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, שידע האד שאינו צרי להבי את כל הנעשה עמו, הכלל הראשו באמונה.א
 כדמרגלא בפומיה דהרה"ק רבי.ואינו יכול להבי את הנהגת הבורא בעול
מרדכי מנאדבורנא זי"ע לבאר בדר צחות בלשו הפסוק )שמות יז ד( 'עוד מעט
 ולדיד ייאמר,'  שפירושו לסקול באבני – ובשפת האידיש 'באשטיינער,'וסקלוני
 אבל עתה אי ביכולת להבי )כי לתיבת,'  'וועסטו פארשטיי, עוד מעט – וסקלוני.(  ולשו נופל על לשו, מלשו אבני הסוקלי וג לשו הבנה,פארשטיי יש משמעות כפולה
 ואכ, כי ידוע מאמר קדמוני 'טראכט גוט וועט זיי גוט' )חשוב טוב, וכבר אמרו.ב
 זוהי מעלה, שלא לחשוב כלל אודות העתיד, הוסיפו לאמר,(יהיה ל כל הטוב
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 ùôðäå óåâä éøåñééå øòöäגò"éæ àðøîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä áúë äë ,
עדיפה פי כמה וכמה .וא ירצה בדייקא לחשוב מחשבות ,הבה נלמד אלו מחשבות
יש לו לחשוב ...שמעתי מבעל המעשה אשר שמחת נישואיו התקיימה בארה"ב,
וכפי רוב עשרו השקיע אביו דמי מרובי תרתי משמע בהכנת שטר ה'כתובה'
כראוי לו ,כשהוא שוכר סופר מומחה במלאכתו לכתוב את הכתובה בכתב אשורית
ע כל ההידורי והדקדוקי ...וא נתנה לאומ שיעטרה בקישוטי וציורי אשר
עי לא ראתה .בהגיע יומו הגדול – יו החופה ,ביקש ה'מסדר הקידושי ' הגאו
הגדול רבי אברה פא זצ"ל ראש ישיבת 'תורה ודעת' לבדוק את כשרות הכתובה,
בתו כדי בדיקתו מצא בה 'טעות' נוראה הפוסלת את כל השטר ,לפיכ הורה
לכתוב כתובה אחרת ,ומחוסר זמ נכתבה במהרה כתובה חדשה ע"ג נייר פשוט
בכתב פשוט משל היו החת והמחותני מפשוטי הע ...וירא ראש הישיבה על
פני האב שלבו כמעט מתפל מרוב צער ועגמת נפש ,כי כל השקעתו המרובה
להבל ולריק ,ובכאבו הגדול נהפכה שמחתו לאבל ויגו  ...קרא לו רה"י ,דיבר עמו
ב'יחידות' כמה רגעי ,ומיד 'פני חדשות באו לכא ' ,כי נמחה מעל פניו כל סימ
עצב וצער ,לשאלת הע ,איזה 'לחש' לחש רה"י באזניו ,ענה האב – כה היו
דבריו ,דע ל כי מ השמי נגזר על בנ שיצטר לכתוב 'שתי כתובות' ...ועתה
ת תודה לא-לוקי שיצאת ידי חובת הגזרה בכתיבת כתובה מחודשת ולא באופ
אחר )כלומר ,שלא הוצר להתגרש ולישא 'זיווג שני' ,רק כתב כבר בזיווג ראשו שתי כתובות(...
ג .זה הכלל ,הקב"ה מיטיב ומיטיב לכל ,ומה שנראה לאד כי רעה גמלוהו מ
השמי ,אינו אלא הכנה לטובה וברכה ,אדרבה ,לפי עומק החשכות והרע כ
גדולת הטובה הנגלית הבאה לאחר מכ ,ולהמחיש זאת שמעו נא למעשה שהיה,
שמעתיו מהרה"צ בנש"ק רבי אליעזר זוסיא שטער שליט"א נכד כ"ק האדמו"ר
מוהרי"א מסקולע זי"ע ,שביו חופתו )בשנת תשס"ד( הסתגר עמו זקנו זי"ע במש
כמה שעות בדברי הדרכה ומוסר והתעוררות ,כעבור כמה שעות נכנסו הגבאי
ואמרו לרבי ,א הרבי לא ית לחת זמ לנוח מעט הרי שבאמצע החתונה ייעצמו
שמורות עיניו ,הרבי סבר וקיבל ,אלא שביקש לומר לחת עוד 'דיבור' אחד בדלתיי
סגורות ,הגבאי יצאו מהחדר והרבי פתח לומר לו ,סיפר לי 'ראש כולל' חשוב
מארה"ק שפע הביא את תלמידי הכולל לעמוד בכור המבח לפני הגה"ק ה'סטייפלער'
זי"ע ,משנסתיי המבח ביר הסטייפלער את התלמידי ,הורה לה לצאת ואילו
על ראה"כ ציווה 'איר בלייבט דא' )את תשארו כא בחדר( .משיצאו כול ונשאר הוא
לבדו שאלו הסטייפלער מה שמ ,כתב ראה"כ את שמו על גבי הנייר והראהו
לסטייפלער )בסו ימיו של הסטייפלער כבדו אזניו ,והיו כותבי לו את השאלות והתשובות ע"ג
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הנייר( ,הביט הסטייפלער בפתק ,חזר ונע עיניו הבוערות בראש כולל ושוב שאלו
מה שמ ,ושוב הראה לו את שמו בכתובי ,א הסטייפלער עמד על שלו וחזר
ושאלו לשמו ,ולא הבי הראש – כולל לרצונו ,עד שאמר לו הסטייפלער רואה אני
שכתוב 'אוי דיי שטער ' )על מצח( את הש 'שלמה' ...הגידה נא לי מה פשר
הדבר ...ראה"כ לא ידע את נפשו מה רוצה ממנו הסטייפלער ,עד שנזכר 'מעשה
שהיה' לו ע יהודי בש שלמה ,ושמא לזה הכוונה.
פתח וסיפר ,לפני כמה שני נסע לארה"ב עבור החזקת הכולל ,ובבואו לקהילה
פלונית ,נפגש תחילה ע ראש הקהל )באותה קהילה הוא נקרא 'פרעזינדט' ,נשיא בלע"ז(,
אמנ לאותו 'ראש הכולל' היה א לויז צינגעל )לשו 'משוחררת'( ...ולא שמר על מוצא
שפתיו לנהוג ב'כבוד בראש הקהל ,ובתו הדברי 'עק' אותו ופגע בכבודו...
ה'פרעזידנט' שנפגע מהחוצפה הגדולה ...נענה אליו ,דע 'לא יעשה כ במקומנו' לפגוע
בהדר כבודו ...אני מבטיח שאי ל מה 'לחפש' כא בקהילתנו ,ברגע זה הנ מכובד
לעזוב אותנו לנפשנו ,כי אני כבר אראה ואדאג שלא תראה מאנשי הקהילה אפילו
סענט אחד ...לא התפעל ראש הכולל מדבריו וניסה לדבר על ליב של אנשי הקהילה
על המצוה הגדולה בהחזקת תורה ,א בינתיי ראש הקהל עמד בדבורו ...ודיבר
עמ כנגדו ופעל אצל שלא ינדבו לו מאומה ,ואכ ידו היתה על העליונה ,ויצא
מש בפחי נפש .מש נסע לקהילה אחרת ,מצא ש יהודי שליבו ח וער לכל דבר
שבקדושה ,מששמע הלה בשבח אברכי הכולל ,נתלהב לבו בקרבו ,אז הוסי ראש
הכולל לומר לו  -בכבוד גדול נכבד את מע"כ ,וא יקבעו 'שלט' בהיכל הכולל שכל
זכויות הלימוד נזקפי ה לזכותו ,ואכ  ,הדברי פעלו את פעולת ,והלה הוציא
מחיקו את פנקס הטשעקי וכתב לו טשעק על ס חמש מאות דאלער – סכו
הגו ונכבד באות הימי.
כעבור יו נתברר לראש הכולל כי שמחתו הייתה מוקדמת ,כי ה'נדב ' הלזה היה
גיסו )שוואגער( של אותו ראש הקהל ,לא פחות ולא יותר ...וכאשר הגיעה השמועה
לאזני הראש הקהל קצ מאוד וחמתו בערה בו ולא נרגע עד שהתקשר לגיסו
וביקש ממנו שימהר 'סטאפ דע טשעק' )לבטל את הצ'יק( ...ואכ הנדב שמע לדבריו
וביטל את הטשעק ,אז קרה דבר נורא  -כלשונו של האדמו"ר מסקולע זי"ע 'אזוי
ווי ער האט געסטאפעט דע טשעק האט דער פרעזידנט געסטאפעט זיי לעב'
)כשהנדב 'עצר' את הטשעק מיד 'נעצרו' חייו של אותו ראש הקהל( והשיב את נשמתו ליוצרה.
סיי ראש הכולל ואמר ,שמו של 'ראש הקהל היה 'שלמה' ,אולי יש שייכות בי
הדברי .אמר לו הסטייפלער ,אכ נודע הדבר ,כי ימי שני חיי כבר נגמרו מזה 'זמ
זמני' ,וכל אלו השני שאתה חי עכשיו ה שני חייו של אותו שלמה שנפסקו
באמצע החיי ...על כ רשו על מצח ש זה ,כי על שמו אתה חי כהיו.
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)סיי הרבי ואמר לנכדו ,לש מה אני מספר ל מעשה זה עתה ביו החופה ,כי הנה איתא בכתבי
האר"י שכל עבירות ולאיד מצוות שהאד עושה הרי ה נחקקי על מצחו ,וצדיקי יכולי 'לראות'
את הנכתב ,ולא רק צדיקי מדורות קדמוני ,אלא א כהיו – הרי ל צדיק שהיה בדורנו בבני ברק
והוא ראה את כל הנכתב ...והנה עוד מעט ותעמוד תחת חופת ,א יהיה ל הרהור תשובה עד שירדו
דמעות מעיני כדאי שתעביר אות דמעות על המצח כדי 'למחוק' את הנרש עליו(...

על כל פני ,בוודאי תפול עלינו אימתה ופחד לשמע מעשה נורא זה ,כאשר
עיננו הרואות כמה חמור הדבר וגודל העונש הבא על הפוגע ומצער ב ישראל ,שהרי
אותו ראש הקהל נענש על אתר בכל חומר הדי ונתקצרו ימיו רח"ל .אמנ ,עוד
דבר נורא עלינו ללמוד ולהשכיל הוראה למעשה ,שבאותה שעה היה נראה לראש
כולל שחרב עליו עולמו ,במקו אחר לא הרוויח מאומה ,ועד שכבר קיבל נדבה
הגונה היא נאבדה ונשמטה מתחת ידיה ,והיה לו לבכות את מר גודלו – מדוע
'התעסקתי' ע אותו 'ראש הקהל' ,מדוע לא 'השקעתי' לכבד אותו כהוג  ,אז הייתי
רואה ברכה בעמלי ,ראה איזו רעה נגרמה לי ,הפסדתי את כל הטשעק שקבלתי
וג נמנעו ממני עוד נדבות רבות ,והאמת ,כי לא ידע איזה רווח הרוויח כא ,שהרי
אור ימי ושנות חיי יוסיפו לו רק מכח מעשה זה ,ורק בזכות זה הוא עדיי 'חי
וקיי' בעול ...וכמו שאמר לו הסטייפלער שקצבת ימיו ושנותיו בהאי עלמא כבר
הסתיימו ,ועתה הוא חי את ימיו של 'שלמה' שנלקח מהעול קוד זמנו.
אגב גררא נביא עוד בחומר המצער ב ישראל ,וכמו שנוראות אמרו לבאר במה
שאמר משה רבינו בעת מחלוקתו של קרח ועדתו 'בזאת תדעו כי ה' שלחני
לעשות את כל המעשי האלה כי לא מלבי ,א כמות כל האד ימותו אלה
ופקודת כל האד יפקד עליה לא ה' שלחני ,וא בריאה יברא ה' ופצתה האדמה
את פיה ובלעה אות ואת כל אשר לה וירדו חיי שאולה וידעת כי נאצו
האנשי האלה את ה'' )טז כח-ל( ,והיינו ,שא באותו היו היו מתי קרח ועדתו
וכל אשר לה בבת אחת בפתע פתאו עדיי אי ראיה שה' שלח את משה ,ותימה
רבתי היא ,וכי אי נראה בעליל שהיה בה יד ה' להמית את כול ,ומדוע אי זה
הוכחה על צדקתו של משה .אלא שכבר אמרו חז"ל )ויק"ר כז ה( לפרש במה שנאמר
)קהלת ג טו( 'והאלוקי יבקש את הנרד – אפילו צדיק רוד רשע אלוקי יבקש
את הנרד' ,ממילא א א ח"ו קרח הוא הצדיק ומשה ה ...מכל מקו בדי הוא
שיענש קרח כי הוא 'הרוד' ,ואלוקי יבקש את הנרד אפילו א הוא רשע,
וממילא אי אפשר להוכיח מעונשו של קרח מי הוא הצדיק ומיהו הרשע .ורק על
ידי שנשתנו סדרי בראשית ,וייענשו בעונש שלא היה כדוגמתו עד עצ היו הזה,
או אז נוכל להיווכח ולדעת כי משה אמת ותורתו אמת וה' שלחו לעשות כל
המעשי האלה.
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אדרבה ישיב טובה תחת רעה ,שמעתי מהרה"צ רבי צבי אלימל קארנריי זצ"ל
שהיה 'עד ראיה' ,בעת שישב כ"ק אדמו"ר מהר"ש מבאבוב זי"ע 'שבעה' על אחותו
ע"ה והגיעו לנחמו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע ועוד אחד מגדולי הפוסקי עוד
מקוד זמ המלחמה ,ואותו רב נפלטה מפיו אמירה כלשהי שהיה בה פגיעה נוראה
בכבודו של הרבי מליובאוויטש ,לאחר תקופת זמ מה שלח הרבי לבקש ממנו שיבוא
לשמש שיכה כמג"ש בישיבתו ,וא שלא קיבל את המשרה הרמה )מסיבותיו עמו(
בכל זאת החל הרבי לשלוח לו 'משכורת' עד סו ימיו ...וכל זאת בכדי שלא יעלה
על ליבו שהרבי מקפיד עליו על שזלזלו בכבודו.
וכבר איתא מקדמוני ,שכל בנינו של 'כלל ישראל' נבנה בזכות הוותרנות ,שהרי
ה'אמהות' שרה ורחל עקרות היו ,ולא נושעו בזש"ק ,רק בזכות שהכניסו צרת
לבית ...ונתנו לאברה – ליעקב ,לישא את 'צרת' ,בזכות זה נבנו ג ה עצמ.
נחזור לעני  ,מרגלא בפומיה דהגאו רבי אברה גניחובסקי זצ"ל ,ביאור של
צדיקי בפסוק )תהלי כג ו( 'א טוב וחסד ירדפוני' שכל הרדיפות שיש לו לאד
אינ אלא 'א טוב וחסד' עבורו )כ איתא באמרי אמת לובלי קרח ,ועוד( .וכבר נכנסו
אליו אב וב כב' שבועות קוד פטירתו לעלמא דקשוט ,ובכה האב לפניו שהב
מרגיש כי רודפי אותו בכל מקו אשר הוא הול ומר לו עד מאוד ,א"ל רבי
אברה פ"א בשנה נצטווינו להרגיש טע מרור – בליל הסדר .אבל בכל השנה אי
כל טע ועניי להרגיש טע מרירות ,לכשתתבונ תראה כי הכל מתוק וטוב הוא.
וכבר כתב הגר"א זי"ע ב'דברי אליהו' )ברכות מח (:וז"ל .רבי מאיר אומר מניי
שכש שמבר על הטובה כ מבר על הרעה ...היינו שא יבוא לאד איזה רעה
ידמה בעצמו שהיא טובה ,והטובה היא לפי ער הרעה ,כגו שא אבד ממנו סלע
אחד ידמה בעצמו שמצא סלע אחד ,וא אבד שני סלעי ידמה בעצמו כאילו
מצא שני סלעי ,וכ בכל דבר רעה ידמה בעצמו שהרעה ההיא היא טובה .עכ"ל.
יש שהעמיסו בדבריו כי יש לו לדעת שכער וכגודל הרעה הבאה עליו כ היא
ער הטובה העתידה לבוא עליו אחר גמר הרעה.
פע נפלה אחת מקרובותיו של הגאו רבי אייזיק שר ר"י סלבודקא זצ"ל ושברה
את רגלה באופ נורא וקשה ,ויחד ע רגליה נשברה ג רוחה כי הייתה כלואה
בבית כשהיא שוכבת ע 'גבס' ) (cestסביב רגליה ,ולקיי מצוות 'ומבשר אל תתעל'
נקרא ר' אייזיק לחזקה ולרומ רוחה ,בתו דברי החיזוק שאל ר' אייזיק ,הא
זכורי לה צער של תשעה ירחי לידה ,ולאחריה חבלי הלידה  -יסורי קשי
ומרי ,ותאמר ה  ,שוב שאל ר"א ,הא זכרונות אלו מרי ה או מתוקי ,בוודאי
זכורי המה לטובה ,וכל כ למה ,מאחר שה הניבו תוצאות – שנולד ב יקיר
וחביב ,המרווה את הוריו נחת דקדושה וממלא את כל ישות בשמחה גיל ורנ ,
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כ ,על כל 'סובל' יסורי לדעת ,כי ה הכנה וכ'חבלי לידה' להוליד לו כל מיני
שמחה וישועה בכל המצטר לו ...בדבר ישועה ורחמי .אלא מאי תענו כנגדי
ותאמרו כי איננו רואי את התוצאה הלזו ,מ"מ יש להאמי כי כ ה פני הדברי.
כעני זה ענה פע הגאו הגדול הרא"מ ש זצ"ל ,ליהודי 'נרד' שנכנס אליו
וביכה לפניו את מר גורלו ,רבי ,ה'רודפי' ממררי את חיי ,אי לי לא יו ולא
לילה ,אינ נותני לי מנוח א לא רגע אחד ביו ...א"ל רה"י ,תדע ,ש'ישועת ה'
כהר עי ' ברגע אחד ,יאר ה' פניו אלי ותשכח מכל הרדיפות והדחקות ,ועד אז
התחזק נא בדברי חז"ל )גיטי לו' (:תנו רבנ הנעלבי ואינ עולבי שומעי חרפת
ואי משיבי  ...עליה הכתוב אומר )שופטי ה לא( ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'.
אדהכי והכי הגישו לפני רה"י כוס 'תה' ועל ידה כ דבש ,התבונ בה רה"י ,ולאחר
מכ אמר ,התבונ נא במאכל זה ששמו דבש ותראה פלאות ,כי הדבש נעשה
מהדבורי ,אשר בטבע ה 'רודפי' את האד ,לא יתנו לו מנוח לרגע ,יבואו מימי
ומשמאל ,א יעמוד האיש בדרכ ימצצו את דמו ויעקצו אותו עד כדי ריצה לבית
החולי ,ודייקא מה יוצא הדבש – המאכל המתוק שבעול ...כי אכ  ,דייקא מאלו
הרודפי והממררי את חיינו מה יצא לבסו דבש מתוק נעי וטוב לחי ...ואי
הדברי אמורי דווקא ב'רודפי' כפשוטו ,אלא לרמז לאד בכל מיני 'רדיפות'
ו'עקיצות' כי מש יצא לו דבש למתק ולהאיר את חייו.
ד .הנה מדר העול לבר מיד בבקרו של יו ברכת שהכל נהיה בדברו על קאווע
)קפה( ,ורמז יש בדבר ,כי משקה זה נעשה ממי רותחי וחלב קר ,מסוכר מתוק
וקפה שהוא מר בטבעו ,להורות לאד מיד בתחילת יומו – איזה מקרה שיארע ל
בחמימי או בקרירי ,מתוק או מר' ,שהכל נהיה בדברו' – בדבר ה'.
וידע ,שכל קורותיו לטב או למוטב הכל מושגח בהשגחה העליונה – לטובתו
הגמורה ,מעשה באבר שהוצר לקנות בית ,יגע ומצא ,וקנה בית פלוני .אלא
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שלמחרת נתברר לו שעומד בית למכירה במקו קרוב מאד ,ובמחיר נמו בהרבה
ממה שהוא שיל ,האבר לא מצא את נפשו מרוב צער ...ידידו פנה לרבי מרדכי
שוואב זצ"ל והלה חיזקו בדברי מופלאי ,ובתו הדברי סיפר לו שפע ישב ע
הרב דסלר זצ"ל ,והוא סיפר לו איזה טעות שהוא עצמו עשה בענייני שידוכי,
והיה הול ומספר את פרטי הטעות שעשה ,וכשסיי דבריו אמר ,אבל ,ג הטעות
גופא מ השמי היא ,הוסי ע"ז ר' מרדכי ,הוכחה יש לי שמ השמי רצו שתעשה
טעות זו ותקנה את הבית הזה ביוקר ולא את השני הזול והקרוב ,שהרי מתי נודעה
ל טעות – רק יו למחרת הקניה ,מדוע לא נודע ל יו לפני כ ,אלא ,שמ
השמי רצו שתעשה כ ) ...הגדש"פ הרב דסלר עמ' שמ"ט(.
ה .ידוע ומפורס מהרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )מאמרי ראש חודש א יא( שיש לכוו
בתפילת מוס דראש חודש בברכת 'ברו אתה ה' מקדש ישראל וראשי חדשי'
 את הצירו של ש הוי"ה הק' השיי לאותו החודש ,והוא ש היוצא מאחדממקראי הקודש )מקורו בפרע"ח שי"ט פ"ג( .והנה ,צירופו של חודש תמוז הוא ה-ו-ה-י
ויוצא מסופי תיבות של הפסוק )אסתר ה יג( 'וכל זה איננו שוה לי' )בני יששכר תמוז
א( ,והוא ש הוי"ה בהיפו הגמור הרומז להנהגת די  ,ואמרו בעלי הרמז ,כי כדי
ליישר ולסדר צירו זה ב'ש הויה כסדרו' המורה על הנהגת רחמי פשוטי ,אי
לנו אלא לקחת את האות 'יו"ד' מסו התיבה לתחילת התיבה ומעתה ייקרא י-ה-ו-ה.
והנה האות יו"ד מרמזת ל'יהודי' ,והיינו שבשעה שהיהודי מעמיד עצמו ואת 'יהדותו'
– אמונתו בה' במקו הראשו ,תחילה לכל הנעשה עמו ה ברוח ה בגש ,ייהפ
כל הנהגת ה' עמו לרחמי וחסדי פשוטי ומגולי.
אמונה כזאת תביא לו לאד רוב שפע ותענוג ברוח ובגש .כדאיתא מהרה"ק
מקאמרנא זי"ע )נתיב מצוותי ,נתיב האמונה שביל א אות ד( וז"ל .מי שמאמי שאי שו
תנועה במקרה ,הוא )אמונה זאת( מרפא לנפש מכל תחלואיו – כולל כל מידות טובות,
לאהוב את חברו א שעושה לו רעות ומבזה אותו ,כי אי שו מקרה בעול א
דיבור קט  .ובדי שמי נעשה זה שלוחו של מקו לבזות אותו ולחר אותו ...צא
ובדוק נפש ,ותמצא שבלתי גזירות עליו אי אפשר ששו נברא יצער אותו אפילו
צער קט  ,ולכ יקבל באהבה ובחיבה ובשמחה ,ויתרפא 'נפש ' יותר ממאה אל
אלפי תעניות וסיגופי ,עכ"ל.
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אגב אורחא במידת השמחה ,מעשה שהיה בדור הקוד ,בילד קט שהכניס מטבע
לפיו ונתקעה בגרונו רח"ל עד שנחסמו דרכי הנשימה וכמעט שלא פרחה נשמתו,
הבהילו אביו אל הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע כשפני האב חיוורות ואילו הילד 'כחול',
נענה החזו"א ואמר שאי כל דר הצלה אלא א יחישו את הנער לפני הרב מפוניבז'
והוא יצילנו ,וביאר את דבריו ,שהרי הוא 'יחיד מומחה' ואי כמוהו היכול להוציא
מטבע מהמקומות הקשי ביותר ...פרצו כל הנוכחי בצחוק גדול ,וא הילד מילא
פיו שחוק בפה פתוח ורחב עד שמצאה המטבע דר לצאת ויצאה חוצה .או אז
אמר החזו"א שבכח השמחה לחל ולהוציא מכל צרה וצוקה.
עתה נתבונ קימעא ,אותו הילד לא היה 'בשמחה' אמיתית ושלימה ...ולא צחק
בפה גדול אלא מאחר שראה שכול צוחקי ,ללמדנו שאפילו שחוק מזוי )המתחזה
כמי שהוא שמח( א הוא בכוחו להמשי את הישועה ,וכמו שאמר הרה"ק ה'ישמח
ישראל' זי"ע )ילקוט אורות רבותינו עמו' נט( לרמז בפסוק )דברי טז טו( 'והיית א שמח'
 שראשי התיבות של תיבות אלו הוא שו"א ,לרמז בזה שפעמי על האד להיותשמח בפני צוהלות אפילו א אי השמחה אמיתית אלא שווא ,וע"י צהלתו בפניו
יבוא לבסו לשמחה אמיתית.
עוד 'פרפרת' נביא בעניי השמחה ,שמעתי מת"ח חשוב שליט"א לבאר בלשו
ששנו חכמי )אבות ד ל( 'ועל כרח אתה חי וכו' ועל כרח אתה עתיד לית די
וחשבו לפני מל מלכי המלכי הקב"ה' ,שנכלל בזה כי על מה שאתה חי 'בעל
כרח'  -בלא שמחה וחיות ,על הא גופא אתה עתיד לית די וחשבו ...
ונסמי לכ מעשה בהרה"צ ר' מרדכי לידער זצ"ל המכונה ר' מאטקי ,מגדולי
האריות בחבורת החסידי בטבריא ,שנסע 'נסיעה' לרבו הרה"ק ה'יסוד העבודה'
זי"ע ,פע אחת נשאל ר' מאטקי מפי רבה של ירושלי הגה"צ רבי שמואל סלנט
זצ"ל לש מה זקוק הוא לנסוע לרבו ,וכי מה חסר לו בעבודתו הקדושה שבעבור
זה נודד הוא למרחקי בדר ארוכה ומפרכת גו ונפש .נענה לו רבי מאטקי ,כי
הנה איתא במשנה )בסו סוטה( 'משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלי ,משמת ב
עזאי בטלו השקדני ,משמת ב זומא בטלו הדרשני וכו' ,משמת רב גמליאל הזק
בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות' ,וכל הרואה יתמה מדוע נקטו לגבי טהרה
ופרישות לשו 'מתה' ולא אמרו 'בטלה טהרה ופרישות' כדר שנזכר בכל המשנה,
אלא ביאורו ,כי אכ לא בטלה טהרה ופרישות כלל ,אלא שהיא בגדר 'מתה' בלא
חיות ,שרבו הנוהגי בגינוני פרישות ומרבי לטהר עצמ ,אבל ה עושי זאת
'בעל כרח' בלא שמחה ותענוג מגודל הזכייה לעמוד לפני ה' ולשרתו ,ומשו כ
נוסע הוא לרבו היסוד העבודה לקנות 'ס חיי' ,ולקבל פרישקייט וחיות בעבודתו.
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ìë úà ìàøùé ç÷éå' áéúë íäéðôìù
éøò ìëá ìàøùé áùéå äìàä íéøòä åúðåîàá ÷éæçîä ììäúé úàæá ,ïëàå
ïåáùç éë ,äéúåðá ìëáå ïåáùçá éøåîàä àìá ÷ç ïéðòë íéù÷ä íéúéòá íâ
íçìð àåäå àåä éøåîàä êìî ïåçéñ øéò åéìò úìôåð äìåãâ äëùçùë óàå ,íòè
åöøà ìë úà ç÷éå ïåùàøä áàåî êìîá äùåòå äùò àåäù ù"úé àøåáá ïéîàé
é"ùøá øàåáîë ,äðååëäå ,'ïåðøà ãò åãéî ,äøåîâä åúáåèì íéùòîä ìë úà äùòéå
ìàøùé éðá ìòù (:ñ ïéìåçá íéøáãä øå÷îå) 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùá àøîàúî äëå
úà íäî ùåáëìå áàåîá íçìéäì øñàð ¯ øàáä úøéù äøîàð åæ äùøôáã ò"éæ
ïåçéñ' áìá ïúð ,ä"á÷ä äùò äî ,íöøà éìò úàæä äøéùä úà ìàøùé øéùé æà'
úà ç÷ìå áàåîá íçìéäì 'éøåîàä êìî òåãî åäîú íéáøå ,(æé àë) 'äì åðò øàá
'áàåî' ìù õøàä ïéà äúòîå ,íöøà çìùá úùøôë 'äøéù úáù' úàø÷ð äððéà
ìàøùé éðá íéøúåîå ,'éøåîà' ìù àìà ,åøåàéá àìà .íéä úøéù äøîàð äáù
éøîàã åðééäå ,åãéî åìà íéøò ùåáëì íãîòá ìàøùé éðá åøîà åæ äøéù éë
øîàù åäæå .'ïåçéñá åøäéè áàåîå ïåîò' øáëù øçà ìàøùé õøà ìù äçúô ìò
íéøòä ìë úà ìàøùé ç÷éå' áåúëä ìë ÷ôéñù Y øáãî éñéð ìë íäì åòøéà
íçìð àåäå ïåçéñ øéò ïåáùç éë ¯ äìàä íéøî ìù äøàáå ïî ,øáãîá íäéëøö
ìëì ïúéà ãåñé åðçååøä ïàëîå .'áàåîá øøåùîäå ,úåîçìîä øàùî íìéöäå 'åëå
ãöéë åðúåàøá ,åðééçì íéòâåðä íéðééðòä ìë äæá ïéà äæë ïîæá åé÷åìàì øîæîå
åîìåò ìäðîå ááñî äìéìò àøåð ì¯à äøîàð 'íéä úøéù' íðîà .àúåáø êë
äðååëä éôë ,áåè úéìëúì øáãä àéáäì úòá íëøã úìéçúá ìàøùé åãîò øùàë
ïåçéñù äàøð øùá éðéòá ÷øå ,äðåéìòä àì õøàá øáãîá éøçà êúëì' øùà
àöåéä äîçìî ùéàå ìéç øåáéâ àåä ìëáå íäì åùò àì äãéö íâå ¯ 'äòåøæ
ìéãâäì éãëá áàåî úà ùåáëì äëøòîì 'äá åðéîàäù éðôî äøéù åøîà úàæ
íéîùá áùåé' úîàá ìáà ,åúåëìî úà äøéù ,íéîìåòä éçá ïåçèáá å÷æçúäå
'ïàë' ïéàå äøåáâ ïàë ïéà éë ,'÷çùé ìò àåø÷ì ãàî ãò àéä äáåùç úàæë
.'äøéù úáù' äîù
åéãéá '÷çùî éìë'ë íä ìëä àìà ...ïåçéñ

טיהרו בסיחו – הקב"ה מסבב עולמו להיטיב
לנו

באר הפרשה

פרשת חוקת

àé

íìåòáù úåéåìãúùää éëøãå éðôåà éãéì åìà úåîå÷î øéáòäì ä"á÷ä ìù
äîéð àåìîë åìéôà âéùäìå åðåä úåáøäì úöòå ùéà áìá úåáùçî úåáøå ,ìàøùé
íéìùåîä åøîàé äúòîå .íå÷ú àéä 'ä
 åéìò áö÷ðù äîî øúéז.
ìù åðåáùç áùçðå åàåá Y ïåáùç åàåá
éøîà'ä ÷"äøä øàéá åììä íéøáãë úåëåìäú ìëì ãîìð ïàëî éë ,íìåò
áåúëá (ö"øú) ò"éæ 'úîà
 äîåàî úåùòì íãàä ãéá ïéàù ,íééçäו,
íéùå óøù êì äùò' (ç àë) ïúùøôá ìëå ùåðà úåìåáçú ìë åì åìéòåé àìå
ו .מעשה ביונה שנקלעה לבית הרב שליט"א ,משראתה לאיזו צרה נכנסה ...מיהרה
לעו החוצה דר החלו שהיה נראה לעיניה כפתוח ,אבל באמת היו חלונות
הזכוכית נעולי על מסגר ובריח ,וממילא בבואה עד הזכוכית נתקלה בו נחבלה
ונפלה ,לא התייאשה היונה ,הגביהה עצמה מ הקרקע ושוב פרשה כנפיה ו'עפה'
אל החלו  ,שוב נחבטה כהוג וצנחה לאר כשהיא מוכה וחבולה .אדהכי והכי שמע
בעל הבית את קולות נפילתה וראה את אשר לפניו ,נכמרו רחמיו ופתח את החלו
לרווחה ,יונה זו שוב התחזקה ועפה לעבר הכותל ההוא ,והפע יצאה לחירות עול.
והנה ,אותה יונה בטוחה בעצמה ש'הצליחה' ,דפקה עצמה בחלו פע ופעמיי עד
שבפע השלישית הצליחה לצאת ...ואינה יודעת כי מעשיה לא הועילו ולא כלו,
והיתה יכולה להטיח ראשה בחלו כל היו וכל הלילה ולא היה 'זז' מאומה ,אלא
שהיה כא מא דהו שפתח את החלו ורק מחמתו השתחררה מ'בית האסורי'...
ובאמת מעשה זה הוא משל וציור על כל צורת חיי עול המעשה ,שיוצא אד
לעבודתו ,ונדמה לו שכוחי ועוצ ידי עשו לי את החיל הזה ,הנה עשה מעשה ועלתה
בידו ,ולעיתי כשאינו מצליח בפע הראשונה מוסי לעשות עוד פעולות עד שמצליח...
ואינו יודע כי כל מעשי אלו אי ביד להביא לו מאומה ,והרי הוא כמטיח ראשו בקיר
שאינו מועיל אלא לפצוע גופו ונפשו ולייגע עצמו ,וסיבת ההצלחה היא כי מ השמי
'פתחו לו חלו' ושערי פרנסה ...ה אמת שצרי לעשות 'השתדלות' כי גזירת מל היא
על כל באי עול השוכני בעול המעשה ,וא אותה יונה ,א לא הייתה דופקת עצמה
בחלו לא היה בעל הבית משי ליבו לדבר ולא היה נחל לעזרתה ,א צרי לזכור
שאי זה אלא השתדלות ותו לא ,אבל הפרנסה עצמה מגיעה בלא שו שייכות למעשיו.
ז .סיפר הגאו רבי יעקב גאלינסקי זצ"ל ,פע נכנס יהודי )שלא היה מחסידי טשורטקוב(
אל הרה"ק מטשורטקוב זי"ע לקבל ברכת פרידה ,כי כא בארצות אירופה )יורופ(
הנו 'מחוסר פרנסה' ובדעתו לעקור דירתו לארה"ב ש תבוא הרווחה לביתו .א"ל
הרה"ק ,אברכ בברכת הדר ,אבל שליחות אחת אבקש לשלח ,שתמסור 'פריסת
שלו' אל האלוקי של ארה"ב ,נחרד האיש ושאל את הרבי וכי יש ח"ו שני

פרשת חוקת

באר הפרשה

áé

éøîâì ÷éæîä ïéòë àåäù úùçðä ùçð åúåà äàøå êåùðä ìë äéäå ñð ìò åúåà
.'äéçîå úéîî íùä éë íòéãåäì ,éç äéä úéîî ùçð éëå' (.èë ä"ø) 'îâá åù÷äå ,'éçå
ìàøùéù ïîæá àìà ,äéçî ùçð åà
ä"á÷ä ìù åðåöø àìà ,ãáìá åæ àìå íáì úà ïéãáòùîå äìòî éôìë ïéìëúñî
åàì íàå ,ïéàôøúî åéä íéîùáù íäéáàì
'úåìãúùä'á íãàä ÷åñòéù
åéúåìåòô ìëù ïéîàéå òãé äùòî úòùáå ïéà íàù ,äòåãé àéùå÷äå .'íé÷åîéð åéä
éåìú ìëä àìà ,ãéøåî àìå äìòî àì íà éåìú äéä ìëä àìà äéçî ùçðä
÷"äøä øàéá êëå ,åéìò øæâðù äîá êøåö äæéàì ïë íà ,äìòî éôìë íéìëúñî
úà (÷åñôá ä"ã å"ìøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä äàø'ù éî ÷øå ùçðá ìëúñäì åëøöåä
ä"á÷ä éë ,úùåçðä ùçðá äèáää íòè øîåì ä"á÷ä ìåëé äéä éøä ,'éçå åúåà
çëä úà ùçðá ïúðå úåùòì àéìôä æ"éòå íáéì åãáòùéå äìòî éôìë åìëúñéù
÷åñô) ï"áîøä áúëù åîëå ,äëéùðä àôøì àôåâ àäù ,'úîà éøîà'ä øàáîå .åéçé
øî ÷éúîäì ä"á÷ä ìù åëøã êëù (è å÷åæéðù äî íâù íãîìì ä"á÷ä äöø
çëä úà ÷éæîä ùçðá ñéðëäå ,øîá éë àìà ,ùçðä úùëäî äéä àì äìéçúî
éãë êåúù äéä 'úé åðåöø íìåà ,àôøîä íâù ,äéàøå ,(íøâ àèçäå) êìîä øáã äéä ïë
íôåâ úåàôøì úéòáè äìåòô íéùåòù ,åéìò äèáäá ¯ äæ ùçð é"ò äàá äàåôøä
åìëúñé àìà äéçî ùçðä ïéàù åòãé àãçá äéçîå úéîî ùçðäù ïëúé àì éøäå
íäéáàì íáéì úà åãáòùéå äìòî éôìë 'òáè' ïàë ïéàù ïéáú êçøë ìòáå ,àúçî
àôåø àåä éë äîéîú äðåîàá íéîùáù åáùùëå åùðòð åàèçùë àìà ,ììë
ùçðä äéä úîàá' ,ì"æå .ìàøùé åîò éìåç àìå íéîù úøéæâá ìëäå ,åàôøúð äáåùúá
åéäù ïîæá àìà åøîàù åäæå ,ùçðä ììâá
äàåôø ä"á÷ä åá íùù åæ äàåôøì ìâåñî
ùøåù ìà åèéáäù Y äìòî éôìë íéìëúñî
÷ñåò åúåéäáù ¯ ïåöøä äæ ë"ôòà ,'åëå åæ
.ùçðä úìåòôî äìòîìîù äîå ïééðòä
åáéì äéäéå ìëúñé ééîùâä äàåôøá
ùçð éëå åîöò áùééîù éãé ìò íéîùì (è ÷åñô) ï"áîøä áúë øáë äæ ïéòë
ìà äðååëá èéáî íãàä äéäéùëå'
.'äéçî
 והרי הקב"ה יחיד הוא בעולמו ואותו הקב"ה שברא את כל העול כולו...רשויות
 ברחבי אירופה ובכל פינה נידחת,נמצא בארה"ב ובאותה מידה ג כא בטשורטקוב
 מדוע תדמה בנפש כי בארה"ב תצליח, לזאת כוונתי,  אכ, א"ל הרה"ק.שבעול
 הרי אותו הבורא שיפרנס אות בארה"ב בידו לפרנס אות כא, בפרנסה יותר מכא
 כי היה לו טיקעט )כרטיס( להפליג, וניצלו חייו, הלה אכ לא נסע, אגב.באירופה
.בדר י באנייה הנקראת 'טיטאניק' ששקעה באותה הפלגה למצולות י

âé

פרשת חוקת

íéîä åìéôàå ,êåøà ïîæì àìå ¯ åîåéì íåé
íúìåæ äéçî íãàì ïéàå íìåòì ø÷ôä ïäù
,íéøî äúîùë åðúàî å÷ìúñð ïë íâ
ìëá øîùéäìå øäæéäì åðéìò ìèåîå
àøåáä éðôì ïåöøì éåàøë åéäéù åðéùòî
,äñðøôä òôù åðì êùîåéù éãëá êøáúé
.úçèáåîå úøãåñî äñðøôá åððåöø

באר הפרשה
אלי נשאתי את עיני – תכלית הניסי כדי
'שנהיה תלויי בה

íé÷åìàá íòä øáãéå' ,(å¯ä àë) ïúùøôá
ïéàå íçì ïéà éë ...äùîáå
çìùéå ...ì÷åì÷ä íçìá äö÷ åðùôðå íéî
íäéøáãå .'íéôøùä íéùçðä úà íòá 'ä
ïéà åøîà êàéä éë ,ãàî ãò íéäåîú
øéèîî ä"á÷äù äòùá íéî ïéàå íçì
úáåèá åøôë éë ,åùðòð àîòè éàäî ,ïëà óàå ,íéîùä ïî íçì íåéå íåé ìëá íäì
éë ,äìòîå ãåáëì íäì àáù ïåæîä
ùãçúðù òìñä ñðî íäéðôì íéî øàá íâ
åéäù øáãîä øåã ìù íëøò íåøì à÷ééã
.äúò äæ íäì
øáã íäì àá ïîä äéä úøùä éëàìîë
éãë ,(êåøà ïîæì úçà íòôá àìå) åîåéá íåé éë (ïéà éë ä"ã) 'ééçá åðéáø'ä øàáîå
éë ' חä ìà ãéîú úåéåìú íäéðéò åéäéù úåîåà ìë äðä ¯ äúéä íúðòè
áåúëù ïéðòë ,íãàä úìòî ø÷éò äæ ìëå ,íùôð òáåùì íçì íäì ùé íìåòä
ãé ìà íéãáò éðéòë äðä' (á âë÷ íéìäú) Y êåøà ïîæì íäì íéðëåî íäéúåðåæî
íùôð ìéâøäì íäì äéä ïéðòäå '...íäéðåãà ì"öàå ,'ìëàð äî' ìåàùì åëøèöéù éìáî
. טêøáúé 'äá äðåîàäå ïåçèáä úãéîá éåìú åðéà äæ ìëå ,òôùá íäì ùé íéîù
éðá åøîàå .íéáééç åà íéàëæ íä íà
ïëìù ,'ééçá åðéáø'ä ãåò øàáî æ"éôò ,ïåùìå äîåà ìëî åðéðúùð äî ,ìàøùé
úà íòá 'ä çìùéå' ¯ ãéî åùðòð
øáã íéîùä ïî íçì ¯ 'ïî' åðì ïúéðù

 וכמו שאמרו בעלי הרמז כי מני תיבת,ב' של יהודי-' והרי הקיווי אל ה' הוא הא.ח
 ללמד כי תחילה וראש,'" והוא כמני תיבת אות 'אל,(111) 'קוה' עולה לקי"א
.'ו'האל"' של יהודי הוא שיהיה תמיד במצב של 'קוה' אל ה
 לא אבה יעקב לקבל,( כשאמר לב ליעקב 'נקבה שכר עלי ואתנה' )בראשית ל כח.ט
 ומבאר,'הצעתו' אלא ביקש לקבל שכרו בכבשי העקודי נקודי וברודי
 אלא יהיה שכרי דר מקרה,הרד"ק )ד"ה לא( 'לא תת לי שו דבר קצוב בשכרי
 לתת לו שכר-  והיינו כי לב רצה לעקור את הכל.'ל כמו שיזמי לי-וטובת הא
 א יעקב אבינו ענהו שאינו. ובזה לא ירגיש שכל פרנסתו תלויה בידי שמי,קבוע
 כשהוא מרגיש ששכרו בטוח,' כי על ידו יתמעט בטחונו בה,רוצה בשכר קבוע
 ועי"ז יהיה תלוי בבורא, אלא רצה לחיות על פי מעשי שבכל יו,וקבוע ועומד
.ית' בכל עת ובכל שעה

ãé

באר הפרשה

פרשת חוקת

,åúçâùä úà ä"á÷ä íäî øéñä ïë ìò àì íéôøù íéùçð éë ,'íéôøùä íéùçðä
íéø÷ôåî åéäéù ¯ íðåöø äùò ìåëéáëå .äòéãéä 'äá íéôøùä íéùçðä àìà ,øîàð
íéùçðä íåëùð àìéîîå ,òáèä éòâôì øáë íéôøùäå íéùçðä åìàù ,øîåìëå
ç íéøáã) áéúëãëå àðã úîã÷î íù åéä
 íìåò ìù åëøãë íéôøùäי.
óøù ùçð àøåðäå ìåãâä øáãîá' (åè
'íééçä øåà'á éîð àúéà äìàä íéøáãë íäéìò ïâä íåéä åúåà ãòù àìà ,'áø÷òå
àôéø àì òåãî øàáîä ,'÷ä
ãçà ïðò äéäù ¯ òø òâô ìëî ä"á÷ä
äåéö àìà ,ãéîå óëéú ä"á÷ä íúåà íéùçð âøåä íäéðôì íéððò äòáùî
äöø éë .úùåçðä ùçð ìò èéáäì íäéìò àåää ïðòä äéäå ,íå÷éæé àìù íéáø÷òå
åîòøúäù ìò äáåùúá íøéòäì' ä"á÷ä åððåìúäù øçàî êà ,äæä àìôì ãçåéî
íù ïéàù øáãîä êøã 'ä íàéáä äîì úåéçì åöøå ,'äá íééåìú íäù êë ìò
ìéâø øùà íå÷î êøã íàéáä àìå ÷åôéñ ,òáèä êøãáù äâäðäá úåîåàä øàùë
פע באה שאלה לפני הגאו רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל מבחור שעמד בפרק
'האיש מקדש' ומדברי עבורו נכבדות בת ת"ח ,א דא עקא שתובעי את אביו
שיתחייב בעד השידו סכו כס נכבד וכבד עד מאד ,שאל הגר"י את הבחור הא
אביו שכיר ) (Employeeאו עצמאי ) ,(Self employedענה הבחור – שאביו עצמאי,
א"ל הגר"י ,א כ ,אמור לאבי שיגמור השידו ויתחייב בעד את כל אשר המחות
דורש בעד ובעזר השי"ת יוכל לעמוד בהתחייבויותיו .הבחור ענה אמ  ,והוסי
לשאול מתו דר אר ,ילמדנו רבינו ,למאי נפק"מ א אבי שכיר או עצמאי ,ענה
לו הגר"י ,דע ל ,שפע הפרנסה בא לו לאד כפי מה שהוא נושא עיניו לשמי,
והנה ,השכיר בוטח ג על הבוס שלו  -שביו המיועד והקבוע ישל לו משכורתו
השלימה ,אבל העצמאי בוטח בה' בשלימות ,בכל שעה ורגע הינו תלוי בחסדי
הבורא שישלח אליו קוני הרוצי בסחורתו ,ולפי שהוא כ"כ תולה עצמו בחסדי
הבורא הנני מובטח שבוודאי יעזרהו ה' ,ואכ  ,כ הווה ,כי האב היה מניצולי
המלחמה ,ובתו הזמ שבי האירוסי לנישואי קיבל כספי פיצויי מדייטשלאנד
)גרמני'( כאותו הסכו שהמחות דרש ממנו ,ויהי לנס.
êŁח ה' בע את הנחשי השרפי' ולא נאמר
'וי ַ ַ
י .ובזה פירשו עוד ,מה שנאמר ַ ְ
êŁàח
'ויêŁח' הוא מלשו שחרור לחרות ,וע"ד שנאמר )שמות יג יז( 'ויהי ְ ַ ַ
וŁçלח ,כי ַ ְ ַ ַ
ִַ ְ ַ
פרעה את הע' ,ובא הכתוב ללמד שלא הביא הקב"ה נחשי מקצווי אר וג לא ברא
נחשי לנושכ ,אלא התיר ממאסר את הנחשי שהיו עד עתה בסמו אליה -
קשורי בדבר ה' לבלתי הזיק את הע ,ומאחר שחטאו ניתנה לה הרשות להזיק
כטבע ,וכביכול שחרר מכבליה.

באר הפרשה

íäéðéòù õôç 'ä éë ,íçìå øá íù úåéä
ìò íéîùá áùåé íé÷åìàì úåéåìú åéäé
çèáî ïéàá íäéëøö ìë ìòå íúéçî
,íéùçðä øéñä àì åîöò äæ íòèîå ,åúìåæ
íéàôøúî åéäéå íëùåðì íçéðäå
íäéáàì äìòî éôìë åìëúñéùë
äéäéù éãë äæá õôç 'äù ...íéîùáù

פרשת חוקת

åè

ïáë 'äì áåø÷ ÷ñôä ïéàá ãéîú íáì
ìëáå ø÷áå áøò åéáà ïçìùì äôöîä
 ïîæå úòיאáåùé êøã íàéáî äéä íàå ,
úåãéîúá úå÷éáãä íäì äúééä àì
ãåàî äîå ,í÷åôéñ íäéðôì ïîåæî äéäéùë
úøëäî áìä ú÷çøä äæ øáã ááåñé
 ÷"ìëò ,åúåîîåø úàøéå àøåáä úçâùäיב.

יא .אמרו חז"ל )פסחי קיח (.קשה זיווגו של אד כקריעת י סו וקשה פרנסתו
של אד כקריעת י סו ,ידועה הקושיא מה שיי דבר 'קשה' כלפי הקב"ה.
אלא ,שהנה איתא במדרש )שמו"ר כא ה( שהקב"ה סיבב את ישראל במדבר באופ
שיהיו המצרי בצד אחד והי בצד השני ,ולא יהיה לה דר להינצל מ הצרה,
'ולמה עשה הקב"ה לה כ אלא שהיה הקב"ה מתאוה לתפילת' .ומסמי על זה
מה שנאמר )שה"ש ב יד( 'יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה וכו' השמעיני את קול
כי קול ערב' ,שהיה הקב"ה מבקש לשמוע את קול )ועיי"ש באריכות( .ולאחר שצעקו
בני ישראל אל ה' רצה להושיע ולקרוע לה את הי ,א ידע שמעתה יחדלו
מלצעוק ולהתפלל אליו ,ודבר זה  -היה קשה בעיניו ,וכדר שאמרו קשה עלי
פרידתכ ...וכיוצא בדבר הוא לגבי הפרנסה וזיווגו של אד ,שהקב"ה מתאווה
לתפילת של ישראל ועל כ אינו משפיע בבת אחת פרנסה בהרחבה ,וכדאיתא בגמ'
)יומא עו (.לגבי המ  ,כ ג לגבי מציאת הזיווג ,שהקב"ה מחכה שבניו אהוביו וחביביו
יעמדו בתפילה ויזעקו 'מאי יבוא עזרי' .אמנ קשה למלאות משאלותיה כי שוב
לא יתלו עיניה בו ולא ירבו בתפילה...
על כ זאת עשו וחיו ,להתרגל לפנות אל הקב"ה בכל עיד ומצב ,ה קוד שתבוא
הישועה וה לאחריה בשבח ובהודאה ,וא לא יהיה 'פרידתכ' ג לא יהיה 'קשה'...
וכמסופר על הרה"צ רבי יצחק דוד גוטפרב זצ"ל מיקירי ירושלי ,אשר פע היה
נצר לישועה בביתו והל ארבעי יו לכותל המערבי לבקש ש ולהתפלל על
אותו עני  ,ובמלאות הימי האלה הל עוד ארבעי יו בכדי להודות על כל הטוב
והחסד.
יב .רבות מצינו בשבח הסמיכה והתליה 'במי שאמר והיה העול' ,וידועה דרכ
של הרבה צדיקי )הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע ,הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע ועוד הרבה(
שלא עלו על יצוע כל עוד שהייתה הפרוטה מצויה בכיס ,ואולי י"ל כי כשיש
לאד אפילו פרוטה אחת כבר איננו תלוי כ"כ בבורא ,שהרי עדיי בידו מעות לקנות
למחר לח לשובע נפשו .ורק אחר שסילקו מעליה כל מעותיה עד הפרוטה

פרשת חוקת

äàëäù ,øåáéãì äàëä ïéá ìãáää åäæå
øàáì ïáàä úà úåðùì äàáù éîë úéàøð
ìëäù äøåî òìñä ìà øåáéã åìéàå ,íéî
àìà íìåòá íéé÷ òìñä ïéà ,åðåöøá ãîåò
ïåöø åäæ íàå ,åçåëáå ä"á÷ä ìù åøåáéãá
òéãåäì ÷éôñî íéî òìñä àéöåéù ú"éùä
.'ïåáåæé éæà úåðééòî' ãéîå êë ìò åì
חוקת התורה – חק בלי טע

,'äøåúä ú÷åç úàæ' (á èé) ïúùøôá
øàáì '÷ä 'íééçä øåà'ä áúë
úàæ' àìå 'äøåúä ú÷åç úàæ' øîàð òåãî
äöøé æîø êøãáå .ì"æå ,'äøôä ú÷åç
äåöî åîéé÷é íàù ,äøåúä ú÷ç åøîåàá
äìòî íòè àìá ä÷åç äúåéä íâä åæ
äøåúä ìë åîéé÷ åìàë áåúëä íäéìò
àìá äåöîä íåé÷ éë ,øîàì 'ä äåö øùà
ùôðä úîëñäå äðåîàä ú÷ãöä ãéâé íòè
.úåàä êì äæå àøåáä úåöî ìë íéé÷ì
íäì øñîúù 'ä äöø äæ íòèì éë éìåàå
éë ,åðééäå .÷"ìëò .ä÷åç êøãá äåöîä
éë 'ä úååöî íåé÷á àéä äãåáòä ø÷éò
ïéáîù éðôî àìå ,ä"á êìîä äååéö ïë
. יגäåöîä íòè úà åìëùá

באר הפרשה

æè

 הטבע,כי הוא הנות ל – הכל בהנהגת הבורא
וחו לטבע

òìñä ìà íúøáãå' ,(ç ë) ïúùøôá
áúë .'åéîéî ïúðå íäéðéòì
(á"òøú ú÷åç) ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä
ìëá øåëæðù åðãîìì ä"á÷ä äöø úàæáù
ïúåðä àåäå äìùî ìëá åúåëìî éë úò
íìåòä äæá äùòðä ìëå ,ìéç úåùòì çåë
ìëä ãñôäá åà çååøá ,òø ãòå áåèî
òìñä ìà øáãì äååéö ïëìå ,äùòð åçåëî
åðéîàä ïîæ åúåàáù íåùî ,åúåëäì àìå
åçåëáù (íìåòä úåîåàî óà) ìáú éáùåéî íéáø
úåùòìå òáèä úåëøòî ããùì ä"á÷ä ìù
íéøöî åòãéå' (ä æ úåîù) øîàðù åîëå ,åðåöøë
åçåëáù äæ ììëá åðéîàäå ,''ä éðà éë
åðééòîì ùéîìç' íéî íâàì ïáà êåôäì
åðéîàé ìàøùé éðáù ú"éùä äöø ìáà ,'íéî
úà úåðùì ìåëé ä"á÷äù ãáìá åæ àìù
ìëá âäðåî åîöò òáèä óà àìà ,òáèä
äàéøáä úåàéöî ìëå ,ú"éùä éãéá òâø
úøòåá ùàä ¯ åðåöøáå åçåëá ÷ø äéåìú
äöåø ïëù éðôî ÷ø íéëìåäå íéëùîð íéîäå
ïéàå ,å"ç íòáè åäæù éðôî àìå ä"á÷ä
.êìîä ïë øæâ éúìá íéé÷å ãîåòä øáã

האחרונה הרגישו היטב כי תלויי בה' והשליכו יהב על ה' שבוודאי יפרנס ויזו
. אז הלכו לנוח לבטח על משכב,אות בח ובחסד וברחמי
 בצוואה מיו,ידוע שהרה"ק רבי שלמה קלוגער זי"ע ציווה קוד פטירתו )לשו צדיק
 לא יקברוני אצל עשיר – אפילו מוחזק... אות א( עוד אני מצווה,א' ח"י חשו תרי"ג
 והיינו כי פעמי. רק אצל עני יהיה עני שבעניי רק שיהיה מוחזק בכשר,בכשרות
.אד שיש לו רוב כל אינו מרגיש כל כ שהוא נצר בכל רגע לחסדי הבורא יתב"ש
 מעשה באיש יהודי שנתפס ל'טיפה המרה' – בשתיה לשכרה יומ ולילה לא.יג
 כשעדיי היה בקבוק השיכר-  פע תפסוהו חבריו כרגע לפני השתיה,ישבותו

באר הפרשה
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æé

ביד ימינו והפקק ביד שמאל ,והיו ידידיו ורעיו מפצירי ומתחנני אליו ,שיעזוב
מנהגו הרע ,והראו לו אי שאיבד כל פרנסתו ב'זכות' שתייתו ,וקרע את 'שלו
ביתו' ולא עוד אלא שכל סובביו מתרחקי ממנו ...ענה לה ה'שיכור' ,שמעו נא
רבותי דייני מומחי ,ראו נא את הבקבוק 'זעקס או נייניציגער' )תשעי וששה אחוזי
אלכוהול( אשר בידי וריחו נוד ,אכ  ,יש תשעי וששה טעמי מדוע כה גרועה
שתייתי ,א מה אומר לכ – 'טעמו' של בקבוק 'תשעי ושש' הלז גובר על כל
ה'טעמי' שלכ ...והנמשל ,פעמי שנראה לאד כי טוב ויפה לעשות מעשה
פלוני – א א יראה שאינו על פי דר התורה ,א א נראה לו כי תועלת רבה
תצא מכ – יעמיד לפני עצמו חומה – ויזעק לעצמו אחר ה' נל כחק בלי טע,
וכל ה'טעמי' לנהוג כרצוני בטלי ומבוטלי כנגד רצו הבורא.
ובזה ביארו את האמור בסוגיא דקטורת )ירושלמי ,יומא פ"ד ה"ה( ,ולמה אי מערבי
בה דבש מפני שהתורה אמרה כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ,וכל הרואה יתמה,
מדוע דייקא בקטורת שאלו 'ולמה' ...והשיבו 'מפני שהתורה אמרה' ,מדוע לא שאלו
כ בהלכות שבת – ולמה אי מדליקי האש בשבת ...מפני שהתורה אמרה ,וכיו"ב
בשאר מצוות ,אלא ,כי הקטורת הייתה עשויה להעלות ריח ,וא כ יש מקו לומר
שנוסי עליה דבש ,ועי"ז יתרבה וישתבח ריחה לעילא ולעילא ,ונראה שעי"ז יתקיי
רצו הבורא ביתר הידור ,לזה אמרו מפני שהתורה אמרה ,א מה שנראה ל כמסייע
לקיו התורה ,א אמרה תורה בפירוש אל תעשה כ הרי עלי ללכת אחרי התורה
כחק בלי טע ,ולא ללכת אחר שכל ה'מבי ' כי כ וכ עדי לעשות...
וכבר היה מעשה אצל הגאו רבי מאיר שמחה הכה מדווינסק זצ"ל בעל ה'אור
שמח' ,אשר היה לו שמש מסור ששרתו באמונה ,ומעול לא העז להמרות את פי
הרב ולסור מדבריו ימי ושמאל .פע אחת ביקש ממנו רבי מאיר שמחה שיעשה
דבר מסוי אשר היה נראה מוזר ותמוה בעיניו ,ומחמת כ לא שמע בקול רבו ולא
עשה ככל אשר נצטווה .למחרת שאלו ה'אור שמח' הא ביצע את ההוראה שנת
לו ביו אמש ,הודה השמש על האמת שלא עשה זאת כי לא הוטב בעיניו .מיד
החל לגעור בו רבי מאיר שמחה ואמר ,מעול לא היית נאמ אלי ,ומעוד לא
שמעת לקולי ...ויתמה השמש בעיניו ,רבי קדוש ,על מה יצא הקצ ומה חרי הא
הגדול הזה ,הרי שני רבות שאני ממלא אחר רצו הרב מבלי לזוז אפילו כמלא
נימה מדבריו ,ורק בזו הפע שלא שמעתי בקולו כאשר הייתה באמנה עמי ,וכי
על פע אחת מגיע לי קיתו של רותחי כזה ...נענה לו רבי מאיר שמחה ,א אכ
לא עשית את בקשתי כי בדעת לא הבנת אותי ,נמצא שכל עשיותי עד עתה
לא היו כי כ ציוויתי אות ,אלא כי כ הבנת בשכל שצדקו דבריי ,נמצא שמעול
לא שמעת לקולי אלא הלכת אחר שכל ...
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äîìù Y 'íìåòä ìåãâ' ïëà éë åøàéáù ùé
,ìùëéäì åúâøã íåôì éåàø äéä àì êìîä
úåáøäì äòù äúåàá åçåëá äéä éàãåáå
àìà ,äîéøöî íòä åáåùé àìå íéñåñ åì
äãáà äøåúä éøáã ìò øáòùë ãéîù
éåàø äéä øùà àéîùã àúòééñä åðîî
ä"á÷ä àìîìàå ,åúùåã÷ íåø éôì äì
 יד...ìåëé ïéà åøæåò
כי ארנו גבול – גדרי וסייגי בשמירת גבולי
הקדושה

ò"éæ õéùáééà ïúðåé éáø ÷"äâä áúë
(ä ùåøã à"ç) 'ùáã úåøòé' åøôñá
øöéä úîçìî ìù ïåéîãä øåàéáá
ìë äî íãà øîàé àìù ,ïåçéñ úîçìîì
åðéà éøä ,éðåìô øãâá äðéî à÷ôð êë
ìùî ç÷é àìà ,àîìòá âééñ àìà
äúéäå áàåî ìù åøéò äúééäù 'ïåáùç'î

באר הפרשה

çé

ú÷åç úàæå' àúééøåàã àììë ãîìð ïàëîå
úååöîä ìë úà úåùòì 'äøåúä
...'íëçúäì éìáî' úåîéîúá íé÷åçäå
àì øåñéàä 'íòè'ù åì äîãð íà óàå
ïî àöåé' éððä éë øîàé ìà ,åìöà êééù
ìëî àìà ,åúåùòì øáãä øùëå 'ììëä
ìèåîä úà äùòéå úåîéîúá êìäé íå÷î
øîàå (:àë ïéøãäðñ) 'îâá àúéàãëå .åéìò
äøåú éîòè åìâúð àì äî éðôî ÷çöé 'ø
ìùëð ïîòè åìâúð úåàø÷î éúù éøäù
àì' (æé æé íéøáã) áéúë ,íìåòä ìåãâ ïäá
øîà ,'[åááì øåñé àìå] íéùð åì äáøé
íéëìî) áéúëå ,øåñà àìå äáøà éðà äîìù
íéøáã) áéúë ,'åááì úà åèä åéùð' (ã àé 'à
úà áéùé àìå) íéñåñ åì äáøé àì' (æè æé
äîìù øîàå '(ñåñ úåáøä ïòîì äîéøöî íòä
à íéëìî) áéúëå ,áéùà àìå äáøà éðà
.'åâå 'ùùá íéøöîî äáëøî àöúå' (èë¯é

 א אינ מבטלי דעת מפני דעת,כיו"ב ייאמר על אות 'חכמי' בעיניה
 נמצא שכל מה שה מקיימי שאר מצוות הוא רק מפני,'גדולי הדור כרצו ה
... וכדי בזיו וקצ, ועובדי את עצמ ולא את קונ,'שמביני זאת ב'דעת הרחבה
 אמר רבי,( לא יקרא )בשבת( לאור הנר שמא יטה: עוד מובא בגמ' )שבת יב.יד
 פע אחת קרא ובקש להטות אמר,ישמעאל ב אלישע אני אקרא ולא אטה
 וידוע ביאורו של הגר"א.כמה גדולי דברי חכמי שהיו אומרי לא יקרא לאור הנר
זי"ע בדקדוק לשו הגמרא 'אמר כמה גדולי דברי חכמי שהיו אומרי לא יקרא
 אלא אמרו בסתמא לא,לאור הנר' – שלא אמרו לא יקרא לאור הנר שמא יטה
 כי א היו אומרי הטע אזי היה אפשר שייצא,יקרא לאור הנר מבלי נתינת טע
 וכמו רבי ישמעאל ב אלישע שחשב שיכול לסמו על עצמו שיקרא,מכ מכשול
 לכ סתמו חכמי ולא פירשו טע הדבר לומר ל שבכל מצב שהוא לא,ולא יטה
 שאי לזוז ימי ושמאל מכל תקנות, וללמד על הכלל כולו יצא.יקרא לאור הנר
...חז"ל א כשנדמה לו שטע התקנה והגזירה אינה שייכת ל'גברא רבא' דכוותיה
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åç÷é ïàëîå .áàåî ìë úà ùåáëì åì
'áèéä øåîùìå øäæéäì ,íîöòì 'ìùî
íåùá åöøôé ìáì äùåã÷ä úåìåáâ ìë úà
 ïôåàטו'íéøãâ'á íãàì áøåà øöéä éë ,
 åúìéôð àåáú íùî éë åòãéáטז.

טו .הקשה הגאו רבי חיי שמואלבי זצוק"ל ,דהנה אמרו חז"ל )סוטה ג' (.אי אד
חוטא אלא א כ נכנסה בו רוח שטות' ,וא כ  ,מה טענה יש על זה שנפל
ברשת החטא ,הרי הרוח שטות הפילתו לחטא ,וכמו שלא שיי לגעור במי שנפל
לבור מאחר שבאה רוח והפילתו פנימה .והשיב הגר"ח ,דאדרבה ,מש נלמד ,כמו
שלא יעמוד אד קרוב לבור עמוק מאה אמה – מחשש שמא תבוא רוח עזה
ותשליכהו הבורה ,אלא יתרחק מעיקרא ממקו הבור הרחק הרחק ,כיוצא בו ממש
לעני עבירה ,על האד להעמיד עצמו ממרחק מרחקי  -שאפילו א תגיענו רוח
שטות לא יפול בבור עמוק כל כ...
בעיר 'חעל' המפורסמת היה בור גדול ועמוק באמצע השוק ורבי חללי הפיל,
כי אנשי תמימי היו מגיעי ליריד כדי להתעסק במשא ומת ולקנות ולמכור
סחורה ,ובהיות טרודי בענייניה לא הבחינו בפתח הבור ונפלו לתוכו וניזוקו
קשות ,וכמה מה נפצעו עד כדי מיתה רחמנא ליצל  .וכבר כמה וכמה דורות
שמנהיגי העיר וחכמיה לא הצליחו למצוא פתרו לבטל תקלה זו )כי היו משתמשי
בבור ,ולא יכלו לכסותו או לסתמו בעפר( ,וכיו שנתרבו מספר הנופלי מיו ליו ,על כ
החליטו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר להתאס ב'אסיפת חרו' בה ישתתפו
כל גאוני וחכמי העיר ,וכול יקבצו ויבואו כאחד וישבו במש שלשה ימי ולילות
רצופי כדי לעיי בסוגיא זו עד אשר יצליחו להסיר את המכשול הנורא המרח
על ראש אנשי העיר זה עיד ועידני ,ואכ לאחר שדנו בכובד ראש כדת מה
לעשות התקבלו ארבע החלטות חשובות ,ואלו ה :
א .היות ובתחתית הבור יש מי מלוכלכי אשר כל הנופל לש מתלכל מ
הבו ועליו לעמול ולהתייגע מאד לנקות את בגדיו ,על כ חייבי ראשי העיר לשכור
פועלי להוציא את כל המי ולנקות את תחתית וסביבות הבור מכל לכלו .ב .יש
לרפד את תחתית הבור בכרי וכסתות ,כדי שלא יתרסקו אבריו של הנופל ,ולא
יחבל בראשו וברגליו מקרקע עול הקשה .ג .עוד זאת החליטו להאיר את החשיכה
והאפילה השוררת בעמקי הבור ,שהרי מה יעשה האיש הנופל למחשכי ואי נוגה
לו ,הלא הפחד הבא לאד על ידי החוש יכול להעבירו על דעתו חלילה ,ועל כ
באורי יאירו את החשיכה .ד .לקבוע סול אשר ראשו מגיע עד למעלה מ הבור,
ועי"ז יוכל הנופל בבירא עמיקתא לצאת ולעלות למקו אשר נפל מש.
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לאחר האסיפה ,יצא הכרוז והודיע בשמחה רבה שבעזרת 'התאחדות החכמי'
הצליחו למצוא פתרו נפלא ותקנו את הדרכי אשר היו בחזקת סכנה ,ואכ במש
כמה ימי עמלו הפועלי להוציא את ארבע ההחלטות מ הכח לפועל ,והעיר חעל
צהלה ושמחה.
לא עברו אלא ימי ספורי ,וכבר נפל ה'ראשו ' לתוככי הבור המתוק הפלא
ופלא ולא נחבל במאומה אחרי שהותקנו בקרבו כרי וכסתות' ,וירא כי טוב' כי
האורה שולטת בבור ג כרי וכסתות לשכב עליה ,לכ לא ראה כל סיבה לטפס
ולעלות בסול החדש שנתק לש כ ...מה עלה בסופו ,אחרי כשעתיי עבר עוד
אורח שנפל על ראשו של זה הראשו  ,ובכח נפילתו פצע את ראשו וכמעט שלא
פרחה נשמתו – א זה השני שבר את ידיו ורגליו מכח המכה שהיכה בראשו ,
ותרב בבת תעל תאניה ואניה...
שוב נקראו כל ה'חכמי' לאסיפה דחופה – כדת היו מה לעשות ,עד שעבר
ש אורח מבחו ,וגער בה ,וכי מסירי את התקלה – ע"י שמייפי את הבור,
זאת עשו וחיו – העמידו גדר חזקה סביב הבור ,וממילא לא יפלו עוד לעול
בתוכו...
והנה ,אנו שומעי 'מעשה' )משל( זה והננו מצחקי מטפשות של הני חלמאי
טפשאי ,אבל האמת היא שא אנו דומי לאות טפשי – בנוגע לדיד בעני
ה'מכשירי' וה'כלי' למיניה ,דהנה כל אות כלי טמאי ה בורות עמוקי שיש
בה כדי להזיק ולהמית את נשמת ישראל ולהפילה לבאר שחת ,לו ולדורותיו אחריו
ה' ירח ,א מה עושה החכ מחעל ,מרפד את הבור מבפני ומאיר את החשיכה,
'הכשר' כדי שיוכל להשתמש במכשיר ,והג שע ה'הכשר'
א כא הוא מבקש ֶ ְ
לא יוזק ולא יחבל הנופל ,מיהו המשתמש בו נמצא בשאול תחתית ,ובמקו לעלות
למעלה ולהתנתק מ הבור הרי הוא עושה לו מקו ישיבה נוח בתו הבור .ולא
עוד ,אלא שעדיי הוא בכלל סכנה מחברי רעי שיפלו עליו ,כי מילתא דשכיחא
היא שלפתע פתאו יפול עליו חבר רע שאינו מקפיד להשתמש רק במכשיר 'כשר',
וכיו שהוא מתקרב עמו וכותב אליו 'שאלות ותשובות' עלול הלה ליפול עליו ויהיו
נחבלי איש מרעהו רחמנא לשיזב  ,ועל כ צרי להשריש הדבר היטב בלבו ולא
לחפש אחר היתירי שוני בעני זה ,רק יגדור גדרי וסייגי חזקי ולשמוע בקול
חכמי בלי פקפוק ,ואז יהא טוב חלקו בזה ובבא.
ובכלל שמירת הגדרי שישמור מסורת אבותיו ובכלל זה בשמירת הלבושי כל
חד וחד בדיליה )ה'לבושי' הנ רק משל לכל ה'הלו יל' של האד( .וכ רמזו בפרשת
דכתיב )כא א( 'וישמע הכנעני מל ערד יושב הנגב' וגו' ,ופירש רש"י ,זה עמלק וכו',
ושינה את לשונו לדבר בלשו כנע  -כדי שיהיו ישראל מתפללי להקב"ה לתת
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כנעני ביד וה אינ כנעני ,ראו ישראל לבושיה כלבושי עמלקי ולשונ לשו
כנע  ,אמרו נתפלל סת שנאמר )פסוק ב( 'א נתו תת את הע הזה בידי' .והקשה
הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )הובא בליקוטי הרי" בפרשת ( מדוע לא שינו ג את
לבוש ללבוש כנע ,שאו אז היו נראי ככנעני ממש והיו בנ"י מתפללי שינתנו
הכנעני ביד ,ולא היתה תפילת מתקבלת ,ומדוע נשארו במלבושיה – מלבושי
עמלק שבזה גרמו לישראל להסתפק בטיב ובמוצא .ומבאר ,שא היו משני ג
את מלבוש למלבושי הכנעני הרי היו נהפכי להיות כנעניי ממש ,משו שמהות
האד וטבעו נגרר אחר לבושו ודיבורו ,והיתה מתקבלת תפילת ישראל שית את
הכנעני ביד ,על כ לבשו מלבושי עמלק שישארו עמלקי ,ורק רימו אות בדבר
לשו כנעני .וממוצא הדברי אתה למד על האד שמדמה אורחותיו שלא כדת
יהודית שכל מהותו משתנית לרעה.
טז .עיקר שמירת הגדרי הינ בעני הקדושה ,בה מצינו כבר בדברי חז"ל שמירות,
גדרי והרחקות ,כתב ב'חידושי מהר" צבי' )מרבי משה צבי וינגרט אב"ד שעדלי,
שהיה מגדולי הדור לפני כמאה וחמישי שנה( משל נפלא אשר דרש בשנת פטירתו )בשבת
תשובה תרי"ט( לבאר דברי הכתוב )ויקרא יט ב( קדושי תהיו כי קדוש אני ה' ,וצ"ב,
מה עני זה לזה ,ומה נתינת טע יש בדבר ,כיצד יתדמו בני ישראל להקב"ה ,כי
הוא קדוש אחרי שאי בו כל חומר ,ואילו אנו חומר גס יש בנו המוש אותנו מטה
מטה ,והרי זה על דר שתאמר גיבורי תהיו כי גיבור אני ה' ,והרי אי הנידו דומה
לראיה  -הקב"ה גיבור ואנו איננו גיבורי ,מעתה א גבי קדושה יקשה כיו"ב ...אלא
ביאורו ,בדר משל לבעל חנות גדולה ,גודל החנות כגודל כל הרחוב ,מלאה סחורה
מז אל ז  ,אה ,פלאי פלאות ...ויהי היו ,ובעל הבית הוכרח לעזוב את ארצו ואת
מולדתו למש חודש ימי תמימי ,ג' ימי וג' לילות לא הצליח בעה"ב לעצו
עי בשינה לגודל דאגתו אודות עניני החנות ועסקיה ,עד שהחליט בעצמו להאציל
מכוחו על הגדול שבפועליו ,עליו יטיל את אחריות כל ה'עסק' ,וכ עשה ,מיד בבוקרו
של יו ערב 'מסע הקודש' קרא לו בעה"ב ,הפקיד בידו את 'המפתח' של בית
העסק ,והורה לו על שמירת העסק וכל הכרו סביבו ,ג הוסי להזהירו באלפי
אזהרות וציווי לבל יהי לזלזל בתפקידו הר והנישא כי אחריות גדולה בידו .מש
נסע בעה"ב ומשפחתו ויחנו במחוז חפצ ,ש עשה מה שעשה ופעל מה שפעל,
עד שבעזהשי"ת הגיע עתו וזמנו לחזור לעירו ...ויהי בבואו העירה ,מרחוק כבר
'הריח' כי משהו איננו כהוג  ,בראותו כי החשיכה שולטת בסביבות החנות ,לבו החל
לדפוק בקצב מהיר בכפליי ,וישא רגליו ויר לתוככי החנות ולעניו נגלו 'בוקה
ומבולקה' ,אי מוכרי ואי קוני ,כל הסחורה נגנבה ,אויה ,שוד ושבר ,כל השקעותיו
עלו בתוהו .ב'נשימה אחת' עלה לביתו של ה'שומר' ,העירו משנתו ופתח פיו בגערה
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הרוצה בתשובה – מעלת השבי בתשובה
יותר מצדיקי גמורי
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óåñ íé úòéø÷å íéøöî úàéöé øçàì
ä"á÷ä äåéö äìòîä íåøá ìàøùé åéäùë
ùéù 'øîåçå ì÷' éøä ,øåöä úà úåëäì
àèçá ìàøùé åìôðù äìéôðä øçà åúåëäì
íééåàø íðéà øáëå ,íéìâøîáå ìâòä
ñð íäì äùòéù ¯ åæë äìåãâ úåìâúäì
.àãéøâ øåáéãá òìñä ïî íéî åàöéù
éë Y àø÷éòî êøôåî äæ å"÷ ,úîàáå
äáåùç äìéôðä øçàì äàáä úå÷æçúää
äìòîì íãàä úà úåìòäì Y êåøò ïéàì
óàå ,åúìéôð íøèá åéìò ãîòù íå÷îäî
äàëä é"ò ÷ø íéîì íééåàø åéä äìéçúáù
äùòéù íä íééåàø äúòî éøä ,øåöä ìò
 øåáéãá ñð íäìיז.

ושאגה אדירה ,מה עשית ...מדוע לא מלאת אחר פקודתי ,ולא שמרת את כל בית
העסק ,על מה ולמה מסרתי ביד המפתחות ...אמר לו ,אדוני הבוס ,תנוח דעת,
ותשקוט סערת רוח ...מה ההפסד ,מפתח אחד ...נו ...כמה שווי המפתח ,ס חמשה
שקלי ,קח חמשה שקלי והנח לי ליש שינת הליל...
כיו"ב ייאמר לבאר בקרא' ,קדושי תהיו' ,ובל תחשבו כי 'מצווה' יש בזה ככל
המצוות דוגמת חמשת השקלי ,אלא המפתח של כל בית העסק נמצא כא  ,וזהו
כי קדוש אני ,ב'קדושה' זו תלויה כל האידישקייט )היהדות( ,על כ יש לכ להיזהר
בה ביותר )א שבאמת אי ער אפילו למצוה קלה שבקלות ,מ"מ האד עלול לדוש בעקיביו מצוות
קלות ולהחשיב בטעות כדבר קל ער ,אבל עליו לדעת שהקדושה היא היא המפתח של התורה ומצוות(.
כיוצא בדבר ,היה אומר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,הנה ,אומרי
בנוסח הקידוש 'אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו' ,ולכאורה נראה שמ הראוי היה
לנו לומר להיפ 'אשר רצה בנו – וקדשנו במצוותיו' ,שהרי תחילה בחר ורצה בנו
ולאחמ"כ נת לנו את התורה ומצוות ,אלא ,כי אכ  ,בלא קדשנו אי אפשר שיהא
ורצה בנו ,רק אחר שיתקדש האד ]כפי יכולתו[ יתרצה וירצה בו ה'.
יז .וכבר פירשו מה דאיתא בגמ' )שבת לא (.שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי,
אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת,
דחפו באמת הבני שבידו ,וביאורו ,כי רגל הכוונה על הילוכו של אד ,ואותו הגר
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øåäøäáù ïéîàä àìù ,íâôä ìåëéáë
äî ìë úà ÷åçîì åì øùôà äáåùú
àéáîå) íéøåîä àð åòîù úøéîàá 'íâô'ù
íéîòô éðù àéøèîâá 'òìñ' äðäù ,íù
çåúô äô Y 'äô' éðéî éðùì æîøîå ,'ô
ãáìá øåáéã éãé ìòù ,øîåìë ,íåúñ äôå
äô' äéäé ,íåúñ äô úðéçáá äéäéù
íéî úðéçá åéîéî ïúé òìñäù Y 'çåúô
'äîù úîçî íðîà .áåè áøå ãñç úðéçá
(ïúùøôá ïåùàøä øåáéã)
יט
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'úîà úôù'á àúéà úåàøåð
àì øàáä úøéùá òåãî øàáì
øéùé æà' àìà åðéáø äùî ìù åîù øëæð
áéúë íéä úøéùá åìéàå ,(æé àë) 'ìàøùé
óåñ íéá éë ,'ìàøùé éðáå äùî øéùé æà'
íéååù åéä ìâòá ìàøùé åàèçù íãå÷ Y
äøéù øîåì ìåëé äéäå äùî íò íúìòîá
ïå÷éú øçàì äúééä åæ äøéù íðîà .íîéò
åáùù Y íéîå÷ò íéëøã úåøùééúäå àèçä
àì åæ äøéùá ïëì ,äáåùúá ìàøùé éðá
,åðîî ïéäåáâ åùòð íä éë ä"òøî øëæð
ïéà íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá' ïéðòë
íëç òîùé .'ãåîòì ïéìåëé íéøåîâ íé÷éãö
úò ìëá åîöò úà ÷æçì ç÷ì óñåéå
àåä éøä åéúåìéôð éãé ìòù ,äòù ìëáå
. יחàèç àìù éîî øúåé äìòúî
(æ"ìøú ú÷åç)

 וכתשובה, רגל אחת – רק עליות- רצה להתגייר בתנאי שיהא תמיד במצב של עליה
 לרמז לו שכש שאי אפשר לבני בלא מדרגות, לכ דחפו שמאי באמת הבני
 כ אי אפשר לאד בלא, העשויות ה לעליה ה לירידה וכ הוא שלמות הבני
 ולא עוד אלא שמהירידות מתעלה האד כאשר מתגבר עליה,עליות וירידות
.לעבוד את השי"ת ומתחדש כנשר נעוריו
 מסופר על אחד מתלמידי, ועצ הרצו להתחזק א הוא בכלל ההתחזקות.יח
 השיב הרה"ק,הרה"ק רבי שלמה מקרלי זי"ע שביקש מלפניו שיפתח את ליבו
 א כ יבקע הרבי את, חזר אותו חסיד ואמר,שאי לו את המפתח הנכו לליבו
 הרי שלב כבר,  א כ, נענה לו הרה"ק ואמר,לבבי הערל במסמר ויקרע סגור ליבי
.נפתח לרווחה
 שאל אותו,מעשה באחד שבא לרבו ותינה בפניו שנכנסו בו הרהורי כפירה רח"ל
, נזדעק החסיד ואמר וכי הנני כופר ח"ו,הרבי וכי מה אכפת ל ממחשבות אלו
.אמר לו הרבי א כ אתה בעצמ העדת שהינ מאמי בחי העולמי
 על פי דעת הרמב" )שמונה פרקי סו פרק ד( שעיקר החטא היה במה שאמר.יט
 לפי שקרא לע בני ישראל הקדושי,'משה רבינו לישראל 'שמעו נא המורי
,בש 'מורי' נחשב לו הדבר לחטא ופשע

ãë
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êëì äëéøö äúéä äòùä éë úàæ äúéä
íù óëéúå íéøåîä àð åòîù äùî øîàå
íåúñ äô úðéçáá íâôù êéà åáì ìà
ìàøùéì íéøåîä àð åòîù øîàù äîá
ä"ò åðéáø äùî ìù åáì ìôðå ùåã÷ íò
äùòù íâôä ìò ãçôå äîéà ìãåâá åáø÷á
øîà åúåðúååðò ìãåâáå ,íåúñ äô úðéçáá
íéî úðéçá êéùîäì ìëåé àì éàãååáù
åìù íåúñ äô éãé ìò ïåéìò ãñç úðéçá
(òìñá äëä ïëì ì"ðë åá íâô øáëù ïéë
éðùéã÷äì êì äéä ä"á÷ä åçéëåä äæ ìòå
éøäå ,íéáù ìá÷î éðàù éá ïéîàäìå
äáåùúá úøæç íâôä øçà ãéîå óëéú
éúìáé÷ óëéúå äëãðå øáùð áìá
ãñç úãéîá ÷æçúäì êì äéäå ,äáåùúä
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êéùîäì ìëåúå ,íâôä ï÷úð éàãååáù
íâäå .êìù 'äô'ä éãé ìò íéî úðéçá
áâùð ïéðòá äðéáå äòã ììë åðì ïéàù
óàù ïàë ùé ìåãâ ãåîéì íå÷î ìëî ,äæ
Y çåúô çúôä ïééãò áöîä ìôù êåúî
 äáéçå äáäàá ìá÷úé ãéî áåùé íàכ
 åðå÷ éðôì ïåöøìå íéîçøìכא.
é"ùø éøáã úà íé÷éãö åùøéô äæ ãåñéá
ïèùäù éôì' äùøôä ùéøá
øîåì ìàøùé úà ïéðåî íìåòä úåîåàå
äá ùé íòè äîå úàæä äååöîä äî
éðôìî àéä äøéæâ ,ä÷åç äá áúë êëéôì
äøåàëì .'äéøçà øäøäì úåùø êì ïéàå
÷åîòè úà àéáä åîöòá é"ùø éøäå ,äù

כ .כעי זה איתא מהגה"ק רבי שלמה קלוגער זי"ע )בספרו חכמת התורה( כשהוא מקדי
לבאר מהיכ למד משה להכות את הסלע שיוציא מי ,והרי הקב"ה אמר לו
'ודברת אל הסלע' ,ומאחר שלא הועיל בדיבורו )כי נזדמ לו סלע אחר וכמבואר ברש"י(
א"כ היה לו לחזור ולשאול את הקב"ה מה לעשות עתה .ומבאר ,כי הנה בתחילה
עשה משה את כל האותות והמופתי על ידי המטה ,בו הכה את מצרי ,בו קרע
את הי ,ג במלחמת עמלק עלה לראש הגבעה ומטה האלוקי בידו )שמות יז ח(,
וכמוב שהכה בו את הצור ויזובו מי .אלא שכל זה היה קוד מת תורה ,א
מכא ואיל נתעלה משה למדרגה גבוהה יותר ,ושוב אינו נצר למטה אלא בדיבור
פיו יכול לעשות פלאות גדולות ונצורות ,וזהו שאמר לו הקב"ה ודברת אל הסלע.
וחשב משה שפג בעצמו במה שאמר 'שמעו נא המורי' ,וא כ נפל ממדרגתו
העילאית והרי הוא כקוד מת תורה ,וממילא צרי להכות את הסלע במטה ,א
הא גופא נחשב לו לחטא במה שלא התחזק לשוב מחטאו שעי"ז היה חוזר ומתעלה
למדרגה הגבוהה שזכה לה לאחר מת תורה.
כא .מסופר שפע נכנס הרה"ק רבי ברו ממעז'יבוז' זי"ע )מובא ג על הרה"ק הר"
מלעכאוויטש ,שאמר לאברכי בש הרר"ב( לבית מדרשו וראה את החבריא יושבי
מתו שברו הלב ,מחוסר אוני כנגד היצר הרע ,אמר לה מקרא מלא דיבר הכתוב
)תהילי קד ג( 'הש עבי רכובו' שכביכול הקב"ה ש מרכבתו – משרה שכינתו על
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äîåãà äøô'ù ïùøãä äùî éáø ìù
.'ìâòä àèç ìò øôëì äàá
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äë

ממית עצמו עליה  -עיקר מעלת עסק התורה
כשהיא ב'יגיעה'

éë íãà äøåúä úàæ' ,(ãé èé) ïúùøôá
ì"æç åùøãå ,'ìäàá úåîé
)ïéîéé÷úî äøåú éøáã ïéà (ãåòå :âñ úåëøá
åðì åìéâå ,íäéìò åîöò úéîîù éîá àìà
äøåúä ÷ñò úåöî ø÷éò éë úåøåãä é÷éãö
'äúéî' íòè ùéâøî íà óàå) äòéâéå 'ìîò'á àåä

úà äîøî øöéä ïëàù ,åøåàéá àìà
äåöîá ïðåáúäì åäúôîå íãàä
äàá àéäù ¯ äá ùéù íòèáå úàæä
íãàä úøéëæá éë .ìâòä ïååò ìò øôëì
éøîâì ùàééúé åéúåðåìùëå åéúåìéôð úà
כב
åëîúì åøæòá 'ä àäéù éàãååáå ,äôøé àì åãåîéìá å"ç äøîà äæì . åùôð áöçî øåö ìà áåùìî
éìòá íéååù äæáå (êøèöéù äî ìëá åãòñìå úåùø êì ïéàå éðôìî àéä äøéæâ äøåú
éìáî äáåùú ìù äçåëá ÷æçä Y øäøäì
.ïë íðéàù éîì úåðåøùëä
,åàì åà êì ìéòåú íà äéøçà øäøäì
ñçðô úùøô ùåã÷ä øäåæá åøîà øáëå ,åéúåìéôðå åéúåðååò ìëî íãàä çëùé
)ìãúùéàã ìë' (:æèø óã â"ç
àäúå åì ìéòåú éàãååáù äçåëá ïéîàéå
àéáëåëã àéáåç äéðéî ìèá àúééøåàá
 àèç ìë ìòå ïîæ ìëá úìáå÷îכג.
אנשי עבי וגסי ,א בתנאי ש'מהל על כנפי רוח' ,שה מנסי להתרומ אליו
כמי שיש לה כנפי.
כב .ידוע מאמר הרה"ק מראדזי זי"ע )סוד ישרי עיו"כ אות לט( כי המת הוא 'אבי
אבות הטומאה' ,ורמז בדבר כי כל עוד האד חי עדיי תולי בו תקוות טוב,
אבל המת כבר אי לו כל תקווה על כ טומאתו גדולה מכל הטומאות .מה תקנתו
הזאת 'אפר פרה אדומה' – שהיא מרמזת על ה'אמונה' )כמאמר ,אי ל רשות להרהר
אחריה( כי ע"י האמונה יש לו כבר תקווה ,וממילא נטהר מאותה טומאה איומה.
כג .איתא ב'דרשות חת סופר' )ח"א לג (:וז"ל .הנה נ"ל ,דאות המי )מי חטאת לטהר
את האד – בזמ הזה( ע"י שהאד המושרש בחטא הוא נמשל לפרה אדומה,
ובהכניע עצמו בתשובה וחמימות התענית הרי נפשו כ'עפר' ואפר פרה ,ומי הדמעות
ה מי חיי בלי ספק הבאי מאפר פרה ונתוני בכלי חרס ,הגו כחרס הנשבר...
א להיות מטבע מי חטאת שה אינ מי טהורי ,שהרי עכ"פ נשאר טמא עד
שיטבול אח"כ ...היות והקב"ה מסייע ל'בעל תשובה' הרי הוא לו כמקוה טהרה,
וברגע הזיית מי חטאת – היינו דמעת העי הנ"ל ,באותו הרגע בעצמו הקב"ה מטהרו
במקוה שלו ,עכ"ל .ונמצינו למדי כי גדולה טהרה הבאה על ידי תשובה מטהרת
פרה אדומה ,כי אחר ההזאה עדיי צרי טבילה ,אבל אחר תשובה הבאה ע דמעות
שליש שוב אי צרי טבילה.

åë
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ãåîéì úåáéùç ø÷éò ¯ øîàéé åððåùìáå åìæî òåø åðîî ìèáù åðééä ,'àéìæîå
åì ïéàù äòùá àåä äøåúä
äæ ìëå ,äëøáìå äáåèì ìæîä äðúùîå
כו
çéìöî åðéàù åà , ãåîìì ÷ùç íãàì øîåìë ,àúééøåàá ìãúùéà úåëæá
 äòéâéáכד  äøåúä ÷ñòá úåìãúùäåכהùàééúî åðéàå ,äù÷ àéâåñ ïéáäì êë ìë .
כד .ועיקר מעלת וסגולות התורה נאמרו על עמלי בה .ידוע כי לפני כשמוני שנה
היה בעיה"ק ירושלי 'קמיע' שכתבו הט"ז בכבודו ובעצמו ,סיפורי מופת רבי
נקשרו באותו הקמיע ,שעל ידו נפקדו עקרות ונרפאו חולי ,עד שבא מא דהו ורצה
להעתיקו כצורתו וכמתכונתו )ולא ידע 'חכ' זה כי בפתיחת הקמיע נפסד סגולתו( ,פתחו ומצא
כתוב בו בזה"ל ,אני דוד ב שמואל הלוי ,עמלתי על התוספות בחולי ד צ"ו )ע"א(,
בזכות זה יעזור ה' שכל העקרות יוושעו וכל החולי יתרפאו .ולפי דרכנו למדנו ,שלא
ביקש הט"ז בזכות חיבורו ט"ז על שולח ערו או שאר עניני צדקותו ,רק ביקש בזכות
יגיעת התורה ,והרי זאת היגיעה שייכת לכל אחד ואחד מאתנו ביתר שאת ועוז.
ואמרו חז"ל )אדר"נ ג ו( 'פע אחת בצער ממאה פעמי שלא בצער' .וכ ב'ספר
חסידי' )אות קנה( ומקבל שכר טוב מה שהאד כופ את יצרו יותר ממאה מצות
שאי יצרו מסיתו ותוקפו ודחקו עליה .כי הקב"ה יודע עד כמה קשה לבשר וד
להתגבר על יצרו.
כה .מעשה הובא ב'מעשה איש' )ח"א עמוד ע"ז( ,ב תורה אחד בא להתייע ע
הגה"ק החזו איש זי"ע בנוגע לאיזה עניי רפואי שהוא מסוב בו ונראה שעליו
לעבור איזה 'ניתוח' ,החזו"א אכ יע לו לערו את הניתוח במקו פלוני אצל רופא
פלוני .אח"כ שאלו הבחור ,א הוא יכול לדבר עמו בלימוד ,ודיברו במש שעה
ארוכה בעניי השיי לסדר קדשי ,והחזו"א נהנה טובא מב תורה זה .כשסיימו,
אמר לו החזו"א בנוגע לניתוח אינ צרי לניתוח כלל .לא הבי הלה  -מעיקרא
מאי קסבר החזו"א ולבסו מאי קסבר ,הבהיר לו החזו"א ,בתחילה דברתי עמ
'כמהגו של עול' ,אבל ,משראיתי כי מ'עמלי תורה' אתה ,הוריתי ל לבטלנו ,כי
הקב"ה מתנהג ע עמלי התורה בהנהגה שונה ,ואינ זקוק לאותו הניתוח ,לאחרונה
סיפר זאת בלייקוואד ראש הישיבה רבי מלכיאל קאטלער שליט"א ,נענה זק אחד
ואמר אני הוא 'בעל המעשה'.
כו .ובכלל זה ,בשעה שמתחזק ללמוד על א ש'מפריעי' לו ללמוד ורוצי לגרור
אותו לשיחה בטילה ,או בשעה שיש לו טרדות שונות .וכבר אמר הרה"ק ה'פני
מנח' זי"ע לבאר מנהג ישראל להפסיק 'חת ' באמצע דרשתו בשירה ובזמרה,
שבאי לרמז לו להתחזק ללמוד למרות כל המניעות והטרדות ולהמשי בשלו
למרות כל ה'רעש' וההמולה שמסביב...
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ïéáäì åéúåçåë ìëá òâééúîå øáâúî àìà
øáåù' àåäù ,íãà éðá ïåùìëå ,ìéëùäìå
äìåãâ äçîù êì ïéà éë ,ïéáäì 'ùàøä úà
íéøîåàù åîë ,äæî øúåé ä"á÷ä éðôá
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æë

øîà÷å ÷ééã éëäìå ,äøåúá ìàøùé éðá
åòâééúéå åìîòéù øîåìë àúåòìá ïåàìéã
 'àúééøåà ïéòãéã' øîà àìå äøåúáכזéë ,
íãàä çéìöä äîë äðåî ä"á÷ä ïéà
úåòù äîë àìà ,úòãìå ãåîìì ÷éôñäì
 ìéëùäìå ïéáäì ãåîìì åðîæî ùéã÷äכחéë ,
.íå÷îä éðôì äøåúä ÷ñò úåáéáç ø÷éò äæ

כז .והכי נמי חזינ ממקרא שכתוב גבי יעקב ועשו ,דכתיב )בראשית כה כז( 'ויהי עשו
איש יודע ציד איש שדה ,ויעקב איש ת יושב אוהלי' ,וידועה הקושיא מדוע
לא נאמר אצל יעקב כמו שנאמר בעשו 'ויעקב איש ת יודע ובקי בתורה' ,ואמר
הגאו בעל ה'שבט הלוי' זצ"ל )דרשות ושיחות שבט הלוי תשנ"ט עמוד ס( ,שאכ זה ההבדל
בי צד הקדושה לצד הטומאה ,דאי מעלתו של עשו ניכרת כי א על ידי התוצאות,
היינו א יהא יודע ציד בפועל ממש ,אבל א למד והתייגע ולא הצליח בלימודיו
להיות ציד אזי אי בו ממש ,לא כ הדבר אצל יעקב אבינו ,כי בלימוד התורה
העיקר הוא להיות יושב אוהלי וללמוד בהתמדה ,ולפניו יתב"ש שוה היודע ש"ס
ופוסקי למי שאי לו כשרונות ומתייגע בתורה.
איתא בגמרא )סוטה לה (.דרש רבא מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה
זמירות שנאמר )תהלי קיט נד( 'זמירות היו לי חוקי בבית מגורי' ,אמר לו הקב''ה ...אתה
קורא אות זמירות הריני מכשיל בדבר שאפילו תינוקות של בית רב יודעי אותו
דכתיב )במדבר ז ט( ולבני קהת לא נת כי עבודת הקודש עליה בכת ישאו ,ואילו דוד
הביא את הארו בעגלה )ש"א ו יט( ,וצרי לבאר מהו ה'פג' בכ שקרא לדברי תורה
'זמירות' ,ועוד ,מדוע הכשילוהו דווקא בעניי נשיאת הארו ומה שייכותו לאותו החטא,
ומבארי מש הגרי"ז מבריסק זצ"ל כי כח השירה והנגינה תלוי בב' דברי ,במי
שמתייחס אחר משפחות משוררי ,או במי שניח בכשרו מיוחד לשורר ולזמר ,ולזה
אמרו לו לדוד המל עשית ל'דברי תורה' כזמירות שרק בכעל כשרו או הבא ממשפחת
למדני הוא יצליח בתורה ,לא כ  ,אלא כל העוסק בתורה 'כשור לעול וכחמור למשא'
וכדוגמת 'נושאי הארו ' אשר בכת ישאו זה האיש יצליח בעסק התורה.
כח .עיקר חשיבות הלימוד כשהוא בא בקושי ויגיעה ולפו צערא אגרא .וכדברי
הרה"ק החת סופר זי"ע )שו"ת יו"ד רל"ד ד"ה ופר"מ( על המשנה )אבות ה ה( שבבית
המקדש היו 'עומדי צפופי ומשתחווי רווחי' ,ולכאורה הרי ביד ה' הכל יכול
להרחיב את הנס שג עמידת תהיה ב'רווח' ,א בדווקא אינו כ  ,בכדי שיקבלו ע
ה' את שכר משל על הדוחק והעמל ,כי )ברכות ו' (:אגרא דכלה דוחקא'.
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צדיקי המליצו על עניי העמל הא דמצינו רבות בש"ס 'עמיל של טבחי' שהוא
פת מתבואה שלא הביאה שליש ומניחי אותה על פי הקדירה והיא שואבת את
הזוהמא )עי' פסחי מב ,(:כ על ידי העמל והיגיעה בתורה ישאב האד את כל הזוהמא
מעצמו ,לטהר ולקדש נפשו רוחו ונשמתו )כעי"ז איתא ב'מאור עיניי' ישמח לב פסחי ,סור
מרע ועשה טוב להרה"ק מזידיטשויב(.
וכבר נכנס חסיד אחד אל ה'חידושי הרי"' ,והתאונ בפניו שיש לו קשיי בעבודת
ה' ,השיב לו הרי" 'א שאנד וואלט גיוועה ] -לחרפה ולבושה היה לנו[ ,אילו היתה
העבודה למל כה גדול מגיעה לנו בקלות '...דמ הדי כ הוא ,והדעת נותנת שיצטר
האד להתייגע בעבודת המל ,לכ צרי לשמוח ע הקשיי ולעמוד בה בגבורה.
כט .כתב הגה"ק החפ חיי זי"ע )'תורת הבית' פי"ג( בעני לימוד התורה מצוי מאד אצל
הלומדי שיראה שאינו מצליח כל כ בלימודו )להיות בקי בע"פ ,או שעצ העסק בתורה
יקשה עליו( ממילא יתרשל לגמרי מהלימוד ,ובאמת אי נכו הדבר ,וכמו שאחז"ל משל
לשר אחד שציווה לאיש שימלא הכלי שלו מי ,ועבור כל דלי ית לו דינר זהב ,והנה
בשולי הכלי היה נקב ,וניסה האיש למלאות ,ונשפכו לו כל המי דר הנקב על האר,
על כ פסק מלמלאות ,עבר ש חכ אחד ושאלו מדוע פסקת מלמלאות ,השיב האיש,
מה תועלת בפעולתי ,הרי הכל נשפ על האר ,אמר לו החכ ,מה איכפת ל ,הלא
שכר זהובי אתה נוטל ,ג השר מכיר את הכלי שלו אלא שהוא רוצה להנות אות ,
כ הדבר הזה בק"ו פי אל אלפי ,הקב"ה מכיר כל איש ואיש וטבעו א הוא זכר או
לא ,וכ כל כיו"ב משאר קשיי ונסיונותיו ,ואעפי"כ ציווה לכל ישראל שילמדו תורה,
ויחזרו עליה ,ומה איכפת לו לאד ...כל תיבה ותיבה שהוא לומד הוא מצוה בפני עצמה,
חטו ואכול עד כמה שיד מגעת ,ונאמ בעל מלאכת שישל ל שכר פעולת .
ל .כתב המג"א )סי' תק"פ( 'כתב התניא ביו הששי פרשת חוקת נהגו יחידי להתענות
שבאותו היו נשרפו כ' קרונות מלאי ספרי בצרפת ולא קבעו אותו בימי החודש
מפני שמתו שאלת חלו נודע לה שיו הפרשה גור גזירת התורה ,זאת חוקת
התורה ומתרגמינ דא גזירת אורייתא' .ולכ ע ה' חיזקו ונתחזקה בפתגמי אורייתא.
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