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ùãåçä Y òéøæú úùøô
אי מלכות נוגעת בחברתה – מה ל כי תלו íéòâðäù (.æè ïéëøò) ì"æç éøáã íéòåãé
על רע
àúéà øáëå ,òøä ïåùì ïååò ìò íéàá
éáø øîà ïðçåé éáø øîà (:åè íù) àøîâá øåòá äéäé éë íãà' ,(á âé) ïúùøôá
òøä ïåùì øôñîä ìë àøîéæ ïá éñåé åà úçôñ åà úàù åøùá
 ø÷éòá øôë åìéàë .'úòøö òâðì åøùá øåòá äéäå úøäáאáùçð àåä òåãîå .
א .בספר 'תפארת מנח' )ר"ח ניס תרצ"ה( להרה"ק רבי מנח נחו מבאיא טשערנאווי
זי"ע כתב ,הנה אמרו חז"ל )תענית כט (.משנכנס אדר מרבי בשמחה ,וכש
שבחודש אדר מרבי בשמחה כ משנכנס ניס מרבי באמונה) ,וטע הדבר( כי בניס
נגאלו  -בזכות האמונה ,ובניס עתידי להגאל  -בזכות האמונה )ילקו"ש ח"ב רמז תקי"ט(,
וכמו שנאמר )מיכה ז טו( 'כימי צאתכ מאר מצרי אראנו נפלאות' .נמצא שהזמ
מוכ מוכשר לכ.
כתב הנצי"ב ב'העמק דבר' )שמות יג ד( על הפסוק 'היו את יוצאי בחודש
האביב' – שאי צרי להרבות בחודש ניס בפעולות להשרשת האמונה ,אלא 'די
בהכנה מועטת' ,ובזה מבאר הטע שנזכר כא 'חודש האביב' ,שכש שזמ זה
מסוגל לזריעה הרבה יותר מבשאר חדשי ,כ ג האמונה נקלטת בלב ביותר עתה
בימי אלו.
כתיב בפרשת )יג ג( 'ומראה הנגע עמוק מעור בשרו נגע צרעת היא' ,כתב ב'דברי
שאול' להגה"ק רבי יוס שאול נתנזהו זצ"ל דכמו בחולי הגו ,ישנ שני סוגי חולי
– בפנימיות או בחיצוניות ,ומי שנחלה במחלה חיצונית בקל יכולי לרפאותו ,משא"כ
מי שנחלה במחלה פנימית קשה מאד לרפאותו ,כיו"ב ,בחולי הנפש )רוחניות( ,א
החולי )הפג( הוא רק בגופו ברדיפה אחרי תאוות גופו שמתאווה לאכול ולשתות אז
בנקל ירפאהו ,אבל א הוא 'עמוק מעור הבשר' והיינו שהוא מחלה פנימית )כגו,
עניני אמונה ומינות ,וחוסר ביטחו בהשי"ת ,או מידות( זאת היא 'נגע צרעת' ,וראהו הכה
וטמא אותו ,אבל א אינו עמוק אז יש תקוה ואינו צרי אלא 'הסגר' .ומסיי וא
כי הוא ע"ד המליצה ,לא מנעתי לכתבו כי הוא נעי ונחמד מאד.
וכ מתאמרא מש הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע ,שהרי אמרו חז"ל,
'כל איסורי בטלי בשישי ,ומי במינו אפילו באל לא בטל' )לשי' רבי יהודה ,ולהלכה,
מי במינו בטל מה"ת ברוב ,ומדרבנ כשהוא לח בלח בששי וביבש ביבש בחד בתרי( ,ומרומז ,כי
כל תאוות איסור בטלי מ האד כשנעשה ב 'שישי' שנה ,חו מ'מי במינו'
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äéä íâ ,åéìò øáãî äéä àì ,ä"á÷ä
äî' Y äìéìäå íåéä ìë áùçìî ÷ñåô
éðåîìà éìò øáéã äîå 'éðåìô éì äùò
 á"åéëåג.

åäî ,ïðåáúð äáä éë ,'ø÷éòá øôåë'ë
ïåùì øáãì íãàä úà àéáîä ùøåùä
 äðåîàá ïåøñçä àìà äæ ïéà ,òøäב.
àìà åäòøá äøñ øáãî ùéà ïéà éøäù
,åãéñôä åà å÷éæä äìäù åì äîãðù úîçî
'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä áúë øáëå åäòø 'úçìöä'ù åà ,åäæéá åà åìéùëä
ì"æç åøîà éë (çø÷ úùøô ùéø) ò"éæ
òãé åìéàå .úåáø á"åéëå åðåáùç ìò äàá
,úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá' (.ãë úåëî) å÷éæäì íìåòá äéøá ãéá ïéàù øéëäå
,'äéçé åúðåîàá ÷éãöå' (ã á ÷å÷áç) øîàðù éãéá àìà ïåúð åìøåâ ïéàå ,åãéñôäìå

היינו ענייני מינות וחוסר אמונה ,פג זה נשאר אצל האד אפילו בהגיעו לגיל 'אל'
שנה ,א לא יעקרנו מקרבו מבעוד מועד ,ישאר ח"ו פגו לכל ימיו ,ע"כ..,
ב .כה אמר הרה"ק מקאברי זי"ע )תורת אבות אמונה ובטחו כו( הנה כתיב )תהלי לג ד(
'וכל מעשהו באמונה' ,זהו כללו של דבר כי אחז"ל )מכות כד (.בא חבקוק והעמיד
על אחת ,וצדיק באמונתו יחיה )חבקוק ב ד( ,ולכ כל מעשהו של איש יהודי הוא
רק התחזקות באמונה פשוטה ,דבהא נחתא ובהא סלקא כל עליותיו וירידותיו ,וזה
עיקר הכל.
עוד ש )עמ' רסח( ,אמר פע לתלמידו מר בעל ה'יסוד העבודה' בזה הלשו ,א
איד אז ער איז מקבל ווי הש יתבר פירט מיט איה ,ואינו מהרהר אחר מידותיו
יתבר פאר שפארט ער אלע סיגופי מיט אלע תעניתי )בתרגו ,יהודי שמקבל באהבה
את הנהגת ה' עמו יהיה אי שיהיה ואינו מהרהר אחר מידותיו הרי הוא חוס לעצמו כל מיני סיגופי

ותעניות שאחרי נצרכי לעבור כדי תיקו נפש(.
ג .ביסוד זה ביאר הגה"ק ה'ב איש חי' זי"ע )דרשות ,פרשת טהרות בד"ה וגלוח( שלכ
נצטווה המצורע לגלח את כל שערו ,כדכתיב בפר' מצורע )יד ט( 'והיה ביו
השביעי יגלח את כל שערו ,את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ,ואת כל שערו
יגלח' ,ולכאורה יש להתבונ מה טע מצווה זו ,והלה כבר ישב 'בדד מחו למחנה'
 מרוחק מכל באי עול ,ו'טמא טמא יקרא' ,מדוע לעת כזאת אחר שכלתה סאתצרותיו ונתכפר לו החטא ,עליו לגלח את כל שער גופו ,למע ידעו כל הרואי כי
מצורע היה.
וביאר ה'ב איש חי' ,כי כל עני טומאת הצרעת בגופו של אד באה מטומאת
נשמתו בעוו לשו הרע הנורא ,והרי נתבאר שה'גורמי' לאד לדבר 'לשו הרע'
ה מחשבותיו שנדמה לו שחברו לקח ממנו מאומה או הפסידו באיזה דבר ,בענייני
פרנסה ,או בשאר הענייני שמדמה בנפשו שאחד לוקח מעמו מאומה ,ועל ידי כ
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הוא בא לדבר עליו רעות .א לו חכמו ישכילו להבי ש'אי אד נוגע מ המוכ
לחברו אפילו כמלא נימא' )יומא לח ,(:ואי מי שיוכל להשיג את גבולו ,מיד יפסיק
מלדבר על רעהו כל רע ,וזאת מרמזי לו בגילוח השיער ,כי שערות ראשו של
אד נראות כמי ששוכבות זו ע"ג זו ,וכאילו אחת תופסת מקומה של חברתה -
א בשעה שמגלחי את השערות נתגלה שכל שערה ושערה יונקת חיותה מגומא
נפרדת בראש האד ,ואדרבה ,איתא בחז"ל )בבא בתרא טז' (.אלמלי שתי שערות
יונקות מגומא אחת ,היו מחשיכות מאור עיניו של אד' .ומזה ילמד המצורע לקח
שלכל חד וחד יש שורש יניקה בנפרד ה לפרנסתו ה לשאר הצטרכויותיו ,ואי אד
נוגע במוכ לחברו אפילו בכהוא זה ,וממילא מה לו כי ילו על חברו – הרי לא
הוא גר לו לחסרו הפרנסה וכיו"ב ,ויעלה בידו להיטהר לגמרי מחטא הלז של
'לשו הרע'.
כי זאת תורת האמונה הטהורה ,שלכל בריה ובריה נקצב 'פרנסה ודי מחסורה'
מ השמי .ולכל בריה יש 'גומא' מיוחדת שמש הוא מקור חיותה ,ומכיוו שכ ,
מדוע ירדו יומ ולילה אחר פרנסתו המוכנת ומזומנת לו ממילא ,והרי בריבוי
השתדלותו לא יוסי לעצמו מאומה ,מדוע ייגע לריק .אי עליו אלא לעשות
'השתדלות' לצאת ידי חובתו כמו שנצטווה ,וא אחר זאת ידע נאמנה שלא
ה'השתדלות' מסבבת את הפרנסה אלא מגזירת שמי היא באה לו.
פע בא 'בעל עגלה' ובכה במר נפשו לפני הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע שהסוס שעמו
היה מנהיג את עגלתו נפל ומת ,ובכ איבד את מקור פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו.
נענה לו החפ חיי ואמר ,אכ כדברי ,ל נאה לבכות ולמרר בבכי .כי אחר שגמרת
בדעת שסוס זה הוא המפרנס ומכלכל אות אכ יש ל לבכות  -שמשמת המפרנס
על המתפרנס לבכות ולמרר בבכי ,א מדוע לא תבי ותשכיל כי לא הסוס המפרנס
אות ,אלא אבי שבשמי היושב במרומי וז ומפרנס מקרני ראמי ועד ביצי כיני,
וה'סוס' אינו אלא אמצעי שעל ידו שלח ל הבורא פרנסת ,וא כ מה ל א
הסוס חי או מת ,וכ הוא בכל עני ,המדמה בנפשו כי מקצוע פלוני או כישרו פלוני
ה המביאי לו את פרנסתו ,אינו אלא טועה באמונה ,ותועה מדר השכל.
מעשה באיש חסיד שהשתדל רבות עבור פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו ,ולא הצליח
מאומה מלבד העברת זמ לריק ...בצר לו נכנס אל כ"ק אדמו"ר מסקולע הרה"ק
רבי ישראל אברה ב שיינא רחל שליט"א לרפו"ש ,וביכה את מצבו המר ,רבי
קדוש ,מה יעלה בסופי ,כל השתדלות והשתדלות שעשיתי וניסיתי הראה לי הקב"ה
כי לא בזה חפצו ,ומנעני ה' מפרנסה ,ע"כ אמרתי לנפשי ,לא עוד ,דיי במה שעשיתי
וניסיתי עד הלו ,מהיו והלאה ,לא 'אשתדל' ולא אגע בעניני פרנסה אפילו באצבע
קטנה ,א הקב"ה רוצה יפרנסני ,וא לא ...אמר לו הרבי בנוע שיחו ,אכ ,דייקא

באר הפרשה  תזריע – החודש

ä

עתה הגיע זמנ ל'השתדל' לפרנסה ,אחרי שהינ כבר מכיר כי הכל בידי שמי,
וכל פרנסת תלויה א ורק בידי ה' הז ומפרנס מקרני ראמי וביצי כיני ,ולא
נשאר ביד אלא להשתדל כציווי הבורא ,על כ קיי את חובת ,ותראה ברכה
במשלח יד.
וביתר עומק ,נראה הכוונה ,כי כל עוד שלא הכיר שהפרנסה בידי שמי ,והיה
נראה לו כי היא תלויה במעשי ידיו ,לא נחשבו מעשי ידיו כ'השתדלות' ,אלא
כעשיית והמצאת הפרנסה ,ורק בזו השעה ,כשבא להכרה גמורה כזאת ,ש'אי הדבר
תלוי בו' כלל ,ורק 'השתדלות' היא הנעשית על ידו ,אכ ראוי לו לעשותה ,ויקויי
בו מאמר הקרא )דברי טו יח( 'וברכתי בכל אשר תעשה'.
המכיר בכלל גדול זה ,שכל הפרנסה בידי שמי היא ,יבי שאי כל מקו לחפש
קולות ופשרות וכיו"ב מאחר וה 'לצור פרנסה' ,כי אדרבה ,לא ישמעו ולא ייזכרו
דיבורי כגו אלו ,שהרי המפרנס הוא הקב"ה ,ואיננו נצר כביכול לעזרתנו כלל
וכלל ,ולא עוד כי בשמירה על גדרי הקדושה נמצא ח ושכל בעיניו ,להוסי לנו
כהנה וכהנה ,מעשה שמענו ממכירי בעל המעשה ,איש יהודי הדר בעי"ת לעיקוואד
שנתבר ב'ברכת שמי' מרובה ,והוא מנהל אפיס )משרד( גדול העוסק בקנייני נדל"
) ,(Real Estateש עובדות כמה נשי מאנ"ש .ויהי היו ,קיבל היהודי שיחת טלפו
מאחת העובדות ,כי ברצונה לברר ,היות וקיבלה ממנו הודעת אימייל ,שבו הוא
מורה לה להעביר סכו של  70,000$לחשבו בנק מסוי ,והיא מבקשת אישור
טלפוני לפני שהיא מבצעת את ההעברה.
תמה היהודי ונשתומ ,כי מעול לא שלח הודעה ובקשה כזאת ...עד שנתברר
שגנב 'נוכל' פר לאימייל שלו ,והוא שלח את ההודעה בשמו להעביר את הסכו
הנ"ל לחשבו בנק שלו ...אלא שהנוכל כבר בדק אחרי 'בעל הבית' זה זמ רב,
ובאותו זמ הוא למד לכתוב כסגנו כתיבתו ככל משפטו וחוקתו ,וזאת אשר עשה
היו בבקשתו את ה.$70,000
לאחר שנרגע בעל הבית מה'הל' והבהלה ,ולאיד מהשמחה שניצל מ'עוק ' לא
קט ,שאל את העובדת ,על מה ולמה החליטה לברר אצלו אודות ההעברה ,והרי
כפי מה שהיה נראה לעיניי ,היה נראה שאני בעצמי כתבתי את האימייל ללא כל
מקו לספקות ,השיבה העובדת ,מכיוו שקבעת חוק בל יעבור ,באפיס זה אי קוראי
לנשי בשמ הפרטי בשו פני ואופ – לא בקרי ולא בכתיב ,ואילו האימייל הזה
נפתח בשמי הפרטי )ה'טעות' היחידה של הנוכל( ,לכ אמרתי שמשהו לא מריח טוב וכדאי
לצלצל לבדוק...
יש שנתנו טע לשבח מדוע לוקה המספר לה"ר בנגע הצרעת ,לרמז לאד
שילמד לקח מנגע הצרעת ,מה הנגוע בצרעת ירבה לחכ את עצמו עוד ועוד,
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íòãåéá ,åäòø úà ùéà åãáëéå äæì äæ
ïéá åìéôà äæä íìåòá äùòðä ìë éë
ïî äæøëäá àìà äùòð àì åäòøì ùéà
íà àìà åäòøì ÷éæî íãà ïéàå ,íéîùä
éë åì äîå ,'øåáéãä éô ìò ñåðà' àåä
© ¤ åì àì íà åäòø ìò ïåìé
. דòLøä
.ì"æå (äàð÷ êøò) õòåé àìôá áúë ïëå
úåéäì ÷ùåçå òø íãàä áì øöé äðäå
,ãåáëå øùåòá íéùòîå äîëçá åøåãá ãéçé
åà åäåîë øçà ùéùë øòèöî êë êåúîå
åúòø ù÷áîå åì àð÷îå ,åðîî áåèå ìåãâ
àéäù äàðù äìåãâå .åúåðâá øôñîå
.àôøî ïéàì àéä äìëåà ùà ,äàð÷ úîçî
åéîé ìë ,åæ äòø äãî åá ùéù éîå
åì ïéàå íéáöòä íçì ìëåàå ,íéáåàëî
çîù àåäå úåáéø äáøîå ,íéáåäà íéòø

å

ìëî ïøèåôì ÷å÷áç àá éëå øåàéá êéøöå
,åøåàéá àìà ,äøåúá úåøåîàä úååöîä
ìàøùé éðá ìë íéëøöð íùôð ïå÷éúì éë
ïëúé àì éøäå ,äøåúä úååöî ìë íéé÷ì
íéðäëá úåéåìúä úååöî ùé éë ,äæä øáãë
àì ïééãòå Y íéìàøùéá ùéå íééååìá ùéå
íâ 'ìàøùéå éåì ïäë' àåäù éãåäé àøáð
ìàøùé éðá úåéäá éë àìà ...ãçé
úà ùéà íéàéöåî íä éøä 'úåãçà'á
,äæ úà äæ íéîéìùîå ïúáåç éãé åäòø
úåãçàá úåéäì íéìåëé íðéàù à÷ò àã êà
çôé÷ù ìò ïåòîù úà àðåù ïáåàøùë
éë äãåäéì äáéà øèåð éåìå ,åúñðøô åì
'øáåò' åðéà éðåìô ,êåãéùä úà åì ì÷ì÷
éë åðëù ìù åéúåîà 'ãá 'úåòè'á åìéôà
øáãî éðåîìàå ,åðåáùç ìò 'úñôøî' äðá
ìò øáëîù åãéãé ìò äìéìå íîåé äøñ
'äéìò'á åãáéë àìù äæò éë 'åúôöåç'
ïãéîòäå ÷å÷áç àá äæì ...åì äéåàøä

 אבל באמת אינו אלא גורע,ולרגע נראה לו שמיטיב לעצמו ומרגיע את כאבו
, כיו"ב ממש המדבר לה"ר. וככל שירבה להתחכ יזיק לעצמו יותר ויותר,לעצמו
 א באמת אינו אלא כמתחכ,נדמה לו שבדיבוריו הרעי על חברו ירוויח לעצמו
.בבשרו שאינו מועיל אלא מזיק לעצמו
 והכלב, לכלב אשר בעליו מכהו במטה, כבר אמרו להמשיל את המדבר לשו הרע.ד
 לא די שאינו נוק ומעניש בזה את בעליו, והנה,ק בחמתו ונוש את המטה
 וזאת מפני שאי,אשר הכהו – אלא א פוצע הוא את פיו בעקירת שיניו עד זוב ד
 ולא המטה שאינו אלא,לו דעת להבי שה'מכה' אותו הוא האד המחזיק במטה
, ולכלב הלז דומה המספר לשו הרע ומרכל על חברו.'אמצעי' לבעליו להכות על ידו
( שבעיקבתא דמשיחא 'פני הדור כפני הכלב'( כי הוא חושב ומדמה:)וכ אמרו חז"ל )סוטה מט
 ומדוע אינו ש על לב שחברו.בנפשו שחברו עשה לו עוול ועל כ מדבר עליו סרה
 בכדי,אשר עולל לו כ וכ אינו כי א 'מקל' בעלמא אשר הקב"ה הכהו במקל זה
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ìëåé éîå ...åøáç úì÷úá äöåøå ãéàì
íééç õôçä ùéàä éî ,äúòø ìãâ øôñ
åøöé úà ùáåëä øåáéâ àäéå äðîî çøáé
ïéîàéù ,úåøåäè úåáùçîá ÷îòä éãé ìò
äîá òâåð íãà ïéàù äîìù äðåîàá

æ

ãéçé àåä äéä íà åìéôàå ,åøáçì ïëåîù
äîî øúåé çéåøäì óéãòé àì íìåòá
åúåîë íéøçåñ åôñåúé íàå .åéìò øåæâù
áåö÷ù äîî øñçé àì ,úåááøìå íéôìàì
,àøåáä ïåöø àåäù äîá äöøúéå .åì

לעוררו ולקרב את לבו אליו ,והוא ב'חכמתו' במקו אשר יבוא להתעורר ולשמוע
את דבר ה' אליו הריהו מדבר לה"ר ומגלגל 'מחלוקת' בעול...
בערוב ימיו של הרה"ק מקאברי זי"ע בשכבו על ערש דווי ,פתח הרה"ק ואמר
'אי האב ביז אהערצו ניט געזאגט .נאר איצטער אז אי האלט שוי ביי ברעג,
גאר ביי ברעג ,זאג אי דאס ,אי קע שווער בנקיטת חפ  ,אז דאס וואס א
מענטש טוט א ריר מיטע קלענסט פינגער ,או א פינטעל מיט' אויג ,איז דאס
אל מיט' כח פו גאט ברו הוא .א שטרוי קע מע ניט אוי הייבע א כח פו
גאט ברו הוא' ]עד הנה לא אמרתי זאת .בר עתה שנמצא אני בקצה חיי מאד
מאד ,אומר אני  -ויכול אני להישבע בנקיטת חפ שכל תנועה של אד אפילו
באצבע קטנה ,ואפילו מה שמניע אישו עינו ,הכל הוא א ורק מכוחו של הקב"ה
יתבר שמו ,כי אפילו חתיכה קטנה של קש אי אפשר להגביה לולא כוחו של ריבו
העולמי[ )'אמרות משה' מערכת אמונה(.
עוד איתא ש ,וז"ל .אמונה מגעת עד למקומות הגבוהי ביותר ,כי שאר ההשגות
אינ רק עד מקו שהוא משיג ,לא כ אמונה שכיו שהוא מאמי ג במקו שאי
השגתו משגת מגעת ,לכ ג היא למעלה מכל השגותיו ,וזהו מאמר הכתוב )תהלי
פט ט( 'ואמונת סביבותי' באמונה אני יכול לסבב אות כביכול.
פע שהה הרה"ק הישמח ישראל מאלכסנדר זי"ע בעיר לאדז' לצור מצווה,
והיה הרבה ב'בית החסידי' דש ,כשהוא מרבה לדבר ע החבריא בדברי תורה
וחסידות ,בלילה אחד ראוהו יושבי ביהמ"ד שהוא פונה לארו 'ספרי קודש' נוטל
ספר בידו ,ואחר שהביט בו רגעי אחדי החזיר את הספר למקומו ,והחל להל
בבית החסידי הנה והנה בהתלהבות גדולה זמ רב ,ורק משנרגעה רוחו וחזר לדבר
ע בני החבריא ,והתפלל מעריב עמה .אחר מעריב שב לבית האכסניא ,והנה
רואה בעה"ב שעדיי הוא משוטט ברעיוניו ,מכיוו שכ ,שאלו בעה"ב מה אירע ע
מע"כ ,אמר לו הרבי ,ראיתי את הספר 'יסוד העבודה' ובו כתוב עה"פ 'ואמונת
סביבותי' – מיט אמונה נעמט מע די ארו )על ידי האמונה מסובב האד את הבורא
כביכול( ,ודברי אלו הלהיבו את נפשי עד שעדיי איני יכול להרגיע סערת רוחי )הובא
בתפארת ישראל על הישמח ישראל ,אות קפ"ו(.
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éøáãá íéøáãä åøàåáé úàù øúéá
(äçîùä øòù) 'íé÷éãö úåçøà'ä
åäçéìöéù êøáúé íùá çèáéù êéøöå'
àìà ,íäá çèáé àìå ,åé÷ñòáå åúëàìîá
'êøã' íä åé÷ñòå åúëàìî øùà áåùçé
íãà åîë ,êøáúé 'ä úàî åúñðøôì
êúåç ïæøâäù ô"òà ,ïæøâá íéöò ò÷åáä
ïî àìà ,ìæøáä ïî àá çëä ïéà ,õòä
.'õòä åá êåúçì ìæøáä íò ò÷åáä ùéàä
אי אד נוק – אי מכה הבאה מאליה כי
'הכל מ השמי לרמז לאד לשוב אל ה

åá äéäé éë øùáå' ,(èé¯çé âé) ïúùøôá
äéäå ,àôøðå ïéçù åøåòá
òåãé .'åâå 'äðáì úàù ïéçùä íå÷îá
ìò íéàá íéòâðäù (.æè ïéëøò) ì"æç éøáã
äëî åðééä ïéçùä ,äðäå ,òøä ïåùì ïååò
ïáàá åà õòá ì÷úðùë íãà äëåäù
.(à è íéòâð) äëîä úîçî åøåò íîçúðå

ç

,äì àáèã ,ãçà ìëìå ,åìòô íéîú øåöä
. הì"ëò ,äì éãáò
áúë 'äðåé åðéáø'äù íðîà óàä
ãåáòì íãà ìëåé àì' (äàøéä
,'åéúåðåæî ù÷áì çøèé àì íà ,àøåáä
'úåìãúùä'á íãàä úáåç ÷ìçá ÷ø åäæ
úååöî ìëá åúáåçë åúéáì óøè àéáäì
òâø åìéôà åùôðá äîãéù àì êà ,'ä
àìéîîå Y åúñðøô åì äàá íùî éë ãçà
.øåîàë äãéîä ìò øúé ìãúùé àì
øôñ)

éøä úåìãúùäá äáøîä ìë äáøãà
éë åúåàøäá ,åîöò øéñçî äæ
íìåò àøåáá àìå 'åúåìãúùä'á àåä çèåá
'õ"áòé'äì åðéöîãë ,å"ç åîçì øñçé ïë ìò
íé÷ñòá èòîîäù (å"î â"ô úåáàì åøåàéáá)
íåéä ìë íäéøçà óãåøäå ,òáùéå ìëàé
.åîçì øñçé äìéìä ìëå

 פע עמד, ושמו וכינויו רבי לייב חסיד, בקעלע )קל( היה איש צדיק מפורס.ה
ר' לייב בתחנת הרכבת )בא סטייש( ונעמד יחד ע כל הע בתור – לקנות
 ומשראהו, עבר ש אחד מתלמידי בית קעלע,'טיקעט' )כרטיס נסיעה( עבור הרכבת
 רבי הלא אי זה ראוי לפי כבודכ שתעמדו, ניגש אליו ואמר לו,עומד בי ההמו
 הבא לי את המעות ואני אעמוד במקומ לרכוש את הכרטיס,כא בינות לכול
 אמר לו היהודי א כ מדוע, אי בידי כלל מעות, נענה רבי לייב ואמר לו,עבור
 א דא עקא, אמר לו ר' לייב הנה אנכי צרי ליסע מהכא להת,באת הנה כלל
 אלא מחמת 'השתדלות' באתי הנה – הל,שאי בידי לפורטה אפילו שוה פרוטה
, לאחר שהביאו לרבי לייב חזר לשאלו,התלמיד ורכש עבורו טיקעט ממעותיו שלו
' ויע ר, בא לא היה למע"כ מעות מדוע הטריח עצמו לבוא עד הנה,ילמדנו רבנו
 שלא להישאר שאנ,לייב ויאמר – כי על האד מוטלת החובה לעשות השתדלות
 כי ה' הטוב יגמור בעדו וימציא, אלא שעליו לידע שלא עליו המלאכה לגמור,בביתו
.לו כל המעות הנצרכי לי לנסיעה
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è

àéä àéä ìáé÷ù äëîä íöò óàù àöîð óåâá äìåòùë àîìùá äåîúì ùé äúòî
.åéùòî áéèééù Y íéîùä ïî åì ïîéñ äæéàá äëåäå ì÷úð àìùë) úòøö òâð íãàä
åéìòù íéîùä ïî ïîéñå úåà äæá ùé (øáã
øàáîùë (èñ÷ äåöî) 'êåðéçä øôñ'á áúëå ,òøä ïåùì øáéãù ìò åéùòîá ùôùôì
éùøùî' ,òøåöî úàîåè ïéðò
ïáàá åà õòá äëåäå ä÷ìù éî íìåà
'ä úçâùä éë åðéúåùôðá òåá÷ì ,äåöîä 'òáè'á àåä ïë éøä ,äæá ùé ïîéñ äî
éðáî ãçàå ãçà ìë ìò úéèøô ä"á íîçúîå åôåâá ä÷åì ì÷úðäù ,íìåòä
,íäéëøã ìë ìò úåçå÷ô åéðéò éëå ,íãà åøàéáù ùé .úòøö òâð éãë ãò åøùá
ìò åéðéò éë' (àë ãì áåéà) áåúëù åîë 'òâð' ÷ø àìù äøåú åðì äúìéâ ïàëã
åðøäæåä ïëìå ,'äàøé åéãòö ìëå ùéà éëøã úéòáè äáéñ àìì àáù éîë äàøðä
éë áåùçìå òøä éìåçä ìà áì úúì óà àìà ,íéîùä ïî íãàì ïîéñë áùçð
íðåøëæ åøîà øáëå ,åúåà íøâ àèçä ,íéîùä ïî àéä óà äá ìáçðù äëîä
òøä ïåùì àèçá éë (:åè ïéëøò) äëøáì àìà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà éøäù
 áåøá àåáé ,(:æ ïéìåç) äìòîìî åéìò íéæéøëî ïë íàוùéå .äø÷î êøã åðç÷éð àìå ,
ו .מסופר על מנהגו של הבית הלוי שהיה מביט בכל העת על קופסת טבק ,משנשאל
מה 'הסודות' הכמוסי ונסתרי בזה ,הראה שחקוק על גג הקופסה מפני 'שפו
שמנ' ר"ת שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו ,וכתב זאת שיהא לו לסימ ולזכר
בכל עת שישמור על פיו ולשונו.
הנה הנגעי באי על חטא לה"ר ,וכמו שפירשו )תפארת יונת להרה"ק רבי יהונת
אייבשי זי"ע ,ועוד( בלשו הכתוב 'צרעת ממארת היא' שצרעת באה על האמירה,
וצרי להתבונ היטב בפרשיות אלו שהתורה הקדושה היא נצחית וקיימת לעד ,וכבר
כתב החפ חיי )שער הזכירה פ"ו( בש ספר הקנה שבימינו אנו שאי לוקי בצרעת
 העונש על לה"ר היא עניות רח"ל .ומשלמי על כ בעוה"ז תיכ ומיד ,וכמושביארו בש החפ חיי זי"ע את המעשה הידוע במדרש )ויק"ר טז ב( על אותו
רוכל שהכריז מא בעי חיי ,ואמר 'מי האיש החפ חיי אוהב ימי לראות טוב
נצור לשונ מרע ושפתי מדבר מרמה' ,שלא לחינ הזכירו את אומנותו שהיה
רוכל ,אלא כש שרוכל לעול אינו מוכר בהקפה ויש לשל לו תיכ ומיד – שהרי
היו הוא כא ומחר הול לו לעיר אחרת רחוקה – כ המספר לשו הרע או
המצער את חברו נפרעי ממנו מ השמי מיד עובר לעשיית ,ואי ממתיני לשל
לו שכר פעולתו לאחר זמ .ומידה טובה מרובה ,הנזהר בלשונו ישול שכרו כהנה
וכהנה מיד בעול הזה.
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é

äðùá úçà íéðôìå éðôì ñðëéäìå äìòî
ìç íàù ãò ,äãéì äúåàá àéä úàîèð
ìàøùé éðá ìë Y 'çñô áøò' åìà íéîéá
ãåîòúå äçãú àéä åìéàå çñôä úà åìëàé
.úåðáø÷å úåùåã÷ øàùá á"åéëå ,÷åçøî
,äðáä ìë äøäèå äàîåè éðéãì ïéàù óà) ,ïàëîå

úøôëì ãîåòä àåäù ïäëä ìà àåáì åðì
øäøäé éìåà øôëîä úøáç íòå ,íéàèåçä
áéùéù éãë íéîé úö÷ øâñåéå ,äáåùúá
,åéùòîá ùôùôéå ,ïåúîá åéðéðò åáì ìà
øäøä àîù ,ïéøâñä éðù øâñåé íéîòôìå
åìéàë ,éøîâì äîìù äáåùú àìå äáåùú
ãîìð åðì òâåðä úà î"î ,êìî úøéæâå '÷ç' àìà íðéàå øéæçäì áùçù ,ìùî êøã ìò øîàú
àìà åðéà ÷åçéøë äàøðä íéîòôù (ïàëî úö÷ 'ä åá ùãçé æàå ,åúìéæâ úéöçî
úìòåúä äìâúú ïîæ øçàìå ,áåøé÷ åúáåùú íéìùé éìåà úéðù øâñåéù ïéðîéñ
íúåàá àøåáì åðì ùéù äîåöòä äáøé÷äå
.' זéøîâì øäèéå
åðàå åðì äëùçù åðì íéàøðä íéðîæ
éùåãéçä ì"æå ,ù"áúé àøåáäî íé÷çåøî וירא את המקו מרחוק – הריחוק אינו אלא
קרבה
ì"ðä ùøãîä éøáã øåàéáá ,í"éøä
åðéáà íäøáà ìù åéùòî úà åëéîñäù äãìéå òéøæú éë äùà' ,(á áé) ïúùøôá
äøåîàä úãìåéì '÷åçøî íå÷îä úà àøéå' ãé ø"÷éå) ùøãîáå ,'äàîèå øëæ
äéäù (ë÷ àøéå) ÷"äåæá àúéà ,ïúùøôá àùà (â åì áåéà) ã"ää ,òéøæú éë äùà (á
,ãàî ÷åçø åîöò úà äàåø íäøáà ìò øîàð ¯ '÷åçøîì' ...÷åçøîì éòã
åîå÷î' ä"á÷ä ìò äðååëä 'íå÷î') øúåéîå ÷çåøî ìù åîùì ïéáùçî ...åáø÷ðù íé÷åçøä
,úàæ ìëá ìáà ,(÷åçøî åúåà äàøù Y 'íìåò ìù ã"ää ,÷åçøî àáù åúåà åðéáà íäøáà
,÷åçø éðà íàå ,êëá äî ¯ åîöòì øîà åéðéò úà íäøáà àùéå' (ã áë úéùàøá)
àåä úîàáå .äùòà àøåáä éðåéöù äî øáãä øåàéááå .'÷åçøî íå÷îä úà àøéå
èåçùì êìåäù íãà ,ãåàî ìåãâ ïåéñð úîàá éë 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë
,úåâøãîä ìë åðîî ïéç÷åìå ,åãéçé åðá åæ 'úãìåé' äàèç äî ,äåîúì íå÷î ùé
àåä àîúñî äæ éãé ìò ,êëá äî êà ìåãâ øáã êì ïéà éøäå ,äàîè úåéäì
øçàå ,áåè øúåéå é÷ð øúåé íéîòô óìà ãåáòéù ùãç éãåäé íìåòì äàéáäù Y äæî
÷åçø äéäù äî úàæ úà äàåøùë êë øùà ïäë úùà óàù íâ äîå ,åàøåá úà
ìò ,çáùå øéù ïúåð äæ éãé ìò àùðúðå øåãä ìù 'ìåãâ ïäë'ä úà äúò äæ äãìé
ùéà ìëá ïëå ÷' חåçøîì éòã àùà' äæ ìù äùåã÷á ùã÷úäì ãîåòä ,àáä
 אלא להתרומ, כי אי התכלית לבוא לידי שברו לב מצרעתו ונגעיו, אמור מעתה.ז
.'מתו ידיעה כי הכל בהשגחה פרטית להעירו אותו לשוב אל ה
' סיפר הגה"ח רבי ישראל זלמ שלובסקי זצ"ל משמשו של הרה"ק ה'דברי שמואל.ח
 ויהי היו ונקרא הלה אל,זי"ע על אחד מהחסידי שהיה דחוק מאוד בפרנסתו
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הרבי ,ובבואו לפני הרבי ,אמר לו ,נצר אנוכי למאתיי רובל ואבקש שתמציא
לידי ,פשיטא שלא היה לו משלו אפילו אחד מעשרה מסכו נכבד כזה ,א התאמ
למלא בקשת הרבי וקיב מידידיו ולווה עד שהצליח להשיג מלוא הסכו והביאו
אל הרבי .לאחר שנתיי ימי שוב קרא הדברי שמואל לאותו חסיד ,ו'כמעשהו
בראשונה כ מעשהו בשניה' ,שוב ביקש הרבי מאתיי רובל מבלי להסביר עצמו
מדוע 'נטפל' אליו דווקא ...ושוב חזר החסיד והתאמ לקב פרוטה לפרוטה ,ולווה
הרבה מידידיו כשבמחשבתו הוא עומד לחסו מפת לחמו הדלה כדי לפרוע את
החוב .ויהי מק שנתיי ימי ,ושוב נקרא אל הרבי ,ונתבקש להמציא עוד מאתיי
רובל ...ומבלי להרהר מאומה אודות דרכי רבו ,התייגע החסיד והגישו לפני הרבי.
כעבור תקופת זמ נכנס החסיד אל הדברי שמואל ,ואמר לו ,בתי בגרה אלא
שאי בידי אפילו שוה פרוטה ,ועל כ מתעכבת היא בבית ...ק הרבי ממקומו וניגש
אל הארו ,פתח את דלתו והוציא ממנו שש מאות רובל טבי ותקילי ,ואמר לו,
ידעתי בני ידעתי כי פרנסת דחוקה ולא יהיה לאל יד לשל הוצאות הנישואי,
על כ כבר כמה שני שאני 'חוס' עבור דמי נדוניא מכובדי לצור הכנסת כלה...
ועל כ ביקשתי ממ זה שלוש פעמי שתביא לי מאתיי רובל ,כי הכרתי ב
שתעשה כל טצדקי שבעול למלא את דבריי ,והרי של לפני.
וכבר אמרו ,שזהו 'משל' להנהגת הבורא בעולמו ,כי הבורא ית"ש אשר לפניו
נגלו כל תעלומות יודע הוא באד שבעוד כמה שני יצטר לזכויות להצילו מ...
על כ מעיקרא מזככי אותו בכל מיני קשיי העוברי עליו ,ו'מניח בקופת חסכו '
בכדי שכשיגיע שעת הצור יעמדו כל הזכויות להג עליו ולהשפיע עליו טובה וברכה.
וכמו שאותו החסיד ברגע אחד התברר לו שכל קושיות 'מה נשתנה' ..ומדוע הרבי
'יורד לחיי' ...במה גרוע אני מאחרי שהרבי מבקש רק ממני – שאי כא 'קושיא
מעיקרא' אלא כל מעשיו של הרבי היו רק לטובתו המוחלטת ,כ ג המתחזק
באמונה יזכה לראות אי שכל הקושיות נהפכות לרחמי ולחסדי.
עוד זאת נלמד מאותו מעשה ,שלא ביקש הרבי ממנו את המעות רק מכיוו
שהיה ברור לו שהלה יקיי את בקשתו 'באש ובמי' וימלא את השליחות באופ
הראוי ,כי אילו היה 'צד' וספק שמא לא ישמע לקולו לא היה מבקש ממנו מלכתחילה,
כי לא היה מטריד אותו לחנ ,מעתה כמה עלינו להתחזק ,ולהכיר בעני זה ,שא
הקב"ה מעמיד את האד בנסיו אי זה אלא כי הוא 'מאמי ' באד ויודע שבוודאי
יתחזק בגבורה ובתמימות לעשות רצונו ית"ש.
מעשה בשני מחסידי הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )ר' ברו יהושע ור' משה דודקע'ס(
אשר עמדו בתחנת הרכבת והמתינו לבוא הרכבת אשר תוביל למחוז חפצ ,באותה
שעה עבר בסמו לה חייל רוסי ,והגיד לה אשר הוא יהודי ,וכה סיפר לה,
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ìëá ùéå ,ì"æå ,í"éøä éùåãéçä óéñåîå ìò ¯ êëá äîå ÷åçø åîöò úà äàåøù
øéù ïúéì êéøö (à æî íéìäú) øéù úåîìò
,áåøé÷å ÷åçéø ïéðò ìàøùé ùéà
äéòùé) 'áåø÷ìå ÷åçøì íåìù íåìù' åäæå
 åðîî åîéìòäù ìò äéøåäåט.
שבצעירותו היה אבר בעל משפחה והיה יושב על התורה ועל העבודה ,עד שבאחד
הימי נלקח בעל כרחו לצבא הצאר הרוסי ,ש מצא עצמו עומד מול נסיונות קשי
ומרי על שמירת התורה והמצוות .נאנחו החסידי מרוב צער על שככה עלה בגורלו.
אמר לה החייל ,הנה היה 'עדי' להקב"ה שאשב בבית ,על התורה ועל העבודה,
מקיי מצוותיו ומחנ את בניי ובנותיי לשמור דר ה' ,ומדוע הגלה אותי מביתי
וממשפחתי ,ושלחני אל הצבא במקו אשר איני יכול ללמוד ולשמור מצוותיו ,וא
לבניי ובנותי אי אב שיחנ אות ,אי זאת אלא מפני שלתועלתי עדי שיהיה באופ
הזה ,שעל ידי כ תגיע נפשי לתיקונה ולשלמותה ,נמצא ש'וויתר' הקב"ה על התועלת
שלו כביכול מפני התועלת שלי ...וא כה רבו רחמיו עד שבחר להעדי אותי מאותו
מה לי כי אתלונ ואצטער...
ט .והעיקר ,להאמי שאי לנו כל שיג ושיח בהנהגת הבורא בעולמו ,ולהאמי באמונה
פשוטה כי כל הנעשה בזה העול בחשבו מדוקדק נעשה ,ולטובתנו הגמורה.
סיפר הגאו רבי אברה יפה' זצ"ל ,שבנובהרדוק היה בחור שלא ניח במידה גדושה
של דעה בינה והשכל ,והיו הכל שוחקי עליו ומזלזלי בו ...באחד הימי עלה הבחור
לגדולה כשזכה בהגרלת הלוטו בס חמשת אלפי רובל טבי ותקילי ,כשנשאל מפי
הע כיצד 'השיג' השגה נעלית כזו לכוו את המספר הנכו שיעלה בלוטו ,אמר כי
ה'סוד' נתגלה לו מ השמי בחלו הלילה ,בראותו בחלו שלושת המספרי – ,17
 ,18ו ,370-שאלוהו אנשי שיחו ,והרי אי מקו ליותר מ 3מספרי בטופסי ה'לוטו',
אמר לה הבחור ,אכ לזה נצרכי פקחות יתירה כשלי לערו 'חשבו' – חשבתי
את כל המספרי ועלו בידי לס של  415וזאת מלאתי בטופסי ההגרלה ,אמרו לו
ידידיו ,והרי ה עולי יחדיו רק ל ,(405=17+18+370) 405נזדעק הבחור ,א"כ ,הרי נס גלוי
הוא שאינני מכיר בחכמת החשבו...
והיה מסיק הגאו רבי אברה הנ"ל ,מכא מוכח שאי להחשיב 'מעלה' או 'חסרו'
כפי הנראה לעינינו ,וכמו שנשמע מדברי פלוני העשיר לרוב חכמתו חריצותו ,פלוני
הפסיד ממונו וכיו"ב לגודל טפשותו ...ג פעמי נשמע את האומרי ,אויה לי,
בוודאי אשאר 'דפוק' כל ימי חיי מאחר שלא ניחנתי במעלה פלונית ...מה רע חלקי
– לעול לא אמצא ח בעיני ה'בוס' שלי מכיוו ש ...מכא תראה ,שאדרבה מה
שהיה נראה חסרו מובהק – כחסרו דעת של הבחור היא היא הייתה מעלתו
לעלות ולהתגדל מעל לגבול ,ולעול אי אפשר לאד לדעת מה תועלת תצא לו
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ìëå ,äìåãâ äáåè àåäù ,÷åçéø íâ äéäéù ¯ åì äù÷äù ,ùøãîä ùøôîù äæå .(èé æð
íéîòôì äàåøù äî åì äù÷é àì 'ä ãáåò ,ìàøùé ùéà úãéìî äàîåè êùîðù äæ äî
.äáåèì àåä éàãåå éë ,ìåãâ ÷åçéø
íãà ìù åúàéøá àéä êëù ,õøéú äæ ìòå
ממעלה פלונית או מחסרו אחר .והכל תלוי ברצו הבורא ובמה שנפסק בשמי
ממעל ,על כ ,ישמח במה שנת לו הבורא ,ולא יחשב יומ ולילה אילו היו לי
כשרונות וכוחות אלו ואלו הייתי מעפיל ומצליח בי מדברי הנוגעי אל הנשמה
בי מדברי הנוגעי אל הגו.
מספר הגאו רבי אברה משה פכטר שליט"א מרבי תורה ומראשי כולל הנודעי
בעי"ת אלעד שבאר הקודש .בתחילת דרכו ,כשהחל לצאת למסעות בחו"ל ,לזכות
נדיבי הע היושבי בגולה לתת לה חלק ונחלה בזכויות העצומות בהחזקת הכוללי
שבראשותו ,לא היה הגאו הנ"ל בקי בשפת האידיש וק"ו שלא בשפת הענגליש,
מכיוו שכ התלווה אליו עסק חשוב שעזר לו בכל ענייניו ,הלה קבע עבורו פגישה
אצל אחד מעשירי הע – כשהעסק 'מתרג' ביניה )כי העשיר לא הכיר בשפת בני
אר ישראל ,וראה"כ לא הכיר בשפתו של העשיר( ,אחר ששמע הנגיד את מפעלות הכולל
נענה ואמר אל ראה"כ ,אכ ,אתרו להוד מעלתו ס 'טויזנט דאלער' ) ,($ 1,000ראש
הכולל שלא הבי כראוי את דבריו חשב לתומו ש'טויזנט' היינו 'מאה' ,על כ נענה
ואמר ,שסכו זה נמו למדי ,ובוודאי שנגיד כמותו לא ישיב פניו ריק בסכו קט
של מאה דאלער ,הנגיד סבור וקיבל ,והעלה את הבטחתו ל'צוויי טויזנט דאלער'
) ,(2,000ושוב – ראה"כ שחשב שמדובר 'רק' במאתיי דאלער נענה לעומתו ,לא,
עדיי הסכו נמו מהראוי לכולל שלי ,העלה העשיר ל'דריי טויזנט' ) (3,000והוא
שלא הסכי לקבל רק  300דאלער עמד על שלו ,עד שהגיעו לסכו של 'פינע
טויזנט דאלער' ) ,($ 5,000אז כתב לו הנגיד את הסכו האמור על טשעק )צ'יק( ונפרדו
בברכות מרעיפות זה לזה.
אחר צאת נענה ראה"כ ל'עסק' שליווה אותו ,הנגיד הלז אכזב אותי קשות ,כי
ג ה'הישג' הגדול של  $ 500אינו נחשב כ'תרומה' לכולל גדול כזה ,אמר לו העסק,
טעות ביד רבינו ,כי בידו טשעק נכבד של חמשת אלפי טבי ותקילי ,הנה של
לפני ,הוצא נא את הטשעק מכיס ,עיי בו ותמצא נחת ,ואכ ,ראה"כ הוציא
הטשעק ונתגלה לו האוצר הטמו בו ...אז הבי איזו טעות טעה מעיקרא ,ואלו
רווחי הרוויח מטעותו ,כי אילו ידע את האמת לא היה מעיז להתעקש לקבל עוד
ועוד .והלימוד נפלא ונורא ,כי לכל אחד מאתנו נדמה שאי חסרו גדול ל'משולח'
מאי ידיעת שפה ברורה וטובה ,וכא נתגלה שדייקא חסרו זה העלה לו את תרומתו
בעשר ידות...
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טוב ומיטיב  -עיקר האד הוא להיות מיטיב
לרעהו

òâðä úà ïäëä äàøå' ,(â âé) ïúùøôá
êôä òâðá øòùå ,øùáä øåòá
äøåàëìå .'åúåà àîèå ïäëä åäàøå ...ïáì
æîøî äìåë äøåúä ìëá éë ,øåàéá êéøö
,äðîéä äìòîì ïéàù äøäè ìò 'ïáì'ä
íëéàèç åéäé íà' (çé à äéòùé) áéúëãë
òìåúë åîéãàé íà ,åðéáìé âìùë ,íéðùë
'úéøåäæ ìù ïåùì' íéøùå÷ ô"ëäåéá óàå) 'åéäé øîöë
íéôöî ìëä åéäå ,ùã÷îä úéáá ïëå øéòùä éðø÷ ìò

.(ïååòå àèç ìë íäì ìçîðù åòãé æàå ,ïéáìúù íéìçééîå
úàîåè ìò äøåî ïáìä øòéùä ïàë òåãîå
ïàë ,ïëà éë ,øñåîä éìòá åøàéáå .íéòâðä
éë .ïåëðä êøãä åðãîìì äøåúä äúàá
,íä 'ïáì' íãà ìù åéùòî ìë íà óà
ùãå÷ åéúåëåìäú ìë ,øåäèå ùåã÷ åìåëå
ìò íà íå÷î ìëî ,åãáì 'äì éúìáå íä
 øòöî àåä åéúåâäðäå åéùòî éãéי òâåôå
øáãîå åðåùì úà øöåð åðéàù ïåâëå íéøçàá
 åøáçá äøñיאåáù 'ïáì'ä ìë íò éøä ,
 ...àø÷é àîè àîèיב Y íãàä ìë äæ éë

י .כתיב בפרשת לעני יולדת שצריכה להביא 'וב יונה או תור לחטאת' )יב ו( ,וכתב
ה'בעל הטורי' וז"ל ,בכל מקו מקדי תורי לבני יונה חו מכא ,לפי שאינו
מביא אלא אחד ,שא ימצא יונה לא יקח תור לפי שב זוגו של תור מתאבל עליו,
ע"כ .כלומר ,שבקרב העו 'מצוה מ המובחר' להביא תורי ורק במדרגה פחותה
מה ה ה'בני יונה' ,ומ"מ ,כא ,שציוותה התורה להביא עו אחד בלבד ,העדיפו
את ה'ב יונה' על פני 'תור' כדי שלא יצטער ב זוגו שנשאר לבדו .והרבה יש
להתעורר כי א עדי להביא קרב ְïחäת ער מאשר לצער 'תור' ,ק"ו כמה יש לנו
להיזהר שלא לצער בני אד )ולא רק בני 'יונה'(...
יא .מסופר על הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע שישב פע בסעודת 'שבע ברכות' ,שאלו
אחד המסובי ,הנה אמרו חז"ל לגבי נגעי 'יש יו שאתה רואה ,ויש יו שאי
אתה רואה ,מכא אמרו ,חת שנולד לו נגע ,נותני לו שבעת ימי ,לו ולכסותו'...
)מו"ק ז ,(:והיא שיי הדבר שנולד לו לחת נגע צרעת בימי המשתה ,הרי אמרו
חז"ל )ירושלמי ביכורי פ"ג ה"ג( 'חת מוחלי לו את כל עוונותיו' ,א כ עוו לשו הרע
מני לו .ענהו ה'אמרי אמת' מיניה וביה ,כי מכל מקו לא גרע יו החופה מיו
הכיפורי ,ומה א ביו הקדוש אמרו חז"ל )יומא פה (:שאי יוה"כ מכפר על עבירות
שבי אד לחברו עד שירצה את חבירו ,ק"ו ליו החופה שאינו מכפר כי א על
עבירות שבי אד למקו ,א בא דיבר החת לשו הרע ,הקב"ה נפרע הימנו,
ואינו מתכפר לו עד שירצה את חברו.
יב .כיוצא בדבר ,ביארו חכמי המוסר ,כי הנה ה'צדיק' מכונה על ש תבנית האות
'צדיק' שבאותיות הא"ב ,שהיא נכתבת כמי קו נטוי ועליו האות יו"ד .והנה האות
יו"ד מרמזת ל'יהודי' ,ומכא שכל הנושא וסובל מעליו עוד יהודי הוא הוא ה'צדיק'.
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'úåáø úåùôð àøá' ä"á÷ä éë øéëäì
ìë ìòå ,íäìùî úåéåëøèöä íäì íâå
.úìåæì íâ âåàãì úåéøçàä úìèåî ùéà
יג

ìëù åðéöî íà éë ,äáåøî äáåè äãéîå
òâåôå åðåùì çìåùä øåîç êë

åè

ìù åúáåè äáø äî ë"åëàò ,éãåäéá
íìåá íãàäù òâøå òâø ìëáå ,åéô íñåçä
øáãì àìå åäòøì úåðòì àìù åéô úà
çéèî åøáçù ïåáìò ìáåñ åà ,äøñ åéìò
íéìëîå ùééáî åðéàå úåöøì çåð àåäå ,åá
 ãò éãò úåëøáì äëåæ åøáç éðôיד.

ומקשי ,א כ מדוע אי כל חשיבות יתירה לאות א' ,הלא א היא כתובה כיו"ד
על קו נטוי ,אלא ביאורו ,כי הקו הנטוי שבאל נסמ על גבי יו"ד הפוכה מתחתיו,
ומי שדור על יהודי ,אע"ג שמצדו האחר נושא יהודי על כתפיו ,אי לו כל חשיבות...
הוסיפו עליה ואמרו ,כי עפ"י האריז"ל כותבי )באות צ'( יו"ד הפוכה ,לומר ל,
מי נקרא צדיק ,הנושא וסובל א את היהודי ההפו – שאינו עולה בקנה אחד
אחד עמו ,בדעתו או במעשיו ,זהו נחשב כצדיק.
יג .הנה כתיב בפרשת )יג מו( 'בדד ישב מחו למחנה מושבו' ,ופירש הג"ר זלמ סורוצקי
זצ"ל )'אזניי לתורה'( ,דעפ"י הרוב המדבר לשו הרע על חברו מפני שאינו מחשיבו
ואינו מכיר מעלותיו וטובותיו שעושה לאחרי ,וא היה מכיר במעלותיו היה נמנע
מלדבר רע עליו .לכ שולחי את הצרוע מחו למחנה ,שישב בדד בעצמו ובמהרה
'ירגיש על בשרו' כמה וכמה דברי החסרי לו ,ויתבונ ויראה שכל אחד ואחד מוסי
לו במשהו ומסייע ועוזר ולו במקצת ...ואינו יכול לחיות לבדו אלא צרי הוא לכלל
הציבור ,וכבר יכיר במעלותיו של אחרי ולא ישוב לדבר בה סרה ,ושב ורפא לו.
יד .מכל שכ לזה המרבה לדבר דברי טובי על לב חברו ,אשר אי ערו לפעולותיו.
כמו שאמר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע על לשו התפילה 'מחיה מתי במאמרו'
שכוח יש ביד האד להחיות מתי על ידי אמרו ודיבורו ,והכוונה היא שלפעמי
ישנו אד שהרי הוא מת ברוחו ,ומרירות הרבה יש בו ,עד שבא חברו ואומר לו
דיבור טוב ועל ידי זה הרי הוא נוס בו רוח חיי.
הגאו ה'בית הלוי' זצוק"ל סיפר מעשה נפלא בעני הנתינה ,שפע איקלע לבית
הקברות בעיר אחת ,וראה ש שני מצבות הסמוכות אחת לחברתה ,על אחת מה
חרוט 'כפה פרשה לעני' ועל איד כתוב 'וידיה שילחה לאביו' ,ולא הבי מה פשר
של דברי .פנה הגאו לחקור בפנקס ה'חברא קדישא' ,פשפש ומצא ,ששני אלו
עשירי העיר היו ושותפי בעסקיה ,ביו מ הימי ירדו מנכסיה ונותרו כבעלי
בתי רגילי .פנו השני לבית הדי בכדי לפשפש ולמצוא על איזה עוו עשה לה
ה' ככה ,ואיזה פג עליה לתק .בדקו הדייני ומצאו צדיקי ונקיי מכל חטא
ועוו אשמה ,וא דבר אחד מצאו בה שלא כהלכה ,כי הנה אמרו חכמי ,שהמבזבז
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זרעו לכ לצדקה – זורע ממונו בצדקה מצמיח ,'ä÷ãöì íëì åòøæ' (áé é òùåä) øîàðù
ישועות נפלאות
Y 'øëæ äãìé'ù åì çèáåî ïë äùòé íà
íéøçàì òéôùäì åîöò àåä êôäúéù äãìéå òéøæú éë äùà' ,(á áé) ïúùøôá
äéà ô"äò àøéå úùøôá áúë á"åéë) øëæ 'éçáá íúç'ä ÷"äøä øàéá .'åâå 'øëæ
úìòá àéäù äùà éë' áúëù ,á"ñ ãåîò ,êúùà äøù àøîâá àúéà äðäã (äùà ä"ã) ò"éæ 'øôåñ
)éë äùà ÷åñô ìò éúáúëù åîë íéøëæì äëåæ ä÷ãö éðò åìéôà àøèåæ øî øîà' (:æ ïéèéâ
.('øëæ äãìéå òéøæú
óéñåî ,'ä÷ãö äùòé ä÷ãöä ïî ñðøôúîä
íéøçà ñðøôì äëåæ äæ úåëæáå øôåñ íúçä
 ïî åéìò ÷øåéù åðééäå ,÷ôñ éìá åìùîיבקשו עליו רחמי – חשיבותה של כל תפילה
ותפילה
íéøçà ñðøôéù ãò úåøéùò òôù íéîùä
...òâðä åá øùà òåøöäå' ,(äî âé) ïúùøôá 'äùà' áåúëä úà øàéá äæ éô ìò .åìùî
'éçáá àéä äùà òåãéë éøäù ,éðòì æîåø
àøîâáå .'àø÷é àîè àîèå
åøòö òéãåäì êéøöù øàáúð (.æñ úáù) éë ,íéøçàî ìá÷îä àåä éðòäå ,ìá÷î
åãîìå .íéîçø åéìò åù÷áé íéáøå íéáøì êøã ìòå ,ä÷ãö úðéúðì æîåø òéøæú
מעותיו בצדקה אל יבזבז יותר מחומש )כתובות נ ,(.והללו היו מחלקי לצדקה הרבה
יותר מחומש ,ומחמת שעברו על דברי חכמי ירדו מנכסיה .נמנו הדייני וגזרו
עליה בכוח בית הדי שמכא ואיל כל ממו שבא לידיה אי לה לחלק אלא
חומש ממנו לצדקה והשאר ישאר בידיה .חזרו השני לבית ,ומצאו עניי המתדפקי
על שעריה ומתחנני לצדקה ,ויתנו לה חומש מכל ממונ ,ועדיי הגיעו עוד עניי
לבקש מעות ,מה עשו השניי ,אמרו ,א על הכס גזרו הדייני ,הרי על החפצי
לא גזרו ,וממילא החלו לחלק מחפציה שבבית לכל עני ופושט יד ,עד ...שג כל
חפציה תמו .באותו היו באו לפניה שני עניי מרודי והתחננו על נפש ועל
נפשות ילדיה הרכי ,נכמרו רחמי השותפי והחלו מחפשי בכל בתיה ,עד שמצאו
לכ אחד של זהב טהור שנותר לה בחורי ובסדקי ,ומחמת ששני עניי היו,
חלקו את הכ לשני ונתנו לאחד את הבית יד ,ולרעהו את הכ .ויצאו העניי
ששי ושמחי .משיצא קול בעיר על מעשה מסירות הנפש ,החלו כל בני העיר
להעתיר בעד שישובו לאיתנ ,ואכ ,תו זמ קצר שבו השני לעושר הרב,
והמשיכו לפרנס את כל עניי עיר ...משהסתלקו לבית עולמ ,כתבו על ציונ את
הכתוב 'כפה פרשה לעני ,וידיה שילחה לאביו' כשעל כל קבר חרטו מחצית הכתוב,
לרמז על שחילקו את הכ האחרונה אשר לה וחילקו את הכ לחוד ואת היד
לחוד...
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ìù åøòö ìò äîëå äîë úçà ìò ,øéôù åòáåö åéúåøéô øéùîä ïìéàù ïàëî
úàùì ùé ,íéîçøì ÷å÷æä ìàøùéî ãçà éùðéà äééæçéìã éëéä éë (íåãà òáö) àø÷éñá
,ìàøùéî åéçà ìù åúòåùéì àøåáì äìéôú éëìåä åúåà åàøéù éãë) éîçø äéìò åòáéìå
. טוåúòåùé áø÷ì åúìéôúá ìòôé éàãååáå ïåàâä ãîì ïàëî .(íéîçø åéìò åù÷áéå íéëøã
éìòá ãåòå) ì"öæ ïééèùðéååòì ìà÷æçé éáø
úåøîà) ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîà øáëå ,äìéôúä úåëìäá 'úåìåãâ úåëìä' (øñåî
ìù åúìéôú çåëáù ,(àö 'åîò äùî
àøîâä úðååë éëå ,úåù÷äì ùé éøäù
åáì úåìàùî ìë ìåòôì ,éãåäéå éãåäé ìë 'éúáø äìéôú íåé' ìò øåáéöä åæéøëéù
åðàù äî êà .ãéîå óëéú äëøáìå äáåèì ,õòä úåîéìù ìò äù÷ä äøéæâä ìåèéáì
àåä ,äìéôúä äìòô àìù íéîòôì íéàåø úåàøáù ,äðååëä àìà ,àìù àèéùô
,äìéôú ìù äçåëá äðåîà åì øñçù éðôî ïîéñëå úåàë òåáöä ïìéà çøåà éøáåò
òåø÷ì åúìéôú çåëáù ïéîàîä íãàå åéúåøéôå äîéìùä åúåàéøáá åðéà ïìéàäù
éøä ,éòáã éàî ìë åøåáò ìåòôìå íéòé÷ø äìéôú' åøéèôé ,'àîéé÷ éøá' íðéàå íéøùåð
.åéúåìàùî ìë úåäù ìë àìì ìòåô àåä ä"á÷ä ùãçéù ¯ íëåìéä éãë êåú 'äøö÷
åðéöîð .àì åúå ,äðåùàøáë ïìéàä éîé
éáø éáøä ÷"äøä ìù åéøáãì àð èáä äìéôúì åæë äðè÷ äù÷á óàù íéãîì
êìîéìà íòåð) ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà
ììôúäì éãëá íãà øîàé àìùå ,áùçú
íéøáã) áåúëä úà øàáîä (øåëæ ä"ãá åðéæàä éøäå äáåøîå äìåãâ äìéôú ììôúäì éìò
...'êì åøîàéå êð÷æ êãâéå êéáà ìàù' (æ áì äùòà àì ë"à ,éãéá ÷ôéñå éàðô ïéà äæì
íãàä ìàùéù úåøåäì àá áåúëäù äøåú ìù äëøã àéä ïë àì ,äîåàî
,åù÷åáî ìë úà ¯ äìéôúä åæ äù÷áá ìë áéùçäì íãàä ìò àìà ,äìéôúå
ìéòåúù éì ïéðî ,íãàä øîàé íàå êåîñá úøîàðä äìéôú óà ,äðè÷ äìéôú
êéð÷æù àð äàø ,àø÷ä øîà äæì ,äìéôúä
.øéò ìù äáåçøá õòì
òôù íëéìò íéòéôùî ,íé÷éãöä åìà
,äôåøöä íúøîàå íøåáéãá òôùå äñðøô íãàì ùé äîë ãò ,ïàëî åðãîì ãåò
úçà ìò ,ïéîàî êðä íäéúåëøáá íàå åðéáä íàù ,åøéáç úøö ìò ììôúäì
íëáì úåøé÷î åììôúúùë äîëå äîë íéëøã éøáåò ìò ìèåîù ãåîìúä éîëç
íëú÷àð ìå÷ì òîùé ,ä"á àøåáì åáöî ïéàù 'ïìéà' ìò íéîçø ù÷áì
 נציגה נא מאמרו של הגאו רבי שלמה למ, איידי דאיירינ בעני התפילה.טו
אויערבא זצ"ל שאמירת 'קרבנות' קוד תפילת מנחה הוא סגולה שלא יהא
.( 'בצל הקודש' ע' לה, ראב"ד גייטסהד,נצר להתראות בפני רופא )הגאו רבי בצלאל ראקאוו זצ"ל
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àöåî ìò åøîù àì íéøçàù äòùá àåä øåàì äìéôàîå äçååøì äøöî íëàéöåéå
 ìåãâטז.
íéé÷é æà ,åáø÷á åîã åëôùå åäåæéá ,íäéô
äëæéå ...'íåãéå' ïåáðä ùéàä åùôðá
שתיקה יפה בשעת – מעלת השומעי חרפת àøîâá åøîà ùøåôîå ,úåîø úåìòîì
ודוממי
),íéáìåò ïðéàå ïéáìòðä ïðáø åðú' (:åì ïéèéâ
äáäàî ïéùåò ,ïéáéùî ïéàå ïúôøç ïéòîåù íäáù øúåéá íéøçáåîä íéðîæäî ãçà
øîåà áåúëä ïäéìò ,ïéøåñéá ïéçîùå åéô éçúô ìò øåîùì íãàä êøöð
טז .לאיד ,עליו לדעת שהדר המוליכה את האד לכל דבר ישועה ורחמי היא
התפילה ,כי לכל דבר נצרכת התפילה ,כמו שסיפר הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע
מעשה שהיה אצל אחד הצדיקי שמצא גרגיר חיטה בתו תבשיל המרק בעצ
חג הפסח ,נחרד הצדיק ותמה על מה עשה לו ה' ככה ,בלילה הוא שאל הצדיק
שאלת חלו מדוע אירע לו כ ,וגילו לו מ השמי שלא היה כא כל חסרו מצד
עבודת הבית בבדיקת וביעור החמ  ,אלא שמ השמי סיבבו שעו יעבור ע חיטה
בפיו מעל ארובת הבית ויפול הגרגיר אל תו הקדירה ,ואירע לו כזאת על ששכח
להתפלל אל ה' שישמור אותו מאיסור חמ .
ומפורסמת עובדא כיוצא בזו שסיפר הרה"ק רבי יצחק מנעשכיז זי"ע דהוה אצל
הרה"ק מר הבעש"ט זי"ע )נדפס בהקדמה לספה"ק בעש"ט עה"ת אות מ( ,פע אחת ביקש
הבעש"ט מתלמידו הרה"ק רבי דוד ממיקלאיוב זי"ע שיביא לו יי ממדינת 'בסרביא'
לחג הפסח ,והזהירו מאד שישתדל להשגיח ולשמור את היי מכל חשש איסור
ובתכלית ההידור .נסע התלמיד במסירות ושהה בעיר 'טילנעשט' אשר ב'בסרביא'
ונתעכב בבית הגתות בחודשי אלול ותשרי )במקו שהיה רגיל לשהות בצל רבו בימי הנוראי
והמועדי( להשגיח בכל עת יצירת היי ,מבצירת הענבי ועד דריכת .מתסיסת היי
ועד שפיכתו לתו כדי בלי שו היסח הדעת ,והרבה טרחות ויגיעות השקיע בעינא
פקיחא על כל פעולה ופעולה שיעשו בכשרות הראויה למהדרי מ המהדרי ,וא
לאחר חג הסוכות נתעכב ש עוד כמה שבועות עד אחר גמר תסיסת היי כדי
שיוכלו להכניסו לחביות.
ויהי ככלותו עבודתו הקשה והמייגעת זכה להטעי על עגלתו כמה חביות יי
מהודרות שמורות וכשרות לפסח .בשמחה רבה יצא לדר א היו לו טלטולי דר
קשי ביותר מחמת קלקול הדרכי בימות הגשמי ,וממש היה לו 'מסירות נפש'
בכל פרסה ופרסה שנסע ,בפרט שלא הסיח דעתו משמירת היי אפילו לרגע כמימרא
– ביו ובלילה .לאחר כל העמל והיגיעה עלה בידו להביא היי למעזיבוז עד לפני
פתח בית רבו .תיכ ומיד נכנס אל הבעש"ט כדי לבשר לו בשורה טובה שהשיג לו
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)åôøçù ùéàì ùåã÷ ùéà øîàå (àé úåà ùîùä úàöë åéáäåàå (àì ä íéèôåù
äúéîä øæâ úòø÷ù êøëù íìùé 'ä ,åôãâå
.'åúøåáâá
÷úåùå åðåáìò úà òîåùù é"ò éë ,éìòî
,úåøåáâäå íéðéãä ìë åîöò ìòî ÷éúîî áåñàñî áééì äùî éáø ÷"äøä áúë
 íéîçøì íéëôäð íéøåñéäå íéùðåòä ìëå úåáåè úåãéîä àåáî ì"îø éèå÷éì) ò"éæיז.
יי כשר בשמירה מעולה כחפצו ,באותו רגע שעמדה העגלה לפני בית הבעש"ט לבדה
עבר ש 'קאזאק'  -גוי משומרי העיר ,שהיה מפקח על מבריחי יי"ש מבלי לשל
מכס לאדו העיר ,ומשראה את החביות חשש אולי יש יי"ש בתוכ וע"כ ציוה לפתוח
תיכ ומיד את החביות לבדוק א אינ יי"ש ,ולא זז מש עד שפתחו החבית והכניס
הגוי את השפוד )חרב( שלו ,ומשנוכח לראות שזהו יי הל לו לשלו ,א 'הזיקו
בידו' שהרי היי נאסר בזה משו יי נס.
אי לשער צערו הגדול של רבי דוד ,שאחר כל היגיעות והטרחות נתקל בגוי
ערל שברגע כמימרא הולי את כל עמלו לטמיו ,ונכנס בבכיה ונפש עגומה אל
הבעש"ט ,ואמר לו יודיעני רבינו על מה נענשתי כ ,בשעה שמסרתי נפשי לדבר
מצוה .ענה לו הרבי ,בעבור שמסרת נפש בשמירת היי ,אבל שכחת את 'עיקר
השמירה' והיא 'א ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר' )תהלי קכז א( ,ומכיוו שכ
לא התפללת לפני הקב"ה שיעזר לשמור היי היטב ...אירע מה שאירע.
ולדיד ,אי לנו כל השגה בצדיק הנ"ל ,אבל ללמדנו בא שלא להסיח דעת בכל
עת ועני מהבורא יתב"ש ,לבוא אליו ולהתחנ לפניו שיצליח אותנו בכל דרכינו.
יז .אחת מנכדותיו של הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע הוה דחיקא ליה שעתה
וממש הגיעו בני הבית לכדי פת לח ממש ,בצר לה פנתה אל זקנה והוא שלחה
אל הכותל המערבי ,ואכ בהיותה ש שפכה נפשה בתפילה ב'קולות וברקי' לקל
עליו שיחוס וירח עליה ועל נפשות ביתה המוטלי ברעב נורא ,באותו הזמ שהתה
ש עוד אשה שהקולות הללו הפריעו לה לתפילתה )כי באות הימי היה מקו התפילה
ש קט וצר( והשתיקה אותה א ללא הועיל ,בצאתה פנתה אליה האשה וגערה בה
– וכי כל ה'כותל' של ...וכיו"ב בביזי בזיונות ובושות נוראות ותשמע האשה שתקה
והמשיכה בדרכה לביתה ,על א הדר מצאה 'נפוליו' זהב  -מטבע שהיה בו כדי
חיות כל משפחתה למש מחצית השנה ,לנוכח 'מציאה' גדלה שמחתה עד לשמי.
ובבואה לביתה נכנסה לבית זקנה הרה"ק רבי שלומ'קה ושאלתה בפיה ,אכ ראיתי
ששמע ה' לקול תפילתי ומצאתי את המטבע אבל לא אבי על מה ולמה נחלתי
כאלו בזיונות נוראות ...א"ל הרה"ק ,אה ,טעות ביד ,אכ ,שמע ה' בקול תפילת
ובעד זה נת ל 'מתנה' גדולה כ"כ וה הבזיונות והבושות – המסלקי מהאד
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äéãéãé ìåàù éáø ÷"äøä øîà äë
éáø ÷"äøä íùá ò"éæ õéæãàîî
øúñà) áåúëá æîøì ò"éæ øéîæà÷î ìà÷æçé
éäé ïåéæáä ,ì"æå ,'óö÷å ïåéæá éãëå' (çé à
ä"ç äëøá àùé) óö÷ä ìò øôëì éãë éã
 (èë 'åîòיח.

åìéôàå ,úåéåðòøåô éðéî ìëî åîöò ìéöî
 äúéîä ïîיטäàåôø íñë íäù ,ãåòå .
íéáåøî íéîã íéìåò íðéàù ,äòåùéå
êøèöéù éìáî ,íãàä ìöà úåì÷á íééåöîå
úåôåøú øàù úîåòì ,íåìë íäéìò íìùì
êéøö ïëå ,úåôòåú ïåä íéìåòä úåàåôøå
íâéùé øùà ãò áø ïîæ íäéìò ìèáì
äø÷é àñéâ êãéàì ,äæá àöåéëå íìá÷éå
àéäù ùåøéô ,úåôåøúä ìëî øúåé àåä
íéù÷ íéàìç éðéî ìë àôøîå úìòåî
.úåàåôøå íéðîîñ øàù ìëî øúåé íéøî

äéä ò"éæ ìéäòååæî ä÷'îåìù éáø ÷"äøä
íéáìòð'ä úìòîá äáøä øøåòî
íðéàå íúôøç íéòîåù 'íéáìåò íðéàå
íà åìéôà úåðòì àìù ,íéðåòå íéáéùî
.áøçë úø÷åã ïåùìá åäòø åôøéçå åùééá
ò"éæ 'ïøäà úéá' ÷"äøäî àúéà êëå é"òù ,úåðåéæáä úìòîá âéìôä ãàîå
)åãéîìúì àöîðå) ÷"îøä íùá (:èð÷ óã
áéùî åðéàå äáäàá íìá÷î íãàäù
,íìåòáù úåáåùúä ìëîù (íéëåá ìå÷á àåä éøä ,íééôà úçà äðî åäôøçîì

כל מיני חולי ומדווה וכל צרה ,ואילו 'מטבע הזהב' לא בא ל בזכות התפילה ,אלא
כמשל שנותני 'רפואה' מרה לחולה שנותני לו לאחמ"כ איזה דבר מתוק להמתיק
טעמו המר כ נתנו ל מטבע להמתיק את טעמ המר של הבזיונות )אבל פעולת
התפילה הייתה על מתנת הבזיונות(.
יח .מתאמרא בש הסבא מנובהרדוק ,דהנה נתבאר במסכת מגילה )יב (:שנגזרה
גזירת מיתה על ושתי כעונש על ששיעבדה בנות ישראל בשבת וכו' ,עוד איתא
ש שבשעה שקרא לה אחשוורוש בא גבריאל ועשה לה זנב וכו' ,ולכ נתביישה
לבוא כ לפני אחשוורוש ,ע"כ .ומחדש הסבא מנובהרדוק ,כי אילו היתה ושתי באה
ע הקרני שצמחו במצחה לא היתה נהרגת ,ומדוע ,כי הבושות היו מכפרי על
עוונותיה החמורי.
יט .דרכו של הרה"ק רבי שלומ'קה הייתה לשבת בי העניי בהזדמנויות שונות .פע
כשישב במחיצת בהיותו ב'כותל המערבי' עבר ש אד אחד שריח על
האביוני ונת לכל אחד מטבע לצדקה ,וכיו שלא הכיר את רבי שלומ'קה נת ג
לו מטבע והוא לא סירב לקבל ,ורק כאשר התרחק מש הנות העניק רבי שלומ'קה
את המטבע שקיבל לשכנו הקרוב אליו שישב לצדו ,ויהי כשקיבל את המטבע שטח
הלה את תמיהתו ,מדוע לקח את המטבע מאותו 'נדיב' ...נענה הרה"ק 'לא יכולתי
לוותר על הבזיונות'...

àë

באר הפרשה  תזריע – החודש

éúòãé ,ùãçúà äîáå ùãçúà êàéä ,çñ
ãáà øáë ¯ éáöî ìôù úà éúòãé íâ
,éáöî ìòî äìòúà ãöéë ,éúìçåúå éøáñ
ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä éøáãì òîùé
'íëì äæä ùãåçä' ('ä øîàéå ä"ã ùãåçä úáù)
,íúåà äåö 'äù äðåùàøä äååöîä àéä ¯
õøàá íúåéäá ãåò (åæ äååöî) íäì äøîàå
äöåøä éãåäé ùéàù ,äæá úåøåäì ,íéøöî
àöéù ãò ïéúîé àì ú"éùäì áø÷úäì
ò÷åùî àåäù äàîåèäå úååàúä õåáî
¯ 'åéøöî' úçú åúåéä ãåòá àìà ,åá
æ"ò éìåìéâáå äàîåè éøòù è"îá ò÷åùî
. כאêøáúé åúãåáòá øáë ìéçúé

úåðåáìòä ìåáñì àéä íìåëáù äìåòîä
åîöò óâñé íà éøäù ,íéôåãéâäå íéôåøéçä
àîùå ,äøåú éøáãî ìèáé ,äøôë íùì
úåðåáìò ìåáñéùë ìáà ,àèåç àø÷éé
åéúåðååòå úåúùìå ìåëàì åì øùôà
.ïéøôëúî

øåáòì íãàä ìò äðä éë ,íù íééñîå
íàå ,åéúåðååò ìò øôëì íéøåñé
,êéúåðååò øôëì øçáú äîá íãà åìàùé
åà ,ì"çø íéðá úúéîá åà ,ïåîî ãñôäá
,úôçùáå úçã÷á 'ä êëéù íéëñú àîù
úà éøä ,íåðäéâå äúéîá ,éîéîçå éøéø÷á
íåìùå ñç øîàéå ÷òæéå ,äáàé àì åìà ìë
äðåùàøä äåöî àéä úåùãçúää ïëìå ,åéàèç åøôëúé äîá ïë íà ,ïìöéì àðîçø
éçì åäëîì ïúé' Y åì ùé úçà äöò ÷ø
ãåñé àéä éë ,ìàøùé äá ååèöðù
óà ùàééúé ìáì ,úåãåáòäå úåãåñéä ìëì ìåáñéù åðééä ,(ì â äëéà) 'äôøçá òáùé
åãéá ùé íìåòì éë ,ìôùå äù÷ åáöî íà ìëàîî òáùé æàå ,ä÷éúùá äôøç
éãé ìò úåðòúäì êøèöéù àìá äúùîå
.äùãç äéøáë ùãçúäì
.äôøçä
äðáìì ìàøùé éðá åìùîð ïëì éìåàå
באר מצרי החודש הזה – כח ההתחדשות
äðáìä éøäã ,(áé áë íéìäú è"çåù)
א מעמקי שאול וטומאת מצרי
ùãåç éãî úùãçúîå úøæåçå úèòîúî
äùîì ä"á÷ä äàøä øùà úàæå ,åùãåçá úáù' úìòîá åãéâä úåøåãä é÷éãö
åì øîàå äúåùãçúäá äðáìä úà åðéáø äãé÷ôúå äúìåâñ øùà ' כùãåçä
('àúìéëî'î ,á ÷åñô é"ùø) 'ùã÷å äàø äæë' .ù"úé åúãåáòì äùãç äéøáë ùãçúäì
äèåòéî êåúî äðáìä úåùãçúäë äúà äî òãåé éðéà ,íãàä øîàé àîù
 ידועי דברי הרה"ק ה'אמרי פינחס' זי"ע )לארבע פרשיות( כשמוציאי ב' ספרי.כ
. האור גדול פי כמה וכמה, ובשבת זו שמוציאי ג' ספרי תורה,תורה יש אור גדול
 וכבר אמרו על דברי חז"ל )הובא רש"י בראשית א כ( 'כל דבר שאינו גבוה מ האר.כא
קרוי שר ' כי כל עוד שאי האד מתחזק להתרומ אפילו מעט מעל לאר
. כי עיקרו של האד הוא ההתרוממות מעל גבי הקרקע.' אינו קרוי 'אד' אלא 'שר
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åììôúä ,'íáì äéä ùøçä' øîà 'íëì äæä
.åãåîìúá øëæðå ,íéîëçä åéøáç åéìò
,ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä ãîì ïàëî
íåèà åáìå 'íáì äéä ùøçä'ù éî íâù
úîâåãë ,äùåã÷áù øáã ìëì íåúñå
àåäù (íãà ìù åôåâá) åáéìá ä÷ìù äìåçä
íà éøäå ,(íãàä ìù) åúåéç ø÷éò (áìä)
ãåîòìå íéé÷úäì øùôà éà åáì íúñé
íå÷î ìëî ,úçà äòù åìéôà êéðôì
úà ùãçì åãéá íâ ùé ùãåçä úùøôá
í"éøä éøîàá àáåä) ùîî äùãç äéøáë åáì
.(åîùî ,àá
øäèéì àáä ìë ,íéøáãä ãåñéå ììë
æåæì åéìò øáã úìéçúë éøä
úåëáì íå÷î åúåàá øàùé ìàå ...åîå÷îî
áåè úìåòô ìòôé ãéî àìà ,åáöî ìò
åøîà êëå .äìòúéå äìòé ,êéùîé íùîå
äæ ìååðî êá òâô íà' (:áð äëåñ) ì"æç

áë

ùãçúäì ìàøùé éðá ìò êë ,äúåðè÷å
. כבúåðè÷å èåòéî êåúî óà ãéîú
øùôà éàù íìåòá áöî íåù ïéàù øåëæéå
óàå ,êìîä êøãì íùî úåìòì
úåìòì åì øùôà äéúçú ìåàùá àöîð íà
ãåñé'ä ÷"äøä øîà øáëå .øää äìòîá
(áé äî÷ íéìäú) ÷åñôá ò"éæ 'äãåáòä
ìò éà÷ã ,'åéúåøåáâ íãàä éðáì òéãåäì'
úåçåëù åîöòì òéãåäì åéìòù ,íãàä
àéä åúãåáò ìëå ,åá íéðåîè íéîåöò
.ìòåôä ìà çëäî íàéöåäì
àøîâä éøáãá øåàéáä äæå
øéòì òì÷éà êøò ïá øæòìà éáø'
,ãàî çáåùî äéä íù ïééäù 'àúéâåøô'
,åãåîìú ìë úà çëùå íäéøçà à"ø êùîð
àåø÷ì äöø äáéùéä éðáì øæç øùàë
ùãåçä' àåø÷ì àáùî ,äøåúä øôñá
(:æî÷ úáù)

 שפע התלווה אל דודו רבי זעליג לידר, סיפר הרה"ק ה'ברכת אברה' זי"ע.כב
במסעו לאיטליה )שנסע לש לצור מסחר האתרוגי( ובהיות במלו בעיר טריעסט
 ובו שואל על נוסח התפילה המחדש בטובו בכל יו תמיד מעשה,מצא ספר קט
, ומתר ש, ולא ברא בפע אחת את כל הבריאה, מדוע עשה ה' ככה,בראשית
 שלא נאמר אבדה תקוותי – כזאת וכזאת,שבא להורות לנו את הדר נל בה
 א אני מחדש בכל רגע, לזה אומר לו הקב"ה, וכבר אי לי כל תקוות טוב,עשיתי
. ג אתה תתהפ מעתה למציאות חדשה, ובכל רגע יש מציאות חדשה,את העול
 מובטח לו,( 'כל האומר 'תהלה לדוד' בכל יו שלש פעמי:אמרו חז"ל )ברכות ד
 כי, בדר צחות היה מפרש הגה"ח רבי זלמ בריזל זצ"ל,'שהוא ב העול הבא
,'ה-ה מעתה ועד עול הללוי-הרי אנו מסיימי פרק זה בפסוק )קטו יח( 'ואנחנו נבר י
' פירוש 'פו יעצט בי אי א נייע זלמ- ואכ מי שאומר ג' פעמי ביו מעתה
 ונקט זלמ כי כ היה שמו ובאמת הוא נוגע לכל אד איש איש, ומעתה הנני 'זלמ' חדש,)העבר אי

. לכ מובטח לו שהוא ב עול הבא,('בשמו' הטוב יבור
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àéä äðååëäù ,'ùøãîä úéáì åäëùî
ìùëð åá íå÷î åúåàá ãåîòì øàùé àìù
ùøãîä úéáì êìé àìà ,ìååðî åúåà é"ò
 ììôúäìå ãåîìì ìéçúéåכגäìòé êëîå ,
.àâøã øúá àâøã äøäèä íìåñá
àåä ïîéñ íää íéîéá úåáà äùòîå
íéøöî úàéöéá äðäã ,íéðáì
åùò àì äãéö íâå' (èì áé úåîù) áéúë
úà åøáòùë òùåäé éáâ åìéàå ,'íäì
íëì åðéëä' íòä úà äåéöù áéúë ïãøéä
åäéìà éáã àðúá åðéöîå ,(àé à òùåäé) 'äãéö
),êë òùåäéá áåúëä úà ùøôîù (çé ÷øô
'åñðëúù éãë äáåùú åùò ,íäì øîà
åìëàúå íëéúåáàì ä"á÷ä ïúðù õøàì

âë

äáåùú ìàøùé éðá åùò ïëàå ,'äúàåáúî
úà ùøéìå ñðì åëæå ïãøéä úà åøáòùë
áàæ éáø ÷"äøä ùøôî äæ éôìå ,õøàä
éàîã (àá úùøô áäæ øæ) ò"éæ áå÷éøèñî
íäì åùò àìù íéøöî úàéöéá áéúëã
 äáåùúá åøæç àìù åðééä äãéöכדåðééäå ,
äøòá øùà íúáäà áåøî éë ,àîòè
ú"éùä éøçà úëìì ùà ãéôìë íáø÷á
'úåùòì åìéôà 'äîäîúäì åìëé àì
íëåìëìå íôåðéè õåçøì åèéáä àìå äáåùú
éøçà åöø àìà ,÷ôàúäì åìëé àì éë
åäæå ,íäù åîë íúåìåìë úáäà áåøî 'ä
'åæ äùòîå .'íäì åùò àì äãéö íâå
úåáåùú äàîî øúåé 'ä éðôì ïåöøì äúìò
êéøåòð ãñç êì éúøëæ' (â á äéîøé) áåúëë

כג .אגב אורחא ,ידוע מה דאיתא במדרש )ויק"ר ריש פר' בחקתי( ,על הפסוק
קיט נט( 'חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותי' ,אמר דוד רבש"ע ,בכל יו
ויו הייתי מחשב ואומר למקו פלוני אני הול ולבית דירה פלונית אני הול ,והיו
רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות .תמה הפני מנח זי"ע מדוע היו
רגליו מוליכות אותו לבתי כנסיות ובתי מדרשות ,והרי שפיר היה יכול ללמוד 'בבית
דירה פלונית' ,אלא ללמדנו כי עיקר הלימוד צרי להיות בבית המדרש שש הוא
מקו טהרה.
מסופר על בעל היסוד ושורש העבודה זי"ע שלעת זקנותו התאמ מאוד ליל
לבית הכנסת ולהתפלל ,שאלה אותו הרבנית מדוע טורח ומתייגע כל כ ,והרי אפשר
להביא 'מניי' אנשי שיתפללו ג' תפילות בביתנו ,וכ תתפלל במניי בלא להתאמ .
השיב לה ,הנה מדרכ להכי את הקוגע"ל דווקא בסיר היש אשר ברבות הימי
כבר נבלעו בדפנותיו שמ הרבה ונות הוא טע לשבח בפשטיד"א ,ולא תרצי
להחלי אותו בסיר חדש ,כיוצא בדבר כתלי בית המדרש נספגו בתפילות הרבה
והתפילה מתקבלת ש ביותר.
כד .עיי' שמו"ר )א לו( שמפורש שעשו תשובה ,ואולי לא הייתה התשובה בשלימות,
שהרי להדיא כתיב )יחזקאל טז ז( 'ואת עירו ועריה'.
)תהלי

ãë
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øáãîá éøçà êúëì êéúåìåìë úáäà
éðá úãåáò íâ åæå .ë"ò .'äòåøæ àì õøàá
ìò áåùçì àìù ,øåãå øåã ìëá ìàøùé
 ùåàé ìù úåáùçîá òå÷ùìå øáòäכהàìà ,
ìà äåçúùé ,ìéà åîë êãáò õåøé' íéé÷ì
äìéôúä êùîäì äëæé àìéîîå ,'êøãä ìåî
'.'íòè ìëå óåö úôåðî êéúåãéãé åì áøòé
החודש 'חי פרישק"א' – כח התחדשות הנית
בידינו

åîë ,'úåùãçúää úãåáò'á ììëð ãåò
úåéúåàä øòù) '÷ä 'ä"ìù'ä áúëù

äùòé øùà' (ä çé) àø÷á øàáì (úåæéøæ ¯ 'æ
äùòéù åðééäå ,'íäá éçå íãàä íúåà
 úåæéøæáå úåéçá úååöîäכו ,íééúìöòá àìå
éøä úåáöòå úåìöò çåø íãàá ùéùë éë
ùøéôù ïéðòì áåø÷ ...íéãáë åéøáà ìë
íéøáãä ìò (.àð) úåëøá úëñîá é"ùø
ïäî ãçàå ,äëøá ìù ñåëá íéøîàðä
'.æ"òìá à"÷ùéøô ,(éç ä"ã) é"ùø ùøéô ,'éç
,åîòè âôåä àìå àéøá àåäù ,øîåìë
äùåã÷ä äøåúä úà éë .ãçà ïéðò ìëäå
'íäá éçå' ìù ïôåàá íéé÷ì íãàä ìò
¯  äãåáòå äøåúá úåùãçúäá úåéçìכז.

כה .סיפר הגאו רבי יעקב גאלינסקי זצ"ל ,כאשר שהיתי ברוסיה לקחו אותנו ממקו
למקו ,העלו אותנו לרכבות בה נסענו מרחקי אדירי ,רכבות אלו היו 'רכבות
משא' ,בכל קרו היו שלושה דרגשי )כעי מיטות עשויות מע קשה( זה על גבי זה,
חלק מהנוסעי היו עולי עליה לישו ,וחלק נרדמו על האר  ...באחד הלילות
פשטה עייפות כבדה בכל איברי ורציתי לנו מעט ,והנה ,א נעצמו עיני ,החל אחד
הגויי המדוכאי לצעוק ממקו 'מנוחתו' על אחד הדרגשי ,אוי ...אני רוצה לשתות,
אני צמא ...וכ צעק וצעק ,והפריעני משנתי ,שוב ושוב ,אני צמא ...רוצה כל כ
לשתות ...משראיתי שהוא לא ית לנו מנוחה ,עלה במוחי רעיו קמתי פסעתי עד
אליו ,ובקשתיו ת לי את הקומקו שבידי ,ואכ ,האיש הגיש לי את הכלי שבידו
ומלאתי בו מי ונתתי לו ,הלה מיהר לגמוע את הכל כמו 'בעל חיי' כמנהג הגויי,
עתה חשבתי שישועתי קרבה ואמרתי בלבי 'ברו שפטרני מעונשו של זה' ,א...
לא ארכו הדקות אחרי שנרדמתי ולפתע החלה פרשיה חדשה ...הוא דיבר ע עצמו
בקולי קולות אוי כמה רציתי לשתות ...אוי כמה הייתי צמא מאד ...צמאתי למי...
הייתי צמא ...זו דוגמא של טרוד ביצרו ,הרי גמרת כבר מה אתה ממשי להתבוסס.
כו .הבט נא וראה דברות קדשו של הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע )אביר הרועי אות קי"ג(
בלשונו הטהור 'כל הדחקות והצרות שיש לישראל בכל העול רח"ל ,הוא הכל
בשביל שלומדי הגמרא כאד שרוצה ליש שלופעדיג ,וא היה העול מצייתי
לו ,ולמדו הגמרא ע חיות ,היה הוא ערב בדבר שלא יחסר לשו ישראל פרנסה'.
כז .ובאמת ,כ הוא טבעו של עול – שהאד זקוק ל'חידושי' )חדשות – נייעס(
כדי חיותו ,א ימצא אות בתורתו ועבודתו מה טוב ומה נעי ,וא לאו סופו
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÷åãö éáø ÷"äøä àéáäù äîî ãîìå àö
éøîàî) '÷éãö éøô'á ò"éæ ïéìáåìî ïäëä
'áåè íù ìòá'ä ïøî íùá (ã úåà ïåéñ
éîéá úåøøåòúää ÷æåç àð÷î äéäù ,ò"éæ
ùéù çëì ÷÷åúùäù øîåìë ,íéøåòðä
øãñë ùãçúäì íãéáù ,ïàöä éøéòöì
.ú"éùä úãåáòá

äë

àìù ¯ 'äð÷æ úòì éðëéìùú ìà' (è àò
ú"äò è"ùòáá äàø) éðéòá äåöîä ïùééúú
èòååò'èìà'øàô èùéð ìàæ'î' ¯ (çñ çð 'øô
êåúî äðùòé àì äåöîä äùåòä íãàäù) 'ïòøòåå
åçåë ìëá åéùòî ìë äùòé ÷ø ,(úåðùééúä
.úåùãçúä êåúîå

ìåëéáë ä"á÷ä óàù éàî÷ åøîà øáëå
úòì éðëéìùú ìà' åðúàî ù÷áî
ò"éæ '÷ä è"ùòáä ùøéô òáèî äúåàá
)ïôåàá äìéìç éúååöî åîéé÷ú ìà ,'äð÷æ íéìäú) ÷åñôä úà (åñ è"ù øúë
לחפש אחר 'חידושי' במקומות שאינ רצויי עבורו )עיי' תו"מ ראה דברי יא כז(.
הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע היה ידוע במיוחד ב'תפילותיו' הנעלות ברגש נפלא
והתלהבות עצומה .לאחר שנסתלק לבית עולמו מצאו בחדרו כמאתיי סידורי
שוני ,כי בכל עת מצוא היה קונה סידורי חדשי להכניס התחדשות והתפעלות
בתפילה ,וא שאי בידינו הבנה בדרכי הצדיקי ...מ"מ לדיד נלמד במדרגתנו
להכניס חיות והתחדשות בעבודתנו בכל עת מצוא ,מכל דבר המביא חיות התלהבות
והתחדשות.
בלילי שבתות היה הגה"צ רבי שלו שבדרו זצ"ל דורש בעניני מוסר ויראה בביהמ"ד
הגדול בשכונת 'זכרו משה' בירושלי עיה"ק ת"ו ,וכדי למשו את לב של השומעי
היה משלב בדבריו כמה וכמה מילתא דבדיחותא ,פע ניגשו אליו כמה אנשי וב'קנאות'
מחו בפניו על ה'ליצנות' שלו .ודרשו ממנו להפסיק לנהוג כ תיכ ומיד .לא ידע הגר"ש
מה לעשות ,נסע לעי"ת בני ברק נכנס אל הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע ושטח את ספקו.
מששמע החזו"א את דבריו ביקש ממנו שית לו דוגמא מהני מילי דבדיחותא שהוא
אומר לפניה ,פתח הגר"ש וחזר על דברי צחות שהגיד לה ,ויהי כשמוע כ החזו"א
נהנה מאד ,ואמר לו 'רק כ תמסור את השיעורי' – ל בכוח זה והושיע את ישראל.
והוסי ואמר לו החזו"א ,בימי הקודמי לא היו חסרי בעלי תורה ויראה ב'ליטא'
רבתי ,ומכל מקו היו הרבה מהנערי נתפסי ל'השכלה' ,ומדוע ,כי ה'שמחה' הייתה
אצל המשכילי ולא אצלנו ...וזהו תפקידנו כהיו – להרבות שמחה וחיות בעבודת
ה') ...מעשה איש ח"ה קל(.
וכבר הבאנו בש הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,שלכ לא חטאו הנשי בחטא
העגל כי ה אמרו את שירת הי בתופי ובמחולות ובשמחה יתירה כדכתיב )שמות
טו כ( 'ותקח מרי את התו בידה' ,ולכ ניצלו מהחטא.
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'éøôñ'ä íùá é"ùø ùøéôù åîëå .ùãå÷
äìàä íéøáãä åéäå' (å å íéøáã) øîàðù äî
êéðéòá åéäé àì ¯ íåéä êåöî éëåðà øùà
äðùé [êìîä úåöî åáå áúëî¯] àîâèåéãë
ìëäù äùãçë àìà ,äðôåñ íãà ïéàù
.'äúàø÷ì ïéöø
ראשו הוא לכ – מעלת 'ראש חודש' ניס
וכל ימי החודש

ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä ùøã ùåøã
úáù' úìåâñù (ùãåçä ä"ã ùãåçä 'øôì)
ùàøä úà ï÷úìå øéùëäì àéä 'ùãåçä
ìë åîöòî øòáì ,äðùä úåîé ìëì
,íéòø íéøåäøä øàùå ìåâéô úáùçî
ìò ìá÷éå ùãçúéù éãé ìò ,êëì êøãäå
,äàìäå ïàëî åéëøã áéèäì åîöò
úà ãåáòì åîöò ìò ìá÷îå ùãçúîäå
.äðùä éùãç ìëì åì ìéòåî äæä ùãåçá 'ä
úáù úìòîá íéøôñá åâéìôä úåáø
ìëå ,ïñéð ùãåç ùàø Y ùãåçä
úëñî) ùåã÷ä ä"ìùä áúë ,ùãåçä éîé
úåîù) áåúëä ìò (æ úåà äåöî øð ÷øô íéçñô
,'íéùãç ùàø íëì äæä ùãåçä' (á áé
úùåã÷ ùãåçä éîé ìëì ùé ïñéð ùãåçáù
.' כחùãåç ùàø'
'óñåé úéá'äì øîà ãéâîä øîà äë
'íéãåã úò êúò äðäå' ,ì"æå ,(øåîà
úùøô)

åë

àìà ,äãîåìî íéùðà úåöîë ¯ äð÷æ ìù
åðéðùã åðééäå ,áìä úçîùå äååãç êåúî
éåä ,øîåà éàæò ïá' (á ã) úåáà é÷øôá
ïî çøåáå ,äøåîçáë äì÷ äååöîì õø
ìù ïôåàá äîéé÷îä éë ,'äøéáòä
ïë ìò ,äååöî øáãì õåøé àì 'äãîåìî'
ïëå äåöî øáãì ãéîú õåøì åì åøîà
äåùä ãöä .àèçä ïî çåøáì àñéâ êãéàì
à èéî' åúãåáò äùòé íìåòìù íäéðéáù
ìò çåðì ùôçé àìå ,úåæéøæáå 'èéé÷ùéøô
ì÷ ãåîìì ãçà ìëì ùé úîàáå .åîå÷î
íà éë ,úåéîùâ éðéðòá åúâäðäî øîåçå
éøéâøâ äîë çéååøäì éãë åé÷ñòå åúëàìîì
,úåáäìúäå úåæéøæá äçîùá õåøé óñë
êåúî úùâì åéìò ùãå÷ä úãåáòìù ù"ë
.áìä úçîùå ÷ùç
'úîà úôù'ä ùøéô åììä íéøáãë
å àø÷éå) åðéöîù äî (ç"îøú åö
àéáäì êéøö äéä èåéãä ïäëù (åè¯áé
ñðëðå êðçúäù íåéá 'êåðéç úçðî'
äúåà àéáî äéä ìåãâ ïäë åìéàå äãåáòì
äúéöçîå ø÷åáá äúéöçî ,íåé ìëá äçðî
éæà ìåãâä ïäëä úìòî íåøì éë ,áøòá
ìçäù íåé åúåàë åéðéòá äéä íåéå íåé ìë
àåä äãåáòä ãåñéå .ùãå÷ä úãåáòá
,åîù 'äøâéù'ù 'äìçî' åúåàî øîùéäì
éùâøá åðåöø úåùòìå ùãçúäì ãéîú àìà
úùøô)

 ב'אהבת שלו' )פר' בא ד"ה א"י ראשו( מפרש לפי"ז את המש הכתוב 'ראשו.כח
 פירוש שלא יעלה על לב איש לומר שזהו דווקא. וז"ל,'הוא לכ לחדשי השנה
, שא יו ראש החודש אצלו כתיקונו,  אלא אפילו בשאר חדשי הוא כ, בחודש ניס
 א חודש ניס,אזי ג שאר החודש נקרא ראש חודש – ד)גופא( בתר רישא אזיל
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)æè ìà÷æçé

ìù íéùåã÷ä íéîéä åìà ,(ç
 ïñéð ùãåçכט.

æë

åëùî' øîàð éøäù ,åìà íéîé äøùò
úåðåöøä ìë íä æ"ò ììëáå ,'æ"òî íëéãé
íúãåáò 'éä äæ ...äîä 'äì àìù
,úåøåãì äæ øàùð ïëå ,åìà íéîé äøùòá
íéîéáù äùòîä ãåçéå áìä úøäè éôìå
éîéá úé÷åìà äøàäì ë"çà ïéëåæ åìà
.çñôä

ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä
ïéáù åìà íéîéù øàáî (åôåñá
ùîî íä 'ùãåçì øåùòá' ãò ïñéð 'à
ïéáäì ùé ,ì"æå ,'äáåùú éîé úøùò'ë
çñôä úåöî íäì øåîàì íéã÷ä äîì
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ïåùì äæå àúìéëîáå ,øåùòá åç÷îù øçàî ç"øá
'éä øå÷éáäå ,íãå÷ àìå øåùòá à÷åãù
)åîù äæä ùãåçä (ïñéð í"éøä éèå÷éì
(íéñéð ïåùìî 'ïñéð') òáèäî äìòîì àåä .ë"ë íéã÷ä äîìå à÷åã äçé÷ìä øçà
åîöòá ìåòôì ãçà ìë ìëåéù ìòåô éàãåáå ãâðë íä åìà íéîé äøùòã ì"é êà
.òáèá òáåèù äæî åîöò àéöåäì
ë"åîë ...íùù åîëå ,äáåùú éîé úøùò
)à"òøú àø÷éå

הוא ראשו לכל החדשי בדבר זה ,ועל כ ראוי ונכו לאיש המשכיל לראות ולהשגיח
עצמו שיו הראש חודש יהיה אצלו כתיקונו בעבדות השי"ת ,ואזי יהיה נכו לבו
בטוח בכל החודש כולו ,ואפילו א שעה אחת ביו ראש חודש כתיקונו אזי יהיה
בוודאי אצלו כל החודש כראוי )בבחינת ראש חודש( ,עכ"ל.
כט .הנה על זה החודש נאמר )בפייט לשבת החודש( שהוא 'חודש אשר ישועות בו
מקיפות' ,וביארו )עיי' 'אר צבי' להגה"ק מקוז'יגלוב ,פסח מועדי עמוד סג( ,מקיפות היינו
'הקפה' סביב הדבר ]ארו או ארו[ ,וכלומר שא הדר הסובבת את הישועה
הנצרכת תבוא על מקומה בנקל ובניחותא ,בשלו ובשלווה ,כל הסובבי והמקיפי
הנצרכי לדבר הישועה יבואו לו בנקל ...כי רבי ה המתייסרי מרה בבוא לזכות
בזש"ק ,ג פעמי שהאד נצר לטרוח טירחא מרובה סביב פרנסתו ,או קושי רב
עד שהוא זוכה לראות קורטוב נחת דקדושה מיו"ח ,ובחודש זה הישועות מקיפות
 כל אלו ה'מקיפי' ג"כ יבואו לידי ישועת וטובת בתכלית.באחד השני בחול המועד פסח כשעברו החסידי לפני הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע
להתבר בברכת החג ,עבר ש אחד החסידי שמצבו היה קשה עד מאד ,בהיותו
שקוע בי הררי צרות וקשיי ,מכמה וכמה הרפתקאי דעדו עליה ,אבל ,לא היה יכול
להארי בפירוט הבקשה עקב ריבוי הקהל הממתיני א ה לגשת מול פני הקודש,
על כ הזכיר עצמו בקצרה ,ואמר 'אי דאר ַא ישועה ארו או ארו' )ביטוי השגור
בפיה של חסידי פולי ,כשהיו רוצי להזכיר ג את 'סביבות' האד ובני ביתו ,וכלשו הכתוב )שמואל

א' יז יח ,וכפי שאומרי בסליחות לערב ר"ה( 'ואת אחי תפקוד לשלו ואת ערובת'( ,ענה
לו הרבי ,הרי על ימי אלו נאמר 'החודש אשר ישועות בו מקיפות') ...מלשו סביב והיק(.
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äáøä ùøôî (á åè ø"åîù) ïàë ùøãîä ¯
íãà äéä íàå .ù"ééò åðéãéá øåñî ìëäù
åãéá ùéù äîå ,àåäù äî ,äæî òãåé
òâø óà ìèáî äéä àì éàãååá ,úåùòì
.ì"ëò ,ãçà
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéà êëå
.ì"æå (ùãåçä 'øô í"éøä éèå÷éì) ò"éæ
ìëì çë íéðúåðù äî àåä ùãåç ïéðòå
øøåòì ùãåç ùàø òéâîùë ìàøùé ùéà
àåä ïëù óàå .'ä úãåáòì ùãçî åîöò
ùãåçä íäéìò óñåð íðîà ,ùãåç ìëá
ìò úåøøåòúäì çë ïúåð åúøàäù äæä
àåä ïåùàø' ïéðò äæå .äðùä éùãç ìë
ììåëä àåä ïåùàøù ¯ (á áé úåîù) 'íëì
àäéù çëä äðäå .íãà ìù åéúåçåë ìë
íò åîöò àåä øøåòúäì ùéàì úìåëéá
âùåî (åéúåçåë ìë íò åðééä) åìù úéùàøä ìë
á÷òéì úîàá àúéà ïëå) íéøöî úàéöé çëá
.(ãåòå ,àøåâéãàñî æ"äåîãàì
àøâà'á àáåäù äîî ãåò ãîìå àö
.ì"æå (ùãåçä íåéá ä"ã éãå÷ô) 'äìëã
,ïñéðã íéðåùàøä íéîé á"é ïúåàã ,åðìá÷'
éììë çë äîä ,íéàéùðä úáø÷ä éîé

çë

áåðîéøî ùøéä éáö éáø ÷"äøäî àúéà
(ùàø ä"ã ùãåçä 'øô íéîä úåøàá) ò"éæ
ùãåçä' ¯ 'íéùãç ùàø íëì äæä ùãåçä'
éðéî ìëì ùàøä àåä (ïñéð ùãåç) 'äæä
ãéá ùéå ,àåáì íéãúåòîä úåùãçúä
ùôðä úåîåöòúå æåòì æà úåëæì íãàä
úà ìéçúäìå ÷æçúäì ãéîú ìëåéù
åøöéî úåúôúäì àìå ,ùãçî åúãåáò
.å"ç äð÷ú åì ïéà øáëù åäîøîä
,(ä"òøú íéèôùî 'øô) 'ìàåîùî íù'á àúéà
íééç ä"á÷ä çéôä ïñéð ç"øá éë
úåøåãì øàùð êëå ,ãçàå ãçà ìëì íéùãç
áìá íéðúéð ïñéð ç"øá äðùå äðù ìëá ¯
÷ø ìéòåî äæ êà ,íéùãç íééç ìàøùé
ùãçúäìå åúàîåèî úàöì äöåøù éîì
àìù éî ìò úåùãçúää åìéòåä àì íéøöîáù åîë)

.(äìéôà éîé úùåìùá åúîù ,äáåùúá øåæçì ìéëùä
ïàë ùé ãçà ãöîù ,úòãì åðéìò ïë ìòå
êà ,äùãç äéøáë ùãçúäì øùëåî ïîæ
íãàì àéä äìåãâ äòéáú àñéâ êãéàì
. לéòáãë åæ øùåëä úòù àìîéù
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë
'íëì äæä ùãåçä' .ì"æå (àá 'øô í"éøä
éèå÷éì)

,ברק- בליל ר"ח ניס שנת תשמ"ז לפ"ק התקיימה שמחת נישואי בעי"ת בני.ל
 בזמ שהכל,בהיותי בחתונה שאלתי אחד מידידי מי קבע יו חתונה בר"ח ניס
,(עסוקי בהכנות המרובות לפסח הקרב ובא )בימי הה עוררה חתונה בזמ כזה תמיהה
נענה אחד מבני המשפחה שהרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע הוא אשר קבע
 ונשמתו הקדושה,את תארי החתונה ]באותה שעה כבר נשבה ארו האלוקי
 כי בימי חנוכה שאלו,[עלתה בסערה השמימה באותה שנה ביו כ"ד לחודש טבת
 והוא השיב לה 'ראש חודש ניס,אותו המחותני מתי לקבוע את יו החתונה
 וכבר,(' )ר"ח ניס הוא היו המיוחד ביותר מכל השנה כולה...איז די שענסטע טאג פו יאהר
.'( 'אותו יו נטל עשר עטרות:אמרו )שבת פז
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èë

íåéá' (á î úåîù) áéúëã äî ùøéô æ"éôò
íé÷ú ùãåçì ãçàá ïåùàøä ùãåçä
úåëéøà äøåàëìå ,'ãòåî ìäåà ïëùî úà
ãçàá' äøö÷á øîåì ìåëé äéäù àåä ïåùì
íåé' ìò æîøì àáù àìà ,'ïåùàøä ùãåçì
ùãåçä ìëù íåéä Y 'ïåùàøä ùãåçä
.'ùãåçì ãçàá' åäæéàå ,åá éåìú ïåùàøä

ùãåçì æîåø íåé ìë ,äðùä éùãç á"éì
î"îøä ø"åîãàî åðòîù ïë ,íìù
]¥ © .ì"öæ [áåðîéøî
ïéìåëé úåàøä ékæå
äéäé úåòøåàî äæéà íåé ìëá ïðåáúäì
ãåáëå ,àåää íåéä ãâð àåä øùà ùãåçá
'äæåç'ä] ÷çöé á÷òé éáø ÷"äøä ø"åîãà
åùã÷ çåøá áúåë äéä [ò"éæ ïéìáåìî
òãåðë ,ùãåçä ìëá äéäé äî íåé ìëá
לב
òôù , áø òôù åðéìò òôùåé íéîùä ïî åúåàáå ,ùãå÷ åðéúøåáçì íåñøôá øáãä
ùîî áåø÷áå ,úåéîùâáå úåéðçåøá
äìòî ìù äáéùéá ù÷áúðù äðùä
åìàâð ïñéðá ¯ íìåò úìåàâá ìàâéäì äëæð ,íçðî ãò àìà áúë àì ,íçðî ùãåçá
 à"áá ìàâäì ïéãéúò ïñéðáåלג.
 ì"ëò ,'íåñøôá àåä ïéðòäåלא.
לא .מאד הפליג הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע )בתשובותיו או"ח שלו( את קדושת הימי,
וכפי שכתב לאחד משואליו ...כי ימי אלו יקרי הער  -שעה ליו יחשב.
ב'אביר הרועי' )אות רסד( הובא עוד מה שהעיד עליו בנו הרה"ק בעל ה'ש
משמואל' זי"ע ,שבימי חודש ניס היה אביו ה'אבני נזר' מסבב והול בעולמות
העליוני ,ושמחמת גודל בהירות קדושת הימי אינו צרי לישו כלל )ש אות רצט(.
לב .וכפירושו של הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע שלכ נכתב בריש הפרשה בקרב
יולדת )יב ו-ח( 'תביא כבש ...זאת תורת היולדת ...וא לא תמצא ידה די שה',
ומדוע לא אמר 'זאת תורת היולדת' אחר קרב עני ג"כ ,ואמר המהר"ש כי כ הוא
הרצו שכל יולדת תהיה 'בר הכי' להביא כבש לרוב הרחבה והרווחה שיהיה לבני
ישראל ,רק א יארע איזה מקרה שח"ו 'לא תמצא ידה' אז תביא תורי ,אבל לא
כ הוא הדר הנכונה...
לג .וכ כתב הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע )פר' החודש ב( ,מאמר רבינו הקדוש מווארקי
זצללה"ה זי"ע ,פי' הפיוט 'החודש אשר ישועות בו מקיפות'  -מלשו החנווני
מקי ,שהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו שואל ומלווה לנו בחודש הזה הישועות ,על
סמ שבעתיד יתקנו דרכיה ויהיו 'זכאי' לקבל כל מיני טובה וברכה ,מראשית
כזאת הודיע אז במצרי בהוציא את הע ממצרי תעבדו את האלוקי על ההר
הזה ,וכדרשת חז"ל באיזה זכות ,בזכות קבלת התורה שיקבלו אח"כ ,ו'זכות' זאת
מתעוררת בכל שנה בחודש ניס ,שהקב"ה פועל ישועות על סמ הזכות שנהיה
אח"כ זכאי ,עכלה"ק )בשינוי(.

