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ìåãâä úáù Y åö úùøô
øùà úåéåèùä ìë úà äæ ììëáå Y åúåà
äöéøá ìåáìáä áåøì íäá òå÷ù àåä
ãç ìë Y íéðééðò øàù åà äñðøôä øçà
ïúùøôá 'úîà úôù'á àúéà êëå .äéìéãá
äøòáä ùé éë .ì"æå (é"ùøá ä"ãá â"ìøú)
¯ íãàä áìá äéìàî äìåòä úáäìùå
ìãåâ åúåàøá ,åùôð úåøøåòúä éãé ìò
ùéà ìë íò äùåòù êøáúé 'ä éãñç
...íéðééðòä ìëá òâøå òâø ìëá ìàøùé
óøùð úéúéîà äáäà úåøøåòúä éãé ìòå
äöò úîàá éë .íéìáäå úåáùçî ìë
÷ø àåä úåòø úåáùçî úåçãì äöåòéä
ïåöøå ÷ùçá ãéîú úåáäìúä úåéäì ,äæ
ìë åìèáúð àìéîî êøáúé åúãåáòì
ìë ãéîú íãàä úãåáò äæå ,íéìáää
. אì"ëò .äìéìäå íåéä
משנכנס ניס מרבי באמונה – זמ אמונה
לכל

על מוקדה – אמונה בלהט ואש קודש

àåä äìåòä úøåú úàæ' ,(å¯á å) ïúùøôá
...çáæîä ìò äã÷åî ìò äìåòä
,'äáëú àì çáæîä ìò ã÷åú ãéîú ùà
í"î úåàä äáúëð äøåú øôñá äðäå
øàùî øúåé äðè÷ äã÷åî úáéúáù
íò äéäú íéîú' ÷åñôá åìéàå ,úåéúåàä
,éúáø å"éú àëéà (âé çé íéøáã) 'êé÷åìà 'ä
ùàì òâåðáù ,ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øàéáå
åðå÷ ïéáì åðéá 'ä úãåáòá úåáäìúää
úáéúá äæåîøä) ùàä úà øéúñäì íãàä ìò
.'äöåç äàøé 'øéòæî èòî' ÷øå ,('äã÷åî'
åéìò ,äðåîàå úåîéîú éðéðòá ë"àùî
àäéå ,äöåç åöøôéù ãò íäá úåáøäì
àåä 'ä éë éúáø å"éúá õåç éôìë æéøëî
êìî àåä éë úåìâéäìå òãååúäì ,íé÷åìàä
.õøàä ìë ìò

úòãì åðéìò ,àñéâ êãéàì
ïàéàáî íåçð íçðî éáø ÷"äøä øîà äë ùàá åúåáäìúä é"ò éë (åììä
óåøùé 'äá åúðåîà ììëî äàáä ùãå÷
ïñéð ç"ø 'íçðî úøàôú') ò"éæ õéååàðøòùè
ñðëðùî (.èë úéðòú) ì"æç åøîà éë ,(ä"öøú íéááåñä úåòéðîäå íéòéøôîä ìë úà
úåøåãá èøôá)

 משל למל שאיווה לבנות לעצמו 'ארמו המלוכה' ברוב פאר והדר באמצע יער.א
 עבר ש חכ אחד וראה את, ק ושכר פועלי שהחלו בכריתת עצי היער,עבות
 ג א יכרתו עבד את עצי, אדוני המל, הל אל המל ואמר לו,עבודת הקשה
 א א אתה, לרוב העצי אשר ביער,היער יומ ולילה – יכלה הזמ וה לא יכלו
 הבער אש ביער ובתו כמה שעות ספורות יהפו כל, איעצ עצה טובה- לו שמעני
 כ נמי לעני. פנוי וראוי לבניית הארמו, ויהא ביד מקו נקי,היער למאכולת אש
 פעמי שיכלה הזמ, א יעבוד האד לתק מידה פלונית ומידה אלמונית,'עבודת ה
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ïîæäù àöîð .'úåàìôð åðàøà íéøöî
.êëì øùëåî ïëåî
é"ò éë ,íéðéîàîì ãåîòé äìöäå çååø
åãé úàå 'ä íãàä äàåø äðåîàä
åáöî äéäé äîå ïëéäì åúåà úðååëîä
 áöîå úò ìëá åì øåàå ,òâøå òâø ìëáג,

וה לא יכלו ,עצתו – להבעיר בלבו אש התורה והעבודה ,שלהבת אש לבורא יתב"ש,
וממילא ישרפו כל השטותי ,ברוחניות ובגשמיות.
ב .כתב הנצי"ב ב'העמק דבר' )שמות יג ד( על הפסוק 'היו את יוצאי בחודש האביב'
– שאי צרי להרבות בחודש ניס בפעולות להשרשת האמונה ,אלא 'די בהכנה
מועטת' ,ובזה מבאר הטע שנזכר כא 'חודש האביב' ,שכש שזמ זה מסוגל לזריעה
הרבה יותר מבשאר חדשי ,כ ג האמונה נקלטת בלב ביותר עתה בימי אלו.
ג .הגה"ק ה'חיד"א' זי"ע מבאר את המנהג להוסי בליל הסדר כוס חמישי על ה'ארבע
כוסות' ובש יקרא 'כוס של אליהו' ,וג מדוע אי שותי אותו כשאר ד' הכוסות,
ומקדי להביא את דברי חז"ל )בסדר עול רבה פ"ג( ,כי א שעל פי גזירת עליו היה על
אבותינו להיות משועבדי במצרי ארבע מאות ושלושי שני ,א השעבוד בפועל
היה רק פ"ו שני  -מלידתה של מרי) ,וזה לשו המדרש 'משמת לוי עד שיצאו
ישראל ממצרי מאה ושש עשרה שנה ,אי שעבוד יתר עליו ולא פחות מפ"ו שני
כשנותיה של מרי שנקראת על ש המרירות'( ,עוד מקדי להביא את דבריו של
רבינו ניסי גאו )ספר המעשיות לרבינו ניסי גאו – מובא בספר 'ילקוט ספורי ' ]שיו"ל בשנת תרנ"ט
בווארשא[ בפרשת וירא( המביא מדרש חז"ל שרבי יהושע ב לוי התענה שיהא לו 'גילוי
אליהו' ,נענו לו מ השמי ונתגלה אליו אליהו פני בפני ,ושאלו ,מה רצונ ,אמר
לו רבי יהושע שברצונו להתלוות אליו ,אמר לו אליהו ,א בתנאי אחד אסכי לכ –
שלא תשאלני דבר א א תראה בהנהגתי דברי משוני ותמוהי שאי דעת האד
סובלת כי א תשאלני אהיה מוכרח להיפרד ממ ,והבטיח לו רבי יהושע על כ.
כאשר יצאו לדרכ היה מלונ תחילה בבית עניי אשר קיימו בה 'הכנסת אורחי'
כדת וכנכו ,וסיפקו לה כל צרכיה ביד נדיבה כפי אשר השיגה יד ,ויהי ממחרת
בעת עזב את הבית ,שמע רבי יהושע ב לוי את אליהו התשבי מעתיר בתפילה
לבורא העול שפרת היחידה של המארחי תמות ,גברה מאד פליאתו של רבי יהושע
ב לוי מדוע ישיב לה 'רעה תחת טובה' ,ולא יכול היה לעצור ברוחו ושאל את אליהו
הנביא לפשרו של דבר ,ענה לו אליהו וכי לא התניתי עמ תנאי קוד למעשה שלא
תחקור להבי את הנהגתי ...ויהי ממחרת ויבואו לביתו של כילי וקמצ אשר לא כיבד
כלל ,וא בקושי הניח לה להיכנס אל ביתו וילינו בביתו בלא אכילה ושתיה ,באותו
זמ נפל כותל בבית העשיר ,ויהי בבוקר ראה רבי יהושע שאליהו הנביא מעתיר בתפילתו

ã
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שהכותל הרעוע אשר בבית זה ייבנה מעצמו ,ובזה נוספה לו פליאה על פליאתו ,א
מכיוו שכבר הבטיח ,שוב לא שאל את אליהו הנביא על מעשיו התמוהי .לאחר מכ
נסעו ובאו לאחת העיירות ,ונכנסו לבית הכנסת דש ,נהגו אנשי העיר שלא כהוג
ולא נהגו בה כבוד כלל ,בלכת מש בירכ אליהו שכל אחד ואחד מה יהיה ראש
ומנהיג ,ושוב כלא רבי יהושע את תמיהתו הרבה עד מאד ולא שאלו מדוע יברכ
בעד הנהגת הנלוזה ,מש נסעו ויחנו באחת העיירות ,אנשי המקו קיימו בה 'הכנסת
אורחי' כראוי וכיאות ,בירכ התשבי שלא יהיה לה כי א ראש אחד ,ויהי כראות
רבי יהושע כל זאת לא עצר יותר בנפשו וגמר אומר לוותר על ההליכה ע אליהו
הנביא ובלבד שיתגלו לו פשר וסתר של דברי .ענהו אליהו הנביא וביאר לו דבר
דבר לאשורו  -באותה שעה בה שהינו אצל אות עניי )הראשוני ( ראיתי שבשמי
ממעל גזרו מיתה רח"ל על בעלת הבית ,ומכיוו שרציתי להיטיב לה על שנהגו בנו
כבוד בהכנסת אורחי התחננתי לאבינו שבשמי שיקח את פרת כפדיו נפש עבור
נפש האשה .אמנ המארח השני שלא קיבל אותנו כראוי ,ראיתי שאוצר גדול טמו
מתחת הכותל וא יבנה בעצמו את הגדר יגלה את האוצר ויתעשר ,לכ התפללתי
שלא יפול הכותל וכ לא ימצא את אלו המעות לעולמי .כשהיינו בעיירה בה לא
קיבלו אותנו כראוי ברכתי אות שכל אחד מה יהיה לראש ,כי במקו שרבי
המושלי הרי 'איש את רעהו חיי בלעו' ,וממש מהאי טעמא ברכתי את בני העיר
שכיבדונו כדבעי  -שיהיה לה א ורק ראש אחד כי על ידי זה יזכו לאהבה ואחווה
שלו ורעות.
ממעשה זה מלמדנו החיד"א מוסר השכל ,שאי לאד למדוד ה'טובה' לפי ראות
עיניו  -עיני בשר ,אלא עליו לבחו הכל בעי האמונה ,כי פעמי ונראה לאד שקרהו
אסו כמיתת פרתו היחידה שממנה כל פרנסתו ,והוא צועק ובוכה באשר שאינו מבי
על מה עשה לו ה' ככה ,בו בזמ שבזכות זה נפדה אחד מבני ביתו ממוות לחיי.
עתה נחזור לעני הד' כוסות ,דהנה כו"ס עולה למספר פ"ו ) ,(86וגזירת ברית בי
הבתרי הייתה שיהיו בני ישראל ארבע מאות ושלושי שני במצרי ,וא תחלק
מספר ת"ל ) (430לפ"ו ) (86יעלו ביד ה' חלקי ,והרי ד' חלקי הראשוני )ד' חלקי של
 86שנה כל חלק( לא היו בני ישראל משועבדי בפועל ,ורק בפ"ו האחרוני היה עליה
קושי השעבוד כאמור ]והיינו ש'כו"ס' )מספר פ"ו שני ( החמישי הוא כנגד פ"ו האחרוני
שעבדו בה בפר[ .לכ שותי את ד' הכוסות להודות על חרותינו ופדות נפשנו
מאות ארבעה פ"ו הראשוני ,בה עדיי לא חל השעבוד על ע בני ישראל )וכ כתב
ב'תורת חיי ' חולי צא ,(.ומוסי החיד"א שמהאי טעמא אי 'טועמי' את הכוס החמישי,
דהרי בא לרמז על החלק החמישי  -פ"ו שני האחרוני שבה נאנחו בני ישראל מ
העבודה ,ובא לומר שלעול לא נדע סיבת ו'טעמ' של פ"ו שני אלו ,כי מי יודע
כמה טובה לאי ערו טומ הצער בחובו .על ש כ הוא נקרא כוס זה 'כוס של
אליהו' כי הוא אשר אילפנו בינה במעשה דרבי יהושע ב לוי להבי ולהשכיל שאי
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'åðîî åøéè÷ú àì ùáã ìëå øåàù ìë éë
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Y äàéøáä ìò äôñåäë äùòð øåàùä
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האמת כפי הנראה לעיניי ,אלא כפי הקושי והיסורי דכמה שיקשה הדבר יותר כ
הדבר מצמיח ישועה ורחמי בכפליי.
ד .זאת אפשר ללמוד ג מעניי ה'יח' ,שחוצי את המצה האמצעית ,ואת החלק הגדול
מבי שתי החלקי מוציאי מה'קערה' ומצפיני אותו ,מעתה יש מקו לאותה 'מחצית'
להתלונ 'מה נשתנה' חלקי משאר חברותיי ,מדוע יגרע חלקי שלא להיות בשולח ה'סדר'
כמו ידידיי המצות השוכני אחר כבוד ב'קערה' שלפני בעל הבית ..אבל האמת ,שכעבור
זמ יתברר שמחצית מצה זו היא ה'חשובה מכול' ,ומה שסילקוה מעל השולח אינו אלא
לפי רוב חשיבותה וגדולתה ,שמצניעי אותה לאפיקומ ,ולא עוד שכל המחזיק בה יקבל
בעדה מתנות ...כ ,כאשר נדמה לאד כי נגרע חלקו ,אזי יקיי בעצמו חבי כמעט רגע
וסופו של דבר יריקו עליו כל מיני שפע ומתנות טובות.
עוד יש להתבונ מדוע כשהתינוקות מחטפי וגונבי את האפיקומ אי בעל הסדר
בוכה ומתאונ כדר כל 'נגנב' הבוכה בשאר גניבות ...אלא שכמה טעמי בדבר ,א .יודע
הוא שכ הוא סדרו של לילה ,ב .ברי לו שעתידי להחזיר לו את 'הגניבה' ,ולא עוד
אלא שיקבלו על כ מתנות גדולות ,איש כמתנת ידו כברכת ה'.
וללמדנו פרק בהלכות אמונה לכל השנה בכל מיני גניבות והיזקות אשר יבואו על
האד ,שא יתבונ בה וישריש בעצמו שוב לא 'יבכה' ויתלונ .א .כי כ נקבע
מלמעלה ,ולא 'פלוני' גנב אלא הוא שליח ההשגחה העליונה .ב .ועוד עתיד הקב"ה
להחזיר לו כמו שנגנב וא יקבל ע"כ שכר הרבה על שקיבל את הדי באהבה.
ה .פע נשאל המשגיח הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל היא עמדו לו כוחותיו לעמוד
בעוז ,לעבור את כל מוראות ותלאות ה'מלחמה' ,ועל כולנה בעת שהכביד באחרונה
כשאיבד את בתו היחידה תחת ציפורנ של הרשעי הארורי .באותה שעה עמד על
גבי השולח בקבוק ,הוריד ר' גד'ל את הפקק שמעל הבקבוק וטמנה בי אצבעותיו ,ואז
אמר לאבר ,אמור נא לי  -היכ נמצא הפקק של בקבוק זה ,אמר לו האבר הריהו
מסתתר תחת אצבעות ידי .הוסי ר' גד'ל ושאל ,א ייכנס כעת אד מבחו ויחפש
את הפקק הא ימצאנו ,ענהו האבר בלאו .וא יוודע לו שהפקק נמצא בי קפלי
אצבעותיי הא ימשי ויחפש .שוב ענהו האבר בלאו ,כי א הוא יודע שהפקק מסתתר
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בינות האצבעות מה לו עוד לחפש הרי הוא כבר נמצא .נענה לו רבי גד'ל – כיוצא בו
ממש עברתי את ימי המלחמה – בידיעה ברורה שבתו ההסתרה הגדולה ' -אכ אתה
קל מסתתר' ,והנה ה' נמצא עמדי ושומר עלי ,ומאחר שידעתי שהוא נמצא לידי )א
שמתחבא הוא תחת כל אלו הצרות( עדיי הוא נמצא ,ומה לי לחפש אחריו.
מעשה ב'מלמד' ב דורנו ,שיצא ביו מ הימי ב'ערבי פסחי' מתו כיתתו באמצע
השיעור ,התקשר לבני ביתו ושאל הא כבר השליכו את ה'בגדי' הישני מהבית אל
האשפה ברחובה של עיר ,ומשנענה שאכ השליכו לאשפה ,שאל שוב ,הא יש אפשרות
להחזיר מאשפתות ,ויאמרו לו בני הבית כי כבר הלכו לה אוספי האשפה ואי אפשר
לחזר אחר הבגדי ,כשמוע המלמד כי כ שב אל תלמידיו והמשי באמירת השיעור כאילו
לא היה .לאחר השיעור פגע בו המנהל ושאלו מדוע יצא בעיצומו של שיעור לדבר ע
בני ביתו דברי של מה בכ  -לברר אודות ה'בגדי' א השליכו לאשפה א לאו .ויע
המלמד ויאמר ,הנה עומד אני לקראת נישואי אחד מצאצאי ומכיוו שלרש אי כל – על
כ לוויתי סכו אדיר מגמ"ח לצרכי החתונה ,והנחתיו למשמרת באחד מכיסי בגדי הישני
– במקו שאי היד שולטת בו ,היו באמצע השיעור נזכרתי שאמרו לי ב"ב שהיו ייזרקו
כל ה'שמאטעס' לאשפה ,לכ יצאתי מיד לבקש שיוציאו את המעות מכיסי הבגד...
נתפע המנהל ושאל את המלמד ,ואיככה היה ב שלוות הנפש וכח הסבל לסבול
את הבשורה הקשה על איבוד הדמי ,ולחזור מיד לפני התלמידי להמשי ה'שיעור'
כאילו לא אירע דבר ,ענהו המלמד ,הנה אנכי מתלמידיו של המשגיח הגה"צ רבי גד'ל
אייזנער זצוק"ל והוא השריש בנו' ,עיקר ירידת האד לעול הזה הוא למע יעמוד
בנסיו ברגעי הקשי הללו' – בכדי שיתחזק אז באמונה שהכל הוא בהשגחתו העליונה
של הקב"ה ,וא לא עבור רגעי הללו לש מה ירדנו לעול הזה.
מעני לעני .שמעתי מאחד מגדולי הדור ,ששמע ממי ששמע מהגה"ח רבי מענדיל
פוטערפאס זצ"ל ,וכ הוה מעשה ,באחד מימי שהותו במדינת סיביר מאחורי סוגר
ובריח ,ניגש אליו אחד מהאסירי היהודי ,ו'הזכיר' את עצמו בבקשת 'ברכה' – היות
שהיו לעת ערב זמ בריחה הוא לו מהמקו הזה ,על כ הוא מבקש ברכתו שיצליח ה'
דרכו ,ויצילו מכל צרה וצוקה.
ר' מענדל הביט בו כמי שהשתבשה דעתו עליו ,ותמה בפניו ,וכי אי תעלה על דעת
להימלט מהמקו הזה ...והרי כא דלתיי ובריח ,חומות גבוהות ובצורות' ,גדר תיל'
) (barbed wiresוכל מיני שמירות ע"י שומרי חמושי וכלבי ,וכל נסיו להימלט ממקו
זה אינו 'ספק' פיקוח נפש ,אלא פקוח נפש וודאי ,ענה לו היהודי ,זה זמ ארו מאד
ששמתי אל לבי וראיתי שבכל יו ויו בשעות הערב ישנ כ 30רגעי )שניות( שאי
שמירה וחיילי מסביב למחנה ,כי בשעה זו מחליפי החיילי את משמרת ,ובי משמרת
לשניה אי החיילי נצבי על עמד .וכבר זמ רב שהנני קודח נקבי נקבי בקיר החומה
בצורה של עיגול סחור סחור ,כל יו מעט מעט ,ובלילה הבעל"ט הנני עומד לכלות את
כל המלאכה ,אז לא יידרש מעמי רק לדחו מעט באמצע העיגול ,וממילא יפתח חלל
קט ומש אמלט מהמקו הנורא הזה...
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 ùåðà úåìåáçúá øúåé èòîì .ùã÷îä úéáá áåúëä åéìò øéäæä éëäוäî 'ééòå .
øéäæä éëä íåùîã (â âé úåîù) éúáúëù éåàø 'äì øúåé áø÷úîä ìëã ,åðãîìì
ויהי בערב ,מיהר ר' מענדל לאותו מקו ,לראות היצלח ה' דרכו ,ואכ ,לעיניו נגלה
המחזה הגדול ,שבשעה היעודה בועט האיש ב'עיגול' ונפתח בפניו חלל ריק בחומה ,והוא
יוצא דרכו ל'אויר העול' והחל בורח כל עוד נשמתו באפו ,לפתע ...יצאו והגיחו מ הצד
שני כלבי ענקיי שמראיה נורא ואיו ,והתחילו לדלוק אחריו כדי לתפסו ,והנה רואה
ר'מענדל ,אי שהיהודי מוציא מכיסיו תו כדי ריצתו )ככלות כוחותיו( שתי חתיכות בשר
שמ ,והוא זורק בחזקה לאחוריו ,מה עשו הכלבי ,שכחו שיש 'בורח' סורר לפניה,
ולא ראו לנגד עיניה אלא 'בשר' ,עזבו הכל ופנו לסעוד סעודת.
השומר )החדש( שראה מרחוק את כל אשר נעשה נהנה לראות שהכלבי פועלי
פעולת כראוי ,אבל ,בראותו שהיהודי זורק בשר והכלבי עוצרי ממרדפ ,עלה עש
באפו ,הוציא את כלי זיינו )נשקו( וירה בכלבי למיתה ,ר' מענדל תמה והשתומ מאוד
מאוד ,וכי מה ראה השומר להעניש את הכלבי ...ועוד ,הרי עונש גדול יותר הוא
ל'בעל הכלב' מלכלב עצמו ,שהרי הוא מפסיד את כלבו ...אחר זמ ,כשמצא ר' מענדל
'עת רצו' לפני השומר ,הביע את תמיהתו בפניו ,ושאלו על מעשיו ,ענה לו השומר,
שמע נא ,הננו משקיעי בכלבי אלו השקעה מרובה ,חודשי ארוכי הננו מוציאי
עליה הוצאת הו עתק ,וכוחות מרובי כדי לאלפ ,עד שמעמידי אות על משמרת..
וכי על מה משקיעי בה כ"כ הרבה מעות ,זמ ,כוחות הנפש והגו ,הלא דבר הוא
– כדי שא יקרה מקרה כזה של בריחה יעמדו כלבי הללו על משמרת וילחמו
בעדנו ,אבל א בבוא העת שלזה ה נועדו ,תפס 'בולמוס' של בשר ,ואינ ממלאי
את תפקיד ,מה תועלת וצור יש לנו בה ,על כ הרגתי אות על אתר.
מרגלא בפומיה דר' מענדל לספר עובדא זו בכל עת ,בדמעות על לחיו ,באמרו ,האד
יורד להאי עלמא כדי לעבוד את בוראו ,ולעמוד בנסיונות שמנסי אותו בכל עת מ
השמי ,א ברגעי הללו תפסו בולמוס של בשר והוא שוכח מתפקידו ופונה לעסקיו
או שאר שטויות והנאות עול הזה ,ואינו עומד בגבורתו לעמוד על משמרתו במלחמת
היצר ...מה תועלת יש ...והוסי ר' מענדל בלשונו 'הונט וואס דו ביסט ...וואס טויגסטו
אוי דער וועלט'...
ו .מספרי על יהודי אחד שלפרנסתו עסק כ'מנקה' ברחובה של עיר ,ובקושי הרוויח
פחות מכדי לחמו הדל .יומא חדא בקומו משנתו ,סיפר בשמחה וצהלה לבני ביתו,
חלו חלמתי כי ישועתנו קרובה לבוא ,כי ראיתי בחלו שבקרוב אהפו להיות גביר
אדיר כראטשילד .שמחו בני הבית ואמרו ,בחסדי שמי יהא בידינו לשל כעת את
כל חובותינו .גער בה בעל הבית ואמר ,לא היו דברי על מעט מעות ,אלא שאהפו
להיות גביר אדיר יותר מראטשילד ,כי בנוס לעשירות כראטשילד עוד יהיה לי בכל
חודש את סכו המעות שהנני מרוויח מעבודתי כמנקה הרחובות.

ç

באר הפרשה

ïîæ æàù íåùî çñôá õîçä ìò áåúëä
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àúìéëîáå ,øåùòá åç÷îù øçàî ç"øá
'éä øå÷éáäå ,íãå÷ àìå øåùòá à÷åãù
.ë"ë íéã÷ä äîìå à÷åã äçé÷ìä øçà
úøùò ãâðë íä åìà íéîé äøùòã ì"é êà
äøùò ë"åîë ...íùù åîëå ,äáåùú éîé
íëéãé åëùî' øîàð éøäù ,åìà íéîé
àìù úåðåöøä ìë íä æ"ò ììëáå ,'æ"òî
íéîé äøùòá íúãåáò 'éä äæ ...äîä 'äì
úøäè éôìå ,úåøåãì äæ øàùð ïëå ,åìà
ïéëåæ åìà íéîéáù äùòîä ãåçéå áìä
.çñôä éîéá úé÷åìà äøàäì ë"çà
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ïåùì äæå
)åîù äæä ùãåçä (ïñéð í"éøä éèå÷éì
(íéñéð ïåùìî 'ïñéð') òáèäî äìòîì àåä
åîöòá ìåòôì ãçà ìë ìëåéù ìòåô éàãåáå
.òáèá òáåèù äæî åîöò àéöåäì

ולדיד ,המדמה בנפשו כי על ידי עבודתו והשתדלותו הוא מסייע לחי העולמי,
הריהו דומה לאותו שוטה שדימה בנפשו שפרוטותיו הזעומות מוסיפי איזה דבר להו
התועפות של ראטשילד.
ז .אגב אורחא ,החינו )מצוה קיז( מבאר האיסור להביא 'שאור' אשה לה' ,וז"ל ,על כ
בהרחיק החמ שהוא נעשה בשהיה גדולה מקרבנו ,יקח דמיו לקנות מדת הזריזות
והקלות והמהירות במעשה הש ב"ה ,וכמו שאמרו זכרונ לברכה )אבות ה כ( הוי קל
כנשר ור כצבי וגבור כארי לעשות וכו'.
ח .הנה על זה החודש נאמר )בפייט לשבת החודש( שהוא 'חודש אשר ישועות בו מקיפות',
וביארו )עיי' 'אר צבי' להגה"ק מקוז'יגלוב ,פסח מועדי עמוד סג( ,מקיפות היינו 'הקפה' סביב
הדבר ]ארו או ארו[ ,וכלומר שא הדר הסובבת את הישועה הנצרכת תבוא על
מקומה בנקל ובניחותא ,בשלו ובשלווה ,כל הסובבי והמקיפי הנצרכי לדבר הישועה
יבואו לו בנקל ...כי רבי ה המתייסרי מרה בבוא לזכות בזש"ק ,ג פעמי שהאד
נצר לטרוח טירחא מרובה סביב פרנסתו ,או קושי רב עד שהוא זוכה לראות קורטוב
נחת דקדושה מיו"ח ,ובחודש זה הישועות מקיפות  -כל אלו ה'מקיפי' ג"כ יבואו לידי
ישועת וטובת בתכלית.
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'øù÷å ,åçñôì äù ãçà ìë íäì åç÷ìå
íééøöîä íåìàùå ,åúèî éòøëá åúåà
çñô íùì åèçùì åáéùäå ,íëì äæ äîì
ìò úåä÷ íäéðéù åéäå ,åðéìò 'ä úåöîá
ïéàùø åéä àìå ,ïäéäìà úà ïéèçåùù
ñðä åúåà íù ìòå ,øáã íäì øîåì
÷:æô úáù 'ñåú 'éòå) 'ìåãâä úáù åúåà ïéøå
 (åúåàå ä"ãט.

ט .אגב גררא ,ידוע מאמר העול לית טע לשבח מדוע נקראת שבת זו 'שבת הגדול',
כי מדר העול שאי סועדי בשבת זו את סעודות השבת במקו שרגילי לאכול
ש מדי שבת בשבתו ,כי כבר הכינו את המקו לכבוד פסח ופינו מש את כל החמ,
והיינו שהשבת מוותרת משלה עבור הפסח ,ואי ל גדול כמי שמוותר משל עצמו
לרעהו ,והיא גופא הכנה דרבה לקראת חג הפסח.
ואכ ,בזכות ה'חסד' יצאנו ממצרי ,כלשו הגה"ק ה'חפ חיי' )אהבת חסד ח"ב פ"ה,
בהערה( ויקויי עלינו מה שאמר הכתוב )הושע ב כא( 'וארשתי לי בצדק ובמשפט ובחסד
וברחמי' .ואמרו חז"ל ,שאומר הקב"ה ומה אלו ,שה בעצמ צריכי חסד ,עושי חסד
אלו ע אלו ,אני ,שאני מלא חסד ורחמי ,עאכו"כ שאני צרי לגמל חסד ע בריותי.
ונראה לי ,שזהו מה דאיתא בתנא דבי אליהו )רבה סו פכ"ג( כשהיו ישראל במצרי,
נתקבצו כל וישבו יחד ,וכרתו ברית יחד ,שיעשו גמילות חסדי זה ע זה ,וישמרו
בלבב ברית אברה יצחק ויעקב ,ולעבוד את אביה שבשמי לבדו ,ושלא יניחו לשו
בית יעקב אביה ,ושלא ילמדו לשו מצרי וכו' ,עיי"ש מה היה הכריתות ברית לגמילות
חסדי ,אלא העני כ הוא ,כי ה ,כשראו שאי שו עצה להינצל מגזרותיו של
פרעה ,והשעבוד הול ומתגבר יו יו ,מה עשו נתקבצו באגודה אחת וטכסו עצה
מה לעשות לזה .והסכימו ביניה ,שילכו בדר ה' לבדו ,ולא ישנו את שמ ולשונ.
ג כרתו ברית יחד לגמול חסד זה ע זה ,שעי"ז יתעורר למעלה חסד של הש יתבר
עליה ,וממילא יבטלו לבסו גזירותיו של פרעה .ובאמת כ היה לבסו ,שדבר זה היה
הסיבה לגאולה ,כדכתיב )שמות טו יג( 'נחית בחסד ע זו גאלת נהלת בעז' .ואיתא
בפסיקתא )הובא בילקוט בשלח רמז רנא( נחית בחסד זו גמילות חסד ...עי"ז 'ע זו גאלת'.
וכ רמזו צדיקי במה שאמרה תורה בראשית דבר כשדיבר הקב"ה ע משה רבינו
)שמות ו ה( 'וג אני שמעתי את נאקת בני ישראל' ,וביארו צדיקי אומרו וג – כי כ
היא הנהגתו של בורא עול ,כאשר ישמע איש את צעקת רעהו ויתמלא רחמי עליו
לעמוד לימינו להסיר ממנו כל צער ומכאוב ,ישמע ג ה' לקול נאקתו ויפקדהו בדבר
ישועה ורחמי.
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זה הכלל ,כל המיטיב ע רעהו סופו שמגלגל על עצמו בזה טובה וברכה ,פעמי
יראהו ה' ככה ,ופעמי עליו להאמי שכ הוא .שמעו נא למעשה נורא שאירע לפני
כשבוע – ביו שלישי פר' ויקרא תשע"ח ,באחת משכונותיה של עיה"ק ירושלי,
מתפרנסת אשה מהחזקת תינוקות בבית )'מטפלת' ,בייבי סיטער( בכל יו מבוקר ועד
צהריי ,לאחרונה הכניסה לביתה אשה מבוגרת אשר מחמת כמה וכמה הרפתקאי
דעדו עלה )צרות שונות משונות ,ואי כא מקומו( היא שבורת לב ומחוסרת עבודה ותעסוקה,
מטפלת זה הכניסה אותה ל'עבודתה' – כביכול ,שתעזור לה בעבודת שמירת התינוקות
וא היא משלמת לה כדי התשלומי ,א שבפועל אי לה ממנה כל הנאה רק עול
ושעבוד 'לשמור' ג עליה...
באותו יו שלישי האמור ,פנתה המטפלת ל'עוזרת' וביקשה ממנה ,זה לי כמה שעות
שלא ראיתי תינוקת פלונית ,עשי עמי אות לטובה והביאי אותה אלי מתו עגלתה,
העוזרת שכאמור לא כל כ ...טעתה ,והביאה לפני בעלת הבית תינוקת אחרת ,וכא
נתגלה 'תוקפו של נס' ,כי אותה תינוקת שהובאה בטעות כבר נשתנה צבע פניה ,והיה
ניכר כי איבדה את נשימתה זה זמ ...ואילולא הביאה אותה העוזרת הייתה מחזרת
נשמת ליוצרה באלו הרגעי...
הרי ל ,כי מעשה חסד זה הציל את התינוקת ממות לחיי ,ולא עוד אלא שאת
עצמה הצילה ,כידוע ,שאילו היה קורה ח"ו 'פטירה' בביתה ,הייתה המטפלת נלקחת
לחקירות וכו' ,ואת עבודתה ופרנסתה הייתה מאבדת לגמרי ,נמצא שמתחילה היה
נראה שהמטפלת מטיבה ע האשה ומתו רחמנות היא מסייעת לה ,ולמעשה נתברר,
שאדרבה ,היא עזרה לה והצילה אותה...
עוד מעשה נורא שמעתי מאבר חשוב שליט"א ,שבנו נעשה 'בר מצוה' ונכנס לעול
תו"מ ביו ט"ו שבט בשנה זו ,בהגיע העת והזמ להזמי פרשיות לתפילי של בנו
שיחי' שאל האבר את רבו 'איה הסופר' שיכתוב אות ,מחמת כמה סיבות התעכבה
תשובת הרבי ,ורק בתחילת חשו ענהו שיפנה לסופר מומחה מפורס ,אבל בבואו
לפני הסופר ושטח בקשתו עיי הסופר ב'לוח הזמני' שלו ,וגילה שלפי התור יהיו
פרשיותיו מוכני רק בסו חודש שבט – כשבוע לאחר יו הבר מצוה ,האבר לא
ידע את נפשו ,וכי יהל בנו כשבוע ימי כ'קרקפתא דלא מנח תפילי' ...ג לא אבה
ל'חנכו במצוות' תפילי ע תפילי מגמ"ח .אינה הקב"ה לידו את ידידו שסיפר לו לפי
תומו שהוא עומד לער בר מצווה בעוד כמחצית השנה )ויותר( ,וב"ה שפרשיותיו שהזמי
אצל אותו הסופר )שדחאו בשבוע( כבר שוכני אחר כבוד בביתו .מיד השיח מיודעינו
את לבו כי נתקע בלי פרשיותיו לבנו ,ואחר בקשת מחילה העז לבקש מידידו שית
לו פרשיותיו אשר בביתו ,ובסו חודש שבט יקבל ממנו פרשיות חדשות ,ואעפ"י
שהרגשת הלב מתנגדת לעשות 'טובה' מעי זה כידוע )וכדרכ של בני אד שלא להיפרד
מפרשיות שהשקיעו בה ממונ ודמ ( התגבר הלה על רגשותיו והעניק לו בהלוואה כנגד
פרשיותיו שיקבל בסו חודש שבט ,לקראת שבת שירה נסע האבר לשבות בצל
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íäá åìçù ùãåçä íåéá åòá÷ðù íéãòåî íéñçééî òåãî ,íéùøôîä úééùå÷ äòåãé
áäåà'ä ÷"äøä øàáîå .òåáùä íåéá àìå íåéì àìå ,'úáùä íåé'ì ñðä úà
(ìåãâä úáùì äèîùä ê"ð éèå÷éì) ò"éæ 'ìàøùé øàùë ,ñðä òøéà íåéá åáù ïñéð 'é
רבו – באותה עיר שאביו דר בה ,וב'השגחה' סיפר לו כי הביא עמו את ה'פרשיות'
הנודעות לתית ל'בתי מאכער' )עושה בתי לתפילי( שיכניס בה את הפרשיות ,ביקש
האב לראות את הפרשיות ,וכא נודע הנס הפלא וההצלה ...שבאות הפרשיות שכבר
עברו הגהת מגיה מומחה וג לרבות הגהת מחשב נמצא בה פסול גמור ונורא ,שהיה
חסירה בה תיבה שלימה ,כי נכתב בה 'והיה ישאל בנ' במקו 'והיה כי ישאל
בנ' ..נמצא שהקב"ה גלגל ושידד כמה וכמה 'השגחות' למע יישאר זה האבר בלי
פרשיות וישמע מחברו שכבר יש לו בתי ,יביא לקראת שבת בעודו בבית אביו,
ואילו לא היו כל אלו ,היה בנו של הידיד מניח תפילי פסולות עד יומו האחרו ,רח"ל...
ועל הכל ,יש ללמוד כי הוא חשב שהוא מתעלה מעל רגשותיו לתת לו משלו...
ולבסו נתגלה שאדרבה לא היה כא וויתור משלו לידידו ,אלא הציל את עצמו ממכשול
נורא והיטיב לעצמו פי כמה וכמה.
לפני כשבועיי בהיותי באת"ק מירו סיפר לי 'בעל המעשה' עובדא נוראה שאירעה
עמו )בשבוע שלפניו( ,זה האבר מחשובי בני הגליל הוא ,אחר נישואיו לפני כמה שני
נולד לו ב אחד למזל"ט ,ומאז ננעלו בפניו 'מפתח של חיה' ובדר הטבע לא היה
בידו להוליד עוד צאצאי ,באחד הימי בבוא האבר לביתו ,גילו בני הבית את אזנו
כי זה עתה שמעו 'חדשות מרעישות' מאחת מחברותיה שהמתינה זמ רב לזש"ק ,עד
שקיימה בעצמה סגולה נפלאה – להסיר מלבה כל מיני טינות שיש בו על אחרי ומיד
נושעה ,ואמרה בלבה א אנו כמותה  -א נעשה כ בוודאי נוושע.
נתיישבו האבר ובני ביתו לערו 'חשבו נפש' – כי לא ראו שיש בלב איזה
טינה על בריה אחת בעול )שניה אנשי נוחי לשמי ולבריות ,שמחי בחלק ומרוצי בכל
אשר לה ( ובמש שש שעות תמימות עברו יחד על כל רשימת מכריה ,שכניה,
קרוביה וידידיה ולא מצאו במי האשמה ,עד שנזכרו כי יש לה איזה טינה נושנת
בלב על אביו של האבר )חמיה( ,כי בעת דודי כשנישאו למזל"ט לווה מה סכו
כס אדיר שהיה מוכ לצור קניית דירה עבור ,ועדיי לא החזיר )ומה שלא נזכרו בזה
מיד ,כי לרוב מזג הטוב והנוח אינ 'חיי ' תחת טענות הללו ,מה ג שזה זמ רב שכבר נתייאשו מהממו,

וה מבקרי לעתי תכופות בבית ההורי מבלי להראות שיש לה איזו טענה ,(...משנתגלה ונתברר
הדבר ,פעלו השניי בלב במש שעה ארוכה והסירו ממנו כל טינה תרעומת וטענה
שבלב על אביו של האבר )לא מחלו על הכס ,אבל טינה הסירו ,ג התקשרו אליו להודיעו שה
מסירי מלב כל טינה( ,ומאותו רגע היו בטוחי בישועת ,לא נארי ...אבל ה נושעו
שלא כדר הטבע בפחות משבוע ימי ...הא למדת ,ע מי עושה ה'מוותר' והמוחל
'טובה' וחסד ,כי יותר טובה וברכה מגיעי אליו מאשר ע זה שהיטיב לו.
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äá øîàðù ,äìåàâì äîã÷ä
'àéáðä äéìà úà íëì çìåù éëðà äðä
áéùäå ,àøåðäå ìåãâä 'ä íåé àåá éðôì
.'íúåáà ìò íéðá áìå íéðá ìò úåáà áì

Y ïñéðá 'éá ìàøùé éðá åîéé÷ù äîã
ïàö íëì åç÷å äøæ äãåáòî íëéãé åëùî
ìë àøåáá íúîùð å÷áéãå ,äååöî ìù
úáùä íåé ìù åçåëá äæ äéä ,íéîìåò
á"ç ÷"äåæá øàåáîë) àúîùðã àîåé àåäù
(åö÷ â ÷"ùù) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
íåéá åæ äìåàâ úåøåãì äòá÷ð ïëì (.äø
ùøãå ,øåôéë íåéì åæ úáù äååùä
íéàöåé æàå ïéúîùðã àîåé àåäã úáùä
àåä äæä øåùò ,ì"æå ,äåù äøéæâ ïéòî
 ùôðä úåìâîי.
ãéîòîå øäèî àåäù Y ô"ëäåéã øåùò åîë
íéøåôéëä íåé àø÷ð ïëì ,øùåéá äøæçá ïëìù ,øàéá (à óéòñ ìú ïîéñ) 'ùåáì'äå
úáù' úáùä úàø÷ð éîð ïë ,'äáø àîåé' àéä éë ìåãâä úáù úàø÷ð
)(âë â éëàìî

י .ב'בית אברה' )לשבת הגדול ד"ה עני שבת הגדול( הביא בש הרה"ק בעל ה'יסוד העבודה'
זי"ע טע לש שבת 'הגדול' ,משל למל ר ונישא שהכי סעודה גדולה לכל
אוהביו ,וכיו שאי עניות במקו עשירות הכינו העבדי את כל צרכי הסעודה בהרחבה
גדולה וכיד המל ,וממילא בתו הסעודה נשארו הרבה מאכלי ומשקאות ,באו וסיפרו
כ לפני המל ,ויצו המל לחלק את השיריי לאנשי המדינה ,ועדיי נשאר משיירי
הסעודה ואי זה מ הכבוד להשלי לאשפה את מאכלי המל ,הורה המל להאכיל
את הפושעי היושבי בבית האסורי ולתת לה לאכול ולשתות ]ויש להוסי עוד,
דמ הסת הוציאו אות מכלא והושיבו אות במקו מכובד כדי לאכול מ הסעודה,
דהא אי זה מדר כבוד לאכול מאכלי המל בבית האסורי[.
והנמשל ,למל מלכי המלכי שלא כלו רחמיו ,ולכ יגיע מרחמיו וחסדיו ג אל
הפושעי והחוטאי ,כדכתיב )תהלי כא יא( 'וסלחת לעוני כי רב הוא' ,והקשו המפרשי
מה הנתינת טע באומרו 'כי רב הוא' ,אדרבה א רבו מעשיו בפשע וסררה מדוע
יזכה לסליחה וכפרה ,א להאמור אתי שפיר ,דיש לומר שתיבות 'כי רב הוא' קאי על
חסדי ה' שהמה מרובי למאד ,וכדי שלא ילכו לאיבוד צרי להשתמש בה א
לחוטאי ופושעי.
ובזה מפרש ה'בית אברה' דלכ נקראת השבת 'שבת הגדול' ,כי גדול וקדוש הוא
השבת לחסות תחת כנפיו אפילו לפחות שבפחותי ,לפושעי ולמורדי – לטהר
ולהכינ לחג הקדוש.
שמעתי מאחד מחשובי נכדי הרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע שזקנו היה חוזר בכל עת
על דברי הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע ,שלכאורה קשה ,וכי מה ייחוסה של שבת זו
שנקראת 'גדולה' ,והרי כל שבת ושבת 'גדולה' היא ,וכמו שאומרי בברכת 'רצה
החליצנו  -כי זה יו גדול וקדוש הוא לפני' ,א כ מהי מעלתה של שבת הגדול,
אלא ,שיו שבת זה הוא ה'גדול שבגדולי'.
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åðúðå .ìàøùé ìò áåè íéöéìîîå
÷åñôä ïî êëì æîø (íäøáà úéá ,àøåäðã
úàæä äãåáòä úà úãáòå' (ä âé úåîù)
õîçä ïî úéáä ïåé÷ðù ,'äæä ùãåçá
¯ ô"ëäåéá ìåãâ ïäë ìù åúãåáòì äîåã
áéúëå 'úàæä äãåáòä úà' àëä áéúë
ìà ïøäà àåáé úàæá' (â ,æè àø÷éå) íúä
ùãåçá úéáä óåöø÷ù åðãîìì ,'ùãå÷ä
.íéøåôéëä íåéá â"äë úãåáòì äîåã äæä
àðéöåá)

'íéîùä ïî' ú"åùá áúë äëå
íäéèøôáå íäéììëá íäá åøéîçäå'
êéøàîä ìëå ,(çñôá õîç øåñéà ìù)
.'åéúåðùå åéîé åì ïéëéøàî ïäé÷åã÷ãá
(àò ïîéñ)

'øùéä á÷'ä éøáãá åùôð áäìúúå
.ì"æå 'óñåé ãåñé' øôñ íùá (ö
çéøèî íãàù çøåè ìë ,éãéá äìá÷ ùéå
óéò àåäå ,çñô ìù è"åé ãåáëì åîöò
âøåä àåä äæ ÷ñòá éæà ,çøåèäá òâéå
,íãà éðá éòâð íéàø÷ðä íé÷éæîä ìë
ìèáîå ùøâî äæ éãé ìòù åðééäå .ì"ëò
.åîöò ìòî òø ìë
÷øô)
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úîùð úà úùã÷îå úëëæî àéä éë 'ìåãâä
.ïååòå íâô ìëî ìàøùé
úåáâùð ò"éæ 'ìàøùé áäåà'á àúéà
,(íù åøôñá àáåä) åæ úáù úùåã÷á
äéðéî' (:âñ á"ç) ÷"äåæá øàåáî äðäã
ìëù ùåøéô ,'ïéîåé àúéù ìë ïéëøáúî
úáùä úùåã÷î íé÷ðåé òåáùä úåîé
úå÷ðåé ïìåë úåúáùä ìë íìåà ,åéðôìù
éøä ,äáåù úáùå ìåãâä úáùî ïçåë
.äéååâá úåæåðâ äðùä ìë ìù úåúáùä ìëù
 ביעור חמ בשלוות הנפש- אמרתי בשלוי
ללא כעס

âéìôî ò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøä äéä
íéìîòä ìàøùé ìù ïçáùá ãàî
,õîç åäùî ìù øëæ ìë ùøâìå øòáì
úååù åìà úåìåòôù õéìîä åúùåã÷áå
éùàø' éë ,÷"øù÷ äìåòä øôåù úåòé÷úì
ïéøòééà'ù ïéöàø'÷' àåä íäìù 'úåáéú
,ùéãéàä úôùá íä ïåé÷ð ïéðò íìåë) 'ïéøò'÷ ïéáéé'ø
( יאõîç
יב

ìù øåøéô ìëî úéáä úà ãáëìå óùôùì

÷"øù÷ íä íäî íéìåòä íéëàìîäå

 ואל יחשוב כי 'ביטול תורה' יש כא ואולי עדי לעסוק בתורה כהכנה דרבה.יא
 שכבר העיד הרה"ק מ'שומרי אמוני' זי"ע שבשנה,לקראת ליל התקדש החג
 וממילא לא סייע,אחת סגר עצמו בכל ימי ניס ב'הכנות גדולות' לקראת ליל הסדר
 אול מעול לא היה לו סדר 'חלש' מבלי השגות מוחי עלאי,בגופו להכנות הנדרשות
.'כאותו ה'סדר
 שהגבאי של הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע רצו להחלי את, ידוע דבר המעשה.יב
 מה יאמר הרה"ק, גער בה הרה"ק ואמר,השולחנות ולקנות חדשי לפסח
 תדעו שהרעש והקול העולה משפשו, וואס וועט דער בארדיטשובר זאג,מבארדיטשוב
.וגירוד השולחנות עולה למעלה ומבטל כל מיני קטרוגי מלמעלה
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íãàä ãéá ùé çñôä âçì úåðëää éãé ìëù ãàî øäæéìå çéâùäì êéøö åäéî
úãî êà ,ùãå÷ä çåø úâéøãî âéùäì úéáä ïåé÷ð ìù ùãå÷ä úãåáò
.åæ äáâùð äìòî åðîî úòðåî ñòëä àìå äåãçå äçîù êåúî äùòéú õîçî
 áöòå ñòë êåúî äìéìçיגçîùéå ùéùé ÷ø ,
øùà éáø ÷"äøä øîà æîø êøãá
úåùòì å÷ìçá äìôðù åæ äìåãâ úåëæá
ãì úåîù) ÷åñôá ò"éæ ïéìàèñî
 ù"áúé àøåáì çåø úçðיד úà øòáìå
êéîñå ,'êì äùòú àì äëñî éäìà' (æé
.åáø÷î òøä
,'øåîùú úåöîä âç úà' (çé ÷åñô) äéì
éãéì íéàáù àéä àçéëùã àúìéî éë éåì éáø ÷"äøäã äéîùî àáåä úåàøåð
âçá ïëå çñôä âçì úåðëää úòá ñòë ìòù ,ò"éæ áåùèãéøàáî ÷çöé
יג .בדר צחות אמרו ,דהנה אמרו חז"ל )ר"ה טז' (.למה תוקעי ומריעי כשה יושבי
ותוקעי ומריעי כשה עומדי ,כדי לערבב השט' ,ובתוס' )ד"ה כדי( הביא בש
הירושלמי 'כד שמע קל שיפורא זימנא חדא ,בהיל ולא בהיל ,וכד שמע תניי אמר
ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול ומטא זימניה למתבלע ,ומתערבב ולית ליה פנאי
למעבד קטגור' ,ועל דר זה ייאמר לעניינו לגבי עבודות הנקיו שה בבחי' 'תשר"ק',
שבפע הראשונה בה 'תוקעי' ומנקי נבהל השט ועדיי אינו נבהל לגמרי ,אכ א
חוזרי ותוקעי – בעת אשר אחד מהתינוקות )או מהגדולי  (...הכניס חמ למקו הבדוק
והנקי ,וחוזר ומנקה ביישוב הדעת בלא כעס ,אזי השט נבהל לגמרי לנוכח מדרגתו של
איש הלזה שכה כובש את יצרו ועושה רצו ה' מתו שמחה ושלווה.
יד .והנה לאלו המתלונני על 'קושי השעבוד' בערבי פסחי ,יסופר כי פע נכנס
הגה"ח רבי נטע ציינווירט זצוק"ל לביהמ"ד בימי שקוד הפסח ,ופתח ואמר
לסובביו 'מנהג אבותינו בידינו לעשות יו תפלה ותענית על כל צרה שלא תבוא,
וכיוו שנתרגשה צרה לפתחנו – ו'ערב פסח' שמה ,א כ מ הראוי להכריז על יו
תפילה '...כמוב שבדבריו אלו הרגיע את הרוחות הסוערות ,והבינו הכל דאדרבה יש
לשמוח ולשבח להקב"ה על הזכות שנפלה בחלקנו ,ובני אנחנו לה' אלוקינו וזוכי
לעשות רצונו.
וכבר אמרו 'דבר נורא' ,דלכאורה אינו מוב על מה מקנטר הרשע ומתלונ ' -מה
העבודה הזאת לכ' ,הלא פסח זמ חרותנו הוא ,והכל יושבי בהסיבה כבני מלכי,
ואי ל תענוג גדול מזה ,ומה גר לרשע למאוס בעת כזאת במצוות ה' ,הלא מסברא
היה נראה יותר להתלונ בשעה שצמי ומתעני ביו הכיפורי ,או בשאר קיו המצוות
שאי בה הנאת הגו ,אלא ,אחר שהרשע רואה בערב החג אי כול עומדי ומנקי
את הבית בעצבו מתו 'נערווע' )עצבי ( ,ובמקו לשמוח בקיו מצות מל מלכי
המלכי מתרגזי ובאי לידי כעס ולכלל טעות ,זה גור לו למאוס בעבודת ה' ויצא
שכר בהפסד ח"ו.
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åè

íééç éáø ÷"äøä íùá àøîàúî ,''äì ìë (:ä÷ úáù) ì"æç åøîà éøäå ,åîöò
éøòù'á áåúë àöîðå) ò"éæ àøåãîàî ì÷ééç äøéäæä ïëì ,æ"ò ãáåò åìéàë ñòåëä
úðùî ìòéáìà÷ ã"áà òèð éáø ÷"äøäì 'äðåîà àìù øúåéá øäæé åìà íéîéáù äøåú
 ñòëä äæ 'äëñî éäìà' úåùòìטוìò æîøî øåàù äðä éë (íéøôñ ãåòå ,è"ðøú àìà ,
úçôåú úåéäì äñéòì íøåâä àåä éë ,äååàâ äåöî ìù äçîù êåúîå òâåøå àúåçéðá
íúñ éë ñòëä ìò æîøî ùáã ,äìåòå
 õîç åäùî ìëî åúéá úà ä÷ðéטז.
'øåè .âð íéøãð 'ééò) àåä íéøåáã ùáã 'ùáã
'ñëò' íäá ùé íéøåáãäå (ã"é 'éòñ æ"éø ã"åé ìëå øåàù ìë éë' (àé á) àø÷éå úùøôá
åììä úåãéî éðù äðäå .ñòë úåéúåà (ñøà) äùéà åðîî åøéè÷ú àì ùáã
טו .והעצה היעוצה ,שיזכור מה שאמרו )קידושי מא' (.רגז לא עלתה בידו אלא רגזנותו',
פירוש שהרי 'כעסו ורוגזו' לא יועילו לו מאומה לשנות את הנעשה ,ומה ית לו
ומה יוסי לו כעסו אשר יכעס ,מלבד מה שמזיק לבריאות גופו ונפשו במה שמעלה
כעס בלבו.
יש המסבירי את דברי חז"ל )שבת קה (:שהשוו את הכועס לעובד ע"ז ,שהרי הע"ז
 פה לה ולא ידברו עיני לה ולא יראו א לה ולא יריחו ,והעובד אות איאפשר שירוויח מה מאומה ,כמו כ הכועס אינו מועיל כלו בכעסו.
טז .ובכל מצב ישמור על יישוב דעתו ולא יאבד עשתונותיו ,כי אז אי 'שמח וטוב
לב' ממנו .מסופר על הגה"צ רבי שמואל שמעלקא מסעליש זצ"ל מגדולי רבני
אונגרי ,שבשנה אחת כאשר פתחו את הדלת בליל הסדר באמירת 'שפו חמת',
מצאו את הגוי שקנה כיו אתמול את החמ מכל בני העיר על ידי המרא דאתרא,
ובפני זועפות טע בתוק שברצונו לחזור בו מ הקני ,לפליאת הנוכחי הסביר ,שבני
משפחתו שמעו על דבר המכירה ומורא עלה בלבב על שנטל על עצמו להתעסק
בעיסקה גדולה כל כ ,ולפיכ המה לוחצי עליו לבטל את הקני תיכ ומיד ,מששמעו
כ בני המשפחה הבינו שה בצרה גדולה ,כי ידעו שלא יצליחו בשו אופ לשנות
דעתו של הערל ,מיד באו כול כאחד אל אביה בפחד ובבהלה וסיפרו לו דברי
כהוויית ,הרב לא נתרגש כלל ולא איבד עשתונותיו ,רק בשלוות נפש יצא אל הגוי
שעמד בחו והזמי אותו להיכנס הביתה ,משהתיישב אצל השולח כיבדו בלגימה
המקרבת ,וביקש ממנו לחזור על בקשתו ביישוב הדעת ,ואכ חזר הלה על דרישתו
והרב ישב מולו והאזי בכובד ראש לדבריו ,משסיי מלדבר התעמק הרב בהרהוריו
והשיב לו ,שאכ הצדק עמו והוא מוכ לבטל את המכירה ,א היות והשעה מאוחרת
מאד ,וכעת באישו לילה אי בידו להודיע לכל הסוחרי על ביטול המכירה ,וכ בימי
הקרובי חוגגי כל בני הקהילה את שבעת ימי החג ,לכ מבקש ממנו שיחזור אליו
בעוד כשמונה ימי ,ואז יאסו את כל שותפי העיסקה ויבטל המקח ללא שו פקפוק,
'ועתה חזור אל בני בית ותרגיע אות שהכל יבוא על מקומו בשלו.'...
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òãåéå åîöò éðéòá ìôù àåä éøäù ,å"ç øéäæäù åîë Y íéîù íùì óà úåáåè íðéà
 äîåàî ìá÷ì éåàø åðéà ïéãä ãöîù ãéâî' ùéøáù úåøäæàá) é"áä úà 'ãéâî'äיז.
úàð÷ úåàð÷ì êøöðù íå÷îá óàù ('íéøùéî
 ïéà éë ,ñòëä ïî òðîé æ"ëò úåàáö 'äכל דצרי ייתי וייכול – צדקה וחסד בימי
אלו
áåúëä àá øùà äæå .äæî àöåé áåè
ïéìàåù' (à èëú) çñô úåëìä ùéøá ááì úåäáâ ìë øåàù ìë éë åðãîìì
åðîî åøéè÷ú àì ñòë ìë ùáã ìëå
çñôì íãå÷ çñô úåëìäá
íéèéç úåð÷ì âäðîå ¯ äâä ,íåé íéùìù .íéîù íùì åìéôà 'äì äùéàì åìéôà
éøáã êùîäáå ,'çñô êøåöì íééðòì ï÷ìçì
ùãåç ìëá íäéðô ìò ïéìôåð ïéà' øáçîä çôåú õîçä éë ,'äöî'äî ïë åðãîìå
êåøá éáø ÷"äøä íùá àøîàúîå ,'ïñéð àéäå ,øéåà àìî ñéëì äîåãå
äöøù ,úåëéîñä úà øàáì ò"éæ æåáéæòîî àìîîù 'ñòåë'ä ìù åúåäîå åúåàéöî àéä
åâàãé øáã úìéçúù ,íéã÷äì à"îøä äøåî äöîäù èøôáå ,'äîéçå óà'á åñéøë
åéëøö ìë åì åéäéù ,åäòøì ùéà íøåâä ø÷éò àéäù äåðòå úåìôù ìò
 äáçøäá íòøúäì àìå àúåçéðá ìëä úà ìåáñìיח íééðòì 'íéèç úåòî' ïúéå ,יט,
יז .בפרשת )ו ט(' ,מצות תאכל במקו קדוש' ,ביאור נורא מבאר הרה"ק ה'חת סופר'
זי"ע )דרשות ד רלז טור א( דמדת הענווה וההכנעה ,שיהא האד סובל הכל  -גדלה
מעלתה מכל הפרישות שבעול המכונה 'קדוש' ,וזה מרומז בפסוק 'מצות תאכל' -
מצה מרמזת על הענווה ,והרי היא 'במקו קדוש' נמצא שהוא במקו הקדושה ,ומוסי
ה'חת סופר' ' -ועוד בה יתירה' ,כי 'בחצר אוהל מועד יאכלוה' – כי פרי שכר הענווה
יאכלו א בעול הזה המכונה 'חצר' וטרקלי לעול הבא.
יח .הגה"צ רבי שמשו אהר פאלאנסקי גאב"ד טעפליק זצ"ל ראה פע בביהמ"ד אברכי
השוקדי על תלמוד בהתמדה גדולה בערבי פסחי ,והבי שבבית כמה מה
נצרכי לעזרת בהכנות החג ,עלה הרב על הבימה והכריז ,בידי רשימת אלמנות
המשוועות לעזרה בדחיפות למע צרכי החג ,מי ממכ מוכ לעזור ולסייע לה .כאיש
אחד ובלב אחד התאספו כול לעזור ולסייע לאות אלמנות .ביקש מה הרב להתייצב
לפניו בשורה ונת בידי כל אחד פיתקא בו נכתב אדרעס )כתובת( של אחת מהמשפחות
הזקוקות לעזרה ,ויהי כאשר פתחו את הפתקי מצאו כל אחד כתוב בפיתקא שלו מקו
מגוריו – שנשלח לסייע לבני ביתו .והייתה כוונתו להוכיח לה ,שלא טוב הוא המעשה
שה מוכני ומזומני לסייע לאחרי יותר מבני בית ,ולא באלה חפ לה' שהרי כתיב
)ישעיה נח ז( 'ומבשר לא תתעל' ,וד"ל.
יט .שנה אחת בעת עריכת ה'סדר' התלהב הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע בעת הגדה של
פסח למש כשעה ושעתיי ,לאחר מכ נענה ואמר בשנה זו הסדר של הרה"ק

באר הפרשה

åîöò éëøöì íãàä âàãé ë"îçàì ÷øå
àåä óàù Y 'íäéðô ìò ïéìôåð ïéà' àäéù
.äìéôð éãéì àåáé àì åîöò
שיאור שהכסיפו פניו – רמזי החמ בבי אד
לחברו

'õîçä' ììëáù åæîø úåøåãä é÷éãö
àåä ,íìåòä ïî åøòáì åðéååèöðù
íéðééðòá èøôá íãàä áìá ïëåùä 'õîç'ä
úãåáò'ä ÷"äøä éøáãë ,åøáçì íãà ïéáù
äðùîä ìò (ìåãâä úáùì ã"åñá) ò"éæ 'ìàøùé
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÷ñôð êëå ,'åéúåøòù åãîòù íãàë ,åéðô
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(ä"÷ñ íù) à"âîä áúëå ,'õîç àåä åéðô
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æé

éøáã íéøîåàù ,íéùðà ùéù äæá æîøä
,íéáøá íäéðô íéðéáìîå íäéøáçì ïéãåãéç
åôéñëäù' åäæå ,àøåéç àúàå à÷îåñ ìæàå
úöò ì"öø ,øåîâ õîç éàãååá åäæ 'åéðô
éë ,äæá íéøäæð íìåòä ïéàå ,ø"äöéä
äöåøù éî éàãåáå ,éðà ÷çöî íéøîåà
,õîçä äæî øäæð äéäé íéîù àøé úåéäì
.'ìëå ìëî åøòáìå
úòá íâù ,äøåúá ìåãâ ììë äæ ïëàå
çéâùé íéîù éöôçá ÷ñåò àåäù
åãåáëá òåâôì àìù úìåæä ãåáëá ãàî
éåàå ,'äæá ïéøäæð ïéà íìåòäå' ,äìéìç
áì úîåùú øñåç éãé ìòù úåéøáì íäì
äìéìç áùçéúù äåöîä íåé÷á åîâôé
 å"ç äøéáòá äàáä äåöîëכ.

רבי אלעזר מענדל מלעלוב זי"ע )שהיה דר בעיה"ק ירושלי ( מאיר למעלה מאד ונעלה מכל
הסדרי ,ברבות הימי נודעה סיבת הדבר ,כי באותה שנה נשלח אליו סכו גדול
מאחד מאנשיו שבחו"ל ,והיה סיפק בסכו זה לחוג את החג כשלמה המל בשעתו,
אבל הוא חילקו בי עניי עיר הקודש שיוכלו לחוג את החג כראוי ,ולכ האיר סדרו
מעלה מעלה )הגש"פ אמרי הח להגה"צ רבי אלחנ היילפרי זי"ע עמו' ל(.
כ .לאחר נישואיו של הרה"ח רבי שלמה פרישטיק ז"ל ע בתו של הרה"ק רבי גדליה
משה מזוועהיל זי"ע ,לא ידע מה לעשות בפרוס חג המצות ,כי אביו נהג לאכול
מצות מכונה ואילו אצל זקנו הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע היה הדבר חמור מאד,
וכיו שעמד לערו את ה'סדר' על שלח אביו לא ידע כדת מה לעשות ,הל להתייע
ע רבני ירושלי ,וה יעצו לו לשאול את פי הרה"ק מזוועהיל עצמו .ברחימו ודחילו
העלה את ספיקו על הנייר ,ומסרו לידיו של ר' שלומ'קה אשר קרא את השאלה במהירות,
ובתו כדי דיבור ענה לו ברורות 'וכי סבור אתה שבשמי ישאלו אות א אכלת
'מאשי מצות' ]-מצות מכונה[ או לא ,בשמי ישאלו אות שתי שאלות ,הא שמרת
את עיני מלהסתכל בראיות אסורות ,והא שמרת את פי לבלתי תפגע ח"ו ביהודי'...
פע סיפר רבי שלמה מעשה זה לכמה אברכי ,ומשסיי דבריו שאלוהו א"כ לא
השיב ר' שלומקה על השאלה בעני מצות מכונה ,ויהי כשמעו את שאלת נסער לבו
בקרבו ונזדעק 'הוא לא השיב ,ודאי שהשיב ,הוא לעג על כל החומרא כאשר הדבר
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¯ äöîä íù ñéðëîù íå÷îä àåäù
äöîä úà ìëàéå ,'ùåã÷ íå÷î' åúåéäì
àöåî úà ùã÷é âçä íãå÷îå ,äùåã÷á
òøä ïåùì åá áøòúé àìù åéúôù
 íéøåñà íéøåáéã øàùåכאìë åéäéå ,
éîð äæ ììëáå ,íéîù íùì åéøåáéã
ñðëðä ìò úåøéäæ äðùîá çéâùäì

נוגע באיסור דאורייתא של פגיעה ברגשות יהודי אחר )של אביו( ,כי במקו פגיעה ברגשות
יהודי אי מקו לשו חומרא בעול ,'...והוסי ,שא היה יודע שכ ישאלו אותו ,לא
היה מספר לה עובדא זו כלל ,כי חסר לה יסוד גדול ביהדות.
כא .בעני אחר ,יש שרמזו בנוסח שאנו אומרי ב'חד גדיא' דזבי אבא – כיצד יש
ביד האד לקנות כביכול את אביו שבשמי בתרי זוזי – בשמירתו על האברי
אלו העי והפה ,כלומר שיזיז עצמו וישמור עליה בשמירה כפולה ומכופלת.
היה אומר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע בפסוק )שמות יט ה( 'והיית לי סגולה' כי
צורת נקודת סגול היא משתי נקודות בשורה העליונה ,וה מרמזות לשתי עיני ,ותחתיה
נקודה אחת הרומזת לפה ,והקב"ה מבקש מאתנו 'והיית לי סגולה' תנו לי 'סגול' זה
בשמירתכ עליה.
בר ,א א כבר דיבר מה שאינו ראוי לדבר ,עדיי איננו מאוחר ,כי בכל עת יש
בידו לתק את אשר עיוות .וכ מובא בהגש"פ 'ב איש חי' ,מעשה באיש שהיה לו
נער משרת ונקרא בש 'ברו מרדכי הירש' ,בערב פסח כשכבר כל ביתו של בעל הבית
היה מוכ ומצוחצח לקראת ליל הסדר ,נזכרו בני הבית שעדיי לא הכינו את החרוסת,
מה עשה הבעה"ב ,שלח את משרתו השוקה להביא לו תמרי ואגוזי ושאר דברי
הנצרכי לחרוסת ,אבל אותו ברו מרדכי 'שליימזל' היה וכמעט שלא שקעה החמה
נזכר הלה לבוא הביתה ,אמר לו בעה"ב ,בהמה ...בהמה ,א המשרת לא נשאר 'חייב'
והחזיר לו תשובה אתה ..אתה ...הבעה"ב שהבי שלא נהג כשורה בבזותו כל כ את
המשרת ,רצה להמתיק את דינו ,הצדיק את עצמו ,ואמר לו כוונתי הייתה לשאל
בראשי תיבות של תיבת בהמה ' -ברו מרדכי הירש מה הבאת' ...אבל אמור לי,
מתשובת נראה שלא הבנת את כוונתי רק הבנת 'בהמה' כפשוטה ,מדוע השבת לי
בחוצפה כזו 'אתה' ...אמר לי המשרת א אני כמות כיוונתי לענות ל בראשי תיבות
של תיבת אתה ' -אגוזי תמרי הבאתי' ,לעשות מה חרוסת .ובזה מתיישב לשו
הקרא )משלי יח כא( 'מות וחיי ביד הלשו' ,תמוה קצת מדוע לא התחיל ב'חיי' רק
במות ,אלא שבא לומר ,א א כבר דברת רע המרומז במות ,עדיי יש ביד לתק
להפכו ל'חיי' בהמתקת דבר כל שהוא.
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åøîàù äî ìò êîåñ éðà ïë ìòå ,(øåñéà íå÷îá ìëàú úåöî' æàå ,åéô êåúì
'æîø' çñôá õîç éë ,úåùøãîá ì"æø
÷ 'ùåãכב.
ïëìå ,äñéòáù øåàù àåäå òøä øöéì
המשהו חמ – מרמז על היצר השוכ בקרבנו ùôçéå ,åéìòî íãàä åúåà ùøâé ùøâ äìë
åìéôàå ,åéúåáùçî úåàåáçî ìëá åéìò
ä"ã æ"ò÷úú â"ç) åéúåáåùúá æ"áãøä áúë
 ïåëðå úîà àåäå ,ìéèá àì àåäù ìëכד.
èùôä êøã éô ìòù (äéðù äáåùú
ïåáø' (.æé úåëøá) àøîâá åøîà éîð éëäå äøåú äøéîçä òåãî øéáñäì øùôà éà
øåñàå åäùîá øåñàã õîç øåñéàá êë ìë
åððåöøù êéðôì òåãéå éåìâ íéîìåòä
 äàðäáכגäñéòáù øåàù áëòî éîå êðåöø úåùòì íåùá åðéöî àìù åìà úåøîåçá àöåéëå) ,
כב .מסופר על ב אחיו של הרה"ק רבי שלמה מקארלי זי"ע שהיה מקורב אליו ביותר,
שנה אחת קוד הפסח שלח אגרת אל דודו הרה"ק בה כתב שב"ה יש לו בשר
ודגי מצות ויי לפסח ,ולא חסר לו אלא 'פסח' לפסח ,ע"כ מבקש שישלח לו 'פסח
אוי פסח' )'פסח' לפסח( ,החזיר לו הרה"ק כיצד אוכל להכניס את ה'פסח' בתוככי שק
של חמ ...ודי לחכימא ברמיזא שצרי להכשיר עצמו כדת וכדי ורק אז יוכל להיכנס
בו אור היו"ט.
והנה מי שנבלע בפיו טע דיבורי אסורי עליו לקיי בעצמו 'הגעלת כלי'  -להגעיל
ולהכשיר את פיו כדי שיפלוט את טע האיסור ,ועל כ בכה פע הרה"ק רבי בעריש
מביאלא זי"ע בדרשת 'שבת הגדול' ,שרבי שואלי אותו כיצד מכשירי כלי שוני,
ואי דורש ואי מבקש להכשיר את הפה כדי שיוכל לאכול בו את המצה בקדושה ובטהרה.
רמז לכ נת הרה"ק רבי יוחנ מראחמסטריווקא זי"ע בסימני הסדר 'כרפס' ,שהוא
ר"ת כ'לל ר'אשו פ'ה ס'גור ,היינו א האד חפ ומשתוקק לזכות ל'קדש ורח' -
להתקדש ולהתרח מזוהמת עוונותיו ,אזי העצה היעוצה היא לסגור את פיו ,ולא זו
בלבד אלא ' -יח מגיד' ,את אשר מוכרח הוא ל'הגיד' ולדבר יחצה ולא יאמר הכל.
כג .בזה אמרו לפרש טעמא שמכני את ליל פסח 'ליל הסדר' ,כי יש 'פרדס' דרכי
לתורה  -פ'שט ר'מז ד'רוש ס'וד ,א בחג הפסח שאי אפשר להבי את עניני החג
לפי דר הפשט ,נשאר רק 'סדר' זה ס'וד ד'רוש ר'מז ,כי הפשט נעל מאתנו.
כד .כתב הרמ"א )סימ תלב סעי ב( 'ונוהגי להניח פתיתי חמ במקו שימצא הבודק,
כדי שלא תהא ברכתו לבטלה' ,ונתחבטו הפוסקי אי תועיל עצה זו להציל את
הבודק מברכה לבטלה ,והלא אי זה כי א הערמה בעלמא ,שהרי כל הבית נקי מחמ,
ואילו אות פתיתי אינו 'בודק'  -שהרי הוא עצמו הניח במקומות הידועי לו.
והשיב הגאו מטשעבי זצ"ל בש צדיק נסתר שהתגורר בווארשא ]לפרנסתו עסק
בתיקו שעוני ,וכאשר שמע אודותיו גאב"ד טשעבי שבר את שעונו והל לתקנו
אצלו כדי שיזכה להתבר מפיו ,א כאשר הגיע אליו הבי הצדיק את כוונת בואו,
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וסירב לברכו ,באמרו שאיש פשוט הוא ,בלית ברירה ביקש ממנו שיאמר לו דבר חידוש,
ולבקשה זאת לא סירב ,ואמר לפניו תירו זה[ ,דהנה מצוות בדיקת חמ היא לאור
הנר ,וילפינ ליה בפסחי )ד ז (:בגזירה שוה מכמה פסוקי ,וחדא מינייהו הוא הכתוב
אצל עבדי יוס ש'חיפשו' את הגביע אשר ה עצמ הכניסו לבי אמתחותיה של
השבטי ,ואעפ"י שידעו מקו המצאו של הגביע נאמר ש )בראשית מד יב( 'ויחפש
בגדול החל ובקט כלה וימצא' ,אלא מכא ,שא חיפוש כזה שמיה 'בדיקה' ,ושיי
שפיר לבר על בדיקה זו ,ודפח"ח.
ממאמר זה למד הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע ,דהנה פעמי יתלונ האד – מה אעשה,
והקב"ה הכניס בקרבי 'יצר הרע' גדול וקשה כ"כ ,לזה אמרינ ליה ,אכ הקב"ה הכניסו,
א המטרה הייתה כדי שתבוא ותוציאנו ותגרשו מעמ ,וביד כוח וגבורה להוציאו,
דומיא דפתיתי חמ שהוכנסו לש בכוונה תחילה בכדי שיבערו ויוציאו מ הבית.
פע הגיע הרה"ק רבי שלמה )הראשו( מבאבוב זי"ע אל העשיר המפורס בארו
אנשיל ראטשילד ז"ל כדי להתרימו לצרכי צדקה ,משהגיע אל ביתו כיבדו העשיר בכבוד
מלכי והראה לו את ארמונו המפואר ,בי השאר הראה לו בית גדול ומפואר שאי
נכנסי ש בכל ימות השנה ,זולתי בשמונת ימי הפסח בלבד ,וכל זה כדי שלא יכשל
בספק ספיקא של איסור חמ במשהו ,אבל הרה"ק מבאבוב לא הראה לפניו שו
סימני התפעלות ממנהג זה ,תמה הבארו לפניו מדוע איננו משבח את מנהגו זה ,והרי
ישראל ע קדוש מחמירי ומתרחקי כמטחוי קשת מכל ספק ספיקא של חמ .השיב
לו הרה"ק מבאבוב ,זקיני הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע לא היה מ העשירי שבע ,ובכ"ז,
כאשר נזדמנה לו קיו אחת ממצוות ה' לא היו כס וזהב חשובי בעיניו למאומה,
והיה מפזר אלפי אלפי דינרי זהב כדי לקיי מצוה אחת בשלימות ,והנה מעודי לא
ראיתי שיחמיר על עצמו לרכוש בית מיוחד להשתמש בו רק בפסח ,ומכא שלא ראה
בהנהגה זו שו צד חומרא ועדיפות ,והיינו טעמא כי כלל גדול בידינו )פסחי לה(.
'דברי הבאי לידי חימו אד יוצא בה ידי חובתו במצה ,יצאו אלו ]מיני דג הנמני
ש בגמרא[ שאי באי לידי חימו '...כי תכלית המצה אינה אלא במקו שיש יצר
הרע ,והוא נכנס לשדה הקרב ומתגבר עליו ומנצחו ,כי לא התכוונה תורה לברוח מ
המלחמה אלא אדרבה להתגבר עליו ,ומזה נעשית המצה ,והכי נמי על האד לנקות
את ביתו שמשתמש בו בכל ימות השנה ולבדוק בחורי ובסדקי מכל פירור חמ המורה
על היצר הרע .העשיר נהנה מאד מתשובתו והרי תרומה גדולה  -שלשת אלפי
רייניש למוסדותיו ,ומאז שלח לו תמיד מתרומותיו.
וכ אמר רבא בגמרא )פסחי מ' (.מצוה ללתות ,שנאמר )שמות יב יז( 'ושמרת את
המצות' ,אי לא דבעי לתיתה שימור למאי' ,ומכא שעיקר המצוה הוא לשמור את
המצות ,דהיינו להשגיח על הבצק שלא יבא לידי חימו במקו שמצד הטבע יכול
לבא לידי חימו ,וכ בעבודת בשר וד חביב בעיני המקו מה שהוא מתגבר בעת
מלחמה ,ואינו נמש אחר תאוותיו וטבעו הרע ואינו הול אחר שרירות לבו ,אלא
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÷éçøäì éãë õîç øåñéàá êë ìë åøéîçä áëòî éîå' é"ùø ùøéôå ,'úåéåëìî ãåáòùå
¯ åì äéäú àìù ,äøéáòä ïî íãàä úà äñéòáù øåàù ,êðåöø íéùåò åðà ïéàù
¯ ïëìå ,'åðöéîçîä ,åðááìáù òøä øöé
 àøçà àøèñä íò úåëééù íåùכה.
משעבד תאוות ומחשבות לבו לעבודתו יתב"ש.

)אגב אורחא ,זקני הרה"ק רבי משה מלעלוב

זי"ע נהג שלא לשבת בפסח בחדר שישב ש בכל ימות השנה ,אלו ואלו דברי אלקי חיי וכל צדיק עושה

לפי דרכיו והנהגותיו(.
כה .ועיקר הכל שיעשה ככל שביכולתו לעקור את היצר מלבו ,כי 'מצה' מלשו מצה
ומריבה שיריב ע יצרו ,ולא ישכיב עצמו למרמס תחת גלגלי מרכבת היצר ...הנה
ידוע פתג העול מדוע קוברי את המת 'ווייל ער לאזט זי' )כי הוא נות לקברני לעשות
בו ככל העולה על רוח  ,(...כי זה כל האד – החי לאזט זי נישט ,ואינו נות ליצר לשלוט
בו ולעשות בו ככל העולה על רוחו.
ורמז לדבר ,כדברי הרה"ק מבלאזוב זי"ע )צבי לצדיק ,מאמרי ניס ,מאמר ד' אות א( ,כי
מצה בגמטריא קל"ה ) (135וכשתחלקנה לשני ב'יח' יעלה כל חצי לששי ושבעה
ומחצה ) ,(67.5והרי מ הדי יש לקחת לאפיקומ את החצי הגדול יותר נמצא שיש
להסי על חצי אחד ויעלה במנינו שישי ושמונה ) (68בגמטריא 'חיי' ,ויבואר כמי
כפתור ופרח ,כי דייקא המצה – המריבה שאינו נתו למרמס תחת הייאוש שהיצר
מייאשו זה נקרא 'חי'.
פע ישב אחד מבניו של הרה"ק רבי דוד מקשאנוב זי"ע ]בנו של הרה"ק רבי חיי
מצאנז זי"ע[ בחדר החיצוני של זקינו הרה"ק מצאנז ,וחזר על דברי תורה ששמע מאביו
משמיה דהרה"ק מצאנז ,לפתע יצא ה'דברי חיי' מחדרו ושאל את הנוכחי במה ה
עוסקי ,השיבו ואמרו שה שומעי דברי אלוקי חיי שיצאו מפ"ק ,נענה הרה"ק
מצאנז ואמר אני אגיד לכ 'תורה' ,כתיב בפרשת צו )ו ו(' ,אש תמיד תוקד על המזבח'
 אש  -פייער ,תמיד  -שטענדיג ,תוקד  -זאל ברענע ,על המזבח  -על לבו של אד,דהיינו מקו זביחתו )לעול תדלק ותבער אש על גבי המזבח שבתו פנימיות לבו( ,לא תכבה –
א לאחר שנכשל בחטאי ועוונות ,לא ית לעבירה לגרו לכיבוי ההתלהבות שבלבו,
אלא ימשי בעבודתו ,וזו כל התורה כולה'...
אחד מתלמידיו של הגאו בעל ה'נודע ביהודה' זצ"ל יצא לתרבות רעה ונעשה 'כומר'
אצל הנוצרי ה"י ,כאשר הגיעה הבשורה הקשה לאזני רבו הצטער על כ מאד ,וביקש
לעשות כל טצדקי שבעול כדי להחזירו למוטב ,לאחר בירור קצר נודע לו ,ש'כומר'
זה יושב לנוח מידי יו ביומו בשעה פלונית על מרפסת ביתו הפונה לרשות הרבי,
כשהוא נהנה אז להביט ולהסתכל על העוברי ושבי ,ויהי כשמעו כי כ החליט ה'נודע
ביהודה' לעבור דר ש באותה שעה ולבר אותו לשלו ,והיה א יענהו לשלו יהיה
זה לו לסימ שיש תקוה להחזירו בתשובה ,א א לא יתייחס אליו הרי זה מוכרח
שהתנתק לגמרי מאר החיי ,וכש שמצווה לומר דבר הנשמע כ מצווה שלא לומר
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בודק עד מקו שידו מגעת – אי הקב"ה בא ,àì åúå úòâî åãéù äîë ãò ÷ø ÷åãáì
בטרוניא ע בריותיו
äáåç åéìò úìèåî ,ïëàù ,ïàë åðãîì ãåò
,úåùòì åçåëáù äîë ãò ÷åãáì äìåãâ ä"á÷ä ïéà éë ,åéúåðåúùò ãáàé àì ,ìáà
úåçô àìå úòâî åãéù íå÷î ãò òéâäìå øçà øæçéå ÷åãáéù íãàä ïî ùøåã
.úåìöò éîòèî
,úòâî åãéù äîë ãò íà éë õîçä
éðù ïéáù øåç (.ç íéçñô) àøîâá àúéàãëå
øîàå ,'åáìá åìèáî øàùä' ãåòå úàæ ,úòâî åãéù íå÷î ãò ÷ãåá äæ' íéúá
åðéàù íå÷îáù ò"éæ 'ïøäà úéá'ä
øàùäå ,úòâî åãéù íå÷î ãò ÷ãåá äæå
÷éèù à èéî' ìèáì êéøö åéãéá òéâî ä"á÷ä ïéàù ,ïàëî åðãîìå ,'åáìá åìèáî
úå÷÷åúùääå áìä ïåöø åðééä ,'õøàä íãàä ìòå ,åéúåéøá íò àéðåøèá àá
דבר שאינו נשמע ,וכ עשה ,ולשמחתו קיד אותו התלמיד לשלו ,וה'נודע ביהודה'
שוחח עמו בנימוסי ובירכו לשלו ,כאשר חזר לביתו שלח תיכ אחד מתלמידיו
שימהר להזמי אליו את הכומר ,ואכ תו זמ קצר הגיע הלה אל בית רבו לשעבר.
כאשר נתייחד הרב ע התלמיד ,פתח ה'נודע ביהודה' ושאלו בדברי היוצאי מ
הלב ,מדוע עזב את דר התורה והיראה ובחר ללכת בדר עקלתו ובשרירות לבו אחר
עצת יצרו הרע ,נענה הלה והשיב ,שבימי שלמד בישיבתו אכל 'טעג' אצל אחד הבעלי
בתי שבעיר ]כידוע ,בימי הה עדיי לא היו נותני אש"ל )אכילה שתיה לינה( בישיבות
הקדושות ,והבחורי היו סמוכי על שלח בעלי בתי נדיבי לב שהסכימו לזו ולהחזיק
תלמידי חכמי על שולחנ[ ,פע בחג הפסח נפל גרגיר חטה בתו התבשיל ,ושלח
אותו הבעה"ב לברר אצל ה'נודע ביהודה' על כשרותו של התבשיל ,ואחר שעיי הרב
בפוסקי פסק שמצד עיקר הדי יש מקו גדול לסמו על הפוסקי להקל ,א משו
חומרא דפסח יש להימנע מלאוכלו ,חזר התלמיד ומסר את תשובת הרב לבני הבית
אשר קיבלו מיד את הפסק לזרוק את כל התבשיל ,אמנ התלמיד עצמו לא היה יכול
להתאפק ,וסבר שבידו לסמו על הפוסקי המתירי את התבשיל ,וגבר עליו יצרו
ואכל את התבשיל .לאחר זמ התחיל היצה"ר לעורר הרהורי חרטה בלבו ,וניקר במוחו
שוב ושוב כי חוטא ופושע הוא ,ואי עוד בעל עבירה כמותו ,שהרי נכשל ואכל 'חמ
בפסח' ,ומתו כ הפילו מדחי אל דחי עד שנעשה כומר לעבודה זרה ה' ירח ,מיד
השיב לו רבו ,אול ,עתה ידעת ,שבשעתו אמרתי ל שיש מקו להתיר התבשיל,
ודבר פשוט הוא שלא נכשלת בחמ בפסח כלל ,ומצד הדי היה אפשר לסמו על
רוב הפוסקי המצדדי להקל ,לכ קבל נא על עצמ להתחרט על חטאי ומכא
ולהבא תחזור אל ה' ,דבריו נתקבלו בלב התלמיד ,ואכ נעשה לבעל תשובה גמור.
מכא ,שעצת היצר היא זו ,להפיל את האד לפח היאוש ,בכדי להביאו מש עד
שאול תחתית ,רחמנא לשיזב.
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'ú÷éãá' úòùá êøáì åãéá ïëìå ,ìëä
,'äîçìîì äàéöé'ä ïîæ àåä æà éë Y õîçä
ìò àìà äàöåúä ìò ìëúñî ä"á÷ä ïéàå
åùôðá íéé÷ì íãàä ìù ïåöøäå úåìãúùää
.ìëä äùò åìéàë êøáî øéôùå ,'ä ïåöø
קרב תודה – הודאה לה' על חסדיו ונפלאותיו
שבכל יו עמנו

,'åðáéø÷é äãåú ìò íà' ,(áé æ) ïúùøôá
óà êééù 'äãåú ïáø÷' ïéðò
øéëéù ,àåäå ,åðà åðøåãá Y åðà ïãéãì
àäéå ,åîò àøåáä ìù åéúåáåèá íãàä
ìù åðåùì ìò øåâù 'íå÷î ìù åçáù'
.íå÷î ìù åúáåèá øéëé úò ìëáå ,íãà
ïéãá íãàì òéâîù äîî øúåé äáøä éë
,äòù ìëáå úò ìëá åîò áéèéî ä"á÷ä
çåøá ,äîùðáå óåâá ,ïîæ ìëáå íå÷î ìëá
'íééçä øåà'ä áúëù åîëå ...íùâáå
êì ïéà .ì"æå (å áë úåîù) ò"éæ ùåã÷ä
íò äìåòô äùåò ú"éùä ïéàù òâøå äòù
úðéçáá ïéá åôåâ úðéçáá ïéá íãàä
øéëé èòî ïðåáúé êà íà ,(ì"ëò) åéëøö
äîå÷îî åùôð øúðéú ,íéøáãä úåúéîàá
. כוåéìà ä"á íå÷îä úáäà ìãåâ åúåàøá
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ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéà éë ,áåè úåéäì
äùòùîå ,áåèì ÷÷åúùéù àìà íãàäî
ïî åì åðúéðù åéúåçåë éôëå åúìåëé éôë
ïä äùòîá íééåìúä íéðéðòá ïä Y àéîù
äùòë åì áùçð ,'ä úãåáò éðéðò øàùá
.ìëä úà
àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä øéáñä äæ ãåñéá
òåãî äéùå÷ä äòåãéã ,ò"éæ
ú÷éãá úòá 'õîç øåòéá ìò' íéëøáî
,äôéøùá íìåòä ïî åøåòéá úòá àìå õîç
(ì"ðä æ"áãøä éøáãëå) òåãéä éôë ,àìà
,øéôù éúà 'øöé'ä ìò æîøî 'õîç'äù
úà éúøòá ¯ éáì éúéëæ øîàé éî éë
ú÷éãá' úòá ÷øå ,éáø÷á øùà õîçä
åøòáì äëæéù ìçééìå úåå÷ì åãéáù 'õîç
.'õîç øåòéá ìò' êøáî øéôù éøîâì

íãàì à"àù óà éë ,æîø êøãá ì"é ãåò
åøöé øòáì äëæù øåòéáä úòá øîåì
ãçà ìë ãéá ,íðîà ,ïåëðëå úãë åúàî
Y õîçä úà ÷åãáì ùãå÷ä ìà úùâì
àöåé àåä éë æéøëäìå åéøçà ùôçì
,òøä øöéä ãâð äåöî úîçìî ,äîçìîì
éë 'êì áåèå êéøùà ïë äùåò äúà íà'å
êì ïéà ,ì"æå (ç"éô) øùéä á÷'á áúë ïëå àöéù ïååéëîù àöîð ,'éìò øîåâ ì÷ì'
úåøåãá èøôá ,ñð åì äùòð àìù íãà
úà äùòù åîë åì áùçð øáë äîçìîì
 סיפר יהודי חשוב מתושבי לאנדא הבירה יצ"ו כי בצעירותו )לפני נישואיו( נפטר עליו.כו
 מכיוו שמקור פרנסת הבית הייתה מבית יצור למזו שהפעיל האב הוכרח,אביו ז"ל
 מכיוו שנתבקש.(זה הבחור עפ"י בקשת אמו לצאת לעבודת יגיע כפיי )בהנהלת המפעל
כ מאמו פנה אל 'ראש ישיבתו' הגאו רבי יהודה זאב סג"ל זצ"ל )ממאנטשעסטער( ושאלו
 אמר לו רה"י אי כל ספק שעלי לבוא לעזרת אמ האלמנה,כדת מה לעשות בזו העת
 שבכל, אבל זאת אבקש,( וכל מקרה יש לדו לגופו של עני, )פשיטא שאי כא כל הוראה לרבי
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לילה בעמד בתפילת ערבית כשתגיע לתיבות 'על ניס שבכל יו עמנו' תעצור ותתבונ
לחשוב 'איזה נס עשה עמ הקב"ה ביו שעבר עלי '...היהודי מגלה את לבו ,זה לי
כארבעי שנה אשר בכל לילה הנני מקיי את ציווי 'ראש הישיבה' והנני מעיד בפה
מלא כי לא היה יו אחד בכל אלו השני שלא מצאתי בו נס שעשה עמי הבורא יתב"ש.
כה השיב כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע במכתב תשובה לחסיד שכתב לו כמה
וכמה תלונות וטענות שנתבר בצאצאי בליעה"ר והדוחק בביתו איו ונורא ...ויע לו
הרבי ,מכתבו נתקבל ,ומה מאד שמחתי למשמע 'בשורת הטובה' שבעזהשי"ת באת
בקשרי שידוכי ע זיווג ההגו ל ,ותרב שמחתי בראותי שה'נישואי' נערכו בשעטומ"צ
למזל טוב ,ועל הכל שמח לבי ש'שלו בית' נחלת .ויגל כבודי לקרוא במכתב כי נולד
ל בנ בכור כשהוא בריא ושל .לאחמ"כ לא עזב האלוקי ולתקופת השנה נולדה
הבת למזל"ט ,והנה קול צהלה ורינה בלידת הב השלישי והבת הרביעית ...וכול בריאי
ושלימי הולכי בדר הישר – הידעת כי לאו כל אד זוכה לכ ,ומה רב טוב אשר
חננ הבורא ב'קורת גג' משל ,כי לפי מיטב ידיעתי רבי יושבי ש תחת קורת גג
שאיננה שלה )אלא ב'שכירות'( .והוסי בצידי המכתב ,אודות מה שהתלונ כי מצבו
קשה ומר ,א תשכיל להודות לה' על כל הטובה ,לרקד ולפזז מרוב עוז וחדווה על
כל הטובה אשר גמל ה' ...תצא מכל צרה ודוחק ,והשי"ת שנת ל דירה זאת הוא
ג ירחיב את גבול.
סיפר לי יהודי מארצות הברית ,בעל נכסי רבי ,ובבעלותו עומדי כמה וכמה
דירות )שהוא משכיר( באזור מסוכ ,אשר גנבי מצויי בו למכביר ,וכל כ מסוכ המקו
עד שבכל דירה שאינה מושכרת הוא מוכרח לשלוח איש מאנשיו לשהות בה ,כי בלאו
הכי פורצי הגזלני לבית ושודדי על אתר את כל הרכוש .באחד הימי בהגיע
היהודי אל הדירות ,יצא מרכבו ושכח על הכסא ארבעי אל דולר טבי ותקילי צרורי
בצקלונ ,ועליה היו מונחי שני נגני .משחזר ,מצא שגנבי שיברו את החלו וגנבו
את שני הנגני – ס"ה הפסד של חמש מאות דולר לתיקו החלו ועוד ארבעי דולר
על הנגני ,א כל סכו הכס נשאר במלואו בחסדי ה' .נתמלא היהודי שמחה ,ובגיל
ורנ נת שבח והודאה לבורא עול ששמר לו על כספו.
הוסי היהודי ואמר ,אחר מעשה התבוננתי בעצמי ,ואמרתי ,א לא היה לי ש
סכו גדול של מעות בנוס לנגני הרי הייתי מתמלא צער ועגמ"נ על הפסד ממו
של חמש מאות וארבעי דולר ,א כעת שכנגד ההפסד ניצלו לי שאר המעות הרבי
שמח אני ומודה לאלוקי ,מכא עלי ללמוד לכל עת וזמ כאשר יארע לי ח"ו איזה
מקרה של עגמ"נ ,להיזכר ולהעמיד לפני את כל הטובות שגמלני הבורא ,בשאר רכוש,
צאצאי ושאר קנייני אשר חלק לו ה'
ובפרט נוגעי הדברי לימי אלו ,בעת אשר עוסקי קשות בניקיו הבית לקראת
היו"ט הקרב ובא ,ומצוי שהקטני המצויי בבית חוזרי ומלכלכי וכדו' ,על כל חד
מוטלת החובה שלא לכעוס ,אלא אדרבה יזכור ויודה להקב"ה על שזיכהו בב יקיר,
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חסד ומשפט אשירה – ע"י ההודאה תתגלגל
עליו מידת החסד

äøö úòáù ,ïì òîùî à÷ äáåè äöò
äîë ãò ùôçéå ïðåáúé ì"çø ä÷åöå
íéáåøîä åéãñç ìò 'äì úåãåäì åì ùé
øñééúîä ïåâëå ,òâøå úò ìëá åîò ìîåâù
ìò ä"á÷äì äãåé ,å"ç åìâøá íéøåñéá
ïëå ,ïâåäë íéìòåôä íéøáà æ"îø øàù
áåùçéå åúòãá ÷îòúéù ,øáãå øáã ìëá
ìë ìò ú"éùä åîò äùåò ãñç äîë
äçôùî éðá åì ùéùå ,äîéùðå äîéùð
íéòééñîå åúåà íé÷æçîä íéãéãéå íéøáç
øøåòé äàãåää çëáå ,äæá àöåéëå åãòá
.åéúåøö ìëî òùååéäì äëæéå åéìò 'ä éîçø
øòù) 'äáåùú éøòù'á äðåé åðéáø ïë ãîìå
(àé áð íéìäú) áåúëä øáãî (áé úåà éòéáø
éë êîù äå÷àå úéùò éë íìåòì êãåà'
ìò êãåà ,ùåøéô .ì"æå ,'êãéñç ãâð áåè
äå÷à 'äæ øåáòáå' éãîò úéùòù äáåèä
êîåúå . כזì"ëò ,êéúåáåè úãîúäì
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,íåéå íåé ìëá úåøáåâ úåøöä øùà åìàä
øåöî ,áòøå áøç ,úåîåöò úåîçìî ,úåøéæâ
øéàä øùà éîå ,íéáø íéàìçå ,÷åöîå
ìëî åìéöäå ,ãñç ìù èåç ä"á÷ä åéìò
ïåøëéæì åì äéäé ,ìéòì íéøëæðä íéòâôä
.äáåè ééåôëî úåéäì àìå ,'ä éãñç ãéîú
òéôùî øùà éî ìë àìà ,ãáìá åæ àìå
áùéì äëæù ,äëøá ìù òôù ä"á÷ä åéìò
àéä åúñðøôå ,çèááå è÷ùäá åúéáá
íå÷îì äéãåäå çáù ïúéì êéøö ,äøåãñ
,íéãøç øôñá øéäæî ãàî äîå .úàæ ìò
äùò úååöî ììëá àéä åæ äàãåä áåéçù
éúàá éë ,êé÷åìà 'äì íåéä éúãâä' ìù
ïàëî ,(ã åë íéøáã) '...äáåèä õøàä ìà
äáåè íéìá÷îä íãà éðá ìò äøäæà
àìå ,äéãåäå çáù ïúéì ,ú"éùäî äòôùäå
éøö êøãë (íòøúî) éðìáå÷ ìå÷ úåø÷ì
ïúåð íäì êøöð øùàî øúåé øùà ,ïéòä
íäéîé ìë éëä åìéôàå ,äéçîå ïåæî 'ä íäì
.ì"ëò ,íéëåáå íéìáå÷ äîä

 וכפי שהיו אומרי זקני קרתא דשופריא בצחות לשונ 'אזעלכע.בזרע של קיימא
 ות לחכ.(צרות אוי אלע עקרות' )העקרות שנמנע מה פרי בט היו מתברכי ב'צרות' כאלו
.ויחכ עוד
עוד אמרו בצחות 'דו זאלסט האב פראבלעמע או נישט א פראבלע' )שיהיו ל
 כי באופ בריא יש לאד הרבה דאגות – לתק את השולח,(הרבה בעיות ולא בעיה אחת
 א ח"ו...' לשמור על הקט שלא יפזר את החמ וכו' וכו, לקנות מצות ויי,השבור
 הרי כל שאר הדאגות,אירע לו איזה עני חמור כגו מי שיש לו חולה בתו ביתו וכיו"ב
 ע"כ... לא ערב פסח ולא נקיו וכיו"ב, אי כא לא מצות ולא יי,נעלמות כלא היו
 כי אוי למי,החי ית אל לבו לשמוח בכל דאגותיו המרובי לבלתי יתלונ עליה
.שחוס כל אלו הדאגות בפנותו מקו של כבוד לדאגות חמורות ביותר
 וא טובי הרופאי, מעשה שמעתי מתלמיד חכ אחד שאיבד את שמיעתו רח"ל.כז
 באחד הימי נתיישב בדעתו והחל מחשב על כל שאר,לא מצאו מזור למחלתו

åë

באר הפרשה

צו – שבת הגדול

çáùîå íîåøî àäú äúàå .'åâå íéä ìò
úøàôúå äìåãâå äàãåäå çáùå øéù ïúåðå
.ì"ëò ,åìù úåîçìîäù éîì ììäå ãåäå
äàãåäå çëá ùéù ùøãîä éøáãá øàåáî
.äìéôúå ä÷òöî øúåé ìåòôì ä"á÷äì

ïåâéå äøö' (ã¯â æè÷ íéìäú) áåúëá åéúåãéúé
÷øôä êùîäáå ,'àø÷à 'ä íùáå àöîà
íùáå àùà úåòåùé ñåë' (âé ÷åñô) øîàð
êìîä ãåã øñééúä øùàëã ,'àø÷à 'ä
ìò ä"á÷äì äãåî äéä íéøåñéå úåøöá
ìëî ìöðéäì äëæ æ"éòå ,åîò ìîâù ãñçä
'êìîéìà íòåð'ä ÷"äøä áúë ùøåôîå
.íééù÷ä
íéìéäú) ô"äò (äðùåù éèå÷éì) ò"éæ
íìåòì äåö åîòì çìù úåãô' (è àé÷ 'ä øîàéå ô"äò (â"ô çìùá) àúìéëîáå
çìåù ä"á àøåáä äðäã ,ì"æå .'åúéøá ...éìà ÷òöú äî äùî ìà
,äàåôøä àåä äîå ,äëîä íãå÷ äàåôø øîà Y íéä ìò äèðå êèî úà íøä
íéçáùî åðçðàù åéçáùå åéúåìéäú åðééä äøöá íéðåúð éðá ,äùî ,äùîì ä"á÷ä
åúøåúå ìåãâä åîù úà íéøàôîå äáøîå ãîåò äúàå óãåø àðåùå øâåñ íéä
éãé ìò 'úåàåôø àøåá' åäæå ,äùåã÷ä úåùòì éãéá äîå åéðôì øîà .äìôúá
íéàøåðä åéúåìéäú úîçî ,'úåìéäú àøåð' êãé úà äèðå êèî úà íøä åì øîà

החסדי שעושה עמו קוב"ה בכל עת ובכל שעה ,שלבד מהחסרו בשמיעה פועלי
כל שאר אבריו וחושיו ,וב"ה שבני ביתו ומשפחתו כול בריאי ומזונותיו מצויי לו
בכבוד ,והודה להקב"ה על כל הטובות הללו ,מש פנה לרופא חדש שנת לו סממני
רפואה חדשי ובתו זמ קצר חזרה אליו השמיעה כמעט בשלימות.
וכ מצינו בב יהוידע לגבי ההלל ,דאיתא בגמ' )פסחי קיז ,(.הלל זה מי אמרו ,נביאי
שביניה תקנו לה לישראל שיהו אומרי אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה
שלא תבוא עליה ולכשנגאלי אומרי אותו על גאולת ,וברש"י )ד"ה ועל כל צרה( לישנא
מעליא הוא דנקט ,כלומר שא תבוא צרה עליה ויושעו ממנה אומרי אותו על
גאולת .אכ הב יהוידע כתב ,ועוד נ"ל נקיט כ ,לומר שתיקנו לאומרו על כל פרק
ופרק ,וכוונו בזה שתהיה בו תועלת באמירתו ג כ בעבור על כל צרה שתהיה נגזרת
בעול שלא תבוא עליה שיגאלו ממנה בשביל ההלל ,כי זכות זה של אמירת ההלל
דוחה הצרה מעליה וג א מוכרח שתבוא עליה יהיו נגאלי ממנה תיכ .עכ"ל.
הוכחה נפלאה שמעתי מחכ אחד ,כי ב'טור' כתב בסדר התפילות ב'תעניות' על
הצרות שמתרי עליה )סי' תקעט( לומר על כל צרה שלא תבוא כמה מזמורי תהילי,
ומביא ש את סדר מזמורי התהלי שיאמרו אז ,ואחד מה הוא 'הלל הגדול' )מזמור
קל"ו( – 'הודו לה' כי טוב' ,וצ"ב ,מה עני זה לסדר התפילה ב'עת צרה' בטר תבוא
הישועה ,וכיצד ה מודי לה' בזמ שעדיי לא הגיעה הישועה ,ומכא ראיה ,שההודאה
עצמה תביא ותמשי את הישועה.

æë
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באר הפרשה

àåäå ,ä"á÷äì çáùéå äãåéù éãë àìà
øåîàäá íéùøôî äæáå .ïë äùò øáë
éî' (âî æ÷ íéìäú) 'äàãåää ÷øô' óåñá
é"òù ,''ä éãñç åððåáúéå äìà øîùéå íëç
ìëäùë ãòåî ãåòáî ''ä éãñç åððåáúéå'
ìë åîöòî òðîé ,úåçåðî éî ìò ìäðúî
.ïéùéá ïéòøîå íéòø íéàìç éðéî

'åîòì çìù úåãô' åäæå ,úåàåôøä íä
íãå÷î çìù ä"á êøáúé íùäù åðééä
,äëîì íãå÷ úåëîå úåøö ìëî úåãô
åðééäã 'åúéøá íìåòì äåéö'ù éãé ìò åðééä
øáã ìëì íãå÷ åðì äçåìùä äøåúä
ìàøùé ìë ìòå åðéìò äìéöîå äðéâîä
. כחì"ëò ïîà

ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøäî àúéà
ìáé÷ù (èì÷ úåà ã øîàî úáè¯åìñë)
ììåäî' (ã çé íéìäú) ÷åñôä ùøôì åéúåáøî
ìéëùîä éë ,'òùååà éáéåà ïîå 'ä àø÷à
êøã ú"éùä úàî åéúåù÷á ù÷áî åðéà
åì ùé íà ïåâë ,çáù êøã àìà äù÷á
ìò ù÷áé àì ì"çø åúéá êåúá äìåç
àåäù çáùéå 'äì äãåé àìà ,äàåôøä
,àìéîî åúù÷á äùòéú æ"éòå ,íéìåç àôåø
êøãá ¯ 'ä àø÷à ììåäî áéúëã åðééäå
êøã àìå ,ä"á÷äì àø÷à çáùå ìåìéä
äæáå .òùååà éáéåà ïîå ãéî æà ,äù÷á
(àë çé÷ íù) áéúëã éàî äéìéãî ùøôî
éëäã ,'äòåùéì éì éäúå éðúéðò éë êãåà'
,'éðúéðò [øùàë ,ùåøéô] éë êãåà' øîà÷

ïúùøôá '÷ä 'êéùìà'á åðéöî ïëå
äòáøà' (:ãð úåëøá) íøîàî ìò (ù"éò
,úåøáãî éëìåä ,íéä éãøåé ,úåãåäì ïéëéøö
ùåáç äéäù éîå ,àôøúðå äìåç äéäù éîå
íéáééç ìëä úîàá éë ,'íéøåñàä úéáá
åàáù åìà ÷ø àì ¯ 'äì ãéîú úåãåäì
úà åøáòù åìà óà àìà ,äðëñ ììëì
ïéà íéîòôù àìà ...úåçåðî éî ìò íéä
åãé÷ôú àìéî àì ïééãòå ,äæá øéëî íãàä
ïî ïë ìò ,'äì úåãåäì êéøö àåäù
äãåéù éãë äðëñ ììëì åäåàéáé íéîùä
íëçä êà ,äìåãâä åúìöä ìò ë"îçàì
ìë ìò úåãåäì åëøã úìéçúá ìéëùé
àåáì êøèöé àì àìéîîå äîéùðå äîéùð
íðéà íéøåñéä úéìëú éøäù ,äøö éãéì
æè¯àé æ)

èדõô
אד
ֶָ
ָ ָ 'חמת
ַ ֲ ( כתב רבינו יונה )שע"ת ש"ד אות יב( כמו שנאמר )תהלי עו יא.כח
ֹ ְ ַ חמת
ֹ ֵ אריתŁ
 כלומר שיודה אות, כאשר צער האד יודה אות-  פירושו,'רáחô
ִֵ ְ
 כעני 'אל יתהלל. שהיו מפותחות לבוא על האד-  שארית חמות...האד בעת צערו
 ונאמר )ישעיה.' תחגור ותעכב אות ואל תביא עליו וכו.(חוגר כמפתח' )מלכי א' כ יא
 פירוש – אוד על מוסר וקבלתיו.'יב א( 'אוד ה' כי אנפת בי ישוב אפ ותנחמני
. ישוב אפ ותנחמני, ובעבור זה שאוד על שאנפת בי,באהבה
ב'כ החיי' )סי' רפ"א ס"ק ח( מביא מה שכתב הגה"ק ה'חסד לאברה' זי"ע שקבלה
יש בידו משמיה דרבי יהודה החסיד ששבח נשמת כל חי מסוגל על כל צרה שלא
 לקבל האד על עצמו שכשיהיה ניצול מצרתו יאמר נשמת כל חי בתודה וקול- תבוא
. ובו נצולו רבי,זמרה בפני עשרה

צו – שבת הגדול
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çë

ìë úøáåòå íéîùä éîùì ãò äìåò ,ä"á÷ä êì äãåà ééðòá éãåòá øîåìë
íéòéøôî íåù éìá úåìéãáîä úåöéçîä .äù÷áä éìá íâ 'äòåùéì éì éäúå' óëéúå
åúìéôúù åì çèáåî àìéîîå ,íéðéèùîå
ù÷áîå ììôúîä éë ,àúìéîã àîòèå
.ìá÷úú
íé÷ãåá éæà åîò ä"á÷ä äùòéù
âçì úùâì äëæðù á"ùáà éðôìî ø"äé ,êëì éåàøå éàëæ àåä íà åéùòî úà
,äçîùå äöéã êåúî úåöîä
,åúù÷á äðòéú àì å"çù øùôà ïëìå
åðúàî øòáìå ùøâì ,äçååøäå äáçøä 'äì çáùî àåäù äàãåä úòùá êà
ãåòå ,úåéîùâá ïäå úåéðçåøá ïä òø ìë ïéèùîå âøè÷î ìë ïéàù åáëòì øùôà éà
íéçñôä ïîå íéçáæä ïî ìëàð àúù éàäá ìù åçáù òåîùì íéöåø íéîùá éë
ïåöøì çáæîä øé÷ ìò íîã åìòé øùà ìà ììôúî ìéëùîä ïë ìò ,íå÷î
.ìë ïåãà éðôì
éàãå åæë äìôúå äàãåä êåúî ä"á÷ä

