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íéèôåù úùøô
לא תירא מה – ע"י הבטחו מביא על עצמו áúëå ,'íäî àøéú àì êîî áø
כל מיני ישועות וברכות
.ì"æå (á"ì ,â øòù äáåùú éøòù) 'äðåé
äøö éë íãàä äàøé íàù äæá ìò äîçìîì àöú éë' ,(à ë) ïúùøôá
çèáéå åááìá 'ä úòåùé äéäú íò áëøå ñåñ úéàøå êéáéåà

åðéáø'ä
åðøäæåä
÷,äáåø
 äéìòא,

א .וידע כי לא לעול תמוט רגלו ,ובקרוב יצא למרחב .הנה איתא במשנה
פ"ט מ"א( 'על בשורות טובות אומר ברו הטוב והמטיב ,על שמועות רעות אומר
ברו דיי האמת )יש בזה שינויי גירסאות ,שבגירסא שלפנינו כתיב על בשורות רעות ,ויש שגרסו
על שמועות רעות( ,וצרי ביאור מדוע ב'טוב' נקט לשו 'בשורות' ואילו ב'רע' נקט לשו
'שמועות' ,אלא ביאורו ,כי 'בשורה טובה' אכ טובה אמיתית היא ,אבל 'הרע' אינו
רע באמת ,שהרי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד ,אלא רק נראה כרע ,על כ נקט
התנא לשו 'שמועות רעות' ,שרק נשמע כאילו הדבר שאירע לו הוא רע ,אכ באמת
אי זה בשורה רעה כלל.
כיוצא בדבר שמעתי בש חכ אחד להוכיח מלשו הכתוב שאמר דוד המל
)תהלי צד יח( 'א אמרתי מטה רגלי חסד ה' יסעדני' ,וצרי ביאור מהו לשו 'א
אמרתי' היה לו לומר 'א מטה רגלי' ,אלא ביאורו כי בוודאי אינו באמת כ ,אי
זה אלא אמרתי מטה רגלי ,שא א נראה לאד שמטה ידו ורגלו אי זה אלא
דמיו בעלמא ולעול לא ימוט...
עוד אמרו לבאר ,כמשל לילד קט העומד ומבכה על 'משחק שעשועי' לגו )לעגא(
ששיבר לו חברו ,לעומתו עומד בחור הגדול ממנו בכמה שני )ישיבה קטנה( ומצחק
ממנו ,למה תבכה ,וכי על שטויות כאלו יש מקו לבכות וליילל ,באותו מעמד יבכה
בחור זה על שטויותיו שלו – שה'משגיח' גער בו וכיו"ב ,אשר הבחור הגדול ממנו
ישחק 'שחוק גדול' וכי לזו צרה ייקרא ,א בחור זה יישבר לבו בקרבו כש'שידו'
יפול וירד מסדר היו ...ועליו ישחק האבר בעל משפחה ,נו 'שידו עולה שידו
יורד' התדע דאגת 'שלו בית' מהי' ...גידול הבני' מהו ...הגדול ממנו יאמר ,נו ,וכי
ידעת 'לשד הבני' מהו ,להשיא צאצאי מהו ...וכ מנהגו של עול ככל שעולה
האד בשנותיו ובמעמדו יזלזל ב'צרותיה' של הקטני מאתו ...כיו"ב בא דוד המל
לומר לנו ,כי הרבה מיני צרות עברתי בחיי ,בבני חיי ומזוני ,רודפי באו עלי להרגני
נפש ...מגלגול לגלגול עברתי ,וזהו 'א אמרתי מטה רגלי' – א אני שעברתי כל כ
הרבה בחיי אומר ל ש'מטה מטה מטה רגלי' הרי זה 'באמת' צרה צרורה ל"ע,
)ברכות
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אעפי"כ תדע שאי מציאות בעול שמטה רגלו של אד כי בכל עת ובכל זמ ,משפל
מצבו חסד ה' יסעדני...
הנה כתיב )תהלי עג כב( 'ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמ' ,משל לאדו אחד
שקנה לעצמו כלב נאמ ונתקשר בו בנר"  ,הכלב היה שומר עליו ועל ביתו בשכבו
ובקומו בצאתו ובבואו .פע אחת תקפו לבו של האדו )התק לב( והבהילוהו לביה"ח,
ג במצב קשה הלזה לא עזבו כלבו הנאמ ונתלווה אליו עד שערי בית החולי וא
נכנס עמו פנימה לחדרו ,בהגיע תור האדו להיכנס לחדר הניתוחי נעלו הרופאי
את דלתות החדר בפני הכלב ,הלה שמסור היה לאדונו ולא סמ על שמירת הרופאי
החל לנבוח ולזעוק בקולי קולות ולא נת מנוח עד שבלית ברירה פתחו את השערי
בפניו ,נכנס הכלב ונעמד בנאמנותו סמו לאדונו לשמרו מכל משמר – בפרט בעת
הזאת כשהוא נתו בידי הרופאי לעשות בו ככל העולה על רוח ה"י ,..והנה הוא
רואה שהרופאי מרדימי את אדונו – ושתק ,א משראה את הרופא מוציא סכי
שנונה ומחודדת ומתחיל לחתו בבשר אדונו לא עצר הכלב עמוד והחל נובח וצורח
עד לשמי – כיצד ייעשה כ לאדונו ...אחי ורעי אהובי וידיד ,זה האיש הצועק
ונובח ,בוכה ומתאנח בשעה שהקב"ה 'מטפל' בו במסירות ונאמנות אי בינו ואותו
כלב ולא כלו ,אינו אלא כ'בהמות הייתי עמ' – אבל האד מבי שאדרבה ,יחתכו
הרופאי בבשר החי ולאחר כמה שעות יבריא האד וטוב לו ולביתו כל הימי...
א הקב"ה אינו אלא מיטיב לאד ולא חות סת באד.
כה אמר הגאו רבי משה שפירא זצ"ל לאחר פטירת בתו ע"ה בדמי ימיה ,שהנה
כתיב )בראשית כג ב( 'ויבוא אברה לספוד לשרה ולבכותה' ,והכ' שבתיבת 'ולבכותה'
הוא כ' זעירא ,נמצאת תיבת 'לספוד' נכתב באותיות גדולות כלפי ה'לבכותה' ,ללמדנו,
כי כאשר אירע מקרה כזה רח"ל הרי ההספד צרי להיות בקול רעש גדול ,כי מ
השמי באי לעורר אותנו לתיקו המעשי ,לא כ הבכיה צריכה להיות 'זעירא',
כי ג במצב הגרוע ביותר צרי להתחזק בה' אלוקינו שהוא אבינו וכל מעשיו אינ
אלא לטובה.
הנה מצינו ב'מגילת איכה' ,שבתו ה'קינות' על צרות החורב נאמרו ג פסוקי נחמה
וחיזוק ,וכגו' ,זאת אשיב אל לבי על כ אוחיל ,חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו,
חדשי לבקרי רבה אמונת ,חלקי ה' אמרה נפשי על כ אוחיל לו )ג כא-כד( ,ולכאורה
'עירוב פרשיות שנו כא' ,כי מה מקו יש לפסוקי חיזוק ונחמה בתוככי הבכיה והאבל,
ולשמחה מה זו עושה .וביאר בספר נתיבי ישורו )להג"ר ישראל לוריא שליט"א( כי מקוד
נאמר )פסוק יח( 'ואומר אבד נצחי ותוחלתי מה'' ,וא המרירות והצער מביאי את
האד לידי ייאוש ואבדו עד שמרגיש שהוא מנותק ח"ו מהקב"ה ואבד נצחו ותוחלתו
– אכ  ,מוכרחי תיכ ומיד לעזוב את המרירות ,ולהתחזק בחסדי ה' כי לא תמנו.
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åì äéäù ,øåàéá êéøö äøåàëìã ,'åãñçì
íéìçééîä' åéàøé ìà 'ä ïéò äðä øîåì
,àìà .'åãñçì íéìçééîì' àìå 'åãñçì
.'à ,íééðùì í÷ìçì áåúëä úðååë ïëàù
øîåà äéä íàå ,åãñçì íéìçééî .'á ,åéàøé
äðä ,øîåì íå÷î äéä ,åãñçì íéìçééîä
,åãñçì íéìçééîä íäù åéàøé ìà 'ä ïéò
ïéîàî íà óà ,'åéàøé' åðéàù éî êà
ïéò äéäéù äëæé àì åéìà ìçééîå åàøåáá
øîåì ,íéìçééîì øîà ïë ìò ,åéìò 'ä
äãéî äúåàá ,åéàøé ìà 'ä ïéòù åîëù
áöî ìëá ,åãñçì íéìçééîì 'ä ïéò ùîî
ììëá íéììëð íðéà ïééãò íà óà íäù
äðåîàá åé÷åìà 'äá ïéîàî ÷ø íà ,'åéàøé'
äçå÷ô ''ä ïéò' äéäúù äëåæ ,äèåùô
äæá åì áåèì øîùî ìëî åøîùì åéìò
çîùéå ,åáìî äâàã ìë øåñú äæáå ,àááå
.ïãéòå ïîæ ìëá 'äá åáì
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áåø÷ êà' (é äô íéìäú) øîàðù ïéðòë
äàáù ,åéøáã ììëáå] .'åòùé åéàøéì
äîçìîì àöåéä íãàì ãîìì äøåúä
êë ìòå ,åéáéåà úà çöðì ïëà äëæé ãöéë
àåä ïåçèáä éë ,íäî àøéú àì øîàð
íéøáãä ïéàå ,øúåéá ìéòåîä 'ïééæä éìë'
ìëá àìà 'äîçìî' éôìë à÷ééã íéøåîà
.[ בàåáú àìù äøöå äøö
ìë (àì íéìäú è"çåù) ùøãîá åðéöî øáëå
êëå .åìéöî éðà ¯ éîùá çèåáä
ìò ç"ç) ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä áúë
,ãåò òãå .ì"æå ,(áø äî ä"ã á àì íéìäú ê"ð
Y úåéåëæá éåìú åðéà ïåçèáä úãéîã
÷æéçù àìà ,ïåâä åðéàù íãà àåä åìéôàù
,åéìò ïâî ïåçèáä çë Y 'äá åðåçèá
áåúëä øàáî äæáå .ú"éùä åîò ãñçúîå
íéìçéîì åéàøé ìà 'ä ïéò äðä' (çé âì íéìäú)

 שבתחילה פשטו העמלקי פשטו על צקלג ולקחו,' הנה מצינו ב'מלחמת צקלג.ב
 וחזר דוד ונלח עמ והציל,את כל הנשי והילדי בשבי ונטלו את כל הרכוש
 והנה מיד בצאת למלחמה נחלשו מאתיי איש ולא אבו ללכת ע,את הכל מיד
כד( שהאנשי אשר הלכו ע- וכתיב )שמואל א' ל כב. והמתינו עד כלות המלחמה,דוד
 לא יטלו חלק בשלל אות שנשארו 'מאחור' )רק נשיב לה את,דוד למלחמה אמרו
 כי כחלק היורד במלחמה,' 'ויאמר דוד לא תעשו כ אחי וכו,( ולא יותר,נשיה וילדיה
 שכ הייתה 'טענתו' של דוד," וביאר המלבי.'וכחלק היושב על הכלי יחדיו יחלוקו
 אילו היתה ה'הצלה' תלויה בכח ידינו אזי אכ היה הצדק והיושר שלא לתת,המל
מהשלל אלא למי שנלח בפועל שהרי על ידו היתה ההצלה ואילו היושבי מאחור
 א מאחר שהכל נעשה על ידי ה' ואנחנו לא בחיל ולא בכח,לא השתתפו בהצלה
 כי אלה שישבו על הכלי ולא רדפו אחר האויב, אדרבה, מעתה מסתבר לומר,'וכו
מגודל בטחונ בישועת ה' שיציל את שלה בלא רדיפה הלא זכות גדול יותר מאלה
 כי כל הנצחו,'  ומאחר 'שה עיקר הגורמי את הנצחו,'שרדפו ולא בטחו באופ זה
... א"כ הדי נות שלכל הפחות יקבלו מחצה,'לא היה אלא בזכות שבטחו בישועת ה

ä
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ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä ì"æå
ìôù ÷îåò íãàä ïðåáúîùëù... (ä
ïéîàäì ,äðåîà àéä åúöò ø÷éò ...åáöî
ó÷åú øúåé øáâúîù äî ìëù ...'äá
çë åáìá ùéøùäì øúåé õåçð úåëùçä
úãéîì äëåæ äðåîàä é"òå ,äðåîàä
ø÷éòå .äðåîàäî óðò àåäù ïåçèáä
øàåáîë äøöä úòùá àåä ïåçèáä
ìëù úâùä éôìù óàå (.áë á"ç) ÷"äåæá
éàåìçúì äôåøúå øåæî íåù ãåò ïéà éùåðà
ïåéìò ãñçá çèáéå ïéîàé æ"ëò ,åùôð
óåñ ïéàì àåäù ä"á àøåáä úåìãâáå
éì íâ øåæòé åúåðîçø áåøá ...úéìëúå
'äá íéçèåáäå ...íéìôùáù ìôùä
ãåã ïëå ,íøáùî åùåáé àì åúòåùéáå
êá' (à äë íéìéäú) øîà ä"ò êìîä
ïåçèáå äðåîàáå ,'äùåáà ìà éúçèá
,íéáø íéîçøì êôäîå ìëä ÷éúîî àåä
.ì"ëò
çìùéå)
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ïé÷éçøî ãçôäå äâàãäù ,ïàëî åðãîì
êãéàìå ,åòéâîä úà íãàäî
íãàä ìò åàéáéå åáø÷é ïåçèáäå äðåîàä
'äá åðåçèá é"òå ,íéîçøå äòåùé úãé÷ô
äøöî úàöì 'åòùé áåø÷' ¯ äøöä úòá
,ïëà . גìåãâ øåàì äìéôàîå äçååøì
åúðåîà éë ,'äá åúðåîà ÷æçé ìéëùîä
. דåúòåùé úà åøäîéå åùéçé åúåå÷úå
áéúëã éàî (:èë úåçðî) ì"æç åøîà êëå
éë ãò éãò 'äá åçèá' (ã åë äéòùé)
åðåçèá äìåúä ìë Y 'íéîìåò øåö 'ä ä¯éá
äæä íìåòá äñçî åì àåä éøä ä"á÷äá
'äðåé åðéáø'ä áúë ïëå .àáä íìåòáå
êéëøã ìëá' ë"äò (å â éìùî ìò åùåøéôá)
àåäå' ...ì"æå ,'êéúåçøåà øùéé àåäå åäòã
ïåçèéáä øëù úìåæù 'êéúåçøåà øùéé
àåää äùòîá çéìöú ,íéîùá ìåãâ àåäù
.äùåò äúàù

' רמז בה הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע בפסוק בפרשת )כ יט( 'כי האד ע השדה.ג
 ורק, כי כאשר תטע גרעי פרי בתו כלי זהב וכס לא יצמח ממנו מאומה על דר,א תטענו בעומק האדמה אז יצמחו ממנו אילנות ופירות לש ולתפארת
, לא יתייאש א נראה לו שהוא נתו במעבה האדמה,'זה נמי 'האד ע השדה
 ויתעבד לאילנא רברבא שפירותיו,כי אדרבה דייקא ממצב זה יעלה ויפרח כג רטוב
...מתוקי וצילו נאה
 כ אומרי מש הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע 'מי שחי באמונה ולבו בטוח.ד
.' אז הקב"ה מושיעו באופ שלא יעלה על הדעת,באלוקיו
וכבר ביארו על נוסח התפילה 'ולמלשיני אל תהי תקוה' ולאחר מכ מבקשי
 ומדוע אי מתחילי מיד ע תוק הבקשה 'את כל המלשיני,''תעקר ותשבר ותמגר
 שיאבדו את-  אלא כי אכ זהו עיקר תוק עונש של המלשיני,'תעקר ותשבר
 כי המאבד את תקוותו בה' אבד,' ובזה ממילא יהיה 'תעקר ותשבר,'תקוות בה
.סברו ובטל סיכויו

å

באר הפרשה

פרשת שופטי

הול בתו יל בטח – כי העיקר האמונה øçà øå÷çú àìå ,åì äôöúå úåîéîúá
והבטחו בתכלית התמימות
 úåãéúòäהìá÷ êéìò àáéù äî ìë àìà ,
 úåîéîúá 'ä íò äéäú íéîú' ,(âé çé) ïúùøôáו 'å÷ìçìå åîò äéäú æàå ,ז÷åñô .
åééç úåçøåàì äéúù ïáàå ãåñé àåä äæ åîò êìäúä' é"ùøáå ,'êé÷åìà
ה .כתב הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )ש עול ,שער שמירת השבת פ"ג בהגה"ה( וז"ל' ,וכיו
שדעת האד מעוטה כל כ ,אי לנו לחקור אחר הנהגתו של מל מלכי המלכי
הקב"ה ,וצרי האד להתהל עמו בתמימות ולהאמי שכל מה שהוא עושה ,הוא
הכל לטובה ,כי מפי עליו לא תצא הרעות ,ואז בוודאי יזכה לראות בסו באלו
הדברי גופא שהיא הכל רב טוב וחסד ,כמו שמובא בגמרא )ברכות ס (:במעשה דרבי
עקיבא ,עכ"ל.
מעשה היה בירושלי בימי קד ,בשני אברכי שהיו לומדי ב'כולל ליוצאי גאליציא',
והיה אחד מה רוד את חבירו עד חרמה ...בכל עת מצוא היה מתנכל אליו בכל מיני
'חכמות' והצקות ,בצר לו היה ה'נרד' נכנס לשפו את צערו בפני הרה"ק רבי דוד
בידערמא מלעלוב זי"ע ,בכל עת היה הרבי מנחמו וחוזר בפניו על דברי חז"ל )גיטי לו(:
'הנעלבי ואינ עולבי שומעי חרפת ואי משיבי  ,עושי מאהבה ושמחי ביסורי,
עליה הכתוב אומר )שופטי ה לא( ואוהביו כצאת השמש בגבורתו' – יבוא יו ותראה
כי השתיקה הביאה ל רווחי גדולי ועצומי ,שתוק נא וירווח ל בבוא העת .דברי
אלו היו משקיטי במעט את סערת רוחו ,עד ששב ה'רוד' למלא סאתו במנת בושות
בזיונות ורדיפות ,אז היה ה'נרד' ממהר שוב אל הרה"ק ,והרבי הזכיר לו כבראשונה
'הנעלבי ואינ עולבי שומעי חרפת ואי משיבי '...וחוזר חלילה.
עברו הימי ובנו של הנרד הגיע לפרקו והתחילו ה'שדכני' לדבר בו נכבדות,
אלא שבכל פע שנתקרבו הדברי לידי גמר ב'שבירת צלחת' ,נשמע סירוב מהצד
השני ,וכל זה נזק לזכותו של ה'רוד' שהיה 'עובד' יומ ולילה להודיע לכל על
'חסרונותיו' של המדובר ושל משפחתו ...פקעה סבלנותו של ה'נרד' ומיהר אל הרבי
בזעקת 'הצילני נא' ...א הרבי בשלו – אמרו חז"ל 'הנעלבי ואינ עולבי שומעי
חרפת ואי משיבי ,ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'.
וכ היה ג כאשר הגיעה ג בתו לפרקה בתו כ ,והוכרח הרוד להוסי כמה
'שעות' לעבודת הקודש שבחר בה ...כי מעתה עליו לדבר סרה לא רק על בנו אלא
א על בתו של צדיק נעזב זה .ביו מ השמי נפתחו שערי שמי ,ונגמרו ב'
השידוכי בכי טוב – בשידו אשר היה נהוג לפעמי בעיה"ק ירושלי ושמו נקרא
'א בייט' )מלשו 'חליפי' ...שב' משפחות משתדכי פעמיי כאחד ,זה נות ב ובת וזה נות בת וב(,
והיו עיני ה'רוד' ראות וכלות ואי לאל ידו להושיע.
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משהתקרבו מועד ב' החתונות ,וירא הנרד כי אי הפרוטה מצויה לצרכיו היו
יומיי ,עאכו"כ לצרכי נישואי כפולי .בלית ברירה ש פעמיו לעיר הבירה וויע
)ווינא( ,לפקוד את ביתו של 'משה הגביר' אשר היה ידוע כאיש חסד נדיב לב ,אולי
יחוס ע עני ואביו ...מיד בהגיעו לוויע מיהר לבית הגביר ,ש נודע לו שאינו 'ב
יחיד' ,וקבעו לו שביו פלוני 'יזכה' להיכנס לחלות את פני הגביר...
בלית ברירה שכר הלה חדר בבית המלו באותה עיר עד הגיע זמנו להתקבל
אצל העשיר .בהגיע זמנו אס את מטלטליו בדרכו לעזוב את המלו ,כי מה לו
לחפש ברחובות וויע אחר שכבר יתקבל אצל 'משה הגביר' .כא נתהפ מזלו לטובה
וברכה ,כי בדרכו נכנס ל'בית הכסא' מצא ש 'אוצר'  -ארנק מלא וגדוש במטבעות
לרוב ,מיד חישב בדעתו כי מצד הדי הרי מותר לו לקחת המעות שהרי רוב
הנמצאי ש הינ גויי ו'אבידת עכו" מותר' )חו"מ רסו א( לאיד אוי לו ואוי
לנפשו א ייתפס בכ ,על כ נטל את המטבעות ועירב יחד ע הפרוטות המועטות
שהיו ברשותו עד עתה ,ואת הארנק של ה'גוי' זרק לתוככי ביה"כ ,ומיהר להמילט
על נפשו פ יתעורר 'בעל האבדה' לחזר אחר אבדתו ...א את אשר יגור בא לו
– כי ברצותו לצאת מבית המלו כבר היה הבית מוק בשוטרי רבי שבאו לחפש
אחר ה'גנב' שגנב את הארנק משר גדול ששהה ש ביו הקוד' ,פקודה' ניתנה
מראש השוטרי שעל כל הנמצאי להישאר איש איש בחדרו ,והשוטרי יחפשו
בכל החדרי עד שימצאו את הגנב ,בלית ברירה חזר היהודי לחדרו כשהוא חרד
לקראת הבאות...
כאשר הגיעו השוטרי אל חדרו של היהודי פשפשו ומצאו בכליו סכו אדיר
הדומה כמעט לסכו האבידה )כי לא היה הסכו מדוייק לסכו האבידה ,שהרי כמה פרוטות
הוסי משלו ,וג את ה'ארנק' לא מצאו( ,מיד חשדו בו שהוא הוא ה'גנב' )באותה העת היה
דבר זה כרו א בסכנת מוות מצד המלכות( דאל"כ מניי לעני כמותו סכו גדול כל כ,
אול כאשר שמע היהודי את דבריה נענה ואמר בבירור ,איני יודע מדוע נטפלת
אלי – הרי אנכי מנהל עסקי גדולי בכולל גאליציא באר ישראל ,ואלפי אלפי
דינרי זהב וכס עוברי תחת ידי בעסקאות שונות ,ואי 'סכו כזה' בגדר 'חידוש'
אצלי כלל .השוטרי שעמדו מסביבו לא ידעו מה לעשות בדינו ,שכ לא ידעו מה
הוא סח – מהו 'כולל' ומהו 'גאליציא' ...ואלו עסקי נערכי ש ...מכיוו שכ
החזיקו אותו במעצר ,ולבינתיי שלחו על ידי ה'קאנסול' שלה באר ישראל שיברר
ב'כולל גאליציא' אודות זה האיש ומה מעשיו .בהגיע ה'שליח' אל הכולל אינה ה'
ופגש במיודענו ה'רוד' ,וישאלהו האיש 'התכיר את פלוני ומה מעשיו' ...שאלו
הרוד ,מי שלח הנה ,ויע השליח 'מעיר הבירה וויע נשלחתי לברר אודותיו' ,הבי
הרוד שמ הנראה מפרס הלה את עצמו בפני הגבירי הנדיבי כעני מרוד וחסר
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כל ,וה שלחו לברר א דבריו כני ומצבו גרוע כל כ או שמא רמאי הוא .החליט
הרוד לגמור אתו את החשבו והחל לדבר גדולות ונפלאות – תדע ל ,שיהודי זה
מהסוחרי הכי גדולי כא בכולל ,משופע הוא במעות ועשירות לרוב ...כשמוע
ה'שליח' את דבריו שלח את ה'ידיעות' לוויע ,ש שחררו את היהודי ע האוצר
הגדול בידו ,ו'ליהודי הייתה אורה'.
משחזר ה'רוד' לביתו שבעיה"ק ירושלי מיהר לעלות להיכל הכולל ,וער ש
מסיבת 'לחיי' בנדיבות והרחבה ,ש נשא את דברו וגולל את כל חסדי המקו עמו...
והפטיר ,יודע הנני בבירור שאחד מבני הכולל כא הצילני ממוות לחיי ,וא העלה
אותי מבירא עמיקתא לאיגרא רמא בעשירות מופלגת ,מודה אני לו בכל לבי ...ועד
היו הזה מפורסמי צאצאיו כ'בעלי פרנסה'.
ומלבד שמכא נראה על גודל שכרו של זה השומע חרפתו ואינו משיב ,א
בעיקר מה שלמדנו מכא הוא גילוי הטובה שנצמחה לו מהרעה דייקא ,שרק על
ידי אותו 'רוד' זכה שנתקיי בו 'מקימי מעפר דל מאשפות ירי אביו ,להושיבי
ע נדיבי'...
ו .הרה"ק ה'שפתי צדיק' זי"ע )מק אות טו( מביא מעשה נורא ,שאחד שהיה בעל
ייסורי גדול רח"ל אמר במר ליבו להרה"ק הרבי ר' בונ מפרשיסחא זי"ע,
שחושש הוא שהברכה אשר מבר בכל בוקר 'שעשה לי כל צרכי' אינה אלא ברכה
לבטלה ,שהרי אי לו כלו ,וכפי הנראה 'לא עשה לי כל צרכי' ...נענה לו הרה"ק
ואמר ,ה'צור' של הוא לקבל באהבה את כל הנהגת הבורא ית' עמ ,ואכ עשה
ל כל צרכי ,שהזמי ל כל העובר עלי בכדי שתגיע לתכלית לקבל הנהגתו
באהבה ובאמונה ...וכתב ה'שפתי צדיק' שה ה דברי רש"י 'מה שבא עלי קבל
בתמימות' ,כלומר לקבל הנהגת הבורא ית' באהבה ובאמונה תמימה.
ומוסי ה'שפתי צדיק לבאר' ,כי הנה מצינו ביוס ,שהתנכר אל אחיו כשירדו
למצרי לשבור בר ולקנות אוכל )בראשית מב ז( ,וא הוסי לקחת את שמעו והאחרו
הכביד בהטמנת הגביע בשקו של בנימי בכדי להעליל עליו כי גנב הוא ,וא שאהב
אות בכל לבו ונפשו ,אול מכל מקו התגבר על רגשותיו 'והציק' לה בכדי
להביא לידי טובת האמתית ,שיתחרטו על המכירה .כל זאת אינו אלא 'משל'
לרחמי הקב"ה על בניו אהוביו ,א לפעמי הוא מסתיר פניו ומתנכר בכדי להביא
את האד לתכליתו ,ולהשפיע עליו כל מיני השפעות טובות.
ז .אומרי מש הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע 'מי שמקבל את הקב"ה כמו
שהוא ,א הקב"ה מקבל אותו כפי שהוא' ,שמי שמקבל עליו את אמונתו של
הבורא ,ואינו מערער על בוראו מדוע עשה עמו כ וכ ,א הקב"ה אינו מדקדק
במעשיו יותר מדי ומשפיע עליו שפע ברכה והצלחה לאור ימי ושני.
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úåöòå úåøé÷çá åúâàãî íãàä úà òåðîì
 øçî úâàã ìòטäúåäî åæ úåîéîú éë ,
úåöò éðéî ìëî äìòîì åîöò äéáâéù
íìåò àøåáì ìåëéáë íãàä éðá íéöòééîù
àéáé íùî Y êëå êë íäîò äùòéù Y
,'åëå äàåôø åì àéáé íùîå äñðøôä åì
íå÷îáå éðåìô øçñîá çéååøé éðåìô íå÷îá
,äáøä á"åéëå 'íéðù éô' åéñëð åáøúé æìä
àäé äî úòãì äìéìå íîåé øå÷çé ìàå

ח .כה הביא בספר 'שיח זקני' )ח"א עמ' ע( בש הרה"ק מסקווירא זי"ע שתמיד דרכו
של רש"י לקצר וכא הארי -לרמז ולהדגיש ביותר על התמימות.
ט .ובכלל הדברי שלא להרבות ב'השתדלויות' יתר על המידה ,אלא 'יניח' להקב"ה
לנהל את עולמו ,והטוב בעיניו יעשה .ובעני זה יסופר ,כי אחר ה'מלחמה' נשאר
מי שנהפ לימי להיות ה'גאו' רבי נפתלי נבנצל זצ"ל אוד מוצל מאש יחיד מכל
בני משפחתו ,והנה באחד הימי הוצע לו שידו שהוא מצידו חפ מאד בהצעה זו,
ולא ידע בעצמו כמה ל'השתדל' כדי ששידו זה יצא לפועל ,על כ נכנס אל החזו"א
והציע ספיקותיו ,ענה לו החזו"א את של כבר עשית ,יצאת ידי חובת ההשתדלות,
הנח להנהגת הבורא שתיעשה מאליה ואל תוסי לפעול למהר את השידו.
שמע הגר"נ לדברי החזו"א ,ואכ ,לא הגיע הדבר לכלל מעשה אלא בבוא עתו
וזמנו נישא בשעטומ"צ לזיווגו המוכ לו מ השמי .כעבור שני רבות והנה עומד
ר"נ ביו הכנס נינו הגדול לבריתו של אאע"ה ,ובביהכנ"ס שבו התפלל וותיקי
כיבדוהו ב'עליה' לכבוד היו הגדול והגבאי ער לכבודו 'מי שביר' והכל הכריזו
יחדיו 'מזל טוב ...מזל טוב ,'...לאחר התפילה ראו כי לבו של ר"נ נתו בסערה,
באמרו שהיה עדי אילו לא כיבדוהו בעליה ,בהראותו שבאותה שעה שהה בביהמ"ד
יהודי מבוגר – ב גילו ,שלא נפקד מעול בזש"ק .והוסי ר"נ לספר למלווהו שאותו
יהודי נישא בשעתו לאותה 'מדוברת' ,ורק כעבור שני רבות נוכח לראות את נס
הצלתו בזה שאותו שידו שכל כ חשק בו לא יצא לפועל ,שא כ היה עדיי
עקר עד היו הזה .על כ  ,אל נא אחי תרעו ,בראותכ כי מחשבתכ איננה יוצאת
לפועל – בפרט בענייני שידוכי בה פועלי רגשותיו של אד ביותר ,שמחו נא
בהנהגת הבורא עמכ ,קבלו בתמימות ובשמחה את הנהגתו עמכ ,כי אינכ יודעי
אלו ניסי וטובות פועל הקב"ה בעדכ מבלי שתדעו ותשיגו אות )כי פעמי האד
מתוודע לניסיו אחר שבעי שנה ,ופעמי שלעול לא ידע – יאמי בזה וירווח לו(.
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ïè÷ ãìéë åîöò éðéòá íãàä äéäéù
íéìäú) ä"ò êìîä ãåã øîàù åîë ,åéðôì
éùôð éúîîåãå éúéåù àì íà' (á àì÷
åîò êìäîù êøòëå .'åâå 'åîà éìò ìåîâë
,äîåàî ø÷åç åðéà åì äôöîå úåîéîúá
úîàá àåä ïë ,åáäé 'ä ìò êéìùîå
.'åäìëìëé'

åøåàéáá (úáòåú éë ä"ã) 'ééçá åðéáø' áúë
'ä íò äéäú íéîú' ÷åñô ìù
äéäúùë íãàì øîåì àáù ,'êé÷åìà
úîâåãë ,êé÷åìà 'ä íò äéäú éæà ,íéîú
'ä íò íù éäéå åðéáø äùîá øîàðä
'ä íò úåéäì äëæé øùàëå .(çë ãì úåîù)
øîàðù åîë ïåéìòä øåà åéìò øéàé éæà
êãîìå .'àøù äéîéò àøåäðå' (áë á ìàéðã)
úåîéîúä úãéî úìòî ìò äæä áåúëä
êìîä ãåã øîà ïëå .äøëù ìãåâ ìòå
êìäúàù é"ò Y éîåúá éðàå (âé àî íéìäú) êìåää éë ,äñåðîå ÷åãá øáãä ,ïëàå
êéðôì éðáéöúå éá úëîú ,úåîéîúá úåðåáùç' áùçì éìáî úåîéîúá

 לבני ביתי הייתה, רבי קדוש, מעשה באבר שנכנס אל רבו בקול תאניה ואניה.י
 ומש הייתה פרנסתי ופרנסת אנשי,עד עתה 'עבודה קבועה' אצל בעה"ב אחד
 מני... א זה עתה קיבלה 'מכתב פיטורי' ואני אנה אני בא,ביתי בהרחבה גדולה
 הא יש ל 'תיבת דואר' תלויה, אמור נא, שאלו הרבי...יהא לנו לח לפי הט
 נענה מפני, שלא ממי הטענה-  האבר שלא הבי את השאלה,בפתח בית מבחו
 הא מפע לפע הנ, המשי הרבי ושאל, יש ברשותי תיבת דואר, אכ,הכבוד
, ה-  נענה האבר שעדיי לא הבי שייכות ה'דואר' לצרתו,'מקבל בה מכתבי וכדו
שאל הרבי אולי יודע מר מיהו ה'דוור' )הנושא את המכתבי ממקו למקו( המביא לפתח
, וכי מה איכפת לי מיהו המביא את הדואר, נענה האבר לא ולא,את המכתבי
 עתה נענה אליו הרבי בקול תמיהה ומדוע כל כ...העיקר שהמכתבי מגיעי אלי
תתעניי ב'דוור' המביא ל את הפרנסה ממשלחו – זה הקב"ה בכבודו ובעצמו הז
. מה איכפת ל מי יהיה שלוחו מכא ואיל,ברחמיו את הכל

באר הפרשה

íãàä ãîåò úåîéîúä éãé ìòù ¯ íìåòì
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בהיותו קרוב – ימי קירבה ואהבה
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ò"éæ äàìôää ìòá ÷"äøä áúë
ä"ø) ì"æç äðäù (ãéá ä"ã éøçà úåôé
åùøã' (å äð äéòùé) áåúëä ìò åùøã (.çé
ùàø ïéá íéîé úøùò åìà 'åàöîäá 'ä
äìòð ïîæ ùé êà ,íéøåôéëä íåéì äðùä
æîø åéìòù ¯ ìåìà ùãåç àåäå ,øúåé
 'áåø÷ åúåéäá åäåàø÷' áåúëäיבúåäîå ,
 'åàöîä' úåäîî øúåé äìåãâ 'äáøé÷'äיג.
)íéðô

÷åñôä ìò (ù"äù ô"äòù) ì"æéøàäî àúéà
'ú"ø .ì"æå ,'éì éãåãå éãåãì éðà
ä"á÷ä ìåìà ùãçá éë æåîøì ,ìåìà
íäì ãåã äùòðå ,ìàøùé íò äöøúî
 äáåùúá íáø÷ìיא(éúò ãéá ä"ã éøçà) 'úåôé íéðô'ä áúë ãåò åéàøå÷ì áåø÷ àåäå ,
.ì"ëò ,äæ ùãçá
íéìéäú) 'ì÷ êéòø åø÷é äî éìå' .ì"æå
יא .ושמעתי מצדיק אחד לבאר בדר משל ,שהנה א בהגיע זמ אכילת 'פת
שחרית' יבקש הב מאביו מיני מתיקה לאכל בוודאי לא ית לו האב ,כי עתה
הוא העת לאכול מאכלי המבריאי ומחזקי הגו ,אמנ בגשת הב לדודו ויבקש
כגו דא ,לא יגער בו הדוד ,אלא יעניק לו בהרחבה ומלא ידו בכל מיני מתיקה
כאוות נפשו ,כי זהו טבעו ומהותו של 'דוד' שנות ונות ,בלי חשבו הא מגיע
לקט בדי ,או הא העת והשעה ראויה לכ ...וכ ה ימי אלול שהקב"ה נעשה
כ'דוד' ...ומשפיע עלינו שפע רב ככל אשר נשאל מעמו.
יב .שמעו נא למעשה השגור בפי הגה"צ רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א גאב"ד
ירושלי ,שבימי ילדותו היה דר בעיירה הסמוכה לפרעשבורג )במרחק  4ק"מ(,
וכשנכנסו הרשעי )הגרמני( ימ"ש לעיירת לא ידע 'ראש הקהל' דש מה עליו
לעשות ,מתו חסרו ידיעה הא הרשעי פניה לשלו או להיפ  -כי באות
הימי לא הייתה כלל 'תקשורת' בי עיר לעיר ,ולא ידעו בני עיר הקטנה מה
נעשה בעיר הגדולה .מיהר ראש הקהל לשלוח את הנער 'טוביה' שיחיש פעמיו
לעבר העיר הגדולה פרעשבורג וישאל את פי ראש הקהל דש מה עליו לעשות
בזו השעה ,משהגיע אמר לו ראש הקהל שישיב למשלחיו כי המצב בכי רע
ולרחמי מרובי ה זקוקי ,והוסי לומר לו הנה מל אנגליה )ענגלאנד( עתיד
לשלוח הנה רכבת בת  1000מקומות להציל על ידה את ילדי בני ישראל ,וא
שלא אדע את מי להעדי על פני מי ,מ"מ משבאת הנה ומצאת ח בעיני אעניק
ל כרטיס )טיקעט( לנסיעה באותה רכבת ,הנער מיהר לעירו מסר את השליחות
לראש הקהל ,מש מיהר לבית אביו ואמו שארזו במהרה את מטלטליו ונפרדו
ממנו בלב כבד ובוכה )אז ציוותה אותו אמו – זכור תמיד בכל אשר תפנה כי יהודי אתה(,

áé
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ואכ ,בעזהשי"ת מצא את עצמו כעבור זמ קצר באנגליה יחד ע אל ילדי
ניצולי מלחמה...
כעבור כמה שבועות נכנס רצו בלב המל לחזות במו עיניו את מעשה ההצלה
שנעשה על ידו – לראות  1000ילדי הניצולי בזכותו ,ושלח לומר כי הוא עתיד
לבקר ביו פלוני.
בהגיע היו המיועד העמידו את כל הילדי ברחבת העיר בשני שורות ,המל
הופיע ברוב הדרו ובהתרגשות גדולה עבר במרכבתו בי שני השורות ,לפתע קפ
אחד הילדי – שהיה בעל רוח ונפש ,לתוככי המרכבה ברצותו לדבר ע המל,
מיד עטו עליו שומרי המל ומשרתיו ורצו לסלקו ולהשליכו מעל המרכבה ,א
המל שראה כל זאת רצה לשמוע מה יש בפי הנער ,וציווה על משרתיו להניח
לו .פתח הילד בדברי שיר ושבחה על טובו של המל שהשכיל לפעול פעולת טוב
כזאת להציל נפשות רבות כל כ ,אבל ,הוסי הילד – כאב לבי על שאי חסדו
של המל יכול להיות חסד וטוב בשלימות ,שהרי לא מצאה נפשי מנוח כל עוד
שהנני דואג וחרד יומ ולילה לגורל הורי ובני משפחתי ...כאשר אינני יודע מה
נעשה עמ בזה הרגע ...שאל המל את הילד למקו מגורי אביו ואמו ופטרו
לשלו ,ואכ ,תו שבועיי באו הנה אביו ואמו וכל משפחתו ,ע"כ המעשה.
מוסי הגאב"ד דבר נפלא ונורא .הבה נחשב ,כיצד היה נראה 'מעשה' זה כשהמל
שוהה בארמונו הגדול ,וכי היה ביד הנער להתקרב אל המל מה ג לדבר עמו ,והרי
ממרחק מרחקי כבר עומדי שומרי המל להרחיק כל מי שאינו 'קרוי' אל המל...
כיצד אכ היה בידי הנער לבוא אל המל ולהתחנ לפניו  -כי אז היה בהמצאו ...מל
בשדה ...והיה לו רגשי 'קרבה' ואהבה אליה ,א אנו ,כאשר המל נמצא עמנו והוא
כביכול קרוב אלינו ,ואז יש אפילו בידי הקט לגשת אליו ולפעול דברי למעלה מדר
טבעו של עול.
עוד יש ללמוד מכא ,עוז ותעצומות של הנער ,שהרי  999מהנערי שהיו ש לא
עשו כמותו ולא העיזו לבקש על בני משפחת ,ואילו נער זה לא איבד את שעת
הכושר ,ראו נא מה השיג בזכות זה ...א אנו א נשכיל עשות כמוהו ,וכאשר אנו
עומדי עתה קרובי אל המל בהיות קרוב לא נפסיד שעת הכושר הלז ונפעל גדולות
ונצורות לטוב לנו.
וכבר המשיל כ הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע לאלו הימי .לעיר שפרצה בה מגיפה
רעה ל"ע שרבי נחלו במחלה אשר הביאת עד שערי מוות ל"ע ,ויהי אחד מבני
העיר שלקה באותה מחלה ל"ע נחפז מאד לצאת למסע אל חוצות העיר לתור
אחרי רופא מומחה שירפאו מ החולי ויצילו מידי מיתה .וישאלהו אחד מידידיו
בתמיהה ,מדוע תברח מ העיר .ויענהו ,פונה אנכי לדרוש ברופאי אחרי שגברה
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סכנה לחיי .השיבו הידיד ,הבט נא וראה ,רבי מבני העיר חולי ומוטלי במיטותיה
ועול כמנהגו נוהג ולמה ל להיחפז יותר מה ולתור אחרי הרופאי .ויענהו החולה
בתמהו לבב – שמא נשתבשה דעת  -מה לי להביט על שאר בני העיר השוכבי
על ערש דווי .הלא חיי מונחי לפני על כ המאזניי ' -א אי אני לי מי לי' –
רק אני את נפשי אציל.
כדבר זה  -אומר ה'חפ חיי' ,בימי הללו הכל מתעוררי לתשובה ,וגדולי
ומנהיגי ישראל והמוכיחי בע מלמדי את בני ישראל שאלו ימי נוראי בה
על כל אחד ואחד לנצל כל רגע בתשובה והתקרבות לפני הבורא .והנה א יבוא
אחד ויאמר ,מה לי לרדו אחר התשובה ,ראה כמה אנשי מהלכי ברחובה של
עיר שאנני ...א אתה אמור לו ,מה ל כי תביט על אחרי בשעה שחיי ומוות
מונחי על כ מאזני המשפט ,ועל ידי התנהגותו של אד באלו הימי הריהו מטה
את דינו לטוב ולמוטב...
יג .בש הגה"ק ה'חפ חיי' אמרו ,מעשה בעני מסכ שהיה מהל ומשר רגליו
בצידי דרכי כשתרמילו הכבד על כתפו ,עבר ש עשיר אחד במרכבתו ההדורה,
נכמרו רחמיו על העני המהל רגלי ,וקרא לו לעלות על מרכבתו ,וכ יוכל לית
מנוחה לרגליו היחפות והעייפות ,במש דרכ ישב העני בפינתו בהשקט ולא דיבר
אפילו מילה אחת ע מיטיבו העשיר .ברדת העני ראוהו ידידיו וקידמוהו לשלו,
אחר שאלוהו – הא דיברת איזה שיחה ע העשיר הלזה ,אמר לה ,לא ולא,
אמרו לו – הרי זהו הקיסר יר"ה בכבודו ובעצמו ,ואילו היית מתחבר ומתקשר
עמו באיזה דר ואופ הרי היו ל 'קשרי' ב'חלונות הגבוהי' והיה ל בזה טובה
לכל ימי חיי ...נענה ה'חפ חיי' ואמר ,מסכ זה לא ידע כי היושב לצידו הוא
הקיסר המקרבו בקירבה מופלגת ומעלהו לעגלתו ,אבל אנו הרי יודעי אנו את
ה'סוד' ,שבימי אלו נמצא כביכול הקב"ה עמנו – אני לדודי ודודי לי – אל נהיה
כאותו עני מסכ  ,הבה נתחבר בקשר אמי לכל יכול ויהיה 'קשר' זה לטובה לנו
לכל השנה הבעל"ט.
וב'משלי הח"ח' )נא( הביא באופ אחר .במי שהיה מחויב ראשו למל ,והיו לכ
הוכחות וראיות ברורות ללא כל עוררי ,עד שלא היה בידי איש מבית המלוכה
לעזרו זולת המל בכבודו ובעצמו שבידו לחו כל איש כרצונו ,המל היה נוהג
אחת בשנה ללבוש בגדי 'איש פשוט' ולסובב במדינה ,באותה השנה כשהגיע זמ
המל לעשות כ התאכס באכסניית ה'מחוייב' הנ"ל והמארח לא ידע מאומה מגדולת
'אורחו' הגדול ,רק משיצא המל ועזב את ביתו נודע לו על כ ,מיד החל האיש
למרוט שערות ראשו וכה גער בעצמו מתו בכי ויללה  -הרי רק בידי המל לעזרני,
והוא היה תחת ידי – כיצד הנחתי להזדמנות פז כזאת להשמט מתחת ידי...
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åùøåùù ,ìåìà éîé ìò éà÷ã Y (æé èì÷
ìà íéøèåùä åøáãå' ,(ä ë) ïúùøôá éîéå úåòéø éîé íäù é"øàä ù"îë àåä
äðùä ìë ìò øôëî äæä ùãåçù ïåöø
øùà ùéàä éî øîàì íòä
ïô åúéáì áåùéå êìé åëðç àìå úéá äðá (.æð úåáåúë) ì"æç éøáãá æîø êøãá äæá øàáîå)
ùøéôå ,'åðëðçé øçà ùéàå äîçìîá úåîé ,'ùãåç øùò íéðù 'äìåúáì' íéðúåð'
.' טוàåä ùôð úîâò ìù øáãå' ,é"ùø åì íéðúåðå ,äìåúá ìåìà ìæî éøäù
ïåøñçä ø÷éò àåä äæ éëå ,äù÷ äøåàëìå úà ï÷éúù éîë áùçéé ùãåçáù íãàì
é"ùø êøöåä äîå ,'ùôð úîâò' àäéù ãñç àåäå ...(íéùãçä øùò íéðù ìë
íéèåùôù áåúëä éøáã íöò ìò óéñåäì àåäù íåé ìë ìåìà éîé áùçîù Y é"ùä
,ùøôì àá é"ùøù åøàéá àìà .øúåéá íä éîé íäå ,' ידíåéì úçà äòù' úåòù á"é
äìòî äåöî úîçìîá äúéîä íöò äðäù äàøðä ïîå) ìåçä éîé ìò íéøôëîä ùãå÷ä
ìò åùôð øåñîì ãåàî ãò àéä äìåãâ á"é ìë úà ï÷úî äæ ùãåçù àöîð æ"éôìù ,åúðååë
úéá'ì 'ãéâî'ä øîàù åîëå ,íùä úùåã÷ á"éë áåùç 'ìåìà'î íåé ìëá éøäù ,äðùä éùãç
,íùä ùåãé÷ ìò úåîú äëæú íà 'óñåé éîé è"ëá ùé 'íåé á"é' íéîòô äîë àð áåùç ,íéîé
íúöéçîá ãåîòì äìåëé äéøá ìë ïéàå ïéðîë íåé è"ë íéîòô á"é êãéá äìòé ,ìåìà ùãåç
äøåúä äùùçù àìà ,úåëìî éâåøä ìù (çé íù) áåúëä êùîä åäæå ,(äðùä úåîé
éìò åééçá øúåéá äåáâä ïîæá àîù ìåìà éîéù Y ïåáøé ìåçî íøôñà'
,íééçä ìù íéðåøçàä íéòâøä ,úåîãà ìë ìù ìåçä éîé ìò åáøé íéùåã÷ä
äøöåéì äáéùäìå åùôð øåñîì ãîåòå
.'äðùä

 ינצל את הזמני הטובי- המשכיל בעת ההיא

. וז"ל, הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע מסיי באחד מ'תשובותיו' שכתב בימי אלו.יד
 כי צרי לבדוק חדרי משכיות לבב בימי,ולפלפולי בעלמא )א בד"ת( אי הזמ גור
' וכ כתב הגה"ק ה'ב איש חי.( אלול תרי"ז )שו"ת דברי חיי יו"ד ח"א לג,נוראי הללו
 שכל דקה, כתבתי ל זאת בחודש אלול. וז"ל, בשולי מכתב שכתב באלו הימי,זי"ע
.בחודש זה נחשב אצלי כחודש במש השנה
' נפסק להלכה בשולח ערו )או"ח סי' תקעו סט"ו( 'צבור שהיו לה ב, אגב אורחא.טו
 דכתיב )עזרא ח כג( נצומה ונבקשה, אי מבקשי רחמי אלא על אחת מה,צרות
 על צרה פלונית באנו, ואומרי אע"פ שיש בלבנו צרות רבות,מאלוקינו על זאת
 והיה אומר הרה"ק ה'אמרי נוע' זי"ע.( עיי"ש,:להתפלל' )ומקורו מדברי הגמ' בתענית ח
שהעצה היעוצה לאד שאפפוהו צרות רבות ורעות שיעמוד ובתפילה ויבקש אבי
 והיא הבקשה הכוללת כל התפילות,שבשמי עזרני והושיעני לבל יהא לי עגמת נפש
.להיוושע בכל מילי דמיטב
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òèðù íøëá åà äç÷ì àìå ñøàù äùàá
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éîé åìàë íéäåáâ íéîé ,øîàéé ïãéãì
ìù øáã éøä ïåöøäå íéîçøä
íãà ìù åé÷åñéò øùàë àåä ùôð úîâò
ìë ìöðì íå÷îáå ,÷éøå ìáä éøáãá íä
ãáàî àåä éøä æôî ø÷é àåäù òâøå òâø
øùà øúåéá äáåèä äðúîä úà íééãéá
 åéîçø áåøá ä"á÷ä åðì ïúðיז.

טז .בעלי המוסר היו מדייקי ממה שנאמר 'ואיש אחר יחנכנו ...ואיש אחר יחללנו...
ואיש אחר יקחנה' ,שלכאורה עיקר הצער הוא על שלא זכה לחנ את הבית
או ליקח את ארוסתו ,ומדוע הוצר הכתוב להוסי איש אחר יחנכנו וכו' ,אלא
שירדה תורה לסו דעתו של אד שעיקר מכאובו וצערו אינו על שלא זכה בעצמו
לחנו את הבית אלא על שאיש אחר יחנכנו ...וכמה יש להתעורר מכא על הקנאה
האוכלת כאש ומכלה כל חלקה טובה ,עד שיותר ממה שכואב לו על הפסדו שלו
מצטער הוא ביותר על כ שהשני מרוויח...
יז .והנה שמענו 'רבי' האומרי מה בצע כי נעבוד ונתעלה בחודש אלול ,כל אחד
לפו שיעורא דיליה ,א ממילא ככלות הימי הנוראי נחזור לכמות שהיינו,
ובחודש חשוו נמצא את עצמנו כמו בחודש אב...
וכבר שאל הגה"צ רבי אברה פולק )המשגיח דסלבודקה( שאלה זו את ה'חזו איש',
וענהו 'זיי נאנט צי באשפער די פאר טעג לוינט נא עפעס' – ...להיות קרוב אל
הקב"ה לכמה ימי אלו ג שווה משהו )כעי"ז הובא במעשה איש ח"ד עמו' נט(.
עוד השיב החזו"א בסגנו שונה לאיש אחר ששאל אותו כנ"ל ,כי לולא ימי
אלו היינו טובעי בחטאי ובבו .ויתבארו הדברי ביותר במשל שאמר הגה"צ רבי
חיי פרידלנדער זצ"ל לאחד המשיט אנייה בלב י ,שהדר הוא לקשור בגו
הספינה חבל עבה ,וכאשר היא עוגנת בנמל קושרי את ראש החבל השני לתו
עמוד ברזל הקבוע בשפת הי בכדי שלא תיסח הספינה ברוחות סערה ,ומכיוו
שהחבל השוהה במי זמ זמני טובא ,מוכרחי להחליפו מעת לעת בחבל חדש.
פע שאל 'חכ' אחד את מושיט האנייה ,מה ל טורח הרבה בהחלפת החבל,
לפתוח את כל הקשרי העבותי להוציא את היש ולהכניס את החדש ולקשרו
כדבעי ,הרי יודע אתה היטב שג חבל זה ישקע מיד במי ,וב'תו כדי דיבור' א
הוא יתלחלח במי ,ואפוכי מטרתא למה לי ...השיב 'רב החובל' ,שכאשר החבל
שקוע זמ הרבה בתו הי ,אזי המי נבלעי בסיבי החבל ומרככי אותו ,עד שלא
יעבור זמ הרבה וינתק החבל מאליו ו'תברח' הספינה לעומק הי ,אי עצה אחרת,
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החכ עיניו בראשו – יקדי תשובתו בימי øòù'á åé÷åìà 'ä ìà áåùì åéìò àìà ,äòåè
הרחמי והסליחות
,åðå÷ ïåöø ìò øáòù øçà ãéî 'åá ãáòù
øáë (àèçù äðù äúåàá) ìåìà ùãåçáù åðééäå àåää ùéàä úà úàöåäå' ,(ä æé) ïúùøôá
àìù äùò øùà ìëî åîöò øäèéå áåùé åùò øùà àéää äùàä úà åà
,é"ùøáå ,'êéøòù ìà äæä òøä øáãä úà
 äøåùëיח.'ïéãä íåé' ãò ïéúîé àìå ,
'êðéã úéá òøúì ¯ êéøòù ìà íâøúîä
äáåù (ãé òùåä èå÷ìé) ùøãîá àúéà äëå
)åðéðù ïëù ,'äòåè (åúåà íéðãù ïéãä úéá øòùì
àåäù ãò ¯ êé÷ìà 'ä ãò ìàøùé
)ãáòù øòù äæ ,êéøòù ìà' (:äî úåáåúë
ò"éæ ñ"úçä ÷"äøä øàáîå ,íéîçøá
úéá'ä ÷"äøä äì æîø .(æ"ò ãáòù íå÷îá) 'åá
)åáåùéù ì"øã (ä"ö÷ú íéáöð 'øôì ùåøã ,úåùøã
øøåòúîäù (íéèôåù ä"ã æ"éùú) ò"éæ 'ìàøùé
.ïéãä éîé åàåáé íøè Y ìåìà éîéá
øòù'á ÷ø åéùòî ï÷úìå åéëøãî áåùì
éáøò ò"ò ,à"ô à øòù) 'êìîä øòù'ä áúë éàá ìëù äðùä ùàøá åðééä ¯ 'åá ïåãéðù
àìà åðéà ,ïåøî éðáë åéðôì íéøáåò íìåò
î"åç) ÷ñôð äðäù (á ùåøã øåîà ìçð
רק להחלי בחבל חדש מזמ לזמ ,בכדי שיהיה החבל בתקפו ויעמיד אית את
הספינה כנגד כל הגלי ורוחות זע .כיוצא בדבר הוא ג לעניי חודש אלול ,במש
כל השנה היצר מכרס ומחליש את ה'חבל' – הקשר בי ישראל לאבינו שבשמי,
ועבודתנו בחודש אלול ובימי הנוראי לחדש את 'החבל' ולחזק הקשר אל הקב"ה,
בכדי שלא יתנתק לרוב חולשה בהמש השנה...
ואילו אחד מצדיקי דורנו שליט"א השיב על כ במשל לאחד שעבודתו לנקות
ארובות מכל הפיח והעש המצטבר ונדבק ש ומונע מהעש לצאת חוצה ,שבכל
יו כל כולו משחיר מכל הלכלו ש ,וכשמגיע בלילה לביתו הרי הוא מתרח
ומתנקה ומחלי שמלותיו ,שאלוהו מדוע כה טורח להתנקות והלא למחר שוב
יתלכל ...והתשובה ברורה ופשוטה ,כי עכשיו ברצונו להרגיש 'גישמאק' ונעי ...כ
עכשיו הוא הזמ בו נית להתעלות כי זה כל האד ,...וכי בשביל ש'למחר' יחזור
ויתלכל לא יהא נקי ג עכשיו...
יח .וכ כתב ב'עבודת פני' )מכתב עד( ב"ה קוד ר"ה תש"י ,אכתוב ל מה שעלה
ברעיוני אתמול בהישיבה שלנו ,כי אלול ר"ת ל'יגמר א'ינש ו'הדר ל'יסבר ,והרמז
הוא ,כי קוד כל צרי אד לגמור בדעתו ובלבבו שלא יחטא עוד ,והדר ליסבר -
מלשו 'שברו על ד' אלוקיו' )תהילי קמו ד( ,לקוות ולצפות להשי"ת שבודאי יהיה
בעזרו .כי באמת אצל השי"ת איז גרינגער צו פועל ווי ביי זי אליי אז מי זאל
טאקי באמת נישט וועל זינדיגי )כי יותר קל לפעול אצל הבורא מאשר אצל האד עצמו –
שיפסיק מלחטוא( אז בוודאי יהיה השי"ת בעזרו.
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áúëîá ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë
,(íéèå÷éì à"ôù ,ä"ëøú úðùî) úå÷æçúä
'ïéà ìåìà ùãåç ùàø ,éùôð ãéãé éáåäà
íìåòä úîãøúå úðéùá ïùéì øùåéä ïî
ùé åìàë íéðîæá ÷ôñ éìáå ,äæä
,ïë íâ íãàä ìà íéîùä ïî úåøøåòúä
 'çúô çåúôì íéëéøö íìåàיטïãéãìå .
äèåù ¯ àåä äæ éàå äæ àåä éî øîàéé
ãåáòé àìå ,åì íéðúåðù äî ãáàé øùà
äáåè äðù åîöòì úåð÷ì åçåë ìëá
 åéðééðò ìëá ä÷åúîåכ.

åðééäå ,'íåé 'ì ïéã úéá ïîæ' (à æè ïîéñ
åðåãéù éðôì íåé 'ì òáúðì íéðúåðù
íéãò íééúðéá ïéëéå Y åðéãá íéðééãä
àì íà óà 'ìä íåé àåááå ,åúáåèì
åðì åðúéð á"åéë .åðéã úà íéøîåâ íàéáä
ãéîòé èôùîá êìî' íøèá ìåìà éîé 'ì
íå÷îä éðôì åøáòé íìåò éàá ìë åá 'õøà
àåäù ¯ 'ä åðîò äùò ãñçå .ïåøî éðáë
'åéèôùîå åé÷åç á÷òéì åéøáã ãéâî
åéîçøá åðòéãåäù ,(èé æî÷ íéìéäú) 'ìàøùéì
àäéù éãë 'åéèôùî' ìò ùãåçä úìéçúá
,ìåãâä ïéãì éåàøë åðéîöò ïéëäì åðéãéá
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà ãåò ìëì ïë äùò àì'å ,ïéãá íéàëæ àöð æàå
)úùøôá) ÷åñôä ìò (ã"îøú ìåìà 'ééò
.(ë íù) 'íåòãé ìá íéèôùîå ,éåâ
יט .מספרי על שלשה יהודי שנכנסו אל הרה"ק ה'דברי חיי' מצאנז זי"ע ,הראשו
בכה לפניו ,כבר הגיע חודש אלול ,ורצוני לשוב בתשובה שלימה אל בוראי ,שילחו
הרה"ק מעל פניו ואמר לו ,ל עשה תשובה ומה ל כי באת אלי ,וכ ג ענה לשני
שביקש לשוב בתשובה ,א השלישי שבכה ואמר ,רבי ,ה כבר הגיעו ימי אלול ,ועדיי
אי בי רצו לשוב בתשובה ,אותו קיבל הרה"ק והראהו את הדר יל בה ואת המעשה
אשר יעשה ,כי זוהי כל עבודת האד בימי הללו – לגלות את הרצו הטוב.
כ .שח הרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע שבשנה אחת ראה בחלומו ,האי שעוברי עליו
כל ימי אלול הקדושי ,והוא עצמו נשאר כע יבש ללא כל התעוררות והתלהבות,
כיו"ב ממש עוברי עליו ראש השנה ועשרת ימי תשובה ,יו הכיפורי והושענא רבה,
והכל מתו קרירות גדולה ,ללא כל התעוררות וטע ,והחל לזעוק במר נפשו על ההסתרה
הגדולה והחשכות אשר אפפוהו ,תו כדי זעקותיו התעורר משנתו ,והנה רואה הוא
שהיו ערב ראש חודש אלול ,ו'הרי של לפני'  -עדיי לא איחר את המועד...
אחד מחסידי הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )שהיה נכנס אליו בכל עת מצא להתייע עמו
בענייני עסקיו( נכנס אליו פע בחודש אלול לשאול אותו בעני איזה עסק שהוצע
לו ,ענהו ה'שפת אמת' ,הנה בכל השנה מדבר אני את מעסקי )'ביזנעס'( ,בחודש
זה העסק וההשקעה הטובה ביותר היא עבודת התשובה ,כי המשקיע כוחותיו לשוב
אל ה' בזה החודש מרוויח מזה רווחי גדולי ,ה ברוחניות וה בגשמיות ,למש
כל ימות השנה הבאה ,ואשרי מי שעיניו בראשו...
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úéùàøî äá êé÷åìà 'ä éðéò' (áé àé á÷ò
úìéçúîù ,'äðù úéøçà ãòå Y äðùä
ïúú íéøèåùå íéèôåù' ,(çé æè) ïúùøôá àåáú éúî äôöîå ä"á÷ä áùåé äðùä
úà åèôùå ...êéøòù ìëá êì
åéðá åéìà åáåùé æàù äðù úéøçà øáë
÷"äøä øàáîå ,'÷ãö èôùî íòä åéìà åáø÷úéå äîéìù äáåùúá åéîåçø
'ïéãä íåé' áø÷ äðäã ,ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä
.úå÷éáãäå äáø÷ä úéìëúá
íìåòä ìë úà èåôùì ä"á÷ä àåáé åá
åùòé äî ,ïåøî éðáë åéðôì íøéáòéùë ,åãòá øåîâé ä"á÷ä åìù úà äùòé íà
íéîçø'ì ïéãä úà êåôäì éãë ìàøùé éðá íéëåæ åððä åììä íéîéá ,ïëà éë
úãéîá åäòøì ùéà ïéá åâäðé ,'íéãñçå úéøá åðá íéé÷é åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù
 áìä íèåàå úìøòá ¯ äìéîכאìò ùéà úåëæ åãîìéå íéîçøäå ãñçä åîëå ,
 åäòø úà ä"ã íéáöéð 'øô) 'íéøåèä ìòá' áúëùכגäìòîìî íâ íäéìò åøøåòé äæáå ,
úà åðçáéùë ïéãä úòáù ,äãéîä äúåà úåáéú éùàøì äìåò ìåìà úáéúù ,(êááì
åöéìîé ,úåëæ óëì íúåà åðåãé íäéùòî ìë êé÷åìà 'ä ìîå' (å ì íéøáã) ÷åñôä ìù
ãñçá íäîò åâäðéå äáåè íäéìò
 'êòøæ ááì úàå êááì úàכב.

ושפטו את הע משפט צדק – משפטו כפי
מה שהוא שופט את רעהו

כא .בדר צחות 'מסופר' על גביר גדול שחשקה נפשו להתכבד ב'סנדקאות' בברית,
שהלא ידוע שסנדקאות מעשרת ...ופנה אל המרא דאתרא וביקש ממנו א
יכול להעניק לו פע אחת את ה'מצוה' הזו ,נענה לו הרב ואמר ,מה ל לבקש
סנדקאות אצל סת מוהל ,הרי ביד להיות סנדק אצל המוהל המומחה הגדול
ביותר ,והוא הקב"ה ...אשר ימול את לבב ...חזור בתשובה ובאותה שעה תהיה
סנדק בברית בינ לבי אבי שבשמי...
כב .הוסי הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע שאכ האד אשר ימול ערלת לבו ויכרית מעצמו
כל שורש פורה ראש ולענה ,יקויי בו ג 'ראשי תיבות' של אלול אהוב למעלה
ונחמד למטה .א בא ח"ו אינו מל את לבבו ,אלא מקיי בנפשו 'הכבדתי' את
לבו ואת לב' אזי נעשה מ'אלול' אוי לו ואוי לנפשו )עיי' ייטב פני 'שירת דודי' יט(.
עוד כתב ש ב'בעל הטורי' לולא האמנתי לראות בטוב ה' )תהלי כז יג( לולא
אותיות אלול ,שמאלול ואיל חרדתי נגד ה'.
וכבר אמרו בדר צחות לבאר מדוע נרמז בתיבת לולא שנכתבה בהיפו מאלול,
כי זהו תכליתנו – א שהל להיפ מדר הישר כל השנה ,בזו העת יתחיל להל
בדר הישרה והמקובלת.
כג .כבר מילתנו אמורה כמה פעמי במאמרו של הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק
זי"ע בפסוק )ויקרא יט טו( 'בצדק תשפוט עמית' ,דלכאורה צ"ב מהו הלשו 'בצדק'
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וטפי היה לו לומר לכ זכות תשפוט עמית ,אלא מכא מוכח ,דאכ רוב רוב של
'לימודי הזכות' ה ה 'בצדק' ואמת לאמיתה – א א נראה ל כי 'צדיק' אתה
ומצאת איזו סברא רחוקה להצדיקו ,אינ טועה אלא כ היה באמת .וכבר ידועי
דברי החכ כי כשהאד יבדוק עצמו 'באמת' ,יגלה שלימודי החובה שלו עקומי
הרבה יותר מלימודי הזכות שלו.
באמת אמרו ,לעול יהא אד סבל ,ומארי אפו ורוחו לרעהו ,כי במעט התבוננות
יבי כי בכל מעשה בני האד יש מקו לשופט לטובה ולדונ לכ זכות .וכבר אמר
הגאו גאב"ד פוניבז' זצ"ל ,כי מעול ידענו ש'כל פעל ה' למענהו' )משלי טז ד( ,מעתה
יקשה לש מה ברא הקב"ה 'סברא עקומה' אלא בכדי ליישב יהודי )הנראה כ(עקו.
הרה"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע היה אומר בש אביו הרה"ק המהר"י זי"ע שגדלה
אהבתו ל'דר הפלפול' כי על ידה יש ליישב 'יהודי מוקשה' .הוסי על זה בנו
הרה"ק רבי אהר זי"ע ,שיש להתאמ ליישב כל יהודי כמו שמתאמצי ליישב
רמב" מוקשה...
אחד מראשי הישיבות המפורסמות בארה"ק נסע לארצות הגולה לזכות את אחינו
בני ישראל לקחת חבל ונחלה בהחזקת ישיבתו ,בבואו לבית אחד העשירי הראה
לו תמונות מבית ישיבתו ,מעמלי התורה ולומדיה ,ותרב התפעלותו של העשיר
מפעולות ראש הישיבה והחליט להוציא סכו הגו מבית גנזיו ולהעניקו לראש
הישיבה ,כשפנה לחדרו ביקש ראש הישיבה את רשותו לעיי אדהכי והכי בגמרא
שעמדה על השולח ...והנה ,משחזר וראה את ראש הישיבה עוסק בתורה נענה
ואמר 'חוזרני בי' א לא פרוטה אחת אשלשל לידכ ...תמה ראש הישיבה וכי מה
אירע ,מדוע חזר בו מע"כ 'תו כדי דיבור' מהבטחותיו ,מתחילה לא ענהו העשיר,
ורק לאחר הפצרות נענה ,לא אעניק משלי מאומה לישיבה ש'ראש הישיבה' שבה
אינו מכיר בצורת אות ,ואינו יודע מאיזה צד מחזיקי את ה'גמרא' ...ולא ידע ראש
הישיבה מה פשעו ומה חטאתו ,עד ש'תפס' במה דברי אמורי והסביר לו ,הנה
בוודאי תמהת כי בבוא הנה מחדרי אוצרותי מצאתני עוסק בתורה כשגמרא 'הפוכה'
בידי ,דע ל כי יליד 'צנעא' שבתימ אני ,וידועי דברי קורות הימי כי לא היו
ספרי מצויי במחוזותינו ,והיינו יושבי לפני ה'מארי' )'מלמד'( כשארבע עד חמש
תלמידי קוראי באותו ספר כל אחד מצדו האחר ולימדונו לקרוא בספרי הקודש
מכל ארבעת צדדיה בשווה ,ונמצא שהחזקתי את הגמרא כדר שלימדוני בבית
תלמודי .וא תאווה נפשו הבא נא ב' ספרי קודש אני אקרא הפו ומע"כ יקרא
ישר ונראה מי קורא מהר וברור יותר ,בח העשיר את אמיתת הדברי ונתרגש עד
כדי דמעות שניצול מדיו לכ חובה שלא בצדק והעניק לו ממתת ידו פי שניי
ושלושה ממחשבתו הראשונה .מכא ילמד כל איש ואיש בדיליה ,א שנראה לו כי
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øøåòî äèîìî åúâäðäá éë .íéîçøáå
,äìòîìî ë"åîë åîò åâäðéù íãàä
ìë ìò äëøá ÷éøäì ãñç éøòù åçúôéå
.ìàøùé òøæ
íéèôåù' ,÷åñôä úà øàáî äæáå
'êéøòù ìëá êì ïúú íéøèåùå
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¯ ìù èôùîä ïéëúå ï÷úú êîöòá äúà
èôùî íòä úà åèôùå' éãé ìò ,äìòî
èôùî' åäòø úà èåôùéù é"ò ,'÷ãö
òøæ ìë ìò ä÷ãöå úåëæ ãåîéìá '÷ãö
àöéå ,äìòîì åúîåòì ïë øøåòúé ,ìàøùé
äãéîá éë ,äìòî ìù èôùîå ïéãá éàëæ
 (:ç äèåñ) åì ïéããåî ããåî íãàùכד.

פלוני הפו לגמרי ,ואינו יודע מאיזה צד מחזיקי את הספר או שאר ענייני שבעול
א ברוחניות א בגשמיות ,דע ל כי אתה הפו ,וזה האיש ישר והגו הוא...
וכ איתא בפירוש החסיד יעב )אבות ב ה( וז"ל .לכ הזהיר 'אל תדי את חבר עד
שתגיע למקומו'  -ויהיה דעת ונפש תחת נפשו ,למשל ,א חרפ ב אד על איזה
דבר שעשית לו ,אל תשיבהו עד שתדי אתה בעצמ א היה הוא עושה ל מה
שעשית לו א לא הת מחרפו יתר ממה שחרפ.
סיפר לי משגיח חשוב באחת הישיבות בארה"ק שלאחרונה מסר שיחת מוסר
לתלמידיו ,והנה בא לו בחור אחד באיחור של  15דקות תמימות ופוסע מעדנות
למקומו בהיכל הישיבה – כשכוס תה רותח בידו משל היה הוא 'ראש הישיבה'
בעצמו ,המשגיח רצה על אתר להשיב לו כגמולו בראשו ,אבל בכוחות על אנושיי
העמיד עצמו והתאפק מלהשיב לו מנה אחת אפיי ,לא עברו כ 10דקות ,והנה הוא
רואה כי הבחור מוציא את שקית התה מתו המי הרותחי ומניחה על עיניו...
אז הבי המשגיח שהבחור הלז לקה בעיניו – מה שהיה גור לכל בחור אחר שלא
להיכנס כלל לשיחתו של המשגיח ,והוא בגודל חשקו כי עז – לשתות בצמא את
דברי המשגיח נכנס כשהתה בידו עבור עיניו...
כד .מעשה באבר שנכנס אל הגאו רב"צ אבא שאול זצוק"ל ,הלה שה'שלו' היה
מרוחק מאד מביתו כת"ק פרסאות החל מונה בפני הרב את חסרונותיה ומגרעותיה
של 'בני ביתו' ,ולא פסיק פומיה מלמנות 'שבחיה '...בזה אחר זה .נענה אליו רב"צ
ואמר לו ,הינ מזכיר לי את היהודי שנכנס לטרקלינו של עשיר העיירה ,תחב אפו
לתו פח האשפה והחל זועק זעקה גדולה ומרה ,אוי ,אוי ,ריח נורא שורר כא בבית,
וכי לזה 'ארמו העשיר' ייקרא ,עד שבא החכ ואמר לו ,מדוע שקוע ראש בתוככי
פח האשפה ,הוצא ראש מש ,ובא עמי לחדר האורחי ,ותשבע בדש נפש לרוב
פאר והדר וריח בשמי הטובי ...כיו"ב לעניינ ,מדוע תשקיע ראש בחסרונותיה,
ותזעק איני רואה לנגד עיני אלא אשפה ודברי רעי ,פתח ראש ועיני – הבט על
מעלותיה ותמצא רוב נחת ועונג ,ויתרבה השלו בבית.
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באר הפרשה

àìà êðéò ãâðì åãîòé àì úò ìëáù
íâ êë ,íäáù òøä ÷ìçå úåðåøñçä
úåðåøñçä úà ÷ø ãéîú åàøé äìòîì
òîåù äúà íà ¯ 'úòîåù ïæåàå' ...êáù
ïæåà äìòîì êë íéòø íéøáã íéøçà ìò
êéùòî ìëå' .å"ç íéâøè÷î êéìò úòîåù
úà çëùú àì íà ¯ 'íéáúëð øôñá
êì äùò åà êúåà øòéö êøáçù øòöä
,ïåøëæì êáì çåì ìò áúëð ìëäå ,äòø
ãçà øáã åìéôà åçëùé àì äìòîì êë
äàøé ,ïë ìò ,úéùòù íéòøä íéùòîî
òîùéå øáãé ,íéøçà ìò áåè ÷ø ùéà ìë
àì äìòîì íâ àìéîîå ,áåè ÷ø åéìò
âåøè÷ éøáã ìë åéìò åòîùé àìå åøáãé
.åùôð ìöðúå ,åéúåìòîå åéúåáåè ÷ø

àøîâá àúéà àéãäìå
ïî íâ) úåëæ óëì åøáç úà
íù åàéáäå ,úåëæì åúåà íéðã (íéîùä
íéðã éàî÷ åéä äîë ãò íéøåôéñ äîë
éðéòá äàøð äéäù íå÷îá óà úåëæ óëì
éðåúðãù íùë íù íéîééñîå ,äáåçë íãà
.úåëæ óëì íëúà ïéãé íå÷îä úåëæ óëì

שו תשי עלי מל – דר התשובה פתוחה
 ואי מקו לייאוש,לכל

ãéâîä ÷"äøä íùî íéøàáî êëå
úåáàá äðùîä ìò ò"éæ ùèéøæòîî
äàåø ïéò êîî äìòîì äî òã' (à á)
,'íéáúëð øôñá êéùòî ìëå úòîåù ïæåàå
äâäðää ¯ äìòîì äî òã ,åøåàéá äëå
Y 'êîî' àåä 'äìòîì' íãàä úà ïéðãù
ïéò' ,åîöò íãàä úâäðäá éåìú ìëä
,íéøçà ìò òø ãéîú äàøú íà ¯ 'äàåø

,'êìî êéìò íéùú íåù' ,(åè æé) ïúùøôá
ìò éà÷ã íéøôñá øàáúðå
ùéà ìë ìòù ,'íéîù úåëìî ìåò úìá÷'
íéîù úåëìî ìåò ò"ò ìá÷ì ìàøùéî
úùøãë ùåøãì åôéñåäå . כהäòùå úò ìëá
ïåâë àø÷ä ïåùì úåìéôëá (.àì î"á) ì"æç

ïãä

(:æë÷ úáù)

ç"ìöä éùåøãá àúéà ïëå
àøéä ïë ìò .ì"æå ,(ç úåà óåñ ,äáåùú
íìù áìá äúòî åéìò ìá÷é 'ä øáã úà
íãàä ìë úà ïåãìå ,'êåîë êòøì úáäàå'
ìë ìò åì åøéáòéù äëæé æà ,úåëæ óëì
íéúéðòú àìå íéôåâéñ àì êéøö ïéàå åéòùô
ìò åì ïéøéáòî åéúåãî ìò øéáòîä éë
.åéòùô ìë
úáùì â"ë ùåøã)

 הלה,ברק- הרה"ח ר' יצחק גרשטנקור ז"ל היה ממייסדי העיר בני, אגב אורחא.כה
 אמנ,מסר את נפשו לבנות את העיר ודאג לכל צרכיה על הצד היותר טוב
 ומשהגיע,'א אי קמח אי תורה' והוכרח ליטול על כתפו הלוואות וחובות עצומי
 פע אחת הגיע.'זמ פירעו' הוכרח לכתת רגליו בגולה לאסו מעות מנדיבי ע
 הרב התפעל, וסיפר למרא דאתרא על מפעליו הכבירי בארה"ק,לאחת העיירות
 שהוא מקנא בו על שהוא, ובתו דבריו א אמר לו,מאד והפליא את מעשיו הטובי
 שהוא מוכ, נענה ר"י והשיב,זוכה לבנות עיר וא בישראל ברוח התורה והיראה
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'íéîòô äàî åìéôà ¯ '÷éðòú ÷ðòä' ÷åñôá
äáøä ãåòå 'íáéùú áùä' ìò åøîà ïëå
íåù' úåìéôëá øîàéé ïàë óà ,íé÷åñô
íéîòô äàî åìéôà êìî ìåò 'êéìò íéùú
¯ úìôðå êîöò ìò åúëìîä øáë íà óà
áåùú î"î ,íìåò ìù åëìîá úãøî å"çå
íà åìéôàå ,'êìî êéìò íéùú íåù' íéé÷ì
 íéîòô äàî úìôðå úî÷å úìôðכו.
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íà åìéôàå åáø÷á åçåø ìåôé ìà íìåòìå
çåøä úìéôð éë ,òéùøäì äáøä
÷÷åñôá ïúùøôá æîåøîëå ,ìëî àéä äù
),é"ùøáå ,'ááìä êøå àøéä ùéàä éî' (ç ë
' 'åãéáù úåøéáòî àøéäכזøîàð àìù ,
''àèåç'ä éë ,'áåùéå êìé àèåçä ùéàä éî
úîçìî úà íåçìì úàöì àåä øùë ïééãò
êà ,'åîò úáåùúá äöåø' ä"á÷äù ,'ä

ומזומ לוותר על זכויות גדולות אלו א יבוא אי מי ויטול על שכמו ג את החובות
העצומי שהשתרגו על צווארו מחמת הקמת העיר ,שמע המרא דאתרא לדבריו
והפרי את דבריו מתו פרשת ,בסדר המלחמה )כ ה-ח( שהמשוח מלחמה היה מכריז
לפני אנשי הצבא 'מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו יל וישב לביתו ...ויספו
השוטרי לדבר אל הע ואמרו ,מי האיש הירא ור הלבב יל וישב לביתו ולא ימס
את לבב אחיו כלבבו ,ובמשנה שנינו )סוטה מד (.על המש הפסוק 'והיה ככלות השוטרי
לדבר אל הע ופקדו שרי צבאות בראש הע  -ובעקיבו של ע מעמידי זקיפי
לפניה ואחרי מאחוריה ,וכשילי של ברזל בידיה ,וכל המבקש לחזור הרשות בידו
לקפח את שוקיו ,שתחילת נפילה ניסה' ,ויש לדקדק ,שבתחילה היה משוח מלחמה
ר כקנה ונות רשות לכל הרוצה לחזור לביתו ,ואילו בסו נקט בלשו קשה ,והחמיר
על החפ לחזור לביתו עד שהתיר לקפח את שוקיו .אלא ביאורו ,כי בטר שייכנס
האד לשדה המלחמה הרשות נתונה בידו לבחו ולבדוק א בידו ללכת למלחמה
א לאו ,וא מרגיש שיש לו לב ר יכול לחזור לביתו ,אבל אחר שקיבל על עצמו
ללחו נגד האויב עליו לקיי את קבלתו במסירות נפש כי א קיבל ע"ע בוודאי יש
בו כוח ותעצומות לעמוד בזה .ובזאת סיי הרב ואמר לרבי יצחק ז"ל ,א קיבלת
על עצמכ לבנות את העיר ,הרי זה עצמו מוכיח שיש בכ את כוחות הנפש להוציא
מ הכח לפועל ,ובוודאי שה' לא יעזוב אות ...ולא ית למוט רגל.
כו .יש שרמזו בכפל הלשו 'שו תשי' שהוא על דר מה דאיתא בגמ' )ב"מ לא(:
לפרש כפל הלשו האמור בצדקה )טו י( 'נת תת'  -אי לי אלא מתנה מרובה,
מתנה מועטת מני ת"ל נת תת ,עד"ז יש לומר שבא הכתוב לרבות שישי עליו
עול מלכות שמי ואפילו 'שימה מועטת' ,לכל הפחות במשהו) ...כי מאותו המיעוט
יתגדל ויתרבה לאיל רב פארות(.
כז .הקשה הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע שהרי לכאורה אי ל מעלה גדולה מזו
מאחד שיש בו יראה ופחד ממה שחטא ,ומקרא מלא דיבר הכתוב )משלי כח

באר הפרשה

'ãçôúîå åãéáù úåøéáòäî 'àøéä
áåùéå êìé' Y äù÷ åúð÷ú äæ úåìéôðäî
 'åúéáìכח.
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çñäå ,úåùãçúääå úå÷æçúää ìòå
,ùàø ìùì ãé ìù ïéìéôú ïéá ÷éñôîå
åáéì øáùîù øçàì ÷éñôîù øîåìë
éøä ,ãéîå óëéú ÷æçúî åðéàå ,åáø÷á
åðéàù ,äîçìîä éëøåòî äéìò øæåç àåä
,øöéä ãâðë äîçìîä éøù÷á ãåîòì ìåëé
åçåëá àäé úå÷æçúää éãé ìò ÷ø àìà
ïîàð íçåì úåéäìå òøä åøöé úà çöðì
 ú"éùäìכט.

ò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä ïì æîø ãåò
äèåñ) ì"æç åøîàù äîá (åö úùøô
ìù äìéôúì ãé ìù äìéôú ïéá çù (:ãî
éëøåòî äéìò øæåçå åãéá àéä äøéáò ùàø
íä ãé ìù ïéìéôúù ,øàáîå ,äîçìîä
úåáùçîå úååàú äæá øáùì Y áìä ãâðë
,ùàø äìòîì ééúåðååò åãáë ,øîàé ìàå ïåøáù ìò äøåîå ,ù"úé åúãåáòì åðáéì
ìù' ïéìéôú íúîåòì ,éðçåøä åáöîî áìä
àúéà éë ,íéøåîà íëéøáã éìà àìå
úòâîù äáåùú äìåãâ (.åô àîåé) ì"æçá úòãäå çåøä úåîîåøúä ìò äøåî 'ùàø
)ùéø

יד( 'אשרי אד מפחד תמיד' ,ומדוע צרי לשוב לביתו .אלא שדייקו חז"ל בלשונ
'מעבירות שבידו' ,כלומר שעדיי ה 'בידו' – שאוחז בה ולא התנתק מהעבירה,
אלא הכלל הראשו הוא לסור מרע ועשה טוב ולהתחיל מחדש ,ולא להיות שקוע
באות העבירות.
כח .הוסי בזה הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ,כי שורש טעותו הוא שחושב שהעברות
ה 'בידו' וכחלק מעצמותו ממהותו ,ועל כ מתיירא כי נדמה לו שאי בידו
לעשות תשובה לאחר שכל כולו נהפ לרע ,א באמת ישראל אע"פ שחטא ישראל
הוא ,כי תמיד נשאר בפנימיותו ובנשמתו בטהרתו ,ותמיד בידו לעשות תשובה
ולהתרצות לקונו.
כט .בא וראה עד כמה חשוב לפני המקו השתוקקותו ורצונו של אד לעשות רצונו
ית' א א לבסו 'נכשל' ולא עלתה בידו ,שהנה נאמר ב'שירת דבורה' )שופטי ה
ג( 'אנכי לה' אנכי אשירה' ,וכתב רש"י וז"ל ,אנכי אנכי כפול ,שמעתי מדרש אגדה )ילקוט
שמעוני ב מז( לא קפח הקב"ה שכר תבור וכרמל ,שבאו למת תורה לתת עליה את
התורה וחזרו בבושת הפני ,אמר לה הקב"ה סו שאני פורע לכ כפלי ,נאמר בסיני
)שמות כ ב( 'אנכי ה' אלוקי ' ,ובתבור יאמר אנכי אנכי ,נאמר בסיני 'אנכי ה' אלוקי',
ובכרמל יאמר )כפל לאמר( ה' הוא האלוקי ,ה' הוא האלוקי )מלכי א' יח לט( ,בימי אליהו.
על פי זה פירשו עוד בלשו הכתוב )ישעיה נא יב( 'אנכי אנכי הוא מנחמכ' ,שכפל
הלשו 'אנכי אנכי' הנאמר ב'תבור' הוא נחמתנו ,שכש ששיל הקב"ה שכר להר
תבור על רצונו שיתנו עליו את התורה ,כ עתיד הקב"ה לשל שכר טוב לכל איש

פרשת שופטי

éë' àåä íòèä ,íäî àøéú àì' øîàå
íà úîà ïä ,ùåøéô 'êîò êé÷åìà 'ä
çë êá ïéà êçåëá äîçìîì àá úééä
êé÷åìà 'äù ïåéë ìáà åæ äîçìîá ãåîòì
íãà àáùë éë ,êìéöäì ìåãâ åçåë êîò
'äì ÷áãðå åúìá÷î êøáúé åðéîé øäèéì
.åéøéöî òéðëé àåäå
ùéà íåù 'àöîé ìáå äàøé ìá' ïë ìò
ïéàå ,äáåùúä ïî ùàééúéù ìàøùéî
øîàðù åîëå .äáåùúä éðôá ãîåòä øáã
äáöî êì íé÷ú àìå' (áë æè) ïúùøôá
,íé÷éãö åùøéôå ,'êé÷åìà 'ä àðù øùà
åîöò úà äùåòù íãàä ìò éà÷ã
,äîå÷îî äæéæäì øùôà éàù 'äáöî'ë
äãáà øáëù åì äàøð åùåàéé áåøáå
øáëå ,äéäéù äî àåä äéäù äîå ,åúåå÷ú
åæë äâäðä ,áåèì úåðúùäì åì øùôà éà
¥¨ ¯
áéúëã éîð åðééäå ,' לêé÷åìà 'ä àðN'
'êì äùòú àì äëñî éäìà' (æé ãì úåîù)
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ãë

äáåù' (á ãé òùåä) øîàðù ,ãåáëä àñë ãò
åðéáø øàéáå ,'êé÷åìà 'ä ãò ìàøùé
àñë ãò úòâîù äáåùú äìåãâ' ìàððç
ãò åúàèç òéâä íà åìéôà ¯ ãåáëä
ìéãâä¦ íà óàù åðééäå .'ãåáëä àñë
,ãåáëä àñéëì ãò åéúåðååò åáøå àèçá
áåùé íà Y åéðôá úìãä äìòðð àì ïééãò
.àøåáä åðìá÷é ãéî
àöú éë' (à ë) ïúùøôá øîàð øáëå
ñåñ úéàøå êáéåà ìò äîçìîì
éë ,íäî àøéú àì êîî áø íò áëøå
,'íéøöî õøàî êìòîä êîò êé÷åìà 'ä
éìåà ,ì"æå ùåã÷ä íééçä øåàä ùøéôå
,åøöé íò íãàä úîçìî áåúëä æîøù
àöú éë' øîàå ,êøåî åááìî øéñäì àáå
,'åëå äðîî äìåãâ ïéàù äòåãéä 'äîçìîì
òøä úåçåë ãâðë 'êîî áø íò'å øîåàå
åîë íéòøä åéùòî ãöî åðîî åôñåúéðù
áåèä åøáã àá ïë éô ìò óà ,åðøîàù

 ואי ל שו 'רצו' ההול לריק כי אי הקב"ה,'ואיש אשר נשאו לבו לעבודתו ית
.מקפח שכר כל בריה
 הגאו רבי ישראל סלנט'ער זי"ע אמר פע לאחד שהתאונ לאמר הנה התיאשתי.ל
 המתגבר עלי בכל, כי אי בכוחי לשוב ולעמוד אל מול יצרי הרע,'כבר מעבודת ה
, הנה יצר הרע מאמי ב יותר ממה שהינ מאמי בעצמ, ענהו רבי ישראל,כוחו
 ואמרו בירושלמי,( שהשט מתערבב בעת תקיעת שופר:וראיה מדברי הגמרא )ר"ה טז
)מובא בתוס' ש ד"ה לערבב( שהוא מחמת יראתו שמא הקול הנשמע הוא שופר של
, נמצא השט מאמי שבכוח לשוב בתשובה שלימה,משיח וכבר שבו ישראל בתשובה
.ואילו אתה אינ מאמי שבכוח למחוק את כל עבר ולהתחדש בעבודת קל חי
וכבר אמר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע על הפסוק בפרשת )יט יט( 'ועשית לו
 ומה א הזומ לעשות רע לאחיו להרגו וכדו' נענש,'כאשר זמ לעשות לאחיו
, קל וחומר הוא לאד הזומ רע על עצמו – כלומר,א א לא יצא זממו לפועל

באר הפרשה

ñåôãá íéùåòù úëúî úëéúç àéäù
øùôà éàù åæ úéðáúì ò"à äîãîå ,úéðáúå
ãçà ìë ãéá éë .æ"òì áùçð äæ ,äúåðùì
ïéàå ,÷æçúäìå ùãçúäì çëä ïúéð ãçàå
.äáåùúä éðôá ãîåòä øáã êì
àåä ,'úåçéìñäå íéîçøä ùãåç'á ,èøôáå
äðúîë åðì ïúéð øùà ùãåçä

פרשת שופטי

äë

úåùòì 'ä ìà áåùì ùãçúäì äáåè
íé÷éãö åøîà äëå .íìù ááìá åðåöø
ìåìà ìæî' ùãåçä ìù åìæîá æîøì
 'äìåúáלא )äæ ùãåçáù ,(ç"î ä"ô äøéöé øôñ
éîë Y øáòä ìë úà áåæòì ãçà ìë ãéá
 íìåòî ì÷ì÷ àìùלבàìù ò÷ø÷ úîâåã ,
ò÷ø÷' àøîâá úàø÷ðä Y íìåòî äùøçð
çö àåäùë ñðëéé æàå ,(.áì æ"ò) 'äìåúá

להרוג את עצמו על ידי ייאושו כי רב ,בהביטו על עצמו כשפל נבזה וחדל אישי,
ש ...ולהיפ ,מידה טובה מרובה ,כמה שכר יקבל האד כאשר יתחזק בכל זמ
ועיד ,לומר גיבור אני ,וער רב יש לי ,ובעזרת ה' אעשה ואצליח...
וכבר המשילו את דרכו זו של היצר ,לאותו 'גנב' מחוכ ,שהיה לווה מחברו מאה
מעות ,ולמחרת בא ואמר לו ,הריני כבר חייב ל מאה ,במטותא ממ הלווה לי עוד
מאה ויחדיו אהיה חייב ל מאתיי ,וכ שנה ושילש ,והוסי עשות ע כל בני
העיירה ,עד שהגיע לפיקח אחד ולווה ממנו מאה מעות ,בשעה שבא אליו בשנית
לומר לו את 'פזמונו' – הנה כבר מחויב אני ל מאה הלווני עוד מאה ואהיה מחויב
מאתי ,ענהו הפיקח ,אינ חייב לי מאומה ...כל ל ממני .כ הוא דרכו של יצר,
ביו הראשו מפתה את האד לדבר עבירה ,ולמחרת אומר לו ,הרי ממילא עברת
אתמול על רצו בורא ,כבר אינ 'צדיק יסוד העול' ,א"כ אפשר ל לחטוא עוד,
וכ ירד לאבדו ,וכל זה רק ע"י שמדמה לו תדיר שאינו כי א חוטא ופושע גמור,
א החכ עיניו בראשו ,ומיד בשעה שיבוא אליו היצר בשנית ,יענהו ,מעול לא
חטאתי והנני צדיק הדור ,כיצד העזת פני לפתותני לדבר עבירה ,ובכ ירחיק מעל
עצמו את פגיעתו הרעה של המלא המשחית.
לא .כתב ה'רא"ש' על התורה )בראשית ו ב( כשירדו המלאכי ,אמרה הבתולה לא אשמע
לכ א לא תעשו הדבר הזה  -שתתנו לי כנפי שלכ ,כמו שנא' )ישעי' ו ב( 'שש
כנפי לאחד' ,נתנו לה כנפיה ,מיד פרחה לשמי ונמלטה מ העבירה ,ואחזה פני כסא,
והקב"ה פרש עליה עננו וקבלה ,וקבעה במזלות ,והיינו 'מזל )אלול( בתולה' ,והמלאכי
נשארו באר ולא יכלו לעלות עד שמצאו סול שיעקב אבינו חל ועלו ,הה"ד 'והנה
מלאכי אלוקי עולי ויורדי בו' .הרי ל שכל מהותו ומזלו של חודש זה – להיות
'בורח מ העבירה'.
לב .איתא מהאר"י הקדוש זי"ע )שער רוה"ק יחוד י"ו( שיש לכוו בחודש אלול את
הפסוק )ישעיה מג טז( 'הנות בי דר ובמי עזי נתיבה' )עיי' ב"ר ו ה – הובא

åë

באר הפרשה

פרשת שופטי

ò"éæ 'ïéò úéá'á ÷"äøäî àúéà ïëå 'ä ãå÷ôé åá ïéãä íåé úàø÷ì çöçåöîå
åäæéà' äðùîä øåàéáá (äàø é"à ä"ã
.ïéãá åéàåøá ìë úà
)äàø

בקדושת לוי לר"ה בשינוי לשו( כי בו נות לנו הקב"ה 'דר' לשוב אליו יתבר .ואמרו
בעלי הרמז להסביר את שייכות הפסוק 'הנות בי דר' לעני התשובה ,דכמו שאחר
עבור אניה בלב י אי ניכר שו סימ על המי שעברה ש אניה ואפילו ברוש
בעלמא ,כ ממש הוא אצל בעל תשובה ,דאחר ששב אל ה' בכל לבו ,שוב אי
ניכר על נשמתו שפע חטא לה' ואפילו רוש בעלמא.
ויש מי שרמז 'הנות בי דר'  -כי הנה עינינו הרואות כאשר יסע כלי הרכב
ביבשה ממקו למקו ,א יטעה 'בעל העגלה' )נהג( ויסטה מדרכו המיועדת לו
אי בידו לסוב מיד על עקביו לעמוד בדר ישר כי בזה יפגע מיד בנוסעי לפניו
ולאחריו ...אי לו אלא להמשי עוד הרבה על הדר שהעמיד עצמו עדי הגיעו
ל'פרשת דרכי' ש יסוב על עקביו ,משא"כ כשאניה טועה בלב י ,הרי מיד
על אתר מסובב פניו ממזרח למערב וכבר הוא עומד ומתייצב על דר טוב ...כיו"ב
היא התשובה – הנות בי דר ,ברגע כמימריה יסובב עצמו וכבר הוא עומד
בדר הישר...
ולא יאמר ,מה אעשה ,ה ניסיתי כבר פעמי רבות להתייצב על דר טוב ולא
עלתה בידי ,כי אי הקב"ה דורש מאתו אלא לסובב פניו – להביט על דר הישר
וסו דבר יגיע לתכלית טוב .וכבר פירשו בדברי הגמרא )ע"ז ג' (.מי שטרח בערב
שבת יאכל בשבת' ולא אמרו מי שהכי בער"ש ,כי אי הקב"ה דורש אלא את
הטירחה והיגיעה ,וה' יגמור בעדו ...א רק טרח א שלא עלה בידו להכי הרי הוא
כבר יאכל בשבת.
עוד יתבאר על פי 'מאמר החכ' )אגרות סופרי לרעק"א איגרת ט(  -אלפי אניות עברו
כבר בלב י ,ואפילו אחת מה לא סללה דר כבושה לטובת הרבי שיהא ביד
לבקוע ש ,אלא כל הרוצה לעבור את הי ,עליו להיכנס אל תו הי ,ולפלס דר
ונתיב לעצמו ,וא שיעמדו לו מכשולות רבי בדרכו כגלי הי ,ומכמורות ושאר
מניעות ,יתגבר עליה עד שסו דבר יגיע למחוז חפצו.
וזוהי ההוראה ל'בעל תשובה' ,אל יאמר 'הורני דר תשובה' ,מהי הדר הסלולה
לתשובה ,וכדומה בשאר טענות ,לזה אומרי 'הנות בי דר'  -כמו שבי אי דר
כבושה לרבי ,אלא כל אחד נכנס לתו מי הי ומפליג לדר ולבסו יבוא אל
תכליתו ,כמו כ אתה – תתחיל להפליג בי התשובה ,קפו נא אל מי הי הסוערי,
התגבר על גלי הי המאיימי לבלע ,ולבסו יערב ל ותגיע למחוז חפצ בשלו
ובשלווה.

æë

פרשת שופטי

êúøåúá úáúë .íãì íã ïéá êîî
íåéá åèçùú àì åðá úàå åúåà' (çë áë
Y 'åëå íéèçùð íéðáä áéúë ïàëå ,'ãçà
àø÷éå) êúøåúá úáúë .ïéãì ïéã ïéá åäæå
ïàëå ,'úéáä úà åðôå ïäëä äåöå' (åì ãé
éìë ìëå 'åëå íé÷ìàä úéá åôøùéå'
Y (èé åì 'á íéîéä éøáã) 'úéçùäì äéãîçî
Y ä"á÷ä íäì øîà .òâðì òâð ïéá åäæ
íåìù ùé íåìë ,êéøòùá úåáéø éøáã
. לגíåìë ïéà íåìù ïéàå ìéàåä ,íìåòá
àø÷éå)

...ìëä ùé íåìù ùé íàù ãîìð ïàëîå
äáäàá íééç ìàøùé éðá íàù
íéëôäúî 'íéðéãä' ìë éøä äæ íò äæ
,åìà íéîéá øúåéá íéëééù íéøáãäå .áåèì
úåðúîå åäòøì ùéà ú"ø 'ìåìà'ù òãåðëù
úåéäì 'íåéä úååöî' ìò ãîìì ,íéðåéáàì
úàø÷ì äðëäëå , לדãçà áìá ãçà ùéàë
. להíéàøåðä íéîéä
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äáåùú äìåãâ éë 'ãìåðä úà äàåøä íëç
íå÷îì ,øîåìë Y ãåáëä àñë ãò úòâîù
,ìàøùé éðá úåîùð úåáåöç íùîù
äîùð äáåùúá áùä äæì ïúåð ä"á÷äå
øùà úà òãåé íëçäå ...äùãçå äøåäè
éîë äùòðå ,äáåùúá øãñë áùå åéðôì
.ùãçî ãìåðù
איש לרעהו ומתנות – זהירות בבי אד לחברו

ïéá øáã êîî àìôé éë' ,(ç æé) ïúùøôá
òâð ïéáå ïéãì ïéã ïéá íãì íã
é"øàä øàéáå ,'êéøòùá úåáéø éøáã òâðì
äî é"ôò (àìôé éë ä"ã äøåú éèå÷ì) ò"éæ '÷ä
åøë ô"ò úåùøãîáå ùãç øäåæá) ì"æç åøîàù
,ä"á÷äì úøùä éëàìî åìàù (úåçéù íéãæ éì
êôùå' (âé æé àø÷éå) êúøåúá úáúë ,ò"ùáø
ïáøåçá] ïàëå ,'øôòá åäñëå åîã úà
íîã åëôù' (â èò íéìéäú) áéúë [÷"îäéá
àìôé éë åäæå Y éåñéë ìë àìá Y 'íéîë

 שבחודש אלול א דגי שבי זוחלי ורועדי מאימת, בפי העול שגור לומר.לג
 עפ"י דברי הגמרא )ע"ז, בטוב טע ביאר כ"ק האדמו"ר ממאדז'י זצוק"ל.הדי
 ש'מאכל' של,' 'גדול בולע את הקט,( המבארת מה פרנסת של דגי שבי.ד
 וא שזוהי פרנסת עפ"י הסדר...הגדולי – לאכול את הדגי הקטני והחלשי מה
 א מי שיש בידו לומר, ומה נלמד...שהעמיד לה הבורא יאחזו רעד בבוא אלול
.  הרי שבבוא ימי הללו חיל ורעדה יאחזו,שלצור פרנסה וכדו' עליו 'לבלוע' את חברו
' אחד מחסידי הרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע היה 'עובד' גדול שהיה 'טוב לשמי.לד
 הנה הכתוב אומר, קרא לו רבו ואמר לו,א לא היה מיטיב לבריות כלל
 כי כמו עצי, והדמיו שבי האד לעצי השדה,'בפרשת )כ יט( 'כי האד ע השדה
 א אינו נות פירות אינו-  א הע שהוא גדל ביופי והדר לש ולתפארת,השדה
 א א יתעלה בתורה, כיו"ב האד, ואינו נחשב ולא כלו,'כי א 'איל סרק
...'ועבודה א אינו נות משלו 'פירות' לאחרי הרי הוא כ'סרק
 שמ הסברא, ובה נכתב, מספרי שב'קל' היו תולי מודעה בפרוס ימי אלול.לה
 כי לא גרע,יש לומר שעל כל אחד לבר 'ברכת הגומל' אחר הימי הנוראי

çë
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é"ôò éë ,ò"éæ øàîèàñî ÷"äøä øàáîå ìà íéøèåùä åøáãå' ,(æ¯ä ë) ïúùøôá
åòèðå úéá åðáù åìàì óà äöò ùé úîà øùà ùéàä éî ,øîàì íòä
äîçìîì úàöì íùôð ä÷ùç íà Y íøë áåùéå êìé ,åëðç àìå ùãç úéá äðá
øîàù åîë ,'ä ùåãé÷ ìò úåîì úåëæì æò éë íðåöøá) øçà ùéàå äîçìîá úåîé ïô åúéáì
,''ä ùåãé÷ ìò úåîú äëæú íà' óñåé úéáì 'ãéâî'ä àìå íøë òèð øùà ùéàä éîå .åðëðçé
íúöò éäîå ,(÷"åãäî õ÷î 'øô íéøùéî ãéâî 'ééò äîçìîá úåîé ïô åúéáì áåùéå êìé ,åììéç
ùãçä åúéá úà 'úéáä ìòá' øé÷ôé ¯ ùøà øùà ùéàä éîå .åðììçé øçà ùéàå
,äîçìîì úàöì åì øúåîå ,åîøë úà åà ïô åúéáì áåùéå êìé ,äç÷ì àìå äùà
àåáé äç÷ì àìå äùà ùøà øùà äæ óà é"ùøáå .'äðç÷é øçà ùéàå äîçìîá úåîé
äúòîå äùàä úà ùøâî éðà éøä øîàéå äùà ùøà øùà ùéàá áåúëä ìò ùøéô
ìëåéù éãë äæ ìëå ....äîçìîì àöà òîùé àì íàù' Y úåîé ïô äç÷ì àìå
éàãë' ïëà äæë íãà ,'ä ùåãé÷ ìò úåîì êéøöå ,'úåîéù àåä éàãë ïäëä éøáãì
äàáä åæë åùôð úåøéñî éë ,'úåîéù àåä åììä åéøáã é"ùø áúë òåãî ,øåàéá
 øçà éãåäé ïåáùç ìò åì äðåáä ìöà àìå äùà ùøàù éîá à÷ééãלו ¯ úà ùøâîù
.äùåã÷ä ììëá äðéà ,äæ øåáò äùàä .(äìéçú íéáåúëä) íøë òèð åà ùãç úéá
מהולכי מדבריות שמברכי הגומל הואיל ויצאו בשלו ממקו סכנה ,וא בימי
נוראי נחשב כל אחד כעובר במקו סכנה וניצול הימנה ,ומה טע שאי מברכי,
מפני שאי האד יודע הא אכ עבר ויצא מש בשלו ,לפי דבריה נעיי ,מהי
העצה היעוצה לעבור את אלו הימי בשלו ללא כל פגע ,זאת נלמד מהולכי מדבריות
גופא שה מהלכי בשיירות בכדי לעבור את המדבר בשלו ולהינצל מהסכנות
הרבות ,כמו"כ לדיד רק ב'שיירא' – באחדות ,אהבת ודיבוק חברי נעבור את אלו
הימי בשלו ובשלווה ,על מי מנוחות ,א טוב וחסד לאור ימי ושני טובות.
לו .באחד ממסעותיו הוזמ רבי ישראל סלנט'ר זצ"ל לסעוד את סעודות בבית אחד
מתלמידיו העשירי ,התלמיד הקדי וסיפר לרבו שביתו מתנהל לפי כל הידורי
ההלכה ,והמבשלת במטבחו היא אשה אלמנה כשרה וצנועה ,וג אשתו נכנסת
ויוצאת ועיניה פקוחות על כל דבר ,בלילי שבתות עורכי סעודה גדולה ,משמיעי
דברי תורה ומזמרי זמירות שבת ,וכ מאריכי בשלח עד שעה מאוחרת בלילה,
כיאה לכבודה של שב"ק.
לאחר ששמע הרב את כל פרטי הליכותיו ,ניאות לבוא לסעוד אצלו ,א בתנאי
אחד  -שכל הסעודה תנוהל על פיו ,ושסעודת ליל שבת תאר בשעתיי פחות מבכל
שבוע ...התלמיד תמה על 'תנאי' אלו ,אבל מפני כבוד רבו קיבל את הדברי .ואכ,
בהגיע הזמ קידש רבי ישראל על היי ,וער את הסעודה מתו דברי תורה קצרי,
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èë

,ä÷ãöå äìéôú äáåùúá åðùôðìå åðì áåè äëæðù íéîáù åðéáà éðôìî ø"äé
íé÷éãö ìù ïøôñá ìàøùé ìëìå åðì è"çåë áùéì ,åììä íéúòá åéìà áø÷úäì
 åðééç éîé ìë 'ä úéááלז.íåìùå íéáåè íééçì øúìàì íéøåîâ úìåòô ìåòôìå ,
כשהוא מבקש שיגישו את המנות בזריזות .מק שעה קלה כבר הוגשו המי האחרוני,
ובירכו ברכת המזו.
לאחר ברכת המזו שטח התלמיד את אשר על ליבו בפני רבו ,ואמר לו ילמדנו רבינו
מה פסול מצא בי ובהנהגתי עד שהפ כל סדרי בראשית ,לא השיב לו דבר אלא ביקש
ממנו לקרוא לאלמנה המבשלת ,ובבואה ביקש מעמה 'סליחה ומחילה' על שהטריח
אותה בהגשת המנות בזריזות ובלי הפסק כפי הרגלה בכל שבת .השיבה המשרתת,
ברכות ינוחו על ראש הרב ,יהי רצו לשבת הבאה כ  ...כי בכל שב"ק גומרת אני את
מלאכתי באישו ליל ,וכשאני חוזרת לביתי הנני מוצאת את ילדי הרכי כשה נמי
כבר את שנת ,אבל היו ,בזכות הרב אחזור עתה לביתי ,אקדש לילדיי ,ואסעד עמ
את סעודת השבת בצוותא .ובזה הוכיח רבי ישראל את תלמידו ,כי הא אומנ שהנהגתו
בקודש להארי בסעודות השבת הנהגה טובה היא ,אבל א היא באה על חשבו משרתת
אלמנה הנאלצת לוותר על משאלות ליבה בכדי להביא טר לביתה ,לא טוב הדבר ,עשה
זאת לאחר ברכת המזו ...ועתה הבה נשב יחדיו ונזמר לאלוקינו עד אור הבוקר...
לז .איתא בתנא דבי אליהו )רבה פ"ה( בזה"ל ,ומפני מה זכה יעקב לחיי שלא בצער
ושלא ביצה"ר בעול הזה ,ממה שעתיד הקב"ה לית לצדיקי לעתיד לבוא,
מפני שהיה יושב בבית המדרש מקטנותו ועד זקנותו ,והיה בקי במקרא ובמשנה
ובהלכות ובאגדות שנאמר )בראשית כה כז( 'ויעקב איש ת יושב אהלי' ,עכ"ל .הקשה
הגאו בעל שבט הלוי זצ"ל ,כיצד נית לומר על יעקב שזכה לחיי שלא בצער,
והלא כל ימיו היו מלאי ייסורי ,בצרת עשו וצרת לב צרת דינה וצרת יוס ,וכבר
העיד יעקב על עצמו 'מעט ורעי היו ימי שני חיי' )בראשית מז ט( ,ולחיי כאלו
ייקרא חיי שלא בצער .וביאר ,כי ודאי היו לו ליעקב צרות צרורות ,א מאחר
שהיה 'יושב אהלי' וכל ימיו היה שקוע בתורה בכל מהותו על כ לא הרגיש כלל
בצער ,אלא היה מלא באושר ובשמחת החיי )נדפס בשבט הלוי בראשית פר' תולדות(.
הוסיפו על כ ,בדיוק לשו חז"ל )מגילה יז .הובא ברש"י בראשית כח ט( שיעקב נטמ
בבית עבר ,שצורת לימודו של יעקב היה כמת אשר מטמיני אותו באדמה ,שהוא
נמצא לבדו בלא חברי ...וא אי בידו 'לדבר' ע אחרי ,ואי לו שו קשר
ושייכות לעול החיצו ,וכ 'המית' יעקב את עצמו על דברי תורה ,ללמוד ברציפות
ובשקיעות עצומה בלא שו שיג ושיח ע אחרי ,ואכ הלומד באופ זה – שהוא
כמת ומוטמ באר ,הרי חייו ה ה החיי האמתיי בלא צער ,ונס יגו ואנחה.

