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פרשת בא

àá úùøô
בצאת ישראל ממצרי – מהות יציאת מצרי
לדורות עול

 íéòãåðä åéøáãëåא 'ï"áîø'ä ìù
áåúëä øîàé ïëìå .ì"æå (äùøôä
áø÷á 'ä éðà éë òãú ïòîì íéúôåîá
éðåîë ïéà éë òãú øåáòá øîàå ...õøàä
àåäù ,úìåëéä ìò úåøåäì ¯ õøàä ìëá
ë"à ...åãéá áëòî ïéà ,ìëá èéìù
íéðîàð íéãò íéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä
ïîå ...äìåë äøåúáå àøåáä úðåîàá
íéøöî úàéöéë) íéîñøåôîä íéìåãâä íéñðä
)óåñá

äæä íåéä íöòá éäéå' ,(àð áé) ïúùøôá
ìàøùé éðá úà 'ä àéöåä
åðéìò äîåùå .'íúåàáö ìò íéøöî õøàî
äîå 'íéøöî úåìâ' ìù äúåäîá ïðåáúäì
,åðà åðøåãá 'íéøöî úàéöé'ì åðà íéëééù
(â âé) ïúùøôá åðéååèöð éøäù íâ äî
','íéøöîî íúàöé øùà äæä íåéä úà øåëæ
íéîù úåëøòî ä"á÷ä ããéù íäá óåñ íé úòéø÷å ìëù äáøä úååöî äøåúá åðéöî ïëå
íäù íéøúñðä íéñðá äãåî íãà (õøàå åðéöîå .'íéøöî úàéöéì øëæ' àéä íúéìëú
 äìåë äøåúä ãåñé àåä 'íéøöî úåìâ' úåäî ìëù ÷"äôñáב÷ìç íãàì ïéàù ,
ìëá ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá ãâðëå ,å"ç úéèøô äçâùäá äðåîàä øñåç
íäá ïéà ,íéñéð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã ïòîì' íéøöî úàéöé øåëæì åðà íéååöî äæ
.'íìåò ìù åâäðîå òáè
.'õøàä áø÷á 'ä éðà éë òãð
א .ידוע שהרה"ק ה'בית אהר' זי"ע היה מזהיר את חסידיו שבכל יו ויו ילמדו
את דברי הרמב" הללו.
ב .המשיל הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )עיי' 'הגדת רבי שלו' שבדרו ,ד"ה קרע לנו את הי(
ל'מומחה' שהיה עושה פסלי ובכל גלילותיו לא היה מומחה בדומה לו ,במש
ששה חדשי עבד האיש ועשה פסל של סוס והעלה בידו דמות סוס שהיה נראה
כאמיתי ממש ,משגמר מלאכתו העמיד את ה'סוס' ברחוב העיר וישב על גביו כדי
שעוברי אורח יתפעלו מעבודתו ומעשה אומ שהוציא מתחת ידו ...מה רבתה פליאתו
כי 'אי איש ש על לב' ואפילו אחד מהעוברי ושבי לא ש לבו שיש כא דבר
פלא ...הלה 'נפגע' מכ עד מאד ,ויל לדרוש בעצת ידידיו מה חסרו יש בסוסי
הנכבד ...ויאמרו לו אוהביו ,טעות ביד ,כי אדרבה ,לרוב ה'אומנות' שבמעשי יד
להתפאר נראה הסוס כמו סוס רגיל ומה מקו יש בו להתפעלות ,כדר שאי עוברי
אורח מתפעלי כשרואי סוס אמיתי ברחוב העיר ,דהרי 'כמה סוסי איכא בשוקא'.
ויעצוהו ,שיקח את הפסל ויחתו אותו לשני ,ובזה ישתוממו כל עוברי אורח כיצד
אירע הדבר שעומד ברחוב סוס שנחצה לשני ...ורק אז יכירו וידעו שבעצ הוא
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פרשת בא

,íéøöîî íúàö úàø÷ì ìàøùé éðá
,úåìæîä øåëáì æåîøä äìè úç÷ì
íùì åîã ÷åøæìå 'çñô ïáø÷'ë åèçåùì
úçú óåôë ë"â úåìæîä çëù úåøåäì ,'ä
åúìåëéå åúòôùä úçú ìëäå åúçâùä
.êøáúé
íéùðà íðùé ,äúò ïë æàëù øàáîå
úçú íä íéãáòåùî ïééãòù
íâéùå íçéù ,íëåìéä ìëå ¯ íéøöî úåìáñ
,å"ç íìåòá èìåù 'òáè'äù åîë àåä
úô çéååøî ¯ òâééúîå ãáåòä íäéðéòáå
äãåáòä éåáéø éôëù íéáùåçå ,åîçì
øáëù éî ìáà ,äñðøôä éåáéø êë äòéâéäå
ù"áúé àøåáäù ïéîàî 'íéøöîî àöé'
òâúùé àì ùéàä äæå ,åàåìîå íìåò âéäðî
'úåìãúùä'ä úååöî øçà èäìúé àìå
éãéá ìëä àìéîî éë åòãéá , גäñðøôì

באר הפרשה

ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä øáãá áéçøä
íéøöî úàîåè éë ,(ã ã ïñéð ùãåç)
åîëå ,'äøéôë'ä úëìîî äúåéä íöò àéä
'åìå÷á òîùà øùà 'ä éî' äòøô øîàù
,äøéáì âéäðî ùéù åàø àìù åðééäå ,(á ä)
íìåòå íìåòá èìåù òáèäù åáùç ÷ø
,å"ç ìäðúî àåä åîöòîå âäåð åâäðîë
ãéîòäì àìà ïåëð ìà åàöî àì ïëìå
úåìæîì ùàøå øåëá àåäù 'äìè'ä úà
íéøîåàù éîë åùòðå ,íäìù äøæ äãåáòë
...àéä ìæîäå òáèä éãéá íìåòä úâäðä
ä"á÷ä ããéù äìåàâä ïîæ àåáá ïëìå
,íéúôåîå úåúåàá õøàå íéîù úåëøòî
,òáèä ïî äìòîì àåäù åúçâùä äàøäå
úâäðä ìò úåøåäì ,äéä àìë òáèä ìëå
'íéøöî úàéöé' éäåæå ,ä"á÷ä éãéá íìåòä
äôéëá ìùåî ä"á÷ä éë òãðå ïéîàðù Y
ååèöð ïëìå .å"ç íìåòä òáèå úåìæîä àìå

 הקב"ה, והנמשל.... ויחשיבו את יגיעתו ואת מעשי ידיו,רק פסל ולא סוס אמיתי
 ואנו מהלכי בו מבלי התפעלות כלל – בבוקר אנו רואי את,ברא עול ומלואו
השמש בגבורתו ובערב את צבאות השמי בתפארת ואי איש ש על לב כי 'יש
, מה עשה הקב"ה...מנהיג לבירה' שברא את עולמו יש מאי בחכמה נפלאה עד מאד
 אבל לא כדי, בקע את הי, הוציאנו ממצרי בעשר מכות,שידד מערכות הטבע
 אלא שנבי עי"ז שכל הבריאה המופלאה מעשי ידיו,שנסתכל בעצ הבקיעה ותו לא
 כמו"כ קרע לנו את הי והוליכנו ביבשה כדי שנדע בכל עת,'ה ונכיר את ה'בורא
סל שהיה צרי לחתו את סוסו כדי שהאנשיï
ָ ַ  כאותו,שא ביבשה הננו כבתו הי
 וזה המכוו בדברי הרמב" דהתכלית של כל הניסי המפורסמי.יעמדו יתבוננו ויתפעלו
 אלא דע"י כ נכיר בניסי הנסתרי שכל,ה לא רק כדי שנתפעל מהניסי עצמ
.הנעשה בזה העול בהנהגת הבורא נעשה
( 'כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא: וכ ביאר המהרש"א הא דאיתא בגמ' )ברכות ו.ג
 שנאמר,( למה לא בא, מה טיבו של פלוני, הקב"ה משאיל בו )ופירש"י,בא יו אחד

ã
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פרשת בא

 ä"á÷äדåðééä íìåò úåøéçì åðàöé äðä ,íéøöîî éåáéø åì óéñåé äîå ïúé äîå ,
éë .íìåòä úãåáò é÷ñòî ééîìåò úåøéç ,'øëùùé éðá'ä ïåùì äæå .úåìãúùää
äçâùää åìöà úîàúð àìù éî äðä åðéúàö úòá äæ ìë òãååúðùë äðäå
)ישעיה נ י( מי בכ ירא ה' שומע בקול עבדו אשר הל חשכי ואי נוגה לו וכו',
וא לדבר הרשות הל אי נוגה לו ,יבטח בש ה' ,מאי טעמא משו דהוה ליה
לבטוח בש ה' ולא בטח' ,וביאר המהרש"א ,שכוונת הגמ' לזה שמונע עצמו מבית
הכנסת בטענת 'השתדלות' ,שנצר הוא ליל להתעסק במסחרו בכדי להרוויח בה
ולכלכל את בני ביתו ,וסבור הוא שיש מצוה בדבר ,א על זה אמרו שהיה לו לבטוח
בש ה' שית לו פרנסתו ולא היה לו להימנע מבית הכנסת בשביל זה.
ודע כי אי כל חדש תחת השמש ,וכבר מצינו מלפני שנות דור דורי טענה
מפוקפקת זו של 'צור פרנסה' ,כמסופר שפע 'תיר' את עצמו איש יהודי לפני
הרה"ק רבי יחיאל ממוש זי"ע שאינו יכול לשמור על גדר מסוי בענייני קדושה כי
הוא חייב לעשות כ וכ 'לצור פרנסה' ,ענה לו הרה"ק ,אי זו טענה חדשה ...כבר
מצינו כ לעולמי ,שאמרה אשת פוטיפר ליוס הצדיק 'חותכת אני פרנסה של'
א לא תשמע לי )וכדאיתא בב"ר פז י( ,וא על פי כ לא שמע לה אלא 'וימא'...
ד .מעשה הובא בספר 'והאיש משה' )תולדות חייו של רבי משה סאלאווייטשיק זצוק"ל(
שפע אמר רבי משה 'דער אייבירשטער שפילט זי מיט מיר אוי צאלאכעס'
)הקב"ה משחק עמדי( הוא מראה לי מי בעה"ב בעול ,בתקופה שהגעתי לצירי ,החלטתי
שאני צרי מדיני השתדלות לעשות משהו לפרנסה ,הלכתי וקניתי סחורה מסוימת,
לפני שקניתי עשיתי חשבו למי יש לי סיכוי למכור אותה ,וחישבתי שלאנשי אלו
ואלו אי שו סיכוי שיקנו ממני בשו אפשרות בעול ,אבל ראוב שמעו ולוי ה
בוודאי יקנו ממני ,על סמ זה השקעתי את כספי וקניתי את הסחורה הזאת ,והנה
בפועל ,באתי לראוב ובכלל לא רוצה להכיר אותי ,לאחריו באתי לשמעו וראיתי
שאי אפשר להזיז שו דבר ,א בבואי ללוי 'קראתי למאהבי המה רימוני'  -א
אחד לא היה מוכ להתייחס אלי ,עמדתי אי אוני  -אשא עיני אל ההרי מאי
יבא עזרי ,זאגט מיר דער אייבירשטער ,ממשי רבי משה ,נו ,רואה אתה איפוא
שלא אתה מנהיג את העול ,אלא מאי ,אתה חייב לעשות השתדלות ,וזה הרי
עשית מספיק ,כעת ,אראה ל שאני מנהיג את העול ,אתה חשבת על א' ב' וג'
שבודאי לא יקנו ממ ,הנה דופקי בדלת ,ומי נכנס  -אותו אחד שהיה ברור לי
שאי שו סיכוי ,שבכלל לא שיי לחשוב ,והנה הוא נכנס וקונה את כל הסחורה
 אוי צאלאכעס ,הוא רוצה להראות לי שאני אכיר שאדע שארגיש מי מנהיג אתהעול.
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באר הפרשה

úåìëùåîá ÷åñòìå åúàøéìå åúøåúìå äðä ,òáèä úçú ïåúð ìëäù åøáåñá
. הåãìç éîé ìë åúîùð éëøö íéìùäì ìë íìåòä úãåáòá ÷åñòì çøëåî àåä
âéùäì äìéìáå íåéá ãáåò ,åééç éîé
òåãî (çé ò"î) 'êãå÷éô êøã'á øàáî äæáå íçììå äùàì ãáò àåä äðäå ,'åëå åù÷åáî
,íéøåëáä úà äøåú äùãé÷
éë Y àöåéëå ùåëøå ïåäìå ãâáìå ïåæîìå
øåëá 'äì ùåã÷ 'úéùàø' ìë ùéã÷äì íàå ,åðòéâé åì áåö÷ä ÷øù ïéáî åðéà
úéùàøå ,åðéúîãà éøô úéùàøå ,íçø øèô úåéåìãúùä ìë åì ìéòåé àì áåö÷ åðéà
òéãåäì éãë ,åðéúåñéøò úéùàøå ,åðéðâã éî ïë ïéàù äî ,øúåé âéùäì íìåòáù
äðå÷ íãàäù äâùäå 'ïéð÷' ìë úéùàøá úåøéçì àöåé äðä äçâùää åìöà úîàúðù
ãìåð íìåòä 'òáè'áù åì äàøðå ,âéùîå åéãçé íåìùá' Y åøîåàá íìåòä úåãáòî
,(ì"æå) 'åëå åúîãà éøô ìãâ åà ,ïáä åì çèáì ããáì 'ä äúà éë ïùéàå äáëùà
øçá øùà åîò åðçðà åðéååèöð äæ øëæì äçâùäá àåä ìëäå ,(è ã íéìéäú) 'éðáéùåú
úøåö ìë åì ùéã÷äì ,å÷ìçì åðúåà áåö÷ä ìë Y ù"úé åúàî úãçåéî äàìôð
úéùàøå ,íçø øèô øåëá åðééäã ,úéùàø ùéà ïë íàå ,(åéìàî) éúéá çúô ãò òéâé
úéùàøå ,åðéðâã úéùàøå ,åðéúîãà éøô íéðééðáå øçñîá åéîé äìáî åðéà äæë
òáèä úéùàø ìë ìò úåøåäì ,åðéúåñéøò ú"éùä úãåáòì éåðô åáìå ,ïîæä éìáäå
 הנה נצטוינו במצוה הזאת דוקא בימי צאתנו מאר מצרי מעבדות, וכתב עוד.ה
 להורות כי מה שהוציאנו השי"ת לחירות הוא כדי שנהיה באמת בני,לחירות
( וכמו שאמרו רז"ל )אבות פ"ו מ"ב,חורי גמורי רק משעובדי לו ולתורתו ומצותיו
 מה שאי כ מי שמבלה ימיו בהשתדלות,''אי ל ב חורי אלא מי שעוסק בתורה
,להרבות הו וברדיפת התאווה הנה הוא עבד משועבד לכס וזהב ולתאוות שונות
 בלילה לא,הנה איש כזה יצא ממצרי מתחת שעבוד ונכנס תחת שיעבודי שוני
 הנה לחנ יצא, ואכתי מעבדי פרעה הוא עובד לכס וזהב,ייש וביו לא ינוח
, דיציאה ממצרי נקרא חירות עול שיהיה לנו חירות משעבוד העולמי,ממצרי
.מה שאי כ איש כזה אכתי מעבדי פרעה הוא
וז"ל ב'דר פיקוד' )מ"ע ו חלק המחשבה( ממילא בידיעה זאת יתבונ האיש הישראלי
 רק הפקת רצו השי"ת בחוקי,שלא יועיל לו שו השתדלות העולמיי למלאות רצונו
, בזה יתמלאו טובותיו בנפשו וגופו בכל עניני עוה"ז ועוה"ב,התורה אשר ה רצונו
 ולא,ויוציא זמנו רק בעבודתו ית"ש ולא בעבודת העול וענייניו כי אי בזה תועלת
יגרע ולא יוסי בהונו ורכושו וכל ענייניו ברוב השתדלותו בטבעיות במסחר וכיוצא
. ומחויב האד להשלי כל יהבו וכל עניניו על המשגיח וכל יכול,ובמלאכה וברפואה

å
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ãáòåùî ìëä òáèá åðé÷ñò ìëå ìæîäå
,ìë ìò çéâùîä àåäå íìåò àøåáäì
.ì"ëò
÷ñáòèéååî î"îø ÷"äøäî àúéà êëå
øàáì åàåáá (ïúùøôá õøàä éøô) ò"éæ
äòøô áì úà ä"á÷ä ãéáëä òåãî íòèä
ìëä äéäù ,íéèôù íäá äùòå åéãáòå

פרשת בא

åòãéå åéúåàìôðá ìàøùé éðá åçéùé ïòîì
,åãáìî ãåò ïéàå íé÷åìàä àåä 'ä éë
úéèøô äçâùäá ìäðúî íìåòä ìëå
 ú÷ã÷åãîåו,íéòùøî ÷åçø úîàá äðäå' .
åæë úéèøô äçâùä ïéîàäì íáì âôéå
áùò íåù ïéàå ,åòáöà ó÷åð íãà ïéàù
íà éë ,÷øæð ïáà íåù ïéàå ,ø÷òðå ùáé
äòåðú íåù ïéàå ,åì éåàøä íå÷îå ïîæá

ו .מעשה נפלא שמעתי מהנוגעי בדבר ,בארה"ק בעיר 'מודיעי עילית' נלב"ע
תשע"ח( יהודי יקר של"ע סבל הרבה יסורי בימי חייו ,היהודי הנ"ל עלה לפני
שני רבות מארה"ב והתיישב בירושלי ,עד לפני כמה שני כשנפטרה זוגתו ל"ע
ומצב בריאותו החל יורד מטה אז עבר האיש לדור בסמיכות לבניו במודיעי עילית.
באות הימי פנו בני משפחתו להעתיק את ה'אדרעס' )כתובת מגוריו( שלו המופיע
ברישומי האוכלוסי )בתעודת הזהות( מירושלי למודיעי ,א משו מה ,לפליאת צצו
בכל פע עיכובי שוני ומשוני ,ראשונה היה ה'משרד' )אפיס( שלה סגור ,בשנית
לא חש היהודי בטוב וכו' וכו' ,עד שנתייאשו מכ בני המשפחה והשאירו את
האדרעס שלו כתובה בעיה"ק ירושלי א שבפועל היה מדורו במודיעי עילית.
כאשר נסתלק אותו יהודי ז"ל לבית עולמו החלו בני משפחתו לתור אחר 'חלקה'
כדי שיוכלו לקברו בסמיכות לרעייתו ע"ה שנפטרה כמה שני קוד ,ומנוחתה כבוד
בהר המנוחות ,כידוע אי ההר ש משופע במקומות קבורה ריקי ולכ תנאי ראשו
הוא שיהא הנפטר מ'בני ירושלי' ,וכא נתגלית יד ההשגחה המופלאה שסיבב הקב"ה
לפני כמה וכמה שני ב'עכובי' שוני לדבר פשוט כל כ  -שלא יוכלו להעתיק
את האדרעס שלו למודיעי ,ובזכות זה )כשנשלח לחברה קדישא צילו של הת.ז .שלו( הוכר
האיש כתושב ירושלי ,ומיד קיבל חלקה בעיה"ק ירושלי באחד מהמקומות האחרוני
שבאותה 'חלקה' בסמיכות לרעייתו כרצו בני המשפחה )בתוספת המש השגחה מופלאה
נוספת ואכמ"ל( והדברי מופלאי .ללמד ,שפעמי חרה אפו של האד ,אוי ,אוי,
מדוע גרע מזלי ,וא דברי קטני ופשוטי אי בידי 'לסדר' ואינו נח ושקט כל עוד
לא יגיעו הדברי לידי ה'סדר' שהוא העלה בדמיונו שכ וכ צרי להיות ,לזה אמרינ,
השקט סערת רוח ,תנוח בשלו על משכב ,יש מנהיג לבירה ,יש בעל הבית היודע
את אשר לפניו ,ראייתו עמוקה וארוכת טווח פי אלפי אלפי מראיית והשקפת,
הכנע עצמ לפניו וטוב ל בזה ובבא ,יבוא יו ותודה על האמת כי הכל היה לטובה.
)בשנת

æ
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êìù úåðéðâèöàî àö' ä"á÷ä åì øîà
ãéîòäì ãéúò êðéàù úåìæîá úéàøù
úà äàøå ,äîéîùä àð èáä ,äúò Y 'ïá
,òáèä êøãì ìòîù äðåéìòä äçâùää
ìò úæîåøä ¯ õøàä ìò èéáú ìàå
êðéà òáèä êøãá éë ,úéòáèä äâäðää
òáèä êøãî äìòîì ìáà ,úåãìåú ãéîòî
.áåøì íéîùä éáëåëë úåãìåú ãéîòú
äáøàä úëîã ,íé÷åñôä åøàåáé æ"éôò
,äøéôë úåáùçî ìèáì äàá
ìù åòáè é"ôò åîöòî ìäðúî íìåòäù
ìë ìò úéèøô äçâùäá àìù ,íìåò
åòãéå åøéëéù àøåáä äöøå ,ìòùå ãòö
ãîåò 'òáè' ìë ïéàù íìåò éàá ìë
øçî àéáî éððä øîà äæì .'ä éðôá
,'ìåáâ' ùé òáèì éë ,'êìåáâá' äáøà
àéä òáèä êøãë àìù 'ä úâäðä ìáà
ããùî ä"á÷äå .÷åçå ìåáâ ìë äì ïéà ¯
äáøàä àá äæì ,åðåöøë úåëøòîä
ùéù äáùçîä úà ìèáì ¯ êìåáâá
úà äñëå ,ãáìá úéòáè äâäðäå 'ìåáâ'
õøàä úà úåàøì ìëåé àìå õøàä ïéò
åèéáé àì áåùå ,êîî 'õøàä' äñëúúù
åâäðîë íìåòù å"ç øîàì ¯ õøàä ìò
ìëäù åðéîàé àìà ,òáèä êøã é"ôò âäåð
.'ä úàî úéñéð äâäðäá
íãàì ïåøúé äî' (â à úìä÷) øîàð äðäå
'ùîùä úçú ìåîòéù åìîò ìëá
ùîùä úçú' åøîà (â à ø"ä÷) ùøãîáå
ùîùä ïî äìòîì ìáà ,ïåøúé åì ïéà
ìëù ïéîàîä éë ,øàåáé åððééðòìå .'åì ùé
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ãò ïåùàøä íåöîöä ïî äðè÷å äìåãâ
ìëä ,õøàì úçúå õøàáù úåâøãîä ìôù
åãåáëìå åîùá åúîëç éôë êøáúé åúàî
,'êøáúé åúãîå åúîëçå åúå÷ìà úåìâì
.ì"ëò
 ואי גבול,'כיסה את עי 'האר' – הכל ביד ה
הטבע מעלה ומוריד

äáøà øçî àéáî éððä' ,(ä¯ã é) ïúùøôá
õøàä ïéò úà äñëå ,êìåáâá
úà ìëàå õøàä úà úåàøì ìëåé àìå
,ãøáä ïî íëì úøàùðä äèéìôä øúé
.'äãùä ïî íëì çîåöä õòä ìë úà ìëàå
äéãéãé ìåàù éáø ÷"äøä äù÷ä
òåãî .à (éððä ä"ã ,äëøá àùé) ò"éæ õé'æãàîî
øëæð àìù ,äáøà úëîá 'êìåáâá' øîàð
êùîäá ìôëð ïëå ,úåëîä øàùá ïë
.'íéøöî ìåáâ ìëá çðéå' (ãé ÷åñô) ïéðòä
õøàä ïéò úà äñëå' øîåì ìôë òåãî .á
åäî .â .'õøàä úà úåàøì ìëåé àìå
ïî íëì çîåöä õòä ìë úà ìëàå'
åìåãéâ ïéàù íìåòá õò ùé éëå ,'äãùä
.äãùä ïî åúçéîöå
ìëù ïéîàä àì äòøô éë ,øàáîå
äçâùäá íìåòá ùçøúîä
øáñ åúåùôéèáå ,àåä 'ä úàî úéèøô
àìá ,òáèä é÷åç é"ôò âäðúî íìåòäù
êøãì æîøî õøà äðäå .ì"ôò 'ä úçâùä
äàéöéä ìò íéøåî íéîù åìéàå ,òáèä
ïëå .òáèä êøãî äìòîì íìåòä ïî
åúåà àöåéå' (ä åè úéùàøá) íäøáàá øîàð
,é"ùøáå ,'äîéîùä àð èáä øîàéå äöåçä

ç
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ùîùä úçú íà éë äðéà íìåòá äâäðää
¯ ,äåå÷úå ïåøúé åì ïéà ,òáèä êøãá
íéîòôå ,åé÷åç éôì ìáâåî òáèä éë
ïééðîå ìëàé øùà åìëàî íãàì øîâééù
ùîùä ïî äìòîìá ïéîàîä êà .ãåò åì
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¯ äçâùäá íìåòä úà âéäðî ä"á÷äù
åì ïéîæé éë ,'ïåøúé ùé' äæì ,úéèøô
 òáèä ïî äìòîì óà åúñðøô àøåáäז,
ìëàå åøîåà åäæå .íìåò éðééðò øàùá ïëå
íëì ïéàù úåøåäì äèéìôä 'øúé' úà

ז .המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל היה אומר ,נמצאי בעול ריבי
רבבות בעלי חיי המתגוללי באשפתות וכדו' ונראה שאי לה 'דואג' לפרנסת,
ולא עוד אלא שמגרשי אות מכל מקו .ואעפי"כ מעול לא מת בעל חי מ'רעב'...
כי הקב"ה ז ומפרנס מקרני ראמי ועד ביצי כיני .וא ב'בעלי חיי' כ ,ק"ו לבני
האד שנבראו בצל שלא יניח אות הקב"ה שישארו מבלי מזו ,א"כ דאגה מני...
מעשה שהיה ביהודי מאר הקודש )שלצור המעשה נקרא לו( בש 'משה פרידמא'.
יהודי זה היה מתחילה עשיר ונגיד גדול ,וא גמ"ח גדול ניהל מכספו אשר חנ אותו
ה' .והנה לפני כמה שני כשמשבר גדול עבר על העול ,איבד היהודי כרבי אחרי
את כל רכושו בתו שעות ספורות ,ובי לילה נהפ מיהודי עשיר ובעל יכולת לעני
מרוד .אלא שהוא לא התייאש והתחזק במצבו ,וא המשי להחזיק את הגמ"ח.
כעבור זמ ומצב פרנסתו המשי לרדת מיו ליו ,בלית ברירה וברצותו להעמיד
את ה'גמ"ח' הנודע על תילו נדד לארה"ב' ,לזכות' נדיבי ע שיתנו מהונ למע
ימשי הגמ"ח להיות לעזר לבני ישראל שבארה"ק .בימי שהותו באמריקה עבר ע
'מלווהו' על פני ביתו של יהודי מעשירי העיר ,א הלה המשי עמו בדרכו ולא ש
פניו לבית העשיר ,שאלו היהודי וכי אינו מ הראוי להתדפק על שערי בית זה ,ענהו
המלווה ,אכ ,מבית זה יוצאי סכומי אדירי לצדקה לכל הבא בשעריו ,אלא
שמאד מאד קשה 'לזכות' להיכנס לתו שעריו .כי אי בעה"ב מכניס אליו אלא
מנהלי מוסדות ועסקני ידועי .היהודי החליט לנסות ב'תורת השתדלות' .דפק על
שערי הבית ו'שומר' הבית ניגש אליו וכששמע שיהודי זה נקרא בש משה פרידמא
מיהר להכניסו אל תוככי הטרקלי ,הושיבו בכבוד ,ומיד קרא בעה"ב לעברו מרו
שבתו למעלה ,הנה אנוכי יורד אל מע"כ )הלה לא ידע ולא הבי מדוע נחרדו הכל לקראתו(,
בעה"ב התיישב לידו ...ובתו כמה רגעי נתבררה טעותו ,כי באותה שעה נקבע
לאיזה 'עשיר' אדיר ושמו כשמו – משה פרידמא לבוא הנה לחתו על עסקי בניי
גדול שה עומדי לבנות יחדיו במאנהעט ,ובטעות הכניסו אותו במקומו .אבל אמר
לו העשיר מכיוו שכבר נמצא אתה בביתי ,הגידה נא לי מה הביא הלו ,סיפר לו
היהודי בקצרה כי ג הוא היה עד לאחרונה עשיר גדול ,עד שנתהפ עליו הגלגל
וירד מנכסיו ,וכעת הוא נע ונד לחיזוק ה'גמ"ח' .על אתר כתב לו העשיר צ'יק על
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êøãá ìëäù íéðéîàî íëðä ïòé ,ïåøúé
ïî íëì çîåöä õòä' éë íéøåáñå òáèä
úìãâî äãùäù ¯ éòáè ïôåàá 'äãùä
àôåâ õòä óàù íéðéîàî íëðéàå ,íéöò
àìå íéîù úøéæâá Y íéîùä ïî çîåö
.ììë òáèá
למע תזכור כל ימי חיי – זכירת ההשגחה
בכל עת

úåàåùú' øôñá íâ áúë íéøáãä ïéòî
'õéðéìî äéìãâ éáø ÷"äøäì 'ïç
êìî äòøôù (éúéìôäå ä"ã àøàå úùøô) ò"éæ
äçâùä'ä ïéðò úà ùéçëî äéä íéøöî
äî äúéä íéøöî úåìâ .ì"æå ,'úéèøô
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è

,ìùåîä äéä äòøôù ,úåéø÷îá åðéîàäù
éô ìò âäðúî íìåòäù ùéçëî äéäå
,÷ãöå èôùîá ìëä ¯ êøáúé åúçâùä
âäåð åâäðîë (å"ç) íìåòäù øîåà äéäå
åéä ìàøùéù úåéäìå ,òáèä êøã éô ìò
åò÷ùðù èòîë åúìùîî úçú æà íéðåúð
.'åëå äæá
ìëë äæ íúëî åðøäèð àì ïééãò úîàáå
øöéä åðéðéá ã÷øî ïééãòå ,êøåöä
ïéîàäì åðáìá åìà íéøåäøä ñéðëîù ,òøä
 úåéø÷îá äøáòä êøã ìòחúàöì éãëáå .
úà øéëæäì íéáéåçî åðà úàæ äëåáîî
' 'íéøöî úàéöéט  íåé ìëáיïéîàäìå ,

ס מאה וחמישי אל דאלער .חזינ מכא דרכי ההשגחה העליונה ,שזימ הבורא
שני משה פרידמא לפונדק אחד – כי הנקצב לאד יגיע אליו עפ"י השגחה עליונה.
ח .ומביא בש הרב המוכיח ז"ל אשר שיחתו צריכי לימוד ,לומר על דר הלצה,
בפסוק )שמואל א' כ כו( 'מקרה הוא בלתי טהור הוא' ,פירוש שכאשר מאמי ח"ו
במקריות סימ הוא שודאי בלתי טהור הוא...
וכבר המליצו קמאי שמקרה הוא אותיות רק – מה'.
ט .וכ כתב הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )ח"ד פ"ג ,וכ הוא בש משמואל הגש"פ ד"ה
ואפילו כולנו חכמי( שכמו שלכל מצווה מתרי"ג המצוות יש סגולה מיוחדת ,וכגו
מצוות ציצית – ולא תתורו אחרי לבבכ ,כ סגולת מצוות סיפור יציאת מצרי
והלימוד בה להביא את האד לחיזוק באמונתו .כי על ידי שיתעמק בניסי הקב"ה
ושהוא 'בעל היכולת כול' לשדד כל מערכות הטבע ,הרי אמונתו ובטחונו מתגברי
בקרבו ולא תאבל נפשו בכל אשר יארעהו ,ובכל עת לא יסמו אלא על הבורא
יתב"ש לבדו.
י .כי אכ ,אי די בזכירת יציאת מצרי אחת בשנה – בחג הפסח ,אלא נצטווינו
'למע תזכור את יו צאת מאר מצרי כל ימי חיי' )דברי טז ג( ,ובטע הדבר,
כי כ הוא בכל ענייני רפואה ,יש רפואות שמספיק לקחת אחת לתקופה ארוכה,
ויש שנצר לו מידי יו ביומו ,כי ה'חיזוק' לגו האד ב'וייטאמי' )ויטמי( וכדו' די
בפע אחת לכמה ימי – כל חד וחד לפי עניינו ,לאיד ,ה'לח' נצר לאד מדי

é
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äòéñôå äòéñô ìë ,åððåë øáâ éãòöî ïéàå êøáúé åúàî ìëäù äîéìù äðåîàá
 åðé÷åìà 'äìù úåøúñðì úðååëî äðåëá 'äîå ,'åëå äèîìî åòáöà ó÷åð íãàיא.
יו ביומו ,ולעניינו ,מועדי השנה ה כדוגמת 'ווייטאמיני' שהשפעת מיו המועד
אל כל השנה ,מיו הקדוש שואב האד טהרה לנפשו לכל השנה ,וכ ימי חג
הסוכות או חג הפסח השפעת נמשכת עד אחרית שנה ,א מצוות 'זכירת יציאת
מצרי' על האד לקיי בתמידיות ,כי ה'אמונה' היא לח חוקו של כל יהודי באשר
הוא ,ומבלעדיה חייו אינ חיי .ויעמיק בניסי יציאת מצרי ובנפלאות ה'  -לא
באמירה ובהבנה מקופיא ,אלא ילמד ב'שני מקרא ואחד תרגו'  -לתרג את
הדברי ללבו ,שלבו יתמלא באמונה טהורה וזכה בריבו העולמי.
הא למה הדבר דומה לאד שחש בגרונו ,ונת לו הרופא 'כדור' חמו וחרי
למצו ,שהוא יעזור לו להעביר את כאביו ,אול הלה בלע את הכדור מבלי למצו
 פשיטא שלא הועיל לו מאומה ,והכי נמי צרי 'למצו' את סיפור ה'מכות' האותותוהמופתי ,וכל המארי להתבונ בסיפור יציאת מצרי הרי זה משובח.
ועל כ נאמר )חבקוק ב ד( 'וצדיק באמונתו יחיה' ,שלא כתיב 'באמונתו יאכל' ,כי
במידי ד'אכילה' מספיק לאד שיאכל כמה פעמי מש היו ,אבל ב'אוויר לנשימה'
אוי לו לאד שיפסיק נשימתו א לכמה רגעי כי מיד ישיב נשמתו ליוצרו ,ומטע
זה השוו את ה'אמונה' לחיי האד כלומר לעצ החיי ונשימת האויר שאד נצר
לכ בכל עת ובכל רגע ,ואוי לו למי שמאבד מסברו בבוראו אפילו לרגע אחד.
וכבר התבטא בקדשו הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע שכמו החפ לשמור על חו כוס
הקאווע ,הרי עליו להעמידו על האש )א כי יעמידנו על אש נמוכה מכל מקו 'אש' הוא(,
כי א יסירנו מ האש שוב יתקרר ויצטר חימו מתחילה ,כ בענייני האמונה על
האד לחזור על הדברי כסדר שוב ושוב ,וכ תישאר רתיחת אש האמונה בעצמותיו.
יא .ויש לו לאד 'להשי לבו' לקנות בנפשו את קני האמונה והבטחו ,כי בלא
זה א א יראה עי בעי את יד ה' ימצא 'תירוצי' לומר כי א מקרה הוא
ולא מיד ה' בא לו ,כביאורו של הגרי"ז מבריסק זצוק"ל את האמור בפרשת כשהזהיר
משה על מכת בכורות' ,ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתו
מצרי )יא ד( ,וברש"י ,אמר משה 'כחצות הלילה' ולא 'בחצות הלילה'  -שמא יטעו
אצטגניני פרעה ויאמר ,משה בדאי הוא .והדברי מבהילי ,כי עומדי ה ב'מכת
בכורות' ש נאמר )ש ו( 'והיתה צעקה גדולה בכל אר מצרי ,אשר כמוהו לא
נהייתה וכמוהו לא תוסי' ,וראו הכל את יד ה' המכה בה בכל תשעת המכות
שקדמו ,ודבר אחד מדברו לא חזר ריק עד עתה ,ואעפי"כ חשש משה רבינו שמא
ידקדקו ב'שעה' ויאמרו אי זה מכוחו של מקו חלילה ,כי הדבר לא היה מדויק
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ברגעי כפי מורה השעות שביד ...כי מי שאינו מאמי לא יראה א את הנגלה
לנגד עיניו ,בעוד שזה האוחז בפל האמונה רואה את יד הבורא א בנסתר מעיניו.
וכבר מבואר בכתבי הקודש )שער הפסוקי פר' וישב ד"ה להיות ,ובשאר ספה"ק( שלא סגי
ב'ידיעה' בעלמא באמונת ה' ,כי 'פרעה' אותיות 'הער' ,כלומר ,שמקו אחיזתו הוא
בעור ,וכל טומאתו להקי 'חציצה ומחיצה' בי המוח ללב )ב'עור'( .שידיעת האמונה
הברורה בבורא ובהנהגתו ,לא תכנס לתוככי לבו ,ולא תתערב האמונה בתמצית דמו.
וזוהי 'יציאת מצרי'  -שנצא מקליפת 'הער' זו לחרות עול ,וכל ידיעתנו באמונה
תכנס היטב היטב ללבנו להיות כל הנהגתינו על פי אמונת אומ.
פע שאל אחד הרופאי את הרה"ק ה'דברי חיי' מצאנז זי"ע ,ילמדנו רבינו –
מה ה עיסוקיו של הרבי ,ענהו ה'דברי חיי' הנני מתעסק בבניית 'גשר' ,ומשתמה
הרופא לפשר דבריו ,ביאר לו הד"ח שהוא בונה גשר ממוחו אל ליבו )מעל העור( -
לחבר את כל הידיעות אשר במוחו אל תוככי לבו ,שא הוא יהא משועבד לעבודתו
ית"ש.
סיפר הגאו רבי יעקב גאלינסקי זצוק"ל מעשה ביהודי שלמד פרקי 'רפואה' אצל
הנכריי ביוהנסבורג – כיצד משחררי את הגב והשדרה שנתפסו בגופו של אד...
משבא להפרד מ'רבו' הנכרי בעלותו לאר הקודש ,בירכו ואמר ,אה ,הינ נוסע
למקו היהודי ,טוב מאד ,כי ש יהיה ל פרנסה בהרחבה ,כי ראיתי כתוב בחומש
שה 'ע קשי עור' )שמות לד ט( והרבה פעמי 'נתפס' לה העור ,אמר לו היהודי
)שהבי את 'בורותו' של הנכרי( דברי הבל דיבר מע"כ ,כי ל'קשיות עור' הלזה לא יועיל
א רופא שבעול לרפאות...
וכ מסופר על אחד מהבחורי שהסתופ בצילו של הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע,
שהחל להתדרדר מטה מטה ,בהשפעת חברי רעי ...קרא לו ה'דברי שמואל' לתהות
על קנקנו ,ומשראה שהשמועות נכונות ה ,פנה אל הבחור ואמר לו ,מאחר שהסתופפת
בצילי מבטיח אני נאמנה שלא תמות מזה העול ללא תשובה .בחור זה המשי
לירד מדר התורה והמצווה עוד ועוד ,עד שהגיע לאר הקודש אל אחד הקיבוצי
הרחוקי ביותר מכל נדנוד של 'אידשקייט' )יהדות( .והנה ביו מ הימי יצא הבחור
לרחו במי הי ,לאחר זמ מה פרצה רוח סערה בי וגבהו גלי הי למאד ,וכמעט
הטביעו את הבחור ,מיד חשו אליו אנשי ההצלה להצילו ,והנה בתו כ שמעו אי
שהוא זועק בשארית כוחותיו 'תשובה ...תשובה' ...לאחר שחלצוהו ושבה רוחו אליו,
פנו אליו אנשי ההצלה ושאלוהו לפשר זעקותיו 'תשובה ,תשובה' ,ויע לה 'פורק
עול' זה ,שבימי עלומיו היה מחסידי ה'דברי שמואל' ,והוא הבטיחו שלא ימות בלא
תשובה ,על כ בשעה שראה כי כלתה אליו הרעה ,ועוד מעט קט הול הוא להסתלק
מ העול ,החל לזעוק 'איני עושה תשובה ...איני עושה תשובה '...ובכ הייתי מובטח
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שלא אמות – דהרי הרבי הבטיח שלא אמות בלא תשובה .עתה ,בינו נא והתבוננו
בהאי עובדא ,אי ש'פורק עול' זה האמי באמונה איתנה ועצומה כי מה שיצא מפי
הרבי – כ יקו וכ יהיה ,ומכל מקו המשי להיות כופר ,ולא חזר בתשובה אפילו
על 'פתחה של גיהנו' ...וכ'תשובתו' של פרעה ,שאמר 'ה' הצדיק ואני ועמי הרשעי',
ומ"מ לא שינה את הנהגתו לטובה אפילו כמלא נימא ,הבה נא נזהר שלא נהיה
בדומה לו בנסיונות העוברי לפנינו.
וכבר אמרו )ש משמואל ויחי תרע"ח בש הרה"ק הרר"ב מפשיסחא זי"ע ,עיי' שפת אמת תולדות
תרע"ד( דהוא דומה לעשו הרשע ,שידיעות רבות היו לו ב'ראש' ,ממה שראה אצל
יצחק אביו .אלא שכל אלו לא השפיעו במאומה על 'מעשיו' ,ע"כ ,רק ראשו שהיה
'טוב' נקבר במערת המכפילה בקברי אבותיו )פדר"א סו פל"ט(.
וכ הוא גבי 'פרנסתו של אד' ,כמו שכתב הגה"ק החזו"א זי"ע )אמונה ובטחו פ"ב
ג( וז"ל .ומה שאנו רואי בחיי ראוב איש מוסרי ו'זמרת הבטחו' על שפתיו ,תמיד
מגנה את רוב ההשתדלות ומתעב את הרדיפה אחר פרנסה .ואמנ) ,כל זה כל עוד
ש(הוא איש מצליח ובחנותו לא יחסר לו לקוחות ,ואיננו זקוק לרב השתדלות) ,ולכ(
הוא אוהב את הבטחו ,כי הלא ג הבטחו מראה לו פני שוחקות .והנה נפתענו
פתאו לראות את ראוב הבוטח מתלחש ע נעריו ואנשי עצתו אי להפר עצת
רעהו האומר לפתוח חנות כמותו והוא מלא עצב מזה ,ובהיות תחילתו רק בחביו
לבו ומתבייש לגלות הדבר פ יהי' לחרפה בעיני מכיריו ,הול ומאבד ג מדת הבושה
בסופו ,ומתחיל בהשתדלויות גלויות להניא מחשבת רעהו ,ולאט לאט הול ומתקד
בדר עקלתו ,ומדת הבושה תמס תהל מקרב לבבו ,ועושה בגלוי מעשי נבזי
ופעולות שפלות לעי כל חי ,וההתחרות שבינו ובי רעהו מתפרסמת תכלית הפרסו
ונעשה לשיחת הימי ,ולא ידע הכל .ובודה טעמי ונמוקי אשר בשקר יסוד
כדי להצדיק את מעשיו ,עוד מתחכ להוסי ביאורי חדשי לבקרי שכל מה
שמתחרה נגד רעהו הוא 'לש שמי' וע"פ תורת המוסר ...עכ"ל ,עיי"ש עוד.
שנה אחת בליל 'ניטל' ישב הרה"ק ה'אהבת ישראל' מויז'ני זי"ע ושיחק במשחק
ה'שחמט' ע הרה"ח ר' דוד ראזנבערג ז"ל )כמנהג של כמה צדיקי עליו ,ומי יבי דעת
קדושי( ,ור' דוד ניצח את ה'אהבת ישראל' פע אחר פע .נענה ה'אהבת ישראל'
ואמר לו ,הרי א אנכי מכיר היטב את כללי המשחק ,ומכל מקו אתה הוא המנצח,
והסיבה לכ ,כי אני רק 'יודע' את הכללי ,אבל אתה 'חוזר ומשנ' אות ,ולעני
'עבודה' נאמר – לא סגי לאד ב'ידיעת האמונה' ,אלא העיקר תלוי עד כמה הוא
חוזר עליה שיהיו חקוקי היטב על לוח לבו.
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 לא כ,יא( 'יהי כ ה' עמכ- וכ רמז הרה"ק ה'דברי ישראל' זי"ע בפרשת )י י.יב
 כשאד אומר כל דעביד רחמנא, יש לומר בדר רמז, וז"ל,'לכו נא הגברי
 מדת הרחמי )כידוע שש הוי"ה-  וא רצו הבורא כ יהי כ אזי אכ ה' עמכ,לטב
 אזי, לא כ, היינו שקורא תגר ואומר-  אבל א לא כ,(ב"ה מורה על מידת הרחמי
. ממשי גבורות ודיני ח"ו,ילכו נא הגברי
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äæ éãé ìòù
íéìéäú) áåúëä úà ñ"úçä øàáî æ"éôò ìëáù ,úåøåãä ìëì ìàøùé éðá ááìá
÷åðéååòä åðéúåáà íò åðàèç' (æ¯å å
ä"á÷äù øåøéáá åòãé äøúñäå ïåéñð
 íúáåèì úåáéñä ìë ááåñîיגåìéëùä àì íéøöîá åðéúåáà ,åðòùøä àìà ,
åøîéå êéãñç áåø úà åøëæ àì êéúåàìôð ïéáäì 'íãå øùá' éãéá ïéà äùòî úòùáù
יג .וכה כתב הגאו רבי שלמה קלוגר זי"ע )חכמת שלמה או"ח סימ מו( על דברי ה'מחבר'
כשנועל מנעליו יבר שעשה לי כל צרכי וכו' ...וז"ל ,ועוד י"ל בטעמו של דבר
דהנה רמז גדול רמזו בזה ,דהנה בברכת שעשה לי צרכי מקיי אד תמיד מאמר
חז"ל )ברכות נד (.חייב אד לבר על הרעה כש שמבר על הטובה ,דהרי אומר בכל
יו 'שעשה לי כל צרכי' והרי יש ימי דהוי ח"ו רעה על האד ואי יבר שעשה
לי כל צרכי ,ובע"כ אומר דג הרעה הוה טובה ,ומודה ג על הרעה .והנה ,מה
דהרעה הוי טובה היינו כמו שאמרו חז"ל )ברכות ה (.דהיסורי מביאי לחיי העוה"ב...
והנה ,אד הצדיק נקרא 'הול' דהול ממדריגה למדריגה ,ולכ נתק בברכת מנעלי,
כמו דהמנעלי הוי צור הליכה דא יושב במקו אחד א"צ מנעלי ,רק ליל צרי
מנעלי ,כ הכי נמי ,צרי האד ליסורי ,כי עי"כ יהיה הול להתדבק בו יתבר לקיי
התורה והמצוות ,לכ נות הודאה על הרעה ואתי שפיר בעזה"י .עכ"ל.
יד .הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע סיפר ,שפע הל ביער והתנפלו עליו
חבורת שודדי שבקשו לרצחו נפש ,לפתע הגיע לש ראש השודדי ,שהוא
הכיר את הרמ"ל ,היות ומלפני היה נוהג תדיר לסור אל ביתו של הרמ"ל לאכול
ולשתות ,שהרי ביתו של רבי משה לייב היה פתוח לרווחה בפני כל בריה שבעול
להאכיל ולהשקות ,ואמר לו ,דע ל כי איני יכול להרג נפש ,אלא אקח אל
מקו דירתנו שבו אנו מסתתרי ,וש נמצא ג בני הילד וחפ אני שתלמדנו
'מעט' תורה ,ואכ התיישב רבי משה לייב ללמד את הילד ,א מוחו של הילד היה
אטו וסתו ,ולא הבי דבר וחצי דבר ממה שלמד ,בכל ערב בחזור אבי הילד -
ראש השודדי אל ביתו ,היה בוח את בנו על כל מה שלמד ,וכאשר היה רואה
שלא הבי מאומה היה מפליא בו מכות נמרצות ,א הב היה שותק ולא גנח אפילו
גניחה אחת מחמת כאב .משעברו מספר שבועות ,ולא נקלט דבר במוחו של הילד,
שחרר אביו את רבי משה לייב לחפשי ,ושלח עמו את הנער שיורהו את הדר
למקו יישוב.
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åðééä 'àèç' éøäù .'óåñ íéá íé ìò
àîåé) 'ãéæî'á àåä 'ïååò'å ,'ââåù'á äøéáò
íà óà íéøöîá åéäù åðéúåáà äðäå ,(:åì
àì ,íîò àøåáä éëøã ìò íäì äù÷åä
,ââåùá ¯ åðàèç íà éë íäì äæ äéä
'äðëä' ìëäù åàø àì ïééãò éøäù
åðúðåîà ùìçú íà ,åðçðà ìáà ,íúáåèì
àìà ââåùë úàæ áùçé àì øúñä úòùá
¯ øçàî ,íòèäå ,ãéæîá åðòùøäå åðéååòä
,êéúåàìôð åìéëùä àì íéøöîá åðéúåáàù
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åè

÷îåò éåìéâ úà íðéò ãâðì åàø àì ïééãò
íò íùî úàöì íä íéãîåòù 'ä éëøã
íéá íé ìò åøîéå ïë ìò ,äæ ùåëø ìë
åàø øáëù íäéøçàìù úåøåãä ìáà ,óåñ
ä"á÷ä äùòù íéñéðä ìãåâ úà åòãéå
íäì ùé ïë íà ,íéøöîá íäéúåáàì
íà éë åðéà éùå÷ ìë éë úòãìå ïéáäì
äáåø÷ù äáåèä áåøì äðëäå äîã÷ä
íãà ïðåàúé äî' ïë íàå ,íäéìò àåáì
 'éçטו.

בהליכת שאל רבי משה לייב את הנער ,היא יכולת לעמוד אית ולשתוק בעת
אשר אבי הכה אות כה קשות ,ענהו הנער ,הרי זה כלל הראשו שמלמדי בבית
חבורת השודדי  -להחריש ולא לענות בשעה שאנשי הצבא לוכדי אותנו ...כדי
שלא יבינו מאתנו היכ משכ השודדי .המשי הרמ"ל ושאלו ,ועדיי לא ידעתי
באיזה כח הינ מתחזק לעמוד כצור החלמיש ,הסביר הילד – ג' כללי לימדונו ,א'.
לידע ולזכור שאי המכה מכה לעד ולעולמי עולמי ובקרוב יבוא הזמ שהמכות
יחדלו ותבוא הרווחה .ב' .שהמכה הוא 'אביו' רחומו – וסו סו 'רחמי האב על
הב' וודאי לטובתו ולהנאתו הוא ,ג' .בכל מכה ומכה מדמה אנכי לנפשי שזו היא
המכה האחרונה ,וממילא תתחזק רוחי בקרבי.
לימי נענה הרמ"ל ואמר ,שמינוקא זה למד דרכי עבודת האמונה ,א בשעה
שהוא מיוסר ומוכה ,ראשית ,לדעת ש'לכל תכלה ראיתי ק' ועוד יתהפ עליו הגלגל
ויזכה לחיי טובי ומאושרי .שנית ,לדעת שהמכה אותו הוא אביו שבשמי,
והכאתו ברחמי גדולי וחסדי מרובי ,ושלישית ,עליו לחשוב בלבו כי מכה זו
היא האחרונה ,ומכא ואיל נכוני לו חיי טובי...
טו .וכ ביאר הרה"ק ה'תפארת צבי' )רבי הערשלע מספינקא( זי"ע )פר' ויגש( דהנה כתיב
)תהלי צ טו( 'שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה' ,ומקשה ,א .מהו 'שנות
ראינו רעה' וכי רק 'ראינו' את הרעה והרי הרגשנו אותה על בשרנו כמחט בבשר
החי .ב .מהו אומרו 'שמחנו כימות עניתנו' היה לו לומר 'היטיב' עמנו כימות עניתנו
– כי החסרו ב'עניתנו' אינו רק מיעוט השמחה אלא עצ הצער הייסורי והמכאוב...
ומבאר בקדשו ,כי אנו מאמיני בני מאמיני שכל הנהגת ה' אינה אלא טובה וברכה
ואי בה 'רעה' כלל ,אי בה אלא ראינו רעה  -שנראה כמו שרעה מתרגשת לבוא
עלינו ,ולזה אמר שמחנו ולא היטיב עמנו ,כי ה'טובה' כבר הייתה לנו מראשית דבר

æè
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פרשת בא

אי ייאוש בעול – לעול לא יתייאש מעצמו íéîîåøúîä åìàì ïåôöä áåè áø äî
ומגאולתו
ùåàééì íéðúåð íðéàå ,äìéôðä êåúî
 ...íäéìò èåìùìטז
éë äòøô ìà àá' ,(à é) ïúùøô ùéøá
ìåãâ ãåñé ,'åáì úà éúãáëä éðà
ïúùøôá ù"àøä ùøéôù äî äàøå èáä à"ìøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä äá æîø
)íøéáàå ïúã åúî àì òåãî (áë é
ãéîå ,'ä úãåáòì íéùâéðä íéáøù (ãåòå
êøãë êùåç úëîá äìéôàä éîé úùìùá ,åéúåìééçå øöéä Y ïåà éìòåô íãâðë åöåöé
íéîé 'âá ìàøùé éðá éòùø ìë åúîù ìéçúäìî åùàééì ,áåè øáã ìëî åòðîì
åùàééúð àì íéòùø åéäù é"ôòà éë Y åììä ,äòøô ìà àá Y 'ä øîà äæì ,äãåáòá
íøéáàå ïúãë òùø óàù éøä ,äìåàâä ïî êúåà íéòðåîä åìà ìëî êùôð ìäáú ìà
íéøöî úàéöé) åúìåàâî ùàééúî åðéà íà éðà éë ,äùåã÷ä ìàå éìà áø÷úäî
åðå÷éú éãéì àåáé óåñáì (ùôðä úåìâá úéèøôä íäá ïéà åìà ìë ¯ åáì úà éúãáëä
àèçù éô ìò óà ìàøùé'ù éðôî ,íìùä éúãîòä éëðàå 'éúãáëä éðà' ÷ø ììë çë
úáäà éë òãéå .(.ãî ïéøãäðñ) 'àåä ìàøùé ,êúáåèå êøëù úåáøä ïòîì êãâð íúåà
ìëì Y äô÷åúá ãéîú åéîåçø åéðá ìà 'ä úìôð íà åìéôà ,íäî ìäáð êì äîå
ïôåàá àèçå íâô øáë íà óà ,ìàøùé øá éë ,äæ ìëì êáì úùú ìà ,íãé ìò å"ç
 א בימי שנראה היה לנו כי רעה נחלתנו ,ג אז כבר היה באמת 'כולו טובה'ולא חסרנו כל 'טובה' .ומה חסרנו ,את ה'שמחה' בהנהגת ה' עמנו – כי היה נראה
כזמני רעה ...לזה מבקשי שמחנו כימות עניתנו.
טז .אמנ ג א 'נפל' יזהר שלא יפול לגמרי ,ולא יהפ להיות כולו 'יד כהה',
וכאותה הלצה המספרת על ה'חת' שהגיע מיד אחר נישואיו אל ה'מרא דאתרא'
ושאלתו בפיו ,על איזה יד עליו להניח תפילי .תמה הרב על שאלתו ושאלו ,וכי
מה עשית בימי בחרות ,ענהו האבר ,עד הלו הנחתי תפילי על יד שמאל כדת
וכדי ,א לאחר שנישאתי נודע לי מפי נוות ביתי שיש לי צוויי לינקע הענט ) 2ידיי
שמאליות( ...על כ מיהרתי הנה לשאול על איזה מבי שתי השמאליות אניח את
התפילי ...כי אכ על האד לראות שלא יהיו ב' ידיו כאלה ,אלא יתחזק כמה שיכול,
וכל המרבה הרי זה משובח.
והרי הדבר דומה לאחד המטפס ועולה בשלבי הסול ,כי בא ירפה את שתי
ידיו ,הרי יפול הנופל ממנו ח"ו ,אבל א ישתמש בשתי ידיו לטפס יוכל להגיע אל
ראשו ,כמו כ אל לו לאד לומר נואש אלא יתפוס עצמו בב' ידיו ובכל כוחותיו
להתחזק א 'כשתחש' וא בעת נפילה וירידה ...וסו דבר יגיע לתכלית הטוב.
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æé

äàøðä ïî ,éúìåëé àìå íéîòô äîëå ä"á÷ä äôöî ãéîú ¯ øúåéá àøåðä
 ùôðå áì ìëá åéìà åáåùéùיז...éìù 'íéøöî'á íéîìåòì øàùà øáëù åðéöîð .
ùàééúé àìù ¯ àåä íãàä ø÷éòù íéãéîì
äñðîä øöéä ãéá ìåôéì àìù ÷æçúéå úî éëðà äðä øîåìî äìéìçå Y åúìåàâî
äååù åðéàù ùåàééä çôá åìéôäì
íéøöî éëëåúá 'äìéôà éîé úùåìù'á
יח
éððä ø÷é ïëà øîàéå íå÷é àìà . äîåàî äîë äæ éúéñéð øáë éøäù ,éìù éèøôä
יז .הנה איתא במשנה סו יומא 'האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אי מספיקי
בידו לעשות תשובה ,אמר רבי עקיבא ,אשריכ ישראל ,לפני מי את מטהרי
ומי מטהר אתכ  -אביכ שבשמי ...מה מקוה מטהר את הטמאי א הקב"ה
מטהר את ישראל' ...וביאר הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע שר"ע בא לחלוק על תחילת
המשנה ,ולדבריו א האומר 'אחטא ואשוב' מספיקי בידו לעשות תשובה ,וכדוגמת
טהרת המקוה ,מה מקוה מטהר את הטמאי  -א א כבר נטמא וטבל ,ושוב נטמא
וטבל וחזר להיטמא אפילו אל פעמי מכיוו שטבל עלה מטומאתו' ,כ' הקב"ה
מטהר את ישראל אפילו אל פעמי.
יח .הנה כתיב בפרשת )יב ב( 'החודש הזה לכ' ,וברש"י ,נתקשה משה על מולד
הלבנה וכו' והראה לו באצבע וכו' וכיצד הראהו ,והלא לא היה מדבר עמו אלא
ביו וכו' אלא סמו לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו ,והראהו ע חשכה .ביאור
נפלא מבאר ה'מענה שמחה' זצ"ל )אב"ד מאטעסדאר( נתקשה משה במולד הלבנה –
כי בני 'ישראל נמשלו ללבנה' ,וראה משה בנבואתו שהדורות מתמעטי והולכי,
ויהיו בני ישראל ערומי ויחפי בלי תורה ומצוות ,היה קשה בעיניו אי 'תתקדש
הלבנה' היינו אי יתקדשו כנסת ישראל במצב כזה ,לזה 'הראהו ע חשיכה' ,היינו,
שא בדור חוש ואפלה יראה לעיניי את מעלת ישראל שיראי ה' וחושבי שמו ה
דבקי בה' יתבר ובתורתו ויהיו שומרי לאור הבוקר ,ותוחלת לאור ה' כי בא יבא
לא נכבה ,ומצד זה המה ראויי להתקדש ולהתבר עליה ,וזהו 'הראהו ע חשיכה'
שהראה הקב"ה ע אצבעו כי בשביל זה לבד ראויי לקדש ולשבח )הובא בחת
סופר מקנה וקניני בהקדמה(.
ולדיד ייאמר ,ה כשנחשוב שהדור )בכלליות( שרוי בחשיכה ,וכ כל איש )בפרטיות(
בדידיה ,השרוי בחשיכה ,הסתר והעל ,ידע כי דייקא מש תבוא 'קידוש החודש'
שלו ,להאיר מצבו ומעמדו בקרוב כאותה לבנה המתקדשת בתחילת החודש ,ומאז
והלאה תתגדל ויתרבה אורה...
אמנ ,בעודו בעת ההסתר והקושי ,ידע כי דייקא עתה עבודתו חשובה למעלה פי
כמה וכמה ,וכ רמזו בפסוק בפרשת ,דכתיב )יב מא( ויהי מק שלושי שנה וארבע

פרשת בא

äáåùú ìàøùé éðá åùò ïëàå ,'äúàåáúî
úà ùøéìå ñðì åëæå ïãøéä úà åøáòùë
áàæ éáø ÷"äøä ùøôî äæ éôìå ,õøàä
éàîã (ïúùøôá áäæ øæ) ò"éæ áå÷éøèñî
íäì åùò àìù íéøöî úàéöéá áéúëã
åðééäå ,äáåùúá åøæç àìù åðééä äãéö
äøòá øùà íúáäà áåøî éë ,àîòè
ú"éùä éøçà úëìì ùà ãéôìë íáø÷á
úåùòì åìéôà 'äîäîúäì åìëé àì'
íëåìëìå íôåðéè õåçøì åèéáä àìå äáåùú
éøçà åöø àìà ,÷ôàúäì åìëé àì éë
åäæå ,íäù åîë íúåìåìë úáäà áåøî 'ä
äúìò åæ äùòîå 'íäì åùò àì äãéö íâå'
úåáåùú äàîî øúåé 'ä éðôì ïåöøì
êéøåòð ãñç êì éúøëæ' (â á äéîøé) áåúëëë
øáãîá éøçà êúëì êéúåìåìë úáäà
úãåáò íâ åæå .ë"ò .'äòåøæ àì õøàá
áåùçì àìù ,øåãå øåã ìëá ìàøùé éðá
, יטùåàé ìù úåáùçîá òå÷ùìå øáòä ìò
äåçúùé ,ìéà åîë êãáò õåøé íéé÷ì àìà
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àì ïééãòå .åì éððä ãéçé ïáå éàøåáì
íåø éîùì úåìòúäì éãéá ,éúåå÷ú äñôà
åì øîàðå .øúåéá úåðåéìòä úåâøãîì
éëå ,úùàééúð éë êì äî Y ùàééúîì
éøä ...êãéá éåìú (éîùâä åà) éðçåøä êáöî
àìà êãéá äðúéð àì 'ä éãéá ìëä
,'ä éãéá éåìú øáã óåñ ìáà 'äøéçá'ä
ìåîúîë êãéá äðåúð ïééãò åæ 'äøéçá' éøäå
ìò àåáé ìëäå 'áåè'á øçá Y íåùìù
.íåìùá åîå÷î
àåä ïîéñ íää íéîéá úåáà äùòîå
íéøöî úàéöéá äðäã ,íéðáì
,'íäì åùò àì äãéö íâå' (èì áé) áéúë
ïãøéä úà åøáòùë òùåäé éáâ åìéàå
'äãéö íëì åðéëä' íòä úà äåéöù áéúë
(ç"éô) åäéìà éáã àðúá åðéöîå ,(àé à òùåäé)
øîà' ,êë òùåäéá áåúëä úà ùøôîù
õøàì åñðëúù éãë äáåùú åùò ,íäì
åìëàúå íëéúåáàì ä"á÷ä ïúðù

 והרואה יתמה,מאות שנה ויהי בעצ היו הזה יצאו כל צבאות ה' מאר מצרי
 והרי שמחה גדולה היא, ומדוע כפל לומר ויהי,מאד שהרי אי 'ויהי' אלא לשו צער
 כי הקב"ה נהנה מעבודת בני ישראל בעת, אלא ביאורו.שיצאו בנ"י מאר מצרי
(: וכ איתא להדיא בסנהדרי )יט,הקושי ובעת הגלות יותר מעבודת בעת גאולת
 וכ כתוב, שבכה על המצוה שאבדה ממנו- 'בפלטי ב ליש דכתיב בו 'הלו ובכה
 וטע הבכי כי,'בנביא )ירמיה לא ח( שלעתיד לבוא 'בבכי יבואו ובתחנוני אוביל
הקב"ה כביכול מצטער בזה שכלו ימי הגלות ואבדה ממנו ההנאה כשבר ישראל
 אחרי, לכ כתיב כא 'ויהי' לשו צער.מתגבר על יצרו ועובד את ה' מתו הקושי
.גאולת של ישראל וכבר אינ צריכי להתייגע כ"כ בעבודת
 כאשר שהיתי ברוסיה לקחו אותנו ממקו, סיפר הגאו רבי יעקב גאלינסקי זצ"ל.יט
 רכבות אלו היו 'רכבות, העלו אותנו לרכבות בה נסענו מרחקי אדירי,למקו
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êùîäì äëæé àìéîîå ,êøãä ìåî ìà
óåö úôåðî êéúåãéãé åì áøòé' äìéôúä
.'íòè ìëå
ò"éæ à"ãéçä áúë
òðî àì òùøä äòøôî åìéôàù
ùéø) ÷åñôä úà ùøôîå ,äáåùú êøã 'ä
éúãáëä éðà éë äòøô ìà àá' (àá 'øô
,äåîú äøåàëìå ,'åéãáò áì úàå åáì úà
àåáì íòèå äáéñ àéä åáì úãáëä éëå
àìù úðúåðä àéä äáøãà ,äòøô ìà
òîùé àìå åáì ãáë éøäù åéìà êìé
.íéøöîî é"ðá úà àéöåäì äùî ìå÷á
)(ïúùøô ùéø íéîåã÷ ìçð

åðéáø é"úëá àöîù à"ãéçä àéáîå
ìù åøåã ïá) ÷åøúñà äîìù

פרשת בא

èé

àåäù 'éë' ùøôì øùôàù (ï"øäå à"áèéøä
 é"ôòà ïåùìîכäòøô ìà àá' ,øîåìë ,
åìéôà éë .'åáì úà éúãáëäù éô ìò óà
êëå .äáåùúá øåæçì ìåëé òùøä äòøô
óàù ,(ç 'éñ ç"åà) è"îéøäî ú"åùá àúéà
íéðá åáåù äøîàå ìå÷ úá äàöé'ù
íå÷î ìëî ,(.åè äâéâç) 'øçàî õåç íéááåù
íéìá÷î åéä áåùì àá 'øçà' äéä íà
ïéà'ã (äúöé ä"ã à"ç à"ùøäîä áúë ïëå) åúåà
æîøð ïëå .'äáåùúä éðôá ãîåòä øáã êì
êì øîàéù äî ìë' (:åô íéçñô) àøîâá
ìò æîåø ,'àöî õåç äùò úéáä ìòá
íìåòä ìò 'úéáä ìòá' àåäù ä"á÷ä
äòùáî õåç ,åìå÷á òåîùì åðéìòå ,åìåë
øîåàå äáåùúá áåùìî íãàä úà äçåãù
,á"äòá ìù å÷ùç äæ éë ,éúöéçîî àö

משא' ,בכל קרו היו שלושה דרגשי )כעי מיטות עשויות מע קשה( זה על גבי זה,
חלק מהנוסעי היו עולי עליה לישו ,וחלק נרדמו על האר ...באחד הלילות
פשטה עייפות כבדה בכל איברי ורציתי לנו מעט ,והנה ,א נעצמו עיני ,החל
אחד הגויי המדוכאי לצעוק ממקו 'מנוחתו' על אחד הדרגשי ,אוי ...אני רוצה
לשתות ,אני צמא ...וכ צעק וצעק ,והפריעני משנתי ,שוב ושוב ,אני צמא ...רוצה
כל כ לשתות ...משראיתי שהוא לא ית לנו מנוחה ,עלה במוחי רעיו ,קמתי
ופסעתי עד אליו ,ובקשתיו ת לי את הקומקו שבידי ,ואכ ,האיש הגיש לי את
הכלי שבידו ,מלאתי בו מי ונתתי לו ,הלה מיהר לגמוע את הכל כמו 'בעל חיי'
כמנהג הגויי ,עתה חשבתי שישועתי קרבה ואמרתי בלבי 'ברו שפטרני מעונשו
של זה' ,א ...לא ארכו הדקות אחרי שנרדמתי ולפתע החלה פרשיה חדשה ...הוא
דיבר ע עצמו בקולי קולות אוי ,כמה רציתי לשתות ...אוי ,כמה הייתי צמא מאד...
צמאתי למי ...הייתי צמא ...זו דוגמא של טרוד ביצרו ,הרי גמרת כבר מה אתה
ממשי להתבוסס.
כ .וכמו שמצינו שאמר דוד )תהילי מא ה( 'רפאה נפשי כי חטאתי ל' ,וצ"ב ,הא
'כי חטאתי' הוא סיבה וטע ל'רפאה נפשי' .אלא הכוונה' ,אפילו שחטאתי ל'.
שביקש מהבורא שירפא נפשו על א שחטא ואינו ראוי.

ë

באר הפרשה

äîëç úéùàø ïåùì] êúåà äòèîù àìà
 [àë úåà äùåã÷ä øòùכא.

פרשת בא

åîëå ,åá àìà éåìú øáãä ïéàù àìà
(å à) øîàð äðäù íé÷éãö åøîàù
'áé úéùàøá) áéúë ïë ,'íéøöîá äéä óñåéå
úåéäì ïúéðù éøäå ,'õøàá æà éðòðëäå' (å
'õøàá Y øúåéá àîèä íå÷îá íâ 'óñåé
'éðòðë' úåéäì ïúéð úàæ úîåòìå ,íéøöî
åðåöøá éåìú ìëä éë ,ùãå÷ä õøàá íâ
 åéùòîáå íãàä ìùכב.

íéáåúëä êùîä úà à"ãéçä øàáîå
','êðá ïáå êðá éðæàá øôñú ïòîì
'äî øôñì ìåãâ ø÷éò äæ íâã øîåì
äéäú äøéçáäã úåùòì ä"á÷ä àéìôäù
ìò øáâúäì ìåëé äëæé íàå íãàä ãéá
ìù åðá ïá å"÷ íãàä ãîìé äúòîå .'åøöé
÷"úåùòì äòøô ãéá äøéçáä äúéä íà ,å
 ìù åçåëá ùé éàãåá éøä 'ä éðéòá áåèäאהבת עול אהבתנו – הקב"ה אוהב את בניו
ג את הרחוקי ביותר
åìéôà äîéìù äáåùúá øøåòúäì éãåäé ìë
äáäàä ó÷åúå ìãåâá åðéöî úåàøåð éàãååá éë ,øúåéá ìôùå ãåøé áöî êåúî
ùéà ìë úà ä"á÷ä áäåàù
.òùøä äòøô ìù åúåìôùì òéâä àì ïééãò
כא .בעני שמירת עצמו בקדושה מצינו כתיב בפרשת )יב ג( 'שה לבית אבות שה
לבית' ,איתא מהרה"ק ה'אמרי חיי' זי"ע )אמרי חיי ליקוטי( א רוצי שצעירי
הצא )ילדי בני ישראל הנרמזי ב'שה' ,כמו"ש בירושלמי סנהדרי פ"י ה"ב א אי גדיי אי תיישי(
ילכו בדר האבות ,אז 'שה לבית'  -שקדו ושמרו שיהיו בבית ולא יטיילו בחוצות.
כיו"ב דקדק הגרי"ט ווייס שליט"א גאב"ד ירושלי בפסוק בפרשת )יב ד( 'ולקח
הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות' ,ולכאורה יש כא כפל לשו ,שהרי 'שכנו'
הוא ה'קרוב אל ביתו' .ומבאר ,כי הרבה יש להורי להיזהר ולשמור על בני בית
לראות ע מי ה מתחברי ,לכ אמרה תורה ,שימנה על השה דייקא ע ה'שכ'
שהוא ג 'קרוב אל ביתו' בהלו יל ,ברוחו ובהנהגתו ...כלומר שמעשיו וחינוכו ה
קרובי לזה של ביתו ,דאל"כ ,מסוכ הדבר שח"ו תשפיע שלא לטובה התנהגות
השכ שהוא 'רחוק מביתו' עליו ועל אנשי ביתו בעת שיאכלו ביחד את קרב הפסח
)הובא בספר 'רבינו הגדול אמרו' פ"כ עמוד רפג(.
כב .וכדאיתא בגמ' )ע"ז יז' (.אי הדבר תלוי אלא בי' ,ובדר צחות אמרו שיש ס
רפואה בדוק ומנוסה – וויטמי ִ'àי' ) ,(Bשאי הדבר תלוי אלא ' ִàי' ,שיש בו ההכרה
השלימה שהכל תלוי ברצונו ובחפצו .אול לעומת זאת יש המחליפי את הסממני,
ונוטלי 'וויטמי ִ'די' ) ,(Dאשר תולי האשמה באחר ואומרי ' ִדי' ביסט שולדיג...
ועל כ אמרו שיצא בת קול ואמרה שובו בני שובבי חו מאחר )חגיגה טו,(.
כלומר ,שכל אחד נית לדבר עמו בדברי התעוררות ותשובה ולהעירו בימי המרוממי

באר הפרשה

 ìàøùéî ùéàåכגùøãîá àúéà .
ìåäîå êì åì øîàå äùîì 'ä àø÷' (ä
åéä àì ïäî äáøäå ...ìàøùé éðá úà
äùîì ä"á÷ä øîà ,ìåîì íäéìò íéìá÷î
úà äùî äùòù ïååéëå ,çñôä äùòéù
íìåòä úåçåø òáøàì ä"á÷ä øæâ çñôä
çéø úà õøàä úåôðë òáøàá åøæéô íäå
',çñôä ïáø÷î óãåð äéäù 'éìö øùá
éàåáå ïåôö éøåò' (æè ã íéøéùä øéù) øîàðù
êìäî ÷çøî éãë êìåä åçéø äéäå ,'ïîéú
ìàøùé éðá ååàúðù ïååéëå .íåé íéòáøà
,äùî ìöà åñðëúð çñôä øùáî ìåëàì
,êçñôî åðìéëàä êîî äù÷áá åì åøîàå
ïéà ïéìåîéð íúà ïéà íà ¯ íäì øîà
)èé ø"åîù

פרשת בא

àë

áøòúðå ,åìîå ïîöò åðúð ãéî ,ïéìëåà íúà
øáåò ä"á÷äå ,äìéîä íãá çñôä íã
,åëøáîå å÷ùåðå ãçàå ãçà ìë ìèåðå
êàøàå êéìò øåáòàå' (å æè ìà÷æçé) øîàðù
ééç ,çñô íãá ééç 'êéîãá úññåáúî
ùøãîä éøáãá àð åðéá ,äúò .'äìéî íãá
àì äùî ìà åàáù ïúåà ìë éøäù åììä
ìåîì áåèä íðåöøá äéäù øçàî) åàá
øùáä çéø åçéøäù øçàî àìà (íîöò
ä"á÷ä íäá çîù ë"éôòàå ,åì ååàúðå
å÷ùåðå ãçàå ãçà ìëì ïìèðù ãò ë"ë
äôöî äîë ãò äàøð ïàëî ,äøéúé äáéçá
Y àåä øùàá ìàøùé øá ìëì ä"á÷ä
 úåçåúô úåòåøæá åìá÷é ãéî áåùé íàכד.

והמסוגלי כדוגמת ימי השובבי" וכדומה' ,חו מאחר' – מאותו שתולה הכל באחרי
שה גרמו לו להגיע להיכ שהגיע ורק ה אשמי ולא הוא...
כג .ידוע שהבעש"ט זי"ע היה אומר ,הלוואי שאזכה לאהוב את הצדיק הגדול ביותר
לכה"פ כאהבה שאוהב הקב"ה את הרשע הגדול ביותר.
בא וראה עד כמה גדלה חיבת של ישראל אצל אביה שבשמי ,וכמו שמפרש
הרה"ק מראפשי זי"ע )זרע קודש ד"ה ויאמר ה'( האמור בריש פרשת )י א-ב( 'בא אל פרעה
כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו וגו' ,ולמע תספר באזני בנ וב בנ את אשר
התעללתי במצרי' ,כי הנה משה רבינו לא רצה להיכנס לבית פרעה לגודל הטומאה
שהיתה ש ,ולזה אמר לו הקב"ה בא אל פרעה' ,כביכול שאומר לחבירו בא עמי' ,כי
הקב"ה בכבודו ובעצמו ג כ היה ש ,מרוב האהבה שיש לו ית' כלפי בניו חביביו.
וכדאיתא במדרש )שמו"ר טו ה( בפרשת 'אמר רבי שמעו ,גדולה חיבת של ישראל שנגלה
הקב"ה במקו עבודת כוכבי ובמקו טינופת ובמקו טומאה בשביל לגאל' .והביא לו
ראיה שהוא שוכ ש ,כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו' ,נמצא שאני כביכול שוכ
ש ומכביד ליב' .והוסי הקב"ה לומר למשה למע תספר באזני בנ וב בנ את אשר
התעללתי במצרי ,והיינו כי 'התעללתי' הוא מלשו עולל ויונק ותינוק קט ,וכלומר,
שהקב"ה הקטי עצמו כביכול 'וירדתי לקטנות כזו שאי שיעור וער לצרכיכ'.
כד .מעשה ש)לא( היה ,בבחור שלדאבו לב ירד מצבו הרוחני מטה מטה ,ע הזמ
התחבר לחבורת ריקי ופוחזי ...מפע לפע היה בא אל בית אביו ע חבר

áë
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äéàø úåëéøö ïðéà úåîñøåôîä ,äðäå
øáë äðåëé ìàøùé íùá øùà ìë éë
äðäë åøùá ìò åìà íééåúéô ùéâøä
úåàøäì Y øöé ìù åëøã ïë éë ,äðäëå
åúöéçîì õåçî åäåçã åìéàë íéðô åì
éøäù úàæ åì çéëåîå ,å"ç ä"á÷ä ìù
ìò øáâúäì úåáø íéîòô äñéð øáë

פרשת בא

äìò àìå úåðåéñð åéðôì ãéîòîä åøöé
¯ åáìá áåùçéù åúéñäì óéñåîå ,åãéá
åæá øáâúà íà óà ,íçìéäì éì äî
êà ...éøåñì øåæçà éàãååá éøä úòä
éë ,àåù ïåéîã àìà äæ ïéà úîàá
,åéìà áåùéù åéìò äôöîå áùåé àøåáä
àøåáì ùé çåø úçðù àìà ãåò àìå

מרעיו והללו היו משתכרי ש וכדי בזיו וקצ ,ויהי באחד הפעמי ,גברה השכרות
על בני החבורה ,והללו החלו לשבר ולנת את כלי הבית בהיזק של עשרות אלפי...
הב שעדיי פע בלבו רגש לבית אביו נתמלא בושה וכלימה וברח מהבית כל עוד
נפשו באפו ,ומאז עבר לדור בבית אחד החברי .לאיד ,האב ,שלא רצה לנתק את
הקשר ע בנו החל תר ומחפש אחריו ,אבל ,לא ,מאומה לא הועיל לו ,הב ניתק
עמו כל קשר ומגע ,ג על הטלפו לא אבה לענות לאביו.
אינה ה' לפניו ,והאב שמע על איש פלוני שהוא 'יחיד מומחה' בקירוב הנופלי
בע )נושרי( ,משפגש עמו האב ,סיפר המומחה ,שאותו הב ,מתחיל להראות סימני
תשובה ,וכבר התחיל קצת להתחזק ולהתיישר ,כשמעו 'בשורות טובות' אלו ניסה
שוב האב ליצור איזה קשר ע הב ע"י הטלפו ,אבל הב לא ענה לו ,בצר לו ניסה
האב שוב ,והל לנקוש על דלתי הבית שבנו שוכ ש ,והנה רואה שמתו הבית
מציצי עליו ב'קוקער' ,ו ...הדלת לא נפתחת ,בלב שבור ורצו חזר האב לאותו
'מומחה' ובכה מאי הפוגות ,מה עוד יש לאל ידי עשות כדי שבני יאבה לדבר עמי,
וכי מה בקשתי ממנו – רק דבר אחד ,שיאות לדבר עמי ...המומחה שכאבו ובכיו
של האב נגע לעמקי לבבו החליט לדבר על כ ע הב ,ואכ ,הלה מיהר לפגוש את
הב ,ושאלו ,הרי אני רואה שהחילות להיטיב את דרכי ,מדוע הנ כה מתנכר לאבי
מוליד ...ענהו הבחור ,הרי אני חייב לו עשרות אלפי דאלער ,ואי לי מאיפה לשל,
מה יש לי לענות לו ולדבר אתו כשהנני יודע אני מראש שאי לי כלל מה שהוא
צרי ומבקש ממני .אמר לו ה'מומחה' ,טיפש – כלו צרי האב את הדולרי של,
הרי הוא רוצה לראות פני ולשמוע קול ...דבר זה חשוב לו פי מאה מהדולרי של.
ולדיד ,פעמי הרבה ,מחשב האד בעצמו ,הרי חטאתי רבות ,והקב"ה תובע ממני
כמה וכמה 'תשלומי' ,כיצד אשא פניו ,כיצד הנני רוצה שתפילתי תתקבל ,שתורתי
תהא נחשבת לפניו ,הרי אי בכלל תועלת בכל התורה והמצוות שאקיי ,אבל האמת,
כי טעות גדולה בידי ,וכי הקב"ה מבקש מאתנו תשלומי ,הרי פי מאה מזה מבקש
פשוט שנפנה אליו ראש ושנראה לו פנינו בתפילה ובתורה.
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íöò ìò àá åøëù íåìùú ,äáøãà éë øçà Y øîåçî õåø÷ ìù úåøáâúä ìëá
.øåîùì åúåáééçúä
. כהáø éùå÷á åì àá äæù
øåæâ àøéæ 'ø éîéá' (:ç úéðòú) 'îâá àúéà
,'àúéðòúá áúéîì àìã øåæâå äøæâ
,ìàøùé ìò äòùøä úåëìî äøæâù ,åðééäå
úéðòúá åáùé àìù íäéìò åøæâ óñåðáå
åòãé àìå ,(åæ äøéæâ íòèá à"ùøäîå é"ùø 'éò)
äøéæâä úà ìèáì êàéä úåùòì äî
åäì øîà' ,úåðòúäì åìëé àìù øçàî
äøéæâä ìéèá éëìå ïååìéò äéìá÷ð àøéæ 'ø
úåðòúäì äúò åðîöò ìò ìá÷ð Y 'äéáúéì
,úåðòúäì àìù äøéæâä ìèáúúù øçàì
,úéðòúë úáùçð àäú äîöò äìá÷äå
áéúëã åäì øîà ,àä êì àðî äéì éøîà'
ìàéðã àøéú ìà éìà øîàéå (áé é ìàéðã)
êáì úà úúð øùà ïåùàøä íåéä ïî éë
åòîùð êé÷åìà éðôì úåðòúäìå ïéáäì
øòù íé÷åìà úéá) è"éáîä øàáîå .'êéøáã
ãöî éë øàáúð äðä ,ì"æå (â"éô äìéôúä
øòèöîë àåä éøä åéåðéò åùôð ìò åúìá÷
âåàãìå øòèöäì àåä íãàä òáèù ,äúòî
äæìå ,åàåá íøè àåáì ãéúòä øòöä ìò
åøòö íéìùéù úòã ìò úòä äúåàá äðòð
.ì"ëò ,'åëå åéåðéòå

 כוחה של קבלה- וילכו ויעשו בני ישראל

ìàøùé éðá åùòéå åëìéå' ,(çë áé) ïúùøôá
ïøäàå äùî úà 'ä äåö øùàë
àìäå ,åùò øáë éëå' é"ùøáå .'åùò ïë
ïåéëî àìà ,íäì øîàð ùãåç ùàøî
åìàë áåúëä íäéìò äìòî íäéìò åìá÷ù
,ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä øàéáå .'åùò
àìå áùé' (.î :èì ïéùåãé÷) 'îâá àúéàã
,äåöî äùåòë øëù åì íéðúåð äøéáò øáò
ìåöéðå åãéì äøéáò øáã àáù ïåâë
íàù åðééäå .ë"ò ,'ñð åì ïéùåòå ...äðîéä
ìò øëù ìá÷î åðéà ïåéñð éãéì àá àì
ìò àá øëùä éë .äøéáò øáò àìù
ùéàä äæ åìéàå ,øöéä ãâðë 'úåøáâúä'
ìá÷îä íðîà .ììë äîçìî éãéì àá àì
éôë òø ìëî øîùéäìå øäæéäì åîöò ìò
äùò åìéàë áåúëä åéìò äìòî ,åúìëé
éë ,åãéì äøéáò øáã àá àì íà óà
øåîùì ò"ò ìá÷îä øîåùì äîãð àåä
éàù ,äîåãëå íéáðâä éðôî äìéìä ìë
àì ïä ¯ åì øîåì úéáä ìòáì øùôà
,êì íìùà òåãî ,äìéìä äæá íéáðâ åàá

' חיזוק נפלא תמצא בדברי הסמ"ג ב'ספר המצוות, אגב אורחא.כה
 כי יותר חפ הקב"ה באד רשע שיניח,עבודת הבורא( 'עוד זאת דרשתי לה
, ועיקר תפילי נצטוו להיות זכרו לרשעי ולישר דר טובה,תפילי מאד צדיק
 והבאתי ראיה,'זכר' וחיזוק מאות שגדלו ביראת שמי כל ימיה
ֶ ֵ ויותר ה צריכי
 חו מאחת,' כי בתפילי יש ארבע פרשיות ובכל אחת כתוב 'לטוטפות,גדולה וחזקה
 ללמד שעיקר חיוב תפילי לאות,'ששינה בה הכתוב וכתוב בה )שמות יג ט( 'ולזכרו
.'זכר
ֶ ֵ שצריכי יותר

 הלכות,)מ"ע ג

פרשת בא

åãåçë çúô çåúôì íà éë êîòî ùøåã
øáã óåñå ,äðè÷ úçà äìá÷á ,èçî ìù
àáä éë ,äéåàøä úåîéìùä éãéì àåáú
äúééä íâ êëå .åúåà ïéòééñî øäèéì
åðéöîãë .íéøöîî ìàøùé ìù ïúìåàâ
,'çúôä ìò 'ä çñôå' (âë áé) ïúùøôá
÷"äøä áúëå .'âìéãå ...ìîçå' é"ùøáå
äðäã (à"ñøú ìåãâä úáù) ò"éæ 'úîà úôù'ä
(ä àá àúìéëî) ïúùøôá ùøãîá àúéà
øåáòàå' ,øîåà ùøç ïá àéúî éáø äéä
æè ìà÷æçé) 'íéãåã úò êúò äðäå êàøàå
íäøáàì ä"á÷ä òáùðù åúòåáù òéâä (ç
úåöî íãéá äéä àìå ,åéðá úà ìàâéù
íù) øîàðù ,åìàâéù éãë íäá å÷ñòéù
íåøò úàå çîö êøòùå åðåëð íéãù' (æ
íäì ïúð .úåöî ìëî íåøò ,''åâå äéøòå
äìéî íãå çñô íã ,úåöî éúù ä"á÷ä
íù) øîàðù ,åìàâéù éãë íá å÷ñòúéù
úññåáúî êàøàå êéìò øåáòàå' (å
ì"æç åøîàù êøã ìò ,øîåìëå .'êéîãá
éì åçúô' (.äö â"ç øäåæ 'éò ;á ,á ä ø"ùäù)
íëì çúôà éðàå èçî ìù åãåçë çúô
åðàù õôç ä"á÷ä éë ,'ìëéä ìù åçúôë
çúô åðì çúôé æ"éòå ïè÷ çúô åì çúôð
. כוãàî ãàîá ìåãâ

באר הפרשה

ãë

äìá÷ä úòá øòöä éë åéøáãá øàåáîå
øòöäî øúåé ìåãâ úåðòúäì
òáè úîçî ìòåôá úéðòúä úòùá ùéù
åì äù÷ ãéúòä ìò 'åúâàã'ù íãàä
,äðæçú åððéòå) äùòî úòùá éùå÷äî øúåé
äáøä ìåëàì úéðòúä áøòá íéâàåã úåéøáä äîë

'ïåöø úò'ä ìåãâ ïë ìòå (êøåöä éãëî øúåé
øùàî 'äìá÷ä' éãé ìò íéîùá øøåòúîä
,äùòîì äúåà íéîéé÷îù äòùá
úìá÷úîå íéîåøîá æà úòîùð äìéôúäå
íéøåîà íéøáãä ïéàù àèéùôå .øúåé
êë àìà ,úåéðòúå úåîåö éáâì à÷ééã
ãçôî íãàäù ,ïééðòå ïééðò ìëá àåä
äáøãà êà ,åîöò ìò ìá÷ìå áééçúäì
äìá÷ ìù äçåë ìåãâ ïë úîçî à÷ééã
úåøéæâî ìéöäìå íéîçø øøåòì äáåè
.úåù÷å úåòø
וחמל והרחיב – יפתח אפילו פתח דק

ìëåà äëëéà ,íãàä øîàé øåîà íà
ìëåà ãöéë ,äæë äåáâ øä ùåáëì
ñðëéäì äö÷ä ìà äö÷ä ïî úåðúùäì
.úøùì åéðôì ãåîòì êìîä éðôì àåáìå
äøåú äðúéð àì' ,ïëà ,åì øîàð åðà óà
ä"á÷ä ïéàå ,(.ì àîåé) 'úøùä éëàìîì

 דלכאורה קשה מה יוסיפו לה ב' מצוות, כבר אמר ה'חפ חיי' על מדרש זה.כו
 אדרבה, אלא.גרידא להתרצות בפני הקב"ה כשה שקועי במ"ט שערי טומאה
. וחשוב בשמי ממעל, דווקא במצב זה חביב כל דבר בפני הקב"ה- היא הנותנת
 בחזרתו לביתו בסו ה'זמ' היסב,מעשה בבחור מתושבי שוויי שלמד בליטא
 בנסיעתו ברכבת, ברצונו להיכנס אל ה'חפ חיי' לקבל ברכתו,דרכו דר העיר ראדי
 והשיב,)בא( הנוסעת לראדי פגש באיש הדור פני אשר שאלו אנה פניו מועדות

באר הפרשה

פרשת בא

äë

שהוא נוסע לראדי ,אמר היהודי א אני נוסע לראדי ,תו כדי שיחת גילה הבחור
שיהודי זה שמו 'צבי לעווינזאה'  -והוא ראש ישיבת ראדי חתנו של ה'חפ חיי',
ותרב שמחת הבחור על שפגש בו וביקשו שיכניסו אל חותנו .בהגיע העירה באישו
ליל הכניס ר' צבי את הבחור לביתו – אחר שלא היה לו מקו ללו ,נת לו לאכול
ולשתות ,לאחר מכ הציע לו מיטה בכרי וכסתות עבי מאד כראוי וכיאות לגודל
הקור והכפור אשר שרר ש ,השכיב הבחור עצמו מתחת הכר והכסת ,והנה א
החלו עצמותיו להתחמ מעט ,נזכר שעדיי לא התפלל מעריב ,אמנ 'הכפור והגליד'
הקשו עליו מאד לצאת מתו המיטה ,לעמוד ולהתפלל ,ובפרט שנזכר בדברי
ה'משגיחי' שאילפוהו בינה ש'אי עומדי להתפלל מתו קרירות' ,..וגמר בדעתו
לשכב עוד כמה רגעי ,לחמ עצמו עוד קימעא ואז יצא מהמיטה להתפלל .למעשה,
גברה עייפותו מטורח וטלטול הדר ושקע בפרק 'היש' בעמקות נפלאה ונוראה ,עד
שהקיצו ר' צבי לתפילת שחרית ,וכל עני ה'מעריב' שהפסיד פרח מזכרונו.
לאחר התפילה הגיש לו ר' צבי פת שחרית ,ולקחו לבית חותנו ה'חפ חיי'.
כאשר נכנס הבחור אל החפ חיי הוציא מכיסו פיתקא שבה כתב לעצמו כמה
שאלות שהיו לו ,אול החפ חיי לא נת לו לשאול אלא מיד אמר לו ,בתקופה
הקודמת הייתה עשירות גדולה ברוסי' ,כס וזהב היו מצויי לרוב ,הנני זוכר שבתקופה
זו א היה נופל לאי מי מטבע של 'כס' לא היה מטריח את עצמו להתכופ להרימו,
אמנ בימי אלו רבתה העניות ל"ע ,ועתה א יהל אד ברחובה של עיר ויפול
ממנו אפילו רק פרוטה אחת של 'נחושת' תיכ יתכופ ויחזר אחריה ,כי במצב שכזה
אפילו סכו פעוט נחשב כהו רב .והנה תחילת דבר היה הבחור משתומ עד מאד
מדוע ידבר עמו החפ חיי מילי דעלמא ,ודברי של מה בכ .אול החפ חיי
המשי בדבריו ואמר ,בשני קדמוניות בעת שהיו ישראל על אדמת ובית המקדש
עמד על מכונו – כהני בעבודת ולווי בדוכנ וישראל במעמד ,וכביכול הייתה
עשירות בשמי ממעל ,לכ לא היתה נחשבת כל כ תפילת מעריב של בחור פלוני,
אול עתה בימינו ,כשחוש יכסה אר  -ונתמעטו שומרי התורה והמצוות ,וכביכול
יש עניות ומחסור בעול העליו ,הרי אפילו תפילת מעריב אחת של בחור יש לה
חשיבות גדולה ,ואי מוותרי עליה בשמי .מיד נזכר הבחור בשגגתו אשר שגג
מלהתפלל מעריב ,והרגיש בנפשו שמעדי שהאדמה תבלענו לגודל הבושה,
אז אמר לו ה'חפ חיי' האי מילתא – כי לפי מצב הנמו שהיו בני ישראל
במצרי ,היה כח א בשתי מצוות גרידא לרצות לפני אביה שבשמי ,כי מה
נראה ל ,וכי במצווה אחת אפשר כביכול לקנות את אבינו שבשמי ,אלא בע"כ
תאמר שבזמ כזה – שכל ישראל ערומי מ המצוות ,יש חשיבות רבה ועצומה לכל
פעולה קטנה ,א אתה ,דע ל בני כי כשאתה מרגיש שהינ ב'מוחי דקטנות' ,אל

פרשת בא

באר הפרשה

åë

é"ò ïè÷ çúô åçúô ìàøùé éðá ,ïëàå
'åäùî' åúåàå ,äìéî íãå çñô íã
ä"á÷ä éðôì áéáç äéä ìàøùé éðá åçúôù
åæ ìéãâäå áéçøäå çúôä äæ ìò ìîçå
ììëä ìò ãîìì àá äæ úîàáå ...äãå÷ðä
àåäùë ,èøôá íãà ìëá åìéôà åìåë
åìöà àåä íà ,'åäùî' åìéôà çúô çúåô
äìåàâ éãéì äæî àåáì ìåëé äîåçë
óàù ,ïãéãì ãåîéìäå ,(åìù íéøöîî) äîéìùä
àì' (âë é) êùåç úëîá øîàð ïúùøôá äùòé íà ,äàîåè éøòù è"îá ò÷åùîä
åî÷ àìå åéçà úà ùéà åàø
ìáà ãçà ïéðòá ÷ø óà 'àéôëúéà' äæéà
éùåãéçä ÷"äøä øàéáå ,'åéúçúî ùéà äìåàâì ãåáòù'î àöé ,äîåçë åéìò ãåîòé
éëä êùåçä éë (í"éøä éèå÷éì) ò"éæ í"éøä
.'ìåãâ øåàì äìéôàîå
ùéàùë Y åéçà úà ùéà åàø àìùë Y ìåãâ
êåúî åì áéèéäì åøéáçá ïðåáúî åðéà הנאהבי והנעימי – הזהירות בבי אד לחברו
בסור מרע ועשה טוב
. כזäøö úòá åøæòì åà ,ááì áåèå úåãçà
åéúçúî ùéà åî÷ àìåù àìà ãåò àìå àì ìàøùé éðá ìëìå' ,(æ àé) ïúùøôá
.ò"ì íúîå÷ú íéãáàî íîöòì óà Y ÷"äøä ,'åðåùì áìë õøçé
êøãá áåúëä úà øàéá (ïéùéã÷ ïéøéò) ïé'æåøî
íãàä âäðé àìù ãîìì àáù ,æîø
ãâðë úððåùîå äãç ïåùìá úåôéøçá
äøåøá äôùá øáãé ãéîú àìà ,úåéøáä
åäæå ,äîç áéùîä êø äðòîáå äîéòðå
óøàù' àäé ìà Y õøçé àì áåúëä øîàù
ãç øîåìë ,íéöéøç õøåç ïåùìî õéøç) 'âéöéôù ïåà
.åðåùì àäé ïë áìä åîë ,áì¯ë àìà ,(óéøçå

 דייקא אז כל פעולה קטנה חשובה ומתקבלת, כי אדרבה,תתייאש מעצמ בשעה זו
.עד מאד לאי ערו
(מעניי לעניי מצינו נוראות בדברי האור החיי הק' בפרשת על הפסוק )יב ג
 ומבאר, ולכאורה תיבת 'איש' היא ייתור לשו,''ויקחו לה איש שה לבית אבות
 אכ ירצה על דר אומר ז"ל )תנחומא תרומה ג( בפסוק )כה ב( 'ויקחו,האוה"ח וז"ל
 והוא אומרו כא לצד כי זו, וזה לשונו אמר הקב"ה קחו אותי עמכ,'לי תרומה
מצוה ראשונה הודיע השגת המצוה כי בעשותה ישרה עליו ה' שכינתו בסוד )דברי
 והוא אומרו ויקחו לה איש,'כח י( 'וראו כל עמי האר כי ש ה' נקרא עלי' וכו
 כי במצוה זו יקחו,' אי איש אלא הקב"ה,( 'איש:פירוש על דר אומר ז"ל )סוטה מב
 וכמפורש בדבריו. עכ"ל,'לה לקיחה גדולה ועצומה והוא איש שהוא אלוקינו מלכנו
 אלא בכל מצוה ומצוה הרי הוא,שאי הכוונה דווקא במצות לקיחת קרב פסח
.כביכול 'קונה' את הקב"ה
,' רבותינו אמרו עבה כדינר, הנה איתא במדרש )יל"ש( 'כמה עביו של אותו החוש.כז
 שלרוב, שהרבה 'חוש' נגר על ידי אותו 'דינר' שבכיס,וידוע לפרש בדר מליצה

באר הפרשה

פרשת בא

æë

áúëãë ,åúìåæ úà áéùçäì åéìò ãåòå
ò"éæ õéøà÷î ñçðéô éáø ÷"äøä
)ãçà ìëá éë (èù êúåìòäá ,íìùä ô"îà
åðéàù äî ,ø÷é øáãå äùåã÷ ùé ìàøùéî
.åúìåæ øçàá ïë

øåà äéä ìàøùé éðá ìëìå' äáøãàå
ãçà ìë ìò éë ,'íúåáùåîá
 åúìåæì áéèéäìכח åúáäàá úåáøäìå
åîëå ,(ä"ô äðåáúä øòùá ç"çá 'ééò) åäòøì
ãéîú àöîé åéúåðåøñç ìòå åîöò ìòù
òåãî øéáñäì Y äøùé äöéìîå úåëæ ãåîéì
÷æåçá éë' (æè âé) àø÷á íé÷éãö åæîø êëå õøúé êë ,õøàä ìëá åäåîë ÷éãö ïéà
é"òù ,'íéøöîî 'ä åðàéöåä ãé
øîàðù äî íéé÷ì ,åøáç ìù åéúåðåøñç
' ùîî êåîë ,'êåîë êòøì úáäàåכטåãòñì ,ãéá ãé Y åéçàá ùéà å÷éæçäù .
חמדת הממו אד אוט אזניו מלשמוע צעקת הדל ומשי עצמו כמי שאינו רואה...
ומה מאוד יש להיזהר מאותה 'מכת חוש'...
כח .וכ אמרו 'בעלי הרמז' בלשו רש"י )דברי ג כד( על הפסוק בו נאמר 'אתה
החילות להראות את עבד את גדל' ,ופירש רש"י 'את גדל  -זו מדת טוב',
כי ה'גדלות' של האד נמדדת כפי 'מידת טובו'...
כט .הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע היה אומר אי בידי לתת עצה כיצד קוני 'יראת
שמי' א את לכ עצה ל'אהבת שמי' ,והיא ,על ידי 'אהבת ישראל' ,כי על
ידי שאד מתמיד באהבת ישראל יבוא לאהוב את בוראו.
וכבר נודע מידת 'אהבת ישראל' של הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע ,עד שלא היה
מסוגל לראות כל רע על שו אחד מישראל ,והיה אומר שכל יהודי 'קדוש' ונעלה
הוא ,ואי שיי אצלו כל רע כלל וכלל ,ומה שלפעמי רואי שהוא מתנהג שלא
כשורה ,אי זה אלא מחמת חלק ה'גוי' שבו.
מסופר על הרה"ק ר' דוד ,שעשה את דרכו באחת השני בערוב חג הפסח אל
עבר בית רבו הרה"ק הרבי רבי אלימל זי"ע בליז'ענסק ,כשבאמתחתו היה שמור
עמו גביע מכובד להביאו כמנחה לרבו הקדוש .בהיותו בלב יער איבד את דרכו ולא
ידע אנה יפנה ,מכיוו שכ נעמד הרר"ד והחל לבכות אל בוראו בדמעות שליש
בבקשה שיחלצו מ המיצר ,לא עברו כמה רגעי והנה פגש הרר"ד לזק אחד אשר
הדריכו את הדר יל בה לצאת מ סב היער אל עבר ליז'ענסק .כאשר הגיעו אל
א הדר ,בטר נפרדו לשלו נענה הזק ואמר לרר"ד שני דברי מ הראוי לאד
לזכור תמיד ,ואלו ה.
א .כאשר רוצי לחבר שני עצי אחד לחברו ,ובאחד מה יש 'בליטה' הבולטת
אל מחו לקרש ,העצה היעוצה לחורר 'שקיעה' בקרש השני ,וכ יוכלו להתחבר
שני העצי אחד אל אחד והיו לאחדי ,ובא לרמז לכל אחד באשר הוא שכשברצונו

çë

באר הפרשה

 íéøöîî úàöì åëæ ,åëîúìåלàúéàãëå .
éàöåé ìò (â"ëô äáø) 'åäéìà éáã àðú'á
íìåë åéäù ãò åáùéå åöá÷úðù' íéøöî
úåìéîâ åùòéù úéøá åúøëå úçà äãåâàá
.'äæ íò äæ íéãñç

פרשת בא

äîë åðéöî (àá àøàå) åìà úåéùøôá äðäå
'ìò íøëù åìáé÷ù 'íééç éìòá
íä äðùàø .íéáåèä íäéùòî
íùôð íéòãøôöä åøñîù ìò ,'íéòãøôö'ä
,íðå÷ ïåöø úåùòì íéøöîä éøåðúì åñðëðå

להתחבר ע ידידיו וחבריו באהבה ,אחווה ,שלו ורעות ,עצתו שיעשה שקיעה
בעצמו ,ויוותר משלו לצור רעהו ,ועל ידי כ יזכו לאחדות השלימה והראויה.
ב .תחת אשר תעמוד ותפשפש במעשי רע ,בדוק וחקור במעשי עצמ ,ואז
תמצא 'דברי הרבה' שעלי לתקנ ,וממילא כבר ייחשב רע לצדיק גמור בעיני.
מיד אחר הדברי האלה פרח לו האיש ,ונתברר כי הנה הוא אליהו זכור לטוב.
פע ניצב יהודי עני ודל לפני הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע בפרוס חג הפסח,
ותינה בפניו על כי זה זמ רב לא בא דבר מאכל לפיו ,מיד לקח הרה"ק את המצות
השמורות שהיו מונחי לו במקו מיוחד ,והכי מה מטעמי לאותו עני שאכל
וחי לבו .בינתיי שבה הרבנית מחוצות והבחינה בנעשה ,הדבר היצר לה מאד ותשאל
את הרבי ,מדוע קיבל העני את המצות השמורות עליה עמל הרבי ביגיעה עצומה.
נענה הרה"ק ואמר לה ,היכ כתיב בתורה עני 'מצות שמורות' בפסוק בפרשת )יב
יז( 'ושמרת את המצות' )פסחי לח ,(:והרי מאותו הפסוק למדו ג"כ 'מצווה הבאה
ליד אל תחמיצנה' )מכילתא בא( ,על כ קיימתי דרשת חז"ל זאת ולא החמצתי את
המצווה אלא מיהרתי לתת את המצות לפי האביו .נמצאנו למדי עבודת המידות
והטבה לזולת מהי ...לתת איש לרעהו את כל השמור עבורנו...
ל .נוראות ביאר הרה"ק ה'נחל יצחק' מזוטשקא זי"ע )פר' שמות( מה שאמר משה
'אכ נודע הדבר' )ב יד( בהקדמת דברי הרה"ק ה'קדושת ציו' זי"ע הי"ד במעשה
דמרי שלקתה בצרעת על שדיברה במשה ,וכבר ידועה הקושיא מדוע רק מרי
נענשה ולא אהר א ששניה דיברו ,וכדכתיב )במדבר יב א( 'ותדבר מרי ואהר
במשה' ,אלא ,כי מעלה יתירה מצינו בו באהר ב'אהבת ישראל' עד לאי ערו ,הוא
היה 'אוהב שלו ורוד שלו' )אבות א טו( ,וביה כתיב )ד יד( 'ורא ושמח בלבו' ,על
כ בראותו את צרעתה של אחותו מרי כאב לבו ותאבל נפשו ונחשב לו כצער
גדול יותר מצערה של מרי בצרעתה ,וכבר אי צור שילקה בפועל ...כיו"ב מבאר
ה'נחל יצחק' ,משראה משה רבינו שיש 'דלטורי' בי בני ישראל ,וכלומר ,שאי
מדרגת ראויה בענייני אהבת ישראל ,אז אמר 'אכ נודע הדבר' מדוע ה 'סובלי'
שעבוד קשה כל כ ,כי אילו היו אוהבי זה את זה ומיצרי אחד בצערו של חברו
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פרשת בא

úìòî äìãâ äîë ãò åðãîììå .(:ä úåøåëá)
øåîç åìéôàù ,åøéáç íò ìåòá àùåðä
äìòúðå äìò äàîè äîäá ïéî àåäù
úàùì ìàøùéì øæòù íåùî ùãå÷ úåéäì
åìá÷ àì 'íéðéë'ä úàæ úîåòìå .íàùî
éë ,àøåáä ïåöø åùò íä íâù óà øëù
øëù ìá÷é àì íìåòì åäòø øùáá ñâåðä
.'ä ïåöø äæá äùò íà óà äæ ìò
íéîçøîù äëåæ úåéøáä ìò íçøîäå
ùéàä àìéîîå ,íéîùä ïî åéìò
åéðôá äçåúô êøãä éæà íéîçøì êøöðä
øøåòúé æ"éòå íéøçà ìò íéîçøá úåáøäì
øàéá êëå .íéìåãâ íéîçø àìéòìî åéìò
÷åñôä úà ò"éæ áåùèàìæî ÷"äøä
éðæàá àð øáã' (á àé) ïúùøôá øåîàä
úàî äùàå åäòø úàî ùéà åìàùéå íòä
åèåùôëå ,'áäæ éìëå óñë éìë äúåòø
,íééøöîä ïî ìàøùé éðá åìàùéù äðååëä
íééøöîä åéä éëå ,ïàë ùé éúáø äîéú ïëà
øåîàì ïúéðù ãò ìàøùé éðá ìù 'íéãéãé'
åðéöî àìäù ãåò äîå] 'åäòø' íäéìò
êë àìà ,[éøëð èòîî 'åäòø'ù ñ"ùá
úàî ùéà åìàùéå' áåúëä øåàéá àåä
'åäòø'î ãçà ìë åìàùéù åðééä 'åäòø
'äáåè ïéò'á íä åâäðéù éãé ìòå ,éìàøùéä
íäéìò øøåòúé éðùä éôìë ãçà úåðîçøáå
éìë íäì åìéàùé íééøöîä íâù íéîçø
.áäæå óñë

באר הפרשה

óàå íäééçá åøàùð àìà åôøùð àìù åëæ
íéòãøôöä øàùî øúé íéîé åëéøàä
èå÷ìéá àúéàãë) òãøôö úëî úåìëë åúîù
øîàðù ,'áìë'ä àåä éðùä .(áô÷ ,éðåòîù
áìë õøçé àì ìàøùé éðá ìëìå' (æ àé) åá
åðà íìåò úåøåãìù åøëù ìáé÷å ,'åðåùì
äìéáð øùá ìë íéáìëì êéìùäì íéååöî
.(áìëì ä"ã 'ë äùøô íéèôùî àúìéëî) äôéøèå
øëù çô÷úð òåãî á"ö äøåàëìå
äòùì àìà åðéà íøëù ìëù íéòãøôöä
íúîåòì ,'òãøôö úëî' øîâá åúî àìù
éøåãì äñðøô Y íøëù íéáìëä ìáé÷
éøäã ,äéîúä ìãâú øúåéáå .úåøåã
íéáìëä ïî øúåé íùôð åøñî íéòãøôöä
íéøòåáä íéøåðúä êåú ìà åñðëð íäù
íéáìëä ìù íùôð úåøéñî ìë åìéàå ,ùàá
,ìå÷á çåáðì íðåùì åöøç àìù äéä
¯ ò"éæ àðìàèî ãåã éáø ÷"äøä øàáîå
àìù ïåùìä úà øåöðìù äéàø ïàëî
øúåé ùøãð åäòøá ùéà òåâôì àìå çåáðì
äöéô÷ øåáò ùøãð øùàî ùôð úåøéñî
íùôð úåøéñî úáùçð ïë ìò ,ùàä êåúì
.òãøôöäî øúåé äìåãâ íéáìëä ìù
'á ãåò åðéöîù øîàðå óéñåð åðà óà
Y íøëù åìá÷ù íééç éìòá éðéî
úåàùî úà àùðù øåáòáù ,'øåîç'ä ,íäå
äëæ íéøöîî íúàöá ìàøùé éðá
'øåîç øèô ïåéãô' úååöî åá íéîéé÷îù

 שהרי אז היה נחשב לכל איש מישראל,כבר היו מגיעי מזה זמ רב לקצבת סבלות
. וכבר היו נגאלי,כסבל של שישי רבוא כאחד

ì

באר הפרשה

פרשת בא

íéîéá äìòî äìòî úåìòúäìå úåìòì äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ïåöø éäéå
.ìàåâ ïåéöì àåáé áåø÷áå ,åììä
ãçàå ãçà ìë 'íéøöî'î úàöì
 úåéîùâá ïä äéãéãáלא ,úåéðçåøá ïäå

לא .וכמו שאמרו 'דורשי רשומות' לרמז בש החודש שאנו עומדי בו ' -שבט',
שהוא ר"ת שמר ברכ טהר ,וכ ר"ת שנתבשר בשורות טובות ,וכבר המלי
הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע בלשו הפסוק )תהילי קה לז( 'ואי בשבטיו כושל' ,שבטיו
מלשו 'שבט' ,כי הזמ מסוגל ש'אי למו מכשול'...

