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ùâéå úùøô
úééìò íãå÷ øéëæä äéìòá åìéàå ,êîò
,äìò íâ êë øçàå êìòà éëðà ¯ á÷òé
,äìòà éðà óåñáì ÷øå äìéçú äìòú äúà
ãçà òâø á÷òé øàùé àìù éãëá äæ ìëå
ïåùì øàáì ùé äæáå .íéøöîá åãáì
,'êðä ìåàù äòéöàå' (ç èì÷ íéìéäú) áåúëä
ìåàùì ãò äìéôð éì òøéà øùàë óà
ä"á÷ä íéã÷ä ¯ 'êðä' øáë éøä ,úéúçú
.íãàä úãéøé íãå÷ ãøéì
é÷åìàì íéçáæ çáæéå' (à åî) ïúùøôá
÷"äøä áúë ,'÷çöé åéáà
éë (çáæéå é"à ä"ãá) ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä
åøôñá ãåò äàøå ,ù"ééò) ùé íéøåñé éðéî äîë
ìëä éë øáã ìù åììëå ,(á 'â ùåøã ù"ùñ
íäù íéîòô ,íãàä ìù äøåîâä åúáåèì
åì äìâúé íéîòôå ,úøçà äáåèì åäåàéáé
,äáåèäî ÷ìç íîöò íäù øáã ìù åôåñá
äøéëîäù óñåé ìöà ïàë äéä á"åéë
ïòîì íéøöîì äàáää äúééä äîöò
 א...íù êìîì äðùîì åúåðîúä

ארד עמ מצרימה – הקב"ה אתנו בתו
החשיכה

äîéøöî êîò ãøà éëðà' ,(ã åî) ïúùøôá
øàáîå ,'äìò íâ êìòà éëðàå
êéìåîù éîì ìùî êøã ìò ,'ø÷é éìë'ä
àøééúî äìäå íé÷åîò íéîì åøáç úà
åðéà ïë ìò ,òáèé ïô íéîä ìà ãøéì
êéìåîä äæù øçà ãò íéîä êåúì ãøåé
ïî äééìòä úòá ë"åîë ,äìéçú ãøåé
úåìòì åëéìåîù éîì ïúåð åðéà íéîä
åãáì øàùé àîù åùùç áåøá äìéçú
êéìåîäå äìéçú àåä äìåò ïë ìò ,íéîá
,øîåì ùé êøãä äæ ìò .åéøçàì äìòé
äîéøöî ãøéìî àøééúä á÷òé äðäù
åì øîàù ãò ,'ìôøòå ïðò êùåç íå÷î'
,íéøöîì êéðôì ìåëéáë ãøà éëðà ,ä"á÷ä
ìåëéáë éæà 'íéøöîî ìàøùé úàöá' óàå
äúìò ë"çà ÷øå äìéçú ìàøùé éðá åàöé
'äãéøé'á ¯ àø÷á áúë ïëìå ,äðéëùä íùî
ãøà éëðà Y á÷òéì íãå÷ 'ä úãéøé úà

 זה עתה שמעתי מעשה נורא מפי הרב יוס שוואר שליט"א עובדא דהוה ע.א
, כי לקראת סו המלחמה כששהה באחת המחנות,אביו הרב אפרי שוואר ז"ל
,הגיעו הרשעי באחד הימי והחלו להפריד את הע חציי לימי וחציי לשמאל
והנה הוא רואה כי את כל הע אשר לא נשאר בה אלא עור ועצמות שלחו לצד
 ר' אפרי שאותות ימי המלחמה, ואילו אלו שמעט בשר בה שלחו לצד השני,אחד
(נכרו עליו היטב ולא נשאר בגופו בשר כלל חשש שישלחו אותו ע הרזי )דארע
– בהבינו שרק בעלי הבשר )לפי אות מושגי( ישארו בחיי לשרת את הרשעי
... אבל לא, עשה עצמו כבעל בשר...ב'עבודה' ואת כל השאר ישלחו השמיימה
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הרשע מורה לו ללכת לצד הרזי ...החל ר' אפרי לעמוד על נפשו ,התחנ ובכה
לפני רשע שיחוס וירח עליו – כילד קט הבוכה ומיילל לפני אביו שיקנה לו חפ
פלוני ואביו מסרב לו ,והוא חוזר ובוכה בקול גדול ,רוקע ברגליו ומתחנ בכל
כוחותיו ...ולא הועיל מאומה.
מה עשה הקב"ה ,אחרי חצי יו נשמע הקול כי את כל בעלי הבשר הרגו במהרה,
כי באותה שעה כבר התקרבו כוחות צבא ארה"ב ,והרשעי חששו שמא הללו יגלו
על מעשיה ועל מקומות מחבוא ,לכ הרגו את כול ,ורק את הרזי לא הרגו
במחשבת שממילא תו כמה ימי ספורי כול ישיבו נשמת ליוצר ,וכל ניצלו
חיי ר' אפרי שזכה להקי משפחה לתפארת בית ישראל אחר המלחמה .ללמד,
כי הקב"ה יודע מה טוב לו לאד ,על כ ,שמח בכל אשר יבוא עלי – א במה
שנראה שחור וחוש ,כי א לטובת הדבר.
מעשה הובא ב'עמוד העבודה' )דרוש גלות השכינה ,ד קכ"ה בדפוס יש( בבעל השוורי
שהיו תחת רשותו מאה שוורי ,ובהתקרב ימי החור הכי חציר למאכל השוורי
במש כל ימות החור – שאי מצוי אז שחת ותב בשדה למאכל עבור ,א הלה
טעה טעות חמורה ,וחשב כי הכי חציר למאת השוורי ,בשעה שלא הכי כי א
לחמישי .והנה ,אירע 'אסו' וחמישי שוורי מתו לו על פניו מיד אחר חג הסוכות,
בעל השוורי מאמי גדול היה והאמי בה' כי הכל לטובה ,וא כשאי רואי זאת
בעיני בשר – עדיי טובה היא.
כעבור כמה חדשי וכבר עמד עמוק עמוק בימות החור נתגלו לו חסדי הבורא
יתבר ,כי נוכח לראות שבטעות הכי מספוא וחציר בכמות מספקת רק עבור
חמישי שוורי לכל ימות החור )או למאה שוורי רק על מחציתו( ,ואילו היו חמישי
הראשוני נשארי בחיי וכול היו אוכלי מהחציר ,הרי היה כלה החציר באמצע
החור ,והיה מפסיד את כל רכושו ,כי היו כל השוורי מתי ברעב ,נמצא שמיתת
החמישי הראשוני היו עבורו הצלה לחמישי שוורי האחרי שישארו בחיי.
הנה איתא בגמרא )קידושי כו(' ,נכסי שאי לה אחריות נקני ע נכסי שיש
לה אחריות' ,ומיבעיא ליה אי בעינ צבורי או לא ,תא שמע קרקע כל שהוא
חייבת וכו' ואי אמרת בעינ צבורי קרקע כל שהוא למאי חזי ,ומשני שיכול לשי
ש מחט ,ומקשה כ"כ הרבה טרח התנא ללמדנו אופ שאפשר לקנות מחט שאינה
שווה כמעט מאומה ,ותיר רב אשי – מי גילה ל רז זה שהמחט איננה שווה,
אולי מדובר במחט שבראשה תלויה 'אב טובה' – מרגניתא ,ששוויה אלפי זוזי.
שמעתי מחכ אחד שליט"א שרמז יש בדבר ,שפעמי מרגיש אד שהוא נדקר
מ השמי )או ע"י בני האד( ב'מחט' ,עס שטעכט ,עס טוט וויי )המחט דוקרת ומכאיבה(,
אבל זכור תזכור ,על המחט תלויה מרגניתא דשויא אלפי זוזי...
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÷åñôä úà 'íééç íéî øàá'ä øàáî äæáå
)éäúå éðúéðò éë êãåà' (àë çé÷ íéìäú
øîåì åì äéäù ,øåàéá êéøöå ,'äòåùéì éì
'úåãåäì ùé äî éë 'éðúòùåä éë êãåà
øéëä êìîä ãåãù ,àìà .'éåðéò'ä ìò
äøåîâ äáåè àìà åðéà åîöò éåðéòäù
øîà ïë ìò ,'ä úàî íéáåøî íéîçøå
éðúéðò éë ìò ,êéðôì éðà äãåî ¯ êãåà
¯ äãåî éððäå ,éìò åøáòù íééåðéòä ìò
åéúåðåúùò ãáàì àìù íãàä òãé äúòîå ìò çáùîå äãåîä íãàë íäéìò êì
íù à÷ééã éë ,äëéùçå äøö íåéá
íäù éúðåîàå éúòéãé êåúî ,åúòåùé
 á÷òé é÷åìà êáâùé íéáåøî íéîçø äøåîâ äáåè íîöòבïúùøôá åðéöî êëå ,

éë àø÷ä øåàéá äæå .'ä úàî íéãñçå
,'äàøéäå ãçô'ä úãéî ìò äøåî ÷çöé
øéëäùîå ,íéøåñééäå ïéãä øå÷î íùîù
àìà ïðéà åéúåàìú ìëù åðéáà á÷òé
çáæéå ,äøéúé äçîù çîù äøåîâ äáåè
÷çöé ãçô'ì ÷çöé åéáà é÷åìàì íéçáæ
äáåèá øéëä éë ïéãä úãéî àéäù 'åéáà
.êùåçä úòá ùéù äøåîâä

ב .ידועי דברי הגה"ק ה'חפ חיי' )ח"ח עה"ת ריש פרשת( על הפסוק )מה ג( 'ויאמר
יוס אל אחיו אני יוס' ,דהנה מאז באו האחי למצרי לשבור אוכל ,היו
מסובבי 'מלאי קושיות כרימו' ,על מה עשה ה' לה ככה ,דבכל פינה שפנו ש
לא היה אור במושבות ,תחילה 'ויתנכר אליה' – 'וידבר אית קשות' ,וא הוסי
לחשד כמרגלי ,לאחמ"כ נוס הציווי להביא את בנימי ,ו'נתפסו' כגנבי ב'פרשת
הגביע' ,אמנ כל 'מה נשתנה' האלו נתחוורו באחת ,ונמוגו כאי וכאפס ברגע
שהכריז יוס 'הוציאו כל איש מעלי ,ואמר לה אני יוס ,דבב' תיבות אלו יישב
לה בפע אחת את כל תמיהותיה,
ואמר ה'חפ חיי' שא אנו מסובבי זה כאלפיי שנה בגלות המר הזה ,ע
'קושיות סתירות ותמיהות' על כל הקורות אותנו בגלות המר הזה ,אמנ לעתיד
לבוא כשיכריז בורא עול אני ה' ,יתיישבו כל ההדורי ,והכל יבוא על מקומו
בשלו ,באשר יתגלו לעינינו טעמי וסיבת המאורעות  -היא היה כל מקרה וצרה
א ורק לטובתנו השלימה בחשבו מופלא ומופלג .אמנ א נחיה מעתה באמונה
זאת ,שכבר מעתה נכיר ש'אני ה'' ,יתיישבו ל כל הקושיות וממילא 'תו לא קשה
מידי' ,וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר.
בעני זה ביאר ה'מש חכמה' )בד"ה אנכי( בפסוק )מו ג-ד( 'ויאמר ...אל תירא מרדה
מצרימה ...אנכי ארד עמ ואנכי אעל ג עלה ויוס ישית ידו על עיני' .ומבאר
שהקב"ה אמר ליעקב אל תירא מרדה מצרימה  -אל תחקור ותחשוש מירידת למצרי
– לחשכות הגלות ,כי ויוס ישית ידו על עיני ,היינו ,עצ מצבו של יוס יישב ל
את כל תמיהותי ,כי מי פילל ומי מילל שהצער הגדול שהיה ליוס במכירתו היה
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הכנה למנותו כשליט על מצרי – שיפרס את ש הש בכל אר מצרי .וזה ישית
ידו על עיני  -יכסה ויישב את כל תמיהותיו ,להבי שהכל בחשבו משמי ממעל ועל
האר מתחת .ופעמי וכל הירידה כולה במטרת עליה גדולה שאי אפשר לה שתבוא
אלא דייקא מתו הירידה.
כבר נתנו טע לשבח על הא דאיתא בשו"ע )או"ח סא ה( שנוהגי לכסות העיניי ביד
בעת אמירת פסוק ראשו של שמע ,כי בא לומר ,מאמי אני בבוראי ש'ה' אלוקינו ה'
אחד' א בעת שתחש עלי ,ואיני רואה מאומה ,כי דייקא בעת כזאת שאי רואה את
המאורות ,ואי מבי את הנהגת ה' עמו  -אז מצווה הוא להאמי ולהכריז שהקב"ה הוא
האחד היחיד והמיוחד ,עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות .ולא עוד אלא הוא משי
ידו על העיניי  ,וזועק ה' אלוקינו ,כלומר בי בהנהגת מידת ה' – כלומר ברחמי  ,ה
כשהוא 'אלוקינו' מידת הדי הכל הוא ה' אחד ,אותו הבורא נות לו שניה כפי דרכו.
ומעתה יבואר היטב מה שמצינו )רש"י מו כט( שקרא יעקב קרי"ש כשנפגש ע
יוס ,שבאותה שעה בה החל הגלות מיד התחזק באמונתו לומר שג כשה' אלוקינו
הוא ה' אחד ,וראייתו את יוס היא היא שהביאתו לתוק אמונתו.
שמע נא לדברי הרה"ק ה'ש משמואל' זי"ע )בפרשת עמ' רצ"ט בד"ה א לפי"ז( בפסוק
בפרשת )מה כז( 'וירא את העגלות אשר שלח יוס לשאת אותו ותחי רוח יעקב
אביה' ,וביאורו ,ד'עגלות' מלשו 'עיגול' כי אופני העגלה 'עגולי' ה ,והנה ,כל
נקודה ונקודה שבעיגול א בעת ירידתו למטה אינו נחשב 'ירידה' בתכלית ,כי ירידתו
זו היא עצמה תחילת עלייתו שנית ,וחוזר חלילה )בסיבוב הגלגל( .והוא רמז ומשל
נפלא לכל אשר יארע לאד בהאי עלמא – שכל ירידה אינה ירידה בתכלית ,והחכ
יראה בכל ירידה תחילת עליה ,ויבטח בה' שהנה בוא תבוא עלייתו ,וכ בעליה לא
יתגאה לבבו כי הרי הוא קרוב ומסוכ לירידה ,וזו עצה הנכונה לכל בר ישראל לשי
כלל זה תמיד נגד עיניו ,וזה מה שרמז יוס הצדיק ליעקב במה ששלח לפניו 'עגלות'
להורות לו כי א שיורד עתה לגלות המר – גלות מצרי והיא השורש לכל הגלויות
הכלליות והפרטיות עד ביאת גואל צדק ,א ירידה זו אינה אלא כי א לצור עליה,
וזהו אומרו 'את העגלות אשר שלח יוס לשאת אותו' – שירידה זו 'נשיאות' היא
לו ,וכראות יעקב את הרמז אשר שלח לו יוס ,הבי בעצמו שמחשבה זו גופא
החזיקה את יוס בכל שנותיו במצרי ,ועל ידי זה נשאר 'חי' ולא מת תחת מלתעות
הייאוש ,ומזה ותחי רוח יעקב אביה – שמזה הירידה רק תבוא לו עליה.
שמעתי מרב חשוב ת"ח מופלג שליט"א הדר בעי"ת בני ברק ,שזהו פירוש בקשתנו
'ויהיו רחמי מתגוללי על ע קדש' כי אנו מבקשי כמו שעד עתה הייתי
בבריאות השלימה ומתפרנס ברווח וכיו"ב בכל הענייני ועתה נתגלגל הגלגל למטה
– ה ברוח ה בגש ,כ עתה יחזור הגלגל לעלות ממטה למעלה.
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åúðéëù äøùéå 'ä êðòé .'á÷òé é÷åìà
úëùçá äéäúùë äøö íåéá óà ,êéìò
,åúåìâå åúåëùçá ãçå ãç ìë Y úåìâä
äìâúä øáëù äî ¯ á÷òé é÷åìà êáâùéå
óà éåöî ä"á÷äù ä"ò åðéáà á÷òéì
é÷ñîøáà ìà÷æçé éáø ö"äâä) äìéì úëùçá

ìàøùéì íé÷åìà øîàéå' (á åî) áéúëã
äãøî àøéú ìà ...äìéìä úåàøîá
ä"á÷ä äìâð àöéå úùøôá ïëå '...äîéøöî
àìù äî äìéìä úåàøîá åðéáà á÷òéì
øàáîå ,÷çöéå íäøáà ìöà ïë åðàöî
íéðîæ 'áá éë (éëðà ä"ãá) 'äîëç êùî'ä
'äîëç êùî'ä éøáã úà ãàî ááçî äéä ì"÷åöæ õåçì úåìâì 'úãøì' úåãòåî åéðô åéä åìà
òéöäì äáøî äéä ùâéå úùøôá äðù ìëáå ,åììä ïëì ,äìåãâ äëéùçå äîéà íå÷î ,õøàì
.(åúøå÷ ìöá àáä ìëì åìà íéøáã
,à÷éã äìéìä úåàøîá ä"á÷ä åéìà äìâð
úåìâáå äìéì úëùç úòá óàù åúåàøäì
úà åáìá øéáâéù ,äøùéä êøã éäåæ åîëå ,ìàøùé åîò ìöà ä"á÷ä ïëåù
äùòðä ìëù äîéîúä äðåîàä
íäîò äðéëù ìááì åìâ (.èë äìéâî) åøîàù
ג
äàøðä ìëå , àåä ÷ã÷åãî ïåáùçá íìåòá äìéì úëùçá óàå ,(úåîù ô"éø ÷"äåæ 'éò)
íéîòôå ,'ä úàî àéä 'äáåè' äòøë
.ìàøùé éðá êåúá úðëåù äðéëùä
øîá ÷òöîå ,äáåø÷ äøö éë åì äàøðù
åìåëå ,åçúôì äúçðù äòøä ìò åùôð (á ë íéìäú) àø÷ä úà æ"éôì øàáîå
úîàá ,úåøéøîáå úåáöòá óåôëå óåôà íù êáâùé äøö íåéá 'ä êðòé'

 היה. וברש"י אל תפסיעו פסיעה גסה,' כתיב בפרשת )מה כד( 'אל תרגזו בדר.ג
אומר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע בש אביו הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )ליקוטי
 על כ א שמצד 'כיבוד, שכל דבר נמדד לאד מ השמי עד להפליא,(יהודה החדש
אב' עליה להזדרז לבשר לאביה בשורה טובה כי יוס חי וכי הוא מושל בכל
 מ"מ,' וכמו שאמר יוס מהרו וביאר ב'ספורנו 'כדי שלא יצטער יותר,אר מצרי
 ולא יוכלו להודיע, כי היא לא תועיל לה מאומה,אי לה למהר מהירות יתירה
 כי כל עגמת נפש מגיע בזמ,זאת אפילו רגע אחד לפני הזמ המיועד מ השמי
, ולא ירוויחו מאומה מהמהירות, וג הול בזמ המדויק,המדויק שנקבע ממעל
.שיפסעו פסיעה גסה למהר להגיד לאביה
סיפר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ששמע מהחסיד המופלג רבי ב ציו אסטראווער
 באחד הימי כאשר ישבו החסידי בבית,זצוק"ל מעשה אשר הוא היה עד לה
 והנה פתח הרה"ק השר זי"ע,המדרש ב'קאצק' והגו בתורה כמנהג דבר יו ביומו
 'בער'קע דאר רחמי שמי' )ברק'ע זקוק לרחמי שמי- את הדלת ויע ויאמר לחסידיו
 אשר בעשירותה, בער'קע זה היה בעלה של הגבירה המפורסמת תמר'ל,(מרובי
 כשמוע, ביניה הרה"ק הרבי רבי בונ זי"ע ועוד,סייעה רבות להרבה מצדיקי פולי
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החסידי את דברי הרבי ,שכרו מיד עגלה והחישו פעמיה אל עיר הבירה 'ווארשא',
להזכיר לטובה את בער'קע אצל ה'חידושי הרי"' זי"ע ויתר שרפי מעלה  -שיעוררו
רחמי בעד החולה ...א ָ ֹ
יצא יצאו את פני העיר ואחד מאופני )גלגל( העגלה נשבר,
אמנ ה לא אמרו נואש באמר שאי זה אלא מניעה וניסיו מ שמיא לכ תיקנו
את ה'אופ' והמשיכו בנסיעת ,עוד בדר והנה נפל אחד הסוסי על משמרתו
ומת ,שוב לא נמנעו החסידי מלהמשי בדרכ לעורר רחמי על אותו חולה ,א
לבסו הוכרחו לעמוד ממרוצת נסיעת שכ בהגיע לעיר סאקרנאווי נפל אחד
מבני החבורה נפל למשכב כ'חולה מסוכ' ,ושהו ש עד אשר יבריא החולה וישובו
אליו כוחותיו שיוכל להמשי ב'מסע' ,ואכ ,כעבור ימי אחדי החל החולה להרגיש
בטוב ,או אז המשיכו החסידי בדרכ ...א בהתקרב לעיר פראגא שבפרברי ווארשא
הבינו שכבר איחרו את המועד ,שכ בני העיר כבר שבו מ'הלוויתו' של בער'קע.
הוסי הרה"ח ר' ב ציו ואמר ,שאחר מעשה זה היו אומרי ב'קאצק'  -הנה
ראינו כא מופת גדול ורוח הקודש גלויה מאת הרה"ק ה'שר' ,שידע אל נכו
שבער'קע נחלה וזקוק הוא לרחמי שמי מרובי ,א יותר מזה ראינו כא – 'מופת
)גדול בהרבה( של הקב"ה' כביכול ,בהראותו לנו שא כ נגזרה הגזירה שלא יהא ביד
'יושבי האר ' להרעיש עולמות לרפואתו...
על פי זה הסביר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,שהנה יוס אמר לאחיו בשלח
אל אביה ,להביאו מצרימה ' -אל תרגזו בדר' )מה כד( ,פירוש ,שלא ימהרו בדרכ
יותר מדי ,וכל זאת למה ,כי עליכ לדעת שלא יעלה בידכ לדחוק את השעה –
להודיע לאבינו את בשורת מציאת אחיכ יוס ,אפילו רגע אחד קוד ה'זמ' שקצב
הבורא על זאת ,ולא תועיל לכ שו זריזות ומהירות שבעול להקדי את העת
שאמר ה' שאז יתבשר יעקב בבשורה הטובה.
מעני לעני ,מעשה נפלא מספר הגה"ח רבי מרדכי וועבער שזכה בבחרותו לשמש
בקודש אצל הרה"ק רבי אהר מבעלזא זי"ע ,שני רבות נהג ר"מ למסור 'שיעור
תורה' בביהמ"ד מסויי ,לש היה נוסע בכל יו באוטובוס בשעה קבועה ,פע
אחת אירע ,שחלפו על פניו שלשה אוטובוסי מלאי נוסעי ,והוכרח להמתי
ולעלות רק על האוטובוס הרביעי שהגיע לאחר זמ מה ,והיה משתומ על מאורע
זו שמעול לא התרחש עמו ,כי בדר כלל אי הרבה אנשי נוסעי בשעות אלו.
ויהי כאשר עלה על האוטובוס התיישב אבר לצדו ,והתחיל לדבר עמו על דא
ועל הא ,כיו שידע האבר שלצדו יושב ה'משמש' של הרה"ק מהר"א ביקש לשמוע
ממנו כמה עובדות מהקודש פנימה ,ר"מ הסכי ,ופתח לו מאוצרותיו הגנוזי
בזכרונותיו ...בתו הדברי סיפר ,שבימי ה'מלחמה' היו הרשעי ממני יהודי
כאחראי על אחיה בני ישראל ,הללו נקראו בש 'קאפו' ,רבי מה היו אנשי
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קלי דעת שרצו למצוא ח בעיני הרשעי והיו מלשיני בכל עת על אחיה היהודי
שאינ מקיימי חוקיה כדת ,כמו כ היו נוגשי בע לאמר כלו מעשיכ דבר
יו ביומו ,והיראי לדבר ה' היו סובלי מה צרות רבות ורעות ,הוסי ר"מ ואמר,
ששמע מפה קדשו של מהר"א זי"ע על איש פלוני שנתמנה להיות 'קאפו' ואעפי"כ
עמד בנסיו גדול זה ,ולא היה מוסר ומלשי על ֶאחיו בית ישראל ,אדרבה היה
נחל לסייע לה בכל הזדמנות ,והוסי הרבי ,שא לו עצמו עזר וסייע כמה פעמי...
כעבור כמה ימי התקשר יהודי אל ר"מ ,והודיע לו שלמחרת היו הנו עור
שמחת אירוסי לבתו ,ומאד תגדל שמחתו א מע"כ יאות להשתת בשמחתו ,ר"מ
שלא הכיר את בעל השמחה התפלא מה לו ולשמחה זו ,ומ"מ ,הל לש כדי
לשמח את בעלי השמחה .כאשר הגיע קיבלו אחד המחותני בכבוד רב ,וסיפר לו,
בבואי לגמור את השידו הלז ,אמרו לי כמה מידידיי שראוי לי למשו ידי הימנו,
מפני שזקנו של הבחור המדובר היה 'קאפו' בימי המלחמה ,ומ הסת היה רודה
באחיו ביד קשה ובאכזריות ,ואי תשתד ע צאצאיו ,ואכ מחמת לשו הרע זו
נמנעתי ולא התקרבתי לשידו כזה ,והנה ,לפני כמה ימי אינה ה' לידי שאשב
לאחוריכ באוטובוס בשעה פלונית ,ונכנסו באוזניי סיפורי מעשיות שספרת על
הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע ,ג שמעתי שהרה"ק העיד על 'קאפו' פלוני שהיה
עוזר ומסייע לבני ישראל בעת דוחק ,מיד כששמעתי את דבריכ חזרתי אל
ה'שדכ' ,ובתו כמה שעות החלו העניני לזוז ,עד שבא הדבר לידי גמר.
באותה שעה הבי ר"מ ,כמה גלגל הקב"ה ,שעברו באותו יו כמה אוטובוסי
ולא יהא לו מקו לשבת ,כי מה' יצא הדבר לספר עדות זו על הרה"ק מבעלזא
במקו פלוני ,כדי שתגיע שמועה זו לאזניו של יהודי זה ועי"ז יגמר השידו ענבי
הגפ בענבי הגפ דבר נאה ומתקבל.
סו דבר ,כל המעשי הנעשי בעול מ השמי ה ,בחשבו מדויק ,למלא מחסור
של הבריות בכל עת ובכל שעה .סיפר הרה"ח רבי דוד וינברג זצ"ל )בנו של הרה"ק הברכת
אברה זי"ע( ,שבשנת תש"ח נפצע ברגלו מ'כדור' )א קויל( אשר נורה ע"י צבא ירד
שנלחמו לכבוש את אר הקודש ,ושכב כמה וכמה חדשי בבית החולי עקב זיהו
חמור שהתפשט ברגלו .מפחד המלחמה מיעטו תושבי העיר מלהל ברחובות ,וכמעט
שלא ביקרו בבית החולי ,לכ מצא ר' דוד את עצמו ללא ציגערעטלע )סגריות( ,מה
ג שהיה אז מחסור נורא בגלל ה'מצור' שהיה על ירושלי ,ומכיוו שהורגל מעודו
להעלות עש ,לכ היה מתחנ בכל עת לפני סובביו שיואילו בטוב להעניק לו סיגרי'
)באות הימי עדיי היו מעשני כרגיל ,אפילו בבית החולי( ,באחת הלילות ,עלה ר"ד על משכבו,
והחל מתבונ בדבר ,עד שהחליט  -לא זו הדר להתאמ בהשתדלויות ובתחנוני
מרובי ,א הקב"ה חפ להביא לו צרכיו הרי הוא 'בעל היכולת' להזמי סיגרי' מבלי
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'åúåìéååàá àåäå .(ïàë äðåîèä äáåèä äñåëî åééç úà äéçé òåãî ,''ä éëøã íéøúñð
êøáì úçú äëåáå øòèöî åúðåîà øñåçå äøöäù øéëî åðéàå òãåé åðéàù éúô åúåàë
 äøåîâä äáåèä ìòד.
ò"òìù àìà) äøåîâ äáåè àìà äðéà àôåâ
שיטרח בעצמו ,וקיבל ע"ע לחדול ממנהג קיבו הנדבות  -הסגריות .ויהי בבוקר ותפע
רוחו ,כי לצד מיטתו נמצא תיבה מלאה בסיגריות אשר נשלחו לו ע"י אחד מקרוביו
מחו לעיר ,ומני אז ועד היו שיצא מבית החולי לא היה חסר לו אפילו פע אחת,
ותמיד הגיעו לידו בדרכי שונות מבלי שנאל לבקש 'על נפשו' ,ללמד כי הקב"ה
ממלא כל מחסור ,א א יכיר אד בזה מיד ימצא את שאהבה נפשו.
ד .כלל גדול אמרו )מגילה יג (:אמר ריש לקיש אי הקב"ה מכה את ישראל אלא א
כ בורא לה רפואה תחילה ,על כ כל מי אשר בש ישראל יכונה – בראותו
כי צרה קרובה לא יאבד עשתונותיו ,אלא יאמי שלא יאריכו הימי וכבר יצא מצרתו,
שהרי ישועתו עומדת הכ להצילו מלהבה ברגע שיועד לה מ שמיא להתגלות אליו.
ולא עוד אלא שאמרו חז"ל )בר"ר נג יד( 'אמר רבי בנימי הכל בחזקת סומי עד
שהקב"ה מאיר את עיניה מ הכא ויפקח אלוקי את עיניה' ,ומבאר ה'ישמח
ישראל' זי"ע )ויגש אות ב( דחזינ במימרא זו ,שלפעמי תר האד ומחפש אחר איזה
'אבדה' שאבדה לו ולבסו ימצא שהחפ מונח זה זמ רב לצדו ממש ,וכיו"ב בכל
עני שהאד ממתי על הישועה ,פעמי רבות ימצא שהכל היה מוכ לפניו ממש,
אלא שהבורא כיסה את עיניו שלא יראנו ,וזאת ,כי מ השמי נגזר עליו צער לזמ
מסויי ,על כ לא היה בידו לראות את הישועה ,אמנ באותו הרגע שנסתיימה
'קצבת צערו' ,תיכ ומיד נפקחו עיניו ,ומעתה יראה מיד את אשר חיפש.
עפי"ז מסביר ה'ישמח ישראל' זי"ע )ש( את דברי רש"י )מה ד בד"ה גשו והוא מהמדרש
רבה צג ח( כי בשעה שנתגלה יוס לאחיו – ואמר לה אני יוס ,לא אבו להאמי
לו עד שהראה לה שהוא מהול ,ורבו המקשי ,מה ראיה מזה שהוא מהול שאכ
הוא יוס אחיה ,דלמא העומד לפניה הוא 'ערבי מהול' או 'גבעוני מהול' ,דהרי
ג ה מלי את עצמ .אלא ,דיוס הצדיק אמר לאחיו ,התבוננו היטב בכל אשר
עבר עליכ מאותו היו שדרכה כ רגלכ באר מצרי ,כי הנה ,מכרת את
אחיכ ולאחר זמ החילות להצטער על כ )כמבואר במדרש( ,וכל כ גברה ה'חרטה
והצער' שהיה לכ ממכירתי עד שהיית מוכני לשל כל הו דעלמא להחזירני
אל אבינו הקדוש ,וא פעולות שונות ומשונות עשית עבור כ  -נפרדת איש
מאחיו בכניסתכ מצרימה ליל כל אחד בשער אחר מעשרת שערי האר וכו',
ואילו כאשר פגשת בי פני בפני בשעה שכל העול ידעו ש'עבד יצא מבית
האסורי' למלו על מצרי ,אפילו הכי לא העלית בדעתכ אפילו בספק ספיקא
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.ì"æå åéðôî åìäáðù åéçàì óñåé àø÷ù
',íëéçà óñåé éðà éë ,øáãì åùåçú àì
äååçàä úãéîá íëîò âäðúî ,ùåøéô
êîñ íâ ,àåää øáãä äéä àì åìéàëå
åìéôàù øîåì íúøëî øùà íëéçà øîåì
 'éðîî äåçàä ïéò äúäë àì øëîä ïîæáה.
'äøéëî'ä íöò éøäù ,íéìéäáî íéøáãäå
àøåð øòöå åøåáò äàøåð äìôùä äúééä
äãé ìòù íâ äî ,åéáà á÷òéî ÷çøúäì
,úåøåøö úåøö åëøã êùîäá åì åîøâð
ìåãâä ïåéñðä ,øôéèåô úéáá åúáéùéë
êùîá íéøåñàä úéáì íùîå ,íù øáòù
äòùä åæá æéøëî åäéøä ë"éôòàå ,äðù á"é
øáãä äéä àì åìéàë åäåøëîù éî éðôá
åéôî àìà àöú àì åæë äæøëä ...àåää

שמא ה'מל' אשר את עומדי לפניו הוא הוא יוס אחיכ ...ועל כולנה ,ננסכו
בי כוחות אדירי מ שמיא שאוכל לעצור בעצמי ולהתאפק מלספר לכ ש'האבידה
רבתי' עומדת באפכ ואינכ שמי על לב .כל זאת היה רק עד לרגע שנקצב מ
השמי ,והנה א בוא יבוא ברינה העת המוכ לכ – הרי 'ולא יכול יוס להתאפק',
ויפקח האלוקי את עיניכ למצוא את אשר כלתה נפשכ למצאו ,ולגלות שבאמת
זה זמ רב שכבר עמד זה האיש בפניכ ...וזה 'והנה עיניכ הרואות'  -כי עתה
עיניכ כבר רואות ,ובעת הזאת אפשר לי להראותכ שהנני מהול ,כי עד עתה –
כל זמ שלא נפקחו עיניכ היית אומרי ש'ערבי מהול' עומד בפניכ ,ורק עתה
משהגיעה שעת ההתגלות ,הנכ מאמיני לי אפילו בסימ זה.
ה .איתא מהרה"ק ה'בית אברה' זי"ע )ליקוטי אמרי ויגש( שהרה"ק היסוד העבודה
ביקר את הישיש ר' יוס דאלאטישער וביקש ממנו שיאמר איזה דיבור מה'סבא
קדישא' מלעכאוויטש זי"ע ,ענה החסיד שהס"ק אמר על דברי האוהחה"ק הללו א
האור החיי הק' מדבר כדברי הללו אות הוא שא האוה"ח הק' בעצמו עמד
במדרגה נעלית זו )וידוע שהיה לו לה'אור החיי' רדיפות נוראות כל ימי חייו(.
וא הרה"ק מלעכאוויטש בעצמו עמד בזאת המדרגה ,כי כשהובילו אותו לבית
האסורי בגי מלשינות שהייתה עליו ,הל בשמחה רבה כמו בשעה שהולי את
בתו לחופה .וזהו בי אד למקו ,אבל בי אד לחבירו זה קשה הרבה יותר ,א
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,êëì íéîùä ïî àåä 'çéìù' ïë íà àìà ìëù äæòå äðúéà äðåîàá ïéîàîä ìù
äîåàî åì åùò àì åéçà ,ïëàù àöîðå øùôà éàå ,àåä àéîùî åì òøàé øùà
åäòøì øöäì åà øòöì ,÷éæäì 'íãà'ì
 äòøìו.
א הוא אמר כ על האור החיי הקדוש וודאי שג הוא היה באותה מדריגה.
הוסי הגאו רבי ברו שמעו שניאורסא ראש ישיבת טשעבי זצ"ל שללא כל
ספק עני המכירה לא הוסי 'שמחה יתירה' ליוס ,ומפורש אמרה תורה )מב כא(
בהתחננו אלינו ,והיינו שביקש מהאחי שירחמו עליו ,כ מצינו במדרש )סדר הדורות
חלק ימות עול ,האל השלישי ,ב' אלפי רי"ו ומקורו מספר הישר פרשת וישלח( שהל להתפלל
בקברה של אמו ' -קבר רחל' ,אלא ביאור הדבר ,שמ"מ לא החשיב את אחיו
אשמי ברעה אשר קרהו ,ולא כהתה עי האחוה ממנו עליה ,מתו ידיעה ברורה
שה שבטי י-ה ,קדושי וצדיקי ,ואינ אלא שלוחי המקו ב"ה ,וא"כ ,אי לו
אלא להתפלל לפניו שיושיעו – שהרי הוא העושה את כל אשר נעשה עמו ,ולא
'לפתוח חשבו' נגד אחיו השליחי.
שגור היה בפי כמה צדיקי ,שעל האד להעמיד לנגד עיניו בכל זמ ועת ,בכל
צעד ושעל את דברי הפסוק בפרשת )מה ח( 'לא את שלחת אותי הנה כי א
האלוקי' ,ה לטוב בעת שהכל הול למישרי יאמר 'לא את שלחת אותי הנה'
אלא 'כי א האלוקי'  -כל הצלחתי באה רק מאבי שבשמי ,וכ נמי בשעה
שרעהו מרע לו או מלבי את פניו בבושת ,יענה ויאמר 'לא את שלחת אותי
הנה כי א האלוקי' ,וכ יראה פלאות מש כל חייו ,בחיותו ע הקב"ה בכל עת
ובכל רגע.
לפי זה יש שביארו את נוסח התפילה 'הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה' ,דבא
לומר ,הושיעיני אלוקי – כי כאשר תושיעני לא אודה ואהלל לרופא או למושיע
אחר ,אלא 'כי תהילתי אתה' – אדע שהישועה באה לי ממ ול אודה ואשבח.
ו .כה אמר דוד המל )תהלי קמב ה-ו( 'הבט ימי וראה ואי לי מכיר אבד מנוס
ממני אי דורש לנפשי ,זעקתי אלי ה' אמרתי אתה מחסי' ,ביאור נורא הוד
שמעתי ,שלא תטעה ח"ו לומר ,שהיה דוד מתאונ ,אויה לי ,אי לי מכיר וגואל
שיושיעני ,על כ בלית ברירה הנני פונה אל ה' ,ואילו היה לו לדוד מנוס אחר לא
היה פונה אליו יתב"ש ,דלא יתכ לומר כ על דוד המל ע"ה ,ומה ג שהוא עצמו
אמר )צא ב-ט( 'אומר לה' מחסי ומצודתי ...כי אתה ה' מחסי' ,ועוד כהנה רבות .אלא
ביאורו ,שעמד דוד ואמר אל ה' ,אחרי שבחנתי את מצבי ונוכחתי לראות ש'אי לי
מכיר' ,אי לי מנוס על מי לסמו ,הרי מעתה הנני של באמונתי ,ובוודאי שלא
אכשל להרגיש בעצמי שכוחי ועוצ ידי עשתה לי הישועה ,שהרי אפילו השתדלות
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קטנה איני יכול לעשות ובלתי שו ספק אדע תמיד באופ ברור שא אתה מחסי
ורק בכוח נושעתי ,על כ אכ ,אנא הושיעני.
איתא במדרש )איכ"ר ד טו( ארבעה מלכי היו ,מה שתבע זה לא תבע זה .ואלו
ה דוד ואסא ,יהושפט וחזקיהו .דוד אמר )תהלי יח לח( 'ארדו אויבי ואשיג',
אמר ליה הקב"ה ,אני עושה כ ...עמד אסא ואמר ,אי בי כוח להרוג בה ,אלא
אני רוד אות ואתה עושה ,אמר לו ]הקב"ה[ ,אני עושה )כדברי( .עמד יהושפט
ואמר ,אני אי בי כח לא להרוג ולא לרדו ,אלא אני אומר שירה ואתה עושה,
אמר לו הקב"ה אני עושה .עמד חזקיהו ואמר ,אני אי בי כח לא להרוג ולא
לרדו ולא לומר שירה ,אלא אני יש על מיטתי ואתה עושה ,אמר לו הקב"ה אני
עושה' .וכ הוה ,שמבלי שעשה חזקיהו איזה פעולה מתו כל צבאו של סנחריב
בליל פסח.
ולכאורה ייפלא כי עד הנה ידענו שמדור לדור יש ירידה ונקראת בש 'ירידת
הדורות' ,והיא מצינו כא שמדור לדור התחזקו והתעצמו הניסי ,שהדבר מראה
על חשיבות הדור האחרו יותר מ הראשו .ומבאר הרה"ק רבי שלומ'קה מזוויעהל
זי"ע ,שאדרבה ההפרש שבי ניסי דור הראשו והדור שלאחריו היה דייקא בגלל
ירידת הדורות .וכ הוא כללו של דבר ,כי רק בכוח האמונה בחי עולמי אפשר
לנצח את השונאי והאויבי ,וא נדמה בעיני האד שבכוחו ובגבורתו ינצח אות
מסוכ הוא ליפול לפניה .א מלכי אלו – כל חד בדורו ,לא שנתעצלו מעשות
פעולות ,רק חששו שע"י הפעולות ידמה בעיניה שע"י מעשי יד הצליחו במלחמה,
לכ העדיפו למנוע משו מעשה יד ולסמו על הקב"ה ,דחששו שמא תגנב ללב
מחשבה שע"י השתדלות הצליחו במלחמה.
והנה דרגת האמונה של דוד המל – ראשו לאלו ארבעת המלכי ,הייתה גבוהה
כל כ ,עד שידע שא א ירדו וישיג אחרי שונאיו לא תתערב בדעתו איזו
מחשבת פיגול שבעוצ ידו הוא הוד את שונאיו ,אלא יישאר בתוק האמונה
שהכל בידי שמי ובדבר ה' ברחו ונהרגו האויבי ,וממילא אפשר היה שירדו
אחריה וישיג .לאחריו בא דורו של אסא שירדו מעט מתוק האמונה של קודמיה,
על כ חשש אסא שיבואו לכלל טעות שא ברדיפתו אחרי האויבי ישיג יחשבו
כוחי ועוצ ידי ,לפיכ הסתפק במה שרד אחריה ותו לא ,והתפלל אל השי"ת
שיעזור לו .ואכ תפילתו התקבלה ונכנעו שונאיו תחתיו .לאחריו בא יהושפט שחשש
אפילו מעצ הרדיפה אחר השונאי – שמא בזה לבד תעלה בו המחשבה שברדיפתו
הצליח לנצח ,על כ ביקש מהבורא שינצח כשהוא אומר שירה בלבד ,ואילו
חזקיהו חשש א מ'אמירת שירה' ,כי אמר שמא אסמו על כוח שירתי ולא אבטח
בשלימות בקב"ה ,ע"כ ביקש אני יש על מיטתי וה נופלי ...וכ היה.
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úà (é"ô 'ä úåøåáâ) 'ì"øäî'ä øàéá êëå
åéáàìå' (âë äî) ïúùøôá áåúëä
áåèî íéàùåð íéøåîç äøùò úàæë çìù
äøîàù ,äáéúä ÷åã÷ã éôìã ,'íéøöî
çåìùì ÷ã÷ã óñåéù äàøð Y úàæë äøåú
àì íéøåîç 'äøùò' ,à÷ééã äæ ïéðîá
å÷îò 'ì"øäî'ä øàáîå ,øúåé àìå úåçô
åéáàì æîøì äöø ÷éãöä óñåéù ,øáã ìù
íéèáùä ¯ åéçà úøùò ìò ñòëé àìù
éë ,íéãáò úéáì åäåøëîù íéùåã÷ä
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'øåîç'ë íà éë äúéä àì åæ íúìåòô
åâéäðî åéìòáù ¯ åéìòá àùî àùåðä
òãåé åðéà åîöò àåä åìéàå ,íúäìå àëäì
ãâðúî åðéàù àìà ,åàùî úéìëú äî
úîâåãå ,åäìäðîå åâéäðî åéìòáù äîì
óñåé úà åøëîù ,íéçàä úøùò åéä úàæ
¯ ,ìòîî íéâäðåî íäùë ,íéøåîç äøùòë
àøåáä ááñîù úéìëúä úà úòã éìáî
,'íéøöî áåèî íéàùåð' Y åæ äøéëîá
 íéøöî áåè ìë úà ìàøùéì àéáäìז.

והלימוד לדיד ,לדעת ולהיוודע שאי לנו על מי להשע אלא על אבינו שבשמי,
בו נשי כל מאווינו ומבטחנו ,ובזה ננצל מכל השונאי ,ומכל מיני פורעניות
המתרגשות ובאות לעול ,ונזכה לברכה והצלחה בכל מעשה ידינו.
ז .בשני קדמוניות היו רבי מאחינו בני ישראל מתעסקי לפרנסת בהחזקת
'קרעטשמע' – בית מזיגה שהיו שוכרי מה'פרי ' ,ולש היו מתקבצי ובאי
הערלי תושבי העיירות והכפרי וממלאי לב בשתיה כדת אי אונס ומשלמי
טבי ותקילי ליהודי בעל בית היי .בעיירה אחת החליט הכומר הרשע להתנכל לבני
ישראל הדרי באותו מקו והוציא כרוז לכל הערלי שאסור לה לשתות בבתי
המזיגה של היהודי ,הערלי שמעו לקולו של אותו רשע וכ הפסידו אחינו בית
ישראל ולא היה לה לח לאכול .באחת השבתות הגיע הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע
לעשות את השבת באותה עיירה ,ובמוצאי מנוחה נכנסו אליו יהודי המקו ותינו
את כאב לפניו על רעתו של הכומר שגזל את פרנסת ושוב לא באי גויי האר
לשתות אצל יי ושיכר .נענה הייטב לב בדר ביאור בברכת בורא נפשות ,בהקדי
דברי רש"י האמורי בפרשה )מו כו( עה"פ 'כל הנפש הבאה ליעקב' ,כי אצל יעקב
ובניו מונה הכתוב נפש בלשו יחיד כי אמונת באותו ה' אחד ,ואילו אצל אלופי
עשיו מונה הכתוב נפשות ל' רבי ,כי ה עובדי ה רח"ל לאלילי הרבה .השתא
יבואר בורא נפשות רבות הקב"ה בורא עובדי אלילי רבי וחסרונ וא בורא לה
חסרונות שחסר לה ,דוגמת מה שיש לה חיסרו לצרו יי"ש .על כל מה שבראת
ומדוע ברא הקב"ה הצטרכויות אלו של הגויי ,אי זה אלא להחיות בה 'נפש' -
להחיות את ע בני ישראל העובדי לקל אחד ,על ידי שיפרנסו אות בקניית
היי"ש בבתי מזיגת .א א אינ מפרנסי את היהודי אי לה כל זכות חיות
וקיו בעול .הדברי יצאו מפי הצדיק ומגיפה גדלה פרצה בכל הסביבה ומאות
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÷éãöä óñåé ñçéé 'åéúåøö' úà ÷ø àìå
úà íâ àìà ,íéîùáù åéáàì
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ïòðë õøà åàåáéå ...íéøöî ìëì ïåãàì
ãåò øîàì åì åãéâéå ,íäéáà á÷òé ìà
,íéøöî õøà ìëá ìùåî àåä éëå éç óñåé
åéìà åøáãéå ,íäì ïéîàä àì éë åáì âôéå
á÷òé çåø éçúå ...óñåé éøáã ìë úà

ערלי מתו .מושל המחוז שנחרד מהמגיפה הנוראה העמיד חוקר מיוחד שבדוק
את סיבת המגיפה ,והוא העלה שהערלי הגרי בעיירות אלו המה מלוכלכי
ומטונפי והרבה סחי וזוהמא נדבק בה ,א בשעה שה לוגמי משקה חרי
הזוהמא יוצאת ונשטפת מגופ ,אלא שבאחרונה חדלו הערלי לשתות יי ושיכר
על כ גברה אצל הזוהמא עד שהתפשטה המגיפה .בירר המושל מדוע חדלו
הגויי מלשתות יי"ש ,ומששמע שיד הכומר בדבר ,מיהר להעמידו למשפט ויצא
דינו למיתה ,כ יאבדו כל אויב ה'.
ח .בפרשת )מו לג-לד( 'והיה כי יקרא לכ פרעה ואמר מה מעשיכ ,ואמרת אנשי
מקנה היו עבדי מנעורינו ועד עתה ג אנחנו ג אבותינו' ,ביאור נפלא ומתוק
מבאר בספר דברי אחדי )להגה"צ מוהר"ד אלטר שליט"א ,ח"א עמוד נד ,קכז( עפ"י הסיפור
שכבר הבאנו ,שהגה"ק ה'בית הלוי' זי"ע פגש פע את תלמידו לאחר כמה שני
שלא ראהו ,ושאלו' ,וואס מאכסטו' )מה מעשי (...ענהו התלמיד ,ב"ה ,נישאתי
בשעטומ"צ והנני דר בעיר פלונית ,שוב שאלו רבו ,וואס מאכסטו ,ענה התלמיד
שזכה לכמה ילדי ,ושוב שאלו וואס מאכסטו ,וענהו שעוסק במלאכה פלונית
ומצליח וכו' ,אמר לו ה'בית הלוי' ,כבר אמרת לי כל מה שהקב"ה עושה – שהרי
כל אשר ל נת ל הקב"ה ,אבל על שאלתי מה אתה עושה  -הא הנ עוסק
בתורה ,בתפילה ,צדקה וחסד ,על זאת לא ענית לי כלל וכלל.
עד"ז מבאר את הפסוקי 'כי יקרא לכ פרעה ואמר מה מעשיכ' ,יוס חשש,
שכשפרעה ישאל את אחיו מה ה עושי ,יענה כל אחד מה ,באיזו מדריגה הוא
עומד בתורה ועבודת ה') ...שהרי לפי האמור רק זה נחשב 'מעשיה'( לזה אמר לה,
שעליה לענות 'אנשי מקנה היו עבדי' ,כי פרעה אינו מבי כנ"ל ,ואי כוונתו אלא
למעשיכ הגשמיי ...ואפ"ה ,כשאמרו כ לפרעה – כמו שנצטוו מפי יוס ,ראה
פרעה שאי דבריה אלא מ השפה ולחו  -מחמת שנצטוו לענות כ ,כשמוע
פרעה את דבריה ,וכ את דברי ה'מוסר דרשה' שאמר לו יעקב אביה 'מעט ורעי
היו ימי חייו ולא השיגו '...כשהוא מתלונ על מדריגתו הנמוכה בעבודת ה' ,מיד
אמר פרעה ליוס 'אבי ואחי באו אלי' ,אלי ולא אלי ,כי לא הבנתי אות וה
לא הבינו אותי )אי לי שפה משותפת אית(.
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ø÷éòä éë ,àåä ïéðòäå ,(éôééèéî éäåðéòå
äôöîå äôåö íãàä äéäéù äñðøôì
éôì íçì' åäæå .íéîùì ïåçèáå äðåîàá
éîå ,íéîùì úåìëúñää éôì Y 'óèä
éë ,øúåé åì ùé íéîùì äôöî øúåéù
.òôùä ìá÷ì ïëåî øúåé éìë åì ùé æ"éò
èåùôä ùåøéôä éôì øîåì äàøð ãåò
áéúë äðäã ,àåäå ,åòîùîë 'óè' úáéúá
,'êìëìëé àåäå 'ä ìò êìùä' (âë äð íéìéäú)
ìò ììë âàåã åðéàù ÷åðéúä åîë åðééä
ìò åàùîå åáäé ìë êéìùî ÷ø ,åéúåðåæî
àåäå êáäé 'ä ìò êìùä êë ,åîàå åéáà
Y óèä éôì íçì ...ìëìëéå åäæ .êìëìëé
êøòä éôì åðééä ,óèä úâäðä éôì åðééä
,íéîùáù åéáà ìò åáäé êéìùî àåäù
. טì"ëò ,êìëìëé àåäå êë

,øåàéá êéøö äøåàëìå ,(æë¯è äî) 'íäéáà
óåñáìå íäì ïéîàä àì äìéçúî òåãî
÷åéã éôì øàáì éàî÷ åøîàå .ïéîàä
åúìåãâ ìë ñçéé åîöò óñåé éë ,íé÷åñôä
éðîù áéúëãë íìåò àøåáì ÷øå êà
á÷òéì åøîàå åàá åéçà êà ,ïåãàì íé÷åìà
,'íéøöî õøà ìëá ìùåî àåä éëå' íäéáà
àì éë ,åáì âôéå ¯ ïë éë á÷òé òåîùë
íäì ïéîàä àìù åðééäã ,íäì ïéîàä
,óñåé åðá àåä åàöî íä øùà 'ìùåî'äù
äìåãâä úà äìúé àì íìåòì óñåé éøäù
íðîà ,ïåãàäå ìùåîä àåäù øîåì ,åîöòá
éøáã ìë úà åéìà åøáãéå'ù øçàì ÷ø
äî ìë úà åì øîåì åôéñåäù ,'óñåé
,ïåãàì åîù ä"á÷äù ¯ íäì øîàù
éçúå æà åà ,õøàä ìëá ìåùîì åäìòäå
éøåáéã éãé ìò éë ,íäéáà á÷òé çåø
ìù åðåçèá úåäîá óéñåäì øùôàå óñåé åðá ïëàù úåàøì çëåð åìà äðåîà
åðéà óàù ,åîàå åéáàá ÷åðéúä
æ"éòë) äùåã÷ä åúðåîàá íìù àåäå ,éç
âéùé ïëéäî ¯ åéáà ìò ãçà òâøì áùçî
.(ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä ÷"äøäî àúéà
çèáåî Y åì úôëà äî éë ,åúñðøô åéáà
.åðàéáéù ïëéäî åðåæî âéùé åéáàù àåä לח לפי הט – שפע הפרנסה כפי מה שנושא
עיניו השמימה

ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'á àúéà àéãäìå øàéáå ,'óèä éôì íçì' ,(áé æî) ïúùøôá
,ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä
(å áë úåîù) íéèôùî úùøôá
ú"éùä ïéàù òâøå äòù êì ïéà .ì"æå àåä 'óè' ùåøéô ,ì"÷åöæ æ"àà øîà .ì"æå
åôåâ úðéçáá ïéá íãàä íò äìåòô äùåò :ãé äìéâî 'éò) úåìëúñä ïåùì ì"æø ïåùìá
 אחרי ה'מלחמה' עמד הגאו רבי משה שניידער זצ"ל בראשות ישיבה גדולה.ט
 באות ימי טרופי, בה העמיד תלמידי חכמי הרבה,בעיר הבירה לאנדא
 קרא ראש הישיבה לאחד מבחירי,כאשר כלתה הפרוטה מקופת הצדקה של הישיבה
 וביקש ממנו להיכנס העירה לדפוק על פתחי נדיבי שיתרמו,תלמידי הישיבה
 מיד באותו לילה נסע התלמיד,מכספ עבור הישיבה הנמצאת במצב קשה מאד
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באר הפרשה

ויגש

äáøãàå ,úîàá àåä ïëù ïéîàé åîò óàù àöîð .ì"ëò ,åéëøö úðéçáá ïéá
úãîåòä äøåàä ìãåâ ïë äëéùçä ìãåâë 'ä éãñç úà åéðéòá äàåø åðéàù úòá
אל תו העיר והתחיל לעבור מדלת לדלת בבקשת נדבות עבור הישיבה ,אול לא
עלה בידו לקב אפילו פרוטה אחת ,כי יש מה שלא פתחו את דלת כלל לאנשי
זרי שלא הכירו ,ואלו שפתחו התנצלו שה כבר התחייבו לתת את כספי הצדקה
לאחרי ,ויש שא קנטרו אותו בדברי ,שתלמידי הישיבה בטלני המה ומתעצלי
לצאת ולעמול עבור פרנסת ,מדוע עליה לעסוק בסחורה עבור )באחד הבתי נתלה
בחו שלט גדול על דלת הפתח בו נכתב 'הכניסה לכלבי ולשנאררעס  -מקבצי נדבות אסורה'( ,בפחי
נפש חזר הבחור לישיבה כשכולו מלא צער שלא הצליח בשליחותו ,ולא עוד אלא
שא לא כיסה את הוצאות הדר ,ובמקו הוספת ממו לישיבה גר לה נזק,
והחליט שלא יספר על כ לראש הישיבה כדי שלא לגרו לו צער ועגמת נפש.
למחר חזר למקומו הקבוע בבית המדרש ועסק בתורה בהתמדה כאילו לא אירע
מאומה ,באמצע לימודו שלח רבו לקרוא לו ,כאשר הגיע אל חדרו קיבלו בסבר פני
יפות ובשמחה והודה לו בכל לבו על טרחתו עבור הישיבה ,והוסי להודיע לו
שבעז"ה הצליח מאד בשליחותו בהמצאת בר ותב עבור הלומדי ,שאל התלמיד
'מאי קאמר רבי' – הרי לא הבאתי מאומה בידי ,סיפר לו ראש הישיבה ,היו נכנס
אלי עשיר פלוני והרי את תרומתו בס עשרי וחמישה שטערלינג )שהיה סכו כס
גדול בימי הה( ,והלא 'מזונותיו של אד קצובי לו מתחילת השנה' ,וכבר אז נגזר
כמה כס ירויח וכמה יפסיד ,אלא ,שעלינו מוטלת חובת ההשתדלות ,לעסוק בפרנסה
כדי שיהא מקו לברכה ולשפע על מה לחול ,אבל חס ל מלומר שהפירות ה
תוצאה מ העמל וההשתדלות ,כי ה באי רק מברכת שמי כפי הנקצב ...נמצא
שהשתדלות ביו אתמול לעבור מדלת לדלת ולבקש נדבה עבור הישיבה היא מה
שגרמה ששלחו מ השמי שיבוא עשיר זה לבוא ולתרו מהונו למע החזקת
הישיבה ,מעתה ,עלי להודות ל על העמל והיגיעה שעשית במסירות נפש ,כי בזכות
הגיע העשיר לתרו מה שתר' )הגאו רבי משה שטערנבו שליט"א ,הובא בספרו 'טע ודעת'
ח"א עמוד רו(.
וכה כתב הרה"ק ה'שפת אמת' מבערז'א זי"ע )פרשת נח( ,וז"ל ,והנה קבלה בידינו
שאליהו הנביא שכיח ביומא דשוקא )עיי תענית כב ...(.שבני אד טרודי מאד על
המחיה ועל הכלכלה ,וקשה להתיישב ולצמצ הדעת ,להאמי בהשגחתו יתבר
תמיד להווה ולחיות ולקיי הטבע כרצונו ,על כ ,אליהו הול בשוק כדי לעורר לבות
בני אד על זה ,עכ"ל .כלומר לעורר שיזכרו שלא במעשי יגבר חיל ,רק הכל
אמר ה' שיבוא אליה.
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,åãé ìàì øùà ìëë úåùòì 'äãåäé åéìà
éøáã åðééäå .ìéöäì ïúéðù äî úà ìéöäì
àéáðä åäéòùéì äãåäé êìî åäé÷æç åðá ïá
åìéôà ,àáà éáà úéáî éðìáå÷î êë'
íãà ìù åøàååö ìò úçðåî äãç áøç
.(.é úåëøá) 'íéîçøä ïî åîöò òðîé ìà
àìù ìáé÷ åðîîå äãåäé åðééä àáà éáà
åìéôà íìåòì íéîçøä ïî åîöò ùàééì
áøç éë) åøàååö ìò úçðåî äãç áøçùë
ãîò äãåäé åìéàå ,äæä íìåòî ÷ø åúãáàî åæ äãç

éîð ïãéãìå .(àááå äæá úåîìåò éðùî ãáàéäì
àöîéù áöî äæéàá éãåäé ìëì ,øîàéé
÷òæéå 'ä ìà åéãé éðù íéøé åîöò úà
. יאéúéøçàì äåå÷ú ùé éë ...ùàééúî éððéà
àøåðä ùåàééäî ìöðéå íãà äùòé äî
éðá íòá äáåè ä÷ìç ìë äìëîä

ìåãâ øåà ùé êùåçä úçú éë ,åéìò àåáì
. יùîî áåø÷á åéìà äìâúéù ãàî
אי ייאוש – אב לנו בשמי מה מקו ליאוש

ïàë ,'äãåäé åéìà ùâéå' ,(çé ãî) ïúùøôá
äåå÷úä úåëìäá ÷øô åðãîì
.úù÷ éååçèîë ùåàééä ïî ä÷çøääå 'äá
'úîà éøîà'ä ÷"äøä øîåà äéä êëå
úôù'ä ÷"äøä åéáà íùî (ã"ôøú ùâéå) ò"éæ
'øòðä úà áøò' äãåäé äðäù ò"éæ 'úîà
éãéî' åðéáà á÷òé åéáà éðôá áééçúäå
...êéìà åéúåàéáä àì íà åðù÷áú
ïàëå ,(è âî õ÷î) 'íéîéä ìë êì éúàèçå
íéøöî ìù åèéìù éë ,àøåð äø÷î òøéà
ãîåò ïëà (äãåäé) àåäå ïéîéðá ìò åéãé íù
äéäé äî ...úåîìåòä éðù úà ãáàì
ùâéå' àìà ùàééúð àì äãåäé êà ...åôåñá

 כ ביאר הרה"ק המגיד מקאז'ני זי"ע את הפסוק, ולזה יזכה ע"י אמונתו.י
(. 'צדיק' הוא הקב"ה צדיקו של עול )זוה"ק תרומה קלד,'ב ד( 'וצדיק באמונתו יחיה
, יחיה – פירוש,ע"י האמונה אשר ישראל מאמיני בקב"ה ע"י אתערותא דלתתא
גור חיות להקב"ה כביכול להשפיע כל טוב לישראל ולחדש כנשר נעור )ילקוט עבודת
.(ישראל עמו' קמה בש עבודת יששכר סו פר' בא בהג"ה
 סיפר הגה"ח רבי שמאי גינזבורג זצ"ל שבעת שנפגשו הני תרי קדושי הרה"ק.יא
 בתו שיחת,'מהר"א מבעלזא זי"ע והרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע אחר ה'מלחמה
נענה ה'אמרי אמת' ואמר למהר"א איתא שלאחר שיוס התוודע אל אחיו בכו יוס
( שיוס בכה על חורב שני בתי: ובחז"ל )מגילה טז, איש על צווארי אחיו- ובנימי
 בנימי בכה על משכ שילה, ולאיד,מקדשות שעתידי להיות בחלקו של בנימי
 מדוע לא בכו כל אחד על חורב ההיכל, ולכאורה אינו מוב.שהיה בחלקו של יוס
, אלא יש להתחזק, שעל חורב שלו אי לבכות, אלא מכא יש ללמוד,שיהא בחלקו
 ורק על חורב בית חברו יש לבכות כי זהו גמילות.לשוב ולהקי מחדש את הנחרב
 א על חורב ביתו אי לבכות – כי הבכי אינו אלא מייאש – ישכח מכל,חסדי
.צערו ויתחיל לבנות מחדש
)חבקוק
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áùééúéå ïåçèááå äðåîàá äáøé ,ìàøùé
åãéúò ìë íâ åáöî ìëå àåä éë åúòãá
áéèéîå áåèä 'ä éãéá éåìú àìéîî ìëä
äìòé äî åøåáò èéìçîä àåäå ,ìëì

ויגש

'øîàã ïàî' åðéà íãàäå åôåñá
 ...ùàééúäìיב õ"éøäîä ÷"äâä æîø êëå
òì'äùî éáø ÷éãöä íùî ò"éæ àé÷ñðéùåã
(ä"ëùú éøùú úåãçàúä øáã) ì"öæ äáåùú ìòá

יב .שמעו נא לדברי חיזוק נפלאי שהשמיע הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע בימי שלאחר
ה'מלחמה' באזני הגאו רבי יעקב גלינסקי זצ"ל ,פע נער 'די-תורה' שהתקיי
בעיר מולדתו קובנא .וכ הווה מעשה ,ביהודי שלווה מעות הרבה מאוהביו וידידיו
לקראת יו השוק ,קנה בה סחורה ביריד במחיר זול ומוכר אותה בעירו יותר ביוקר,
ומהרווח הרוויח את מטה לחמו בצמצו .פע אחת לא היה היהודי בקו הבריאות,
על כ שלח את בני ביתו לעשות כמעשיו ,ואכ ,היא לוותה מעות והחישה פעמיה
לעבר היריד ,אלא שבדר ליריד אבדה את צרור הכס ,בצר לה הפכה את השוק
ושאלה את כל הבאי שמא נזדמ לה לראות את צרור הכס ....עד שאחד מ
השוק ענה לה שהוא מצא את הכס ,אבל אי בדעתו להחזיר המעות כי 'המוצא
מעות מפוזרי הרי אלו שלו' )שו"ע חו"מ רסב יא( ,והרי הוא כ'אנוס' מכיוו שהוא 'נצר'
מאד לאלו המעות ,ע"כ יתנהג בזו הפע כפי שורת הדי.
האשה לא ידעה את נפשה מרוב צער והזמינה את האיש להתדיי בפני המרא
דאתרא הגאו רבי יצחק אלחנ ספקטור זצ"ל ,ביו הדי סיפרה האשה בדמעות
שליש שבדר ליריד איבדה את צרור הכס ,לעומתה הודה הבעל-די שמצא את
כספה ,א לא יחזיר לה את המעות כיו שמצד ההלכה הרי אלו שלו .הקשיב הרב
לטענותיה ,ויצא ה'פסק' שעליו להחזיר לה אבדתה ,כי א א אמת ש'הרי אלו
שלו' מחמת ייאוש הבעלי ,מ"מ אי האשה 'בעלת הבית' על המעות אלא בעלה,
ולייאושו אנו זקוקי ...והוא לא ידע כלל מכל דבר האבידה ,נמצא שמצד הדי יש
כא חיוב השבה.
ב'פסק' זה רמז החזו"א ,כי אי בידי אד להתייאש ,שהרי כל אשר לו אינו שלו
אלא של הבורא יתב"ש ,וא"כ איננו 'בעלי בית' להתייאש ,ואי יאושו חשוב יאוש
כלל ,אי לו אלא להתחזק תמיד ולא ליפול ברוחו חלילה בשו פני ואופ.
וכעי שכתב בספר 'מבחר הפניני' לרבינו ידעיה הפניני )שער האמונה א( 'אמרו
לחכ למה אי אנו רואי עלי סימ דאגה ,אמר לה מפני שלא קניתי דבר
ופקדתיו ודאגתי עליו' ,והיינו שמעול לא היה לי הפסד ואיבוד ממו וכדו' כלל,
כי כל רכוש וחפ שהיו ברשותי לא החשבתי כשלי ,אלא כ'פקדו' בידי מאת הבורא
יתב"ש ,וממילא כשאבדתיו חשבתי לעצמי  -עד עתה נתנ השי"ת בידי ,ועתה
השבתי החפ לבעליו ,ומה לי לדאוג על הפסד דבר שאינו שלי.

èé

ויגש

באר הפרשה

úåàî ùùë äúåëåñ ññîòøî ìàøùé
àúéàå ,'óèî ãáì íéøáâä éìâø óìà
íúãéøéáù (áð÷ æîø ùâéå) 'éðåòîù èå÷ìé'á
ïéðîì íéìùäì ãçà íäì øñç íéøöîì
(ã åî) áéúëãë íéìùä ä"á÷äå ,íéòáù
íúééìòáå ,'äîéøöî êîò ãøà éëåðà'
ä"á÷äå óìà úåàî ùù ïéðîì ãçà øñç
íâ êìòà éëåðàå' (íù) áéúëãë åîéìùä
,íééç úåçøåàå äöò åðãîì ïàëî .'äìò
Y íãàä úåòøåàîå éø÷î ìëá íâ éë
êë ìë åì íéàúî àì 'ïåáùç'äù íéîòô
ñéðëéù åúöò (ïåáùç øòã èùéð ñòôò èîéèù'ñ)
çåðéå áùééúé ìëäå ä"á÷ä úà ïåáùçì
...íåìùá
 תפילה מתו התעוררות הלב- ויגש אליו
וקרבת אלוקי

áúë .'äãåäé åéìà ùâéå' ïúùøô ùéøá
(áëù 'éñ äìéôú 'ìä) 'ç÷åø'ä
åáìå äèîì åéðéò ïúéù êéøö ììôúîä
ììôúäì õåôçéùëå .(:ä÷ úåîáé) äìòîì
úåùâä 'â áåúëù úåòéñô 'â åéðôì êìé

ãçàä àöéå' (çë ãî) ïúùøôá ÷åñôá
øëåæä éë ,'óøåè óåøè êà øîåàå éúàî
åòãéá ,íìåòì ùàééúî åðéà 'ä úà ãéîú
äøö äæéà åà äòø åì òøàé íà óà éë
åîöòî 'äø÷î' òøéàù úîçî äæ ïéà
ìù íäéúåáùçîî á"åéëå åìæî òøåäå å"ç
ì¯àä éååéöá äùòð ìëä àìà ,íéùàééúîä
äëøáìå äáåèì ìëäå ,åîù êåøáå ä"á
àöéå' åäæå .úòä àåáá åéðôì äìâúúù
úà åçåîå åáìî àéöåäù ¯ 'éúéàî ãçàä
øîåàå' ïëì ,ãçåéîå ãéçé ãçàä àøåáä
äðä øîåì ùàééúð ïëì Y 'óøåè óøåè êà
ïéà øáëå ,éùôð úåå÷ú äãáàå äôøèð
.úåéîùâá ïä úåéðçåøá ïä ñåðî ìë éì
íáäé ìë êéìùäì 'åìéëùé åîëç åì' êà
íøæòì íðéîéì ãîåò àåäù äòéãéá 'ä ìò
íãà ìù åùôð ååìùú æà ,äðåòå úò ìëá
. יגåçåø úøòñ èå÷ùúå
íúãéøéá ïúùøôá áéúëã àä åæîø äæáå
úéáì ùôðä ìë' (æë åî) íéøöîì
íúàöáå ,'íéòáù äîéøöî äàáä á÷òé
éðá åòñéå' (æì áé úåîù) øîåà àåä íéøöî

 'מה לי ולצרה הזאת' – להיות בצרה, הנה רבות יישמע מפי הבריות לאמר.יג
 והרי עדי ל פי כמה וכמה שלא היינו נכנסי לעת,ולהיוושע ממנה לבסו
 כי יעקב אבינו עבר צרת, והרי ל. והאמת יאמר כי הכל בחשבו ממעל,הצרה כלל
י ית לכ-ד-ל ש- עד שהוא בעצמו ביקש )מג יד( 'וא,עשו צרת דינה צרת יוס
 שלא שקטתי, מי שאמר לעול די יאמר די לצרותי, ומדרשו, ואיתא ברש"י,'רחמי
 צרת, צרת שמעו, צרת יוס, צרת דינה, צרת רחל, צרת עשו, צרת לב,מנעורי
 עד שלדיד א ייפסק אפילו, ומכל המעשי הללו נכתבה התורה הקדושה.בנימי
רק קוצו של האות ש' מתיבת 'עשו' במקו אחד מני רבות שנכתב עשו בתורה
. כי מאלו ה'צרות' נעשתה תורה שלימה...יפסל כל הספר

ויגש

באר הפרשה

ë

úåòéñô 'â êìé ïëìå .åéìà øáãîå 'ä
ãîìð äæå .úàæ äòéãé åùôðá ÷å÷çì
åéä äìéôúä íãå÷ óàù åäéìàå íäøáàî
úå÷áãä ùàá íéøòåáå 'ä ìà íéáåø÷
åáù äìéôúì íúùâá íå÷î ìëîå ,ãéîú
úåáø÷úä úìåòô äæéà åùòå íîöò åøøåòå
. ידæåòå úàù øúéá ä"á÷ä ìà áø÷úäì

,äãåäé åéìà ùâéå ,íäøáà ùâéå .äìéôúì
äìéôúì äùâä íéãîì åðéöîð .'åäéìà ùâéå
,øåàéá êéøö äøåàëìå .ë"ò ,'ùâéå' é÷åñôî
,åäéìàå íäøáà éáâ áéúëã 'ùâéå' åäî
ãîò éøäù ,ùâéå êééù äãåäé éáâ àîìùá
åéìà øáãì åàåááå ÷éãöä óñåéî ÷åçéøá
êà .åéìà áø÷úäìå åéìà úùâì êøöåä
åäéìàå åðéáà íäøáà ìöà êééù äùâä äî
 אעל ג עלה – כל העליות ברוחניות,ìë ïåãà éðôì ììôúäì íàåáá Y àéáðä
 ובגשמיות באי לאד מתו התגברות עלúéìå åãåáë õøàä ìë àìî ä"á÷ä éøä
נסיו
úùâì åëøöåä ïëéäìå ,äéðéî éåðô øúà
úåðòì åéçà åìëé àìå' ,(ã¯â äî) ïúùøôá
.ääîúà ,áø÷úäìå
áúë ,'åéðôî åìäáð éë åúåà
,å"ìøú ùâéå) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä äùâä ìù äúåäî éë ,íé÷éãö åøàéáå
íúåàøá åéðôî åìäáð' íéçàäù (â"îøú íå÷î äæéàî íãàä ÷éúòéù àéä
äð÷ù äàøåðä äùåã÷ä úà åéðô ìò äùâää ïéðòì ,á"åéë ,øçà íå÷îì áø÷úéå
,åùåáå åìäáð æà ,íéøöî úåìâá åúåéäá åîöò áø÷éù äðååëä ïéà ,ïàë äøåîàä
íéøöîá êë ìë äìòúðå äìò íà íøîàá ììôúäì åàåááù ,àìà ,åôåâ úà øîåìë Y
äîëå äîë úçà ìò ,'õøàä úååøò' ¯ øàùé àì åé÷åìà 'ä éðôì çéù êåôùìå
á÷òé úéáá øàùð äéä åìéà äìòúî äéä úà åîöòá øøåòé àìà åãîò ìò ãåîòì
óñåé éðà' óñåé íäì øîà äæì ,åðéáà ìà áø÷úî àåä äðäù äùâøääå äòéãéä
 הרי חוטא ופושע אני, ואל יאמר מי אנכי שאעמוד לפני מל קל ר ונישא.יד
 כיצד אעיז פני לעמוד לפניו להתחנ,ורבות המריתי את פי יוצרי ובוראי
( כי כבר למד הרה"ק מראפשי זי"ע )זרע קודש ויגש.שיחנני ויטיב לי כזאת וכזאת
,' שבא ללמדנו דרכי ועצות ל'תפילה,'מהפסוק 'ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני
 והרי כתיב )דברי, שידע ויזכור את 'שרשו' שהוא מבני אברה יצחק ויעקב,ראשית
 שא כשהוא ארו, שהננו ממש כדוגמת החבל, כלומר,'לב ט( 'יעקב חבל נחלתו
 כיו"ב הרי אנו 'מקושרי,מאד א תנענעהו בצדו האחד יתנענע ג הצד השני
 באיזה, וממילא ישיב האד לעצמו,בחבל' ע אבותינו הקדושי בקשר בל ינתק
 ובעת תפילתי מנענע אנוכי את החבל,פני שיש לי מכל מקו מזרע האבות הנני
 א כ וודאי שתפילתי תעשה, ובזה מתנענעי יחד כל העולמות העליוני,מלמטה
.(פרי למטה ושורש למעלה )עיי"ש האי שמפרש את הפסוק בהאי מילתא

àë

ויגש

באר הפרשה

úåëáì íäì øúåä êéàäå ,[(ã áö ø"øá) äéä
á"ñ ç"ôø ïîéñ ïééò) ùãå÷ úáùá øòèöäìå
åàø äòù äúåàáù íéøàáîå .(íù æ"èáå
áøçéì ãéúòù íùã÷ çåøá íéçàä éðù
úåìâ úåðù éôìà 'áë øçàì óàå ,úéáä
'ùôð úåøéñîá' ìàøùé éðá å÷æçúé ïééãò
ïåçèéááå äðåîàá 'ä úà ãåáòì Y
åãîòéå ,úåãåáò éðéî ìëáå ,íàøåáá
,äáäàá åîù ïòîì íéøîå íéù÷ úåðåéñðá
äéëá Y 'äæ ìù åøàåö ìò äæ åëá' ïëì
åìéôà ìàøùé éðá úãåáò ìò ,äçîù ìù
óà úøúåî øéôù åæ äééëáå ...äæë áöîá
.( טוì"ðä æ"èá àúéàãë) ùãå÷ úáùä íåéá

øùéé ïåùìî ,'éúåà íúøëî øùà íëéçà
êåúî à÷ééã éë ,éúåà íúøëîù íëçåë
øçà ,õøàä úååøò úàîåèá éúáéùé
úåìòì éãéá äéä ,íééù÷å úåðåéñð éúøáòù
,íéøåäèå íéùåã÷ úåìòîá äìòî äìòî
éúáéùéá äìåò éúééäù äîî øúåé
.ùåã÷ä åðéáàì úåëéîñá

äòåãé éë ïåøçà øåãì úàæ áúëú èøôáå
'øô) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä úééùå÷
é"ùøá àúéàã àä ìò (á÷òé éîé éäéå ä"ã éçéå
åëá ïéîéðáå óñåé åùâôðù äòùáù (ãé äî)
ìò ãçà ìë Y äæ ìù åøàååö ìò äæ
ãéúòù åéçà ìù å÷ìçá äðáðù ùã÷îä
áøä .ì"æå ,'æøàáìàååî ÷"äøä àéáä äë éôìã øåàéá êéøö äøåàëìå ,áøçéì
éøäù] äéä úáù íåéä åúåà ïåáùçä
,øîåà äéä õéðæà÷î ì"öå ãéâîä
,ìàøùé òîù èééç ùéà ÷òåöùë äúò 'ïëäå çáè çåáèå' áéúë ìåîúàä íåéá
éáø äùòù äî ìë úà ùîî äùåò àåä úáù áøò íåéä åúåàù ùøãîá àúéàå
 וכבר אמרו להמלי על דברי, חיבה יתירה נודעת לימי ההסתרה והנסיונות.טו
 וברש"י 'יעקב יעקב' לשו,'רש"י בפרשת )מו ב( 'ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני
, דידוע,' והקושיא מפורסמת דהרי הש 'ישראל' בבחינה גבוהה יותר מ'יעקב.חיבה
 וכשאינ עושי רצונו,'שבזמ שישראל עושי רצונו של מקו נקראי 'ישראל
 וא כ כשחפ ה' לקראו ב'לשו חיבה' הוה ליה למימר 'ישראל,'נקראי 'יעקב
 תו כדי הקרב ראה אחד, משל למל שיצא למלחמה ע צבאו, אלא,'ישראל
 נלח בה החייל במלחמה,מהלוחמי שהשונאי מתקרבי למל ועומדי להזיקו
 בעת הקרב הקשה התלכלכה כל כתונת,עקובה מד עד שהציל את המל מיד
 קרא המל לחייל זה וינטלו וינשאו מעל כל, בחזר לארמו המלוכה,החייל בד
 ואת הכתונת המלוכלכת בד ציווה להניח ב'בית, והעניק לו כתונת זהב,השרי
 א זכרו, בכל עת מצוא היה המל שמח עמו בשמחה גדולה ובאהבה יתירה,'גנזיו
 אלא מאותו,האהבה לא בא למל מראיית בגד הזהב אשר הוא לבוש בו כעת
 כי חיבת ה' לעמו באה א ורק מהמלחמה בזמני, והנמשל פשוט,בגד המוכת בד
.' ולא מזמני ה'אורה' המכוני 'ישראל,'הנמוכי המכוני 'יעקב

ויגש

באר הפרשה

ìë 'ãåáë' éðééðòá ïåéñð éãéì åòéâäáù
ãâðë íéøáã äùòéù ãò ú÷ìúñî åúîëç
äæáúéå 'åîù ãåáë ïòîì' ìëùä
éî ùéå ,ãåáë èòî ãòá åúåùôéèá
éãéì åàåá ãò ÷ø åì úãîåò åúîëçù
úòã åá ïéàù éîë âäðúé æà ,'äàð÷'
,'ä éãáò úìçð ïë àì êà ,ììëå ììë
,àåäå ,íúîëçì åùò øçà 'ìåáâ'ã
åùòé 'íåìù'ä ïéðòá ïåéñð éãéì åàåáéùë
éãëá ìëä íúîëç ãâðë íéøáã åìéôà
.ìàøùé éðá ïéá äååìùäå íåìùä øåøùéù
,êòéáùé íéèéç áìç ¯ íøëù äîå
óà çååéøá äñðøô íäì òéôùé ä"á÷äù
àäã ,äñðøôä ïåøñç å"ç åéìò øæâð íà
àúåëæá åàì 'éðåæî' (.çë ÷"åî) ì"æç åøîà
,àúìéî àéìú àìæîá íà éë àúìéî àéìú
úåëæ'ù (ïéà ä"ã .åð÷ úáù) 'ñåúá åøîàå
àéä 'äìåãâ úåëæ'å ,'ìæîä äðùî ìåãâ
øåàéá åäæå ,åøéáçì íãà ïéá íåìù úàáä
úàæ øëùá íåìù êìåáâ íùä àø÷ä
òâåð øùàë åúîëçì ìåáâä úà íéùîù
íéèéç áìç' êëì , יזíåìùä ïééðòì øáãä

áë

äàöéå íùä ùåãé÷ ìò åúâéøäá àáé÷ò
óåñá ,æøàáìàåå øëùùé úãåáò) ãçàá åúîùð
.(íù 'íòåð éøîà'á øôñä
 על ידי מחלוקת- לא כהתה עי האחווה
מאבדי פרנסה ובמעלת האחדות

éúàî ãçàä àöéå' ,(çë ãî) ïúùøôá
æîø ,'óøåè óåøè êà øîåàå
éë (àöéå ä"ã) 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä äá
íéìéäú áéúëãë) àåä äñðøô ïåùìî 'óøè'
äçåã úçà ú÷åìçî éøäå ,('ïúð óøè' ä àé÷
úåà íééç êøã àîåé 'ñî ä"ìù) úåñðøô äàî
ãçàä àöéå' æîøì áåúëä àá äæå ,(ãî
,éúéá éðáî úåãçàä àöéù ïååéëî 'éúàî
äãáàðù Y óøåè óåøè êà øîåàå ãéî
. טזåéúåðåæî óøè äôøèðå
'øôåñ íúç'ä øàáî æ"éôò
íéìäú) áåúëä úà (åøîà äðäå ä"ã
íéèéç áìç íåìù êìåáâ íùä' (ãé æî÷
ùé øùà íéîëçä åáø äðäã ,'êòéáùé
éî úîâåãë ,íúîëçì 'øåöòîå ìåáâ'
ïúùøôá ñ"úç)

 פע התאוננו בני המשפחה בפני הרה"ק רבי משה בצלאל זי"ע הי"ד.טז
 הדבר, ענה ואמר.הרה"ק האמרי אמת זי"ע( שחסר לה לח לאכול ואי די פרנסה
 כי מחלוקת,הראשו שיש לנו להקפיד הוא שלא יתעורר חלילה קפידה ומחלוקת
. על כ יש עיקר גדול בריבוי השלו והאחווה,אחת דוחה מאה פרנסות
 נוראות מצינו במדרש )תנחומא ה( אמר רבי שמואל בר נחמ לסכנה גדולה ירד.יז
 ולמה אמר הוציאו כל איש,יוס שא הרגוהו אחיו אי בריה בעול מכירו
. אלא כ אמר יוס בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני המצרי,מעלי
 וא 'כיו שהכירוהו, ומבואר ש בהמש דברי המדרש באריכות כיצד הסתכ.עכ"ל
 וכל כ למה כי כ אמר,בקשו להרגו' עד שבא מלא ופזר בארבע פנות הבית
.יוס בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני המצרי

)אחיו של

âë

ויגש

באר הפרשה

,àåùðî ìåãâ åðååòå ,àøåð íäá ìæìæîä äáåøî äñðøôá òåáùì äëæé 'êòéáùé
äëåæ ,éåàøä ãåáëá íãáëîä ìë êãéàîå
. יחéã éìá ãò òôùå
íéîé úåëéøàìå äùåã÷ä äøåúä úëøáì
ïî ÷ìçë åîöò úà íãà äàøé íìåòì
.íéðùå
(.âé äèåñ) åøîà øáë éë ,ììëä
(óñåé) ìåôéå åéìà àøéå' (èë åî) ïúùøôá óñåé úî äî éðôî ,àðéðç øá àîç ø"à'
.'úåðáøá åîöò âéäðäù éðôî ,åéçàì íãå÷
êáéå ,(åéáà á÷òé ìù) åéøàåö ìò
úåáøä ïåùì' é"ùøéôå ,'ãåò åéøàåö ìò øùàë éë' (íù ,úåãâà 'éç) ì"øäîä øàáîå
ìò øúåé éëáá óéñåäå äáøä¦ ,'åëå äéëá ïî ìãáð ,äøøùáå úåðáøá åîöò âéäðî
éøàåö ìò ìôð àì á÷òé ìáà ,ìéâøä éèøô éãéçé íãà áùçð àåäù ãò ììëä
äéäù åðéúåáø åøîàå ,å÷ùð àìå óñåé øàù êåú åîöò áéùçî åðéàå ,åîöòá
íà ,íìåòä íéù÷îå ,'òîù úà àøå÷ ïéà éèøôä éë ,òåãé äæ øáãå .ììëä
àì òåãî 'òîù úàéø÷ ïîæ æà òéâä' éë (¯ ìùî êøãá) .'ììëá àåäù éîë åçåë
àìôð øåàéá ,åéáà á÷òéë óñåé äàø÷ ìá÷ì íéøäîî íîöòá íéãîåòù íéîä
åøôñá 'øìôééèñ'ä ïåàâä äæá øàéá íä øäðá íäù íéîä åìéàå ,ãñôä
äðäã ,(ùâéå úùøô) ú"äò 'õøô úëøá' éîì ùé úçà äöòå .ì"ëò ..íéîéå÷î
,áúë ò"éæ âàøôî ì"øäîì 'äéøà øåâ'á ïî ÷ìçë øàùäì Y øåáéöä ìò äðåîîù
.úò ìëá ììëä
òîù úàéø÷ ïîæ æà äéä àì úîàáù
äçîù ïîæá íé÷éãöä êøãù àìà ,ììë
÷áãéäì íááì øøåòúäì äìåãâ äòåùúå כיבוד אב וא – במעלת ושבח כיבוד אב
äáäàá ãçééúäìå íéîìåò ìë àøåáá ,(èë åî) ïúùøôá 'ïúðåé íåâøú'á áúë
ùâôð øùàë ïë ìòå ,ú"éùä íò äæò íéøöîì á÷òé òéâäù äòùá éë
úàéø÷ àø÷ åáéáç åðá óñåé íò á÷òé òãé àìå Y íéøöî èéìù úà øéëä àì
àøåáì åúáäà ìë úà øåñîì éãë òîù ,åéìà äååçúùä ïëì åðá óñåé àåä éë
ãéá ÷ø äéä éëä íåùîå ,íéîìåò ìë åéúåðù åéäéù óñåé ìò øæâð åæ äòéøë ïéâá
÷ñåò äéäù óñåé ìáà ,ù"ø÷ øîåì á÷òé úåðùî íéðù äøùò åì åãøéå Y úåòåè÷
÷åñòéù ïëúé àì éë ,ù"÷ àø÷ àì äåöîá ãò äéùôðá ãç ìë ãîìé ïàëî .åééç
ìèáìå úåãéñç úãîáå úåâéøãîá æà øäæäì ,'íàå áà ãåáéë' ïéðò øåîç äîë
ãâð åäæ éë ,úéáåéçä áà ãåáéë úåöî ùðåò øùà íéøåä ãåáëá úåøéäæ äðùîá
 תלמידו של הרר"ב ד רג( שמעתי ממורי. איתא בספר 'בית יעקב' )מאב"ד אלכסנדר.יח
 להיות רוד, סגולה לזה ליזהר ממחלוקת,א יש לאד צער גידול בני ר"ל
. ובזה שב ורפא לו, ולהיות מ הנעלבי ואינ עולבי,שלו

ãë

באר הפרשה

ïéàå ,ììë úåãéñç äæ ïéà ïë íàå äøåúä
øçà àìà ìá÷úî 'ïéãä úøåùî íéðôì'ä
 ïéãä úáåç àìéîùיט.
ותחי רוח – לחיות ע תכלית טוב

øùà úåìâòä úà àøéå' ,(æë äî) ïúùøôá
éçúå åúåà úàùì óñåé çìù
äðòî' øôñá áúë äë .'íäéáà á÷òé çåø

ויגש

'äçîù
'øôåñ íúç'ä ÷"äøä åð÷æ éøáã úîã÷äá
íéòùø áéáñ' (è áé íéìäú) ô"äò ò"éæ
íäééçå íúìåòô ìë ,íéòùøäù ,'ïåëìäúé
äúåùå ìëåàù ,ãçà øéö ìò íéááåñ ãéîú
÷åñòì çë åì äéäéù éãë åôåâ íèôîå
ïåää åì äîìå ,åðåä úåáøäì äøåçñá
éâåðòúá âðòúäì ìëåéù éãë ¯ óñàîù
åì äéäé Y âðòúéùë äø÷é äîå ,íéøù
)(øöéä úùéáë ãåîòá ,óøàãñøòèàî

יט .תשובה נפלאה הובאה בספר 'מעשה איש' )ח"ב עמוד קפד( ,מעשה בבחור
הנו אחד מגדולי ת"ח שבדור( שעלה בגפו לאר הקודש בשנת תש"ח ,בעזר וסיוע
ממעל זכה להשתקע בה כראוי ,וישב על התורה והעבודה בישיבה נודעת לש
ולתהילה ,והנה ,בשנת תש"י לקראת סו 'זמ החור' עלו ארצה ג הוריו ,הבחור
שרצה לסייע לה במציאת דירה ו'פרנסה' – כשהוא כבר בקי בתהלוכות החיי
ושפת המקו ,פנה אל רבו הגאו רבי אייזיק שר זצ"ל לדו לפניו ,כגו דא מה
עליו עשות ...כי הסיוע להוריו כרו ב'ביטול תורה' ועזיבת כותלי הישיבה למש
כמה שבועות ...רבי אייזיק הסתפק בדבר היות שב'שולח ערו' של הרב בעל התניא
נפסק שמי שיכול להשיג 'ידיעת התורה' בשלמות אי אצלו שו דיחוי ,ואינו רשאי
לבטל מת"ת ג למצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרי ,ואותו השואל היה
'בר הכי' ..ושלחו אל החזו"א ,ואכ פנה הבחור אל החזו"א ,הציג את שאלתו –
מבלי להזכיר את דברי שו"ע הרב ,וכה ענהו החזו"א ,א דבר טבעי הוא  -שהבני
עושי זאת להוריה )הגר"א שר הסביר את תשובת החזו"א ,כי כל מה שנראה כתפקיד של
הבני להתמסר עבור ההורי אזי עפ"י 'הלכה' אי בזה ביטול תורה – כי לכ נוצרת(.
עוד מובא ש )עמוד קפא( על גאו אחד שהיה חי בדחקות נוראה ,ולא היה סיפק
בידו להחזיק את הוריו שהגיעו מלודז' ,ועקב כ היה בצער ופניו היו נפולות .פע
אחת פגש הגאו את ר' יעקב הלפרי ז"ל ,שאלו ר' יעקב מדוע פני נפולות ,תיאר
הגאו בפניו את מצבו הכספי ,ושמחמת כ אי בידו לכלכל את הוריו ,מיד בירר
ר' יעקב כמה עולה מזונ ,ואמר לאותו גאו ,הריני מקבל עלי את עול החזקת
מזונ  -בתנאי שאני אקבל שכר המצוה ,הגאו נחרד למשמע הבקשה ,והשיב
שברצונו להתיישב בעניי .מיד נסע הגאו אל החזו"א סיפר לו את המעשה הלז,
ושאל את פיו מה עליו לעשות בשעה כזו ...אמר לו החזו"א ,מה השאלה ...בוודאי
עליכ להסכי לר' יעקב ,נו ,וא תפסידו את שכר המצוה ,תפסידו ,דעו נא כי
)כהיו

באר הפרשה

ויגש

äë

,úîà úøèîì àáì åùàøá åéðéòå êìåä
ãîåòå éç åðãåò àåäù óñåé æîø úàæå
ãéîú åéáàî ùøéôù æàî éë ,å÷ãöá
àéèçä àìå ,äôåøò äìâò úùøôá ÷ñò
àîåñë êìåää òùø åîë äøèîä úà
 úéìëú ïéàá åúðçö íå÷îì äáåøàáכ.

äî ,åééç éîé ìë äìéìç øæåçå ãåáòì çë
éãë åùôð òáåùì ìëåà ,÷éãöä ïë ïéàù
éåðô åáì äéäéå äøåúá ÷åñòì ìëåéù
äøåçñá ÷ñåò ,úòãä úáçøäá ãåîìì
ìãâìå ä÷ãöå ãñç úåùòì ìëåéù éãë
àåä åúééùò ìëù àöîðå ú"úì åéðá
÷éãöä óñåé æîø úàæå .ãáëð úéìëúì
,(è¯ç æî) áéúëã ,ïúùøôá æîåøî á"åéë åðééä 'ìåâò' ïåùìî àåä éë ,äôåøò äìâòá
'éîé äîë á÷òé ìà äòøô øîàéå
âéùäì éìá ááåñ ááåñ ¯ äìåâò êìéì
÷éîé äòøô ìà á÷òé øîàéå ,êééç éðù úéîîä àèç ,'äôåøò' àéä Y úéìëúå õ
íéòøå èòî äðù úàîå íéùìù éøåâî éðù åîåúá ÷éãö éë .íãàä ééç úà óøåòå

לכבוד ההורי יש לאד להיות מוכ אפילו לקפו לגיהנו ,אבל מיד הפטיר -
להקב"ה יש מספיק )שכר( ,לתת ג ל וג לר' יעקב.
ידוע דבר המעשה ,אחד מחשובי התלמידי בישיבתו של הגאו רבי חיי מבריסק
זצ"ל קיבל מכתב מאביו ,בו מבקש האב שישוב הביתה ,התלמיד שבי כ ובי כ
לא הייתה הפרוטה מצויה בכיסו נבו ולא ידע מה לעשות )כי לא היו מצורפי ע
המכתב דמי נסיעה להוצאות הדר( נכנס התלמיד אל הגר"ח ,ושאלו מה תפקידו בזו
השעה ,אמר לו הגר"ח ,אכ ,הלכה פסוקה היא שכיבוד אב היא רק משל האב ולא
משל הב ,ואי הב מחויב להוציא 'הוצאות' משלו על הנסיעה ,א עדיי מוטל
עלי ללכת הביתה ברגל – כי בזה אי הוצאת ממו )וא רוצה ליסע בכדי להקל על
עצמו ,ישל דמי הנסיעה משלו(.
אגב אוורחא ,נציי מכתב שכתבו הגה"ק רבי שלמה קלוגער זי"ע לבנו הגאו
הגדול רבי אברה שמואל בנימי ז"ל )בשולי המכתב כותב( ,וז"ל ,ידידי בני למה אי
יראת שמי על פני ,לקיי כבוד א  -לכתוב אל אמ ,נא ,מהיו והלאה תפרוס
שלו' אמ ביחוד )הובא בספר 'בדידי הוי עובדא' עמו' שס"ו(.
כ .ג ייאמר כזאת לגבי 'גלות' הנשמה השוכנת בגו ב'עול הזה' – העיקר שלא
לשכוח תכליתו ומטרתו בזה העול .הנה כתיב בפרשת )מו ג( 'אל תירא מרדה
מצרי' ,וברש"י' ,לפי שהיה מיצר על שנזקק לצאת לחוצה לאר ' .כה ביאר כ"ק
האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע כי שני דברי שוני ה ה'פחד' וה'מיצר' ,ובוודאי אי
לאיש הישראלי ממה לפחד – כי הקב"ה עמו בכל עת ובכל מקו ,אבל יש לו
להיות מיצר על כ שאינו נמצא במקו הקדושה )ולכ נקרא גלות – שאי זה המקו
שעליו להיות ש 'לכתחילה'( .ואכ ,אדרבה ,מי שהוא מיצר על התרחקותו מהקדושה

åë

באר הפרשה

éðù éîé úà åâéùä àìå ééç éðù éîé åéä
ääéîúäå .'íäéøåâî éîéá éúåáà ééç
éîé' ìò ÷ø åìàù àì äòøô éë ,äòåãé
ãåòå ...'åéøåâî éîé' ìò áéùä òåãîå 'åééç
,íéòøå èòî øîà 'åééç éðù éîé' ìò òåãî
'íééç'ä éë (ïúùøôá) í"éáìîä øàáîå
éôë ÷ø íééç úåðùë úåðîäì íéáùçð
úãåáòá åéúåðùå åéîé úà àìîî àåäù
¤ § ¤ ééç éçä éë ,'ä
ìëåàù Y ãáì ùâøä
àìà åðéà äðäå äðä êìäîå äúåùå
ééç éîé íéàøð ùîî á"åéë éë ,äîäáë
íðéàå íãàë éç áùçð åðéàå ...äîäáä

ויגש

éîé àì ,äæä íìåòá 'åéøåâî' éîé àìà
''úî' äéä åáù 'íãà'ä ÷ìç éë 'åééç
 åìà íéðîæáכאúà ìàù äòøô äðäå .
,á÷òé åäðòéå ,êééç éðù éîé äîë á÷òé
éúøâù Y 'éøåâî éîé' äèéáäå àð äàø
àì ìáà ,äàîå íéùåìù íä íìåòä äæá
íðéà 'ééç éîé' éë ,'ééç éîé' íäéìò øîàéé
àì áì ïåáàãìù 'íéòøå èòî' àìà
ìù íúåðúååðò úà àð äàø) éåàøë íéúàìî
äãéòî äîöò äøåúäù á÷òéë åðì éî éë ,åðéúåáà
ã"é ïîèð ïëå 'íéìäåà áùåé íú ùéà á÷òéå' åéìò
úçà äìéì úðéù éìáî øáòå íù ìù íúáéùéá äðù

אי לו ממה לפחד ,כי הגלות לא תשפיע עליו לרעה ,ודייקא לפי שהיה מיצר לכ
נאמר לו אל תירא ,אבל ברגע שמפסיק להרגיש את ה'ריחוק' וטוב לו ,סימ שאכ
התרחק מהקדושה ,וזהו שאמר לו ה' 'אל תירא' ,ולמה' ,לפי שהיה מיצר' והיה
כואב לו שמתרחק מהאר הקדוש לכ אי לו לירא )כמו שידוע על הרה"ק מהרי"ד מבעלז
זי"ע שא נת רשות לחסידיו לעקור דירת לארה"ב או לדייטשלאנד לא היה זה אלא כל עוד שה
באו והתלוננו על קושי הריחוק ממקו 'חיות' הרוחני ,אבל כשהתחילו לומר שכבר 'מסתדרי' ש,

ואינו כ"כ קשה ,מיד הורה שיחזרו לגליציה(.
כא .בדר משל ומליצה מספרי על בחור על חמודות שלא הל לו בשידוכי...
כי אביו היה אד מגוש ביותר ,ולא אבו הבריות להיות קרובי אליו בקרבת
'מחות' ...עד שבא אחד השדכני והבטיח לסדר את העני ,מה עשה ,פנה אל
אבי הנערה והציע לו את הבחור ,ומשהגיע אבי הבת לברר אודות טיבו של אבי
הבחור אמר לו ה'שדכ' שכבר איננו בי החיי ...מששמע כ אבי הבת לא המשי
לברר אודותיו כי מה לו ולמתי אשר כבר אינ אתנו בזה העול ,ונגמר הדבר
בכי טוב .משהגיעו למסיבת ה'לחיי' בגמר השידו וירא אבי הכלה כי יושב לו
מא דהו על שולח ה'מזרח' והנהגתו כאותו 'זולל וסובא' האמור בתורה ...בצורה
מביישת מאד ,וישאל אבי הכלה את המסובי ,מי הוא זה ואיזהו האיש היושב
לצידי ,ויענו כל הע יחדיו הרי זה 'מחותנ' החדש אבי החת המהולל בתשבחות....
ויקצו האיש ומיהר לשאול את השדכ 'למה רימיתני' לאמר לי שאבי החת איננו
חי ,שחק השדכ ותמה בפניו ,וכי לזה )חיי מגושמי של אכילה ושתיה גרידא ותו לא מידי(
'חיי' יקרא...

באר הפרשה

ויגש

æë

,'äáåùú ïåùì àìà äúòå ïéà' (è çì åéä íéòøå èòî éë åîöò ìò øîà ë"ôòàå ,äèéîá
 (ééç éðù éîéכב.
Y äúòå ïéðòá ÷ñåòù äòùá óà åðééäå
ïë íâ ,åéòùô áåøå åéúåðååò ìò äáåùú
ועתה אל תעצבו – תשובה מתו שמחה והבטה úåáöò êåúî úàæ äùòé àì ,åáöòú ìà
על העתיד
,äáø äçîùá ÷æçúé àìà ,áìä úåøéøîå
ìàå åáöòú ìà äúòå' ,(ä äî) ïúùøôá
 äðîéä äáåè äãéî êì ïéà éëכג.
÷"äøä øàéáå ,'íëéðéòá øçé
ìá÷é àìà øáòä ìò èéáé àìù ø÷éòäå éøáã) ò"éæ àååàðéùî àâøù ìà÷æçé éáø
äúòî Y íåéå íåé ìëá åîöò ìò
ø"øá) ì"æç øîàî éô ìò (ïúùøôá ìà÷æçé
כב .ויבואר עפ"י דברי הרה"ק רבי מאיר מפרימשלא זי"ע ,שפע ער אביו עליית
נשמה וראה שעומד אבר צעיר לצד יהודי זק ,את האבר כינו בש 'זק'
ואת הזק כינו בש 'ילד' ,ולתמיהתו וכי לזה ייקרא 'עול האמת' ,ביארו לו כי
דייקא מפני שכא הוא 'עול האמת' כינו אות כ ,כי זה האבר מילא ימיו
המעוטי בתורה ועבודה ונמצא שכל רגע מה נחשב לו כ'שנות חיי' שנתרבו
למני גדול ,אבל זה הזק לא מילא את ימיו כלל ,וכשנחשוב את ימי חייו לא יעלו
בידנו אלא ימי מועטי כשנות חיי של ילד קט ביותר.
ובזה ביאר את הקרא בריש פרשת מק )מא א( 'ויהי מק שנתיי ימי' ויהי –
לשו צער ,כי צער גדול הוא שמק – בסו ימיו של האד נתגלה שכל מני ימיו
ושנותיו אינו אלא שנתיי ימי ולא יותר ,כי רק את אלו מילא בתורה ותפילה...
כג .הרה"ק בעל דברי שלו מקוידינוב זי"ע היה אומר ,ה'תשובה' צריכה להיות
מתו לב נשבר אול חלילה וחס שלא תהא מתו עצבות ,וביאר החילוק בי
'לב נשבר' ל'עצבות' ,שבשעה שנשבר ליבו בקרבו מפני מצבו הרי הוא מרגיש בעצמו
פחות מאחרי ,לעומת זאת א שרוי הוא בעצבות הרי הוא כועס ורוגז על כל
העול ...ומרמז זאת בלישנא דקרא 'ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ' ,שא לא
תעצבו אזי לא יחר בעיניכ ולא תבואו לידי כעס וחרו א על אחרי.
הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע הוכיח פע את אחד מבניו על היותו שרוי 'בעצבות',
ומששאלו בנו על מה חרי הא הגדול ,מדוע מייסרו על עניי זה דיקא ,מה שאינו
מוכיחו כ על שאר העניני ,ענהו ה'בית אהר' דבכל עני אחר א א נכשלת בו
מכל מקו יודע ִהנ שדבר עבירה ביד ,וממילא סו דבר שתשוב על זה בתשובה
שלימה ,לא כ היא העצבות ,שאי האד מבי אל נכו עד כמה הוא נכנס אל תוכי
הבו )בלאט"ע( ,ואינו מכיר לאיזה מצב גוררת העצבות את האד ,על כ ייסרתי
כל כ ב'שבט מוסר'.
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כיוצא בזה ,אמר הרה"ק רבי אהר הגדול מקארלי זי"ע העצבות איננה עבירה,
א אל עמקי הבור שיפול הנופל על ידה אי עוד עבירה שיפול ממנה כזאת ,וממש
כמידה זו היא ה'שמחה'  -שמחה אינה אחת ממצוות התורה ,א אי ל מצווה
שמעלה את האד כעליתו על ידי השמחה.
כד .פע נכנס אל הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע בחור והלה קונ בפניו כי מצבו הרוחני
גרוע עד מאד ,נענה הרה"ק ואמר ,הנה יוס הצדיק היה נעל מעיני אביו כ"ב
שנה ,עד שיעקב חישב ש'טרו טור יוס' ,אחר ככלות כ"ב השני ונפגשו יחדיו
האב והב ,וראה זה פלא ,כי לא מצינו ששאל יעקב את יוס ,אי עברו עליו כל
כ"ב השני ,היכ היה ומה היו מעשיו ,ולא עוד אלא שה'רמב"' )בראשית מה כז(
סובר )בשונה מרש"י הק'( שעד סו ימיו לא ידע יעקב 'ממכירת יוס' ,והדבר פלאי,
אלא ,כ היא דרכ של אבותינו הקדושי שלא לדבר ולא לחשוב כלל על העבר.
כמו כ ,אתה ,תשכח מכל רוע מעללי ,והתחל בעבודת ה' מכא ואיל בלא שו
חשבונות ,וה' יהיה בעזר.
נוראות למד הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע מדברי הירושלמי )פאה פ"ח ה"ח( שרבי יוחנ
וריש לקיש הלכו לרחו בחמי טבריא ,בדרכ פגע בה עני וביקש מה נדבה,
אמרו לו ,כשנחזור מהמרח נית ל .משחזרו מצאו אותו מת ]כי אדהכי והכי גווע
מרעב[ ,אמרו לא זכינו לטפל בו בחייו ,נטפל בו במיתתו ,כאשר טיפלו בו מצאו
עליו כיס מלא דינרי עי"ש .והלימוד ממעשה זה ,כי הבה נתבונ מה יעשה אד
מ השורה בראותו שגר לעני למות ,הרי היה מתמלא כולו צער ומכאובי אבל
ובכי על עוו הרציחה וכולו אומר ייאוש ...לא כ היא דרכ של אמוראי ,כי אינ
מביטי אלא על העתיד  -מה יש ביד לעשות מכא ואיל .והנה ,א לא היו
מתחזקי לטפל בו לאחר מיתה היו נשארי באבל וצער לעול – כאילו שה
גרמו למיתתו ,ובאמת בזכות הנהגת שפנו לטפל בו במיתתו זכו לגלות שלא היו
אשמי במיתתו כלל ,שהרי תלוי עליו כיס מלא דינרי ,והוא אש בעצמו שלגודל
קמצנותו העדי למות כשכיס מלא מעות בידו ...וזו עבודת האד להסתכל א ורק
על העתיד בלבד ,ולא ירבה לחשוב ולהצטער על העבר ,ואז יווכח שהכל לטובה.
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
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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...

