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ìëì åðúéð 'íéøåôä éîé éðù'ù (å úåà ð 'éñ íåìù úøîùî'áå
äæ ìù åðîæ'ù øîàð íàù ,íäù íå÷î ìëá ìàøùé
âäåð å"èå 'íéæøô'ì ÷ø êééù ã"éå ,'äæ ìù åðîæë àì
íéøåôä éîé éðùù øîåì ïúéð ãöéë ë"à 'íéô÷åî'á ÷ø
.[÷ôñáù íéîéä éðù íå÷îá íä

 הארת 'פורים דמוקפין' גם ל'יושבים בערי- ימי הפורים
'הפרזות

íéîéä éðù úà íéùåò úåéäì' ,(æë è) äìéâîá áéúë
äðäå ,'äðùå äðù ìëá íðîæëå íáúëë äìàä
éøòáù àéä äðååëä 'àø÷î ìù åèåùô' éôìù íâä
åìéàå ,øùò äòáøàá íéøåôä íåé úà åùòé úåæøôä
äùéîç íåéá ¯ úøçîì åââçé äîåç úåô÷åîä íéøòá
åøîàð áåúëä éøáãù ÷"äôñá àúéà øáë êà ,øùò
úà íéùåò úåéäì àåäù íå÷î ìëá ãçàå ãçà ìëì
'íéøåô ïùåù' íåé úùåã÷ ó÷åúå ,äìàä íéîéä éðù
åââç øáëå úåæøôä éøòá íéáùåéù íúåàì íâ øéàî
'äçîùå äúùî éîé' éë ,íðéãë íéøåôä âç úà ùîà
. אíéáø ïåùì éîé ¯ áéúë

íéøåô ïùåù íåéá ,ì"äæá 'íåìù úøîùî'á áúë ïëàå
çåîùì ùé ïë ìò ,äàìôð äøàä ïë íâ åá ùé
êëå .ì"ëò ,ãéîú äúùî áì áåèå ,äãåòñ úåùòìå åá
éèå÷éì) ò"éæ ìéáàðøòùèî éëãøî éáø ÷"äøäî àúéà
(âé ä ù"äù) áåúëä ïåùìá æîøì (áéúë ä"ã øåëæ 'øôì äøåú
æîåø 'íéðùåù' éë ,'øáåò øåî úåôèåð íéðùåù åéúåúôù'
äúùî íåéå äçîù úåöî íéé÷îù éî éë' æîøîå ,'ïùåù'ì
øçàù íåéá à÷ååã ùåøéô ,ïë íâ íéøåô ïùåùá äçîùå
øéòäå 'éçá ,äìåãâ äåöî éàãååá àåä äìéâîä úàéø÷ íù (.åðø â"ç) ÷"äåæä éøáãá øáë åðéöî íéøáãì øå÷îå
,øáåò øåî úåôèåð áéúë äæ ìòå ,äçîùå äìäö ïùåù øîàù 'çð úáéú' ïééðòá áåúëä éøáãá æîåø
,éçä ìëî íéðù íéðù äáéúä ìà ñéðëäì çðì ä"á÷ä
¦ ¨ § àåäù
.'áåè çéø äìòîå íéîNa
íùëù äæá æîøðå ,úåøåäèä úåîäáäî äòáù äòáù ïëå
ïùåù'á äçîùá úåáøäì åâäðù åðéöî ïë ìò øúé ïéøèðîã ïéìà' ìò äøéîù ùé êë ,íäéìò äðéâä äáéúäù
áúëù åîëå ,åîöò ïéæøôã íéøåôî øúåé 'íéøåô
ïéðîæå íéâç íéøîåùù åìà ¯) íéáåè íéîé ïåðéàã ïéðîæå ïéâç
(âäðîä ä"ã íéøåô) ò"éæ '÷éãö çîö'ä ÷"äøä àéãäì íéðù íéðù ,äòáù äòáù íéðù íéðù (íéáåè íéîé íäù
êùîäáå ,'åëå 'íéøåô ïùåùá äçîùá úåáøäì âäðîä' ïéâáå ,úåòåáùã ïéîåé ïéøúå äðùä ùàøã ïéîåé ïéøú
ù"ééò ,'íéøåôî øúåé äçîùá ïéáøî'ù áúë åéøáã íéøåôä éîé éðù úéà àä ÷ôñá åäééðî ïéøú ïåðéàã
úåà) ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä íâ ,àîòèá àúìéî íø÷éò úåòåáùå ä"ø éë ,÷ôñá íäî íéîé éðùù ììâáå ¯) åäééøúàá
ïùåùá øúåé åçîùù íé÷éãö äáøä åðéöîù' àéáä (è ùé éøä ,íéîé éðù íéâäåð àîåéã à÷éôñ úîçî ÷øå ,àåä ãçà íåé
'øæòìà úçðî'ä ÷"äøä äæá øàéáå .'íéøåô íåéáî íéøåô 'æ çñôã ïéîåé 'æ äòáù äòáù (íîå÷îá íéøåôä éîé éðù
ìò (àì úåà ïåùù éîé øîàî øëùùé øòù) ò"éæ ùèà÷ðåîî ,è÷ ÷øô â øîàî 'ãåã øëæ'á) åçéëåä ïàëîå] .'úåëåñã ïéîåé
 מעשה היה אצל הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע בשנה שחל בה 'שושן פורים' בערב שב"ק )כמו בשנה זו( ושמע.א
, ולא נחשב אצלנו כפורים,איש אשר שח עם רעהו ואומר לו בביטול כי היום אינו פורים אלא שושן פורים
 שלעת ערב ב'קבלת שבת' נתחיל ב'מזמור, ומיד הוסיף לאמור,( זה יו"ט, כן, עס איז א יו"ט )כן, יא,נענה לו הרה"ק יא
 ומני, וחג ה' לנו, להראות ולפרסם ברבים כי 'שושן פורים' נחשב כיו"ט,לדוד' כמו שנהוג ביו"ט שחל בערב שבת
 להתחיל, כלומר,אז כך נהגו בחצר הקודש בעלזא בשושן פורים שחל בער"ש לנהוג בקבלת שבת כמנהגי יו"ט
.( ולומר ב'לכה דודי' רק 'בואי בשלום' ולהוסיף תיבת 'בשמחה' )ביתו נאוה קודש עמ' רנח,'ב'מזמור לדוד
 אך כולי עלמא לא, ואיש איש ינהג כמנהג אבותיו ורבותיו,כמובן שלא נאמרו הדברים לשנות מנהגי הקהילות
...פליגי להרבות ולהוסיף בשמחה כדת היום להעשות
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úà æîøì (.âé äîã÷äá) 'øäåæ éðå÷éú'á àúéàã äî éô
úåîù) ÷ìîò úééçîá øåîàä áåúëä ïåùìá íéøåôä éîé
àåäå øãà ã"éì æîåø 'ãé' ,'ä¯é ñë ìò ãé éë' (æè æé
ïùåùìå åá øùò äùîçì æîåø 'ä¯é'å ,íéæøôã íéøåô
,ä¯é ùåã÷ä íùá æîøð 'íéøåô ïùåù'ù àöîðå ,íéøåô
 ã"é íåé ìò äøéúé åúìòî ïë ìòב.

â

גם מחר  -המשכת שפע ימי הפורים לכל השנה

åøáòé àì äìàä íéøåôä éîéå' ,(çë è) äìéâîá áéúë
àá éë úåøåãä é÷éãö åøîàå ,'íéãåäéä êåúî
úà åîöòá ùéøùäì íãàä úãåáò ìò æîøì áåúëä
'úåàìôðä äùåã÷ä úåòôùä ìë åðîî åøáòé ìáì 'íéøåôä
 íéùåã÷ä íéøåôä éîéá íäì íéëåæùדåá åøéàùé àìà ,
 äðùä ìëì äùåã÷ã íúåçה.

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë êëå
úôù'á àáåä) ò"éæ àçñéùøôî íðåá 'ø ÷"äøä øîà äë äî éë ,ïùåù úçåðî íåéá àåä è"åé ø÷éò éë ,ì"æå
áåúëä ïåùìá ùøôì (òâôéå ä"ã ä"ìøú àöéå 'úîà
ùà ïééãò êìîä úéøáá íà íìåòä ìë úçåðî ìéòåé
úåîäáë ìùîð ïéìé ìá ø÷éá íãà' (àë èî íéìéäú) íåéá àìà ìàøùéì äçîù ïéà ïë ìò ,øòåá äîçìî
úåøøåòúäå úåîîåøìå äøàäå ø÷éì äëåæä íãàù ,'åîãð
 ì"ëò ,å"èג.
)(ó"é÷ú úðù ,úåùøã

ב .כה אמר הרה"ק אדמוה"ז מסאדיגורא זי"ע 'עיקר פורים הוא שושן פורים ,כי ירושלים היא באמצע העולם
קדושים י( ,לב העולם ,וירושלים מוקפת חומה מימות יהושע בן נון וכו' ,וכתיב )מלכים א' ח מח( והתפללו אליך דרך
ארצם' .והוסיף עוד ואמר 'שושן פורים הוא גבוה מפורים ,כי שושן פורים הוא בט"ו לחודש עת מילוי הלבנה'.
ג .כבר הבאנו מה שאמר הרה"ק ה'עטרת צבי' מזידיטשוב זי"ע שבשושן פורים אפשר לפעול יותר מבפורים עצמו
)ולא היה אותו צדיק דר בעיה"ק ירושלים.(...
גם הובאו דברי הרה"ק ה'אמרי נועם' זי"ע )לר"ח אדר ד"ה או יאמר בהקדם( על הא דאיתא בגמ' )מגילה ז (:ששנה אחת
נתבסם רבה מיינו בסעודת פורים' ,קם רבה שחטיה לרבי זירא' ,למחר כאשר התפכח מן היין 'בעי רחמי ואחייה'
)ביקש רחמים והחייהו( ,ובזה המעשה גילו לנו חז"ל כי יום הפורים מסוגל לישועות ורפואות למעלה מדרך הטבע ,ואף
חולה הנצרך לרפואה בבחינת 'תחיית המתים' יכול להיוושע ולהיענות .והוסיפו לדייק כי היום בו ביקש רבה רחמים
על תחיית המתים היה 'למחר' – ב'פורים דמוקפים' ,ואף שהוא היה מ'בני הפרזים' ,אך סגולת היום לפעול כל מילי
דמיטב ,ומה שאלתך וינתן לך שווה לכל העולם כולו ,ואדרבה תוקפו של יום הולך וחזק.
וכבר מילתנו אמורה ,שפשיטא ואין צריך לומר ששערי שמים הפתוחים לרווחה אינם ננעלים עם התקדש ליל
שב"ק ,אלא וודאי שגם יום השב"ק הינו המשך וחטיבה אחת לימי הפורים ,וכל הפושט יד נותנים לו בג' ימים הללו
שמתחילים באור לארבעה עשר ומסתיימים בצאת השבת .ו'החוט המשולש לא במהרה ינתק' ,והחכמים – יודעי
העיתים לנצל את הימים הקדושים הללו ולהמשיך מהם את כל ההשפעות הטובות לכל השנה הבעל"ט.
ד .והרה"ק ה'חידושי הרי"ם' מגור זי"ע אמר לבאר בעניין 'שבת הפסקה' שהוא על דרך שאמרו חז"ל )הובא ברש"י
ר"פ ויקרא( 'מה היו ההפסקות משמשות – ליתן ריווח להתבונן בין פרשה לפרשה' ,וכך גם תכלית 'שבת הפסקה'
שבתוך ה'ארבע פרשיות' ,שצריך האדם להתבונן היאך לקנות בעצמו את השפעות הקדושה למען יעמדו ימים רבים.
ומעתה שב"ק זו ,שהיא שבת הפסקה בין 'זכור' ל'פרה' ,הרי הזמן מבקש את תפקידו ביותר 'להתבונן' היאך לשמר
את הארות הפורים לאורך ימים.
ה .כה כתב הרה"ק ה'אמרי אמת' )תרפ"ו( ,חנוכה ופורים הם יו"ט של חול ,ואין בהם הבדלה ,ויכול הכח להישאר
לתמיד ,וזהו שנאמר )אסתר ט יג( 'ינתן גם מחר וכו' לעשות כדת היום' היינו שישאר למחר ,עכ"ל.
הוסיף הגר"י הוטנער זצ"ל ,דמהאי טעמא גופא לא תקנו חז"ל 'הבדלה' במוצאי פורים ,למען לא 'נבדיל' ונפסיק
את הפורים ...אלא נמשיכו לאורך ימים.
וכך רמזו לה בדברי הגמ' )מגילה ב' (.ואימא שיתסר ושיבסר ,ולא יעבור' ,שתפקיד ימי שיתסר ושיבסר )ט"ז וי"ז אדר(
הם לראות ש'לא יעבור' – שהשפעת הקודש של הפורים לא תעבור מקרבו כאילו לא היה כלום ...ומאידך האיש
הרוצה ש'לא יעבור' עצתו היא 'ואימא שיתסר ושיסבר' – ש'ישקיע' בימים אלו ,כי הינם מסוגלים להמשיך את
הארת הפורים לכל הרוצה...
ואגב אורחא ,כתב הרה"ק ה'אהבת שלום' זי"ע )לר"ח אדר( וז"ל ,וזהו שאמרו ז"ל )ביצה טו' (:הרוצה שיצליח נכסיו',
פירוש הי"ד ימים אחרונים של חדשי השנה שאזי הלבנה הוא מכוסה ,וזהו נכסיו היינו בחי' נכסה שהלבנה הוא
)תנחומא

ã
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éøä ,àîéé÷ øáë ,åìöà øàùúù ¯ åìöà äðéìî åðéàå
 åîãð úåîäáë ìùîð àåäוúôù'ä ÷"äøä óéñåä ...
àåä ø÷éòäù ,(íéùú øùà ä"ã á"ñøú íéèôùî) ò"éæ 'úîà
ïîæ ,'ïéìé ìá' åäæå) äëéùçäå áøòä ïîæì åìöà ùéøùäì
 âçä íùåø åáìá òåá÷ äéäé æà íâù ,(äðéìäå 'äðéù'äז.
¨
'íNå
(ç äåöú àîåçðú) ùøãîä éøáã úà äæá øàáîå
øá íçðî éáø ,(âë ð íéìäú) íé÷åìà òùéá åðàøà êøã
úåàåáîá íéáøì úåøð íé÷éìãîù åìà øîåà éñåé
òáå÷å 'øðä' úà ÷éìãîù éîì ,äæá æîøðù ,'íéìôàä
úåàåáîä'å íéëåùçä íéîéì íâ âçä úåøàä åîöòá
 íé÷åìà úòåùéá úåàøì äëåæ ,'íéìôàäח.

äîî (á"éùú) ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä ïë çéëåä
,â"äëä ìù 'ìéòî'áù 'íéðåîòô'ä éáâì åðéöîù
ùãå÷ä ìà åàåáá åìå÷ òîùðå' (äì äë úåîù) áéúëã
êéøö òåãî ,ï"áîøä øéòä øáëå ,'...åúàöáå 'ä éðôì
íåù æà äùåò åðéà àìäå ,åúàéöéá íâ åìå÷ òîùéù
àáù àìà ,íéãâá øñåçî íåùî äéìò áééçúéù äãåáò
úåøåàäù øåîùì àåä íãà ìù åãé÷ôú ø÷éòã ,æîøì
åúàöá ¯ ùãå÷ä ïî åúàöá óà åìöà åøàùéé âçä
ïéàå ùãå÷á úøùì ñðëðù íãàì åì äî éë ,âçäî
éãé àöé àì àðååâ éàäëáã ,åúàöá íåìë åá øàùð
 åúñéðëá åìéôà åúáåçט.

מכוסה ,אזי 'יטע אדר' ,פירוש שישמור הימים האלו בחודש אדר ,היינו הי"ד ימים אחרונים שבסוף חודש אדר ,ועי"ז
יקח ההמתקה והכנה לכל ימות השנה .עכ"ל.
ו .מסופר על אחד מזקני חסידי ליובאוויטש שכבר היה ישיש טובא ולא היה יכול להלך בכוחות עצמו על כן היה
יושב ב'כסא גלגלים' )  ,(Wheelchairפעם התוועד וישב עם מרעיו החסידים כמה וכמה שעות ,ובסיומה של ה'התוועדות'
ניסה לקום מכסא 'מלכותו' ...חבריו שראו אותו הבינו שצריך הוא לדבר מה וחיש באו לעזרתו ,אך הוא אמר להם,
איני צריך מאומה ,והמשיך בשלו לזוז ולנוע ,חזרו ושאלוהו מה תבקש ,הסביר להם איני צריך מאומה ,אבל זאת
ידעתי כי אחרי 'זיץ' אסור להישאר באותו מקום ...ולענייננו ייאמר ,אחרי פורים אסור להישאר באותו מקום...
ז .ראה נא בנוהג שבעולם ,מעמידים בכל ארץ ועיר בניין גדול שמשם מעבירים את זרם החשמ"ל )עלקטרי"ק( והנה
אפשר שיעמוד אדם בסמוך ממש לאותו הבנין וחשכה לו ,לעומתו יש המקבלים 'אורה' אף במרחק גדול מאד,
וההפרש ביניהם ,כי הללו התחברו לאותו זרם ב'חוטים' ועבותות )חוטי חשמ"ל( ע"כ יש בביתם אורה ושמחה ..והנמשל,
אם 'יתחבר' ל'פורים' עצמו )וימשוך חוטים( עד ביתו ומקומו תאיר לו הארת החג למרחק מרחקים...
ח .בנועם שיחו סיפר הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל ,שבשב"ק אחת ישב בסעודת מרעים עם אחוזת מרעיו ,לפתע
נכבו האורות בבית והיה צורך גדול להדליקם ]כנראה מחמת הקטנים דחשיבי כחולה שאין בו סכנה ,עי' או"ח
שכ"ח י"ז[ ,מיד הלכו לחפש אחר ערל שיעשה עבורם את המלאכה בשבת ,לאחר זמן רב הצליחו למצוא גוי
שהסכים לעלות אל ביתו ,ובהיותו שם סיפרו לו שנאבדה להם טבעת וברצונם לחפש אחריה ,כשכוונתם לרמז לו
]שלא בלשון ציווי[ שזקוקים הם לאורה כדי לחפש אחר האבידה ]ולא היה חשש של הנאה ממעשה שבת ,כי
הנרות היו דלוקים ,ונר לאחד נר למאה ,עי' שו"ע רעו ד[ ,אך הגוי טיפש היה ,וכשמוע את דברי החברים התחיל
לעזור להם לחפש אחר האבידה ,וכמה שניסו לרמז לו לא עלה בדעתו להדליק האור ,ורק הואיל בטובו לעודדם
לבל ידאגו ובודאי ימצאו את האבידה ,ויהי כאשר ראו שהגוי אינו מבין מה שרוצים ממנו טיכסו עצה כדת מה
לעשות ,והציע אחד מבני החבורה לומר לו שנותנים לו במתנה את בקבוק הבירה הנמצא במקרר ,וכיון שיצטרך
לחפש אחר המקרר בודאי ידליק את האור ,וכן עשו ,ואכן עצתו הצליחה ,ואכן הדליק הגוי את האור ומשראה את
המקרר ניגש בהתרגשות והוציא את בקבוק הבירה ושתה את כולו בהנאה ,ויהי כאשר סיים לשתות יצא החוצה
וכיבה אחריו את האור ,כי שוב לא היה זקוק לו עוד...
ומכאן למד ר"י שני דברים ,א .שדרכם של הגוים אטומי לב שאינם חושבים על אחרים כלל ,ולא ידליקו את
האור כי אם לצורך עצמם בלבד ,ב .שכאשר יסיימו בהנאת גרונם יסגרו את האור כבתחילה ולא יתנו לאור להמשיך
להאיר ,אבל יהודי אינו כן ,אלא לעולם מסייע ומדליק גם עבור אחרים ,וכן בשעה שהאור דלוק מניח אותו לדלוק
ואינו סוגרו לאלתר ,והוא משכיל לנצל שעת הכושר וזמנים טובים כדי להאיר לעצמו בימות החול ובשאר ימי
המעשה .ואכן ,כשיתייגע לפתוח פתח כחודו של מחט תחילה ,יפתחו לו מן השמים שערים רחבים כפתחו של אולם.
ט .וכמו שפירש הרה"ק רבי אלעזר מריישא זי"ע מה שאמר המן הרשע לאחשוורוש ,שלא ינזק אם יהרוג את
ישראל )מגילה יג' (:דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י' )ראשי תיבות – שבת היום פסח היום ,שעושים כל ימיהם כחגים ואינם
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,äøåîâ äçé÷ìá åéñëð ïéá íéøåôä éîé úà äð÷ù
.íìåòì èåîú ìá ãúéë âçä úåøåà úà åùôðá ùéøùäù
ïäá òèé ,åéñëð åîéé÷úéù äöåøä' (:åè äöéá) íøîàîëå
úåéîùâá åìîòá äëøá úåàøì äöåøäù åðééä ,'øãà
,øãà ùãåçä úà ùôðá ùéøùäìå òåèðì êéøö úåéðçåøáå
.äðùä úåîé ìëá äëéùçä úà øéàäì åãòá òééñé äæå
)äìéâî

úééçî ïéðòå íéøåô ïééðòì øúåéá íéøåîà íéøáãäå
íà éë ãáìá åîåéì åðéà åø÷éòù ,÷ìîò
äæ ÷ìîò ìù å÷ìç úà øå÷òì ,äðùä úôå÷ú ìëì
åúáäà åáìá ùéøùäìå ,íãàä ìù åáø÷á øùà òøä

ä

íåùîù ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà ïëå ,åúàøéå
òùåäéì äùî øîàù ,÷ìîò úîçìî úåöîá áéúë éëä
)ùàø ìò áöéð éëðà øçî ÷ìîòá íçìéä àöå' (è æé
øáãë äùòà øçî' áéúë (ç ä øúñà) äìéâîáå ,'äòáâä
íéãåäéì øçî íâ ïúðé' (âé è) íù áéúë ãåò ,'êìîä
ãåã íçì øùàë ïëå ,'íåéä úãë úåùòì ïùåùá øùà
óùðäî ãåã íëéå' (æé ì 'à ìàåîù) áéúë ÷ìîò íò êìîä
úééçî úùøô àåø÷ì åòá÷ ïëå] 'íúøçîì áøòä ãòå
,íéøåôä íåéá êãéàå øåëæ úáùá àãç ,íééîòô ÷ìîò
.[øãà å"èå ã"é ,íééîåéì òá÷ð íéøåôä íåé ø÷éò íâå
éë' (ãé æé) àø÷ã àðùéìá úåìéôë øîàðù ïðéæç ãåò
éâñ àìã ,àîòè åðééäå ,'÷ìîò øëæ úà äçîà äçî
íâ úåøåãì äééçîä àäúù àìà ,äòùì ÷ìîò úééçîá
 ïîæ øçàì àåäù øçî íåéáיøæåç ãéîú àäéù íâå ,
ìò éà÷ åæ äîçìîù èøôáå ,áåùå áåù åúåà äçåîå

משלמים מס למלך מאחר שאינם עוסקים במסחר ואינם מרוויחים( ,ובודאי ליכא מועדים בכולא שתא ,אלא ,שבני ישראל עם
קודש עסוקים וטרודים עם המועדים בכל ימות השנה ,וזמן רב לפניהם יתכוננו לקראתם בהכנה דרבה ,ולאחריהם
יעסקו בקנייני החג' ,וממש כל השנה עבודתם וטרחתם רק לקיים מצוות' )הובא בספר דבש השדה אות יד( ,ועי"ז יונקים
ונהנים מן השפע הגדול לאורך ימים.
משלו משל ,למי שמילא את רכבו עם געז )דלק( ,אך 'חכם' זה נשאר על עמדו באותו מקום ,ואף אחרי שהגיעו
אחרים ורצו למלאות געז )דלק( לא זז הלה ממקומו ,מששאלו אותו מאי האי ,השיב בטפשותו ,שברצונו להישאר
כאן תמיד ועל ידי שיכניס עוד ועוד געז יסע הרכב מהר וטוב יותר ,לגלגו עליו השומעים ואמרו לו כי אם ישאר
במקום אחד לא יועיל לו כל הגעז שבעולם ,כי הלא מטרת הגעז ברכב היא כדי שיוכל האדם לנסוע למחוז חפצו
ולעשות צרכיו ,נמצא שרק אחר שיעזוב את מקומו יעזור לו הגעז להגיע למרחקים .והנמשל מובן ,שהזוכה לזמנים
גבוהים ,וכן השומע אמרות טהורות ופנינים יקרים ואינו משתמש בהם להלכה ולמעשה ,אזי הוא דומה לאותו טיפש
שמילא את רכבו עם דלק ונשאר במקום אחד ואינו עושה כלום ,אך החכם עיניו בראשו ,וממלא אסמיו בשפע
רב ,ארחות חיים ותוכחת מוסר ,ועם אוצרות אלה נכנס לתוך ימי המעשה ומתגבר על כל הנסיונות לבלתי יוכל
השטן זה היצר הרע להתגבר ולשלוט עליו.
י .שנה אחת במשתה היין ניגש חסיד אחד בגילופין אל הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע ,ובכה לפניו שברצונו לעשות
תשובה ,נענה הרה"ק ואמר לו 'בא הנה מחר '...ויש בדבריו משנה תוקף וכוונה עמוקה ,דלא סגי במה שהאדם
מתעורר לתשובה ביום הפורים עצמו ,אלא ינתן גם מחר להתחזק בתורה ועבודה.
כעי"ז היה אצל הרה"ק רבי מרדכי חיים סלאנים זי"ע ,שיהודי בכה לפניו במשתה היין שילמדו דרך תשובה,
הקשיב הרה"ק לדבריו ואמר לו 'שמע בקולי ,פנה נא למנוחתך ,התפכח מיינך ,אז תבוא אלי ואלמדך דרך תשובה,
ויהא רעוא שיזכר לך באותה שעה מה שדברת אלי היום'...
וכך מספרים על יהודי עני ואביון ש'נדבק' לגביר העיירה אשר בשם ר' בערל נקרא ,וכידוע שביום השב"ק יש
להם לעשירים 'פנאי' וזמן הרבה לשמוע את אשר בפי העניים ,הואיל ואינם עוסקים בעסקיהם באותו היום ,העני
ביכה את מצבו הקשה בפני העשיר וביקש ממנו 'נדבה הגונה' ,אמר לו ר' בערל )העשיר( נו נו ,יש על מה לדבר,
הכנס אלי מחר ונדבר ,לאחר זמן הוסיף העני לבקשו ,ר' בערל ,אולי תוכלו גם לתת לי 'הלוואה' הגונה בתשלומים
נוחים ,אמר ר' בערל ,נו נו ,נדבר למחרת היום ,לאמ"כ ,הציע לו העני ,אולי תצרף אותי כ'שותף' בעסקיכם ...אמר
לו ר' בערל ,נו נו ,אין הדבר מופרך כלל וכלל ,נראה למחר כדת מה לעשות ,העני יצא מביהמ"ד כשהוא רואה את
עצמו כ'חצי' גביר ...והמתין בכלות הנפש למחרת היום ,ואכן ,ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון ניצב העני הכן במשרד

å
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úìá÷'ìå ù"úé åúãåáòì ùãçúäì øúåéá ìâåñî ïîæäå ,åúøîùî ìò ãéîú ãåîòì íãàä êéøöå ,øöéä úîçìî
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä øàéáù åîëå ,'äøåúä
íãàä ìá÷î åìà úåîçìîá ïúéà ãåîòì çëä úàå
)úáù) 'îâä éøáã (ø÷éò ä"ã á"îøú ,äî ä"ã à"îøú íéøåô
 íéøåôáיא.
)אפיס( של העשיר ,ובידידות פנה אליו ,רבי בערל ,נו ,יזכר לך עתה אתמול אשר דברת ,הבה לי ממתת ידך ,תן לי
הלואה כפי שדברנו ,ונא הזדרז להביא 'שטרי שותפות' לחלוק יחד עמי את עסקיכם ,ענה לו העשיר ,היום כבר לא
'שבת' ,היום יום ראשון ,כלומר ,כל ה'הסכמות' שהסכמתי היו רק ב'דמיון' ובדיבורים ,עברה השבת ,הגיע יום ראשון
והכל כ'עורבא פרח'.
כיו"ב ,ייאמר לנו לענין רוחניות ,ביום השבת וק"ו ביום הפורים ,יושב לו האדם ,ומזמר ניגונים יפים – זמירות
שבת ויו"ט ,הוא מחשב בלבו ומוחו קבלות טובות ,ומדמה דמיונות כך וכך אעשה ,בענין פלוני אוסיף להיטיב מעשי
וכו' ,ויהי בוקר של יום ראשון ,תמה עליו כביכול הבורא ,היכן ומה אירע עם כל הבטחותיך וניגוניך היפים והנפלאים,
מדוע אין רואים כל שינוי בסדר יומך ,והאדם עונה כביכול ,היום כבר לא 'שבת' ,היום יום ראשון ,לא הייתה הכונה
'למעשה' ובפועל ,אבל לא זו הדרך ישכון בה אור ,אלא 'ינתן גם מחר ליהודים' ,גם למחרת הפורים עלינו להחזיק
את ההתעוררות ,לאחר זמן לאורך ימים ושנים טובות.
יא .משל נפלא אמר הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל ,עיר אחת היתה יושבת בבקעה למרגלות הר רם גבוה ונישא,
והנה כאשר באו לפתוח בה חנות גדולה לספק כל צרכי התושבים הלכו לתור אחר מקום גדול ורחב ידיים,
ולא מצאו אלא בראש ההר ...בדלית ברירה הקימו שם את החנות ,ומני אותו היום ואילך נאלצו בני העיר לכתת
רגליהם לעלות ולטפס במעלה ההר ,עד שהתעורר איש אחד 'בעל חסד' עצום בגופו ובממונו ,ובליבו החם רכש
מכספו רכב גדול )הנקרא 'טנדר'( ,והכריז בקול גדול ,כי שלוש פעמים ביום ,בוקר צהריים וערב ,הוא אוסף את אנשי
העיר ונוסע אל החנות ,כל המעוניין יצטרף אליו חינם אין כסף .שמחו כולם על ה'רווח והצלה' ,ואכן בכל יום ויום
היה נוסע ג' פעמים ,ורכבו מלא עד אפס מקום...
עם הזמן התקלקל ה'מזגן' )עירקאנדיש"ן( ובימי החום הוכרחו הנוסעים להזיע כהוגן ,ולא עוד אלא שכיסוי )ריפוד(
הכסאות שברכב נקרע מעת לעת ,ועל הכל נחלש ה'מנוע' )מאטאר( מרוב יגיעה ועמל שנים ,ובקושי הצליח ליסע
לאטו כשהוא 'כורע תחת משאו' ,והיו הנוסעים יוצאים 'לעזור' לרכב ולדחוף אותו עד שיחזור לחיים...
באסיפת ז' טובי העיר שנערכה באותה תקופה לדון בענייני העיר וטובתה עלה על ה'שולחן' ענין הרכב זכור
לטוב ...והתעוררו כולם ששורת הדין נותנת לקנות רכב חדש ומפואר לאותו צדיק כהכרת הטוב על כל פעלו המבורך
במשך שנים למען אנשי העיר ,אולם הלה מיאן נחרצות באמרו 'מרכבה' זו היא 'חפצא' של גמילות חסדים ,ואין
בידי להיפרד ממנו ....וככל שניסו להפציר בו העלו חרס בידם .עד שקם חכם אחד ואמר ,הבה נחליף את המנוע
הישן בחדש ,גם נרפד את המושבים הקרועים ,נשפץ את כל הרכב מבפנים ,רק את ה'פח' המקיף את הרכב מבחוץ
נשאיר כאשתקד ,ולא יכיר בעליו שעשינו כאן איזה דבר וחצי דבר ,בלילה ההוא נטלו ממנו את המפתח )עם 'תירוץ'
כלשהו( ,נכנסו העסקנים לתוך הרכב הרכיבו ותיקנו כל הנדרש מבפנים ,ואילו כלפי חוץ לא היה שום סימן לאותה
'התחדשות'...
בבוקר התיישב הנהג על מקומו ,וכאשר ראה שהרכב מלא באנשים ביקש מכמה שירדו לדחוף מאחור ,אך המה
אמרו לו אין צורך בדבר ,סובב את המפתח והדלק את המנוע ....צחק אליהם כי מכיר הוא נפש 'בהמתו' ולא תצלח
לנסיעה ...אך הם בשלהם ,ואכן שמע בקולם וראה זה פלא הטנדר זינק במהירות כאילו יצא היום מ'בית היוצר'...
אחר כמה רגעים ביקשו ממנו להדליק את המזגן ,אמר להם כבר עידן ועידנים שהמזגן 'מת' ...הפצירו בו מה אכפת
לך לנסות ...לחץ על הכפתור ואוויר קר וצונן קידם את פניהם ...ממש מעשה ניסים ...עד שהסבירו לו מה ש'עוללו'
באישון ליל...
על דרך זה ממש ,הקב"ה מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית ,וממלא אותנו בכוחות חדשים ,ורק כלפי חוץ
נראה כקנקן ישן ...אך במקום לנסות להדליק את הלב הרי אנו אומרים והלא אמש היה הלב יבש ...כבר זמן רב
שאין אנו 'יכולים' להתגבר ...אין לנו אלא 'לנסות' ואו אז נראה עד כמה כל הכוחות הם דשנים ורעננים ...והדברים
אמורים ביותר בעבור עלינו ימים הפורים הקדושים ,כמבואר ב'קדושת לוי' שכל טבעי העולם משתנים בעת קריאת
המגילה ,ועדיין למחרת פורים הננו מיואשים מעצמנו ,וממתינים ש'ידחפו' אותנו לעלות כאותו בעל רכב ישן וזקן,
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æ

íä åòøæå ÷ìîò éë ,'ùåøåùçà éîéá äåìá÷ øåãä' (.çô
åøîàù åîëå ,íìåòá ìåãâä åîù ãåáë éåìéâ íéáëòîä
'ìù åòøæ äçîéù ãò íìù íùä ïéàå íìù àñëä ïéà
'ä úåëìî øúåé äìâúð òùøä úìôî øçàìå ,'÷ìîò
åðåùìëå ,áåèä çë ÷æçúî òøä çë ãåáéàáå ,íìåòá
'úáäà ë"çà øøåòúî ÷ìîò úééçî ùéù úò ìëáå
ùé ÷ìîò úééçî øçà ïëì' áúë ïëå ,'ìàøùéá äøåúä
÷ùé íéøåôá éë ,'äðù ìëá øøåòúî äæå ,äøåúä úìá
'äåìá÷ øåãä'ì øùåëä úòù äæ éøäå ,÷ìîò úééçî 'éçá
 ïåöøáå äáäàáיב.

øåîæîá ¯ åðéôá ììäì ¯ 'åðì åçéðä íå÷î' ïééãò êà
åðéìò éë .íéîùáù åðéáàì äàãåäå çáù ïúéì ,äãåúì
øùà åãñç áåøáå ù"úé àøåáä ìù åúáåèá øéëäì
íãàì òéâîù äîî øúåé äáøäù ,åðîò úåùòì àéìôî
ìëá ,äòù ìëáå úò ìëá åîò áéèéî ä"á÷ä ïéãá
 íùâáå çåøá ,äîùðáå óåâá ,ïîæ ìëáå íå÷îיגåîëå ...
ïéà .ì"æå (å áë úåîù) ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä áúëù
ïéá íãàä íò äìåòô äùåò ú"éùä ïéàù òâøå äòù êì
ïðåáúé êà íà ,(ì"ëò) åéëøö úðéçáá ïéá åôåâ úðéçáá
äîå÷îî åùôð øúðéú ,íéøáãä úåúéîàá øéëé èòî
 åéìà ä"á íå÷îä úáäà ìãåâ åúåàøáיד.

קרבן תודה  -הודאה לה' על חסדיו ונפלאותיו שבכל יום עמנו

àìù íãà êì ïéà ,ì"æå (ç"éô) øùéä á÷'á áúë ïëå
úåøöä øùà åìàä úåøåãá èøôá ,ñð åì äùòð
áøç ,úåîåöò úåîçìî ,úåøéæâ ,íåéå íåé ìëá úåøáåâ
åéìò øéàä øùà éîå ,íéáø íéàìçå ,÷åöîå øåöî ,áòøå
íéøëæðä íéòâôä ìëî åìéöäå ,ãñç ìù èåç ä"á÷ä

òåãé äðä ,'åðáéø÷é äãåú ìò íà' ,(áé æ) ïúùøôá
ìëá íéøåîàå íééçöð íä '÷ä äøåúä éøáãù
ïéàå åðöøàî åðéìâ åðéàèç éðôî íà óàù ,øåãå øåã
,ùã÷îä úéáì åèåùôë äãåú ïáø÷ àéáäì íéìåëé åðçðà

אין לנו להמשיך בהרגלנו הישנים ,רק 'לזוז' ולהתחדש ,לנסות ונראה כי הכל מתעלה ונוסע כלפי מעלה מעלה,
שהרי הקב"ה מילא אותנו מאוצרותיו הקדושים ,ואם 'הגוף' נשאר כמות שהיה אבל 'מבפנים' הכל חדש...
יב .גם איתא ב'חסד לאברהם' )עין הקורא מעין השני נהר נז והובא ב'ערבי נחל' פרשת שמיני( שבשלושים הימים שבין פורים
לפסח מוציא הקב"ה את ישראל מדי יום ביומו חלק אחד משלושים מתוך מ"ט שערי טומאה ,ומעלה אותם
מדרגה לדרגה ,כמו שהוציאנו מטומאת מצרים בימים ההם עי"ש.
וכבר אמר הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע ,דהנה איתא בזוה"ק )ח"ב קפג (:דמצה מיכלא דאסוותא ]-מאכל
רפואה[ היא ,וכשם שהחולה במחלת הגוף צריך לצום במשך כמה שעות בטרם ינתחו אותו הרופאים כדי לרפאותו,
כמו כן לקראת חג הפסח בו אנו עומדים לקבל תרופה ורפואה ל'חולי הנפש' והוא באכילת המצה ,עלינו לצום
ולהתענות – להיטהר ולהתרחק מתאוות רעות כדי שתוכל הרפואה להשפיע עלינו רפאוה שלימה.
על פי הדברים האלה אפשר לבאר את דברי הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )חודש אדר ד י( המיישב קושיית הפוסקים
)טור או"ח תלב( מדוע אין מברכין ברכת 'שהחיינו' על בדיקת חמץ  -דאכן ,מברכין שהחיינו בהתחלת זמן ביעור ,והיינו
ביום הפורים ,והבן .ופירוש הדברים ,כי אי אפשר לגשת אל הקודש כי אם שיטהר עצמו תחילה ,ובהכנה כראוי,
ולכן צריך להקדים בעבודת ה' כבר בפורים ,וכך אמרו )פסחים ו .ועי' בביה"ל ריש סימן תכט( 'שואלין ודורשין בהלכות
הפסח קודם הפסח שלשים יום' ופורים הוא שלושים יום לפני פסח ]וכך נהגו הרבה צדיקים ,ללמוד הלכות פסח
ביום הפורים[.
יג .הגה"צ רבי מתתיהו לוריא זצ"ל כתב לאחד שהתלונן על מצבו מתוך דאגה על הצרות שהקיפוהו ,שאם היו
נותנים לו כף מאזניים ,והיה מניח על כף אחת את כל החסדים שעושה עמו הקב"ה ,ועל הכף השניה את הצרות,
בוודאי היה רואה בעליל כיצד 'כף החסדים' מכרעת את 'כף הצרות' ,ואין שום דמיון למספר הרעות לעומת רוב
הטובות ,ועד שהיה 'צוחק' מעצמו על שהוא דואג ודואב ...הוסיף רבי מתתי' לפרש בזה את הכתוב )תהילים קנ ב(
'הללוהו בגבורותיו הללוהו כרוב ֻגדלו' שהכוונה מלשון 'רוב' )כדין 'ביטול ברוב'( ,וכלשונו 'כי לכל אדם יש חבילות חבילות
של עגמת נפש זה בכה וזה בכה ,אבל צריך לדעת שכל אלו הגבורות בטלים ברוב גדלו שהם החסדים הנגלים' ,ולא
עוד אלא שגם ה'גבורותיו' הם בעצם חסדים אלא שהם נסתרים ומכוסים.
יד .מעשה באברך צעיר אשר נולד לו בנו בכורו במזל טוב ,וראה שמיד מעלים הרופאים על גבי הכתב את כל
מצבו ומעמדו של הרך הנולד  -מידות גופו וטיב בריאותו ,והנה הוא רואה שהרופא מעביר ידו על כל אצבעות

ç
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 'ä éãñç ãéîú ïåøëéæì åì äéäé ,ìéòìטוúåéäì àìå ,
 äáåè ééåôëîטזòéôùî øùà éî ìë àìà ,ãáìá åæ àìå .
è÷ùäá åúéáá áùéì äëæù ,äëøá ìù òôù ä"á÷ä åéìò
äéãåäå çáù ïúéì êéøö ,äøåãñ àéä åúñðøôå ,çèááå
áåéçù ,íéãøç øôñá øéäæî ãàî äîå .úàæ ìò íå÷îì

'äì íåéä éúãâä' ìù äùò úååöî ììëá àéä åæ äàãåä
ïàëî ,(ã åë íéøáã) 'äáåèä õøàä ìà éúàá éë êé÷åìà
ú"éùäî äòôùäå äáåè íéìá÷îä íãà éðá ìò äøäæà
 äéãåäå çáù ïúéìיז(íòøúî) éðìáå÷ ìå÷ úåø÷ì àìå ,
ïúåð íäì êøöð øùàî øúåé øùà ,ïéòä éøö êøãë

התינוק וכותב דבר מה על גבי הדף ,האברך היה בטוח שבוודאי מצא הרופא איזה מום או חולי באצבע ,וזהו פשר
הכתיבה שלאחר הבדיקה ,ונבהל עד עמקי נשמתו ,ושאל בחרדה גדולה לשלום התינוק ,הרגיעו הרופא וביאר לו
כי אחד הדברים שצריך לכתוב הוא מניין האצבעות ,ועל כן מנה וספר אותם לראות שאכן יש ב"ה עשר אצבעות.
ואין זה אלא משל על כל החיים ,שהאדם אינו משים אל ליבו כי ב"ה יש לו עשר אצבעות והכל על הצד היותר
טוב ,ורק כשמתעורר 'חסרון' או חולי אז הולך ובודק את מצב בריאותו ...מעיקרא יש לו לשמוח ולהודות לה' על
עשר האצבעות ושאר אברים וחיות שנתן לו הבורא במתנת חינם.
טו .סיפר הגה"צ רבי שלמה ברעוודה זצ"ל שבימי חרפו היה דר בעיה"ק ירושלים באחת השכונות הישנות ,פ"א
יצא מביתו שבקומה השניה ,ומשרצה לרדת במדרגות הצרות והרעועות מעדו רגליו ,וכמעט שלא נפל עד לארץ
רח"ל ,וממש ברגע האחרון הצליח לאחוז במעקה ,ועי"ז ניצל שלא נפל בבת אחת )והיה מגיע לריסוק אברים רח"ל( ו'רק'
נחבט בגופו ,מיד מיהר לברך ברכת הגומל כדת וכדין .למחרת היום נסע אל הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע והתאונן בפניו
שהיה בטוח בעצמו כי לאחר שראה את השגחת ה' עליו בגלוי ממש יסור ממנו היצר הרע ,והנה הוא רואה שמיד
למחרת שב היצה"ר לאיתנו וכאילו לא היה דבר ,והיאך אירע לו כזאת ששכח את הנס הגדול שנעשה עמו .נענה
לו החזון איש ,וכי רק עימך נעשה נס ,והרי עם כל יחיד ויחיד מבני ישראל נעשים לו נסים בכל רגע ושעה ,וכמו
שאומרים בברכת מודים 'על ניסיך שבכל יום עמנו' ,אלא שיש יצר הרע מיוחד אשר דרכו להשכיח מהאדם את
הניסים שמתרחשים עמו )עי' אור החיים הק' דברים ח יח( ,וזו היא עבודתו של האדם להזכיר לעצמו תמיד אותם חסדים
טובים שעשה עמו הקב"ה לבלתי יסורו ממנו )עי' באריכות בקונטרס ליל שמורים עמ' כ(.
טז .סיפר לי יהודי מארצות הברית ,בעל נכסים רבים ,ובבעלותו עומדים כמה וכמה דירות )שהוא משכיר( באזור מסוכן,
אשר גנבים מצויים בו למכביר ,וכל כך מסוכן המקום עד שבכל דירה שאינה מושכרת הוא מוכרח לשלוח איש
מאנשיו לשהות בה ,כי בלאו הכי פורצים הגזלנים לבית ושודדים על אתר את כל הרכוש .באחד הימים בהגיע
היהודי אל הדירות ,יצא מרכבו ושכח על הכסא ארבעים אלף דולר טבין ותקילין צרורים בצקלונם ,ועליהם היו
מונחים שני נגנים .משחזר ,מצא שגנבים שיברו את החלון וגנבו את שני הנגנים – ס"ה הפסד של חמש מאות
דולר לתיקון החלון ועוד ארבעים דולר על הנגנים ,אך כל סכום הכסף נשאר במלואו בחסדי ה' .נתמלא היהודי
שמחה ,ובגיל ורנן נתן שבח והודאה לבורא עולם ששמר לו על כספו.
הוסיף היהודי ואמר ,אחר מעשה התבוננתי בעצמי ,ואמרתי ,אם לא היה לי שם סכום גדול של מעות בנוסף
לנגנים הרי הייתי מתמלא צער ועגמ"נ על הפסד ממון של חמש מאות וארבעים דולר ,אך כעת שכנגד ההפסד
ניצלו לי שאר המעות הרבים שמח אני ומודה לאלוקי ,מכאן עלי ללמוד לכל עת וזמן כאשר יארע לי ח"ו איזה
מקרה של עגמ"נ ,להיזכר ולהעמיד לנגד עיני את כל הטובות שגמלני הבורא ,בשאר רכוש ,צאצאים ושאר קניינים
אשר חלק לו ה'.
יז .מעשה באיש יהודי מן הדרום )של ארה"ק( בימי הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע שבביתו ישבו  5מצאצאיו מעל גיל
העשרים שעדין לא נושעו בזיווגם ההגון להם ,והגדולה שבהם כבר הייתה בת עשרים ושמונה ,והיה הלה שבור
ורצוץ כל הימים .בנוסף לכך ה'חברותא' )שעמו למד בכל יום( שלו אירס את אחד מצאצאיו ,ובלית ברירה הוכרח ללוות
כספים בבנק – שהלווהו )לחברותא( כנגד משכון דירתו של מיודעינו ,אלא שעם הזמן פסק מלשלם את תשלומי חובו
וממילא מכרו פקידי הבנק את דירתו לכל המרבה במחיר ...מעתה נשברה רוחו בכפליים ,על חסרון הדירה ועל
עיכוב השידוכים ל"ע.
באחד הימים איקלע מיודעינו לשמחת נישואין בבית ידידו בעיה"ק ירושלים שם פגש בו קרובו ששאלו מדוע
פניך רעים היום ,ענה לו היהודי וביאר לו בטוב טעם ודעת את פרשת השידוכים ואת פרשת הכסף והדירה ,אמר
לו ה'קרוב' הנה כאן בירושלים יושב לו ה'בית ישראל' ספון בחדרו ,גש אליו הזכיר עצמך לפניו ובוודאי תוושע,
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òáù øçàì íãà ìù åøãù' (.æè ÷"á) 'îâá àúéà äðäå íéìáå÷ äîä íäéîé ìë éëä åìéôàå ,äéçîå ïåæî 'ä íäì
 íéëåáåיח ì"ëò ,יט.
,'íéãåîá òøë àìã éìéî éðäå ùçð äùòð íéðù
מתחילה לא אבה היהודי )שלא היה נמנה על עדת החסידים כלל וכלל( ,אלא שחזקה עליו פקודת קרובו כי אם לא יועיל לא
יזיק ונכנס אל הרה"ק ,שם שפך לבו על שלל צרותיו ,שאלו ה'בית ישראל' געדאנקט האסטו )האם כבר הודית לה' על כל
החסד אשר גמלך מעולם ועד עתה( ,ולא נתן לו לענות לדבריו ,אלא הפטיר ואמר ההודאה תהא  60%והבקשה  .40%היהודי
הבין שהרבי גמר את דבריו על כן עזב את החדר ,וחזר לקרובו לספר לו על השיחה התמוהה ,אמר לו הקרוב ,נו ,הרי
רבות יש לך להודות לבוראך על חייך המסורים בידו ,על המזון שהוא זן ומפרנסך תמיד וכו' וכו' )כי רק שידוכי הצאצאים
והדירה חסרים לך( ....וישמע האיש לקול הרבי והחל להודות ולהלל לשמו הגדול ,ותוך ב' חדשים נישאה הבת המבוגרת,
ועד מחצית שנה נושעו כולם  3 -מהם כבר נישאו ,ו 2היו מאורסים ,בד בבד מתה אמו של החברותא ונתגלה לצאצאיה
שעשירה גדולה הייתה ,וקיבל מעות הרבה עד שפדה את הדירה מידי הבנק ,וליהודי הייתה אורה ושמחה.
באותה שעה חישבו ומצאו שבאמירת ההלל אומרים  6פעמים 'הודו לה' )שהרי פסוק האחרון כופלים את הודו לה'( ו4
פעמים 'אנא ה''...
ונתנו רמז לדבר בהא דאיתא בגמ' )מגילה ב' (:מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין' ,שאם יזכור שיעור 'סמ"ך'
) 60אחוז( להודות ,ומנין 'מ"ם' )ארבעים אחוז לבקש( אזי בנס היו עומדין – יזכה לנס...
יח .מספרים שהרה"ק מרוז'ין זי"ע ראה פעם את בתו נאנחת על איזה ענין ,נענה ואמר לה ,דעי לך בתי ,שאנחה
גוררת אנחה ,והודאה גוררת הודאה ,על כן מן הראוי שלא להתאנח כלל וכלל ,אלא לקבל הכל באהבה ושמחה
בהלל והודאה ,והודאה זו תגרור אחריה שפע ברכה ,בכדי שההודאה תמשך עוד ועוד.
וכה סיפר הרה"ק ,מעשה בעשיר שלא היה מן העשירים כפירוש המשנה ' -איזהו עשיר השמח בחלקו' )אבות ד
א( ,ותמיד היה מתאונן ומבכה את מזלו כי רע הוא ,אמרו לו מן שמיא ,וכי זה 'רוע מזל' ,עתה ראו תראה מהו
'רוע מזל' אמיתי ,הורידוהו מעשירותו ונהפך לעני מרוד המחזר על הפתחים ,אין צריך לומר שבמצב זה נתרבו
טענותיו ובכיו עשרת מונים ,והיה מבכה ללא הרף על המצב הנורא שבא עליו ,נענו שוב מן השמים ,ואמרו ,וכי
זהו 'מצב נורא' ,נביא עליך מצב שהוא באמת 'נורא נוראות' ,למחרת היום נתנגע ב'צרעת' ובזה ננעלו בפניו שערי
'מחזר על הפתחים' ,כי היו הבריות מתרחקים הימנו שלא לידבק מצרעתו ,והיה העשיר לשעבר בוכה ונאנח מאין
הפוגות על כי כך עלתה לו  -שנפל ל'בירא עמיקתא' שכזו ,שבו לומר מן שמיא ,וכי זו 'עמיקתא' היא ,תא ואחוי
לך 'עמיקתא' מהי ,מיד נעשה גיבן בגבו וכפוף כהגמון ,וכבר לא היה יכול לבלוע את מאכלו כרגיל .בהגיעו לשפל
המצב שוב לא נאנח ,אלא אמר ,אכן מצבי איננו שפיר כלל ,אך 'מה יתאונן אדם חי – דיו שהוא חי' )איכה רבתי ג
מ( ,עלי להודות לבוראי על חיי ,כי יש אשר מובילים אותם כבר לקבורה ואילו אני חי ,מכיוון שכן ,נענו משמי
מרום ואמרו ,וכי על מצב שכזה אומר הוא שטובה יש בו ועליו להודות לה' ,עתה נראהו 'טובה' מה היא ,ונתרפא
מהגיבנת ,הוסיף האיש להלל ולשבח לבוראו ,על שכבר אין גוו כפוף ואין מאושר ממנו ,אמרו לו מן שמיא ,וכי
בזה שמח ומאושר הוא ,בעת הזאת נוכיח לו 'מאושר' מהו ,וירפאוהו מצרעתו ,ושב להלך בין הבריות  -שכבר נתנו
לו להלך בינותם ,כי סר ממנו הנגע ,ותרב שמחתו כי מעתה יכול הוא לשוב לחזר על הפתחים ...נענו בשמים
ממעל ,וכי בזה 'רבתה שמחתך' – לחזר על הפתחים ,אנן נרבה שמחתך באמת ,הכניס הקדוש ברוך הוא בלב אחד
מידידיו להלוותו 'סכום הגון' ומכובד ,שבו העמיד את כל עסקיו לשעבר על מכונם כבתחילה ,וחזר לעשירותו יותר
מתחילה ,עתה כבר ידע היטב 'להיות שמח בחלקו' ,להודות ולהלל ולשבח על כל אשר לו.
יט .נוראות מצינו ב'אבן עזרא' )ה ז( לבאר מה שמצינו בפר' ויקרא )ה א-יג( דין 'קרבן עולה ויורד' ,שאם נשבע לשקר
וכו' צריך להביא כשבה או שעירה לחטאת ,אך אם הוא דל ואין ידו מגעת להביא בהמה הרי מחויב הוא
להביא שתי תורים או שני בני יונה אחד לחטאת ואחד לעולה ,ולכאורה תמוה מה טעם עליו להביא גם קרבן
עולה ,ומה בינו לבין ה'עשיר' שמביא רק קרבן חטאת ,ומבאר ה'אבן עזרא' בשם רב יצחק 'כי טעם אחד עולה
בעבור שלא תגיע ידו אולי עלה על רוחו מחשבה' ,וביאור הדברים כפי שהרחיבו המפרשים ,כי יתכן שזה העני
בראותו שאינו יכול להביא בהמה לקרבנו הרי עולה בליבו מחשבת הרהור ח"ו כנגד הנהגת הבורא ית"ש מדוע
עשאו עני ,ומה נשתנה חלקו מאותו עשיר שיכול להביא קרבן 'נכבד' ,על כן חייבה אותו התורה להביא גם קרבן
לעולה ,שהיא מכפרת על הרהור הלב )ירושלמי יומא פ"ח ה"ז(.

é
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ùðåòäì íéãåîá äòéøëä ïéðò äî øåàéá êéøö äøåàëìå
.ì"æå (íù) 'íééç úøåú'á øàáîå .ùçðë åøãù äùòéúù
ìë íò ãñç äùåò êøáúé àåäù éôì ùøôì äàøðå
ìòá ïéàù àìà ,òâø ìëáå úò ìëáå íåé ìëá íãà
,'âäåð àåä åâäðîë íìåò'ù øåáñå ,åéñéðá øéëî ñðä
äòåðúå äòåðú ìëå äòéñôå äòéñô ìëù ùéâøî åðéàå
ù"åîë ,åîù êøáúé åðîî àåä äîéùðå äîéùð ìëå
)(é áé áåéà) áéúëå ,åððåë øáâ éãòöî 'äî (âë æì íéìäú
'ïî äéäå .'ùéà øùá ìë çåøå éç ìë ùôð åãéá øùà
ìë ìò òâø ìëáå úò ìëá êøáéå íãàä äãåéù éåàøä
(è ãé ø"øá) íéîëç åøîàù åîë ,äîéùðå äòåðúå äòéñô
áééç äîéùðå äîéùð ìë ìò ¯ ä¯é ììäú äîùðä ìë
ìëá åáì ìò äìòî åðéàù éî ìëå ,ä¯é ììäì íãà
éøä âäåð åâäðîë íìåò àìà êøáúé åúàî ìëäù òâø
.íåìùå ñç åá øôåëë àåä

ãòå ø÷åáä ïî íãà ãåîòéù òðîðä ïî àåäù éôìå
äîéùðå äòéñô ìë ìò äàãåäå çáù ïúéå áøòä
éøçà ãéîú íéëìåää íìåòä éðá áåø ïëù ìëå ,äòåðúå
úàæì ,'åëå äæá àöåéëå ïåîî úôéñàá ,äæä íìåòä éìáä
ìëá øîåì åãñééå ,äð÷ú äìåãâä úñðë éùðà åàéöîä
ìåìëéù éãë äàãåä úëøá íéøäöå ø÷åáå áøò äìôú
úåàìôðå íéãñçå úåîéùðä ìë úà úçà äàãåäá íãà
ïìåë úáåç éãé àöåéå òâø ìëá åîò äùåò êøáúé àåäù
åðçðà íéãåî øîåì åãñé äæìå .úçà äàãåäá úçà úáá
úåãå÷ôä åðéúåîùð ìòå ,êãéá íéøåñîä åðééç ìò ...êì
íåé ìëáù êéñð ìòå ,äîéùðå äîéùð ìë ìò åðééäã ¯ êì
ø÷áå áøò úò ìëáù êéúåáåèå êéúåàìôð ìòå ,åðîò íåéå
âäðîë ,åæ äëøáá úåçùì åð÷éú éîð êëìå .'åëå íéøäöå
,åùàøá åì òðòðîå äçåù åøéáçì äãåîùëù íãå øùá
íéìäú) ù"åîë ,'äàåçúùä' åðéöî äàãåä íå÷î ìëá éëäìå

הוסיפו בזה דבר מבהיל ,שהרי כלל הוא בידינו ש'מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה' ,ואף שעולה מכפרת
על הרהור שבלב הרי אין אדם חייב להביא כפרה על מה שהרהר בעבירה ,ואם כן מדוע העני צריך להביא אחד
לעולה על שחטא במחשבתו ,אלא שכבר אמרו בגמ' )קידושין מ (.שמחשבה רעה בעבודה זרה הקב"ה מצרפה למעשה,
ואותו הרהור רע כנגד הנהגת הבורא ית"ש שעשאו עני הרי זה ככפירה רח"ל ויש בה שמץ של ע"ז ,על כן צריך
להביא קרבן עולה לכפר לו על היה לו הרהור כפירה.
וכבר כתב הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )אחרי תרנ"ד ד"ה במדרש( וז"ל ,ואם האדם זוכה לאמונה ובטחון כראוי ,אז ליבו
בטוח כי כל הנהגה שלו מהקב"ה ,והכל הוא כפי הטוב ונצרך לו על הצד היותר טוב מכל הטובות שבעולם.
ובאמת צריך לדעת כי כל אותם ייסורים בגוף או בנפש ל"ע אינם באים אלא לטובתו של אדם – בכדי לעוררו
להיטיב דרכיו ,ואם אכן לבבו יבין וישמע אזי תסתלק ממנו הצרה .וכמו שביאר הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע
)רסיסי לילה סט (.במה שאמרו בגמ' )מגילה יג (:בעניין גזירת המן 'כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה ,אמר
נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד' ,שהמן ידע ברוב רשעותו
ובכוח הטומאה שבו שיש גזירה על היהודים אלא שלא ידע ש'ההצלחה האמיתית מגזירה הוא כאשר פועלת בקרב
לבבות בני ישראל תשובה ,ומביאה ישועה וביטול הגזירה' ,והוא חשב שבחודש זה שמת משה היינו שנסתלק הדעת
מהם לגמרי ובוודאי לא יתעוררו לשוב ,ולא ידע שבז' אדר נולד משה ,ואדרבה חודש זה מוכן להתגלות הדעת
עיי"ש ,ובזה מבאר בלישנא דגמ' )כתובות ג' (:גזירה עבידא דבטלה' ,ר"ל ,שכל הגזירה עשויה בכדי שיבטלוה ע"י
שישובו בתשובה.
בדרך זה מבאר הרה"ק ה'נועם אליעזר' מסקולען זי"ע מה שהביא רש"י בריש פרשתן על הפסוק )ו ב( 'צו את
אהרן וגו'  -אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות ,אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון
כיס' ,שהנה אמרו חז"ל בגמ' )ערכין טז' (:עד היכן תכלית ייסורים וכו' ,במתניתא תנא ,אפילו הושיט ידו לכיס ליטול
שלשה ועלו בידו שניים' .וביאר מרן הבעש"ט הק' זי"ע )עי' תולדות יעקב יוסף וישלח ח( ,כי המאמין בהשגחתו ית' הפרטית
בכל צעד ושעל יודע שגם צער קטן כזה ,שרצה ליטול שלושה מטבעות ולא עלו לו אלא שניים ,אף זה הגיע לו
ברצון הבורא ית' בכדי לעורר אותו ,והרי זה כ'קריאה מן השמיים' להיטיב את מעשיו ,ואם ישכיל ויבין מה שרמזו
לו מן השמים ,אף בייסורים מועטים כגון דא ,ויתחיל לשנות דרכיו ,בזו ההכרה כבר בא לידי תכליתן של ייסורים,
ולא יצטרכו לעורר אותו בחזקה יותר רח"ל ...ומעתה יש לומר שעל כך אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז
במקום שיש חסרון כיס ,שיתעורר האדם כבר במקום שיש איזה שהוא 'חסרון בכיס'  -שרצה להוציא שלושה
מטבעות ועלו בידו רק שניים ,בכדי שלא יצטרכו להמשיך לעורר אותו...
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íðéà íéøåñéä úéìëú éøäù ,äøö éãéì àåáì êøèöé àì
.ïë äùò øáë àåäå ,ä"á÷äì çáùéå äãåéù éãë àìà
æ÷ íéìäú) 'äàãåää ÷øô' óåñá øåîàäá íéùøôî äæáå
é"òù ,''ä éãñç åððåáúéå äìà øîùéå íëç éî' (âî
'éî ìò ìäðúî ìëäùë ãòåî ãåòáî ''ä éãñç åððåáúéå
.ïéùéá ïéòøîå íéòø íéàìç éðéî ìë åîöòî òðîé ,úåçåðî

÷ìò êîù úà äãåàå êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà' (á çì
äåç úà úåúôì ùçðä àáùëù ùøãîá åøîàå .'êãñç
éàäîå ,êøáúé åá øåôëì àáù éôì äôå÷æ äîå÷á àá
ïååéëã ,ùçð äùòð åøãù íéãåîá òøåë åðéàù éî ,àîòè
êøáúé åì úåãåäì ¯ òøåë åðéàå äôå÷æ äîå÷á ãîåòù
àì ¯ øîåàå êøáúé åá øôåëë àåä éøä ,åéãñç ìë ìò
äîå÷á ãîòù) éðåîã÷ä ùçðä úòãì äãåîë àåä éøäå ,àåä
(à íù) ÷åñôä ìò (ò íéìéäú) è"çåù ùøãîá àúéà øáëå
.åðîî ïéëùîð úåéðåöéçä úåòãäå úåøéôëä ìë øùà (äôå÷æ
'àìå ,ì"äæá 'éðìéöäì íé÷åìà øéëæäì ãåãì çöðîì
íéøéëæî åéäéù ìéáùá àìà íäîò äùòå ìàøùé úà ìàâ
וכל החיים יודוך סלה  -המודה לה' תמיד אינו צריך ל'ניסים' øéëæäì ãåãì çöðîì ,åøéëæî éðà ë"à ãåã øîà ,åéúåàìôð
úåãåäì íéã÷îäù àéãäì éøäå ,ì"ëò ,éðìéöäì íé÷åìà
úåëøá) íøîàî ìò (ù"ééò æè¯àé æ) '÷ä 'êéùìà'ä áúë
.åéìò åàåáé àìù ïéùéá ïéòøî íéòâô ìëî ìåöéð
éëìåä ,íéä éãøåé ,úåãåäì ïéëéøö äòáøà' (:ãð
(éëå ä"ã øåîà) ò"éæ 'úåôé íéðô'ä ÷"äøä øàéá äëå ùåáç äéäù éîå ,àôøúðå äìåç äéäù éîå ,úåøáãî
),åãñç íìåòì éë áåè éë 'äì åãåä' (á¯à æ÷ íéìéäú
ãéîú úåãåäì íéáééç ìëä úîàá éë ,'íéøåñàä úéáá
êùîäá äðäù ,'øö ãéî íìàâ øùà 'ä éìåàâ åøîàé åìà óà àìà ,äðëñ ììëì åàáù åìà ÷ø àì ¯ 'äì
 úåçåðî éî ìò íéä úà åøáòùכ'äì úåãåäì íéëéøöù äòáøà ïééðò øëæð íù øåîæîä ïéà íéîòôù àìà ...
,úåéøáãî éëìåä) íäì äðîãæðù äðëñä ãéî íìéöäù ìò êéøö àåäù åãé÷ôú àìéî àì ïééãòå ,äæá øéëî íãàä
åøîà øáë íðîà ,(íéä éãøåéå àôøúðù äìåç ,íéøåñàä úéáá ùåáç éãë äðëñ ììëì åäåàéáé íéîùä ïî ïë ìò ,'äì úåãåäì
ä"á÷äù ,åðééäå ,'åñéðá øéëî ñðä ìòá ïéà' (.àì äãð) ì"æç ìéëùé íëçä êà ,äìåãâä åúìöä ìò ë"îçàì äãåéù
åäæå ,ììë äðëñ éãéì àåáé àìù åìéöîå íãàä ìò øîåù àìéîîå äîéùðå äîéùð ìë ìò úåãåäì åëøã úìéçúá
כ .וכמו ששמעתי מכ"ק אדמו"ר מזוועהיל ארה"ב זצ"ל לפרש במה שאמרו חז"ל )יומא כב' (:כמה לא חלי ולא מרגיש
גברא דמרא סייעיה' )ופירש"י 'כמה סמוך ומובטח ואין צריך לחלות ולדאוג מכל רעה מי שהקב"ה בעזרו'( ,שהכוונה היא שכל כמה
דלא חלי – כל עוד שלא נחלה ,אזי לא מרגיש גברא עד כמה מרא סייעיה ,עד כמה הקב"ה בעזרו ומגן עליו בכל
עת ,ועד כמה צריך להודות לו .כי נדמה לו לאדם כי 'בדרך הטבע' הרי הוא בריא ושלם בכל רמ"ח אבריו ושס"ה
גידיו ,ואין 'בעל הנס' מכיר בניסו ,כמה מוקף הוא בשמירה עליונה מאת הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו שלא יאונה
לו כל רע ,ולא יפגעו בו מחלות הקיימות בעולם.
ולא עוד ,אלא שבגוף האדם עצמו נמצאים 'מזיקים' ...והוא זקוק לשמירה מעולה לבל יזיקוהו ,וכמו שכתב
היעב"ץ )בסידורו( הטעם שתקנו אנשי כנסת הגדולה לומר בתפילת שמו"ע 'רפאנו ה' ונרפא' ,ולכאורה קשה מה שייך
לשון 'רפואה' אצל הבריאים ,אלא היה צריך לומר 'שלא אחלה' וכדומה ,ומבאר היעב"ץ בזה"ל :אין לך אדם בריא
שאין בגופו מכות ופצעים פנימיים ,אף אם יש חזקי טבע שאינם מרגישים ,או בסיוע עליון המנצח ואין בעל הנס
מכיר בניסו .עכ"ל )מאמר זה היה שגור בפי הגאון בעל השבט הלוי זצוק"ל(.
וכה אמר הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב זי"ע ,כשערך את שוה"ט בט"ו בשבט תשי"ז בעת מחלתו )כשעדיין נחשב
צעיר לימים( ,שכל ימיו היה מתקשה במה שנאמר )שמות טו כו( 'ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך והישר בעיניו
תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך',
שלכאורה צ"ב ,וכי זה ה'שכר' והתשלום למי שישמע לקול ה' ויעשה כל המצוות  -שלא יבואו עליו העונשים
והמחלות שקיבל פרעה הרשע שכפר ואמר מי ה' אשר אשמע בקולו ,אבל עתה מבין הוא היטב ,כי בעוד האיש
בקו הבריאות אינו מעריך ומחשיב נכונה את האושר והזכות בכך שהוא בריא ושלם ,ורק לאחר שהאדם נחלה,
וכידוע שכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ,או אז יבין את הטובה הגדולה בעצם היותו בריא .וזהו כל המחלה ,שלא
יהא שום מחלה ,ואכן זהו השכר הגדול ביותר .והוסיף לבאר מה שאמר הכתוב 'כי אני ה' רופאך' ,שיש בעולם
הרבה סכנות ומזיקים שהקב"ה מרפא אותם אף בלא ידיעתו...

 פרשת צו- באר הפרשה

éîù ìëùä êøãî äæù ãáìî éë... .ì"æå ,äîéìùä
ùéàî àåä áéèîä íà óà åúìåæî äáåè ìá÷î àåäù
íà øúåéáå 'ïç ïç úàåùú' åì øîåì éåàøù éðåîää
ùéà ìëì ìëùä øæåâ äæå ,ìåãâå øù ùéàî áåèä úìá÷
,åðéúáåèì åîöò äæù äæ ìò óñåðù íëòéãåà ,êìåä øùé
òùéá åðàøà êøã íùå éððãáëé äãåú çáåæ' áåúëë
åðéàå åúìåæî äáåè ìá÷îù éî éë ,ïååëîäå ,'íé÷ìà
åì ïéà êë ìò äéãåä åì ïúåð åðéàå äáåèä úà øéëî
¯ íòô øçà íòô åîò áéèéäì áéèîä øåæçéù úåôöì
íà ìáà íåìëì åúáåè áéùçî ïéàù äàåøù éøçà
íøåâ åäæ äéãåäå çáù åì ïúåðå åúáåè øéëîù äàøî
úåëøá) ì"æç åøîà êëå ,íéîòô äîë åîò áéèäìå øåæçì
úñðëî ìçâ åìàë äëøá àìá æ"äòî äðäðã ìë (å"ô ùéø
íãå÷ ïéîå ïéî ìëì äëøá åòá÷ ì"æç éë ,ìàøùé
äîãàä úåøéôì ,íçì àéöåîä êåøá íçìì ,åðìëàéù
.íìåëì ïëå ,ò"äôá ïìéàä úéøéôì ,äîãàä éøô àøåá
åðì ïåæîå íçì àéöåäì åúòá øèî ïúåð ä"á÷ä éë
íãå÷î 'ä úà êøáìå äáåèä øéëäì éåàø äæìå ,åðéúåéçì
ìëá äòôùä ïúéì 'ã óéñåéù íøåâ æ"éòå ,ïäî äðäðù
éë ¯ 'äãåú çáåæ' ,íùä øîà äæìå ...åðéúáåèì íéðéîä
áéø÷î äøö äæéàî ìåöéðù ñðä ìò àá äãåú ïáø÷
äãåú çáåæ øîàå ,ú"éùäì éãåäå çáù äæù äãåú
æ"éòù ,'íé÷ìà òùéá åðàøà'ì êøã íù äæáå ,éððãáëé
.ì"ëò ,íé÷ìà òùéá ãéúòì íâ åðàøàå øåæçà

áé

éåàøù ¯ åãñç íìåòì éë áåè éë 'äì åãåä áåúëä øîàù
éë éøäù ,äòù ìëáå úò ìëá ãéîú ä"á÷äì úåãåäì
å"ç ãçà òâø ÷éñôî ä"á÷ä äéä åìéàù ,åãñç íìåòì
íéé÷úäì øùôà éà éøä åáåèå åãñç úà òéôùäìî
ãçà ìëì éåàø' íù áúëå .úçà äòù åìéôà ãåîòìå
ìöéðå äðëñä úà äàø äéä åìéàë úò ìëá åáìá áåùçì
ä"á÷äùë øîåçå ì÷ ,úåãåäì åéìò áåéç äéä æà åðîî
äðäë úåãåäì éåàø ììë äðëñ éãéì àá àìù åìéöî
íìàâ øùà 'ä éìåàâ åøîàé' åøîåà øàáî æ"éôòå .'äðäëå
ìàâ øùà åìà íä 'ä éìåàâ ,øîà÷ éëäã ,'øö ãéî
úåãåäì íéëéøö íäù ,äðëñäå äøöä ãéî ä"á÷ä íúåà
.òâøå òâø ìëá íäéìò øîåùù ìò øúåéá ä"á÷äì
íâ (ò"éæ 'íééç éøáã'ä ÷"äøä øàéá ïëå) øàáî äæ êøãáå
'äì äãåú çáæ åçáæú éëå' (èë áë) øîàðù äî
ïáø÷ åàéáé àìù øîåì áåúëä àáù ,'åçáæú íëðåöøì
íéëéøö íä æàù åìåöéðå äðëñ éãéì åàá íà ÷ø äãåú
àìå åìöéðù ìò äáãðá íðåöøì åàéáé àìà ,úåãåäì
. כאäðëñ éãéì ììë åàá
 ההודאה ממשיכה ישועות- אודך כי עניתני ותהי לי לישועה
ורחמים

ì"öæ øâéà àáé÷ò éáø ïåàâä
äãåú çáåæ' (âë ð íéìéäú) ÷åñôä ïåùì øàáî
äãåú çáåæäù ,'íé÷åìà òùéá åðàøà êøã íùå éððãáëé
éòéáø øòù) 'äáåùú éøòù'á äðåé åðéáøì ïë åðéöî øáëå ïéëî ¯ êøã íù àåä éøä äàãåä é÷øôá ìéâøù ì"ø
äãåîù éãé ìòù ,íé÷åìà òùéá åðàøàì êøãä úà
êãåà' (àé áð íéìäú) áåúëä éøáãá ùøôîù (áé úåà
.ì"æå ,'êãéñç ãâð áåè éë êîù äå÷àå úéùò éë íìåòì åúòåùé úà áø÷ì øòùå ìéáù çúåô àåä éøä ãéîú
(åôåñá à"÷òøì úåùãç úåáåùú)

 עד שהוכרחו לחבר, אשר לקה בנשימתו ל"ע, והוא בן שמונים ושבע שנים, שמעתי על איש זקן ובא בימים.כא
 כה יאריך ימים ושנים, עד שבחסדי השי"ת חזר לאיתנו,אותו למכונת הנשמה )רעספערייטע"ר( למשך כמה ימים
' בעד 'השימוש$10,000  וכאשר 'השתחרר' מבית החולים אמרו לו פקידי בית החולים שעליו לשלם סך,בטוב ובנעימים
 ואמרו לו שיעשו לו, ונכמרו רחמיהם עליו על שאין בידו סכום גדול זה. החל הזקן לייבב בבכי,במכונת ההנשמה
 והבינו כי ככל הנראה גם לאחר, ועיניו דומעות ללא הרף, אך הלה בשלו, ולא יצטרך לשלם כל כך הרבה,''הנחה
 והוא ממשיך להתייפח מאין... וחזרו לומר לו שיורידו עוד מהתשלומים,'ההנחה' עדיין הסכום רחוק מהישג ידו
 שומע, נענה להם מתוך בכי... ותו לא50%  ולא תצטרך לשלם אלא רק, ראינו את דמעתך, וקראו לעברו,הפוגה
 אם כן כמה עלי לשלם להקב"ה,אני מדבריכם ש'טובת הנאה' ממכונת הנשמה לכמה ימים עולה עשרת אלפים דולר
...' ומה אשיב לה...על ש'מנשים' אותי כבר שמונים ושבע שנים
 ובכדי להקל על, שביום אחד היה לו חם מאוד,( על רבי שמעון בן חלפתא.וכבר מצינו כן להדיא בגמ' )ב"מ פו
 והוא, ואמר לבתו שתנופף עליו במניפה ועי"ז יינשב רוח על פניו לצננו קימעא,עצמו עלה והתיישב בצלע ההר
 אמר רבי שמעון בן, בתוך כדי הדברים החל רוח ממרום לנשב,'יתן לה בשכרה אגודות של בשמים הנקראים 'נרד
... כמה 'אגודות של נרד' עלינו לתת לקוב"ה שהוא בעל הרוח,חלפתא

באר הפרשה  -פרשת צו

'äæ øåáòáå' éãîò úéùòù äáåèä ìò êãåà ,ùåøéô
).ì"ëò ,êéúåáåè úãîúäì äå÷à (êì äãåî éðàù øåáòá
àöîà ïåâéå äøö' (ã¯â æè÷ íéìäú) áåúëá åéúåãéúé êîåúå
ñåë' (âé ÷åñô) øîàð ÷øôä êùîäáå ,'àø÷à 'ä íùáå
ãåã øñééúä øùàëã ,'àø÷à 'ä íùáå àùà úåòåùé
ãñçä ìò ä"á÷äì äãåî äéä íéøåñéå úåøöá êìîä
 íééù÷ä ìëî ìöðéäì äëæ æ"éòå ,åîò ìîâùכב.

âé

øàù ìò ä"á÷äì äãåé ,å"ç åìâøá íéøåñéá øñééúîä
÷îòúéù ,øáãå øáã ìëá ïëå ,ïâåäë íéìòåôä íéøáà æ"îø
ìë ìò ú"éùä åîò äùåò ãñç äîë áåùçéå åúòãá
íéãéãéå íéøáç äçôùî éðá åì ùéùå ,äîéùðå äîéùð
äàãåää çëáå ,äæá àöåéëå åãòá íéòééñîå åúåà íé÷æçîä
 åéúåøö ìëî òùååéäì äëæéå åéìò 'ä éîçø øøåòéכד.

ìà 'ä øîàéå ô"äò (â"ô çìùá) àúìéëîá àúéà êëå
ìò äèðå êèî úà íøä ...éìà ÷òöú äî äùî
ä÷åöå äøö úòáù ,ïì òîùî à÷ äáåè äöò äúòî
äøöá íéðåúð éðá ,äùî ,äùîì ä"á÷ä øîà ¯ íéä 'äì úåãåäì åì ùé äîë ãò ùôçéå ïðåáúé ì"çø
 òâøå úò ìëá åîò ìîåâù íéáåøîä åéãñç ìòכג.äìôúá äáøîå ãîåò äúàå óãåø àðåùå øâåñ íéä ïåâëå ,

כב .הוכחה נפלאה שמעתי מחכם אחד ,כי ב'טור' כתב בסדר התפילות ב'תעניות' על הצרות שמתרין עליהן
תקעט( לומר על כל צרה שלא תבוא כמה מזמורי תהילים ,ומביא שם את סדר מזמורי התהלים שיאמרו אז,
ואחד מהם הוא 'הלל הגדול' )מזמור קל"ו( – 'הודו לה' כי טוב' ,וצ"ב ,מה ענין זה לסדר התפילה ב'עת צרה' בטרם
תבוא הישועה ,וכיצד הם מודים לה' בזמן שעדיין לא הגיעה הישועה ,ומכאן ראיה ,שההודאה עצמה תביא ותמשיך
את הישועה )ועי' בבן יהוידע פסחים קיז.(.
כג .כה היה מעשה באברך שבאחד הלילות נכנס הביתה כדרכו ,ומשום מה לא הגישו לפניו את 'סעודת הערב'
כרגיל ,ולא עוד אלא שראה לתדהמתו כי הכיור מלא בכלים מלוכלכים ושיירי מאכלים דבוקים בהם ...ושאל
בחרי אף את בני ביתו מה עשית היום ...כמי שאומר מדוע את יושבת בטל מבלי לעשות כלום ...שמעה חרפתה
ולא ענתה .למחרת שוב ראה שכמעשיה מאתמול כך מעשיה היום ,מטבח מלוכלך ואוכל אין ,חזר על שאלתו מה
עשית היום ,והיא מתעטפת בשתיקתה ...ביום השלישי כשפתח את דלת הבית חשכו עיניו ,הילדים מסתובבים בלא
מלבושים הולמים ,בוקה ומבולקה בכל פינות הבית ,הקירות מעוטרות בכתמי שוקולד – מעשה ידי הילדים להתפאר,
והיא שוכבת במיטתה ,הרים קול בצעקה מה עשית היום ,פתחה את פיה בחכמה ואמרה ,אכן היום לא עשיתי
כלום ...והיה בזה תוכחת מגולה ללמדו כי כך נראה בית כשהיא לא עושה כלום ,ומעתה יבין היטב כמה עשתה
ועשתה ביום אתמול ושלשום בעת אשר היה נדמה לו שלא עשתה מאומה מאחר שלא הייתה מוכנת לו סעודתו...
ומלבד הלימוד בארחות החיים שיבין וישכיל כל איש כמה יגיעה ו'עבודה' יש בסדר יומה רגיל של עקרת הבית,
הרי יש בזה גם מוסר השכל כלפי הנהגת האדם לבוראו ית' ,כי אם בדבר אחד אין הקב"ה עושה כרצונו ...אל
יתרעם אלא יזכור היטב כמה חסד ורחמים עושה עמו הקב"ה בכל רגע ורגע ,ואוי לו ואוי לנפשו אילו לא היה
עושה הקב"ה היום כלום כי אז לא היה נשאר ממנו שריד ופליט...
כד .מעשה נפלא סיפר לי אברך מתושבי ניו יארק ,נס ופלא שאירע עם בתו לפני כמה שנים ,שזה לה כעשר שנים
תמימות שסבלה מקושי בנשימה ל"ע )עקב 'ליחות' רבות שגדשו את גרונה( ,וכבר היו אתה אצל כל הרופאים הנוגעים
בדבר ואחד מהם לא ידע ולא הבין מה שורש המחלה ומקור סיבת החולי ומה יעשה בה ,אדרבה ,ככל שהוסיפו
לדרוש ברופאים כך גברה הפליאה ותעלומה  -מדוע אירע לה ככה ,ובאלו דרכים אפשר לרפאותה ,ואף כשנשלח
ע"י כמה מומחים ל'אריזונה' )מדינה שבדרום מערבה של ארה"ב( שם האויר יבש מאד ,לא הועיל לה שהות של ג' שבועות
אלא למשך שבוע אחד .והנה ,קיבלה הנערה על עצמה שבכל יום ויום בטרם תעלה על משכבה לשנת הלילה –
תשב ותכתוב על גבי ה'פנקס' עשרה דברים טובים שגמל עמה הקב"ה באותו יום ,ועליהם תודה ותהלל להקב"ה
הגומל חסדים טובים שגמלה כל טוב ,וראה זה פלא ,ביום הארבעים ואחד כתבה שהחלה לנשום כאחד האדם ,וכל
מכאוביה וקשייה נעלמו כלא היו.
עוד מעשה שמעתי מתלמיד חכם אחד שאיבד את שמיעתו רח"ל ,ואף טובי הרופאים לא מצאו מזור למחלתו,
באחד הימים נתיישב בדעתו והחל מחשב על כל שאר החסדים שעושה עמו קוב"ה בכל עת ובכל שעה ,שלבד
מהחסרון בשמיעה פועלים כל שאר אבריו וחושיו ,וב"ה שבני ביתו ומשפחתו כולם בריאים ומזונותיו מצויים לו
בכבוד ,והודה להקב"ה על כל הטובות הללו ,משם פנה לרופא חדש שנתן לו סממני רפואה חדשים ובתוך זמן
קצר חזרה אליו השמיעה כמעט בשלימות.
)סי'

 פרשת צו- באר הפרשה

çáùå ìåìéä êøãá ¯ 'ä àø÷à ììåäî áéúëã åðééäå
éáéåà ïîå ãéî æà ,äù÷á êøã àìå ,ä"á÷äì àø÷à
(àë çé÷ íù) áéúëã éàî äéìéãî ùøôî äæáå .òùååà
êãåà' øîà÷ éëäã ,'äòåùéì éì éäúå éðúéðò éë êãåà'
êì äãåà ééðòá éãåòá øîåìë ,'éðúéðò [øùàë ,ùåøéô] éë
.äù÷áä éìá íâ 'äòåùéì éì éäúå' óëéúå ,ä"á÷ä
ä"á÷ä äùòéù ù÷áîå ììôúîä éë ,àúìéîã àîòèå
éàëæ àåä íà åéùòî úà íé÷ãåá éæà åîò
êà ,åúù÷á äðòéú àì å"çù øùôà ïëìå ,êëì éåàøå
ïéàù åáëòì øùôà éà 'äì çáùî àåäù äàãåä úòùá
ìù åçáù òåîùì íéöåø íéîùá éë ïéèùîå âøè÷î ìë
äàãåä êåúî ä"á÷ä ìà ììôúî ìéëùîä ïë ìò ,íå÷î
ìë úøáåòå íéîùä éîùì ãò äìåò éàãå åæë äìôúå
,íéðéèùîå íéòéøôî íåù éìá úåìéãáîä úåöéçîä
. כוìá÷úú åúìéôúù åì çèáåî àìéîîå
 שיחו בכל נפלאותיו- וירוממו בקהל עם

çáæ ìò áéø÷äå' (âé¯áé æ) äãåú ïáø÷ ïééðòá áéúë ãåò
úåöî é÷é÷øå ïîùá úåìåìá úåöî úåìç äãåúä
ìò ,ïîùá úåìåìá úåìç úëáåøî úìñå ïîùá íéçåùî
àéáäì êéøö äéäù åðééäå ,'åðáø÷ áéø÷é õîç íçì úìç
íééåùò åéä íäî íéùåìù ,úåìç íéòáøà íâ ïáø÷ä ãáìî
øàáì íéðåùàøä åãîò øáëå .õîç éîçì äøùò ãåòå äöî
.ïáø÷ øàùá ïë åðéöî àìù äãåú úåìç úàáäì íòèä

ãé

êèî úà íøä åì øîà úåùòì éãéá äîå åéðôì øîà
çáùîå íîåøî àäú äúàå .'åâå íéä ìò êãé úà äèðå
ììäå ãåäå úøàôúå äìåãâå äàãåäå çáùå øéù ïúåðå
ùøãîä éøáãá øàåáî .ì"ëò ,åìù úåîçìîäù éîì
.äìéôúå ä÷òöî øúåé ìåòôì ä"á÷äì äàãåäå çëá ùéù
ò"éæ 'êìîéìà íòåð'ä ÷"äøä áúë ùøåôîå
äåö åîòì çìù úåãô' (è àé÷ íéìéäú) ô"äò
äàåôø çìåù ä"á àøåáä äðäã ,ì"æå .'åúéøá íìåòì
åéçáùå åéúåìéäú åðééä ,äàåôøä àåä äîå ,äëîä íãå÷
åúøåúå ìåãâä åîù úà íéøàôîå íéçáùî åðçðàù
,'úåìéäú àøåð' éãé ìò 'úåàåôø àøåá' åäæå ,äùåã÷ä
çìù úåãô' åäæå ,úåàåôøä íä íéàøåðä åéúåìéäú úîçî
ìëî úåãô íãå÷î çìù ä"á êøáúé íùäù åðééä 'åîòì
íìåòì äåéö'ù éãé ìò åðééä ,äëîì íãå÷ úåëîå úåøö
äðéâîä øáã ìëì íãå÷ åðì äçåìùä äøåúä åðééäã 'åúéøá
. כהì"ëò ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò äìéöîå
(äðùåù éèå÷éì)

éðá'ä ÷"äøäî àúéà äøöä úòùá äàãåää úìòîá ãåò
ìáé÷ù (èì÷ úåà ã øîàî úáè¯åìñë) ò"éæ 'øëùùé
'ä àø÷à ììåäî' (ã çé íéìäú) ÷åñôä ùøôì åéúåáøî
úàî åéúåù÷á ù÷áî åðéà ìéëùîä éë ,'òùååà éáéåà ïîå
äìåç åì ùé íà ïåâë ,çáù êøã àìà äù÷á êøã ú"éùä
'äì äãåé àìà ,äàåôøä ìò ù÷áé àì ì"çø åúéá êåúá
,àìéîî åúù÷á äùòéú æ"éòå ,íéìåç àôåø àåäù çáùéå

ֹ ֵ אריתŁ
-  פירושו,'רáֹ חô
ְ ַ חמת
ִ ֵ ְ èָ דõô
ֶ אדם
ָ ָ 'חמת
ַ ֲ ( כתב רבינו יונה )שע"ת ש"ד אות יב( כמו שנאמר )תהלים עו יא.כה
( שהיו מפותחות )מוכנות-  שארית חמות... כלומר שיודה אותך האדם בעת צערו,כאשר צער האדם יודה אותך
 ונאמר.' תחגור ותעכב אותם ואל תביאם עליו וכו.( כענין 'אל יתהלל חוגר כמפתח' )מלכים א' כ יא.לבוא על האדם
 ובעבור זה שאודך, פירוש – אודך על מוסרך וקבלתיו באהבה.')ישעיה יב א( 'אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני
. ישוב אפך ותנחמני,על שאנפת בי
 באחת העיירות הילך לו 'מוסר' שהיה ממרר את חיי תושבי העיר, סיפר הגאון רבי חיים שאול קאופמן זצ"ל.כו
, אבל, אבל לרוב אימה ופחד לא היו יכולים עשות לו מאומה, כמובן שהכל שנאו אותו שנאת מוות,נוראות
 עד,' בכל עת מצוא היו מכנים אותו 'המן הרשע,ילדי העיר היו מרדפים אחריו ומכריזים אחריו קריאות גנאי
, ומשהושיט לו הלה את שרביט הזהב, מיהר עצמו לחצר גינת ביתן הפריץ,'ש'ויקצוף המוסר מאד וחמתו בערה בו
 בהכרזות המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים והם מבזים אותי ומשפילים אותי עד עפר,נענה ואמר
' ופקדו על העם כי יצא לאור 'חק, באותו היום שלח הפריץ את הרצים דחופים ומבוהלים... המן הרשע...הרשע
 ודינו כמהלך ללא 'מסיכה' בימי ה'קורונה' – שכל, כי כל הקורא לרעהו 'המן הרשע' ייקנס באלף רובלים,חדש
...הנתפס על חם משלם קנס טבין ותקילין
,' החלו לקראו 'בן המדתא,( און אידן געבן זיך אן עצה )יהודים מסתדרים תמיד עם גזירות הפריצים, לא אלמן ישראל,אבל
 יהודיך מכנים, אוי פריצי הנכבד, ותינה בפניו, והמוסר רץ אל הפריץ,עד שגם לזה הגיעה עת שנתמלאה הסאה
 שוב שלח הפריץ וחוקק חק כי כל...' כי מי לא יודע שבן המדתא היינו 'המן הרשע,אותי בקריאות גנאי נוראות
 החלו מכנים את, מה עשו בני ישראל...המכנה 'בן המדתא' ייקנס לא רק באלף רובלים אלא באלפיים רובלים
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äãåú ïáø÷ éáâ áéúëã äî íã÷äá àåä øåàéáäå
''ø÷åá ãò åðîî åøéúåú àì ìëàé àåää íåéá
)àåäù) äãåú ïáø÷ äðúùð äî ,øàáì êéøöå ,(ì áë
÷íéùã÷' øàùî äìéìå íåéì àìà ìëàð åðéàù (íéì÷ íéùã
÷.ãçà äìéìå íéîé éðùì íéìëàð íäù íéîìù ïåâë 'íéì
éãë äæ äéä äðä éë ,ì"æå (ïúùøôá) 'ìàðáøáà'ä øàéáå
äàåø àåäùë äãåú éîìù ìòáäù äæå ,ñðä íñøôì
àåä ,úåöç ãò äìéìå íåéì àìà íéìëàð íðéà åéîìùù
ìåëàì åéòãåéîå åéáäåàå åéçà åéúåãåú éîìù ìò ïéîæî
,åîòù íéîçìä ïîå ïáø÷ä ïî øàùéé àìù éãëá) åîò çåîùìå
äúéä äî ìò äæ úà äæ åìàùéå ,('øúåð' éãéì àåáé ìáìå
åîò äùòù úåàìôðäå íéñéðä íäì ãéâé àåäå ,åúãåú
åìéàå .åäåììäé íéð÷æ áùåîáå íò ìä÷á åäåîîåøéå ,'ä
íéîé éðùì íéîìùä øàùë íéìëàð äãåú éîìù åéä
éðùì éë ,íãà íåùì ïéîæî ìòáä äéä àì ãçà äìéìå
ùîî äæ êøãáå .ì"ëò .ìëàé úéáá ãçà äìéìå íéîé
ì"æå 'äãåú éîçì' úàáä áåéç úà 'åðøåôñ'ä øàéá
',øîåìë ,'íéáø íéìëåàì ñðä íñøôúé íçìä úåáøáå

åè

åéúåàìôð ìëá çåùðù ä"á íå÷îä ìù åðåöøù øçàîù
,íéáø íéîçì àéáäì äååéö ïë ìò íìåòá ñðä íñøôúéå
ìë íò ïáø÷ä úà ìåëàì íãàì øùôà éà àìäå
àåä çøëåîå ,'äìéìå íåé' ìù ë"ë èòåî ïîæá íéîçìä
äìâúéå òãååúé æ"éòå ,'åúãåòñ'ì íéøçà íéùðà ïéîæäì
éë åãáì úåàìôð äùåòå ,õøàä ìë ìò êìî àåä éë
.('øáã ÷îòä'á äáçøäá ãåò äæá 'ééòå) åãñç íìåòì
éîåñøéô' úåùòì íãàì åì éåàø éë íéãîì åðéöîðå
 åì äùòðù ñðä úà úåéøáì øôñìå ,'àñéðכז,
íåöò íòá áø ìä÷á êãåà' (çé äì íéìéäú) áåúëä ïåùìëå
 'êììäàכח åîìåòá 'ä íù ùã÷úîå ìãâúî äæáù ,כט.
ושמו אצל המזבח  -לבל ידח ממנו נידח

ùàä ìëàú øùà ïùãä úà íéøäå' ,(â å) ïúùøôá
,'çáæîä ìöà åîùå çáæîä ìò äìåòä úà
éë (åè úåà) ò"éæ àöéá'æéàî 'á÷òé úéá'ä ÷"äøä øàéáå
åì äîãðå ,å"ç àèçå ìôðù éî áì ÷æçì áåúëä àá
åéìà áåùì àåä ùééáúîù ãò ù"úé àøåáäî ÷çøúäù

המוסר 'קדמא ואזלא' – על שם כך שבפעם האחרונה בה מוזכר שמו של המן הרשע במגילה ,הרי 'טעמי המקרא'
שלו קדמא ואזלא ,ובכל מקום אשר דבר ה'מוסר' ודתו מגיע נשמעו הקריאות 'קדמא ואזלא' ,אחר הדברים האלה
קצף המוסר גם על קריאת גנאי זו ,וכל עוד נפשו באפו 'מסר' את בני העיר על בזותם אותו ,גם עתה חקק הפריץ
כי על הכרזת 'קדמא ואזלא' ייקנסו בג' אלפי רובלים.
בלית ברירה ,החלו הנערים לרוץ אחרי המוסר ומזמרים אחריו את הניגון של 'קדמא ואזלא' ,ללא אומר וללא
דיבורים ,רק הניגון לבדו ,אחרי כמה ימים כשהמוסר הבין מה ירמזו הנערים בניגון זה ,החיש פעמיו כשכולו אומר
בושה וחרפה ,אדוני הפריץ ראה מה מעוללים לי ,עתה ספק הפריץ את ידיו ואמר ,נו ,מה ביכולתי עשות ,אי אפשר
לי לעצור אותם מלזמר ניגון ...כי רק כשנשמעים מפי האדם דיבורים שאינם הוגנים יש מקום להעמידו לדין ולטעון
כנגדו ,אבל על ניגון אין מה לעשות...
ולדידן ייאמר ,פעמים שהמקטרגים יקטרגו על תפילותיו ובקשתיו של האדם בטענה כזו או אחרת ,אבל על 'ניגון'
אין מקום למסטין לקטרג כלל וכלל.
כז .מסופר על זקנו של החיד"א ה"ה הגה"ק רבי אברהם אזולאי זי"ע בעל ה'חסד לאברהם' אשר נסע מארץ הקודש
לעבר לים בכדי לקבץ מעות לעניי ארץ ישראל ,ובהיותו בלב ים עמד רוח סערה ותרומם גליו ,ונחשולי מים
רבים אדירים איימו להציף את הספינה ולהטביעה רח"ל ,קם רבי אברהם וקיבל על עצמו ,שאם יהא ה' בעזרו
ותשקוט הסערה אזי בכל ימיו יודה לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויפרסם את הנס ,ומיד נרגעו הגלים והרוחות.
ולזכר הנס שינה חתימת יד קדשו כמין ספינה להודות ולהלל בפרסומי ניסא.
כח .ב'כף החיים' )סי' רפ"א ס"ק ח( מביא מה שכתב הגה"ק ה'חסד לאברהם' זי"ע שקבלה יש בידו משמיה דרבי יהודה
החסיד ששבח נשמת כל חי מסוגל על כל צרה שלא תבוא  -לקבל האדם על עצמו שכשיהיה ניצול מצרתו
יאמר נשמת כל חי בתודה וקול זמרה בפני עשרה ,ובו נצולו רבים.
וכך שמענו לאחרונה מאיש יהודי הדר באנטווערפן יצ"ו אשר המתין זה כמה שנים לזכות בבנים ,ושמעה ב"ב
מעין 'סגולה' זו ,וקיבלה על עצמה לערוך סעודת הודאה בפני עשרה לאחר שיוושעו ,ולא חלף זמן הרבה עד שב"ה
הגיע זמן ההודאה...
כט .וכך העיד הגה"צ רבי אליהו ראטה משם רבו הרה"ק רבי שלומק'ה זי"ע ,כשמזדמן לאדם ענין 'השגחה פרטית'
אל ישמור את הדבר בסוד בינו לבין עצמו ,אלא מוטל עליו חוב קדוש לפרסם את גילוי ההשגחה שהייתה לו.

æè
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äàøð ïéòì'ù ,'ïùãä úîåøú' ïééðò øîàð äæìå ,'úé
ùàá ììëéäìî ä÷çøúð éë äáåè íåù ïùãä äæá ïéàù
çáæîä ìöà åîùå äøåú äøîà ë"ôòà ,'äìòî ìù
åì äîãðù éîì íâ øîàéé æ"ãòå ,åîå÷îá òìáð äéäå
úåáùçî áùåç ä"á÷ä éë êà ,äáåè íåù åá ïéàù
 ù"úé åúãåáòá ÷æçúé íàå ,çãéð åðîî çãé ìáìל éæà
...'çáæîä ìöà åîùå' ú"éùä çëåðì äéäé óà

,àø÷éñä èåçî äèîì äîã ïúéð 'äìåò'äù àìà ãåò àìå
úìòî éë ,àø÷éñä èåçî äìòîì úðúéð úàèç åìéàå
àúéàãëå ,øåîâ ÷éãö úìòîî éôè àôéãò äáåùú éìòá
¥ § ¨ äáeLúc
¨
§ ¦ ïBäéøàîc
¥ ¨ § øúà
'© £ ïðéðz
¨ ¦ ¨ (:èë÷ à"ç) ÷"äåæá
÷éîéé
¨ § ¨ § eLø§ ïBì úéì¥ íéøeîb
¦ § íé÷écö
¦ ¦ © ,àîìò
¨ § © àeääa
© § ,déa¥
àîéé÷ì
¥ § ¨ ïeðéàå
¦ § ,eälkî
§ ª ¦ øézé
¦ © àkìîì
÷¨ § © § ïéáéø
¦ ¥ § ïeðéàc
¦ § ïéâa
¦ § ,déa¥
éëLî
¨ ¨ § § ¦ § àéâñ
¨ § © àìéçáe
¨ ¥ § øézé
¦ © àaìã
¨ ¦ § àúeòøa
¨ § ¦ eäééìò
§© £
àáø÷úàì
§ © §¨
íìåò åúåàá åá íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷î ¯ 'àkìîì
éìòáä) íä éë ,åá ãåîòì åùø íäì ïéà íéøåîâ íé÷éãö
íäéìò íéëùåî íäå ,íìåëî øúåé êìîì íéáåø÷ (äáåùú
.êìîì áø÷úäì áø çëáå øúåé áìä ïåöøá

áéúëã àäá ò"éæ 'çåìéùä éî'ä ÷"äøä øàéá úåàøåð
øùà íå÷îá úàèçä úøåú úàæ' (çé å) ïúùøôá
úëééù 'úàèç' äðä éë ,'úàèçä èçùú äìåòä èçùú
éî ìò úæîøî 'äìåò'ä ïëà ,ì"çø àèç éìòá íéùðàì
,íéãåäéä êåúî åøáòé àì ïëà íéøåôä éîéù ø"äéå åúåàáù áåúëä øîàå ,(àèç ìò äàá äðéà éøäù) àèç àìù
 äçîù äøåà ,áø òôùì äëæðåלא ,ø÷éå ïåùùå
','úàèçä èçùú' íù ¯ àèç àìù éî àöîðù 'íå÷î
,÷éãöä ìù 'íå÷î' åúåàì òéâî åúáåùúá áùù äæ éë
.à"áá åðì äéäú ïë

ל .סיפר הרה"ק רבי יענק'לה מפשעווארסק זי"ע )אמרי יעקב( ששמע מחותנו הרה"ק רבי איציק'ל זי"ע ,שהרה"ק ר'
יוסף זאב מקשאנוב הגיע פעם אל זקנו הרה"ק מצאנז זי"ע ,ובהיותו עומד עדיין בחדר החיצון אמר להעומדים
שם ד"ת ששמע מחותנו )הרה"ק ר' מנחם מענדל מגלאנוב זי"ע( וכאשר יצא ה'דברי חיים' לחדר החיצון קרא לו ושאלו מה
הוא מדבר ,השיב שאומר דברי תורה בשם חותנו ,אמר לו הרה"ק מצאנז זי"ע 'הערט'ס וואס איז תורה ,אש תמיד
תוקד על המזבח לא תכבה )בפרשתן ו ו( ,אש  -א פייער ,תמיד – שטענדיג ,תוקד  -זאל פלאקערן ,על המזבח -
אויפן הארץ ,לא תכבה  -ס'זאל נישט פארלאשן ווערן ,און אפילו ווען מ'גייט אוועק חלילה פין א הארבע עבירה'
עכלה"ק) .הקשב מה היא 'תורה' ,אש תמיד תבער במזבח שבלב ,ולא תכבה אפילו אם נכשל בעבירה חמורה(.
על פי זה ביאר הרה"ק רבי יענקל'ה זי"ע מה שהביא ב'עבודת ישראל' )משפטים ד"ה וכי( בשם סידור האר"י כי
הרמ"ק קיבל מפי אליהו זכור לטוב סגולה לבטל מחשבות זרות הנופלות על האדם לומר את הפסוק 'אש תמיד
תוקד על המזבח לא תכבה' ,שאין זה רק 'סגולה' בעלמא ,אלא נכלל כאן מהי הדרך שיוכל האדם לנצח את יצרו,
כי שלהבת הקודש אשר תוקד בלבבו היא השורפת כל רע.
משל למלך שאיווה לבנות לעצמו 'ארמון המלוכה' ברוב פאר והדר באמצע יער עבות ,קם ושכר פועלים שהחלו
בכריתת עצי היער ,עבר שם חכם אחד וראה את עבודתם הקשה ,הלך אל המלך ואמר לו ,אדוני המלך ,גם אם
יכרתו עבדך את עצי היער יומם ולילה – יכלה הזמן והם לא יכלו ,לרוב העצים אשר ביער ,אך אם אתה לו שמעני
 איעצך עצה טובה ,הבער אש ביער ובתוך כמה שעות ספורות יהפוך כל היער למאכולת אש ,ויהא בידך מקוםנקי ,פנוי וראוי לבניית הארמון .כך נמי לענין עבודת ה' ,אם יעבוד האדם לתקן מידה פלונית ומידה אלמונית ,פעמים
שיכלה הזמן והם לא יכלו ,עצתו – להבעיר בלבו אש התורה והעבודה ,שלהבת אש לבורא יתב"ש ,וממילא ישרפו
כל השטותים ,ברוחניות ובגשמיות.
בלשון חסידים היו ממשילים ,כי הנה כל משקה שיש בו אלכוהול ,אינו נקפא אפילו בפריזער )מקפיא( החזק
ביותר ,כי האף אומנם שמדפנות הפריזער נושבות רוחות כפור קרירות וקרח ,הרי ה'אש'  -האלכוהול שבקרבו ,אינו
נותן לרוח הקור לשלוט עליו ,והלימוד פשוט ,כשיבעיר האדם בקרבו 'אש קודש' לכל דבר שבקדושה ,לא ישלטו
עליו רוחות זרות אפילו בכפור הגדול שבעולם) ...בוודאי ,מוזהר ועומד כל איש מישראל שלא לשהות בסביבה של קרירות ח"ו אבל
בא לומר בדרך כלל ,שבכל עת יבעיר לבו לטוב ,ועי"ז יהיה שמור מכל רע הבא סביבו(.
לא .כה אמר הרה"ק רבי מנחם נחום מבאיאן טשערנאוויץ זי"ע על דברי חז"ל )תענית כט' (.משנכנס אדר מרבין
בשמחה' ,כי לא ידענו באיזו מין שמחה מדובר ,והרי גם על הרעה והקושי אמרו )ברכות נד' (.חייב אדם לברך
על הרעה כשם שמברך על הטובה' ואמרו בגמרא ולקבלינהו בשמחה ,אמנם ,לא כן הוא ,כי אף אם יש לקבל את
הרעה בשמחה ,מ"מ בוודאי אין לומר עליה 'מרבין' ...ואם אמרו על זה החודש 'מרבין בשמחה' בוודאי הכוונה על
הטוב הנגלה לעיני בשר ,טובה וברכה מרובה לכל בני ישראל בב"א.

