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על כל אלה יביא אלוקי  -הכל קצוב ומדוד
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íéøöîä åøøî øùà ìàøùé äðäå ,êøô
,íèòîì éãë äù÷ äãåáòá íäééç úà
úøéæâ ãâðë íúåà äáøî ä"á÷ä äéä
øùàëå' (áé à úåîù) øîàù åîë ,íéøöî

èáù ìáà ,'õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé
àìå õøàä ìë êøãë íéáøå íéøô åéä éåì
.ì"ëò ,'íéèáùä øàùë äìòîì åìò
ãåáòùä éùå÷å íéøåñé é"òù ,ãîìð ïàëîå
.úåéîùâá òôùå éåáéøì íéëåæ
àìâøîã äî é"ôò øàáúé íéøáãä ÷îåòå
ä÷'îåìù éáø ÷"äøä ìù äéîåôá
äöéá) 'îâá àúéàã àä ìò ò"éæ ìéäòååæî
åì íéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî ìë' (.æè
 'äðùä ùàøîאíéøåîà íéøáãä ïéàù ,
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.äðùä ìë êùîá äðäéé äîë åì áö÷ð éë

א .אחרי נישואיו של הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע בהיותו כב י"ד שנה היה
סמו על שלח אביו הרה"ק רבי מרדכי זי"ע ,והיה אביו נות מידי יו ביומו
לכלתו הרבנית של רבי שלומ'קה סכו כס קצוב כדי מחיית ,יו אחד חשב רבי
שלומ'קה לעצמו ,הרי כל יהודי צרי להאמי בהשי"ת שהוא ז ומפרנס לכל ,א
כ א להיות 'סמו' על שולח אבי איננו מ הראוי ,וגמר בלבו שמהיו והלאה
לא יקח עוד מעות מאביו ,כי בוודאי ישלח לו הקב"ה מזונו מידו הרחבה והמלאה,
והודיע לרבנית שמהיו תחדל מליל לבית אביו לקחת את מנת הקצובה .והנה,
עברו הימי ולא היה לח לאכול בבית ,חשב רבי שלומ'קה לעצמו ,שמא אינו
מתנהג כשורה במה שאינו נוטל המטבעות מאביו ,שהרי א מה שקיבל מידי אביו
אינו מ'קצבת' אביו ,אלא הקב"ה קצב לו כ ,וא הקב"ה הוא ה'קוצב' לכל ,מי
התיר לו להתערב בעולמו של הקב"ה ולהחליט ממי יקבל מזונו .ומי התיר לו למנוע
עצמו מלקבלו ,ע"כ חזר בו וציווה לרבנית שתחזור ליל אל בית אביו דבר יו
ביומו כדי לקבל את הסכו הקצוב לקנות בה מזונותיה ,משנכנסה הרבנית אמר
לה רבי מרדכי ,רואה אני שלא היית כא במש כל שבוע העבר ע"כ אעניק לכ
היו רובל )של( כדי פרנסת שבוע ימי.
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באותה שעה באו שני חסידי בעלי פרנסה לקבל את פני הרה"ק רבי מרדכי
מזוועהיל זי"ע ,בצאת מ הקודש נכנסו ג אל בנו של הרבי שזה עתה נישא,
ושוחחו עמו על דא ועל הא ,וא בירכו אותו בברכת 'מזל טוב' לרגל השמחה
השרויה במעונו ,ובתו כ הוציא אחד מה רובל כס מכיסו ,והבי רבי שלומ'קה
שהלה רוצה להעניקו לו כ'דורו דרשה' לכבוד נישואיו ,אלא שבמש שיחת היה
הלה מעביר את הרובל מיד ליד הלו ושוב ומשפנה ללכת 'שכח' והניח את הרובל
בכיסו ,ונפרד ממנו לשלו .אדהכי והכי חזרה הרבנית ע"ה מבית אביו כשהרובל
בידה ...או אז אמר רבי שלומ'קה ,שהראו לו מ השמי 'הנה ,הרי של לפני',
הרובל היה מוכ עבור מ השמי ,ואילו לא שבת לשלוח את הרבנית היית מקבל
את הרובל מיד החסיד שישב בבית ,וכבר הוציא את הרובל והחזיקו בידו לתיתו
ל ,א בו ברגע שהרבנית קיבלה מאבי רובל ,מיד שב הרובל האחר לכיסו של
החסיד.
וא שלא כל אחד עומד במדרגה רבה ונשגבה זו )שלא לקחת מהנות לנו( ,אבל ,די
לנו להשריש את האמונה שכל מה שאנו מקבלי מפלוני ומאלמוני אינו מידיה אלא
מידי הקב"ה ,ו'נותני' הללו אינ אלא כשליחי בעלמא ,וממילא אי שו צור
'להחני' לה ...אלא 'לבקש מא-ל אכל' .והעיקר ,לדעת בשעה שמא דהוא פסק
מלתת לנו 'רובל' ,שלא לבכות ולא להתלונ עליו ,כי לא פלוני נות ולא פלוני לוקח,
אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו הוא נת והוא לקח ,ומה ל כי תלי על רע ,ומה ל כי
יפלו פני בדאגת הפרנסה.
פע בא יהודי אחד לפני הרה"ק רבי שלומ'קה זי"ע והתאונ על פלוני שמשיג
את גבולו ,בפתיחת חנות בסמו לחנותו ,ומעתה אפשר להשיג אצל רעהו כל מה
שאפשר להשיג אצלו – ובזה לקח הלה 'קוני' ממנו .תו כדי דיבור המשי היהודי
לספר ,ששמע על צדיק אחד מתלמידי הבעש"ט שחת פיסת ע משולחנו ,טבל
אותה במי ויוצא פרח ויגמול שקדי – פירות ואילנות מלבלבי.
נענה הרבי ואמר לו ,הנה ,כל יהודי מחויב ב'אמונה' ,אלא שיש כמה וכמה דרגות
באמונה ,יש ענייני שמי שאינו מאמי בה אמונה שלימה הרי הוא כופר ואפיקורוס,
מאיד ,יש ענייני שמותר לו לאד להאמי בה אבל א אינו מאמי בה לא
ייחשב כאפיקורס .ובכ ,מה שאמרת בראשית דברי – שפלוני משיג גבול ,תדע
ל שמחשבות כגו דא – אפיקורסות גמורה ה ,כי יהודי מחויב להאמי ש'כל
מזונותיו של אד קצובי לו מראש השנה ועד ראש השנה' )ביצה טז ,(.ואי אפשר
שפלוני יקח לו או ימעיט ממנו ממה שנכתב לו בספר בראש השנה ,ואי הפרנסה
באה לאד על ידי ה'קוני' כי א על ידי קונה שמי ואר .ואילו על הסיפורי
שסיפרת על הצדיק – שהוציא פירות מע יבש ,אולי כ ואולי לא – אבל ברור
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שמי שאינו מאמי בזה לא יקרא אפיקורס כלל וכלל
כזה מופת(.
וכ אמר רבי שלומ'קה ליהודי ,מדוע 'הפכת את היוצרות' – לסיפור הלז הינ
מאמי ללא כל עוררי  ,והינ מספר זאת בדחילו ורחימו ,א שאינ מחויב להאמי
בזה כל כ .ולאיד ,הינ זועק 'פלוני קיפח את פרנסתי' ,והרי טענה זו היא נגד
ה'אמונה' הטהורה – שמחויב כל בר ישראל להאמי שהכל משמי ,והכל בהשגחה,
בזאת 'אבדה האמונה נכרתה מפיה' )ירמיה ז כח( ,לא כ היא דרכה של תורה...
ידועי דבריו של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע ,יהודי שיש לו חנות
לפרנסתו ,והוא פותח בצידה פתח )נוס( לחנותו לצד הרחוב הגדול ,שעי"ז יכירו
עוברי דרכי בחנותו ויכנסו אליו לקוחות הרבה ,הרי הוא פגו באמונה .כי מי פתי
ויחשוב שפעולותיו יביאו לו ממו ודמי ,ולא יבי שמחייתו וכלכלתו א מאת ה'
היתה זאת.
סיפור זה הביא הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע )שיעור חורש"י ראה תשמ"ב( .ומציי ש
לדברי ה'ספר חסידי' )סימ שט( ,ולחיבת הקודש נעתיק את לשונו ' -כאניות סוחר'
)משלי לא יד( ,כ הקב"ה מזמי לעוסקי יומ ולילה בתורה כל צרכיה ,כש שהסוחר
שהשעה משחקת לו מזמי לו הקב"ה מלאכי הממוני עליו )וה( נכנסי בלב
הסוחרי להביא )סחורה( לאותו מקו שזה הסוחר )נמצא( ש ,ומביא רצו בלב הסוחר
לקנות .ואח"כ מזמי לב אחרי לבוא ש אצל הסוחר ,או הסוחר אצל לקנות .וכל
העוסק בתורה תדיר הקב"ה שולח לו מלאכי מרחוק להביא לו כל צרכיו ,לכ
נקראת התורה לח ,עכ"ל.
וכ אמר צדיק אחד למי שהתלונ בפניו כי מא דהו פתח חנות הדומה לו
בסמיכות לחנותו ,אמר לו הרבי ,א תחריש לו יעבור הכל כשורה ובנקל ...כדכתיב
)תהילי קכ ז( 'אני שלו'  -כל עוד שתחריש יהיה שלו ביניכ ,אבל 'וכי אדבר' –
א תעיר ותריע לו ,אזי מיד 'המה למלחמה' .אמר היהודי רבי אבל הוא מפסיד
לי פרנסתי כשהוא נוטל ממני את ה'קוני' ...אמר לו הרבי ,אכ 'קוני' הוא נוטל
ומרחיק ממ ,אבל 'פרנסה' אינו מפסיד אות אפילו בכחוט השערה.
ומרגלא בפומיה דהרה"ק רבי שלומ'קה ,כור המבח לבדוק האד את עצמו הא
הוא 'מאמי' באמת – בשעה שהוא נקלע לקשיי לידו וחשכה אופפתו ,כי א
אינו בעל אמונה יזע ויתאונ יומ ולילה על מצבו ,א המאמי יזעק מקירות לבו
'זה הדבר אשר ציווה ה'' ,הריני מאמי שכל הבא עלי – מאבי שבשמי בא עלי -
לטובה ולברכה ,לישועה ולנחמה.
ג 'בזה יינצל מ הכעס שהיא מידה רעה' ,כמו שאמר עוד הרה"ק רבי שלומ'קה
לבאר מה שאמרו )רמב" דעות ב ג ,עפ"י שבת קה' (:כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה',
)אלא צרי להאמי שאפשר שהיה
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כי א היה מאמי שכל הקורות אותו מ שמיא אירעו לו – לא היה לו על מה ועל
מי לכעוס .שהרי פלוני לא עשה לו מאומה ,אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו עשה לו
כ .ובעצ כעסו הינו כמצווח ואומר שיש עוד מישהו שיש בידו כח וממשלה
לעשות משהו בעול.
ב .מספרי שפע הפציר אחד מבני ירושלי מהרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע
שיפעול עבורו להיפקד בדבר ישועה ורחמי  -בזרע של קיימא ,אמר לו רבי
שלומ'קה הנה בכל יו הנ עומד ב'מקוה' ,ומנהל ש 'אסיפות מרעי' במסירת
'חדשות תבל' ,וכל כ רבה הנאת מכ ,עד שאוכל אתה בזה את כל ההנאות
הקצובות ל ובכלל זה – זרע של קיימא ,חדל נא ממנהג זה ותראה ישועות ,וכ
הוה.
ידוע דבר המעשה בעשיר קמצ נורא שנתעל ביוה"כ ,והרופא אמר שעליו
לשתות 'שיעורי' ,ושוב נסתכ ואמר הרופא שעליו לשתות כדרכו 'כוס' של בפע
אחת ,מכיוו שכ נענה הרה"ק ה'דברי חיי' מצאנז זי"ע ,שירכנו מעל החולה וילחשו
באזנו כי מותר לו לשתות כדרכו בשתיה מרובה – אמנ על כוס וכוס יצטר לשל
לאחר צאת החג 'מאה רייניש' ,וראה זה פלא והפלא ,משלחשו כ באזנו ,נתחזקו
כוחותיו של אותו 'קמצ נורא' ...וכבר לא הוצר לשתות אפילו ב'שיעורי' ...ללמדנו,
כי היודע שכל הנאה בזה העול תעלה לו ביוקר כבר לא יצטר להנאה זו...
ג .הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע ,ראה פע שמשמשו העני מתהל במנעלי
קרועי ,אס הרה"ק מעות מנדיבי העיר בעד נעליי ,והניח את צרור המעות

å

באר הפרשה

במדבר

 ø÷éòä ìà åàåáá äðäéé äàðää äúåà àìàדåìù úåàðää ìëù ìëä ïåãà éë .
ìà ,êééçá úåðäéì êðåöø ¯ íãàì øîåà ìò äáåøî úôñåúá óàå ,'äùåã÷'ä
בארונו ,באותו זמ הבחי המשמש במעות הצרורי ופחז עליו יצרו וגנבו לעצמו,
כאשר הבחי הרבי שהכס איננו חקר ודרש היכ ה ,בסו נודע לו שיד המשמש
במעל הזה ,מיד קרא לו הרה"ק מווארקא ואמר לו 'שוטה שבעול ,א היית ממתי
קצת היו ל אות המעות בהיתר'...
הגה"ק ה'ב איש חי' זי"ע מביא מעשה שהיה )נפלאי מעשי עא( בבחור 'ירא
שמי' שהיה דרכו ללכת בכל לילה אחר חצות ללמוד ע 'ראש הישיבה' והחברי,
בדר שבי ביתו לישיבה הייתה דרה 'אלמנה צעירה' שהייתה עשירה גדולה והייתה
ישנה ע משרתת שלה בחדר שבו היה מונח כל העושר שלה בתו תיבה מלאה
כיסי דינרי זהב ושאר מחמדי תבל .באחת הלילות כשעבר הבחור הלז ראה שבית
האלמנה נשאר בלילה זה פתוח לרווחה ,ופחז עליו יצרו ונכנס לתו הבית – בעלת
הבית והמשרתת לא הקיצו משנת בעת שנכנס ,מיד החל הבחור לשבר את התיבה,
ומכח שבירת התיבה הקיצו הנשי ,ופחד אחז מלצעוק על הגנב כי חששו שמא
'ליסטי מזוי' הוא ...אלא שהבחור בעצמו החל מחשב 'חשבונו של עול' ואמר
הרי אי אד נוגע במוכ לחברו ,על כ ,ממה נפש ,א המעות יועדו עבורי מ
שמיא אי לי כל ספק שבהגיע העת ה יבואו לידי – כי הקב"ה לא יעניש את מי
שנמנע מלעבור עבירה ולא גנב את שאינו שלו ...וא אי המעות קצובי ומיועדי
בעבורי הרי אצטר להוציא לאחמ"כ מידי ,א לרופאי ח"ו או לפדיו שבויי
)שישבו אותי ח"ו( א"כ 'מה לי ולצרה הזאת' ,ואכ ,החזיר את המעות לתיבה והל לו.
משהאיר היו ראתה האשה כי נס נעשה לה ,שכבר עמד גנב בפתח התיבה ולא
נטל מאומה ,מ"מ אמרה 'לאו בכל יומא איתרחיש ניסא' ,עלי להנשא לבחור וכ
אהיה אני וממוני שמורי בשמירה מעולה.
ממחשבה למעשה ,אחר שיצאו כל בני הישיבה לבית ,נכנסה האשה אל 'ראש
הישיבה' וספרה לו את כל דבר המעשה ,וביקשה ממנו שיורה לו איזה בחור ראוי
לינשא לה ,והנה רק אותו בחור מתמיד ישב באותה העת בישיבה ועסק בתורה,
הראה לה ראש הישיבה ,קחי אותו כי הוא ירא שמי גדול ...ומסיי ה'ב איש חי'
וז"ל .אז אמר ,יפה אמרתי אתמול בלילה ,שא אלו הדינרי מוכני לי אקח אות
בהיתר ,וכ היה לי.
ולדיד הדברי אמורי ,בעמוד האד בעת נסיו קשה ומר ,יזכור כי א הנאה
זו קצובה לו ממרו ,הרי שבמניעתו מהעבירה לא יפסיד מאומה .ויזכה ליהנות באותה
הנאה ואפילו הנאה מרובה יותר כי הקב"ה לא יישאר חייב לו מאומה...
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æ

íéìòåôä àìä ,'øëù íéìá÷î íðéàå' øîà êàåáá ,àìà ,íéçåìã íéî úåøåá ìà ïôú
ìá÷ð åðà åìéàå ,ãéîå óëéú øëù íéìá÷î äáåøî äàðäá êúåùé ìë úà àìîà éìà
áéúëãë ,àáä íìåòá ÷ø åðøëù úà
 õ÷ ïéà ãòה.
)ì"æç åøîàå 'íúåùòì íåéä' (àé æ íéøáã
(á"äåòì) øçîå íúåùòì íåéä' (.áë ïéáåøéò) (:çë úåëøá) 'îâá àúéàã äî øàéá äæáå
ïá äéðåçð éáø ìù åúàãåä ïåùìá
.'íøëù ìá÷ì
é÷ìç úîùù êéðôì éðà äãåî' äð÷ä
øáã ìë ìò éë ,ì"æå ,ì"äæá áùééîå íäå ìîò éðà ...ùøãîä úéá éáùåéî
òãåé ïåáùçä ìòáå ,ïåáùç ùé
íéìîò íäå øëù ìá÷îå ìîò éðà ,íéìîò
äçîåîå ïåéñð äæì íéëéøö éë ,áåùçì êéà êéà ,ïéáäì ùéå .'øëù íéìá÷î íðéàå
ד .כיוצא בזה ,כתב הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע בש אביו ה'דברי שמואל' זי"ע
)מק ד"ה ויתאפק( עה"פ )בראשית מג לא( 'ויתאפק ויאמר שימו לח' ,כי כשאיש
יהודי מתאפק מלמלאות הנאותיו ,או אז 'ויאמר שימו לח' הקב"ה משפיע עליו כל
טוב ,לח בשפע ,פרנסה בהרחבה וכלכלה ככל אשר יחסר לו .וביאור העניי ,כי לכל
אחד נגזר משמי כמה הנאות יגיעו לו וכמה צער עגמות נפש ,והחכ מצטער
ומתאפק מלמלאות תאוות לבו ויש לו מזה צער ועגמ"נ ,ובזה תתמלא כל מידת
הצער הקצובה לו ,ומכא ולהבא נשאר לו רק חלק התענוגי ,אבל השוטה ימלא
כל הנאותיו בפע אחת – ומוכר את הכל בנזיד עדשי...
ומביא ש ה'בית אברה' שפע הראה מר הבעש"ט הק' זי"ע לתלמידיו על
נסי צעיר אחד שרכב על סוס נהדר בהנאה יתירה ,הנה נער זה עפ"י מזלו היה
עליו להתמנות כמל על ע של ,א זה הנער מילא ברכיבתו על הסוס את כל
ההנאה הקצובה לו ,והפסיד את 'מלכותו'.
וכ כתב ה'רוקח' )הל' חסידות ד"ה שורש טהרה( על כ יעצי עיניו מראות ברע...
שא עוצר רוחו יזכה כיוס השליט על האר ,כדבר הזה מצאנו א בספר 'מעלת
המידות' )בשער מידת יצר הרע( 'וכל מי שבא דבר עבירה לידו' ופירש ממנה מאהבת
ה' ,לא מיראת אנשי ,זוכה ועולה לגדולה ,תדע שכ הוא ,שלא עלה יוס לגדולה
אלא מפני שפירש מ העבירה מאדונתו אשת פוטיפר' ,וכ מבואר בארוכה במדרש
)בר"ר צ ג ועוד( שעל כל אבר ואבר שנמנע מהעבירה זכה ליקר וגדולה על אבר זה.
ה .כבר אמר הרה"ק המגיד מטריסק זי"ע בלשו קדשו ,כמה נאה הוא העול
כשמסתכלי עליו מלמעלה ,וכמה מכוער הוא כאשר מסתכלי עליו מלמטה,
והיינו ,יפה לו לאד שיביט על העול הזה מלמעלה – מחוצה לו ,כשאינו שקוע
בהבלי עול ,ומכוער הדבר כאשר האד שקוע כל כולו בתו העול הזה והבליו...
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ç

ïéà éë Y 'øëù íéìá÷î íðéàå íéìîò
äæ çååø àìéîî éøäù ,íìîò ìò íøëù
úãåáòá íìîò íøèá íäì áåö÷ øáë äéä
ìò ,øëù íéìá÷î åðà åìéàå ,äæä íìåò
åðì ùéù äî úìåæ ,áåèá äøéçáä íöò
.åðì åáö÷ðù úåàðä

íéøåñéä úîåòì úåàðää ìë íéì÷åùå ,ìåãâ
,ìáåñ åà âðòúîù ìá÷îä òáè éôì ¯
,åúéá éðáå åôåâ úåàéøá ,íéðá ,äæ ììëáå
íãàä ìåëéù èøô ìëîå ,åùåëø ïéð÷å
äî ìëî ïëå ,íäî äàðä ìá÷ìå âðòúäì
,åìîòá çøåèù äî ìëîå ,øòèöäì ìåëéù
ììëð ìëä ,åé÷ñòî íéøåñé äæéà ìáåñå
ïòîì' äìéôúä úà äæá øàáì óéñåîå
.' וïåøñç' ìù äãéîäá
äìäáì ãìð àìå ÷éøì òâéð àì
éë Y ''äá çèáé øùà øáâä êåøá ¯ úåáö÷ð Y 'ïåøñçäå äàðä' úåãéîä éúùå
ãåáòé íà óàù ïéîàéå 'äá çèáé øùàë íàå ,ïéðîå äãéî ì÷ùî éôì
äîî øúåé åéìà òéâé àì íåéä ìë ìåîòéå çøëåé ,äãéîäî èòî øúåé âðòúé íéîòôì
÷éøì ãåáòé àì æà åà Y åì áö÷ðù
.èòî åãâðë øòèöäì
.äìäáå
ìë ñéðëäì íãàä ãéá äøéçáä ,íðîà
òñð åäòø éë íéîòôì äàåøù óàå äæá àöéå äùåã÷á åìîòå äçøèä
äæéà ìéáùá øòèöîä éë Y íå÷îä úøéæâ
ìåëé ,çéìöäå øéùòäå íéä úðéãîì
,øçà âåðòú ãòá åì óìçð éë úåéäì íéøåñé ìåáñì êøèöé àì äùåã÷áù øáã
ìëä ìò ïåáùç ùé ,'øáã óåñ' ...íéîòôì á"äåòá øëù ìá÷é ïéã ïî øáìå ,íéøçà
óåñáìå ,ç÷é äöøéù éî ,ø÷ôä íìåòä ïéàå íà ë"àùî ,áåèá ìåîòì åúøéçá ìò
ìåîòì øçåáäù ,íù íééñîå ,êë ìò íìùé åéìò ìá÷îå úåéöøà éðéðòá ìåîòì øçåá
íéøåñééå ìîò øàù åéìò ïéìé÷î äøåúá øëù æ"ò ìá÷é àì íéòâôäå úåãøèä ìë
,áåèá åúøéçá ìò øëùë ¯ åì åáö÷ðù íä' áèéä øàåáé äæáå ,á"äåòì ãçåéî

 סיפר כ"ק אאדמו"ר זי"ע מה ששמע מפי אביו הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב.ו
–  פע שהה אצל רבי שלומ'קה יהודי אחד בר אבה שמיוחס גדול היה,זי"ע
והבחי ר' שלומ'קה שאותו יהודי תאב ל'כבוד' ל"ע והריהו מרד אחריו באופ
 בשעה שיורדת נשמה לעול הזה, דע ל, פתח פיו בחכמה ואמר לו.מוגז מעט
, פרנסה, בני, וממנה יסתע ויתחלק לכבוד,יורד עמה 'קיצבה' מסוימת של הנאות
,' נחת דקדושה מיו"ח וכו' וכו, וכ שלימות בריאות נפשות ביתו,בריאותו השלימה
 הרי גורע מעצמו משאר, המפריז ולוקח לעצמו כבוד יתר על המידה,ועתה הביטה
 ומי פתי יהנה מכבוד בידעו שהוא על חשבו בריות גופא,טובותיו בהאי עלמא
... או תחת נחת וכיוצא בזה,ונהורא מעליא
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äðäð éøäù Y äæ úà äæ íéøúåñ íéøáãä ìù åøòöá óúúùîù éãé ìò íéîòôìå
.íéîëç åðîù 'úåãéî òáù'ä åìà ìëî íéîùá éë ,åéìò øùà áåçäî øèôð åøéáç
Y øçà ìù åà åìù íä íà ÷åìéç ïéà
äæ äáøãàù ,ä÷'îåìù éáø øàéáå øîàî íéáø íéî øôñá àáåä) åì äéä 'øòö' éøä
ãåñéä éô ìò ,äæ úà íéìùî
(úåëøá 'ñîá ñ"ùä øãñ ìò '÷éãö ãåñé'
äàðä äîë áö÷ð íãà ìëìù øåîàä
íàå ,êôéäì äîëå åééç úåîé êùî äðäé '÷éãö ãåñé'á àáåä) ò"éæ ä÷'îåìù éáø óéñåä
äðäð àì ïééãòå øáã äæéà íãàì ïúéð øéáñäì ('úåáà' ÷ìçá íéáø íéî øôñáù
,åìáé÷ àì ïééãò åìéàë åì áùçð åðîî ïá ïåòîù éáø' (ç å úåáà) äðùîä úà äæá
øúåé áåùç øçà øáã åì íéðúåð æàå ãåáëäå øùåòäå çåëäå éåðä ,øîåà äãåäé
äæî íâ íàå ,äðäéé äæî éìåà Y íãå÷äî äàð íéðáäå äáéùäå äð÷æäå äîëçäå
äðäå ...øáã ãåò åì íéðúåð äðäð åðéà àéñðî ïá ïåòîù éáø ,íìåòì äàðå íé÷éãöì
äðè÷ òáöàë åìéôà éáø äðäð àìù øçà ïìåë íéîëç åðîù úåãéî òáù åìà øîåà
ãåòå ãåò åì óéñåäì åëøöåä ,íìåòä äæî åøîà àñéâ êãéàìå ,'åéðááå éáøá åîéé÷úð
äðäð àì ïééãòù ïååéëå ,äðäééù éãëá éáø ìù åúøéèô úòùá' (.ã÷ úåáåúë) ì"æç
àìù êëî à÷ééãù àöîð .ãåò åì åôéñåä øîà ,äìòî éôìë åéúåòáöà øùò ó÷æ
òáöàá åìéôà äæä íìåòäî éáø äðäð éúòâéù êéðôì òåãéå éåìâ íìåò ìù åðåáø
øåîàä ìëì äëæ êë íåùî à÷ééã ,äðè÷ íìåòî) éúéðäð àìå äøåúá éúåòáöà øùòá
. זäìòîì
äøåàëìå ,'äðè÷ òáöàá åìéôà (äæä
 מעשה שהיה בנכדתו )נוו"ב של כ"ק אדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל( שהייתה מהלכת.ז
 פנתה הצדקת,(בנעלי קרועות עד שהוקשה עליה ללכת )באותו זמ מעוברת הייתה
 )בחשבה שכראותו, כי קרועי ה לגמרי- אל זקינה הקדוש והראתה לו את נעליה
.( מיד ית לה מעות לקנות מנעלי חדשי – כדרכו של רבי שלומ'קה כשהיה הדבר נוגע לאחרי,כי כ
 המשיכי ללכת, טוב מאד כי כ אירע ל,א למעשה – אמר לה רבי שלומ'קה
 לימי גילתה הרבנית. וצער מועט זה יימנע ממ צער הלידה,באלו המנעלי
.שמעול לא עברה את הלידה בקל כמו שהיה לה באותה הלידה
 באחד הימי,שוב מעשה ביהודי אחד ששני רבות לא נפקד בזרע של קיימא
 והנה מתחנ,בא הלה להתאונ לפני רבי שלומ'קה שנאבד לו סכו גדול של מעות
 לא כ, ענהו רבי שלומ'קה.הוא אל הרבי שיחיש ישועה עבורו וימצא את המעות
. וכ הווה, ותחת זאת תמצא ב זכר, כי עדי שלא תמצא את המעות,אברכ
פע נכנסה כלתו נוו"ב של הרה"ק רבי גדליה משה זי"ע קוד השבת ואמרה
 נענה רבי שלומ'קה ואמר לה וכי מה גריעותא יש בלח,שעדיי אי לה צרכי שבת
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על מחנהו ועל דגלו – לכל איש מצב ומעמד éô ìò èáùå èáù ìë úãîòäå 'íéìâãä
לפי תפקידו בעולמו
øáëå .íúééðçá ïä íúòéñðá ïä åìâã
ìéååãàøî ÷çöé éáø ÷"äøä äæá øéòä êùîäáå ,'åìâã ìò ùéà' ,(á á) ïúùøôá
àìô àåäå .ì"æå (ïúùøô ùéø ÷çöé øåà) ì"öæ øãñ'á äøåúä äëéøàî
ועהרינ"ג )דג מלוח( ,ענתה הרבנית אשת רגד"מ ,הלא הרבי דואג ומחלק לאחרי
והרבה משפחות בירושלי סועדי על חלות ודגי ראויי שקיבלו מידכ .גער
הרה"ק ואמר לה ,וכי מה איכפת ל שיש לאחרי ...כלומר ,הרי לכ יש די הצור
– כי מספיק לכ בלח ודג מלוח ,ומדוע תקנאו על שיש לאחרי מה שאי לכ.
כ"ק אאדמו"ר זי"ע שהה פע בלאס אנדזשעלעס )לוס אנדז'לס( והתאכס בבית
הגה"צ רבי אלעזר אלדער זצ"ל אשר נוו"ב הייתה  -בת בתו של רבי שלומ'קה,
ובאותה שעה כבר הייתה כבת תשעי ,וכה סיפרה ,שתקופת זמ קצרה לאחר
נישואיה חשה ברע והרופאי גילו אצלה את המחלה הנוראה ל"ע ,ולטענת הרופאי
היה מצבה כל כ קשה  -שאי אפשר היה לרפאותה כלל .הללו 'נתנו' לה עוד כמה
שבועות ספורי לחייה ,ולא יותר.
מיד מיהרה ובאה לביתו נאווה קודש של זקנה הקדוש ,והוא הורה לה לקבל על
עצמה ג' דברי הללו ,הראשו ,שתוריד מעל עצמה את כל התכשיטי  -כס וזהב,
למש שנתיי ימי ,עוד הורה לה שמש כל חייה תזהר שלא לנשק שו אחד
מצאצאיה ,והשלישי ,שלא תשתת בשמחות של צאצאיה .וכל זה ,מטע הנ"ל
שעל ידי שתמנע עצמה מהנאות אלו ,תסיר מעליה את הגזירה הקשה ,ותנצל מצערה.
ואכ ,מיד קבלה על עצמה את כל אשר הורה לה איש האלוקי ,ותיכ נעלמה
המחלה מגופה ונתרפאה כליל.
אחר שנתיי ימי ,שבה ללבוש את תכשיטיה ,ושוב נתגלתה המחלה בגופה,
וציווה עליה זקנה שתמשי להתנזר מה עוד שנתיי ימי ,ותעש כדברי זקנה
ונתרפאה כליל ,א בגמר שנתיי ימי – כראותה שהא בהא תליא )כי הסרת התכשיטי
מצילתה מ המחלה( לא שבה ללבוש תכשיטיה בשו פני ואופ למש כל ימי חייה.
וא את הציווי הב' קיימה ומעול לא נישקה את בתה היחידה .והשלישית – לא
השתתפה בשמחת הנישואי של בתה היחידה ,וג לא נטלה חלק בשמחת הבר
מצוה של ב היחיד של בתה היחידה .ובזכות כל מניעותיה מהנאות הללו חייתה
למעלה מתשעי שנה בבריות גופא ונהורא מעליא .וא מי שיאמר שלא לנו הדברי
אמורי ,אלא יזכנו הקב"ה לרקוד בבריאות הגו והנפש בכל שמחת צאצאינו
וצאצאיה ,מכל מקו עלינו ללמוד את ה'כלל גדול' שלימד רבי שלומ'קה – לדעת
שמניעת הנאות העול מביאה על האד רוב טובה וברכה...
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úééùòá ä"á÷ä äàøäù äáäàä éåìéâ
úøùä éëàìîù äæ æø' àåä äîå ,íéìâãä
íéìâã ùé íäì óàù 'åá íéùîúùî
.íéìâã
äàá åæ äùøô éë úåøåãä é÷éãö åøàéáå
äîéîú äðåîà íãàá ùéøùäì
äùòðä ìë øùà íéîùáù åðéáàá äøåäèå
ú÷ã÷åãîå äðåéìò äçâùäá àåä íìåòá
úà íãàì 'øãñî' 'úé àåäå ,úéìëúá
äðååëä éôë åì éåàøä 'åìâãå' åîå÷î
ìëì øãéñ äáâùðä åúîëçáå ,äðåéìòä
ìò ÷ø øùà íééçä éàðú ìë úà ãçà
øùôà éàå ,ù"úé åðåöø úåùòì ìëåé íãé
éë .øçà ïôåàá åãåòééå åãé÷ôú àìîì åì
úà éì ïúé éî ,íéøîåà íéáø åðòîù
Y éðåìô ìù åçåî úà ,éðåìô ìù åùàø
ïúé éî ...äøåúá ÷ñåòå ïéáî éúééä æà
éë ,ïåòîùë úåòî ñéëå ïáåàøë áì éì
úåðîìà ìëìëîå ñðøôî éúééä æà
øã éúééä åì ...áòø éæîå íééðò ,íéîåúéå
ùé úîàáå ...éúééä æà åà éðåìô íå÷îá
úåîåìòú òãåé ä"á÷ä éë ,úòãì êì
,åììä 'íéáø úåðåáùç' ìëá ïë íâ øéëî
'êúîëç'ë úåùòì äøåáâå çë åãéáå
ìë ãéîòä ìåãâä åáåèá êà ...êéúåöòëå
ùã÷úéå ìãâúé' ïòîì àöîð åá áöîá ãçà
.' חàáø äéîù

íéìâã íäì åéäù åðì øôñú äøåúäù
åîë ,åäðçî úà øéëé èáù ìëù éãëá
éãëá 'íéìâã' ìéç éùðà ìë ìöà ùéù
íéìâãäù åðéà äæ ,åäðçî ãçà ìë åòãéù
àúìéîù ,øîåìëå ,ì"ëò ,äæ ìò åæîøé
âåäðä ïîéñë åìà 'íéìâã' ïéàù àèéùôã
úåîåà ìöà úåìãáä éôìà óìà ìéãáäì
éë äæá äøåúä äëéøàä éàãååáå ,íìåòä
åðãîìì ,úåøåãì äëøöðù äàåáð' äá ùé
é"ôò øàáîù ù"ééò) øùåé éëøãå íééç úåçøà
.(åëøã
àúéàã äîá øúåéá ìãâú äàéìôäå
äìâðù ïåéë (ãé àîåçðú) ùøãîá
íéøùò åîò åãøé éðéñ øä ìò ä"á÷ä
ïééåùò åéäå ...íéëàìî úåáëøî óìà íéðùå
ìàøùé ïúåà åàøù ïåéë .íéìâã íéìâã
íéåàúî åìéçúä íéìâã ïééåùò åéäù
íéìâã ïéùòð åðàù éàåìä åøîà ,íéìâãì
äððøð' (å ë íéìäú) øîåà àåä ïëå ...ïúåîë
'ä àìîé ìåâãð åðé÷åìà íùáå êúòåùéá
,ä"á÷ä íäì øîà ,'êéúåìàùî ìë
äùåò éðéøä íëééç íéìâãá íúéåàúä
,êéúåìàùî ìë 'ä àìîé íëéúåìàùî
øîàå ìàøùéì åúáäà ä"á÷ä äàøä ãéî
ååàúðù åîë íéìâã íúåà äùò êì äùîì
àåáì ãéúòìå ...úåúåàá åìâã ìò ùéà
,ì"ëò .íëúà ìàåâ éðà íéìâãä úåëæá
åäîå ,íéìâãì äååàúä åäî øàáì êéøöå

 וכל מצבו בגשמיות,' המקו והזמ ו'הסביבה,' וכאשר יתחזק באמונה שזה 'הדגל.ח
 שעל יד יוכל לעשות נחת רוח לבורא,וברוחניות ה ה תכלית הטוב עבורו
 לאמור הלוואי ואהיה,ית"ש ממילא שוב לא ייכנסו בקרבו הרהורי קנאה בזולתו
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'äøåú ïúî' úòá ìàøùé éðá åàø úàæå
íò íìåòä äæì ä"á÷ä ãøéùë
'àìô øáã' åàøå ,åéëàìî úåðçî úåðçî
àìà ,åäòøá àð÷úî ãçà êàìî ïéà éë
åìéôà åðéàå åîå÷îá ãîåò íäî ãçà ìë
ìàëéî êàìî ,åøáç íå÷îá ñðëäì äñðî
ñðëéì äåàú åà äàð÷ åà ïåöø åì ïéà
ãçàì ïéà ,á"åéëå ìàéøáâ ìù íåçúì
úåéäì äàð÷ åà ïåöø åà äåàú íäî

במדבר

íìåë àìà ,àåäù äîî úøçà äâøãîá
ùéã÷äì äæì äæ úåùø äáäàá íéðúåð
úåáéùç ìàøùé éðá åðéáä æà ,íøöåéì
äáøúî êë Y äáøãàù ,åðéáäå ,åæ äãéî
à÷ééã ø÷éå áåùç ùéà ìë éë ,íéîù ãåáë
ïî åäåãéîòäù åîå÷î úà àìîé íà
áåùç åúåçéìù úà àìîîä 'ïè÷'å ,íéîùä
àì Y åúåçéìù àìîîä 'ìåãâ'ë íéîùá
,ä"á÷ä íäì øîà äæì .øúåé àìå úåçô

'מוכשר' ומוצלח ועשיר כפלוני ...כי א אכ היה כמוהו אזי לא היה יכול להגיע
לתיקונו השל .ודווקא על ידי כל אותו הדחק שיש לו בגו ונפש יכול להגיע לידי
התעלות ושלמות.
וכ כתב ב'תפארת למשה' ,כי הדגלי של כלל ישראל ה אב הבוח א עבודתו
טהורה ונקיה או לא ,שא אד עושה מה שיכול ומה ששיי לו לעשות ,כגו 'בעל
הבית' שעובד כל היו ,אבל מתייגע לפי מדרגתו שתפלתו תהא בכוונה ובהתלהבות,
וקובע עתי לתורה ,הרי זהו ה'דגל' שלו אי לעבוד הבורא ,אבל א מתרשל חלילה
בתפילתו או בקביעות שיעורי תורה שלו משו שחושב לעצמו למה לי לעבוד בעבודת
התפלה בהתלהבות ובכוונה בהשתפכות הלב ,או למה לי לטרוח לקבוע עיתי לתורה
אחר עבודת פר של יו של ...כי ממילא איני ראש ישיבה ,איני ראש בני ישראל,
וג לא אגיע לזה ,א"כ מדוע אטרח בתפלה ובתורה ,זהו סימ שעבודתו אינה נקיה
 רק עבודתו לעבוד את עצמו בגבהות  -להיות נחשב בעיני הבריות ,כי הדר הישרההיא לחשוב  -א זה הוא דגלי ששמו אותי כא בעוה"ז ,סימ שכ רוצי ממני,
א"כ ,אעשה לפחות החלק השיי לי בכל לבי ומאודי .עבודה זו נחשבת מאוד בשמי
ואי ערו לגודל חשיבותה וכמו עבודת המלאכי בדגלי שלה.
וכ א השי"ת ש חלקו מיושבי בית המדרש להיות יושב באהלה של תורה
לא יאמר אילו הייתי 'בעל הבית' והיה לי עושר ונכסי ,בתי מלאי כל טוב הייתי
יכול לעבוד את בוראי ביתר שאת ,והייתי מקיי הכנסת אורחי וגמילת חסדי
יותר ממה שאני עובד את בוראי ע קצת לימוד התורה ואני מדוכא בעניות ואי
לי ממה לית צדקה .וכ להיפ ,א הוא חנווני או בעל עסקי והוא טרוד כל היו
אי לו לומר שאילו הייתי יושב באהלה של תורה הי' יותר טוב כי כל אד יכול
להשלי את נפשו באיזה מעמד שהוא וכפי הנסיונות שמדד והקציב לו הקב"ה.
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 ינצל כוחותיו- מה ה' אלוקי דורש מעמ
וכשרונותיו

'åìâã' úà øéëäì íãàä ìò ãáá ãá
íãé ìò íéé÷ì ìëåéù éãë ,åéúåðåëúå
éàäì çìùðå øöåð äðòîìù úåçéìùä úà
úà á"éöðä íùá åøàéáù åîëå .àîìò
àì' (å ë úåîù) 'úåøáãä úøùò'á øîàðä
àì éë àåùì êé÷åìà 'ä íù úà àùú
,'àåùì åîù àùé øùà úà 'ä ä÷ðé
øéöé ìë ïðç ä"á÷ä äðä éë ,øàáîå
ìåëé åá øùà íéåñî ïåøùëå äðåëúá øöåð
àúéàãëå ,åîîåøìå 'ä úà ãáëì ãçåéîá
÷åñôä ìò (áì÷úú æîø éìùî ù"å÷ìé) ùøãîá
äîî Y 'êðåäî 'ä úà ãáë' (è â éìùî)
åçåëî íãàì àá åðéà äæ ïåøùëå ,êððçù
äðåëú åá òáè ä"á÷ä àìà ,åúìåòôîå
úà àìîì ìëåé ïòîì åúåãìé øçùî åæ
åúîëç äøæâù éôë åéìò ìèåîä ãé÷ôúä
úà àùú àì' åðøäæåä úàæå ,äðåéìòä
åúðúî æáæáé àìù ,'àåùì êé÷åìà 'ä íù
åðåøùëá 'ä úà ãáëìî ÷îçúéå êìî ìù
,'åéìò åé÷åìà íù' 'éçáá àåäù ãçåéîä
åîù àùé øùà úà 'ä ä÷ðé àì éë
. יåäðòîì 'ä ìòô ìë àìà ,íðéçìå àåùì

äùåò éðéøä íëééç íéìâãá íúéåàúä
. טêéúåìàùî ìë 'ä àìîé íëéúåìàùî
ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúë ïëå
'ô äáø) ùøãîá .ì"æå ,(åö úåà à÷øôã
äùî ã÷ô øùà íéãå÷ôä ìë' (é å àùð
øçàî ¯ 'íéåìä úà ìàøùé éàéùðå ïøäàå
ãáì úä÷ éðá úåçôùî íéåìä áùçù
ãçé íììëå øæç 'åëå ïåùøâ éðá úåçôùîå
äáéçá íå÷îä éðôì íéìå÷ù íìåëù ãéâäì
'úä÷ éðá' úãåáòù íâä äæî òîùð ,ë"ò
éøøîå ïåùøâ éðá úãåáòî ääåáâ äúéä
'ïåùøâ éðá' úãåáò ïëå ,ïåøà éðòåèî åéäù
øùàë æ"ëò ,éøøî éðá úãåáòî ääåáâ
,íäéìò úìèåîä äãåáò éøøî éðá åùòé
,úä÷ éðá úãåáòë ä"á÷ä éðôì áåùç
åøáç úà íãàä àð÷é àìù äæî ãîìð
åì äøåñîä äãåáòä ÷ø ,äãåáòá åìéôà
çñåðá åãñé êëå ,÷ôøúé äá é"ùä úàî
ùãå÷ä úåéçå íéðôåàäå ,äìéôúä
åðéà ïôåà éë ,íéôøù úîåòì íéàùðúî
,óøùá úàð÷úî äðéà äéçå äéçá àð÷úî
íéøáâúîå íéàùðúî úåéçå íéðôåàä ÷ø
,íúãåáòá íéôøùä úîåòì ,íúãåáòá
.äúà ùôð ìòá íà ïáäå
àøâà)

,' 'איש על דגלו באותות לבית אבות.( דר חיי תוכחת מוסר, וז"ל השל"ה )בפרשת.ט
האר"י ז"ל היה אומר )שער הכוונות דרושי עלינו לשבח ונוסח התפלה דרוש א( כמו שיש
ארבעה דגלי כ יש ארבע כתות בישראל חלוקי באיזה מנהגי ספרד אשכנז
. ואלו ואלו דברי אלוקי חיי. וכל אחד ישאר בדגלו לנהוג מנהגו,קטלונייא אטלייא
( הגאו רבי מאיר שפירא זצ"ל היה שליח נאמ לייצג את היהדות ב'סיי' )פרלמנט.י
 ובטר הגיש את מועמדותו לפני הבחירות שלח לשאול את רבו,בממשלת פולי
 השיב לו הרה"ק אגרת קודש,הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע הא יעשה כ
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בזה הלשו :מכתבו הגיעני ואשיבנו בזה דעתי ועצתי ,תעודת האד על האר אשר
נוצר עליה ומה ה' דורש מעמו יוכל להכיר בכשרונות שעטרו היוצר כל ,והנה ה'
חנ את כבוד הדרת גאונו בשכל חרי לצלול בי התלמוד ולשאוב מש פניני
נכבדי ,ועוד יתר שאת לכבודו להזיל כטל אמרתו לבאי לקחת לקח מפיו ולהשקות
מבאר מי חיי ,וכבר יצאו מבית מדרשו אברכי יקרי ער ,ובקבלת משרת למועצת
הע תפריע אותו ממלאכת הקודש .אמנ ג לעומת זה יוכל כבוד הדרת גאונו
להביא ג בש ברכה ופעולה טובה לכלל .ע"כ עצתי כ ,כבוד הדר"ג בעצמו לא
יעשה שו השתדלות ,אול א ישחרו הקאמיטע מהאגודה שיקבל המשרה על
שכמו ויעשו סדר הבחירה שתהיה בטוחה בחירתו אז לא יסרב .עכ"ל.
עוד מסופר על הגאו רבי מאיר שפירא זצ"ל אשר כיה ברבנות העיר 'סאניק'
בטר עלה על כס הרבנות בלובלי ,פע אחת נסע לשבות בצל הקודש אצל רבו
הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע והיה זה ב'שבת בראשית' .בצפרא דשבתא
כיבד הרה"ק את המהר" שפירא לשמש כשליח ציבור ב'ברכת החודש' וא הוסי
לשלחו לפני התיבה לתפילת מוס .לאחר התפילה הביע הרה"ק בפניו את התפעלותו
המרובה מתפילתו הערבה והמעוררת לבבות ,והזמינו ל'קידושא רבא' ,ולא היה איש
עמה ,בתו הקידושא רבא יצא הגר"מ שפירא כשכולו מלא חדווה.
בעיד רעוא דרעווי בעת שהיסב רבי מאיר שפירא ע החסידי ל'שלש סעודות'
שאלוהו אודות שיחתו ע הרבי ביחידות בעת הקידוש .גילה לה ששוב שיבח
הרה"ק את התפילה כשהוא חוזר וכופל את דבריו והיה נראה בעליל הנאתו הגדולה.
והוסי ,ששאל את הרבי ,א כ גדול כוחי בתפילה ,אולי אבוא לשמש כא כבעל
תפילה קבוע .ענהו הרבי ,במעשה שהיה ,הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע שמע
באמצע של שנות 'גלותו' על גדולת הגאו רבי יוזפא הנודע בשיעוריו המופלאי,
כשהוא מרצה אות בבהירות עצומה מתו פה מפיק מרגליות ,מיד כיתת רגליו
לעבר ישיבתו של רבי יוזפא ,והגיע לש ב'מקלו ותרמילו' כשהוא נראה כעני נודד
המחזר על הפתחי ,והתיישב בירכתי בית המדרש כשאי אחד מהתלמידי משי
ליבו עליו .לאחר השיעור ניגש הרר"ז לרבי יוזפא ואמר לו שמעתי ממרחקי גדולות
ונצורות אודות שיעורי הנפלאי ,וטרחתי רבות בטלטולי דאורחא בכדי להאזי
'מכלי ראשו' ,ואכ היתה שווה כל אותה הטירחה מאחר שיחיד מומחה הינ ואי
דומה ל .שאל רבי יוזפא את הרבי ר' זושא ,הנה מוב היטב מה שמצא ח בעיני
השיעור שמסרתי ,א זאת יפלא בעיני מדוע אתה מצאת ח בעיני ,שמא מלא
וגדוש אתה בש"ס ופוסקי וחכמת אד תאיר פני ,נענה לו רבי זושא שאינו יודע
ללמוד מאומה ...חזר רבי יוזפא ואמר שלא יתכ כזאת והלא הנשיאות ח שעל
פני מעיד יותר ממאה עדי שגברא רבא הינ .השיב רבי זושא שאיני יודע ללמוד,

באר הפרשה

במדבר

åè

א יודע אני להתפלל ,התפלא רבי יוזפא ,כי מי אינו יודע להתפלל ומהי הרבותא
בכ ,הוסי רבי זושא להסביר דבריו ואמר יודע אני להתפלל לפני בורא כל עולמי...
ביקש ממנו רבי יוזפא שיגלה לו סודות התפילה ,הסכי רבי זושא לבקשתו ונכנסו
לחדר צדדי ,והחל רבי זושא להטעימו מהשגותיו הגדולות בבורא ית"ש ,ועל הזכות
הגדולה אשר יצור נוצר קרו מחומר יכול לפתוח פיו לפני הקב"ה .התלהב רבי
יוזפא ונסערה רוחו בקרבו עד שאמר לרבי זושא ,שמא אעזוב את הישיבה ואל
אחריכ עד שאזכה א אני לומר 'דבר אחד' לפני רבו כל עולמי.
ענהו הרבי ר' זושא ,הנה הקב"ה ברא בעולמו בריות לאי מספר ,רבבות אלפי
בריות ,ולכל אחד מה יש בפניו 'א עיניי פה ואוזניי' ,ומ"מ ,שונה כל אחד
מרעהו בתואר הפני ,ואי אחד נראה כדמות השני ,ומדוע ,כי זה כבודו של מל
מלכי המלכי ,שכש שאי פרצופיה שווי כ אי דעותיה שוות )במ"ר כא ב(,
והוא המול על כול .וא בני אד נבדלי זה מזה בפרצו החיצוני קל וחומר
שה נבדלי בפנימיות ,ולכל נברא ונוצר יש תפקיד מיוחד בעול הזה ,ועליו
למלא את ייעודו שהיא שליחותו המיוחדת .שמא תאמר מאי נדע מה התפקיד
המיוחד שעלי לעשות ,א התשובה בצידו ,שהכשרו הבולט שיש לו לאד שאליו
נמש ומשתוקק הוא הוא תפקידו המיועד מ השמי ,שהנשמה מתאווה למלא
את תפקידה ולעשות רצו קונה ו'דוחפת' את האד לבטא את כשרונו המיוחד.
וזהו הביאור בדברי חז"ל )ע"ז יט' (.לעול ילמד אד תורה במקו שליבו חפ' ,כי
נטיית הלב מורה כי אכ זהו המקו המיועד לו משמיא ושיי לשורש נשמתו.
וסיי הרר"ז את דבריו באומרו ,אתה תלמד ע התלמידי ואילו אני אתפלל ...כי
על כל אחד לעשות את התפקיד שהטיל עליו בורא עול לעבודתו ית' .ואמר רבי
מאיר שפירא שהבי מדברי הרה"ק שלא זו התכלית שלמענה ירד לעול  -להיות
בעל תפילה ,אלא עליו לעסוק בהרבצת תורה ,ואכ לאחר מכ פתח את הישיבה
הנודעת 'חכמי לובלי'.
עפי"ז נתר ה'סתירה' שבדברי חז"ל ,מצד אחד אמרו )ב"ב כא' (.קנאת סופרי
תרבה חכמה' ,ולאיד איתא )אדר"נ טז א( 'מעשה באחד שהיה עינו צרה במשנתו
של חבירו נתקצרו חייו ונפטר והל לו' והרי שקנאת סופרי לא 'הרבתה חכמה'...
אלא גרמה לקיצור ימי רח"ל .אלא הביאור ,שסת קנאה אי בה כל טובה ,והקנאה
הכשרה היא ,שיאמר אד לעצמו ,פלוני מנצל את כשרונו וממלא את תפקידו לפי
מה שנתבר ,א אני אעשה כמותו ,ואנצל את כשרונותי וכוחותי לפי מה שנית לי
משמיא ...קנאה כזו תרבה חכמה.
משלו המושלי ,לשור שראה את מעו הנשר בשמי רו ונתקנא בו – כי א
הוא רוצה לעו בשמי ,מה עשה השור השוטה – עלה על הגג והמתי לבואה

במדבר
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åùôðá úãçåéî äééèð ùéâøî íàå ,íìåòä
úåìéîâå ä÷ãö åà úîéåñî äåöî úåùòì
ïîéñ äæ éøä äøåúì êùîðù åà ,íéãñç
á"éöðä ùøôî êëáå ,'úøöåð êëì éë'
'îâá åðéöîù äî (èì åè øáãîá øáã ÷îòä)
,íîöòá íéàøåîàä åçáúùäù (:èé÷ úáù)
úåãåòñ 'â úéîéé÷ã éì éúéú' øîà äæ
éì éúéú' øîà äãåäé áø åìéàå ,'úáùá
ììôúäù åðééä] 'äìôú ïåéò úéîéé÷ã
íúä àúéà ïëå ,úåáø äðäë ãåòå [äðååëá
éôì ãçà ìë éë ,'éôè øéäæ éàîá êåáà'
øåøéáá òãéå ,äååöî äúåàì êùîð åðééðò
.øúåéá äá øãäìå ãéô÷äì åéìò éë

æè

ïá àééç' (ì"ðä ùøãîá) íù àúéà êëå
äéä øô÷ä øæòìà éáø ìù åúåçà
ãåîò éðá àééç ,åì øîåà äéäå ,äàð åìå÷
äéä úåáð .êððçù äîî 'ä úà ãáëå
ìë åéäå ,íéìùåøéì äìåò äéäå äàð åìå÷
úçà íòô ,åìå÷ òåîùì ïéñðëúî ìàøùé
ãáàðå ìòéìá éðá åéìò åãéòäå äìò àì
àìù éãé ìò ,åì íøâ éî , יאíìåòä ïî
äîî 'ä úà ãáëì äéàøá íéìùåøéì äìò
àìù íåùî åðééäå .ùøãîä ã"ëò .'åððçù
ãáëéù éãëá àìà úåáðì äàð ìå÷ ïúéð
íòô)å úàæ äùò àìù øçàîå ,'ä úà
úãéî åá äòâô íéìùåøéì äìò àì (úçà
.ì"çø ïéãä

øîàðù äî ùøôî äæáå
êáì êáéèéå êúåãìéá øåçá çîù'
ãçåéî ïåøùëá ÷ø íéøåîà íéøáãä ïéàå
ùøéôå ,'êáì éëøãá êìäå êéúåøåçá éîéá ãéçéå ãéçé ìëì ÷ø ,íéøòùá òãåðå
,êãåîìúá çîù' (ïàë ãò ä"ã :âñ úáù) é"ùø äæì çìùð åðòîìù ãçåéî ãé÷ôú ãòåð
(è àé úìä÷)

 ברגע שבאה הרוח חשב לצאת מגבולות הגג ולהמשי, וכ,של רוח קדי עזה
,(לעו בשמי על ידי הרוח )ואח"כ כבר ימשי בכוחות עצמו – דבמה נשתנה הוא מהנשר
 מה...פשיטא ואי צרי לומר שהוא נפל ארצה ומיד נפל פגר מת בריסוק איברי
 א הנשר מנצל את כוח הכנפיי, ויאמר, ילמד לקח מהנשר,יעשה שור פיקח
 כיוצא... לנגוח את כל הקמי עלי, א אנכי אנצל את ה'קר' שנת לי בוראי,שלו
בו לדיד – א יקנא איש באחיו וכל אחד ירצה את מעלותיו של רעהו אכ יפול
 אבל א נלמד איש מרעהו, כאותו שור שוטה שיצא קרח מכא ומכא...ארצה
להשתמש בכוחו וכשרונותיו לטובה ולברכה נגיע כל אחד לרו המעלה שבידו
.להגיע
 וזהו נבות היזרעאלי המוזכר בנביא )מלכי א' כא( שביקש ממנו אחאב למכור לו.יא
 כראות כ איזבל אשת, ושב אחאב אל ביתו זוע ועצוב,את כרמו ולא הסכי
אחאב מיד כתבה אגרת אל הזקני שיעידו שני בליעל בנבות שביר את ה' ואת
 ועל כ אמרו חז"ל שמ.המל – והיינו בלשו סגי נהור – וסקלוהו באבני ומת
.השמי נגזר עליו שימות ע"י עדות בני בליעל מאחר שלא כיבד את ה' בגרונו
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áåè ïéðò äæ éë éæç åìæîù øåøá åéøçà ïéàù éôì ,ì"æå ,'áì áåèîå äçîùî ãåîì
éðá ìë ìù úåãéîúá 'ä úãåáò êåìéä
 ì"ëò .åùôð çë éôìיב.
ìë äìîòå äøåúá ÷ñåò äæ ,ïéåù íãà
ìù åúøåúá ïë åðéöî íéãìéä êåðéçá íâ äæå ,äãåáòì åîöò ùøåô äæå ,íåéä
úåðåëú éôë íëðçì êéøöù à"øâä
íâå .íéîù íùì ìëäå ,íéãñç úåìéîâì
(å áë éìùî) ÷åñôá øàéáù åîëå ,íùôð äåù ãåîéì êøã ìë ïéà äîöò äøåúá
àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì êåðç' ÷øôá àúéà úååöîä äùòîá íâå .'åëå
åäëðçú ïë åòáèå åìæî êøã ¯ 'äðîî øåñé øéäæ éàîá êåáà' (:çé÷ úáù) éáúë ìë
øåñé àì ïé÷æéùë' íâ æàå úåöî úåùòì øîå úáù úåöîá øéäæ øî äéäå ,'éôè
åìæî ìò åäøéáòú øùàë ìáà ,'äðîî íéãñç úåìéîâá ïëå 'åëå úéöéö úåöîá
ë"çà ìáà ,êúåà åúàøéî êì òîùé äúò íîìåò úåëéìäá ïéåù íé÷ñåòä ìë ïéà
],äæî øåñé åøàåö ìòî êìåò øñåé úòá úñðëäá äæå íéìåç øå÷éáá ÷ñåò äæù
.ì"ëò ,åìæî øáùì åì øùôà éà éë åæéà ìåàùì íãà àá íàå .[äîåãëå äìë
óã) úáù óåñá åøîàù äîî ïë çéëåäå åà ,åãåîéì êøãá åì øåáéù äøùé êøã
áëåëä úèéìù úòùá ãìåðù éîù (.åð÷ úìä÷ øîà äæ ìò ,éôè øéäæ úåéäì äîá
',íù åøàéáå ,íéîã êôåù äéäé 'íéãàî' êùîð åáìù äî ,'êáì éëøãá êìäå
יב .וא בדר הלימוד מצינו חילוקי כפי תכונת הנפש ונטיית הלב ,וכמו שכתב
בשבט מוסר )פ"א אות יג( וז"ל ,והנני מוסר ל דבר אשר תרדו אחריו ויהיה
חיי לנפש וענקי לגרגרות ,לעול יהיה עיקר למוד בדבר של תורה שלב
חפ יותר ,א בגמרא גמרא ,וא בדרוש דרוש ,וא ברמז רמז ,וא בקבלה קבלה,
ורמז לדבר )תהלי א ב( 'כי א בתורת ה' חפצו' ,כלומר תורת ה' תלויה בדבר שלבו
חפ לעסוק .וכמו שכתב האר"י זלה"ה )ספר הגלגולי פ"ג( וז"ל יש בני אד שכל
חפצ ועסק בפשטי התורה ,ויש שעסק בדרוש ,ויש ברמז ,ויש ג כ בגימטריאות,
ויש בדר האמת ,הכל כפי מה שעליו נתגלגל בפע ההיא ,כיו שהשלי פע
אחרת בשאר הענייני ,אי צור לו שבכל גלגול יעסוק בכול ,עד כא )לשו האריז"ל(.
ואל תביט ותשגיח לדברי המנגדי על מה שחשקת לעסוק בתורה בגמרא או בפשט
או בדרוש וכו' ,באמר ל למה אתה מוציא כל ימי בפרט זה של תורה ולא
בפרט זה ,משו שעל מה שחשקת ללמוד ,על דבר זה באת לעול .עכ"ל.
אמנ למודעי אני צרי ,לבל יעשה אד די לעצמו להחליט מה הוא חלקו
בתורה ובאיזה דר ילמד בלתי יתייע ע מורה דרכו ,שהרי יתכ שידמה לו שליבו
חפ בדר זו דייקא והאמת היא שהרבה עצלות עושה ,ומאחר ש'תכבד העבודה
על האנשי' על כ מחפשי דרכי קלות יותר .ודי בזה.
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âøåää íéèñéì åà ,íã æé÷îä ïîåà àäéù
,äáø øîà'å ,ìäåî åà èçåù åà ,úåùôð
éðéàå 'íéãàî' ìæîá éúãìåð) 'éàåä íéãàîá àðà
,'ìéè÷å ùéðò éîð øî ,ééáà øîà' ,(íã êôåù
úéîîå ùéðòî (äáø äæ) áøä àìä øîåìë
ïéðò àåä äæ íâå ,åéøáã ìò íéøáåòä úà
íãàä êøãù éøäå .íéîã úëéôù ìù
ä"á÷ä åá òéáèäù úåðåëúä éôë êìäì
ùîúùäì ìèåî åéìòù àìà ,åúìéçúî
 áåèì íäáיג.
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רצוננו לראות את מלכנו – חשיבות
ההשתוקקות והרצו לתורה ועבודה

àì éåì äèî úà êà' ,(èî à) ïúùøôá
àùú àì íùàø úàå ãå÷ôú
(ëé à ø"ãîá) ùøãîáå ,'ìàøùé éðá êåúá
,ìàøùé éðá êåúá àùú àì íùàø úàå
íéåìä éì åéäå ¯ ïä éìù íéåìäù äîì
)éðà éúåà áø÷î àåäù éî ìëù ,(áé â
úåîù) øîàðù éì ïîöò åáø÷ íä ,åáø÷î
åôñàéå éìà 'äì éî äùî øîàéå' (åë áì

יג .וכדר זה מצינו ג בחובת הלבבות )שער הבטחו פ"ג( שכתב שבבואו למצוא לו
עסק לפרנסתו יבחו מהו המתאי לפי גופו ונפשו שזוהי הראייה וההוכחה
שרצו ה' שיתפרנס ממלאכה זו.
ונביא בזאת כפי שכתב בפירוש 'לב טוב' וז"ל ,כי אי האד חייב לחזר אחר כל
אחד מאמצעי הפרנסה הבאי לידו ,אלא בידו לבחור לעצמו את אותו האמצעי
שהוא מתאי ביותר לתכונותיו ,שהרי אמצעי הפרנסה רבי ה ,יש שה קלי
וטעוני רק טרחה מועטה וכו' וישנ הטעוני יגיעה וטרחה וכו' ,ולכל אד יש
תשוקה ונטיה למקצוע או למסחר מסוי יותר מאשר למקצועות וענפי מסחר
אחרי מפני שהא-ל הטביע בו אהבה וחיבה לאותו מקצוע או מסחר ,וכ הוא ג
אצל שאר בעלי חיי בכל אחד הטביע ה' נטיה משלו ,למשל לחתול נת טבע
לצוד עכברי ,לנ נת טבע לצוד עופות ,לאיל נת טבע לצוד נחשי ,וכ ישנ
עופות הצדי רק דגי ,וכ נת ה' לכל מי ומי מבעלי החיי נטיה ותאווה אל
אחד ממיני הצמחי ובעלי החיי כדי שנטיה זו תהיה האמצעי למחייתו .והתאי
ה' את מבנה הגו והאברי של כל מי ומי מבע"ח לנטיה שלה ,למשל לעו
הצד דגי ברא ה' פה ארו ושוקי ארוכות ,ולאריה הניזו מדריסת חיות ברא ה'
שניי וצפרניי חזקות ואילו לבע"ח הניזוני רק מצמחי לא נת ה' כלי ציד וטר.
ובדומה לדוגמה זו תמצא שכל אד מסוגל למקצוע או למסחר מסוי בהתא
למידותיו ולמבנה גופו .ומי שמוצא במידותיו ובטבעו תשוקה אל מקצוע מסוי
וגופו מתאי אליו ,והוא מסוגל לסבול את היגיעה הדרושה למענו ,יחזר אחרי אותו
מקצוע ויעשה אותו אמצעי להשגת מחייתו ,ויעסוק בו ברצו בי כשהוא מצליח
בו ובי כשהוא לא מצליח בו ,ולא ימאס בו ג א לפעמי אי לו ממנו די פרנסתו,
אלא יבטח באלוקי שימציא לו את פרנסתו כל ימי חייו.
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éúòîù ¯ íòä éøáã úà äùî áùéå'ù
äîåã åðéà ,êîî òåîùì íðåöøù íäî
,êìîä éôî òîåùì çéìù éôî òîåùä
øîàð êë ìòå ,'åðëìî úà úåàøì åððåöø
ë"à ¯ 'äùî ìà 'ä øîàéå' (é ÷åñô)
íòä ìà êì íîò øáãì ïé÷é÷æîù
ãò ïåöø ìù åçåë åðãîì ïàëî .íúùã÷å
åððåöø 'íúâàù'á ìåëéáëù àøåáä øîàù
åúåà åçéøëäå å÷é÷æä åðëìî úà úåàøì
åîöòá äøåúä úà íäì úúìå úåìâúäì
'á ÷ø 'ä éôî òåîùì çåë åøöò àì íäù àìà)

.(úåðåùàøä

úåøáéã

éðàå éúåà åáø÷ ïä ,'éåì éðá ìë åéìà
÷"äøä æ"ò áúëå .íéåìä éì åéäå ,ïáø÷î
,ïúùøôá í"éøä éèå÷éì) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
úà ãåáòì óàåù øùà íãà ùé (êà ä"ã
øùàë êà ,åðîî íìòð àåä íìåà ,åàøåá
úìôåð éæà åçåë ìëá 'ä úà ãåáòì äöåø
åìåë àåäå ú÷ñôîä ìæøáä øé÷ úöéçî
,ïåöøä úìòî ìò åðãîì ïàëîå .ì"ëò ,'äì
ä"á÷ä ìà åîöò 'áø÷î' íãàä øùàëù
éøä åãáòì ùôðå áì ìëá ÷÷åúùîù é"ò
'áø÷éå' åãòá òééñé ä"á÷äù äæá íøåâ
åìéôàå ,úåöéçîä ìë åìôéå åéìà åúåà
...ìæøá ìù äöéçî

àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä ïàëî ãîì ãåò
úìá÷ì íãå÷ ãåò ìàøùéì øîàð äæ ãåñéå
éôë íãàä äùòéù äòùáù ò"éæ
יד
, øàùä úà åãâðë ä"á÷ä íéìùé åúìåëé èé úåîù) é"ùøá àúéàãëå ,äøåúä
íöòáù é"ùø éøáãá åðà íéàåø êëå ä"á÷ä ìù åúòãá äéä äìéçúîù (é
íä éøä åðëìî úåàøì åððåöø íú÷òæ àìà ,äùî éãé ìò äøåúä úà úúì

טז( 'פקוד את בני לוי- וכבר מרומז כ בדברי רש"י על האמור בפרשת )ג טו.יד
 ויפקד אות משה,לבית אבות למשפחות כל זכר מב חדש ומעלה תפקד
 היא אני נכנס, אמר משה לפני הקב"ה.' על פי ה, וברש"י.'על פי ה' כאשר צוה
 אמר לו הקב"ה עשה אתה של ואני אעשה,לתו אהליה לדעת מני יונקיה
 ובת קול יוצאה מ, והשכינה מקדמת לפניו, הל משה ועמד על פתח האהל,שלי
.' לכ נאמר על פי ה, כ וכ תינוקות יש באוהל זה,האוהל ואומרת
 א ממילא נעשה,(הקשה הרה"ק רבי שמעו מיערוסלאב זי"ע )תורת שמעו בפרשת
 מדוע הוצר להל סביבות המחנה,נס ש'בת קול' הודיעתו מני התינוקות של בני לוי
 ולא סגי היה שמשה רבינו ישב בביתו והבת קול,לגשת בסמו לכל אוהל ואוהל
'ל גומר עלי- כי אי הקב"ה עושה נס להיות 'א, אלא ביאורו.תגלה לו מני התינוקות
(: וכמו שאמרו )קידושי ל, לא למי שיושב שאנ בביתו,רק למי שעשה ככל יכולתו
'אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו' כי רצו הבורא שהאד יעשה ככל יכולתו ואז
 ורק כשהיל משה רבינו מאוהל לאוהל זכה שיתגלה לו מ השמי,יזכה לסיוע ממעל
. והשלימו לו את המני

במדבר
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äìåë äøåúä ìëá ïëìå .ìåëéáë ìåëéáë ä"á÷ä úà íéëéøöîå 'ïé÷é÷æî'
åîù àåä êë éë 'ìàåòã' íùá àø÷ð
.íîò øáãì
äðúùð íéìâãä úùøôá ÷øå .úîàá
åú÷éúù úåëæá éë ,'ìàåòø'ì åîù
 המוותר- ואינ משיבי ועוני
ïàëîå ,äæ íùì äëæ 'íéìâã'á åúòðëäå ושותק ניצול
מכל רע וזוכה להשראת השכינה
óà ÷úåùù éîì øëùä ìãåâ ãîìð
óñéìà ãâì' ,(ãé à) ïúùøôá
.åéøáã å÷ãöùë
åøéòäå
,'ìàåòã
ïá
åéìò úôôåç íé÷ìà çåøù àìà ãåò àìå ïìäìù ,(íù ééçá åðéáø 'éò) íéðåùàøä
íéìâãä ïéðî éáâ äùøôä êùîäá
úéùàø' øôñá àáåäù éôëå ,íåéä ìë
áúëå .ì"æå ,(àé úåà â"ô äåðòä øòù) 'äîëç óñéìà ãâ éðáì àéùðå' (ãé á) áéúë
éôî òîùù ,ä"ò åëò ïîã ÷çöé áøä ,ú"ìãä íå÷îá ù"éø íò 'ìàåòø ïá
óñåé áøä ìù åãéîìú øéàî éáø à"ãéçä øàáîå .åîù äðúùð òåãîå
óñåé áøä åáø åì øîàù ,ä"ò àéìéèé÷éâ éøîà' ïåîã÷ä øôñä íùá (êðà úîåç)
åáì åðáãé øùà ùéàä éë ,àééìéèé÷éâ øá÷éù äëæ 'ãâ'ã (àöéå úùøô) 'íòåð
,åéùòîå åéëøã øùéìå åéúåãéî ï÷úì åðéîùëù éôì Y å÷ìçá åðéáø äùî
,úåîéìùä úéìëúá äåðòä éøçà óåãøìå ìàøùé éðá êåìéäá) íéìâãä éùàø úà
åúôøç òîåù ,áåìòé àìå áåìò úåéäì ,ìâã ùàøì ïã èáù äðîúð (øáãîá
äðéëùä åéìò äøùú ãéî ¯ áéùé àìå øåëá éðà ¯ øîåì ãâ ìåëé äéäå
çåø éë ,íãå øùáî ãåîìì êøèöé àìå àì òåãî ,ääìáì øåëá ïãå äôìæì
äðîúðù êøãë ìâãì ùàø éúåà åðîé
. טוì"ëò ,åðãîìú íé÷ìà
äîåàî øáéã àìù ìò øëùëå .ïã
äéäù åîëå ,'äæä íìåòá' íâ åøëù ìåãâå åðéáø äùîù äëæ åðéáø äùî ãâðë
âéìôî ìéäòååæî äîìù éáø ÷"äøä
¯åòø' åðééäå ,(:âé äèåñ) å÷ìçá øá÷ð
íãàäù é"òù ,úåðåéæáä úìòîá úåáø úà å÷ìçá ïéëùäì äëæå äìòù 'ìà
åäôøçîì áéùî åðéàå äáäàá íìá÷î ì÷ä ìù åòéø äéäù åðéáø äùî
 וכ ביאר הרה"ק ה'נוע מגדי' זי"ע )בפרשת( כי בזכות שהאד נכנע ואוחז.טו
 ומבאר את הפסוק בריש,במידת הענווה זוכה שלא תשתכח תורתו שלמד
 כמדבר,הפרשה 'וידבר ה' אל משה במדבר' – מי שמשפיל עצמו ואינו מתגאה
.' זה זוכה לתורה שניתנה ב'סיני,שהוא מקו ריק
– ' זוכה ל'זכר לנו,וידוע מאמר העול 'שבשפלנו' – האוחז במידת השפלות
.לזכירת התורה

באר הפרשה
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 äúéîä ïî åìéôàå ,úåéåðòøåô éðéî ìëî åîöò ìéöî àåä éøä ,íééôà úçà äðîטז,
טז .דרכו של 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 יכלתי
לוותר על הבזיונות'...
שוב מעשה כשהיה במקוה טהרה בערש"ק חירפו אחד מ הנוכחי וביזה אותו
מאד – מה הינכ עושי 'שטויות' כאלו ,לטבול ולענות תשובות ,א הרה"ק לא
ק ולא זע – הקשיב לכל דברי הביזוי בשלוות הנפש ,לאחר כמה דקות ניגש יהודי
אל רבי שלומ'קה וביקש ממנו שיפעל עבורו ישועה בטבילתו במקוה כדרכו בקודש,
מיד ירד וטבל ועלה ונסתפג ובישר לו שאכ הצליח לפעול עבורו דבר ישועה ורחמי.
והנה למעשה זה יש שני הוספות .ראשונה .שבבואו לביתו שלח הרה"ק את
המשב"ק ר"א ראטה ע 'מעטפה' מלאה במעות שית לפלוני )אותו שביזהו( ,בהגיע
ר"א לביתו של היהודי מצאו עומד מחו לביתו והעניק לו המעות ,והיה הלה שמח
כמוצא שלל רב .משחזר ר"א וסיפר לרבי שהלה נהנה עד מאד ממתת יד זאת,
נענה רבי שלומ'קה ואמר ,נו ,הרי הבנתי מיד כי יש ליהודי זה צרה בביתו ,שהרי
גער בי וביזה אותי בצורה נוראה ,וכי עשיתי לו רע ,מדוע ינזו בי כל כ ,הרי
מאומה לא פעלתי כנגדו ...אלא בוודאי שצרה בביתו א ב'שלו בית' א בחולי
מסויי א בחסרו מעות .ע"כ גמרתי אומר לעזור לו בכל אשר אוכל ,לכ שלחתי
אליו המעות – כי זה יש בידי לעזרו.
אחד מה'מקורות' למעשה זה הוא מבעל המעשה עצמו ,שסח לפי תומו בשעה
שהשתת ב'סעודת הילולא' בשנה ראשונה להסתלקות הרה"ק ר"ש .וכ סיפר ,באחד
מערבי שבתות לא הייתה הפרוטה מצויה בביתי ,וממש לא היה בידי בני ביתי במה
להתחיל להכי צרכי שבת ,משקרב ה'זמ' ויצאתי מביתי ל'מקווה' נזעקה 'הרבנית',
בצאת מהבית אל תשוב הנה ללא מעות בכיס ,ובא תשוב בידיי ריקניות לא
את ל מדר כ רגל בבית .בלב נשבר ונדכה הלכתי למקווה ...בחזרתי ראיתי כי
הרבנית קיימה בנפשה 'ברו אומר ועושה ,ברו גוזר ומקיי' – הדלת נעולה בפני,
ואני אנה בא ...לא עברו כמה רגעי ,ולעיני נגלה מלא המושיע בדמותו של ר"א
ראטה שבא בשליחות הרבי למסור לי סכו מעות נכבד ,וכ נפתחה הדלת בפני,
והיה לנו צרכי שבת בהרחבה) ....הלה לא גילה איזו 'השתדלות' עשה במקווה להשיג המעות.(...
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הוספה שניה למעשה זה .למחרת ביו השבת כשהיה רבי שלומ'קה בדרכו
למקווה ניגש אליו איש אחר וביקש ממנו להזכירו לטובה בעת הטבילה ,א הרבי
דחאו שיבוא בפע אחרת )כ הייתה דרכו לפעמי ,כשהרגיש שאי השעה כשרה לכ היה
מייע לשואלי לחזור אליו ולהזכירו בהזדמנות אחרת( ,העיז הלה ושאל ,מה נשתניתי מאיש
פלוני ,שניגש כיו אתמול והזכיר את מבוקשו ונענה תיכ על אתר ,ענהו הרבי,
'וואו נעמט מע די נעכטיגע בזיונות' ,כלומר ,מהיכ אקח היו את הבזיונות שזכיתי
בה אתמול ,והתכוו לומר ,שאז היה בידו לפעול ישועה גדולה בגלל שבל פיו
וקיבל את צער הבזיונות באהבה ובשמחה.
בימי המלחמה בשנת תש"ח ישבו בני ירושלי במקלטי )שעלטער( מאימת הפגזי
שנחתו בזה אחר זה מהישמעאלי על השכונות )החדשות( בירושלי .באותו מקלט
שישב הרה"ק רבי גדלי' משה מזוויעהל זיע"א בנו של הרה"ק רבי שלומק'ה – ישבה
עוד אשה אחת שלא הייתה שפויה בדעתה ,וכל יושבי המקלט סבלו מרורות ממנה-
כי בי התקפת פגז לפגז היו פגזי יוצאי מפיה ,והייתה מביישת את כל יושבי
המקלט ב'טוב טע ודעת' לכל אחד ואחד בשלו ,למלמד בענייני מלמדות וכו'
לשאר בעלי המקצועות ,משנתמלאה סאתה ניגשו דרי המקו לשאול את פי הרה"ק
ונזכה עוד מקלטי בפה מפיק מרגליות כמוה ,נענה הרג"מ,
רג"מ אולי נוותר עליה ַ
מ הדי מותר לכ לשלחה חוצה )שלא בעת סכנה( שתמצא לה מחסה ומקלט אחר,
אלא שבטר תעשו זאת אספר לכ עובדה שהייתה ע אבי הק':
בת חולנית הייתה לאבי ,שכל אימת שעלה חו גופה הייתה נתונה בסכנת חיי
עצומה ,יו אחד עלה ונתעלה חו גופה למעלה למעלה ,מיד לבש אבי את הרזוולקע
)מעיל עליו( ויצא לרחובה של עיר – בהיות אבי ממונה על ההקדש היה ממונה ג
על גביית 'שכר לימוד' מהורי תלמידי הת"ת ,באותו מעמד ניגש אבי אל אשה אחת
קשת רוח וביקש ממנה שתסלק חובה לת"ת שכבר ב כמה חדשי הוא החוב,
פתחה האשה את פיה שלא בחכמה ובבזיו נורא ביזתה את אבי ,מי אתה ,ומי
שמ לאיש שתדרוש מעמי שכר לימוד וכו' ...כל אותה שעה שמע אבי ושתה
בצמא ובשתיקה את דבריה .משגמרה את ה'דרשה' חזר אבי הביתה ובזכות אות
בושות יצאה בתו – אחותי מכלל סכנה .לא עבר זמ רב ושוב עלה חומה של
אחותי וכמעשהו בראשונה יצא לרחובה של עיר לחפש בזיונות ...ולא מצא ...מכיוו
שכ שב לביתו ונענה בצער ,לא מצאתי אפי' בזיו כל שהוא ,ואכ הבת  -אחותי
שבקה חיי לכל חי באותו זמ.
מעתה אמרו נא ,הנה ,אבי הק' אמר שבזיונות מכפרי להפטר מ המיתה ,ובמצב
כזה שאנו עומדי בו  -שפגזי נופלי מכל עבר והכל נתוני תחת סכנת מוות,
וכי לא עדי להיפטר מהסכנה ע"י בזיונותיה של האי איתתא.
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,úôçùáå úçã÷á 'ä êëéù íéëñú àîù
úà éøä ,íåðäéâå äúéîá ,éîéîçå éøéø÷á
íåìùå ñç øîàéå ÷òæéå ,äáàé àì åìà ìë
,åéàèç åøôëúé äîá ïë íà ,ïìöéì àðîçø
éçì åäëîì ïúé ¯ åì ùé úçà äöò ÷ø
ìåáñéù åðééä ,(ì â äëéà) äôøçá òáùé
äúùîå ìëàîî òáùé æàå ,ä÷éúùá äôøç
.äôøçä éãé ìò úåðòúäì êøèöéù àìá
באתי לבקש ולחנ מלפני – במעלת תפילת
אבות על בני

ùãåç ùàø áøò íåé Y íéàá íéîé äðä
úëñî) ùåã÷ä ä"ìùä áúëå ,ïåéñ
úòù øîåà éáì ,ì"æå (áì÷ äåöî øð ãéîú
áøòá (úòãåðä ä"ìùä úìéôú) åæ äìôúì ïåöø
äðúéð åáù ùãåçä àåä ,ïåéñ ùãåç ùàø
,åðé÷åìà 'äì 'íéðá' íéàø÷ð æàå ,äøåúä
àåä àåää íåéá úéðòúá áùéì éåàøå
ìë åð÷úéå äáåùúá åøøåòúéå ,åúùàå
äøäèå äàîåèå øúéäå øåñéà úéáä éðééðò
...íéðåâä íééðòì ä÷ãö åðúéå ,íéðééðòä ìëå
íéé÷é î"î ,äæ øåãá úéðòúä åéìò äù÷ù éî óàå)

.( יזåì

çååøéå ,ïàë íéøåîàä íéøáãä øàù

íðéàù ,äòåùéå äàåôø íñë íäù ,ãåòå
ìöà úåì÷á íééåöîå íéáåøî íéîã íéìåò
,íåìë íäéìò íìùì êøèöéù éìáî ,íãàä
íéìåòä úåàåôøå úåôåøú øàù úîåòì
ïîæ íäéìò ìèáì êéøö ïëå ,úåôòåú ïåä
,äæá àöåéëå íìá÷éå íâéùé øùà ãò áø
ìëî øúåé àåä äø÷é àñéâ êãéàì
àôøîå úìòåî àéäù ùåøéô ,úåôåøúä
ìëî øúåé íéøî íéù÷ íéàìç éðéî ìë
.úåàåôøå íéðîîñ øàù
ò"éæ 'ïøäà úéá' ÷"äøäî àúéà êëå
ìå÷'á åãéîìúì àöîðå) ÷"îøä íùá (:èð÷
äìåòîä ,íìåòáù úåáåùúä ìëîù ('íéëåá
íéôåøéçä úåðåáìòä ìåáñì àéä íìåëáù
íùì åîöò óâñé íà éøäù ,íéôåãéâäå
àø÷éé àîùå ,äøåú éøáãî ìèáé ,äøôë
åì øùôà úåðåáìò ìåáñéùë ìáà ,àèåç
.ïéøôëúî åéúåðååòå úåúùìå ìåëàì
óã)

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

שוב מעשה ב'גבר אלי' שהיה גוער בבניו בבית המדרש בצורה נוראה ומסוכנת
 א דא עקא שהכל היו יראי ומרתתי מאימתו של האב – על כ,לשלו הילדי
 הדברי הגיעו לאזני רבי שלומ'קה ששלח מיד לקרוא לו.לא העיר לו איש מאומה
 וגער ברבי על שבנותיו אינ לבושות, הלה פתח פיו בבזיונות עצומי..וגער בו כהוג
 ומקשיב דומיא לקול זעקותיו ורק משסיי, והיה רבי עומד שותק ומחריש...בצניעות
...(הלה נענה רבי שלומ'קה כמתנצל מה אעשה ואי לי כלל בנות )בי החיי
 בהתקרב, לפני זמ מה באה כלה 'בעלת תשובה' בברית האירוסי, עובדא שמעתי.יז
מועד הנישואי ביקשו העסקני מכמה נשי צדקניות שתבואנה להשתת
 והנה אחת מאלו כשבאת למקו הנישואי...בשמחת הנישואי לשמח את הכלה
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àìå úéðù àìå äðù äúåà äúöé àì
ä"á÷ä äìòäå àøæò àáù ãò úéùéìù
ïäëä åúåàå ,ìááî ìàøùé úà åãé ìò
åîìåòì àåää ïäëä ñðëð àìå ,íäîò
äðåäë éçøôå íéìåãâ íéðäë äàøù ãò
øçàå ,äðù íéùîç ãò åéðá éðáîå åéðáî
,'åîìåò úéáì ïäëä åúåà ñðëð êë
ïäëä åúåà äëæ äîë äàøå èáä .ì"ëò
ìò øùåòá úåìéôú êôùù éãé ìò
 åéàöàöיח.

תרה אחר א הכלה – לברכה בברכת 'מזל טוב' ,אלא שזו נעלמה מעי כל ,עד
שמצאה אותה יושבת ב'מטבח' כשפניה זועפי ,מלאה טענות כרימו ...משנשאלה
'מדוע פניי רעות היו' לעת שמחת כלולות בית הכלה המהוללה בכל התשבחות...
ענתה אותה 'קשת רוח' ,כיצד אוכל לשמוח כשבתי הכלה הזו הפנתה לי עור,
עזבה את ביתי ואת דר חיי ונהפכה לבעלת תשובה גמורה ,ומה גדל צערי כי איננה
הראשונה אלא שלישית מבי בנותי שעשו את הדר הלזו ושובו בתשובה שלימה...
כשמוע האשה את דבריה תמהה בפניה – כיצד אכ אירע דבר כזה שממשפחה
אחת כבר שבו ג' בתשובה ,לא ידעה א הכלה מה לענות ,אבל סיפרה כי כל
ה'קשר' שבינה ובי עול החרדי לדבר ה' היה שלפני כעשרי שנה השתתפה
ב'סמינר' לבעלי תשובה ,אבל כל הדיבורי שנאמרו ש לא נקלטו במוחה ולא
השפיעו עליה במאומה .בתו הדברי סיפרה שבסו הסמינר נתנו לכל אחת ד
כתוב ,והובטח לה ש'סגולה' גדולה להצלחה ולברכה יש באמירת הנכתב באותו
ד ,ומאז היא אומרת אותו בכל יו – אעפ"י שאינה מבינה מאומה מהנאמר בו
)כי לא הייתה האשה מבני ארה"ק( .האשה שאלה אותה שמא נמצא הד ברשות ,אמרה
כ ,והוציאתה מחיקה ש נתגלה הסוד – כי על הד הודפס 'תפילת השל"ה' ,וא
שאשה זו לא ידעה מאי קאמרה ,מ"מ זכתה ששלוש מצאצאיה שבו בתשובה שלימה
וגמורה ,ק"ו לדיד שאנו יודעי את הנאמר בה ,א נתפלל בוודאי נפעל דברי
נשגבי ורוב נחת דקדושה מכל יו"ח.
יח .העיד הגה"ק ה'חת סופר' זי"ע על עצמו בשמחת נישואי אחד מצאצאיו בזה
הלשו האמינו לי ,שמדי יו ויו הנני שופ דמעות שה' יזכני ,שבניי יעלו
מעלה מעלה בקודש יותר ממני ,ויקויי בה )דברי ל ה( 'והיטב והרב מאבותי'
)הובא בתפילה למשה עמו' טו(.

באר הפרשה

במדבר

äë

הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע היה אומר שאינו מבי היא אפשר לאב הרוצה שיגדלו
בניו בדר התורה להישאר בעיניי יבשות בשמו"ע .ואביו הרה"ק המהרי"ד מבעלזא
העיד שאינו מחסיר אפילו 'שמו"ע' אחת מלבקש ולהתפלל על בנו רבי אהר – שכבר
אז היה מפורס כגדול וקדוש ,ומה נענה אנ.
עוד אמר המהרי"ד שכ"כ גבוהה ונעלית היא התפילה להצלחת הצאצאי בתורה
ויראה עד שלא תיקנוה אנשי כנסת הגדולה בתפילת שמו"ע בפירוש ,כי א ברמיזה
)שלא ייטפלו לה ה'חיצוני'( בברכת מודי ,בתיבות 'לדור ודור נודה ל ונספר תהילת',
שהוא כאומר ומבקש רבש"ע הב לי בני שאודה ל תמיד עליה...
מובא ב'מעשה איש' )ח"ה עמו קטו( שה'חזו איש' אמר פע להגאו ר"י גאלינסקי
על ב קיבו שחזר בתשובה – כי בזמ שאביו )של הבחור( החמי וירד מדר הישר
בכה אביו )של האב( בדמעות .וכלל הוא כי דמעות אינ הולכות לאיבוד )והשפיעו לכה"פ
על נכדו(.
וכה סיפר הגאו רבי ברו גריינימ שליט"א עובדא נוראה על דו"ז הגה"ק החזו"א
זי"ע ,מעשה באבר שלצור פרנסתו יצא לעבוד מחו למחננו – ורק אחת לכמה
שבועות היה חוזר לביתו למש שבת אחת וחוזר חלילה ...במקו עבודתו מצא
בחור 'ע האר' מהודר בתכלית ההידור ,בהיותו ב 'קיבו' של אות הימי לא
ידע מימינו ומשמאלו 'ע הנבחר' מהו ,תורה ומצוות מה ה ...בהגיע 'שבת חופשה'
הזמי האבר את הבחור הלז שיבוא לשבות שבתו עמו בביתו שבבני ברק ,הבחור
חשש ופחד כיצד יתקבל בבני ברק כשכל הנהגתו ולבושו נראית כה'תועי' ,אבל
האבר דיבר על לבו והרגיע אותו שבוודאי יקבלוהו בסבר פני יפות ,וכ הווה.
למותר לומר ,שהאבר ניצל את ההזדמנות ,ובמש השבת הראהו לו את 'יופיה'
של בני ברק – היכלי הישיבות וחצרות האדמור"י )דאז( ,ג על ביתו של מר החזו"א
לא פסח – ש נדלק הניצו היהודי בלבו של הבחור והחל 'לזוז' לצד התורה והמצווה,
עד שבהגיע ה'חופש' הבא ביקש הבחור מעצמו שברצונו להיות 'אורחו' של האבר,
וכ זכה שוב להקביל את פני החזו"א ויותר נתלהב בקרבו ,עד שנהפ ל'בעל תשובה'
גמור ,וכעבור תקופה הופיע בבית אביו באותו 'קיבו' כשכיפה גדולה על ראשו –
כראות האב את בנו חבוש בכיפתו זעק 'זעקה גדולה ומרה' כי 'רע ומר' חלקו בראותו
את בנו טיפוחו חבוש כיפה לראשו ...בחמת זע שאל את הב כיצד אירע דבר,
כיצד נשתבשה דעתו ,וסיפר לו הב שכל זה בזכות החזו"א...
האב שהכיר מעיירת מולדתו את החזו"א ,שאל את בנו ,מי זה ,ר' אברה ישעי'
מקאסאווע ,וכל עוד זעמו בפניו הכריז ,אני אראה לו מי חזק ממי ...נכנס לרכבו
ונסע במהירות לבני ברק ,בהגיע לבני ברק שאל את העוברי ושבי היכ החזו"א...
היכ החזו"א ...משהראוהו והגיע לביתו ,שאל מיד את הגה"ק ברוגזה אתה החזו"א...
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אתה החזו"א ...כ ,מה רצונ שאלו החזו"א ,החל האיש זועק לנגדו ,וכי נראה ל
שתעשה ע בני ככל העולה ברצונ ,אני אאסור אות בבית האסורי על מעשי
כאלו ....כה זעק וזעק גיבובי דברי ושטויות ,לא יועילו לכ כל פעולותיכ ,ג לא
יועילו תפילותיה ובכיותיה של הורי אשר בכו נוראות כשאני ברחתי מבית )והל
אחר ה'משכילי' כסומא בארובה( ,החזו"א לא נכנס לדבריו רק נת לו לפרוק כל אשר
על לבו ,ומשנרגע מעט נענה ואמר לו ,דע ל ,אי תפילה אחת חוזרת ריק ,אי
דמעה אחת חוזרת ריק ,תפילותיה ,בכיותיה ודמעותיה של הורי בוודאי יפעלו
פעולת לטובה ,וא אתה היית 'בעל בחירה' ומ השמי לא עכבו בעד מלבחור
בצד הרע ,אבל בנ כבר נחשב 'תינוק שנשבה' ,עליו ועל נשמתו פעלו התפילות
להשיבו אל כור מחצבתו...
סו דבר היה שכעבור ימי ושני ג האב שב בתשובה שלימה ונתקרב כראוי
לתורה ועבודה ,ונמצא שג עליו ועל נפשו פעלו והועילו התפילות והבכיות.
ידוע שהגה"ק ה'חזו איש' זי"ע אמר )וכ היה מרגלא בפומיה של הגה"ק הסטייפלער זי"ע(
דלפעמי נראה 'בחור' שאי לו טע בלימוד ,ולפתע ביו מ הימי נפתחי בפניו
מעיינות החכמה ,והוא מתחיל לעלות ולהתעלות בתורה ועבודה ,והגור לזה ,כי
לפני זמ היתה זקנתו בוכה בתפילתה בעת הדלקת נרות שבת 'וזכני לגדל בני ובני
בני חכמי ונבוני אוהבי ה' '...ודמעות אלה נחסמו בשעתו על ידי קטרוגי ל"ע,
והנה לאחר שני כופר העוו ובטל הקטרוג ,מיד עלו אות הדמעות ופעלו בשמי
שאכ יגדלו צאצאיה לתלמידי חכמי וכל מידה טובה המוזכרת בתפילה הנ"ל.
יש מרמזי ,מדוע 'ועיני לאה רכות' )בראשית כט יז( – ואילו לרחל אחותה נאמר
)ירמיה לא טו( 'מנעי קול מבכי' ....כי בכייתה של לאה היה על בניית בית נאמ
בישראל ,בית שמגדלי בו בני צדיקי ,בכיה זו חשובה למאד ,עד שלא רצה הקב"ה
לומר לה 'מנעי קול מבכי'...
שח הגאו רבי מיכל יהודה לפקובי זצ"ל שכידוע עמד בראשות ישיבה רבות בשני,
כי תחת ידיו עברו דורות של תלמידי – אב ב ונכד ,וג משפחות שלימות של כמה
וכמה אחי ,וברבות השני ראה כי פעמי ויש משפחה שלימה של אחי שכול
מוצלחי ביותר זולתי אחד שנראה כ'חלש' יותר מכול א בלימודי או בשאר ענייני,
וברבות השני הבחי בדבר פלא – כי דייקא זה ה'חלש' יצא עפ"י רוב מוצלח יותר
משאר אחיו ה'מוצלחי' וה'עילויי' בתורה )או בכל דבר אחר שפנה לעסוק בו( .וביאור הדבר,
בע"כ תאמר ,שהוא בזכות הדמעות והתפילות ששפכו אביו ואמו ,כי בדר כלל על ב
'יוצא דופ ' כזה מתפללי ושופכי דמעות יותר מעל שאר הבני המצליחי.
מעשה שהיה כשישב הגאו רבי משה שטרנבו ראב"ד ה'עדה החרדית' בירושלי
שליט"א בשיעורו של הגאו גאב"ד טשעבי זצוק"ל ,והקשה הטשעבינער רב קושיא
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עצומה על הסוגיא הנלמדת ,והגר"מ ענה מיד תשובה כהלכה ברוב חריפות ופלפול
ויישב דבר דבור על אופניו .אמר לו ה'טשעבינער' חידוש זה איננה של ...ולפליאת
שומעי לקחו הסביר ,כי תשובה זו איננה שלו אלא של אמו שבכתה בדמעות שליש
להצלחת צאצאיה בתורה.
סיפר לי מחנ חשוב מתושבי נ.י .שהוא מנהל רוחני בתלמוד תורה גדול בארה"ב,
ובעיניו ראה כוחה הגדול של תפילת אבות על בני ,וכ הוה מעשה ,בת"ת לומדי
באותה כיתה שני אחי תאומי ,א נשתנו זה מזה ,כי אחד מה היה בעל כשרו
נפלא ,מלא בשמחת חיי ,שוקד על תלמודו בשקידה עצומה מתו הבנה בהירה,
וא מוסי לימודי ,ובכול הוא מצליח בס"ד ומתעלה מעלה מעלה .לעומתו ,אחיו
תאומו היה ילד חלש מאד ,חסר כשרונות וחשקות התורה ,וא דברי פשוטי לא
נקלטו במוחו ...והיה ממש צער גדול לראותו יושב ונחשל בלימודיו ,ובפרט שבאותה
שעה יושב בסמו לו אחיו העולה ומתעלה דבר יו ביומו בליעה"ר...
כ הווה עד לפני שבועיי )ביו שסיפר לי המחנ את דבר המעשה( ,עד שלפתע ביו
בהיר אחד ,החל האח הנחשל לפרוח ולהתעלות ,להבי ולהשכיל מתו חשקות
התורה נפלאה ,והיה שומע לומד ומלמד באופ נפלא כזק ורגיל כאילו נולד בכישרונות
מזהירי ונפלאי ....ויהי לפלא ו'חידה סתומה' בעיני כל מלמדיו וחבריו .איש מבי
המלמדי לא ידע ולא הבי ממה אירע השינוי המבור ,עד שפגש המנהל באבי
הילד ושטח תמיהתו בפניו ,הידעת כי נפתח ראשו ולבו של בנ השני והחל לשתות
לרוויה ממימי י התלמוד ,א תפילתו ויראתו נשתנו למעליותא בצורה נפלאה,
אולי תדע 'בשל מי הסער הגדול הזה'...
תחילה ניסה האב שלא לענות למנהל ,א משגברו עליו הפצרות המנהל ,הודה
שלפני כב' שבועות עמד והתבונ במצב של בניו התאומי ,אי שאחד עולה
ומצליח ועושה חיל בלימודו ,ולעומתו השני מבלה את ימיו בחוסר מעש ,אחרי
שאי לו כל חשק וטע בלימודיו .וא כל עצותיה הטובות של המחנכי העלו
חרס ,על כ קיבל האב על עצמו שמכא ולהבא יאמר 'ברכת התורה' דבר יו ביומו
בכוונה מתו הסידור ובמתינות כמונה מעות ,וישפו שיחו בברכת 'והערב נא' ויבקש
מעומק הלב 'ונהיה אנחנו וצאצאינו כולנו יודעי שמ ולומדי תורת לשמה' )כי עד
אז הייתה 'ברכת התורה' משמשתו כ'תפילת הדר' מביתו לביהמ"ד הסמו לביתו( ,וכ עשה ,ומני
אותו היו 'נפתחו עיניו ולבו של הב' והחל להבי את הנלמד וא החל לשקוד
על תלמודו יומ ולילה וכל זה בזכות 'ברכת התורה' של האב...
כשערכו האחי הקדושי הרה"ק רבי אלימל מליזענסק זי"ע והרה"ק רבי זושא
מאניפולי זי"ע את 'גלות' ,פגשו באחד הכפרי את הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע
שהיה אז ילד ר וצעיר לימי ,ובקדושת הרגישו עליו שנשמתו זכה ואור גדול שורה

çë

באר הפרשה

במדבר

עליו ,על כ שאלוהו למקו מגוריו ,וכאשר הראה לה מיהרו לביתו ,ומצאו שבעל
הבית – אבי הילד שוהה בעבודת השדה עדי ערב ,מכיוו שכ שאלו את א הילד
'מה מעשי האב' שזכה לב ע נשמה גדולה כזו .א היא ענתה ואמרה ,שאיש פשוט
הוא ,מתפלל שלש פעמי ביו וקובע עתי לתורה ותו לא מידי .רק אחרי שדחקו
בה האחי הקדושי ושאלו שוב ושוב אולי בכל זאת יש לו איזו הנהגה נסתרת חשובה,
ענתה האשה שבכל שב"ק באמרו בסדר 'זמירות השבת'  -וזכנו לראות בני ובני בני
עוסקי בתורה ובמצוות )בפיוט 'ברו ה' יו יו'( יורדי מעיניו פלגי דמעות ,והוא בוכה
במש שעה ארוכה עד אשר נופל ומתעל ,וצרי להעירו ולהקיצו מעלפונו ,וכ ה
מעשיו מידי שבת בשבתו .כששמעו כ האחי הקדושי ענו תיכ ואמרו 'אכ נודע
הדבר' ,שבשכר זה זכה להוליד ב מופלג כזה.
מעשה בבחור מבני חו"ל שלמד בישיבת 'שפת אמת' בירושלי עיה"ק ,והיה הבחור
בעל כשרו נפלא ומתמיד עצו ,ונתחבב מאד אצל 'ראש הישיבה' דאז ה"ה הרה"ק
ה'פני מנח' זי"ע ,והיה ראש הישיבה משתעשע עמו הרבה בדברי תורה .פע הגיע
אבי הבחור מחו"ל ובביקורו בישיבה נכנס אל ראש הישיבה לשאלו אודות בנו ומצבו
בלימודי ,ויענהו ראש הישיבה בקצרה ובפשטות 'ב"ה הכל בסדר '...כדר שעוני
לאב השואל על בנו שהוא מ הבינוני בישיבה ...משיצא האב מחדרו של ראש הישיבה
שמע מכל רבני ותלמידי הישיבה – אה ,אתה אביו של פלוני ,הרי ראש הישיבה אינו
פוסק מלהשתעשע עמו בדברי תורה ,בעיו ובבקיאות וכו' וכו' ...מששמע האב כי כ,
גברה פליאתו ,מדוע ענה לו ראש הישבה כל כ בקרירות ו'סתמא' על בנו .שב האב
להתדפק על חדרו של רה"י ושאלו מדוע הסתיר ממנו מע"כ על מצב בני כי כל כ
טוב היא ...ויענהו ראש השיבה ה'פני מנח' בסיפור מעשה שהיה.
לפני מלחמת העול השניה ריחפה על בחורי ישראל גזירת גיוס לצבאות פולי,
כאשר נקרא אחי )מאמו שנישאה בזיוו"ש ל'אמרי אמת' ,והיה לה ב יחיד מזיווג ראשו שגדל על
ברכיו( הר"ר לייבל טימקי הי"ד להתייצב לצבא ,נכנסה אמי הרבנית אל אבי הרה"ק
ה'אמרי אמת' זי"ע שיבר אותו שיפטר מהצבא ,א אבי השיבה בקיצור 'השי"ת
יעזור' .מכיוו שכ הייתה אמי יושבת ובוכה על מצבו של אחי – מה יעלה בגורלו
ומה יהא בסופו ה ברוחניות ה בגשמיות ,כי היה נראה שיהא עליו להתגייס ולשרת
בצבא ,ובפרט אחר שהרבי לא הבטיח לה ישועה.
משראתה זקנתי א אמי )אשת חבר של הרה"ק הרי"מ בידרמ זצ"ל( את צערה של אמי
מיהרה ונכנסה אל אבי  -חתנה ה'אמרי אמת' )אשר היה ג אחיה( והזכירה את צער
אמי  -בתה הרבנית החוששת מה יעלה בגורל בנה ,נענה הרבי ואמר לה בניחותא
ובהבטחה ,אי כלל מקו לדאגה כי בוודאי לא יקחוהו לצבא .אחר זמ כשנודע
לאמי שאבי הבטיח לאחותו )אמה( מפורשות שלא ילקח הב לצבא ,שטחה את
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úåáà úìéôú úìòî ìò àá åðãîìì
.[íéðá áì áéùäì
,äøåúä úìá÷ íãå÷ù íéîéá ,àîøâ ïîæäå
úåëæì íéðåðçúáå äìéôúá úåáøäì
åðéàöàöå åðçðà äéäðùå ,äøåúä úìá÷ì
,äîùì êúøåú éãîåìå êîù éòãåé åðìåë
äîå' (úøöò êøò) 'õòåé àìô'ä áúëù åîëå
äìàä íéîéá åùôð êåôùì ,åúòá øáã áåè
ìù äøúëì åéðáå àåä äëæéù äæä ïîæáå
.'úåùòìå øåîùì ãîììå ãåîìì ,äøåú
ìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîàù äî òåãéå
ú"åãäî íéîä úåøàá) ò"éæ áåðîéøî
åàáùë ïåéñ ùãåç ùàøîù ,(úåòåáùì
åéä äøåúä úìá÷ íåé ãòå éðéñ øáãîì
'äáø äáäà' úìéôúá íéëéøàî ìàøùé éðá
åéä íáì ÷îåòîå ,ùôðä úåëôúùäá
åðáéì ÷áãå êúøåúá åðéðéò øàäå' íé÷òåæ
. יטäøåú ïúî úàø÷ì äðëäë 'êéúååöîá
òîùðù íéîùáù åðéáà éðôìî ø"äé
úåòåùé úåáåè úåøåùá øùáúðå
äùåã÷ã úçð áåø úååøì äëæðå ,úåîçðå
úçðå äáåùá ,çååøáå ì÷ðá ç"åé ìëî
.à"áá äòùååð

úåáà úìéôú' ìù äçåëá åðéöî úåàøåð
úùøô óåñá áéúëã ,'íéðá ìò
íäøáà úîéå' (è¯ç äë úéùàøá) äøù ééç
,åéîò ìà óñàéå òáùå ï÷æ äáåè äáéùá
,é"ùøáå ,'ìàòîùéå ÷çöé åúåà åøá÷éå
ìàòîùé äùòù ïàëî ¯ ìàòîùéå ÷çöé
åìéàå ,åéðôì ÷çöé úà êéìåäå ,äáåùú
,äáåùú äùò àì åðéáà ÷çöé ìù åðá åùò
åøá÷éå' (èë äì ,çìùéå úùøô) àø÷ øîà åáå
íéáø íéøåàéá ,äðäå .'á÷òéå åùò åúåà
äùò äæ òåãî íäéðéáù ìãáäá åøîàð
ãçà íëçî éúòîùå ,àì äæå äáåùú
úåáà' ìù äìéôúä çë ìåãâ éë øàáì
äáåùú äùò ìàòîùé ïëìå ,'íéðá ìò
éðôì åéìò ììôúä åéáà íäøáà éøäù
æé íù) 'êéðôì äéçé ìàòîùé åì' ä"á÷ä
,(é"ùøá àáåîë) 'êúàøéá' ì"æç åùøéôå (çé
åùò åðá úà áäàù åðéáà ÷çöé ìáà
...'çìîä úà ïéøùòî êàéä Y åéôá ãéö éë'
ììôúä àì àåä òùø åùòù òãé àìå
.äáåùúá øøåñä ïáä áù àì ïëìå ,åéìò
àì äâùä ìë åðì ïéà éàãååáù óàå]
êà ,åðá ÷çöéá àìå åðéáà íäøáàá

פליאתה בפני אבי מדוע לא הודיע לה כ מתחילה והיה חוס ממנה הרבה צער
 )אמא צריכה לשפו...  השיב לה אבי ה'אמרי אמת' א מאמע דאר וויינע,ועגמת נפש
.(דמעות על בניה
 שלכ לא רצה לשבח את הבחור,בזה ביאר הרה"ק ה'פני מנח' לאבי הבחור
 ויתעלה, כדי שימשי לבכות ולהתפלל שיזכה בנו לחשק ואהבת התורה,באזני האב
.מעלה מעלה בדר התורה והיראה
 בבואי להשתת בשמחת נישואי כיצד אדע מי הוא, וכבר אמר מי שאמר.יט
-  הרי כל הע המשתתפי לבושי במלבושי כבוד זבח משפחה,''המחות
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בבגדי שבת ויו"ט ,אמנ בראותי אחד מהמשתתפי פורש לצד ומפיל תחינה בדמע
שיעלה הזיווג יפה ידוע אדע כי האי גברא הוא המחות  ,כמו כ ,מיהו 'מחות' בנישואי
הללו שבי בני ישראל ע התורה ונות התורה – מי שעומד ומעתיר תחינה ,ומפיל
דמעה 'והערב נא'' ,אהבה רבה ...והאר עינינו בתורת ,ודבק '...ועי"ז ניהפ ל'מחותני'
ע הבורא והתורה.
ומהאי טעמא תיק ה'של"ה' הקדוש להתפלל תפילת אבות על בני בער"ח סיוו
דייקא ,כי ימי אלו שקוד יו 'הנישואי ' הר ונישא ,מסוגלי ה מאד לקבלת
התפילות.

