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éçéå úùøô
לישועת קיויתי – ע"י הקיווי והייחול תבוא åáåø÷ íò ìàøùé éðá åðì ïúéð äáåè
ישועת ה'
ìà ìçééðå äåå÷ð ä÷åöå äøö úò ìëáù
 ''ä éúéåé÷ êúòåùéì' ,(çé èî) ïúùøôáא'ìåëé ìë' àåä éë äðåîà êåúî ú"éùä ,
,èòîá åà áøá òéùåäì 'äì øåöòî ïéàå úåëìäá úùøãð äôé åæ äùøô
àåä åðëìî àåä åðéáà àåä åðé÷åìà àåä äðúî äðä éë .'ä ìà ìåçééäå éååé÷ä
א .שמעתי מהרב מענדל פאלאק שליט"א מתושבי בני ברק יצ"ו מעשה נס ופלא
שאירע לדודתו אחות זקנו )הרה"ח ר' אליעזר פריעדמא מפה בני ברק ,שנלב"ע לפני כמה
שני כשהוא ב ק"ב שנה( מרת מארקאוויטש בשנות הזע בימי המלחמה ,וזה דבר
המעשה ,כשנכנסו הרשעי לעיר אשר במדינות אונגארי ערכו ש סלקצי' ,והיו
הכל עומדי ש באימה ויראה בפחד ובעתה מתו ידיעה מה עומד לעלות בגורל...
באותה שעה עמדה האשה ושיננה לעצמה שוב ושוב  -לישועת קיויתי ה' ...לישועת
קיויתי ה' ...וחוזר חלילה ,והיו דבריה נשמעי ג באזני הרשע שהיה ממונה עליה.
והנה ,מבטא שפתיה היה כמנהג המקו ולכ היה נשמע תיבת 'קיויתי' מלעיל -
בהדגשה על אות ק' של קיויתי ,כשבשפת הגויי בלשו אונגרי' משמעות תיבה זו
היא מי יוציאני ויחלצני מכא ,הרשע שלא הבי 'לשו הקודש' חשב לעצמו שאשה
זאת חוזרת לעצמה שוב ושוב 'מי יוציאני מכא ...מי יחלצני מכא '...מכיוו שכ,
נכמרו רחמיו ונענה אליה בשפתו איי קויתיעה  ...שמשמעותו אני יוציא אות
ויחל אות מכא ,וכה אמר לה ,אעשה עצמי כמי שאינו רואה ,ושאי רגל לברוח
למרחק מרחקי כפי יכולת ,וכ הוה ,זה הגוי 'לא ראה' והיא נחלצה חושי ,ופתחה
במרוצה כל עוד נשמתה באפה ,והגיעה לבית הכובסי )מכבסה( של נכרי ,ביקשה
לעבוד ש ונתקבלה ,ש עבדה עד תו המלחמה ,כשנפשה נשארת לה לשלל
מתו כל בני המשפחה ...מש היגרה לארה"ב והקימה משפחה לתפארת בליעה"ר,
והכל בזכות אותו 'לישועת קיויתי ה'' .נמצא ,היא אומרת 'לישועת קיויתי' לפני
הקב"ה ,ואכ אותו 'קיויתי' פעל פעולתו הטובה ,וגר שהקב"ה שמע 'אנקת אסיר'
והנהיג עולמו בהשגחה פרטית ,שאכ ה'קיויתי' יוציאה ממסגר וממות לחיי.
זה עתה נלב"ע איש ת וישר שהיה מסתופ בצל קדש של אדמור"י לעלוב
זי"ע ה"ה הרב ר' משה כה ז"ל מבני ברק ,שהיה ידוע בש 'משה ב עליזה' מאחר
שנפצע לפני שני רבות מאוד ,ומני אז לא היה מסוגל להזיז אבר ,ובכל עת וזמ
היה יושב בכסא גלגלי )ווילטשע"ר( ,ומלבד ראשו לא פעל גופו במאומה ,אבל ,ר'
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 êá íéñåçä ìë çöðì åîìëé àìå åðéúåøö ìëî åðòéùåé àåäå åðòéùåîבøáëå ,
çèåáäå' (é áì) íéìéäúá êìîä ãåã øîà åùåáé àì êéåå÷ ìëù òéãåäì .åðéöçåìîå
משה זה שרוי היה תמיד בשמחה ,מעול לא מש השחוק מעל פניו .שמעתי מבנו
הר"י שיבדלחט"א ששאל את אביו ,ילמדני אבי מורי ,כיצד נית להיו שרוי בשמחה
עצומה ובמאור פני כה גדול כשמצבו כה קשה ,וכל גופו כ'שבר כלי' ממש רח"ל,
נענה לו רבי משה ואמר ,הנה אילו היו כל הבריות שבעול כמוני ,כול יושבי
בכסאות גלגלי וזקוקי לעזרה בכל צעד ושעל אזי פשיטא שהייתי יכול להיות
בשמחה ,שהרי מה ביני לבי אחרי ,אלא מאי ,כול בריאי ושלמי ורק אני
משותק ומוטל בכסא גלגלי ,וכי מ היושר שאהיה בצער ובעצבו על כ שכל ברואי
עול זכו לבריאות השלימה ...וכמה אמת נוקבת יש בדבריו של יהודי 'פשוט' זה...
כל חד וחד בקושי דיליה ,יזהר מאוד שלא יהיה בעצבות על כ שטוב לאחרי...
מעי הדברי אמר פע חכ אחד היושב בארה"ב ,כי הנה מנהג אחינו בני ישראל
היושבי בניו יארק לנסוע ל'קאנטרי' שבהרי בתקופת הקי ,יש השוהי ש לער
ב' חדשי ,לנוח ולנפוש במקו שמזגו נאה ונוח .והנה לפני הרבה שני היה 'סדר
החיי' כי הגבירי היו לה דירות משלה ב'הרי' ,א בתיה היו דירות ישנות
'חורבות' ממש ,ונציי פרט אחד שללמד על הכלל כולו יצא ,שכאשר היו הולכי
בבית אזי כל רצפת הע היתה מתנענעת אנה ואנה ...עכברי הלכו בה כבתו
שלה ...פע שאל חכ אחד ,כיצד יתכ שעשירי הע 'בעלי – הבתי' דרי בבתי
ישני ורעועי כאלו ,אשר ממש חרפה לשהות ש ,בעוד שב'עיר' בתיכ מפוארי
כארמו המל בכבודו ובעצמו ,השיב אחד ,כי מאחר ש'דירת עראי' היא לחודשיי
בלבד על כ נית 'לסבול' ולהתגורר ש ,אבל החכ לא קיבל את דבריו ,באמרו,
הנה עיננו רואות ,כי רבי מכ יתנו הו רב בכדי להשיג חדר נאה יותר במלו עבור
ימי בודדי ממש ,או שמוציאי הו תועפות מכיס בשביל לקנות כרטיס ב'ביזנעס
קלאס' )מחלקת עסקי( שבמטוס ,ומה ה'רבותא' ש ,כסאות נוחות יותר ,ואי התועלת
אלא לכמה שעות בודדות ,ואילו כא מדובר על תקופת זמ נכבדה ...ועל כל תשובה
שהשיבו לו הפרי החכ בטענה אחרת ,עד שנענה החכ' ,במחילה מכבודכ ' ,אבל
הסיבה האמיתית היא ,כי ג לרעיי וידידי אי יותר מזה ב'קאנטרי' וממילא מסתפק
אנכי בזה ,רק בעיר שלשני יש ארמו ,א כ ג אני 'מוכרח' לדור בארמו מפואר
לכה"פ כמותו...
ב .וידע שבעבור הבטחו עצמו יוושע מכל מיני מצירי ומציקי  ,ומפורש איתא
במדרש )שוח"ט תהלי כה על הפסוק אלוקי ב בטחתי אל אבושה( ,וז"ל... ,היו שומרי
המדינה עוברי ומצאו אכסנאי אחד ותפסוהו ,ואמר אל תכוני כי ב ביתו של מל
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 'åðááåñé ãñç 'äáג,éúåå÷ú åðîî éë éùôð éîåã íé÷åìàì Y éúçèá íé÷åìàá' ,
'èåîà àì éáâùî éúòåùéå éøåö àåä êà êà' ,(áé åð) 'éì íãà äùòé äî àøéà àì
אני ,כיוו ששמעו כ ,הניחוהו ושמרוהו עד הבוקר ,בבוקר הביאוהו אצל המל ואמרו
לו 'ב בית' מצאנו אמש ,אמר לו המל ,בני ,מכיר אתה אותי ,אמר לו לאו) .אמר
לו המל( א כ היא אתה ב ביתי ,אמר לו – בבקשה ממ ,אני איני ב בית,
אבל 'ב בטחתי' ,שאלמלא אמרתי לה כ היו מכי אותי ...אמר לה )המל( הואיל
ובטח בי הניחו לו .וכ אמר דוד 'אלוקי ב בטחתי' ובשביל כ 'אל יעלצו אויבי לי',
ולא אני בלבד ,אלא ג כל קוי לא יבושו.
ג .הרה"ק ה'מנחת אלעזר' זי"ע היה נוהג לספר האי עובדא בכל עת שבא לבקר
את החולה .פע שכב הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע על ערש דווי ,וכבר היה מסוכ
ונוטה לעזוב את העול .מחו לחדרו ישבו תלמידיו ואמרו תהלי ,תו כדי ישיבת
ש ,שמעו התלמידי קול חבטה עזה ,נכנסו התלמידי החדרה ומצאו את רב
שוכב על האר ,מיהרו להרימו והשיבוהו למיטתו .כעבור כמה שעות שמעו התלמידי
את רב קורא לה מחדרו ,בהיכנס ראו כי הוטב מצבו פי כמה וכמה ,וביקש
מה להביא לו כוס חמי ,לא עבר זמ רב ועמד על רגליו כאחד האד.
פתח הרה"ק ואמר לתלמידיו ,אסביר לכ ,בשכבי על מיטתי נזכרתי במאמרו של
מו"ר המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע על הפסוק 'והבוטח בה' חסד יסובבנו' ,שאי
כא לא סגולה לא ברכה ולא הבטחה .כי א 'מציאות וטבע' ממש – הבוטח בה'
חסד יסובבנו ...ע"כ התחזקתי בביטחו ,והחילותי לרדת מהמיטה ,שהרי 'בדר הטבע'
על החסד לסובבני ,א תיכ נפלתי ארצה ,עד שהחזרת אותי על המיטה .או אז
חשבתי בדעתי כי נפילתי הוכחה היא שעדיי לא הגעתי לשלימות הביטחו .לכ
העמקתי ברעיוני יותר בעני הביטחו בבורא ית' ,עד שאירע הנס ויצאתי בריא ושל
ללא כל פגע – בבריות גופא ונהורא מעליא.
על כ זאת עשו וחיו – יבטח כל אד בה' שיושיעו ,ויקוי בו 'ואני בחסד
בטחתי' אז 'יגל לבי בישועת' )תהילי יג ו( ,עוד נאמר )ש עא כ( 'אשר הראיתני צרות
רבות ורעות תשוב תחייני ומתהומות האר תשוב תעלני'.
חיזוק נפלא למד הרה"ק מצ'עצ'ינוב זי"ע )דברי שמחה( ,הבה נתבונ במצב של
השבטי  -אחי יוס ,בהיות במצרי ,והנה ה רואי שרודפת אות צרה אחר
צרה ,נחשדו כמרגלי ,גביע באמתחת ,לקיחת שמעו ,נטילת בנימי ...ומ הדי
היה לה להתייאש ,ולשבור לב בקרב ,ובאמת ,כל ההשתלשלות הלז לא הייתה
אל לטובת והמה לא העלו בדעת ואפילו לא בחלומ שבעוד רגע קט הכל יתהפ,
וכמו שאכ כ היה ,ברגע קט אחד 'נהפ' לה כל מצב לאורה ולרווחה ,כ בכל
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)åðàéöåé åúøö êåúîå ,äðîî ìåãâ ä"á÷ä çèåáä é÷åìà äúà êãáò òùåä' ,(æ¯å áñ
 'êéìàדøîåì ìéëùé êà íà ,äøåàì äìéôàî ùéà ùàééúé àì íìåòì ,øîåìë .
 ''ä éúéåé÷ êúòåùéì' ìåëéáë éøä åúøö äìåãâ íà óà éë ,éãåäéהíéùäìå åá çåèáì ,
מצב קשה שהאד שרוי בו עליו לחיות מתו אמונה עזה שברגע אחד הכל יתהפ
מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה השתא בעגלא ובזמ קריב.
ד .כ פירש ה'מלבי"' את הפסוק ,וז"ל ,הושע עבד מצד שהוא בוטח אלי ,וזה
נוגע לכבוד שמ לעזור הבוטחי ב ,עכ"ל .והיינו ,שזה מכבודו של השי"ת
וקידוש שמו כשהוא עוזר ומושיע את הבוטחי בשמו.
ה .הנה נהגו לשלש ולהפ הסדר לישועת קיויתי ה' ,קיויתי ה' לישועת ,ה' לישועת
קיותי ,כי אנו אומרי לאד באיזה אופ שתסתובב ולאיזה צד שתפנה הינ
נצר לחסדי וישועת ה' ,ע"כ קוה לו תמיד.
עוד אמרו ,כי ככל שמרבה האד בתקוותו לה' הינו מתקרב אל ה' יותר ,על כ,
בפע הראשונה נכתבה תיבת ה' כתיבה שלישית ,בשנית כתיבה שניה ,ובפע הג'
תיבת ה' קודמת לכל )הגר"ז סורוצקי ,אזני לתורה פרשת ואתחנ ד"ה כה' אלוקינו בכל קראנו(.
וכ מסופר על הרה"ק רבי משה מקאברי זי"ע )תורת אבות ,מעשי אבות ,קלה( וז"ל.
פע אחת ראה יהודי אחד שרוי בעצב גדול ושאל אותו מה זה ועל מה זה ,וסיפר
לו האיש ממצבו הקשה ,אמר לו מר ז"ל ,איש ישראל כשהוא שרוי במיצר צרי
שיאמר לישועת קויתי ה' ,וא מצבו נעשה חמור יותר יאמר קויתי ה' לישועת,
וא מצבו רע עוד הרבה יותר יאמר ה' לישועת קויתי) ...וכלומר ,שע"י כל אלו האמירות
והתקוות יצא מאפילה לאורה(.
ובכלל זה ,שככל שאומר לישועת ה' ומשריש בעצמו הבטחו ומתקרב יותר אל
הקב"ה הרי הוא כבר 'רואה' לנגד עיניו את הישועה ,וכיוצא בזה מתאמרא בש
הגה"ק הגרי"ז מבריסק זי"ע על הפסוק )תהלי לז ג-ד( 'בטח בה' ועשה טוב שכ אר
ורעה אמונה ,והתענג על ה' וית ל משאלות לב' ,שהפסוק השני מדבר על מדריגה
גבוהה יותר בביטחו – שכל כ בטוח הוא בישועת ה' ,שכבר עתה הינו מתענג כאילו
כבר באה אליו הישועה ,ובזכות זה אכ 'וית ל משאלות לב'.
עוד אמרו בדר צחות ,לאלו המהלכי ומסבבי יומ וליל אודות ממונ לה
אומרי ,אנשטאט דרייע מיט געלט דריי מיט דע פסוק לישועת קויתי ,וועסט
בעסער אנקומע  -תחת ההילו והסיבוב סביב הכס עדי שתסובב עצמ 'ע
הקב"ה' בבטחו בו ובישועתו וכ תצליח יותר...
מ העני לציי מה שסיפר הגה"ק רבי שלמה קאליש זי"ע )הובא בספר הזכרו זכרו
שלמה( שפ"א שהה אצל הגה"ק רבי חיי מבריסק זי"ע ,ובישיבתו ב'סעודה שלישית'
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שמע את הגר"ח יושב וחוזר בהתלהבות עצומה כעשרי דקות לישועת קויתי ה',
קויתי ה' לישועת ,ה' לישועת קויתי...
הנה נאמר )תהילי כז יד( 'קוה אל ה' חזק ויאמ ליב וקוה אל ה'' ,ונתבאר בגמ'
)ברכות לב (:כפל לשו 'קוה אל ה'' שבא ללמד ש'א ראה אד שהתפלל ולא נענה
יחזור ויתפלל' ,ואפשר לומר ,כי באו חז"ל להורות לאד שא קיוה אל ה' ולא נענה,
כי לא היה בטחונו בשלמות ,אל יתייאש אלא יחזור ויקווה ,וג א בפע הראשונה
לא 'הצליח' הרי בפע השניה כבר יהיה תקי יותר בבטחונו .וזהו ג העניי לשלש
באמירת לישועת קויתי ה' ,שא א בפע הראשונה לא היתה תקוותו באמת
ינסה בשנית ובשלישית ,עד שבסופו של דבר יזכה להגיע לבטחו בהשי"ת.
כללו של דבר ,על האד לחזור שוב ושוב על 'לישועת קויתי ה'' ,ולהשריש
בעצמו בכל מצב שנמצא את התקווה והייחול להקב"ה ,ועי"ז באמת יוושע מכל
צרותיו .והוא על דר שקוראי את הפרשה 'שניי מקרא ואחד תרגו' ,שמרמז
בזה על קריאת העניי ,ואח"כ מתרג ומפרש לעצמו 'בכל לשו שהוא שומע' ,ואח"כ
חוזר וקורא ,שעי"ז יוחדר בו היטב ולא ישכח ,כ צרי לומר 'לישועת' ולפרש
לעצמו – ב'מקו' שהוא נמצא כיצד הוא מקווה לישועת ה' כי תבוא ,ושוב יחזור
עד שיהיו הדברי חקוקי בעצמותיו...
וכ הובא ב'שערי תשובה' )סו סמ קיח( וכתב מהר"י צמח ז"ל ,וג אני מכוי )כשהנני
אומר כי לישועת קוינו כל היו( לצפות לישועת ה' שעושה עמנו להצילנו מכמה פגעי
רעי בכל יו ובכל רגע ומצאתי תועלת גדול כמה פעמי לעיתות בצרה בזה עכ"ל.
כבר מילתנו אמורה ,שהנה מברכי אנו בכל יו ויו 'הנות לשכוי בינה להבחי
בי יו ובי לילה' ,ולכאורה קצת צ"ב ,מה החידוש בתרנגול )שכוי( ,והרי כל חיות
ובהמות מבינות להבחי בי יו ללילה ,אלא ששאר החיות רק כשרואות את אור
היו יודעות כי האור בא לעול ,אבל התרנגול משכיל להבי בעוד החשיכה שולטת
בעול כי האורה עומדת לבוא והוא קורא מבעוד ליל ,וזהו מורה דר לבני האד,
שלא להיבהל בעת שחשיכה לה כל חד וחד בדיליה ,רק לדעת ולראות מעתה את
האור הממשמש ועתיד לבוא ,ומעלה זו 'קובעת ברכה לעצמה' – הנות בינה להבחי.
רמז נפלא שמעתי מ'ב עליה' דלכ איתא ב'פרק שירה' )פ"ד( תרנגול אומר )בקריאתו
הרביעית( לישועת קיויתי ה' ,שהרי 'קרות הגבר' זה התרנגול ,ובאותו זמ עדיי חשכת
הליל שולטת בעול ,ולזה הוא 'קורא' ומודיע לכל באי עול – אל יר לבבכ
בראותכ 'חשיכה' כל חד וחד בדיליה ,אלא לישועת קיויתי ה'.
בדר צחות מסופר ,על ההוא גברא שהגיע ל'זכרו משה' )שטיבלא ידועי בתוככי
ירושלי( בשעה  12בצהריי ופתח בקול גדול בברכת 'הנות לשכוי בינה' ,אמרו לו,
רב יהודי ,כבר מזמ שחטו אותו תרנגול שהיה לו בינה להבחי בי יו לבי לילה...
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וכאמור ,שאי זה 'חכמה' לדעת בעת שהשמש בגבורתה ובתוקפה באמצע היו
ש'יו' עתה ,אלא ה'חכמה ובינה' הוא להבחי מבעוד ליל שהנה היו ממשמש ובא...
ו .והבטחו יהיה רק באלוקיו ולא בבשר וד או בשאר ענייני ,וכ כתב ה'כתב סופר'
)ד"ה לישועת( וז"ל ,דמאחר שראה יעקב אבינו ע"ה בנבואה את גבורת ד ,אמר כי
אי לבטוח על זה היינו הגבורה של ילוד אשה ,כי לא לגיבורי המלחמה סוס מוכ
למלחמה ולה' הישועה ,ולכ סיי לישועת קויתי ה' ולא לישועת אד כנ"ל.
ז .וכבר אמרו ,כי רק 'התולה בטחונו בה'' יוכל לחיות את חייו כראוי וכיאות ,כי
בלאו הכי ידמה בנפשו בבוא עת התפילה או קביעות עיתי לתורה וכיו"ב שהוא
'מפסיד' עתה 'עסק' חשוב או איזה פגישה ע אנשי עסקי ,וימעטו רווחיו ל"ע
א יפנה זמנו לעסוק בתורה ,אבל המאמי יכיר שאדרבה כל השפע מ השמי בא
)וכל מעשי ידי אד אינ אלא 'השתדלות' ולא ה המביאי את הפרנסה( וכאשר ישמור על
קביעות עתיו בתורה ותפילה או אז יקבל שפעו מ השמי ביד רחבה ומלאה ,וכ
ביאר הגרש"ז אויערבא זצ"ל )הובא בקוב מבקשי תורה( את מאמר )נדה עג' (.תנא דבי
אליהו כל השונה הלכות בכל יו מובטח לו שהוא ב עול הבא ,שנאמר )חבקוק ג
ו( הליכות עול לו ,אל תקרי הליכות אלא הלכות' ,דלכ הובאו הדברי בסיומא
דש"ס ,כי זה האיש שהקפיד להיות 'שונה הלכות בכל יו'  -ובכל יו שמר לבוא
לשיעור התורה או על סדרי הלימוד שלו ,ולא נת למחשבות הנ"ל להטרידו מהלימוד,
בעל כרח שמכיר הוא שכל הנעשה עמו וכל ההליכות עול הנעשי עמו ה לו
– בידי הקב"ה המה ,והוא הוא ב עול הבא.
מעשה במשפחה אחת שעוני ומחסור שלטו בבית שלטו ללא מיצרי ,פע
אחת שלחה הא את בנה ב שבע שני ,לחנות הפירות והירקות ,לקנות מעט
ירקות ,אחד אחד מכל מי למע השיב ולחיות את נפשות בני ביתה העטופי ברעב,
משהגיע הב לחנות מצא ש שוכני אחר כבוד אגוזי מתוקי )מסוכרי( הערבי
לחי כל אד ובפרט לתינוקות של בית רב ,והיו עיניו כלות מהביט בה ואי לאל
ידו לקחת מה כי 'ת הכס' ,המוכר שראה את כל המחזה נכמרו רחמיו ,ואמר
לילד קח מה ככל אוות נפש ,אול הילד מיא ולא לקח מאומה ,חזר המוכר
והפציר בו קח ככל אשר תרצה ,א הילד קמ ידיו ,עד שנטל המוכר מלא חפניו
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מהפרי המתוק ומילא את השק ,כשחזר אל הבית שאלתו אמו מניי לו אגוזי יקרי
אלו ,סיפר הנער כל מה שאירע בחנות ,תמהה הא ,בני יקירי מדוע לא הסכמת
לקחת ,נענה הילד בתמימות ואמר ,ה נער קט אנוכי ,ידיי קטנות המה וג א
אטול אגוזי בשתי הידיי לא ייכנסו בה הרבה ,על כ רציתי שהמוכר אשר ידיו
גדולות ורחבות ימלא שקי בעצמו.
ובזה מבארי מה שאומרי בברכת המזו 'ונא אל תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי
מתנת בשר וד כי א ליד הרחבה המלאה והפתוחה' ,כלומר שלא ניקח בידינו
הקטנות אלא הקב"ה ימלא לנו במלוא חפניו הגדולות והפתוחות ...והבוטח בה'
ומשלי עליו יהבו – הקב"ה מכלכלו בידו הרחבה והמלאה...
כיו"ב ייאמר ,לכל המסתפקי בנפש אולי אפסיד ביזנעס פלוני או פגישה אלמונית
ע"י 'קביעות עתי' לתורה ,ישכיל ויבי שבמקו לקחת את הפרנסה )לפי מחשבתו
שאפשר לקחת לבד( בידיו הקטנות ,עדי לו ללכת לשיעור תורה ובזה יקבל שפע
הפרנסה מידיו הרחבות והמלאות של הבורא יתב"ש.
סוחר אחד התלונ לפני הרה"ק רבי משה מלעלוב זי"ע על 'עסקיו' המוצלחי
שהחלו לרדת מטה מטה רח"ל ,שאלו הרה"ק הא הוא קובע עתי לתורה ,נענה
האיש שאי לו כל 'קביעות' בתורה ,אמר לו הרה"ק ,איתא בגמרא )תענית כה (.שזוגתו
של רבי חנינא ב דוסא בכתה בפניו על מצב הדל ,התפלל ר"ח ויצתה כמי פיסת
יד והושיטה לו רגל אחד משלח של זהב ,בלילה ראו בחלו שכל הצדיקי אוכלי
לעתיד על שולח של זהב ע שלשה רגלי ,ואילו ה יושבי על שולח ע שתי
רגלי ,מיד הבינה שהיא קיבלה בזה את שכרה דלעתיד והתחרטה על קבלת המתנה
'בעי רחמי ושקלוהו ,תנא גדול היה נס אחרו יותר מ הראשו ,דגמירי דמיהב יהבי
מישקל לא שקלי' ,פי' גדול הנס שנטלו חזרה את הרגל ,כי בדר כלל נותני
השפעות טובות מ השמי ואי נוטלי חזרה .ואמר הרמז בזה ,שכאשר האד
מקיי גמירי – א תקבע שיעור קבוע בגמרא ,תזכה שיתקיי ב משמיא מיהב
יהבי – שיתנו ל מ השמי פרנסה בהרחבה ,ומישקל לא שקלי – מה שביד לא
יאבד ממ ,וכ הוה ,שהלה קבע לו זמ לשקוד על דלתי ביהמ"ד בקביעות ,ומאז
חזר לעלות מעלה מעלה ולהצלחה מרובה.
מדי דברינו בבעל ההילולא הרה"ק רבי משה מלעלוב זי"ע ,שומה עלינו לציי שני
דברי ממה שהורה ואמר קוד פטירתו מהאי עלמא ,א' .שלא יגזרו בירושלי
תענית בגי 'עצירת גשמי' קוד ליומא דהילולא דיליה ,כיו שיו היארצייט שלו
 י"ג טבת ,מסוגל לגשמי ,ב' .שכל מי שיפעל לכבוד ההילולא שלו ישיב לו טובהמשמי מרומי  ,על כ עצה היעוצה לכל מי שצרי לישועה  -שיפעל דבר מה למע
הילולת הצדיק – א בהעמדת 'לחיי ' ,בהדלקת נר וכו' ,זיעועכי"א.
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לגלות את הק – ע"י האמונה מתבטלי כל
ההסתרי

ח .מעני לעני ,הנה כתיב גבי ברכות יעקב לבניו )מט כח( 'כל אלה שבטי ישראל
שני עשר וזאת אשר דבר לה אביה ,ויבר אות איש אשר כברכתו בר
אות' ,ולכאורה קשה עד מאד ,מדוע נקראי דיבורי אלו בש 'ברכות' ,וכי איזה
ברכה ביר אות ,והרי רק מנה כל אחד מה ע שלל ה'מעלות' שבו ,ושמעתי
לבאר בש גאו וצדיק אחד ,דאי ל ברכה גדולה מזו – שיהיה האד מכיר את
מקומו ,את עצמו וכוחותיו ,וידע מה תפקידו ומה עליו לעשות בעול הזה כדי למלא
תפקידו ,ולכ ה נחשבי כ'איש אשר כברכתו ביר אות' .ולדיד ייאמר – מהל
לו אד שבור ורצו ,כי במחשבתו נדמה לו שאינו מתעלה כראוי ,ואי בו כל מעלה,
לזה אומרי פקח עיני ,ותמצא מעלות הנתוני ביד לצרכ ברוח ובגש.
וכ דקדק הרה"ק מאיזביצא זי"ע )בית יעקב אות ע"ז( מדוע פתח הפסוק בלשו
יחיד 'כברכתו' וסיי בלשו רבי 'בר אות' ,ותיר כעי האמור ,דיסוד גדול בחיי
איש ישראל לדעת ששלימות האד הוא דייקא כשיפרח ויגדל מתו תכונת עצמו,
ומתו מהותו ,ולא שיעשה כמעשי רעהו וינסה להיות כמו אחרי .וז"ל ,דכפי החיי
והמידה שהניח הקב"ה בכל אחד ואחד במקור שרשו במידה זו בעצמה ביר את כל
אחד ואחד שיצליח מאד בנקודת החיי שלו ובמידתו ,והרי ונשא את הנקודה הזאת
מאד ,אבל לא שהיה מכניס אחד בגבול חבירו אלא שכל אחד יפרה וירבה בגבול
מדתו ,כי באמת אי שו נייחא לשו נפש בחלקו של חברו ,ועיקר הנייחא יש לכל
נפש רק בחלקו הנית לו בשרשו ובזה הוא משתוקק תמיד שיפרה וירבה עד מאד.
כיו"ב מבארי בעלי המוסר בברכה שקיבל אברה אבינו )בראשית טו ה( 'ויוצא
אותו החוצה ויאמר לו הבט נא השמימה וספור הכוכבי א תוכל לספור אות,
ויאמר לו כה יהיה זרע' ,דכ בירכו ,כמו ה'כוכבי' שיש לכל אחד תפקיד וצור
משלו ,כ כל איש ישראל יש לו תפקיד מיוחד וצור שרק הוא יכול למלאותו ואי
א אחד 'מיותר' ח"ו ,ומאיד אי לא אחד לנסות להיות כמו השני ו'לברוח' ממצבו,
דרק מתו המצב שבו הניחו הקב"ה יוכל למלאות תפקידו.
עני זה הובא ג כ בספר 'תולדות יעקב יוס' )פרשת מצורע סו המאמר הראשו(
בש הבעש"ט הק' זי"ע לפרש מאמר חז"ל )ברכות לה' (:הרבה עשו כרשב"י ולא
עלתה ביד' ,דאכ ,מכיוו שעשו כרשב"י ,ולא עשו מחמת שפנימיות היה במצב
זה ,לכ נשארו 'קרח מכא וקרח מכא' )עיי"ש עוד(.
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ïéîé íà Y äðåôù ïëéäìå ¯ åáìå åéðéò
äæ ìëù òãé ,'åãòá 'ä øâñ' ìàîù åà
äøåú éô ìò éë ,àîìòá 'ïåéîã' àìà åðéà
äéä äæ ìë éë ,'á÷òé éçéå' áúëð íù
÷æçúéå . יãåáëå øùåòá åúåéçäìå å÷éæçäì
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,'íéîéä úéøçàá íëúà  טàø÷é øùà
á÷òé ù÷éá' (.åð íéçñô) åøîà àøîâáå
åðîî ä÷ìúñðå ïéîéä õ÷ åéðáì úåìâì
'úîà úôù'ä ÷"äøä øàáîå ,'äðéëù
á÷òé ù÷éáù (æ"àà ä"ã à"ìøú éçéå) ò"éæ
àöîð úåìâä êåúá íâù åéðáì úåìâì
,øúñäá àåäù àìà åçåëî ìëäå ú"éùä
àìéîî åæ äòéãé íéâéùî åéä åìéà êà
éøäù Y 'úåìâ' úøéæâ íäî äìéèá äúééä
'ä úà äàåø íà úåìâì áùçð äæ ïéà
ïéàù òãåé øùàë éë ,íå÷îå íå÷î ìëá
íéìèáúî ãéî íìòäå øúñä àìà äæ
ìù åøåà äìâúîå íéøúñääå íéðéãä ìë
,äðéëù åðîî ä÷ìúñð ïë ìò ,ä"á÷ä
éðá åéäéù ä"á÷ä ìù åðåöøù øçàî
.úåìâá ìàøùé
÷"äåæá àúéà øáë íðîà
äöøù äî á÷òé äìéâ úîàáù
øàáîå ,åéøáãá øúñåî àåäù àìà úåìâì
äðåîà éãé ìò íå÷î ìëîå ,ì"æå à"ôùä
çë íåù ïéàù ìàøùé éðá äæ íéðéîàîù
øúñä éãé ìò äæ ìë ÷ø ú"éùä éúìá
éãé ìò î"î ïéòá äæ ïéàåø ïéàù óà
(:ãìø à"ç)

 שלכאורה על פי דקדוק הלשו היה צרי לומר את, כה אמרו צדיקי הדורות.ט
 אלא יסוד גדול לימד יעקב,'אשר יקרה אתכ בה' בסו התיבה ולא יקרא בא
 וכל הנעשה בעול הוא בהשגחה פרטית מדוקדקת,לבניו כי אי מקרה בעול כלל
 וזהו אשר אמר, וכל 'מקרה' שבא לו לעול אינו אלא קריאה מ השמי,בתכלית
 אי זה 'יקרה' לשו מקרה ח"ו אלא 'יקרא' מלשו קריאה,לה את אשר יקרא אתכ
. – שובו אלי ואשובה אליכ
( שהל אחד ועבר. שמעתי לבאר בדר צחות במעשה הידוע המובא בגמ' )שבת לא.י
 נתעט ויצא, 'אמר מי כא הלל מי כא הלל,על פתח ביתו של הלל בערב שבת
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åîò 'ä úâäðä úà ïéáî åððéàù óàù äîéìù äðåîàá ïéîàäì

àé
יא

àåä êë Y

לקראתו ,אמר לו בני מה אתה מבקש ,אמר לו שאלה יש לי לשאול וכו' ,הל
והמתי שעה אחת ,חזר ואמר מי כא הלל מי כא הלל ,נתעט ויצא לקראתו ,אמר
לו בני מה אתה מבקש ,אמר לו שאלה יש לי לשאול ,אמר לו שאל בני שאל ,מפני
מה עיניה של תרמודיי תרוטות )עגולות ואינ מאורכות כשאר בני אד( ,אמר לו בני שאלה
גדולה שאלת מפני שדרי בי החולות )ושלא יכנס החול בתו עיניה( .הל והמתי שעה
אחת ,חזר ואמר מי כא הלל מי כא הלל ,נתעט ויצא לקראתו ,אמר לו בני מה
אתה מבקש ,אמר לו שאלה יש לי לשאול ,אמר לו שאל בני שאל ,מפני מה רגליה
של אפרקיי רחבות ,אמר לו בני שאלה גדולה שאלת ,מפני שדרי בי בצעי המי
)ועל כ עשה הקב"ה שיהיו רגליה רחבות שלא יטבעו בתו ה'ביצות'( .עכ"ד הגמ'.
הלל,
הלל מי כא ַ ֶ
'הלל' ,ושאל מי כא ַ ֶ
'הלל' רומז ל ַ ֶ
ואפשר לומר בדר הרמז ,כי ִ ֶ
הלל ולהודות להקב"ה ,כשכל אחד יש לו את ה'שינוי' שלו
כלומר כיצד נית לומר ַ ֶ
הלל 'בני מה אתה
ואת הקשיי שלו ,כל אחד ע ה'מה נשתנה' שלו ...השיב לו ִ ֶ
הלל ,אמר לו הלה הינ רואה שעיניה של
מבקש' ,כלומר ,מדוע שלא יאמרו ַ ֶ
התרמודיי משונות מכל הבריות ,ביאר לו הלל בטוב טע ודעת כי אדרבה אי
שינוי זה לרעה כלל ,אלא לפי כל מציאות חייה מוכרחי ה שיהיו עיניה תרוטות,
כדי שלא יכנס החול בתו העיניי ,והקב"ה עשה חסד עימ בכ ששינה אות
מאחרי  .וכ רגלי האפרקיי רחבות לטובת ולא לרעת .ומה נלמד כל אחד ואחד
ב'שינוי' שלו ,במה שנראה לו כקושי ורעה ,ש'אלוקי חשבה לטובה' ,ורק לקוצר
שכלו נדמה לו כי רעה הוא.
כתיב )תהילי צב ו( 'מה גדלו מעשי ה' מאד עמקו מחשבותי' ,כי הנה בשעה
שמתגלה לעי כל ההשגחה העליונה ,וראו כל בשר את חסדי ה' המרובי אזי הכל
מודי ומהללי ואומרי מה גדלו מעשי ה' ,אמנ דוד המל ע"ה עומד ומכריז
כי מאד עמקו מחשבותי ,פירוש ,בשעה שאי אנו זוכי לראות את חסדי ה' אלא
נראה כשעת הסתר וחשכה ,הרי דע ל כי מאד עמקו מחשבות ה' להביא את
הטובה ,וככל ש'מה גדלו מעשי ה'' הרי יותר מזה גדלו מעשיו בשעה ש'עמקו
מחשבותי'.
יא .בפרשת )מח טו(' ,האלוקי הרועה אותי מעודי עד היו הזה' ,הקשה הגה"צ
רבי אשר זאב ווערנער זצ"ל גאב"ד טבריא ,לש מה הוסי יעקב לומר 'מעודי
עד היו הזה' ,וכי לא היה די באומרו 'האלוקי הרועה אותי' ותו לא .ומבאר,
שהנה ,שנות חייו של יעקב נחלקו לשניי ,מאה ושלושי שני הראשוני היו מלאי
צער וסבל ורדיפות ,שהרי עודו במעי אמו כבר התגרה בו עשו ,ואח"כ עבר מרורי
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õåøç åìøåâ ïéàù òãé ,ïéðò ìëá ,êëå å÷éæçäì åúáåè úéðáð ïàëù úîàä
 (ïúùøô ùéø ÷éãö éøô é"ôò) åúåéçäìåיב.
øùá éãéá àìå ä"á÷ä éãéá àìà
ע לב וצרת דינה וצרת יוס ,לעומת זאת י"ז שנותיו האחרוני משבאו למצרי
היו מלאי נחת ותענוג ושמחה ,כשהוא יושב בכבודו של עול ,ורווה נחת מכל יוצאי
חלציו )וכמבואר באור החיי הק' שעל כ נאמר 'ויהי ימי יעקב שני חייו  -לרמוז שה הנה היו ימיו
שהיה לו בה חיות'( .ובא יעקב לגלות את האמונה בא-ל חי ,שאותו האלוקי שגמל
עמו טובות בי"ז שנותיו האחרוני הוא ה'רועה' שהנהיג אותו ג בק"ל שנה הראשוני,
כי הקב"ה הוא עושה את כל המעשי ,והכל מידו ית' .ועל כ אמר האלוקי הרועה
אותי מעודי ועד היו הזה ,כי 'מעודי' עולה למניי ק"ל ,ואילו 'הזה' הוא כמניי י"ז,
ללמד שאי הבדל בי 'מעודי' והשני הראשונות 'הרעות' ,ל'הזה' אלו השני האחרונות
הטובות.
יב .ורמזו לה בפרשת דכתיב )מט יא( 'אסרי לגפ עירה ולשורקה בני אתנו' ,כי הנה
המתבונ בפירושו של מקרא יראה שד' אותיות אלו ה מיותרי ,כי 'עירה'
ל'עיר'' ,ולשורקה' הכוונה לענ ע הנקרא 'שורק' ,תיבת 'בני' הכוונה ל'ב',
הכוונה ַ ָ
ו'אתונו' משורש 'אתו' ,נמצא שהיה לו לומר 'עיר ולשורק ב אתו'.
אמנ ,ארבעת אותיות הללו עולי יחדיו ל'ש הוי"ה' )והוא צירו ש הוי"ה הק'
השיי לחודש אדר ,שהוא יוצא מהכתוב 'עירה ולשורקה בני אתונו' ,עיי' פרע"ח שי"ט פ"ג(,
ובא ללמדנו דעת ,כי אדרבה דייקא המאורעות שנראה לנו כי מיותרי המה – כדר
העול לחשוב על מקרה לא טוב שבא לה 'לש מה הייתי צרי ליל למקו
פלוני'' ,לפגוש את אלמוני' – ראה מה עלה בידי מחמת זה ,וכיוצא בזה רבות ,אמנ
עלינו לקבוע בלבנו כי אי כל דבר הנעשה מעצמו בעול הזה והכל בחשבו וסיבה
ממעל ,על כ דייקא ע"י האותיות ה'מיותרות' נשל צירו ש הוי"ה הקדוש ,להאמי
ולדעת שג כל אלו הדברי מאת ה' ה  ,לטובה ולברכה להיטיב לנו באחריתנו.
בדר צחות ייאמר' ,מעשה' באחד שנכנס לבית הכנסת בפני נפולות וכולו אומר
צער ,שאלו אותו מדוע שרוי הוא בצער ,השיב שזקוק הוא להעביר 'כותל' ממקומו,
ונזכר שזקנתו אמרה לו בילדותו כי שתיית חלב מרובה מזינה היא את הגו ונותנת
כח הרבה ,על כ שתה כוסות חלב לרוב וניגש לדחו את הקיר ,ולא זז אפילו כמלא
נימה ...למחרת נכנס שוב לביהמ"ד א 'פני חדשות באו לכא' ,כולו אומר ששו
ושמחה ,ניגשו אליו ידידיו ושאלוהו ,נו ,הצלחת להזיז את הכותל ...עד שהינ מאושר
כל כ ,נענה לה ,היו שתיתי כוס 'וודקה' וכבר איני רואה שעומד כותל לפני...
לדיד ייאמר ,איש איש וה'כותל' שלו ...הבה 'נשתה' את האמונה עד שלא נראה
את כותל הקשיי העומד לנגדנו ...אלא נראה כי מאת ה' היתה זאת...
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âé

'àì ìëåé àì øúåéá ìåãâä 'äòôùä ìòá
 åì ìéòåäì àìå å÷éæäìיגéåìú åðéà ãéîúå ,
äáùç íé÷åìà ù"åîë íéîù éãéá àìà
 äáåèìידøåà'ä ÷"äøä ìù åùã÷ ïåùìëå .
,íéîìåòä ïåáéø' åúìéôúá ò"éæ 'íéîùì

יג .כתב 'בעל הטורי' על הפסוק )נ טו( 'ויראו אחי יוס כי מת אביה ויאמרו לו
ישטמנו יוס והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו' ,ומבאר כי האחי
חששו אחר מיתת אביה שמא ישטמ יוס ויחפש לנקו נקמת ,אמרו א .הלוואי
לא ישטמנו אלא בלב ,ב .א א ירצה לנקו בנו בפועל עכ"פ יגמלנו ברעה כמו
שאנו עשינו לו ,ומכיוו שאנו עוללנו לו רעה שיצא ממנה טובה גמורה ,שנעשה
'מל' על מצרי  ,א הוא אי לו לנקו בנו אלא ברעה אשר תצא ממנה הטובה.
עפי"ז ביאר הגה"ק רבי צבי הירש מוואידיסלוב זי"ע )אביו של הרה"ק הרר"ב מפשיסחא
זי"ע ,הובא בעשרה למאה דרוש ו'( דצ"ב ,מדוע אמר יוס לאחיו 'אל תיראו כי התחת
אלוקי אני ,ואת חשבת עלי רעה אלוקי חשבה לטובה' ,וכי אלו דברי פיוס ה
 לומר לה ברצוני לנקו בכ אלא שאי ביכולתי עשות כ ,מה פיוס יש כא.עוד צ"ב ,מדוע קנטר אות ' -את חשבת עלי רעה' .ויבואר עפ"י ה'בעל הטורי'
דלעיל ,שכ אמר לה יוס ,אי לכ לחשוש מנקמתי שהרי הרעה אשר עשית
עמדי הייתה בפועל טובה  -כי אלוקי חשבה לטובה ,וא"כ אי לי לנקו בכ אלא
ברעה אשר תצא מאיתה טוב ,כי לפי חוקי 'המשפט' – אי לנקו ברעהו ברעה
גדולה ממה שגמלוהו ,והרי 'מל' אנכי ,ומל 'במשפט' יעמיד אר )משלי כט ד( ,וכי
התחת אלוקי אני ,אי כוח בידי בשר וד לעשות רעה שתוצאותיה לטובה ,רק
האלוקי הוא 'בעל היכולת כול'.
יד .וכבר אמרו לפרש את הפסוק )משלי יט כא( 'רבות מחשבות בלב איש ועצת ה'
היא תקו' ,ש'המחשבות הרבות אשר בלב האיש' – שהוא מחשב שפעולותיו
יגרמו שיהיה כ וכ ...ומחשבות אלו שבלב איש ה עצמ יביאו שעצת ה' תקו
ותצא לפועל.
ואכ ,רבות מצינו בקורות הימי שפעמי ופעולת אד להרע לרעהו היא גופא
תקרב אליו טובתו .כביאורו של ה'ב איש חי' זי"ע )ב יהוידע שבת קיט (.במעשה ד'יוס
מוקיר שבת' ,שהיה לו שכ גוי עשיר גדול ,ו'החוזה בכוכבי' אמר לו שראה בכוכביו
שיבוא יו וכל כספו וזהבו יעברו אל שכנו יוס ,הל הגוי ומכר את כל רכושו,
המירו ביהלו יקר והטמינו היטב בכובעו בכדי לשמור על רכושו – שח"ו לא יגיע
לידי שכנו יוס .וסו דבר היה שדייקא פעולותיו אלו העבירו את רכושו לידיו של
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éàìîå íéòø åéä ä"ò åðéáà á÷òé ìù
,åéçà åùò ìù åéèòá äìéçúî ,íéøåñéé
,éîøàä ïáì ìù åèáù úçú ïëî øçàìå
åæâåø åéìò õô÷ äååìùá áùéì ù÷éáùîå
íéðåøçàä åéúåðù æ"éá ÷øå .óñåé ìù
àìì úåáåè íéðù éç äîéøöî ãøéùî
ïúéì' éåàøä ïî äéä äøåàëìå .íéøåñéé
¯ úåéùøôä ïéá ÷éñôäì ,'íäéðéá çååø
íéðù æ"é åéä åééç (úåáéùç) ø÷éòù úåàøäì
,äøåú ìù äëøã ïë àì ,íðîà .åììä
éîéù úåøåäì ,åéãçé íåëéîñä äáøãà éë
(íäî øúåéå) íúåîë íéáåùç íéøåñééä
úåàøë ,ïë ìò .íäá äð÷ úåáø úåìòîå

יוס ,כשנפל הכובע למצולות י ,והדג שבלעו נתגלגל לידיו של יוס מוקיר שבת...
ובזה מבאר ה'ב איש חי' מדוע האריכו בגמרא בכל פרטי המעשה ,דא כוונת
הגמרא הייתה רק כדי לבאר את גודל השכר למי שמכבד את השבתות ,לא הוצרכו
להארי כ"כ בדברי חוזה הכוכבי ,ומה שפתרו וכו' ומכירת רכושו ועלייתו על הגשר
וכו' ,והיה סגי לומר שיוס קנה דג 'לכבוד שבת קודש' ומצא בקרביו יהלו יקר.
אלא ,שחז"ל רצו ללמדנו בזה שא נגזר מ השמי  -לא יועילו כל טצדקי שבעול
לעצור ולמנוע מהנגזר להתקיי  ,ולא זו בלבד ,אלא שפעולותיו של הגוי ה ה הביאו
שעשירותו נפלה לידי יוס מוקיר שבת )עיי' כעי"ז מהר"ל חידושי אגדות ש(.
ומכא ,ילמד כל חד בדידיה ,כשנראה לו כי פלוני הכריז עליו 'הבה נתחכמה לו
– פ ירבה' והלה בא 'למעט' ממנו את הש  ,את הממו או שאר קנייניו ,לא יתבהל
כלל ,כי במעשיו יגרו הלה ש'כ ירבה וכ יפרו' לרוב בכל מיני טובות .וכ הדברי
אמורי בכל 'מחלוקת' ל"ע ,לא יפחד מרעת רעהו כי כל פעולות רעהו להרע לו
וכל ה'שפיצלע' )התחכמויות( שהוא עושה כנגדו ברצות ה' דייקא מש תתרבה ברכתו
וטובתו לאי שיעור עד בלי די.
אגב אורחא ,נלמד ממעשה זה ,שלא להיות כאותו הגוי ,שהאמי ל'חוזה בכוכבי'
ולאיד עשה כל טצדקי שלא יגיע רכושו לידי שכינו יוס ,והרי הוא סותר את
עצמו מיניה וביה ,דא החוזה צודק בראייתו מה יתנו לו ומה יוסיפו לו כל פעולותיו
כנגדו ,וכ אנו ,א ש'ישראל מאמיני בני מאמיני ה' ,מ"מ הבה נזהר שלא יהיו
מעשינו סותרי את אמונתנו ,וג הליכות חיינו יהיו על פי אמונתנו.
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ìë ,íéøåñéå øòö åéìà åáø÷ éë íãàä
äâàãá äáøé àì ,áåàëîå äååãî éðéî
ìò êéìùéå äáäàá íìá÷é àìà äéëáå
êåúî Y (åàùî [:åë ä"ø] 'îâá åùøéô) åáäé 'ä
ïúðù (úåøöä úìéáç) 'ì÷òô'ä ìëù äðåîà
íéðåî úøùò åúåìòäì éãë àåä àøåáä åì
 øúåéå øúåéטוäáåè ìëä äòùä åæá øáëå .
äáåèä äéåøù øúñää úçúîå ,äëøáå
 ...äúòî øáë äëøáäåטז
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åè

òãé ,äìéìå íîåé åéìò óôåçä êùåçä
øåà àìà êùåç ìë ïàë ïéà úîàá éë
åéìòù àìà ,äìåãâ äøúñäá 'øúñåî'ä
øåà åéðéò ãâðì äìâúé æà åéðéò çå÷ôì
åéîçø åìë àì éë áåèä' éøäù ,ìåãâ
,ë"à ,'åéãñç åîú àì éë íçøîäå
íà óà) äëøáìå äáåèì ìëäù éàãååá
àåáì åúòåùé äáåø÷ éë åáì çîùé ãéî úéàøð äðéà

äòåùé äàåø åðéàùë óàå .(ú"éùäæòá
øçà ùôçìî åéðéò íåöòé òáèä éëøãá
áåø÷áå ,åúòåùé àåáú íùîù 'êøã'ä øéàäì 'úåøåàîä øöåé' àåä ä"á÷ä éë
äëøã úà äàöî øáë äòåùéä éë àöîé ãçå ãç ìëì ,ìàøùéî ùéà ìëì
 ...åéìàיז
ìåãâ éë åì 'äàøð' íà óàå ,äéìéãá

טו .כבר אמרו להמשיל את המשלי על ה' יהבו ,דהנה עינינו תראינה כאשר ביד
האד 'משא' כבד מאד ,א ישא המשא על גבו הרי ישבר ויכו גבו לרוב
כבידות המשא אשר עליו ,אבל א יניח את המשא על האר הרי לא די שלא
ישבר גבו ,אלא א בידו לעלות על גבי המשא ולהתרומ טפח מעל גבי קרקע.
כיו"ב לעני 'משא' הפרנסה ושאר צרכי האד בעול הזה ,א 'ישאנו' על כתפו
וגבו – שידאג כל היו ,בזה ישבר ויכו כל מהותו ונפשו ,א המאמי מניחו על
גבי קרקע – שאינו דואג כלל ,הרי הוא מתעלה מעלה מעלה ה ברוחניות ה
בגשמיות...
טז .והעיקר שלא לדאוג דאגת מחר ,וכ פירש הרה"ק הרר"ב מפשיסחא )קול שמחה
בפרשת( וכ הרה"ק הרמ"ל מסאסוב )ליקוטי רמ"ל ויחי( זי"ע ,בפסוק בפרשת )מח
כ( 'ויברכ – ביו ההוא לאמר' ,שבירכ שלא יהא לעיניה אלא אותו היו בלבד,
ולא ידאגו כלל מה יעלה למחר בגורל .
יז .הנה נהגו לשלש ולהפ הסדר ' -לישועת קויתי ה' קויתי ה' לישועת ה'
לישועת קויתי' ,וכי מה עני יש בזה להפו פסוק לכל צד ,אלא לומר לאד
השרוי במיצר ,א א אינ רואה כל מקו ופתח לישועה ,תדע שיכול לבוא מצד
זה או מצד אחר או אפילו מצד שלישי.
ואל יאמר – לישועתי יש צור לשנות סדרי בראשית ולהפו את העול ,כי אכ
כ יהיה ,וכמו שאומרי מש הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע 'מי שחי באמונה ולבו
בטוח באלוקיו ,אז הקב"ה מושיעו באופ שלא יעלה על הדעת'.
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áåúëä ìò 'éåì úùåã÷'á àúéà êëå
íéøôà úà íùéå' (ë çî) ïúùøôá
àéáî ä"á÷äùë ,òåãé äæã ,'äùðî éðôì
'äáéñäå úéìëúä ïéà éøä íãàä ìò 'äøö
åéìò àéáäì éãëá ÷ø äøöä äúåà ìù
÷éæçî éìë úåéäì åúøùëî äøöäå ,íéãñç
ïè÷ éìë êåôäì äöåøäù åîëå ,äëøá

פרשת ויחי

éìëä úà äìéçú øåáùì åéìò ,ìåãâ éìëì
úîàáå ,ìåãâ ùãç éìë øåöé åðîîå ïè÷ä
éìë úééùòå ïå÷éú àìà 'äøéáù' ïàë ïéà
éøäù ,úåøöì æîåø 'äùðî' äðäå ,ìåãâ
íé÷åìà éðùð éë' ìò àåä äæ íùá àø÷ð
'íéøôà' úàæ úîåòì ,(àð àî) 'éìîò ìë úà
éë' (áð íù) áéúëãëå äòåùéä ìò äøåî

מיסודי האמונה ,שעל האד לדעת ש'הרבה דרכי למקו ' להוציאו ולחלצו ממיצר,
ואינו זקוק ל'עצותיו' של האד  ,עד שייאמר ח"ו אבדה כל תקווה ,כי פעמי הרבה
מצמיח הקב"ה ישועה ממקו שלא חשב עליו כלל .כמעשה ש)לא( היה ,בההיא
'אשה קשת רוח' שהוצרכה ל'ישועה רבתי' באיזה עני ,ומידי יו ביומו הייתה באה
אל ה'רבי' בבקשה שיברכה הרבי בישועה בדר פלונית ,ולמחרת ביקשה שישועתה
תבוא על זה הדר ,וכ הלאה ...עד שביו אחד באה הישועה לפתחה – אז מיהרה
אל הרבי ,באומרה ,רבי קדוש ...אוהו ...אוהו ...עצה כזאת כלל לא העליתי בדעתי
'להציע' להקב"ה שיושיעני בה ...ולדיד ,הבה נא נזהר שלא נהיה ללעג וקלס כאותה
'חכמה' ,כל חד בדידיה.
כי על האד לבטוח בה' ולהיות 'גמול עלי אמו' ,כמו תינוק שמבקש מאביו לאכול
ובוטח בו שיספק לו צרכו ,ואינו מייגע את מוחו מהיכ יהיה לאבא 'כס' בכדי לקנות
עבורי ...כ יהודי צרי לבטוח באביו שבשמי שישלח לו פרנסתו מבלי לדאוג מהיכ
'ישיג' וישלח את הכס ...ואי הדברי אמורי בפרנסה גרידא ,אלא משל הוא לכל
צרכי האד ומשאלותיו.
אמור מעתה ,א ראית שה'תוכניות' )פלאנע( שהגית אינ הולכי כמו שרצית אל
יתעצב לב ,אלא התייצב וראה את ישועת ה' אשר תבוא ממקו אחר ,כפי תכניותיו
של בורא עול כביכול.
וכבר אמרו )חת"ס ,תו"מ השל ריש ויצא ד"ה במדרש ,חיי וחסד על תהלי לר"ח פלאג'י ,ועוד
ספרי( לפרש בפסוק )תהלי קכא א( 'אשא עיני אל ההרי מאי יבוא עזרי' – כלומר
שהאד מתבונ ורואה כי אי לו כל דר ישועה הנראית לעי ,במה יתחזק – 'עזרי
מע ה' עושה שמי ואר' – א הוא ברא את השמי ואת האר 'יש מאי' ,א
כ מה ל כי תבהל על נפש ,א א נראה ל כי ישועת איננה קיימת במציאות,
מ"מ היא כבר תבוא ותצמח דוגמת בריאת השמי והאר א א יש צור לבוראה
יש מאי.
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,åàøåáå åøöåé ìà áåø÷ àåä éøä äòù
'ä áåø÷' (èé ãì íéìäú) øîàðù åîëå
úåëæä ìò çîùé ãáòéãáå ,'áì éøáùðì
,äðéëùä ìà áåø÷ úåéäì å÷ìçá äìôðù
åîöò àöîé øáëå ïîæä êéøàé àì éë òãéå
òâø ìëá çîùéå ìöðé ë"ò ,äøöì õåçî
.äîåöò äáøé÷á 'ä ìà áåø÷ ïééãò àåäù
 השפע הבא ע"י התפילה- בחרבי ובקשתי

øùà ...êì éúúð éðàå' ,(áë çî) ïúùøôá
éáøçá éøåîàä ãéî éúç÷ì
éúåòááå éúåìöá íâøú íåâøúáå ,'éúù÷áå
íåâøúä éøáã íéðåù òåãî äøåàëìå
íéøáãä øåàéá àåä êë àìà ,àø÷îäî
÷ø ùøôî åðéà íåâøúäù òåãéä é"ôò
,àø÷îä ïåùìë àãéøâ 'úåìéîä ùåøéô'
øúúñîä ïéðòä ïëåú úà åðãîìì àá àìà
ä"ã äîåøú é"ãåáò 'éò) àø÷îä úåáéú úçú
äúééä 'äìâðá' éàãåå éë ,øîåìëå ,(éúãòåðå
äéäå ,ùîî ìòåôá úù÷å áøçá äîçìîä
úà íéëøåòä íä úù÷äå áøçäù äàøð
ïéàù úîàä êà ,íéçöðîä íäå äîçìîä
çøëåä ïëì 'éåìâ ñð' úåùò õôç ä"á÷ä
áøçä ïéàå ,úù÷å áøçá ùîúùäì
éëøåò úà 'íéøéúñî'ä àìà úù÷äå
,äîçìîä éëøåò íä éîå ,úîàá äîçìîä
éúåìöá Y íåâøúä åðì 'äìâî' úàæ
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íéã÷ä äæìå ,'ééðò õøàá íé÷åìà éðøôä
íò ìàøùéáù' ãîìì äùðîì íéøôà úà
àåäå ,íãå÷ àåä äàåôøäå äòåùéä ,ùåã÷
.'ø÷éòä
áåúëä ïåùìá íé÷éãö åøàéáù åîëå
íéîù äñëîä' (ç æî÷ íéìéäú)
ïàë ùé æîøù ,'øèî õøàì ïéëîä íéáòá
,íéøîå íéù÷ íéøåñééá äñðúîù éîì
íäå åéìò åàá 'íéøåçù íéððò'ù åì äàøðå
òãé ,ùîùä øåà úà åãòá íéëéùçî
äðéà åììä íéððò 'úåëùç' ìë úîàáù
ïëùîå Y 'øèî õøàì ïéëîä'ù éðôî àìà
äøö êåúîå ,íéððòä åìà êåúá 'øèî'ä
àìå ,êéãñç éàîö úå÷ùäì íùâä àåáé
. יחäáåèì íà éë äòøì úàæ äúéä
úøåú)

ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîà øáë

,ì"æå (èø ,àøåáä úãåáòá íéëøã úåáà
áéåçîå êéøö éãåäé éë ,øîåà äéä ì"æ àåä
êùåçäå ,'êùåçì íù õ÷' éë ïéîàäì
.øåàä òéôåé åîå÷îáå øåáòé
éúî ìçééìå úåôöì íìåòä êøãî äðäå
äìéôàî àöéå äøöä ïî øáë ìöðé
àäéù ììôúäì ùéù éàãåáå ,ìåãâ øåàì
íéøåñéä ìëå íéãåäéì ïåùùå äçîù øáë
ìéëùîä êà ,íéâåðòúå äáçøäì åëôäúé
äúåàá éøäù ,éåàøë äøö úò ìöðì òãåé

 כמו ה'קפי' )ספרינ"ג( אשר מתרחב ומצטמק לפי ידי, משל למה הדבר דומה.יח
 והנה כמה שתדחקהו הדק היטב היטב – אזי כאשר תעזבהו יקפו,הממשמש בו
 על זה הדר בעת ש'דחוק' לאד מאד. וירידה זו צור עליה,ה'קפי' למעלה למעלה
.מאד כל זה הכנה הוא לטובה והרחבה עצומה שבוא תבוא אליו בקרוב ממש
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 äìéôúä éìáî åðåçöð ìò ììôúä á÷òéù ,éúåòááåיטúòá ïåçöðä äéä àìå .
÷ø úù÷å áøçá ùîúùäùë äîçìîä ...ïåçöðä úà ìòô øáë íùå äîçìîá
 ììôúäùë úéåæ ïø÷á äìéôúä úòá äîåàî ìåòôì øùôà éà äæä íìåòá éëכ.
יט .בספר 'כנפי שחר' )שו"ת ,סימ לז( מביא מאמר נורא של דודו הרה"ק רבי יחיאל
ממוש זי"ע ,בליל שב"ק בבואו לביתו לקדש על היי ,והיה אז עת כפור וקור
גדול ,עלה הר"י ע"ג ספסל קט הסמו לתנור כדי לחמ ידיו ,פתאו נשמט הספסל
מתחתיו ונפל הר"י ושבר את ידו )מאז ועד יומו האחרו היה בעל יסורי( ,משהקימוהו
העומדי אצלו שמעוהו אומר את הפסוק )תהלי כג ב( 'בנאות דשא ירבציני על מי
מנוחות ינהלני' ,ונענה אל הסובבי ,הנה המפליג בי הגדול בספינה רעועה ,או
כשהוא עומד ע"ג גשר רעוע בוודאי ישא תפילתו בכל רגע ורגע למע ישוב לביתו
ללא כל פגע ,אבל ב'נאות דשא' כשנראה שאינו נצר ל'רועה' ,וכ על 'מי מנוחות'
– י קט שלא רעשו מימיו כשנראה שאינו נצר לנס מיוחד לעבור בשלו את
הי הקט אז לא יתפלל ,זה החידוש חידש דוד המל ,לא ולא ,בכל עת ושעה על
כל צעד שעל ,תמיד יתפלל אל ה' שישמרהו מכל פגע מכל צרה ועקתא ,ואמר מי
חשב בעלותו על ספסל קט ונמו שהוא מסוכ ליפול ולשבור יד ,אלא מכא תראה
כמה יש לאד לקיי 'שיויתי ה' לנגדי תמיד' ,ובכל עת לבקש ממנו על שמירה
והצלחה בכל עניניו..
כ .על כ אמרו המושלי בש הגה"ק ה'ב איש חי' זי"ע משל למה הדבר דומה,
לאחד שהיה מהל בתוככי יער עבות ,ורק מקלו בידו ,בתו כדי הילוכו הגיח
לעברו דוב אשר רצה לטורפו ולאכול את בשרו ,הרי האיש את מטהו והעמידו
כאילו קשת בידו והוא עומד לזרוק את הח ,ואכ ,באותו הרגע נפל הדוב לאר
ללא רוח חיי ,התמלא האיש שמחה ,והחל להלל את המקל שבידו על שהצילו
ממוות לחיי ,עבר ש אחד ואמר לו ,שטיא ,וכי תעלה על דעת שהרגתו במט,
לא כי ,אלא על ע גבוה בסמו אלי עמד צייד וקשתו בידו ,וכראותו היא שהדוב
מתקרב אלי ירה בו ח ומזה נפל הדוב מת ,ולענייננו יאמר ,מי שאינו מבי שכל
הקורה עמו על פי מעלה הוא – שמש באי כל ה'חיצי' ה לטוב ה למוטב ,הרי
הוא דומה ממש לזה שהיה מהלל למקלו על שהצילו ,ולא ש על לבו שיש אחד
ממעל שעשה הכל.
עפ"י אלו הדברי מבאר ה'ב איש חי' ,שיעקב אבינו אמר לבניו ,אל תדמו בנפשכ
– שבמקלכ וכלי זיינכ ניצחת את אנשי העיר 'שכ' ,לקחת אותה מיד האמורי,
לא כ ,אלא 'בצלותי ובבעותי' – התפילה לבורא כל עולמי היא אשר ערכה את
המלחמה ועשתה הנצחו.
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åì ïéà êë ,åðééæ éìë éìáî áø÷ä äãùá øùà' á÷òé øîà ãöéë áùééúé äæáå
øåáéâë Y äìéôúä çåë éìáî éãåäéì íåé÷ á÷òé éëå ,'éøåîàä ãéî éúç÷ì
. כאåéìë éìáî äîçìî ùéàå
åëøò íä éåìå ïåòîù éøäå ,íãéî äç÷ì
ãéî íëù úà åç÷ì íäå äîçìîä úà
ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäì åðéöî ãåò
éúåìöá' ñåì÷ðåà íâøú äæì ,éøåîàä
ç"òøú äëåðç ,á"òøú åìñë ç"ø ,äøù ééç)
áøçá åîçìð éåìå ïåòîù éë ,'éúåòááå
ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä åéáà íùá ('â ìéì
é"ò äëøòð äîçìîä 'ø÷éò' ìáà ,úù÷å
éë ,úù÷å õçì äìéôúä ïåéîã øàéáù
øîà øéôùå ,éúåòááå éúåìöá åðéáà á÷òé
êë øåçàì øúåé äçåúî úù÷äù ìëë
.éøåîàä ãéî éúç÷ì øùà åîöò ìò
,÷åçøîì øúåé óåòéå õçä ò÷áé øúåé
øúåé øöéîå ÷åçã åáìù ìëë á"åéë
äìéôú ìù äçáùá ì"æç åëéøàä øáëå
øúåé êë åááì é÷îòî øúåé ììôúîå
âéùäì øùôà éà äçåë éãòìáî éë
äøù ééçáå) äìòîì äìòîì äìéôúä äìòú
åðîî øöáé àì äìéôúä íòå ,äîåàî
åùôð åéìò úôèòúîå ùâøð áìäù äîë ,ì"æå áúë
íìåòá íãà ìù åçåë ìë äæù òãúå ,øáã
.( כבøúåé äìòîì äìéôúä úò÷åá êë øúåéá
ìëå åúñðøôá ,úåéîùâáå úåéðçåøá Y äæä
åðéöî úåàøåð ,ïéðò åúåàá ïéðòì ïéðòî ïåéîã úà åùøéô äæáå ,åéúåéåëøèöä
íò äàá àéäùë äìéôúä çëá
éë ,úù÷å áøç ÷éæçîù éîì ììôúîä
(.âëø à"ç) ÷"äåæá àúéàãëå ,ùéìù úåòîã ãåîòì ìëåé àì àáöä ùéàù åîë
íò øá÷éäì äàì äúëæ òåãî øàáîä éìë éãòìá úçà äòù åìéôà íéé÷úäìå
àì ìçø åìéàå äìôëîä úøòîá á÷òé ãåîòé êàéä éë ,úù÷äå áøçä ¯ ïéæä
 אלא שלפעמי, שעיקר ההשתדלות היא התפילה,וידועי דברי הגה"ק החזו"א זי"ע
 אבל לעשות הפעולה ולא להשתדל בתפילה,נדרש מ האד ג לעשות פעולה בפועל
 ולא יצא ידי חובתו )מעשה איש,באופ זה בוודאי לא עשה את המוטל עליו לעשות
.(ח"ז קג
 כי כמו ש'ח' היוצא,' עוד אמרו לבאר את הדמיו של חרב וקשת ל'תפילה.כא
 מבלי כל הפרש והבדל א הזורק את הח,מ הקשת יהרוג את מי שפגע בו
 כיוצא, כי הח עצמו יפעל פעולתו, גיבור או חלש,גדול או חרש שוטה וקט הוא
 ממי שתבוא בכוחה לפעול פעולות כבירות – לשנות הטבע,בו ממש היא התפילה
.  להריק שפע ברכה עליונה ברוח ובגש,ולבטל הנגזר
 הטע, וכ אומרי ג מש הגרי"ז מבריסק זצ"ל, אמנ ב'מש חכמה' פירש.כב
 שהנה,'שנמשלה ה'תפילה' )צלותי( ל'ח' ואילו ה'בקשה' )בעותי( דומה ל'קשת
 אכ הח,החרב מצד עצמו יש בו כדי להמית מאחר שלהבו חד וחודר פנימה
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'äéá àèìùì àùðåò àåää ìéëé àìå éë ,íçì úéáá äãáì äðîèð àìà äúëæ
åéìò øæâðù â"òà ,ä"á÷ä éðôì úåòîã êôåùù íãà ìù å÷ìçì ìåôéúù äøåáñ äúéä äàì
,(åá èåìùì àåää ùðåòä ìåëé àìå ùðåòä òø÷é ùðåò äëæúù ùéìù úåéëá êåúî äììôúäå åùò
úåéäì äéìò øæâðù äàìî úàæ åãîìå äìòôå ,á÷òé ìù å÷ìçáå åîò úåéäì
úà äìèéá äúù÷ááå åùò ìù å÷ìçì ìçø åìéàå ,á÷òéì äéäú ïëàù äúìéôúá
.á÷òéì äúéäå äøéæâä
äîéã÷ä àì 'ïè÷ì äðè÷ä'ù äòãéù
åîò úåéäì äúëæ àì ïë ìò äìéôú
 äî íù øàáî äæáå .íéîìåò úöéçîáאנכי אכלכל אתכ – במעלת עשיית צדקה
וחסד
,'ìçø éìò äúî' (æ çî úéùàøá) øîàðù
ìàøùé éîé åáø÷éå' ,(ì¯èë æî) ïúùøôá òåãîå ,'éìò' åäî úåù÷äì ùé äøåàëìù
àìà ,'ìçø äúî' åøîåàá éã äéä àì
øîàéå óñåéì åðáì àø÷éå úåîì
'éãîò úéùòå ...éëøé úçú êãé àð íéù åì úîçî ,éììâá Y 'éðéâá øîåìë éàãå éìò
áúë ,'éúåáà íò éúáëùå ...úîàå ãñç ÷"äåæä êéùîîå .úàæ ìò äììôúä àìù
'á"á) àúéà éë ,(î"åú) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ä"áå÷ã äéî÷ ïéòîã ãéùåàã ùð øá ìë
àì åìéàë åúåîë ïá çéðîä ìë' (.æè÷ òø÷úé àùðåò äéìò øæâúàã áâ ìò óà
)ìë

במהותו אינו יכול להזיק כלל וכל כוחו הוא על ידי מתיחת מיתר הקשת לאחוריו
ואז משלי את הח בחזקה ,ו'ריצת' הח נותנת בו כח לחדור פנימה ולהשחית עד
מוות .כעי זה החילוק בי 'תפילה' ל'בקשה' ,שהתפילה היא מטבע הנוסח אותו
קבעו חז"ל הק' לומר על פי הכוונות העליונות שהיה ידוע לה ברוח קדש ,ועצ
אמירת התפילה פועלת גדולות ונצורות לקרוע כל הגזירות )עי' בארוכה בנפש החיי ש"ב
פי"א ואיל( ,ועל כ המשילוה לחרב שיש בו כח עצמי .לעומת זאת בקשה אינה
בנוסח הקבוע ועומד ,אלא היא פורצת ויוצאת ממעמקי הלב ,ועי"ז יש בכוחה לבקוע
שערי שמי.
וללמדנו על הכוחות האדירי שיש לו לאד בכל מצב שהוא ,כי בשעה שליבו
בל עימו יש לו את ה'חרב' – היא התפילה לפי הסדר הרגיל כתקנת חז"ל ,וא שלא
בזמ התפילה הקבוע יכול לפעול גדולות ונצורות א יירה בח ובקשת – בבקשה
אמיתית הנובעת מקירות הלב.
וכ כתב בספר 'אבני זכרו' )אות רנא( בש הרה"ק ה'חוזה' מלובלי זי"ע על הא
דכתיב )תהילי יח ד( 'מהולל אקרא ה' ומ אויבי אושע'' ,מהולל' לשו מעורב ומבולבל
)עי' ישעיה א כב( ,א על פי כ 'ומ אויבי אושע' ,עכ"ל .וכלומר שא שתפילתו
מעורבבת ומבולבלת מכל מקו פועלת גדולות בשמי מרו להושיעו מיד כל אויביו.
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àë

åéîé áåø õøàì åðéáà á÷òé àåáë ,äðäå ,'úî
,(íéøöîá êìî äéä øùòå äàî ïá ãòå íéùåìù úà ,åðá óñåé úìåãâ úà äàøå íéøöî
áùçéé àì éøä ùîî éúåîë åðéàù øçàîå úåéäì ìçä ,êåøò ïéàì åãåáëå åøùò áåø
åðéàù ïá çéðî éðéøä åáùçá Y øöéî
.'úî àì åìéàë' éì
éðéî ìë éîé ìë éúøáò éðà éë ,éúåîë
ä÷ãöá äáøîä ìëù àúéà ÷"äåæá ,åäéî íãàä êëãæî íãé ìòù øòöå íéøåñé
 íéãñç úåìéîâáåכד àåáì êéøö åðéà
 ãàîìכגúà äååìùá éç éðá óñåé åìéàå ,
)ïáî ,íéøöîá êìî 'äðù íéðåîù' éøäù

כג .פע היה הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע בהלווית המת ,ושמע שהמספידי מוני
את שבחיו ,שהיה בעל תורה ובעל מידות וכו' ,נענה הרה"ק ואמר ,הפסיקו נא
מלדבר כל אלו ה'שבחי' ,וא דבר אחד אמרו שהיה 'בעל ייסורי גדול' ,וגדולתה
וסגולתה היא לאי ערו.
כד .בעני החסד אספרה נא ,בערב שבת חול המועד סוכות בשנת תש"פ נסתלקה
לעול שכולו טוב הרבנית החשובה אלמנת הרה"ג רבי נחמ צוקער זצ"ל,
ומעשה פלא נקשר בה ,בבעלות הרבנית היה דירה גדולה בעי"ת בני ברק )מחמת
צנעת הפרט לא נפרט איה מקומה( ,שהייתה מושכרת דר קבע לאשה בודדה שדרה ש
יחד ע צאצאיה ,מחיר השכירות נקבע בשעתו ל 3,000שקלי ,וכ נשאר המחיר
ביניה ,על א שברבות השני עלה מחיר השוק לדירה כזאת לס  5,000שקלי,
כי בכל שנה כשבאו לחדש את ה'חוזה' שביניה הייתה האשה מבקשת מחדש
שירחמו עליה ,הואיל וכל הכנסותיה מה'מזונות' אינ מספקי לה יותר מ3,000
שקלי לשכירות הבית ,חתנה של הרבנית הממונה על טיפול הדירה לא אבה לקבל
בקשתה אבל כשבא לשאול את פי בעלת הבית ה"ה חמותו הרבנית ,הייתה היא
'מוותרת' משלה ,ומצווה על חתנה לרח עליה ולהמשי ע המחיר היש ...ולא
עוד אלא שכל תיקו חלו וכיו"ב היתה האשה דורשת מבעלי הבית לתק על חשבונ
)על א ש'תשלומיה' נמוכי בהרבה מהרגיל ,וכביכול קבלה בכל חודש מתנה בשווי  2,000שקלי( ,וג
על זה הייתה הרבנית מצווה לוותר ולהמשי הלאה בסדר היו.
בכל עת ועונה ,בפרט לאחרונה כשהזקינה בעלת הבית היה חתנה מגלה את אוזנה
של האשה הדרה בדירה ,שעליה להתפלל היטב על 'בעלת הבית' שתארי ימי
ושני ,כי ברגע שהדירה עוברת לבעלות הבני מיד ה יעלו את מחיר השכירות
כפי המחיר המקובל בשוק ...כי ה אינ 'וותרני' סת ,כאותה צדקת ,וראה זה
פלא ,בערב ראש השנה תש"פ הודיעה האשה ברוב שמחה על שזכתה לבוא שוב
בקשרי אירוסי ,ובקרוב היא עוזבת את ה'דירה' ומעתקת מגוריה לדירת בעלה החדש,
לא ארכו הימי והרבנית שבקה חיי לכל חי ...וראו הכל בעליל ,כי עד עתה היה
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øäåæá íù àø÷ð íéøåñééä ìòá äðäå äìòúé 'ãñç úåìéîâ'ä é"ò éë ,íéøåñé éãéì
¦ ¥ àøî ùåã÷ä ,åéîé ìë íéøåñé ìáé÷ åìéàë äâøãîì
ä÷ãöä ìòá åìéàå ïéëøéã
נראה שהרבנית היא ה'וותרנית' לאותה אשה ,ועתה ראו ,שאדרבה ,אותה שוכרת
החזיקה את הרבנית בי החיי ,כי ה'וויתור' הוא היה כל זכות קיומה בחיי ,וכמבואר
הרבה בדברי חז"ל )עיי' מסכת שבת קנו (:שהצדקה והחסד מאריכי ימיו ושנותיו של
האד ,ונמצא גדול חסדה ע הרבנית פי כמה וכמה מחסדה של הרבנית עמה
)שמעתי מ'מגיד מישרי' ,דורש טוב לעמו ,פמ"מ ,ה"ה הרה"ג רבי יעקב שיש שליט"א(.
עוד אספרה מעשה שאירע זה עתה ממש על שכר הטוב של גומלי חסדי  ,איש
יהודי היושב בקריית צאנז יצ"ו שבנתניה קבע לעשות 'מסיבת חנוכה' לכל משפחתו
בביתו בליל נר א' דחנוכה בשעה  8בערב ,והזמי את כל בניו ויוצאי חלציו ,וביניה
הזמי את נכדו הגדול שנישא לפני כמה חודשי והוא מתגורר בשכונת רמת שלמה
בעיה"ק ירושלי ,כמוב ש'איש בל יעדר' ממסיבה רבתית זו ...לקראת חנוכה פנה
השווער של נכד זה ושמו ר' דוד דרוק שליט"א )והוא שסיפר לי מעשה זה( ,ואמר לו,
הנה גיס )חתני( המתגורר בשכונת 'נוה יעקב' שבירושלי שוהה עתה בשוויי ,וכבר
היה אמור לחזור ,אלא שמכורח הנסיבות נאל להתעכב ש ,ובבית יושבת האי
איתתא ע ארבעת ילדיה ,עשה 'מצוה' ותיכנס לשמח 'ולהעלות את האור' בלב
בליל ראשו של חנוכה ,ואכ הסכי האבר הצעיר לעשות 'ששו ושמחה' בבית
גיסתו ,בר כיצד יספיק ג את המסיבה בבית הסבא ,על כ הדליק את נר החנוכה
בביתו מיד ע תחילת זמ ההדלקה ,ומש מיהר לשכונת נוה יעקב ,כשבדעתו
לשהות ש זמ מה ,ולנסוע מש לנתניה בקו  947בשעה  6.15בערב )הנוסע מירושלי
לחיפה דר כמה ערי וביניה ג בנתניה(.
כשהגיע לבית גיסו החל לרקוד ע הילדי ולשמח ,ואכ נעשה ש 'אורה
ושמחה' ,כעבור שהות זמ אמרה לו ב"ב שעליה לצאת ולמהר שלא 'להפסיד' את
האוטובוס שיוליכ לנתניה ,אבל ,הילדי הקטני הפצירו בו לבל יעזוב אות ,נכמרו
רחמיו ואמר לב"ב ,הנה ב'נתניה' יוכלו לעבור את המסיבה ג בלעדינו ,לעומת זאת
כא זקוקי לנו ,מוטב שנישאר כא ,ואכ וויתרו ולא נסעו.
והנה כידוע אירעה תאונה )עקסידענ"ט( לאותו אוטובוס שהיו אמורי לנסוע עליו
בהיותו בדר )על יד לוד( ,כשהנהג איבד את השליטה ,סטה מדרכו ונכנס בחזקה
בתחנה שעמדה ש והיא עשויה מבטו )צעמענ"ט( ,ול"ע נהרגו ארבע יהודי מהנוסעי
ועוד רבי נפצעו רח"ל ,וראו אות 'בעלי חסד' את גודל ההשגחה העליונה אשר
מילטה אות לאר החיי בזכות החסד אשר עשו באותה שעה ממש ,וכיצד הזמי
הקב"ה לידו מצוה רבתית זו להצילו ממוות לחיי.
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שיכל את ידיו – זהירות מלפגוע איש ברעהו

òåãé ,'åéãé úà ìëéù' ,(ãé çî) ïúùøôá
ç"øâä
íùá
øåàéáä
æîø åðéáà á÷òéù ì"÷åöæ ïé'æàìàååî
ìåî ìà ãîåòä ïáåàø ,äðä éë ,ïàëá
åìàîù ãâðë ïáåàø ìù åðéîé éøä ,ïåòîù
àåä ïáåàø ìù åìàîù åìéàå ,ïåòîù ìù
àåä 'ïéîé' éøäå ,ïåòîù ìù ïéîé çëåðì
.ùåìçä ãöä àåä ìàîùå ,íãàá ÷æçä ãö
'ìàîù ãö' ìò ,íìåò ìù åëøã àåä êëå
íäá åì ùéù íéðééðòá Y åäòø ìù
,úåéîùâá ïäå úåéðçåøá ïä ,'úåùìåç'
ä÷æçá åðééäã Y 'úéðîé ïéò'á åéìò åèéáé
,åéúåùìåç éèøô ìë úà òãéì ,÷åã÷ãáå
ìù 'ïéîé ãö' ìò åìéàå ,úòãå íòè áåèá
ïä çéìöîå áåùç àåäù íéðééðòá Y åäòø
ïéò'á åèéáé äæ ìò ,íùâá ïä çåøá
úàæ áéùçî ïéàù åðééäã ¯ 'úéìàîù
åéúåçìöä ìòù àìà ãåò àìå ,ììëå ììë
ìò åçáùì äáøî åðéàå ,ïéò úåøöá èéáé
úà ìëéù' ïëìå ,áìá àìå äôá àì êë
ïéîé ãâðë ïéîé ãéîòðù ,åðãîìì 'åéãé
÷ìç ìòù åðééäå ,ìàîù ãâðë ìàîùå
ïðåáúðå èéáð úìåæä ìù áåùçäå áåèä
åçáùì ,äáçøäáå äàðäá ,úéðîé ïéòá
àì 'ìàîù' éðééðò ìò åìéàå , כהåøàôìå

באר הפרשה
¦ ¨ àøî àø÷ð
íúç'ä øàáî äæáå .ïéãéã
ìàøùé éîé åáø÷éå' ÷åñôä úà 'øôåñ
úåøéùòå úìåãâá äàø øùàëã ,'úåîì
åáø÷ù áùç åúåîë ïá åðéàù ïéáä ,óñåé
åì øîàå óñåéì àø÷ êëì ,'úåîì' åéîé
úçú ,øîåìë Y 'éëéøé úçú êãé àð íéù'
íîù ìòå éúåðù ìë éìò åøáòù íéøåñéä
ìò ìá÷ íúçú ,'ïéëøéã àøî' éúàø÷ð
úåéäì ,'úîàå ãñç éãîò úéùòå' ¯ êîöò
ãñçäå ä÷ãöä éåáéø é"òå ,'ïéãéã àøî'
¥ ¨
ìëå ,'úî àì'ë áùçàå
,éúåîë ïá äéäú
àìå éúåáà íò 'äáéëù' ÷ø àäú éúúéî
(:ä úéðòú) åøîàù åîë äåä êëå ,äúéî
íò äáéëù íà éë ,'úî àì åðéáà á÷òé'
.åéúåáà

åàøéå' (àë¯åè ð) áåúëä ùåøéô éîð äæå
íúåàøá éë ,'íäéáà úî éë óñåé éçà
á÷òéù åáùç ,óñåé ìù åúáåè áåø úà
ïá çéðä àì éøäù 'úî'ë áùçð íäéáà
éëðà åàøéú ìà' óñåé íäì äðò ,åúåîë
êìéàå ïàëî ,'íëôè úàå íëúà ìëìëà
,ãñçå ä÷ãö íëîò äùòàå íëñðøôà
ìë íéøåñéé éúøáò åìéàë éì áùçéé äæáå
åúåîë ïá åðéáà çéðä øéôùå ,ééç éîé
.íééçä ïéá áùçð àåäå

 מעשה בתובע ונתבע שבאו לדו עצמ ב'די תורה' לפני הרה"ק רבי יחיאל.כה
 אחר שמיעת הטענות והבירורי פסק הר"י שאי הנתבע חייב,ממוש זי"ע
 נו, נענה הנתבע בכעי זלזול, ואי לתובע על הנתבע אלא תרעומות בלבד,מאומה
 כיצד, נזדעק הר"י, למי איכפת מתרעומותיו,שיהיו לו תרעומות מעתה ועד עול
( שאסור שיהיה לאיש מישראל תרעומות: והרי מצינו בגמרא )ב"מ עו,לא תזדעזע
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 åäòø ãåáëá úåøéäæä ïéðòá åðéöî ãåò øîåìë ,úéìàîù ïéòá íà éë èéáðכז,
ä"ã åë äî) '÷ä 'íééçä øåà'ä éøáãá
ïðåáúäì àìù ,äôøå äùåìç äèáäá
óñåé ùç àì òåãî äù÷îù (áì úúì éúéàø
 éãéî øúåé åäòø 'úåðåøñç'áכו.
על רעהו ,רק באופ מיוחד – המשנה מתרת ואומרת 'אי לו עליו אלא תרעומת',
וכא נפסק עלי עפ"י די תורה ,שמותר לאחד מישראל להיות מלא תרעומת עלי,
וכי לא אכפת ל הדבר ...והרי בזה יצאת מכלל עמ בית ישראל )בפרט זה(...
כו .עוד ביאור שמעתי מהגה"צ רבי מנח מנדל מענדלזא זצ"ל רבה של קוממיות,
שפע שאל אחד מה'בעלי בתי' את אביו הגה"צ רבי בנימי מענדלזא זצ"ל
)בעת שיעורו לבעה"ב בקוממיות( ,מדוע 'שיכל את ידיו' ולא החלי ביניה את מקו
עמידת ,ענה לו הגר"ב ,דזה ברור שהיה וויכוח בי יעקב אבינו ליוס ב'שיטות'
בעבודת ה' איזה דר ישרה היא שיבור לו האד )כמבואר בספרי הקדושי( ,ולדורות
למד אותנו יעקב אבינו כאשר יש וויכוח בינ לבי רע ,אל תבלבל אותו שיודה ויל
כדרכ ,אלא הנח לו ,שישאר לעמוד על מעמדו ,ושנה והזז את עצמ ,על כ השאיר
את אפרי ומנשה כמו שהעמיד יוס ,ושיכל את ידיו שלו.
וידוע מה שאמרו לרמז במצוות תפילי ,שבתפילי של יד שהוא כנגד הלב יש
רק בית אחד שבו מכניסי את כל הארבע פרשיות שבתפילי ,ואילו בתפילי של
ראש שהוא כנגד המח יש ארבעה בתי ובכל אחד מה מכניסי פרשה אחרת,
וללמדנו בא ,ש'חילוקי דעות' מותרי ,על כ יש ארבע בתי ב'של ראש' ,א בתפילי
של יד שהוא כנגד הלב אסור שיהיה 'פירוד הלבבות' ,אלא שכול יהיו 'כאיש אחד
בלב אחד' ,על כ יש רק בית אחד ותו לא.
כז .ובכלל זה ,שמירת פיו ה בסור מרע ה בעשה טוב ,שמעתי מהגה"צ רבי אהר
טויסיג שליט"א ,כי הנה פרשה זו מתחלת ב'ויחי' ומסתיימת ב'וימת' )'ויחי יעקב'...
'וימת יוס במצרי'( ,ויש בה פ"ה תיבות ,ללמדנו כי החיי והמוות ביד הפה.
כעי זה שמעתי מחכ אחד ,שבפרשת ויגש כתיב )מה יא( שיוס שלח ליעקב
äôר 'Łברעב ,ופירש רש"י 'דלמא תתמסכ ,לשו מוריש ומעשיר'
שירד למצרי 'פ ִ ָ ֵ
]כלומר ,שתיבת 'תורש' פעמי מתפרשת מלשו מוריש ומעני ,ופעמי משמעותה
הוא מלשו מעשיר[ ,ונרמז בדברי רש"י כי 'הלשו' מוריש ומעשיר ,השומר על לשונו
זוכה לעשירות ולאיד ח"ו...
דבר נאה ומתקבל שמעתי לפרש במה שאמרו חז"ל )ב"ב קטז' (.כל שיש לו חולה
בתו ביתו יל אצל חכ ויבקש עליו רחמי' ,ואפשר לומר ,שעל כגו דא נאמר
)משלי יז כח( 'ג אויל מחריש חכ יחשב' ,כי אפילו מי שאינו 'חכ' ,א א מחריש
בשעה שפוגעי בו ומשתוקק להשיב כגמולו ומ"מ בול פיו ,או א מתעורר בו
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äë

ãøé øáëùë óàå .(.èð î"á) 'åøéáç éðô
,äðù æ"é êùîá äá øãå íéøöîì á÷òé
óñåé ñðëð àì íéðùä íúåà ìëá éøä
åäìàùé àîù (é â"ô éúáø àú÷éñô) åéáà ìöà
åéçà ìù íðåì÷ òãååéå äøéëîä úåãåà
åéìç úà á÷òé äìçùë ïëìå ,åéáàì
 'óñåéì åðáì àø÷éå' ¯ ïåøçàäכח.

íéðù á"ëä ìë êùîáå ,åéáà øòö ìò
úøâéà çìù àì åéáà úéáî ÷åçø äéäù
åúåéäá àîìùá ,'éç óñåé ãåò' éë åòéãåäì
ë"îçàì ïëù ìëå øôéèåô úéáá ãáò
øáãä äéä àì ,íéøåñàä úéáá ääùùë
ìò áùéå äìåãâì äìòùî ìáà ,åúìåëéá
àìä åì áúë àì òåãî úåëìîä àñë
øåà'ä øàáîå .åéáà ìù åøòö ìãåâ òãé
 íùééáìî åéçà ãåáë ìò ùçù 'íééçäב פורת עלי עי – בקדושת עיניו משבר כל
המחיצות
øàùéù ìáñ ë"ò ,åòøæ ìëå á÷òé éðôì
ïá óñåé úøåô ïá' ,(áë èî) ïúùøôá áèåî' åøîà øáëå ,íùééáìî åøòöá åéáà
àøîâá àúéà ,'ïéò éìò úøåô
ïéáìé ìàå ùàä ïùáëì åîöò íãà ìéôéù
רצו לספר לה"ר ה וכיוצא בה ומתאפק ,אזי א הוא כחכ יחשב לגבי הא מילתא
שיכול לבקש רחמי על אחרי  ,כי יש לו 'דעה' במרומי  .ורמז לדבר כי אויל ר"ת
'אזני לה ולא יאזינו' ,ר"ל ,שא ששומע חרפתו ,א משי עצמו כמי שאי לו
אוזניי וכאילו לא שמע מאומה ,הרי ודאי שלחכ יחשב ,ויכול לפעול רבות בשמי
מרו ה לעצמו וה לאחרי.
כח .עובדא הוה אצל כ"ק אאדמו"ר זי"ע )יומ"ד י"ד טבת( באחד השני ב'ראש השנה',
בעל התוקע בבית מדרשו )בבני ברק( היה יהודי חשוב ובר אוריי ,ושמו היה
הגה"ח אליעזר לעזער זצ"ל ,שנה אחת בהגיע התקיעות ,אחר שר' אליעזר כבר ביר
בקול ובהתלהבות דקדושה את הברכות בקול רעש גדול ' -לשמוע קול שופר',
'שהחיינו' ,לקח את השופר אל פיו ,א לא הצליח להוציא אפילו תקיעה אחת כראוי,
אחר שניסה כמה פעמי וראה שאינו משמיע כי א קול הברה בעלמא עשה סימ
לאאדמו"ר שיביאו עוד 'בעל תוקע' אל הבימה ,אאדמו"ר לקח ממנו את השופר
מידו ,ניסה לתקוע ,וא הוא לא הצליח כלל )אאדמו"ר לא היה יכול מעול לתקוע בשופר
כראוי א לא בימי אלול( ,או אז נתנו את השופר לאחד מומחה אשר תקע את התקיעות
כול כדת ,לאחר התפילה אמר לי אאדמו"ר ,ידעתי ג ידעתי כי אינני יכול לתקוע,
אלא שחשבתי בעצמי שר' אליעזר יכול להישבר ברוחו בראותו ש'ביו הזיכרו' לא
צלחו תקיעותיו ,על כ לקחתי מעמו את השופר ,בכדי שינח עצמו בראותו כי א
הרבי בכבודו ובעצמו לא הצליח לתקוע ,וחייתה נפשו בגללי.
]וא יבוא ה'חכ' וישאל ,היא עשה כ ,הרי זה 'הפסק' בי הברכות לתקיעות
שלא לצור כלל ,היה עליו לתתו מיד לבעל תוקע המומחה ,תשובתו ,במה שהיה
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)éìò úøåô ïá óñåé úøåô ïá' (:çé÷ íéçáæ
øáãî úåðäéìå ïåæì äúöø àìù ïéò ¯ ïéò
 'äéðéò àìîë ìëàúå äëæú åìù åðéàùכט,
íéìùåøéá 'íéì÷ íéùã÷' úìéëà ïëìå
åìéàå ,íéìùåøé úîåçî íéðôì ÷ø äøúåä
ìëá íéì÷ íéùã÷ åìëà äìéù ïëùîá
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ìù å÷ìçá äéä äìéù ïëùî éë ,äàåøä
,äøéáò øáãî åéðéò úééàø ìò øîùù óñåé
 äàåøä ìëá å÷ìçá ìåëàì øùôà ïë ìòל.
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ãîì ïàëî
)ùéàå ùéà ìë éë ,(ïá ä"ã ç"ìøú à"ôùá àáåä
úà åéìòî ÷ìñî åéðéò øîåùä ìàøùéî

הגאו רבי אברה גניחובסקי זצ"ל לומד תדיר מדבריו של הגה"ק רבי עקיבא אייגער
זי"ע ,הפוסק להלכה ,שבא יצא למשרטט 'בספר תורה' שורות בעיקו ,הרי זה
כשר ובלבד שהסופר יכתוב את הכתב עקו יחד ע שורות השרטוט ,ואמר הגאו
ר"א ,דכא חזינ שפעמי העקמימות היא היא הישרות ,כ לדיד נמי  -אי ל
ישרות גדולה מעקמימות זו – כי באה למנוע צער ומכאוב מלב יהודי[.
וכ ביאר הגה"ק רבי שלמה גאנצפריד זצ"ל )בעל הקיצור שו"ע ,בספרו פני שלמה על
הש"ס ב"ב ד קי"ח (:בפסוק )מח טז( 'וידגו לרוב בקרב האר' ,ולכאורה מיותר תיבת
'לרוב' ,וכי לא סגי לומר 'וידגו בקרב האר' .אלא ביאורו ,שהרי אמרו בגמרא )ע"ז
ד' (.מה דגי כל שהוא גדול מחברו בולע את חברו' ,ובעני זה לא רצה שידמו בני
ישראל לדגי ,שח"ו יהיו הגדולי בולעי את הקטני ,לזה אמר וידגו 'לרוב' ,כלומר
שרק לעני הריבוי יהיו כדגי ,אבל לא לעני בליעת גדולי את הקטני.
כט .איתא ב'נוע אלימל' )ד"ה א"י ויקרבו( על הפסוק 'ויקרא לבנו ליוס' ,שלכאורה
היה צרי לומר 'ויקרא לבנו יוס' ,ומהו 'ליוס' ,ומבאר כי זה האיש אשר
מקיי את כל התורה אינו אלא במדרגת 'עבד' ,שהרי הוא כעבד שאינו עובר על
מצות אדוניו ,א אינו נקרא בש 'ב' למקו ב"ה אלא א עושה לעצמו גדרי
וסייגי ' ,וזהו ויקרא לבנו ליוס ,פירוש מי הוא בנו ,ליוס ,זה שמוסי תמיד כנ"ל'.
ל .סיפר לי החסיד הישיש רבי ברו ווייסבערג ז"ל מבני ברק ,מעשה שהיה ע
אאדמו"ר הרה"ק מלעלוב זי"ע ,וכ הוה ,באות שני היה אאדמו"ר משמש
כמגיד שיעור בישיבתו של הרה"ק הרבי הרמ"מ מלעלוב זי"ע בתל אביב )ש התגורר
באות ימי( ,מדי יו ביומו היה אאדמו"ר עושה את דרכו באוטובוס מבני ברק אל
תל אביב ,א אני ,סיפר לי רבי ברו הייתי נוסע ע אבי מדי יו ביומו בצוותא
חדא ,באשר היה לי מפעל לייצור מיני מתיקה בת"א ,יומא חד ישבנו שנינו על
האוטובוס והיו ש מראות בלתי הולמי לגדרי הצניעות ,והדבר הפריע מאד
לאאדמו"ר בשמירת עיניו המופלגת ,ובעודו בבני ברק צלצל בחזקה בפעמו עד
שנפתחה הדלת וברח ממנו ,לאחמ"כ אמר לי בלבת אש קודש ,יהיה מה שיהיה –
'אמכור את פרוסת הלח האחרונה שבביתי ואסע במונית )טעקס"י( ,באוטובוס זה
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,'åá úèìåù òøä ïéò ïéà ,(ù"éò ,äøåñà
ïá óñåé úøåô ïá' áéúëãî äéì åùøãå
àìà ïéò éìò éø÷ú ìà ¯ ïéò éìò úøåô
 'ïéò éìåòלא.

,íéîùáù åéáà ïéáì åðéáù úåöéçîä ìë
úåøúñääå úåîåçä úåöéçîä ìëå
åúåà íé÷éçøîå íãàä ãâðë íéööåçä
åøéúäù äî úîâåã Y åìôé 'ä úáø÷î
õåç óà íéì÷ íéùã÷ å÷ìçá ìåëàì
åìôé ¯ úåéîùâá íâ ,úåöéçîäå úåîåçì
 òôù úà åãòá úåòðåîä úåîåçä ìëתורה שלמדתי היא שעמדה לי  -התיקו בימי
אלו על ידי לימוד התוה"ק
ìëå .íìåòáù áåèä ìëå äñðøôä
íéøöî õøàá á÷òé éçéå ,(çë æî) ïúùøôá åéðôî íéçãéð íéðéèùîäå íéâøè÷îä
áúëå ,'åâå äðù äøùò òáù
.ïéò óøäë
åééç úåðù ìë äðäù ,'÷ä íééçä øåàä
,øòöå úåôéãøá íéàìî åéä á÷òé ìù ïéò'î ìöðéäì Y åéðéò øîåùä äëæé ãåò
äðéã úøöå ,åãâðë åùò äéä ãìåðùî ãéî úåëøá) àøîâá åøîàù åîëå 'òøä
äéäù åìà íéðù æ"é ÷øå ,'åëå óñåéå åìù åðéàù äîî ïåæì äúöø àìù ïéò' (.ë
)äù÷ä .'íãå÷ àìå åééç åéä äìà' íéøöîá úåìëúñäá ìùëð àìù ÷éãöä óñåé ìò éà÷ã ,é"ùøáå
המולי מבני ברק לת"א וחוזר חלילה לא אסע יותר' ,ומני אותו יו ואיל היה
עושה את דרכו א ורק בטעקס"י )מונית( ,על א שבאות ימי לא היה בביתנו
פרוטה לפורטה ,ובקושי היתה ידו משגת פת לח ,בכל זאת היה אאדמו"ר מקב
את הפרוטות האחרונות בכל בוקר בכדי לשל את דרכו לת"א ,ואת דמי הנסיעה
מת"א לבני ברק היה מקב ש בישיבה ,וכל זאת בלבד שלא יכנס לחשש קל של
ראייה אסורה.
פע נתלוויתי לאאדמו"ר זי"ע בדרכו ברחובה של עיר ,ולפתע ,כאשר הגענו לקר
זווית ,מש אותי עמו לתו 'צפרדע' )פח זבל גדול( ,באומרו 'כא מריח טוב יותר
מש' ...כי היתה ש קבוצת נשי ...וזאת למודעי כי אאדמו"ר היה איש 'מיושב
בדעתו' ,ולא היה זה כלל מדרכו ...א כ הוא הדר הישרה לקפו ולברוח כמו
מפני השריפה...
לא .פע נכנס חסיד אחד אל הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,וסיפר לו שהיה אצל
חכ אחד המתיימר לדעת נסתרות ,והלה גילה לו ששורה עליו 'עי הרע'
רחמנא ליצל ,והוא חושש מאד מזה ,נענה הרה"ק ואמר לו איתא בגמרא )ב"מ קז(:
'תשעי ותשעה בעי רעה ,ואחד בדר אר' ,ויש לפרש שצ"ט מתי מחמת שקלקלו
ופגמו בעיניה רח"ל ,ורק אחד מת 'בדר אר' דהיינו בזמנו ,כיו ששמר על עיניו,
ובזאת סיי והורה לו ,לעצו את עיניו מראות ברע וממילא לא ינזק מעי הרע.
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לב .דקדק הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע בלשו חז"ל )פאה א א( 'ותלמוד תורה כנגד
כול' ,שלכאורה היה צרי לומר 'מעל כול' ,שהתורה חשובה ונעלית משאר
כל המצוות ,ומהו כנגד כול ,אלא שנכלל בדבריה עוד ,שהתורה היא תביא את
כל אות שנזכרו במשנה מקוד לכ ,שעל ידי שיעסוק בתורה יזכה לכיבוד אב
וא ולגמילות חסדי וכו'.
לג .עוד מצינו בעני 'ברכות יעקב' ,דכתיב )מט כ( 'מאשר שמנה לחמו' וגו' ,ב'מדרש
תלפיות' הביא כי אשר ב יעקב עומד על פתח גיהנ ,וכל מי שיודע משניות
הוא מצילו מש ,וזהו 'מאשר שמנה לחמו' ,שמנה אותיות משנה .וכתב הרה"ק
ה'שפתי צדיק' זי"ע בש זקנו ה'חידושי הרי"' שהיה מזהיר על לימוד משניות על
בוריי ,שהרי מוכח מדברי המדרש ששואלי כל אחד בשמי ממעל הא בקי הוא
במשניות ,ועוד מעלה ליודע משניות שבידו לישו מתו דברי תורה ,וג כשהוא
הול בדר בנקל יכול לחזור על תלמודו.
אגב אורחא ,פע סיפר הגה"צ רבי אליהו ראטה זצ"ל ,שהרה"ק רבי שלומ'קה
מזוועהיל זי"ע התבטא פע אליו בכאב שלא כדרכו )כי היה נזהר מאד לא לדבר שו סר
גנאי על נפש מישראל( ,באי אלי אנשי ופניה דומי לבהמות ,וזאת מפני שעוד לא
למדו באותו היו ד גמרא ,והיינו שע"י הלימוד נעשה אד בריה חדשה פני
חדשות באו לכא...
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לד .הנה מצינו בפרשת )מח כ( שיעקב אבינו ביר את בני יוס – מנשה ואפרי,
ב יבר לאמר 'ישימ אלוקי כאפרי וכמנשה' ,וקצת צ"ב מדוע לא יתברכו
בשבטי הקדושי וכיו"ב ,ומבארי בעלי מוסר )הגאו ר"נ הורדנא ,הגר"ש בלו ועוד( שבכל
מקו אנו מוצאי 'ירידת הדורות' ,וכא מצינו להיפ ,וכמו שאמר הקרא )מח ה(
'אפרי ומנשה כראוב ושמעו יהיו לי' ,שנשארו בקדושת דור אביה ,על כגו דא
מתברכי בנפש כל בני ישראל.
לה .וכמו שרמזו צדיקי בריש פרשת ויחי יעקב – בני ישראל  -יעקב אבינו יחיו
ויאריכו ימי ,ואילו באר – לשכו אחר כבוד בתוככי האדמה והאר )מתחת
למציבה( זה שיי למצרי ...
כ אמר הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטי זי"ע ,לאיש יהודי שקבל בפניו על נכרי
וגוי הרוד אותו ,משיג גבולו ומצערהו בכל מיני עינויי וצער ,ענה הרבי ,נו ,השי"ת
יעזור שהגוי ישוב בתשובה ,אמר היהודי ,אבל ,רבי ,הרי הוא גוי ...אמר הרבי ,אכ
לתשובה זו התכוונתי – 'תצא רוחו ישוב לאדמתו' ,וכ הוה ,משחזר היהודי מצא
שהגוי נפח את נשמתו ושב לאדמתו...

