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á

éøçà úùøô
éôì ìàøùé úà ä"á÷ä ìéáâäù åðéöî
úùøô àúìéëî) ì"æç åøîàù åîë ,íúùåã÷
åîöòì äöéçîá äùî ãîòù (ãë ë åøúé
íéð÷æä íäéøçàå ,åîöòì äöéçîá ïøäàå
íé úòéø÷á åìéàå ,ìàøùé ìë ë"çà ÷øå
äøéùã úëñî çìùá é"øã àúìéëî) åøîà óåñ
àìù äî íéä ìò äçôù äúàø' (â äùøô
àìå ,'äàåáðá ïäëä éæåá ïá ìà÷æçé äàø
òîùî äðéëùä éåìéâá éåðéù íåù øàáúð
äæ' íúåàøäá äáåèì íéåù åéä íìåëù
.'åäååðàå éì÷
'äøåúä úìá÷' éë 'ìàøùé éæðâ'ä øàáîå
,ìàøùé éðá ìëá äååù äððéà ïëà
éôë ¯ ìá÷é êë åëøò éôì ãçà ìë àìà
òéâú àéä êë äøåúä úìá÷ì åúðëä
úåöéçîå úåâøãî äîë åéä ïë ìòå ,åéìà
íé úòéø÷'á ïë ïéàù äî ,äøåú ïúîá
äðåîàä úà ìàøùé éðá åð÷ íù Y 'óåñ
ìåãâ ïéá ìãáä ïéà äðåîàáå ,íéîìåò éçá
íâ éë' åðåùìëå ,äçôùì ÷éãö ïéáå ïè÷ì
íà ,äðåáúáå äîëçá ïè÷ øúåéä íãàä
âéùé æà äìåãâ äèåùô äðåîàá ïéîàé ÷ø
åðééäå ,'ìãáä àìì ,ìåãâä íãàä åîë

גורל לה' – התחזקות באמונתו הטהורה

éðù ìò ïøäà ïúðå' ,(ç æè)  אïúùøôá
ãçà ìøåâ úåìøåâ íéøéòùä
ùåøéôá åðéöîå .'ìæàæòì ãçà ìøåâå 'äì
àîòèá àìôð øåàéá ïåàâ äéãòñ åðéáø
ìøåâ ìéèäì ä"á÷ä äååéöù àúìéîã
àåä éîå 'äì øçáð àäé øéòù äæéà
äöø éë ,äøáãîä çìùéäì ãéúòù
äðåîàä ãåñéá ìåãâ ììë ãîìì ä"á÷ä
,íééîù éãéá ìëä éë ,íééçä úåëåìäú ìëì
ìæàæòì Y ïåãáàì úëìåää äîäá íâå
ä"á÷ä äéìò øæâ êë éë àìà äæ ïéà
èøôå èøô ìë ìò äðåéìòä åúçâùäá
øéòùä 'úøéçá' ïë ìòå ,íìåò éàåøáá
áåøéò åá ïéàù 'ìøåâ' éãé ìò àåä ìæàæòì
ìéìòá øëéð àìà åéúåàöåúá ùåðà ïá
.ïåéìò úøéæâáå íéîù ìøåâ àåäù
éîéì äàøðå êåîñ åðà íéãîåò äðäå
øçàì 'íéä úà åðøáò' åá çñôä
.'çñô ìù éòéáù' íåéá íéøæâì òø÷ðù
÷"äøä éøáã úà êéîñäì éåàøä ïîå
ìàøùé éæðâ) ò"éæ áå÷èøàùèî ìàøùé éáø
äøåú ïúîá òåãî ,äù÷äù (íòä åàøéå ä"ãá

 אאמו"ר זצוקללה"ה, כתב הרה"ק ה'בית אהר ' זי"ע וז"ל.א
זי"ע( כשהיה קורא בשבת זו פר' יוה"כ היה לו געגועי גדולי על יוה"כ כמעט
 כשרוקחי מרקחת קוד הנישואי בשביל הנישואי, והיה אומר משל,עד כלות הנפש
 וכ בשבת זו צרי להתעורר בקדושת יו,טועמי מ המרקחת ג בשעה ההיא
. עכ"ל, הכיפורי

)הרה"ק רבי אשר מסטאלי

באר הפרשה

úâùäë ïè÷ä âéùé äðåîà éãé ìòù
 ìåãâäב.
àåä òãåé åúðåîàá éë ïéîàîä éøùà
ïéàå 'íéîù éãéá ìëä'ù ïåëð ìà
,ìåãâë ïè÷ øáã úåùòì íãàä çåëá
åðéàå ,úòãä áåùééá êìäî ãéîú àìéîîå
åì éøá éøäù ,åéëøö âéùäì ìäáðå æôçð
,ù"áúé åðåöøë ìäðúî ìëä àìéîîù
,åéìò øæâð àìù øáã âéùäì åãé ìàì ïéàå

אחרי

â

ãò àåáé àåá åì áö÷ðù äî ,êãéàìå
æôçéäì åéìò òåãî ïë íàå ,åúéá çúô
 ìäáéäìåגäöåøîäå äìäáäù àöîðå .
åøàéá êëáå ,äðåîàá ïåøñçä ìò íéçéëåî
,'íéöøL§ äðåîù' úàîåè ïéðò íé÷éãö
àìá úòä ìëá íéöøù¤ ¯ ïúàîåè éäåæù
åøîà äðä éë øîåì ùé äúòîå ...äçåðî
úòéø÷ë íãà ìù åéúåðåæî ïéù÷' ì"æç
'éùå÷'ä óà ìòù åîëå ,(.çé÷ íéçñô) 'óåñ íé
'äá íúðåîà úåëæá äùòîì íéä òø÷ð

ב .ואדרבה עיקר מעלת האמונה כשהיא בפשיטות הגמורה ,כמו שאמר מר הבעש"ט
הק' זי"ע – אחרי כל המדרגות שהשגתי ,עוזב אני את כל המדרגות והנני מאמי
כפתי – באמונה פשוטה ותמה.
ג .וכ פירש הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע בלשו הכתוב )תהילי קיח ז( 'ה' לי בעוזרי
ואני אראה בשונאי' ,שאת ההרגשה אשר ה' לי ונמצא עמי בכל עת ,הנני מבר
לעוזריי ולאוהביי ,ואילו את ההכרה המוטעית אשר אני הוא העושה את כל המעשי
זאת אראה בשונאי ואאחל לה קללה זו.
הרה"ק מקאברי זי"ע )דבש השדה ]משנת תרס"ט[ אות רכב( ביאר את הכתוב )תהילי
קטו ד-ה( 'עצביה כס וזהב מעשי ידי אד ,פה לה ולא ידברו' ,עצביה – הנה
ה שרויי בעצבות מחוסר פרנסת ,מאחר שחושבי שכס וזהב מעשי ידי אד
– שב'יד האד' תלוי הדבר א יהיה לו 'כס וזהב' או לאו ,ועל כ נדמה לה
שה אשמי במצב והנ עצבי על כ ,וכל זה גור לה שפה לה – א שנית
לה כח בפיה להתפלל ,מכל מקו לא ידברו  -אינ שופכי את נפש בתחינה
אל השי"ת ,וממילא אכ מחסור לה.
וכ ביאר בסידור 'בית אברה' ,בנוסח התפילה )מנחה דשב"ק( 'יכירו בני וידעו כי
מאת היא מנוחת' ,א יכירו בני וידעו שכל אשר יארע לה מאת היא ,ולא
נעשה דבר 'בידי' אד ,אלא בדבר ה' ,הרי ידיעה זו גופא היא מנוחת  ,שהרי בזה
תשלוו נפש האד כי אי אפשר לבריה שבעול לא להרוויח ולהגדיל רכושו – א"כ
מה לו לרדו ולהחני לעשיר פלוני או לעסק אלמוני ,ו'לבעל השפעה' ידוע...
לאיד ,מה לו לדאוג מפחדו של פלוני ,ומדוע יחשוש מאיומיו של אלמוני אחרי
שאינו אלא כידא אריכתא כביכול של בורא עול ,ובלא שליחות וציווי ממעל אי
בידו עשות מאומה...
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אחרי

)íéðéãä ìë åéìòî øáùé äðúéà äðåîàá Y íäì øîà éë Y ùôð úåøéñîá íéä êåúì åöô÷ù
ìëá éîð ïë ,(åòñéå ìàøùé éðá ìà øáã ä"á÷ä
 äøåàì äìéôàî àöéåה.
'÷'ì÷é' éåàøë ïéîàé íà Y äñðøôä 'éùå
÷"äøäì 'éåì úùåã÷'á àúéà ïëå éìôëá åì çååøéå äñðøôä ìåò åéìò
ä"ãá çìùá úùøô) ò"éæ áåùèéãøàáî
 íééìôëדä÷åöîå äøö úò ìëá àåä ïëå ,
ד .וכ פירש ה'מצודת דוד' את מה שנאמר )תהילי קמו ה( 'אשרי שא-ל יעקב בעזרו
שברו על ה' אלוקיו  -מילת 'אשרי' משמשת בשתי לומר אשרי למי אשר שברו
על ה'' ]וכאילו נכתב אשרי שא-ל יעקב בעזרו ,אשרי מי ששברו על ה' אלוקיו[,
כי אי אושר גדול ממי שכל 'שברו' ותקוותו הוא על הבורא ית"ש.
ה .מעשה ביהודי שהיה מבריח סחורה בי בגבולות ,עד שלדאבו לב נתקיי בו
המאמר ' -לא לעול חוס ' ,והוא נתפס בידי אנשי השלטו  ,אשר מיד קבעו
לו זמ ל'משפט' ,וכה חמורה הייתה ה'עבירה' עד שריח על ראשו גזר די מוות.
בצר לו ש היהודי את פעמיו אל היכל קדשו של הרה"ק ה'צמח צדיק' זי"ע
בוויז'ני ,בהגיעו מצאו נכדו של ה'צמח צדיק'  -הרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע,
ומשראה את פני היהודי נפולות חיזק את נפשו ,ולאחר מכ ביקש מאתו שבצאתו
מ הקודש יספר לו מה היו דברי הרבי.
ואכ  ,בצאתו סיפר ל'אהבת ישראל' שה'צמח צדיק' חיזקו ואמצו בדברי המדרש
רבה )בראשית רבה סח ב( שבשעה שהל יעקב אבינו חרנה במצוות אביו לישא לו
אשה ,בא אליפז ב עשו הרשע ולקח את כל אשר לו ,באותה שעה אמר יעקב
אבינו 'שיר למעלות אשא עיני אל ההורי מאי יבוא עזרי ,שהרי בשעה שהל
אליעזר להביא את רבקה מה כתיב ביה ,ויקח העבד עשרה גמלי וגו' ,ואני לא
נז אחד ולא צמיד אחד וכו' .חזר ואמר מה אנא מובד סברי מ בריי ,חס ושלו
לית אנא מובד סברי מ בריי ]כגוער בעצמו  -מה אני מאבד את בטחוני מבוראי,
לא ולא ,אינני מאבד את בטחוני מבוראי[ אלא עזרי מע ה' וגו' .ובדברי אלו
חיזקני ה'צמח צדיק' שלא אאבד חלילה את האמונה האיתנה מבורא העול.
כשמוע ה'אהבת ישראל' את דברי החיזוק אורו עיניו ואמר לו ,בא ואסביר ל
מה היתה כוונתו של זקני הקדוש .דהנה ידוע  -שש 'הוי"ה' כסדרו מורה על
מידת הרחמי ,ואילו כשנכתב להיפ הרי הוא מורה על מידת הדי ל"ע .כיוצא
בזה נמי בש הטומאה 'סמא"ל'  -כשהוא נקרא כסדרו הרי הוא מורה על מידת
הדי והגבורה ,א א מהפכי אותו ,ונקרא 'לאמ"ס' מורה הוא על מידת הרחמי.
וזה הרמוז בדבריו של יעקב אבינו ,שהתחזק לומר לית אנא מובד סברי שהוא
בראשי תיבות ש הס"מ במהופ ,להפ את מידת הדי למידת הרחמי ,וג זקיני

באר הפרשה

אחרי

ä

הק' ציווה עלי להתחזק בדברי אלו  -שעל ידי חיזוק בבטחו זה תצא מאפילה
לאורה ,ותהפו את הדי לרחמי .
מעניי לעניי  .הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע סיפר שפע ישב הרה"ק רבי שלמה
לייב מלענטשנא זי"ע וער את שולחנו הטהור בשבת חוה"מ סוכות .בתו דברי
קדשו נענה ואמר' ,אי העול כולו שווה אפילו אנחה אחת' .תו כדי אמירתו נשבר
ספסל אחד מפאת הדוחק בי החסידי ,ופגע הספסל ברבי שלמה לייב אשר נאנח
אנחת כאב .עמד ש חסיד אחד שניחו במידה יתירה של 'תמי תהיה' ,ושאל,
הרי הרבי אמר זה עתה שאי העול שווה אפילו אנחה אחת גרידא .ענה רבי
שלמה לייב ואמר ,אכ כדבר ,א בשעה שכואב נאנחי ונזעקי.
וביאר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,כי רבי שלמה לייב התכוו לומר לו ,כי וודאי
מותר לאד לזעוק כשכואב לו ,אלא בתו זעקותיו יזכור שבאמת אי העול הזה
שווה אפילו אנחה אחת .ולא יתפעל מהקורות אותו ,באמונתו שהכל ממעל לטובתו.
ידוע המשל ,למה הדבר דומה ,לאב רחו הנוטל את בנו הקט לרופא שיניי
כדי שיטפל בו וירפא את שיניו המקולקלות הצריכות תיקו  ,וידוע שטיפול זה כרו
בכאבי עזי ומיחושי שוני ,א האב אנוס הוא ,ורק מחמת שהוא חפ בטובת
הב על כ הוא לוקח אותו אל הרופא שירפאו ויטיב לו לעתיד ,ולכ ידבר אל לבו
וישכנעו בטוב ובנעימי לבקר את הרופא ולהתגבר על היסורי ,והנה באותה שעה
שיטפל בו הרופא ויכאיב לו בוודאי שלא יקפיד האב א יבכה הב  ,כי כ היא
דר העול לבכות ולהתאונ בעת צער ,וכפתג העול המפורס 'אז ס'טוהט וויי
שרייעט מע ' ]-כשכואב צועקי[ ,אבל א יתרע עליו הב ויבא אליו בטרוניא
ויטיח בו דברי קשי שכל כוונתו ומטרתו היא א ורק כדי להרע לו ,בוודאי
יצטער האב ותתעג עליו נפשו על דבריו שאי בה שמ של אמת .והנמשל מוב
לכל בר דעת ,שאי חסרו א האד בוכה על מצבו ,כי כ ברא הקב"ה את עולמו
וזה טבע הבריאה ,א העיקר שלא יתרע ולא יקרא תגר על הנהגתו ,וא א
בעיני בשר נדמה לו שהוא סובל צער ויסורי יאמי באמונה שלימה שהכל לטובה
ויקבלנו באהבה ובשמחה.
לעת זקנותו של הרה"ק רבי מרדכי חיי סלאני זי"ע וכבר נחלשו כוחותיו בא
הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע לבקרו ולדרוש בשלומו .ואמר הרמ"ח שהנה אמרו חז"ל
)ברכות ס' (:חייב אד לבר על הרעה כש שמבר על הטובה' ,ולמדו זאת ממה
שנאמר )תהילי קטז יג( 'כוס ישועות אשא ובש ה' אקרא' ,ועל אותו משקל לשו
נאמר ' -צרה ויגו אמצא ,ובש ה' אקרא' )ש ג-ד( ,ומכא שיש לקיי 'בש ה'
אקרא' בכל מצב ,ה כשהקב"ה נוהג עמו באופ של כוס ישועות אשא ,וא ג
בהנהגת 'צרה ויגו אמצא' ,תמיד 'בש ה' אקרא'.
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ú"éùäù 'äá çåèá íãà íà (òåãé äðäå
ïéàìîî äìòîì íâ ,åéëøö ìë åì äùòé
 åéúåìàùî ìë åìוâàåã íãà íà ìáà .
éæà åúéá éùðà úñðøôå åúñðøô ìò ãéîú

אחרי

ùéà éøùà ïëìå .åúñðøô øñçé äìòîì íâ
'ä æà éë ,'äá åðåçèá íùå êçëùé àìù
åì äùòéù 'äá çèåá àåäù åîë ¯ êìéö
 åéëøö ìëז.åéëøö ìë 'ä åì ïúé ïë ,

ושמא תאמר היא אפשר לקיי בשני מצבי הללו 'בש ה' אקרא' ,תשובת –
מתו 'סדר הפסוקי' ,כי יש שינוי בי שני אלו ,שהנה 'כוס ישועות אשא ובש ה'
אקרא' נאמר בפסוק אחד )פסוק יג( ,ואילו 'צרה ויגו אמצא ,ובש ה' אקרא' נאמר
בשני פסוקי הסמוכי זה לזה )סו פסוק ג' ,ותחילת פסוק ד'( ,והיינו כי כדי שיוכל א
בעת 'צרה ויגו אמצא' לקרוא בש הש ולהודות לו ,יש לעשות הפסק ו'אתנחתא'
– להתיישב בדעתו ולהתבונ ש'מאת ה' הייתה זאת' ואז יוכל לקרוא בש ה' בשמחה.
ו .וכ אמר הרה"ק משינאווא זי"ע בש הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע,
שסגולה לפרנסה ללמוד שער הבטחו מחובות הלבבות )הובא בילקוט אוהב ישראל
ער פרנסה(] .ואולי כוונתו כדברי הקדושת לוי – שכשאד בטוח שהשי"ת יעשה לו
כל צרכיו ,אכ ימלא לו הבורא כל משאלותיו[.
אמנ צרי להוסי מילתא דפשיטא שאי כא 'סגולה' בעצ האמירה ...אלא
שעל ידי הלימוד ב'שער הבטחו' ישריש בעצמו את האמונה והבטחו ,ועי"ז יפתחו
בפניו שערי הפרנסה .וחלילה לו להדמות לאותו פלוני שלמד בכל יו ויו ב'שער
הביטחו ' ,וביו מ הימי מצאוהו 'מבטח' את עצמו אצל סוכ ביטוח )אינשורנ"ס(,
אמרו לו ,הרי הנ מהעוסקי ב'שער הביטחו ' ,ומה ל בהאי מקו ,נענה אותו
אוויל ,אכ עוסק אני בלימוד שער הביטחו  ,א כא באתי ל'יתר ביטחו ' – והיינו
שכל ידיעת הבטחו שלו לא הועילה במאומה שבלבו יהיה סמו ובטוח ,ו'יחיה' ע
בטחו ושלוות הנפש )ואי הדברי אמורי א לעשות 'ביטוח' א לאו ...אלא שא מי שביטח
את עצמו יזכור שה'ביטוח' ביד ה' הוא וכל מעשיו אינ אלא בתורת השתדלות(.
שאל אחד הרופאי את הרה"ק ה'דברי חיי' מצאנז זי"ע ,ילמדנו רבינו – מה ה
עיסוקיו של הרבי ,ענהו ה'דברי חיי' הנני מתעסק בבניית 'גשר' ,ומשתמה הרופא
לפשר דבריו ,ביאר לו הד"ח שהוא בונה גשר ממוחו אל ליבו )מעל העור(  -לחבר
את כל הידיעות אשר במוחו אל תוככי לבו ,שא הוא יהא משועבד לעבודתו ית"ש.
ז .ויסמו רק על הבורא בלבד ולא על בני אד כלל ,ראה נא מה שכתב הגה"ק
ה'חזו איש' זי"ע במכתב לאי מי שביקש הימנו שיפעל אצל פלוני עבורו ,ולא
מצאתי להרבות עליו בבקשות ,וסמכתי למה שהיה מרגלא בפומיה דהחפ חיי
זלה"ה דמב אד אי מרבי לבקש .כי מה כח יש באד ,הלא א לאלוקי הכוח
והגבורה לעזור לאיש )הובא בארחות איש פ"א אות כ(.
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אחרי

æ

 ïåçèéáä úãéî éôì àéä àáá) ò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä áúë æ"éòëח êéìùî íãàäù
 êøáúé åàøåá ìò åáäéט.
êøáúé åúçâùä (ç"é÷ñ 'ä ïîéñ àøúá
ח .הרה"ק ה'מנחת אלעזר' זי"ע היה נוהג לספר האי עובדא בכל עת שבא לבקר
חולה .פע שכב הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע על ערש דווי ,וכבר היה מסוכ
ונוטה לעזוב את העול .מחו לחדרו ישבו תלמידיו ואמרו תהלי ,תו כדי ישיבת
ש ,שמעו התלמידי קול חבטה עזה ,נכנסו התלמידי החדרה ומצאו את רב
שוכב על האר ,מיהרו להרימו והשיבוהו למיטתו .כעבור כמה שעות שמעו
התלמידי את רב הקורא לה מחדרו ,בהיכנס ראו כי הוטב מצבו פי כמה
וכמה ,וכבר ביקש מה להביא לו כוס חמי ותה ,לא עבר זמ רב ועמד הרה"ק
על רגליו כאחד האד.
פתח הרה"ק ואמר לתלמידיו ,אסברא לכו מאי דהוה הכא ,בעת שכבי על מיטתי
נזכרתי במאמרו של מורי ורבי המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע שאמר על הפסוק
)תהלי לב י( 'הבוטח בה' חסד יסובבנו' ,שאי כא לא סגולה לא ברכה ולא הבטחה.
כי א 'מציאות וטבע' ממש – הבוטח בה' חסד יסובבנו ...והסביר הרה"ק באותה
שעה התחזקתי בדעתי בביטחו  ,וקמתי לרדת מעל מיטתי ,א תיכ נפלתי ארצה,
עד שהחזרת אותי על המיטה .או אז חשבתי בדעתי כי נפילתי מראה לי כסימ
שעדיי לא הגעתי לכלל הביטחו השל בבורא .על כ העמקתי ברעיוני יותר בעני
הביטחו בבורא ית' ,עד שקרא הנס ויצאתי בריא ושל ללא כל פגע – בבריות גופא
ונהורא מעליא.
מעשה היה בימיו של הגה"ק רבי חיי מבריסק זי"ע ,שאנשי השלטו פשטו על
החנויות ברחוב העיר – לבדוק ולמצוא את המשתמטי מתשלומי המכס לשלטונות.
אחד מבעלי החנויות בעיר ר מיד אל הגר"ח ,וביכה לפניו את רוע מצבו – כי היה
הלה 'משתמט' גדול מהמוכסי ,ועתה א יתפסוהו רע ומר יהיה גורלו...
החל הגר"ח לשוחח עמו ,והעמיק עמו היטב היטב ב'אי עוד מלבדו' .שאי דבר
בעול הנעשה מאליו .והכל כאשר לכל נעשה מ השמי .תו כדי עיסוק בסוגית
אי עוד מלבדו ,באו ואמרו לה שאנשי השלטו עזבו את העיר – ושבו על עקבות.
והפליגו הכל במופת שער הגר"ח.
נענה הגר"ח ואמר לא מופת ולא ב מופת ,אלא כ טבע הקב"ה בבריאה –
בכוח האמונה באי עוד מלבדו יש ביד האד להמשי הרבה חסדי ,ולפעול לעצמו
ריווח הצלה וישועה מכל צר.
מסופר על הגה"ק מנובהרדוק זי"ע כי היה לו בית קט בלב היער – מחו למושב
בני אד ,בו היה מתבודד רבות בעסק התורה ובעיו המוסר .באחד הלילות באישו
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ìë àìà ,ïðéøééà÷ íé÷éãöá à÷ååã ååàìå
äæ éøä ïåçèéáå äðåîàá äáøîä
.éàãë åðéàå éåàø åðéà íà åìéôàå ,çáåùî
çèåáäå' (áé áì íéìäú ùøãî) ì"æç åøîàãë
éáø íùá øæòìà 'ø Y åðááåñé ãñç 'äá
ãñç 'äá çèåá òùø åìéôà øîà àáà
 'åðááåñéי.

אחרי

נהורא ביה שריא  -האמונה שבתו הקושי
מונח הטובה

àåä çáù éë ,ìàøùé úåøéîæ íéòð øîà
íéîù äñëîä' àåäù íìåò àøåáì
.(ç æî÷ íéìéäú) 'øèî õøàì ïéëîä íéáòá
éîì ïàë ùé æîøù íé÷éãö åøàéáå
äàøðå ,íéøîå íéù÷ íéøåñééá äñðúîù

ליל ,כלה השמ שהיה לו למאור ,ולא היה אפשר לו להמשי בלימודיו ,לכ חיזק
עצמו במידת הבטחו כי לא כלו רחמי ה' ,ואי נבצר ממנו להביא לו אש ואור א
לעת הזאת – ולש 'השתדלות' פתח את הדלת ,ואכ על פתח הבית עמד מא דהו
ונת לו שמ למאור וחייתה נפשו ,ולא ידע מי הוא זה ואיזה הוא אשר נתגלה לו
מ השמי להאיר לו .בבקרו של יו אס הנובהרדוק'ער את שאריות השמ למע
יעמדו ימי רבי למשמרת לזכר הנס שנעשה בכוח הביטחו  .לימי פרצה שריפה
בביתו ,ובי הכל כילתה ג את שארית אותו הנר .שמח הנובהרדוק'ער לשמוע על
כי כ אירע ,באמרו ,הנה עצ מה שהחזקתי את שארית הנר היה פג בביטחו  ,כי
מה ראיתי להפליא את הנס הלז יותר משאר הנסי שהבורא עושה עמנו בכל יו
בכל עת ובכל שעה – על ידי הבטחו  .על כ כילו מ שמיא את הנר.
ט .ובזה מסביר ש החזו"א מדוע 'תלמידי חכמי' פטורי מלשל מס לשמירת
העיר )ב"ב ז ,(:וז"ל .מצאו חכמי שאי ליטול מה לנטירותא ,אחרי שבאמת
תורת מגנת עליה ,ואינ נתוני תחת מקרי הטבע כשאר בני אד ,כי השגחתו
יתבר הוא לפי מידת הבטחו שאד משלי יהבו על בוראו יתבר ...נראה מדבריו
כי התורה מגינה על האד בזכות שנעשה על ידה מאמי ובוטח בה'.
י .יש שביארו את הכתוב )תהלי צד יא( 'ה' יודע מחשבות אד' ,יודע מלשו שבירה,
כדכתיב )שופטי ח טז( 'ויודע בה אנשי סוכות' ,שפירושו מלשו שבירה .והיינו
שהקב"ה שובר את כל מחשבותיו של האד החושב יומ ולילה על עצמו בלבד,
ומלמדו דר אמונה לראות את הקב"ה בכל מצב.
כתב הרה"ק ה'באר מי חיי' זי"ע לבאר בקרא )במדבר י לב( 'והיה הטוב אשר
ייטיב ה' עמנו' .והיה הטוב אשר ייטיב – עיקר ה'טוב'  -שה' עמנו.
כ ביאר הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע )הובא בליקוטי יהודה פרשת בהעלות( את הכתוב
)ש יב ח( 'ותמונת ה' יביט' ,שבכל מה שהביט – ראה תמונת ה' )יביט בגמטריא ש
הוי"ה ב"ה – ע האותיות והאחד( כלומר ,שבכל עניי מענייני עול ראה את ה'  -שהוא
עשה ועושה את כל מאורעות ומקרי העול.

è
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íäøáà òøæî åðéàù àåä ÷äáåî ïîéñ
'ïøäà úéá'ä ÷"äøä êà ,á÷òéå ÷çöé
åðéàù éî ,øîà÷ éëäã (:æñ óã) øàéá ò"éæ
íéðôä úà íéøåñé úòáå øúñäá äàåø
íäî åðéà éàãåá àåä ,äðéëùä éåìéâå
éðô úà äàåø éãåäé éë ,(ìàøùé éðá ììëî)
äî íâù òãåéå ,áöî ìëáå úò ìëá 'ä
åðéà äìéôàå êùåçë øùá éðéòá äàøðù
.øúñää úà úåìâì ÷ø êéøöå ,úîàá ïë
åúåãìéá òîùù (.ð íéçñô) ç"ìöä àéáî ïëå
ìåãâä çéëåîä ãéñçä áøäî
ä"äìöæ øùéø íéøôà ø"øäåî íñøåôîä
(íù) íäéøáã ùøôì ,ãàøá ÷"÷ã ãéâî
áåèä êåøá' øîåà úåáåè úåøåùá ìò'
êåøá' øîåà úåòø úåøåùá ìòå ,'áéèîäå
áåèä åìåë àáä íìåòì ,'úîàä ïééã
éðéòá äîãð äæä íìåòá éë .'áéèîäå
¯ 'ãéúòá' àéä åøåáò äáåèäù íãàä
,úåðòøåôäå íéøåñéä ïî ìàâéå ìöðé øùàë
úåøåùá ìò 'úîàä ïééã êåøá' êøáî ïëìå
íâù åòãéå åøéëé àåáì ãéúòì ìáà ,úåòø
ìòå ,äáåèì åéä íîöò íéøåñéäå øòöä
,'áéèîäå áåèä êåøá' ìëä ìò åëøáé ïë
äðåîàá äøö úòá ÷æçúäì ìëåé êëáå
ä"ò êìîä ãåã øîàù åîëå ,íéîìåò éçá

íäå åéìò åàá 'íéøåçù íéððò'ù åì
òãé ,ùîùä øåà úà åãòá íéëéùçî
äðéà åììä íéððò 'úåëùç' ìë úîàáù
ïëùîå Y 'øèî õøàì ïéëîä'ù éðôî àìà
äøö êåúîå ,íéððòä åìà êåúá 'øèî'ä
àìå ,êéãñç éàîö úå÷ùäì íùâä àåáé
. יאäáåèì íà éë äòøì úàæ äúéä
éúî ìçééìå úåôöì íìåòä êøãî äðäå
äìéôàî àöéå äøöä ïî øáë ìöðé
ìò íéììôúî åðìåëù éàãåáå ,ìåãâ øåàì
ìëå íéãåäéì ïåùùå äçîù àäúù êë
êà ,íéâåðòúå äáçøäì åëôäúé íéøåñéä
,éåàøë äøö úò ìöðì òãåé ìéëùîä
ìà áåø÷ àåä éøä äòù äúåàá éøäù
(èé ãì íéìäú) øîàðù åîëå ,åàøåáå åøöåé
çîùé ãáòéãáå ,'áì éøáùðì 'ä áåø÷'
áåø÷ úåéäì å÷ìçá äìôðù úåëæä ìò
ïîæä êéøàé àì éë òãéå ,äðéëùä ìà
ìöðé ë"ò ,äøöì õåçî åîöò àöîé øáëå
ìà áåø÷ ïééãò àåäù òâø ìëá çîùéå
.äîåöò äáøé÷á 'ä
åðéàù ìë' (.ä äâéâç) àøîâá àúéà øáëå
úåèùôáå ,'íäî åðéà íéðô øúñäá
úåøöá íéãåîì ìàøùé éðáù ,äðååëä
íéðô øúñäá øñééúî åðéàù éîå íéøåñéå

 כמו ה'קפי' )ספרינ"ג( אשר מתרחב ומצטמק לפי ידי, משל למה הדבר דומה.יא
 והנה כמה שתדחקהו הדק היטב היטב – אזי כאשר תעזבהו,הממשמש בו
' על זה הדר בעת ש'דחוק. וירידה זו צור עליה,יקפו ה'קפי' למעלה למעלה
לאד מאד מאד כל זה הכנה הוא לטובה והרחבה עצומה שבוא תבוא אליו בקרוב
.ממש

é
)(å ,çé÷ íéìäú
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'äùòé äî àøéà àì éì 'ä
 'íãà éìיב.

אל הנער הזה התפללתי  -כוחה של תפילתו
של כל יהודי באשר הוא

ì"æç åøîàù äî øåëæé ìëä ìòå
äìôú íãà íéã÷é íìåòì' (:ãî
 'äøöìיגìù äçáùá åðéöî úåàøåð .
(àì úåëøá) åùøã ì"æç äðä éë ,äìéôú
ìù åúãéì ïééðòá é÷åñô úà úåëéøàá
éô ìò øàáúð íùå .éúîøä ìàåîù
àéáðä úåéäáù ,'àéáð'ä é÷åñôá úåùøã
éìò ìöà äøåú ãîì øéòö øòð ìàåîù
)ïéøãäðñ
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éãé ìòå åáø éðôá äëìä äøåäå ,ïäëä
äúàá äòù äúåàá .äúéî áééçúä ïë
åéðôì äððçúäå ïäëä éìò éðôì åîà äðç
úåîé àìù íéîåøîá ìåòôéå åéìò ñåçéù
äì øîà ìåãâä ïäëäù øçàìå .äðá
'ä óéñåé åéúçú êà ,äðá úåîé äúòù
.ìàåîùî ìåãâ øúåé óà ,øçà ïá äì
(æë¯åë à 'à ìàåîù) åéðôì äøîàå äðç äúðò
'äùàä éðà ,éðåãà êùôð éç ,éðåãà éá
ìà .'ä ìà ììôúäì äæá äëîò úáöðä
úà éì 'ä ïúéå éúììôúä äæä øòðä
åøàéá .'åîòî éúìàù øùà éúìàù
ìëåú àì äðä .äéøáã åéä êë éë ,íé÷éãö

יב .יש לבאר ממעשי שבכל יו ,שכאשר חולה נופל למשכב רח"ל הרי הוא מחזר
אחר רופאי גדולי ומומחי שה ינתחו אותו ויעלו ארוכה למכתו ,ואילו
כאשר אד נוסע על כנפי נשרי ב'פליגע"ר' למדינת הי אינו מברר ובודק הא
מנהיגו ]הנקרא בלע"ז טייס[ הינו מומחה גדול ,ואינו מוב מדוע אינו מברר והרי
סכנה גדולה היא לנסוע ע מי שאינו מומחה .ומאי שנא בי הרופא לטייס ,א
התשובה לכ פשוטה מאד ,כי בנסיעה באוויר השמי מצטר ג הטייס עמו ,וא
הוא בכלל הסכנה ,לכ סמו לב הנוסעי שיעשה מלאכתו נאמנה .משא"כ הרופא
שהוא עצמו איננו בכלל הסכנה ואינו אלא מטפל בחולה ,לפיכ יש מקו לחשוש
שמא ישקר ויאמר שהוא מומחה כדי להתלמד עליו וכיוצא בדברי אלו.
וזה מה שאמר דוד אינני מתיירא ומפחד משו דבר בעול ,שהרי 'ה' לי' בכל
מקו ,א"כ מה יש לי לפחד .וכדוגמת ילד קט המתהל יחידי בלילה והוא מפחד
מ הליסטי ושאר מרעי בישי  ,א א אביו אוחז בו ביד ימינו בודאי לא יפחד
כלל ,וכ צרי האד להאמי שהקב"ה עומד לצדו לסעדו ולתמכו ,ועי"ז לא יארע
לו שו נזק.
יג .מפורש איתא ב'בית אלקי' להמבי"ט )שער התפילה ריש פרק יב( ,שיש שתי תפילות
הנשמעות יותר ,חדא מה שמתפלל האד בטר באה עליו הצרה ,והיינו דאמרי
'לעול יקדי אד תפלה לצרה' ,ואיד התפילה שהיא על אחרי ,ככתוב )איוב מב
י( 'וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו'.
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íìùî äéä àåäù øîåà á÷òéå ,á÷òé ìù
ììôúäù íùë éøäå ,úåáðâä ïúåà ìë ìò
'äáéðâ'ä ìò ììôúä éîð êë 'äôéøè'ä ìò
àìà .ïàöäî áåðâì ïáì çéìöä êàéäå
åéô àìéî åðéáà á÷òéù íùë éë ,åøåàéá
ãéá äáéðâä äùòî çéìöú àìù äìéôú
äìéôúá ïáì ãîò óà êë ,åðúåç ïáì
,éåàøë áåðâì çéìöéù ù÷éáå åðå÷ éðôì
àáðâ' (á÷òé ïéò úñøâá .âñ úåëøá) åøîàãëå
ùåøéô ,'äééø÷ àðîçø ,àúøúçî íåôà
çúôá åúåäùá ììôúî áðâä óà
çìöúù åé÷åìàì àøå÷ àåä éøä úøúçîä
äìéôú äúåàå .ñôúé àìå åãéá åúáðâ
ìò òùøä ïáì ìù ñåàî äôî äàöéù
åúìéôúì õòåøì äãîò äáéðâ é÷ñò
ïë ìòå ,íú ùéà á÷òé ìù äøåäèä
äìéôú óàù êãîìì ...åúáéðâ åì äçìö
äáäà äì ùé ìôù íãàî äúåçô
éî éðôì úìáå÷î àéä éøäå íéîåøîá
...íìåòä äéäå øîàù
íéø÷éòä ìòá éøáãî ãîìå àö
øàáúð øáãä äæ' ,ì"æå (æ"èô 'ã
ïá äùðîá èøôáå ,äáøä úåîå÷îá
øåîâ òùø äéäù ,äãåäé êìî åäé÷æç
åäåîë ìååòá âéìôäå äøîù éî äéä àìå
éøáã) åá øîàð ë"ôòàå ,åéøçàìå åéðôì
éðô úà äìéç åì øöäëå' (âé¯áé âì 'á íéîéä
åì øúòéå åéìà ììôúéå 'åâå åé÷åìà 'ä
.'åúåëìîì íéìùåøé åäáéùéå åúðéçú òîùéå
íà óàù ,ãçàä ,íéøáã éðù äæî åðãîìå
,äùðîë òåøä úéìëúá ììôúîä äéäé
.äìéôúä éãé ìò ãñçä ìá÷ì ïëåî
øîàî)

çåë ìë ïéàå ,ïáä äæ úà éãîòî úç÷ì
ìàåîù éðá úà ÷éæäì ìëåéù íìåòáù
øòðä ìà éë ,äîì úàæ ìëå .å÷éæäìå
,éì øùà äæ øòð àìä éúììôúä äæä
ïèòáòâñéåà à æéà øò' ,åéìò éúììôúä
éãé ìò åéúìòôù ïá àåä àìä 'ãðé÷
çåë àéä äîåöò ,ïë íàå .äìéôúä
ìë ìëåé àìù ,éðá ãòá ïâäì äìéôúä
úç÷ì ìëåú àì óàå ,å÷éæäì íìåòáù çåë
íòî éúìàù øùà ïáä äæ úà éãîòî
ìù äçåë ãåîìì íãàä ìëåé ïàëî ...'ä
àéä äðéâî äîë ãòå ,àéä äî äìéôú
.ììôúîä ãòá äìéôúä
ìëìå éì äî ,íãàä øîàé íà äúò
éùåã÷ åéä åììä ,íéøåîà íéøáãä
ïëìå íéðåùàøä úåøåãäî íé÷éãö ,ïåéìò
,íúòååùå íúìéôú ìå÷ì íé÷åìà òîù
éúìéôú àäúù ééç äîå éðà äî ,éðà ìáà
óà .äìéôú òîåù éðôì úìáå÷îå äáåùç
ìù àøåðä íøåàéáá äéøúá äðòð ïðà
éîøàä ïáì óãøù úòá äðäù ,éàî÷
äòù äúåàá ,åéìò åôà øçéå á÷òé éøçà
êåúáå ,úåù÷ åîò ä"ò åðéáà á÷òé øáéã
äôéøè' (èì àì úéùàøá) åì øîàå äðòð åéøáã
éãéî äðèçà éëðà .êéìà éúàáä àì
'...äìéì éúáåðâå íåé éúáåðâ äðù÷áú
àì úåëæ åæéàá éëå ,äåîúì ùé äáøäå
ïáì ìù ïàöä éøãò ìëá äôéøè äìôð
úîçî àìà äæ ïéà ,á÷òé ìöà åéä øùà
åðå÷ éðôì ììôúä ÷éãö åúåàù úåìéôúä
êéøö ïë íàå .åçéù êåôùé 'ä éðôìå
åéøãòî áåðâì ïáì çéìöä êàéä ,øåàéá
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äøåúä äúìéâ åìà 'úåáùçî'î
''äì äçðî ïáø÷ áéø÷ú éë ùôðå' (à
¯ ä"á÷ä øîà' (:ã÷ úåçðî) ì"æç åùøãå
éðà äìòî .éðò ,äçðî àéáäì åëøã éî
åðééäå .' ידéðôì åùôð áéø÷ä åìéàë åéìò
äáøîä ãçà' íéååù íäéðù äìòî éôìëù
ïéðòá íé÷ñåò åðàùë êà .'èéòîîä ãçàå
äæá àìù øáãá ùé ùåãéç äæéà 'äìéôú'
ùøôä åæéà ùé éëå ,éðò úåðò õ÷ù àìå
øéùòä úìéôúì éðòä úìéôú ïéá ÷åìéçå
á àø÷éå)

éøäù äðååë øúåéá ììôúî éðòäù íéîòô ,äáøãàå)

øåîàä 'éðò'ù ,åøåàéá àìà .(åáø÷á øáùð åáì
åøîàù åîëå ,úòãá éðòì äðååëä ïàë
.'úòãá àìà éðò ïéà' (.àî íéøãð) ì"æç
ä"á÷ä äæá àì éë øîåì áåúëä àáå
, טוåúòãá éðòä úìéôú úà õ÷éù àìå
äðååë éìáî úòã úøñåçî åúìéôú ìëùë

áé

êåúî óà úòîùð àéä äìéôúäù ,úéðùäå
'åì øöäáå' áåúëä øîàù åîë ,äøöä
ãñç úâìôä ìãåâ ìò äøåî äæå ,'åâå
øîåì íéùðàä êøãîù ,åéàåøá ìò ú"éùä
.'íëì øö øùàë äúò éìà íúàá òåãîå'
äèåùô åðéîéå ãñç õôç àåä ú"éùä ìáà
.'úòå úò ìëá íéáù ìá÷ì
ì"÷åöæ ïîñç áééì éáø ö"äâä øàéá êë
áåúëä úà (àø÷éå ,úåøåà éììèá àáåî)
úåðò õ÷ù àìå äæá àì éë' (äë áë íéìäú)
àîìùá ,äù÷îå .'òîù åéìà åòååùáå éðò
åæéà äéä 'ïáø÷' éáâì øáåãî äéä íà
øéùòä ìù åðáø÷ù øîåì àðéîà äåä
øúåé íéáåùç úåîäáå íéøååù àéáîä
éðá àìà àéáî åðéàù éðòä ìù åðáø÷î
é÷åôàì ,ïëàå .úìåñ èòîî äçðî åà äðåé

 איתא במדרש )ויק"ר ג ה( מעשה באגריפס המל שאיוותה נפשו להקריב ביו.יד
 על כ ציווה הכה הגדול שבאותו יו לא יקריבו.'אחד אל עולות קרבנות לה
 כ יספיק הזמ,בני אהר הכוהני שאר קרבנות נדבה מלבד קרבנותיו של המל
 מש אותו היו הגיע עני אחד אל הכה וביקש מעמו.להקריב את כל האל עולות
 את, בכה העני ואמר לו. א הכה סירב מהטע האמור,שיקריב עבורו שני תורי
 שניי מה. בכל יו אלוקי בעזרי ואני צד ארבעה תורי, וסיפר,פרנסתי אתה חות
 ועתה א לא תיקח.מקריב הנני למזבח ושניי הנותרי לוקח אני לצור פרנסתי
 אתה חות את פרנסתי ושמא למחר לא יחיש לי,מעמי את שני התורי למזבח
 באותו יו גילו מ השמי. לקח הכה והקריב את שני התורי.הבורא ארבעה תורי
 א שני התורי,' הנה הקרבת היו אל עולות לרצו לפני ה.בחלו הלילה לאגריפס
...של העני הלזה שהקריב בכל לבו עלו לרצו א יותר מכל אל העולות
. סיפר הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע ששמע מאביו הרה"ק רבי צבי מרודניק זי"ע.טו
בעיר קראקא הייתה אשה אחת שנכנס רצו בלבה שיקברוה לאחר מלאות
 ועוד, הב"ח, הרמ"א,' שבו נטמנו ה'מגלה עמוקות,ימיה ב'בית החיי' היש בעירה
 באמת היה רצו זה בגדר 'חלו' כי כבר מאות.רבי קדושי עליו ומצוקי אר

באר הפרשה
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âé

בשני פסקו מלקבור באותו בית החיי ,וא רבני וגדולי נקברו א ורק בבית
החיי החדש דקראקא ,אלא שאותה אשה לא אמרה נואש ,והייתה משכמת ומערבת
לבית הכנסת  -להתפלל ג"פ ביו ,שיחוס הבורא וימלא )שיגעונה ו(רצונה להיקבר
בבית החיי היש דייקא .בכל עת שהיתה פוגשת תינוקות של בית רב הייתה
מבקשת מה שיחוסו עליה ויברכו אותה בברכה ובתפילה שתזכה להיטמ בבית
החיי היש  .עד שכבר היו כל ילדי העיר קראקא יודעי לומר לה 'א גוט טאג
מומע ,דו זאלסט באגראב ווער אי אלט בית הקברות' )בוקר טוב ,שיקברו אות בביה"ח
היש( .א בעת שמחות צאצאיה ,נכדיה וניניה היתה מבקשת מהחת והכלה שיברכו
אותה לקיו משאלתה זו.
ויהי היו ,והאשה נתבקשה לישיבה של מעלה ,בעת ה'הלוויה' החל לרדת שלג
עז שנער על פני העיר ...עד שלא היה שיי במציאות לשאת אותה עד הביה"ח
החדש ,ובלית ברירה הטמינוה בבית החיי היש  ...נענה הרה"ק ואמר 'דבר זה היה
חידוש אצלי' שתפעל תפילה אפילו על 'שגעו ' כזה ...ומכא נלמד כוחה של תפילה.
טז .איתא במס' תענית )יט :כ (.ת"ר פע אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלי ולא
היה לה מי לשתות ,הל נקדימו ב גוריו אצל אדו אחד ואמר לו הלוויני
שתי עשרה מעיינות מי לעולי רגלי ,ואני אחזיר ל עד זמ פלוני ,ובא לאו
את ל בעד י"ב ככרות זהב .ויבוא זמ הפרעו  ,והגשמי עדיי לא ירדו ,שלח
האדו לנקדימו הגיע זמנ לפרוע י"ב ככרות זהב ,שלח לו נקדימו  ,עוד היו גדול
שירדו ,וכ נשנה ונשתלש הדבר במש
ועדיי אפשר שיתמלאו המעיינות מגשמי ֵ
היו ,עד שהגיע שעת בי הערביי ,וראה נקדימו שהשמש נוטה לשקוע ועדיי
לא ירדו גשמי ,נכנס לבית המקדש ,נתעט ועמד בתפילה ,ואמר ריבונו של עול
גלוי וידוע לפני ,שלא לכבודי ולא לכבוד בית אבא עשיתי זאת ,אלא לכבוד
עשיתי שיהיו מי מצויי לעולי רגלי ,על כ אבקש ות טל ומטר לברכה על פני
האדמה ,מיד נתקשרו שמי בעבי וירדו גשמי עד שנתמלאו המעיינות במי
והותירו.
וצרי ביאור מדוע המתי נקדימו ב גוריו עד סו היו ורק אז הל לשפו
את נפשו בבית ה' ,וי"ל ,שרצה להתפלל מעומק קירות לבו ,וידע שא יתפלל מיד
בבוקרו של יו לא תהא התפילה מכל לבו ,כיו שתו כדי תפילתו יהיה לו מקו
לחשוב – עדיי אפשר שירדו גשמי עזי בדר הטבע ,לכ המתי עד שעת בי
הערבי ,שאז ידע בבירור שבדר הטבע אי אפשר שירדו הגשמי וימלאו את
המעיינות מבעוד יו ,ואינו יכול לסמו על 'טבע' העול שירדו גשמי ,ועליו
להישע רק על אביו שבשמי ,ותפילה כזאת אכ פעלה פעולתה לטוב ,והביאה
גשמי ברכה שמילאו את כל י"ב המעיינות.
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ïéðò ìëäå ,åîòè âôåä àìå àéøá àåäù íå÷î ìëî ,äá ïéà íééç çåø óàå ,äéåàø
íãàä ìò äùåã÷ä äøåúä úà éë .ãçà úòîùð åæë äìéôú óàå õ÷ù àìå äæá àì
úåéçì ¯ 'íäá éçå' ìù ïôåàá íéé÷ì
 íéîåøî ïëåù éðôì äáäàáטז.
 äãåáòå äøåúá úåùãçúäáיח.

וחי בה – עני ההתחדשות והחיות הנדרשת
לאד

íãàä íúåà äùòé øùà' ,(ä çé) ïúùøôá
'ä"ìù'ä äá æîø ,'íäá éçå
íãàä ìòù (úåæéøæ ¯ 'æ úåéúåàä øòù) '÷ä
úåéçá 'äåöîäå äøåú'ä úà íéé÷ì
íãàá ùéùë ,íééúìöòá àìå úåæéøæáå
åéøáà ìë ãéáëîä ...úåáöòå úåìöò çåø
 íãàä ìùיזé"ùø ùøéôù ïéðòì áåø÷ ,
íéøîàðä íéøáãä ìò (.àð) úåëøá úëñîá
ùøéô ,'éç' ïäî ãçàå ,äëøá ìù ñåëá
,øîåìë .æ"òìá à"÷ùéøô ,(éç ä"ã) é"ùø

äúåéç Y íìåò ìù åòáè ãöî ,úîàáå
'íéùåãéç'î äàá íãàä ùôð ìù
)íúåà àöîé íà ,íðîà ,(ñòééð Y úåùãç
íàå ,íéòð äîå áåè äî åúãåáòå åúøåúá
úåîå÷îá 'íéùåãéç' øçà ùôçì åôåñ åàì
÷"äøä øàéá êëå .åøåáò íééåöø íðéàù
(äàø äùî úøåúá 'ééò) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä
äëøáä úà' (çë¯æë àé íéøáã) ÷åñôä úà
íëé÷åìà 'ä úååöî ìà åòîùú øùà
äìì÷äå .íåéä íëúà äåöî éëðà øùà
íé÷åìà éøçà úëìì ...åòîùú àì íà

יז .ועיקר כל ה'תורה והמצווה' לקיי 'וחי בה' בחיות והתלהבות ,ידוע העובדא
שפע היל מר הבעש"ט הק' זי"ע בסמו לנהר ,והימי היו ימות החור באות
עיירות שהקור מתגבר למאד ,ומי הנהר קפאו עד שהיה אפשר להל ש ביבשה
בתו הי .והנה ראו התלמידי היא שהבעש"ט מתבונ בנעשה ש ,אחמ"כ נענה
אליה ,הראית כוחה של קרירות ,כי ראיתי אחד מ הערלי חורט על הנהר
הקפוא צורת שתי וערב )והוא כע"ז ממש ,שו"ע יו"ד קמא( ,והרי אי ל דבר טהור כמי
הנהר – מי חיי המטהרי כל צרוע וכל זב ,וא ה עצמ אינ מקבלי טומאה
)פסחי טז ,(.ויהי א 'קפאו' המי  ,אפשר לחרוט בה צורת טומאה חמורה .לדיד
ייאמר ,עד כמה יש לנו להזהר ולהשמר מ'קרירות' ,ועלינו להלהיב ליבנו ונפשנו
ב'שלהבת אש קודש' לה' ולתורתו ,ובזה נזכה לטהר ליבנו קמיה אבינו שבשמי.
יח .יש שהוכיחו מדברי הירושלמי )סוכה ג א( שמפרש טעמא מדוע 'לולב היבש
פסול' דכתיב )תהלי קטו יז( 'לא המתי יהללו י-ה' .והלא דברי קל וחומר,
ומה א המקיי מצוה כשהוא מלא חיות  -אלא שהלולב שבידו יבש הוא ,אינו
יוצא ידי חובתו משו 'לא המתי יהללו י-ה' ,ק"ו ב בנו של ק"ו כאשר הלולב
ירוק ומלא חיות אלא שהאד הנוטלו 'יבש' הוא ,מבלי חיות ,בודאי שיש בו חסרו
של 'לא המתי יהללו'...

åè

אחרי

באר הפרשה

,äîù úáùå ä"á÷ä åðì ïúð 'äáåè
åðéáà åðì äöøúî úáùå úáù ìëáå
êëå .ùîî íéøåôéëä íåéáë íéîùáù
.ì"æå ,äîã÷äá 'úáù úçðî'ä áúë
íåùî àåä ë"äåé úãøç ø÷éò ìë àìäå'
åéìò øùà ,äøôëå äçéìñ íåé àåäã
àìä ë"àå ,'øôëé äæä íåéá éë' øîàð
íéøåôéëä éîé íéùéîçî øúåé ä"á åðì ùé
éøáãì ïééöîå ,'úåúáùä ìë åðééäã ,äðùá
úáù øîùîä ìë' (:çé÷ úáù) ñ"ùä
øåãë äøæ äãåáò ãáåò åìéôà åúëìäë
ïîéñ ç"åà) æ"èä øàéáå ,'åì ïéìçåî ùåðà
äëåæ úáù øîåùä ïéà éàãåáã (áîø
,øîåì íúðååë àìà ,äáåùú àìá äìéçîì
áåùéå åúëìäë úáù íãà øåîùé íàù
,ã"á úåúéîå úåúéøë ìò óà äáåùúá
éãë äúéîå íéøåñé ìåáñì êøèöé àì
úáù úøéîù øëùá éë ,åéúåðååò ÷øîì
çéëåî äæ éôì .úåðååò úøôëì äëæé
úøôëî úáù úøéîùù ,'úáù úçðî'ä
íåé éáâ àäã ,íéøåôéëä íåéî øúåé
÷øô äáåùú úåëìä) í"áîøä ÷ñô íéøåôéëä
úåúéøë ìò øôëî åðéàã (ã äëìä à
úáùá åìéàå ,íéøåñé àìá ã"á úåúéîå
.íéøåñé éìáî óà åúáåùúá åì øôëúî

åùøã ,äðäå ,íúòãé àì øùà íéøçà
íåé ìëá ¯ íåéä' (æè åë íù é"ùø 'éò) ì"æç
êéøö äøåàëìå .'íéùãçë êéðéòá åéäé íåéå
ïéðòá øáåãî áåúëä íà ,øåàéá
'...íà äìì÷äå' øîà òåãî úåùãçúää
äìì÷ àåáú úåùãçúää úòéðî øåáò éëå
øîåì øùôà êàéä ,ãåòå ,íãàä ìò
äòùá úåùãçúää ïééðò ìò àéä äðååëäù
àì íà ...äìì÷äå' àéãäì áúëðù
éëðà øùà êøãä ïî íúøñå ...åòîùú
,øåàéá êéøö ãåò .'íåéä íëúà äååöî
éøçà úëìì' øîàì ÷ôéñ äéä àì òåãî
øùà' óéñåäì êøöåäå 'íéøçà íé÷åìà
.'íúòãé àì

ì"öæ ïé'æåìàååî íééç éáø ïåàâä øîà êëå
ùôðáå çåøá íéððåëúî åéä íàù
íìåòäù úåðëää ïúåàá úáùä úàø÷ì
åéä ô"ëäåé úàø÷ì íîöò úà íéðéëî
ìåãâä øåàä úà úáùá ùéâøäì íéëåæ
ùåã÷ä íåé åðì ïéàù àöîð ,ô"ëäåéã àéîåã

,'øôëé äæä íåéá éë' ,(ì æè) ïúùøôá
íåé úìåãâ øàáúð ïàë
åðîî íéàöåé ìàøùé éðáù íéøåôéëä
.ìëä ïåãà éðôì íéöåøîå íéëæå íéé÷ð
áùåé' úåéäì êøåö ïéà úîàá ìáà
äðúî' éë ,äðùì äðùî êëì 'äôöîå

àìù ïååéëîù ,ìéòìãë åøåàéá àìà
'úåùãç'á ä÷åôéñ éã åùôð äàöî
ä÷åôéñ ùôçì äëìä ë"òá ,äøåúá
øéëä àìù äãåáò Y 'äøæ äãåáò' íå÷îá
íöòù ,àöîð .åì àéä 'äùãç'å äðä ãò
úååöîå äøåú íéé÷ àìù øáãä
ãåáòì êìéù åì íøâ àôåâ äæ 'úåùãçúä'á
.êë ìë ùðòð ïëìå .äøæ äãåáò
 סגולת השבת להשפיע- כי היא מקור הברכה
על האד שפע ברכה עד בלי די

אחרי

באר הפרשה

éðà ïä ñéøñä øîàé ìàå ,åîò ìòî 'ä
øùà íéñéøñì 'ä øîà äë éë ,ùáé õò
éúöôç øùàá åøçáå éúåúáù úà åøîùé
éúéáá íäì éúúðå ,éúéøáá íé÷éæçîå
íù úåðáîå íéðáî áåè íùå ãé éúîåçáå
øàéáå .'úøëé àì øùà åì ïúà íìåò
ùéìòñî à÷ìòîù ìàåîù éáø ïåàâä
åìà íé÷åñô 'íééçä øåøö'ä ìòá ì"öæ
íéìëåà äæä íìåòá äðäã ,àìôð ïôåàá
úååöî åîéé÷ù íäéúåáà øëùá íéðáä
íéðáä àáä íìåòá ,êãéàì ,íéáåè íéùòîå
ïéøãäðñ) åøîàù åîë] íäéúåáà úà íéëæî
íå÷î ùé äæ éôìå ,[àáà äëæî àøá (.ã÷
,æ"äåòá 'ìëàð äî' ïåòèì 'øâ'ì äðòè
øùôà ïë åîëå ,úåáà úåëæ åì ïéà éøäù
íìåò éáâì äîåã äðòè ñéøñä ïòèéù
øçàî àáä íìåòì úåëæì ìëåé àìù àáä
áåúëä øîà äæì .íéðá ãéìåäì ìåëé åðéàù
øîàì 'ä ìà äåìðä øëðä ïá øîàé ìàå'
øîåìë Y 'åîò ìòî 'ä éðìéãáé ìãáä

æè

íéúùå íéùéîç àìà ,äðùá úçà íòô ÷ø
. יטäðùá íéîòô
äðäã ,øîà ò"éæ 'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøäå
øîà' (:é úáù) åøîàù ì"æç åøîà
éì ùé äáåè äðúî ,äùîì ä"á÷ä åì
äðúéì ù÷áî éðàå ,äîù úáùå éæðâ úéáá
,íéðéáî úåèùôáå ,' כíòéãåäå êì ,ìàøùéì
åðì äðúðå ÷"áùä úà ä"á÷ä ãéøåäù
àìà ,ïë åðéà úîàä êà ,àîìò éàäá
ìàøùé úà äìòî ä"á÷ä äæ íåéáù
ìëù àöîðå ,åéæðâ úéá éëëåúì íñéðëîå
úåéäì úáùä íåéá äìòúîå äìåò éãåäé
éëìî êìî ìù åéúåøöåàáå åúöéçîá
.ìåëéáë íéëìîä
ùåðà éøùà' (ä¯á åð äéòùé)
äá ÷éæçé íãà ïáå úàæ
ïá øîàé ìàå ,'åâå åììçî
éðìéãáé ìãáä øîàì 'ä ìà

áéúë äðä
äùòé
úáù øîù
äåìðä øëðä

, ולפעמי מחמת ההרגל אי האד מחשיב כהוג את קדושת השבת בשלימות.יט
שהשט זה היצר הרע מפתה אותו שאינו צרי להתאמ כ"כ לנצל את יו
 והנה פשיטא שדברי בטלי,השבת כדבעי שהרי יש לו תשלומי בשבת הבאה
 ועל האד להתחדש מידי שבת, כי כל שבת ושבת היא קדושה בפני עצמה,המה
.בשבתו ולא להיטבע ח"ו ברגשי ההרגל שהיצה"ר מנסה להכשילו
 שהרי הקב"ה, ומכא נלמד שגדולת וקדושת השבת גבוהה הרבה יותר מהשגותינו.כ
 וידוע שחשיבות המתנה להיקרא 'מתנה טובה' נמדד אצל,'קראה 'מתנה טובה
( שמותר לקחת מאשה רק דבר.כל אחד ואחד לפי עשרו ]וכמו שאמרו )ב"ק קיט
 ופסק הרמב" בהלכות מתנת עניי )פ"ז הי"ב( 'וכמה הוא מועט שלה,מועט לצדקה
 וא כ כאשר הקב"ה שהכל שלו מעיד ואומר,[' הכל לפי עושר הבעלי ועניות
 יש לנו להיות סמוכי ובטוחי ללא שו ספק שאכ,'שהשבת היא 'מתנה טובה
.טובה היא עד מאד

æé

אחרי

באר הפרשה

çéðîùë' ,é"ùø ùøéôå ,'úàèç åäùòå 'äì
,'úàèç 'äì øîåàå íù åì àøå÷ åéìò ìøåâä
(é ÷åñô) øîàð ìæàæòì øéòùä éáâ íðîà
'ìæàæòì ìøåâä åéìò äìò øùà øéòùäå'
êéøö ïéà ïëàå ,äééùò ïåùì åðéöî àìå
àåø÷ì êéøö ïéàå ìøåâä úà åéìò çéðäì
ë"åú) ìæàæòì äæ øéòù àäéù øîåìå íù åì
,äæî äæ äðúùð äî á"ö äøåàëìå ,(ä á
ò"éæ øàîèàñî ìàåé éáø ÷"äøä øîàå
áéø÷äì íãà äöåø íàù ,ïðéæç àëäîã
úåùòì åéìò ,åéðôì úåöøúäì Y 'äì ïáø÷
åøôòî øòðúäì ,åîå÷îî íå÷ì ,äùòî
ë"àùî . כאäùåã÷ì áø÷úäì äëæé äæáå
éãë äùòú ìàå áùá éâñ àøçà àøèñá
ìåãâ ãåîéì äæå .íåìùå ñç ìæàæòì òéâäì
òâééúäì ùé úåáøù ,ìàøùéî ùéà ìëì
úååöî íåé÷å úééùòá åçåë ìëá ìåîòìå
ìèáéì éàùø äúà ïéàå ,íéáåè íéùòîå
ìåìò ìåèéáä éë ,úçà äòù åìéôà äðîéä
. כבå"ç ïåãáà ãéì íãàä úà àéáäì

íìåòá ìëåà ïéàî ÷ãö øâ øîàé àìù
éðà ïä' ñéøñä øîàé ìà ë"åîë .äæä
òåãîå .àáä íìåòì äëæà äîáå 'ùáé õò
åøîùé øùà íéñéøñì 'ä øîà äë éë' ¯
éúîåçáå éúéáá íäì éúúðå ...éúåúáù úà
íìåò íù úåðáîå íéðáî áåè íùå ãé
ïéàù ô"òàã ,'úøëé àì øùà åì ïúà
úøéîù éãé ìò äëæé àîéé÷ ìù òøæ åì
,àáä íìåòì äëøáä øå÷î àéäù úáù
åúøùì 'ä ìò íéåìðä øëðä éðáå' ïëå
'íéãáòì åì úåéäì 'ä íù úà äáäàìå
éãé ìò äð÷ú ïë íâ íäì ùé íéøâä åìà
,'éúéøáá íé÷éæçîå åììçî úáù øîåù ìë'
øñçé àìå ,úåîìåò éðùì íéëåæ äæá éë
.àááå äæá äîåàî íäì
לעשות רצונ ולעבד – חשיבות בני ישראל
במלחמת ע היצר בקו ועשה

úà ïøäà áéø÷äå' ,(é¯è æè) ïúùøôá
ìøåâä åéìò äìò øùà øéòùä

 אמרו בעלי הרמז בהלכה הפסוקה )מג"א או"ח קלא ד בש השל"ה( שיש לומר.כא
 והיינו שאי לו לאד לומר, 'מה נעשה' – בעמידה,'ואנחנו לא נדע' – בישיבה
 אלא תחילה יעמוד ממקומו כמי שמוכ לזוז,בעודו יושב בעצלתיי מה נעשה
...' ובעמידה ישאל 'מה נעשה,מקומו – לעשות איזה פעולה טובה
 בדר המוסר אמר הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע )נדפס בקדושת לוי.כב
( 'עתידי בתי כנסיות ובתי. ליקוטי( על מה שאמרו חז"ל )מגילה כט,הנדמ"ח
 והנה בבתי כנסיות מתפללי וקורי קריאת,'מדרשות שבחו"ל להיקבע באר ישראל
 וה עתידי לעבור ולעלות לירושלי אע"פ שעיקר חובת,שמע שחרית וערבית
 ובספר המצוות להרמב" מצוה,התפלה נחלקו הראשוני )עיי ברמב" פ"א מהל' תפלה ה"א
 וכ,  וע"ע בספר החינו מצוה תלג( א חיובה מדאורייתא או מדרבנ,ה' והשגות הרמב" ש
( א היא מ התורה או רק.עיקר מצות קריאת שמע פליגי בגמרא )ברכות כא
 שג בתי מגוריה של ישראל יעברו ויעלו, ומזה יש ללמוד בקל וחומר,מדבריה

çé

באר הפרשה

אחרי

øäèî äå÷î äî' (:äô àîåé) åðéðùã åðééäå
øäèî ä"á÷ä óà ,íéàîèä úà
òåãî øåàéá êéøö äøåàëìå ,'ìàøùé úà
ïééòîì àìå äå÷îì ìàøùé úøäè úà åîéã
äìåãâ äøäè àéä ïééòîä úøäè éøäå Y
éðéîù úùøô éøôñ 'éò) äå÷îä úøäèî øúåé
,øàîèàñî ÷"äøä øàéáå .(â è äùøô
 àìå úéùàøá éîé úùùî àøáð ïééòîäùלמע נסות  -חשיבות בני ישראל למעלה מ
המלאכי ע"ש הנסיונות שה עוברי
ë"àùî ,íãà éðá ìù íéôë úãåáòá äùòð
äéäé àì íãà ìëå' ,(æé æè) ïúùøôá ìù íúòéâéá äùòðå øôçð äå÷îä øåá
øôëì åàåáá ãòåî ìäåàá
áééç ùôðä úøäèá éîð éëäå ,íãà éðá
éîìùåøé) ì"æç åùøãå ,'åúàö ãò ùãå÷á äùåã÷ éðéðò úåð÷ì éãë òâééúäì íãàä
àôéñì äëæé æà ÷øå ,åùôðá äøäè éðåðéâå
,'ìàøùé úà øäèî ä"á÷ä óà' éðú÷ã
åãåçë çúô íãàä çúôéù øçàì ÷ø éë
åçúôë åì åçúôé æà äòéâéá èçî ìù
 ìåãâ íìåà ìùכג.

לאר"י ,שהרי בבתי בני ישראל מקיימי בה מצוות עשה מדאורייתא למאות ,כגו
מזוזה ,ברכת המזו ונתינת צדקה לעניי ,וא"כ כ"ש שיעברו לאר ישראל.
וצרי להבי  ,מה בצע ומה תהא חשיבות של בתי אלו שיצטרכו להעביר
לאר ישראל ,בשלמא בתי כנסיות ובתי מדרשיות ישמשו כבתי של תורה ותפילה
עבור ישראל לעתיד לבוא ,אבל בתי בעלמא מה יעשו עמה ,ואמר הרה"ק רבי
יואל מסאטמאר זי"ע ,כי בבתי מגוריה לוח יהודי ע יצרו הרע ,ודבר זה יהיה
יקר המציאות בימות המשיח ,שהרי אמרו )סוכה נב (.שלעתיד לבוא ישחטו את
מלא המות ,והלא ידוע )ב"ב טז' (.הוא שט הוא יצר הרע הוא מלא המות' ,וכיו
שבימי הה לא יהיו עוד מלחמות כנגד היצר לפיכ יהיו הבתי של ישראל כדבר
חשוב ביותר ,כי ה יהיו למזכרת תפארת כר בית ישראל שבמקו הזה לחמו
ע יצר וניצחו.
ובזה פירש בכפתור ופרח מה שאומרי בנוסח 'הגדה של פסח' ' -השתא הכא'
בגלות 'לשנה הבאה' נזכה שהבתי יהיו 'בארעא דישראל' ,וא תאמר איזו חשיבות
תהיה לבתי הללו לעתיד לבוא ,לזאת קאמר 'השתא עבדי' ויש לנו מלחמות ע
היצה"ר ביגיעה ,ואילו 'לשנה הבאה בני חורי ' מ השט וגונדא דיליה ,וממילא תהא
חשיבות מיוחדת לבנייני אלו מפני שבה עשו רצו ה' מתו יגיעה ועמל ,ואלו
יהיו חשובי מזהב ומפז רב.
כג .וידע היטב שג כשהוא עומד במצב 'נפילה' לא סרה הימנו אהבת הבורא וכמו
שנאמר בפרשת )טז טז( 'וכ יעשה לאהל מועד השוכ את בתו טומאת',
וברש"י ,א על פי שה טמאי ,שכינה ביניה ,וכבר אמר הרה"ק ה'בת עי ' זי"ע,

באר הפרשה

,úøùä éëàìî úåáøì ìëå éúàã (á ä àîåé
íéçëåð úåéäì øåñéàä øîàð íäéìò óàù
ãò ùãå÷ä ìà ñðëð ìåãâ ïäëäù äòùá
÷"äøä áúë íéøáãä øåàéááå .åúàö
(íå÷îä äéäå ä"ã äàø 'øô) 'äùî çîùé'ä
éðôì ñðëéäì íéìåëé íðéà íéëàìîäù
úøçáåîä úòá íéùã÷ä ùãå÷á íéðôìå
â"äëä ÷ø éë ,ùåã÷ä íåé äæ äðùá

אחרי

èé

'åðééä ,'áåèá åúøéçá éãé ìò êëãæðù
,òøä åøöé ìò øáâúäå åéúåðåéñðá ãîòù
,íéùã÷ä ùãå÷ì ñðëéäì ìåëé åãáì àåä
øöé àì íäá ïéàù íéëàìîä ë"àùî
(.èô úáù) äàðù àìå äàð÷ àì òøä
úåøáâúäå äãéîò ìù åæ äìòî íäì äøñç
ñðëéäì íäì ïúéð àì ë"ò ïåéñðä ìò
ìòù ,ïàëîå .'íéùã÷ä éùã÷' éëëåú ìà

וז"ל ,מי שאינו מאמי שהקב"ה שוכ ע בני ישראל בתו טומאת ג הוא לאפיקורוס
יחשב )הובא בבת עי מהדו"ח בהוספות שבסו הספר(.
אלא אדרבה הבורא ית"ש מתקרב אליו כביכול לנקותו מכל שמ טינו ,וכמאמרו
של ה'אור החיי' הק' זי"ע )מאור החיי עמ' כ"ה ,חובר ע"י תלמידו ר' שלמה פרנקו זצ"ל( על
הכתוב )ירמיהו לא יט( 'הב יקיר לי אפרי א ילד שעשועי ,כי מדי דברי בו זכור
אזכרנו עוד ,על כ המו מעי לו רח ארחמנו נאו ה'' ,כי מדר העול כשנוד
מאד ריח שאינו טוב מתרחקי כל סובביו ממנו ,לא כ פני הדברי כשהריח בא
מתינוק קט  ,שהרי אז לא זו בלבד שאי הריח מרחיק את הוריו מאתו ,אלא אדרבה
ירוצו לקראתו באהבה וחיבה יתירה לנקותו מכל לכלו וטינו ,להעמידו בטהרתו
ונקיותו ,וכמו כ אומר לנו אבינו שבשמי ,בני רחומי ,אפילו א הבאשת ח"ו את
ריחכ בעוונות וחטאי ,מכיוו שאת ה'ב' יקיר לי אפרי  ,לכ עדיי את ילד
שעשועי כתינוק הקט שהוריו משתעשעי בו בכל זמ ועת ,ללא שו חילוק
במצבו ,וזה שמסיי הכתוב כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד ,בכל מצב בו ימצא
תדיר רח ארחמנו נאו ה'
כגו זה אמר הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע )מאמר מרדכי ,הובא ביסוד צדיק פר'
תולדות( על הכתוב )בראשית כז טו( 'ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול ...ותלבש
את יעקב בנה הקט' ,ולכאורה יפלא ,מדוע קורא הכתוב ליעקב אבינו 'קט ' ולעשו
'גדול' בזמ שלא היה גדול ממנו כי א שעה מועטת .אלא הביאור ,כי כשנצר
ב קט סעד לתמכו ,אי בודקי אותו עד כמה הוא נקי ,אלא מחבקי ומנשקי
אותו וחיבה יתירה נודעת לו ,א בב גדול המלוכל הכל מתרחקי מאתו .ולכ
כינה את יעקב אבינו 'קט ' ,כי יעקב ובניו ינוחו בחיק אביה שבשמי אשר מקרב
מחבק ומנשק בכל מצב שיהיו ,א כשה מלוכלכי בכתמי העוונות ,ואילו את
הנכרי בני עשו כינה הכתוב 'הגדול' כי מה הוא מתרחק ואינו מושיע כי
מלוכלכי ה..

ë
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úåìòúäì äëåæ ïåéñð úòá úåøáâúää éãé
 'ä êàìî ìùî øúåé ääåáâ äâøãîìכד,
ïåùìá ùã÷îä úéá àø÷ð àîòè éàäîå
ù"òù Y äøéçáä úéá (ãåòå :ë ïéøãäðñ) ì"æç
'ãåáòì íéðäëä íéáåùç áåèá 'åúøéçá
.ùã÷îä úãåáò

אחרי

)äîéæäì ìåëé äúà éàù úåãò' (.àî ïéøãäðñ
]åðîò' úðòèá ,úåãòä ùéçëäìå êéøôäì
åæ úåãòá éîð éëäå ,'úåãò äðéà ['íúééä
ìù åãåçééå åúåðãà ìò íéãéòî ìàøùéù
åéðôì ìëä íà äáåùç úåãòä ïéà ,ä"á÷ä
íå÷îá äáøãàå ,éùå÷ íåù àììå øåùéîë
æà å"ç äîæä éãéì àåáì ìåìòù ïåéñð
øùàë úåîéìùá äøùë úåãò íãàä ãéòî
ø÷éò äæå ,åðå÷ ïåöø äùåòå ÷æçúî àåä
øáâúî íãå øùáùë ä"á÷ä ìù åâåðòú
 ïåéñð úòùáכה.

'úîà úôù'ä áúë
íéùòîå úååöî íåé÷ é"ò äðäã
íéãéòî íä éøä íéùåò ìàøùé éðáù íéáåè
ïéàå ãçåéîå ãéçé ãçà àåäù ä"á÷ä ìò
éãò íúà' (é âî äéòùé) øîàðù åîë ,åúìá
äîøä ïåùìî àéä 'ïåéñð'ù åøîà øáëå æîøð ïåéòøä ø÷éòå) åôéñåä åéøáãìå ,''ä íàð
äúúð' (å ñ íéìäú) áåúëë ,ääáâäå
ïì àîéé÷ úåãò éðéãá äðäã ,(ù"éò ,åéøáãá
)(ä"îøú úðù àøàå úùøô

כד .מחמת האי טעמא כתבו הטע שנקט התנא דמתניתי באבות )ה כב( לומר 'לפו
צערא אגרא' בלשו ארמי הג שכל המסכתא נשנית בלשו הקודש ,דהנה מבואר
בתוס' )ברכות ג .ד"ה היה( 'אומרי העול ,לכ אומרי קדיש בלשו ארמית ,לפי שתפלה
נאה ושבח גדול הוא על כ נתק בלשו תרגו ,שלא יבינו המלאכי ]כמאמר )שבת
יב (:שאי מלאכי השרת מכירי בלשו ארמי[ ויהיו מתקנאי בנו' ,והכי נמי אמר 'לפו
צערא אגרא' בלשו שה אינ יודעי כדי שלא יקנאו בישראל.
הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע היה נות טע בדר צחות ,למה נת אברה אבינו
למלאכי שלש לשונות בחרדל כאשר באו אצלו כחו היו )ב"מ פו ,(:כי חרדל מאכל
חרי הוא ,ובשעת האכילה הרי זה כעי דוקר את הלשו  ,וזה מה שרצה אברה
לרמז למלאכי ,שמעלת של בני אד בשר וד גדולה יותר מה ,כי ה לא
הרגישו מעול את ההרגשה הקשה כאשר חבירו דוקרו בחרצובות פיו ועליו להתאפק
מלענות לו ,וכיו שאי לה נסיונות דוגמת בשר וד לכ אי מעלת כדוגמת.
כה .בתוכחת מוסר סיפר הרה"ק רבי אשר מסטאלי זי"ע לתלמידיו שומעי לקחו,
שפע היה חייל אחד בצבאו של הרוסי בשליטתו של הצאר ניקולאי ימ"ש,
שהיה להוט אחר הטיפה המרה ולשתות יי לשכרה ,פע אחת רצה לקנות לעצמו
מעט יי א לא היתה הפרוטה מצויה בכיסו ,מה עשה ,הוציא את חרבו מנרתיקה,
ומכר את הלהב ואילו את הבית יד השאיר לעצמו ,ולתו הנרתיק הכניס קש כדי
שלא יהא ניכר לאחרי מה שעשה ,ומ הכס שקיבל קנה לעצמו כמה בקבוקי יי
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אחרי

àë

éðù éôìà àúéù' (.àì ä"ø) 'îâá àúéà úåìòúäì åãéáå ,'ññåðúäì ñð êéàøéì
äù÷äå ,'áåøç ãçå àîìò éåä
ìá÷éå ïåéñðá ãåîòé íà úåáâùð úåìòîá
åè÷ðù åäî (.åö øåà äøåú) àéðúä ìòáä
 äáäàá íéîù úøéæâ åîöò ìòכו.
כדי להרוות צמאונו .עברו ימי והצאר הגיע לבדוק את החיילי א כול עומדי
ומשמשי אותו באמונה וללא השתמטות ,מיד התייצבו כול לפניו ביראת הכבוד,
ועבר הצאר בי השורות כדי לבחו אות א הכל מתנהל כשורה ,ויהי כאשר עבר
ליד אותו חייל ציוה עליו לבוא לפניו והורה לו להוציא את החרב ,בלית ברירה
הוציא את הבית יד וראו כול שכל הנרתיק מלא קש ואי ש חרב כלל ,ויהי
כראות כ הצאר בערה בו חמתו וציוה להענישו בכל חומר הדי .
וסיי הרה"ק מסטאלי ואמר ,שדבר פשוט הוא שאותו צורר רשע לא היה בעל
רוח הקודש ,ואי א"כ ידע לבדוק דווקא אותו חייל בי כל אלפי החיילי שעמדו
לפניו ,רק ראה את כל החיילי עומדי מעט בקומה כפופה מפני כובד המשקל
של החרב ,ואילו אותו חייל בודד שלא היה לו כלו בכיסו עמד בקומה שלימה,
ומזה הבי שדבר מה אינו כשורה אצלו ,ואכ מצא בו קלקלתו .וזה לימוד גדול
לאד ,שעבודת ה' היא במקו שהוא בקומה כפופה ,ובמקו הקושי ש שורה
השכינה והאור.
כו .מעשה באחד שהגיע לפני אחד מגדולי דורו וסיפר לו בכאב ,שהוא מתייגע
מאד להתגבר על היצר הרע המתחדש עליו חדשי לבקרי כדי להכשילו ,וכבר
תש כוחו מרוב נסיונות ,רצה אותו צדיק להסביר לו ולהłכילו שמטרת הנסיו אינה
כדי לעבור עליו ותו לא ,אלא שעל ידי הנסיו יבוא לידי עלייה ,לפיכ פתח והמחיש
לו את העני על פי דברי גשמיי ,דהנה הבישול במי גור לכמה דברי שוני,
ישנ כמה וכמה פירות )כתפוח אדמה( המתרככי על ידי הבישול במי ,ואילו הביצה
תתקשה מחמת הבישול ,ויש עוד צורת בישול  -לגבי מי ,שאי המי משתני
ממה שהיו בתחילה ,רק על ידי רתיחת המי משתני המי למעליותא ואפשר
להכי מה משקה ח וערב לשתיה .וכמו כ נמי דומי הנסיונות למי הזידוני
שהאד מתבשל בה ,א התוצאה תלויה בנפש האד עצמו ,יש כאלו שהסבל
והצער גורמי לה לבוא לידי חולשה והתרככות ,ונעשי כתפוח אדמה זה העומד
לריסוק ,ולאיד גיסא יש את הגיבורי בע שמתחזקי ועומדי ביד חזקה נגד
היצה"ר ,וה דומי לביצה שמתקשה על ידי בישולו ,א המעלה הנעלה ביותר
היא כאשר האיש מהפ את עצ הנסיו לעבודת השי"ת ,ועושה מ הנסיו 'נס',
והוא כנוטל את עיקר המי ועושה מה משקה הראוי לשתיה ,ומ המר והעז יצא
מתוק ,שעצ הקושי נות בו טע לשבח ועולה ומתעלה להמשי בדר המל.

אחרי
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áë

àåä íãàä úìòî ìëù ,'ìéùáúä' àåä
ãöì äúôîù åðá ïëåñ øöéä éðôî ÷ø
àìà ,äøåáâá åãâðë ãîåò àåäå òøä
úðúåðä àéä äøåúäå ,'å÷éúîäì' êéøöù
.åéðôá ãåîòì çëä úà

,àø÷é 'ïáøåç' äæì éëå ,'áåøç' ïåùì
åðå÷éúìå åúéìëúì òéâä íìåòä äáøãà
àåáì ãéúòìù ïîæ åúåàáù àìà ,íìùä
ïî äàîåèä çåø úà ä"á÷ä øéáòé éæà
àìéîîå ,òøä øöé äéäé àì áåùå õøàä
ä"á÷äì åì ùé éøäù ,íìåòá íòè íåù ïéà
íéøåäèå íéùåã÷ íéëàìî úåááø éáéø
למע שמו – להיות כל המעשי לש שמי
äèî éàåøáá àåä åöôç ìëå ,øôñî ïéàì
íéøöî õøà äùòîë' (â çé) ïúùøôá òøä øöé ïéà íàå ,íøöé ìò íéøáâúîä
.'åùòú àì äá íúáùé øùà
åøîà êë íåùîå ,äæä íìåòá òöá äî
,ä"ìøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä äîúå àåä òøä øöéä àìì íìåò éë 'áåøç ãçå'
,úåéøò éøåñéàá ÷ñåò äæ ÷øô éøäã (ç"ìøú
.'áøç íìåò'
.'íéøöî õøà äùòî'á ïéðòä äìú òåãîå
íâù ãîìì áåúëä àáù ,åøåàéá àìà ùèéøæòîî ãéâîä øîà øáãá àöåéë
íúåà äùòé ìà íéøúåîä íéùòîä úà ïéùåãé÷) 'îâä éøáã øåàéáá ò"éæ
ùã÷úé àìà ,íéøöî õøà äùòîë íãàä éðá ,ìàøùéì ä"á÷ä íäì øîà' (:ì
ï"áîøä éøáãëå .äøäèáå äùåã÷á íäá äøåú åì éúàøáå òøä øöé éúàøá
'åéäú íéùåã÷' éååéöä ùåøéôá íéòãåðä 'ïéìáú' ìù åúåäî ìë éøä éë ,' כזïéìáú
,úåùøä éøáãá ùã÷úäì àéä äðååëäù àöîð ë"àå ,'ìéùáúä' úà ÷úîì àåä
íéøáãá ïä ,' כחêì øúåîá êîöò ùã÷' ÷úîì äàáä 'ïéìáúä' àéä äøåúäù
áéúë àì ïëìå .'åëå äúùîå ìëàîá ïäå òøä øöéä éë ,'äøéã÷äå ìéùáú'ä úà
 כ הובא ב'אמרי יוס' )פרשת תצא ד"ה אכ להבי( בדר רמז ודרוש בש הרה"ק.כז
 לפרש לשו ברכת 'יוצר' שאומרי בצפרא,רבי אשר ישעיה מראפשי זי"ע
 כח,יצר בדעת בבינה ובהשכל
ָ ָ ְ ,ל אדו( 'טובי מאורות שברא אלקינו-דשבתא )א
 טובי מאורות אלו, דהכי פירושו,' להיות מושלי בקרב תבל,וגבורה נת בה
, זה היצה"ר-  והקב"ה יצר,הצדיקי שמאירי את העול בתורה ובמעשי טובי
 והוא מנסה בכל,בדעת בבינה ובהשכל היינו שהכניס בה יצר הרע שיש בו דעה
 לזאת ממשיכי, ולכאורה אי יש בידי בשר וד להתחזק כנגדו,כוחו להכשיל
ואומרי כח וגבורה נת 'בה ' בתו בני ישראל להיות מושלי על אותו מל זק
.'  בקרב תבל זו התורה שנקראת 'תבלי-  והאי,וכסיל
' וכלישנא דגמ, ובכלל הקדושה לעשות סייג וגדר שלא יתקרב אל העבירה.כח
 וכ פירש הרה"ק.'( 'ל ל אמרינ נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב.)שבת יג
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âë

'àìîîå åúåà äùåò éøöîäù êøãë äùòú àìà åùòú àì 'íéøöî õøà äùòî
 åúååàú ìëכט.
'àì úåùòì øúåîä úà óà éë 'äùòîë
רבי משה מקאברי זי"ע מה דאיתא במשנה )אבות א ג( 'ויהי מורא שמי עליכ',
ר"ל שבחינת היראה כביכול שיש לו להקב"ה פ יחטא האד ועי"ז יתרחק ממנו,
מורא זה יהי עליכ תמיד ,שתהיו שרויי בפחד גדול שלא יתרחק הקב"ה מכ
בגלל מעשיכ )תורת אבות ,אבות(.
פע נשאל הגאו רבי שמעו שקאפ זצוק"ל ע"י תלמידו שהיה מבני מדינת
דייטשלנד )גרמניה( ,ילמדנו רבינו היא נהיה כדבר הזה במדינתנו בדייטשלאנד ,שהרבה
יראי ושלמי ,מדקדקי בקלה כבחמורה ,עוברי בשאט נפש על לאו של 'ולא
תשחית את פאת זקנ' )להל יט כז( ,וה מגלחי זקנ בתער.
השיב לו הגרש"ש כי בלאו זה אי שו גדר וסייג מדרבנ  ,כי בזמנ של חז"ל
היו הכל מגדלי זקנ ,ולא הייתה כל סיבה לגזור על כ ,ממילא באו לבסו לעבור
על הדאורייתא גופא,כי יהיה מי שיהיה  -בלא סייג וגדר ייכשל בגופי תורה.
כיוצא בזה ,מסופר בעני השאלה הידועה אודות 'קו התארי' – באיזה יו יחול
השבת ושאר המועדי במדינת יפא  ,והנה רבי מהגולי לש ,היו מחמירי לשמור
שבת )לבד משבת( ג כשיטת החזו"א א ורק לגבי עניני דאורייתא ,והעידו כי אחר
שלא היה עליה עול של דיני דרבנ  -נכשלו כול בכל שבוע א בדיני האסורי
דאורייתא.
מ העני לציי את דברי הרה"ק החידושי הרי" זי"ע )ליקוטי הרי" קדושי( שמקשה,
מדוע על גילוח הזק שהוא מהעבירות החמורות  -שיש בו ה' לאוי  ,לא עשו
חכמי שו סייג וגדר ומותר במספרי .ומבאר ,שאכ  ,בזמ החכמי הייתה מחלוקת
גדולה בי החכמי והצדוקי אודות עשיית 'גדרי וסייגי' למצוות התורה .הצדוקי
טענו שאי להגביל את בני ישראל ב'גדרי וסייגי' ,כי סייגי הללו יכבידו על
האד עד שיבוא למנוע לגמרי מלקיי את התורה והמצווה ,לעומת ענו 'חכמי
ישראל' שבלא סיג והרחקה יבואו להקל במצוה לגמרי .עד שבאו לידי פשרה ,שיקחו
מצוה אחת של גילוח הזק שחמורה היא עד מאד ,וכל העובר עליה מתחייב כאחת
בחמשה לאוי  ,ג כל בר ישראל יזהר בה מאד ,ובה לא יעשו סיג ונראה מי יצדק,
ובזה יתבאר מדוע לא עשו החכמי שו גדר וסייג במצוה זו .ומסיי הרי" ,עתה
רואי באמת מה שיצא ,שהחכמי צדקו.
כט .ודע ,כי עיקר מעלת ה'מקדש עצמו במותר לו' היינו שיתגבר בעוד ה'רצו '
בוער בו )ולא רק בשעה שאי הדבר בוער בו( ,ויתבאר עפ"י מעשה ש)לא( היה ,באיש
פשוט מבני הכפריי שלא ידע בי ימינו לשמאלו ,ששכר 'מלמד' לבנו בדמי

ãë
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ממחרת הפסח – לשמר כל הארות החג ג
לאחריו

åðéëæ øùàë ,ùãå÷ä ïî åðúàéöé úòá
úåöîä âç úà âåçìå åúåà øãñì
ìë úà åðáø÷á øîùì åðéìò éøä ,ã"ñá
åð÷ìç úðî äéäù úåîîåøúäå úåøøåòúä
àéòø äùî øîàù äî åùøéô øáëå .âçá
'ä êàìî åéìà äìâúäù øçàì àðîéäî
äàøàå àð äøåñà' äðñä êåúî ùà úáìá
,(â â úåîù) 'äæä ìåãâä äàøîä úà
¯ ììôúä åðéáø äùîù àéä äðååëäù
äàøîå 'äðéëù éåìéâ' ïàë éúéàøù øçà
'äøåñà' úòùá íâù é÷åìà éðøæò ,ìåãâ
äàøà ïééãò ,äàøîä ïî êìàå øåñàùë
éðîî æåæé àìù ¯ äæä ìåãâä äàøîä úà
.ùãå÷ä éùâø

אחרי

áùçéå ãåîòéù ¯ äæì íãå÷ éàðúëå
øáò äî ,íìåò ìù åðåáùç
úåòù íúåà ìë åáø÷á øîùé ãöéëå ,åéìò
åãéá øàùéé àì éëä åàìá éë ,úåìòð
ï÷æä ø"åîãàä úàæ øàéáù éôëå .äîåàî
íéìéäú) áåúëä øîàîá ò"éæ áå÷éøèñî
÷áåñé ïãøéä ñåðéå äàø íéä' (æ ¯ â ãé
ïãøéä ñåðú éë íéä êì äî ...øåçàì
õøà éìåç ïåãà éðôìî ,øåçàì áåñú
êéøö äøåàëìù ,'á÷òé ä¯åìà éðôìî
äî' äìàùä àø÷á áúëð òåãî øåàéá
,'øåçàì áåñú ïãøéä ñåðú éë íéä êì
ñåðéå äàø íéä' áåúëì ìåëé äéä àìäå
êéøàä òåãîå ,'õøà éìåç ïåãà éðôìî 'åâå
,íãàä ééçì äàøåä ïàëî àìà .åúìàùá
éøãñ éåðéùá úé÷åìà úåìâúä øçàì óàù

מרובי .יומא חד התבונ הכפרי באכילתו של המלמד והבחי באצילות נפשו כחד
מ הצדיקי ,היא כל מאכלו בדר אר ,וכל מאכלו במידה ובמשורה ,במתינות
ובכובד ראש .ניגש אליו הכפרי וביקש מעמו שיואיל בטובו ללמד לבנו דרכי אכילה
ראויי אלו .ואכ המלמד לימד את הב והדריכו בענייני האכילה ,והסביר לו
שהשולח דומה למזבח בבית המקדש ,שאנו ע בני ישראל אי אנו אוכלי כשאר
האומות נהמא בנהמא בכדי שיהיה לנו כוח לעמול ולצבור ממו ולקנות שוב לח,
אלא סיבה פנימית יש בזה; כמו"כ סיפר לו המלמד על הניצוצות אשר נפש בה
תתעט בתו המאכלי ,וצריכי להעלות למקור שרש ועוד כהנה וכהנה ,וראה
זה פלא ,הילד הכפרי החל לאכול במתינות ובח כזק ורגיל ,לנוכח קורת רוחו
המרובה של אביו.
ביו מ הימי הבחי האב בבנו החוט בבולמוס מעל השולח דבר מאכל
ואוכלו כמקד ,בהנאה מרובה ובגסות ,גער בו האב מדוע אינו מתנהג באורח
מישור שלמד מהמלמד .ענהו הילד ,אבא ,החלטתי בעצמי שבכל אות הנהגות
טובות שלמדתי מהמלמד אנהג ב רק לאחר ששבעה נפשי ,וכבר נעל רעבוני
הרב ,ל'נער' זה נדמה כל מי שאינו יכול לוותר על תענוג אחד ולו הקט ביותר
מהבלי תענוגי זה העול.

äë

אחרי

באר הפרשה

úà íéäéáâî åéäù (:åë äâéâç) 'îâá àúéàã
íéìâø éìåòì íéàøîå ìâøá íéðôä ïçìåù
íç åäéøäå ,íéðôä íçìá ñð äùòðù
åäåçéðäù íåéáë ïçìåùä ïî å÷åìéñ úòùá
íåùì' (æ àë 'à ìàåîù) øîàðù ,ïçìåùä ìò
íäì íéøîåàå ,'åç÷ìä íåéá íåç íçì
ùé äøåàëìå .íå÷îä éðôì íëúáéç åàø
,à÷ééã äæ ñð úåàøäì åøçá òåãî äåîúì
ìëáå úò ìëá åéä ùã÷îä úéáá àåìäå
åùòð íéñéð äøùòå' úåàìôðå íéñéð äðåò
äæ ñðá ãçåéîä äîå ,'ùã÷îá åðéúåáàì
äæá åæîø æîø àìà .íç íçìä øàùðù
íúåéäá úàæä úòë äðä ,íéìâø éìåòì
'ùã÷îä úéá Y ùåã÷äå ìåãâä úéáá'
íúéëæù øçà ,ùãå÷ ùàá íëðéä íéøòåá
úåöî íéé÷ìå 'ä ïåãàä éðô úà úåàøì
íëáø÷á øåîùì íëéìò ,êøåëæ ìë äàøé
øçàì óà 'íç íçìä' àäéù ¯ úàæ ùà
äòùá åîë ,íëúéáì åáåùúùë Y åøåãéñ
éðôì íëúáéç åàø' íäì åøîàå ,äðåùàøä
éðôì äáéáçä àéä åæ äãåáòù 'íå÷îä
.ä"á íå÷îä
נוסעי אנחנו – ההכנה לקבלת התורה ע"י
התורה

ïðåáúé àì íà ,'óåñ íé úòéø÷'ë úéùàøá
åáìá åúðåîà ÷å÷çì ,òøéàù äîá íãàä
ìëá âéäðîå àøåá àåä ä"á÷äù åçåîå
,íéä úà òø÷ ìåãâä åçåëáå ,íéàåøáä
íãå÷ ãîò åá áöî åúåàá øàùé éæà
ìò äáåçä ïî ïë ìòå .äàøåðä úåìâúää
íéðîæ åðøáòù øçàì ,ãçàå ãçà ìë
íéä ìò äçôù äúàøù ãò åìà íéáâùð
÷å÷çì ,éæåá ïá ìà÷æçé äàø àìù äî
'ä éë ,åáéìáå åçåîá ,åîöòá ùéøùäìå
.åãáìî ãåò ïéà íé÷åìàä àåä
øîàù äî øàéá ò"éæ àöéá'æéàî ÷"äøä
ïéá úéøáá åðéáà íäøáà
íé÷åìà 'ä øîàéå' (è¯ç åè úéùàøá) íéøúáä
äç÷ åéìà øîàéå ,äðùøéà éë òãà äîá
åðéáà íäøáàù ,''åâå úùìåùî äìâò éì
úà ùøéì ìëåà ãöéë ú"éùä úà ìàù
éáø÷á àîéé÷ øá àäéù ìåãâä äàøîä
ìòå .ïîæ óåìçë éðîî åúòôùä âåôú àìå
äìâò éì äç÷' ä"á÷ä åì áéùä äæ
úåðáø÷ä ìò àéä äðååëäù 'úùìåùî
÷æçúéù éãé ìòù åðééäå ,(íù é"ùøá àúéàãë)
ïáø÷ åîöòî áéø÷éå ,åúãåáòá íãàä
úà åîöòá ÷éæçäì ìëåé äæ éãé ìò ,'äì
.åì äéäù äìåãâä úåìòúää

íéãîåò åðà éë øåëæì åðéìò ìëä ø÷éò
 לåðëøãá 'íéøöî úàéöé' øçà úòë
ù"áúé àøåáì ùé äìåãâ úåáéáçå
ìë ìòå .äøåúä úà ìá÷ì éðéñ øäì éîé úåìëë éãåäéä úãåáòá
êåúî ÷æçúäìå óéñåäì ìàøùéî ùéà àä ò"éæ 'úîà éøîà'ä øàéá êëå ,âçä
' כשדיברו פע בימי הספירה ע הרה"ק רמ"ש מבאיא זי"ע אודות איזה 'נסיעה.ל
' נענה ואמר הנה כולנו נמצאי בזו העת ב'נסיעה,שעליו לערו ע החסידי

åë

באר הפרשה

ãåîéì ÷ñòá åììä íéîéá äçîùå úåéç
ì"öæ õéùáééà ïúðåäé éáø áúë .äøåúä
åöîàå å÷æç' (ã ùåøã à ÷ìç) 'ùáã úåøòé'á
ä"åòá åðãáà éë åàøå 'ä úøåúá íëááì

אחרי

íéøåà ,ïåøà ,'ä ùã÷î åðãáà ,äôåöå ïåæç
,ã"á úåëìî ,íéðäë ,øôëî çáæî ,íéîåúå
,úåáø äðäë ,äòåîù é÷éúòî ,ïéøãäðñ
 úàæ äøåú ÷ø øåéù åðì ïéàåלאøùà ,

אחת – כי נוסעי אנחנו ,כולנו יחדיו להר סיני לקראת מעמד קבלת התורה העומד
להתרחש בו' סיו בזאת השנה...
'וח ַàל ֹ
על  -של סנחריב ]שהפסיד במלחמתו כשעלה
לא .אמרו חז"ל )סנהדרי צד ְ (:
ע גייסותיו לכבוש את אר ישראל[ מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,מה עשה ,נע חרב על פתח בית המדרש ואמר,
כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב' ,והעיר הגאו ה'חפ חיי' זי"ע ,א .מדוע
גזר עונש מיתה על הבטל מדברי תורה ,וכי מי שאינו עוסק בתורה חייב מיתה.
ב .מדוע נע חרב 'בבתי כנסיות ובבתי מדרשות' ,דמסברא עדי היה לנעו את
החרב בשוק במקו שנמצאי יושבי קרנות ,כדי שהבטלי מ התורה יבואו להגות
בתורה ,ומדוע זירז דייקא את אלו שממילא יושבי בבתי מדרשות ועוסקי בתורה.
ותיר בדר משל ,לצבאו של מל גדול שיצא למלחמה ביד חזקה ובזרוע נטויה,
א כדי שיתנהל הצבא באופ מסודר ממני שר אחד שהוא אחראי וממונה על
כל החיילי לצוות עליה כדת מה לעשות ,ועליו לדאוג שיעמוד כל אחד על
מחנהו ועל דגלו ולא יעבור ,ולש כ יש לו חדר מיוחד שמש יוצאות הוראות
ברורות לכל גדודי הצבא בכלל ולכל החיילי בפרט ,ג לרבות שמאותו מקו
יחזקו את הירא ור הלבב שלא ימס את לבב אחיו כלבבו וכיוצא בזה ,וכל תכסיסי
המלחמה נקבעי באותו מקו ,כללא דמילתא ,בלי לקבל אישור מיוחד מ השר
היושב ב'חדרו' לא ירי איש את ידו או רגלו ,ומשו הכי חפ האויב מאד לפגוע
ולהשמיד ביותר את החדר הזה ,כי ברגע שלא יהיה לשר מהיכ לנהל את מלחמתו
באופ מסודר יפלו כל החיילי לפניה כקליפת השו .ואכ  ,מטע זה מעמידי
חיילי מזוייני בכל עת ורגע לשמור על החדר בשמירה מעולה לבל ישלטו בו
אויבי ,ומי שינסה להתקרב ולפגוע בו יענש במלוא חומר הדי  ,ואי דינו כמי
שניסה לשבור ולהשמיד חדר בעלמא ,אלא כרוד שרצה להכריע את כל המלחמה
לטובת האויבי.
והכי נמי ידע חזקיה באותה שעת סכנה שאי לנו שיור רק התורה הזאת ,כי
מבואר בזוה"ק )ח"ג עג' (.אורייתא ישראל וקוב"ה חד' ,וכדי שיהיו ישראל דבקי
בהקב"ה ויזכו לשמירה מאויביה עליה להגות ולעמול בתורה הקדושה ,נמצא
שהתורה היא הקשר שיש בי ישראל לאביה שבשמי ,ולכ נע חרב על פתח

באר הפרשה

íéèøôäå ,ì"ðä ìëî äìåìë àéä úîàá
,åðì øàùð úåéììë ìáà ,ä"åòá åðãáà
åîîåøìå åìñìñìå åá çéâùäì åðì éåàøå
,úåîîåøå äìòî éðá íéðá åì åúîù ùéàë
åúáäàá àìä ,ãéçé ïá éúìá åì øàùð àìå
åáëùî øãçîå æåæé àì å÷éçî ,ãéîú äâùé
,'ä úøåúá úåùòì åðì ùé ïë ,èåîé àì
åðì åøéàùä øùàî äèéìôä øúéä åäæ éë
øåàîäù ì"æç åøîà øáëå .íéáéåà
 áèåîì ãçà ìë øéæçî äøåúáùלב.

אחרי

æë

çñôä éîéì êåîñá åðãîòá èøôáå
åøîàî òåãéù åîë è"ìòòù
áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä ìù
ìò ä"á÷ä øéàî ãòåîå âç ìëá éë ò"éæ
,äìåãâ äøàä ìàøùé éðáî ãçàå ãçà ìë
øáâúî íãà ìù åìëù äæ øåà éãé ìòå
äøåúä ãåîéìå 'ä úãåáòá ùãçúîå
äæ øåà íâ âçä úàöá êà .äùåã÷ä
äéäéù éî äéäé ùéà ìëå ,åúàî àöåé
äøåúä ãåîéìá äáøé ,àåä ìéëùî êà íà

בית המדרש ואמר 'כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב' ,כי לומדי תורה נמשלו
לשר המנהל את כל המלחמה וא יתרשלו חלילה מלימוד יהיו דומי להאויב
המחבל את החדר שממנו מנהל השר את כל המלחמה ,ומהאי טעמא זירז כ רק
ליושבי אוהל העוסקי באורייתא תדירא ,כי ה מחברי את השי"ת לצבאות ה'
אלו בני ישראל ע קודש הטרודי במלאכת ובצרכי פרנסת ,לפיכ צריכי ה
יותר להתחזק בתורה.
וא אנ נמי בעת כזאת ,כאשר מחו תשכל חרב ומחדרי אימה ברוחניות
ובגשמיות ,אי לנו שיור רק התורה הזאת ,ללמוד וללמד בהתמדה גדולה ויגיעה
עצומה ,ורק בכח התורה אפשר לזכות לבוא לידי דביקות אמת בחי עולמי ,ועי"ז
להתגבר על השט וגונדא דיליה שלא יוכלו לשלוט עלינו ,אלא לעמוד חזק על
משמרתנו וכל רוחות שבעול לא ישלטו בנו.
לב .סיפר לי יהודי תמי במעשיו ,שפע נכנס אל הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב
זי"ע ,ואמר לו ,דהנה ידוע שצדיקי יכולי לראות כל מעשי האד ופעולותיו
על ידי הבטה במצחו ,ובזאת ביקש ממנו שיעיי נא הרבי במצחו ויגלה לו עוונותיו
כדי שידע מה עליו לתק ועל אלו דברי עליו לחזור בתשובה ,הסתכל עליו הרבי
ולאחר הרהור קל אמר 'הרי למדת היו 'בלאט גמרא' ]-ד גמרא[ ,ולכ אינני רואה
כלו ,'...אול הלה המשי לבקש ,שיעביר הרבי את ה'מסכה' של לימוד התורה
מעל פניו ויגלה לו מה עליו לתק  ,נענה הרבי והשיב 'א הקב"ה חפ שמעשי
יהיו מוסתרי ומכוסי ,אי יש בידי להוריד ולבטל הכיסוי' .ועכ"פ עלינו ללמוד
מסיפור זה ,שיהודי העוסק והוגה בתורה הקדושה נהפ לבריה חדשה ממש ,וכל
העבר נעל ובטל כאי וכאפס ,ועליו רק לקבל קבלה טובה להיטיב מעשיו מכא
ואיל ,והמאור שבה יחזירנו למוטב.

אחרי
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çë

åúøåúá åðáì çúôéù àéîù ïî àåòø àäé åîöò ìò øéàùé äæáå âçä úàöá ãéî
ñåçé .ïåöøìå íéîçøì åðúìéôú ìá÷éå
úà ãåáòì åãòá òééñì ìåãâä øåàä úà
ùãçéå åîò úèéìô úéøàù ìò ä"á÷ä ìå÷á àáåä) äðùä ìëá åéìà áø÷úäìå 'ä
äøäîá äîéìùä äòåùéá íã÷ë åðéîé ÷"äâä åãéîìúì .íúáø÷äå ä"ãá øåîà 'øô á÷òé
.(ò"éæ íéòåøä àìî ìòá
.ïîà åðéîéá

