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àá úùøô
àìå çéèáäì íãå÷î àéä åúâäðä ìë
ïéîàé çèáåîäù àåä äæî ïååëîäå ,øúåé
äæå ,çåèá úåéäìå äîìù äðåîà äæá
¯ íåé÷ä úãîì äæî àáì äáéñ äéäé
à÷åãå ,çéèáîä ìù åúçèáä åá íéå÷éù
åéúåãéîá äùãç äòéãé éäåæå ,äæ êøã ìò
úéùàø ãåñé éë ,ìåãâ ãåñéå ,ä"á÷ä ìù
ñàã' ,ïåçèáäå äðåîàä íä íéøáãä ìë
úà øåáòì ùé äìéçú) 'ïééâëøåã øòéøô óøàã
úåîéìùì äáéñ äéäú úàæå ,(äðåîàä áìù
ä"á÷ä âäðúä æ"ãò .íéé÷îä ìù íåé÷ä
ìë íäì çéèáäù ,íéùåã÷ä åðéúåáà íò
äæ ìò åçèáå åá åðéîàä íäå ,úéøçàä
ãåñéäå úåëæä äéä äæå ,øåîâ ïåçèáá
,íéøöî úàéöé ïéðòì åðéëæ åðîî øùà
äðåîàä úåëæáå .'åë ,äçèáää íåé÷ ì"ø
øñç å"ç äéä íàå ,úåçìöää ìëì åðéëæ
íåé÷ éãéì åðàá àì ïåçèáå äðåîàá èòî
. בã"ëò . אíéøáãä

בזכות האמונה נגאלו – ישועה הבאה רק ע"י
האמונה

àåä íéøåîéù ìéì' ,(áî áé) ïúùøôá
ä"á÷ä äéäù ,é"ùøáå ,''äì
íàéöåäì åúçèáä íéé÷ì äôöîå áùåé
ìãåâî äéä äæ ìëå .ì"ëò ,íéøöî õøàî
äìéçúîù ,ìàøùéì ä"á÷ä ìù åúåáéáç
àáé éúî äôöîå øîåù äéäå ,íçéèáä
åéðáì åúçèáä íéé÷ì äìåàâä õ÷ úò
øéîî íçåøé éáø ö"äâä äù÷äå .åéáåäà
êøöåä òåãî (è÷ ãåîò äøåú úòã) ,ì"öæ
éã äéä àì éëå ,äìéçú çéèáäì ä"á÷ä
,íéøöîî íàéöåéù Y ìòåôá äééùòä íöòá
¯ äæ 'êìäî'á ùé çååøå úéìëú äîå
.íéé÷ì ë"çàå äìéçú çéèáäì
,÷åúîå ãîçð øåàéá íù øàáîå
àåäå ,ä"á÷ä úåãéîî äæ éë
úéùàø éë ,ú"éùä úâäðäá ìåãâ ø÷éò
(ì"æå)

 כי בלא, ויש לו לאד 'להשי לבו' לקנות בנפשו את קני האמונה והבטחו.א
זה א א יראה עי בעי את יד ה' ימצא 'תירוצי' לומר כי א מקרה הוא
 כביאורו של הגרי"ז מבריסק זצוק"ל האמור בפרשת כשהזהיר,ולא מיד ה' בא לו
 כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתו, ויאמר משה,'משה על 'מכת בכורות
 שמא יטעו- ' אמר משה 'כחצות הלילה' ולא 'בחצות הלילה, וברש"י,(מצרי )יא ד
 כי עומדי ה ב'מכת, והדברי מבהילי. משה בדאי הוא,אצטגניני פרעה ויאמר
 אשר כמוהו לא,בכורות' ש נאמר )ש ו( 'והיתה צעקה גדולה בכל אר מצרי
 וראו הכל את יד ה' המכה בה בכל תשעת המכות,'נהייתה וכמוהו לא תוסי
 ואעפי"כ חשש משה רבינו שמא, ודבר אחד מדברו לא חזר ריק עד עתה,שקדמו
 כי הדבר לא היה מדויק,ידקדקו ב'שעה' ויאמרו אי זה מכוחו של מקו חלילה
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ברגעי כפי מורה השעות שביד ...כי מי שאינו מאמי לא יראה א את הנגלה
לנגד עיניו ,בעוד שזה האוחז בפל האמונה רואה את יד הבורא א בנסתר מעיניו.
וכבר מבואר בכתבי הקודש )שער הפסוקי פר' וישב ד"ה להיות ,ובשאר ספה"ק( שלא
סגי ב'ידיעה' בעלמא באמונת ה' ,כי 'פרעה' אותיות 'הער' ,כלומר ,שמקו אחיזתו
הוא בעור ,וכל טומאתו להקי 'חציצה ומחיצה' בי המוח ללב )ב'עור'( .שידיעת
האמונה הברורה בבורא ובהנהגתו ,לא תכנס לתוככי לבו ,ולא תתערב האמונה בתמצית
דמו .וזוהי 'יציאת מצרי'  -שנצא מקליפת 'הער' זו לחרות עול ,וכל ידיעתנו
באמונה תכנס היטב היטב ללבנו להיות כל הנהגתינו על פי אמונת אומ.
וכ מסופר על אחד מהבחורי שהסתופ בצילו של הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע,
שהחל להתדרדר מטה מטה ,בהשפעת חברי רעי ...קרא לו ה'דברי שמואל' לתהות
על קנקנו ,ומשראה שהשמועות נכונות ה ,פנה אל הבחור ואמר לו ,מאחר שהסתופפת
בצילי מבטיח אני נאמנה שלא תמות מזה העול ללא תשובה .בחור זה המשי לירד
מדר התורה והמצווה עוד ועוד ,עד שהגיע לאר הקודש אל אחד הקיבוצי הרחוקי
ביותר מכל נדנוד של 'אידשקייט' )יהדות( .והנה ביו מ הימי יצא הבחור לרחו
במי הי ,לאחר זמ מה פרצה רוח סערה בי וגבהו גלי הי למאד ,וכמעט הטביעו
את הבחור ,מיד חשו אליו אנשי ההצלה להצילו ,והנה בתו כ שמעו אי שהוא
זועק בשארית כוחותיו 'תשובה ...תשובה' ...לאחר שחלצוהו ושבה רוחו אליו ,פנו
אליו אנשי ההצלה ושאלוהו לפשר זעקותיו 'תשובה ,תשובה' ,ויע לה 'פורק עול'
זה ,שבימי עלומיו היה מחסידי ה'דברי שמואל' ,והוא הבטיחו שלא ימות בלא תשובה,
על כ בשעה שראה כי כלתה אליו הרעה ,ועוד מעט קט הול הוא להסתלק מ
העול ,החל לזעוק 'איני עושה תשובה ...איני עושה תשובה '...ובכ הייתי מובטח
שלא אמות – דהרי הרבי הבטיח שלא אמות בלא תשובה .עתה ,בינו נא והתבוננו
בהאי עובדא ,אי ש'פורק עול' זה האמי באמונה איתנה ועצומה כי מה שיצא מפי
הרבי – כ יקו וכ יהיה ,ומכל מקו המשי להיות כופר ,ולא חזר בתשובה אפילו
על 'פתחה של גיהנו' ...וכ'תשובתו' של פרעה ,שאמר 'ה' הצדיק ואני ועמי הרשעי',
ומ"מ לא שינה את הנהגתו לטובה אפילו כמלא נימא ,הבה נא נזהר שלא נהיה
בדומה לו בנסיונות העוברי לפנינו.
וכבר אמרו )ש משמואל ויחי תרע"ח בש הרה"ק הרר"ב מפשיסחא זי"ע ,עיי' שפת אמת
תולדות תרע"ד( דהוא דומה לעשו הרשע ,שידיעות רבות היו לו ב'ראש' ,ממה שראה
אצל יצחק אביו .אלא שכל אלו לא השפיעו במאומה על 'מעשיו' ,ע"כ ,רק ראשו
שהיה 'טוב' נקבר במערת המכפילה בקברי אבותיו )פדר"א סו פל"ט(.
וכ הוא גבי 'פרנסתו של אד' ,כמו שכתב הגה"ק החזו"א זי"ע )אמונה ובטחו פ"ב
ג( וז"ל .ומה שאנו רואי בחיי ראוב איש מוסרי ו'זמרת הבטחו' על שפתיו ,תמיד
מגנה את רוב ההשתדלות ומתעב את הרדיפה אחר פרנסה .ואמנ) ,כל זה כל עוד
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ä"á÷ä ë"ë ïéúîä ïééãò åðéîàäù øçà íâ
ìàøùé åòéâäù ãò ¯ åúçèáä íéé÷ìî
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äéä àì øáëù èòîëå ,äàîåè éøòù è"î
,åøåàéá øîåì ùé àìà ...ìéöäì éî úà
íééåìú ,äòåùéäå äìåàâä íöåòå ìãåâù
)'ï÷îò' àåäå

ïåçèáäå äðåîàä ÷æåçå ó÷åúá íéãîåòå
åòéâéù ãò àøåáä íäì ïéúîä ïëìå ,øåîâä
çåøá íéøöî úåìáñ ìù úåìôùä ÷îåòì
äæìä àøåðä áöîä éëëåúáù éãë ,íùâáå
'ä ãéù ïúéà úðåîàá å÷æçúéå åöîàúé
áøá òéùåäì 'äì øåöòî ïéàå øö÷ú àì
áåùú õøàä úåîåäúî' óàå èòîá åà
äðåîàä øåà úà åøéàäùëå .'éðìòú
åëæ ¯ åéä åá íåäúä é÷îòá íâ úéìëúá
 íéîåöòä åéúåàìôðå ú"éùä éñéðìג.

ש(הוא איש מצליח ובחנותו לא יחסר לו לקוחות ,ואיננו זקוק לרב השתדלות) ,ולכ(
הוא אוהב את הבטחו ,כי הלא ג הבטחו מראה לו פני שוחקות .והנה נפתענו
פתאו לראות את ראוב הבוטח מתלחש ע נעריו ואנשי עצתו אי להפר עצת
רעהו האומר לפתוח חנות כמותו והוא מלא עצב מזה ,ובהיות תחילתו רק בחביו
לבו ומתבייש לגלות הדבר פ יהי' לחרפה בעיני מכיריו ,הול ומאבד ג מדת
הבושה בסופו ,ומתחיל בהשתדלויות גלויות להניא מחשבת רעהו ,ולאט לאט הול
ומתקד בדר עקלתו ,ומדת הבושה תמס תהל מקרב לבבו ,ועושה בגלוי מעשי
נבזי ופעולות שפלות לעי כל חי ,וההתחרות שבינו ובי רעהו מתפרסמת תכלית
הפרסו ונעשה לשיחת הימי ,ולא ידע הכל .ובודה טעמי ונמוקי אשר בשקר
יסוד כדי להצדיק את מעשיו ,עוד מתחכ להוסי ביאורי חדשי לבקרי שכל
מה שמתחרה נגד רעהו הוא 'לש שמי' וע"פ תורת המוסר ...עכ"ל ,עיי"ש עוד.
ב .בהמש דבריו ש הוסי רבי ירוח מעני לעני .וז"ל :עוד אנו למדי כא .כי במדת
בשר וד ,כשאחד מבטיח דבר מה למי שהוא ,וכשאח"כ הוא מקיי הבטחתו ,הנה
הקיו הזה הוא כדבר של בעל כרחו ,הוא עושה מה שעושה מצד הכרח הבטחתו,
ולא מחפ רצונו כלל ,אבל לא כ היא מדת הקב"ה ,כי חפ חסד הוא ,ע ההבטחה
תיכ הוא ית' שומר ומצפה לרגע הקיו ,ליל שמורי הוא לה'  -במדת ה'  -הנה הוא
שומר ומצפה לאותו הלילה ,מתי יבא הלילה שבו יוכל לקיי הבטחתו.
כגו ,אד המבטיח לחברו ,למשל ,שלאחרי שבוע ימי ילוונו איזה סכו כס,
הנה מצד 'והלכת בדרכיו' עליו לישב ולצפות מתי כבר יבא הזמ שיוכל לקיי מה
שהבטיח לו ...וד"ל.
ג .מעתה ,נחזה ונתבונ ,כי יסודות נשגבי אלו ה התשובה וההבנה לכל התמיהות
והקושיות ' -מה נשתנה' למיניה המתעוררי בלב האד בימי חלדו .כי לעיתי
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äòåùéì íéôöî åðìåë éàãååáù ,øîåìë
íéðîæ ìåçééå úåøúñä éìáî
'íéðòùð åòùéìå íéåå÷î åçöð' àìà ,íéëåøà
éãéì åàåáá ìáà ,èåùôäå áåèä êøãá
÷,åðîî íéöåø äî òãåé åðéàùë àøåð éùå
íéù÷áîå íéùøåã ãçà øáã ÷øù òãé
.åæ äëéùç éëëåúá óà ïéîàäì Y åðîî
ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä æîø êëå
,íëîò 'ä ïë éäé' (àé¯é é) ïúùøôá
øîåì ùé ,ì"æå ,'íéøáâä àð åëì ïë àì
ãéáòã ìë øîåà íãàùë ,æîø êøãá
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éäé ïë àøåáä ïåöø íàå ,áèì àðîçø
íéîçøä úãî ¯ íëîò 'ä ïëà éæà ïë
),(íéîçøä úãéî ìò äøåî ä"á ä"éåä íùù òåãéë
øâú àøå÷ù åðééä ¯ ïë àì íà ìáà
,íéøáâä àð åëìé éæà ,ïë àì ,øîåàå
.å"ç ïéðéãå úåøåáâ êéùîî
'úîà úôù' ÷"äôñá åðéöî äéçú éììè
íéã÷ä ä"á÷ä éë (ç"îøú àá) ò"éæ
úåéäì íùî åðìàâå íéøöî úåìâ åðì
ïéøåñéä íå÷îá íéøöî úàéöéá øåôéñä
ì"æç åøîàù íùëå ,øåáòì íãàä ìòù

עלול מא דהו להרהר בליבו וחישב ע קונהו ,ה אמת ,ידעתי ידעתי כי הנני ביד
לבד ,ו'הבטחת' הטובה כי 'הנני רופא ל' ודאי בא תבוא ,א מדוע כה אחרו פעמי
מרכבותיה ,ופי הרופאי מלא ב'תחזיות קודרות' ...ה"י .ומשנהו יטע א הוא :אמנ
כ ,יוצרי וקוני ,מאמי אני ב'הבטחת' לפקדני בדבר ישועה ורחמי בבני ,חיי אריכי,
ומזוני רויחי ,וזיווגי הגוני .א קצרה רוחי ,מתי אבוא ואראה עי בעי את ישועת
הגדולה עמי ,הלא זה עיד ועידני שעוברי עלי בריבוי תפילה ותחנוני בכל עת
מצא ,ועדיי לא נושענו...
בר ,משלמדנו ,שכל קיו ההבטחה הוא רק על ידי עוצ האמונה והבטחו הגמור
בישועת ה' שהבטיח האחרית הטובה ,וכפי שהיה במצרי .נענה ונאמר לו ,כי לעיתי
גלוי וידוע לפני יודע כל תעלומות ,כי לישועה בכגו דא נצרכת אמונה שלימה בתכלית,
שיד ה' לא תקצר מלהושיע ג כשנראה לעי בשר כי ע"פ דרכי הטבע אי הישועה
נראית בכלל ,ג לאחר שנות המתנה ארוכות ומייסרות ...וא לאחר תקופה ארוכה
שא שדכ לא התקשר ....או שהרופאי מציד סיימו את תפקיד ...ורק לכשנאיר
את אור האמונה א במצבי אלו של גו חשוכא נזכה במהרה לנהורא רבא.
סיפר הרה"ח רבי ראוב אייזנער ז"ל )מחסידי גור שלפני המלחמה והארי ימי הרבה
אחריה( שבכל עת שהותו הארוכה במחנות עבודה וכו' ,החזיק את עצמו ע ווארט
שאחד מידידו אמר לו בש הרה"ק מקאצק זי"ע על הפסוק )תהלי לג ג-ד( 'הטיבו
נג בתרועה כי ישר דבר ה'' ,היטיבו נג  -מ'דאר גוט זינגע )יש לנג היטב( בתרועה
 בימי קשי ,בה עוברי על האד צרות ויסורי )תרועה ,מלשו בכייה ושבירה ימיקשי( כיצד יתחזק – בידיעה שישר דבר ה' ,יתחזק תמיד באמונה שכל מה שהקב"ה
עושה הוא טוב וישר .ובזה התחזק ר"א ועבר בשלו את כל שנות המלחמה.
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å

êúëìá êáæòà àìå Y êîò éðà êìúù åìéàë äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë' (:é÷ úåçðî)
áåâ' åúåàë ,äúòáå ãçô ,äìéôà íå÷îì éøåôéñ úåéùøôá àåä ïë 'äìåò áéø÷ä
øáò åìéàë íäá ÷ñåòäù íéøöî úàéöé
. דòùøä äòøô úéáá 'úåéøàä
ãò íìåò úåøåãì øîàéé ïëå .úåìâä åéìò
åðì óà øîàéé ,åìàä íéøáãä ìëëå
ìàøùéî íãà úåàøá ,íåéäë åðà åðøåãì
,åáåàëîå åòâðá ùéà ùéà Y ïãéãá
åìàá ïðåáúéå àø÷é ,åéìò äàá äøöù
ïîæá ,ò"ì éìåç íò åúåããåîúä úòá
øáò øáë åìéàë áùçé àìéîîå ,úåéùøôä
,åúåà øèéô 'ñåá'äùë åà äñðøôá éùå÷
.øòöä ïîå äøöä ïî øèôéå ,úåìâä úà
éðùä ãöäù ïëãùä úáåùú ìáé÷ùë
åìà úåéùøôù ïååéëî ,øáãä øåàéáå
áúëîá äðòðùë ,íåìëî òåîùì ïëåî åðéà
äðåîà çëá éøäå ,äðåîà åðáìá íéòèåð
'åðéã ìòá'î åà úåéåùøä ãöî 'äøäæà'
.àîìò éàäá íãàä ééç úà ÷éúîäì øéôù
àåä ããá éë áåùçé àì íìåòì ...'åëå
ïéà éùå÷ä ïîæå úò ìëá éë ,äëøòîá
עמו אנוכי בצרה – לעול אי הקב"ה מזניח
...ìà 'êì' ïéðòë òâøì åúåà çéðæî ä"á÷ä
את ברואיו
øîåà ä"á÷ä ìåëéáë äòùå úò ìëá àìà
äøåàëìå ,'äòøô ìà àá' ,(à é) ïúùøôá
äòéãéá òãéå øéëéùë ïëà .éîò 'àá' åì
ïåùìä ÷åã÷ã é"ôò éøäù ,á"ö
úò ìëá åîò àöîð ä"á÷äù äøåøá
äúåàá éë ,'äòøô ìà êì' øîåì åì äéä
. הåùôð ååìùú äòù ìëáå
åàöîä íå÷îî úëìì åçìùî äéä äòù
(ç"éô ,äáø) 'åäéìà éáã àðú'á àúéà êëå ÷"äåæ 'ééò) éàî÷ äá åæîøå .äòøô úéáì
íä åéîçøù àåä êåøá íå÷îä êåøá
øîà ìåëéëù (äøåúä ìò úåôñåúä éìòáá ïëå .ãì
åçøñù ô"òà ,íìåòì ìàøùé ìò ïéáåøî êìåä êðéà ,äòøô ìà éîò àá ä"á÷ä åì
ñòåë ä"á÷äå ä"á÷ä éðôì íäéùòîá íå÷î ìëá éë ,éîò àá àìà åéìà éîòî
 כי אילו היה נאמר 'ל אל פרעה' לא היתה הפרשה,' בדר זה תירצו ב'קאצק.ד
 ]שראשי תיבות...'"נקראת בש המתחיל באות ב' ושוב לא היינו זוכי ל'שובבי
 והיה אומר הרה"ק הבית ישראל זי"ע.["של הפרשיות הללו היו עולי ל'שולבי
, באמת עומק רב גנוז בה,שא כי נראה שהדברי נאמרו בבדיחותא ובדר צחות
כי כל יסוד התשובה הוא מתו קירבת ה' לבניו שאינו עוזב ומניח לנפש אלא
 וזהו הרמז באומרו 'בא אל פרעה' שהכוונה שיבוא עמו ביחד,'הוא 'השוכ אית
.ולא שיל לבדו
 כתיב בפרשת )יג ח( 'והגדת לבנ ביו ההוא לאמר' רמז בה הרה"ק ה'אמרי.ה
, שלא ידאו דאגת מחר-  שיש ללמד את הבני ביו ההוא לאמר- חיי' זי"ע
.(אלא יראו כאילו רק אותו יו לפניה )ליקוטי אמרי חיי

באר הפרשה  בא

ìëá íäéìò åìù íéîçø ë"ôòà ,ïäéìò
'ä éãñç' (á èô íéìäú) øîàðù ,ãéîú íåé
êúðåîà òéãåà øåãå øåãì äøéùà íìåò
åì íúøö ìëá' (è âñ 'éòùé) áéúëå ...'éôá
,'åâå åúáäàá íòéùåä åéðô êàìîå ,øö
ìàøùéì ùéù øòöå øòö ìëá ä"á÷ä øîà
ìà ,øö åì øîàðù íäîò éðà ìåëéáë
 'øö éì' àìà 'øö åì' éø÷úו.

æ

êîî øúåé éåàø ïéà ïëà éë ,êîöòá äøñ
äæåçä ÷"äøä øàáîå .åæ úåçéìù íéé÷ì
(ùøãîá ä"ã àøàå ,úîà éøáã) ò"éæ ïéìáåìî
,éåàø êðéàù êéøáãì óà ,åäðò ä"á÷äù
äðéô ìëá ¯ êîò äéäà éë íå÷î ìëî
êøîùì ,êîò àöîð éððä äðåô äúàù
ìéëùú äðôú øùà ìëáå êéëøã ìëá
,àååù ãçô ùåùçú ìà àìéîîå ,çéìöúå
éë ,äòøô ìà çåøä úååìùá êì àìà
 êîò äéäàז.

ìù åëøã úìéçúá øáë åðéöî á"åéë
ä"á÷ä åì øîàù ,åðéáø äùî
àáåî) 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéá êëå ìà êìà éë éëðà éî' ¯ åúìàù ìò
â úåîù) 'êîò äéäà éë øîàéå ...äòøô
(íéôåö íééúîø íùá ú"äò í"éøä éùåãéçá
øîàéå' åøîåà ìò íéùøôîä åäîú øáëã íãà éðá êøãî éë ,øáãä àìôìå ,(áé¯àé
éðà éë äòøô ìà àá äùî ìà 'ä øáãú ìà Y éëåðà éî ìàåùù éîì úåðòì
ו .וכש שלכל חולי גשמי יש תרופה ורפואה ,כ ג לחולי הנפש יש תרופות שונות,
וה'אמונה' במל א-ל חי וקיי היא הרפואה הבדוקה לכל חולי הגו והנפש ג
שניה ,והיא כמו חבל ההצלה שיכול האד לאחוז ולהחזיק בו כדי לעבור את
הגלי החזקי והגדולי המאיימי להטביעו במי הזידוני בגשמיות וברוחניות.
וכ המשיל אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,דכשאד מהל ברחוב
ולפתע נפל לבור עמוק ביותר באופ שאי יד אד מגעת ומשגת להוציאו ולחלצו
ממיצר ,הרי צרתו גדולה וסכנתו מרובה ,אמנ א באותו הבור תלוי 'חבל' עבה
וחזק מראשו ועד קרקעו ,אי כל היזק והפסד בנפילתו שהרי ע"י החבל יעלה ויצא
מאפילה לאור גדול ,כמו כ כשאד מסובב בצרות ויסורי עליו לדעת שהקב"ה
עומד על גביו ומשגיח עליו ,והוא יתב"ש זורק לעברו 'חבל הצלה' ,וא יחזיק בו
ויאמי שביד השי"ת להצילו יזכה באמת לבטל כל הדיני והגבורות וכל היסורי
והחלאי רעי יעלמו כהר עי ,ככתוב )תהלי כג ד( 'ג כי אל בגיא צלמות לא
אירא רע כי אתה עמדי'.
ז .מעני לעני ,פע קבל יהודי בפני הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע על חברו
שמצא ח בעיני הפרי ...ומצב פרנסתו שפר עליו ,והנה כעת הזאת יש לאל ידו
לעשות איזה פעולה שא הוא יזכה למצא ח בעיניו של הפרי ,ושאלתו בפיו הא
יעשה כ א לאו .ענהו רבי יחזקאל ,הנה אמר הכתוב )תהלי פד יב( 'ח וכבוד ית
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äù÷ éë' åéøáãá ïéà éøäù ,'åáì úà éúãáëä
èéèä úàöåäá ÷ñòúé íà åìéôà êìëìúé àìù øùôà íòè úðéúð ìë 'åáì úà éúãáëä éðà
åá ÷áãéù äùî ùùç ïàë óàå ,íéëåøà íéìëá åáéì ïëà íà àáøãà ,äòøô ìà àåáì
åì øîà ïë ìò ,(òùø åúåà ìù åúàîåèî éë ,úëìì àìù äáéñ åæ éøä åéìò ãáë
,åðîî ùåùçú ìàå äòøô ìà àá ä"á÷ä øáãì åúåçéìùá ìéòåé àì ïôåà ìëá
äù÷ä åôøòá ïééãò ãîåò äòøôù äî éë éùåãéçä øàéáå .íòä úà çìùì åéìà
úà éúãáëä éðà éë àìà åçåëî äæ ïéà äòøô ìà êìéì ùùç äùîù ,í"éøä
éãéì òéâîå íãàä ïðåáúî øùàëå ,åáéì óà åáéì úåéù÷á ãîåò åäàøù øçà
'ä ãéî àìà åðéà øúñää ìëù äøëää åàáù úåàøåðå úåìåãâ úåëî òáù øçàì
 'íéàåøáä ìëì âéäðîå àøåá'ä ãçà äôéì÷ àìà äæ ïéàù úåàøì çëåðå ,åéìòח
)éà èéè äðôîäù ò"éæ '÷ä è"ùòáäî àéáîå

ה'' ולכאורה צ"ב ,מה חידוש יש בדבר ,וכי רק ח וכבוד מאת ה' הוא ,הלא כל
הבא לאד מתנת שמי הוא ,אלא ביאורו ,דעל כל דבר ועני על האד ל'השתדל'
להשיגו ,ובזכות ה'השתדלות' יזמ לו הקב"ה את חפצו לטובה ,א הנצר לשאת
ח בעיני חברו או לקבל איזה כבוד ,אי לו 'להשתדל' ולפעול על כ ,אלא 'ח וכבוד'
נות הקב"ה לראוי לה א בלא השתדלות ,אדרבה ,ח הנקנה בהשתדלות אי לו
כל ח וטע...
והדברי אמורי לדיד בכל זמ ועיד ,וכ ביארו צדיקי בפסוק בפרשת )יא ג(
'וית ה' את ח הע בעיני מצרי' ,ובזה הוכיח לה הקב"ה שלא זו בלבד שהוא
שולט על מעשי בראשית – לשדד מערכות שמי ואר ,אלא א ג זאת ,ש'לב
מלכי ושרי ביד ה'' )וג לב אנשי פשוטי( ,ואי האד שולט על רצונותיו ומחשבותיו,
כי את כל אלו יעשה ה'' ,לשנות את דעתו' ו'להעבירו מדעתו' ,מתחילה 'הפ לב
לשנוא עמו' )תהלי קה כה( ולבסו וית את ח הע .ללמד דעת ,שאי לאד להיבהל
ולעשות השתדלויות יתירות על המידה למצוא ח בעיני בני אד ,כי ממילא לא
יועיל במאומה ,ולאיד ,א יפנה אל אדו המחשבות – הקב"ה בכבודו ובעצמו ,יצליח
בכל אשר יפנה ויבוא.
ח .בפרשת )יב לד -לט(' ,וישא הע את בצקו טר יחמ ...ויאפו את הבצק אשר
הוציאו ממצרי עוגות מצות כי לא חמ כי גורשו ממצרי ולא יכלו להתמהמה,
וג צדה לא עשו לה' ,וקצת צ"ב שב'ליל הסדר' אנו פותחי ואומרי 'הא לחמא
עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרי' ,משמע שהמצות שאנו אוכלי בליל הסדר
ה זכר למצות שאכלו בני ישראל באר מצרי ולא ממה שאכלו אחר צאת
ממצרי ,ואמרו בדר צחות ,כי בכל שנות גלות תחת שעבוד מצרי היו אוכלי
'מצות' ,כי כ דר האדוני להאכיל את עבדיה )עיי' אורחות חיי להרא"ש בפירושו
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è

להגש"פ ד"ה ויאפו ,בש האב עזרא( ,והייתה נפש של בני ישראל קצה בלח ה'יבש'
הלז ,והיו מייחלי ומצפי 'מתי תבוא עת פקידה' כשנצא לחרות ונוכל לאכול 'פרישע
פיינע בילקעס' )חלות ריחניי וטריי ( ,ואכ ,בערב הפסח היו שמחי – הנה למחרת
היו באור הבוקר נצא ממצרי ואז ננצל ג מ'גזירה' זו של אכילת מצה ,ותתענג
נפשנו מחלות משוחות בשמ ומשאר מיני מעדני ,לזה גלגל הקב"ה ,הנה ,ממצרי
יצאת ובילקעס לא קבלת ...ללמדנו אורחות חיי ונתיבות יושר ,כשהראה לה
שמה שהוכרחו לאכול מצות יבשות ולא בילקעס ,לא היה כי 'עבדי היינו לפרעה
במצרי' וכ עלה ברצונו של פרעה ,אלא מידי ה' הייתה זאת לה ,וראיה – שא
בצאת המשיכו לאכול כהנה וכהנה.
ומכא ,ילמד האד ,להיות שמח בחלקו ,ולא לחשוב בכל עת הלוואי הייתי בזו
השעה במקו פלוני ,במצב פלוני ,בחבורה פלונית ,במשפחה פלונית וכו' וכו' ...אילו
הייתי ש היה כל מצבי ומעמדי מתוק ומקובל טוב ויפה יותר כי לא יועילו לו כל
טצדקי שבעול ,ו'מה שהיה הוא שיהיה'  -כמה שנאמר ונגזר עליו משמי ממעל,
ובאותו מקו החדש יצוצו כבר ממקו אחר אות המפריעי לו ...וא הכל מיד
ה' ,מה לו כי ילו ,ומה לו להפו את כל העול – לשנות מצבו ומעמדו ,יפנה אל
ה'בוס' )בעה"ב( שהוא המחליט והקובע מה יהיה מצבו ומעמדו של כל איש בכל
רגע ורגע מימי חייו ,אולי יחוס אולי ירח.
מעשה הובא בספר 'והאיש משה' )תולדות חייו של רבי משה סאלאווייטשיק זצוק"ל( שפע
אמר רבי משה 'דער אייבירשטער שפילט זי מיט מיר אוי צאלאכעס' )הקב"ה משחק
עמדי( הוא מראה לי מי בעה"ב בעול ,בתקופה שהגעת לצירי ,החלטתי שצרי מדיני
השתדלות לעשות משהו לפרנסה ,הלכתי וקניתי סחורה מסוימת ,לפני שקניתי עשיתי
חשבו למי יש לי סיכוי למכור אותה ,וחישבתי שלאנשי אלו ואלו אי שו סיכוי
שיקנו ממני בשו אפשרות בעול ,אבל ראוב שמעו ולוי ה בוודאי יקנו ממני,
על סמ זה השקעתי את כספי וקניתי את הסחורה הזאת ,והנה בפועל ,באתי לראוב
ובכלל לא רוצה להכיר אותי ,לאחריו באתי לשמעו וראיתי שאי אפשר להזיז שו
דבר ,א בבואי ללוי 'קראתי למאהבי המה רימוני'  -א אחד לא היה מוכ להתייחס
אלי ,עמדתי אי אוני  -אשא עיני אל ההרי מאי יבא עזרי ,זאגט מיר דער
אייבירשטער ,ממשי רבי משה ,נו ,רואה אתה איפוא שלא אתה מנהיג את העול,
אלא מאי ,אתה חייב לעשות השתדלות ,וזה הרי עשית מספיק ,כעת ,אראה ל
שאני מנהיג את העול ,אתה חשבת על א' ב' וג' שבודאי לא יקנו ממ ,הנה דופקי
בדלת ,ומי נכנס  -אותו אחד שהיה ברור לי שאי שו סיכוי ,שבכלל לא שיי
לחשוב ,והנה הוא נכנס וקונה את כל הסחורה  -אוי צאלאכעס ,הוא רוצה להראות
לי שאני אכיר שאדע שארגיש מי מנהיג את העול.
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úà ìëàå õøàä úà úåàøì ìëåé àìå úçúå ,äéä àìë øúñää íìòð àìéîî
 'ä øåà åéìò çøåæ ìåãâä êùåçäט.
,ãøáä ïî íëì úøàùðä äèéìôä øúé
.'äãùä ïî íëì çîåöä õòä ìë úà ìëàå
כיסה את עי 'האר' – הכל ביד ה' ,ואי גבול äéãéãé ìåàù éáø ÷"äøä äù÷ä
הטבע מעלה ומוריד
òåãî .à (éððä ä"ã ,äëøá àùé) ò"éæ õé'æãàîî
øëæð àìù ,äáøà úëîá 'êìåáâá' øîàð äáøà øçî àéáî éððä' ,(ä¯ã é) ïúùøôá
êùîäá ìôëð ïëå ,úåëîä øàùá ïë õøàä ïéò úà äñëå ,êìåáâá
עוד הביא ש )עמו' קפג( ,סיפר רבינו זצוק"ל כשכולו אחוז בהתרגשות עד שדמעות
זולגות מעיניו ,מעשה באבר פלוני שעמד להכניס בקרוב לחופה את אחד מילדיו
וכנהוג קיבל על עצמו התחייבות כספית ,א לא התפנה לטפל בגיוס הסכו עד קרוב
למועד החתונה ,כאשר בני משפחתו וכמו"כ ראש הכולל שבו הוא לומד העירו לו
מדוע אינו מתייחס לנושא ברצינות הראויה  -נהג להשיב שאינו יכול להתבטל מלימודו,
ורק בשעת הצור ממש יטפל בזה ,והנה ,קרב ובא יו החתונה ,אז פנה האבר אל
הר"מ בכולל ,וביקשו שית בידו שמות וכתובות של נדיבי לב העשויי לעזור לו,
והוסי לאמר ,אי בדעתי לפנות אל הבינוניי ,אלא מיד אפנה אל הנדבני המופלגי,
שעזרת ניכרת בסכומי הגוני ,חשב הר"מ לעצמו ,אולי עכשיו הזמ ללמדו לקח
שלא יזלזל בדברי ,ושלא יחשוב שה'תפקיד' המוטל עליו נעשה כלאחר יד ,ונת בידו
את הכתובות של הבינוניי דווקא ,אמנ רוב פטרוהו בסכומי קטני ,א יוצא
מהכלל היה אחד ששלשל לידיו סכו עתק ב כ"ה אלפי דולר ומשימתו נשלמה.
באותה שעה בא האבר להודות לר"מ שלו בעד העזרה ,השתומ הר"מ ולא
התאפק מלברר אצל אותו נדיב ,מה הניעו להרי תרומה גדולה כזאת ,סיפר הלה,
בת יחידה יש לו ,וזה כמה שני חס וצבר פרוטה לפרוטה לצור נדוניא בשבילה,
עד שהיה בידו סכו נכבד ביותר .א לאחרונה חלתה הבת מאד ,ותאמר אליו בני
ביתו ,מה בצע בכל הכס שצברנו א ח"ו אי לה חיי ,נמנו וגמרו להפריש מחצית
מ הסכו שיעדו בשבילה עבור ה'נזקק' שיפנה ראשו אליה ,והוא היה האבר
דנ שהשלי יהבו על הקב"ה ,ולא התבטל משקידתו בטר עת ויהי למופת.
)וכעי זה מסופר על הרה"ק רבי מרדכי מזוועהיל זי"ע ,שקיבל כל נדוניית בתו
עפ"י פסקו של הגאו רבי משה פיינשטיי זצוק"ל ,שהורה לכלה שחלתה להעניק
כל דמי חסכונותיה להכנסת כלה בארה"ק(.
ט .ידוע הביאור בדברי הפסוק )שה"ש ב ט( 'משגיח מ החלונות מצי מ החרכי',
דהנה המביט לתוככי ההיכל ,אי כל נפקא מינה א הוא מביט לש מ החלו
או מבינות לחרכי – כי בשניה יראה את כל הנעשה בהיכל ,אלא שנפקא מינה
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ìù åòáè é"ôò åîöòî ìäðúî íìåòäù
ãòö ìë ìò úéèøô äçâùäá àìù ,íìåò
éàá ìë åòãéå åøéëéù àøåáä äöøå ,ìòùå
äæì .'ä éðôá ãîåò 'òáè' ìë ïéàù íìåò
,'êìåáâá' äáøà øçî àéáî éððä øîà
àìù 'ä úâäðä ìáà ,'ìåáâ' ùé òáèì éë
.÷åçå ìåáâ ìë äì ïéà ¯ àéä òáèä êøãë
àá äæì ,åðåöøë úåëøòîä ããùî ä"á÷äå
äáùçîä úà ìèáì ¯ êìåáâá äáøàä
äñëå ,ãáìá úéòáè äâäðäå 'ìåáâ' ùéù
õøàä úà úåàøì ìëåé àìå õøàä ïéò úà
åèéáé àì áåùå ,êîî 'õøàä' äñëúúù
åâäðîë íìåòù å"ç øîàì ¯ õøàä ìò
ìëäù åðéîàé àìà ,òáèä êøã é"ôò âäåð
.'ä úàî úéñéð äâäðäá

.'íéøöî ìåáâ ìëá çðéå' (ãé ÷åñô) ïéðòä
õøàä ïéò úà äñëå' øîåì ìôë òåãî .á
åäî .â .'õøàä úà úåàøì ìëåé àìå
ïî íëì çîåöä õòä ìë úà ìëàå'
åìåãéâ ïéàù íìåòá õò ùé éëå ,'äãùä
.äãùä ïî åúçéîöå
ìëù ïéîàä àì äòøô éë ,øàáîå
äçâùäá íìåòá ùçøúîä
øáñ åúåùôéèáå ,àåä 'ä úàî úéèøô
àìá ,òáèä é÷åç é"ôò âäðúî íìåòäù
êøãì æîøî õøà äðäå .ì"ôò 'ä úçâùä
äàéöéä ìò íéøåî íéîù åìéàå ,òáèä
ïëå .òáèä êøãî äìòîì íìåòä ïî
åúåà àöåéå' (ä åè úéùàøá) íäøáàá øîàð
,é"ùøáå ,'äîéîùä àð èáä øîàéå äöåçä
êìù úåðéðâèöàî àö' ä"á÷ä åì øîà
ãéîòäì ãéúò êðéàù úåìæîá úéàøù
úà äàøå ,äîéîùä àð èáä ,äúò Y 'ïá
,òáèä êøãì ìòîù äðåéìòä äçâùää
ìò úæîåøä ¯ õøàä ìò èéáú ìàå
êðéà òáèä êøãá éë ,úéòáèä äâäðää
òáèä êøãî äìòîì ìáà ,úåãìåú ãéîòî
.áåøì íéîùä éáëåëë úåãìåú ãéîòú

íãàì ïåøúé äî' (â à úìä÷) øîàð äðäå
'ùîùä úçú ìåîòéù åìîò ìëá
ùîùä úçú' åøîà (â à ø"ä÷) ùøãîáå
ùîùä ïî äìòîì ìáà ,ïåøúé åì ïéà
ìëù ïéîàîä éë ,øàåáé åððééðòìå .'åì ùé
ùîùä úçú íà éë äðéà íìåòá äâäðää
éë ,äåå÷úå ïåøúé åì ïéà ,òáèä êøãá ¯
øîâééù íéîòôå ,åé÷åç éôì ìáâåî òáèä
.ãåò åì ïééðîå ìëàé øùà åìëàî íãàì äáøàä úëîã ,íé÷åñôä åøàåáé æ"éôò
¯ ùîùä ïî äìòîìá ïéîàîä êà ,äøéôë úåáùçî ìèáì äàá

 שהנראה מבעד החלו יכול לחזור ולראות,יש ביניה לגבי העומדי בתו ההיכל
 ואילו הנראה מבעד החרכי אינו יכול לראות את הרואה המצי,את המביט בו
 והיה בידינו, כמו כ בזמ הבית היה הקב"ה משגיח מ החלונות.מבעד לחרכי
 א בימינו אנו השי"ת מצי עלינו מ החרכי אלא שאי בידינו לחזור,לראותו
 א זוהי עבודתנו לעת כזאת להתחזק באמונה, על א שרצוננו לראות מלכנו,ולראותו
. והוא העומד תחת כל ההסתרות,פשוטה כי הבורא מצי עלינו תמיד
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'øúé' úà ìëàå åøîåà åäæå .íìåò éðééðò äçâùäá íìåòä úà âéäðî ä"á÷äù
ïòé ,ïåøúé íëì ïéàù úåøåäì äèéìôä àøåáä åì ïéîæé éë ,'ïåøúé ùé' äæì ,úéèøô
 òáèä ïî äìòîì óà åúñðøôיòáèä êøãá ìëäù íéðéîàî íëðä øàùá ïëå ,
י .המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל היה אומר ,נמצאי בעול ריבי
רבבות בעלי חיי המתגוללי באשפתות וכדו' ונראה שאי לה 'דואג' לפרנסת,
ולא עוד אלא שמגרשי אות מכל מקו .ואעפי"כ מעול לא מת בעל חי מ'רעב'...
כי הקב"ה ז ומפרנס מקרני ראמי ועד ביצי כיני .וא ב'בעלי חיי' כ ,ק"ו לבני
האד שנבראו בצל שלא יניח אות הקב"ה שישארו מבלי מזו ,א"כ דאגה מני...
מעשה שהיה ביהודי מאר הקודש )שלצור המעשה נקרא לו( בש 'משה פרידמא'.
יהודי זה היה מתחילה עשיר ונגיד גדול ,וא גמ"ח גדול ניהל מכספו אשר חנ אותו
ה' .והנה לפני כמה שני כשמשבר גדול עבר על העול ,איבד היהודי כרבי אחרי
את כל רכושו בתו שעות ספורות ,ובי לילה נהפ מיהודי עשיר ובעל יכולת לעני
מרוד .אלא שהוא לא התייאש והתחזק במצבו ,וא המשי להחזיק את הגמ"ח.
כעבור זמ ומצב פרנסתו המשי לרדת מיו ליו ,בלית ברירה וברצותו להעמיד
את ה'גמ"ח' הנודע על תילו נדד לארה"ב' ,לזכות' נדיבי ע שיתנו מהונ למע
ימשי הגמ"ח להיות לעזר לבני ישראל שבארה"ק .בימי שהותו באמריקה עבר ע
'מלווהו' על פני ביתו של יהודי מעשירי העיר ,א הלה המשי עמו בדרכו ולא ש
פניו לבית העשיר ,שאלו היהודי וכי אינו מ הראוי להתדפק על שערי בית זה ,ענהו
המלווה ,אכ ,מבית זה יוצאי סכומי אדירי לצדקה לכל הבא בשעריו ,אלא
שמאד מאד קשה 'לזכות' להיכנס לתו שעריו .כי אי בעה"ב מכניס אליו אלא
מנהלי מוסדות ועסקני ידועי .היהודי החליט לנסות ב'תורת השתדלות' .דפק על
שערי הבית ו'שומר' הבית ניגש אליו וכששמע שיהודי זה נקרא בש משה פרידמא
מיהר להכניסו אל תוככי הטרקלי ,הושיבו בכבוד ,ומיד קרא בעה"ב לעברו מרו
שבתו למעלה ,הנה אנוכי יורד אל מע"כ )הלה לא ידע ולא הבי מדוע נחרדו הכל לקראתו(,
בעה"ב התיישב לידו ...ובתו כמה רגעי נתבררה טעותו ,כי באותה שעה נקבע
לאיזה 'עשיר' אדיר ושמו כשמו – משה פרידמא לבוא הנה לחתו על עסקי בניי
גדול שה עומדי לבנות יחדיו במאנהעט ,ובטעות הכניסו אותו במקומו .אבל אמר
לו העשיר מכיוו שכבר נמצא אתה בביתי ,הגידה נא לי מה הביא הלו ,סיפר לו
היהודי בקצרה כי ג הוא היה עד לאחרונה עשיר גדול ,עד שנתהפ עליו הגלגל
וירד מנכסיו ,וכעת הוא נע ונד לחיזוק ה'גמ"ח' .על אתר כתב לו העשיר צ'יק על
ס מאה וחמישי אל דאלער .חזינ מכא דרכי ההשגחה העליונה ,שזימ הבורא
שני משה פרידמא לפונדק אחד – כי הנקצב לאד יגיע אליו עפ"י השגחה עליונה.
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'äãùä ïî íëì çîåöä õòä' éë íéøåáñå
,íéöò úìãâî äãùäù ¯ éòáè ïôåàá
éúììòúä øùà úà' ,(á é) ïúùøôá çîåö àôåâ õòä óàù íéðéîàî íëðéàå
òáèá àìå íéîù úøéæâá Y íéîùä ïî
.éú÷çù ,é"ùøáå ,'íéøöîá
÷"äøäì 'íãà úåãìåú' 'ééò) íé÷éãö äá åæîø
 ììëיא.
מצוה גדולה להיות בשמחה – על ידה יצא
ממצריו

יא .נמצינו למידי ,שכל מזונותיו של אד מ השמי באי ,ופשיטא שאי כל
טע להימנע מאיזה מצווה באמתלא של צור פרנסה וכדו' .ו'אי אד שומע
לי ומפסיד' ,מעשה שהיה באבר אחד שחידש לפני כמה שני 'הדפסת משניות'
בדפוס קט לצור בתי אבלי – לחלק את המשניות לעי"נ יקיריה ,הדפסה מיוחדת
זו עלתה לו לאבר הו רב ,א הוא המשי להדפיס לש שמי לזיכוי הרבי.
אותו אבר 'מוכשר' גדול הוא ,ולכ פנו אליו מנהלי אחד מהמוסדות הגדולי
בארה"ק שבמוסדותיה מתחנכי אלפי תלמידי ובקשו הימנו שיארג לה 'דינר'
לש ולתפארת )תמורת שכר הגו( ,לש יביא נדיבי ע ומה תבוא הרווחה למוסדות.
ואכ ,אחר כשני חדשי יגיעה ועבודה נער הדינר על הצד היותר טוב .הצלחה זו
גרמה למנהלי לשוב ולקחתו ג לשנה הבאה בדינר השנתי ,וכמעשהו בראשונה
כ מעשהו בשניה ,הנ"ל ניהל בסייעתא דשמיא מופלגת את כל מערכת הדינר
בהצלחה גדולה .אדהכי והכי החל האבר למסור שיעור יומי קבוע למניי יהודי.
מידי פע היה האבר מעורר את שומעיו ששיעור תורה צרי להיות אצל קבוע
כבמסמרות ברזל .ואי תירו בעול המתיר להחסיר מהשיעור ...לשנה הבאה נודע
לאבר שאות מוסדות נערכי שוב לדינר ,ונתמלא חשש שמא יקראוהו לעבוד
עבור .בידיעתו שא יפנו אליו יצטר לקחת על שכמו את ארגו המעמד ,ו'הכנות'
אלו יכריחוהו לחסר מהשיעור הקבוע .לאיד גיסא ,באות ימי עמד להדפיס שוב
את המשניות – וחשב לכסות 'הוצאה' זאת מהתשלו שיגמלוהו על עריכת הדינר.
החליט האבר ,מצידי לא אפנה אל מנהלי המוסדות ,א א ה יפנו אלי אקבל
על עצמי את העבודה ואוותר על מסירת השיעור ,שהרי מדובר בזיכוי הרבי.
לא עברו ימי ספורי ,ואכ ...מנהלי המוסדות פנו אליו בבקשה שג השנה יקח
על עצמו את העניי על כתפיו ,הלה הסכי לכ כפי שהחליט בינו לבי עצמו .עוד
באותו יו סיפר לשומעי לקחו בשיעור הקבוע שבעוד כמה ימי  -בר"ח טבת ,עליו
להתחיל לעבוד לקראת הדינר האמור להתקיי בר"ח אדר ,ולכ הרי הוא מעמיד 'ממלא
מקו' במסירת השיעור .אחד מחברי השיעור נענה ואמר לחברו בלחישה ,לדעתי היה
עליו לשאול אד גדול ודעת תורה קוד שהחליט על צעד זה .הדברי הגיעו לאוזני
האבר מגיד השיעור ,וחלחלו בקרבו – אולי אכ יש לו לשאול דעת תורה ,ק ועשה
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úãéî úà Y èøôá ìàøùé éðá ìòå íìåòä ìàåâ ä"á÷ä ïéàù (ò"éæ äáåøèñåàî òùåä éáø
÷çéùå 'ììòúä'ù úåëîä é"ò Y äçîùä íééåøùå íéòå÷ùä íòä úà òéùåîå
÷åçùá åéäé ìàøùé éðáù éãë ,íéøöîá ìò òéôùäì çøëåä ,ïë ìò ,úåáöòá
מעשה ,באותו יו פנה אל אחד מגדולי הדור .משהציע דברי לפני אותו גדול ענהו,
כי א שיש בדינר ובמשניות זיכוי הרבי גדול ,ובפרט שאפשר להעמיד תחתיו ממלא
מקו שימסור את השיעור ,מכל מקו עדי שיוותר על הדינר ולא על השיעור .משסיפר
האבר לאותו גדול שהמדובר הוא על חודשיי ימי ,נזעק אותו גדול ואמר ,ואני לא
חשבתי אלא שליו אחד בלבד אתה רוצה לעזוב את מסירת השיעור ועכ"ז מנעתי
ממ לעשות כ ,ועשיתי זאת על פי מעשה שהיה ביהודי אחד שהגיע אצל הגה"ק
ה'חזו איש' זי"ע וסיפר לפניו שהוא 'מגיד שיעור' לכמה יהודי בעיר 'רמת ג' ,ושאלתו
הא ג בימי הגשמי כשחסרי רבי מבני השיעור  -ג אז עליו ליסע לרמת ג
למסור את השיעור .ענהו החזו איש ,א תדע אפילו שרק יהודי אחד יגיע לשיעור
עלי ליסע לש .על סמ זה אמרתי ל שאי ל להפסיד את השיעור .א למש
חודשיי תמימי אי כל מקו היתר לחדול מאמירת השיעור.
מכיוו שכ ,הודיע האבר למנהלי המוסדות שמצידו ירד והתבטל כל העני.
הללו ניסו לשדלו שלא ירד מכ ,ומה עדיפות יש ל'שיעור' של כמה יהודי בודדי
לעומת טובת מוסדות של אלפי תלמידי .אבל הוא עמד אית בדעתו ולא וויתר
על שיעורו בעד כל מחיר .למחרת סיפר לשומעיו את מה שענה לו ה'גדול' ,והוסי
לעודד אות בעניי זה כמה חשוב קביעת עתי לתורה ושלא לוותר על שיעור
אפילו בעד סכו כס מכובד או כל תירו שלא יהיה.
ויהי ביו ערב ר"ח אדר  -היו שבו יער הדינר .ישב האבר וטיכס עצות מני
ישיג כס להדפסת המשניות .והנה הוא נזכר שלפני כמה חודשי ביקש מאחד
העשירי שיתמו במפעל המשניות שלו ,והלה ענהו שלעת עתה אינו יכול לתרו
ושישוב אליו כעבור תקופה .כאומר ,הנח לי לנפשי ...החליט האבר – בכל זאת
לא אניחנו לנפשו ,ויפ אל העשיר ,ולפלא ,העשיר נענה בשמחה והעניק לו 'תשע
אל ושש מאות דאלער' – כאותו סכו שהיה אמור לקבל בעד עריכת הדינר.
וכעת ,קיבל מבלי שיעשה איזו פעולה יתירה עבור המעות .והכל בזכות עמידה
איתנה על שיעור תורה קבוע .באותו לילה סיפר האבר לשומעי לקחו על הנס
ופלא שנתקיי בו 'אי אד שומע לי ומפסיד' .הוסי אחד מבני השיעור ואמר,
לא זו בלבד ,אלא שהקב"ה מהדר במצוות 'ביומו תית שכרו' והעניק לו שכרו עוד
בטר שנער הדינר.
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÷"äøä øîàù äîá ,íéøåîà åðøáã øáëå ìá÷ì íéìåëé åéäé øáë æàå ,äçîùáå
 äìåàâä ìù ãñçäיב.
åéáà íùá ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä
יב .כעי"ז אמר הרה"ק הרר"ב מפשיסחא זי"ע שיותר יכולי לפעול בתפלה בשמחה
ממה שיכולי לפעול בבכיה ,ומעשה שהיה בעת שהיה בדאנציג ,שראה שנפל
אחד להי ,וכמעט שנטבע ש ,אמר לו הרב הנ"ל בלשו אשכנז גריס מיר דע
לוית )דרוש בשמי בשלו הלווית( ,ואח"כ עזר לו ה' שאחז בד אחד וניצול ,וביאר
הרה"ק פשר מעשיו ,כי בחור זה לרוב חרדתו ופחדו נתייאש לגמרי מעצמו ולא
היה בידו מוח לחשוב מחשבות היא ובמה להינצל ,ורק ע"י המילתא דבדיחותא
נתרחב לבו במעט שמחה ,וכבר העלה בראשו כמה עצות היא להינצל )אור ישרי
הערה לט ,נפלאות חדשות  -ליקוטי(.
אחד החסידי של הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע ,פנה אל רבו ,בבקשת ישועה ,כי
כבר עברו כמה וכמה שני מעת נישואיו ועדיי לא נפקד בזש"ק ,אמר לו הרבי -
'זיי בשמחה – היה בשמחה' ,כששמע המדרי )משפיע( של האבר נכנס אל הרבי,
ובתחנוני אמר לרבי – מה מאד קשתה מידת השמחה על האבר הנ"ל ,באשר
עוברי עליו זמני קשי מאד ,והוא כבר עומד על ס ייאוש ל"ע ,ענהו הרבי' ,וואס
זאל אי טוה אז אי הימעל האט מע ליב שמחה' )מה אעשה שבשמי אוהבי שמחה(,
האבר התגבר על עצמו ,שמע בקול הרבי ,מילא נפשו בשמחה ומיד נושע בזש"ק.
אחרי הסתלקותו של הרה"ק רבי משה מלעלוב זי"ע ,נענה בנו ממלא מקומו –
הרה"ק רבי אלעזר מנדל זי"ע )מיד אחר סתימת הגולל( כי עתה הוא עת רצו גדול
לפעול ישועות טובות לפוקדי אותי בקוויטלע )פתקא דרחמי בו מוזכרי שמות לדבר
ישועה ורחמי(  -כי כעת הוא זמ שמחה בשמי שמי ,המה חשבו כי בוודאי שמחה
זו הוא משו קבלת פני הצדיק לעול שכולו טוב ,אלא שהרה"ק ר אלעזר מנדל
הוסי ופירש לה ,וכי יודעי את שמחה זו מה עושה ,כי אבי הקדוש עלה
בסערה השמימה ,ושואלי המלאכי זה לזה  -מי ממלא את מקומו בעול הזה,
וכששמעו שאני הוא המ"מ כול שחקו מרוב שחוק ,וכשנתעורר שחוק ,שמחה וגיל
בשמי הוא עת רצו להוושע בכל מיני השפעות טובות.
ידוע ביאורו של הרה"ק רבי אלעזר מנדל מלעלוב זי"ע בכתוב )תהלי קכו ב-ג( 'אז
יאמרו בגוי הגדיל ה' לעשות ע אלה ,הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחי',
שלעתיד לבוא כאשר ייגאלו ע בני ישראל ויגדיל הקב"ה את חסדו עמ ,יבואו
הגויי וישאלו מדוע 'הגדיל ה' לעשות ע אלה' ,וכי צדיקי גמורי היו בכל שנות
הגלות ,ומדוע יקבלו שכר רב כל כ ,על זה יענו לה בני ישראל ויאמרו – 'הגדיל
ה' לעשות עמנו' על כי 'היינו שמחי' ,היינו על א רוב הסבל והצרות הרבות
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ò"éæ úîà éøîàä ÷"äøä
úéùàøá) áåúëä ìò (äðù íéòáøà êùî ÷åæéçì
õøàá íãàä úà äùò éë 'ä íçðéå' (å å
ä"á÷äù äðååëä ïéàù 'åáì ìà áöòúéå
äåãçå æåò' éøäù ,äìéìçå äìéìç áöòúä
àìà .äìòîì úåáöò ìë ïéàå 'åîå÷îá
éë ,øéãú íéçîù åéä ìåáîä øåã éùðàù
àøîâá àúéàãë äîåàî íäì øñç àì
äçîù é"òù ì"æéøàäî òåãéå ,(.ç÷ ïéøãäðñ)
íéðéãì à"àå ,úåâøãîä ìëì àåáì øùôà
,äçîùá àåäù úòá åéìò úåøùìå ìåçì
íäéùòî úà åúéçùäù óà ¯ ïëù ïååéëîå
ä"á÷ä äéä àì íå÷î ìëî ,úéøá åøáòå
ïë ìò ,úåðòøåô íäéìò àéáäì ìåëé
úåáöò ãéøåäù åðééä ¯ ä"á÷ä áöòúä
ïúùøôá ù"àøä ùøéôù äî äàøå èáä øçàìå ,ìåáîä øåã éðá ìù íáìá
íøéáàå ïúã åúî àì òåãî (áë é)
äãåäé éèå÷éì) ìåáîä íäéìò àá åáöòúäù
êøãë êùåç úëîá äìéôàä éîé úùìùá
.(ãåòå ,úéùàøá úùøô
íéîé 'âá ìàøùé éðá éòùø ìë åúîù
åùàééúð àì íéòùø åéäù é"ôòà éë Y åììä אי ייאוש בעול – לעול לא יתייאש מעצמו
ומגאולתו
íøéáàå ïúãë òùø óàù éøä ,äìåàâä ïî
íéøöî úàéöé) åúìåàâî ùàééúî åðéà íà éðà éë äòøô ìà àá' ,(à é) ïúùøô ùéøá
åðå÷éú éãéì àåáé óåñáì (ùôðä úåìâá úéèøôä æîø ìåãâ ãåñé ,'åáì úà éúãáëä
(ãåòå à"ìøú)

åì äéäù øåáéã)

 ותמיד התחזקנו בבורא כל,ה השמחה מלבנו לעולŁָ שסבלנו בשנות הגלות לא ָמ
.' ועל כ בדי הוא שניטול 'שכר טוב,עולמי בשמחה של מצוה
,וכ ביארו בפסוק )תהלי קכו ו( 'הלו יל ובכה' – שלא בשמחה אלא בעצבות
 אבל א 'בוא יבוא ברינה' אזי 'נושא אלומותיו' – חבילי,'אזי 'נושא )רק( מש הזרע
.חבילי של שפע
 וכאותה,' ולא יהפ להיות כולו 'יד כהה, ג א 'נפל' יזהר שלא יפול לגמרי.יג
הלצה המספרת על ה'חת' שהגיע מיד אחר נישואיו אל ה'מרא דאתרא' ושאלתו
 וכי מה עשית, תמה הרב על שאלתו ושאלו. על איזה יד עליו להניח תפילי,בפיו
 א, עד הלו הנחתי תפילי על יד שמאל כדת וכדי, ענהו האבר,בימי בחרות
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àèçù éô ìò óà ìàøùé'ù éðôî ,íìùä
úáäà éë òãéå .(.ãî ïéøãäðñ) 'àåä ìàøùé
ìëì Y äô÷åúá ãéîú åéîåçø åéðá ìà 'ä
ïôåàá àèçå íâô øáë íà óà ,ìàøùé øá
ä"á÷ä äôöî ãéîú ¯ øúåéá àøåðä
 ùôðå áì ìëá åéìà åáåùéùידäñðîä øöéä ãéá ìåôéì àìù ÷æçúéå åðéöîð .
äååù åðéàù ùåàééä çôá åìéôäì
ùàééúé àìù ¯ àåä íãàä ø÷éòù íéãéîì
טו
éððä ø÷é ïëà øîàéå íå÷é àìà . äîåàî úî éëðà äðä øîåìî äìéìçå Y åúìåàâî

íéøöî éëëåúá 'äìéôà éîé úùåìù'á
äîë äæ éúéñéð øáë éøäù ,éìù éèøôä
äàøðä ïî ,éúìåëé àìå íéîòô äîëå
...éìù 'íéøöî'á íéîìåòì øàùà øáëù

לאחר שנישאתי נודע לי מפי נוות ביתי שיש לי צוויי לינקע הענט ) 2ידיי שמאליות(...
על כ מיהרתי הנה לשאול על איזה מבי שתי השמאליות אניח את התפילי ...כי
אכ על האד לראות שלא יהיו ב' ידיו כאלה ,אלא יתחזק כמה שיכול ,וכל המרבה
הרי זה משובח.
והרי הדבר דומה לאחד המטפס ועולה בשלבי הסול ,כי בא ירפה את שתי
ידיו ,הרי יפול הנופל ממנו ח"ו ,אבל א ישתמש בשתי ידיו לטפס יוכל להגיע אל
ראשו ,כמו כ אל לו לאד לומר נואש אלא יתפוס עצמו בב' ידיו ובכל כוחותיו
להתחזק א 'כשתחש' וא בעת נפילה וירידה ...וסו דבר יגיע לתכלית הטוב.
יד .הנה איתא במשנה סו יומא 'האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אי מספיקי
בידו לעשות תשובה ,אמר רבי עקיבא ,אשריכ ישראל ,לפני מי את מטהרי
ומי מטהר אתכ  -אביכ שבשמי ...מה מקוה מטהר את הטמאי א הקב"ה
מטהר את ישראל' ...וביאר הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע שר"ע בא לחלוק על תחילת
המשנה ,ולדבריו א האומר 'אחטא ואשוב' מספיקי בידו לעשות תשובה ,וכדוגמת
טהרת המקוה ,מה מקוה מטהר את הטמאי  -א א כבר נטמא וטבל ,ושוב נטמא
וטבל וחזר להיטמא אפילו אל פעמי מכיוו שטבל עלה מטומאתו' ,כ' הקב"ה
מטהר את ישראל אפילו אל פעמי.
טו .הנה כתיב בפרשת )יב ב( 'החודש הזה לכ' ,וברש"י ,נתקשה משה על מולד
הלבנה וכו' והראה לו באצבע וכו' וכיצד הראהו ,והלא לא היה מדבר עמו
אלא ביו וכו' אלא סמו לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו ,והראהו ע חשכה.
ביאור נפלא מבאר ה'מענה שמחה' זצ"ל )אב"ד מאטעסדאר( נתקשה משה במולד
הלבנה – כי בני 'ישראל נמשלו ללבנה' ,וראה משה בנבואתו שהדורות מתמעטי
והולכי ,ויהיו בני ישראל ערומי ויחפי בלי תורה ומצוות ,היה קשה בעיניו אי
'תתקדש הלבנה' היינו אי יתקדשו כנסת ישראל במצב כזה ,לזה 'הראהו ע
חשיכה' ,היינו ,שא בדור חוש ואפלה יראה לעיניי את מעלת ישראל שיראי ה'
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ìò 'úéáä ìòá' àåäù ä"á÷ä ìò æîåø
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áåùìî íãàä úà äçåãù äòùáî
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àì ïééãòå .åì éððä ãéçé ïáå éàøåáì
íåø éîùì úåìòúäì éãéá ,éúåå÷ú äñôà
åì øîàðå .øúåéá úåðåéìòä úåâøãîì
éëå ,úùàééúð éë êì äî Y ùàééúîì
éøä ...êãéá éåìú (éîùâä åà) éðçåøä êáöî
àìà êãéá äðúéð àì 'ä éãéá ìëä
,'ä éãéá éåìú øáã óåñ ìáà 'äøéçá'ä
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 ותוחלת,וחושבי שמו ה דבקי בה' יתבר ובתורתו ויהיו שומרי לאור הבוקר
, ומצד זה המה ראויי להתקדש ולהתבר עליה,לאור ה' כי בא יבא לא נכבה
וזהו 'הראהו ע חשיכה' שהראה הקב"ה ע אצבעו כי בשביל זה לבד ראויי
.(לקדש ולשבח )הובא בחת סופר מקנה וקניני בהקדמה
( וכ כל איש )בפרטיות, ה כשנחשוב שהדור )בכלליות( שרוי בחשיכה,ולדיד ייאמר
' ידע כי דייקא מש תבוא 'קידוש החודש, הסתר והעל, השרוי בחשיכה,בדידיה
 ומאז, להאיר מצבו ומעמדו בקרוב כאותה לבנה המתקדשת בתחילת החודש,שלו
...והלאה תתגדל ויתרבה אורה
 הא, וצ"ב,' וכמו שמצינו שאמר דוד )תהילי מא ה( 'רפאה נפשי כי חטאתי ל.טז
.' 'אפילו שחטאתי ל, אלא הכוונה.''כי חטאתי' הוא סיבה וטע ל'רפאה נפשי
.שביקש מהבורא שירפא נפשו על א שחטא ואינו ראוי
 בעני שמירת עצמו בקדושה מצינו כתיב בפרשת )יב ג( 'שה לבית אבות שה.יז
 איתא מהרה"ק ה'אמרי חיי' זי"ע )אמרי חיי ליקוטי( א רוצי שצעירי,'לבית
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íéáåúëä êùîä úà à"ãéçä øàáîå
'ïáå êðá éðæàá øôñú ïòîì
øôñì ìåãâ ø÷éò äæ íâã øîåì' ,'êðá
äøéçáäã úåùòì ä"á÷ä àéìôäù äî
øáâúäì ìåëé äëæé íàå íãàä ãéá äéäú
ïá å"÷ íãàä ãîìé äúòîå .'åøöé ìò
ãéá äøéçáä äúéä íà ,å"÷ ìù åðá
éàãåá éøä 'ä éðéòá áåèä úåùòì äòøô
äáåùúá øøåòúäì éãåäé ìë ìù åçåëá ùé
ìôùå ãåøé áöî êåúî åìéôà äîéìù
 åúåìôùì òéâä àì ïééãò éàãååá éë ,øúåéáשובו בני שובבי" – בת קול זו נועדה ג
.òùøä äòøô ìù
עבור הרחוקי ביותר
äáäàä ó÷åúå ìãåâá åðéöî úåàøåð (å"ô ù"äù ìò åùåøéôá) à"øâä áúë úåàøåð
ùéà ìë úà ä"á÷ä áäåàù
(ç¯æ âé÷ íéìéäú) áåúëä ïåùìá
',ïåéáà íéøé úåôùàî ìã øôòî éîé÷î
äðäù ,'åîò éáéãð íò íéáéãð íò éáéùåäì
úååöîáå äøåúá éðòå ìã àåäù íãà êì ùé
òå÷ùù ùé íìåà ,øôòî åîé÷î ä"á÷äå
áàúå ïåéáà àåä êà ì"çø úåôùàá
ïðçúîå ÷òåæ åáéì øîáå øöéä ïî ìöðéäì
åîîåøî ä"á÷ä éæà ,'åëå éðàéáú ìà
íäøáà íò Y íéáéãð íò åáéùåîå øúåéá
 'íéáéãð' åàø÷ðù á÷òéå ÷çöéיח.

הצא
ילכו בדר האבות ,אז 'שה לבית'  -שקדו ושמרו שיהיו בבית ולא יטיילו בחוצות.
יח .וכ שמעתי לבאר בפסוק )תהלי קיח יט-כ( 'פתחו לי שערי צדק אבא ב אודה
י-ה ,זה השער לה' צדיקי יבאו בו' ,שכ עוני למי שבא ונוקש על השער
והדלת ברצותו להתקרב אל ה' ,כי אכ זה השער – עצ הנקישה ,החיפוש
וההשתוקקות ש הוא ה'שער' ,א הנ עומד ש ,הרי שהגעת למקו הראוי
והנכו בשער לה'.
הרב החסיד רבי מנח מענדל פוטערפאס מחשובי חסידי ליובאוויטש זצ"ל סיפר
פע באמצע 'התוועדות' חסידי – על אחד מחסידי חב"ד שהוגלה לסיביר הרחוקה
על 'עוו' הרבצת תורה לתלמידי תשב"ר  -מקו 'גלותו' היה במקו נידח מאד
)בהרי היותר גבוהי בסיביר( מקו אשר בימות החור אי מאיר אור השמש למש
כמה חדשי ברציפות .החסיד קיבל ש איזו ביקתה עלובה לדור בה ,בלא שו
ספרי או שאר חפצי קדושה ,ומה מאד נשבר לבו בקרבו על מצבו ,ויבוא יו
השבת קודש ועדיי לא מצא החסיד מרגוע לנפשו .בשבת אחר הצהרי )רק על פי
השעו היה בידו לידע כי שבת היו ,שהרי לא היו ש לא זריחה ולא שקיעה( יצא אל מחו
לביתו ,ולפליאתו הוא שומע קול שירה בערגה והשתפכות הנפש )מאחר שבמקו ההוא
לא גדלי עצי מרוב הקור והקרח לכ נשמע ש ה'קול' למרחקי אדירי( .הל החסיד אחר
הקול עד שהגיע לביקתה ונדה לראות יהודי מגודל שיער היושב אחוז שרעפי,
)ילדי בני ישראל הנרמזי ב'שה' ,כמו"ש בירושלמי סנהדרי פ"י ה"ב א אי גדיי אי תיישי(

ë
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 ìàøùéî ùéàåיטùøãîá àúéà .
ìåäîå êì åì øîàå äùîì 'ä àø÷' (ä èé
åéä àì ïäî äáøäå ...ìàøùé éðá úà
ä"á÷ä øîà ,ìåîì íäéìò íéìá÷î
äùî äùòù ïååéëå ,çñôä äùòéù äùîì
úåçåø òáøàì ä"á÷ä øæâ çñôä úà
õøàä úåôðë òáøàá åøæéô íäå íìåòä
ïáø÷î óãåð äéäù 'éìö øùá' çéø úà
ïåôö éøåò' (æè ã íéøéùä øéù) øîàðù ,çñôä
)ø"åîù

÷çøî éãë êìåä åçéø äéäå ,'ïîéú éàåáå
éðá ååàúðù ïååéëå .íåé íéòáøà êìäî
ìöà åñðëúð çñôä øùáî ìåëàì ìàøùé
åðìéëàä êîî äù÷áá åì åøîàå ,äùî
ïéìåîéð íúà ïéà íà ¯ íäì øîà ,êçñôî
,åìîå ïîöò åðúð ãéî ,ïéìëåà íúà ïéà
ä"á÷äå ,äìéîä íãá çñôä íã áøòúðå
,åëøáîå å÷ùåðå ãçàå ãçà ìë ìèåðå øáåò
êàøàå êéìò øåáòàå' (å æè ìà÷æçé) øîàðù

ושר 'ידיד נפש' בכיסופי וגעגועי עזי לאביו שבשמי ,אותו יהודי לא הבחי כלל
בכניסת זה החסיד ,א כשהתיישב לצדו וזימר יחד עמו 'ידיד נפש אב הרחמ...
נפשי חולת אהבת'...
כעבור שעה ושעתי סיימו שירת ,פקח המשורר את עיניו וראה למול עיניו
יהודי הדור בצורתו .בשמחה רבה קיבלו באהבה וחיבה יתירה ,ויאמר ,זה לי עשרי
שנה אשר הוגליתי הנה ,ומאז לא ראו עיני צורת יהודי ,תפילי לא הנחתי ,בטלית
לא התעטפתי ,בצל סוכה לא ישבתי וקול שופר לא שמעתי ,והנה עתה שלח לי
ה' יהודי הדור כמו ,מה רבה שמחתי על כ ,עתה הגידה נא לי ,הא הבאת הנה
איזה חפ של מצווה או תשמישי קדושה ,ענהו החסיד ,רק תפילי של יד הצלחתי
להציל לנפשי ,כי את ה'של ראש' לקחו ממני הרשעי בכניסתי לכא) ,רק השל יד
היתה מוחבאת היטיב תחת בית ידי( ואתנה ל להניח למחרת השבת ,כל הלילה התרגש
היהודי ,ובהשתוקקות עצומה המתי ל'יו' הממשמש ובא ,כדי שיוכל לקיי מצווה
שזה לו כבר עשרי שנה שלא קיימה ,ויהי למחרת בהיות הבוקר ובהתלהבות
עצומה ביר 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו' והניח התפילי ,וקרא קריאת שמע
ויצתה נשמתו באחד...
נענה רבי מענדל ואמר ,כל אחד מהיושבי כא )בהתוועדות( ישאל את עצמו ,היא
הייתי נראה אילו הייתי יושב 'עשרי שנה' בלא שו אפשרות לקיי אפילו אחת
ממצוות ה' ,הא ג אז הייתי מזמר 'ידיד נפש' בהשתפכות הנפש בכיסופי וגעגועי
לבורא עול ...או שכבר הייתי שוכח ...לכל הפחות ,עתה שיש לנו כל ,והננו יושבי
בהתוועדות רבתי ודאי נרי קול זעקה מקירות לבנו 'ידיד נפש אב הרחמ משו
עבד אל רצונ'...
יט .ידוע שהבעש"ט זי"ע היה אומר ,הלוואי שאזכה לאהוב את הצדיק הגדול ביתר
לכה"פ כאהבה שאוהב הקב"ה את הרשע הגדול ביותר.
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ééç ,çñô íãá ééç 'êéîãá úññåáúî
ùøãîä éøáãá àð åðéá ,äúò .'äìéî íãá
àì äùî ìà åàáù ïúåà ìë éøäù åììä
àìà (íîöò ìåîì áåèä íðåöøá äéäù øçàî) åàá
,åì ååàúðå øùáä çéø åçéøäù øçàî

àë

ãò ë"ë ä"á÷ä íäá çîù ë"éôòàå
äáéçá å÷ùåðå ãçàå ãçà ìëì ïìèðù
ä"á÷ä äôöî äîë ãò äàøð ïàëî ,äøéúé
áåùé íà Y àåä øùàá ìàøùé øá ìëì
 úåçåúô úåòåøæá åìá÷é ãéîכ.

כ .מעשה ש)לא( היה ,בבחור שלדאבו לב ירד מצבו הרוחני מטה מטה ,ע הזמ
התחבר לחבורת ריקי ופוחזי ...מפע לפע היה בא אל בית אביו ע חבר
מרעיו והללו היו משתכרי ש וכדי בזיו וקצ ,ויהי באחד הפעמי ,גברה השכרות
על בני החבורה ,והללו החלו לשבר ולנת את כלי הבית בהיזק של עשרות אלפי...
הב שעדיי פע בלבו רגש לבית אביו נתמלא בושה וכלימה וברח מהבית כל עוד
נפשו באפו ,ומאז עבר לדור בבית אחד החברי .לאיד ,האב ,שלא רצה לנתק את
הקשר ע בנו החל תר ומחפש אחריו ,אבל ,לא ,מאומה לא הועיל לו ,הב ניתק
עמו כל קשר ומגע ,ג על הטלפו לא אבה לענות לאביו.
אינה ה' לפניו ,והאב שמע על איש פלוני שהוא 'יחיד מומחה' בקירוב הנופלי
בע )נושרי( ,משפגש עמו האב ,סיפר המומחה ,שאותו הב ,מתחיל להראות סימני
תשובה ,וכבר התחיל קצת להתחזק ולהתיישר ,כשמעו 'בשורות טובות' אלו ניסה
שוב האב ליצור איזה קשר ע הב ע"י הטלפו ,אבל הב לא ענה לו ,בצר לו ניסה
האב שוב ,והל לנקוש על דלתי הבית שבנו שוכ ש ,והנה רואה שמתו הבית
מציצי עליו ב'קוקער' ,ו ...הדלת לא נפתחת ,בלב שבור ורצו חזר האב לאותו
'מומחה' ובכה מאי הפוגות ,מה עוד יש לאל ידי עשות כדי שבני יאבה לדבר עמי,
וכי מה בקשתי ממנו – רק דבר אחד ,שיאות לדבר עמי ...המומחה שכאבו ובכיו
של האב נגע לעמקי לבבו החליט לדבר על כ ע הב ,ואכ ,הלה מיהר לפגוש את
הב ,ושאלו ,הרי אני רואה שהחילות להיטיב את דרכי ,מדוע הנ כה מתנכר לאבי
מוליד ...ענהו הבחור ,הרי אני חייב לו עשרות אלפי דאלער ,ואי לי מאיפה לשל,
מה יש לי לענות לו ולדבר אתו כשהנני יודע אני מראש שאי לי כלל מה שהוא
צרי ומבקש ממני .אמר לו ה'מומחה' ,טיפש – כלו צרי האב את הדולרי של,
הרי הוא רוצה לראות פני ולשמוע קול ...דבר זה חשוב לו פי מאה מהדולרי של.
ולדיד ,פעמי הרבה ,מחשב האד בעצמו ,הרי חטאתי רבות ,והקב"ה תובע ממני
כמה וכמה 'תשלומי' ,כיצד אשא פניו ,כיצד הנני רוצה שתפילתי תתקבל ,שתורתי
תהא נחשבת לפניו ,הרי אי בכלל תועלת בכל התורה והמצוות שאקיי ,אבל האמת,
כי טעות גדולה בידי ,וכי הקב"ה מבקש מאתנו תשלומי ,הרי פי מאה מזה מבקש
פשוט שנפנה אליו ראש ושנראה לו פנינו בתפילה ובתורה.
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åäæå ,äîç áéùîä êø äðòîáå äîéòðå
óøàù' àäé ìà Y õøçé àì áåúëä øîàù
ãç øîåìë ,íéöéøç õøåç ïåùìî õéøç) 'âéöéôù ïåà
.åðåùì àäé ïë áìä åîë ,áì¯ë àìà ,(óéøçå
àì (âë é) êùåç úëîá øîàð ïúùøôá
åî÷ àìå åéçà úà ùéà åàø
éùåãéçä ÷"äøä øàéáå ,åéúçúî ùéà
éëä êùåçä éë (í"éøä éèå÷éì) ò"éæ í"éøä
ùéàùë Y åéçà úà ùéà åàø àìùë Y ìåãâ
êåúî åì áéèéäì åøéáçá ïðåáúî åðéà
.äøö úòá åøæòì åà , כאááì áåèå úåãçà
åéúçúî ùéà åî÷ àìåù àìà ãåò àìå
.ò"ì íúîå÷ú íéãáàî íîöòì óà Y

áë

äéàø úåëéøö ïðéà úåîñøåôîä ,äðäå
äðåëé ìàøùé íùá øùà ìë éë
äðäë åøùá ìò åìà íééåúéô ùéâøä øáë
úåàøäì Y øöé ìù åëøã ïë éë ,äðäëå
ìù åúöéçîì õåçî åäåçã åìéàë íéðô åì
øáë éøäù úàæ åì çéëåîå ,å"ç ä"á÷ä
åøöé ìò øáâúäì úåáø íéîòô äñéð
,åãéá äìò àìå úåðåéñð åéðôì ãéîòîä
éì äî ¯ åáìá áåùçéù åúéñäì óéñåîå
éøä úòä åæá øáâúà íà óà ,íçìéäì
äæ ïéà úîàá êà ...éøåñì øåæçà éàãååá
äôöîå áùåé àøåáä éë ,àåù ïåéîã àìà
úçðù àìà ãåò àìå ,åéìà áåùéù åéìò
õåø÷ ìù úåøáâúä ìëá àøåáì ùé çåø
.áø éùå÷á åì àá äæù øçà Y øîåçî

åäòøì åúáäàá úåáøäì ãçà ìë ìò éë
ìòù åîëå ,(ä"ô äðåáúä øòùá ç"çá 'ééò)
הנאהבי והנעימי – הזהירות
ãåîéì ãéîú àöîé åéúåðåøñç ìòå åîöò בבי אד לחברו
בסור מרע ועשה טוב
ïéà òåãî øéáñäì Y äøùé äöéìîå úåëæ
õøúé êë ,õøàä ìëá åäåîë ÷éãö àì ìàøùé éðá ìëìå' ,(æ àé) ïúùøôá
øîàðù äî íéé÷ì ,åøáç ìù åéúåðåøñç ÷"äøä ,'åðåùì áìë õøçé
. כבùîî êåîë ,'êåîë êòøì úáäàå' êøãá áåúëä úà øàéá (ïéùéã÷ ïéøéò) ïé'æåøî
íãàä âäðé àìù ãîìì àáù ,æîø
áúëãë ,åúìåæ úà áéùçäì åéìò ãåòå ãâðë úððåùîå äãç ïåùìá úåôéøçá
äøåøá äôùá øáãé ãéîú àìà ,úåéøáä
ò"éæ õéøà÷î ñçðéô éáø ÷"äøä

 שבתפילי של יד שהוא כנגד הלב, מצינו רמז לעני ה'אחדות' במצוות תפילי.כא
 ואילו בתפילי של ראש שהוא,יש רק בית אחד שבו מכניסי את הד' פרשיות
, וללמדנו בא,כנגד המח יש ארבעה בתי ובכל אחד מה מכניסי פרשה אחרת
 א בתפילי של יד שהוא כנגד הלב אסור שיהיה 'פירוד,ש'חילוקי דעות' מותרי
.' אלא שלכול יהיה 'כאיש אחד בלב אחד,'הלבבות
 הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע היה אומר אי בידי לתת עצה כיצד קוני 'יראת.כב
 כי על,' על ידי 'אהבת ישראל, והיא,'שמי' א את לכ עצה ל'אהבת שמי
.ידי שאד מתמיד באהבת ישראל יבוא לאהוב את בוראו
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âë

)íäá ùéù ...ïéìéôú çéðäì åðååéöù 'ãåçé ãçà ìëá éë (èù êúåìòäá ,íìùä ô"îà
øåëæðùå ,íìåòá åîù êøáúé åúåãçàå åãåçé åðéàù äî ,ø÷é øáãå äùåã÷ ùé ìàøùéî
åðàéöåäá åðîò äùòù úåàìôðå íéñéð
.åúìåæ øçàá ïë
äìùîîäå çëä åì øùàå ,íéøöîî
ולטוטפות בי עינ  -כמה רמזי לעבודת .åðåöøë íäá úåùòì íéðåúçúáå íéðåéìòá
האד הרמוזי בתפילי

êãé ìò úåàì êì äéäå' ,(è âé) ïúùøôá
 'êéðéò ïéá ïåøëæìåכגúéùàø ...
åðéìò äîåù úååöîá ÷åñòì åðàåáá ,øáã
éãåñéî àéäå äåöîä ìù äúåäî úà àéáäì
íùì'á íéøîåà åðàù êøãë àåäå ,äðåîàä

òåãî çáùì íòè åðúðù ùé äæá ,ïëà
ãé ìò ïéìéôúä úà íéçéðî åððä
úàéöé úà åðøéëæäì àáù ,à÷ééã ìàîù
àìà ììë íãà éãéá äéä àìù íéøöî
,íéúôåîáå úåúåàá åîöòá ä"á÷ä é"ò ÷ø

כג .אומרי בש הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע ,כי כה אמר היהודי הק' מפשיסחא
זי"ע א הייתי יודע שתצמח הטובה לבני ישראל א היה אליהו הנביא זכור לטוב
מתגלה אליה ,הרי מכבר הייתי מבקש הימנו שיתגלה קבל ע קדוש .הוסי החידושי
הרי" לאמר ביותר מזה ,א אכ היתה טובה רבה צומחת מכ לא היו צריכי לבקש
מאת התשבי שיתגלה אלינו ,שהרי כה רבתה חביבותו לע בני ישראל עד שהכריז
)תנדב"א פכ"ח( בית ישראל הריני כפרתכ ,וא היה טובה בדבר היה מעצמו נגלה אלינו
מזה עיד ועדני ...א יודע הוא שלא תצמח לע בני ישראל בהתגלותו טובה רבה
יותר מאותה טובה הצומחת לה שעה שמניחי המה את התפילי ומקיימי את
מצוותה .מדבריו אלה נלמד מעט מזעיר על חשיבותה של מצווה רבה זו ,שגדולה היא
ונכבדה א מגילוי אליהו הנביא .וכמה יש לנו להתעורר בהנחתה בהתעוררות הלב,
שלא תהא חלילה כמצוות אנשי מלומדה.
ולא נהיה כאותו אחד שסיפר עליו הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע כי השאלה הראשונה
שנשאל ]בעודו בחור צעיר לימי[ הייתה מפי יהודי שניצב לפניו כשהוא לבוש
בתפילי של יד וידו השניה אוחזת בתפילי של ראש ,וכ הייתה שאלתו כי איננו
יודע הא הינו עומד 'בהנחת התפילי' ונמצא שעליו להניח של ראש ולהתפלל
שחרית מרישא עד גמירא ,או שמא כבר נפטר ויצא יד"ח מכוו שכבר התפלל
שחרית ...ומה שהוא מחזיק את של ראש בידיו הוא מכיוו שכבר חלצ לאחר
התפילה) ...שהרי מסדר הנחת תפילי ללבוש תחילה של יד ולאחמ"כ של ראש ,ובחליצת להיפ,
תחילה יחלו של ראש ולאחריו של יד( ,נענה הרה"ק לאותו 'מרח' ,ברור לי שעלי ללבוש
את ה'של ראש' ולהתפלל תפילה כהלכתה .כי א א נאמר שאכ כבר אמרת בפה
את כל תיבות התפילה – הרי תפילה כזאת שתו רגע כמימריה אי המתפלל יודע
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א כבר התפלל או לא ,הרי וודאי שא בשעת מעשה לא ידע בי ימינו לשמאלו,
ולא יודע תפלה מהו...
סיפר לי יהודי המשמש כמשגיח כשרות במפעלי בעיר טאראנטא )טורונטו(
שבקאנאדא ,אלו המפעלי שוכני בריחוק מכל מקו יישוב ,עד שבית הכנסת
הקרוב ביותר למקו שהותו ועבודתו הינו במרחק נסיעה של שלושת רבעי )(3/4
השעה ,והנה ,דרכו של אותו 'משגיח' ליסע בכל יו לביהכ"נ להתפלל את תפילותיו
במניי עשרה ,על כ היה משאיר את ה'טלית ותפילי' שלו בבית המדרש ,ויהי היו
הקי המשגיח משנתו והנה הוא רואה כי 'שלג' גדול וחזק כיסה את פני העיר
בגובה אדיר ,והבי כי לנוכח הררי שלג אלו לא יוכל לעשות את דרכו לעבר ביהכנ"ס
כבכל יו ,החל מצטער ' -הנחת תפילי' מה תהא עליה ...על כ ביקש להזמי אצל
אנשי השלטו בעיר הא יוכלו לפנות את השלג ולקחתו ע ג'יפ ) (jeepמפתח ביתו
עד בית הכנסת ,א תשובת הייתה כי אינ שולחי ג'יפ אלא לצורכי חולי
ורפואת ,א אינ משרתי בכ מטרות של דת ויהדות ,וא ירצה בכל זאת
להשתמש בג'יפ שלה עליו לשל עבור כ עשרת אלפי דולר .מכיוו שכ פנה
אל ה'רב' שלו בארה"ק )דר הטעל'( ושאלו – ילמדנו רבינו ,הא יש חיוב לשל הו
רב כזה בעד הנחת תפילי ...ויענהו הרב ,אמרו חז"ל )ירושלמי פאה ב ,ב; ונפסק ברמ"א
סי' תרנ"ו בש הרא"ש( שעל האד להוציא עד חומש מממונו בכדי לקיי מצוות עשה,
על כ א יש בידו ס חמישי אל דולר מחויב הוא מ הדי להפריש עשרת
אלפי מה בכדי לקיי מצוות תפילי.
אכ ,ל'משגיח' זה היו בחסכונותיו סכו של יותר מחמשי אל דולר ,קיבל את
פסקו של ה'רב' ומיהר להזמי את הג'יפ האמור ,משהגיעו יצאו לדר הארוכה
ובקושי רב פינו את הררי השלג והקרח שהפריעו לה בדרכ ,אחר תלאות הדר
הספיק ה'משגיח' לבר אשר קדשנו במצוותיו וציונו להניח תפילי ברגעי האחרוני
טר שקעה החמה ...מה אומר ומה אדבר ,אמר לי היהודי ,למחרת היו הייתה
'הנחת תפילי' שלי באופ אחר לגמרי – 'פני חדשות' היו לה להנחת תפילי אחרי
שידעתי להערי את התפילי ב'עשרת אלפי דולר' )לכה"פ(...
מסופר על הרה"ק ה'מאור עיניי' מטשערנאביל זי"ע שאחד מחסידיו שלח אליו
את משרתו ע חבית יי משובח כמנחת ביכורי לצדיק הדור ,משראה ה'מאור
עיניי' את פני המשרת שאלו מיד 'הא הנחת תפילי היו' ,ענה המשרת שאכ
היו לא הניח תפילי ,וא נת 'טע' למעשיו ,היות והיו איחרתי קצת את זמ
הקימה ומיהרתי להתפלל בחפזו ,ועוד קוד שהנחתי תפילי קראני אדוני לעמוד
לפניו לשרתו ,בגמרי לשרת את אדוני חלש לבי והוכרחתי מיד לסעוד פת שחרית,
ומכיוו שלמדתי בימי עלומי שהנחת תפילי צריכה להיות קוד האכילה ,אמרתי
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äðéàù ääë ãé 'éçáá åéä ìàøùé éðáå
éøãàð 'ä êðéîé' äéä ÷øå ,íåìë äùåò
äøîà ïëìå ,'áéåà õòøú 'ä êðéîé ,çëá
ïéá ïåøëæìå êãé ìò úåàì äéäå' äøåú
åæ äðåîà åðáø÷á ùéøùðù éãë Y 'êéðéò
åîöòá äùåò íãàä ïéàù ,íìåò úåøåãì
ìëäå ...'ääë ãé' åìåë ìë àìà äîåàî
.íéîù éãéá
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çéðäì åðååéöå Y 'ãåçé íùì'á íéøîåà ãåò
àéäùå ,äéåèðä òåøæ ïåøëæì ãéä ìò
úåáùçîå úååàú äæá ãáòùì áìä ãâð
ãâð ùàøä ìòå ,ù"áúé åúãåáòì åðáì
éùåç øàù íò éçåîáù äîùðäù çîä
éúãåáòì íéãáòåùî åéäé íìåë éúåçåëå
 ù"áúéכדð"øú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä ,
úçðä úìòî íåø úà øàáî (÷åñôá ä"ã

בלבי ,עתה עומד אני כבר לאחר האכילה ,כבר הפסדתי ביו זה את מצוות הנחת
תפילי ,הסביר לו ה'מאור עיניי' לפי הבנתו ,שאכ לכתחילה אי לאכול קוד
הנחת ,א בא כבר אכל עליו להניח תפילי ללא כל טענות ומענות.
לאחר מכ פנה ה'מאור עיניי' לחבורתו הקדושה ,ואמר לה ,ראו נא ,משרת
זה שאינו 'בעל השגה' גדול ,ומתו מעשיו ניכרת בורותו הגדולה ,ומי יודע א יודע
הוא שצרי גו נקי בעת הנחת התפילי ,ואעפי"כ מכיוו שלא הניח היו תפילי
היה חסר אור בנפשו עד שהרגשתי עליו שלא הניח ,ומכא נראה שכל מצוה ,אפילו
א אינה נעשית בכל פרטיה ודקדוקיה הרי היא 'עושה רוש' ואור גדול על עושיה.
מסופר על יהודי בא בימי כב שמוני שנה מדרי העיר טבריה ,שבזקנותו תקפוהו
חולאי וייסורי רבי ,שבא והתאונ לפני הרה"ק רבי אברה מקאליסק זי"ע אודות
צערו ויגונו הרב ובי הדברי נפלט מפיו אמירה שאי לו כבר כל טע וסיבה לחייו
וטוב מותו .שאלו הרה"ק הא מע"כ מניח תפילי בכל יו ,וענה ה ,א"ל הרה"ק
דע ל שכדאי לו לאד לחיות שמוני שנה ואפילו מלאי ייסורי כשל וכל
ההרפתקאות דעדו עלי ,ובלבד שלסו שמוני שנה יזכה להניח פע אחת תפילי
גרידא ואפילו הנחת תפילי כמו שאתה מניח )הובא בכתבי ר"מ מידנער אות תצב(.
אגב אורחא ,חיזוק נפלא תמצא בדברי הסמ"ג ב'ספר המצוות' )מ"ע ג ,הלכות עבודת
הבורא( 'עוד זאת דרשתי לה ,כי יותר חפ הקב"ה באד רשע שיניח תפילי מאד
צדיק ,ועיקר תפילי נצטוו להיות זכרו לרשעי ולישר דר טובה ,ויותר ה צריכי
'זכר' וחיזוק מאות שגדלו ביראת שמי כל ימיה ,והבאתי ראיה גדולה וחזקה ,כי
ֵֶ
בתפילי יש ארבע פרשיות ובכל אחת כתוב 'לטוטפות' ,חו מאחת ששינה בה הכתוב
זכר'.
וכתוב בה )שמות יג ט( 'ולזכרו' ,ללמד שעיקר חיוב תפילי לאות שצריכי יותר ֵ ֶ
כד .הרה"ק בעל ה'דברי יחזקאל' משינאווא זי"ע סיפר שביו היכנסו לעול תורה
ומצוות הניח לו הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע את התפילי לראשונה.
בהנחת התפילי אמר לו רבי הירש'לע על נוסח ה'לש יחוד' שקוד הנחת תפילי
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àøèñä úìùîî úçú úåôëä éë ,ïéìéôúä
ìåò' åîöò ìò ìá÷ì ìåëé åðéà àøçà
äùò ïëìå ,(.ç÷ â"ç ÷"äåæ) 'íéîù úåëìî
úçú åðúåéäá úåàìôðå íéñéð ä"á÷ä

úçúî åðàéöåäì íéøöî ãåáòùå úìùîî
ïòîì Y íìåò úåøåãìå ,íúìùîîå íãé
úçúî úàöì äæä íåéäë åðãéá àäé
øëæ' äæì ,à"èñäå øöéä ãåáòù úìùîî

'לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתבר שמו' ,שביאורו על דר שיעבוד
לבעל חוב ,כמו שהלווה המשעבד את נכסיו למלווה ,הרי משעבודו ואיל אינו יכול
לעשות 'סחורה' בנכסי אלו ,כי ה כבר משועבדי לבעל חובו .כ ,בראשית היו
הננו מניחי תפילי ומכריזי ואומרי שבמצווה זו אנו משעבדי בזה תאוות
ומחשבות לבנו לעבודתו יתבר שמו ומעתה כל תאוות לבנו מסורי ומשועבדי
כבר ליוצר הכל ,ואי לנו רשות להשתמש בה ולמוסר לידי הסטרא אחרא ,כי
משועבדי ה לאבינו שבשמי.
שמעתי מאחד מצדיקי הדור שליט"א ששמע מבעל המעשה מיוצאי העיר ווארשא,
שאביו היה משמש כ'אופה' ,כדרכו של האופי היה יוצא לעבודתו משלוש לפנות
הבוקר עד כחצות היו שאז הספיק להתפלל שחרית בטר הגיע חצות ...ויהי בערב
יו ה'בר מצוה' של ה'מספר' דנ בכה לפני אביו  -הנחת תפילי מה תהא עליה,
מי יניח לי תפילי אחר שהינ שוהה בכל יו בבית האופי בבוקרו של יו .א"ל
האב למחרת בשעה שבע ועשר דקות המת לי בפתח ביהכנ"ס ,ואני אעשה 'מעשה
גניבה' ואצא מבית האופי לכמה דקות ואניח ל את תפיל בשמחה רבה.
ואכ ,בהגיע השעה היעודה המתי הבחור בהתרגשות עצומה בפתח ביהכנ"ס,
אבל' ...הילד איננו' ,האב לא עזב את לחמיו ונשאר בבית האופי ,כשהבחור עומד
וממתי עד בוש ,עברו עשר דק' ,עשרי דק' ויותר עד כג' רבעי השעה ,והחל הנער
בוכה ...מי יניח לי תפילי ,באותה שעה עבר ש הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע וירא
והנה נער בוכה ,שאלו הרבי לבכיה מה זו עושה ,ויספר לו הנער את 'פרשת התפילי'
אשר אמר לו אביו להמתי עליו ועדיי לא בא ,אמר לו הרבי ,הכנס נא לחדרי ואני
אניח ל את תפילי ,משנטל הרבי את התפילי נענה ואמר לו – הנה ה'בתי'
לפני ,בתוכ מונחי ה'פרשיות' המלאי בשמות הקודש ,ותפקיד האד בהנחתו
את התפילי להשריש בקרבו שיתפשטו בכל אבריו קדושת ומהות שמות הקודש,
וכיצד ,הנה כא בתקרת החדר תלויה מנורת העלקטרי"ק )חשמ"ל( ,הידעת היא
מעלי בה את האור – ע"י הכפתור הנמצא במרחק מהמנורה תלוי על כותל החדר,
שמא תדע מה עני הכפתור שבכותל למנורה שבתקרה ,כי מתחת לעובי הכותל
והתקרה עוברי חבלי וחוטי עלעקטרי"ק )חוטי חשמ"ל( המקשרי ומחברי ביניה...
כ משמשי 'רצועות' התפילי להחדיר את ה'תו' שבתפילי לכל אברי וגידי האד...
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äéìéã àãðåâå øöéä ìåò ÷åøôì åðãòá
àøåáäù (.å úåëøá) åøîàù åîë ,åðéìòî
úåáåúëä úåéùøôäå ,ïéìéôú çéðî 'úé
Y ùãå÷ íò åéðáì åúáäà øøåòì íäá
é"äã) õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éî .à
íé÷åìà åì øùà ìåãâ éåâ éî .á ,(àë æé 'à
äñðä åà .â ,(ç¯æ ã íéøáã) åéìà íéáåø÷
òùåð íò .ã ,(ãì íù) 'åâå úç÷ì íé÷åìà
ìåëéáë êë åðéùòîëå .(èë âì íù) 'åâå 'äá
úåðåùàøä úåéùøôä éúù ¯ íå÷îä éùòî
åéðá íäù ìàøùé ìù ïçáùá úåøáãîä
ãâð íä íéëìîä éëìî êìî ìù åéáåø÷å
úåëìî ìåò úìá÷ ìù úåéùøôä éúù
øîàðù úåéùøôä éúùå .éôúëá ¯ íéîù
àìà íòì åì øçåá åðéà ä"á÷äù íäá
,íúøö úòá íúåà òéùåîå ìàøùé úà
àøèñä ìåò úà åðéìòî ÷åøôì íéàá íä
øöéä ìò øáâúäì çåë åðì úúì ¯ àøçà
åðàù úåéùøôä éúù ãâðë ,åéúåìéçå
ìåò úà åðáéìå åðçåî ìòî ÷åøôì íéçéðî
. כהòøä øöéä àåä ïèùä

ïéìéôú úååöî åðì ïúðå Y 'åéúåàìôðì äùò
úàéöé'á äùòð øùà úà áåù äæá øøåòì
,òîù' ,úåéùøô 'ã íäá ùé ïëìå ,'íéøöî
.'êàéáé éë äéäå ,ùã÷ ,òåîù íà äéäå
íéòééñî ,'òåîù íà äéäå'å 'òîù' úåéùøô
åúåëìî ìåò åðîöò ìò ìá÷ì åðãéá
éë äéäå ùã÷' úåéùøô åìéàå ,êøáúé
ãéøåäìå ÷åøôì íãàá çåë íéðúåð 'êàéáé
òøä øöéä ìù åìåò úà åîöò ìòî
ïéøãäðñ) íøîåà åäæå .åéðô ìòî åçéãäìå
'èè' éë ,'úåôèåè' íéðåëî ïéìéôúäù (:ã
éøä ,íéðù é÷éøôàá 'úô'å ,íéðù ,éôúëá
èè ,øáãá ùé æîøå .úåéùøô äòáøà åðì
éôúëá íéàá úåðåùàøä úåéùøôä éúù ¯
åúåëìî ìåò úà åéôúë ìò íãàä ïòèéù
,úåøçàä úåéùøôä éúù úô åìéàå ,'úé
åìåò úà åîöòî ÷åøôéù é÷éøôàá ïúøèî
.åéìëðá åðúåà øøåöä øöä ,òøä øöéä ìù
,äèîì ïàë íéçéðî åðàù ïéìéôúä ãâðëå
àìéòì åéìéôú úà ä"á÷ä çéðî
òééñî íâ ,åéìà ìàøùé éðá úà øùå÷å

נהגו כמה צדיקי שכשהיו מניחי תפילי לבחור בפע הראשונה שמניח תפילי
 לרמז בכ לבחור המתחנ למצוות שעליו להדק,היו קושרי את הרצועות בחוזקה
 וכ סיפר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב.את הרצועות וקדושת עמוק עמוק בתוכו
 הידק,זי"ע שכשזקנו הרה"ק רבי דוד בידערמא זי"ע הניח לו את התפילי על זרועו
כל כ בחוזק עד שהרגיש שעוד מעט קט וזרועו ניתק מגופו ונופל ארצה מרוב
 משסיפר זאת בימי זקנותו העיד ואמר שעד עצ היו הזה עדיי,דחיקת הבשר
 וא שאי אנו עומדי במדרגות נעלות כאות.הוא מרגיש אותה הנחת תפילי
 מכל מקו עלינו להניח את התפילי לכל הפחות בכדי שנרגיש,צדיקי ושרפי מעלה
. שקדושת ההנחה תאיר בנשמתנו פנימה,זאת מש אותו יו כולו
, הנה בתפילי של יד יש רק בית אחד, יש להסמי אמרת צדיקי שהיו דורשי.כה
,' שאכ ב'של יד, והדבר בא לרמז,ואילו בתפילי של ראש ישנ ארבעה בתי
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êì äéäå' ÷åñôä ìò é"ùøá áéúë äðä
,ìàîù ãé ¯ êãé ìò ,'êãé ìò úåàì
ùåøãì ,äééðù äùøôá àìî 'äëãé' êëéôì
(.æì úåçðî íù àúìéëî) ääë àéäù ãé äá
äøåú äøîà àîòè éàî ¯ õéìîäì åøîàå
à÷ééã òåãîå ,íééãéä ìò ïéìéôú çéðäì
éøä àì éë ,àìà ,úéìàîùä ääë ãé ìò
óà éë ,'åëå íééðæåàå íééðéòä éøäë íééãéä
,øáà ìëî íééðù íãàì ùé íäî íâù
äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ïåöø éäéå ,íä íéååù íúìåòôáå íçåëá íå÷î ìëî
ïæåàá ïä ïéîé ïæåàá ïä òîùé òåîù éë
åìàá äìòîì äìòîì úåìòúäì
äðåîàá ÷æçúäì ,íéìâåñîä íéîéä íééðéòä 'á ïë åîë ,÷åìéç ìë àìì ìàîù
áåø÷áå ,åäòøì ùéà úáäàáå äøåäè ø÷éò éë ,íééãéä åðúùð äæáå .íä íéååù
åãé åìéàå ïéîé ãéá íãàä äùåò åéúåìåòô
.íéìùåøéå ïåéö ïéðáá úåàøì äëæð

äôøå äùìç ,àéä 'ääë ãé' úéìàîùä
,ä"á÷ä øîà ïë ìòå .äééðùä ïî øúåé
úå÷éáã' àéäù ïéìéôú çéðäì íëàåáá
ìò à÷ééã íúåà åçéðä 'ù"áúé àøåáá
,íéùìçäî à÷ééã éë úåøåäì ,'ääë ãé'ä
ø÷éò àéä íù ,äëùçäå ïåéñðä éðîæîå
åãåçé' äìâúé íùå ,àøåáä úå÷éáã
 'íìåòá åîù êøáúé åúåãçàåכו.

במעשה המצווה בפועל ידיו מעשה אחד לכול ,כי הכל מניחי את התפילי וקושרי
את הרצועות ,א ב'של ראש' בכוונת המצווה ,הדברי מתחלקי ומש יתפרדו והיו
לארבעה ראשי .כי יש אשר אכ כוונותיו עמקו וגבוהי ה לכוו לבו לשמי ,בעוד
שישנ רבי אשר אכ את מעשה המצווה בפועל מקיימי המה כדת ,א ראש
בל עמ...
היה אומר הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )'ליקוטי' סו דברי ,דיבור האחרו( ,משל נפלא
בעניי הנחת התפילי .לבני מדינה שבאו להמלי עליה מל ,נענה המל ואמר
לה ,תחילה אסרו בזיקי את השונאי המערערי על המלכות ,ורק לאחר מכ
תמליכוני עליכ ...כמו כ ,מדי יו ,כאשר יהודי בא להניח את התפילי ולהמלי
את הבורא ,אומר לו אביו שבשמי ,בני ,תחילה הניח תפילי של יד שהיא כנגד
הלב – שהוא המערער כנגד מלכות שמי בתאוות לבו ,ורק לאחר שתקשרנו בזיקי
תוכל להמליכני בהנחת תפילי של ראש כנגד המוח...
ומעני לעני יוזכר מה שהיה אומר הרה"ק רבי דוד בידערמא זי"ע שיש בזה סגולה
לפרנסה בהרחבה שלא לחלו את התפילי דרש"י עד לאחר 'עלינו לשבח' שבשחרית.
כו .כיו"ב ביארו דלכ מצד 'הלכה למשה מסיני' צרי שיהיו רצועות התפילי שחורות
לגמרי ,לרמז ל ,שהרי התפילי הינ אות בי בני ישראל לאביה שבשמי,
ודייקא כשנראה לאד שחש עולמו לגמרי – מש יזכה לידבק בבוראו.
אמנ לצד זה יזהר עד מאד שלא לאבד את השמחה שזוכה לעבוד את הבורא
יתב"ש ולקיי מצוותיו .והעיקר שיהיה מלא 'חיות' דקדושה בשמחה גדולה על כל
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מצווה שהוא זוכה לקיי .מסופר על אחד שאתא ובא אצל הרה"ק רבי אברה
מטשעכנוב זי"ע ואמר לו ,הרי יחדיו למדנו בשנות הנעורי ,וא אני עובד את ה' בכל
יכולתי ועוסק בתורה כמו כיצד נתעלית להיות רבי ומנהיג עדת הקודש ,ואילו אני
נשארתי כאד מ השורה .שאלו הרה"ק מה היא השמחה הגדולה ששמחת בה מעוד
ועד היו ,סיפר היהודי שפע זכה בגורל בסכו עצו של עשרת אלפי רובל ואז
רבתה שמחתו שאינו זוכר כמוה עוד בחייו .שקע הרה"ק בשרעפיו ואמר וכפל 'אה...
לא היה ל עוד שמחה כזאת מימי ...לא היה ל עוד שמחה כזאת מימי '...דע ל,
כי בכל יו ויו בשעה שפושט אני את זרועי בכדי להניח את התפילי הקדושי ,לבי
מתרונ משמחה כל כ ,אל פעמי ככה מאותה השמחה שהרגשת כששמ עלה
בפיס ...מששמע אותו יהודי כ נענה ואמר 'אכ ,אתה הוא רבי ,אתה רבי.'...
אימרה יאה אמר הרה"ק רבי יצחק מראדוויל זי"ע )ליקוטי אור יצחק ,אבות פ"ד( לעורר
את לב האד בהנחת התפילי ,כי הנה אמרו חז"ל )אבות ד ב( 'מצווה גוררת מצווה
ואילו עבירה גוררת עבירה' .מעתה יקשה לנו ,שהרי כל איש ואיש מבני ישראל מיד
בראשית יומו מתעט בטלית מניח תפילי ומתפלל ,א"כ מדוע לא מצאנו שיקויי
בה 'מצווה גוררת מצווה' – שיעסקו כל היו א ורק במצוות .ואדרבה ,פעמי
שמיד אחר תפילתו יסיר את התפילי ויפנה למלאכתו מבלי שימהר לעסוק בתורה
וכיו"ב .ההסבר לדבר פשוט הוא ,כי לולא היה ניגש אד להנחת התפילי ע אותו
ברע ותבערה כמו שבעל עבירה ניגש לעבירה רח"ל ,הרי שהיתה המצווה משפיעה
עליו באותה מידה שהעבירה משפיע על העובר עבירה וא יותר ,והיה כל כולו נמש
לאחר הנחת תפילי בהתלהבות עצומה ,ואיד פירושא זיל גמור.
)ובזה יש לבאר קושיית 'העול' ,מדוע 'עבירה גוררת עבירה' מתקיימת ל"ע,
ואילו 'מצוה גוררת מצוה' לא מתקיי ,אלא ,ע"ד שאמרנו  -א נקיי את המצווה
ôע ֶłה בכל הלב
באותו אופ שמקיימי עבירה ,באותה התלהבות ותשוקה ,והמצוה ֵ ָ
כמו העבירה ,אזי באמת המצוה תגרור אחריה עוד מצוות הרבה(.
וכמו שביאר הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרנ"ט ד"ה בפסוק( בהאמור בפרשת )יב
לד(' ,וישא הע את בצקו טר יחמ משארות צרורות בשמלות על שכמ' ,כי
משארות היינו מלשו 'נשאר' ,והכוונה ,שנשתייר בה רוש מהמצווה ,וכיצד באו
לידי כ ,ע"י שחיבבו את המצווה ,וכדאיתא במכילתא לפרש למה נשאו את שיירי
המצה בשמלות ,וכי לא היה לה בהמות ,אלא לחבב את המצווה .ומבאר השפ"א
כי כאשר עושי המצוות ברוב אהבה ותשוקה נשארת הארת המצוה בנפש האד.
אגב אורחא ,הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל היה אומר שהכיר יהודי בעיירה זוועהיל
ששמחתו והנאתו בעת הנחת התפילי הייתה יותר מהנאת של הרשעי בעת מילוי
תאוות השפלות )ידוע שכשהיה הרה"ק אומר שהכיר יהודי בזוועהיל ...הייתה כוונתו על עצמו(.

