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åøúé úùøô
אנוכי ה' – האמונה בהשגחה פרטית
ììë äæ éë ,'íéøöî õøàî êéúàöåä
äîéîú äðåîàá ïéîàäì ¯ äøåúá ïåùàø ,íòì åì åðúåà åúç÷á 'ä éøáã úìéçú
 íìåòä àøåáá øùà êé÷åìà 'ä éëðà' ¯ åéäאíéðåùàøä úééùå÷ äòåãé .

א .ודע כי עיקר התכלית הוא 'לחיות' באמונה ,ולא יהיה כאותו המצפצ בפיו אמונה
אמונה ,אבל בהגיע הדבר לידי מעשה ,בעת אשר מעמידי אותו מ השמי
בנסיו וב'מבח' אזי לפתע ישכח לגמרי מכל דיבורי האמונה ...ויתלה את ה'אשמה'...
את ההפסד ...את ההיזק או הרווח בעצמו או באחרי ,וכמי ש'נעל' ממנו כל ה'אנכי
ה' אלוקי' ,וכל זה הוא משו שלא נכנסה האמונה ללבבו פנימה .וכ פירש הרה"ק
רבי דוד מלעלוב זי"ע את האמור ברש"י )יח א( 'וישמע יתרו  -מה שמועה שמע ובא
קריעת י סו ומלחמת עמלק' ,והרי כל העול כולו שמעו כ ,אלא ,אלע האב
געהערט או ער האט דערהערט )הכל שמעו ,אבל הוא 'הפני' את הדברי ,כלומר הכניס ללבו
פנימה והדברי מצאו מסילות בלבבו ,ונעשו ל'חטיבה אחת' בהילו מחשבתו ומעשיו(.
מעשה נפלא והפלא שמעתי מבעל העובדא ,ה"ה הרה"ח רבי שמעו שווארט
שליט"א ,בימות הקי הבטיח לבניו שיקח לרחו בבריכת מי מסוימת ,ומכיוו
שר"ש הנ"ל עסוק יומ ולילה בצרכי ציבור במסירות מופלגת ,איחר מעט את השעה,
ובבואו לשערי הבריכה הודיעהו שזמ רחיצתו קצר מהרגיל ,שאל ר"ש את האחראי,
באיזו שעה עלינו לצאת מ המי ,ענה האחראי בשעה ) 8:00כי זמ עזיבת המקו הוא
ב ,(8:15סבר וקיבל ,ולקול צהלת בניו נכנסו המיימה.
למעשה ,לא עמדו האחראי בדיבור ,וכבר בהגיע שעה ) 54:7כחצי שעה לפני
הסגירה( הכריזו בקול את פקודת שעל כל הקהל לצאת מ המי תיכ ומיד ,אבל,
מיודענו ר"ש איננו מ ה'בטלני' וכבר החל להתווכח ע האחראי  -לא כ קבענו,
וא שאר הרוחצי סייעו בעדו כי הצדק עמו ,והחליטו פה אחד שאיש מה לא
יצא עד שהשעו יורה על  ,00:8אלא שברגע האחרו גבר 'טוב לבו' של ר"ש ,והחליט
לוותר על א שהצדק עמו ולא ע האחראי ,ומיד יצאו הכל מ המי ,וכא נתגלה
'תוקפו של נס' ,כי א נתרוקנו המי ,זעק אחד המצילי לרעהו ,הצלה ...הצלה..
נער כב  21שוכב בקרקעית הבריכה ...והלה לא ש לבו ,באמרו ,א מתלוצ אתה
ממני ,עזוב נא אותי ...אבל זה לא וויתר לו ,וגער בו ,הנ משחק ע חיי בני אד...
מיד קפ המציל ומשה את הנער מתו המי כשהוא מחוסר הכרה ,ומחוסר 'דופק'...
ור"ש משתומ למראה עיניו שהנער הוא אחד מבניו )וכמעט שכבר פנה לדבר ע ה'חברא
קדישא'( ,ורק לאחר זמ רב שערכו בו 'החייאה' ) (c.p.r.בעבודה קשה ומפרכת החל
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לנשו ,ואט אט התייצב מצבו עד שלמחרת כבר היל על רגליו כאחד האד ,והרי
הוא 'נס' מהל על שתי ,כי אילו היה נשאר במי אפילו עוד זמ קצר ביותר לא
היה את מי להציל )כידוע שבמקרי טביעה כל רגע כמימריה הוא גורלי לחיי הטובע( ,כי ג בתחילה
אחר שנמשה מ המי עדיי לא ידעו א יחיה ,וא א יחיה הא לא נפגע מוחו
ח"ו .ואמר לי ר"ש ,שלמד אז על בשרו שכרו הטוב למי שמוותר משלו ג כשהצדק
עמו עבור זה שאינו 'צדיק בדרכיו' ,כי אילו לא וויתר לא נתרוקנה הבריכה ולא היו
מרגישי שהנער שוכב בקרקע הבריכה ,ואפילו היה מוותר לאחראי אבל באיחור
של עוד כמה רגעי כבר לא היה את מי להציל ,וכל חד יבי במה שנוגע לו כי 'עדי'
לו להיות בכל עת וותר מעצמו לאחרי ,כי המרוויח היחיד יהיה הוא בעצמו.
זאת ועוד למדנו ,כי ג כשפלוני גור ל עוולה ,אל יתחמ לבב וימלא רוגז ,כי
אינו אלא 'שלוחא דרחמנא' ,להציל מלהבה ,ולטובת ,כמו אות בעלי הבריכה שלא
עשו כהוג א היתה זו סיבה מאת א-ל נורא עלילות להציל את הילד .והרי שפעמי
האד מתווכח ,והוא 'עומד על שלו' כשהצדק עמו ללא כל כחל ושרק ,אבל לאו
בדווקא שהוא 'לטובתו' ,פעמי אי זה אלא לרעתו...
עיר וא בישראל היתה העיר סלאני בה כיה כרב ומרא דאתרא הגאו הנודע
רבי אייזיל חרי זצ"ל ,לרוב גדולתה היו אחינו בני ישראל היושבי בערי הפרזות
עוקבי ומבררי כסדר – מה נעשה בה בעיר הגדולה והחשובה ,מחמת כ ,היו הכל
מריבי ל'זכות' ב'חז' אשר שימש בימי נוראי דאשתקד בעיר הזאת – כשה
מציעי לו 'משכורות כפולה' מהנית לו בסלאני ,וכ מצאו עצמ ראשי קהילה
דסלאני תרי ומחפשי בכל שנה מחדש בעל תפילה ראוי ונכו לעבודת הקודש
הזו ,ויהי באחת השני וכבר לא נמצא בי תושבי ודרי העיר מי שיתאי לתפקיד
קודש זה ,פשפשו ולא מצאו אלא אחד מבי זקני הדור שכבר אזלו כוחותיו ובקושי
נשמע קולו ,וכל מעלתו הייתה שהכיר קצת את ה'נוסח' ,בלית ברירה נבחר הלה
לשמש כבעל תפילה ,אלא שכא נענו כמה מראשי הקהילה שכ'תנאי קוד למעשה'
עליו לחתו על 'חוזה' ) (contractשבעשר שני הבאות ישאר בתפקיד קודש זה ,ולא
יעזוב אות אפילו תמורת שכר נאה יותר.
לשמע 'תנאי' זה עלה שחוק גדול על פניו של ר' אייזיל חרי  ,ומשנשאל 'לשחוק
מה זה עושה' נענה ואמר ,הנכ מזכירי לי מעשה שהיה לפני כשלושי שנה בעלותי
על כס הרבנות בעיר הזאת ,באות הימי שררו צפיפות ודוחק נוראיי בבית החיי,
מכיוו שכ פנו הנהלת ה'חברא קדישא' וקדשו חלקת שדה חדשה לשמש כ'בית
החיי' ,ועדיי לא נושעו כי לא אבו אנשי העיר להטמי בו את קרוביה יקיריה
– שהרי כל אחד רוצה להיות בשכנות לבני משפחתו ,בקברי אבותיו וכו' ,מה עשו
אנשי הח"ק ,נמנו וגמרו ,וג הכריזו על כ בראש כל חוצות ,בדעתנו להעניק אל
זהובי למשפחות 'עשרה הראשוני' שייטמנו בבית החיי החדש ...ומ"מ ,לא נושעו.
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בהגיע 'ערבי פסחי' נפל דבר ,כי אחד האברכי מבני העיר שבביתו שררו עוני
ומחסור קשי ומרי ,ולא מצא כדי סיפוקו לקנות מצה ומרור ,כור ושולח עור,
נענה ואמר לנוות ביתו ,אי לנו שיור רק הדר הזאת – אעשה עצמי כמי שנתבקשתי
לישיבה של מעלה ,ומיד תקראי הנה את אנשי ה'חברא קדישא' מתו מסווה של
בכי ויללה כאלמנה אבלה וחפוית ראש ,הללו יובילו אותי לבית החיי החדש תמורת
אל זהובי שמה 'נחיה ולא נמות' – כי יהיו בידינו די מעות להוצאות החג
המרובות ולתשלו חלק מהחובות הרובצי על כתפנו – ובעזהשי"ת אמצא את הדר
לצאת מקברי אשר יכרו לי ...בתחילה הביטה על בעל הבית כמי שנשתבשה עליו
דעתו ,וכי 'הכס יענה את הכל' ....אבל מה שלא עשה השכל עשה הזמ ,ביו י"ג
בניס באשמורת הבוקר עדיי נשאר הבית ריק ,א לא 'קארטאפל' )תפו"א(Potato ,
אחד נמצא בבית ,הסכימה האשה לעצת בע"ב ,ואכ ,תו זמ קצר רעשה העיר על
פטירתו הפתאומית של אבר צעיר ר בשני בהשאירו אחריו אלמנה ויתומי רכי,
וכשבאו אנשי הח"ק מצאו אלמנה המייללת בזעקות שבר על בעלה שהל לעולמו
בפתע פתאו ,אחר 'די ודברי' הסכימה לקבורתו בבית החיי החדש ,א בתנאי
קוד למעשה שכל הסכו במלואו ישול לה עוד היו – לפני עריכת ה'לויה' ,אנשי
הח"ק נתנו לה אל זהובי והוציאוהו במטה להובילו למנוחות .והנה ,הדר לבית
החיי החדש הייתה ארוכה מהדר שהיו רגילי ללכת בה לביה"ח היש ,ע"כ
משעברו בדרכ בסמו ל'קרעטשמע' )בית אכסניא( נכנסו לש לנוח קמעא ולשתות
מעט 'משקה' לחמ לב' ,המת' ניצל את שעת הכושר ,וברח הרוג ברגליו ,ויהי
בצאת ,נדהמו אנשי הח"ק לנוכח נס 'תחיית המתי' שאירע לנגד עינ ,הילד
איננו ...ונתפזרו איש איש לביתו.
לאחר זמ ,מת )באמת( אחד מאנשי העיר ,ג בזה הסכימו בני המשפחה שהיו
עניי ואביוני דלי ומרודי  -לקברו בביה"ח החדש ,וא ה בקשו וקבלו את
התשלו מראש ,אבל אמרו אנשי ח"ק בזאת הפע נשמור על ה'מת' מכל משמר,
ובבוא לקרעטשמע קשרו את ידיו ורגליו של המת אל המיטה בחבלי עבי ,ואת
המיטה קשרו לכותלי הבית בכדי שלא 'יברח' לה ...נענה ואמר לה אחד מבני
החבורה ,אוי ,שוטי שבעול ,את המת הזה את קושרי ...אי כל צור בזה ,הרי
הוא מת ל"ע ,אי בידו להזיז אבר וק"ו שאי בכוחו לקו ולברוח ,זה המת כבר לא
יקו אלא בתחיית המתי ...אבל ,את ה'מת' הראשו היית צריכי לקשור ...סיי
רבי אייזיל ואמר בחריפותו ,שוטי ,את החז דהאי שתא את קושרי ב'חוזה'
שלא יברח ...הרי הוא כאותו מת שאינו יכול לברוח לשו מקו ,שהרי אי לקהילות
אחרות כל חפ בו ...את קודמיו היית צריכי לקשור ...כי ה היה 'קול ערב
ופרק נאה' ,אות הקהל דורש ומחפש...
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øúåé äøåàëìå ,'íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷åìà 'ä éëðà'á çúô òåãî
א אנ נעני ונאמר ,הנה יש אנשי ה'קושרי' בכל כוח את 'פרנסת' למע לא
תברח מה ,ויש שבכל עת דואגי לקשור 'קשרי' ע ה'בוס' שלא ישמט מה או
יפטר אות על כ מתחנפי אליו
שלא ישמיט אות ממנו ...יראי ה שמא ְ ַ ֶ
ומשקיעי הרבה מכוחות הנפש בכדי 'לקשור' אותו אליה ,דעו נא ,כי לאות חברי
חברא קדישא את דומי  -מה לכ לקשור את ה'מת' ,הרי הפרנסה הקצובה לכ
לעול לא תנתק מכ ,וכ הבוס ש)נראה( כעומד על גביכ באמת אינו אלא שליח
שהועמד מ השמי ,ואי בידו להרע לכ ואפילו בפרוטה אחת ..תקשרו את החי...
תתקשרו לחי העולמי 'תשקיעו' אצלו ,כי ממנו הכל.
בעני זה נספר מעשה שהיה באחת העיירות ,ש פרצה ל"ע מגיפה קשה ,מסוכנת
ומדבקת ל"ע ,והיו הכל פוני לרופא העיירה שהיה בס"ד מומחה גדול והיה מרפא
אות ,עד של"ע ג הרופא נדבק ונפל למשכב ולא היה מי שיטפל בחולי העיר,
מיהרו העסקני והביאו רופא מומחה מעיר אחרת ,שהרי אי אפשר להשאיר עיר
וא כשהיא מתבוססת במגיפה ,א לגודל הכאב לא היה סיפק בידי הרופא לרפא
את כול ,כי רבו החולי עד אי מספר ,ישבו עסקני העיר לטכס עצה ,כדת מה
לעשות בעת צרה כזאת ,נענה 'חכ' אחד ואמר ,שוטי ,הבה נשלח תחילה את
הרופא החדש לבית רופא העיר ,ומשזה יתרפא נרוויח 'פי שני' כי יהיו כא שני
רופאי ,ובוודאי 'טובי השני מ האחד'...
והלימוד לדיד ,מהל לו האיש כשרשימת 'בעיות' בידו ,מסוב הוא בחובות
והנושי נוגשי בו ,הוא או בניו מעוכבי בשידוכי ,כא הוא מסוכ ע השותפי
וש ע שכניו ,הבחור ע ה'משגיח' והאבר ע השווער או ...אש להבה בוערת
בי הבוס ועובדיו ...איש איש בנגעו ומכאובו ,א א ישכיל ,יטפל וירפא את הרופא
עצמו ,כלומר ,יתק ויחזק את האמונה בלבבו וממילא יתרפאו כל נגעיו ומכאוביו ,כי
בתיקו אמונתו יביט על כל העול ב'משקפיי' ) (Glassesאחרות ,יפסיק מלטעו
ולהתלונ על כל העול וסובביו ,יבי וישכיל כל אלו אינ מזיזי אפילו אצבע קטנה
א לא ציוה ה' שכ יקו וכ יהיה ...אז כל ה'אוויר' יצא מהבלו הנפוח שדימה
לעצמו כי זה מזיקו וזה עושה וכו' וכו'...
ודע כי עיקר האמונה היא האמונה הפשוטה ,שמעתי מרב גדול וחשוב שליט"א
לבאר את דברי רש"י בפרשת )יח יט( 'ויחד יתרו  -וישמח יתרו ,זהו פשוטו .ומדרש
אגדה ,נעשה בשרו חדודי חדודי' .כי המהל באמונה פשוטה הרי הוא מלא שמחה,
אבל כשמתחיל ע 'פשעטלע' )דרשות וחקירות( אז 'חידודי חידודי'  -שטעכט עס
פו אלע זייט )הרי הוא נדקר בכל מיני דקירות(.
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פרשת יתרו

,úéèøôä åúçâùäá ïéîàäì .ù"àøä ì"æå
ïéîàäá íìùä ãåçééä êááìá íéé÷ú äæáå
åéðéòå ,õøàä ìëá úåèèåùî åéðéò éë ,åá
.úåéìë ø÷åçå áì ïçåáå ,ùéà éëøã ìë ìò
õøàî êéúàöåä øùà' ïéîàî åðéàù éî éë
åðéà 'êé÷åìà 'ä éëðà'á óà ,'íéøöî
ãåñé äæå ...íìù ãåçéé äæ ïéàå ,ïéîàî
.ì"ëò .äìåë äøåúä ìë

øùà êé÷åìà 'ä éëðà' øîåì éåàø äéä
ìëù éåàøä ïîå Y 'õøàå íéîù éúàøá
ááìá åðåöø úåùòì åãáòúùé åéàåøá
úåà 'à íåé íééç úåçøåà) ù"àøä øàéáå .íìù
åðéàù ä"á÷ä äàøä íéøöî úàéöéáù (åë
ïééãò àìà ,íã÷ úåîéá 'íìåò àøåá' ÷ø
ìò úéèøô äçâùäá çéâùîå àåä ãîåò
úà ç÷éì åàåáá ,ïë ìò .åìåë íìåòä ìë
úàéöé øéëæä ,íòì åì úåéäì ìàøùé éðá
êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä øîà äë åðéîàéù éã àìù íãîìì ,à÷ééã íéøöî
åà ,øáãéå ä"ã à"åð) ò"éæ ÷ñðò'æéìî
íäéìò àìà ,íìåòä úà àøáù ù"áúé åá
äìåë äøåúä ìë úéìëú äðä éë ,(øîàé ìëù ¯ 'úéèøô äçâùä'á ïéîàäìå òãéì
äøëäå äðåîà éãéì íãàä úà àéáäì ¯ ìëä íìåòá íéé÷äå äùòðä øáãå øáã
 ììë íìåòá äø÷î ïéàå ,'úé åðåöøá àåäב íéîìåò ìë àøåáá .ג ,ìëä ïåãà àåäù

ב .פע הסתפק הגה"ח רבי זלמ בריזל זצ"ל הא ללכת למקו מסוי או לא ,והיו
לו צדדי לכא ולכא ,לבסו נמל בדעתו ללכת ,ובדרכו נפל ושבר את רגלו,
אמר רבי זלמ למי שנתלווה אליו ,אתה הראית לדעת שהיינו צריכי ללכת כא,
שא לא כ כיצד הייתי שובר את רגלי ...לעומתו ,מה הבריות אומרות ,חבל שהלכתי...
או שסימ הוא שלא הייתי צרי ללכת ,אול האמת יורה דרכו כי כ הוא הראייה
הנכונה וצורת החיי של בעל אמונה כאותו צדיק ,שמ השמי נגזר עליו לשבור
את רגלו ועל כ 'רגליו מוליכות אותו לאותו מקו' ,ושלא כאות הטועי לומר
שא לא הייתי הול לא הייתי שובר את הרגל.
ג .כ ביארו צדיקי )תורת אבות יתרו ,בש הרה"ק ר' מיכל מלעכאוויטש( בפרשת )יח יט(
'עתה שמע בקולי ,איעצ ויהי אלוקי עמ' ,שכא למדנו 'עצה טובה' לאד,
שבכל עת ובכל שעה  -ויהי אלוקי עמ ,בכל פסיעה ופסיעה שפוסע ובכל פינה
שהוא פונה יעמיד את האלוקי לנגד עיניו ,ויזכור כי ה' ניצב עליו והוא מכוו
בדקדוק את כל מעשיו ופעולותיו ,וכל קורותיו והבאות עליו הכל מאת ה' בלבד ,כי
אפס זולתו.
בפרשת )יח ג-ד( 'ש האחד גרשו כי אמר גר הייתי באר נכריה ,וש האחד
אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי' ,וצ"ב מדוע גבי שמו של גרשו כתיב 'כי אמר' גר...
ובאליעזר לא כתיב אלא 'כי אלוקי אבי בעזרי' ,ומבאר ה'ריב"א' )בפירושו על התורה(
ש'אמר' הכוונה לפי שעה ,שפע אחת נענה ואמר טע לקריאת ש בנו גרשו –

באר הפרשה

פרשת יתרו

æ

íãàä àåáéù éãëá åîò ìà 'ä øáã ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå
ãéîú øîàéù ,êé÷åìà 'ä éëðà øîàì øáãéå ,(á¯à ë) áåúëä øåàéá äæå .íéùòîä
 åúìåæ ñôàå åãáìî ãåò ïéàù æéøëéå úéìëú Y äìàä íéøáãä ìë úà íé÷åìàד.
כי גר הייתי .אבל 'אלוקי אבי בעזרי' היה אומר בכל עת ובכל שעה ,ולא רק 'אמר'
פע אחת ותו לא אלא היה חי ע מחשבות אלו) .וביתר ביאור ,כי 'גר הייתי באר נכריה'
אינו אלא מחשבה שכ עלתה בדעתו ,אול 'אלוקי אבי בעזרי' הוא מציאות החיי העומדת וקיימת
לעד ,תמיד בכל עת ובכל שעה אלוקינו אבינו בעזרנו ,ואי שיי לומר 'כי אמר' – שרק חשב .כ מבואר

בספר נתיבי ישורו ,להגר"י לוריא שליט"א חדב"נ הרה"ק הנתיבות שלו זי"ע(.
עוד בפרשת )יח י(' ,ויאמר יתרו ברו ה' אשר הציל אתכ מיד מצרי ומיד
פרעה' ,איתא בגמ' )סנהדרי צד' (.תנא משו רבי פפייס ,גנאי הוא למשה וששי
ריבוא שלא אמרו ברו עד שבא יתרו ואמר ברו ה'' ,ותמה ה'כתב סופר' )ד"ה ויאמר(
שהרי מפורש בתורה שמשה ובני ישראל אמרו שירה על הי ,ומה בכ שלא הזכירו
לשו 'ברו' דייקא ,ומה ה'גנאי' בדבר .ומבאר ,כי הנה כתיב )פסוק ט( 'ויחד יתרו',
ופירש רש"י בש מדרש אגדה 'שנעשה בשרו חדודי חדודי ,מיצר על איבוד מצרי',
אמנ מכל מקו שמח בישועת ה' ואמר 'ברו ה' אשר הציל אתכ' ,וכלשונו 'הג
שכאב לבו על מצרי ,אבל הבי כי ה' לא יעשה עולה במשפט וכל דעבד לטב עביד
ולכ שמח ברעה זו למצרי ושיבח ה' עליו ,והיא המדה אשר הורו לנו חכמינו ז"ל
כש שמבר על הטובה כ מבר על הרעה ,ואמרו לקבלנהו בשמחה ,וכ עשה יתרו
אחר שסיפר לו משה ויחד יתרו שנעשה בשרו חדודי ומ"מ התחזק ואמר ברו ה'
אשר הציל אתכ ,ולא מצינו כזה בישראל עד עתה שנתנו שבח והודיה על הרעה,
אלא על הטובה שהשיב לה ה' ביציאת מצרי ובקריעת י סו  ,אבל על השעבוד
במצרי ועל שאר הצרות לא ברכו ,וה ה דברי חז"ל גנאי היה לישראל שלא אמרו
ברו היינו באופ שאמר יתרו ,ונכו'.
עוד ביאר ה'כתב סופר' ,כי יתרו לא היה בשעבוד מצרי א מכל מקו שמחת
בישועת של ישראל והודה להקב"ה על כ' ,וכ החיוב ואהבת לרע כמו להיות
משות בצערו ושמח בשמחתו' ,והוא מעלה יותר משירת של בני ישראל ששוררו
כל איש על הצלתו ,לא על הצלת חברו ,על כ גנאי לה לישראל שלא 'אמרו ברו'
והודו על הצלת האחרי וישועת.
ד .כעי זה כתב הגר"א )משלי כב יט( עיקר נתינת התורה לישראל הוא בכדי שישימו
ביטחונ בה' .הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע )תורת יחזקאל תפילות ר"ה( אמר
בביאור נוסח הברכה )ברכת מלכויות במוס דר"ה( ובתורת כתוב לאמר כל התורה הקדושה
נכתבה בכדי לאמר לו ליהודי ,שיאמי בכל לבו ששמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.
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ìëáå úò ìëá íéøåîà íéøáãä íàå
úòá íä íéëééù øúåéá éøä ,äòù
Y ïå÷éúä éîéá íéãîåò åðà øùà úàæä
àéä ìåãâä ïå÷éúä éë ,í"éááåùä éîé
äëå .äøåøáå äðúéà äðåîàá 'äá äðåîàä
ãåñé'á äðä éë ,íéøôñá øàáì åøîà
÷ñåòä ÷øôä óåñá) àéáä 'äãåáòä ùøåùå

פרשת יתרו

ì"æéøàä íùî (á"ô á"é øòù ,í"éááåùä éîé éðééðòá
úëøá úðååëá ãàî øäæé åìà íéîéáù
éøäù ,äæá åøàéáù ùé .ã"ëò ,ïéðäðä
òéãåäìå òãéì àåä ïéðäðä úëøá ïéðò ìë
øùà àåä ù"áúé àøåáä éë òãååéäìå
 íãà éðáì õøàä ïúðהäðäðä ïëìå ,
àåä åìéàë áùçð äëøá àìá æ"äåòäî

ה .הוסי בזה ה'שפת אמת' )ברכות לה :ד"ה בגמ' ת"ר( ,דהנה איתא בגמ'
שרב אשי אמר שלמחרת היו ידרוש במנשה 'חברנו' ,ונתגלה אליו מנשה בחלו
הלילה ,ושאל אותו 'מהיכא בעית למישרא המוציא' – באיזה מקו בפת צרי לבצוע
תחילה כשמבר המוציא ,ולא ידע רב אשי להשיבו וכו' ,עד שאמר לו מנשה 'מהיכא
דקרי בישולא' – ממקו שנקר הפת ,כלומר בשוליו ולא באמצעיתו ]ועוד מביא
רש"י שיש גורסי 'מהיכא דקדי בישוליה' – מהמקו שמקדי לאפות[ ,אמר לו
רב אשי 'מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודת כוכבי' –
מאחר שהיית חכמי כ"כ מדוע עבדת ע"ז ,והשיב לו מנשה שהוא לגודל היצר
הרע דע"ז שבער בה ביותר .וידוע להקשות מה ראה מנשה לשאלו דווקא על
הלכה זו ,ובמה התפעל רב אשי כ"כ ,וכ צרי לבאר מדוע דייקא ידיעת הלכה זו
היא סתירה לע"ז ,עד ששאלו רב אשי 'מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא
פלחיתו לעבודת כוכבי'.
ומבאר ה'שפת אמת' על פי דברי הרה"ק החידושי הרי" זי"ע )שכבר הבאנו( לפרש
מה דאיתא )ירושלמי הובא בתוס' שבת לא .ד"ה אמונת( 'אמונת זה סדר זרעי – שמאמי
בחי העולמי וזורע' ,כי עיקר האמונה לדעת שג דבר שנראה כמעשי ידי אד,
וכדוגמת הזריעה ,א באמת אי לזה שו שייכות לעשייתו ,אלא כל הצמיחה היא
רק בגזירת עליו .וכתב השפ"א 'ועי"ז מתק כל עוה"ז השפל במה שמכירי שדבר
טבעי הוא מהשי"ת' .ומעתה יש לומר שזהו העניי לבצוע מהיכא דקרי בישוליה,
כי ברכת הנהני עניינה לגלות שהכל הוא מהקב"ה ,ולזה מברכי על מקו הבציעה
שהוא במקו שנאפה על ידי אד 'והוא הטוב ביותר' ,אול מכריזי אנו בברכה
עליו ,שג החלק המשובח שנעשה לכאורה על ידי אד שהכניסו לתנור ,באמת אי
זה אלא השתדלות גרידא ,והאפייה היא מיד הקב"ה בלא שו קשר למעשי ידי אד.
ומעתה מבואר הטע שהוכיח אותו מנשה דייקא מהלכה זו ,כי בא מנשה להראות
לו שלא נגרע מאמונתו מאומה ,ויודע הוא כי 'לה' האר ומלואה' ,וברורה אצלו
האמונה שג מעשי ידי אד אינ אלא ביד ה' .וזהו ששאלו רב אשי ,א"כ היא
)סנהדרי קב(:

è
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àøåáá äðúéà äðåîàá Y äáåùúä íäéìò
ïéîàäì ,ïå÷éú .ì"æå ,äìà íâ åð÷åúé íìåò
äçâùäá ìëä àìà íìåòá 'äø÷î' ïéàù
íåù ïéàù äîéìù äðåîàá ïéîàäì ,ìòîî
òãé åì òøàéù äî ìëå ììë íìåòá äø÷î
øáãå .åîù êøáúé ïååëî úðååëá ìëäù
â"éøú ìëå ,ìëä ø÷éò úîàá àåä äæ
òéâäì (úåöò) ïéèéò ÷ø íä äøåúä úååöî
ìëå .êøáúé íùäî ìëäù åæ äòéãéì
éîò åëìú íà' äçëåúá àø÷ð úåøéáòä
úåøéáòä éë ,äø÷î ïåùì (æë åë àø÷éå) 'éø÷
ïëå ,øãñ íäì ïéàå øãñä ïî äàéöé íä
úîç' (çë ÷åñô) íù àø÷ð íéùðåòä ìë
äø÷î ïéàù ïéîàîù äæ éãé ìòå .'éø÷
...úåøéáòä ìë ï÷úîå íéðéãä ìë ÷éúîî
לא יהיה ל אלוהי אחרי – אבל לנו 'אלוקי
'קרובי

באר הפרשה

åúéàî ìëä éë (:äì úåëøá) ä"á÷äî ìæåâ
äùò àåäå âéäðîå àøåá àåäå êøáúé
úåäîáå .íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå
Y úçà äîã÷äá øàáúé ,æ"éò ïå÷éúä
åùøô øùà úùøá íãàä úìéôð ùøåù éë
íéàá ,áìäå íééðéòä Y éøåñøñ éøú éðä
øáã úúéîàá øéëî åðéàùë íãàì åì
äî ãîåç áìäù ïéáé ïðåáúîä éë ,äæ
àåäù åì äîãðù øçàî ÷ø åäòø ãéáù
íéîùî åðúðù äî úà åîöòá âéùäì ìåëé
éáâ ïë øîàéé ë"åîë ,åì àìå åøáçì
åîë äøåú äøñàù äîá íééðéòä úééàø
ìù åçáùù (:çé÷ íéçáæ) àøîâá àúéàù
äîî åéðéò ïæ àìù àåä ÷éãöä óñåé
å÷ìçáù äìéù ïëùîáù äëæ êëìå) åìù åðéàù
éðéòáù êì éøä ,(ù"ò äàåøä ìëá íéùã÷ ïéìëàð
åéìò äøñàù äîá èéáîå äàåøä ì"æç
åðéàù øáã åîöòì ìèåðë àåä éøä äøåú
íãàä ùéøùé øùàë ,äúòî øåîà .åìù
äðúéàä äðåîàä úà áèéä ÷ãä åùôðá
åùôðá ï÷úé ,'åøáãá äéäð ìëä'ù ú"éùäá
åéúåàèçî äðòìå ùàø äøåôä ùøåùä úà
.úãë àì øùà åéúååàúå

íéäìà êì äéäé àì' ,(â ë) ïúùøôá
íäù' é"ùø ùøéôå 'íéøçà
ïðéàå íäéìà íé÷òåö ,íäéãáåòì íéøçà
åðéàù øçà àåä åìéàë äîåãå ,íúåà ïéðåò
÷"äøä çéëåä ïàëî ,'íìåòî åøéëî
éðá ìù íúáø÷ úà ò"éæ 'úîà éøîà'ä
íé÷òåö åðà éøäù ,ú"éùä ìà ìàøùé éáø ÷"äøäì úåàøåð åðéöî á"åéë ,ïëàå
íéäåìà' ïðéàù äàøî äæå ,íéðòðå 'ä ìà ÷éãöä ú÷ãö) ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö
áà úáø÷ë åðéìà åúáø÷ àìà ,'íéøçà óà Y øúåéá íéù÷ä úåðååòä éë (åð÷ úåà
úùâì åðéìò äæë ïôåàáå . וïëî øúåéå ïáì ìéòåú àìù ùåã÷ä øäåæá åãéòäù íúåà

 ואי ל סתירה לע"ז יותר, שהרי אמונה זו היא תכלית ועיקר האמונה,עבדת ע"ז
. ומאחר שהיה לכ את האמונה השלימה א"כ כיצד שיי לעבוד ע"ז,מכ
 צורב אחד נכנס פע אל הרה"ק רבי שלו מבעלזא זי"ע וביקש ממנו עצה אי.ו
, והשיב לו תשובה רבת משמעות 'אינ צרי חיזוק,להתחזק באמונה בהשי"ת
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,åðéìà áåø÷ ä"á÷äù úòãì ¯ äìéôúì
 åðì 'äðòð' àåä åéìà íéììôúî åðàùëåז.
éî éë' (æ ã íéøáã) äøåú äøîà ùøåôîå
íéáåø÷ íé÷åìà åì øùà ìåãâ éåâ
ùøãîá àáåîëå ...'åðé÷åìà 'äë åéìà
)äðéôñá äùòî ,àîåçðú éáø øîà (á ø"áã
äéòñåð ìëå ,íéä éìâ ïéá äòñðù úçà
ãçà éãåäé ãáìî 'íéáëåë éãáåò' åéä
åðúð íéä ééàî ãçàì íòéâäá .äá òñðù

פרשת יתרו

àð äìò åäåù÷éáå éãåäéì úåòî íéøëðä
ìëàî éøáã íùî åðì àáäå äùáéì
éàðñëà' ¯ éãåäéä íäì øîà .äúùîå
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ל להתפלל' ,וכוונת הדברי ,כי בתפילה מעומק ופנימיות הלב מובטח לו שינצל
מכל צרותיו ,אז יראה עי בעי שה' הוא האלוקי.
הרה"ק מקאצק זי"ע )אמת ואמונה אות כו( פירש במה שנאמר )תהילי פא י( 'לא יהיה
ב אל זר' ,שכאשר עומד בתפילה לא יהיה אצלו הקב"ה בבחי' זר ,אלא יאמי כי
'אלוקי קרובי אליו בכל קראנו' ,וישיח תפילתו מתו הרגשת קירבה ושאזניו
קשובות לתחינתו.
ב'אגרות סופרי' )עמוד  (74מובא מכתב מהגאו רבי עקיבא אייגער זי"ע אשר
בקשו ממנו להעתיר לרפואת 'שרה בת רבקה' ,וכתב 'התפללתי על שרה בת רבקה
ולא נעניתי' ,על כ מבקש לברר שמא נפלה טעות בש החולה שמשו כ לא פעל
בתפילתו להחיש לה רפואה ומזור ,ולבסו נתגלה ששמה 'רבקה בת שרה' – התפלל
ונענה .ומכלל דבריו למדנו ,שהיה פשוט לו לרעק"א שא התפלל הרי היתה רפואה
קרובה לבוא ,כי אי ספק שהתפילה פועלת פעולתה לטוב ,וא לא כ הרי זה מוכיח
שיש כא טעות בש החולנית...
וכ כתב הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע )קוב אגרות ב( ועל כול הקניני שא לא עשה
קני לא קנה ,העיקר ,להתרגל שאי צרי שליח ,וכל בר נש בכוחו למצוא טוב על
ידי תפילה ,וה' מתאווה כביכול לתפילת של צדיקי ,התפילה היא מטה עוז ביד
כל אד ,וכל שישי האד מבטחו בו יתבר כ יעלה וכ יצליח .ומכא ,שלאו
דווקא בתפילתו של אותו גאו וקדוש ,אלא כל אחד בכוחו 'לשנות את הנגזר'
בתפילתו ,א א יאמי בכח התפילה כמו שהאמי רעק"א.
ז .רמז ה'רבינו בחיי' בפרשת )כ כ( 'לא תעשו אתי אלוהי כס ואלוהי זהב לא
תעשו לכ' ,וז"ל ,כשאת עומדי בתפילה אתי לא תחשבו בכס ובזהב אשר
עמכ ,שא תעשו כ מעלה אני עליכ כאילו עשית אלוהי כס ואלוהי זהב ,עכ"ל.
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ח .הנה כתיב בפרשת )יח ו( 'אני חותנ יתרו בא אלי ואשת ושני בניה עמה',
וברש"י' ,א אי אתה יוצא בגיני צא בגי אשת' וכו' ,ונראה ממשמעות הדברי,
כי יתרו ביקש שיצא משה לקראתו בגינו ,אלא שאמר לו ,א א אינ רוצה לצאת
מחמתי מ"מ צא בגי אשת .והביא המהר"ל ב'גור אריה' ,שיש מקשי וכי יתרו
שהיה גדול היה רוד אחרי כבוד ,וכתב המהר"ל 'ואי זה קשיא ,אי זה רדיפת
הכבוד רק הסרת גנאי ובזיו ,שכל אד אפילו צדיק וחסיד מקפיד על בזיונו ,ומפני
שדר לכבד את האורח ,ובפרט כאשר היה חות משה ,א לא יצא לקראתו היה
בזיו וגנאי ליתרו ,ועשה זה להציל מ הגנאי והבזיו ,ואי זה רדיפת כבוד כלל'.
ומכא יש ללמוד כמה וכמה הילכתא גיברתא בעניי 'כבוד הבריות' .א .גדר הכיבוד
הוא כפי 'השגות' המקבל וצרכיו ,וכמו שא לא היה יוצא לקראת יתרו היה בזה
בזיו עבורו מאחר שהוא אורח וחות משה ,ואילו כלפי שאר בני אד שאינ אורחי
אי צור בדבר ,וכ בכל עניי ,הכל כפי המקבל .ב .יסוד גדול בהבנת הנפש למדנו
כא ,שא אי נות לו את הכבוד הראוי לו ,אזי לא בלבד שלא כיבד אותו אלא נכנס
הוא ג לגדר 'מבזה' את חברו רח"ל ,וכדוגמא בעלמא ,כנכנס אורח לבית המדרש
והכל מתעלמי ממנו אי זה נחשב רק שלא כבדו אותו ,אלא הרי זה בכלל המבזה
את חברו ברבי ה"י ...ואגב ייאמר ,שכל זה הובא לעורר לבב המכבדי ,אבל בוודאי
לא באנו לאמר שמעתה יתהלכו כל באי עול ע 'כלי מדידה' – הא ביזו אות...
ט .ויזכור דברי רש"י בפרשת דכתיב )כ כג( ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא
תגלה ערות ,וכתב רש"י )שא תעלה במעלות( נמצא שאתה נוהג בה מנהג בזיו,
והרי דברי קל וחומר ,ומה אבני הללו שאי בה דעת להקפיד על בזיונ ,אמרה
תורה הואיל ויש בה צור לא תנהג בה מנהג בזיו ,חבר שהוא בדמות יוצר,
ומקפיד על בזיונו ,על אחת כמה וכמה...
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 êòøì øùà úåéäì íãàä ,øîåìëå ,('øúë' ïéðîì åéãçé íéîéìùîå çð éðá úååöîיìë úåéäì ,
 åäòø éëøöá úððåáúîå äðåô åúåäî úà àéáäì úååöîä â"éøú úéìëú ìëùיא.
י .בדר זו ביארו את הכתוב )משלי כז יט( 'כמי הפני אל פני כ לב האד אל
האד' .כי כדי לראות את דמותו נשקפת במי ,יש לאד להתכופ מעל גבי
המי .כ לב האד אל האד  -בכדי לקיי 'ואהבת לרע כמו' כראוי יש להתכופ
באהבת רעי אל הזולת ולא להתנשא עליו.
גדול כח האחדות לעמוד בפני היצר הרע ,וכפי שביאר הגרעק"א זי"ע ש'ההר'
הוא היצר הרע הנקרא 'הר' )סוכה נב (.וזהו מה שנאמר בפרשת )יט ב( ויח ש ישראל
באגודה אחת ,כנגד ההר – זהו הכח נגד היצר הנדמה להר )וכ הוא בתורת אבות בש
הרה"ק רבי משה מקאברי זי"ע(.
וכ פירשו בלשו המשנה )אבות א יז( 'שמעו בנו ]של רב גמליאל[ אומר ,כל ימי
גדלתי בי החכמי' וכו' ,כלומר ,גדלתי והתעליתי במעלות העבודה כי הייתי בי
חכמי ולא הייתי לעצמי...
כה ביאר הרה"ק ה'דגל מחנה אפרי' זי"ע )ד"ה והיית( בלשו הכתוב )יט ה( 'והיית
לי סגולה' ,שהנה מצינו ב' מיני 'סגול' ,א .בטעמי המקרא )ונקרא ג 'סגולתא'( והוא
באופ שיש נקודה אחת באמצע מלמעלה ושתי נקודות מלמטה .ב .בניקוד האותיות,
והוא בצורת שתי נקודות למעלה ונקודה אחת למטה מה באמצע ,ובי כה וכה הרי
כל הג' נקודות צריכות זה לזה ]ומדמה זאת לעניי המספרי שיש נקודה הנקראת
'נול' )אפס ,זירו( אשר אי לה שו ער בפני עצמה ,אמנ כשמוסיפי אותה ליד
מספר אחר הרי עולה החשבו כהנה וכהנה ,וכגו א נעמיד  0ליד  1מימינו הרי
יש כא  ,10נמצא שה'אפס' הוסי למניי האחד הרבה הרבה יותר מפי שהיה
בתחילה[ ,על דר זה ,אמר הקב"ה לבני ישראל 'והיית לי סגולה' ,שתהיו באחדות
כדוגמת ה'סגול' ,כי ה הקטני בבני ישראל ה הגדולי – הכל צריכי להיות באחדות
זה ע זה ,והאחדות תוסי תת כח זה בזה ,כי ג הגדולי יקבלו תועלת מרובה
וקדושה יתירה א יתאחדו ע הקטני .ומסיי בזה"ל ,וזהו והיית לי דייקא סגולה,
היינו שג בעול העליו תהיו סגולה כשתהיו למטה באחדות אחד ,עכ"ל.
יא .ומה רב טוב הצפו למי שאינו עומד על מידותיו ומוותר משלו .כדאיתא בזוה"ק
)הקדמה ב :הובא ב'אור החיי' הק' בראשית א א ,בפי' הי"א( ,וז"ל .עוד יתפרש תיבת
בראשית על דר אומר ז"ל )הקדמת זוהר ב'( כי בשעת בריאת העול נכנסו האותיות
לפני הבורא ,נכנסה ת' ואמרה לפניו רבונו של עול רצונ לברוא בי העול ...ואת
כול השיב ה' כי אינו חפ לטע האמור בדבריה לכל אחת ואחת ,עד שנכנסה
בי"ת וקבלה וברא בה העול דכתיב 'בראשית' ,אל" שתקה )א שראתה שהאות
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שלאחריה עולה לגדולה והיא נשארת מאחור – בקטנותה( ,אמר לה הקב"ה אל" למה את
שותקת ...את תהיי ראש לכל האותיות ...וממנה התחילו את עשרת הדברות ' -אנכי
ה' אלקי' )פרשת כ ב( .מכא שמדת הוויתור משתלמת לבסו  ,וא א לפעמי
נדמה בעיני האד שירוויח על ידי השמעת טענותיו ותביעת זכויותיו ,או לכה"פ עליו
להשיב לחבירו מנה אחת אפיי ללמדו לקח ...א האמת אינה כ ,ואדרבה בשכר
השתיקה במקו שיש לו זכות הדיבור זוכה להתעלות ולהיות לראש.
יב .חידוש נפלא מצינו ב'ספורנו' )כ יב( שדברי הכתוב למע יאריכו ימי במצות
כיבוד אב לא קאי רק על מצוה זו ,אלא על כל החמש דברות ראשונות שקדמו
לה ,ובכול השכר 'למע יאריכו ימי' בעול הבא – בעול שכולו ארו )קידושי
לט ,(:ומסיי בזה"ל ,אמנ החמשה דברות האחרונות ,וה שלא נזיק לאד בגופו
בכבודו ובממונו במעשה בדבור ובמחשבה ,ה אזהרות ששומרות מהעונש בעול
הבא ובעול הזה ,עכ"ל .ומפורש בדבריו ששכר ועונש על מצוות שהבי אד מקו
הוא בעול הבא ,אמנ במצוות שבי אד לחברו הרי נפרעי ג בעול הזה ומידה
טובה מרובה .וכ מבואר בחז"ל )תוספתא פאה פ"א ה"ב( שעל עבירות שבי אד לחברו
נענשי בעול הזה.
וכ היה מרגלא בפומיה דהרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע ,כי על עבירות החמורות
ש'בי אד לחברו' נפרעי מ האד בעול הזה ,ומש באי רוב הצרות והייסורי
ומכאובי הקשי שסובלי בהאי עלמא ,וכל הגהנו בעול העליו אינו אלא על
עוונות של 'בי אד למקו'.
סיפר לי אחד מגדולי האדמור"י שבארה"ב מעשה נורא הוד שאירע זה עתה
מקרוב והוא עצמו היה עד לכ ,אבר חשוב מבוגרי ישיבתו המתי לזרע של קיימא
שמונה שני תמימות ,ג אחרי חקירות ודרישות לא נמצא לכ כל הסבר עפ"י דר
הטבע ,אי לשער ולתאר צער ומכאוב של בני הזוג וכל משפחת והסובבי ,והיו
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עיניה כלות לזכות לזש"ק ואי לאל יד להיוושע ,באחד הימי נסע הרבי ל'איזהו
מקומ' ונלווה אליו אחד מתלמידי הישיבה לשעבר ,ו'מ השמי' פתח הלה את
סגור לבו ,וביכה את קושי השעבוד ורוע שנותיו שעברו עליו בהיותו תלמיד הישיבה,
כשפלוני ב פלוני יורד לחייו באופ נורא )יתכ והלה לא התכוו להרע לו ,אבל כ הווה
מעשה( ה"ה אותו אבר המצפה לישועה – בדר הטבע ,פני הרבי החווירו כסיד,
ומיד חיבר את שני הסיפורי ,והחל מדבר על לב הנפגע ,הנה חיי ה'פוגע' קשי
ומרי כשהוא עקר ואינו מוליד ,אנא שא נא לפשע אחי ומחל לו בלב של ,ענה
הנפגע ,האמת אגיד ,שכבר מזה עיד ועדני מחלתי לו על הכל – מחילה באמת
ובלב של ,ועדיי לא שקטה רוחו של הרבי ,ובבואו לביתו קרא הרבי לאותו פוגע,
וציווהו להדר כשיטות האומרי )עיי' שע"ת לרבינו יונה ד יט ,ופלא יוע ער תשובה( שמ"מ
על הפוגע להראות הכנעתו ויל אצל הנפגע לבקש סליחתו ומחילתו ,הפוגע שמע
לקול הרבי ,פייס את הנפגע ,ואכ תיכ ומיד נושע בישועה שלימה.
יג .פע אחת בעת אשר ישב הרה"ק רבי מרדכי מקאזמיר זי"ע בשוה"ט ועמדו
לחלק יי לכל המסובי ,הבחי הרה"ק שזה 'המוזג' מניח תחילה לעצמו ,ורק
פסל',
לאחר מכ מחלק לאחרי ,אמר לו ,הנה כתיב בפרשת )כ ד( 'לא תעשה ל ֶ ֶ
ïסל
והכוונה לע"ז ,לעומת זאת מצינו עוד שנאמר )להל לד ,א( 'ויאמר ה' אל משה ְ ָ
ל שני לוחות אבני' ,והיינו לצור שני לוחות הברית ,והרי ש'פסל' מתפרש מצד
אחד כע"ז שהוא תוק הטומאה ,ומאיד להבדיל אלפי הבדלות ג לדבר המקודש
ביותר – שני לוחות הברית ,והחילוק בזה הוא שבפרשת נאמר לא תעשה ל פסל,
והקדי תיבת 'ל' לפסל ,ואילו ש נאמר 'פסל ל' ,ורמז יש בדבר ,כי זה המקדי
את עצמו ,שדואג בראש ובראשונה 'ל' הרי זה בבחי' ע"ז ...לעומתו זה הדואג
לאחרי וחפ בטובת ורק 'לבסו' דואג לעצמו הרי הוא קודש קדשי) ...דיבור זה
ידוע ג בש הרה"ק מרוז'י זי"ע(.
יד .הגר"א מווילנא זי"ע אמר ,דדר הרוצה לבדוק את ה'ספר' מה טיבו יעיי בתחילת
הספר ובסופו ומזה יבי טיבו וטיב מחברו ,כמו"כ בספר התורה הזה נבי מעלת
מדת גמילות חסדי ממה שפתחה תורה וסיימה בגמילות חסדי.
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ïéà éë (æî áåè íù øúë) '÷ä è"ùòáä ïøî
'òîùðå äùòð' æéøëäì àúåáø êë ìë
(úåøåà) äøàä áöîá íééåøù íäù äòùá
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ïååéëîå ,ú"äá÷ úàø÷ì íîöò åðéëäù
áöîá åøàùéé íìåòì àìù ä"á÷ä òãéù
øä äôë ïë ìò ,äëéùçä éîé åàåáéå áåè
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 äøåúäטו.

טו .סיפר לי הגה"ח רבי מאיר יהודה העלד שליט"א ,בשנת תשמ"ט בא בנו בקשרי
אירוסי בעי"ת אנטווערפע ,באות הימי ישב ש הצדיק הגדול הרה"ק ר'
יענקעלע מפשעווארסק זי"ע ,באחד הימי נכנס אליו רמ"י כש'קוויטל' בידו ,ש
כתב שמו וש בני משפחתו ,כשהוא כותב על עצמו 'שאזכה ללכת בדר האמת',
משהביט בקוויטל החל הרה"ק לשחוק מאי הפוגות ,ולאחר נענה ואמר;א גיסטע
פו א יונגערמא ...א גיסטע פו א יונגערמא )העזה העיז האבר( בבוקר אכל א גוטע
פרישטיק )ארוחת בוקר( ,בלילה הנו עתיד לאכול א גוטע וועטשערע )ארוחת הערב(,
ובאמצע היו הנו בא אל ר' יענקעלע פשעווארסקער שיבר אותו ללכת בדר
אמת ,לא כ היא דרכה של תורה ועבודה ,א תעמול ותתייגע על עבודת ה'
וועסטו אנגעקומע  -תגיע ללכת בדר האמת ,אבל אי הדבר תלוי ב'ברכות' רק
בעמל ויגיעה.
כיו"ב שמעתי מצדיק אחד שאמר בש הרה"ק רבי ברו מקאסוב זי"ע שלכאורה
קשה ,לש מה נית לה לבני ישראל 'ביזת הי' ,והרי כבר נצלו ורוקנו זהב וכספ
של מצרי ,עוד קשה ,לש מה ירד עליה אבני טובות בעת עבר בי סו
)כדאיתא בתרגו יונת( וכי לא די לה בכס וזהב שהרבו לה בצאת ממצרי ,אלא
ביאורו ,כי טבע ה'עבד' שהוא מאבד כל הרצונות והחשקות ,ובאופ כזה – בלב
שכולו יש בלא חיות ורצו ,אי אפשר לקבל את התורה ,לכ אחר שיצאו ישראל
משנות עבדות קשה בשעבוד תחת יד מצרי ,הוכרחו להלעיט בכס וזהב שוב
ושוב ,כדי להדליק בה מחדש את הכח המתאווה ובכ יהיו מכשרי לקבל התורה,
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והלימוד לדיד ,כשרואה אד שמתגברי בו רצונות ותאוות אל יפול לבו בקרבו ,אלא
ידע שדייקא עתה הנו יותר רואי ומוכשר לקבל את התורה כדת וכנכו.
טז .כתב הרה"ק ה'ברכת אברה' זי"ע על הפסוק )יט כג( 'הגבל את ההר וקדשתו',
וז"ל' ,יהודי צרי להגביל את עצמו דוקא במה שקשה עליו ביותר שנדמה לו
כהר ,כי הוא אות שבעבור עני זה ירד לעול לתקנו ,וקדשתו  -עי"ז יקנה הקדושה
ויחזיק מעמד בקדושתו' .עכ"ל .וא כי קשה 'לדרוש' זאת מכל אחד ואחד ,א מכל
מקו חיזוק גדול מצינו בדבריו ,כי א מרגיש אד שהדבר קשה עליו ביותר ובבחי'
'הר' ,יתאמ ביותר כי סימ הוא שבעבור זה נשתלח לעול הזה ,וזהו תיקונו ,ולא
עוד אלא ש'מת שכרו' בצידו ,שעי"ז יקנה את מידת הקדושה כקניי נצח.
יז .בפרשת )יט ב( 'ויח ש ישראל נגד ההר' ,וברש"י ,כל מקו שאתה מוצא נגד
פני למזרח' .מתאמרא בש הרה"ק מקאצק זי"ע 'כל מקו שאתה מוצא נגד'
– שעומדי לנגד מפריעי המונעי אות מעבודת ה' ,הרי"ז סימ מובהק ש'פני
למזרח' ,כלומר שהנ הול בדר הישר והטוב.
יח .וצרי לדעת כי יצרו של אד מתגבר עליו בכל יו ,וא א נצחו היו לא
ירגיע את רוח המלחמה אשר הבעיר בקרבו ,כי היצר אורב עליו ומבקש להפילו
ג באותו דבר שכבר ניצח אותו אמש ותמול שלשו.
כ הביא בספר 'יד יוס ' )ד ס"ו אות ע"ה( בש אחד מידידו שראה בעצמו בכתי"ק
של כ"ק מר הגה"ק רבי יעקב אריה מראדזימי זצוק"ל ,לפרש מה שנאמר בסו
הפרשה )כ כג( 'ולא תעלה במעלות על מזבחי' ,שהנה העולה בסול ,אזי בכל שליבה
ושליבה שהוא עולה רגליו עומדות על יסוד מוצק ואי כ"כ סכנה שיפול אחורנית,
לעומתו העולה במדרו משופע ותלול לראש ההר הרי בכל רגע ורגע יכול הוא
להתדרדר לאחוריו ,כי אינו עומד בשתי רגליו על קרקע ישרה וחלקה .וכנגד זה
דיבר הכתוב 'ולא תעלה במעלות על מזבחי' – אל תדמה בנפש שהעלייה במדרגות
העבודה משולה היא לסול שעולי בו במעלות שכבר אי סכנה שישוב לאחוריו,
לא כ ,אלא העלייה בהר ה' נמשלת היא לעולה במדרו ולא ב'מעלות' ,שהרי היצר
הרע מנסה בכל עת להפילו שוב ושוב ,על כ יחזיק לעול במלחמת קודש זו.
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יט .כעי זה כתב הרה"ק רבי צדוק מלובלי זי"ע )צדקת הצדיק אות קנ"א( ,וז"ל ,עתות
הירידה שיש להאד שאי לו שו חשק לתורה ועבודה זהו הכנה לעלייה גדולה,
והיינו ע"י הצעקה שצועק כשמתבונ על דרכיו ורואה שפלותו וירידתו ,וכמו שנאמר
)יט ב( 'ויסעו מרפידי ויבואו מדבר סיני' וידוע דרשת חז"ל )סנהדרי קו (.שרפו ידיה
מדברי תורה ,וזה היה הכנה למת תורה שהוא תכלית החיזוק ידיה בד"ת ]והיינו
רפידי מורה על ד"ת ,ומש נסעו למת תורה ,כי הירידה היא הביאה את העלייה
שלאחריה[ .עכ"ל.
כ .ואי הקב"ה מבקש מהאד אלא שיעשה לפי כוחותיו ,וא יעשה כ אזי הקב"ה
ישלי לו את השאר .כ ביארו צדיקי )רמתיי צופי( בדברי רש"י דלעיל 'מה
שמועה שמע ובא ,קריעת י סו ומלחמת עמלק' ,וביארו ,שהכוונה ,איזו שמועה
שמע יתרו שממנה הבי והרגיש שיש בכוחו להיות מבני ישראל ,ושיוכל לעמוד
בקיו כל התורה כולה ומצוותיה ,אלא ששמע קריעת י סו ומלחמת עמלק ,שאי
חפ הקב"ה בנצחו על היצר אלא כל רצונו הוא המלחמה בו ,וכל יסוד היהדות
הוא המלחמה התמידית ע היצר הרע ,על כ אמר ,א זה עיקר התורה כולה ,א
אני אוכל עמוד להיות נמנה כחלק מבני ישראל ,להילח ע יצרי ,שא א אי בי
כח לנצחו ,מכל מקו יש בכוחי לעמוד בקשרי המלחמה.
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דבר נפלא מצינו בעניי זה בדברי 'רבינו בחיי' )פר' בשלח( על הפסוק )טו יח( 'ה'
ימל לעול ועד' ,וז"ל ,ונכתב 'ימל' חסר )ולא ימלו( ,ללמד שאי הקב"ה בא בטרוניא
ע הבריות שיהיה מבקש מה עבודה קשה אלא בנחת ובדברי רכי ,כעני שנאמר
הלאתי ýענה בי' ,עכ"ל .ובכלל הדברי הוא
)מיכה ו ג( 'עמי מה עשיתי ל ומה ֶ ְ ֵ ִ
שהקב"ה מבקש מכל אחד לפי כוחו ומצבו באשר הוא.
ודע ,כי חשיבות יתירה יש לכל פע שאד מתגבר ומתחזק על יצרו אע"פ ששקוע
הוא תמיד בחטא ל"ע ,דהנה איתא בגמ' )שבת לב' (.ואלו ה פרקליטי של אד תשובה
ומעשי טובי ,ואפילו תשע מאות ותשעי ותשעה מלמדי עליו חובה ואחד מלמד
עליו זכות ניצול ,שנאמר )איוב לג כג( א יש עליו מלא מלי אחד מני אל להגיד
לאד ישרו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר' .ולכאורה מלא זה בטל
הוא באל ...ומה כח יש לו להציל את האד אחר שתשע מאות תשעי ותשעה
מלאכי מלמדי עליו חובה ואומרי שראוי הוא ל ...אלא ,כי כשאד נמצא במצב
כזה שכמעט כולו חייב ,ובכל זאת הוא מתגבר על עצמו בכל כוחו ,התגברות זאת אכ
חשיבות יתירה יש לה ,שהרי קשה היא לו הרבה מאד ,וכגו אד שתמיד כועס ,עד
שנראה כי בעניי זה מופר הוא לגמרי ואי לו שייכות כלל להיות שולט על עצמו
שלא לכעוס ,ומ"מ מתגבר ג במצב כזה ,ממילא זכות זו של אחד מני אל יש
בכולה להג עליו הרבה יותר ,נמצא שאי כא איזה 'מליצה ישרה' ,אלא ,אדרבה
'התגברות' כזו אכ בכוחה להפיל חומות ולשבר קטרוגי מכח עצמה.
והעיקר שלא יתייאש ,ישמח ויגל במתנת גורלו – ג ברוחניות ,וכמו ששמעתי
לבאר במה שנאמר 'ולא תעלה במעלות על מזבחי' ,שהנה העולה במדרגות הסול
הרי כל עלייה ועלייה ניכרת היא ,שמקוד עמד במדרגה נמוכה יותר ועכשיו עלה
ונתעלה ,לעומתו העולה ב'כב 'Łכמעט ולא ניכר ההבדל בי פסיעה לפסיעה ,ואמר
הקב"ה לישראל 'אל תעלו במעלות למזבחי' איני מבקש מכ עליות גדולות ,אלא
'עלו בכב ,'Łכי כל 'פסיעה' שאד עושה עבור הקב"ה יש לזה חשיבות רבה אצל
אבינו שבשמי .וממילא אל יתייאש לומר אי בכוחי לעשות הרבה ,כי אי הקב"ה
מבקש ממ אלא לפי כוח ומצב ,וא ביד לעשות רק פסיעה קטנה – זו היא
חובת עתה ,וא כה תעשה הרי ישמח ה' במעשיו )בעני אחר פירש ב'פרדס יוס' ,שבא
הכתוב ללמד לאד לעשות פסיעות שאינ ניכרות – כי העיקר הוא 'והצנע לכת ע ה' אלוקי'(.
בעי"ת בני ברק יצ"ו מתגורר יהודי ירא ושל ,אשר לפרנסתו נוהג בטעקס"י
)מונית( ,לפני שני זכה והסיע את הגה"ק ה'סטייפלער' זי"ע ,תו כדי הנסיעה התאונ
בפניו כי טרדת הפרנסה מונעתו מלימוד התורה ,באמרו כי לאחר שהוא עמל כל
היו מבוקר ועד ערב כבר אינו הול אפילו לשיעור תורה אחד ,ביודעו כי ממילא
מיד כשיתיישב על מקומו תחטפנו שינה .אמר לו הגה"ק דע ל יהודי ,שבא תל
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לשיעור בערוב היו ,אזי אפילו א יעצמו שמורות עיני ותירד ,תקבל את שכר
משל כמו שהיית שומע את כל השיעור כולו ,כי משמיא אי דורשי מאד שיעשה
כי א כפי יכולתו ,ואת השאר משלי ל הבורא.
כא .הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע היה עוסק יומ ולילה בפדיו שבוי להציל
אחינו בני ישראל מיד ה'פריצי' שהיו משליכי את ה'מושקעס' )היהודי שהיו
שוכרי מה את בתי במזיגה( ,פע אחת התברר לו לאחר שפדה את השבוי ,שה'שבוי'
שפדה אינו צדיק אלא גנב הוא שנתפס בגנבתו ,והצטער הרמ"ל על הזמ והכוחות
שכילה עד שהצליח לפדותו כי לא ידע הא היה זה 'מצוה' א לאו ...ונמל בדעתו,
שהרי אמרו חז"ל 'מצוה גוררת מצוה' ,וזאת יהיה לו לסימ ,א יזדמ לפניו מיד דבר
מצוה ידע שג אותו פדיו למצוה יחשב ,ואכ ,מיד נקלע לפניו עוד עסק של פדיו
שבוי ,א שוב נתברר לאחר מעשה שהלה גנב ...על כ ,חשב בלבו – לכה"פ אחזירנו
לדר המוטב ,והחל מדבר על ליבו הנה ראה עד היכ הגעת ע"י גניבותי ..הרי מחמת
הושלכת לבור צלמות וכמעט שהגעת לשערי מות ...אמר לו הגנב ,מה קרה....
אדארעכפאל) ...נפילה – שנתפסתי בגניבתי על ח( ,נו ,ממשיכי הלאה ....ה אמת שהפע
נכשלתי ותפסו אותי בשעת מעשה א שוב אמשי בשלי בתקוה שבפעמי הבאות
יצליח זממי בידי ,ולא אירע מאומה מכ שנופלי ...אמר הרמ"ל כל מעשה זה לא בא
אלא ללמדני שלא להתרגש מ'נפילות' ,אלא להתחזק ולהתחדש כאילו לא אירע כלו.
הנה כתיב בפרשת )יח כ( 'והודעת לה את הדר ילכו בה' ,ודרשו בגמרא )ב"מ
ל' (:והודעת לה זה בית חייה ,את הדר זו גמילות חסדי ,ילכו זה ביקור חולי,
בה זו קבורה' ,וקצת קשה ,והרי יתרו בא לייע לחתנו משה 'לא טוב הדבר אשר
אתה עושה' ,עלי למנות עוד כמה וכמה דייני היושבי ודני את בני ישראל כדי
שלא יקויי ב 'נבול תבול' ,ומה עני לכא גמילות חסדי' וקבורה כו' ...ומבאר
ה'ב יהוידע' )ב"מ ש( וז"ל ,זה שיי לעני זה של מנוי הדייני ,כי מי שדרכו לעשות
גמ"ח יהיה טבעו ומנהגו להיות ותר ,ואינו אומר 'יקוב הדי את ההר' ,אלא מוותר
ומוחל על ממוני ולכ תתמעט התביעות בפני הדייני,
ומה שכתב 'ילכו זה ביקור חולי ,בה זו קבורה' כי העוסק בדברי האלו תהיה
בעיניו עוה"ז וקניינה הבל ,בזכרו יו המיתה ,וכמ"ש והחי ית אל לבו ,ולכ לא יהיה
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להוט עליה כ'כ לעשות תביעות ודו"ד בעבור ממו או בעבור חרופי וגדופי וכיוצא,
וימעט בתביעות אלו ,ולכ יספיקו הדייני לדו ע רב .מעשה באד אחד ששכנו
היה בונה בית ,ועשה עמו הרבה דברי שלא כדי ,ה בגניבה שגנב מ עובי הכותל
שלו והכניס לביתו ,ה מה שהכביד על כותל ,ה מה שעשה בית הכסא ומעלה אצל
כותל שלו ומזיק לו ,וכ כיוצא בזה חטא לו בנזקי שכני ,וזה לא היה בביתו ולא
ידע מכל זה כדי למנעו ,וכאשר בא לביתו וראה נזקי שעשה לו ,וג גניבה שגנב
מעובי הכותל שלו והכניס לביתו ,חרה לו עד מאד ,והל לקבול בב'"ד ,ואחר שיצא
לקבול בבי"ד ולהביא שמש ב"ד להזמי את חברו בדי ,חזר לביתו ריק ,אמרה לו
אשתו איה הוא שמש בי"ד ,ולמה לא קבלת בבי"ד כאשר אמרת ,ויאמר ,אחר
שיצאתי קיד שנכנסתי לב"ד חזרתי בי ,א"ל למה ,ויאמר ,עתה בהילוכו פגעתי באדו
גביר אחד עצו שהיו מוליכי אותי לקברו ,וזה הגביר בנה לו מקרוב בית אחד ,גדול
ורחב ידי כבית המל ,וזה ארבע שני עוסק בבנינו ,ועתה 'קוד' שישב בו נפטר,
ומוליכי אותו לקבר אמה רוחב על שלש אמות אור ושוכב בתו העפר ,לכ אמרתי,
למה אתקיטט ואריב בשביל הבית הזה שאינו שלי ,כי בתי של עוה"ז וקניינ הבל,
ועיקר הבתי והקנייני ה של עוה"ב ,נמצא שמביקור חולי ועסק בצרכי קבורה
יעלה תועלת שיתמעטו תביעותיה ודו"ד שלה בממו וקניינ של עוה"ז ,וכיו
שמתמעטי תביעותיה יספיקו הדייני אשר ימנה אות לע רב.
כב .הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע ביאר בדברי רש"י בריש פרשת 'מה שמועה שמע
ובא קריעת י סו ומלחמת עמלק' ,כי הנה ב'קריעת י סו ' היו בני ישראל
בסכנת נפשות ,א אמר לה משה 'ה' ילח לכ ואת תחרישו' )יד יד( ,אי צור
במלחמה אלא ה' איש מלחמה ,לעומת זאת ב'מלחמת עמלק' שלא היתה סכנה
גשמית אמר משה ליהושע 'הלח בעמלק' ,והיינו טעמא ,כי כשיש סכנה רוחנית
אי אפשר לישב ב'חיבוק ידיי' ולהסתמ על הקב"ה ,רק מחויבי להלח בכל כח.
וכאשר שמע יתרו אות שמועות ,הבי ששוב אי אפשר לו לשבת בבית א חפ
הוא להתעלות בעבודת השי"ת אלא מחויב הוא להתייגע ולצאת אל המדבר ללמוד
תורה ואמונה מפי משה רבינו.
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כג .ויסוד גדול הוא לעוסקי בעניני חינו ,שעליה להתייחס באופ שווה לכל
תלמיד א לחלש שבחלשי ,את כול יש לקרב במדת 'ימי מקרבת' בפרט
לחלשי ,וכפירושו של הגרי"ז מבריסק זצ"ל בדברי חז"ל )ספרי פרשת ואתחנ( 'ושננת
לבני אלו התלמידי' ,כי שאל נא את ה'מלמד' אשר בכיתתו כעשרי וחמש
תלמידי – מי מהתלמידי חקוק תמיד על לוח לב ,הרי תשובתו בבירור תהיה,
פלוני ופלוני המוכשרי והמוצלחי ,כי ה מסייעי לו בעבודתו במסירת שיעוריו
ודרכי החינו .לעומתו ,כאשר תשאל את האב והא אשר לה כעשר בני בליעה"ר
מי מבניכ לא ימוש מזכרוניכ בכל עת ורגע ,יענו שניה כאחד ב זה או בת זו
המתקשי בלימוד או בענייני אחרי ה ,מה לא נסיח דעת לרגע אחד ,לזה
אמרו חז"ל 'ושננת לבני אלו התלמידי' שתתנהג בעני זה ע תלמיד כאילו ה
בני ,ולא תסיח דעת מהחלשי לחזק ולעודד וכ בס"ד אכ יעשו חיל בלימוד,
ויעלו מעלות רמות.
אחד מ'חכמות' החינו ,לדעת כיצד להעיר הערות לתלמיד באופ שיבי היטב
את הדברי וישנה דרכו בעקבות ההערה ,מבלי לפגוע בו )כי פעמי ה'פגיעה' מגרעת
מההערה להתקבל – א כשהתלמיד מבי היטב את העני( .מיוחד בחכמה זו היה המשגיח
הדגול הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל משגיח בישיבת 'חידושי הרי"' ,פע עבר
בסמו ל'חברותא' של שני בחורי המדברי דברי בטלי באמצע סדר הלימוד,
משהבחי אחד מה שה'משגיח' עומד על גביה ו'כמעט' שנתפסו בקלקלת ,נבו
לרגע ,א הלה ש'חרי ' היה פתח פיו בערמה וביקש מאת המשגיח שיבאר לה
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כמה קושיות שיש לה בדברי ה'תוספות' וכביכול על זה נסובה שיחת עתה,
המשגיח עשה עצמו כמו שלא ראה מאומה ,השיב לה בדרכי נוע על כל קושיותיה
והבחור היה בטוח בנפשו שהצליח לרמות את המשגיח .כעבור כמה ימי כשמסר
ר' גד'ל את שיעורו בפני הבחורי פתח לספר 'מעשה שהיה' ,דרכ של ה'גנבי'
בשנות קד הייתה להיכנס לבתי באישו ליל דר הארובה שבגג הבית )הנעשית כדי
להוציא מש עש התנורי שבבית( ,וכדר כניסת כ דר יציאת כש'שלל' בידיה.
פע אחת נכנס הגנב ב'ליל שישי' לבית הרב המרא דאתרא ,א הגנב שביש מזל
היה לא ידע שבליל שישי אצל הרב 'לילה כיו יאיר' כשהרב יושב בחדרו ועוסק
בתלמודו והרבנית עומדת במטבח לבשל מאכלי שבת לרב ולאורחיו החשובי ...הלה
שנפל מהארובה לאותו המטבח שעמדה בו הרבנית הבהיל כהוג את הרבנית שנחרדה
עד עמקי נשמתה לראות 'מלא שחור' )מעש הארובה( יורד מ השמי לתוככי בית,
האיש לא איבד עשתונותיו ומיד שאל את הרבנית 'איה מקו מושב הרב ...שאלה
דחופה לי אליו '...הרבנית מיהרה אל הרב לאמר לו כי 'מלא מסכ ושחור' נשלח
מ השמי ושאלה דחופה בפיו ,ויאמר רב – יבוא ,ויבוא האיש ,וישאל את הרב,
שאלה אחת לי 'אוי וויי ...ווי אזוי קריכט מע ארויס פו דא) '...אויה ,כיצד נחלצי
מהצרה שנתפסתי בקלקלתי( ,הדברי יצאו מפי ר' גד'ל ופני הבחורי חפו ...כי שאר
הבחורי צחקו לנוכח הווערטל )בדיחה( כאחד מאמרותיו השנונות של המשגיח ,אבל
שני אלו הבינו היטב כי ה'משגיח' מרמז לה ,ידעתי היטב כי 'שאלתכ' באותו
התוספות לא היה אלא שאלה נסתרת ' -אוי ...ווי אזוי קריכט מע ארויס פו דא'...
אי נחלצי מהצרה שהמשגיח תפס אותנו בקלקלתנו ...ובכלל ייאמר ,כי ברוב
המקרי עדי להוכיח את התלמיד לאחר זמ ,וג אז יעטו את התוכחה במילי
שקולות ומדודות ,וכמעשה דרבי גד'ל שהלביש תוכחתו בסיפור הלצה.
פע 'תפס' הרה"ק ה'נתיבות שלו' ילד אחד מנכדיו אוכל לתאבו 'פיתה פלאפל'
בנגסו שלא כמידת דר אר )עיי' משנ"ב ק"ע סקי"ט בש הב"י ,שאינו כדאי לנגוס בפת גדולה
כביצה( ,מה עשה הרבי ,לא גער בו ולא ביישו ,אלא אמר לו ברמיזה – הינ מזכיר
לי אי שהרבי ה'בית אברה' אכל את ה'כזית מצה' )כידוע שהיה אוכלו בהתלהבות ו'נראה'
כאות המתענגי תענוג גדול מאכילת( ,והלה כבר הבי...
כאשר שהה אאדמו"ר הרה"ק מלעלוב זי"ע בלאס-אנדז'עלעס ,התאכס אצל
הרה"ח רבי אלעזר אדלר ז"ל שהרבנית הייתה בת בתו של הרה"ק רבי שלומ'קה
מזוועהיל זי"ע ,באחד הימי שאלה בעלת-הבית את אאדמו"ר זצ"ל 'כיצד היה מע"כ
נוהג א בתו הייתה מבקשת מעמו מעות כדי ליל לטיאטער' )בתי תיאטרו( ,אאדמו"ר
נבהל מ השאלה ולא השיב לה מאומה ,פתחה האשה וסיפרה ,בשנת ת"ש לער
בהיותה ילדה קטנה ,היו חברותיה הולכות לתיאטרו ולמקומות שוני שלא הייתה
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åîë ,ãáàðù ïàöä øçà êìä åúìîçáù ¯ ùã÷îáù úåù÷ä úåãåáòä ïî àéäå
 ãçàå ãçà ìë ìù åáìì ñðëéäìכדåøîàå ,'äòåø äéä äùîå' (à â) øîàðù ,
çøá ïàöä ïî ãçàù (á á"ô ø"åîù) ì"æç ,åðéáø äùî ìöà åæ äìòî åðéöîå
רוח חכמי נוחה מה
ההפקרות ל"ע( וה פיתו אותה שתצטר אליה ותבוא עמה לאות המקומות .משנתפתתה
פנתה לזקנה רבי שלומ'קה בבקשת כמה פרוטת כ'דמי הכניסה' לאותו מקו נעבע...
ויהי בשמוע הרה"ק מזוועהיל את בקשתה ,נת לה מיד את מלא הסכו כרצונה,
א כאשר עמדה כבר ליד הדלת לצאת מ החדר ,קרא לעברה ואמר 'ה ראית כי
א בקשת כס מיד נתתי ל כאוות נפש ,א דעי ל ,שלבי קרוע ושותת ד א
תלכי לש' ...ויהי כאשר שמעה הילדה את הדברי היוצאי מ הלב הכריזה תיכ
ואמרה שהיא לא תל לש לעולמי ,והיתה ההיא איתתא מספרת לאבי זצ"ל את
גודל הנסיו שהיה לה ,א מאחר שבאותה שעה הראה לה אותות אהבה וחיבה
אמיתית ,על כ לא היתה יכולה להרשות לעצמה להכאיב לו ,וזה גר לה ששינתה
דעתה ולא הלכה לאות מקומות .וזה כלל גדול בחינו ,שמצד אחד יתייחס אל
הב באהבה עזה ,ובד בבד יבהיר לו שא לא יל בדר התורה יגרו לו צער גדול.
כד .והיינו דכתיב )משלי כב ו( 'חנו לנער על פי דרכו' ,ומילתא דפשיטא היא ,הא
למה זה דומה ,לאד שרצה להיכנס לבית נעול ,והיה לו צרור של מאה מפתחות
שבי כול נמצא המפתח שפותח דלת זו ,הלה כבר ניסה לפתוח את הדלת בתשעי
ותשע מפתחות ולא עלתה בידו ,על כ שבר את הדלת ופר אותה ,והרי אי ל
סכל ושוטה כמותו ,כי מעול לא ניסה לפתוח את הדלת על ידי המפתח הנכו ,מדוע
שבר את הדלת ,והכי נמי מה שלפעמי אי דברי ההורי והמורי נכנסי בלב הילד
אי זה אלא מפני שעדי לא מצאו את המפתח ללבו של ילד זה ,וניסו לפתוח את
לבו ב'מפתח' המתאי ללבות של תלמידי אחרי ....מדוע יתייאשו כאשר אינ
רואי ברכה והצלחה במעשה ידיה ,עליה להתחקות שוב ושוב אחרי תכונות
הנפש של התלמיד ,ולפעול כפי רוחו ,ובסייעתא דשמיא יצליחו בעבודת הקודש זו.
עוד ייאמר בעני זה ,מעשה בבחור שנכנסה בו רוח שטות ,והחל 'מגלה' נסתרות
בי הבריות ,ובעיקר הבי הלה בשרשי ה'נשמות' לזה היה אומר הנה נשמת נשמת
רשב"י ,ולרעהו אמר כי נשמת רבי טרפו מפעמת בקרבו ,לשכנו 'גילה' כי נשמתו
נשמת רבי עקיבא וכ הלאה ,ועיני אביו ואמו כלות ואי לאל יד להושיע ...בצר
לה שפכו את לב לפני הרה"ק רבי חנו העני מאלכסנדר זי"ע שהיה מפורס
כחכ הרזי ,ויצוו להביא לפניו את הבחור ,כאשר עמד הבחור לפניו ציוה הרבי
'הוציאו כל איש מעלי' ,בהיות ביחידות שאלו הרבי 'מי אני ומי נשמתי' ,הביט בו

)זמני קשי עברו אז על החרדי לדבר ה' כשהנוער נמש אחר רוח
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הבחור והשיב שהוא הרבי מאלכסנדר ,או אז גח הרה"ק מאלכסנדר ולחש באזניו
כממתיק בדבריו סוד 'וכי ג אני כרבי איני יודע כל אות סודות שאתה 'בקי' בה
)בתמיה( ,א רבי צרי לדעת ג לשתוק ...אבקש ,שתבטיח לי שמעתה לא תגלה
עוד מה שאתה יודע '...ולפלא ,כי מאז שהחל מעט לשתוק נעלמו כל שגעונותיו.
הרי ל דוגמא ומשל כיצד ייכנס המחנ במצבו של הזולת ,וכיו דלשיטתו הוא יודע
נסתרות ,וא כ מיניה וביה אי לו לגלות סודותיו ,ועל זו הדר צרי לחנ את
הילד בחכמה ובתבונה.
כיוצא בזה הגיד הגה"ח רבי גד'ל אייזנער ז"ל ,שלפעמי יש בחורי המסתובבי
ע דמיונות שיש סביב גדרי וחומות בצורות ,וה מתאונני שאינ יכולי להיפטר
מה ,והנה מי שאינו 'מחנ' מומחה יתפוש את הבחור בידיו ויטייל עמו אנה ואנה
כדי להוכיחו שאי כא שו גדר וחומה ,אול לא זו הדר הנכונה )כי אחרי 'חיפוש'
ימצא הבחור שוב( ,אלא עליו לרדת לעומק דעתו וטעותו של הבחור וכמי שרואה א
הוא את הגדרי והחומות ,ויחד עמו 'לפרו' את הגדר כדי לעבור דר ש.
סיפר הרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע על חסיד אחד שהגיע פע אל הרה"ק ה'יסוד
העבודה' זי"ע ,והתאונ בפניו שבאמצע עבודתו התחיל לאחרונה לראות רוחות רעות
ושדי הרוצי לחנוק אותו ולהרגו נפש ,שאל אותו הרבי הא אלו השדי המתגלי
לפניו לבושי ב'גארטלי' )חגורות( ,חשב האיש וניסה להיזכר במה שראו עיניו ולבסו
פסק שאכ יש לה חגורות ,אמר לו הרבי ,א כ ,בפע הבא שיתגלו אלי השדי,
תזכיר לפניה את שמי וש אמי ,תפוס אות בחגורת ומשו אות אלי החדרה,
לא עבר זמ רב והחסיד חזר אל בית הרבי שמח וטוב לב ,תמה בפניו הרבי מדוע
לא הביא עמו את השדי כפי שנדברו יחדיו ,נענה החסיד שא פתח פיו והזכיר
שמו של הרבי ברחו כול מפניו ...והסביר ה'נתיבות שלו' עומק סיפור זה ,כי ידע
ה'יסוד העבודה' שכל השדי אינ אלא פרי דמיונו של החסיד התמי ,אול את
הדמיו קשה מאד לגרש ,וכדי לבטל היה צרי הרבי תחילה לייצר מה 'מציאות'
ואז לבטל אותה ...על כ ציווהו להחזיק בה ב'גארטל' שהוא דבר ממשי ,ובשעה
שלא יוכל לתפוס בדמיונות אלו יבי וישכיל מעצמו שאי בה ממש.
כה .עוד יסוד בדרכי החינו למדנו מהאמור בפרשת ,דכתיב )יח ו( 'אני חותנ יתרו
בא אלי ואשת ושני בניה עמה' ,ופירש רש"י' ,א אי אתה יוצא בגיני צא
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כבד את אביו ואת אמ – מצות כיבוד אב וא

בגי אשת ,וא אי אתה יוצא בגי אשת צא בגי שני בניה' .ולכאורה יש מקו
להקשות ,כי בשלמא 'בגיני' – עבור יתרו אכ יש לו למשה לצאת לכבדו ,שהלא
קיי"ל )ילקו"ש ומכילתא כא( שחייב אד בכבוד חמיו ,כמו כ 'בגי אשת' עליו לצאת,
שהרי מחויב הוא לכבדה ,א מהו שאמר 'צא בגי שני בניה' ,וכי האב מחויב לכבד
את בניו .וביארו בזה ,שכ אמר יתרו למשה ,א א אי אתה רוצה לצאת בגיני
ובגי אשת ,כי יש ל איזה סיבה או 'טע הכמוס' שאינ רוצה לכבד אותי ואותה,
אבל ,אנא' ,עשה למע תינוקות של בית רב' שיראו כיצד אתה מקיי את המוטל
עלי ,וממ יראו וילמדו ג ה לכבד את מי שה חייבי בכבודו .כי עיקר ה'חינו'
הוא כשהאב מראה 'דוגמא' לבניו ויוצ"ח כיצד הוא נוהג בארחות ישרי ,וממילא א
ה ילכו בדרכיו.
ופשיטא ,שאי אפשר שיזהיר האב את הב בדברי שהוא עצמו אינו עומד בה,
וכמו שפירשו בדר צחות בדברי חז"ל )מכילתא יתרו( על הפסוק בפרשת )כ טו( 'וכל
הע רואי את הקולות – רואי את הנשמע' ,שנרמז בזה שצרי ש'יראו' על האב
'את הקולות' ש'נשמע' מפיו כשמחנ הוא את צאצאיו...
כו .עוד אספרה ,על אב ובנו שהילכו ברחובותיה של ירושלי של מעלה ,בדרכ עברו
לצד ישמעאלי שמכר פירות אבטיח ,והיה אותו ערבי מצעק ומכריז בקול אבטיח...
אבטיח אדו ומתוק ...אבטיח בלא גרעיני ...אבטיח על הסכי ...ברצותו למשו קוני.
המשי האב ע בנו בהליכת והנה שומע האב את בנו קורא את צעקתו של הישמעאלי
מילה במילה ,וא הילד מצעק לעצמו ,אבטיח ...אבטיח אדו ומתוק ...אבטיח בלא
גרעיני ...אבטיח על הסכי ....מיהר האב ונכנס אצל אחד מגדולי קרתא דשופריא
באות הימי ,ותינה לפניו את צערו ,שנראה לו שיש לבנו חלילה פג בנשמתו,
והסביר ,הנה בכל יו ויו הנני לומד עמו ביגיעה רבה פרקי משניות ,ואינו זוכר בע"פ
אפילו תיבה אחת ,כי באמרו תיבת 'קורי' כבר שכח את תיבת 'מאימתי' )הקודמת לה(,
ואילו היו שמע רק פע אחת את הישמעאלי מכריז ואומר על האבטיחי ,וכבר
נחרטו הדברי במוחו וחזר אחריו מילה במילה ...הסביר לו ה'גדול' ,לא מיניה ולא
מקצתיה ,אלא 'הכרזתו' של הערבי באה מקירות לבו שהרי הוא נצר למכור ולהרוויח
כמה פרוטות לפרנסת ביתו ,והרי 'דברי היוצאי מ הלב נכנסי ללב' ומטע זה
בידו לחזור אחריו אות באות ...וכ ב'לימודי' ,א לא היית לומד ע בנ מ השפה
ולחו ,אלא היית בוער בדברי המשנה ,דבריה של התנאי הקדושי ,היו הדברי
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נחרטי על לב בנ עד שהיה זוכר בלי כל קושי ,על כ לא פג נשמה יש בו חלילה,
אלא ב הפג שאינ מוסר לו את הדברי בתבערה ...א אנו ,א נצעק בכל לבב
את צעקת האמונה ,כל אחד ואחד בלבבו ,ובפרט בחינו צעירי הצא ,שעלינו להלהיב
בחמימות האמונה ,להחזיק באחיזה איתנה בצור כל העולמי.
הנה אמרה תורה )יט ג( 'כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל' ,וברש"י 'לבית
יעקב  -אלו הנשי ...ותגיד לבני ישראל  -פירוש לזכרי ,'...ולכאורה צרי ביאור,
א בזכרי אמר לבני ישראל ,היה לומר על הנשי לבנות יעקב ומדוע אמר לבית
יעקב .וביארו בדר משל לאד שחש בגרונו וסבל ייסורי נוראי מהפסולת שנתמלאה
בגרונו ,בשני דרכי יוכל הרופא לרפאותו ,א .ע"י סמי מרפא חריפי ,שה יבטלו
ממנו את כל הפסולת ,עוד דר יש – להכניסו לבית סגור ומסוגר ,ויהא הבית ח
מתוכו מלא בעשבי מרפא ,וע"י שהיית החולה ש ממילא יתרפא מתו החמימות.
כיו"ב ,לעני רפואת האד מיצרו ,ה'זכרי' יקחו סמי מרפא חריפי והוא עסק
התורה כמו שאמרו )קידושי ל' (:בראתי יצר הרע ,בראתי תורה תבלי' ,כי ע"י התורה
מתקיי בו )סוכה נב' (:א פגע ב מנוול זה משכהו לבית המדרש ,א אב הוא
נימוח וא ברזל הוא מתפוצ' והרי הוא כאותו ס חרי המשבר ומכתת את היצר
הרע ואת כל השפעותיו הרעות.
א בית יעקב אלו הנשי שאינ עוסקי בתורה ,ה יקיימו את העצה השניה,
על ידי החמימות שיהיה בבית ,החמימות שישפיעו אביה ואמ בבית לתורה
ולאמונה ,על ידי כ יתחממו א הנשי ויצא יצר הרע מה .על כ לא אמר אצל
בנות יעקב ,אלא דיקא אמר בית יעקב כי עיקר חיזוק נגד המלא המשחית הוא
על ידי הבית על ידי שבבית פנימה יש לה את החמימות הראויה לה' ולתורתו.
כ א ביארו את דרשת חז"ל )קידושי ג' (:בנעוריה בית אביה  -כל שבח נעורי
לאביה' ,שכל שבח ביראת שמי שיש לה לבת ישראל כשירה ,הרי זה נזק לזכות
בית אביה ,לזכות החמימות ליראת שמי ולכל הקשור לקדושה של מעלה ,אותה
מכניס האב בי כותלי הבית.
מספרת הרבנית קאפ בתו של הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע כי בבית
אביה ידעו כל המשמשי בקודש כי א בשעה שה מסדרי את בית הרבי וחדרו
לא הותר לה לגעת בשולחנו של הרבי ,עליו היו מונחי דר קבע הגמרא והסידור,
הטאביק )טבק להרחה( והסגרי' שלו  -כי אלו תחת רשותו של הרבי ואי לבר אנוש
לגעת בה .פע אחת הוזמ לבית הרבי איש נכבד ועשיר גדול לצור עסקנות
חשובה מאד )בעני אשר גבל ממש בפיקוח נפש( ,הגבאי ובני הבית רצו לסדר את הבית
ובכלל זה את שולח הרבי לקראת האיש ,למע יתקבל בכבוד גדול ובצורה נאותה,
כדי שתצא ממנו התועלת הנדרשת ...תחילה סידרו את כל החדר והמתינו לשעת
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הכושר ...ואכ ,כשעזב הרבי את החדר לכמה רגעי מיהרו והסירו את המפה שעל
שולחנו פרשו מפה חדשה וברחו מהבית ,רק הרבנית קאפ נשארה בבית )היא לא
חששה להישאר בבית ,כידוע הרבי כיבדה והחשיבה במאד מאד( בחזרו החדרה וראה את אשר
נעשה ,נחרד והחל מהל בחדר אנה ואנה אחוז בשרעפי קודש ,תו שהוא זועק
בכל כוחו בעוז ותעצומות 'פאר וועמע ...פאר מענטשע ...פאר מענטשע) ...לפני מי
עשו כ כדי להתייפות בפני בני אד (...לפניו נעבוד ביראה ופחד ...לפניו נעבוד ביראה
ופחד '...אחר כמה דקות דפק האיש על שערי הבית ,מיהר הרבי לארונות הבגדי,
הוציא מש בעקיטשע )מעיל( יש נוש שכבר איבד כל צבעו ,לבשו וכ פתח את
הדלת לפני האיש ,כי אי לעשות פעולות פאר מענטשע .מוסיפה הרבנית כי מעשה
זה נחרט בעמקי נשמתה עד שזה לה כשישי שני תמימות מאז אותו מעשה,
ואיננה מסוגלת לעשות איזה פעולה פאר מענטשע .והנה מלבד מה שיש לנו ללמוד
בגנות עשיית פעולות ומעשי פאר מענטשע ,יש בו הרבה כדי ללמדנו כיצד הנחיל
הרבי את משנת חייו לבני הבית ,עד שהמאיס עליה את ההנהגה המאוסה עליו –
ללא כל דרשות ודיבורי ,ודי היה לה לראות את האש הבוערת בו שפרצה חוצה
לזכרו עול לשישי שנה ויותר מכ.
ידוע היה רבי אביגדור מיללער זצ"ל כמי שפעל גדולות ונצורות בקרב יהדות
ארה"ב בדור הקוד ,פע אחת דיבר בפני נערי אודות שמירת הבית היהודי וטהרתו
מזוהמת הרחוב ,ובנופת צו וכל טע המאיס בפניה את מכשיר הטעלעוויזשע
)טלווזיה( אשר היה נפו בהרבה בתי באותה התקופה ור' אביגדור לח בנגע זה
בכל עוז ...אחד הנערי חזר לביתו והחליט לעשות מעשה ...באותה שעה ישב אביו
בחדרו שבקומה העליונה עסוק בשטויותיו ,בצייטונ"ג )עיתו( וסגרי' שלו ....והנה הוא
שומע קול חבטה עזה ורסיסי זכוכית המתפזרי לכל עבר ,כנשו נחש קפ האב
לקומה התחתונה והנה הוא רואה את בנו כשפטיש בידו והנו עומד ומנפ את כלי
הטעלעוויזשע )שהיה גדול וכבד באות הימי( כאברה אבינו כשעמד בחנותו של תרח
וניפ את אליליו בזה אחר זה ,גער בו האב מה מעשי ...וכי נשתבשה דעת ,או
נפלת על ראש ...ויע הבחור ,לא מיניה ולא מקצתיה אלא הרבאיי דרש עתה שאי
מקו לכלי כזה בבית יהודי ...על כ גמרתי אומר לקיי 'ובערת הרע מקרב ,'...וכ
נמש ה'מחזה' כשהאב צועק והב משבר ומנת מתו הסברי כי הרבאיי ציוה
לעשות כ ...ויהי אחר הדברי האלה התקשר האב אל ר' אביגדור ופתח פיו מתו
כעס וחימה – כיצד העזת להתערב בענייני פרטיי ,כיצד תצווה על בני לעשות
פעולות השחתה בביתי ,אנוכי אקיי בו 'תקו ותיטור' ,ג תביעתי עלי שברגע זה
תבוא לביתי ותשל תשלומי ההיזק עד תומ ,בכל אותה העת הקשיב ר"א לדבריו
ולא ענהו מאומה ...ככלותו לדבר ענהו ר"א בנוע מתיקות לשונו ובניחותא ,מעודי

çë

באר הפרשה

פרשת יתרו

 íàå áà ãåáéë ìù åæ éúáø äåöîáכזíå÷îä ãåáëì íãåáë ù÷åä øùà ,

)î"á

תמהתי מני 'ירש' בנ 'אש קודש' כזו ,מני לו עוז ותעצומות לעשות מעשי כאלו,
אכ נודע הדבר מששמעתי אות 'בוער' באש קנאת המעברת אות על דעת ועל
דעת ...ידעתי ג ידעתי כי ממ הירושה – בזה הפ ר"א את היל מחשבו של
האב לטובה אחר שהבי כי בנו עשה כזאת עפ"י תכונותיו ,ומששכ כעסו כבר
נפתח לבו להבי כי ר"א צודק ונהפ להיות מתומכיו בממו ודעה.
והאמת יש לומר ,כי בהתאפקותו ובדרכי 'חכמה' הצליח ר"א ל'חנ' )ג( את האב
בכבודו ובעצמו ,להעמידו על דר טוב.
כז .מעשה בנער שבקרבת הוריו היה שוכח כי התורה ציוותה 'כיבוד אב וא'...
בצערו פנה האב אל 'ראש הישיבה' של בנו ושפ בפניו מעוקתו ,הבטיח ראש
הישיבה לסדר את הענייני עד כמה שידו מגעת .למחרת היו קרא ראש הישיבה
לבחור הנ"ל ,ושאלו הא יסכי לקבוע עמו 'חברותא' ללימוד באחד הסדרי ,שמח
הבחור על ההצעה ,כי כבוד גדול הוא ללמוד ע ראש הישיבה .מכיוו שכ גילה
ראש הישיבה את לבו כי ברצונו לעסוק ב'שולח ערו' )כי 'גמרא' ממילא לומדי בישיבה
ברוב שעות היו( ,שאל הבחור – באלו הלכות חפ ראש הישיבה להתחיל את לימודנו,
ענהו רה"י ,ברצוני להתחיל ע הלכות 'כיבוד אב וא' )ביו"ד ר"מ( ,אמר לו הבחור,
לא ...לא ...וכי לא עדי שנלמד הלכות הנוהגות א בזמ הזה) ...כי בעיניו היו הלכות
אלו 'הלכתא למשיחא' – בזמ שביהמ"ק היה קיי(.
ונית לומר כי מצוה זו 'עומדת ברומו של עול ובני אד ,'...דוגמא לדבר הוא
כמו ששמעתי מכמה אנשי שסיפרו לי בכאב ,כי אחרי שזכו להשיא את צאצאיה
אינ זוכי לשמוע 'אות חיי' מילדיה ,כי המה טרודי בענייניה ואינ טורחי
לבקר את הוריה ולכבד ,והלא בימינו איכשר דרא ויש לנו מכשיר 'טלפו' שאפשר
לעמוד במקו אחד ולדבר ע איש אחר בקצה השני של העול ,ומדוע א כ לא
יקבע אד שעה קבועה מדי יו ביומו שאז ישוחח ע הוריו ויספר לה מה שעובר
עליו ועל משפחתו ,והלא בפעולה קטנה זו הרי הוא מקיי מצות עשה דאורייתא
של 'כיבוד אב וא' שהיא מ החמורות שבחמורות.
וכבר כתב הגה"ק רבי שלמה קלוגער זי"ע לבנו הגאו הגדול רבי אברה שמואל
בנימי זצ"ל בזה"ל ,ידידי בני למה אי יראת שמי על פני ,לקיי כבוד א  -לכתוב
אל אמ ,נא ,מהיו והלאה תפרוס שלו' אמ ביחוד )הובא בספר בדידי הוי עובדא עמו' שס"ו(.
וכ אמר הגרי"ז הלוי סאלאוויצ'יק זי"ע מבריסק לבניו בימיו האחרוני' ,כאפט
אריי מצות עשה פו כיבוד אב'') ...תחטפו' לקיי מצוות כיבוד אב( ,כי עוד זמ קצר לא
תזכו לקיי מצוה נכבדה זו .א אנ נעני ונאמר לכל מי שזכה ויש לו אב וא
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לאור ימי ושני ,אל תמתינו לימי שתרצו לקיי את המצוה הגדולה הזאת וכבר
לא תוכלו...
מעשה באחד מאנשי ירושלי שחלה במחלה קשה רח"ל ולא מצאו הרופאי מזור
ותרופה ,והחליט לנסוע לבני ברק אל ה'חזו איש' לקבל ברכתו ,באות הימי היתה
ה'נסיעה' מירושלי לבני ברק קשה וארוכה ,כי הוצרכו להתגלגל מאוטובוס לאוטובוס,
ג ה'מעות' להוצאות הנסיעה לא היו בידו ורק כעבור כמה ימי עבודה הצליח להשיג,
אחר הדברי האלה ,כשכבר נכנס אל החזו"א ושפ לפניו צרתו ,שאלו החזו"א כמה
עלתה הנסיעה והשיב לו כ וכ ,נענה לו החזו"א ,ה מקרא מלא דיבר הכתוב 'כבד
את אבי ואת אמ למע יאריכו ימי' ,וכי הוצאת מימי עבור אבי חמישית מהסכו
אותו הוצאת עבור נסיעת הנה ,שהיא רק ספק ספיקא ,ספק א תצליח להיכנס
לביתי ,ואפילו א תקבל ברכתי מא יימר שהיא תישא פירות ...מדוע עזבת את
ה'וודאי' ונתפסת ל'ספק ספיקא' )הובא במעשה איש ח"ז עמ' צח(.
סיפר הרב אליהו דב קלור ז"ל שבימי בחרותו למד בישיבתו של הגאו רבי שלמה
היימ זצ"ל בווילנא ,באחד הימי התפרסמה הידיעה שהנה הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע
עומד לבקר בווילנא ותהו כל העיר ,כשהכל סחו בהתרגשות על הזכייה אשר נפל
בחלק לחזות בפניו הטהורות וא להתבר מפ"ק ,וכמוב שכל בני הישיבה הכינו
עצמ לקראת קבלת פני הצדיק בתו שאר עמ בית ישראל .אביו של הרב קלור
שמע א הוא אודות ביקורו של החפ חיי ,וחשש לגורלו של בנו שיצא בי ההמוני
ואולי ח"ו יינזק מרוב הצפיפות וההמו הנרגש ,על כ מיהר לשלוח לו טעלעגרא
)מברק( בו הודיעו שאוסר עליו לצאת לקבל פני הח"ח .ואכ בהגיע יו המיועד נהרו
כל שמוני הבחורי לרחוב העיר ,ורק הוא נשאר בגפו בהיכל הישיבה ,כשהוא מקיי
במסי"נ מצוות כיבוד אב .כעבור זמ מה חזרו כל הבחורי בהתרגשות עצומה ובששו
ושמחה ,כשה מספרי לו שזכו לקבל ברכת הכה הגדול מאחיו מרנא החפ חיי
לזכות לאריכות ימי .באותה שעה נתכרכמו פניו והרגיש הפסד בליבו ,וכי מילתא
זוטרתי היא לקבל ברכה כגו זו מאת הח"ח בעצמו ,ומדוע נגרע חלקו ,באותה שעה
העלה ע"ג הכתב את שמות כל  80בני הישיבה .עברו שני רבות וארוכות ,וכבר
בא ר' אליהו דב לגיל  95שני ,נענה ואמר לנכדו  -היו נלב"ע לבית עולמו השריד
האחרו מכל שמוני הבחורי שזכו לקבל אותה ברכה ,ואבדלחט"א נשארתי עדיי
בחיי עלי אדמות ,והארי עוד ימי כג' שני כשהוא בבריות גופא ,מהל על רגליו
בלא עזרת מקל וא לא כהתה עינו ולא נצר ל'בתי עיני' )משקפיי( .הוסי בעל
המעשה לומר ,לש מה אני מספר ל כל הדברי האלו ,למע תדע ,כי הא אומנ
שאי ערו לגדולת ברכת הכה הגדול מאחיו – החפ חיי ,מ"מ 'ברכת התורה' עדיפה
הרבה יותר מברכת הצדיק הגדול ביותר ,שאכ כול זכו שנתקיי בה ברכתו של
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אותו קדוש עליו ,אול אני לא נתברכתי ממנו כי לא הלכתי וקיימתי בעצמי מצוות
כיבוד אב ,על כ זכיתי לקבל את ברכת התורה 'למע יאריכו ימי'.
ולא זו בלבד ,אלא 'ברכת האב' כוחה גדול להשפיע כל מילי דמיטב ,וכמו שכתב
ה'ספורנו' בפרשת ויצא ,על הא דסיפרה תורה 'וישכ לב בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו
ויבר אתה' )בראשית לב א(  -כבר אמרו 'אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיני' )ברכות
ז ,(.אמנ סיפר ברכת לב לבנותיו ,להורות שברכת האב אשר היא על בניו 'בכל נפשו'
בלי ספק ,ראוי שתחול יותר בסגולת צל אלוקי המבר ,כאמרו )ש כז ד( בעבור
תברכ נפשי .על כ העצה היעוצה  -במקו לתור אחר ברכות וישועות במקו
פלוני ואלמוני ,יל כל אחד אל בית אביו ויתבר ממנו ,כי א על ברכותיו של לב
הרשע שביקש לעקור את הכל הדברי אמורי ,קל וחומר לבני ישראל הכשרי.
כח .הגר"י טרעגער זצ"ל פנה פע במכתב אל חותנו הגאו רבי שלמה זלמ אויערבא
זצ"ל ,בעני מה שביקשוהו להכריע בדבר מריבה שפרצה בי אב לבנו שיש
ברשות מפעל ,ורוצי לחלוק ואינ יודעי היא וכו' ,ענהו הגרש"ז שמע נא חתני
היקר וסלק עצמ מתו 'די' זה ,כי ענייני אלו )שבי אב ובנו( הרי ה בגדר 'החמורה
שבחמורות' ,על כ משו יד תיכ מכל זה העניי.
וא אנ נאמר ,הלא בכל עת שכותב רבינו ה'רמ"א' בהגהותיו לשולח ערו 'יש
מחמירי' – הננו מחמירי בכל עוז .וא כ כמה יש להחמיר בכל חומרה יתירה
בעניי זה 'החמורה שבחמורות' ,ליזהר מאד בכיבוד אב וא ,ולהוקיר בכל יקר
תפארת וגדולה.
מסופר שהגאו רבי שלמה זלמ אויערבא זצ"ל הל פע ברחובה של עיר בעצ
יו השבת קודש ,וראה יהודי מבוגר הנושא בשארית כוחותיו ספסלי ,ולאחוריו מהלכי
בניו בניחותא ובשלוות הנפש ו'טליתותיה' על כתפיה ,ואינ מסייעי לו במאומה.
מששאל על מידת העזות הנוראה ,הצטדקו הבני שה 'מחמירי' על עצמ שלא
'לטלטל' בשבת )ואינ סומכי על העירוב שבירושלי( ואילו אביה אינו מקפיד ,על כ נתנו
לו ליטול על כתפיו את המשא הכבד .הדבר חרה מאד להגרש"ז זצ"ל  -למשמע 'חומרות'
כאלו ,כשה באי על חשבו ההכבדה על האב ,ובמש כמה וכמה ימי חזר בפני כל
מי שנקרה בדרכו – השמעת טיפשות כזו ,להכביד על האב במקו 'חומרא'...
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íäùë ÷ø íãáëé íà éë ,øôåñ áúëä óéñåîå) êîà

וכבר אמרו במליצה ,מעשה באב שביקש מאחד מבניו שיצא אל באר המי אשר
בחצר הבית ,וישאב לו מעט מי להרוות את צמאונו .ק אחד מהבני וקרא ,הלא
מצוה רבה נפלה בחלקנו ולכ נמכור אותה למי מהאחי שירבה במחיר ,והחל למכור
את המצווה; אחד האחי הציע לשל עשרה זהובי ,השני רצה לרכוש בעשרי
זהובי ,ובי לבי מתחנ האב שכבר יביאו לו המי כי נחלש גופו עד מאד מחמת
הצמא ,אבל בני סוררי הללו לא הביאו את המי ,רק נענו ואמרו לו – הענייני
ב'טיפול' ...עד שק אח שלישי ואמר ,מדוע את מבזי את מצות המל ,הנני מוכ
לרכוש את המצווה הרבה בסכו של חמישי זהובי ,ומכרו פע א' ב' ג' ,ו'זכה
לו' ...כעת נענה זה השלישי' ,מצוה רבה כזו' הנני מכבד בה את אבינו שיחיה ,שיל
לשאוב את המי מהבאר וכ יזכה למצווה כפולה ומכופלת .וכל המחמיר על עצמו
על חשבו הוריו אינו דומה אלא לאלו הבני ,ואי זה מבר אלא מנא.
כט .אמרו בעלי הרמז על הפסוק )בראשית כז לא( 'ויבא לאביו' ,שב' תיבות אלו יחדיו
נקראי 'ישר והפו' ,מתחילת לסופ ומסופ לתחילת ,כי כ הטביע הבורא
בעולמו שב אשר יכבד אב ,ישנה הדבר אצלו  -שבניו יכבדוהו ,ומי שאינו מכבד
אב וא ,ג אליו יחזרו הדברי...
ל .עוד יש להביא מה שכתב ב'פירוש הטור הארו' לבאר מה שנאמר 'יאריכו ימי'
ולא 'יאריכו' ,כי הכוונה בזה גבי האב והא ,שה מתפללי לה' שיאריכו ימי,
וכלומר ,שא תכבד כראוי אזי ה יתפללו על אריכות ימי בכבדי שתוכל להמשי
לכבד) ...ונכלל בדבריו ,שבא הכתוב לומר עד כמה צרי לכבד את האב ואת הא ,אשר מלבד שה
הביאוהו לחיי העול ,הרי ה מרבי להשתדל לטבתו וא מתפללי תמיד לאריכות ימיו ושנותיו(.

áì

באר הפרשה

àìà ,íàå áà ãáëî äæ ïéà ,åúåà íé÷ùîå íéìéëàî
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íéëìîä éëìî êìîî ãçôéå àøééå ÷åúùé
øæâ íãå øùá êìî åìéàù ,êëá åäåöù
äéä àì äæî øúé øòöî àåäù øáã åéìò
øîàù éîì øîåçå ì÷ ,øáãá ñëøôì ìåëé
åðéöî êëå .ì"ëò ,åðåöøë íìåòä äéäå
õ"ù úìéôú) úåòåáùä âçì èééôä çñåðá
¦ ¡ øeaça
¦ § EéøBäì
'¤ § ïæà
Ÿ ¡ ('à íåéì úéøçù
íéðeîà
Ÿ § íöôç
¥ § ,'åëå íéðt
¦ ¨ æòú
¥ ¨ àìå
¨ § ¤ äNò
¥ £ ,'åëå
äàø
לא
¤ ¤ § íúøL
¥ § ¨ , íéðe÷æ
¦ § úòì
¥ § íáæòz
¥ § © © ït¤
ãáòk
¦ ¨ § íéîé
¦ ¨ Céøàúå
¦ £ © § ç÷© íúlôz
¨ ¨ ¦ § ,íéðBãàì
©¦ £
.'íéðLå

ïá å"÷å ïëù ìë ,äúòîå .(åéáéèéî úà ãáëî
íäéðáì íéâàåãä íéøåäá å"÷ ìù åðá
íúåà íéìëìëîå íéñðøôîå ,íøåñçî ìëì
äîë ãò ,úåøéñîáå ìîòá úåáø íéðù
.íãáëì êéøö
,ì"æå ,(æ"ä å"ô íéøîî úåëìä) í"áîøä áúë
åìéôà ,íàå áà ãåáéë àåä ïëéä ãò
åéðôá åëéìùäå åìù íéáåäæ ìù ñéë åìèð
àìå íäéðôá øòöé àìå íîéìëé àì ¯ íéì
áåúëä úøéæâ ìá÷é àìà ,íãâðë ñåòëé
למע ייטב ל – סגולת המצוה ושכרה
äéä åìéôà ,ïàøåî ïëéä ãòå .÷åúùéå
úåöî íåé÷ øëù äøåúá øîàð äðä éðôá ùàøá áùåéå úåãåîç íéãâá ùáåì
åäåëäå åéãâá åòø÷å åîàå åéáà àáå ,ìä÷ä
ïåëéøàé ïòîì' Y íàå áà ãåáéë
 'êéîé àìà íîéìëé àì ,åéðôá å÷øéå åùàøáלב(:èì ïéùåãé÷) ì"æç åùøéôù íâäå ,
לא .בערוב ימיו של אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע היה כ"ק אאדמו"ר
זי"ע מסור אליו ביותר להשגיח בכל צרכיו ,שנה אחת בערב יו הכיפורי לא
זזה ידו מתחת ידו כפשוטו ,כשהוא עומד על ידו לשרתו ולשמשו כל העת עד שלא
היה סיפק בידו לטבול במקווה ,והג שכל בית ישראל מקפידי ביותר על טבילה
זו )ומקורה בדברי הראשוני עי' טור סי' תרו( ,ולפנות ערב קוד 'כל נדרי' אמר לו אביו
הרה"ק הרמ"מ 'טבלתי בעד'...
ואי אפשר לתאר עד כמה היה מופלג בקיו מצוה זו ,ולא זז מדברי אביו אפילו
כמלוא נימה .ביו נישואי אחי אדמו"ר מוהרדצש"נ שליט"א לבתו של הרה"ק
מ'תולדות אהר' זי"ע )ח' כסלו תשל"ז( ,לקראת הזמ שנקבע ל'קבלת פני' ,אמר הרה"ק
הרמ"מ זי"ע לאאדמו"ר זי"ע שיל אל הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע לקבל ברכתו ,מיד
קיי פקודת אביו ,אלא שבבואו שמה לא נתנו לו להיכנס היות וה'בית ישראל' נח
בחדרו ,נשאר ש אאמו"ר והמתי לשעת הכושר ,ג כאשר באו להודיעו שהמחות
כבר נכנס לאול 'בנות ירושלי' ...אמר לה אאמו"ר זי"ע איני זז מכא בלתי ציווי
מפורש מאבי ...לא עבר זמ מרובה ויצא המשמש הרה"ח רבי בונ קורניק ואמר
שהרבי שאל א יש מישהו בחו שמחכה להיכנס...
לב .וכתב האור החיי הק'' ,אמר יאריכו שמשמע מעצמ ולא אמר אארי ימי.
אולי שירצה לומר כי מצוה זו סגולתה היא אריכות ימי מלבד שכרה מה' ,כי

באר הפרשה

,'êåøà åìåëù íìåòì' ø÷éòá äðååëäù
,àáä íìåòä ééçì äãé ìò úåëæì øîåìë
àéäù (äàô 'ñî ùø) äðùîá àúéà øáë êà
ïäéúåøéô ìëåà íãà øùà úååöîäî
åì úîéé÷ä ïø÷ä ãáìî äæä íìåòá
 àáä íìåòìלג.
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âì

'çî÷ä ãë'á ééçá åðéáø áúë êëå
ãåáë úåöî çë ìåãâ' (íàå áà ãåáéë
úåéøáäå ,áäæë äðåçá äåöî àéäå ,íàå áà
íìåòá úåøéô äøëùá ùé éë ïéòì íéàåø
ú"éùä åì óéñåéù äçìöäå äåìùá åà ,äæä
 åéùòî ìëáלד íéîé úåëéøàá åà ,להàåäå ,
)êøò

יש מצות שיש בה סגולות נפלאות מלבד שכר אשר קבע לה ה' ,וזו גילה אותה
ה'' ,והיינו שעצ השכר לא נתפרש כי לגדולתה אי חקר ,ולא נזכר רק 'סגולת'
המצוה לאריכות ימי ושני.
לג .צא ולמד מ הסיפור המובא ב'סדר הדורות' )אות י( על רבי יהושע ב אל שגילו
לו מ השמי בחלו הלילה' ,שמח בלבב שאתה וננס הקצב מושבו ומושב
בג עד ,וחלקו וחלק שוי כאחד' .כשהתעורר ר' יהושע משנתו חשב בלבו ואמר,
'אוי לי ,שמיו שנולדתי הייתי תמיד ביראת קוני ,ולא עמלתי אלא בתורה ,לא הלכתי
ד' אמות בלא ציצית ותפילי ,והיו לי שמוני תלמידי ,ועכשיו שקולי מעשי ותורתי
ע הקצב' .מיד הל ע תלמידיו מעיר לעיר כדי לברר מי האיש ששמו 'ננס הקצב',
ואחרי חקירות ודרישות הגיע אל עירו ושאל את בני עירו היכ מקו דירתו ,השיבו
לו תושבי המקו שאינו ראוי לתלמיד חכ ואיש מכובד כמותו ללכת אליו ,א רבי
יהושע התעקש וביקש שיגידו לו שברצונו להיפגש עמו .הלכו האנשי אל הקצב
ואמרו לו שרבי יהושע ב אל שואל אודותיו ,תמה ננס ושאל 'מי אנכי ומי אבותי
בישראל שרבי יהושע שואל אותי ,אמרו לו ,עמוד ול עמנו ,חשב בלבו שכל מה
שאמרו לו שקר הוא ,ואמר לא אל עמכ שאת משחקי בי .מיד חזרו לר' יהושע
ואמרו לו ,אתה אור ישראל ואור עינינו עטרת ראשנו אי תשלחנו בשבילו ,הלא
הוא לא רצה ליל עמנו ,אמר לה תדעו ,שלא אשב עד שאראה אותו .הל רבי
יהושע בעצמו אצל ננס הקצב ,ונפל ננס על פני רבי יהושע ואמר ,מה היו מיומי
שעטרת ישראל בא לפני עבדו ,א"ל דבר יש לי לדבר עמ ,א"ל דבר ,א"ל מה
מעשי ומה מלאכת ,א"ל אדוני ,קצב אני ויש לי אב וא זקני ,ואינ יכולי
לעמוד על רגליה ,ובכל יו ויו אני מלביש ומאכיל ומרחיצ בידי ,מיד עמד ר'
יהושע ונשקו על ראשו ,ואמר לו ,בני ,אשרי ואשרי גורל מה טוב ומה נעי ,ואשרי
חלקי שזכיתי להיות חבר בג עד'.
לד .בחז"ל מסופר על רבי חלפתא ,שתדיר היה מעיי ובודק על הצטרכויותיו של
אביו ,והיה ממלא אות בטר יבקש אביו מעמו – ונהגו עמו מ השמי
'מידה כנגד מידה' ,ונתקיי בו מקרא שכתוב 'והיה טר יקראו ואני אענה' )ישעיה
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ãì

åéðòå äéä ÷éãö ¯ åäéæåò ïá íúåé ,é"ùø
,åéáà ãåáéëá äëæå íéëìî øàùî øúåé
,'áà ãáëé ïá' (å à éëàìî) øîàð åéìòå
äéä àåäå òøåöî åéáà äéäù íéîéä ìëù
åè 'á íéëìî) áéúëãë ,õøàä íò èôåù
øúë åéìò ìèð àì 'åâå 'èôåù íúåéå' (ä
ïøîåà ïã äéäù ïéðéã ìëå ,åééçá úåëìî
êà íééúôù øáãå .ì"ëò .åéáà íùá
.øúåîì

áø ïåàâäå .úàæä äåöîá òåá÷ä øëùä
äòá÷ù äîì ,øáãá íòè ïúð ì"æ äéãòñ
,íéîé úåëéøà øëù ãåáë úåöîá äøåú
åéçéù ïéãéúò íéîòôìù éðôî éë ,øîàå
íä úåáàäå ,êåøà ïîæ íéðáä íò úåáàä
ãáëé ãåáéëäå ,íéðáä ìò ãáë àùîì
úàæä äåöîä øëù òá÷ êëì ,ïäéìò
íãáëì êéìò øîåìë ,'êéîé ïåëéøàé ïòîì'
ìò øòèöú éìåà íàå ,íäîò äéçúå
êë ,øòèöî äúà êééç ìòù òã ,íäééç
úàø÷ì ìòéå' åá áéúëã óñåéá åðéöî íâ
.'ì"æ ïåàâä áøä ùøéô
åùøéôå ,(èë åî úéùàøá) 'åéáà ìàøùé
'íìùä úåôñåú' øôñá ñôãð) úåôñåúä éìòá íéé÷ì äëåæä úìòî ìãåâ ìò ãîìå àö
êìäù ìò åì äúéä äééìò ,ùåøéô' (íù 'îâá àúéàã àäî éåàøë äåöîä úà
ì÷ íéøáãä àìäå ,'åãáëì åéáà úàø÷ì éàçåé øá ïåòîù éáø øîàù (:äî äëåñ)
äëæ íìåòä ãåñé ÷éãöä óñåé äîå ,øîåçå ïî åìåë íìåòä ìë úà øåèôì éðà ìåëé'
úåöî íåé÷ éãé ìò äîøä åúâøãá äééìòì éìîìéàå ,äúò ãò éúàøáðù íåéî ïéãä
åðëøòë íéèåùô íéùðàì ù"ë ,áà ãåáéë ãòå íìåòä àøáðù íåéî éîò éðá øæòéìà
äåöîî íúîùðå íùôð äìòúú éàãåáù åðîò åäéæåò ïá íúåé éìîìéàå ,åéùëò
ìòá ïåàâäî éúòîù ïë åîë .åæ äáø ùøéôå ,'åôåñ ãò íìåòä àøáðù íåéî

סה כד( – ומילאו מ השמי כל משאלותיו לטובה ולברכה בטר פתח פיו לבקש
.ולהתפלל על מבוקשו
 כי לפעמי יעלה על,( ח"ב ד שסב ע"ב, וכה כתב ה'חת סופר' )עיי' דרשות חת"ס.לה
ראש הב לחשוב שאינו ראוי לו לבטל מזמנו כדי לשמש ולכבד שהרי בשעה
 ולבל יחשוש האד לדבר הזה לפיכ,זו יש בידו לעסוק בתורה שהיא כנגד כול
 כלומר שא יבטל עכשיו מזמנו יזכה שהקב"ה,'הבטיחה תורה 'למע יאריכו ימי
 ואז יוכל להשלי בתורה ותפלה מה שלא הספיק לעשות,ישלי לו ימי ושנות חיי
.משו כיבוד אב
ומתאמרא משמיה של הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע שהיה אומר שיש לכל אד
 וכל אות השני שהב עוסק בכיבוד אביו ואמו אינ,קצבת 'שנות חיי' בזה העול
 ויארי ימי יותר כדי להשלי לחיות מש מספר,נכללות לו מכלל שנות ימי חייו
.(השני שנקבע לו )הובא בויבר דוד )להרב הארפענעס( חלק כיבו"א פתיחה עמ' לג

באר הפרשה
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äì

äîìùù ì"æçá àúéàã ,ì"öæ 'éåìä èáù'ä
åðúùøôá éðéñî äøåú úìá÷å ,('äæåç'äî ìåãâä åøåãéä úåëæá 'úåëìî'ì äëæ êìîä
íéööåðúî åæ ùãå÷ úáùáå .äéåðù àéä êøåàá áåúëë 'íà ãåáéë' úååöîá
åááìá äøåúä úìá÷ ãîòîî äøåà éöåöéð
 (á ÷øô 'à) 'íéëìî'áלו.
íåéä äæ ìâåñîå ,ìàøùéî ãçà ìë ìù
כל ישראל יש לה חלק בתורה – אפילו מתו  ùãçî äøåú ìá÷ìלזìù äáåè äìá÷á ,
מ"ט שערי טומאה
 äùåã÷ä äøåúä ãåîéìלח.
ùåã÷ íò úåéôá úàø÷ð åæ ùãå÷ úáù
'åúøåú ïúîá 'ä øáã úìéçú äðäå ïë åîùëå 'äøåúä úìá÷ úáù
'ïîæä úà úøøåòî äàéø÷ä' éøäù ,àåä
êé÷åìà 'ä éëðà'á äéä ìàøùéì
)àé àá 'øô ÷éãö éøôá àåä ïëå ,äú à"ç ÷"ùù

לו .וכ העיד ה'בית אהר' על עצמו שזכה לכל מדרגותיו בזכות 'מצוות כיבוד אב'.
סיפר יהודי אחד מחשובי קרתא דשופריא ,מעשה שהיה לפני רבות בשני ע
הגאו המחנ הנודע רבי משה טורק שליט"א ,הלה היה נוהג להתפלל בכל יו
שחרית ע הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע ,ובכל יו ויו היה מתבר מעמו בברכת 'צפרא
טבא' .יו אחד הביא ר' משה את תלמידיו )מת"א( אל החזו"א ,בעת שהות בחדרו
ניגש אחד התלמידי אל ר' משה ורצה לשאלו בלחישה דבר מה ,אמר לו ר' משה,
'דר אר ,כא בעמדנו לפני החזו"א אי מדברי מאומה' ...לאחר מכ כשעבר תלמיד
זה בי שאר התלמידי ,עצר אותו החזו"א ושאלו מה שאלת בני ,שתק התלמיד
תו כדי שהוא מביט אל ר' משה ...אמר לו ר' משה א החזו"א מורה ל – שאל
אותו ככל אשר תאווה נפש ,וישאל התלמיד היא ובמה זכה הרב להיות 'חזו
איש' ,ענה לו החזו"א בב' דברי :א .מעול לא ביטלתי אפילו רגע אחד לריק .ב.
מעודי נזהרתי מאד מאד במצוות כיבוד אב וא) .וראה עוד במעשה איש ח"ד עמ' קצח(.
לז .מעני לעני ,היה אומר הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע ,סגולה ידועה היא לפתוח את
ארו הקודש ולהוציא את הס"ת ל'קריאת התורה' ,ואותה שעה היא שעת רחמי
ועת רצו ,והנה כתב הרא"ש )הל' ס"ת סי' א( שבימינו קיו מצות כתיבת ספר תורה
הוא בכתיבת חומשי ומשנה וגמרא ומפרשיה 'כי מצות כתיבת ס"ת הוא ללמוד בה
וכו' וע"י הגמרא והפירושי ידע פירוש המצוות והדיני על בוריי ,לכ ה ה
הספרי שהאד מצווה לכותב' )עיי' שו"ע יו"ד סי' ע"ר ס"ב ובנו"כ( ,עפי"ז נמצא כי 'פתיחת
הארו להוציא ספר תורה' היינו בשעה שאד מוציא את הגמרא )ושאר ספרי קודש(
מארו הספרי כדי ללמוד בה ...ואי ל עת רצו גדולה מזו ,כי אי סגולה כתורה.
לח .בפרשת )יח כ(' ,והזהרתה אתה את החקי ואת התורות והודעת לה את
הדר ילכו בה ,ובתרגו יונת ,ותהודע להו ית צלותא דייצלו בבית כנשתהו',

åì

באר הפרשה

,(á ë) 'íéøöî õøàî êéúàöåä øùà
'éëðà'ã (åè 'éñ øáåá àîåçðú) ùøãîá àúéàå
çúôù øáãä íòèá ù"ééòå) éøöî ïåùì àåä
éúòîù .(úéøöî äáéúá úåøáãä úøùò úà ä"á÷ä
ìàøùé éðá åìáé÷ ïàëù ,äæá øàáì
,'äøåú ìåò' íâ äæ ììëáå ,äøåúä úà
ìëá ,'äìéìå íîåé åá úéâäå' øîåìë
àìù éãëáå ,úåçåëä ìë íòå éåðô ïîæ
ïéà ,'éëðà ùìç' úðòèá èîúùäì ìëåé
íéöåøéú øàùá á"åéëå ÷ùçå çë éá
ä"á÷ä ìéçúä ïëì ,ø"äöéäî íéàáä
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ìàøùé éðáì øéëæäì ,éøöî ïåùìá åéøåáéã
äù÷ äãåáòá åãáòúùð íéøöîá åéäùëù
'÷îçúäì' çéìöä àì ãçà óàå ,ãàî
åæ õçìä' êåúî àìà ,äãåáòä ïî
íéøéãàä úåçåëä íäá äìâúð '÷çãä
íäì øøáúäå ,íëåúá íéðåîèä íéøéáëäå
úåáø úåòù ãåáòì íãàä ïá çëá éë
úàæå ,'åëå úå÷ñôä éìá äù÷ äãåáòá
,äøåúä úìá÷ íò ãéî ä"á÷ä íøéëæä
ïéàù ,äøåú ìåò ìù äúåäî åòãéù
 ïôåàå íéðô íåùá äðîî úåôøúäìלט,

פירוש ,תלמד את התפילות שיש לה להתפלל בבית המדרש .ואע"פ שלא נזכר
בפסוק כי א מלימוד ההלכות – 'את החוקי ואת התורות' ,מכל מקו כדי להצליח
בתורה נצרכת התפילה לשפו לבו לפני ה' על ההצלחה בתורה ומצוות.
אמנ ,מיד אחר תפילתו ,יפנה לעסוק בתורה ,כי א"א לבכות ולשפו שיח
ב'אהבה רבה' שיפתח ה' עיניו בתורה וכשבא 'למעשה' הילד איננו .וכבר המשיל
זאת הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע ,לעני שביקש והתחנ בדמעות שליש לפני עשיר
מופלג שיפרנסו ,אמר לו העשיר אינני מחזיק תחת ידי מעות ,גש אלי בשעה פלונית
בבית העסק שלי ואמלא יד במטבעות ,הלה לא הופיע באותה שעה ,למחרת שב
לבקשו בדמעות שליש ,אמר לו העשיר כבר הוריתי אתמול לבוא לבית עסקי,
מדוע לא באת ,נו ,בוא היו ....וכ הווה כמה ימי ,וכי יוסי עוד העשיר לשי
לבו לבקשותיו) ...פניני יקרי(.
ידוע דבר המעשה שהרה"ק מראפשי ראה אבר שעמד בתפילתו ביו חג
השבועות ושפ לבו כמי בתפילת 'והאר עינינו בתורת' מש זמ ארו מאד ,ושב
להתחנ כב המתחטא אצל אביו שוב ושוב ,בגמר התפילה ניגש אליו הרה"ק
מראפשי ו'גמרא' גדולה בידו ,וכה אמר לו ,הייתי בשמי וראיתי שתפילת נשאה
פירות ונתקבלה באהבה לרצו ,הא ל גמרא ותתחיל בלימוד...
לט .בדר צחות שמעתי מכ"ק אדמו"ר מטאלנא )אית מושבו בעי"ת אשדוד( שליט"א,
כי הנה ידועה הסגולה לומר ביו ג' פר' בשלח את 'פרשת המ' שניי מקרא
ואחד תרגו ,כסגולה לפרנסה בהרחבה ,ומעתה יש לשאול מדוע לא מצינו 'סגולה'
כגו דא לקרוא ביו ג' פר' יתרו את 'פרשת קבלת התורה' שניי מקרא ואחד
תרגו ,שעי"ז נזכה לקבל את כל התורה ...אלא ביאורו ,שלקבל ולדעת את התורה

באר הפרשה

פרשת יתרו

æì

äøåúä äðúéð åáù íå÷îä äéà ÷åéãá òåãé íéðåù íéöåøéú íò äðîî ÷îçúäì ïéàå
äéä íåé äæéàá òåãé ïéà éîð ïëå ,é"ðáì
 íéðåùîåמ.
.('æá åà ïååéñ 'åá íà íéîëçä å÷ìçðù) ãîòîä
,éîå÷îá ïàë ,íãà øîàé àìù ,åðãîìì ìàøùé éáø ÷"äâäã äéîùî àøîàúî
äæ ììåëáå åæ äáéùéá åà ,éùøãî úéáá ïéà éøäù ,ì"÷åöæ øòèðìñ
א"א ע"י 'סגולות' ...והלומד רק פרשה זו שניי מקרא ואחד תרגו הרי ידע פרשה
זו ותו לא ,כי 'אי עצה ואי תבונה' לדעת את התורה רק ע"י הלימוד בפועל ממש.
מ .הנה איתא בגמרא )ברכות לב' (:ארבעה דברי צריכי חיזוק ,ואלו ה ,תורה
ומעשי טובי ,תפילה ודר אר' .ולכאורה קשה ,וכי התורה והתפילה צריכי
לחיזוק ,והרי התורה נקראת עוז )ילקו"ש תהלי כא( ,והתפילה עומדת ברומו של עול
)ברכות ו ,(:הרי ל שה 'מחוזקי' ועומדי ,ומי שנצר לחיזוק אינו אלא אנחנו קרוצי
חומר ...א כ ,היה לו לומר בארבעה דברי עלינו להתחזק.
וביארו ,שאכ ,איננו צריכי כלל לחיזוק ,כי הקב"ה העניק לכל איש מישראל כוחות
אדירי עד אי שיעור וגבול בגבורה עזה בעוז ותעצומות ,ובאמת אי 'דבר קשה'
העומד לנגד האד .אי לנו אלא לחזק את התורה והתפילה ,כלומר ,להגדיל ולהחשיב
בעינינו את התורה והתפילה כפי רו ערכ באמת – להבי ולהשכיל כוחו הגדול
של כל דיבור ודיבור של התפילה שהוא עולה למעלה למעלה עד כסא הכבוד לפעול
כל מיני טובה וברכה לזה האומר ,כמו"כ עלינו לחזק את כוח התורה בדעתו של
אד  -לדעת מה רב חלקו וטובו של היושב ושונה אשר השכינה כנגדו וכל מילי
דמיטב באי עליו .ואז ,כאשר יחשיב את ה'ארבעה דברי' כראוי וכנכו ינצל ממילא
את כוחותיו שניתנו לו מ השמי להשיג תורה ותפילה ,מעשי טובי ודר אר.
סיפר המשגיח הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל שקוד המלחמה הכיר זק אחד
שהיה ב שישי )באות הימי היה הדבר נחשב לזקנה של ממש( שהיה יושב ולומד בבית
המדרש ,ומדי פע היה פונה לאחד מהעוברי ושבי ומבקש מעמו שיכי לו כוס
תה ,כי היה מרגיש בעצמו כי עקב 'זקנותו' ותשותו אי די כוח במתניו להכי לעצמו
כוס משקה .וכבר היה מעשה שביקש מבחור עז פני שיכי לו כוס תה ,ואותו בחור
השיב לו ,וכי למה יטריח מע"כ בכל יו בכל עת ובכל שעה את המתפללי והלומדי
שיכינו המשקה ,יקו נא מר ויקיי בעצמו מצוות 'שימוש תלמידי חכמי' שהרי
'מצוה בו יותר מבשלוחו' ...א אותו יהודי נאנח ואמר לו צדקו דברי ,א מה
אעשה ואי כוחי במתני...
המשי רבי גד'ל וסיפר  -לאחר זמ מועט כבשו הרשעי הארורי את פולי
ואני הוגליתי בשבר אחר שבר למחנות העבודה יחד ע אותו זק ,וש ראיתיו ייגע

çì
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ועמל חמשה עשר שעות מידי יו ביומו ,והיה נושא על גבו משאות כבדי מנשוא,
ושמא תשאלו ,היא עשה כדבר הזה – כי ידע שא יתעצל אפילו במעט מיד
תיפח נפשו על ידי אחד מהצוררי .ומש למדתי כמה כוחות עצומי טמוני באד,
ואי עליו כי א להוציא את כל אלו הכוחות מ הכוח אל הפועל ,ויוכל לעשות
ולפעול גדולות ונצורות.
א משמיה של הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע מביא בנו הרה"ק ה'ש משמואל' זי"ע
)חיי שרה תרע"ח( שבכל אד טמוני כוחות אדירי שאינו מגלה אות כי א בעת
סכנה וכדו' .והיה אומר ,כי כ הוא המציאות שבעת שפורצת שריפה בביתו של
אד ,הרי הוא מגלה כוחות אדירי ובעוז ותעצומות להזיז ממקומ חפצי וארונות
כבדי מנשוא בכדי להציל את בנו הקט .ואל תאמר שרק עתה בעת סכנה קיבל
כוחות אלו ,כי באמת הנ חבויי בקרבו ,ואינ כי א מתגלי באלו המצבי .וכפי
שאמרו חכמי המחקר כי במש ימיו של אד אינו מוציא אל הפועל כי א שבעה
חלקי מתו מאה מכוחו וגבורתו .ובשעת צרה וצוקה הרי הוא משתמש בכל כוחותיו.
פע ביקש הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע מעסק אחד שיפעל בעניי מסויי ,נענה
העסק ,אעשה ככל שביכולתי לעשות ,אמר לו הרבי ,וכי יש ל 'השגה' כמה כוחות
ויכולת יש ביד האד .שמע למעשה שאספר ל ,אז תדע כמה כוחות ישנ בכל
אד ,בימי שלפני ה'מלחמה' ,כשישבתי על כס הרבנות בעיר 'קלויזנבורג' ,מסרתי
שיעורי כסדר בבית המדרש ,ומאחר שהספרי באות הימי כבדי היו )בדפי
עבי וכריכות גדולות וכבדות( העמידו לרשותי בחור מיוחד שסייע לי בנשיאת הספרי
הרבי אל השיעור ,שלא היה בכוחי לנשא בעצמי ...א הנה באו ימי הקשי –
ימות המלחמה ,ולפתע גיליתי בעצמי כוחות אדירי ,שכ הרשעי ימ"ש הכריחו
אותנו לפנות את ההריסות בווארשא ועוד מקומות ,ובאות ימי הייתי נושא אבני
כבדות ופיסי ברזל שמשקל עלה על משקל גופי ,וכל זאת נמש ימי רבי ,בכל
יו במש י"ב שעות ויותר – כשאי אנו ניזוני אלא ממנת לחמ הזעומה ,וכל
זאת א בכדי שאשאר בי החיי .אז למדתי ,שאי גבול לכוחותיו של אד .וא
אתה  -סיי ואמר לעסק  -א הבטחת שתעשה ככל יכולת ,דע ל שאחריות
כבידה מוטלת עלי כעת ,כי ללא ספק ביכולת לעשות כ...
כיו"ב כתב כתב הרמב" )וירא ד"ה והא' ניסה את אברה ,וכ המהר"ל בספרו דר חיי על
מס' אבות במשנה דעשרה נסיונות( דכוונת הנסיו הוא ,שיגלה האד חוצה את כל כוחותיו
הפנימיי – ולא ישאר בגדר 'צדיק נסתר' אלא צדיק נגלה .כי בכל אד טמוני
כוחות עצומי מאד ,אלא שאינו משתמש בה .לזה נות לו הקב"ה ניסיו ואז יגלה
הוא עצמו כי יש בקרבו כוחות אדירי ,אלא שמוטל עליו לגלות – להשתמש בה
לתועלת עבודת ה' ברוחניות ובגשמיות.
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éúìåëéá ïéà éøä äæ íå÷îá àöîð éðàùë
íå÷îä éàðú ìë ììâá åðåöø úåùòì
àäé àìù åøîà æ"òå ,äîåãëå íéááåñäå
íå÷î åúåàáù Y íå÷îä ìò ÷åìç êáéì
ááìá åãáòì êéìò íù êøöåé êçéðä åá
àðöòñàéôî ÷"äøä ùøéô äæ éô ìò .íìù
åøôñá àáåîë äàøåðä äîçìîä úåðùá) ò"éæ ã"éä
ä"á÷ä ïúð êë íåùîù (àë 'îò ùãå÷ ùà
éë ,à÷ééã øáãîá ìàøùéì äøåúä úà
õøàá äøåúä úà íéìá÷î åéä åìéà
íäùë ÷øù áåùçì íéòåè åéä éæà ìàøùé
ùéà' äååìùå çèáá íúîãà ìò íééåøù
íäì øùôà æà 'åúðàú úçúå åðôâ úçú
åðöøàî åðéìâù øçàì ìáà ,äúåà íéé÷ì
äìåâì äìåâî íéìèìåèîå íéãåøè åððäå
ìåò ìá÷ì úìåëéä úà åðá ïéà ë"à
äøåúä úà íäì 'ä ïúð ïë ìò ,äøåú
íäùë ,äòåøæ àì õøàá ,øáãîá
íå÷î ìëáù åòãé ïòîì êøãá íéìèìåèî
. מאäøåúä úà íéé÷ì ïúéðå íéëéøö
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éîöòá ïåëðì àöåî éðéà àöîð éðà åá
éîå÷î äðùî éúééä åìéàå ,äøåúá çéìöäì
ïéðòì ïëå ,íéãåîéìá çéìöî éúééä éàãååá
áöîáå äæä ïîæáù øîàé àì ,'ïîæ'ä
àìà ,äøåúá ìåîòì ìåëé éðéà éçëåðä
àåä ìâåñî ïîæ ìëáå íå÷î ìëáù òãé
.åîìåòá åúáåç àéä éäåæå ãåîìì
ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øîà øáãá àöåéë
ïåéñ ùãåçáù (áòú äðåîàå úîà)
äøåúä úìá÷ ìáà ,åðúøåú ïúî ïîæ äéä
ùãçî ò"ò ìá÷ì åéìòù ,äðîæ íåé ìë
.íåé ìëá
'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà äæ ïéòë
áåúëä ìò é"ùø éøáã ùøôì ò"éæ
ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå' (ä å íéøáã)
,'íå÷îä ìò ÷åìç êáì àäé àìù ¯ êááì
íå÷îá àöîð éúééä åìéàù øîàú àìù
åéùëò ìáà 'úé åãáòì éãéá äéä éðåìô

 לצאת ממיטתו מבעוד, כי הנה עפ"י הרוב קשה לו להשכי קו,ויתבונ בעצמו
 א יזכר באותה שעה, והנה, וכל אד יענה ויאמר אי כוחי במתני להשכי קו,ליל
כי היו יש לו איזה 'טיול' וכיו"ב הרי עד מהרה נמצאנו מחו למיטתו – מניי לו
 כי לרוב חשיבות הדבר יקל עליו לקו ולשבור, והיא אירע כדבר הזה,'כוחות' הללו
 כאשר יחשיב האד את התורה והתפילה ומעשי, והיינו דאמרינ...את טבע השינה
. יתגלו בו כוחותיו לעשות כל הנצר על הצד היותר טוב,טובי בחשיבות יתירה
 עפי"ז ביאר עוד הרה"ק מפיאסעצנא את דברי רש"י בריש פרשת על הפסוק.מא
,' מה שמועה שמע ובא קריעת י סו ומלחמת עמלק- )יח א( 'וישמע יתרו
 הרי היה יכול יתרו לשלוח למשה שישגר,שהוקשה לו לרש"י מה שמועה שמע ובא
 וע"ז.לו שליח ללמדו כל התורה ומדוע הוצר לעזוב את מקומו ולבוא אל המדבר
 שלכאורה צרי ביאור כיצד חשב עמלק,פירש רש"י קריעת י סו ומלחמת עמלק
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לקרר את ישראל לאחר קריעת י סו בו ראתה שפחה על הי מה שלא ראה
יחזקאל ב בוזי ,אלא שסבר עמלק ,שעתה בהיות 'בדר' זהו שעת הכושר להוריד
ממדרגת מאחר שאי לה יישוב הדעת ,וזהו נאמר 'זכור את עשה ל עמלק בדר
בצאתכ ממצרי' ,וכאשר שמע זאת יתרו הבי שא"כ שוב אינו יכול לקבל את
התורה כשהוא יושב בכבודו של עול בביתו ,כי קבלה זו לא תעמוד לו לזמני
קשי ומבולבלי ,על כ מוכרח הוא לצאת אל המדבר וש לקבל על עצמו עול
תורה ומצוות ,וקבלה זו כבר תעמוד לו בכל מצב שיהיה.
מב .איתא בגמ' )שבת פו (:כי ביו הראשו שבאו בו בני ישראל להר סיני לא אמר
לה הקב"ה ולא מידי 'מפני חולשא דאורחא' .ידועה הקושיא ,וכי איזו חולשה
היה לה על ידי הדר ,והלא היו מוקפי בענני שיישרו כל הדכי העקומות
והעקלקלות וסלקו כל מכשול בדר ,אלא בעל כרח שהכוונה לאות ה'נחשלי'
שהיה הענ פולט מחמת חטא ,שלה היה קשה הדר ,ורק מחמת לא דיבר
הקב"ה ע משה באותו היו ,ונתעכבה נתינת התורה לישראל ביו אחד ,ומכא
אתה למד ,עד כמה אי הקב"ה 'מוותר' אפילו על אחד מישראל ,ו'כול אהובי'
כול בני חביבי לפניו ,ו'כדאי' לו להמתי עוד יו אחד מלתת את התורה בכדי
שג ה יוכלו לקבל אותה בנחת...
בדר זה ביאר ג הרה"ק מאיז'ביצא זי"ע במה דאיתא ב'פרשת המ' )טז יט-כ(
'ויאמר משה אליה איש אל יותר ממנו עד בקר ,ולא שמעו אל משה ויותירו אנשי
וçר תולעי ויבאש ויקצו עליה משה'] ,ובפשוטו קצ משה על
ממנו עד בקר ַ ָ$
דת ואביר שהותירו את המ ולא שמעו לקולו ,אכ הרה"ק מאיז'ביצא מבאר[ כי
ה סברו שלרוב פחיתות דרגת אינ ראויי שג למחר יבוא המ עבור ,ועל זה
קצ עליה משה ,כיצד העלו על דעת שהקב"ה מרחיק אות ואי לה תקווה,
אלא זאת עלינו לדעת כי הקב"ה מחכה לכל אחד מישראל ואפילו הפחות ביותר
שיתחזק א הוא ויבוא לקבל את התורה.
כיוצא בדבר ביארו ,כי הנה מצינו ב' שונאי ישראל פרעה ועמלק ,פרעה שאמר
מי ה' נטבע בי סו ושוב אי מצוה לשנוא אותו ולמחות את זרעו ,ואילו את
עמלק עלינו לשנוא עולמי ,למחות את זכרו מתחת השמי מבלי להשאיר שריד
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ופליט ,ולכאורה פרעה הרשיע יותר כי כפר בה' ,וכמו שאמר 'לא ידעתי את ה' ,מי ה'
אשר אשמע בקולו' ,ולא מצינו כזאת אצל עמלק ,אלא שפרעה אכ לא האמי בה',
א עמלק גר לישראל שלא להאמי בעצמ ,שזינב את כל הנחשלי שהענ פולט,
וטימא אות מתו הטענה שבי כה וכה כבר ה 'חלשי' ,על זאת אי כפרה עולמית...
מג .וכ פירש הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע בש הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )ליקוטי
יהודה בפרשת( בפסוק )יט ד( 'ואשא אתכ על כנפי נשרי ואביא אתכ אלי',
שהנשר הוא עו טמא כידוע )אי לו שו סימ טהרה וכולו טמא כדאיתא בחולי ד ס"א(,
ובא הכתוב להורות לאד שאפילו מתו בחי' נשר בשפלות מצב רוחני ,א יעסוק
בתורה יקרבו הקב"ה ויביאהו אליו ,וכמו שהיה בצאת ישראל ממצרי ,שהיו משוקעי
במ"ט שערי טומאה וקרב המקו לעבודתו ,והוסי רמז בפסוק )הושע ב א( 'במקו
אשר יאמר לה לא עמי את יאמר לה בני א-ל חי'' ,א-ל חי' עולה בגימטריא
מ"ט ,וכלומר שג מתו מ"ט שערי טומאה  -עד שיאמר לה לא עמי את ,בידנו
להפו ממ"ט ל'א-ל חי'  -להיות בני א-ל חי.
אדרבה ,שברו הלב מתו ההרגשה שהוא רחוק מקבלת התורה היא היא ההכנה
לקבלת התורה ,וכמו שפירש הרה"ק ה'שפתי צדיק' זי"ע )שבועות אות מז( בדר רמז
במה דאיתא בגמ' )שבת פו (:שביו הראשו שבאו להר סיני 'לא אמר להו ולא מידי
משו חולשא דאורחא' ,שכאשר ראה הקב"ה את בני ישראל כשה ב'חולשא
דאורחא' – מרגישי חלושי בדעת מהמרחק הגדול בינ לבי הקדושה עד שנשבר
ליב בקרב ,ובכל מאוד רצו להתקרב אליו ית' ,על כ לא היה צרי לומר לה
ולא מידי ,כי זה עצמו ההכנה אל קבלת התורה.
מד .כעניי שאמר הרה"ק ה'שר שלו' מבעלזא זי"ע לבחור שהיה אצלו בקודש
פנימה לבאר בדברי רש"י אלו ,ש'לא פחות'  -אי ל דרגא פחותה כמי שאינו
עוסק בתורה כראוי ,ו'לא יותר'  -ואי ל מעלה יתירה מהעוסק בתורה לשמה.
הגה"ק רבי חיי מוואלאז'י זי"ע שאל פע ליהודי מדוע אינו קובע עתי לתורה,
החל היהודי לתר את עצמו שהוא טרוד בטרדת הפרנסה ,ואי עיתותיו בידו לעסוק
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בתורה ,אמר לו הגר"ח א"כ ,אי בינ לבי אומות העול ולא כלו ,כי הקב"ה שאל
את האומות העול הא ברצונ לקבל את התורה ,ענו לו זה בכה וזה בכה ,בני
עשו ענו שכל חיות הוא מרציחה וכבר נתבר אביה 'על חרב תחיה' וכ שאר
האומות ,והרי שמאנו לקבל את התורה מפני פרנסת וחיות ,וא כ א האומר
שאינו לומד ואינו קובע עיתי לתורה מפני פרנסתו הרי הוא כאות האומות...
מעשה באחד שנכנס אל הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע וסיפר לו על מצב
פרנסתו הדחוק ,וסיי כי א יספק לו הקב"ה פרנסה בהרחבה מיד מקומו בביהמ"ד
בעסק התורה ,אמר לו הריי"צ כ היה מעשה באחד שחלה ל"ע ואמר לאביו הרה"ק
המהר"ש שא ישלח לו הקב"ה רפואה שלימה הוא מבטיח לתרו סכו הגו
להחזקת הישיבה ,ענהו אביו הק' ,כי מ המוטב שיירי תרומתו תחילה ואזי יהיה
הקב"ה 'בעל חובו' לרפאותו ולהחלימו ,וזה עדיפא מאשר שתחילה ירפאהו השי"ת
ואז ידקדק עמו בחובו שילמוד תורתו ,כ א אתה ,אמר הריי"צ היכנס נא אל בית
המדרש ושב נא על התורה ,והקב"ה ירווח ל בעסקי והפרנסה תבוא אלי בריווח
ובשפע רב.

