Mail@beerhaparsha.com

לשמיעת השיעורים בקול הלשון718-906-6444 :
לקבלת הגליון בפקס1-877-843-3049 :

íéðéðòä ïëåú
äàø úùøô

 ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àåä íéîù úðúî åì øùà ìëù ïéáé Y êé÷ìà 'ä êëøáé
 ה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . âàåã êì äîå êéáà ïçìåù ìò êåîñ Y 'äì íúà íéðá
 טז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åùàøá åéðéò íëçäå ¯ ìåìà ùãåç ùàø
 יז. . . . . ä÷ãöä é"ò òôùðä éðçåøå éîùâ òôù Y êé÷åìà 'ä êëøáé äæä øáãä ììâá éë
 כא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úéáä ìòáì 'äðúîë' éðòä úà çìåù ä"á÷ä Y íééðò úåðúî
 כד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åéô éøîàá ä÷ãöä úååöî Y äöø éô úåáãð
 כח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íãàä éãéá äðåúð äøéçáä Y íëéðôì ïúåð
 כח. . . . . . . . . . . . . . úò ìëá íãà ìëì úëééù ú"éùä úãåáò ¯ ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë

:סדר ועימוד
 אשדוד.ש.י.א
052-7627127 :טל

á

באר הפרשה

פרשת ראה

äàø úùøô
יברכ ה' אלקי – יבי שכל אשר לו מתנת åãåáëá ä"á÷ä äæ ïúåðä ìù 'åãé'ë
שמי הוא
íä àìå ,ìëì ñðøôîå ïæä åîöòáå
,'áåèä úøëä'á åðéååèöð éàãååáù óà) 'íéðúåð'ä ,åãé úðúîë ùéà' ,(æé æè) ïúùøôá
 ...('ïúåð'ä åäéî úòãì åðì ùé áèéä î"îא
øùà êé÷åìà 'ä úëøáë
÷"äøä) åðéöî ãîçð øåàéá ,'êì ïúð
,áèåîì ïéá áèì ïéá íéøåîà íéøáãä ïáåàøì ìùî êøã ìò ,(ã"éä àðäë à"éøäåî
êà ,å"ç å÷éæî åøáçùë ,ïåâëå
øéãà íåëñ ïåòîù ìù åéãéî ìáé÷ù
åøáçá íå÷é íà ÷åæéðä áùçéé ùôéèì äãåé àìù àèéùô éøä ,úåòî ìù
äéäé íà ô"ëò åà ,åìåîâë åì áéùäì ïåòîùì àìà ,ïåòîù ìù 'åãéì' ïáåàø
åäòøù äáùçî êåúî ,åáìá äðéè åì øèåð úà åì äðúð ãéä àìù òãåé éë ,åîöò
äìåãâä äòøä úà åéìò àéáä øùà àåä .ïåòîù åøáç Y 'ãéä ìòá' àìà ,úåòîä
åäòøù ìéëùäìå ïéáäì àìà åì ïéà .úàæä åøëù ïúîì äåå÷é àìå ìçéé àì ,á"åéë
åéìà äçìùðù ,äëîä 'ãé' íà éë åðéà ìù åãé úúîì (êãéàì) åà 'ñåá'ä ìù
 ...íåøîî àìà íðéà åììä éë ,'ä÷ãö ïúåð'äבúðúîë ùéà' áåúëä øáã äæå ,
א .פע נכנס הרה"ק רבי צבי מליסקא זי"ע יחד ע בנו לעיר אחת באישו ליל,
באי לה מקו ללו נכנסו לבית המדרש ועסקו ש בתורת ובעבודת ,א
רעבונ גבר והטריד מעסק התורה והתפילה ,באותה שעה הייתה אשה אחת 'מקשה
לילד' בעיר ,ובאה אמו של הרה"ק מליסקא לאמה של המקשה לילד בחלו ,ואמרה
לה ,א ברצונ שתחיה בת לכי נא ותני 'צענעריל' )מטבע שהיה נקרא כ ,ושוויו עשרה
זהובי( לבני השוהה עתה בבי מדרשא ,ובזכות זה תלד הבת מיד בניקל .מיהרה הא
לבית המדרש ,ועשתה כפי שנצטוותה ,ואכ מיד נולד ב לבתה למזל טוב .אחר
הדברי האלה פנה הרה"ק אל בנו באמרו ,א כבר ירדה אימי ממנוחתה בג עד
לעול השפל הזה ,ונגלתה אל אותה אשה בחלו הלילה ,וכי לא היה ביכולתה לצוות
עליה לתת 'צוואנציגער' )מטבע השווה עשרי זהובי( ,ומדוע אמרה לה רק 'צענעריל' ותו
לא ,אלא כשהשי"ת רוצה צענעריל יהיה רק צענעריל ,כי כל מזונותיו של אד קצובי
לו ,ואי אפשר להוסי עליה ולא לפחות מזה ,וככל היוצא מפיו של הבורא יעשה.
ב .כבר אמרו להמשיל זאת לכלב אשר בעליו מכהו במטה ,והכלב ק בחמתו ונוש
את המטה ,והנה ,לא די שאינו נוק ומעניש בזה את בעליו אשר הכהו – אלא
א פוצע הוא את פיו בעקירת שיניו עד זוב ד ,וזאת מפני שאי לו דעת להבי
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â

íãàä øùàë 'êé÷åìà 'ä úëøá'á àåä ïë äðéà íãàä ìù åãé úðúîù íùë 'åãé
 'ïúåð'ä íãàä ìù àìà 'ãé'ä úðúîג úàæ äúééä 'ä úàîù ïéáé ìá÷î .דàåäå ,
שה'מכה' אותו הוא האד המחזיק במטה ,ולא המטה שאינו אלא 'אמצעי' לבעליו
להכות על ידו .ולכ אמרו חז"ל )סוטה מט (:שבעיקבתא דמשיחא 'פני הדור כפני
הכלב' ,כי כ הוא 'פני הדור' אשר כל אחד חושב ומדמה בנפשו שחברו עשה לו
עוול ע"כ משיב לו כגמולו בראשו .ומדוע לא ישי אל לבו שחברו אשר עולל לו
כ וכ אינו כי א 'מקל' בעלמא אשר הקב"ה הכהו במקל זה – בכדי לעוררו
ולקרב את לבו אליו ,והוא ב'חכמתו' במקו אשר יבוא להתעורר ולשמוע את דבר
ה' אליו הריהו מגלגל 'מחלוקת' בעול...
ג .הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע ביאר בפסוק בריש פרשת )יא כו( 'ראה אנכי נות לפניכ
היו' ,דהנה 'טעמי המקרא' שעל תיבת ראה הוא 'רביעי' ,שסימנו נכתב ממעל
לתיבה ,ובתיבת אנכי הטע הוא 'תביר' שמקומו מתחת לתיבה ,ולרמז לנו ,שבא בכל
הקורות אותו יראה האד ויתבונ אל הטע שלמעלה  -שהכל מאתו בא ,והוא עילת
כל העילות וסיבת כל הסיבות ,אזי האנכי האנוכיות והגאווה שלו תביר )שבירה  -בלשו
ארמי( ,גאוותו תשבר לגמרי וישאר ז ונקי )הובא במושיע של ישראל ח"ב ע' .(361
ד .הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע המשיל משלו )משלי הח"ח לר"ד זאריצקי תלמידו( ,ל'ב כפר'
שנקלע לתחנת הרכבת ,והנה רואה הוא אד העומד לצד הרכבת וחצוצרה בפיו,
וראה זה פלא  -כשאד זה מצפצ פע אחת ממהרי כל הקהל לעלות על הרכבת,
אחר כמה רגעי יוסי הלה לצפצ בשנית ואז א ה'נמושות' ימהרו כל עוד נשמת
באפ לעלות על הרכבת ,לאחר מכ יצפצ הלה בשלישית ותחל הרכבת במסעה.
נתפעל הכפרי מכוחו של זה האיש ,ועד מהרה ניגש אליו ואומר לו בחנופה ,לכבוד
גדול הוא לי להכיר את מנהיג ומנהל הרכבות ,איש אשר על פיו יישק כל דבר .מילא
האיש שחוק פיו ,באמרו ,טעות גדולה טעית בני ,אינני אלא 'פועל' קט ,הממלא אחר
כל הוראותיו של המנהל היושב כא למעלה במקו מהודר ולבוש מחלצות ,הוא
הבעה"ב אשר מרוויח הו רב מכל נסיעה ברכבת ,על פיו יישק כל דבר ,והוא הקובע
את כל החוקי ומועדי הנסיעות .אני אינני אלא שליח פשוט.
א אנו נתבונ במה נשתנינו מאותו 'ב כפר' טיפש ,בשעה שהננו משקיעי
ב'קשרי' ע עסק פלוני וע נדיב אלמוני ,וכי הללו מנהיגי את העול ,וכי הללו
יכולי לגרו לאד להיות 'שמח וטוב לב מרוב כל' ...עד שאפשר לומר כי יש בזה
'כפירה נסתרת' ...הרי הכל תלוי ברצו השי"ת ולא ברצו אד יהיה מי שיהיה ,וכמו
שנאמר )תהלי קמו ג-ה( 'אל תבטחו בנדיבי בב אד שאי לו תשועה ...אשרי שק-ל
יעקב בעזרו שברו על ה' אלוקיו'.
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'íé÷éãö úåçøà'ä áúëù ïéòëå ...íä ïàë äùòðä ìëå ,'êì ïúð øùà' ù"áúé
)êøáúé íùá çèáéù êéøöå' (äçîùä øòù
 ÷ã÷åãî ïåáùçá ,íìåòáה.
çèáé àìå ,åé÷ñòáå åúëàìîá åäçéìöéù
åé÷ñòå åúëàìî øùà áåùçé àìà ,íäá íéàéáî åéãé éùòî àì ¯ åúñðøô óà
åîë ,êøáúé 'ä úàî åúñðøôì 'êøã' íä íéîù éãéá 'åéãé' óà éë ,äñðøôä åì
כדברי הללו יש שרימזו ג בלשו הכתוב )תהלי עד טז( 'ל יו א ל לילה',
כי היודע שכל העול הוא 'ל' ,כי 'ל ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש' ,וכל
הקורה לו ע"י אחרי או ע"י עצמו אינ אלא מהשמי וכרצונו ית' ,אז אצלו תמיד
שורה אורה ושמחה בבחי' 'יו' ,ולא יתעצב על עצמו ועל אחרי ,כי יודע שאי
אד נוק אצבעו נגדו רק הכל משמי ,אבל מי שהוא בבחינת 'א ל' וחושב
שהוא עושה ומשתדל ומשיג ו'א' הקב"ה עוזר לו להשיג מבוקשיו ,אזי כל חייו
בבחינת 'לילה' ,שתמיד יהא בכעס ובעצבו וברוגז ,בחשכת 'לילה'.
ה .סיפר הגר"ח זייצ'יק זצ"ל )אור חדש קדושי עמ'  (124שכאשר נחלה הגה"צ ר' ישראל
סלנטר זי"ע נסע לגרמני' לשאול בעצת הרופאי ,ושלחו איתו שמש ללוותו בדרכו,
בדר חלה השמש במקצת ,והנה נהפ ר' ישראל להיות 'משמשו' ,טיפל בו ושירת
אותו בכל דרכיו ,השמש שהיה יהודי תמי וחרד הצטער מאד שגאו וצדיק כמותו
משמש אותו ,והתחנ לפני ר' ישראל לחדול מזה ,בר ר' ישראל עמד על שלו ,והסביר
לו שכאילו כל השימוש הזה אינו אלא לתועלת עצמו ,באמרו 'דרכי ההשגחה נסתרי
ממנו' ,ומי יודע א לא בגלל שירות זה השתלשל כל עני המחלה שלי ,ההשגחה
גזרה עלי שתחלה ,אבל בהיות שאי מי שידאג ל )כ הייתה המציאות ע אותו משמש,
לחסרו משפחה או ידידי ושכני( ,נתנו לי חולי מ השמי ,כי ב"ה לי יש הרבה 'דואגי',
ה שכרו אות שתתלווה אלי בדרכי ,כדי שבהזדמנות זו אוכל לסייע ל בעת מחלת,
ויתכ ,שאחר שאתה תבריא הרי סיבת מחלתי בטילה וג אני אבריא בעזהשי"ת .וסיי
הגר"ח זייצ'יק 'וכל מי שמאמי בהנהגת ובדרכי השי"ת הנסתרי ,יבי שהכל מחושב
מאתו יתב' בחשבו מדויק ,ורק תו אמונה בהשי"ת יבי את הנסתרות'.
מסופר על הגה"ק 'הנצי"ב' זי"ע ,פע חלתה זוגתו הרבנית וכבר המתינו מחו
לחדר ע 'מני' ליציאת נשמה ,באותה שעה שלח הנצי"ב את הגה"צ רבי אהר
וואלקי זצ"ל שיזמי בפניו את ראשי ה'חברא קדישא' ,ושיל לה את כל הסכו
העולה להוצאת קבורה ולוויה ,תכריכי ושאר צרכי המת עד זיבולא בתרייתא ,ואכ
מיד נתרפאה מחוליה והייתה כאחד האד .והסביר הנצי"ב את פשר מעשיו ,שהרי
'מזונותיו של אד קצובי לו מראש השנה' )ביצה טז (.וג לבני ה'חברא קדישא'
נקצב כמה ירוויחו בהסתלקותה ,נמצא שא אתפלל על רפואתה אולי אפסיד בזה
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ä

øùà êãé äùòî ìëá Y äéìò òâééúðå ïæøâäù ô"òà ,ïæøâá íéöò ò÷åáä íãà
'ä êëøáé' çëî 'äëøá'ä î"î ,äùòú àìà ,ìæøáä ïî àá çëä ïéà ,õòä êúåç
 äàá àéä 'êé÷åìàז.
åá êåúçì ìæøáä íò ò÷åáä ùéàä ïî
 'õòäו.
בני את לה' – סמו על שולח אבי ומה
ל דואג

áéúëã ,ïúùøôá äøåúä ïë äøîà øáëå
)íëéðôì ïúåð éëðà äàø' ,(åë àé) ïúùøôá êé÷åìà 'ä êëøáé ïòîì' (èë ãé
äëøáä úà ,äìì÷å äëøá íåéä
,øîåìëå ,'äùòú øùà êãé äùòî ìëá
íëé÷åìà 'ä úååöî ìà åòîùú øùà ãáò íà óà íãàä ìò àáä òôùä ìëù
אות ,ושמא משו כ לא יועילו התפילות להקימה ממיטת חולייה – שכ זה 'חב
לאחרינא' ,לכ סילקתי תחילה את דמיה המגיע לחלק ,ואכ מיד לאחר מכ
נתרפאה הרבנית כליל.
ו .אמנ א יבטח בה' יגדל שכרו למעלה למעלה ,וכמו שאמרו במדרש )שוח"ט תהלי
קמו( על הפסוק 'אשרי שא-ל יעקב בעזרו שברו על ה' אלוקיו עושה שמי ואר'...
ומה עני 'עושה שמי ואר' לכא ,אלא את יודעי במי את בוטחי – במי שעשה
שמי ואר ,משמתחתי את השמי והרקעתי את האר שמא זזו ממקומ ,כ מי
שהוא בוטח בי אי שכרו פוסק לעול.
ז .במכתב קודש משנת תרצ"ט כתב הרה"ק הקדושת ציו מבאבוב זי"ע הי"ד )הובא
בספר באש ובמי להגה"ח רבי חיי שלמה קניגסברג ,היה הכותב והמפי של מכתב קודש זה(

וז"ל .מכתב קבלתי ,ויותר ממה שכתבת קריתי מבי שורותי .וראיתי כי דלפה
נפש מתוגה ,והינ מלא דאגות על העתיד מהיכ ירק זה חי ...אמנ בכל זאת לא
אעצור נפשי כוח לעבור על דברי בשתיקה ,ואוכיח בתוכחת מגולה באהבה
מסותרת .שלא יבהלו רעיונ כלל ,רק תשי בטחונ בהשי"ת הז ומפרנס לכל
ומכי מזו לכל בריותיו אשר ברא ,הג כי נית עול ברזל על האד – להביא טר
לביתו ככתוב 'וברכתי בכל אשר תעשה' .אבל זאת אומרת רק לעני עשיה והשתדלות,
ולא להאנח ולדאוג  -שהוא ללא יועיל ,וא ידאג אד כל היו וכל הלילה לא יברא
אפילו פרוסה קטנה ,אדרבא הוא מבלבל את מחשבתו ומטמט את לבו מבלי ידע
אנה לפנות ומה לעשות .ואלמלי לא נית רשות ממעל לעסוק במסחר או במלאכה
הלא היה חטא ועוו פלילי להרהר אחר מידותיו של הקב"ה ולחשוב מחשבת פיגול
– על המחיה ועל הכלכלה ,כי א לישא עי לשמי ולא להושיט אצבע למי קרי
)כי כמו המפגל בקדשי פירושו שמערב מחשבות זרות בעבודתו ,כיוצא בו הוא המתערב בחשבונות

שמי והנהגת העול בעיני פרנסה( .א כאשר עלה ברצונו הפשוט לשו עול הפרנסה
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àåáé éæà ,åáìá äâàã óéñåéå ,íåéäî ÷ø
íúøñå' áåúëä øîàîë å"ç æ"ò ãåáòì
ïåøñçî àá ïåçèá øñåç éë .'...êøãä ïî
ä"á÷äù úîàá ïéîàî àåä íàù ,äðåîà
àá åðîî ìëäå íìåòä ìò 'çéâùî' àåä
çåèá åáì ïåëð ,'äá åðåçèá äéäé éàãååá
àá æ"éò äðåîà øñç àåäã ïååéëå .' חäá
. טã"òìð ïë íéøçà íéäìà éøçà úëìì
÷éôñîä)

ì"æ í"áîøä ïá íäøáà éáø áúë

ìò ('âä ÷ìçä 'ïåçèá' ç"ô ,'ä éãáåòì
åáòøå åùø íéøéôë' (àé ãì íéìéäú) áåúëä
äðä éë ,'áåè ìë åøñçé àì 'ä éùøåãå
íäå ,íòáèá ãåàî íä íé÷æç íéøéôëä
úà âéùäì íãé íöåòå íçåë ìò íéëîåñ
éë .åáòøå åùø ïëìå ,íìëàî úàå íôøè
.åîöò úåçåë ìò êîåñä ìù åðéã åäæ
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å

äìì÷äå ,íåéä íëúà äåöî éëåðà øùà
íëúà äåöî éëåðà øùà ...åòîùú àì íà
éãéîìúî) 'äðåîà ãåñé' øôñá øàéáå .'íåéä
ïåçèá ìò æîøî íåéä éë ,(ò"éæ äæåçä ÷"äøä
àìà åéðééðò áùçî íãàä ïéàù Y íìùä
ãîåò àåä øùà íåéä åúåàì åì òâåðù äî
ùøéôù åîë) ...øçî úâàã âåàãì éìáî ,åá
íëøáéå' (ë çî úéùàøá) ÷åñôá áåñàñî ì"îøä
äéäé ãéîúù íëøéá Y 'øîàì àåää íåéá
äøîà êëå ,(íåéä åúåà ÷ø íäéðéò ãâðì
Y 'íåéä íëéðôì ïúåð éëåðà äàø' äøåú
áùçì àìù ïåçèáä çë úà íëãéá éúúð
úà' åäæå .éãéî àì åúå íåéäî àìà
éååéö úà íéé÷ì 'åòîùú øùà' Y 'äëøáä
,ïåçèáä ìò 'íëúà äåöî øùà' àøåáä
åùøéú äæáå íåéä ìò ÷ø áåùçìå úòãì
øåëæé àì å"ç íà ,êãéàì ,íëúéáì äëøá

על האד צריכי משרתיו עושי רצונו לעסוק במסחר וקני חריצות והרי הוא ככל
,עבודת הקודש עליה וצרי האד לעשותה בזריזות ובלב של להשלי רצו קונו
...אבל הדאגה והיגו מי התיר ל
 ד"ה ר' נהוראי( 'וכעי שאמרו חז"ל ברפ"ב דביצה. כ כתב בספר 'המקנה' )קידושי פב.ח
 כי כפי ער חוזק,' ירצה במ"ש 'והאמינו בי,( לוו עלי והאמינו בי ואני פורע:)טו
.'האמונה כ יהי' מבטחו
 הרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע )עמ' פב( מביא מה שהקשה האור החיי הק' מדוע.ט
 ומבאר על פי.'נקט הכתוב לשו 'ראה' ולא בלשו 'שמיעה' כמו 'שמע ישראל
 ראה עשרת הדברות שפתח באנכי ותקיי, ראה אנכי,מה שכתב הבעל הטורי וז"ל
 ונמצא שהכתוב מדבר כלפי מצוות האמונה ב'אנכי,אות כי כל המצות כלולות בה
 וכמו שאמרו,' ומשו כ נזכר לשו 'ראה,ה' אלוקי' שכל המצוות תלויי בה
 והיינו שהגיעו לבהירות האמונה,חז"ל שבני ישראל ראו את הקולות במת תורה
 כי על ידי,' ואת הקללה... ועל זה אמר הכתוב 'את הברכה.כדבר הנראה לעיניי
'השגת האמונה תגיעו אל הכרה הגדולה בחיי והיא 'אשר תשמעו אל מצוות ה
. ובהעדר האמונה נית להגיע עד וסרת מ הדר רח"ל,'אלוקיכ
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æ

ìë ìò åéîçøå' (è äî÷ íù) øîàðù åîë íðåáéø ìò íéëîåñä 'ä éùøåã åìéàå
ìò .ì"ëò ,íéòùøå íé÷éãö ì"ø 'åéùòî ,íðåøñç ìëå íðåæî ìò åéðôì íéììôúîå
åáìî äâàã øéñäì øáâúé ùéà ìë ïë òôùð áø òôùå áåè ìë åøñçé àì íä
.åøæòá 'ä àäéå ,'äá çåèáå êåîñ äéäéå
.àìéòìî íäéìò
íøëù çô÷î ä"á÷ä ïéà ,ïëà ,øîàé ìàå
àèåç ìò àì ìáà ,íéçèåáä ìù
òîùé äæì ,íéøåîà íéøáãä éðåîë òùåôå
.ì"æå ,('ïåçèáäå äðåîàä' ùéø) ï"áîøä éøáãì
äùòå 'äá çèá' (â æì íéìéäú) øîà ãåò
,('áåè äùò' íøèá óà 'äá çèá øîåìë) 'áåè
òãúå ,íéùòî êãéá ïéàù é"ôòà ,øîåìë
çèá äæ ìë íò ,òùø äúàù êîöòá
,êéìò íçøéå íéîçø ìòá àåä éë 'äá

,éáìî äâàã øéñà ãöéë éðéáéùú ìàå
åìøåâá äìòé äî òãåé íãà ïéà éøäå
íà ,åì øåøá åðéà íåéä åìéôàå øçî
íà ,ùôðå óåâ úåàéøáá íà ,äñðøôá
úçð ,÷"ùæ íéðáä úåãåà úå÷éôñá
÷åñôä éøáãì àð òîù ,'åëå 'åëå ,äùåã÷ã
íúà íéðá' øîåàå æéøëîä (à ãé) ïúùøôá
íçåð éììè àöîé äæáå ,'íëé÷åìà 'äì
 úâàåãäå úáàåëä äéååãä åùôðìיéë .

י .סיפר הרב החסיד המפורס רבי מנח מענדל פוטרפאס זצ"ל
ליובאוויטש( מעשה שראה בעיניו בשהותו ב'סיביר' ,וכ הווה מעשה ,אחד מגויי
המקו טיפס על הר גבוה מאד ותקע יתד של ברזל בראש ההר ,לאחמ"כ קשר בו
חבל גדול וארו מאד ,מש פנה ועלה על הר שני הסמו ג ש תקע בפסגת
ההר יתד ברזל ,וקשר בו את קצהו השני של החבל ,והנה ,בי ההרי הייתה בקעה
עמוקה מאד .שאל הגוי את הקהל ,הא ברצונכ לראות כשאני עובר ומהל על
החבל מהר אחד לשני ,ויענו כל הע יחדיו ,אי רצוננו להתעסק היו ב'מצוות
ליקוט עצמות' ,כי בוודאי תיפול תיכ ומיד אל התהו הפעורה תחתי ,א למרבה
הפלא עבר האיש בי ההרי בהצלחה רבה )כידוע שחכמה מיוחדת הטביע הקב"ה בבריאתו(,
ויהי ממחרת הודיע הגוי שכמעשהו אתמול יעשה ג היו לעבור מהר להר על ידי
החבל ,א האנשי הפצירו בו שלא יסכ את חייו שוב ,דלאו בכל יומא מתרחש
ניסא ,אול ההוא גברא אט אזנו משמוע ,וטיפס שוב לראש ההר ועבר על החבל
בהצלחה מהר להר ,בגמרו שאל את הקהל הא מאמיני את שאוכל לעבור על
החבל בשלישית ,ויענו כל הקהל לא 'מאמיני' אנו ,אלא 'להדיא' ראינו שביד עשות
כ .הוסי הגוי לשאול ,הא מאמיני את שביכולתי לעבור על החבל הדק ו'עגלה'
בידי ,ויענו כל הקהל פה אחד ,א יכולת עבור עד עתה ודאי שלא תפריע ל
העגלה ,הוסי הגוי לשאול הא יש מי מביניכ שיסכי לשבת בתו העגלה כאשר
אגרור אותה על החבל ,א בזה כבר לא היה מי שהסכי לסכ חייו.

)מגדולי וחשובי חסידי

ç
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íéîùáù åéáàì 'ïá' àåäù ãéîú øëåæä
¯  ìëì ñðøôîå ïæäיא ,åøåñçî ìë àìîîå
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äìò êëù éì éåà øîåì åîöò ãéîòé àìå
áàä éîçø'ù àåä òãåé éøäù ...éìøåâá
 'ïáä ìòיבìëäù äîéìù äðåîàá ïéîàîå ,
ìë åì áåèì ìòîî íéîùî ïåáùçá

אחר כמה רגעי ראו את האיש מהל על החבל ע עגלה ובתוכה יושב לו ילד
בניחותא בלא שו פחד ,וכ עבר מהר אחד למשנהו ,והיו אנשי תמהי 'מי הוא זה
ואיזה הוא' הילד שהסכי להסתכ כ ,משירד הסביר הילד וכי מה היה לי לפחד' ,הרי
האיש שעבר עמי על החבל הוא אבי '...כאומר ,שא הוא ציוה עלי לשבת בעגלה הייתי
סמו ובטוח שאינו מסכ אותי כלל.
סיי ר' מענדל ואמר ,מסיפור זה למדתי ,כי כ צריכה להיות אמונתו ובטחונו של
היהודי ,כההוא ינוקא שסמ על אביו בידעו ש'אב' אינו מזיק לבנו ,ותמיד רחמי האב
על הב להיטיב לו כל הימי ,והזוכר זאת – אשריו וטוב לו ה ביושבו בביתו בהרחבה,
וה בגלותו בסיביר ,כי מרגיש תמיד בעצמו כ'יושב בעגלתו של אביו' ,שהמנהיג הוא
הבורא בכבודו ובעצמו.
הוסי ר' מענדל ואמר ,שלאחר מעשה ניגש ביחידות אל הגוי ושאלו אי מצליח
הוא לעשות כדבר הזה ,לעבור על חבל דק בי שני הרי גבוהי כאלו ,ענה הגוי
'כאשר עוברי על החבל  -איז ניט דא קיי וועלט' ,פירוש ,בשעה שעוברי על
החבל יש להסיח דעת מכל הנעשה בעול ,וא אחר שגמר פסיעה זו – מיד יחשוב
רק על הפסיעה הבאה ,כי א המחשבה כמה פסיעות נותרו להל בידה לגרו לו
למעוד וליפול .א בזה נלמד יסוד גדול בעבודת ה' ,שאי לו לאד לחשוב רק
מאותה הנקודה שהוא עומד בזו השעה ,וא יעשה כ לא ימוט לעול.
יא .אחד מבניו של הרה"ק ה'ברכת אברה' זי"ע ביקש פע מאתו סיוע ועזר בפרנסתו...
אמר לו הרה"ק ,וכי נראה ל שהקב"ה הוא 'אבי שבשמי' ואילו אלי הוא 'זקנ
שבשמי' – כי אני בנו ואתה נכדו ,לא ולא ,הרי כמוני כמו ,שנינו 'בניו' ...הקב"ה
אבי כדר שהוא אבי ,וישפיע עלי ממרומי כל טוב ,כרחמי האב על הב.
יב .איתא בגמ' )ברכות כט (:לגבי המתפלל תפלה קצרה' ,מאי פרשת העיבור ,אמר
רב חסדא אמר מר עוקבא ,אפילו בשעה שאתה מתמלא עליה עברה כאשה
עוברה יהיו כל צרכיה לפני' .וכבר הקשו המפרשי מה הוצר לדמות זאת ל'אשה
עוברה' ,ומבאר הב יהוידע וז"ל ,נ"ל בס"ד נקיט הדמיו כאשה עוברה שצער העיבור
העברה הזאת שתהיה על ישראל סופה
והלידה סופו טוב כי תלד ב ותשמח בו ,כ ָ ֶ ְ ָ
טוב דכל מה דעבדי משמיא לטב עבדי .עכ"ל .ובוודאי אנו מתפללי שיהיו כל
צרכיה לפני ,ויגולו רחמי על מידותי ,א ג ה'כעס' הוא לטובה.
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 éúøô ìâø äøáùð éúáåèìידäæë ïôåàá .

יג .זה עתה שמעתי בש בעל המעשה מה שאירע עמו א ורק לפני כחודש ,גודל
נפלאות ההשגחה הפרטית אשר הראה לו הקב"ה למע הודיע כיצד הקב"ה
מסבב כל הנעשה בעולמו לטוב לנו כל הימי ,וכה היה מעשה ,הלה למד כיצד
לעזור לילדי מתקשי על ידי שה רוכבי על סוסי ,לאחר שגמר להשתל בכל
רזי שיטת הטיפול השקיע הו רב בקניית סוסי ובאחזקת ובשכירת שטח גדול
במושב 'אדרת' שעל ידי עי"ת בית שמש יצ"ו ובהכשרתו לצרכי ה'רכיבה' ,כ העמיד
ש 'משרד' בכדי שיוכל לקבל את הפוני אליו ביישוב הדעת ובאופ מסודר .והנה
'מנהג המדינה' שהשכירות היא לשנה ,וככלות השנה שוב חותמי על 'זכרו דברי'
בו נכתבי כל התנאי ודמי התשלומי .אמנ ככלות השנה הראשונה החליט אותו
'משכיר' החליט משו מה שמהיו והלאה ישכיר לו את המקו רק לג' חדשי,
ובכל פע בגמר ג' חדשי יחתו מחדש על חוזה חדש ,ואז יגדיל את סכו השכירות.
כ הווה במש כמה שני ,עד שלפני כחודש שלח המשכיר להודיע ביו ראשו
בשבוע שתקופת השכירות עומדת להיגמר ביו ה' הבעל"ט ,וא ברצונו להמשי
אזי עליו לחתו 'חוזה' מחדש ביו חמישי בשעה  10בבוקר ,כשהוא מודיע לו
שעומד להעלות את דמי השכירות לסכו פלוני .כא כבר פקעה סבלנותו של
השוכר ,וטע בפני המשכיר ,א אכ ,תגדיל דמי השכירות נמצאתי מאבד כל
פרנסתי ,כי כל הרווחי הולכי לדמי השכירות ,ולא נותר לו אלא מקצת שבמקצת,
ועתה עליו להפריש ממעט הכס אשר נותר לפליטה) ...וג מי יודע ,מה ידרוש ממנו
בפע הבאה ,ואי לדבר סו ,(...מאיד ,א לא יסכי להוסי על השכר הרי המשכיר
ישלי אותו ואת סוסיו ל ...וכבר השקיע בשטח זה דמי תרתי משמע .ולא ידע
מה לעשות ,והרגיש שכל 'מקור חיותו' עומד להיסת ,יבש המעיי ונקצ האיל,
כי בכל מקרה עומד לקפח פרנסתו.
ביו שלישי בבוקר פגש אותו זה שלימד אותו את כל כללי הרכיבה ושיטות הטיפול
וראה כי מהל הוא ב'פני של תשעה באב' )מיט נאז אראפ( כמי שמתו מוטל לפניו...
שאלו 'המלמד' מדוע נפלו פני ...סיפר לו את כל אשר קרהו ואת 'פרשת הכס' אשר
המשכיר רוצה ליטול ממנו ,ואמר לו שהינו אובד עצות לגמרי .אמר לו 'המלמד' ,הנה
א אני שכרתי חבל אר להחזיק ש את הסוסי שהנני מלמד עליה ,אלא שיש לי
רק חמשה סוסי ,והמקו הוא גדול עד מאוד ונית להניח ש ג עשרי וחמשה
סוסי ,והנני מוכ ומזומ להעמיד בפני שטח נכבד מחלקי בחינ אי כס ,ועתה
הבא הנה את סוסי וכל אשר ל ,וככה תוכל להתפרנס בכבוד .ולא ידע אותו שוכר
הא פיו וליבו של המלמד שווי ומתכוו ברצינות למה שאמר או שהיה זה מ
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השפתיי ולחו ...ויהי ערב ויהי בוקר ,ביו רביעי התקשר שוב המשכיר לשוכר להודיעו
באופ נחר ,למחר בבוקר עלי להתייצב בשעה ' 10לחתו חוזה' או שגרש אגרש
אות ולא אשאיר אפילו פרסה...
באשמורת הבוקר של יו חמישי ,אחרי לילה של נדודי שינה והתהפכויות על
המיטה ,מרוב בלבול וחוסר ידיעה מה שלו סוסיו ומה יעשה בה למחרת היו,
בשעה  4לפנות בוקר והנה הטלפו של השוכר משמיע קול ברמה ,הקי הלה משנתו
ו'הרי' את הטלפו כשאינו יודע מי הוא שמתקשר אליו בשעה כה מוקדמת ,והקול
נשמע שמדברי מה'משטרה' כי פרצה שריפה גדולה בגלילות מושב אדרת ,ומתוק
תפקיד ה מחויבי לפנות את כל הנמצא סמו ונראה אל האש ,אל 'מקו
מבטחי' מפני חשש צער בעלי חיי ,נטל ידיו במהרה ,ובמהרה החיש את רכבו
ופרשיו למקו ההפסד .ובבואו ,מצא קשורי ומוכני להוביל אות על הרכבי
המיוחדי לסוסי ,כשאנשי המשטר מועידי פעמיה להוביל למקומ )אמנ ,עליו
לשל טבי ותקילי על כל העבודה ואחזקת הסוסי( ,מיהר הלה להודיע כי 'מקו' מוכ
עמו ,ולש יקחו את כל הסוסי חינ אי כס ...כל עוד נשמתו באפו מיהר
מיודעינו לראות את שלו הסוסי ,ולקח למקו אשר הקצה לו 'המלמד' שלו...
וכבר בבוקר היה הכל מסודר ועומד על תילו...
ועתה צא ולמד כיצד הקב"ה מנהל עולמו בחסד ,שהרי היה נראה לו כיצד
המשכיר גודע את פרנסתו בכ שרוצה לחתו חוזה כל ג' חדשי וא מעלה לו
את המחיר ,אמנ אילו היה נוהג המשכיר כדר כל האר ומשכיר לו לשנה ,או
א לא היה מבקש לגבות ממנו דמי הרבה ,הרי לא היה מתהל מוטרד ומודאג
ולא היה שוטח בפני 'המלמד' את ביש מזלו ולא היה מתרצה לתת לו מקו בתו
אדמתו ,והיה נשאר במקומו הראשו ,ולבסו לאחר השריפה היה עומד בפני שוקת
שבורה ...ונתגלה לו נפלאות ההשגחה ,שהקדי רפואה למכה ,וריפא אותו 'מר
במר' ,והצלתו היתה דייקא על ידי דרישותיו המופרזות של אותו משכיר.
יד .ומפורש אמרו בגמרא )נדה לא ,(.וז"ל .דרש רב יוס מאי דכתיב )ישעי' יב א( 'אוד
ה' כי אנפת בי ,ישוב אפ ותנחמני' במה הכתוב מדבר בשני בני אד שיצאו
לסחורה ,ישב לו קו לאחד מה )ואיחר בזה את הספינה( התחיל מחר ומגד )מרוב צערו
על שהפסיד 'עסק' טוב( ,לימי שמע שטבעה ספינתו של חברו בי התחיל מודה ומשבח
)שחייו ניצלו( לכ נאמר 'ישוב אפ ותנחמני'.
מעשה באחד שהוצר לנסוע מעיר לעיר בעסקי פרנסתו ואיחר את האוטובוס
ונאל להזמי טעקסי )מונית( שהנסיעה בה יקרה פי כמה וכמה ,ג הוכרח להמתי
עליו זמ רב ,והיה כולו סר וזוע ,אמר לו ידידו ,אילו היית שומע כי ל"ע אירעה
תאונה נוראה והאוטובוס שבו רצית לנסוע נתהפ על פניו וכל נוסעיו נהרגו או
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נפצעו כמה היית מודה לה' הטוב על שסיבב ל לאחר להציל נפש ,ועתה עמוד
והודה על האמת ,וכי בשביל הרגשת הטובה צרי הקב"ה להביא רעה על נוסעי
האוטובוס ...שמח בה' והודה לו על כל חסדיו המרובי בכל צעד ושעל ג א
לא ראית בעיני את הטובה הנצמחת מאותה 'רעה'...
טו .כיו"ב אמר הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע בש הרה"ק הרר"א מליז'ענסק
זי"ע )הובא ב'תורת הס"ק מקאזמיר' בספר דברי ישראל( ,שהאד יכול לפרנס את עצמו,
אפילו א לא יהיה לו למכור רק קסמי דקי ולהעשיר מזה עושר רב ,וכל זה בתנאי
שלא יהיו נמאס בעיניו ...ומבאר עפי"ז את הכתוב בפרשת )טז טו( כי יברכ ה'
אלוקי בכל תבואת ובכל מעשי יד – ומתי תתקיי ברכה זו – כשיקיי והיית
א שמח.
עוד מפרש 'והיה ה' מבטחו' )ירמיה יז ז( כמו שאמרו חז"ל )בר"ר מב ג( 'אי והיה
אלא לשו שמחה' ,והיינו שהשמחה משמשת סימ ואות א יש לאד בטחו
בבוראו ,כי הבוטח בה' אינו דואג על פרנסתו וצרכיו ,שהרי סמו ובטוח שה' לא
יעזבנו ,ממילא נחה נפשו ושרוי בשמחה.
עוד הובא )ש ,בהערה ג( וכ אמר אא"ז זצוק"ל מקאזמיר ,שמחה היא עצה לפרנסה,
כמו שנאמר )דברי לג יח( שמח זבולו בצאת ,ופירש"י הצלח בצאת לסחורה .ומה
עני 'שמח' ל'הצלח' ,אלא שע"י השמחה יצליח האד בכל דרכיו .וכ בפרשת על
הפסוק והיית א שמח תרג יונת בר חדוו באצלחותא – כי ע"י השמחה יצליח
בכל אשר יפנה.
כתב הגר"א )אורות הגר"א ער שמחה אות ו  -ע' רמא( ...עצבו הוא מו ...וכל אשר
מו בו לא יקרב למקדש ,לכ הנכנס למקדש צרי שמחה ,עכ"ל.
מתאמרא בש הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע שהמידה היחידה שמותר להקדי בה
את החיצוניות קוד הפנימיות ,היא במידת השמחה ,כי בשאר עניני העבודה נאסרה
החיצוניות לגמרי ,מכל מקו בעני השמחה – יהיה צהלתו בפניו על א שאבלו
בלבו ,כי בסופו של דבר יבוא לידי שמחה וצהלה אמיתית ופנימית.
וזה לשו הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע )סוכות ,קב ,(:וצרי האד לייגע עצמו על
שמחה יותר מעל כל המידות טובות.
וכ רמז הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע )ילקוט אורות רבותינו עמו' נט( בפרשת )טז טו(
'והיית א שמח'  -שראשי התיבות של תיבות אלו הוא שו"א ,לרמז בזה שפעמי
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על האד להיות שמח בפני צוהלות אפילו א אי השמחה אמיתית אלא שווא,
וע"י צהלתו בפניו יבוא לבסו לשמחה אמיתית.
וכמו התינוק קט שמרבה שמחה אצל הוריו בשחוק אשר הוא שוחק )מחיי(,
א שה יודעי בבירור שאי זה שחוק של אמת ,כ ג שמחתנו  -א שאינה
אמיתית תביא בסו לשמחה אמיתית.
ג יש לנו לומר כי רק ב'ראשי תיבות' הוא שמחה של שוא ,כי ב'סופי תיבות' –
לבסו ,נעשה השמייכעל )השחוק והחיו( לאמת.
הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע היה אומר ש'שמייכל' ר"ת כול יהיו
משועבדי לעבודתו יתבר שמו ,ועל א שאי זה על פי סדר התיבה ,כי זוהי
חכמת האד לשחוק )שמייכלע( א כשאי הכל 'מסודר' על פי חשבונותיו.
וכבר אמרו צדיקי) ,שפת אמת אבות ,תפארת שלמה כי תבוא ד"ה ושמחת ,וכ במנוחה וקדושה
לתלמיד הגר"ח מוואלאז'י שער התורה ח"ב כ"ג בש הגר"א( שמה שאמרו חכמי )אבות ד א(
'איזהו עשיר השמח בחלקו' קאי ג על רוחניות ,שא בזה יהא האד שש ושמח
בחלקו ולא יתאונ על כל הבא עליו ,וא שוודאי צרי להתחזק להוסי פעלי לה'
ולתורתו ,אבל ח"ו מלהתעצב על מצבו הרוחני.
וכ כתב מפורש הרה"ק הרמ"מ מוויטעפסק זי"ע )מכתב כ"ב( תשובה כללית לידידי
נפשי ,בעסק התורה והעבודה אשר רבי צועקי על המחשבות זרות ,והתהוות
הסיבה הוא שאינ שמחי בעבודת ...כי הנה כלל גדול בתורה להיות שמח בחלקו
ג בעסק התורה ועבודה א מעט וא הרבה ויהנה ממנו ...וודאי מהראוי לומר מתי
יגיעו מעשי למעשי אבותי ואפ"ה יהיה שמח מאוד בעסק עבודתו של עכשיו...
הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע נסע יחד ע הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע לכנסיה הגדולה
בווינא בשנת תרפ"ג ,בדר שאל ה'חפ חיי' את הרבי מגור ,הנה בתורה כתוב
'אחרי ה' אלוקיכ תלכו ...ובו תדבקו' )פר' ראה יג ח( ,ולכאורה צרי ביאור שהרי
אמרו חז"ל )בר"ר מד ה ,ועוד( 'כל מקו שנאמר 'אחר' סמו 'אחרי' מופלג' ,ומדוע
אמר 'אחרי' ה' תלכו שנראה לכאורה שצרי להתרחק מה' ,ותיר ה'חפ חיי'
שהכתוב בא לומר שא כשאד מרגיש בנפשו שהינו מרוחק ו'מופלג' מהבורא
יתבר מרחק רב ,ג אז 'אחרי ה' אלוקיכ תלכו' ,בלא להתיאש מקרבת ה' ,נענה
ה'אמרי אמת' ואמר לכבודכ אענה תירו על פי דר החסידות ,שהכתוב בא לומר
במידה שהאד מרגיש בנפשו שהינו מרוחק ו'מופלג' מה' ,במידה זו הרי הוא זוכה
ל'ובו תדבקו' על ידי זה דבוק האד לבוראו בדביקות וקירבה גדולה) ,ב'שיחת של
עבדי אבות' לגאב"ד ראדומישלא זצוק"ל הביא נוסח ,שא האד מדמה בעצמו שהוא קרוב אזי הוא

רחוק ,וא חושב שהוא רחוק הרי הוא קרוב(.
וכבר אמר הרה"ק רבי שלמה מקארלי שמה שאי האברכי מתעלי היו ,הוא
מחמת 'שאינ מחשיבי עובדא' ,כי הדר הישרה  -שמכל פעולה קטנה בעבודת
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השי"ת יתמלא שמחה רוחנית ובזה תתאוה נפשו להתעלות יותר ויותר ,כי תחילת
נפילת האד באה כאשר אינו שמח בחלקו.
הנה ידוע מש האר"י ז"ל ,כי בכל צל א-לוקי  ,על פניו של אד נראה את ש
ה' ,כי שתי עיניי כל אחד בצורתו נראה כאות י' ,ויחדיו עולי למני כ' ) ,(20=10+10הוס
את חטמו הנראה כאות ו' ,ויחדיו עולי למני כ"ו ,כמני ש הוי"ה .אבל ,כל זה אינו
אלא באופ הרגיל ,כי א האד מוריד את אפו )לאזט אראפ די נאז( – כדר מי שמר ועצוב
בקרבו ...הרי זה 'מוחק את הש' ,כי מכ"ו נעשה כ' ועוד ' ...ואבדנו את הרמז לכ"ו ).(26
יש שמצאו רמז לדבר בפסוק שבפרשת )דברי יב ד( 'לא תעשו כ לה' א-לוקיכ'
– ודרשו חז"ל )הובא ברש"י( 'אזהרה למוחק את הש' ,ולבד מה'פשט' ,יש ל'רמז',
שלא יעשה כ לש 'ה' אלוקיכ' ,לקרוא בפניו תיבת כ במקו תיבת כ"ו ...אל
תהפכו את הכ"ו לכ".
ו'מת שכרו' בצידו ,שיאירו הכל פניה אליו ,בדר צחות מספרי ,איש יהודי תר
אחר דירה נאה המרחיבה דעתו של אד לקנותה ,לכ פנה אל ה'סרסור' )מתוו( והלה
שלחו למקו פלוני ש ימצא את מבוקשו ,משחזר האיש טע בפני הסרסור שפניה
של כל השכני דש נפולות וזועפות ,א"ל הסרסור שכני אלו אנשי טובי ושמחי
ה ,אמנ זאת רק למי שמאיר לה פני ,על כ הכנס נא למחר לש בפני מאירות
ותראה שא ה יאירו ל פני ,וכ עשה ...עד שנתברר לו שהיתה ש 'מראה'
)שפיגע"ל( ,וכל מה שראה את השכני בפני זועפות לא היה זה אלא פני של עצמו,
והיינו שסביבתו של אד תראה לו פני שוחקות כפי שהוא יראה לה.
וכ מתאמרא בש הבעש"ט הק' זי"ע על הפסוק )קהלת ב ב( 'ולשמחה מה זו
עושה' ,שאפילו שמחה של 'מה זו'  -ללא ער כי היא מ השפה ולחו א היא
'עושה' רוש בשמי.
טז .כעי"ז כתב ב'דעת זקני לבעה"ת' )ד"ה בני( ,וז"ל .בני את לה' אלוקיכ – ולכ
א מת אביכ ה'בשר וד' לא תתגודדו ,שהרי אינכ יתומי בכ – כי יש לכ
אב שהוא חי וקיי יתבר ויתעלה שמו ,אבל הנכרי כשמת אביו יש לו להתגודד –
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שהרי אי לו עוד אב כי א עצו ואבנו שאי בה מועיל ,כדכתיב )ירמיה ב כז( 'אומרי
לע אבי אתה ולאב את ילדתנו'.
וז"ל ה'ספורנו' )ד"ה בני( ,שאי ראוי להראות תכלית הדאגה והצער על המת הקרוב
אליו ,כי עדיי נשאר לו קרוב נכבד ממנו במעלה ובתקוות טוב )יותר מהקרוב שמת לו
עתה( ,והוא אבינו שבשמי ,שהרי את בני לה' שאביכ קיי לעד ,ואי ראוי
שתדאגו ותתאבלו בתכלית על שו מת ,והיינו ,דמה לו לאד לבכות אחר שקרוב
הוא אל אביו שבשמי ,קל חי וקיי ,הממלא כל מחסורו ומשפיע לו כל טובו כאב
לבנו ,הלא הוא אבי קנ הוא עש ויכוננ.
ידוע מה שאמר המשגיח 'רבי ירוח' זצוק"ל אחר פטירת ה'חפ חיי' זי"ע
כשהכל הרגישו כי 'חשכות' באה לעול ,ויע ויאמר ,אכ ,ה'חפ חיי' נסתלק
מאתנו ,אבל הרי מי שעשה את ה'חפ חיי' עדיי חי וקיי) ...משיחותיו ,דעת חכמה
ומוסר ח"ב עמו' פח(.
יז .פע אמר הרה"ק רבי שלמה מקארלי זי"ע שחיותו ופרנסתו באה לו משני קיע
– ]פרה בשפת האידיש נקראת 'קיא' ומזכיר את תיבת 'כי' בלשו הקודש[ 'כי בו
ישמח לבנו כי בש קדשו בטחנו' )תהלי לג כא( ,אמר לו ב שיחו א אני יש לי אות
שני קיע )פרות( ומדוע אי פרנסתי מצויה ,אמר לו הרה"ק ,אכ ,יש ל שני קיע,
אבל קיע אלו נדרש מהאד לדעת כיצד והיא חולבי אות )ווי אזוי זיי צו מעלק(...
כלומר שיש להשריש בקרבו את האמונה בבטחו אמיתי להיות סמו ובטוח בה'
שימלא כל מחסורו ,ואז אכ לא יחסר מאומה) ...גירסת הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע(.
יח .מעניי לעניי ,פע הורה הרופא להרה"ק מסאטמאר זי"ע )ואותו היו ערש"ק היה(
כי לרגל חולשת הרבי עליו להמנע מעריכת שולחנו בליל שב"ק ,וא הרבנית
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,äùåã÷ä åúãî øåáò êøáúé 'ä éðéòá ïðçúîå êøáúé 'ä éðôì àáå ,äöø àìå äæî
åë áåéà) áéúëã éàî' (.èô ïéìåç) íøîàîë êøèöé àìå úøçà äðî åì ïúéù åéìà
íìåòä éî ìò ,äîéìá ìò õøà äìåú (æ ïç äæ øåáò àöîé éàãååá åøáç íò áéøì
שחששה לשלומו הסכימה לדברי הרופא .לעומת נענה הרבי ואמר ,בעזהשי"ת אערו
את השולח כמנהגי .א הרבנית עשתה מעשה ...מכיוו שידעה שהרבי מקפיד מאד
לקדש ולאכול סעודתו אצל 'נרות השבת' ,הדליקת בפני הבית ולא בביהמ"ד ,כדי
שיהא הרבי מוכרח לקדש ולאכול סעודתו בבית ...בליל שב"ק כשעמד הרבי לצאת
את הבית לתוככי ביהמ"ד לעריכת שולחנו הטהור ...אמרה לו הרבנית ,אנה יל הרבי
– הרי הנרות דולקי בתו הבית ...מיד נעמד על עמדו כמה רגעי בהשקט ובנחת,
לאחר מכ נענה ואמר – ב"ה אי האב אויסגעפירט) ...ב"ה עמדתי במשימתי( ,שאלה אותו
הרבנית – למה מתכוו מר ,אמר לה 'שניצלתי ,ולא כעסתי ואפי' לא בקפידה קלה'...
מסופר שפע ערכו שבת התוועדות רבתי יחד ע הרבי זי"ע ,והשקיעו בה דמי
תרתי משמע ,ואלפי באו מארבע כנפות האר לשהות בצלו ולשבוע מטובו בתפילות
הנלהבות ובשולחנות הטהורי ,א לבסו לא יצא הרבי אל עריכת השולח ,ונתברר
הדבר שהסיבה היתה מכיוו שהרבנית לא הרגישה בטוב וחפצה שהרבי יאכל עמה
בשבת זו ,לכ לא יצא אל ה'שולח' אלא סעד עמה את סעודות שבת מלכתא,
במוצאי מנוחה שאלוהו המקורבי ,רבי ,אייביג מוז זי אויספיר )הא תדיר צריכה
הרבנית לנצח( ,ענה לה הרבי 'יש לי בקבלה' שבעניני שלו בית המוותר הוא 'המנצח'...
הוא היה אומר שבנישואי – עורכי את כל הענייני כדוגמת מה שהיה ב'מת
תורה' ,וכגו 'שבירת הכוס' ע"י החת תחת החופה הרי היא זכר ל'שבירת הלוחות',
והנה ,ידוע כי שבירת הלוחות גרמה ל'שכחה – שכחת התורה' ,ולזה נותני לחת לשבר
את הכוס – להראותו בתחילת בני ביתו – פעמי שאתה חייב להמשי בשגרת חיי
ולשכוח ממעשה פלוני שעשו ל וכיו"ב ,ורק אז יהא קיו לבית ,כי א ח"ו תזכור
את כל מה שעשו ל ...ה"י.
עוד מהליכותיו באהבת ישראל ,בעת שהפליג הרה"ק בספינה )בדרכו לאר ישראל(
עמדו תמיד סביבו משמשיו וחסידיו ושאר 'עמ' שבספינה ,והיה ש נכרי אחד
שראה את כל הכבוד שה חולקי לרב ,ושאל בשפתו ,מפני מה חולקי לאד
זה כל כ הרבה כבוד ויקר ,ומששמע הרה"ק את שאלתו שלח להשיבו ,שזאת עושי
ה לי מפני שאני אוהב אות אהבת נפש ,ובזה ה מחזירי לי אהבה על אהבתי.
וכ ענה הרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע כששאלוהו מדוע מקרב את איש פלוני,
והרי הוא מאלו שאמרו חז"ל 'מותר לשנאתו' ,א"ל הרה"ק הרי אני מקיי 'קדש
עצמ במותר ל'...
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â"ô÷ ÷ø ìåëéáëù àöîð ...íéðéùé íä
íéîé ãâðëå ,íä ø"äöéä ìù åãéá íéîé
øöéä ¯ ùåøååùçà úãåòñ äúééä åììä
íéøúåðä íéîé 'âå ,'íåé úàîå íéðåîù'
,ë"äåéå ä"øå ìåìà ç"ø íä (â"ô÷ ãò ô"÷î)
ïäù (íéîé 'â ë"äñ) 'íéáø íéîé' íéàø÷ðä
åììä íéîéáù øîåìëå ,ø"äöéì øòö éîé
äãåîå äîéìù äáåùúá ìàøùé éðá íéáù
. יטø"äöéì øòö éîé ïä ïë ìò íçåøé áæåòå
,(äðùä ùàø íéøáã) 'éåì úùåã÷'á áúë
äæ (æè âî äéòùé) êøã íéá ïúåðä
,àåä ììëä .(å ø"á 'éò) ìåìà ùãåç ùàø
äìâî êøáúé íùä ìåìà ùãåç ùàøá éë
àåä éëå ,ìàøùé úîùðì åúåëìîå åúå÷ìà
,ìåãâä åãñçá úåîìåòä ìë úà âéäðî
åúåëìî ìåò íéëéìîî åùåã÷ íò ìàøùéå
ùàø äæ êøã íéá ïúåðä' äæå .íäéìò
ú"éùä äìâî ìåìà ç"øáù ...'ìåìà ùãåç
. כíìåòä âéäðî àåä éë ìàøùé úîùðì
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.'äáéøî úòùá åéô úà íìåáù éî ìò íéé÷
.ì"ëò ,íééôà äæì ïúé 'äá åðåçèá øåáòå
 והחכ עיניו בראשו- ראש חודש אלול

ïéìéî àéáð ìåìà ùãåç ùàø úàø÷ì
à"øâä ìù åúðùîî ïéøé÷é
÷åñôä ìò (æîøä ã"ò ,øúñà úìéâîì åøåàéáá)
äùò åëìîì ùåìù úðùá' (ã¯â à øúñà)
,'íåé úàîå íéðåîù íéáø íéîé ...äúùî
÷åñôä ìò) ì"æç åøîà .ì"æå ,à"øâä áúëå
íéáø ,íéðù Y íéîé ('íéáø íéîé ...áåæú éë äùàå'
.øòö ìù íäù íéáø àø÷ð äîì ,äùìù Y
ä"ñù àåä äðùäù òåãé éë (ïàë øàåáé ã"äæò)
,'åìåëë íåéä úö÷î' éøäå ¯ òéáøå íéîé
,äðäå .íéîé å"ñùë úáùçð äðùäù àöîð
,íäî äöçî ìò àìà é"ðá úà íéðã ïéà
åîë ,úåìéìä ìò àìå íéîéä ìò øîåìë
øîåìë ,'àéìéìã àâìô ìã' (:èô úáù) åøîàù
ïîæä äæá éë úåìéìä ìò íùéðòäì ïéàù

 מסופר על הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע שפע נחלש מאוד ויעצוהו הרופאי.יט
 בר לצור כ נזקק,לנסוע למקו נופש הידוע במזגו הטוב ובסגולותיו הרפואיי
 ואנשי שלומו טרחו ועמלו לאסו את הכס הדרוש ולהכי לו ש כל,למעות הרבה
, וא העמידו מניי אנשי שיסעו עימו בכדי שיוכל תמיד להתפלל בציבור,מחסורו
 עד שסו סו הגיע הרה"ק אל המנוחה ואל,כמוב שכל 'הכנות' אלו נמשכו זמ רב
 כעבור יומיי בלבד פנה אל מקורביו ואמר,הנחלה שני ימי קוד ראש חודש אלול
 התפלאו מאוד ואמרו וכי כל הטורח,לה שברצונו לשוב לביתו כי ר"ח אלול היו
 השיב לה אדרבה...הגדול הלזה ויגיעות גו ונפש היו רק בשביל שני ימי בלבד
 שיהא זאת לשיחה בפי הבריות שלאחר כל הטרחות עזבנו,זה גופא רצוני ומאוויי
 ויכנס, אי זה רק מפני שהגיע ר"ח אלול, ויאמרו זה לזה מה ראה על ככה,את הכל
... וכדאי הרהורי תשובה אלו כנגד כל העמל והטירחה,ללב הרהור תשובה
 הרה"ק רבי אברה יעקב מסאדיגורא זי"ע רמז בפרשת 'ראה' שהוא ראשי.כ
 כי קריאת זאת הפרשה תהיה תדיר בפתחה של חודש,תיבות ר'אש א'לול ה'יו
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כי בגלל הדבר הזה יברכ ה' אלוקי – שפע êùòî ìëá êé÷åìà 'ä êëøáé äæä øáãä
גשמי ורוחני הנשפע ע"י הצדקה
 'êãé çìùî ìëáåכב(ôú) 'êåðéç'ä áúë ,
 åì ïúú ïåúð' ,(é åè) ïúùøôáכא âéùîå äøåúä éëøã ïéáî ìëå' .ì"æå àìå
òãé ,äëøò ïéçá èòî åìéôà úòãì ììâá éë åì êúúá êááì òøé
הרחמי והסליחות )בשבת מברכי אלול ,או בר"ח אלול( ,והודיענו הכתוב בזו העת – ל'
יו קוד ראש השנה' ,ראה אנוכי נות לפניכ היו' – 'היו' זה ראש השנה
)כמבואר בזוה"ק ח"ב לב – (:שבאותו היו נקבע כל המאורעות העתידי להיות במש
כל השנה הבאה ,זכור מ'עתה' את היו הגדול הבעל"ט ,ונית לכ חודש זה כמתנה
לקנות לעצמכ 'שנה טובה ומתוקה' ,התעוררו כבר מעכשיו לקראת יו הגדול של
'ראש השנה' הבא עלינו לטובה ,ותזכו בדי לשנת גאולה וישועה.
כא .החיד"א זי"ע מביא בספרו 'פני דוד' )ראה ד"ה ובכפל הכתוב( בש האלשי )בפרשת,
ד"ה נת תת א"י השני ,ועיי' פר' משפטי א כס( שכראות אד שהקב"ה השפיע לו
שפע רב ,ידע שאינו אלא 'אפוטרופוס' על המעות ,וכמו שאמרו )ב"ב קלא (:הכותב
כל נכסיו לב אחד בי הבני הרי הוא נעשה אפוטרופוס על הממו ,כי אומדי
דעתו של אב שלא כיוו לתת רק לאחד ולהניח את שאר בניו – אלא שמינה אותו
לאפוטרופוס ,ועל דר זה כל ישראל בני לה' ,וא נת נכסי לעשיר  -הדעת
נותנת דחלקו של עני מונח אצל העשיר ,ואי העשיר אלא אפוטרופוס עליה.
וז"ש נתו תת לו ,פירוש .ראה אנכי נות ל ,כדי שתת לו ,ולא ירע לבב – שהרי
נמצא שהנ נות לו משלו ,ואי זו מצוה כי מעותיו של העני מופקדי ביד ,ושלו
הוא נוטל ,וא שלכאורה אי זה מצווה כלל ,עכ"ז  -בגלל הדבר הזה יברכ ה' אלוקי.
וכתב בספר חסידי )תטו( וז"ל .מה שהקב"ה מספיק ונות לעשיר עושר והוא
אינו נות לעניי ...באי העניי וצועקי לפני המקו לזה נתת מה שהיה יכול
לפרנס אל ולא עשה עמי טובה ,ונפרע )הקב"ה( מ העשיר כאילו גזל עניי רבי...
אפרע ממ כאילו גזלת ,וכאילו כפרת ב'פקדו' שלי ,כי ע"כ נתתי ביד העושר –
לחלק לעניי ,ומדוע לקחת העשירות )שאיננה של( לעצמ.
מוסי החיד"א בפירושו )על ספ"ח( 'ברית עול' ,דהאותיות הקודמות ל'כס' המה
'עני' )ע' קודמת לאות פ' ,נ' לס' ,והי' לפני כ'( ,ובא לרמז ,שבטר שהקב"ה נת את הכס
לעשיר כבר היה העני עמ – מחשבת הבורא על העני ,ונת לעשיר כספו של עני
שבבוא העת יתנ לו .ג אחר אותיות 'עני' תבוא תיבת 'כס' – כי כשנת לו
צדקה ,יבוא עליו שפע 'כס' – שהקב"ה ית לו ויוסי לו ממו.
כה אמר הרה"ק ה'נוע אליעזר' מסקולע זי"ע במשל ל'מחלק' )מלצר( הממונה
לחלק את המנות למסובי בשמחת הנישואי ,ובבואו לפני אחד השולחנות בו ישבו

çé
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כעשרה סועדי הניח את המגש הגדול בסמו לאחד המסובי כשבדעתו לקחת ממנו
ולחלק לכל המסובי ,והנה א התחיל לחלק לאיש איש מנתו פתח היחיד שהמגש
הונח לידו – איי ,אדו נכבד ,מני ל העוז והחוצפה לקחת משלי ולחלקה לאחרי,
שחק ממנו ה'מחלק' וכי תעלה על דעת שנתתי ל לבד עשרה מנות בשר בסעודה
אחת ,אלא שהייתי מוכרח להניחו באיזה מקו לכ בחרתי ב להניחו בסמו ל,
אבל ע"מ לחלקה לאחרי הנחתיו כא ...והנמשל מוב ...כי זה האיש אשר 'הניחו'
אצלו מ השמי ממו הרבה אל יחשוב ש'הכל שלו' ובשבילו ...אלא הממו נועד
עבור כל הרבי הנמצאי בזה העול.
פע התאונ יהודי לפני הרה"ק רבי ישעי' מקרסטיר זי"ע על מצב פרנסתו הקשה
מנשוא ,הרעי עליו הרה"ק ברכות לרוב ,ויעצו להתחיל במסחר חדש ,ואכ ,הלה
ראה ברכה במעשי ידיו ובמהרה נתעשר בעשירות עצומה .ויהי לתקופת השנה בא
שוב היהודי אל רבינו והודה לו מקרב לבו על העשירות שנפלה בחלקו ,אבל ,רבי
קדוש ,נתרבו 'קרוביי וידידיי' – אנשי שמעול לא ידעתי כלל ,וכול לדבר אחד
מתכווני – לכספי וזהבי ,הדברי יצאו מפי האיש ,והרבי החליט לעשות מעשה,
ויאמר לעשיר ,נו ,א אי ברצונ לתת ,נתור אחר אחרי שברצונ לתת משלה
לאחרי ...העשיר שהבי את משמעות הדברי – כי בקרוב ממש ימצא עצמו בעניותו
דאשתקד ,החל מתחנ על נפשו – אמר לו הרבי לש מה זקוק האד לפרנסה א
לא כדי לחלק לאחרי) ...פארוואס דאר מע פרנסה ,אויב נישט צו טייל פאר אידע(.
עתה אמר לו רבינו ,הנני מטיל גורל בי בני עיר וג שמ בכלל – וכל מי
שיעלה בגורל הוא יזכה בעשירות שנתתי ל ,אמנ ,א תתחרט באמת על דבר,
ותקבל על עצמ לתמו בידי העניי והאביוני יעלה שמ בגורל ותשאר העשירות
ביד .א למותר לומר ,כי רגשי חרטה הציפו את לבו של היהודי ,וקיבל על עצמו
בקבלה איתנה לפזר מממונו לכל נצר ,ואכ ...למרבה הפלא ,שמו עלה בגורל ,ורבינו
נענה ואמר לו ,עתה ראיתי כי אכ בחרטה גמורה נתחרטת ,ומעתה תשאר הברכה
ביד )מפי הרה"ח רבי אברה לוריא ששמע מהגה"צ רבי אשר זעליג מרגליות ששמע מבעל העובדא(.
כב .ה'מגיד מדובנא' זי"ע )אהל יעקב ראה ,ד"ה כי בגלל( המשיל את הדבר לאד שאיבד
שטר של מאה זהובי ,ובדר חיפושו מצא מאתי זהובי אחרי ,בר ,יש לו
מקו לחשוב שא לא היה מאבד את המאה הראשוני היה לו עתה ג' מאות
זהובי ,א ההול בשדהו ושק של זרעי בידו ונקרע השק ונפלו ממנו זרעי ,ולאחר
זמ עבר האיש בשדהו ונשתומ לראות שצמחו בשדהו ירקות לרוב ,וכי יש לו מקו
לומר  -א לא היה נקרע שקי היה לי כעת לבד משדה מלאה בזרעי ג שק 'גרעיני
זרע' ,והרי לשוטה ייחשב האומר כ ,מכיוו שכל הצמיחה באה לו רק על ידי שהשק
נקרע ונפלו ממנו גרעיני הזרע .כמו כ על האד לדעת ,שבכדי שיזכה לישועות
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èé

äéìà óñåð ¯ íéëéøöì åðåîî øæôîä éë øåøéáá
(úåðöî÷ä) úåìéëä úãéîå ,('ä ãéá äéåöîä ,ä÷ãöäî åðåîî øñçé àìù éã àìù åðééä) ãåò
äëøáä ïéáå åðéá ìæøá ìù äöéçî àéä éôì íãàä úà ïéãé 'ä éë (äáøúé óà àìà
 äëøáä é÷ìçî ÷ìç àåä úåáéãðäå åáø÷úä éôë åúëøáî åä÷éðòéå åéùòîכג,
)äëøáä ìà íãàä áø÷úé øùà éôë åðééä

והשפעות מ השמי עליו לזרוע את גרעיני הצדקה ,וכהא דאמרינ 'זורע צדקות -
מצמיח ישועות' שהצדקה היא אשר מצמיחה את הישועות וזה פירוש הכתוב 'ולא
ירע לבב בתת לו' שלא תחשוב שממונ מתחסר על ידי הצדקה ,כי אדרבה 'בגלל
הדבר הזה יברכ ה' אלוקי' כי הצדקה היא אשר הצמיחה את כל הברכה והשפע.
עוד המשיל המגיד מדובנא )כתבי המגיד מדובנא ח"ב על מלאכי( על דרשת חז"ל )תנחומא
ראה יח( בכתוב )דברי יד כב( עשר תעשר ודרשו 'עשר בשביל שתתעשר' .וכ אמר
הקב"ה על מצוות מעשר )מלאכי ג י( 'בחנוני נא בזאת א לא אפתח לכ ארובות
השמי' ,וביאר בדר משל ,לסוחר שהגיע ממדינת הי וברשותו ספינה מלאה
בבדי משובחי מעשי אורג ,השמועה פשטה במהרה ברחבי העיר כי נית כעת
להשיג בדי יקרי במחיר זול ,ואכ ,תו זמ קצר עמדו לפניו כל סוחרי העיר.
הסוחר הודיע לכל שאורכה של כל חתיכת בד היא שישי אמה ,וכל אחד מה
רצה שהמוכר ימדוד לעיניו את כל הגלילי שהוא קונה מאתו ,מה עשה הסוחר
שאצה לו הדר אמר לה אי עתותי בידי ,אבקשכ ,קחו את הגליל הנראה כדק
ביותר ,עתה אמדוד אותו לעיניכ ומכיוו שתראו כי אורכו שישי אמה תדרשו
ק"ו לשאר הגלילי העבי יותר שבוודאי יש בה שישי אמה...
והנמשל ,כי הנה הקב"ה חמל עלינו ונת לנו את תורתו ע תרי"ג מצוותיה .ותכלית
כול להיטיב עמנו ולהשפיע עלינו שפע רב – מצווה מצווה ועניינה המיוחד לה וה
ה מקור הברכה .עתה בא אד הקרו מחומר ,ואומר לראיה והוכחה אני צרי,
מניי אדע שהמצוות מקור הברכה ה – ולא אפסיד בעבור שמירת )כגו הממהר
לעבודתו ונראה לו שבקיצור תפילתו יצא מ המניי מוקד יותר וירוויח יותר ממו ,וכיו"ב בשאר מצוות(,
ואכ ,חסד עשה עמנו הבורא ,אחרי שקשה לנסות שש מאות ושלוש עשרה מצוות
– קחו מצווה אחת הנראית כמי שקרובה להפסד יותר משאר המצוות ,שהרי הנות
מעשר מפחית מרווחיו' ,ובחנוני נא בזאת' עשר בשביל שתתעשר ,וממנה תקיש לכל
המצוות שרווח גדול טמו לנו בה ,ואי השומע לי ומפסיד.
כג .וכ ביאר הרה"ק מסאטמאר )דבר"י כי תצא( את טענת בנ"י בהיות במדבר 'כלו
ראית ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא' )יומא עב ,(:כי במדבר סיפק הקב"ה כל
צרכינו ארבעי שנה – ולא היה שיי לקיי ש מצוות צדקה ,זו הייתה טענת
היא אפשר להתקיי בלא 'מוציא' – כלומר בלא להוציא הוצאות על צדקה...
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äçååøå äëøá éøòù úçéúôì ÷ø àìå àåäù
íâ àìà ,ùéàä äëåæ åéùòî ãâðë

הרה"ק הנהיג לחלק 'לחיי' לכל הקהל אחר הדלקתו נרות חנוכה ,לבד מאמירת
הפלפול שכבר היה נהוג אצל אבותיו הקדושי ,פע שאלו הרה"ק ה'בר משה'
זי"ע מה המקור למנהג זה ,ענה לו הרה"ק הנה מצינו במס' ביצה )ב' (.ביצה שנולדה
ביו"ט ,ב"ש אומרי תאכל ,וב"ה לא תאכל' .וברש"י' ,לא תאכל – בגמ' מפרש
טעמא' .ואילו על 'תאכל' לא אמר רש"י לעיי את הטע בגמרא ,כי אי צרי כל
טע וסיבה מדוע לתת 'לחיי' ומזונות איש לרעהו ,ורק על לא תאכל נדרש טע
מיוחד מדוע...
עני גדול היה אצל צדיקי הדורות ,להיות מ המעשי לצדקה לכתת את רגל
לאסו מעות עבור עניי הע ,ידוע שהרה"ק מסאטמאר זי"ע שלח פע את הרה"ח
ר' געציל בערגער ז"ל שהיה מעשירי הקהילה ,שיל ויקב בביהמ"ד דמי יד על
יד ,כי שכר מצווה זו גדולה עד מאד.
ידוע מה שאומרי בש הרה"ק הרר"א מליזענסק זי"ע ,שכיתות הרגליי לאסו
מעות לצדקה בד' קצוות העיר ,מכפר לאד א נתחייב ח"ו בד' מיתות בית די.
וב'ערו השולח' כתב )סי' רמ"ז ס"ה( מקובלני שא מאס צדקה לאחרי ,חוס
בזה לדורותיו אחריו שלא יצטרכו ליל לחזר על הפתחי.
ועיי' 'פתחי תשובה' )יו"ד רנ"ו סק"א( בש תשו' יד אליהו )סימ נד( דצרי לעמוד מפני
גבאי הצדקה בשעה שהול וגובה מאיש לאיש .יש שהמליצו ,שלכ נהגו לעמוד ב'ויבר
דוד' ,כי אז הוא זמנ של גבאי צדקה להיכנס לבית הכנסת וביהמ"ד לגבות מהקהל
מעות לצדקה ,ולכ קמי  -לכבוד  ...יותר מסתבר לומר להיפ ,שגבאי הצדקה לא רצו
להטריח את הקהל לכ נכנסו בויבר דוד שממילא כבר עומדי )ויש בזה ג מוסר השכל
שלא להטריח אחרי(...

כד .ובכלל ,על האד להיות 'משכיל אל דל' – להיכנס לנבכי מחשבותיו והרגשותיו
של רעהו ,ולהשתדל להטיב עמו בתכלית הטובה ,כמעשה הידוע על הרה"ק
מסאטמאר זי"ע שפע נכנס אליו יהודי מר נפש ,ובכה לפניו על רוב צרותיו וחובותיו,
כי טפלי תלויי בו ,וא זקוק הוא למעות עבור נישואי צאצאיו וכו' ,שאלו הרבי ,ר'
יהודי ,לכמה מעות נצר מע"כ בזו העת ,ויע האיש ויאמר 'שלושי אלפי דאלער'
טבי ותקילי ,פתח הרבי את הארו ,והוציא מש ס עשרי ותשעה אלפי דאלער,
ויאורו עיני היהודי ,ונהפ לאיש אחר ...בצאת היהודי שאלו הגבאי את הרבי ,א
כבר נת הרבי סכו אדיר כזה ,מדוע לא מילא מבוקשו בשלימות – לתת לו שלושי
אלפי דאלער ,ויע הרבי ,א הייתי נות לו שלושי אלפי ,היה הלה מהל בהרגשה.
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¯ íéîçø êì ïúðå' (çé âé íéøáã) ïúùøôá áúë .'íðéç úðúî' íéîùä ïî åì åôéñåé
 ì"ëò ,'êîçøå äæ éãé ìòåכו.
âì úåîù) ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä
ïúåð êøáúé àøåáäù .ì"æå (éúåðçå ä"ã ,èé
 íãàä âäðúéù ¯ úåðîçøå äðéðç úãî åìמתנות עניי – הקב"ה שולח את העני 'כמתנה'
לבעל הבית
 ãñçå íéîçø úãîá åîöòכהäæ éãé ìòå ,
ïåéáà ìãçé àì éë' ,(àé åè) ïúùøôá øöåà àåäù) íðç úðúî øöåàî åì ïúåð
÷åñôä ìò (:àð÷ úáù) åùøãù åîëå ,(ìåãâ
éëðà ïë ìò õøàä áø÷î
אי ,אי ,אילו בקשתי יותר הייתי מקבל יותר ,ולא הייתה שמחתו שלימה ,כמו עכשיו,
שקיבל כמעט את כל הסכו שביקש ,ומעתה לא יטרידוהו המחשבות א הייתי
מבקש הייתי מקבל יותר...
כה .סיפר הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע שפע בלכתו בדרכו ,עצרו יהודי בא בימי
שנסע בעגלה ,והפציר בו נואשות שיגמול עמו חסד ויעלה לעגלתו ,כדי שיוכל
להסיעו למחוז חפצו ,אבל ה'יסוד העבודה' לא אבה ,ורק לאחר שהלה לא הרפה
מעמו עלה הרה"ק על העגלה ,ומשעלה שאל את היהודי ,מה בער בכ כל כ שאעלה
על העגלה ,ענהו אותו יהודי בהצביעו על אוזניו ואמר לו ,הנה אוזניי אלו שמעו
מפיו הקדוש של הקאברינ'ער זי"ע ,אז א טאג וואס מטוה'ט נישט א טובה א איד'
איז א טויטע טאג )שיו שאינו פועל בו טובה ליהודי אחר ,אינו נחשב לו בשמי כיו בחייו אלא
כיו מת(.
כו .סיפר בעל המעשה העוסק לפרנסתו במכירת מאכלי שבת בליל שישי )כנודע,
שיש המהדרי ב'תוספת שבת' ..ובפרט בקיו מנהג ה'טועמיה' כבר בליל שישי (...וסדר העבודה
הוא ,שביו רביעי בשבת מבשל את כל המאכלי ,ולאחר מכ מניח את ה'טשולנט'
על הפלטה למש 'מעת לעת' של ,עד שביו חמישי בערב אי אד יכול לעמוד
בה מפני ריחה הטוב ...והנה לפני כשבועיי ימי בליל חמישי פרשת ואתחנ הגיע
אליו אחד וביקש לאכול מנה אחת ...אמר לו הלה תבוא מחר בשעה הזאת ואת
ל כפי רצונ ,א הלה לא הרפה וחזר וביקש עד שלא עמד המוכר בהפצרותיו,
הוציא את צרור המפתחות של 'המטבח' בו הינו מכי את האוכל ומעמיד על
הכירי ,ונת לו את המפתח כשהוא אומר לו 'תסתדר לבד' ...אחרי כמה דקות
חזר שוב ואמר שאינו 'מסתדר' ונפשו בבקשתו שיבוא לתת לו ,הסכי 'המוכר' ג
לזאת וילכו שניה יחדיו ,פתח את המכסה ונת לו ,וש לבו שה'פלטה' צוננת היא
לגמרי ,כי נתקלקל בה זר החשמל .וא לא היה הלה מבקש כל כ ולא היה נענה
לו הרי לא היה 'חול' שהפלטה מקולקלת ,וכשהיה פותח את 'החנות' ביו חמישי
בלילה לא היה מוצא לפניו אלא 'חמי' צונ ומקולקל לגמרי.
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,à÷ééã êéìà åéúçìù äðúîëå .êîî äáåè ,'êéãé úà çúôú çúô øîàì êåöî
ïéòøî ìëî ìöðéúå ,åì ïúéú ïåúðù éãëá (ùøãîä äðäå ä"ã) ò"éæ 'øôåñ áúë'ä ÷"äøä
ä"á÷äù ,'ïë ìò' áåúëä ïåùìá øàáî
 ïéùéáכז.
éëðà ¯ 'ïåéáà ìãçé àì' ,íãàì øîåà
éáø (.ã÷ à"ç) ùåã÷ä øäåæá àúéà êëå ïî ìãçð úåéäì ïåéáàä úà øéàùà àì
âäðà äîë éæç àú ,øîà øæòìà
íìåòì àìà ,åðåáòøá å"ç úåîìå íìåòä
ïåðéàì ïëù ìëå ,ïééøá ìë íò åáéè ä"á÷ òãåé éððäù ïåéëî êà .åëøö ìë àöîé
ïãéîì éòáã àðîæá åìéôàã ,éåçøåàá éìæàã úåéåðòøåô éðéî ìë êéìò àáì íéãéúòù
éëæîì äéì íéçøã ïàîì íéøâ åäéà ,àîìò êåöî éëðà ïë ìò ,íäî êìéöäì éðåöøáå
,àîìòì àðéã àåää éúéé àì ãò äìîá ìöðú äæáå 'êãé úà çúôú çåúô' øîàì
øáì äéì íéçø ä"á÷ã àúòùá ïðéðúã çúôú çåúô' åøîåà 'éô åäæå ,òø ìëî
,àðëñî åäéà ïàîå ,àðåøåã äéì øãùî ùð êãé úçúô äúà åìéàë Y 'åì êãé úà
äîë ãò äàøå àåá 'éô) .äéá éëæéã ïéâá ù÷éá àåä àìå ,åîòî ãñçå äáåè ù÷áì
ומלבד החיזוק באמונה שיש ללמוד מכא ,כי התברר שאותו 'פעגע' )נודניק( שלא
ידע ה'מוכר' מדוע נטפל אלי זה האיש ,מה רצונו ממני בשעה מאוחרת כל כ...
ובאמת ,היה זה שליח ההשגחה העליונה להצילו מ ההפסד ,הרי עוד למדנו כי
לעול אי אד מפסיד מעשיית טובה לרעהו ,שא היה נדמה לו שהוא עושה
טובה ונות לשני הרי הראו לו מ השמי שעשה טובה לעצמו...
כז .עובדא נוראה סיפר אחד מיקירי קרתא דשופריא ,שבהיותו אבר צעיר לימי,
נחלה ל"ע במחלה הנוראה ,בצר לו עלה אל בית המדרש 'חיי עול' בכיכר השבת
)ש ישבו רבי וטובי מגדולי עיר הקודש( ,וניגש אל הרה"ק רבי מרדכי מזוועהיל זי"ע
)שעדיי לא הוכתר לרבי( ,ונת לו פדיו גדול ונתבר ממנו ברפואה וישועה ,ואכ לא
עברו ימי מועטי ואותו אבר נרפא כליל בדר נס .ויהי מק שלושי שנה חלה
אותו אבר שוב במחלה הנוראה ,ומיד ש פעמיו אל הרה"ק מזוועהיל ,שכעת כבר
הוכתר לרבי ,ומשתינה לפניו את צערו ,ענהו הרה"ק ואמר לו ,ל נא והזכיר את
עצמ אצל עני ואביו ות לו 'פדיו' והוא יברכ ויפעל בעבור רפואה שלימה ,שאלו
היהודי מדוע לפני כשלושי שנה לקח הרבי ממני את הפדיו ונושעתי מיד ברפואה
שלימה ואילו עתה משלחני הרבי שאפנה לאחרי ,ענה לו הרבי ,באותה שעה עני
מרוד הייתי ,ומשהבאת לי את סכו הפדיו חייתה נפשי בגלל ,ובזכות ברכת התורה
'כי בגלל הדבר הזה יברכ ה' אלוקי' נושעת ונרפאת ברפואה שלימה ,אבל עתה
משנתמניתי לרבי ,וכבר מצויה ההרחבה בביתי א כ מה ל כי באת אלי ,ורק כאשר
תהנה מנכסי וממונ עני הגו וב טובי ,מובטחני שתיוושע בזכות הצדקה.
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äëåæ àåä éøä íéøçàì äéìéãî ÷éðòäì ù"ëå ,úåéøáä ìë íò ä"á÷ä áéèî
.øúåéå øúåé åîöòì
ïã àåäù ïîæá åìéôàù ,åéëøãá íéëìåäì
äëæéù Y åáäåàù åúåàì íøåâ ,íìåòä úà
ìò (ç ãì äáø àø÷éå) ì"æç åùøã ãåò åì çìåùù éãé ìò ,ãòåî ãåòáî ïéãá
éîòðì úåø äøîàù (èé á úåø) áåúëä
íøåâä àåäå ,ä÷ãöá åäëæîä éðò Y 'äðúî'
íù' (ìåëàì äì ïúðå ãñç äîò ìîâù) æòåá ìò (.çö÷) á"çá íâ äæ ïéòëå .(ïéãá úåëæì åì
øùà ,'æòåá íåéä åîò éúéùò øùà ùéàä àðëñî ãë ùð øáã äé÷ìåç äàëæ éæç àú
éúéùò øùà àìà øîàð àì éîò äùò àðåøåã àðëñî àåääã ,äéáâì òøòà
äùåò úéáä ìòáù äîî øúåéã ¯ åîò éðòù) äéì øãùã éåä àåä êéøá àùãå÷ã
.'úéáä ìòá íò äùåò éðòä ,éðòä íò
.(ä"á÷ä åì çìùù àåä 'äðúî' äæ
ìë' éøäã ,ùøãîä éøáã åøàéáù ùé
äöéá) 'åì ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî
ãéñôäì íãàä ìò øæâðù íéîòôå ,(.æè
éðòäù àöîð ,úåòî êëå êë Y åéúåòîî
åéìò øæâðä íéé÷éù 'úéáä ìòá' úà äëæî
àìéîîã ,äåöî øáã éãé ìò (åôñëî øéñçäì)
øùà éúô éîå ,åéìò ãñôää àåáé àåá
ìù ïôåàá åéìò øæâðä úà íéé÷ì óéãòé
øéñçäì åì øùôàù äòùá ,'ïåîî ãñôä'
,' כחä÷ãö úååöî' íåé÷ éãé ìò ïåîîä úà
,äååöî íåé÷ ïä ¯ íééìôëá çéååøé æàù

øéàî éáø (à èð ø"øá) ùøãîá àúéà
íù àöîå (øéò íù) 'àìîî'ì êìä
,íúåøéòöá åúî íìåëù 'éô Y 'ùàø éøåçù'
íúåà ìàù ,íùàø úåøòù åðéáìé íøèá
íäá øîàðù ,íúà éìò úéáî àîù
'íéùðà åúåîé êúéá úéáøî' (âì á 'à ìàåîù)
íäì øîà ,åðéìò ììôúä ,éáø ,åì åøîà
íéëåæ íúàå ä÷ãöá åìôèå åëì' øéàî éáø
(àì æè éìùî) áåúëäî úàæ ùøãå 'äð÷æì
ä÷ãö êøãá ¯ äáéù úøàôú úøèò'
íãà óéñåîù ìëëã ,ïàëîå .'àöîú

 איש חסיד וצדיק שתחת רשותו 'רשת, מעשה נפלא שמעתי מבעל המעשה.כח
 ובס"ד הצלחתו עולה,( בכמה וכמה ערי באר הקודשChain Stores) 'חנויות
 החליטו שלטונות המס לבדוק אותו הדק היטב היטב, ויהי היו,למעלה למעלה
' שלחו 'מרגלי' ומצאו שאחד המוכרי באחד הסניפי שכח בטעות ל'רשו,הדק
 הנהלת חשבונות, ומש הייתה דרכ קצרה לפסול את 'ספריו' )ספרי דו"ח,הכנסה אחת
המוגשת לשלטונות המס( וג שלחו מכתב בו הודיעו ל'יוע המס' שה מטילי על
, לעומת ענה יוע המס שאי ממה לדבר, שקלי500,000 בעל החנויות קנס של
 ולשאלת עד, ואת המעות לא יוכל לשל,כי בעל החנויות רק יפשוט את הרגל
 חמת זעמ עלתה, ענה היוע עד עשרי אל,איזה סכו עליה 'למחול' ולוותר
 מתו איומי שיוסיפו לבדוק את כל...למעלה ראש וזרקו את היוע מלשכת

ãë

באר הפרשה

ìéöú ä÷ãö' ïëù ,òø ìëî ìöðéù ïäå
äîî øúåé ,ïëàå ,(á é éìùî) 'úåîî
äùåò éðòä ,éðòä íò äùåò á"äòáäù
 åîòכט.
נדבות פי רצה – מצוות הצדקה באמרי פיו

äæä øáãä ììâá éë' (àé¯é åè) ïúùøôá
ïë ìò 'åâå êé÷åìà 'ä êëøáé
êãé úà çúôú çúô øîàì êåöî éëðà
ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä äá øàéá ,'êéçàì

פרשת ראה

)äøåú äôéñåä ïëìã (íìùä ïéùéã÷ ïéøéòá àáåä
á"á) àøîâá àúéàã ã"ò ,'øîàì' úáéú
ùùá êøáúî éðòì äèåøô ïúåðäù (:è óã
à"éá êøáúî íéøáãá åñééôîäå úåëøá
éðòä íàù ,áåúëä úðååë åäæå ,úåëøá
êåöî éëðà' ,ä÷ãö úç÷ì ùééáúî
ñåéô éøáã ùééáúîäì øîàúù ,'øåîàì
åéëøö éôì åéùëò ç÷éù åì ãéâúå íéðåðçúå
êãé úà çúôú çúô æà 'ä åøæòéùëå
.ïúåðä äéäé àåäå êéçàì

ה'ספרי' )הנהלת חשבונות( של שבע שני אחורנית ...ומי יודע אלו 'עבירות' יימצאו
ש ,ואז יגדל הקנס פי כמה וכמה ,ל"ע.
מק חודש ימי קיבל היוע הזמנה בשנית ,אבל הוא התעקש שאינו מחלי
עמה אפילו חצי מילה ,רק ע הממוני עליה ,ובס"ד ,אחרי די ודברי שארכו
כמה חדשי סיכמו ביניה בערב פורי תשע"ט שה 'מסתפקי' בקנס של ,150,000
אחרי ששני הצדדי יחתמו על טופס כתב וחתו.
וכא בא עיקר תור המעשה ,בעצ יו הפורי חילק בעל החנויות ס 100,000
לצדקה ,וראה זה פלא ,מיד אחר הפורי הגיע ה'הסכ' משלטונות המס ,בו נכתב
שסוכ ביניה על  50,000שקלי ותו לא מידי ,וג זאת לא ישל בפועל אלא
ינוכה לו ממעות אחרות שה חייבי לו ...וראה 'עי בעי' שאת הסכו שנת לצדקה
חסכו לו משמיא מלהצטר לתית לשלטונות ...חושבנא דדי כחושבנא דדי.
'א קלוגער נעמט או די
כט .וכ היה אומר הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע ַ
נאר געט' – החכ לוקח והטיפש נות ,פירוש ,החכ יודע שכל נתינתו לאחרי
אינה אלא 'לקיחה' שעי"ז תתגלגל עליו מידת הרחמי ויתרבו נכסיו ,לעומת זאת
הטיפש חושב שהוא 'נות' משלו לאחרי 'ומפסיד' .ובזה ביארו לשו הכתוב )שמות
כה ב( 'ויקחו לי תרומה' ,שלכאורה היה צרי לומר 'ויתנו לי תרומה' ומה שיי לשו
'לקיחה' בנתינת התרומה ,אלא שהנתינה עצמה אינה אלא לקיחה ,שכאשר נות
באמת לוקח הוא מאוצרות השפע שבמרומי .כעי זה ביאר השפת אמת ,שבאמת
לא שיי ש'ית' האד משלו ,אחר שכל קצבת הממו נגזרה מראש השנה ,וא
א לא היה נות סכו זה לצדקה הרי היה נאבד ממנו באופ אחר ,אלא שכל
חשיבות הנתינה היא בכ 'שלוקח מעצמו' – שפועל בקרבו את רגש הנתינה לאחרי,
על כ נאמר 'ויקחו לי תרומה – שתקחו מעצמכ.

באר הפרשה

פרשת ראה

äë

øåîàä ìò (èòú äåöî) êåðéçä áúë êëå 'äéîçð óñåé åðéáø éùåãéç'á ùøéô äæ ïéòë
 'øùòú øùò' (áë ãé) ïúùøôáל,ì"æå ,
)øîàðù äîá (ì"öæ øòöéðøà÷ ð"éøâäì
'äçîùá äéìà êéøöä íò ä÷ãö úåùòì éøåáéã åðééä øáãä ,'äæä øáãä ììâá éë
éîì åððåîîî ïúðù øîåìë .ááì áåèáå
.åúøöî éðòä òéâøäì ãñçå ä÷ãö
ל .הגה"ק רבי שמעו הכה שקאפ זי"ע )בהקדמה לספרו שערי יושר( מבאר את מאמר
חז"ל )תענית ט' (.עשר בשביל שתתעשר' ,מדוע העשירות אינה תלויה במעשי
האד ,אלא רק בנתינת מעשר ,עד שאפשר שתלמיד חכ וצדיק פלוני לא יהא
נשפע בעשירות ממעל מאחר שאינו נות מעשר ,ולאיד גיסא יימצא ע האר
שיתעשר עושר רב בזכות מצוות מעשר .וההסבר בדבר הוא ,שכמו הממונה מטע
השלטו על אוצר קט ,א ישמור תפקידו כראוי יתמנה לאחר זמ לשמור על אוצר
גדול יותר ,וכ יעלה ממדרגה למדרגה א א אינו ידוע כמצליח גדול בשאר
תפקידי – מכיוו שבענייני האוצר הרי הוא ממלא שליחותו ותפקידו כראוי .כמו
כ בעני עשירות הממו הכל תלוי א ורק א משתמש כראוי בממונו ,שא נות
'מעשר' הרי הוא מראה בזה כי יודע הוא כיצד להשתמש ע ממו ,על כ יקבל
את שכרו משל בעשירות ורווחה ,וא לאו  -לאו.
כתב בספר 'מקור ברו' להרה"ק רבי ברו פאייתוסי זי"ע )יו"ל בשנת תק"נ ,פר' נח ד"ה
וכת הקדמוני( ,שהנה יכול להיות משפ נאה ומפואר עשוי זהב טהור ,א כל עוד
שפתחו התחתו סתו אי אפשר להשתמש בו ,ולאיד גיסא אפילו א המשפ עשוי
ממתכת פשוטה ,א פתחו פתוח אפשר להשתמש בו כראוי לו ,וכמו כ אי נפקא
מינה מה ה מעשי האד בשאר עניני עבודתו ,כל עוד שפתחו פתוח והוא מעניק
לאחרי משלו ה ברוחניות וה בגשמיות ,הרי שופכי לו כל ברכא דלעילא ,א בא
פתחו סתו ,א א הוא 'מקשה זהב טהור' ,אינו מקבל את השפע הרב הנשפע
עליו מלמעלה.
ומעתה יתבאר היטב עניי ה'מעשר' ,וכמו שכתב בספר 'דר משה' הנספח על
'ספר הג' )יו תשעה עשר( ,שבדק ושאל בעלי אומנויות ,אודות כלי הנקרא 'משפ'
)כלי שיש לו פה רחב מלמעלה וצר מלמטה וכשרוצי לשפו משקה מכלי אל כלי מעבירי אותו על

ידי המשפ( וכול כאחד אמרו לו ,שבכדי שיפעל המשפ את פעולתו ,צרי להיות
גודל נקב פתח הצר מלמטה לכל הפחות עשירית מהפתח הרחב למעלה ,כי בפחות
מעשירית חוזר כל המשקה להיות נשפ מהפתח העליו ,וכמו כ הוא בשפ העושר
והשפע ממרו ,א פותח האד כא למטה פתח של עשירית מהשפע הנית לו
מלעילא ,אזי כל השפע יורד דרכו ונהיה עתיר נכסי ,א בא הוא סות או אפילו
רק מיצר את פתחו עד פחות מעשירית אזי כל השפע הנגזר עליו נאבד.

åë

באר הפרשה

êéøöù äî ìëá éðòä ÷æçìå åì øñçéù
åè) øîàð äæ ìòå ,åðúìëé ìëá åúéçîì
äúàå .'åëå åì êãé úà çúôú çåúô (ç
àì ä÷ãöä úåöî ïéðòù áåùçú ìà ,éðá
äìîùå íçì åì ïéà øùà éðòá ÷ø äéäé
úåìéîâá íìåòì øçáú äøåúä éë ,'åëå
ïåöø íéìùäì åðúåà äåöúå ,íéãñç

פרשת ראה

.åðéãé âéùú øùàá úéøá éðá íéàøáðä
ïéá åøéáç úà äðäîä ìëù ,ïéðòä ììëå
åà åéëøö øàùá åà ìëàîá ïéá ïåîîá
,íéîåçð íéøáã ,íéáåè íéøáãá åìéôà
äáøä åøëùå àéä ä÷ãöä úåöî ììëá
 ãàîלאíéøáãë øîåì ùé äúòîå .ì"ëò .
ììëáù ,'øùòú øùò' éáâì óà åììä

כתב בספר 'כתר ראש' )ריש הל' צדקה ומעשר ,קכג( שהגה"ק רבי חיי מוואלאז'י
זי"ע אמר בש רבו הגר"א זי"ע ,וז"ל ,כל השומר 'מעשר' מובטח בכ שלא יבוא
לידי היזק כלל .והשומר חומש מובטח שיתעשר .ויושרש בזה מידת הבטחו ,והלוואי
כל ישראל היו שומרי 'מעשר' – היה מתקיי הפסוק )בפרשת טו ד( 'אפס כי לא
יהיה ב אביו'.
ומוסי להביא )באות קכד( ,פ"א היה לרבינו ספק בדמי מעשר ,והקיל עצמו בזה
הפע ,תיכ אח"ז נטבע דלי בבאר ,והורידו כלי גרז ע ווי להוציאו ,ונפל ג הגרז
לבאר ,ועשה חשבו שהדלי והגרז עלו ממש כמו )הסכו של( כס מעשר – שלא
נת מצד שנסתפק לו .והפריש תיכ המעשר ואח"כ עלה הגרז והדלי )מ הבאר(.
לא .והטע שהפליגו חז"ל בשכרו המפייס בדברי ומחזק חברו במילי טבי ,כי אי
לתאר ואי לשער גודל כוח של דברי חיזוק המעודדי ומחיי את הנפש .וכמו
שכבר רמז הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע בנוסח הברכה 'מחיה מתי במאמרו' ,שכל
כ רב כוחו של 'דיבור' ,שאפשר להחיות מתי )לרומ את האד שאינו מרגיש טע בחייו(
'במאמר' של חיזוק ועידוד.
סיפר הגה"צ רבי גד'ל אייזנער זצ"ל ,שבשנות הזע לקחו אות הרשעי והורו
לה לרו דר ארוכה ביותר ,וכל מי שנעצר ממרוצתו נהרג על אתר ,באמצע
מרוצתו הרגיש ר' גד'ל שכלו כל הקיצי  -כוחותיו אזלו ,וכבר אי ביכולתו להמשי
ולרו ,בלית ברירה השלי ע דבר מותו ונשכב חסר אוני בצידי הדרכי ,א
ברגע האחרו טר נורה למוות ,עבר ש אחד מחבריו ושאג בקול צעקה 'גד'ל
לוי' ,באותו רגע ,הרגשתי אי שמתמלא אני בכוחות נפש עצומי ,התרוממתי
מהאר ופתחתי במרוצה ,ובזכות אותה שאגה הנה אנכי עומד לפניכ היו ,ומכא
נחזה כוחו של כל דיבור וחיזוק טוב ,ודבר שפתיי ה א למותר.
כתב בעל ה'שבט מוסר' בספרו 'מעיל צדקה' )סימ תלא( ,על רשע אחד שכל ימיו
עברו עליו בחטאי ועוונות ,ובעת שנפל למשכב וכבר כמעט גוסס היה ,אמרו לו
אנשי ביתו מדוע לא טעמת עדיי כלו ,אמר לה א תתנו לי ביצה מגולגלת אני

באר הפרשה

åøáçì ïúéå øëéð ÷ìç ùéøôéù åæ äååöî
'íãà ïéáù íéáåè íéøáãá ïä ,'åéøåáéãî
úà íéáéùîå íéããåòîä íéøáã ,åøéáçì
ãçà ìë ãîìéù ,äøåú éøáãá ïäå ,ùôðä
 åìùî åì ÷éðòéå åøéáç íòלב÷ñô êëå .
ì"÷åöæ ïééèùðééô äùî éáø ìåãâä ïåàâä
)êà ,ì"æå ,(åë ïîéñ ,ã æ"òäáà ,æ"ç î"åøâà
êéøöù óà íëç ãéîìú ìëù éúéøåä

פרשת ראה

æë

)áéåçî ,ãåàî ìåãâ àåäå åîöòì (ãåîìì
óà íéøçà íò íâ ïîæä úö÷î ãîìì
øáãì äéàøå ,åîöò úøåúî ìèáúîù
'ã åãéîìú íò ãîì àãéøô áøã àäî
øùôà äéä éàãååáù óà íéîòô úåàî
úåìòúäìå ,äæ ïîæá åîöòì ãåîìì åì
øëù äæ ìò ìáé÷ ïëàå ,äøåúá øúåé
íééñîå ,äðù úåàî 'ã ãò åééç éîé åëøàù

אוכל ,וקוד שאכלה בא עני אחד על פתחו ,ואמר תנו לי צדקה ,אמר החולה
לקרוביו תנו לו הביצה ,ויתנו לו את הביצה ומימיו לא עשה כי א זאת הצדקה
בלבד ,כעבור ג' ימי מת החולה .ויהי לימי בא הנפטר לבנו בחלו הלילה ואמר
היה רגיל לעשות צדקה ותירש חיי העול הבא ,לפי שכל ימי לא
לו ,בני יקיריֵ ֱ ,
עשיתי צדקה אלא אותה ביצה שנתתי לעני בלבד ,וכשנפטרתי מ העול הכריעה
לי אותה ביצה על כל עוונותי וזכיתי לג עד .ומבאר ש ה'שבט מוסר' שא תשאל
היא שיי שמצווה אחת הטתה עליו את כל הכ לזכות א שהיה מלא ברשע,
כי אותו עני היה על ס מוות ,ועל ידי אכילת ביצה זו ניצול ממוות לחיי ,וכ
יכול העני להוסי לקיי תורה ומצוות ,וא להוליד עוד בני ובנות לה' ולתורתו,
נמצא שכל מצוותיו של הלה ושל כל דורותיו אחריו נזקפי לזכותו של אותו רשע
שנת לו את הביצה.
ומלבד הלימוד על גודל כוחה של מצוות הצדקה ,נלמד מכא על החשיבות
הגדולה ב'המלבי שיניו לחברו' ,שעל ידי שמאיר לו פניו ואומר לו א גוט ווארט,
או דבר עידוד ומחמאה עליו ועל בניו וכיו"ב ,או שמברכו לשלו ,הרי נפשו המלאה
בחיזוק כשהוא מרגיש שיש אחד האוהב אותו ודורש בשלומו ,וממילא נוס בו כח
וגבורה לעבודתו ית"ש מתו שמחת הנפש ,וכל זה נזק לזכותו של אותו שהאיר
פניו ונת לבו.
ולמדנו כא נוראות בגדולת דיבור פיוס ועידוד ,אפילו אמירה אחת קטנה בכוחה
לשנות תבל ומלואו ,אמרת לפלוני א גוט ווארט ,בזכות זה התחזק ,בזכות זה הוסי
בתורתו ועבודתו ,וכל הוספה נזקפת לזכות.
לב .וכבר איתא בגמ' )פסחי קיח (.לפרש מה שנאמר )ישעיה כג יח( 'כי ליושבי לפני
סחר ãלאכול לשבעה' שהכוונה על 'המקבל פני חברו בישיבה' ,והיינו
ה' יהיה ַ ְ ָ
שלומד עמו )כמבואר במהרש"א( .וא דברי תורה צריכי חיזוק בכל עת ,קל וחומר
עתה בעמדנו לקראת 'זמ אלול' הבעל"ט שצרי לקרב חבריו וללמוד עימ.

פרשת ראה

,êøáúé åá éåðéù å"ç ùéù úîçî íðéà
øîàð éøäù ,êôéäì íéîòôå äëøá íéîòô
éåðéùä àìà ,'éúéðù àì 'ä éðà' (å â éëàìî)
íéãîì åðàöîðå ,íéìá÷îä ãöî àá
íé÷åìà úëøá ¯ äëøáä úàæù ,åéøáãî
,ãçàå ãçà ìëì åì äéåöîå äòåá÷ ,ìòîî
úîåúá âäðúäì íàä èéìçî åîöò àåäå
úëøáî íééðôç àìî úåðäéìå íéøùé
.êôéäì å"ç åà ,áåèä
 עבודת השי"ת- כל ישראל יש לה חלק
שייכת לכל אד בכל עת

ãçà ìë ãéáå ,ìåìà ùãåç ,àîøâ ïîæä
ùãçúú ,ùãçî áåù ùãçúäì
åúøåúá åðéöî ø÷é øåàéá ,ééëøåòð øùðë
ïúùøôá åäéìà éøáã) ò"éæ àðìéååî ÷"äâä ìù
éëðà äàø' ïúùøô ùéøá ô"äò (äàø ä"ã
ïåùì áåúëä è÷ð ,'íåéä íëéðôì ïúåð
,øáò ïåùìá éúúð øîà àìå ïúåð äåä
äøéçáä éë åúòãá íãàä äìòé ìáì
åëøã úìéçúá ÷ø åãéá äðúéð áåèá
êìäì ìçä øáë íà ìáà ,'ä úãåáòá
äð÷ú åì ïéà áåù äáåè äðéàù êøãá
ïë ìò ,äáåèì úåðúùäì äöøé íà óà
,äååä ïåùì 'íëéðôì ïúåð éëðà' øîà
ïééãò ïåøçàä åîåéá åìéôà íåéå íåé ìëáù
ùãçúú ,äáåèä êøãá øåçáìå áåùì åãéá
...àááå äæá êì áèééå ,êìéàå íåéäî

באר הפרשה

çë

'øùòî' øåòéù íâ àåäù éì øáúñîå ,íù
,äøåú ãåîìì åì ùéù ïîæä úéøéùò ¯
ïéðòì ò"öå ,ùîåç ãò óéñåäì ìåëé éìåàå
.øåòéùä
נות לפניכ – הבחירה נתונה בידי האד

íëéðôì ïúåð éëðà äàø' ,(åë àé) ïúùøôá
åãîò øáëå ,'äìì÷å äëøá íåéä
çúôù íòèä øàáì äøåúä éùøôî
íééñå 'äàø' øîàå ãéçé ïåùìá áåúëä
øàéáå .'íåéä íëéðôì ïúåð' ¯ íéáø ïåùìá
÷"äøäì 'áäæ øæá àáåä) ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä
íöò ïëàù ,(åð 'îò úåèîùä ,ò"éæ áå÷éøèñî
,ãçàå ãçà ìëì àéä äååù äøåúä úðéúð
äøåú äúåà ìáé÷ ìàøùéî ãçà ìë éë
íéáø ïåùìá øîà ïë ìò ,úååöî ïúåàå
.ìëì äååù 'äðéúð'ä éë íåéä íëéðôì ïúåð
Y åîöò éðôá 'äàø' ùé ãçà ìëì êà
äúåà äùòå êéúéååéö øùà úà àð äàø
.êéúåðåøùëå êéúåçåë éôì

úà (øçà øáã ä"ã) 'ø÷é éìë'ä øàéá êëå
íëéðôì ïúåð éëåðà äàø' ÷åñôä
ìâìâä ìà íåéä úáéúá æîøì àáù ,'íåéä
íåéä òá÷ð äëåìéä éô ìòù ùîùä åðééä) éîåéä
äëøáä' ìà íåéä úáéú êéîñäå ,(äìéìäå
àåäù ùîùä åîëù êì øîåì ,'äìì÷äå
êéúî ,íéëôä éðù ìòåôå àåä ãçà åîöò
ïë åîë ,äöéáä àéô÷î êãéàìå äååòùä
éì ùé äð÷ú åæéà éëå íãàä øîàé íàå úðáìî éðù ãöîå ñáåëä éðô úøçùî àéä
äáøä êë ìë éúøáò øáëù éøçà
íéàá ïðéà åììä íééåðéùä ìëå ,ãâáä
.éúåðååò ìë úà ï÷úà êàéäå ,úåøéáò êë ,íéìá÷îä ãöî íà éë ùîùä ãöî
äáåùú ìòáä éë ,íåéä áåúëä øîà äæì ,êøáúé åúàî íéàáä úåìì÷äå úåëøáä

èë

פרשת ראה

באר הפרשה

áåèá øåçáì íëúà çéøëî åðéàå äáåèä
íãà øîàé íàå ,'øçáé øçåáä' àìà
íìåòá åéäé íà ÷ø äéåìú äëøáä úìá÷ù
øçáà éðà ÷ø íà ìáà ,íé÷éãö ãåò
ïåôöä áåè áø ìëì äëæà àì áåèá
,ãéçé ïåùìá äàø áúëð äæì ,íé÷éãöì
äëøáá úåëæì ìåëé ãéçéä íâù åðãîìì
íéìá÷î íà íìåò éùòîá çéâùé àìå
åàì íà úååöîå äøåú ìåò íäéìò

äúòîù éàðúá ¯ íåéä 'ãìåðù ÷åðéúë'
êìäì ìéçúéå ,äæåìðä åëøã úà áåæòé
ïéà øîåì íãàä óéñåé íàå .íéáåè êøãá
íîåé éì áøåàä øöéä ìò øáâúäì éçåëá
äøîà àã ïåâë ìò ,éðìéùëäì äìéìå
éëðà åì øîåà ä"á÷ä øîåìë ,éëðà äøåú
åøöé' (.áð äëåñ) íøîàîë êøæòá äéäà
àìîìàå íåé ìëá åéìò øáâúî íãà ìù
.'åì ìåëé àì åøæåò ä"á÷ä

áéèä àåä ,äáø äéîù ùã÷úéå ìãâúé
ä÷ãöá åðì áéèéé àåä áéèéî àåä
äîéúçå äáéúëá ãçé åðìåë áúëðå ,ãñçå
äðùìå ,íéøåîâ íé÷éãö ìù ïøôñá äáåè
.ä÷åúîå äáåè

ïéà éìåà äðòèá íãàä àåáé ïééãò íàå
íéöøîù äæá éë ,úéúéîà äáåè äæá
åìéàë øáãä äàøð íéåöéø éðéî ìëá éúåà
øîà êëì ,éì íéøëåî äòåøâ äøåçñ
êøãä úà íëéðôì çéðî ä"á÷äù íëéðôì

