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פרשת מטות

באר הפרשה

á

úåèî úùøô ¯ äùøôä øàá
áåù øåæçì äùî êøöåä òåãî ,íéùåç
íäì øîåì ìåëé äéäå ,íäéøáã ìë ìò
úà åìá÷ú äæ éàðúá ÷ø ïëàù äøö÷á
íééúòáù ìãâú àéùå÷äå ,ïãøéä øáò
áåù ïáåàøå ãâ éðá åøæç êøåö äæéàì
íéìá÷îù åøîà àìå ,äùî éøáã ìë ìò
.éðùøã øîåà øáãäå ,àì åúå íîöò ìò
,(ú"äò ìàðáøáàá 'ééò) ùãå÷ä éøôñá åøàéáå
ãâ éðá åøéëæä àì äìéçúî éë
,íâéùå íçéù ìëá 'íéîù íù' ïáåàø éðáå
'åðçðàå' ...äðáð ïàö úåøãâ åøîà ÷ø
áåùð àì ...ìàøùé éðá éðôì íéùåç õìçð
ùéà ìàøùé éðá ìçðúä ãò åðéúá ìà
íãéá éåìú ìëäù òîùîå ,åúìçð
,äâùä õîù íäá åðì ïéàù ïáåîëå) íäéùòîáå
äùî àá äæì ,(úåøåãì ãåîìì ùéù äî ÷ø àìà
èøôå èøô ìë ìòå ,íäéøáã ìë ìò øæçå
,øîàì Y 'ä íù úøëæä óéñåä íøîàîî
åöìçú íà ¯ äîçìîá åçéìöú êë ÷ø
õåìç ìë íëì øáòå ,äîçìîì 'ä éðôì
éðôì õøàä äùáëðå ...'ä éðôì ïãøéä úà
éðôì äæåçàì íëì úàæä õøàä äúéäå 'ä
. אåçéìöé 'ä íù úøëæäå úøëäá éë ,'ä

אי אד חוט – לא יגיענו מאומה יותר
מהנקצב לו

ìë äëåøàá øîàð ,(áì ÷øô) ïúùøôá
,'ïáåàø éðáå ãâ éðá úùøô'
êéðéòá ïç åðàöî íà' åù÷éá äìéçúáù
ìà äæåçàì êãáòì úàæä õøàä úà ïúé
øçàìå ,(ä ÷åñô) 'ïãøéä úà åðøéáòú
äîçìîì åàåáé íëéçàä' äùî íçéëåäù
(çé¯æè) åøîà ,'åëå (å ÷åñô) äô åáùú íúàå
,åðôèì íéøòå äô åðð÷îì äðáð ïàö úåøãâ'
...ìàøùé éðá éðôì íéùåç õìçð åðçðàå
ìàøùé éðá ìçðúä ãò åðéúá ìà áåùð àì
äùî íäì áéùä êë ìò ,'åúìçð ùéà
íà ,äæä øáãä úà ïåùòú íà' (áë¯ë)
ìë íëì øáòå äîçìîì 'ä éðôì åöìçú
úà åùéøåä ãò ,'ä éðôì ïãøéä úà õåìç
,'ä éðôì õøàä äùáëðå ,åéðôî åéáéåà
íëì úàæä õøàä äúéäå ...åáùú øçàå
ãâ éðá åøîàå åðò áåù .'ä éðôì äæçàì
éðåãà øùàë åùòé êéãáò' (æë¯äë) ïáåàøå
àáö õåìç ìë åøáòé êéãáòå ...äåöî
,'øáåã éðåãà øùàë äîçìîì 'ä éðôì
íé÷åñôá ïééòîä ìëå .áåúëä ïåùì ïàë ãò
õìçð åðçðà åøîà øáë íà ,äîúé åìà

 שידע שכל הקורות,'' א יזכור 'ש ה, ג כשהאד שרוי בעת חשכה, ובכלל זה.א
 'וידבר משה אל,( וכאמור בפרשת )ל ב.עמו מיד ה' באו אזי תזרח עליו השמש
 וביאר הרה"ק מחמעלניק,''ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר ציווה ה
 שבשעה שרואה אד,זי"ע )הובא באר החיי להגר"ח ליבערזהא מערכת אות א( כא למדנו
 וג רומז למי שיורד 'מטה מטה'( לא,מישראל שדר הצלחתו נוטה למטה )'מטות' מל' נוטה

באר הפרשה

פרשת מטות

â

åøáòé êéãáòå ¯ øáã úéùàøá íéãîåò úà áèéä åðéáä ïáåàø éðáå ãâ éðá ,ïëàå
,äæá éã àìå ,'ä éðôì àáö õåìç ìë úà 'åð÷éú' ãéîå ,åéøáãáù 'äçëåú'ä
ìë éðôì ïë øîàå øæç åðéáø äùî àìà íäù åîë åøîàå åøæç ïëì ,íäéøáã
יזע לבו ולא יאבד אמונתו בה' ,אלא יקבל את הכל באהבה ושמחה ,ויאמר זה
הדבר אשר ציווה ה' – כ גזרה חכמתו יתב"ש ,וידע נאמנה שכל מה דעביד רחמנא
לטב עביד ,ויבר על הרעה מעי הטובה בשמחה .ומסיי הרה"ק מחמעלניק זי"ע
וכאשר יעשה כ אני מבטיחו שיעלה על במתי ההצלחה אי"ה )יש שביארו' ,ראשי
המטות' ,מלשו 'נטיה' ,וכלומר ש'ראשי המטות' הא גופא הדבר אשר ציוה ה' ,כי
התכלית הוא להטות ולכופ עצמו 'א בייג' מתו הכנעה אל הקב"ה(.
סיפר הרה"ח ר' יוס מאיר זיידל ז"ל )שהיה דר במקסיקו( שזכה להיות ב'שולח ' )טיש(
האחרו שער הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע בפולי קוד המלחמה ,ובאותו הטיש חילק
הרבי שיריי לכל קהל הקודש ,ולר' יוס מאיר לא נת – ולא ידע רי"מ את נפשו
מדוע 'מדלג' הרבי עליו ואינו נות לו מה'שיריי' ,משנגמר הטיש פנה אל הגה"ח ר'
גד'ל אייזנער זצ"ל ושפ לפניו את אשר בלבו כי שבור לשברי שברי על כ שהרבי
'דילג' עליו ,נענה לו ר' גד'ל  -כ קבלת ,לא קבלת ,העיקר שהרבי חשב עלי ...מה
עלה בסופו של דבר ,שכל אותה השורה שקיבלו שיריי מהרבי נתעלו לשמי מרו
תו זמ קצר – בימי המלחמה ה"י ,וחסיד זה היה היחידי מביניה שנשאר בחיי.
וללמדנו ,פעמי שנראה לו לאד שהוא מרוחק – איש איש בדיליה ברוח או
בגש ,והוא מרגיש שכביכול 'דילגו' עליו מ השמי  -לכול יש פרנסה ורק לו
לא נתנו ,לכול יש בני ובנות ולא לו ,לכול יש נחת מיו"ח ואילו הוא נשאר
מאחור וכו' וכו' עליו לדעת ,א' .העיקר שהקב"ה חשב עלי' ,ב .בודאי כל זה אינו
אלא לטובתו השלימה להחזיקו ולהחיותו.
פע נכנס אחד אל הגה"ק ה'חזו"א' זי"ע ושפ לפניו שיחו וצערו כי יש לו ל"ע
כמה ילדי חולי ,וצערו קשה מנשוא ,חיזקו החזו"א באמרו ,הנה לפעמי מידת
הדי מתוחה על האד להביא עליו הרעה רח"ל ,ואי מנוס ממנה ,א 'באה' מידת
ה'רחמי' וממתיקה את הגזירה ,אשר תחת שתבוא עליו צרה אחת גדולה וקשה
 'יחלקו' את הרעה בי כמה מילדיו ,ואכ מ השמי מרחמי עליו ומתחלקתהצרה והגזירה לכמה ילדי.
עד"ז ייאמר כאשר אחד מרגיש שאפפוהו צרות רבות ורעות ,ה במצב הפרנסה
בחשבו הבנק ...וה בבית פנימה כאשר שלו ביתו מעורער ,ולכל פינה שפונה אינו
רואה אלא צרה ו'סבוני ג סבבוני' ,עצתו אמונה מתו התחזקות ברחמי ה' ,אשר
יתכ כי כל הצרות הללו אינ אלא במקו צרה אחת גדולה אשר מי יכילנה.

ã

באר הפרשה

'åøáòé íà ,'ìåôë éàðú'á 'úåèîä éùàø
ìë ïãøéä úà íëúà ïáåàø éðáå ãâ éðá
ãåñ äæ ïëà éë .'ä éðôì äîçìîì õåìç
ìëäù ïéðòå øáã ìëá øåëæì ,äçìöää
 åì åðúð åãéîå ìëä åãéî ,'ä éãéáב.

פרשת מטות

íöåòå éçåë' éë åùôðá äîãîä íðîà
éøä äæä ìéçä úà åì äùò 'éãé
åîöòì íøåâå ,'åì íéðúåðù äî' ãáàî àåä
 íéîùä ïî åì áö÷ðä òôùä úòéðîג.
÷åñôä ìò (æ áë ø"áãîá) ùøãîá àúéà êëå

ב .כתיב בפרשת )לא נג(' ,אנשי הצבא בזזו איש לו' ,ביאור נורא הוד מבאר בעל ה'טע
הצבי' זצ"ל ,שרק ב'דמיונ' היה נראה לה שה בוזזי וחוטפי ,ומרוויחי בזה
ממו הרבה ,אבל את האמת גילתה לנו התורה שה 'בזזו איש לו' – כל אחד קיבל
והשיג את הקצוב לו ,את מה ששלו זה מכבר בגזירת פי עליו ,איש לא גרע ולא
הוסי מאומה על קצבתו .ואכ  ,כשיזכור שה' הוא הנות את הכל ואי האד עושה
מאומה )רק מחיוב ההשתדלות( ,או אז יצליח ויעלה ,ישיג ויקנה ככל אשר תאווה נפשו.
וכבר אמר אחד הצדיקי ,נאמר ב'מת תורה' )שמות כ טו( 'רואי את הקולות',
ודרשו חז"ל )מכילתא ,הובא ברש"י( רואי את הנשמע ,ושומעי את הנראה ,ונרמז בזה,
כי מדר העול שה רואי בעיניה כיצד 'עבודת' מביאה לה את הפרנסה,
ואילו את הידיעה כי הכל תלוי ב'סייעתא דשמיא' אינ רואי אלא שומעי  ,כ
שמענו מאבותינו מדור דור את האמונה הטהורה שכל הבא לאד אינו אלא בגזירת
עליו  ,ו'ההשתדלות' היא רק גזירת מל .אכ במת תורה נתעלו ישראל והגיעו
להשגת אמונה בחוש עד שראו את מה שבכל עת רק נשמע לבני אד שהכל תלוי
בסייעתא דשמיא ,ואילו הדבר 'הנראה' תמיד ,שמעשה הידי ה מביאי את
הפרנסה ח"ו נהפ להיות רק בגדר 'שמיעה'...
ושמעתי לפרש בטע שנאמר )תהילי קכז ב( 'יגיע כפ כי תאכל' ,ולא נקט 'יגיע
יד' ,כי הדבר ידוע שמי שיש לו רק כ יד בלא אצבעות ל"ע שהרי הוא מוגבל
במעשיו ,ולזה דימה את היגיעה והעבודה ,שאי האד אלא כדוגמת ה'כ' – שאינו
יכול לעשות בעצמו ,אלא כל עבודתו אינה אלא השתדלות בעלמא ואינה מביאה
כלל את הפרנסה ,וא אכ האד חי בהרגשה זו הרי 'אשרי וטוב ל'...
כה אמר הרה"ק מקאברי זי"ע )תורת אבות ,אמונה ובטחו  ,מה( כשאד יוצא לשוק
וצרור כספו בידו בכדי לקנות בו דבר מה ,א יאמי בבירור כי החפ שברצונו
לקנות הוא מהשגחתו יתב"ש וכ שהקב"ה הכניס בו את המחשבה לקנות ,וא
הסכו שיקבעו הכל בהשגחה ,וכ במוכר דבר מה – שיאמי כי הדעת למכור וכ
הסכו הכל בהשגחתו יתב"ש ,ערב אני בעדו כי השי"ת יצליח את כל דרכיו.
ג .נאמר בפרשת )לא ד( אל למטה אל למטה ,ונתבאר במדרש )כב ג( שמכל שבט
נשלחו ב' אלפי ,אחד לעמוד במלחמה ,ועוד אל להתפלל עליה .ותמה הגאו

באר הפרשה

éðáì äéä áø äð÷îå' (à áì) ïúùøôá
åàøáð úåðúî ùåìù ¯ ãâ éðáìå ïáåàø
ìë úãîç ìèð ïäî úçàá äëæ ,íìåòá
äëæ ,ìëá äëæ äîëçá äëæ ,íìåòä
,ìëá äëæ øùåòá äëæ ,ìëá äëæ äøåáâá
úåàáå íéîù úåðúî ïäù ïîæá éúîéà
ìù åøùòå åúøåáâ ìáà ,äøåúä çëá
ïîæá åìà úåðúîå ...íåìë åðéà íãå øùá
÷ñôéäì ïôåñ ä"á÷ä ïî ïéàá ïðéàù
íéîòç ìò àéáäì ùøãîä êéøàîå .'åðîî
åãáàðå íìåòá åéäù íéøéùòå íéøåáâå
)ïî ïúðúî äúéä àìù ,äîì' ,(ù"ééò
.'íäì äúåà ïéôèåç àìà ä"á÷ä
ùøãî'ë íéàøð åìà íéøáã úîàáå
óåèçì íãàì êééù éëå ,'äàéìô

פרשת מטות

ä

øéùòäì íãå øùá ãéá ùé éëå ,åîöòá
ïî äðúîá åì åðúð àì íà åîöò úà
íéëçäì íãà ãéá ùé àîù åà ,íéîùä
.íéîùä ïî äîëçä åì ïúðéú àì íà
éèå÷éì) ò"éæ í"éøä 'éçä ÷"äøä øàáîå
äáùçîå ãö ìë ïéà éàãååáù (ïúùøôá í"éøä
åîöòì øáã äæéà ìèåðä íãà ùéù øîåì
àìà ùøãîä úðååë ïéàå ,ìåãâä åçåëá
Y íéîùä ïî úåðúî ìáé÷ øáëù éîì
ìëá ïëå åúîëçá íëçäå åøùòá øéùòä
ïééãòù ,íãàä äá êøáúðù äðåëð äãéî
úðúîá åì øùà ìëù øéëäì åéìò ìèåî
íéáåèä åéùòî ãöî àìå ,åì àá íéîù
åîéé÷úéå úåðúîä åãîòé æà ,íäá äëæ
 åãéáדáåùçì ìéçúî íãàäù òâøá ìáà ,

רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל
כמה תמיהות בדבר .א .מדוע נשלחו אל המתפללי למקו המערכה ,הרי מ
הראוי להעמיד בתפילה בביהכנ"ס .ב .מדוע שלח 'אל' מתפללי מכל שבט ,ולא
היה סיפק ב'מניי ' מתפללי ,ומה ג שהיו יכולי לסמו על תפילות כל בני ישראל,
ומדוע הוצר לייחד את האל שמכל שבט ושבט .ג .על כולנה יש לתמוה ,הרי
מלחמה זו מלחמת מצוה הייתה  -שציווה הקב"ה למשה 'נקו נקמת בני ישראל
מאת המדיני' ,ומה מקו לתפילה ותחנוני על נצחו המלחמה.
וביאר הגר"י ,שאכ  ,הקב"ה בעצמו ניהל את מערכת המלחמה ,אלא שהאד
בטבעו נוטה לחשוב כי כוחו ועוצ ידו עושה לו את החיל ,ומחשבות אלו ה תחילת
הכשלו והפסד המלחמה ,וברצותו להציל ממחשבות אלו שלח משה אל מתפללי,
כמספר המדויק של עורכי המלחמה בפועל ,שיתפללו בסמו לה ,וכ ידע כל
אחד מה כי 'מתפלל פרטי' יש לו ,וכאשר יראה בעיניו את המתפלל לא ייחס את
הנצחו לעצמו אלא לאדו הכל השומע תפילת המתפלל שיחדו עבורו )כי האד קרוב
למראה עיניו – ולא מספיק שידע שבתו המחנה מתפללי עליו ,כי אז עדיי מסוכ
הוא לחשוב כוחי ועוצ ידי עשה לי את החיל(.
ד .וביאור הדברי נתבאר בספרי ,כי הקב"ה רוצה שבניו יכירו וידעו כי זקוקי
ה בכל עת לרחמיו וחסדיו ועי"ז יהיו תלויי בו ,ואכ  ,כל עוד ש'חסרי' ה
)אור יחזקאל ח"ד – אמונה ,עמוד קפ ,מוצש"ק מטו"מ תשכ"ג(

å

באר הפרשה

àìù ïéãä ïî åì òéâî ìá÷îù äî ìëù
 äðúîä ãöîהóèåç' úðéçáá åäéøä ,
,å"ç ïúåðä åäéî çëåùùë ïëå ,'åîöòì
áùåçä ïëå ,ìëä åì ïúðù äæ àåä éî

פרשת מטות

åà åúìåòôá ìòô øùà äæ àåä åìéàë
ùéù äîì òéâä åúðåáú ø÷çå åãé ìò
 åîöòì óèåç àø÷ð äæ íâ òéâäùו,
òôùä úà ò"ì åì íé÷éñôî íéîùîå

הנ תולי עצמ בו ומייחלי לחסדו ,א משנתעשר האד שוכח הוא כי כל אשר
לו מ השמי ,ואינו זוכר שבכל עת הוא זקוק לרחמי שמי שישאר הכס בידו
ויבוא על סיפוקו – ולכ העמיד הקב"ה שיהא 'גלגל החוזר בעול' )שבת קנא :תנא
דבי ר' ישמעאל גלגל הוא שחוזר בעול( ,אבל א יזכור האד בכל עת כי אשר לו אינו
אלא 'פקדו ' מ השמי ,ובעליו האמיתי של המעות והעושר )כיו"ב ,ג לעני בעל רכוש
מועט (...הנו הקב"ה נמצא שעדיי הוא 'תלוי ועומד' בחסדי הבורא ,מעתה אי כל
סיבה לקחת ממנו את ממונו...
וכ רמז לה הגה"ק רבי שמעו סופר זי"ע בדברי הגמרא )שבת קיט (.עשירי )שבשאר
ארצות( במה ה זוכי )לעשירות( ,בשביל שמכבדי את השבת ,דאמר רבי חייא בר
אבא פע אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיא והביאו לפניו שלח של זהב
משוי ששה עשר בני אד ושש עשרה שלשלאות של כס קבועות בו וקערות
וכוסות וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדי ובשמי...
אמרתי לו בני במה זכית לכ ,אמר לי ,קצב הייתי ומכל בהמה שהיתה נאה אמרתי
זו תהא לשבת ,אמרתי לו ]אשרי שזכית[ וברו המקו שזיכ לכ .ולכאורה קשה
וכי חפ היה רבי חייא בר אבא להוציא לאור 'ספר הסגולות' לעשירות ,מה איכפת
ליה כיצד העשיר בעל הבית בעשירות מופלגת כזו ,אלא ביאורו ,שר"ח ראה דבר
חידוש – עשירות מופלגת בידי בשר וד וה'גלגל' לא זז כלפי מטה אפילו בכהוא
זה ,ולזה שאלו כיצד עשירות עומדת לעד ,תיר לו האיש ,שהוא 'מכבד את
השבתות' ,כלומר שהוא מכיר כי הכל בידי שמי ,ואי לו משלו מאומה – שהרי
השבת הוא עדות על בריאת שמי ואר – וכל העול כולו של הבורא הוא ,ומכא
הוא סוד קיו עשירותו.
ה .פע בישר אחד ממקורבי הגה"ק החזו"א זי"ע לרבו שנולד לו ב למזל"ט ,וכה
אמר לו 'מגיע לי )ס'קומט זי מיר א( מזל טוב' ,חזר החזו"א על דבריו בנימת הערה
'מגיע ל ....מגיע ל' ...כאומר ,הרי הקב"ה אינו חייב מאומה לא ל ולא לאיש מבני
עול )מעשה איש ,ח"ב מערכת 'אמונה ובטחו '(.
ו .וכבר אמר אחד מגדולי דורנו ,הנה אנו אומרי 'אמת מלכנו אפס זולתו' ,הכל
יודעי ומאמיני ש'אמת מלכנו' ,אבל כל אחד שואל 'היכ אני בתמונה' )וואו בי
אי אי ד'בילד( ,תשובתו 'אפס זולתו' – אינ נמצא כלל בתמונה – הכל רק מלכנו בלבדו.

באר הפרשה
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æ

÷íéäåáâ íéøáãìå éì äî Y éðáéùú ìàå ïéà àìéîîå ,äúò ãò åì 'éäù ùãå
 íåé÷ øáãìז.
ùàø' éëå ,éðà 'øéùò' éëå ,åììä
ז .כי כ הוא דרכו של אד – לב טיפש ונשח – א לא ישריש בקרבו את
האמונה לזכור בכל עת כי אי לו משלו מאומה והכל מ שמי ,הרי מיד כשימלאו
אסמיו שבע כבר ישכח ויביט על כל קנייניו כ'שלו' ,ואוי למי שיזכירנו כי עד לאחרונה
)או יותר( היה כאחד העניי )ואז הכיר היטב כי הוא זקוק בכל רגע לחסדי שמי( ,ידועה
המליצה ,מעשה באיש עני ואביו שהיה דר בקצה העיר בבית נוטה ליפול ,פע
הציע לו אחד מידידיו בעל חנות שיקנה אצלו 'כרטיס להגרלת הלאטער"י' )לוטו(,
אמר לו העני וכי שוטה אתה ,כשנקלע לידי באיזה דר 'שווה פרוטה' אקנה בה
מעט לח לעוללי הרכי ולא כרטיסי הגרלה .ריח עליו ידידו והציע לו את דמי
ההגרלה כהלוואה – שא ירוויח בלוטו ישיב לו את ההלוואה .ואכ  ,באישו ליל
ראה הידיד שעני זה זכה באלפי זהב וכס ...מיד החיש פעמיו לבית העני שכבר
יש היה בעמקות נפלאה להודיעו על ה'זכיה' הגדולה שנפלה בחלקו שנעשה לעשיר
העיירה ,בלב מלא התרגשות דפק על הדלת – תחילה בדפיקות שלוות ושקטות,
משלא נענה דפק בחזקה בידעו שוודאי רצו בעה"ב שיקיצנו משנתו להודיעו בשורה
טובה זו .עד שבשעטו"מ ניעור הבעלי ,ניגש אל הדלת ב'בגדי שינה' פתח סדק צר
בדלת ,ושאל את האורח מה רצונ ...ענה לו ידידו 'רציתי לבשר כי זכית בהגרלת
הלוטו' ...תוכ"ד נשתנה קולו של בעה"ב והחל גוער בו ,ממילא כל בני העיר אינ
יודעי מכ ,אבל אתה הרי יודע כי הנני 'עשיר העיירה' ,וכי כ נוהגי  ,ב'חוצפה'
כזאת – לדפוק בבית העשיר באישו ליל ...ותוספת דברי א למותר ,כי כא נראה
תכונותיה הנוראות של בני האד )א אינ מתקני מידותיה( ,עדיי יושב הוא בביתו
הרעוע המט ליפול ,וכבר 'שכח' הכל ,והינו גוער במי שבא להיטיב לו ולבשר לו
'בשורה טובה' אודות עשירותו.
ידוע שרבי ישראל סאלאנטער זי"ע הקי את 'בית המוסר' משו מעשה שהיה,
וזה דבר המעשה ,שני ידידי היו שלפרנסת שמשו כסנדלרי פשוטי ,והיה
מרוויחי בקושי את מטה לחמ .עברו ימי ואחד מה עלה לגדולה והתעשר
עושר רב ,במרוצת הזמ נתעלה ונתגדל שמו של העשיר ונתמנה ל'ראש הקהל' עד
שכבר שכחו הכל )וג הוא עצמו( מעניותו לשעבר ...ויהי היו ,ו'ראש הקהל' שיד
את בנו ע בתו של רב העיירה ,שמחת הנישואי נערכה ברוב פאר והדר במעמד
רבני וקהל רב לכבודו של עשיר דנ  ,כל זה היה לצניני בעיניו של רעהו שנשאר
בסנדלריותו ועניותו ,הלה שכולו אכול קנאה היה החליט לעשות מעשה ...בעמוד
החת והמחותני תחת החופה ניגש אל ה'עשיר' הושיט לפניו 'נעל' ושאלו הא

פרשת מטות

åæ äîçìîáù (úåáåö÷ä øãòë êéðéù á ã ù"äù
àìù éãë íäéðô ìò èéèå ùôø ïéçè åéä
éðôì' øîàî êîñ ïëì ,äøéáòá åìëúñé
ìàøùé éðá éë .'ìàøùé éðáì' åøîàîì 'ä
'ø øîàîë .'ä éðôì úåéäì íééåàø åìà
ìë' (á"ô äìë úëñî) äéùàé øá éàçà
,äàùò àìå äøéáòä ïî åîöò äðôîä
äìåò úåìòäì éåàø ìàøùé àåä åìéôà
øáãä äéäå ,'çáæîä éáâ ìò ìåãâ ïäëë
äøéáòäî äòéðîä íöòù åðééä Y ïåøëæì
.'ä éðôì ïåøëæì ãåîòú
ñç àã ìëáå' (ð ÷åñô) ïúðåé íåâøúáå
àìå ,ïá ïðéò éìúîì ïì
àáééçîì àìã ,ïåäðî àãçá ïåìëúñà
ïåúééîã àúåúéîá úåîð àìå ïåäðî àãçá
øëãéé àãå ,éúàã àîìòì àéòéùø äá
ïúùôð ìò àøôëîì àáø àðéã íåéì ïì
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ç

íéøáãä éë ...éëðà 'øåãä íëç' åà 'äáéùé
åúîëçá Y àåä øùàá ùéà ìëì íéøåîà
éë òãéå ïéîàéù ,åúâøã éôë åðåîîáå
àåä àì Y åì àá ãñçá åì øùà ìë
ïéàù øåëæé íâ ,ìòô àåä àìå äùò
úðúîá ÷ø äîåàî åì áééç ä"á÷ä
.åì àá íðéç
 מעלת השומר עצמו בקדושה- 'לזכרו לפני ה
ובפרט בשמירת העיניי

ìäà ìà åúåà åàéáéå' ,(ãð àì) ïúùøôá
éðôì ìàøùé éðáì ïåøëæ ãòåî
òåãî ,'÷ä 'íééçä øåà'ä äù÷ä ,''ä
ïéá ìàøùé éðáì ïåøëæ ñéðëäå ÷éñôä
äàøðå ,'ä éðôì úåáéúì ãòåî ìäà úåáéú
úîàáå ,'ä éðôì íä é"ðáù ÷åñôä ïåùìî
'éúå .'ä éðôì øùà àåä 'ãòåî ìäà'ä
÷åñôä ìò ø"ùäù) ì"æç éøáã é"ôò ,ç"äåàä

 לא ישכח מר שב'עצ' אינו אלא סנדלר... כאומר,יוכל מע"כ לתק לי נעל זאת
 נתבייש בושה וכלימה 'וכדי בזיו, כשמוע העשיר בקשה זאת... כמוני כמו,פשוט
 ובאותו מעמד נפח את נשמתו והשיבה ליוצרו מרוב, ונפל ארצה מתעל,'וקצ
 באותה שעה עמד רבי ישראל וייסד את בית המוסר ללמד את בני.צער וכלימה
.ישראל עבודת המידות כיצד
 העול סוברי שהטע לפתיחת,היה אומר הגה"ח רבי נטע ציינווירט זצוק"ל
'בית המוסר' היה כשראה רבי ישראל 'השחתת המידות' של העני עד היכ היא
 ואי חוששי לדבר, שהרי 'השחתה' כזו נדירה היא למאד, א לא כ הוא...מגעת
, מדוע איבד עשתונותיו, אלא סיבת הדבר היה מחמת העשיר דייקא.שאינו מצוי
 לראש הקהל, כבוד יש ל,ולא יכול היה לסבול מעט בושה – עשירות יש ל
 מה ל, וכשכל כ היטיב ה' עמ, השתדכת ע הרב, ג בנחת זכית.נתמנית
 אדרבה עלי לקחת את הנעל מידו...מתעל בשל אמירה מטופשת של העני המסכ
 מדוע הספקת לשכוח לגמרי... בהודאה לה' שהרי אות מאשפתות,ולרקוד עמה
...ממצב הקוד

è

פרשת מטות

áåúë äðäå .åéìò äãååúîå åøöé
ïî ,'äì ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà' (á
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íàá 'íëî' áéø÷é éë íãà åðééäå 'íëðáø÷
,ä"á÷äì åéúåðåöøîå åîöòî áéø÷î íãàä
ïî äîäáä ïî' êà ,''äì ïáø÷' àåä éøä
íãàù úåðáø÷ íúåà Y 'ïàöä ïîå ø÷áä
åáéø÷ú øîàð íäéìò åéúåîäáî áéø÷î
íù ìò àø÷ð äæ ïáø÷ ¯ íëðáø÷ úà
ïååéë ,éîð éëäå .åìù åðáø÷ åäæù íãàä
ë"à àåèçìî íîöò åøîù ìàøùé éðáù
ïáø÷ë íøöé úà åáéø÷ä åìéàë áùçð
øåäøä ìò ïáø÷ àìà åëøöåä àìå) äãåú
áø÷ðå' åøîåà åäæå ,(éãéî àì åúå ,äøéáòä
ïáø÷ë íîöò úà åáéø÷äù ''ä ïáø÷ úà
. יøöéä ïî íîöò úøéîùá 'ä éðôì
à àø÷éå)
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íäá èéáäìî åøäæðù ùåøéô .''ä íã÷
àìù éãëá ,àîìòá äèáäá åìéôà
íäì ãåîòú úàæ úåøéäæå ,äúéî åáééçúé
,àøåðäå ìåãâä ïéãä íåéá úåëæìå ïåøëæì
. חíäéúåðååò ìë ìò íäì øôëì
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä óéñåî
äìãâ ë"ë éë øàáì (åàùð êéãáò
åáéø÷ä åìéàë ,äîçìîä éáù ìù íúìòî
íéëéøö åéä àì .ì"æå .'ä íùì ïáø÷ ïîöò
åéúåàìôðå åãñç ìò äãåú ïáø÷ áéø÷äì
éë ,áøç éãéî äîçìîá íìéöäù íäîò
ùéàä úáø÷äî øúåé äãåú ïáø÷ êì ïéà
÷åñôä ìò åùøãù åîë ,'äì åîöò úà
åùøãå Y 'éððãáëé äãåú çáåæ' (âë ð íéìäú)
úà çáåæä ìò éà÷ã (:âî ïéøãäðñ) àøîâá
ä"ã)

 וכמו, והזהירות מחטא הצילה אות א בגשמיות – שלא נהרג אחד מה במלחמה.ח
 ומהניסי הגדולי שאירעו, זה היה פלא עצו.שכתב 'רבינו בחיי' )ד"ה עבדי( וז"ל
 שהיו )המדיני( ע רב כחול אשר על,לה לישראל אירע לה כא במלחמת מדי
 והכתוב מעיד שלא חסר, ושבו מה אלפי ורבבות, והרגו ישראל מה,שפת הי
 והנס הגדול הזה,' זהו שאמר )פסוק מט( 'ולא נפקד ממנו איש,מישראל אחד במלחמה
( 'ולא נפקד ממנו איש. והוא שדרשו חז"ל )שבת סד,)אירע לה( לפי שהיו שלמי בזכות
.'– לדבר עבירה
,' וכבר פירשו בלשו הכתוב )ויקרא א ( 'אד כי יקריב מכ קרב לה' מ הבהמה.ט
... מהחלק הבהמי שבו,' מתי נחשב ה'קרב ' כקרב לה' כשמקריב 'מ הבהמה,תדע
שזהו עיקר הנחת רוח לפניו ית' כשאד מקריב מעצמו ומתגבר על עצמו בתאוות
 כעי"ז ביארו את הפסוק שבפרשת קרב.בהמיות בדברי שהוא מתאווה אליה
 מהו ה'קרב ' שמעלה נחת רוח לפני הבורא,'התמיד )במדבר כח ב( 'את קרבני לחמי
 וכלשו הברכה 'המוציא,עד שנקרא 'קרבני' – הוא 'הלח' הרומז לכל ענייני הארציות
.'לח מ האר
(. ובגמ' )שבת סד,'' לכפר על נפשותינו לפני ה...' והנה נאמר )לא נ( 'ונקרב את קרב ה.י
" הקשה החידושי הרי,' מידי הרהור עבירה לא יצאנו,'אמרו א מידי עבירה יצאנו

é
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למקדש תוב – בניי המקדש בקרב כל איש
ישראל

éðáì äéä áø äð÷îå' ,(à áì) ïúùøôá
ïéðòä óåñáå ...'ãâ éðáìå ïáåàø
ãâ éðáì äùî íäì ïúéå' (âì íù) áéúë
óñåé ïá äùðî èáù éöçìå ïáåàø éðáìå
äîúé äàåøä ìëå ,''åëå úëìîî úà
úà åðéáø äùî ïúð òåãî ,éúáø ääéîú
íâ ïùáä êìî âåòå éøåîàä úëìîî
ãâ éðá ÷ø éøäå ,'äùðîä èáù éöç'ì
øàùéäì íðåöøáù ù÷áì åàá ïáåàøå
ù÷áì åàá àì äùðî èáù åìéàå ì"åçá
(ïúùøôá) 'øåîä øåøö'ä øàáîå ,äîåàî

פרשת מטות

÷ø äãîòäå íåé÷ ìàøùé éðáì ïéà éë
÷éãö 'óñåé' úãéî äùåã÷ä úøéîù é"ò
úà øéàùäì ïëúé àì ïëìå ,íìåòä ãåñé
íúà åáùéù àìì íãáì ïáåàøå ãâ éðá
÷éãöä óñåé éàöàöî ÷ìç ô"äëì ãçé
.äùðîä èáù éöç äîä àìä
úùåìù' éîéá åðà íéãîåò ,äðäå
ìò úåìáàä éîé ,'úåòåáùä
ïîæäå ,åìà íéîéá òøéàù úéáä ïáøåç
'äðéëùì øåãî úéá' úåðáì àîøâ
 åðáø÷áיאåùòå (ç äë úåîù) øîàðù åîëå ,
'åëåúá' åùøãå ,íëåúá éúðëùå ùã÷î éì

א אכ נכשלו בהרהורי מדוע המתינו עד עתה ,ולא אמרו זאת מיד בשוב מ
המלחמה .אלא ,בתחילה היה נדמה לה שאי זה חטא כלל ,כי מה בכ שהרהרו בליב
הרי לא בא הדבר לידי מעשה ,א לאחר שנאמרה פרשת הגעלת כלי  -לטהר מידי
בליעת איסור ,הבינו בעצמ שבליעה נחשבת כ'בעי' ,א"כ ,א עליה לשוב ולבער
מקרב את הרהורי העבירה ,ולטהר עצמ מבליעת האיסור בנפש )ליקוטי הרי" בפרשת
ד"ה עבד(.
הרה"ק רבי מנח מנדל מרימנוב זי"ע היה אומר שסגולה למחשבות רעות ללמוד
פרשת 'הגעלת כלי'.
מעשה בבחור שנכנס אל הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע וקבל בפניו על מחשבות
הטורדות אותו ,אמר לו הרה"ק שסגולה כנגד מחשבות ללמוד בכל יו ב' דיבורי
של המהרש"א .אחר זמ אמר הבחור שעצה זו צחצחה לו את מוחו )בדר אגב נוסי,
שבכדי ללמוד מהרש"א יש ללמוד תחילה את דברי הגמרא ,...ואי סגולה כתורה ואי שמירה כתורה(.
יא .וכל זאת לא יגיע לאד רק לאחר עמל ויגיעה רבה ועצומה ,כפי שדרשו דורשי
רשומות ,במקרא שכתוב )תהילי קיח ג( יאמרו נא בית אהר וגו' יאמרו נא יראי
ה' ,ולא כתב בית אצל יראי ה' ,וכעי זה נאמר )ש קלה יט-כ( 'בית אהר ברכו את
ה' ,בית הלוי ברכו את ה' יראי ה' ברכו את ה'' ,כי אצל אהר ובניו בברית כהונה
יש מקו של 'בית' – שירש את הכהונה מבית אביו ,ג 'הלוי' מיוחס הוא ל'בית'
אבותיו ,מה שאי כ ביראת שמי ,על כל אחד להיות ירא שמי בייחוס עצמו,
לבנות בעצמו את ה'בית'.
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êøãá úàæë æîøì ãçà íëçî éúòîù ãçà ìë êåúá ,'íëåúá' àìà øîàð àì
 ãçàåיבéøãâ ìò øåîùéù éãé ìò åðééäå ,
óñåé àéøèîéâá 'ïåéö' äðäã ,æîø
 äùåã÷äיג.
êîå÷îî ¯ åàøåáì íãàä ïðçúäáå ,òåãéë
כיו"ב אמר הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע על דברי הגמרא )ב"מ פה' (.כל שהוא
תלמיד חכ ובנו תלמיד חכ וב בנו תלמיד חכ שוב אי התורה פוסקת מפי
זרעו' ,ואמר הרה"ק שכל זה אינו כי א בתורה ,משא"כ קנייני קדושה על כל אחד
לקנות בעצמו בעמל ויגיעה.
יב .ומפורשי הדברי ב'ש"' על התורה )מגורי האריז"ל ,פר' תרומה( ,וז"ל' .ועשו לי
מקדש ושכנתי בתוכ' ,לא אמר משכ אלא מקדש ,לומר ,א יקדשו עצמ
יהיה כל אחד מה מרכבה לשכינה ,זהו ושכנתי בתוכ ממש ,לזה אמר 'ועשו' ולא
ועשית ,כי כל אחד רמוז המשכ בגופו ,הארו רמוז בלב ,הכרובי ...אלא לרמוז
למה שאמרנו שיעשו בגופ  -שיקדשו איבריה ויעשו משכ ומרכבה לשכינה,
ולזה אמר 'ועשו' 'וכ תעשו' שתי פעמי אחת למשכ ואחת לגופ.
כה אמר הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע )מהר"י פרשת ויצא ד"ה וזה שער השמי( כי
מצינו לחז"ל הקדושי שאמרו )הובא רש"י פר' ויצא( כי ביהמ"ק של מטה מכוו כנגד
ביהמ"ק של מעלה ,ובמקו אחר )עי' רש"י פרשת בשלח ד"ה מכו לשבת( אמרו להיפ
כי ביהמ"ק של מעלה מכוו כנגד ביהמ"ק של מטה ,ומבאר הרה"ק שאי כא כל
סתירה ,אלא מתחילה עמד ביהמ"ק למעלה ,לאחר שני בבוא שלמה המל לבנות
בית המקדש למטה בנאו כנגד ביהמ"ק של מעלה ...ומאז )שנחרב הבית( בכל זמ
ומקו שיהודי מקדש את עצמו ואת אבריו כביכול נוטל הקב"ה את בית מקדשו
ומכוונו כנגד אותו היהודי.
יג .בעני ה'גדרי' ביארו את האמור ב'מגילת איכה' )א ט( 'טומאתה בשוליה' ,במשל
למה הדבר דומה לאחד שראה את רעהו מתעט בטלית נאה והתאווה א הוא
להשיג כמותה ,מיהר לברר אצל חברו היכ קנית טלית משובחת זו ,והשיב לו אצל
איש פלוני במקו פלוני ,הל הלה וביקש מהמוכר שית לו טלית ,הביא לו המוכר את
מבוקשו ,א הזהיר אותו שיתפור את שולי הבגד בכדי שלא יפתחו כל התפירות ,א
הלה לא השי ליבו לדברי המוכר ולא תפר את השוליי ,ואכ לא עבר זמ מרובה
והחלה הטלית להיפר ולא נשאר ממנה אלא חוטי חוטי  ...ותעל חמת הקונה ויר
אל המוכר בשאלת 'למה רימיתני' ...והלא שילמתי ל במיטב כספי בשביל טלית
משופרא דשופרא והנה נתת לי 'זיבורית דזיבורית' )סוג ג'( ...השיב לו המוכר ,הנה טלית
זו היא אכ ממי משובח ,ומה אעשה ל כי 'התחכמת' ולא שמעת בקולי לתפור את
השוליי ...וזהו שאמר הכתוב טומאתה בשוליה ,שמאחר שלא נזהרו 'בשוליי' ,ולא
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¯ ïåéöá êåìîú éúî ,ú"éùä åáéùî ,êì åðçðà íéëçî éë êåìîúå òéôåú åðéëìî
הציבו גדרות וחומות לשמור בשמירה מעולה אזי היה מקו ליצר הרע להיכנס ולהחטיא
עד שנפלו לגמרי.
כתב בספר 'לקוטי שמואל' )להג"ר שמואל יוס וועלער זצ"ל מקלעצק ,נדפס בשנת תער"ד(
על הפסוק )בראשית כז כז( 'וירח ריח בגדיו' ,וזה לשונו ,במדרש )סנהדרי לז' (.אל תקרי
בגדיו אלא בוגדיו' .נראה לבאר במוסר השכל ,הנה לדאבוננו הורע מצב הגשמי של
ע ישראל ,ורבי מוכרחי לנדוד לאר החדשה – אמעריקא )מדובר מאמעריקא דאז
בשנת תרע"ד ,לא כ היו שרבו בה עוסקי תורה ומצוות ,יהודי יראי ושלמי לתפארת בית ישראל(,
ואי יתנהגו ש  -אוי ואבוי ,א אות האנשי שידענו ליראי וחרדי מתהפכי
בי שבוע לבריות אחרות ,מסירי מעליה עול תורה ומצוה ועושי כל מה שלב
חפ ,כי הרבה המקו גור והרבה חברי רעי עושי .נצייר בדמיוננו שב אחד
כותב לאביו מאמעריקא ,מהר אבי ובא אלי כי פה תשתכר שלושי רובלי כס
לשבוע ,א באשר אנשי עירנו לובשי בגדי קצרי והולכי בלי זק ופיאות לכ
תעשה ג אתה כמות לבל תהיה לשחוק ולקלס ,הזק לא יחשב הרבה ,יקצר
בעליוני ויארי בתחתוני  ,וא הזק יספה הכל לפי המאדע ,א כי רגיל בבגדי
ארוכי ופאות ארוכות .יע כי זה לא מעיקרי הדת היא ומותר לעבור על קלות
כאלה בשביל ריוח ל' רו"כ לשבוע .וא יכתוב לו בנו שיוכל להרויח ל' רו"כ א
יראה לחת מעט את חוטמו ולקצרו קוד נסיעתו ,משו שלאנשי אמעריקא חוטמי
קצרי וחוטמו הארו יהיה לשחוק בעיניה  ,בטח לא ישמע לו אביו ולא יאבה
לחתו חוטמו בשביל שלושי רו"כ ,א א יכתב לו כי ירויח באר החדשה אל
רו"כ אפשר שיסכי האב לחתו חוטמו בעד סכו גדול כזה .אבל א יכתוב לו
כי ירויח אל רו"כ לחודש א לזה צרי לנקר את עיניו משו דאנשי אמעריקא
עיני לה ולא יראו את הדר הישרה ,ג צרי לחתו ולהוציא את לבו ,לב איש
ישראל המלא רחמי חמלה וחנינה ,וישי לב אב תחתיו ,כי מפני שבאמעריקא
אי לאנשי לב אד ואי דואג לחברו כי איש אל כספו פונה הא ירצה בזה
האב ...הא ית להוציא ממנו לבו ולעוור את עיניו אשר חייו תלויי בה  ...הלוא
הוא כמו שאומרי לכרות לסוס הראש ולית לו שק שיבולת שועל .ובאו חז"ל
לרמז בדבריה הקדושי ,דכמו שלא ית לסמא את עיניו ולחתו ליבו בעד כל
כס ,כ לא ישנה את צל איש ישראל בעד כל הו ,מפני שלסו יגע ג בעיקר
חיותו ,יל מדחי אל דחי עד שיאבד וישחית את ליבו ועיניו הטהורי .וזהו שאמר
וירח את ריח בגדיו 'אל תקרא בגדיו' ,לא הבגדי בלבד ישתנו' ,אלא בוגדיו' ,משינוי
הבגדי יבוא להיות )הוא עצמו( בוגד.
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íä íä 'äøäèäå äùåã÷'ä éë ,òãå ,÷éãöä óñåé úãéî ìò èåìùú éúî åðééä
 úåãäéä úåãåñéîטוåðà øùà àåäå ,
áåùá ùîî áåø÷á êéðéò äðéæçú æà éë
 íéîçøá ïåéöì 'äיד.
åðá øçá øùà' àåöî úò ìëá íéøîåà
יד .וכ אנו מבקשי בזמר 'י-ה רבו ' למקדש תוב ולקודש קודשי ,ובפשוטו,
הבקשה היא שישוב הקב"ה ויבנה בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו כי
מחכי אנחנו ל .א נית להעמיס בכוונתו שהקב"ה עומד ומבקש מאת כל יהודי
באשר הוא  -למקדש תוב ולקודש קודשי – אנא ,שוב תשוב למקדש ,זכור נא
ימי מקד ,עת נשמת היתה זכה ומצוחצחת ,וכביכול היית מקו 'משכ ' לשכינה
הקדושה ,וכמו שכתב ה'אור החיי' הק' על הפסוק )ויקרא כו ,יא( 'ונתתי משכני
בתוככ' ,וז"ל ,ע"ד אומרו )תהילי עו ,ס( 'אהל שכ באד' ,שעיקר משכנו יתבר
הוא תו נשמות ע קדושו .כיו"ב איתא ב'מסילת ישרי' )פכ"ו( על האיש המתקדש
ביותר ש'הוא עצמו נחשב כמשכ כמקדש וכמזבח ,ומעתה המאכל שה אוכלי
הוא כקרב שעולה על גבי האישי' .עתה אנא ,שוב למקדש ,הפו את לב
ל'קודש קדשי' ותזכה להשראת הקב"ה בקרב.
וכבר מצינו בדברי חז"ל )בכורות ח (:ששאלו זקני אתונא את רבי יהושע ב לוי 'מציעתיה
דעלמא היכא' ,פירוש היכ אמצעו של העול' ,זקפה לאצבעתיה ,ואמר להו ,הכא',
ובפשטות הכוונה שדחה אות בקש ,ולכ זק את אצבעו והראה על המקו שעמד
בו שהוא אמצעו של עול ,וכאשר שאלו אותו מנא ליה הא ,אמר לה שיביאו חבלי
למדוד .אמנ הרה"ק רבי מרדכי יוס מאיזביצא זי"ע פירש עומק דבריה ]כי בודאי
לא היו חז"ל מביאי בגמרא שיחה בטילה שדחה ריב"ל לאות זקני[ ,שכוונת השאלה
היתה על מקו בית המקדש שאמרו )עי' יומא נד (:שהוא באמצעו של עול ,ושאלו
זקני אתונא היכ מקו השכינה ,ולכ הראה לה 'כא ' היינו באצבעו כנגד הלב ,כי
כל אחד בונה בית המקדש בתוכו על ידי התגברותו נגד אש התאוה של היצר הרע ,וביד
כל אחד ואחד לבנות מקו של השראת השכינה בקרבו ובפנימיותו.
טו .בעני העמידה בנסיו  ,כבר אמר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ,שהנה נאמר )זכריה
ב ט( 'ואני אהיה לה נאו ה' חומת אש סביב' ,ולכאורה לשו הפסוק אינו
מדוקדק ,שהיה צרי לומר 'נאו ה' בראש דבריו או בסו הפסוק ,ומדוע נכתבו
תיבות אלו באמצע הפסוק ושלא במקומו ,אלא שחומת אש קאי על נאו ה' ,לומר
ל ,ש'נאו ה' – דברי ה' ומצוותיו צריכי להיות כחומת אש סביב שאי אפשר
לזוז הימנה ימי ושמאל ,וזה הוא בניי בית המקדש הפרטי.
וכ מספר כ"ק האדמו"ר מראחמיטריווקא ארה"ב שליט"א )אמרות טהורות ,פרשת
בשלח( ,פע היה אצלי איזה 'יהודי פשוט' מרוסלאנד )רוסיה( ,ובתו דבריו הזכיר
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åîë ,äæ ïéðòá êééù ìàøùéî ùéà ìëå åðùã÷' ,'åéúååöîá åðùã÷å íò ìëî
÷åñôá '÷ä 'íééçä øåàä áúëù
,'êúøåúá åð÷ìç ïúå' æàå 'êéúååöîá
'÷àéöåäå .ì"æå ,(á èé àø÷éå) 'åéäú íéùåã
 äáøä á"åéëåטז.
שבכל עת שהותו ברוסלאנד היה שומר תורה ומצוות הוא ובניו כל הימי  -א
תחת שלטו הקומוניסטי ,וכשהחשבתי את הדבר בהפלגה גדולה של חשיבות על
שעמדו בנסיונות קשי ומרי ולא נכנעו ליצר ולשלטו הרשע ,נענה היהודי ברוב
תמימות ,כשאינו מבי מה רבותא יש בדבר ,וואס הייסט מסירות נפש ...אז גאט
לאזט ניט טאר מע ניט )וכי מה מסירות נפש יש בדבר ,הרי א הקב"ה אוסר עלינו עני פלוני
אסור להמרות את פיו ,(...ומכא  ,נלמד כוחה של אמונה פשוטה ,להעמיד את דבר ה'
כחומה בצורה שא א נרצה לא נוכל לעבור ולהמרות כנגד רצו ה'.
בשנת תשל"ז אמר הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע ,לפרש את הכתוב )כח ד( 'את הכבש
אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בי הערבי' .שקאי על האד עצמו
– שיקריב את עצמו כקרב לה' בבוקר ובי הערביי  .פעמיי ביו  ,בבוקר ובערב,
אחר השבת כשנכנסו אליו כותבי ה'אמרי קודש' ,והראו לו את הדיבורי ,שאל
הרבי הא כבר נאמר 'דיבור' כזה בספרי ,ענוהו כי ב'חידושי הרי"' על התורה
יש משמעות כזו בפסוק ריש פרשת ויקרא 'אד כי יקריב מכ' ,אמר הרבי -
'החידושי הרי" היה יכול לדרוש כזאת בימיו' ,אבל בימינו אנו ,אי אפשר לדרוש
כזאת ,אלא כ תכתבו' ,את הכבש' מלשו 'כובש את יצרו' ,שעל האד לכבוש
את יצרו בבוקר ובי הערביי...ובוודאי הכוונה כל חד וחד ב'יצרא' דיליה ,שיקבל על
עצמו להתגבר עליו בעניני בה יש לו נסיונות לכה"פ פעמי באהבה בבוקר ובערב
אז יראה ע הזמ שהוא כובשו לגמרי )לב של ישראל ,ע' קנ"ב ,מעדותו של הגה"ח ר'
נחו ראטשטיי שליט"א(.
הנה מצינו בתורה שנכתב 'פינחס' מלא ,וכבר דרשו בזה חז"ל )זוה"ק פרשת אחרי
ד נז (:שהוסי הכתוב אות י' בשמו כשנזדרז במצוה וער קנאותו להרוג את זמרי
)עיי"ש( ,ובדר הרמז יש לומר שבא הכתוב לומר שאפילו א קליי ידעלע )יהודי 'קט'
ופשוט( א יעמוד בנסיו במלוא עוז ותעצומות אזי הרי הוא כגדול שבגדולי  ,ויזכה
'לו ולזרעו אחריו'...
טז .צא ולמד מגדולי הדורות אי שהיו נזהרי בענייני הללו עד כדי מסירות נפש,
מעשה אחד מני רבי  -מסופר על הגאו רבי מיכל יהודה לפקובי זצ"ל שבשנות
בחרותו נסע לוילנא ללמוד ש תורה ,בסו הדר איקלע לפניו שאלה של איסור
יחוד – ללא כל שאלות וספיקות קפ מהעגלה ,ונשברו עצמותיו ,והוצר לשהות
בבית החולי ג' רבעי שנה...
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,íéùåã÷ ìù äæ ïåùìá åæ äåöî ïåøëæ
 ùåã÷ àø÷ð åæ äåöî íéé÷îä ìëù ,øîåìיז.
éðá úãò ìë ìà øîåì ÷ã÷ã äæ íòèìå
ìëá äðùé åæ äåöî éë ,øîåì ,ìàøùé
åæ äåöî åîéé÷á ìàøùé ùéà ìëù .íãà
÷ìàøùéá äâøãä ïéàå ,åì øîàé ùåã
.'åæ äâùäî úòðîð äéäúù
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åè

íåé ãò êîöòá ïéîàú ìà' (ä á úåáàì
éúîçìð íéîòô äáøä ,øîàú ïô ...êúåî
éúèìîð éðàå øáùð àåä ,åéúçöðå éøöé íò
)øáâúî íãà ìù åøöé' éøäù (íãéá úåòè
øùà øöéä àì ,ïë íà ,'íåé ìëá åéìò
éë ,äúò êúà íéðåîã÷ä íéîéá úçöð
.êúà úåùãç íéðô

 íééðéòä úøéîù éôìë íéøåîà íéøáãäå àì éìò' ,íéøîåà íéáø åðòîù øáëåיח,
ïéëùäì äëæé äæ éãé ìò øùà
àì äæ éì' ,'äòøì øáãä òéôùé
éãé ìò ïëå ,åëåúá '÷ä äðéëùä úà åùåøéôá) õ"áòé ãéñçä ïåùì êì éøä ,'÷éæé
יז .המור מדבריו ,שעל ידי שאד נמנע מללכת אחר יצרו ,הרי הוא נקרא קדוש.
עתה ,ודלא כפי המורגל בלשו בנ"א לכנות 'קדוש' רק על אחד משרפי מעלה,
או לאיד גיסא אד שנרצח ל"ע על קידוש ה' ,כי כא מצינו שכל המקיז מדמו
לעצור את תאוותיו למע שמו באהבה 'קדוש יאמר לו'.
יח .וביותר צרי חיזוק בחדשי אלו – תמוז ואב ,שה מכווני כנגד העיניי )ספר
יצירה( ,ונרמז במאמר הכתוב )איכה א טז( 'עיני עיני יורדה מי' ,שחורבנות בתי
המקדש היו בחודשי אלו בגלל שלא שמרו על העיניי.
כה אמר הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג זי"ע )דברי שמואל ,קרח( ועוד
צדיקי )אמרי נוע לחודש אלול( לפרש הפסוק )איוב לא א( 'ברית כרתי לעיני ומה אתבונ
על בתולה' ,שהנה חודש אלול מזלו בתולה ,והשומר עיניו מראות ברע בחודשי
תמוז ואב שה כנגד העיניי ,אינו צרי לדאוג בחודש אלול ,וא ברית כרתי לעיני
בחדשי תמוז אב מה אתבונ על מזל בתולה.
מעשה נורא הובא במדרש )ילקוט שמעוני קסא( על רבי מתיא בר חרש ש'היה זיו
פניו מבהיק כזוהר השמש ,ואמרו עליו שמימיו לא הסתכל באשת איש ולא באשה
אחרת' .נתקנא בו השט וקיבל רשות מ השמי לנסותו בהסתכלות אסורה' ,אמר
בלבו מתיירא אני שמא ישלוט בי יצר הרע .ומה עשה אותו צדיק ,קרא לאחד
מתלמידיו שהיה משמשו ואמר לו ,בני ל והביא לי אש ומסמרי .כיו שהביא,
הבעיר באש ונע אות בעיניו ,וכיו שראה השט כ נבהל ונרתת והל מעליו
ועלה למרו ואמר ,רבש"ע כ וכ היה המעשה .מיד קרא הקב"ה לרפאל שר של
רפואות ואמר לו ל ורפא עיני מתיא ב חרש .הל רפאל המלא ועמד בו ,אמר
רבי מתיא מי אתה ,אמר לו אני רפאל המלא שלוחו של הקב"ה ששלחני לרפאות

פרשת מטות

ú÷çøî åéúôù úàîåèù àìà åëåúá
áàëä ìåãâ äîëå .äðéëùä úàøùä åðîî
'íòøúî' íéîùáù åðéáàù ãò øòöäå
ïåëùàù úéöø àì äîìå ...éðúáæò äîì
...êëåúá
úçð úåùòì åòáè øåáùì äëåæä éøùà
íéðééðòá èøôáå ,ù"úé àøåáì çåø
à÷ééã éë , יטïúåà úãîçîå äèåð åùôðù
,õ÷ ïéà ãò øëùì äëæé åìà íéøáãá
íìåòä äæá åéúåàðä 'ãñôä'î âàãé àìå
íìùì éìò ä"á÷ä øîà' äáøãà éë Y
,äøéáòá äèéáä àìù) 'ïéòä äúåà ìò øëù
ïåøñç ìë àìîé ä"á÷äå ,(å ãé ø"áãîá
.äæä íìåòá åãåòá åéúåàðä
¯ íå÷î ìù åçáù åäæù àìà ãåò àìå
çñåðá) 'åéàøéì áåè øëù íìùî êåøá'
'áäæ éøåè' ,àéîù ïî à÷úéôë ìôðù 'øîàù êåøá'

'øòìôééèñ'ä ÷"äâä áúë êëå .(à àð ç"åà
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æè

úåàøåð .øåñéà øáã ìëî äôä úøéîù
(äøåñîá ä"ã ÷ìá) 'øôåñ íúç'ä éøáãá åðéöî
ùãå÷ä éáúëá åðéöî íéîòô 'âù àéáîä
¨ § ª © úáéú
ìëåà àì íðîàä' .à .'íðîàä'
÷ãö íìà íðîàä' .á .(æì áë ìéòì) 'êãáë
¥ ¥ íðîàä' .â .(á çð íéìéäú) 'ïåøáãú
áLé
å 'á ä"áã) 'õøàä ìò íãàä úà íé÷åìà
íé÷åñô 'â ìë ïéá úåëééùä øàáîå .(çé
íãàä ìò íòøúî ä"á÷ä éë ,ì"äæá ,åìà
úåéäì äæä ìåãâä ãåáëä åîöòì ãéñôäù
.åéúôù úàîåèá ÷ø åëåúá 'ä ïëùî
éëå ,äéîúá êãáë ìëåà àì íðîàä åäæå
íé÷åìà áùé íðîàä äæä ãåáëä àåä ïè÷
íìà íðîàä ÷ø ,õøàä ìò íãàä úà
åúåðîåà äî (.èô ïéìåç) ì"æç åøîà(ù åîëå)
,íìéàë åîöò äùòé äæä íìåòá íãà ìù
øîåì ãåîìú äøåú éøáãì åìéôà ìåëé
íãàä ìåëéù éøäå .ì"ëò ,ïåøáãú ÷ãö
'ä ïëùî äéäéù 'ìåãâä ãåáë'ì úåëæì

 חזר רפאל.( מה שהיה היה )כי עדיי התיירא שלא יכשל, איני רוצה, השיבו.את עיני
 ל אמור, אמר לו הקב"ה.לפני הקב"ה ואמר לו כ וכ אמר לי מתיא ב חרש
 אני ערב ל בדבר זה שלא ישלוט ב יצר הרע כל ימי, מהיו ואיל אל תירא,לו
.' קיבל רפואתו ונתרפא, כיו ששמע מפי המלא.חיי
 א, ואי דורשי מעמנו לנהוג כ,פשיטא שמעשה זה הוא למעלה מהשגתנו
, ומתי יגיעו מעשי למעשה אבותי,לכל הפחות עלינו ללמוד עד היכ הדברי מגיעי
( ומאיד צרי לדעת מה שכתב ה'מסילת ישרי' )פכ"ו.ואפילו בנגיעה קלה בעלמא
 וא,' תחילתו השתדלות וסופו מתנה,על עניי הקדושה 'תחילתו עבודה וסופו גמול
יעשה מה שבידו מובטח הוא שיקדשו אותו הרבה מ השמי ויתנו לו במתנה את
.מידת הקדושה
 א מי שהוא 'נמשל' )על, המושל )על עצמו( הוא אד,'  כ היו אומרי ב'פולי.יט
.' שנאמר )תהלי מט יג( 'נמשל – כבהמות נדמו, הרי הוא בהמה,(ידי יצרו

æé
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,äáøãà .çåø úåòøå ìáä äæ ìëù úòãì
àåä åøöé ìò øáâúîå åé÷åìà úà àøéä
âåðòúì ,úå÷éúîå úåáéøòå úåîéòðì äëæé
÷ø àì ,øòùì äìåëé äéøá ìë ïéàù
.äæä íìåòá óà àìà áåè åìåëù íìåòá
(åøúé úøèôä óåñ) 'ç÷åø'ä áúë øáëå
,òùø äéäù ¯ æçàì øîà àéáðä äéòùéù
úåàøî åéðéò úà øåîùì ãéô÷é íàù
.úåîçìîá çöðéù àåä çèáåî ,òøá
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íâ' .ì"æå ,(è÷ úøâà àúøâéàã àðééø÷) ò"éæ
ïåéñéðá ãîåòå åøáâúäá éë úòãì êéøö
àøåð åúåëæå ãàî íéîù íù ùã÷úî
,íéîéä áåøá íòåð äàøé æ"äåòá íâå ,íåöòå
éðôî íäî òðîð íãàäù úåàðää ìë éë
øçà íå÷îî åì íìúùî íéîù ãåáë
'...ïîæä êùîäá øúéäá

'à"øâ'ä éøáãá åðàöî åììä íéøáãë
àáåä ,úéùàøá ,åäéìà úøãà) ò"éæ
âéùîù äî' .ì"æå ,(é úåà á"ô äîìù ïáàá
ïééðòá úåìãúùä áåø øçà äåàúä ìòá
ככל היוצא מפיו – כוחה של כל תפילה
¯ áåè ïééðòá êøã éîéîúì äùòð ,òø
ìëéä ùîåçá) ò"éæ àðøàî÷î ÷"äøä áúë
çøåáä ìëù ãåáëá åîëå .ìîò àìá
(â ì) ïúùøôá ÷åñôä ìò (äëøáä
'úååàúä ìëá àåä ïë ,åéøçà óãåø åðîî
,'äùòé åéôî àöåéä ìëë åøáã ìçé àì'
äðîî çøåáå òðîð àåäù 'äàðä'ä úáö÷ øîåìë)
áåúëä øîàå ,äåå÷îå 'ìçéî' ïåùìî àåäù
.ì"ëò ,(åðâéùúå åéøçà óåãøú
,äìéôú éøåáéã åðééä Y 'åøáã ìçé àì'
ìòôú åúìéôúù äåå÷î äéäé àìù àîñì àáä åøöéì ùéà ìë äðòé ïàëî
êøãá äìéôúä ìà ùâé àìà ,äúìåòô øåîùà êàéä ,øîåìå åéðéò úà
åéôî àöåéä ìëë  כéàãååáù Y úåàãåå øæâð éëå ,åúéøá úà øåöðàå 'ä é÷åç úà
àöåéä åìéôàå , כאä"á÷ä äùòé (åúìéôúá) åéìò ,äæä íìåòä ïî úåðäéì àìù éìò

 וכה זעק הרה"ק ה'ברכת אברה' זי"ע.כ
 שהקב"ה, דוד המל מגלה את אוזננו,' 'יקראני ואענהו,(וכו' לאחר הדלקת נר חנוכה
 או פארוואס,  רופט מיר או אי וועל איי ענטפרע,' 'יקראני ואענהו,עומד ומכריז
 קראו אלי,( בני אהובי-  )בתרגו...' וייל מ'רופט איה נישט,ענטפערט ער נישט
 כי אכ,' ומדוע נראה לפעמי שאינו 'עונה, אמלא כל רצונכ לטובה, ואענה אתכ
 אלא א א מתפלל א אי... ואי הכוונה שאינו 'מתפלל' כלל.'אינו קורא אל ה
 דוגמת,זה מתו ההכרה וההרגשה כי רק על ידי התפילה תגיע אליו הישועה
.המבקש טובה מחברו באופ שרק בידי חבר זה היכולת לעזרו
פע נסע הגה"צ רבי יהודה לייב קאסטלני זצוק"ל )אביו של הרה"ק הרמ"ח סלאני
זי"ע( מטבריה לחו"ל אל בית רבו הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע והייתה הנסיעה קשה
 מש הייתה הנסיעה, תחילה היו נוסעי ביבשה מטבריה ועד חיפה,ומשברת עצמות
')בתו כדי אמירת פרק צ"א שבתהלי 'יושב בסתר

çé

באר הפרשה
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בדר אניה בלב י עד לאודסה ,ומש שוב ביבשה ברכבת הקיטור עד לגרודנא,
ומש לבית הרבי .אחר כל טלטולי הדרכי הגיע רי"ל בשעטומ"צ לחצר הקודש
והסתופ בצילא דמהימנותא תקופת זמ כשהוא נהנה מזיו השכינה ...בדרכו חזרה
על הרכבת מגרונדא לאודסה והוא זק וחלוש ,ומתייסר ביסורי חולי מעיי הרגיש
רי"ל כי גברו יסוריו למעלה ראש ואי אפשר לו לסבול ,והיה גונח ונאנח מרוב
ייסוריו ,נתיישב לצידו יהודי נשוא פני שניסה לשאלו מיהו ומה מעשיו ,ומדוע
הינו גונח כ"כ ,משראה היהודי כי יסוריו קשי ומרי פסק מלשאלו שאלות מיותרות,
ורק אמר לו 'ווארט' מצדיקי אמת ,הנה כתיב )תהלי פט כז( 'הוא יקראני אבי אתה,
קלי וצור ישועתי' ,כי הנה בכל מצב שיהודי נמצא בו ,א יעורר בקרבו לדעת כי
הקב"ה הוא אביו אוהבו ומתו כ יבוא לקרוא  -הוא יקראני אבי אתה – בזעקת
'טאטע'ניו העל' )אבי אבי עזור לי והושיעני( ,אזי קלי וצור ישועתי – יחיש לו הקב"ה
ישועה שלימה במהרה )ותתהפ מידת אלוקי – הדי לרחמי וישועות(.
הדברי נכנסו בלבו של רי"ל והחל זועק מקירות לבבו טאטענ'יו העל ,ומיד
שככו כאביו וכל יסוריו נמוגו כלא היו ...וכ נמש כל זמ נסיעתו ברכבת – במש
'מעת לעת' של .וא עלייתו על האניה היתה בדר פלא ,שלא ידע אי ישא
בעצמו את כל חבילותיו ומטלטליו מהרכבת לאניה ,והנה צ לנגדו נער שסייע בעדו
להעביר את כל החפצי ללא בקשת תמורת ממו  ,א על האניה חזר כל עת
הנסיעה טאטעניו העל ...טאטעניו העל ...והיה רי"ל מספר כי מעול לא הייתה
לו נסיעה בלב י קלה כאותה נסיעה ,הי היה רגוע מבלי רוחות סערה ,ומשהגיע
לחיפה וירד מהאניה על היבשה מצא מיד נער ישמעאלי שלקחו בפרדו לביתו
בטבריה ,וכל אותה העת ישב רי"ל וחזר בעצמו 'הוא יקראני אבי אתה  -טאטע'ניו
העל שתהיה הנסיעה כראוי ובנקל' ...וכל הטובות הללו עבור קריאתו 'טאטע'ניו
העל' שוב ושוב ,ומשבאו קרא הערבי לעומת 'מקבלי הפני ' הבאתי לכ את
ה'טאטעניו' שלכ ..
כא .אי ל תפילה שאינה עושה רוש בשמי מרו ומעוררת רחמי  ,הנה איתא
בגמ' )יומא סט ,(:שחז"ל ביקשו מהקב"ה להעביר מ העול את 'יצרא דעבודה
זרה' ,שהוא הוא שהחריב את בית המקדש הראשו והרג את הצדיקי והגלה את
ישראל מארצ ועדיי מרקד בינינו ,ישבו בתענית שלושה ימי ושלושה לילות
ונמסר ביד כשהוא יוצא אש בדמות אריה מבית קדשי הקדשי ,אמר לה הנביא
לישראל היינו יצרא דעבודת כוכבי שנאמר )זכריה ה ח( 'ויאמר זאת הרשעה'.
וכשתפסוהו נשמט ממנו שער אחד והרי את קולו וצעק ,אמרו היכי נעביד דילמא
חס ושלו מרחמי עליה מ שמיא ,אמר לה הנביא הטילוהו בדוד העשוי מעופרת
ויסתמו את פי הדוד בעופרת שלא יישמע קולו חוצה )כטבע העופרת 'לשאוב' ולבלוע
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ò"éæ ìàèéåå íééç éáø é÷åìàä äøéîà àìà úå÷éáã àìì Y àîúñá åéôî
ä"äììæ ÷øåù ù"øäî íëçä íùá (á÷ò 'øô
 àîìòáכב .ä"á÷ä äùòé úàæ íâ
 øåáéãä úøéîù ïéðòáכגíãàä øäæéù ,
לא יחל דברו – כוחו של דיבור בסור מרע ìæìæé àìù ¯ ïéìåç åéøáã úà äùòé àìù
ובעשה טוב
éë ,ùîî íäá ïéàù áåùçì åéô éøåáéãá
äùòé ,íãà ìù ¯ åéôî àöåéä ìëë àöåéä ìëë åøáã ìçé àì' ,(â ì) ïúùøôá
 íùåø ÷"äâä äæá øàáî 'äùòé åéôîכד íéøåâéðñ àøåá Y áåèì íà òøì íà
)äøåú éèå÷éì

את הקול( .ומתבאר בדברי הגמרא שאפילו יצר הרע דע"ז שללא כל ספק דינו ל...
מ"מ ,א יצעק ישמעוהו בשמי וירחמו עליו א א מחמת כ ימשי להחטיא
ולקלקל את העול ,מעתה קל וחומר ב בנו של קל וחומר א יהודי יצעק לאבינו
שבשמי כמה רחמי יעורר בזעקתו ,ובפרט א יבקש ויתחנ להינצל מאותו יצר...
כב .כה אמר הגה"ק רבי חיי מוואלאז'י זי"ע בש הגר"א זי"ע )הובא בכתר ראש
אות כב( על המאמר הידוע )חוה"ל שער חשבה"נ ט( תפילה בלי כוונה כגו בלי
נשמה ,שלא בא לומר שאינה נחשבת 'תפלה' אלא ,כי יש קרב 'בהמה' שיש בו
חיות ,וקרב מנחה אי בו חיות ,ולזה ה'מנחה' דומה התפילה שהיא בלי נשמה.
כג .נוראות מצינו במשנת הגה"ק ה'חת סופר' זי"ע )החדש ,ריש פר' קרח( ,שכל קדושת
האד תלוי ב'שמירת הפה' ,דהנה איתא במדרש )רבה יח ג( שקרח שאל את
משה 'בית מלא ספרי' מהו שיהא חייב במזוזה ,וענה משה רבינו 'ה ' ,ומבאר
החת"ס וז"ל .כי ג א תוכו של אד יקדש כולו כמלא )כבית המלא ספרי( לא
יועיל א לא יקדש פתחי פיו ,וכ להיפ  -גדול שמירת הפה א א לא יהיה בית
מלא ספרי – פירוש ,שלא יהיה מלא תורה ויראה ,א רק פתחי פיו שמורי
קדוש יאמר לו – א יזהר שלא יהיה בית העצי והתב 'מעשי בהמה' שה רשעי
גמורי ,אבל זולת זה עיקר הכל תלוי בפתחי פיו ,ולכ בית מלא ספרי בעי מזוזה
בפתח דווקא לרמז כנ"ל.
שמעתי מצדיק אחד לומר בדר הרמז ,כי הנה 'סולת' מרמזת בכל מקו על
עני נקיות וחשיבות ,אמנ א נצר תיבת 'פה' לסולת יעלה ביד תיבת 'פסולת',
ללמד שאפילו א חשוב האד כסולת נקייה ,א א לא ישמור על ה'פה' הרי
הוא כ'פסולת' ל"ע...
כד .מעשה באחד מהרבני אשר הזדמ לביתו של הגאו רבי חיי עוזר זצ"ל
בווילנא ושוחחו בדברי תורה ,בגמר שאלו הגרח"ע לסיבת בואו העירה ,השיב
הרב שנקלע לווילנא עקב מסע הלוויה של רב פלוני שהיה דר בשכנות אליו ועתה
נלב"ע ונטמ בווילנא .שקע רבי חיי עוזר במחשבותיו ושאלו ,הא מגיד מישרי

ë

באר הפרשה

פרשת מטות

ïåùìá ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä øàéá äëå ãàî øåîùé ïë ìò .å"ç íéøåâéè÷ åà
 ...åéô éçúôכה
øöåé äðä éë' (âé ã ñåîò) áåúëä
פלוני הספיד את הנפטר ,סיפר לו האורח ,שכבר היה מוכ לשאת דברי הספד
וכיבושי  ,ג נעמד על 'כסא' למע ישמעוהו כל הקהל ,ולפתע פתאו נשמט הכסא
מרגליו והתהפ לאחוריו ונפצע והבהילוהו במהירות לבית החולי ,ולא עלתה בידו
להספיד .שוב שקע רבי חיי עוזר בהרהורי מתו כובד ראש ,ופטרו לשלו.
שאלוהו בני הבית אודות מחשבותיו והרהוריו ,נענה לה רבי חיי עוזר ,שהנה
לפני עשרות בשני פר סכסו קשה בי אותו רב שנפטר למגיד מישרי ולא
הצליחו להגיע לעמק השווה ,ובאו לפני למשפט למע אפסוק בדינ .בתו כדי
הרצאת הדברי וטענות הקשות אשר הטיחו זה בזה הפטיר המגיד ואמר 'ברבות
הימי לאחר פטירת אני לא אספיד' ...ואכ דבריו עשו רוש ומ השמי מנעוהו
מלהספידו ,ללמד שהדיבור אינו הפקר אלא עושה רוש גדול.
וכ כתב השל"ה הק' )בלק יט( על הפסוק בפרשת בלק )כב ו( 'ועתה לכה נא ארה
לי' וז"ל ,יזהר האד במאד שלא יפתח פיו לשט  ,כי אפילו א מדבר שלא בכוונה
ממשי הדבר על עצמו ,וכ בלק אמר ארה לי ,פיו הכשילו שלבסו קילל אותו.
לאחר הסתלקותו של הגה"ק רבי חיי עוזר זצ"ל נמצא בי גנזיו רשימות בכתב
ידו בה כתב את הקבלות אשר היה מקבל על עצמו לקראת ראש השנה ,ובאחת
השני נכתב שמקבל על עצמו למעט בדיבור.
כה .וכבר הוכיח כ הרה"ק מרוז'י זי"ע – שכל הגה ודיבור של קדושה היוצא מפיו
של האד חשוב הוא לאי ערו ,וכל 'דיבור' של תורה ותפילה מעלה אותו,
וראיה ,שהמקדש את האשה באמירת 'הרי את מקודשת' – מעתה כל מי שישאנה
יתחייב בנפשו ,וכל זה למה ,מאחר שנעשתה 'אשת איש' בדיבורו בפיו 'הרי את
מקודשת' .וא בכוח הדיבור להחריב ולפגו בכל העולמות ,כ"ש וק"ו שכל דיבור
של תורה ותפילה ,שפועל ומתק את כל העולמות עליוני ותחתוני ג יחד )כנסת
ישראל עמו' פד.(.
ושמא תאמר ,מה עשיתי ,לא דברתי אלא ביני לבי חברי ...שמע נא לדברי
הגה"ק החיד"א זי"ע ב'חומת אנ' בפרשת  ,וז"ל .והרב עיר וקדיש רבינו מהר"ר
חיי ויטאל ז"ל פירש מש הרב מהר"ר שמעו טירנו ז"ל' ,לא יחל דברו' – לא
יעשה דבריו חולי  ,הלא תראה ככל היוצא מפיו יעשה ,כי כל אשר ידבר הוא פועל
למעלה ,א לטוב א למוטב ,שא ידבר דברי תורה ודברי קדושה מעורר ברוחניות
ובקדושה למעלה ,וא ח"ו מדבר לה"ר ודברי האסורי הוא פועל בסט"א ח"ו,
וזה שאמר ,ככל היוצא מפיו יעשה למעלה א טוב א לאו ,עכ"ד) ,וממשי החיד"א(

באר הפרשה

,'BçO¥ äî íãàì ãéâîå çåø àøáå íéøä
íìåò'ù úåîìåòä øãñá òåãé äðäù
íìåò'î øúåé äìòðå äåáâ 'äàéøáä
àøåáå íéøä øöåé øîàðù äîîå ,'äøéöéä
øúåé äáåùç 'çåø'äù ãåîìì ùé çåø

פרשת מטות

àë

äàéøá ïåùì øîàð çåøá éøäù 'íéøä'äî
àìéîîå .äøéöé ïåùì áúëð íéøäá åìéàå
'äî ãîìé ïàëîù ,'åçù äî íãàì ãéâî
øåáéãäù øîàé ìàå ,åéô úçéù çë ìåãâ
,äîåàîì áùçð àì ë"òå ùîî åá ïéà

ואפשר לרמוז בהקדמה ששמעתי דלא יפלא האד ,אי מדבר בעוה"ז השפל למטה
ודיבורו עושה רוש למעלה ,הלא תראה ,היי שהוא במרת ומונח בחבית סתומה
בעת שדורכי הענבי א שהוא רחוק מאד ,היי שבחבית מתנועע והוא פלא,
ומזה נקח ראיה על הדיבור שהוא פועל למעלה .ולרמז זה 'לא יחל דברו ככל היוצא'
ראשי התיבות בגמטריא יי ע הכולל ,דמ היי נלמד עני זה ,עכ"ל ה'חומת אנ'.
וכ כתב ב'חומת אנ' על שה"ש )א ב 'ישקני מנשיקות פיהו' .ב יהוידע מנחות פז (.שעליו
ללמוד מטבע היי שבעת דריכת הענבי יתנועעו מאליה כל היינות שבחביות -
אפילו היי הסתו וחתו במרת היי במרחק גדול ממקו הדריכה .וזהו אומרו
ישקני מנשיקות פיהו – ושמא תאמר היא דבריו משפיעי ה לטב ה למוטב ,קח
ל ראיה מכי טובי דודי מיי ,כמו שמתנועע היי בגת בהשפעת דריכת הענבי
ממרחק ,כ דיבור האד גור ומשפיע למרחק רב.
והביא ע"ז בספר הנפלא 'אוצר פלאות התורה' )בפרשת  ,עייי"ש עוד( כתב בספר
'מכת לדוד' להגה"צ רבי דוד שפרבר זצ"ל )בפרשת ( ובספר מדבר קדמות ראיתי
בש האריז"ל דכל אד יש לו שעה אחת בכל יו שכל דבור היוצא מפיו מתקיי
ורמזתי זה בענ"ד באמר ז"ל שאי ל אד שאי לו שעה )אבות ד ג( ,עפי"ז יש
לפרש דברי המדרש שהביא הנחל קדומי כא ' ,ככל היוצא מפיו יעשה הדא הוא
דכתיב כל לא ידע האד את עיתו' ,לומר שיזהר האד בדיבורו ,כי לא ידע את
השעה שלו שכל היוצא מפיו יעשה) ...אולי זה הרמז בדברי חז"ל 'הלוואי שיפלל אד כל
היו כולו'  -כי בזה בוודאי יכוו לאותו זמ  ,ויפעל בתפילתו(.
הביא את דבריו ב'ב יהוידע' )מנחות פז ,(:והוסי דלכ אמרו בגמרא 'כש שהדיבור
יפה לבשמי כ הדיבור רע ליי ' ,וז"ל ,נ"ל בס"ד הטע שהדיבור פועל ביי והדיבור
רע לו )כמו שהבאנו שהוא משפיע על היינות שמרחוק לדריכה ג"כ( כדי שהאד יקח מזה
מוסר לעני הדיבור ,עד כמה משפיע כל דיבור ה לטוב ה למוטב.
איתא מר' צדוק הכה )פרי צדיק פר' מסעי יא( שהפטרות ג' דפורענותא שסימנ דש"ח
 'דברי' 'שמעו' 'חזו ' מרמזי על תיקו ג' ענייני אלו דיבור שמיעה וראיה ,שבשבועהראשו מימי בי המצרי יעבוד לתק את 'דברי' דהיינו קדושת הדיבור ,ובשבוע ב'
על 'שמיעה' ובשבוע ג' על 'ראיית העי '.

פרשת מטות

úîçìîì úàöì íúåà áééç äìéçúîù
,ìàøùé éðá íäéçà ìë íò õøàä ùåáéë
íù åáëòúéù øîåì åôéñåä íäù àìà
ùéà åáùéùë '÷åìéçå ùåáéë' øçà ãò
ïë ìòå ,(íù é"ùøá øàåáîëå) åúìçðá ùéà
àìù óà Y íëéôî àöåéä íäì øîà
.íëøåáéã íéé÷ì åùòú íéáéåçî íúééä
åðéàå åéô øîåùä ìù åøëù áø äî
÷"äøä ùøéô êëå ,åéøåáã øôî
àìù éîù (àì ä"ã) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä
åéôî àöåéä ìëù àåä çèáåî åøáã ìçé
.í÷éå øîåà øåæâéå ,äùòééå íéé÷úé
(äöùúú) íéãéñç øôñá íéùøåôî íéøáãäå
áåùçì äöåø åðéàå úîà øáåãä ìë ,ì"æå
íéøáã åìéôà ,ø÷ù øáãì àìå ø÷ù
íäì ïéåëúé àìù ô"òà øáãéùå áåùçéù
çéëåîå .åîéé÷úé åéøáãå åéúåáùçî ìë
íéàéáðáå äøåúá áåúëù àø÷îî ïë
éðáà'ä ÷"äøä øàéáå .(ù"ééò) íéáåúëáå
,íéøáãä ãåñ (ò"øú ìàåîùî íù 'éò) 'øæð
ñçðéô ç"äåà 'éò) ÷"äôñá åáúë øáë éë
ìù íäéôù (àì çë úåîù êéùìà ;âë åë
íéøöåðä 'úé åðåöø éùåòå äøåúä éãîåì
ùã÷îá 'úøù éìë'ë àåä éøä íðåùì
ì"éé÷å ,ùãå÷á úøùì ïîåæîå ïëåîä
åëåúá ñðëð øùà ìë ùã÷î úøù éìëù
ìë àìéîîå ,ïéìåç àåä íà åìéôàå
åéä éë åùã÷úä åéôî åàöéù íéøáãä
. כוí÷éø øåçà åáåùé àìå ,'úøù éìë'á

באר הפרשה

áë

äøéúé ë"ôòàå úåùîî ïéà çåøá íâ éøäù
íéäåáâä íéøää ìò äúìòîá àéä
.íéîøäå
'úîà éøîà'ä ÷"äøä øàéá äæ êøãá
äùàá ïúùøôá øåîàä úà ò"éæ
äøãð úà äéáà åà äìòá øôäå äøãðù
åù÷äå ,(âé ,è ,å ÷åñô) 'äì çìñé 'äå' Y
,àéä äëéøö äçéìñ åæéà (.âë øéæð) 'îâá
àöîð äøãð øôåäù øçàì éë øàáîå
àìà úìòåú àìá äéä äøåáéãù òøôîì
äëéøö àôåâ àä ìòå ,àîìòá éàáä éøáã
.íðéçì äøáéãù ìò äìéçîå äçéìñ
äù÷î (øñåî úçëåú íééç êøã) '÷ä ä"ìùä
åðåùì ÷åñôä ìôë äøåàëìù
àèéùô 'åøáã ìçé àì' íàù ,êøåö àìì
êøåö äæéàìå ,'äùòé åéôî àöåéä ìëë'ù
,ì"æå øàáîå .''åëå àöåéä ìëë' áåù áúëð
äéäé íãàäù øñåî úçëåú àåä àìà
óà åéúôù àöåî øåîùéå åøåáãá ïîàð
áéåçî äéä àìå øãð êøãá äéä àìù
äøîà äìéçúî ,øîåìë .ì"ëò ,íéøáãá
øãð åà òáùðù äî åøáã ìçé àì äøåú
åéôî àöåéä ìëë åôéñåä áåùå ,åúåùòì
äùòà øîàù åéô éøîà åìéôàù ,äùòé
øãð åà äçèáä ïåùì øéëæä àìå êëå êë
äùøôä óåñ õåòð êëáå .íéé÷éå äùòé ë"â
éðáå ãâ éðá úà øéäæä äùîù ,äúìéçúì
,(ãë áì) 'åùòú íëéôî àöåéäå' ïáåàø

 וכמו שכתבו גורי האר"י, נוראות מצינו במי שמחלל פיו לדבר לשו הרע, לאיד.כו
,  לפי דבריו פירש החיד"א זי"ע )חומת אנ בפרשת.הק' שענשו להיות מגולגל בכלב

באר הפרשה
אהבת חינ – תיקו לשנאת חינ בימי הללו

äèîì óìà' äùî çìùéå ,(ã àì) ïúùøôá
ìòá'ä áúëå ,'äèîì óìà
íäîò çìù àì íéàéùðäå' (å ÷åñô) 'íéøåèä
âøäðù ïåòîù èáù ùééáúé àìù éãë
'àéùð' åì ïéàå) éøîæã äùòîá 'åèáùî àéùð

פרשת מטות

âë

íééç úåçøåà ïàë åðãîìå ,(äîçìîì çåìùì
 åäòø ãåáë ìò ùéà úøéîùáכז äéäéå
àìù ïëù ìëå ,íåìù óãåøå íåìù áäåà
íåøâé àìå ,ìàøùéî ùéà øòöé åà ùééáé
 íìåòá äéøá íåùì ùôð úîâòכחïàë éë .
äàøð äéä àøáñä ãöîù óàù ,åðãîì

פתח עיני מכות כג (.בלישנא דקרא בסו הפרשה )לב מב( 'ויקרא לה נבח בשמו'' ,לה'
ר"ת ל'שו ה'רע ,שהמדבר לשו הרע סופו להיות כלב ה'נובח' רח"ל.
כתב החפ חיי זי"ע ,שמעתי מהגאו רבי דוד טעביל )מקארלי בעל הנחלת דוד( ששמע
מבעל 'נפש החיי' ששמע מהגר"א ,שבפע אחת בעת שנות 'גלותו' נסע ע 'בעל
עגלה' ממקו למקו ,באמצע הדר הכניס בעל העגלה את הסוסי לשדה שעמדה
בצד הדר ,למע יקיי בעל השדה 'הכנסת אורחי' בסוסיו ,ויאכלו הסוסי ותשבע
נפש ...בעל השדה שראה את ה'גניבה לאור היו' התקרב אל העגלה כשכולו אש
להבה לנקו בבעל העגלה ,אבל זה האיש שראה כי כלתה אליו הרעה נשא רגליו ונמלט
על נפשו ,משהגיע בעל השדה שלא ראה את בעל העגלה כי בורח הוא ולא מצא אלא
את הגר"א )חשב שהוא 'בעל העגלה'( והפליא בו את מכותיו מכות גדולות ונאמנות .לימי
אמר הגאו לתלמידו רבי חיי מוואלז'י זצ"ל שהיה יכול להיפטר ממסכת מלקות בדיבור
קל בעלמא – על ידי שהיה אומר 'לא אני בעל העגלה' ,א בזה היה נחשב לו כאמירת
'לשו הרע' ,וכל זכויותיו לא היו מועילי להצילו מלהתגלגל בכלב...
שמעתי מצדיק וחכ אחד ש'של בית' )שלו חסר וא"ו( בגמטריא 'א-להי נצור
לשוני' ,כי נטירת פיו שלא לדבר את מה שאינו נחסר ...תמיד מועלת ומוספת
בשלו הבית ,ופעמי שמונעת 'מלחמות עול'...
כז .לאיד גיסא ,מאד מאד יש לו לאד להיזהר מלהתחבר ע חברי רעי .נוראות
כתב בש" עה"ת בפרשת )ד"ה ומקנה רב( לבאר את טע הדבר מדוע לא רצו
בני גד ובני ראוב לעלות ע יתר ע הקודש אל עבר האר הטובה והרחבה ,אלא
מאחר וה היו 'בדגל' אחד ע מחנה שבט שמעו )כי כ היה סדר הדגלי ,שבדגל בני
גד היו מטה ראוב ומטה שמעו ( ,ולאחר שחטא זמרי ב סלוא נשיא בית אב לשמעוני,
שוב לא רצו בני גד ובני ראוב להיות בכפיפה אחת ע 'חברי רעי' ,כי חששו
שמא א באר ישראל יעלה חלק להיות יחד ע בני שמעו  ,לכ העדיפו להישאר
בחו לאר ע 'חברי טובי' מאשר לדור באר ישראל ע חברי שאינ טובי.
כח .פע ישב הגאו רבי ברו בער זצוק"ל בביהמ"ד ,בשעה שאחד המגידי נשא
את דרשתו ,באמצע הדרשה הרגיש שצרי לצאת ,א מפני כבודו של הדרש
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נשאר לשבת על מקומו ,ישיבה זו עלתה לו בקושי רב עד שפניו האדימו מרוב
התאמצות ,כראות הדרש את פני רבי ברו בער אמר בלבו שבוודאי האדמימות
באה מרוב התרגשותו מהדרשה ,על כ הפליג בדברי והארי יתר על המידה .לאחר
זמ כאשר בשעטומ"צ כילה הדרש לדבר דבריו ,נעמד רבי ברו בער ממקומו ,ומיד
נפל והתעל ,לאחר שהשיבו את רוחו שאלו הרב הרמ ז"ל – אחד ממקורביו ,הא
צרי לקרוא לרופא ,השיב לו רבי ברו בער שאינו צרי לעזרה ,וגילה לו מדוע
נחלש כל כ .תמה עליו הרב הרמ מדוע לא יצא והלא מקרא מלא דיבר הכתוב
'בל תשקצו את נפשותיכ' ,ענהו רבי ברו בער ,יודע אנכי כי איסור תורה יש
בדבר ,אלא שא הייתי יוצא באמצע הדרשה הרי הייתי מבייש בזה את הדרש ,
ולא עוד אלא שכל הקהל היו סבורי שאי דעתי נוחה מדבריו ,וכדי בזיו וקצ,
על כ עשיתי מה שעשיתי במסירות גו ונפש ,כדי לא לבייש יהודי חלילה.
שמעתי מבעל המעשה הרב הגאו החסיד הישיש ר' יהושע ווייס מתושבי בני
ברק ז"ל שזכה לאריכות ימי מופלגת ונלב"ע בהיותו כב מאה ,משנשאל 'במה
הארכת ימי' סיפר מה שאירע עמו לפני כצ"ב שנה )כשהיה ב י"א שני( ,הלה נתיית
מאמו בעודו בעריסתו ,ואביו נישא בשנית ,פע נתדפק עני על דלת הבית – בעת
שאמו )חורגתו( עסקה במליחת שני עופות ,נכנסה הא לתוככי הבית לחפש אחר
איזה 'פרוטה לעני' ,בתו כ ראה העני את ה'עופות' לנגד עיניו ,חמד ,נטל אחד
מה ונמלט על נפשו ,כשבני המשפחה רודפי אחריו ואינ משיגי אותו.
כעבור שבוע ימי בא אביה לבקר בבית ,ובאותה שעה שוב בא העני – גנב
זה בבית ,משראתהו הא קראה לאביה שבא והכהו שני סטירות על לחיו כראוי
לגנב כמותו – באמרו ,וכי אינ מתבייש לשוב הנה לבקש מנדבת ידינו .ויברח העני
כל עוד נפשו באפו ...ה'ילד' שראה כל זאת וחשש מ'קפידתו' של הגנב ,החל מרד
אחריו בכדי לבקש מאתו מחילה סליחה וכפרה על אשר עוללו לו ,משראה הגנב
כי הילד רוד אחריו חשב כי הלה רוצה להשלי את עבודת ההכאה ,לכ הגביר
את מרוצתו ,זעק אליו הילד ,עמוד נא ,מבטיח אני שלא אזיק ל מאומה ,נעתר
הגנב ועמד ממרוצתו ,ניגש אליו הילד ונת לו מלא חפניי מטבעות זהב )שנת לו
אז אבי הא( וביקש מעמו שיענה ויאמר שאי לו כל קפידה עליה ,עשה העני
כרצונו ,וא הוסי לברכו ב'אריכות ימי' .ומכא סוד אריכות ימיו בצלילות הדעת
כמאה שנות חיי טובי.
עוד סיפר החסיד הישיש ,כי מוצאו מעיר סאטמאר )בחבל אונגרי ( ,ובהגיעו לפרקו
נשא את ב"ב שמוצאה מעיר טעמעשוואר )שבחבל רומני'( ,בעת גמר השידו נקבע
ביניה כי בני הזוג ידורו כמחצית השנה בטעמעשוואר מקו מגורי הכלה ,ולאחמ"כ
יעקרו לסאטמאר )מקו שהיה נחשב כיותר בטוח מפגעי המלחמה – שכ לא במהרה פלשו האויבי
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לתוככי אונגרי ( ,בהגיע העת סירבה האשה לעקור מדירתה ,לאחר די ודברי פנו השניי
אל הרה"ק ה'דמשק אליעזר' זי"ע שהיה אז מרבני העיר ,האבר טע שהיא הבטיחה
וקיבלה על עצמה לעקור דירת בגמר מחצית השנה מנישואיה ,לעומתו טענה האשה
ש'בת יחידה' היא להוריה ועתה רואה שאי אפשר לה לעזב לבד ...נענה הרבי ואמר
א א נאמר שהאשה הבטיחה לעקור דירתה ,מכל מקו יש לה 'פתח חרטה' בראותה
שאי אפשר לעזוב את ההורי לבד ,על כ יוותר לה הבעל ויישאר בטעמעשוואר.
כל זה היה בשנת 'ת"ש' – בפרו ה'מלחמה' ,ומאז עברו כחמשה שני שבה
לא נודע לאבר מה עלה בגורל משפחתו ,עד שנודע לו של"ע איש מבני משפחתו
לא נותר בחיי זולתי הוא עצמו ,כי בטעמעשוואר ניצלו מהמלחמה בקל יותר
מבסאטמאר ...וכל זה בזכות הוויתור.
כט .בעני זה שנינו במשנה )אבות ד יב( 'רבי אלעזר ב שמוע אומר ,יהי כבוד חבר
כמורא רב ,ומורא רב כמורא שמי' ,יש שהעירו מה עני סמיכות מימרות
אלו אהדדי ,והסבירו קמאי ,דכש שב'מורא רבו' על התלמיד להתיירא מרבו אע"פ
שאי הרב מתיירא ממנו ,כיו"ב 'יהי כבוד חבר' יכבד אד את חברו לש שמי,
ולא רק שלא יקווה ולא ייחל שבשכר זה יחזור חברו ויכבד אותו ,אלא א בידוע
לו שחברו מזלזל בו לא ימנע מלכבדו .וזוהי 'אהבת ישראל' שלימה ,שיהא אוהב
כל אשר בש ישראל יכונה מבלי לצפות שישיב לו כגמולו הטוב.
ל .סיפר הרה"ק רמ"ש מבאיא זי"ע לאחד מבני כ"ק אאדמו"ר מוויז'ני מאנסי זי"ע
שפע הגיע הרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע לשבות באחת הערי ,וש כיבד את
אחד הפשוטי שבע ,ולא הבינו הקהל מדוע מכבד אותו הרבי כל כ ,העיז אחד
ושאלו ,ילמדנו רבינו מה ראה בו הרבי לכבד אותו ב'יותרת הכבוד' שלא לפי כבודו...
ענה הרה"ק ,הנה ,ביהמ"ק נחרב עבור 'שנאת חינ' ,ותיקונו 'אהבת חינ ' – חינ
כפשוטו ,כלומר לכבד איש יהודי בחינ  ,ללא כל סיבה ,ודייקא בו הנני מוצא את
ה'תיקו' הלז) ...מפי כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל שליט"א(.
עובדא הווה לפני כמה שני בבחור 'חת ' שנסע באוטובוס כשבוע לפני נישואיו,
והנה אזניו שומעות שהיושב בספסל שלפניו מתנה את צערו לפני ידידו היושב
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בסמו לו ,הידעת ,מאד מאד איוותה נפשי להכנס לפני נישואיי לגדול פלוני שליט"א
ולהתבר מפיו ,אבל מה אעשה שכל ההשתדלויות שלי ושל משפחתי להיכנס שמה
עלו בתוהו ,והנה יושב לו החת דנ ומתעוררי בו רגשי רחמנות ,ומיד הקיש קלות
על גבו של ה'חת ' היושב לפניו ,וכה אמר ,ימחל נא מר על שהנני מתערב בענייני,
אבל מה אעשה ודיבור לא היה בהשקט כלל וכלל ,ושמעתי את אשר מעיק עלי,
הנה דודי הוא חתנו של אותו גדול ,ועל ידו אסדר ל 'פרוטקציה' להיכנס אליו עוד
השבוע ,ובתו דבריה עלתה השיחה אודות נישואיה ,ושאלו זה לזה על זמ
נישואיה ,ואמר אחד לרעהו ,ביו רביעי בשבוע הבעל"ט ,אמר לו חת דנ )היושב
לאחוריו( ג זמני ביו ד' ,והיכ  ...בפתח תקוה ,ג אני בפתח תקוה ,ובאיזה אול )זאל(
באול הנקרא 'אצולה' ,א אני באצולה ,ונענה – אכ כ ...לא ידעתי שיש ש שתי
אולמות ...מיודעינו החת מיהר לביתו ,ובבואו הביתה סיפר לאביו את אשר עבר עליו,
ומיד אמר ברוב לח ,אבי יקירי הרי הייתי עמ באותו אול כשבדקנוהו בטר הזמנתו
לנשואיי וראית שאי ש יותר מאול אחד ,וכי נינשא שתי 'חת כלה' באותו זמ
ובאותו מקו ...האב פנה מיד להנהלת האול ,והללו אכ הודו ואמרו ,כי כבר מתחילה
קבעו עמו שאינ 'סוגרי' עמו עד שיכניס אליה את דמי הקדימה ,והוא לא הכניס
ע"כ סגרו ע פלוני ...האב שכבר עמד אחרי שליחת מאות הזמנות לא ידע את נפשו,
עד שכמה עסקני ידועי נכנסו לענייני ,וסידרו לו 'אול' בשני רחובות הסמוכי.
בוא וראה כוחה של גמילות חסדי ,כי מי ביקש מאותו חת להתערב ולעזור
לחת שישב לפניו ,והיה יכול להישאר לשבת שאנ בטח ולחשוב לעצמו ,נו ,מה
בכ שהוא 'רוצה' להיכנס לגדול פלוני ,שאיפות טובות יש לו ב"ה ...ואילו היה כ ,
היה מוצא את עצמו עור חתונתו בפינת חצר האול ואולי ג מש היו מסלקי
אות ...לא היטיב אלא לעצמו.
כעי"ז שמעתי לפני כמה שני ,מעשה נורא שאירע בעי"ת מאנסי יצ"ו ,איש יהודי
שעמד כשבוע לפני נישואי בתו הוצר בדחיפות להלוואה גדולה ,ניגש האיש אל
ידידו שמכבר הימי בעודו בביהמ"ד אחר תפילת שחרית והעז לבקש הלוואה גדולה,
הלה שאכ הכי לעצמו בביתו סכו נכבד לקראת הנישואי שעמד לערו לבנו
למזל"ט ,ענהו כדרכ של 'מלווי' ,אה ,כ  ,לא ,אראה ,איני יודע ...אבל משחזר
לביתו נפתח לבו כאול ,והחליט להלוות לידידו את מלוא הסכו ,ירד לקומת הקרקע
שבביתו )בייסמענט( ועיניו חשכו ,כי דרכו הייתה להטמי את המעות בכיס רעקיל
)חליפה( ישנה התלויה בבייסמענט ,ועתה הוא רואה שהרעקיל אינו תולה על מקומו
והיה בוכה ומתאונ – 'הרעקיל איננו ואני אנה אני בא' ...עלה הביתה ושמע מבני
ביתו שא אתמול נזרק הרעקיל אחר כבוד לפח האשפה העומד בחצר בית ,לגודל
הנס ,באות זמני לא רוקנו את האשפה בשכונת רק אחת לשבוע ,מיד חיטטו
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באשפה ונמצא הסכו בשלימותו .נמצא ,זה האיש חשב כי הוא 'מיטיב' לרעהו
בהלוואה ,ולמעשה רעהו היטיב לו בכפליי ,שנחשב לו כנות לו נתינה הגונה –
שהציל בידו את הסכו העצו.
באמת אמרו ,אי קיו לעול מבלי הוותרנות ,פע עשה הרה"ק רבי דוד מלעלוב
זי"ע את דרכו בפרוס הפסח אל העיר ליז'ענסק אל רבו הרה"ק הרבי רבי אלימל
זי"ע .בהיותו בלב יער איבד את דרכו ולא ידע אנה יפנה ,מכיוו שכ נעמד הרר"ד
ובכה אל הבורא בדמעות שליש שיחלצו מ המיצר ,לא עברו כמה רגעי ולעיניו
נגלה זק אחד שהדריכו והוציאו מסב היער .כאשר נפרדו זה מזה נענה הזק
ואמר ,אלמד שני דברי שתזכר תמיד ,ואלו ה .א .בבוא הנגר לחבר שני קורות
עצי יחדיו ,ובאחד מה יש 'בליטה' כלפי חו ,אזי העצה היעוצה לחורר 'שקיעה'
בקרש השני – במקו לחתו ולגזו את בליטותיו של הראשו  ,וכ יתחברו שני
העצי והיו לאחד .ובא לרמז לכל אחד באשר הוא שכשברצונו להתחבר ע ידידיו
וחבריו באהבה ,אחווה ,שלו ורעות ,עצתו שיעשה שקיעה בעצמו – כלומר שיוותר
משלו לרעהו ,וכ יבואו לאחדות השלימה והראויה .ב .תחת אשר תעמוד ותפשפש
במעשי רע ,עסוק בדרישה וחקירה אחרי מעשי עצמ ...מיד אחר הדברי האלה
פרח לו האיש ,ונתברר כי הנה זה אליהו זכור לטוב )עיי' שש"ק ח"ב אות שמא(.
לא .אחר מלחמת העול הראשונה בהימוט מוסדי עול ,התאספו גדולי עול דאז
לטכס עצה כיצד ובמה נית לעזור ולהושיע לפליטי החבולי שאי לה כל.
נענה אחד הרבני ואמר ,שמ הראוי ג לדאוג לפליטי החרב לתשמישי קדושה
למע יוכלו לקיי את המצוות בהידור .נענה הגר"ח מבריסק זצוק"ל ואמר ,לא כ ,
הרי חובת תפילי אפשר לה לצאת יד"ח א ע"י 'שאלה' מאחרי .אבל 'לח
לאכול ,לסעוד את גופ הכואב ,ובגד ללבוש' א"א לצאת ע"י שאלה אלא צרי
שיהיה 'שלכ' ...ולכ אלו קודמי.
כ מסופר על הגה"ח רבי משה שוסטער זצ"ל שלא היה קונה לעצמו ארבעת
המיני קוד חג הסוכות ,באמרו ,ידי חובתי בארבעת המיני אוכל לצאת בשל
חברי כמו בשלי  -במתנה על מנת להחזיר .אקנה ד' מיני אחרי )שא"א לצאת יד"ח
בשל אחרי( ואלו ה ,חלות ויי  ,בשר ודגי .ואחלק לבני ישראל ה'נצרכי' ,שתהיה
לה שמחת החג...
לב .א בעודו בחיי ייטיבו לו מ השמי בהטבה מרובה ,כמו שאמר הרה"ק
ה'אמרי אמת' זי"ע ,כי א כתיב )משלי יז יג( 'משיב רעה תחת טובה לא תמיש
רעה מתו ביתו' ,כ"ש שמצד 'מידה טובה מרובה' המשיב טובה תחת רעה לא
תמיש הטובה מתו ביתו ,ומי יאמר שאיננו חפ בהבטחה כזאת )מסוד שיח חסידי
בש באי ביתו של הרה"ק הא"א(.
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øëùù íâäå .äøöòð ìàøùé éðáá øëéð ÷ìç
àìà äæ ïéà ,àëéì àîìò éàäá äåöî
úååöîá ìáà ,íå÷îì íãà ïéáù äåöîá
ïäéúåøéô ìëåà éøä åøáçì íãà ïéáù
äàô) àáä íìåòì úîéé÷ ïø÷äå äæä íìåòá
áåè ìîâ ñçðéôù øçàîå ,(.î ïéùåãé÷ .à à
àåä ïéãá øéôù ïë ìò ìàøùé éðá íò
ìù áåèä íøëù åðãîììå ,åøëù ìëàéù
.íéøçàì íéáéèéîä íéãñç éìîåâ
ïúøöá øöéî' äéäé íìåòì ,øáã ìù åììë
,ïøòöá óúúùîå 'ìàøùé ìù
éà åá òâô å"ç íà åéúåãéî ìò øéáòéå
åîöò àåä øäæé êãéàì ,ìàøùéî éî
ùéàá òåâôì àìù éàãååáå ,íéøáç ãåáëá
'äù÷ äòéâô' äúåàî éøäù  לגìàøùéî
.ò"ì úéáä áøçð 'àöî÷ øá' ìù åãåáëá
ïééðá úà áø÷éå úåáà ïååò ï÷åúé äæáå
.åðéîéá äøäîá éùéìùä ùã÷îä úéá
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íìåòá úåéøá ãåò ùéù åéðéòá äàøéå
ùéà ìë êåøòì àîøâ ïîæäå ,...åúìåæ
áåèì åéúåãéî ï÷úì ¯ 'úéáä ÷ãá' åùôðá
.íéîéä ìë åéááåñìå åì
íäéúåøéô'å ,åøëù ìãâé äæ ïéðò ìòù òãå
íéîùä ïî åì åáéèééùë 'äæä íìåòá
'øëùùé éðá'ä ÷"äøä æîø êëå ,äæä íìåòá
(áé äë) ñçðô úùøôá áéúëã àäá ò"éæ
,'íåìù éúéøá úà åì ïúåð éððä øåîà ïëì'
àåä ïéãá ä"á÷ä øîà (à àë äáø) ùøãîáå
ïéãá åäî íéù÷îä åáøå ,åøëù ìåèéù
ñçðôù ,åøåàéá àìà .åøëù ìåèéù
éáâì ïäå àéîù éôìë ïä ï÷éú åúåàð÷á
ìòî éúîç úà áéùä' éøäù ,ìàøùé ìë
úà ùãé÷ù ãáìîå ,(àé ÷åñô) 'ìàøùé éðá
àøåðä 'ä ìåìéç íâô úà ï÷éú äæáå 'ä
éúéìë àì'ù ïë íâ íøâ ,éøîæ é"ò äéäù
äúìéë øáëù äôâîäå ,'ìàøùé éðá úà

שאינו חי אלא בשביל אחרי

 יש אד.וכ איתא ב'ספר חסידי' )קפז( וז"ל
. עכ"ל,שנהני ממנו
לאחד ממקורבי הגה"ק רבי ישראל סאלאנטער זצוק"ל )שהיה נוהג לפזז ולזמר לפני
 בניגו אשר זימר הגר,'הגרי"ס בכל מוצאי יו הקדוש את התיבות 'קדש את שמ על מקדישי שמ

 והיה האב מטפל,פאטאצקי זי"ע הי"ד בשעה שהל לכבש ( הייתה בת יחידה חולנית מאד
 לאחר, ויהי היו ואותה בת נפטרה מ העול,בה יומ ולילה במסירות אי ק
 הנה עד עתה היה נראה כי כל קיומה, נענה הגרי"ס ואמר,כ'חודש ימי' נפטר האב
 א כעת, שהיה מטפל בה ומחזיק אותה,וחיותה של הבת היה רק בזכות האב
 רק בזכות שהיה, אותו יהודי נשאר לחיות בזה העול,רואי אנו שאיפכא מסתברא
 שקצרה השגת בני אנוש להבי,  ומכא, והיא אשר החזיקה אותו בחיי,מטפל בבתו
.את הנעשה בעול הזה
 ונוראות אמרו לפרש במה. וכמה קשה ענשו של זה הפוגע ומיצר לאחרי.לג
, שה'שונרא' אכל את הגדי וסופו שנטר על ידי הכלב,'שמצינו ב'חד גדיא
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 'áà ïéëøáî' åðúìåàâ ùéçúå ,àð äòéùåä 'ä àðàלד åðìàâéå àåáé äøäîáå
 ãåã ïá çéùî íòלה.
íéîéä åìà åðì åëôäé ,íìåò úìåàâ
åæ ùãå÷ úáùá èøôá ,äçîùìå ïåùùì

והוא הוכה במקל אשר לאחר מכ נשר באש וכו' ,ולכאורה בשלמא לחתול והכלב
מגיע עונש בדי שהרי כל אחד מה טר בעל חי אחר ,א 'מקל' זה מה חטא
שנענש בשריפה ,והרי לא עשה כלו בעצמו אלא אחד אחז בו והכה את עמו את
הכלב ...אלא ללמדנו ,כי א א אינו 'חוטא' א סו סו השני הוכה על ידו ,ואחת
דינו ל...
והיינו מה דאיתא )סנהדרי מה (:לגבי מי שנהרג בסקילה ,ש'אחת אב שנסקל בה
ואחת ע שנתלה עליו ואחד סיי שנהרג בו ואחד סודר שנחנק בו כול נקברי
עמו' ,שכל מי שנהרג יהודי על ידו טעו קבורה ,וא שלא עשה שו מעשה בעצמו,
ללמדנו עד כמה קשה צער הבריות.
לד .סיפר הרה"ק מהרי"מ מראחמיסטריווקא זי"ע ,שהרה"ק רבי יוחנ מראחמיסטריווקא
זי"ע הכריז פע בשבת מברכי מנח אב קוד ברכת החודש ,כי בשבת זו
מנחמי מ שמיא לכל המצפי לישועת לזש"ק שבקרוב יקראו בש 'אב' ,באותה
שבת היו ש יותר מחמישי אברכי אשר עדיי לא נושעו בפרי בט וכול נתברכו
מפיו ונפקדו בזרע קודש.
לה .המשגיח הגה"צ רבי גד'ל אייזנער זצ"ל היה אומר על מה שאומרי 'שיבנה
בית המקדש במהרה בימינו' כי יומו של הקב"ה אל שני ,ואי אנו רוצי
שיחיש את הגאולה לפי יומו ,אלא דייקא כפי ימינו אנו.

