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á÷ò úùøô
לא תקשו עוד – באמונתו ייפטר מכל קושיותיו úåìàù íëì åéäé àì Y ãåò åù÷ú àì
Y åáì 'úìøò' úà ìåîé ãöéëå .úåéùå÷å úìøò úà íúìîå' ,(æè é) ïúùøôá
 íéøåáãá åù÷ú àì íëôøòå íëááìאäðåîà ìù úåùâøäå úåáùçî ,
 'äáב.
'íéøôà äðçî ìâã' ÷"äøä øàéáå ,'ãåò
úà øéëîå äîéìù äðåîàá ïéîàîä éë ÷"äøä íùá ãåã éøáã éèå÷éìá ïëå ,ïúùøôá) ò"éæ
íãà ìù åéúåéùå÷ ìëù (ò"éæ áåìòìî ãåã éáø
íéìäðúî åééç äðåîàå úîàá åàøåá
å"ç åéìò åàåáé íà óàå ,úåçåðî éî ìòë ïééãòù ïîæ ìë ÷ø íéàá ,'ä úâäðä ìò
ãáàé àìå âàãé àì íéøåñééå úåøö øùàë éë ,åôøò úåéù÷ úà ìî àì
éë ,ãáàú àì åùôð úååìùå ,åéúåðåúùò áåù ¯ íëôøòå íëááì úìøò úà íúìî
א .וכ כתב הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע באגרת קדשו )מכתב טז( שיש לומר 'אני
מאמי ' בכל יו אע"פ שעדיי אינו מאמי בזה ,שהרי כתב הרמב" )הלכות גירושי
פ"ב ה"כ( דהמחויב לגרש את אשתו ומסרב לעשות כ' ,מכי אותו עד שיאמר רוצה
אני ,ויכתוב הגט ,והוא גט כשר' .ומבואר הטע ,כי הרצו האמיתי של כל יהודי
הוא לעשות רצו קונו ,אלא שהשאור שבעיסה )יצה"ר( מעכב' ,וכיו שהוכה עד
שתשש יצרו ואמר רוצה אני ,כבר גרש לרצונו' ,וכל שכ שמועילה אמירת 'אני
מאמי' להחשיבו כמאמי ,כי דיבורי קודש ה סגולה נפלאה לכ.
ג יש לו להתפלל על האמונה – שיזכהו הקב"ה להאמי בו בכל לב באמת
ובתמי ,וכ אמר הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע ,כנתינת טע מדוע אנו אומרי 'אני
מאמי' אחר התפילה ,והרי עלינו להאמי בה' בכל עת ורגע ,אלא להורות בזה כי
רק אחר התפילה נזכה לשלימות האמונה.
ב .הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע היה אומר מי שמאמי אי לו קושיות ,ומי שאינו מאמי
לא יועילו לו תירוצי ) ...הובא בא לבינה פר' עקב( .וכבר אמר הרה"ק מקוברי זי"ע
)הובא בתורת אבות שבת אות קמא( ש'קל אדו על כל המעשי ' הוא התירו לכל הקושיות...
לפני כמה שני נלב"ע בדמי ימיה בתו של כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א,
ואותה השבת 'שבת פרשת פרה' הייתה ,בשבת זו נהוג ש לערו 'נסיעות' אל
הרבי ,א בשנה זו ציווה שלא להימנע מכ על א היותו באמצע ה'שבעה' .בליל
שב"ק בעת עריכת השולח בהגיע זמנו לומר 'תורה' נענה הרבי וסיפר מעשה באחד
מצדיקי דורות הקודמי שנתארח בעיר אחת ובכל ימות השבוע כשנתבקש לומר
'תורה' אמר לבני העיר כי בעזהשי"ת ביו השבת קודש יאמר 'תורה' ,בליל שב"ק
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בעת עריכת השולח פתח הצדיק את החומש ,עבר על כל ה'פרשה' מרישיה לסיפיה
ומסיפיה לרישיה ואחר כ נענה ואמר 'אי האב נישט קיי שו קושיא' )אי לי כל
קושיא על כל הפרשה( וכמי שאומר ,א אי קשה לי מאומה מה יש לי לדבר על זו
הפרשה ...והמשי האדמו"ר בביאור נפלא ,שלכאורה צ"ב שהרי אי מעשי הצדיק
הנ"ל תואמי את 'הבטחתו' שהבטיח בכל ימות החול שבבוא יו השבת יאמר
'תורה' ...אלא בע"כ תאמר 'אז מ'האט נישט קיי קושיות איז דאס אליינ'ס א שטיק
תורה' )עצ הדבר שאי לו לאד 'קושיות' – על הנהגת הבורא עמו זה עצמו גופי תורה(.
סיפר הרה"ק מהרי"א מזידיטשויב זי"ע שפע עבר הרה"ק הרבי רבי אלימל זי"ע
באכסניא אחת בשנות גלותו ,ושמע את בעלת הבית נאנחת ואומרת עד מתי נמשי
נאכל בכל יו ויו 'קאשיע' )דיסא ,כוסמת( ,ומתי כבר נשנה את מאכלינו ונתחיל
לאכול 'לאקשי' .התבטא הרבי רבי אלימל ואמר ,אכ מתי יפסיקו בני ישראל לאכול
עוד 'קאשיע' שהוא מלשו 'קושיא' ,היינו מתי יפסיקו להקשות על דרכי הקל הגדול,
ומתי יתחילו ה כבר בהנהגה של 'לאקשי' נוטריקו 'לא  -קשי' ,שיאמינו בתמימות
ובשלמות ולא יקשה לה דבר ממעשה אלוקינו )הובא באילה שלוחה פר' בשלח(.
הגאו בעל ה'דרכי דוד' ישב פע שבעה על פטירת בנו חביבו בימי עלומיו,
בחזרו אל הישיבה אחרי ככלות ימי ה'שבעה' ,אמר שיעור בפני התלמידי כהרגלו,
באמצע השיעור הקשה אחד התלמידי קושיא על דברי התוס' במסכת פלונית,
נענה ה'דרכי דוד' בלשונו ואמר לו 'אז מע פארשטייט נישט איז דאס קיי קשיא
נישט') ,כשאי מביני דבר אי זה נחשב לקושיא כלל( ,כלומר 'חסרו בהבנה' אינו בגדר
'קושיא' ,דרק כשמבי את דברי התוס'  -אלא שיש לו קושיא על דבריה הרי זה
בגדר קושיא ,ובכ רצה לרמז לעצמו ,כי אי האד מבי מאומה בהנהגת ה' ,ואי
אפשר לו להשיגו כלל ,כיצד יהיו לו 'קושיות' כלפי מעלה ,והרי אי בידו להבי,
ואי עליו כי א להאמי בבוראו.
פע התאונ יהודי בפני הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע שיש לו קושיות שונות
באמונת הבורא .ענהו רבו ,אינ הראשו שמקשה כלפי מעלה  -כבר קידמ פרעה
ששאל )שמות ה ב( 'מי ה' אשר אשמע בקולו' וכהנה עוד .וסופו מה היה ,שעל כל
קושיא קיבל מכה קשה מאת הבורא ,וכבר ראה 'מי ה''...
כיוצא בדבר מסופר על הרה"ק רבי שמעו מיערוסלאב זי"ע שהארי ימי ושני
יותר על הרגיל באות השני )נלב"ע בהיותו ב צ"א( ,משנשאל במה הארכת ימי.
ענה ,הנה אד שקשה לו 'קושיות' על דרכי הנהגת ה' ,עוני לו מ השמי ,א"כ,
עלה הנה לבית די של מעלה ,ויתורצו כל קושיותי אחת לאחת ...א אני שמעול
לא הוקשה לי מידי ,ואת כל אשר אירע לי קיבלתי בשמחה ,לכ זכיתי לאריכות
ימי מופלגת )הובא באוהל שמעו עמ' י"ז(.
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÷øôá ïáøåçä úåéâåñá 'îâá àúéà àøåðäå øåáéâä ìåãâä ì÷ì åúòðëä êåúî
äùòî ø"ú (.çð) ïéèéâá ïé÷æéðä
éë äøåøá äòéãé êåúî äáäàá íìá÷é
ìåãâ êøëì êìäù äéððç ïá òùåäé éáøá
 àåä åãáì 'äîג.
וכ אמר הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע )והמהר"י מבעלזא( לגבי 'ארבעה בני'
המוזכרי בהגדה )חכ ,רשע ,ת ושאינו יודע לשאול( אוי מיי ווארט ,דער 'שאינו יודע
לשאול' מאכט בעסער פו זיי אלע )תסמכו על דברי ,שהנהגתו של הב שאינו יודע לשאול
טובה יותר משאר הבני( ,כלומר שאינו שואל שו שאלות וקושיות ולעול אי לו
תרעומת ח"ו ,ומקבל הכל בתמימות ויודע דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.
פע בעת קבלת קהל הבחי הרה"ק מטאהש זי"ע שמחו לחדרו יושב אחד מ
העניי המפורסמי ,והבי שבוודאי בא היהודי לזכותו במצוות צדקה למהדרי מ
המהדרי ,א מה יעשה כעת ואי בידו מעות ,מיד הבחי הרבי כי בסמו לעני יושב
לו יהודי נכבד עשיר ובעל בעמיו ,על כ הורה לגבאי שיכניס את העשיר לפני העני
במחשבתו שהעשיר ישאיר בידו מעות ולאחמ"כ יתנ לעני הנכנס אחריו ,וכ הוה.
משנכנס העני קבל והתלונ בפני הרבי ,באתי הנה כי סמכתי שכא הוא מקו
המתנהל ב'דר האמת' ...ולמעשה רואה הנני שא כא יש ענייני שוני ...וכי
מחמת שעני אנוכי וגווע מנוער אפשר לזלזל בכבודי – שאמתי יותר משורת הדי
וייכנס העשיר לפני ...ובאמת כל דבריו טעות והבל ה ,שהרי כל השינויי והמהלכי
שנעשו ש לא היו אלא להיטיב לו עצמו ...שיצא נשכר שמח וטוב לב בנתינה
הגונה שית לו הרבי .א אנו נלמד מכא 'דר אמונה' לפקוח עניי עיוורות –
מדוע 'מלא קושיות' אתה ,מה ל בוכה וצועק ,טוע וזוע על הא ועל דא ,הרי הכל
מסתובב סביב טובת להיטיב באחרית .אדרבא כל הריחוק וההפסד הוא דייקא
כדי להרחיב ל ולהעניק ל נתינה הגונה ברוח וגש.
אגב ,סיו המעשה הוא ,שאותו עני חיפש 'טרעמפ' )היטש( ומצאו עשיר הנ"ל
ולקחו ברכבו למחוז חפצו ,העני שלא ידע מאומה ,שאל את העשיר 'טשעק זה,
מה כתוב בו )כי לא ידע קרוא וכתוב בשפת הענגליש ,שפה בו נכתב הטשעק( אז הבחי העשיר
שבידו הטשעק )צ'יק( שהוא בעצמו נת לידי הרבי – כשהוא צרור וחתו מבלי
שהרבי יראה את הסכו שנכתב בו )למעלה מעשרת אלפי דאלער( .חזר העשיר לבית
הרבי ,ואמר בכאב ,אכ ,קטונתי במעש ובדעת ,ולא אתערב לרבי בענייני צדקה,
אבל זאת קשה על לבי מדוע לא פתח הרבי את הצרור החתו – בכדי ידיעה כמה
הסכו שנשתלשל לידיו ,אמר לו הרבי מתו אש אהבת ישראל אשר בקרבו ,לאיזה
צור עלי לדעת מהו הסכו ...העיקר שהעני יודע עתה מהו הסכו...
ג .רמז נפלא מצינו ,כי הנה 'ההתגלות' האלוקית הגדולה ביותר שהיתה מיו בריאת
העול ועד עתה היתה בעת 'מת תורה' ,כשפתח הקב"ה את שבעת הרקיעי
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÷æç ÷éôñî äéä àì 'àáö'äù ììâá
'äìéôð'ä úáéñù éë åà ,áèéä ïîåàîå
íâ ,íéçà úîçìî íù äéäù ììâá àéä
ãìéä íðîà ,åùìçðå áø ïîæ øåöîá åéä
äúéä àìà ,òáèä úåáéñ ìëá èéáä àì
åëìä ìàøùé éðáù äøéäáä äðåîàä åì
øîàå äøéæâä äøæâð êë éë ÷ø úåìâì
úà ìáé÷å ,'åëå 'åì åðàèç åæ 'ä àåìä'
òùåäé éáø ìòôúä êëîå .äáäàá ïéãä
éë äàøåä äøåî äéäéù øîàå ,äéððç ïá
éáøì ìãâ ïëàù ãò äìòúéå äìòé éàãå
.òùéìà ïá ìàòîùé
ìò (æé ïîéñ ïéùò) â"îñäì åðéöî øáë
íò úòãéå' (ä ç) ïúùøôá ÷åñôä
'ä åðá úà ùéà øñéé øùàë éë êááì
÷ãöì äùò úåöî .ì"æå ,'êøñéî êé÷åìà
øîàðù  דåì òøàéù äî ìë ìò ïéãä úà
ùéà øñéé øùàë éë êááì íò úòãéå'
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úéáá ùé ãçà ÷åðéú åì åøîà ,éîåøáù
åéúåöåå÷å éàåø áåèå íéðéò äôé íéøåñàä
çúô ìò ãîòå êìä ,íéìúìú åì úåøåãñ
äñéùîì ïúð éî' øîà ,íéøåñàä úéá
äðò ,(ãë áî äéòùé) 'íéææåáì ìàøùéå á÷òé
åì åðàèç åæ 'ä àìä' øîàå ÷åðéú åúåà
'åúøåúá åòîù àìå êåìä åéëøãá åáà àìå
äàøåä äøåîù åá éðçèáåî øîà ,(íù)
ãò ïàëî ææ éðéàù äãåáòä ,ìàøùéá
åøîà ,åéìò ïé÷ñåôù ïåîî ìëá åðãôàù
,äáøä ïåîîá åàãôù ãò íùî ææ àì
äàøåä äøåäù ãò ïéèòåî íéîé åéä àìå
.òùéìà ïá ìàòîùé éáø åðîå ìàøùéá
äéððç ïá òùåäé éáø äàø äî äøåàëìå
äøåî äéäéù çèáåî äéäù ãò äæ ãìéá
úåáéúð'ä ÷"äøä øàéáå .ìàøùéá äàøåä
òùåäé éáø ìàù øùàë éë ò"éæ 'íåìù
ãìéä ìåëé äéä á÷òé äñéùîì ïúð éî
äîçìîá åìùëðù (...íãà éðá êøãë) úåðòì

 שאותה הלשו, ולפלא,' ובלשו זו פתח ואמר 'אנכי ה' אלוקי,וראו הכל שהוא יחידי
 וכדכתיב )לא יח( 'ואנכי הסתר אסתיר פני ביו,מצינו ג בשעת ההסתר הגדול ביותר
,' ללמדנו שג ה'הסתר' והחוש כפול ומכופל הוא מאותו 'אנכי ה' אלוקי,'ההוא
ולכ נאמר )ישעיה נא יב( 'אנכי אנכי הוא מנחמכ' – שידיעה זו שאנכי שבשעת ההסתר
.הוא האנכי של שעת ההתגלות והאורה היא תחזק לב האד בכל העובר עליו
וכה פירש הגאו רבי יחזקאל אברהמסקי זצ"ל )בעת שישב 'שבעה' על בנו בכורו ר' משה
 שזה האיש,'ז"ל( בלשו הכתוב )תהילי קיט ל( 'דר אמונה בחרתי משפטי שויתי
 אזי כל, לראות בכל דבר ודבר רק את יד השי"ת,אשר בחר לעצמו דר אמונה
, ה במידת הרחמי וה במידת הדי ובבחי' משפטי – שווה בעיניו,העובר עליו
.שהרי 'רואה' הוא כי הכל הגיע אליו מידי הקב"ה שהוא קל אמונה וצדיק וישר הוא
 וכ כתב הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע )מכתב כו( שא 'נחמו נחמו עמי' – שיהודי.ד
 ואכ כאשר יהודי.' הקב"ה אומר אני ה'אלוקי שלו,'מתנח אז 'יאמר אלוקיכ
.מתנח ומקבל את הדי ביודעו שזה מגזירת מקו הרי הוא עולה ומתעלה ביותר
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åáìá áùçì äùò úåöî ...áåèá íãà äùòä éúùøã ,'êøñéî êé÷åìà 'ä åðá úà
 åéðééðò åðúùð åúáåèì éëה.
ìù åðééðò àåáé àì íà ...íéáøì äæä
הגה"ק ה'עטרת משה' ממאקווא זי"ע )על תמוז אב עמ' שיג( מבאר הא דאיתא שהיו
הכרובי מעורי זה בזה בשעת החורב ,שכבר הקשו הראשוני ,שהרי רק בזמ
שהיו עושי רצונו של מקו היו פניה איש אל אחיו ,אבל בזמ שאי עושי
רצונ פניה אל הבית ,ומבאר שבני ישראל קבלו על עצמ עול הגלות ,כי ראו
שזה רצו ה' ,וכמו שאומרי ב'סליחות' ביוה"כ 'טיהר רבי ישמעאל עצמו וכו' ונ
לו ,קבלו עליכ צדיקי וידידי כי שמעתי מאחורי הפרגוד כי בזאת את נלכדי',
וקבלת הגזירה באהבה היא היא 'עושי רצונו של מקו'.
ויש להוסי בדיוק לשו הפייט קבלו עליכ צדיקי וידידי ,שעל ידי שתקבלו
עליכ הינכ צדיקי וידידי .
ה .עובדא שמענו ,מפי 'אבר' הדר בעי"ת בני ברק יצ"ו ,מעשה מופלא של השגחה
פרטית .זה כמה שני שנוו"ב מנהלת 'ג' )משפחתו( המאושר מטע 'הרשות' ,ואי
כל אד 'זוכה' לקבל את 'הרשיו' אלא רק זה העומד בכל התנאי בדקדוק רב .והנה
לפני כמה שבועות ,הרחיב ה' את גבולו ,וזכה לעקור את מגוריו מדירתו הישנה והצפופה
לדירה חדשה ומרווחת סמו ונראה למקו מגוריו .בעזהשי"ת נקבע יו כניסת לדירה
החדשה ליו ראשו בשבת ,נמלכו בני הבית בדעת כי יהיה לה לתועלת גדולה א
באותו היו לא תקבל עקרת הבית את ילדי ה'ג' לביתה ,ובכ תוכל בנקל ובנחת
לסדר את כל כלי הבית הרבי על מקומ החדש דבר דבור על אופניו.
וממחשבה למעשה ,פנו אל הורי הפעוטות לקבל את אישור למסור באותו היו
את ילדיה ל'השגחה' במקו אחר .ואכ ,רוב ההורי הסכימו לכ בחפ לב ,זולתי
א אחת שסירבה לכ בתוק רב ,וג כשניסו לדבר על ליבה והבטיחו לה שיסדרו
לבנה מקו טוב ע 'מטפלת' טובה ,ומלבד מה שישלמו כל הוצאותיה עוד יוסיפו
'מת שכרה בצידה' ,אעפ"כ התעקשה הא וטענה בתוק 'אי רצוני שיהא פקדוני
ביד אחר' .ולא זו בלבד ,אלא שעוד הוסיפה באורח תמוה ביותר באיו ברור ,כי
תפנה לרשויות לדווח על ה'יו החפשי' שלא מ המני )דבר שמסכ באופ ודאי את המש
העסקת המטפלת( .בלית ברירה הוכרחו בני המשפחה 'לעבוד' ולקבל את כל הפעוטות
להשגחה כרגיל.
א לא די בכ ,נוס לה 'עגמת נפש' ,כי מתחילה הזמי האבר 'מסגר' )העוסק
בהתקנת מעקות וגדרות( שיבוא לביתו החדש באותו יו ראשו בשבת בשעה  10בבוקר,
מתו כוונה שממילא לא יתקיימו באותו היו 'סדרי' הג בבית .א ,משהתנגדה
אותה הא לשינוי הסדרי ,פנו אל המסגר שהוא ישנה את 'סדריו' ויואיל לבוא
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כח לעשות חיל – אז תתקיי ברכת שמי  úøëæå ,äæä ìéçäט éë êé÷åìà 'ä úà
בידו
 ìéç úåùòì çåë êì ïúåðä àåäיäéäå ...
úëìäå êé÷åìà 'ä úà çëùú çëù íà úçëùå êááì íøå' ,(èé¯ãé ç) ïúùøôá
 êé÷åìà 'ä úàו 'íééçä øåà'ä ì"æå ,'íéøçà íéäåìà éøçà úøîàå ,'åâå
 íöåòå éçåë êááìáז  éãéח íãàä êéøöù ,ùåøéô .(úøëæå ä"ã) ùåã÷ä úà éì äùò
בשעה מאוחרת יותר )משעה  1בצהרי והלאה( ,אבל ,זה איש התעקש שכבר קבע את
סדר יומו ,על כ' ,שריר וקיי' הזמ שקבעו ,ובעזהשי"ת יופיע בבית בשעה  10בבוקר
)או ,רק בעוד שבועיי ימי( בלית ברירה ,נאלצו לקבלו בבית בשעות הבוקר ,כרצונו.
הבוקר היה על האר ,ותלמידי הג הופיעו בבית החדש במלוא הדר ,ג המסגר
הופיע בשעתו ,ובשעה  ...1הופיעו ללא כל הודעה מוקדמת אנשי השלטו ,לערו
'ביקורת פתע' מטע הרשויות לבדוק את אופ טיפול בפעוטות ,והא ה עומדי
בכל התנאי הנדרשי לשמירת .וכא נתגלה תוק הנס וגודל ההשגחה פרטית,
כי גלוי וידוע ,אילו היו באי ה'בודקי' ולא היו מוצאי בבית את הפעוטות ,תיכ
ומיד היו מפטרי את המטפלת ממשמרתה ,ושוללי את רשיו העסקתה .כמו"כ,
א היו מגיעי לבית שאי 'מעקות' )סורגי( לחלונותיו ,היו מוסיפי 'קנס' ממוני
גבוה מלבד הפיטורי ...נמצא שדייקא מה שהיה נראה מתחילה כ'עגמת נפש' שנגרמה
מהתעקשותה התמוהה של אותה הא ,שלא להניח לסדר את חפצי הבית במנוחה,
ומהתעקשותו של המסגר להגיע דוקא בשעות הבוקר ,כל זה היה סיבה מהשגחתו
ית' למנוע מה עגמת נפש גדולה בכפלי כפליי .ולהציל משבירת מטה לחמ.
ו .מסופר על אחד מחסידיו של הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב זי"ע ,שהפרי
במחוזו הגיע לגבורות והציע למכירה את נכסיו ובתוכ יער גדול שהיה ברשותו
 בסכו זול עד מאוד ,אותו חסיד שמע על כ והחליט לעשות את העסק –בראותו את ה'רווחי' האדירי שירוויח בו .באות ימי הזדמ לו )מחמת סיבות
וענייני אחרי( ליסע אל מורו ורבו היושב בטשורטקוב ,בהגיעו לפני הרבי הגיש לפניו
קוויטעל )פיתקא דרחמי( ובו כתב כל הזכרותיו .לאחר שהרבי ייעצו ובירכו 'סיפר' לפניו
בהתרגשות כי בקרוב עומד הוא להתעשר בעושר רב ,כי נזדמ לפניו 'עסק' טוב
לקנות יער ...אמר לו הרבי ,שמע לקולי ואל תקנה את היער ,כצאת החסיד את
פני רבו הוקשה בפניו 'לוותר' על הרווחי האדירי שכבר 'ראה אות' בעיניו .ע"כ
אמר לעצמו ,הרי לא 'שאלתי' אותו על זה העסק ורק 'סיפרתי' לו ,וא"כ אינני
מחויב לקיי את דבריו ולאבד הו ועושר רב.
ואכ ,החסיד הל ומכר את נכסיו ,וא ג לווה מידידיו סכומי גדולי  -כי
א שמחיר היער היה זול מאוד לפי ער שוויו האמיתי ,מכל מקו עדיי היה זה
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סכו ניכר מאד ,ובשמחה קנה את היער על כל שלל עציו ,לאחר גמר הקניי שכר
היהודי פועלי לכרות את כל עצי היער ,א מה מאד נשבר לבו בראותו בחטיבת
הע הראשו שכולו מתולע מתוכו ,וכאשר ראה שג הע השני רוחש תולעי,
והשלישי כיוצא בו ,או אז הבי עד כמה היה עליו לשמוע לעצתו של רבו .ועתה
שלא שעה לעצתו נשאר נקי מכל נכסיו ,ולא עוד אלא שנשאר ע חובות כבדי
על כל הכס שלווה.
מכיוו שכ אירע ,פסק החסיד מליסע אל רבו מפני הבושה והכלימה אשר
כיסתה את פניו ,ויהי מק שנתיי ימי אמר אותו חסיד לעצמו ,הנה כל הוני ירד
לטמיו וכאשר אבדתי אבדתי ,א מדוע עלי לאבד ג את מורי ורבי ,וממחשבה
למעשה ק ויצא לדרכו אל עבר העיר טשורטקוב ,בהיכנסו אל הרבי ,התוודה בפני
הרבי ואמר הנה היות ולא האזנתי לדברי הרבי ולא הבנתי שהרבי הקדוש צופה
ורואה הרבה יותר ממה שעיניי רואות ,לכ קרה לי כדבר הזה ,פנה אליו הרה"ק
מטשורטקוב ואמר לו ,אי זה רוח הקודש ,א מחמת שראיתי כל כ בטוח בעצמ
שהנה עוד מעט קט והינ נהפ לגביר אדיר ,ולא היה ניכר עלי אפי' מעט הכנעה
לבורא העול שהעושר והכבוד מלפניו ,ידעתי שלא תצליח בעסק זה ולכ ייעצתי
ל שלא תעשהו.
ז .וכ אמרו צדיקי ,שהפסוק 'כוחי ועוצ ידי' הוא 'לשו הנופל על לשו' עצימת
עיניי  ,כי היצר עוצ עיניו של אד להיות כסומא שאינו רואה את אשר לפניו
שאכ אינו עושה 'מאומה' אלא החיל והחוס לחי עולמי ...
ח .בספר 'חובת הלבבות' )שער הביטחו פ"ז בד"ה וכללו( מביא מעשה בחסיד אחד
ששאל את שכנו הסופר שהיה מתפרנס מכתיבת ידו  -מה שלו פרנסת ,ענהו
הסופר' ,שלומי טוב כל עוד ידי שלימה' ,בערוב היו נגדעה יד הסופר רח"ל ,והיה
זה עונש על אשר ש בטחונו 'בכוחי ועוצ ידי שהיא עושה חיל' והיא מביאה לו
את הפרנסה ,ולא האמי כי כל פרנסתו אינה תלויה אלא ב'אחד יחיד ומיוחד'.
ואדרבה מידה טובה מרובה ,המאמי שה' אלוקיו הוא הנות לו כח לעשות חיל,
יוסיפו לו מ השמי 'ידות' הרבה על פרנסתו בשפע רב.
וכ רמזו ב'דר צחות' ,עפ"י לשו חז"ל בהל' הפורי )ירושלמי ,מגילה א ד( 'כל
הפושט יד נותני לו' ,כל הפושט מעל עצמו מחשבות אלו ש'כוחו ועוצ ידו' עשו
לו את החיל ,זה האיש נותני לו מ השמי פי כמה וכמה שפע רב.
הנה מצינו בחז"ל )שבת יד (.שגזרו 'טומאת ידיי ' לגבי כמה ענייני ,ג בכל עת
נצטווינו לטהר עצמינו ע"י נטילת ידיי במי ,ויש מקו לבאר מדוע נוטלי את
דווקא את הידיי ולא את הראש או כל איבר אחר .וידוע ביאורו ,כי אכ ,ב'ידיי'
תלויה עיקר טהרת וטומאת האד ,כי במה שהוא מחשב כוחי ועוצ 'ידי' עשה
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לי את החיל הזה .ומעשי ידיו להתפאר ה מפרנסי אותו וממציאי לו כל צרכיו
– מחשבות הללו מטמאות אותו ועליו 'ליטול ולרחו ידיו' ממחשבות אוו אלו.
לאיד' ,ידיי' הללו ה עיקר טהרתו – כשיכיר שלא ידיו הביאו לו פרנסתו אלא
הכל בידי שמי לזה טהור טהור ייקרא) ...עי' שבט מיהודה להרה"ק מהר"א איגר ,פר' תצוה
תרס"ז .ודרשות מהרי" דרוש מב(.
ושמעתי דבר נחמד מרב חשוב גדול בישראל בארה"ב העוסק רבות בסיוע ועזר
בענייני רפואה לאחינו בני ישראל ,כי פע עבר אחד ממכריו 'התק לב' )האר
אטאקע( ,אנשי ההצלה אשר חשו במהרה להצלתו ,בדקו בידו את ה'דופק' ,נענה
ה'חולה' הרי לקיתי בלב ,ומדוע תבדקוני בידי הבריאה ,ענו לו חכמי הרפואה ,כי
על היד רואי את כל הנעשה בלב ,א אנו נענה ונאמר ,בידו של האד – נראה
את הנעשה בראשו ובמוחו של האד ,כיצד מצווה הוא על ידיו לעבוד לפרנסתו
– מתו הבנה שאינ אלא שלוחי המקו להביא לו טרפו ,או ח"ו להיפ.
ט .כי עיקר רצונו של המקו ב"ה הוא ש'נזכור' אותו תמיד מתו ההכרה כי הוא
בעל הכוחות כול ומתו כ נרגיש עד כמה אנו זקוקי לחסדו בכל עת ובכל
שעה.
וכ פירש הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע )הובא באוצר תהילות ישראל ,תהלי כג(
בלשו הפסוק )תהילי כג א( 'ה' רועי לא אחסר' ,שהתפלל דוד שלעול לא אחסר
מלהרגיש ש'ה' רועי' – שהוא הרועה והדואג לכל צרכיי ,ואי לי חיי בלעדיו .כעי
זה פירש הרה"ק רבי מאיר מאמשינוב זי"ע בלשו הבקשה בברכת 'רח' שבברכת
המזו 'ונא אל תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר וד ולא לידי הלוואת כי
א ליד המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה' ,שיש כא ב' בקשות ,א' אל תצריכנו
לידי מתנת בשר וד ולהלוואת ,ב' תצריכנו ליד המלאה ,שלעול נצטר לבוא
אלי ולהגיע למתנת יד ,ושלא יהיו מזונותינו מצויי כמו הנחש שעפר לחמו ,ואינו
צרי להגיע אל הקב"ה בבקשת רחמי כעני בפתח ,ואינו מרגיש בעצמו שהוא תלוי
במי שאמר והיה העול.
י .כה אמרו בעלי הרמז דהגמטריא של תיבת חיל הוא מ"ח ) ,(48ואילו הגמטריא
של דחי הוא כ"ב ) .(22וההפרש ביניה הוא בכ"ו ) (26כמספר ש הוי"ה ,והיינו
שהרואה כי מצבו הול מדחי אל דחי אז 'וזכרת את ה' אלוקי'  -לצר לכל מעשיו
את הקב"ה  -הוי"ה ב"ה ,ואז יתחיל ליל מחיל אל חיל.
וכ אמרו כשתוסי את האות ה' לפני ואחרי תיבת 'לח' יעלה ביד אותיותיה
של תיבת 'הצלחה' ,ומרמז לכל המהלכי בזה העול כשה'לח' מקי את סדר
יומ מבית ומבחו ,יוסי את האות ה' בתחילה ובסו – שבה מרמזי ש ה',
ויתהפ ה'לח' ל'הצלחה'.
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דאגה מני – הרי הוא וגורלו נתוני בידי ה'

,'éìåç ìë êîî 'ä øéñäå' (åè æ) ïúùøôá
ã"éô úáù éîìùåøé) ì"æç åùøéôå
,ïåéòøä äæ ¯ éìåç ìë áåúëä úà (â"ä
 äâàãä øîåìëיג.
àìù äùòà äî ,íãàä ïðåìúé ìàå
úåâàã àìî éìåëå åæ äëøáì éúéëæ
äìòé äîå ,äñðøôä íò äéäé äî ,ïåîéøë
íò àäé äî ,íéàöàöä êåðéç ìøåâá
ìëì õ÷å óåñ äàøð éúîå 'éàåôøä ÷éú'ä
åà äçôùîä éðá ïéá õøôù êåñëñä
úåâàã éðéî ìë éìòî øéñà ãöéëå ,íéðëùä

יא .ביאור נורא הוד ביאר הגה"ק הנצי"ב זיע"א )העמק דבר בפרשת( על הפסוק
שבפרשת )ח ג( כי לא על הלח לבדו וגו' ,שמבאר מהו למע הודיע – למי
ומה הוא מודיע ,אלא שבא לאמר לדורות אחריה שג בזמני קשי כשלא יהי'
מה לאכול ,יתקיימו ויחיו בפועל על מוצא פי ה' .עיי"ש.
יב .וכש שנאמרו הדברי לגבי הענייני הגשמיי שהאומר 'כוחי ועוצ ידי עשה
לי את החיל הזה' מסוכ להגיע עד 'והלכת אחרי אלהי אחרי' רח"ל ,כ
נאמרו ג לגבי מלחמת היצר .וכמו שפירש בספר מעשי ה' מה שנאמר בפרשת
)ז יז-יח( 'כי תאמר בלבב רבי הגוי האלה ממני איכה אוכל להוריש ,לא תירא
מה זכור תזכור את עשה ה' אלוקי' וגו' ,כי 'הגוי האלה' מרמז על פיתויי היצר,
שא האד יודע ש'רבי הגוי האלה ממני' ואי בכוחי להורישו אזי קוב"ה אומר
'לא תירא מה' ,כי ה' איש מלחמה ויעמוד לימינו להושיעו מאויב נפשו .אמנ
האומר שבכוחו להכניע את יצרו ,ואינו מכיר ש'אלמלא הקב"ה עוזרו אי יכול לו',
אזי הקב"ה מניחו לנפשו ואינו עומד לימינו להצילו משופטי נפשו ,ובנקל יפול ביד
היצר )הובא במשחת שמ בראשית עמ' קטז ועמ' רמד(.
יג .וביארו בזה ,שהרי נאמר באותו פסוק 'וכל מדוי מצרי הרעי אשר ידעת
לא ישימ ב' ,וא כ מדוע הוסיפו לומר שוב 'והסיר ממ כל חולי' ,אלא
שיש אד שאי לו כל מדווה ולא מיחוש ,ואעפי"כ בדמיונו הינו מצייר לעצמו
שהוא 'חולה' במחלה פלונית ,ובמיחוש פלוני ,ומרוב דמיונות ושגיונות נחלה
בפועל...
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àì äëøáäå äáåèä ìëå ,àåä ä"á÷ä
é÷åìà 'ä úàî àìà åì åàá åçåëî
ììë âåàãì àìù åúòãá ïéáé æà ,íéîùä
 åéúåéåëøèöäå åðåæî ìòידéëøã ìë éøäù ,

יד .וכבר אמרו כי תיבת 'דאגה' יש בה את האותיות הראשונות שבא' ב' ,ומדוע
נשמט ממנה האות ב' ,כי האות ב' רומזת לבטחו ,וכשיש לאד בטחו אי
בו כל דאגה ,רק המחוסר בטחו הוא הדואג...
כעי"ז איתא מהרה"ק ה'בית אהר' זי"ע )ד קמג( משמו של הרה"ק רבי אשר
מסטאלי זי"ע על הפסוק )ישעיה כח טז( המאמי לא יחיש  -פירוש ,לא ידאג.
פע פרצה שריפה עזה בבניי בו התגורר הגאו רבי אברה גניחובסקי זצ"ל,
והיתה האש בוערת עד לב השמי ...מיד התפנו כל תושבי הבניי מפני סכנת נפשות
שהיתה ש והמתינו 'בסבלנות' ...עד ש'מכבי האש' יסיימו מלאכת .מקורביו של
הגר"א חששו מאוד לגורל כתבי היד של ר' אברה אשר כידוע היה מחדש חידו"ת
ומעלה אות על הכתב לרבבות ואלפי שמא נשרפו באש או שמא ניזוקו במי
רבי אדירי אשר נשפכו ש בשביל לכבות את האש ,מי במי ומי באש ...אול
ר' אברה עצמו עמד על יד הבית במנוחת הנפש ,עד ששאלו אחד הא אינו דואג
על עמלו הרב שירד לטמיו ,נענה לו ר' אברה בגבורתו ובחכמתו ,בדאגה ...בדאגה...
אי אצל יהודי מקו לדאגה כלל ,רק פע אחת בשבוע צרי לזכור מהדאגה ,והוא
בעת שנוטל צפורני יד ימינו שצרי לגוזז לפי סדר בדאג"ה )כמובא ברמ"א סמ ר"ס
סעי א' ,שצרי לגזור בראשונה את צפור השניה העומדת מימי ל'אגודל' ונקראת 'אצבע' ,לאחר מכ
את הצפור הרביעית היא המכונה 'קמיצה' ,ושוב גוזז את האצבע הראשונה – אגודל ,ומש עובר לאצבע

השלישית היא ה'אמה' ,ולבסו נוטל את החמישית אשר שמה הוא 'קמיצה(...
סיפר הרה"ח ר' ישראל הארטי )מישישי חסידי פולי( ,שבימי שקוד 'המלחמה'
ראה פע ברחובות ווארשא יהודי זק בא בימי העובד לפרנסתו כ'זגג' הנושא על
כתפיו לבדו זכוכיות גדולות וכבדות עד מאד ,ניגש ר' ישראל ורצה לעזור לו כמצוות
'עזוב תעזוב עמו' ,א הזק לא הסכי לו ,וכה אמר לו ,שמע נא בחור ,זה לי כבר
יותר מתשעי שנות חיי ,ועדיי כוחי במותני ,וא תשאל מני לי כוחות אלו,
אספר ל דברי כהוויית ,פע עשיתי איזו טובה להרה"ק רבי בוני זי"ע ,והרה"ק
שאלני באיזה ברכה הנני חפ ,עניתי לו שהרבי יברכני שאזכה להשיא כל צאצאי
בהרחבה ,ושתהא הפרוטה מצויה בכיסי תדיר ,ענה הרבי ואמר לי בזו הלשו' ,אברכ,
אז דאס זארג זאלסטו קיינמאל נישט האב  ,ווייל דער וואס זארגט געבט נישט
דער אויבערשטער ,אז מ'בעט איה געבט ער' )אברכ ,כי לא תדאג לעולמי ,כי זה הדואג
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 ä"á÷ä éãéá íééåìú íãà ìù åúçìöäטוåéúåðåæî ïéù÷' (.çé÷ íéçñô) àøîâá àúéà ,
åìéàã ,äãìåéë íééìôë íãà ìù
ìåëéáë 'úåáåè íéãé'á àöîðë àåä éøäå
éãìú áöòá' (æè â úéùàøá) áéúë äãìåéá
 'ïéðî äâàã' äúòîåטז.
אי הבורא נות לו ולא כלו ,ורק א מבקשי הימנו אז הוא נות( ,וסיי היהודי ,הנה עברו
עלי רוב שנותיי ,את צאצאי השאתי בהרחבה מרובה והפרוטה אינה חסרה מכיסי
לעול ,והינ רואה שא כוחותיי עדיי עומדי לי...
המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל היה אומר ,נמצאי בעול ריבי
רבבות בעלי חיי המתגוללי באשפתות וכדו' ונראה שאי לה 'דואג' לפרנסת,
ולא עוד אלא שמגרשי אות מכל מקו .ואעפי"כ מעול לא מת בעל חי מ'רעב'...
כי הקב"ה ז ומפרנס מקרני ראמי ועד ביצי כיני .וא ב'בעלי חיי' כ ,ק"ו לבני
האד שנבראו בצל שלא יניח אות הקב"ה שישארו מבלי מזו ,א"כ דאגה מני...
נוראות מצינו להרה"ק 'בני יששכר' זי"ע )דר פיקוד ,מל"ת לד ,חלק הדיבור( כי הדאגה
והצער כשאינה במקו מצוה הרי זה מאביזרייהו ד'לא תרצח' ...ומי הוא הרוצה
להיכנס להיות נמנה בכלל המרצחי ל"ע.
ולעול יסיר דאגה מלבו ,וכתב ה'של"ה' הקדוש )שובבי" תורה אור כב( ,כי האותיות
הקודמות ל'צרה' ה אותיות 'פקד' ,כלומר ,שהקב"ה מקדי את הישועה בטר יביא
את הצרה על האד .
טו .נוראות כתב בספר 'חמדת דוד' )ויצא בד"ה הבה לי( ששמע מפ"ק הרה"ק מקאצק
זי"ע ,מדוע ישנ רבי שא לאחר התעסקות יומ ולילה ב'השתדלות' עדיי
אי הקומ משביע את הארי אפילו כדי מחצית מכפי הצטרכויות ,רבו הוצאות
למעלה ראש ,עוללי מבקשי לח ואי ...כי רצו הבורא שיהיו בריותיו תולי
עצמ בו ובחסדיו המרובי ,וכל אשר נשמת רוח חיי באפיו יבי וישכיל כי מבלעדי
עוזו ועזרתו יתב"ש אי לו מאומה ,ואי חיותו בזכות 'עבודתו' כלל .על כ ,עשה
הקב"ה שימעטו 'הכנסותיו' מכדי 'הוצאותיו' ,אז יכיר בניסי הקב"ה 'הז את העול'
– שהרי ע כל חסרו הכנסותיו עדיי הינו חי וקיי ,ויש לו ולבני משפחתו לח
לאכול ובגד ללבוש .אמור מעתה ,א יכיר האד מיד בראשית דבר כי הכל מיד
ה' הייתה לו ,ירווח לו ויתבר ממעו הברכות במזונא רוויחי בשופי ובנקל ,כי אי
חפ לה' בעינוי נפשות בניו ע קרובו ,אלא למע יתלו בניו עצמ בו ,ומכיוו
שתלו עצמ בו יצאו ידי חובת.
טז .וכ רמז לה הרה"ק מהרי" דושינסקיא זי"ע )תורת מהרי" ד"ה כי על( בפסוק
שבפרשת )ח ג( 'כי לא על הלח לבדו יחיה האד כי על כל מוצא פי ה'
יחיה האד' ,שחיותו ושלוות נפשו של אד תבוא לו כאשר על כל מוצא  -שבכל
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המוצאות אותו ,יענה ויאמר  -הכל נעשה בציווי ובמאמר פי ה' .הכל מונהג בהשגחה
פרטית לטובה ולברכה .בזאת יחיה האד  ,חיי כאלו קרויי 'חיי' .כי בזה תנוח
דעתו ותשלו נפשו על ידי אמונתו התמה בה' יתבר ויתעלה.
והדברי פשוטי ביותר ,כי כאשר יזכור בכל עת שה' אחד – הוא עשה עושה
ויעשה לכל המעשי בוודאי נס יגו דאגה ואנחה ,כי בלא אמונה א א יארע לו
אפילו איזה עני קט לא כפי שחישב ורצה ,מיד מתרע וצועק 'געוואלד' )זעקת
כאב( ,בזעקה נואשת ,ואילו ע האמונה הרי בכל דבר שקורה עמו ואפילו א אי
זה נראה כלפי חו כל כ טוב אומר 'געוואלדיג' )נפלא( הרי הדבר ממש נפלא ,כי
'ה' ית הטוב' .נמצא שכל ההבדל בי זה הצועק 'געוואלד' לאיד הזועק 'געוואלדיג'
הינו רק בשתי אותיות 'י"ג' ,והרי י"ג כמני 'אחד' ,כי אכ ,זהו ההבדל בי שני אלו,
הראשו אינו מאמי כראוי ,והשני חי באמונה איתנה בה' אחד ,שכל מעשהו אמת
ומשפט ,נאמני כל פיקודיו ,וא זה השני א א יתחזק באמונתו בה' אחד ,יהפו
את זעקת ה'געוואלד' לרחמי וחסדי בקריאת 'געוואלדיג'.
על אותו משקל איתא ב'ב יהוידע' )פסחי קיח .ד"ה שגובה( שהמתבונ יראה
שהגימטריא של תיבת 'טוב' רבה על תיבת 'חוב' במספר אחד ,ומרמז על האמונה
בה' אחד ,שהמאמי מביט על כל מה שנראה כחוב – שבאמת הוא טוב .כי באמונתו
ידע שהכל לטובתו.
ובזה מבאר את הפסוק )תהלי יד ג( 'אי עושה טוב אי ג אחד' ,מדוע אי עושה
טוב ממה שנראה לו כחוב ,כי אי ג אחד – שלא הוסי את מספר אחד על החוב
– ואינו מודה שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.
וכדברי הללו אמר הרה"ק מקאברי זי"ע )תורת אבות – אמונה ובטחו ,מח( כשתכניס
את האות אל" – המרמזת להקב"ה 'אלופו של עול' ,לתו תיבת גולה ,יעלה ל
תיבת גאולה ,כי באמונתו באלופו של עול ,ייגאל מכל גלותו )ושמעתי מצדיק אחד,
כי יש בה ג לרמז את האמונה המתחלת באות א' ,ע"י האמונה תהפו את הגולה לגאולה(.
ובזה רמזו דהנה כתיב בפרשת בא )יב לז( ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה
כשש מאות אל רגלי הגברי לבד מט ,ובירידת למצרי הוא אומר )בראשית מו
כז( כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעי  ,ואיתא ב'ילקוט שמעוני' )ויגש רמז
קנב( שבירידת למצרי חסר לה אחד להשלי למני שבעי ,והקב"ה השלי
כדכתיב )בראשית מו ד( 'אנוכי ארד עמ מצרימה' ובעליית חסר אחד למני שש
מאות אל והקב"ה השלימו כדכתיב )ש( 'ואנוכי אעל ג עלה' .מכא למדנו עצה
ואורחות חיי ,כי ג בכל מקרי ומאורעות האד – פעמי שה'חשבו' לא מתאי
לו כל כ )ס'שטימט עפעס נישט דער חשבו( עצתו שיכניס לחשבו את הקב"ה והכל
יתיישב וינוח בשלו...
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åøîà êàéäå áöòä ïî øñçìå èòîì
,ïëàù ,øàáîå ,'äãìåéë íééìôë' àåäù
,øúåé íéì÷ äñðøôä éøåñéé úîàä éô ìò
äðäëå äðäë åîöòì óéñåî íãàäù àìà
' åúñðøô øçà åúôéãøá Y 'áöòיזàåäùë ,
,úåìãúùää úáåçî øúåé òâééúîå äùåò
ãöî ïä íééìôëá øòö åì ùé æà éë
÷åîöòì óéñåîù äî ãöî ïäå 'ä úìì
 äâàãיח.

יז .ויתבאר ביותר על פי המסופר שפע ביקש גביר גדול מהרה"ק רבי צבי הירש
מזידיטשויב זי"ע שיבוא לבקרו בביתו ,נענה לו הרה"ק והגיע למעונו ,באותו
הזמ החלו העשירי לבנות לעצמ 'ויטרינה' )זילבער שאפע( להשכי בתוכה כלי כספ
וזהב המפוארי בתו תיבה מע שדפנותיה מצופות ב'מראה' )שפיג"ל( ,ג בבית
מיודעינו שכ אחר כבוד ארו כזה ,והנה ,בבוא שמה הרה"ק הביט בה מקרוב והתבונ
הרבה במחשבותיו ,ויהי הדבר לפלא מה 'ראה' כא הרבי עד שאינו יכול לזוז מש...
עד שביאר הרה"ק ,עתה נתיישבו לי דברי חז"ל שהתקשיתי ב שני הרבה ,שהנה
איתא במדרש )קה"ר א לב( 'אי אד יוצא מ העול וחצי תאותו בידו ,יש בידו מנה
מתאוה מאתי ,יש בידו מאתי מתאוה לעשות ארבע מאות' ,ולכאורה קשה שנמצא
שהיה בידו חצי תאוותו ,שכ היה לו מנה ורצה להגדיל נכסיו למאתיי  ,א כ מדוע
אמרו שאי אד מת וחצי תאוותו בידו .אול עתה נתבררו היטב דברי חז"ל ,שאכ
כל כלי העומד לתפארה ב'ויטרינה' נראה כאילו יש כא שני כלי ...שהרי נשק
במראה כנגדו ,ועד שנדמה לו לבעל הבית כי אכ יש לו שניי ומתאווה הוא לארבע,
ונמצא שאי בידו 'חצי' תאוותו אלא אחד מארבעה )רבע( בלבד ...ואי הדברי אמורי
רק לגבי כלי ב'ויטרינה' ,אלא משל הוא לכל מציאות החיי ,כי מטבע האד
שמדמה בנפשו שיש לו כ וכ ,וכבר מתאווה הוא לכפליי ממה ש'יש לו' ...ורוד
להשיג כל ימיו ובאמת אי זה אלא דמיונות וחלומות...
ונכלל בזה מוסר נוקב ,כי באמת אי לו לאד משלו כלו ,אלא הכל הוא מתנת
הא-ל ה'מופקדי' בידו כפי רצונו של הקב"ה ,ואי זה 'שלו' כלל ,אלא ברגע אחד
יכול הקב"ה 'לקחת' ממנו את הכל ,וה' מוריש ומעשיר ,וכשיתבונ בדבר שאי לו
מנה לא יבזבז חייו ימיו ושנותיו אחר המאתיי...
יח .ידוע משל קדו ,כי פע לקתה בתו של המל במחלת הנפש ,המל לא חס
על ממונו והחיש מומחי רבי שלא מצאו מזור למחלתה ,עד שבא חכ אחד
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והציע שילבישוה בכתונת של אד אשר מימיו לא ידע טע 'דאגה' מה היא ,וכאשר
תלבש בת המל את הכתונת הדבר תשרה עליה רוח של יישוב הדעת ושלוות הנפש
ובזה ירפא שברה הגדול .הרצי יצאו דחופי בדבר המל אל העשיר הגדול ביותר
במדינה לבקש מאתו את אחד מבגדיו ,כי בסכלות חשבו שבוודאי אד כזה שאינו
יודע 'מחסור' מהו ,בהיותו בעל נכסי רבי  -בתי שדות וכרמי סוסי ובהמות,
עבדי ושפחות ,הרי ברור שג אינו יודע 'דאגה' מהי .אלא שעד מהרה נתברר לה
כי טעו טעות גדולה ומרה ,בשמע מפורש יוצא מפי העשיר ,כי אדרבה ,לרוב עשרו
הגדול הרי הוא מלא בדאגות אודות ניהול והנהגת ...ובכל עת הוא דואג שמא
יאבד ממונו ,בימי הינו חושש שלא תפרו דליקה בנכסיו ולא יטבעו ספינותיו בלב
י ,ובלילות הוא דואג מפני הגנבי .מש פנו משרתי המל לתור אחר עשירי
קטני יותר ...ולא מצאו איש המעיד שאי הדאגה שוכנת בקרב מחנהו א א לא
בקביעות – לכה"פ הרי היא כאורח קבוע מידי כמה ימי וכיו"ב...
עד אשר עברו בסמיכות לבית המט ליפול הבנוי בירכתי העיר ,בו מצאו משפחה
– אב ובניו היושבי בעניות נוראה ומזעזעת כל לב ,והללו יושבי ומזמרי לעצמ
ב'שירה ובזמרה – בתו וכינור' ,כאילו ה עשירי עול וכל מחמדי תבל נתוני
בידיה והיה ניכר בעליל כי אי כל דאגה נתונה בליב ...וישאלו לשלו ,והחלו
לברר אצל ,הא אכ כני הדברי כי אי דריסת הרגל לדאגה במעונ ...כיצד
יתכ כדבר הזה ...ויענו בני המשפחה יחדיו – וכי מה חסר לנו ,די לנו ב'רכושנו'
ואיננו מחפשי יומ ולילה להוסי רכוש וממו ...והרי מזונותינו )ירקות השדה(
גדילי לנו כא בחצר ...לא עוד אלא שהננו בריאי ושלמי בגו ובנפש ...ומה
חסר לנו ...שמחו משרתי המל כי מצאו את אשר אהבה נפש ,ושטחו בקשת
לפני אבי המשפחה ,הננו זקוקי מאד לאחד מבגד השייכי ל ,ויע ראש
המשפחה ויאמר ,שמחתי תגדל עד מאד להיות ל ולמלכ לעזר ולאחיסמ ,אבל
מה אעשה שאי לי עוד בגד לבד מזה הבגד היחיד אשר על בשרי ...והוא אחד
מהסיבות למניעת ה'דאגה' מביתי ,כי א היה לי אפילו עוד בגד אחד כבר היה
מקו לדאגה להיכנס לביתי – כי היו מעייני נתוני היא מתי וכיצד אכבס את
הבגד ולהכינו בכל עת מצוא...
הרי ל ,כי אדרבה ,ממקו אחד תבוא הדאגה ללבו של אד – מחסרו האמונה
ותוצאותיה – חיפוש יומ ולילה להוסי ולהגדיל הונו וממונו ...א ישכיל לשמוח
בחלקו אשר חלק ה' – מתו אמונה כי מה שיש לו הוא הנגזר להיות לחלקו ,וזאת
אי ביד אד להפסידו ,אי כל מקו לדאגה.
כ המלי הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע )חורש"י ל תשל"א( בש אביו הרה"ק רבי צבי
מרודניק זי"ע ,שעל כ נקרא ש הממו 'כס' – על ש ה'בושה' כלשו המשנה
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כי א ליראה – בעני יראת שמי
 äàøéì íàכ  'êé÷åìà 'ä úàכאáúë äëå .
,ì"æå (æ éùéìùä øò äáåùú éøòù) äðåé åðéáø 'äàøéä úùøô'á úùøãð äôé åæ äùøô
 ïúùøôá äøåîàäיט )øîàðù ,úåöîä ãåñé 'ä úàøé éë òãú òåãé äúòå' (áé é
êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä äî ìàøùé äúòå éë ,êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä äî ìàøùé

)פסחי ג ה( 'כאד שהכסיפו פניו' ,כי בושה וחרפה היא לנו לראות את עצמינו
שקועי בכל מוח ולב בעסקי ובכספנו...
יט .כבר אמר אחד הצדיקי ,שכמו שיש סגולה לפרנסה הידועה בשער בת רבי
של הרה"ק רבי מנח מנדל מרימנוב זי"ע לקרוא ביו שלישי פרשת בשלח
את 'פרשת המ' הכתובה באותה פרשה ,כמו כ סגולה גדולה לקרוא את 'פרשת
היראה' ביו שלישי פרשת עקב ,בכדי לזכות להגיע לידי יראת שמי.
הרה"ק רבי אליעזר מביקסאהד זי"ע )ש אליעזר ח"א ,אבות פרק ג'( רמז על זה בדברי
התנא עקביא ב מהללאל )אבות ג א( 'הסתכל בשלשה דברי ואי אתה בא לידי
עבירה' ,שכוונת התנא לומר שיסתכל האד בשלשה היינו בפרשה השלישית שבחומש
דברי  ,שבה כתוב פרשת היראה – 'ועתה ישראל מה ה' אלוקי שואל מעמ כי
א ליראה' ,ועל ידי זה 'אי אתה בא לידי עבירה'.
כ .ובכלל יראת שמי היא כמו שפירש החסיד יעב" בלשו המשנה )אבות ד ב( 'ב
עזאי אומר הוי בורח מ העבירה' ,מדוע נקט לשו 'בורח' ולא 'התרחק מ
העבירה' וכיו"ב ,ומבאר וז"ל ,כי מדורת אש ועצי הרבה צרי להתרחק ממנה הרחק
כמטחווי קשת ,ולכ אמר המלט על נפש מהרה חושה אל תעמוד פ תספה ,עכ"ל.
וכלומר ,שאד צרי לפחד ולהתיירא שלא יחטא ,כי תמיד עומד עליו היצר להחטיאו,
והרי זה כמדורת אש ההולכת ומתפשטת שסכנתה מצויה וגדולה ואי עצה אלא
לברוח ממנה ,כ ג מצוי ביותר להיכשל בחטא ,וא לא ישי אל ליבו ולא יחיה
בפחד וביראה הרי הוא עומד ממש 'בתו האש'.
וזה נרמז במה שנקרא 'יראת שמי' ,כי השמי ה 'אש ומי' יחדיו ,וה שני
הפכי הסותרי זה את זה תמיד .ומרמז לאד בבואו לירא את ה' ,שתמיד יהיה
במצב מלחמה פנימית ,להילח ע יצרו וע הגו העכור ולעשות א רצו קונו
וחפ צורו.
כא .איתא בגמ' )שבת לא' (.אמר רבא בשעה שמכניסי אד לדי אומרי לו ,נשאת
ונתת באמונה ,קבעת עתי לתורה ,עסקת בפו''ר ,צפית לישועה ,פלפלת בחכמה,
הבנת דבר מתו דבר ,ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו אי אי לא לא .ולמדנו
שעיקר המעלה שיש לו לאד הוא שיהא לו יראת שמי ,והא עדיפא מכל שאר
מעלות של נושא ונות באמונה וקובע עיתי לתורה וכו' .ועפי"ז ביאר הרה"ק
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 êé÷åìà 'ä úà äàøéì íà éëכבúåð÷úå .'åéàéøé úà 'ä äöåø' (àé æî÷ äæáå .
éë ,äàøéä êøãì ãåñé íäéøãâå íéîëç íéìäú) øîàðù åîë åéàåøá úà 'ä äöøé
ה'אוהב ישראל' )ד"ה ועתה( בלשו הפסוק 'ועתה ישראל מה ה' אלוקי שואל מעמ
כי א ליראה' ,שאחרי כל 'השאלות' שישאלו ממ ליו הדי א כי א ליראה,
'ר"ל א א קיימת כל הדברי שישאלו ממ ע כל זה אי איכא יראת ה' אי',
כי זה העיקר.
'בדר צחות' יתבאר עוד ,ב'מעשה' באחד מאנשי ירושלי ששאל את רעהו
לשלומו ,השיב לו 'אני לא מעש ,אבא שלי אסר עלי לחתו ערבות ,אי לי גמ"ח,
וכבר תרמתי למעצ'ינג' ...כמי שאומר ,הרי ברור לשנינו שלא שאלת אותי לשלומי
אלא כי רצונ להשיג ממני דבר מה ...ומפני כ הינ פותח בדברי ידידות בכדי
שתוכל להגיע אל התכלית ...על כ הבה ניגש אל העיקר והנני להודיע שאיני מעש
ולא תוכל לקבל ממני סיגריה ,כמו כ לא אחתו ל ערבות מפני כיבוד אב ,א לא
אלווה ל כס כי אי לי ,וכבר תרמתי ,ולא תשיג ממני מאומה ...על דר זה ייאמר,
מה ה' שואל מעמ ,כל 'השאלות' מקוד לא נועדו אלא להגיע אל המטרה 'כי א
ליראה'...
כב .הנה אמרו חז"ל )ברכות כח' (:ויהי מורא שמי עליכ כמורא בשר וד' ,רמזו
בה קמאי )ב איש חי דרשות ,ויקרא( שבא לומר היה ירא את ה' כמו שהינ ירא
על בשר ודמ ,ועושה כל מיני פעולות שבעול בכדי לשמור על בריאות גופ ,כ
תפחד תמיד ביראת הבורא ,השתדל תמיד לפעול כמה שיותר להגדיל יראה ולהאדירה.
סיפר הגה"ח ר' זלמ בריזל זצ"ל שפע תו כדי הילוכו ברחובה של עיר נפל
ל'בור' )של ניקוז מי שופכי( ...ומני אז בכל עת שהיה מהל בדר היה תר ובודק א
יש בור בקרבת מקו ,וכאשר ראה בור מרחוק היה מתרחק כמטחווי קשת –
מחשש שמא יפול ,כיוצא בו הרואה 'בור מסוכ ' בקרבת מקו – שא רגל והמלט
על נפש.
ואכ ,זהירות מיוחדת יש להיזהר מה'קרירות' בענייני יראת שמי ,וכמסופר על
הרה"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע שפע ביו"ט של סוכות בעת אכילת המרק שאל
את משמשיו ,מדוע המרק כה קר ,אמרו לו מפני שהעבירוהו ברחובה של עיר
)מהבית אל הסוכה( ,נענה הרה"ק ואמר ומה א המרק שאי לו כל 'הרגשה' מכל מקו
בעברו ברחוב העיר התקרר ,קל וחומר לאד שיש לו הרגשת הלב עד כמה מתקרר
הוא בעברו ברחוב העיר...
אל הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע נכנס פע יהודי ושאלתו בפיו ,היות והוצע לו לעבוד
בי אנשי שאינ שומרי תורה ומצוות ,באופ שברור לו שלא יעבור לא על איסורי
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תורה ואפילו לא על דרבנ ,אלא שמסוכ הוא להיתפס ל'קרירות' ...ענה לו ה'חזו
איש'  -קרירות הוא ביהרג ואל יעבור.
וכ אמר הרה"ק ה'אמרי חיי' זי"ע כי בלשו בני אד ייאמר על אד החולה
שיש לו 'חו' שהוא מצונ ,לכאורה היו צריכי לומר שהוא 'מחומ' ,אלא ללמד
שחו חיצוני וזר אינו אלא קור וצינה ...וד"ל.
מרגלא בפומיה דהרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע לפרש בנוסח ברכת 'מעי
שבע' שאומרי בליל שב"ק 'לפניו נעבוד ביראה ובפחד  -ס'כאפט א פחד ווי אזוי
זעהט אויס אונזערע יראה' ,פירוש ,שאוחז בנו פחד גדול אי נראית היראת שמי
שלנו מהבורא יתב"ש.
כג .כ נכלל ב'יראה' הזהירות מ'חבר רע' ,עובדא נוראה סיפר הרה"ח ר' יוס קנאבלי
ז"ל )מתל אביב( ,שהוא עצמו היה עד לה ,שפע נכנס אחד מהחסידי ותינה
את צערו לפני הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע על בנו יקירו שהיה מכבר מתמיד גדול
ומדקדק על קלה כבחמורה ,ובעת האחרונה חל שינוי אצלו והתקרר מיראת שמי
שלו ,וא הפסיק להבי את לימודיו ,וירד מטה מטה ,ענהו הרה"ק בדוק נא מי ומי
ה חבריו של בנ ,הל האב ובירר אודות החברי ולא מצא בה שו דופי ,וא
ראש הישיבה של הב אמר כ ,חזר האב אל הרה"ק ע תשובת ראש הישיבה ,א
הרה"ק לא הירפה והורה לו לבדוק שוב בבדיקה אחר בדיקה ,ואכ לבסו גילה האב
שיש לבנו 'חבר רע' שנראה בחיצוניותו כב טובי א בפנימיותו הוא רקוב לגמרי,
חזר האב אל הרה"ק ובישר לו את אשר העלה בידו ,ואכ הפרידו בי החברי ועלה
הב על דר המל ,וחזר לעסוק בתורה ובהתמדה מתו יראת שמי כדאשתקד,
נענה הרה"ק ואמר ,הנה ב' פעמי כופלי בתפילת שחרית את הבקשה שננצל מחבר
רע ,ה ב'ויהי רצו וכו' והרחיקני ...מאד רע ומחבר רע' וה ביהי רצו שלאחר מכ
'שתצילני ...מאד רע מחבר רע' ,ומדוע כופלי להתפלל על זה מיד בקומו בבוקר
ד' פעמי אלא כי אכ ,על 'חבר טוב' צריכי להתחנ רבות באי הפוגה.
איתא בשלה"ק זי"ע )של"ה יומא ,דר חיי נז( ,ש'חבר' נקרא בשינוי אותיות ג"כ,
וזהו סדרו א הוא בחר ,כלומר אד 'נבחר' וטוב ,אזי חבר ,היה חבר עמו ,א
בא הוא חרב והוא הול בדרכי עקלקלות אזי ברח ממנו בכל כוח.
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 äàøéä éø÷éòî íúåøæâå íäéøãâ ìò .'áø á÷ò íøîùá íäá øäæð êãáòכדúåöîå .
éë úåáø úåöî ãâðë äáøä øëù äàøéä ïéáéáç' (ã"ä à"ô úåëøá éîìùåøé) åøîà ïë
éë ,'äøåú ìù äðééî øúåé íéøôåñ éøáã
 íäì ãåñéä àéäכה.ì"ëò .
מעשה בבחור שלמד בישיבתו של הרה"ק בעל ה'קדושת ציו' מבאבוב זי"ע
שהחל להתרועע ע חברי מפוקפקי ומצבו הרוחני החל מתדרדר מטה מטה...
קראו הרבי ושאל אותו ...הא ידעת מה פירוש תיבת ותמגר )שבברכת 'ולמלשיני'(,
לא ידע הבחור פירוש המילות ,אמר לו הרבי ,א אני לא ידעתי פירושה של תיבה,
אבל זאת אדע – כי איננו 'מריח' טוב ,כי התבוננתי על שכניו וידידיו וראיתי שכול
מיני רעי ה – לפניו תעקר ותשבר ולאחריו ותכל ותשפילי ,ה"י מכל אלו...
ובזאת רמז לבחור שימהר לעקור ולשבר את 'קשריו' ע כל אלו הידידי.
כד .ובזה פירש האור החיי הק' זי"ע במה שנאמר בפרשת )יא כב( 'א שמור
תשמרו' ,שכפל הכתוב ב' ענייני שמירה ,ומבאר וז"ל ,א שמור פירוש א
תעשו שמירה למצוות ,בזה תהיו בטוחי שתשמרו את כל המצות ,אבל בלא
משמרת תהיו נכשלי בחלק מהמצוות ,כגו מצוות שבת א לא יוסיפו מחול על
הקודש יש לחוש שיהיו נכשלי בגופו של שבת .עכ"ל.
כה .מעיקרי 'יראת שמי' היא שמירת האד את עצמו בקדושה והטהרה .ובכלל
זה בעניי שמירת העיניי ,וכבר אמרו צדיקי ש'יראה' אותיות 'ראיה' ,שהוא
ה'שער' והמפתח לכל ענייני הקדושה .וכ רמז הרה"ק רבי מאיר מפרימשלא זי"ע
בקרא בריש פרשת 'והיה עקב תשמעו' ,ואמר שעק"ב הוא ראשי תיבות ,א'ות
ב'רית ק'ודש ,וידוע ביאורו של הרה"ק מקאברי זי"ע מדוע רמזו באות ע' תחת
האות א' ,כי מידה זו אינו בנמצא רק במי שמוסר את ה'עי"' ל'אלופ"ו' של עול,
כי הפתח הוא בשמירת עיניי ,והיינו ש'עי רואה ולב חומד וכלי מעשה גומרי',
כשישמור על עיניו ממילא יישמר כל האד בקדושה )אמרות משה פר' עקב(.
וכ פירש הרה"ק ה'שר' מסטרעליסק זי"ע )אמרי קדוש השל ער 'קדושה'( את
בקשת דוד המל )תהילי קיט לז( 'העבר עיני מראות שוא' ,עפ"י המובא בתשובות
הגאוני )שערי תשובה סי' קסח ,הובא ברמב" ובר" קידושי לא (:שרב יוס ורב ששת היו
תלמידי רב ,ואחר פטירתו קבלו על עצמ את הנהגתו הקדושה שלא להביט מחו
לד' אמות ,וכאשר לא יכלו לעמוד בזה סימאו את עינ לעצמ ,וי"א שהתפללו
שמ השמי יינטל מאור עיניה .וזוהי היתה ג תפילת דוד המל ,שא לא אוכל
להינצל מראות שווא א כ העבר עיני – שעדי לי להיות סומא שאינו רואה כלל
מאשר לעבור על רצונ ית' ולראות דבר איסור.
אי לתאר את גודל הנחת רוח והשמחה שיש במרומי מאותו השומר את עיניו,
וכמו שביאר הרה"ק רבי מרדכי חיי סלאני זי"ע במה דאיתא )תענית כו' (:לא היו
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éãéá ìëä' (:âì úåëøá) ì"æç åøîà øáëå
éô ìò .'íéîù úàøéî õåç íéîù
éî' øîàðù äî (åë ä) ï"áîøä ùøéô äæ
éúåà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïúé
 'íéîéä ìë éúååöî ìë úà øåîùìåכו,
ïúé éî øîåì êééù êàéä äù÷ äøåàëìã

פרשת עקב

àåäù ïëúéä ,ìåëé ìë àåäù ä"á÷ä éáâ
àìä ,äéäé êëù éàååìä øîåàå ù÷áî
äùåòå äùò åãáì àåäå ,äøåáâå çë åãéá
øçàî àìà .íéùòîä ìë úà äùòéå
úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä' ì"æç åøîàù
ãéá åðéà äæ øáã ìåëéáëù àöîð ,'íéîù

ימי טובי לישראל כחמישה עשר באב וכיו הכיפורי ,שבה בנות ירושלי
יוצאות וכו' ומה היו אומרות בחור שא נא עיני' וכו' ,כי אי יו טוב ושמחה
גדולה יותר מהזמ בו בחור )או אבר (...נוהג בקדושה ומשפיל את עיניו עד שצריכי
לומר לו שא נא עיני...
בספר 'חידושי רבי יהושע דוד' )להגאו רי"ד רוזנפלד זצ"ל מתלמידי הח"ח( מובא בהקדמה
של המו"ל ,שמענו מהגאו רבי שמואל וואזנער שליט"א )זצוק"ל( מה ששמע מרבי
יהושע דוד עצמו ,שבאחת מנסיעותיו מראדי לביתו אשר בווארשא ,כשנכנס ליטול
ברכת פרידה מרבו ה'חפ חיי' ,אמר הח"ח בזה"ל זיי אי ווארשא או נישט גיי
אי ווארשא איז א קר לעול הבא) ,להיות בוורשא ולא ללכת בוורשא – ברחובות העיר –
הרי זה קני 'קר לעול הבא'(.
ועיי' ב'דרשות שבט הלוי' )עמו' מ( וז"ל ,שמעתי מאחד מחברי ששמע מפ"ק של
הגה"צ בעל החפ חיי זי"ע ,שאמר לו ג כשמונע עצמו פע אחת ללכת ברחוב
בעיר גדולה נעשה מזה קר לעוה"ב.
ובעני הקדושה יסופר עוד ,כי פע הוצר הרה"ק מבעלזא לעבור ניתוח )אפעראצי"ע(
בעיניו הטהורות ,ובעלותו על שולח המנתחי ,אמר לו הרופא שעליו לשכב על
גבו בכדי שיוכל לנתח את עיניו בלי שיזוז א המעט וא יוכל לראות נכוחה את
המתרחש בעיניו הק' ,א הרה"ק סירב בכל תוק לשכב 'פרקד' ,וא משאמר לו
הרופא המומחה שעל ידי שהוא מבצע את הניתוח בעוד הרה"ק יושב יכולה סכנה
גדולה להישק מכ ואי הוא נוטל את האחריות החמורה על הדבר ,לא הסכי
הרה"ק בשו אופ לשכב על גבו...
כו .ידוע פירושו של החת"ס )תו"מ קכט ד"ה והנה ,וכ איתא בתפארת שלמה בפרשת ואתחנ(
'מי ית והיה לבב זה לה ליראה אותי' ,דלכאורה היה לו לומר מי ית והיה
לבב ליראה אותי ,ומהו תיבת לה ,אלא על פי מה שאמרו חז"ל )בר"ר לד י( 'צדיקי
ליב ברשות' ,ואילו 'רשעי ה ברשות ליב' והיינו שהיצר שבליב שליט עליה
לעשות בה כטוב בעיניו ,וזהו שאמר ה' מי ית והיה לבב 'לה' ,שיהא ליב
ברשות למשול עליו להטותו לטוב שלא ליל אחר ההבל וריק שמפת היצר.
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áåùç äîë ãò øòùì ïéàå øàúì ïéà éë ïðçúî êëì ,åðéãéá øåñî àåä àìà 'ä
øæàúî éãåäé øùàë íå÷îä éðéòá
àìîðù åáåø÷ íò ìàøùé åðéìà ìåëéáë
 íéîù úàøéá åðéááì úàכז.
ìëù ãò ,åøöé ìò øáâúîå íéîù úàøéá
כז .סיפר מרא דעובדא ,אבר המתגורר בקריית גת ,אשר לפני כחודש ימי נסע
לשכונת 'רמת שלמה' שבעיה"ק ירושלי לניחו אבלי ,ומיד בהגיעו לש והנה
נשמע קול צלצול הפלאפו ,והביט בו לראות מי הוא 'המתקשר' וראה שזה אביו ,מיד
ענה לו ,וביקש ממנו האב כי נצר הוא להיות עתה ברמת ג ב'וועידה רפואית'
שבביטוח לאומי ,ונזקק הוא לעזרתו להיות לו לפה ולמלי ולעמוד לימינו בכל הסב
ה'בירוקרטי' ש .כמוב שמיהר לנח את האבל ל"ע ויש לדר פעמיו ,מירושלי
לבני ברק ,ומש לרמת ג ,ונמשכה הדר יותר משעתיי .בהיותו באוטובוס ברמת
ג שוב התקשר אליו אביו והודיעו כי כבר גמר עיסוקיו ש ושוב אינו זקוק לו...
ונמצא שטרח בדרכי יותר משעתיי לחינ וללא תועלת ,ולא עוד אלא שלא הספיק
'לשבת' בניחו אבלי כל הצור.
אותו אבר ,ירד מיד מהאוטובוס ועלה על האוטובוס שכנגדו שיובילו עד סמו
לאולמי מודיעי בכביש זבוטינסקי ש נמצאת 'תחנת האטובוס' מבני ברק לביתו
שבקריית גת ,ובירר ונודע לו שבעוד חצי שעה יגיע האוטובוס .בינתיי נכנס לחנות
לממכר מזו ומשקאות בשביל לקנות שתיה קרה להשיב נפשו ,ושאל את המוכר אשר
הוא רחוק משמירת התורה והמצוות וא מהל בגילוי ראש רח"ל הא יכול להיכנס
לבית הכסא ,והשיב בה ,חזר ושאלו הא יכול לשמור עבורו את התיק שעמו שלא
ייגנב ...נענה לו המוכר הכנס את התיק לביה"כ וש תשמור עליו שמירה מעולה
כרצונ ...השיב לו האבר ,כי מונח בתיק הטלית והתפילי שלו ומפני קדושת אינו
יכול להכניס עמו ,ונתרצה המוכר לשמור .כשיצא האבר פנה אליו המוכר ושאלו
הא יש ל כמה דקות פנאי עבורו ,השיב לו האבר עוד רבע שעה בידי עד שיגיע
האוטובוס שלי ,חזר המוכר ושאלו הא יכול אני להניח את התפילי ...וכשסיי להניח
אמר לו המוכר ,דע ,שזה כבר כמה שני שהנני מקפיד להניח תפילי בכל יו ויו.
והנה הבוקר קמתי מאוחר ולא היה לו זמ להניח תפילי ,על כ נמל בדעתו לרו אל
החנות ,בטוח הייתי וג בקשתי שה' יעזור שבמש היו יניח תפילי ...והנה נשלחו
אלי תפילי מ השמי למע אוכל להניח.
ומלבד שיש ללמוד מכא על נפלאות ההשגחה הפרטית ,כאשר א-ל עושה עלילות
מסבב אבר ומטלטלו 'לחינ ' שעות בדרכי וכל זה להמציא תפילי לאותו מוכר,
הרי יש להתבונ הרבה עד כמה יקר בעיני ה' כל מצוה ומצוה שאד עושה ,שהרי
'מוכר' זה אינו מניח תפילי דרבינו ת ...ומכל מקו הקב"ה סייע בידו שיזכה להניח
תפילי א ביו זה ,כי הבא לטהר מסייעי לו.
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åîëå .åéùòîá íééåìú íéðåéìòä úåîìåòä
(ïúùøôá î"åú) ò"éæ '÷ä 'êéùìà'ä øàéáù
êé÷åìà 'äì ïä' (ãé é) ïúùøôá áåúëä úà
øùà ìëå õøàä íéîùä éîùå íéîùä
áúëð ÷åñôäù äàøð äøåàëìù ,'äá
äìòîìî äðåî íà éë ,øãñä ìò àìù
íéîùä éîù .à ,áåúëì åì äéä äèîì
äèîìî äðåî íàå ,õøàä .â íéîùä .á
,õøàä .à ,øîåì åì äéä äìòîì
.íéîùä éîùå .â ,íéîùä .á
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éîùá íù éë ,'íéîù'î øúåé íéäåáâä
ìò íéëìîä éëìî êìî áùåé úåáøò
ìà äìåòå ñôèî íùîå ,àùéðå íø àñéë
ïëùî íù éë ,'õøàä' àåäå ,íìåëî äåáâä
ìàøùé éðá íòî íéòðåîä åéúåìééçå øöéä
íéòâééúî ïë éô ìò óàå ,'ä úà ãåáòì
 òøä íøöé úà øáùì íçåë ìëá íäכח
àéä úàæ äãåáò ,åéúåðåéñðî ìöðéäìå
 'ä ïåãàä ìöà øúåéá äáåùçäå ääåáâäכט.

íàù ,'÷ä 'íééçä øåà'ä áúë øáëå
áåè äùòî ìëá éë íãàä ïðåáúé
äðåî áåúëäù ,'÷ä êéùìàä øàáîå
øöéä úøéáù ìë ïëå ,ïè÷ øáãá åìéôàå äìéçú ,ìåãâä ìà ïè÷äî êìåäå
,íéðåéìòä úåîìåòä ìëì íéòâåð åéùòî ¯ 'íéîùä éîùì' äìò íùîå ,'íéîùá' çúô

וכל זה להוציא מחשבת פיגול מהלב כי מי אני ומה אני ,ומה ער יש למצוותי,
וכי יש נפקא מינה א עשיתי א לאו ,הא זה 'נפקא מינה' למישהו בכלל ,וקוב"ה
אומר ,בני חביבי ,חשוב אתה בעיני ,וברצוני שתעשה מצוותי ,וא אסייע ביד הרבה
ואת ל האפשרויות לקיו רצוני ,ומי ית והיה לבב זה ליראה אותי כל הימי .
כח .אימרה יאי איתא מבעלי המוסר )עלי שור ח"ב ,עמו' רנה( ,מדוע אמר יהודה ב
תימא )אבות ה כ( שעל האד להיות 'קל כנשר' ,והרי כמה וכמה בעלי חיי
'קלי' לאי ערו לכבדותו של הנשר ,ומדוע דימה את עני ה'קלילות' לנשר .אלא
ביאורו ,כי אכ ,אי קלילותו של נשר בעצ מהותו ומשקל גופו ,אדרבה כבד הוא
מכל העופות ,אלא זהו קלילותו – כנפיי גדולות יש לו משני צידיו שבה מגביה
את עצמו ע כל 'כבדותו' ומגביה עו למעלה למעלה ...וזוהי הוראת 'רבי יהודה
ב תימא' ,אכ ,ידעתי ג ידעתי ,כי מטבעו נוטה האד להיות כבד כאותו העפר
שממנה נוצר ,מ"מ היה 'קל' להתרומ מעל כבדות להגביה ולעו למעלה ...בעבודת
את בורא.
כט .ובזה פירשו )הרבה צדיקי ,ועיי' בעש"ט עה"ת פר' בראשית הערה ע"ה( מאמר )פסחי
קט' (.אי שמחה אלא בבשר' ,שכביכול שמחתו של בורא עול אינו אלא מבני
אד החיי בתו הבשר וד – והינ מסובבי בנסיונות ,ואעפ"כ עובדי את ה'
לפי כוח ,ותוספת דברי א למותר .וכבר אמרו עה"כ 'שואל מעמ' ,שה' שואל
ומבקש שניקחנו כביכול לחלק ונחלה עמנו ונזכרהו בכל זמ ועיד.
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äéä åìéàå ,åúìéôúå åúøåú é"ò ïéðåæéð
'ä úà ãáåò äéä äîë ,äæá ïéîàî
øäæð äéäå ,ìë áåøî äàøéáå äçîùá
à÷ãë äøîåàì äìéîå äòåðúå úåà ìëá
.ì"ëò ,'úåàé
úãéîì äëæé äãé ìòù äøùé êøã ãåò
áì êåôùéù éãé ìò àéä äàøéä
äàøéì éááì ãçéé' íéîùáù åðéáà éðôì
'øôåñ íúç'ä áúëù åîëå ,'êîù úà
,ì"ð äøåàëì äðä .ì"æå (úøîàå ä"ã) ò"éæ
Y íéîù éãéá àéä íéîù úàøé éàãååá
óìàî 'à òéâé àì ù"úé åúøæò éìåìå
øùà èòî éúîî õåç .'ä úà äàøéì
úåáàä åîë íëîåúì ãòñ íéëéøö íðéà
Y íúìåæ ìáà .àöåéëå ä"ò åðéáø äùîå
êìîä ãåã ììôúä úåìéôú äîë äàø
åðéàù äî êà ,êë ìò 'éôà àéðîú'á ä"ò
,áìáù äøéçáä àéä Y íéîù éãéá
'ä ãáåò úåéäì äöøéå íãà ÷÷åúùéù
úå÷÷åúùä äúåà ,' לאêë ìò ììôúéå'
úøéçáî àéäå íéîù éãéá äðéà ãáì

באר הפרשה

äæáå .íéîù úàøéì òéâäì ì÷ðá ìëåé éæà
äî ìàøùé äúòå' áåúëä ïåùìá øàáî
ïéàù äàøðù ,'êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä
,ù"øé ÷ø àìà 'ìåãâ øáã' ù÷áî ä"á÷ä
úàøé åèà' (:âì úåëøá) 'îâá åù÷ä øáëå
øàáîå ,' לàéä àúøèåæ àúìéî íéîù
ìëùåîá âùåîä êøòá éë' ,ì"æå ç"äåàä
êéøöù íâä ,ìòôîä ïè÷é àåä áø éë
àåä àìôåî äæ ìë íò åâéùäì úåîöòúä
éàãåå éë óàù ì"ø ,'çøåèäî ááñðä
êà ,íéîù úàøé âéùäì äáø äòéâé êéøö
ãò Y âùåîä êøò ìãåâ ïéáäì ìéëùé íà
åéùòîá íééåìú äùåã÷ä éôðò ìë äîë
'ä éàøéî úåéäì åéðéòá äù÷é àì éæà
.åîù éáùåçå
'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä áúë ïëå
'÷ä è"ùòáäî òîùù (ã úåà ïúùøôá)
÷çøúðù íøåâ íãàä ìù åúåðúååðò áåøù'
åðéà åúåìôù ãöî éë ,ú"éùä úãåáòî
åúøåúå åúìôú é"ò íøåâ íãàäù ïéîàî
íéëàìîä ìë íâå úåîìåòä ìë ìà òôù

 כי כ מדויק בלשו, עוד אמרו ליישב הטע שיראת שמי היא מילתא זוטרתא.ל
,' 'ממ' לא נאמר אלא 'מעמ,'הפסוק 'ועתה ישראל מה ה' אלוקי שואל מעמ
 ואי הקב"ה דורש ומבקש מהאד,' שבכל יהודי חבויה וטמונה 'יראת שמי,לומר ל
 אי, כי קרוב אלי הדבר מאד- כי א את היראת שמי אשר נמצאת זה מכבר בקרבו
.( ועוד,לו אלא להוציאו מ הכוח אל הפועל )עיי' 'תוספת ברכה' לבעל ערו השולח פר' עקב
 בשעה, העיד הגאו החסיד רבי אלימל אשכנזי זצ"ל ממה שעיניו ראו ולא זר.לא
 כאשר,(שאמר הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע את ברכות השחר )באחד מימי החול
' היה מחלה את...הגיע לבקשה 'ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוו
 יראה, מתו יראתו העצומה, בבכיות ובקשות...פני קונו כב המתחנ בפני אביו
.שמי ויראת חטא

ãë

באר הפרשה

íááì äéäå ïúé éî' øîà ïë ìò ,íãàä
åàøéå ïúé éî' øîà àìå 'éúåà äàøéì äæ
äððéà 'äîöò äàøé'ä óà éøäù Y 'éúåà
äàøéì äæ íááì äéäå ïúé éî àìà ,íãéá
 äàøéì íááìá äãîç äéäéù Yלב.
משל שכר טוב ליראיו – היראה כלי לשפע
ברכת שמי

øàéá ò"éæ 'æåá'æòîî êåøá éáø ÷"äøä
äî ìàøùé äúòå' áåúëä ïåùìá

פרשת עקב

åðàöî äðä éë ,'êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä
'ã ùéù (:ãö î"á 'éò) íéøîåù úåëìäá
ìàåùäå íðéç øîåù ,ïä åìàå íéøîåù
àåä íìåëî øåîçä ,øëåùäå øëù àùåð
',øúåéá äìåòî äøéîùá áééçúðù ¯ 'ìàåù
íåìë íìùî åðéàù) åìù äàðä ìëå ìéàåä
áéåçî êëì ,(åá ùîúùäì éàùøå õôçä ãòá
äî ìàøùé äúòå á"åéë ,íéñðåàá åìéôà
äéäé êàéä Y êîòî 'ìàåù' êé÷åìà 'ä
éë ,íãàä éáâì ìåëéáë ìàåùë ä"á÷ä
íéîù úàøé éãé ìòù ,'ä úà äàøéì íà

כיוצא בדבר אמר הגה"צ רבי אליעזר דוד פרידמא שליט"א בש אביו ,שהיה
אצל הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,והבחי כי ההתלהבות והתעוררות הגדולה ביותר
היתה בעת שאמר 'ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה ועו ולא לידי נסיו'...
וכתב המהרש"א )ח"א ברכות י (.וז"ל ,וזה המבקש רחמי על עצמו להחזירו בתשובה
הרי זה בכלל 'הרוצה לטהר' ,עכ"ל.
וכבר איתא מצדיקי )הרה"ק מקאצק זי"ע ,אהל תורה עקב( ,כי בכל ענייני עול א
תתפלל ותבקש מהקב"ה להשיג – תלוי הדבר בידי שמי א לשמוע תפילת ,אבל
התפילה על יראת שמי אינו בידי שמי ,וכביכול מחויב הקב"ה לשמוע בקול תפילתו.
כה אמר הגאו רבי ישראל סלנטר זצ"ל על דברי חז"ל )ב"מ נט (.כי אחר החורב
ננעלו שערי תפילה ,אעפ"כ בדוק ומנוסה שישנה תפילה אחת שנענית בכל עת ובכל
מצב ,והיא תפילה לסייעתא דשמיא ברוחנית )מכתב מאליהו ח"ד עמו .(77
וכבר מפורשי הדברי בספר חסידי )קלא( :א שואל אד דבר שהיא שבח
לבוראו כגו על למוד תורה או דבר אחר מחפצי שמי ושופ את נפשו עליו הקב"ה
שומע תפלתו א על פי שאי בידו מעשי טובי .
וכ כתב הכלי יקר )ג כג( שהמבקש מהקב"ה שיוכל לעשות מעשי טובי 'זה
דבר אמיתי ששורת הדי נות שימלא ה' משאלות לבו יע כי אינו חפ כי א את
אשר חפ ה' בו'.
לב .כה אמר הגאו בעל שבט הלוי זצ"ל ,כי שלמה המל חיבר קהלת ,משלי ושיר
השירי ,והנה ב'משלי' פתח לאמר 'משלי שלמה ב דוד' ,וכ בקהלת פתח
'דברי קהלת ב דוד' ,ואילו ב'שיר השירי' אמר רק שיר השירי אשר לשלמה ומדוע
לא נזכר בה 'ב דוד' ,אלא ביאורו ,כי חכמה )משלי( ומוסר )קהלת( נית לקנות ג

äë

פרשת עקב

úåöî íåé÷å äáäàå äàøéä àåä (åîöò íãàä
íãàä äùòð äæáå ,åéëøã ìëå åéúå÷åçå 'ã
éìëä êøáúé íùä ìàåùå ,äôéå äàð éìë
'ã äî åäæå .áåè ìë åúåà àìîîå äæä
éúîéà øîåì äöø ,êîòî ìàåù êé÷åìà
åðééäã ,êîò ùéù äî ìàåù êøáúé íùä
åáåè òôù äúåà àìîì éãë êìù éìëä
éìë äéäé æàå ...äàøéì íà éë ,åúëøáå
éìëä êîî ìàùéå ìá÷ì øùëåîå äàðå äôé
éãë êì áåèì ,êîöò úà åðééäã ,êìù
úåòôùäå úåáåè åàåáé êãé ìòå êì áéèééù
.( לדéåðéùá ì"ëò) ïéáäì ì÷å ìàøùé ìëì
áåìòìî ÷"äøä ø"åîãàà øîà éîð êëå
ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä íùî ò"éæ
'ä úà åàøé' (é ãì íéìéäú) ÷åñôä ìò
ùåøéô ,'åéàøéì øåñçî ïéà éë åéùåã÷
áø÷úäì åðåöøáù éî ìëå íéùåã÷äù

באר הפרשה

øåîùì áééçúîå 'ìàåù'ì àøåáä áùçð
åìéôà ãñôäå ÷æéä ìëî ,òø ìëî åúåà
ù"øäîì ùãå÷ éøîàîá åîùá àáåä) íéñðåàî
.(ò"éæ àæìòáî
,òø ìëî àøåáä åäøîùéù ãáìá åæ àìå
, לגáåè ìë åéìò òéôùäì óéñåé àìà
êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä øîàù åîëå
àøåáä äðäã ,(ïúùøôá à"åð) ò"éæ ÷ñðò'æéìî
áéèéäì ÷ø åîìåò úà àøá àì àåä êåøá
éåàø éìë äæì íéëéøö íäù àìà ,åéàåøáì
éîì ìùîëå ,äáèää ìá÷ì øùëåîå
åì ïéàå ùáã åà ïéé åøáçì çåìùì äöåøù
åøáçî ìàåù àåä éøä ,äôéå äàð éìë
ïúåðä àìîé åá ,óñë ìù äàð éìë (ìá÷îä)
éìëäù äæì çìåùå ùáãä åà ïééä úà
éìëä àåä íãàäù ,ïáåî ìùîðäå ,åìù
ìù åðééä) éìëä ìù åðå÷éúå åøùëäå ,ìá÷ì

' אבל שיר השירי המלא ב'דביקות... ב דוד- בירושת אביו ע"כ התייחס ע"ש אביו
...בה' )יראת שמי בפועל ממש( ובאהבת ה' זה אינו נקנה בירושה אלא ביגיעת עצמו
 הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע אומר שכל הברכות וההבטחות הגדולות.לג
 שהוא ראשי- הכתובי בפרשת באי לאד א ורק א שומר על העקב
 כי בשמי שמי. כי כ יזכה האד לירש טובה וברכה,תיבות ק'דש ע'צמ ב'מותר
 שאפשר 'להפקיד' את כל ההנאות,ההנהגה היא כביכול כמו בבנק הנהוג בעול הזה
 ובשכר זה אפשר 'למשו' ממנו, וממה שהתקדש במותר לו,שנמנע האד מה
. חיי אריכי ומזוני רוויחי, וכל מיני ההשפעות הטובות בבני,רפואות וישועות
 הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע )מהר"י פר' יתרו ד"ה וכל הע רואי( אמר כי ג' דרכי.לד
 וביאור שלשה. יראת חטא. יראת שמי ג. יראת ה' ב.יש לנצח את היצר א
 דכאשר האד מתבונ ומשריש בעצמו שמלא כל האר כבודו,סוגי היראה הוא
 בוודאי הוא מתמלא פחד, ואינו שוכח זאת בשו מצב,– שיויתי ה' לנגדי תמיד
 ויראה זאת נקראת ה' – כי, ובוש מפניו יתבר מלחטוא ח"ו,ובושה להרי ראש
 שיחשוב האד כי רצונו יתבר, היראה השניה.'נפל עליו פחד ובושה מאתו ית

åë

באר הפרשה

÷øå êà íäééååàî ìë åîéùé 'ä úãåáòì
ïéà éë ,'íéîù úàøé' âéùäìå úåð÷ì
'íéîù úàøé' äð÷ù éî Y åéàøéì øåñçî
íâ óàå úåéðçåøá ïä íåìë åì øñçé àì
 úåéîùâáלה.

פרשת עקב

ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøäî àúéà
)÷åñôä ìò (øôñä óåñá íéìäú íéèå÷éì
),íúà íé÷åìà éúøîà éðà' (å áô íéìéäú
ùøãîá àúéà äðä '...ïåúåîú íãàë ïëà
'àøå÷ ä"á÷ä ìáà ,åîùá øçà ïéøå÷ ïéà

להיטיב ולהשפיע טוב על ישראל ,וע"י החטא הוא מונע ח"ו מלהשפיע השפע
הטוב ,לזאת צריכי אנו להשתדל לעשות מעשי אשר על יד יושפע השפע הטוב.
וק"ו שלא נהיה ח"ו אנחנו המונעי מלהשפיע טובו יתבר כרצונו ,כדכתיב )להל
כח יב( 'יפתח ה' ל את אוצרו הטוב את השמי ' – וזה נקרא יראת שמי  .והיראה
השלישית ,שצרי לחשוב שהחטא כשלעצמו אינו תכלית ואינו כבוד כלל והיא נקראת
יראת חטא – שצרי להתיירא מהחטא בעצמו כי לא טוב הוא ,עכ"ל.
לה .איתא במדרש )קה"ר ג( על הפסוק )משלי י כז( 'יראת ה' תוסי ימי' ,שרבי
שמעו ב חלפתא היסב פע בסעודת ברית ,משיצא ראה את מלא המוות
שוחק ,שאלו רבי שמעו מה אתה שוחק ,ענהו השט הנה בסעודה הכריז אבי הב
שאת שארית היי מהסעודה הוא משמר לשמחת נישואיו של הר הנימול ,ואני
יודע שזמנו של התינוק נקצב למות בפחות משלושי יו ,ולכ אני שוחק .שאלו
רבי שמעו ב חלפתא ומני ל זאת ,ענהו השט שבידו נמצא הפנקס שבו נכתב
קצבת חיי הברואי וכ כתוב ש ,אמר לו רבי שמעו ,א כ הגידה נא לי כמה
ה ימי שנות חיי ,אמר לו מלא המוות 'על ועל דכוות איני יודע ,כי יראת ה'
תוסי ימי' ,בהתגברות אחת ,בשמירת עיניי אחת ,נוס ל עוד שני והיא אדע
זמ מיתת ,והדברי נוראי עד כמה יכול אד להשיג על ידי יראת שמי ,וא
ימי חייו עלי אדמות שנקצבו ב'פנקס' יאריכו ויתרבו ,וכ אמרו חכמינו 'אמר הקב"ה
עלי לשל על עי שעצמה' )במדב"ר יד ו(.
שמעתי ממכרי בעל המעשה – אבר חשוב הדר בעיה"ק צפת ת"ו ,כי בני ביתו
חיפשו ותרו אחר 'מקו עבודה' בתחו הגרפיקה ) ,(graphicsובכל אתר ואתר
שהציעה עצמה לעבודה ביקשוה לשלוח 'קורות חיי' ...וכ עשתה אול לא נקראה
לבוא ,עד שבאה ישועתה ונתקבלה לעבוד באחד המוסדות הנודעי דש בי אנ"ש
החרדי לדבר ה' ,ויהי ביו הראשו משהחלה בעבודתה גילתה ש כי האינטרנט
פרו ...מיד ניגשה לחדר המנהל וטענתה בפיה שלא תוכל בשו פו"א לעבוד ע
אינטרנט פרו ,אמר לה המנהל ,העני יסודר עד למחרת – שהרי כולנו כא
'חרדי' ...א בפועל לא נעשה מאומה בעני ,ולמחר כששבה לעבודה מצאה שעדיי
לא נגדרה הפרצה כלל וכלל .ושוב ביקשה מהמנהל בקשתה דאתמול ונענתה באותו

באר הפרשה

éúøîà éðà' øîàðù åîùá ìàøùé úà
áåúë (éøäù øåàéá êéøö äøåàëìå) .'íúà íéäìà
òîùî ¯ 'ïåúåîú íãàë ïëà' ë"îçàì
åøîà òåãîå) åîùá åàø÷ð àì úîàáù
ìáà .(åîù ìò ìàøùé úà àø÷ ä"á÷äù ùøãîá
çáùîù) ÷åñôä ìù åùåøéôá ,ì"é úîàá
íúà íé÷åìà éúøîà éðà' (ìàøùé éðá úà
éðôî úòãì êðåöø íàå ,'íëìåë ïåéìò éðáå
ùøôîå ,åîùá íàøå÷ì êë ìë ïáéùçä äî
íëì ùéù ¯ 'ïåúåîú íãàë ïëà' ÷åñôä
úååàúå úåãîç éãéì íëúà ìéôîù ø"äöé
ìôåðù ¯ 'äúéî' àø÷ð äæå ,úåéîùâ
íä àìà íéùàééúî íðéàå ,åúâøãîî
,åúåà íéçöðîå òøä øöéä ãâðë íéîçåì

פרשת עקב

æë

åäæå ,íúà íé÷åìà éúøîà äæì
ïéîéé÷îùë ¯ 'íé÷åìà äîå÷' (÷åñôä
'ã úà íéãáåòå ,íé÷åìà àø÷ðä ìàøùéä
÷éãö ¯ 'õøàä äèôù' æà ,íáì ìëá
éðá íäì òéôùîå ,íéé÷î ä"á÷äå øæåâ
.äìñ çöð ïîà éðåæîå ééç
)êùîä

חיל ורעדה יאחזו  -שבת מברכי אלול

ìàøùé éðá úåìä÷î ïéëøáî åæ úáùá
 è"ìòáä ìåìà ùãåç úàלו,
ìò øîà ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä
á÷òéì éîøàä ïáì øîàù ÷åñôä éøáã
úåùòì éãé ìàì ùé' (èë àì úéùàøá) åðéáà

לשו ממש ,...משראתה ביו השלישי שלא זז מאומה עזבה את העבודה בצהרי
היו והודיעה לאחראי עליה כי מקומה פנוי להבא בתור ...ובלב שמח )ודואג מעט
על הפרנסה מה תהא עליה( שבה לביתה ,לא עברה כמחצית השעה ,והפלא' מצלצל
בקול ...מהצד השני דיברו מנהלי 'כתב עת' )עיתו( גדול וידוע בעיר נתניה ,וכה
אמרו לה ,לפני כארבעה חדשי שלחת הנה קורות חיי ,משו מה עתה עברנו
עליה שוב וזקוקי אנו לעבודת ,בתנאי נוחי פי כמה ,שאינה זקוקה לצאת
מביתה לעבודתה ,ושכרה ישול בכפליי ממה שהובטח לה באות המוסדות ,כי
אכ' ,אי אד שומע לי ומפסיד' )דב"ר ד ה( ו'ברו משל שכר טוב ליראיו'.
לו .ידועי דבריו של הרה"ק ה'בית אהר' מקארלי זי"ע )במכתב לבנו ,הובא בבית אהר
קמ"ט ,(:שהיות ואי מברכי את חודש תשרי בשבת שלפני תחילת החודש ,על כ
יש לכוו בברכת החודש של חודש אלול ג על חודש תשרי.
ולפי זה חיל ורעדה יאחזו בכל לב ,ביודע כי הנה עתה מברכי כבר ג על ראש
חודש תשרי  -ראש השנה שהוא המשפיע לכל השנה הבאה ,ונמצא שבברכת חודש
זו נכלל כל שנת תש"פ וכל אשר יתרחש בה.
ומספרי על אדמור"י בית בעלזא שהיו תדיר משבחי את מנהג בני אונגרי שהיו
מנגני את הניגו של הימי נוראי בעת ברכת חודש אלול ,והיו מזמרי ברטט את
ה'ראש חודש אלול יהיה ביו ה ...ולמחרתו ביו ה ...הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה',
להזכיר לע שהנה ימי המבורכי באי.
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ואולי אפשר להסביר את השבח שיש בזה ,על פי מה שעינינו הרואות שא א
האד עוצר את רכבו באופ הרגיל אמצע נסיעתו ,מ"מ הגלגלי ממשיכי עדיי
להסתובב וליסע ,א בא עוצר את רכבו בבלימה חזקה ,נעצר כל הרכב לגמרי ואינו
ממשי ליסע כלל .וכמו כ בעת שמגיע חודש אלול א האד נעצר רק מעט עדיי
הוא ממשי בהרגליו הקודמי ,משא"כ בעת שנוסח הימי הנוראי מהדהד כבר
באזניו ,וחיל ורעדה יאחזו ,בזה נעצר האד לגמרי ,ואינו ממשי בכל מעשיו שעשה
עד השתא.
מתאמרי משמיה דהרה"ק רבי אהר מבעלזא זי"ע ,שהסביר לאחד ממקורביו,
מדוע מאחר ט"ו אב מתמלא כל כולו ברעד עד שצרי לכסותו בשמיכות עבות
יותר מאשר בכל השנה ,באמרו ,הנה בילדותי אמרה לי אחותי שמשבת מברכי
אלול אפילו הדגי שבי זוחלי ורועדי מאימת בא יו הדי ,וחשבתי לעצמי א
הדגי שאינ 'מביני' בענייני הדי והמשפט רועדי מפחד ,אנחנו שיודעי שכבר
מכיני את הכסאות בבית די של מעלה על אחת כמה וכמה שנתמלא פחד וחלחלה.
לז ידועי דברי הגה"ק רבי ישראל סלנטע'ר זצ"ל )אור ישראל אגרת יד( מלפני כאשר
ידעתי – כל איש אחזו פלצות ,מקול הקורא קדוש אלול .וכ מסופר על החפ
חיי זי"ע )תולדות החפ חיי עמוד קח( 'סח לנו רב גדול אחד פע נזדמ לו להתפלל
ע רבינו ה'חפ חיי' זצ"ל בבית הכנסת בשבת מברכי ר"ח אלול וכשהתחיל
החז לומר המילי 'ר"ח אלול יהיה ביו ה'' הזדעזע רבינו ונרתע כל גופו ,ופר
בבכי גדול עד שאימה וחרדה נפל על כל קהל המתפללי'.
וכ שמעתי מפי אחד מגדולי הדור ,שהיה נוכח בהלוויתו של הגה"צ רבי דוד
בהר" זצ"ל במוצאי שבת סליחות ,והספידו הגה"צ רבי זעליג ראוב בענגיס זצ"ל,
ובתו הספדו אמר שבימי מקד כה רעדו ופחדו בימי הללו עד שבעת שהיה
החז מכריז בשבת מברכי אלול 'ראש חודש אלול יהיה '...הגיעו בעזרת נשי עד
כדי עילפו ,והיו צועקי 'מי' 'מי'.
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