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ïðçúàå úùøô
נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכ – הנחמה בזה àôåâ äæá Y ìàøùé éðá íò åîçðúé äîá
שאנו עמו והוא אלוקינו
 íäé÷åìà àåä 'äùאúâäðäù ,øîåìë ,
ììëáå ,àéä åãéá ÷øå êà åàåìîå íìåò éîò åîçð åîçð ,(à î 'éòùé) äøèôäá
åãáì åúàî úåéåìâäå úåøöä ìë íâ äæ øàáîå ,íëé÷åìà øîàé
 íéàá íä (úùøôá ä"ã å"ðøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäבìåôëì àéáðä óéñåä íðîà .
א .דבר נורא אמר הרה"ק רבי הירש מרימנוב זי"ע בעת אשר בתו שכבה על ערש
דווי ובאו להודיע לו כי עומדת היא בשערי גסיסה רח"ל ,ופירש בלישנא דקרא
שבפרשת )ג כג-כד( 'ואתחנ אל ה' בעת ההיא לאמר ,ה' אלוקי' וגו' ,שהכוונה היא
ואתחנ אל ה' כל ימי חיי אשר ג בעת ההיא – מלשו 'בעתה' ופחד ,וכלומר
שבשעה שתבוא עליו הצרה אזי אזכה לאמר ה' אלוקי  ,ר"ל להאמי כי הכל הוא
מיד ה' אלוקינו אבינו אב הרחמ ולטובתו.
ב .ויתבארו הדברי ביותר על פי המסופר על הרה"ק ה'דברי חיי' מצאנז זי"ע,
ידוע שבנו הרה"ק רבי מאיר נת זי"ע נלב"ע בחייו ,ביו הראשו כשנעמד ה'דברי
חיי' להתפלל שחרית ,נטל את הטלית להתעט בה ,וקוד שהחל באמירת 'ברכי
נפשי' פתח ואמר ,הנה מהל לו איש בנחת ברחובה של עיר ולפתע מרגיש כי מא
דהו הכהו בגבו מכה גדולה וחזקה – מיד יסתובב המוכה לאחוריו ברוב רוגזה וטענה
מי העיז להכותו כ ,כשבדעתו להעניש את ה'מכה' בכל חומר הדי על חוצפתו
ועזותו ,אמנ א יראה שה'מכה' אינו אלא ידידו אוהבו שהכהו בגבו לאות אהבה
וחיבה – לא די שלא יקצו ויתכעס עליו ,אלא אדרבה מכה זו תוסי אהבה על
אהבתו וחיבה על חיבתו .א לדיד ,כאשר הוכינו עתה במכה אנושה ,בראותנו מי
הוא זה המכה ,הלא הוא ידיד נפש אב הרחמ ...לא די שלא נתמרמר על רוע
גורלנו ומצבנו ,אלא אדרבה ,תגדל האהבה והחיבה ,ובזה פתח הרה"ק בהתלהבות
בסדר התפילה.
וזהו עניי הנחמה ד'שבעה דנחמתא' בכלל ושל 'שבת נחמו' בפרט ,שלכאורה
מה מקו ל'נחמה' זו ,וכי כבר נבנה בית המקדש ...ומה נשתנה הימי האלו מימי
בי המצרי ותשעה באב ,ה אמש ישבנו ג בכינו ועתה במה נתנח .אכ זאת
נחמתנו בעניינו כי 'יאמר אלוקיכ' – כאשר מתברר ומתגלה לנו שחורב בית
מקדשנו היה על ידי 'אלוקיכ' ,ובוודאי כוונתו להיטיב לנו בזה ,מלבד זאת שבזה
נתגלה עצ קרבתנו אליו ,שהרי לא יכה איש ישר את ה'זר' שאיננו מכירו .וכ
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הוא בכל 'חורב' ו'חורב' פרטי אשר בא על האד ,יתנח בזה שהוא יודע שכל
העובר עליו הוא מידיו של הקב"ה בחשבו מדוקדק.
על כ יאמרו המושלי ,מעשה בתלמידי תשב"ר שנסעו באוטובוס )באס( להר
הזיתי לפקוד ציוני הצדיקי ה'קדושי אשר באר המה' ,וכידוע ,הכביש ש
נחצב ונסלל על מורד ההר ,מדרו משופע מאוד ,והוא מסתובב ומתפתל בעקלתו.
לאחר שסיימו להתפלל שבו הילדי לעלות על האוטובוס – כל אחד תפס מקומו
וישב לו בהנאה ,לפתע החל אחד מה לזעוק ולהתריע ,אויה ,אויה ,האוטובוס
נוסע לבד ,הוא מחליק במורד ההר ...הצילו ...הצילו ...עוד רגע והננו נופלי לעמקי
תהו רבה ...או נתקלי בכותל אשר לנגדנו ...עד שאחד שישב ב'מזרח' האוטובוס
אמר בקול 'אני ראיתי את הנהג כשהוא עולה מהדלת שבצד שמאל ,והנה ראו
אי יושב במקומו ,והוא הזיז את האוטובוס ממקומו ,הוא מנהיג את האוטובוס,
ועל כסאו לא ישב זר' ...בבת אחת נרגעו כל המבוהלי וחזרה השלווה לשכו
בלבות ,כי עד עתה חשבו שהאוטובוס נוסע מעצמו ,ומי יודע מה יהיו תוצאותיו...
אבל עתה יודעי ה כי יש כא 'מנהיג' ושוב אי סיבה לפחד .ועל אחת כמה
וכמה שא 'נדע' ונאמי שיש מנהיג לבירה ,ונאמר על כל המאורעות המתרגשות
ובאות כי הוא מ'אלוקיכ ' ששוב אי מקו לדאגה ולבהלה כי אנו נמצאי 'בידי
טובות'...
עוד המשילו עניי זה ,לילד שלקחו אותו הוריו לטייל בהרי גבוהי ,ש מצאו
'רכבת הרי' ,אשר עולה 'עד לשמי' ...במהירות גדולה ומש חוזרת ויורדת לאר,
אמנ הילד התיירא מאוד שמא 'יעו' מרוב מהירות או שמא יפול מלמעלה למטה
ויתרסקו עצמותיו ,וככל שניסו להרגיע אותו שלא יקרה לו מאומה ,וראיה לדבר
שהרי כבר אלפי אלפי ילדי 'נסעו' ברכבת זו ושבו בשלו ..עדיי נשאר הילד
בפחדי נוראי .והדבר היחידי אשר ירגיע אותו ,וא יהיה מוכ לעלות אל הרכבת
הוא רק א יצטרפו אביו או אמו אליו ...וזהו שאמר הכתוב נחמו נחמו עמי יאמר
אלוקיכ ,תנחמו כי יאמר אלוקיכ הנמצא עמכ בכל מצב ,לא עזבנו ולא נטשנו
מעול ועד עול.
וזאת ישי אל ליבו ויתבונ במאמר צדיקי שרמזו בכתוב )בראשית מו ד ,עיי' כעי"ז
כלי יקר ש( 'אנכי אר עמ מצרימה ואנכי אעל ג עלה' ,כי אותו 'אנכי' אשר
נמצא עמו בעת 'אעל' – בעת העליה ,כשזורחת לו השמש כשהוא בעליה שבעליה
ובהצלחה שבתו ההצלחה ,הוא אותו 'אנכי' ג 'ארד עמ'  -בשעת הירידה שבירידה.
ועל זה נאמר )ישעיה נא יב( 'אנכי אנכי הוא מנחמכ' ,שכפל הכתוב לומר ב' פעמי
'אנכי' ,לרמז על האנכי ארד עמ ועל האנכי אעל ,כי ידיעה זו היא 'מנחמכ' )עיי'
פסיקתא רבתי ,פיסקא לג ,ד"ה א"י(.

ã

באר הפרשה

 'åîçð åîçð' øîåìå åðåùìáגãáìî éë ,
'íëé÷åìà'î àåä ìëäù äòéãéä íöòù
ãåò ,íãàä ùôðì àôøîå éøö äàéáî
äðåîàä é"ò áì éøåáù íçðì ïééðò åá óñåð

פרשת ואתחנ

äìâî ä"á÷ä íéîòôù Y äáåèì ìëäù
äæ 'øúñä' ãöéë úåàøäì øúñää úà
 äáåèì àìà äéä àìדãéáòã éàî ìë éë ,
åôéèé åìà úåòéãéå .ãéáò áèì àðîçø

ג .איתא בספר 'מנהג טוב'
שמנהג טוב שלא להסתפר עד ערב שבת 'נחמו' ,וכבוא ערב שבת נחמו חייב
לספר עצמו ,לשמח גופו ,ולקבל השבת בשמחה ובטוב לבב ,ויתנח בנחמות מרובות,
וה' ינחמנו בנחמת ציו עיר של.
כיו"ב כתב המהרי"ל זי"ע )סדר תפילת ט' באב אות כז( ,כי שבת נחמו הוא השבת
הסמו אחר תשעה באב ,וישמחו כל הע ויבטחו בנחמת הגואל .וכ כתב כבר
ה'ריטב"א' )תענית כו (:על המשנה בתענית )ש( 'לא היו ימי טובי לישראל כחמשה
עשר באב' ,ומפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב .וכ כתב
בספר 'ב שועיב' )לתלמיד הרשב"א( פר' ואתחנ ,שמצווה לעשותו כיו טוב )הובא ביוס
אומ תתעד(.
וכבר אמרו חז"ל )ילקו"ש ישעי' תמה ד"ה נחמו( 'נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכ',
'אמר' לא נאמר אלא 'יאמר' בלשו עתיד ,כי בכל שנה ושנה הקב"ה מנחמנו -
נחמו נחמו בני על חורב הבית והמקדש ,נחמו על ערי יהודה וירושלי שנהפכו
לחרבות ולשממה ,ומעתה תתנחמו בבני הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו )עיי'
ע אפרי ,דרשת פר' נחמו תרפ"ג(.
יתר על כ מצאנו בדברי החת סופר זי"ע )מסעי ד"ה והיה מדי ,וע"ע בהגהות שו"ע
או"ח סי' תקנ"א( בש ה'ירושלמי' )סו תענית( דאחר ט' באב מתחיל חודש אחר ,ובזה
פירש את הפסוק )ישעיה סו כג( 'והיה מידי חודש בחדשו' ,פירוש שמתחדש חודש
בתו חודש .ונראה לי ,דמשו הכי נוהגי לקרוא לחודש שנתחדש אחר ט' באב
חודש 'מנח ' ,וזה הפירוש חודש בחדשו ,היינו שעד ט' לחודש הוא החודש הראשו
ונקרא 'אב' ,ואחר כ בא החודש השני שנקרא 'מנח' ,וזה ג פירוש 'ומידי שבת
בשבתו' שקאי על שבת נחמו ,שאז יבוא כל בשר להשתחוות בהר בית ה' )ואכ,
)יו"ל שנת תרפ"ט מתו כת"י עתיק של חכ אחד מחסידי איטליא(

בתשובות חת"ס יש תשובות המצוינות לתארי 'חודש מנח' .כתשובה ד' בחלק או"ח ,ועוד הרבה

מתשובותיו(.
ד .וכ היה מעשה לפני כמאה שנה ,באשה אחת שהיתה דרה בעי"ת ווילאמסבורג
יצ"ו ,והיתה שרויה בעוני גדול ומחפיר ,ויהי היו ונחלה בנה יקירה והוזקקה
לקחת אותו לרופא ,ופשפשה אחר הפרוטות האחרונות שהיו בביתה ,ובקושי גדול
הצליחה להשיג תשלומי שכר הרופא ,הלה בדקו ומצא את סיבת המחלה ,ורש
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לה 'רעצעפט' )מרש( ובו סממני רפואה ,משעמדה לפני הרוקח נתוודעה שתרופה
זו דמיה יקרי ביותר ,החלה האשה להתחנ ולדבר על ליבו של הרוקח ,שיעניק
לה את הרפואה בחינ ,באמרה ,אנא רח עלי ועל בני שנפשו תלויה בתרופה זו,
כי פיקוח נפש יש בדבר ,ואי בידי אפילו שוה פרוטה ,א כל תחנוניה ודמעותיה
לא הצליחו להבקיע את לבבו הערל ,עד שבאטימות לב הציע לה ,שמוכ הוא לתת
לה את התרופה ובתנאי שתתחייב לנקות את בית המרקחת מדי לילה בלילה במש
שנתיי וחצי ...בלית ברירה אחרת הסכימה האשה לכ ,כשהמוכר עור עמה שטר
'כתוב וחתו' על התחייבותה לעמוד לשרת בכל לילה בניקוי החנות ,ובלב שותת
ד חתמה ושעבדה עצמה לעבודת פר זו.
בדרכה לביתה שבווילאמסבורג נאלצה לעבור דר שכונת הגויי ,ולפתע התנפל
עליה 'שחור' וביקש לשדוד אותה ,לעומתו זעקה האשה שיניחנה לנפשה כי אי
בידה משאת מאומה ,א הלה לא שמע לזעקותיה ונטל 'שקה' ברצותו למצוא בו
כס או תכשיטי ,והנה נתקלו עיניו בבקבוק היקר – שבו היה משקה המרפא,
והיה נדמה בעיניו שזהו בקבוק המכיל 'טיפה המרה' ומשקה משובח ורצה 'לטעו'
הימנו ,אמרה לו האשה אי זה 'משקה' אלא תרופה ,והנח לי להביאה אל בני
המוטל במיטתו ,א ה'שחור' לא האמי לה ,פתח את הבקבוק והחל לשתות...
וכשהרגיש את טע התרופה בפיו קצ עד מאוד וירק את כל מה ששתה עליה,
ובחמתו הרבה נטל את הבקבוק ונפצו על האר לשברי שברי.
באותה שעה חש עולמה ,לא די בכ שהתחייבה לעבוד כל לילה לשנתיי
וחצי הרי ג אי בידה את התרופה שמסרה נפשה להשיגה ,ובפחי נפש שבה
על עקבותיה וחזרה לבית המרקחת ,סיפרה לו דברי כהווית ובקשה ממנו את
ה'נייר' בו נכתב ה'הסכ' שביניה ,הרוקח שחשב שהיא חוזרת בה ,גער בה ,לא
יועיל ל מאומה ,א א נשבר הבקבוק התחיבות במקומה עומדת ,הסבירה לה
האשה שברצונה להתחייב לעוד שנתיי ומחצה ,העיקר שתקבל לידה בקבקוק
נוס מאותו משקה 'מחיה מתי' ...אדהכי והכי ,הבחי הרוקח כי צבע המשקה
שנת לה מתחילה – והוא שפו ועומד כעת על בגדי האשה אינו דומה לצבע
של התרופה הנכונה ,והבי שבמקו לתת לה את התרופה הנדרשת נת לה רעל
וס המות ,אשר א היתה נותנת אותו לבנו הרי היה נגזר דינו מיד ל ...ויר
אליה וביקש ממנה שתקרע את השטר לגזרי ,ויוסי לתת לה את התרופה בחינ
אי כס ובלבד שלא תגלה לאיש בעול את אשר אירע עמה ,ולא תתבע אותו
לשלטונות...
ונתברר כי אותו 'הסתר שבתו הסתר' ששדד ממנה הכושי את בקבוק התרופה
ושברו לא היה אלא לטובתה ,להציל את בנה מאותו ס המות ,ולתת בידה את
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ה'תרופה' הנכונה מבלי שתצטר לשל אפילו פרוטה אחת ,ולהציל אותה מכל שנות
העבדות...
איש יהודי היה בארה"ב ושמו הרה"ח רבי ברו פרענקל ז"ל ,אשר הוא וכל
משפחתו חייבי את חייה ל'שות' שעשה לו עוולה מאי כמוה ...וכה היה מעשה,
בשנת תרפ"ט עלה ר' ברו מ'יורופ' )אירופה( לארה"ב יחד ע חברו ,ש עבדו השניי
כ'שותפי' ,והתייגעו הרבה במש זמ ארו להרוויח ביושר כס לרוב ,בכל חודש
שלחו סכו קצוב לבני משפחת ל'מחיה' ,וג הניחו בצד 'ממו הרבה' ,עד שב"ה
הצליחו לחסו סכו כס הגו ככלות ג' שני לשבת על אדמת ארה"ב ,אז נמלכו
בדעת לשוב לארצ ולמולדת ולמשפחת ,שהרי באמתחת סכו נכבד שממנו
יוכלו להתפרנס בכבוד ,וכבר קבעו זמ ותארי להפלגת בחזרה לארצ .באותה
תקופה נפטר אביו של ר' ברו ,ובלית ברירה נתיישב 'שבעה' לבדו באדמת ניו יארק,
באמצע השבעה בא ה'שות' אל ר' ברו כש'צרור דפי' בידו ביקש ממנו לחתו
בכמה מקומות – לצור עניני ממונ ,ר' ברו שסמ על השות חת לו ,ויהי בקומו
מה'שבעה' גילה לחרדתו ,שר' ברו רימהו עשרת מוני ,ובמרמה החתימו ו'קיבל'
ממנו 'רשות' להוציא כל ממונו מחשבו הבנק ,ו'הילד איננו' – ה'שות' ברח ליורופ
כשכל הכס בידו ...ומעתה הוא נשאר בעירו ובחוסר כל ...לא נותרו בידו ברירות
הרבה ,וכמוב נאל להישאר ש על אדמת נכר ולעבוד קשה להרוויח מטה לחמו,
עד שבגמר ה' שני בשנת תרצ"ד קיבל מעמד של 'תושב' ארה"ב ,אז חזר לביתו.
כעבור כמה שני בודדות פרצה ה'מלחמה' במלוא תוקפה ,ובאותה שעה כשהכל
מחפשי אחר 'דר' לברוח ,יכול היה ר' ברו להעביר את כל בני משפחתו לארה"ב
הואיל והיתה בידו תעודת 'תושב' ארה"ב ,והוכרחו שלטונות ארה"ב לקבלו ע כל
בני משפחתו למחוז ,ובזה נצלו חייה ממות בטוח .נמצא בסו דבר ,אותו חבר
שברח למקומו והיה נדמה בעיניו כ'איש מצליח' ...נהרג על קידוש ה' בשנות המלחמה,
ואילו זה 'המסכ' שנשאר 'בגלות' נשאר בחיי ע בני ביתו עוד יותר משבעי שנה.
ללמדנו כלל גדול ,כי בכל 'עוולה' נוראית שנגרמת לו לאד  ,לאו דווקא בכס
ולאו דווקא בענייני ממו ,אלא בכל עוולה שנגרמה לו אפילו ע"י ה'קרוב' אליו
ביותר ,בחוצפה גדולה אשר נראה כי 'מ הדי' שינועו אמות הסיפי וג הוא עצמו
ייהפ ל'אויס מענטש' )א שהעושה עוולה בדי הוא שיקבל עונשו ..מ"מ( ידע שפעמי כל
זה אינו אלא להצלתו השלימה כפי הנגלה ליודע תעלומות ,וממילא אל יזע ליבו,
ולא 'יצעק' על אחרי ולא 'יאכל' את ליבו )מדוע בטח ב'גנב' כזה ,(..אלא יתחזק באמונה
שלימה כי ה' אמר לו קלל ,וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.
וזהו שנאמר )תהילי כג ד( 'שבט ומשענת המה ינחמוני' ,שלכאורה הוא תרתי
דסתרי ,שכ 'שבט' הוא מלשו מקל חובלי ,ואילו 'משענת' הוא המקל עליו
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æ

úùåìù' øçàì åðúîçð àéä àéäå øòèöé àìù ,éç ìë ùôð ìò íçåð éììè
 ä÷åöå äøö åéìò àåáá óàה.
úàø÷ì ¯ úåìáàä éîéå 'úåòåáùä
נשעני ובו נסמכי ,אלא שא מה שנראה כ'שבט' – ה'מכה' בנו ,באמת אינו אלא
'משענת' ,כלומר ,נדמה לו לאד שהקב"ה מייסר אותו ומביא עליו רעה ,א באמת
אי זה אלא לטובתו וכמשענת נוחה להיסמ עליו ,וידיעה זו היא 'ינחמוני'.
וכבר אמר מר ה'בעש"ט' זי"ע )כתר ש טוב ח"ב דכ"ד ,ועי' בליקוטי אמרי 'תניא' שער
היחוד והאמונה פ"ד( לפרש בלשו הכתוב )תהילי פד יב( 'כי שמש ומג ה' אלוקי',
שהנה אי אפשר לו לאד להביט בשמש לרוב אורה ,והרוצה להביט בה עליו לאחוז
זכוכית כהה שתחצו בינו לבי החמה ,ורק דרכה יוכל להשקי מבלי שייפגעו מאור
עיניו ,ולעניי זה דימה הכתוב את ה' אלוקי ,כי הקב"ה הוא כעי שמש שאי
אפשר להביט בו אלא על ידי 'מג' והסתר ,שרק באותה שעה שהקב"ה מסתיר
פניו ב'מג' אז נית לראותו ]וזהו שאמר שמש ומג הוי"ה אלוקי ,כי ש אלוקי
המורה על הנהגת הטבע ומידת הדי הוא ה'מג' והחוצ לאור של ש הוי"ה מקור
הרחמי הנמשל לשמש[ .אמנ לעתיד לבוא נאמר )ע"ז ג' (:הקב"ה מוציא חמה
מנרתיקה וכו' צדיקי מתרפאי בה' ,כי יוכלו לראות את החמה מחו לנרתיקה,
כלומר שיתגלה כבוד מלכותו ית' ועי בעי יראו בכבודו ג בלא הסתר ,אבל בעול
הזה אי אפשר לראותו אלא בשעת ההסתר ,שאז קרוב הוא ביותר.
ועל כ נאמר )תהילי קלט ח( 'א אסק שמי ש אתה ואציעה שאור הנ' ,כי 'ש
אתה' מורה על ריחוק ואילו 'הנ' מורה על קרבה יתירה כמי שעומד על ידו ממש,
וכ אמר הכתוב' ,א אסק שמי' – כשאני בתוק ההצלחה עד שמי הרי 'ש אתה'
כמי שמראה באצבע על מקו מרוחק 'ש' ...ש' ...אמנ לעת חשכה ,כל"ע הוא
במצב של ואציעה שאול ,אזי 'הנ' ,כי רבה היא הקרבה שהקב"ה מתקרב אליו באותה
שעה כשהוא עומד על ימינו לסמכו לעומת הקרבה בעת ההצלחה עד לשמי...
ה .מספרי על הגאו החסיד הנודע רבי שמואל מונקיס זצ"ל מגדולי חסידיו של
הרה"ק בעל התניא זי"ע ,שפע אחת פרצה שריפה בביתו וכילתה את כל רכושו
עד שנותר בעירו ובחוסר כל ,ורק בקבוק 'משקה' הצליח להציל ,ותיכ ר עמו
אל בית המדרש לשתיית לחיי ,ובתו כ פתח בריקוד בשירה ובזמרה 'שלא עשני
גוי ...שלא עשני גוי' ,ידידיו חשו אליו מיד בחשש שמא השתבשה דעתו מגודל
צער השריפה ,נענה אליה רבי שמואל ואמר ,ה אילו הייתי מגויי הארצות שהמה
משתחווי להבל וריק לאלילי ,אזי ג 'אלוהי' היה 'נשר' בשריפה זו ,א עתה
שיהודי אני ואלוקי הגדול חי וקיי ,על זה בלבד ראוי להודות בכל לב ,ולכ הנני
מפזז ומכרכר ' -שלא עשני גוי'...
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,'ä åáæò àìå Y íéîù éãéá íéðåúð åìøåâå
úà øéúñî íéîìåò ìë àøåá øùàë óàå
àìå äøúñää êåúáù äøúñäá åîöò
àìà äæ ïéà ,åéðáá äëî àåäù àìà ãåò
éàî ìëå ,íå÷îä éðôìî íéãñçå íéîçø
.ãéáò áèì ãéáòã
àì' (:ì úéðòú) ì"æç åøîà äæ íòèîå
ìàøùéì íéáåè íéîé åéä
éðùá éë ,'ë"äåéëå áàá øùò äùîçë
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'éøéàî'ä øàéáù åîëå ,åðòéùåé àåä åðëìî
)øùò äùîçáù 'áåè íåé'ä åäæ éë (íù
ìë óà ìòù úåøåäì àá àåäù ,áàá
'ä åðáæò àì ïééãò úåéåìâäå úåøöä
ïéàù ,øàáì äðùîä úðååë ,ì"æå ,åðé÷åìà
øùà ìë ìáà úåøöä áåøì ùàééúäì
åðúà 'ä úåéäá äáøð ïë åðúåà åðòé
 åéëøãá åðúëìáו.
ï"áîøá åðéöî àìôð ïåùì ,ïëàå
äùî éë ,äæá íäì äðåëäå ,(âé â
,åîù äî éì åøîàå ,êøáúé åéðôì øîà
äîìù äàøåä äøåéù íùä íäì ãéâéù
ä"á÷äå ,äçâùää ìòå úåàéöîä ìò
íäì ïéà ,éîùì åìàùé äæ äîì åáéùä
)úåîù

ולכ קוראי 'עשרת הדברות' בפרשת יתרו בימות החור ,ושוני לקוראה בפרשת
ואתחנ בימות הקי ,ואמרו צדיקי הטע ,שיש בזה להזכיר לאד שבכל מצב
הוא מחויב האד להשריש בדעתו באמונת אומ כי 'אנכי ה' אלוקי' ,בי בקור
ובי בחו ,בי במי ובי באש חייב להאמי שה' הוא אלוקינו אחד יחיד ומיוחד.
ו .ומפורש אמרה תורה בפרשת )ד ז( 'כי מי גוי גדול אשר לו אלוקי קרובי אליו
כה' אלוקינו' ...וכמובא במדרש )דב"ר ב( אמר רבי תנחומא ,מעשה בספינה אחת
שנסעה בי גלי הי ,וכל נוסעיה היו 'עובדי כוכבי' מלבד יהודי אחד שנסע בה.
בהגיע לאחד מאיי הי נתנו הנכרי מעות ליהודי וביקשוהו עלה נא ליבשה והבא
לנו מש דברי מאכל ומשתה .אמר לה היהודי ' -אכסנאי אני ,וכי מכיר אני להיכ
אל' ,כמוני כמוכ ואי לי 'מכירי' בעיר הזאת ,מני אדע להיכ אל .השיבו לו
הנכרי 'בכל מקו שאתה הול אלוקי עמ .הרי )כתיב( אשר לו אלוקי קרובי
אליו' ,כלומר ,לא תוכל לומר שהנ כאורח הנמצא כא לבד ,כי לעול אינ לבד
– שהרי בכל מקו שתל יש ל אלוקי שהוא קרוב אלי ,ונמצאת מהל תמיד
יחד ע ה' )כביכול( ולעול אינ יחידי בדד...
אמור מעתה ,א ערלי הללו הבינו כ ,מה נאמר אנו בניו רחומיו של הבורא,
כמה יש לנו להשריש בקרבנו שהקב"ה הול עמנו בכל צעד ושעל ,והכל ממנו
)הרה"ק הבית אברה זי"ע היה חוזר רבות על דברי מדרש הלז(.
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äáäàä ìãåâì ,åéä àìë íéîìòð ìëá íäîò äéäà éë úøçà äéàøì êøåö
'úåðòøåô' ìëù øîàù éãé ìò úøøåòúîä äìåãâä äéàøä àéäå ,íðòàå éðåàø÷é íúøö
.'åðúåà 'ä úáäàî' àéä åæ
ìëá åðéìà íéáåø÷ ìàøùéá íé÷åìà ùéù
.õøàá íéèôåù íé÷åìà ùéå åéìà åðàø÷
ùåøéô ø÷éò äæå ,ì"æå à"ôùä óéñåîå
.ì"ëò
(å å úåáà) 'úåçëåúä úà áäåà'
ïéòãåéùë ,äáäàî àåä éë ïéîàäì úôù'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî úåàøåð
ïéìá÷î àåä ïîàð áäåà çéëåîäù ä"ã á"îøú íéøáã) ò"éæ 'úîà
úîàá êôäð äæ éãé ìòå .äçëåúä (æë à ,íéøáã úùøô ÷åñôä ìò (÷åñôá
íéòùô ìë ìò' áéúë äæ ìòå .äáäàì íéøöî õøàî åðàéöåä åðúåà 'ä úàðùá'
äáäàì àáì ïéìåëé êéàå ,'äáäà äñëú ,'åðãéîùäì éøåîàä ãéá åðúåà úúì
ïéìá÷îùë ÷ø ,íéòùô áåø ùéùë ìòù (çìù ø"áãîá) ùøãîá àúéà äðäã
.äáäà êåúî ïéøåñéäå ïéùðåòäå äçëåúä äìå÷á éìò äðúð' (ç áé äéîøé) øîàð äæ
äçëåðå àð åëì' (çé à äéòùé) áéúë ïëìå íúéëáù ìå÷ åúåà ¯ äéúàðù ïë ìò
,'åëå íéðùë íëéàèç åéäé íà 'ä øîàé äúåàù ,êì éøä ,'ïéàåðù úåéäì íëì íøâ
åðáìúé äçëåúä úìá÷ éãé ìò ùåøéô øñééî ä"á÷äù åøîà íäù äøéîà
äéäé ïë ïëàù äîøâ å"ç åúàðùá íúåà
.ì"ëò .íéàèçä
,åðúáåèì áùç ä"á÷ä úîàá éë ,ì"çø
å"ç êôäð 'úàðùá' åøîàù éãé ìòå
 והשבות אל לבב – להשריש בקרבנו את,äáåøî äáåè äãéî àìéîîå .äàðùì
ידיעת האמונה ממוח ללב
åøñééî ä"á÷äù éî ,åðúåìâá äúò íâ
äðåîàä ïéðòá úùøãð äôé åæ äùøô ä"á÷äù øîåàå åúðåîàá ÷æçúî àåäå
ù"áúé àøåáä úâäðäá äøëääå
úà øñééîä áàë 'åúáäà' ìãåâì åçéëåî
ïúùøôá áéúëãë ,ìòùå ãòö ìë ìò åðúåà øùà úà' (áé â éìùî) øîàðù åîë ,åðá
.'ãçà 'ä åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù' (ã å) úîàá êôäúé æ"éò ,'çéëåé 'ä áäàé
úòãì úàøä äúà' (äì ã) äá øîàð ãåò åì íéìçîðù ãò äáäà êåúî äéäéù
,'åãáìî ãåò ïéà íé÷åìàä àåä 'ä éë
.åéúåðååò ìë
äàøä äøåú ïúî úòáù é"ùøá øàáúðå
úòãì åðéìò ,ìáà ,'éãéçé àåäù' íäì íéòùô ìë ìò (áé é éìùî) øîàðù åäæå
åîë àìà ,åæ äòéãéá ÷ôúñäì ïéàù ïëà íà äøåàëìù ,äáäà äñëú
úòãéå' (èì íù) áåúëä êùîäá øîàðù ,äáäàä íúåà äñëú ãöéë íéòùô áåø ùé
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä ïéùðåòäå äçëåúä ïéìá÷îùë' àìà
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá íé÷åìàä íéòùôä ìë éæà 'äáäà êåúî ïéøåñéäå

é

באר הפרשה

 'ãåò ïéàזùéøùéù ,äøåúá ìåãâ ììë àåäå ,
,'äá äîéîúä äðåîàä úà åáø÷á íãàä
,'êááì ìà úåáùäå' áåúëä øîàù åîëå
'äòéãé'ë äðåîàä åì àäúù äæá éã ïéà éë

פרשת ואתחנ

'åáì ìà äðáéùä'ì åéìò àìà ,åçåîá
 åáø÷á äùéøùäìåח.
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ìù åðåùìëå
,(ïúùøôá í"éøä éøîàá àáåä) ò"éæ

ז .וכ ביאר הרה"ק רבי אהר הגדול מקארלי זי"ע )הובא בברכת אהר עמו' ד( וידעת
היו  -ידיעה אחת על האד לידע במוחו וא להשיב אל לבו ,כי ה' הוא
האלוקי  -הוא הבורא והוא המנהיג לכל הברואי 'בשמי ממעל ועל האר מתחת',
אי עוד – פירוש )אי עוד קאי על ה'וידעת'( ,יותר מידיעה זו אי צרי האד לדעת...
ח .סיפר הגאו החסיד רבי מענדל פוטערפאס זצ"ל ,מה דהוה בדידיה בשני
קדמוניות כשאסרו שלטונות רוסלאנד )רוסיה( את שמירת תורה ומצוות ,פע
אחת היה ר' מענדל ע הרה"ק מריבני זי"ע )שהיה כידוע מסכ את נפשו למול ילדי ישראל(
באיזה 'ברית מילה' ,אשר אבי הב היה מרודפי הדת ,ולא אבה בשו פני ואופ
למול את בנו הנולד לו ,א הא היולדת הזמינה אות לערו ברית מילה  -כשיגיע
יו שבעלה יצא מ העיר לדר רחוקה ,וכ הווה ,ביו יציאת הבעל למרחקי
שלחה טעלעגרא אל הרה"ק שיבוא למול את הר הנולד .תיכ יצא הרה"ק מריבני
ע רבי מענדל אל עבר המחוז שבו התגוררה האשה ,ובקושי רב עלה ביד להעביר
את סכי המילה בגבולות אותו העיר ,ומל הרה"ק את התינוק כדת וכדי ,בתו כ
החל ד רב לזוב מהתינוק ולא פסק ,א דא עקא שלא יכלו להחיש רופא שיטפל
בתינוק מחשש שמא יוודע הדבר לאב ,ואולי א ימסור הרופא לשלטונות על המילה
האסורה .מיד סגר הרה"ק מריבני את עצמו בחדר הסמו למש דקות ספורות,
וכאשר יצא מ החדר פסק הד לגמרי ללא שו השתדלות ,וחזרו לעיר .לאחר
מעשה שאל רבי מענדל את הרה"ק מה היו מעשיו בהיותו בחדר פנימה ,וכיצד
נעצר שט הד ,סיפר לו הרה"ק שעמד וחילה את פני קונו – וכ אמר 'אבי
שבשמי' הנה עשיתי כעת מצווה רבה ,אבקש שלא תביישני ,ואכ שמע הקב"ה
את תפילתי.
נענה רבי מענדל ואמר ,הנה אני ע כל תורת החב"ד שלי – כאשר ראיתי ד
לנגד עיני פחד לבי ואבדו עשתונותי ,ואילו הרה"ק מריבני באמונתו הפשוטה פעל
)בתפילתו( גדולות ונצורות .כאומר ,עבודה גדולה היא להשריש אמונתו שבמוחו לתוככי
הלב.
וכבר מצינו להרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )מכתב כה( וז"ל .וכתב הצדיק ר' ליב
מדוקאר נ"ע – תלמיד מובהק של הרה"צ המגיד ממעזריטש ...דע בני שמ אמונת
השכל לאמונת הלב רחוק יותר מאשר מ האר לשמי .
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òá÷ðù äàøð èåùôä ùåøéôä éôìå ¯ ,äìåãâ äòéãé íéãéñçì íäì ùé' .ì"æå
úîàáå ,'ãåò ïéà'ù äòéãéä íãà ìëá ìà úåáùäå úåéäì êéøö ïë éô ìò óà
 êááìט ì÷ ïéðò äæ ïéà 'ãåò ïéà' êë øçà áåúëù åîë ,י á"ç) ÷"äåæá àúéàãë
ט .אמנ ,בכדי לחיות באמונה ובטחו עלינו לעמול ולהתייגע רבות ,כי אכ ישראל
'מאמיני בני מאמיני ה' )שמו"ר ג טו( ,א כל זה רק ב'ידיעה שבמח' ,ועיקר
עבודת להעביר את הידיעה מהמח אל הלב ,שכל הרגשותיו יהיו מיוסדי על פי
האמונה בה' .וכמסופר על הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע שפע ביקר אצלו אחד הרופאי
הגדולי ,ושאל אותו הרופא ,במה עוסק הרבי ,ענהו ה'דברי חיי' ,עיסוקי זה רבות
בשני בבניית גשר )בריק( ,שאלו הרופא ,באיזה מקו הנכ בוני הגשר ,ענה ה'דברי
חיי' ,הנני בונה גשר ממוחי אל ליבי ,שכל ידיעותיי והבנותיי ישפיעו על רגשות
לבי ,שכול יהיו משועבדי אל ה' יתב"ש.
וחלילה לו להדמות לאותו פלוני שלמד בכל יו ויו ב'שער הביטחו' ,וביו מ
הימי מצאוהו 'מבטח' את עצמו אצל סוכ ביטוח )אינשורנ"ס( ,אמרו לו ,הרי הינ
לומד ב'שער הביטחו' ,ומה ל בהאי מקו ,נענה אותו אוויל ,אכ עוסק אני בלימוד
שער הביטחו ,א כא באתי ל'יתר ביטחו' – והיינו שכל ידיעת הבטחו שלו לא
הועילה במאומה שבלבו יהיה סמו ובטוח ,ו'יחיה' ע בטחו ושלוות הנפש) ,וא מי
שביטח את עצמו בתור השתדלות ,יזכור שה'ביטוח' ביד ה'(.
י .ועל האד לדעת שאמונה איתנה כזו אינה נקנית בנפש האד אלא על ידי עבודה
שירגיל את עצמו לחשוב בתמידות מחשבות אמונה והשגחה פרטית ,ולא יבוא לחשוב
– כבר יגעתי לקנות את ה'אמונה' ועדיי לא קניתי אותה קני נפש ,וכמשל ממנהגו
של עול ,שלוקחי את הנערי לרופא מיוחד – שיישר לה את השיניי ,פע הסביר
הרופא לנער את כל מהל הדברי ,שהברזל מיישר את השיניי לאיטו ,עד שבמש
שנה תמימה יתיישרו לגמרי ,וכל זה בתנאי שיקפיד לבוא לבית הרופא פע בשבוע
או שבועיי וכו' ,ה'נער' שאינו אלא 'נער' לא הבי מה לו ולכל הצרה הארוכה הזאת,
והתחנ אל הרופא תפוס בחוזקה את השיניי ותיישר אות בפע אחת וחסלת פרשת
רופא ,הסביר לו הרופא ,כי א יתפס באופ זה כבר לא יהא את מה ומי ליישר,
שכ כול כאחת יישברו ,על כ יש להזיז טיפי טיפי ,ואז יגיעו השיניי על מכונ.
כ הוא בתורת אמונה אי אפשר לקנותה ולתופסה בפע אחת ,אלא יחדיר בקרבו
טיפי טיפי ,עד שיקנה אותה כקני נפש לנצח .וכ הדי בכל עניני העבודה – רק על
ידי עבודה של טיפי טיפי יקנה קני נצח את המידות ושאר קנייני כקני נצח.
עוד נלמד מרופא זה המיישר את שיניו ,כי פעמי שיאמר הנער מה לי להקפיד
להחזיק את הברזלי הללו על שיניי ,הרי הנני כבר לובש כחודש ימי ולא ניכר
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על השיניי לא יישור ולא שו תועלת ,הרי תשובתו בצידו ,שיבוא יו ויגלה כי
כל שיניו נתיישרו להפליא ...כ הוא נמי בעבודת ה' – פעמי נראה לאד שאינו
מועיל מאומה בעבודתו ,לא נתיישרו מידותיו וכו' וכו' ,לזה אמרינ לבסו תראה
שכל מעט עבודה הועילה רבות ,וכ פירשו את הנאמר )יחזקאל טז ז( 'כצמח השדה
נתתי' – כמו המשקה את צמח השדה שאינו רואה מיד שו תוצאה ,ובכל זאת
לא יעצור עצמו מלהשקות מחמת זה ,אלא ימשי להשקות יו אחר יו ,עד שביו
אחד יתגלה לעיניו שיצא פרח ויגמול שקדי לש ולתהילה.
יא .כתב הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע באגרת קדשו )מכתב כח( כתב 'ורבינו המנוח
קדוש ה' ר"מ זלה"ה אמר' ,לפרש מה שאמר עקביא ב מהללאל )עדיות ה ו( 'מוטב
לי להקרא שוטה כל ימי ,ולא להיות שעה אחת רשע לפני המקו' ,דעדי שיצעק
אד כל היו כולו שהוא מאמי בהשי"ת ,אע"פ שעדיי אינו עומד בדרגה זו ,ויהא
חשוב בעיני אחרי כשוטה' ,ואל יהיה רשע שעה – אחת' שלא ירשיע ויבא לכפור
באחת זו האמונה ,כמו שאמרו )מכות כד' (.בא חבקוק והעמיד על אחת ,שנאמר )חבקוק
ב ד( וצדיק באמונתו יחיה' ,ומסיי וכותב בש רבו 'ואמונה שלימה באמת היא רוה"ק'.
יב .הרה"ק 'הרב' בעל התניא זי"ע דפק פע על דלתי ביתו של הרה"ק המגיד
ממעזריטש זי"ע ,שאל המגיד מעבר לדלת ,מי הוא העומד ש ,ענהו בעה"ת,
'אני הוא זה' ,פתח לו המגיד את הדלת והכניסו לביתו ,בלכתו אמר לו המגיד ,למחר
שי פעמי למקו פלוני ,ויעש כדבר רבו ,ובהגיעו נכנס לביהמ"ד והשתת ב'סעודת
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ברית' שהתקיימה ש ,באמצע הסעודה נעל מע השולח כ אחת עשויה זהב,
וכמוב שחשדו מיד ב'אורח' כיו שלא הכירוהו ,ניגשו אליו בעלי הסעודה ובקשוהו
שיחזיר את הגניבה ,ענה ה'אורח' ואמר' ,לא אני גנבתי ...לא אני ...לא אני' ,וכ
המשיכו לבדוק את תרמילו ומלבושיו והוא מצווח ואומר 'לא אני' ...ורק לאחר שלא
מצאו אצלו מאומה הניחוהו לנפשו .בחזרו אל רבו המגיד סיפר לו גופא דעובדא
היכא הוי ,נענה המגיד ואמר לו ,ה אמש אמרת 'אני הוא זה' )אי בי דאס( ,ועל זה
הוכרחת היו לזעוק רבת פעמי 'לא אני הוא זה' )ס'איז נישט אי( ,ולימוד גדול יש
כא ,שלא ירגיש האד בנפשו 'אני' עשיתי כ וכ אלא ידע שהכל 'מעשי ה'' ,ואי
הדברי אמורי לעני 'אמירה' גרידא ,אלא שיזכור תמיד את ה' אדו הכל ,ואז כביכול
לא יצטר בורא העול להראותו ח"ו שאי לו כלו 'משלו' אלא הכל מאתו בא.
וכבר ביאר הרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע מדוע נהוג עלמא לבחור לה מקו למנוחת
הנפש בשפת הי ,על ההרי ,או בנאות דשא .כי כל בלבול דעתו של אד בא לו
מחסרו האמונה – כי אז אי דעתו מיושבת עליו להכיר שהכל נעשה משמי ואי
אד עושה מאומה ,ואי בכוחו לא ליטול מחברו ולא לתת לו ...והנה במקומות הללו
לא נגעה בה יד אד .וה עומדי כמתכונת בעת בריאת על ידי יוצר הרי ובורא
רוח ,ולכ ,כראות אד מראות הללו ,תתיישב דעתו על מי מנוחות ...בראותו כי הכל
מעשה שמי הוא.
יג .ג עי"ז ינצל הוא מלעבור על האיסור הנאמר בפרשת ב'עשרת הדברות' )ה יח(
'ולא תתאוה בית רע שדהו ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרע' .וכמו
שביאר הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע בספרו 'דר פיקוד' )מצוות ל"ת ,ל"ח ,חלק המחשבה
אות ב( וז"ל .כי א היה מאמי בזה )בהשגחת הבורא ובידיעתו( למה יתאוה ,והלא תראה
שלא יתאוה האד שיהיה לו ד' רגלי כבהמה) ,ומדוע  (-כי אי זה מגדר האד ...
כ הוא העני בהתאוות האד למה שיש ביד חברו ואינו שלו יש חסרו באמונתו
בזה ,אינו מאמי שהבורא כל בראו בחכמה ,ומזמי לו הטוב הנאות )הראוי( לו,
והשאר שאינ בידו אינ טובי לו .והב העני ,עכ"ל.
חיזוק נפלא בעניי זה למד הרה"ח המפורס רבי שלו מרדכי רובאשקי שליט"א
ממה שאירע עמו בעת שישב מאחורי סורג ובריח בי כתלי בית הסוהר .כי הנה
מחוקי המלכות ש ,אשר אחת לזמ קצוב )פע בשבוע( מביאי לאסירי את
המכתבי הנשלחי אליה ,וכול ששי ושמחי לקבל דרישת שלו מ'העול
החיצו' ומתרגשי לראות שיש כאלו החושבי עליה ומתענייני בשלומ .ובעת
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ש'ישב' רבי שלו מרדכי בכלא היה זוכה לקבל מכתבי רבי לאי מספר ,כי המו
הע ,רבני וחסידי ואנשי מעשה וא תשב"ר ,היו שולחי לו מכתבי חיזוק ועידוד
)א שלא הכירוהו כלל עד לאותה תקופה ,ומי כעמ ישראל( עד שהיה מגיע שיעור המכתבי
שנשלחו לרבי שלו מרדכי לער שני שליש מכל המכתבי ביחד .באחד הימי,
נטפל אליו גוי שחור ,ומרוב קנאה החל לטעו כנגדו ,הנ 'גונב' את כל המכתבי
המגיעי לעצמ ,הראה לו רש"מ שכתוב בה שחור על גבי לב 'לכבוד רבי שלו
מרדכי רובאשקי' ,וא כ לא יתכ שמכתבי אלו ה שלה ...ולא עוד אלא
שחלק נכתבו בלשו הקודש או בשפת היידיש אשר אינ יודעי לקרוא בה אפילו
אות אחת ...א ה בשלה ,כי 'כולה שלי' ורש"מ גנב מועד הוא...
אמר רבי שלו מרדכי ,שהנה ידוע מהבעש"ט הק' שעל האד ללמוד מוסר השכל
מכל מה שעובר עליו ורואה ושומע ,ואפילו מגויי ]וכפי שהיה מרגלא בפומיה דכ"ק
אאמו"ר זי"ע לספר שפע ישב הבעש"ט הק' בביתו ,והגיע גוי שהיה עוסק לפרנסתו
בתיקו כלי שבורי  ,ופנה אל הבעש"ט 'ישראל'יק הא יש ל דבר מה לתק' ,והשיב
הבעש"ט בלאו ,חזר הלה ואמר לו 'ישראל'יק ,א תחפש ותפשפש תמצא שיש ל מה
לתק' .אמר הבעש"ט שגוי זה נשלח אליו מ השמי לומר לו לפשפש במעשיו כי וודאי
ימצא בה מה לתק ,[...והחל להבי ,שבזמ האחרו מלא לבו בטרוניא על הנעשה
סביובתיו בבית האסורי  ,מדוע פלוני קיבל אישור וחנינה ,זה משתחרר מפע לפע ,
ואילו הוא כבול ואזוק באזיקי ללא כל רווח ושחרור ,ובכלל 'מה נשתנה' דינו מרבבות
אלפי בריות המהלכי חפשי ברחבי העול  ...אז הבי ,כי מה לו ול'דואר' שנשלח עבור
אחרי  ,כל אחד וה'דואר' שלו ...את הנעשה והנכתב לרע אי ביד אפילו לקרוא
ולהבי ,ואילו את המיועד ל יגיע במידה ובמשורה ובמשקל באופ המוכ ל.
ומכא נלמד ג לדיד על כל תהלוכות החיי ,אשר הקב"ה שולח 'אגרת' לאד,
בתי שדות וכרמי וכו' ,ו'מכתבי' אלו אינ שייכי כלל לאחרי ,שהרי אי אד
נוגע במה שמוכ לחברו אפילו כמלוא נימה ,ולא עוד אלא שא 'כתובי' ה בשפה
אחרת ...א הלה מתעקש לקנא ולחמוד ולהתאוות במה ששיי לרעהו...
וכבר כתב הרה"ק ה'תולדות יעקב יוס' )בא אות ח( לפרש במה שאמרו חז"ל
)פסחי ח (.לגבי הלכות בדיקת חמ' ,חור שבי אד לחברו זה בודק עד מקו שידו
'רוח' ,כי הרוח 'שמרויח אחד יותר מחבירו הוא
מגעת' וכו' ,כי 'חור' ה אותיות ֶ ַ
הגור שנאה לעורר מדני' ,ועל זה אמרו שא רואה שיש רוח בינו לבי חברו
ו'רוח' זה טורד את שלוות נפשו ,יבדוק בעצמו לתק את אמונתו להגדיל הכרתו
בעני זה שאי אד נוגע במה שמוכ לחברו ,ושוב לא יבוא לידי שנאת חינ.
ואגב גררא בעניי לא תחמוד ולא תתאוה ,שמענו מפי אד גדול שליט"א עצה
טובה להינצל מהחמדה בדר רמז במה שמצינו ב'טעמי המקרא' שהטע על תיבת
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ה' אלוקינו ה' אחד – כל יהודי בר אמונה הוא øåàéáå .éúáø 'ã àéä ãçà úáéúáù
÷öà÷î ÷"äøä øîàù äî éô ìò øáãä åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù' ,(ã å) ïúùøôá
 'ãçàטוäáúëð òåãî øàáì (íéèôåù 'øô ÷"ùù) ò"éæ ú"ìã úåàä äðä ,
'שדהו' הוא 'אזלא גרש' ,שהנה מסופר שפע נתווכחו שני אנשי על 'חלקת שדה',
זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי ,משלא הגיעו לעמק השווה הלכו אל
המרא דאתרא שיפסוק לה בדי תורה של מי הקרקע .אמר לה הרב ,ברצוני
לראות מקרוב על מה נסוב הדיו ,וכשהגיעו לאותו מקו השתטח הרב על האר
והטה אזנו עליה ...המה ראו כ תמהו – מה מעשיו המוזרישל הדיי ...עד שאמר
לה ,שאלתי את האר של מי היא ,ואמרה לי ,כל אחד מה טוע שאני שלו,
אכ באמת 'שניה שלי' ...כי עוד יבוא זמ שיובילו את שניה למנוחת עולמי
בי רגבי עפר האר ...ורצה לרמז לה כי אי ראוי לריב על 'עסקי שעה' ...ובזה
יבואר טע הנגינה שהוא אזלא גרש ,שבא לרמז מה ל להתאוות את 'שדהו' ,והרי
יבוא זמ ש'אזלא גרש' שיוליכו ויגרשו אות מעול הזה לעול הבא לית די
וחשבו לפני מל מלכי המלכי הקב"ה ,ובאותה שעה נהיה כולנו ב'שדהו'...
לדיד הדברי אמורי ,בכל עני ועני הנוגע לגבי מידות או שאר דברי שבי
אד לחברו ,מה ל מרעיש עולמות ובוקע רקיעי על מה שעולל ל פלוני ,או על
מה שחשב ודיבר פלוני עלי או על אחד מבני בית ,זכור היטב למי אתה וכל אשר
ל שייכי בסופו של דבר...
מעי זה היה מעשה שהתנצחו שני אנשי על 'חלקה' בבית החיי פוניב'ז של
מי היא ,עד שפסק לה הרב שהחלקה תינת למי שיצטר אותה הראשו ...ושקטה
המריבה עד מהרה.
יד .וכ ביאר הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע )חי' הרמ"ל פר' ויחי ד"ה ויברכ,
ובהערות ש( ,את האמור בפרשת )ג כג( 'ואתחנ אל ה' בעת ההיא לאמר',
תחינתי אל ה' – שיהיה בטחוני בו חזק מאד ,עד שלא אדאג כלל דאגת המחר,
ורק עת ההיא יהיה לנגד עיני ,ותו לא מידי.
כיו"ב פירשו )יסוד האמונה לאחד מתלמידי החוזה ועוד( את הפסוק 'וידעת היו' ,שהקב"ה
אומר לאד – כל מהל מחשבותי יסובו רק על היו  ,וא יכנסו אל ליב 'דאגת
המחר' והשבות אל לבב  -כי ה' הוא האלוקי  ,והכל בא מאתו יתבר אשר 'אי
עוד מלבדו' ,ומי שברא יומו ברא פרנסתו )מכילתא בשלח פר' ויסע ב( – כי לא יטוש
ה' את עמו להשפיע עליה כל טובו בכל עת ובכל שעה ,א כ 'דאגה מני'.
טו .אגב אורחא נציגה נא בעני 'מצות קריאת שמע' ,הנה חילוק והפרש מצינו בי
תפילת שמונ"ע הנאמרת בלחש )שו"ע קא ב( ,ואילו 'שמע ישראל' אנו אומרי
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בקול גדול )רמ"א או"ח סב כו( ,ובביאור הדבר ,כי התפילה היא בקשת 'רחמי ותחנוני'
כמו שאמרו )אבות ב יג( 'וכשאתה מתפלל אל תעש תפלת קבע ,אלא רחמי
ותחנוני לפני המקו ברו הוא ,ומדר העול ,הבא לבקש מרעהו הלוואה או
מתנת חינ יבקשנו בשפה רפה בנעימה ובהכנעה למע ייכמרו רחמיו עליו ...על כ
בבואנו לבקש צרכנו בתפילת 'שמונה עשרה' נבקש בקול נמו ובלחישה ,אבל
'קריאת שמע' דומה למי שישב בביתו ולפתע פר לתו הבית 'גזל' הבא לשדוד
את כל רכושו ממנו ,הרי פשיטא שלא ידבר עמו הבעה"ב בניחותא ,אלא ירי עליו
קול בזעקה 'צא החוצה' ויגרשנו מביתו תיכ ומיד ,א אנו בבואנו לקבל 'עול מלכות
שמי ' בקריאת שמע ,הרינו זועקי על היצר המבלבל אותנו כל היו במחשבות
כפירה ואפיקורסות כאילו יש טבע בעול  ,ושיש עוד כח זולתו ח"ו ,ובעת קריא"ש
אנו עושי 'מחאה' כנגדו ומגלי דעתנו כי ה' אלוקינו ה' אחד ואי עוד זולתו ,ועל
כ מוטל עלינו לזעוק אז בזעקה 'שמע ישראל'.
ומעתה נבי היטב את דברי הרבי ר' יהונת 'כשישראל קורי קריאת שמע בכוונה
עשו נעשה לקש' ,כי כל עניינו של עשו הוא הס"מ והשט להכניס בלבולי וספיקות
באמונת הטהורה של ישראל ע קדושי ]וכידוע ש'עמלק' ממשי דרכו של עשו
הרשע הוא בגימטריא 'ספק'[ ,ועל ידי קריאת שמע בכוונה מתו חיזוק האמונה
שה' אחד ואפס זולתו הרי מתבטל כל כוחו של עשו ,עד שנהפ לקש וגבבא כדבר
שאי בו ממש.
מעשה באחד מתלמידי הגאו רבי יהודה אסאד זצ"ל שבמעמקי היער התנפל
עליו 'שודד' לרצחו נפש ,ולא הועילו לו לתלמיד כל תחנוניו שיחוס על נפשו כי
טפלי תליא ביה ,א לזאת נאות הרוצח – ונת לו רשות לקרוא 'קריאת שמע'
בטר ישיב נפשו לאלוקיו ,אי לשער ולתאר 'מראה כה' בקריאת שמע זו – בדחילו
ורחימו בכוונת הלב ובמסירות נפש כפשוטו ממש עד שלא הבחי התלמיד בנעשה
סביבו באותה 'קריאת שמע' ,ויהי כאשר סיי 'ה' אלוקיכ אמת '...פקח את עיניו
וראה והנה נעל הרוצח ואיננו ,מיד נשא רגליו וברח ממעבה היער לתוככי העיר
ברוב שמחה וצהלה שניצלו חייו ...משהגיע התלמיד אצל רבו סיפר לו בהתרגשות
נוראה את כל אשר קרהו .לאחמ"כ הוסי לשאול מה רמזו לו מ השמי במעשה
הנורא הלזה ,ויענהו המהרי"א ,אמור נא ,וכי קרית מימי 'קריאת שמע' כזו ,הודה
התלמיד כי מימיו לא קרא כ קריאת שמע ...אמר לו הרב ,אכ ,לזאת סיבבו כ
מ השמי למע תדע 'קריאת שמע' מהי...
ידוע בשער בת רבי הקפדתו של הגרי"ז מבריסק זצ"ל לקרוא 'קריאת שמע'
בדקדוק האותיות ,כשהוא מוציא כל אות ואות בבירור ובפה מלא ,פע אחת ניגש
אליו איש פשוט ושאל ב'העזה' ,ילמדנו רבינו א מצד הדי מחויב האד לקרוא

באר הפרשה

פרשת ואתחנ

æé

éú÷çø øîåì åãéá øùà ìàøùé éðáî ùéà 'ä íò äéäú íéîú' úáéúá å"éú úåàä
äöåøä ìë àìà ,'ä íò úåîéîúä êøãî ùé éë ,æîøì ,éúáø å"éú ¯ 'êé÷åìà
 ñðëéäì äöåøä ìëì íå÷î äëåúáטזäéôðë ìöáå íéîéîúä ììëá ñðëéäì àåáé ïéàå ,
קרי"ש כאשר קורא מע"כ ,א אני אעשה כ ,וא יאמר הרב שאי חיוב לדקדק
כ"כ בקריאתה ,מדוע מקפיד הרב כ"כ בהגיית כל אות ואות ,השיבו הגרי"ז ,יאמר
נא מר ,הא יש לו מעות בכיסו ,ויע האיש ויאמר ,ה .שאלו הגרי"ז ,הא בהילוכו
של מר ברחובה של עיר החזיק ידו על כיסו בכל עת ובכל שעה כדי שלא יפלו
ולא יגנבו המעות ח"ו ,השיב הלה – לא ,הנחתי את המעות במקו משומר ,ואי
צור למשמש ש בכל רגע .הוסי הגרי"ז ושאלו ,באיזה סכו המדובר ...ויע האיש
כ וכ ...שאלו הרב ,ובא היה למע"כ ס מליו דאלער – ג אז היית אומר
שהכס מונח במקו משומר ואי כל צור להוסי שמירה על שמירתו ...בזה כבר
הודה האיש שבוודאי היה מניח ידו מעל המעות והיה בודק בכל רגע שמא נגנבו
המעות .בזה נת לו הגרי"ז מענה ל'שאלתו' – האד אשר כל 'קריאת שמע' חשובה
בעיניו כרכוש גדול ועצו – כמיליו דאלער ,בוודאי לא יזרוק התיבות מפיו ,אלא
ידקדק בזהירות יתירה באותיותיה 'שלא יאבד אפילו אות אחת' מקרי"ש ...אבל מי
שאינו עומד בדרגה זו ,אכ ,דיו ב'שמירה פחותה'...
טז .בפרשת )ד ד(' ,ואת הדבקי בה' אלוקיכ חיי כולכ היו' ,הרה"ק האדמוה"ז
מבוהוש זי"ע היה אומר דהנה ג' טעויות יש לבני ישראל בבואנו לדבר עמ
מעני הדביקות והקשר בינינו אל ה' אלוקינו – אבינו רועינו ,זוננו ומפרנסנו .א .שעני
הדביקות בחי החיי שיי רק לאחר שהנשמה תיפרד מהגו ותעלה להיות מתחת
כסא הכבוד אבל לא בתו הגו העכור כא בעול הזה .ב .א א תמצי לומר
שהדביקות שייכת ג כ מחיי ,אי זה אלא לגדולי צדיקי הדור שעלו ונתעלו גבוה
מעל גבוה ולא לאנשי פשוטי כמוני .ג .א א עדיי תאמר שכל אחד ואחד
שיי לעני הדביקות ,מכל מקו אי הכוונה בהיות האד צעיר לימי ,כי רק הזקני
שבחבורה לה יאתה תהילה .כנגד ג' טענות הללו בא הכתוב ומורה 'ואת הדבקי
בה' אלוקיכ' עליכ להיות דבוקי וחבוקי בו ,חיי א בהיותכ בחיי עלי
אדמות ,כולכ ולא רק צדיקי וקדושי אלא א כל אד פשוט ,היו ולא רק
לאחר זמ כשתהיו מזקני הדור .בי כ ובי כ ,למדנו ארחות חיי ,למע ידעו ג
בני דור אחרו ,כי הקב"ה עומד לצידנו ,והתורה הק' היא נצחית ומכרזת ואומרת
ג לדורנו אנו ואת הדבקי בה' אלוקיכ ,אי לנו אלא לפקוח עיניי עיוורות,
ולמצאו עומד בתוכנו ובקרבנו ,ומעול ועד עול אתה א-ל ,משפיע עלינו שפע
החיות והפרנסה ,שומע לקולנו בכל עת צרה וצוקה – א א נשמיע אליו קולנו.
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ãåñé'ä ÷"äøä áúë êëå ,ìàøùéî
éúòîùå .ì"æå ,(æè áúëî óåñ) 'äãåáòä
éãåäéä øîàù õéååàëòìî ò"éæ ø"åîãàî
íéáòù ÷øå ïéîàî àåä øùà ïéîàäì êéøö
ãòì åúðåîàå áéúë äæìå ,åúåà íéñëî
÷àéä àîìò éàäá íãàä úãåáòå ,úîéé
'àäúù ãò åáéìáù äðåîàä úàä 'úåìâì
.åìöà äøåøáå äøéäá

באופ אחר ביאר הרה"ק הרבי רבי העני מאלכסנדר זי"ע
הדבקי( את הפסוק 'ואת הדבקי בה' אלוקיכ חיי כולכ ' ,והאי יעלה ביד כל
איש פשוט להתקרב אל בוראו – שיחשוב בכל עת היו  ,רק ביו זה עלי להיות
דבוק בה' ,ותו לא מידי .ולא יחשוב על מחרת היו כלל וכלל ,אלא בכל יו ויו
יקבל על עצמו מחדש להאי יומא.
ולכ קוראי לנער הנכנס לעול תורה ומצוות בר מצווה – בלשו יחיד ,ולא 'בר
מצוות' ,א שהוא מתחייב במצוות הרבה ,כי כ היא דרכה של תורה – שלא יעמיד
בפניו )בכל פע( כי א חיוב מצווה אחת ותו לא מידי ,ואז יוכל עמוד בעול המצוות.
ועובדא ידענא ,בחור חשוב מאד ועובד ה' שטע בפני שיש לו רעה חולה לקרוא
בכל שבוע את כל המגזי של תמונות הרבני והאדמורי" היוצא לאור מידי שבוע
בשבוע – חוק ולא יעבור ,וע כל רצונו הטוב להיגמל מכ אי בכוחו להתגבר על
עצמו ,יעצתיו ואמרתי לו 'בתחבולות תעשה מלחמה' ,את יצר הרע קשה להביס
בבת אחת ,אלא קמעא קמעא 'מיט ביסלא' ,ולכ יראה שבכל שבוע ושבוע א
שמסתכל הוא בכל עמודי התמונות ,מכל מקו יפחית בכל פע עמוד אחד ,ואכ
אחר שבועות מספר בא לבשר שעי"ז הצליח להיגמל מנוהג זה לגמרי .ממעשה זה
ילמד כל אחד לעניינו  -בכל פיתויי היצר שנראה לו שאי אפשר לו להתגבר עליה,
אמנ על ידי מלחמה מעט מעט ינצחנו לגמרי.
יז .והיינו שאי די לו לאד לראות את האמונה בהבטה בעלמא ,אלא יכנס בכל
רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו תחת צילא דמהימנותא ,לחיות בכל המתרחש עמו שהוא
בהשגחה פרטית מע הבורא יתבר שמו.
יח .ובזה מבארי בש הרה"ק בעל התניא זי"ע דלכ נכתב בתורה ד' רבתי בתיבת
'אחד' שבשמע ישראל ,כי צורת ד' הוא כצורת פטיש ,והכוונה שיכה ויחדיר
בקרבו כמכה בפטיש רבתי – גדול ,עמוק עמוק במוחו עד לבו כי 'ה' אלוקינו ה'
אחד'.
)חשבה לטובה ,ד"ה ואת
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ãçà åì óìçúé àìù ,ìàøùé éðááù âéùäì 'úòã øá' éððéà øîàé àì íâ
íìåò úâäðäù øîåì äòèé àìå ,øçàá ÷"äøä øîà ïë éë ,äðåîàä úà
ç ùåøã á øîàî øãà) ò"éæ 'øëùùé éðá'ä
.å"ç ïîæä éø÷îå éòâôì äðåúð
ìàøùé òîù' áéúë ïìéã ÷åñôáã (é úåà
úãå÷ð úðëåù éãåäé ùéà ìëá ,ììëä äæ åúîåòì ,éúáø ú"ìãá 'ãçà 'ä åðé÷åìà 'ä
,äúåà øéòáäì àìà åì ïéà ,äðåîàä
äååçúùú àì éë' (ãé ãì úåîù) ÷åñôá
áèéé äæáå ,úîîåò 'úìçâ'ë øàùú àìù ïéòë àåäå ,éúáø ù"éøä áéúë 'øçà ìàì
 àááå äæá åìיט.
ïéàù ÷åðéúì íéáúåëù úåìåãâ úåéúåà
÷åìéçä ïéçáäì ìëåéù éãë äîéìù äòã åì
 ìò äøåî ãçà éë ,ù"éøì ú"ìã ïéáùאשר לו אלוקי קרובי – קרבתנו אל ה' בעת
התפילה
'÷øù øéëéù Y 'êøáúé åúåãçàå åãåçé
ïéðòá àéä ïúéàå ìåãâ ãåñé åæ äùøô ïéàå úéèøô äçâùäá äøéáì âéäðî àåä
éðôì áì áø÷î äðéçúäå äìéôúä
èåùôä úà óà ãîììå ,åúìåæ øçà çåë
יט .מעני לעני ,כתיב בפרשת )ד כד(' ,כי ה' אלוקי אש אוכלה הוא' מאמר נורא
הביא הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע )שבועות ,קיא (:בש הרה"ק רבי אשר מסטאלי
זי"ע בפירוש הכתוב ,שהכוונה לאש ההתלהבות שבני ישראל מרתיחי עצמ בעבודת
הבורא .לפי"ז מוסי ה'בית אהר' לפרש הכתוב )שמות יט יח( מפני אשר ירד עליו
ה' באש ,שהתגלות השי"ת הייתה ע"י ה'אש' של בני ישראל .כי כל שלימות האד
הוא האש והחימו שיש לו לתורה או לתפילה ,והתגלות דיבורו של הקב"ה על הר
סיני היה מתו אש ההתלהבות של כלל ישראל.
וכ פירש הרה"ק מקאצק זי"ע בלשו הכתוב בפרשת )ד כג( 'השמרו לכ וכו'
ועשית לכ פסל תמונת כל אשר צו ה' אלוקי' ,וכבר עמדו כל המפרשי בביאור
לשו הכתוב שלכאורה היה צרי לומר 'אשר לא צו ה' אלוקי' ,מדוע נאמר אשר
צו .ומבאר ,שהרי כל מהותו של 'פסל' הוא דמות דבר חי )כגו אד או בעל חי וכדומה(
הנעשית ונחקקת בדבר דומ ו'מת' ,וכנגד זה הזהיר הכתוב להישמר מלעשות את
מצוות ה' 'אשר צו ה' אלוקי' כדוגמת פסל ...כלומר לעשות את המצוות בלי חיות
והשתוקקות ,אלא בגשתו לדבר מצוה יתמלא חיות ורגשי התלהבות מתו השתוקקות
ורצו לעבדו בלבב של.
וה ה הדברי אשר ביארו צדיקי )הובא ג ב'חורב' להגאו רש"ר הירש עמוד (456
בביאור לשו 'מתפלל' ,שלכאורה על פי כללי דקדוק לשו הקודש היה צרי לכנות
את האד המתפלל בש 'מפלל' ,דהיינו שעושה פעולת תפילה ,ולא בש 'מתפלל'
שהוא מלשו מתפעל ,אלא ללמדנו שכאשר עומד בתפילה צרי להיות כל כולו
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 íéîìåò ìë àøåáכéë (æ ã) áéúëã ,
íéáåø÷ íé÷åìà åì øùà ìåãâ éåâ éî
 åéìà åðàø÷ ìëá åðé÷åìà 'äë åéìàכא.
áø ùøôî (à"ä è"ô úåëøá) éîìùåøéáå
'íéáåø÷ íé÷åìà' áúëð ïëìã éàìîù
ìëá åðéìà áåø÷ àåä éë ,íéáø ïåùìá
äãåáòä éë ,íù øàåáîå ,úåáéø÷ éðéî
,äðîî ÷åçø ïéàå äáåø÷ úéàøð äøæ
÷åçø äàøð ä"á÷ä ä"àà ìéãáäì êà

פרשת ואתחנ

éøäù ¯ '÷åçø äàøð' ,åðîî áåø÷ ïéàå
úåàî ùîç êìäî òé÷øì ãò õøàäî
...òé÷øì òé÷ø ìë ïéá àåä ïëå ,äðù
åìéàå ,åîìåòî ä"á÷ä äåáâ äîë äàø
éøåçàî ãîåòå úñðëä úéáì ñðëð íãà
ïéæàî ä"á÷äå äùéçìá ììôúîå ãåîòä
áåø÷ ÷åìà êì ùé éëå ,åúìéôú úà
äôîë åéúåéøáì áåø÷ àåäù äæî
 ïæåàìכב.

בתפילה וזו תהיה כל מהותו ,ועל דר שאמר דוד המל על עצמו 'ואני תפלה'
)תהילי קט ד( ,עד שממילא 'מתפלל' הוא.
כ .וכ היו אומרי שבגשת היהודי לתפילה יחזק תחילה שלש אמונות הללו ,ואלו
ה ,א .שהשי"ת בכוחו להחיש עבורו כל מה שהוא רוצה ,ב .שרצונו של אבינו
שבשמי לתת לנו את כל מאוויינו .ג .והשלישית שא הפחות שבפחותי בכוחו
לפעול על ידי התפילה ,ומי שאינו מאמי בזה לאפיקורס ייחשב.
כא .ולכשתרצה לדעת עד היכ הדברי מגיעי ,התבונ בדברי הגמרא )ברכות ו(.
שהקב"ה מניח תפילי ,וכאחד מארבע פרשיותיו הוא זה הפסוק  -מי גוי גדול
אשר לו אלוקי קרובי אליו.
כב .ב'תורת חיי' )סנהדרי לח( מסמי לדברי הירושלמי – קרוב אלינו בכל מיני
קריבות ,דהנה יש כמה מיני קורבה ,יש מצד התולדה כאב וא ,ויש מצד
חתנות ,עוד יש מצד החיוב כמל על עבדיו .והוא יתבר קרוב לנו בכמה מיני
קורבה ,אלא ש'מדריגת קרבתו' תלויה באד עצמו ,ובמה  -הכל לפי התפילה
והצעקה ,באופ שהאד קורא אליו כ יענה אותו הבורא ,וזהו שסיי הפסוק בכל
קראנו אליו ,לפי קרבת אליו יתקרב כביכול הוא אלי.
וכ ביארו צדיקי את דברי רבי יוסי )ברכות ג (.שאמר לאליהו הנביא זכור לטוב
'שמעתי בת קול שמנהמת כיונה' ומה הכוונה בדמיו ל'יונה' דייקא יותר משאר
בעלי חיי ,אלא ,ש'כנסת ישראל נמשלה ליונה' )שבת מט ,(.וזהו בת קול מנהמת
כיונה ,היינו באותה אופ של בקשת וצעקת של בני ישראל בתפילת ,כי מ
שמיא משפיעי לאד שפע רב טוב – מידה כנגד מידה  -כפי תפילתו ,כי היודע
לפני מי הוא עומד בתפילה ועי"ז מתפלל כראוי קרובה יותר תפילתו להתקבל.
כתב החיד"א )נחל קדומי אות א' בפרשת( 'ואתחנ אל ה' בעת ההיא לאמר' ,בעת
ההיא לאמר ר"ת הבל )פיו( וג הוא הלב  -שתהיה התפלה בכונת הלב.

באר הפרשה

íúìéôú ìá÷éù ä"á÷ä òáùð øáëå
ùøãîá àúéàãë ,ìàøùé éðá ìù
)ä"á÷ä éðôì äùî øîà' (àé á ø"áã
ù÷áéù éî ïéàå øòöá êéðá äàåø àäúùë
åì øîà ,íúåà äðò ãéî íäéìò íéîçø
åàø÷éù äòù ìëáù êééç ,äùî ,ä"á÷ä
ìëá åðé÷åìà 'äë áéúëã ,äðòà éðà éúåà
÷.'åéìà åðéàø

פרשת ואתחנ

àë

øîåì êéøö äéä äøåàëìå ,úàöîå Y
'ìëáå íëááì ìëá åùøãú éë íúàöîå
äéä íàù ,ééçá åðéáø øàéáå .'íëùôð
òîùé ä"á÷äù øîåì íå÷î äéä ïë øîåà
ìáà ,íúåëæ ìåãâù íéáøä úìéôúì ÷ø
úà àåöîì å"ç äëæé àì ììôúîä ãéçé
íééñå áåúëä äðéù ïë ìò ,åúù÷áá 'ä
ùøãéé ãéçéì íâ éë êãîìì' úàöîå
 'åùôð ìëáå åáìì ìëá åðùøãéùëכג.

'ä úà íùî íúù÷áå' ,(èë ã) ïúùøôá
ééçá åðéáø ìù ùàë åéøáã äîä äëå åðùøãú éë úàöîå êé÷åìà
)ì"æå ,(äìéôú êøò úìéçúá çî÷ä ãë øôñá
åãîò øáëå .'êùôð ìëáå êááì ìëá
éë ...øæâðä ìèáì äìéôúä çë äôé çúôù áåúëä ïåùì øàáì íéùøôîä
äìéôúä ...øæâðä úìèáî äìéôúä ãéçé ïåùìá íééñå 'íúù÷áå' íéáø ïåùìá

אמנ ,לעול לא יתייאש ,א נראה לו ש'לבו' בורח ממנו בכל עת ,וכמו שאמר
הפייט 'שופכי ל שיח בלא לב ולב' ,ואינו מוב הכוונה – הא ה שופכי שיח
ע לב או בלא לב .אלא יש לבאר  -שאי לה לב ,אלא שאינ מתייאשי ,וה
תרי ומחפשי אחר לב – בזכות אלו הושע נא.
מעני לעני ,מעשה ביהודי שקבל בפני הרה"'ק ה'בית ישראל' זי"ע ותינה בפניו
מצבו השפל והירוד מבחינה רוחנית עד שכבר 'התייבש לגמרי' מבלי לחלוחית
דקדושה ,נענה לו הבית ישראל ,א היה למול גוי כשחרב בידו ומכריח אות
לעבור על ג' החמורות וכי היית נכנע לו ...ח"ו השיב האיש ,המשי הבית ישראל
ואמר ,וכל כ למה ,מפני שנאמר 'ובכל נפש' ,ודרשו חז"ל אפילו נוטל את נפש,
א"כ ,ג הכתוב לפניו  -בכל לבב תקיי 'אפילו נוטל את לבב' ,כלומר ,זוהי חובתו
של כל יהודי ,לעבוד את בוראו ית' אפילו כשהוא נוטל את לבבו ,שהרי זה חיוב
גמור כמו אותו חיוב למסור את הנפש על ג' חמורות.
כג .נוראות מצינו ב'צרור המור' בעניי תפילתו של משה 'ואתחנ אל ה' בעת ההיא
לאמר' ,שהרי משה רבינו כבר ידע שנגזרה גזירה שלא יכנס לאר ,וא הניח
'צוואה' ,וכמו שנאמר מקוד לכ שהוא מצווה את בני ראוב ובני גד לעבור את
הירד חלוצי ,וכ כתיב )ג כא( 'ואת יהושע ציותי בעת ההיא' וכו' ,וא על פי כ
עמד להתפלל 'ואתחנ' לפני ה' .ומוסי ה'צרור המור' שעל כ נסמ 'ואתחנ' ל'ואת
יהושע צויתי' ,ללמדנו מה שאמרו חז"ל שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של
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(äìòîì) øîåìë ,äàåáðä úìòîî äìòîì
äàåáðä úåàöåú íùîù íå÷îäî
.íéàéáðì
בכל קראנו – הקב"ה שומע תפילת כל הקוראי
אליו באשר ה

éðà øéëî ,íãàä øîàé øåîà íàå
éðà éî ,éáöî úåìôùå úåúéçôá
 éðà äîåכדäìåãâ äëù éìà øîàú éë ,
øôñá' àúéà øáë éë ,éúìéôú úìòî
äìéôúäù (æ"è ÷øô éòéáø øîàî) 'íéø÷éòä
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äðåëé ìàøùé íùá øùà ìëì äìéòåî
äùðîî åúééàøå ,íéúåçôáù úåçô åìéôà
øåîâ òùø äéäù ,äãåäé êìî äé÷æç ïá
âéìôäå 'ä éô úà äøîäù éî äéä àìå
óàå ,åéøçàì àìå åéðôì àì åäåîë ìååòá
øöäëå' (âé áé áì 'á é"äã) åá øîàð ïë éô ìò
ãàî òðëéå åé÷åìà 'ä éðô úà äìéç åì
øúòéå åéìà ììôúéå ,åéúåáà é÷åìà éðôìî
íéìùåøé åäáéùéå åúðéçú òîùéå ,'ä åì
äéäé íà óàù ïàëî åðãîìå ,'åúåëìîì
àåä éøä äùðîë òåøä úéìëúá ììôúîä
 äìéôúä éãé ìò ãñçä ìá÷ì ïëåîכה.

אד אל יתייאש מ הרחמי  ,שא שנראה שמשה רבינו כבר נתייאש מלהיכנס
ארצה ,וכבר החל בחילוק האר ,מ"מ ,באמת לא נתייאש אלא עדיי הוסי לקיי
'ואתחנ אל ה'' .ועל כ נאמר 'בעת ההיא לאמר' ,ללמד לדורות הבאי שא ה
ינהגו כמוהו שלא יתייאשו לעול אלא תמיד ימשיכו להרבות ברחמי ובתחנוני .
כד .ואכ פעמי הרבה א נעמד האד בתפילה וכבר 'אורח' בא – זה היצר
המפתהו לאמר מי אתה שישמע ה' בקול תפילת ,ישיבנו במשל לראוב
ושמעו שדרו בסמיכות זה לזה ,ורק כותל דק הפריד ביניה ...ביו מ הימי שב
ראוב לביתו אחר תפילת שחרית ואמר בפני בני ביתו הנה כותל זה אינו מבדיל
וחוצ כראוי ,מובטחני שכל ה'סודות' הנאמרי בביתנו בענייני שידוכי הבני ופרנסה
הכל נשמע היטב היטב בביתו של שמעו – אי לנו אלא ברירה אחת לבנות קיר
נוס לחצו ביננו ,לעומתו טענה האשה שאי הקול נשמע בבית השכ ,וכ ערכו
ביניה 'וויכוח' זה עומד על שלו וזו על שלה ...עד ...שנשמעו דפיקות בדלתות
הבית ,משפתחו הדלת ראו ששכנ שמעו עומד על הס ,וכה אמר לה ...אנטשולדיג
)סליחה( לא אביתי להפריע לכ ,אבל זאת ברצוני לאמר לכ שאי כל צור לבנות
קיר נוס ,כי ממילא אי שומעי כלו בביתי ...הרי לשחוק ייחשבו דבריו – כי
מניי לו תוכ שיחת וויכוח ,אלא בע"כ שהיטב נשמעי דבריה בבית השכ,
א לדיד ייאמר ,מני לו ליצר שעמדת להתפלל לפני קונ ,א לא שתאמר שהיטב
היטב נשמעי דברי למעלה...
כה .והנה איתא בגמרא )ברכות לב (:אמר רבי אלעזר גדולה תפילה יותר ממעשי
טובי  ,שאי ל גדול ממשה רבינו ע"ה ולא נענה אלא בתפילה – )וע"ש בתוס'
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áåúëä øáéã àìî àø÷îå
'úåèäì ç÷é¦ òùø ÷éçî ãçù
ä"á÷ä ,é"ùø ùøéôå ,'èôùî úåçøà
íéòùøä ÷éçî ñåéôå äòðëä éøáã ìá÷î
úåçøà úåèäì ,íðéáì åðéá øúñá øîåìë
.äáåèì äòøî åðéã êåôäì ¯ èôùî
)(âë æé éìùî

ãñôä äàéáä åæ äðòèù åðéöî øáëå
 áøכוúôù'ä ÷"äøäî àáåîë ,
øçàì äðäã (ïðçúàå íéèå÷éì) ò"éæ 'úîà
úåìéôú å"è÷ú ììôúä åðéáø äùîù
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õøàì ñðëéäì ìëåéù äù÷áå äðéçúá
óñåú ìà' (ïúùøô ùéø) 'ä åäååéö ,ìàøùé
íàù åðééäå ,'äæä øáãá ãåò éìà øáã
äìéôú' ãåò ììôúî åðéáø äùî äéä
õøàì ñðëðå åúìéôúá ìòåô äéä 'úçà
ììôúé àìù åäååéö ä"á÷äù àìà ,ìàøùé
éðáì æîø ,äùî äùò äî .ãåò êë ìò
äøñàð àì íäì éøäù åììôúéù ìàøùé
æ ø"áã 'ééò ùøãîá àáåîë) êë ìò äìéôúä
íà ¯ íîöòá å"÷ åàùð íäù àìà ,(é
åìéòåä àì åðéáø äùî ìù úåìéôú å"è÷ú

ובמפרשי( ,ומבואר בדבריה ,שכא למדנו כוחה של תפילה ,שאפילו משה רבינו לא
נענה אלא א ורק בזכות התפילה גרידא ,ולא מחמת שהיתה תפילתו תפילת אד
גדול שבידו מעשי טובי  .דא לא תאמר כ ,הרי אי בתפילתו של משה רבינו
כל לימוד לדיד – שהרי תפילתו הייתה תפילת בעל מעשי טובי ,אלא בע"כ כי
עצ התפילה הועילה לו מבלי זכות מעשיו הטובי.
וכ איתא מפורש בפירוש 'ע יוס' )לעי יעקב ש( וז"ל' ,דהדבר מוכרח דבעל
כרח דתפלה לחודא הוא דמהני ליה ,על פי דאיתא בילקוט שמעוני )דברי ,רמז תתיג(
וז"ל ואתחנ אל ה' בעת ההיא לאמר ,ומהו 'לאמר' ,לאמר לדורות שיהו מתפללי
בעת צרה ,שהרי משה אע"פ שנאמר לו לכ לא תביאו מ"מ התפלל על כ ,עיי"ש.
וא נאמר דג מעשי טובי דמשה גרמו ,א כ אי כא לימוד לדורות ,שהרי ה
אינ גדולי במעשי כמשה שתועיל תפלת לבטל גזירות הבורא ,אלא ודאי דג
במרע"ה תפלתו לחודא הוא דאהני ליה ,ואתא שפיר דגדולה תפלה...
וכ אמרו על הכתוב )תהלי כב כה( כי לא בזה ולא שיק ענות עני ...ובשוועו
אליו שמע' ,הרי ל דהמדובר באד דמצד עניות מעשיו ראוי לבזותו ולשקצו )דודאי
לא יבזה ח"ו הקב"ה לעני מצד עצ עניותו(.
כו .כיוצא בזה ביאר הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשי זי"ע )זרע קודש( על הכתוב
בריש הפרשה 'ואתחנ אל ה' בעת ההיא לאמר' ,ומדוע כתב בעת ההיא ,אלא
שלפעמי יאמר האד אינני עתה במצב הראוי והנכו להתפלל אל ה' הגדול והנורא,
לזה בא הכתוב לומר ואתחנ אל ה' בעת ההיא ,שצרי האד להאמי שהקב"ה
הוא זה שהעמידו במצב זה ,וברצונו שדייקא מש ממקו ריחוקו יפנה להתפלל
אליו.
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íãà ìù úçà äìéôú àåáú éëå ,åì
äìåñô äååðòù àöîð ,ìéòåúå éðåîë èåùô
.ìàøùé õøàì ñðëð àì äùîù äîøâ úàæ
,íéòéâî íéøáãä ïëéä ãò äàøå èáä
éë ,'éðà øåáéâ øîàé ùìçä' äáøãà
íãà ìù åìéôà ,úçà äìéôú ìù äçåëá
 èåùôכז úåøåöðå úåìåãâ ìåòôì ,כח.

פרשת ואתחנ
לבב זה לה ליראה – עשיית גדר וסייג
לקדושת ישראל

øåîùå êì øîùä ÷ø' (è ã) ïúùøôá
éìë'ä ùøôîå ,'ãàî êùôð
àìå ¯ óåâä úøéîù åðééä êì (íù) 'ø÷é
úøéîùá øîàù åîë ãàî åá øéëæä
íãàä ìò ùôðä úøéîùá éë ,ùôðä

כז .מעשה באחד שנכנס אל הרה"ק רבי יחיאל מגוסטני זי"ע והזכיר לפניו על
איזה צרה ששיחרה לפתחו ,שאלו הרה"ק הא הוא מתפלל לישועתו ,השיב
לו הלה שהרי לצור כ בא אל הרבי  -שיתפלל בעדו ,וכדאיתא בגמ' )ב"ב קטז(.
כל שיש לו חולה בתו ביתו יל אצל חכ ויבקש עליו רחמי ,נענה הרה"ק ואמר,
כ יש לפרש את דברי הגמ' ,א .מי שיש לו חולה בתו ביתו יל אצל חכ  ,ב.
הוא עצמו יבקש עליו רחמי .
עוד מצינו בפירוש דברי הגמ' ב'מאירי' )ד"ה לעול( 'לעול יהא לבו של אד
בטוח ,שהתפילה כשהיא נעשית כתיקנה מבטלת את הגזירה ,ומי שיש לו צער או
חולה בתו ביתו או אחד ממיני הצרות יל אצל חכ וילמוד הימנו דרכי התפילות
ויבקש רחמי  .עכ"ל .והיינו שאי ל חביב אצל הקב"ה יותר מתפילת האד על
עצמו הבוקעת מקירות לבו בביטחו לתשועת הבורא ,אלא שיש לו ליל לצדיק
ללמוד הימנו 'דרכי התפילה'.
עוד היה מעשה באחד שתינה צערו בפני הרה"ק מקאצק זי"ע באמרו – רבי,
באו מי עד נפש ויותר אי בי כח לסבול הצרות ,שאלו הרה"ק ומדוע אינ מתפלל,
השיב הלה ,לרוב צער אינני מסוגל להתפלל ,אמר לו הרה"ק מקאצק ,תדע שגדולה
צרת זו  -שאינ יכול לעמוד בתפילה ,וחמורה היא מכל הצרות העוברות עלי,
ומדוע הזכרת צרה זו רק לבסו ולא פתחת בעיקר הצרה שאי בכוח להתפלל.
כח .מעשה בעני ואביו שניגש לאחד ממקומות הקדושי בדמעות שליש ובכה
במר נפשו ,ויפ אליו אחד המתפללי ,ושאלו לבכי מה זה עושה ,נענה היהודי,
שהוא זקוק בדחיפות לסכו של חמש מאות  ,$ובא הנה לבקש זאת מהקב"ה ,ויהי
כשמעו כי כ דח הלה את כל הסכו לידיו ,וביקש ממנו להסתלק מהמקו,
ונימוקו עמו 'הרי כולנו עומדי כא ומבקשי על רבבי רבבות דינרי כס וזהב,
וא אתה מבקש דברי קטני כאלו  -הנ מוריד את כל המחירי' ...וא שאי
זה אלא הלצה בעלמא ,מכל מקו יש ללמוד מכא ,שלא יקמ האד בתפילתו,
ויבקש בהשגות גדולות כי 'לה' האר ומלואה'.
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äë

åøîàù åîë ,(äæá êë ìë 'øéîçé' øîà êëì ,óåâä úøéîùáî øúåé øäæéäì
'éðééðòá ë"àùî ,'ïä ïéèåòéî ïé÷øå ïéëà' óéñåé äæáù ,'ãàî êùôð úà øåîùå
¯ 'ãàî êùôð øåîùå' åðéååèöð úåéðçåø
.åúøéîù ìò äøéîù
úåáøì ãàî úáéúù ,äìåòî äøéîùá
äæåç'ä ÷"äøäî ùé êôåð úôñåúáå
 äàáכט.
'íéðåéòø øåäè') ò"éæ 'ïéìáåìî
íå÷î ìë' (å ãë ø"÷éå) ì"æç åøîà äðä ÷ø' ,(÷öà÷î ÷"äøäî 'äðåîàå úîà' .÷"ùùá àáåä
àöåî äúà ,äåøò øãâ àöåî äúàù
øåîùì íãàä ìòù óà ,ïëàù ,'êì øîùä
'íéâééñå íéøãâ' é"ò ÷øù åðééäå ,'äùåã÷ ,åéëøö øàùå åúå÷ùäìå åìéëàäì åôåâ ìò
ïë åöéìîäå .äùåã÷ä ììëá úåéäì àåáé àìù) 'èåòéî' êøãá åðùòé íå÷î ìëî
)(.èî ïéøãäðñ

כט .איתא בגמ' )סוכה נב' (.לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני
הצדיקי ובפני הרשעי ,צדיקי נדמה לה כהר גבוה ...הללו בוכי והללו
בוכי' ,מה מקו לבכיה לעתיד לבוא ..ויבואר ע"פ מעשה 'שלא היה' בבחור שהל
לטיול במדבר ותמו המי ויצמא מאוד ,והנה לפתע ראה אוהל באמצע הישימו,
החיש פעמיו ודפק על הדלת ,פתח לו ישמעאלי ושאלו לרצונו ,נבהל הבחור מאוד
וברח כל עוד נפשו בקרבו ,לאחר זמ שמע כי מטייל אחר נכנס אל האוהל לשתות
מי ,וק עליו הישמעאלי ורצחו נפש רח"ל ,החל הבחור לבכות מרוב התרגשות
ושמחה כשהתברר לו ממה ניצול בכ שלא נכנס לאותה מאורת רוצחי .על דר
זה יבואר ,כי פעמי הרבה ,בשעה שהאד מתגבר על היצר עדיי 'אי בעל הנס
מכיר בניסו' ...אינו יודע מאיזה פח יקוש ניצול מבעוד מועד ,ורק ב'עתיד' כשיראה
במו עיניו את היצר ואת החללי הרבי שנפלו על ידו או אז מעיינות עיניו אזי
יזובו בבכי בהתרגשות עצומה .ולענייננו ,יש שאינ שומרי על גדרי הקדושה
כראוי ל"ע כי אינ יודעי עד אנה יכולי ליפול ..מראה לו תמונה של 'רב' באותו
המכשיר הטמא ..והלה מסתכל כי אינו יודע עד כמה צרי להרחיק כמטחווי קשת..
ורק כשרואי את אחרי שהציצו ונפגעו מביני עד כמה צרי להיזהר ולהישמר
מאות 'משחיתי'.
כבר אמרו על כל עניינו של 'בי הזמני' שהוא על דר ה'ערסל' – חבל הנטוי
בי שני עצי וקשור אליה ,ויושבי עליו ומתנדנדי ..וכ צרי להיות בתקופה
זו )ואשרי מי שאי בבית מדרשו 'בי הזמני' ,אבל למי שנוגע אליו הבאנו זאת( שיהא קשור אל
הזמ הקוד ואל הזמ הבא עלינו לטובה ,ובאמצע ימי אלו יש רווח לפוש קימעא...
א אוי לו למי שנקרע החבל והתנתק מ'הע' שנופל על הרצפה ונחבט כהוג ,כ
יזהר שלא לנתק עצמו לגמרי מה'זמני' בעבר ובעתיד...
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úà áåñ íëì áø' (â á íéøáã) ÷åñôá
íä 'øä' úåéúåàä úåáéáñù ,'øää
÷''åå åéðôìî 'ã ¯ 'ää úåáéáñ ,'ù'å'ã
'ùå åéðôìî '÷ ¯'øä úåáéáñå ,åéøçàìî
äðäå ,'ùåã÷' úåéúåà íä åéãçéå ,åéøçàìî
'äëåñ) åøîàù åîë òøä øöéä àåä 'øä
éãé ìòå ,øäë íäì äîãð íé÷éãö (.áð
'äùòð ,íéâééñå íéøãâá øöéä úà 'áåñ
÷"äøä ìù åãëð î"îø ÷"äøä) 'ùåã÷' íãàä
 (ë 'åîò î"îøäî éèå÷éì ,õéùôàøîל.

פרשת ואתחנ
ובקשת מש – א ממקומו המרוחק ימצא
את ה'

,é"ùøáå ,'êááì ìëá' ,(ä å) ïúùøôá
ìò ÷åìç êáéì àäé àìù
'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà ,íå÷îä
÷"äøä íùá íéøîåà' .ì"æå (àöéå 'øô) ò"éæ
äî ìò ,ì"÷åöæ øðéìøà÷ äîìù éáø
÷åñôä ìò ì"æç íùá é"ùøá àúéàã
'¯ êááì ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå
øîàå ,'íå÷îä ìò ÷åìç êáì äéäé àìù

ל .שמעתי מאבר מתושבי אשדוד אשר ביקר בבית אביו הדר בבני ברק ,משרצה
לחזור לביתו וכבר ישב ברכבו גילה שנעל ממנו הפלאפו שלו ,וכידוע שבזמנינו
אנו 'אסור לאד להל ארבע אמות' מבלי פלאפו זמי בכיסו ...על כ שב על
עקבותיו והחל מחפש בבית אביו אחר הפלאפו ,ויהפו האיש את הבית במש
כשעה ומחצה א לצערו הגדול העלה חרס בידו ,על כ החליט 'מוטב אהיה שוטה'
שאי דעתו מעורבת בי הבריות – מבלי הפלאפו בכיסו ...ולא אשאר בבית אבי
עד שיאיר היו ,ויהי א נתיישב ברכבו מצא את הפלאפו נופל מבי בגדיו ,ויהי
לפלא ...טר צאתו מ העיר עבר בתחנת אוטובוס שברחוב כהנמ )תחנה אחרונה(
והנה הוא רואה שעומד לו בחור מתושבי אשדוד שהפסיד את האוטובוס האחרו
שעבר לפני כמה רגעי באותה תחנה ,נכמרו רחמיו והעלהו לרכבו ,בתו כדי נסיעת
גילה הבחור את לבו כי הוא עצמו התדרדר ברוחניות וכבר שקוע היה בטומאת
תועבת ה'כלי' – בשאול תחתיה ל"ע ,אלא שהוריו שלחוהו ל'טיפול' אצל יחיד
מומחה הדר בבני ברק והלה העלהו על דר המל ,ובזו השעה הוא כבר עומד
בסו ותכלית הטיפול ...ואכ ,הלילה הזה היה אצל המטפל ומשגמר אצלו מיהר
להספיק את האוטובוס האחרו וכבר עלה עליו אלא שמצא ש את חבריו לשעבר
יושבי יחדיו ,מיד החל לחשוב ,חלילה לי מעשות כדבר הזה – לשבת יחד עמה
על האוטובוס ,כי כא ב'שעתא חדא בריגעא חדא' הנני שב לשאול תחתית ,לאיד,
א ארד הרי אצטר ללו ברחוב של עיר כי מעות ל'ספיישל' אי לי ,וג מכר או
קרוב אי לי בבני ברק ,א אזרתי אומ ,והחלטתי ,יעבור עלי מה ,אינני מתקרב
לחבריי שמכבר ה"י ...והנה א ירדתי ,עבר מע"כ ברכבו והעלה אותי אחר כבוד...
עתה הבי כמה גלגל הקב"ה להעלי ממנו את הפלא' וכו' וכל זה כדי שהמתגבר
על יצרו לא יקופח ואדרבה יבוא על שכרו משל בנקל ובכבוד.
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æë

,'íù àåäù ¯ 'íå÷îä ìò ÷åìç åáì ãåáòé ¯ àåäù íå÷î ìëá øùà ,ùåøéôä
äæéàá íäùë íãà éðá ùé éë ,ú"éùä úà
 ì"ëòלא.
íéøîåà ,ú"éùäì íéãáåò íðéàå íå÷î
íùî íúù÷áå' (èë ã) ïúùøôá øîàð ïëå íå÷î äæéàá äéä íà éë ,íøåâ íå÷îäù
åðùøãú éë úàöîå êé÷åìà 'ä úà
äæ ìò ,ú"éùäì ãáåò äéä éàãåá øçà
è"ùòáä ùøéôå ,'êùôð ìëáå êááì ìëá íå÷îä àì éë ,ïë øîåì äìéìçù øîà
íúù÷áå' (ãö óã ,íéèå÷éì íéðéò øåàî) ò"éæ éë ,'úé åúãåáòì äòéðî äæéà å"ç íøåâ
éëå íãà øîàé àìå ,'à÷éã íùî ¯ íùî àåä 'ä ïåöøå ,'úé åúàî ìëäã ïåéë
àöîà ãîåò éððä øùà ÷çåøîä éîå÷îî àîúñî ,äæä íå÷îá úòë íãàä äéäéù
'ä úà íùî íúù÷áå òãú äæì ,'ä úà íåøâé àì íå÷îä äæù 'úé åéðôì éåìâ
êàøåá úà ù÷áú à÷ééã íùî ,êé÷åìà äòéðîä ÷ø ,'úé åúãåáòì å"ç äòéðî íåù
 åäàöîúå êáäåà äéäé àìù' øîà êëì ,íãàä ãöî àåäלבêøåö ìë êì ïéàå .
לא .על משקל אלו הדברי ביאר הרה"ק רבי מנח מנדל מווארקי זי"ע מדוע מכני
את היפוכו של תלמיד חכ בש 'ע האר' ,על שהוא מחובר לאר ,כי תמיד
הוא אומר באר פלוני אצליח דרכי ובאר פלוני לא אצליח ,ואינו מאמי שלא המקו
הוא הגור הצלחה לאד ,אלא 'בעל המקו' הוא המנהיג תבל ויושביה מי יצליח
ומי לא יצליח ,ומכיוו שאינו מאמי בזה נחשב כאפיקורס עד שאמרו עליו 'ע האר
מותר לנוחרו כדג ,ביו הכיפורי שחל להיות בשבת' )פסחי מט ,(:כי המאמי יודע
שהקב"ה רוצה מאת כל אחד את עבודתו כפי יכולתו ,וממקומו אשר הכי לו.
כה ביאר הרה"ק ה'תולדות יעקב יוס' זי"ע )בשלח ,בפסוק ויצעקו בנ"י( בש מר הבעש"ט
הק' זי"ע שהחושב לברוח ממצבו הרע ומהצרה שנחתה לפתחו ,אינו דומה אלא לחולה
שתקפתו החולי )כגו בעת חבלי לידה( והוא רוצה 'לברוח' מייסוריו על כ הוא בורח ומהל
ממקו למקו ,שאי זה אלא חוכא ואיטלולא – שבכל מקו שיל יל עמו חליו .כיו"ב
הוא ה'בורח' כביכול מהקב"ה ...אי לו אלא עצה אחת לברוח אל בעל הבירה ,שהכל
מאתו בא ,יתפלל ויתחנ אליו שיטיב מצבו ויסיר מאתו כל המצוקות והקשיי.
לב .ומטע זה אמר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע לבאר מדוע 'עשרת הדברות'
מתחילות ב'אנכי וגו' אשר הוצאתי מאר מצרי' ולא פתח ואמר 'אנכי אשר
בראתי' ,כי עיקר כוונת היצר הוא להכניס לאד מחשבות יאוש וענווה פסולה
שאיננו ראוי לקבל התורה ,לכ החל הקב"ה את עשרת הדברות ביציאת מצרי,
שהבא לקבל התורה מש נלמד א מיד אחר 'יציאת מצרי' מקו שהיו בני ישראל
שקועי במ"ט שערי טומאה ג כ ראויי היו לקבל את התורה ,וכמו שאמר
הכתוב 'מבט שאול שיוועתי אלי שמעת קולי' ויכול להתקרב אל ה' ולתורתו.
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,á÷øðä ïéòøâì íéîãð íä æàå ,õøàä ìò àìà ,êëì éåàøå øùëåî íå÷î øçà øåúì
ùãçî ìéçúäì äçéîöä äàá ïëî øçàìå åðùôçé ¯ àöîð íãàäù íå÷î ìëî
'÷.úåøáãä úøùòá 'äøåúä úìá
éë éàðúá ,úàöîå óåñáìù ãò åðù÷áéå
æàå êùôð ìëáå êááì ìëá åðùøãú
לג ,øàáì øîà ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä
. äâñéôä ùàø úåìòì ìëåúå åðàöîú
øåñà áàá äòùúáù ïååéëî
ùåçì åðì äéä ïë íàå ,äøåúá ÷åñòì
'עשרת הדברות' קבלת התורה – הזמ גרמא
éîìùåøé) 'êáæòà íééîåé íåé éðáæòú íà'ì
לקבלת התורה
å÷çøúé àîùå ,(íéøôåñ úìéâîî ,ä è úåëøá
,úåøáãä úøùò äøåúá íéàøå÷ åæ úáùá
íéàøå÷ ïë ìò ,äøåúä ãåîéìî øúåéá
éáø ÷"äøäî àúéà øáãä íòèáå
÷æçúäì ¯ 'úåøáãä úøùò' åæ úáùá
åîëù (äôù ñçðô éøîà) ò"éæ õéøà÷î ñçðô
 äøåúä ÷ñòá ùãçîלד.
÷ø àåáú åúçéîö úìéçúù òøæä ïéòøâ
ãåîéìá ìéç óéñåäì àîøâ ïîæä øúåéáå éðá íä êë äîãàá äìéçú á÷øðù øçà
íéáùåé áàá äòùúá éë ,úòä åæá ìàøùé
íéîé åéä àì' éøäù ,äøåúä
הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע היה אומר על הפסוק בפרשת )ד א( 'ועתה ישראל
שמע אל החוקי' ובפסוק שלפניו כתוב 'ונשב בגיא מול בית פעור' ופירש"י 'ונצמדת
לעבודה זרה' ,וא על פי כ 'ועתה ישראל שמע אל החוקי' )מעתה( והכל מחול
ל ,והיה הרה"ק חוזר ואומר והכל מחול ל ...והכל מחול ל ,וכוונתו לומר א
תקבלו עליכ מכא ואיל לעבוד את ה' ,ימחול לכ על כל העבר בתנאי שמעתה
'שמע ישראל אל החוקי ואל המשפטי'.
לג .ז"ל הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע ,היהודי הקדוש זצ"ל אמר ,שהקב"ה נת
'שטר חוב' לישראל ,שנאמר ובקשת מש ומצאת )א תבקש תמצאנו( ,וא
שעל הדורות הללו כתיב )עמוס ח יב( ישוטטו וגו' ולא ימצאו ,זה הוא עיקר שא
שלא ימצאו מכל מקו ישוטטו למצוא ,וזה הפסוק 'ובקשת מש'  -הוא הבטחה,
שיהא בנו זה המבוקש )החיפוש והשתוקקות( ,על כ צרי כל אחד לראות שיהא בנו
זה המבוקש )ליקוטי הרי" בפרשת(.
לד .כתיב )משלי ו כב( 'בהתהלכ תנחה אות ובשכב תשמור עלי' ,וי"ל עפ"י
ביאורו של הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע בפרשת ,שיש דברי תורה המתיישבי
בדעת האד ומתחוורי לו דייקא 'בשבת בבית' ,ומאיד יש דברי תורה אשר
יתבררו לו דייקא 'בלכת בדר' או 'בשכב ובקומ' ,ולכ על האד לעסוק בה
בכל עת ועת ללא שו הפסק ,וזהו ג כ 'בהתהלכ תנחה אות ,ובשכב תשמור
עלי' ,כי בכל מצבי האד מתבארי אצלו דברי התורה באופ אחר.
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ô"òáù äøåú... ,ì"æå ,(â çð àîåçðú) ùøãîá
ìåãâ øòö äá ùéå ãåîìì äù÷ àéäù
(à è äéòùé) øîàðù êùçì äìåùî àåäù
¯ 'ìåãâ øåà åàø êùçá íéëìåää íòä'
ìåãâ øåà åàøù ãåîìúä éìòá åìà
øúäå øåñéàá íäéðéò øéàî ä"á÷äù
úà ìàøùé åìá÷ àìå ...øåäèáå àîèá
úà ä"á÷ä íäéìò äôëù ãò äøåúä
øä äôë) ïäì øîà àìà ...úéâéâë øää
é÷åã÷ã äá ùéù ,ô"òáù äøåúä ìò (úéâéâë
úåîë äæò àéäå úåøåîçå úåì÷ úåöî
ãîåì ïéàù éôì ,äúàð÷ ìåàùë äù÷å
ìëá ä"á÷ä úà áäåàù éî àìà äúåà
ïúùøôá) 'àðù ,åãåàî ìëáå åùôð ìëáå åáì
êááì ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå' (ä å
.'êãåàî ìëáå êùôð ìëáå
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'áàá øùò äùîçë ìàøùéì íéáåè
ãçàá ,:àë÷ á"á ïëå ,íù) åøîà íòèäå ,(:åë
úåøëìî äæ íåéá å÷ñôù ïåéë ,(íéîòèä ïî
'íåùøâ åðéáø'á ùøéôå ,äëøòîä éöò úà
íéöò úåøëìî å÷ñôù íåé ,(íù á"á)
úåøëì íé÷åñò åéäù äòù éôìù ,äëøòîì
ãåîìúá ïéìèáúî åéä äëøòîä éöò
íåé åäåàùòå å÷ñô íåé åúåà ìáà ,äøåú
,äøåúá ïé÷ñåò åéä êìéàå ïàëîù áåè
.äøåúá íúåòéá÷ ìò óéñåäì íãéá äúòî
é"ùøáå ,'óéñé óéñåéã ïàî ,êìéàå ïàëî'
úåìéì óéñåîã ,(êìéàå ïàëî ä"ã .àì úéðòú)
ìò íééç óéñåé äøåúá ÷åñòì íéîéä ìò
áåéçä ìãåâ äàøð ì"æ åðéîëç éøáãîå .åééç
áàá å"è íåéî äøåúä ãåîéìá óéñåäì
èéòîîä ãçàå äáøîä ãçàå' ,êìéàå
äòù úåçôä ìëì óéñåéù ãáìáå ,'åãåîéìá
ïåéöì àåáá úåàøì áåø÷á äëæðù ø"äé àìå ... להäúò ãò åéøåòéù ìò øúé äì÷
úà äøåáâä éôî òåîùì äëæðå ,ìàåâ
.'äôñåä'ì úáùçð äôñåä ìë éë ,äæá ìæìæé
íééìôëá 'ä íçðéå ,éîò åîçð åîçð äàéø÷ä
äîéúçå äáéúëì äëæðå ,íéìùåøé ïåéö éìáà àéäùë ,äøåúä ÷ñò ìù äúåáéùç ø÷éòå
.íéøåîâ íé÷éãö ìù ïøôñá äáåè
åðéöîãë 'äòéâé' êåúî äàá
úéðòú)

, פע דיבר איזה אבר ע הגה"צ ר' זונדל קרויזער זצוק"ל בדרכי תורה ועבודה.לה
לאחמ"כ ביקש ממנו האבר עצה טובה – שיורה לו איזה קבלה טובה יקבל
 הוס נא עוד דקה, א תשמע לעצתי, אמר לו רבי זונדל,על עצמו כחיזוק בתורה
 וכי מה חשיבות יש לרגע בודד, הביט האבר בתמהו.אחת לסדר לימוד בכל יו
( שמט"ו באב: אמרו חז"ל )ב"ב קכא, נענה רבי זונדל ואמר לו.מתו כל המעת לעת
'מא דמוסי יוסי' וברשב" )ש ד"ה מט"ו( יוסיפו לו שנות חיי – מתו שהימי
.(מתקצרי והלילות מאריכי יעסוק יותר בתורה )שהרי אי עוסקי במלאכת בלילה רק ביו
, הרי כל הוספת ליל ט"ו על הלילה הקודמת לו אינו אלא בדקה אחת ויחידה,והנה
'ועל כ עורכי שמחה רבה עד ש'לא היו ימי טובי לישראל כחמשה עשר באב
. הא אי כדאי לקבל 'קבלה' על דקה אחת של תורה, עתה אמור לי,()ש עמוד א

