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אלה מסעי – המסעות וכל תהפוכות החיי
ה בחשבו ממעל

éðá éòñî äìà' ,(á¯à âì) ïúùøôá
úà äùî áåúëéå ...ìàøùé
äìàå ,'ä éô ìò íäéòñîì íäéàöåî
äøåúä äðä .'íäéàöåîì íäéòñî
äáúëð àìù ,'úéçöð' àéä äùåã÷ä
øîàðä ìë àìà ,å"ç íðçá úåéùòî éøåôéñ
úåçøà åðãîìì íìåò úåøåãì áúëð äá
ìë ìò äàöé ãîìì åæ äùøôå ,íééç
àåä øùàá éãåäé ìë éë ,íééçä úåëåìäú
íéîòôå ,úåëåôäúå úåòñî åééç éîéá øáåò
úåìéôë ïåëð ìò (áì áèéé 'ééò) øàåáé äæáå úàæë ¯ úåáùçîå íéøåäøä åáìá íéìôåð
äùî áåúëéå' Y ïëåôéäå úåáéúä
íå÷îì éúòñðù øçàî é÷ìçá äìò úàæëå
äìàå ,'ä éô ìò íäéòñîì íäéàöåî úà ...éðåìô íãàá éúùâôù øçàî ...éðåìô
ìàøùé éðá äðäã .'íäéàöåîì íäéòñî åìéà ,éì äéåà ...êëå êë éúøáãù øçàî

, מעשה פלא מ'פלאות' ההשגחה בפרט בעני 'אלה מסעי' שמעתי מבעלי המעשה.א
 המה ישבו בימות,ה"ה הרה"ח רבי מענדל לעבאוויטש שליט"א ואחיו שליט"א
 ולצור פגישה חשובה שנקבעה לה ע 'עור,הקי בהרי הקעטסטיל"ס שבארה"ב
 בעוד בדר כשעמדו לפני אחד מה'פרשת,די ' גדול חזרו העירה למש כמה שעות
 אחי יקירי הישאר בצד ימי כי בעוד,דרכי' אמר האח לר' מענדל שנהג את הרכב
...'חצי מייל עלינו לקיי דברי חז"ל 'כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דר ימי
 ללא כל, נסע ר"מ לצד שמאל, בהגיע העת, אבל, ידעתי אחי ידעתי,ענה לו ר"מ
g.p.s. מיד אחר הדברי האלה המתינו השניי אולי ה... הסבר והגיו מדוע עשה כ
 רק שיחזרו, אבל זה 'התעקש' שלא לתת לה דר חדשה,יורה לה דר חדשה
 מצד 'ונשמרת' אי אפשר לעשות צעד, אבל,(על עקבותיה הנקרא יו טע )פרסה
 בלית ברירה,כזה באמצע הכביש כשאי אפשר לראות כראוי מה נעשה משני צידיו
 מקו מפלט בו יוכל- '...המשי ר"מ בנסיעתו כשהוא תר 'עד אמצא מקו ל
 א מצא לעצמו מקו כזה והנה הוא רואה בו 'צבי' הנח, והנה,לעצור ולהסתובב
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לו מעמל דרכו ,וכ הפריעוהו מניעות ועיכובי בכל מקו שחשב כי עתה הרחיב
ה' לנו את הכביש ויש בו כדי סיפוק הסיבוב ...וכל זה תו כדי מתח נורא וחוסר
סבלנות – שה 'מפסידי' את התור אצל העור די  ,כי כל כניסת לאותו כביש
יחד ע העיכובי לחזור על עקבותיה ארכו לה זמ רב ...עד שסו סו מצא
'מרחב' ,אבל אז הבחינו שמרחוק עומד לו 'איש' עומד בצידי דרכי – מקו שאי
אנשי מ השורה עומדי לה ,והוא מסמ בידיו לכל עבר כזועק זעקת הצילו...
הצילו ...מתחילה נסתפקו האחי הא זה האיש מבני ישראל הוא או לאו ,אבל,
למעשה החליטו להתקרב אליו ,משקרבו אליו מצאו יהודי העומד על ס התמוטטות,
במהרה פתחו את חלו הרכב וזה לא הצליח להגות מפיו אלא תיבה אחת 'וואסער...
וואסער) '...מי ,מי( ,מ השמי היה ברכב בקבוק גדול של מי שנשאר מ'טיול'
שערכו כחודשיי קוד בחוה"מ פסח ,הושיטו לו את הגלו וזה גמר אותו ב'תו
כדי דיבור' בבת אחת ,ותשב רוחו בקרבו ,נכנס אל רכב של האחי ,ומשנרגע
לגמרי פתח האיש לאמר ,אחד מה'מדריכי' בקעמפ אנכי ,היו בבוקר יצאתי ע
שותפי ליערות שבכא לבדוק את הדרכי ביער כדי לקחת שמה את התלמידי,
ונחלקנו כל אחד לדר אחרת ,מתו הנחה שבגמר בדיקת השטח נתקשר זה לזה
ע"י הסעלפאו )פלא'( ונפגש בשנית ,והנה ,בעודי מהל יחידי בדרכי טעיתי במרחב
היער וכדכתיב 'ותל ותתע במדבר '...וזה עתה הנני כבר עומד כא כמה שעות
תחת השמש היוקדת ,מבלי טיפת מי ברשותי ,ג להוותי גיליתי שאי כא כלל
'קליטה' )סערוויס( ואי לי כל דר להתקשר אל שותפי או אל מישהו אחר שיציל
אותי ממיתת צמא ל"ע ,כבר כמה שעות שהנני עסוק בחיפוש וחיזור אחר שתי
דברי ,א .כמה טיפות מי ב .סערוויס לטלפו  ,וכמעט שלא פרחה נשמתי ,והנה
באת את שני מלאכי הצלה להציל את נשמתי ...לאחמ"כ לקחו ר"מ ואחיו את
ה'ניצול' לרכבו ,ומיהרו כל עוד נשמת באפ להגיע העירה אל ה'עור די ' ,ורק
בהגיע ובבוא לפני העור די גילו שאירע עמה מה שלא מתאי לאנשי
'מסודרי' כמות – התור שלה נקבע מתחילה למחר ,וטעות חמורה טעו השניי
בחשב כי היו 'בא מועד' ,והמה לא ידעו כי הקב"ה מוציא עלי דר א ורק
לצור הצלת נפשות בלבד ,וטעות בדר לא היתה כלל 'טעות' רק לכתחילה –
שהרי לש כ יצאו לדר ,וה'צבי' שעמד בדר לא היה מעכב רק הוא אשר הוליכ
למחוז חפצ להציל את היהודי.
בי והתבונ  ,כמה שעות ארוכות גלגל הקב"ה את שני האחי בחוצות העיר ,א
ורק בכדי שיצילו את היהודי ממות לחיי ,א .כי כל יציאת היתה כביכול ב'טעות',
שהרי זמנ אצל העו"ד נקבע למחר ,ב .ולא עוד אלא שר"מ פנה לצד שמאל
כשהיה ברור לו ללא כל ספק שעליו לפנות ימינה ,ג .וכשבא להסתובב מצא 'צבי'
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שחשב כי אינו אלא מעכב ומפריע וכו' ,וכ"ז לא היה אלא בכדי להציל 'נפש אחת
מישראל' ,אמור מעתה ,וכי מביני אנו ב'מסעותיו' של איש מישראל...
עוד רגע אספרה מה שסיפר לי ביו השבת העעל"ט בחור 'ב ישיבה' חשוב
ירא שמי מרבי ,והכרת פניו ענתה בו שעדיו לגדולות ,מעשה שאירע עמו פלאי
פלאות באמצע 'מסע' אחד בחייו ,שמתחילה היה נראה כמי 'פקק' וחסרו  ,ולמעשה
נתגלה כחסד עליו  ...ואלו דבריו ,לדאבו לב עזבו הורי את דר הישר התורה
והמצוה ,בבואי לימי הבחרות ,חיפשתי בעצמי 'ישיבה' טובה ,אבל כל אלו לא אבו
להכניס אותי ,מכיוו שלא היה סיפק בידי לשל את 'שכר הלימוד' הגבוה שה
דורשי ,וחלק לא אבו להכניס אותי מחמת הרקע המשפחתי ,ואלו שבדיעבד
קבלו אותי דחקו אותי חוצה כשנתקשיתי בתשלומי ,וכ נדדתי מישיבה לישיבה,
עד שמצאתי את שאהבה נפשי ישיבת 'תורה ודעת' בשכונת רמות בעיה"ק ירושלי,
וה הסכימו שלנוכח מצבי אשל פחות מהמקובל ) 600שקלי במקו  ,(900עתה נגמר
החודש הראשו ו'אני אנה אני בא' ...כי אי בידי לשל אפילו את ה .600לאחרונה
נולדו תאומות לאחי שהוא אבר ת"ח ודר בעי"ת בני ברק יצ"ו ,ומכיוו שאחת
מהבנות שהתה בביה"ח נסעתי בקו  402מירושלי לבני ברק לעזור לו ,ואותו היו
יו שלישי בשבת היה ו' תמוז תשע"ט ...באמצע הדר אירעה תאונה )עקסידענט(
נוראה ,ואנשי ההצלה סגרו את הכביש למש כשעתיי ,נתקענו ב'פקק' נורא וארו,
חלק מהנוסעי ירדו להתפלל מנחה וחלק עסקו בדברי תורה ...אני הקט דברתי
כמה רגעי ע ה'נהג' ,אח"כ חזרתי למקומי ש נפתחה שיחה ביני לבי היהודי
מתושבי ענגלאנד שישב לצידי ,הלה שאלני מה לי ול'נהג' שהוא רחוק מקהל יראי
ה' ,בלית ברירה עניתי לו שהוא ממכירי בית אבא ,ולפליאתו מה ל'ב ישיבה' ע
רחוקי משמירת תורה ומצוות ,הסברתי לו את כל המצב המשפחתי בו הנני נתו ,
מטבע הדברי בעת השהיה ב'פקק' דיברנו ג על ענייני שהצינעא יפה לה,
מכיוו ששמע שכני את מצב משפחתי ואת כל מצבי בכלל ,שמע על הישיבה ועל
מצב ה'שכר לימוד' ,ושהנני נוסע לעזור לאחי שבתו איננה חשה בטוב ,וג הוא
ת"ח ומתקשה בפרנסת משפחתו ...לאיד ,שמעתי א אני שמקו מגוריו בענגלאנד,
וכל בואו הנה הוא רק )לפי דמיונו ,וכדלקמ( כדי להשתת ב'קבלת פני' שלפני החופה
בשמחת בית וויז'ני המתקיימת בבני ברק באותו יו ...ומש עליו למהר לשדה
התעופה כי 'פגישה' חשובה ממתנת לו בעיר מגוריו לאנדא .
אחר כמה שעות של 'עיכוב' התקרבנו בשעטומ"צ ל'בני ברק' ,אז נת לי שכני
שטר של  100יורו כ'מתנה' לאחי לרגל הולדת הבנות ,ג מיהר לברר אצלי את
הפרטי של 'ראש הישיבה' שלי ,ובקש ממני עזרה בהשגת 'טעקסי' )מונית( שתמהר
להוליכו לשדה התעופה כי אצה לו הדר עד שאי לו אפילו שהות זמ מה להיכנס
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êë ïàöî éðåìô íå÷îì åàáù éðôî ÷øù
÷ø íäì åéä äøîì åàáù ïååéëî ¯ êëå
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לחתונת וויז'ני ,ויהי ממחרת סיפר לי רה"י שבעת מסירת השיעור צלצל הפלא'
שלו ללא הר ,אחרי השיעור חזר אל ה'מתקשר' וזה הציג עצמו כיהודי מענגלאנד
ושיל שכר לימוד עבורי למש כמה שני .נמצא לאותו יהודי היה נראה ש)כביכול(
כל בואו הנה לאר הקודש לא היה אלא לריק ,שהרי את החתונה לא הספיק
אפילו לאמירת מזל טוב גרידא ,אבל קוב"ה אומר ,ראה הבאתי אות לסדר עבורו
שכר לימוד ...ותו לא מידי .לכ הושבתי ליד הבחור ,וגרמתי לעיכוב נורא בדר,
והכל כדי שתפתח בשיחה ע הבחור ותעזור לו שיוכל לעסוק בתורה בהשקט ובטח
בישיבתו.
ב .ידוע מאמרו של מר הבעש"ט הקדוש זי"ע שכל אד עובר במש ימי חייו את
כל מ"ב המסעות ,כ"א בדרכו שלו ובפירושי משלו )הובא בדגמ"א מסעי( .אומר
היה הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע ,שלעתיד לבוא יתגלה ויתבאר באר היטב לכל
אחד ,את פרשת מסעי שעבר בה בהיותו בהאי עלמא .ויראה שהכל היה בכוונה
תחילה לטובתו ולטובת ביתו ,ואז ימלא שחוק פיו ולשונו רינה – על שכל כ היצר
ודאג בכל מסעיו וענייניו.
מעני לעני  ,אמרו בעלי הרמז לרמז בסמיכות פרשת מטות למסעי ,לומר ל,
כל המטה עצמו ונכנע למוצאות אותו – להנהגת ה' עמו ,אזי מסעי – כדאמרי
אינשי פלוני 'אלעס פארט איה גלאט' )כל חייו מתנהלי לו למישרי כמי שנוסע על כביש
ודר סלולה וחלקה(.
מסופר על הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע שפע אחת בעת אשר נכנס למונית
)טעקסי( והוצר לכופ עצמו שיוכל להיכנס לתו הרכב )כ הוא מכורח המציאות( נענה
ואמר ,הביטו וראו ,א ברצו האד להמשי בדרכו עליו לכופ הראש תחילה בכדי
שיוכל להיכנס ,וא יישאר על מעמדו בקומה זקופה – לעול לא יגיע למקומו
הנרצה .וללמד על הכלל כולו יצא ,כל אחד ואחד בעניינו ,א ברצונו לעבור את
חייו בשלו ושלוה השקט ובטח ,עליו לכופ עצמו ,ואו אז יוכל 'ליסע' בשלו,
א א יעמוד על שלו ימצאוהו צער ומכאוב על כל צעד ושעל.
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ïëì ,éðåìô íå÷îì åòñðù øçàîù
äø÷îå éðåìô òâô íúåà àöî ¯ íäéàöåîì
 éðåîìàד.

áåúëéå åäæå .äæ òñîá 'ä íàéáä éðåìô
ìëù ,é"ðáì äùî òéãåä ïàë ¯ äùî
øîàðù åîë] 'äø÷î' ïåùìî íäéàöåî
)àì [íúåà 'úåàöåîä' ìë (âë á òùåäé
ìëä àìà ,ïë íäì òøéà åòñðù úîçî
íãàì ááñî ä"á÷ä éë ,äìåòä ììëä äååéö ä"á÷ä ¯ 'ä éô ìò íäéòñîì
íäì òøàéù éãëá éðåìô íå÷îá åòñéù
òéâéù éãë úåðåùîå úåðåù úåáéñ

ג .בספר 'שדה צופי' מביא ששמע מפי בעל 'שבט הלוי' זצ"ל דהא דאיתא במדרש
שמבריאת העול הקב"ה יושב ומזווג זיווגי ,אי המכוו בדוקא על זיווג ושידוכי
איש ואשה ,אלא על כל הנעשה בעול ,בפגישת איש את רעהו ,כאשר עיני כל
מתבונ רואות כמה מאות ואלפי פעמי היא כל מהל החיי מתנהל באופ הזה
כאשר 'בדיוק' פגש פלוני את אלמוני ובפגישת הציע לו הלוואה שהוציאה אותו
מאפילה לאור גדול ,ומכיוו שהלה דר בשכנות לאיש פלוני לכ הכיר את משפחתו
ורק משו כ הציע לו שידו לבנו ,זה מצא את רעהו בהמתנתו על הרופא ומש
באה לו הצעת עבודה והחל מתפרנס בכבוד ,זה 'זכה' בחברותא טובה כשנסע
לחתונה פלונית בעיר פלונית.
ד .באופ אחר אמרו לפרש )על פי הייטב לב זי"ע( ,במשל לעבד נאמ למלכו ,שציווה לו
המל ליסע למקו פלוני ,ופנה העבד לנמל האניות לחזר אחר ספינה שתוליכנו
למקו ההוא  -לקיי מצוות המל ,א בהגיעו לש שמע שזה עתה יצאה הספינה
לדרכה ,ולא עוד ,אלא שמכא כבר לא תצא עוד ספינה למקו ייעודו ,ומעתה עליו
להיטלטל בדרכי לא דרכי עד שיגיע ליעדו ,הרי שאד זה תכאב עליו נפשו ,בחשבו
עתה אצטר להיטלטל במסע מפר ומיותר לגמרי ,שהרי לא ציווני המל כי א להגיע
למקו פלוני ,וא הייתי מזדרז היה בידי ליסע למחוז חפצי בספינה בדר כבוד
ובמנוחה .אמנ א רק ישמע האיש שהספינה נסעה לה מהר מכא כי כ ציווה לה
המל  -ברצותו שהעבד יצטר להיטלטל בדר קשה ומפרכת ,אזי תשמח ותגל נפשו
שלא לריק יגיעתו ,כי וודאי יש למל איזה תכלית וסיבה לטובה בטלטול העבד בדר
הקשה ,וממילא  -כל טרחה וקושי בדר הילוכו תוסי לו שמחה על שמחתו ,והנמשל
מוב מאליו ...וכ ביאור הכתוב ,ויכתוב משה את מוצאיה למסעיה  -שידע האד
מדוע מצא אותו איחור הספינה וטלטול הדרכי ,והוצר לשנות מסעו – כי למסעיה
על פי ה' ,הקב"ה משגיח עליו בהשגחה פרטית מלעילא והוא מסדר את דרכיו ומסעותיו,
ושלא יחשוב ח"ו שאלה מסעיה – שמסעותיו להכא ולהת ,הינ רק מחמת מוצאיה
 -שכ מצאוהו פגעי ומקרי העוה"ז ,וה גרמו לטרוח במסעות מיותרי.
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æ

ובימינו אנו נלמד למי שאיחר את הבאס )אוטובוס( או את המטוס ,את הבנק או
את הרופא ,את העסק או את ה'מכולת' וכיו"ב ,בל יחשוב לרגע אחד כי ביש מזל
)שלימזל( הוא ,ואילו היה מזדרז מעט היה מספיק הכל בעתו ובזמנו – וכפי ראות
עינינו שפעמי אחר 'איחור' כזה מסוכ לעמוד בד' אמותיו של זה המאחר ,וידע כי
הכל כבר כתוב וחתו מעיקרא בשמי ממעל ,וכל פסיעותיו צעדיו ומסעותיו של
אד כבר קצובי ומדודי בשמי ממעל – כפי צרכו ותיקונו של האד לטוב לו
כל הימי .וכגו  ,זק מופלג שבקושי מהל על רגליו ,והיה צרי לכמה מנות 'בשר
ודגי' לקראת שבת קודש המשמשת ובאה ,ולא מצא בחנות הסמוכה לביתו ,וג
לא בחנויות הרחוקות קמעא ,רק בפאתי העיר מצא ,ובעזהשי"ת קנה כמות גדולה
של 'בשר ודגי' לכבוד שבת קודש ,וא בקושי שיר רגליו כשמשאו בידו בחו
היו ,ובבואו לביתו הוברר בידו ש'חבילה' זאת איננה שלו ,כי את שלו שכח בחנות,
ועתה עליו לחזור את כל הדר בחו היו להחזיר את אשר בידו ולקחת את שלו,
וכולו נרגז ומאבד עשתונותיו ...אוי לו למי שמעז להתקרב בשעה זו לד' אמותיו...
עתה ב אד ,עמוד וחשוב נא ,אילו היה אליהו הנביא נגלה אלי ,ומבקש גש
לחנות פלונית ת לה חבילה זו וקח מש חבילה פלונית הרי היה מתמלא שמחה,
כמה היה מודה ומשבח ועל כל פסיעה ופסיעה שהוא זוכה לקיי הוראתו של
אליהו הנביא ,מעתה ק"ו שצרי לשמוח שמקיי את רצו הבורא ית"ש בכבודו
ובעצמו ששילחו בשנית אל החנות ,ודייקא בחו היו לחנות המרוחקת ,כי בזה
הוא יותר מהדר בקיו שליחותו של אליהו הנביא.
וכמו שכבר הבאנו את דבר המעשה ,פע נענה הגאו הצדיק רבי נחו יאס'ער
זצ"ל מזקני וחשובי חסידי שטפנשט )נולד והתגורר שני רבות על אדמת רוסיה ,לאחר שני
דר בעיה"ק ירושלי( להגה"צ רבי נטע ציינווירט זצ"ל בבקרו של יו ,היו בבוקר
שמעתי 'בת קול' מ השמי ,הסובבי חששו שמא אירע משהו לבריאותו ...א ר'
נחו הסביר מיד את כוונתו – קמתי בבוקר ולא מצאתי את מנעלי )אחד מבאי הבית
שלא היה כ"כ ...הטמינ( וראיתי בזה כמי שנשמע בת קול בביתי ומודיעי לי בזה מ
השמי שהוטל עלי תפקיד נכבד – לחפש את הנעליי ...לאחר כמה דקות שוב
נשמע בת קול בביתי – כי מצאתי את הנעלי ,וראיתי בזה הכרזה מ השמי כי
מלאתי אחר התפקיד בשלמות ונגמרה שליחותי ...ואשרי האיש האמי שהכל 'על
פי ה'' ,שעי"ז ניצל מ'גיהנו' בבית וזכה 'לשמוע' בת קול...
כה אמר הגה"צ רבי יצחק דוד גוטפארב זצ"ל מנקיי הדעת שבירושלי ,שמעול
לא איחר את האוטובוס אלא תמיד היה בא זמ רב לפני הבאס הבא לאחריו ,כי
א א בא אפילו רגע כמימריה אחר נסיעת הבאס ,או שהוא חל ועבר על פניו
הרי זה רק מפני שבאס זה לא היה 'שלו'...

פרשת מסעי

ìë éë 'úîàä ïééã'á àåä ïéîàîùù
ìë ãáàî åðéà àìéîîå ,èôùî åéëøã
åðéàå ,àåáú àìù äøö ìëá åçåîå åùôð
ä÷åöîäå äøöä àìà ,ì"çø ùåàééì ìôåð
úåìòúäìå 'ùôðä ïåáùç' éãéì åðàéáú
øëã ïàî 'úåáöò' ìáà ,êìéàå íùî
éðá íâ åéä äòù äúåàá ,äðäå ,äéîù
íéùåîçå' éøäù ,úåìáàá íé÷åñò ìàøùé
ìëå ,äùîçî ãçà Y 'ìàøùé éðá åàöé
,åéãéãéå åéáåø÷ ìò ìáà äéä íäî ãçà
ãéá íéøöîî åàöé ìàøùé éðá ,ë"éôòàå
é"ôòà ,íìáàá íéãåøè íéøöî åìéàå .äîø
,äòù äúåàá 'ä ãåáë äìâð íäéðéòì íâù
éðà éë íéøöî åòãéå' (ä æ úåîù) áéúëãëå
,úåáöòá íéôåçñå íéãåøè åéä î"î ,''ä
éë ,äðåîàä øåà úà åàø àìå åòãé àì
,äèîì ãò åúëùåî éåâä ìù åúåìáà
,åçåø ïåáöòá ùåàééå êùåç éøä êåúì
åì ïéàù ãò éøîâì åúåà úô÷î äøöäå
äøöä éîî øéëäìå ïðåáúäì åìëùá çë
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ç

ä"á÷ä åì ãéòåä íù éë Y éðåìô íå÷îì
. הåîìåòá ãé÷ôúå úåçéìù äæéà
צהלתו בפניו – לעול לא יאבד שלוות נפשו
ויישוב דעתו

...ññîòøî åòñéå' (ä¯ã âì) ïúùøôá
øùò äùîçá ïåùàøä ùãåçá
åàöé çñôä úøçîî ïåùàøä ùãçì íåé
,íéøöî ìë éðéòì äîø ãéá ìàøùé éðá
íäá 'ä äëä øùà úà íéøá÷î íéøöîå
¯ íéøá÷î íéøöîå' ,é"ùøéôå ,'øåëá ìë
òåãî ,íéùøôîä åù÷úðå .'íìáàá íéãåøè
àìà íéøåëáä úúéî ìù ñðä øëæð àì
äî øàáì êéøö íâ ,íäéøåëá úøåá÷ ÷ø
äøåàëìù ,íìáàá íéãåøè é"ùø ùøéôù
ùé .íúøåá÷á íéãåøè øîåì åì äéä
úà úåøåäì áåúëä àá éë ,íéøàáîä
éðá ìöà ,íéîòì ìàøùé ïéá ìãáää
,' וúåáöò'ì úîøåâ 'úåìáà'ä ïéà ìàøùé
àìà ,úåìáàä èåòéî úîçî äæ ïéàå

 כי הנה התורה מנתה מ"ב, וא במה שאינו ניכר שלטובה הדבר יאמי בזה.ה
 והרי במ"א מסעות מתו מ"ב הללו לא הגיעו,מסעות ממצרי לאר ישראל
 ואפילו הכי הרי זה נחשב כ'מסע' – אלא ע"כ כי כל,לאר ישראל – מחוז חפצ
 שכ הועיד הקב"ה איזו תכלית על כל פסיעה,'פסיעה ופסיעה נחשבת כ'מסע
.ופסיעה
 וכה אמר הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע כשבא לנח את הרה"ק רמ"מ מווארקא זי"ע.ו
'כשישב שבעה על פטירת אביו הרה"ק ר"י מווארקא זי"ע כי מקובל אצלו ש'אבל
.הוא ר"ת אי בי ליסטיג – אני שמח
, שהטע שציוותה התורה על אבלות,וכבר אמר הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע
, אלא שרצונו ית' שנהיה תמיד בשמחה,והרי א גויי ארצות מתאבלי על קרוביה
 ופקודי ה' ישרי משמחי לב,על כ אבלות היא מצוה
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íéîéá èøôáå ,úòã åðãîìì .åéìà äàá
äòùä úáåçù ,'íéøöîä ïéá'á ¯ åììä
,úåáöòá àì ìáà 'úåìáà'á úåéäì
àéáäì êéøö ïáøåçä ìò øòöä äáøãà
áø÷úäìå 'ä éëøãá úåððåáúäì åðúåà
.øúåéå øúåé åéìà
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è

êåúî úåãéøéå úåéìò ,åéúåòñî ìë øáåò
óøèúù éìá ,ùôðä úååìùå ä÷æç äðåîà
áåùé úà ãáàé àìå ,ë"ë åéìò åùôð
.íééçä úçîùå úòãä
אי מקרה בעול – כל המאורעות נעשי
בהשגחה פרטית ומדוקדקת

ìëá ïãéãì íéøåîà íéøáãä ,úîàáå
,'íëì íúéø÷äå' ,(àé äì) ïúùøôá ìù åøîàî òåãéë ,äðåòå úò
àìà äéø÷ä ïéà' ,é"ùøáå
äðçî ìâã'á àáåä) ò"éæ ùåã÷ä è"ùòáä ïøî
(ë æë úéùàøá) øîåà àåä ïëå äðîæä ïåùì éîé êùîá øáåò íãà ìëù (ïúùøôá 'íéøôà
íé÷éãö åùøéôå .'éðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éë àåä åéîé ìëå ,úåòñîä á"î ìë úà åééç
,åäàöîé øùà ìëá íãà ìëì ãîìì àáù äàáå ,'åëå úåéðçå úåòéñðá àåä ãåøè
øáãä åòøéàù éîë åì äàøðù äî óàù øùà úåòñî íúåàá úòã åðãîìì äøåúä
'øáãä äùòð àì ,úîàá éøä ,äø÷îá äá íúáùé øùà íéøöî õøà äùòîë
 äðîæäá àìà åéìàî íééøöîä éë ¯ (â çé àø÷éå) 'åùòú àìז ïéîæä ä"á÷äù Y
 åéìò úàæ êåúî 'íéãåøè' íéùòð íìåòä úåîåàåח,ìòîî íéîù úåðåáùç é"ôò ,
'ìàøùé ùéà ìáà ,íéø÷î øàùå 'íìáà
 åì áåèìט .íéîéä ìë

ז .נוראות כתב הרה"ק רבי צדוק הכה מלובלי זי"ע )צדקת הצדיק אות קנו( כי העוונות
הקשי ביותר – א אות שהעידו בזוהר הקדוש שלא תועיל עליה התשובה
– יתוקנו באמונה איתנה בבורא עול ,וז"ל .תיקו  ,להאמי שאי 'מקרה' בעול אלא
הכל בהשגחה ממעל ,להאמי באמונה שלימה שאי שו מקרה בעול כלל ,וכל מה
שיארע לו ידע שהכל בכוונת מכוו יתבר שמו .ודבר זה הוא באמת עיקר הכל ,וכל
תרי"ג מצוות התורה ה רק עיטי )עצות( להגיע לידיעה זו שהכל מהש יתבר .וכל
העבירות נקרא בתוכחה 'א תלכו עמי קרי' )ויקרא כו כז( לשו מקרה  -כי העבירות
ה יציאה מ הסדר ואי לה סדר ,וכ כל העונשי נקרא ש )פסוק כח( 'חמת קרי'.
ועל ידי זה שמאמי שאי מקרה ממתיק כל הדיני ומתק כל העבירות...
ח .כתב ה'חזו איש' בספרו 'אמונה ובטחו' )פ"ב( ,וז"ל .וממידת הבטחו – להעמיד
עצמו על נקודת האמונה ...כי לא המקרה פגעו ,שאי מקרה בעול כלל ,רק הכל
מאתו ית' .וכבר המליצו קמאי שמקרה הוא אותיות רק – מה'.
הנה נאמר בתורה )ויקרא י טז-כ( שביו חנוכת המשכ שרפו את שעיר החטאת,
ויקצו משה מדוע לא אכלוה במקו הקודש ,והשיב לו אהר שביו זה מתו שני

é
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'וôקראנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היו' )ויקרא י יט( ,והנה
בניו נדב ואביהוא ַ ִ ְ ֶ ָ
לכאורה היה צרי לומר 'ותקרנה אותי כאלה' ,מלשו 'מקרה' ,ומדוע הוסי אות
א' ,אלא ללמדנו שאי 'מקרה' בעול כלל ,אלא כל המאורעות שקורי לו לאד
ה 'קריאה' מ השמי.
מעשה ביהודי שנכנס אל הרה"ק השר מקאצק זי"ע ,וסיפר שזה מכבר עשיר
גדול היה ,והיה נוהג דבר יו ביומו למלא כרטיס לוטו )לאטערי( ,וא משרתת ביתו
נהגה ב'מנהג' זה .ובערוב יו היה בודק את שני הכרטיסי  -הא זכה אחד מה
בגורל .כ היה מנהגו רבות בשני ,עד שלאחרונה איבד את כל הונו ,וג מתה
עליו אשת נעוריו ,מכל מקו המשי הלה 'במנהגו' מקד  -לקנות בכל יו כרטיס
לוטו .וג המשרתת המשיכה במנהג זה ...ויהי היו ,מצא ה'עשיר היורד' שהמשרתת
זכתה בגורל בממו ודמי מרובי ,בראותו כ החליט להינשא לה ,וכ יעלה לחלקו
כל כספה שזכתה עתה בגורל ,ויחזור להיות מה'נגידי' בע כמקדמת דנא .אלא
שנתיירא שמא כשיציע את השידו לא תסכי האשה לכ – א תדע כי היא
העשירה ,והוא אינו אלא עני ואביו  ...לכ שלח 'שדכ ' שידבר בה נכבדות,
המשרתת הסכימה וערכו הנישואי כדת משה וישראל.
כעבור ימי אחדי מהנישואי  ,נכנס ה'יורד' לביתו ,וסיפר לבני הבית בשמחה
רבה שבעוד כמה ימי ה עתידי להפו לנגידי ע ,כי הכרטיס שברשותה עלה
בגורל – ומה שקנתה אשה קנה בעלה ...נאנחה האשה ואמרה – זה עיד ועידני
שמכרתי את הכרטיס לאבי ,וכל העושר איננו שלנו כלל .מיד ש אותו יהודי פניו
אל השר מקאצק ,ושאל הא אפשר לו לגרשה ,כי כל השידו אינו אלא 'טעות',
שאג הרה"ק  -ר' יהודי ,וכי עדיי לא ראית שהבורא יתבר מנהיג את עולמו,
מתחילה הפ אות ליורד ,ולאחמ"כ לאלמ  ,וכל זה כדי שהמשרתת תינשא ל...
א עדיי אינ מבי כי זהו רצו ה' ...יכול אתה לגרשה ...מכא נלמד ,אי שכל
הנהגת הבורא בכל פרט ועני בחשבו מדוקדק היא ,ועלינו להאמי בו בתמימות,
להדבק בו וללכת בכל דרכיו אשר ציוונו.
ט .וכבר כתב הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )נשא תרנ"ד ד"ה בעני( שבכלל מעלת 'עי
טובה' הוא ג כלפי הקב"ה כביכול ,שיביט ב'עי טובה' על הנהגת הקב"ה עמו
)כלומר ,שיראה בכל מעשי השי"ת שה לטובה( ,ועי"ז באמת יתהפ הכל לטובה ,וז"ל ,פירוש
עי טובה ,שכל מה שהוא רואה מכיר בו חסד וטובת הבורא ית"ש והכל טוב בעיניו,
ומכח זה נעשה טובו וכדאיתא גבי נחו איש גמזו ,עכ"ל.
וא א נדמה לו כרעה יאמי שאי זה כי א 'להכשיר' אותו לטובה העתידה
לבוא עליו .וכמו שביאר הגאו רבי אליהו לופיא זצוק"ל )לב אליהו יתרו ד קכ( דברי
חז"ל )ברכות נט' (.לא נבראו רעמי אלא לפשט עקמומיות שבלב' ,ולכאורה צרי
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åøàéá á"åéë

)íùá çìù úùøô íéãâî íòåð

'(íéìåãâä íù úøëæîá àáåä ,'íéãéñç úðùî

äø÷î øîà éë' (åë ë 'à ìàåîù) ÷åñôä úà
òøàéù äî ìò øîåàäù .'àåä øåäè éúìá
ïåáùçá åðéàå ¯ àåä àîìòá äø÷î ¯ åì
àìù òáöàá äàøî äæ éøä ,àìéòìî
äðåîàä éø÷éò åì øñç éë .àåä øåäè
 äîéîúäå äøåäèäיíéîùî ìëäù úòãì ,
.íìåòá äø÷î ïéàå
äøîàù äââùá çöåø éáâ åðéöî ïëå
äðà íé÷åìàäå' (âé àë úåîù) äøåú
áåúëä äîá (:é úåëî) àøîâá åøîàå ,'åãéì
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àé

,ùôðä úà åâøäù íãà éðá éðùá ,øáãî
âøä ãçàå (úåìâ áééçå) ââåùá âøä ãçà
äæìå íéãò ïéà äæì ,(äúéî áééçå) ãéæîá
,ãçà ÷ãðåôì ïðéîæî ä"á÷ä ,íéãò ïéà
äæå ,íìåñä úçú áùåé ãéæîá âøäù äæ
ìò ìôåðå íìåñä ìò äìåò ââåùá âøäù
ãçà ìë Y àöîð ,åâøåäå ãéæîá âøåää
÷ãéæîá âøäù äæ ,åì éåàøä åùðåò ìáé
øáã ,äðäå .äìåâ ââåùá âøäù äæå ,âøäð
äðà íé÷åìàäå' áåúëäî ì"æç åùøã äæ
ïéàù êì øîåì ,(åãéì ïéîæä ïåùìî) 'åãéì
äàøðä óàå ,íìåòá éàø÷àå äø÷î
àåä ...íé÷åìàä äùò ìëä úà ,äø÷îë

ביאור ,א זוהי מטרת הרעמי מדוע מביא הקב"ה דווקא קוד ירידת הגשמי.
אלא ,פעמי ועולה ברצו הבורא להוריד גשמי ושפע לעול ,אלא שאי העול
ראוי לכ ,לכ יביא רעמי לעול  -לפשט עקמומית שבלב – להכניע לב אל
הבורא יתב"ש ,ובזה ה נעשי ראויי לברכה ,ואז זוכי לגשמי.
ולדיד  ,פעמי ורואה האד כי ברקי ורעמי באי עליו – ברוח או בגש,
מבית ומחו ,יזכור בעת ההיא שכל מטרת בוא אינו אלא כדי לפשט עקמומית
שבלב ,וכשעקמומיתו תתפשט – בהתחזקות האמונה בלבו ,מיד יאר ה' פניו אליו
ויחו אותו בדבר ישועה ורחמי.
י .כה אמר ה'חזו איש' על המובא בגמרא )ברכות ה (:שלרב הונא החמיצו ארבע
מאות חביות יי – והוא הפסד ממו גדול ואדיר ,ויעלו החכמי לנחמו ,והציעו
לו לעיי ולפשפש במעשיו ,להבי על מה ולמה בא לו עונש חמור כזה מ השמי...
ואכ מצא רב הונא פג כלשהו במעשיו ,ולאחר שתיק את הפג הרוויח את יינו,
)שהחומ נהפ להיות יי ,או שמחיר החומ עלה פי כמה וכמה( .מכא דייק ה'חזו איש' כיצד
חז"ל הקדושי חיו באמונה עזה וכאילו ה רואי בעיניה את הנהגת ה' ,ע"כ לא
שאלוהו אפילו לרגע אחד 'כיצד אירע' הדבר ,שהרי אז נראה כאילו היה ביד בשר
וד למנוע את ההפסד – ע"י שהיו נמנעי מעשיית 'דבר המפסיד' את היי  .כי
באמונת ראו שלא בא לו כל זה משו סיבה ועילה שבעול ,אלא על פי הבורא
ית' אשר במאמרו ברא שחקי ויצר את הכל ,על כ פתחו ושאלו 'למה עשה ל
ה' ככה' ,ושאלו מעמו 'לעיי מר במיליה' )הובא במעשה איש ח"א עמ' רפ(.

פרשת מסעי
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áé

'åúåà çùî' øùà 'éôä äæå ,íøâ åìæî éë ìëì äùòééù ãçà ÷ãðåôì íðîéæ øùà
â"äëù íøåâäå äáéñä àåä äæ çöåø éë ¯
.åì éåàøä éôë ãçà
.øçà ïäë àìå äìåãâ äðåäëì çùîé éðåìô
(äë äì) àðéðò éàäá ïúùøôá æîøð ãåò
ìåãâä ïäëä úåî ãò äá áùéå'
 פסיעה קטנה – במלחמת היצר כל מסע קטåù÷äå ,'ùãå÷ä ïîùá åúåà çùî øùà
אינו לריק
,åçùåî (çöåøä) àåä éëå' (:àé úåëî) àøîâá
Ÿ ¨ íàå' ,(åë äì) ïúùøôá êùî'ä áúëå .'åéîéá çùîðù äæ ,àìà
çöåøä àöé¥ ¥ àöé
ùøãîáå ,'åèì÷î øéò ìåáâ úà
÷åñôä åðì äøåä ïàëù ïëúéå ,'äîëç
øîà ,úçà äòéñô åìéôà (çôùú ù"å÷ìé) úòä òéâäáù ...äçâùää úâäðä éðôåà
òñåôä úåðòøåô ïéðòì íà äîå ò"áàø íéîùá íéáùçî ,ùãç 'ìåãâ ïäë' ãéîòäì
øîåçå ì÷ ,åùôðá áééçúî úçà äòéñô çåöøì íéãéúòä íéçöåøä íä éî ìòîî
.åéúåøåãìå åì äëåæù äåöî øáãì êìåäì 'èì÷îä éøò'á úáùì åëøèöéå Y äââùá
àáåä) ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøä áúë äæ ïîæ êøåà éôìå ,ìåãâä ïäëä úåî ãò
,ìåãâ ÷åæéç äàøð ïàëî (í"éøä éèå÷éìá øôñîë úåéçì ãéúòä ïäë íéãéîòî
¯ (.àé äèåñ) äáåøî äáåè äãéî éøäù .íù úáùì éðåìô ìò øæâð øùà íéðùä
ììôúäìå ãåîìì íåé ìëá íéëùîù íãà íéëåøà íééç äéçé øùà äæ ãîòåäå .ì"æå
ìëá äáøä ìåòôì ìëåéù éàãåå Y íéîé åèì÷îá ùåáç äæ äìåâ äéäé ïòîì
 יא...äòéñô
.àëôéà ïëå ,äæ â"äë úåî ãò íéøéáë
 מידה טובה מרובה, א בפסיעה אחת מתחייב הרוצח מיתה, ולפי דרכנו יאמר.יא
 בבריחה אחת, בקפיצה אחת מהמיטה,כמה זוכה האד ב'פסיעה אחת' לטוב
 בעצימת העי מהביט ברע אפילו פע...מ העבירה או בריצה אחת לדבר מצווה
 בחסימת הפה מלענות לרעהו, בשבירת מידה רעה אפילו פ"א...אחת לרגע אחד
.(...)אריי פאר אי יענע
 למדרגות הגדולות הנוסעות מאליה,משל נאה המשיל הרה"ק מסאטמאר זי"ע
בכח העלעקטריק )מדרגות נעות( ופעמי ששני אנשי יעשו כברת דר עד המדרגות
 והנפקא מינה. ורעהו ישאר עמוד למטה,הללו זה יעלה ויבוא עד למעלה למעלה
 שזה הראשו פסע עוד 'פסיעה קטנה' אחת והעמיד עצמו על המדרגה,ביניה
 א זה השני החסיר פסיעה, וממילא הובילוהו המדרגות מאליו למעלה,הראשונה
... וא לאו, א לדיד העושה פסיעה זו יעלה ויגיע לתכלית טוב...זו ונשאר למטה
( ואינו דורש ומבקש מהאד. שאי הקב"ה בא בטרוניא ע בריותיו )ע"ז ג,ודע
 וכ רמז לה ה'מש חכמה' בספרו 'אור שמח' על דברי הרמב" )הלכות,יותר מטבעו

באר הפרשה
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,÷éøì úëìåää 'ä úãåáòá äòéñô ïéà éë
'äðè÷ äòéñô' ÷ø äùò íà åìéôàå
¯ øáë ,á"åéëå ,ø÷åáá úçà äîëùä
,ú"éùäì äáåøî çåø úçð äæá äùò
òñîë éðçåø òñî éøä àì éë ,áø åøëùå
åäùìë íå÷îì òñåðä ¯ úåéîùâá éë ,éîùâ
יג
÷"äøä áúë , ùàééúé àì íìåòìå ìëù äàøð ,íù äîåàî âéùä àì óåñáìå
ä"ã å"îøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä
àì éøäù Y ÷éøìå ìáäì äúééä åúòéñð
úåøåîàä úåòñîä á"î øôñîáù (äìú åðéà Y úåéðçåøá ìáà ,åúéìëú éãéì àá

àì íà óà òñôù äòéñô ìë àìà ,ïë
íøåâ äâñôä ùàø ìà ìéôòäì çéìöä
äòéñôå ,íéîùä éîùá ìåãâ íùåø äæá
óåñ éë ,äîöò éðôá úéìëú àéä àôåâ åæ
 åúéìëúì æ"éò òéâéù øáãיב.

רוצח ,פ"ז ה"ח( וז"ל ,הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעול ...ואפילו כל ישראל צריכי
לתשועתו אינו יוצא מש לעול עד מות הכה הגדול ,ולכאורה תמיהה רבתי יש
בזה ,והרי 'פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה' ,מדוע לא יכריזו בי"ד איסור גמור
על 'גואל הד' שאסור לו להרוג את הרוצח בשגגה ,וממילא יוכל זה האיש להציל
את ישראל הצריכי לתשועתו ,אלא ביאור הדבר ,שהרי אמרה תורה )דברי יט ו( 'פ
ירדו גואל הד אחרי הרוצח ,כי יח לבבו והשיגו כי ירבה הדר והכהו נפש',
והיינו שמצד טבעו לא יוכל גואל הד לעצור בעצמו מלנקו נקמת ד קרובו,
ומכיוו שהבורא יודע חמימות הלב שיש לקרוב של הנרצח ולא יוכלו בי"ד להזהירו
שלא יהרוג את הרוצח ,לכ אי הרוצח יוצא מעיר מקלטו .והוא לימוד גדול בדר
התורה ,שהבורא יתבר בוח ויודע הרגשותיה של בני אד ,ומה שא"א לאד
להתגבר נגד רצו מסוי ]כמו חמימות הלב של הגואל הד כא [ לא יעמידוהו מ
השמי כנגד זה .ומכא יש ללמוד לכל נסיו שבא לו לאד שוודאי יש בכוחותיו
להתגבר על יצרו ולעמוד בנסיו ,שא לא כ אזי לא היו מביאי אותו מהשמי
לידי נסיו זה.
יב .וכ אמרו בילקוט שמעוני )ישעיהו רמז תקו( וז"ל ,אומרי ישראל לפני הקב"ה
אתה יודע כוחו של יצר הרע שהוא קשה ,אומר לה הקב"ה היו מסקלי אותו
בעוה"ז קימעא קימעא שנאמר )ישעיה סב י( סולו סולו המסילה סקלו מאב  ,ולעוה"ב
אני עוקרו שנאמר )יחזקאל לו כו( והסירותי את לב האב  ,עכ"ל.
יג .ודע ,שאי ייאוש בעול ,כי אי הקב"ה מכניס אד למצב שאי בו תקוה לצאת
ממנו ואפילו לא לזמ מה ,אלא בכל זמ ועיד יש בידו לצאת מ הסב .ביסוד
זה ביאר ה'מש חכמה' )בפרשת ד"ה הא( את האמור בפרשת בעני 'ערי מקלט' למי
שהרג את הנפש בשגגה ,וברש"י )לה יג( 'מגיד שאע"פ שהבדיל משה בחייו שלש
ערי בעבר הירד  ,לא היו קולטות עד שנבחרו שלש שנת יהושע באר כנע '.

ãé

באר הפרשה

äúééä íäáù úåòñîä íâ åðîð ,ïúùøôá
äáø) ùøãîä ïåùìëå ,ìàøùé éðáì äãéøé
äùøôä úìéçúá é"ùøá àáåîä (â âë
'.à"ôùä ì"æå ,'...êùàø úà úùùç ïàë
,'ä íòì òéãåäì ¯ úåòñîä ìë åáúëðå
ìëî åéìò åáì ìåôé àì 'ä ãáåò ìë éë
äãéîä àåä êë éë ,åì ùéù úåìéôðä

פרשת מסעי

 ãøåéå äìåò úåéäìידåâéùäù äçåðî ìëîå .
.úøçà äîçìî ìéçúä äîçìî äæéà øçà
,åðçéå åòñéå ,åðçéå åòñéå ¯ íìåòì ïëå
åëìé' (.ãñ úåëøá 'ééòå ,ç ãô íéìäú) ù"îë
éãáåòì äçåðî íäì ïéàù ¯ 'ìéç ìà ìéçî
 'ä úåîçìî íåçìì åàøáð æ"òù ,'äטו.
åîúçðå åáúëð åéúåãéøé óàù íãàä òãéå

שהנה כל רוצח שגולה לערי מקלט מקווה בכל יו שמא היו אצא לחפשי כשימות
הכה"ג ,ואוכל לחזור למשפחתי ולאחוזתי ,ומכיוו שאמרה תורה )פרשת מטות לד יז(
שאלעזר הכה ינחל לה את האר ,והיינו שהוא עומד להישאר בי החיי עד
אחרי הכיבוש והוא יחלק את האר ,נמצא שהרוצח יהיה מיואש לחזור לביתו עד
אחר התנחל את האר .ובכי האי גוונא שאי לו תקוה לשוב מיד לביתו לא אמרה
תורה כלל שעליו לגלות.
יד .כתב הרה"ק ה'מאור עיניי' זי"ע )ישמח לב סו מס' ביצה( על המובא במסכת 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 רצה להתגייר בתנאי שיהא תמיד במצב
של עליה  -רגל אחת – רק עליות ,וכתשובה לכ דחפו שמאי באמת הבני  ,לומר
לו שא"א מבלי ירידות ,אבל הלל הסביר לו הלל מה דעל סני ,על דר משל,
הקונה עבד ,וכי יתכ שיאמר לו העבד ,לא אשרת אות כי א ב'שרות' קל ,אבל
עבודות קשות ,כגו ליל למרחקי או לישא משאות כבדות לא אעשה ,בוודאי
עבד כזה אי לרבו צור בו ,כיו"ב 'כי לי בני ישראל עבדי' ,והעבד אינו יכול לומר
לאדונו איני חפ בדרכי קשות – בנפילות ,אדרבה כל זה חלק מ'עבדותו' הוא ,ובזה
יושל נחת רוחו של אדונו ממנו.
טו .בימי המלחמה הנוראה כששהה הרה"ק ה'עקידת יצחק' מאלכסנדר זי"ע במחנות
וכבשני המוות ל"ע ,ביקשו מאתו הסובבי' ,רבינו ,חזק ידינו ואמ כוחנו בדברי
חיזוק' .נענה הרה"ק ואמר )נדפס בספר עקידת יצחק ,נ" ,בכותרת 'בשנות הזע במחנה ההשמדה'(,
הנה כתיב )תהלי צב ג( 'להגיד בבוקר חסד ואמונת בלילות' ,ולכאורה צרי ביאור,
בשלמא 'חסד' היינו שאומרי בלשו נוכח אל הקב"ה חסד – כי החסדי הבאי
עלינו מתנת הקב"ה ה ,אבל מהו שאמר ואמונת בלילות – היה לו לומר ואמונתנו
בלילות ,כי בעת החשיכה – אנו מתחזקי באמונה ,וכביכול אי האמונה של הבורא
אלא שלנו .וביאר הרה"ק ביאור נורא כי כשהקב"ה מנסה את האד ומסתיר פניו

פרשת מסעי

åè

באר הפרשה

úà íãàì úúì àìà åàá àìå ,ììë àöîð ,úéèøô äçâùäá ìëäå ,íéîùá
åúåàìîì ¯ íäéàöåîì ìëåéù çåëä éøä àìà ,äìéôð ììë äæ ïéà úîàáù
ìò øáâúäì åãéá àäéù çåë åðéòèäìå éë ,åì áåèäå øùéä êøãá êìäî àåä
úåøîàá àáåä) åäåàöîé èòî ãåòù úåðåéñðä .äéìòå äîå÷úì åúëéìåî äìéôðä íöò
úãåòñ Y à"èéìù ååàðéùîàî ø"åîãàä ÷"ëì úåøåäè

.(á"òùú

úáù

'íéãéñç øôñ'á åðéöî àìôð ÷åæéç
,ïåéñðä àåä äàøéä ãåñé ,ì"æå (âé
...ïåéñðä úòá úøëéð äàøéä ø÷éò éë
àìà ïåéñðá ìëä àéáî åðéà ä"á÷äå
,íãàì äáåè úåùòì (äöåøùë) øáãîùë
,ä"á÷ä éðôì ïéãä úãî àåäù ïèùä àá
äáåè åì úåùòì ïëúé àì ò"ùáø ,øîåàå
ïéòáùð íé÷éãö êëì ,ïåéñðá ãåîòéù ãò
ìò äáåè àéáäùë ïëå ,åùáåëì ïøöéì
.áåéàå íäøáà ïëå åäñð åòøæå ìåàù
úåà)

ממעמקי קראתי ה' – אי תפילה חוזרת
ריק ובפרט הבאה מקירות הלב

úåî ãò äá áùéå' ,(äë äì) ïúùøôá
úåëî) äðùîáå .'ìåãâä ïäëä
åéä íéìåãâ íéðäë ìù ïäéúåîéà' (.àé
àìù éãë úåñëå äéçî ïäì úå÷ôñî
øçàî ,ùåøéô ,'åúåîéù íäéðá ìò åììôúé
ïäëä ìù åúåîá äéåìú çöåøä úàéöéù
åììôúéù ïäéúåîéà åùùç ,ìåãâä
å÷ôéñ ïë ìò ,íäéðá úúéî ìò íéçöåøä
,ääéîúä ìãâú äøåàëìå .ïåæîå íéî íäì
çöåøì ÷úîåéå íòðåé øáë äæ íåùî éëå

÷"äøä øàéá êë ,úåðåéñðä ïéðòî ãåò
úà ò"éæ ååàðéùîàî ïåòîù éáø
úà äùî áåúëéå ïúùøô ùéøá ÷åñôä
ìëì éë ,'ä éô ìò íäéòñîì íäéàöåî
äìéìå íîåé åäúôîä Y òøä øöé ùé íãà
íééîùâ íéøáãå òøä øçà êùîéäì Y
íãàä áåùçéù øùôà íéîòôìå .'åãëå
øöéä ééåúéô ìòî íîåøúäì Y åæ äãåáòù
íãàùë ÷øå ,'äì úéöøðä äãåáòä äððéà
÷ñåòå àùéðå íø àåäùë Y éåàø áöîá
,úéöøðä äãåáòä éäåæ 'áåè äùò'á åìåë
íãàä úãåáò éë ,àåä úåòè ,úîàáå
ïî 'äðúî' àéä éøä úåîîåøúä áöîá
÷øå ,åúãåáòì úáùçð äðéàå ,íéîùä
òøä ìòî íîåøúäìå úåìòì äòéâéä
äðäå .íãàä íù ìò úàø÷ð ¯ úåìôùäå
úàø÷ð ,íîåøúäì Y äðåùàøä äãåáò
ìëî úàöì òâééúîù ,íäéàöåîì
áåè äùòá äãåáòä åìéàå .úåìôùä
äìòî äìåòå òñåðù Y íäéòñî úàø÷ð
äùî áåúëéå' áåúëä øîà äæì ,äìòî
àéä åæ äãåáòù òãéù Y 'íäéàöåî úà
ïåöø úà ùé äáù Y 'ä éô ìò íäéòñîì
äìàù äî êà ,åìù çåø úçðäå àøåáä
åìù íðéà úåäåáâä úåãåáòä Y íäéòñî

,' וזהו אומרו 'ואמונת,ממנו – הרי הוא מאמי ביהודי שיעמוד בגבורה בעוז ותעצומות
.שהקב"ה מאמי בנו שנעמוד כראוי בנסיו

æè

באר הפרשה

ìåëé åðéàùë Y 'èì÷îä éøò'á øàùéäì
àåäå úçà äòéñô åìéôà øéòä úà úàöì
êãéàì ,åéúåáà úæåçàå åúçôùîî ÷åçø
ïäëä úåîéù ùåùçì ùé éëå ,äåîú àñéâ
.ìôù çöåø ìù åúìéôú úîçî ìåãâ
,äúøáçá úöøåúî àéùå÷ àãç ,àìà
äçåë ìåãâ ¯ øáãä úîà ïëà éë

פרשת מסעי

áìä é÷îòî êåúî úòáåðä äìéôú ìù
äìéôúäå ,çöåø àåä ììôúîä íà óà Y
òâøá ,íðîà .úåîéù â"äëä ìò àéä
øùà åøåñçî úà äáçøäá ìá÷é çöåøäù
àì øáë ,â"äëä ìù åîàî åì øñçé
åúåàî åúáéèî ìù äðá úúéî ìò ììôúé
ìòôú àì øáë àìéîîå ,àáéìã à÷îåò
 ìåãâ ïäëä úúéî éãë ãò äìéôúäיז.
טז

טז .כי אמרו חז"ל איזהו עבודה שבלב זו תפילה )תענית ב ,(.והרי 'רחמנא לבא בעי'
)סנהדרי קו ,(:וכל עני התפילה הוא כוונת הלב – לכ שפכתי שיח פני בוח לבות.
יז .הנה איתא במסכת יומא )נג (:שבשעה שהכה גדול היה נכנס ביו הקדוש
לקודש הקדשי ,היה מתפלל תפילה קצרה בבית החיצו ' ,ולא תכנס לפני
תפילת עוברי דרכי'  -שלא יקבל הקב"ה את תפילת של העוברי בדר המבקשי
שיעצרו הגשמי המפריעי את הילוכ ברשות הרבי .וידועה התמיהה ,וכי זו
הייתה דאגתו היחידה של כה"ג ביו המקודש במקו המקודש .ולכאורה היה לו
להתפלל על צרכי עמנו המרובי וכיו"ב בשאר ענייני ,אלא ,כי העובר בדר בשעה
שגש נית ארצה – כשאי לו מחסה לראשו ,וכל ה'משא' אשר עליו עומד ברגע
קט להתקלקל לגמרי ,הרי תפילתו ממעמקי הלב ,בידעו שאי לו על מי לסמו רק
על אביו שבשמי שבכוחו לעצור את הגשמי ,תפילה זו כוחה רב כל כ ,עד
שהוצר כה גדול ביו הכיפורי להתפלל על כ לפני ולפני שלא ייעצרו הגשמי
מחמתה.
הגאו רבי אברה אלישיב זצ"ל זכה לבנו הגאו הגדול הגרי"ש זצ"ל בזכות התפילה
ממעמקי הלב .וכ הוה מעשה ,משעברו כמה שני מנישואי רבי אברה לבתו של
בעל ה'לש' זצוק"ל בעיר הומלא ,ועדיי לא זכו לזש"ק ,נסעו השניי לצרכי רפואה
בעיר הגדולה 'ווינא' הרחוקה מעיר מגוריה כשבועיי ימי )בנסיעה( .א הרופאי
הרימו את ידיה והודיעו כי אי לאל יד להושיע ...בלית ברירה חזרו השניי
לעיר ,ובמש כל הדר – כשבועיי ימי התאפקה האשה שלא לבכות – כדי שלא
יראו שאר הנוסעי עמה בבכיה הגדול ,משהגיעו לבית שהיווה בית מדור לה
ולאביה הגדול בעל הלש – מיהרה האשה ל'בית האוצר' ש מניחי התבואה והחיטה
למש כל ימות החור וש פרקה מעל עצמה כל בכיה ונתנה דרור לדמעותיה בבכיה
גדולה ...משגמרה לבכות פנתה להיכנס לתוככי הבית ,א בדיוק באותו הרגע עמד
אביה ה'לש' על פתח הבית ,ומצאה כשעיניה אדומות ...שאלה האב ,מפני מה עיניי

æé

פרשת מסעי

באר הפרשה

úåàéùðå .'éúáäà øùà êéúååöî ìà éôë (æè¯åè äì) áéúëã ,ïúùøôá åðéöî ãåò
áåúëù ïééðòë (áìä úðååë) äðååëä àéä íééôë èì÷îì äìàä íéøòä ùù äðééäú'
åäæå ,'íééôë ìà åðéááì àùð' (àî â äëéà) úåî ...äââùá ùôð äëî ìë äîù ñåðì
.êéúååöî ìà éúðååë ñéðëà éôë àùàå ãéæî ïéá äî á"öå ,'(ãéæîá) çöåøä úîåé
éøäå ,äìåâ àìà åðéàù ââåùì âøäðä
ââåùá íâ ÷åìéçå ùøôä åðéöî äðäå áúëå .ìàøùéî ùôð ééç åçôé÷ íäéðù
úåäùì êøöðù éî ùéã ,åîöò
áìäù äøåé äæä ïéãäå .ì"æå 'ééçá åðéáø'ä
ùéå ,úåáø íéðù èì÷îä éøòá ¯ åúåìâá ìëå úååöîä ìë ø÷éòå íãàä ø÷éò
éî ùéå ,íéðù äîë ÷ø íù ääùéù éî úåìâá ùðòð ââåùá âøåää ïë ìòå ,úåøéáòä
íåé ìù úåìâ øçà ãéî úåøçì àöéù úîëñäá åáéì äéä àìù éôì ,äúéîá àìå
åéúåáà úæåçàå åúçôùî ìà áùå ãçà ãò äúéîá ùðåòä áåéç ïéàå äçéöøä
,ìåãâä ïäëä úúéîá éåìú ìëä éøäù ¯ äçéöø äúåàá ïéôúåùî óåâäå áìä åéäéù
åìà åðúùð äî ,úàæ àéä éúáø äàéìôå ïëå ...åúðååëá áìäå åúòåðúá óåâä ¯
íöòá éë (äë äì) 'åðøåôñ'ä øàáîå ,åìàî íàù ,áìá éåìú ìëä ¯ úååöîä ïééðòì
íù øùà ùé ,úåáø úåâøãî ùé äââùä äúåùòì åáéìá äá ïéåëúð àìå äååöî äùò
úåçôù ùéå ,äçéöøî òðîéäì áì ìò øúåé ...(êë ìë) äæî øëù åì ïéà ,íéîù íùì
úîéùå åúåøéäæ ìãåâ éôëå ,åáéì ìò íù àùàå' (çî èé÷ íéìéäú) ä"ò ãåã øîà ïëå
 אבל אביה לא נת לה להשיב פניו, מתחילה ניסתה האשה לענות בהא ודא,אדומות
 וזה לה כשבועיי, עד שהודתה בפניו כי הרופאי ייאשו אות לגמרי,בבוקי סריקי
 ועתה משבאו הביתה פר מאתה כל המעיי ושט את,ימי שהיא מתאפקת מלבכות
.פניה ועיניה בדמעות רותחות
 הנה כתיב )תהלי קמה יח( 'קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר,נענה ה'לש' ואמר
 אלא כתוב מדבר.  ושמא תדעו מהו 'יקראוהו באמת' האמור כא,'יקראוהו באמת
 ומעתה הנכ יודעי, שהרופאי ייאשו אתכ,על זה המצב שבו הינכ עומדי בו
 אשר יקראוהו...' זהו 'קרוב ה,כי אי לכ אל מי לפנות אלא לאבינו שבשמי
 ואכ לתקופת השנה נולד לה בנ הגדול הגרי"ש זצ"ל שהאיר לאר.'באמת
.ולדרי עליה
 כי פעמי יימצא שכוונת האד להתפלל אל ה' שיעזרהו דר רופא,ביאור דבריו
 וכל, אבל מי שהרופא כבר נתייאש מאתו הרי אי בתפילתו כל עירוב.פלוני וכיו"ב
 תפילה כזו מחויבת.פנייתו איננה אלא בלתי אל ה' שיעזרהו בדר שהוא רוצה
.היא לפעול

פרשת מסעי
אהבת חינ – הזהירות בכבוד חברי

...ïäëä ïøäà ìòéå' ,(çì âì) ïúùøôá
éùéîçä ùãåçá ...íù úîéå
àì äøåúä ìëá äðä .'ùãåçì ãçàá
,äøéèôä íåé àåä éúîéà áúëééù åðéöî
ùàøá äéäù øëæð ïäëä ïøäàá ÷øå
,àúìéîã àîòè øàáì êéøöå ,áà ùãåç
øàùî ïøäà ìù åúøéèô äðúùð äîå
øàáîå .ìàøùéì åãîòù íéòåøä äòáù
(áéúë ä"ã ñ"øú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
éðôî' (.ãé äèåñ) 'îâá àúéàã äî éô ìò
éãë øåòô úéá ìöà äùî øá÷ð äî
äùîù éøäå ,'øåòô äùòî ìò øôëì
äæ êøã ìòå ,ìôùä íå÷îä ìò øôëî
áà ùãåç ùàøá øèôð ïøäàù øàáì ùé
åúåëæáå ,ìôùä ïîæä ìò åúåëæá ïâäì
éðôî áøçðù ùã÷îä úéá ïééðáì äëæð
øáå àöî÷ã äùòîî òåãéë  יטíðéç úàðù

באר הפרשה

çé

åðîæ úáö÷ èòîúú åà äáøúú êë åáéì
ïçåá' àåäù ä"á÷ä ÷øå ,úåìâá áùéì
ìë ìù åéúåçøåà íåùì òãåé 'áìå úåéìë
äãéîå .åáì ïåéë äîë ãò ãçàå ãçà
éàãåå 'ä úååöî íåé÷á ,äáåøî äáåè
óøéö áì äîë úòãì Y ááìì 'ä äàøé
.äååöîäå äøåúä úà åîéé÷á íãàä
'íçðî éðô'ä ÷"äøä øàéá æîø êøãá
áéúëã àä (åôåñá ä"ðùú úåèî) ò"éæ
äì àø÷éå' (áî áì) úåèî úùøô óåñá
ïéà) 'ä ÷éôî åðéà ,é"ùøáå 'åîùá çáåð
äì íéé÷úð àìù éôì ,('ä úåà òöîàá äãå÷ð
åäùåò íãàäù øáã ìëù åðãîìì ,äæ íù
äãå÷ð éìáî ,øîåìë ,'ä ÷éôî' àìá
, יחàîéé÷ øá åðéà ,'áìä' àéäù úéîéðôä
äååöîä íéé÷îä ,äáåøî äáåè äãéîå
êøåàì øáãä åì ãåîòé ,åáì úåéîéðô êåúî
.åéúåøåãì åòøæìå åì ,íéîé

 שח הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע כי השאלה הראשונה שנשאל, 'דוגמא' לדבר.יח
]בעודו בחור צעיר לימי[ הייתה מפי יהודי שניצב לפניו כשהוא לבוש בתפילי
 וכ הייתה שאלתו כי איננו יודע הא,של יד וידו השניה אוחזת בתפילי של ראש
הינו עומד 'בהנחת התפילי ' ונמצא שעליו להניח של ראש ולהתפלל שחרית מרישא
 ומה שהוא... או שמא כבר נפטר ויצא יד"ח מכיוו שכבר התפלל שחרית,עד גמירא
 )כי מסדר הנחת...מחזיק את של ראש בידיו הוא מכיוו שכבר חלצ לאחר התפילה
 תחילה יחלו של ראש ולאחריו, ובחליצת להיפ,תפילי ללבוש תחילה של יד ולאחמ"כ של ראש

 ברור לי שעלי ללבוש את ה'של ראש' ולהתפלל,' נענה הרה"ק לאותו 'מרח,(של יד
–  כי א א נאמר שאכ כבר אמרת בפה את כל תיבות התפילה.תפילה כהלכתה
,הרי תפילה כזאת שתו רגע כמימריה אי המתפלל יודע א כבר התפלל או לא
... ולא יודע תפלה מהו,הרי וודאי שא בשעת מעשה לא ידע בי ימינו לשמאלו
 וניגש אליו אחד וביקש, מעשה באחד שישב על האר וקונ על חורב הבית.יט
 אז אתפנה לשמוע את,' אמר לו המת לי עד שאגמור את ה'קינות,עזרתו

באר הפרשה

פרשת מסעי

èé

אשר בפי ,נענה לו הרה"ק רבי מאיר מפרימישלא זי"ע ואמר ,מה ל לבכות על
החורב א ביד לבנותו ,עסוק בגמילות חסדי ,הרבה באהבת חינ המקרבת את
הגאולה ,ורק לאחר מכ חזור לבכות על בית מקדשנו ותפארתנו שנחרב.
כתיב )ישעיה נב ג( 'כי כה אמר ה' חנ נמכרת ולא בכס תגאלו' ,פירש החיד"א
)מדבר קדמות מערכת ת' ,אות יט ,ובעוד הרבה מספריו( ,בעו שנאת חינ נמכרת והלכת
לגלות ,א לא בכס – בזכות קיו שאר מצוות תגאלו אלא רק על ידי שתרבו
באהבת חינ.
מעני לעני  ,כה אמר הרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע )עולמו של אבא( עלינו לאהוב
כל יהודי באשר הוא ,אפילו את ה'פשוטי' ביותר ,בהביאו ראיה ממי הנהר אשר
ה דוחי מעליה כל חפ ודבר זר שנכנס בקרב ,א יפול לתוכ ע או אב
או בגד או כל דבר אחר ברבות הימי נמצא אות בשפת הנהר במקו נידח ,חו
äלאטו
מדבר אחד והוא 'קרח' ,א יפול קרח לתו הנהר הוא משאירו בקרבוֹ ִ ְ ,
משפיע עליו מחומו עד שהוא נמס לגמרי וחוזר להיות מי ...ולמה כל כ ,כי הנהר
מכיר בו שהוא 'אחיו' – מי כמותו ,אלא שמחמת קרירות נעשה קר ו'קרח' ,אי
לזה אלא עצה אחת ,להשפיע עליו אהבה וחמימות ,עד שהוא חוזר להיות כמקורו
בתחילה ,כיו"ב ,לגבי כל יהודי ,עלינו להשפיע עליו חו אהבה ואש קודש ,שהרי
'אחינו' בשרנו הוא ,ובזה יחזור להיות מה שהיה בתחילה )אכ  ,אי כל ספק ,שרבות
רבות יש לנו להתרחק מחבר רע ,וכא אי הכוונה כלל 'להתחבר' אל הרשעי,
כמאמרו הנודע של ה'אהבת ישראל' עצמו 'מדאר זיי גוט צו יעד  ,נישט מיט
יעד ' ,טוב לכל אחד ,אבל לא לחיות טוב ע כל אחד(.
הנה איתא בגמרא )ר"ה לד' (.אתקי רבי אבהו בקסרי ,תקיעה שלשה שברי תרועה
תקיעה ,והקשו ,מה נפש אי ילולי יליל ליעבד תקיעה תרועה ותקיעה ,ואי גנוחי
גנח לעביד תקיעה שלשה שברי ותקיעה ,ותירצו  -מספקא ליה אי גנוחי גניח אי
ילולי יליל ,וביארו הראשוני ,דצורת ה'בכיה' נעשית בכל מקו באופ אחר ,יש
מקומות שבוכי בילולי ויש בגנוחי ,לכ צריכי להריע ב'תרועה' כל סוגי הבכייה.
וביאר הגה"צ מהרי"ד אלטר שליט"א ,שזו היתה 'תקנתו' של רבי אבהו ,שכ"א יתקע
במקומו כצורת ה'בכיה' של מקו אחר ,כי הבוכה רק כצורת מקומו ,כלומר ,שאינו
מבכה אלא את הנעשה אצלו ,על חורב המונח לפניו ,זה אינו נוהג כראוי ,רק יהיה
'נושא בעול' ,עד שכל אד יבכה ג על צרותיו של רעהו ,ואפילו הרחוק ממנו ,וזהו
'תקנת רבי אבהו' – שבכיו של איש יהודי אינו בכייה פרטית אצלו בביתו על צרותיו,
רק שמשתת ומרגיש בצרות של כל בני ישראל.
סיפר לי אחד מבני החבורה ,עובדא נפלאה שהייתה עמו בעצמו ,הלה דר בארה"ק,
אבל מולדתו בארה"ב ,לפני זמ מה היה האבר בארה"ב ,ש היה לו 'די ודברי'
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÷ àöîכúåéäì åðãîìì äøåúá úàæ áúëðå .íåìù óãåøå íåìù áäåà äéä ïøäà éë ,
ע יהודי פלוני על סכו נכבד של כמה אלפי דאלער ,בתו הטענות ומענות נענה
האבר ,על א שדעתי איתנה כי הינ חייב לי את הסכו הלזה ,מ"מ לא אתבע
אות בבית די  ...לאחר כמה שבועות ,במוצש"ק ,התבונ האיש במצבו הרוחני
והגשמי ,ונענה ,אוי ,רבש"ע ,הנני מוחל לאותו יהודי בלב של ,אנא ה' ,בזכות זה
המצא לבתי ה'תקועה' את זיווגה ההגו לה ...וראה זה פלא ,המחילה פעלה את
פעולתה ,למחרת היו  -ביו ראשו העלה איזה שדכ הצעה נפלאה ,וביו רביעי
שלאחריו כבר נגמר הדבר בכי טוב )ואפ"ל בדר צחות ,שה'שברי' תקנו את ה'תקיעה' ,ששבירת
המידות הועילה לאותה 'תקועה'(.
ובכלל זה ,קבלת הבזיונות באהבה מבלי לענות מחרפיו דבר ,סיפר לי אבר מבני
החבורה בעי"ת בית שמש ,שלפני כשבועיי ביו השב"ק כשהתפלל אביו שליט"א
מנחה ,ביזהו מא דהו באופ נורא ומחפיר ,ואביו שמר את הדבר – לשתוק ולא
להשיב מאומה למחרפו ,ומכיוו שזכר כי עת זאת היא עת רצו נפלאה התפלל
במחשבתו אל ה' ,סופר סת" אנכי ובעת האחרונה הנני 'תקוע' ע  80מזוזות
שאיש לא קנה ממני – כשאצלו  80מזוזות ה תוצאות יגיעה ועבודה של מש
כשנה ,אבי שבשמי חמל נא חוס ורח נא עלי ועל נפשות בני ביתי התלויי בי,
שאמצא במהרה 'קונה' ,וכ הוה ,בתו 'שלושת ימי'  -ביו שני שלאחריו צלצל
הטלפו של האב ,ומצד השני ,שאלו יהודי הא יש לכ מזוזות למכירה ,ויע  ,אכ .
וכמה את צריכי ,ענה האיש ,כמה שיש ברשותכ ...אחה"צ כבר היו כל 80
המזוזות בידי ה'קונה'.
כ .במס' גיטי )נה ,(.אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלי ,והובא ש באריכות דבר
המעשה בעשיר אחד שמשרתו הזמי לסעודתו את שונאו בר קמצא תחת רעהו
קמצא ,משבא בר קמצא אל סעודת שונאו הוציאו הלה מ הסעודה בביזיו  ,אמר
בר קמצא לעצמו 'הואיל והוו יתבי רבנ ולא מחו ביה ,שמא מינה קא ניחא להו'
)פירוש ,היות וגדולי ישראל שישבו ש בסעודה לא מיחו במארח שגרשני בבוז ,משמע הדבר שנוח

לה שגירשני( ,על כ הל ועשה מה שעשה עד שגר רח"ל לשריפת בית אלוקינו.
מכא נלמד גודל החיוב להיזהר ולהישמר מלפגוע בכל אופ שהוא באיש מישראל.
יש שאמרו ,כי א היו יודעי ה'גדולי' שהסבו באותה סעודה שע"י שתיקת
יתגלגלו הדברי עד כדי חורב הבית ,וודאי היו קמי וגוערי בבעל הסעודה ,וא
נלחמי בנפש להשאיר את בר קמצא בתו היכל הסעודה ...מכא ילמד כל איש
לעצמו עד כמה כוחה של פגיעה ,ועוד ילמד כי פעמי רבות ה'שתיקה' )במקו שיש
בכוחו של דיבור להציל את רעהו( כמוה כפגיעה ברעהו בפועל ...ודי למבי .
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 íðéçכא åãé÷ôú úà ù÷áî ïîæäå ,כב.
øáëå ,åäòøá ò"ì òâåô ìàøùé
איתא בגמרא )פסחי פו' (:כל מה שיאמר ל בעה"ב עשה' ,ובסוגריי הוסיפו 'חו
מצא' )עיי' במג"א סימ קע סק"י( ,ואמר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע לבאר ,דבתחילה
כשנתבייש בר קמצא ע"י בעל הבית שאמר לו 'צא' שתקו כל החכמי כי סברו
שעל בר קמצא לשמוע בקולו שהרי 'כל מה שיאמר ל בעה"ב – עשה' .א לאחר
שנוכחו לדעת כי הדבר גר לחורב הבית ,אז גמרו אומר ,שא שכל אשר אומר
בעה"ב עשה ,מכל מקו חו מצא  -א רואי המסובי שבעה"ב מבייש את
האורח ,אסור לה לשתוק ו'לקבל באהבה' את בזיונות חבר ,אלא אדרבה ,יענו
כסיל כאיוולתו ,ויצילו את המתבייש ממביישו ,ובזה יחישו במהרה את גאולתנו
ופדות נפשנו.
כא .כשיאהב איש את רעהו ב'אהבת חינ' ,ישמח כל אחד בשמחתו של רעהו,
יעלוז לבו בהצלחת חברו ,ותגל נפשו בקנייניו המרובי ה ברוחניות וא
בגשמיות ...ויהא ראשו נתו היא ,כיצד ובמה יש בידו להיטיב ולהעניק לזולתו,
ואל ינהג כפי טבע העול שכל אחד חושב כ"ד שעות 'יומ ולילה' כיצד להוסי
לעצמו רכוש ממו וכבוד  -ואפילו א יעלה הדבר על חשבו רעהו.
מסופר על שני ידידי – ראוב ושמעו  ,שנכנסו שניה יחדיו לבית המסחר וקנו
כל אחד לעצמו טיקע"ט )כרטיס( להגרלת הלוטו )לאטער"י( ,והסכימו ביניה שא אחד
מה יזכה יעניק מחצה מרווחיו לשני – יהיה הסכו גדול ככל שיהיה .ויהי בחצי
הלילה נערכה ההגרלה הגדולה ,ובבוקר כשק ראוב ממיטתו ראה ב'כתבי עת'
שמספרו של שמעו זכה בגורל בס עצו גדול ...מה עשה ראוב בחכמתו – שידע
שבזו העת יגדל מאד חשקו של שמעו להיפטר ממנו א בטענת 'בוקי סריקי'...
וימהר ראוב לבית שמעו העירו משנתו והודיעו 'פיינע נייעס'  -בשורה טובה ומשמחת,
הנה זכיתי בגורל ס עצו ,אבל תדע ל ברורות שאי ל מה 'לחלו' שאעניק ל
מחצה מהרווחי שהרווחתי ...נזדעק שמעו בקול רעש גדול ,והרי בפירוש שמעו
אזניי הללו מפי זה שהינ מתחייב לתת לי מחצית מהרווחי ,וראוב בשלו לא
הייתה כא כל קבלת קני  ,אי כא לא כתיבה ולא חתימה אלא דברי בעלמא,
מאומה לא את ל ,אפילו לא שווה פרוטה ,אמר לו שמעו והרי א על דברי יש
מי שפרע וכו' וכו' ,עד שתפסו שמעו באזניו והוליכו אחר כבוד לבית ה'מרא דאתרא',
למע יפסוק הרב שעפ"י 'די תורה' מחויב ראוב לעמוד בתנאי שהתנו ביניה שכל
הזוכה מבי שניה יית לשני מחצית מהרווחי .מששמע הרב את טענתיו של שמעו
שאל את ראוב  ,ומה תענה על דברי שמעו  ...ויע ראוב ויאמר ...תשובה אחת יש
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לי להשיב ,לא אני זכיתי אלא שמעו ומעתה עליו לתת לי מחצית מהרווחי ...מיד
שינה שמעו את טעמו וב'תו כדי דיבור' מצא שבעי ושבעה סברות מדוע אי כל
תוק ב'הסכ' הלז ,ואינו נצר לתת מאומה לראוב  ...רבותי ,אנא מכ ,המנעו
מלהעלות שחוק על שמעו  ,כי כולנו באותה פעקיל ,כל איש בשלו אינו רואה אלא
את צידו ...עד שמסוגל הוא לסתור את עצמו ,כי בכל יו יטע את מה שעדי
לעצמו ,מבלי לחשוב על רעהו .ובראותינו 'חוכא ואיטלולא' זאת ,אולי נזכה לשנות
דרכינו ,לחשוב יומ ולילה כיצד להיטיב לשני ,והיא להעניק לו עוד ועוד ברו"ג.
שמעתי מחכ אחד ,א תרצה לדעת על איש פלוני באיזה 'קומה' הוא דר,
שאל אותו שאלה אחת ולפיה תדע ברורות איה מכו שבתו .וכ תשאלהו ,איש
יהודי רוצה להוציא גזוזטרא )מרפסת( מביתו שבקומה השניה לצור קיו מצוות
סוכה ,ושכנו הדר בקומה ראשונה מתנגד לכ בטענה שמחשי לו בזה את אור
השמש – אמור נא יקירי מי צודק בטענתו ...הנה א הלה יענה ל שאכ אסור
לו להחשי את האור לב הקומה הראשונה ,תדע שא 'ב שיח' דר בקומה
ראשונה על כ אינו רואה ומצדיק אלא את השיטה הזאת – שמא ברבות הימי
יהיה הדבר נוגע א לו ממילא כבר החליט בראשו שכ היא האמת ,וא יענ
שמותר לו לבנות תדע שא הוא דר בקומה שניה...
וכ אומרי בש החזו"א )ברצותו לבאר טבעיו של האד החושב בכל עת על עצמו  -עד היכ
מגיעי הדברי( ,כי בגשת איש לרעהו ושואל מעמו 'עצה וחוות דעת' בעני מסוי,
מיד יחשוב זה הנשאל מה טובת הנאה תצא לי – כשאענה לו כ או כ ...א יסיק
בדעתו שבשני האופני ה'רווח' שלו שווה )בשניה ירוויח או בשניה לא( ,אזי יתחיל
לחשב בעצמו באיזו תשובה אחשב בעיני השואל כ'חכ ופיקח' יותר ...וא יסיק א
בזה שאי כל נפקא מינה לעני 'חכמתו' ,מיד יתחיל מוחו לחשב כיצד אפטר ממנו,
א את הנידו לגופו של עני לענות לטובת השואל לא עלתה על דעתו כלל וכלל...
ובכלל מצוות 'ואהבת לרע כמו' הוא לדו את חברו לכ זכות .סיפר הגאו רבי
שלו ב ציו פלמ זצ"ל ,שלמד בימי בחרותו בישיבת פוניב'ז ,וכידוע בימי בי
הזמני בחודש אב כאשר שבי הבחורי לבתי הוריה – נער בישיבה 'ירחי כלה',
ימי לימוד לבעלי בתי ,פע אחת בשבת קרא הגבאי ל'מפטיר' את אחד מהגבירי
שהשתתפו במסגרת הלימוד ,על א שהיה ש בחור יתו 'חת ' ,ולמרות שהיה
המנהג לקרוא לחתני למפטיר ,ואילו את החת כיבד בעלייה 'פשוטה' .מיד נעשה
'קול רעש גדול אדיר וחזק' ,הבחורי רתחו על הגבאי עד לב שמי ,הנשמע כדבר
הזה להעדי גביר על פני חת ולשנות מ המנהג בעבור בצע כס ...ומה עוד שחת
דנ הוא יתו ,כיצד לא חשש הגבאי לצער יתו בעת שמחתו ,עד שאמר החת
בעצמו ,הניחו לגבאי ,אני בעצמי בקשתי הימנו שלא יקרא לי למפטיר אלא לעלייה
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אחרת ,כי היה לי אימתא דציבורא לקרוא את ההפטרה קבל ע ועדה ,ובפרט
שנמצאי כא נכבדי וחשובי.
סיי הרב פלמ את סיפורו ואמר ,הבה נצייר לעצמנו ,אילו החת לא היה מגלה
את הנעשה והנשמע 'מאחורי הקלעי' ,אלא היה אחד מעלה סברא זו בכדי לדו
את הגבאי לכ זכות ,הרי היינו ממלאי פינו שחוק על 'חלומותיו' ,וא אחד לא
היה מקבל בלבו תירו דחוק זה ...אמנ מעשה שהיה כ היה ...ומכא נלמד עד
כמה עלינו לדו לכ זכות א א ה'תירו' רחוק מאוד מ הדעת.
עוד היה מספר ,שסיפר לו איש יהודי שיש לו די ודברי קשה ע שכנו ,והלה
עומד להשיא את בנו ,ומצא המספר בתיבת הדואר מעטפת הזמנה אלא שהיתה
ריקה מתוכ  ,שלא היה בפני את ההזמנה עצמה ,ובטוח הוא בשכנו שעשה לו כ
בכוונה להראותו שאינו מעוניי שישת בשמחתו ,וביודעו ומכירו קאמינא ...אמר
לו הרב פלמ  ,לדעתי רצה השכ להתפייס עמ ,ועל כ הכניס מעטפה בכדי להזמינ
ולשוש עמ משוש ,אלא שבשגגה שכח להכניס את ההזמנה.
והנה ,כל אחד מבי עד כמה אי הדברי מתיישבי על הלב ,כי מעול לא
שמענו מעשה כגו דא ,שאחד ישלח מעטפה בלא הזמנה בטעות ,ומה עוד ש'בדיוק'
נזדמ שגגה זו אצל 'שונאו' ...א מכל מקו אמר הרב פלמ שצרי לדו לכ זכות
ג על הצד הרחוק ביותר .וראו זה פלא ,בו ביו הגיע לביתו של הרב פלמ מעטפה
מאחד מקרוביו בלא שתהיה ההזמנה בפני ...וראה בזה אות מ השמי לצדקת
דבריו ,וא שמר את המעטפה הריקה להראותה וללמוד ממנה לקח עד כמה צרי
לדו לכ זכות.
עוד סיפר ,מעשה באבר מ השורה אשר 'תורתו אמנתו' ,והנה בכולל בו למד
האבר נתאגדו כמה אברכי ואספו ממו הרבה מנדיבי הע והיו מחלקי אות
בי אברכי הכולל ה'נזקקי' ...ויהי היו ,ומיודענו האבר הודיע לחברי הכולל כי
ביו פלוני הוא עומד להשיא את בנו ב'אולמי ווגשל' ,באול היפה שביניה ,ויתמהו
האנשי מני לו מעות להיות 'בורר לו חלק יפה' ,ובכלל ,הייתכ כזאת ,שאבר אשר
ערכו מגבית מיוחדת עבורו ישקיע את המעות בפאר והדר ,ותגבר פליאת פי כמה
וכמה כשבאו להשתת בשמחת הנישואי ומצאו שנערכת ש חתונה מפוארת על
כל הלכותיה ודקדוקיה ...ואכ  ,לפע הבאה שחילקו את דמי ה'חלוקה' דילגו על
ה'עשיר' החדש ...ולא נתנו לו מאומה מדמי החלוקה .בלית ברירה פנה האבר
ל'ממונה' ושמע ממנו מפורשות כי יותר לא יקבל מהחלוקה ,אחרי עריכת חתונה
כזאת ,אמר האבר ,אילו הייתי יכול לגלות היית מביני הכל ,ה'ממונה' שלא הבי
למה ירמזו דבריו לא שינה את דעתו ,לאחר כמה ימי חזר האבר וגילה את אזני
הממונה ,מתחילה אסרו עלי לגלות לאיש בעול ,אבל עתה משראיתי שהדבר עולה
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'úå÷åîò äìâî'á áúë
éë íåãñ ú÷òæ 'ä øîàéå' ÷åñôä ìò
àð äãøà ,ãåàî äãáë éë íúàèçå äáø
éë ú÷òæ' ,ì"æå 'åâå äú÷òöëä äàøàå
éë íúàèçå' ,úåéøáì íãà ïéá ¯ 'äáø
øúååî ä"á÷äå ,íå÷îì íãà ïéá ¯ 'äãáë
íãà ïéá ìò àìå íå÷îì íãà ïéá ìò
äàøàå àð äãøà øîàù åäæ ,åøáçì
åðééäã íåãñ ú÷òæ åúåà íåùî äú÷òöëä
àèç ø÷éò àéä åæù ,åøáçì íãà ïéá
.ì"ëò .íäìù
)('ä øîàéå ä"ã àøéå

המחכי בבני אריאל – ע"י האבל והשתוקקות
לבני הבית תבוא הגאולה

äèîî äìçð áåñú àìå' ,(è åì) ïúùøôá
áúë úåàøåð ,'øçà äèîì

פרשת מסעי

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä
úùåã÷ úìòî ìò æîøî .ì"æå ,(éðùä ,äèî ïë
äðä éë ,à"ááåú íéìùåøéå ìàøùé õøà
ìò åááì ìëá ÷÷åúùäì ùéà ìë êéøö
åìàù' (å áë÷ íéìéäú) ù"îë ,äúùåã÷å é"à
'äì ïéà ùøåã ïåéö' ¯ 'íéìùåøé íåìù
),(.àî äëåñ) äùéøã éòáã ììëî (æé ì äéîøé
äìåàâä ìò äîöòá úìòåî àéä ä÷åùúäå
íéùéùë ,åðééäå .åðéîéá äøäîá äãéúòä
áåñú àì' Y áåúëä éøáã åáì ìò íãàä
äøåúä äãéô÷ä éë 'äèîì äèîî äìçð
øçà äèîì äèîî äìçð áåñú àìù
íìåë ,ä÷ éèáù á"é íìåëù é"ôòà
÷ë"ôòà ,äæì äæ ïéá ÷åìéç äîå ,íéùåã
,äæä ïîæá ù"ëî .æ"ò äøåúä äãéô÷ä
úçú àéä äùåã÷ä õøà ìë ø"äåòá øùà
)é"à ä"ã

לי ביוקר פניתי לקבל היתר לגלות וקבלתי ,וכ הווה גופא דעובדא ,משבאתי להזמי
אול לנישואי בני פניתי להעלי אול ווגשל ,ובקשתי להזמי את האול הכי קט
והכי פשוט ,אבל ,מששמע 'בעל הבית' את שמי מיד שאל אותי מה ה'קשר' של
ע יהודי פלוני ,עניתי לו ,הוא אבי ואני בנו ,אמר לי בעה"ב ,א כ ,את חיי אני
חייב לו – כי הוא הציל אותי ממות לחיי בימי ה'מלחמה' ,שני רבות הני מחפש
אחריו או אחר צאצאיו להכיר לו טובה ולא מצאתי עד הנה ,שמע נא ,כל הוצאות
החתונה עלי ועל צווארי ,בתנאי שלא תגלה לאיש מאומה מ'מתנתי' זאת ,וזה פירוש
החתונה המפוארת שראית בעיניכ ,אבל בכיסי עצמי לא נתברכה הפרוטה כלל,
וזקוק אני לכספי החלוקה כ'אויר לנשימה' ,כמוב ששמו של האבר הוחזר לרשימת
המקבלי ,ואילו שאר תלמידי הכולל למדו פרק נכבד בהלכות 'דיו לכ זכות' .כי בלא
שהוא בעצמו היה מספר את כל דבר המעשה ,לא היו דברי הממציא המצאות כאלו
– שמא דהו שיל את החתונה ,אלא בגדר דברי שחוק והבל.
כב .ביסוד הדברי ביאר הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע מנהג ישראל להרבות בסיומי
מסכתות בתשעת הימי ולהזמי לסעודת המצוה ,שהכל הוא בכדי להרבות
באהבת חינ ,וכמו שכבר איתא בגמ' )שבת קיח' (:כי חזינא צורבא מרבנ דשלי
מסכתיה עבידנא יומא טבא לכולהו רבנ'.
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ãîò øùà íéîéë 'ä úáø÷ì äúò íâ ...äåùøééå íéøæ äåòìáéå íéìàòîùéä ãé
.äúòî øáë ¯ åìéú ìò úéáä
÷åòöì ùéà ááì òåø÷ì êéøöù ù"ëî
åðá íéé÷úð àì òåãî ¯ ä"á÷ä ìà æ"ò
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë
'...äìçð áåñú àìå'
,ñ"÷ú ë"åéòì ,â"è á"ì 'åîò úåùøã)

áùçð åæ úå÷÷åúùäáù (åúìéçúá
éëëåúá äúò øáë ãîåò åìéàë
éì íéøîåàá éúçîù' .ì"æå .÷"îäéá
éë ,(à áë÷ íéìäú) 'êìð 'ä úéá
áìá çîù íãàùë äæä ïîæá íâ
÷"îäéá ïéðáì áø úå÷÷åúùäáå íìù
åøîåà åäæå ,åàðá åìéàë àåä éøä
êéøòùá åðéìâø åéä úåãîåò ...éúçîù'
íéãîåò åðà åìéàë àåä éøä ,'íéìùåøé
äéì éåùî åðúáùçîå ,(÷"îäéáá) íù
.ùåã÷ íå÷î
'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà ïëå
äùîå úåáàä Y íéðåùàøä (â"ðøú
éãé ìò ÷"îäéá úøàä àåöîì åëæ ,åðéáø
ãéúòä ÷"îäéáì íáì úå÷÷åúùä
¯ åììä úåøåãá äúò ïë åîë .úåðáäì
÷áãúäì ïéìåëé ÷"îäéá úøéëæ é"ò
."÷ כדîäéá úøàäá
àåáú)

øáâú íà ,äîìù úøàôúä êéùîîå
ìà é"ðáî ùéà áìá ä÷åùúä
øäî ùéç àìä ,ùã÷îä úéá ïéðáå õøàä
àåä ãîåòå éåðá àåä àìä éë íäì øúòé
...åãéøåäì åéìò ù÷áì êéøöù ÷ø äìòîì
äöø úëøá) 'êúéá øéáã' àø÷ð äæ íù ìòå
ù÷áì êéøöù ¯ øåáã ïåùì (ãåòå ,ò"åîùá
ìëå ,äøäîá úåðáäì åéìò é"ùäî
äàåøå äëåæ íéìùåøé ïáøåç ìò ìáàúîä
äìôúá úîàá ïë øîåàä ìë éë .äúîçðá
ìòåô äðä áåùú íéîçøá êøéò íéìùåøéìå
äìåàâä áåøé÷ ìò äìòîì äæ úîàá
éãéì íãàä àåáéù éãëá ,äðäå ...ì"ðë
ïðåáúäì åéìò ,'íéìùåøé ìò ìáàúîä ìë'
øãòäá ,àøåðä äùåã÷ä ïåøñç ìò áèéä
,ùãå÷ä éúøùî íéðäëäå 'ä ùã÷î
éðáì æà äéäù äáøé÷ä åðì äøñçùë
úåëæì åãéá åæ úåððåáúä éãé ìòå , כגìàøùé

 על, הרה"ק ר' מרדכי חיי סלאני זי"ע היה נוהג לספר כשדמעתו על לחיו.כג
 להתייע עמו בענייני,יהודי שנכנס אל הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע
 נאנח בקדשו אנחה קורעת לב ואמר, ולאחר שהרה"ק סיי לייעצו ולברכו,עסקיו
 נענה, לפליאת אותו יהודי על מה כל הרעש.אסו נורא מאד נפל היו בישראל
 וכי אינ יודע שלא הקריבו היו את קרב התמיד במועדו ולא עמדו על,הרה"ק
 וכ. וכה הוסי לבכות על ההר הקדוש והמקדש אשר נהפכו לעי חרבות,מעמדו
. וכל המתאבל על ירושלי זוכה ורואה בשמחתה,צרי האד לחיות בהרגשת צער זו
 ידוע דבר המעשה שמתחילה סירב הגרי"ד הלוי סאלוויטשיק זי"ע בעל ה'בית.כד
 רבי, עד שבאו עסקני העיר והתחננו לפניו,הלוי' לשמש כרב העיר בריסק
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äçîù ìëá ïëìù 'úîà úôù'ä óéñåîå
ìëáå .÷"îäéá øéëæäì ïéëéøö
øîåì ,'ùéùú ùåù' ïéëøáî ïéàåùð úçîù
¯ ÷"îäéáî àåä äçîùä ìë øå÷îù
äçîùä ùã÷îä ïîæáå .åðåòîá äçîùäù
ìà ïéëåæ åðà äæä íåéäëå .úåîéìùá 'éä
ìù úåìéáàä é"ò (ïéàåùéðä ìù) äçîùä
åùéù' (é åñ äéòùé) øîàðù åîë ,÷"îäéá
ì"æç åøîàå ,'íéìáàúîä ìë ùåùî äúéà

פרשת מסעי

úîçðá äàåøå äëåæ íéìùåøé ìò ìáàúîä
ãéúòì ìò àåä ùåøéôäã íâäå .íéìùåøé
ïéðá úçîùá úåàøì äëæé ãéúòìù Y
úåìáàúä é"òù úîà äæ íâ î"î ,úéáä
,äúò äæ íéìùåøéî äçîù ùéâøäì äëåæ
÷åñôä úà øçà íå÷îá éúùøéôù åîë
)äîù ,'åðìåçî ìáàì êôäð' (åè ä äëéà
,úåìåçîå äçîù éãé ìò æà äùòð äéäù
ä÷åùúä éãé ìò úåùòéäì íåéä êôäð

קדוש ,עשרי וחמשה אלפי תושבי העיר בריסק ממתיני לבואכ ולא תבואו...
כשמוע הגרי"ד את דבריה ,לקח מגבעתו ואצטליתו והכריז בקול גדול ,הנני ,מיד
אבוא אחריכ ,באמרו ,א אכ  ,כל כ הרבה יהודי ממתיני עלי ,וכי אאכזב
ולא אבוא ,באותה שעה נענה הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע ,ובכה בקול רעש גדול ,א
הגרי"ד אינו יכול לסרב ולאכזב עשרי וחמש אל איש מבני ישראל ,הרי קל וחומר
שהמשיח לא יאכזב רבבות אלפי בני ישראל המייחלי ומצפי לבואו ,אבל מ
הנראה לומר ,שלדאבו לב ,הוא מייחל ומצפה לנו ולא אנו עליו.
וכבר נודע המעשה ,בבני עיר אחת שהיו 'מייחלי ומצפי' לבוא המשיח ,והעמידו
'שומר' מיוחד שיעמוד הכ במש כל שעות הלילה – מידי לילה בלילה ,שברגע
שאכ יקרה הדבר ,ו'משיח בא' יעיר מיד את כל בני העיר לקראתו ,בלילה אחת
הגיע מא דהו לעיר באישו ליל ,ומשו מה היה נדמה ל'שומר' שהנה 'זה' בא,
פתח במלאכתו והריע בחצוצרות וקול שופר ,ואכ בי רגע היו כל בני העיר ניעורי
ועומדי על רגליה ,משיצאו לקבל פני 'משיח' מצאו שלא דובי ולא יער ,אי
ה'אורח' אלא היל 'משולח' שבא לאסו נדבות בקרב בני העיר ...כראות זה המשולח
פנה אל השומר ואמר לו רואה אני שאיש מצליח אתה במלאכת ,שמא תרצה
להתלוות אלי בדרכי ואשל ל שכר בעי יפה יותר מכפי שמשלמי ל בני העיר,
נענה לו השומר שאינו מוכ בשו אופ לעזוב את 'חזקתו הראשונה' ,כי אל עמ
הרי לא יימש זמ 'העבודה' יותר מכמה שני ,וא כ מה אעשה לאחר מכ וממה
אתפרנס ,אול כא הנני מובטח בפרנסה טובה לעד ולעולמי עולמי 'עד ביאת
המשיח'...
היינו שרבי ה'מחפשי' את ה'משיח' ,כל היו וכל הלילה ויושבי על מגדל...
ולמעשה אינ מרגישי ומאמיני באמת שהמשיח מגיע בקרוב כלל ,וחסרי ה
את הציפיה באמת.
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úà åùò íä äðä ,äéäéù íòè äæéàî åà åîë äëéà úìâî àéä äæå ,úåìáà áåøå
ìëù àöîð .äæá çîù ä"á÷äå íäìù
.íéøéùä øéù úìâî
äöåøîå ìáå÷îå áåùç Y àåä øùàá éãåäé
. כהíùä ìåìéçå úéáä ïáøåç ìò ìáàúäì ÷øô) 'íéøùé úìéñî'á ò"éæ ì"çîøä áúë
ãéîú øòèöéù êéøö éàãå äðä (èé
ãöî ,ïáøåçä ìòå úåìâä ìò ùîî øòö
 שגב אלו הימי והכפרה-  כל רודפיה השיגוה,'úé åãåáëì ìåëéáë èåòéî íøâ äæù
שבה
éåìéò äéäé äáù éôì äìåàâì äååàúéå
áâù çáùá ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä âéìôä ìò ãéîú ììôúéå ,êøáúé íùä ãåáëì
.íéîù ãåáë äìâúéù ¯ ìàøùé éðá úìåàâ
äìòîì íúùåã÷ù åìà íéîé
íéîåìäéä ïëùî íå÷î äðäã ,äìòîì ïåôñ éðà äîå éðà éî íãà øîàé íàå
éøäì úçúî àåä êøòä éø÷é ïçä éðáàå éëå ,íéìùåøé ìòå úåìâä ìò ììôúàù
éîéå ,íéäåáâä úåøåàä ïë åîë ,êùåçä çîöúå úåéìâä åñðëúé éúìôú éðôî
åìàá à÷ééã äîä íéøéãàä úåìòúää åðéðùù äúåàë ,åãöá åúáåùú ,äòåùéä
ìë êåúá éë ,íéøîäå íéøåçùä íéîéä éãë éãéçé íãà àøáð êëéôì (.æì ïéøãäðñ)
,íéøéãà úåøöåà íäì íéðåîè äøúñää ,íìåòä àøáð éìéáùá øîàé ãçà ìëù
éë úîàä òãåé 'äå ,ùåã÷ä åðåùìá íééñå åéðá åéäéù êøáúé åéðôì àåä çåø úçðå
øåà éì äìâúð çë éì äéäùë éúåøçáá àìù óàå ,úàæ ìò íéììôúîå íéù÷áî
. כוåìà íéîéî íåéå íåé ìëá ìåãâ
ïîæä òéâä àìù éðôî íúù÷á äùòú
 פע בעת אסיפת הרבני לדו בענייני, סיפר הגאו רבי אלחנ וואסערמא זצ"ל.כה
 הראה ה'חפ חיי' זי"ע את דברי ה'תנא דבי אליהו' )רבה פ"כ ד"ה פע,השעה
 ולא גלגל הקב"ה והביא פרס ומדי לעול אלא בשכרו של כורש שהיה בוכה,(אחת
,' הוסי על כ ה'חפ חיי.ומתאנח בשעה שהחריבו העכו" את בית המקדש
 נמצא שבאותה שעה היה כורש ב שבע שני,שכאשר נחשוב את מניי השני
,  מה וכמה משיג ילד )נכרי( ר בשני להבי את גודל החורב,  ויש לנו להתבונ,בלבד
וא על פי כ בזכות שבכה על חורב הבית הביא הקב"ה את מלכות פרס ומדי
 כמה שכר טוב יש לבורא לית לנו על אבלותנו על החורב הגדול,  ק"ו לדיד,לעול
.והנורא
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