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באר הפרשה

בהעלות

êúåìòäá Y äùøôä øàá
וקדשת היו ומחר – 'קבלת התורה' במחרת
החג

'á÷òé ÷ç'á åðéöî àìôð ùåãéç
êøéá àìù éîù áúëù (à"÷ñ âòú
ñðàð éë úåòåáùä âçá 'åðééçäù' úëøá
åðééçäù êøáì ìåëéù á"åéëå çëùù åà
äúòù óàå ,íéîåìùúä éîé úòáù ìëá
âçä úùåã÷î åá ùé î"î àåä ìåç íåé
)'éñ ç"åà

âçì ïéîåìùúä éîé úòáùá åðà íéãîåò
,âçä êùîä íä øùà ,úåòåáùä
ïééãòù éî ìë ,íéçåúô íéøòùä ïééãòå
éë ,ñðëéå àåáé äøåúä úà 'ìáé÷' àì
åúèéùì óà êà ,ò"éæ ïé÷ñéã ì"éøäîä åéøáãá ÷ô÷ôå) êëå .äøéàîå úööåðúî âçä úøàä ïééãò
ä"ø) ìâøá åáø éðô úìá÷ä úååöî úà íéé÷ì ïúéð óàù (ïéîåìùú ä"ã .è äâéâç) 'ñåúá àúéà
íéîéá ùé ò"åëìù êì éøä ,äòáù ìë (:æè íàä àøîâá å÷ìçð íéáåè íéîé øàùáù
äééàø úìåò àéáäì ïéîåìùúä éîé ìë
 (åîöò âçä ïéðò åìàא.
ùé íåé ìëù åà ïåùàøã ïéîåìùú íä
úåòåáù 'êàð' úáù íé÷éãö åøîàù òåãé íéîåìùúä éîéá î"î ,åîöòì áåéç åá
íéîåìùú íäù åãåî àîìò éìåë úåòåáùì
øçà äàáä úáù ¯ ) úåòåáù 'êàð' Y
äùåøéô 'êàð' úáéú éë ,úåòåáù ïééãò àéä úåòåáùä âç êùîðù àèéùôù éøäå ,(ù"ééò) åîöò è"åéì
'ïéðòá àéáî 'åäéìãâ øåà'áå .('ãåò'å 'éøçà
.íåé ìù åîåöéò ïééãò
א .סיפר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע משל לאחד שהתאווה תאווה  -לשתות יי
יקר ומשובח ,אלא שלא היו די מעות בידו כפי מחירו הגבוה של אותו בקבוק,
לאיד גברה עליו תאוותו ,על כ טרח ונתייגע רבות להשיג את הסכו הנדרש,
מכר כמה מכלי ביתו והוסי ללוות ממו הרבה מחבריו ,שכיניו וידידיו ,עד שבס"ד
הגיע לסכו הנדרש וקנה בעדו את היי הטוב ,מש פנה למלאכת השתיה ,עד
שנתבס והשתכר ,והנה מדר השיכורי לקיי מה שנאמר 'חיל בלע ויקיאנו'...
וא הוא הרגיש בנפשו צור נורא להקיא את כל תכולת מעיו ,א לפתע 'תפס
את עצמו' וחשב ,ה כה הרבה טרחתי עד שהגעתי 'אל המנוחה ואל הנחלה' וא
השקעתי בו דמי מרובי תרתי משמע ,וכי ברגע אחד אקיא את הכל חוצה בלא
שיבלע בדמי ...והתאפק בכוחות על אנושיי שלא להקיא.
סיי הרה"ק ואמר ,כמה יש להתעורר לעני הזמני הגבוהי בה האד קונה
קנייני רוחניי ,והוא משקיע מדמו וחלבו לקנות – כמה עליו להזהר ולהשמר
שלא 'יקיא' אות חוצה ,אלא יחזיק בה בגבורה כדי שישארו אצלו .ועתה ,כשעברו
עלינו ימי גבוהי ונעלי ,מ"ט ימי מקוד מתחילי למנות מתו השתוקקות
להגיע להאי יומא ,בל 'נקיא' אות בלא שיותירו בנו רוש טוב לכל השנה כולה.

â

בהעלות

במראה אליו אתוודע – התגלות הבורא דייקא
מתו החשיכה

,'òãååúà åéìà äàøîá' ,(å áé) ïúùøôá
ìà÷æçé éáø ÷"äøä øàéá
ø÷éò ,(è÷ 'îò ìà÷æçé øîàî) ò"éæ øéîæà÷î
ìò à÷ééã àåä ú"éùä ìà úåáø÷úää
íãàä úåøáâúäáå Y íéáåëéòå úåòéðî éãé
æîåøîå .'ä ìà øúåéá áø÷úé íäéìò
ìèåðù ,[ì"òâéôù] 'äàøî'ä úééùòá
øùôàå ,äøáå äëæ àéäù úéëåëæ ïîåàä
,åéðôì äùòðä ìë úà äëøã úåàøì
éãé ìòå óåøö óñë úëéúç äá ÷áãîå
àöîðå ,'äàøî'ì úéëåëæä úëôäð äæ
íãàä úééàø ãòá úîñåçä äøúñääù
åúéìëú äùòéúù ïîåàì äàéáîä àéä
äàøî åîë Y äàøîá äæå .åúøèîå
éùå÷ä úåëæá Y òãååúà åéìà ïë ,úîñåçä
íåñçå íåúñ ìëä éë ùéâøîùë ,äøúñääå
. בä"á÷ä åéìà äàøéé æà æà ,åéðôá

באר הפרשה

ïéáù íéðáøäù ,'úåòåáù øçà úáù'
íøéòá øàùäì åçøëåä áå÷èøàùè éãéñç
íéòñåð åéä úáù úàø÷ì ÷øå ,åîöò âçá
êàð æéà ñò' ì"ðë íéøîåà åéäå éáøì
í"ùøäîä äàøä äæì øå÷î ,'úåòåáù
ïîéñ å"ç) æ"áãø úåáåùúá ì"öæ ïà'æøòáî
àøîâä éøáã úà àéáîä (ç"ò÷ íéôìà 'á
éìåò éðôì ïçìùä ïéäéáâî åéäù (:àë àîåé)
éðôì íëúáéç åàø íäì íéøîåàå íéìâø
íåéáë íç øàùðù) åøåãñë å÷åìéñù íå÷îä
,ïë äéä íéìâøä ìëáã òîùîå ,(åúçðä
ïë åùò úåëåñå çñôá àîìùá äðäå
'úåòåáù'á ìáà ,ìâøä êåúáù úáùá
úáùä äéä ãçà íåé êùîá àìà åðéàù
úåàøäì êééù äî ïë íàå ìâøä øçàì ìç
àìà ,úåòåáùá íéìâø éìåòì íçìä úà
øçà ãò íéðéúîî íéìâø éìåò åéäù ,ë"ò
åô÷úá ïééãò âçä ïéðò ìëù àöîð ,úáùä
.úáùä øçà ãò

 ביאר הרה"ק ה'ש משמואל' זי"ע.' 'ויהי הע כמתאונני' וגו,( בפרשת )יא א.ב
 ד"ה באופ אחר( על פי מה שפירש הבעש"ט הק' זי"ע בדברי המדרש,)בהעלות תר"ע
)ויק"ר יא ט( על הפסוק )תהילי מח טו( 'כי זה אלוקי אלוקינו עול ועד הוא ינהגנו
 וביאר, ש'על מות' נדרש מלשו 'על' ותינוק,'אôָ למäע
יêֵ אé
ְֵ
ִ ְ תä'עלמ
ְ ַ – 'על מות
 הרי הוא, לאב הרוצה ללמד את בנו התינוק ללכת,הבעש"ט הק' בדר משל
 וכל זה כדי, וכשהתינוק מתקרב אליו מתרחק האב מעט לאחוריו,מעמידו לפניו
 מי שאינו 'בר דעת' נדמה לו שהאב מתרחק, והנה,שיהל הקט עוד כמה פסיעות
 א באמת אי כא 'ריחוק' ו'הסתר' אלא הרי זה,מבנו ואינו מראה לו אהבתו
 כשברצונו להרגיל אותנו, כיו"ב הקב"ה מתנהג עמנו.לטובת הב שיתרגל ללכת
,ללכת לעלות ולהתעלות )בעבודת ה' או בכל עני( אזי 'יתרחק' מאתנו ויסתיר פניו
 אי זה אלא לטובתו השלימה כדי שיתחזק האד לעבוד את השי"ת א,ובאמת
.מתו 'הסתר' וקושי

ã

באר הפרשה

äùòî äæå' (ã ç) ïúùøôá æîåøîëå
äùòú äù÷î äøåðîä
÷åñô ïéðò äî äù÷ äøåàëìå ,'äúåà
äùøôì 'äøåðîä úééùò'î øáãîä äæ
úåøðä ú÷ìãä úåëìäî úøáãîä úàæ
).(ìä÷éå Y äîåøú 'øôá øîàð øáë äøåðîä úééùòå
éë ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàáîå
äìòð ïôåà äøåú äúìéâ ïàë ,äáøãà

בהעלות

à÷ééã éë ,'äøåðîä úøàä' ìù øúåéá
'äøåðîä äùòîá äùî äù÷úð'ù äæî
)øúåéä äøåà äùòð åîöò äæî ,(é åè ø"ãîá
'äù÷î' úáéú ùøôúéå) äøåðîä ìù ìåãâ
ïéðò ìëá ïëå ,('éùå÷' ïåùìî ,äøåðîä äùòéú
äáøúé äòéâéä éôì Y åîöò òâééî íãàäù
úòâé' ):å äìéâî) ì"æø åøîàù åîë øåàä
 (ïúùøôá í"éøä éèå÷éì) 'ïéîàú ¯ úàöîåג.

ביסוד זה מבאר ה'ש משמואל' ,שבהיות במדבר זכו בני ישראל להתגלות אלוקית
כשאינ צריכי כלל לעסוק בענייני עול הזה ,כל מאכל היה 'לח מ השמי'
שכולו רוחני ,וא שמלת לא בלתה מעלי ולא חסר לה מאומה .בר ,לא זו היא
תכלית הבריאה ,שהרי חיי כאלו כבר עברו על כל נשמה בטר שירדה לזה העול,
והייתה אז מתענגת על זיו השכינה ,מה עשה הקב"ה הורידה לזה העול ,כשתכליתה
הטוב לחיות בעול הגשמי הלזה ולהתעלות לקדושה .ולכ העל הקב"ה לאר
ישראל ,כדי שיחרשו את השדות ,יזרעו ויעסקו בענייני גשמיי ,ואעפי"כ יהיו כל
מעשיה בכוונה טובה .ומכיוו שרצה הקב"ה להכינ ולהרגיל לקראת עבודה כזאת
בעוד עתה סמו לאר ישראל ,על כ התרחק מה מעט בכדי ש'יבואו בכוחות
עצמ' כדוגמת התינוק ההול ובא לקראת אביו .ובזה מפרש מה שנאמר מקוד )י
לג( 'וארו ברית ה' נוסע לפניה' ,שלא נאמר 'בתוכ' אלא 'לפניה' בריחוק מעט
לרמז על התרחקות השכינה כביכול .אמנ בני ישראל לא הבינו פעולות ה' ואת
הכוונה האלוקית אלא הרגישו שהוא מתרחק מה על כ 'ויהיו הע כמתאונני'.
ומסיי הש משמואל וז"ל ,וזהו לימוד לצעירי שמתחילי לעבוד השי"ת בהתלהבות,
ואח"כ נופלי מעט ממדרגת ,וזאת היא מ השמי שלוקחי מה העזר האלוקי,
כדי שבכוחות עצמ יעבדו את השי"ת ,וכל המניעות ה ג"כ מ השמי ,וצרי כל
אחד לידע זאת ,שלא יפול בעצמו ויחזק את עצמו לעלות מעלה מעלה ,והב ,עכ"ל.
ג .סיפר אחד מגדולי ראשי הישיבות שבדורנו ,כי בשנות בחרותו למד בישיבת 'קול
תורה' בעיה"ק ירושלי ,באיזה תקופה חל בו רפיו בתורה ועבודה ובכל הענייני,
ובא עד שערי משבר ל"ע .ולא ידע להשית עצות בנפשו ,בצר לו פנה אל הגאו
רבי שלמה זלמ אויערבא זצוק"ל ששימש ש כראש ישיבה ,ותינה צערו בפניו,
נענה אליו הגרשז"א הא ראית פע חייט בעבודתו ,בגשתו לתפור בגד נאה ומהודר
הרי הוא נוטל חתיכת בד היקרה עד מאד ,יקח סכי ומספריי ,ויחתו את הבד
לגזרי גזרי ,לחתיכות קטנות ע גדולות ,ישרות ע עקומות ,והעומד מ הצד

באר הפרשה
מקשה תיעשה  -עיקר חשיבות התורה
והעבודה הבאה מתו קושי ויגיעה

ìò ïúùøôá (æ åè äáø) ùøãîá àúéà
úà êúåìòäá' (à ç) ÷åñôä
,ä"á÷ä øîà ,àðéðç éáø øîà ,'úåøðä
øåçùå ïáì ïëåúá ùé êá ùéù íééðéò
êåúî àìà ïáìä êåúî äàåø äúà ïéàå
øåçù ïëåúá ùéù êéðéò íà äîå ,øåçùä
,øåçùä êåúî àìà äàåø äúà ïéà ïáìå
äøåàì êéøö àåä äøåà åìåëù ä"á÷ä
.'íëìù
íé÷éãö åãîì ïàëî
äðä éë ,'íééç úåçøà' (ïúùøôá
ùéâøîù íéîòô ,íéååù íéúòä ìë àì
)'÷éãö éúôù'á æ"éòë

בהעלות

ä

ïáì åúåàë Y íé÷çùá øéäá øåà íãàä
éî ìòå ,åéìò çøæ 'ä øåà éë ,íééðéòáù
ïäå úåéðçåøá ïä àøåáä åäìäðé úåçåðî
ùéâøî àåäù íéîòô ,êãéàì ,úåéîùâá
øåçù åúåàë åãòá êùç åîìåò éë
÷åöîå øö åéìò íéàá ãö ìëîå ,íééðéòáù
 åéøçà óãåøä åøöé ãöî ,åøñééìדãöî åà ,
íéøîåàå íéòåèä ùéå ,úéîùâ ä÷åöî
àåä íãàä úåáéùçå úãåáò ø÷éòù
øåàùë àìå ,åéìò øéàî 'ä øåàù íéðîæá
úòá å"÷å ,àéáåáøòá íéùîùî êùåçå
àðéðç éáø àá äæì .êùåçì åìåë êôäù
øåçùä êåúî àìà äàåø äúà ïéà øîàå
'ä úà äàøú øåçùä êåúî à÷ééã Y
øúåé ä"á÷ä õôçù øîàú àìå .êøáúé

יחשוב כי לא חייט עומד לפניו אלא משחית בדי שאי לו סיג ושיח בתפירת
בגדי ,ויגער בחייט מה מעשי ,יענה לו החייט המת נא מעט ,ואכ כעבור זמ
יראה כי לפתע יצו כנגדו בית יד ,ולאחמ"כ בית הצוואר ,וכו' עד שיראה לנגד
עיניו בגד של נאה ומהודר ,אמר לו הגרשז"א אמור לי בחור ,וכי היה בידי החייט
לעשות בגד של מבלי שיחתו מקוד את הבד לגזרי גזרי ,פשיטא שלא ,כ
נמי בגד זה הנקרא 'אד גדול' אינו נבנה אלא על ידי נפילות וחתיכתו לשברי שברי,
ומש דרכו סלולה לעלות ולהתעלות.
ד .העצה היעוצה לכל איש ישראל ,לעמוד ולהתחנ לפני הבורא שיזכהו להתקרב
אליו ,וכה אמר הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע )עי' לקט אמ"ק בהעלות ד"ה וכי תבואו
מלחמה ,מהר"י תרמ"ו( ,שבקרב מנחה נאמר )ויקרא ב ב( 'וקמ ...והקטיר הכה את אזכרתה'
והיינו שע"י 'קומ' זה ייזכר המקריב לפני ה' ,וכמו כ בקרבנות מ הבהמה היה 'הד'
לאזכרה ,א כ"ז לא היה לנו אלא בזמ שביהמ"ק קיי ,א כהיו שאי לנו לא עולה
ולא מנחה במה יעלה זכרונינו לטובה לפני הקב"ה ,אלא כדכתיב בפרשת )י ט( 'כי
תבואו מלחמה בארצכ על הצר הצורר אתכ והרעות בחצוצרות ונזכרת לפני ה'',
ופירש המהר"י ש'הצר הצורר' הכוונה על 'יצרו של אד' שהוא צר ומיצר לכל ,מה
יעשה האד ויינצל מפתויי ואונסי היצר להדיחו מעל ה' – והרעות ,עליו לזעוק
ולהריע להשי"ת ,וישתפ לפניו בתחינה ובבקשה ,ויזעק לפניו ,אב הרחמ ,עמוד על

å

באר הפרשה

בהעלות

åäæå ,äãåáòì úåáäìúäå úåøøåòúä äøåà åìåëù ä"á÷ä' éë ,äøåà éðîæá
øåæòì íéîùä ïî ïåöø ùé àîù éë ,úåèù åðúãåáòì íðîà .'íëìù äøåàì êøöð åðéà
 (òéøæú í"éøä éèå÷éì) 'äëéùçá íúåàז.
 êøöðå êøöð ìåëéáë åðéä êùåçä éðîæáה,
ìôøòå ïðò êùåç êåúî Y åæë äãåáò éë
(ç åè äáø) ïúùøôá ùøãîá àúéà êëå ,äìòî éøã íéëàìîäî ä"á÷äì åì ïéà
éëå ,äøåðîä úåøð ú÷ìãä ïéðò ìò
 äèî éøã åðúàî íà éëו.
áéúë éøäå ,åðìù äøåàì ä"á÷ä êéøö
,êîî êéùçé àì êùåç íâ' (á èì÷ íéìäú) ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà äë
òåãîå 'äøåàë äëéùçë øéàé íåéë äìéìå íé÷çåøî äîä íéãéñçä' .ì"æå
øàáîå ,'úåøðä úà êúåìòäá' åðååéö íä íé÷åçø íúòã éôìù Y íîöòá
 (äøòäá 'ééò) ìùî éô ìò ùøãîä ùâøä íäì úåéäì íú÷åùúå ,ú"éùäîחïëàù ,
ימיני וסמכני ,וכו את יצרני להשתעבד ל ,ואל תביאני לא לידי ולא לידי ...ובזה
ונזכרת לפני ה' ,ויעלה זכרונו לפניו לטובה.
ה .היטב הגדיר זאת רבינו ירוח ממיר זצ"ל ,שיש בני אד הסבורי שמטרת
ביאת לעול היא לעסוק בתורה ומצוות ,ואפילו כשהדבר עולה לה בקושי
עדיי חובת מוטלת עליה ,א האמת היא להיפ ,וכמו שנאמר )איוב ה ז( 'אד
לעמל יולד' ,דייקא לאותו עמל ויגיעה נולד האד וירד לעול הזה ,ועיקר תכליתו
לעסוק בתורה ועבודה מתו יגיעה )דעת חכמה ומוסר ,ח"ב עמו' קכב(.
ו .ב'ספר החיי' )ספר זכויות פ"ו( הביא רמז פלא נרמז בצורתה של האות 'צדיק' ,כי
היא בנויה מהאות 'נו' ועליה אות 'יוד' ,והיינו כי הנו תרמוז על הנפילה )עיי'
ברכות ד ,(:וא ל'נופל' זה יש תקנה א יטה שכמו לסבול על גוו את האות 'יוד'
)הרומז ליהודי ויהדות( ,כלומר לסבול עול היהדות – בתורה ומצוות מהיו והלאה ,בזה
ייקרא 'צדיק' .ולא יאמר ה אבדתי – כבר פרקתי מעלי מעט עול תורה ומצוות,
א"כ אפרקנו לגמרי ,אלא יטה שכמו לסבול מכא ואיל .ורק 'פריקת' בהמה באה
ע"י הורדת המשא ,אבל יהודי צרי להרבות במשא )עד כמה שידו מגעת(.
ז .ובאמת כבר אמרו חז"ל )אדר"נ ג ו( 'שטוב לו לאד דבר אחד בצער ממאה
בריווח' .עוד אמרו )שהש"ר ח יד( אחד הלומד בצער נוטל אל ,שלא בצער נוטל
בשכרו מאתיי ,ואיזה שוטה ירצה לאבד מת שכר נצחי לעול הבא כנגד צער
חול בעול הזה.
ח .וז"ל המדרש ,למה הדבר דומה למל שהיה לו אוהב )איש מפשוטי הע( ,אמר לו
המל ,תדע שאצל אני סועד ,ל ותק לי )סעודה( .הל אוהבו והתקי מטה של
הדיוט ,מנורה של הדיוט ,ושולח של הדיוט .כיוו שבא המל באו עמו שמשי

באר הפרשה

ìòá àåäå äøéáä ìòá àåä ä"á÷ä
åéðôì àåáú çåø úçðù àìà ,äøåàä
íãéù éôë íäìùî åàéáé øîåç éöåø÷ùë
çéøì åéðôì äìòé äæ éë ,úâùî ääë ãé Y
 çåçéðט.
àáù åøöéì ãçå ãç ìë äðòé ,ïàëîå
ïî äæ ïéà Y åì øîåìå åúåúôì

בהעלות

æ

úà ãåáòé êåîë äæáðå ìôù éë éåàøä
éìåà ,àð ïúîä ,àøåðäå øåáéâä ìåãâä 'ä
éðîæ êéìò àéáéå àøåáä êéìò ñåçé ãåò
úåáäìúäå úåøøåòúäì äëæú æà ,äøåà
àäé æàå ,ù"áúé àøåáì çåø úçð úåùòì
úîàá éë ,êé÷åìà úà ãåáòúù äàðå äàé
øúåé ïåöø úòù êì ïéà ,äáøãàå äáøãà
íãàä úãåáòá ä"á÷ä õôç øúåéå ,åæî

שסיבבו מכא ומכא מנורה של זהב )להאיר ולכבוד( לפניו .כיוו שראה אוהבו את כל
הכבוד התבייש )להציע לפני המל את כליו( והטמי את כל מה שהתקי לו שהיה הכל
)כשל( הדיוטות .אמר לו המל ,וכי לא אמרתי ל שאצל אני סועד ,למה לא התקנת
)הכנת( לי כלו .אמר לו אוהבו ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמ ,ונתביישתי
והטמנתי כל מה שהתקנתי ל – שהיו כלי הדיוטות .אמר לו המל ,חיי שאני פוסל
את כל כליי שהבאתי ,ובשביל אהבת איני משתמש אלא בשל ,עכ"ל .וכלומר ,כי
כלי זהב ומשכיות חמדה יש למל די והותר בביתו .ואיננו נצר ל'טובותיו' של רעהו
הפשוט שיפאר שולחנו בכגו דא ,ומה חסר בבית המל – אות כלי פשוטי
שמציג האיש הפשוט אחר שנתייגע להשיג לפי כוחותיו.
כיו"ב הוא לגבי כל עניני עבודת האד ,אי הקב"ה דורש ומבקש מאד מדרגות
יראה ואהבה כשל המלאכי כי מזה יש לו די והותר למעלה למעלה ...ובכלל אי
הקב"ה נצר ל'טובותינו' שנעבדו ונפארו בכלי מפוארי – במדרגות גבוהות באהבה
ויראה יותר ממדרגתו  -כראוי לבית המלכות ,כי אי לו חפ אלא ב'כלי' שלנו –
התגברות על היצר על הקנאה ושנאה ושאר תאוות הלב ה וכיוצא בה...ומזה בא
תענוג ונחת רוח לפניו.
ט .יש להוסי מה שאמרו להמלי  -מאי טעמא אמרה תורה להניח תפילי על
הידיי ,ומדוע דייקא על יד כהה השמאלית ,אלא ,שלא הרי הידיי כהרי
העיניי ואוזניי וכו' ,כי א שג מה יש לאד שניי מכל אבר ,מכל מקו
בכוח ובפעולת שווי ה ,כי שמוע ישמע ה באוז ימי ה באוז שמאל ללא
כל חילוק .כמו כ ב' העיניי שווי ה .ובזה נשתנו הידיי ,כי עיקר פעולותיו
עושה האד ביד ימי ואילו ידו השמאלית 'יד כהה' היא ,חלשה ורפה יותר מ
השנייה .לזה נצטווינו בבואנו להניח תפילי שהיא 'דביקות בבורא יתב"ש' להניח
דייקא על ה'יד כהה' ,להורות כי דייקא מהחלשי ,ומזמני הנסיו והחשכה ,ש
היא עיקר דביקות הבורא ,וש יתגלה 'יחודו ואחדותו יתבר שמו בעול'.

בהעלות

íéëåîñ åéäå 'ä éô ìò ÷ø åòñðù ïååéëîã
íøîùéù Y øåîâ ïåçèéáá åéìò íéçåèáå
ìåãâ øáãî åúåàá áø÷òå óøù ùçð ìëî
éãéá íéðåúð íäù éîë íäì áùçðå ,àøåðå
,íúééðçá ïä íúòéñðá ïä ù"áúé àøåáä
íéòñåð íäù éîë íäì áùçéé àìå
éë ,íúéàì úåëåñîå úåëåñì ññîòøî
åúåàá' ÷ø ...íå÷îì íå÷îî íéòñåð íðéà
¯ óåñ ãòå äìéçúî íéäåù íä 'íå÷î
úåëåñ àì ïàë ïéà . יù"áúé àøåáä ìöá
ìáà ,íéãéôø àìå íúéà àì ,ññîòø àìå
íéñåç íäùë êåøà ãçà òñî ïàë ùé
'äøéúñ'ä ïéàù ,àöîð .'ú"éùä éôðë ìöá'
éåä øéôùå ,íå÷î åúåàá àìà 'ïéðá'äå
íúééðç éë Y åîå÷îá úåðáì úðî ìò øúåñ
íâå äðéëùä éôðë ìöá äúééä úîãå÷ä
. יאíù äéäú äàáä íúééðç

באר הפרשה

ç

åéìòù àìà ,ãåò àìå ,÷çåøî àåäùë
àéáðä øîà øáë éë ,ù"áúé åì úåãåäì
ìò ¯ 'éì äàøð 'ä ÷åçøî' (á àì åäéîøé)
.ãàî åéìà íéáø÷úî 'äî ÷åçéøä éãé
היד ה' תקצר – חוסי בצל ה' דאגה מני

éô ìòå åðçé 'ä éô ìò' ,(ë è) ïúùøôá
ä÷åñô äëìä ,äðä .'åòñé 'ä
àìà áééç úáùá 'øúåñ'ä ïéàù àéä
,'åîå÷îá úåðáì úðî ìò øúåñ' àåä ë"à
éøåñéà ìë éøäù ,(:àì úáù) 'îâá åù÷äå
úàå ,åãîìð ïëùîä úëàìîî úáù
úåðáì úðî ìò 'íéøúåñ' åéä ïëùîä
úà íé÷øôî åéä éøäù ,åîå÷îá àìù
úðî ìò åéðãàå åéçéøá åéùø÷ ìò ïëùîä
íå÷îì íòéâäá Y øçà íå÷îá åãéîòäì
éðàù' àøîâá íéöøúîå .ùãçä íúééðç
ìòå åòñé 'ä éô ìò áéúëã ïååéë ,íúä
êøã éäåæù ,íìåò úåøåãì åðãîììå åîå÷îá úåðáì úðî ìòë ¯ åðçé 'ä éô
¯ äðåîàä éëøãá äøùéä
.'éîã
åìöá íéñåç äòù ìëáå úò ìëá úåéäì
ùéâøäì àìå ,íéîùáù åðéáà ìù ìåãâä íééç éáø ïåàâä øàéá õåøéúä ÷îåò úà
,éðåîìàå éðåìô éãéá íâ åðà 'íéàùéð' éë (áë â"ìùú øñåî úåçéù) ì"öæ õéáìàåîù
 כתב הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע במכתב.י
ואזכיר ל מה שאמר לי הרה"ק זצ"ל מאמשינאוו אחר פטירת... :([]מכתב תנחומי
, והרי הקב"ה נקרא עתיק יומי,'אאמו"ר זצללה"ה אמרו ז"ל 'סתירת זקני בני
...סתירתו בוודאי בני טוב
, אמנ לפי הנ"ל... דאינו סותר על מנת לבנות במקומו,ולכאורה ג בזה יקשה
-  הרי הוא מוצא במקומו,' דאחר שמאמי בכל דבר שהוא על פי ה,מבואר היטב
...בתו הצרה את הטובה הטמונה בה
 ועל א הדר שואלי אותו, וביאר בדר משל לאד הנוסע בדר ארוכה.יא
מפע לפע 'איה מע"כ שוהה בזו העת' הרי הוא עונה במקו פלוני אני

 מכתבי קודש איגרת לג,)נדפס בבית אברה

באר הפרשה

åäðùîå 'äàååìä' éì çéèáä éðåìô éë
'âäå ïáä éàåùéðá éãòá òééñì çéèáä
,éðåìô (ãøùî) íå÷îá 'íéøù÷' éì øãñé
íééôë ìò åðà íéàùéð úò ìëá àìà
 ïîçøä áà ä"á÷ä éãéá ¯ ìåëéáëיב.

בהעלות

è

ò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä øàéá æ"éòë
(ç áé) ïúùøôá áåúëä úà
'àì 'äèáä' ìëáù ,'èéáé 'ä úðåîúå
íù àéøèîâá èéáé) 'ä úðåîú àìà äàøé
ìëáù ,øîåìë ,(äáéúäå úåéúåàä íò ,ä"á ä"éåä

עומד ,לאחמ"כ יענה ויאמר במקו פלוני ...עתה הנני לצד עיר פלונית ,ועתה אני
בפרשת דרכי זאת וזאת .משא"כ א ישאלו על ה'תינוק' הצרי לאמו ויושב בחיקה
– יענו בכל עת 'התינוק נמצא כעת בחיק אמו' – היכ שרק תעמוד מרכבת .כיו"ב
לגבי המאמי בה' וש כל מבטחו ומשענתו בה' הרי הוא כמי שנמצא תמיד בחיק
אביו שבשמי .בזה יוב שפיר שא במדבר נחשבו בנ"י בכל עת כשרויי בידי
הקב"ה ,וסתירת המשכ וג בניינו באותו מקו ,וה סותרי על מנת לבנות במקומו
 על פי ה' יחנו על פי ה' יסעו.יב .וכבר כתב הרה"ק ה'נתיבות שלו' )נת"ש מכתבי קודש ,מכתב רכ ,ובהערה ש( וז"ל.
בהיותי ל"ע בבית החולי בעיתי הקשי ביותר ,חייתי ממאמר חז"ל שאמרו
'הקב"ה מראשותיו של חולה' ,והרגשתי כי 'כותל המערבי' שאמרו חז"ל )שמו"ר פרשה
ב ,ב; מדרש שוח"ט תהלי יא( שלא זזה שכינה ממנו הרי בחי' זו לי מראשותי ,וזה נת
לי כח להתגבר על כל המצבי.
ידוע ה'מעשה' שהביאו בעלי המוסר ביהודי שהל בדרכו במדבר שממה ,במקו
ציה וצלמוות ,והנה רואה הוא סימני פסיעות בסמו לפסיעותיו ,נבהל ונשתומ
שאל היהודי מה טיב של פסיעות אלו ,השיבוהו מ השמי שהקב"ה בכבודו
ובעצמו צועד לידו ,וישמח האיש ויעלוז לבו עד מאד.
לפתע ראה מרחוק היא שאריה מתקרב אליו ,ובאותו רגע הבחי כי כעת יש
רק פסיעות של אחד המהל ,וירא מאד לנפשו בחשבו כי עזב אותו ה' ,ויזעק –
קלי קלי למה עזבתני  -אבי שבשמי הצילני מידי אריה טור ושואג זה ,א אז
שמע שוב בת קול מ השמי שביארו לו 'עד עתה הל הבורא כביכול לצד ,א
בעת הצרה – משקרב האריה ,נטל אות הבורא עליו ,ולכ אינ רואה כי א סימני
פסיעות של אחד'...
והנמשל מוב ,לאלו המהלכי בדרכ הארוכה והחשיכה בתוככי עול הזה ,ולרגע
נדמה לה כי עזב הקב"ה ח"ו ,וכביכול ה מהלכי לבד במעבה החשיכה והבלבול...
ובאמת ,ידעו כי דייקא אז הינ נישאי על כפי הקב"ה וה'פסיעות' הינ כביכול של
בורא עול לבדו – ואינ לבד כלל וכלל ,כי לא יטוש ה' את עמו ,ואדרבה ,המהלכי
במקו קושי והסתר אינ מהלכי בכוחות עצמ אלא נישאי בידו דקוב"ה.

é

באר הפרשה

 'ä úà äàø íìåò éðééðòî ïééðòיג ¯ àåäù
éø÷îå úåòøåàî ìë úà äùåòå äùò
 (ïúùøôá äãåäé éèå÷éìá àáåä) íìåòäיד.
øîàéå' ,(âë àé) ïúùøôá ä"á÷ä øîà êëå
éîëå '...øö÷ú 'ä ãéä äùî ìà 'ä
äâàã åøéñä' ìàøùé éðáì øîåàù
 'íëáìîטו íéîùá íëì ìåãâ áà éë Y
ìë òãéå ...íëøåñçî ìëì âàåã àåäå
åæéà åáì ìò äìòúù úò ìëá ìåòô

בהעלות

çåø éðééðòá Y äìåãâ åà äðè÷ äâàã
åéúåâàãá øñééúäì Y íùâ éðééðòá ù"ëå
¯ éãéì äàáä éúñðøô ìøåâá äìòé äî
'...'åðòîù àì òéáøìå ùéìùì äöçîì
úåàåôø ,'íéëåãéù'ä ìøåâá àäé äî
çô÷îä éðåìô åúåàî øèôà ãöéë ,úåòåùéå
ìëá äøñ éìò øáãîä éðåîìàîå éúñðøô
èåùôä åðåöøá äìò êë éë .àåöî úò
åçèáéå åéðá åá åðéîàéù íìåò àøåá ìù
íúìåëéá ïéàù íúøëä êåúîå ,åéìò

יג .כעי זה כתב השל"ה הק' )בהעלות דר חיי תוכחת מוסר יב( וז"ל' .על פי ה' יסעו ועל
פי ה' יחנו' )ט יח( .ואחר כ כתיב )ש כ( 'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו' .יש רמז
מוסר בכא ,על כל פעולה או תנועה שהאד עושה ,יאמר 'א ירצה הש' או 'בעזרת
הש' .למשל ,בלכתו בדר יאמר' ,הנני נוסע בעזרת הש יתבר ,ובדעתי לחנות
במקו פלוני בעזרתו יתבר א ירצה' .וכשבא למקו החניה אז יחזור וית שבח,
ויאמר 'הנה בעזרת הש יתבר באתי הנה ,ובדעתי ליסע לזמ פלוני בעזרתו יתבר
א ירצה' .נמצא ש שמי שגור בפיו בשעה שעולה במחשבתו ,ובשעת מעשה ,ככה
בכל פעולתיו .עכ"ל.
יד .כתב הרה"ק ה'באר מי חיי' זי"ע לבאר בקרא בפרשת )י לב( 'והיה הטוב
ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והטבנו ל' ,כי הטוב ההוא אשר ייטיב – עיקר
ההטבה היא שיהא ה' עמנו 'שישרה שכינתו בתוכינו' ,ולהאמי בכל לב כי תמיד
ה' עמנו בכל מצב שהוא.
טו .כתיב בפרשת )יא ד( 'והאספסו אשר בקרבו התאוו תאווה' ,כתב הרה"ק
מראפשי זי"ע )זרע קודש בפרשת( פירש שרק הערב רב התאוו ולא בני ישראל,
כיו דאי שיי תאווה בבעל אמונה ,כיו שבכל דבר שחסר לו הרי הוא אומר
מסתמא איני צרי לזה דאל"כ הלא אני אומר ומבר לו יתבר 'העושה לי כל צרכי'
וא באמת הייתי צרי את הדבר הזה בוודאי היה לי אותו )עכ"ל(.
וביאר ע זה המש הפסוקי 'וישובו ויבכו ג בני ישראל' וקשה למה בכו ה
)בני ישראל( א לא התאוו כלל כנ"ל ,ואלא הפירוש הוא שבכו ועשו תשובה על
חסרו האמונה ,על דר שכתבו בספרי שהרואה את חברו עובר עבירה יבי שג
בו יש שמ קצת מעבירה ההיא )ולכ הראוהו כ מ השמי( ,וכשראו בנ"י את חסרו
האמונה הנמצא בקרב הערב רב ,עשו תשובה בעצמ על כ.

באר הפרשה

åæåò éãòìáî ìåãâë ïè÷ øáã úåùòì
,äçðàå ïåâé äâàã ìë íäî øñåú åúøæòå
,úòãä úçåðîå ùôðä úååìùá íäééç åéäéå
 äîåàîá íúâàã ìéòåú àì éëטזíâ äî ,
íìåòá úçà äéøá éãéá åìéôà 'çë' ïéàù
åãéñôäì åà åçéååøäì å÷éæäì åà åì ìéòåäì
'ä ïë æéøëä àì íà Y å÷çøì åà åáø÷ì
 õøàå íéîù àøåáיז.

בהעלות

àé

àøîâä éøáãá (å"ô øñåî èáù 'éò) åæîøù ùé
)ïéà' éîåãàä âàåã ìò (:å÷ ïéøãäðñ
,'õåçìå äôùä ïî àìà âàåã ìù åúøåú
âàåãå ãøç ïééãòå äøåúá ÷ñåòä íãà éë
äñðøôá ,íùâáå çåøá úåâàã éðéî ìë
 åéëøö øàùá åàיחïîéñå úåà äæ éøä ,
äøåúä éë .úéðåöéç àìà åðéà åúøåú ìëù
äîéîú äðåîà äá íé÷ñåòä áìá ñéðëú

טז .ג ה יודעי כי א הנראה כרעה אי בה אלא טובה מסותרת ,שבעזהשי"ת
בקרוב תתגלה הטובה שבה ,בדר רמז פירשו מה דאיתא )סנהדרי כב (.שאי
משתמשי בשרביטו של מל ,כי הנה 'שרביטו' אותיות 'ישר טוב' ,כי כל מעשי
הקב"ה ה בתכלית הישר והטוב ,וא כשאי זה נראה לעיניי אלא להיפ עדיי
אנו מאמיני שהכל 'ישר וטוב' ,אמנ כל זה אינו אלא בינו לבי המקו ,אבל
חלילה לו לאד להרע לרעהו מתו 'טענה' שהטובה טמונה ברעה שהוא גומל אותו
ובקרוב תצא הטובה לאור ,וע"ז אמרו שאסור להשתמש ב'שרביטו של הקב"ה
ולעשות מעשי שאינ ישרי וטובי ,אלא חובתו בעולמו היא כמאמר הכתוב
)דברי ו יח( 'ועשית הישר והטוב'.
יז .הרי לפניכ 'שיר' )בחרוזי – גראמע( שחברו בצעירותו הגה"ק הסטייפלער זי"ע,
וז"ל .בשעה שהעול ,רוב ככול ,יתנו עמיל ,וכל שכל ,לעבוד ולטרוח,
לעשות להרוויח ,רגע לא ינוח ,לכל צד פוסח ,ודעתו תזוח ,לנגוח ולנדוח ,ויש ג
לרצח ,בשביל דמיו פורח ,וסופו מוכיח ,כי לא יצליח ,וכל פגע וחוח ,את רוחו
ירתיח ,יריע א יצריח ,ולא ימצא מנוח ,עד שהא יפוח ,ותשב הרוח.
בה בשעה ,נפשו הנשאה ,של הבוטח ,תדיר שמח – בטחוני בצורי ,הוא אוצרי,
את האתר שוכח ,ומהשתדלות בורח ,ולא יעמול לרוח ,להיות לוקח ,מה שכבר
נשלוח ,מהבורא המשגיח .והוא הבטוח ,מעודו ,לא מטה ידו ,ולא נפגע כבודו ,כי
הבורא בחסדו ,מג בעדו ,ולבו )וזמנו( עמדו ,לירא מבוראו ולעבדו ,בכל נפשו ומאודו.
יח .מעשה בעשיר מופלג ולו בת יחידה כלילת המעלות ,משהגיעה הבת לפרקה שלח
האב שליח לאחד מגדולי ראשי הישיבות ,וביקש מאתו שימציא לו חת תלמיד
חכ וירא שמי ובעל מידות טובות ,וידע של'חת' זה לא יחסר מאומה ,כי כל
הוצאות החתונה עליו ,וג 'קעסט' )שיהיה סמו על שולח חמיו( כל ימי חייו ...ובעזהשי"ת
לעול לא יצטר החת לדאוג דאגת פרנסה וכיו"ב .כעבור כמה ימי שלח ראש
הישיבה לאמר לעשיר שמצא עבורו בחור מופלג בתורה ויראת שמי טהורה' ,ענבי
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בהעלות

ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà ïëå äâàã ìë åðîî åøåñé àìéîîå ,ä"á÷äá
úåàáä éðôî âàãé àìå ,äçðàå ïåâé
)øùà éáø ÷"äøä ìù åîùî (âî÷ óã
(æè çë äéòùé) ÷åñôä ìò ò"éæ ïéìàèñî åîåçø åéáàî åéìò àáä ìëù åúðåîàá
.äëøáìå äáåèì ìëäå ,àåä
 âàãé àì ,ùåøéô ¯ ùéçé àì ïéîàîäיט.
הגפ בענבי הגפ דבר נאה ומתקבל '...מיד יצא העשיר לדר בהתרגשות להעמיד את
הבחור בכור המבח בסוגיות חמורות שבש"ס ,וג לבדוק את הליכות חייו כיצד ה,
ואכ ,הבחור הראה בקיאות נפלאה ועצומה בכל מקצועות התורה בפשט ובפלפול,
וא היה נראה כחכ בר דעת ובעל מידות טובות ,העשיר התפעל מאד מרוחב ועוצ
ידיעתו בכל חדרי התורה בחריפות עצומה ,וגמר אומר לקחתו להיות חתנו.
משישבו לגמור את ה'זכרו דברי' ולשתות לחיי ,וכבר עמדו כמעט ב'שבירת
הצלחת' שאל הבחור את העשיר וביקש לדעת מהו סכו המעות שבדעתו לתת
עבור הנדוניא ...תיכ ומיד ניגש העשיר לראש הישיבה והודיע לו שהשידו בטל
ומבוטל ,כי בשו אופ איננו מסכי לקחת בחור זה כחת לבתו .ויתמה ראש
הישיבה ושאלו מאי האי ,וכי מצא בו שאינו תלמיד חכ וירא שמי או שמא מו
אחר ראה עליו ,השיב העשיר ואמר 'הנה ,גדול כוחו בתורה ויראה ועדיו לגדולות,
א שוטה הוא שאי בו דעת' ...שהרי כל בני העיר מכירי ברוב עשרי וכבוד ביתי,
ג יודעי ה שאי לי אלא 'בת יחידה' ,אמור מעתה כי כל רכושי עומד לרשות
בתי וחתני מהיו ובפרט לאחר 'מאה ועשרי' שהרי ה יהיו יורשי יחידי ,א"כ
כל שאלתו לדעת את סכו ה'נד' מראה על טיפשות עצומה ...ואינני מסכי לקחת
חת שוטה שאי בו דעת.
לדיד ייאמר ,ב אד מה ל כי תדאג כמה ואי תקבל שפע פרנסת ,והרי 'לי
הכס ולי הזהב נא ה' צבאות' )חגי ב ח( וכל עול כולו ומחמדי תבל שלו ה,
והיינו א .עשרו כביכול ידוע לכל ...ב .ולא עוד ,אלא שבני ישראל ה בני חביבי
למקו ,כמאמר הכתוב )ירמיה לא יט( 'הב יקיר לי אפרי א ילד שעשועי' כבנו
יחידו של גביר אדיר ועשיר מופלג ,א עדיי דואג האד ושואל תמיד 'מאי יבא
עזרי' ,מהיכ אפרנס את בני ביתי ,הרי הוא דומה לאותו בחור שנחשב כשוטה גמור
רק עבור שאלתו את העשיר כמה הוא עתיד לתת לו ,והרי א יקח את בתו יקבל
הכל ,והכי נמי יזכור האד כי אב לו בשמי ומובטח לו שלא יחסר לו מאומה,
ככתוב )תהלי לד י( 'כי אי מחסור ליראיו'.
יט .כיו"ב כתב ה'חובת הלבבות' )שעה"ב ריש פ"א( 'מהות הבטחו היא מנוחת נפש
הבוטח ,ושיהיה לבו סמו על מי שבטח עליו שיעשה הטוב והנכו לו בעניי
אשר יבטח עליו'.

באר הפרשה

ò"éæ øâåì÷ äîìù éáø ïåàâä áúë äëå
)éøáã ìò (åî ïîéñ ç"åà äîìù úîëç
äùòù êøáé åéìòðî ìòåðùë 'øáçî'ä
åîòèá ì"é ãåòå ,ì"æå ...'åëå éëøö ìë éì
äðäã ,äæá åæîø ìåãâ æîø äðäã øáã ìù
íãà íéé÷î éëøö éì äùòù úëøáá
íãà áééç (.ãð úåëøá) ì"æç øîàî ãéîú
,äáåèä ìò êøáîù íùë äòøä ìò êøáì
'éëøö ìë éì äùòù' íåé ìëá øîåà éøäã
íãàä ìò äòø å"ç éåäã íéîé ùé éøäå
ë"òáå ,éëøö ìë éì äùòù êøáé êéàå
íâ äãåîå ,äáåè äåä äòøä íâã øîåà
äáåè éåä äòøäã äî ,äðäå .äòøä ìò
ïéøåñéäã (.ä úåëøá) ì"æç åøîàù åîë åðééä
÷éãöä íãà ,äðäå ...á"äåòä ééçì ïéàéáî
,äâéøãîì äâéøãîî êìåäã 'êìåä' àø÷ð
åîë ,íéìòðî úëøáá ï÷úð êëìå

בהעלות

âé

áùåé íàã äëéìä êøåö éåä íéìòðîäã
êéøö êìéì ÷ø ,íéìòðî ö"à ãçà íå÷îá
,ïéøåñéì íãàä êéøö ,éîð éëä ïë ,íéìòðî
êøáúé åá ÷áãúäì êìåä äéäé ë"éò éë
äàãåä ïúåð êëì ,úååöîäå äøåúä íéé÷ì
 äòøä ìòכ.ì"ëò .é"äæòá øéôù éúàå ,
להפסיק בי פורענות – המקבל ייסורי באהבה
ממתיק אות

...ïåøàä òåñðá éäéå ,(äì é) ïúùøôá
é"ùøáå ,'êéðôî êéàðùî åñåðéå
'åðééä) åéøçàìîå åéðôìî úåéðîéñ åì äùò
,åîå÷î äæ ïéàù øîåì ,(åéããö 'áî äëåôä 'ð
úåðòøåô ïéá ÷éñôäì éãë ,ïàë áúëð äîìå
úáù) àøîâá øîàã ïàî ãçìå .úåðòøåôì
÷éäéå'ù ïì øîåì úåàá úåéðîéñä (.æè

הנה כתיב )תהלי לז ג( 'השל על ה' יהב' ,וביאר הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר
זי"ע )הובא בדבר"י ,חלק ידי ישראל פר' ראה ד"ה כי יברכ ,ד' שעא( ,כי 'הולכי הדרכי'
הנושאי עליה משא כבד ,אזי כשישליכו מעליה את משא ירגישו כי הוקל
לה .כיו"ב ,הנושא על כתפו 'משא כבד' מעול הפרנסה או משאר דאגות ה וכיו"ב,
אומרי לו 'השל על ה' את משא' ותרגיש כי הוקל ל.
ואדרבה ,בזה יבח את עצמו א אמונתו כראוי או לאו ,כי א לאחר שיתחזק
בבטחונו ירגיש כי רווח לו ממשאו הכבד ,הרי זה אות וסימ כי אכ אמונתו כראוי,
ובאמת השלי הכל על אלוקיו ,אז בוודאי 'והוא יכלכל' .א א עדיי ירגיש דאגה
בלבו וכובד המשא על כתפיו ,אות וסימ הוא כי עדיי חסר לו בקני האמונה.
כ .סיפר הגה"ק מוויידיסלוב חת הרה"ק רבי שלו משא זי"ע שבימי ה'מלחמה'
נאסר במקומות רבי להעלות אורה בבתי בלילות )מפחד שמא יכיר האויב היכ הוא
מקו יישוב( על כ היו דרי העיר מכסי את חלונות הבית בחתיכת 'בד' שחורה ,וכ
לא ראו מחו לבית ש'הבית מלא אורה' .והנה ,כשבאו לקנות את הבד היה המוכר
מברר שני דברי לדעת איזה סחורה לתת ל'קונה' ,ואלו ה .א .חוזק המנורה
המאירה בחדר ,ב .קרבת האורה לחלו הבית .כי ככל שיתרבה האור יש לכסות

ãé
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בהעלות

øâñ íéëøãä éìåèìè éøçà ÷ðáì åà
ìåîì ÷ðáäå úåðçä éøòù úà ãé÷ôä
úà äáäàá ìá÷îäå ,'åëå 'åëå ...åéðô
ãàî ãò åúåáéùç äìãâ 'øãñë àìù'ä
¯ àéäù àìà ãåò àìå .åîöò éðôá øôñë
.'úåðòøåôì úåðòøåô ïéá ÷éñôäì' äøîàð
úàæ ìë åîöò ìò ìá÷éùëù ,ùåøéô
åäéøä àôåâ úàæá ,ááì áåèáå äçîùá
.úåéðòøåôä úà øöåòå ÷éñôî

øàáîå .åîöò éðôá øôñ àåä 'òåñðá
ãåñéá øàáúé äæ ìë éë 'úîà éøîà'ä
'òåñðá éäéå' éøäù Y åùåøéô êëå ,ãçà
,ìàøùé éðá ìù ïåùàøä íòñî äéä
íéøåñéé èòî æà íäéìò åøáò øåîàëù
äáäàá íäéìò íéìá÷î åéä åìéàå ,éùå÷å
åðééäå ,íéøåñééä ìë íäî íéìèáúî åéä
äòùá ,øãñä ìò àìù äøîàð åæ äùøôù
àåäù øãñä éôë íãàì åì êìåä ïéàù
øùà úà çéååøä àìù ïåâë ,åîöòì áùéç
'íéððåàúî'ä ìù íàèç äéä àôåâ äæå ,éðåìô ÷ñò øîâð àìù åà ,çéååøäì áùç
òø' øîàð íäéìòù (àé ÷øô) ïúùøôá
úåðçì åòéâäá ,éðåìô êåãéù äùòð àìå
את החלו בבד עבה ושחור יותר .וכ ,לפי ריבוי קרבת המנורה לחלו כ יתרבה
עביות ושחרות הבד המכסהו .ומזה למדנו כלל גדול לדיד ,כשנראה לנו שהקב"ה
כביכול כיסה והסתיר מאתנו את האורה בבד שחור ועבה )הסתר פני( ...עלינו לעיי
בשני דברי אלו ,אז נבי שככל שהבד יותר עבה ושחור ,טמו תחתיו אור גדול
יותר  -אור המאיר ובא מאחורי המחיצה המבדלת ,ואור הישועה הלזה קרוב מאד,
ובקרוב ממש יפציע השחר והשמש תזרח באר.
כי באמת ,כל עני ההסתרה אינו אלא 'דמיו ' הנראה לאד כאילו הקב"ה התרחק
ממנו ,ובאמת אי למחשבות הללו כל שחר ואמת .כי הקב"ה מלוא כל האר כבודו
– ואהבתו לא תסור ממנו לעולמי ,ואי ה'ריחוק' אלא מצד דמיונו שנראה לו כ.
וכ רמזו בעלי הרמז לבאר מה שציוונו הבורא יתב"ש למול את הב כשהוא ב
שמונת ימי – והרי משמעותה של 'כריתת הברית' היא בי שני האוהבי זה את
זה שלרוב אהבת ה כורתי ברית לחזק אהבת לעולמי עולמי .אבל קט זה
שאי בו דעת כלל וכלל ,ואינו מכיר אפילו את סובביו ג לא את אמו יולדתו ,מה
'כריתת ברית' יש כא – על מה ולמה הוא כורת ברית .אלא ביאור הדברי ,כי
להורות את האמור לעיל באה תורה ,דלכ יש לכרות ברית ע הקט ב שמונת
ימי שאי בו כל דעת ידיעה והבנה ,ואומרי לו ,הנה א כאשר תגדל ותהיה
לפעמי במצב כעי זה ,שתהיה מוק בבלבולי ,ולא תדע מה נעשה עמ מימי
ומשמאל כקט ב שמונת ימי ,ג אז הנ קשור בברית אהבת עול ע הבורא
יתב"ש ,כי הקב"ה נמצא עמ 'בקרוב' אלי ,בכל עת ובכל שעה ,בכל מצב ובכל
קושי ובוודאי ש נמצא השי"ת.

åè

בהעלות

,ïëùîä ìò øôñî íéîé ïðòä äéäé øùà
øùà ùéå .åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò
ïðòä äìòðå ø÷á ãò áøòî ïðòä äéäé
ïðòä äìòðå äìéìå íîåé åà åòñðå ø÷áá
ìò ...íéîé åà ùãç åà íéîé åà .åòñðå
úøîùî úà åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô
íéàìôð .'äùî ãéá 'ä éô ìò åøîù 'ä
øôñ) 'äîìçàå åáù íùì'ä éøáã äîä
(éúòîù ïëå ä"ã ,ã ïîéñ ë óðò 'ã ùåøã ,á"ç äòãä

÷çöé éáø ø"äåî íùá úåù÷äì éúòîù
ïéæàìååî ì"æ íééç éáø ø"äåî ìù åðá
úåëéøà ïàë ùéù åîë äàøð äøåàëìù
äúöø äî åðòãé àì éë ,êøåö àìì íéøáã
.äæá åðòéîùäì äøåúä
íå÷î àåä øáãîä éë ,÷çöé éáø øàáîå
ù"ééò) äàîåèäå øöéä ïëùî
éðá úëéìä úøèî ìëå (äìåãâ úåëéøàá
úà åøäèéù éãë äúééä íù ìàøùé
úà åìèáé øöéä ìò íúåøáâúäáå ,íìåòä
,äðäå .òøä øöéä äæ ïèùäå äàîåèä
úåîå÷î ùé éë ïéååù úåîå÷îä ìë àì
.úåçô íéàîè ùéå ,øúåé íéàîè øáãîá
ä"á÷ä íäì êéøàä ïë äàîåèä ìãåâ éôìå
øåòéù åúåàë éë Y íå÷î åúåàá íúåäù
ïå÷éú ,äøäèä øúåé íäì êøà ïë äàîåè
...íå÷î åúåà ìù øöéä úøéáùå
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åøàáá ï"áîøá àúéàãë .'...'ä éðæàá
úà àéáî äìéçúáù .'íéððåàúî' úáéú
àåäù 'àøæò ïáà íäøáà éáø' ìù åøåàéá
éøáã åøáéã ìàøùé éðáù ¯ 'ïååà' ïåùìî
íà éë ,äæ øåàéá äçåã ï"áîøä êà ,ïååà
øîåì åì äéä ,àø÷ä úðååë äúééä äæì
ùøéôù åîë íàèç äéä äî ùåøéôá
äéëáì àø÷ä úðååë àìà .íéàèç øàùá
ïðåàúé äî' ïåùìî ¯ íéððåàúîå ,úåðòèå
àåäù ,(èì â äëéà) 'åéàèç ìò øáâ éç íãà
øçàîù .åîöò ìò øòèöîå áàåë ïåùì
äéäù éðéñ øáãîî ìàøùé å÷çøúðù
øáãîä êåúá åàáå ,áåùé íå÷îì áåø÷
åéä ,ïåùàøä òñîá Y àøåðäå ìåãâä
êéà ,äùòð äî øîàì íîöòá íéøòèöî
,äúùð äîå ìëàð äî ,äæä øáãîá äéçð
àöð éúî ,éåðéòäå ìîòä ìåáñð êéàå
äéä äî äøåú äøôéñù àöîðå ...åðîî
íäì äéäù ,'ä éðéòá òø äéä äæå ,íàèç
áåøî ááì áåèáå äçîùá åéøçà úëìì
.íäì ïúð øùà äáåè ìë

,øàáì ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä óéñåä
,íìåë íéàèçä ùøåù äæ àèçù
àèçá åìéçúäù ìàøùé éðáá åðéöî ïë éë
,äçîùå äðåîà øñåçî úåáöò ìù äæ
úåòø úååàúå úåøéáò øàùì åòéâä íùîå
íéøöîá ìëàð øùà äâãä úà åðøëæ'ë
é"ðá åàá øùàë ,ì"æå ,'íùì'ä êéùîî
.''åëå
íäì äù÷ äéä åììä úåîå÷îì
úååîìöå êùåç óëéú íéùéâøî åéäå ,ãàî את משמרת ה' שמרו – עבודת ה' כפי רצונו
åéäå ,øöéä úøöî ä÷åöîå øòö éðéî ìëå
'ית
åéäù éàãååáå .äáøä íúâøãîî íéìôåð éðá åòñé 'ä éô ìò' ,(âë¯èé è) ïúùøôá
,êãéàì .ùàäî çåøáë íùî çåøáì íéöåø ùéå ...åðçé 'ä éô ìòå ìàøùé

בהעלות

,íéîù ïéã åéìò ìá÷ì ,íãàì ìåãâ ãåîéì
äîë úåðåù úåáéñ åéìò ááñðù äîá
,çøëäá åúâøãîî ìôåð æ"éò øùà íéîòô
éë ,øöéä úééôëî íéìåãâ úåðåéñð åì ùéå
íãàä ìò úìèåîä äãåáòäî àåä äæ ìë
.äæ ïôåàá íéîòôå äæ ïôåàá íéîòô ¯
äæ ìòå . כאçååøá íéîòôå øòöá íéîòô
äéä äáåè íåéá' (ãé æ) úìä÷á øîàð
úòä äúåà úà øåîùì ì"øå .'áåèá
÷æçúäì ¯ äàø äòø íåéáå ,êéðéò úááë
. כבéøùôàä ìëá åîöò
מבקשי ה' – במעלת ההשתוקקות

'úåøðä úà êúåìòäá' ,(á ç) ïúùøôá
úùøô äëîñð äîì' ,é"ùøáå
äàøùëù éôì ,íéàéùðä úùøôì äøåðîä
,åúòã æà äùìç íéàéùðä úëåðç ïøäà
àìå àåä àì ,äëåðçá íäîò äéä àìù
äìåãâ êìù êééç ,ä"á÷ä åì øîà ,åèáù

באר הפרשה
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íå÷îä úà åøäéèå íù åáëòúð øùàë
áåúëä øîà äæì .íù øàùäì íéöåø åéä
àìù 'åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò'
åéäù àìà Y äîåàî íîöò ìò åìëúñä
.íúòéñðá ïäå íúééðçá ïä 'ä ïåöø íéùåò
íå÷îù øîåìë 'ïðòä êéøàäáå' åøîåà åäæå
äúééä (åá íúåäù êéøàäì åëøöåäù) äæë
øúåéá íäì äù÷ äéäå ,äàøåð åúàîåè
íéöåø åéä ë"ò ,íøöé ìò íù øáâúäì
ìàøùé éðá åøîùå' Y æ"ëò ,íùî çåøáì
øùà ùéå' ïëå .'åòñé àìå 'ä úøîùî
íåùî ¯ 'ø÷åá ãò áøòî (÷ø) ïðòä äéäé
åéäå ,ë"ë íäåæî íå÷î íù äéä àìù
ïðòä äìòðå Y æ"ëò ,íù áëòúäì íéöåø
ìù ïçáùá áåúëä øáãîå .åòñðå ø÷åáá
çøåèä ìë ïîöò ìò åñéîòäù ìàøùé
åùáåëìå íøöé úà óåëì éãë ,äæä ìîòäå
íäì äù÷ äéäù íâäå .øùôàä ìëá
äæå .åøîù 'ä úøîùî úà æ"ëò ãàî

 כה ביאר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע את דברי הכתוב בפרשת נשא.כא
'ואת כל אשר יעשה לה ועבדו' – כל אשר יעשה לאד מ השמי ממעל
 ידע שש ועבדו – ש בידו,– באיזה מקו ומצב שהקב"ה מעמיד בו את האד
...לעבוד את ה' בשלימות הגמור
, לבאר מה הייתה טענת של בני ישראל בפרשת, וכבר אמר אחד הצדיקי.כב
 'זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרי חנ את הקישואי- 'בעני ה'מתאוננני
 ועתה נפשנו יבשה אי כל,ואת האבטיחי ואת החציר ואת הבצלי ואת השומי
 שהרי כל טע שחשב, ולכאורה אי כל שחר לטענת,(ו-בלתי אל המ עינינו' )יא ה
 ומדוע לא חשבו להרגיש במ טע,עליו האוכל מה'מ' היה נרגש טע זה בפיו
, כמבואר בגמ' יומא עה, המ לא השתנה לטעמי אלו, )ובאמת...דגה או קישואי ואבטיחי
 שקל יותר להתלונ, ולא באנו אלא כ'דרוש'( ומכא ראיה,וברש"י על אתר בפ' בהעלות
.'ולבכות מאשר להפעיל את הראש אפילו במחשבה קטנה כטע דגה וכו
()ד כו

באר הפרשה
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íäéùòîî øúåé åðééä ,íäìùî úà áéèîå ÷éìãî äúàù ,íäìùî
úå÷÷åúùää àåä ø÷éòä éë ,íäéúåðáø÷å à÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøä øàéá .'úåøðä
 ù"áúé àøåáì çåø úçð úåùòì ïåöøäå ä"á÷ä åì øîà êëù ,(ãåòå äøåú éðéðô) ò"éæכד.
úç÷ì êùôð äúìë äëù øçàî ,êééç
ç"ç) ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä áúë ïëå êùôð ééçù ãò 'çáæîä úëåðç'á ÷ìç
ä"á÷ä ïéà éë (â ä÷ íéìäú ,ê"ð ìò
ïéà øéã èééâ'ñ æà ,åðåùìáå] äæá íééåìú
 [ïòáòìכגä÷åùúä éôì àìà íãàä úà ÷ãåá äìåãâ åìà íéòåâòâå íéôåñéë ,
כג .כה אמר הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע לבאר את הפסוק )דברי ל ו( 'ומל ה'
אלוקי את לבב ואת זרע ...למע חיי' ,ולכאורה צ"ב ,שהרי הכל בידי שמי
חו מיראת שמי ,כיצד ימול הקב"ה את לבב ,והרי זה תלוי ביד אד ,אלא ביאורו,
למע חיי ,א מרגיש האד שכל חייו תלויי בזה ,או אז נחשבת לו 'יראת שמי'
כחלק מעני החיי ,והרי הקב"ה נות לבני אד שנות חיי .דבריו אלו הובאו ב'ערוגת
הבוש' )פר' נצבי( ,והסי לבאר עפי"ז את מאמרינו בתפילת ערבית 'כי ה חיינו
ואור ימינו ...ואהבת אל תסיר' ,מה נתינת יש טע בזה ,ולפי האמור יוב היטב,
שבא לומר ,רבש"ע ,כיצד הננו מבקשי על 'אהבת' הרי כביכול אינו 'בידי שמי',
אבל מכיוו ש'כי ה חיינו' ,הרי על עצ ה'החיי' בוודאי אפשר לנו לבקש.
כד .פשיטא ואי"צ לומר ,שלא די לאד להשתוקק מבלי עשות מאומה ,ואי אפשר
שיאמר האד 'שלו עלי נפשי' שהרי רוצה אני והרי ה'רצו' הוא העיקר .כי
א אינו מנסה לעשות בפועל – להזיז עצמו לכה"פ ...הרי"ז מורה באצבע שא
שאיפותיו והשתוקקותו אינ אמיתיי ואינ שווי מאומה ,ויתבונ בעצמו ,כשתאווה
נפשו אכול או שתו או שאר צרכיו הגשמיי ,וכי יסתפק ב'רצו' ,או 'שיהפו את
כל העול' עד שיגיע למבוקשו 'בשלימות'...
וכבר אמר הרה"ק הזק מטאהש זי"ע ,כי כ הוא דר העול ,חייל הנלח עבור
מלכו וצבאו – א נפצע במלחמה ,תבוא 'קופת המדינה' תרפאהו ,תחלימהו ,א
יפרנסו אותו וישיאו כל צאצאיו על חשבו המדינה לעול ועד ...וכל זה אינו אלא
כשחייל זה היה נלח בכל כוחו למע כבוד ש מלכו ...לעומתו ,א עמד החייל
במלחמה כאותו 'גול' ולא פעל א פעולה קטנה מצידו ,ולבסו נפצע הרי זה האיש
נענש בעונש גדול ,ואי צרי לומר שלא תשתת המדינה ברפואתו ושאר הוצאותיו...
א לדיד ייאמר ,העומד בקשרי המלחמה כנגד יצרו ,א א נפל ל"ע – נפצע
ונחבל בראשו ובגופו – איבד כל מידה טובה ,הרי הקב"ה ישל לו כל מחסורו ברוח
ובגש ,אבל כל זה בתנאי שאכ עמד הלה בקשרי המלחמה ,אבל א מעיקרא עמד
לנוכח הנסיונות ולא פעל מאומה לזה האיש אי מחויבי מאומה בשמי...
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çîùé' (â ä÷ íéìäú) áåúëù åîë ,ïåöøäå
íéððåàúîë íòä éäéå' ,(à àé) ïúùøôá éë ,''ä ïåöø éùåò' àìå ,''ä éù÷áî áì
 ''ä éù÷áî'î úåéäì ø÷éòäכה.
øàáîå ,''ä òîùéå 'ä éðæàá òø
ùé' .ì"æå ,(éäéå ä"ã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä úåöøá éë ,úåùôðä éîëç åøîà øáëå
ìë ìò 'úé åúçâùä àéäå 'ä éðéò úðéçá äù÷ä øáãä íâ øáã äæéà ùéàä
äðùä úéùàøî ùéàì úúì ¯ íéàåøáä ãåîò ìëåé àìéîîå ,ì÷ë åéðéòá äàøéé
éðæà úðéçá íðîà .åúéøçàá äéäéù äî ìò ,àåùðî íéù÷ íéáöîå úåðåéñðá óà
 åðúìéôú òîåùù åðééä 'ä ä÷åùúå ïåöø åáø÷á ùéà ìë øéòáé ïëכוäøéæâä äðùîå ,
 äáåèì íéúò æà ,äøäèå äùåã÷ì ,äãåáòå äøåúìכזøæâðä äðùî ä"á÷ä éë ...
úò ìëá íé÷éãö ìù íäéúåìéôú é"ôò .áåè úéìëú éãéì àåáì çéìöéå ìéëùé
אנא א-ל נא  -כוחה של תפילה בתחנוני

כה .ה'חפ חיי' הסמי לזה סיפור מעשה ,פע נפל בדעתו של איש פשוט ביותר
שלו נאה ויאה להשתד ע רבה של העיר ,החל הלה לשלוח 'שדכני' אל
הרב שיציעו את ה'שידו' המהולל .מוב שהעלה חרס בידו שהרב לא הסכי לכ
בשו אופ ...אבל 'שיגעו' זה לא יצא מראשו של האיש ...עד שבעזהשי"ת אירס
הרב את בנו ,אז נרגעה במעט רוחו של היהודי ואירס את בתו ע רעהו בדומה
לו ,בהגיע עת דודי – יו החתונה בבית הרב שליט"א ,והנה עוברי אלפי בני
העיר להתבר מפי הרב בברכת 'מזל טוב' ,ולעיניה עומד א האיש הלז זה ברוב
הדרו בשולח ה'מזרח' ומקבל 'מזל טוב' מהקהל ,שאלוהו ידידיו מה ל ולשמחת
הרב – לקבל מכול ברכת מזל טוב ,ענה 'אני הרי כמעט' נהייתי מחות בחתונה
זאת ,כל הקהל 'מלאו שחוק פיה' ....אמנ ,זה רק בעניני גשמיות ,אבל בעבודת
ה' ג מי שרצה הרי הוא 'מחות ' כמי שהצליח לא פחות ולא יותר.
כו .כתב ה'חיד"א' זי"ע )נחל קדומי בפרשת( על הא דמצינו )בסו פרשת( שמשה
רבינו התפלל על מרי בבקשו )יב יג( 'קל נא רפא נא לה'  -שמעתי מש
הקדמוני דמשה רבינו ע"ה מסרו לו זה הסוד בשמי ,דכשיתפלל ויאמר ב' פעמי
נא בתפילתו תקובל תפילתו .ומשו הכי אמר 'קל נא רפא נא לה' ויעתר לו ה'.
)יש לרמז בזה ,כי נא הוא לשו תחנוני ,ו'סוד' קבלת התפילה היא שיפציר האד
בבקשת רחמי ותחנוני ,וכאשר יתחנ וישוב להתחנ הריהו מובטח שיתקבלו
תפילותיו ברחמי וברצו(.
מעשה שהיה בימי ה'חת סופר' זי"ע ,באחד הערי נתבקש ה'מרא דאתרא'
לישיבה של מעלה ,חיפשו אנשי העיר רב חדש שימלא מקומו ,על הפרק היו לה
כמה הצעות ,אחד מה היה תלמיד מופלג של ה'חת סופר' ,ועוד תלמיד חכ

באר הפרשה
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אחר .לש כ נסע החת סופר ע תלמידו אל אותה העיר  -להשתדל ולהמלי
על תלמידו כי ראוי הוא לכה פאר כרב ומרא דאתרא בעיר וא בישראל כעיר.
א כל השתדלויותיו של החת סופר לא הצליחו ,והרב השני נבחר לכה פאר על
פני תלמידו .באותה שעה נענה החת סופר ואמר לתלמידו ,מה אעשה וכל
השתדלויותי אי בכוח לעמוד לנגד דמעותיו של התלמיד חכ השני ,שהיה הלה
שופ דמעות כמי בתפילתו שיזכה להיבחר כרב) ...י"ג ,שהחת"ס נענה שאי בכוחו
לעמוד נגד 'אמירת תהלי' שהרבה אותו רב לומר(.
אלא שצרי שיסמו רק על הקב"ה שרק בידו להושיעו .דהנה איתא ברמב"
)מתנות עניי פ"ז ה"ג( ,לפי מה שחסר העני אתה מצווה לית לו ...אפילו היה דרכו
של זה העני לרכוב על הסוס ועבד ר לפניו והעני וירד מנכסיו קוני לו סוס לרכוב
עליו ועבד לרו לפניו שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו ,ומצווה אתה להשלי
חסרונו ואי אתה מצווה לעשרו .ובהלכה ז' כתב ,ועני המחזר על הפתחי אי
נזקקי לו למתנה מרובה אבל נותני לו מתנה מועטת ,ואסור להחזיר את העני
ששאל ריק ואפילו אתה נות לו גרוגרת אחת שנאמר אל ישוב ד נכל.
מכא למד הגאו רבי שמשו פינקוס זצ"ל יסוד נפלא בהלכות תפילה )שערי
בתפילה ,עמוד צו( ,שהרי בתפילה הננו באי לפני הקב"ה 'לבקש רחמי כעני בפתח'
)ל' הפייט בתפילת ימי נוראי( ,כיצד נזכה שהקב"ה ישמע שוועתנו וימלא כל מחסרוננו
א נשכיל לבקש ממנו כאותו העני המוזכר ברמב" ,וכלומר ,שא האד עושה
השתדלויות שונות ,ונוקש על דלתות כל העסקני ,בעלי שררה ובעלי יכולת,
וכ'השתדלות' נוספת הוא בא ג אל המל לבקש ממנו ,כמי שבא לעוד 'אדרעס'
)כתובת נוספת( לבקש סיוע ועזר ,כי אז נקבל ח"ו רק 'מתנה מועטת' .אמנ א נבוא
כמי שאינו מתדפק אלא על דלת אחת – אשר ש מושב העשיר הגדול אשר בידו
להושיעו ולהוציאו ברגע אחד מאפילה לאור גדול ,ורק ביכולתו להושיע אז נקבל
מתנה מרובה ,כ בתפילה המתפלל מתו הרגשה שאי לנו ל גואל ומושיע אלא
אתה ,א כ מחויבי לתת לו מתנה מרובה ,בשפע רב עד בלי די .ועוד ,א נבקש
בהכרה שאנו חסרי לאותו הדבר ,ובלא דבר זה חיינו אינ חיי ,אזי כביכול 'על
פי תורה' יקיי בנו הקב"ה כלשו הרמב" ומצווה להשלי חסרונו )שהרי אינו מצווה
לעשרו – להוסי לו על מחסורו ,ורק עד כמה שהוא 'חסר' לאותו דבר כ יקבלנו( ,כשהקב"ה ימלא
כל מחסורנו.
וכתב ש עוד וז"ל ,ודבר זה בעני תפילה נוקב ויורד הוא עד התהו ,כשיש איזו
צרה כגו שצרי סכו כס בדחיפות גדולה ור מזה ולזה ,וג מתפלל ומבקש,
וג הול לקבל ברכות מצדיקי ,או כשיש חולה בתו ביתו ועושה כל ההשתדלויות,
הול לרופא ונוטל רפואות ...וג מרבה בתפילה כחלק מ'חובת השתדלותו' ,הרי זה
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באמת כעני המחזר על הפתחי  -שהעני מחפש עזרה מכמה וכמה מקורות שוני,
ובתוכ ג לבעה"ב הזה נשואות עיניו ,ואז ההלכה היא שאינו חייב לתת לו אלא
דבר מועט .כ הוא בתפילה ,שכאשר עוסק הוא בכל דרכי ההשתדלות ובכלל ג
ניגש לתפילה ונושא עיניו לשמי ,הרי אז ההלכה נותני לו מתנה מועטת ,שג
הקב"ה ית לו קצת סייעתא דשמיא ,וכמש"כ הרמב" 'ואסור להחזיר את העני
ששאל ריק ,ואפילו אתה נות לו גרוגרת אחת שנאמר אל ישוב ד נכל' ,אבל
יותר מדבר מועט אינו חייב לתת שיש לו ממי לקחת ומסתדר לבד.
ודבר זה ידוע ומורגש לכל אחד  -א ישי לב לזה ,כשבא עני שהוא נצר
גדול ומבקש נדבה גדולה והנדיב פוטרו בדבר מועט ,הבה נתבונ מעט ,מה ה
מחשבותיו של אותו בעל הבית ברגע זה כשמלוהו עד הדלת ,בוודאי הוא חושב,
זה האיש יסתדר כבר בלעדי  -הוא לא ימות מרעב .וכ א תשאל את הקמצ
הגדול ביותר כשסוגר הדלת בפני העני  -מה הוא חושב כאשר מחזירו ריק ,וודאי
אי מחשבתו  -לא איכפת לי שימות ברעב ,אלא הוא חושב מדוע הוא בא דווקא
אלי ,שיל לאחרי ,אבל א היה ברור לו שאי לעני זה למי לפנות רק רוצח ואכזר
גמור היה משיב פניו ריק ,וכ הוא אצל הקב"ה כשבא ונופל לפניו יתבר בטענה
ברורה שירח עליו – כי אי לו אחר לפנות אליו וא לא ירח הקב"ה עליו הרי
ישאר במחסורו לעול ,מיד ירח עליו הקב"ה ,וימלא מחסורו.
כז .איתא מהרה"ק רבי פינחס מקארי )אמרי פינחס השל פר' בא( ,שהכל תלוי ב'אור
הגנוז' ,ואיתא בזוהר הקדוש )ויקרא פח (:שבכל יו יש רגע אחד שאז מתגלה
אור הגנוז ,ובאותו הזמ מתקבלי כל התפילות ,ולכ איתא במדרש )עיי' דב"ר ב יב(
'קוה אל ה''  -אפילו מאה פעמי ,כלומר ,כשאד מתפלל על איזה דבר הרבה
פעמי ואינו נענה יתפלל עוד ולא יתייאש ,וביאור הדבר ,כיו שהכל תלוי באור
הגנוז וכבר אמרנו שבכל יו הוא מתגלה בעול ,ואפשר שיזדמ לו לאד אותו
עת שיתגלה האור ומיד נעשה בקשתו ,כי דבר הגנוז אי יכולי לידע אימתי מתגלה,
ומוסי ש מכל מקו משמע קצת שבבוקר קוד נ החמה מתגלה ואז עת רצו
לשאול כל אחד צרכיו )נ"ל בש הבעש"ט ז"ל(.
עוד איתא באמרי פינחס )בפרשת( שבפרשת בהעלות מאיר ומתעורר עני אור
הגנוז ,אמור מעתה כי 'עת רצו ' נפלא הוא בכל השבוע לקבלת התפילות .ושמעתי
מאחד מצדיקי וגאוני הדור שליט"א ,כי בכל השנה בידינו 'לגלות' את האור הגנוז
ובאותה שעה לפעול למלא כל משאלותינו לטובה ,שהרי כתב הגר"א באגרתו בש
המדרש וז"ל .וכל רגע ורגע שאד חוס פיו זוכה לאור הגנוז שאי מלא ובריה
יכולי לשער ,ומכא 'מקור' נפלא שהמעביר על מידותיו ושותק למחרפו יתקבלו
תפילותיו שבאותה שעה.
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î"î ,íéðîàðä åéãáò úìéôú úà ä"á÷ä
éåàø éððéà éë éúìéôú ìò øîàéé ïë àì
íà éë ,å"÷ àùéì åì ùé äæ óà ...êëì
ìå÷ì òîù éë íéððåàúîì ä"á÷ä çéëåä
äâøãîá åéä íä éàãååáù óà ,íúåðåìú
õôç ä"á÷äù ,ïàëîå ...ãàî ãò äúåçô
àåäå ,äéäéù éî äéäé äô ìë úìéôúá
ãéáå .ìàøùé ìë ìù íúìéôúì äååàúî
.úåøåöðå úåìåãâ åúìéôúá ìåòôì ãçà ìë

באר הפרשה

ìàøùé åá íé÷ôúñî åéäù åäæå .òâøå
åðéìò åðéò éë éäð ,øîàì ,àéää úòá
ìëî .áèåîå áåèì åðéìò øåæâì ¯ äáåèì
äô ìë úìéôúá çéâùî åðéà áåù íå÷î
úåàìîìå äéäù äîî äãéîä êåôäì
åðéîàä ìàøùé éðáù åðééä) åðéúååàú úåìàùî
.ìëä çéâùîå èéáî äôåö ä"á÷äù ''ä éðéò' úðéçáá
êôäìå úåðùì íãéáù ,''ä éðæà'á íééã åðéîàä àì êà

åäæå .(äìéôúä åæ íäéô ìáäá úéùàøá éøãñ ìë
,à÷éã 'ä éðæàá òø íéððåàúîë íòä éäéå
 הטוב והמיטיב – להיות מיטיב לישראל ולהביט,'ä éðæà úàø÷ðä äðéçá ùéçëäì åöøù
עליה בעי טובה
àåäù íäì äàøä ,ùåøéô ¯ 'ä òîùéå
øùà àåää áåèä äéäå' ,(áì é) ïúùøôá åàùé äæîå ,íäìù úîåòøú ìå÷ì òîåù
åðìù úîåòøú ìå÷ úà íà ¯ íùôðá å"÷
,'êì åðáèäå åðîò 'ä áéèéé
(åðúà äëì ä"ã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä øàáîå ïéæàéå åðúòååù ìå÷ì òîùéù ù"ë ,'ä òîù
.'åðúåìàùî ìë àìîì ,åðúìéôú
íò ãñçúî ä"á÷äù úåáåèäî ãçà éë
åäæå .éðéøçàì áéèäì åäëæéù åðåöø éùåò
åðáèäåì äëæðù åðîò 'ä áéèéé øùà áåèä ,äìéôú ìù äçåë åðà íéãîì åìà åéøáãî
. כחêì
òîåù éë óà íãà øîàé àìù
 לפי שהאור הנ"ל הוא גנוז בכל הצרות,עוד כתב באמרי פינחס )פרשת בא( וז"ל
 כשאד, וכיו שהאור הוא גנוז בכל הצרות... דוקא ש גנוז האור,והחשכות הגדולות
.מאמי בזה שבכא יש השי"ת אזי נפטר מהצרה
 כשחיבר הגאו רבי משה סוקולובסקי זצ"ל מבריסק את ספרו הנודע 'אמרי.כח
משה' שלח לו הגאו רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל 'הסטייפלער' שהיה אז
 א מה יעשה ואי לו מעות על כ,בימי בחרותו שברצונו לרכוש את ספרו הנכבד
מבקש ממנו שיואיל לשלוח אליו 'ספר' בא נשאר בידו אחד מספריו שאפשר לו
 באותה שעה היה נראה לו לבעל המחבר. ואכ נעתר לבקשתו,להעניקו בחינ
 ולא ידע כי באותה שעה הכי לעצמו פליטה,שהוא גומל טובה ע בחור יקר זה
 לא, כי בימי המלחמה הנוראה נשרפו ואבדו כל ספרי 'אמרי משה' שהעול,גדולה
 והעלהו עמו,נשאר מה שריד ופליט אלא אותו הספר שהעניק ב'חינ' לסטייפלער
, וממנו העתיקו והדפיסוהו מחדש....לאר הקודש כשעלה ארצה לפני המלחמה
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ïî åéìò íéîçøî êë úåéøáä ìò íçøîå ÷"äøä ìù åøåàéáë ,äøëù ïúî äìãâå
úùøôá) ò"éæ 'íéøôà äðçî ìâã'ä
 íéîùäכט.
ïîäå (æ àé) ïúùøôá ÷åñôä ìò (çìùá
äáåè åðéò àäúù ¯ 'äáèä'ä ììëáå é"ôò çìåãáä ïéòë åðéòå ,àåä ãâ òøæë
,åúçîùá çîùé ,åøáç ìùá
ìò íçøîä ìë' (:àð÷ úáù) ì"æç éøáã
ç) ïúùøôá åðéöî ïëå .åúìåãâå åúçìöäá åäæå ,'íéîùä ïî åéìò íéîçøî úåéøáä
'øåëá ìë úçú íééåìä úà ç÷àå' (èé¯çé åì äàáä òôùäå äñðøôä åðééä 'ïîäå
éðá úãåáò úà ãåáòì ...ìàøùé éðáá ìîåâ ú"ø 'ãâ òøæë' àåä íéîùä ïî
éðá ìò øôëìå ãòåî ìäåàá ìàøùé íéìã ìîåâ àåäù äî éôë åðééä ,íéìã
ובלא זה לא היה 'אמרי משה' בידי אחד מישראל ,ללמדנו שאי אד מפסיד
מעשיית טובה לרעהו אלא לעצמו הוא עושה.
כט .ומוסי ה'בית אברה' עוד 'סגולה' לקבל שפע הפרנסה  -כשעינו כעי הבדולח,
בשמירתו על העיניי ...וזהו אומרו 'והמ כזרע גד הוא  -ועינו כעי הבדולח',
שהפרנסה היא לפי שמירת טהרת העיניי ,וככל מה שממלא תאוותו ועיניו בראיות
אסורות ומילוי תאוותיו כ מנכי לו מפרנסתו והנאותיו ורווחיו של היתר ,ומידה
טובה מרובה בשמירת עיניי תרבה פרנסתו.
ומצינו נפלאות בגדולת המקדש עצמו ,בביאורו של הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע )הובא
בליקוטי יהודה פרשת אמור( כי גדלה קדושתו של המקבל על עצמו קבלת הנזירות ,יותר
מהכהני משרתי הש ,כי ה מותרי וצריכי להיטמא )לקרוביה המתי( כדכתיב
)ויקרא כא א-ב( אמור אל הכהני בני אהר ואמרת אליה לנפש לא יטמא בעמיו,
כי א לשארו הקרוב אליו ,לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו וגו' .ואילו הנזיר אסור
להיטמא אפילו לשבעת הקרובי ,ובמה נתקדש נזיר יותר מכה הקדוש בקדושת
הגו .אלא מתאמרא בש ה'אבני נזר' כי קדושת הכה באה לו מיחוס משפחתו,
על כ עליו להיטמא לה במות ,אבל הנזיר שהתקדש קודש קדשי לה'  -לא
מייחוסו ולא מבית אבותיו ,אלא ביגיעת עצמו ,לכ קדושתו למעלה מקדושת כה
ואסור לו להיטמא א לקרוביו .ומכא ,נלמד חשיבותו של המתנזר מ העול הזה
ומתקדש בקדושת הגו )וכ נמי קדושתו של כה גדול ,לא באה לו מייחוס משפחתו אלא ביגיעתו
וקדושת עצמו ,על כ ג הוא נאסר להיטמא לשבעה קרובי(.
אגב אורחא ,עצה טובה לעורר ליבו לאהבת ה' ויראתו על ידי שיזמר לעצמו
ניגו וזמר להלהיט רוחו בקרבו ,וכלשו קדשו של 'החינו' בפרשת )מצוה שפ"ד(
שהאד מהיותו בעל חומר צרי התעוררות גדול אל הדברי ,כי הטבע )של האד(
שמבלי מעיר יעמוד כיש  ,ואי דבר יעוררהו כמו קולות הניגו .
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éðá' øîàð íéîòô äùîç' ,é"ùøáå ,'ìàøùé
åìôëðù ïúáéç òéãåäì ,äæ àø÷îá 'ìàøùé
äùîç ïééðîë ,ãçà àø÷îá ïäéúåøëæà
'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä áúë .'äøåú éùîåç
äîá øàáúð àìã (øôëìå ä"ã ò"øú) ò"éæ
åàéáäù åðéöî àì éë ,ìàøùé éðá åøôëúð
÷éë ,ïéðòä àìà .äøôë íùì 'åãëå ïáø
íúåàøá ,äáåè ïéò úãî ïàë åàøä é"ðá
 êåúî íééåìä úãò úà äìòî ú"éùäùהוה זהיר  -משנה זהירות בבי אד לחברו
ובפרט בעני הדיבור
åìéôàå ,íäéçà øàùî øúé íùã÷îå ,ììëä
åãòåðå ,åò÷úé úçàá íàå' ,(ã é) ïúùøôá åâäð ,äáøãà àìà ,íäá åàð÷ àì éëä
éôìà éùàø íéàéùðä êéìà
íúùåã÷ ìò åçîùå ,ïéò úáåè íäá
åììëð ïéò úáåè úãéîáå ,åìà ìù íúåìãâå
.'åë äáåè ïéò ì"æ íøîàë úåãéîä ìë
ïéáéáçù ,ïúáéç ú"éùä òéãåä äæ éðôîå
ïéò úáåè úãéîå ,äøåú éùîåç äùîçë íä
äúééä àéäå .íãàì äøåîâ äøôë àéä éøä
íééåìä úåòöîàá éë ,ìàøùé ìù ïúøôë
 ìòåôì äáåè ïéò úãî ìàøùé åàéöåäל.

ל .מעלה יתירה מצינו בה ב'עי טובה' כי בכוחה לשדד מערכות ,וא לשנות תכונות
הזולת ,וכה כתב ב'תולדות הישמח ישראל' ,כאשר גיסו של רבינו השיא את בנו
נסע רבינו להשתת בחתונה ,ונשאר ש כל שבעת ימי המשתה .ביו האחרו של
שבעת ימי המשתה אמרה לפתע א החת )אחותו של הישמח ישראל( שהכלה איננה
מוצאת ח בעיניה ,ואי אפשר לה אפילו להסתכל עליה ,ע"כ היא דורשת בתוק
שהחת יעזוב את בית חותנו ,ויסע הביתה בחזרה .הדבר נודע לרבינו ונפשו עגמה
עליו מאוד ,בעת עריכת סעודת שבע ברכות האחרונה אמר רבנו תורה על הכתוב
)בראשית טז ו( 'עשי לה הטוב בעיני' ,ותרג אונקלוס כדתקי בעיניכי ,דהנה )לעיל
)ש ד( כתיב 'ותקל גבירתה בעיניה' ,וברש"י ,אמרה שרה זו מראה את עצמה כאילו
היא צדקת ...מדתו של אברה אבינו ע"ה הייתה עי טובה ,ומדת עי טובה הוא
להיפ מ'עי רעה' .כי כמו שעי רעה גורמת לדבר טוב שיהפ לרע כמו כ עי
טובה מהפכת כל הדברי הרעי לטובה ,וכאשר אמרה שרה לאברה שהגר מזלזלת
בכבודה ,אמר לה אברה אבינו ע"ה ,עשי לה הטוב  -היינו עשי ותקני אותה ,ובמה
 בעיני בעיני הטובות – להביט במעלותיה ,שתהפכי כל הענייני הרעי שבתוכהלטובה )ואכ ,הדברי נשאו פרי ונמנע בס"ד כל עני ה'גט' ש(.
ומכא ,ילמד כל איש בדידיה ,א א סבור אתה שפלוני מושחת ...פלוני טבעיו
רעי וכיו"ב רבות ,אנא ,הבט והתבונ בו ב'עי טובה' וסו דבר שיותקנו דרכיו ,ויעזוב
כל קלקוליו ...וא להורי ומחנכי ייאמר ,בידכ הדבר – להפו את ליב ומוח של
התלמידי והבני לטובה ולברכה – ע"י שתביטו בה בעי טובה האומרת שוב ושוב,
פלוני טוב הוא ,פלוני חשיבותו גדלה עד מאד ...כי בזה ייהפ לבב וטבע לטוב.

בהעלות

÷"äøä éøáãá åúáåùú .åéììòî éøô
÷åñôä ìò ïúùøôá ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
é"ùøáå 'ãàî åéðò äùî ùéàäå' (â áé)
ìôù úåéäì í"éøä øàéáå ,'ïìáñå ìôù'
êà .ãàî äìåãâ äìòî úîàá àåä åéðòå
úà ìåáñì ìëåéù Y äæî øúåé äìòî ùé
øáãå .(ïúùøôá í"éøä 'å÷éì) åøáç úåìôù
. לאøúåîì êà íééúôù
úåøéäæ äðùîá øäæäì ùé øúåéáå
øáãì àìù Y ïåùìä úøéîùá
áåè øáãì äáøãàå åäòøá ùéà äøñ
(ë è) ïúùøôá áéúëã .åäòø ìò ùéà
åøàéáå ,'åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò'
àåä åéô úøéîùá ¯ éô ìò íé÷éãö
äøùéå äðçé 'äù Y åðçé 'äù íøåâ
'äô'ä éãé ìò éô ìòå .íãàä ìò åúðéëù
åéô úà øîåù åðéà íàá åòñé 'ä ¯
äùåã÷ä äðéëùä úà ùøâî àåä éøä
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ãë

á"éì àåø÷ì éëå ,äù÷ äøåàëìå .'ìàøùé
äìò àì éøäù) ìàøùé éðá êåúî íéùðà
,'úåøöåöç'ì åëøöåä (á"éî øúåé íéàéùðä øôñî
.äôéñàì íàø÷éù 'çéìù' çìùð àì òåãî
íéçìåù åéä íà éë ,â"áìøä øàáîå
øçøçì øáã ìòáì íå÷î äéä íéçéìù
àéùðì òåãî äðòèá ,íéàéùðä ïéá áéø
àåäù êì éøä Y ïåùàø äùî àø÷ éðåìô
äáìúú äæ êåúîå .éðîî øúåé åáéùçî
...äðøåùé éî äéúåàöåúå ...ú÷åìçîä ùà
'åò÷úé úçàá íàå' äøåú äøîà ïë ìò
åúåàá åéãçé åðîæåä íéàéùðä ìëù àöîðå
éìòá ìù íäéô íúñééå ,ãåáë åúåàáå òâø
.ú÷åìçî
úîçî ìåáñì éìò øæâð éëå ,øîàú àîùå
éðà éøä ,éðåìô ìù 'åéúåðåéîã'
'ááåñî' éðåìô íàå ,äøùé êøãá êìäî
úà åîöòá ìëàé íéçåãîå àååù úåðåéîãá

יש שאמרו לרמז במה שאמרו חז"ל לגבי ה'מצורע' )נגעי ב ג( 'כה הסומא באחת
 בבוא להביט בחסרונות, כי כ אומרי לו לכה,'מעיניו אינו רואה את הנגעי
 כי א אינ רואה אלא בעי... הבט נא ג בעינ השנית לראות ג במעלותיו,רע
 וכ. אל תביט כלל בחסרונותיו, שאי אפשר ל לראות ג במעלותיו,אחת – כלומר
 כשפלוני במצב, ואפשר לבארו,'אמרו )ש משנה ב( 'אי רואי נגעי ביו המעונ
 כי אי דני את האד...של 'מעונ' )עת צר ומצוק( אל תביט כלל על חסרונותיו
 כשאתה )הרואה( במצב 'מעונ' אל תביט על איש בעול, )אולי י"ל עוד...במצב כזה
.( כי מי יודע באלו דיני תשפוט אות,לדו אותו
 איתא ברש"י לעיל )פר' נשא ה יב( על הפסוק איש איש כי תשטה אשתו – מה.לא
כתוב למעלה מ העני ואיש את קדשיו לו יהיו ]פרשת נתינת תרומות ומעשרות
. א אתה מעכב מתנות הכה חיי שתצטר לבוא אצלו להביא לו את הסוטה,[לכה
, שזה המעכב מתנות כהונה הרי הוא בוודאי קמצ וכילי,'וביאר ה'תורה תמימה
.' ועי"ז תוכל לשטות עליו,'ומסתמא ימנע ג מאשתו את חפצה ויודעת מחסור היא
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äàìäì äðéëùä òñúå ,åðîî
 (ç"ñøú ååà÷òøèòéôלב.

),ééçã àðìéà

åáúë øáëå
íéùâøúîä íéàìåçä úáéñù
íðéàù íéøåáéãä éãé ìò àåä íìåòì íéàáå
'íéøéåàä ùåôéò'ì íéîøåâ íäù íééåàø
ï÷úì íéëéøö ë"ò ,íìåòä òáè ìå÷ì÷å
,íéøåñà íéøåáéã øáãì àìù øåáéãä úà
äìéôúå äøåú éøåáéãá øåáéãä ùã÷ìå
 ì"ëò ,'ä éðô çëåð áìä ÷îåòî íééúéîàלג.
)(ù"ééòå êì ô"éø íäøáà ïâî 'éò

בהעלות

äë

åîë úåìéôúä úìá÷ì äìåâñ äæá ùé íâ
(äìéôú êøò ,ä"ìù øåöé÷) ä"ìùä áúëù
åúìôú àäúù äöåø àåäù éî .ì"æå
úà øåîùé ä"á÷ä éðôì úìáå÷îå äöåøî
øáã åðîî àéöåé àìù äôä àåäù 'éìë'ä
òøä ïåùì åà äìì÷ åà äòåáù åà äìáð
ä"îîì ïåøåã äìôúä éë ,äæá àöåéëå
úà àéáîä éìëä àåä äôäå ,ä"á÷ä
éåäå ...å"ç óðåèî àäé àìù ¯ ïåøåãä
å"ç íàå .ïåøåãä éåæéáå êìîì éåæéá å"ç
äùòé àìå øáãä ï÷úé ,ïë íãà äùò

הוסי על כ הגאו רבי ברו שמעו שניאורסו זצ"ל מטשיבי
שאיש זה שמעכב מתנות הכה עושה זאת מחמת ש'מבקר' את כל הכהני שבדור,
והוא אומר לעצמו כה זה אינו ראוי לקבל מתנות כהונה ,אמתי עד שאמצא כה
ירא ושל אז את לו כל תרומותיי ,ובית זה שפוסלי בו אחרי ואפילו לש שמי
)כדי שלא ית תרומותיו לכה ע האר( ,הרי בני ביתו ומשפחתו יושפעו לרעה
ע"י דיבוריו וגנותו בצדיקי ואי סופו להתקיי .ולא זו דרכה של תורה.
ושמעתי מ'חכ אחד' להוסי על דברי אלו ,שלכ מבקשי בברכת התורה
ונהיה אנחנו ו'צאצאינו וצאצאי עמ בית ישראל' מדוע מצא אל נכו להתפלל ג
עבור כל ילדי בני ישראל )והרי כל אב מתפלל על בניו (...אלא ,כי כדי לזכות לבני טובי
חייבי להערי ולהסתכל בעי טובה על כל איש מישראל ולהחשיב כאנשי טובי
)בספרו ברכת שמעו(

)ועי"ז בניו יכללו את עצמ בקהל כלל ישראל ויהיו חלק מתקנות הציבור והנהגת המנהיגי ולא יוציאו

א"ע תמיד להיות 'אויבער חכמי' שאי בפניה כל מחסו מעשות כרצונ.(...
לב .וכבר אמרו בעלי המוסר ב'לשו נופל על לשו' ,כי הקב"ה ברא בעולמו 'דומ
צומח חי מדבר' ,ובכל אחד מה כשימות ויכלה הדבר נקרא בש 'נבל',
הצומח ייקרא 'עצי נובל' ,הדומ 'נבלי חרס' והחי נבילה ,על משקל זה נאמר
שניבול פה הוא הוא סופו של ה'מדבר' – האד .כי א אינו שומר פיו הרי זה
נחשב כ ...ל"ע.
לג .וכה אמר הגאו בעל ה'שבט הלוי' זצוק"ל )הובא בספר 'רחמי הרב' סו ער 'שתיקה'(
וז"ל .ויאמר נא כל אחד מאתנו ,אילו היה כותב כל הדיבורי שדיבר בשנה
אחת ,בגלוי ובסתר ,ביו ובלילה ,והיה קורא אות לפניו בימי התשובה ,היה בורח
ומתחבא מחמת הבושה ,עכ"ל.

åë
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íéøåäèå íéùåã÷ íéøáã äôá äáøéå ,ãåò
.øúåé àìå íéøúåîä íéøáãå
אי שמחה כתורה – עסק התורה מתו שמחה
ובפרט ביו השבת

ïéòø éøúë íä äçîùäå äøåúä ÷ñò
ïééåìú åäééååøúå ,ïéùøôúî àìã
íãàë äçîù êì ïéà àäã .éããäà
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 äøåúá òâééúîùלדøáéã àìî àø÷îå ,
íéøùé 'ä éãå÷ô' (è èé íéìäú) áåúëä
øùôà éà éë ,øîàéé êãéàì .'áì éçîùî
 äçîù àìì äøåúä úåîéìùì úåëæìלה,
úåáà ñ"îò 'íééç êøã') ì"øäîä øàéáù åîëå
ç"îî ãçà úåéäì 'äçîù'ä ïéðò äî (å"ô
.ì"æå ,ïäá úéð÷ð äøåúäù íéøáã
'íãàä øùàë éë ,äìåãâ äãî äçîùä

לד .הנה במשנה ב'אבות' בה מוזכרי כל מ"ח קניני התורה לא נזכר כלל עני
חשקת התורה או אהבת התורה ,ולכאורה קשה דמ הנראה שזהו תנאי ראשו
כדי לקנות התורה ,ובכלל יקשה ,דקני הראשו הוא 'בתלמוד' ,והרי כל הקנייני
באי ללמד דעת כיצד יקנה את התלמוד שהוא לומד ...דפשיטא שאפילו קני אחד
לא יועיל מבלי שהאד ישב וילמוד ,ומדוע אמר דתורה נקנית על ידי 'תלמוד'...
ומבאר הגה"ח מהרי"ד אלטר שליט"א ,דהמשנה מורה עצה דר למי שאי לו כל
חשק ואי לו אהבה לתורה ,והרי א"א לצוותו 'אהוב את זה' א כעת איננו אוהבו,
אי לו עצה אחת ,והיא ה'ראשונה' מבי כול  -שילמד בלי טע ,וכל מי שיושב
ולומד אע"פ שאי לו חשק רק עושה כ 'יבש' וכ'חוק' בלי טע ,זהו קני הראשו
החזק ביותר שבהמש יגיע חשק לתורה ,נמצא שלימודו עכשיו אינו רק בהאי
שעתה ובהאי מקומ ,אלא לימודו עכשיו הוא 'קני תורה' בכל התורה כולה שיהיה
לו חשק וטע בלימוד התוה"ק.
אחר המלחמה נכנס אל הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע חסיד מפולי שה'הנהגה'
פסקה בחצר החסידות שלו ,שאלו הרה"ק ,אמור נא ממה שלמדת לפני המלחמה,
נענה החסיד ,אצלנו לימדו שא חסר לאד חשק בלימודו ,יקו מספרו ויסתובב
קצת ויתעמק בגדלות הבורא ית' ג יתעמק בגדלות התורה הקדושה והזכות ללמוד
בתוה"ק ...ובזה יגיענו חשק גדול ,א"ל הרה"ק ,אצלנו לימדו ,א אי חשק אז לומדי
בלי חשק.
עוד איתא ב'קניני התורה'  -מיעוט דר אר ,ומבאר ב'מדרש שמואל' ,דלפעמי
מי שיש לו דר אר לכל עובר ואורח יתבטל מלימודו כל הזמ ולא יצליח ,לכ
כדי לזכות לתורה צרי 'מיעוט דר אר' ,שלא יעזוב את הגמרא בשביל כל 'דר
אר' שנקלע לידו ,רק יהיה ראשו שקוע לגמרי בהלימוד.
לה .בספה"ק דגל מחנה אפרי )בשלח ד"ה או יאמר ויבואו( הביא מזקנו מר הבעש"ט
הק' זי"ע לפרש במה דאיתא בגמ' )נדרי פא (.על מה אבדה האר על שלא

באר הפרשה

æ"éòå ,úåîéìùá àåä ¯ äçîùá àåä
...íãàä úåîéìù àéäù äøåúä ìá÷î
úåîéìù íãàì éåàø ïéà éë ,øáãä ììë
é"ò íà éë äøåúä àéä äæä é÷åìàä
íãàä øùàëå ,éùôð úåîéìù àéäù äçîù
åùôð ìá÷ì éåàø æà äçîùá åùôð
é"òù àöîð .ì"ëò ,'äøåúä úåîéìù
,äøåú ìù äøúëì íãàä äëåæ äçîùä
àäúù äøåúä úà åáø÷á èåì÷ìå
.åîãá úòìáåî
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æë

äøåú éøòù íéçúôð äæ íòèî éìåàå
úøâà'ä ïåùìëå ,ùãå÷ úáùá
íåé ìëá 'àøæò ïáà'ä ìòáì 'úáùä
åçúôé úáùä íåéáå ,äðåáú éøòù åàöîé
 íéøòù äàîלוïåæç'ä ÷"äâä øîà øáëå ,
ãåîò 'åúøåúå ïåòîù éáø' øôñá àáåä) ì"öæ 'ùéà
äøåú éøáã âéùäì øùôà ÷"áùáù (áî
éøäù ,òåáùä úåîéá ïéáäì çéìöä àìù
íåéáå' (êúåìòäá úùøô éøôñ) ì"æç åùøã
ì"øäî éøáãìå ,'úåúáùä åìà ,íëúçîù

ברכו בתורה תחילה ,שהכוונה היא על ברכת 'והערב נא' ,והיינו ,שרק התורה הנלמדת
מתו מתיקות ביכולתה להג שלא יאונה כל רע מפני החטאי ולא תורה הנלמד
מתו איתכפיא .והדברי מתאימי ביותר למה שכתב ה'שפת אמת' בביאור לשו
'והערב' שהוא מלשו 'מעורב' והכוונה שהתורה תתערב בתו הד והנפש )על דר
שאמרו )אדר"נ פכ"ד( דברי תורה נבלעי בדמיו( ,כי התורה הנלמדת מתו תענוג
ומתיקות נהפכת להיות חלק וממשות בתו אותו הלומד.
ב'מכתב' כותב הג"ר בנימי מנדלזו זצ"ל גאב"ד קוממיות' ,הרהרתי היו בתפילת
מעריב' דבברכה ראשונה של מעריב אומרי הכל בלשו נסתר ]בדברו מעריב ערבי..
פותח שערי[ אבל בברכה שנייה אומרי הכל בלשו נוכח ]עמ ,אהבת ,תו"מ
למדת [...ומדוע ,כי גדול כח התורה לקרב את האד לבוראו ית' באופ גדול עד
שיכול לדבר אתו בלשו נוכח.
לו .ידועי דבריו של הגה"ק ה'ב איש חי' זי"ע )ב איש חי שנה שניה פרשת שמות(,
וז"ל ,ובזה מוב הטע שארז"ל 'לא נתנו שבתות לישראל אלא לעסוק בה
בתורה' ,והיינו כי ישראל יש בה כח לבנות בני רוחני ועליוני ע"י עסק התורה,
ולכ נקראו בנאי )שבת קיד (.וכמ"ש חז"ל )ברכות סד (.ע"פ )ישעיה נד יג( 'וכל בני
למודי ה' ורב שלו בני' ,וזה הבני שבוני אותו ע"י עסק התורה הוא נעשה בחלק
עוה"ב ,ולכ בשבת שהוא מעי עוה"ב כמ"ש חז"ל צרי להרבות בו בעסק התורה
כי אז יצליחו בו יותר בבני הרוחני ,ולכ כתבו המקובלי ז"ל ,דגדול הפועל הנעשה
מעסק התורה ביו שבת אל פעמי יותר מ הנעשה מעסק התורה של ימי החול...
ואילו הרה"צ רבי אליהו ראטה זצ"ל אמר בש הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל
זי"ע כי ד גמרא בשבת שווה בערכו לחמש מאות דפי גמרא בימות החול ,וכ פרק
תהילי אחד בשבת שקול כנגד חמש מאות פרקי תהילי בימות השבוע )הובא בספר
איש חסיד היה עמ' שג(.
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בהעלות

äøåúä úà âéùäì éãë åá ùé àìéîî ïååéëîã ,çøôå øåúôëá íéøáãä íéìåò
 íéøçà íéðîæî äîëå äîë éôלז.
÷"áùä íåéá äçîùá úåáøäì åðéååèöðù
לז .אי ל תענוג גדול יותר מלימוד התורה בשבת ,ובפרט בצפרא דשבתא קוד
התפילה ,וכמו שהפליג ה'חזו איש' זצ"ל ואמר ,שא גוי היה יודע ומרגיש
הטע הנפלא שיש לאד הלומד ד גמרא קוד התפלה בשב"ק היה בא להתגייר
לחסות תחת כנפי השכינה ,ולדיד שאנו מודי להקב"ה בכל יו 'שלא עשני גוי',
ומשבחי לה' שאנו בני אברה ויצחק ויעקב ,ואי אנו זקוקי לגיור ממדריגת גוי
לישראל ,על אחת כמה וכמה שעלינו להתגייר בעני זה ,ולקבוע זמ ללמוד תורה
בשבת קודש בהשכמה ,ותהא מתוקה בפינו מדבש ונפת צופי .וידוע מה שאמר
הרה"ק בעל ה'בית אהר' זי"ע מקארלי )בית אהר קמד' (.ללמוד גמרא בחול קוד
אור היו הוא בחי' ג עד התחתו ובשבת קוד אור היו הוא בחי' ג עד העליו ',
והוסי בלשו קדשו' ,איר זאלט לערני א ד גמרא בעיו בשבת קוד התפלה
וואלט דער נשמת איי אנדער פני גיהאט'.
וכבר כתב רבינו בחיי )שמות כ ח( וז"ל ,וכ אמר דוד )תהילי קיט צז( 'מה אהבתי
תורת כל היו היא שיחתי' ,היה לו לומר 'בכל יו' ,אלא שרומז על היו המיוחד
הוא השבת שהיה מתענג בו בעסק התורה כל היו.
ומ העניי להביא פירושו של הגה"ק החיד"א ב'נחל קדומי' )פרשת יתרו( בדר
רמז לבאר טע הסמיכות בעשרת הדיברות של מצוות שמירת שבת לכיבוד אב וא,
דהנה איתא בזוה"ק )ח"ג קעג (:שראוי לחדש חידושי תורה בשבת קודש ,ואז מעטרי
את נשמת אביו בעול הבא ]וב'יסוד ושורש העבודה' )שער השמיני ,פרק יב( כתב ,דא
הנהגה טובה חדשה שהאד מקבל על עצמו הרי היא בכלל זה[ ,וזה נרמז מסמיכות
הדיברות ,דבשבת כשמחדש חידושי תורה מקיי מצות כיבוד אב וא.
נוהג היה הגאו רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל להשכי קו מאוד בשבת בבוקר,
והיה אומר אז מזמור קי"ט בתהילי )כידוע שכל ה'תמניא אפי' ה בקשות על תורה( והרבה
פסוקי היה מפרש באידיש תו כדי אמירה ,ושופ שיח לבו לפני הקב"ה כב המדבר
אל אביו ,רבות היה חוזר על הפסוק 'חסד ד' מלאה האר חוקי למדני' ,כשהוא
מבאר 'פירוש המילות' – כ אמר דוד לפני הקב"ה' ,חסד ד' מלאה האר' – כל
האר מלאה שפע ורב טוב מאת ,אבל מה אני מבקש ממ ,רק 'חוקי למדני' -
זו כל בקשתי ,שתלמדני ותסייעני ללמוד ולהבי את דברי תורת )פניני רבינו יחזקאל
ח"א עמ' ל"ז(.
)אגב אורחא קמ"ל חשיבות אמירת התהילי ביומא דשבתא ובפרט פרק קי"ט שהוא תפילה על

רוחניות .יש שרמזו כי ראשי התיבות של ח'מדת י'מי א'ותו ק'ראת עולה בגי' קי"ט(.
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èë

÷åñôä åðá íééå÷éå ,ááì áåèáå äçîùá àéîùá éã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø àäé
ìò áåè øáéã 'ä éë' (èë é) ïúùøôã úåìòì åðëæéå ,åðéìò íéîçø àìîúéù
 'ìàøùé ,äøåäèä äðåîàä éëøãá úåìòúäìåלח.åøåàì ãçé äøäîá åðìåë äëæðå ,
בסו ימיו נסע הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע לעיר וויע כדי לדרוש ש ברופאי,
והתלווה אליו בנו הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,ושהו ש במש כמה שבועות,
ביו השב"ק הבחי מהרי"ד בבחור מבוגר שעוסק בתורה במש כל יו השבת
בהתמדה גדולה ובחשק עצו ,ומאד התפעל מעבודתו ומלימודו ,ניגש אליו ושאלו
מאי הוא ומה מעשיו ,נענה הבחור ואמר ,שאנשי הצבא הנכריי גייסו אותו לשרת
בצבא ,והיה מוכרח לחלל את השב"ק ,לכ פנה אל מפקדיו שיתנו לו יו מנוחה
בשבת ,ותמורת כ יעבוד שעות ארוכות יותר בששת ימי המעשה ,וזכה לשאת ח
בעיניה והרשעי הללו יצאו מגדר והסכימו להצעתו ,מאז קיבל על עצמו לעשות
את יו מנוחתו  -יו השבת ,כולו תורה ,כשמוע מהרי"ד את תשובתו נענה ואמר
'מי יודע א בחור זה אינו מעכב את הגאולה '...שהרי בבוא גואל יוסר עול הגלויות
ועול הגויי מעל צווארינו ,ואז לא יוכל עוד כביכול להשתעשע ע לימוד התורה
במסירות נפש כשל בחור זה.
לח .ידוע שהרה"ק מלעכאוויטש זי"ע אמר פע בחזרו מבית הטבילה בערב שבת
קודש פרשת בהעלות לעת כזאת היה עלינו לשורר ולזמר בתופי ומחולות,
כי בפרשה זו כתיב )י כט( 'כי ה' דיבר טוב על ישראל'.

