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éãå÷ô
בך ה' חסיתי – על ידי בטחונו בה' יסורו ממנו
כל הדאגות

ñåì÷ðåàáå ,'áäæä éçô úà åò÷øéå' (â èì) ïúùøôá
'éøáã'ä áúë ,ïé÷ã ïúåà åùòù 'åãéãøå
ïåîîä úâàã ìò æîøî 'áäæä éçô'ã ò"éæ 'ìàøùé
äæì äöòäå ,òåãéë íãàä ìù íéù÷åé çôä àåäù
''úåãåöî'ä ùåøéôëå ,(äë áé éìùî) 'äðçùé áìá äâàã
.à äúåà úéçôéå èéòîé ùéà áìá äâàã àåáúùë

ïúåùòì - 'áäæä éçô úà åò÷øéå' øîàðù åäæå
,øîåìë Y åéúåâàã úà úéçôéå èéòîéù åðééä ,ïé÷ã
àìà ,íìåò éðéðòáå äñðøôä úâàãá ò÷ùé àìù
'ïéà'ù øåëæéù ,åðééä Y íéîùä òé÷ø ïåùìî 'åò÷øéå
'éò) 'íéîùáù åðéáà ìò àìà ïòùäì éî ìò åðì
ïúé äîå ,ìòîî òé÷øá øæâðå áö÷ð ìëäå ,(.èî äèåñ
äæáå .á íðéçì äòéâéá äáøé íà åì óéñåé äîå åì
ïéîàéùë Y 'ïé÷ã'ì åéúåøö éìéáçå éøøä úà êåôäé

יŁח ָìה ודבר טוב ישמחנה' ,כלומר ודבר טוב הדבר הטוב ביותר
א .בסיפא דקרא כתיב 'דאגה בלב איש ַ ְ ֶ
הוא שישמחנה היינו שישמח באותה דאגה ,על ידי שיביט ויתבונן מתוך אמונה ,שדאגה זאת לא
באה אלא לטובתו ,כי מפי עליון לא תצא הרעות ,והכל הוא טובה גמורה עבורו.
ב .סיפר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,שפעם נכנס לקודש פנימה אל אביו הרה"ק מהר"י זי"ע עני 'בן
טובים' ,המהר"י חלק לו כבוד גדול בבואו ובצאתו והשתעשע עמו במילי דחכמתא ,ואף ליווהו בדרך
יציאתו מביתו נאוה קודש ,המהרי"ד שראה כל זאת שאל את אביו מי הוא זה ואיזה הוא אשר חלק לו
כבוד רב כל כך ,ענהו המהר"י ,אביון זה המחזר על הפתחים הריהו אחד מגדולי הגאונים שבדורנו ,כל
שבילי דאורייתא נהירין ליה ,והוא בקי בבבלי בירושלמי מדרש ומכילתא ,ספרא וספרי ,בנגלה ובנסתר
וכו' ,וכמעט שאין למעלה הימנו בדורנו ,על כן חלקתי לו את כל הכבוד הזה.
והמשיך מהר"י ,ועתה בני אם תבוא ותשאלני ,אם כה רבה למדנותו וגאונותו של יהודי זה מדוע איננו
יושב על כס הרבנות בעיר הגדולה ווארשא ,אשיבך לאמר 'אז דער אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט'
)‡ .(ÌÈ Â‡‚‰ ÔÂ‡‚ ‡Â‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰ÏÂ„‚Ï ‰ÏÚÈ ‡Ï ÈÊ‡ ,Ì„‡ Ï˘ Â˙¯‡Ù˙ Ì˘ ÌÓÂ¯ÏÂ ÏÈ„‚‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰"·˜‰ ÔÈ‡ Ìואם תאמר ,אף
שלא נעשה לרב גדול ומפורסם בכל העולם כולו ,מדוע לא מינוהו לכל הפחות להיות רב באחת העיירות
הקטנות בפולין או בגאליציא ,על כן אענה ואומר 'אז דער אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט' .ואם
תרצה להוסיף לשאול ,אכן ,לרב בישראל לא העמידוהו משמיא ,אך לכל הפחות היה מן הראוי לעשותו
ל'ראש ישיבה' ,או אפילו שוחט או כל שאר שררות שבקדושה ,אף כאן אענה ואומר 'אז דער
אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט' .ואם תכביר ותשאל מדוע אינו משתכר לפחות ככל יהודי פשוט
בפרנסה כדי לחם לפי הטף ,אף כאן אתרץ 'אז דער אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט'.
לאחר ימים ושנים כשסיפר המהרי"ד האי עובדא סיים ואמר ,הלא לאבי זי"ע היתה חבורת ה'יושבים'
)˘ (‰ÏÈÏÂ ÌÓÂÈ ‰„Â·ÚÂ ‰¯Â˙· Â˜ÒÚÂ Â˘¯„Ó ˙È·· Â·˘Èאשר כל עול פרנסתם היה על שכמו ,ומדוע לא עלה בדעתו
של אבי להכניס את העני הלז בין ה'יושבים' וליתן לו לחם חוקו ,אלא ,אף בזה' ,אז דער אויבערשטער
וויל נישט  -איז נישט'.
סיפור זה סיפר הגה"צ רבי יששכר שלמה טייכטאל זצ"ל בעל ה'משנת שכיר' ,והוסיף על כך ,שפעם
אחת איקלע לעיירה אחת במזרח אייראפע )‡ ,(‰ÙÂ¯Èוראה שם אחד ממכיריו  -זקן מופלג היושב ומקבץ
נדבות בכדי לספק לעצמו לחם לאכול ובגד ללבוש ,ניגש אליו הגרי"ש ותמה באזניו הרי מע"כ עסק כל
ימיו לפרנסתו ,ואכן מזונותיו היו מצויין לו בריווח ,ומדוע לא עלה על דעתו להניח מעט ממשכורתו
למשמרת לימי זקנה  -שיוכל להתפרנס בכבוד גם באלו הימים .ענהו אותו זקן ,אכן ימים רבים הנחתי
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á

'úåááìä úåáåç'ä áúë êëå äî ë"à ,åøåñçî ìëì âàåã íéîùáù åéáàù çèáéå
'øîåì äöø ,ïåîîä úìòåú âéùé 'äá çèåáäå
äîåàî åì óéñåú åæ äâàã éëå ,àåä óà âåàãì åì
.ìòîî åì áåö÷äî øúåé
ìòá ìù äáùçîä úãøè åðîî òðîéúå .åúñðøô
.ì"ëò ,'åéìò åúâàã úãîúäå ïåîîä
.ì"æå (äàð÷ êøò) õòåé àìôá áúëù äî øåëæéå
 òâåð íãà ïéàù äîìù äðåîàá ïéîàéùכי ענן ה' – מעלת המתחזק והמתגבר אף כשנראה
לו כי חשך עולם בעדו
ãéçé àåä äéä íà åìôàå ,åøáçì ïëåîù äîá
ùàå íîåé ïëùîä ìò 'ä ïðò éë' (çì î) ïúùøôá .åéìò øåæâù äîî øúåé çéåøäì óéãòé àì íìåòá
ìàøùé úéá ìë éðéòì åá äìéì äéäú
àì ,úåááøìå íéôìàì åúåîë íéøçåñ åôñåúé íàå
íéîòô äðä éë íé÷éãö åæîøå ,â 'íäéòñî ìëá
.åì áåö÷ù äîî øñçé
)(ïåçèáä øòùì äîã÷ä
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למשמרת ממשכורתי ,והצלחתי לאסוף סכום נכבד ביותר ,ברם ,את כל הממון השקעתי בעסקיו של חתני,
וזה הפסיד את כל רכושו הגדול לפני זמן קצר ,ונמצא שכל עמלי ויגיעתי לאסוף ממון ודמים לימי הזקנה
עלו בתוהו ,ועתה אני יושב בקרן זווית ומקבץ פרוטה לפרוטה ,אבל זאת אוכל להעיד נאמנה כי אינני
שבור כלל ממצבי זה ,אלא מקבל אני על עצמי גזירת שמים באהבה ,ביודעי 'אז דער אויבערשטער וויל
נישט  -איז נישט'...
נענה הגרי"ש ואמר ,בתחילה נשתוממתי כשעה חדא היאך הגיע יהודי פשוט זה להכרת אמונה איתנה
כמו של הרה"ק המהר"י  -לעמוד במצב כזה ,ולומר 'אז דער אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט' .אמנם
אחר כמה רגעים באתי לכלל הבנה שעדיין יש מרחק רב בין אמונתו של הרה"ק המהר"י לאמונת יהודי
זה ,כי הוא הגיע להכרה זו רק אחר שעבר את כל התלאה הרבה ,ומכורח מציאות חייו הכיר 'אז דער
אויבערשטער וויל נישט  -איז נישט' ,אך מהר"י השריש עניין זה מעיקרא – קודם שיצטרכו להרגיש
זאת על בשרם בצרות וייסורים ,אלא מיד יכירו וידעו שכל הקורות אותם תלויים ועומדים ברצון ה'.
ג .הנה בריש הפרשה הבאה 'ויקרא' נתבארו דיני הקרבנות ,יש שרמזו בזה הסמיכות ,כי דייקא ע"י
ההתלהבות ובעירת אש קודש – בעוז ותעצומות ,יוכל להתקרב ולהקריב עצמו אל ה'.
בענין זה סיפר הגה"ח ר' מענדל פוטערפאס זצ"ל ,שפעם נשלחה קבוצה מחיילי הצאר )  (È‡ÏÂ˜Èלהלחם
באויב ,וכך הייתה דרכם ,ביום היו נוסעים במסעם ונלחמים בכל כוחם ,ובלילה היו שותים לשכרה כדרכם
של גויי הארצות עד שנפלו ארצה בשינה מתוך שכרותם ,בבוקר היו קמים וממשיכים במלחמתם ,וחוזר
חלילה .פ"א שתה אחד הגויים מבני בניו של לוט יתר על המידה באופן נורא ,כשהשכימו חבריו להמשיך
בדרכם ,היה הלה עדיין שקוע היטב היטב בתרדמת שכרותו ולא הצליחו חבריו לעוררו ,הללו שאצה להם
הדרך הניחוהו לנפשו והמשיכו בדרכם ,וכך ישן לו החייל עד הלילה הבא לאחריו ,משקם החייל מצא
א"ע בודד במקום חשוך ,ובקושי הבין היכן הוא ומה מעשיו כאן .מה עשה ,אותו הלילה ליל שבת היה,
ע"כ נכנס לאחד מבתי היהודים ומצא קדירת הטשולנט שהוטמנה מבעו"י כשהיא רותחת ומבעבעת ,עלה
הריח באפו ,מילא בכליו הניחם על גבי סוסו והחל ממשיך בדרכו ,הסוס שנכווה בגבו מבעבוע הטשולנט
החל 'לנוס' ולברוח כל עוד נפשו באפו במהירות עצומה ,ובתוך שעה השיג את בני קבוצתו ,ועדיין רתח
הטשולנט ע"ג ,לכן לא הסכים הסוס לעצור ,המשיך במרוצתו הטרופה עדי הגיעו לגבול האויב.
מרחוק הבחינו חיילי האויב שמתקרב אליהם סוס דוהר ברדיפה טרופה – באומץ וחוזק – בכח על
טבעי ,מכיוון שכן ,נבהלו מפניו עד עמקי נשמתם ,ונסו על נפשם בחשבם מי יודע אלו מוקשים וכלי זיין
יש לו על גביו ,ובזה תמה המלחמה ללא כל הרוגים...
ובזה פי' הא דאמרו חז"ל ) (ÌÈÏ˜˘ '¯Ù È"˘¯· ‡·Â‰Âגבי מחצית השקל שבא לכפרה אחר חטא העגל והראהו
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úåðåéñðä Y ïë 'ä úãåáòå úåéðçåøá óàå
.íäá ùé ìåãâ øåà úîàá ,íãàì íéëéùçîä
éìò øáâúî éøöéå äùòà äî Y øîàú íàå
áúëù äî àð òîù ,ìëåé øùà ìëá éúåà ìéùëäì
(äùøôä ùéø éçéå) ò"éæ 'êìîéìà íòåð'ä ÷"äøä
øëù ä"á÷ä ÷éðòî òåãî ïðåáúäì åðéìò äøåàëìù
ìëùä ãöî éøäå ,úååöîä íåé÷ ìò ìàøùé éðáì
ù"úé àøåáäù ('ä úååöîá) íä íéáééåçî ïéãäå
úåãåäì íé÷éôñî åðà ïéàå ,åãåáëì íàøá äìòúéå
øîàîëå) åðîò äùòù úåáåèä ìò ...óìàî úçà ìò

äãåáò éàøåá úà ãåáòì éååàîå éðåöø íãàä ïðåìúî
ãéîúå ,äùòà äî ìáà ,äîú äãåáò äîéìù
äøîà äæì ,éãòá íéëéùçîä ìôøòå ïðò éìò íéôôåç
íéáòù êì äîãðùë Y ïëùîä ìò 'ä ïðò éë äøåú
àåä úîàáù ,òãú ,øåàä úà íéøéúñîå íéñëî
íä íä íéëåùçä íéîéä åìàù äàøú óåñáìå ,íîåé
ùàå ìù áöîá àåäùë åìéàå ,ã íéàáå íéøéàîä
éøä ùãå÷ ùà úáäìùá øòåá åìåë ìëùë Y äéäú
áöîá ÷æçúäì äãåáòä ø÷éò éë ,åá äìéì 'éçá äæ
úéá ìë éðéòì ãåîòé äæ ïéðòå ,ä øúñäå äëéùç ìù
êëì éë êîöòì äáåè ÷éæçú ìà äáøä äøåú úãîì íà àðúä úåëåôäúå 'úåòñî' ìëá Y íäéòñî ìëá ,ìàøùé
ãöî àåä øëùä úìá÷ ø÷éò éë ,àìà .(úøöåð .å ïëùîä ìò 'ä ïðòù úòá øúåéá ÷æçúäì ,íäééç

הקב"ה 'כזה יתנו'  -מטבע של אש ,שהרי ב'מתן תורה' פסקה זוהמתן ,ובחטא העגל חזר להם היצר הרע
) ,(„ÂÚÂ ,:· ˙È˘‡¯· ˜"‰ÂÊהחלו בני ישראל מתפחדים ,מה יעלה בגורלם מעתה ,לזה הראה להם 'כזה יתנו'
כשתלכו עם מטבע של אש – באומץ חוזק וגבורה ,אין לכם ממה לחשוש ,כי היצר וכל חיילותיו נסים
ומתפחדים מהבא כנגדם בחזקה וגבורה.
כעי"ז ביאר הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א שהסט"א נקראת 'כלבין דחציפין' ,ועלינו לנהוג
עמהם כמנהגנו עם הכלב ,שהרי המראה לכלב כי מורך בלבבו ,ומתחיל לברוח ממנו ,אף הכלב ישיב לו
כן ,וירדוף אחריו .אולם אם יעמוד כנגדו בקומה זקופה ללא כל פחד ,ימלא הכלב פחד ויברח מהאדם
כל עוד נפשו באפו .כיו"ב ממש הוא לענין הסט"א יצה"ר וחיילותיו ,אם נאזור עוז ותעצומות כנגדם ולא
נעמוד כנגדם רועדים כעלה נידף ,יברחו כולם וירווח לנו.
ד .בשנה הראשונה לאחר ה'מלחמה' הנוראה ,ערך ה'בית ישראל' זי"ע את 'ליל הסדר' כדרכו ברשפי
אש ,ומשהגיע לפיסקה 'יכול מראש חודש ,תלמוד לומר ביום ההוא ,אי ביום ההוא יכול מבעוד יום,
תלמוד לומר בעבור זה ,בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך' ,וביאר יכול מראש
חודש – שמא יבוא האדם לומר אינני יכול לעבוד את ה' כי אם בזמני אורה כ'ראש חודש' וכדו' )‡·‡Ï Ï
· (...‰ÓÁÏÓ‰ ¯Á‡ Y ‰ÎÈ˘Á‰ È ÓÊתלמוד לומר ביום ההוא – שאתה עומד בו ,תיכף ומיד עליך להתחיל לעבוד
את הבורא 'שוין ...שוין '...אי ביום ההוא יכול מבעוד יום – אכן ,אולי לכל הפחות ביום זה גופא אחכה
למעט בהירות – מבעוד יום ) ,(Í˘ÂÁÏ ÊÓ¯Ó‰ ‰ÏÈÏ· ‡ÏÂתלמוד לומר בעבור זה ,בשעה שמצה ומרור מונחים
לפניך ,דיקא באותה שעה ש'מצה ומרור' מונחים לפניך – והנך עומד בשפל המצב ,דיקא אז הוא הזמן
הראוי והמוכשר להתגבר ,להתעלם מהכל ולהתחיל לעבוד את הקב"ה באש קודש שלהבת י-ה.
ה .ידוע שבסוף ימיו נענה הרה"ק החוזה מלובלין זי"ע ואמר כי בימים מקדם היה נראה לו שהימים
שהיה אור במושבו ,ועבודתו הייתה מתוך הארה והרחבת הדעת הם הם הימים הנעלים והחשובים,
והימים שחושך היה בעדו הם כפשוטם ימים אפלים שאין בהם ממש .אולם ,כעת הוא רואה כי אדרבה,
ימים הללו שעבד בהם את ה' מתוך חשכות והסתרה הם המאירים באמת...
ו .עוד פירשו לאידך גיסא ,כי ענן ה' על המשכן יומם ,שאם האדם שרוי בבהירות ובמצב של יומם כשהכל
הולך כשורה ,לא תזוח דעתו ,כי ברגע אחד יכול להתהפך הגלגל להיות ענן וחושך .לאידך ,מי שנמצא
ב'לילה'  -שאינו רואה שום סימן ברכה מרוב חשכות ,אל יפול רוחו בקרבו ,כי ברגע אחד יאר ה' פניו אליו.
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ã

ìëá åðúåà úéñîä òøä øöé åðá ïúð ù"úé àøåáäù
øäøäìå ,äåàú úååàúäì åðéìò øáâúîå ,òâøå úò
.íåéä ìë òø ÷ø åéúåáùçî øöé ìëå ,äøéáòá 'ìéìç
,åãâð äîçìî äùòé úåìåáçúáå ,åãâðë ãîåò íãàäå
íéø÷ùå úåôéðçî ,òø øáã ìëî øîùäìå øäæäì
,íäì äîåãäå íéøåäøäå úåàúå òøä ïåùìå úåðöéìå
úååàúä çë øáùì äáø äãåáòå äîçìî êéøö äæì
íéìá÷î åððä æ"ò ,ìåãâ óåâéñå éåðéò åäæå ,ø"äöéä
øúñà íäì äçìù' (.æ äìéâî) àøîâá àúéà åáì úåàú' (â àë íéìäú ÷åñôä 'éô) åäæå ...øëùä
êéøö äøåàëìå .'úåøåãì éðåáúë ,íéîëçì
úåàúë äùòéù äøéçáä íãàì úúðù äæ - 'åì úúð
äîöòì óéñåäì ú÷ãö äúåà äùôéç éëå ,øåàéá úòðî àìù - 'äìñ úòðî ìá åéúôù úùøàå' ,åáì
,úåøåãì úéøàùå íù äðîî øàùéù - ø÷éå ãåáë úáåèì úéùò úàæ ìë ,åðåöøë åéúôùá øáãì åðîî
ùéù æ"éò 'éô - áåè úåëøá åðîã÷ú éë íãàä
úà ùáåë àåäå ,åúéñî ø"äöéäùë íãàì äøéçá
åäæå .ìåãâ øëùå úåëøá ú"éùä åðîã÷é æ"éò ,åøöé
)'éô - 'íøâ øåîç øëùùé' (ãé èî úéùàøá àø÷ä 'éô
,øîåçä Y óåâä àåä øåîçäù é"ò ,íãàì øëù ùé
àåä .åúååàú çë øáùî íãàäå ,äååàúîå ãîåç
.æ ìåãâä øëùì åì íøåâ

ז .כי עיקר חשיבות האדם היא בהתגברותו על הנסיונות .מעשה באברך מדרי ארה"ק ,ששמע בשיעור
מפי אחד המגידים ,כי מובא בספרים שבשעה שיהודי מתגבר על נסיון ,והוא מתקדש ומשבר את
טבעו לעשות רצון קונו ,באותה שעה נפתחים כל שערי שמים ובידו לפעול כל מה דבעי .לאותו אברך
הייתה ל"ע בת שחלתה במחלה ,ושכבה בחוסר אונים בבית החולים בעיר באר שבע ,באחד הימים הוזקקו
הרופאים לסממני רפואה יקרים שלא היו תחת ידם ,ורק בעיר תל אביב הייתה אפשרות להשיגם .בלית
ברירה נסע האברך לתל אביב לקנות הרפואה לבתו ,משירד האברך מהאוטובוס על פתחה של תל אביב,
נתקל במראה שאינו הגוןל ,תיכף התגבר האברך על יצרו ועצם את עיניו בכל כוחו ,ובכוחות אדירים עמד
בניסיון .תיכף נזכר האברך באלו הדברים ששמע מפי המגיד ,ויפן לקרן זווית ,ושפך את לבו בדמעות
שליש לפני קונו ,שירחם על בתו וישלח לה רפואה שלימה מן השמים...
משסיים האברך את תפילתו ,פנה להמשיך בדרכו לחנות הרפואות ,ובתוכ"ד התקשרו אליו בני ביתו,
בתחילה לא עלה בידה להוציא הגה מפיה רק בכתה מאין הפוגות ,עד שנרגעה רוחה לאחר כמה רגעים,
וסיפרו שבתם התעוררה לפני כמה רגעים ,והרופאים שמיהרו לבודקה נדהמו לגלות שהמחלה החלה לרדת
וכבר אינן כל צורך ברפואות ...הבט וראה כמה גדול כוחו של המתגבר על טבעו.
שמעו נא רבותי ,ביום א' פר' תצווה שנה זו אירעה תאונה מחרידה ל"ע ,ולדאבון לב עלו בסערה
השמימה ששה נפשות מבני ישראל ,המקום ירחם על שארית פליטת עמו ולא ישמע עוד שוד ושבר
בגבולינו ,ובמהרה יקיצו וירננו שוכני עפר ,אמן.
אולם ,לא יטוש ה' את עמו ,ובתוככי השבר ראו גם חסדים וניסים גלויים .וחד מהם ,בחור מתושבי
בני ברק שדיברו עבורו איזה שידוך מבנות ירושלים )˘ÌÈÚÂ„È‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ „Á‡· ¯Â„Ï ¯Â·ÚÏ ‰Á¯ÎÂ‰ ˙Â Â˘ ˙Â·ÈÒ ˙ÓÁÓ
· ,(Â"˙˘Â¯È ˜"‰ÈÚוכבר נתראו הצדדים פעם ,ופעם שנייה באותו יום ראשון לפרשת תצווה ,ממשפחת
המדוברת שלחו להודיע לחתן שברשותה פלאפון שאינו כשר ) (Ô‡ÙË¯‡ÓÒאשר כל גדולי עולם אסרוהו,
ואכן היא יודעת ומודה שהנהגה זאת אינה ראויה אבל מאוד קשה לה לפרוש‰¯˘Î ‰ÁÙ˘ÓÏ Ò Î‰Ï ‰ Âˆ¯·Â) ...
· ,(ÔÂÎ ÎÂ ˙„Î ÌÈÓ˘ ˙‡¯È È¯„‚· „ÂÓÚ ÏÎÂ˙˘ Ï‡¯˘Èכשמוע הבחור כן נענה ואמר ,אף אני בחלומי ,גם ברשותי 'כלי'
כזה ...ותען הנערה ותאמר ,התינח ,אנוכי הבאה מבית שבור כביכול 'תירוץ' יש בידי ,אבל מה יענה הבחור
על זה ,ונדברו הצדדים עד שהוחלט לשבר יחדיו שני המכשירים למזל טוב בשעטומ"צ.
משם עלה הבחור על אוטובוס ) (402העושה את דרכו מעיה"ק ירושלים תובב"א לעי"ת בני ברק יצ"ו,
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ìôùá äúéä øúñà éë ,øîåì ùé øùôà êøãáå
òáèä êøãáå ,íàîå áàî äîåúé äúåéäá áöîä
çéìöä óåñáìå ,úåìôùá øàùéú ãéîúù äàøð äéä
úà äìéöäå ,ñøôå éãî úëìî úéùòðù ,äëøã 'ä
éðáì òéãåäì äúöø úàæå ,íééçì úåîî ìàøùé ììë
å÷æçúéå ,íìåòì åùàééúé ìáì íäéúåøåãì ìàøùé
òéâéå äìòúé éùå÷ä é"ò äáøãà éë .àåäù áöî ìëá
.øää ùàøì

ä"á÷ä íäì øîà (æ å ø"úñà) ùøãîá àúéà
(â ä äëéà) íúøîàå íúéëá íúà ìàøùéì
ãéúò éðàù ìàåâä óà íëééç ,áà ïéàå åðééä íéîåúé

ä

àåä àãä ,íàå áà åì äéäé àì éãîá íëì ãéîòäì
øàéáå .íàå áà äì ïéà éë (æ á øúñà) áéúëã
ìù åçåë ìèáìå .(éåðéùá) ì"æå (ùãç øåà) ì"øäîä
,ãåàî äðåéìòä äìòîä ìà úåìòúäì êéøö ÷ìîò
àöîðù éîå íåúé ÷ø úàæä äâøãîä ìà òéâé àìå
ùåã÷å íåøî éðà (åè æð 'éòùé) áéúëãë ,áöîä ìôùá
,íéìôù äéáâî ú"éùäå .çåø ìôùå àëã úà ïåëùà
éìáî äîåúé äúéäù øúñà úà äéáâä êë éðôîå
åøîà øùàë êëéôìå ,ïîä úâøãîî äìòîì íàå áà
),ä"á÷ä íäì øîà ,áà ïéàå åðééä íéîåúé (é"ðá
êëìå ,íéàëåãîä íéìôùä áæåò ä"á÷ä ïéà ,äáøãà

התיישב בצד ימין של האוטובוס ) ,(„ˆ Â˙Â‡· Â·˘È Á"Ï·˘˘ ÂÏ‡ ÏÎועד עתה אין ביד הבחור הסבר ,אבל כך
היו פני הדברים  -כחמשה דקות לפני שאירעה התאונה עבר הבחור לצד שמאל של האוטובוס ,ויצא מן
התאונה ללא כל פגע.
וכבר איתא בספר חסידים )˜ˆ (Âשאותיות נ' וס' סמוכים זה לזה ,לרמז כי האדם ה'נס' מעבירה שבאה
לידו ,עושין לו 'ניסים'.
ולא רק בענין הקדושה הדברים אמורים ,אלא בכל ענין שהאדם 'משבר את טבעו' ,סיפר לי אחד
ממשמשי הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,שפעם אחת )· (˜"˘¯Úנכנס לקודש פנימה יהודי שבור לב אשר דעתו
קצרה היתה ,ומששאלו הרה"ק מה ברצונו לשתות – קאלט'ס אדער ווארעמ'ס )˘˙ ,(‰¯˜ Â‡ ‰ÓÁ ‰Èענהו
הלה ,שניהם גם יחד ...שלח הרה"ק את המשמש שיודיע בבית המדרש שיתחילו את התפילה בלעדיו
ולא ימתינו עליו ,משחזר המשמש הציץ מן החרכים וראה איך שהרבי מכין עבורו תה ,ובתוך כדי עירוב
בכף אומר לעצמו בלחישה 'המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו ...המעביר על מידותיו מעבירים
לו על כל פשעיו '...אף שאין לנו כל השגה בצדיקי עליון ,מ"מ לדידן יש ללמוד ממעשה זה להעביר על
המידות ולסבול כל יהודי בכל אופן וצורה.
מעשה ביהודי שנכנס בערש"ק אחר חצות אל הגה"צ רבי אלחנן היילפרין זצוק"ל בביתו שבלאנדאן ,וכה
אמר לו 'איך בין א שיינער איד' ) (ÌÈ Ù ‡Â˘ Â „·Î È„Â‰È È ‰ואף קול ערב יש לי ,מן הראוי שתכבדוני ב'תפילת
מוסף' למחרת בבית מדרשכם ...ענהו רבי אלחנן הנה בית המדרש של בני הקהילה הוא ,ולאחד מבני
הקהילה יש יא"צ בשבוע הבעל"ט וה'עמוד' שייך אליו ,גש נא אליו וטול רשות מאתו להתפלל לפני העמוד
במקומו .מיהר ה'נכבד' אל היהודי הלז שהיה בעל בעמיו ,וביקש מאתו כנ"ל .כי ברצונו לגשת ל'מוסף' אחרי
שהוא יהודי נכבד וגם קולו ערב ונעים .היהודי התגבר על מידותיו )˘ (Â˙ÊÚ‰Î ÂÏÂÓ‚ ÂÏ ·È˘‰Ï ‡Ïומיד הסכים
לוותר לו .ועדיין לא נרגע ה'נכבד' ,והוסיף לשאול ,וכי מע"כ חושב שאעשה זאת עבורו בחינם ,וכי אתפלל
לפני העמוד במקומכם ללא 'תשלום' כנהוג לשלם לחזן נאה ומופלא כמוני ...שוב עצר בעצמו היהודי ,ובנחת
שאלו – איזה סכום ירצה את הוד כבודו ...ענהו הנכבד ,שעל סכום הגון של מאתיים פונט יש מה לדבר.
בעוז ותעצומות התגבר הלה על מידותיו ,הוציא מאמתחתו מאתיים פונט טבין ותקילין ונתנם לנכבד...
לא עברו אלא כב' שעות ,ובהתרגשות פנה הבעה"ב לרבי אלחנן ושאלו האם הרב שלח אלי 'שליח
ציבור' ,הנה וויתרתי לו על העמוד ,ושתקתי על החוצפה ,וראה זה פלא ,מיד אחר שעה עלו המניות
) (Ò˜‡ËÒאשר לי בכפליים ...הרי לך כוחה של התגברות היצר ,ובעיקר של עבודת המידות והמוותר משלו.
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,íåúé äéäé éãîá íëì ãéîòà øùà ìàåâä - íëééç
úåéäì ,äìòî äìòî åúåà äéáâî ú"éùäù éðôî
.ç ïîä ìò øáåâ
éîéë åì íéàøðä íéðîæ ìù íúåáéùçá åðéöî ãåò
äàåøä' (.ãð úåëøá) åøîàù äîî ,äìéôðå êùåç
òùåäé äùòù äòùá äùî äéìò áùéù ïáà
éðôì çáùå äàãåä ïúéù êéøö ,÷ìîòá äîçìî
úåáéùç äî øàáì íéùøôîä åãîò øáëå ,'íå÷îä
áùéù ììâá äîçìîá åçöéð éëå ,ïáà äúåàá ùé
éãë éøäù ,øàáì íé÷éãö åøîàå .ïáàä ìò äùî
éôìë åéãé ÷éæçäì êéøö äùî äéä äîçìîá çöðì
äùî íéøé øùàë äéäå' (àé æé úåîù) áåúëë ,äìòî
ïøäà åá åëîú äùî ùìçðùëå ,'ìàøùé øáâå åãé
åúîå÷å øçàî êà ,äìòî éôìë åéãé åøàùéù øåçå
àì (:ãð úåëøáá øàåáîë) úåîà øùò äúééä äùî ìù
ìò úáùì äùî êøöåäå ,åúîå÷ì ÷åçå ïøäà åòéâä
êåîúìå åéãé ìà òéâäì øåçå ïøäà åìëåéù éãë ïáàä

å

÷ìîò úà äîçìîá ìàøùé éðá åçöéð ,êë ÷øå ,ïäá
úøèî ìëù àöîð ,òáèä êøãî äìòîìå ñð êøãá
ìöà äìéôð ïéòëå çë úåùú äéäùë äúééä ïáàä
äùî äéìò áùéù ïáàä úà äàåøä Y ïë ìò ,äùî
ãîòù äòùä ìò äëøáä ø÷éò ïéà éë ,êøáî
àìà ,è äìòî éôìë åéãé ÷éæçäå åîöò úåçåëá
åðãîììå .øåçå ïøäà éãéá òééúñðå ïáàä ìò áùéùë
äáøãà àìà ,åçåøá ìåôé àì äùìåç úòá íâù
íéøçàî ù÷áìî òðîé àìå ,÷æçúäì õîàúé
.åãòá åòééñéù
äåìá÷ øåãä àáø øîà (.çô úáù) 'îâá åøîà ïëìå
'íéãåäéä åìá÷å åîéé÷' áéúëã ùåøåùçà éîéá
÷àìå íðåùìá ì"æç å÷ã÷ãå ,øáë åìáé÷ù äî åîéé
éîéá àìà (åãé ìò äùòð ñðäù óà) éëãøî éîéá åøîà
ïîæá úå÷æçúää úåáéùç ìò úåøåäì ,ùåøåùçà
.é éùå÷äå äøöä

ח .בעיר מאנטשעסטער התגורר יהודי זקן ושמו רבי יעקב יוסף ווייס ז"ל ,הלה עבר את מאורעות
הנוראות ב'מלחמה' ,ונפטר בשיבה טובה זקן ושבע ימים ,מדי שנה בשנה בליל הסדר היה מספר,
שבאותם ימים קשים היה לו חבר טוב שנשלח יחד עימו למחנות ,והוא היה מחזק תמיד את חברו לבל
יפול ברוחו ולא יתייאש מן הרחמים ,כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו ,ואם חפץ השי"ת להצילם אין
מעכב בעדו ,אך הלה לא היה יכול לשאת את היסורים הקשים שהעבירו אותו על דעתו רח"ל ,ותמיד
היה מקנטרו בדברים שקשה מאד להאמין באלוקים חיים בעת שבני ישראל למשיסה וזדים שולטים בהם,
ואעפי"כ לא איבד רי"י את אמונתו בהשי"ת ,וחזר ואמר לו שוב ושוב שבסייעתא דשמיא עוד נינצל מגיא
צלמות ונצא מאפילה לאור גדול.
לימים ציוו הרשעים על כל הקבוצה להיכנס לתאי הגזים ,באותה שעה פנה חבירו אל רי"י ,ובמרירות
שאלו מה יש לו לומר עכשיו ,אך רי"י לא התפעל ,וחזר על משנתו שגם בתוך ההסתרה נמצא השי"ת,
ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים .לא עבר זמן רב והחייל הרשע
הגיע לסגור את הדלת ולא יכול מרוב ההמון ששהו בחדר ,וכיון שרי"י היה בעל בשר משכוהו חוצה ,ורק
אח"כ נסגרה הדלת ומתו כל האנשים שהיו בפנים ,ונשמתם עלתה בלבת אש קודש השמימה לפני כסא
הכבוד ,הי"ד .ואילו הוא ניצל ממות לחיים ברגע האחרון )ÂÏˆ‡ ‰˘¯˙˘ ÂÊ ‰˜ÊÁÂ ‰ÓÈÓ˙ ‰ ÂÓ‡˘ ¯ÓÂ‡Â ÌÈÈÒÓ ‰È‰Â
.(ÌÈÓÏÂÚ ÏÎ ‡¯Â·· ‰ ÂÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ·ÂÒÓ· ¯¯ÂÚÓ ‰È‰ Ê‡˘ ,¯„Ò‰ ÏÈÏ· ÂÈ·‡ ÔÁÏ˘ ÏÚ ÍÂÓÒ ‰È‰ ¯˘‡Î
ט .בדרך צחות פירשו שהנה יש המצריכים להחזיק את האתרוג הפוך בשעה שמברכים על הלולב )‡Á"Â
˙¯ "‡ „( ,ללמדנו כי כשאדם נמצא במצב הנראה כאינו טוב כדאמרי אינשי 'מיט'ן פיטעם אראפ'
) – (Ú˜¯˜‰ ÈÙÏÎ 'ÌËÈÙ‰˘'Îזהו שעת הכושר לברך...
י .לאחר המלחמה הנוראה נדברו הני תרי גאוני ומאורי הדור ,הגאון רבי יעקב קאמינעצקי זצ"ל עם
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ïåùìá äìéâîá åøãñë ä"éåä íù æîåøîù òåãé ïë
ìà íåéä ïîäå êìîä àåáé' (ã ä øúñà) áåúëä
÷åñôá à÷ééã æîøðù íòèäå ,'éúéùò øùà äúùîä
íéèåùô íéîçø ìò äøåîä åøãéñë ä"éåä íù äæ
ïîä úà øúñà äðéîæäù ïîæä åúåàá äðäù .íéìâðå
øúñà äúàø äî ìàøùé éðá åìäáð äúùîä ìà
øæâ øùà íéãåäéä øøåö àåä ïîä éøäå ,ïë úåùòì
,åúåà úáø÷î àéä òåãîå ãáàìå âåøäì ãéîùäì
ìàøùé ìù íúòåùé äáøãàù øøáúä óåñáì íìåà
íãàì äàøð íàù åðãîììå .äúùîä êøã äìâìâúä

æ

éë ïéîàäì åéìò éæà íéðéèùîå íéòéøôî åì ùé éë
,åøãñë íéîçøä íù Y ä"éåä íù æåðâ äæá
úà åì çéîöîù íãà éðáì úåìéìò äùåò ä"á÷äù
.ïîäå ùåøååùçàë ïîöò íéòéøôîä éãé ìò äòåùéä
ìò (äëøáà ä"ã íéìäú ,íéèå÷éì) 'éåì úùåã÷'á àúéà
úà åúåðùá ãåãì' (á-à ãì íéìäú) áåúëä
'ä úà äëøáà ,êìéå åäùøâéå êìîéáà éðôì åîòè
éà÷ äæ ÷åñô äðä éë .'éôá åúìéäú ãéîú ,úò ìëá
äéäå àé úâ êìî ùéëà éðôì ãåã äéäù äòùä ìò

הגאון החזון איש זצ"ל ,כדי לחזק את רוחו של ר' יעקב פתח ה'חזון איש' וסיפר על דין-תורה שהתקיים
בעיר מולדתו קובנא .בין תושבי העיר היה יהודי שלפרנסתו היה לווה מעות בהגיע זמן ה'יריד' ,במעות
הללו היה קונה סחורה ביריד ,והמעות שהרוויח ,בחלקם היה פורע חובותיו ,ובחלקם משביע רעבון בני
ביתו בצמצום .שנה אחת בהתקרב ימי היריד חש היהודי שלא בטוב ,וכוחותיו לא היו עמו לשאת את
כל טורח הדרך והמסחר ,לכן שלח את בני ביתו שתלווה מעות מפלוני ,תיסע אל היריד ,שם תקנה סחורה
כדרך שהוא עושה בכל השנים .עשתה האשה רצון בעלה אולם בדרך ליריד איבדה את המעות ,וכל
מאמציה למוצאם עלו בתוהו ,כי איש מעוברי אורח לא ראה את צרור כספה ,אך היא לא התייאשה
והמשיכה לברר אצל כל אחד ואחד אם ראה את אבדתה ,עד שאחד מן השוק ענה לה שהוא מצא את
הכסף ,ומכל מקום אינו מוכן להחזירו לה ,שהרי כך נפסק להלכה )' (‡È ·Ò¯ Ó"ÂÁהמוצא מעות מפוזרים הרי
אלו שלו' ,וכיון שמצד הדין אינו חייב להכריז ,והוא 'נצרך' גדול ,לכן ברצונו להתנהג כפי שורת הדין.
האשה לא ידעה את נפשה מרוב צער והזמינה את האיש להתדיין בפני המרא דאתרא הגאון רבי
יצחק אלחנן ספעקטור זצ"ל ,הרב שמע את טענות שני הצדדים ,ופסק שעל המוצא להחזיר האבידה,
ואף ש'המוצא מעות מפוזרות הרי אלו שלו' – מפני שהבעלים מתייאשים מהם ,מכל מקום אין זה אלא
כשה'בעלים' אבדו את כספם ,דאז אנו כ'מאה עדים' שהבעלים מתייאשים מהם ,אבל כאן הרי 'בעל
המעות' הוא בעל האשה ולא האשה בעצמה ,ואין יאושה נחשב כייאוש כלל וכללÔÓ Ú„È ‡Ï ‰ÏÚ· È¯‰˘) .
 (˘‡ÈÈ˙ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ‰„È·‡‰א"כ מן הדין עליו להשיב את האבידה .ובכך רמז לו החזו"א ,שאין ה'עוה"ז' שלנו
כלל ,ואיננו כאן אלא שלוחיו של מקום – לעשות שליחותינו בזה העולם ,ואין ביד השליח להתייאש...
יא .דבר המעשה איתא ב'מדרש שוחר טוב' ) (ÌÈÏ‰˙ ÏÚכתיב 'את הכל עשה יפה בעתו' )˜ ,(‡È ‚ ˙Ï‰אמר
דוד לפני הקב"ה כל מה שעשית בעולמך 'יפה' עשית ,אבל השטות שבראת  -מה הנאה יש לך,
כשאדם מהלך בשוק ומקרע את בגדיו והתינוקות רצין אחריו והעם משחקין ממנו – וכי זה נאה לפניך,
אמר לו הקב"ה ,על השטות אתה קורא תגר ,חייך שתצטער ותתפלל עליה עד שאתננה לך .לא עבר
מעט ,עד שהלך דוד אצל אכיש מלך גת ,והיה שם בסכנה גדולה מאד ,כי ראהו שומר ראשו של אכיש,
ושומר זה היה אחיו של גלית – שהרגו דוד ,ועדיין לא נסתפג דמו של גלית ,ובא השומר אל אכיש
ופיתהו בדברים שיתן לו הרשות להרוג את דוד ,התחיל דוד מבקש ומתפלל ואומר – רבונו של עולם
ענני בשעה הזאת ,אמר לו הקב"ה – מה אתה מבקש ,אמר לו דוד ,תן לי מאותו השטות שבראת ...עשה
עצמו כשוטה ,והיה כותב על הדלתות – אכיש מלך גת חייב לי מאה רבוא ואשתו חמשים רבוא ,ובתו
של אכיש היתה היא ואמה שוטות ,והיו צועקות ומשטות מבפנים )·˙ (‰ÎÂÏÓ‰ ÔÂÓ¯‡ ÍÂודוד היה צועק
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çåø åá ñéðëéù íìåò àøåáî ù÷éáå ,úååî úðëñá
äëåìîä ïåîøàì õåçî äèúùîå ÷òåæ äéäå ,ïåòâéù
ïééò) íééçì úååîî ìöéðå ,å÷éçøäì ùéëà äååéöù ãò
- äòù äúåàá .(äøòäá ïàë àáåîä 'áåè øçåù ùøãî'á
êìéå åäùøâéå êìîéáà éðôì åîòè úà åúåðùá
äàá äæî Y òø øáãë äàøðù ïåòâéùäîù äàøå

ç

'ãéîú ,úò ìëá' 'ä úà äëøáà ïë ìò ,äòåùéä åì
íéúò'á ÷ø éë éúøáñ äúò ãò ,éôá åúìéäú
äî 'äòøì íéúò'á êà ,'äì úåãåäì ùé 'äáåèì
éë éúéàøù øçàì äúò ,ù"áúé 'äì åá ùé çáù
éúåà úåøå÷ä ìë éë ïéîàî éðà éúòåùé äúéä åðîî
.áé íäéìò 'ä úà äëøáàå íä äáåè Y

ומשטה מבחוץ ,אמר להם אכיש לעבדיו וכי חסר משוגעים אנכי – כי הבאתם את זה להשתגע עלי,
באותה שעה שמח דוד שיצא לו השטות ,ומתוך שמחה זו עשה את השירה הזאת באלפא ביתא –
דכתיב אברכה את ה' בכל עת – בעת השמחה ובעת השטות.
יב .ופעמים שהרעה באה לאדם מעט מזעיר ,אך ורק בכדי שיתעורר להרים ראשו כלפי מעלה  -להביט
אל אביו שבשמים ,לזכור את בוראו היושב בשמים ומצפה לו שיקיים את מצוותיו ויעשה רצונו בלבב
שלם .וכבר אמרו המושלים משל לאחד שישב במרומי בנין גבוה ,והיה חפץ שעוברי האורח ברחובה של
עיר יביטו עליו ויראוהו ,החל משליך ממעלה למטה שטרות ומטבעות כסף לרוב ,והנה רואה הוא האיך
שכל עובר ושב בראותו מטבעות וממון ממלא כיסיו מהם וממשיך הלאה בדרכו ,ואין איש שם על לב
לחשוב 'כסף ברחובה של עיר מנלן' ,ומכיוון שחפץ היה שעיני הכל יביטו עליו – החל משליך אבנים
לרחובה של עיר ,או אז נשאו כל העוברים את עיניהם כלפי מעלה – בזעם ,לראות מי הוא זה ואיזהו
אשר מלאו לבו להשליך אבנים על עוברי אורח שלא הרעו לו מאומה ,זעק הלה לעברם – כל חפצי
ומגמתי היה שתביטו עלי ,אילו היה בכם דעת ותבונה ,הייתם מביטים בעת זריקת המעות ולא הוצרכתם
לקבל על ראשכם מטר אבנים .והנמשל פשוט ,הקב"ה משפיע על באי עולם כל טוב ,וכל רצונו כביכול
שבריותיו יכירו וידעו אותו –דע את אלוקי אביך ועבדהו )„ ,(Ë ÁÎ ,‡ È"‰אך אם אינם עומדים להתבונן –
מנין בא להם כל השפע ,לידע שהוא הנותן לך כח לעשות חיל )„·¯ – (ÁÈ Á ÌÈוהכל אינו אלא מתנת אבינו
שבשמים ...אזי מן ההכרח להשליך עליהם אבנים – צרות וכדו' ,בכדי שיעמדו ממרוצת חייהם להתבונן
כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ,אמנם לו חכמו ישכילו מאז והלאה להביט כלפי
מעלה ,מיד תפסק מעליהם מידת הדין ,ויריק עליהם הבורא שפע רב וכל מיני ישועות.
ידוע שהרה"ק ה'אביר יעקב' מסאדיגורא זי"ע )„¯ ‡Ú"ÈÊ 'Ï‡¯˘È ˙È·'‰ ˜"‰¯‰ .·È·‡ Ï˙ ¯ÈÚ· ˜"‰¯‡· ‰ÓÁÏÓ‰ ¯Á
‡ (Ì‰È È· ‰ Ó È ‡ Û‡ ÌÈ„ÈÒÁ Ï˘ ÔÈÈ Ó ‡¯Â‚È„‡ÒÓ È·¯Ï ‰È‰ ÂÏÈ‡ ,ÂÏ˘ '‰ÈÂÏ‰'‰ ˙Ú· ¯Óהיה נוהג בשנות מגוריו בארץ
הקודש לטאטא ולנקות את הרחוב בסמוך לביתו ,פעם הסביר את מנהגו – שבימי ה'מלחמה' )·˘ ˙ ˙¯(ˆ"Á
הכריחוהו הרשעים ימ"ש לנקות בכל יום ויום את רחובות העיר ווינא ,וקיבל על עצמו שכאשר ינצל
מציפורני הרשעים ויזכה לעלות לארץ הקודש ,ינקה תחת רחובות הללו את רחובות ארץ ישראל.
לימים סיפר ה'אביר יעקב' שמדי יום בעת שניקה את הרחוב ,היה אומר להקב"ה ,הנה אני שלך ,ואף
רשע זה העומד על גבי שלך הוא ,כמו כן הבעזי"ם ) (‡Ë‡ËÓאשר בידי שלך הוא ,ולא עוד אלא שאף
הקרקע אשר הנני מנקה שלך היא ,נמצא שאיש אשר שלך ציוה עלי שאני שלך לקחת בידי מטאטא
שלך ולנקות עולמך שלך – על כן אעשה זאת בשמחה רבה ועצומה )‡'ÌÈÂ‚‰ Â¯Ó‡È ‰Ó' ˙Â„Â‡ ‰·˘ÁÓ‰˘ ‡Ï
 ,(Â˙„È¯Ë‰ומחשבות אלו נתנו בו רוח חיים להחזיק עצמו בתוך ים הקשיים והבזיונות ,ולדידן נלמד
מהמעשה ,לקנות בנפשינו מידה זו  -לראות את הקב"ה בכל צעד ושעל בחיינו וכך נזכה לחיים של ברכה.
כעין זה היה הגה"ק החפץ חיים' זי"ע ממשיל את עניין האמונה והביטחון לחולה שהוצרך לקחת 'סממני
רפואה' והיתה הרפואה מרה עד מאד ,ולא היה יכול החולה להכניסה לפיו מרוב מרירות ,מה עשה הרופא
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ä"á÷äù åìà åéøáãá åæîøù ùé .ù'ø ì'ã óåì'à íéèåùôä ìöà óà äæä ùãåçá åúðéëù äøùî
íòèå ,úåéðçåøá 'íéùøäå íéìã'ä Y íéúåçôäå
éî äéäé 'éãåäé' ìëì êééù äæ ùãåç éë øáãä
øùà åì åãéâä éë' øúñà úìéâîá ù"åîë ,äéäéù
éëãøî áåùå áåù íù øîàð êëå .'éãåäé àåä
ø÷éò éë åðì úåøåäì - ÷éãöä éëãøî àìå éãåäéä
é"ôòà ìàøùé éøäå) éãåäé åúåéä íöò àéä úåáéùçä
.(.ãî ïéøãäðñ ,àåä ìàøùé àèçù

,àåä ÷ìîò úééçî ïîæ äæ ùãåç éë ,øáãä øáñäå
íèìåô ïðòäù 'íéìùçð'ì ìôèð ÷ìîòå
øîåìå íùàééì (çé äë é"ùøá àáåä ,é àöú íéøáã àîåçðú)
àåä äöåø äæáå Y ''äî êúìçåúå êøáñ ãáà' íäì
úà äçîú äçî' íéååöî åðà ìáà ,éøîâì íìéôäì
ø÷é éãåäé 'ìë'ù ìåãâ ìå÷á ÷åòæì Y '÷ìîò øëæ
åéìà áø÷úäì åãéáå ,íéîùáù åéáà ìöà àåä
.àöîð àåäù ïëéäî
úáùá íéøîåàù) '÷æç' úáù ,÷æçúäì àîøâ ïîæäå
÷æç ÷æç' - ('ùîåç'ä íåéñá äøåúä úàéø÷ øçàì
áàæ éáø ÷"äøä øîàù åîëå .(è"ñøú ùåáì) '÷æçúðå

ìéáàðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøä íùá ò"éæ æéøáà'æî
åðéàå íòô øçà íòô ÷æçúî íãàä íàù ò"éæ
åãéá òééñî ä"á÷äù - ÷æçúðù äëæé ,ùàééúî
.(áò é äëøòî íééçä øåøö) íéîùä ïî åð÷æçéå
מרבים בשמחה – רמזי השמחה במהותו של
אדר השני

äðäù ,ìâòä úééùòá ìàøùé éðá åòè àôåâ àäáå
äùî äìòùë éë' (à áì úåîù) é"ùø áúë
'å êåúá àá éðà íåé íéòáøà óåñì íäì øîà øäì
ïéðîä ïî äìòù íåé åúåàù íä íéøåáñë ,úåòù
íåé íéòáøà (åðééä) íéîéìù íäì øîà àåäå ,àåä
éøäù ,åîò åìéì ïéà åúééìò íåé (éøäå) ,åîò åìéìå
øùò äòáùá íéòáøà íåé àöîð ,äìò ïåéñá 'æá
úìá÷ù åòãé àì ìàøùé éðáù ,øîåìëå ,'æåîúá
êéøöù ,'äìéì' ïîæá úå÷æçúää éãé ìò äàá äøåúä
,'ø÷åá éäéå' óåñáì ÷øå 'áøò éäéå' äìéçú úåéäì
äøàä ïîæá àåä øùåëä ïîæù áåùçì åîéã àìà
.íîåé 'éçááå åãòá íéçåúô íéøòùä ìëùë äâùäå
,íìåòä úà ááøòå ïèùä àá' øùàë óåñáì ïëàå
éàãå øîåì àéáåáøòå äìôàå êùç úåîã äàøäå
åãîò àì ,'íìåòì àéáåáøò àá êëì äùî úî
,êùåçä êåúî ÷æçúäì íçåëá äéä àì éë ,ïåéñðá
íäì úåùòì åù÷áå äùî úî øîåì åòèù ãò
.íäéðôì åëìé øùà íéøçà íéäåìà
וציפה ראשיהם – הקב"ה יושב ומצפה שלכל
הפחות יתחיל בעבודתו

÷ùçå íäéùàø äôöå' (çë çì úåîù) ïúùøôá
'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä ùøéôå ,'íúåà
äôöîå áùåé ä"á÷äù (ì"é éîð éà ä"ã ,éãå÷ô) ò"éæ
úåîù) é"ùøá ùøéôù åîë ,åúãåáòá ìéçúé íãàäù
äúò íà ,éìå÷á åòîùú òåîù íà äúòå' (ä èé
úåìçúä ìëù Y êìéàå ïàëî íëì áøòé åìá÷ú
ìçééîå äôöî ä"á÷äù ,'äôöå' åäæå ,'úåù÷
,åãòá 'ä øåîâé ìéçúéùëå úéùàøä úà ÷ø íãàäî
÷ùéçå' åäæå ,äùåã÷ã úåáäìúäå ÷ùç åì úúì
.íëì áøòé êìéàå ïàëî éë ,'íúåà

áúë äðä ,éðùä øãà ìù åçúôá åðà íéãîåò
,äãåäé áøä åéçà íùá (æéú ç"åà) øåèä
éèáù øùò íéðù ãâðë íä äðùä éùãç á"éã
(íéì÷ù 'øô) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä øàáîå .ä-é íéøáãä éìà àì øîàéù ìàøùé éðáî ùéà ïéàå
øãà ìæî éë) ÷éãöä óñåé ãâðë àåä øãà ùãåçã ÷"äøä éøáãá åðàöî æîø éë ,íéøåîà
,'õøàä áø÷á áåøì åâãéå' æè çî úéùàøá áéúë óñåéáå ,'íéâã' øãà úáéú ìù 'úåáéú éùàø'ù ò"éæ í"éøä éùåãéçä
' כך 'הבוטח בה' חסד יסובבנו,( בכדי שלא ירגיש את המרירות שבה‰ÏÂÒÙ˜) עטף את הרפואות במעטה רך
 להמתיק לו את, הביטחון הוא המסובב את כל מיני המרירות המתרגשים ובאים על האדם,(È ·Ï ÌÈÏÈ‰˙)
.כל ייסוריו

באר הפרשה  -פקודי

é

íòèîå ,(òøä ïéò íäá úèìåù àìù íéâãì åìùîð íâå
ãâðë ,øçà ùãåç àìå øáòúî øãà ùãåç ÷ø äæ
ùé .íéøôàå äùðî Y óñåé ìù íéèáù éðù
éì ïúð øùà íä éðá' (è-ç ,çî íù) åôéñåäù
íéìåìë åéðáù æîéøå ,á"é àéøèîéâá äæ ,'äæá íé÷ìà
øãà ñðëðùî' ì"æç åøîà ïëìù øîåì ùé éìåàå
÷åãö éáø ÷"äøäì '÷éãö éøô'á 'ééòå) .äðùá á"é ùãåçá
íä äåàâäå äàð÷ä éøäù - 'äçîùá ïéáøî
.(ïåùàø øãà ç"ø ò"éæ
øùàë éë ,íãàäî 'äçîù'ä úà íéãáàîå íéñøäî
ìáà ,çîùé êàéä åì ùéù äîá ÷ôúñî åðéà ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä éøáã íéòåãé ,äðäå
øèôéäì çåëå 'äìåâñ' íäá ùéù åììä íéùãçá ÷åñôá (éçéå úùøô) 'äìëã àøâà' åøôñá
)ãâðë íéðååëî íéùãçäå úåéä äàð÷äå äååàâäî 'äùðîëå íéøôàë íé÷ìà êîéùé' (ë çî úéùàøá
ìë åúàî øéñé øùàë ,ïëà Y 'íéøôàå äùðî' á÷òéù Y äùðîå íéøôà éáâ åðéöî úãçåéî äìòîù
äéäéå åìøåâ úúîá æåòéå çîùé äåàâå äàð÷ ìë ïéòì äàøäå Y íéçà éðù åéðôì ãéîòä åðéáà
.ãé 'äçîùá íéáøî'äî
äðäå ,ìåãâä ìò øúé ïè÷ä úà áéùçî àåäù
,êãéàìå ,íåìë àìå ïè÷á àð÷î åðéà Y ìåãâä
åìà ïåâë ìò ,ïëà ,ìåãâä ìò äàâúî åðéà Y ïè÷ä
äùðîëå íéøôàë úåéäì 'ìàøùé êøáé êá' ,øîàð
.âé äàð÷ àììå äåàâ àìì ,äøåîâä úåãçàá

יג .ולמדרגה זו הגיעו ע"י אמונתם האיתנה ,וז"ל ) .(‰ÏÎ„ ‡¯‚‡‰הנה ידוע כל התורה כלולה בעשרת
הדברות ,ועשרת הדברות כלולים בדיבור האחרון  -לא תחמוד .והיינו להתרצות בגזירותיו יתברך
אשר מנע ממנו הטוב ההוא הניתן לחברו ,ולחשוב כי הוא ית' הוא לבדו היודע ) (Â‰Óהטוב והנאות
) (ÈÂ‡¯‰לכל אדם ,ולא יקנא את חבירו ...והוא כאשר ישפיע השי"ת טובה אל האדם ,לא יבקש בזה
תאווה וכבוד ויבוא להתגאות על חבירו בזאת הטובה ,רק אדרבה יכנע לפני בוראו ויחשוב כי הוא מצד
החסד מבוראו עליו ...על כן בירכם 'בך יברך ישראל' כאפרים – מבלי גאות ,ומנשה – מבלי קנאה
על טובת חברו ,עכ"ל.
והיינו שבאמונתו יכיר שטובת חברו איננה 'על חשבונו' כלל .ומה שיש לו יותר על חברו אינו אלא
על פי ה' .וכך הסביר זאת גם בספרו 'דרך פיקודך' ) (· ˙Â‡ ‰·˘ÁÓ‰ ˜ÏÁ ,Á"Ï ,˙"Ï ˙ÂÂˆÓוז"ל .כי אם היה מאמין
בזה )· (Â˙ÚÈ„È·Â ‡¯Â·‰ ˙Á‚˘‰למה יתאוה ,והלא תראה שלא יתאוה האדם שיהיה לו ד' רגלים כבהמהÚÂ„ÓÂ) ,
( כי אין זה מגדר האדם ...כן הוא הענין בהתאוות האדם למה שיש ביד חברו ואינו שלו יש חסרוןבאמונתו בזה ,אינו מאמין שהבורא כל בראו בחכמה ,ומזמין לו הטוב הנאות ) (ÈÂ‡¯‰לו ,והשאר שאינם
בידו אינם טובים לו .והבן הענין ,עכ"ל.
יד .נודע מה שאמר הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע ששלושה דברים יש ללמוד מן התינוק ,א,
שהתינוק תמיד עסוק ,ב ,שכאשר רוצה דבר מה הרי הוא בוכה עד שמשיג מבוקשו ,ג ,בעת שמקבל
חפצו הרי הוא מתמלא בשמחה .ועלינו להתבונן בדבריו ,כי בשלמא מה שהתינוק עסוק תמיד יש בו כדי
ללמדנו שלא יבזבז האדם את זמנו לריק ,כמו כן מה שהתינוק בוכה מלמדנו שתמיד יתפלל ויבקש ,לא
ירפה ולא יתייאש עד שתתמלא שאלתו .אך לכאורה מה בא ללמדנו בכך שהתינוק שמח לאחר שקיבל
מבוקשו ,והרי כל איש נוהג כן ומהו החידוש בדבר שיש ללמוד מן התינוק .ונראה לבאר דברי חכמים
וחידותם ,שיש כאן מוסר השכל גדול ,דהנה האיש שעלה בידו להתעשר עושר רב ולהרוויח אלפי אלפים
דינרי זהב אין שמחתו אלא לשעה או לימים מספר ,כי אח"כ הרי הוא מתאווה כבר להרבות עושרו ,וכמו
שאמרו )˜' („Ï ‡ ¯"‰יש לו מנה רוצה מאתים' ,ולא רק בעניני ממון בלבד כך ,אלא בכל עניני עולם הזה
כן ,ומכיוון שכן ,היאך ישמח במה שיש לו ,הרי כבר הוא דואג על עתידו מאין יבוא עזרו להשיג מאתיים.
וזה ילמד מן התינוק ,שהוא בוכה רק עבור דברים שהוא זקוק להם עכשיו ,ומשהשיג את מבוקשו ישמח
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,øåàéá êéøöå ,'ìáé÷ àìå ,åéìòî å÷ù øéñäìå éëãøî
øúñà äáùçù éëãøî äéä íéãâá øñåçî éëå
äðååëáù äúàø éøä Y íéãâá åì çåìùì êéøöù
,íìåòî äùò àìù äî øôàå ÷ùá ùáìúä äìéçú
àìå 'éàä éàî' åìàùì íà éë äì äéä àì ë"àå
.íéãâá çåìùì
ãéî äðéáä øúñàù ,'äîìù úøàôú'ä øàáîå
,äøîå äù÷ äøåùá äæéà òîù éëãøîù
òåø÷ì éãë íåöìå úåðòúäì åîöò ìò ìáé÷ ïëìå
åæ àìù äøåáñ äúééä àéäù àìà ,åðéã øæâ òåø
úãîá ÷æçúäì ùé ä÷åöå äøö úòá óà éë ,êøãä
ìëî úàöì øùôà äçîùä éãé ìò ÷øå ,äçîùä
úòáã øáñå ,äéøáã ìáé÷ àì éëãøîå .íéøöîä
êåúîå áì ïåøáùá 'ä ìà ììôúäì êéøö úàæë
íðîà ,ïåùòé øùà äùòîá íäéðù å÷ìçðå ,úåøéøî
êëå ,äëìîä øúñà íò ÷ãöäù òéøëä ä"á÷ä
äçîùä úãéî éãéì éëãøî àåáéù äçâùää äááéñ
åéðôì æéøëéå úåëìî éãâáá åðùéáìé ïîäù éãé ìò
æ"éòå ,'åø÷éá õôç êìîä øùà ùéàì äùòé äëë'
àúìçúàá äçîù éãéì àáå úåøéøîä äùìçð
åðãîìì ,ïéò óøäë äòåùéä äáø÷ äæáå ,äìåàâã
.æé ìëä ïî ìöðéäì øùôà äçîùä éãé ìò ÷øù

צהלה ושמחה – מעלת וסגולת השמחה

øúñà äìàùðùë äðä
ïúðéå êúìàù äî'
àìôé äøåàëìå ,'êìîä øáãë äùòà øçîå ...êìîä
äùôð ìò ãéî äððçúä àìå øçîì äúçã òåãî
ùé ãåòå ,êì ïúðéå êúìàù äî äì øîàù øçà
äãéá àäé øçîìù äúòãá äëîñ äî ìò øàáì
åøàéáå ,íåéá åá úåùòì ìëåú øùàî øúåé ìåòôì
àåää íåéá ïîä àöéå' äéä àéää úòá éë íé÷éãö
úòáù øúñà äòãéå ,(è ÷åñô) 'áì áåèå çîù
àì éë ,åçöðìå åìéôäì ìëåú àì úàæë 'äçîù'
ìòå ,åè äçîùä úãîá éåøùä ùéàì òø ìë äðåàé
øçà øçîì àåáì åúåà äðéîæäå äîëçúä ïë
.ì÷ðá åìéôäì çéìöú æàå ,èòî âåôú åúçîùù
(å ä øúñà) ïééä äúùîá
àåáé' (ç ÷åñô) äáéùä ,'êì

òùø åúåàì íàù ,ìàøùé éðáì àåä ìåãâ ãåîéìå
÷éæäì åìëåé àìù äçîùä úãî äìéòåä
ùãå÷ íò ìàøùé éðáì åæ äãéî ìéòåúù ù"ë ,åì
åîëå ,íéøåñéäå úåøöä ìë úà íäéìòî ìèáì
(íé÷éãöäî äáøä ãåòå ,íéèå÷éìá à"îâã) íé÷éãö åøîàù
ìòù ,'åàöú äçîùá éë' (áé äð äéòùé) ÷åñôá æîøì
úàöìå ,úåøöä ìëî ìöðéäì øùôà äçîùä éãé
.æè ìåãâ øåàì äìéôàî

àøîâä ìò 'òãéåäé ïá'ä áúë äìàä íéøáãë (çìùúå ä"ã íéøåô éæîø) 'äîìù úøàôú'ä ùøéô ïëå
òéâä øùàëù (éàä áéëøå ä"ã .æè) äìéâîá
úà ùéáìäì íéãâá çìùúå' (ã ã øúñà) ÷åñôá
 והנה כדי לזכות לשמחה אמיתית אי אפשר. כי אין בו דעת להשתוקק ולדאוג על העתיד,שמחה שלימה
, ולא יתן עיניו בדבר שאינו שלו, כי הבוטח בה' חסד יסובבנו,כי אם מתוך אמונה בבורא כל עולמים
.שהרי יש לו אב רחום הדואג ונותן לו צרכיו כדי צורכו לא פחות ולא יותר
 ערב, וכך אומרים בשם הרה"ק מקארלין זי"ע שאם יהודי מתהלך בשמחה מעצם הדבר שהוא יהודי.טו
.(ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó) אני לו שלא יאונה לו שום רע לא בגשמיות ולא ברוחניות
 יש שביארו ש'שכר מצוה בהאי עלמא' תלוי,'( 'האי עלמא כבי הילולא דמיא.„ ÔÈ·Â¯ÈÚ)  איתא בגמרא.טז
 מכל,(.·Î ÔÈ·Â¯ÈÚ) ' כי בדרך כלל 'שכר מצוה בהאי עלמא ליכא,'עד כמה מתדמה האדם ל'בי הילולא
.' יזכה לקבל שכר גם ב'האי עלמא,' שיתנהג במידת ה'שמחה- 'מקום אם יעשה עצמו 'כבי הילולא
 ולא רק תחת 'עול כבד' שהוא מחויב לשמוח בימים אלו כי אין, על השמחה להיות 'שמחה' באמת.יז
 שפעם היה עני ואביון שהיה נאנח תמיד על מצבו, וכמו שמספרים בדרך הלצה,שמחתו שמחה
 והלא, פעם הוכיחו צדיק אחד מדוע אינו בשמחה תמיד,הדחוק ועל החובות הרבים התלויים בצווארו
 נתחייבתי בעוד, ויהי כשמוע כן העני נאנח שוב כדרכו ואמר אוי,צריך האדם לעבוד את ה' בשמחה
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.çåøä éãé ìò äàá äçîùä .ì"æå ,äðàùé éî äàëð
ìëìëé àåä ,äçîùá ãéîú ùéàäùë ùéà çåø åäæå
ìëìëé ,íåìùå ñç äìçî åéìò àåáúù óà ,åäìçî
åéøáã éë íàå ,ì"ëò ,äðìèáéå åúçîùá åäìçî
ïä ä÷åöå äøö ìëì êëî ãîìð î"î ,éìåç ïéðòì
.ë 'äðìèáé åúçîùá'ù úåéîùâá ïä èé úåéðçåøá
מזל אדר דגים – לימודי אמונה ובטחון מהדגים

øùàëù (à äùøô à çñåð íéøçà íéðô) 'ùøãî'á àúéà
åì äìòå ìøåâä äæ øåôä úà ïîä ìéôä
åáìá òùøä ïîä çîù' ,íéâã åìæîù 'øãà ùãåç'
ìàøùé éàðåù êë íéòìáð íéâãù íùë ,øîàå
íéâã ,òùø - äøîàå ìå÷ úá äúöé ,éãéá íéòìáð
ïîäå ,íéòìáð íéîòôå ïéòìåá íéîòô úøîàù
ìëá íðäéâá åéðá úàå åúåà ïéôøåùå òìáð òùøä
.éðùøã íéøîåàå íéîåúñ íäéøáãå .'äðùå äðù

óèòúð' ,éëãøîì ñåñä úàå ùåáìä úà àéáäì ïîä
äéì áéúéå ïîä àúà ,àúåìöì äéì í÷å éëãøî
éëãøî) 'äéúåìöì éëãøî ÷éìñã ãò êéøåàå ,åäééî÷
,(åúìéôú úà íééñéù ãò åì ïéúîä ïîäå ,ììôúäì æà ãîòð
äîìå äî ìò ,äæ òùåøî òùø ìò àìôé äøåàëìå
íéé÷ì åúìéôú òöîàá åì òéøôä àìå åì ïéúîä
'òãéåäé ïá'ä øàáîå ,ãéîå óëéú 'êìî úøéæâ'
åæ äáåè äøåùá åì øùéá àìå ïéúîä à÷ååãáù
äðéà ïåáöò êåúî äìôúäù òãé éë ,äìôúä úòùá
ìò ,ïåáöòá úòë ììôúî éàãååù áùçå úìá÷úî
åð÷éñôà íà éë ,åð÷éñôà àì áèåî - øîà ïë
äìéôúå ,äçîù êåúî úéðù ììôúäì øåæçé éàãåå
äöéçî íåù ïéàå íéòé÷ø úò÷åá äçîù êåúî
.çé ãåáëä àñëì ãò òéâäìî äãòá áëòéù ìéãáîå

êåúî åì äàáä - ááì áåèá äçîùä éãé ìòå
úåëåìäúá èòî ïðåáúäì åðì ùé ,íéøáãä øàáìå åéúåøö ìëî àöé áìä úåéîéðôá åúðåîà
ìò (éìùîì) ò"éæ à"øâä ìù åøåàéáëå ,åéúå÷åöîå
àúééìòî éìéî äæéà íäî ãåîìì íéâãä
åðì äìéâù äî íìåò àøåáá ïåçèáå äðåîà ïéðòá çåøå åäìçî ìëìëé ùéà çåø (ãé çé éìùî) áåúëä

. פשיטא שזו איננה שמחה מעומק הלב כראוי... וכי לא די לי ב'חובות' שיש לי עד היום...'חוב' עכשיו
'( זכורני שאמר לי לפני‰ÓÏ˘ Ô·‡'Ï ‰Ó„˜‰· 'Â È·¯ ˙Â„ÏÂ˙'·)  וז"ל,כתב בנו של הרה"ק רבי משמלויא זי"ע
 והלא אתה יודע מה שעבר עלי, שמע בני מיום עמדי על דעתי לא הי' לי אף יום מנוחה אחד,חתונתי
 זכור בני ואל תשכח, כי תמיד הייתי בשמחה, לא, ואעפ"כ האם ראיתני פעם ח"ו בעצבות,בימי חלדי
.דבריי אלו
 אחד היה רב וגדול בישראל אלא שלא נהג במידת, אל הרה"ק ה'בית אהרן' זי"ע באו שנים יחדיו.יח
... והרה"ק קירב את השני יותר מן הראשון, ומשנהו יהודי פשוט ביותר אבל שרוי בשמחה...השמחה
 מיר האבען ליב א, נענה אליהם הרה"ק ואמר 'וואס זאל'ן מיר טוהן,והיה הדבר לפלא בעיני סובביו
.(...ÏÂ„‚ Â˙Â‡Î Â È‡˘ ÂÏÈÙ‡ ÁÓ˘‰ È„Â‰È ·‰Â‡ È ‰Â ‰˘Ú‡ ‰Ó) '... אפילו,פריילאכען
 שכן בשפת האידיש יש לתיבת, כה אמר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע לרמז בשיגרא דלישנא.יט
 שהמקום נקי מכל לכלוך. ב. שהאדם שרוי במצב מרומם ובשמחה. א,געראמט' שני פירושים-'אויף
... השרוי בשמחה מוחו נקי מכל מחשבות אוון ושטות, לומר לך כי זה תלוי בזה,וזוהמא
 הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא זי"ע אמר שיותר יכולים לפעול בתפלה בשמחה ממה שיכולים.כ
 אמר, וכמעט שנטבע שם, שראה שנפל אחד להים, ומעשה שהיה בעת שהיה בדאנציג,לפעול בבכיה
 ואח"כ עזר לו ה' שאחז בדף,(Ô˙ÈÂÂÏ‰ ÌÂÏ˘· ÈÓ˘· ˘Â¯„) 'לו הרב הנ"ל בלשון אשכנז 'גריס מיר דעם לויתן
 כי בחור זה לרוב חרדתו ופחדו נתייאש לגמרי מעצמו ולא היה, וביאר הרה"ק פישר מעשיו,אחד וניצול
, ורק ע"י המילתא דבדיחותא נתרחב לבו במעט שמחה,בידו מוח לחשוב מחשבות היאך ובמה להינצל
.(ÌÈËÂ˜ÈÏ - ˙Â˘„Á ˙Â‡ÏÙ ,ËÏ ‰¯Ú‰ ÌÈ¯˘È ¯Â‡) וכבר העלה בראשו כמה עצות האיך להינצל
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'íéøùä ìë ìòî åàùðå êìîä åìãâ' éë - åãé íöåòå
úåàø éôìå ,åùòé ïë åéôî àöåéä ìëëå ,(àé ä øúñà)
åãòá áëòìå åãâðë ãåîòì ìëåéù éî äàø àì åéðéò
- 'äøîàå ìå÷ úá äúöé' ,ìàøùé éðá úà òåìáìî
ìë ïéàù ãîìú íäîå íéâãä úåëåìäúá àð ïðåáúä
,ïåéìò òåéñ éúìá íãå øùá éãéá äçìöäå äøéîù
äðëñä ïî çåøáì íîöò ìò íéâãä úøéîùù íùëå
êë ,íåòìáé íùî äáøãà éë ,íäì äìéòåî äðéà
êðäù øçà òìáðä âãë úåéäì äúà êåôäú ùîî
ìàøùé éðá ïë ïéàù äî ,êîöò úåçåë ìò êîåñ
åìkù
¨ åðéáé øùàë ,íéòìåáä ïî åéäéå 'ä ìò åëîñé
åëæé æàå ,ú"éùäá åçèáé íìéöéù éî ïéàå ïéöé÷ä ìë
.äìåãâ äòåùéì

éë ,ò"éæ àöáåøèñåàî ìàéçé øéàî éáø ÷"äøä
íéìåãâäù íéâã ìù íòáè éë äàøé ïðåáúîä
,íðîà ,íòìåáì íéðè÷ä íéâãä øçà íéôãåø
âãäù àìô øáã äàøð âãä øåò úà òåø÷ì àåáðùë
åðéöîð ,ìåãâ ìù åáðæ ãöì åùàø çðåî òìáðä
åáðæ ãöî àìå åùàø ãöî åòìá ìåãâäù ,íéãîì
úà òìá àìù ë"òå ,åéøçà óãø íùù íå÷î Y
ïàëîå .åì ïîãæð øçà âã àìà ,åéøçà óãøù âãä
øçà äôéãøä àìù ,ïåçèéáä úãéîá ÷øô ãîìð
åì ïéîæä ä"á÷ä àìà ,åìëàî ìà åúàéáä ìëàîä
åðãîìì .åìëàîì íéîùä ïî åì ïëåîä âãä úà
àìà ,äñðøôä àéáú äñðøôì úåìãúùää àìù
åðåöøë åéúåðåæî íãàì çìåùä ä"á÷ä ãéî ìëä
íéîòôå ,íãàä åá ìãúùäù øáãá íéîòô Y
.àë øçà íå÷îî
øøåö ïîä úà äðéîæä øúñàù ,äååä êë ïëàå
,êìîä íòå äîò äúùîä ìà íéãåäéä
íâ åðì ùéù àìà ,'óãåø'ä âãäî åðãîì ë"ò
úéáá úåçà' íäì ïéà øáëù ìàøùé éðá åáùçå âãä éøäù ,'ãåöéðäå óãøðä âãä' ïî ãåîìì
ìò ÷ø êåîñì éî ìò íäì ïéàå ,(:åè äìéâî) 'êìîä éë ,åùàø êøã åéàðåù é"ò òìáéù âàåã åðéà ïè÷ä
ãçåù éîåìùú óàù åðéáä íâå ,íéîùáù íäéáà ìò øåîùì ãéîú úåçå÷ô éðéò éøä - àåä áùåç
úøùò' úà ùåøååùçà äçã éøäù íäì åìéòåé àì ìò íééôòôò íéâãì ïéàù òåãéë] ÷éæî ìëî éîöò
ìë åîù ïëì ,ïîä åì òéöäù 'óñë øëë íéôìà úåàøì åãéá ïéàù íå÷î Y åéøåçàî ÷øå ,[íäéðéò
,íéðåðçúáå äìôúá íáì åëôùå ,'äá ÷ø íçèáî àìù åéáéåàî åìéöéù ä"á÷ä ìò êåîñé äùòðä úà
çèåáä éë ,'íéòìáðä ïî' äéäéù ïîäì íøâ äæå âã êì ïéàù ïðéæç 'äùòîìå' ,íù êøã åúåà åòìáé
ìëîå ä÷åöå äøö ìëî ìöðäì ,åðááåñé ãñç 'äá íù éë ,øáñääå ,øåîàë åáðæ êøã åøéáç úà òìåáä
.äìçîå òâð
åì éâñù áùåçù åéðôìî ÷øå ,àøåáä åøîùî
çèåáäù åðãîìì ,åäåòìáé íùî Y åîöò úøéîùá
 הכל צריכין לתפילה והכל נענין בתפילה-  יהי רצוןçèåáä åìéàå ,åéëøãá çéìöé àì åîöò úåçåë ìò
.çèáì ïåëùéå åðááåñé ãñç 'äá
,äðùä úåîé ìëá äìéôúá ìàøùé ìù íçåë ìåãâ
éë ,íéøåîà íéøáãä 'øãà ùãåç'á øúåéáå
ïîä' éë ,ïåëð ìò ùøãîä éøáã åðáåé øåîàäìå
àøîâä éøáã øåàéáá ,íéì÷ù) 'ùîùå øåàî'á àúéà åçåë ìò êîñå ,äéä ìåãâ øôåë 'òùøä
-  כי אם היה הדג הגדול בולע את טרפו אשר רדף אחריו, כי כל זה לטובתו, וביותר עומק נראה.כא
. על ידי הקשקשים שהיו ננעצים בין שיניו וחונקים אותו, הרי היה נחנק בעת אכילתו,דרך זנבו
 כי כדוגמת אותו דג שרודף, שלא תפול רוחנו בקרבנו כאשר ייראה לנו שאין סימן ברכה בעמלינו,וללמדנו
 אך האמת, ובעיניו נדמה לו שאין עבורו טובה גדולה מבליעת דג זה דרך זנבו,בכל כוחו אחר הדג הקטן
 וכיון שרחמי ה' על כל מעשיו על כן הוא מצילו מן הפורענות ונותן לו מזונו,הוא שאין לו מזיק גדול מזה
. כן נמי עלינו להאמין שהקב"ה ממציא לנו פרנסתינו בדרך שהיא טובה גמורה עבורינו,ממקום אחר
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åøîåàë ,äìéôúì äëøöåä ãåò ,åéðôì äðåøëæ
äéìò øæâù øçàì óàù åðééäå ...äéìà òîùéå
òôù àåáéù ììôúäì äéìò äéä ãåò ,ãìúù ú"éùä
.äéìà äæ

ì"æå ,(äéäé àãçì óé÷ú íåãé÷ íà øîà ãçå ,:çé ïéøãäðñ
íéã÷ çåø åîë Y úåøåáâä åøáâúé íà óà (éåðéùá)
ìàøùé éðá ìù íäéô ìáäá ...úåçåøáù äæò àéäù
åìèáúéå .úåøåáâä ìò åøáâúé äìôúá ïä äøåúá ïä
íéãåçé àìá åìéôà .àîìòá íäéô øîàîá íéðéãä
÷åãö éáø ÷"äøä çéëåä äæ ãåñéì úåçëåä 'á çë ùé øãàáù ,øãà àåä ïéã - úåìåãâ úåðååëå
ú"éùäù àéáðä åäéìàî .à (åñ úåà ÷éãöä ú÷ãö)
å÷úîé ãáìá íäéô ìáäá åìéôàù ,ìàøùéì ìåãâ
ìà 'ä øáãå íéáø íéîé éäéå (à çé à íéëìî) åçéèáä åèìùé àìù úåòø úåçåøäå úåøåáâäå ïéðéãä ìë
áàçà ìà äàøä êì øîàì úéùéìùä äðùá åäéìà
.íìåòá ììëå ììë
êøöåä ë"éôòàå ,äîãàä éðô ìò øèî äðúàå
äìò åäéìàå (áî ÷åñôá) 'àðù åîë êë ìò ììôúäì äëàìîä ìë úà äùî àøéå' (âî èì) ïúùøôá
,åéëøá ïéá åéðô íùéå äöøà øäðéå ìîøëä ùàø ìà åùò ïë 'ä äåö øùàë äúåà åùò äðäå
íåé ìëá íéùòîî .á .íéîùâä ìò ììôúäì ,é"ùøáå ïåöø éäé íäì øîà' é"ùøáå ,'äùî íúåà êøáéå
ãçàå ãçà ìë ìò øæâð øáë äðùä ùàøáù óàù éäéå íéøîåà íäå ,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù
ìëá çéù åéðôì ïéëôåù åðà ïééãò ,äðùä ìëì òôùä äéä òåãî ,äù÷å ,(âî÷ éøôñ) 'åðéìò åðé÷åìà 'ä íòåð
.åðéìà òôùä òéâéù íåé
äæ øåáò ïëùîä úééùò ìë àìäå ,åæ äìéôúì ÷å÷æ
åùòå' (ç äë úåîù) äøåáâä éôî åçèáåä øáëå ,äéä
úøèîå ø÷éò ìëù àöîð ,'íëåúá éúðëùå ùã÷î éì
äùòîá äðéëù äøùúù éãë äéä åéìëå ïëùîä ïéðá
'ééò) êë ìò íëøáì åðéáø äùî êøöåä òåãîå ,åðéãé
òôù ïéàù íé÷éãö åçéëåä ïàëîå .(ë"øúú íéãéñç øôñ
úà åùòù íâä ,ïëìå ,äìéôú àìá íìåòì àá
äðéëùä äøùú àì åé÷åã÷ãå åéèøô ìëá ïëùîä
êë ìò åù÷áéå åììôúé àì íà íäéãé äùòîá
åáåèî òéôùäì ú"éùä ïåöø íà óàå .äìéçú
éãé ìò àúúìã àúåøòúéàì êéøö ïééãò åéúåéøáì
øîàðù äî ò"éæ ïéæåøî ÷"äøä ùøéôù äî ïéòëå
.áë äìéôúá åãîòéù
ìòù ,'ïåçà øùà úà éúåðçå' (èé âì úåîù)
ïåçì éúøîà øùà úà äúò éúåðç äìéôúä éãé (áë ì úéùàøá) ÷åñôá '÷ä 'íééçä øåà'ä áúë ïëå
àéä 'ä úâäðä ìë 'ììë êøã'áù åðééäå .ïîæ øçàì íé÷åìà äéìà òîùéå ìçø úà íé÷åìà øåëæéå'
éãé ìò êà Y 'äáåè' äæéàì íãàä úà àéáäì äìòù íâä éë áåúëä ãéâî' ,'äîçø úà çúôéå
ìë' éøä íéù÷îä íéáøì äáåùú åðçååøä äúòîå
'úîà úôù'á àúéàå ,'ãñç 'ä úåçøà
êøöðå áåèä éôë àåä ìëäå' (ùøãîá ä"ã ã"ðøú éøçà)
íà ,'íìåòáù úåáåèä ìëî áåè øúåéä ãö ìò åì
øáë 'ä úâäðä ìë àìäå ,äìéôúì íå÷î äî ïë
,øàåáé øåîàä é"ôò ,ïëà .äáåèì àéä äúò
àìà ìåáâ àìì äáåè åøåáò åðëåä øáëå íéîòôù
ùéçäì äìéôúä çëáå ,êë ìò ììôúäì êéøöù
.åøåáò ãòåéîä áåèä úà áø÷ìå äòåùé

, משל למה הדבר דומה לאדם שקיבל הודעה מבית הדואר שנשלח עבורו סכום גדול של מעות.כב
...שלעולם לא יהיו המעות בידו עד שיגש לשם ליטול את המעות
 שאף העשיר הגדול ביותר אשר לו ריבי רבבות,'וכבר אמרו להמשיל את הדבר לנהוג ב'עולם הזה
 כך,'˜( וכדוÈ'ˆ)  אינו יכול להוציא משם אף לא פרוטה אחת כי אם על ידי טשעק,¯( בבאנקÏÂ„) דאלער
 אך להוציא משם שפע ברכה על האי עלמא,נמי בשמים ממעל יש כביכול באנק של כל מיני ברכה ושפע
.'– אי אפשר כי אם על ידי טשעק והוא 'התפילה
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êìîä ãåã' àéñçî àúîã àúáéúî ùéø éàðåøèð ,äëøáäå äáåèä ìà ãéî íãàä àåáé àåá äìéôúä
í÷ä'
© ª (à âá 'á ìàåîù) áéúëã úåëøá äàî ï÷ú ä"ò êøãä úøáëå êìäîä ìë úà øåáòì êøèöéù éìáî
íéúî åéä íåé ìëá éë ,éåä '÷ àéøèîéâá 'ìò' 'ìò̈
.âë äáåèä ìà åòéâä ãò
íéúî åéä äî ìò ïéòãåé åéä àìå ìàøùéî úåùôð '÷
מאת אדנים – מאה ברכות כיסוד בחיי היהודי
ìàøùéì íäì ï÷úå ùãå÷ä çåøá ïéáäå ø÷çù ãò
.ãë 'úåëøá '÷
øëë øëëä úàîì íéðãà úàî' (æë èì) ïúùøôá
åð÷ú íãâðëå' íéøåèä ìòáä áúë .'ïãàì
êà ,úåëøáä äàî ìëá øäæéäì êéøöù óà äðäå úàî ãâðë íä úåëøá äàîù ,'íåé ìëá úåëøá äàî
(â"é øòù) øùéä øôñá íú åðéáø áúë øáë
éùåãéç'ä ÷"äøä éøáãá åðàöîå .ì"ëò ,ïëùîä éðãà
.'ãåîòé àì øùà áøä ïî éãéîúä èòîä åì áåèå' íéðãà úàî .ì"æå ,(éãå÷ô í"éøä éèå÷éì) ò"éæ 'í"éøä
äîëá ÷æçúäì åîöò ìò ãçà ìë ìá÷é ïë ìò íãàä êéøö úåëøá äàî ë"åîë ,ïëùîì åëøöåä
äùåã÷á åéôî íàéöåé øùà íåé ìëá úåëøá åéä íéðãàäù åîëå (:âî úåçðî) íåé ìëá êøáì
åìöà äéäú åæ äìá÷å ,áìä úðååë êåúî äøäèáå ìù ãåñéä íä úåëøáä ïë ïëùîä ìù úåãåñéä
ãéô÷é ãéîúù ,èåîéú ìá ãúéëå øåáòé ìá ÷åçë
.éãåäéå éãåäé ìë úùåã÷ ìù ,ìàøùé úùåã÷
äùòé íàå .ùôð úåøéñî ãòå åæ äìá÷ ìò øåîùéå
åúáåç äî åøéëæäì åìöà åæ äáåè äìá÷ àäú ïë äëøáä é"òù ,úåðãà ïåùìî 'ïãà' áúë ãåò
àåäù úéèøôä åúçâùäáå 'äá äðåîàäå åîìåòá ,äàéøáä ìë ìò ïåãà àåä ú"éùäù íéãéòî
.'íìåòä êìî'
ìë ìù ïëùîì íéðãàä úàî íðéä úåëøáä úàîå
.ì"ëò ,ìàøùé ùéà
÷"äøä ìù åøåàéáë ,'íéîù úàøé'ì éîð äúìåâñå
éðù éë (á÷ò 'øô) ò"éæ 'äùî çîùé'ä
éðá ìò äøéîùì äúééä úåëøá äàî úð÷ú øå÷îå
(áé é íéøáã) ÷åñôä äæ ìò ì"æçá åðéöî úåùøã áø íùá (åî 'éñ) øåèä áúëãë ,ìàøùé
 דפעמים רוצה,'( שהתפילה היא 'דברים העומדים ברומו של עולם:Â ˙ÂÎ¯·) ' וכך פירשו את דברי הגמ.כג
,(Ô"‡ÏÙ‡¯Ú) ' יעלה על גבי 'מטוס, מה יעשה,אדם לעבור מהכא להתם והדרך מלאה מכשולים ומהמורות
 כך ע"י התפילה מתעלה מעל כל המכשולות,יתעלה מעל כל המכשולות ויגיע למחוז חפצו לחיים ולשלום
.בדרכו לישועתו
 וברצונו, הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל ביאר זאת באופן נפלא בדרך משל לאחד שעשה לרעהו רעה.כד
 וכן יוסיף לעשות פעמים, ואף יכבדנו, ילך וידבר עמו, מה יעשה, שלא ישיב לו כגמולו- להפיס דעתו
 על דרך. כיון שניסה לרצותו כל כך הרבה פעמים, וכך לא יעלה בידו לגמול לורעה,רבות במשך היום
 שיאמרו ישראל בכל עת ברוך, תיקן מאה ברכות, בשעה שראה דוד שמאה נפשות מתים בכל יום,זה
.אתה ה' וירצוהו בפיהם ובלשונם עד שיתרצה הקב"ה וישוב חרון אפו מעלינו
 לומר,'( על הפסוק 'ובשכבך ובקומך' – תגין על הקÊ Â ÌÈ¯·„) עוד מצינו בתורתו של בעל הטורים
.(‡Ò ÁÎ Ì˘) ' 'גם כל חלי וכל מכה- כשיעמוד בבוקר יתפלל ק' ברכות וינצל מצ"ח קללות ועוד שתים
 'כי,''„( רימזו ענין זה בלישנא דקרא 'הנה כי כן יבורך גבר ירא הÂÚÂ Ì‰¯„Â·‡ ,ÚÂ¯Ê ¯Â‡) ובספרי הראשונים
 כמו כן.' שהמברך מאה ברכות בכל יום יבורך בכל הברכות האמורות לגבר ירא ה,כן' בגימטריא מאה
,' „ „( 'ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום' –תגין על הקÌ˘) כתב הבעל הטורים על הפסוק
,' ויש ללמוד מדבריו שנרמז ענין זה דייקא בפסוק 'ואתם הדבקים.רמז לק' ברכות שצריך לברך בכל יום
.' שאמירת ק' ברכות בכל יום היא הדבקות האמיתית בה,לומר לן

æè
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øåëæéå ,áìä úðååëá äëøáä úà øîàé êëå åéðéðò
ïëìå ,íéëìîä éëìî êìî éðôì ãåîòì äëåæ àåäù
àäé àì' äëøáä úòùáù (è"ñ íù) ò"åùá ÷ñôð
.'äîéàá áùé àìà ,äåàâ êøã àåäù ,áñéî

íà éë ,êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä äî ìàøùé äúòå'
äàî íä - äàî àìà äî éø÷ú ìà ,'äàøéì
úåëøá) åøîà ãåò ,íåé ìëá íéëøáî åðàù úåëøá
øàéáå ,'àéä àúøèåæ àúìéî äàøé åèà' (:âì
ïëà éë ,äúøáçì úîìùî úçà äùøãù ,÷"äøä
øòù) 'äãåáòä ùøåùå ãåñé'ä áúëù åîëå êìî åðé÷åìà' íåéá íéîòô äàî øîåàå êøáîä
úàøé' åéáâì úéùòð ,éåàø ïôåàå äðååëá 'íìåòä
,ééòøå ééçà ,éùôð éáåäà' (á ÷øô úåøåîùàä
.àúøèåæ àúìéî 'íéîù
.êéøáã àéöåú éîìå éî éðôì ,íëááì ìò úàæ åîéù
,äéäéù äëøá äæéàá ,êãéá àììë éàä èå÷ðå
áúëù åîëå ,ïéðäðä úåëøáá øäæéäì êéøö øúåéá
åìéàë åúáùçîá øééöé 'äúà êåøá' øîàéùë
÷"äåø øòù) ò"éæ ìàèéå íééç éáø ÷"äâä
äìòúéå 'úé àøåáä ãâðë åæ äëøá øîåà ùîî
éë ,øúåéá êë ìò åøéäæä '÷ä é"øàä åáøù (:ç
äæå ,äæ ìò äøåî 'äúà êåøá' ïåùì éë ,çëåðì
ìëá éë ,äæ øáãá éåìú ùãå÷ä çåø úâùä ø÷éò
ìëáå úåìôúä ìëá íãà ìë ìò ìåãâ áåéç
,éðçåø ÷ìçå éîùâ ÷ìç áøåòî ìëàî øáã
åéôî àöåé øáã íåù àäé àìå ,úåàãåäå íéçáùä
éîùâä ÷ìçäî àá íãàáù øåëòä øîåçäå
íéùðà úåöîë äìòúéå 'úé àøåáä úãåáòá
÷ìçä ÷ìúñî éòáãë êøáî øùàëå ,ìëàîáù
ìë àìî éë 'úé àøåáä çëåðì ÷ø ,ì"çø äãîåìî
òéâäì ìåëé àìéîîå ,éðçåø åìåë øàùðå éîùâä
åúáùçîá øééöîå ïååëî åðéàù éîå .åãåáë õøàä
.ùãå÷ä çåø úâøãîì ãò
,çëåðì ùîî 'úé åãâð øîåàù ,äëøáä úåòîùîë
êøéá àì åìéàë åæë äëøáù ìëN øá ìëì øåøá úòãáå äðååëá åéäé åéôî àéöåéù úåëøáä ìë
éùðà åð÷úù äëøá ìèéáù ,ìåãâ åùðòå ììë ÷åøæé àì' (.æî úåëøá) åøîàù åîë ,äîéìù
óà éë ,'úé àøåáäî úçðä øãòä íåøâéå ,â"äðë øåñà' (áé âô÷ ç"åà) ò"åùá ÷ñôðå ,äë 'åéôî äëøá
íéìåãâ íéðå÷éú íä úåàãåä úåëøáå úåöîä úåëøá úòáù ,àúìéîã àììë ,'åúëàìîá ÷ñåò àåäå êøáì
.åë ì"ëò ,'íéùåã÷ä íéðåéìòä úåîìåòá
ìëî åúòã çéñéå òåá÷ íå÷îá áùé äëøáä úøéîà
 פעם בהיותו ממהר מאד לדרכו התפלל במרוצה וחטף, מעשה ביהודי פשוט שלפרנסתו עבד בבנק.כה
' כאשר סיים את תפילתו ניגש אליו הגה"ק ה'חפץ חיים,(Ô‚Â‰Î ‰È˙ÂÈ˙Â‡· ˜„˜„ ‡ÏÂ) את תיבות התפילה
Á"Â‡ ‰˘Ó ÈÎ¯„)  הנה אמרו, נענה ה'חפץ חיים' ואמר, משתמה הלה על כך.זי"ע והזהירו שלא ילך לעסקיו
 וראיתי בתפילתך שדרכך,' אלא יוציא מפיו כאילו מונה מעות, ‡( 'לא ידלג שום תיבה ולא יבליעםÔÓÈÒ
 על כן עדיף לך שלא, והלא בכהאי גוונא ברור שתבוא לידי טעות,לספור ולמנות מעות במהירות יתירה
... כי קרוב אתה לקלקל יותר מאשר לתקן,ללכת לבנק
' והיו קורין אותו ר, 'ואני הכרתי יהודי אחד מוואמ"ש.·( וז"לÓ ÔÓÈÒ) ' מעשה נורא הובא ב'אור זרוע.כו
 וראה, שפעם אחת השכים לבית הכנסת, ושמעתי אל נכון ואל האמת,בונים והיה זקן וקובר מתים
,דŁֵ  ונתפחד כסבור שהוא,'אדם אחד יושב לפני בית הכנסת ובראשו כתר של עשבים שקורין 'צפל
 ואמר לו היאך אתה באותו עולם ]היינו, ואמר לו הן, וכי אינך פלוני שמת עתה וקברתיך,וקראו ואמר לו
, ואמר לו, והלא אתה היית אדם כל דהו, ואמר לו מה זכויות יש לך, ואמר לו היטב עד מאד,[בעוה"ב
,רק באותו זכות שהייתי אומר ברכות בקול נעים בבית הכנסת בזכות זה הביאונו בגן עדן ומכבדין אותי
, כי תראה בית יד חלוקי שקרוע שקרעת לי כשהלבשתני התכריכין,וזה לך הסימן שאני הוא המדבר אליך
 וענהו הם עשבים שבגן עדן ששמתי בראשי כדי לבטל ריח רע מעלי של זה,ושאל לו מה זה שבראשך
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úìåëéä ìëå äîëçä ìëå áåèä ìëå ãåääå ãåáëä
áåè íà åäùòî ìëå íãà ïá éøáãå ,äëøáä ìëå
äúà êéøö ïë ìò ,òøâé àìå óéñåé àì òø íàå
,íùä äúà êåøá úåëøáá ãéîú åðøîàá éë ïéçáäì
äëøá óéñåäì ,(íãàì) äîåãä éôì úåòîùîä ïéà
àåä éë ,äìéìç úôñåú íåùì êéøö åððéàù éîá
,ïúåà ùãçî àåä ,úåëøáä ìòå ìëä ìò ïåãàä
äéäé øùàá áø òôù ïäî òéôùîå ,ïéàî ïàéöîîå
íùä éë ,íñøôîå øáãä òåãé...áåèä åðåöø íù
åèéìùäå íãàä àøáå àöîðä ìë ìòåô ,àåä êåøá
,àåä êåøá åéúåãîîå ,äá øùà ìë ìòå õøàä ìò
äöåøå ,åéúåéøá úáåèá õôç àåäå ãñç áø àåäù
úîàá äæå ,åúàî äáåè ìá÷ì ïéàëæå ïééåàø ïúåéäì
,äáåèá íìù àø÷é àì éë ,àåä êåøá åúåîìùî
äæá ÷ôñ ïéà ,åúìåæ íéøçàì áéèéî àåäù éî ÷ø
áøî áåéçá åðòãéù åæ äîëñä øçàå .úòã ïá ìëì
øîàð ,åúëøáî åðéìò ÷éøäì åöôçù åáåè úåîìù
÷ø ,åððéà åéðôì íéøîåà åðàù äëøáä ïéðòù
,êøáîä àåä éë åðéô éøáãá åðùôð øøåòì äøëæä
áåèä úåøøåòúää êåúîå ,úåáåèä ìë ììëé êøáîå
ìëù åéìà úåãåäì åðéúáùçî ãåçéå åðéùôðá äæä
íçìùì íäéìò êìîä àåäå åá úåìåìë úåáåèä
äæä áåèä äùòîá íéëåæ åðà ,õôçé øùà ìë ìò
äàãåäå äøëæä øçàå ,åéúåëøáî åðéìò êéùîäì
,íéëéøö åðàù äî åðîî íéù÷áî åðà ,åéðôì åæ
øùåò åà äàåôø åà åðéúåðååòì äçéìñ åà úòã
éãë àéä úåëøáä ìë úéìëúù ,åðééäå .'øáã ìëå
àåä éøäå ,äæä íìåòá äëøáäå òôùä øøåòì
ìåëéáëù ,íéàìôð íéøáãäå ,êøáúî àöîðå êøáî
àåäù ø÷éòä êà åëøáéù íãàä ïî ù÷áî ä"á÷ä
.æë äëøáì äëæé åîöò

 הברכות כמפתח לשפע רב- שערי ברכה

àùôð àéòá ãë (:åò êì êì 'øô ùéø) ÷"äåæá àúéà
ùôðä úãîåò øùàë] àîìò éàäì àúçðì
éãå÷ô øèéîì ä"áå÷ äì éîåà ,[äæä íìåòì úãøì
øåîùì ä"á÷ä äòéáùî] äéúåòø ãáòîìå ,àúééøåà
äàî äì øñîå ,[ù"áúé åðåöø úåùòìå äøåúä úååöî
úåçúôî äàî ä"á÷ä äì øñåîå] ïàëøáã ïàçúôî
ïéðîë úåëøá äàî íä úåçúôî äàîå ,[äëøá ìù
.'êì êì'
á÷ò úùøô ùéøá äæ ãåñé ìò ÷"äåæä øæåçå
ìéèðå êøáúà ,ä"á÷ì êøáîã ïàîå' (.àòø
ïàëøá ïåðéàî [å÷ìç ìèåðå êøáúî]
äé÷ìåç
àåäå ,úåëøá ïúåà ìëî] àúúì àîìò ìëã àúéîã÷á
êøáúî ä"á÷ã àîùã ïåéë ,[íìá÷ì øùëåî éìë äùòð
äàîã÷ äà÷ìåç äéùéø ìò àøùå úéçð ,ïîúî
â"ç)

åùàø ìò äëøáä ÷ìç äøåùå ãøåé 'ä íù úà êøáîùë]
ìë' (àë ë ìéòì) áéúëã àðîé÷åà àäå ,[êøáîä ìù

,'êéúëøáå êéìà àåáà éîù úà øéëæà øùà íå÷îä
ïîúî äéùéø ìò äéøùå úéúà äëøá àéäã ïåéë
åùàø ìò äëøáä äøåùù øçàå] àîìò ìëá èùôúà
íãå øùáù éãé ìòù éøä Y [íìåò éàá ìëì úèùôúî
íìåòä ìëì òôùä úà øøåòî ä"á÷ä úà êøáî
äëøá éøòùì äëåæå èøôá åîöò ìòå ììëá åìåë
ìèáéå åéôî äëøá ÷åøæé éúô éî ë"àå ,äçìöäå
éøçà øæçì íìåòä êøãî àìäå] åæ äëøá åîöòî
ùé ïàëå ,éðåæîå ééç éðáá êøáúäì íé÷éãö ìù íäéúåëøá
.[äæá ïéìæìæî íéùðàå äëøáä øå÷îî êøáúäì åãéá

éúãâä àìä .ì"æå ,(ìú äåöî) êåðéçä øôñá áúë
ìë àåä êåøá íùì éë ,íã÷ù äîá éðá êì

 כדי שיראה ירא שמים וישים אל לבו ויאמר שבחותיו של, כתבתי אני המחבר אלו המעשים.העולם
 וממעשה זה צריך ללמוד כמה חשוב הוא לברך את הברכות.'הקב"ה בקול נעים ובכוונה ויזכה לגן עדן
 ואף 'אדם כל דהו" ]כלשון ה'אור זרוע'[ יכול במנהג טוב זה לזכות לחיי העולם הבא,בכוונה ובקול נעים
.וגן עדן
 פעם אחת נכנסתי להקטיר,( 'תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע.Ê ˙ÂÎ¯·)  לפי זה יש מפרשים מאמרם.כז
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ìë åðééäã ,åá íé÷åáãå åîò íéàåùðä íéôðòä
àåä ïéã ë"àå ,äèîå äìòî íéàöîðä íéàåøáä
,'íìåëá òâåð úåðòøåôä äéäéùå íéòæòãæî íìåëù
éë' äøîàå ùðåòá äøåú äâéìôä äîì ùøôî äæáå
éðôî ,'àåùì åîù úà àùé øùà úà 'ä ä÷ðé àì
éðôî ,'ììë äìéçîì ïúéð àì éë' åúå÷ðì øùôà éàù
íãà ïéáù íéøáãá ìçåîå çìåñ ä"á÷ä ïéàù
íøâå ùåã÷ä ïìéàä óåâá òâðù äæ ,êëéôìå' ,åøéáçì
êéà ,äèî éøã íò äìòî éøã íéôðòä ìëì úåðòøåô
úåðòøåôä åìá÷ù íéàöîðäå ,ä"á÷ä åì ìåçîé
êìéì ìëåé éëå ,íñééôì ìåëéù íä äôéà åøåáòá
íåø ãò àòøà íåäúîå ,åäö÷ ãòå íéîùä äö÷î
íéðåéìòáù íéàöîðä ìë úà ñééôì ,òé÷ø
àì éë' øîàð êëì ,íìåëá òâð éøäù ,íéðåúçúáå
éë äæ ïååò ìåçîì ä"á÷ä ãéá øáãä ïéà ,''ä ä÷ðé
.áì ìë íéãéòøî íéøáãäå ,'ììë äìéçîì ïúéð àì

äçîù øøåòé 'åðé÷åìà' úáéú åéôî àéöåéùëå
åé÷åìà àåä íìåò ïåãàù äëæù ,åáìá
øôòî åãåñé ,øîåçî õåø÷ àåäù íâä ,åéìò çéâùîå
,ùåã÷ åîùå ùåã÷ ä"á÷ä åìéàå ,øôòì åôåñå
àìù' (ïðçúàå úùøô) ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä ïåùìëå
íéèøôì åáì íãàä øéòäáå ,êé÷ìà àìà úåéäì øçá
úåøøåòúäá äîå÷îî øúéúå åùôð ÷úðúú ,åìàë
úøàôú íåø ,äìòúé áäàðä úáäàá íøå àìôð
øîåì äëåæ åúåîë øîåçî õåø÷ êéà ïðåáúéå .'åãåáë
.åðéáà àåäå åðëìî àåä 'äù 'åðé÷åìà'

שם ה' אלוקיך – הזהירות בהוצאת שם שמים מפיו

êéãå÷éô êøã øôñá áúë
íå÷îá êøáúé åîù úà íãàä øéëæäá'
,åéðéðò ìëá ãòñìå øæòì åì àåä ú"éùä êøèöîä
úåéåää ìëå íéàøáðä ìë ååäúð êøáúé åéúåîù é"òã
äùãç äéåä ìòåô 'úé íùä úà øéëæäá àìéîî
íéìéäú) øîàù åäæå ,æà åì úëøöåîä åúìôú éôë
,'åëå 'åäðòàå éðàø÷é ,éîù òãé éë åäáâùà' (åè-ãé àö
äðå÷éúë äëøáä úøéîà éãé ìòù øîåìëå .ì"ëò
÷åñôä úà äæá øàáîå ,íìåòá äùãç úåàéöî ìòåô
øùàëù ,'éîù òãé éë - åäáâùà' (ãé àö íéìäú)
äùãç äéåä úéùòð äðååëá íéîù íù øéëæî íãàä
äëøáì äëåæ àìéîîå ,äàéøáä ìëá úå÷æçúäå
úà øéëæà øùà íå÷îä ìëá' (àë ë úåîù) áåúëë
.çë 'êéúëøáå êéìà àåáà éîù
(â äáùçîä ÷ìç ì ú"ì)

àåä éøä ä"á ä"éåä íù úøëæäáù íâ øåëæéå
,õøàå íéîù úàéøá ìë úà íîåøîå äìòî
áåúëä úà (åøúé úùøô) 'ø÷é éìë'ä ùøéôù åîëå
.'àååùì êé÷åìà 'ä íù úà àùú àì' (æ ë ìéòì)
òæòãæð íìåòä ìëù (.èì úåòåáù) ì"æç éøáã íã÷äá
:ì"äæá øàáîå ,'åâå àùú àì ä"á÷ä øîàù äòùá
ïåùì àåäù àùú àì ïåùìá øàåáî øáã ìù åîòèå'
,åäéáâîå ïìéàä àùåðì äîåã äæ øáã éë ,ääáâä
òáùðä êë ,ïìéàä íò íéòæòãæî íéôðòä ìë éàãåù
,êøáúé åîùá ïéåìú íéàöîðä ìë éë ïòé 'úé åîùá
ìë äéáâäå àùð åìéàë 'úé åîù úà àùåðäå

 ואמר לי ישמעאל, שהוא יושב על כסא רם ונשא,ה ה' צבאות-ל י- וראיתי אכתריא,קטורת לפני ולפנים
 ותתנהג עם, ויגולו רחמיך על מדותך, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך, אמרתי לו,בני ברכני
 הרי, וצריך להבין תשובת רבי ישמעאל בן אלישע,' ותכנס להם לפנים משורת הדין,בניך במדת הרחמים
 אמנם לדברי.' ומדוע השיב בבקשה ותפלה 'שיכבשו רחמיך את כעסך,הקב"ה ביקש ממנו שיברכו
 ולכן, שהרי כל מטרת הברכה היא כדי לעורר שפע בעולם הזה,ה'חינוך' אין כאן מקום כלל לקושיא
 דהא מטרת הברכה לה' היא לעורר, ואין לך ברכה גדולה מזו,ענה רבי ישמעאל וביקש שיכבשו רחמיו
.רחמיו על ישראל
 שהיודע,' וכך ביאר השרף מסטרליסק זי"ע בלשון הברכה 'ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא.כח
 ברוך הוא – לזאת,שבאמירת 'ברוך' שלו – 'והיה העולם' – נעשה 'הויה' ומציאות חדשה בעולם
.'ברכה' ייקרא

באר הפרשה  -פקודי

ïéðò åáìá ùéøùé 'íìåòä êìî' úøéîàáå
ìò áùåé ä"á÷äù ,úéèøô äçâùää
ú÷ã÷åãîå úãçåéî äçâùäá çéâùîå àùðå íø àñë
åúåëìîå ,àîìò éàäá íéùçøúîä íéøáãä ìëá
.äìùî ìëá

èé

àì úàæ äáãð íéáãðúîäù åîë éë ,ïéðáä ìë úà
íéðãà íäî åùòð êë ,åäòø ìò ùéà åøàôúä
ãåñé àåä äååðòä éë äååðòä øãâ ìò íéøåîä
,úåëìîå úåðãà ïåùì 'íéðãà' ïåùìá ùé íâ .ïéðáä
ìù åðåùìëå ,åäéáâî ä"á÷ä åîöò úà òéðëîä éë
.èë 'íå÷îä êàùðéå êîöò ìôùä' åúøâàá ï"áîøä

לצקת את אדני הקודש – ענין האדנים לרמז על

íòèä øàáì (é äë ìéòì) íéøåèä ìòáä áúë øáëå
הענווה שעליה העולם עומד
íééúîà' ,úåøåáù åéä ïåøàä úåãéî ìëù
,'åúîå÷ éöçå äîàå åáçø éöçå äîàå åëøà éöçå éðãà úà ú÷öì øëëä úàî éäéå (æë çì) ïúùøôá
øáùì êéøö äøåú ãîåìù éî ìëù ãîìì íéðãà úàî úëøôä éðãà úàå ùã÷ä
(äîåøú 'øô ùéø) 'ø÷é éìë'áå .ïãàì øëë øëëä úàîì
.åîöò ìéôùäìå
íìåë åéä äáù ïëùîä úîåøúî à÷ééãù øàéá
'í"éøä 'éç'ä ÷"äøäî àúéàù åîë àîøâ ïîæäå äðîî ,èéòîé àì ìãäå äáøé àì øéùòä Y íéååù
íéãéîòîå õøàä ìò íéãîåò íäù íéðãàä úà åùò
ì'ã óåì'à ú"ø ø"ãà éë (øãà í"éøä 'éç) ò"éæ
ãçå ãç ìëî ù÷áî ä"á÷ä äæ ùãåçáù .ù'ø äåàâä øîåç åðãîìì ,ïëùîä äáåâ ìë úà
úåøùäìå øåãì àåáé æàå åéúçú åîöò òéðëéù ìò àöîðä ãåñé àåäù 'ïãà' åîëå úåøàôúääå
.åëåúá åúðéëù
ãéîòîäå ÷éæçîä àåäå äîãàä êåúá åà ò÷ø÷ä
כט .ההכנעה היא סגולה לפרנסה בהרחבה ,סימן לדבר נתן הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע 'ונפשי
כעפר לכל תהיה' ,ר"ל כשם שהעפר מצמיח כל הפירות והירקות ותבואת השדה שהם מזונות האדם,
כך נפש האדם כשהיא בבחי' עפר הריהו מצמיח לעצמו השפעת המזונות .ועל פי זה יש לבאר מה
שמצינו )˙ (.Ë ˙È Úשירד המן בזכות משה ,שהרי 'האיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה'
)· ,(‚ ·È ¯·„Óעל כן היה גדול כוחו ורב זכותו להמשיך את המן ולספק מזונות לכל בני ישראל )¯Ó‡Ó· ‡·Â‰
.(‚Î ˙Â‡ ·"Ù¯ 'ÓÚ ‡"Á Ï‡˜ÊÁÈ
בעת שעלה הרה"ק מסקולען זי"ע לראשונה בחייו לפקוד את ציונו הקדוש של רשב"י במירון היה מלא
בהתרגשות מרובה ביותר ,כהכנה החליט לתת דורון לרבי שמעון – להקים סניף של מוסדותיו 'חסד
לאברהם' באת"ק מירון ,לכבודו של רבי שמעון להיות לו לנייחא לנשמתו בגבהי מרומים.
משנכנס ברוב רגש ובהתלהבות עצומה לציונו של רשב"י ,שמע לפתע זעקות נוראות 'מנוול ארויס...
מנוול ארויס .(Ô‡ÎÓ ‡ˆ ÏÂÂ Ó) '...ויתחלחל מאד על כי כך זועקים אליו .ניגש אליו הגר"מ שטרן שיבחל"ח
רבה של מירון והסביר לו שחלילה וחלילה אין הכוונה אליו ,אין זה אלא יהודי העורך 'התבודדות' ,והוא
זועק ליצרו כפי שכינוהו חז"ל 'אם פגע בך מנוול זה'  -שיצא מעמו ויניחהו לעבוד את אביו שבשמים...
אך עדיין לא נתיישבה דעתו של הרה"ק ,באמרו ,מכל מקום ,סיבב הקב"ה שצעקות אלה יגיעו לאזני
דייקא בשעה שנכנסתי הנה .אין זה אלא מכיוון שנכנסתי ברוממות הרוח על שהבאתי מתנה חשובה
לתנא הקדוש .ורצונו של מקום וצדיקיו שיבואו הנה בלב נשבר ...לא נחה דעתו של הרה"ק עד שיצא
והתיישב בדעתו בענוותנותו הקדושה בחשבון נפש מר וחזר בלב נשבר ,ואז כבר לא נשמעו הזעקות
הקודמות ...הגם שאין לנו כל השגה בצדיק קדוש זה ובקצות דרכיו ,מכל מקום יש לנו ללמוד דרכי
הענווה הטהורה.

ë

 פקודי- באר הפרשה

íåéî (.ç úåëøá) ì"æ íøîà òåãéã ,øîåì ùé àìà
åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä úéá áøçù
ø ìä÷éå) '÷ä øäåæáå ,äëìä ìù úåîà òáøà àìà
ãëå ,éäéà àúééøåà àåä êéøá àùãå÷ã àìëéä (à
íéà÷ àåä êéøá àùãå÷ ,àúééøåàá ÷åñò ùð øá
äòùáå ,äøåúä àéä ä"á÷ä ìù åìëéä) äéì÷ì úéöàå ïîú
.(åìå÷ì áéù÷îå ä"á÷ä íù ãîåò äøåúá ÷ñåòå áùåé éãåäéäù

 בית המדרש וד' אמות של הלכה- משכן העדות
הם המשכן בזמן הזה

ïëùî ïëùîä éãå÷ô äìà' (àë çì) ïúùøôá
úãåáò äùî éô ìò ã÷åô øùà úåãòä
úåáéúä ìôëáå ,'ïäëä ïøäà ïá øîúéà ãéá íéåìä
íúç'ä ÷"äøä øàáî 'úåãòä ïëùî Y ïëùîä'
àúéàã äî éô ìò (éùéìùä øåáéãá î"åú) ò"éæ 'øôåñ
úëàìîì åëøöåä àìù äîåøúä óñëáù ùøãîá
àåä óàå ,'ïëùî'ì êåîñá 'ùøãî úéá' åðá ïëùîä
.à ,íéîòô 'á áåúëä øîà äæìå ,'ïëùî' àø÷ð
åáùé åáù Y äùî éô ìò ã÷åô øùà 'úåãòä ïëùî'
ìäåà ïëùî .á .äøåúá å÷ñòå äùî ìù åéãéîìú
áåúëä íéã÷äå .íééåìä úãåáò äúééä åáù Y ãòåî
'äøåú'ä éë êãîìì ,äøåú åá ãåîìì 'úåãòä ïëùî'
.äãåáòäî øúåé äáåùç

,àèçä íåøâé àîù íà óà ,íäì øùéáù äæ
ìù 'ä ïëùî íðîà ,ùã÷îä úéá áøçéå
àúééøåàã àìëéäå - 'äëìä ìù úåîà òáøà'ä
'éãå÷ô äìà' øîàðù åäæ .íìåòì ìèåáé àì ,úàæ
åðîî ã÷ôð àìå åîë ,ïåøñç ïåùì 'éãå÷ô' ùåøéô åðééä ,ïëùîä éãå÷ô äìà ì"øå ,(èî àì øáãîá) ùéà
åðì ïéàå ,øñç ïëùîäù ,úåéìâ ìù äìà úåøåãá
åðééä úåãòä ïëùî äðä ,ùã÷î àìå ïëùî àì
íå÷îá äéäú äøåúäù) ùã÷îäå ïëùîä àåä äøåúä
úøëæä ììë ïàë ïéàù àöîð .ì"ëò ,(ùã÷îäå ïëùîä 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä êìäî úøçà êøãá
ïëùîä ìôë ,øîàé åà .ì"æå ,ò"éæ õé'æãàîî
.ì"ëò ,øòö
ïëùîúðù ùã÷îì æîø é"ùø ùøéôå ,úåãòä ïëùî
úåáøäì äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ø"äé äøåàëìå ,ìàøùé ìù ïäéúåðåò ìò ïéðáøåç éðùá
æîø øáë ,ïëùîä í÷åä àì ïéãò - äåîú àåä
äèåùô äðåîà é"ò íéîéä åìàá äçîùá
éðãà úà ú÷öì äøäîá äëæðå ,äååàâå äàð÷ èåòéîå êøåö äæéàìå ,ïáøåçä ìò úåöç ïå÷éú êéøòäì íäì
ùàá äðáéù éùéìùä úéáá ùãå÷ä úîåøúá ùãå÷ä ,éøäå ...ãéúòì äéäéù ïáøåçä åéùëò úàæ íäì æîø
.äåãç äåãç úòùá
.åðéîéá äøäîá ïðåëéå íéîùä ïî

