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éãå÷ô úùøô
òìáðä âãäù àìô øáã äàøð âãä ìù
åðéöîð ,ìåãâ ìù åáðæ ãöì åùàø çðåî
àìå åùàø ãöî åòìá ìåãâäù ,íéãîì
ë"òå ,åéøçà óãø íùù íå÷î Y åáðæ ãöî
àìà ,åéøçà óãøù âãä úà òìá àìù
÷øô ãîìð ïàëîå .åì ïîãæð øçà âã
øçà äôéãøä àìù ,ïåçèéáä úãéîá
ä"á÷ä àìà ,åìëàî ìà åúàéáä ìëàîä
íéîùä ïî åì ïëåîä âãä úà åì ïéîæä
úåìãúùää àìù åðãîìì .åìëàîì
ãéî ìëä àìà ,äñðøôä àéáú äñðøôì
Y åðåöøë åéúåðåæî íãàì çìåùä ä"á÷ä
íéîòôå ,íãàä åá ìãúùäù øáãá íéîòô
. אøçà íå÷îî
,'ãåöéðäå óãøðä âãä' ïî ãåîìì åðéìò íâ
òìáéù âàåã åðéà ïè÷ä âãä éøäù
¯ àåä áùåç éë ,åùàø êøã åéàðåù é"ò
éîöò ìò øåîùì ãéîú úåçå÷ô ééðéò éøä
íééôòôò íéâãì ïéàù òåãéë] ÷éæî ìëî

מזל אדר דגי – לימודי אמונה ובטחו מהדגי

'ùøãî'á àúéà
øåôä úà ïîä ìéôä øùàëù (à
åìæîù 'øãà ùãåç' åì äìòå ìøåâä äæ
,øîàå åáìá òùøä ïîä çîù' ,íéâã
ìàøùé éàðåù êë íéòìáð íéâãù íùë
úá äúöé ,éãéá íéòìáð (øåäð éâñ ïåùìá)
íéîòô úøîàù íéâã ,òùø ¯ äøîàå ìå÷
òìáð òùøä ïîäå ,íéòìáð íéîòôå ïéòìåá
äðù ìëá íðäéâá åéðá úàå åúåà ïéôøåùå
.'äðùå
äùøô à çñåð íéøçà íéðô)

èòî ïðåáúäì åðì ùé ,íéøáãä øàáìå
íäî ãåîìì íéâãä úåëåìäúá
ïåçèáå äðåîà ïéðòá àúééìòî éìéî äæéà
÷"äøä åðì äìéâù äî éôëå íìåò àøåáá
éë ,ò"éæ àöáåøèñåàî ìàéçé øéàî éáø
íéâã ìù íòáè éë äàøé ïðåáúîä
íéðè÷ä íéâãä øçà íéôãåø íéìåãâäù
åñéøë úà òåø÷ì àåáðùë ,íðîà ,íòìåáì

 כי דבר זה שהדג ה'רוד' אינו משיג את ה'נרד' רק דג, וביותר עומק נראה.א
 כי א היה הדג הגדול בולע את טרפו אשר, כל זה לטובתו,אחר נבלע בקרבו
 על ידי הקשקשי שהיו ננעצי, הרי היה נחנק בעת אכילתו, דר זנבו- רד אחריו
 שלא תפול רוחנו בקרבנו כאשר ייראה לנו שאי, וללמדנו.בי שיניו וחונקי אותו
 ובעיניו, כי כדוגמת אותו דג שרוד בכל כוחו אחר הדג הקט,סימ ברכה בעמלינו
 א האמת הוא שאי,נדמה לו שאי עבורו טובה גדולה מבליעת דג זה דר זנבו
 וכיו שרחמי ה' על כל מעשיו על כ הוא מצילו מ הפורענות,לו מזיק גדול מזה
 כ נמי עלינו להאמי שהקב"ה ממציא לנו פרנסתינו,ונות לו מזונו ממקו אחר
.בדר שהיא טובה גמורה עבורנו

â
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'ä ìò åëîñé ìàøùé éðá ïë ïéàù äî
¨ åðéáé øùàë ,íéòìåáä ïî åéäéå
ìë åìkù
,ú"éùäá åçèáé íìéöéù éî ïéàå ïéöé÷ä
.äìåãâ äòåùéì åëæé æàå
ïîä úà äðéîæä øúñàù ,äååä êë ïëàå
äîò äúùîä ìà íéãåäéä øøåö
ïéà øáëù ìàøùé éðá åáùçå ,êìîä íòå
ïéàå ,(:åè äìéâî) 'êìîä úéáá úåçà' íäì
íäéáà ìò ÷ø êåîñì éî ìò íäì
ãçåù éîåìùú óàù åðéáä íâå ,íéîùáù
ùåøååùçà äçã éøäù íäì åìéòåé àì
åì òéöäù 'óñë øëë íéôìà úøùò' úà
,'äá ÷ø íçèáî ìë åîù ïëì ,ïîä
íøâ äæå ,íéðåðçúáå äìôúá íáì åëôùå
çèåáä éë ,'íéòìáðä ïî' äéäéù ïîäì
äøö ìëî ìöðéäì ,åðááåñé ãñç 'äá
.äìçîå òâð ìëîå ä÷åöå
ב ה' חסיתי – על ידי בטחונו בה' יסורו ממנו
כל הדאגות

,'áäæä éçô úà åò÷øéå' ,(â èì) ïúùøôá
¯ åò÷øéå' íâøú ñåì÷ðåàáå
éøáã'ä áúë .ïé÷ã ïúåà åùòù ,'åãéãøå
úâàã ìò æîøî 'áäæä éçô'ã ò"éæ 'ìàøùé
íãàä ìù íéù÷åé çôä àåäù ïåîîä
¨ ¤ § © ùéà áìá äâàã' äæì äöòäå ,òåãéë
'äpçLé
àåáúùë 'úåãåöî'ä ùåøéôëå ,(äë áé éìùî)
. בäúåà úéçôéå èéòîé ùéà áìá äâàã
¯ 'áäæä éçô úà åò÷øéå' øîàðù åäæå

àîù àìà ùùåç åðéàå ,[íäéðéò ìò
ïéàù íå÷îá ,åéøåçàî 'óãåøä' åðñôúé
åçøë ìòáå ,äùòðä úà úåàøì åãéá
åéáéåàî åìéöéù ä"á÷ä ìò êåîñì êéøö
'äùòîìå' ,íù êøã åúåà åòìáé àìù
êøã åøáç úà òìåáä âã êì ïéàù ïðéæç
åøîùî íù éë ,øáñääå ,øåîàë åáðæ
åì éâñù áùåçù åéðôìî ÷øå ,àøåáä
åðãîìì ,åäåòìáé íùî Y åîöò úøéîùá
çéìöé àì åîöò úåçåë ìò çèåáäù
åðááåñé ãñç 'äá çèåáä åìéàå ,åéëøãá
.çèáì ïåëùéå
,ïåëð ìò ùøãîä éøáã åðáåé øåîàäìå
ìåãâ øôåë 'òùøä ïîä' éë
åìãâ' éë ¯ åãé íöåòå åçåë ìò êîñå ,äéä
ä øúñà) 'íéøùä ìë ìòî åàùðå êìîä
ìëåéù éî äàø àì åéðéò úåàø éôìå ,(àé
úà òåìáìî åãòá áëòìå åãâðë ãåîòì
¯ 'äøîàå ìå÷ úá äúöé' ,ìàøùé éðá
ãîìú íäîå íéâãä úåëåìäúá àð ïðåáúä
íãå øùá éãéá äçìöäå äøéîù ìë ïéàù
óãåøä âãäù íùëå ,ïåéìò òåéñ éúìá
åéìò øæâð àì éë 'óãøð'ä úà âéùî åðéà
ìò íéâãä úøéîù ïëå ,åðñôúéù àìéòìî
äìéòåî äðéà äðëñä ïî çåøáì íîöò
äúà êë ,íåòìáé íùî äáøãà éë ,íäì
ãåò àìå ìàøùé úà 'òåìáì' ìëåú àì
âãë úåéäì êôäúú êîöò äúàù àìà
,êîöò úåçåë ìò êîåñ êðäù øçà òìáðä

 ודבר טוב הוא א, וביאר ה'מצודות' וז"ל,' בסיפא דקרא כתיב 'ודבר טוב ישמחנה.ב
. עכ"ל, לשמוח ולחשוב כי לטובה בא מה שבא- יוכל לעצור כח
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úà úéçôéå èéòîéù åðééä ,ïé÷ã ïúåùòì
úâàãá ò÷ùé àìù ,øîåìë Y åéúåâàã
 äñðøôäג 'åò÷øéå' àìà ,íìåò éðééðòáå
ïéà'ù øåëæéù ,åðééä Y íéîùä òé÷ø ïåùìî
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'íéîùáù åðéáà ìò àìà ïòùäì éî ìò åðì
)òé÷øá øæâðå áö÷ð ìëäå ,(.èî äèåñ 'éò
 ìòîîדíà åì óéñåé äîå åì ïúé äîå ,
úà êåôäé äæáå .íðéçì äòéâéá äáøé

ג .סח לי רב אחד מעי"ת נ"י יצ"ו כי מדר העול בבוא לאכול איזה דבר מאכל
יעיינו ויחקרו אחר ה'השגחה' – מי ה'רב' המכשיר ומה כשרות המאכל ,לא פחות
מזה על האד לעיי ולהתבונ כשבא לאכול את לבו ,היינו ,לאכול את עצמו מתו
כעס וזע על מצבו ,או על פלוני שעשה לו כ ,איש זה קלקל לו השידו ,ורעהו
הזיק לו הפרנסה וכו' וכיו"ב ...והדבר עולה לו בבריאות גופו ונפשו ,יעיי קוד לכ
בהשגחה פרטית – שהקב"ה משגיח על פרט הנעשה בעול והכל מאתו לטובת
האד ,וירווח לו...
ד .כה כתב ה'יסוד ושורש העבודה' בצוואתו )סי' לג( וז"ל ,כי נתאמת אצלי באמונה
שלימה ואמתית כל מה שיגיע לאד ה איזה נחת וטובה אפילו קטנה מאוד,
ה איזה הפסד ויסורי הכל מאתו יתבר שמו ויתעלה בהשגחתו הפרטית על כל
אד בכל רגע ולא בדר מקרה.
סיפר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,שפע נכנס לקודש פנימה אל אביו הרה"ק
מהר"י זי"ע עני 'ב טובי' ,המהר"י חלק לו כבוד גדול בבואו ובצאתו והשתעשע
עמו במילי דחכמתא ,וא ליווהו בדר יציאתו מביתו נאוה קודש ,המהרי"ד שראה
כל זאת שאל את אביו מי הוא זה ואיזה הוא אשר חלק לו כבוד רב כל כ ,ענהו
המהר"י ,אביו זה המחזר על הפתחי הריהו אחד מגדולי הגאוני שבדורנו ,כל
שבילי דאורייתא נהירי ליה ,והוא בקי בבבלי בירושלמי מדרש ומכילתא ,ספרא
וספרי ,בנגלה ובנסתר וכו' ,וכמעט שאי למעלה הימנו בדורנו ,על כ חלקתי לו את
כל הכבוד הזה.
והמשי מהר"י ,ועתה בני א תבוא ותשאלני ,א כה רבה למדנותו וגאונותו
של יהודי זה מדוע איננו יושב על כס הרבנות בעיר הגדולה ווארשא ,אשיב לאמר
'אז דער אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט' )א אי הקב"ה רוצה להגדיל ולרומ ש
תפארתו של אד ,אזי לא יעלה לגדולה אפילו א הוא גאו הגאוני( .וא תאמר ,א שלא
נעשה לרב גדול ומפורס בכל העול כולו ,מדוע לא מינוהו לכל הפחות להיות
רב באחת העיירות הקטנות בפולי או בגאליציא ,על כ אענה ואומר 'אז דער
אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט' .וא תרצה להוסי לשאול ,אכ ,לרב בישראל
לא העמידוהו משמיא ,א לכל הפחות היה מ הראוי לעשותו ל'ראש ישיבה' ,או
אפילו שוחט או כל שאר שררות שבקדושה ,א כא אענה ואומר 'אז דער
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ä

àìå 'ä ãéá àìà øåñî åðéà åìøåâ ìëå ïéîàéùë Y 'ïé÷ã'ì åéúåøö éìéáçå éøøä
 ììëå ììë úåøçà íéãéáה.
,åøåñçî ìëì âàåã íéîùáù åéáàù çèáéå
אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט' .וא תכביר ותשאל מדוע אינו משתכר לפחות
ככל יהודי פשוט בפרנסה כדי לח לפי הט ,א כא אתר 'אז דער אויבערשטער
וויל נישט  -איז נישט'.
לאחר ימי ושני כשסיפר המהרי"ד האי עובדא סיי ואמר ,הלא לאבי זי"ע היתה
חבורת ה'יושבי' )שישבו בבית מדרשו ועסקו בתורה ועבודה יומ ולילה( אשר כל עול פרנסת
היה על שכמו ,ומדוע לא עלה בדעתו של אבי להכניס את העני הלז בי ה'יושבי'
ולית לו לח חוקו ,אלא ,א בזה' ,אז דער אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט'.
סיפור זה סיפר הגה"צ רבי יששכר שלמה טייכטאל זצ"ל בעל ה'משנת שכיר',
והוסי על כ ,שפע אחת איקלע לעיירה אחת במזרח אייראפע )אירופה( ,וראה ש
אחד ממכיריו  -זק מופלג היושב ומקב נדבות בכדי לספק לעצמו לח לאכול ובגד
ללבוש ,ניגש אליו הגרי"ש ותמה באזניו הרי מע"כ עסק כל ימיו לפרנסתו ,ואכ
מזונותיו היו מצויי לו בריווח ,ומדוע לא עלה על דעתו להניח מעט ממשכורתו
למשמרת לימי זקנה  -שיוכל להתפרנס בכבוד ג באלו הימי .ענהו אותו זק ,אכ
ימי רבי הנחתי למשמרת ממשכורתי ,והצלחתי לאסו סכו נכבד ביותר ,בר,
את כל הממו השקעתי בעסקיו של חתני ,וזה הפסיד את כל רכושו הגדול לפני זמ
קצר ,ונמצא שכל עמלי ויגיעתי לאסו ממו ודמי לימי הזקנה עלו בתוהו ,ועתה
אני יושב בקר זווית ומקב פרוטה לפרוטה ,אבל זאת אוכל להעיד נאמנה כי אינני
שבור כלל ממצבי זה ,אלא מקבל אני על עצמי גזירת שמי באהבה ,ביודעי 'אז
דער אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט'...
נענה הגרי"ש ואמר ,בתחילה נשתוממתי כשעה חדא היא הגיע יהודי פשוט זה
להכרת אמונה איתנה כמו של הרה"ק המהר"י  -לעמוד במצב כזה ,ולומר 'אז דער
אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט' .אמנ אחר כמה רגעי באתי לכלל הבנה
שעדיי יש מרחק רב בי אמונתו של הרה"ק המהר"י לאמונת יהודי זה ,כי הוא
הגיע להכרה זו רק אחר שעבר את כל התלאה הרבה ,ומכורח מציאות חייו הכיר
'אז דער אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט' ,א מהר"י השריש עניי זה מעיקרא
– קוד שיצטרכו להרגיש זאת על בשר בצרות וייסורי ,אלא מיד יכירו וידעו
שכל הקורות אות תלויי ועומדי ברצו ה'.
ה .ידוע מאמר החכ לרמז בהאי קרא )משלי טז ז( 'ברצות ה' דרכי איש ג אויביו
ישלי אתו' ,במשל לאיש שנכנס לביתו לאחר עמל יו מפר ,וברצותו לשתות
מי לרוויה ,ניגש אל הברז ) ,(tapפתחו ,ו ...אי בו מי ,מה עשה ,החל מסבב את

å
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הברז הנה והנה ,ולא הועיל מאומה ,טיפל בו עד ששברו ועדיי אי המי באי,
הגדיל עשות וקנה ברז חדש ,א ...עדיי לא בא קילוח המי ,עד שהחל 'מטפל'
בצינורות המוליכי את המי ,וג בזאת לא הועיל מאומה ,עבר ש חברו וגער
בו ,מה ל מטפל בצינורותי ובברז ,פנה נא אל שלטו העיר )עירייה( – ה המוליכי
את המי לבתי העיר ,ה ניתקו ל את חיבור המי מאחר שלא שילמת חוב על
המי ,כל עוד שלא תסדר התשלו עמה לא יועילו ל כל מיני 'חכמות' ,מריבות
טיפולי וטצדקי שתנסה להביא את המי.
כיו"ב ייאמר לדיד ,יוצא האיש לרחובה של עיר ,ונדמה לו כי פלוני 'סגר' ועצר
בעדו את הפרנסה ,קרובו או ידידו הזיק לו את השידו ,שכנו הסתיר לו את אור
החמה ,נהג האוטובוס 'ברח' לו ...איש פלוני גנב ממנו את ה'תור' בבנק או אצל הרופא...
עד ששיר רגליו והגיע כחמשה מינו"ט )דקות( לפני סגירת הבנק והנה הכספומט )(ATM
לא עובד – איזה בנק נחשל הבנק הלזה ...זה קלקל את שמו הטוב וזה תפס את
מłרתו בעבודה פלונית ,וכו' וכו' ...מה עושה 'חכ' זה ,מחלי ידידי ,מדבר
)תפקידו( ִ ְ
סרה בפלוני ,מסתכס ע השלישי ,ולרביעי לא ימחל לעול ...שמע נא ,לא הצינור
ולא הברז בעל יכולת להביא מי ,כיו"ב ,אי בריה בעול שיש בידה איזה כח בעול,
הכל מונהג ממעל ...פנה נא אל האדרעס )כתובת( הנכונה ,ש הוחלט לבטל את
החברותא ,השידו ,המינוי ,התור ,הפרנסה והחזקה ...ממעל עצרו את השפע ורק
מש יחזירו את השפע ליד .אז 'ג אויביו ישלי אתו' – דעתו תשלוו וטירו הדעת
שאחזו ייעל מעליו ,כי אז יהא בידו לקבל את כל הבא עליו בשמחה ונחת רוח.
בערוב ימיו של הגה"ח רבי זלמ בריזל זצ"ל ביקר בבית אחד מחתניו ,בצאתו
מש הזמינו טעקס"י שיקחהו לביתו – באות הימי כבר הייתה ההליכה וכל
תנועותיו קשי וכבדי עליו והוכרח לסיוע ועזר על כל צעד ושעל ...והנה לאותו
בני בו שהה ר"ז היו שני שערי משני צידי הרחוב ,וכבר התקרב בקושי רב ומאמ
גדול לאחד השערי בלווית נכדו ,והנה ה שומעי כי הטעקסי ממתי לה בשער
השני ,החל ר"ז מדדה ע נכדו לכיוו השער השני ,א בינתיי פנה הנהג לשער
הראשו ,ושוב דידו השניי אל השער הראשו ...תו כדי ההקפות הנה והנה פנה
ר"ז לנכדו – בל נהיה אפיקורסי ח"ו ,וכי הנהג הוא המדדה הנה והנה – הרי הוא
שליח שלוח מאת הבורא ,ונמצא כ הוא רצו הבורא ,והרי את רצו ה' יש לקיי
מתו שמחה ,ותו כדי ההליכה הקשה הנה והנה פצח בריקוד ומחול למע כבוד
שמו יתב"ש )מפי נכדו הרה"ג ר' משה לאנדא שליט"א(.
הרה"ק ה'בעל התניא' זי"ע קרא פע לאבר מתלמידי רבו הרה"ק ה'מגיד
ממעזריטש' זי"ע ,וכה אמר לו ,הנה חובתי ללמד את בני תורה כדכתיב )דברי ו ז(
'ושננת לבנ' ,ול יש חובה להביא פרנסה הביתה ,הבה נחלי זה ע זה – אני
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'úåááìä úåáåç'ä áúë êëå
úìòåú âéùé 'äá çèåáäå' (ïåçèáä
åðîî òðîéúå .åúñðøô øîåì äöø ,ïåîîä
úãîúäå ïåîîä ìòá ìù äáùçîä úãøè
.ì"ëò ,'åéìò åúâàã
)øòùì äîã÷ä

צהלה ושמחה – מעלת וסגולת השמחה

ïééä äúùîá øúñà äìàùðùë äðä
),'êì ïúðéå êúìàù äî' (å ä øúñà
øçîå ...êìîä àåáé' (ç ÷åñô) äáéùä
òåãî àìôé äøåàëìå ,'êìîä øáãë äùòà
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æ

äùôð ìò ãéî äððçúä àìå øçîì äúçã
,êì ïúðéå êúìàù äî äì øîàù øçà
äúòãá äëîñ äî ìò øàáì êéøö ïëå
øùàî øúåé ìåòôì äãéá àäé øçîìù
íé÷éãö åøàéáå ,íåéá åá úåùòì ìëåú
àåää íåéá ïîä àöéå' äéä àéää úòá éë
øúñà äòãéå ,(è ÷åñô) 'áì áåèå çîù
åìéôäì ìëåú àì úàæë 'äçîù' úòáù
éåøùä ùéàì òø ìë äðåàé àì éë ,åçöðìå
 äçîùä úãîáוäðéîæäå äîëçúä ïë ìòå ,
âåôú åúçîùù øçà øçîì àåáì åúåà
 ì÷ðá åìéôäì çéìöú æàå ,èòîז.

אסייע ל בפרנסה ,ואתה תסייע לי בלימוד התורה ע בני )האדמו"ר האמצעי( .מה
תלמדנו ,כי האות הראשונה היא 'אל' ,ומהי צורתה – נקודה ממעל ונקודה מתחת
וקו המחבר )לכל האור( ,ללמד כי עלינו לחבר את העליו והתחתו ,כלומר שנכיר
ונדע כי כל מעשה אשר ייעשה למטה קדמה לו הכרזה ממעל ,והיא – ע"י קו
האמונה ,כאומר ,אי דבר הנעשה למטה בעול הזה ,אפילו ב'נקודה' קטנה א לא
הוכרז כ מלמעלה )הובא ב'היו יו' ח' אדר(.
העול מספרי ,לעירו של הרה"ק רבי נפתלי ראפשי זי"ע הגיע 'אורח' – איש
חכ 'אוחז עיניי' בכל מיני חכמות ,ובכלל זאת – שהיה קופ מגגו של בניי ב
ג' קומות עדי אר ,ולא ניזוק אפילו בציפור קטנה ...הרה"ק שאל אותו כיצד עושה
זאת ,הראהו האיש חוט ברזל דק דק וחזק קשור ממעלה עד למטה ,וא כי נדמה
לכל שהוא 'קופ' ממעל עדי אר ומאיגרא רמא לבירא עמיקתא אול באמת היה
תפוס בחזקה בחוט הנ"ל ,ולא היה כא 'נפילה' כלל ,...ומכא השכיל הרה"ק מראפשי
ללמד דעת שהאד ה'קשור' ומחובר למעלה – מתו אמונה חזקה ואיתנה ,אינו
ניזוק מה'נפילה' הגדולה ביותר – לא ברוח ולא בגש .מכל אשר יעבור עליו לא
תיאבד שמחת חייו ולא תמוט רגלו.
ו .וכ אומרי בש הרה"ק מקארלי זי"ע שא יהודי מתהל בשמחה מעצ הדבר
שהוא יהודי ,ערב אני לו שלא יאונה לו שו רע לא בגשמיות ולא ברוחניות
)מאמר מרדכי(.
ז .מעשה שהיה בדור הקוד ,בילד קט שהכניס מטבע לפיו ,והיא נתקעה בגרונו
רח"ל עד שנחסמו דרכי הנשימה וכמעט שלא פרחה נשמתו ,הבהילו אביו אל
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íàù ,ìàøùé éðáì àåä ìåãâ ãåîéìå
úãî äìéòåä òùø åúåàì
ù"ë ,åì ÷éæäì åìëåé àìù äçîùä
ùãå÷ íò ìàøùé éðáì åæ äãéî ìéòåúù
,íéøåñéäå úåøöä ìë úà íäéìòî ìèáì
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íé÷éãö åøîàù åîëå
(áé äð äéòùé) ÷åñôá æîøì (íé÷éãöäî äáøä
'äçîùä éãé ìòù ,'åàöú äçîùá éë
úàöìå ,úåøöä ìëî ìöðéäì øùôà
 ìåãâ øåàì äìéôàîח.
)ãåòå ,íéèå÷éìá à"îâã

הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע כשפני האב חיוורות ואילו הילד 'כחול' ,נענה החזו"א ואמר
שאי כל דר הצלה אלא א יחישו את הנער לפני הרב מפוניבז' והוא יצילנו,
וביאר את דבריו ,שהרי הוא 'יחיד מומחה' ואי כמוהו היכול להוציא מטבע מהמקומות
הקשי ביותר ...פרצו כל הנוכחי בצחוק גדול ,וא הילד מילא פיו שחוק בפה
פתוח ורחב עד שמצאה המטבע דר לצאת ויצאה חוצה .או אז אמר החזו"א
שבכח השמחה לחל ולהוציא מכל צרה וצוקה.
עתה נתבונ קימעא ,אותו הילד לא היה 'בשמחה' אמיתית ושלימה ...ולא צחק
בפה גדול אלא מאחר שראה שכול צוחקי ,ללמדנו שאפילו שחוק מזוי )המתחזה
כמי שהוא שמח( א הוא בכוחו להמשי את הישועה ,וכמו שאמר הרה"ק ה'ישמח
ישראל' זי"ע )ילקוט אורות רבותינו עמו' נט( לרמז בפסוק )דברי טז טו( 'והיית א שמח'
 שראשי התיבות של תיבות אלו הוא שו"א ,לרמז בזה שפעמי על האד להיותשמח בפני צוהלות אפילו א אי השמחה אמיתית אלא שווא ,וע"י צהלתו בפניו
יבוא לבסו לשמחה אמיתית.
וכ היה אומר הגה"ח רבי זלמ בריזל זצ"ל ,לאברכי שעמדו בשערי הנישואי,
שכל העובר עליה בחיי היו יו – א ראש הכולל גער בה ,או החברותא
עזב לאנחות ,וכו' וכיו"ב ,כל אלו לא ישפיעו על מצב רוח רק עד דלת הבית,
אבל בבית פנימה – די ווענט זאלע טאנצע )כותלי הבית ירקדו ויקפצו מרוב השמחה
שתשרה ש(.
והוא עצמו נהג עד אחרית ימיו ,בכל עת שנכנס הביתה לרקד ריקוד 'קאדצ'קע'
)מי ריקוד שמח הנהוג בעיה"ק ירושלי( מול בני הבית להשרות ש שמחה ,והיו מעידי
בניו ובנותיו ,כי רוח השמחה הייתה שורה בבית א בימי מקד כשהלכו ליש
שינת הליל מבלי להכניס אפילו חתיכת לח לסעודת הערב מרוב עוני ומחסור,
אבל השמחה לא משה מאהל מעול.
ח .איתא בגמרא )עירובי נד' (.האי עלמא כבי הילולא דמיא' ,יש שביארו ש'שכר
מצוה בהאי עלמא' תלוי עד כמה מתדמה האד ל'בי הילולא' ,כי בדר כלל
'שכר מצוה בהאי עלמא ליכא' )עירובי כב ,(.מכל מקו א יעשה עצמו 'כבי הילולא'
 -שיתנהג במידת ה'שמחה' ,יזכה לקבל שכר ג ב'האי עלמא'.
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øùà äùòîá íäéðù å÷ìçðå ,úåøéøî
íò ÷ãöäù òéøëä ä"á÷ä íðîà ,ïåùòé
äçâùää äááéñ êëå ,äëìîä øúñà
ìò äçîùä úãéî éãéì éëãøî àåáéù
æéøëéå úåëìî éãâáá åðùéáìé ïîäù éãé
õôç êìîä øùà ùéàì äùòé äëë' åéðôì
éãéì àáå úåøéøîä äùìçð æ"éòå ,'åø÷éá
äáø÷ äæáå ,äìåàâã àúìçúàá äçîù
éãé ìò ÷øù åðãîìì ,ïéò óøäë äòåùéä
. טìëä ïî ìöðéäì øùôà äçîùä
ìò 'òãéåäé ïá'ä áúë äìàä íéøáãë
áéëøå ä"ã .æè) äìéâîá àøîâä
ùåáìä úà àéáäì ïîä òéâä øùàëù (éàä
í÷å éëãøî óèòúð' ,éëãøîì ñåñä úàå
,åäééî÷ äéì áéúéå ïîä àúà ,àúåìöì äéì
éëãøî) 'äéúåìöì éëãøî ÷éìñã ãò êéøåàå
úà íééñéù ãò åì ïéúîä ïîäå ,ììôúäì æà ãîòð

òùåøî òùø ìò àìôé äøåàëìå ,(åúìéôú
òéøôä àìå åì ïéúîä äîìå äî ìò ,äæ

'äîìù úøàôú'ä ùøéô ïëå
çìùúå' (ã ã øúñà) ÷åñôá (çìùúå ä"ã
å÷ù øéñäìå éëãøî úà ùéáìäì íéãâá
éëå ,øåàéá êéøöå ,'ìáé÷ àìå ,åéìòî
øúñà äáùçù éëãøî äéä íéãâá øñåçî
äúàø éøä Y íéãâá åì çåìùì êéøöù
äî øôàå ÷ùá ùáìúä äìéçú äðååëáù
éë äì äéä àì ë"àå ,íìåòî äùò àìù
.íéãâá çåìùì àìå 'éàä éàî' åìàùì íà
íéøåô éæîø)

øúñàù ,'äîìù úøàôú'ä øàáîå
äæéà òîù éëãøîù ãéî äðéáä
åîöò ìò ìáé÷ ïëìå ,äøîå äù÷ äøåùá
,åðéã øæâ òåø òåø÷ì éãë íåöìå úåðòúäì
,êøãä åæ àìù äøåáñ äúééä àéäù àìà
÷æçúäì ùé ä÷åöå äøö úòá óà éë
äçîùä éãé ìò ÷øå ,äçîùä úãîá
àì éëãøîå .íéøöîä ìëî úàöì øùôà
êéøö úàæë úòáã øáñå ,äéøáã ìáé÷
êåúîå áì ïåøáùá 'ä ìà ììôúäì

 ולא רק תחת 'עול כבד' שהוא מחויב לשמוח, על השמחה להיות 'שמחה' באמת.ט
 שפע היה עני, וכמו שמספרי בדר הלצה,בימי אלו כי אי שמחתו שמחה
,ואביו שהיה נאנח תמיד על מצבו הדחוק ועל החובות הרבי התלויי בצווארו
' והלא צרי האד לעבוד את ה,פע הוכיחו צדיק אחד מדוע אינו בשמחה תמיד
' נתחייבתי בעוד 'חוב, ויהי כשמוע כ העני נאנח שוב כדרכו ואמר אוי,בשמחה
 פשיטא שזו איננה שמחה מעומק... וכי לא די לי ב'חובות' שיש לי עד היו...עכשיו
.הלב כראוי
' וז"ל )ב'תולדות רבינו,כתב בנו של הגה"ק רבי שלמה זלמ ארנריי משמלויא זי"ע
 שמע בני מיו עמדי על דעתי,בהקדמה ל'אב שלמה'( זכורני שאמר לי לפני חתונתי
 ואעפ"כ, והלא אתה יודע מה שעבר עלי בימי חלדי,לא הי' לי א יו מנוחה אחד
 זכור בני ואל תשכח, כי תמיד הייתי בשמחה, לא,הא ראיתני פע ח"ו בעצבות
.דבריי אלו
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'êìî úøéæâ' íéé÷ì åúìéôú òöîàá åì
à÷ååãáù 'òãéåäé ïá'ä øàáîå ,ãéîå óëéú
åæ äáåè äøåùá åì øùéá àìå ïéúîä
êåúî äìôúäù òãé éë ,äìôúä úòùá
éàãååù áùçå úìá÷úî äðéà ïåáöò
¯ øîà ïë ìò ,ïåáöòá úòë ììôúî
éàãåå åð÷éñôà íà éë ,åð÷éñôà àì áèåî
äìéôúå ,äçîù êåúî úéðù ììôúäì øåæçé
íåù ïéàå íéòé÷ø úò÷åá äçîù êåúî
òéâäìî äãòá áëòéù ìéãáîå äöéçî
 ãåáëä àñëì ãòי.
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ìù åøåàéáëå ,åéúå÷åöîå åéúåøö ìëî àöé
çåø' (ãé çé éìùî) áåúëä ìò ò"éæ à"øâä
,'äðàùé éî äàëð çåøå åäìçî ìëìëé ùéà
åäæå .çåøä éãé ìò äàá äçîùä .ì"æå
àåä ,äçîùá ãéîú ùéàäùë ùéà çåø
äìçî åéìò àåáúù óà ,åäìçî ìëìëé
åúçîùá åäìçî ìëìëé ,íåìùå ñç
,éìåç ïéðòì åéøáã éë íàå ,ì"ëò ,äðìèáéå
ïä ä÷åöå äøö ìëì êëî ãîìð î"î
 úåéðçåøáיא åúçîùá'ù úåéîùâá ïä
 'äðìèáéיב.

éøáãá äçîùä úìòîá åðéöî ãåò äàáä ¯ ááì áåèá äçîùä éãé ìòå
áìä úåéîéðôá åúðåîà êåúî åì
êøãäù (ä"ô) 'øåàîä úøåðî'ä
י .פע ביקש הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע מהרה"ק רבי צבי הירש
מזידיטשוב זי"ע שיוכיח מעט את בנו הרה"ק רבי זאב מזבאריז זי"ע שחסרה לו
ממידת השמחה ,קיי המהרצ"ה את אשר נתבקש ,ובתו הדברי אמר לפרש את
הפסוק )תהלי ק ב( 'עבדו את ה''  -ובמה ' -בשמחה' כי השמחה היא עבודה בפני
עצמה .באותה שעה עבר ש המגיד מזלאטשוב ,כשמעו את דבריו אמר 'אכ ,כ
מפרשי בשמי מקרא זה' )תורת המגיד מזלאטשוב ער שמחה  -עבודת ה'(.
יא .כה אמר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע לרמז בשיגרא דלישנא ,שכ בשפת האידיש
יש לתיבת 'אוי-געראמט' שני פירושי ,א .שהאד שרוי במצב מרומ ובשמחה.
ב .שהמקו נקי מכל לכלו וזוהמא ,לומר ל כי זה תלוי בזה ,השרוי בשמחה מוחו
נקי מכל מחשבות אוו ושטות...
יב .הרה"ק רבי שמחה בונ מפשיסחא זי"ע אמר 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 את 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(.
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יג .כעי"ז ביארו במאמר חז"ל )חגיגה טו' (:א הרב דומה למלא ה' צבא-ות יבקשו
תורה מפיהו' כי הדמיו למלא ה' הוא בכ שהמלאכי אומרי שירה וה
מלאי בשמחה וגיל ,והרב המלמד תורה צרי להדמות בעני זה למלאכי ,להיות
תמיד בשמחה ,כי ע"י השמחה והתלהבות יכנסו הדברי ללב התלמידי והבני.
וע"י ה'שמחה' תבער בקרבו אש קודש לכל דבר שבקדושה ובזה תדבק נפש
צאצאיו ג כ בקדושה ,ויעלה בידו להחדיר ולהשריש בקרב את הדר הישרה
בה ילכו לאור ימי ושני ,וידועה תשובת הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע ,כשנת
'הדרכה' לרב אחד כיצד עליו להדרי בני קהילתו למע ישמעו ולמדו את דר ה'
אשר הוא מנחיל לה ,מעשה בעני ב טובי שנקלע ל'שווי àאד' )סאונה( יחד ע
ר' משה גביר העיירה ,והנה רואה העני אי שעומד המשמש ומכה בגביר מכות
נאמנות בכל חלקי גופו – מעלה מטה מזרח ומעריב ,ועל כל מכה וכמה שיוצאת
ממקלו של המשמש השמיע הגביר את הנאתו בקולי קולות אהה ...אהה ...אהה..
כ נמש הדבר במש שעה ארוכה ,כשזה מכה בכל כוחו בגופו של הגביר ,ו'לעומתו
משבח' הגביר באנחות של הנאה ותענוג ,ככלות השעה יצא הגביר מהיכל השווי
באד ,ושלשל לידי המשמש סכו הגו ביותר .בצר לו הבי העני שהגביר נוהג לשל
טבי ותקילי על הכאות בגופו ,על כ עקב אחריו בדרכו לביתו ,ובבואו הביתה –
כשכבר עמד הגביר על ס שערי ארמונו ,פנה אליו והחל מפליא בו מכותיו ...מימי
ומשמאל תפרוצי ...ותעל חמת הגביר ,וגער בו ,החסר משוגעי אנוכי ,מה ל כי
דלקת אחרי ,הנח אותי לנפשי ...נענה העני ...לא לא ...עתה תפתח את לב ותשל
את משכורתי הנכבדה תמורת המכות ...מיהר הגביר והזעיק את שומרי הבית והללו
סילקו אותו בבושת פני הרחק כמטחווי קשת מארמונו של הגביר ,ותשקוט האר.
נדה העני ותמה ,מה נשתניתי מהשמש שב'שווי באד' ,ופר בבכי מר על
גורלו שלא שפר ,ועל מזלו שאינו מיטיב עמו ,אחר כמה ימי אזר אומ ,ושב אל
הגביר בהכנעה גדולה ,ילמדנו רבינו – מה נשתנו מכותיי ממכות המשמש בשווי
באד ,הגביר שהכיר כי א ורק לטובה כוונתו ,ניאות להסביר לו ,וכי מדוע לא תבי,
במקו השווי שורה חמימות יתירה ,ותחת השפעת החו המהביל והגדול נכנסת
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כי ענ ה' – מעלת המתחזק והמתגבר א בעת
החוש
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כל הכאה עמוק עמוק בבשרי ופועלת פעולת טוב בבריאות הגו והנפש ,על זה
אכ כדאי וראוי לשל טבי ותקילי ,אבל ,על מכות גרידא הבאי להכאיב לי –
éëה...
א רע ומר יהיה סופו של ַה ַ ֶ
כיו"ב ,אמר הרה"ק הריי"צ לאותו רב בישראל ,א תשרה בסביבת השראת חו
דוגמת השווי שמשרה חמימות יתירה באש להבת אז תוכל להטי באזנ מוסר,
להדריכ בדר הטוב והישר ,אבל סת הכאות  -סת הטפת מוסר לא יכנסו כלל
לתוככי אזנ ,ולא יפעלו כלל איזו פעולה טובה .א אנו נאמר לכל אב וא –
כשתשרה החמימות בבית )ה חמימות לכל דבר שבקדושה ,ה חמימות ונוע ללב הבני( והבני
יראו את ההתלהבות בשבת קודש ,י-ה ריבו וי-ה אכסו ...אז יקלטו הדברי באזני
צאצאיכ ויפעלו פעולת טוב לזרעכ ולזרע זרעכ ,כי גדולה פעולת האש להחדיר
לתוככי האד בפנימיות את הנעשה והנאמר בי איש לרעהו בי אב לבנו.
יד .ידוע שבסו ימיו נענה הרה"ק החוזה מלובלי זי"ע ואמר כי בימי מקד היה
נראה לו שהימי שהיה אור במושבו ,ועבודתו הייתה מתו הארה והרחבת
הדעת ה ה הימי הנעלי והחשובי ,והימי שחוש היה בעדו ה כפשוט
ימי אפלי שאי בה ממש .אול ,כעת הוא רואה כי אדרבה ,ימי הללו שעבד
בה את ה' מתו חשכות והסתרה ה המאירי באמת...
וכ איתא ב'תורת אבות' )דרכי בעבודת הבורא אות מח( ,בש הרה"ק מקאברי זי"ע
בזה"ל ,סיפר ,פע אחת הייתי חולה גדול ,האב' זי מיר גישטעלט די טעג ,וראיתי
כי הימי שנראו בעיני כמאירי היו נמוכי מאד מאד ,ואלו שנראו בעיני כנמוכי
היו מאירי מאד .עכ"ל.
טו .עוד פירשו לאיד גיסא ,כי ענ ה' על המשכ יומ ,שא האד שרוי בבהירות
ובמצב של יומ כשהכל הול כשורה ,לא תזוח דעתו ,כי ברגע אחד יכול
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להתהפ הגלגל להיות ענ וחוש .לאיד ,מי שנמצא ב'לילה'  -שאינו רואה שו
סימ ברכה מרוב חשכות ,אל יפול רוחו בקרבו ,כי ברגע אחד יאר ה' פניו אליו.
טז .כ ידוע שמרומז ש הוי"ה כסדרו במגילה בלשו הכתוב )אסתר ה ד( 'יבוא
המל והמ היו אל המשתה אשר עשיתי' ,והטע שנרמז דייקא בפסוק זה
ש הוי"ה כסידרו המורה על רחמי פשוטי ונגלי .כי זה הפסוק מדבר באותו
הזמ שאסתר הזמינה את המ אל המשתה אשר היא עושה ,ו'הזמנה' זאת גרמה
לבהלה ומהומה בקרב מחנה בני ישראל  -מה ראתה אסתר לעשות כ ,והרי המ
הוא צורר היהודי אשר גזר להשמיד להרוג ולאבד ומדוע היא מקרבת אותו ...ומי
יודע ...אול ,לבסו הוברר ,שאדרבה ,כל מעשה ישועת של ישראל התגלגלה דר
המשתה .וללמדנו שא נראה לאד כי יש לו מפריעי ומשטיני אזי עליו להאמי
כי בזה גנוז ש הוי"ה – ש הרחמי כסדרו ,שהקב"ה עושה עלילות לבני אד
שמצמיח לו את הישועה על ידי המפריעי עצמ כאחשוורוש והמ.
יז .והנה נאמר לגבי בריאת האד 'נעשה אד' )בראשית א כו( ,ופירש רש"י ,אע"פ
שלא סייעוהו ביצירתו )וא"כ מדוע נאמר 'נעשה' בלשו רבי( ,לא נמנע הכתוב מללמד
דר אר ומדת ענוה שיהא הגדול נמל ונוטל רשות מ הקט )שהקב"ה נמל ע
המלאכי א לברוא את האד( ,ולכאורה צרי ביאור מדוע נרמז עניי זה דווקא בבריאת
האד ,והלא כבר קדמו לו יצירת תבל ומלואה ע כל החיות והבהמות ,ואילו
האד לא נברא אלא לבסו ,וכבר היה יכול לנקוט לשו 'נעשה' בבריאה מוקדמת
יותר .וביארו בזה על פי דבריו הנודעי של מר הבעש"ט הק' זי"ע ,ש'עשרה
מאמרות' בה נברא העול לא היו רק לשעת ,אלא הדברי חיי וקיימי ונאמני
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לעד ולעולמי עולמי ,וכגו ,הרקיע עומד עתה על מכונו משו שמאמר 'יהי רקיע'
מחייה אותו עכשיו ונות לו כח להמשי להתקיי ,וכ בכל חלקי הבריאה ,תבל
ויושבי בה .ג כל אד יש בו רוח חיי כי מאמר 'נעשה אד' ממשי לפעול את
פעולתו לעשיית האד .ועל פי זה יבואר הטע שדווקא ביצירת האד למדה תורה
דר אר שיהא גדול נמל ע הקט ,כי רבי בוכי על זמני ה'קטנות' וההסתר,
ואינ יודעי כי כל תכלית יצירת האד היא דווקא לזמני אלו ,ועיקר הנחת רוח
של הקב"ה שאמר ונעשה רצונו הוא מההתחזקות בזמני הקושי ,ובא הכתוב ללמד
לאד הנמצא בזמ 'קטנות' ונסיו ,כי 'הגדול נמל ע הקט' ,הזמני 'הגדולי'
ה טפלי לגבי הזמני 'הקטני' ,ולא עוד אלא כי ברגעי אלו ממש אומר הקב"ה
נעשה אד והגדול נמל ע הקט ,ללמד על חשיבות הקט.
ורמז יש בדבר כי ההבדל בי 'נעשה אד' ל'אעשה' הוא מ"ט כמניי 'לב טוב',
שמי ש'טוב לב' הרי אצלו בחי' 'משתה תמיד' כי מבי מהו עומק המשמעות ב'נעשה
אד' ,לעומתו מי שהוא עני בדעת אזי אינו יודע מאי טעמא כתיב 'נעשה' ולא
'אעשה'...
מעשה ב'מלמד' ב דורנו ,שיצא ביו מ הימי ב'ערבי פסחי' מתו כיתתו
באמצע השיעור ,התקשר לבני ביתו ושאל הא כבר השליכו את ה'בגדי' הישני
מהבית אל האשפה ברחובה של עיר ,ומשנענה שאכ השליכו לאשפה ,שאל שוב,
הא יש אפשרות להחזיר מאשפתות ,ויאמרו לו בני הבית כי כבר הלכו לה
אוספי האשפה ואי אפשר לחזר אחר הבגדי ,כשמוע המלמד כי כ שב אל
תלמידיו והמשי באמירת השיעור כאילו לא היה .לאחר השיעור פגע בו המנהל
ושאלו מדוע יצא בעיצומו של שיעור לדבר ע בני ביתו דברי של מה בכ -
לברר אודות ה'בגדי' א השליכו לאשפה א לאו .ויע המלמד ויאמר ,הנה
עומד אני לקראת נישואי אחד מצאצאי ומכיוו שלרש אי כל – על כ לוויתי
סכו אדיר מגמ"ח לצרכי החתונה ,והנחתיו למשמרת באחד מכיסי בגדי הישני
– במקו שאי היד שולטת בו ,היו באמצע השיעור נזכרתי שאמרו לי ב"ב
שהיו ייזרקו כל ה'שמאטעס' לאשפה ,לכ יצאתי מיד לבקש שיוציאו את המעות
מכיסי הבגד...
נתפע המנהל ושאל את המלמד ,ואיככה היה ב שלוות הנפש וכח הסבל לסבול
את הבשורה הקשה על איבוד הדמי ,ולחזור מיד לפני התלמידי להמשי ה'שיעור'
כאילו לא אירע דבר ,ענהו המלמד ,הנה אנכי מתלמידיו של המשגיח הגה"צ רבי
גד'ל אייזנער זצוק"ל והוא השריש בנו' ,עיקר ירידת האד לעול הזה הוא למע
יעמוד בנסיו ברגעי הקשי הללו' – בכדי שיתחזק אז באמונה שהכל הוא בהשגחתו
העליונה של הקב"ה ,וא לא עבור רגעי הללו לש מה ירדנו לעול הזה.
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øúñà íäì äçìù' (.æ äìéâî) àøîâá àúéà
äøåàëìå .'úåøåãì éðåáúë ,íéîëçì
ú÷ãö äúåà äùôéç éëå ,øåàéá êéøö
øàùéù ¯ ø÷éå ãåáë äîöòì óéñåäì
øùôà êøãáå ,úåøåãì úéøàùå íù äðîî
áöîä ìôùá äúéä øúñà éë ,øîåì ùé
òáèä êøãáå ,íàîå áàî äîåúé äúåéäá
,úåìôùá øàùéú ãéîúù äàøð äéä
úëìî úéùòðù ,äëøã 'ä çéìöä óåñáìå
úåîî ìàøùé ììë úà äìéöäå ,ñøôå éãî
ìàøùé éðáì òéãåäì äúöø úàæå ,íééçì
àáø øîà (.çô úáù) 'îâá åøîà ïëìå å÷æçúéå ,íìåòì åùàééúé ìáì íäéúåøåãì
áéúëã ùåøåùçà éîéá äåìá÷ øåãä
éùå÷ä é"ò äáøãà éë ,àåäù áöî ìëá
åìáé÷ù äî åîéé÷ 'íéãåäéä åìá÷å åîéé÷'
.øää ùàøì òéâéå äìòúé
åøîà àìå íðåùìá ì"æç å÷ã÷ãå ,øáë
àìà (åãé ìò äùòð ñðäù óà) éëãøî éîéá øîà' ,(æ å ø"úñà) ùøãîä éøáã ïä ïäå
úåáéùç ìò úåøåäì ,ùåøåùçà éîéá íúéëá íúà ìàøùéì ä"á÷ä íäì
à÷ååãå ,éùå÷äå äøöä ïîæá úå÷æçúää ä äëéà) 'áà ïéàå åðééä íéîåúé' íúøîàå
äøåúä úà ìá÷ì åëæ ùåøåùçà éîéá ãéîòäì ãéúò éðàù ìàåâä óà íëééç ,(â
. יחäáäàî
àãä ,íàå áà åì äéäé àì éãîá íëì
.'íàå áà äì ïéà éë (æ á øúñà) áéúëã àåä
 חזק חזק ונתחזק – יתחזק מכא ואיל מבלי.(éåðéùá) ì"æå (ùãç øåà) ì"øäîä øàéáå
לחשוב על העבר
úåìòúäì êéøö ÷ìîò ìù åçåë ìèáìå
íéøîåàù) '÷æç' úáù ,÷æçúäì àîøâ ïîæäå ìà òéâé àìå ,ãåàî äðåéìòä äìòîä ìà
('ùîåç'ä íåéñá äøåúä úàéø÷ øçàì úáùá
ìôùá àöîðù éîå íåúé ÷ø úàæä äâøãîä
ùåã÷å íåøî éðà (åè æð 'éòùé) áéúëãë ,áöîä
äéáâî ú"éùäå .çåø ìôùå àëã úà ïåëùà
äúéäù øúñà úà äéáâä êë éðôîå ,íéìôù
úâøãîî äìòîì íàå áà éìáî äîåúé
íéîåúé (é"ðá) åøîà øùàë êëéôìå ,ïîä
,äáøãà ,ä"á÷ä íäì øîà ,áà ïéàå åðééä
êëìå ,íéàëåãîä íéìôùä áæåò ä"á÷ä ïéà
éãîá íëì ãéîòà øùà ìàåâä ¯ íëééç
åúåà äéáâî ú"éùäù éðôî ,íåúé äéäé
.ïîä ìò øáåâ úåéäì ,äìòî äìòî

 ביו כ"ב שבט תרי"ט נסתלק לעול שכולו טוב הרה"ק רבי מנח מענדיל מקאצק.יח
 ביומי הפורי כשעדיי לא נגמרו 'שלושי' )מיו הפטירה( נענה ואמר הרה"ק,זי"ע
 הנה בקבלת התורה שהייתה בחג השבועות לא ארכו הימי,ה'חידושי הרי"' זי"ע
 והסבר הדבר הוא כי היה מעיקרא מתו אורה והארה גדולה מ,'ו'נשתברו הלוחות
 אבל בקבלת התורה שהייתה בימי הפורי. ואי זה בהכרח שישאר בר קיימא,השמי
 זה היה מתו 'הסתר' שהוכרחו לשבר ולגלות, מאהבת הנס,– הדר קבלוה מאהבה
,' שבירה זו היא הגורמת לקבלת התורה להיות 'בר קיימא,את הקב"ה מתחת ההסתר
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¯ 'åîëå .(è"ñøú ùåáì) '÷æçúðå ÷æç ÷æç
ò"éæ æéøáà'æî áàæ éáø ÷"äøä øîàù
ìéáàðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøä íùá
íòô øçà íòô ÷æçúî íãàä íàù ò"éæ
ä"á÷äù ¯ ÷æçúðù äëæé ,ùàééúî åðéàå
íééçä øåøö) íéîùä ïî åð÷æçéå åãéá òééñî
 (áò é äëøòîיט.
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'ä÷ñôä úáù' íùá åæ úáù úàø÷ð ïë
)øàéáå ,(úåéùøô 'ã øãñî äá íé÷éñôî éë
äáùç) ò"éæ øãðñëìàî êéðòä éáø ÷"äøä
ãçàù òãåð äðäù (íòè ä"ã ïúùøôá äáåèì
ìò ãîìì àåä 'ì÷ùä úéöçî' éæîøî
,åáø÷á åáì 'úåöçì'å øáùì íãàä úáåç
íðîà ,'íìù ì÷ù' åðéàù ìéëùäìå ïéáäì

וכוונתו הייתה לחזק לבות נשברי בהסתלקות רב ,כי אדרבה ההתחזקות מתו
השבר והיגו ,היא היא תעמיד אות להיות מקבלי תורה בת קיימא.
מל üה' ימלו לעול ועד' ,ולכאורה אי זה
מל ,ה' ָ ָ
יט .הנה אומרי בתפילה 'ה' ֶ ֶ
מל על ההווה,
מל üעל העבר ,ואח"כ ה' ֶ ֶ
כפי הסדר ,שהרי מתחילה יש לומר ה' ָ ָ
ורק לאחמ"כ ה' ימלו בעתיד ,יש שביארו בזה ,כי עיקר נסיו האד להאמי ב'מלכות'
ה' יתב"ש נסוב על ההווה ,כי רבי יש אשר יאמרו ל ,אכ ,מה שהיה ,הכל באשערט
)קצוב ומדוד( מ השמי ,וכ גבי העתיד לא ידאגו באמונת שבוודאי השי"ת יעזור )ג
זה חשוב עד מאד( ,אבל ביותר צרי לזרז – לזכור בהווה – אכ ,מה שאירע לי בזה
הרגע ,מה שפלוני מזיק לי כעת ,ואלמוני מכעיס אותי )רוקד לי על העצבי  -טאנצט מיר
אוי ד'נערווע( כל זה בדבר ה' נעשה ,ומכיוו שעיקר הנסיו והעבודה היא על עכשיו,
מל על הזמ העכשווי.
על כ צרי להקדי תחילה שה' ֶ ֶ
ויבואר עפ"י מעשה 'שלא' היה ,במי שרצה להתגייס לצבא מדינת רוסי' ,ומדרכ
היה לבדוק תחילה את נאמנות החיילי למל ולמדינה ,על כ פתחו בשאלה ראשונה
 הא הוא מוכ ומזומ להעניק ולוותר על ביתו עבור המלכות ,ויע זה האיש ,ה,הנני מוכ לכ בלבב של ...חזרו ושאלוהו הא ימסור ג את כל שדותיו למלכות א
הצאר ידרוש זאת ממנו ,ויע ,ה ,מש הוסיפו לשאלו הא ג את עדרי הבקר שלו
ית למלכות ,א על זה השיב בה ,עד ששאלוהו ,הא ג את ה'תרנגול' של תת
למל ,כא כבר ענה האיש ,לא ולא ...לשמע דברי אלו שלחוהו מיד הביתה ,כי אי
זה האיש ראוי לבוא אל המל לשרתו ולעמוד בשורות צבאו ...על אשר איננו מוכ
לתת כל אשר לו למלכות יר"ה .ובבואו לביתו שאלוהו בני המשפחה ,הגידה נא ,הייתכ,
כדבר הזה ,את כל היקר ל הסכמת לתת למל ,ורק את תרנגול הזול מכל הנ"ל לא
הסכמת 'להיפרד' ממנו .ביאר לה האיש ,הנה ,בית אי לי ,א שדה מעול לא הייתה
לי וכמו כ עדרי בקר מעול לא נמנו על 'רכושי' ,ע"כ אל תתמהו ,כי מה שמעול לא
היה ברשותי אי לי קושי ולא מעצור להעניקו ברוב שמחה למל ,אבל ,אותו תרנגול
הנמנה בי רכושי הדל ,זאת בשו פני ואופ לא אמסור למלכות דבר שהוא שלי...
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æé

úà ÷ø íãàäî ìçééîå äôöî ä"á÷ä ¯ ïðåàúéå äæ áì ïåøáùá ãéîú ãåîòé ìà
úúì ,åãòá 'ä øåîâé ìéçúéùëå úéùàøä åúåàî 'ä÷ñôä' äùòé àìà ,åáöî ìò
÷ùéçå' åäæå ,äùåã÷ã úåáäìúäå ÷ùç åì ,éåä éåäã éàî éë ,÷æçúéå áì ïåøáù
 íëì áøòé êìéàå ïàëî éë ,'íúåàכא.
 ù"úé åúãåáòá ùãçúé ïàëîåכ.
äøåúä ïî éëãøî ,(:èì÷ ïéìåç) 'îâá àúéà 'äå äãåáòá ìéçúäì Y íãàä ìë äæ éë
éøáã'ä ÷"äøä æîøù åîëå åãòá øåîâé
'øåøã øî' (âë ì ìéòì) áéúëã ïéðî
,íù àúéà ãåò .'àéëã àøéî' ïðéîâøúîå çì) ïúùøôá (ì"é éîð éà ä"ã) ò"éæ 'ìàøùé
'øùá àåä íâùá' ïéðî äøåúä ïî äùî 'äôöå' ,'íúåà ÷ùçå íäéùàø äôöå' ,(çë
כיוצא בדבר' ,העבר' כבר היה וחל ,ג ה'עתיד' עדיי לא בא לעול ,וממילא
מל üה' ימלו לעול ועד' ,א ההווה הוא בידו וברשותו,
בקל יאמר עליה ' -ה' ָ ָ
ועל כ יש לו בחירה הא לנהוג בטוב א לאו ,ועל זה נטושה עיקר המלחמה,
מל' ,למסור את ההווה אל הקב"ה.
ומפני כ צרי לומר תחילה 'ה' ֶ ֶ
כ .כה אמר הרה"ק ממאכנובקא זי"ע בש אביו לרמז בלשו )שאומרי בהגדה של
פסח( 'מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקו לעבודתו' ,המתעסק
בעבר ו'מתחילה' אי זה אלא ע"ז ,אול האומר 'מעכשיו' זהו הכניסה וההתקרבות
לעבודתו ית'.
דיבור נפלא שמעתי מהגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א הקב"ה נות לנו
מתנה גדולה ,ששמה 'העתיד' ,א היצר שצרה עינו )ער פארגינט נישט( במתנה זו
שקבלו בני ישראל ,מסיח ומבלבל דעת ע מחשבות ה'עבר' ,למע יפסידו מתנת
שמי )יש שאמרו כזאת בשינוי ,הקב"ה נת מתנה את 'העתיד' לתק על ידו את 'העבר' ,א היצר
מבלבל ומוש את העתיד אחרי העבר(.
הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל היה מספר על אחד שהיה מתופ בתו ,ובתו
כדי עבודתו סטר לו מא דהו על לחיו ,נענה המתופ ואמר 'וכי אפסיק מעבודתי,
לא כי ,אלא א פאטש געכאפט או פריילא געקלאפט' )פי' אכ קבלתי סטירה ,א עדיי
אכה בתו בשמחה( ...וזהו מעיקרי העבודה שא א סופגי מכה אזי ממשיכי בעבודה.
כא .והעיקר הוא הרצו ,כי ע רצו אמת וחזק ישיג ויקנה מעלות רמות ,מעשה
שהיה בימי ה'מלחמה' ,כשהיה הגה"צ אבדק"ק ליעזש זצ"ל ב'מחנות' כשהוא
ילד קט וצעיר כב תשע שני ,מרוב עבודה וייסורי נוראי נחלש גופו עד למאד
עד שכמעט ומת מחולשה ,וא כוח לאכול כבר לא היה די בגופו והיה אביו מוכרח
בכל יו להכריחו ממש להכניס דבר מאכל ומשקה בפיו טיפי טיפי בכדי שתתקיי
נפשו בקרבו .כ שרד הילד את כל מוראות המלחמה מש כל שנותיה ,א בסו
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éðá ìù íëøã éë ,ïàëî åçéëåäù ùé
ìëá èéáäì àìù Y íéøùëä ìàøùé
ïåáùç' éðîæá éúìåæ) áåè åðéàù íøáò ìò úò
ìëù (øúåé àìå äòåãé ïîæ úáö÷á 'ùôðä
äùî ,íé÷éãöä ìò íéøåîä úåàø÷îä
ïéðòî íéøáãî íä éøä ,øúñàå éëãøî
íéîùá êì ç÷' ,ïåâëå ,íéé÷úì ãéúòä

המלחמה לקחו אות הרשעי ימ"ש ופקדו עליה לרו שעות ארוכות וכל מי
שנחלש ועצר היו יורי בו ,והיה מת על אתר הי"ד .כראות האב כי כ ,חשש
ביותר לחיי בנו שלבטח לא יצליח א ללכת כמה פסיעות מועטות מרוב חולשת
גופו ,לכ הזמי האב אליו שני אנשי שהיו גיבורי יתר על אחיה ,נת לה
סיגרי'  -שהיה נחשב באות הימי כ'אוצר' ,וכתמורה לכ ישאו את זה הב על
כתפיה מש כל שעות הריצה ,האנשי סברו וקבלו ואכ החלו במרוצה ,א לא
עבר זמ רב עד שהרגישו ג ה באפיסת הכוחות ,ותו כדי המרוצה פנו אל האב
לאמר ,הנה נשיב ל את הסיגרי' וא את הילד ,כי כבר אי בנו די כוח לנשאו
על כתפנו .באותה שעה הבי הילד את אשר עומד לקרות וכי לא נותרו לו אלא
רגעי ספורי לחייו ,ולפתע נתגלו אצלו כוחות עלומי והחל לרו בכוחות אדירי,
כ הצליח ור מרחק של ז' קילומטר משל היה גיבור חיל ,אותו ילד אכ ניצל
מהמלחמה האיומה וא זכה להקי שנות דור ,ובינות לצאצאי צאצאיו מנויי כמה
יושבי על מדי ומחברי ספרי ,וכל זאת בזכות אות כוחות עלומי שבאו לו בעת
צרה וצוקה.
וכבר אמר צדיק אחד ,כי מצינו הרבה בחורי הממתיני למציאת זיווג ההגו,
וג 'חתני' המכתתי רגליה להשיג פרוטה לפרוטה לצור נישואיה ,ופלא יש
בדבר ,כי ישנ בחורי שעדיי יושבי וממתיני )השי"ת ירח עליה בקרוב בב"א(
ולאיד לא מצינו 'חתני' מבוגרי שאינ עורכי את ה'נישואי' מאחר שאי
הפרוטה מצויה בכיס ...ומדוע ,כי כ היא המציאות ,עני ודבר שהאד מבי
שהוא חייב ומוכרח בלא כל תירוצי כבר תמצא ידו כדי סיפוקו ,על כ א של"ע
לדאבו לב רבי מאחינו בני ישראל אי ביד לפורטה אפילו שוה פרוטה ,מ"מ
ה יודעי שאי אפשר לעכב את שמחת הנישואי ...וכבר מוצאי דר לקיימה,
כ בכל דבר ועני ,א יחליט האד שהוא רוצה לקנות מידה פלונית ,מסכתא
פלונית וכו' ...כאותו חת שחייב להינשא ,ישיג וישיג ככל אשר תאווה נפשו ,כי
אי דבר העומד בפני הרצו.
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äúòå ä"ã åøúé 'ìàøùé çîùé' 'ééò) äáåùú ïåùì
àåáî àéä àéä 'äúòî' úøéîàù ,(íà
'ï÷ú'ì ãòåîì ïåæç ãåò éë ,äáåùúä çúôå
äúòå òãéì ÷æçúé úòë êà ,øáòä úà
éë êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä äî ìàøùé
.( כגáé é íéøáã) äàøéì íà

ìù ÷åñôä ïëå ,úåùòì éååéö àåäù 'ùàø
,äðù íéøùòå äàî åéîé åéäå øîåà 'äùî'
øúñà ìò äøåîä ÷åñôä äæ êøã ìò
øùéä êøã éäåæ éë ,øéúñà øúñà éëåðàå
êåúî ãéúòä éôìë åéðéò íéùäì ¯
íúîåòì .ú"éùäá úå÷æçúäå úåùãçúä
øùà õòä ïîä' øîàðù äîá æîøð ïîä
åðééäã ,'úìëà åðîî ìåëà éúìáì êéúéåö
íãàäù ,øáòä ìò åá øîàðù àø÷îá
êåúá òå÷ùå àèç òåãî åîöòá ññåáúî
úáùçî åæ éøä åðîî õìçä éúìáî òøä
.íãáàì íééãåäéä ìò áùç øùà ïîä

,(:æë ñ"ù éèå÷éì á"ç) 'ãåã ïéðá'á øàéá äë
øåçá çîù' (:âñ úáù) àøîâá àúéà
÷åñôä ìò (:âé äâéâç :çô úáù) àøîâá àúéà ...êéúåøåçá éîéá êáéì êáéèéå êúåãìéá
óìàì äååéö øáã' (ç ä÷ íéìäú)
íé÷åìàä êàéáé äìà ìë ìò éë òãå

 הרה"ק רבי משה יוס זי"ע בנו, ביאור זה ביאר ה'בני דוד' לצד מעשה זה.כב
של הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע נסע פע לשבת קודש )שקוד הימי הנוראי( אל
 במוצאי מנוחה והוצר ר' משה יוס לחזור,הרה"ק ה'דברי יחזקאל' זי"ע בשינאווא
 במחשבותיו ע איזה,לביתו החל להסתובב בחצר ביתו של הרבי מתו שברו הלב
 והחל, והרבי קרא לו, אחר זמ נפתחה הדלת,קני )רוחני( הנני חוזר לביתי ולעבודתי
, בצעירותי נסעתי פע לשבות שבתי אצל הרה"ק ה'שר שלו' מבעלזא זי"ע,לספר
 באיזה- אחרי ככלות השבת סובבתי אנה ואנה טרוד במחשבות השוברות לב ונפש
( ואמר לי 'דע ל יונגערמא )אבר,' והנה בא לקראתי ה'שר שלו...קניי שב אני לביתי
 וא תשאלני,' היצר הרע מתייגע ועמל קשות להכניס קרירות ללב של עובדי ה.' שהוא על ידי מחשבות פסולות – לחשוב על העבר, אומר ל,האי
 כי,וכבר אמרו דלכ אי 'ויהי' אלא לשו צער ואילו 'והיה' הוא לשו שמחה
 אבל לחשוב רק אודות,'ויהי' המחשבות על מה שהיה ועל העבר זהו צער גדול
...העתיד 'והיה' – זהו שמחה גדולה
 פע שאל הרה"ק בעל ה'יסוד העבודה' זי"ע את אחד מחסידיו שבא לשבות.כג
, היא באת הנה ממקו מושב,בצלו )בעת עריכת השולח בליל שב"ק( אמור נא

ë

באר הפרשה

פקודי

...íìåò ãåòå íìåò ãåò úåðáì áù ë"éôòàå
ãò íéé÷ä åîìåò úà àøá óåñáìù ãò
åì äî 'øîåçî õåø÷'ä íãà óà ,íåéä
÷æçúäì äñéð àì éúëà éøä ¯ ùàééúéù
ìåëéáë åàøåáî ãîìé ,íéîòô ã"ò÷úú
ùãçî åîìåò úåðáìî ÷éñôä àìù
 ...íéîòô ã"ò÷úúכד.

íãå÷ úåøåã óìà äàøáð äøåúäù ,'øåã
úàéøá íãå÷ úåøåã ã"ò÷úú åðééäå) ,äøåú ïúî
ãîìî (æ â ø"øá) åøîà ùøåôîå ,(íìåòä
ïáéøçîå úåîìåò àøåá [ä"á÷ä] äéäù
ïåàâä ãîì ïàëî .åìà úà àøáù ãò
,àøåð øîàî ì"öæ õéáìàåîù íééç éáø
,íùåàéé êåúî øîåì íéððåàúîä íéáøã
óìàë' éîöò úà éúç÷ìå éúéñéð øáë äðä
äîá íòè úúì ìëåð íéøáãä ãåñéá éúáù ãéîú ,äîåàî éúìòåä àìå 'íéîòô
úà úúðå' (æ î) ïúùøôá øîàðù
äæì ,úåùòì éãéá ùé ãåò äî ...ìåôéì
øáëå ,'çáæîä ïéáå ãòåî ìäà ïéá øåéëä àåä óàù ú"éùä éùòî ì"æç åðì åìéâ
'ïåòè ãòåî ìäåàì àáäù øçàîù åù÷ä ,ïëî øçàì åáøçðù úåîìåò äðá 'ìåëéáë

ענהו היהודי נסעתי על גבי חמורי ...המשי הרה"ק ושאלו ומה היית עושה א
היית נופל מחמור על א הדר .ענה החסיד הייתי מתרומ ומטפס שוב על גבו
וממשי בדרכי ,א הרבי המשי בשלו ושאלו שוב על מעשיו בא היה נופל עוד
פע מחמורו בדר ,ושוב ענה שהיה מתנער מעפרו ושב לרכוב על החמור .לאחר
כמה פעמי הרבי שאלו שוב ושוב ,נענה היהודי ואמר' :וכי מה אעשה ,וכי אשאר
על הקרקע ואבכה ,הרי ברור ומוסכ שעלי לקו ,להתנער מעפרי ולעלות שוב על
גבי חמורי' ...פנה ה'יסוד העבודה' אל חסידיו שהיו נוכחי בעריכת השולח ואמר
לה' :השומעי את את דברי יהודי זה ,וכי תכלית יש לו לאד לאחר נפילה,
להישאר בירידתו ולבכות מצבו וגורלו ,הרי אי לו לאד כי א לקו ולהמשי
במלחמתו ,להישאר איש מלחמה'...
כד .הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע ,המשיל את העני לחייל שנשלח ללחו ע האויב
בשדה הקרב וחרבו שלופה בידו ,והנה הגיע אליו אחד מחיילי האויב וירה בו
באצבעו וד רב החל לזוב ממנו ,אותו חייל נבהל והשלי תיכ את כלי הזיי מידיו,
צעקו לו חבריו ,שוטה שכמות ,היא מכניס הנ את עצמ בסכנת מוות ,והרי עתה
אפשר לאויב להרג או להכות ב מכה רבה ועצומה ,ואילו א תמשי לישא חרב
ביד אולי תוכל להשיב לו מנה אחת אפי ותפילהו לגמרי .כמו כ הוא במלחמת
היצר א בשעה שנפל מעט כבר הנו מתייאש ומשלי את כל אשר לו ,בזה גופא
הצליח היצר עליו – שהרי זוהי כל מטרתו ' -לייאש' את הנלח בו ,אלא על האד
להתרומ ולהתחזק בכל כוחו ,וכ יזכה שיבוא יו ויכה את היצר הרע לגמרי )ח"ח
על נ" קהלת י ד ,הובא בהגהות על ח"ח על התורה פ' בראשית אות טז(.
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àë

åúåéäáå ,áåè äùòá ÷ñòúäìå ú"éùä åîå÷î äøåàëì ë"à íééìâøå íééãé úöéçø
 øáòä ïî äáåùúá õçøúé íùכה.
ììë éë àìà ,ãòåî ìäà éðôì øåéë ìù
àåä úåðååòä ïî äöéçøä úòá ìåãâ
 åîå÷îá øàùéäì àìù ãàî øäæéäìיהי רצו – הכל צריכי לתפילה והכל נעני
בתפילה
ìùëðäù àéä àçéëùã àúìéî éë ,ïåùàøá
ìë úà äùî àøéå' ,(âî èì) ïúùøôá ïðåáúäì ãåøè íéòùôå úåðååò íéàèçá
åøãçá øâúñéå ,øáòä ìò áåùå áåù
äúåà åùò äðäå äëàìîä
,'äùî íúåà êøáéå åùò ïë 'ä äåö øùàë ,ùåàéå úåáöò éãéì ìåôéù ãò úåãéçéá
äøùúù ïåöø éäé íäì øîà' é"ùøáå áåæòé ,øáã úéùàø ,äøåú äøîà êëéôì
éäéå íéøîåà íäå ,íëéãé äùòîá äðéëù àìà ,çáæîä éðôì ãåîòé àì) ñðëéå åîå÷î úà
 'åðéìò åðé÷åìà 'ä íòåð úãåáòá ,á"åéë ,(çáæîìå íìåàä ïéá äîéðô õåøéכו ),äù÷å ,(âî÷ éøôñ
ìë àìäå ,åæ äìéôúì ÷å÷æ äéä òåãî áåùçé àìå øáòä ïî åúòã çéñé ,íãàä
åçèáåä øáëå ,äéä äæ øåáò ïëùîä úééùò úåáùçîå íéøåäøä éë ,øáë ìùëðù äîá
ùã÷î éì åùòå' (ç äë ìéòì) äøåáâä éôî æ"éò äáøãà ,äøäèì åúåà åàéáé àì åìà
úøèîå ø÷éò ìëù àöîð ,'íëåúá éúðëùå èéèäå õåáä êåúá øúåé ÷åîò å"ç ò÷ùé
äøùúù éãë äéä åéìëå ïëùîä ïéðá ìà ìéà åîë õåøé äìéçú ,àìà ,ì"çø
כה .מעני לעני ,כתיב בפרשת )מ לג( 'ויק את החצר סביב למשכ ולמזבח' ,הנה
ידוע מאמרו של הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )ליקוטי הרי" ,ער צדיקי( בתחילת
הנהגתו כשנתיישב על כסא אבותיו ,נענה ואמר ,לשט וגונדא דיליה לא איכפת
שיקו רבי חדש ,ומסביבו יהיה 'חצר' גדול ע 'מצב' ,וכול יהיו עסוקי בזה,
ובלבד שיוכל להעלי ולגנוב מכל אלו האנשי את הנקודה הפנימית )שהכל נעשה
ע מטרה לעבודת ה' וכו'( .עפ"י ביאר הגה"צ מהר"ד אלתר שליט"א ,שכא בפרשת
כשהקימו את ה'חצר' וכל המשכ וכו' ע כל ההכנות והבנייה ,מדגיש הכתוב ,שהכל
נעשה 'סביב למשכ ולמזבח'  -שלא חסר מה הנקודה הפנימית.
כו .כתב בספה"ק 'פלא יוע' )ער ויהי נוע( 'ויהי נוע צרי לאומרו קוד כל מעשה
טוב בי בדיבור בי ממעשה' ,ומבאר טעמא דמילתא ,כי בכל דבור ובכל מעשה
גנוז רזי עילאי ורזי דרזי ,ואי אנו יודעי אלא פשט של דברי ,וא כי עצ
עשיית המצוה פועלת למעלה ,א הרבה יותר פועלת היא א מכווני את הכוונות
הקדושות שיש בה' ,וזה כוונת תפילתנו באומרנו ויהי נוע שיכונ ה' מעשי ידינו
בשמי ממעל כאילו כוונו בכל הכוונות הראויות לכוי ותפילה עושה פירות .וג
בפסוק זה יש רזי עילאי בכל אות ואות ובכל תיבה ותיבה ,והיה ראוי לנו שנאמר
ויהי נוע על הויהי נוע'.
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÷åñôá '÷ä 'íééçä øåà'ä áúë ïëå
úà íé÷åìà øåëæéå' (áë ì úéùàøá)
úà çúôéå íé÷åìà äéìà òîùéå ìçø
äìòù íâä éë áåúëä ãéâî' ,'äîçø
,äìéôúì äëøöåä ãåò ,åéðôì äðåøëæ
øçàì óàù åðééäå ...äéìà òîùéå åøîåàë
äéìò äéä ãåò ,ãìúù ú"éùä äéìò øæâù
.äéìà äæ òôù àåáéù ììôúäì

äùî êøöåä òåãîå ,åðéãé äùòîá äðéëù
.(ë"øúú íéãéñç øôñ 'ééò) êë ìò íëøáì åðéáø
àá òôù ïéàù íé÷éãö åçéëåä ïàëîå
åùòù íâä ,ïëìå ,äìéôú àìá íìåòì
àì åé÷åã÷ãå åéèøô ìëá ïëùîä úà
àì íà íäéãé äùòîá äðéëùä äøùú
íà óàå .äìéçú êë ìò åù÷áéå åììôúé
åéúåéøáì åáåèî òéôùäì ú"éùä ïåöø
éãé ìò àúúìã àúåøòúéàì êéøö ïééãò
éáø ÷"äøä çéëåä äæ ãåñéì úåçëåä 'á
. כזäìéôúá åãîòéù
åäéìàî .à (åñ úåà ÷éãöä ú÷ãö) ÷åãö
(à çé 'à íéëìî) åçéèáä ú"éùäù ,àéáðä øçàì óàù åðéáà íäøáà ìöà åðéöîãëå
åäéìà ìà 'ä øáãå íéáø íéîé éäéå' ä"á÷ä éôî çèáåä øáëù
ìà äàøä êì øîàì úéùéìùä äðùá úãìåé êúùà äøù ìáà' åîöòáå åãåáëá
,'äîãàä éðô ìò øèî äðúàå áàçà êàìî àá íâå ,(èé æé úéùàøá) 'ïá êì
åîë êë ìò ììôúäì êøöåä ë"éôòàå ,åðá úãìåäì ãòåéîä ïîæä úà åòéãåäì
ùàø ìà äìò åäéìàå (áî ÷åñôá) 'àðù ïá äðäå äéç úòë' (é çé íù) áéúëãëå
,åéëøá ïéá åéðô íùéå äöøà øäðéå ìîøëä äëæ àì ïë éô ìò óàå ,'êúùà äøùì
.á .íéîùâä ìò ììôúäì ,é"ùøáå ,'äìéôúä çë'á ÷ø ÷çöé ìù åúãéìì
äðùä ùàøáù óàù íåé ìëá íéùòîî àúéàãëå ,êìîéáà ìò äìéôúá ãîòùë
ìëì òôùä ãçàå ãçà ìë ìò øæâð øáë íéîçø ù÷áîä ìë' (.áö ÷"á) 'îâá æ"ò
ìëá çéù åéðôì ïéëôåù åðà ïééãò ,äðùä àåä øáã åúåàì êéøö àåäå åøáç ìò
.'äìéçú äðòð
.åðéìà òôùä òéâéù íåé
 משל למה הדבר דומה לאד שקיבל הודעה מבית הדואר שנשלח עבורו סכו.כז
 שלעול לא יהיו המעות בידו עד שיגש לש ליטול את,גדול של מעות
...המעות
 שא העשיר הגדול ביותר,'וכבר אמרו להמשיל את הדבר לנהוג ב'עול הזה
 אינו יכול להוציא מש א לא פרוטה,אשר לו ריבי רבבות דאלער )דולר( בבנק
 כ נמי בשמי ממעל יש כביכול בנק של,'אחת כי א על ידי טשעק )צ'יק( וכדו
 א להוציא מש שפע ברכה על האי עלמא – אי אפשר כי,כל מיני ברכה ושפע
.'א על ידי טשעק והוא 'התפילה
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íéù÷îä íéáøì äáåùú åðçååøä äúòîå
àúéàå ,'ãñç 'ä úåçøà ìë' éøä
ìëäå' (ùøãîá ä"ã ã"ðøú éøçà) 'úîà úôù'á
øúåéä ãö ìò åì êøöðå áåèä éôë àåä
äî ïë íà ,'íìåòáù úåáåèä ìëî áåè
øáë 'ä úâäðä ìë àìäå ,äìéôúì íå÷î
øåîàä é"ôò ,ïëà .äáåèì àéä äúò
äáåè åøåáò åðëåä øáëå íéîòôù ,øàåáé
,êë ìò ììôúäì êéøöù àìà ìåáâ àìì
ùâéð øùàë äìéôú ìù äçåë ø÷éòå úà áø÷ìå äòåùé ùéçäì äìéôúä çëáå
'ä àìåìù äøëä êåúî äéìà
.åøåáò ãòåéîä áåèä
äîåàî úåùòì åãéá ïéàå ...åðì äúøæò
ò"éæ ïéæåøî ÷"äøä ùøéôù äî ïéòëå
øîà äëå .åúìéôúì 'ä åì øúòéé àì íà
éúåðçå' (èé âì ìéòì) øîàðù äî
äúåàá äðäù ,ò"éæ áåðé'öò'öî ÷"äøä
éúåðç äìéôúä éãé ìòù ,'ïåçà øùà úà
ùåáìá éëãøî úà ïîä ùéáìä äá äòù
.ïîæ øçàì ïåçì éúøîà øùà úà äúò
àø÷å ñåñä ìò åúåà áéëøäå úåëìî
àéä 'ä úâäðä ìë 'ììë êøã'áù åðééäå
àì ïééãò éæà ,ùéàì äùòé äëë åéðôì
êà Y 'äáåè' äæéàì íãàä úà àéáäì
äìéâîá ùøåôîëå ,ììë äôéì÷ä çë øáùð
ãéî íãàä àåáé àåá äìéôúä éãé ìò
ìà øúñà äàá ïîä úà åâøäù øçàìù
øåáòì êøèöéù éìáî ,äëøáäå äáåèä ìà
úòø øéáòäì åéìâø ìò ìåôéúå êìîä
åòéâä ãò êøãä úøáëå êìäîä ìë úà
äéä áø ïîæ øçàì ÷øå ,éââàä ïîä
. כחäáåèä ìà
äîä íéãåäéä åèìùé øùà àåä êåôäðå'
äðúð ãöéë úåù÷äì ùé ë"àå ,'íäéàðåùá ìëá äìéôúá ìàøùé ìù íçåë ìåãâ
ø÷é úúìå ïîä úà ìéôùäì à"èñä 'øãà ùãåç'á øúåéáå ,äðùä úåîé
à"èñä äáøãàù ,øàáîå .éëãøîì äìåãâå 'ùîùå øåàî'á àúéà éë ,íéøåîà íéøáãä
'òðëé'ù äæ áöîì äàéáäù àéä äîöò øîà ãçå ,:çé ïéøãäðñ àøîâä éøáã øåàéáá ,íéì÷ù)
äúéä íúøèî ø÷éò éë ,éëãøî éðôì ïîä óà (éåðéùá) ì"æå ,(äéäé àãçì óé÷ú íåãé÷ íà
íéãåäéä ìë úà ãáàìå âåøäì ãéîùäì íéã÷ çåø åîë Y úåøåáâä åøáâúé íà

ìù íäéô ìáäá ...úåçåøáù äæò àéäù
åøáâúé äìôúá ïä äøåúá ïä ìàøùé éðá
øîàîá íéðéãä åìèáúéå .úåøåáâä ìò
úåðååëå íéãåçé àìá åìéôà .àîìòá íäéô
çë ùé øãàáù ,øãà àåä ïéã ¯ úåìåãâ
ãáìá íäéô ìáäá åìéôàù ,ìàøùéì ìåãâ
úåòø úåçåøäå úåøåáâäå ïéðéãä ìë å÷úîé
.íìåòá ììëå ììë åèìùé àìù

( שהתפילה היא 'דברי העומדי ברומו של: וכ פירשו את דברי הגמ' )ברכות ו.כח
, דפעמי רוצה אד לעבור מהכא להת והדר מלאה מכשולי ומהמורות,'עול
 יתעלה מעל כל המכשולות ויגיע למחוז,(" יעלה על גבי 'מטוס' )עראפלא,מה יעשה
. כ ע"י התפילה מתעלה מעל כל המכשולות בדרכו לישועתו,חפצו לחיי ולשלו

פקודי

באר הפרשה

ãë

ìëá úåëøá äàî åð÷ú íãâðëå' íéøåèä
éðãà úàî ãâðë íä úåëøá äàîù ,'íåé
éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéà .ì"ëò ,ïëùîä
úàî .ì"æå ,(éãå÷ô í"éøä éèå÷éì) ò"éæ 'í"éøä
úåëøá äàî ë"åîë ,ïëùîì åëøöåä íéðãà
(:âî úåçðî) íåé ìëá êøáì íãàä êéøö
ïëùîä ìù úåãåñéä åéä íéðãàäù åîëå
,ìàøùé úùåã÷ ìù ãåñéä íä úåëøáä ïë
.éãåäéå éãåäé ìë úùåã÷ ìù

íãéá ùé ìàøùéù áèéä åòãéù àìà ,å"ç
éãé ìò Y úåøéæâä ìë ìèáì çëä úà
ìà å÷òæéå øáùð áìá äìéôúá åãîòéù
àöé éëãøîù åááñ ïë ìò ,íäì øöá 'ä
äúòîå ,úåëìî ùåáìá êìîä éðôìî
äô÷åúá äøéæâä ïéà øáëù íéãåäéä åøáñé
,êìîä úéáá íäì 'çà' íâå] êë ìë
[äøéæâä úà ìèáì çéìöé øáë éëãøîå
åîë äìéôúá åãîòé àì áåù àìéîîå
òöáì ìàøùé éàðåù åìëåé æ"éòå ,äìéçúá
é"òù ,úåðãà ïåùìî 'ïãà' ,áúë ãåò
ïéáä éëãøî ïëàå ...òéøôî éìáî íîîæ
ïåãà àåä ú"éùäù íéãéòî äëøáä
å÷ù ìà áù ïë ìò ,íúðååë ÷îåò úà
íðéä úåëøáä úàîå ,äàéøáä ìë ìò
çë ÷øù òãé éë (.æè äìéâî) åúéðòúå
,ìàøùé ùéà ìë ìù ïëùîì íéðãàä úàî
. כטíäì ãåîòéù àåä äìéôúä
.ì"ëò
äúééä úåëøá äàî úð÷ú øå÷îå מאת אדני – מאה ברכות כיסוד בחיי היהודי
áúëãë ,ìàøùé éðá ìò äøéîùì
úàîì íéðãà úàî' ,(æë èì) ïúùøôá
ùéø éàðåøèð áø íùá (åî 'éñ) øåèä ìòáä áúë .'ïãàì øëë øëëä

 כדברי הללו ממש אמר ג הרה"ק האבני נזר זי"ע בעת אשר חלה את חוליו.כט
 והנה חל, והרעישו החסידי עולמות להחלמתו ולרפואתו השלימה,האחרו
( שבשעה שגזר. שמובא בגמ' )מגילה טז, שלח האבני נזר לחסידיו,שיפור במצבו
המל על המ להלביש את מרדכי ולהרכיבהו ברחוב העיר נכנס המ לביהמ"ד ושאל
 אמר לה 'אתא מלי, השיבו לו בהלכות קמיצה,את התלמידי במה את עוסקי
 ותמוה מדוע אמר לה המ.'קומצא דידכו ודחי עשרת אלפי ככרי כספא דידי
 והרי אי זה מדרכו כלל לומר מילי המתיישבות על הלב ולעורר,דברי חיזוק אלו
 על כ אמר, אלא שרצה המ להחליש שלא יתפללו...להמשי לשקוד על תלמוד
 וכל זה בכדי שיחשבו שהנה הגזירה,לה שהקומ דחה את עשרת אלפי כיכר כס
 מי יודע שמא, המשי האבני נזר ואמר.עומדת לחלו ולהתבטל ושוב לא יתפללו
כל השתפרות המצב והרגשתי הטובה לא נועדה אלא בכדי שתדמו בנפשותיכ
 וממילא כבר אי צור, וב"ה המצב נהיה טוב יותר,שכבר אינני זקוק לתפילות
 על כ מבקש אני להמשי,להרקיע שחקי בתפילה ולהרעיש את כל העולמות
. מתו ההכרה שאי אפשר בלא תפילה,להתפלל כמו בתחילה

באר הפרשה

ä"ò êìîä ãåã' ,àéñçî àúîã àúáéúî
(à âá 'á ìàåîù) áéúëã úåëøá äàî ï÷ú
©ª
'ìëá éë ,éåä '÷ àéøèîéâá 'ìò' 'ìò¨ í÷ä
àìå ìàøùéî úåùôð '÷ íéúî åéä íåé
ø÷çù ãò íéúî åéä äî ìò ïéòãåé åéä
ìàøùéì íäì ï÷úå ùãå÷ä çåøá ïéáäå
÷'  'úåëøáל.

פקודי

äë

÷æçúäì åîöò ìò ãçà ìë ìá÷é ïë
åéôî íàéöåé øùà íåé ìëá úåëøá äîëá
,áìä úðååë êåúî äøäèáå äùåã÷á
øåáòé ìá ÷åçë åìöà äéäú åæ äìá÷å
øåîùéå ãéô÷é ãéîúù ,èåîéú ìá ãúéëå
íàå .ùôð úåøéñî ãòå åæ äìá÷ ìò
åìöà åæ äáåè äìá÷ àäú ïë äùòé
'äá äðåîàäå åîìåòá åúáåç äî åøéëæäì
.'íìåòä êìî' àåäù úéèøôä åúçâùäáå

äàî ìëá øäæéäì êéøöù óà äðäå
íú åðéáø áúë øáë êà ,úåëøáä
,ïéðäðä úåëøáá øäæéäì êéøö øúåéá èòîä åì áåèå' (â"é øòù) øùéä øôñá
íééç éáø ÷"äâä áúëù åîëå
ìò .'ãåîòé àì øùà áøä ïî éãéîúä
ל .הגה"צ רבי שמשו פינקוס זצ"ל ביאר זאת באופ נפלא בדר משל לאחד שעשה
לרעהו רעה ,וברצונו להפיס דעתו  -שלא ישיב לו כגמולו ,מה יעשה ,יל וידבר
עמו ,וא יכבדנו ,וכ יוסי לעשות פעמי רבות במש היו ,וכ לא יעלה בידו
לגמול לו רעה ,כיו שניסה לרצותו כל כ הרבה פעמי .על דר זה ,בשעה שראה
דוד שמאה נפשות מתי בכל יו ,תיק מאה ברכות ,שיאמרו ישראל בכל עת ברו
אתה ה' וירצוהו בפיה ובלשונ עד שיתרצה הקב"ה וישוב חרו אפו מעלינו.
עוד מצינו בתורתו של בעל הטורי )דברי ו ז( על הפסוק 'ובשכב ובקומ' –
תגי על הק' ,לומר כשיעמוד בבוקר יתפלל ק' ברכות וינצל מצ"ח קללות ועוד שתי
 'ג כל חלי וכל מכה' )ש כח סא( .ובספרי הראשוני )אור זרוע ,אבודרה ועוד( רימזועני זה בלישנא דקרא 'הנה כי כ יבור גבר ירא ה''' ,כי כ' בגימטריא מאה,
שהמבר מאה ברכות בכל יו יבור בכל הברכות האמורות לגבר ירא ה' .כמו כ
כתב הבעל הטורי על הפסוק )ש ד ד( 'ואת הדבקי בה' אלוקיכ חיי כולכ
היו' –תגי על הק' ,רמז לק' ברכות שצרי לבר בכל יו .ויש ללמוד מדבריו
שנרמז עני זה דייקא בפסוק 'ואת הדבקי' ,לומר ל ,שאמירת ק' ברכות בכל
יו היא הדבקות האמיתית בה'.
וסגולתה נמי ל'יראת שמי' ,כביאורו של הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע )פר' עקב(
כי שני דרשות מצינו בחז"ל על הפסוק )דברי י יב( 'ועתה ישראל מה ה' אלוקי
שואל מעמ ,כי א ליראה' ,אל תקרי מה אלא מאה  -ה מאה ברכות שאנו
מברכי בכל יו ,עוד אמרו )ברכות לג' (:אטו יראה מילתא זוטרתא היא' ,וביאר
הרה"ק ,שדרשה אחת משלמת לחברתה ,כי אכ המבר ואומר מאה פעמי ביו
'אלוקינו מל העול' בכוונה ואופ ראוי ,נעשית לגביו 'יראת שמי' מילתא זוטרתא.

פקודי

באר הפרשה

'äãåáòä ùøåùå ãåñé'ä áúëù åîëå
ééçà ,éùôð éáåäà' (á ÷øô úåøåîùàä
éî éðôì ,íëááì ìò úàæ åîéù ,ééòøå
àììë éàä èå÷ðå .êéøáã àéöåú éîìå
êåøá' øîàéùë ,äéäéù äëøá äæéàá ,êãéá
øîåà ùîî åìéàë åúáùçîá øééöé 'äúà
,çëåðì äìòúéå 'úé àøåáä ãâðë åæ äëøá
äæå ,äæ ìò äøåî 'äúà êåøá' ïåùì éë
úåìôúä ìëá íãà ìë ìò ìåãâ áåéç
íåù àäé àìå ,úåàãåäå íéçáùä ìëáå
'úé àøåáä úãåáòá åéôî àöåé øáã
,ì"çø äãîåìî íéùðà úåöîë äìòúéå
õøàä ìë àìî éë 'úé àøåáä çëåðì ÷ø
åúáùçîá øééöîå ïååëî åðéàù éîå .åãåáë
ùîî 'úé åãâð øîåàù ,äëøáä úåòîùîë
åæë äëøáù ìëN øá ìëì øåøá ,çëåðì
ìèéáù ,ìåãâ åùðòå ììë êøéá àì åìéàë
øãòä íåøâéå ,â"äðë éùðà åð÷úù äëøá
úåöîä úåëøá óà éë ,'úé àøåáäî úçðä
íéìåãâ íéðå÷éú íä úåàãåä úåëøáå
. לבì"ëò ,'íéùåã÷ä íéðåéìòä úåîìåòá
øòù)

åë

é"øàä åáøù (:ç ÷"äåø øòù) ò"éæ ìàèéå
ø÷éò éë ,øúåéá êë ìò åøéäæä '÷ä
éë ,äæ øáãá éåìú ùãå÷ä çåø úâùä
÷ìçå éîùâ ÷ìç áøåòî ìëàî øáã ìëá
÷ìçäî àá íãàáù øåëòä øîåçäå ,éðçåø
éòáãë êøáî øùàëå ,ìëàîáù éîùâä
,éðçåø åìåë øàùðå éîùâä ÷ìçä ÷ìúñî
çåø úâøãîì ãò òéâäì ìåëé àìéîîå
.ùãå÷ä
äðååëá åéäé åéôî àéöåéù úåëøáä ìë
úåëøá) åøîàù åîë ,äîéìù úòãáå
÷ñôðå ,' לאåéôî äëøá ÷åøæé àì' (.æî
àåäå êøáì øåñà' (áé âô÷ ç"åà) ò"åùá
úòáù ,àúìéîã àììë ,'åúëàìîá ÷ñåò
çéñéå òåá÷ íå÷îá áùé äëøáä úøéîà
äëøáä úà øîàé êëå åéðééðò ìëî åúòã
ãåîòì äëåæ àåäù øåëæéå ,áìä úðååëá
÷ñôð ïëìå ,íéëìîä éëìî êìî éðôì
àäé àì' äëøáä úòùáù (è"ñ íù) ò"åùá
áùé àìà ,äåàâ êøã àåäù ,áñéî
.'äîéàá

 פע בהיותו ממהר מאד לדרכו, מעשה ביהודי פשוט שלפרנסתו עבד בבנק.לא
 כאשר סיי,(התפלל במרוצה וחט את תיבות התפילה )ולא דקדק באותיותיה כהוג
 משתמה.את תפילתו ניגש אליו הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע והזהירו שלא יל לעסקיו
 הנה אמרו )דרכי משה או"ח סימ נא( 'לא ידלג, נענה ה'חפ חיי' ואמר,הלה על כ
 וראיתי בתפילת שדרכ,' אלא יוציא מפיו כאילו מונה מעות,שו תיבה ולא יבליע
, והלא בכהאי גוונא ברור שתבוא לידי טעות,לספור ולמנות מעות במהירות יתירה
... כי קרוב אתה לקלקל יותר מאשר לתק,על כ עדי ל שלא ללכת לבנק
, 'ואני הכרתי יהודי אחד מוואמ"ש. מעשה נורא הובא ב'אור זרוע' )סימ מב( וז"ל.לב
, ושמעתי אל נכו ואל האמת,והיו קורי אותו ר' בוני והיה זק וקובר מתי
 וראה אד אחד יושב לפני בית הכנסת ובראשו,שפע אחת השכי לבית הכנסת

æë

פקודי

באר הפרשה

,'êéúëøáå êéìà àåáà éîù úà øéëæà
äéùéø ìò äéøùå úéúà äëøá àéäã ïåéë
äøåùù øçàå] àîìò ìëá èùôúà ïîúî
éàá ìëì úèùôúî åùàø ìò äëøáä
êøáî íãå øùáù éãé ìòù éøä Y [íìåò
íìåòä ìëì òôùä úà øøåòî ä"á÷ä úà
éøòùì äëåæå èøôá åîöò ìòå ììëá åìåë
äëøá ÷åøæé éúô éî ë"àå ,äçìöäå äëøá
êøãî àìäå] åæ äëøá åîöòî ìèáéå åéôî
íé÷éãö ìù íäéúåëøá éøçà øæçì íìåòä
åãéá ùé ïàëå ,éðåæîå ééç éðáá êøáúäì
ïéìæìæî íéùðàå äëøáä øå÷îî êøáúäì
.[äæá
àìä .ì"æå ,(ìú äåöî) 'êåðéç'ä øôñá áúë
éë ,íã÷ù äîá éðá êì éúãâä
ìëå ãåääå ãåáëä ìë àåä êåøá íùì
ìëå úìåëéä ìëå äîëçä ìëå áåèä
íà åäùòî ìëå íãà ïá éøáãå ,äëøáä
ïë ìò ,òøâé àìå óéñåé àì òø íàå áåè
ãéîú åðøîàá éë ïéçáäì äúà êéøö

שערי ברכה – הברכות כמפתח לשפע רב

àéòá ãë (:åò êì êì 'øô ùéø) ÷"äåæá àúéà
øùàë) àîìò éàäì àúçðì àùôð
ä"áå÷ äì éîåà ,(æ"äåòì úãøì ùôðä úãîåò
äéúåòø ãáòîìå ,àúééøåà éãå÷ô øèéîì
úåùòìå äøåúä úååöî øåîùúù äúåà òéáùî ä"á÷ä)

ïàçúôî äàî äì øñîå ,(ù"áúé åðåöø
äàîå ,(äëøá ìù úåçúôî äàî äì øñåîå) ïàëøáã
.'êì êì' ïéðîë úåëøá äàî íä úåçúôî
úùøô ùéøá äæ ãåñé ìò ÷"äåæä øæåçå
êøáîã ïàîå' (.àòø â"ç) á÷ò
êøáúî] äé÷ìåç ìéèðå êøáúà ,ä"á÷ì
àúéîã÷á ïàëøá ïåðéàî [å÷ìç ìèåðå
,úåëøá ïúåà ìëî] àúúì àîìò ìëã
ïåéë ,[íìá÷ì øùëåî éìë äùòð àåäå
àøùå úéçð ,ïîúî êøáúî ä"á÷ã àîùã
êøáîùë] äàîã÷ äà÷ìåç äéùéø ìò
äëøáä ÷ìç äøåùå ãøåé 'ä íù úà
àðîé÷åà àäå ,[êøáîä ìù åùàø ìò
øùà íå÷îä ìë' (àë ë ìéòì) áéúëã

 וכי אינ, וקראו ואמר לו,דŁֵ  ונתפחד כסבור שהוא,'כתר של עשבי שקורי 'צפל
 ואמר לו היא אתה באותו עול ]היינו, ואמר לו ה,פלוני שמת עתה וקברתי
 והלא אתה היית, ואמר לו מה זכויות יש ל, ואמר לו היטב עד מאד,[בעוה"ב
 רק באותו זכות שהייתי אומר ברכות בקול נעי בבית, ואמר לו,אד כל דהו
 וזה ל הסימ שאני הוא המדבר,הכנסת בזכות זה הביאונו בג עד ומכבדי אותי
 ושאל לו, כי תראה בית יד חלוקי שקרוע שקרעת לי כשהלבשתני התכריכי,אלי
 וענהו ה עשבי שבג עד ששמתי בראשי כדי לבטל ריח רע,מה זה שבראש
 כדי שיראה ירא שמי וישי, כתבתי אני המחבר אלו המעשי.מעלי של זה העול
 וממעשה זה.'אל לבו ויאמר שבחותיו של הקב"ה בקול נעי ובכוונה ויזכה לג עד
 וא 'אד כל,צרי ללמוד כמה חשוב הוא לבר את הברכות בכוונה ובקול נעי
.דהו' )כלשו ה'אור זרוע'( יכול במנהג טוב זה לזכות לחיי העול הבא וג עד

פקודי

באר הפרשה

åà äàåôø åà åðéúåðååòì äçéìñ åà úòã
ìë úéìëúù ,åðééäå .'øáã ìëå øùåò
äëøáäå òôùä øøåòì éãë àéä úåëøáä
àöîðå êøáî àåä éøäå ,äæä íìåòá
ìåëéáëù ,íéàìôð íéøáãäå ,êøáúî
êà åëøáéù íãàä ïî ù÷áî ä"á÷ä
. לגäëøáì äëæé åîöò àåäù ø÷éòä
הבו לה' כבוד שמו – הזהירות בהוצאת ש
שמי מפיו

êéãå÷éô êøã øôñá áúë
åîù úà íãàä øéëæäá' (â äáùçîä
åì àåä ú"éùä êøèöîä íå÷îá êøáúé
åéúåîù é"òã ,åéðéðò ìëá ãòñìå øæòì
úåéåää ìëå íéàøáðä ìë ååäúð êøáúé
äéåä ìòåô 'úé íùä úà øéëæäá àìéîî
åäæå ,æà åì úëøöåîä åúìôú éôë äùãç
òãé éë åäáâùà' (åè¯ãé àö íéìéäú) øîàù
øîåìëå .ì"ëò ,'åëå 'åäðòàå éðàø÷é ,éîù
ìòåô äðå÷éúë äëøáä úøéîà éãé ìòù
úà äæá øàáîå ,íìåòá äùãç úåàéöî
òãé éë åäáâùà' (ãé àö íéìäú) ÷åñôä
íéîù íù øéëæî íãàä øùàëù ,'éîù
úå÷æçúäå äùãç äéåä úéùòð äðååëá
äëøáì äëåæ àìéîîå ,äàéøáä ìëá
÷ìç ì ú"ì)

çë

úåòîùîä ïéà ,'ä äúà êåøá úåëøáá
éîá äëøá óéñåäì ,(íãàì) äîåãä éôì
éë ,äìéìç úôñåú íåùì êéøö åððéàù
àåä ,úåëøáä ìòå ìëä ìò ïåãàä àåä
ïäî òéôùîå ,ïéàî ïàéöîîå ,ïúåà ùãçî
...áåèä åðåöø íù äéäé øùàá áø òôù
àåäå ãñç áø àåäù ,'êåðéç'ä êéùîîå
äöåøå ,åéúåéøá úáåèá õôç
,åúàî äáåè ìá÷ì ïéàëæå ïééåàø ïúåéäì
àì éë ,àåä êåøá åúåîìùî úîàá äæå
áéèéî àåäù éî ÷ø ,äáåèá íìù àø÷é
ïá ìëì äæá ÷ôñ ïéà ,åúìåæ íéøçàì
áåéçá åðòãéù åæ äîëñä øçàå .úòã
åðéìò ÷éøäì åöôçù åáåè úåîìù áøî
åðàù äëøáä ïéðòù øîàð ,åúëøáî
øøåòì äøëæä ÷ø ,åððéà åéðôì íéøîåà
êøáîå ,êøáîä àåä éë åðéô éøáãá åðùôð
úåøøåòúää êåúîå ,úåáåèä ìë ììëé
úåãåäì åðúáùçî ãåçéå åðùôðá äæä áåèä
êìîä àåäå åá úåìåìë úåáåèä ìëù åéìà
åðà ,õôçé øùà ìë ìò íçìùì íäéìò
åðéìò êéùîäì äæä áåèä äùòîá íéëåæ
,åéðôì åæ äàãåäå äøëæä øçàå ,åéúåëøáî
,íéëéøö åðàù äî åðîî íéù÷áî åðà

 פע אחת,( 'תניא אמר רבי ישמעאל ב אלישע. לפי זה יתבאר מאמר )ברכות ז.לג
 שהוא יושב,ה ה' צבקות-ל י- וראיתי אכתריא,נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפני
 יה"ר מלפני שיכבשו רחמי, אמרתי לו, ואמר לי ישמעאל בני ברכני,על כסא ר ונשא
 ותכנס לה לפני, ותתנהג ע בני במדת הרחמי, ויגולו רחמי על מדות,את כעס
' כי ה'ברכה, אלא ביאורו,' מדוע השיב בבקשה ותפילה ולא ב'ברכה, וצ"ב,'משורת הדי
 לכ ענה 'שיכבשו רחמי' כי אי ל ברכה והתעוררות רחמי,באה לעורר שפע בעול
.על ישראל יותר מזה

èë

פקודי

באר הפרשה

ãò àòøà íåäúîå ,åäö÷ ãòå íéîùä
íéàöîðä ìë úà ñééôì ,òé÷ø íåø
,íìåëá òâð éøäù ,íéðåúçúáå íéðåéìòáù
øáãä ïéà ,''ä ä÷ðé àì éë' øîàð êëì
ïúéð àì éë äæ ïååò ìåçîì ä"á÷ä ãéá
.áì ìë íéãéòøî íéøáãäå ,'ììë äìéçîì
øøåòé 'åðé÷åìà' úáéú åéôî àéöåéùëå
ïåãàù äëæù ,åáìá äçîù
àåäù íâä ,åéìò çéâùîå åé÷åìà àåä íìåò
,øôòì åôåñå øôòî åãåñé ,øîåçî õåø÷
ïåùìëå ,ùåã÷ åîùå ùåã÷ ä"á÷ä åìéàå
àìù' (ïðçúàå úùøô) ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä
íãàä øéòäáå ,êé÷ìà àìà úåéäì øçá
øúéúå åùôð ÷úðúú ,åìàë íéèøôì åáì
úáäàá íøå àìôð úåøøåòúäá äîå÷îî
.'åãåáë úøàôú íåø ,äìòúé áäàðä
äëåæ åúåîë øîåçî õåø÷ êéà ïðåáúéå
.åðéáà àåäå åðëìî àåä 'äù 'åðé÷åìà' øîåì
åáìá ùéøùé 'íìåòä êìî' úøéîàáå
,úéèøô äçâùää ïéðò
çéâùîå àùðå íø àñë ìò áùåé ä"á÷äù
ìëá ú÷ã÷åãîå úãçåéî äçâùäá
,àîìò éàäá íéùçøúîä íéøáãä
.äìùî ìëá åúåëìîå
åìàá äçîùá úåáøäì äëæðù ø"äé
úà ú÷öì äëæð äøäîáå ,íéîéä
ùàá äðáéù éùéìùä úéáá ùãå÷ä éðãà
.à"áá ïðåëéå íéîùä ïî

øùà íå÷îä ìëá' (àë ë ìéòì) áåúëë
.' לדêéúëøáå êéìà àåáà éîù úà øéëæà
éøä ä"á ä"éåä íù úøëæäáù íâ øåëæéå
úàéøá ìë úà íîåøîå äìòî àåä
'ø÷é éìë'ä ùøéôù åîëå ,õøàå íéîù
àùú àì' (æ ë ìéòì) áåúëä úà (åøúé úùøô)
éøáã íã÷äá .'àååùì êé÷åìà 'ä íù úà
äòùá òæòãæð íìåòä ìëù (.èì úåòåáù) ì"æç
øàáîå ,'åâå àùú àì ä"á÷ä øîàù
ïåùìá øàåáî øáã ìù åîòèå' :ì"äæá
øáã éë ,ääáâä ïåùì àåäù àùú àì
éàãåù ,åäéáâîå ïìéàä àùåðì äîåã äæ
êë ,ïìéàä íò íéòæòãæî íéôðòä ìë
íéàöîðä ìë éë ïòé 'úé åîùá òáùðä
'úé åîù úà àùåðäå ,êøáúé åîùá ïéåìú
íéàåùðä íéôðòä ìë äéáâäå àùð åìéàë
íéàåøáä ìë åðééäã ,åá íé÷åáãå åîò
àåä ïéã ë"àå ,äèîå äìòî íéàöîðä
òâåð úåðòøåôä äéäéùå íéòæòãæî íìåëù
äøåú äâéìôä äîì ùøôî äæáå ,'íìåëá
øùà úà 'ä ä÷ðé àì éë' äøîàå ùðåòá
øùôà éàù éðôî ,'àåùì åîù úà àùé
éðôî ,'ììë äìéçîì ïúéð àì éë' åúå÷ðì
ïéáù íéøáãá ìçåîå çìåñ ä"á÷ä ïéàù
ïìéàä óåâá òâðù äæ ,êëéôìå' ,åøéáçì íãà
éøã íéôðòä ìëì úåðòøåô íøâå ùåã÷ä
,ä"á÷ä åì ìåçîé êéà ,äèî éøã íò äìòî
äôéà åøåáòá úåðòøåôä åìá÷ù íéàöîðäå
äö÷î êìéì ìëåé éëå ,íñééôì ìåëéù íä

 וכ ביאר השר מסטרליסק זי"ע בלשו הברכה 'ברו שאמר והיה העול ברו.לד
 שהיודע שבאמירת 'ברו' שלו – 'והיה העול' – נעשה 'הויה' ומציאות חדשה,'הוא
. ברו הוא – לזאת 'ברכה' ייקרא,בעול

