íòåð éøîà

,('íäøáà úéá' 'ééòå '÷ä éãåäé ,íåìù
ïéðîë àéøèîéâá äìåò ìä÷éå úáéúù
ìä÷äá ìàøùé éðá úáéùé éë ,(151) äå÷î
 äå÷îä úøäèë íúùã÷îå íúøäèîח.

úà äùî ìä÷éå ,(à ,äì ìä÷éå) ïúùøôá
øîàéå ìàøùé éðá úãò ìë
úåùòì 'ä äååéö øùà íéøáãä äìà íäéìà
í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå ,íúåà
ò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä áúë úåàøåð ,ìàøùé éðá íòì äùî øîà êë éë ,ò"éæ
àúååöá ìàøùé éðá úáéùé ¯ 'ìä÷éå' äðä
ùãå÷ä úøâéà) äùåã÷ä åúøâàá
àöîð åìéà éë ,éúåáøî éúòîù' .ì"æå ,(â"ë íéøáãäî åîöò àåä äæ ,úåãçàáå àãç
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî ,í"éøä éèå÷éì) .íúåà úåùòì 'ä äååéö øùà
,äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ,ãçéá øéñî ìàøùéî úåøáçúääå äéñðëä' ,íù åðåùìáå
(íééçä øåà 'ééòå .'é"ðáî úåéîùâäå úåéøîåçä
úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà åéìò ìåôú
להרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשי זי"ע הייתה קופסת טבאק ריקנית והיה מחזיקה
תדיר בי אצבעותיו ,פותח וסוגר .פע שאל לפניו אחד מחסידיו ,תורה היא וללמוד
אני צרי מה עני יש לרבי בקופסא ריקנית זו .השיבו הרה"ק ,בכל עת שמתעורר
בי מידת הכעס על איזה דבר ,אני ממהר להכניס את הכעס אל תו קופסא זו
למש ב' שעות .ובזמ זה אשכח כל מאי דהוה ,ורק כעבור ב' השעות פותח אני
אותה ובודק הא אכ הייתי צרי לכעוס א לאו.
כ הוא טבע הכעס ,משמניחי אותו לאחר זמ מתקרר לגמרי ,ועיקר העבודה
לאצור בתחילה את כל ה'חו ' בקרבו לבל יתפר חוצה לו ,וכ אמר הרה"ק ה'שפת
אמת' זי"ע )הובא בנר אלחנ עמ' י"ב( שהרבה יש לנו ללמוד מהרכבת )בא( ,שכל כוח
המניע אותה למרחק מרחקי בא ממה שהקטר אוגר בתוכו את החו הנוצר מ
האש )מהפח( ,ובזה גדול כוחו להניע את כל הרכבת הכבידה ונוסעיה .כיו"ב כשננצור
פינו מלדבר בעת שבוער האש בקרבנו  -נזכה להמשי בדרכנו ביתר שאת ויתר עוז,
לבוא לתכליתנו הטוב ה ברוחניות ה בגשמיות.
ח .וכ ביארו במשנה )יומא פה (:אמר רבי עקיבא אשריכ ישראל ...ואומר 'מקוה
ישראל ה'' .כי ג' טהרות הללו שווי ה  ,ואלו ה  .א .מקוה .ב .ישראל .ג .ה'.
כלומר שישיבת בני ישראל יחדיו וכ עצ הדביקות בה' וה'מקוה' מטהרי ומקדשי
את האד  ,וא במקוה מצינו שהטבילה בה מהפכת את הגוי להיות יהודי  -בטבילת
גירות ,כיו"ב בשאר הטהרות שנדמו לה.
וידוע כי רבי מצדיקי הדורות נהגו ל'טבול' בי יהודי  ,כדוגמת הרה"ק ה'אהבת
שלו ' זי"ע )תורת חסד ,ויקהל( וכ צדיק יסוד עול שהיל בינינו הרה"ק רבי חיי
זאנוויל מרבני זי"ע שהיה מרבה בטבילות במקווה ,ופעמי שהיה מעמיד סביבו
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àé

,úåãçàá åéäù úåëæá äúéä íéøöî ìèáúî äéäù ãò ,åäééìò éøùã àúðéëùî
ãò íé÷áãä ïéá ãéøôäì íøâ ÷ìîòå
.ì"ëò .'éøîâì åúåàéöîî
÷ìîò ïéà éë ,'êì' 'éçá åîöòì äéäéù
àéáî (úåòåáù ,æ"òøú úåãìåú) 'ìàåîùî íù'á
äãåâàá íäùë ììëä úà çöðì ìåëé
áåìòìî ãåã éáø ÷"äøä íùá ïë
 íéãéçéä úà ÷ø àìà ,úçàי.
,ìàøùéî äøùò åá ùéù íå÷î ìëù ,ò"éæ
ãçôî ââåîúî íùì àáù êàìî åìéôà
כי ענ ה'  -יתחזק א כשנראה כי חש עול
 àéøù àúðéëù äøùò éá ìëã íåùîט.
בעדו
øãðñëìàî êéðòä éáø ÷"äøä øàéá äë
ïåùìá (øåëæ ä"ã àöú éë ,äáåèì äáùç) ò"éæ
êì äùò úà øåëæ' (æé äë íéøáã) áåúëä
çúôù ,'íéøöîî íëúàöá êøãá ÷ìîò
íéáø ïåùìá íééñîå 'êì' ãéçé ïåùìá
'ãéî ìàøùé ìù ïúìåàâ éë ,'íëúàöá
כמה וכמה יהודי

והיה נכנס ביניה

ìò 'ä ïðò éë' ,(çì î éãå÷ô) ïúùøôá
äìéì äéäú ùàå íîåé ïëùîä
,'íäéòñî ìëá ìàøùé úéá ìë éðéòì åá
ïëùîä ìò 'ä ïðò éë' éàî÷ äá åøàéá
áöîáå úåøéäáá éåøù íãàä íàù ¯ 'íîåé
çåæú àì ,äøåùë êìåä ìëäùë íîåé ìù

ומרכי ראשו ביניה

כטובל במקוה

)א כי

פשוט שלדיד אי בזה משו 'טבילה' ל'טומאה' ...מ"מ עלינו לדעת ג מעשה זה  -כמה קדושה וטהרה

נוס ליהודי בישיבתו בי אחיו(.
ודרכו בקודש של הרה"ק מריבני היתה שלא נת יד למי שלא היה במקוה,
סיפר לי אחד ,שבילדותו )כשהיה בגיל בר מצוה( החליטו הוא וחבריו לנסות את הרה"ק,
וחלק הרטיבו שערות ראשיה למע יחשוב שהיו במקוה ,א ברוח קדשו הבחי
מי באמת טבל ורק לו נת את ידו.
ט .עוד מצינו שסגולת אסיפת קהל בנ"י לעורר רחמי רבי  ,רמז לדבר נת ה'מגלה
עמוקות' )פרשת ויצא( כי צבור עולה בגימטריא רחמי ).(298
נפלאות אמר הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע על דברי חז"ל )סנהדרי לט(.
'כל בי עשרה שכינתא שריא' ,שיש לפרש 'שריא' מלשו מתיר ופותח ]כלשו חז"ל
)ב"מ פו' (:כיו דחזא דקא אסר ושרי' ,עי"ש[ ,כי כאשר בני ישראל באחדות ובצוותא
גורמי להחיש את הישועה ,שתוכל השכינה להתיר את עצמה כביכול מחבלי ויסורי
הגלות המר הזה.
י .גדולה מדת האחדות שעל ידה מתעלה כל יחיד ויחיד עשרת מוני  ,כמו שאמר
הגאו ה'אור שמח' זצ"ל ,שקדושת קרב שלמי אינו אלא קדשי קלי  ,ואילו
זבחי שלמי ציבור קדשי קדשי ה  ,אע"פ ששניה 'קרב שלמי ' ה  ,כי הבא
מכוחו של ציבור מתקדש להיות קודש קדשי .
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íéîùä ïî åð÷æçéå åãéá òééñî ìâìâä êôäúäì ìåëé ãçà òâøá éë ,åúòã
 (áò é äëøòî íééçäיא.
àöîðù éî ,êãéàì .êùåçå ïðò úåéäì
äëøá ïîéñ íåù äàåø åðéàù ¯ 'äìéì'á
,íãà ìù 'åúãåáò' éáâì íé÷éãö åæîø ïëå
éë ,åáø÷á åçåø ìåôé ìà ,úåëùç áåøî
éååàîå éðåöø íãàä ïðåìúî íéîòô éë
.åéìà åéðô 'ä øàé ãçà òâøá
äãåáò äîéìù äãåáò éàøåá úà ãåáòì
íéôôåç ãéîúå ,äùòà äî ìáà ,äîú úàø÷ðä åæ úáùá ÷æçúäì àîøâ ïîæäå
'äæì ,éãòá íéëéùçîä ìôøòå ïðò éìò íéøîåàå íéæéøëî äá ,'÷æç úáù
¯ ïëùîä ìò 'ä ïðò éë äøåú äøîà ¯ 'ùîåç'ä íåéñá äøåúä úàéø÷ øçàì
'íéøéúñîå íéñëî íéáòù êì äîãðùë åîëå .(è"ñøú ùåáì) '÷æçúðå ÷æç ÷æç
,íîåé àåä úîàáù ,òãú ,øåàä úà ò"éæ æéøáà'æî áàæ éáø ÷"äøä øîàù
íéëåùçä íéîéä åìàù äàøú óåñáìå ìéáàðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøä íùá
 íéàáå íéøéàîä íä íä íòô øçà íòô ÷æçúî íãàä íàù ò"éæיבàåäùë åìéàå ,
øòåá åìåë ìëùë ¯ äéäú ùàå ìù áöîá ä"á÷äù ¯ ÷æçúðù äëæé ,ùàééúî åðéàå
)øåøöá àáåä

וכתב הרה"ק ה'ש משמואל' זי"ע )חנוכה תרע"ד ליל ב( לבאר אומר
'טומאה 'דחויה' בציבור' ,שבישיבת בנ"י בציבור הטומאה נדחית ומסתלקת מאת .
כה אמר הרה"ק ה'בית אברה ' זי"ע ,כי מלכותא דשמיא כעי מלכותא דארעא,
ובארעא מצינו ,כי בדורות קודמי היה ה'צאר' מחליט בעצמו כיצד תהא הנהגת
המדינה ,ואוי לו למי שימרה את פיו ,א כהיו הנהיגו בכל מדינות העול  ,לקבוע
החלטות רק בישיבת ה'סובייט' )מועצת השרי ,וכיו"ב( ,כ נמי ,כביכול ב'מלכותא
דרקיעא'  -כהיו הזה כשיהודי ישובי יחדיו כח אדיר יש ביד ,לשנות הנהגת
עול לטובת בני ישראל.
יא .ביו כ"ב שבט תרי"ט נסתלק לעול שכולו טוב הרה"ק רבי מנח מענדיל
מקאצק זי"ע ,ביומי הפורי כשעדיי לא נגמרו 'שלושי ' )מיו הפטירה( נענה
ואמר הרה"ק ה'חידושי הרי" ' זי"ע ,הנה בקבלת התורה שהייתה בחג השבועות לא
ארכו הימי ו'נשתברו הלוחות' ,והסבר הדבר הוא כי היה מעיקרא מתו אורה והארה
גדולה מ השמי  ,ואי זה בהכרח שישאר בר קיימא .אבל בקבלת התורה שהייתה
בימי הפורי  -הדר קבלוה מאהבה ,מאהבת הנס ,זה היה מתו 'הסתר' שהוכרחו
לשבר ולגלות את הקב"ה מתחת ההסתר ,שבירה זו היא הגורמת לקבלת התורה
להיות 'בר קיימא' ,וכוונתו הייתה לחזק לבות נשברי בהסתלקות רב  ,כי אדרבה
ההתחזקות מתו השבר והיגו ,היא היא תעמיד אות להיות מקבלי תורה בת קיימא.
יב .בשנה הראשונה לאחר ה'מלחמה' הנוראה ,ער ה'בית ישראל' זי"ע את 'ליל
הסדר' כדרכו ברשפי אש ,ומשהגיע לפיסקה 'יכול מראש חודש ,תלמוד לומר
)פסחי עז(.
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äìéì 'éçá äæ éøä ùãå÷ ùà úáäìùá
ìù áöîá ÷æçúäì äãåáòä ø÷éò éë ,åá
 øúñäå äëéùçיגéðéòì ãåîòé äæ ïéðòå ,
ìëá ¯ íäéòñî ìëá ,ìàøùé úéá ìë
'øúåéá ÷æçúäì ,íäééç úåëåôäúå 'úåòñî
.ïëùîä ìò 'ä ïðòù úòá
ומס שער החצר  -כגודל הקושי כ גודל
השכר

,'åàéáä íéàùðäå' ,(æë äì ìä÷éå) ïúùøôá
íéàéùð àðú (.äò àîåé) àøîâáå
ïî íåàéáä 'íéððò'ù øîåìë ,ùîî
ùéø) 'íééçä øåà'ä øàéá äæáå .íéîùä

âé

äè÷ð úåáãðä øãñá äðäã (äîåøú úùøô
áéúë ïëìå ,íãå÷ áåùç áåùçä úà äøåú
øçàå 'úùåçðå óñëå áäæ' (ã¯â äë) äìéçú
ïëå ,'éðù úòìåúå ïîâøàå úìëúå' êë
éðáà' åøëæð òåãî ,äù÷é äúòî .äàìä
ìëî íéø÷éä íäù 'íéàåìéî éðáàå íäåù
,àîòè åðééä ,àìà .äðåøçàá úåáãðä
åòéâä ãåôàäå ïùåçä éðáàù øåîàä é"ôò
,àéîù éððò éãé ìò øáãîì ñð êøãá
åøëæð ïë ìò íàéáäì åöîàúä àìù ïåéëå
éãé ìò äàáä äãåáòä éë ,óåñá åðîðå
øúåé äáøä äáéáçå äáåùç ìîòå äòéâé
êøò úø÷é äðéàù ô"òà ä"á÷ä ìöà
.(ïåîîä éååùá) ë"ë

ביו ההוא ,אי ביו ההוא יכול מבעוד יו  ,תלמוד לומר בעבור זה ,בעבור זה לא
אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחי לפני' ,וביאר יכול מראש חודש  -שמא
יבוא האד לומר אינני יכול לעבוד את ה' במצבי עכשיו ,אחכה לזמ חדש וכדוגמת
ראש חודש וכדומה ,תלמוד לומר ביו ההוא  -שאתה עומד בו ,תיכ ומיד עלי
להתחיל לעבוד את הבורא 'שוי ...שוי '...אי ביו ההוא יכול מבעוד יו  -אכ ,אולי
לכל הפחות ביו זה גופא אחכה למעט בהירות  -מבעוד יו )ולא בלילה המרמז לחוש(,
תלמוד לומר בעבור זה ,בשעה שמצה ומרור מונחי לפני ,דיקא באותה שעה ש'מצה
ומרור' מונחי לפני  -והנ עומד בשפל המצב ,דייקא אז הוא הזמ הראוי והמוכשר
להתגבר ,להתעל מהכל ולהתחיל לעבוד את הקב"ה באש קודש שלהבת י-ה.
יג .ידוע שבסו ימיו נענה הרה"ק החוזה מלובלי זי"ע ואמר כי בימי מקד היה
נראה לו שהימי שהיה אור במושבו ,ועבודתו הייתה מתו הארה והרחבת
הדעת ה ה הימי הנעלי והחשובי  ,והימי שחוש היה בעדו ה כפשוט
ימי אפלי שאי בה ממש .אול  ,כעת הוא רואה כי אדרבה ,ימי הללו שעבד
בה את ה' מתו חשכות והסתרה ה המאירי באמת...
וכ איתא ב'תורת אבות' )דרכי בעבודת הבורא אות מח( ,בש הרה"ק מקאברי זי"ע
בזה"ל ,סיפר :פע אחת הייתי חולה גדול ,האב' זי מיר גישטעלט די טעג ,וראיתי
כי הימי שנראו בעיני כמאירי היו נמוכי מאד מאד ,ואלו שנראו בעיני כנמוכי
היו מאירי מאד .עכ"ל.
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äöåøù éîå (é"ô äáåùúä øòù) 'úåááìä åäéî ,ùã÷îáù äù÷ äãåáò åæù íâäå
,øöä çúôä ïî ñðëéé ,åàøåá ïåöøì òéâäì ð"øãà) åøîàù éôëå ,ãàî ìãâé åøëù
.ì"ëò ,íéìáåñä íéãéñçä åðîî åñðëééù àìù íéîòô äàîî øòöá úçà íòô (å â
 äìòî äìòî úåìòúäì äëæé äæá éë (äð÷ úåà) 'íéãéñç øôñ'á àáåî ïëå ,øòöáטז.
úà óôåë íãàäù äî áåè øëù ìá÷îå
 åúéñî åøöé ïéàù úåöî äàîî øúåé åøöéתוכו רצו אהבה  -ישתוקק לטוב וה' יגמור
בעדו
ãò òãåé ä"á÷ä éë .äéìò å÷çãå åô÷åúå
úà ìàìöá ùòéå' (à æì ìä÷éå) ïúùøôá ìò øáâúäì íãå øùáì äù÷ äîë
àúéà .'íéèù éöò ïåøàä
 åéúåðåéñðיד.
äæ øáã ,éåì éáø øîà' (:é äìéâî) àøîâá
åðéà ïåøà íå÷î ,åðéúåáàî åðéãéá úøåñî éðôì áéáçå áåäà úåéäì äëæé äæáå
 ä"á íå÷îäטוáåøë ìëå ,äîà 'ë øéáãä éðôì' ïëù) 'äãîä ïî úåáåç'á ùøåôîë ,
יד .יש שביארו ביסוד זה ,מדוע נקט התנא )אבות ה ה כב( לומר 'לפו צערא אגרא'
בלשו ארמי ,דהנה מבואר בתוס' )ברכות ג .ד"ה היה( 'לכ אומרי קדיש בלשו
ארמית ,לפי שתפלה נאה ושבח גדול הוא על כ נתק בלשו תרגו  ,שלא יבינו
המלאכי )שאי מלאכי השרת מכירי בלשו ארמי ,שבת יב ,(:ויהיו מתקנאי בנו' ,והכי נמי
אמר 'לפו צערא אגרא' בלשו שה אינ יודעי כדי שלא יקנאו בישראל.
טו .משל להול בדר ותעה ביער הגדול ,מבלי דעת כיצד יצא מ הסב ,ותמלא
נפשו צער ופחד ,אמנ  ,משנראה לנגד עיניו 'בית החיי ' יתמלא שמחה ,שהרי
זה סימ מובהק הוא שיש ישוב בני אד במקו קרוב .והנה א שבדר כלל אי
בראיית 'בית החיי ' כל שמחה ,אד הלז ישמח לבו ותגל נפשו ,כי לפי מצבו יש
כא סימ טוב  -שהוא הול בדר הישר ,ועוד מעט קט ימצא עצמו בתוככי העיר,
כיו"ב ,המרגיש חוש והסתר בעת נסיו ,ידע שזה כ'בית החיי ' המוכיח שבקרוב
ממש ימצא עצמו על דר המל ,וכבר עתה הול הוא בדר טוב )המוליכתו ליישוב(.
טז .הרה"ק ה'דברי חיי ' זי"ע מצאנז ציווה פע באמצע שמחת הנישואי לאחד
המשתתפי שיעלה על השולח וישמח את החת ,אמר הלה ,אינני מכיר
במלאכה זו ,מה אעשה ...דחק בו הדב"ח ואמר לו ,עלה על השולח וקרא בקול
גדול את הגראמע )חרוזי( הללו ' -דער חת הייסט ניס ,או ד'הויז זענע איה
צוריסע )-לחת קוראי ניס ,ומכנסיו קרועות( ,ויעל האיש על השולח ,אלא שמרוב
התרגשות וחרדה התבלבל לגמרי ,ונענה בקול רעש גדול' ,ניס איז דער נאמע פו
דע חת ,או ס'איז איה צוריסע ד'הויז' ...וכל הקהל פרצו בצחוק )מטעותו(...
ממה צחקו ,דייקא מהגראמע שלא התאימו ,כ דייקא מדברי שאינ עולי לנו
בנקל ובאופ הרגיל ,מנסיונות הללו נעשה שמחה בשמי ממעל...
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.(äãéîä ïî åðéàù àìà ïåøàä ãîò ïëéäå 'äîà 'é äéä
,ììë íå÷î ñôú àì åîöò ïåøàäù åðééä
,äðäå .'ä úàî ãçåéî ñðá ãîò àìà
'úåáãð'î åðáð åéìë ìëå ïëùîä úéðáú
úùåçðáå áäæá äæå óñëá äæ ìàøùé éðá
äúòî ,íéøáã øàùå íéèéù éöòá åà
ïåøà ìù åîå÷î ç÷ìð ïééðî ,øåàéá êéøö
.ñð êøãá ãîòå ,äãéîä ïî äéä àìù
'úîà úôù'ä ÷"äøä íùá íéøàáîå
éðá ìù íú÷åùúå íðåöøî àá äæã ,ò"éæ
àéáäì åöøù íäî ùé éøäù ,ìàøùé
íà ,íãéá äúìò àìå ïëùîä úáãðì
øáëù íòèî íà ,íãé äâéùä àìù íòèî
øéòáä äæ øáãå ,'øúåé åàéáé ìà' åæéøëä
 'ùãå÷ ùà'á ïåöøå ä÷åùú íáø÷áיז ¯
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,úãçåéî äàéøá úàøáð åìà úåðåöøî
àöîð .'äãéîä ïî åðéà ïåøàä íå÷î' àéäå
ìàøùé ìù íäéúå÷åùúå íäéúåðåöøù
äðáð íäîå ,ìòåôá íéáãðúîä ìò åøáâ
 úéøáä ïåøàå íéùã÷ä éùãå÷ úéáיח.
áå÷èøåùèî é"øäî ÷"äøä øàéá á"åéë
åùã÷úð åéìëå ïëùîä éøäù ,ò"éæ
ììç ùã÷úð äîáå ,'äçùîä ïîù'á
ïåöøäî ùã÷úð äæã ,ì"ðë àìà ,ùã÷îä
åçë åäæå .ìàøùé éðá ìù úå÷÷åúùäå
 ïåöøä ìùיט.
äëàìîäå' (æ åì ìä÷éå) ïúùøôá øîàð äðäå
åù÷ä øáëå ,'øúåäå íéã äúéä
,äéáå äéðéî äøéúñ äæ éøä äøåàëìù

יז .בלשו חסידי היו ממשילי  ,כי הנה כל משקה שיש בו אלכוהול ,אינו נקפא
אפילו בפריזער )מקפיא( החזק ביותר ,כי הא אומנ שמדפנות הפריזער נושבות
רוחות כפור קרירות וקרח ,הרי ה'אש'  -האלכוהול שבקרבו ,אינו נות לרוח הקור
לשלוט עליו ,והלימוד פשוט ,כשיבעיר האד בקרבו 'אש קודש' לכל דבר שבקדושה,
לא ישלטו עליו רוחות זרות אפילו בכפור הגדול שבעול ) ...בוודאי ,מוזהר ועומד כל איש
מישראל שלא לשהות בסביבה של קרירות ח"ו אבל בא לומר בדר כלל ,שבכל עת יבעיר לבו לטוב ,ועי"ז

יהיה שמור מכל רע הבא סביבו(.
יח .בכל אופ ידע שאי הקב"ה דורש ומבקש מאתו אלא את ה'ראשית'  -שמצידו
יתחיל בעבודתו המוטלת עליו ,אז יגמור ה' בעדו ,כדברי רש"י )יט ה( 'ועתה
א שמוע תשמעו בקולי ,א עתה תקבלו יערב לכ מכא ואיל  -שכל התחלות
קשות' .וכ רמז הרה"ק ה'דברי ישראל' זי"ע )פקודי ,ד"ה אי נמי י"ל( בדברי הכתוב
בפרשת )פקודי לח כח( 'וצפה ראשיה וחשק אות '' ,וצפה'  -הקב"ה מצפה ומייחל
מהאד רק את הראשית וכשיתחיל יגמור ה' בעדו ,לתת לו חשק והתלהבות
דקדושה ,וזהו 'וחישק אות ' ,כי מכא ואיל יערב לכ .
יט .כה כתב הגה"ק ה'חפ חיי ' זי"ע )ח"ח על נ" ,תהלי קה ג( כי אי הקב"ה בודק
את האד אלא לפי התשוקה והרצו ,כמו שכתוב )תהלי קה ג( 'ישמח לב
מבקשי ה'' ,ולא 'עושי רצו ה'' ,כי העיקר להיות מ'מבקשי ה'' .וסיפר ה'חפ חיי '
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שפע נפל בדעתו של איש פשוט ביותר שלו נאה ויאה להשתד ע רבה של
העיר ,והחל לשלוח אליו 'שדכני ' שיציעו את ה'שידו' המהולל .מוב שהעלה חרס
בידו שהרב לא הסכי לכ בשו אופ ...אבל 'שיגעו' זה לא יצא מראשו של
האיש ...עד שבעזהשי"ת אירס הרב את בנו ,אז נרגעה במעט רוחו של היהודי
ואירס את בתו ע רעהו בדומה לו ,בהגיע עת דודי  -יו החתונה בבית הרב
שליט"א ,והנה עוברי אלפי בני העיר להתבר מפי הרב בברכת 'מזל טוב' ,ולעיניה
עומד א האיש הלז זה ברוב הדרו בשולח ה'מזרח' ומקבל 'מזל טוב' מהקהל,
שאלוהו ידידיו מה ל ולשמחת הרב  -לקבל מכול ברכת מזל טוב ,ענה 'אני הרי
כמעט' נהייתי מחות בחתונה זאת ,כל הקהל 'מלאו שחוק פיה ' ....אמנ ,זה רק
בענייני גשמיות ,אבל בעבודת ה' ג 'כמעט' )שעובד ומתייגע וכמעט הצליח( הרי הוא
עצמו 'מחות' )לא פחות ממי שהצליח(.
ידוע דבר המעשה ,שהגאו רבי אייזיל חרי זצ"ל חיפש בחור עילוי ותלמיד חכ
מופלג לחת לבתו ,מה עשה ,הכי לעצמו קושיא קשה כברזל ,נסע לאחת הישיבות
הגדולות והציע את קושייתו לפני התלמידי  .וכה אמר לה  ,המוצא תשובה נכונה
אקחנו כ'חת' ,מיד התחילו הכל לאמ את ראש  ,בכל כישרונותיה וכוחותיה
בפלפול ובסברא כדי למצוא יישוב הגו ונכו לקושייתו ,א אחד מה לא עמד
בכור המבח אצל הגאו ,כי בחריפותו ובכוחו הגדול דחה את דבריה מכל וכל.
לאחר כמה ימי שלא עלה ביד למצוא לו תשובה הודיע לה רבי אייזיל בצער,
שהוא ממשי בדרכו כדי למצוא חת במקו אחר ,וכ עשה.
בהיותו רחוק כמה פרסאות מ העיר שמע לפתע קולו של בחור הר אחרי
עגלתו ,ובקוצר רוח ביקש לעצור את העגלה ,מיד הורה הגאו לעגלו להעמיד את
הסוסי  ,לשמוע מה בפי הבחור ,א כאשר הגיע הבחור נענה ואמר ,רבי קדוש,
אכ ,לא אזכה להיות ה'חת' ,א הגידה נא לי מהי התשובה לאמיתה של תורה,
כי עוצ הקושיא איננה מניחה לי ,תורה היא וללמוד אני צרי ,כשמעו כ נענה
רבי אייזיל ואמר למקורביו 'בחור כזה חיפשתי' ,כי חפצי בצורבא מרבנ שאהבת
התורה יוקדת בלבו באמת.
ומכא נלמד כל איש לעניינו ,כי פעמי והוא עומד בנסיו אדיר וחזק למעלה
מכוחותיו ,יזכיר לעצמו  -אולי אכ אי הקב"ה דורש מעמי אלא שאעמוד ואתחנ
לפניו ...הצילני מיצר הרע ,מכל מיני נסיו ובזיו ...ועצ שאגת לבו גורמת נחת רוח
במרומי לאי ערו .וכאותו מעשה ,שבכוונה תחילה הקשה הגאו בחריפותו קושיא
עצומה שאי עליה תשובה ,ולא אבה אלא לראות מיהו הבחור ש'אהבת התורה'
יוקדת בקרבו ,ולגודל תשוקתו לדברי תורה הוא דורש ומחפש אחר התשובה ,א
בשעה שנראה לו שלא יזכה להיות חתנו של גדול הדור.
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,ïâåäë åáãðúä àìå åùò àìù áåùçì
áåùéù åùôð ìëá ÷÷åúùä ãçà ìëå
àäéùå äåöî øáãì úåðîéäì úåëæì
øîàù 'øúåð'ä åäæå ,å÷ìçî äðáð ïëùîä
¯ øúåîá äùòð äî ä"á÷ä éðôì äùî
,úåéå÷÷åúùäå úåðåöøä íúåà íò àäé äî
ïëùî íäá äùòå êì ,ä"á÷ä åáéùä
ïîöò ìàøùé éðáá äùòéù ì"ø ,úåãòì
,äðéëùì ïëùî åéäé íîöò íäù ,ïëùî
äîåøúá ïåöøå êøåö ä"á÷ì åì ïéà ïëù
íúåà ìù åæ úå÷÷åúùäå .áìä ïåöøá àìà
äîåøúä àéä íãéá äúìò àìå åöôçù
á"øøä ÷"äøäî éîð àúéà êë) øúåéá úøçáðä

êøåöä éôë åàéáäù ì"ø 'íéã' äéä íàù
ùøãîá àúéàå . כóãåòå øåúéé øàùð ãöéë
äàø ,ìàìöá ìöà äùî ñðëð (á àð ø"åîù)
,ä"á÷ä éðôì øîà ,ïëùîä ïî øéúåäù
ïëùîä úëàìî úà åðéùò íìåòä ïåáø
êì åì øîà ,øúåðá äùòð äî ,åðøúåäå
åù÷äå .úåãòì ïëùî íäá äùòå
íäá äùòé' êéàä ¯ (íù) 'íéùøôî'ä
.ïëùîä äðáð øáë àìäå ,'úåãòì ïëùî

ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä øàéáå
÷"äøä åéáàù ,(ìä÷éå 'øô ã"éøäî)
äìéôúä ïåùì úà ùøéô ò"éæ é"øäî
äøîæ éøééùá øîåìë 'äøîæ éøéùá øçåáä'
çîùé ïééòå ,éãå÷ô í"éøä éøîàá àáåä ¯ àçñéùôî
øçà 'ä úà àøéä ùéàä éë ùåøéô ¯
.(á úåà éãå÷ô ìàøùé
áåùçì ïðåáúî äååöî äæéà íéé÷ì åøîâ
÷÷åúùäì øæåçå äð÷éúë äàùò àìù
 טהרת הפרה בזמ הזה על ידי- פרשת פרה
øúéá äðîéé÷àå éãéì áåù àåáú éúî
קריאת הפרשה
úå÷÷åúùä úåáùçîå ,æò øúéáå úàù
ú÷ç úùøôá äøåúá íéàøå÷ åæ úáùá
,íéîùáù åðéáà ìöà ãàî íéáåùç åìà
,äîåãà äøô úøäè øãñ
,äøîæ éøééùá 'øçåáä' íéøîåà äæ ìòå
àúéàãë ,äøäèä úà úøøåòî äàéø÷äå
.íáäåàå íäá øçåá ä"á÷äù
äìéâî úëñîá é"ùøá àáåä ,ä"ä â"ô äìéâî éîìùåøé)

ùãåçä úùøô íåã÷úù àåä ïéãá (.èë éðá ìù íáì ,ïëùîä úáãðá äéä á"åéë
í÷åä ïñéðá 'ãçà'á éøäù ,äøô úùøôì ùãå÷ ùà úáäìùá øòá ìàøùé
éðôîå ,äøôä äôøùð åì 'éðù'å ïëùîä íìéçúäá ,åðé÷åìàì úéá úåðáì íðåöøá
 וידוע מה שביאר האור החיי הק' )לו ז( שנעשה נס במלאכת המשכ שעל א.כ
.  עד שהמלאכה היתה די,שהיה 'והותר' נעשה נס והכל נכנס בבני המשכ
 שא היה נשאר ייתור,ופירש החידושי הרי" )עה"ת( הטע שעשה הקב"ה נס זה
 היה כל אחד מתמרמר בליבו שלא זכה שתרומתו,מהתרומה שלא היה נכלל במשכ
 על כ הפליא ה' לעשות,תעלה לרצו לפני הבורא יתב"ש ולא נבנה על ידו המשכ
שיבנו המשכ מכל התרומה שהביאו ישראל בכדי שישמחו כל בני ישראל שקיבל
. הקב"ה נדיבות ליב

çé

באר הפרשה  ויקהל פקודי  פרה

'ìàøùé ìù ïúøäè àéäù äåîéã÷ä äî

כא

ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'á àúéà

)äøô úùøô

ùåøéôå' (äøô úùøô úáùá äðäå ä"ã
)éà÷ã äàøð ìàøùé ìù ïúøäè 'àéä'ù åøîàù äîå
 (ìòåôá äååöîä íåé÷ ìò ÷ø àìå ¯ äàéø÷ä íöò ìòכב,íéé÷ ùã÷îä úéá ïéàù ïîæáã ,ïéðòä .

כא .איתא במשנה )יומא פה' (:מה מקוה מטהר את הטמאי א הקב"ה מטהר את
ישראל ...שנאמר )יחזקאל לו כא( וזרקתי עליכ מי טהורי וטהרת ' ,ד' קושיות
הקשה כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע ,א .הרי הכלל אומר שהקט נתלה בגדול -
כיצד מהפ ותולה כא את הגדול  -הקב"ה בקט  -טהרת המקווה ...ב .מדוע בחר
לו פסוק מדברי נביאי  ,כשהתורה כבר אמרה מפורשות שביו הזה 'לפני ה' תטהרו'...
ג .וכי לא סגי לומר 'מה מקוה מטהר' מדוע הוסי לומר 'מטהר את הטמאי' ,ועוד,
הרי הנמשל 'א הקב"ה' אינו עולה בקנה אחד ע ה'משל' ,שהרי אמר 'מה מקוה
מטהר ,א הקב"ה מטהר את ישראל' וכי כל ישראל 'טמאי ' ה  ,אתמהה...
ומבאר באופ נפלא ,עפ"י דברי המשנה )ברכות פ"ג משנה ו( 'זב שראה קרי ...טעו
טבילה' )הזב טמא 'שבעה' ולא תועיל לו טבילה באמצע שבעה ימי הללו ,ואילו על טומאת קרי יש
לו לאד לטבול מיד באותו היו ,ויטהר בסו היו ב'הערב שמש'( ,כלומר ,שלא יאמר זה האיש,
מה לי ולטבילה ,הרי א א אטבול עדיי אשאר טמא ,ולא תטהר אותי הטבילה אחרי
שהנני טמא 'טומאת שבעה' ,לזה אמר התנא ,לא כי ,אלא עלי לטבול עצמ' ,טהר'
עצמ במקוה ,ותקרא בש 'טהור' )עכ"פ לגבי טומאה זו( ,אמור מעתה' ,א הקב"ה מטהר
את ישראל' באופ כזה ,שלא יאמר האיש ,מה לי ולקבלה טובה ,וכי מה תועיל לי
עזיבת איזה דבר קט ,לטהר עצמי באיזה 'גדר' קט וכיו"ב ,הרי ממילא אשאר 'חוטא',
כי מכ רגל ועד ראש אי בי מתו  ,לזה האיש אנו אומרי  ,לא כי ,עלי לעזוב אפילו
הרגל אחד' ,טהר' עצמ בהתגברות זאת ,ותקרא בש הנכס 'טהור' ...ומעתה יבוארו
ויתיישבו כל הקושיות ,לא תלה כא גדול בקט ,רק ללמד עני זה שטהרה בכל מצב
אפילו שנשאר טמא נחשבת טהרה ,ודבר זה למד דייקא מדברי הנביאי ולא מ
התורה המדברת מטהרה גמורה בשלימות ,ולכ נקט 'מה מקוה מטהר את הטמאי'
שמטהרת אפילו את הנשארי בטומאת  ,מ"מ כל מעט טהרה נחשבת טהרה.
אמר הגאו רבי יעקב איידלשטיי זצ"ל ,שהנה המנחת חינו ד )מצוה ש"ס( הא
תשובה בלא וידוי מהני א לאו ,והוכיח הגר"י ממעשה שהיה שתשובה גרידא
מועילה הרבה ,וכ היה המעשה ,פע נקרא הגר"י להספיד נפטר פלוני שלא היה
שומר תורה ומצוות ,ולא ידע במה להספידו והחל לברר אודותיו ועל מעלותיו ,עד
ששמע 'מעלה אחת' על אותו האיש ,שכל ימיו היה נזהר מלעש סיגרי' בשבת,
ובהיותו משתובב ע חבריו שא ה היו רחוקי משמירת תורה ומצוות היה יושב
ומצפה עד שייראו ג' כוכבי בשמי ואז החל לעלות עש ..וכל כ למה ,כי כשעלה
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...ïøäà ìàå äùî ìà 'ä øáãéå' (á¯à èé
 'øîàì 'ä äåö øùà äøåúä úàæכגåðééäã ,
¯ ãáìá äøéîàá éã äéäéù ïîæ òéâù
äøéîàä àåáú æà ,íéé÷ ÷"îäá ïéà øùàë
 ìòåôá äàæää íå÷îáכד.

לאר הקודש קוד המלחמה הצטר להיות כחייל בצבא האנגליי  ,וה העמידוהו
בשורות 'חיל הי ' ,פע אחת בהיותו בלב י נשברה האנייה והחלה לטבוע ,וכאשר
הגיעו מי עד נפש והיה פסע בינו לבי ...התעורר בקרבו הניצו היהודי ,ואמר,
רבש"ע ,א אנצל ממוות לחיי שוב לא אעש בשבת קודש ,ובאותו הרגע )ברגע
האחרו( עבר ממעל לראשו מטוס )פליגער( של חיל האוויר ,הטייס ראה והבחי בו,
שלשל לו חבל הצלה ותחי נפשו .והרי ל כוחה של קבלה אחת טובה א בלא
וידוי ,להציל ממוות לחיי .
כב .דבר עמוק למדנו מדבריה שאמרו כי מצד הדי היה צרי להקדי 'פרשת החודש',
ואעפ"כ הקדימו חז"ל את קריאת 'פרשת פרה' תחילה ,ומכא למדנו שאכ זה
ה'סדר' אצל בני ישראל ,תחילה וראש יטהר עצמו ורק לאחמ"כ יגש לשאר העניני.
כג .כ"ק האדמו"ר ה'נתיבות שלו ' זי"ע )שמות עמ' שיא( כתב בכוונת דברי העבודת
ישראל ,שהנה נאמר 'וידבר ה' אל משה ואל אהר לאמר ,זאת חקת התורה
אשר צוה ה' לאמר' ,ולכאורה קשה מדוע כפל הכתוב תיבת לאמר ב' פעמי  ,אלא
לרמז על הזמ בו תהא אמירה בעלמא.
כד .והזמ גרמא לכ ,דהא איתא ב'חסד לאברה ' )עי הקורא מעי השני נהר נז והובא
ב'ערבי נחל' פרשת שמיני( שבשלושי הימי שבי פורי לפסח מוציא הקב"ה את
ישראל מדי יו ביומו חלק אחד משלושי מתו מ"ט שערי טומאה ,ומעלה אות
מדרגה לדרגה ,כמו שהוציאנו מטומאת מצרי בימי הה עי"ש.
וכבר אמר הרה"ק רבי מאיר מפרימישלא זי"ע ,דהנה איתא בזוה"ק )ח"ב קפג(:
דמצה מיכלא דאסוותא ]-מאכל רפואה[ היא ,וכש שהחולה במחלת הגו צרי
לצו במש כמה שעות בטר ינתחו אותו הרופאי כדי לרפאותו ,כמו כ לקראת
חג הפסח בו אנו עומדי לקבל תרופה ורפואה ל'חולי הנפש' והוא באכילת המצה,
עלינו לצו ולהתענות  -להטהר ולהתרחק מתאוות רעות כדי שתוכל הרפואה
להשפיע עלינו רפאוה שלימה.
על פי הדברי האלה אפשר לבאר את דברי הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )חודש
אדר ד י( המיישב קושיית הפוסקי )טור או"ח תלב( מדוע אי מברכי ברכת 'שהחיינו'
על בדיקת חמ  -דאכ ,מברכי שהחיינו בהתחלת זמ ביעור ,והיינו ביו הפורי,

ë
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'ïçìùä êåøò'ä ùøôî êëå
áéúë äîåãà äøô úùøôáù (æ"ñ
ïîæå' (à"îøú óåñ äøô) 'úîà úôù'á àúéà
÷åñôáå ,é ÷åñôá) ,'íìåò ú÷åçì' íéîòô 'á ïîæáù éãé ìò äøäèì òééñî äæ
)äôøú ïîéñ

והב .ופירוש הדברי  ,כי אי אפשר לגשת אל הקודש כי א שיטהר עצמו תחילה,
ובהכנה כראוי ,ולכ צרי להקדי בעבודת ה' כבר בפורי  ,וכ אמרו )פסחי ו .ועי'
בביה"ל ריש סימ תכט( 'שואלי ודורשי בהלכות הפסח קוד הפסח שלשי יו ' ופורי
הוא שלושי יו לפני פסח ]וכ נהגו הרבה צדיקי  ,ללמוד הלכות פסח ביו הפורי [.
כה .דבר שפתי א למותר לדבר בחובת ההתרחקות מדברי אסורי ו'כלי '
שאינ כשרי  ,כי בשעה שבשר וד נכשל בחטא הרי הוא דוחק בידיו את
רגלי השכינה כביכול ח"ו ,וב'כלי יקר' )ויקרא יא מד( מרמז כ בלשו הפסוק )ויקרא יא
מג( 'ולא תטמאו בה ונטמאת ב ' ובמסורה כתיב 'ונטמת ' חסר אל" ,ללמדנו
שא נכשל האד בחטאי ואיסורי )הכתובי לעיל בפרשה( אזי מסתלקת ממנו האות
אל" המורה על אלופו של עול מל מלכי המלכי הקב"ה.
כי זה כל האד  -לעצור את עצמו ולא להיות תחת תאוותיו ,וכדמרגלא בפומיה
דהרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע לומר בש הרה"ק רבי ישראל ה'ינוקא'
מקארלי זי"ע ]מכונה ג 'דער פראנקפורט'ער' כי ש מנו"כ[ ,ש"עצרת' מלשו
עצירה היא ,והיינו דכתיב )דברי טז ח( 'עצרת לה' אלוקי' פירוש 'איי א-האלט איז
דער גאנצע יוד'  -כל מהותו של היהודי שיוכל להתאפק ולומר 'לא' ליצר הרע ,ואינו
נמש אחריו כסומא בארובה.
מספרי  ,שפע שמעו חסידי הרה"ק ה'חידושי הרי" ' זי"ע את רב אומר
בתפילה אחרי סדר פיטו הקטורת את הפיסקא 'אביי הוה מסדר סדר המערכה',
וכשהגיע למלי ואברי למנחה נזדעזע כל גופו הקדוש וארכובותיו נקשו זו לזו
כמי שמעלה את כל אבריו מנחה כליל לה' לריח ניחוח .כי זהו 'סדר המערכה' -
'ואברי למנחה' ,שתכלית ותפקיד 'אברי האד ' ה להקריב מה 'מנחה' להקב"ה.
והנהגה זו מסוגלת לפרנסה ,וכמו שאמר הרה"ק ה'בית אברה ' זי"ע )לשמיני עצרת(
לפרש מה שהגידו חכמינו )סנהדרי צ (.שכל מידותיו של הקב"ה ה מדה כנגד מדה,
כלומר שהקב"ה מתנהג ע האד כנגד  -להיפ מהנהגתו שלו ,כלומר שא הוא
סוגר על עצמו ומתאפק מלמלא תאוותיו ,בעצימת עיניי או בבלימת פיו בעת
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מריבה וכיוצא באלו ,יזכה שלעומת זה יפתח לו הקב"ה שערי שפע ,אבל המתנהג
בהרחבה ופותח בהליכה אחר תאוות לבו הרי הוא גור לעצמו ח"ו שיצטמצ
השפע ,והיינו דכתיב )במדבר כט לה( 'עצרת תהיה לכ ' שא האד מצמצ ועוצר
הנאותיו זוכה להרבה 'לכ' אלו השפעות טובות בגשמיות וברוחניות.
עוד איתא מהרה"ק ה'בית אברה ' זי"ע )בהעלות ד"ה והמ( על הפסוק 'והמ כזרע
גד הוא ועינו כעי הבדולח' ,המ זהו פרנסתו של אד וכו' ,ועינו כעי הבדולח
שהפרנסה הוא לפי שמירת טהרת העיני ,וכל מה שממלא תאותו והנאתו מהסתכלויות
אסורות וכו' עי"ז מנכי לו מפרנסתו .ומידה טובה מרובה כפי שימור עצמו תתרבה
ותתגדל פרנסתו.
איתא מהרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע )ליקוטי ,ד"ה אותיות( על סמיכת האותיות סמ"
עי" פ"ה צדי"ק  -כי אות הסמ" סגור מכל צדדיו ,ומרמז כאשר תסגור )כאותו
הסמ"( עיני )אות עי"( שלא להסתכל ברע ח"ו ,ג תסגור פי )אות פ"ה( שלא לדבר
דבר רע אז תהיה צדיק )אות צדיק( .עכ"ל.
כתב רבינו יונה בשערי תשובה )שער ג אות סד( וז"ל ,וג רבי נוקשי ונלכדי
בחלל החושי הנכבדי חוש הראות ...ונאמר על חוש הראות 'ולא תתורו אחרי
לבבכ ואחרי עיניכ ' ,הוזהרנו בזה שאל יסתכל אד וכו' .והרי שאיסור הסתכלות
הוא איסור מדאורייתא.
וכ כתב המשנה ברורה )סי' עה סק"ז( וז"ל ,אבל לעני איסור הסתכלות לכו"ע
המסתכל באשה אפילו באצבע קטנה כיו שמסתכל בה להנות עובר בלאו דלא
תתורו אחרי עיניכ ' .וכבר כתב בדר פקודי )ל"ת לה חלק הדיבור אות ו( 'שהרבה
מהמו הע חושבי כי זה רק ממילי דחסידי ואינ נזהרי מהסתכלות בנשי ,
תדע ידידי שזה איסור גמור מדאורייתא' וכו'.
ובש" )על התורה( כתב על הפסוק )בראשית לג ה( 'וישא את עיניו וירא את הנשי
ואת הילדי ויאמר מי אלה ל ויאמר הילדי אשר חנ אלוקי את עבד' ,שיש
לדקדק בלשו הכתוב ,שעשו ראה את הנשי והילדי ושאל על כול מי אלה ל
ואילו יעקב לא השיבו אלא על הילדי ולא הזכיר מאומה מעניי הנשי ]וא היה
יכול לומר לו 'האלוקי חנ את עבד את אלו' וכיו"ב מבלי להזכיר ג את הילדי ,
ומדוע בחר להזכיר את הילדי ולא את הנשי [.
ומבאר וז"ל ,אלא יעקב עשה עצמו שאינו חושדו שנת עיניו בנשי וכששאל
לא שאל אלא על הילדי ולזה השיב על הילדי  ,עכ"ל ,וכלומר שרצה יעקב להראות
לו שאינו חושדו שהסתכל בנשי  -שלא לביישו ,ע"כ הזכיר בפירוש 'הילדי ' אשר
חנ אלוקי  ,כמי שברי לו שכל השאלה לא היתה אלא עליה  .ויש ללמוד מכלל
הדברי שאפילו כלפי עשיו הרי זה גנאי וגנות א נכשל בהסתכלות...
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, לעמוד אית במשמרתו כגיבור ואיש מלחמה- כ היא דרכו של איש יהודי
ולומר למשחית 'לא' וא א נפלתי מטה מטה מעתה הנני מתחזק ועולה מעלה
' וכ פירשו צדיקי נוסח היוצרות לפרשת פרה 'מי ית טהור מטמא לא אחד.מעלה
.שעיקר הטהרה הוא לסרב ליצר הרע ולהגיד בשפה ברורה 'לא' אחד בכל תוק
הרה"ק הבית אברה זי"ע אמר )פורי ד"ה ומרדכי( שפע היה שיכור אחד שקיבל
 ויהי ביו הראשו התעוררה, על עצמו להפסיק מלשתות יי ושאר דברי המשכרי
 א הוא התאמ בכל כוחו ולא,בו תאוה עזה לחזור להרגלו ולשתות מידי דמשכר
 וא שכמה פעמי כבר עמד ללכת אל בית המרזח התחזק ברוחו ולא נגרר,שתה
 'הרי התגברתי ועמדתי בגבורה עצומה, באותה שעה אמר לעצמו,אחרי תאוותיו
' ובזאת הל לשתות ונמש... א כ מגיע לי עכשיו לשתות מעט יי"ש,נגד היצה"ר
 אלא בבחינת הפה שאסר הוא, וזה אינו 'לא' אחד.אחריו עד שהשתכר כבראשונה
 ולא יעבור עליה, ורק צרי שאיסורי תורה יהיו אצלו כחומה בצורה,הפה שהתיר
. ללא פשרות, וזהו 'לא' אחד,בשו פני ואופ
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úåðìéàä ìëî äåáâ 'æøà' éøäù ,åìà
éðùå áåæàäå ,úåàùðúää úãî ìò äøåîå
úåìôùä úãî ìò íéæîøî úòìåú
éë ,êéãé çðú ìà äæîå äæîå ,äòðëääå
åéúåðååò åì øéëæî ø"äöéäù äòùá
ìåôé àìù ,æøàë ÷æçúäì êéøö íéðåùàøä
ìàøùé íò ïëåù ä"á÷äù òãé àìà åçåøá
ìéôùäì åéìò íéúòìå ,íúàîåè êåúá
ìáà ,äååàâ éãéì àáé àìù éãë åúòã
.' כזúåøöåé'ä úà êôäìî å"ç
äååàâä äìéçú ¯ 'íéàîè øäèì' åäæå
àöîðä éë ¯ íéàîèä úà øäèú
ãåáòì ìéçúäì ìëåé àì äâøãîä ìôùá
,äùåã÷ã úåàâá äàâúé íà ÷ø 'ä úà
øîàéå ,(å æé ,'á é"äã) ''ä éëøãá åáì äáâéå'
øá éððäå úåéä éúåå÷ú äúà ïä åîöòì
úåìòúäì éãéáå ,éá äùåã÷ äîùðå ìàøùé

øöéä úàîåèî åìàîùî ìéñë áìä øäèì
. כוòøä
 הגאוה הנרצית ויגבה לבו- ע ארז ואזוב
'בדרכי ה

,úéçöð àéä äùåã÷ä äøåúäù òåãé äðä
ïéðò èøôáå ,äòùì ÷ø àìå úåøåãì
,'íìåò ú÷åçì' äá øîàðù äøôä úøäè
ò"éæ ùåã÷ä 'áåè íù ìòá'ä ïøî ìàùå
úëééù êàéä ,(ú÷åç ùéø 'óñåé á÷òé úåãìåú')
øàáîå ,äæä ïîæá äøôä úøäè úååöî
úøäèî' àéäù åðéöî äîåãà äøô ìöàù
ùé íåéäë óà ,'íéøåäè úàîèîå íéàîè
äååðòä íéîòô éë ,'äåàâ'ä úãéîá äæ ïéðò
åúãåáòá úåìùøúä íãàì íåøâì úðëåñî
äååù åðéà àìéîî éë äáùçî êåúî
íø àåäù 'æøà' íâ àéáé äæì ,äîåàî
úååö÷ 'á ìò æîøì ,ãàî äåáâå àùéðå

 ד"ה שלהי יומא( שטהרת הפרה קאי על טומאת: איתא ב'חת סופר' )דרשות לג.כו
 לרמז לאד שישוב,' ומשו כ אמרה תורה להיטהר ב'אפר פרה,וחלאת העוונות
 כי על ידי תשובה מתו, על ידי שיהיה בעיני עצמו כעפר ואפר,'בתשובה אל ה
, וא ג זאת שישפו דמעות מתו שברו לב.הכנעה ושפלות הרוח זוכי לטהרה
 שטהרת הפרה נוהגת, המור מכל אמור,ודמעות אלו ייחשבו לו כהזאת מי חטאת
. א אחר חורב ביהמ"ק- לעול
 כי שני קצוות, כה אמר הגאו מטשעבי זצ"ל בש אביו ה'כוכב מיעקב' זצ"ל.כז
 כ לעומתו הוא אוהב 'א,'גאוה- 'א אלטער בעל-  כש שהוא שונא, ה
 כי אוי לו לבחור וצעיר בשני,(שטאלצע'ר בחור' )בחור וצעיר אשר 'רוחו' חזקה בקרבו
 ומעתה, שהרי מש יבוא במהרה לידי ייאוש,שיהל בהרגשת 'שפלות' ממצבו הירוד
 אלא תמיד יל בחוזקה,דרכו של היצר קלה להורידו מטה מטה ואחריתו מי ישורנה
 וידע כמה חשוב כל פעולה,'' ועל דר 'ויגבה לבו בדרכי ה,מתו גאוה דקדושה
 שגאוה, א לעומת זאת שנוא הוא איש זק המתגאה,שעושה ואפילו דבר קל וקט
. ותועבת ה' כל גבה לב,זו אי בה רווח ותכלית
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åúøäèî äåàâäù àöîð ,øúåéå øúåé
 åúîîåøîåכחøáëùë ¯ àñéâ êãéàî êà ,
,äåàâä ïî øäæé ,'ä úãåáò éøòùá ñðëð
.äéùðä íåäúì åðãéøåú àéä éë
æøà õò' (å èé) àéáäì äøåú äøîà ïëì
êåú ìà íëéìùäå úòìåú éðùå

éáø íùá é"ùø ùøéôå ,'äøôä úôéøù
æøàë äàâúîì ïîéñ àåäù ïùøãä äùî
 áåæàë åîöò ìéôùéùכטåù÷ä øáëå ,
æøà õò àéáäì êéøö òåãî íéùøôîä
àéáäì åì äéä ,äáøãà ,äåàâä ìà æîøîä
íéîòôù ,àìà ,äòðëäì ïîéñ àåäù áåæà

כח .וכעי מה דמצינו )פסחי נ' (:לעול יעסוק אד בתורה שלא לשמה שמתו
שלא לשמה בא לשמה' ,שעיקר תכלית התורה היא הלימוד לשמה ,א בתחילת
דרכו מותר ומצוה לעסוק שלא לשמה  -כי רק כ יבוא בסו דבר לשמה.
הרה"ק הפני מנח זי"ע המשיל את הדבר לאד שהרופא נת לו 'סממני רפואה'
לבלוע אות ערב ובוקר פעמיי ביו  ,ויבוא האיש לביתו ובלע בפע אחת את כל
הסממני כול  -הרי שמיד ימצא את עצמו בג עד מנוחתו ...כיו"ב הוא המרבה
בגאוה או בענווה שאינה במקומה הנכו והראוי.
כט .כתיב במגילת אסתר )ו יב( 'והמ נדח אל ביתו אבל וחפוי ראש' ,ואמרו בגמרא
)מגילה טז' (.אבל  -על בתו ,וחפוי ראש  -על שאירע לו'  -שהוכרח להולי את
מרדכי על הסוס ברחובות העיר ,ומבואר ש בגמרא ,שכאשר עבר המ ליד ביתו,
עמדה בתו על הגג וחשבה שאביה המ רוכב על הסוס ואילו מרדכי הול לפניו
ומוליכו ,לכ נטלה כלי חרס ע מי שופכי ושפכה אותו על ראש ה'מולי' ,וכאשר
הרי המ את עיניו וראתה שאביה הוא המולי הפילה את עצמה לאר מרוב צער
ומתה .והוא פלא ,שהרי הכריז המ בקול גדול 'ככה יעשה לאיש אשר המל חפ
ביקרו' ,ומדוע לא הכירה שאביה הוא המולי על פי ה'קול' ששמעתו מכריז )וכמו
שאמרו )גיטי כג (.דלכמה דברי סומכי על טביעות עינא דקלא(.
ותירצו בעלי המוסר ,שהיטב היטב הכירה הבת את אביה ,וידעה בו שבגאוותו
הנו מסוגל לשבת על הסוס ולהכריז על עצמו ברחובות ובשווקי 'ככה יעשה לאיש
אשר המל חפ ביקרו' .כי גאוותו מוציאה אותו מדעתו עד שלא יבוש ולא יכל
לספר בשבחו ולפרסמ ברבי  ,ואי כל ראיה מזה שההכרזה היא בקולו של אביה
שהוא המולי ולא הרוכב ,צא ולמד ,כמה יעוורו עיני האד על ידי הגאווה המאוסה,
כי ברו לבבו הרי הוא רוד אחר הכבוד ואינו מבחי שהוא נעשה ללעג ולקלס
בעיני הבריות ...והוא עצמו אינו מרגיש בזה.
גדולה מדת הענוה שכתב החיד"א בספרו 'דבש לפי' )מערכת עי" אות ה( שמי שהוא
שפל בר אי עי הרע שולט בו ,ורמז יש לדבר ,כי ענוה עולה בגימטריא קל"א
ואילו עי בגימטריא ק"ל ,ללמדנו שהעניו מתעלה ע"ג עי הרע שלא תשלוט עליו.
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úáø÷îå úîîåøî 'äåàâä ¯ æøà õò'ä
 ù"áúé åúãåáòì íãàä úàל.

äë

ãéîòîäå ÷éæçîä àåäå äîãàä êåúá åà
äáãð íéáãðúîäù åîë éë ,ïéðáä ìë úà
åùòð êë ,åäòø ìò ùéà åøàôúä àì úàæ
éë äååðòä øãâ ìò íéøåîä íéðãà íäî
ïåùìá ùé íâ .ïéðáä ãåñé àåä äååðòä
'òéðëîä éë ,úåëìîå úåðãà ïåùì 'íéðãà
ìù åðåùìëå ,åäéáâî ä"á÷ä åîöò úà
êàùðéå êîöò ìôùä' åúøâàá ï"áîøä
 'íå÷îäלא.

úàî éäéå (æë çì) ïúùøôá áéúë äðä
úàå ùã÷ä éðãà úà ú÷öì øëëä
øëëä úàîì íéðãà úàî úëøôä éðãà
(äîåøú 'øô ùéø) 'ø÷é éìë'áå .ïãàì øëë
åéä äáù ïëùîä úîåøúî à÷ééãù øàéá
àì ìãäå äáøé àì øéùòä ¯ íéååù íìåë
íäù íéðãàä úà åùò äðîî ,èéòîé
(é äë ìéòì) íéøåèä ìòáä áúë øáëå äáåâ ìë úà íéãéîòîå õøàä ìò íéãîåò
úåøàôúääå äåàâä øîåç åðãîìì ,ïëùîä
ïåøàä úåãéî ìëù íòèä øàáì
äîàå åëøà éöçå íééúîà' ,úåøåáù åéä ò÷ø÷ä ìò àöîðä ãåñé àåäù 'ïãà' åîëå

ל .איתא בגמ' )סוטה ד (:אמר חזקיה אי תפלתו של אד נשמעת אלא א כ
משי לבו כבשר ,ופירש רש"י ,כבשר  -שהוא ר ולא כאב שהוא קשה ,והיינו
שמכניע את עצמו לפני המקו ב"ה .ומביא החיד"א )פני דוד ,פר' בא אות יב( שהמכניע
עצמו ונוהג בענווה אי יורד בגלגול ,ומפרש בזה מאמר הכתוב )תהילי עח לט( 'ויזכור
כי בשר המה ורוח הול ולא ישוב' ,שהקב"ה יודע וזוכר כי בשר המה  -היינו שנוהג
בשפלות ,וכפירוש רש"י שבשר מרמז על רכות הלב ,וממילא רוח הול למקומו בג
עד לאחר אריכות ימיו ושנותיו ולא ישוב בגלגול בעול הזה.
בדר צחות פירשו מה דאיתא בגמ' )סוטה ד (:שתלמיד חכ מותר שיהא בו
שמינית שבשמינית של גאווה ,שכל זה בכדי שיוכל לקיי בעצמו 'קדש עצמ
במותר ל' ...ויכניע עצמו ג באותו שמינית שבשמינית המותרת.
לא .ההכנעה היא סגולה לפרנסה בהרחבה ,סימ לדבר נת הרה"ק רבי יחזקאל
מקאז'מיר זי"ע 'ונפשי כעפר לכל תהיה' ,ר"ל כש שהעפר מצמיח כל הפירות
והירקות ותבואת השדה שה מזונות האד  ,כ נפש האד כשהיא בבחי' עפר
הריהו מצמיח לעצמו השפעת המזונות .ועל פי זה יש לבאר מה שמצינו )תענית ט(.
שירד המ בזכות משה ,שהרי 'האיש משה עניו מאוד מכל האד אשר על פני
האדמה' )במדבר יב ג( ,על כ היה גדול כוחו ורב זכותו להמשי את המ ולספק
מזונות לכל בני ישראל )הובא במאמר יחזקאל ח"א עמ' רפ"ב אות כג(.
בעת שעלה הרה"ק מסקולע זי"ע לראשונה בחייו לפקוד את ציונו הקדוש של
רשב"י במירו היה מלא בהתרגשות מרובה ביותר ,כהכנה החליט לתת דורו לרבי
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äîåãà äøô äî ,äîåãà äøôì äøåúä ãîìì ,'åúîå÷ éöçå äîàå åáçø éöçå
 äøåúä óà úøäèî øáùì êéøö äøåú ãîåìù éî ìëùלג äéãîåì úøäèî
 åîöò ìéôùäìåלב.
 äîùìלד.
חוקת התורה  -אי ל טהרה כעסק התורה

áúë ä"ìùáå

)úçëåú ç"ã ë"áùåú ú÷åç 'øô

ïîæá óà ì"æå (úîá òâåð ä"ã øñåî
úàæ' ÷åñôä ìò (ú÷åç 'øô) 'ç÷åø'á àúéà
úà øäèì íãà ìëåé ,äøô øôà ïéàù ú÷åç äù÷åä ,'äøåúä ú÷åç
שמעו  -להקי סני של מוסדותיו 'חסד לאברה ' באת"ק מירו ,לכבודו של רבי
שמעו להיות לו לנייחא לנשמתו בגבהי מרומי .
משנכנס ברוב רגש ובהתלהבות עצומה לציונו של רשב"י ,שמע לפתע זעקות
נוראות 'מנוול ארויס ...מנוול ארויס) '...מנוול צא מכא( .ויתחלחל מאד על כי כ
זועקי אליו .ניגש אליו הגר"מ שטר שיבחל"ח רבה של מירו והסביר לו שחלילה
וחלילה אי הכוונה אליו ,אי זה אלא יהודי העור 'התבודדות' ,והוא זועק ליצרו
כפי שכינוהו חז"ל 'א פגע ב מנוול זה'  -שיצא מעמו ויניחהו לעבוד את אביו
שבשמי  ...א עדיי לא נתיישבה דעתו של הרה"ק ,באמרו ,מכל מקו  ,סיבב
הקב"ה שצעקות אלה יגיעו לאזני דייקא בשעה שנכנסתי הנה .אי זה אלא מכיוו
שנכנסתי ברוממות הרוח על שהבאתי מתנה חשובה לתנא הקדוש .ורצונו של מקו
וצדיקיו שיבואו הנה בלב נשבר ...לא נחה דעתו של הרה"ק עד שיצא והתיישב
בדעתו בענוותנותו הקדושה בחשבו נפש מר וחזר בלב נשבר ,ואז כבר לא נשמעו
הזעקות הקודמות ...הג שאי לנו כל השגה בצדיק קדוש זה ובקצות דרכיו ,מכל
מקו יש לנו ללמוד דרכי הענווה הטהורה.
לב .והזמ גרמא כמו שאיתא מהרה"ק ה'חי' הרי" ' זי"ע )חי' הרי" אדר( כי אד"ר
ר"ת א'לו ד'ל ר'ש .שבחודש זה הקב"ה מבקש מכל חד וחד שיכניע עצמו
תחתיו ואז יבוא לדור ולהשרות שכינתו בתוכו.
לג .וא זה מענינא דיומא הוא ,ימי אדר שמרבי בה בשמחה ,שכה היה אומר
הרה"ק הבית ישראל זי"ע על מאמר ז"ל משנכנס אדר מרבי בשמחה ,שיש
ללמוד כיצד מקיימי את 'ריבוי השמחה' ,ממה שאמרו שאסור ללמוד בתשעה באב
כי פקודי ה' ישרי משמחי לב ות"ב אסור בשמחה ,והרי ש'שמחה' היא על ידי
לימוד התורה' ,וממילא הוא הדי גבי מרבי בשמחה שאי שמחה כשמחת התורה.
לד .כתב הרה"ק ה'מאור ושמש' זי"ע וז"ל .איתא במדרש רבה )במדב"ר יט ו( אמר
רבי יוסי ברבי חנינא רמז שכל הפרות בטילות ושל קיימת .וזה היה בזמ
המקדש ,אבל עתה בעוונותינו הרבי שחרב בית המקדש אי לנו טהרה אלא כשאנו
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ãîåìå ,äøåúä úãîúäá ÷áãùë åîöò
 íéé÷ìå úåùòìå øåîùì úðî ìò ãîìîåלה.

æë

ïåáéìë äîåã àéäù äøåúä úòéâéë äøäè
äë àåìä' (èë âë äéîøé) áéúëãë ,ùàá
òøä ìë úà äìëîå úôøåùä 'ùàë éøáã
éðéî ìëá äîùðä úà úëëæîå ,åáù
 äøäèלו.

ïåùàø' åøôñá '÷ä ç"äåàä éøáãëå
òåãéä é"ôò (á ïîéñ éìùî) 'ïåéöì
äìòâä äìéáè ¯ íä äøäè éðéî äùåìùù
 åîë ,íìåëî ìåãâ 'ïåáéì'å ,ùàá ïåáéìåמשכ העדות  -ד' אמות של הלכה ה המשכ
בזמ הזה
äëëæì êéøö å"ç åùôðá íâåôä ïë
,ïëùîä éãå÷ô äìà' (àë çì) ïúùøôá ìò ïåâë ,êëì íéëøã äîë ùéå ,äúå÷ðìå
ìò ã÷åô øùà úåãòä ïëùî
ïéà êà ,íéðåù íéðôåà ãåòå íéøåñé éãé
לומדי ועוסקי בתורת פרה ובמצוותיה ,על ידי זה אנו נטהרי .וזה פירוש הפסוק
זאת חוקת ,דהיינו מצות פרה שהיא חוקה והיא כדי לטהר .התורה אשר ציוה ה'
לאמר  -רצ"ל שתאמרו ותעסקו בתורת ה' ,הוא ג כ מטהר .וזה שקאמר המדרש
הנ"ל ויקחו אלי רמז שכל הפרות בטילות ושל קיימת ,רצ"ל שאפילו בזמ הזה
שאי לנו פרה  -של קיימת ,פירוש של היינו התורה שנקראת על שמ כמו
שאמר הכתוב )מלאכי ג כב( 'תורת משה עבדי' ,וע"י תורת שיתעסקו יוטהרו ,עכ"ל.
לה .אמרו חז"ל בגמרא )מגילה טז (.שכאשר ביקש המ ממרדכי לעלות על הסוס
ויוכל להכריז לפניו 'ככה יעשה לאיש' ,נענה מרכי והתנצל שהוא חלש מפני
התענית ,ואי לו כח לעלות על הסוס ,לפיכ התכופ המ ועלה מרדכי עליו,
באותה שעה 'בעט ביה' ברגלו ,ומפרש ב'בניהו' )ש( שעלה מרדכי על 'המ'  -כי
האותיות שמעל )לפני( האותיות שבתיבת 'המ' ה 'למד' ] -למ"ד לפני מ"  ,מ"
לפני נו" ,ודל"ת קוד לאות ה"א ,הרי 'למד'[ ,שכדי לעלות על המ ולבעוט בו
צרי להתייגע בתורה ,כי על ידי יגיעת התורה בועט בעוז ותעצומות בכוחו של
היצר הרע וגונדא דיליה.
לו .מדיני טהרת הפרה )במדבר יט יב( 'הוא יתחטא בו ביו השלישי וביו השביעי
יטהר' ,ובדר רמז פירש ב'באר מי חיי ' )פרשת חקת( ד'שלישי' מרמז על עסק
התורה ,וכמו שאמרו )שבת פח' (.ברי רחמנא דיהב אוריא תליתאי )תורה נביאי וכתובי(
לע תליתאי )כהני לוי וישראלי( על ידי תליתאי )משה רבינו שהיה שלישי לאביו ואמו(
ביו תליתאי )לפרישה( בירחא תליתאי' )זה חודש סיו( ,ובא הכתוב לומר 'הוא יתחטא
ביו השלישי' שאפשר לאד להיטהר ע"י דברי התורה הקדושה  -שהמאור שבה
יחזירנו למוטב ,וביו השביעי קאי על יו השב"ק שהוא מטהר את בני ישראל )עיי'
של"ה פר' חוקת דר חיי תוכחת מוסר כעי"ז(.
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ãëå ,éäéà àúééøåà àåä êéøá àùãå÷ã ïá øîúéà ãéá íéåìä úãåáò äùî éô
êéøá àùãå÷ ,àúééøåàá ÷åñò ùð øá ¯ ïëùîä' úåáéúä ìôëáå ,'ïäëä ïøäà
ìù åìëéä) äéì÷ì úéöàå ïîú íéà÷ àåä 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàáî 'úåãòä ïëùî
÷ñåòå áùåé éãåäéäù äòùáå ,äøåúä àéä ä"á÷ä ùøãîä éøáã é"ôò (éùéìùä øåáéãá î"åú) ò"éæ
.(åìå÷ì áéù÷îå ä"á÷ä íù ãîåò äøåúá
åëøöåä àìù (øúåðä) äîåøúä óñëáù
êåîñá 'ùøãî úéá' åðá ïëùîä úëàìîì
íåøâé àîù íà óà ,íäì øùéáù äæ äæìå ,'ïëùî' àø÷ð àåä óàå ,'ïëùî'ì
íðîà ,ùã÷îä úéá áøçéå ,àèçä
'úåãòä ïëùî' .à ,íéîòô 'á áåúëä øîà
'äëìä ìù úåîà òáøà'ä ìù 'ä ïëùî åáùé åáù ¯ äùî éô ìò ã÷åô øùà
ìèåáé àì ,úàæ àúééøåàã àìëéäå ¯ .äøåúá å÷ñòå äùî ìù åéãéîìú
ùåøéô ¯ 'éãå÷ô äìà' øîàðù åäæ .íìåòì äúééä åáù ¯ ãòåî ìäåà ïëùî .á
åðîî ã÷ôð àìå åîë ,ïåøñç ïåùì 'éãå÷ô' ïëùî' áåúëä íéã÷äå .íééåìä úãåáò
éãå÷ô äìà ì"øå ,(èî àì øáãîá) ùéà éë êãîìì ,äøåú åá ãåîìì 'úåãòä
,úåéìâ ìù äìà úåøåãá åðééä ,ïëùîä .' לזäãåáò'äî øúåé äáåùç 'äøåú'ä
àìå ïëùî àì åðì ïéàå ,øñç ïëùîäù
äøåúä åðééä úåãòä ïëùî äðä ,ùã÷î éøáã'ä ÷"äøä êìäî úøçà êøãá
íå÷îá äéäú äøåúäù) ùã÷îäå ïëùîä àåä ,øîàé åà .ì"æå ,ò"éæ 'ìàøùé
ïàë ïéàù àöîð .ì"ëò ,(ùã÷îäå ïëùîä é"ùø ùøéôå ,úåãòä ïëùî ïëùîä ìôë
ìò ïéðáøåç éðùá ïëùîúðù ùã÷îì æîø
.øòö úøëæä ììë
äåîú àåä äøåàëìå ,ìàøùé ìù ïäéúåðåò
÷ñòì ùé úãçåéî úåáéùç äáøãàå íäì æîø øáë ,ïëùîä í÷åä àì ïéãò ¯
äë éë ,úåìâä éîéá äøåúä
äæéàìå ,ïáøåçä ìò úåöç ïå÷éú êéøòäì
.ì"æå ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà äéäéù ïáøåçä åéùëò úàæ íäì æîø êøåö
íåùî éìåà ,êë ìë úåìâä úåëéøà ïéðò
.äåãç äåãç úòùá ,éøäå ...ãéúòì
ïîæá äøåúä ãåîéì íéîùá ãàî áåùçù
äñðøô ìåòå ìåãâ ÷çåãå éùå÷á àåäù ,äæä úåëøá) ì"æ íøîà òåãéã ,øîåì ùé àìà
á"ç ÷"ùùá àáåä) .íãàä úà íéãéøèîä ïéà ùã÷îä úéá áøçù íåéî (.ç
äáçøä äéäú çéùîä úåîéáù åðééäå .(åò÷ úåîà òáøà àìà åîìåòá ä"á÷äì åì
ïåéë' (:âî ïéáåøéò) íøîàîë ,ìàøùéì äìåãâ àìëéä (à ø ìä÷éå) '÷ä øäåæáå ,äëìä ìù
 דהנה ידוע שחמ מורה על היצה"ר, רמז הרה"ק ה'קדושת ציו' זי"ע הי"ד.לז
, רש"י ד"ה שאור( והמילוי של אותיות 'חמ' ]חי"ת מ" צד"י[ ה יתמיד.ברכות יז
.לרמז שעל ידי ההתמדה בתורה אפשר להתגבר עליו ולנצחו

')עי
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íé÷ñåò ìàøùé éðáù äøåúá òùòúùäì ,'ìàøùéì ïä íéãáò ìëä àçéùî éúàã
êåúî äøåú ãåîìì åìëåé àì áåùå
.÷çãä êåúî
 ÷çãäלחä"á÷ä éøäù ,íéàìôð íéøáãäå .
äçîùá úåáøäì äëæðù ,åðøæòá 'ä éäé íéìäú) áåúëë ,ìàøùé ìù ïúøöá øòèöî
êåúî äèåùô äðåîà é"ò íéîéä åìàá
(:åè äâéâç) åøîàå ,'äøöá éëðà åîò' (åè àö
'øäèäì äøäîá äëæðå ,úçðå òôù áø ïåùì äî äðéëù øòèöî íãàù ïîæá
ùãå÷ä éðãà úà ú÷öì ,äøôä úøäèá ,'éòåøæî éðì÷ éùàøî éðì÷ ,úøîåà
äðáéù éùéìùä úéáá ùãå÷ä úîåøúá øòèöäì øúåé ú"éùä óéãòî ë"ôòàå
.åðéîéá äøäîá ïðåëéå íéîùä ïî ùàá ìëåéù éãë ,ìåëéáë ìàøùé ìù ïúøöá

לח .בסו ימיו נסע הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע לעיר וויע כדי לדרוש ש
ברופאי  ,והתלווה אליו בנו הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,ושהו ש במש
כמה שבועות ,ביו השב"ק הבחי מהרי"ד בבחור מבוגר שעוסק בתורה במש כל
יו השבת בהתמדה גדולה ובחשק עצו  ,ומאד התפעל מעבודתו ומלימודו ,ניגש
אליו ושאלו מאי הוא ומה מעשיו ,נענה הבחור ואמר ,שאנשי הצבא הנכריי
גייסו אותו לשרת בצבא  ,והיה מוכרח לחלל את השב"ק ,לכ פנה אל מפקדיו
שיתנו לו יו מנוחה בשבת ,ותמורת כ יעבוד שעות ארוכות יותר בששת ימי
המעשה ,וזכה לשאת ח בעיניה והרשעי הללו יצאו מגדר והסכימו להצעתו,
מאז קיבל על עצמו לעשות את יו מנוחתו  -יו השבת ,כולו תורה ,כשמוע
מהרי"ד את תשובתו נענה ואמר 'מי יודע א בחור זה אינו מעכב את הגאולה'...
שהרי בבוא גואל יוסר עול הגלויות ועול הגויי מעל צווארינו ,ואז לא יוכל עוד
כביכול להשתעשע ע לימוד התורה במסירות נפש כשל בחור זה.

