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éòñî úåèî úùøô
אי מקרה בעול – כל המאורעות נעשי àáù íé÷éãö åùøéôå ,'éðôì êé÷åìà 'ä
בהשגחה פרטית ומדוקדקת
óàù ,åäàöîé øùà ìëá íãà ìëì ãîìì
,äø÷îá øáãä åòøéàù éîë åì äàøðù äî ,'íëì íúéø÷äå' ,(àé äì éòñî) ïúùøôá
àìà åéìàî øáãä äùòð àì ,úîàá éøä ïåùì àìà äéø÷ä ïéà' ,é"ùøáå
 äðîæäá äø÷ä éë (ë æë úéùàøá) øîåà àåä ïëå äðîæäא  åéìò úàæ ïéîæä ä"á÷äù Yב,
א .נוראות כתב הרה"ק רבי צדוק הכה מלובלי )צדקת הצדיק אות קנו( כי העוונות
הקשי ביותר – א אות שהעידו בזוהר הקדוש שלא תועיל עליה התשובה
– באמונה איתנה בבורא עול יתוקנו ג אלה ,וז"ל .תיקו ,להאמי שאי 'מקרה'
בעול אלא הכל בהשגחה ממעל ,להאמי באמונה שלימה שאי שו מקרה בעול
כלל וכל מה שיארע לו ידע שהכל בכוונת מכוו יתבר שמו .ודבר זה הוא באמת
עיקר הכל ,וכל תרי"ג מצוות התורה ה רק עיטי )עצות( להגיע לידיעה זו שהכל
מהש יתבר .וכל העבירות נקרא בתוכחה 'א תלכו עמי קרי' )ויקרא כו כז( לשו מקרה
 כי העבירות ה יציאה מ הסדר ואי לה סדר ,וכ כל העונשי נקרא ש )פסוקכח( 'חמת קרי' .ועל ידי זה שמאמי שאי מקרה ממתיק כל הדיני ומתק כל העבירות...
ב .כתב ה'חזו איש' בספרו 'אמונה ובטחו' )פ"ב( ,וז"ל .וממידת הבטחו – להעמיד
עצמו על נקודת האמונה ...כי לא המקרה פגעו ,שאי מקרה בעול כלל ,רק הכל
מאתו ית'.
וכבר המליצו קמאי שמקרה הוא אותיות רק – מה' .מעשה ביהודי שנכנס אל
הרה"ק השר מקאצק זי"ע ,וסיפר שזה מכבר עשיר גדול היה ,והיה נוהג דבר יו
ביומו למלאת כרטיס לוטו )לאטערי( ,וא משרתת ביתו נהגה ב'מנהג' זה .ובערוב
יו היה בודק את שני הכרטיסי  -הא זכה אחד מה בגורל.
כ היה מנהגו רבות בשני ,עד שלאחרונה איבד את כל הונו ,וג מתה עליו
אשת נעוריו ,מכל מקו המשי הלה 'במנהגו' מקד  -לקנות בכל יו כרטיס לוטו.
וג המשרתת המשיכה במנהג זה ...ויהי היו ,מצא ה'עשיר היורד' שהמשרתת
זכתה בגורל בממו ודמי מרובי ,בראותו כ החליט להינשא לה ,וכ יעלה לחלקו
כל כספה שזכתה עתה בגורל ,ויחזור להיות מה'נגידי' בע כמקדמת דנא .אלא
שנתיירא שמא כשיציע את השידו לא תסכי האשה לכ – א תדע כי היא
העשירה ,והוא אינו אלא עני ואביו ...לכ שלח 'שדכ' שידבר בה נכבדות,
המשרתת הסכימה וערכו הנישואי כדת משה וישראל.

באר הפרשה  מטות מסעי

â

åøàéá á"åéë ìë åì áåèì ,ìòîî íéîù úåðåáùç é"ôò
 íéîéäג.
'(íéìåãâä íù úøëæîá àáåä ,'íéãéñç úðùî
)íùá çìù úùøô íéãâî íòåð

כעבור ימי אחדי מהנישואי ,נכנס ה'יורד' לביתו ,וסיפר לבני הבית בשמחה
רבה שבעוד כמה ימי ה עתידי להפו לנגידי ע ,כי הכרטיס שברשותה עלה
בגורל – ומה שקנתה אשה קנה בעלה ...נאנחה האשה ואמרה – זה עיד ועידני
שמכרתי את הכרטיס לאבי ,וכל העושר איננו שלנו כלל .מיד ש אותו יהודי פניו
אל השר מקאצק ,ושאל הא אפשר לו לגרשה ,כי כל השידו אינו אלא 'טעות',
שאג הרה"ק  -ר' יהודי ,וכי עדיי לא ראית שהבורא יתבר מנהיג את עולמו,
מתחילה הפ אות ליורד ,ולאחמ"כ לאלמ ,וכל זה כדי שהמשרתת תינשא ל...
א עדיי אינ מבי כי זהו רצו ה' ...יכול אתה לגרשה ...מכא נלמד ,אי שכל
הנהגת הבורא בכל פרט ועני בחשבו מדוקדק היא ,ועלינו להאמי בו בתמימות,
להדבק בו וללכת בכל דרכיו אשר ציוונו.
ג .כי זה כל האד לדעת שאי בכוחו עשות מאומה ,והרי הוא כמי שידיו כבולות,
ואת הכל עושה הבורא .מעשה בבחור ירא שמי שניגש פע אל ה'משגיח'
והתלונ בפניו על ה'כעס' השולט עליו בכל עת ושעה ,ובכה בפניו ,רבי הושיעני,
כי אינני מהל ד' אמות מבלי לכעוס ולקצו בריב ומדני על כל אשר ייקרה לפני.
א''ל המשגיח ,הסכת ושמע למעשה אשר בפי ,אולי ירווח ל ,פע עלו קבוצת
גנבי על אניית נוסעי שהפליגה בהשקט ובבטח ,הללו עלו כנוסעי תמימי ,מתו
מחשבה לפרו באמצע הנסיעה לחדרו של 'רב החובל' ולהכריחו להוביל את האניה
כפי רצונ ...על א הדר שמעו מחו לחדרו של רב החובל שבפני מתנהל וויכוח
גדול בי מנהיגי הספינה הא לעצור באיזה 'אי בלב י' שעתידי ה תו כמה
דקות לעבור בסמו אליו ,או למהר בנסיעה ולא להפסיק באמצע כי אחד ממנהיגי
הספינה מיהר מאד בדרכו ...הגנבי ניצלו שעת הכושר זאת – שיש מריבה בתוככי
החדר ,פרצו לחדר וכפתו את כל מנהיגי הספינה בידיה וברגליה ,ומעתה עשו
בספינה ויושביה ככל העולה על רוח .והנה ,אי צרי לומר שמשנכנסו הגנבי
ושלטו על הנהגת הספינה פסק הויכוח בי מנהיגי הספינה ...עתה פנה המשגיח
לבחור ,אמור נא הא נמש כעס של המנהיגי זה על זה ,ענה הבחור שלא,
ומדוע ,כי נכנסו עתה למצב סכנה ,והאי יחשבו על דברי הבל כוויכוח שהיה
ביניה ,א"ל המשגיח והרי לא נכנסו בזה לכלל סכנת חיי )שלא רצו אלו החוטפי
להרג רק לשדוד ממונ( ...חשב הבחור היטב עד שהגיע למסקנא ,שעד עתה חשבו
את עצמ כ'מנהיגי הספינה' ולכ כעסו זה על זה  -מה ל כי תחווה דעת ותתערב
בענייני אשר אני שולט עליה ...א ברגע שבאה חבורת גנבי וכפתו אות ביד

ã
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äø÷î øîà éë' (åë ë 'à ìàåîù) ÷åñôä úà
òøàéù äî ìò øîåàäù .'àåä øåäè éúìá
ïåáùçá åðéàå ¯ àåä àîìòá äø÷î ¯ åì
àìù òáöàá äàøî äæ éøä ,àìéòìî
äðåîàä éø÷éò åì øñç éë .àåä øåäè
 äîéîúäå äøåäèäדíéîùî ìëäù úòãì ,
.íìåòá äø÷î ïéàå
äøîàù äââùá çöåø éáâ åðéöî ïëå
äðà íé÷åìàäå' (âé àë úåîù) äøåú
áåúëä äîá (:é úåëî) àøîâá åøîàå ,'åãéì
,ùôðä úà åâøäù íãà éðá éðùá ,øáãî
âøä ãçàå (úåìâ áééçå) ââåùá âøä ãçà

äæìå íéãò ïéà äæì ,(äúéî áééçå) ãéæîá
,ãçà ÷ãðåôì ïðéîæî ä"á÷ä ,íéãò ïéà
äæå ,íìåñä úçú áùåé ãéæîá âøäù äæ
ìò ìôåðå íìåñä ìò äìåò ââåùá âøäù
ãçà ìë Y àöîð ,åâøåäå ãéæîá âøåää
÷ãéæîá âøäù äæ ,åì éåàøä åùðåò ìáé
øáã ,äðäå .äìåâ ââåùá âøäù äæå ,âøäð
äðà íé÷åìàäå' áåúëäî ì"æç åùøã äæ
ïéàù êì øîåì ,(åãéì ïéîæä ïåùìî) 'åãéì
äàøðä óàå ,íìåòá éàø÷àå äø÷î
àåä ...íé÷åìàä äùò ìëä úà ,äø÷îë
ìëì äùòééù ãçà ÷ãðåôì íðîéæ øùà
.åì éåàøä éôë ãçà

וברגל נוכחו לדעת שאינ מנהיגי כלל ,ואי הספינה ויושביה תלויי לא בה ולא
בהחלטותיה ,ואדרבה הרי ה כפותי וכבולי בידי אחרי ,מעתה סר מה כל
כעס וכל די ודברי ,וינוחו בשלו על מקומ ,כא סיי המשגיח את דבריו ,בחור
יקר ,הנ כועס ומריב ע כל הנקרה בדרכ ,כי נראה ל שביד לנהל ולהנהיג את
העול ומצב מטוב עד רע ,כל זה עד שתכיר ותדע כי הבורא מנהיג את העול
והכל תלוי בידו ואתה כבול בידי הבורא יתב"ש ,אז תבוא מנוחה ומרגוע לנפש
וכל סביבת תתנהל על מי מנוחות בשלו ושלווה.
ד .כה אמר ה'חזו איש' על המובא בגמרא )ברכות ה (:שלרב הונא החמיצו ארבע
מאות חביות יי – והוא הפסד ממו גדול ואדיר ,ויעלו החכמי לנחמו ,והציעו
לו לעיי ולפשפש במעשיו ,להבי על מה ולמה בא לו עונש חמור כזה מ השמי...
ואכ מצא רב הונא פג כלשהו במעשיו ,ולאחר שתיק את הפג הרוויח את יינו,
)שהחומ נהפ להיות יי ,או שמחיר החומ עלה פי כמה וכמה( .מכא דייק ה'חזו איש' כיצד
חז"ל הקדושי חיו באמונה עזה וכאילו ה רואי בעיניה את הנהגת ה' ,ע"כ לא
שאלוהו אפילו לרגע אחד 'כיצד אירע' הדבר ,שהרי אז נראה כאילו היה ביד בשר
וד למנוע את ההפסד – ע"י שהיו נמנעי מעשיית 'דבר המפסיד' את היי .כי
באמונת ראו שלא בא לו כל זה משו סיבה ועילה שבעול ,אלא על פי הבורא
ית' אשר במאמרו ברא שחקי ויצר את הכל ,על כ פתחו ושאלו 'למה עשה ל ה'
ככה' ,ושאלו מעמו 'לעיי מר במיליה' )הובא במעשה איש ח"א עמ' רפ(.

ä
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àðéðò éàäá ïúùøôá æîøð ãåò
ìåãâä ïäëä úåî ãò äá áùéå' (äë
åù÷äå ,'ùãå÷ä ïîùá åúåà çùî øùà
,åçùåî (çöåøä) àåä éëå' (:àé úåëî) àøîâá
êùî'ä áúëå .'åéîéá çùîðù äæ ,àìà
÷åñôä åðì äøåä ïàëù ïëúéå ,'äîëç
úòä òéâäáù ...äçâùää úâäðä éðôåà
íéîùá íéáùçî ,ùãç 'ìåãâ ïäë' ãéîòäì
çåöøì íéãéúòä íéçöåøä íä éî ìòîî
'èì÷îä éøò'á úáùì åëøèöéå Y äââùá
äæ ïîæ êøåà éôìå ,ìåãâä ïäëä úåî ãò
øôñîë úåéçì ãéúòä ïäë íéãéîòî
.íù úáùì éðåìô ìò øæâð øùà íéðùä
íéëåøà íééç äéçé øùà äæ ãîòåäå .ì"æå
íéîé åèì÷îá ùåáç äæ äìåâ äéäé ïòîì
.àëôéà ïëå ,äæ â"äë úåî ãò íéøéáë
'åúåà çùî' øùà 'éôä äæå ,íøâ åìæî éë
â"äëù íøåâäå äáéñä àåä äæ çöåø éë ¯
úåìéôë ïåëð ìò (áì áèéé 'ééò) øàåáé äæáå .øçà ïäë àìå äìåãâ äðåäëì çùîé éðåìô
äùî áåúëéå' Y ïëåôéäå úåáéúä
äìàå ,'ä éô ìò íäéòñîì íäéàöåî úà
ìàøùé éðá äðäã .'íäéàöåîì íäéòñî אלה מסעי – המסעות וכל תהפוכות החיי
ה בחשבו ממעל
úåëåôäú  הåììä úåòñî á"îá åøáò
íéî íäì åéä äøîá ,úåðåùîå úåðåù éðá éòñî äìà' ,(á¯à âì éòñî) ïúùøôá
íéòáù íäì åéä íéìéàá åìéàå ,íéøî úà äùî áåúëéå ...ìàøùé
ììë øçà òñîáå ,íé÷åúî íéîå íéøîú äìàå ,'ä éô ìò íäéòñîì íäéàöåî
éãåäé ìë ,äðä .'íäéàöåîì íäéòñî
úåòñî åééç éîéá øáåò àåä øùàá
íéøåäøä åáìá íéìôåð íéîòôå ,úåëåôäúå
é÷ìçá äìò úàæëå úàæë ¯ úåáùçîå
øçàî ...éðåìô íå÷îì éúòñðù øçàî
éúøáãù øçàî ...éðåìô íãàá éúùâôù
òñåð éúééä àì åìéà ,éì äéåà ...êëå êë
øàùá ïëå íå÷îä äæ ìà éúáù íå÷îî
,éðåìô äø÷î éîöòî òðåî éúééä íéø÷îä
éúéàø äî Y åîöòá øòåâ àåä éøäå
éøä .àëäì íúäî òñéì åæ úåèùì
Y ïàë äáåúëä 'éòñî úùøô'á åúáåùú
,äáøãà éë ,äòåè àìà êðéà ,éãåäé éáø
ìò ,êë êì äø÷éù äöø àøåáäù øçàî
íå÷îì úëìåää êøãä åæ ìà êàéáä ïë
åæá úëìä äúà àìå ,äø÷îä êàöîé åá
.íù êåëéìåä íéîùä ïî àìà êøãä

äì éòñî)

 ידוע מאמרו של מר הבעש"ט הקדוש זי"ע שכל אד עובר במש ימי חייו.ה
.( כ"א בדרכו שלו ובפירושי משלו )הובא בדגמ"א מסעי,את כל מ"ב המסעות
 שלעתיד לבוא יתגלה ויתבאר באר היטב,אומר היה הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע
 ויראה שהכל היה בכוונה. את פרשת מסעי שעבר בה בהיותו בהאי עלמא,לכל אחד
 ואז ימלא שחוק פיו ולשונו רינה – על שכל כ היצר,תחילה לטובתו ולטובת ביתו
.ודאג בכל מסעיו וענייניו

å
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,íéðééðò øàùá á"åéëå ,íéî íäì äéä àì
ïéîàî åðéàù éîå .åìù åðééðòå òñî ìë
áåùçé úéèøôä åúçâùäáå 'ä úâäðäá
êë ïàöî éðåìô íå÷îì åàáù éðôî ÷øù
÷ø íäì åéä äøîì åàáù ïååéëî ¯ êëå
íùì àåáìî íéòðîð åéä åìéàå ,íéøî íéî
ïååéëî ,áåùçé ãåòå ,äæ äø÷îî íéìåöéð åéä
úîàáå ,íé÷åúî íéîì åëæ íéìéàì åàáù
êøöåäù øçàî ,äáøãà àìà ,ïë åðéà
éðåìô íå÷îá éðåìô äø÷î íäì úåø÷ì

¯ äùî áåúëéå åäæå .äæ òñîá 'ä íàéáä
íäéàöåî ìëù ,é"ðáì äùî òéãåä ïàë
åîë] 'äø÷î' ïåùìî 'íäéàöåî' íäéòñîì
[íúåà 'úåàöåîä' ìë (âë á òùåäé) øîàðù
àìà ,ïë íäì òøéà åòñðù úîçî àì
äååéö ä"á÷ä ¯ 'ä éô ìò íäéòñîì ìëä
êë íäì òøàéù éãëá éðåìô íå÷îá åòñéù
øçàîù íäéòñî äìàå áåùçìî å"çå .êëå
¯ íäéàöåîì ïëì ,éðåìô íå÷îì åòñðù
 éðåîìà äø÷îå éðåìô òâô íúåà àöîו.

מעני לעני ,אמרו בעלי הרמז לרמז בסמיכות פרשת מטות למסעי ,לומר ל,
כל המטה עצמו ונכנע למוצאות אותו – להנהגת ה' עמו ,אזי מסעי – כדאמרי
אינשי פלוני 'אלעס פארט איה גלאט' )כל חייו מתנהלי לו למישרי כמי שנוסע על כביש
ודר סלולה וחלקה(.
ו .באופ אחר אמרו לפרש )על פי ה'ייטב לב' זי"ע( ,במשל לעבד נאמ למלכו ,שציווה לו
המל ליסע למקו פלוני ,ופנה העבד לנמל האניות לחזר אחר ספינה שתוליכנו
למקו ההוא  -לקיי מצוות מל ,א בהגיעו לש שמע שזה עתה יצאה הספינה
לדרכה ,ולא עוד ,אלא שמכא כבר לא תצא עוד ספינה למקו ייעודו ,ומעתה עליו
להיטלטל בדרכי לא דרכי עד שיגיע ליעדו ,הרי שאד זה תכאב עליו נפשו ,בחשבו
עתה אצטר להיטלטל במסע מפר ומיותר לגמרי ,שהרי לא ציווני המל כי א להגיע
למקו פלוני ,וא הייתי מזדרז היה בידי ליסע למחוז חפצי בספינה בדר כבוד
ובמנוחה .אמנ א רק ישמע האיש שהספינה נסעה לה מהר מכא כי כ ציווה לה
המל  -ברצותו שהעבד יצטר להיטלטל בדר קשה ומפרכת ,אזי תשמח ותגל נפשו
שלא לריק יגיעתו ,כי וודאי יש למל איזה תכלית וסיבה לטובה בטלטול העבד בדר
הקשה ,וממילא  -כל טרחה וקושי בדר הילוכו תוסי לו שמחה על שמחתו ,והנמשל
מוב מאליו ...וכ ביאור הכתוב ,ויכתוב משה את מוצאיה למסעיה  -שידע האד
מדוע מצא אותו איחור הספינה וטלטול הדרכי ,והוצר לשנות מסעו – כי למסעיה
על פי ה' ,הקב"ה משגיח עליו בהשגחה פרטית מלעילא והוא מסדר את דרכיו ומסעותיו,
ושלא יחשוב ח"ו שאלה מסעיה – שמסעותיו להכא ולהת ,הינ רק מחמת מוצאיה
 שכ מצאוהו פגעי ומקרי העוה"ז ,וה גרמו לטרוח במסעות מיותרי.ובימינו אנו נלמד למי שאיחר את הבאס )אוטובוס( או את המטוס ,את הבנק
או את הרופא ,את העסק או את השדכ וכיו"ב ,בל יחשוב לרגע אחד כי ביש

באר הפרשה  מטות מסעי

æ

ä"á÷ä åì ãéòåä íù éë Y éðåìô íå÷îì íãàì ááñî ä"á÷ä éë ,äìåòä ììëä
 åîìåòá ãé÷ôúå úåçéìù äæéàז.
òéâéù éãë úåðåùîå úåðåù úåáéñ
מזל )שלימזל( הוא ,ואילו היה מזדרז מעט היה מספיק הכל בעתו ובזמנו – וכפי
ראות עינינו שפעמי אחר 'איחור' כזה מסוכ לעמוד בד' אמותיו של זה המאחר,
וידע כי הכל כבר כתוב וחתו מעיקרא בשמי ממעל ,וכל פסיעותיו צעדיו
ומסעותיו של אד כבר קצובי ומדודי בשמי ממעל – כפי צרכו ותיקנו של
האד לטוב לו כל הימי .וכגו ,מי שקנה כמות גדולה של 'בשר ודגי' לכבוד
שבת קודש ,ובבואו לביתו בחו היו הוברר בידו ששכח חבילתו בחנות ,ועתה
עליו לחזור את כל הדר בחו היו ,וכולו נרגז ומאבד עשתונותיו ..עתה ב
אד ,עמוד וחשב נא ,אילו היה אליהו הנביא נגלה אלי ,ומבקש גש לחנות
פלונית וחזור מש ,שוב ל שמה קח מש חבילה פלונית הרי היה מתמלא
שמחה ,ועל כל פסיעה ופסיעה היה מודה ומשבח על שזוכה לקיי הוראתו של
אליהו הנביא ,מעתה ק"ו שצרי לשמוח שמקיי את רצו הבורא ית"ש בכבודו
ובעצמו ששילחו בשנית אל החנות.
וכמו שכבר הבאנו את דבר המעשה ,פע נענה הגאו הצדיק רבי נחו יאס'ער
זצ"ל מזקני וחשובי חסידי שטפנשט )נולד והתגורר שני רבות על אדמת רוסיה ,לאחר שני
דר בעיה"ק ירושלי( להגה"צ רבי נטע 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...
כה אמר הגה"צ רבי יצחק דוד גוטפארב זצ"ל מנקיי הדעת שבירושלי ,שמעול
לא איחר את הבאס אלא תמיד היה בא זמ רב לפני הבאס הבא לאחריו ,כי א
א בא אפילו רגע כמימריה אחר נסיעת הבאס ,או שהוא חל ועבר על פניו הרי
זה רק מפני שבאס זה לא היה 'שלו'...
ז .וא במה שאינו ניכר שלטובה הדבר יאמי בזה ,כי הנה התורה מנתה מ"ב
מסעות ממצרי לאר ישראל ,והרי במ"א מסעות מתו מ"ב הללו לא הגיעו
לאר ישראל – מחוז חפצ ,ואפילו הכי הרי זה נחשב כ'מסע' – אלא ע"כ כי כל
פסיעה ופסיעה נחשבת כ'מסע' ,שכ הועיד הקב"ה איזו תכלית על כל פסיעה
ופסיעה.
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ç

øîà òåãî øåàéá êéøö äøåàëìå .íéëøã בכל דרכי דעהו – האמונה שכל פסיעה
משמיא
øîà àìå 'íéëøã éøáåò éá å÷éñôé àîù'
êøã ìò ,'íéëøã éëìåä' éá å÷éñôé àîù øáâ éãòöî 'äî' (âë æì íéìéäú) áéúë äðä
êìäî éúééä úçà íòô' åîöò ìò øîàù í"éáìîä øàéáå ,'õôçé åëøãå åððåë
.'êøãá øáåò' éúééä øîà àìå 'êøãá åéúåòéñôå åéãòö íöòù ãîìì áåúëä àáù
ìëå ,íä íîöò éðôá äøèî íãàä ìù
'íéëøã éëìåä'ù òãéåäé ïáä øàáîå àëäì íúäîå íúäì àëäî íãàä úëéìä
äðåîàá íéðéîàîä íúåà åðééä
ïåáùçå àøåáä ïåöø é"ôò Y åá ùé úéìëú
äçâùäá àéä íúëéìä íöòù äîéìù ìë ïéàù íéáùåçä íúåàë àìå .íéîù
äðä íëéìåî øáâ éãòöî ïéëîäå ,äðåéìò äøèîä ø÷éò àìà ,äëéìää íöòá úéìëú
åìéàå ,åì úåãçåéîä äáéñäå íòèäî äðäå òéâäì íäì êøöð øùà íå÷îä ìà àåáì
íäì øñçðù íúåà åðééä 'íéëøã éøáåò' àìù äéä áèåîù íéáùçî åììäå .åéìà
íöòá äøèî íéàåø íðéàå ,åæ äðåîà ,ä"á÷ä øîà ïë àì .ììë äæì åëøèöé
,åéìà åòéâé øùà íå÷îá íà éë Y êøãä íéãòöä ¯ åððåë øáâ éãòöî 'äî àìà
ïåæôçá êøãä úà øåáòì åöåøé ïë ìò äøèîå úéìëú ìòùå ãòö ìë ,íîöò
àìà ãåò àìå ,ãåò âéùäì íðåöøá äìäáå êìåä àåä øùà êøãäå ,åá ùé åîöò éðôá
åìëåé úåøéäîä éãé ìòù íäì äàøðù äòéñô ïéàå .äá ùé äøèîå 'õôç' ,äá
áö÷ð ìëäù íéòãåé íðéàå ,øúåé âéùäì àìá äæä íìåòá íéùòð ìâø óë êøãîå
äîåàî ìéòåú àì úåìãúùääå íéîùî .ù"áúé àøåáä úàî ãé÷ôúå úåçéìù
à÷ôðäå .íäì áö÷ð øùàî øúåé âéùäì
åæâøé àì íéëøãä éëìåäù ,íäéðéá äðéî ä"ã :â úåëøá) 'òãéåäé ïá'ä øàéá äæáå
íéòãåé éøäù íëøãá òðåîå áåëéò ìò éáø øîà 'îâä éøáã úà (íòô
äîå ,úéèøôä åúçâùäá ìëäù øåøéáá êøãá êìäî éúééä úçà íòô ,éñåé
íà íùôð úååìùî úàöìå æâøúäì íäì íéìùåøé úåáøåçî úçà äáøåçì éúñðëðå
ïë ïéàù äî . חåáëòúéù 'ä ïåöø àåä øîùå áåèì øåëæ åäéìà àá ,ììôúäì
íáëòîä ìë ìò åæâøé 'íéëøãä éøáåò' äî éðôî ,éðá ,éì øîàå ...çúôä ìò éì
úà åãéñôé åãé ìò éë íáùåçá ,íëøãá ,ììôúäì åì éúøîà ,åæ äáøåçì úñðëð
àåáì íéãéúò íä øùà êøãä Y íúéìëú éúøîàå ,êøãá ììôúäì êì äéä éì øîàå
éúééä àøééúî éñåé éáø øîà úàæå .íùì éøáåò éá å÷éñôé àîù éúééä àøééúî åì
 לא יאשמו, וברש"י,' וכבר אמר דוד )תהילי לד כג( 'ולא יאשמו כל החוסי בו.ח
 והיינו שאי אפשר להפסיד בשו. לא יתחרטו לאמר אשמנו שחסינו ב. ואדרבה רק ירוויח בכפלי כפליי,עני שבעול מאמונה וביטחו

è
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ùâøúîå äååää ìëå ,íéîùä ïî úéèøô
éãòö åìéôàå äì÷ äòåðú åìéôà íìåòá
úøùò åìéôàå ,äçâùäá íéøåôñ åéìâø
àåä ìëä íãà ìù åëåìéäå åéãòö íéôìà
ìëá ïéëøáî åðàù åîë ,úéèøô äçâùäá
éãòöî ïéëîä' úëøá úåëìîå íùá íåé
äøîî ìåöéð åæ äðåîà éãé ìò éæà ,' טøáâ
ïéîàîù éãé ìò éë ...ùôð úîâòå äøåçù
éãé ìò äùòð åðéà íìåòá øáã íåùù
ïî äçâùäá ìëä ÷ø íãà ìù åðåöø
óö÷úé àìå ñåòëé àì àìéîî ,íéîùä
.ì"ëò ,'øäøäé àìå
 אמונה תמימה מתו ירידתו- 'אשר ציוה ה
לשפל המצב

éë ,à÷ééã íéëøã éøáåò éá å÷éñôé àîù
éãòöî 'äîù íéðéîàîä íéëøã éëìåä
óà åúìéôúî åäå÷éñôé àì åððåë øáâ
íðîà ,íëøãá êéùîäìî íáëòîù
,åäå÷éñôé íéëøã éøáåòù äéä àøééúî
äáëò åìéôà åìáñé àì íéùðà íúåà éë
.íùôð ïåæôçå úåìéäá áåøì ,ãçà òâø ìù
'îâá àúéàã àä ãåò øàéá æ"éôò
äéä àñåã ïá àðéðç éáøù (:ãë
,øîà ,úãøì íùâä ìçä ,êøãá êìäî
àðéðçå úçðá åìåë íìåòä ìë ò"ùáø
àì óñåé áø øîà .íùâä ÷ñôå ,øòöá
éáø éáâì ìåãâ ïäëä úìéôú äìéòåä
äéä ïäëäù ,øîåìë ,àñåã ïá àðéðç
¯ 'äøö÷ äìôú' íéøåôéëä íåéá ììôúî
íéëøã éøáåò úìéôú êéðôì åñðëé ìàå
éë ,'òãéåäé ïá'ä øàáîå .(íùâä úà øåöòì)
ìá÷úú àìù äúééä ìåãâä ïäëä úìéôú
àðéðç éáø åìéàå ,íéëøã éøáåò úìéôú
àìà ,åæ äúåçô äâøãá äéä àì àñåã ïá
'îâã àðùéìëå ,êøãá êìäî äéä àåä
äëæ êë íåùîå ,'àçøåàá ìéæà à÷ äåä'
.êøãá åøòöì àìù åøåáòá íùâä ÷ñôééù
úéðòú)

ìà äùî øáãéå' ,(á ì úåèî) ïúùøôá
ìàøùé éðáì úåèîä éùàø
øàéáå ,''ä äååéö øùà øáãä äæ øîàì
'íééçä õøà'á àáåä) ò"éæ ÷éðìòîçî ÷"äøä
,åðãîì ïàë (à úåà úëøòî ïàäæøòáéì ç"øâäì
êøãù ìàøùéî íãà äàåøù äòùáù
íâå ,äèåð 'ìî 'úåèî') äèîì äèåð åúçìöä
àìå åáì óòæé àì ('äèî äèî' ãøåéù éîì æîåø
ìëä úà ìá÷é àìà ,'äá åúðåîà ãáàé
øùà øáãä äæ øîàéå ,äçîùå äáäàá
òãéå , יù"áúé åúîëç äøæâ êë Y 'ä äååéö ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøäî àúéà äëå
áèì àðîçø ãéáòã äî ìëù äðîàð ïéîàî íãàäùëå' .ì"æå (àøéå ä"ã çìùá)
äáåèä ïéòî äòøä ìò êøáéå ,ãéáò äçâùäá ìëä ÷ø ,íìåòá äø÷î ïéàù
 וכתב ש וצריכי להאמי בזה מאד שלא תהיה חלילה ברכתו.ט
...ברכה לבטלה
 שהתכלית הוא להטות ולכופ עצמו 'א בייג' מתו,' 'ראשי המטות, יש שביארו.י
.הכנעה אל הקב"ה

()המכי מצעדי גבר
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àéää úòá øåëæé ,õåçîå úéáî ,íùâá ò"éæ ÷éðìòîçî ÷"äøä íééñîå . יאäçîùá
èùôì éãë àìà åðéà íàåá úøèî ìëù ìò äìòéù åçéèáî éðà ïë äùòé øùàëå
èùôúú åúéîåî÷òùëå ,áìáù úéîåî÷ò
.ä"éà äçìöää éúîá
'ä øàé ãéî ,åáìá äðåîàä úå÷æçúäá Y
ïàéôåì åäéìà éáø ïåàâä øàéá åæ êøãá
.íéîçøå äòåùé øáãá åúåà ïåçéå åéìà åéðô
åðéöîã ,(ë÷ óã åøúé åäéìà áì) ì"÷åöæ
íéîòø åàøáð àì' (.èð úåëøá) ì"æç éøáãá
 מעלת השומר עצמו בקדושה- 'לזכרו לפני ה
äøåàëìå ,'áìáù úåéîåî÷ò èùôì àìà
ובפרט בשמירת העיניי
íéîòøä úøèî éäåæ íà ,øåàéá êéøö
ìà åúåà åàéáéå' ,(ãð àì úåèî) ïúùøôá
úãéøé íãå÷ à÷ååã ä"á÷ä íàéáî òåãî
ìàøùé éðáì ïåøëæ ãòåî ìäà
ïåöøá äìåòå íéîòô ,àìà .íéîùâä
òåãî ,'÷ä 'íééçä øåà'ä äù÷ä ,''ä éðôì
àìà ,íìåòì òôùå íéîùâ ãéøåäì àøåáä
ïéá ìàøùé éðáì ïåøëæ ñéðëäå ÷éñôä
íéîòø àéáé ïëì ,êëì éåàø íìåòä ïéàù
äàøðå ,'ä éðôì úåáéúì ãòåî ìäà úåáéú
òéðëäì Y áìáù úéîåî÷ò èùôì ¯ íìåòì
úîàáå ,'ä éðôì íä é"ðáù ÷åñôä ïåùìî
íéùòð íä äæáå ,ù"áúé àøåáä ìà íáì
'éúå .'ä éðôì øùà àåä 'ãòåî ìäà'ä
.íéîùâì íéëåæ æàå ,äëøáì íééåàø
÷åñôä ìò ø"ùäù) ì"æç éøáã é"ôò ,ç"äåàä
åæ äîçìîáù (úåáåö÷ä øãòë êéðéù á ã ù"äù íé÷øá éë íãàä äàåøå íéîòô ,ïãéãìå
àìù éãë íäéðô ìò èéèå ùôø ïéçè åéä åà çåøá Y åéìò íéàá íéîòøå
' סיפר הרה"ח ר' יוס מאיר זיידל ז"ל )שהיה דר במקסיקו( שזכה להיות ב'שולח.יא
 ובאותו,)טיש( האחרו שער הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע בפולי קוד המלחמה
 ולר' יוס מאיר לא נת – ולא ידע,הטיש חילק הרבי שיריי לכל קהל הקודש
 משנגמר הטיש,'רי"מ את נפשו מדוע 'מדלג' הרבי עליו ואינו נות לו מה'שיריי
פנה אל הגה"ח ר' גד'ל אייזנער זצ"ל ושפ לפניו את אשר בלבו כי שבור לשברי
 העיקר, לא קבלת, כ קבלת-  נענה לו ר' גד'ל,שברי על כ שהרבי 'דילג' עליו
 שכל אותה השורה שקיבלו שיריי, מה עלה בסופו של דבר...שהרבי חשב עלי
 וחסיד זה היה היחידי,מהרבי נתעלו לשמי מרו תו זמ קצר – בימי המלחמה ה"י
.מביניה שנשאר בחיי
 כי מרוחק הוא – איש איש בדיליה ברוח או, פעמי שמרגיש אד,וללמדנו
, לכול יש פרנסה ורק לו לא נתנו-  כי כביכול 'דילגו' עליו מ השמי,בגש
' לכול יש נחת מיו"ח ואילו הוא נשאר מאחור וכו,לכול יש בני ובנות ולא לו
 בודאי כל זה אינו אלא לטובתו. ב,' 'העיקר שהקב"ה חשב עלי. א,וכו' עליו לדעת
.השלימה להחזיקו ולהחיותו

באר הפרשה  מטות מסעי

éðôì' øîàî êîñ ïëì ,äøéáòá åìëúñé
ìàøùé éðá éë .'ìàøùé éðáì' åøîàîì 'ä
'ø øîàîë .'ä éðôì úåéäì íééåàø åìà
ìë' (á"ô äìë úëñî) äéùàé øá éàçà
,äàùò àìå äøéáòä ïî åîöò äðôîä
äìåò úåìòäì éåàø ìàøùé àåä åìéôà
øáãä äéäå ,'çáæîä éáâ ìò ìåãâ ïäëë
äøéáòäî äòéðîä íöòù åðééä Y ïåøëæì
.'ä éðôì ïåøëæì ãåîòú

àé

àáééçîì àìã ,ïåäðî àãçá ïåìëúñà
ïåúééîã àúåúéîá úåîð àìå ïåäðî àãçá
øëãéé àãå ,éúàã àîìòì àéòéùø äá
ïúùôð ìò àøôëîì àáø àðéã íåéì ïì
÷íäá èéáäìî åøäæðù ùåøéô .''ä íã
àìù éãëá ,àîìòá äèáäá åìéôà
íäì ãåîòú úàæ úåøéäæå ,äúéî åáééçúé
 àøåðäå ìåãâä ïéãä íåéá úåëæìå ïåøëæìיב,
 íäéúåðååò ìë ìò íäì øôëìיג.

'øôåñ íúç'ä óéñåî ñç àã ìëáå' (ð ÷åñô) ïúðåé íåâøúáå
àìå ,ïá ïðéò éìúîì ïì
ìù íúìòî äìãâ ë"ë éë øàáì
)(åàùð êéãáò ä"ã

יב .בעני העמידה בנסיו ,כבר אמר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ,שהנה נאמר
ב ט( 'ואני אהיה לה נאו ה' חומת אש סביב' ,ולכאורה לשו הפסוק אינו
מדוקדק ,שהיה צרי לומר 'נאו ה' בראש דבריו או בסו הפסוק ,ומדוע נכתבו
תיבות אלו באמצע הפסוק ושלא במקומו ,אלא שחומת אש קאי על נאו ה' ,לומר
ל ,ש'נאו ה' – דברי ה' ומצוותיו צריכי להיות כחומת אש סביב שאי אפשר
לזוז הימנה ימי ושמאל ,וזה הוא בניי בית המקדש הפרטי.
וכ מספר כ"ק האדמו"ר מראחמיטריווקא ארה"ב שליט"א )אמרות טהורות ,פרשת
בשלח( ,פע היה אצלי איזה 'יהודי פשוט' מרוסלאנד )רוסיה( ,ובתו דבריו הזכיר
שבכל עת שהותו ברוסלאנד היה שומר תורה ומצוות הוא ובניו כל הימי  -א
תחת שלטו הקומוניסטי ,וכשהחשבתי את הדבר בהפלגה גדולה של חשיבות על
שעמדו בנסיונות קשי ומרי ולא נכנעו ליצר ולשלטו הרשע ,נענה היהודי ברוב
תמימות ,כשאינו מבי מה רבותא יש בדבר ,וואס הייסט מסירות נפש ...אז גאט
לאזט ניט טאר מע ניט )וכי מה מסירות נפש יש בדבר ,הרי א הקב"ה אוסר עלינו עני פלוני
אסור להמרות את פיו ,(...ומכא ,נלמד כוחה של אמונה פשוטה ,להעמיד את דבר ה'
כחומה בצורה שא א נרצה לא נוכל לעבור ולהמרות כנגד רצו ה'.
יג .והזהירות מחטא הצילה אות א בגשמיות – שלא נהרג אחד מה במלחמה,
וכמו שכתב 'רבינו בחיי' )ד"ה עבדי( וז"ל .זה היה פלא עצו ,ומהניסי הגדולי
שאירעו לה לישראל אירע לה כא במלחמת מדי ,שהיו )המדיני( ע רב כחול
אשר על שפת הי ,והרגו ישראל מה ,ושבו מה אלפי ורבבות ,והכתוב מעיד
שלא חסר מישראל אחד במלחמה ,זהו שאמר )פסוק מט( 'ולא נפקד ממנו איש',
)זכריה

áé
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ïáø÷ ïîöò åáéø÷ä åìéàë ,äîçìîä éáù
áéø÷äì íéëéøö åéä àì .ì"æå .'ä íùì
÷íäîò åéúåàìôðå åãñç ìò äãåú ïáø
êì ïéà éë ,áøç éãéî äîçìîá íìéöäù
÷úà ùéàä úáø÷äî øúåé äãåú ïáø
íéìäú) ÷åñôä ìò åùøãù åîë ,'äì åîöò
àøîâá åùøãå Y 'éððãáëé äãåú çáåæ' (âë ð
)åøöé úà çáåæä ìò éà÷ã (:âî ïéøãäðñ
(á à àø÷éå) áåúë äðäå .åéìò äãååúîå
'ïî ,'äì ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà
úà åáéø÷ú ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáä
÷'íëî' áéø÷é éë íãà åðééäå 'íëðáø
åéúåðåöøîå åîöòî áéø÷î íãàä íàá
ïî êà ,'äì ïáø÷ àåä éøä ,ä"á÷äì
úåðáø÷ä Y ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáä
øîàð íäéìò åéúåîäáî áéø÷î íãàäù

àø÷ð äæ ïáø÷ ¯ íëðáø÷ úà åáéø÷ú
éëäå .åìù åðáø÷ åäæù íãàä íù ìò
íîöò åøîù ìàøùé éðáù ïååéë ,éîð
úà åáéø÷ä åìéàë áùçð ë"à àåèçìî
ìò ïáø÷ àìà åëøöåä àìå) äãåú ïáø÷ë íøöé
áø÷ðå' åøîåà åäæå .(éãéî àì åúå ,äøéáòä øåäøä
ïáø÷ë íîöò úà åáéø÷äù ''ä ïáø÷ úà
 øöéä ïî íîöò úøéîùá 'ä éðôìיד.
שלא אכעוס – בגנות הכעס

äùî óåö÷éå' ,(åè¯ãé àì úåèî) ïúùøôá
íäéìà øîàéå ìéçä éãå÷ô ìò
øîåì øæç òåãî øåàéá êéøöå ,'äùî
',íéøáãî åðà åðîî éøä ,'äùî øîàéå
,'øîàéå äùî óåö÷éå' ¯ øîåì åì äéäå
åîöòá åðéáø äùîù ,åðì øîåì àìà

והנס הגדול הזה )אירע לה( לפי שהיו שלמי בזכות ,והוא שדרשו חז"ל
'ולא נפקד ממנו איש – לדבר עבירה'.
יד .הרה"ק רבי מנח מנדל מרימנוב זי"ע היה אומר שסגולה למחשבות רעות
ללמוד פרשת 'הגעלת כלי'.
מעשה בבחור שנכנס אל הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע וקבל בפניו על מחשבות
הטורדות אותו ,אמר לו הרה"ק שסגולה כנגד מחשבות ללמוד בכל יו ב' דיבורי
של המהרש"א .אחר זמ אמר הבחור שעצה זו צחצחה לו את מוחו )אגב ,בכדי ללמוד
מהרש"א יש ללמוד תחילה את דברי הגמרא ,...ואי סגולה כתורה ואי שמירה כתורה(.
והנה נאמר )לא נ( 'ונקרב את קרב ה' ...לכפר על נפשותינו לפני ה'' ,ובגמ' )שבת
סד' (.אמרו א מידי עבירה יצאנו ,מידי הרהור עבירה לא יצאנו' ,הקשה החידושי
הרי" א אכ נכשלו בהרהורי מדוע המתינו עד עתה ,ולא אמרו זאת מיד בשוב
מ המלחמה .אלא ,בתחילה היה נדמה לה שאי זה חטא כלל ,כי מה בכ שהרהרו
בליב הרי לא בא הדבר לידי מעשה ,א לאחר שנאמרה פרשת הגעלת כלי -
לטהר מידי בליעת איסור ,הבינו בעצמ שבליעה נחשבת כ'בעי ' ,א"כ ,א עליה
לשוב ולבער מקרב את הרהורי העבירה ,ולטהר עצמ מבליעת האיסור בנפש
)ליקוטי הרי" בפרשת ד"ה עבד(.
)שבת סד(.
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âé

åéøáã áù ïîæ øçàì ÷øå ,óö÷ä úòá ÷úù
íéàáä íéøåáéãä éë ,òåãîå ,íîò øáãì
.(äøåúì íéðæà
¯ øáãéå ìù ïôåàá íä ñòëä úòùá
ïé'æàìàååî íééç éáø ÷"äâä éøáã íéòåãé è÷ùðù ãò ,èòî ïéúîä ïëì ,äù÷ ïåùì
,åéàåùð úàø÷ì) åãëðì áúëîá ò"éæ
÷ïåùì äøéîà Y äùî øîàéå æàå ,åôö
,æ"è÷ óã èðìñî ìãðåæ óñåé 'ø ÷éãöä øôñá àáåä ãò èòî ïéúîäì ñòåëì áåè éë ,äëø
ìò êáìá àãéô÷ íåù ñéðëäì àìù (ãåòå øáãì åéô çúôé æà ÷øå ,åñòë øåáòéù
)åøôñá ì"÷åöæ ïé÷öåøñ ïîìæ éáø ïåàâä

טו .שמעתי השבוע מ'בעל המעשה' ,רב גדול ומפורס לש ולתהילה בקהילה
חשובה ומפורסמת ,בי בני הקהילה ישנ שני אברכי ,שמשו 'עני' וסכסו
נקבע ביניה שהאחד חייב לרעהו סכו גדול של מעות – וכדי שיוכל להשיב
נקבע הסכו על ס  1,000שקלי בכל חודש ,כ נמש הדבר שני רבות ,זה נות
 1,000שקלי בלב כבד – כשלטענתו אינו חייב לו מאומה ,וזה מקבל את המעות
בלב שמח אבל מלא תרעומות על רעהו שנות לו מתו כפיה ,לקראת 'ראש השנה'
תשע"ח העעל"ט עמדו שני ה'אברכי' בעת צרה גדולה ,ה'נות' עבר מסכת יסורי
קשה עד מאד בעני מציאת זיווג לבנו המתבגר והול ,וה'מקבל' עמד כמה שני
טובות אחר נישואיו ועדיי לא נפקד בזש"ק ,על כ ,ניגש הרב אל האבר הנות
ושאלו ,הא נראה ל שביו מ הימי ישובו ליד כל אות המעות שנתת לרע,
ענה האבר ,לא ולא ,א"ל הרב ,א"כ שמא תואיל למחול לו ,ותיוושעו שניכ בדבר
ישועה ורחמי ,והוסי לומר לו ,אל תשיבני דבר מיד ,כי ברצוני שתהא מחילת
גמורה בלב של כדת וכנכו ...בליל עיוהכ"פ קרא האבר ה'נות' לרב שליט"א ולעוד
אחד מחשובי הקהילה ,ומסר לה ב'מעמד שלשת' כי הוא מסיר מלבו כל טינה
שבלב על רעהו הנוטל מעמו בכל חודש הו רב ,ומעתה יתנהגו שניה כאוהבי זה
לזה .וראה זה פלא ,לקראת פסח תשע"ח בא בנו של הנות בבירת האירוסי ע
שידו מהולל בתשבחות ,ולפני כשבוע ביו י"ח תמוז נולד ב למזל"ט לאבר המקבל
כי זוהי כוחה של אהבת ישראל ,והסרת כל טינה שבלב.
שמעתי מבעל המעשה הרב הגאו החסיד הישיש ר' יהושע ווייס מתושבי בני
ברק ז"ל שזכה לאריכות ימי מופלגת בלעיה"ר ונלב"ע בהיותו כב מאה ,משנשאל
'במה הארכת ימי' סיפר מה שאירע עמו לפני כצ"ב שנה )כשהיה ב י"א שני( ,הלה
נתיית מאמו בעודו בעריסתו ,ואביו נישא בשנית ,פע נתדפק עני על דלת הבית
– בעת שאמו )חורגתו( עסקה במליחת שני עופות ,נכנסה הא לתוככי הבית לחפש
אחר איזה 'פרוטה לעני' ,בתו כ ראה העני את ה'עופות' לנגד עיניו ,חמד ,נטל
אחד מה ונמלט על נפשו ,כשבני המשפחה רודפי אחריו ואינ משיגי אותו.
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 íãà íåùטוìë éãé ìòî øúåéå øúåé åðåöø íãàä úåðãô÷á áéùäì àìù ì"öàå ,
 ì"ëò íìåòáù úåôé÷úטז.
âéùî úåðìáñä úãî é"òå ,íãà íåùì
כעבור שבוע ימי בא אביה לבקר בבית ,ובאותה שעה שוב בא העני – גנב
זה בבית ,משראתהו הא קראה לאביה שבא והכהו שני סטירות על לחיו כראוי
לגנב כמותו – באמרו ,וכי אינ מתבייש לשוב הנה לבקש מנדבת ידינו .ויברח העני
כל עוד נפשו באפו ...ה'ילד' שראה כל זאת וחשש מ'קפידתו' של הגנב ,החל מרד
אחריו בכדי לבקש מאתו מחילה סליחה וכפרה על אשר עוללו לו ,משראה הגנב
כי הילד רוד אחריו חשב כי הלה רוצה להשלי את עבודת ההכאה ,לכ הגביר
את מרוצתו ,זעק אליו הילד ,עמוד נא ,מבטיח אני שלא אזיק ל מאומה ,נעתר
הגנב ועמד ממרוצתו ,ניגש אליו הילד ונת לו מלא חפניי מטבעות זהב )שנת לו
אז אבי הא( וביקש מעמו שיענה ויאמר שאי לו כל קפידה עליה ,עשה העני
כרצונו ,וא הוסי לברכו ב'אריכות ימי' .ומכא סוד אריכות ימיו בצלילות הדעת
כמאה שנות חיי טובי.
עוד סיפר החסיד הישיש ,כי מוצאו מעיר סאטמאר )בחבל אונגרי( ,ובהגיעו לפרקו
נשא את ב"ב שמוצאה מעיר טעמעשוואר )שבחבל רומני'( ,בעת גמר השידו נקבע
ביניה כי בני הזוג ידורו כמחצית השנה בטעמעשוואר מקו מגורי הכלה ,ולאחמ"כ
יעקרו לסאטמאר )מקו שהיה נחשב כיותר בטוח מפגעי המלחמה – שכ לא במהרה פלשו האויבי
לתוככי אונגרי( ,בהגיע העת סירבה האשה לעקור מדירתה ,לאחר די ודברי פנו השניי
אל הרה"ק ה'דמשק אליעזר' זי"ע שהיה אז מרבני העיר ,האבר טע שהיא הבטיחה
וקיבלה על עצמה לעקור דירת בגמר מחצית השנה מנישואיה ,לעומתו טענה האשה
ש'בת יחידה' היא להוריה ועתה רואה שאי אפשר לה לעזב לבד ...נענה הרבי ואמר
א א נאמר שהאשה הבטיחה לעקור דירתה ,מכל מקו יש לה 'פתח חרטה' בראותה
שאי אפשר לעזוב את ההורי לבד ,על כ יוותר לה הבעל ויישאר בטעמעשוואר.
כל זה היה בשנת 'ת"ש' – בפרו ה'מלחמה' ,ומאז עברו כחמשה שני שבה
לא נודע לאבר מה עלה בגורל משפחתו ,עד שנודע לו של"ע איש מבני משפחתו
לא נותר בחיי זולתי הוא עצמו ,כי בטעמעשוואר ניצלו מהמלחמה בקל יותר
מבסאטמאר ...וכל זה בזכות הוויתור.
טז .כלימוד למעשה היה אומר הגאו רבי אברה גניחובסקי ז"ל שאפילו א נזדמ
לו לאד פע אחת בחייו לדבר ע השר הגדול בעני החשוב לו ביותר מכל
ענייניו ,ולש כ קנה בגדי חשובי )רעקיל( ביותר והנה ברגע האחרו בא פלוני
ושפ עליו כוס קאווע )קפה( ובכ איבד הלה אותה ההזדמנות ...ג"כ לא יקפיד
בידעו כי הכל מה' )הובא באג הסהר(.

åè

באר הפרשה  מטות מסעי

ãò àåä áåùç ñåòëìî ÷ôàúî íãàäù
÷"äâä éøáãá åðéöîå ,ä"á÷ä ìöà ãàî
(ò"éæ à"ãéçä ìù åð÷æ) ò"éæ 'íäøáàì ãñç'ä
ìò (úåáà ñ"îò 'íéâåðòúá äáäà') áúëù
úåöøì çðå ñåòëì äù÷' (ãé ä íù) äðùîä
.'òùø úåöøì äù÷å ñåòëì çð ,ãéñç
éî' áúë àì òåãî øåàéá êéøö äøåàëìå
,àìà ,'ãéñç àø÷ð íìåòì ñòåë åðéàù
å"ç íà óà ,åäñðî åøöéù éî äáøãàù
àåäù àôåâ äæá íå÷î ìëî ,íéîòôì ñòåë
àìà ñåòëì øäîî åðéàù ¯ 'ñåòëì äù÷'
àø÷ð ïééãò åîöò ìò øáâúäì äñðî àåä
ñåòëé àìù éî äáøãàå .'ãéñç' íùá
æ"äåòá õôç ä"á÷ì ïéàå ,êàìî àø÷ð ììë
íéñðúîä íãà éðáá íà éë íéëàìîá
éî ,íù óéñåîå) äøåáâá íéãîåòå úåðåéñéðá
ìáà óåñáì äöøúî íà óà Y 'úåöøì äù÷' àåäù
äöøúî àåäù ãò 'óåñ íé úòéø÷' åîò øåáòì íéëøöð

.('áåèå êø' úåéäì êéøö íãàä éë ,òùøë áùçð äæá íâ
פסיעה קטנה – במלחמת היצר כל מסע קט
אינו לריק

àåáú àìù ïéáî íëçäù ,åøîà ììëáå
óéãòå ,ñòëä êåúî äáåè ìë åì
øçàì' éøäù ,úåðìáñä úãéîá ñåôúì åì
íéðåî úøùò èøçúé åîòæ øåáòéùë 'äùòî
. יזì"ãå ,åñòë êåúî äùòù íéùòîä ìò
ãáàù éî' (é å"ñô) 'íéãøç øôñ'á áúë ïëå
øåáùé åñòëå åðåáöéòáù ïëúéä ,çøô åì
ìåáñ ïëì ...íéçøô óìà äååùù éìë
.ì"ëò '...êéìò àáä ìë ììäë äçîùá
ñòëä úãéî úåðâ øîåçá ì"æçá åðéöîå
¯ãé àì) äùøô äúåàá áéúëã ¯
...ìéçä éãå÷ô ìò äùî óåö÷éå' (åè
íéçñô) ì"æç åøîàå ,'äá÷ð ìë íúééçä
úåëìä åðîî åçëúùðù åì íøâ äæù (:åñ
äìòâä úùøô äøîàð ïëìå ,'íéìë úìòâä'
÷ôñ ìë àìì éøäå .ïäëä øæòìà é"ò
ãçééì ¯ íéîù íùì 'äùî óåö÷éå' äéä
éãéì àá ë"ôòàå ,äéúðéëùå ä"áå÷ íù
,ïðà äðòð äî ,äúòî ,äëìää úçëù
...íãà ìù åòáè úîçî íéñòåë åðàùë
ãåáë úååàú äååàâ àìà äæ ñòëá ïéàå
.åæ äøòäá éãå ,á"åéëå

Ÿ ¨ íàå' ,(åë äì éòñî) ïúùøôá
àöé¥ ¥ àöé
,'åèì÷î øéò ìåáâ úà çöåøä
ìùëð íà åçåøá ìåôé àì íå÷î ìëîå
,úçà äòéñô åìéôà (çôùú ù"å÷ìé) ùøãîáå òâøå òâø ìë éë ,ñòë ììëì àáå

 והנה רואה, שפע הילכו אב ובנו ברחובה של עיר, העול מספרי בדר הלצה.יז
אחד מעוברי אורח שהנהגות הב איננה כשורה והאב גוער בו בקול גדול 'יעקב
 וגברה,' א משהתקרב אליה הבחי שאי זה 'ב' אלא 'בת.'ירגעô
ַ ָ ִ  יעקב,ירגעô
ַָ ִ
 נענה האב והשיב,פליאתו מדוע קורא לה האב בש 'יעקב' שאינו ש של בת
 כי כשארגיע את... וגערתי הייתה על עצמי,בחכמה לא שמה יעקב אלא שמי הוא
עצמי ואשלוט בעצמי לחנכה מתו יישוב הדעת מבלי להתפר בכעס על התנהגותה
. ותקבל מוסר אביה, יהיו דברי נשמעי,שאינה כהוג

באר הפרשה  מטות מסעי

æè

àì éøäù Y ÷éøìå ìáäì äúééä åúòéñð
åðéà Y úåéðçåøá ìáà ,åúéìëú éãéì àá
àì íà óà òñôù äòéñô ìë àìà ,ïë
íøåâ äâñôä ùàø ìà ìéôòäì çéìöä
äòéñôå ,íéîùä éîùá ìåãâ íùåø äæá
óåñ éë ,äîöò éðôá úéìëú àéä àôåâ åæ
. יטåúéìëúì æ"éò òéâéù øáã

úåðòøåô ïéðòì íà äîå ò"áàø øîà
ì÷ ,åùôðá áééçúî úçà äòéñô òñåôä
åì äëåæù äåöî øáãì êìåäì øîåçå
í"éøä éùåãéçä ÷"äøä áúë .åéúåøåãìå
÷åæéç äàøð ïàëî (í"éøä éèå÷éìá àáåä) ò"éæ
(.àé äèåñ) äáåøî äáåè äãéî éøäù ,ìåãâ
ììôúäìå ãåîìì íåé ìëá íéëùîù íãà ¯
ìëá äáøä ìåòôì ìëåéù éàãåå Y
 יח...äòéñô
éòñî) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë
úåòñîä á"î øôñîáù (å"îøú
úåòñîä íâ åðîð ,ïúùøôá úåøåîàä ,÷éøì úëìåää 'ä úãåáòá äòéñô ïéà éë
ïåùìëå ,ìàøùé éðáì äãéøé äúééä íäáù 'äðè÷ äòéñô' ÷ø äùò íà åìéôàå
úìéçúá é"ùøá àáåîä (â âë äáø) ùøãîä øáë ,á"åéëå ,ø÷åáá úçà äîëùä ¯
,'...êùàø úà úùùç ïàë' (éòñî) äùøôä ,ú"éùäì äáåøî çåø úçð äæá äùò
¯ úåòñîä ìë åáúëðå .à"ôùä ì"æå òñîë éðçåø òñî éøä àì éë ,áø åøëùå
àì 'ä ãáåò ìë éë ,'ä íòì òéãåäì åäùìë íå÷îì òñåðä ¯ úåéîùâá éë ,éîùâ
,åì ùéù úåìéôðä ìëî åéìò åáì ìåôé ìëù äàøð ,íù äîåàî âéùä àì óåñáìå

 מידה טובה מרובה, א בפסיעה אחת מתחייב הרוצח מיתה, ולפי דרכנו יאמר.יח
 בבריחה אחת, בקפיצה אחת מהמיטה,כמה זוכה האד ב'פסיעה אחת' לטוב
 בעצימת העי מהביט ברע אפילו פע...מ העבירה או בריצה אחת לדבר מצווה
 בחסימת הפה מלענות לרעהו, בשבירת מידה רעה אפילו פ"א...אחת לרגע אחד
.(...)אריי פאר אי יענע
 למדרגות הגדולות הנוסעות מאליה,משל נאה המשיל הרה"ק מסאטמאר זי"ע
בכח העלעקטריק )מדרגות נעות( ופעמי ששני אנשי יעשו כברת דר עד המדרגות
 והנפקא מינה. ורעהו ישאר עמוד למטה,הללו זה יעלה ויבוא עד למעלה למעלה
 שזה הראשו פסע עוד 'פסיעה קטנה' אחת והעמיד עצמו על המדרגה,ביניה
 א זה השני החסיר פסיעה, וממילא הובילוהו המדרגות מאליו למעלה,הראשונה
... וא לאו, א לדיד העושה פסיעה זו יעלה ויגיע לתכלית טוב...זו ונשאר למטה
 אומרי ישראל לפני הקב"ה, וכ אמרו בילקוט שמעוני )ישעיהו רמז תקו( וז"ל.יט
 אומר לה הקב"ה היו מסקלי אותו,אתה יודע כוחו של יצר הרע שהוא קשה
 ולעוה"ב,בעוה"ז קימעא קימעא שנאמר )ישעיה סב י( סולו סולו המסילה סקלו מאב
. עכ"ל,אני עוקרו שנאמר )יחזקאל לו כו( והסירותי את לב האב

באר הפרשה  מטות מסעי

æé

÷ñåòå àùéðå íø àåäùë Y éåàø áöîá
,úéöøðä äãåáòä éäåæ 'áåè äùò'á åìåë
íãàä úãåáò éë ,àåä úåòè ,úîàáå
ïî 'äðúî' àéä éøä úåîîåøúä áöîá
÷øå ,åúãåáòì úáùçð äðéàå ,íéîùä
òøä ìòî íîåøúäìå úåìòì äòéâéä
äðäå .íãàä íù ìò úàø÷ð ¯ úåìôùäå
úàø÷ð ,íîåøúäì Y äðåùàøä äãåáò
ìëî úàöì òâééúîù ,íäéàöåîì
áåè äùòá äãåáòä åìéàå .úåìôùä
äìòî äìåòå òñåðù Y íäéòñî úàø÷ð
äùî áåúëéå' áåúëä øîà äæì ,äìòî
àéä åæ äãåáòù òãéù Y 'íäéàöåî úà
ïåöø úà ùé äáù Y 'ä éô ìò íäéòñîì
äìàù äî êà ,åìù çåø úçðäå àøåáä
åìù íðéà úåäåáâä úåãåáòä Y íäéòñî
úà íãàì úúì àìà åàá àìå ,ììë
åúåàìîì ¯ íäéàöåîì ìëåéù çåëä
ìò øáâúäì åãéá àäéù çåë åðéòèäìå
úåøîàá àáåä) åäåàöîé èòî ãåòù úåðåéñðä
úãåòñ Y à"èéìù ååàðéùîàî ø"åîãàä ÷"ëì úåøåäè

.(á"òùú

úáù

.ãøåéå äìåò úåéäì äãéîä àåä êë éë
äîçìî äæéà øçà åâéùäù äçåðî ìëîå
åòñéå ¯ íìåòì ïëå .úøçà äîçìî ìéçúä
'ééòå ,ç ãô íéìäú) ù"îë ,åðçéå åòñéå ,åðçéå
ïéàù ¯ 'ìéç ìà ìéçî åëìé' (.ãñ úåëøá
åàøáð æ"òù ,'ä éãáåòì äçåðî íäì
óàù íãàä òãéå .' כä úåîçìî íåçìì
ìëäå ,íéîùá åîúçðå åáúëð åéúåãéøé
äæ ïéà úîàáù àöîð ,úéèøô äçâùäá
êøãá êìäî àåä éøä àìà ,äìéôð ììë
åúëéìåî äìéôðä íöò éë ,åì áåèäå øùéä
.äéìòå äîå÷úì
÷"äøä øàéá êë ,úåðåéñðä ïéðòî ãåò
úà ò"éæ ååàðéùîàî ïåòîù éáø
úà äùî áåúëéå ïúùøô ùéøá ÷åñôä
ìëì éë ,'ä éô ìò íäéòñîì íäéàöåî
äìéìå íîåé åäúôîä Y òøä øöé ùé íãà
íééîùâ íéøáãå òøä øçà êùîäì Y
íãàä áåùçéù øùôà íéîòôìå .'åãëå
øöéä ééåúéô ìòî íîåøúäì Y åæ äãåáòù
íãàùë ÷øå ,'äì úéöøðä äãåáòä äððéà

 בימי המלחמה הנוראה כששהה הרה"ק ה'עקידת יצחק' מאלכסנדר זי"ע במחנות.כ
 חזק ידינו ואמ כוחנו בדברי, 'רבינו, ביקשו מאתו הסובבי,וכבשני המוות ל"ע
,(' בכותרת 'בשנות הזע במחנה ההשמדה," נ, נענה הרה"ק ואמר )נדפס בספר עקידת יצחק.'חיזוק
, ולכאורה צרי ביאור,'הנה כתיב )תהלי צב ג( 'להגיד בבוקר חסד ואמונת בלילות
בשלמא 'חסד' היינו שאומרי בלשו נוכח אל הקב"ה חסד – כי החסדי הבאי
 אבל מהו שאמר ואמונת בלילות – היה לו לומר ואמונתנו,עלינו מתנת הקב"ה ה
 וכביכול אי האמונה של הבורא, כי בעת החשיכה – אנו מתחזקי באמונה,בלילות
 וביאר הרה"ק ביאור נורא כי כשהקב"ה מנסה את האד ומסתיר פניו.אלא שלנו
,' וזהו אומרו 'ואמונת,ממנו – הרי הוא מאמי ביהודי שיעמוד בגבורה בעוז ותעצומות
. שהקב"ה מאמי בנו שנעמוד כראוי בנסיו

באר הפרשה  מטות מסעי

çé

'íéãéñç øôñ'á åðéöî àìôð ÷åæéç
,ïåéñðä àåä äàøéä ãåñé ,ì"æå (âé
...ïåéñðä úòá úøëéð äàøéä ø÷éò éë
àìà ïåéñðá ìëä àéáî åðéà ä"á÷äå
,íãàì äáåè úåùòì (äöåøùë) øáãîùë
,ä"á÷ä éðôì ïéãä úãî àåäù ïèùä àá
äáåè åì úåùòì ïëúé àì ò"ùáø ,øîåàå
ïéòáùð íé÷éãö êëì ,ïåéñðá ãåîòéù ãò
,äúøáçá úöøåúî àéùå÷ àãç ,àìà
ìò äáåè àéáäùë ïëå ,åùáåëì ïøöéì
äçåë ìåãâ ¯ øáãä úîà ïëà éë
.áåéàå íäøáà ïëå åäñð åòøæå ìåàù
 כאáìä é÷îòî êåúî úòáåðä äìéôú ìù
äìéôúäå ,çöåø àåä ììôúîä íà óà Y
ממעמקי קראתי ה' – אי תפילה חוזרת
òâøá ,íðîà .úåîéù â"äëä ìò àéä
ריק ובפרט הבאה מקירות הלב
øùà åøåñçî úà äáçøäá ìá÷é çöåøäù
ãò äá áùéå' ,(äë äì éòñî) ïúùøôá
àì øáë ,â"äëä ìù åîàî åì øñçé
äðùîáå ,'ìåãâä ïäëä úåî
åúåàá åúáéèî ìù äðá úúéî ìò ììôúé
íéìåãâ íéðäë ìù ïäéúåîéà' (.àé úåëî)
ìòôú àì øáë àìéîîå ,àáéìã à÷îåò
àìù éãë úåñëå äéçî ïäì úå÷ôñî åéä
. כבìåãâ ïäëä úúéî éãë ãò äìéôúä
øçàî ,ùåøéô ,'åúåîéù íäéðá ìò åììôúé
àø÷éå' (áî áì úåèî) ïúùøôá áéúë ïëå ïäëä ìù åúåîá äéåìú çöåøä úàéöéù
åììôúéù ïäéúåîéà åùùç ,ìåãâä
÷éôî åðéà ,é"ùøáå 'åîùá çáåð äì
íéé÷úð àìù éôì ,('ä úåà òöîàá äãå÷ð ïéà) 'ä å÷ôéñ ïë ìò ,íäéðá úúéî ìò íéçöåøä
,ääéîúä ìãâú äøåàëìå .ïåæîå íéî íäì
çöåøì ÷úîåéå íòðåé øáë äæ íåùî éëå
ìåëé åðéàùë Y 'èì÷îä éøò'á øàùäì
àåäå úçà äòéñô åìéôà øéòä úà úàöì
êãéàì ,åéúåáà úæåçàå åúçôùîî ÷åçø
ïäëä úåîéù ùåùçì ùé éëå ,äåîú àñéâ
.ìôù çöåø ìù åúìéôú úîçî ìåãâ

úåà)

' והרי 'רחמנא לבא בעי,(. כי אמרו חז"ל איזהו עבודה שבלב זו תפילה )תענית ב.כא
. וכל עני התפילה הוא כוונת הלב – לכ שפכתי שיח פני בוח לבות,(:)סנהדרי קו
( שבשעה שהכה גדול היה נכנס ביו הקדוש: הנה איתא במסכת יומא )נג.כב
 'ולא תכנס לפני, היה מתפלל תפילה קצרה בבית החיצו,לקודש הקדשי
 שלא יקבל הקב"ה את תפילת של העוברי בדר המבקשי- 'תפילת עוברי דרכי
 וכי זו, וידועה התמיהה.שיעצרו הגשמי המפריעי את הילוכ ברשות הרבי
 היה לו להתפלל.הייתה דאגתו היחידה של כה"ג ביו המקודש במקו המקודש
 כי העובר בדר בשעה שגש, אלא,על צרכי עמנו המרובי וכיו"ב בשאר ענייני
 וכל ה'משא' אשר עליו עומד ברגע קט,נית ארצה – כשאי לו מחסה לראשו
 בידעו שאי לו על מי לסמו רק על, הרי תפילתו ממעמקי הלב,להתקלקל לגמרי
 עד שהוצר, תפילה זו כוחה רב כל כ,אביו שבשמי שבכוחו לעצור את הגשמי

באר הפרשה  מטות מסעי

'íçðî éðô'ä ÷"äøä äá æîø .äæ íù äì
íãàäù øáã ìëù (åôåñá ä"ðùú úåèî) ò"éæ
éìáî ,øîåìë ,'ä ÷éôî' àìá åäùåò
øá åðéà ,'áìä' àéäù úéîéðôä äãå÷ð
÷íéé÷îä ,äáåøî äáåè äãéîå ,àîéé
åì ãåîòé ,åáì úåéîéðô êåúî äååöîä
.åéúåøåãì åòøæìå åì ,íéîé êøåàì øáãä

èé

÷"äøä áúë ,äìéôúä ïéðòî ãåò
(äëøáä ìëéä ùîåçá) ò"éæ àðøàî÷î
ìëë åøáã ìçé àì' (â ì úåèî) ïúùøôá
'ìçéî' ïåùìî àåäù ,'äùòé åéôî àöåéä
Y 'åøáã ìçé àì' áåúëä øîàå ,äåå÷îå
äåå÷î äéäé àìù ,äìéôú éøåáéã åðééä
ìà ùâé àìà ,äúìåòô ìòôú åúìéôúù

כה גדול ביו הכיפורי להתפלל על כ לפני ולפני שלא ייעצרו הגשמי מחמתה.
הגאו רבי אברה אלישיב זצ"ל זכה לבנו הגאו הגדול הגרי"ש זצ"ל בזכות
התפילה ממעמקי הלב .וכ הוה מעשה ,משעברו כמה שני מנישואי רבי אברה
לבתו של בעל ה'לש' זצוק"ל בעיר הומלא ,ועדיי לא זכו לזש"ק ,נסעו השניי
לצרכי רפואה בעיר הגדולה 'ווינא' הרחוקה מעיר מגוריה כשבועיי ימי )בנסיעה(.
א הרופאי הרימו את ידיה והודיעו כי אי לאל יד להושיע ...בלית ברירה
חזרו השניי לעיר ,ובמש כל הדר – כשבועיי ימי התאפקה האשה שלא
לבכות – כדי שלא יראו שאר הנוסעי עמה בבכיה הגדול ,משהגיעו לבית
שהיווה בית מדור לה ולאביה הגדול בעל הלש – מיהרה האשה ל'בית האוצר'
ש מניחי התבואה והחיטה למש כל ימות החור וש פרקה מעל עצמה כל
בכיה ונתנה דרור לדמעותיה בבכיה גדולה ...משגמרה לבכות פנתה להיכנס לתוככי
הבית ,א בדיוק באותו הרגע עמד אביה ה'לש' על פתח הבית ,ומצאה כשעיניה
אדומות ...שאלה האב ,מפני מה עיניי אדומות ,מתחילה ניסתה האשה לענות בהא
ודא ,אבל אביה לא נת לה להשיב פניו בבוקי סריקי ,עד שהודתה בפניו כי הרופאי
ייאשו אות לגמרי ,וזה לה כשבועיי ימי שהיא מתאפקת מלבכות ,ועתה משבאו
הביתה פר מאתה כל המעיי ושט את פניה ועיניה בדמעות רותחות.
נענה ה'לש' ואמר ,הנה כתיב )תהלי קמה יח( 'קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר
יקראוהו באמת' ,ושמא תדעו מהו 'יקראוהו באמת' האמור כא .אלא כתוב מדבר על
זה המצב שבו הינכ עומדי בו ,שהרופאי ייאשו אתכ ,ומעתה הנכ יודעי כי
אי לכ אל מי לפנות אלא לאבינו שבשמי ,זהו 'קרוב ה' ...אשר יקראוהו באמת'.
ואכ לתקופת השנה נולד לה בנ הגדול הגרי"ש זצ"ל שהאיר לאר ולדרי עליה.
ביאור דבריו ,כי פעמי יימצא שכוונת האד להתפלל אל ה' שיעזרהו דר רופא
פלוני וכיו"ב .אבל מי שהרופא כבר נתייאש מאתו הרי אי בתפילתו כל עירוב ,וכל
פנייתו איננה אלא בלתי אל ה' שיעזרהו בדר שהוא רוצה .תפילה כזו מחויבת
היא לפעול.
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ìëë éàãååáù Y úåàãåå êøãá äìéôúä
 ä"á÷ä äùòé (åúìéôúá) åéôî àöåéäכג,
ìëë åøáã ìçé àì' ,(â ì úåèî) ïúùøôá úå÷éáã àìì Y àîúñá åéôî àöåéä åìéôàå
äùòé úàæ íâ àîìòá äøéîà àìà
äæá øàáî 'äùòé åéôî àöåéä
ò"éæ ìàèéåå íééç éáø é÷åìàä ÷"äâä
 ä"á÷äכד.
לא יחל דברו – כוחו של דיבור בסור מרע
ובעשה טוב

כג .שמעתי מעשה פלא מבעל המעשה  -אחד מחבורתנו בעי"ת חיפה ,המלמד על
כוחה של תפילה הבאה מתו אמונה הפשוטה בהקב"ה אשר מי יאמר לו מה
תעשה ומה תפעל .אותו אבר לווה מחברו ביו רביעי לפני שבועיי )פרשת חוקת(
מאתיי שקלי והתחייב להחזיר בו ביו עד הערב .בשעה שש אחרי הצהריי נכנס
ה'לווה' לבית הכנסת להתפלל מנחה והנה רואה לנגד עיניו את ה'מלווה' ,אול לא
היה ברשותו כדי השבת ההלוואה )מה ג שקשה היה לו להרחיק לכת עד ה'כספומט' ) )⁄T
מפני שרצה לשמור על טהרת עיניו וג מפני ריחוק הדר( ,על כ התפלל במחשבתו,
רבש"ע המצא לי עתה מאתיי שקלי ,וא שלכאורה אי אפשר שיתקיי הדבר
בדר הטבע ,וכי יפול כס מהשמיי ...א התחזק באמונה ש'היד ה' תקצר' ח"ו...
אדהכי והכי נכנס לאחד החדרי )שטיבלע( דש ,הניח את ה'קאפלוטש' )כובע( על
השולח וג את ראשו הניח עליו להתנמנ קימעא למש חמש דקות ,משהקי
מצא בקאפלוטש שטר של 'מאתיי' מקופל בתו ה'סרט' ) (ribbonשבו ...לא האמי
למראה עיניו ,ניגש אל הגבאי ויחדיו בדקו ופשפשו ב'מצלמות האבטחה' )Security
 (Camerasוראו כי נכנס לביהמ"ד איש יהודי שאינו מוכר לה ...ומשו מה תפסו
ה'רוח' לחפש אחר מצוות צדקה ב'מת בסתר' המהודר ביותר כפי המבואר ברמב"
)מתנות עניי ,פ"י ה"ח( שהנות אינו יודע מי המקבל )שהרי היה שקוע בשינה כשפניו כלפי
מטה – אל השולח( והמקבל אינו יודע מי הנות )ולא ידע שגבאי ביהכנ"ס התקינו בו מצלמות,
ומעתה אינו מקו הראוי ל'מת בסתר'( ,ראה איש יש בביהכנ"ס ומצא בו 'מקו להתגדר'
ולמלא אחר רצונו הטוב.
כד .מעני לעני ,נאמר בפרשת )מטות לא ד( אל למטה אל למטה ,ונתבאר במדרש
)כב ג( שמכל שבט נשלחו ב' אלפי ,אחד לעמוד במלחמה ,ועוד אל להתפלל
עליה .ותמה הגאו רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל )אור יחזקאל ח"ד – אמונה ,עמוד קפ,
מוצש"ק מטו"מ תשכ"ג( כמה תמיהות בדבר .א .מדוע נשלחו אל המתפללי למקו
המערכה ,הרי מ הראוי להעמיד בתפילה בביהכנ"ס .ב .מדוע שלח 'אל' מתפללי
מכל שבט ,ולא היה סיפק ב'מניי' מתפללי ,ומה ג שהיו יכולי לסמו על תפילות
כל בני ישראל ,ומדוע הוצר לייחד את האל שמכל שבט ושבט .ג .על כולנה יש
לתמוה ,הרי מלחמה זו מלחמת מצוה הייתה  -שציווה הקב"ה למשה 'נקו נקמת
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בני ישראל מאת המדיני' ,וא הקב"ה הוא איש המלחמה מה מקו לתפילה
ותחנוני על נצחו המלחמה.
וביאר הגר"י ,שאכ ,הקב"ה בעצמו ניהל את מערכת המלחמה ,אלא שהאד
בטבעו נוטה לחשוב כי כוחו ועוצ ידו עושה לו את החיל ,ומחשבות אלו ה תחילת
הכשלו והפסד המלחמה ,וברצותו להציל ממחשבות אלו שלח משה אל מתפללי,
כמספר המדויק של עורכי המלחמה בפועל ,שיתפללו בסמו לה ,וכ ידע כל
אחד מה כי 'מתפלל פרטי' יש לו ,וכאשר יראה בעיניו את המתפלל לא ייחס את
הנצחו לעצמו אלא לאדו הכל השומע תפילת המתפלל שיחדו עבורו )כי האד קרוב
למראה עיניו – ולא מספיק שידע שבתו המחנה מתפללי עליו ,כי אז עדיי מסוכ
הוא לחשוב כוחי ועוצ ידי עשה לי את החיל(.
וידע שכל השפע הטוב בא לו ע"י התפילה ,סיפר הגאו רבי זאב קאה שליט"א
)משגיח בישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות( ,שאמו ע"ה התגוררה בקאפנהאגע )קופנהג(
שבדענעמארק והאריכה ימי עד 'מאה ואחד' ,וכיו"ב האריכו ימי רבי מבני הקהילה,
אשר הפליגו למעלה ממאה שנה בשיבה טובה ,בדקו ראשי הקהילה את 'סוד' הדבר,
ומצאו שכול כאחד מיוחדי במעלת ובהנהגת הטובה שאינ מאחרי לבוא בזמ
לתפילה שבביהכנ"ס .פ"א ביקרו ראשי הקהילה בארה"ק ,משנכנסו אל הגאו בעל
'שבט הלוי' זצוק"ל סיפרו לו את ה'אותות ומופתי' הנעשי בקהילת ושמסקנת
הייתה שהוא בזכות ההקדמה לבוא לביהכנ"ס ,נענה הגאו ואמר ,א אני הולדתי
בווינא ,וא ש היתה הזקנה מצויה ביותר – וראו בעליל שלא המקו גור לכ ,כי
גויי המקו לא היו מאריכי כ"כ ימי רק אחינו בני ישראל ,עד שפע נפטר אד
'בקיצור ימי ושני' והוא רק ב שבעי ...ופשפשו במעשיו מדוע באה לו הרעה הזאת,
עד שהתברר שכול מקפידי להשכי לבית המדרש בעתו ובזמנו ,חו מהנפטר 'בדמי
ימיו' שהיה מאחר לתפילה .ובאמת כבר מצינו מקור מפורש לכ בדברי חז"ל ,וכדאיתא
בגמ' )מגילה כז' (:שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימי ,אמר לה מימי לא
קדמני אד לבית המדרש'.
וכ אמרו ,שכש ש'שיבה' ר"ת ש'תיקה י'פה ב'שעת ה'תפילה ,שמי שאינו מדבר
בזמ התפילה יזכה לשיבה טובה ,כ ג 'שיבה' ר"ת שעת התפילה יהיה בדייקנות –
וא יעשה כ יזכה לאריכות ימי .שמא תאמר שהר"ת אינ 'כסדר' ..אכ הא גופא
קמ"ל ,שמדר העול שבעת עמדו להתפלל מתעוררי לפתע טרדות רבות ומשונות
ו'סידורי' דחופי שעדיי איננ מסודרי ועליו לסדר ...זוהי ה'חכמה' ,להניח את
ה'סדר' ...ולעמוד בתפילה בזמנה.
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åà íéøåâéðñ àøåá Y áåèì íà òøì íà éøåáéãá ìæìæé àìù ¯ ïéìåç åéøáã úà
éçúô ãàî øåîùé ïë ìò .å"ç íéøåâéè÷ ìëë éë ,ùîî íäá ïéàù áåùçì åéô
 ...åéôכו
 íùåø äùòé ,íãà ìù ¯ åéôî àöåéäכה
כה .מעשה באחד מהרבני אשר הזדמ לביתו של הגאו רבי חיי עוזר זצ"ל
בווילנא ושוחחו בדברי תורה ,בגמר שאלו הגרח"ע לסיבת בואו העירה ,השיב
הרב שנקלע לווילנא עקב מסע הלוויה של רב פלוני שהיה דר בשכנות אליו ועתה
נלב"ע ונטמ בווילנא .שקע רבי חיי עוזר במחשבותיו ושאלו ,הא מגיד מישרי
פלוני הספיד את הנפטר ,סיפר לו האורח ,שכבר היה מוכ לשאת דברי הספד
וכיבושי ,ג נעמד על 'כסא' למע ישמעוהו כל הקהל ,ולפתע פתאו נשמט הכסא
מרגליו והתהפ לאחוריו ונפצע והבהילוהו במהירות לבית החולי ,ולא עלתה בידו
להספיד .שוב שקע רבי חיי עוזר בהרהורי מתו כובד ראש ,ופטרו לשלו.
שאלוהו בני הבית אודות מחשבותיו והרהוריו ,נענה לה רבי חיי עוזר ,שהנה
לפני עשרות בשני פר סכסו קשה בי אותו רב שנפטר למגיד מישרי ולא
הצליחו להגיע לעמק השווה ,ובאו לפני למשפט למע אפסוק בדינ .בתו כדי
הרצאת הדברי וטענות הקשות אשר הטיחו זה בזה הפטיר המגיד ואמר 'ברבות
הימי לאחר פטירת אני לא אספיד' ...ואכ דבריו עשו רוש ומ השמי מנעוהו
מלהספידו ,ללמד שהדיבור אינו הפקר אלא עושה רוש גדול.
לאחר הסתלקותו של רבי חיי עוזר זצ"ל נמצא בי גנזיו רשימות בכתב ידו
בה כתב את הקבלות אשר היה מקבל על עצמו לקראת ראש השנה ,ובאחת
השני נכתב שמקבל על עצמו למעט בדיבור.
כו .וכבר הוכיח כ הרה"ק מרוז'י זי"ע – שכל הגה ודיבור של קדושה היוצא מפיו
של האד חשוב הוא לאי ערו ,וכל 'דיבור' של תורה ותפילה מעלה אותו,
וראיה ,שהמקדש את האשה באמירת 'הרי את מקודשת' – מעתה כל מי שישאנה
יתחייב בנפשו ,וכל זה למה ,מאחר שנעשתה 'אשת איש' בדיבורו בפיו 'הרי את
מקודשת' .וא בכוח הדיבור להחריב ולפגו בכל העולמות ,כ"ש וק"ו שכל דיבור
של תורה ותפילה ,שפועל ומתק את כל העולמות עליוני ותחתוני ג יחד )כנסת
ישראל עמו' פד.(.
ושמא תאמר ,מה עשיתי ,לא דברתי אלא ביני לבי חברי ...לזה כתב ב'חומת אנ'
להחיד"א )שה"ש א ב 'ישקני מנשיקות פיהו' .ב יהוידע מנחות פז (.שעליו ללמוד מטבע היי
שבעת דריכת הענבי יתנועעו מאליה כל היינות שבחביות  -אפילו היי הסתו וחתו
במרת היי במרחק גדול ממקו הדריכה .וזהו אומרו ישקני מנשיקות פיהו – ושמא
תאמר היא דבריו משפיעי ה לטב ה למוטב ,קח ל ראיה מכי טובי דודי מיי ,
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'÷ä ä"ìùä
÷åñôä ìôë äøåàëìù äù÷î
'åøáã ìçé àì' íàù ,êøåö àìì åðåùì
äæéàìå ,'äùòé åéôî àöåéä ìëë'ù àèéùô
øàáîå .''åëå àöåéä ìëë' áåù áúëð êøåö
íãàäù øñåî úçëåú àåä àìà ,ì"æå
åéúôù àöåî øåîùéå åøåáãá ïîàð äéäé
áéåçî äéä àìå øãð êøãá äéä àìù óà
äøîà äìéçúî ,øîåìë .ì"ëò ,íéøáãá
øãð åà òáùðù äî åøáã ìçé àì äøåú
åéôî àöåéä ìëë åôéñåä áåùå ,åúåùòì
äùòà øîàù åéô éøîà åìéôàù ,äùòé
øãð åà äçèáä ïåùì øéëæä àìå êëå êë
äùøôä óåñ õåòð êëáå .íéé÷éå äùòé ë"â
éðáå ãâ éðá úà øéäæä äùîù ,äúìéçúì
,(ãë áì) 'åùòú íëéôî àöåéäå' ïáåàø
úîçìîì úàöì íúåà áééç äìéçúîù
,ìàøùé éðá íäéçà ìë íò õøàä ùåáéë
íù åáëòúéù øîåì åôéñåä íäù àìà
ùéà åáùéùë '÷åìéçå ùåáéë' øçà ãò
ïë ìòå ,(íù é"ùøá øàåáîëå) åúìçðá ùéà
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ïåùìá ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä øàéá äëå
øöåé äðä éë' (âé ã ñåîò) áåúëä
,'BçO¥ äî íãàì ãéâîå çåø àøáå íéøä
íìåò'ù úåîìåòä øãñá òåãé äðäù
íìåò'î øúåé äìòðå äåáâ 'äàéøáä
àøåáå íéøä øöåé øîàðù äîîå ,'äøéöéä
øúåé äáåùç 'çåø'äù ãåîìì ùé çåø
äàéøá ïåùì øîàð çåøá éøäù 'íéøä'äî
àìéîîå .äøéöé ïåùì áúëð íéøäá åìéàå
äî ãîìé ïàëîù ,'åçù äî íãàì ãéâî'
øåáéãäù øîàé ìàå ,åéô úçéù çë ìåãâ
,äîåàîì áùçð àì ë"òå ùîî åá ïéà
äøéúé ë"ôòàå úåùîî ïéà çåøá íâ éøäù
íéäåáâä íéøää ìò äúìòîá àéä
.íéîøäå

'úîà éøîà'ä ÷"äøä øàéá äæ êøãá
äùàá äùøôá øåîàäá ò"éæ
äøãð úà äéáà åà äìòá øôäå äøãðù
åù÷ä øáëå ,(âé ,è ,å ÷åñô) 'äì çìñé 'äå' Y
,àéä äëéøö äçéìñ åæéà (.âë øéæð) 'îâá
àöîð äøãð øôåäù øçàì éë øàáîå
àìà úìòåú àìá äéä äøåáéãù òøôîì
øôî åðéàå åéô øîåùä ìù åøëù áø äî äëéøö àôåâ àä ìòå ,àîìòá éàáä éøáã
úùåã÷'ä ÷"äøä ùøéô êëå ,åéøåáã
.íðéçì äøáéãù ìò äìéçîå äçéìñ
 כ דיבור האד גור,כמו שמתנועע היי בגת בהשפעת דריכת הענבי ממרחק
.ומשפיע למרחק רב
איתא מר' צדוק הכה )פרי צדיק פר' מסעי יא( שהפטרות ג' דפורענתא שסימנ דש"ח
 שבשבוע, 'דברי' 'שמעו' 'חזו' מרמזי על תיקו ג' ענייני אלו דיבור שמיעה וראיה' ובשבוע ב,הראשו מימי בי המצרי יעבוד לתק את 'דברי' דהיינו קדושת הדיבור
.'על 'שמיעה' ובשבוע ג' על 'ראיית העי

באר הפרשה  מטות מסעי

åéô ììçîù éîá åðéöî úåàøåð ,êãéàì
åáúëù åîëå ,òøä ïåùì øáãì
ìâìåâî úåéäì åùðòù '÷ä é"øàä éøåâ
úîåç) ò"éæ à"ãéçä ùøéô äæ éô ìò . כזáìëá
àø÷ã àðùéìá (.âë úåëî íéðéò çúô ,ïúùøôá êðà
çáð äì àø÷éå' (áî áì) äùøôä óåñá
øáãîäù ,òø'ä ïåù'ì ú"ø 'äì' ,'åîùá
.ì"çø 'çáåð'ä áìë úåéäì åôåñ òøä ïåùì

ãë

åøáã ìçé àìù éîù (àì ä"ã) ò"éæ 'éåì
íéé÷úé åéôî àöåéä ìëù àåä çèáåî
.í÷éå øîåà øåæâéå ,äùòééå

íéãéñç øôñá íéùøåôî íéøáãäå
øáåãä ìë ,ì"æå (äöùúú)
øáãì àìå ø÷ù áåùçì äöåø åðéàå úîà
ô"òà øáãéùå áåùçéù íéøáã åìéôà ,ø÷ù
åéøáãå åéúåáùçî ìë íäì ïéåëúé àìù
áåúëù àø÷îî ïë çéëåîå .åîéé÷úé
אהבת חינ – הזהירות בכבוד חברי
øàéáå .(ù"ééò) íéáåúëáå íéàéáðáå äøåúá
...ïäëä ïøäà ìòéå' ,(çì âì éòñî) ïúùøôá úåèî ,ìàåîùî íù 'éò) 'øæð éðáà'ä ÷"äøä
éùéîçä ùãåçá ...íù úîéå
÷"äôñá åáúë øáë éë ,íéøáãä ãåñ (ò"øú
àì äøåúä ìëá äðä .'ùãåçì ãçàá (àì çë úåîù êéùìà ;âë åë ñçðéô ç"äåà 'éò)
,äøéèôä íåé àåä éúîéà áúëééù åðéöî åðåöø éùåòå äøåúä éãîåì ìù íäéôù
ùàøá äéäù øëæð ïäëä ïøäàá ÷øå 'úøù éìë'ë àåä éøä íðåùì íéøöåðä 'úé
,àúìéîã àîòè øàáì êéøöå ,áà ùãåç ,ùãå÷á úøùì ïîåæîå ïëåîä ùã÷îá
øàùî ïøäà ìù åúøéèô äðúùð äîå ñðëð øùà ìë ùã÷î úøù éìëù ì"éé÷å
øàáîå .ìàøùéì åãîòù íéòåøä äòáù ìë àìéîîå ,ïéìåç àåä íà åìéôàå åëåúá
(áéúë ä"ã ñ"øú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä åéä éë åùã÷úä åéôî åàöéù íéøáãä
éðôî' (.ãé äèåñ) 'îâá àúéàã äî éô ìò .í÷éø øåçà åáåùé àìå ,'úøù éìë'á
 כתב החפ חיי שמעתי מהגאו רבי דוד טעביל )מקארלי בעל הנחלת דוד( ששמע.כז
 שבפע אחת בעת שנות 'גלותו' נסע ע,מבעל 'נפש החיי' ששמע מהגר"א
 באמצע הדר הכניס בעל העגלה את הסוסי לשדה,'בעל עגלה' ממקו למקו
 ויאכלו הסוסי, למע יקיי בעל השדה 'הכנסת אורחי' בסוסיו,שעמדה בצד הדר
 בעל השדה שראה את ה'גניבה לאור היו' התקרב אל העגלה...ותשבע נפש
 אבל זה האיש שראה כי כלתה אליו הרעה,כשכולו אש להבה לנקו בבעל העגלה
 משהגיע בעל השדה שלא ראה את בעל העגלה כי,נשא רגליו ונמלט על נפשו
בורח הוא ולא מצא אלא את הגר"א )חשב שהוא 'בעל העגלה'( והפליא בו את מכותיו
 לימי אמר הגאו לתלמידו רבי חיי מוואלז'י זצ"ל שהיה.מכות גדולות ונאמנות
יכול להיפטר ממסכת מלקות בדיבור קל בעלמא – על ידי שהיה אומר 'לא אני
 וכל זכויותיו לא היו,' א בזה היה נחשב לו כאמירת 'לשו הרע,'בעל העגלה
...מועילי להצילו מלהתגלגל בכלב

באר הפרשה  מטות מסעי

øôëì éãë øåòô úéá ìöà äùî øá÷ð äî
ìò øôëî äùîù éøäå ,'øåòô äùòî ìò
øàáì ùé äæ êøã ìòå ,ìôùä íå÷îä
ïâäì áà ùãåç ùàøá øèôð ïøäàù
äëæð åúåëæáå ,ìôùä ïîæä ìò åúåëæá
úàðù éðôî áøçðù ùã÷îä úéá ïééðáì
 íðéçכחóãåøå íåìù áäåà äéä ïøäàå ,
úåéäì åðãîìì äøåúá úàæ áúëðå .íåìù
úáäàá úåáøäìå ïøäà ìù åéãéîìúî
 åãé÷ôú úà ù÷áî ïîæäå ,íðéçכט.

äë

áéúëãë ,íéøáç ãåáëá ãàî øäæéå
óìà' äùî çìùéå (ã àì) ïúùøôá
'íéøåèä ìòá'ä áúëå ,'äèîì óìà äèîì
)éãë íäîò çìù àì íéàéùðäå' (å ÷åñô
àéùð âøäðù ïåòîù èáù ùééáúé àìù
çåìùì 'àéùð' åì ïéàå) éøîæã äùòîá 'åèáùî
äéäé íééçá õôçä ùéàä éî ,(äîçìîì
 åøáç ãåáëá øéäæל íåìù áäåà äéäéå
åà ùééáé àìù ïëù ìëå ,íåìù óãåøå
úîâò íåøâé àìå ,ìàøùéî ùéà øòöé

כח .מעשה באחד שישב על האר וקונ על חורב הבית ,וניגש אליו אחד וביקש
עזרתו ,אמר לו המת לי עד שאגמור את ה'קינות' ,אז אתפנה לשמוע את
אשר בפי ,נענה לו הרה"ק רבי מאיר מפרימישלא זי"ע ואמר ,מה ל לבכות על
החורב א ביד לבנותו ,עסוק בגמילות חסדי ,הרבה באהבת חינ המקרבת את
הגאולה ,ורק לאחר מכ חזור לבכות על בית מקדשנו ותפארתנו שנחרב.
כתיב )ישעיה נב ג( 'כי כה אמר ה' חנ נמכרת ולא בכס תגאלו' ,פירש החיד"א
)מדבר קדמות מערכת ת' ,אות יט ,ובעוד הרבה מספריו( ,בעו שנאת חינ נמכרת
והלכת לגלות ,א לא בכס – בזכות קיו שאר מצוות תגאלו אלא רק על ידי
שתרבו באהבת חינ.
כט .ביסוד הדברי ביאר הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע מנהג ישראל להרבות בסיומי
מסכתות בתשעת הימי ולהזמי לסעודת המצוה ,שהכל הוא בכדי להרבות
באהבת חינ ,וכמו שכבר איתא בגמ' )שבת קיח' (:כי חזינא צורבא מרבנ דשלי
מסכתיה עבידנא יומא טבא לכולהו רבנ '.
ל .לאיד גיסא ,מאד מאד יש לו לאד להיזהר מלהתחבר ע חברי רעי.
נוראות כתב בש" עה"ת בפרשת )מטות ,ד"ה ומקנה רב( לבאר את טע הדבר
מדוע לא רצו בני גד ובני ראוב לעלות ע יתר ע הקודש אל עבר האר הטובה
והרחבה ,אלא מאחר וה היו 'בדגל' אחד ע מחנה שבט שמעו )כי כ היה סדר
הדגלי ,שבדגל בני גד היו מטה ראוב ומטה שמעו( ,ולאחר שחטא זמרי ב סלוא נשיא
בית אב לשמעוני ,שוב לא רצו בני גד ובני ראוב להיות בכפיפה אחת ע 'חברי
רעי' ,כי חששו שמא א באר ישראל יעלה חלק להיות יחד ע בני שמעו,
לכ העדיפו להישאר בחו לאר ע 'חברי טובי' מאשר לדור באר ישראל
ע חברי שאינ טובי.

åë

באר הפרשה  מטות מסעי

 íìåòá äéøá íåùì ùôðלאøúåé äàøð äéä àøáñä ãöîù óàù ,åðãîì ïàë éë .
לא .פע ישב הגאו רבי ברו בער זצוק"ל בביהמ"ד ,בשעה שאחד המגידי נשא
את דרשתו ,באמצע הדרשה הרגיש שצרי לצאת ,א מפני כבודו של הדרש
נשאר לשבת על מקומו ,ישיבה זו עלתה לו בקושי רב עד שפניו האדימו מרוב
התאמצות ,כראות הדרש את פני רבי ברו בער אמר בלבו שבוודאי האדמימות
באה מרוב התרגשותו מהדרשה ,על כ הפליג בדברי והארי יתר על המידה .לאחר
זמ כאשר בשעטומ"צ כילה הדרש לדבר דבריו ,נעמד רבי ברו בער ממקומו ,ומיד
נפל והתעל ,לאחר שהשיבו את רוחו שאלו הרב הרמ ז"ל – אחד ממקורביו ,הא
צרי לקרוא לרופא ,השיב לו רבי ברו בער שאינו צרי לעזרה ,וגילה לו מדוע
נחלש כל כ .תמה עליו הרב הרמ מדוע לא יצא והלא מקרא מלא דיבר הכתוב
'בל תשקצו את נפשותיכ' ,ענהו רבי ברו בער ,יודע אנכי כי איסור תורה יש
בדבר ,אלא שא הייתי יוצא באמצע הדרשה הרי הייתי מבייש בזה את הדרש,
ולא עוד אלא שכל הקהל היו סבורי שאי דעתי נוחה מדבריו ,וכדי בזיו וקצ,
על כ עשיתי מה שעשיתי במסירות גו ונפש ,כדי לא לבייש יהודי חלילה.
הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע ביקש מהרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע
שיסור לעיר 'לאסטשוב' להשכי ש 'שלו' ולכבות את אש המחלוקת שפרצה בי
בני העיר ,וזה מעשה ה'מחלוקת' ,היות שהאיש המכונה בתואר 'גביר הקהילה' היה
'מוחזק' בתפקיד הנכבד לחלק את העליות ושאר כיבודי ,אבל דא עקא ,שלא היה
'מרוצה לקהל' והמה ביקשו להחליפו באחר ,ועי"ז נחלקו בני העיר לשניי ,יש
שצידדו ותמכו באותו עשיר ויש שדרשו שיפנה מקומו לאחרי הראויי לתפקיד
כזה .בבואו העירה פנה ה'דברי שמואל' אל הגביר וביקשו שיסלק את ידיו למע
השלו וכהנה וכהנה ,ענה לו הגביר ,רבי קדוש ,את הכל אעשה למע השלו ,אבל
בזו הפע 'אנוס' אנכי ,כי פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה ,והנני מרגיש שא
אוותר על ה'חזקה' לא אוכל לשאת את החרפה והכלימה עד שאגיע לשערי מוות...
נענה 'דברי שמואל' והשיב' ,ומה יקרה א תקריב את חיי למע רצונו ית"ש וכבוד
שמי ,הלא דבר זה הנ מקבל עלי בכל יו פעמיי באהבה ,בקריאת שמע,
מסירות נפש ...וכל יהודי מחויב למסור את נפשו בעד רצו קונו'.
ולהמתיק את הדברי ייאמר לדיד  ,שכשיעזוב את ה'חזקה' ,יראה להדיא שאי
מתי מכ.
עוד היה מעשה בעיירה אחרת שא ש נחלקו תושבי העיר לשתי מחנות,
כשחצי העיר מצדדי באחד והחצי ברעהו ...פנה ה'דברי שמואל' לאחד מה ושאלו
לסיבת המחלוקת ,השיב הלה שאינו יודע מה רוצי ממנו ,ומחצית העיר רודפי

באר הפרשה  מטות מסעי

äåöî úîçìîì øåãä éìåãâ úà çåìùì
àìù éãë ïë úåùòìî äùî òðîð åæ
 íéøçàì äùåáå øòö íåøâìלב.
המחכי בבני אריאל – ע"י האבל והשתוקקות
לבני הבית תבוא הגאולה

æë

.åðéîéá äøäîá äãéúòä äìåàâä ìò
éøáã åáì ìò íãàä íéùéùë ,åðééäå
'äèîì äèîî äìçð áåñú àì' Y áåúëä
äìçð áåñú àìù äøåúä äãéô÷ä éë
á"é íìåëù é"ôòà øçà äèîì äèîî
ïéá ÷åìéç äîå ,íéùåã÷ íìåë ,ä÷ éèáù
.æ"ò äøåúä äãéô÷ä ë"ôòà ,äæì äæ
õøà ìë ø"äåòá øùà ,äæä ïîæá ù"ëî
íéìàòîùéä ãé úçú àéä äùåã÷ä
êéøöù ù"ëî ...äåùøééå íéøæ äåòìáéå
ä"á÷ä ìà æ"ò ÷åòöì ùéà ááì òåø÷ì
¯ '...äìçð áåñú àìå' åðá íéé÷úð àì òåãî

äìçð áåñú àìå' ,(è åì éòñî) ïúùøôá
úåàøåð ,'øçà äèîì äèîî
ä"ã) ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä áúë
úìòî ìò æîøî .ì"æå ,(éðùä ,äèî ïë é"à
÷,à"ááåú íéìùåøéå ìàøùé õøà úùåã
ìëá ÷÷åúùäì ùéà ìë êéøö äðä éë
íéìéäú) ù"îë ,äúùåã÷å é"à ìò åááì
÷øáâú íà ,äîìù úøàôúä êéùîîå ùøåã ïåéö' ¯ 'íéìùåøé íåìù åìàù' (å áë
äùéøã éòáã ììëî (æé ì äéîøé) 'äì ïéà
ìà é"ðáî ùéà áìá ä÷åùúä
)øäî ùéç àìä ,ùã÷îä úéá ïéðáå õøàä äîöòá úìòåî àéä ä÷åùúäå ,(.àî äëåñ

ומצערי אותו ואינו יודע כיצד להיחל מ הצרה .אמר לו הרבי ,כתיב
'האלוקי יבקש את נרד' ,לכאורה מדוע לא נאמר האלוקי 'יעזור' את הנרד,
מה מבקש האלוקי מהנרד ,אלא 'האלוקי מבקש ממ ,הנרד – אנא ,עזוב כל
החשבונות ,ל נא ופייס את איש ריב') ...מסוד שיח חסידי ,ח"ב(.
לב .צא ולמד חומר העו ממה שאמרו )ב"מ נח :נט' (.כל המלבי פני חבירו ברבי
כאילו שופ דמי ...אי לו חלק לעול הבא' וכדאי הוא העיו בתשובתו של
הגרש"ז אויערבא זצ"ל בספרו 'מנחת שלמה' )סו ס"ז( שהארי לעורר בעני הלבנת
פני ,וד ש באריכות מדוע לא מצינו שהתירו לחלל את השבת כדי להציל את
חבירו מהלבנת פני )ועי' שו"ע או"ח שז יד( ,ואי א"כ מזלזלי בדבר חמור כזה.
בעני זה שנינו במשנה )אבות ד יב( 'רבי אלעזר ב שמוע אומר ,יהי כבוד חבר
כמורא רב ,ומורא רב כמורא שמי' ,יש שהעירו מה עני סמיכות מימרות אלו
אהדדי ,והסבירו קמאי ,דכש שב'מורא רבו' על התלמיד להתיירא מרבו אע"פ שאי
הרב מתיירא ממנו ,כיו"ב 'יהי כבוד חבר' יכבד אד את חברו לש שמי ,ולא
רק שלא יקווה ולא ייחל שבשכר זה יחזור חברו ויכבד אותו ,אלא א בידוע לו
שחברו מזלזל בו לא ימנע מלכבדו .וזוהי 'אהבת ישראל' שלימה ,שיהא אוהב כל
אשר בש ישראל יכונה מבלי לצפות שישיב לו כגמולו הטוב.
)קהלת ג טו(
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,åàðá åìéàë àåä éøä ÷"îäéá ïéðáì áø
åðéìâø åéä úåãîåò ...éúçîù' åøîåà åäæå
åðà åìéàë àåä éøä ,'íéìùåøé êéøòùá
éåùî åðúáùçîå ,(÷"îäéáá) íù íéãîåò
.ùåã÷ íå÷î äéì
'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà ïëå
äùîå úåáàä Y íéðåùàøä (âðøú
éãé ìò ÷"îäéá úøàä àöîì åëæ ,åðéáø
ãéúòä ÷"îäéáì íáì úå÷÷åúùä
¯ åììä úåøåãá äúò ïë åîë .úåðáäì
÷áãúäì ïéìåëé ÷"îäéá úøéëæ é"ò
.÷"îäéá úøàäá
àåáú)

äçîù ìëá ïëìù 'úîà úôù'ä óéñåîå
ìëáå .÷"îäéá øéëæäì ïéëéøö
øîåì ,'ùéùú ùåù' ïéëøáî ïéàåùð úçîù
¯ ÷"îäéáî àåä äçîùä ìë øå÷îù
äçîùä ùã÷îä ïîæáå .åðåòîá äçîùäù
ìà ïéëåæ åðà äæä íåéäëå .úåîéìùá 'éä
ìù úåìéáàä é"ò (ïéàåùéðä ìù) äçîùä
åùéù' (é åñ äéòùé) øîàðù åîë ,÷"îäéá
ì"æç åøîàå ,'íéìáàúîä ìë ùåùî äúéà
úîçðá äàåøå äëåæ íéìùåøé ìò ìáàúîä

çë

àåä ãîåòå éåðá àåä àìä éë íäì øúòé
...åãéøåäì åéìò ù÷áì êéøöù ÷ø äìòîì
äöø úëøá) 'êúéá øéáã' àø÷ð äæ íù ìòå
ù÷áì êéøöù ¯ øåáã ïåùì (ãåòå ,ò"åîùá
ìëå ,äøäîá úåðáäì åéìò é"ùäî
äàåøå äëåæ íéìùåøé ïáøåç ìò ìáàúîä
äìôúá úîàá ïë øîåàä ìë éë .äúîçðá
ìòåô äðä áåùú íéîçøá êøéò íéìùåøéìå
äìåàâä áåøé÷ ìò äìòîì äæ úîàá
éãéì íãàä àåáéù éãëá ,äðäå ...ì"ðë
ïðåáúäì åéìò ,'íéìùåøé ìò ìáàúîä ìë'
øãòäá ,àøåðä äùåã÷ä ïåøñç ìò áèéä
,ùãå÷ä éúøùî íéðäëäå 'ä ùã÷î
éðáì æà äéäù äáøé÷ä åðì äøñçùë
úåëæì åãéá åæ úåððåáúä éãé ìòå , לגìàøùé
ãîò øùà íéîéë 'ä úáø÷ì äúò íâ
.äúòî øáë ¯ åìéú ìò úéáä
,â"è á"ì 'åîò úåùøã)

'øôåñ íúç'ä áúë

úå÷÷åúùäáù (åúìéçúá ,ñ"÷ú ë"åéòì
éëëåúá äúò øáë ãîåò åìéàë áùçð åæ
úéá éì íéøîåàá éúçîù' .ì"æå .÷"îäéá
äæä ïîæá íâ éë ,(à áë÷ íéìäú) 'êìð 'ä
úå÷÷åúùäáå íìù áìá çîù íãàùë

 דהוי, הרה"ק ר' מרדכי חיי סלאני זי"ע היה נוהג לספר כשדמעתו על לחיו.לג
 להתייע,עובדא ביהודי שנכנס אל הרה"ק בעל ה"אוהב ישראל" מאפטא זי"ע
 נאנח בקדשו אנחה קורעת, ולאחר שהרה"ק סיי לייעצו ולברכו,עמו בענייני עסקיו
, לפליאת אותו יהודי על מה כל הרעש.לב ואמר אסו נורא מאד נפל היו בישראל
 וכי אינ יודע שלא הקריבו היו את קרב התמיד במועדו ולא עמדו,נענה הרה"ק
. וכה הוסי לבכות על ההר הקדוש והמקדש אשר נהפכו לעי חרבות,על מעמדו
וכ צרי האד לחיות בהרגשה זו שחסר לה' ולעמו משהו מעצ הוויתינו ובזה
.יהיה בכלל כל המתאבל על ירושלי זוכה ורואה בשמחתה

èë
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,íéìùåøé ìòå úåìâä ìò ììôúàù ïåôñ
çîöúå úåéìâä åñðëúé éúìôú éðôî éëå
åðéðùù äúåàë ,åãöá åúáåùú ,äòåùéä
éãë éãéçé íãà àøáð êëéôì (.æì ïéøãäðñ)
,íìåòä àøáð éìéáùá øîàé ãçà ìëù
åéðá åéäéù êøáúé åéðôì àåä çåø úçðå
àìù óàå ,úàæ ìò íéììôúîå íéù÷áî
ïîæä òéâä àìù éðôî íúù÷á äùòú
åùò íä äðä ,äéäéù íòè äæéàî åà
àöîð .äæá çîù ä"á÷äå íäìù úà
ìáå÷îå áåùç Y àåä øùàá éãåäé ìëù
ìåìéçå úéáä ïáøåç ìò ìáàúäì äöåøîå
. לדíùä

ãéúòì ìò àåä ùåøéôäã íâäå .íéìùåøé
ïéðá úçîùá úåàøì äëæé ãéúòìù Y
úåìáàúä é"òù úîà äæ íâ î"î ,úéáä
,äúò äæ íéìùåøéî äçîù ùéâøäì äëåæ
÷åñôä úà øçà íå÷îá éúùøéôù åîë
äîù ,'åðìåçî ìáàì êôäð' (åè ä äëéà)
,úåìåçîå äçîù éãé ìò æà äùòð äéäù
ä÷åùúä éãé ìò úåùòéäì íåéä êôäð
åîë äëéà úìâî àéä äæå ,úåìáà áåøå
.íéøéùä øéù úìâî

'íéøùé úìéñî'á ò"éæ ì"çîøä áúë
øòèöéù êéøö éàãå äðä (èé ÷øô)
,ïáøåçä ìòå úåìâä ìò ùîî øòö ãéîú
åðúìåàâ ùéçúå ,àð äòéùåä 'ä àðà åãåáëì ìåëéáë èåòéî íøâ äæù ãöî
íéîéä åìà åðì åëôäé ,íìåò úìåàâ
äéäé äáù éôì äìåàâì äååàúéå ,'úé
,÷ãö ìàåâ úàéáá äçîùìå ïåùùì ãéîú ììôúéå ,êøáúé íùä ãåáëì éåìéò
ïåëùúå áåùú íéîçøá êøéò íéìùåøéìå ãåáë äìâúéù ¯ ìàøùé éðá úìåàâ ìò
. להà"áá úøáã øùàë äëåúá
éðà äîå éðà éî íãà øîàé íàå .íéîù

 פע בעת אסיפת הרבני לדו בענייני, סיפר הגאו רבי אלחנ וואסערמא זצ"ל.לד
 הראה ה'חפ חיי' זי"ע את דברי ה'תנא דבי אליהו' )רבה פ"כ ד"ה פע,השעה
 ולא גלגל הקב"ה והביא פרס ומדי לעול אלא בשכרו של כורש שהיה בוכה,(אחת
 שכאשר,' הוסי על כ ה'חפ חיי.ומתאנח בשעה שהחריבו העכו" את בית המקדש
 ויש, נמצא שבאותה שעה היה כורש ב שבע שני בלבד,נחשוב את מניי השני
 וא על, מה וכמה משיג ילד )נכרי( ר בשני להבי את גודל החורב,לנו להתבונ
 ק"ו,פי כ בזכות שבכה על חורב הבית הביא הקב"ה את מלכות פרס ומדי לעול
. כמה שכר טוב יש לבורא לית לנו על אבלותנו על החורב הגדול והנורא,לדיד
 המשגיח הגה"צ רבי גד'ל אייזנער זצ"ל היה אומר על מה שאומרי 'שיבנה.לה
 ואי אנו רוצי,בית המקדש במהרה בימינו' כי יומו של הקב"ה אל שני
. אלא דייקא כפי ימינו אנו,שיחיש את הגאולה לפי יומו

