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פרשת שלח

באר הפרשה

á

çìù úùøô Y äùøôä øàá
úåéäì äëéøö êë ìáà .ì"æå ,(äîçìîä
äòùá ãáìá àì ,éìàøùéä ùéà úðåîà
ô"ò íâ åúòåùéì êøãå àåáî äàåøù
åäòéùåéù 'äá ïéîàé ¯ òáèä êøãå åìëù
å"ç äàåø åðéàù äòùá íâ ÷ø ,÷æçúéå
,åúòåùéì òáèä êøãå ìëù ô"ò àåáî íåù
åúðåîàá ÷æçúéå ,åäòéùåéù 'äá ïéîàé
àìù áåè åæ äòùá ,äáøãà .åðåçèáå
êøãá àåáîå ìëù äæéà àåöîì ù÷òúé
,àöîé àì èåùô ô"òù ïååéëî éë ,òáèä
íâôå ,íâôäì æ"éò åúðåîà ìëåú å"ç æà
úà øåöòì ìåëé 'äá åðåçèáå åúðåîàá
úîà ìëä ¯ øîàì êéøö ÷ø ,å"ç åúòåùé
íéøáãä íéðë ,äá áùåéä íòä æòù
ïéîàî éððä î"î ,'åëå úåøåöá íéøòäù
òáèäå ìåáâäî äìòîì àåäù 'äá
¯ 'äúåà åðùøéå äìòð äìò' ,åðòéùåéù
ïåçèáå äðåîà ,äøáñ àìáå ìëù àìá
äæáå . אåúòåùé úà áø÷ú äæë ïôåàá 'äá
íà óà ,íðîà ,áìë éøáã úà øàáî

ממעייני הישועה – האמונה תחיש ישועתו

ãöéë úåëéøàá àáåä (ì¯çë âé) ïúùøôá
áåøî åëáå ìàøùé éðá åððåìúä
äîçìî êåøòì íçåëá ïéàù ìò íãçô
íéîòä 'æî '÷ðòä éãéìé' íéøåáéâä ãâðë
áìë ïòè íúîåòì ,ïòðë õøàá íéáùåéä
äìò ,é"ùøáå ,äìòð äìò øîàéå äðåôé ïá
åùò øîåà àåäå íéîùá åìéôà ¯ äìòð
.åéøáã ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ
äáåùú åæ éëå ,àúìéî ääéîú äøåàëìå
íéøáã' åðòè íä éøäå ,íúðòè ìò àéä
øùà íé÷ðòä íä íéøåáéâ éë Y 'íòè ìù
øåúñì áìë çëååúä àì òåãî ,íù
äìò ùøéô àìå íúñ àìà ,íäéúåðòè
àìù äãåî'ë áùçð àåä éøäå ...äìòð
.'äðòèä ïéîî
÷"äøä øàéá úåø÷é øåà
ùà åøôñá) ã"éä ò"éæ àðöñàéôî

øåàéá

úåðùá ááì éøåáù 'ä íò éðôì ùøãù íéøîà Y ùãå÷

 ומפורש איתא, וידע שבעבור הבטחו עצמו יוושע מכל מיני מצירי ומציקי.א
היו שומרי... . וז"ל,('במדרש )שוח"ט תהלי כה על הפסוק 'אלוקי ב בטחתי אל אבושה
 ואמר אל תכוני כי ב ביתו של מל,המדינה עוברי ומצאו אכסנאי אחד ותפסוהו
 בבוקר הביאוהו אצל המל, הניחוהו ושמרוהו עד הבוקר, כיוו ששמעו כ,אני
 אמר לו, מכיר אתה אותי, בני, אמר לו המל,ואמרו לו 'ב בית' מצאנו אמש
 אני איני, אמר לו – בבקשה ממ, )אמר לו המל ( א כ היא אתה ב ביתי.לאו
 אמר לה... שאלמלא אמרתי לה כ היו מכי אותי,' אבל 'ב בטחתי,ב בית
 וכ אמר דוד 'אלוקי ב בטחתי' ובשביל כ 'אל.)המל ( הואיל ובטח בי הניחו לו
. אלא ג כל קוי לא יבושו, ולא אני בלבד,'יעלצו אויבי לי

â

פרשת שלח

באר הפרשה

úà ùåáëì åðãéá ïéà òáèä êøã é"ôò
íéìèáîå íéðéîàî åéä íà ìáà ,(óåñáì úåøåöá íéøòäå ...íòä æò éë ,õøàä
åîöò äæ äéä ú"éùä ïåöøì íúåìëúñä ìëù ìë éìáî íå÷î ìëî ...ãàî úåìåãâ
øîàù åîë ,òáèäî úàöì íäì òééñî àåäå íéîùá åìéôà ,äðåîàä úà ÷æçð
'êìù úåðéðâèöàî àö' íäøáàì ä"á÷ä ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ åùò øîåà
(å åè úéùàøá) äéá áéúëã (áé ãî ø"øá)
. בåéøáã
ä"á÷äá íäøáà ïéîàäù éãé ìòù) ''äá ïéîàäå'
.(ìæîä úèéìùîå òáèä úåìåáâî úàöì åãéá äéä úôù'ä ÷"äøä íâ áúë åììä íéøáãë
(àìå ä"ã à"ìøú) ò"éæ 'úîà
øéàäì 'úåøåàîä øöåé' àåä ä"á÷ä éë íçåëá ïéàù ùãå÷ä çåøá åàø íéìâøîäù
ãçå ãç ìëì ,ìàøùéî ùéà ìëì
åéä íà êà ,òáèä éëøãá õøàì ñðëéäì
ìåãâ éë åì 'äàøð' íà óàå ,äéìéãá åéä ä"á÷äá äðåîàä úåîìùá íé÷æçúî
éë òãé ,äìéìå íîåé åéìò óôåçä êùåçä ,ñðëéäì íéëåæå òáèä êøãì õåçî íéàöåé
øåà àìà êùåç ìë ïàë ïéà úîàá ìë ìèáì äðåîàä ìù äçåë ìåãâ éë
åéìòù àìà ,äìåãâ äøúñäá 'øúñåî'ä àèç íâ úîàáå ,ì"æå .òáèä úåçåë
øåà åéðéò ãâðì äìâúé æà åéðéò çå÷ôì øîàù åîë äðåîà ïåøñç äéä íéìâøîä
åéîçø åìë àì éë áåèä' éøäù , גìåãâ äéä éàãå éë ,(í"éøä éùåãéçä) ì"æåî æ"àà
¨ § ¦ ïéòì äàøð
éàãååá ,ë"à ,'åéãñç åîú àì éë íçøîäå ñåðëì íçåëá ïéàù íìëN
úéàøð äðéà íà óà) äëøáìå äáåèì ìëäù 'íìëù ïéòá' åàøù øîåìëå) åñðëð àì éøäù
.(ú"éùäæòá àåáì åúòåùé äáåø÷ éë åáì çîùé ãéî ìàøùé éðá ïéàù ,íäéìò äøåù äúéäù ùãå÷ä çåøáå

äéä êëù åîëå ,ìàøùé õøàì äúò ñðëéäì íéìåëé

, חיי וחסד על תהלי לר"ח פלאג'י, תו"מ השל ריש ויצא ד"ה במדרש,)חת"ס

 וכבר אמרו.ב

– ועוד ספרי( לפרש בפסוק )תהלי קכא א( אשא עיני אל ההרי מאי יבוא עזרי
 במה יתחזק,כלומר שהאד מתבונ ורואה כי אי לו כל דר ישועה הנראית לעי
– עזרי מע ה' עושה שמי ואר – א הוא ברא את השמי ואת האר 'יש
 א א נראה ל כי ישועת איננה קיימת, א כ מה ל כי תבהל על נפש,'מאי
 מ"מ היא כבר תבוא ותצמח דוגמת בריאת השמי והאר א א יש,במציאות
.צור לבוראה יש מאי
 איתא במדרש )שוח"ט תהלי כ( דבר אחר יענ ה' ביו צרה )משל( לאב וב שהיו.ג
 סימ, בני, אמר לו, אמר לאביו והיכ היא המדינה,מהלכי בדר ונתייגע הב
 כ אמר, א ראית 'בית הקברות' לפני דע כי המדינה קרובה ל,זה יהא ביד
הקב"ה לישראל א ראית שהצרות מכסות אתכ באותה שעה את נגאלי שנאמר
.יענ ה' ביו צרה

פרשת שלח

,íéñéð åðîò ä"á÷ä äùòéù ãåò ïéàãë
åæ úîàáå .òáèäî äìòîì åðâéäðäìå
íéìâøîä úçéìùá ú"éùä úðååë äúééä
÷ðò éðá íéìéôðä úà íù åàøéù éãë
íäì øùôà éà òáèä êøãáù åðéáéå
åñðëé ë"éôòàå ,ìàøùé õøà úà ùåáëì
æà åà ,äðúî úøåúá äåìá÷éå õøàì
ä"á÷ä éîçø íìåòì éë úåàøì åçëååé
äùòé íìåòìå ,åéîåçø åéðá ìò ïîçøä áà
.íäéìò åúáäà úîçî íéñéð íäì
ùåàéé éøåäøä íúåà ãâðë äáåùú ïàëî
,øîàì ,íãàä áìá íéø÷ðîä
áà àåä ä"á÷äù ,éúòãé íâ éúòãé
éúéçãð øáë éðà êà ,åéðá ìò íçøîä
áéèéîå áåèä' èééôä øîàù óàå ,éøîâì
øîàîë) äæ ììëá éððéà 'íéáåèìå íéòøì

באר הפרשה

ã

òáèä éëøãá äòåùé äàåø åðéàùë óàå
íùîù 'êøã'ä øçà ùôçìî åéðéò íåöòé
äòåùéä éë àöîé áåø÷áå ,åúòåùé àåáú
 ד...åéìà äëøã úà äàöî øáë
éú÷çøúð ,éúãáà íâ éúãáà øîàé ìàå
íçøî åðéàù ãò éàøåáî êë ìë
'íé÷éãö éúôù' øôñá àúéàã ,éìò
ïúùøôá) ò"éæ õéååàðéãî ñçðô éáø ÷"äøäì
éàãååáù ,(àð ìãâé äúòå ô"äò 'âä øîàé åà ä"ã
ìù åúìåëéå åçåëá íéìâøîä å÷ôúñä àì
åéä íéòãåé úîàá éë' ,(ì"æ) àìà ,ú"éùä
äìòîì íâéäðäì ä"á÷ä ãéá úìåëéäù
íéñéð äîëá åìâøåä øáë éë ,òáèäî
øáëù øçà ,íéøåáñ åéä íðîà ,íéàìô
íâå 'ìâò'á íéàèç äîëá åëìëìúð
åðà ïéàù àèçä íøâ éìåà ,'íéððåìúî'á

 הרה"ק ה'מנחת אלעזר' זי"ע היה נוהג לספר האי עובדא בכל עת שבא לבקר.ד
 וכבר היה מסוכ, פע שכב הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע על ערש דווי.את החולה
 תו כדי ישיבת, מחו לחדרו ישבו תלמידיו ואמרו תהלי.ונוטה לעזוב את העול
 נכנסו התלמידי החדרה ומצאו את רב, שמעו התלמידי קול חבטה עזה,ש
 כעבור כמה שעות שמעו התלמידי. מיהרו להרימו והשיבוהו למיטתו,שוכב על האר
 וביקש, בהיכנס ראו כי הוטב מצבו פי כמה וכמה,את רב קורא לה מחדרו
. לא עבר זמ רב ועמד על רגליו כאחד האד,מה להביא לו כוס חמי
 בשכבי על מיטתי נזכרתי במאמרו של, אסביר לכ,פתח הרה"ק ואמר לתלמידיו
,'מו"ר המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע על הפסוק )תהלי לב י( 'הבוטח בה' חסד יסובבנו
 כי א 'מציאות וטבע' ממש – הבוטח.שאי כא לא סגולה לא ברכה ולא הבטחה
 שהרי 'בדר, והחילותי לרדת מהמיטה, ע"כ התחזקתי בביטחו...בה' חסד יסובבנו
. עד שהחזרת אותי על המיטה, א תיכ נפלתי ארצה,הטבע' על החסד לסובבני
.או אז חשבתי בדעתי כי נפילתי הוכחה היא שעדיי לא הגעתי לשלימות הביטחו
 עד שאירע הנס ויצאתי בריא,'לכ העמקתי ברעיוני יותר בעני הביטחו בבורא ית
.ושל ללא כל פגע – בבריות גופא ונהורא מעליא

באר הפרשה

äæ ïéà éë ,(ììëä ïî àöåé ùé 'ììë' ìëìù ,íìåòä
...éðåîë òøì àì ìáà ,'íéòø' íúñì àìà
àø÷éòîå ,øçù äì ïéà åæ äðòè úîàáå
'äá åùôð ìâú äáøãàå ,àéä àëøéô
 åúðåîà úåëæá úåàìô äàøéå åúòåùéáåה.
íâù ,ïúùøôî åðãîì ìåãâ '÷åæéç' ãåò
ùéâøî åðéàå 'äìéôð' íãàì åì ùé íà
åá ùé å"ç íà åìéôà åà äðåîàä øåà úà
ìàå åááì êøé ìà ì"çø äøéôë éøåäøä
åáöî ìò äìåñô äáùçî êåúî ùàééúé

פרשת שלח

ä

éë òãé àìà ,ì"çø àåä 'øôåë' éëå ìôùä
úåéîéðôá éë ,ä"á÷äá àåä ïéîàî ïééãò
äðåîàä ä÷å÷ç ìàøùéî ãçà ìë ìù åùôð
ø"äöéä úåøáâúä àìà äæ ïéàå ,ä"á÷äá
 åçåøá ìåôé àì àìéîîå ,åìéôäìוìëù ïéáéå.
 àåù úåðåéîã àìà åðéà øöéä ééåúôזéë ,
éãë ãò åãòø ìåîúàä íåéáù ïéáú êàéä
íä úøçîì ãéîå 'íéìéôð'ä íúåàî úååî
,øîàú ë"òáå ...'åðéìòå åððä' íéøîåà
íçéðä øöéäù òâøáå ,úåðåéîã ÷ø ìëäù

ה .הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע היה אומר על דבריה )תענית כט' (.ותשא כל העדה ויתנו
את קול ויבכו הע בלילה ההוא )יד א(  -אמר רבה אמר רבי יוחנ ,אותו היו
תשעה באב היה ,אמר לה הקב"ה ,את בכית בכייה של חינ ,ואני קובע לכ בכיה
לדורות' .וא במידת פורענויות כ ,עאכו"כ שבמידה טובה המרובה ממידת פורעניות
– וודאי שא ישמח האד אפילו שמחה של חינ יקבע לו הקב"ה שמחה לדורות.
פע פגשתי אחד מאנשי ירושלי כשכולו אומר שמחה וצהלה ,שאלתי אותו
לשמחה מה זו עושה ,פתח פיו בחכמה ואמר ,כי הנה כתיב 'ישמחו השמי ותגל
האר' ,הרי שלמעלה ממני שרויי בשמחה וכיוצא בדבר ג למטה ממני ,ומה לי
להל באמצע כ'אבל בי חתני'...
ו' .מעשה' במשגיח שדרש בישיבתו אודות חשיבות לימוד המוסר ,וכה אמר בדבריו,
ספר 'מסילת ישרי' הוא 'תעודת הזיהוי' ) (ID cardשל בחור בישיבה ,אחד
מהבחורי שניח במידה יתירה של תמימות הוצר באות הימי לעבור את
גבולות ארצו ,נטל עמו את ה'מסילת ישרי' והראהו לשומר הגבולות כ'פספורט'
) ,(Passportהשומר הביט בו בתימהו ,וכי זו היא תמונת ,ענה הבחור ,אכ כ,
זוהי תמונת דיוקני ,כי כ נולדתי – נשמה שנתת בי טהורה היא ,אמנ יתכ
ששיניתי צורת פני ,אבל מתחילת דבר זו הייתה תמונתי – באותה שעה כשר היה.
באמת אמרו כשיכיר האד מהי תמונת דיוקנו באמת וכל שינוי בתמונתו אינו
אלא שינוי חיצוני ,ולא במהותו הפנימית בתור יהודי שהרי יהיה מה שיהיה –
הרי הוא ב לאביו שבשמי ,אז יבי שבכל עת אפשר לו לרחו עצמו ולשוב
לתבניתו שמתחילה...
ז .וכ היה אומר הרה"ק מקאצק זי"ע ,כי אכ אמת הוא שהיצר 'אריה' הוא ,אלא
שהוא אריה מ'נייר' – יגש ויתחיל לקרעו ויראה כי בידו וביד כל אחד לקרעו.
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'àéðú'ä ìòá ÷"äøäî àúéà êëå ììë ïàë ïéàù åðéáäå åç÷ôúð íùôðì
åîéëùéå' (î ãé) ïúùøôá øåîàäî
 ãçôìå ùåùçì äîîח.
)(è"ëô

עוד אמרו להמשיל ,פע מת האריה הגדול שב'ג החיות' ,ולא מצאו מנהלי ה'ג'
אריה חדש ,עמדו ופירסמו בחוצות ירושלי כי מחפשי 'אריה' חדש ,וא המתחזה
לאריה – תמורת תשלו הגו ,טוב ויאה לנו ,באותו היו פנה אל ההנהלה אחד
האברכי החשובי שבעיר ,אשר לא הייתה הפרוטה מצויה בכיסו ,וחישב אולי
מכא תצמח ישועתו ,המנהל קבע לו ימי עבודה וכו' וא את משכורתו כתבו
וחתמו .ויהי היו מיהר האבר להשכי בבוקר ,התפלל שחרית שדמתה ליוה"כ –
מרוב אימה ופחד כי בזה היו עתיד הוא לדור בכפיפה אחת ע עוד אריות ודובי.
בהגיע העת התייצב הלה בלשכת המנהל ,לבש על עצמו את עור ה'אריה המת',
והחל להל על ארבע ,והיה נוה כארי בשאגות אדירות ...והחל להתקרב לאיטו
אל האריות והדובי ,ככל שהתקרב התרבו פעמי דפיקות לבו מרוב אימה ופחד...
א 'מה אי עושי בשביל הפרנסה' ...בהגיעו לפתח מדור האריות והדובי ,נכנס
פנימה ,אי אפשר לשער ולתאר עלי גליו את אימתו ופחדו של האבר ,א הוא
בשלו – ממשי לנהו בקולי קולות ,לפתע ...מתקרב אליו הדוב בעיניי בורקות...
לבו של הלה כמעט והתפל מרוב בהלה ,א זהו תפקידו ...ובינתיי מתקרב אליו
הדוב וכבר נעמד על שתי רגליו האחוריות ...ועוד רגע קט והדוב טורפו וקורעו
לגזרי גזרי ,מיד זעק האבר שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד .והנה שומע כי
לעומתו זועק הדוב ברו ש כבוד מלכותו לעול ועד...
ללמד כי כל פיתויי היצר המראה לו כי א לא יעשה כזאת יארע לו כ וכ
 הכל דמיו ושטויות ,כי רק מרחוק נראה כמפחיד וזורע בהלה ,א באמת א רקיתחיל להתקרב – להתגבר עליו ,יראה כי תחת ה'דוב' מסתתר אבר נוס המפוחד
בדיוק כמוהו.
ח .כתיב בפרשת ציצית )טו לט( 'וראית אותו וזכרת את כל מצות ה' ועשית
אות' ,שמעתי לבאר בדר רמז ,דהרבה פעמי נראה לו לאד שאי ביכלתו
לקיי מצוה פלונית ,כי איננה לפי טבעו או ש'המציאות' איננה נותנת לו לקיי
מצוה זו ,ועל האד לאזור כגבור חלציו ולדעת ש'אי הקב"ה בא בטרוניא ע
בריותיו' ,וא הוא נצטווה במצוה זו בוודאי יש לו את הכח והיכולת לקיי המצוה
בשלימותה .וילמד ממצות ציצית ,שהרי 'לעול' אסור ללבוש צמר ופשתי יחדיו
משו איסור שעטנז ,ובספרי נתבאר דצמר ופשתי ה עניני נגדיי עד שאי
אפשר שיתחברו ביחד ,לכ נאסר החיבור שלה באיסור שעטנז ,ואפ"ה במצוות
ציצית מצינו שהותר איסור שעטנז )יבמות ד ,(.ומכא תבי ,דלצור מצוה אפשר
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ó÷åúá ìàøùé õøàì úåìòäì åöø
,ì"æå àéðúä ìòáä íééñîå .íáù äðåîàä
åì íéìôåðù íãà ìë ãåîìì ìåëé äæîå
íä éë ,äðåîà ìò úå÷ôñ åúáùçîá
äîöò äéáâîä äãáì à"èñä çåø éøáã
.íéðéîàî íä ïîöò ìàøùé ìáà ,åùôð ìò
.ì"ëò
יתמו – ע"י מידת התמימות ינצלו מכל רע

øáãîî äùî íúà çìùéå' ,(â âé) ïúùøôá
íéùðà íìë 'ä éô ìò ïøàô
íìåë ,é"ùøáå ,'äîä ìàøùé éðá éùàø
ïåùì àø÷îáù íéùðà ìë .íéùðà
äåîúå .åéä íéøùë äòù äúåàå ,úåáéùç
ãò íéøùë åéäù øçàî ,ãàî ãò øáãä
íúåøùë ìò ãéòä åîöòá ä"á÷äù
ãöéë ë"à ,úåáéùç ïåùì 'íéùðà' íàø÷å
àøéáì àîø àøâéàî' ë"îçàì åìôð
÷"äøä øàéá úåàøåð .êë ìë 'àú÷éîò
áúë øáëù (æ"òøú úðù) 'ìàåîùî íù'ä
äéäú íéîú' (âé çé íéøáã) ÷åñôä ìò é"ùø
 טúåîéîúá åîò êìäúä ¯ 'êé÷åìà 'ä íò
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åððä øîàì øää ùàø ìà åìòéå ø÷åáá
äøåàëìå ,''ä øîà øùà íå÷îä ìà åðéìòå
íäì åøîà ùîà éøäù äåîúì ùé
éë íòä ìà úåìòì ìëåð àì' íéìâøîä
àéä äðååëäå ,(àì ÷åñô) 'åðîî àåä ÷æç
úàáåîä ì"æç úùøãë] äìòî éôìë
ïéîàäì àìù íòä ìëì åîøâå ,[é"ùøá
ìà íàéáäì åúìåëéá øùà ä"á÷äá
ïåçèáä íäì áù ïééðî ïë íàå ,õøàä
åððä' åøîàù ãò ä"á÷äá äðåîàäå
äàøäù íå÷î íåùá åðéöî àìå ,'åðéìòå
ìò úôåî åà úåà äæéà åðéáø äùî íäì
äçëåä ïëî àìà .ä"á÷ä ìù åúøåáâ
íä íúåîöòá ìàøùé éðá éë äøåøá
ùáìúäù àìà ,íéðéîàî éðá íéðéîàî
,äðåîàä úà ùèùèì à"èñä íäá
ãò' øîàå ä"á÷ä íäéìò óö÷ øùàëå
,'åëå (æë ÷åñô) 'úàæä äòøä äãòì éúî
,íäéìò øøùù 'ù÷éò áì' øáùðå òðëð ãéî
,'ãåàî íòä åìáàúéå' (èì ÷åñô) áéúëãëå
ìàøùé åøæç àìéîîå ,äôéì÷ä çë øáùðå
øáëå ,äðåùàøáë íäá úòáèåîä äðåîàì

 ויש ביד כל אחד להתגבר על ההתנגדות ולהתחבר לצור,לחבר אפילו דברי נגדיי
 והתבוננו שכל דבר, ראו נא את הציצית-  וראית אותו, וזאת אמרה תורה,מצוה
 וזה ית לכ כח,המפריע ומתנגד יכול להיות חבר ושות כשמגיע לקיו מצוה
, להתגבר על כל הטרדות והמניעות בקיו המצוות,'לקיי וזכרת את כל מצוות ה
. ויתקיי בכ ועשית אות,וג מה שנראה כמונע יצליח
 שהגאו גאב"ד פוניבז' נכנס פע אל הגה"ק, שמעתי מגאו אחד, מעני לעני.ט
 כשבדעתו היה לקבל ממנו ברכת הדר ולמהר לדרכו כי,ה'חפ חיי' זי"ע
 החפ חיי, אבל,הרכבת שעמדה לקחתו למחוז חפצו עמדה כבר לצאת בקרוב
 לאחר, ולא פסק מלדבר עד שהפוניבז'ער הפסיד את הרכבת,דיבר עמו בארוכה
 ובזכות האריכות של,זמ נשמע הקול שהרכבת התהפכה ונהרגו רבי מנוסעיה
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øáëå ä"á÷ä íò åéä àì áåù úåîéîúä
àìåì éë ...åòéâäù ïëéäì äîéú íåù ïéà
÷éæçäì ùåðà ãéá ïéà åðì äúøæò 'ä
.ììë ãîòî

,úåãéúòä øçà øå÷çú àìå åì äôöúå
úåîéîúá ìá÷ êéìò àáéù äî ìë àìà
äúà ïä ììëîå ,'å÷ìçìå åîò äéäú æàå
åîò êìäúú àì íàù ,åàì òîåù
...å÷ìçìå åîò äéäú àì æà úåîéîúá
áéúë äðä êà ,'ìàåîùî íù'ä ì"æå 'úåîéîú'ä úà ïéãáàî åéä àì åìéàå
é"ùøéô ,êé÷åìà 'ä íò 'éäú íéîú
(íéøáã úùøô) é"ùø áúëãëå ïéçöåð åéä
úåîéîúä éàðúîå ,å÷ìçìå åîò 'éäú æà ïéëéøö åéä àì íéìâøî åçìù àì íàã
 øå÷çé àìù úãéî úà åãáàù øçàîå ,ïééæ éìëìי  íëçúé àìå úåãéúòä ìòיא

הח"ח ניצול הפוניבז'ער ממות לחיי .אחר הדברי האלה נענה הפוניבז'ער ,מובטחני
שלא מכוח רוח הקודש ידע החפ חיי מכ ,אלא ,שמ השמי מכניסי לערליכער
יוד )יהודי ירא שמי( את הדיבורי הנכוני בזמנ.
שוב מעשה ,כשהפוניבז'ער חכ בדעתו לסגור את ישיבתו שבחו"ל )בעיר פוניבז(
מחמת חסרו ממו ,ועלה למעונו של החפ חיי להתייע בדעתו ,ובטר פתח
פיו שאלו החפ חיי ,כמה שעות למדת היו ,והפטיר מיד שעתיי או שלוש,
אני למדתי היו מאה שעות ,כי תחת רשותי יושבי בחורי הישיבה ועוסקי בתורה
וש ה' חלקי בתורת ,מש פנה הפוניבז'ער לביתו כשכבר לא היה לו מה לשאול,
כי הבי שאי גדול מזיכוי הרבי.
י .ההול בתו יל בטח ,בפרט כשיזכור כי כל הנעשה בזה העול בידי שמי
הוא ,אי ביד אד לקרב או לרחק ישועתו או צרכיו ,ה בדברי הנוגעי אל
הנפש ה בדברי הנוגעי אל הנשמה ,בגו או בממו ,שמעו נא רבותי למעשה
שסיפר לי אחד מבני חבורתינו בעי"ת 'בית שמש' יצ"ו ,הלה עמד להשיא את בתו
בשעטומ"צ ומכיוו שזכה לתואר 'ביתו ריק' בהידור רב ,נדד לאחינו שבגולה לזכות
אות ליטול חלק ונחלה במצוות 'הכנסת כלה' ,א לא פסח מיודעינו על המנהג
לקחת את עזרתו של ה'דרייווער' )נהג( המולי ומביא את המשולחי מהכא להת
ומהת להכא ,והנה אל מיודעינו נצטר אחד שהיה גבר אלי מאות המצפצפי
ואומרי בכל עת ועונה 'כולה שלי' באופ של 'כל דאלי' ...הלה הכריז ופקד על
מיודענו כי הוא נכנס ראשונה לכל ביהמ"ד וביהכנ"ס שיגיעו אליו ורק לאחר שיעשה
'סיו' ...מתיר לו לערו ג"כ 'סיבוב' באותו ביהכנ"ס – א שלא היו בדבריו אלו
אלא 'חוצפה ועזות פני' קיבל מיודענו את הדי באהבה ולא השיב כסיל כאיוולתו.
ויהי ממחרת בעוד מהלכי ועוסקי בעבודת וכבר יצא ה'אלי' מביהכנ"ס נכנס
מיודענו ויצא מש כשהוא שמח וטוב לב ו'סודו' בידו ,בבוא לביהכנ"ס הבא וכבר
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נכנס ה'אלי' אליו הראה מיודענו ל'דרייווער' שבידו טשעק )צ'יק( על ס אל
ושמונה מאות  ,$הדרייווער שהכיר את בעל הצ'יק תמה על סכו נכבד כזה כי לא
הכירו כאחד מעשירי העיר ,בירר אצלו והעלה בידו כי הלה 'סגר' עסק נכבד וקיבל
על עצמו לתת את 'מעשרותיו' לנצר הראשו שייקלע לידיו וזה האיש פגע בו
ראשונה ,שאלו הדרייווער והרי היה לפניו עוד 'גברא' ולא ידע ב שיחו מה הוא
רוצה מעמו ,עד שנתברר שבאותה שעה שעבר הראשו היה זה האיש בבית הכסא
ולא ראהו ...נמצא זה האיש האלי חשב שבידו לסדר לעצמו – אני ראשו ואיש
לא יקח מאומה ממני ,ולא הבי שהכל מ השמי ,לכל אחד יגיע את שלו ברגע
הנכו ,מבלי יכולת לבריה בעול לקחת ממנו ,כי 'זריזותו' של הראשו סייעה לידי
כ שהסכו הנכבד יגיע לידי השני בעתו ובזמנו.
יא .כתב הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )ש עול ,שער שמירת השבת פ"ג בהגה"ה( וז"ל' ,וכיו
שדעת האד מעוטה כל כ ,אי לנו לחקור אחר הנהגתו של מל מלכי המלכי
הקב"ה ,וצרי האד להתהל עמו בתמימות ולהאמי שכל מה שהוא עושה ,הוא
הכל לטובה ,כי מפי עליו לא תצא הרעות ,ואז בוודאי יזכה לראות בסו באלו
הדברי גופא שהיא הכל רב טוב וחסד ,כמו שמובא בגמרא )ברכות ס (:במעשה דרבי
עקיבא ,עכ"ל.
בעני זה כתב הגה"ק החזו"א זי"ע )קוב איגרות איגרת ר"א( וז"ל' ,חביבי יסורי
לזה שרואה אות כשלוחי דרחמנא ומהדקי את הקשר בי יצור ליוצרו יתבר,
ומעלי אותו לעול שכולו אור ,מור מנטיות גופניות ,וזה כל האד ,ואשרי חלקו,
עכ"ל'.
וכ הביא בספר מכתב מאליהו )ח"א עמ'  (84ואמר מו"ר רבי צבי הירש ברוידא
ז"ל ע"ז משל נפלא ,א יצוו לאד שיעמוד ברחובה של עיר ויפשיט את העוברי
ושבי ממנעליה ויחזור להלביש אות ,בוודאי ירגיש הלה השפלה נוראה ובזיו
גדול .ומ"מ פוק חזי את 'מוכרי המנעלי' ,א תהיה חנותו מלאה קוני ,וירבה
למדוד את הנעלי על רגליה מאות פעמי בשעה ,תגל נפשו וישמח בכל מיני
שמחה ,שמא תתמה ההשפלה והבזיו להיכ הלכו ...אלא מפני שהוא מרויח בזה
את פרנסתו הרי הוא מאושר ושמח בכל פשיטת ולבישת מנעל .כיו"ב כשיבי האד
שהיסורי באי לרווחתו ישמח בה.
וזל"ק של 'רבינו יונה' )שערי תשובה שער שני אות ד( וכאשר יקבל האד את מוסר
הש וייטיב דרכיו ומעלליו ,ראוי לו שישמח בייסוריו ,לפי שהועילוהו תועלות
נשגבות ,ויש לו להודות לש יתבר עליה כמו על שאר ההצלחות ,שנאמר )תהלי
קטז יג( 'כוס ישועות אשא ובש ה' אקרא' ,ונאמר )ש ג -ד( 'צרה ויגו אמצא ובש
ה' אקרא' .ואמרו זכרונ לברכה בספרי )עי' דברי לב( רבי אליעזר ב יעקב אומר כל
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זמ שהאד שרוי בשלוה אי מתכפר לו מעונותיו כלו ,ועל ידי היסורי הוא מתרצה
למקו ,שנאמר )משלי ג יב( 'כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את ב ירצה'.
איתא בגמרא )תענית ח (.אריב"ל כל השמח ביסורי מביא ישועה לעול שנא'
)ישעיה סד ד( 'בה עול ונושע' ,וכתב ע"ז ה'ב יהוידע' ,וז"ל' ,נ"ל בס"ד ,כפי הטבע
א"א לשמוח ביסוריו ,א אפשר שישמח ביסורי מפני שחושב בדעתו שצער זה
הוא צער שעה ,והקב"ה נת לו צער שעה שהציל מצער עול של שני רבות,
והמאמי בכ ודאי ישמח ,ולפ"ז נמצא השמחה הוא מפני שמחשב את ה'וי' של
היסורי שאינו אלא וי לפי שעה ,ולכ הוא יש לו מצות צפית לישועה ,שכל שעה
ושעה מצפה שיסיר הקב"ה יסורי אלו מעליו ,מאחר שחושב שזה הוא וי של שעה,
ולכ בשכר זה מביא ישועה לעול ,כי צרו וי ע שעה יהיה צירו ישועה'.
וכבר איתא בתנא דבי אליהו )רבה ספ"ג( כל המודה ביסורי ושמח בה נותני לו
חיי בעול הזה ולעול הבא שאי לה סו.
והנה איתא בגמרא )ב"ב טז' (:אילה זו רחמה צר בשעה שכורעת ללדת אני מזמי
לה דרקו )נחש( שמכישה' וכ היא יולדת .וצרי להבי ,מדוע דייקא ה'נחש' זוכה
להציל את האילה ולא בע"ח אחר כגו העקרב וכיו"ב.
וביאר בזה אחד מגדולי הדור שליט"א במתיקות נפלאה ,דהנה ,בספר 'חובות
הלבבות' )שער הבטחו פ"ג( מארי לבאר בטבעי שהטביע הקב"ה בבעלי החיי ,ובתו
דבריו הביא שבטבעו של איל לצוד נחשי ,וכ איתא במדרש )שוח"ט תהלי כב ,למנצח
על אילת השחר( בית שיש בו נחשי מביאי קר של אילת ומעשני אותו ,ומיד
הנחש בורח ,ולכ נקראת אסתר 'אילת' כי היא הבריחה את ה'נחש' – המ הרשע
מבית אחשוורוש ,האמור מכל זה שהאיילה היא הרודפת ומוצצת דמ של נחשי,
אמור מעתה ,כי מה שהנחש בא להכיש את האיילה בשעה שהיא כורעת ללדת,
אינו בא מטוב לבו או ממידות טובות ,רק אדרבה ,הנחש מצא לו עת חולשה
באיילה שאז יבוא לנקו בה נקמה אישית על ה'רדיפות' ,והנה הנחש סבור שנק
באיילה ,והרגה אחת ולתמיד ,אבל 'יושב בשמי ישחק' ,והוא מראה לכל ,עד כמה
מעשה נקימה זה אינו אלא חסד גמור ע האיילה – להציל את חייה וחיי וולדה.
מכא ילמוד כל חד בדידיה ,כשנראה לו שפלוני מצא לו עילה לנקו בו ,להזיקו
וכיו"ב ,ידע נאמנה ,שהכל בידי ה' ,וכדיוק לשו הגמ' אני מזמי לה דרקו ,כי אותו
נחש 'רשע' ושונא לא הגיע מעצמו אלא הקב"ה ברוב טובו הזמינו ושלחו להכישה
לטובתה ,וברצותו מתק רפואה ממכה עצמה .ושנאת פלוני ונקמתו אינ אלא פתח
הצלה וישועה לפני.
ויש להוסי עוד לימוד בעני זה ,כי א היו הנחשי מעבירי על מידותיה
ומתאפקי מלנקו ומתחזקי בדברי דוד המל 'וה' אמר לו קלל' וכדו' ,הרי היו
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 åúòã øçà êìéìיב  ú"éùä ïåöøì ìèá úåéäì àìàיגíéä ìò ìàøùé åøîàù åîëå .
גורמי שתו זמ קצר היה מי האיילה נכחד כליל מ העול ,שהרי כל האיילות
היו מתות ע ולד במעיה בהקשות בלדת וכדברי הגמ' ש שא היה הנחש
משתהה רגע אחד מלהכישה היתה מתה ,והאיילי הזכרי היו מתי תו כמה
שני בהגיע זמנ ליל בדר כל האר ,ואז היו הנחשי מברכי 'ברו שפטרני'
על אויביה עולמית והיו יכולי להסתובב בשדות ,בכרמי וביערות באי מפריע.
היוצא מזה שהנחשי ע"י נקמת המתוקה ה עצמ גרמו נזק אדיר לעצמ
הנוגע לעסקי נפשות ממש .ללמדנו על אות שאי מעבירי על מידותיה ונושכי
את השני ברוב הנאה כי הגיע זמ פרעו ...ואינ משימי אל לב שלא הזיקו אלא
לעצמ...
יב .ובאמת על האד לקבל הנהגת הבורא עמו – ולעבדו לפי מה שהעמידו לו מ
השמי ,וכה אמר הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )הובא בליקוטי הרי" בפרשת( וז"ל.
המרגלי היה כוונת לטובת ישראל לבד ,שראו שבני ישראל שרויי במדבר במצב
טוב מאוד  -לומדי תורה אצל משה רבינו ע"ה ,ואי לה שו טרדה מטרדת
עול הזה ,לא ממזו ולא מכסות ,רק כול עוסקי בעבדות הש"י ,וניזוני לח
מ השמי .והיו חסי על ישראל שלא יכנסו לאר כי ש יהיה לה טרדות עול
הזה בעבודת האר ,וסיכנו עצמ עבור טובת ישראל ,ופעלו שנתעכבו ישראל במדבר
עוד ארבעי שנה ,וניזונו לח מ השמי .ואעפי"כ לא היה זה לרצו בשמי ,משו
שלא טוב לומר עצות בהנהגת הש"י ,שמסת כמו שמנהיגי משמי כ הוא לטובתנו.
עוד הביא ש בזה הלשו ,רק מה שנחשב לה לחטא  -למה חדשו סברות מלב,
שהיה לה ליל בתו ,להתאמ לייחל להנהגתו יתב"ש .כלומר ללכת בתמימות בלי
חשבונות ,והיכ שהקב"ה מעמיד את האד מש יעבוד אותו...
כה זעק הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע מנהמת לבו וז"ל' .פתח לה נוע ורצו
לפתוח שערי רצונ' )זמר קה אכסו( ,וצעק )הרה"ק( בקול ,ס'איז פאראנע וועל
דאווענע ,ס'איז פאראנע וועל לערנע ,אבער וועל וואס דער רבש"ע וויל ,דאס
איז גאר עפעס אנדערש) ...ובתרגו ,יש אד אשר בוער בקרבו רצו וחשק ל'התפלל' לפני ה',
ויש אשר יבער ברצו ללמוד ,אבל לרצות ולשמוח במה שהקב"ה מעמיד לפניו זהו עבודה נעלית

וגבוהה פי כמה( וזוהי הבקשה 'פתח לה נוע ורצו  -לפתוח שערי רצונ' מיר זאל
וועל וואס דו וויליסט )שנרצה את אשר אתה רוצה מאתנו ,הובא בספר מזקני אתבונ ח"ב
עמ' שעא ,פר' תזריע תרפ"ט צפת(.
אחד מחסידי הרה"ק ה'ברכת אברה' זי"ע הוכרח לשהות בימי ראש השנה
באמריקה הרחוקה ,ובצר לו שלח אליו מכתב ושפ את מר ליבו על שלא יוכל

áé
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'ïáåîå .'íøîò ïá éøáã àìà åðì ïéà
åðéðôì íéùðà äçìùð åøîàù äîáù
é"ùøáå ,'íéùðà êì çìù' ,(á âé) ïúùøôá 'éèð äúéä åæ ,õøàä úà åðì åøôçéå
íäî ÷ìúñð àìéîîå ,úåîéîúä éëøãî
'éðéà éðà ,êúòãì ¯ êì çìù
.(ãåò ù"ééò) íîò 'éäù 'ä íù
é"ùø éøáãá åøàéáù ùé .'êì äååöî
(àé¯é æè÷ íéìäú) áåúëä øåàéá íã÷äá
éðà ,ãàî éúéðò éðà øáãà éë éúðîàä' íúç'ä ÷"äøä ùøéô øùà íéøáãä ïä ïä
éøäù ,'áæåë íãàä ìë éæôçá éúøîà (øáãîá ä"ã äùî úøåú 'éò) ò"éæ 'øôåñ
åéùòî ìë úà ñçééì íãàä êùîð åòáèî àèç ìò 'ùðåò'ë ä"á÷ä øîàù äîá
àåä ,äùåò àåäù ¯ åîöòì åéúåìåòôå éðáù (äì ãé) 'åîúé äæä øáãîá' íéìâøîä
'åëå àåäå çéìöî àåä ,÷øôî àåäå äðåá ãò øáãîá äðù íéòáøà åáëòúé ìàøùé
äðúéà äðåîàá éç äéä åìéà ,úîàáå ,'åëå åøæçéå íéîéîú úåéäì åáåùé Y 'åîúé'ù
 íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå äùò 'ä éë úåîéîúä úåîìùá äðåùàøä íúâøãîìיד,
éë ïéáäì Y úéðúùî åúáùçî äúééä
.'úé åîò

ה' לי לא אירא – המאמי אינו מתיירא משו
דבר שבעול

לשהות בימי הנוראי והקדושי אצל הרבי ,ענה לו הרבי לכל יהודי – במקו
שהוא נמצא ,ש העמיד ה' סול מוצב לעלות על ידו השמימה ,כמו שמצינו
שהסול של יוס הצדיק היה דייקא בערות האר באר מצרי ,ומש העפיל
למדרגותיו הגבוהות בקדושה להיקרא 'יוס הצדיק' ,כמו כ כעת שהינ נאל לשהות
בימי הקדושי בארה"ב הרי שש הכי ל הקב"ה סול גבוה מעמקי האדמה עד
שמי רו ,ודייקא מש תתעלה ותתקרב לצור העולמי ,על כ קבל נא זאת באהבה
ובשמחה...
יג .וכבר רמז לה הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )ליקוטי הרי" בפרשת( בקרא בפרשת
)יג כט( 'עמלק יושב באר הנגב' ,כי ידוע מאמר חז"ל )ב"ב כה' (:הרוצה להחכי
ידרי' ,נמצא שה'נגב' זהו צד דרו רומז לחכמה ,ומי שמתנהג ב'חכמה יתירה'
)ב'אויבער חכמ'קייט( – כשאי מקומה נכו וראוי ,זה נחשב כמעשה עמלק.
וכ איתא ב'בעל הטורי' על הפסוק 'שלח ל אנשי' ,ש'סופי תיבות' עולה
לתיבת 'חכ' ,וכלומר ,שלח ל והרחק ממ את ה'חכ' המתחכ ,ולמד ממעשה
המרגלי שע"י החכמה יתירה  -אויבער חכ'קייט ,קלקלו הכל.
יד .כה אמר הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע ,בפסוק בפרשת )טו לט( 'וזכרת את כל
מצוות ה'' ,וזכרת  -זכרו היטב ,את כל – כל אשר יארע ויקרה אתכ ,הכל
מצוות ה' – נעשה בציווי הבורא יתב"ש ובמצוות המל ,בהשגחה פרטית ומיוחדת,
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 àåä ìòîî ìëäטוøáãà éë åøîåà åäæå .
åéøåáéã åáåñé ãéîú øùà íãàä ,éðà
'éãé' éùòî ,éúéùò éðà Y 'éðà' úåãåà
ãàî ¯ ãàî éúéðò àåä éøä ,øàôúäì
ïéáäì ìéëùî åðéàù ,úòãá åúåéðò äìãâ
øéëæîä ïéîàîä êà .íéîùî ìëä éë
Y úå÷åçø íéúòìù àìà ,'ä úà ãéîú
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'÷ø 'éðà' øîåàù ,éæôçá éúøîà 'éðà
,åúðåîàá íìù àåä éøä ,äô úèéìôá
,åîöò úåìéäú øéëæî åðéà ììë êøãá éë
åðéà ,'éðà' úçà íòô åéô èìôù äîå
àì éøäù ,áæåë 'íãàä' ìëù ïååéëî àìà
éàå ,(.ì àîåé) úøùä éëàìîì äøåú äðúéð
 êë ìë åéìà äðòèá àåáì øùôàטז.

ולא נעשה דבר בעול ע"י אנשי אלא ע"י 'שלוחי' הבורא יתב"ש
כתבי הגה"צ רבי משה מידנער זצ"ל(.
טו .פע שלח הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש זי"ע את בנו הרה"ק הריי"צ זי"ע לעשות
טובה ולסייע ליהודי מסוי ,מיהר הריי"צ לקיי מצות אביו ,ואכ ,אחר כמה
יגיעות עלה בידו לעזור לו ולחלצו ממצרו .חזר הריי"צ אל אביו כשהוא שמח ב'שמחה
של מצווה' ואמר לאביו בסיפוק 'עשיתי שליחות ,בעשיית הטובה לפלוני' ...נענה
אביו והשיב לו ,בשני דברי טעית בני ,א .שאמרת עשיתי שליחות' ,והרי אינו נכו,
שהרי לא אתה עשית כ ,אלא הקב"ה הוא עשה ,הוא עושה והוא יעשה לכל המעשי,
כל חלק במצווה זאת לא היה אלא שאתה היית שלוחו של מקו ]כלומר ,שכבר
נגזר עליו להינצל ולצאת מאפילה לאור גדול ברגע זה ,וא א לא היית פועל עבורו
היה נושע מצרותיו ,דהרבה שלוחי למקו[ ,ב .ג מה שאמרת 'עשיתי טובה לפלוני'
אינו נכו ,דאדרבה הוא עשה ל טובה ,שכ אמרו במדרש זוטא )רות פרשה ב יט(
'יותר ממה שבעל הבית עושה ע עני העני עושה ע בעל הבית'.
טז .כתיב במגילת רות )א כא( 'אני מלאה הלכתי וריק השיבני ה'' ,כתב ב'שבט
סופר' )להג"ר ישעיה עהרנפעלד זצ"ל אב"ד שורא ,ב בתו של החת סופר זי"ע( לפרש כ,
כשהאד מצליח הוא חושב אני פעלתי כל זאת ,אבל כשאינו מצליח ו'ריק השיבני'
אז אומר ה' ,רק אז מודה ומכיר שה' הוא המוריש והמעשיר ,וכי לא עדי שיכיר
בעת הטובה שהכל משמי.
ואפשר לרמז בלשו השגור בפי הבריות ,שכאשר ישאלו איש לשלו רעהו –
א טוב לו יענה ויאמר בסייעתא דשמיא הכל בסדר ,ואילו א הוא סובל צרות
ויסורי יאמר הכל מ השמי ,והחילוק ביניה ,כי בשעה שאד מצליח נדמה
בעיניו שמעשה ידיו גרמו לו להצליח ,אלא שאינו כופר בעיקר ,על כ אומר בסייעתא
דשמיא הכל בסדר ,כלומר שהקב"ה רק עוזר ומסייע בעדו ,אבל בעת צער ודוחק
אומר שכל הצרה ' -הכל מ השמי' ,ועבודת האד היא שא כאשר טוב לו ידע
שהכל מ השמי.

)תורת אבות ,בש
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é"ùø éøáã úà éîð åøàéá äæ ïôåàá
ìà ,êì äååöî éðéà 'éðà' Y ïàë
íçéù ìëù ¯ 'éðà' éìòá íéùðà çìùú
,åðøåùé éî åéúåàöåú éë ,'éðà' àåä íâéùå
øçàîù ,óåñáì äååä êë ïëàù åîëå
åéäå ,'ä úâäðäá íééã åðéîàä àìù
ïëì Y íçåëáå íäá éåìú øáãäù íéøåáñ
éãéìé úà íúåàøá äãòøå ìéç íúæçà
,ìàøùé éðáá äîéà åìéèä óàå ,÷ðòä
ìà úåìòì ìëåð àì' (âì¯àì âé) íøîàá
úà åðéàø íùå ...åðîî àåä ÷æç éë íòä
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 íúðåîà úà åøøé÷å '÷ðò éðá íéìéôðäיז.
íãàä ãéá ïéàù íéðéîàî åéä íàù
ïåöøá éåìú ìëäå åîöòî äîåàî úåùòì
.ììë íéãçôîå íéâàåã åéä àì àøåáä
øîåàå' (ì¯èë à) íéøáã úùøôá ùøåôîëå
'ä ,íäî ïåàøéú àìå ïåöøòú àì íëéìà
.'íëì íçìé àåä íëéðôì êìåää íëé÷åìà
åà áøá òéùåäì 'äì øåöòî ùé éëå
úà ïéàøééî åéäù åììä íéìâøîå ...èòîá
äãéî íäì äéä éë åðééä ìàøùé éðá
 éðà ìù äøéúéיח.

יז .וכ איתא ברמב" )פסוק כז( כי זו הייתה רשעות ,מה שהוסיפו לומר 'אפס כי
עז הע '...כלומר ,שאי בידינו כל כוח לנצח.
יח .בתוספת ביאור ,כי מי שאינו חי תמיד במחשבת 'אני' הרי הוא יודע שממילא
בכל עת ורגע הינו נצר לחסדי הבורא המחיה ומהווה אותו ,ו'על כל נשימה
ונשימה יהלל קה' .על כ ,א בהגיעו ל'פרשת דרכי' אינו מתיירא מ הבאות ,כי
לגבי הקב"ה שהוא 'בעל היכולת כול' אי כל הפרש בי דבר גדול לקט והכל
שווה אצלו  -מה לי להחזיק ולהחיות נשמת חיי באפ של רבבות יצורי תבל,
ומה לי הצלת בנ"י מ'נפילי בני ענק' ...משא"כ המהל במחשבת 'אני' – כלומר,
שבידו להציל ולהחיות את עצמו ,הרי וודאי שבבוא לקראת 'בני ענק' יאחזמו רעד
– כי לנגד א 'אני' שלו אי יכול לעמוד...
וכ נרמז בפרשת דכתיב )יג לא( שהמרגלי נתנו קול וזעקו 'כי חזק הוא ממנו',
ומעמנä
ולכאורה היה נראה שהכוונה כפשוטו שהע היושב באר כנע חזקי ממנו ֶ ִ ָ
)וכלפי עצמ דברו( ,אמנ רש"י פירש ,כביכול ,כלפי מעלה אמרו .וביאר הרה"ק ה'שפע
חיי' זי"ע ,שדברי רש"י תואמי היטב לפירוש כפי פשוטו ,כי כל המפחד ואומר
שרעהו חזק ממנו )על עצמו( הרי הוא ח"ו כאומר שרעהו חזק מהבורא ,כי א היה
מאמי שהבורא 'שומר ישראל' ולא ית לרודפיו להשיגו לא היה חושש מ'חוזקו'
של רעהו – שהרי הקב"ה בוודאי חזק יותר מרעהו ומה לו לחשוש מרעהו.
המאמי בה' שהכל בידי שמי ,הרי ג כשהוא נצר לעשות 'השתדלות' לפרנסתו
וכדומה יודע הוא שאי זה אלא רק השתדלות ותו לא ...ופשיטא שלא יעשה
השתדלות אלא באופ המותר ,כי מה לו לעשות השתדלות אסורה שבי כה וכה
לא תועיל לו מאומה.

באר הפרשה
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åè

øîåìë ,'úåéðçåø'á ïéá åðééäå ,åúåëæå åçåë (ìàøùé úéáå úîà éøîà 'éò) ÷"äôñá ïëàå
'úåéîùâ'á ïéáå ,åéúåéåëæå åéúååöî áåø ìò úùøô'î ãåîìì úåáø åëéøàä
åîöòá áåùçì ¯ éîùâä åçåë ìò åðééä ìò íãà êåîñé àì íìåòì éë ,'íéìâøîä
סיפר הגה"צ רבי משה אהר שטער זצ"ל משגיח דישיבת קאמני ,שפע נסע
למדינת שווי לזכות נדיבי ע במצות החזקת הישיבה ,והיה בדעתו להתפלל תפילת
שחרית ביו מסוי בבית הכנסת פלוני כדי לדבר על ליב של המתפללי ש,
והנה נודע לו בערב שלפני כ כי אי מקפידי ש על 'זמ תפילה' כמו שנפסק
להלכה ,ומאחרי את שעת התפילה ,ומיד גמר בדעתו שלא להתפלל ש למרות
'הפסד הממו' ,ואכ הל להתפלל בביה"כ אחר .לאחר מכ פגש אותו משולח אחר
אשר הכירו ,ואמר לו ,כמה הפסדת שלא הגעת היו לבית הכנסת ההוא ,שכ הגיע
גביר אדיר וחילק לכל אחד שטר בס מאה פראנק )שהיה זה סכו נכבד ביותר בשני
הה( .לעת ערב הל רבי משה אהר לאותו בית הכנסת להתפלל מנחה ומעריב,
והנה רואה הוא את אותו גביר ,ניגש אליו וסיפר לו שאוס מעות לטובת קיו
הישיבה ,ומאחר שלא היה כא בבוקר על כ מבקש עתה את נדבתו ,והוציא הגביר
מאה פראנק ונת לו .לאחר מנחה נשאר רמ"א ש להמתי לצאת הכוכבי להתפלל
מעריב ,ובינתיי ניגש הגביר אל הגבאי ,והראה לו על רמ"א באמרו שהכרת פניו
ענתה בו שגברא רבא הוא ומבקש לדעת מה טיבו ,וסיפר לו הגבאי על מהותו ועל
מעלותיו ,וניגש הגביר והוסי לו עוד שלוש מאות פראנק על נדבתו הראשונה.
ובסו תפילת מעריב חזר אותו עשיר לרמ"א ,וסח בפניו שהגיע מארה"ב לשווי
לזמ מה ,והביא עמו סכו כס גדול לחלק לצדקה ,אול מאחר שלא היו ש
נצרכי הרבה אזי נשאר בידו ממו הרבה שכבר הוקדש לצדקה ,ומאחר שרואה הוא
עליו שהוא 'איש המעלה' על כ נות לו כל הסכו שנותר בידו ,והוציא מכיסו עוד
אל פראנק טבי ותקילי ונתנ לו.
והיה אומר רמ"א ,הנה ראו בעיניכ כיצד הקב"ה 'מכי מצעדי גבר' ,שהלא א
הייתי מגיע בבוקר להתפלל שחרית אזי היה נות לי הגביר מאה פראנק ,כדר
שחילק לשאר המשולחי ,וא לא היה משי ליבו אלי ,שהרי היו ש עוד הרבה
שבקשו צדקה .על כ סיבב הקב"ה שלא אגיע אלא למנחה ,ורק אני לבדי נגשתי
לדבר אל לבו ,וממילא הבחי בי באופ מיוחד ,ונת עינו ולבו לברר אודותיי ,וכ
זכיתי לקבל כל אותו הסכו .זאת ועוד ,שלעול אי לו לאד לעשות 'השתדלות'
שלא כדי ,שדייקא מפני שנזהר להתפלל בעיתו ובזמנו על כ זכה לקבל אל וארבע
מאות פראנקי ,י"ד פעמי ממה שהיה 'נשכר' א היה עושה השתדלות אסורה
ומגיע לש לתפילת שחרית.

פרשת שלח

íçåëå 'íòåøæ' ìò åëîñå ,(á ÷åñô àøæò ïáà)
,õøàä úà ùåáëì åìëåéù íãé íöåòå
õøàä úà åøåúéå åñðëð øùàë íðîà
ãåàî åìäáðå ãçôå äúîéà íäéìò äìôð
÷æç éëå 'åëå íòä æò éë ñôà åøîàù ãò
íéìèá åéä áìëå òùåäé ÷øå .åðîî àåä
íäìùî íäì ïéàù åòãéå ,íîöò éðôá
'ïúðåé íåâøú'áù íéòãåðä íéøáãëå ,íåìë
Y 'äéúåðúååðò äùî àîç éãëå' (æè ÷åñô)
ïëå ,åîöò éðéòá ìôùå åéðò òùåäé äéäù
éøá÷ ìò çèúùäì êìäù åá åðéöî áìë
ùéâøä éë ,(:ãì äèåñ) íéîçø ù÷áì úåáà
íéîçøì àåä ÷å÷æ àìà úåëæ íåù åì ïéàù
ìò åðòùðù éãé ìò ÷øå , יטúåáà úåëæìå
øæàúäì íçåëá äéä ãáìá ä"á÷ä
äúåà åðùøéå äìòð äìò' øîåìå äøåáâá
åéä íäù øáã óåñå ,'äì ìëåð ìåëé éë
øåã' ìàøùé éôìà úåááø ìëî íéãéçéä
. כõøàì åñðëð ïëàù 'øáãîä
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æè

àìà ,äî øáã âéùäì ìëåé ïë éãé ìòù
ïéàù äùâøää úà åáø÷á ùéøùé ãéîú
úåùòì ìåëé åðéàå ,éîöò çë íåù åì
øæâé ïë íà àìà íåìë âéùäìå äîåàî
ìù åðåöøá éåìú ìëäå ,àìéòìî åéìò
Y ä"á÷ä ìò êîåñäå ïòùðäå .ä"á÷ä
øùà ìëå ,ïééðòå øáã ìëá åäøæòé ä"á÷ä
êîåñ øùà ùéàä äæ åúîåòì ,çéìöé äùòé
.ïåìùë éãéì àá åôåñ åîöò ìò
åéä íä àìäù ,íéìâøîäî åðãîì úàæå
úåéðçåøá 'ìàøùé éðá éùàø'
íåøá äâùä õîù åðì ïéàå ,úåéîùâáå
øáëå ,(íù ì"øäîì à"çå :âò á"á 'éò) íúâøãî
úà áåúëä äðîù (ã ÷åñô) ï"áîøä áúë
ãáëðä íéã÷äå' íúìòî éôì íéìâøîä
äðåôé ïá áìëù àöîðå ,'äìòîá íãå÷ä
òùåäé åìéàå ,äìòîá éùéìùä ÷ø àåä
ìéç éøåáâ åéä íâå ,éùéîçä øëæð ïåð ïá

 וכמו שביארו מה שהביא ה'חיד"א' )נחל קדומי יד כד( בש האר"י הק' זי"ע.יט
,הגלגולי הקדמה לו אות צ( שכלב ב יפונה היה משורש נשמת אליעזר ב אברה
 והיינו,'ועפי"ז ביאר החיד"א שהל כלב להתפלל על קברו של אברה שהוא 'אדונו
 וכ הוא,'כי כל מהותו של אליעזר שהיה בטל לאברה 'ושירת את רבו באמונה
עניינו של כלב שלא החזיק לעצמו שו זכות וכח אלא היה בטל בכל ליבו ונפשו
 שלא נזכר תואר נכבד,' עד שזכה שהעיד עליו הקב"ה וקראו 'עבדי כלב,אל הקב"ה
.כזה בתורה על שו אד זולת משה רבינו
 הוסי הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע )תשי"ט( שזהו מה שנאמר )יד לח( 'ויהושע ב.כ
 וכדכתיב,' כי המאמי בה' יש לו 'חיות,'נו וכלב ב יפונה חיו מ האנשי הה
' ואילו מי שאינו מאמי ח"ו אינו נחשב לאד 'חי,')חבקוק ב ד( 'צדיק באמונתו יחיה
 ויהושע ב נו וכלב ב יפונה שהחזיקו בתוק האמונה רק ה חיו מכל האנשי,כלל
.הה שלא האמינו בה' ושוב בטלה חיות
)שער

æé
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 כוחה של תפילה- ה' שמעה תפילתי
åá äøáòúð åúìéôú úåëæáå ,øáãá ìùëé
.(éåì èáùî 'ìâøî' äéä àì éøäù) 'éåì' úîùð òùåä íéøôà äèîì' ,(àé¯ç âé) ïúùøôá
äèîì óñåé äèîì ...ïåð ïá
ìëù äéä øáã óåñù ,ì"æéøàä óéñåîå øòùá) ì"æéøàä åðéáø .'éñåñ ïá éãâ äùðî
æàå ,íäéùòî åòøä íéàéùðä
øëæð äùðî éáâìù íòèä øàáî (íé÷åñôä
èáùä úîùð íäî ãçà ìëî ÷ìúñð øàù ìëá ïë øëæåîù åîë) óñåé äèîì íâ
åîöò íãàä úîùð åìéôà éë ,ô"äòùá íù óéñåîå) àì íéøôàá åìéàå ('åëå ïáåàø äèîì ,íéèáùä
úðëåùä ÷éãö úîùð ù"ëå ,ò"ì àèåçù úòá ú÷ìúñî ä"á÷ä äöøù øçàî ,àìà ,ïë áéúë
òùåäéå áìë éúìåæ ,(øåáéòä ãåñá åáø÷á ìåàù úãøî íìéöäìå àèçî íúåà òåðîì
¯ áìë .' כאäìéôú'ä úåëæá åìåöéðù ãçà ìëì óøéöå ãîò ïë ìò ,äéúçú
àáø øîà' (:ãì äèåñ) àøîâá àúéàãë ,ïåâëå ,åèáù ùàø úà ('äîùð øåáéò'á) íäî
êìäå íéìâøî úöòî áìë ùøéôù ãîìî 'øåëæ ïá òåîù' ïáåàø èáù ìù íàéùðì
éúåáà ,ïäì øîà ,úåáà éøá÷ ìò çèúùðå èôùìå ,á÷òé ïá ïáåàø úîùð úà óøéö
'íéìâøî úöòî ìöðàù íéîçø éìò åù÷á Y ïåòîù úîùð úà éðåòîùä àéùð éøåç ïá
ììôúä äùî éë Y òùåäé ,(:çð÷ ÷"äåæá 'ééò) ,äðäå .àéùðå àéùð ìëì ïëå ,á÷òé ïá
æ"éò ÷øå) 'íéìâøî úöòî êòéùåé ä¯é' åéìò éðùì ÷ìçúðù 'óñåé èáù'ì åòéâäá
.'( כבéåì' ìù øåáéòì äëæ
åçéìùá 'óñåé' úîùð úà øáéò ,íéçåìù
èáùî àåäù òùåäé êà ,äùðî èáù ìù
ìë éøäù ,äìéôúä úìòîá ãîìð ïàëî åúðëñå ,èáù øåáéò àìì øàùð íéøôà
íéìâøîä úðëñ äúééä äìåãâ êë
äìò êë éë äùî úåàøë ,äìåãâ äúééä
àì 'ùåã÷ä èáùä øåáéò' åìéôàù ãò àìù åéìò ììôúäå ãîò ,òùåäé åãéîìúì

 וביאר הרה"ק,' עוד מצינו בפרשת )יג טז( 'ויקרא משה להושע ב נו יהושע.כא
הרבי רבי העני מאלכסנדר זי"ע )חשבה לטובה בפרשת( שמכיוו שראה משה
 שכ הוא פירוש, הושע' – אנא ה' הושיעה נא,שתמיד הול הוא ואומר 'הושע
 כי, נענה משה ואמר 'יהושע' – מובטחני שיושיעו הבורא,(תיבת הושע )לשו בקשה
.מי שעיניו נשואות תמיד אל ה' בתפילה אי ספק שישמע קל ויענהו
וכבר אמר הרה"ק מקאברי זי"ע בלשו הפסוק )משלי כא ל( 'אי חכמה ואי עצה
–  'אי' חכמה ו'אי' תבונה,' כי 'אי' בשפת האידיש הוא 'אחד,''ואי תבונה נגד ה
ר"ל חכמה אחת ועצה אחת ותבונה אחת יש והיא נגד ה' לשפו לפניו שיחו בכל
.עת מצוא
 הבא, וז"ל,' דבר נפלא מצינו ב'מלבי" ' על הפסוק )תהלי ק ב( 'בואו לפניו ברננה.כב
 ורק יציאתו תהיה ברננה א מילא,לפני בשר וד לבקש דבר יבא בבכי ובזעקה

çé
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äìéòåî äìéôúäù êãîìì åìéôàå ,íéòùø úöòî íìéöäì íäì ìéòåä
 úåáà úåëæîכד.
äìéôúä éãé ìò áìëå òùåäé åìåöéð éëä

כג

øúåé óà

שאלתו ,אבל הבא לפני ה' יבא ברננה כי בודאי ימלא שאלתו ,עכ"ל .כלומר שבגשתו
לתפילה כבר יש לו לגשת בשמחה מתו בטחו וידיעה ברורה שהקב"ה השומע תפילת
כל פה ימלא משאלותיו לטובה ולברכה.
כג .כתב בספר בית יעקב )למוהר"ר רבי יעקב אהר יאנאווסקי] ,יו"ל בשנת תר"ס בפיעטרקוב[,
בפר' ויצא( בש הרה"ק הרבי ר' בונ זי"ע ,וז"ל' ,עצה לכל בר ישראל שלא
יחסר לו מחסורו ולהיות תמיד דבוק בעבודתו ית' ,הוא שירגיל תמיד עצמו להתפלל
ולבקש ממנו ית' על כל דבר מקט ועד גדול ,ואל יחשוב אד שצרי לזה התבודדות
בטלית ותפילי ,רק בכל מקו שעומד אז אפילו בשוק ,יראה א הוא מקו נקי,
ויבקש מהשי"ת ,ובוודאי ימלא שאלתו ,שומע תפילת כל פה'.
כד .כה סיפר הגאו רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל ברצותו לבאר מהותה של תפילה,
פע ראיתי אברכי 'לומדי' בשעה שה עוסקי בסוגיות החמורות שבש"ס,
ואחד מה נתייגע ליישב את קושיית הגאו רבי עקיבא איגר זי"ע ,ואחר שעות
ארוכות האיר ה' עיניו בתירו נפלא ,ממש פלאי פלאות 'כפתור ופרח' ,והיו הדברי
מאירי ושמחי כנתינת בסיני ,עד שהיה התירו שווה בעיניה ) $ 1,000,000מיליו
דולר( ,ויהי כי כ מיהר אחד האברכי וירד למכולת )גראסערי( לשל בזה את חובו
הגדול ועוד לקבל מהמוכר את העוד )כ ,($ 980,000וכ עשה ,בעל המכולת הביט עליו
כמי שנטרפה דעתו ,באמרו ,אכ תירו זה שווה מיליו דולר ,אבל כא במכולת
משלמי בכס ממש ...כיו"ב ביאר הגר"י ,א שבוודאי גדולה מעלת ה'תורה' מעל
הכל 'ותלמוד תורה כנגד כול' ,אבל אי אפשר לשל עי"ז על השפע אשר אנו
רוצי לקבל מ השמי ,אלא התשלו רק בתפילה ורק כ אפשר להמשי שפע
רב בכל העולמות...
והעיקר שיכיר כי בלא התפילה אי בידו מאומה א א ירבה ל'השתדל' בכל
כוחו ,הנה איתא בגמרא )נדה ע (:שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע ב חיננא,
מה יעשה אד ויחכ ,אמר לה ,ירבה בישיבה וימעט בסחורה .אמרו ,הרבה עשו
כ ולא הועיל לה ,אלא יבקשו רחמי ממי שהחכמה שלו ...מאי קמ''ל דהא בלא
הא לא סגיא) .שוב שאלו( מה יעשה אד ויתעשר ,אמר לה ,ירבה בסחורה וישא וית
באמונה ,אמרו לו ,הרבה עשו כ ולא הועילו ,אלא ,יבקש רחמי ממי שהעושר
שלו ...מאי קמ''ל ,דהא בלא הא לא סגי .וכל הרואה יתמה מדוע ענה לה מתחילה
'ירבה בישיבה וימעט בסחורה' וכ 'ירבה בסחורה וישא וית באמונה' ,וכי לא ידע
רבי יהושע שהרבה כבר עשו כ ולא הועיל לה ,נמצא שאי כל עצה בדבריו אלו,

באר הפרשה
ועתה יגדל נא כח ה' – תפילה בבקשה למע
כבוד שמי בוודאי מתקבלת

'ä ìà äùî øîàéå' ,(ë¯âé ãé) ïúùøôá
íéåâä åøîàå ...íéøöî åòîùå
éúìáî øîàì êòîù úà åòîù øùà
äúòå ...äæä íòä úà àéáäì 'ä úìåëé
'ä ,øîàì úøáã øùàë 'ä çåë àð ìãâé
ïååòì àð çìñ ...ãñç áøå íééôà êøà
,'êéøáãë éúçìñ 'ä øîàéå ,äæä íòä
äî ìéáùá ¯ êéøáãë éúçìñ' ,é"ùøáå
.''ä úìåëé éúìáî åøîàé ïô úøîàù
÷ééãî ì"÷åöæ ïéáòùèî ÷"äâä äéä ïàëî
íéîù íù ãåáë ïòîì ììôúîä éë
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èé

éøäã ,äéàøå .ìá÷úäì åúìéôú úçøëåî
éðù úåëæá ïàë ììôúä äùîù åðéöî
¯ íéîù íù ììçúé àìù .'à .íéøáã
àéáäì 'ä úìåëé éúìáî íéåâä åøîàå
áøå íééôà êøà 'ä ¯ .'á .äæä íòä úà
óà íééôà êøà (ù"ééò) ,é"ùøáå .'åëå ãñç
ä"á÷ä åì øîà éëä åìéôàå .íéòùøì
éúìáî úøîàù ìò Y êéøáãë éúçìñ
äúåëæå äçåë äìåãâù åðééäå .'ä úìåëé
øúåé íéîù íù ãåáë ïòîì äìéôúä
íééñî äéäå .íéîçøä úåãéî úøëæäî
äáø äååöîù øîåàå ïéáòùè ã"áàâ
øåã åòãé ïòîì ¯ åìà é"ùø éøáã íñøôì

ומיד היה לו לומר לה שיוסיפו בתפילה ו'יבקשו רחמי ממי שהעושר שלו' מבלי
להמתי שה ישאלוהו 'הרבה עשו כ ולא הועיל לה'.
אלא ביאורו ,כי מתחילה הציע לה דרכי ההשתדלות בדר טבע העול ,ולא
הוסי לומר שבלא התפילה לא יזוז מאומה ,כי רצה לבחו אות ,א יסתפקו
בתשובתו 'ירבה בסחורה' הרי זה מורה שבעיניה ההשתדלות מספיקה להתעשר
ולאלו לא תועיל התפילה בחשב שההשתדלות מספקת וכל תפילת אינה אלא
כ'תוספת' ועוד מי של השתדלות ,ורק א יכירו שאי ההשתדלות מספקת ויבינו
ללא התפילה אי כח ביד להרוויח מאומה לאלו תועיל התפילה ,כי כוחה של
תפילה מועלת רק למי שמכיר שאי לו משלו כלו ,ומבלי התפילה לא ישיגו מאומה
)בנוע שיח ,עמו' ש"ס(.
ובזה ביארו בעלי המוסר בדברי המדרש )דב"ר ב יב( על הפסוק )תהלי כז יד( 'קוה
אל ה' חזק ויאמ לב' ,הוי מתפלל וחוזר ומתפלל ,כלומר ,המתפלל ורואה שלא
נענתה תפילתו יחזור להתפלל ,ולבאר מדוע תיענה תפילתו השניה יותר מהראשונה,
י"ל ,שהרואה שתפילתו לא נענתה והוא פונה ל'רופא' ,לעסקני או לדודו שבאמריקה,
הרי"ז מורה שהוא סומ על עוד מקורות ישועה מלבד התפילה ,אבל א הוא פונה
שוב להתפלל ,הרי זה כמכריז רבש"ע ,א אחרי שלא נעניתי ,מ"מ אי לי אדרעס
)כתובת( אחר ,אנה אפנה א לא לעזרת ...ואכ ,משנראה שאינו סומ אלא על ה'
לבדו ,אז יעזרהו ה' וישמע לקול תפילתו ברחמי וברצו.

פרשת שלח

÷"îäéá áøçù íåéî íéáøä åðéúåðååòá éë
äðååëä äæå ,(:áì úåëøá) äìéôú éøòù åìòðð
óà ,íéù÷áî åðàù Y êîù ïòîì äùò
,êîî àðà ìáà åðúìéôú äìéòåä àì íà
êúøåúå êúùåã÷ ïòîìå ,êîù ïòîì äùò
ùòøä äùòð äæîå .êðéîé äòéùåä ,êðéîéå
.äìòîì
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ë

ãåáë ïòîì äìéôú ìù äúìåãâ ïåøçà
ïä éðáá ïä ù÷áì åáøéå ,äáäàá åîù
éåìâ ,íéîùáù éáà' ¯ éðåæîá ïä ééçá
òøæá úåëæì éðåöø êãåáëì éë êéðôì òåãéå
ìåò úà éðîî øñä êîî àðà ,íéé÷å éç
,êúãåáòì éåðô äéäàù éãë äñðøôä
úåòéðîä ìëå íéøåñééä ìë éðîî øéñúå
êãáòì ìëåàù éãëá ,úåéîùâáå úåéðçåøá
äìéôú éøòù åìòððù åøîàù äî äðäå àñë éðôì úìáå÷îäå äøùéä äãåáò
äëéà) áéúëãî äëéà ùøãîá åãîì
íéîù ãåáë äá ùéù åæë äìéôú 'êãåáë
,'äìéôú øåáòî êì ïðòá äúåëñ' (ãî â
.äðåòå úò ìëá úìá÷úî
'ïðòá éúúð éúù÷ úà' áåúëá åæîø äæå
éúúð Y äìéôú øåáòî 'ïðò' äéäéùë ¯ úìéôú óåñá øîåì åð÷ú àîòè éàäîå
øîåìë ,äæ ïðò ãâðë é"úù÷ úà íëì äùò ,êîù ïòîì äùò' äãéîòä
êúùåã÷å êîù ïòîì äùò åììôúúù äùò ,êúøåú ïòîì äùò ,êðéîé ïòîì
.ë"ò ,íëúìôú ìá÷úúå êðéîéå êúøåúå úåù÷áä ìë øçà éë .'êúùåã÷ ïòîì
åðà íéôéñåî 'äøùò äðåîù' úìéôúáù
äùò äìà ìë íéîùáù åðéáà ,øîàì
יהי כבוד חבר – זהירות בכבוד הבריות
.ìåãâä êîù ïòîì íà éë ,åððòîì àì
äèîì ...íéøôà äèîì' ,(àé¯ç âé) ïúùøôá
áúë ,'äùðî äèîì óñåé
äùî úøåú) ò"éæ øôåñ íúçä æîø äæ ïéðò
äøåúá åðéöî éë (áì à øáãîá) ï"áîøä úéùàøá) áåúëá (éúù÷ úà ä"ã çð 'øô
úà ñçééìå úåðîì íéðôåà äîëå äîë ú"ø éúù÷ 'ïðòá éúúð éúù÷ úà' (âé è
,åáù íé÷ìç éðù ìò Y óñåé ìù åèáù åæ ú"ù÷áå ,êðéîé êúøåú êîù êúùåã÷
íéøôà úà íéã÷é íéîòô .íéøôàå äùðî ìåáî àåáé àì áåùù ä"á÷ä çéèáä
úùøô ùéøá ïåâë ,óñåé ù"ò åñçééî íâå ãåáë øåáò äù÷áä úåëæá éë ,íìåòì
éðáì óñåé éðáì' äìéçú áúëù øáãîá
.úåìéôúä ìë åìá÷úé íéîù
éìáî 'äùðî éðáì' ë"îçàì ÷øå 'íéøôà
ïàëå .êôéäì íéîòôå ,óñåé ìò åñçééì 'íééç ïá øáç éèå÷éì'á äæ ìò óéñåä
úà äîéã÷äå äøåúä äúðéù (çìù úùøô) .(éåðéùá) ì"æå (çð 'øô éèå÷ì øúá éèå÷éì)
,óñåé øçà åñçéé àìù àìà íéøôà èáù ìàøùé íéøîåàùë ç"åàá 'øåè'ä áúë éë
åñçééå äùðî èáù úà áúë ë"îçàìå 'åëå êîù ïòîì äùò äìéôúä óåñá
÷ìç êëá éë ,øáãä íòèå ,óñåé øçà ,ïéðòä äàøð .äìòîì ìåãâ ùòø äùòð

באר הפרשה

 íäéðùì ãåáëכהäæá íéøôà ìù åãåáë ,
êëá äùðî ìù åãåáëå ,äùðîì åîéã÷äù
.óñåé øçà åñçééù
,'äæä ïîæ'á íéâäåð íéøáãä øúåéáå
êìåä ìëä'å ,úòã éùåìç åðàùë
êîò éëøö éë ,'ùééáúîäå ùééáîä øçà
åðà ïéà íìåòìå .äøö÷ íúòãå íéáåøî
äùòå ùééáîä õøô òåãî âéùäì íéìåëé
úåøö åìà íéòãåé åðà ïéàù ,äùòù äî
...åéìò úå÷éòîå åéøàååö ìò úåâøúùî
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àë

úåúéçô'ì éëðà ùùåç íãàä øîàé àîùå
ïòú ,éðåìô úà ãáëà íà 'éãåáë
úìòî äòåè äìåãâ úåòè ¯ åì øîàúå
äðùîä éîëç åøîàù äî òåãé éë Y åãåáë
'úåáà) 'úåéøáä úà ãáëîä ãáåëî åäæéà
éë åùôðá äîãîäù ,åøîà øáëå .(à á
,íéøçà ãáëéù àìá óà 'ãáåëî' áùçéé
åøîà éøäù ,äðùî øáãá äòåè àåä éøä
úà ãáëîä ãáåëî åäæéà' ùåøéôá
åðéà åäòø úà ãáëîä àöîð ,'úåéøáä
 åîöò úà ãáëî àìàכו.

כה .הנה כתיב בפרשת )טו לט( 'והיה לכ לציצית  -וראית אותו וזכרת את כל
מצוות ה' ,וברש"י ,שמני גימטריא של ציצית שש מאות ,ושמונה חוטי וחמשה
קשרי הרי תרי"ג .הקשה הרמב" ,והרי כא כתיב ציצת חסר יו"ד ואי מנינו עולה
אלא חמש מאות ותשעי .ומבאר הגה"ק רבי חנו העני מבענדי זי"ע )'יכה פאר'(
שיו"ד מרמז על א איד )יהודי( ,והמתנהג כ'יהודי' נמצא תמיד ע עוד יהודי ,ולעול
אינו 'אחד' בלבדו ,כדכתיב 'ואהבת לרע כמו' ומסיי בה אני ה' בשני יודי" )לא
בש הוי"ה ,רק בשני יודי"( ,ובכל מקו שתראה יו"ד אחד תוכל למנות כשני יודי",
ושפיר אפשר למנות כעשרי ,כיו שזהו המהות והמידה של כל יהודי להיות
בריעות ע עוד יהודי.
עוד מבאר ש ,דלעני זה מחשיבי את האות יו"ד כמי שנכתב במילואו ,וכשנכתב
היו"ד הוא עולה ל'עשרי' )וסה"כ שש מאות( ,ומדוע מוני אותה ע המילוי ,כי אי
היהודי נחשב אלא ע"ש ה'תו' והפנימיות שבו ,לכ מחשיבי בכל עת את היו"ד
ע מילואו – פנימיותו.
כו .מעני לעני ,בפרשת )יג כ(' ,ומה האר השמנה היא א רזה היש בה ע א
אי והתחזקת ולקחת מפרי האר' .כתב ה'חת סופר' זי"ע )ד"ה היש בה( כוונת
הכתוב באמרו ע ל'צדיק המגי על דורו כע' – והוא בעל גמילות חסדי ,שהעול
נהני מפירותיו כאותו 'ע פרי עושה פרי' ומהנה בפירותיו את בני העול ,ונקרא
ע כי הוא מגי על דורו כע .ואמר היש בה ע התבוננו לראות ,א תמצאו ש
בעל חסד ,אל תקחו מפרי האר ,כי אי בזה שו הוכחה שהאר מבורכת ,כי אולי
בזכות הצדיק נתברכו הפירות ולא מצד עצמותה .א א אי – אז והתחזקת
ולקחת מפרי האר ,כי אז יש ראיה מטיב של פירות על ברכותיה של אר ישראל.

áë
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וכ היינו בעיניה – מעלת עזות דקדושה ,לא ,êéããöì àìå êéøçà èéáú ìà Y êçåîå
יחשוב מה אומרי עליו הבריות
åéúåáùçî êì åôéñåé äîå àéä î"÷ôð äî
 ...êéúåãåà éðåìô ìùכז
íéáâçë åðéðéòá éäðå' ,(âì âé) ïúùøôá
åðãîì ïàë ,'íäéðéòá åðééä ïëå
øáç ìëîå ìåùëî ìëî íãàä ìöðéé äæáå øàéáù êøãëå ,'äùåã÷ã úåæò'á ÷øô
éë (åöú ,äðåîàå úîà) ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä
êùîð íãàä áåøä é"ôòù ,òø
åà ,åîöòì äøåøá åëøã ïéàùë íäéøçà åôéñåä òåãî äúééä íäéìò äðòèä ø÷éò
éðéòá 'åðç úàéùð' øçà ùôçî àåäùë úôëà äî éë Y íäéðéòá åðééä ïëå øîåì
 íãàä éðá ...úåéøáä éðéòá äàøð àåä ãöéë íãàì åìכח úåáùçî úåáø øùà
 ...åùøçכט
êçåë éôì ,êì äìåìñä êëøãá àð êì
כז .פע בא יהודי לפני הגרי"ז מבריסק זי"ע ואמר לו בביאור דברי רש"י
לב ו( עה"פ 'ע לב גרתי ואחר עד עתה ...ויהי לי שור וחמור' ופירש"י 'ולא
למדתי ממעשיו הרעי' .והיינו ,שיעקב אמר לעשו ,א תתמה היא 'ע לב גרתי'
בכפיפה אחת ואפילו הכי 'לא למדתי ממעשיה הרעי' .אי זה אלא כי ויהי לי
שור וחמור  -דימיתי אות בעיני כשור וחמור ותו לא מידי ,ומה לי ולה ...על
ידי כ לא למדתי מאומה ממעשיה הרעי.
הדברי מצאו ח בעני הגרי"ז ,וכה אמר ,אי זהו 'פשוט של דברי' ,אבל
הדיבורי גופא נכוני וקיימי .כי רבי חללי הפילו 'חברי רעי' ,ולזה האיש
'עצה טובה' קמ"ל  -שיביט עליה כ'שור וחמור' שאי אד בעול הנמצא בסביבת
שוורי וחמורי ולומד מה 'הנהגות' וארחות חיי....
פע פגש יהודי את הרה"ק הרמ"ח סלאני זי"ע כשהוא מהל ברחובה של עיר
בתל אביב בעודו לבוש בכל ה'שמונה בגדי' ,מלבוש של בני אר ישראל .שאלו
הלה ,וכי אי מע"כ מתבייש להל כא ברחובות אלו במלבוש זה .ענהו רבי מוטל,
וכי אד הנכנס לרפת לעבוד בי הבהמות עליו להתלבש ולהיראות כבהמה ברפת,
א אנכי ,וכי צרי אני להידמות לכל בעלי הרפש המהלכי כא ברחובות.
כח .ואל תשיבני דבר – הרי צרי האד להיות 'איש בי אנשי' – כי כבר אמר
הרה"ק מקאצק זי"ע )עמוד האמת ,בפרשת .ועוד( לבאר האמור בריש פרשת 'שלח
ל אנשי' – שיק אוועק דאס מענטשליכקייט )שלח מעמ את האנושיות( וכוונת הדברי,
לעקור ולשרש את ההתרפסות היתירה למצוא ח בעיני כל אד – כשהדבר נוגד
את יסודות היהדות ,וכל ה'מענטשליכקייט' איננה שווה אפילו כקליפת השו כנגד
'שערה אחת' של יראת שמי וגדרי קדושה...
בר כבר אמרו ,כי זה הדבר מדובר במי שעד עתה היה 'חציו אד וחציו מלא',
)בראשית

באר הפרשה
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âë

íäì øúéåå àì 'íäéðéòá åðééä ïëå' íøîåà (àé æè ø"áãîá) ùøãîá àúéà øáëå
,ä"á÷ä íäì øîà ,åúðòè äúééä êëå Y ìò ìàøùéì íäì øúéåå ä"á÷äù
íëúà éúéùò äî íúééä íéòãåé éëå ìò ìáà ,'íéáâçë åðéðéòá éäðå' íøîåà
זה האיש כשישלח מעמו את חצי האד ישאר כולו מלא ,אבל מי שמתחילה אינו
אלא חציו אד וחציו בהמה ,ח"ו מלומר לו שישלח את האנושיות כי אז ישאר
כולו בהמה ...והוא אשר דברנו כי כל כוונת הדברי אינה אלא להגיע לשמירה יתירה
על התורה ומצוותיה ,אבל כשיביאנו הדבר להיפו התורה לא לזה דברינו אמורי.
וכ אמר הגה"צ המשגיח ר' גד'ל אייזנער זצ"ל ,כי האברכי והבחורי שבדורנו
רוצי להיהפ למלאכי ,מה יעשו קוד כל ה נעשי 'אויס מענטש' )והוא כינוי
למי שהנהגתו איננה כהוג ,ואינה סובלת כל ביקורת( נמצא ,איבדו מעמד 'בני אד' ולמדרגת
'מלאכי' לא באו.
הנה אמרה תורה )דברי כב טז( את בתי נתתי לאיש ...מסופר שהרה"ק רבי משה
אונגאר זי"ע חתנו של הרה"ק ה'דברי חיי' מצאנז שלח פע מכתב לחותנו ובו
מפרט הוא כמה וכמה מעלות על בחור פלוני שהציעו לו ליקח לחת לבתו ,שלח
לו ה'דברי חיי' תשובתו' ,את העיקר לא כתבת לי הא הוא 'מענטש' )אנושי( ככתוב
בתורה את בתי נתתי לאיש '...וכ היה שגור בפיו של הגה"ק מטשעבי זצוק"ל.
כט .שמע נא משל נפלא המבאר היטב למי נדמה האד התולה עצמו בכל עת
'מה יאמרו עליו' ידידיו ורעיו )מעשה זה מקורו טהור בספרי הקדמוני ,ומובא בספריו
של הגאו הגדול רבי חיי קנייבסקי שליט"א( ומעשה שהיה כ היה ,אב ובנו היו מהלכי
בדר ,והיה האב מהל ברגליו ובנו הצעיר רוכב על גבי החמור ,עבר ש אד
אחד ,ומשראה את אשר לפניו החל גוער בה ואומר ,הא ל ב עז פני ,הוא
רוכב על החמור ואת אביו מותיר להל ברגליו עיי ויגע ,מיהרו הללו וקבלו את
דעתו של אותו אד ,ירד הב מ החמור ועלה האב תחתיו.
הלכו עוד קמעא ושוב פגשו באד אחד ,הפע רגז הלה בטענה  -כמה אכזר
הוא אב זה הנות לבנו הקט ר בשני להישר ברגליו בעודו שהוא ה'גדול' רוכב
כמל על החמור ,שוב קיבלו אלו את דברי האיש ,וירד האב מ החמור ,א הב
לא עלה עליו לרכוב ,מחמת האד שצעק ראשונה שאי זה מכבודו של אב' ,וילכו
שניה יחדיו' בצדי החמור .עד שבא אחד והעיר לה ,הנה יש לכ חמור ועת
מהלכי שניכ רגלית; מיהרו האב והב להעמיס עצמ שניה כאחד על החמור.
פגשו באד אחר שהחל זועק לעבר שהרי ה מהדרי בקיו צער בעלי חיי,
ותש כוחו של החמור ...עד שבכניסת לעיר ,נכנסו אב ובנו כשה סוחבי את
החמור ,אשר בי כתיפ שכ ...כ נראה השומע לקולו של כל הנקרה בדרכו...
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íúééä àìù íëì øîà éî ,íäéðéòì
íîöòì åîøâ äæáå ,íéëàìîë íäéðéòá
íúøú øùà íéîéä øôñîá' ìù ùðåòä
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àöåé úåùøåôî åòîùù (ïàë é"ùøá àáåîëå .äì
åäî ïë íàå ,'íøëá ùé íéìîð' íäéôî
íäéðéòá íúééä àìù íëì øîà éî' øîàù
úôù'ä ÷"äøä øàéá øáë êà ,'íéëàìîë
äæ áùåç íãàäù äîù (î"øú) ò"éæ 'úîà
äùâøäá ááåúñî íãàä íàå òîåù àåä
íìåòä éðá úà òîùé ïëà äìîð àåäù
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 עיקר גדולת של- והיית קדושי לאלוקיכ
ישראל בכפיית יצר

éøçà åøåúú àìå' ,(èì åè) ïúùøôá
ïòîì ...íëéðéò éøçàå íëááì
íúééäå éúååöî ìë úà íúéùòå åøëæú
ïúðåäé íåâøúáå ,'íëé÷åìàì íéùåã÷
ïéùîùîã àéëàìîë éä ïéùéã÷ ïååäúå'
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, עובדא הוה בשני בחורי מופלגי שהרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע נענה פע עליה.ל
 והנה בהיות בגיל,אינטרעסאנט )מעניי( מי משניה יצמח ויתגדל יותר מהשני
 מה, מה נהיה למעשה, נו, וישאל האחד,זקנה ושיבה פגשו השני זה את זה
... מה נהיה... מה נהיה, ענהו רעהו בלשו תמיה רבתי,התשובה על שאלת הרבי
 כל זמ שנשמת האד בקרבו הרי הוא נתו עדיי, כלומר,עדיי ה'מערכה' בעיצומה
 כי החומר איננו מניח לא אחד עד הרגע האחרו )כיצד נוכל לקבוע,באמצע המלחמה
(...כבר עתה מה נעשה עמנו ומה מצבנו

 איתא ברש"י.' ויזהר שלא ללכת שולל כסומא בארובה אחר 'תעלוליו של יצר.לא
 על השועל, ד"ה אבות יאכלו בוסר( ממשלי השועלי של רבי מאיר.)סנהדרי לט
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 íéëàìîä úùåã÷ì óåâá åãåòá æ"äåòá íâ äëæéùלבåìéôà ,àø÷ä øîà ïëìå ,
שרימה את הזאב ואמר לו בערש"ק  -רצונ לאכול סעודה דשנה כיד המל ,פנה
נא עתה אל בית המבשלי בבתי היהודי ועזור לה להכי צרכי שבת ולמחר
תאכל עמ ,הל הזאב כעצת השועל ,ויהי כאשר א קרב אל הבית קמו עליו
היהודי ,היכוהו במקלות שיברח מש .חזר הזאב ורצה להרוג את השועל ,אמר
לו השועל ,לא רימיתי כלל ,אלא שהמכות שהכו אות היה מפני שאבי הל פע
לסייע ולבסו אכל כל נתח טוב ,ועל כ זכרו ה ל את חטא אבי והיכו ,כמה
שנא' )יחזקאל יח ב( 'אבות אכלו בוסר ושיני בני תקהינה' .אבל בוא עמי וארא
מקו לאכול ולשבוע ,וכ המשיכו שניה בדרכ עד שהגיעו על יד באר מי אשר
מעליו היה תלוי חבל ובשני צדדיו היו תלויי דליי בה היו שואבי מי מהבאר,
וכשהיה דלי אחד בתו המי היה הדלי שבקצה השני מתרומ ועולה לשפת הבאר.
קפ השועל ונכנס אל דלי אחד וירד עד למי ,שאלו הזאב מה זה ועל מה זה,
הראה לו השועל על דמות הירח הנשק אל תו המי ונדמה כגבינה לבנה ,ואמר
לו הנה יש כא גבינה משובחת ,אמר לו ואי ארד המימה ,אמר לו השועל היכנס
נא אל הדלי השני וממילא תרד למטה תוכל א עתה לאכל ככל שתרצה ,נכנס
הזאב לדלי השני ,וירד המימה ועל ידי זה התרומ השועל בדלי השני והגיע אל
שפת הבאר וברח לנפשו ,ומששאלו הזאב מדוע רימהו ,ענהו השועל בלשו הכתוב
)משלי יא ה( 'צדיק מצרה נחל ויבוא רשע תחתיו'.
והמור ממשל זה לדיד ,שהנה הזאב היה טיפש מטופש ,כי לאחר שראה כי
כלתה אליו הרעה ממכות היהודי על ידי ערמומיות השועל ,לא היה עליו להאמינו
עוד ולהסתכ בהיכנסו אל הבאר ,אלא היה עליו לעמוד ולטרו את השועל על
אתר וכ היה נוק בו וא היה מתמלא שובע באכול את בשרו ,א הוא ברוב
טיפשותו המשי להאמי בו ,ואכ נפל בפח יקוש אשר טמ לו השועל .כ הוא
גבי האד ע יצרו הרע – מדוע אחר שראית כי הוא הוליכ שולל ,שב אתה ליל
אחר פיתוייו בשנית ,וכי לא נוכחת לראות כי כל מעלליו ה רק להדיח ,להכות
ולהפסיד אות ,אי ל כי א לעצור ולצעוק ,דיינו ,עד כא ,מכא ואיל לא אשעה
יותר לדבריו של שט הוא מלא המוות הוא יצר הרע.
לב .וביותר הדברי אמורי ב'אחרי לבבכ ואחרי עיניכ' – בדברי שנפשו של
אד מחמדת – כל חד וחד בדיליה ...מעשה שהיה בימי קד כששלטו העוני
והמחסור בכל פינה בעיה"ק ירושלי ,והנה מדרכ של בית תלמוד של תשב"ר
שהיו מעניקי לתלמידיה פיסת 'מזונות' אחת לשלושי יו בכל 'ראש חודש',
פע היה תלמיד נבו שלגודל אהבתו אל אביו החליט לעצור בעצמו בכל כוחו
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úùåã÷ì åëæú êë ÷øå '...åøåúú àìå' ìò 'ä úååöî ìë úà íúøëæå' øáëù øçà
 'íëé÷åìàì íéùåã÷ íúééäå' íéëàìîä òâééúäì åëøèöú ïééãò 'íúåà íúéùòåלג.
מאכילת העוגה ולהגישה כ'מתנה' לפני אביו ,מיד כשקיבלה מידי המלמד עטפה
בנייר ,ושמר עליה מכל משמר לבל יתנסה ב'נסיו' לאוכלה ,ב'הפסקה' הראשונה
פתח ה'עטיפה' ,הביט בעוגה וירא כי טוב – ולא יכול להתאפק ,על כ נגס בה
בצידה כשיעור 'כל שהוא' ,ומיד סגר הנייר ,ב'הפסקה' הבאה שוב פתח ונגס בצידה
השני ....סו דבר ,בבואו לביתו הגיש את העוגה לאביו בקריאה של חיבה ראה
נא אבי מה הבאתי ל מבית תלמודי ...נתמלא לבו של האב צהלה ורינה ,אבל
כשפתח את הנייר ומצא שהעוגה נגוסה )געביס'( מכל צדדיה ,אז זלגו עיניו
מהתרגשות שני דמעות גדולות ,בראותו עד כמה חשק בה הב ,וכבר 'נכשל'
באכילה זעיר פה זעיר ש ,ומכל מקו עצר בעצמו במסירות נפש להציל ככל
האפשר להגיש לפני אביו מזה נתרגש האב פי כמה וכמה ...א לדיד ייאמר ,אכ,
נפלת ונכשלת ,כבר נגסו ב בכל פינה ופינה ,אדרבה ,דייקא כשתשוב תחזור ב,
ומעתה תעניק לאבי שבשמי את הנותר מהנגיסה והנשיכה ותערב מנחת לפני
הקב"ה פי כמה וכמה.
מעשה בבחור שנכנס אל אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,בבכי
תמרורי שהוא נופל בכל עת ברשתו של היצר ,וכבר מיואש הוא מעצמו לגמרי,
אמר לו הרבי ,אילו ידעת איזה תענוג ושמחה יש בי מלאכי מעלה בראות את
ה'מלחמה' שהינ עור ע יצר ,ובכוחותי האחרוני הינ מנסה להתאבק ע
יצר לא היית בוכה ,כי היית מחשיב עד מאד את עצ המאבק ,בידיעת עד כמה
הוא חשוב בשמי מרומי )מבלי כל שייכות א ניצחת בסו דבר או לאו(.
לג .הנה איתא במדרש בריש פרשת )במדב"ר טז א( שאסור להפליג בספינה שלושה
ימי קוד השבת אלא א היה שליח מצווה ,ש'שליח מצוה דוחה את השבת
וכו' ,שאי ל חביב לפני הקב"ה כשליח שמשתלח לעשות מצוה ונות נפשו כדי
שיצליח בשליחותו' ,ואי ל בני אד שנשתלחו לעשות מצוה ונותני נפש להצליח
בשליחות כאות שני ששלח יהושע ב נו שנא' )יהושע ב א( 'וישלח יהושע ב
נו מ השטי שני' ,מי היו ,שנו רבותינו אלו פנחס וכלב ,והלכו ונתנו נפש
והצליחו בשליחות ...והאריכו בספרי הקודש מהי המעלה הגדולה של שליח מצוה
והחביבות היתירה לפני הקב"ה עד שמחמת כ דוחה שליחותו את השבת .וביארו,
שהכוונה למי שיודע היטב שכל רגע ורגע שנמצא בעול הזה יש לו 'שליחות'
ומטרה לעשות רצונו ולעבדו בלבב של ,איש כזה אכ נות נפשו להצליח בשליחותו
אזי אי ל חביב לפני הקב"ה יותר ממנו.
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וכתב הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"א( וז"ל .אא"ז מו"ר זצלה"ה רגיל לומר כי
ג כהיו הזה  -המקיי מצות בוראו שנשתלח בעוה"ז כדי לעשות רצונו ית' נקרא
שליחי מצוה בודאי ...וכ בכל מצוה א האד מבטל באמת כל רצונו א לא לזכות
למדרגות רק כדי לעשות רצו ה' בלבד .נקרא ש'נות נפשו בשליחותו' )ואי ל חביב
לפני הבורא כלשו המדרש( ...ובאמת המדרש הזה הוא לימוד על חיי העוה"ז שנשתלח
האד למקו סכנה )כלומר ,לחיי העול הזה( .והעצה ע"י המצות שה נוגעי ושייכי
בכל מעשה האד ,לעשות רק רצונו ית' ,ועי"ז יוכל להתדבק בפנימיות חיות השי"ת
שיש בכל מעשה.
הוסי הרה"ק האבני נזר זי"ע )עיי ש משמואל קרח תרע"ז ,ועוד( ,שכבר דנו ה'אחרוני'
מהי הגדרת הדי ש'שלוחו של אד כמותו' ,הא השליח מקבל את כוחות המשלח
עד נחשב כבעל דבר ובכוחו לפעול את מעשה השליחות כאד הפועל לעצמו ,או
שבעצ אי לשליח כוחות עצמיי ורק מעשיו מיוחסי למשלח שאנו דני כאילו
המשלח עשה זאת ]וכמו שהארי הקצות החוש )סי' קפח סק"ב( באופ שמינה שליח
ונשתטה המשלח הא בטלה השליחות[ .ומעתה היודע ומאמי שהוא שליח מצוה
– וכל ירידתו מתחת כסא הכבוד לדור באר ערבה היא רק לעשות את השליחות
שנשתלח אליה ,א כ ,כביכול יש בו כוחות אלוקיי ,ואינו חי מכוחות עצמו אלא
הוא שליח המקבל כוחות מהמשלח .ובזה חטאו המרגלי שאמרו 'אפס כי עז
הע הזה וכי חזק הוא ממנו' ,שא היו מכירי ויודעי בכל ליב נפש ומהות
שאינ אלא 'שליח מצוה' ויש בה את כוחות המשלח בוודאי לא היו יראי כלל
מיושבי האר.
ביסוד זה ביאר עוד את דבריו הנודעי של המגיד מדובנא לבאר מה שנאמר
)ישעיה מג כב( 'ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל' ,משל למה הדבר דומה,
לעשיר שהגיע לעיר הגדולה לצור עסקיו ,בדרכו נשא עמו חבילה אחת בה הניח
את כספו ושאר כליו ,כאשר הגיע למחוז חפצו פנה לעבר האכסניא והשאיר חבילתו
בידי נער משרת שישאנה ויביאנה לחדרו ,שהרי אי זה לפי כבודו לטרוח בנשיאת
משאות ,אחר כמה דקות הקיש ה'סבל' על הדלת והכניס את החבילה כשפניו אדומות
ונוט נהרות נהרות זיעה לגודל הטרחה ונשיאת המשא .מיד החל העשיר לזעוק
לא את חבילתי הבאת הנה – מדוע החלפת וגנבת את חבילתי ...אמר לו הנער
כשהוא פגוע קשות ,וכי לא די שאינ מכיר לי טובה על עבודתי הקשה עוד תוסי
להעליל עלי עלילות שווא שגנב אנוכי ,והלא עדיי לא פתחת את החבילה ולא ראית
מה נעשה בה .השיב לו הגביר ,אדרבה היא הנותנת ,בראותי את גודל הטרחה שהנ
מתאמ מיד הבנתי שאי ביד את החבילה הנכונה ,שהרי באמתחתי היו כס וזהב
ויהלומי ,ששוי מרובה ומשא קל...

çë

באר הפרשה

פרשת שלח

כיו"ב הוכיח הקב"ה את ישראל 'ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל',
שהתורה והמצוות אינ מכבידי על המקיימי אות ,וא יגעת בי ישראל –
שקשה עליכ העבודה וקיו המצוות שמע מינה שלא אותי קראת יעקב ,שאי
כוונתכ לעשות נחת רוח לפני ,שא כ לא היית יגעי וחסרי כח )ידוע שהרה"ק
מקאצק זי"ע קילס מאוד פירוש זה ,ואמר שהוא נאמר ברוח הקודש(.
ואל תשיבני ,וכי עבודת ה' נעשית בנקל ובלא עמל ויגיעה ,והרי היצר הרע אינו
מניח לאד ,ובתחבולות הוא עושה מלחמות למנוע את האד מעשות רצונו ית"ש,
א כ מה שיי לומר שא יגע בקיו המצוות הרי זה סימ שלא אותי קראת
יעקב .וביאר האבני נזר ,שאכ פשיטא שנדרש יגיעה גדולה לקיו המצוות ולעמוד
כנגד היצר הרע ,א א מאמי שהוא שליח של הקב"ה ויש בו כוחות עצומי
וכבירי – כוחות של המשלח אזי יקל בעיניו להילח בכל כוחו ולא ירגיש עיי
ויגע וחסר אוני .וכלל הדברי שאי לו לאד אלא להל בתמימות ולעשות רצונו,
וא א מרגיש שהרי זה למעלה מכוחותיו יסמו על אבינו שבשמי שודאי נטע
בו את הכוחות הנדרשי לעשיית רצונו ומצוותו.
הרה"ק רבי מאיר מפרמישלא זי"ע היה דורש את הכתוב בפרשת )יג יא( 'למטה
יוס למטה מנשה גדי ב סוסי' כמי חומר ,שהנה תכלית ירידת האד למטה לעול
הזה הוא בכדי להוסי לנשמתו עוד תורה ומעשי טובי ,והנה כאשר ירד למטה
שכח מכל המטרה והתכלית ונהיה בבחי' מנשה – כי נשני אלוקי ,גדי – הגד נא,
וכי אינ אלא ב סוסי ,במה עדי אתה על פני הסוס...
מעשה בגנב שפר באישו ליל למשכ הסוסי ,גנב מש סוס והטמינו במקו
סתר ,משחזר לגנוב סוס נוס הורע מזלו ופגע בו בעל הסוסי ,הלה שאלו ב'
שאלות ,א .היכ הסוס שחסר ממני הסוסי .ב .מה מעשי כא באורוות הסוסי.
נענה לו הגנב ,הנה תשובה אחת לשתי השאלות ,מלפני בגלגול הקוד עבדת
אצלי ,א לא נהגתי ב ביושר והעבדתי מעל הכוחות ,וא לא קיימתי 'ביומו תת
שכרו' ,על כ נגזר עלי שארד בגלגול לזה העול בדמות סוס ,בכדי שאעבוד אות
ובזה אבוא אל תיקו נפשי ,ואכ ירדה נשמתי בדמות סוס ועבדתי זמ רב ,ועתה
נשל תיקוני ונהפכתי להיות ב אד כשורש נשמתי בתחילה .ובזה מיושבי כל
קושיותי ,מה ששאלת הנה הסוס החסר ,הרי הוא עומד לפני ,וזהו פשר מעשי
באורווה ,שממש זה עתה נהפכתי לאד ועדיי לא הספקתי לצאת מהאורווה עד
שהזדמנת הנה .שאל אותו בעל הסוסי לשמו ,השיב לו שעדיי לא נקרא שמו
בישראל ,שהרי זה עתה נהפ להיות אד ועדיי לא היה סיפק לקרוא לו בש,
שלחו בעל הסוסי לשלו ,והוסי להזהירו שמיו זה והלאה ינהג כראוי לבל
יצטר לירד שוב בדמות סוס .לאחר זמ הל בעל הסוסי בשוק והנה רואה לנגד

èë

פרשת שלח

äîå ,íìåòä äæá ìòåôá úååöîä íåé÷
éë ,åøåàéá àìà ,äùî íäì äðò äáåùú
ïéð÷ úåîéìùì àåáì íãàì åì øùôà éà
éøù÷á äãéîòä é"ò ÷ø äøåúä úùåã÷å
éë äúòî øåîà ,úåðåéñðäå äîçìîä
àìå äàð÷ àì íäéðéá ïéàù íéëàìîä
äî áìä úååàú àìå øöé àì ,úåøçú
,ïðéøîàã åðééäå ...äøåúä íò íäì ùé ïéðò
'øòåá øöé' åáø÷á øùà íãàä ÷øù
øúåéá ääåáâ åúìòî ùéàä äæ ,òøì
úâøãîî äìòîì åøöé úà äôåë àåäùë
.äøåúä ìá÷ì åãéáå íéëàìîä
áìë éãáòå' (ãë ãé) ïúùøôá áéúë êëå
àìîéå åîò úøçà çåø äúéä á÷ò
äîë øçà) '÷ä 'íééçä øåà'ä øàáîå .'éøçà
ìù íúåáéùç åðãîì ïàë éë (÷åñôá úåéùå÷
,úåðåéñðå éùå÷ êåúî àøåáä úà íéãáåòä
åäæå .'ä ãáò àø÷éäì äëåæ ïë äùåòäå
àø÷ð òåãî òãúä ,'áìë éãáòå' åøîåà

באר הפרשה

àìù ,äéìéãá ãç ìë ãîìé ïàëîå
ùàééúé àìå åáì ìà áöòúäì
,óøä àìì åúåà íéã÷åô úåðåéñð éë åúåàøá
äìòîì åúåìòäì íéàá íä äáøãà éë
é÷éãö óà éë åîöò úà òéâøéå ,äìòîì
úåðåéñð éðôá íéãîåò ùãå÷ éôøùå íìåò
. לדíúìåãâå íúìòî ìë íùîå ,íéù÷
'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî àúéà øáëå
àøîâä éøáã ìò (ò"øú àùð 'øô) ò"éæ
äìòù äòùá ,ì"áéø øîàå (.èô :çô úáù)
éðôì úøùä éëàìî åøîà íåøîì äùî
,åðéðéá äùà ãåìéì äî ,ò"ùáø ,ä"á÷ä
åì øîà ...àá äøåú ìá÷ì ,ïäì øîà
øîà ,äáåùú ïäì øéæçä ,äùîì ä"á÷ä
ïúåð äúàù äøåú ,íìåò ìù åðåáéø ,åéðôì
,íëéðéá ùé äàð÷ ...äá áéúë äî éì
éàãååáã øåàéá êéøöå .íëéðéá ùé òøä øöé
úà ìá÷ì íéëàìîä úðååë äúééä àì
àìì íééîéðôä äéùåøéôá àìà äøåúä

,עיניו את אותו הגנב כשהוא מעמיד את הסוס הגנוב למכירה לכל המרבה במחיר
 ישמע חכ ויוס לקח לבל יהא כאותו... וכי חזרת להיות סוס,זעק עליו בעל הסוס
. אלא ימלא את התפקיד אשר עבורו נשלח לזה העול,הסוס וכאותו ב סוסי
' שא הזוכה ל'והיית קדושי לאלוקיכ, ומוסי ש המהרי"ד לאיד גיסא.לד
 המלאכי, והנה,'ידע כי אי זה מכוחו כלל כי 'אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו
אי לה 'יצר הרע' ולא תאוות הגו – ממילא אי קדושת אלא מתנת שמי
 יביטו כל בני עול כשה עומדי ומצליחי בנסיונותיה, כיו"ב,מבלי יגיעה ועבודה
 ומוסי המהרי"ד בש הרה"ק מסטרעליסק זי"ע,– שאי כא אלא מתנת שמי
 וא הוא,שעיקר עבודת האד להרבות בתפילה להפציר על כ מאבינו שבשמי
עצמו על כל עני ועני שרצה להתחזק העיקר היה אצלו התפילה לה' שיעזור לו
 וזהו שהוסי הכתוב 'אשר.. שאי לה יצר-  ולכ כתב 'יונת' כמלאכיא,על זה
... שהיה רק באתערותא דלעילא,'הוצאתי אתכ מאר מצרי

פרשת שלח

øåà'ì åëæ ïëì ,úåøúñäå äëùçä óà ìò
éë' (ç æ äëéî) øîàðù äî åäæå .'ìåãâ
êùåç éãé ìòù ,'éì øåà 'ä êùåçá áùà
.'éì øåà 'ä'ì íéëåæ
ולא תתורו אחרי עיניכ – מעלת וחומר עני
שמירת העיניי

éøçà åøåúú àìå' ,(èì åè) ïúùøôá
.'åâå 'íëéðéò éøçàå íëááì
äáøä êéøàî (àë 'éñ æ"òäáà) 'óñåé úéá'ä
åéìò øáåòù éî ùðåòå øåñéàä øîåçá
åðéáø ìù åðåùì àéáîå ,(åðåùì ìëá ù"ééò)
àùð àì øùàå' (ë èé äáåùúä úøâà) äðåé
äãî 'ä íòåðá åéðéò äðéæçúå äëåæ åéðéò
(âé âë ø"÷éå) ì"æø åøîà êëù ,äãî ãâðë
ìá÷îå äëåæ úåéøòä ïî åéðéò ùáåëä ìë
íöåò (åè âì äéòùé) øîàðù ,äðéëù éðô
(æé ÷åñô) åéøçà øîàðå ,òøá úåàøî åéðéò
.' לוêéðéò äðéæçú åéôåéá êìî

באר הפרשה

ì

äúéä øùà ìò øëùë Y á÷ò 'éãáò' íùá
àì òùåäé óàù íâä .åîò úøçà çåø
'éãáò' åäåàø÷ àì ,íéìâøîä øàùë àèç
úåëæá äæì äëæ éøäù ,òåéñ åì äéä éë
ïåéñð éãéì àá àì àìéîîå ,äùî úìôú
øöé úðëñ úçú ñðëðù áìë ë"àùî ,ììë
¯ äéàøäå ,åîòôì äòø çåø ìçúå òøä
åîë ,úåáàä éøá÷ ìò çèúùðå êìäù
àìîéå ¯ ë"éôòàå ,åîò úøçà çåø øîàù
,êøáúé åðåöø øçà íéìùä ùåøéô ,éøçà
.åðéáø äùîë 'ä ãáò àø÷äì äëæ äæì
é"ò éë ,'ä éðéòá äø÷é åæ úåøáâúä
éøù÷áå ÷áàîá åúãéîò
äëåæ øøåöä øöì òðëð åðéàùë äîçìî
ùøéôù åîëå . להúåîø úåìòîá úåìòúäì
(æ"ðøú êúåìòäá) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
íéëìåää íòä' (à è äéòùé) øîàðù äî
éãé ìò ÷øù ,'ìåãâ øåà åàø êùåçá
íëøãá êìäì åëéùîäù Y êùåçá åëìäù

 כיצד נבדוק א הלה מחזיקו, למי שמחזיק חפ בידו, משל למה הדבר דומה.לה
 המבח, עד"ז. ננסה לחלצו מידו ובזאת תבח אחיזתו,בכח או שאחיזתו רפה
' כשהיצר מנסה 'להוציאו מידו,לאד הא אחיזתו בתורה ובמצוות היא ביד חזקה
, א הלה עומד כראוי על שלו הרי"ז סימ שאחיזתו כהוג היא,ולהפילו ממעמדו
.וא לאו הרי סופו מוכיח על תחילתו שמעול לא גמר בדעתו לעשות רצו קונו
 ועצה טובה כנגד היצר הרע איתא ב'קדושת לוי' )ד"ה עלו( לפרש האמור בפרשת.לו
 שכאשר בא היצר הרע אל האד לפתותו לדבר עברה,')יג יז( 'ועלית את ההר
 והנ מפתה אותי, הנה כל מגמת הוא להכשילני לעשות תאוות,צרי שיאמר לו
 מוטב לי שלא לשמוע, א כ איפוא,כי כדאי לי לעשות זאת שעי"ז יהא לי תענוג
בקול ואז יהיה לי תענוג תמידי לעול מאשר אשמע בקול ואז יהא לי תענוג
 כי 'הר' רומז ליצר הרע,' וזהו שאמר הכתוב 'ועלית את ההר,לשעה מדבר הפסד
 והכוונה שמעצ פיתוי היצר לתענוג אסור רח"ל יתעלה על,(.שנקרא הר )סוכה נב
.ידי שלא ישמע אליו ויהיה לו תענוג מאת הקב"ה המשל שכר טוב ליראיו

àì

פרשת שלח

Y íäéøçàù íåùî àåä êë ìë äøåúä
êøãîù ,'åéøçà' äéäéù äî úîçî øîåìë
. לזäùòî éãéìå àèç éãéì àéáî òø øåäøä
éøä ìëúñîäù äðåé åðéáø éøáãá íééñîå
éîá åðééäå) ãçà øáãì øîåîë áùçð àåä
.(ùôð èàùá êëá ìéâøù
ò"éæ à÷ðéîà÷î ìàåîù éáø ÷"äøä
ïåùìî àåä 'åøåúú àì' éë øàéá
äøåúä úøäæà ø÷éòù øîåìëå ,'øúåð'
äáùçîä úà øéàùäìå 'øéúåäì' àìù àéä
äð÷ìñé ãéîå óëéú àìà ,çåîá äòøä
øáãá àöåéëå .øäøäì êéùîé àìå åúòãî
äî é"ôò ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä íâ ùøéô
íå÷î ìëù (ä ãî ø"øá) ùøãîá àúéàã
'âìôåî'ì äðååëä 'éøçà' åá øîàðù
íëááì éøçà øîàðù ïàë íâå ,÷çåøîå
àèçä ø÷éòù' àéä äðååëä íëéðéò éøçàå
äéðùä úåìëúñäá øäæð àìù äî àåä
äøåñà úåìëúñäá øáë ìùëðù éøçà
ìòù ,äðåùàø íòôá ââåùá åéðéòá
úéùòð éøäù ë"ë åðåãì ïéà äðåùàøä
áåù øîåù åðéà àåäùë ìáà ,äðåë éìá
àáåä) 'àèçä ø÷éò åäæ ë"çà åéðéò úà
.( לחàìå ä"ã úåáà úøåúá

באר הפרשה
íéðéò çúôá ò"òå ,æë ùåøã ãåã àñë)

'à"ãéç'ä

ïåùìá ùøôî (àðú ä"ã .ãñ úáù
(.ãñ úáù) 'îâá àáåî äðäù ,÷åñôä
íéôìàä éøù åøîà ïéãî úîçìî øçàìù
åðàöé äøéáò éãéî' äùîì úåàîä éøùå
úà áø÷ðå ãéî ,åðàöé àì øåäøä éãéî
åëøöåä òåãî äù÷ äøåàëìå ,''ä ïáø÷
(:èì ïéùåãé÷) 'îâá ùøåôî àìäå åæ äøôëì
äôøöî ä"á÷ä ïéà äòø äáùçî'
åàöé àìù êëá äî ïë íàå ,'äùòîì
áøä áúëù äî àéáîå .øåäøä éãéî
ìëù (ñ 'éñ óñåé éøáã ú"åù) ñàâøéà é"øäî
úåùòì áùçîù ïôåàá åøîàð 'îâä éøáã
ùåáìì áùçù ïåâëå ,äùò àìå äøáò
íå÷îá íðîà ,ùáì àì óåñáìå æðèòù
éàãå ë"à ,äøáò àéä äîöò äáùçîäù
ïë ìòå ,äáùçîä íöò ìò äøôë êéøöù
éãéî åàöé àìù ìò äøôë àéáäì åëøöåä
,÷åñôä ïåùì à"ãéçä øàáî æ"éôò .øåäøä
íëááì éøçà åøåúú àìå äøåú äøéäæäù
àìà äæ ïéà øîàú àîù ,íëéðéò éøçàå
øîà äæì ,åôøöî ä"á÷ä ïéàå øåäøä
áùçð åîöò äæù ì"ø ,íéðåæ íúà øùà
äøéîçäù íòèäå ,øåñéàä óåâìå äùòîì

 שבריש הפרשה אנו מוצאי שהקב"ה אמר לו למשה רבינו 'שלח, וכבר אמרו.לז
 מכל מקו, וא על פי שמאת ה' היתה זאת,'ל אנשי ויתורו את אר כנע
 א בעת שציווה הקב"ה, ומכא קל וחומר.'כמה מכשול וכאב יצא מאותו 'ויתורו
 א יתור-  א כ מה נוראות ה תוצאותיו של ולא תתורו,'ויתורו' יצא מה שיצא
.האד חלילה אחר לבו ועיניו
 מסופר על הגאו ר' זלמל'ה מוואלוז'י זי"ע תלמידו של הגר"א מווילנא זי"ע.לח
שכשהוכרח ליל ברחובות העיר ווילנא היה מהל בצידי הרחוב תחת המקו

פרשת שלח

באר הפרשה

áì

åùðòðù ìåîúàä íåéá åàø øáë éøä ,'ä éô
.'ä éô úà íúåøîäá íéìâøîä

הננו ועלינו – א נפל ישוב בתשובה וייחשב
כמי שלא נפל כלל

ìù íàèç ìë éë ,øôåñ íúçä øàáîå
íðåçèá úøñäá äéä íéìâøî
æò éë' øáãä äéä úîà ïëà éë ,'äî
çåèáì íäì äéä ìáà ,'äá áùåéä íòä
,úøçîî éäéå .åúòåùéá åçèá àì íäå ,'äá
,äîéìù äáåùúá áåùì åøøåòúä
åúåàáå íå÷î åúåàá' ì÷ùîä úáåùúëå
íå÷î ìà ìàøùé õøàì úåìòì åöø 'ïîæ
íðåçèá áåø úåàøäì Y é÷ìîòäå éðòðëä
åãáò äùî ãéá çìù ä"á÷ä êà ,'äá
íäå .åîçìú àìå åìòú àì íäì øîåì
,äáåùúî íúåà äçåã àøåáäù åáùç
ùåøéôë ,åìà íéøáã ìå÷á òåîùì åáà àìå
åéáà íùá '÷ úåà úåéúåàä øòù) '÷ä 'ä"ìù'ä
øîàéù äî ìë' (:åô íéçñô) ì"æç éøáãá ('÷ä
äî ìë ,'àöî õåç äùò úéáä ìòá êì
úéáä ìòá àåäù ä"á÷ä êì øîàéù
íà ¯ àöî õåç ,íéé÷å äùò äæä íìåòá
éððéà ,éúöéçîî àö ä"á÷ä êì øîàé
åìå÷ì òîùé àì äæá ,êúáåùú ìá÷î
úàù øúéá àøåáä ìà áåùé àìà ,ììë
àì ¯ íéìéôòîä åøîà éîð êëå .æò øúéå
,åðúåå÷ú äãáàù øîåàä ä"á÷äì òîùð
ìà úåìòì ,äáåùúá áåùì øáâúð àìà
,'äá ïåçèáå äðåîà êåúî ùãå÷ä õøà

íúç'ä ÷"äøä úðùîá åðéöî úåàøåð
ïéðòá ä"ã çìù î"åú) ò"éæ 'øôåñ
úåìùìúùä ìë úà øàáîä (íéìâøî çåìéù
åîéëùéå' (î ãé) øîàðù ,íéìéôòîä úùøô
íå÷îä ìà åðéìòå åððä åøîàéå ø÷åáá
íøéäæä äùîå .'åðàèç éë 'ä øîà øùà
ïëàå ,ìàøùé õøà ìà úåìòì åøäîé àìù
øåàéá êéøö äøåàëìå .åúî íúééìò êøãá
úà íúåøîäá íéìéôòî íúåà åáùç äî

éøçà åøåúú àìå' ,(èì åè) ïúùøôá
äðä ,'íëéðéò éøçàå íëááì
íãàäù ¯ ùåàééä àéä 'äðéãî úëî'
ìùëðå ìôðù øçàå ,åîöòî ùàééúî
'...ìù åîúåç'á åîöò íúåç àèçá
...äîåàî äååù åððéà øáë éë äèìçäá
àìéîî éë ,ìëä åì øúåî øáë àìéîîå
øàéá äëå .äùåã÷ä ïî àåä ÷åçø øáë
òøî øåñ' øôñá ò"éæ áéåùèéãéæî ÷"äøä
íùá (íééçä õò êøãì äîã÷äá) 'áåè äùòå
åøåúú àìå' ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä
úìùëð íà óà Y ...'éøçàå ...éøçà
úà øéúú ìà øúåéá íéøåîçä úåðååòá
áùçééå ,êúøîùî ìò ãåîò ãåîò ,øù÷ä
íâåôä óàå) íìåòî úìùëð àìù éîë êì
.(äáåùúá øåæçéùë 'øèåð' áùçð ïééãò

 משנשאל על מנהגו זה שהרי קרוב לודאי שאסור,אשר היו צינורות מקלחי שופכי
 כי א יהל באמצע הדר יעבור על מה שאמרו, והשיב לה,להרהר ש בדברי תורה
 'על כ אני בוחר הרע במיעוטו ליל,'( 'אחורי ארי ולא אחורי אשה:חז"ל )עירובי יח
... וללמדנו כי מוטב להרהר בשופכי מאשר להרהר ב.(דר זו' )הובא בתולדות אד

âì

פרשת שלח

באר הפרשה

,äáåùú êåúî åúî ,ïëàå ,äáåùúá áåùì äæá åàáå ,åúî íúééìò êøãá ,ïëàå
Y úî åàèçá íäéáàù åéúåðá åøîà äæìå ,'åì äôé ïîéñ äáåùú êåúî úî' úâøãì
.åàèç ìò äáåùú êåúî åðééä
ä"á÷ä éë ,åæî äìåãâ äáåùú êì ïéàå
.äîéìùä íúáåùú úàå íúåà ìáé÷
,íãà ùàééúé àì íìåòìù ¯ ïàëî åðãîì
íå÷î ìëáå úò ìëá øéãú àìà
àä 'øôåñ íúç'ä øàáî øåîàä é"ôò
äàøð íà óàå ,äáåùúä úãåáòá êéùîé ïðáø åðú' (.æö :åö úáù) ì"æç åøîàã
äìòî éøòù ìëå äå÷ú ìë äñôàù åì øîà ,àáé÷ò éáø éøáã ãçôìö äæ ùùå÷î
åúáåùúá êéùîäì åéìò ïééãò ,åéðôá åìòðð êë ïéá ,àáé÷ò ,àøéúá ïá äãåäé éáø åì
.ïåöøáå íéîçøá åäåìá÷é óåñì éë
íà ,ïéãä úà ïúéì ãéúò äúà êë ïéáå
ò"éæ è"ùòáä ïøî íùá äì íéæîøî ïëå åúñë äøåúä ¯ (ãçôìö àåä ùùå÷îäù) êéøáãë
àéöåî äúà ¯ åàì íàå .åúåà äìâî äúàå
íú÷æçúäå' (ë âé) ïúùøôá ÷åñôä ìò
ãîìì àá áåúëäù ,'õøàä éøôî íúç÷ìå àëéäî àìà .(ãçôìö) ÷éãö åúåà ìò æòì
,'íú÷æçúäå' ¯ ÷æçúäì íéöåøä ìëì åúåéäá úî ãçìôöù åðééä) åìéôòéåî äåä
,'õøàä éøôî íúç÷ìå' éãé ìò ,êéàäå äàøðä éôë øîàð íà ,äðäå .'(íéìéôòîäî
ìëù 'õøàä úåøéô'î øñåî åç÷éù åëìäù åéä íéòùø íéìéôòîäù úåèùôá
íéðéîèîù éãé ìò íäì äàá íúçéîö äãåäé éáø óà ïë íà ,íå÷î ìù åðåöø ãâð
÷øå ,äîãàá åìåë á÷øðå ,ò÷ø÷á ïéòøâ íéìéôòîä ïî ãçôìöù øîåàä àøéúá ïá
,àáøáø àðìéàì ìãâúîå çîåö ë"îçàì äìâî åà åéìò æòì àéöåî àåä éøä ,äéä
øçà à÷ééã ,øöéä úîçìîá àåä ïë éë ,øîàú ë"òáå .äúñë äøåúäù äî
êåúî äìòé ,øöéä éãé ìò íãàä ìåôéù ìëå ,íéùåã÷å íé÷éãö åéä ïëà íéìéôòîä
äøèî êåúî àìà äúééä àì íúìôòä
. לטú"éùä ìà áø÷úäì åæ äãéøé
 כי אדרבה סימ זה, ואל תבהל נפש בראות כי ה'עבודה' עולה ל בקושי.לט
 וכ נלמד מדברי, כל דבר מצוה והתעלות כרו בנסיונות וקושי,יהיה מסור ביד
 והקשו 'מאימתי,( שא התחיל בסעודה אינו צרי להפסיק לתפילה:הגמרא )שבת ט
 רבי חנינא אמר משיתיר חגורו ]שהיו נוהגי לחגור עצמ בחוזק,התחלת סעודה
 מתקי לה רב ששת טריחותא למיסר,[וקוד האכילה התירו ופתחו את החגורה
 וכי טירחא היא זו שצרי לאסור,המייניה ]מדוע אינו צרי להפסיק ולהתפלל
 משו, ותירצו,[ ועוד ליקו הכי וליצלי ]שיעמוד בלא חגורה ויתפלל,[ולקשור חגורו
שנאמר )עמוס ד יב( 'הכו לקראת אלוקי ישראל' על כ צרי לחגור עצמו קוד
 שהרי לא נזכר כא שו תירו ויישוב על, ולכאורה צ"ב.' עכ"ד הגמ.התפילה
 ]עיי"ש בתוס' )ד"ה טריחותא( שכתבו,'הקושיא הראשונה 'טריחותא למייסר המייניה

ãì

באר הפרשה

הקטני ע הגדולי  -חשיבות כל פעולה
קטנה לפני המקו

ìà íòä úà áìë ñäéå ,(ì âé) ïúùøôá
,äìòð äìò øîàéå äùî
àåäå íéîùá åìéôà ¯ äìòð äìò ,é"ùøáå
ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ åùò øîåà
ìéôòäì íãàä ãéá éë ,åðãîìì àáå .åéøáã
íéîåøî éäáâ ãò øúåéá úåäåáâ úåâøãîì
),(íéîùä ãò ,ìòîéä íòã æéá Y íãà éðá ïåùìëå
à"à éë ,ãòö øçà ãòö êìéù éàðúá êà

פרשת שלח

 íéîùä éîù ãò úçà íòôá úåìòìמ.
ñçå ,äðè÷ äìåòô ìë áéùçé ,äùòé äî
íéîùä ïî éëðà ÷åçø àìéîî øîåìî
úééìòá çéååøà äî ,õøàî íéîù ÷åçøë
íìåñá äéìòäî ãîìé àìà ,úçà äâéøãî
¯ ãò äâéøãî øçà äâéøãî åéìò íéìåòù
ïë .äìòîì äìòîì äðéøá àåáé àåáù
áéùçéå ãòö ãòö êìé ,'ä úãåáòá éîð
úéìëú ìà àåáé æ"éòå ,äðè÷ äòéñô ìë
 úåîéìùäמא.

'ולא חייש לשנויי קושיא קמייתא'[ .וביאר הרה"ק ה'יהודי הקדוש' זי"ע
עה"ת פר' משפטי( שאכ בזה שאמרו 'משו שנאמר הכו לקראת אלוקי ישראל'
תירצו ג את הקושיא הראשונה ,כי א מצווה היא להכי עצמו לתפילה ועליו
לאסור חגורו ,א כ יש בזה טירחא רבתי ...שהרי דרכו של היצר הרע להקשות
כל עשיית מצווה ,ואפילו פעולה קטנה שמצד עצמה אי בה שו טורח ומאמ ,א
א יש מצווה בדבר ממילא נדרש יגיעה לעשותה ,וכל קושיית הגמ' שאי בזה
טירחא היינו רק לפי ההו"א שאי כא מצווה.
ובזה ביארו מדוע בכו בני ישראל בפחד הגדול מהעליה לאר הקודש ,ואילו
למחרת אמרו 'הננו ועלינו' ,כי כל זמ שהדבר היה בגדר מצוה הייתה עליה
התגברות היצר ,ומשבטלה המצוה נאזרו כגיבור חיל הננו ועלינו...
וכבר אמר הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע שא החזזית )פינטל( באתרוג הייתה מצוה
והידור באתרוג ,לא היו מוצאי על האתרוגי חזזיות בנקל אלא בקושי רב ואחרי
בדיקות וחקירות מרובות...
מ .וכ יש ללמוד ממה שאמרו חז"ל )מנחות מג (:בטע מצות נתינת תכלת בציצית,
כי 'תכלת דומה לי וי דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד' ,ועל ידי לבישת
ה'תכלת' יזכר ב'כסא הכבוד' .ולכאורה יש להקשות מדוע לא אמרו ש'תכלת דומה
לכסא הכבוד' ,ומה הוצרכו לדמיו לי ולרקיע באמצע ,אלא ללמדנו כלל גדול בדרכי
העבודה ,כי בל יקפו אד ישר ל'כסא הכבוד' ולמדרגות שאי לו שייכות אליה,
אלא יעלה בסול במתינות מדרגה אחר מדרגה ,יתחיל מ'תכלת' וימשי 'לי' מש
יעלה ל'רקיע' ,כל אחד לפני עניינו ומצבו ,ומבטח לו שלבסו יגיע עד 'כסא הכבוד'...
מא .והעיקר להחשיב כל פעולה קטנה בידיעה ש'קוב על יד ירבה' ,ידועי דבריו
של הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע )עיי' אמרי פנחס בפרשת( על הנאמר בפרשת
)היהודי הק'

äì

פרשת שלח

ïåùì ¯ éúáùéç .'åâå éìâø äáéùàå
ìë êéøöù ,úåìéâø ïåùì ¯ éìâø ,úåáéùç
,ãàî äúåçô äâøãîá àåäù óà ãçà
àåäù äìåòô ìëå êøã ìë åéðéòá áéùçäì
òãéìå ïéîàäìå .ú"éùä úãåáòá äùåò
úìòåô àéäù äâøãî äæéàá äìåòô ìëù
úåìéâøä áåæòì ìëåé äæáå .äìòîì äìòîì
áåùç åðéàù ïîæ ìë éë ,ìëä ï÷úìå åìù
úåìéâøä úà áåæòì ìëåé àì åîöò éðéòá
éúáùéç' åäæå .áåèä êøãì áåùìå åìù
'éìâø' äáéùàå ,éëøã úà éúáùçäù 'éëøã
ìà éìù úåìéâøä ìë éúáùä äæáù
.ì"ëò ,'êéúåãò
¯ íéáäìð íéøáãá 'ïøäà úéá'ä êéùîî
íãàä êéøöù äðåùàøä äìéôúä'
ìë åðîî çëùéù .ú"éùä úàî ù÷áì
àìù ,å"ç åéøåòðî íäá ìâøåäù íéúåèùä
.' מגå"ç úåáöòá ìåôé àìå  מבåäåìáìáé

באר הפרשה

íìåñá úåìòì íãàì øùôà éàù ,òãéå
äìåòô ìë áéùçé àì íà äãåáòä
àøîâä éøáãá æîøì åøîàù åîë ,äðè÷
àáì ãéúòì ,äãåäé éáø ùøã' (.áð äëåñ)
éðôá åèçåùå òøä øöéì ä"á÷ä åàéáî
äîãð íé÷éãö ,íéòùøä éðôáå íé÷éãöä
èåçë íäì äîãð íéòùøå ,äåáâ øäë íäì
ìë íéáéùçî íé÷éãöäù åðééäå .äøòùä
ïë ìò ,äåáâ øä äéä åìéàë äãåáò èòî
åòéâé óåñáìå ,èòî èòî åìéôà åãáòé
íäì äîãð ¯ íéòùøä ë"àùî .íúéìëúì
íà éë íéáéùçî íðéàù Y äøòùä èåçë
äâøãäá êìäì ìáà ,úåìåãâ úåãåáò
áùçð åðéà 'äâøãî øçà äâøãîá'
àìì åøàùééù íôåñå ,äîåàîì íäéðéòá
.íãéá ïéð÷ íåù
äëåðç) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà
éëøã éúáùéç' (éëøã éúáùç ä"ãá .çî

 והנה תיבות, כי יתמו מלשו 'ת' ושל,')יד לה( 'במדבר הזה יתמו וש ימותו
 וכל החילוק ביניה אינו כי א נקודה אחת,'יתמו' ו'ימותו' נכתבי באות אותיות
 מכא ילמד האד כמה יש ביד דבר אחד.קטנה שבאות תי"ו ]המודגשת[ ותו לא
.קט להועיל או להפחית – להעלותו ממיתה לתמימות
...כה אמר הרה"ק השר מסטרליק זי"ע )אמרי קדוש אות ע'( – מעלה עש כל שהוא
 א מי שאי בידו אלא ל'חטו' חמש דקות תורה יחטפנו וידע,'שג 'כל שהוא
.כי ג כל שהוא 'מעלה עש' נח"ר להקב"ה
ידוע דבר העובדא כי פע פרצה שריפה גדולה בבית מדרשו של הרה"ק ה'שפת
, לאחר מעשה שאל ה'שפת אמת' מה גר לשריפה, ועלה כולו באש,אמת' זי"ע בגור
, נענה ה'שפת אמת' ואמר, שהיא נוצרה מסיגרי' שזרקה בעליה בטר כיבויה,ויענוהו
, אי שבכוחה של אש כה קטנה להבעיר אש גדולה המכלה כל הנקרה בדרכה,ראו נא
. כמה אפשר להועיל ע כל מעט אש של תורה ומצוות- א כ מידה טובה מרובה
 הרבה יותר, כי כל מגמת היצר הוא להביא את האד לידי שברו וייאוש, ודע.מב
 וכמו שמסופר על פרי אחד אשר הודיע ליהודי,מעצ מטרתו בחטא גופא

åì

באר הפרשה

פרשת שלח

שברצונו להתארח אצלו ,הכי היהודי מכל טוב הבא לידו למעלה מיכולתו לכבודו
של הפרי .משבא הפרי לביתו שאלו מיד הא הכי 'גבינה מאר שוויי' ,ומאחר
שלא הייתה ברשותו ציווה להכותו מכות נמרצות על שלא כיבדוהו בכבוד הראוי
לו .למחרת היו הזמי את עצמו לבית יהודי אחר .תיכ שלח הראשו להזהיר את
השני שיכי גבינה מפני שבה חשק הפרי ,אחר מאמצי השיג השני את הגבינה
והעמידה על השולח ע שאר המאכלי ,אול משהגיע הפרי וראה את כל
המטעמי שאל הא יש ברשותו 'חלבה' מענגלאנד )אנגלי'( ,ושוב הכהו כי לא היה
ברשותו חלבה זאת ,והל לבית יהודי שלישי אשר כבר נזהר להכי את כל המאכלי
אשר נתאווה לה ,אכ הפרי שאלו על מאכל שלישי ,ומאחר שלא היה לו בבית
הלקהו עד זוב ד ,ויצא ללכת לבית יהודי נוס ,ושלחו שלושת הראשוני להזהיר
את הרביעי שיכי גבינה וכו' .כשנכנס הפרי אל הבית נדה לראות שולח שאינו
ערו ובלא מפה אלא רק לח קיבר ,ואמר לו היהודי הנה אי ברצונ לאכול מאכלי
שוני ומשוני אלא למצוא עילה בכדי להכות נפש' ,הרי של לפני'  -הנני מוכ
ומזומ לספוג את הארבעי ומה בצע שאטרח לחינ .הרי אי רצונ אלא להכות
בבני ישראל ,ועל דר זה נדמה היצר לאותו פרי ,כי אי רצונו אלא לייאש את
היהודי ,על כ הוא מתגולל עליו בעלילות שונות ומשונות ,וא מכניס לראשו חשבו
הנפש עד כמה הוא חוטא ופושע ,והכל בכדי לשבור את רוחו .והמשכיל ידע כי
אדרבה התחזקותו לשוב ולהתעלות אחר שנכשל היא היא עיקר המכה ליצר...
מג .באחת הפעמי כשדיבר הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע בגנות מידת העצבות הזכיר
בתו דבריו את הכתוב )תהלי טז ד( 'ירבו עצבות אחר מהרו' וביארו בשפה
ברורה .באותה שעה עמדו ש ג' מחסידיו – וראה זה פלא ,כל אחד מה שמע
והבי את ביאור הקרא באופ אחר ,כפטיש הזה המפוצ ויוצא ממנו כמה חלקי.
הראשו שמע מפה קדשו לבאר ירבו עצבות היא מרבה האד את מידת העצבות
לשכו בלבו ,זאת ע"י שאחר מהרו ,שאינ מאמיני בטוב מצב ומנסי למהר
ולהקדי את האחר והמאוחר ,על ידי כ המה נופלי בעצבות .החסיד השני העיד
ואמר בש רבו הק' לאמר ,ירבו עצבות א האד מתחיל להתנהג בריבוי העצבות,
אזי אחר מהרו אותה העצבות ממהרת ומביאה אחריה עצבות נוספת .ואילו השלישי
שמע מהבית אהר ביאור ,ירבו עצבות על ידי שהאד מרבה את עצבותו ,על ידי
כ אחר מהרו מלשו 'מוהר הבתולות' )שמות כב טז(  -מתנה .כי בריבוי העצבות הרי
הוא כמעניק מתנה ושי לכוח האחר היינו הסטרא אחרא.
עוד ספרו חסידי שבשעה שהעיר ה'בית אהר' לאחר מנכדיו על עניי השמחה
וגנות העצבות ,נענה הנכד ואמר לו ,זקני הקדוש ,הלא יש די והותר מצוות ועבירות
שאינני מקפיד עליה כראוי ,ענה הבית אהר ,אכ עצבות איננה עבירה א היא
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וראית אותו וזכרת – גדולתה של מצוות ìò åøéáçì øéëæîä íãà úîâåã àåä
ציצית
éãë åøåæéàá øù÷ øùå÷ù ,ãçà ïééðò
éãëá åðãâáá íéøùå÷ åðà ïë .åðøëæéù éðá ìà øáã' ,(çì åè) äùøôä íåéñá
íäì åùòå íäéìà úøîàå ìàøùé
 úò ìëá åðàøåá úà øåëæðùמה.
åðúðå íúåøåãì íäéãâá éôðë ìò úéöéö
 'úìëú ìéúô óðëä úéöéö ìòמדéë äøåúä éùøôîá åðéöî úåáø äðäå íòèáå .
åðééðòù (ãë 'éñ) 'øåè'ä áúë ,åæ äáø äåöî
òéðëäì úéöéö úååöî ìù äîòè
הוא אבי אבות כל העבירות ,כי כמה וכמה עבירות נמש אליה האד על ידי
שקיעתו בעצבות ,לעומתה ,השמחה איננה מצוה א היא המביאה לכל מצוות
האמורות בתורה.
מד .איתא בגמ' )מנחות מג (:לבאר טע ה'תכלת' כי תכלת דומה לי וי דומה
לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד ,וממילא כאשר יסתכל האד בציציותיו יזכר
בהקב"ה ויעלה בלבו מורא שמי .וכבר אמר מי שאמר שלא זו בלבד שבראותו
את התכלת אינו נזכר בכיסא הכבוד אלא כבר ישב ושהה בי )שהוא יותר קרוב ב'דמיו'
אל כסא הכבוד( ועדיי לא נזכר בכיסא הכבוד ...והיא יתכ כדבר הזה.
אלא ביאור הדברי פשוט הוא ,כי בעוד מקו מצינו שיש כוח ב'ראיית' האד
לעורר ה'זכרו' והמחשבה .דאיתא בגמ' )ע"ז כ (:אסור להסתכל בבגדי צבעוני שנאמר
)דברי כג י( 'ונשמרת מכל דבר רע' .ומש נלמד לדיד .דהכל תלוי במה שקוע האד,
ובמה נתוני מחשבותיו – ומאחר שמטבע עביות האד הריהו נמש לדברי הללו
על כ בראותו מעי דמעי מדברי הללו מיד ייזכר בגו הדבר .וכמקרה הזה ממש
יהא אצל האד אשר השריש בקרבו 'יראת שמי' – כאשר א יראה לנגד עיניו
'תכלת' הדומה לדומה לכסא הכבוד ,מיד יתעורר בו זיכרו כסא הכבוד .וזהו עבודת
האד בלילה הזה ובכל השנה לחיות ע אמונה בהשגחה פרטית ,ואז יספיק לו
כל רמז קל להזכיר לו את 'שוכ עד' היושב על 'כסא' ר ונישא.
מה .כתב ה'אלשי' הק' )פסוק לט( שיש השואלי ,אי תאמר אלי שבראותי הציצית
אזכור את כל מצוות ה' ,הרי הנני לובש ציצית בכל יו ,וא רואה אותו ,ואינני
נזכר כלל ממצוות ה' ,תשובתו במשל שנהגו עלמא כשרצי לזכור איזה דבר –
קושרי חוט על אחד מאצבעותיה לבל יישכח מה דבר זה ,פע אירע שקשר
אחד חוט סביב אצבעו בלא שו כוונת זכרו איזה דבר ,כעבור זמ  -כשעדיי היה
החוט קשור על אצבעו ,הוצר הלה לזכור איזה דבר ושכחו ,ויתמה ויאמר ,היא
אפשר שאינני זוכר מאומה ,מדוע אי סגולת החוט מועילה לי לזכור ,ויענו לו אנשי
חכמי ,וכי 'סגולה' יש בחוט זה ,הרי אינו אלא מועיל להזכיר לאד מה שרצה
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לזכור בעת לבישתו ,ומכיוו שבעת כריכת החוט לא חשבת באיזה דבר  -שעבור זה
הינ כור את החוט ,היא תרצה שיזכיר החוט...
כיוצא בו ממש הוא עני הציצית ,הלובשו על מנת לזכור את מצוות ה' – אכ
זכור יזכר על ידי ההבטה בציצית ,א א לובשו כמצוות אנשי מלומדה ,שאינו
יודע בעת הלבישה על מה ולמה לובש ,מה יזכירנו הציצית .וזהו פירוש הכתוב והיה
לכ לציצית א בעת הלבישה תלבשו אותו כדי להצי בו ולזכור את מצוות ה' ,אז
וראית אותו וזכרת את כל מצוות ה'.
כוח הציצית גדול הוא ונשגב ,ויש בו כדי לעורר את האד לשמירת התורה
והמצוות ,וכפי הידוע מחז"ל )מנחות מד (.על יהודי שניצל מעוונות חמורי מאד
בזכות מצוות הציצית.
מעשה שהיה באחד מחסידיו של הרה"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע שהיה לו ב
יחיד .ויהי היו ,והב נתפס ברשת היצר ,והחליט לישא לו לאשה בת ניכר רח"ל.
כראות האב כי כ ,השלי את בנו מביתו והתאבל עליו מרות .א משעבר האב
בשוק וראה היא שבנו יחידו חובק אשפתות ואי לו מה יאכל ,נכמרו רחמי האב
על הב ,ואמר לו ,בני יקירי ,חזור אל ביתנו ,ואת ל כל מאווי ,ובלבד שתעזוב
את רצונ להינשא לאותה נכרית ,א הב התעקש ואמר ,אמשי להתגולל בחוצות
קריה ובלבד שאנשא לאותה ריבה.
בצר לו פנה האב אל רבו המהרי"ד וסיפר לו מאי דהוה ,ציווהו המהרי"ד שיביא
אליו את הב .שב האב אל בנו ואמר לו ,בא נא עמדי אל הרבי הקדוש .הסכי
הב וא הבטיח כי ישמע לקול הרבי בכל עני שהוא – מלבד א יצווהו שלא
להינשא לנכריה ,כי לזאת לא ישמע אליו .בהגיע אל מול פני הקודש החל המהרי"ד
לדבר עמו על דא ועל הא ,על עיסוקו והליכותיו .ותו כדי השיחה נענה הב ואמר,
רבי ,דע שהול אנכי להינשא אל אותה נכרית .אמר לו הרבי אכ לא אמנע זאת
ממ ,וא אומר אני שעל אבי להשתת ב'שמחת' הנישואי ,אלא אבקש – כמו
שאמרת שתקיי כל אשר אצוו מלבד עניי הנישואי ,בקשה קטנה לי אלי –
שתלבש ציצית תחת בגדי בעת הנישואי .סבר הבחור וקיבל .לאיד ,האב הזדעזע
לשמע הוראת הקודש שעליו להשתת באותו נישואי למגינת לבבו ,א קיבל עליו
את הדי.
בהגיע מועד החתונה ,בא אותו בחור בחברת כל הגויי והפריצי הרשעי לחגוג
את נישואיו ,והמה השקוהו יי לרוב כדרכ ,לאחר זמ מה החל היי לבעור בקרבו,
הסיר ה'חת' מעליו את בגדיו העליוני לרוב החו .ומיד הציצו חוטי הציצית לעי
כל ,כראות הרשעי כי כ ,מיד החלו לשאוג עליו ,הכי רימיתנו לומר שעזבת דת
יהודית והנה רואי אנו שעדיי נשארת נאמ למורשת ,והפליאו בו מכות רצח ,עד
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ìëáå íøåáéãá ,íùåáìîá ,íìëàîá
àìà .åéìò åáø úîéàù ãáòë ,íäéùòî
,ãåîòì äåöî ïåãàäù äòùá åãîòé
'ä äåéö øùà úåëàìî ìë úåùòìå
ãöì ,ùåøéô ,'åøåúú àìå' øîàå .úåùòì
ú÷ùåçå äöôç ïéòäù øáã àåä äìâðäù
êôä úåùò éååéö àéä êìîä úååöîå ,åá
ïîå ,ùâøåîä áøòä àåðùå éòáèä ïåöøä
ïîéñ éãé ìò àìà ,øáãá ãåîòéù òðîðä
øùà êåôäì ¯ äæá ãåîò ìëåé åúåãáò
.íéöôç åáìå åðéò
'øåè'á àúéà
ãâðë äìå÷ùù úéöéö úåöî äìåãâ
íúøëæå åúåà íúéàøå áéúëã úåöîä ìë
'çå ø"ú äìåò úéöéö ,'ä úåöî ìë úà
é"áùø ...â"éøú éøä â"é íéøù÷ 'äå ïéèåç
(ãë ïîéñ úéöéö úåëìä ç"øåà)
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åãáò éë íãàä øëæééù éãé ìò øöéä úà
'íééçä øåà'á àúéà êëå .àåä ä"îî ìù
àãáòã àìáëë íä úéöéöä éë '÷ä
úáù 'ñîá àúéàãë ,íéãáòä íúåç ¯]
Y åãáòá ïåãà ìë íåúçì íâäðîë [:æð
ïä ãéòä äæ íúåçå ,åéùåáìîá åà åôåâá
,àåä ãáò æìä ùéàäù øáãä íöò ìò
ä"á÷ä åðååéö êë .åðåãà àåä éî ïîéñì íâå
øëéä ïîéñå úåàì ¯ úéöéöä ùåáìì
äîåãä úìëúä éãé ìòå ,åððä íéãáòù
ïðàù ïîéñ åðì äéäé ãåáëä àñëìå íéì
.ïðà ä"á÷ä éãáò
íúéàøå øîàå ,'íééçä øåà'ä êéùîîå
úååöî ìë úà íúøëæå åúåà
åðúé íúåãáò ïîéñá åèéáéùë ,ùåøéô ,'ä
íöôçë úåùòì ïéøåç éðá íðéàù áì

 לא היה נשאר בי,שא לא היה אביו עומד על אתר ומציל מידיה בחירו נפש
.החיי כלל
' הקי הרה"ק ה'שפע חיי, לאחר שנות המלחמה.מעשה נוס בעניי הציצית
 שמנה,' באחד הימי נכנס הרבי למחנה 'שארית הפליטה.זי"ע מחנות לפליטי
, ובידיו מלבוש ציצית יחיד ומיוחד אשר נשלח אליו מארה"ב,כמאה וחמישי אנשי
ומאחר וכול רצו לזכות לקבל את הציצית לידיה לאחר שני רבות כל כ בה
 ומי, הכריז הרבי ואמר שייער גורל בי כל הקהל,לא זכו לקיי מצווה רבה זו
.ששמו יעלה בגורל יזכה להתעט בציצית
 ומכיוו שבערה,באותה שעה עמד ש בחור מחסידי גור ושמו ר' מנדל פשיטיק
 עמד מיד וקרע את לבושו מעליו,בו אש קודש בתשוקה עזה לזכות במצוה זו
 הנה נתחייבתי, רבי קדישא ראה והבט, וזעק לעבר הרבי,והפכו לבעל ארבע כנפות
 ודי קדימה יש לי על כל בני, שהרי יש לי ד' כנפות בבגדי,בציצית מ התורה
 הרי כבר נקבע שייער, נענה הרבי ואמר,המחנה שאינ מחוייבי מ התורה כמוני
 א כה עז רצונ לזכות, אמנ, ובאיזה זכות גרמת לעצמ חיוב דאורייתא,גורל
. ואכ כ הווה, לבטח יעלה שמ בגורל- בקיו המצווה
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éðô äàåøå äëåæ úéöéöá øéäæä ìë øîåà
áéúëå 'åúåà íúéàøå' àëä áéúë ,äðéëù
àøéú êé÷åìà 'ä úà' (âé å íéøáã) íúä
äååöîä øëù ìåãâå ,'ãåáòú åúåàå
,ùé÷ì ùéø øîà (:áì úáù) àøîâá åøîàãë
'á åì ïéùîùîå äëåæ úéöéöá øéäæä ìë
,(àåáì ãéúòì) íéãáò úåàî 'çå íéôìà
,(:ãé úéöéö 'ìä) 'óñåé é÷åîéð'ä äá øàéáå
äìåãâ äîë àåää ïîæá åøéëéù éðôî äæå
 åæ äåöîמו,äìåâá åðéìò äðéâäù àéä éë ,
.àáä íìåòä ééçì åðúåà äàéáîå
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במקרא לשו חשיבות – חשיבות העוסקי
בתורה

ìë' (â âé) äùøôä ùéøá é"ùøá àúéà
,'úåáéùç ïåùì àø÷îáù íéùðà
åðééä íéùðà ìë åéøáãá åøàéáù ùé
àø÷îáù Y ìàøùéî ùéàå ùéà ìë
¯éøä ,äøåúá àøå÷å ÷ñåò àåäù äòùá
,ãàîì àåä áåùç Y úåáéùç ïåùì àåä
àðãéòá ¯ åéä íéøùë äòù äúåàá éë
éðôì áåùçå øùë àåä éøä äá ÷ñòã
 íå÷îäמז.

מו .הנה ידוע שהגר"א זי"ע בכה לפני פטירתו ,באמרו הנה יהודי החי בעול הזה
יש בידו לקיי מצווה גדולה כזו – כמצוות ציצית בעד כמה פרוטות )ואילו
בעול הבא לא יועיל לו מאומה לזכות לקיי אפילו אחת ממצוות ה' -עד שהחיי ההולכי ב'בית

החיי' נצטוו להטמי את חוטי הציצית משו 'לועג לרש'(.
מז .ידועה מחלוקת הראשוני ואחרוני א מותרי הנכרי בני אומות העול
לעסוק בתורה ,והנה רבי הסוברי )עיי' שלה"ג ע"ז ד א' מדפי הרי ,ועוד רבי(
שתורה בכתב מותרי ה ללמוד ,ורק תורה שבעל פה נאסר עליה ,יש המבארי
בטע הדבר ,כי תורה שבכתב נקראה על גבי הר גריזי והר עיבל ונכתבה בשבעי
לשו עבור אומות העול ,לעומת זאת תורה שבע"פ ניתנה רק לישראל ומיועדת
רק עבור .על פי זה מבארי הטע שקוראי 'מסכתא' שהוא מלשו 'מס המבדיל',
כי הוא מבדיל בי ישראל לעמי .ומכלל הדברי שמענו ,כי העצה הישרה שיהא
בידנו להיבדל מכל טומאות העמי הוא על ידי לימוד הגמרא הקדושה ,שעי"ז אנו
יוצרי מס המבדיל בי קודש לטומאה.
עוד יש ללמוד בשגב קדושת התורה ,שנאמר בפרשת )יג כא( 'ויעלו ויתורו את
האר ממדבר צ עד רחוב לבוא חמת' ,וברש"י ,הלכו בגבוליה באור וברוחב כמי
'ג' ]אות יוונית[ .ובעני זה מצינו ל'רבינו מנוח' )פ"ד מהל' סוכה ה"ב( שכתב על דברי
הרמב" לגבי סוכה ש'היו לה שתי דפנות גמורות זו בצד זו כמי ג' ,ומפרש
'כלומר גימ"ל יוונית שהיא עשויה כדל"ת שלנו .ומה שאמרו רבותינו כמי גא ולא
אמרו כמי דל"ת ,שלא רצו לתאר לאותיות הקודש שו דבר של חול ,וזה מהפלגת
הגדולי קדושת התורה וכבודה' – שלרוב קדושת התורה אי ראוי שישתמשו
באותיותיה הקדושות לעשות בו סימ לדבר חול .והדבר נורא למתבונ ,שהרי המדובר

àî
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Y 'àéä äî õøàä úà íúéàøå' ø÷éòä ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøäã äéîùî
'úåéöøà'ä éðééðò ìë éë åðéçáúå åàøú æ"ò) åøîàã àä ìò àøîàúî
êøò íäì ïéà Y 'àéä äî' úåéîùâäå íé÷åìàä ïåøà úà åáéëøäù äòùáù (:ãë
.ììë úåáéùçå
úåøôä äðøùéå ñð äùòð ,úåøôä éáâ ìò
ïåøàä úà åàùðù úåøôäù ¯ (áé å 'à ìàåîù)
úâäðäì ìàøùé éðá åëæé äøåúä úåëæáå ,ïàëî .íäéôá äøéù øîåì åìçä íäéáâ ìò
áúëù åîë ,íéãñçå íéîçø
äúåàë ¯ äúåçô àâøãá ãîåòä åìéôàù
ïëìù ,ïúùøô óåñá '÷ä 'íééçä øåà'ä ,íéùòî àìå äøåú àì åá ïéàå ,äøôä
úìëú ìéúô úéöéöá ìéèäì äøåú äúååéö ìù äìåò åîöò ìò àùé íà íå÷î ìëî
íéä ïî äìåòä ïåæìç ìù åîãá òåáöä ïåøà úà úåøôä úàéùð úîâåãë ,äøåú
,åðåùìë àìà ,úìëú òáö ìëá éâñ àìå Y úéøáä úåçåì íéðåúð åéä åáù íé÷åìàä
äøåúäî åëùîé íéîçøäù øéòäì íâ ïëåî äéäéù ¯ äéåàøä äâøãîì äìòúé
. מחì"ëò ,'íé'á úæîøðä
.ìë ïåãà éðôì ùãç øéù øîåì éåàøå
 התחזקות למלא הימי בעבודת- יו לשנה
'ה

,'äðùì íåé äðùì íåé' ,(ãì ãé) ïúùøôá
íéòáøàî íåé ìë ìòù åðééäå
åùðòð äòø äðååëá íéìâøîä åëìéäù íåéä
ãåò .øáãîá äîéìù äðù ãåò øàùéäì
åìéôà äøéáò øáåòä ìë' (:ä äâéâç) åðéöî
áåúëä åéìò äìòî ¯ äðùá ãçà íåé
íúç'á àúéà .'äìåë äðùä ìë øáò åìéàë
ñ"úç ,æ å úåáà ,àùð 'øô óåñ î"åú) ò"éæ 'øôåñ
äáåè äãéî' éøäù (ùøãîá íù ãåò ä"ã ïðçúàå
úåàî ùîç úåðòøåô úãéî ìò äáåøî

,øöéä ìò é"ò øáâúäì äæá ùé äöò íâ
'êìîéìà íòåð' ÷"äôñá øàéáù åîëå
(çé¯æé âé) ïúùøôá øåîàä (çìù øîàé åà ä"ã)
íúéàøå ,øää úà íúéìòå áâðá äæ åìò'
äîëçì æîåø 'áâð'ù ,'àéä äî õøàä úà
äøåú åðééäå [íéøãé íéëçéù äöåøäù]
æîåø 'øää' åìéàå ,äðåéìòä äîëçä àéäù
êëå ,(.áð äëåñ) øäì äîåãù òøä øöéì
å÷ñò Y áâðá äæ åìò ,àø÷ä ùøôúé
åìòúú 'øää úà íúéìò' æ"éòå äøåúá
åçöðúù ,øäì äîåãä òøä øöéä ìòî
êà ,áåèä øöéä úçú åúåà åòéðëúå

 וא על פי כ נחשב,הוא על תיאור וציור ה'סוכה' לדעת הכשרה היא או פסולה
 ומכא נלמד עד היכ מגעת קדושת.כדבר של חול לעני השימוש באותיות התורה
. ועד כמה היא מקדשת לומדיה,התורה
( נדרשת כל פרשה זו באריכות נפלאה לעני עסק: קס: בזוהר הקדוש )קנט.מח
' ואיתא בשפת אמת אשר 'היהודי הקדוש,התורה שעל ידה זוכי לעול הבא
.הורה לתלמידיו ללמוד בכל יו את דברי הזוה"ק הללו
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äøåúá ãçà íåé àìîîä Y áåèä úãéîáù úãéîá íàå .(ãåòå ,àë çìùá àîåçðú) 'íéîòô
 íéáåè íéùòîå äãåáòå éøä ,äîéîú äðùì íåé áùçð úåðòøåôמטíåéä äæ áùçéé ,
מט .והעיקר שישמור האד עתיו ורגעיו למלאות בדברי תורה ,ובאמת הרבה
הרבה שעות ורגעי הולכי לאבדו א אינו מתבונ כראוי למלאות ,ואדרבה
במעט התבוננות והבנה ראויה – מה עיקר בחייו ומה טפל בו יזכה לקנות קני נצח
עוד ועוד שעות של עסקי תורה  -א אתה עושה כ אשרי בעול הזה ,וטוב ל
לעוה"ב.
איש יהודי עמד לו בערב שבת קודש בבוקרו של יו בתחנת הרכבת הגדולה
שבמדינת שוויי – בה נוסעי רכבות רבות מהכא להת ומהת להכא ,פגש בו
חברו ושאלו להיכ פני מועדות ,ענהו למקו פלוני ופלוני ,ואכ ,כבר עומדת כא
הרכבת שפניה מועדות למחוז חפצי ,אבל הנני מחכה לרכבת הבאה אחריה שהיא
נוחה פי כמה וכמה ,ע שולחנות ומיטות נוחות ש תתענג בדש נפשי ,בה אוכל
לסעוד לבי ולתת תנומה לעפעפי ,שאלו ידידו ,הרי זמנה של אותה רכבת בעוד כמה
שעות ,אמר לו האיש ,אעפי"כ ,כדאי לי להמתי ,אחר כמה שעות הגיעה הרכבת
המיוחלת ,עלה האיש ברוב שמחה וצהלה כשהוא מותש וחלש מהשעות הארוכות
שהמתי בחו השמש ,ואכ ,הלה נסע כשאיפת לבו ,תחילה סעד לבו בסמו לאות
שולחנות שבמש כמה שעות 'חל' עליה ,אחר סעודתו שקע בשינה עמוקה ,עד
שבהגיע הרכבת למחוז חפצה גילה האיש כי אויה ,שוד ושבר ,כי נסיעת הרכבת
הייתה בכיוו ההפו ,וא בקושי מצא לעצמו אכסניה לקראת שבת )כשאי לו אלא
בגדי חול עמו( ,וכיצד בא לידי כ ,בהיותו להוט ,שקוע עד למעלה ראש בטרדתו אחר
צרכי גופו שיהיו בשלימות הגמור ,בנוח ובקל ,לכ שכח לבדוק את מטרת נסיעתו
ומחוז חפצו היכ הוא ...והנמשל ,פשוט ,החיפוש אחר נוחותו וצרכי גופו מבלבלי
דעתו של אד עד שהוא שוכח את תפקידו ומטרת שליחותו לעול הזה...
וכבר אמרו לרמז ב'מעשר בהמה' מדוע ה'עשירי קודש' ודינו בשחיטה ,כי אומרי
לו לשה ,מדוע לא יצאת קוד ולא עברת בשער בחמישי או בשישי וכו' ,רק
)היית 'קראצער' ו(נשארת בעדר ברצות לרעות בדשא לאכול עוד ועוד עשב ,על
כ דינ ל...
וידוע משלו של הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע ,לאיש כפרי נבער מדעת שעלה בידו
להציל את המל ממות לחיי ,וכאות הוקרה והערכה הקציב לו המל שעה פלונית
שאז יפתחו בפניו שערי אוצר המל ויוכל למלא ידיו מלא חפניי מאוצרות משכיות
זהב וכס ,הגיע היו והשעה המיועדת אחזו מורא שמא יקח האיש מהאוצר יותר
מידי זהב וכס ,מה עשה המל ,שלח את משרתיו לברר אלו מאכלי ערבי לחיכו

באר הפרשה
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של האיש ,ואילו כלי זמר ערבי לנפשו ,ואכ ,בסמו לאוצר מחוצה לו ובפני העמיד
המל שולחנות ערוכי במאכלי הערבי ,ובבוא האיש השביע בה נפשו ,לאחמ"כ
התענג על שמיעת כלי הזמר הערבי לשומע ,ורק ברגעי האחרוני של השעה
המיועדת תפש את עצמו ,וזעק במר נפשו ,אויה לי ,מה עשיתי ,החלפתי אוצרות
זהב וכס בשטויות אלו ,מה הייתי יכול ליהנות בגמר השעה ,מדוע העברתי את
השעה בדברי הבל וריק ...כיו"ב ,היצר יודע כי ירוד ירדה נשמת ישראל לזה העול,
לקנות ולסגל לעצמה ,אוצרות ,אוצרות ,של תורה ותפילה ,וה יעמדו לטובו לנצח
נצחי ,מה עושה היצר ,מפתה את האד להביט סביבותיו ,ליהנות מהעול הזה,
לחפש ולתור אחר מחמדי תבל ,עד שבסו ימיו הוא מוצא את עצמו ריק מכל ,על
כ ,איזרו כל איש חיל ,חטו ואכול חטו ושתה כי האי עלמא כבי הילולא דמיא.
כתב הגה"ק ה'ב איש חי' )ב איש חיל ח"ד עמו' קס"א( ,מעשה שהיה בשני עשירי
באותה העיר שהיה ביניה וויכוח עשירותו של מי גדולה יותר ,והנפק"מ ,כי כגודל
עשירותו של אד כ גדולה בעלותו על אנשי העיר והנעשה בה ...מטבע הדברי חיו
השניי כל ימיה בקנאה ותחרות ,עד שהוחלט ביניה ,שביו פלוני יבואו השני
ויעמדו על שפת הנהר ,יזרקו לתוכו מטבעות זהב בזה אחר זה ,וכל מי מה שיעצור
ראשו הרי"ז מורה שעשירותו פחותה משל רעהו  -שהרי הוא חס על מטבעותיו
בשעה שהשני עדיי משלי מטבעות לנהר בשאט נפש ,ואכ כ עשו ,השניי החלו
להשלי מטבעות זו אחר זו עד שהאחד חדל כי חס על כספו שלא ירד לטמיו
ולמצולות י ,לעומתו השני המשי לזרוק בלא מספר ,כשהכל משתוממי לנוכח
עשירותו המופלגת .אמנ אחר הבדיקה נתגלה כי זה השני השלי מטבעות מזויפות
ולכ לא חשש מאומה מזריקת למצולות י ,כיו"ב ייאמר למי שמשלי את המתנה
הגדולה ששמה 'זמ' לאשפתות ע"י ביטול הזמ בדברי בטלי ושאר שטויות ,הרי
זה מורה כי בעיניו הזמ הוא 'מזוי' ,כלומר שאינו מחשיב את הזמ ואת הקנייני
שאפשר לקנות בו...
פע נכנס בחור מחובשי ספסלי ד'בית המדרש' אל הגאו רבי שלמה זלמ
אויערבא זצ"ל ושאל את חוות דעת קדשו אודות סדרי הלימוד ,יע לו הגרשז"א
שיקבע סדר חזרה במה שלמד בזמני הקודמי ...אמר לו הבחור ,אי עיתותי
פנויות דיי להוסי על שיעורי התורה ,על השולח היה מונח באותה השעה ספר
של מתנת בר מצוה כשהוא מעוט ב'ניייר נאה' וסגור ב'גומי' ,הוריד הגרשז"א את
הגומי והראהו אי שהגומי שהקי את כל אור ורוחב הספר הוקט ועתה הוא
כעשירית בגדלו ,אמר לו הגרשז"א ,ראית כל דבר קט – ע קצת רצו אפשר
להרחיבו פי כמה וכמה ...כ ג אתה ע רצו הטוב תוכל 'להרחיב' את ה'מעת
לעת' של להכניס בו עוד תורה ועבודה לזכות ל בזה ובבא.
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úåðù åðúéðéò úåîéë åðçîù ì"æ åîéøô
äðù åðçîùéù ä"á÷äî íéù÷áî åðàù
,úåìâá íéðåòî åðééäù íåé ìë ãâðë úçà
¯ äòø åðéàøù äîî ãîìð äæ øáãå
íéìâøîä éîéá äòøä ïéðòá éë åðéàøù
äáåè äãéîå ,íåé ìë ãâðë äðù åðùðòð Y
úéù ÷øã ïåéëîå ,úåðòøåô úãéîî äáåøî
åéäéù êéøö ïë ìò àîìò äåä ïéðù éôìà
.ãàî íéëåøà íéîéä
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úåîéîú íéðù úåàî ùîçë ä"á÷ä éðôì
íéøáã) ÷åñôä øàåáé äæáå ,'ä úãåáò ìù
íéîùä éîéë 'åâå íëéîé åáøé ïòîì' (àë àé
ãò õøàä ïîù ÷çøîä éë ,'õøàä ìò
íéçñô) äðù úåàî ùîç êìäî àåä òé÷øì
äøåúá ùåãâå àìîä íåé ìëù àöîð .(:ãö
ãò õøàäî êåìéä éãë áåùç úååöîå
.íéîùì

ïéàù ïååéëîã 'øôåñ íúç'ä óéñåîå
íéðù äáøä êë ìë íìåòá
åéîé àìîé ìéëùîä éë ,øîàéé ïãéãì
¯ 'ïéðù éôìà úéù' éøäù ,åðì íìùì
øëù åì íìåùéå ,úååöîå äøåúá
ä"á÷ä óéñåé êëì ,íéðù íéôìà úùù
åàìéîù íåé ìëî éøäù ,àúàã àîìòá áø
.êåøò ïéàì àáä íìåòä ééçá íéðù åðì
íééçì úåëåøàå úåáø íéðù äùòð éåàøä
.íåìùìå íéáåè
äëéà ìåëùà ìçð) 'à"ãéç'ä áúë äæ ãåñéë
ö íéìäú) áåúëä úà øàáì (àë ä
åðìåë äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ø"äé åðéàø úåðù åðúéðéò úåîéë åðçîù' (åè
,ïúéà úðåîàá 'äá ïéîàäì åéãçé
úãéîî äáåøî äáåè äãéî éë ,'äòø
øéàé áåø÷áå ,äðåéìòä äùåã÷á ùã÷úäì íéîéä åéäéù êéøö ìàâðùë ë"òå .úåðòøåô
ù"øä ùøéô êëå ,äáøä íéìåãâå íéëåøà
.à"áá ïåéö ìò ùãç øåà

הגאו רבי אליהו לאפייא זצ"ל הדרי פע בחור שנסע לישיבה – שילמד מדרכו
של עול בבואו לסדר חבילתו לקראת הנסיעה לישיבה – א יכניס מנעליו ובגדיו
ללא כל סדר הרי בתו כמה רגעי תהא החבילה מלאה עד אפס מקו וכמעט
 או,' מה יעשה יכניס מתחילה דבר דבור על אופניו ב'סדר,שלא יכנס בה מאומה
 כ הוא נמי זה ה'מסדר' את יומו,אז יראה כי הכל נכנס ועוד יישאר מקו פנוי
 ומי שאינו מסדר,בסדרי ראויי וכיו"ב ימצא מקו ורווח הרבה ללמוד עוד ועוד
.יומו כראוי יעבור כל יומו מבלי הספק מאומה ל"ע

