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ùãåçä ¯ àø÷éå úùøô
למעלה מ הכליות היועצות  -אמונה תמימה åøîà á"åéë] .éäú íéìù íåâøúáå 'êé÷ìà
בלא חשבונות רבי
àæø ¯ íéîìù (:áé â"ç) åæ äùøôá ÷"äåæá
ùéà á÷òéå (æë äë úéùàøá) áéúëã äìîã ...íéîìùä çáæî áéø÷äå' ,(è â) ïúùøôá
.[íéìù øáâ ¯ íú
¤ ¨ ¤ úîåòì äîéîú
é"ùøéôå ,'äöòä
úåéìëä ïî äìòîì ¯ äöòä úîåòì
ùøéôå äöòä úîåòì äîéîú øîàðù åäæ ùé éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå .úåöòåéä
,úåöòåéä úåéìëä ïî äìòîì é"ùø
äá æîø àìà .íééç éìòáì äöòå úòã
ìëî äìòîì àéä úåîéîúä úãî 'éô äðåîàä ïéðòì ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä
àåä ïëå .åéúåéìë åì úåöòåé øùà úåöòä íéîìùä çáæî åøîåà åäæå ,'äá äîéîúä
øçáåîä ,íãàì êøöðä äòåùé øáã ìëì äîéîú ,äèî éàåøá ìù ïúåîéìù åäî Y
¯ úåöòä ìë êéìùäì àåä úåöòáù åîë ,úåîéîúä úãî úà íúåð÷á
 íéîùìא
ìëúñäì ÷ø ,úåøé÷çäå 'ä íò äéäú íéîú' (âé çé íéøáã) øîàðù
א .ידוע מאמר הרה"ק מראדזי זי"ע )סוד ישרי עיו"כ אות לט( כי המת הוא 'אבי אבות
הטומאה' ,ורמז בדבר כי כל עוד האד חי עדיי תולי בו תקוות טוב ,אבל
המת כבר אי לו כל תקווה על כ טומאתו גדולה מכל הטומאות .מה תקנתו הזאת
'אפר פרה אדומה' – שהיא מרמזת על ה'אמונה' )כמאמר ' ,אי ל רשות להרהר אחריה'(
כי ע"י האמונה יש לו כבר תקווה ,וממילא נטהר מאותה טומאה איומה.
ובאמת ,יש לנו לומר לכל אלו שב"ה עוד בי החיי ,לבל יעשו עצמ כ'מת'
שאבדה תקוותו ,ואפרש שיחתי ,כל איש החי בעול הזה ,עובר לפעמי קשיי
והסתרות ,יש מי שמשקיע את עצמו 'ראשו ורובו' בתו הקשיי ,וממילא אינו
מצליח לראות שבחו יש עול ומלואו ,שבו האורה שולטת ,וא הוא עצמו בתו
עול זה נמצא ,כי לא רק רע גמלוהו מ השמי ,א א יפקח את עיניו ימצא
כמה וכמה נקודות אור בחייו ואלו יקלו מעליו לסבול את עול הקושי שהוא עובר.
מעשה בנער צעיר לימי ,שבכל יו ויו היה משיח את לבו לפני רבו – כי רבו
אנחותיו ולבו דווי ...כי 'חיי קשי' עוברי עליו בעניי זה ובדבר פלוני ,הרב שכבר
ראה מאורות מימיו והכיר בתהלוכות החיי ,רצה ללמדו בינה ,לבל יתלונ כל היו
ויפסיק מלראות 'שחורות' כל היו ,הזמי את תלמידו לביתו ,בישיבת יחד מזג לו
הרב כוס מי ,וביקשו לבר ולשתות לרוויה .אח"כ נטל בידו חופ מלח והשלי
לתו כוס המי וציוה לתלמיד לשוב ולשתות .כמוב שלרוב מליחות המי לא
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 ïåçèáå äðåîàå úåîéîúáבìò (âé çé íéøáã) é"ùøá àúéà á"åéë øîàðù åîëå ,
)éãå ,'çèá êìé íåúá êìåä' (è é éìùî
'ä íò äéäú íéîú' ÷åñôä
äôöúå úåîéîúá åîò êìäúä' Y 'êé÷åìà
 ì"ëò ,ïéáîìג.
מצא התלמיד את מקומו ...מש יצאו הרב והתלמיד לנאות דשא והמשיכו בשיחת
על שפת האג ,ביושב במרחב על מי מנוחות תחת השיחי נטל הרב בשנית
חופ מלח והשליכו לתוככי האג .ושוב חזר על בקשתו מתלמידו שיטע ממימי
האג .כעת שמח הנער לשתות עוד ועוד מהמי הזכי והטעימי .ולשאלת הרב,
הא אינו מרגיש את המלח ,השיב הנער ,לא ולא...
נענה הרב ואמר לו ,ראה בני ,כמות המלח ששפכתי לכוס המי שבביתי שווה
לכמות המלח ששפכתי לאג ,מעתה תתמה 'מה נשתנה' ,מדוע כא לא יכלו לשתות
מי ממרה כי מלוחי ה ,ובאג לא הורגש כלל המלח ,ותשובת ,כי בכוס נשאר
המלח )מרוכז( בכח חזק ,לא כ באג ,שהמלח מתפשט ומתפזר עד שאינו מורגש
כלל .ומעתה דע ל בני ,כי בדומה לזה הוא הנעשה ע האד במנת הכאב ,היסורי
והטרדות שהוא עובר ל"ע בימי חייו .המנה שנגזרה היא קבועה א 'טע' המרירות
והקושי קובע כל אחד ואחד לעצמו ,מתו החלטתו לאיזה 'כלי' קיבול הוא מכניס
ומקבל את יסוריו ,אפשר להחליט לצמצ את מבטו רק עליה ,דוגמת אותו כוס
אשר שטחה קט ,וכל הנכנס בה נשאר בכל עוזו ותוקפו ,כ ,א האד נשאר כל
היו 'סביב' היסורי והסבל ,אז המרירות מורגשת ביותר ,והקושי עצו ובלתי נסבל.
א אפשר לאד להיות כ'אג מלא מי' להרחיב את מבטו ולהשלי את מנת
יסוריו לתו מעי חיי המפכה חיות שמחה ובטחו ולהמתיק את מצבו עד מאד,
אשריו ואשרי חלקו.
ב .וכ יש לרמז בזה ,על מיעוט העסק ב'השתדלות' יתירה ,ויש ל ללמוד 'ארחות
חיי' מהנהגת העול ,שהרי עיקר פרנסת האד תלויה בזריעה ונטיעה .הבה
נתבונ בדרכי הזריעה ,כי החרישה והזריעה וכיו"ב דורשי מהאד זמ מסוי
והשתדלות מועטת )מועטת לגבי מלאכות אחרות( ,ואח"כ על האד רק להמתי ולייחל.
וכל תוספת השתדלות בזה – הלא היא רק שטות וטפשות ,אדרבה ,הוא מקלקל
ומאבד בזה את כל עמלו שיגע בראשונה .וממנו ניקח לעבוד את בוראנו ,במיעוט
ההשתדלות כפי הנצר ,וריבוי הייחול להיות ברישא -מאמי בחי עולמי ,והדר-
וזורע ,ואולי לכ אמרו חז"ל )שבת לא' (.אמונת זה סדר זרעי' ,כי דייקא מש נלמד
'אמונה' ובטחו על ה' עד היכ ה מגיעי.
אבל ריבוי ההשתדלות לא יועיל ולא יציל .וכלשו חז"ל )במדב"ר כב ח( ,על הפסוק
)תהילי עה ז( 'כי לא ממוצא וממערב'  -לא ממה שאד יוצא ועמל בסחורה ממזרח
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למערב הוא מעשיר ,אפי' פורש בספינות והול ממזרח למערב ,וחוזר על המדברות
ועל ההרי ,אינו נעשה עשיר...מה הקב"ה עושה ,נוטל נכסי מזה ונות לזה...
כיו"ב ביאר המלבי" על הפסוק )תהילי לז ג( 'בטח בה' ועשה טוב שכ אר' -
כי מי שאינו בוטח צרי לעבור ימי ונהרות ,אבל הבוטח יכול לשכו בארצו כי
יודע שימציא לו הבוי"ת טרפו בכל מקו' ,ורעה אמונה' -הוא בטוח בישועתו כמו
הכבש במרחב ,הבטוח שתמיד ימלאו ההרי חציר )עיי"ש עוד(.
והא ל לשו קד' של רבי חיי וויטאל זי"ע )שערי קדושה ,ח"ב שער ד( ,אבל הבטחו
– אי מעלה כמוהו וכמו שנאמר )תהילי ב יב( 'אשרי כל חוסי בו' ,כי מאמי שיש
בעול אלו-ה יכול ומשגיח ,וכתיב )ירמיה יז ז( 'ברו הגבר אשר יבטח בה' והיה ה'
מבטחו' ,ומובטח הוא שלא יחסרו מזונותיו ,כמו שנאמר )תהילי נה כג( 'השל על ה'
יהב והוא יכלכל' ,ובתנאי שיהא באמת ובכל לבו בלא שו פקפוק .ועוד ,כי
בהיותו בוטח בה' יעסוק בתורה ובמצוות בכל לבו בלי הרהור כלל.
ג .ויאמי בכל לב א בזמני החשיכה שאור מוכ לו תחתיה ,יש שהמשילו עני
זה ,לגוי ערל שהשתוקק להשתת בליל הסדר בבתי בני ישראל ,בשמעו שה
יושבי מסובי כבני מלכי ואוכלי ברבורי ושליו ודגי ושותי יי אשר נשפ
כמי ,מה עשה ,התחפש ולבש בגדי יהודי ובליל פסח נכנס לבית המדרש וקיווה
שבסיו התפילה יזמי אותו אחד הבעה"ב לביתו ,וכ הוה ,בהתרגשות גדולה הל
אחרי מי שהזמינו לביתו ,מיד בכניסתו אורו עיניו מאור הנרות שהאירו בכל הבית,
הערבי שעלה באפו ,כשהוא בטוח שבעוד זמ קצר יגישו
והתענג מריח המאכלי
ֵ
לפניו סעודת שלמה בשעתו ,א הבעה"ב לא התחיל כלל את הסעודה רק ניגש
ברחימו ודחילו לעשות קידוש על הכוס ,ושתה את הכוס הראשו של הארבע
כוסות ,באותה שעה היה האורח בטוח שבודאי זה היי שלפני המזו ותיכ יתחילו
את הסעודה ,א מה רבה הייתה אכזבתו כאשר נטלו ידי ונתנו לכל אחד כרפס
פחות מכזית טבול במי מלוחי ,ואז במש שעה האריכו באמירת הגדה מהא
לחמא עניא עד גאל ישראל ,כאשר בכל אותו זמ חשב הגוי שנפשו יצאה בדבר,
א בכל זאת התאפק וחיכה עד שיסיימו את אמירת ההגדה ,בסו הכריז בעה"ב
שהולכי ליטול ידי לסעודה ,אול במקו לחלק לכל אחד חלה גדולה קיבלו
לח עוני ושברי מצה ,בלית ברירה התאזר בגוי בסבלנות והמתי עד שיגישו את
הבשר והדגי ,אול במקו כל אות מטעמי נתנו לו מרור וכור ,ויהי כראותו
כי כ ק בחמתו ממקומו וברח מ הבית ,כשהוא כועס על היהודי המרמי את
העול ומשקרי שה אוכלי סעודה דשנה בליל הסדר .והנה דבר פשוט שא
היה הגוי מתחזק לעוד רגע כמימרא היו מגישי לפניו כל המעדני והמטעמי על
שלח מלכי ,ואכ רק אחרי המרור והזמני הקשי זוכי לקבל אור עליו.
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äìòîì åîöò äéáâéù äúåäî åæ úåîéîú
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íäîò äùòéù Y íìåò àøåáì ìåëéáë
íùîå äñðøôä åì àéáé íùî Y êëå êë
çéååøé éðåìô íå÷îá ,'åëå äàåôø åì àéáé
åéñëð åáøúé æìä íå÷îáå éðåìô øçñîá
'íîåé øå÷çé ìàå ,äáøä á"åéëå 'íéðù éô
äìòé äîå åôåñá àäé äî úòãì äìéìå
¯ äðçéùé ùéà áìá äâàã àìà ,åìøåâá

ä

'ä êåøáå ,(:áî äèåñ 'éò) äðîî åúòã çéñé
åìéëàî åéáàù ÷åðéúì ìùî .íåé íåé
àìä øçî íåé ìò âàãé íåìë ¯ åä÷ùîå
åîëå ,åðá ìò áà éîçø øùà àåä çåèá
,øçîì íâ éàãååá ïë íåéä åñðøôîù
áåùçì éìáî åéáà ìò åáäé ìë êéìùîå
åðéáà (ìò) äîëå äîë úçà ìò ,äîåàî
ìë úà ñðøôîå ïæä ,ïîçøä áà åðëìî
íãàä äéäéù êéøö ,åáåèá åìåë íìåòä
 åéðôì ïè÷ ãìéë åîöò éðéòáדøîàù åîë ,

עוד אמרו מעשה באיש יהודי שהשיא כמה מצאצאיו ועול החובות עלו והשתרגו
על צווארו עד למעלה ראש ,בלית ברירה נטל את מקל נדודיו למדינות הגולה לזכות
נדיבי ע לקחת חבל ונחלה בנשואי בניו ובנותיו ,אחר תלאות שונות ומשונות ש
פעמיו לחזור לביתו ,בעודו בדר התנח על כל תלאותיו כי 'קבלת פני' יפה תיער
לו בביתו כפיצוי על השבועות הקשות שעברו עליו ...משהגיע הביתה אחר נסיעה
מייגעת ומפרכת כשהוא עיי ורעב נכנס למטבח הבית ולא ראה מאומה על השולח
החל מתאונ ואומר לעצמו 'וכי כ מקבלי את פני '...אחר שבועות שביזיתי עצמי
למע בני ביתי ...שכחו ממני לגמרי ...וכי אינ מביני שאחר דר כזאת נעשה האד
רעב וצמא ועיי ...וכי אינ מתביישי בהנהגה כזאת ...כ הוסי בטענותיו עד שעבר
בסמו לחדר הגדול שבו אוכלי בשבתות וימי טובי וירא כי הוכ לכבודו סעודה
כיד המל ברוב פאר והדר לש ולתפארת ...א המקו הוכ כראוי לסעודה נכבדה...
או אז נתכסו פניו בבושה נוראה ולא מצא לעצמו מקו לרוב הבזיו שכה התלונ
בשעה שבעודו בדר כבר טרחו בני הבית וייגעו לכבודו באופ נפלא...
א אנו מהלכי בעולמו של הקב"ה מלאי טענות כרימו כי 'נשכחנו '...ואיננו משימי
על לב לפקוח עיניי לראות כי הקב"ה עומד כביכול ומכי עבורנו מכל הטוב שבעול.
אולי י"ל דלכ לובשי 'קיטל' )בגדי לב( בליל הסדר ,כי באותו הלילה מתגלה אור
האמונה – אז אנו רואי כי בתוככי החוש הוכנו בעבורנו טובות נפלאות ,וכל
הנראה כרעה טובה עצומה היה בעדנו ...ממילא אנו מתמלאי בושה וכלימה על
כל 'טענותינו' במש ימות השנה ,וכדינו של המתבייש ש'אזיל סומקא ואתא חיוורא'
לובשי אנו לב כדמות הלב שנתכסה פנינו...
ד .כ הביא ב'דברי אליהו' )תהלי קלא ב( ,שאלו לרבינו הגר"א  -אי יהיה הבטחו
בה' .ואמר ,כבר פירש לנו דהמע"ה 'א לא שיויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי

å

באר הפרשה  ויקרא  החודש

אמו ,כגמול עלי נפשי' ,פירוש ,כמו שהתינוק אינו דואג 'מה יאכל' בידעו שבכל עת
תאכילנו אמו כדי שבעו ,וכ בכל ענייניו סמו לבו ובטוח שאמו תמלא כל מחסורו.
א לדיד ,עלינו להסיר כל דאגה וחשש מלבנו שלא לדאוג כלל דאגת המחר ,רק
לסמו לגמרי על אבינו שבשמי ,שיחיש לנו את כל הצטרכויותינו.
עוד רמזו )נפש שמשו להגרש"ד פינקוס זצ"ל ,תהלי ש ( בפסוק זה ,כי מטבע העול,
שבעוד התינוק קט תמהר אמו לקראתו על כל בכי שיבכה לראות מה אירע עמו
ומה צרכיו בזה הרגע ,משגדל התינוק מעט ,אי אמו בהולה לקראתו אלא כשהוא
נחבט ומקבל 'מכה' על בשרו .כעבור שנה ושנתיי אי אמו ניגשת אליו אלא
כשהוא נופל ונחבט קשה יותר ...והטע ,כי ככל שהתינוק קט יותר ,יותר הוא
תלוי ברחמי וחסדי אמו כי אי בידו לעזור ולהועיל לעצמו מבלי עזרת הא ,וככל
שיגדל התינוק ויתרבה כוחו לסייע לעצמו כ ג תרגיש הא פחות 'אחריות' עליו...
כיו"ב בדר משל ,הסומ על ה' מתו הכרה כי 'חסר ישע' הוא בכוחות עצמו ,ואינו
תולה את תקוותו אלא בבורא העול לבדו ,יחיש הקב"ה לישועתו בעגלא ובזמ
קריב על צד היותר טוב.
פע שאל הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע את אחד החסידי על 'סדר
יומו' ,מתשובתו הבי הרבי שמיד בקומו משנתו הריהו ממהר לעבודתו בשוק,
ורק בחזרתו הוא נפנה להתפלל שחרית ,אמר לו הרבי לא זו הדר ,תחילת כל
דבר קו קרא אל האלוקי בתפילת שחרית ,ואז תפנה לעסקי ותצליח בה.
הצטדק החסיד ואמר ,רבי קדוש ,א אל לשוק רק אחר תפילתי – לא אמצא
ש קוני כלל ,כי כל הקוני כבר יפנו וילכו לה .אמר לו הרבי ,מעשה שהיה
ב'מלמד' שהרחיק נדוד מביתו ללמד את בניו של אחד העשירי ,במש 'זמ'
של מחצית השנה ישב לו היהודי בבית העשיר ולימד את בניו תורת ה' בעמל
ויגיעה ,בתקוות טוב שלאחר שיעבור ה'זמ' ישל לו העשיר כפי הראוי לו ,וישוב
לביתו לכלכל את נפשות ביתו .בגמר מחצית השנה ,קיבל היהודי מהעשיר 'צרור
הכס' ,ופנה לדרכו הארוכה עד לביתו ,ויהי ביו השישי והנה עדיי עומד הוא
על א הדר ,פנה ה'מלמד' לשבות באכסניית הדרכי' ,מלמד' זה שחשש מאד
לבלתי ימצא צרור כספו ח בעיני גנבי ,עמד והטמי את צרורו עומק לפני
מעומק .במוצאי מנוחה ,משא יצאו הכוכבי ,מיהר היהודי אל מחבואו ,הוציא
את הצרור והחל לספור את כל מטבעות הזהב שהיו ש .לאחר מכ ,פנה לספור
את מעט מטבעות הנחושת שהיו ש ,אמרו לו הנוכחי ,על מה ולמה תבזבז
מזמנ לספירת מטבעות הנחושת ,א ראית שלא חסר ל מאומה ממטבעות
הזהב ,הרי זה סימ מובהק שלא נגעה יד אד בכל צרור המעות ,שא כ היה
נוטל את מטבעות הזהב...
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úìèìèéîå úòñåð åùôð áåø éô ìò åîå÷î
äøåú äøîàå ,íééçä úåáéñðá äðäå äðä
éðéòì ãåîòé äæ øáã Y 'ìàøùé ìë éðéòì'
úò ìëá Y 'íäéòñî ìëá' éãåäé ìë
úåòñîä ìëå 'íéø÷î'ä ìë éë òãé åéúåòéñð
ïî úéèøô äçâùäá àåä ìëä íìåòáù
úåôñåäá 'éò) íé÷éãö íùá òåãéë íéîùä
çåøäù ù÷ åìéôàå .(á"ô÷ úåà 'áåè íù øúë'ì
äøòñ çåø éøä íå÷îì íå÷îî åøæôî
íéîùä ïî äçâùäá àåäå ,åøáã äùåò
ïëéä úåéäì ù÷ä êéøö äéä äúò ãòù ¯
íå÷îá úåéäì àåä êéøö äúòîå ,äéäù
åéúåòñî éáâì íâ àåä ïë éàãååáå , הäæ
ïëéä àéîù ïî ãåãî ìëä Y íãàä ìù
äîå ,åééç éîéî òâøå òâø ìëá ääùé
.äæ íå÷îá äæ òâøá äùòé

àì íà (á àì÷ íéìäú) ä"ò êìîä ãåã
åîà éìò ìåîâë éùôð éúîîåãå éúéåù
äôöîå úåîéîúá åîò êìäîù êøòëå .'åâå
'ä ìò êéìùîå ,äîåàî ø÷åç åðéà åì
.'åäìëìëé' úîàá àåä ïë ,åáäé
אלה מסעי – כל פסיעה ופסיעה מדודה מ
השמי

úáéú ,'äùî ìà àø÷éå' ,(à à) ïúùøôá
¤ ¤ ,àøéòæ 'àá äáúëð àø÷éå
æîø
© ¨
àø÷éå) ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä æîø
áéúë ïàë ,(éåðéùá) ì"æå ,(àøéòæ 'àá àø÷éå ä"ã
ìù äùøôä íåéñ äéì êéîñå ,àøéòæ 'à
ìàøùé úéá ìë éðéòì' (çì î éãå÷ô) äìòî
éë ,úåëéîñä øîåì ùé .'íäéòñî ìëá
éîéá òñåð àåä øùàá éãåäé ìë äðä
íå÷îì íå÷îî òñåð äæ ,úåðåù úåòñî åééç
ìåãâ òøåàî ìòù ,íìåò ìù åëøã íðîà âååéæ êøåöì äæå äñðøôä éøçà øåæéçá
ìáà ,úàæ äúùò 'ä ãéù åðéáé
ìò øàùð åôåâáù éî óàå ,äàåôø åà

 א ראית שהקב"ה החזיר ל נשמת,ובזה הוכיח ה'מגיד' את החסיד
 התפלל,' בטח בה,('ל'מטבעות זהב'( עדיי תדאג על הפרנסה )הדומה ל'מטבעות נחושת
. והוא יכלכל בהרחבה גדולה,אליו
, מעשה בשני חסידי שבאו לקבל מרותו של הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע.ה
-  הא ה מאמיני שהקב"ה משגיח על עולמו וכל אשר בו,שאל אות הרה"ק
 קרא רבינו לחלו. בוודאי שאנחנו מאמיני בהשגחה פרטית, השיבו.בהשגחה פרטית
 ושאל אות א ה,והראה לה עגלה מלאה עמיר קש ותב העוברת לפני החלו
מאמיני באמונה שלימה שכל חתיכת קש ותב שמסודרי על העגלה זה למעלה מזה
, הכל נגזר מהקב"ה עוד מששת ימי בראשית שחתיכת קש זה יהיה למעלה וזה למטה ועוד נגזר מהקב"ה בששת ימי בראשית שבאמצע נסיעת העגלה.זה לימי וזה לשמאל
 והכל הוא על תכלית,על א הדר יפלו חתיכות קטנות מ הקש זה בכה וזה בכה
 ולא הלאה אפילו מקו קט.הנרצה שחתיכה זאת תהיה כא דוקא באותו מקו שנפל
. וא בוא יבוא הרוח ויפזר הקש מכא לכא ג זה הוא הכל בהשגחה פרטית.כלל
)הדומה
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åúåîãá åéááåñ ìò åà åîöò ìò íòøúéù øáã íéùçøúîä íéøéòæå íéðè÷ íéðééðòá
åäæå .êëå êë åì åîøâå åùò íäù åùôðá ìëäù åáéì ìà íéùî íãàä ïéà åîåéá íåé
 àøéòæ 'àá àø÷éå íéîòô àìà ãåò àìå ,'ä éô ìò äùòðוéðéòì' úåìâäìå òãååúäì ,
שני החסידי התבוננו בעצמ באמיתת לבב ויענו ויאמרו ,רבינו ,איננו במדרגה
כזאת  -להאמי כל כ ,כי מה איכפת ליה להקב"ה א חתיכה קטנטנה של קש
מונחת כא או כא .כשמוע רבינו את דבריה צעק עליה ואמר ,אפיקורסי צאו
מביתי מהר כי איני יכול לראות פניכ כי היא כפירה ממש במציאות הבורא ברו
הוא הממלא כל כל עלמי ולית אתר פנוי מיניה .וגירש אות מחדרו.
השני יצאו בצער גדול מאוד ,ובכו בכיה עצומה ,זה פנה לזווית זו וזה פנה
לזווית זו בבכי מאי הפוגות ,ובתפילה שהשי"ת יאיר עיניה ,ויסיר מה לב טיפש
ונשח .והנה ,הכניס הקב"ה בלב אחד מה הבנה מתו חקירה עצומה ,כי בשלמא
ב אד שהוא בעל גבול ובעל תכלית יש אצלו חילוק בי דבר גדול לדבר קט,
ולמשל ,על חתיכת זהב ישמור היטב היטב ,על ה'כס' ישמור פחות ,פחות מה
ישמור על נחושת ...וכ הלאה עד שעל חתיכת קש קטנה אינו משגיח מפני קטנות
שוייה .וכל זה שיי אצל ב אד שיש אצלו הפרש וחילוק בי דבר גדול לדבר קט.
אבל הבורא ב"ה הרי הכל כ'לא' נחשב לפניו ,ועכ"ז הוא משגיח על העול,
מעתה ,מה חילוק יש בי כל העול  -תבל ויושבי בה לבי חתיכת קש קטנה,
דכיוו שהקב"ה אינו בעל תכלית א כ אי הפרש בי דבר גדול לקט .דלפי גדולתו
ג 'כל העול' כולו ל'קט' ייחשב ,וע כל זאת הוא משגיח עליו .א"כ בוודאי הנו
משגיח ג על כל פרט שבפרטי .ואכ ,לפי"ז ייאמר ,כי מי שאינו מאמי שהקב"ה
משגיח על חתיכת קש הנ"ל הריהו כמי שנות ח"ו קצבה לגדולתו יתבר רח"ל.
וא כ ,באמת אפיקורס יחשב ]כמעשהו כ מעשה רעהו ,ונתברר ששניה זכו
כאחד ל'אור' האמונה ,בזכות תפילת הרה"ק עליה[ )אמרי קדוש ,השגחה פרטית כה(.
ו .בפרשת )א א( 'ויקרא אל משה וידבר ה' אליו' ,וצ"ב ,כי עפ"י דקדוק לשו היה
לו לומר 'ויקרא ה' אל משה וידבר אליו' ,ומדוע איחר מלכתוב תיבת ה' עד
אחר וידבר .ומבאר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע כי תיבת ויקרא נכתבה בא' זעירא
ונחשב הא' כמי שאינו ,וכמו שנכתב 'ויקר' מלשו 'מקרה' ,וכלומר ,ויקר אל משה,
כל מה שאירע וקרה למשה רבינו ,הבי שוידבר ה' אליו ,שהקב"ה מדבר אליו בזה
ולא פלוני עשהו לו ,וא הוא לא גר לעצמו כל רע ,אלא הכל בשליחות ובדבר
ה' הוא.
פע נענה הגאו הצדיק רבי נחו יאס'ער זצ"ל מזקני וחשובי חסידי שטפנשט-באיא
)נולד והתגורר שני רבות על אדמת רוסיה ,לאחר שני דר בעיה"ק ירושלי ( להגה"צ רבי נטע
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íéðééðò óàù 'íäéòñî ìëá Y ìàøùé ìë
' åðåöøáå íä ú"éùä ãéî íéúåçôå 'íéøéòæז.
יקריב אותו לרצונו – עיקר 'קרב ' להקריב
רצונותיו לפני ה'

ìòá íùá (ïúùøôá) '÷ä êéùìàä áúë
àåä ïáø÷ä ø÷éò éë äãé÷òä
úéúéîàä äáø÷ää éë ,àèåçä áì òðëéù
íãàä áì øéåöé íàå ,åîöò íãàä àéä
äéä àì ,éåàøä ìëë ïáø÷ éìá øáùé
.ì"ëò ,äæî øúåé êøáúé àåä õôç
ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä áúë
íä êàéä Y úåðáø÷ä ïéðòá æîøì
åðøåãá ìàøùéî ãçàå ãçà ìëì íéëééù
åéöç' àøáð ùéà ìë éë ,øàáîå ,åðà
éöç åúåàå (.æè äâéâç) 'äîäá åéöçå ùéà

è

,äèîì úò ìëá åúåà êùåîä àåä éîäáä
åéúåðåöø øçà úëìì äîäá äùòî úåùòì
úðéçá ìëå' .ì"æå ...åúååàú ìë àìîìå
åðéà ,äîãàä éðô ìò øùà íãàä úãåáò
åéúååàú ìë úà úåôëìå ùåáëì íà éë
,åîù êøáúé åàøåá ãåáëì åáù úåéîäáä
é÷ìç úà åîù êåøáå ä"á÷ä ïúð àì éë
éðá åá úåñðì íà éë íãàá äîäáä
íðùé íà úåàøì ,ùéà éðá íâ íãà
íááì ìëá íäé÷åìà 'ä úà íéáäåà
åùôð úåàú èòîìå ùåáëì ,íùôð ìëáå
ìéáùá ÷ø åàøáù ,åé÷åìà 'ä úáäàì
 åìéáùá åéúååàú ùåáëì äæחçë øéáâäì ,
åá ùéù äùåã÷ä ÷ìçå úéìëùä ùôð
,úéîäáä ùôðå çë ìò äìòî éëàìîë
àåä äæáå ,çåø úçðå âåðòú ìá÷î äæîå
áéø÷î àåäù ïåéë ùîî 'äì åùôð áéø÷î

ציינווירט זצ"ל בבקרו של יו ,היו בבוקר שמעתי 'בת קול' מ השמי ,הסובבי
חששו שמא אירע משהו לבריאותו ...א ר' נחו הסביר מיד את כוונתו – קמתי
בבוקר ולא מצאתי את מנעלי )אחד מבאי הבית שלא היה כ"כ ...הטמינ ( וראיתי בזה כמי
שנשמע בת קול בביתי ומודיעי לי בזה מ השמי שהוטל עלי תפקיד נכבד – לחפש
את הנעליי ...לאחר כמה דקות שוב נשמע בת קול בביתי – כי מצאתי את הנעלי,
וראיתי בזה הכרזה מ השמי כי מלאתי אחר התפקיד בשלמות ונגמרה שליחותי...
ז .ובפרט 'בכל מסעיה' – בעניני מזונות ופרנסה ,שנוסע הלו ושוב וחוזר ונוסע
בחיזורו אחר מזונו וממונו ,יזכור את האלופו של עול – בכל הענייני ה'זעירי'
בכל פרט ופרט קט שהקב"ה מגלגל לפניו ידע שאינו מקרה אלא מאת ה' שהוא
הז ומפרנס והוא הנות לו כח לעשות חיל ,ולא הילוכו הנה והנה מביא לו הפרנסה.
ח .ויטה רצונו לעשות כרצו ה' .העיד אחד מצדיקי הדורות שדרכו בעבודת ה'
למד מלוליא – זה שקנה חכמה להל על חבל דק בי שני הרי גבוהי –
מהי חכמת ,ויע האיש כשהנני מרגיש שגופי נוטה לצד אחד מיד אטהו לצד
השני ,וכ למדתי לעני עבודת ה' בכל עת שגופי נוטה לצד אחד אפנה לצד השני
– שלא ללכת אחר נטיות הגו.
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øùà åçåë èòîîå åúåàúå åùôð åéìà
 äåàúä ùåáëá åáø÷áט.

íåé ìëá ,åáù úåéîäáä úåàúî èéòîäì
äàð÷ åà ãåáë åà äéúùå äìéëàá íåéå
åîöò ïáø÷ àåä äæ ,úååàú åà äàðùå
åùôð áéø÷îù úåðáø÷ä ìë ìò äìåòù
ïàöä ïîå ø÷áä ïî ïë ìòå ,'åëå 'äì
ìëî ,øîåìë ,íëðáø÷ úà åáéø÷ú
÷åáéø÷úù áåè øúåé ïàöå ø÷á úåðáø
 äðìåë ìò äìåò äæ éë íëîöò ïáø÷ úàי.

,ïéðòì øåæçð ,íééñî óåñáå ,äæá êéøàäå
øçáðä íãàä úãåáò äæ éë
ìôåð äæ úåéäì äòðöá 'äì åúåàú ùåáëì
äèîì úãøåé äîäáä çåø úåéäì ,í÷ äæå
.äìòîì äìòîì äìòé íãà éðá çåøå õøàì
íëî áéø÷é éë íãà' áåúëä øîàé äæìå
÷ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë æ"ãò áéø÷äì íãà äöøé íà ùåøéô ,''äì ïáø
)ïéðòù (éë íãà ä"ã í"éøä éøîà
åôåâ ¯ íëîöòî øîåìë ,'äì ïáø÷ íëî
÷àéáîå ,äæä ïîæá íâ êééù úåðáø÷ä äîäáä ïî åðáø÷ àåä äæ äðä ,'äì ïáø
¯ ÷åñôä ìò (àé á ø"÷éå) ùøãîä éøáãî ,(åáø÷áù) åìù äîäáä ïî 'äì áéø÷éù

עוד אמרו ששאלו את הלוליא – מה הדבר הקשה ביותר בעבודת – כלומר
באיזה דבר ופעולה ניכרת ביותר חכמת ,אמר לה ,בשעה שאני צרי לחזור ולסוב
על עקבותי ,אותו הסיבוב ,הוא הקשה ביתר ,ובנמשל ,לענייננו ,שהחכמה הגדולה
ביותר בחיי האד ,להסתובב ולחזור בו מדרכו שאינה טובה...
ט .ויזכה בעד זה טובה וברכה בזה ובבא ,וכ כתב הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע
)ד"ה אד כי יקריב מכ ( ,וז"ל )בשינוי( .הכתוב אומר שיקריבו קרב כמו אד הראשו
שהוטב כמו שנאמר )תהילי סט לב( 'ותיטב לה' משור פר' ,וזה ק"ו  -א עבירות
גורמי לדורי דורות )חטא של אד הראשו( מכל שכ שמעשי טובי נותני כח לדורי
דורות עכ"ל.
י .בספר 'תפארת למשה' )להגה"ח מוהר"י כ" שליט"א( הביא דבריו ,והוסי דברי חיזוק
נפלאי ,כי רבי מדמי בנפש שער החשיבות של הקרבנות הוא לפי גודל
עשר דהיינו שמי שהיה עשיר יותר הרי הוא מקורב יותר אצל הקב"ה שהרי הוא
יכול להביא כל שבוע פר גדול לקרב ,ומה עוד שכאשר העשיר הזה הביא 'בהמה
גסה' כזו לבית המקדש ,שרו לכבודו כמה מאות לויי בכלי זמרה לכבוד הקרב
שהביא ,והנה כדוגמת אות הקרבנות יש כהיו מצוות 'צדקה' ומדמי בנפש
שכמו דמיונ בקרבנות הבהמה כ ג בצדקה – ויחשיבו רק את העשיר שבא ע
כספו וזהבו ומנדב צדקה בריש גלי ,והכל שרי בכלי זמר ונופלי אפיי ארצה
לכבודו – זהו 'קרב עשיר' הנוהג בזמ הזה ,לעומתו עומד העני ורואה את כל
אשר נעשה ,ולבו יוצא מצער וחושב לעצמו למה לא זכיתי אני לעשירות כזו ,אז
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êøé ìò åúåà èçùå' (àé à) ïúùøôá
ä"á÷ä øîà ,''ä éðôì äðôö çáæîä
ïéá éåâ ïéá õøàå íéîù éìò éðà ãéòî
ïäù äòùá äîà ïéá ãáò ïéá ìàøùé
÷øëåæ éðà 'ä éðôì äðåôö äæ àø÷î ïéøå

àé

ïéðò äî ,á"öå .íäøáà ïá ÷çöé úã÷ò
øàáîå ,äæ ÷åñôì äãé÷òä äùòî úøéëæ
íãàì äéäéù ïáø÷ä ïéðò ø÷éò éë ,í"éøä
'øúñäá äæå Y ú"éùäì åùôð øåñîì 'ïåöø
äìâð åðéàå àåä áìá ïåöøä éë) 'äðåôö' àø÷ðå

ג אני הייתי מנדב קרבנות כמו העשיר והיו כול מזמרי לכבודי ,למה לא זכיתי
להתקרבות כזה.
לזה ביאר הבאמ"ח ,כי עיקר הקרב הוא מה שהאד מקריב מעצמו ,כשמקריב
את הרצונות שלו וכופה את תאוותיו לכבוד השי"ת .וזה שיי בכל דור ודור ,א
במי שלא נתבר בעשירות ...בכל יו ובכל שעה יש בידיו להביא קרב עשיר
להקב"ה וכל הפמליא של מעלה יזמרו כנגדו ...וישאלו מי הוא זה ואיזה הוא אשר
המל חפ ביקרו ,אשר הקב"ה משתעשע עמו ,על זה יענו ויאמרו  -זה האיש
אשר זכה לזה ע"י שכבש הרצונות שלו למע אביו שבשמי.
ואל יאמר ,אי אעלה אל אבי ,ואי בידי למסור כל תאוות לבי כדורו להשי"ת,
טעות בידו ,כי בכל כבישה קטנה נקרא 'כובש תאותו' ,וכגו ,המשכי בבוקר משנתו
ובעצלות הגו הוא רוצה לחזור לישו עוד עשר דקות ,אבל הוא מתגבר על יצרו
וק ,בזה כבר קיי 'כבישת היצר' ,והקריב 'קרב' מיד בקומו ממטתו ,כשאי איש
יודע מזה .נזדמ לו לדבר על חברו ונזכר שיש בזה איסור לשו הרע ,אבל א לא
יגיד הרי כל סיפורו לא יהא לו אותו הטע ...ואעפי"כ כובש את יצרו ,זהו כבישת
היצר ,וזה נקרא שהקריב עצמו .הול ברחוב וכובש את יצרו שלא להביט במה
שאי צרי לראות זהו כבישת היצר .יהודי כזה הרי הוא מקריב את כל עצמותו
כקרב לקוב"ה באמצע הרחוב ואיש בעול אינו יודע מזה ,רק הוא ואביו שבשמי,
זהו נקרא 'קרב עשיר'  -אד כזה הרי הוא מביא במש כל היו כמה וכמה קרבנות
כאלו לכבוד השי"ת .וחשיבותו היא עוד יותר חשובה מהקרב שהביא בשעתו העשיר
שבעוד שההוא הביא בהמה לקרב הוא הקריב את נפשו לכבוד השי"ת.
זאת ועוד ,אד כזה חשיבותו היא פי אל ,שהרי כבש את יצרו מבלי שידע
איש מזה ,רק הקב"ה לבדו הבוח חקרי לב יודע כמה היה קשה עליו לכבוש תאות
יצרו על רגע זה ,וקרב כזה הוא נקי לגמרי מפניות ,ג אי א אחד מי ש'יזמר
לכבודו' ,רק בשמי יודעי אשר הוא האיש 'אשר המל חפ ביקרו' ,ואכ' ,קרב
עשיר' כזה יש ביד כל יחיד ויחיד להביא בכל יו בכל עת ובכל שעה .מכא תלמד
עד היכ הדברי מגיעי ,שכל אד פשוט יכול להשיג ע"י מעשיו ,ג בתו גשמיות,
לית מעצמו כמו קרב עשיר.

áé
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úçú äîäáá úåðáø÷ä úà åðéáà íäøáà 'ïåöø'ä) äæå .('ááìì äàåø'ä ä"á÷äì ÷ø íãà éðáì
 (ïáø÷ä àåä åîöòë íãàä íåéäëù àìà) íãàä äðåôö' 'éôå .äúò íâ úåéäì ìåëé (áåè úåéäìיא.
íãàáù ïåôöä íå÷î úåéäì ¯ ¯'ä éðôì
ïî åðáø÷ äìåò íà' (â à) ïúùøôá åðééäã .çöîä ìò éåìéâá àìå ,ú"éùäì
ìà åðáéø÷é íéîú øëæ ø÷áä
áéèéäì ïåöøä áéø÷äì àåä ïáø÷ä ø÷éòù
éðôì åðåöøì åúåà áéø÷é ãòåî ìäåà çúô éåìâá íðéàù øáãá ,åéëøã ìëå åéùòî
'äæåç'ä ÷"äøäã äéîùî àøîàúî ,''ä úåðáø÷ä úãåáò äæå .íãàä áìá ïåôö ÷ø
ø÷áä ïî åðáø÷ äìåò íà ,ò"éæ ïéìáåìî ïáø÷ ÷øå ãçà ìë ìöà íåéä íâ êééùä
,ïàöå ø÷á ìù ïáø÷ íãàä áéø÷î íàá ãéîòä ú"éùä äðäå .äöåøîå áåùç äæë
Y 'ãòåî ìäåà çúô ìà åðáéø÷é' éæà ìòô úàæå Y íãàä óåìéç äîäáä úà
çúô' ãò íà éë áø÷ åðéà äæ ïáø÷ áéø÷äù Y äãé÷òä úòá åðéáà íäøáà
êà .íéðôìå éðôì ñðëð åðéàå ,'ãòåî ìäåà øéôù ë"ò ,åðá ÷çöé úçú ìéàä úà
íãàä íàá åðåöøì åúåà áéø÷é íàá ãâðë àåäù ïåöøä ïéðò øøåòîùë
íééîùâä åéúåðåöø úà 'ïáø÷'ë áéø÷î ìòô åáù äãé÷òä ïéðò øøåòúð úåðáø÷ä
יא .כי זהו עיקר מעלת האד  -שבירת ההרגל ובהתעלות מעל הנסיונות שוב
ושוב ,כדמצינו )ברכות לה (:שעל יי הבא מפרי הגפ מברכי 'בורא פרי הגפ'
)ולא 'שהכל' כזיעת שאר פירות( הואיל ואשתני למעליותא ,פירוש ,דהיי היוצא מפרי
הענבי חשוב יותר מה עצמ ,ושינויו מחשיבו ,ועתה בי והתבונ מה פועל את
השינוי ב'ענבי' להפכ ליי ,אי זה אלא על ידי ה'כתישה' בגתו ,הדק היטב היטב
הדק ,כשדורכי את הענבי הלו ושוב ,וסוחטי אות עד תו ,ומש נשתנית
מהות להיות בחשיבות זו מביאת שיקבעו ברכה לעצמ .כיו"ב הוא כל איש מבני
ישראל ,כל כמה שיהיה דור וכותש את עצמו ,ומבטל את כל רצונותיו למע שמו
יתבר הרי הוא מתעלה יותר ויותר.
וכ איתא במדרש לעני פרי הזית )שמו"ר לו א( ,וז"ל .ואתה תצוה הה"ד )ירמיה יא
טז( 'זית רענ יפה פרי תאר קרא ה' שמ' ,וכי לא נקראו ישראל אלא בזית הזה
בלבד ,והלא בכל מיני אילנות נאי ומשובחי נקראו ישראל ,בגפ ותאנה וכו' .אלא,
מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרי אותו ,ואח"כ מורידי אותו מ הזית ונחבט,
ומשחובטי אותו מעלי אותו לגת ונותני אות במטח ,ואח"כ טוחני אות ,ואח"כ
מקיפי אות בחבלי ומביאי אבני ,ואח"כ נותני את שמנ ,כ ישראל באי
אומות העול וחובטי אות ממקו למקו ,וחובשי אות וכופתי אות בקולרי
וכו' ואח"כ עושי תשובה והקב"ה עונה לה.
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åäæå .êøáúé 'ä éðôì äìôúå äøåú ìù
äöåøù ¯ íëî áéø÷é éë íãà ùåøéô
åîöòî ïéáé äîäáä ïî ,'äì áø÷úäì
,åéô øåáéã éãé ìò äéìò äùåã÷ä ìçù
åì éã éë íëðáø÷ úà åáéø÷ú äæáå
.åì ïëùî àåäå åáø÷á øùà 'ä çåøäá
óà Y àåä øùàá éãåäé ìëù ,øîåìëå
àéöåé íà ,ìåàù é÷îòá àöîðä
àåä éøä 'äìåò åæ éøä' úåáéú 'â åéôî
ìëå ,äèîìå äìòîì úåëôäî äæá íøåâ
ñðëú ãáìá åøåáéãáù ,åøåáéã é"ò äæ
ïåöøì äìòúå ùã÷îä íå÷îì äîäáä úàæ
äéàø êì éøä ...ù"áúé àøåáä éðôì
ìåãâ åëøò ïééãò æìä éãåäéäù úçëåî
,ùéã÷äì åãéá äîäáä úà íà éë ,íøå
...åîöò ìò äùåã÷ ìçäì åãéá ùéù éàãåå
ùîî äîäáë åîöòá àåäù åì äàøð óà
Y äúùîå ìëàîá òå÷ù åáåøå åùàø Y
ä÷éæ ìë åì ïéàå äìéìå íîåé àáåñå ììåæ
äøåú äøîà äæì ,êøáúé àøåáä úãåáòì
(äîäáì äîåãä êîöò úà åà) äîäáä úà ç÷
.íéùã÷ ùãå÷ úùåã÷á äúåà ùã÷å

àìà ,äååàúî åáìù äî øçà êìéì àìù
.åøåö õôçå åðå÷ ïåöø úåùòì øáâúî àåä
íéðôìå éðôì òéâé äæ ïáø÷ ¯ 'ä éðôì éøä
éðôì áéáç øáã êì ïéà éë .'ä éðôì Y
åéúååàúå åéúåðåöø úà øñåîù éîë ä"á÷ä
øàáî á"åéë)  יבåîù êøáúé àøåáì íãáòùîå
.(åàùð êéãáò ä"ã úåèî ,ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä
 א בהמה מתקדשת אד,הרי זו עולה – ק"ו
לא כ"ש

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä áúë
áéø÷é éë íãà' .ì"æå (áéø÷é éë íãà
ø÷áä ïî äîäáä ïî 'äì ïáø÷ ,íëî
ùåøéô ,'íëðáø÷ úà åáéø÷ú ïàöä ïîå
úåáø÷úä íåù åì ïéàù ùéâøîù íãàä
äîäáä ïî äéàø åì ç÷é ,àåä êåøá 'äì
ìù åøåáã é"ò äáø÷äì ùã÷ä úéùòðù
ùãå÷ úéùòðå ,'äìåò åæ éøä' øîàù íãàä
íãàä ìù åéô ìáäå åøåáã é"ò ÷ø íéùã÷
àì äîöò äîäáäù é"ôòà ,äéìò
øåáãä êà ,äúéäù åîë àéäå ,úéðúùð
àåäå íéùã÷ ùãå÷ àåä íãàä àéöåîù
äîäáä ìò ìçù (äæ øåáéã ìù åçë)
ìò øîàéùë åéìò ìåçú äùåã÷äù àìà ìãåâ íãàä äàøé ,ë"à .äùéã÷äå
øåáéãä 'øîåçå ì÷'å ,åá øùà äùåã÷ä
,øîåìë Y 'äìåò åæ éøä' åîöò
ä"ã)

 כי הנה, הרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע אמר לבאר את עניי הא' זעירא.יב
 נחשב כביכול שהקב"ה,בפרשה זו בה מצווה אותנו הקב"ה על עניי הקרבנות
' ונעשה כביכול מ'משפיע,שהוא אלופ"ו של עול )מרומז באות א'( הקטי את עצמו
 ובעיקר, בכדי לקבל מעמו בני ישראל את קרבנותיה בי מ הבקר ומ הצא,'ל'מקבל
' כל אלו 'מקבל, בשמירת העיניי והמחשבה,קרבנ של שבירת הלב או המידות
.'הקב"ה לריח ניחוח אשה לה
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éáà ,åì øîàéå íéîùáù åéáà ìà áø÷úéù
äöåø øùë úåéäì 'éðà äöåø' äúòî ,éáà
áø÷úäì äëæàù éì øåæò ,éëøã áéèéäì éðà
äëôäî äúåàë 'êôäúé' äæáå ...êéìà
úéúçúî úéùòðù äîäáä ìò úøáåòä
Y äìòîä íåøì ãò ,'äîäá' ¯ äâøãîä
äì äîåãá àåä óà ,'äìåò ïáø÷' úåéäì
.ùîî ìù äëôäî êôäúäì äëæé

'àëìî éî÷ éåäîì
íéîì ä"á÷ä çéèáä ,(ä"á÷ä ä"îî
úåëåñä âçá íéîä êåñéð ¯ íéðåúçúä
äúåà é"ò ÷øå .úåðáø÷á çìîä úéøáå
éòá ïðà ¯ ïéòåâòâå ïéôåñéë ,úå÷÷åúùä
ìëá íéáéø÷ úåéäì åëæ ,àëìî éî÷ éåäîì
÷ 'ä éðôì çåçéð çéøì úåìòì ,ïáø÷å ïáøיג.
)ìà íéáåø÷ úåéäì åððåöø

÷çåøî åîöò úà ùéâøîä ,ïàëîå
øîåà åðéà î"îå ,àøåáäî
כמה נכסו נכספתי לראות  -חשיבות
éî÷ éåäîì ïðéòá ïðà' ÷òåæ àìà ,ùàåð
ההשתוקקות לבורא
úçð íøåâ àåä åæ úå÷÷åúùäá ,'àëìî
'úéøá' çìî úéáùú àìå' ,(âé á) ïúùøôá
'ä íò 'úéøá'ì äëæéå ,íå÷îä éðôì çåø
áéø÷ú êðáø÷ ìë ìò ...êé÷åìà
ïáø÷ ìëá 'ä çáæî ìò úåìòäìå åé÷åìà
àáä) çìîì äúåøë úéøáäù ,é"ùøáå 'çìî
 ïáø÷åיד íãàä ìë äæ éë ,טו.
ãéøôäùë úéùàøá éîé úùùî ,(íéîä ïî
(ò"øú àùú) 'ìàåîùî íù'ä éøáã íéàìôð ,íéðåúçú íéîå íéðåéìò íéî ïéá ä"á÷ä
éáà ÷"ë äðä' .ì"æå áúëù
ïðéòá ïðà' åøîàå åëá íéðåúçúä íéîäå
יג .וכבר אמר הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע לנכדו הרה"ק הרמ"ז מזינקוב זי"ע
)הובא בילקוט אוהב ישראל ,מתו כתבי הרמ"ז מזינקוב( ראה בני ,כשהמאכל תפל אי אפשר
לאכלו ,וכשמשימי בו מלח נתמלא טע טוב ,כי המלח )הבאי מהמי ( שצועקי אנ
בעינ למהוי קד מלכא – זה נות טע טוב במאכל.
יד .הגה"ק בעל הסול זי"ע היה מרמז את הדבר בלשו הקרא )קהלת י יט( 'הכס
יענה את הכל' ,כי כס הוא מלשו כיסופי והשתוקקות ,והכיסופי יענו ויספקו
לו לאד את הכל  -כל הצטרכויותיו ,כי כוח רב ועצו ,לעשות נחת רוח לבורא
עול ,וממילא ישפיע עליו שפע רב.
טו .בעסקנו בעני ההשתוקקות ,נבאר מעט עני ה'צמאו' ,כי נפש כל איש מישראל
צמאה וכמהה ,משתוקקת ומתגעגעת לתענוגי ,אוי לו לאיש המנסה להרוות
צמאונו במי דלוחי – הוויות ושטויות העול הזה ,אשרי המשכיל לשתות 'מי'
זכי ונקיי הראויי להרוות צמאו נשמת ישראל החצובה ממקור נשמת ישראל...
שמעו נא למעשה נורא ונפלא שאירע בשנה זו ביו הפורי )סיפור זה בא אלינו ע"י
ת"ח חשוב שליט"א המלמד באחת הישיבות באה"ק ,ואירע ע אחד מתלמידיו( בבחור )מבוגר(
מאחת הערי באר הקודש ,הלה עבר נסיונות קשי ומרי בכמה ענייני )בפרט
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בעיד דיד( ...ובתקופה האחרונה החל להתחזק ולהתגבר על יצרו .והנה במוצאי פורי
דפרזי פנו אליו חבריו מהעבר ,שעדיי לא נגה עליה אור ההתחזקות ויראת
שמי' ,ויפתוהו בפיה' לעלות עמה ירושלימה 'לחגוג' פורי דמוקפי במקומות
מפוקפקי ביותר ,רחמנא לשיזב ,הבחור הנ"ל שעדיי חלש מלעמוד נגד כל חבריו
הסתפק מאד והתחבט בנפשו עד שהסכי לה ,ועלו יחד ברכבו )של הבחור 'בעל
המעשה'( לכיוו ירושלי.
לפני צאת לדר מילא הבחור את הרכב ב'דלק' )געז( למע תהא הדר חלקה
ומהירה .לפתע ,באמצע הדר )בעוד על כביש מספר  – 1המוביל לעיה"ק ירושלי ( נעצר
ונעמד הרכב 'דו' ,כשאי כל אפשרות לזוז עמו ימי ושמאל מעלה ומטה ...כל
בדיקותיה של הבחור בקרבו וכרעיו )של הרכב( לא העלו דבר ,והסיקו בעצמ
שבוודאי המנוע )מאטאר( נפח את נשמתו והל לעולמו .חבריו שראו כי כ עלתה
לו ,עזבוהו והמשיכו לירושלי ,ואילו הוא נותר 'בי שמי לאר' ע רכב מקולקל
אבל וחפוי ראש ,בצר לו נאל להזמי 'גורר' ) (Tow truckשיגרור את הרכב לאחד
מכפרי הערביי וש יתק אותו אצל 'מומחה' הנוטל שכר בזול כדר הערביי,
ו'כאשר אבדתי אבדתי' ,והיה מחשב 'חשב הנפש' מדוע הסכי ללכת ע רעיו
לשעבר למקומות מפוקפקי – לאבד בה טיפה אחרונה של 'יראת שמי' ,ועל
חסרו כיס העצו שנגר לו בפחזותו )הוצאות גרירת הרכב ע החלפת מנוע עלו ל4,000
שקלי ( ,ועל כולנה על האות מ השמי ש'ויקרא ה' ...וידבר ה' אליו' – בני אל
תל בדר את ,מנע רגלי מנתיבת...
וראה זה פלא ,כשבוע ימי אחר הפורי  -ביו רביעי עשרי לחודש אדר והנה
אותו ערבי מתקשר אליו )ופלא הגדול על הערבי שנהג ביושר ולא שיקר (...ומבשרו כי אחר
בדיקה מדוקדקת נמצא שאי כל חסרו ושבר ברכב או במנוע ,ומה שעמד הרכב
דו ,כי ב'תחנת הדלק' מלאוהו בסוג דלק )געז( שאינו מתאי לרכב זה )במקו סולר
מילא בבנזי ) (Dieselוכיו"ב( ...ואי ההפסד אלא כמה פרוטות בודדות כדי לשטו את
החבית שבה ממלאי את הדלק מהדלק המקלקל ,ותו לא מידי ....ויתמה הבחור
עד מאד ,שהרי הרכב נמצא ברשותו זה זמ רב ,ומעול לא אירע לו כדבר הזה,
כי הלא כל בעל רכב מכיר ברכבו ...אי כא אלא הוכחה ברורה ,שברגע שהבי את
ה'בת קול' שרמזו לו משמי ,ואכ ,הוא ניח על הרעה אשר חישב לעשות ,זכה
לראות בחוש כי אכ זו היתה כל סיבת התקלה העלומה.
ונראה ללמוד ממעשה זה ביתר עומק ,שהרי נפשו של אד מעצ טבעה צמאה
ומשתוקקת ,ובאמת 'ג הנפש לא תמלא' ובכל עת מחפשת למלאות תשוקותיה,
כיסופיה וגעגועיה ,לבוא על סיפוקה ,מה עושה ה'בעל דבר' ,מנסה לפתות האד
שגעגועיו וכיסופיו יבואו על סיפוק ע"י מי מלוחי ונאדות נפוחי ,אבל באמת
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הוא רק יתבקע מה ,וג הנפש לא תימלא .וזה שהראוהו בחוש כי אי אפשר למלא
מיכל של בנזי ברכב שנוסע על סולר ...כי ה'עגלה' פשוט תתקע על מקומה ולא
תזוז ימי ושמאל.
והוא ממש כלשו חז"ל )קה"ר ו( שהעתיק ה'מסילת ישרי' )פ"א( 'וג הנפש לא
תמלא' )קהלת ו ז( ,משל למה הדבר דומה ,לעירוני שנשא בת מל ,א יביא לה כל
מעדני שבעול ,אינ חשובי לה כלו ,שהיא בת מל  -כ הנפש ,אילו הבאת
לה כל מעדני עול ,אינ כלו לה ,למה שהיא מ העליוני .ולהדיא כתב הגר"א
)באיגרתו( דהרי הוא כצמא השותה מי מלוחי שנדמה לו שמרווה צמאונו ,ובאמת
מצמיאו יותר ויותר.
עוד סמ מצינו לזה הגמרא )מנחות כט (:ומפני מה נברא העול הזה בה"ה מפני
שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ,ופירש"י' ,שדומה לאכסדרה'  -שפתוח
מתחתיו' ,שכל הרוצה לצאת'  -ממנו לתרבות רעה יוצא ,ושאל הגר"ח קריזווירטה
זצ"ל דמ הנראה ביאור 'תרבות רעה' האמורה כא היא תאוות עוה"ז והנאותיו,
מעתה יקשה מדוע נחשב שהוא יוצא ונאבד מ'העול הזה' ,אלא למדנו כא ,דהיוצא
לתרבות רעה לא זו בלבד דאת העול הבא איבד ,אלא ג את העול הזה איבד,
כי חייו אינ חיי ,באשר רוח נפשו הסוערת איננה מוצאת מרגוע ומנוח בשטויות
הללו .וכאשר אמרנו ,שהעגלה נתקעת...
זה הכלל ,למנוחת נפשו וסיפוקו של אד הוא נצר לתענוגי אמיתיי שימלאו
אותו ,ובלא זה הוא מאבד טע ועני בכל .והמשכיל מתחדש ומתמלא הנאה צרופה
וסיפוק מתפילה בהשתפכות כדבעי ,מ'סדר' של כמה שעות רצופות או מסוגיא
שהבינה על בוריה .מ'רעוא דרעוי' שערגה נפשו ליוצרה או מעשיית חסד בצנעה
לש"ש .אבל ה'אחרי' מנסי למצוא את סיפוק מהבל ורעות רוח וחצבו לה
בורות נשברי אשר לא יכילו המי ו'משו מה' זה לא מצליח למלא אות ...וכבר
אמרו להמשיל עוד ,כש שאד שלא יש ג' ימי יבוא ויתחנ למיטה נוחה כדי
לתת מנוחה לגופו המתמוטט מעייפות ,ויבוא מא דהוא ויציע לו כעת סעודה דשנה
של בשר ודגי וכל מטעמי ...או מאיד ,אד שלא בא דבר מאכל לפיו זה עיד
ומתחנ לאוכל שיישב את נפשו הפורחת ,ויקבל הצעה ,בא ,והשמע לאזנ 'כלי
זמר' )מוזיקה( המרגשת את האד עד דמעות )מאות זמירות ושירות שהנ מחבב ואוהב
כ"כ( ...הלא הצעה זו לצניני תהיה בעיניו .כי ה'רעב' נצר לאוכל ,וה'עיי' למיטה.
כמו"כ ממש ,יש צרכי הגו ויש צרכי הנשמה .הגו מבי ורעב ל'גשמיות' והנשמה
ל'רוחניות' ,וכשהנשמה צועקת שהיא רעבה אי אפשר להשביע אותה ע מאכלי
הטובי ביותר ,היא מבינה רק רוחניות .וא תנסה למלא אותה במאכלי טובי,
תענוגות עול ,טיולי סרק וכיו"ב ,תיראה כאותו בעל רכב שמילא בו סולר במקו
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ò"éæ î"ëä ä"äìì÷åöæ ('øæð éðáà'ä) ø"åîãà
úå÷÷åúùä íãàì äéäú íàù ,øîà
äéäéù øùôà éà æà ,ú"éùä úãåáòì
,øáãá àåä áøò ,äîù äéäé íàå ,íðäéâá
íùî äöåçä åúåà àéöåú àéää ä÷åùúäù
(æ"òøú çø÷) øçà íå÷îáå ,ì"ëò ,'õçë
÷"ë éì ãéâäù ïéðòëå' äæá àöåéë àéáî
ä÷åùúä øùà ùéàù ä"äììöæ ø"åîåãà
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ãøéù øùôà éà ,úååöîå äøåú àéä åìù
åãòá áøò éððä ,ãøé íà åìéôàå ,íðäéâì
.ì"ëò ,'úù÷î õçë íùî óåòéå øäîéù
àìà íãàä úà ÷ãåá ä"á÷ä ïéà éë
íéìäú) áåúëù åîë ,ïåöøäå ä÷åùúä éôì
÷éùåò' àìå ,''ä éù÷áî áì çîùé' (â ä
íéöôçä åìà ''ä éù÷áî' éë ,''ä ïåöø
 úîàá åðåöø úåùòìטז.

בנזי ,שלא יגיע לשו מקו ותכלית ,רק יעמוד על עמדו – יאכל את עצמו ולבו
ותו לא מידי.
טז .פע שפ אחד את מר ליבו בפני הרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע שמלא הוא
מכ רגל ועד ראש בשאיפות ורצונות טובי  -ללמוד ולהתפלל ,ומכל מקו
תמיד נשאר הוא ברצונותיו ,ואי הדבר עולה בידו ,ובתו דבריו אמר שחושש שעל
מצבת קברו יחקקו 'כא נטמ בעל השאיפות' ,משו שלא עלה בידו להגשי את
שאיפותיו .נענה ה'נתיבות שלו' ואמר ,כאשר אל בבית החיי ואראה לנגד עיני
מצבה אשר נכתב עליה 'פה נטמ בעל השאיפות' מיד אעמוד ש לומר כמה פרקי
תהילי ...וכי קלה היא בעיני להיות בעל השאיפות' ,הלא זה כל האד'  -להשתוקק
ולחפו לעשות רצו קונו באהבה.
והאמת תורה דרכה ,שע"י השאיפה והרצו האמיתי ,יגיע סו דבר לתכלית
הנרצה ,וכ איתא במדרש )ויק"ר שמיני יב א( מעשה באד אחד ששתה ושתה ...יי
ושכר לשכרה ...עד שמכר כלי ביתו בעבור קניית ה'משקה' ,כראות בניו את מצבו
של אביה ,נענו ואמרו 'אי אבינו משאיר לירושתנו אפילו שווה פרוטה' .נתחכמו
הבני ,והשקו את האב עד הגיעו לשכרותו של לוט ,ואז תפסוהו והניחוהו בבית
העלמי – כדי שיתפקח ש משכרותו ,וכשיקו משנתו לא ידע מי הביאו הלו,
יתחרט על שתייתו המופרזת ,והכל יבוא על מקומו בשלו .מה עשה הקב"ה ,שלח
בסמו לבית העלמי כמה סוחרי יי ע חמורי טעוני יי לרחצה ,לפתע שמעו
הסוחרי קול אנגריא – קול מלחמה ,על כ השאירו את החמורי הטעוני בבית
העלמי ,וברחו מש כל עוד נשמת באפ ,ועדיי היה השיכור הלז יש את שנתו
העמוקה מ היי .אחר זמ הקי האיש והנה רואה מעל ראשו נוד יי ,לא חשב
רבות מי הוא ומי ש את היי – אלא ק מקומו התיר את הנוד וחזר לשכב על
האר כשפי הברזא בתו פיו ,ומנטפת טיפי טיפי  -יי לתו פיו ,בלא שו טירחה
כלל וכלל.
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éîë áùçð ä÷åùúäå ïåöøä é"ò ,úîàáå
éáâì åðéöî ïëå ,ìòåôá äùòù
áøç åðéúåðååòá äúòù 'úåðáø÷'ä
é"ò î"î 'åëå ãéîúä ìèåáå ÷"îäéá
ìáçå ÷ìç äæä íåéäë åðì ùé úå÷÷åúùää
÷"îäéáù ïîæá åáéø÷äù úåðáø÷ íúåàá
'úîà úôù'ä ÷"äøä ïåùìë .íéé÷ äéä
ø"äåòá äúòå ì"æå (ä"îøú íéì÷ù úùøô) ò"éæ
ïåöøä ìáà ,äùòîá úåðáø÷ä åðì ïéàù
,ìàøùé éðá úåáìá íìåòì àöîð äáãðäå
ãçà ìëä ãéúòå äåä åéðôì øùà ä"á÷äå
éðá úåáìáù úåáãðäå úåðåöøä óøöî
 החודש חי פרישק"א – כח התחדשות הניתìëåé äæ ïôåàáå ...úåøåãä ìëá ìàøùé
בידינו
íâå æà åéäù úåðáø÷äá ÷ìç åðì úåéäì
úåùãçúä ïéðòá ú÷ñåò ùãåçä úùøô
.ì"ëò ,ãéúòä ïéðáá äéäéù äîá
óà àîøâ ïîæäå ,äðáìä 'ãìåî'å
áúë .úåùãçúää ïéðòá ÷åñòì ïãéãì ïåöø úåùòì ïåöøä íöò úåëæá ïëàå
øàáì (úåæéøæ ¯ 'æ úåéúåàä øòù) '÷ä 'ä"ìù'ä äðéëùä éåìâì äëæé íéîùáù åéáà

÷"äøä øàéá êëå ,ìòåôá äùòù éîë
(àùð ,'ïøäà úéá') ò"éæ ïéìøà÷î äîìù éáø
,éáöì éãåã äîåã (è á ù"äù) áåúëä úà
áäåàä ä"á÷ä äæ Y éáäåà ïåùìî 'éãåã'
ä÷åùúå ïåöø ïåùìî àåä 'éáö' ,é"ðá úà
äîåã åøîåà äæå .(ïá éòøúàå éáö ,'úåîã÷à'á)
éôë ,éáöì úéîãð ä"á÷ä úáøé÷ Y éãåã
úà øéáâéù äîë .åéìà åú÷åùúå åðåöø
,åéúååöî íéé÷ìå åàøåá úà ãåáòì åðåöø
úåìâúäì ä÷åùúäå ïåöøä íöò åì íøåâ
. יזàéîù ïî ãòñìå úé÷åìà

 הבה נל ונראה, אמרו הבני לעצמ וכי כ אנו נוהגי ע אבינו,כעבור ג' ימי
... ושותה... מה מאד נבהלו ונשתוממו לראות את אביה שוכב ושותה.מה מצבו
 עשו ביניה תקנה שמהיו והלאה,'נענו הבני ואמרו א כא לא עזב אות ה
.כל יו ישקה אחד מהבני את אביה יי
 כי כמה ניסי ונפלאות נעשו,ממעשה זה למדנו עד כמה גדול כוחו של רצו
,'לו לאותו שיכור – שלפי הנראה מדברי המדרש לא היה ידוע כאחד מ'צדיקי הדור
 וא השאירו את החביות,ומ השמי נסתבב שישמעו קול הנראה כקול מלחמה
 א כ קל וחומר שלא ימנע ה' את הטוב לכל הרוצי ליל בדר,בבית הקברות
.הטוב והישר
 שלא, הוא שיתברר ויתאמת אצל האד, כלל גדול במעלות העבודה התמימה.יז
, וא א לא יצליח לשבור את יצרו ומאוויו כי א המעט,עליו המלאכה לגמור
. ואי לו לאד רשות להרהר אחרי זאת,כבר חשוב הוא לאבינו שבשמי
( שרבי אלעזר ב ער שכח:הרה"ק מקאצק זי"ע ביאר בדברי הגמרא )שבת קמז
 )עד,' ומשבא לקרוא 'החודש הזה לכ' אמר 'החרש היה לב,את כל תלמודו
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íúåà äùòé øùà' (ä çé àø÷éå) àø÷á
úååöîä äùòéù åðééäå ,'íäá éçå íãàä
 úåæéøæáå úåéçáיח ùéùë éë ,íééúìöòá àìå
åéøáà ìë éøä úåáöòå úåìöò çåø íãàá
é"ùø ùøéôù ïéðòì áåø÷ ...íéãáë
íéøîàðä íéøáãä ìò (.àð) úåëøá úëñîá

èé

ùøéô ,'éç' ïäî ãçàå ,äëøá ìù ñåëá
,øîåìë .æ"òìá à"÷ùéøô ,(éç ä"ã) é"ùø
ïéðò ìëäå ,åîòè âôåä àìå àéøá àåäù
íãàä ìò äùåã÷ä äøåúä úà éë .ãçà
úåéçì ¯ 'íäá éçå' ìù ïôåàá íéé÷ì
 äãåáòå äøåúá úåùãçúäáיט.

שהתפללו עליו חבריו ונזכר בתלמודו( ,וצ"ב מדוע נתחלפו לו דייקא שלש אותיות אלו,.
אלא ,שהחילוק בג' אותיות הללו ה רק נקודה אחת קטנה )השינוי בי ד' לר' ,מז' לי',
ומכ' לב' – כל ההבדלי ה בקו אחד קט( ,ללמדנו שאי הקב"ה דורש ומבקש מ האד
אלא את הנקודה הפנימית שבעומק בלב ,ועל ידה ישתנה האד מ הקצה אל
הקצה ,ליהפ מ'חרש' ל'חדש'.
ועוד למדנו ,שעל ידי שיקבל על עצמו קבלה טובה אחת קטנה ,יצא מ'החרש
היה לב' ל'החודש הזה לכ' ,כי כל משהו שבשר וד מתאמ לעבודת הבורא
יתב"ש חשוב ומקובל ומרוצה לפני אדו הכל ,ובזה נעשה חביב למקו עד שהקב"ה
משתעשע עמו.
יח .הבט נא וראה דברות קדשו של הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע )אביר הרועי אות קי"ג(
בלשונו הטהור 'כל הדחקות והצרות שיש לישראל בכל העול רח"ל ,הוא הכל
בשביל שלומדי הגמרא כאד שרוצה ליש שלופעדיג ,וא היה העול מצייתי לו,
ולמדו הגמרא ע חיות ,היה הוא ערב בדבר שלא יחסר לשו ישראל פרנסה'.
יט .ובאמת ,כ הוא טבעו של עול – שהאד זקוק ל'חידושי' )חדשות – נייעס(
כדי חיותו ,א ימצא אות בתורתו ועבודתו מה טוב ומה נעי ,וא לאו סופו
לחפש אחר 'חידושי' במקומות שאינ רצויי עבורו )עיי' תו"מ ראה דברי יא כז(.
הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע היה ידוע במיוחד ב'תפילותיו' הנעלות ברגש נפלא
והתלהבות עצומה .לאחר שנסתלק לבית עולמו מצאו בחדרו כמאתיי סידורי
שוני ,כי בכל עת מצוא היה קונה סידורי חדשי להכניס התחדשות והתפעלות
בתפילה ,וא שאי בידינו הבנה בדרכי הצדיקי ...מ"מ לדיד נלמד במדרגתנו להכניס
חיות והתחדשות בעבודתנו בכל עת מצוא ,מכל דבר המביא חיות התלהבות והתחדשות.
בלילי שבתות היה הגה"צ רבי שלו שבדרו זצ"ל דורש בעניני מוסר ויראה
בביהמ"ד הגדול בשכונת 'זכרו משה' בירושלי עיה"ק ת"ו ,וכדי למשו את לב
של השומעי היה משלב בדבריו כמה וכמה מילתא דבדיחותא ,פע ניגשו אליו
כמה אנשי וב'קנאות' מחו בפניו על ה'ליצנות' שלו .ודרשו ממנו להפסיק לנהוג
כ תיכ ומיד .לא ידע הגר"ש מה לעשות ,נסע לעי"ת בני ברק נכנס אל הגה"ק

ë
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÷åãö éáø ÷"äøä àéáäù äîî ãîìå àö
éøîàî) '÷éãö éøô'á ò"éæ ïéìáåìî ïäëä
'áåè íù ìòá'ä ïøî íùá (ã úåà ïåéñ
éîéá úåøøåòúää ÷æåç àð÷î äéäù ,ò"éæ
ùéù çëì ÷÷åúùäù øîåìë ,íéøåòðä
øãñë ùãçúäì íãéáù ,ïàöä éøéòöì
.ú"éùä úãåáòá
ò"éæ '÷ä è"ùòáä ùøéô òáèî äúåàá
)íéìäú) ÷åñôä úà (åñ è"ù øúë
àìù ¯ 'äð÷æ úòì éðëéìùú ìà' (è àò
ú"äò 'è"ùòá'á äàø) éðéòá äåöîä ïùééúú
èòååò'èìà'øàô èùéð ìàæ'î' ¯ (çñ çð 'øô
êåúî äðùòé àì äåöîä äùåòä íãàäù) 'ïòøòåå
åçåë ìëá åéùòî ìë äùòé ÷ø ,(úåðùééúä
.úåùãçúä êåúîå

ìåëéáë ä"á÷ä óàù éàî÷ åøîà øáëå
úòì éðëéìùú ìà' åðúàî ù÷áî
ïôåàá äìéìç éúååöî åîéé÷ú ìà ,'äð÷æ
àìà ,äãîåìî íéùðà úåöîë ¯ äð÷æ ìù
åðéðùã åðééäå ,áìä úçîùå äååãç êåúî
éåä ,øîåà éàæò ïá' (á ã) úåáà é÷øôá
ïî çøåáå ,äøåîçáë äì÷ äååöîì õø
ìù ïôåàá äîéé÷îä éë ,'äøéáòä
'ïë ìò ,äååöî øáãì õåøé àì 'äãîåìî
ïëå äåöî øáãì ãéîú õåøì åì åøîà
äåùä ãöä .àèçä ïî çåøáì àñéâ êãéàì
à èéî' åúãåáò äùòé íìåòìù íäéðéáù
ìò çåðì ùôçé àìå ,úåæéøæáå 'èéé÷ùéøô
 åîå÷îכãåîìì ãçà ìëì ùé úîàáå .
÷éë ,úåéîùâ éðéðòá åúâäðäî øîåçå ì
äîë çéååøäì éãë åé÷ñòå åúëàìîì íà

ה'חזו איש' זי"ע וושטח את ספקו .מששמע החזו"א את דבריו ביקש ממנו שית
לו דוגמא מהני מילי דבדיחותא שהוא אומר לפניה ,פתח הגר"ש וחזר על דברי
צחות שהגיד לה ,ויהי כשמוע כ החזו"א נהנה מאד ,ואמר לו 'רק כ תמסור את
השיעורי' – ל בכוח זה והושיע את ישראל .והוסי ואמר לו החזו"א ,בימי
הקודמי לא היו חסרי בעלי תורה ויראה ב'ליטא' רבתי ,ומכל מקו היו הרבה
מהנערי נתפסי ל'השכלה' ,ומדוע ,כי ה'שמחה' הייתה אצל המשכילי ולא אצלנו...
וזהו תפקידנו כהיו – להרבות שמחה וחיות בעבודת ה') ...מעשה איש ח"ה קל(.
וכבר הבאנו בש הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,שלכ לא חטאו הנשי בחטא
העגל כי ה אמרו את שירת הי בתופי ובמחולות ובשמחה יתירה כדכתיב )שמות
טו כ( 'ותקח מרי את התו בידה' ,ולכ ניצלו מהחטא.
כ .ואופ ה'בריחה' יהא כדברי הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע בביאור דברי הגמרא
)ברכות ו' (:לעול ירו אד לדבר הלכה ואפילו בשבת שנאמר )הושע יא י( אחרי
ה' ילכו כאריה ישאג' ,והתמיהה ידועה ,הרי בפסוק נאמר אחרי ה' ילכו ,והיא למד
מכא שיש לרו לדבר מצוה .אלא ביאורו ,שהנה כאשר יהל ברחובה של עיר
ביו ה'שלג' אחד מזקני וישישי העדה ,אשר א בקושי מהל תו השענו על מקלו,
ולפתע יראה הזק שאריה השואג לטר בא ומתקרב אליו ,וודאי שאז יתגלו בקרבו
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éìåìéâáå äàîåè éøòù è"îá ò÷åùî ¯ úåæéøæá äçîùá õåøé óñë éøéâøâ
åéìò ùãå÷ä úãåáòìù ù"ë ,úåáäìúäå
 êøáúé åúãåáòá øáë ìéçúé æ"òכא.
.áìä úçîùå ÷ùç êåúî úùâì
äðåùàøä äåöî àéä úåùãçúää ïëìå
באר מצרי החודש הזה – כח ההתחדשות
ãåñé àéä éë ,ìàøùé äá ååèöðù
א מעמקי שאול וטומאת מצרי
óà ùàééúé ìáì ,úåãåáòäå úåãåñéä ìëì
åãéá ùé íìåòì éë ,ìôùå äù÷ åáöî íà äúà äî òãåé éðéà ,íãàä øîàé àîù
,ùãçúà äîáå ùãçúà êàéä ,çñ
.äùãç äéøáë ùãçúäì
øáë ¯ éáöî ìôù úà éúòãé íâ éúòãé
äðáìì ìàøùé éðá åìùîð ïëì éìåàå ìòî äìòúà ãöéë ,éúìçåúå éøáñ ãáà
)äðáìä éøäã ,(áé áë íéìäú è"çåù
úéá'ä ÷"äøä éøáãì òîùé ,éáöî
ùãåç éãî úùãçúîå úøæåçå úèòîúî ('ä øîàéå ä"ã ùãåçä úáù) ò"éæ 'íäøáà
'äùîì ä"á÷ä äàøä øùà úàæå ,åùãåçá äðåùàøä äååöîä àéä ¯ 'íëì äæä ùãåçä
åì øîàå äúåùãçúäá äðáìä úà åðéáø ãåò (åæ äååöî) íäì äøîàå ,íúåà äåö 'äù
('àúìéëî'î ,á ÷åñô é"ùø) 'ùã÷å äàø äæë' ùéàù ,äæá úåøåäì ,íéøöî õøàá íúåéäá
äèåòéî êåúî äðáìä úåùãçúäë ïéúîé àì ú"éùäì áø÷úäì äöåøä éãåäé
ùãçúäì ìàøùé éðá ìò êë ,äúåðè÷å àåäù äàîåèäå úååàúä õåáî àöéù ãò
 úåðè÷å èåòéî êåúî óà ãéîúכב.
'åéøöî' úçú åúåéä ãåòá àìà ,åá ò÷åùî
כוחות אדירי ,ישכח מתשות כוחו ישכח ממקלו ,וינוס כנער אשר כוחו במתניו ,כי
אכ בכל אד טמוני כוחות אדירי נעלמי אשר יתגלו בפועל רק כשנקלע לעת
צר ומצוק ,ומכא נלמד אחרי ה' ילכו – כמי שמהל בסמו לארי שואג  -שמתעוררי
בו כוחות אדירי ועצומי ,ובפרט בבוא אליו נסיו בעניני 'יראת שמי' ,יעורר
בעצמו את הכוחות הללו לברוח בכל כוחו כבורח מ הארי לנוס אל ה' אלוקיו.
כא .וכבר אמרו על דברי חז"ל )הובא רש"י בראשית א כ( 'כל דבר שאינו גבוה מ האר
קרוי שר' כי כל עוד שאי האד מתחזק להתרומ אפילו מעט מעל לאר
אינו קרוי 'אד' אלא 'שר' .כי עיקרו של האד הוא ההתרוממות מעל גבי הקרקע.
כב .אמרו חז"ל )ברכות ד' (:כל האומר 'תהלה לדוד' בכל יו שלש פעמי ,מובטח
לו שהוא ב העול הבא' ,בדר צחות היה מפרש הגה"ח רבי זלמ בריזל זצ"ל,
כי הרי אנו מסיימי פרק זה בפסוק )קטו יח( 'ואנחנו נבר י-ה מעתה ועד עול
הללוי-ה' ,ואכ מי שאומר ג' פעמי ביו מעתה  -פירוש 'פו יעצט בי אי א נייע
זלמ' )העבר אי ,ומעתה הנני 'זלמ' חדש ,ונקט זלמ כי כ היה שמו ובאמת הוא נוגע לכל אד
איש איש 'בשמו' הטוב יבור( ,לכ מובטח לו שהוא ב עול הבא.
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øùôà éàù íìåòá áöî íåù ïéàù øåëæéå
óàå ,êìîä êøãì íùî úåìòì
úåìòì åì øùôà äéúçú ìåàùá àöîð íà
ãåñé'ä ÷"äøä øîà øáëå .øää äìòîá
(áé äî÷ íéìäú) ÷åñôá ò"éæ 'äãåáòä
ìò éà÷ã ,'åéúåøåáâ íãàä éðáì òéãåäì'
àìù ¯ 'äøäè øãñ'á ïåùàø ììë úåçåëù åîöòì òéãåäì åéìòù ,íãàä
íîåøúäì àìà ,àèçá ññåáúäì
àéä åúãåáò ìëå ,åá íéðåîè íéîåöò
íù'ä ÷"äøä øàéá êëå .åðîî øòðúäìå
.ìòåôä ìà çëäî íàéöåäì
ïåúð äéä øåéëäù íòèä ò"éæ 'ìàåîùî
åîå÷î äøåàëìå ,ãòåî ìäà ïéáå çáæîä ïéá éáø' (:æî÷ úáù) àøîâä éøáãá øåàéáä äæå
,äáåùúì æîåø øåéëäù àìà ,çáæîì íãå÷ 'àúéâåøô' øéòì òì÷éà êøò ïá øæòìà
øäèéì àáì ïåùàøä ììëäù úåøåäì àáå à"ø êùîð ,ãàî çáåùî äéä íù ïééäù
åúåàá øàùé ìà ,...åîå÷îî æåæéù àåä øùàë ,åãåîìú ìë úà çëùå íäéøçà
íå÷îì êìé àìà ,åáöî ìò úåëáì íå÷î øôñá àåø÷ì äöø äáéùéä éðáì øæç
åðéöî äæ ãåñé .äìòúéå äìòé íùîå øçà 'íëì äæä ùãåçä' àåø÷ì àáùî ,äøåúä
äæ ìååðî êá òâô íà ì"æç éøáãá íâ åéìò åììôúä ,'íáì äéä ùøçä' øîà
àìù àéä äðååëäù ,'ùøãîä úéáì åäëùî ïàëî .åãåîìúá øëæðå ,íéîëçä åéøáç
é"ò ìùëð åá íå÷î åúåàá ãåîòì øàùé íâù ,ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä ãîì
ìéçúéå ùøãîä úéáì êìé àìà ,ìååðî åúåà íåúñå íåèà åáìå 'íáì äéä ùøçä'ù éî
íìåñá äìòé êëîå , כגììôúäìå ãåîìì äìåçä úîâåãë ,äùåã÷áù øáã ìëì
.àâøã øúá àâøã äøäèä
(áìä) àåäù (íãà ìù åôåâá) åáéìá ä÷ìù

åáì íúñé íà éøäå ,(íãàä ìù) åúåéç ø÷éò
åìéôà êéðôì ãåîòìå íéé÷úäì øùôà éà
ùãåçä úùøôá íå÷î ìëî ,úçà äòù
äùãç äéøáë åáì úà ùãçì åãéá íâ ùé
.(åîùî ,àá í"éøä éøîàá àáåä) ùîî

 על הפסוק,( ידוע מה דאיתא במדרש )ויק"ר ריש פר' בחקתי, אגב אורחא.כג
 בכל יו, אמר דוד רבש"ע,'קיט נט( 'חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותי
 והיו,ויו הייתי מחשב ואומר למקו פלוני אני הול ולבית דירה פלונית אני הול
 תמה הפני מנח זי"ע מדוע היו.רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות
 והרי שפיר היה יכול ללמוד 'בבית,רגליו מוליכות אותו לבתי כנסיות ובתי מדרשות
 אלא ללמדנו כי עיקר הלימוד צרי להיות בבית המדרש שש הוא,'דירה פלונית
.מקו טהרה
מסופר על בעל היסוד ושורש העבודה זי"ע שלעת זקנותו התאמ מאוד ליל
 והרי אפשר, שאלה אותו הרבנית מדוע טורח ומתייגע כל כ,לבית הכנסת ולהתפלל
. וכ תתפלל במניי בלא להתאמ,להביא 'מניי' אנשי שיתפללו ג' תפילות בביתנו
)תהלי

באר הפרשה  ויקרא  החודש

àåä ïîéñ íää íéîéá úåáà äùòîå
íéøöî úàéöéá äðäã ,íéðáì
åùò àì äãéö íâå' (èì áé úåîù) áéúë
úà åøáòùë òùåäé éáâ åìéàå ,'íäì
íëì åðéëä' íòä úà äåéöù áéúë ïãøéä
åäéìà éáã àðúá åðéöîå ,(àé à òùåäé) 'äãéö
),êë òùåäéá áåúëä úà ùøôîù (çé ÷øô
'åñðëúù éãë äáåùú åùò ,íäì øîà
åìëàúå íëéúåáàì ä"á÷ä ïúðù õøàì
äáåùú ìàøùé éðá åùò ïëàå ,'äúàåáúî
úà ùøéìå ñðì åëæå ïãøéä úà åøáòùë
áàæ éáø ÷"äøä ùøôî äæ éôìå ,õøàä
éàîã (àá úùøô áäæ øæ) ò"éæ áå÷éøèñî
íäì åùò àìù íéøöî úàéöéá áéúëã

âë

 äáåùúá åøæç àìù åðééä äãéöכדåðééäå ,
äøòá øùà íúáäà áåøî éë ,àîòè
ú"éùä éøçà úëìì ùà ãéôìë íáø÷á
'úåùòì åìéôà 'äîäîúäì åìëé àì
íëåìëìå íôåðéè õåçøì åèéáä àìå äáåùú
éøçà åöø àìà ,÷ôàúäì åìëé àì éë
åäæå ,íäù åîë íúåìåìë úáäà áåøî 'ä
'åæ äùòîå .'íäì åùò àì äãéö íâå
úåáåùú äàîî øúåé 'ä éðôì ïåöøì äúìò
êéøåòð ãñç êì éúøëæ' (â á äéîøé) áåúëë
øáãîá éøçà êúëì êéúåìåìë úáäà
úãåáò íâ åæå .ë"ò .'äòåøæ àì õøàá
áåùçì àìù ,øåãå øåã ìëá ìàøùé éðá
 ùåàé ìù úåáùçîá òå÷ùìå øáòä ìòכה,

השיב לה ,הנה מדרכ להכי את הקוגע"ל דווקא בסיר היש אשר ברבות הימי
כבר נבלעו בדפנותיו שמ הרבה ונות הוא טע לשבח בפשטיד"א ,ולא תרצי להחלי
אותו בסיר חדש ,כיוצא בדבר כתלי בית המדרש נספגו בתפילות הרבה והתפילה
מתקבלת ש ביותר.
כד .עיי' שמו"ר )א לו( שמפורש שעשו תשובה ,ואולי לא הייתה התשובה בשלימות,
שהרי להדיא כתיב 'ואת עירו ועריה' )יחזקאל טז ז(.
כה .סיפר הגאו רבי יעקב גאלינסקי זצ"ל ,כאשר שהיתי ברוסיה לקחו אותנו ממקו
למקו ,העלו אותנו לרכבות בה נסענו מרחקי אדירי ,רכבות אלו היו 'רכבות
משא' ,בכל קרו היו שלושה דרגשי )כעי מיטות עשויות מע קשה( זה על גבי זה,
חלק מהנוסעי היו עולי עליה לישו ,וחלק נרדמו על האר ...באחד הלילות
פשטה עייפות כבדה בכל איברי ורציתי לנו מעט ,והנה ,א נעצמו עיני ,החל אחד
הגויי המדוכאי לצעוק ממקו 'מנוחתו' על אחד הדרגשי ,אוי ...אני רוצה לשתות,
אני צמא ...וכ צעק וצעק ,והפריעני משנתי ,שוב ושוב ,אני צמא ...רוצה כל כ
לשתות ...משראיתי שהוא לא ית לנו מנוחה ,עלה במוחי רעיו קמתי פסעתי עד
אליו ,ובקשתיו ת לי את הקומקו שבידי ,ואכ ,האיש הגיש לי את הכלי שבידו
מלאתי בו מי ונתתי לו ,הלה מיהר לגמוע את הכל כמו 'בעל חיי' כמנהג הגויי,
עתה חשבתי שישועתי קרבה ואמרתי בלבי 'ברו שפטרני מעונשו של זה' ,א...
לא ארכו הדקות אחרי שנרדמתי ולפתע החלה פרשיה חדשה ...הוא דיבר ע עצמו

באר הפרשה  ויקרא  החודש

àúéàã äî åøàéá äæ êøãá
,øòö ïåùì àìà éäéå ïéà (:é
ø"á) äçîù ïåùì àìà äéäå ïéà êãéàìå
íéøáã øåôéñ åúåòîùî 'éäéå' ïëù ,(â áî
ïéà äéäù äîá ïðåáúîäå ,òøéàù äî
åðééä 'äéäå' ïëà .äæî ìåãâ øòö êì
äîéìùä äçîùä éäåæå ,ãéúò ïåùìá
. כוàåáì ãéúòä úà ÷ø áùçìå ÷æçúäì
äìéâî 'éò)

ãë

äåçúùé ,ìéà åîë êãáò õåøé' íéé÷ì àìà
êùîäì äëæé àìéîîå ,'êøãä ìåî ìà
óåö úôåðî êéúåãéãé åì áøòé' äìéôúä
.'íòè ìëå
éë' ÷åñôá íééúñî 'òùåä' øôñ äðä
íá åëìé íé÷éãö 'ä éëøã íéøùé
åðàôî ò"îøä äîúå .'íá åìùëé íéòùåôå
÷øô óåñ à"ç ïéã øå÷éç øîàî ,'úåøîàî äøùò')

ראשו הוא לכ – מעלת 'ראש חודש' ניס
וכל ימי החודש

ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä ùøã ùåøã
úáù' úìåâñù (ùãåçä ä"ã ùãåçä 'øôì)
ùàøä úà ï÷úìå øéùëäì àéä 'ùãåçä
ìë åîöòî øòáì ,äðùä úåîé ìëì
,íéòø íéøåäøä øàùå ìåâéô úáùçî
ìò ìá÷éå ùãçúéù éãé ìò ,êëì êøãäå
,äàìäå ïàëî åéëøã áéèäì åîöò

íðåùìá ì"æç åðéùù úåáø åðéöî éøäù (âé
íìùð øôñä òåãîå ,áåè øáãá íééñì éãë
åðéàù øáã àåäù 'íá åìùëé íéòùåô'á
àåä áåè øáã äæ óàù õøúîå .áåè
éøáã' øîåì àá éë ('ä éëøã íéøùé ììëáå)
,åôøúú ìà ,íéòùåôìå íéòùøì 'äîçð
äáåùú øåäøäáå ,ãàî íúà íéáåø÷ éë
éðôì íéãîåòå íéáåø÷ íúà ãéî áåèì
..åàèç àìù íé÷éãö íúåàë 'ä

... צמאתי למי... אוי כמה הייתי צמא מאד...בקולי קולות אוי כמה רציתי לשתות
. הרי גמרת כבר מה אתה ממשי להתבוסס, זו דוגמא של טרוד ביצרו...הייתי צמא
( ולפתע נסדק ונשבר אחד מאופני )גלגלי,משל למי שנוסע בדרכו מעיר לעיר
 וכי יעכב עצמו ויעמוד לחקור בשל מי, וא"א לו להמשי בדרכו בשו אופ,רכבו
 הרי כ לעול לא יגיע למחוז חפצו )ולכשכבר יגיע ימצא שכבר נסתיימה,אירעה צרה זו
 ימשי, מה יעשה הפיקח יחלי הגלגל במהירות,(ה'חתונה' או כל מטרה אחרת שלשמה נסע
... אז יחקור מה ומדוע אירע, ובסו היו טר ישכב ליש,בדרכו ויגיע למחוז חפצו
 קו, מה ל מתעסק 'חוקר ודורש' אודות הנפילה שעברה עלי,א לדיד ייאמר
 ובסו היו – כשכבר לא יפריע ל הדבר,התנערי מעפר קומי – המש בדרכ
.להמש ה'עבודה' תערו חשבו הנפש
 לאחר שנות המלחמה שאלו את הרה"ק מסאטמאר זי"ע לחוות דעתו על כל.כו
 אצל יהודי אי סחי במה, וענה לה,המאורעות הנוראי ועל המלחמה
.שהיה אלא רק על העתידות
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úà ãåáòì åîöò ìò ìá÷îå ùãçúîäå
éùãç ìëì åì ìéòåî äæä ùãåçá 'ä
.äðùä

äë

'ùãåçä' ¯ 'íéùãç ùàø íëì äæä ùãåçä
éðéî ìëì ùàøä àåä (ïñéð ùãåç) 'äæä
ãéá ùéå ,àåáì íéãúåòîä úåùãçúä
ùôðä úåîåöòúå æåòì æà úåëæì íãàä
úà ìéçúäìå ÷æçúäì ãéîú ìëåéù
åøöéî úåúôúäì àìå ,ùãçî åúãåáò
.å"ç äð÷ú åì ïéà øáëù åäîøîä

úáù úìòîá íéøôñá åâéìôä úåáø
 ïñéð ùãåç ùàø Y ùãåçäכזìëå ,
úëñî) ùåã÷ä ä"ìùä áúë ,ùãåçä éîé
úåîù) áåúëä ìò (æ úåà äåöî øð ÷øô íéçñô
,(ä"òøú íéèôùî 'øô) 'ìàåîùî íù'á àúéà ,'íéùãç ùàø íëì äæä ùãåçä' (á áé
íééç ä"á÷ä çéôä ïñéð ç"øá éë
úùåã÷ ùãåçä éîé ìëì ùé ïñéð ùãåçáù
úåøåãì øàùð êëå ,ãçàå ãçà ìëì íéùãç
' 'ùãåç ùàøכח.
¯ áìá íéðúéð ïñéð ç"øá äðùå äðù ìëá
÷ø ìéòåî äæ êà ,íéùãç íééç ìàøùé áåðîéøî ùøéä éáö éáø ÷"äøäî àúéà
ùãçúäìå åúàîåèî úàöì äöåøù éîì (ùàø ä"ã ùãåçä 'øô íéîä úåøàá) ò"éæ

כז .כתב הרה"ק רבי צדוק הכה זי"ע )פרי צדיק ,החודש ו( וכלול בשבת זה קדושת
ר"ח שכולל רגל שבו  -שהוא )רגל זה( שורש כל המועדי ,כלומר ,שהשבת
כוללת בתוכה כל ימות השבוע העתידי לבוא ,ובכלל זה ג יו 'ראש חודש' ניס,
שבו נכללו כל ימי החודש ,ממילא נמצא שחג הפסח שהוא יסוד ושורש כל החגי
ובראש כל מועדות נשאת פסח כלול בשב"ק זו ,וכבר בשבת זו חלה עלינו קדושת
הפסח וקדושת כל המועדי.
וממשי ר' צדוק ,וכשחל ר"ח בשבת קוראי הפרשה בשבת ,ואז הקדושה כפולה
דקדושת שבת מקבל מקדושת ראש חודש ,ור"ח משבת וכו' ,וממילא יהיה קדושת
המועד שיבוא אחריו גדולה יותר מכל שנה כיו שמרגישי הקדושה ע"י קריאת
הפרשה בשבת ור"ח ,דשבת מועיל לר"ח ור"ח לשבת .עכ"ל.
כח .ב'אהבת שלו' )פר' בא ד"ה א"י ראשו( מפרש לפי"ז את המש הכתוב 'ראשו
הוא לכ לחדשי השנה' ,וז"ל .פירוש 'שלא יעלה על לב איש לומר שזהו
דווקא בחודש ניס ,אלא אפילו בשאר חדשי הוא כ ,שא יו ראש החודש אצלו
כתיקונו ,אזי ג שאר החודש נקרא ראש חודש – ד)גופא( בתר רישא אזיל ,א חודש
ניס' הוא ראשו לכל החדשי בדבר זה ,ועל כ ראוי ונכו לאיש המשכיל לראות
ולהשגיח עצמו שיו הראש חודש יהיה אצלו כתיקונו בעבדות השי"ת ,ואזי יהיה
נכו לבו בטוח בכל החודש כולו ,ואפילו א שעה אחת ביו ראש חודש כתיקונו
אזי יהיה בוודאי אצלו כל החודש כראוי )בבחינת ראש חודש( ,עכ"ל.
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åë

ììåëä àåä ïåùàøù ¯ (á áé úåîù) 'íëì
àäéù çëä äðäå .íãà ìù åéúåçåë ìë
íò åîöò àåä øøåòúäì ùéàì úìåëéá
âùåî (åéúåçåë ìë íò åðééä) åìù úéùàøä ìë
'á÷òéì úîà'á àúéà ïëå) íéøöî úàéöé çëá
.(ãåòå ,àøåâéãàñî æ"äåîãàì

àìù éî ìò úåùãçúää åìéòåä àì íéøöîáù åîë)

,íéëøåáîä íéîé íðä 'ïñéð ùãåç' éîé
åæ úáùá ïéøå÷ àîòè éàäî éìåàå
éðá úà øøåòì éãëá ,'íëì äæä ùãåçä'
ùãåç ùàø ìç åìà íéîéáù ìàøùé
ïðåáúéå ,ïñéð ùãåç éîé ìë åéøçàå , כטïñéð
òôùðä òôùä úà ìá÷é æàå ,íìöðì éåàøë
.íåìùì åðéìò íéàáä íéáâùðä íéîéá

éèå÷éì)

àøâà'á àáåäù äîî ãåò ãîìå àö
.ì"æå (ùãåçä íåéá ä"ã éãå÷ô) 'äìëã
,ïñéðã íéðåùàøä íéîé á"é ïúåàã ,åðìá÷'
éììë çë äîä ,íéàéùðä úáø÷ä éîé
ùãåçì æîåø íåé ìë ,äðùä éùãç á"éì
î"îøä ø"åîãàî åðòîù ïë ,íìù
¥ © .ì"öæ [áåðîéøî]
ïéìåëé úåàøä ékæå
äéäé úåòøåàî äæéà íåé ìëá ïðåáúäì

'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéà êëå
.ì"æå (ùãåçä 'øô í"éøä éèå÷éì) ò"éæ
ìëì çë íéðúåðù äî àåä ùãåç ïéðòå
øøåòì ùãåç ùàø òéâîùë ìàøùé ùéà
àåä ïëù óàå .'ä úãåáòì ùãçî åîöò
ùãåçä íäéìò óñåð íðîà ,ùãåç ìëá
ìò úåøøåòúäì çë ïúåð åúøàäù äæä
àåä ïåùàø' ïéðò äæå .äðùä éùãç ìë

.(äìéôà éîé úùåìùá åúîù ,äáåùúá øåæçì ìéëùä
ïàë ùé ãçà ãöîù ,úòãì åðéìò ïë ìòå
êà ,äùãç äéøáë ùãçúäì øùëåî ïîæ
íãàì àéä äìåãâ äòéáú àñéâ êãéàì
.éòáãë åæ øùåëä úòù àìîéù
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë
'íëì äæä ùãåçä' .ì"æå (àá 'øô í"éøä
äáøä ùøôî (á åè ø"åîù) ïàë ùøãîä ¯
íãà äéä íàå .ù"ééò åðéãéá øåñî ìëäù
åãéá ùéù äîå ,àåäù äî ,äæî òãåé
òâø óà ìèáî äéä àì éàãååá ,úåùòì
.ì"ëò ,ãçà

,ברק- בליל ר"ח ניס שנת תשמ"ז לפ"ק התקיימה שמחת נישואי בעי"ת בני.כט
 בזמ שהכל,בהיותי בחתונה שאלתי אחד מידידי מי קבע יו חתונה בר"ח ניס
,(עסוקי בהכנות המרובות לפסח הקרב ובא )בימי הה עוררה חתונה בזמ כזה תמיהה
נענה אחד מבני המשפחה שהרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע הוא אשר קבע
 ונשמתו הקדושה,את תארי החתונה ]באותה שעה כבר נשבה ארו האלוקי
 כי בימי חנוכה שאלו,[עלתה בסערה השמימה באותה שנה ביו כ"ד לחודש טבת
 והוא השיב לה 'ראש חודש ניס,אותו המחותני מתי לקבוע את יו החתונה
 וכבר,(' )ר"ח ניס הוא היו המיוחד ביותר מכל השנה כולה...איז די שענסטע טאג פו יאהר
.'( 'אותו יו נטל עשר עטרות:אמרו )שבת פז
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ãåáëå ,àåää íåéä ãâð àåä øùà ùãåçá
'äæåç'ä] ÷çöé á÷òé éáø ÷"äøä ø"åîãà
åùã÷ çåøá áúåë äéä [ò"éæ ïéìáåìî
òãåðë ,ùãåçä ìëá äéäé äî íåé ìëá
åúåàáå ,ùãå÷ åðéúøåáçì íåñøôá øáãä
äìòî ìù äáéùéá ù÷áúðù äðùä
,íçðî ãò àìà áúë àì ,íçðî ùãåçá
 ì"ëò ,'íåñøôá àåä ïéðòäåל.

æë

ארבע אמות של הלכה – לימוד התורה בימי
בי הזמני

éðéãî äîëå äîë åðãîì ïúùøôá
ïîæá úåâäåðä úåðáø÷ä
ì"æç åøîà øáë êà .íéé÷ äéä ÷"îäéáù
)åì ïéà ÷"îäéá áøçù íåéî' (.ç úåëøá
äëìä ìù úåîà òáøà àìà ä"á÷äì
íúåàá úåáøäì åðéìò àîåù .'ãáìá

ל .מאד הפליג הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע )בתשובותיו או"ח שלו( את קדושת הימי ,וכפי
שכתב לאחד משואליו ...כי ימי אלו יקרי הער  -שעה ליו יחשב.
ב'אביר הרועי' )אות רסד( הובא עוד מה שהעיד עליו בנו הרה"ק בעל ה'ש
משמואל' זי"ע ,שבימי חודש ניס היה אביו ה'אבני נזר' מסבב והול בעולמות
העליוני ,ושמחמת גודל בהירות קדושת הימי אינו צרי לישו כלל )ש אות רצט(.
לא .הרה"ק מסקולע זי"ע היה אומר שלכאורה יש לדקדק בפסוק מהו מה שאמר
'לכו בני שמעו לי' היה לו לומר 'בואו בני שמעו לי' ,שהשמיעה הוא
כשבאי ,שהרי כשהולכי כבר אי שיי לשמוע .וביאר על פי מעשה שהגיע
הרה"ק מאפטא זי"ע לעיר אחת ובאו הגבאי של 'בית הכנסת הגדול' ובקשו ממנו
שיבא להתפלל בצפרא דשבתא בבית הכנסת הגדול ,ואכ בצפרא דשבתא יצא
הרה"ק מביתו ללכת להתפלל ש ,וכל הציבור יצא ללוותו ,וכשהגיע סמו לבית
הכנסת נשאר לעמוד ,ושאלוהו הגבאי וראשי הקהל מה טע אינו נכנס ,ואמר
שהוא רואה שבית הכנסת מלא בתורה ותפילה ,עד שאינו יכול להכנס ,וכששמעו
הגבאי תשובה זו נתרומ ליב מאחר שהרבי ראה שבית הכנסת מלא בתורה
ותפילה ,אבל ה ראו אי שעדיי הרה"ק עומד לפני בית הכנסת ואינו נכנס,
ושאלוהו על הדבר ,וביאר את דבריו ,הנה כשהאד בא לבית הכנסת ומתפלל
ולומד ובא לידי התעוררות על ידי התורה ועל ידי תפילה ,יש לאד לקחת
ההתעוררות עמו לביתו ,שג כשלאחר מכ יצא לרחוב ולכל מקו שהוא פונה
לש ,יקח עמו את ההתעוררות ,אבל כא כשהנני מביט הנני מבחי שהבעלי בתי,
א שה באי לידי התעוררות בשעת תורת ותפילת ,אבל ה משאירי את
הכל בבית הכנסת ואי לוקחי עמה מאומה באופ שבית הכנסת נשאר מלא
בתורה ותפילה.
וזה מה שאמר דוד המל 'לכו בני שמעו לי' ,שאכ כשה נמצאי לפניו הרי
ה מתעוררי ,אבל דוד המל הזהיר שג כשה שבי לבית ישמעו הדברי,
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שדברי ההתעוררות יצלצל באזנ ויקחו עמה את ההתעוררות
ירח האיתני  ,סקולע(.
ידוע שהמהר" שפירא מלובלי חקק פסוק זה על כתלי הישיבה מבחו ,לרמז
עני זה לתלמידיו ,כי אי ניכר קני תורה וירא"ש – א הוא 'שומע' את דבר ה',
אלא כשהול לביתו ונשאר להיות משומעי דבר ה' ,ואינו 'שוכח' את כל תלמודו
בצאתו מבית המדרש.
משל לקיטע ברגליו היושב בביהמ"ד יחד ע חברי מקשיבי – ש לא ניכר
מאומה כי יש בו איזה חסרו ,אמנ בפנות ללכת לבית ,אז יתגלה חסרונו לעי
כל ,כי כול מהלכי לבית ,והוא א בקושי יפנה לביתו בעזר וסיוע ל"ע...
כיו"ב ,במש הזמ כשהבחור והאבר יושב שמור בביהמ"ד אי הדבר ניכר כ"כ
א קנה בנפשו די יראת שמי תורה ועבודה ,אמנ ,בפנות כל אחד לביתו בי
הזמני ש ניכר מהותו של אד כשנראה כיצד הנהגתו בגדרי הקדושה וירא"ש.
הרה"ק רבי מרדכי חיי סלאני זי"ע היה רגיל לספר ב'סעודת המפסקת' בעיו"כ,
את המשל הידוע ,שפע היה בעה"ב שנגנב ממנו תרנגול גדול שאהב וטיפח מאד,
ואע"פ שניסה לתפוס את הגנב העלה חרס בידו ,מאיד גיסא הגנב לא ידע אי לטפל
בתרנגול ולא דאג לזונו ולפרנסו כהוג ,לכ נחלש התרנגול מיו ליו עד שבלית ברירה
הל לבית השחיטה כדי לשוחטו ,ובהיותו עומד ש לפני השוחט נכנס בעל-הבית
והכיר בתרנגול שלו ,מיד התחיל לצעוק על הגנב שיחזיר לו את הגניבה ,אול הלה
כפר במצח נחושה שלא היו דברי מעול ,והוסי לראיה כדבריו ,שהרי התרנגול שלו
היה גדול ושמ ואילו התרנגול שבידו הינו כחוש וחלש ,א הבעה"ב לא ויתר וטע
ששתי רעות עשה הגנב ,ג נטל דבר שאינו שלו וג הזיקו והכחישו ,בראות השוחט
את כל המהומה שלח את שניה לפני רב העיר שיפסוק ע מי הצדק ,מששמע הרב
טענותיה לא ידע מה להכריע ,שהרי כל אחד טע טענת ברי 'כולה שלי' ,עד שעלה
ברעיונו להוכיח את האמת מיניה וביה ,שיתירו את החבל הקושר את רגלי התרנגול,
ונחזי אנ למי ירו ,ואכ כ עשו ,וכמוב שהתרנגול חזר מטבעו אל בעליו הראשוני.
ובזאת סיי את דבריו בדמעות שליש ,במש כל ימות השנה מצליח השט זה
היצר הרע לצוד את האד ברשתו ,והוא מכחישו ומורט כנפיו על ידי שמכשילו
בעוונות ,אול כבוא יו הכיפורי כאשר הקב"ה זורק על בני ישראל מי טהורי
ומטהר ,ונפתחי כל החבילי דמעיקי של השט וגונדא דיליה ,מיד חוזר כל יהודי
ור אל הקב"ה באהבה ובחדוה...
א אנו נאמר כ כש'מתירי החבלי' והכל יוצאי לרחובה של עיר – בבי הזמני,
הבה נראה כיצד הנהגתו של הבחור – להיכ הוא ממהר ור ,להיכלי תורה ותפילה,
לסייע לבני משפחתו בהכנות לחג ,או...
)קוב 'מראה מקומות'
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éúá úáéùéá ÷éæçäì ,úåîà òáøàä
 úåùøãî éúáå úåéñðëלא.
÷åñòì åéðúî øåæàé ãçà ìë ,ïë ìò
 úåéçá äøåúáלב åìàä íéîéá óà
éë 'íéðîæä ïéá' íìåòä éôá íéàø÷ðä
øáâúîä íðîà ,÷åæéç ïéëéøö åìà íéðîæ
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äìòé äøåúá éåàøë ÷åñòì åìà íéîéá
.äîëå äîë éô äìòúéå
äëæðù àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àååòø àäé
íã÷' úåéäì ,åðîöò úà åéðôì áéø÷äì
úìåàâ åðìàâé ïãéã äøäîáå ,'àëìî éôà
ù"åîë ,íùâá äìåàâ çåøá äìåàâ ,íìåò
 à"áá ìàâäì ïéãéúò ïñéðáå åìàâð ïñéðáלג.

לב .מעשה הובא ב'מעשה איש' )ח"ב עמוד נג( וז"ל .יהודי בא לשאול ,שלפניו שתי
הצעות ,האחת לשמש כ'מגיד שיעור' בישיבה קטנה והוסי השואל שא א
לא יל לש לא תישאר הישיבה בלי שו ר"מ אחר ,כי יש די אברכי מוכשרי
וא יותר ממנו ,והשנייה ,הוצע לו להיות המשגיח הכללי על הכשרות באר ישראל
מטע הרבנות ,וזה ודאי שלא תקח הרבנות ב תורה זולתו ,נמצא ,יש בידו אפשרות
לטהר את כל אר ישראל בכשרות המאכלי ,במה אבחר .שאלו החזו"א  -הא
מסוגל אתה כשתהיה ר"מ בישיבה קטנה להשפיע על שני בחורי שיישבו וילמדו
ב'בי הזמני' כבאמצע הזמ ,והשיב הלה שנראה לו שהוא בר השפעה כזו .אמר
לו רבינו ,א כ ,דע ל ששני בחורי שישבו וילמדו בבי הזמני כבאמצע הזמ
חשוב הרבה יותר מלהכשיר את כל אר ישראל )מהג"ר מתתיהו סלומו שליט"א(.
לג .וכ כתב הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע )פר' החודש ב( ,מאמר רבינו הקדוש מווארקי
זצללה"ה זי"ע ,פי' הפיוט 'החודש אשר ישועות בו מקיפות'  -מלשו החנווני
מקי ,שהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו שואל ומלווה לנו בחודש הזה הישועות ,על
סמ שבעתיד יתקנו דרכיה ויהיו 'זכאי' לקבל כל מיני טובה וברכה ,מראשית
כזאת הודיע אז במצרי בהוציא את הע ממצרי תעבדו את האלקי' על ההר
הזה ,וכדרשת חז"ל באיזה זכות ,בזכות קבלת התורה שיקבלו אח"כ ,ו'זכות' זאת
מתעוררת בכל שנה בחודש ניס ,שהקב"ה פועל ישועות על סמ הזכות שנהיה
אח"כ זכאי ,עכלה"ק )בשינוי(.

