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á

úåîù Y äùøôä øàá
úàéöé éáâì ÷ø íéøåîà íéøáãä ïéàå
ïä ,ïééðòå èøô ìëá àìà ...íéøöî
áåùçé àìù ,åîöò íãàä éãé äùòî éáâì
åì äùò 'ä éë òãé àìà ...éúéùò 'éðà'
íéøçàù äîá ïä ,äæä ìéçä ìë úà
ïéàù øåëæé òâøå úò ìëá .åì íéììåòî
äéøá äæéà é"ò åà åîöòî äùòðä øáã
Y àåä 'ä éô àöåîá ìëä àìà ,íìåòáù
æàå .'ãåîòéå äåéö àåä ,éäéå øîà àåä éë'
.àáä íìåòì åì áåèå äæä íìåòá åéøùà
åà åäæéá ,å÷éæä åà ,åìì÷ éî éà øùàë éë
éøä .á"åéëå 'åëå òø åéìò øáéã ,åðîî ç÷ì
éðåìô àìù ïåëð ìà àåä òãåé åúðåîàá
àì ,åúñðøô úà çôé÷ éðåîìà àìå ,åäæéá
ïåòîù àìå ,êåãéùä úà åì ì÷ì÷ ïáåàø
éåì àì ,ìä÷ä ìë éðéòì äøñ åéìò øáéã
.'åëå ...äãåäé àìå 'ãåîò'ä úà åì ç÷ì
úåòøåàîäå íéùòîä åìà ìë ìò èéáé àìà
åãåáëá ä"á÷ä éãé ìò åùòðù åîë Y
. בåøáç ìò ïåìé éë åì äîå , אåîöòáå

המוסי גורע – ריבוי השתדלות א למחסור

'ä ìà äùî øîàéå' ,(áé¯é ã) ïúùøôá
...éëðà íéøáã ùéà àì 'ä éá
êì äúòå ...éëðà ïåùì ãáëå äô ãáë éë
úåùøã) 'ï"ø'ä øàáîå .'êéô íò äéäà éëðàå
äùò àì òåãî (øáã äæå ä"ã 'ää ùåøãä ,ï"øä
ãáë'ä úà äùîî øéñäì ñð ä"á÷ä
àåäù òãðù àøåáä äöø éë .åìù 'äô
àîìò éàäá äùòðä ìëå ,âéäðîäå àøåáä
,äìùî ìëá åúåëìîå ,àåä 'ä éô ìò
ïòéùåî' ¯ äùî ìù åçåëù äòèð àìå
÷úî' úåëæá äéä 'ìàøùé ìù ïâéäðîå
ìëå óåö úôåð úåôèåðä åéúåøîàå 'åðåùì
,ïë ìò .åëøã úà çéìöä æ"éòå ,íòè
ïòîì ,äôù ãáëå äô ìøò àøåáä åäùò
éë' Y íéîùä ïî äéä åçåëù ìëä åàøé
ìë ãîìé ïàëîå .'êéô íò äéäà éëåðà
ìë Y åìù éèøôä 'íéøöî úàéöé'ù ãçà
äæéàá ììë äéåìú äðéà ,äéìéãá ãçå ãç
.'íéîù øáã'á àìà úéòáè äáéñ

 כשזקוק אד, הנה מדר העול, פע אמר הרה"ק משינאווא זי"ע לתלמידיו.א
 ובשלוות נפשו הוא סמו ובטוח שהמעות,לסכו כס קט אינו טרוד כלל
 ודואג,' ואילו בשעה שנצר לסכו גדול הריהו כולו עסוק ב'כס מנל,יבואו לידיו
 כי הזקוק לממו רב ויודע, א האמת דאיפכא מסתברא.מניי ישיג את הממו הרב
 ובעל כרחו משי הוא את שברו על,היטב שאי אפשר לו להשיג בכוחות עצמו
 הנצר, א לעומתו.' איש הלזה בוודאי ישיג המעות בבטחונו הגדול בה,ה' אלוקיו
 ואינו נשע לגמרי על, ונראה בעיניו שאפשר לו להשיג בכוחות עצמו,לסכו קט
 כי מתרחק הוא מהבטחו בה' א, זה האיש עליו לדאוג ביותר,בורא כל העולמי
.'כ 'מאי יבוא עזרו

באר הפרשה

שמות

â

íëìî óàå ,'äøéôë'ä úëìîî äúåéä íöò ùãåç) øàáî ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä
òîùà øùà 'ä éî' æéøëä 'òùøä äòøô' àéä íéøöî úàîåè éë (ã ã ïñéð
מעשה 'השגחה פרטית' בעני זה שמעתי לאחרונה מבעל המעשה מתושבי ארה"ק,
לפני כמה שני נולדה לו בתו הבכורה שתחי' לאויוש"ט ,בבואו לרשו אותה ב'קופת
חולי' מכבי ,נשאל האבר ע"י הפקידי ,לאיזה 'מסלול' ברצונו להצטר) ,כי בלא
מסלול מיוחד אי צור לשל לה תשלו קבוע בכל חודש ,אבל יש מסלולי מסוימי המעניקי
הטבות מיוחדות לעת הצור ל"ע ,א מחובת המבוטחי בה לשל סכו כל שהוא בכל חודש ,והכל

לפי המסלול – הטבותיו וחובותיו( ,אמר לה האבר  ,עשו כהבנתכ ,הכניסו את בתי
לרשימה הטובה ביותר ,ויעשו הפקידי כדבריו והכניסוה ברשימת 'מכבי זהב' והחלו
מחייבי אותו בכל חודש בס  21שקלי ,כעבור כמה חדשי ראתה א הבת
שבכל חודש גובי מה סכו זה ,נענתה ואמרה לש מה עלינו לשל מעות אלו,
עדי היה לבטל את 'מכבי זהב' וחסלת פרשת תשלומי .אבל ,כדרכו של עול,
יו רוד יו ,והעני לא סודר ,עד שכעבור שנה נולד לה עוד ב למזל"ט ,אז
בבוא לרשו את התינוק החדש ,שאלה הא אודות מכבי זהב – לש מה עשית
לנו כזה מסלול ,הסבירו לה הפקידי שיש בעסק הזה רווח גדול ,כי א ח"ו תצטרכו
לנתח את הילדי תקבלו את כל ההוצאות מקופת החולי ,אמרה לה האשה ,לא
ולא ,ב"ה יש לי ילדי בריאי ושלמי ,אבקש שתבטלו את מכבי זהב על בתי
הראשונה ...אלא שברגע האחרו לפני שניתקה את הטלפו ,הכניס הקב"ה דברי
בפיה ,וכה אמרה לפקידי ,בעצ ,לא ,אל תבטלו את המכבי זהב ,עד שאדבר שוב
ע אבי הבני ,והפקידי החזירו את ה'זהב' ברוב שמחה וצהלה...
לא עבר חודש ימי ,ואויה ...שוד ושבר ,הבת הגדולה איבדה את כח הליכה
ברגליה ,ואחרי בדיקות נתגלה גידול בעמוד השדרה ל"ע ,בהתייעצות ע עסקני
רפואה הורו הללו לנתח בדחיפות את הילדה בחו"ל – משהחלו לברר נוכחו לדעת
שס ההוצאות הנדרשי לניתוח והנסיעות וכו' שלש מאות וחמשי אל דולר ארה"ב
) ,($350,000וכא נתגלה הנס הגדול ,כי בתחילה נבהלו כל בני המשפחה ,בשאלת 'כס
מנל' ...כי האבר אינו נכד ולא ב ני של בארו ראטשילד וג לא של שותפיו...
ובקושי הוא גומר את החודש בשלו ...שמר עליה הקב"ה וכשנה לפני כ כבר הכי
לה שיכנסו ברשימת מכבי זהב ,וה היו שלוחי המקו להמציא לו את כל הסכו
הנדרש עד פרוטה האחרונה  -אחר עבודת העסקני המסורי להוכיח לה שא"א
לערו ניתוח כזה בארה"ק .וא כאשר כבר עמדו לבטל הכניס הקב"ה דבר בפי הא,
לא ,אל תבטלו .כדברי 'רבינו ידעיה הפניני' )מבחר הפניני שער האמונה( ,א יברח האד
מטרפו כבורח מ המוות  -טרפו ירדו אחריו יותר ממנו למהר להשיגו.
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באר הפרשה

שמות

ב .בפרשת )ד ו-ז( 'ויבא ידו בחיקו ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג .ויאמר השב
יד אל חיק וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו' ,ולכאורה
תמוה ,מדוע אמר לו השב יד אל חיק ,וכי יפלא מה' לרפאות ידו ג מחו לחיקו,
והלוא נס כזה קט הוא כנגד כל הניסי והנפלאות שהיו ביציאת מצרי .ומבאר
הגה"ק ה'חפ חיי' )שמיה"ל ח"ב פי"ג פרשת שמות( שכא למדנו שאי המקו גור
לביאת הצרעת ,אלא 'ה' נת וה' לקח' .לכ נתרפאה ידו דייקא בחיקו – באותו
מקו שנצטרע ,ומינה תבי שא בחיקו היה איזה סיבה לצרעת היא נתרפאה ידו
ש ,אלא שאי החיק גור צרעת ואי החיק מרפא צרעת ,אלא על פי ה' יבוא ועל
פי ה' יל ]כמו שאמרו )ר"ה כט (.לא הנחש ממית ולא הנחש מחיה[.
ומכא נבי ,שלא עשייתנו היא שהביאה שיהיה לנו כ וכ  ,אלא אדרבה מאחר
שהיה דבר זה רצו השי"ת ,על כ נסתבב שיעשה אותה הפעולה .כגו מי שעבר
באיזה מקו סכנה וניזוק ,לא ניזוק מפני שהל בדרכו באותו מקו ,אלא שמשמי
נגזר עליו להינזק ולכ סיבבו שיל אל מקו הסכנה ,וכ ברווח  -לא תאמר מאחר
הנה הרווחתי ,אלא מאחר שנקצב עלי להרוויח באתי הנה ,כי אי ל דבר
שבאתי ֵ ָ
שאינו מסובב על ידי מל עליו בהשגחה פרטית ממש.
הנה מצינו בפרשת 'שפרעה גזר על הזכרי' – להשליכ היאורה ,ומשנולד משה
רבינו הצפינוהו בבית ג' חדשי ואז השליכוהו היאורה ,ותתצב אחותו מרחוק לדעה
מה יעשה לו ,ותבוא בת פרעה ותקחהו ,ואיתא בגמ' )סוטה יב (:שמיד לאחר שהכניסו
את משה לנהר בטלה הגזירה ,שכ אמרו האיצטגניני לפרעה שכבר נולד מושיע
של ישראל והושל המיימה ...ומ הנראה היה לה ליוכבד אמו לבכות ,אוי לי ,אילו
המתנתי חצי השעה לא הוצרכתי לזרקו ...אבל האמת שרק מאחר שכבר היה בנהר
על כ התבטלה הגזירה ,ומכא תלמד לעצמ שלא לומר אילו המתנתי ...אילו לא הייתי
עושה כ וכ ...אילו לא הייתי אומר כ וכ ...כי אי ל כל ידיעה פשוטה בכל המעשה
אשר נעשה בעול  ,שמח בחלק ,ת תודה לאלוקי המוליכ בדר הטובה כל הימי ...
הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע )הובא באמרי פנחס ח"א ,אמת ואמונה אות מב( היה
אומר על מאמר חז"ל )נדרי ט' (:רשעי מלאי חרטות' ,דלכאורה צ"ב א ה
מלאי חרטה על מעשיה הרעי כבר אינ 'רשעי' ,אלא בעלי תשובה .וביאר
הכוונה ,שכשיארע לאיש איזה הפסד – הצדיק מאמי כי מה שעלה בידו אינו אלא
מ השמי ...אבל ה'רשעי' מלאי חרטות ,ותמיד יאמר אוי לי שעשיתי כ וכ
שמזה נסתבב לי ההפסד...
וכ אמר הגאו הגרי"ז מבריסק זצוק"ל ,שהאומר 'איבדתי מעות ברחובה של עיר
מאחר שנהיה לי חור בכיס בגדי ,שמש נפלו מעותי' הרי זה כפירה בהנהגת ה',
אלא יאמר מאחר ורצה הקב"ה שאאבד את מעותי על כ נתהווה לי חור בכיסי.
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åòôù úçú ìëäå åúçâùä úçú óåôë àìù àéä äøéôëä úåäîå ,(á ä) '...åìå÷á
òáèäù åáùç ÷ø ,äøéáì âéäðî ùéù åàø
.êøáúé åúìåëéå
åîöòîå âäåð åâäðîë íìåòå íìåòá èìåù
íéùðà íðùé ,äúò ïë æàëù øàáîå ïåëð ìà åàöî àì ïëìå ,å"ç ìäðúî àåä
úçú íä íéãáòåùî ïééãòù
øåëá àåäù 'äìè'ä úà ãéîòäì àìà
íâéùå íçéù ,íëåìéä ìëå ¯ íéøöî úåìáñ åùòðå ,íäìù äøæ äãåáòë úåìæîì ùàøå
,å"ç íìåòá èìåù 'òáè'äù åîë àåä òáèä éãéá íìåòä úâäðä íéøîåàù éîë
úô çéååøî ¯ òâééúîå ãáåòä íäéðéòáå äìåàâä ïîæ àåáá ïëìå ...àéä ìæîäå
äãåáòä éåáéø éôëù íéáùåçå ,åîçì õøàå íéîù úåëøòî ä"á÷ä ããéù
øáëù éî ìáà ,äñðøôä éåáéø êë äòéâéäå àåäù åúçâùä äàøäå ,íéúôåîå úåúåàá
ù"áúé àøåáäù ïéîàî 'íéøöîî àöé' ,äéä àìë òáèä ìëå ,òáèä ïî äìòîì
òâúùé àì ùéàä äæå ,åàåìîå íìåò âéäðî ,ä"á÷ä éãéá íìåòä úâäðä ìò úåøåäì
'úåìãúùä'ä úååöî øçà èäìúé àìå éë òãðå ïéîàðù Y 'íéøöî úàéöé' éäåæå
éãéá ìëä àìéîî éë åòãéá ,äñðøôì òáèå úåìæîä àìå äôéëá ìùåî ä"á÷ä
éåáéø åì óéñåé äîå ïúé äîå ,ä"á÷ä úàø÷ì ìàøùé éðá ååèöð ïëìå .å"ç íìåòä
,'øëùùé éðá'ä ïåùì äæå , גúåìãúùää øåëáì æåîøä äìè úç÷ì ,íéøöîî íúàö
åðéúàö úòá äæ ìë òãååúðùë äðäå ÷åøæìå 'çñô ïáø÷'ë åèçåùì ,úåìæîä
åðééä íìåò úåøéçì åðàöé äðä ,íéøöîî ë"â úåìæîä çëù úåøåäì ,'ä íùì åîã
 איתא ב'מדרש הגדול' )פרשת שמות יג( על הפסוק )א יג( 'ויעבידו מצרי את, הנה.ג
 שהמצריי הבטיחו תשלו הגו על,  ר' אלעזר אומר בפה ר,' בני ישראל בפר
 והיו, כדי לפתות את ישראל, אמרו כל מי שהוא עושה לבינה נוטל שקל,כל לבינה
 אלא היה,מייגעי עצמ יתר מדאי כדי לטול שכר הרבה )חו מעמר שלא נתפתה לבו
עושה לבינה בכל יו( ולבסו מה הוא אומר )ה ה( 'ואת מתכונת הלבני אשר ה
 שחייבו אות להכי כמתכונת,'עושי תמול שלשו תשימו עליה לא תגרעו ממנו
 שככל שהתייגע יותר להכי הרבה, כלומר. ע"כ,זו כל יו ויו משנות השעבוד
.לבני כ הוכרח בשנות השעבוד להכי כל יו – מבלי להגדיל שכרו כלל וכלל
ולמדו מכא מפרשי התורה גודל שכר של הבוטחי בה' והפסד של אלו שלא
 שכ מי שהאמי שממילא מזונו ושכרו קצובי מ השמי ולא,שמו בו מבטח
 שהרי בכל אות השני לא נדרש מעמו,'נתייגע יותר מדאי' הרוויח לכל שנות הגלות
להתייגע כל כ בהעמדת הלבני ולא הוכרח להעמיד אלא כאותה כמות שהעמיד
.ביו הראשו
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éë .íìåòä úãåáò é÷ñòî ééîìåò úåøéç
äçâùää åìöà úîàúð àìù éî äðä
äðä ,òáèä úçú ïåúð ìëäù åøáåñá
ìë íìåòä úãåáòá ÷åñòì çøëåî àåä
âéùäì äìéìáå íåéá ãáåò ,åééç éîé
íçììå äùàì ãáò àåä äðäå ,'åëå åù÷åáî
éë Y àöåéëå ùåëøå ïåäìå ãâáìå ïåæîìå
íàå ,åðòéâé åì áåö÷ä ÷øù ïéáî åðéà
úåéåìãúùä ìë åì ìéòåé àì áåö÷ åðéà
 øúåé âéùäì íìåòáùדéî ïë ïéàù äî ,

שמות

úåøéçì àöåé äðä äçâùää åìöà úîàúðù
åéãçé íåìùá' Y åøîåàá íìåòä úåãáòî
çèáì ããáì 'ä äúà éë ïùéàå äáëùà
äçâùäá àåä ìëäå ,(è ã íéìéäú) 'éðáéùåú
áåö÷ä ìë Y ù"úé åúàî úãçåéî äàìôð
ùéà ïë íàå ,(åéìàî) éúéá çúô ãò òéâé
íéðééðáå øçñîá åéîé äìáî åðéà äæë
ú"éùä úãåáòì éåðô åáìå ,ïîæä éìáäå
úåìëùåîá ÷åñòìå åúàøéìå åúøåúìå
 åãìç éîé ìë åúîùð éëøö íéìùäìה.

ד .בפרשת )א ח-י(' ,ויק מל חדש על מצרי אשר לא ידע את יוס  ,ויאמר אל
עמו הנה ע בני ישראל רב ועצו ממנו ,הבה נתחכמה לו פ ירבה' ,ומבאר
ה'כלי יקר' אשר לא ידע ולא הכיר במה שקרה ליוס  ,שאחיו  -שבטי י-ה השתדלו
בכל עוז להעביר ולבטל את חלומותיו שהוא עומד למלו עליה ,א לא הועילו
לה כל נכליה במאומה ,ולא עוד אלא אדרבה מעשיה קירבו את קיו עצת ה'
שימלו יוס ,כי רק על ידי המכירה נסתבב שמבית האסורי יצא למלו .כעת בא
פרעה הרשע שעדיי לא למד שא"א לבוא בתחבולות נגד רצונו ית' ,וחזר על טעות
זאת ,הקב"ה גוזר 'כ ירבה' – והוא בא לומר 'פ ירבה' ,וחשב שגזירותיו יועילו לו,
וזהו 'אשר לא ידע את יוס'  -שלא התבונ במה שאירע ליוס  ,לדעת שלא תועיל
לו מאומה ,כי ברצות ה' כ ירבה וכ יפרו ,והיא הנותנת שרק על ידי קושי השעבוד
נתברכו בברכת 'כ ירבה'.
כיו"ב כתב ה'סטייפלער' זצוק"ל )ברכת פר( ,שהיטב יש להתבונ בפרשה זו ,שפרעה
שמע מאיצטגניניו – 'היו נולד מושיע של ישראל' )רש"י א כב( ולכ ציוה לכל עמו
 'כל הב הילוד היאורה תשליכוהו' )ש( .מה עלה בסופו ,שאותו 'מושיע שלישראל' שכל כ חשש ופחד ממנו ניצול ע"י בתו ולא עוד אלא שנתגדל בביתו.
ללמדנו ,שאי אפשר ליל כנגד רצונו של מקו ,ואדרבה הקב"ה יסבב שפעולת
האד היא היא שתסייע )כביכול( לגזירת הבורא שתתקיי בפועל.
ה .וכתב עוד ,הנה נצטוינו במצוה הזאת דוקא בימי צאתנו מאר מצרי מעבדות
לחירות ,להורות כי מה שהוציאנו השי"ת לחירות הוא כדי שנהיה באמת בני
חורי גמורי רק משעובדי לו ולתורתו ומצותיו ,וכמו שאמרו רז"ל )אבות פ"ו מ"ב(
'אי ל ב חורי אלא מי שעוסק בתורה' ,מה שאי כ מי שמבלה ימיו בהשתדלות
להרבות הו וברדיפת התאווה הנה הוא עבד משועבד לכס וזהב ולתאוות שונות,

באר הפרשה

òåãî (çé ò"î) 'êãå÷éô êøã'á øàáî äæáå
÷,íéøåëáä úà äøåú äùãé
øåëá 'äì ùåã÷ 'úéùàø' ìë ùéã÷äì
úéùàøå ,åðéúîãà éøô úéùàøå ,íçø øèô
òéãåäì éãë ,åðéúåñéøò úéùàøå ,åðéðâã
äðå÷ íãàäù äâùäå 'ïéð÷' ìë úéùàøá
ãìåð íìåòä 'òáè'áù åì äàøðå ,âéùîå
,(ì"æå) 'åëå åúîãà éøô ìãâ åà ,ïáä åì

שמות

æ

øçá øùà åîò åðçðà åðéååèöð äæ øëæì
úøåö ìë åì ùéã÷äì ,å÷ìçì åðúåà
úéùàøå ,íçø øèô øåëá åðééäã ,úéùàø
úéùàøå ,åðéðâã úéùàøå ,åðéúîãà éøô
òáèä úéùàø ìë ìò úåøåäì ,åðéúåñéøò
ãáòåùî ìëä òáèá åðé÷ñò ìëå ìæîäå
 ìë ìò çéâùîä àåäå íìåò àøåáäìו,
.ì"ëò

הנה איש כזה יצא ממצרי מתחת שעבוד ונכנס תחת שיעבודי שוני ,בלילה
לא ייש וביו לא ינוח ,ואכתי מעבדי פרעה הוא עובד לכס וזהב ,הנה לחנ יצא
ממצרי ,דיציאה ממצרי נקרא חירות עול שיהיה לנו חירות משעבוד העולמי,
מה שאי כ איש כזה אכתי מעבדי פרעה הוא.
וז"ל ב'דר פיקוד ' )מ"ע ו חלק המחשבה( ממילא בידיעה זאת יתבונ האיש הישראלי
שלא יועיל לו שו השתדלות העולמיי למלאות רצונו ,רק הפקת רצו השי"ת בחוקי
התורה אשר ה רצונו ,בזה יתמלאו טובותיו בנפשו וגופו בכל עניני עוה"ז ועוה"ב,
ויוציא זמנו רק בעבודתו ית"ש ולא בעבודת העול וענייניו כי אי בזה תועלת ,ולא
יגרע ולא יוסי בהונו ורכושו וכל ענייניו ברוב השתדלותו בטבעיות במסחר וכיוצא
ובמלאכה וברפואה ,ומחויב האד להשלי כל יהבו וכל עניניו על המשגיח וכל יכול.
ו .עוד אציגה מעשה ששמעתי מבעל המעשה המלמדנו עני השגחה פרטית –
ושמירה על האד שיוכל עמוד ב'קבלה' טובה שקיבל על עצמו ,וכ הווה –
לפני כשבועיי ימי ,וכה מספר האבר  ,זכיתי לישב על התורה וללמוד ב'כולל'
הלכות ריבית ,ובעת הלימוד נתוודעתי שהיות ואי לי בעלות על דירה ולא שו
השקעה על כ יש לי מקו להחמיר ולא לסמו על ההיתר ד'היתר עיסקא' – א
שנהגו לסמו על כ ,כמובא בפוסקי  ,מ"מ קיבלתי על עצמי שלא ללוות כס
מהבנק ,ולא לקחת כל מסגרת אשראי או 'חריגה' בחשבו ,ג לא לבקש מחברת
ה'אשראי' דחיית תשלומי המחייבי תשלומי ריבית מלבד הקר.
זה עתה הייתי בארה"ב ,ויו ה'עשירי' למניינ ' -יו הדי' ...בו חברת האשראי
גובה את המשתל לה מחשבו הבנק חל ביו שני לפני כשבועיי ביו 'זאת
חנוכה' ,במוצאי שב"ק בדקתי את מצב החשבו ,ולדאבוני 'ת הכס' וחסרי לי
כמה אלפי כדי לצאת זכאי ...א מאחר שהייתי בחוצה לאר לא היה ביכולתי
ללוות את הכס מחבריי להכניס לבנק .לא ידעתי להשית עצות בנפשי וחשבתי
שאולי בשעת הדחק כזו נית לסמו על דעות הפוסקי המקילי ,ולבקש מהבנק

ç

באר הפרשה

שמות

שיעמיד לי 'מסגרת' אשראי וידחה את התשלומי .א נמלכתי בדעתי שלא לדחוק
את הק ,ולהמתי עד לרגע האחרו ,כשיכלו כל הקיצי ,ולהתקשר רק קוד סגירת
הבנק שמא הקב"ה יעשה לי נס ולא אצטר לעבור על קבלתי הטובה.
ביו ראשו בבוקר )לשעו ארה"ב( קמתי בבוקר ושוב בדקתי את מצב החשבו,
א עמד כתמול שלשו ללא שו שינוי לטובה ,...וחשבתי לעצמי כי הנה המוקד
בחברת האשראי נסגר בשעה חמש בערב לשעו ישראל ,כשהשעה בארה"ב היא
 10בבוקר ,וכיוו שזמ התפילה אצל האדמו"ר שאליו באתי נקבע לשעה  ,8:30על
כ בדלית ברירה אתקשר אליה בשעה  .8,15כשהגיע הרגע האחרו נטלתי את
מכשיר הטלפו בו השתמשתי בהיותי בחו"ל בכדי להתקשר לחברת האשראי,
והוצאתי ג הפלא' )סע"ל( בו הנני משתמש באר ישראל ש נרש מספר הטלפו
של החברה ,והנה רואה אני שרשו על המכשיר 'שיחה שלא נענתה' לאות ולסימ
שמא דהו חיפש אותי ,בדקתי מי בעל המספר הלזה וראיתי כי הוא של ה'מזכיר'
של הכולל בו הנני לומד ,התקשרתי אליו לשאלו לרצונו ,והודיע לי כי בשורה טובה
בפיו שזה עתה הכניסה הנהלת הכולל את 'שכר הבטלה' )משכורת( על שני החדשי
שעברו ולא נתנוה עד עתה )ועדיי אינו נראה בבנק ,רק למחר ,אבל החיוב של האשראי יוכל
לעבור( ,ובס"ד כבר לא היה חסר לי בחשבו ולא הוצרכתי לעבור על קבלתי ולהיכנס
לחשש ריבית.
והיה בזה עוד מנפלאות ההשגחה הפרטית ,שהנה בכולל שבו הנני לומד 'נאסר'
על האברכי להחזיק ברשות מכשיר פלאפו בשעת הלימוד ,א אי אפשר שלא
יוכלו להשיג בשו אופ ,על כ נמנו וגמרו שהפאל' שלי ישאר 'פתוח' ובא
יצטרכו לקרוא לאחד האברכי בדחיפות יתקשרו אלי ,והנני משמש כ'טלפו ציבורי',
וכתל תלפיות – שכל פיות פוני אליו ...ועתה בהיותי בחו"ל אזי בכל יו הייתי
עושה 'העברת שיחה' לטלפו אחר ,בכדי שאותה שיחה דחופה תגיע לייעודה ולא
אלי ,ובאותו היו שכחתי לעשות זאת ועל כ ראיתי שהמזכיר התקשר אלי ,כי
א הייתי זוכר כהרגלי אזי היתה השיחה מועברת לאחר ,ולא הייתי יודע שהפקידו
את הכס בחשבו ,והייתי נאל להתקשר לחברת האשראי ולעבור על קבלתי...
וכמה וכמה הילכתא גיברתא איכא למישמע ממעשה זה ,בראש ובראשונה עד
כמה הקב"ה מסייע למי שחפ באמת ובתמי לשמור על הגדר שגדר לעצמו שאכ
לא יצטר לעבור על קבלתו ,וכאשר עמד בנסיו בכל כוחו שלא לפרו גדר אלא
בדלית ברירה ממש  -אזי מ השמי סיבבו שבאותו הזמ ממש ישלמו הנהלת
הכולל את כל החוב אשר עליה .כמו כ למדנו פרק מהלכות השגחה פרטית ,שא
בעיני בשר נדמה ששכח מלהעביר את השיחות הנכנסות ,א האמת כי מ השמי
השכיחוהו בכדי שיוכל ה'מזכיר' להתקשר אליו ולהודיעו כי הגיעה הישועה.

è

שמות
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íà óà ïáúä ùåôéçá çåøèì åëøèöé àì
ìáìáúú àì ,íéðáìä úñëî ìò óéñåé
àìà ,íúåðåúùò åãáàé àìå íäéìò íúòã
íúòéâé ìò åôéñåé ÷çãä åæ õçìä êåúî
,øîâ éãéì íúñëî úà åàéáéå ùôðå óåâá
äáùç'á íâ àáåä) íåìùá åîå÷î ìò àåáé ìëäå
.(ò"éæ êéðòä éáø ÷"äøä íùá ïúùøôá ùãçä 'äáåèì

תכבד ואל ישעו – ע"י האמונה לא יאבד ישוב
דעתו

íéùâåðä úà äòøô åöéå' (ç¯å ä) ïúùøôá
ïáú úúì ïåôéñàú àì ...íòá
íä ,íåùìù ìåîúë íéðáìä ïåáìì íòì
úðåëúî úàå .ïáú íäì åùùå÷éå åëìé
íåùìù ìåîú íéùåò íä øùà íéðáìä
ó÷åî øåã ¯ åðéðáìå åðì ÷åæéç ïàëî äîú ,'åðîî åòøâú àì ,íäéìò åîéùú
,ò"éæ é÷øàååî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä
úåðåù úåãøèá õåçîå úéáî
åðàöî àì ,ùàø ãòå ìâø óëî úåðåùîå äãåáòä éøãñ úåðùì äòøô êøöåä òåãî
,äñðøôä úãøèá íà òâøì àì óà çåðî úðåëúî' úà úåðùì éìáî ïáúä úà åôñàé äúòîù)
úòãä áåùé ,úåáø á"åéëå äàåôøá íà ãéáëäì åöôç æò äéä êë ìë íàå ,('íéðáìä
éë Y äðåîà åúöò ...äéîù øëã ïàî åì øùôà äéä ,íçåë ùéúäìå íäéìò
áì ìëá äèåùô äðåîàá äéçé øùàë ,úåãé äøùò 'íéðáìä úñëî' ìò óéñåäì
åùôð áùééúú äðåîàä êåúî éæà ,ùôðå àì íà äâéùäì íãéá ïéàù úåîëá
.äàøåð êøô úãåáòá
èòîë éáç úôøåèîä åùôðì áéùéù .åéìò
ìäáéúå óøèéú òåãî éë ,øåáòé ãò òâø
íãáàì äöø òùø åúåàù ,åøåàéá àìà
'ä ÷éãö ,íéîù éãéá ìëä éøä ,åùôð
íðåçèáî íâ æ"éòå íúòã áåùéî
.úîàå ãñç 'ä úåçøåà ìëå ,åéëøã ìëá
åãáì ùéà ùéà åàöéù äååéö ïëì ,'äá
ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøäî àúéà êëå ìë øçà ùåôéçá íúãøèáå ,ïáú è÷ìì
úà åãáàéå ,íùôð óøèéú ïáúå ù÷ úñéô
äçëåä íä 'ùôðä úååìùå äçîùä' éë
,' זäá íãà ìù åúðåîà ó÷åúì äéàøå íúåìëì ,íîåäì ìëåé æ"éòå .íúòã áåùé
.úîàá ïéîàî íãàä ïéà íéîòô éøäù íà ë"àùî .äîãàä éðô ìòî íãáàìå

 ד"ה תשובה( 'תשובה עיקרה בלב וסימנה השמחה: כה כתב הרה"ק הבית אהר )קנט.ז
 לא נצרכא אלא לקבולינהו,( שהסימ לאד א תשובתו שלימה – א שרוי הוא בשמחה,)פירוש
,'  ובזה לא יצטר לתעניתי וסיגופי,( בכל מדה ומדה:בשמחה )לשו הגמ' ברכות ס
 ובכל מדה ומדה,שהאיש המקבל על עצמו בשמחה את כל הנהגת הבורא עמו
 עד ששוב אינו,שנוהג עמו מקבלו באהבה ובשמחה – מתק את כל חטאיו ופגמיו
 ולמדנו מכא עצה טובה לקראת.צרי להתענות ולסג עצמו לתק את עיוות ופג
 אשר מבואר בספרי הקדמוני על חיוב התענית בה לתשובה,ימי השובבי הבעל"ט
 וא כי בימינו ירדה חולשה לעול ואי אפשר לחייב את המו הע בצומות,ולכפרה
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שמות
)ç"îãðä é"øáã

äáåø÷ä äòåùéä ìò êåîñå øçà äìöä çúô åì ïéàù åúåàøá ,àìà
.
'îò íéèå÷éì á"ç
'äå éððä 'ïåçèá ìòá' øîåà àåä éøä
é"ò ãéñôà àì éøä åáùåçá ,éøæòá äéäé
כ ירבה – להרחיק ה'ספקות' באמונה
øáâä êåøá' àø÷ä øîà äæì .ïåçèáä
,'äáøé ïë ...äáøé ïô' (áé¯é à) ïúùøôá åäéîøé) 'åçèáî 'ä äéäå ,'äá çèáé øùà
äîáå ¯ 'äá çèáé øùà øáâä êåøá .(æ æé
úøîåà ùãå÷ä çåø' ,é"ùøáå
øîåà éðàå äáøé ïô íéøîåà íúà ¯ ïë 'ä äéäå ,úîàá çèåá àåä íà òãååé
'íééç éøîà'ä ÷"äøä øàéá .'äáøé ïë äçîù ïåùì àìà 'äéäå' ïéà ¯ åçèáî
)Y ïô øîåà øöéä àåä äòøô éë ò"éæ ìëá çîù àåä íà åðééäå ,(â áî ø"øá
 àåäù áöîח úà ìàøùé éðáá úåáøäì åúåöøá ,äáøé úãéî úà äð÷ù àåä úåà
éë ,íúðåîàá úåéùå÷å úå÷éôñä Y 'ïô'ä êåúî ÷ø çèåáä éë .åùôðá ïåçèéáä
äðåîàäî íãàä äèåð úå÷éôñä é"ò ë"àùî .äçðàå ïåâéá êìäúé ,ùåàéé
 äîéîúä çåèá åúåéäá åáì æåìòé úîàá 'çèåá'äיïë' úøîåà 'ùãå÷ä çåø' ìáà ,
 (çúט

ובסיגופי א נשאר בידינו הדר המעולה יותר ,להתחזק באמונה ולקבל הנהגת
הבורא בכל מצב שהוא ,וממילא לא נצטר ל'תעניתי וסיגופי'.
ח .הרה"ק ה'אמרי חיי' מויז'ני זי"ע היה אומר )כעי"ז בדברי בינה להרה"ק מביאלה זי"ע(
עה"כ בפרשת )ג כא( 'והיה כי תלכו לא תלכו ריק' .כי והיה הוא לשו שמחה,
וזהו והיה כי תלכו  -א תהלכו במידת השמחה הטובה .אזי לא תלכו ריק – לא
תחסרו כל טוב ,כי השמחה היא בחלקכ.
ט .וא א נראה לו שאינו ראוי שיעזרהו ה' יבטח בו ובוודאי יעזרהו ,הנה כתיב
בפרשת )ג יא-יב( 'מי אנכי כי אל אל פרעה ...ויאמר כי אהיה עמ ' ,ולפלא
הדבר ,כי מ הנראה היה לו להשיב לו כדר בני אד ,אכ ,אי ראוי יותר ממ
לקיי שליחות זו ,מדוע ענה לו באופ שהוא כמסכי עמו שאינו ראוי לכ  .ומבאר
הרה"ק החוזה מלובלי זי"ע )דברי אמת ,וארא ד"ה במדרש( שהקב"ה ענהו ,א לדברי
שאינ ראוי ,מכל מקו כי אהיה עמ  -בכל פינה שאתה פונה הנני נמצא עמ ,
לשמר בכל דרכי ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח ,וממילא אל תחשוש פחד
שווא ,אלא ל בשלוות הרוח אל פרעה ,כי אהיה עמ.
י .איתא ב'חובות הלבבות' )שער יחוד המעשה פ"ה( 'מ החזק שבשלוחיו )של היצר( לספק
עלי על אמיתותי ,ולשבש מה שנתברר ל ולערבב את נפש במחשבות כזבי
וטענות שקרי ,ויספק עלי )יכניס אות ב'ספקות' ב(מה שנתברר ל מאמונת ודת '.
וכבר איתא בסידורי )בש האריז"ל ,שעה"כ יוה"כ ,ועוד( כי 'ויבר דוד את י' ר"ת
ודאי והוא ש קדוש ,כי ודאי שמו כ תהילתו  -להאמי בו באופ ודאי ,וכ

באר הפרשה

שמות

àé

ìàøùé éðá åðéçàî íéáø åðòîù éë 'ïë' ìàøùé éðá áø÷á äáøúé Y 'äáøé
íéøñééúîå íáìá íéèáçúîä
÷ôñ íåù éìá åðéîàéå ,éàãåå ïåùì àåäù
 øåäøäåיא.
'÷çãä äæ õçìä'îå íäéúåøöî íúåùôðá
על דר זה ייאמר ג במה שנאמר )תהילי לד ה( דרשתי את י' וענני ר"ת ודאי
)יוס תהילות(.
יא .מאמר זה אמר הרה"ק 'האמרי חיי' זי"ע בשנת תש"ו ,כשנכנס פע להיכל
הישיבה )בגראסוורדיי( ומצא ש כמה תלמידי מדברי ביניה על מאורעות
המלחמה הנוראה ...ניגש הרבי ושאל על מה נסובו הדיבורי ,הבחורי שתקו מפחד
ומורא ,נענה הרבי ואמר מצינו בתלמודא פעמי רבות )עי' שבת קכא' (:מא נימא
דמתרצתא היא ,דלמא משבשתא היא' .והנה ,תיבת מא" נוטריקו א-ל מל נאמ
ומורה על האמונה בהשי"ת .והיינו כי מא" נימא – האומר )נימא פירושה 'אומר'( בכל עת
וזמ שהקב"ה א-ל נאמ הוא ,הרי שמתרצתא היא ,אד זה מתור הוא ,יש לו תירוצי
וביאורי על כל הקורות עמו ,בידעו שהכל משמי .א דילמא האד שהוא מלא
בספיקות בכל הקורות עמו ,כי אולי פלוני עשה לו כ ואלמוני נהג עמו להיפ  ,ואולי
א היה נוהג אחרת לא היו ייסורי באי עליו  -אד כזה הרי הוא משבשתא כי כל
ימי חייו מלאי בשיבושי ואינו מבי מדוע כל זה בא עליו.
וכבר היה הרה"ק מקוברי זי"ע אומר )הובא ב'תורת אבות' שבת אות קמא( ש'א-ל אדו
על כל המעשי ' הוא התירו לכל הקושיות ...כי א א הוא מלא קושיות כרימו על
מצבו .יתחזק ,והילוכו יהא בנחת בסמיכתו שהכל מאת ה' בא לו ולטובה רבה כוונתו.
פע התאונ יהודי בפני הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע שיש לו קושיות שונות
באמונת הבורא .ענהו רבו ,אינ הראשו שמקשה כלפי מעלה  -כבר קידמ פרעה
ששאל בפרשת )ה ב( 'מי ה' אשר אשמע בקולו' וכהנה עוד .וסופו מה היה ,שעל
כל קושיא קיבל מכה קשה מאת הבורא ,וכבר ראה 'מי ה''...
כיוצא בדבר מסופר על הרה"ק רבי שמעו מיערוסלאב זי"ע שהארי ימי ושני
יותר על הרגיל באות השני )נלב"ע בהיותו ב צ"א( ,משנשאל במה הארכת ימי.
ענה ,הנה אד שקשה לו 'קושיות' על דרכי הנהגת ה' ,עוני לו מ השמי ,א"כ,
עלה הנה לבית די של מעלה ,ויתורצו כל קושיותי אחת לאחת ...א אני שמעול
לא הוקשה לי מידי ,ואת כל אשר אירע לי קיבלתי בשמחה ,לכ זכיתי לאריכות
ימי מופלגת )הובא באוהל שמעו עמ' י"ז(.
מעשה נורא הביאו בספרי קורות הימי על תלמידו של הרמב" שחלה את חליו
האחרו ,והל הרמב" לבקרו ,וכאשר ראה דכבר תקי ליה עלמא ,אמר לו – שמע
בני לאשר אצוו  ,הנה בעול העליו יש היכל קדוש הנקרא 'כסאות למשפט' וש

באר הפרשה

áé

ìëàð äî ...íåé ãìé äî íãçô áåøá
,éðåìô êåãéù ìøåâá äìòé äî ...äúòî
íëì éøä .ùôðäå óåâä úåàéøáá àåä ïëå
' äèåùôä äðåîàä àéä äæ ìëì 'äàåôøיב
¯ éìá ,÷øùå ìçë ìë àìì äøåøáä
íäá íééå÷é æà éë ,úåùùçå úå÷ôñ
'.'àáä íìåòì êì áåèå äæä íìåòá êéøùà
íé÷éãö åùøéô êëå

)ò"éæ ìàéîçøé éáø ÷"äøä

àáåä ,ò"éæ ùåã÷ä éãåäéä ÷"äøä ìù åðá

שמות

÷åñôá (ìàéîçøé éáø úëøòî íé÷éãö ìù ïøôñá
íëá ùé ïô' (æé èë) íéáöð úùøôá øåîàä
Y ïô åúåà éë ,'äðòìå ùàø äøô ùøù
ïéàùë ,íãà áìá íéîñøëîä úå÷ôñä
ùøåù åäæ ,åáìá äøéäðå äøåøá åúðåîà
úåòø éðéî ìë ùøåù ,äðòìå ùàø äøåô
ùé êãéàì .úåéîùâáå úåéðçåøá úåøöå
äðåîàä éë ,'äáåøî äáåè äãéî'á øîåì
úåáåèä ìë ùøåù àéä àéä äøåøáä
 íìåòáùיג.

'שכינה' נמצאת ,על כ קח נא 'קמיע' זו אשר את ל כעת ,עמה תל לכל הממוני
ותבקש שיובילו להיכל 'כסאות למשפט' ,ש תשאל מאת הבורא 'כמה שאלות
עצומות שיש לי על הנהגתו יתבר ע עמו ישראל' ,וג על מה נלקחת מהאי
עלמא כה צעיר לימי .ויהי היו ,וישב הרמב" ולמד אצל החלו ,והנה נפתח
החלו ,ונתגלה אליו אותו תלמיד ואמר לו ,בעלותי השמימה ,בכל מקו שהראיתי
את הפיתקא שמסרת בידי לא מנעו את דרכי ,וכ עליתי מעלה מעלה עד אותו
היכל אשר ציוויתני ליל שמה ,א מה אעשה שכאשר רציתי לשאול את השאלות
והתמיהות שציוויתני לשאול ,לא הוקשה לי מידי ולא היה לי מה לשאול ,כי בעול
האמת רואי שאי כלל קושיות ,והכל 'בצדק ובמשפט בחסד וברחמי ' )הובא במשנה
שכיר אבות פ"ו ממה שראה בספר קדו(.
יב .ויתרחק כל איש מההתחכמויות למיניה – ולא יסכי לנסות להבי את דרכי
השי"ת .פע נכנס יהודי אל הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ושאלו מה טיבו של
בחור פלוני כי הציעו לו לקחתו כחת לבתו ,ענהו הרבי הרי בחור זה פיקח הוא...
יצא האיש את פני רבו ולא הבי מה הייתה כוונתו ,א לטב או למוטב .ניגש אל
אחיו של האמרי אמת הרה"ק רבי משה בצלאל זי"ע הי"ד וביקשו מאתו שיבאר
לו את תשובת הרבי .ענה לו רמ"ב כתיב )בפרשת ד יא( 'ויאמר ה' אליו ,מי ש פה
לאד ,או מי ישו איל או חרש או פיקח או עיוור' .הרי ל שמקומו של הפיקח
בי בעלי המומי .וזו הייתה כוונת הרבי כי מי שניח ב'פיקחות' במידה יתירה )אויבער
חכ( הוא בעל מו ,וסלק יד ממנו.
יג .שמעתי מרב גדול וחשוב שליט"א לבאר את דברי רש"י בפרשת יתרו )יח ט(
'ויחד יתרו  -וישמח יתרו ,זהו פשוטו .ומדרש אגדה ,נעשה בשרו חדודי חדודי'.
כי המהל באמונה פשוטה הרי הוא מלא שמחה ,אבל כשמתחיל ע 'פשעטלע '
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שמות

âé

 דרשות וחקירות ,אז 'חידודי חידודי'  -שטעכט עס פו אלע זייטבכל מיני דקירות(.
מצינו בכוחה של המאמי ובוטח בה' באמונה פשוטה ובטחו וודאי ללא כל
ספקות וצדדי ,במעשה שהיה  -פע דרש ה'אלשי ' הקדוש זי"ע בפני תלמידיו
אודות מידת הביטחו ,ובתו דבריו אמר שאעפ"י שהבורא העמיד 'סדר העול'
שיש להשתדל עבור הפרנסה ,אבל כגודל הבטחו כ מיעוט חובת ההשתדלות,
והבוטח בביטחו אית יקבל שפע פרנסתו א א לא עשה איזו סיבה ו'השתדלות'
לפרנסתו ,אחד מהשומעי שהיה 'מפשוטי הע' והיה עוסק במשא 'חומר ובלבני'
נתעורר מדברי ה'אלשי ' ,וגמר אומר בנפשו לבטוח בבוראו ולעזוב את כל עסקיו
והשתדלותו ,ומעתה 'מקומו' בבית המדרש  -על התורה ועל העבודה ,באמירת
תהלי ,מעמדות וכו' ,והבורא כבר ישלח לו פרנסה וכלכלה .בני ביתו ניסו להניאו
מכ א לא עלתה ביד כהוא זה ,ומכיוו שהחליט כ ,מכר את החמור ששימשו
לישא משאותיו  -לעכו" שעסקו היה בחפירת מערות ,ומהמעות שקיבל מהעכו"
נתפרנסו בני הבית ,כעבור כמה ימי 'ת הכס' ,נכנסו בני הבית והתחננו בפניו
שיצא אד לפעלו ולעבודתו ,ויביא לח לפי הט ,א היהודי התחזק ואמר 'מבטחי
בה' אלוקי  -התייצבו וראו את ישועת ה'' ...באותו היו הל הנכרי ע החמור
לעבודתו בהרי וגבעות ,ובתו כדי שחפר במערות מצא אוצר גדול של אבני
טובות ומרגליות לאי שיעור ,העמיס על החמור ,ונכנס שוב אל המערה לבדוק
הא נשאר עוד מהאוצר הרב ,אז נפלה כל אדמת המערה עליו ו'ש הייתה קבורתו'.
החמור שעמד מחו למערה המתי עד בוש על 'בעליו' החדשי ,ומשראה שבושש
לבוא ,חזר העירה ע משא ה'אוצר' אל הבית שהיה רגיל להל – לבית היהודי,
ותשתומ נפש לראות את 'חמור' מכבר הימי ,חוזר אליה טעו אוצר אבני
טובות מרגליות ,שסיפקו מזונות וכל הצטרכויותיה ,לו ולצאצאיו למש כל חייה.
אחר הדברי האלה ,באו תלמידי ה'אלשי ' הק' זי"ע אל רב ואמרו לו ,הלא
אנו עוסקי זה רבות בשני ב'סוגית' הביטחו ,ומעול לא בא עלינו שפע כזה מ
השמי ,ואילו אד פשוט זה ,א החל לעסוק בבטחו מיד נהפ לגביר אדיר ,ענה
לה ה'אלשי ' הק' ,משל למה הדבר דומה ,למסמר התקוע בקרקע קשה ,שכל רוח
שבעול לא תוכל להסיטו ממקומו ,מה שאי כ המסמר שתקעוהו בקרקע רכה,
אפילו 'רוח מצויה' תזיזנו הנה והנה ,והנמשל ,אצלכ האמונה כ'קרקע רכה' ,והיינו
א ש'מאמיני ובוטחי' את באמונת אית בבורא ,מכל מקו מאחר ו'גברא רבא'
הנכ ,ו'כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו' )סוכה נב ,(.לא ינוח היצר ולא ישקוט עד
שמכניס בכ קושיות בעניי הביטחו ,ואכ נכו הדבר שמיד תתחזקו להסיר את כל
הקושיות ,א ג היצר ישוב להקשות ,ואת תתחזקו ,וחוזר חלילה ,אמנ אלו
ה'ספיקות' ע ההתחזקויות הופכי את אמונתכ ל'קרקע רכה' ,ומונעי מכ את
)הרי הוא נדקר

ãé
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åðéååèöðù '÷ìîò' úôéì÷ éäåæ éë òãå
,'÷ìîò øëæ' ìë úåçîì äøåúá
çéñäì åðì ïéàù úåøéëæ ùùî úçà àéäå
êì äùò øùà úà øåëæ' ¯ íäî úòã
,(æé äë íéøáã) 'êøãá êø÷ øùà ...÷ìîò
ìù åúôéì÷ éäåæ éë íé÷éãö éôî òåãéëå
äìåòä '÷ìîò' åîùá æîåøîë ,÷ìîò
åúøèî ìë éë Y (240) '÷ôñ' àéøèîéâá
ïðöì ,'úçúåøä äéèáîà'ä úà øø÷ì
'úå÷éôñ'ä éãé ìò 'äá íúðåîà úà
Y êø÷ øùàì àá àåä íùîå .íäéðéîì
úå÷éôñ ìàøùé ìù íáì àìîîù
åøîàé å"çù ,'úéèøô äçâùä'á íúðåîàá
ìë ìòô ä"á÷ä àìå äø÷ äø÷î êà éë
ìë ìò ú÷ã÷åãîå úéèøô äçâùäá úàæ
äùòðä ïéðòå ïéðò ìë ìò ,äéøáå äéøá
åøáçì ïëåîá òâåð íãà ïéà Y íìåòä äæá

שמות

ìë ,ìòîî ùøåôî ïë æøëåä àì íà
ïéàå ä"øî åì ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî
àì' åà çéìöî ,ãéñôî åà çéååøî íãà
àì óà ,íéîùî ïë òá÷ð àì íà 'çìöåé
êìîä íäì äååéö àì íà ïáú åà ù÷ æåæé
'...'äðä åà äðä êì
åúòåùé åðîî ä÷åçø éë åì äàøð íà óàå
 äøéúé äðåîàá ÷éæçéידíéøàáî êëå ,
,'÷åçøî åúåçà áöúúå' (ã á) ïúùøôá
,äàéáðä íéøî úà çáùì áåúëä àáù
øéúñî àøåáä éë äàøð äéäù úòá óàù
àåä éøäå (äùî úà àéáçäì åëøöåäù) åéðô
'äãéîòá ¯ áöúúå íå÷î ìëî ,'÷åçøî
äîò àöîð àøåáäù äðåîà êåúî äðúéà
 '÷åçøî' úòá íâטו'ä ÷åçøî' ,äáøãàå .
øùà úòáù åðééä ,(á àì äéîøé) 'éì äàøð

כל העושר הרב ,מה שאי כ אד פשוט זה ,שנתעורר ל'בטחו הגמור' בלא שו
'חכמות' ופשעטלע )נימוקי שוני ומשוני( ,והאמי בבורא שהוא הז ומפרנס מקרני
ראמי עד ביצי כיני כפשוטו וכמשמעו ,וא האד בכלל ,בזה המשי על עצמו
שפע רב ועשירות ,כי היתה אמונתו תקועה כבקרקע קשה – בלא שו מציאות לזוז
הנה והנה .על כ הגיע כל העושר עד לפתח ביתו ממש ,בלא שו השתדלות וטירחה.
יד .כל המרבה לדבר בעניני אמונה הרי זה משובח ,וכ ביאר הרה"ק רבי משה
מקאברי זי"ע )תורת אבות ,אמונה ובטחו כח( במה דאיתא בגמ' )תמיד כח' (.יחזיק
באמונה יתירה' ,כלומר – למעלה ממדרגתו באמונה ,וא שבכל ענייני העבודה אינו
מ הראוי לדבר בענייני שאינו עומד בה ולעסוק במדרגות שלא השיג ,מיהו
בענייני אמונה מותר וא מצוה לעסוק א במדרגות שה רחוקות ממנו )וכ היתה
דרכו בקודש ,להרבות לדבר ולעורר בענייני אמונה ,וא במדרגות נשגבות המיועדות לגדולי וצדיקי(.
טו .על פי זה יש לית טע לשבח בהא דמצינו בדברי חז"ל )ויק"ר כב ד( בסגולת
מימי בארה של מרי לרפואה ,וכ מבואר בספרי סגולת שתיית לכל מיני
ישועות ,ואפשר לומר כי בבאר זו טמו כח אמונתה של מרי ,ומבאר האמונה
זו ישקו העדרי ,להשפיע כל טוב על ע בני ישראל.
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äìéôúá úåáøäì àéä äöåòéä äöòä
óàù äøåäèä äðåîàä úà âéùäì úåëæì
øàéáù åîëå , יזíéîù úðúîá úðúéð àéä
ïäå' (â¯à ã) ïúùøôá øåîàä 'úåôé íéðô'ä
êãéá äæî 'ä åéìà øîàéå ...éì åðéîàé àì
ùçðì éäéå äöøà åäëéìùéå ...äèî øîàéå
äùî ìù åúðòè éë ,'åéðôî äùî ñðéå
'äù åðéîàé àì éøä Y äúééä åðéáø
äðåîàä ìò óà ,ä"á÷ä åì äðò .éðçìù
àì åøæåò ä"á÷ä àìîìà' åøîà àôåâ
áìá ñéðëî éðà éë ,(:áð äëåñ) 'åì ìåëé
Y øáãì äéàøå ,ïéîàäì çåëä úà íãà
êôäð äðäå ,'äöøà (äèîä úà) åäëéìùä'
äîúå ,ùçðä éðôî äùî ñðéå ¯ ùçðì
ùéà äùîù úàæë òøàé êéàä êîöò ìò
úòá èøôá ,ùçðä ãçôî ñåðé íé÷åìàä
áúë éøäå ,ä"á÷äì êåîñá ãîåò àåäù
ìò (å"ô 'ä úáäà øòù) 'úåááìä úáåç'á
äéä àìå úåøòéá 'ïùé' äéäù ãçà ãéñç
éëðà ùåá' åøîàá ,øòéä úåéçî àøééúî
ïàëî àìà .'é÷åìà úìåæ øáãî àøééúäì
åðåöøáå ,àéä 'ä ãéá àôåâ äðåîàä óàù
åðéîàé éàãå àìéîîå ,íãàä ïéîàé 'úé

'ä' æà à÷ééã '÷åçøî' àåäù åì äàøð
úáäàë äáéçá åéìò èéáîå ,'éì äàøð
. טזïáì áà
'íé÷éãö úåçøà'ä ì"æå
äðéàå ,ãåàî äáåè äãéî àéä ïåöøä
éîå .äø÷éå äáéãð ùôðá àìà úàöîð
ìëá ÷ôúñî àåä Y ïåöøä úãéî åá ùéù
,äìòúé àøåáä åéìò øåæâéù äî éôë åéðééðò
úàæä äãéîä ìòáå .åéøçà øäøäé àìå
êà ,ãåáëä ìàå äìåãâä ìà äôöî åðéà
,åéðééðò ìò íòøúé àìå .ìåáñì åúòãå åðåöø
äîì :øîåì äìòúé íùä ìò óåö÷é àìå
äãéîä ïîå ,êëå êë êøáúé íùä äùò
úìòî úòãé øáëå .å÷ìçá çîùä :úàæä
/äúìåãâå äãéîä
(ïåöøä ,â"é øòù)

מ השמי – א האמונה ניתנת במתנה מ
השמי

ùéâøî éðéàù äùòà äî øîàú àîù
ìáìáî øöéäå ,äðåîàä øåà úà
ìò úåéðåøèå úåìàù úå÷éôñá éçåî úà
úà ìá÷ì éðçéðî åðéàå ,àøåáä úâäðä
íìåà .äçîùáå äáäàá éìò àáä ìë

 על הפסוק בתהילי,' ביאור נפלא כתב בסו הקדמת ה'שב שמעתתא.טז
 כי ג בעת הסתר פני וחשיכה,'ל א קפ בא רחמיו סלה-'השכח חנות א
 וכי שכח הקב"ה מלחו ולרח )חנות מלשו, הבה נתבונ.ידוע נדע כי רבי רחמיו
 והכל,' אי זאת אלא כי א קפ והטמי בתו הנראה כ'א ' את 'רחמיו סלה,(חונ
.רחמי וחסדי
 כמסופר על מר הבעש"ט הק' זי"ע אשר פע באישו ליל ציווה לרתו את.יז
.עגלתו ויצא בקפיצת הדר בחופזה לבקר בכפר אחד בבית אחד מתלמידיו
' 'דע ל שג על אמונה צריכי לשפו תפילה לפני ה, נענה ואמר לו,משהגיע
 התלמיד סיפר. ומיד חזר הבעש"ט לביתו.'שנזכה למעלה הנכונה באמונה טהורה
()עז יא
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íááìá òèà éëðà éë ìàøùé éðá êá
ïúéù ïéîàäì åðéãéá íðîà .äðåîàä éòèð
äîéîúå äæò äðåîà àøåáä åðì ïúðå
 íéîéä ìë åðì áåèìיח.
ותשלח את אמתה – להחשיב כל פעולה קטנה
שבידו לעשותה

õåçøì äòøô úá ãøúå ,(ä á) ïúùøôá
úà çìùúå ...øåàéä ìò

שמות
)äèåñ

àøîâá àúéà äðäå ,'äç÷úå äúîà
'äùî úáéú'î áø ÷çøîá äãîòù (:áé
äéäù äáéúì ãò äãé äááøúùðù àìà
àúéàå ,øäðä ïî åúìöäå äùî äá
'äðåîàå úîà') ò"éæ ÷öà÷î óøùä ÷"äøäî
,äøåú äúçáùù çáùä åäæã (å"ìøú úåà
äøîà àì äáéúäî ä÷åçø äúééäù óàù
äúùò àìà ,éðà ä÷åçø Y äùòà äî
 úåùò äãé ìàì øùà ìëëיטíéîùäîå ,

לאחר מכ שבאותה שעה נולדו בקרבו שאלות באמונה עד שנפשו הסתכנה בכ
והיה אובד עצות ,ואכ ,הבעש"ט הרגיש בכ ממרחקי ומיהר להודיעו שעליו לשפו
שיח לפני קונו לקנות אמונה תמימה ,ובזכות התפילה האיר הקב"ה בקרבו את אור
האמונה ותנצל נפשו.
יח .ומלבד זאת ,עלינו להרבות פעלי ככל שידנו מגעת לקנות את האמונה ,והעיקר
ע"י 'דיבורי אמונה' וכביאור של צדיקי )הרה"ק מלעכוויטש זי"ע ,תורת אבות אמונה
ובטחו א( בכתוב )תהלי קטז י( 'האמנתי כי אדבר' ,כיצד אבוא לידי האמנתי ,ע"י כי
אדבר בדבורי אמונה.
יט .ויזכור את דברי הפסיקתא )פיסקא שובה ישראל פ"ט( ,וז"ל שובה ישראל עד ה'
אלוקי  ,לב מל שהיה רחוק מאביו מהל מאה יו ,אמרו לו אוהביו ,חזור אצל
אבי  ,אמר לה איני יכול שלח אביו ואמר לו הלו מה שאתה יכול לפי כח ואני
בא אצל בשאר הדר ,כ אמר הקב"ה לישראל שובה אלי ואשובה אליכ ,עכ"ל.
וכ כתב ה'יעב"' )אבות ב ב( בביאור הכתוב )תהילי לז ה( 'גול על ה' דרכ  ,ובטח
עליו והוא יעשה' ,דקאי על מי שנצר ל'חיזוק' בעניני עבודת ה' ,שלא יאמר אי
בכוחי להתגבר ,אלא ידע שכמו זה הנצר לגלגל אב גדולה מראש ההר לתחתיתו,
שאי נדרש ממנו כי א לדחו 'מעט' את האב ,ומש ואיל תתגלגל האב מעצמה,
כ עליו  -להתחזק מעט ,ולבוא להיטהר ,והבא ליטהר מסייעי אותו מ שמיא ליל
בדר הנכו והישר.
וכ כתב ה'ספורנו' על מה דכתיב בפרשת )ג ד( 'וירא ה' כי סר לראות ויקרא
אליו אלוקי מתו הסנה' ,ומפרש בזה"ל ,וירא ה' כי סר לראות  -להתבונ בדבר,
ויקרא אליו אלוקי  -להודיעו ,כאמר ז"ל )שבת קד (.בא לטהר מסייעי אותו ,עכ"ל,
וכלומר ,שמאחר שמשה 'עשה פסיעה קטנה' וסר לראות מיד זכה שהקב"ה התקרב
אליו 'בפסיעותיו הגדולות' ובא להודיעו .וכתב הספורנו עוד שזה ג מה הביאור
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במה שנאמר )להל יט ג( 'ומשה עלה אל האלוקי ויקרא אליו ה' מ ההר' ,שמאחר
שמשה הכי עצמו לעלות אל האלוקי מיד קרא לו השי"ת לעלות אליו.
וילמד להחשיב כל דבר ,ובזה תתרומ רוחו ,ונפשו לא תאבל עליו ,אדרבה נפשו
תשאנו להיטיב דרכיו יותר ויותר .כה מספר הגאו מהרי"ד גראסמא שליט"א ,בנער
שנתקרב ליהדות ונהפ ל'בעל תשובה' גמור בכל לב ונפש ומקו מגוריו היה בעיר
נתניה ,לאותו בחור היה אבר שלבו נדבו לקרבו וללמוד עמו בכל יו ויו דברי תורה
שלא ע"מ לקבל פרס .מנהג משונה היה לו לבחור שבכל עת היה מהל כשכיסיו
נפוחות מ'גרעיני' )גרעיני חמניות ,פאפיטעס( השוכני ש אחר כבוד ,האבר שלא הבי
פשר מנהג זה לא אבה להציק לבחור ולא שאלו מאומה על כ  ,שהרי אי כל איסור
בתורה להחזיק גרעיני בכיס )רק בשבת ברחובה של עיר במקו שאי ערוב( ...ויהי באחד
הלילות בבוא ללמוד יחדיו ,נענה האבר ואמר לבחור ,הנה לי יו של שלא נכנס
כל דבר מאכל בפי ,אולי תרח ותעניק לי מעט מנדבת יד  ,כמה גרעיני למע תתיישב
בה נפשי ונוכל ללמוד בלב שלוו ,אמר לו הבחור ,בשו פני ואופ לא אוכל לתת
ל אפילו גרעי קט אחד ...האבר התחנ על נפשו ,וזה בשלו לא את ל מאומה...
לבו של האבר לא עמד לו ,ומני אז החל מתחמק מבקשות הבחור ,ופחת משעות
הלימוד עמו עד שהגיעו למצב שנפסקה לגמרי החברותא שביניה ,חושיו של הבחור
אמרו לו שמניעת הלימוד נובעת מאותה 'פגיעה' שלא אבה לתת לו מגרעיניו היקרי,
על כ ,התקשר אל האבר  ,ואמר לו ,אכ ,אי ברצונ ללמוד אתי יותר ,ואי בידי
להכריח אות )שהר לא שיל לו מאומה( ,אבל זאת אבקש  ,בוא נא לבקר בביתי למש
 3-4מינו"ט )דקות( ,בבוא האבר לביתו פתח הבחור כמה מארונות הבית והראה לו
דליי וקערות מלאות בגרעיני עד אפס מקו ...ובטר שיהיה סיפק בידי האבר
להזעיק מהר 'רופא נפשות' לטפל בבחור ,פתח הלה וסיפר לו ,בוודאי ידעת ג ידעת
כי 'בעל תשובה' אנכי ,והנה ,בתחילת דרכי כבעל תשובה ,עזב כביכול היצר את כל
העול ואי עסקיו אלא בי – להניא אותי מדר הטוב ,פע בא לפתות אותי לחלל
שבת ,פע להחסיר תפילה ,ועוד כהנה רבות שאי המקו לפרט ,אז יעצני ה'מדרי '
עצה טובה ,בכל יו ויו בקומ בבוקר משינת  ,מלא את כיס הימיני בגרעיני ,ועל
כל מעשה טוב שעשית והתגברת תעביר גרעי אחד לכיס השמאלי ,ככה תעשה
במש כל היו ,ובלילה ,תוציא אות ,תמנה אות אחד לאחד ,ועי"ז תתמלא נפש
סיפוק רוחני על שהספקת והרווחת היו כל כ הרבה מעשי טובי ,ובזה יגדל כוח
להתגבר ג למחרת ...באותו הלילה שבקשת ממני כמה גרעיני כבר היו כול בכיס
השמאלי ולכ לא יכולתי לוותר אפילו על מעשה טוב אחד שעלי לספור בעוד כמה
שעות בלכתי ליש ,וג זה פשר כל הדליי המלאי בגרעיני כי עמה אעלה אל
אבי שבשמי לאחר אריכות ימי ושני .
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 äùî úà ìéöäì äöôç íéìùäì äãòá åòééñכáëòúäì àìù íãà ìë ãîìé ïàëî ,
ולדיד ייאמר ,כל חד וחד בדיליה ,לאוו דווקא ב'בעל תשובה' ולאוו דווקא ע"י
גרעיני ,עיקר הדברי ברור ביותר ,הבט נא על הצד הטוב ,אל תשמע לו לאותו
יצר הבא לשבור את רוח ,ולייאש אות כי ממילא אינ שווה מאומה ,חזק לב
בכל מעשה טוב שתעשה – לכתוב ע"ג הכתב ,או בסוכריות בכיס וכיו"ב ,העיקר
שימנה אחת לאחת לדעת כי אוצר הוא לעצמו אוצרות רבות יתמלא לב בשמחה
ותענוג מכל דבר שבקדושה ובזה תזכה לעלות מעלה מעלה בדר הטוב והישר.
כ .בימי שבתו של הרה"ק מקאצק זי"ע על כסא ההנהגה שאלו יהודי שהיה ידידו
ורעו משנות קד ,יחדיו הסתופפו ולמדו מפיו של הרה"ק רבי בונ מפשיסחא
זי"ע ,הלא שנינו ישבנו בצילו של רבינו הקדוש ,ונתייגענו לעלות בדר הישרה ,כיצד
אירע שאתה נעשית לרבי בעל מדריגה גבוהה מאד ואילו אני נשארתי אד פשוט
מ השורה .ויענהו הרה"ק ,הרי למדנו בפשיסחא לבאר את הכתוב )תהילי קטו טז(
'השמי שמי לה' והאר נת לבני אד'  -שדרכו של היהודי אל השלימות כמי
שעולה מהאר ועד לשמי שבו ייאמר 'יעלו שמי ירדו תהומות'  -ובלשוננו
'מ'טאנצט מ'פאלט ,מ'פאלט מ'טאנצט' היינו ששואפי ועוסקי לעלות מעלה עד
רו השמי ואז נופלי ,א לא נשארי בנפילה אלא ממשיכי לנתר ולקפו לגובה
עד שמתעלי .והנה אתה ,אכ החילות לעלות מעלה מעלה א משראית שהנ
נסוג אחור ונופל התייאשת ונשארת בנפילת  ,א אני לא אמרתי נואש בעת הנפילה
אלא המשכתי להתעלות עד שהגעתי להיכ שהגעתי.
הוסי הידיד לשאול ,ילמדנו רבינו כיצד יקו האד ויתעלה מתו הנפילה ,והרי
היא כואבת ומייאשת את האד .ענהו הרבי מקאצק ,אי הדבר תלוי אלא ברצונו
ותשוקתו של האד .כי כ למד הרבי רבי בונ מהנאמר אצל בתיה בת פרעה,
ששלחה את ידה למרחק גדול והביאה את התיבה שבה היה משה מונח אליה,
ודרשו ז"ל שהתיבה הייתה מרוחקת ממנה מאד ,אלא שנס עשה הקב"ה ושרבובי
אשתרבב ידה – וע"י שנתארכה ידה השיגה את משה רבינו .ותמיהה גדולה היא,
וכי לא ראתה שהתיבה רחוקה כ"כ ,מדוע הושיטה את ידה .ומכא ,כשאד רוצה
דבר בכל נפשו ומאודו אינו רואה כלל שהוא רחוק ממנו ...ומאחר שכל כ עז
חפצה של בתיה לקחת את התיבה היה נראה בעיניה כמו שהיא מרוחקת רק
במרחק מועט ,לכ שלחה את ידה לקחתו ,וה' עשה נס ונתארכה ידה אמות הרבה.
כ א אני ,בשעה שנפלתי גברה תשוקתי להתעלות עד כדי כ  ,עד שכבר לא
הרגשתי כלל כמה קשה ורחוק להשיג את זו ההתעלות ,אלא המשכתי בכל מאודי,
יגעתי ומצאתי.

èé
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באר הפרשה

.åøàååö úà í÷éòù øîà ì"øå ,åðéáø äùî
,äùòî äæéà äùòù ïðéæç êë ïéáå êë ïéá
úà úåàøì éåàø äéäù íâäù ,åðééäå
øçàì ÷ø î"î ,'äæä ìåãâä äàøîä'
úà äàøå äëæ (ïè÷ åìéôà) äùòî äùòù
êãîìì .äðñä êåúî ùà úáìá 'ä êàìî
ìéçúé íà àìà äâùä ìëì íéëåæ ïéàù
ïéôéñåî íéîùä ïîå äùòî äùòéå åîöòî
. כבåúåà ïéòééñîå
úéá ìà åðéáø äùî êìä øùàë ,äðä
ã úåîù) ú"éùä åéìò äååéö äòøô
éäéå' õøàä ìò äèîä úà êéìùéù (ã¯â
êãé çìù äùî ìà 'ä øîàéå ...ùçðì
éäéå åá ÷æçéå åãé çìùéå ,åáðæá æåçàå
äøîàð äøåúäù òåãé äðäå ,'åôëá äèîì
åæ 'úåà' àá äî øàáì ùéå ,úåøåãì
ùçðä éë ,ò"éæ íé÷éãö åøîàå ,åðãîìì
äàøäå ,à"èñäå äàîåèä ìò äøåî
ùôð äéäú íà óàù ,äùîì ä"á÷ä
÷ø íà ,ì"çø áöîä ìôùá ìàøùéî

çìùé' àìà ,åðîî ÷çåøî øáãäù úîçî
,úåàìôð åäåàøé íéîùîù øáã óåñå 'åãé
. כאíìåà ìù åçúôë åì çúôé ä"á÷äå
íééçä øåàä éøáãá åðéöî äæá àöåéë
äúòå' äùîì ä"á÷ä øîàù '÷ä
åðééäå ,(áé ã) 'êéô íò äéäà éëðàå êì
ïåùì ãáëå äô ãáë éë äùî øîàù øçà
ìéçúú àìù ãåò ìë ,àøåáä åáéùä' ,éëðà
øîà äæìå ,íøéñäì íå÷î ïéà äåöîá
øáãúùëå äæ úåçéìùá êì ùåøéô 'êì'¥
.ì"ëò ,'êðåùìå êéô úåãáë øñåéù äàøú
Y åúìåëéá øùà ìë äùòéùë ,øîåìë
òééñé æà ,øáãì ìéçúéå äòøô ìà êìéù
íéðåâä åéøåáéã åàöéù åãòá ä"á÷ä
.íéøùåéîå
äàøùë ,(äùøôá àîåçðú) ùøãîá áéúë êëå
øîà ùàá øòåá äðñä úà äùî
ïðçåé éáø å÷ìçðå ,(â â) äàøàå àð äøåñà
êìä úåòéñô 'â øîà ç"åéø ,ùé÷ì ùéøå

 ואולי לכ זכתה למה דאיתא בזוהר הקדוש )פרשת שלח( שבכל יו ויו מראי.כא
לבתיה בת פרעה את דמותו של משה רבינו כהכרת הטוב על שהצילתו
.ממימי הנהר
 רמז נפלא רמז הרה"ק ה'אור לשמי' זי"ע בפסוק )ה ז( 'לא תאסיפו לתת תב.כב
 כי הנה 'תמול,'לע ללבו הלבני כתמול שלשו ה ילכו וקששו לה תב
 והיו, בעלי תבונה ודעת, דורות הראשוני היו בעלי 'תב' כלומר,שלשו' – כלומר
 אבל דורות האחרוני אינ אלא, ועבודות גדולות לאלוקי,משיגי דברי גדולי
 הוסי על זה מוה"ר הגרי"ד אלטר.מקוששי קש ואינ עושי ופועלי כ"כ הרבה
 דמ"מ כתיב אח"כ ואת מתכונת הלבני אשר ה עושי תמול שלשו תשימו,שליט"א
עליה לא תגרעו ממנו וגו' כי אי נגרע מעבודתכ דבר היינו שאצל הקב"ה חשובי
.אלו כמו אלו
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שמות

úà òéðëî íãàù äìåòôå äìåòô ìëå áðæã àéîåã) ãçà ïè÷ øáãá óà ÷æçúé
äèî'ì ùçðî êôäúé (óåâä äö÷á àåäù
ìåãâ êøò åîöò úà ùã÷îå åøöé
כד
åéìò úëùîîå , íå÷îä éðôá äì ùé ïéàù ìàøùéî íãà êì ïéà éë ,'íé÷åìà
 äð÷ú åìכג.
÷ìæìæé àì íìåòì ,ïë ìò ,äðåéìò äùåã
כג .הרה"ק ה'עטרת ישועה' מדז'יקוב זי"ע סיפר ,פע בהיותי ברחובה של עיר בווינא
עיר הבירה ,ראיתי אחד מנקה את הרחובות ,ניגשתי אליו ושאלתיו ,לש מה
יטרח כבודו כל כ  ,הרי ממילא בעוד כמה שעות ישוב הרחוב להיות מלוכל כדאשתקד,
ומדוע תיגע לריק ,ויענני ה'מנקה' ,ה אמת שתו שעות ספורות שוב יתלכלכו הרחובות,
אבל ,א לא אנקה אות תמידי כסידר ,תעלה הזוהמא עד למעלה ראש עד שלא
יהא שיי להל ברחוב...
סיי ה'עטרת ישועה' ואמר ,זוהי עבודתינו בימי השובבי"' ,לנקות ולשטו' ,וא
יתחיל האד בחשבונותיו  -ה ממילא אשוב לקלקל אחר ימי השובבי" ,ומה
ארוויח בנקיו עצמי כעת הזאת ,אי זו טענה כלל ,שהרי א לא יעמול עתה לנקות
עצמו ,ליטהר מכל חלאה וזוהמא ,הרי ה יציפו אותו עד למעלה ראש ח"ו...
מעיקרי התשובה ,שלא לאחרה ולומר  -בהגיע זמ פלוני ,או מקו פלוני אז
אשוב בתשובה שלימה ,כי כבר אמרו לבאר מה שאמר השי"ת לבני ישראל קוד
מת תורה ' -ש תהא קבורתכ' )שבת פח ,(.וכיוונו לרמז ל שהאומר 'ש'' ,ש',
 כשאגיע לש אעמיד עצמי על דר המל  ,זה גופא תהא קבורתכ .כד .הגה"ח רבי ישראל שמעו קאסטעלאני ז"ל סיפר שבעת שהרה"ק ה'בית אברה'
זי"ע ביקר בארה"ק בשנת תרפ"ט ,שהה בשב"ק פר' שמות בעיה"ק צפת ,אחר
עריכת השולח נכנס לחדרו והיסב ע גדולי החסידי ,ביניה הגה"צ רבי יואל אשכנזי
זצ"ל ,הגה"צ רבי מתתיהו לוריא זצ"ל ועוד .ובתו כ החל הרבי לבעור כאש ,וכבוד
ה' מלא את הבית ,והיה מצעק ואומר ,משה רבינו שאל 'ואמרו לי מה שמו מה אומר
אליה .ויאמר ה' אהיה אשר אהיה' .כי הנה הקב"ה ציווה למשה ,ל אמור לבני
ישראל אהיה  -אני נמצא ע כל איש יהודי ושורה עליו .א א עצמו וגבהו עוונותיו
ופשעיו ,א רק יבוא ויאמר הריני מתחרט על העבר ומעתה אהיה טוב ,אזי אשר
אהיה  -אשוב ואהיה עמו .וכ אענהו שוב ושוב בכל עת שיצעק אלי ושמעתי בקולו
כי רוצה בתשובה אני .אמר לו משה רבינו למקו ,א ידעו בנ"י מכ שמא יאמרו
אחטא ואשוב .ענהו הקב"ה 'כה תאמר לבני ישראל אהיה' – לה תאמר רק פע
אחת אהיה .אבל באמת ,בכל עת שישוב אלי אחד מבני מיד אקבלנו באהבה רבה.
עוד אמר ה'בית אברה' כי 'אהיה' פעמי 'אהיה' ) 21פעמי  (21עולה למניי 'אמת'
) ,(441ללמדנו שאפילו א האד קיבל על עצמו שמהיו והלאה אהיה אד אחר,
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÷"äøäî àúéà .'íéáëåëì åìùîðù ìàøùé
(øáãéå ä"ã â"ñøú àøàå) ò"éæ 'úîà úôù'ä
ïéîàäì ïéëéøöù åîë úîàáå .ì"æå
äâäðä ïéáäì ïéìåëé ïéàù óà ä"á÷äá
ïéëéøö ïë åîë ,ä"á÷ä ìù úîìòðä
ïéøåòë ïéàøðù åìéôà ìàøùé éðáá ïéîàäì
äøåçù' (ä à ù"äù) øîàðù åîë ïéøåçùå
øàéá åìàä íéøáãë .ì"ëò .'äååàðå éðà
ïúáéç òéãåäì' é"ùø éøáãá (á"ìøú úåîù)
éîì ¯ ,'íéáëåëì åìùîðù ìàøùé ìù
íäù ,ïîöò ìàøùé éðáì àìà òéãåäì
íúåáéáçå íúåáéùç åòãéå åøéëé íîöò
äæéàáå äàøð éãåäéäù êéàå ,íå÷îä éðôì
éðéòá ø÷é àåäå ,'äðîð' åäéøä äéäéù áöî
øöéä ãéá ìåôéì àìù ÷æçúé äæîå ¯ 'ä
äååù åðéàù ùåàééä çôá åìéôäì äñðîä
éððä ø÷é ïëà øîàéå íå÷é àìà .äîåàî
äñôà àì ïééãòå .åì éððä ãéçé ïáå éàøåáì
íåø éîùì úåìòúäì éãéá ,éúåå÷ú
.øúåéá úåðåéìòä úåâøãîì

äî åîöòì øîàé ìàå ,åúãåáòá íãà
ä"á÷ä ïëù ,äèåòôä éúãåáò úáùçð
úåáåçá áúë êëå .øúåéá äáéùçî
èòîú ìàå' (ä"ô ùôðä ïåáùç øòù) úåááìä
åìéôà åîùì äðùòúù äáåè íåù êéðéòá
áø êîî èòîä éë ,äéàøá åà äìéîá
ú÷úòä äæá íéðåéîãáù áåø÷äå ,åìöà
ìâìâá ÷úòú äîà øåòéù õøàá ùîùä
'áìåøèöàá ìöä ú÷úòä ïëå äáøä ïéìéî
äæ éøä õøàá ïàë äîà ÷çøî ùîùä æåæú øùàë éë)

.( כהíéîùá ïéìéî äáøä ùîùä äææ äòù äúåàáù ïîéñ
ò"éæ ÷éìøèñî óøùä ÷"äøä øîà äë
ìë ïùò äìòî Y ('ò úåà ùåã÷ éøîà)
ïéàù éî óà ,'àåäù ìë' íâù ...àåäù
äøåú úå÷ã ùîç 'óåèç'ì àìà åãéá
'ïùò äìòî' àåäù ìë íâ éë òãéå åðôèçé
.ä"á÷äì ø"çð
המקו אשר אתה עומד – בכל עת ובכל זמ
'ובכל מקו בידו להתקרב אל ה

úàøùäî ÷çåøîä ìàøùéî ùéà ïéàå 'ìàøùé éðá úåîù äìàå' ,(à à) ïúùøôá
,äéäéù áöî äæéàá äéäé äðéëùä
ìù ïúáéç òéãåäì' ,é"ùøáå
 עד שכבר אמר 'אהיה' פעמי,' ושוב חזר ואמר 'אהיה,ונכשל ולא עמד בקבלתו
 עדיי האמת היא שהקב"ה מקבלו ובידו לחזור בתשובה )הובא בנתיבות שלו,אהיה
.(ח"ב עמ' רי"ב
 יזכור את פירשו הרה"ק מקאצק זי"ע )שש"ק ח"א אות של"ד( בביאור, אמנ.כה
דבריה ז"ל )שהש"ר ה ב( 'פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכ פתח
 ואמר שאכ מפתח אחד קט יכול האד לעלות מעלה,'שעגלות וקרוניות נכנסי בו
 א בשביל כ צרי הפתח להיות. וכל שערי סייעתא דשמיא יהיו נפתחי לו,מעלה
 והיינו שישריש בקרבו היטב העני...' נקב מפולש בבשרו 'אדורע או אדורע
. או אז יפתחו לפניו כל השערי,שמקבל עליו
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ãçà éåâ ìàù (ä á äáø) ùøãîá àúéàãë
äàø äî ,äçø÷ ïá òùåäé éáø úà
,äðñä êåúî äùî íò øáãì ä"á÷ä
áåøç êåúî åéìà äìâð äéä åìéà ,ì"à
åéìà äìâð òåãî) äù÷î úééä êë äî÷ù åà
(äáåùú àìá) ÷ìç êàéöåäì ,àìà ,(åìàá
êãîìì ,äðñä êåúî äîì ,øùôà éà
.äðñ åìéôà äðéëù àìá éåðô íå÷î ïéàù
(÷ 'îò â"ëô 'ä úåøåáâ) 'ì"øäî'ä øàáîå

שמות

ïìéàá äìâúð äéä íà éë ,äðååëä ÷îåò
'äøåù äðéëùä' éë øîåì íå÷î äéä áåùç
éèåùôá àì ìáà ,áåùç íãà ìò ÷ø
ìëá ìãâ¥¨ àåäù) äðñá åéìà äìâð ë"ò ,íò
ìà ãçåéî íå÷î ïéàù úåøåäì (íå÷î
,''ä éðáæò' íãà øîàé àìùå ,äðéëùä
äîåãä óà àìà .íéøåîà íéøáãä éìà àìå
åîò íâ ,íéøãøãå íéöå÷á àìîä äðñì
 åéìò çéâùîå ä"á÷ä àöîðכו.

כו .ודע ,לעול הדלת פתוחה לאיש ישראל – יהיה מי שיהיה ,היכ שהוא עומד,
כי הקב"ה ממתי לבניו שישובו אליו ,סיפר לי רב חשוב באחת הערי בארה"ק
על בחור יקר שבראשית ימי בחרותו סר מ הדר וירד עד לדיוטא התחתונה עד
שלא הייתה עבירה אחת מ התורה שלא עבר עליה ,ההורי שכלתה עיניה למראה
בנ על חמודות שהפנה עור לכל דבר שריח 'אידישקייט' )יהדות( נוד הימנו שפכו
מאונ והונ על טובי המחנכי והחכמי לנסות להטות לבו לטוב ,ס כל ההוצאות
עלו למאה אל  ...$ואכ ,ביו מ הימי חזר הבחור למקור מחצב נשמתו ,ושב
בתשובה שלימה עד שהפ ממש ל'תכשיט' פאר לתפארת המשפחה הנכבדה.
פע אחת בשעת הכושר שאלו אביו ,אמור נא בני יקירי ,איזה דאלער מתו
מאת האלפי שהוצאנו עלי החזיר אות לדר הטוב והישר ...ויע הב ויאמר ,א
לא דאלער אחד מכל מאת האל .לכשתרצה לדעת מה השיבני ,אספר ל  ,כי באחד
הימי הקשי 'בי עבירה לעבירה' פגש בי רב פלוני )שסיפר את המעשה( וקדמני ב'שלו
עליכ' במאור פני הפלא ופלא ,אמרתי לו ,וכי ב'שלו עליכ' מקדמני הרב ,וכי
ידע מר ע איזה בעל עבירה הוא מדבר עתה ,כי כזאת וכזאת עשיתי ,אמר לו הרב
עדיי חביבותא גב ,הקב"ה יושב ומצפה לשוב כי בנו אתה .הוסי לו הבחור ,מה
אתה סח ,והוסי למנות עוד עבירות – חמורות שבחמורות ,א הרב בשלו – הקב"ה
אבי שבשמי ממתי ומייחל לבוא אליו ,נשק לו על מצחו ופטרו לשלו ברוב
חביבות .וסיפר הבחור לאביו באותה שעה הייתי בדרכי לאיזה עבירה נוראה ,א
דבריו אלו המיסו את לבבי ומש 'שבתי בשלו לבית אבי ,והיה ה' לי לאלוקי '.
כעי"ז שמעתי מאחד ממכרי ,שנסע להשתטח בקברי צדיקי שבפולי ,ובבואו
לציו הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע ראו עיניו מחזה נורא הוד ,אי שבחור מבוגר עומד
ושופ לבו ונפשו לפני ה' ,במתיקות נפלאה ...בהתלהבות גדולה' ,סורו ממני מרעי,
גל עיני ואביטה ...למדני חוק ' ...וכו' וכו' ...כחד מקמאי ,האבר שהכיר את הבחור

âë

שמות

באר הפרשה

äæå ,(:á æ"å÷éú äàø) 'óåò' àø÷ðä è"îî
òøæî ùéà ìë éë ,à÷ééã 'óåòé íåìçë'
ìëåé ,äâøãîä ìôùá àåäù íâä ìàøùé
úåéäì íéáåè íéùòî éãé ìò èòåî ïîæá
êéøöù åðééäå .äìòî éëàìîë íåøî éîùá
.åìà úåãéî éúùá ãéîú ÷éæçäì
íéìâåñîä í"éááåùä éîéá àîøâ ïîæäå
øàéáù åîëå ,ùôðä ïå÷éúì
æîåøîù (å¯ä úåà) 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä
ïî äìòå' (é à) ïúùøôá øåîàäá íðééðò
éøîâì õøàá òå÷ù íà åìéôàù ,'õøàä
íéàøå÷ ïëìå ,úåìòúäì àåä ìåëé ïë íâ
úìåàâ' ìò æîøì äæä ïîæá åìà úåéùøô
.ãçàå ãçà ìëì 'íéøöî
ìù' (ä â) áéúëã ïúùøôá åðéöî ïëå
øùà íå÷îä éë êéìâø ìòî êéìòð

ò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä æîéø æîø
íåìçëå èåéôá ä"ã ä"ø éøîàî â"ç íéãòåî)
('ó÷åú äðúðå' íéàøåð íéîéì)

èééôä çñåðá (óåòé
ïàë ùéù ,'øôòì åôåñå øôòî åãåñé íãà'
àìå ø"äöéä ìò øáâúäì êéà äáåè äöò
øéëæéù éãé ìò àåäå ,ïååòå äøéáòá ìùëéäì
,íøá .øôòì åôåñå øôòî åãåñéù åîöòì
ùåàéé éãéì åàéáäì úðëåñî åæ äáùçî
àìéîî éë úååöîå äøåúá ÷åñòì àìù
ìôù äéäé íìåòìå äîåàîì áåùç åðéà
åðééä ,'óåòé íåìçëå' íééñî êëéôì ,äæáðå
äìñîá úåìòì ìëåé åëøã áéèéé íàù
åîë ,íéîùì óåòìå ì¯à úéá äìåòä
êìäúéå' (ãë ä úéùàøá) êåðç ìöà øîàðù
åúåà ç÷ì éë åððéàå íé÷åìàä úà êåðç
àéøèîéâá äìåò íåìç úáéúå ,'íé÷åìà
ïéãã àðáùåçë ïéãã àðáùåç ,êåðç ïéðîë
êàìî äùòðå íéîùì äìò êåðç éë ,(84)

, שני תמימות היתה התנהגותו כ'גוי גמור' 'נושר' באופ נורא עד מאד10 שבמש
...כיצד נהפ לבו להיות 'בעל תשובה' גמור
 אמור נא, ויקרא אליו בקול גדול,בגמר התפילה לא יכול היה האבר להתאפק
, ענה הבחור דבר נורא... כיצד נתהפ לב לטוב. ה, ויע, וכי אינ פלוני,יקירי
 גילה לי יהודי כמסיח לפי, שנות ריחוק וניכור לכל דבר שבקדושה10 שלאחר
 ואפילו בלכת ליש שינת, שני לא ננעלה הדלת בבית אבי ואמי10 שזה כ,תומו
 וחלילה לה שהוא,הליל אינ נועלי הדלתות – בתקווה שבנ ירצה לחזור
 א כל כ הרחיקו לכת – להשאיר את, אז החלטתי...ימצא את הבית נעול בפניו
 ואכ אחזור ואכנס דלת לפני מדלת לחיק הורי,הדלתות פתוחות בפני לא אאכזב
.ולכנפי השכינה
 וימינו פשוטה לקבל שבי... הקב"ה מעול לא סגר הדלת,וא אנ נעני ונאמר
, פל"א( מעיד אני עלי שמי ואר, וכלשו התנא דבי אליהו )רבא,מגודל אהבתו לבניו
,שהקב"ה יושב ומצפה לה לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו שיעשו תשובה
...אל 'נאכזב' אותו

ãë
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שמות

,ïîæ ìëáå úò ìëá íéøåîà íéøáãä
éîé úéùàøá äúò èøôå
àìù ,ïå÷éúäå äáåùúä éîé Y í"éááåùä
'úåãåáò' ò"ò ìá÷ì åì ùé éë íãà áåùçé
àìå ïä àì éë íäá ãåîò åçåëá ïéàù
ãåîòéù àìà ,'ä åðîî ùøåã ïäá àöåéë
íäá éúëìéäù éëøãì éã ,ïàë ãò ,æéøëéå
 áåè äéäà äàìäå íåéäî ...íåìä ãòכח.
ãîçð) ò"éæ '÷ä éãåäéä ÷"äøä øàéá á"åéë

øàáîå ,'àåä ùãå÷ úîãà åéìò ãîåò äúà
éë ,äååä ïåùì ãîåò (ú"äò) íééç õôçä
áø÷úäì íãà ìåëé ïîæ ìëáå íå÷î ìëá
ïéàå ,åéúååöî íéé÷ìå åãáòì ,åàøåá ìà
åìà ¯ åéìòð úà øéñäìå ìéùäì àìà åì
åéáà ïéáì åðéá íéãéøôîä íéëñîä
åäòøì ùéà ïéáù ÷åìéçä ìë éë ,íéîùáù
éáåòá ÷ø àåä åðéàù éîì ÷éãö ïéá
íéøéñî øùàë ìáà ,úìãáîä äöéçîä
(ú"äò ''ã÷ä éãåäéä'á àáåä ,àöéå 'øô áäæî úòôéá íå÷îä äìâúî ãéî úàæ äöéçî
äî åîù äî éì åøîàå' (ãé¯âé â) ïúùøôá úîãà ìò ãîåò àåä éë äàøéå ,åøåà
÷ ùãåכזäùî ìà íé÷åìà øîàéå ,íäéìà øîåà äìåòä êøãá úåìòì åúìåëéáå ,
.ì÷ úéá
úãåáò ø÷éò éë ,ùøéôå .'äéäà øùà äéäà
כז .בש המגיד מדובנא זי"ע אמרו להמשיל ,לעני המלובש בבגדי גסי ועבי
שביקש מהחייט שיתפור עבורו בגד מובחר המתאי למידותיו ,וית לו החייט
מבוקשו ,אול כאשר בא הקונה ללבשו לא עלה בידו ,והיה הבגד קט מכפי מידתו,
נתרע הקונה על המוכר ב'טענה' שסת רימהו ,הביט בו החייט ונענה – אכ ,בגד
זה הוא הראוי ומדויק למידת  ,בר ,הואיל נא בטוב להסיר תחילה את הבגדי
הגסי אשר הינ לובש ואו אז תראה שהבגד מתאי למידת .
במשל זה ביאר 'המגיד מדובנא' את מאמר הכתוב 'של נעלי מעל רגלי כי המקו
אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא' ,שכ אמר הקב"ה למשה )ולכל בר ישראל(,
אל תטעה לחשוב שאינ ראוי לעמוד ולשרת לפני הבורא ב"ה ,אלא מתחילה  -של
נעלי מעל רגלי ,אלו המסכי המבדילי בי האד לבי הקדושה ,ואז תראה כי
המקו אשר 'אתה' עומד עליו אדמת קודש הוא שמאז ומעול היית עומד על אדמת
קודש ,וג בלב הייתה שלהבת אש קודש לה' ולעבודתו ,אלא ש'גסות' מנעה אות
מלהרגיש זאת ,על כ יש ל לעד את עצמ ומידותי  ,ואז תאיר נפש ונשמת
באור צחצחות.
כח .ומשמיה דהרה"ק הרר"ב מפשיסחא זי"ע מתאמרא ,שבעמוד האד לפני בי"ד
של מעלה לאחר אריכות ימי ושני ,לא ישאלוהו מדוע חטאת ,כי על זה
יענה וישיב שיצרו תקפו ,אבל זאת ישאלוהו מדוע לא שב בתשובה שלימה ,הרי
שערי תשובה פתוחי ועומדי לפני היה ל לשוב בכל עת בתשובה שלימה...

באר הפרשה

שמות

äë

àøåáä íâ ,éëøã áéèéàå ,ùãçúà äúòî éìáî ,íåé ìëá ùãçúäìå áåùì íãàä
.êîò äúòî äéäà åì øîåà
 øáòä ìò ììë áåùçìכטåì áèåé æàå ,
øîà äùî éë ,øàåáî äæáå .àááå äæá
¯  éøä ,ìàâð ãöéë éìà åøîàé éë äéäåבני חביבי  -חביבות הבורא בהתגברות האד
על יצרו
ãò äàîåè éøòù è"îá åðà íéò÷åùî
úåãìééîä åàøé éë éäéå' ,(àë à) ïúùøôá øîåà äî ,àøåáä ìù åîù äî åðçëùù
éðáì øîàú äë ä"á÷ä ì"à .íäéìà
íäì ùòéå íé÷åìàä úà
ל
ì"÷åöæ 'éåìä èáù'ä ïåàâä øàéá , 'íéúá øîåàù éî ,ãéúò ïåùìá Y äéäà ,ìàøùé
כט .וכבר אמרו דלכ אי 'ויהי' אלא לשו צער )עי' מגילה י (:ואילו 'והיה' הוא לשו
שמחה )בר"ר מב ג( ,כי 'ויהי' המחשבות על מה שהיה ועל העבר זהו צער גדול,
אבל לחשוב רק אודות העתיד 'והיה' – זהו שמחה גדולה...
כי זה דרכו של היצר להשפיל את רוחו של אד שירגיש שאינו שווה מאומה,
ועל ידי שהוא מזכיר לפניו את עברו הרי הוא מפיל את רוחו בהווה .ועל זה כבר
אמרו צדיקי שאפילו לאל שני של עבר אי זכות להחריב אפילו רגע אחד של
הווה .כי על האד לשכוח מכל עברו ולומר ,מאי דהוה הוה ,מכא ואיל חושבנא.
בפרשת )א ח(' ,ויק מל חדש על מצרי אשר לא ידע את יוס' ,ואיתא בגמ'
)עירובי נג (.שנחלקו רב ושמואל בפירוש הכתוב מל חדש' ,חד אמר חדש ממש,
וחד אמר שנתחדשו גזירותיו' .ובפשוטו נחלקו בפירוש הכתוב ,אול כתב ה'תורת
חיי' )ש( שיש בזה ג נפקא מינה לעניי מקח וממכר ,באומר לחברו בית חדש
אני מוכר ל  ,והעמיד לו בית יש אלא שסיידו וכיידו וציירו עד שנראה כאילו הוא
חדש ,שא פירוש מל חדש הוא 'חדש ממש' ,א כ המקח חוזר ,כי בית חדש
יתפרש ג כ באופ זה לבית חדש ממש ,ולא עמד המוכר בדיבורו ,אול לפי
המ"ד שמל חדש היינו 'שנתחדשו גזרותיו' א כ המקח קיי ,דכיו דנראה כאילו
הוא חדש ,אע"ג דלאו חדש ממש הוא ,חדש קרינ ליה ,מכא למדנו על מעלת
ההתחדשות וההתחזקות בעבודתו ית"ש ,שהאיש המחדש כנשר נעוריו ,עד שנראה
שהוא חדש ,הרי באמת 'חדש' הוא ...וכל העבר נעל כלא היה.
ל .עומדי אנו ב'ימי טהרה'  -ימי השובבי" ,והנה ,אחד מדרכי הטהרה הוא על
ידי התאספות בשבתו ע חברי ,וכ ביאר הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע את
מאמר הכתוב בפרשת )ה ז( 'לא תאסיפו לתת תב לע' ,שלכאורה קשה דא
כוונתו מלשו 'הוספה' היה לו לומר 'לא תוסיפו' ומהו שהוסי א' .אלא הביאור,
שהוא מלשו 'אסיפה'  -שהיו נאספי בכל ליל שב"ק ומשתעשעי במגילות שביד
)עיי שמו"ר ה יח( ,וראה פרעה שעל ידי התאספויות הללו עומדי המה בתוק אמונת

åë
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)éðä äðä .ì"æå (äøåáâ êøò áøä éîçø øôñá
ì"æ íøîåàë ,íéøîå ãáëåé åéä éùð éøú
)òøæ ,úåìåãâ úåéð÷ãö åéäù (:àé äèåñ
÷íé÷åìà úåàøé åéäå ,úåàéáð íâå ùãå
çáù íäéìò øîàð àì ë"éôòàå ,ïãåòî

שמות

äòùá àìà íé÷åìàä úà åàøéù Y äæ
úðçáð íãàä ìù 'ä úàøé ïéàã ,úàæ
àøåîî ïåéñðá ãîåò àåäù äòùá àìà
 íãå øùáלאåúãåáòå 'ä úàøé øéãàî àåäå ,
ìò øúååì êéøö àåäù äòùá ïëå .êøáúé

וקדושת ,ומשהות יחדיו ה שואבי כוחות לנפש ,כח וגבורה להחזיק מעמד
במש כל השבוע הבא ,וג חשש שהתחזקות זו תחיש לה גאולה שלימה לצאת
לחרות עול מתחת ידו  -על כ גזר לא תאספו ,שלא יתחזקו יותר בשבת אחי
ג יחד ,ואז יכנסו בשלימות תחת יד מצרי ברוח ובגש ,ולא במהרה יוכלו לצאת
מתחת יד מצרי .וסיי ואמר ,פארוואר )כ היו מכני בפולי 'אמת'( בשעה שאעלה
למרו לאחר מלאות ימי ושנותי ,יבוא משה רעיא מהימנא לקראתי ויאמר לי ,אכ
כיוונת לטע הנכו על מה שנכתב לא תאסיפו בא' דייקא.
לא .ויאזור כגבור חלציו כנגד היצר הרע וכל כוחות הטומאה דיליה להיזהר לבל
יימש וייגרר אחר תאוות הגו ,ואז יטב לנפשו רוחו ונשמתו בזה ובבא ,כבר
אמרו לבאר מטבע הברכה 'ברו שאמר'' ...ברו משל שכר טוב ליראיו' ,בדר
צחות ומליצה ,כי הנה הרוצה להקי ישיבה ולהעמיד תלמידי לש ולתפארת,
יברר אחר מחנכי הנודעי במומחיות ,וברצותו שיעברו ללמד בישיבתו יציע לה
כפליי בשכר ממה שמקבלי עתה חל עבודת ,כ הקב"ה משל שכר טוב
'ליראיו' ,כיו שחפ עד מאוד שייראו מלפניו.
ומטו משמו של הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע שזה אשר יש בו תורה ,ויראת
שמי אי בו ,הרי הוא כטלית קט ללא ציצית.
הנה פרשת מתחלת ב'ואלה שמות' ,והרי ידוע שכל מקו דכתיב 'ואלה' הריהו
מוסי על הראשוני ,ולעיל בפרשת בראשית כתיב אלה תולדות אד ופוסל את
הראשוני ,ומבאר הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע דש קאי הפסוק אחר בריאת כל
העול ,כשכל העול היה מונח לפני אד הראשו כשולח ערו  ,לכ כתיב לשו
הפוסל את הראשוני – כי לא זהו תכליתו של אד שיהיה לו הכל בקל ובלא
יגיעה והתאמצות ושבירת הטבע .משא"כ כא ,אחר שירדו השבטי בנ"י מצרימה
והתחיל השיעבוד ,והוכרחו להתחזק במצב ה'הסתרות' ,להאמי ג אז באמונה
בהשי"ת ,אכ כא יבוא 'ואלה' המוסי על הראשוני ,ללמד כי אכ כל הנאמר
מקוד – עני הגלות והשעבוד ,הוא תכלית בריאתו של אד.
וכ רמז במדרש רבינו בחיי בכתוב )ב ב( תצפנהו שלשה ירחי ,שכתב דבז' אדר
נולד משה וביו ו' סיו אחרי שלשה ירחי של חודשי לבנה הושל ליאור ,והגיד

באר הפרשה

Y íäéìò øúååî àåäå íééøîçä åéëøö
 êøáúé åîù ãåáëìלבíúåçì éåàø æà ,
 'ä àøé ìùלג.
åéìò ìëàú àì' (â æè íéøáã) øîàð äðä
åéìò ìëàú íéîé úòáù õîç
õøàî úàöé ïåæôçá éë éðåò íçì úåöî
êúàö íåé úà øåëæú ïòîì íéøöî
ãáìîù éøäå ,'êééç éîé ìë íéøöî õøàî
ãåò óñåð íéøöî úàéöé íöò úøéëæ
øàáì êéøöå .ïåæôçá åàöéù øåëæì áåéç
äéäù øåëæì äøåúä äáééç äî íùì

שמות

æë

úòãì úåøåãì åá ùé ãåîéì äæéà ,ïåæôçá
.úåðéúîá àìå ïåæôçá íéøöîî åðàöéù
ì"æéøàä éáúëá øàåáî äðäù åù÷ä ãåò
íéò÷åùî ìàøùé åéäù ,'ïåæôç'ä ïééðò '÷ä
íéìôåð åéä íàå ,äàîåè éøòù è"îá
íäì äúéä àì áåù ï"åðä øòùì íâ
ïåæôçá ä"á÷ä íàéöåäå ,å"ç äîå÷ú
'êåúì åãøéù éðôì ùîî 'ïåøçàä òâøá
úîàá òåãî øåàéá êéøöå ,íéùéîçä øòù
éðôì ùîî íãîòá ïåæôçá ä"á÷ä íìàâ
íìàâì íéã÷ä àìå éøîâì åò÷úùðù
.ãòåî ãåòáî

ל הכתוב שביו שנצטער ביאור בו נתעלה בשמי וקבל תורה מסיני ,וזהו שאמר
דוד המל ע"ה ביו קראתי ותענני תרהיבני בנפשי עוז.
לב .ובכלל זה שמירת כל חושיו ותאוות לבו ,וביותר בעני 'שמירת פיו ולשונו' ,כי
השומר פיו ולשונו זוכה להיות דבוק בשכינה ,וכמו שאמר הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע,
שעל כ זכה משה רבינו ע"ה לדבר ע השכינה פה אל פה ,מפני שהיה 'כבד פה וכבד
לשו' ,ובתרגו' ,ארי יקיר ממלל' ,כלומר שהיה מייקר ומחשיב כל תיבה ודיבור שהוציא
מפיו ,וכיו שכלכל דבריו ,והחשיב לשמור על כל מוצא פיו זכה לגילוי שכינה ולמדרגות
נשגבות ביותר.
לג .צא וחשוב ,כשתמצא מא דהו שהציל בימי ה'מלחמה' רבבות אלפי בני ישראל ,וכי
תכריז עליו – זה האיש 'ירא שמי' הוא ,הרי זה נראה כמגרע מחשיבותו ומחשיבות
פעליו ,עד שתאמר עליו 'כל המציל נפש אחת מישראל' וזה הציל פי כמה וכמה מ'נפש
אחת' ,ומ"מ התורה ראתה אל נכו לשבח את ה'מילדות' שהצילו רבבות מבני ישראל
– 'ויהי כי יראו המיילדות את האלוקי' – ללמד שאי ל שבח גדול מכ.
היה אומר הרה"ק ה'ש משמואל' זי"ע בש זקנו הרה"ק מקאצק זי"ע) ,בימי
האלו שיש להרבות בסיגופי( הסיגו הגדול ביותר הוא להיות ירא שמי ' -יראת ה'
טהורה' ,כשנמנע האד מדבר עבירה בעת שיצרו בוער בקרבו כאש ,ומתגבר עליו
שלא לשמוע לו.
וזל"ק )הוש"ר תרע"ד( זקיני זצללה"ה מקאצק הגיד כי יותר נוח לגו לקבל על עצמו
כל מיני סיגופי שבעול מלקבל על עצמו עול מלכות שמי  ,ואי סיגו גדול לגו
יותר מלהיות תחת עול מלכות שמי  -להתנהג בכל ענייניו רק עפ"י התורה עכת"ד.

çë

באר הפרשה

úåøåãì åðãîìì ä"á÷ä äöø úàæ àìà
è"îá àöîð éãåäé íà íâ éë ,íìåò
íéùéîçä øòùä çúôáå ì"çø äàîåè éøòù
ìåëé íùî íâ éøä øúåéá òåøâä áöîá Y
,åúåå÷ú äãáà àìå ìàâéäìå õìçéäì àåä
ìåëé ãçà òâøá àìà ,ãáìá åæ àìå
÷ø íà ,äö÷ä ìà äö÷ä ïî êôäúäì
úéúçú êåúî éæà åéëøã úåðùì ÷æçúé
úàöì ìåëé àöîð àåä åá áöîä ìôù
íåé øåëæì åðååèöð êë íùìå .íìåò úåøçì
àäú ïòîì ,ïåæôçá äéäù íéøöîî åðúàö
ìëåðù éãëá ,ãéîú åæ äòéãé åðá ùøùåî
.íéîúáå úîàá åéìà áåùìå ÷æçúäì ãéîú

שמות

áéúë ïë ,'íéøöîá äéä óñåéå' (å à
ïúéðù éøäå ,'õøàá æà éðòðëäå' (å áé
Y øúåéá àîèä íå÷îá íâ 'óñåé' úåéäì
úåéäì ïúéð úàæ úîåòìå ,íéøöî õøàá
'éåìú ìëä éë ,ùãå÷ä õøàá íâ 'éðòðë
.åéùòîáå íãàä ìù åðåöøá
)úéùàøá

éðá úà íé÷åìà àøéå' ,(äë á) ïúùøôá
íåâøúáå ,'íé÷åìà òãéå ìàøùé
¥ § ¦ ïBäãeaòL
§ £ ¦ øòö
© © 'ä àîçå
¨ £ © ,ïúðåé
éðáã
¨ ¨ § àzáBéz
÷¨ § ¦ úé© éBîã
¨ ¢ éìâe
¥ § ìàøùé
¦ §¨ ¥
eãáòã
לד
¥ § © § Lðà
© © eòãé§ ¨ àìã
¨ § àøîeèa
§¨
§
äàøù) déøáça
äáåùúä åéðôì éåìâ äéäå ,ãåáòùäî é"ðá ìù íøòö 'ä

 (åøáçî ùéà òãéù àìá øúñá åùòùלהéë åðééäå .
ä"á÷äì ùé úãçåéî úåáéùçå úåáéáç åîëå ,åá àìà éåìú øáãä ïéàù àìà
 øúñá íãàä éùòîá ïúùøôá) øîàð äðäù íé÷éãö åøîàùלוåéúåðåéñðá ,

לד .יש שרמזו בדברי הגמרא )ברכות ה' (:רבי אליעזר חלש ,על לגביה רבי יוחנ חזא
דהוה קא גני בבית אפל ,גלייה לדרעיה ונפל נהורא' )ריו"ח גילה את זרועו והואר
הבית מאורו( ,ולכאורה יש לתמוה ,מדוע הוצר רבי יוחנ לגלות זרועו בכדי להאיר
את הבית ,וכי לא קרנו עור פניו באור יקרות ,אלא רמז יש בדבר שה'מעלות' אשר
בכוח להביא אורה לבית אינ ממעלותיו הגלויות והנראות לכל ,אלא דווקא אלו
שבנסתר מעי רואה ובהצנע כשאי איש יודע מה – מה תצא אורה.
וכ מצינו )פסחי קיג (.שלשה הקב"ה מכריז ,עשיר המעשר פירותיו בצנעה.
לה .יש מצדיקי הדורות שהיו מכני תרגו זה 'דער שובבי" תרגו' – כלומר
שבו נרמז כל עני השובבי".
לו .כה ביאר בספר 'שער בת רבי' להגה"צ רבי חיי אריה לייב זצ"ל מיעדוואבנא )נדפס
בשנת תר"נ( ריש פ' נח וז"ל ,איתא בתדב"א )ח"א פנ"א( לעול יהא אד ירא שמי
בסתר ובגלוי ,ירצה אפילו בחדרי חדרי שאי ש אנשי אלא ה' לבד .וזהו )מיכה ו ח(
'והצנע לכת ע ה' אלוקי' ...וזהו שאמרו חז"ל )אבות ב ה( 'ובמקו שאי אנשי'  -היינו
בחדרי חדרי ,ג ש 'השתדל להיות איש'  -היינו צדיק ולא רשע דנמשל לבהמה .וזה
)ש מי"ג( 'ואל תהי רשע' א בשעה שאתה 'בפני עצמ' לבד ,כי ה' מלא כל האר
כבודו ,והוא רואה בגלוי ובסתר כמ"ש )ירמיה כג כד( 'היסתר איש במסתרי' וגו'.
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èë

 åéðéò úøéîùá íà éç ìë éðéòî íéîìòðäלז ,øîàéé ïãéãìå .äìåàâä úà äëéùîä
 åéùåç øàù åàלחúøéîù éðééðòá ïåéñð éðôá ãîåò äúàùë åæ äáåùú à÷ééãå ,
וזהו שאמרו במדרש )תנחומא תצוה ה( הנ יפה  -בבית הנ יפה  -בשדה ,כי יש
אנשי עובדי ה' בבית ,א בחו כמו הנוסעי ברכב ברזל בי אנשי רבי הנה
יבושו מלהניח טו"ת ולהתפלל בזמנו מפני המלעיגי עליה .ויש אנשי הצבועי
העובדי ה' בגלוי ,אבל בחדרי חדרי לא יבקרו בי טוב לרע .א אתה הנ יפה
ה בבית בסתר ה בשדה בגלוי
וזהו טע מצות מזוזה בכל מקו שיש בו דירת אד ,אפי' מאה בתי זה לפני
מזה חייב במזוזה אפי' הפנימי שבכול .למע בבואו בביתו ובחדרי משכיתו יזכור
את ה' ,ולא יטה מ הדר הטוב ,כי המזוזה לא לבד למשמרת אל אנשי הבית היא
לבלי יהי' מי ניזוק מפגעי לילית ומקטב מרירי וכו' כ"א ג לבל יהי מזיק ,כאשר
יכי את צעדו ללכת חוצה על השוק לקנות ולמכור ובמזימות זו יחשוב לעשוק
ולגזול וכו' ,או בבואו הביתה להסתתר בסתרי חדריו לעשות מלאכת רמי' בטח אי
רואה ,הנה המזוזה תזכירו כי יש למעלה עי רואה וכו' ועל הכל יביא במשפט על
כל נעל.
לז .מרגלא בפומיה דכ"ק האדמו"ר מסקווירא זי"ע ,שפרעה אמר )ה ז-ח( 'לא תאספו
לתת תב לע ללב הלבני כתמול שלש ה ילכו וקוששו לה תב ,ואת
מתכונת הלבני אשר ה עושי תמול שלשו תשימו עליה' ,ולכאורה צרי להבי,
א רצה להכביד עליה את העבודה הרי היה יכול לצוות שמהיו והלאה ישלשו
את מתכונת וסכו הלבני ממה שהיו רגילי לעשות עד עתה ,אלא כי ידע פרעה
שכל זמ שה במקומ ושמורי מ הרע לא יוכל אליה ,על כ גזר ה ילכו -
שיצאו לקושש תב ברחובה של עיר ,ומכיוו שישוטטו בשווקי וברחובות  -במצרי
ערות האר ויכשלו בראייה רח"ל בזה יוכל לנצח.
כ ביארו צדיקי )עי' בית אהר ליקוטי בד"ה יצי( עה"פ )ישעיהו כז ,ו( יצי ופרח
ישראל ,כי בא האד יצי בשיקור העי במקו שאינו הגו ,הרי ופרח ישראל כל
הישראל ומידת הקדושה שלו הנה כפורחת עלתה ניצה רח"ל .כי ע"י הסתכלות
אסורה אחת מאבד כל חלקה טובה שבו.
לעומת זאת כמה גדול שכרו של העוצ עיניו מראות ברע ,כמו שפירשו במה
שנאמר )ישעיה מט יח( 'שאי סביב עיני וראי כול נקבצו באו ל ' ,שמכל פע ופע
שהאד שומר את עיניו נברא מלא העומד ללוותו ולשמרו ,וזהו שאמר הנביא,
הבט וראה 'כול נקבצו ובאו ל ' ,כי ה 'סביב עיני ' ,מחמת ובסיבת ששמרת
על עיני .
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שמות

סיפר הגה"ח רבי ישראל שמעו קאסטעלאני ז"ל ,שפע אחת בעת עריכת שלחנו
הטהור היה הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע שקוע מאד בהרהוריו ושרעפיו הקדושי,
והקהל עמד בפחד ורעדה בבית המדרש כשאפילו קול דממה דקה לא נשמע ,לפתע
נעמד הרבי ממקומו וזעק מקירות לבו ,שלמה המל ע"ה אמר בקהלת )ז י( 'אל תאמר
מה היה שהימי הראשוני היו טובי מאלה ,כי לא מחכמה שאלת על זה' ,ורצה
ללמד בחכמתו ,שאל ידמה בעיני האד שרק בדורות הראשוני היו צדיקי בעול,
'כי לא מחכמה שאלת על זה' ,וג בימינו אנו שאבדו חכמי ויודעי תורה ,יש ביד
אבר או בחור להשיג כמעט את המדרגות שהשיגו צדיקי בדורות הראשוני ,כי
בשעה שהוא הול בדר ומתגבר לשמור על עיניו מראיות אסורות ,ולוח במלחמת
מצוה כנגד היצר הרע ,עי"ז הוא מגיע כמעט למדרגותיה הנשגבות' ,והתיישב הרה"ק
על מקומו ,שוב שקע בשרעפיו ,ולאחר זמ ממוש נעמד שוב על מקומו ,וחזר על
הדברי שאמר מקוד א בשינוי קצת ,שלמה המל ע"ה אמר בקהלת 'אל תאמר
מה היה שהימי הראשוני היו טובי מאלה ,כי לא מחכמה שאלת על זה' ,ורצה
ללמד בחכמתו ,שאל ידמה בעיני האד שרק בדורות הראשוני היו צדיקי בעול,
'כי לא מחכמה שאלת על זה' ,וג בימינו אנו בשעה שהבחור והאבר הול ברחובה
של עיר והוא נלח ומתגבר לשמור על עיניו מראיות אסורות ,הוא מגיע ומשיג ממש
את מדרגותיה הנשגבות ,והרי הוא דומה לה שוה בשוה ,ואז התיישב על מקומו
וחזר לשקוע במחשבותיו הטהורות ,ובטר נטילת 'מי אחרוני' נעמד בפע השלישית
וכשפניו בוערי כלפידי בהתלהבות אש קודש הכריז ,שלמה המל ע"ה אמר בקהלת
'אל תאמר מה היה שהימי הראשוני היו טובי מאלה ,כי לא מחכמה שאלת על
זה' ,ורצה ללמד בחכמתו ,שאל ידמה בעיני האד שרק בדורות הראשוני היו צדיקי
בעול' ,כי לא מחכמה שאלת על זה' ,ואדרבה דוקא בימינו שהחשכות שולטת בעול
יש ביד אבר או בחור להשיג מדריגות נעלות ורמות הרבה יותר ממה שהשיגו צדיקי
בדורות הראשוני ,כי בשעה שהוא הול בדר ומתגבר על עצמו לשמור את עיניו
מראיות אסורות ,ולוח במלחמת מצוה כנגד היצר הרע ,בזה תגדל מעלתו יותר מ
הצדיקי שבדורות הראשוני ,וכל המלאכי ושרפי מקנאי ביהודי זה המתגבר
על יצרו ועושה רצו קונו ,וא דבריו אמורי לשעתו של ה'בית אברה' על אחת
כמה וכמה בימינו אלו שבודאי כל מלחמה קטנה חשובה עד מאד בעיני הקב"ה.
לח .היה אומר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,הנה ,אומרי בנוסח הקידוש
'אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו' ,ולכאורה נראה שמ הראוי היה לנו לומר
להיפ 'אשר רצה בנו – וקדשנו במצוותיו' ,שהרי תחילה בחר ורצה בנו ולאחמ"כ
נת לנו את התורה ומצוות ,אלא ,כי אכ ,בלא קדשנו אי אפשר שיהא ורצה בנו,
רק אחר שיתקדש האד ]כפי יכולתו[ יתרצה וירצה בו ה'.
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לט .ואל יאמר ,וכי ידעת איזה יצר רע וקשה שוכ בקרבי ...וכי ידעת לאלו דברי
קשי רעי ומגוני הוא עומד ומפתה אותי יומ ולילה ...מה כבר יצא ממני,
להיכ אגיע ע יצר רע וקשה כ"כ ,ישמע היטב לדברי הרה"ק ה'תולדות יעקב יוס'
זי"ע )בספרו 'ב פורת יוס' ,ויחי( בפרשת ,כי משה רבינו עומד ומתנצל לפני הקב"ה
שאי בידו לדבר אל פרעה מפני שהוא ערל שפתי וכבד פה ולשו ,ענהו הקב"ה
)ד יא( 'מי ש פה לאד או מי ישו אל או חרש או פקח או עור הלא אנכי ה''.
ולכאורה צרי ביאור  -שהרי א ביד ה' לברוא פה חדש כ"ש שבידו לרפא את
כבד פיו ולברוא לו לשו צחה ונקיה ,מדוע נשאר משה בכבדות לשונו .אלא ביאורו,
כי ה'לשו קולמוס הלב' ולכ נולד משה ככבד לשו כי ג לבו רע היה ,ואכ ,מכיוו
שתיק והסיר את רוע לבו ג כבדות הלשו הייתה צרי להתרפא ,וזאת גופא
הוכיח משה רבינו להקב"ה כי אינו ראוי להיות מושיע של ישראל כי א הוא
עדיי כבד פה הרי זה הוכחה שלבו עדיי רע ....אמר לו הקב"ה ג רוע לב כבר
תקנת ביגיע כפ  ,ו'מי ש פה לאד' – ק"ו שיש בידי לרפא את כבדות פי  ...אבל
אי רצוני לרפאות 'ללמד לדורות שמתחילה היה לו למשה חסרו בלב ג כ -
שהיה לב רע ושינה הטבע ,וזהו עיקר תכלית האד  ,ומכל-שכ להשראת השכינה,
ונלמד זה ממשה ...כי משה רבינו ע"ה מצד טבעו היה עלול להרע ,רק ששינה הטבע
לעשות ההיפ' .הרי ל שא משה רבינו שלא מצינו בקורות הדורות אד גדול
כמוהו אשר ידעו ה' פני אל פני ושהה כמה פעמי בשמי ממעל כמלא משרת
ואי לנו כל שמ השגה באפס קצה גדולתו – א הוא נוצר מתחילה ע מידות
ותכונות רעות ,אלא שבהתגברות על עצמו שינה את טבעו לעשות טוב וחסד בעיני
אלוקי ואד ,ודייקא מתו כ עלה והגיע למדרגותיו הרמות ,א אתה אל תתאונ
כי יצר מפת להיות כאחד הריקי בישראל – בכל מיני פיתויי לדברי מגוני
ל"ע – כל אחד ואחד בדידיה ,כי דייקא בזה תלויה כל עליותי בקדושה.

áì

באר הפרשה

שמות

ìò äøéîùä ïéðòì ïä íéøåîà íéøáãäå
' 'äùåã÷ä éøãâמאïéðòì ïä ,
ùé ãàî ãàî éë ,äìéôðä øçà 'ùåàéé'ä
.äáø íåäúì íäéøçà øøâé àìù øäæäì

åì äîëçúð äáä ,áåúëä øåàéá äæå
íàù ,åúåðòøåôá ìéçúäì ìëåé ìáì
ùé ïëà øáã úìéçúá åéðôá ãåîòð àì
àéèçäì øöéä ìãâéå äáøé ïô ùåùçì
äøéáò úøøåâ äøéáò éë ,äðäëå äðäë
øîàéå 'òøä øöéá øòâé' ìôð øáë íàå ñðëéäì çåúô çúô àöîù éãé ìò
 åëåúáמ.
åúåà éððéà äúòî ,êìù éððéà Y åì
מ .וכ ביארו במה שאמרו על יוס )רש"י בראשית לט ג( 'התחיל אוכל ושותה ומסלסל
בשערו ,אמר הקב"ה אבי מתאבל ואתה מסלסל בשער אני מגרה ב את
הדוב' ,שאי זה עונש על שסלסל בשערו ,אלא כ היא המציאות שברא הקב"ה
בעולמו ,שעל ידי שנת מקו ליצר להיכנס בו מכח סלסול השער שוב היה בו כח
להעמידו בנסיו הגדול והקשה ]וא שאי לנו שמ השגה כלל ביוס ,א מכל
מקו ללמד יצא למע נשכיל ארחות חיי[.
מא .וישמור עצמו מאד ,להיות בסביבת אנשי יראי ושלמי  ,כי חלק גדול בבני
האד או חורבנו תלוי בחבריו הסובבי אותו ,וכהיו הזה די לנו לצאת רגע
אחד לרחובה של עיר )או להתבונ בתוככי ביהמ"ד( לראות עד כמה גורל נפשותינו
ונפשות צאצאנו תלויי בעני זה שנקרא 'חבר טוב'...
פוק חזי מה שרמז בעל ה'חוות דעת' )בהגדה של פסח שלו – 'מעשה נסי' ,ד"ה והאותות
זה המטה( שאפילו הקדוש והטהור – א יבוא בקרבת הרע והרשע יהפו לרע ,וכ
היה ע 'מטה האלוקי' שנהפ ליד פרעה ל'נחש' – סמל הרע והטומאה ,וז"ל .לזה
הראה לו הקב"ה מופת  -המטה שהפ לנחש ,לרמוז לו שישראל מחמת שה דחוקי
וטעוני בגלות ה רעי ,וכאשר ירוויח לה יחזרו למוטב .כי אפילו המטה אלוקי
שעליו נאמר )ד יז( 'את המטה הזה תקח ביד אשר תעשה בו את האותות' ,כאשר
הושל ארצה שהוא מקו הטומאה נהפ לנחש ,וכ הוא בישראל ,מחמת שנתערבו
בגוי נעשו דליטורי שהוא עני נחש ,ולכ אמר לו אחוז בזנבו ולא אמר אחוז
'בראשו' ,כי זנב מורה על שפלות ,לומר ,ת לדבר ששרשו בקדושה שנטמא אחיזה
במקצת ויחזיר לקדושה  -אפילו א הוא בגודל השפלות שהוא כינוי לזנב ...עכ"ל.
עוד כתיב בפרשת )ג א( 'וינהג את הצא אחר המדבר ויבוא אל הר האלוקי
חורבה ,ואיתא בחז"ל שאחד מהצא עזב את העדר ,ומשה הל אחריו להחזירו,
וכשעשה כ אמר הקב"ה שהוא ראוי להיות מנהיג של ישראל .ופירש הרה"ק ר'
בונ מווארקא-אטוואצק זי"ע ,שהראה בזה משה סימני מנהיג ישראל ,דכל זמ
שאיש ישראל נמצא בי חבורה של בני ישראל יכול להיות רגוע שלא יוזק כ"כ

באר הפרשה

ùãçä ùéàä äæå ,éðà øçà àìà ùéàä
àåä ''ä ãáåò' ìùëð àìå ìôð àì íìåòî
...ìùá éøôë êãéì ìåôà àìå
ויאנחו ויזעקו – זעקת הלב מתקבלת ביותר
א בלא דיבורי

ïî ìàøùé éðá åçðàéå' ,(âë á) ïúùøôá
íúòåù ìòúå ,å÷òæéå ,äãåáòä
â) áéúë áåù ,'äãåáòä ïî íé÷åìàä ìà
äàá ìàøùé éðá ú÷òö äðä äúòå' (è
íéøöî øùà õçìä úà éúéàø íâå éìà
÷"äøä àöî àìôð ÷åæéç .'íúà íéöçåì
íùá (á úåà ïúùøôá) ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä
ì"öæ øãðñëìàî ìàéçé éáø ÷"äøä åéáà
áì ìëù ,ïåøçà øåãá ãéçéå ãéçé ìëì
íéãåøè íéôåçñ åðàù êéà ,åùôð úøî òãåé

שמות

âì

íéöçåì øùà õçìä áåøî ,íéìáìåáîå
úà íöîöì åãéá ïéà áåø é"ôòå ,åðúåà
úòá åììéî åéúôù äî áåùçì Y åçåî
åúìéôú ìë àìéîîù áùåçå Y äìéôúä
àåä éøäå ,õåçìå äôùä ïî àìà äððéà
ìåôé ìà ,íéîùáù åéáàî ÷åçø ÷åçø
äðîàð òãéå ÷æçúé àìà ,åáø÷á åáì
ä"á÷ä éë ,éìà äàá ìàøùé éðá ú÷òöù
,ãçàå ãçà ìë ìò øáåòù äî ìë äàåø
íéöçåì íéøöî øùà õçìä úà äàåøå
ììôúäì åìéôà ìåëé åðéà ïëìù íúåà
åîë åáì áø÷î ÷òåæ øùàë ÷ø ,úòë
('÷ä åðåùìëå) íéøöîá íéãåäéä å÷òöù
÷ø íäì 'éä àì øåáéãä çë åìéôàù
,äìòîì äìåò åæ äçðà éæà ...ééåå éåà å÷òö
 äìòîì ãåàîì ãò äø÷é àéä åæ ä÷òæåמב.

והחבורה ידאגו וישפיעו עליו להחזיק מעמד במדריגתו ,אמנ אחר שעזב את
החבורה עליו מאד צריכי לדאוג אולי יושפע לרעה מכל מיני רוחות רעות בחו,
והרועה צרי לעזוב מלשמור על החבורה כדי להחזיר היחיד התועה לחבורתו.
מב .אגב אורחא ,הנה כתיב בפרשת )ג טו(' ,כה תאמר אל בני ישראל ה' אלוקי
אבותיכ אלוקי אברה אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלחני אליכ ,זה שמי
לעול וזה זכרי לדור דור' ,ופירש ה'רמב"'' ,זה זכרי לדור ודור' קאי על מה שנאמר
קוד לכ 'אלוקי אברה אלוקי יצחק ואלוקי יעקב' ,וכלומר' ,כי לעול לא ישכח
ברית אבות ,וכל הדורות כאשר יזכירו אלוקי אברה יצחק ויעקב  -ישמע א-ל ויענ '.
ראה נא גודל הכח הנית בידי כל איש מישראל – יזכיר בתפילתו בעול השפל הזה
 'אלוקי אברה אלוקי יצחק ואלוקי יעקב' ובזה הוא מעורר למעלה זכות אבותעד שהוא מובטח שעי"ז בוודאי תתקבל תפילתו.
אמנ לא די בזכירה מ השפה ולחו ,אלא יכיר ויזכור בפנימיות לבו את השורש
אשר ממנה חוצב ,כמסופר על בחור 'בנ של קדושי' שהגיע להיכנס אל הרה"ק
ה'בית ישראל' זי"ע ,בטר היכנסו ביקש מהמשב"ק הרה"ח ר' חנינא שי ז"ל שיאמר
לרבי כי הוא נכד של רבי פלוני ,א הוא ענהו 'לא נהוג כ גב' .בחור זה חזר והפציר

שמות

באר הפרשה

ìòúå å÷òæéå' áéúë òåãî äù÷ äøåàëìù
,øàáîå ,'åììôúéå' áéúë àìå 'íúòåù
úìòî øäåæáå íéùøãîá àúéà ì"æå
ùé íðîà ,äãåáò íå÷îá àéäù äìôúä
äìòîì úåìòì äìåëé äìôúä ïéàù íéúò
,ìæøá úîåçë íé÷éñôîù íéâåøè÷ä éðôî
íëéúåðåò éë' (á èð äéòùé 'éò) áåúëù åîë
'÷ä øäåæá àúéà äæì äð÷úäå ,'íéìéãáî
àéäù åúðååë ìëá àáéìã à÷îåòî ÷åòæì
àø÷ð àåäå øåáéã àìá ãáì ìå÷ ÷ø
íéòãåé íéâøè÷îä ïéà äæîå ,äòååùå ä÷òæ
àéäùë åæ ä÷òæì äðåô åîöòá ä"á÷ä ÷ø
.åéàøå÷ì äðåòå àáéìã à÷îåòî úîàá
øåáéãá àéäù äìôúäî øúåé áåùç äæå
íéðéáîù ,úåáéúå úåéúåà êåúéçá
àì ,äéìò âåøè÷ úåéäì ìëåéå íéëàìîä
ãáì ú"éùä øåáã àìá ì"ðä ä÷òæá ïë
úåìàùî àìîîå åù÷åáîå åéúåáùçî òãåé

ãì

çë àåä ïàëîå .ì"æå ,íù íééñîå
ìàøùé ùéà ìëì úå÷æçúää
èòîë ìëåé àì åéàèçå åéúåøö ìãåâî øùà
,ä"á÷ä éðôì äìôúå äðéçúá åéô çåúôì
ìáìåáîå ááøåòî èòîë àåä ììôúî íàå
ìá ë"ôòà ,åúåà íéìáìáîä úåáùçîäî
'äì ììôúéå ÷òæéå ,ùàåð åùôðì øîàé
ìëî å"ç äìòé àì íà óàå ,åúìåëé ìëá
÷åîò áìå áø÷î úçà äçðà ÷ø åúìéôú
ìôùå åãåøîå åéðò áåùçé áì ïçåá ú"éùä
ìåáìáì åàéáäù åúòùå åîå÷îå åáöî
äçðàì òîùé åéãñçå åéîçø áåøáå ,úòãä
. מגåòéùåéå òîùéå úçàä
äì ùé úãçåéî äìòîù àìà ãåò àìå
÷"äøä áúëù åîë ,áìáù ä÷òæì
éäéå ä"ã) ïúùøôá ò"éæ 'ùîùå øåàî'ä
,ìéòìã ÷åñôä ìò (íää íéáøä íéîéá

.שאומר לרבי שהוא בנש"ק
 בהיכנס הבחור לרבי אמר ר' חנינא בחור הלז רוצה,בו
ַ
 וכי עלי לידע זאת – עליו לידע ולזכור זאת כי בנ של קדושי,נענה הרבי ואמר
.' הנהגתו בחיי יו יו צריכה להיות כפי הראוי ל'בנ של קדושי, כלומר,הוא
כיוצא בזה 'בני אברה יצחק ויעקב' – עליה להתנהג כראוי ויאות ל'בנ של
.קדושי' כקדושי אלו
( כעי זה כתב הרה"ק ה'זרע קודש' מראפשי זי"ע )פרשת וארא ד"ה וידבר משה.מג
 וכא כתיב 'ותעל,שלכאורה קשה הא דאמרינ שהדיבור היה בגלות במצרי
 ומבאר באריכות שאכ לא היו,שוועת' ונראה שהתפללו בפיה ותפילת נתקבלה
 דכתיב 'וג אני. וז"ל.'כא דיבורי אלא זעקה מקרב הלב וזהו 'ותעל שוועת
 וכלומר שהקב"ה שמע את, וידוע שנאקה הוא בלב לבד,'שמעתי את נאקת בנ"י
 וה,תשוקת לב שה רוצי להתפלל לפניו לעובדו ית"ש כראוי בדיבור קדוש
 וז"ש ויצעקו,בעצמ ביקשו רחמי על דבר זה שנתרחקו מאתו ית"ש וצעקו ע"ז
... על עבודתו ית' שאינו כראוי,בנ"י אל ה' מ העבודה – פירוש

באר הפרשה

שמות

äì

ïåöøä ø÷éòå ,úåéîéðôä ìàøùé ìå÷á øëéð àéä äìéôúä ø÷éò éàãååáù øàáîå) äáåèì åáì
äðååëáå ...ú"éùä úãåáòì ÷ø àåäù íöò øúåéá úìá÷úî àã ïåâë íéðîæá ìáà ,äôá
øàùéù éãë äìôúä ïéðò íäî íúñð
.('ä éðôì ä÷òæä
ììôúäì çë íäì äéäé àìù óàù úåøåãì
àúéà ïëå .ú"éùä íòéùåé ÷åòöìå éøáãá àìôð ÷åæéç åðéöî äìàä íéøáãë
óà ¯ íëì íçìé 'ä (á"ô) àúìéëîá ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
 ììôúäì åìëåé àìù ïåùéøçú íúàù ìàøùé éðá å÷òöéå (é ãé) çìùá úùøôáמד.
,'íúåáà úåðîåà åùôú' ì"æ é"ùøéô ,'ä ìà
 äæå ,å÷òö ÷ø ììë ììôúäì åòãé àì éëותעל שוועת – הכל צריכי לכוח התפילה
ïî ìàøùé éðá åçðàéå ,(âë á) ïúùøôá ,'äì ÷åòöì ¯ íúåáà úåðîåà åùôúù
åîëå ,íãàáù úåéîéðô øëéð ìå÷á éë
íúòåù ìòúå å÷òæéå äãåáòä
'ï"áîø'ä åøàéá .äãåáòä ïî íé÷åìàä ìà àðéò úåòéáè' (.âë ïéèéâ) ì"æç åøîàù
íúìåàâ úò òéâä øáëù óàù 'ééçá åðéáø'å íéîùá ïëå øåáéãä ùåçî àìå ,'àì÷ã
מד .ידוע דבר המעשה מהגאו רבי ישעי' ברדאקי זצ"ל שהיה ממייסדי הישוב
בעיה"ק ירושלי ,בעת אשר הפליג בספינה לעלות לאר הקודש יחד ע בנו
ובתו הקטני נשברה הספינה באמצע הדר )כשכבר היו קרובי לא"י( וקפצו לי לשוט
ע"פ המי ,האב הגאו רבי ישעי' לקח עמו את בנו ובתו ושט יחד עמ ...תו כדי
שחייתו בי הרגיש שכוחותיו אוזלי ,והבי שא ימשי לשאת את שתיה עליו
יטבעו כול במי אדירי ,בשעה קשה זו התבונ ובירר לעצמו את ההלכה מי
עדי ,ואת מי מה הוא מחויב להפקיר בעבור השני ,והחליט שהצלת הב קודמת
להצלת הבת כמבואר בפוסקי .בטר עשה מעשה לעזוב את בתו הטובעת ,אמר
לה בלב נשבר ובחרדה ,הנה ביררתי את ההלכה ,וכדי להציל לכה"פ ב' נפשות הנני
מוכרח לעזוב אות לנפש  ...מששמעה הבת את דברי אביה ,החלה לזעוק 'אבי'...
'אבי' ...אי לי על מי להשע כי א עלי  -הא תעזבני ותשליכני למצולות י
)רח נא עלי ,מבלי 'לחשוב חשבונות' שעפ"י די יש ל לעשות כ( ,לשמע דבריה נזדעזע האב
עד מאד ,והחל זועק אל ה' שיציל מ המיצר ,והרגיש מיד שהוא מקבל כוחות
חדשי בעוז ותעצומות ובכוח זה המשי לשוט עד חו מבטחי כשכל הג' שלמי
ובריאי .והמשי לשחות ע שניה עד החו וניצולו כול.
בהגיעו לירושלי ,לא דרש רבי שיעי' אלא מעשה זה ,ולמד ממנו ,על דר
שאמרו חז"ל 'ישראל מוסיפי כח בפמליא של מעלה' )זוהר ח"ב לב ,:ועוד(' ,ישראל
מפרנסי לאביה שבשמי' )זוהר חדש ח"ג ז ,(:על כ לעול לא יתייאש האד ,וידע
כי בכל עני לא נסגרו בעדו שערי ולא דלתות ,א יצעק אבי אבי ...יוסי כביכול

åì

באר הפרשה

åìàâð àì íå÷î ìëî ,íéøöîî íàéöåäì
÷øå ,'ä éðôì äìéôúá å÷òö àìù ãò
úà 'ä øëæ íúòååùå íúçðà éãé ìò
 íìàåâì åúéøáמהíãàä ìòù ,åðãîììå .

שמות

íéîçø úù÷áá ,åàøåá éðôì äðéçú ìéôäì
óà éë ,ìåãâë ïè÷ ,øáãå øáã ìë ìò
åðòéâé àì åéìà òéâäì ïëåîå éåàøä òôùä
 åúìéôú éãòìáîמו.

כח ומ השמי יושיעוהו בכל מילי דמיטב ,וא א נגזרה ח"ו גזיר ,יקרע רוע גזר
זינו לטובה ולברכה.
לאחר שני רבות כאשר הגיע זמנו של הגאו ר' ישעי' זצ"ל להפרד מעוה"ז קרא
לבתו ואמר לה ,הא את זוכרת את היו ההוא שהגענו ליפו והספינה נשברה ,ורק
ע"י הצעקה של שצעקת 'אבי ,אבי ,אל תעזבני' ,על ידי זה ניצלת ,דעי נא ,שבכל
עת ועני כשתרגישי שאת נמצאת במי עזי או במקו צר ומצוק ,אפילו שאי
נראה לכאורה מקו להינצל על פי דר טבע אז תצעקי לשמי 'אבי ,אבי ,אל
תעזבני' ,וכשצעקת תהיה ממעמקי הלב כמו אז תוושעי ,כי א אני אשר אינני רק
אב בשר וד  -על ידי צעקת נכמרו רחמי עליי עד שלא יכולתי יותר לראות
הצער ,והחזקתי ב בכל כוחי ,על אחת כמה וכמה ,אבינו שבשמי אשר הוא מקור
הרחמי א תצעקי אליו באמת כמו אז בודאי תוושעי בכל אשר תבקשי ממנו.
מה .משל למה הדבר דומה ,לעומד בפתחו של היכל המלא בחמדה גנוזה ,כס זהב
ומטמוניות רבות ,והרשות נתונה לו להיכנס להיכל ליטול מכל הבא בידו ולהתעשר
עושר רב .א דא עקא שאי בידו את המפתח לפתוח את השער ,שהוא נשאר מחו
להיכל חסר כל .כיו"ב היא התפילה ,כי היא המפתח לבוא שעריו בתודה וליהנות מכל
ההשפעות שמשפיע הקב"ה על בניו רחומיו ,ומבלעדי התפילה נמנע מהאד להשיג
את השפע הרב.
ובזה ביאר הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע )חידושי הרמ"ל אות פח( את התפילה
'ות שכר טוב לכל הבוטחי בשמ באמת' ,ולכאורה מדוע עלינו להתפלל ע"ז
שבוודאי השי"ת אינו מקפח שכר כל בריה .אלא ביאורו ,דמ השמי אי נותני
רק באיתערותא דלתתא – בתפילה ,וצדיקי אלו שבוטחי כל כ בה' עד שאינ
מתפללי על כ  ,עליה יש לנו לבקש ות שכר טוב...
מו .ה'רד"ק' מבאר )יונה ב ב( ,כי הנה אצל יונה הנביא היו ב' ניסי ,א .שלא נפל
למצולות י כשהשליכוהו לי אלא הדג בלעו .ב .שעל א שכבר שהה יונה
במעי הדגה ,לא אמר נואש אלא נשאר בשכלו והתפלל ,ואכ סופו שניצל מש,
וגדול הנס השני שלא התייאש מלהתפלל יותר מ הראשו.
לפני כעשרי שנה נחלה אחד מחשובי ויקירי קרתא דשופריא שליט"א במחלה
הידועה ,והכביד עליו חליו עד שכבר מסוכ היה ל ...אז קיימו ידידיו וקרוביו כמה

æì

שמות

באר הפרשה

äòù äúåàë äîéìù íãà ìù åúìéôú
àéäù ,÷çåãäå äøöä êåúî ììôúî àåäù
.êøáúé åéðôì äìåòä àéäå ,úìáå÷î øúåé
,ïééðòä øàáù ä"ò àéáðä äðåéá àöîú ïëå
úà éùôð éìò óèòúäá' (ç á äðåé) øîàù
ìëéä ìà éúìéôú êéìà àåáúå éúøëæ 'ä
àéäù äìéôúäù àéáðä çéèáä ,'êùã÷
úñðëðä àéä ùôðä úôéèòå øòöä êåúî
. מזì"ëò ,'êøáúé åùã÷ ìëéä ìà åéðôì
ã"ò äöøé ãåò' ,'íééçä øåà'ä áúë ïëå
éúàø÷ øöîä ïî' (ä çé÷ íéìéäú) åøîåà
úåìéôúäî úçà éë 'ä÷ áçøîá éððò ä÷
ïëå ,äøö êåúîù äìéôú àéä úåìá÷úîä
äìéôúä ,'äøöî éúàø÷ (â á äðåé) øîåà àåä
¯ åúøö êåúî åé÷åìàì àøå÷ íãàäù
.íéîåøîì óëéú äìåòä àéä ,åáì ìëá
êåúî äìéôúù 'íééçä øåà'ä óéñåîå
úåàáå úåìåòä úåìéôú øàùë äðéà äøöä
äìéôú éòéîùîå éòöîà éãé ìò 'ä éðôì

ïúùøôá 'ï"áîø'á ãåò åðéöî äæ ãåñé
ùéà àì' øîà äùî äðäù ,(é ã)
ïåùì ãáëå äô ãáë éë ...éëåðà íéøáã
'äî àìôéä ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'éëðà
,åéúôù úìøò åúàî øéñäì äæë ñð úåùò
ìëá áåøì úåàìôðå íéñéð äùòù ïîæá
äùòé àì éë ,àìà .íéøöî úàéöé úùøô
ìò íãàä ììôúä àì íà ñð ä"á÷ä
àì éë àôéø àì åðéáø äùî úà íâ ,êë
éë ,ù÷éá àìù øáãä íòèå) åúàåôøì ììôúä
úëìì ìàøùé ìù íâéäðîë úåðîúäì äáà àì ïëà

øéúòî äéä åìéà éàãåå êà .(äòøô ìà
çèáì 'ä úàî úàæ ù÷áîå äìéôúá
øé÷åäì ç÷ì óñåéå íëç òîùé .àôøð äéä
.øéãú äúåà ìöðìå äìéôúä êøò úìòî
מ העבודה ויזעקו – התפילה מתו לב נשבר
מתקבלת ביותר

éðù øéëæäå' ,'ééçá åðéáø' ãåò áúëå
ïéàù êãîìì 'äãåáòä ïî' íéîòô

 ואכ בדר נס, הפיצו ברבי את שמו לתפילה בכל אתר ואתר,וכמה עצרות תפילה
 שהרי, שאי עיקר הנס שהוא נתרפא, לאחר הנס נענה,הבריא לגמרי כאחד האד
 שיהודי רבי עמדו- ' אלא 'הנס,התפללו עליו ופשיטא שהתפילות מתקבלות
.בתפילה על הנמצא בכזה מצב
, ידע נגעי לבב, וז"ל,' וידע אלוקי... כתב ה'ספורנו' עה"כ )ב כה( 'וירא אלוקי.מז
 על היפ 'ויפתוהו בפיה וגו' ולב לא נכו,ושהיתה תפילת וצעקת בכל לב
 כי אכ תפילה זו הבאה ע כל ה'ברע' ולא כמצוות אנשי.(לז-עמו' )תהלי עח לו
. היא הפועלת רבות במרומי,מלומדה
 לפני כאחד עשר חודש ישב מלמד וסיפר,הנה זה עתה שמעתי מבעלי המעשה
 וספרנו זאת לפני,באחד מבתי החינו את דבר המעשה שאירע לפני כמה שני
 באחד הערי שבארה"ק דרי אב, עובדא שנשמעה מפי גאו וצדיק אחד,כשנה
 כעבור, וכה היה מעשה,וא מאושרי שזכו לחבוק ב שני רבות אחר נישואיה

çì

באר הפרשה

שמות

וירא בסבלות – להתבונ תמיד בצרכי הזולת
להיטיב עמו ולמנוע ממנו צער

äìåò àéä àìà ,(íéëàìî) íééôðë éìòá
.éòöîà àìá ãåáëä àñéë éðôì øùåéá
ìà àöéå äùî ìãâéå' ,(àé á) ïúùøôá ïî 'åâå íúòååù ìòúå áåúëä øáã äæå
êåúî äúééä 'ä ìà íú÷òæ úåéä äãåáòä
,é"ùøáå ,'íúåìáñá àøéå åéçà
àúéà .íäéìò øöéî úåéäì åáìå åéðéò ïúð íúòååù 'äúìò' êëì ,äù÷ä äãåáòä
ïúùøôá íéèå÷éì) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøäî
 ïéîìò ïåáéø íã÷ ãéîå óëéúמח.
כמה שני מנישואיה ועדיי לא היה לה זש"ק ,החלו לעסוק בסגולות ורפואות
עד שכגמר י"ב שנה מנישואיה הודיעו נחרצות כי לא יהיה לה ...לאור 'בשורה'
זו החליטו לאמ לה ב ,גידלוהו וטיפחוהו כמו שהיה בנ מלידה ,בהגיע הב
להיות בקי בקריאת ה'עברי' נערכה בכיתתו מסיבה גדולה ובמעמד זה העניקו 'סידור'
לכל אחד מהתלמידי ,בחזור 'בנ' מהמסיבה נראתה עליו נהרה שפוכה ,שמחה
רבה ועצומה שמעול לא נראתה עליו ,משנשאל הב לפשר השמחה אמר ל'הוריו'
כי מעודו חשקה נפשו ב'אח' ,אבל לא ידע תפילה מהי ,עתה משקיבל את הסידור
יהא בידו להתפלל שיוולד ל'אביו ואמו' ב נוס ...האב שידע את מצבו לא אבה
לשבור את רוח בנו ,על כ נענה ואמר לו ,נו נו ,תתחיל להתפלל ...ואכ ,כעבור
תשעה ירחי מיו ליו נולד לה ב למזל"ט ...ותיהו כל העיר ...כי הכירו בכוחה
של תפילה לשבר כל גבולות הטבע בהיותה תמימה וזכה באמונה פשוטה בבורא
כל עולמי כי הוא כל יכול והוא 'שומע תפילה'.
באותה 'כתה' ישב תלמיד שג הוא מאומ' אצל משפחה אחת וזה הילד נפגע
עד עמקי נשמתו ,על שמדברי בפניו עניני כאלו ...ובבואו הביתה ,בכה מאי
הפוגות ,וכמה שנסתה 'אמו' )מגדלתו( להרגיעו לא הועיל במאומה ,בכיו רק גבר
מרגע לרגע ,עד שפנו אל מנהל הת"ת ,והוא דיבר ע תלמידו בטלפו הדברי נחת
ופיוס ,וכה אמר לו ,אולי משמי רמזו ל שג אתה ,א תבקש מ היוצר בעד
בני משפחת לזש"ק תפעל ישועה בעד ,וכ הוה ,הילד התפלל ,וכעבור  10חדשי
נולד לה ב זכר למזל"ט –  18שנה לאחר נישואיה  ,ובשנה זו ,יו שלישי בשבת
ג' לחודש טבת תשע"ט נכנס התינוק בבריתו של אברה אבינו ,ללמד כח התפילה
ובפרט כשהיא בוקעת מלב נשבר שהיא שוברת כל המחיצות ,ופועלת פעולתה
בדבר ישועה ורחמי.
מח .ומכא תשובה ,כי הנה פעמי בעת שיהודי שרוי בצרה וצוקה ,א בגשמיות
א ברוחניות ,נראה לו שבזו העת אינו ראוי לשפו לבו לפני הבורא ,ישיב
אל עצמו ,אדרבה ואדרבה ,כפי ריבוי הקושי כ תפילתו יותר מרוצה ומקובלת לפני
המקו ב"ה.

באר הפרשה

שמות

èì

åäúùîå åìëàî úà åîöò úà àìà åéðéò (íééç ïá øáç éèå÷éì åãéîìú øôñá åøå÷îå ,éäéå ä"ã
ìãâéå' êà éë åðéöî äùîá åìéàå ,'åëå úîåòì äæ éë ìãáääå ùøôää øëéð ïàë
øöéî úåéäì åáìå åéðéò ïúð ãéî 'äùî úéùàøá) áéúë åùòá éë ,íé÷åìàä äùò äæ
 åéçà ìò úùéå ìëàéå ...íéøòðä åìãâéå' (ãì¯æë äëמטéøöî äàø ïåùàøä íåéá ,
úáäàî ïë ìåáñì äéä àìå éøáò äëî ãâðì äîåàî äàø àì Y '...êìéå í÷éå
מט .רגיל היה הגר"ח קרייזיווירט זצ"ל לומר ,ללמוד כמו רבי עקיבא אייגר ,אנו לא
יכולי .להתפלל כמוהו ,ג לא .א לעשות חסד כמו רבי עקיבא אייגר ,אנו
יכולי – כי במעשי חסד העיקר הוא לפי המקבל ,וא המקבל נהנה מהעזרה ,אזי
זכינו לקיי את מעשה החסד בשלימות כדבעי )מעדות בתו תחי' ,הובאה בס' חזו חיי(.
וכבר נודע מאמרו של הבעש"ט הק' שא שבכל המצוות ה'פניות' מפחיתות ומגרעות
ממעלת המצווה ,א לגבי חסד שאני ,שהרי סו כל סו נהנה הזולת ,עפי"ז המליצו
לפרש באומר 'הקול קול יעקב והידי ידי עשיו' ,כי לגבי ה'קול' ,קול תורה וקול
תפילה צרי להיות בשלמות ובבחי' קול יעקב ,א לגבי צדקה הנעשית ביד וכדומה
לא גרע א הידי ה ידי עשו...
איש יהודי היה בעיר מאנטריאל שבקאנדא ושמו 'רבי מרדכי וויינבערגער' )נלב"ע
לפני כשנה ומחצה( מקו מוצאו ולידתו היה באירופא שלפני ה'מלחמה' .מתחילה היה
ש משפחתו 'גרינפעלד' א משו מעשה שהיה היסב שמו ל'וויינבערגער' ,וכ
הוה מעשה ,לרבי מרדכי זה היה ידיד נעורי שנקרא בש 'ענגיל' ,יחדיו שהו
במחנות הפליטי מיד אחר ה'מלחמה' ,ג השתדלו יחדיו להשיג לעצמ אישור
כניסה לקאנאדא .בכדי לקבל את ה'אישור' היה עליה להיבדק אצל רופא לראות
א בריאי ,כי אי מדינה בעול שתסכי להכניס לתחומיה חולה ל"ע .ואכ ,ר'
מרדכי קיבל 'אישור' ,ואילו רעהו הבחור ענגיל לא קיבל כרטיס אישור מאחר שחלה
אז ב'טיפוס' ל"ע.
בהגיע עת הפלגת האניה לחו מבטחי בא הבחור הידיד להיפרד מר' מרדכי,
ובתו כ פר בבכי מר ,באמרו ,מה יעלה בסופי ,הרי לעול אשאר כא ,כי א
לכשאבריא בעזהשי"ת לא תסכי שו מדינה להכניסני אחר שחליתי בעבר בטיפוס
ה"י ,ומה יעלה בסופי וכי לעול לא אוכל להקי בית בישראל ...נכמרו רחמי ר'
מרדכי עליו ,ובכוחות למעלה מהטבע ,נת לידידו את ה'אישור' שלו ,באמרו לא
יקרא שמ עוד 'ענגיל' אלא 'גרינפעלד' – הפלג למרחקי בשמי ותנצל נפש  .והוא
חזר למקו השממה ....רק אחר זמ ארו השיג רבי מרדכי 'אישורי' להפליג ג
לקאנאדא על ש מא דהוא )שכבר נלב"ע( בש 'וויינבערגער' ,ומאז נקרא שמו ר'
מרדכי וויינבערגער ,והצליח ה' דרכו ברוח ובגש ונתאחדו תורה וגדולה על שולחנו.

שמות

באר הפרשה

î

áäåà' äéäù úåëæáù åðééäå ...úåãéîä íéöð íééøáò éðù äàø éðùä íåéá ,åîò
äøåú ìá÷ì äëæ ïúøöá øöéîå ' נìàøùé ìàøùé ùéà íéøé ãöéë åéðéòá äù÷åäå
.úåìåãâä åéúåâøãî ìëìå éðéñî
íäì äìã åøúé úåðááå ,åøáç ìò åãé
àìù íéøçàä íéòåøä ãéî íìéöäì íéî
äñðøô òôùì åäòøì äáèää é"ò äëæé íâ .íéòåøä é"ò íäì äùòðù ìååòä úà ìáñ
ïúùøôá áéúëãë ,áèéîã éìéî ìëå
'ï"áîø'ä áúëå ,'äéäà øùà äéäà' (ãé â) äåäå' 'íééç ïá øáç éèå÷éì'á êéùîîå
äååä éðà êë éîò äååä äúàù íùë' úàæ éë ,ïøîã àîåôá àìâøî
ä÷ãö ïéùåòå íäéãé úà ïéçúåô íà ,êîò ìñô' (à ãì) ÷åñôá (.çì íéøãð) ì"æç åæîø
íéøáã) øîàðù ,éãé úà çúôà éðà óà ìù ïúìåñôî àìà äùî øéùòä àì ,êì
.'áåèä åøöåà úà êì 'ä çúôé (áé çë éãë äùòîì íãå÷ éàðúë éë ,'úåçåì
úåð÷ì íãàä ìò äøåúä úà úåð÷ì
 התיקו ע"י לימוד-  לעסוק בדברי תורהïéðò äðäå ,'úåáåè úåãéî'ä úà äìéçú
התוה"ק ובפרט כשהוא ברציפות
åøùð åìéàëå ,úåçåìá åáúëð àì úåãéîä
íòä úà êàéöåäá' (áé â) ïúùøôá úìòî ãåîìì é"ðá ìòå ,'úìåñô'ë íäî
úà
ïåãáòú
íéøöîî
åàøéùë Y åîöò åðéáø äùîî úåãéîä
øáã' ,é"ùøáå ,'äæä øää ìò íé÷åìàä úåéäì äëæ úåáåèä åéúåãéî úåëæáù
,(íéøöî úàéöé) åæ äàöåä ìò éì ùé ìåãâ úåáéùçá íä íâ åðéáé 'äøåúä ìá÷î'
כעבור שני רבות נכנס ר' מרדכי אל רבו הרה"ק ה'אמרי חיי' זי"ע ושאל את
, אמר לו הרבי,'הרבי אולי אשוב לשמי הראשו ואקרא את עצמי בש 'גרינפעלד
 נעשה רעש גדול בשמי, ר"מ וויינבערגער- בכל פע שמא דהו נוקב בשמ
 מדוע.עד היכ הדברי מגיעי – כמה יש ביד יהודי למסור נפשו עבור הזולת
.תפסיד זאת
 שהנה מצינו בתורה לקרוא ל'יוכבד ומרי' – שפרה ופועה,הוסי לזה חכ אחד
 ועדיי. פועה שפועה לוולד,– ובחז"ל )עיי' רש"י א טו( ביארו שפרה שמשפרת לוולד
 כי לא ייקרא, אלא מכא,צרי ביאור מדוע לא נקראו בשמ האמיתי יוכבד ומרי
. ש האד אלא על ש פעולותיו שפועל ומיטיב לאחרי
 פע אמר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע בגשתו להניח תפילי כאשר.נ
 כי, התבטא לאמר.נישק תחילה כנהוג את היוד שבקשירת התפילי של יד
מקוד שאנו באי להניח את התפילי ולהתעמק לזכור בייחודו ואחדותו יתבר
 להראות,( כלומר יהודי,' 'איד- ' הרי אנו מנשקי את היו"ד )משמעותה 'יו"ד,שמו בעול
. להיטיב( כל איש ואיש מישראל-) שתחילה יש להרבות באהבת ישראל לנשק

באר הפרשה

שמות

àî

úéðòú úëñîá 'íéøåáéâ éèìù'ä áúë
)åðéà íëç ãéîìú' ,(á à"ò÷ú ò"åù
úëàìîî èòîîù úéðòúá áùéì éàùø
ìò øôëî äøåú ãåîìúù åðééäå ,'íéîù
äéì ïðéøîà ïëìå ,úéðòúäî øúåé íãàä
'øôëî'ä èòîúé àìù ,úåðòúäì àìù
 øúåé ìåãâäנא.

øää ìò äøåúä ìá÷ì íéãéúò éøäù
.'íéøöîî åàöéù íéùãç äùåìù óåñì äæä
ïúéð íäá í"éááåùä éîéá ,àîøâ ïîæä
úåîåöòúå æåò çë ìàøùé ùéà ìëì
åîöò úà ùã÷ìå øäèì ,úåìòúäì
äðåùàøáå ùàøá éæà ,äìòî ìù äùåã÷á
ïëå ,äøåúä úòéâéå ìîòá úåáøäì ùé
íùá ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä íùî íéøîåà
úîã÷äá) 'ïåøùä úìöáç' øôñá àéáî ïëå ïå÷éú ø÷éòù ò"éæ ÷öà÷î óøùä ÷"äøä
ã"éøäî ÷"äøäî òîùù (øôñä
'éôå àøîâ ãåîéìá àåä í"éááåùä éîé
íéôåâéñäå úåéðòúä ìë ìòù ,ò"éæ àæìòáî
.ïåéòá úåôñåú
נא .פע ראה הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע אבר היושב בתענית באלו
הימי ,אמר לו הרמ"מ מדוע הנ עוסק ב'תיקו הקט' שהוא התענית והצו,
הרי 'בר הכי' אתה ,ואפשר ל לערו את 'התיקו היותר גדול' והוא לימוד גמרא ותוס'.
הגאו בעל השדי חמד )בספרו כר ה כלל נד( מספר :בשנת תרנ"ט בהיותי בעיה"ק
ירושלי הזמינו אותי לפדיו הב ולא הלכתי ואמרו לי כי יש בספרי דסעודת פדיו
הב עולה במקו פ"ד תעניות ,ואני לא הייתי יודע דבר זה ...ונראה שאי מקור לדבר
זה ,רק שיחה נאה בפי הבריות )ובאמת כבר מצינו כ בליקוטי אמרי פנחס ,שער הקדושה ,וז"ל,
תלמידי מר הקדוש מזידיטשוב זצוק"ל שמעו מפיו הקדוש שאמר בש הרב הקדוש מוהר"ר פנחס
מקארי ז"ל שסעודת פדיו הב עולה במקו פ"ד תעניות ,וכ הוא באילנא דחיי בש הרה"ק רבי מרדכי

מנעשכיז זי"ע(.
כאשר יצאו לאור כרכי ה'שדי חמד' ,וכמה מאנשי ירושלי מצאו כי כתוב
בקולמוסו של אותו גאו שהיה בקי נודע ,שכל רז לא אניס ליה – 'אי מקור לדבר
זה' ,תמהו לעצמ :היתכ שקלא דלא פסיק בירושלי מדור לדור ללא עוררי,
ואפילו הצנועי היו נדחקי מעט לזכות אפילו כ'פול' מהחלה של הכה ,והנה נאמר
כי אי לכ שו מקור ,וזו רק שיחה נאה מפי הבריות.
בספר 'חכמת חיי' מסופר כי באותו זמ נער אצל אחד הצורבי סעודת פדיו
הב ,שבו השתת ג מר הגרי"ח זאננפעלד .בעת הסעודה דבריו של בעל השדי-חמד
עוררו ויכוח בי המשתתפי ,עד שק אחד הנוכחי והציע :הנה איתנו רבי חיי
זאננפעלד הידוע בבקיאותו המופלגת בכל חדרי התורה ובספרי הראשוני והאחרוני,
נשאל את פיהו ,ענה רבי חיי מתו קורת -רוח ,ואמר ,אכ אי שו מקור בספרי
למאמר זה שהסעודה בפדיו הב נחשבת לפ"ד תעניות .אבל ,יש לכ רמז בתורה...

áî

באר הפרשה

øúåé ìåãâ ïå÷éú êì ïéà ,äáåùúä éëøãá
úà øäèìå êëæì äùåã÷ä äøåúä ïî
 äîùàå ïååò àèç ìëî íãàäנב.

שמות

øîàî åúåà óåñá êà ,ì"çø äúéîá íà
,àúéà (áë¯àë ïå÷éú) øäåæ éðå÷éúá àøåð
åá íéé÷úî éøä äøåúá ÷ñåòä ìëù
,'äúéîä' ïî åìéöäì äðéîéá íéîé êøåà
ïî óà ìöðéé ãåáëå øùåò äìàîùáå
'úùåã÷á úøäèéî åùôð éë ,'íéøåñééä
 äùåã÷ä äøåúäנג.

íùá àéáî (â"ì÷ úåà) 'ùàø øúë' øôñá
ïééðòá) ì"÷åöæ ïé'æàìàååî ç"øâä
åì ïéà äøåúá ÷ñåòä ìë éë (íéðå÷éúä
åáø åì äàøäù éôëå ,ììë âåàãì äî
õéùôàøî éáö éìúôð éáø ÷"äøäî àúéà àøåð øîàî ò"éæ àðìéåî à"øâä ùåã÷ä
äðä éë (àø÷éå ,àá ùãå÷ òøæ) ò"éæ
øîåçá ãàî íéøéîçîä øäåæä éðå÷éúá
'ã ãâðë íäå ,ïä äðùá 'úåôå÷ú òáøà' ïåãéð àøåáä ïåöø ìò øáåòäù ,úåðååòä
,ùà ¯ äééùòä íìåò àøáð ïäî úåãåñéä éë äð÷ú åì ïéàå íéòøå íéù÷ íéøåñéá

בפסוק 'וכל בכור א'ד'' ב'ב'נ'י' ' ת'פ'ד'ה' – נוטריקו' -א' ד'בר מ'ה ב'פדיו ב'
נ'הנית -י'חשב כ'אילו ת'ענית פ'ד' ה'תענית...
והוסי עוד נופ משלו :יש עוד מעשה הנחשב לעושהו ,כאילו התענה פ"ד תעניות,
ונחשב לו כ'תיקו' גדול .והוא 'ד ' גמרא .ומי שלומד ד גמרא נחשב לו כאילו התענה
פ"ד תעניות ,כי 'ד ' בגימטריה פ"ד .אלא שעל פעולה זו יש פחות קופצי ...
נב .הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע היה מזהיר תדיר את כל הבאי במחיצתו
להרבות בלימוד דפי גמ' ותוס' .דכירנא שנכנס אליו בחור בר מצווה בשבת
קודש לאחר תפילת המנחה בכדי להתבר אצלו ,והרבי היה באמצע אמירת תהילי
כדרכו ,על כ אמר לו בלשו הקודש  -אומר ל 'הדרכה' לבר מצוה ,הנ עומד
לקבל אורח יצר טוב ,שהוא מלא  ,מ הראוי שתקיי בו מצוות הכנסת אורחי,
והנה ,הכנסת אורחי בשלימות היא שמעניקי ונותני לארח את מה שהוא רוצה
ואוהב ,ולא מה ש'בעל הבית' אוהב ,על כ אגלה ל שאורח  -יצר הטוב ,אוהב
דבר אחד והוא לימוד הגמרא ,ראה נא להנאותו בריבוי דפי גמרא'.
כל עצותיו לכל עניי ,רוחני וגשמי ,היו בריבוי לימוד התורה ,שמעתיו אומר פע
לאחד מבחורי ישיבת סלבאדקא אשר שאל מאתו עצה וסגולה לשמירת עיניי,
ענהו על אתרַ ,השקיע את עיני באותיות הגמרא ,ואז תזכה לשמור את עיני
מראות רע.
נג .כתיב בפרשת 'ואלה שמות בני ישראל הבאי מצרימה את יעקב איש וביתו
באו' ,וכבר דשו רבי לבאר מדוע פתח בלשו הוה באמרו הבאי  ,וסיי בלשו
עבר איש וביתו באו )עי' שמו"ר א ד( ,ומבאר ה'חת סופר' )תו"מ( כי עד עתה עסקו

âî

שמות

באר הפרשה

úåéäì ë"â äúà äöøú íàå ,(âé áð íéìäú)
ä"áå÷á ÷áãúù ,êðå÷ íò ãñçúú ,ãéñç
,ãéñç ë"â àø÷úå ãñç íäù åúøåúå
.ì"ëò

äáù úáè úôå÷ú äðäå .øôò íéî ,çåø
ìò .ùàä ãåñé ãâð àéä ,íéàöîð åðà
úååàú íãàá úøáâúî åæ äôå÷úá ,ïë
äìëåà ùàë íãà ìù åáìá úøòåáå ,øöéä
éøáãìå ùå÷é çôì åúìéôîå èòîëù ãò
(ç"éô àáø) åäéìà éáã àðúá àúéà äë ïî 'äðúî' åðì åðúð ïë ìò ,ì"çø ïååò
ìù äçåë äìåãâ äîë äàøå àá'
áø íçåë øùà 'í"éááåùä éîé' Y íéîùä
ïîæá ìàøùé éòùåô úà úøäèîù ,äøåúä åçéãäì ,òøä øöéä ãâð íäá íçìéäì
äøæ äãåáòî åìéôà ,äáåùú ïéùåòù .äìéìç åðááì úéñäì áåùé éúìáì åðéðôî
éú÷øæå' (äë åì ìà÷æçé) øîàðù ,íãéáù
ìëî íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò íéîéá ÷åñòðù éãé ìò ,åì ìëåð äëëéàå
íéî ïéàå ,'åâå íëéìåìéâ ìëîå íëéúåàîåè äùåã÷ä äøåúä ãåîéìá åìà
ìë éåä' (à äð äéòùé) øîàðù ,äøåú àìà ,äøåú ìù äçåë éë .äáåøî äãîúäá
éøáã àìà äøäè ïéàå 'íéîì åëì àîö ÷úùì äãéá ùé ,íéîéä åìàá ãåçééá
úéçùîä êàìîä ìà øîåìå ïèùä éãé úà
.'äøåú
åîöòá 'ùãå÷ òøæ'ä áúëù åîëå .óøä
åðéæàä 'øô) ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä ä"ã äîåøú úùøô) øçà íå÷îá äáçøäá
äðäù ,øîåà äéä (íéøéòùë ä"ã
àåä äáåùú ø÷éòå' .ì"æå (íéèù éöò ïåøà åùòå
,äøôë é÷åìéç äòáøà (.åô àîåé) 'îâá åðéöî ìéâø äéä íà ,ì"æç åøîàù åîë ,äøåúä
ìëù (äáåùú 'ìä ùéø 'ééò) í"áîøá øàåáîå ø÷éòå .ïéôã éðù ãåîìé ,ãçà óã ãåîìì
ïîæá ìáà ,äæä ïîæá àìà åðéà äæ .äãîúäá äùåã÷ä äøåúä àåä úåãéñç
'ã ìë åøôëúð íéé÷ äéä ÷"îäéáù íò ãñçúîä ãéñç åäæéà ¯ ì"æ åøîà éë
íåéá 'çìúùîä øéòù'á íé÷åìéçä êéøá àùãå÷å àúééøåà éë ¯ ùåøéôä ,åðå÷
'éøôñ'ä éøáã øàáî äæ éôìå .íéøåôéëä 'ãñç úøåú' úàø÷ð ÷"äåúäå ,ãç àåä
àùã éìò íéøéòùë (á áì íéøáã) ÷åñôá 'íåéä ìë ì¯à ãñç' ä"áå÷å ,(åë àì éìùî)
 שבעיסוק בתורה הרי ה כמו, ונחשב שעדיי לא היו בגלות,בתורה בקביעות
, א משעזבו ספסלי דבי מדרשא,(.שה עדיי באר ישראל )עיי' מהרש"א ברכות ח
כמבואר בחז"ל )ילקו"ש שמות א ד"ה ובני ישראל( 'ותמלא האר אות' – 'שנתמלאו
 בעת הזאת ה,בתי טרטיאות ובתי קרקסיאות מה' ופסקו מלעסוק בתורה
 הרי איש, כי את יעקב – כשהיה קיי וישיבתו עמו, לשו הוה- ''באי מצרימה
 רק עתה,וביתו באו שהביאו אוירא דאר ישראל למצרי ולא היו עדיי בגלות
.ירדו לגלות

שמות

באר הפרשה

ãî

íö äúàù ...éúìäáð' åîöò óâñî åðééäå ,ô"ëäåé éøéòùë úøôëî äøåúäù Y
áéáç ãåîéì ìù úçà äòùå ...íéúéðòú ô"ëäåé ìù 'øéòù'ë øôëî äøåúä ÷ñòù
.' נדúåéðòú óìàî øúåé ä"á÷ä ìöà åðãåòá ,øúåéá íéøåîçä úåðåò ìò åìéôà ¯
'ééò) àéðúä ìòá ÷"äøäå .åðéúåéç íééçá
åðéúåçåø åðéúåùôð ï÷úì äëæðù àåòø àäé ÷ñò éãé ìòù áúë (é è äáåùúä úøâéà
éîéá íâôå âéñ ìëî åðúîùðå
¯ 'äàìéò äáåùú' âéùäì ïúéð äøåúä
äæ úåëæáå ,åììä íéùåã÷ä í"éááåùä ïéàù íäéìò øîàðù íéøáã ìò øôëì
òôù , נהúåàåôøå úåòåùé éðéî ìëì äëæð
.äáåùú íäéìò ìéòåî
äëæð áåø÷áå , נוéã éìá ãò äçìöäå äëøá
,á÷òéá òùô éáùìå ìàåâ ïåéöì àåáá àðééø÷) áúë ò"éæ 'øòìôééèñ'ä ÷"äâä
.à"áá
äéäù ãçàì (æé áúëî à"ç ,àúøâéàã

 ילמד ב'חזרה' על, מי שרוצה לסג עצמו לש כפרת עוונות, וכתב עוד ש.נד
 והוי לימוד זה לש,דבר שכבר הוא יודע היטב – דללימוד זה אי לו חשק
... שמי ממש והוה ג כ סיגו
 קח שמ, כה אמר הרה"ק ר' דוד בידערמא מירושלי זי"ע סגולה לחולה.נה
, ובזכותו ישלח ה' רפואה שלמה לפלוני ב פלוני, הרמב" היה רופא:ואמור
ואת השמ יש להדליק על ציו הרמב" לכשיזדמ )בספר בית ישראל השל בש הרב
 הבאנו הדברי לרגל יומא, ששמע מהרה"ג ר' מיכאל הרמ זצ"ל ששמע מר' דוד'ל,ר' פנחס בלנק

.(דהילולא של הרמב" החל ביו חמישי
" ואז יהא שובבי. ודע ש'שובב' נוטריקו ש'מחי ב'צאת ו'ששי ב'בוא.נו
. ש'פע ב'רכה ו'הצלחה ב'כל מ'עשה י'דינו- נוטריקו

