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פרשת במדבר
על כל אלה יביאך אלוקים  -הכל קצוב ומדוד

øîàù åîë ,íéøöî úøéæâ ãâðë íúåà äáøî ä"á÷ä
)ìáà ,'õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé øùàëå' (áé à úåîù
åéä ïëì ,'åúåà åðòé øùàëå' ììëá åéä àìù éåì èáù
øàùë äìòîì åìò àìå õøàä ìë êøãë ÷ø íéáøå íéøô
ãåáòùä éùå÷å íéøåñé é"òù ,ãîìð ïàëîå .ì"ëò ,íéèáùä
.úåéîùâá òôùå éåáéøì íéëåæ

,'åâå 'íúåáà úéáì éåì éðá úà ãå÷ô' ,(åè â) ïúùøôá
ïéðîù àöîú åììä íé÷åñôá ïééòúùë äðä
,íéèáùä øàùî äáøä úåçô äéä øáãîá éåì èáù
äîéúå àìô àåä äæ ïéðòù (ãé ÷åñô) ï"áîøä äù÷ä
.íòä ìë øàùë 'ä éëåøá åéãéñçå åéãáò åéäé àì êéà
ìù äéîåôá àìâøîã äî é"ôò øàáúé íéøáãä ÷îåòå åøîàù äîì ÷åæéç äæù ,áùåç éðàå ,ì"æå ï"áîøä øàáîå
ãåáòùá åéä àì éåì ìù åèáù éë (å àøàå àîåçðú) åðéúåáø
àä ìò ò"éæ ìéäòååæî ä÷'îåìù éáø ÷"äøä
íéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî ìë' (.æè äöéá) 'îâá àúéàã åøøî øùà ìàøùé äðäå ,êøô úãåáòáå íéøöî úëàìî
 'äðùä ùàøî åì äéä ,íèòîì éãë äù÷ äãåáòá íäééç úà íéøöîäאúåðåæî ìò íéøåîà íéøáãä ïéàù ,

א .אחרי נישואיו של הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע בהיותו כבן י"ד שנה היה סמוך על שלחן אביו הרה"ק רבי
מרדכי זי"ע ,והיה אביו נותן מידי יום ביומו לכלתו הרבנית של רבי שלומ'קה סכום כסף קצוב כדי מחייתם ,יום
אחד חשב רבי שלומ'קה לעצמו ,הרי כל יהודי צריך להאמין בהשי"ת שהוא זן ומפרנס לכל ,אם כן אף להיות
'סמוך' על שולחן אבי איננו מן הראוי ,וגמר בלבו שמהיום והלאה לא יקח עוד מעות מאביו ,כי בוודאי ישלח לו
הקב"ה מזונו מידו הרחבה והמלאה ,והודיע לרבנית שמהיום תחדל מלילך לבית אביו לקחת את מנתם הקצובה.
והנה ,עברו הימים ולא היה לחם לאכול בבית ,חשב רבי שלומ'קה לעצמו ,שמא אינו מתנהג כשורה במה שאינו
נוטל המטבעות מאביו ,שהרי אף מה שקיבל מידי אביו אינו מ'קצבת' אביו ,אלא הקב"ה קצב לו כן ,ואם הקב"ה
הוא ה'קוצב' לכל ,מי התיר לו להתערב בעולמו של הקב"ה ולהחליט ממי יקבל מזונו .ומי התיר לו למנוע עצמו
מלקבלו ,ע"כ חזר בו וציווה לרבנית שתחזור לילך אל בית אביו דבר יום ביומו כדי לקבל את הסכום הקצוב לקנות
בהם מזונותיהם ,משנכנסה הרבנית אמר לה רבי מרדכי ,רואה אני שלא הייתם כאן במשך כל שבוע העבר ע"כ
אעניק לכם היום רובל )שלם( כדי פרנסת שבוע ימים.
באותה שעה באו שני חסידים בעלי פרנסה לקבל את פני הרה"ק רבי מרדכי מזוועהיל זי"ע ,בצאתם מן הקודש
נכנסו גם אל בנו של הרבי שזה עתה נישא ,ושוחחו עמו על דא ועל הא ,ואף בירכו אותו בברכת 'מזל טוב' לרגל
השמחה השרויה במעונו ,ובתוך כך הוציא אחד מהם רובל כסף מכיסו ,והבין רבי שלומ'קה שהלה רוצה להעניקו
לו כ'דורון דרשה' לכבוד נישואיו ,אלא שבמשך שיחתם היה הלה מעביר את הרובל מיד ליד הלוך ושוב ומשפנה
ללכת 'שכח' והניח את הרובל בכיסו ,ונפרד ממנו לשלום .אדהכי והכי חזרה הרבנית ע"ה מבית אביו כשהרובל
בידה ...או אז אמר רבי שלומ'קה ,שהראו לו מן השמים 'הנה ,הרי שלך לפניך' ,הרובל היה מוכן עבורך מן השמים,
ואילו לא שבת לשלוח את הרבנית היית מקבל את הרובל מיד החסיד שישב בביתך )ללא כל השתדלות ,מצידך( ,וכבר
הוציא את הרובל והחזיקו בידו לתיתו לך ,אך בו ברגע שהרבנית קיבלה מאביך רובל ,מיד שב הרובל האחר לכיסו
של החסיד.
ואף שלא כל אחד עומד במדרגה רבה ונשגבה זו )שלא לקחת מהנותן לנו( ,אבל ,די לנו להשריש את האמונה שכל
מה שאנו מקבלים מפלוני ומאלמוני אינו מידיהם אלא מידי הקב"ה ,ו'נותנים' הללו אינם אלא כשליחים בעלמא,
וממילא אין שום צורך 'להחניף' להם ...אלא 'לבקש מא-ל אכלם' .והעיקר ,לדעת בשעה שמאן דהוא פסק מלתת
לנו 'רובל' ,שלא לבכות ולא להתלונן עליו ,כי לא פלוני נותן ולא פלוני לוקח ,אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו הוא נתן
והוא לקח ,ומה לך כי תלין על רעך ,ומה לך כי יפלו פניך בדאגת הפרנסה.
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íãà ìù åéúåàðä ìë àìà ,äúùîáå ìëàîá à÷ééã
ìë êùîá äðäéé äîë åì áö÷ð éë ,äæ øáãá íéììëð
íìåë åéúåçìöäå åúåàéøá óà àìà ãáìá åæ àìå .äðùä
ìù íéøåñéé' ìë íâ úàæ úîåòì .'åéúåðåæî'á íéììëð
ìò øúé äðäðä ìëå .äðùä ùàøî åì íéáåö÷ 'íãà
äæ åúîåòì ,å"ç åúåà øñééì åëøèöéù åì íøåâ äãéîä
ìá÷ì àåä äëåæ åéøåñééá 'åáåç úà íìéù'å øñééúîä
'.áåøì 'úåàðä

â

íöîöì íãàì åì áåè 'äãåáò' íòèî ÷ø àì éë ,úòãå
,øúéäá åìéôà åà øåñéàá Y 'äæä íìåò'äî åéúåàðä úà
(íé÷ñò) 'ñòðæéá' ãöîù Y ,ïì òîùî÷ äáåè äöò àìà
íìåò éðééðòá íúàðä úàñ úà àìîì àìù íäì óéãò
íäì áøòé (éãéî øúåé) úåðäéìî íîöò åòðîé íà éë ,äæä
 øúåé úåáåè úåàðä øçà íå÷îáבåìéôà åãéñôé àìå .
ùãå÷ ìù úåàðäá íäì øéæçé ä"á÷ä éë ,äæ àåäëá
 íééìôë ìôëáג.

¥
'äùã÷'å
'äùåã÷' úåáéúù íòèä ÷"äøä øàéá êëáå ãéîú øøåòî ò"éæ ä÷'îåìù éáø ÷"äøä äéä äæ ãåñéá
).úåéúåàä íúåàá íéáúëð (ì"çø äùåã÷äî êôéää
íòè áåèá åøàáá ,äùåã÷á íãàä úâäðä ìò

פעם בא יהודי אחד לפני הרה"ק רבי שלומ'קה זי"ע והתאונן על פלוני שמשיג את גבולו ,בפתיחת חנות דומה
לשלו בסמוך לחנותו ,ונמצא הלה לוקח ממנו 'קונים' .תוך כדי דיבור המשיך היהודי לספר ,ששמע על צדיק אחד
מתלמידי הבעש"ט שחתך פיסת עץ משולחנו ,טבל אותה במים ויוצא פרח ויגמול שקדים – פירות ואילנות מלבלבים.
נענה הרבי ואמר לו ,הנה ,כל יהודי מחויב ב'אמונה' ,אלא שיש כמה וכמה דרגות באמונה ,יש עניינים שמי
שאינו מאמין בהם אמונה שלימה הרי הוא כופר ואפיקורוס ,מאידך ,יש עניינים שמותר לו לאדם להאמין בהם
אבל אם אינו מאמין בהם לא ייחשב כאפיקורס .ובכן ,מה שאמרת בראשית דבריך – שפלוני משיג גבולך ,תדע
לך שמחשבות כגון דא – אפיקורסות גמורה הם ,כי יהודי מחויב להאמין ש'כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש
השנה ועד ראש השנה' )ביצה טז ,(.ואי אפשר שפלוני יקח לו או ימעיט ממנו ממה שנכתב לו בספר בראש השנה,
ואין הפרנסה באה לאדם על ידי ה'קונים' כי אם על ידי קונה שמים וארץ .ואילו על הסיפורים שסיפרת על הצדיק
– שהוציא פירות מעץ יבש ,אולי כן ואולי לא – אבל ברור שמי שאינו מאמין בזה לא יקרא אפיקורס כלל וכלל
)אלא צריך להאמין שאפשר שהיה כזה מופת(.
וכך אמר רבי שלומ'קה ליהודי ,מדוע 'הפכת את היוצרות' – לסיפור הלז הינך מאמין ללא כל עוררין ,והינך מספר
זאת בדחילו ורחימו ,אף שאינך מחויב להאמין בזה כל כך .ולאידך ,הינך זועק 'פלוני קיפח את פרנסתי' ,והרי טענה
זו היא נגד ה'אמונה' הטהורה – שמחויב כל בר ישראל להאמין שהכל משמים ,והכל בהשגחה ,בזאת 'אבדה האמונה
נכרתה מפיהם' )ירמיה ז כח( ,לא כך היא דרכה של תורה...
ב .מספרים שפעם הפציר אחד מבני ירושלים מהרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע שיפעול עבורו להיפקד בדבר
ישועה ורחמים  -בזרע של קיימא ,אמר לו רבי שלומ'קה הנה בכל יום הנך עומד ב'מקוה' ,ומנהל שם 'אסיפות
מרעים' במסירת 'חדשות תבל' ,וכל כך רבה הנאתך מכך ,עד שהינך 'אוכל' בזה את כל ההנאות הקצובות לך ובכלל
זה – זרע של קיימא ,חדל נא ממנהג זה ותראה ישועות ,וכן הוה.
ידוע דבר המעשה בעשיר קמצן נורא שנתעלף ביוה"כ ,והרופא אמר שעליו לשתות 'שיעורים' ,ושוב נסתכן ואמר
הרופא שעליו לשתות כדרכו 'כוס' שלם בפעם אחת ,מכיוון שכן נענה הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע ,שירכנו
מעל החולה וילחשו באזנו כי מותר לו לשתות כדרכו בשתיה מרובה – אמנם על כוס וכוס יצטרך לשלם לאחר
צאת החג 'מאה רייניש' ,וראה זה פלא והפלא ,משלחשו כן באזנו ,נתחזקו כוחותיו של אותו 'קמצן נורא' ...וכבר
לא הוצרך לשתות אפילו ב'שיעורין' ...ללמדנו ,כי היודע שכל הנאה בזה העולם תעלה לו ביוקר כבר לא יצטרך
להנאה זו...
ג .הגה"ק ה'בן איש חי' זי"ע )נפלאים מעשיך עא( מביא מעשה שהיה בבחור 'ירא שמים' שהיה דרכו ללכת בכל לילה
אחר חצות ללמוד עם 'ראש הישיבה' והחברים ,בדרך שבין ביתו לישיבה הייתה דרה 'אלמנה צעירה' שהייתה
עשירה גדולה והייתה ישנה עם משרתת שלה בחדר שבו היה מונח כל העושר שלה בתוך תיבה מלאה כיסים דינרי
זהב ושאר מחמדי תבל .באחת הלילות כשעבר הבחור הלז ראה שבית האלמנה נשאר בלילה זה פתוח לרווחה,
ופחז עליו יצרו ונכנס לתוך הבית – בעלת הבית והמשרתת לא הקיצו משנתם בעת שנכנס ,מיד החל הבחור לשבר
את התיבה ,ומכח שבירת התיבה הקיצו הנשים ,ופחד אחזם מלצעוק על הגנב כי חששו שמא 'ליסטים מזוין' הוא...

ã
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¥
àìà ,äàðää úà ãéñôî åðéà 'äùã÷'ä
ìò øúååîä éë
úôñåúá óàå ,'äùåã÷'ä ìà åàåáá äðäéé äàðää äúåà
åìù úåàðää ìëù ìëä ïåãà éë .ø÷éòä ìò äáåøî
úåøåá ìà ïôú ìà ,êééçá úåðäéì êðåöø ¯ íãàì øîåà
êúåùé ìë úà àìîà éìà êàåáá ,àìà ,íéçåìã íéî
 õ÷ ïéà ãò äáåøî äàðäáד.

¯ íéøåñéä úîåòì úåàðää ìë íéì÷åùå ,ìåãâ äçîåîå
,íéðá ,äæ ììëáå ,ìáåñ åà âðòúîù ìá÷îä òáè éôì
ìåëéù èøô ìëîå ,åùåëø ïéð÷å ,åúéá éðáå åôåâ úåàéøá
ìåëéù äî ìëî ïëå ,íäî äàðä ìá÷ìå âðòúäì íãàä
íéøåñé äæéà ìáåñå ,åìîòá çøåèù äî ìëîå ,øòèöäì
 'ïåøñç' ìù äãéîäá ììëð ìëä ,åé÷ñòîה.

ì÷ùî éôì úåáö÷ð Y 'ïåøñçäå äàðä' úåãéîä éúùå åúàãåä ïåùìá :(çë úåëøá) 'îâá àúéàã äî øàéá äæáå
èòî øúåé âðòúé íéîòôì íàå ,ïéðîå äãéî
úîùù êéðôì éðà äãåî' äð÷ä ïá äéðåçð éáø ìù
.èòî åãâðë øòèöäì çøëåé ,äãéîäî
éðà ,íéìîò íäå ìîò éðà ...ùøãîä úéá éáùåéî é÷ìç
.'øëù íéìá÷î íðéàå íéìîò íäå øëù ìá÷îå ìîò
åìîòå äçøèä ìë ñéðëäì íãàä ãéá äøéçáä ,íðîà àìä ,'øëù íéìá÷î íðéàå' øîà êéà ,ïéáäì ùéå
øòèöîä éë Y íå÷îä úøéæâ äæá àöéå ,äùåã÷á
ìá÷ð åðà åìéàå ,ãéîå óëéú øëù íéìá÷î íéìòåôä
íéøåñé ìåáñì êøèöé àì äùåã÷áù øáã äæéà ìéáùá íåéä' (àé æ íéøáã) áéúëãë ,àáä íìåòá ÷ø åðøëù úà
åúøéçá ìò á"äåòá øëù ìá÷é ïéã ïî øáìå ,íéøçà øçîå íúåùòì íåéä' (.áë ïéáåøéò) ì"æç åøîàå 'íúåùòì
úåéöøà éðéðòá ìåîòì øçåá íà ë"àùî ,áåèá ìåîòì
).'íøëù ìá÷ì (á"äåòì
øëù æ"ò ìá÷é àì íéòâôäå úåãøèä ìë åéìò ìá÷îå
íðéàå íéìîò íä' áèéä øàåáé äæáå ,á"äåòì ãçåéî ìòáå ,ïåáùç ùé øáã ìë ìò éë ,ì"æå ,ì"äæá áùééîå
àìéîî éøäù ,íìîò ìò íøëù ïéà éë Y 'øëù íéìá÷î ïåéñð äæì íéëéøö éë ,áåùçì êéà òãåé ïåáùçä
אלא שהבחור בעצמו החל מחשב 'חשבונו של עולם' ואמר הרי אין אדם נוגע במוכן לחברו ,על כן ,ממה נפשך,
אם המעות יועדו עבורי מן שמיא אין לי כל ספק שבהגיע העת הם יבואו לידי – כי הקב"ה לא יעניש את מי
שנמנע מלעבור עבירה ולא גנב את שאינו שלו ...ואם אין המעות קצובין ומיועדין בעבורי הרי אצטרך להוציאם
לאחמ"כ מידי ,אם לרופאים ח"ו או לפדיון שבויים )שישבו אותי ח"ו( א"כ 'מה לי ולצרה הזאת' ,ואכן ,החזיר את המעות
לתיבה והלך לו .משהאיר היום ראתה האשה כי נס נעשה לה ,שכבר עמד גנב בפתח התיבה ולא נטל מאומה,
מ"מ אמרה 'לאו בכל יומא איתרחיש ניסא' ,עלי להנשא לבחור וכך אהיה אני וממוני שמורים בשמירה מעולה.
ממחשבה למעשה ,אחר שיצאו כל בני הישיבה לביתם ,נכנסה האשה אל 'ראש הישיבה' וספרה לו את כל דבר
המעשה ,וביקשה ממנו שיורה לו איזה בחור ראוי לינשא לה ,והנה רק אותו בחור מתמיד ישב באותה העת בישיבה
ועסק בתורה ,הראה לה ראש הישיבה ,קחי אותו כי הוא ירא שמים גדול ...ומסיים ה'בן איש חי' וז"ל .אז אמר,
יפה אמרתי אתמול בלילה ,שאם אלו הדינרים מוכנים לי אקח אותם בהיתר ,וכן היה לי.
ולדידן הדברים אמורים ,בעמוד האדם בעת נסיון קשה ומר ,יזכור כי אם הנאה זו קצובה לו ממרום ,הרי שבמניעתו
מהעבירה לא יפסיד מאומה .ויזכה ליהנות באותה הנאה ואפילו הנאה מרובה יותר כי הקב"ה לא יישאר חייב לו
מאומה...
ד .כבר אמר הרה"ק המגיד מטריסק זי"ע בלשון קדשו ,כמה נאה הוא העולם כשמסתכלים עליו מלמעלה ,וכמה
מכוער הוא כאשר מסתכלים עליו מלמטה ,והיינו ,יפה לו לאדם שיביט על העולם הזה מלמעלה – מחוצה לו,
כשאינו שקוע בהבלי עולם ,ומכוער הדבר כאשר האדם שקוע כל כולו בתוך העולם הזה והבליו...
ה .סיפר כ"ק אאדמו"ר זי"ע מה ששמע מפי אביו הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,פעם שהה אצל רבי
שלומ'קה יהודי אחד בר אבהן שמיוחס גדול היה – והבחין ר' שלומ'קה שאותו יהודי תאב ל'כבוד' ל"ע והריהו
מרדף אחריו באופן מוגזם מעט .פתח פיו בחכמה ואמר לו ,דע לך ,בשעה שיורדת נשמה לעולם הזה יורד עמה
'קיצבה' מסוימת של הנאות ,וממנה יסתעף ויתחלק לכבוד ,בנים ,פרנסה ,בריאותו השלימה ,וכן שלימות בריאות
נפשות ביתו ,נחת דקדושה מיו"ח וכו' וכו' ,ועתה הביטה ,המפריז ולוקח לעצמו כבוד יתר על המידה ,הרי גורע
מעצמו משאר טובותיו בהאי עלמא ,ומי פתי יהנה מכבוד בידעו שהוא על חשבון בריות גופא ונהורא מעליא ,או
תחת נחת וכיוצא בזה...
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øùåòäå çåëäå éåðä ,øîåà äãåäé ïá ïåòîù éáø' (ç å
íé÷éãöì äàð íéðáäå äáéùäå äð÷æäå äîëçäå ãåáëäå
òáù åìà øîåà àéñðî ïá ïåòîù éáø ,íìåòì äàðå
êãéàìå ,'åéðááå éáøá åîéé÷úð ïìåë íéîëç åðîù úåãéî
éáø ìù åúøéèô úòùá' (.ã÷ úåáåúë) ì"æç åøîà àñéâ
íìåò ìù åðåáø øîà ,äìòî éôìë åéúåòáöà øùò ó÷æ
àìå äøåúá éúåòáöà øùòá éúòâéù êéðôì òåãéå éåìâ
íéøáãä äøåàëìå ,'äðè÷ òáöàá åìéôà (äæä íìåòî) éúéðäð
òáù'ä åìà ìëî äðäð éøäù Y äæ úà äæ íéøúåñ
.íéîëç åðîù 'úåãéî
,äæ úà íéìùî äæ äáøãàù ,ä÷'îåìù éáø øàéáå
äðäé äàðä äîë áö÷ð íãà ìëì ,øåîàë éøäù
ïúéð íà ,äúòî øåîà ,êôéäì äîëå åééç úåîé êùî
åìéàë åì áùçð åðîî äðäð àì ïééãòå øáã äæéà íãàì
øúåé áåùç øçà øáã åì íéðúåð æàå ,åìáé÷ àì ïééãò
äðäð åðéà äæî íâ íàå ,äðäéé äæî éìåà Y íãå÷äî
àìù øçàî éë ,áèéä ïáåé äæáå ...øáã ãåò åì íéðúåð
åëøöåä ,íìåòä äæî äðè÷ òáöàë åìéôà éáø äðäð
àì ïééãòù ïååéëå ,äðäééù éãëá ãåòå ãåò åì óéñåäì
äðäð àìù êëî à÷ééãù àöîð .ãåò åì åôéñåä äðäð
íåùî à÷ééã ,äðè÷ òáöàá åìéôà äæä íìåòäî éáø
. וäìòîì øåîàä ìëì äëæ êë

úãåáòá íìîò íøèá íäì áåö÷ øáë äéä äæ çååø
äøéçáä íöò ìò ,øëù íéìá÷î åðà åìéàå ,äæä íìåò
.åðì åáö÷ðù úåàðää åðéìò åàåáéù äî úìåæ ,áåèá
÷éøì òâéð àì ïòîì' äìéôúä úà äæá øàáì óéñåîå
çèáé øùà øáâä êåøá ¯ äìäáì ãìð àìå
ãåáòé íà óàù ïéîàéå 'äá çèáé øùàë éë Y ''äá
Y åì áö÷ðù äîî øúåé åéìà òéâé àì íåéä ìë ìåîòéå
.äìäáå ÷éøì ãåáòé àì æà åà
øéùòäå íéä úðéãîì òñð åäòø éë íéîòôì äàåøù óàå
,øçà âåðòú ãòá åì óìçð éë úåéäì ìåëé ,çéìöäå
ïéàå ìëä ìò ïåáùç ùé ,'øáã óåñ' ...(ù"ééò) íéîòôì
,êë ìò íìùé óåñáìå ,ç÷é äöøéù éî ,ø÷ôä íìåòä
øàù åéìò ïéìé÷î äøåúá ìåîòì øçåáäù ,íù íééñîå
,áåèá åúøéçá ìò øëùë ¯ åì åáö÷ðù íéøåñééå ìîò
øèôð åøéáç ìù åøòöá óúúùîù éãé ìò íéîòôìå
åìù íä íà ÷åìéç ïéà íéîùá éë ,åéìò øùà áåçäî
íéáø íéî øôñá àáåä) åì äéä 'øòö' éøä Y øçà ìù åà
(úåëøá 'ñîá ñ"ùä øãñ ìò '÷éãö ãåñé' øîàî

ò"éæ ä÷'îåìù éáø óéñåä
äðùîä úà äæá øéáñäì ('úåáà' ÷ìçá íéáø

íéî øôñáù '÷éãö ãåñé'á àáåä)
úåáà)

 מעשה שהיה בנכדתו )נוו"ב של כ"ק אדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל( שהייתה מהלכת בנעלים קרועות עד שהוקשה עליה.ו
, כי קרועים הם לגמרי-  פנתה הצדקת אל זקינה הקדוש והראתה לו את נעליה,(ללכת )באותו זמן מעוברת הייתה
–  אך למעשה.( מיד יתן לה מעות לקנות מנעלים חדשים – כדרכו של רבי שלומ'קה כשהיה הדבר נוגע לאחרים,)בחשבה שכראותו כי כן
 וצער מועט זה יימנע ממך צער, המשיכי ללכת באלו המנעלים, טוב מאד כי כך אירע לך,אמר לה רבי שלומ'קה
. לימים גילתה הרבנית שמעולם לא עברה את הלידה בקל כמו שהיה לה באותה הלידה.הלידה
 באחד הימים בא הלה להתאונן לפני רבי,שוב מעשה ביהודי אחד ששנים רבות לא נפקד בזרע של קיימא
. והנה מתחנן הוא אל הרבי שיחיש ישועה עבורו וימצא את המעות,שלומ'קה שנאבד לו סכום גדול של מעות
. וכך הווה, ותחת זאת תמצא בן זכר, כי עדיף שלא תמצא את המעות, לא כן אברכך,ענהו רבי שלומ'קה
פעם הגיע אחד אל רבי שלומ'קה זי"ע כשהוא מתנה בפניו כאבו וצערו על ההפסד הגדול שנגרם לו באובדן
,' או שמא קנית לעצמך דבר 'מותרות, האם היה לך איזה 'הנאה' מיוחדת לאחרונה, שאלו הרה"ק,שעון הזהב שלו
 אמר לו רבי שלומ'קה 'בזבזת' את,(השיב הלה שאכן זה עתה רכש 'וילונות' לביתו )ובאותם הימים לא היה זה נפוץ כלל
 האוכל כאן לא יוכל, אי אפשר להוסיף עליהם מעצמו, כל ההנאות קצובות, וכאמור...'השעון היקר באותם 'וילונות
. ואילו המונע עצמו מרוויח ממקום אחר...לאכול במקום אחר
כ"ק אאדמו"ר זי"ע שהה פעם בלאס אנדזשעלעס )לוס אנדז'לס( והתאכסן בבית הגה"צ רבי אלעזר אלדער זצ"ל
 שתקופת זמן, וכה סיפרה, ובאותה שעה כבר הייתה כבת תשעים,אשר נוו"ב הייתה בת בתו של רבי שלומ'קה
 ולטענת הרופאים היה מצבה כל,קצרה לאחר נישואיה חשה ברע והרופאים גילו אצלה את המחלה הנוראה ל"ע
. ולא יותר, הללו 'נתנו' לה עוד כמה שבועות ספורים לחייה. שאי אפשר היה לרפאותה כלל- כך קשה
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שאו את ראש – חשיבות ורוממות כל יחיד שבישראל

...ìàøùé éðá úãò ìë ùàø úà åàù' ,(â¯á à) ïúùøôá
ïúáéç êåúî ,é"ùøáå ,'íúåàáöì íúåà åã÷ôú
íéöôç ááçîä íãàë àåäå .äòù ìë íúåà äðåî åéðôì
íà úåàøì äòùå äòù ìëá íúåà äðåî ïëì íéîéåñî
.åøñç àì
íéøôñá øàáúðå
úåàøäì äéä äøéôñäå ïéðîä úéìëúù (ãåòå
åìéôà ìèá åðéàù 'ïéðîáù øáã' àåäù ãçàå ãçà ìëì
.ä"á÷ä ìöà åîöò éðôá úåáéùç ùé ãçà ìëìå ,óìàá
'íéãå÷ôä ùîåç' øáãîá ùîåç àø÷ð ïéðîä äæ ù"òå
¯ ,'ìàøùé éðá ïéðî' ïéðò åá øëæð íéîòô 'á ÷øù óà
.é"ðá øôñîá àøåáì åì ùé ìåãâ ïéðò éë
),àùú éë 'øô ò"éæ í"éøä éùåãéçì úåëæä øôñ

.äøåúá äìåãâ äâøãîì åòéâé àìù íúáùçî úîçî
ïåùìá ïéðîä ïéðò øîàðù äîù (áé ì úåîù) éúøàá æ"òå
'åúåàøá ,åúâøãîî ãçà ìë íéàùðúî äæáù ¯ 'åàù
,ìåãâä ìù ùîî øôñîä åúåàá úåðîäì äåù àåäù
àåáì ìåëé àåä íâ ë"à ,ãçàì ÷ø íéðîð íäéðùù
àåø÷ì êéøö úåòåáù íãå÷ ïëìå .äìåãâä äâøãîì
ïåùìá øîàðù íéãå÷ôä úùøô àåäù øáãîá úùøô
.äãîììå äøåúä ìá÷ì ìåëé äæ ïôåàáù åðãîìì úåàéùð

øôñîäå ïéðîä êøã àåä êëù äàøéå ïðåáúé íà èøôáå
åðåøñçáå .ãéçéå ãéçé ìëî à÷ééã íìùð àåäù
åðéä éãåäé ìëå ,øôñîä ìëî úåçô ãçà ïéðîä øñçé
éà åéãòìáå ,ìàøùé úåîùð àåáø íéùù ïéðîî ÷ìç
øñçé íà óà éë ,äøåúä úà ìá÷ì ììëä ìëì øùôà
 íìåëá ïåøñçä ùâøåé ïéðîä ïî ãçà ÷øזàúéàãëå .
àúìîã àììë (ïúùøô ùéø) ò"éæ 'íéðéò øåàî'ä ÷"äøäî
ùøã) ì"öæ ïééèùðééô äùî éáø ïåàâä øàéá äæ ãåñéá
úåîùð åìéôàå ,ìàøùéî 'à íåù øñçéù øùôà éà
íéàøå÷ åéäéù íéîëç åð÷éú ïëìã (úåòåáùì äùî
,å"ç åãáàéù øùôà éà íéòùøä úåîùð åðééäã åìôðù
ä"ãåúáå :àì äìéâî 'éò) úåòåáùä âç íãå÷ øáãîá úùøô
.çãð åðîî çãé ìáì úåáùçî áùåç êøáúé àåäå

÷úùøôáù úåìì÷ä ïéá åæ äùøô úàéø÷ íò ÷éñôäì éãë íîòèå ,úåìì

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéá á"åéë úåëééù øáãîá 'øôì ùéù äàøðå .ì"æå ('úåòåáù'ì éúå÷çá
,ãåîìì ïéìùøúîù äìàî àéöåäì àåäå ,úåòåáùì äìåãâ
àáåä) ì"æç øîàî úà (úåîù 'øô ùéø

)í"éøä éèå÷éì
úåîù é"ùøá

מיד מיהרה ובאה לביתו נאווה קודש של זקנה הקדוש ,והוא הורה לה לקבל על עצמה ג' דברים ,א .שתוריד
מעל עצמה את כל התכשיטים  -כסף וזהב ,למשך שנתיים ימים ,ב .שבמשך כל חייה תזהר שלא לנשק שום אחד
מצאצאיה ,והג .שלא תשתתף בשמחות של צאצאיה .וכל זה ,מטעם הנ"ל שעל ידי שתמנע עצמה מהנאות אלו,
תסיר מעליה את הגזירה הקשה ,ותנצל מצערה .ואכן ,מיד קבלה על עצמה את כל אשר הורה לה איש האלוקים,
ותיכף נעלמה המחלה מגופה ונתרפאה כליל.
אחר שנתיים ימים ,שבה ללבוש את תכשיטיה ,ושוב נתגלתה המחלה בגופה ,וציווה עליה זקנה שתמשיך להתנזר
מהם עוד שנתיים ימים ,ותעש כדברי זקנה ונתרפאה כליל ,אך בגמר שנתיים ימים – כראותה שהא בהא תליא )כי
הסרת התכשיטים מצילתה מן המחלה( לא שבה ללבוש תכשיטיה בשום פנים ואופן למשך כל ימי חייה .ואף את הציווי
הב' קיימה ומעולם לא נישקה את בתה היחידה .והשלישית – לא השתתפה בשמחת הנישואין של בתה היחידה,
וגם לא נטלה חלק בשמחת הבר מצוה של בן היחיד של בתה היחידה .ובזכות כל מניעותיה מהנאות הללו חייתה
למעלה מתשעים שנה בבריות גופא ונהורא מעליא .ואף מי שיאמר שלא לנו הדברים אמורים ,אלא יזכנו הקב"ה
לרקוד בבריאות הגוף והנפש בכל שמחת צאצאינו וצאצאיהם ,מכל מקום עלינו ללמוד את ה'כלל גדול' שלימד רבי
שלומ'קה – לדעת שמניעת הנאות העולם מביאה על האדם רוב טובה וברכה...
ז .והרי אם יחסר אפילו אות אחת מכל דברי התורה הזאת ייחשב הספר כס"ת פסול ,ומכאן ,שרק ע"י כל נשמות
הששים רבוא נעשית הקומה שלימה ,ומכאן ,ילמד שלא תיפול רוחו ולא יתייאש ח"ו ,אלא ידע שבו בחר ה'
לקבל התורה וחפץ יתב"ש בעבודתו ובמצוותיו.
וכך ביארו במה שאמר רב יוסף )פסחים סח' (:אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא' ,שאצל אומות העולם
יש הרבה 'יוסף' ,המון בריות לאין תכלית עם אותו שם ומהות בלי חשיבות לכל יחיד בפני עצמו ,אך לאחר 'האי
יומא' – בקבלת תורה מסיני ,מאותו היום והלאה אין 'כמה יוסף' ,אלא כל 'יוסף' יש לו תפקיד מיוחד בעולם הזה,
והקב"ה חפץ בו...
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äæ ïéðò äîå ¯ 'íéáëåëì åìùîð ìàøùé éðáù' (à à
íäá íéèéáîùë ,åììä íéáëåëä åîë éë ,àìà .äæì
ìëî êà .øôñî ïéà ãò íä íéáøù íéàåø ,÷åçøî
éøä áëåëå áëåë ìëù äàøé íäéìà áø÷úé íà íå÷î
àåäù óà ,éãåäéå éãåäé ìë êë .ìåãâå àìî íìåò àåä
àìî íìåò åîöò àåä éøä íå÷î ìëî ,ììëäî ÷ìç
 åúåçéìùá ãçåéîåח.
על מחנהו ועל דגלו  -לכל איש מצב ומעמד לפי תפקידו
בעולמו

æ

åéäù åðì øôñú äøåúäù àìô àåäå .ì"æå (ïúùøô ùéø
ùéù åîë ,åäðçî úà øéëé èáù ìëù éãëá íéìâã íäì
,åäðçî ãçà ìë åòãéù éãëá 'íéìâã' ìéç éùðà ìë ìöà
àúìéîù ,øîåìëå ,ì"ëò ,äæ ìò åæîøé íéìâãäù åðéà äæ
óìà ìéãáäì âåäðä ïîéñë åìà 'íéìâã' ïéàù àèéùôã
äëéøàä éàãååáå ,íìåòä úåîåà ìöà úåìãáä éôìà
åðãîìì ,úåøåãì äëøöðù äàåáð' äá ùé éë äæá äøåúä
.(åëøã é"ôò øàáîù ù"ééò) øùåé éëøãå íééç úåçøà

ùøãîá àúéàã äîá øúåéá ìãâú äàéìôäå
åãøé éðéñ øä ìò ä"á÷ä äìâðù ïåéë (ãé
äëéøàî êùîäáå ,'åìâã ìò ùéà' ,(á á) ïúùøôá
ïééåùò åéäå ...íéëàìî úåáëøî óìà íéðùå íéøùò åîò èáù ìë úãîòäå 'íéìâãä øãñ'á äøåúä
ïééåùò åéäù ìàøùé ïúåà åàøù ïåéë .íéìâã íéìâã øáëå .íúééðçá ïä íúòéñðá ïä åìâã éô ìò èáùå
ïéùòð åðàù éàåìä åøîà ,íéìâãì íéåàúî åìéçúä íéìâã ÷çöé øåà) ì"öæ ìéååãàøî ÷çöé éáø ÷"äøä äæá øéòä
)àîåçðú

ח .כלל הדברים' ,מניין' בני ישראל מורה על ב' יסודות נכבדים שהם כהכנה לקבלת התורה .א .כל איש יהודי
באשר הוא יש לו חשיבות עצומה לפני המקום ב"ה ,וחלילה מלחשוב שהוא כבר 'עובר בטל' ...אלא כביכול
הקב"ה אומר 'אני צריך אותך' ...וכגון בחג השבועות עליו אמרו חז"ל 'ביום חתונתו הרי זה מתן תורה' ,בו ביום
פונה כביכול הקב"ה לכל יחיד ויחיד מבני ישראל ואומר לו רצוני 'שתיכנס עמי לחופה' .ב .כל יהודי יש לו תפקיד
בעולם שאי אפשר לשום אדם בעולם למלא אותו במקומו.
ובזה נמשלו ישראל לכוכבים ,שנאמר בהם 'מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא' )תהילים קמז ב( ,והיינו שכל
'כוכב' הוא חלק מהמניין הכללי ,אך מלבד זאת יש לו 'שם' בפני עצמו בלא שום שייכות לאחרים )וכמבואר שם ברד"ק
ובמלבי"ם( ,ובזה נדמו בני ישראל ,כי כל יהודי הוא חלק 'ממניין' בני ישראל ,ואי אפשר לשלמות הכלל בלא צירוף
כל היחידים ,זאת ועוד ,כל יהודי יש לו 'שם' פרטי )ואינו נקרא 'ראובן' כי לשני קוראים 'שמעון' וכיו"ב ,(...והשם מורה על
עניינו ומהותו ועל תפקידו במיוחד ,שאי אפשר לאחר להשלימו .ואם אכן ממלא תפקידו הרי הוא כגדול שבגדולים,
וזאת למדנו ממניין בני ישראל שכולם נספרים בשווה ובלא הבדל.
צא ולמד מן הסיפור המובא ב'סדר הדורות' )אות י( על רבי יהושע בן אלם שגילו לו מן השמים בחלום הלילה,
'שמח בלבבך שאתה וננס הקצב מושבו ומושבך בגן עדן ,וחלקו וחלקך שוין כאחד' .כשהתעורר ר' יהושע משנתו
חשב בלבו ואמר' ,אוי לי ,שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קוני ,ולא עמלתי אלא בתורה ,לא הלכתי ד' אמות
בלא ציצית ותפילין ,והיו לי שמונים תלמידים ,ועכשיו שקולין מעשי ותורתי עם הקצב' .מיד הלך עם תלמידיו מעיר
לעיר כדי לברר מי האיש ששמו 'ננס הקצב' ,ואחרי חקירות ודרישות הגיע אל עירו ושאל את בני עירו היכן מקום
דירתו ,השיבו לו תושבי המקום שאינו ראוי לתלמיד חכם ואיש מכובד כמותו ללכת אליו ,אך רבי יהושע התעקש
וביקש שיגידו לו שברצונו להיפגש עמו .הלכו האנשים אל הקצב ואמרו לו שרבי יהושע בן אלם שואל אודותיו,
תמה ננס ושאל 'מי אנכי ומי אבותי בישראל שרבי יהושע שואל אותי ,אמרו לו ,עמוד ולך עמנו ,חשב בלבו שכל
מה שאמרו לו שקר הוא ,ואמר לא אלך עמכם שאתם משחקים בי .מיד חזרו לר' יהושע ואמרו לו ,אתה אור
ישראל ואור עינינו עטרת ראשנו איך תשלחנו בשבילו ,הלא הוא לא רצה לילך עמנו ,אמר להם תדעו ,שלא אשב
עד שאראה אותו .הלך רבי יהושע בעצמו אצל ננס הקצב ,ונפל ננס על פני רבי יהושע ואמר ,מה היום מיומים
שעטרת ישראל בא לפני עבדו ,א"ל דבר יש לי לדבר עמך ,א"ל דבר ,א"ל מה מעשיך ומה מלאכתך ,א"ל אדוני,
קצב אני ויש לי אב ואם זקנים ,ואינם יכולים לעמוד על רגליהם ,ובכל יום ויום אני מלבישם ומאכילם ומרחיצם
בידי ,מיד עמד ר' יהושע ונשקו על ראשו ,ואמר לו ,בני ,אשריך ואשרי גורלך מה טוב ומה נעים ,ואשרי חלקי
שזכיתי להיות חברך בגן עדן' .והרי לנו ,כי מאחר שננס הקצב מילא את השליחות שעבורה ירד לעולם – לכבד
אב ואם ,שוב נחשב הוא כמו התנא הק' רבי יהושע בן אלם ,עד שהם 'שותפים בגן עדן'.
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êúòåùéá äððøð' (å ë íéìäú) øîåà àåä ïëå ...ïúåîë íéìâã
øîà ,'êéúåìàùî ìë 'ä àìîé ìåâãð åðé÷åìà íùáå
äùåò éðéøä íëééç íéìâãá íúéåàúä ,ä"á÷ä íäì
ä"á÷ä äàøä ãéî ,êéúåìàùî ìë 'ä àìîé íëéúåìàùî
íéìâã íúåà äùò êì äùîì øîàå ìàøùéì åúáäà
àåáì ãéúòìå ...úåúåàá åìâã ìò ùéà ååàúðù åîë
øàáì êéøöå ,ì"ëò .íëúà ìàåâ éðà íéìâãä úåëæá
ä"á÷ä äàøäù äáäàä éåìéâ åäîå ,íéìâãì äååàúä åäî
úøùä éëàìîù äæ æø' àåä äîå ,íéìâãä úééùòá
.íéìâã íéìâã ùé íäì óàù 'åá íéùîúùî
ùéøùäì äàá åæ äùøô éë úåøåãä é÷éãö åøàéáå
íéîùáù åðéáàá äøåäèå äîéîú äðåîà íãàá
ú÷ã÷åãîå äðåéìò äçâùäá àåä íìåòá äùòðä ìë øùà
'åìâãå' åîå÷î úà íãàì 'øãñî' 'úé àåäå ,úéìëúá
øãéñ äáâùðä åúîëçáå ,äðåéìòä äðååëä éôë åì éåàøä
ìëåé íãé ìò ÷ø øùà íééçä éàðú ìë úà ãçà ìëì

 ù"úé åðåöø úåùòìטåãé÷ôú àìîì åì øùôà éàå ,
ïúé éî ,íéøîåà íéáø åðòîù éë .øçà ïôåàá åãåòééå
éúééä æà ¯ éðåìô ìù åçåî úà ,éðåìô ìù åùàø úà éì
úåòî ñéëå ïáåàøë áì éì ïúé éî ...äøåúá ÷ñåòå ïéáî
,íéîåúéå úåðîìà ìëìëîå ñðøôî éúééä æà éë ,ïåòîùë
æà åà éðåìô íå÷îá øã éúééä åì ...áòø éæîå íééðò
úåîåìòú òãåé ä"á÷ä éë ,úòãì êì ùé úîàáå ...éúééä
çë åãéáå ,åììä 'íéáø úåðåáùç' ìëá ïë íâ øéëî
ìåãâä åáåèá êà ...êéúåöòëå 'êúîëç'ë úåùòì äøåáâå
ùã÷úéå ìãâúé' ïòîì àöîð åá áöîá ãçà ìë ãéîòä
 'àáø äéîùי.
ä"á÷ä ãøéùë 'äøåú ïúî' úòá ìàøùé éðá åàø úàæå
øáã' åàøå ,åéëàìî úåðçî úåðçî íò íìåòä äæì
ãçà ìë àìà ,åäòøá àð÷úî ãçà êàìî ïéà éë 'àìô
íå÷îá ñðëäì äñðî åìéôà åðéàå åîå÷îá ãîåò íäî
äåàú åà äàð÷ åà ïåöø åì ïéà ìàëéî êàìî ,åøáç

ט .ידוע להקשות במה שאנו אומרים בתפילת 'נשמת' – 'ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו
ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ועינינו מאירות כשמש וכירח אין אנחנו מספיקים להודות לך ה' אלוקינו' ,ואילו
בהמשך אנו אומרים 'על כן אברים שפלגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יודו
ויברכו') ,וכבר הקשה כן הרה"ק החתם סופר( ,יש שביארו ,כי אכן כל זמן שהאדם רוצה להודות ולהלל בכוחות של אחרים,
כמרחבי רקיע או כשמש וכירח אזי אינו מספיק להודות ...כי אין הקב"ה חפץ אלא באברים שפלגת בנו ...באברים
שלו ובלשון שלו ,כפי כוחו ומצבו ...ובהם אכן יכול יוכל להודות להלל ולברך.
י .וכאשר יתחזק באמונה שזה 'הדגל' ,המקום והזמן ו'הסביבה' ,וכל מצבו בגשמיות וברוחניות הם הם תכלית הטוב
עבורו ,שעל ידם יוכל לעשות נחת רוח לבורא ית"ש ממילא שוב לא ייכנסו בקרבו הרהורי קנאה בזולתו ,לאמור
הלוואי ואהיה 'מוכשר' ומוצלח ועשיר כפלוני ...כי אם אכן היה כמוהו אזי לא היה יכול להגיע לתיקונו השלם.
ודווקא על ידי כל אותו הדחק שיש לו בגוף ונפש יכול להגיע לידי התעלות ושלמות.
וכן כתב ב'תפארת למשה' ,כי הדגלים של כלל ישראל הם אבן הבוחן אם עבודתו טהורה ונקיה או לא ,שאם
אדם עושה מה שיכול ומה ששייך לו לעשות ,כגון 'בעל הבית' שעובד כל היום ,אבל מתייגע לפי מדרגתו שתפלתו
תהא בכוונה ובהתלהבות ,וקובע עתים לתורה ,הרי זהו ה'דגל' שלו איך לעבוד הבורא ,אבל אם מתרשל חלילה
בתפילתו או בקביעות שיעורי תורה שלו משום שחושב לעצמו למה לי לעבוד בעבודת התפלה בהתלהבות ובכוונה
בהשתפכות הלב ,או למה לי לטרוח לקבוע עיתים לתורה אחר עבודת פרך של יום שלם ...כי ממילא איני ראש
ישיבה ,איני ראש בני ישראל ,וגם לא אגיע לזה ,א"כ מדוע אטרח בתפלה ובתורה ,זהו סימן שעבודתו אינה נקיה
 רק עבודתו לעבוד את עצמו בגבהות  -להיות נחשב בעיני הבריות ,כי הדרך הישרה היא לחשוב  -אם זה הואדגלי ששמו אותי כאן בעוה"ז ,סימן שכך רוצים ממני ,א"כ ,אעשה לפחות החלק השייך לי בכל לבי ומאודי .עבודה
זו נחשבת מאוד בשמים ואין ערוך לגודל חשיבותה וכמו עבודת המלאכים בדגלים שלהם.
וכן אם השי"ת שם חלקו מיושבי בית המדרש להיות יושב באהלה של תורה לא יאמר אילו הייתי 'בעל הבית'
והיה לי עושר ונכסים ,בתים מלאים כל טוב הייתי יכול לעבוד את בוראי ביתר שאת ,והייתי מקיים הכנסת אורחים
וגמילת חסדים יותר ממה שאני עובד את בוראי עם קצת לימוד התורה ואני מדוכא בעניות ואין לי ממה ליתן
צדקה .וכן להיפך ,אם הוא חנווני או בעל עסקים והוא טרוד כל היום אין לו לומר שאילו הייתי יושב באהלה של
תורה הי' יותר טוב כי כל אדם יכול להשלים את נפשו באיזה מעמד שהוא וכפי הנסיונות שמדד והקציב לו הקב"ה.
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è

÷ø ,äãåáòá åìéôà åøáç úà íãàä àð÷é àìù äæî
åãñé êëå ,÷ôøúé äá é"ùä úàî åì äøåñîä äãåáòä
úîåòì íéàùðúî ùãå÷ä úåéçå íéðôåàäå ,äìéôúä çñåðá
úàð÷úî äðéà äéçå äéçá àð÷úî åðéà ïôåà éë ,íéôøù
íéøáâúîå íéàùðúî úåéçå íéðôåàä ÷ø ,óøùá
ìòá íà ïáäå ,íúãåáòá íéôøùä úîåòì ,íúãåáòá
.äúà ùôð

äåàú íäî ãçàì ïéà ,á"åéëå ìàéøáâ ìù íåçúì ñðëéì
,àåäù äîî úøçà äâøãîá úåéäì äàð÷ åà ïåöø åà
ùéã÷äì äæì äæ úåùø äáäàá íéðúåð íìåë àìà
,åðéáäå ,åæ äãéî úåáéùç ìàøùé éðá åðéáä æà ,íøöåéì
áåùç ùéà ìë éë ,íéîù ãåáë äáøúî êë ¯ äáøãàù
,íéîùä ïî åäåãéîòäù åîå÷î úà àìîé íà à÷ééã ø÷éå
'ìåãâ'ë íéîùá áåùç åúåçéìù úà àìîîä 'ïè÷'å
íäì øîà äæì .øúåé àìå úåçô àì ¯ åúåçéìù àìîîä
 íëéúåìàùî äùåò éðéøä íëééç íéìâãá íúéåàúä ,ä"á÷äבאתי לבקש ולחנן מלפניך  -במעלת תפילת אבות על בנים
 êéúåìàùî ìë 'ä àìîéיא.
ä"ìùä áúëå ,ïåéñ ùãåç ùàø áøò íåé ¯ íéàá íéîé
øîåà éáì ,ì"æå (áì÷ äåöî øð ãéîú úëñî) ùåã÷ä
úåà à÷øôã àøâà) ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúë ïëå
ùàø áøòá (úòãåðä ä"ìùä úìéôú) åæ äìôúì ïåöø úòù
íéàø÷ð æàå ,äøåúä äðúéð åáù ùãåçä àåä ,ïåéñ ùãåç íéãå÷ôä ìë' (é å àùð 'ô äáø) ùøãîá .ì"æå ,(åö
àåää íåéá úéðòúá áùéì éåàøå ,åðé÷åìà 'äì 'íéðá' ¯ 'íéåìä úà ìàøùé éàéùðå ïøäàå äùî ã÷ô øùà
úéáä éðééðò ìë åð÷úéå äáåùúá åøøåòúéå ,åúùàå àåä úåçôùîå ãáì úä÷ éðá úåçôùî íéåìä áùçù øçàî
ä÷ãö åðúéå ,íéðééðòä ìëå äøäèå äàîåèå øúéäå øåñéà íéìå÷ù íìåëù ãéâäì ãçé íììëå øæç 'åëå ïåùøâ éðá
éðá' úãåáòù íâä äæî òîùð ,ë"ò äáéçá íå÷îä éðôì
î"î ,äæ øåãá úéðòúä åéìò äù÷ù éî óàå) ...íéðåâä íééðòì
÷åéäù éøøîå ïåùøâ éðá úãåáòî ääåáâ äúéä 'úä
 (åì çååøéå ,ïàë íéøåîàä íéøáãä øàù íéé÷éיב.
úãåáòî ääåáâ 'ïåùøâ éðá' úãåáò ïëå ,ïåøà éðòåèî
úåáàä úáåçî ïîæ ìëáå úò ìëá éë ,åøîà úîàá úìèåîä äãåáò éøøî éðá åùòé øùàë æ"ëò ,éøøî éðá
äøåúá íéàöàöä úçìöäì äìéôúá úåáøäì
ãîìð ,úä÷ éðá úãåáòë ä"á÷ä éðôì áåùç ,íäéìò
יא .וז"ל השל"ה )בפרשתן ,דרך חיים תוכחת מוסר(' .איש על דגלו באותות לבית אבותם' ,האר"י ז"ל היה אומר
דרושי עלינו לשבח ונוסח התפלה דרוש א( כמו שיש ארבעה דגלים כך יש ארבע כתות בישראל חלוקים באיזה מנהגים
ספרד אשכנז קטלונייא אטלייא ,וכל אחד ישאר בדגלו לנהוג מנהגו .ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.
יב .עובדא שמעתי ,לפני כמה שנים באה כלה 'בעלת תשובה' בברית האירוסין ,בהתקרב מועד הנישואין ביקשו
העסקנים מנשים צדקניות שתבואנה להשתתף בשמחת הנישואין לשמח את הכלה ...והנה אחת מאלו כשבאת
למקום הנישואין תרה אחר אם הכלה – לברכה בברכת 'מזל טוב' ,אלא שזו נעלמה מעין כל ,עד שמצאה אותה
יושבת ב'מטבח' כשפניה זועפים ,מלאה טענות כרימון ...משנשאלה 'מדוע פנייך רעות היום' לעת שמחת כלולות
ביתך הכלה המהוללה בכל התשבחות ...ענתה אותה 'קשת רוח' ,כיצד אוכל לשמוח כשבתי הכלה הזו הפנתה לי
עורף ,עזבה את ביתי ואת דרך חיי ונהפכה לבעלת תשובה גמורה ,ומה גדל צערי כי איננה הראשונה אלא שלישית
מבין בנותי שעשו את הדרך הלזו ושובו בתשובה שלימה...
כשמוע האשה את דבריה תמהה בפניה – כיצד אכן אירע דבר כזה שממשפחה אחת כבר שבו שלש בנות
בתשובה ,לא ידעה אם הכלה מה לענות ,אבל סיפרה כי כל ה'קשר' שבינה ובין עולם החרדים לדבר ה' היה שלפני
כעשרים שנה השתתפה ב'סמינר' לבעלי תשובה ,אבל כל הדיבורים שנאמרו שם לא נקלטו במוחה ולא השפיעו
עליה במאומה .בתוך הדברים סיפרה שבסוף הסמינר נתנו לכל אחת דף כתוב ,והובטח להם ש'סגולה' גדולה להצלחה
ולברכה יש באמירת הנכתב באותו דף ,ומאז היא אומרת אותו בכל יום – אעפ"י שאינה מבינה מאומה מהנאמר
בו )כי לא הייתה האשה מבני ארה"ק( .האשה שאלה אותה שמא נמצא הדף ברשותך ,אמרה כן ,והוציאתה מחיקה שם
נתגלה הסוד – כי על הדף הודפס 'תפילת השל"ה' ,ואף שאשה זו לא ידעה מאי קאמרה )וגם לא רצתה כלל שיקויים בה
כל הנאמר שם( ,מ"מ זכתה ששלוש מצאצאיה שבו בתשובה שלימה וגמורה ,ק"ו לדידן שאנו יודעים את הנאמר בה,
אם נתפלל בוודאי נפעל דברים נשגבים ורוב נחת דקדושה מכל יו"ח.
)שער הכוונות
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 íéîù úàøéáåיג,äøåú ìù äøúëì åéðáå àåä äëæéù äæä ïîæáå äìàä úìá÷ íãå÷ù íéîéá ,àîøâ ïîæä êà ,
.'úåùòìå øåîùì ãîììå ãåîìì
úåëæì íéðåðçúáå äìéôúá øúåéá úåáøäì ,äøåúä
éòãåé åðìåë åðéàöàöå åðçðà äéäðùå ,äøåúä úìá÷ì
יד
íéùøåôîå . íéðá ìò úåáà úìéôú ìù äçåë ìåãâ 'õòåé àìô'ä áúëù åîëå ,äîùì êúøåú éãîåìå êîù
ïäëá äùòî' (ç"éô) 'åäéìà éáã àðú'á íéøáãä
)íéîéá åùôð êåôùì ,åúòá øáã áåè äîå' (úøöò êøò
יג .העיד הגה"ק ה'חתם סופר' זי"ע על עצמו בשמחת נישואי אחד מצאצאיו בזה הלשון האמינו לי ,שמדי יום ויום
הנני שופך דמעות שה' יזכני ,שבניי יעלו מעלה מעלה בקודש יותר ממני ,ויקויים בהם )דברים ל ה( 'והיטבך והרבך
מאבותיך' )הובא בתפילה למשה עמו' טו(.
הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע היה אומר שאינו מבין היאך אפשר לאב הרוצה שיגדלו בניו בדרך התורה להישאר
בעיניים יבשות בשמו"ע .ואביו הרה"ק המהרי"ד מבעלזא העיד שאינו מחסיר אפילו 'שמו"ע' אחת מלבקש ולהתפלל
על בנו רבי אהרן – שכבר אז היה מפורסם כגדול וקדוש ,ומה נענה אנן.
עוד אמר המהרי"ד שכ"כ גבוהה ונעלית היא התפילה להצלחת הצאצאים בתורה ויראה עד שלא תיקנוה אנשי
כנסת הגדולה בתפילת שמו"ע בפירוש ,כי אם ברמיזה )שלא ייטפלו לה ה'חיצונים'( בברכת מודים ,בתיבות 'לדור ודור
נודה לך ונספר תהילתך' ,שהוא כאומר ומבקש רבש"ע הב לי בנים שאודה לך תמיד עליהם...
הנה מצינו בחנה שהביאה את שמואל בנה למשכן שילה ואמרה 'אל הנער הזה התפללתי וגו' ,וגם אנכי השאלתיהו
לה'' ,ולכאורה צריך ביאור מדוע רק 'השאילה' אותו להקב"ה ולא 'נתנה' ,וביאר אחד מצדיקי דורנו שליט"א שבא
הכתוב ללמדנו שאפילו שמואל הנביא שאין לנו שמץ של השגה בקדושתו אף הוא זקוק ל'אם' שתתפלל עליו
ותעתיר בדמעות שליש להצלחתו ,על כן לא 'נתנה' אותו חנה במתנה לה' אלא רק 'השאילה' אותו ,בכדי שעדיין
יהיה לו אם המתפללת ומעתרת בעבורו...
יש מרמזים ,מדוע 'ועיני לאה רכות' )בראשית כט יז( – ואילו לרחל אחותה נאמר )ירמיה לא טו( 'מנעי קולך מבכי'....
כי בכייתה של לאה היה על בניית בית נאמן בישראל ,בית שמגדלים בו בנים צדיקים ,בכיה זו חשובה למאד ,עד
שלא רצה הקב"ה לומר לה 'מנעי קולך מבכי'...
מעשה בבחור מבני חו"ל שלמד בישיבת 'שפת אמת' בירושלים עיה"ק ,והיה הבחור בעל כשרון נפלא ומתמיד
עצום ,ונתחבב מאד אצל 'ראש הישיבה' דאז ה"ה הרה"ק ה'פני מנחם' זי"ע ,והיה ראש הישיבה משתעשע עמו
הרבה בדברי תורה .פעם הגיע אבי הבחור מחו"ל ובביקורו בישיבה נכנס אל ראש הישיבה לשאלו אודות בנו ומצבו
בלימודים ,ויענהו ראש הישיבה בקצרה ובפשטות 'ב"ה הכל בסדר '...כדרך שעונים לאב השואל על בנו שהוא מן
הבינונים בישיבה ...משיצא האב מחדרו של ראש הישיבה שמע מכל רבני ותלמידי הישיבה – אה ,אתה אביו של
פלוני ,הרי ראש הישיבה אינו פוסק מלהשתעשע עמו בדברי תורה ,בעיון ובבקיאות וכו' וכו' ...מששמע האב כי
כן ,גברה פליאתו ,מדוע ענה לו ראש הישבה כל כך בקרירות ו'סתמא' על בנו .שב האב להתדפק על חדרו של
רה"י ושאלו מדוע הסתיר ממנו מע"כ על מצב בני כי כל כך טוב היא ...ויענהו ראש הישיבה בסיפור מעשה שהיה.
לפני מלחמת העולם השניה ריחפה על בחורי ישראל גזירת גיוס לצבאות פולין ,כאשר נקרא אחי )מאמו שנישאה
בזיוו"ש ל'אמרי אמת' ,והיה לה בן יחיד מזיווג ראשון שגדל על ברכיו( הר"ר לייבל טימקין הי"ד להתייצב לצבא ,נכנסה אמי הרבנית
אל אבי הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע שיברך אותו שיפטר מהצבא ,אך אבי השיבה בקיצור 'השי"ת יעזור' .מכיוון שכן
הייתה אמי יושבת ובוכה על מצבו של אחי – מה יעלה בגורלו ומה יהא בסופו הן ברוחניות הן בגשמיות ,כי היה
נראה שיהא עליו להתגייס ולשרת בצבא ,ובפרט אחר שהרבי לא הבטיח לה ישועה.
משראתה זקנתי אם אמי )אשת חבר של הרה"ק הרי"מ בידרמן זצ"ל( את צערה של אמי מיהרה ונכנסה אל אבי  -חתנה
ה'אמרי אמת' )אשר היה גם אחיה( והזכירה את צער אמי  -בתה הרבנית החוששת מה יעלה בגורל בנה ,נענה הרבי ואמר
לה בניחותא ובהבטחה ,אין כלל מקום לדאגה כי בוודאי לא יקחוהו לצבא .אחר זמן כשנודע לאמי שאבי הבטיח לאחותו
)אמה( מפורשות שלא ילקח הבן לצבא ,שטחה את פליאתה בפני אבי מדוע לא הודיע לה כן מתחילה והיה חוסך ממנה
הרבה צער ועגמת נפש ,השיב לה אבי ה'אמרי אמת' א מאמע דארף וויינען) ...אמא צריכה לשפוך דמעות על בניה(.
בזה ביאר הרה"ק ה'פני מנחם' לאבי הבחור ,שלכן לא רצה לשבח את הבחור באזני האב ,כדי שימשיך לבכות
ולהתפלל שיזכה בנו לחשק ואהבת התורה ,ויתעלה מעלה מעלה בדרך התורה והיראה.
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äéäù íéáåèä åéùòî ìëå øúñá íéîù àøé äéäù ,ãçà
äùàî íéðá äøùò åì äéäå ,øúñá äùåò äéä äùåò
äéä íåéå íåé ìëáå ,úåá÷ð òáøàå íéøëæ äùù ,úçà
,øôò åðåùìá êçìîå ,íéîçø ù÷áîå çèúùîå ììôúî
.øòåëî øáã éãéìå äøéáò éãéì ïäî ãçà àáé àìù éãë
úéùéìù àìå úéðù àìå äðù äúåà äúöé àì ,åøîàå
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ìàøùé úà åãé ìò ä"á÷ä äìòäå àøæò àáù ãò
åîìåòì àåää ïäëä ñðëð àìå ,íäîò ïäëä åúåàå ,ìááî
åéðá éðáîå åéðáî äðåäë éçøôå íéìåãâ íéðäë äàøù ãò
úéáì ïäëä åúåà ñðëð êë øçàå ,äðù íéùîç ãò
éãé ìò ïäëä åúåà äëæ äîë äàøå èáä .ì"ëò ,'åîìåò
 åéàöàö ìò øùåòá úåìéôú êôùùטו.

יד .מעשה שהיה כשישב הגאון רבי משה שטרנבוך ראב"ד ה'עדה החרדית' בירושלים שליט"א בשיעורו של הגאון
גאב"ד טשעבין זצוק"ל ,והקשה הטשעבינער רב קושיא עצומה על הסוגיא הנלמדת ,והגר"מ ענה מיד תשובה
כהלכה ברוב חריפות ופלפול ויישב דבר דבור על אופניו .אמר לו ה'טשעבינער' חידוש זה איננה שלך ...ולפליאת
שומעי לקחו הסביר ,כי תשובה זו איננה שלו אלא של אמו שבכתה בדמעות שליש להצלחת צאצאיה בתורה.
שח הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל שכידוע עמד בראשות ישיבה רבות בשנים ,כי תחת ידיו עברו דורות
של תלמידים – אב בן ונכד ,וגם משפחות שלימות של כמה וכמה אחים ,וברבות השנים ראה כי פעמים ויש
משפחה שלימה של אחים שכולם מוצלחים ביותר זולתי אחד שנראה כ'חלש' יותר מכולם אם בלימודים או בשאר
עניינים ,וברבות השנים הבחין בדבר פלא – כי דייקא זה ה'חלש' יצא עפ"י רוב מוצלח יותר משאר אחיו ה'מוצלחים'
וה'עילויים' בתורה )או בכל דבר אחר שפנה לעסוק בו( .וביאור הדבר ,בע"כ תאמר ,שהוא בזכות הדמעות והתפילות ששפכו
אביו ואמו ,כי בדרך כלל על בן 'יוצא דופן' כזה מתפללים ושופכים דמעות יותר מעל שאר הבנים המצליחים.
סיפר לי מחנך חשוב מתושבי נ.י .שהוא מנהל רוחני בתלמוד תורה גדול בארה"ב ,ובעיניו ראה כוחה הגדול של
תפילת אבות על בנים ,וכך הוה מעשה ,בת"ת לומדים באותה כיתה שני אחים תאומים ,אך נשתנו זה מזה ,כי
אחד מהם היה בעל כשרון נפלא ,מלא בשמחת חיים ,שוקד על תלמודו בשקידה עצומה מתוך הבנה בהירה ,ואף
מוסיף לימודים ,ובכולם הוא מצליח בס"ד ומתעלה מעלה מעלה .לעומתו ,אחיו תאומו היה ילד חלש מאד ,חסר
כשרונות וחשקות התורה ,ואף דברים פשוטים לא נקלטו במוחו ...והיה ממש צער גדול לראותו יושב ונחשל
בלימודיו ,ובפרט שבאותה שעה יושב בסמוך לו אחיו העולה ומתעלה דבר יום ביומו בליעה"ר...
כך הווה עד לפני שבועיים )ביום שסיפר לי המחנך את דבר המעשה( ,עד שלפתע ביום בהיר אחד ,החל האח הנחשל
לפרוח ולהתעלות ,להבין ולהשכיל מתוך חשקות התורה נפלאה ,והיה שומע לומד ומלמד באופן נפלא כזקן ורגיל
כאילו נולד בכישרונות מזהירים ונפלאים ....ויהי לפלא ו'חידה סתומה' בעיני כל מלמדיו וחבריו .איש מבין המלמדים
לא ידע ולא הבין ממה אירע השינוי המבורך ,עד שפגש המנהל באבי הילד ושטח תמיהתו בפניו ,הידעת כי נפתח
ראשו ולבו של בנך השני והחל לשתות לרוויה ממימי ים התלמוד ,אף תפילתו ויראתו נשתנו למעליותא בצורה
נפלאה ,אולי תדע 'בשל מי הסער הגדול הזה'...
תחילה ניסה האב שלא לענות למנהל ,אך משגברו עליו הפצרות המנהל ,הודה שלפני כב' שבועות עמד והתבונן
במצבם של בניו התאומים ,איך שאחד עולה ומצליח ועושה חיל בלימודו ,ולעומתו השני מבלה את ימיו בחוסר
מעש ,ואין לו כל חשק וטעם בלימודיו .ואף כל עצותיהם הטובות של המחנכים העלו חרס ,על כן קיבל האב על
עצמו שמכאן ולהבא יאמר 'ברכת התורה' דבר יום ביומו בכוונה מתוך הסידור ובמתינות כמונה מעות ,וישפוך שיחו
בברכת 'והערב נא' ויבקש מעומק הלב 'ונהיה אנחנו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה' )כי עד אז הייתה
'ברכת התורה' משמשתו כ'תפילת הדרך' מביתו לביהמ"ד הסמוך לביתו( ,וכן עשה ,ומני אותו היום 'נפתחו עיניו ולבו של הבן' והחל
להבין את הנלמד ואף החל לשקוד על תלמודו יומם ולילה וכל זה בזכות 'ברכת התורה' של האב...
טו .ולעולם אל יתייאש אדם מלדפוק על שערי רחמים ,וגם אם לדאבון לב נראה שהרחיק הבן הרבה הרבה ל"ע,
עדיין ימשיך לשפוך שיח בפני בוחן ליבות ,ובוודאי יעשו פירות.
וכך מובא ב'מעשה איש' )ח"ה עמו קטו( שה'חזון איש' אמר פעם להגאון ר"י גאלינסקי על בן קיבוץ שחזר בתשובה
– כי בזמן שאביו )של הבחור( החמיץ וירד מדרך הישר בכה אביו )של האב( בדמעות .וכלל הוא כי דמעות אינן הולכות
לאיבוד )והשפיעו לכה"פ על נכדו(.
ידוע שהגה"ק ה'חזון איש' זי"ע אמר )וכן היה מרגלא בפומיה של הגה"ק הסטייפלער זי"ע( דלפעמים נראה 'בחור' שאין לו
טעם בלימוד ,ולפתע ביום מן הימים נפתחים בפניו מעיינות החכמה ,והוא מתחיל לעלות ולהתעלות בתורה ועבודה,

áé
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באו מדבר סיני  -ההכנה בימים המרוממים מר"ח סיון ואילך øôñì çåë åøöò àì äîù åòéâäùë äæì .éðéñ øáãî
ìåëéáëù ¯ øáåãîä éîá ïðåáúîì íéàøåð íéøáãäå) øáãä øãñ ìãåâá (á èé úåîù) ùåã÷ä 'íééçä øåà'á àúéà úåàøåð
äøåúä úúì åú÷åùú áåøî çåë øöò àì åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä íéîéá úéìâðä åéðáì ä"á÷ä úáäàå äáø÷ä
 åììäטזíåéá åøîàá äòãåää äîã÷ óëéúå (åéîåçø åéðáì äùåã÷ä ,íã÷åîä øçéà äîì äù÷ ¯ íéãéôøî åòñéå' .ì"æå ,
÷åùçå ÷ùåçì ÷ùçðå ÷åùç òéâä ,éðéñ øáãî åàá äæä íéã÷äì åì äéä (íéãéôøî íúòéñðî øáãîä) äæ ÷åñô éë
÷,äúåå÷úå äàéøáä úéìëú àåä éë ,õøàå íéîù åçîùå éìåàå .'éðéñ øáãî åàá' (íù) øîàù åéðôìù ÷åñô íãå
.ì"ëò ,'íéøáã ìù ïèøô òéãåäì áåúëä øæç ïë éøçàå úì÷ì÷î äáäà (ç äð äáø úéùàøá) íøîåà êøã ìò àåäù
òøéàù äî øøåòúîå áù äðùå äðù ìëáù øçàå íåé äæ àåä éë úåéäìù .øçåàîä íéã÷äì äøåùä
äáäàäå äçîùä ìãåâ óà ïë íà ,íää íéîéä åðéúåáàì ,íéðåúçúìå íéðåéìòì ,íìåòì ,äøåúì ,àøåáì äåå÷îä
ìàøùé éðá åàåáé éúî íéôöîå íéáùåé íä äàéøáä íåéîå
 ùîî ìòåôá åììä íéîéá øøåòúäì íéáùיז.
והגורם לזה ,כי לפני זמן היתה זקנתו בוכה בתפילתה בעת הדלקת נרות שבת 'וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים
ונבונים אוהבי ה' '...ודמעות אלה נחסמו בשעתו על ידי קטרוגים ל"ע ,והנה לאחר שנים כופר העוון ובטל הקטרוג,
מיד עלו אותן הדמעות ופעלו בשמים שאכן יגדלו צאצאיה לתלמידי חכמים וכל מידה טובה המוזכרת בתפילה הנ"ל.
סיפר הגאון רבי ברוך גריינימן שליט"א עובדא נוראה על דו"ז הגה"ק החזו"א זי"ע ,מעשה באברך שלצורך פרנסתו
יצא לעבוד מחוץ למחננו – ורק אחת לכמה שבועות היה חוזר לביתו למשך שבת אחת וחוזר חלילה ...במקום
עבודתו מצא בחור 'עם הארץ' מהודר בתכלית ההידור ,בהיותו בן 'קיבוץ' של אותם הימים לא ידע מימינו ומשמאלו
'עם הנבחר' מהו ,תורה ומצוות מה הם ...בהגיע 'שבת חופשה' הזמין האברך את הבחור הלז שיבוא לשבות שבתו
עמו בביתו שבבני ברק ,הבחור חשש ופחד כיצד יתקבל בבני ברק כשכל הנהגתו ולבושו נראית כה'תועים' ,אבל
האברך דיבר על לבו והרגיע אותו שבוודאי יקבלוהו בסבר פנים יפות ,וכך הווה.
למותר לומר ,שהאברך ניצל את ההזדמנות ,ובמשך השבת הראהו לו את 'יופיה' של בני ברק – היכלי הישיבות
וחצרות האדמור"ים )דאז( ,גם על ביתו של מרן החזו"א לא פסח – שם נדלק הניצוץ היהודי בלבו של הבחור והחל
'לזוז' לצד התורה והמצווה ,עד שבהגיע ה'חופש' הבא ביקש הבחור מעצמו שברצונו להיות 'אורחו' של האברך,
וכך זכה שוב להקביל את פני החזו"א ויותר נתלהב בקרבו ,עד שנהפך ל'בעל תשובה' גמור ,וכעבור תקופה הופיע
בבית אביו באותו 'קיבוץ' כשכיפה גדולה על ראשו – כראות האב את בנו חבוש בכיפתו זעק 'זעקה גדולה ומרה'
כי 'רע ומר' חלקו בראותו את בנו טיפוחו חבוש כיפה לראשו ...בחמת זעם שאל את הבן כיצד אירע דבר ,כיצד
נשתבשה דעתו ,וסיפר לו הבן שכל זה בזכות החזו"א...
האב שהכיר מעיירת מולדתו את החזו"א ,שאל את בנו ,מי זה ,ר' אברהם ישעי' מקאסאווע ,וכל עוד זעמו בפניו
הכריז ,אני אראה לו מי חזק ממי ...נכנס לרכבו ונסע במהירות לבני ברק ,בהגיע לבני ברק שאל את העוברים
ושבים היכן החזו"א ...היכן החזו"א ...משהראוהו והגיע לביתו ,שאל מיד את הגה"ק ברוגזה אתה החזו"א ...אתה
החזו"א ...כן ,מה רצונך שאלו החזו"א ,החל האיש זועק לנגדו ,וכי נראה לך שתעשה עם בני ככל העולה ברצונך,
אני אאסור אותך בבית האסורים על מעשים כאלו ....כה זעק וזעק גיבובי דברים ושטויות ,לא יועילו לכם כל
פעולותיכם ,גם לא יועילו תפילותיהם ובכיותיהם של הורי אשר בכו נוראות כשאני ברחתי מביתם )והלך אחר ה'משכילים'
כסומא בארובה( ,החזו"א לא נכנס לדבריו רק נתן לו לפרוק כל אשר על לבו ,ומשנרגע מעט נענה ואמר לו ,דע לך,
אין תפילה אחת חוזרת ריקם ,אין דמעה אחת חוזרת ריקם ,תפילותיהם ,בכיותיהם ודמעותיהם של הוריך בוודאי
יפעלו פעולתם לטובה ,ואם אתה היית 'בעל בחירה' ומן השמים לא עכבו בעדך מלבחור בצד הרע ,אבל בנך כבר
נחשב 'תינוק שנשבה' ,עליו ועל נשמתו פעלו התפילות להשיבו אל כור מחצבתו...
סוף דבר היה שכעבור ימים ושנים גם האב שב בתשובה שלימה ונתקרב כראוי לתורה ועבודה ,ונמצא שגם עליו
ועל נפשו פעלו והועילו התפילות והבכיות.
טז .ידוע מה שאמרו צדיקים שדברי ה'אור החיים' הקדוש הללו בוערים באש להבת שלהבת .עד שתמהו היאך
לא נשרפו הדפים מגודל האש היוקדת...
יז .והיינו שלא רק 'קבלת התורה' שבחג השבועות מתחדשת בכל שנה ושנה )וכדלהלן( ,אלא גם כל 'העסק' סביב
מעמד הר סיני ,והתעוררות הקדושה שהיתה מראש חודש סיון ,אף היא מאירה מחדש בכל שנה .וכמו שכתב
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âé

øîàðù äîá øàáì 'ééçá åðéáø' áúë øáëå
úà àöåäå äòøô ìà êçìùàå äëì äúòå' (é
øîåì êéøö äéä äøåàëìù ,'íéøöîî ìàøùé éðá éîò
'úôñåú ,èùôä êøã ìòå ,ì"æå øàáîå ,'äëì' àìå 'êì
øäá åðçéù íéãéúòù íéîé äùéîç ìò úåøåäì à"ää
åìá÷ åáù éùéù íåé ãò ïåéñ ùãåç ùàøî åäæ ,éðéñ
úåà ¯ 'úåàä êì äæå' (áé ÷åñô íù) øîà ïë ìòå ,äøåúä
'íééçä øåà'ä áúë äðëää úáåç ïééðòá íéá÷åð íéøáã úà êàéöåäá' øîàå ,äùéîç ïåáùç àåäù úôñåðä à"ä
(â èé úåîù) áéúëã äøåú ïúî úùøôá '÷ä
'äæä øää ìò íé÷åìàä úà ïåãáòú íéøöîî íòä
)â úåîù

ïéàå .ì"ëò ,äøåúä úà åìá÷ú éùéùáå íéîé äùéîç
ãîìì àø÷î ìù åèåùô àåä êë àìà 'äãâà éøáã' äæ
âç íãå÷ù íéîé äùéîç íúåàá 'äãåáòä' úáåç ìò
 úåòåáùäיחéîé úùåìù' òéâäá äîëå äîë úçà ìòå .
íéðåëð åéä' (åè èé úåîù) äøåúá øîàð íäéìò 'äìáâä
 'íéîé úùåìùìיט.

הרה"ק ה'עבודת ישראל' מקאז'ניץ זי"ע )ד"ה ביום( וז"ל ,נראה לרמוז בדברי קדשו ,כי באמת בכל שנה ושנה כל ימי
עולם נתגלה הדבר ההוא שהיה בימים ההם ,כגון בימי פסח שיצאו ממצרים גם בכל שנה יש נפשות מישראל
שיוצאים ממצרים ,וגם בחודש הזה כיון שקרבו לפני הר סיני נתגלה גם כן שיוכלו לקרב את עצמן להקב"ה ולקבל
התורה ולקרב עצמן לפני הר סיני וכו' ,ולזה צריך כל אדם כשבא ראש חודש סיון עד חג השבועות לקרות באותו
עסק התורה ולהמשיך לו זה הקדושה שנתגלה ביום הזה .עכ"ל.
וכן מצינו להרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע )פרי צדיק לר"ח סיון אות ב( שכתב כי באותו יום שבאו למדבר סיני
נכנס בהם חשק גדול לקבל את התורה ,ומסיים 'ואף עתה אף אחר שנתנה התורה ,מ"מ בכל שנה כשבא יום זה
צריך להרגיש בלב החשק המחודש לקבלת דברי תורה ,ועל ידי זה יהיו דברי תורה נבלעים בלב וירגישו טעמי תורה'.
כיוצא בדבר מצינו שיום ב' סיון נקרא בשם 'יום המיוחס' ,ובפשטות הטעם כי באותו יום אמר הקב"ה 'ואתם
תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש' )שמות יט ו( ,והיינו שבכל שנה ושנה הקב"ה 'מייחס' את בני ישראל ומרומם
ומקדש אותם להיות לו ממלכת כהנים וגוי קדוש .גם מצינו להלכה )רמ"א סי' תצד ס"ג( שאין אומרים תחנון מר"ח
סיון ועד חג השבועות ,וביארו הפוסקים )מג"א ומ"ב( כי בשני בסיון אמר הקב"ה למשה לקדשם לתורה ,ואח"כ מתחיל
ג' ימי הגבלה ,והרי שעניין זה שייך עד לימינו אנו ,ולדורות עולם הקב"ה מקדש עמו ישראל בימים אלו.
ובעניין 'יום המיוחס' ,הנה ה'ערוך השלחן' )תצד ז( מבאר הטעם שנקרא בשם זה ,כי יוהכ"פ חל תמיד ביום בשבוע
שחל בו יום המיוחס ,וזהו יחוסו של יום זה שהוא מכוון כנגד יוהכ"פ ,ועומק הדברים הוא ,דאחרי שזוכה האדם
לטהרת הנפש אזי אומר לו הקב"ה 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים' ,וכשם שיש מחילת עוונות ביוהכ"פ כך מוחל
השי"ת עוונותיהם של ישראל ובוחר בהם בכל שנה ושנה להיות לו 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'.
הרה"ק ה'דברי חיים' זי"ע ראה פעם 'בנן של קדושים' המתפאר ומתגאה בייחוסו הרם אך מעשיו אינם תואמים
כלל לאותו ייחוס שהתפאר בו .אמר לו הרה"ק ,שלכן 'יום המיוחס' חל קודם מתן תורה ,כדי להורות לדורות ,שכל
חשיבות היחסנים אינו אלא קודם מתן תורה ,אבל אחר שקיבלו ישראל את התורה אין לך 'יחסן' אלא מי שעוסק
בתורה ,ומקבל על עצמו עול תורה כשור לעול וכחמור למשא.
יח .וכך רמזו צדיקים במה שכתב רש"י בריש פרשתן 'מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה' ,כי הנה בספירת
העומר 'מצוה לממני יומי ומצוה לממני שבועי' )למנות 'ימים' ו'שבועות' ,ר"ה ה ,(.אמנם כל זה הוא עד ר"ח סיון ,כי
מאז ואילך הזמן יקר ובוער ,ולגודל התשוקה לקבלת התורה הקריבה ובאה מונים כל שעה בפני עצמה ,כי כל שעה
עתה כימים רבים תחשב...
יט .ואכן ,מלפנים כזאת בישראל היה פשוט בעיני המון העם להניח כל העסקים ולישב על התורה ועל העבודה.
וכפי שמעידים זקני ירושלים ,שלפני כשבעים שנה היו בעלי החנויות סוגרים חנותם בשלושת ימי ההגבלה,
ויושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בהתמדה גדולה .וכן העידו גם על קהילות הקודש בפולין קודם המלחמה,
שכבר משני שבועות שקודם החג לא היה מקום פנוי בבתי המדרש ,וכל הקהל עסקו אך ורק בתורה כהכנה לקראת
היום הגדול.
מסופר שהרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע נכנס פעם בשלושת ימי הגבלה אל היכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים ,ונענה
ואמר 'היכן הם היהודים פון דער היים )מערי פולין( ,שהיו בוערים ככבשן בשלושת ימי הגבלה'...

ãé
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'øää ïî 'ä åéìà àø÷éå 'åâå íé÷åìàä ìà äìò äùîå
àì äùåã÷ä úðéçá éë ,úòãì êì ùéå .ì"æå ,'øîàì
äìòù éøçà ÷ø ïëìå ,ì"ëò ,äúåà ïéîæîì àìà íéã÷ú
äëæ æà åãöî äðëäå äùòî äùòå íé÷åìàä ìà äùî
,øîåçå ì÷ íéøáãä àìäå .øää ïî ú"éùä åéìà àø÷ù
àé ø"áã) 'íé÷åìà åúéöçî' äéäù ä"ò åðéáø äùî äîå
,úé÷åìà úåìâúäì äëæéù éãë äùòî úåùòì êøöåä (ã
äëæðù ïëúé àìù äîëå äîë úçà ìò øé÷ éáåæà ïðà
äðëäá åðîöò úà ïéëð íà àìà âçä øåàî úåðäéì
.ùåã÷äå ìåãâä íåéä àá íøèá äáøã

äøåú ïúî úàø÷ì øáãîá åððåëúä ìàøùé éðáùë
÷ø íéòåãéä íéàìôð íéðééðòå äøåúä úåãåñ íäì åøñîð
ô"ùâäá íéøîåàù äî à"ãéçä ùøéô äæáå ,äìåâñ éãéçéì
'äøåúä úà åðì ïúð àìå éðéñ øä éðôì åðáø÷ åìéà
éìáî éðéñ øäá åðì äúéä úìòåú åæéà äøåàëìå ,'åðééã
åâéùä äðëää úòáù àìà äæ ïéà ,÷"äåúä úà ìá÷ì
äáø äåöî øáãì äðëää úìòî éë ,íéáâùð íéøáã
úåéäì úåòåáù éðôì íãà ìë øøåòúé ïë ìò ,ãàî àéä
 íéøùå÷ä ìò áöðכäìåâñì øáãä åì ãåîòé éë ÷ôñ ïéàå ,
 íéîé øàùî øúåéכא.

ñðëéúå ïðàù øàùú å"çù úàæë ïëúéä ,íãà ïá äúàå ìëì åìà íéîéá íéçúôð àéîùã àúòééñ éøòù éë ,òãå
 äîãøú êåúî úåòåáùä âçìכבúåîìåòä ìë éøäå ,
à"ãéçäî àúéà êë ,ùãå÷ä ìà áø÷úäì äöåøä
)åðéìò àáä äìòðäå ìåãâä íåéä úàø÷ì íéùâøúî äøéôñä éîéáù 'íúëîä ìòá' íùá (à"ì ÷øô ãåã áì
כ .סיפר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,מעשה ביהודי שלא קרא ולא שנה  -שנקלע לבית המדרש בשלושת ימי
הגבלה ,בראותו את כל עם הקודש עוסקים בתורה בריתחא דאורייתא ,חלש לבו והחל מבכה את מצבו ,על
שלא זכה לישב בבי מדרשא ולעסוק בתורה עם יתר אחיו' .אבער ער איז נישט געבליבן מיטן וויינען' )הוא לא נשאר
בבכיו( ,אלא מיהר לגשת אל ארון ספרי הקודש ,נטל גמרא לידיו והחל עוסק בה בהתמדה מופלאה ,ומני אז למד
ולמד ...ולא עזב את לימודו עד שנעשה אחד מגדולי וגאוני אותו הדור ,וכיום ספרו מונח באוצר הספרים בביתי.
אמרו חסידים שלאביו מהר"י זי"ע מבעלזא היה מקום מיוחד בארון הספרים ,ששם היה מניח את ספריהם של
'בעלי רוח הקודש' .וגם ספרו של אותו גאון היה מונח בין אלו הספרים .ללמדך שלכל איש יש עדיין פתח תקווה
לשוב ולהתקרב אל התורה ונותן התורה ,וללמדך על סגולת הימים הללו אשר נפתחים בהם שערי סייעתא דשמיא
למשתוקק לזכות לכתר תורה ,וכל הרוצה יבוא ויטול.
כיוצא בדבר אמרו צדיקי הדורות שיש ללמוד מהאמור במגילת רות )פ"א( ,שהוא מעניינא דיומא דחג השבועות,
שבתחילה יצאה נעמי משדי מואב ושתי כלותיה ,רות וערפה ,עימה ,ואמרה להן נעמי שישובו לארצם ולמולדתם,
'ותשאנה קולן ותבכינה ,ותאמרנה לה כי אתך נשוב לעמך' ,שוב הפצירה בהן נעמי שיחזרו' ,ותשאנה קולן ותבכינה
עוד ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה' ,ופנתה נעמי אל רות ואמרה לה שובי אחרי יבמתך ,ותאמר רות אל תפגעי
בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך' וגו' ,ואכן חדלה נעמי מלדבר אליה .ולא מצינו ברות כשנשארה לבדה
שתתן קולה בבכי ,כי אכן אין טעם בבכי בלבד אלא בעשיית מעשה ...וערפה שהתעסקה רק בבכיות סופה שחזרה
לגילוליה ויצא ממנה גלית הרשע ,ואילו רות שחדלה מלבכות ורק הלכה אחרי נעמי באשר תלך ממנה יצאה מלכות
בית דוד .וללמדנו ,שלא יתבוסס האדם בבכי על מצבו הרע ,אלא יתחזק ויתחדש מעתה ,ורק עי"ז יוכל להתעלות.
כא .הרה"ק ה'מלאך' זי"ע )שהנהיג קבוצת עובדי ה' בארה"ב( ,היה יושב בכל שבוע עם חבורת אברכים עובדי ה' ,והיה
מדריכם ומחזקם בכל עניני תורה ועבודה ,והנה אף שלא החשיב אסיפה זו לביטול תורה – והרי היה יושב
עמהם מדי שבוע בשבוע ,מכל מקום בהגיע לשלושת ימי הגבלה וחג השבועות ,הודיע לאברכים שבשבוע זה לא
תתקיים חבורה ,כי עבודת ימים אלו להרבות בעסק התורה ,וכל הלומד תורה בהתמדה בימים אלו מובטח לו שיצליח
בלימודו בכל השנה.
כב .בהיות הרה"ק מסאטמאר זי"ע בארץ הקודש נכנס פעם לבקר בת"ת 'עץ חיים' ובחן את הילדים על לימודם,
בעת הבחינה שאל את אחד התלמידים מהו פירוש המקרא האמור בפרשתן בעניין סדר מסע המחנות במדבר
'Łäנçם יסעו' )ב טז( ,השיב הילד 'די יארען פארען' ) -ה ָŁנים נוסעות( ...נענה לו הרה"ק ואמר ,אכן לך מגיע 'פסק' )תוכחה(
ְ ִִ
על שאינך יודע להשיב כהלכה ,אך לדידי היה כדאי כל הנסיעה מארה"ב עד לכאן בשביל לשמוע 'מוסר' זה,
שהשנים נוסעות והזמן חולף במהירות) ...מובא באמרות טהורות( .ולדידן ייאמר ,בל ניתן לזמן כה גבוה ונעלה שיעבור
כלעומת שבא כשאנו שקועים בתרדמת הזמן.
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 äáåèìכגúùåã÷ì êáìå êðéò íéùì øøåòúú àì êéàå ,
ïðåáúäì äæ ììëáå ,ïîæä éìáä ìòî úåìòúäìå ãòåîä
.úàæë úòá åîòî ìàåù ä"á÷ä äîå ñðëð äúà ïàì
רצוננו לראות את מלכנו  -חשיבות ההשתוקקות והרצון לתורה
ועבודה

úàå ãå÷ôú àì éåì äèî úà êà' ,(èî à) ïúùøôá
ùøãîáå ,'ìàøùé éðá êåúá àùú àì íùàø
),ìàøùé éðá êåúá àùú àì íùàø úàå (ëé à ø"ãîá
éî ìëù ,(áé â) íéåìä éì åéäå ¯ ïä éìù íéåìäù äîì
éì ïîöò åáø÷ íä ,åáø÷î éðà éúåà áø÷î àåäù

åè

åôñàéå éìà 'äì éî äùî øîàéå' (åë áì úåîù) øîàðù
éì åéäå ,ïáø÷î éðàå éúåà åáø÷ ïä ,'éåì éðá ìë åéìà
éèå÷éì) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä æ"ò áúëå .íéåìä
úà ãåáòì óàåù øùà íãà ùé (êà ä"ã ,ïúùøôá í"éøä
ãåáòì äöåø øùàë êà ,åðîî íìòð àåä íìåà ,åàøåá
ú÷ñôîä ìæøáä øé÷ úöéçî úìôåð éæà åçåë ìëá 'ä úà
,ïåöøä úìòî ìò åðãîì ïàëîå .ì"ëò ,'äì åìåë àåäå
÷÷åúùîù é"ò ä"á÷ä ìà åîöò 'áø÷î' íãàä øùàëù
òééñé ä"á÷äù äæá íøåâ éøä åãáòì ùôðå áì ìëá
åìéôàå ,úåöéçîä ìë åìôéå åéìà åúåà 'áø÷éå' åãòá
 ìæøá ìù äöéçîכד...

והעיקר שלא לבזבז את הימים והשעות היקרים והקדושים הללו בדברי הבאי ו'במילי דשטותא' ...יש שפירשו במה
שנאמר )איוב א ז( 'ויאמר ה' אל השטן מאין תבוא ויען השטן את ה' ויאמר ִמä⁄ט בארץ והתהלך בה' ,שהקב"ה
שאל את השטן מאין תבוא – מהיכן נובע כוחך הגדול להחטיא את הבריות ,השיב השטן 'משוט בארץ והתהלך
בה' – ממה שהאנשים משוטטים ברחובות ומתהלכים בהם ,מזה באים הם לידי עבירה ועוון .ואם בכל השנה צריך
להיזהר שלא להלך ריקם ולהסתובב בטל ברחובה של עיר ,על אחת כמה וכמה בימים אלו.
והנה מצינו בסדר עבודת יום הכיפורים שהיה הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים להוצאת הכף והמחתה הריקנית )בה
היה מונח הקטורת( ,ובטרם כניסתו לצורך כך היה טובל ומקדש ידיו ורגליו ,ולכאורה צ"ב ,מדוע נצרכה כלל עבודה זו
עם כל ההכנה הגדולה שלפניה ,והרי אפשר להניח את הכף והמחתה שם באותו מקום עד השנה הבאה )ובעת שיכניס
את הקטורת יוציא את הכף ומחתה שנשארו שם מהשנה הקודמת( ומהו 'הסער הגדול הלזה' ,אלא רמז יש כאן ,כי הנחת כף
ומחתה ריקם בקדש הקדשים ללא צורך הרי זה סתירה מיניה וביה ...כי המקום המקודש ביותר אין מונחים בו דברים
סתם ללא סיבה וצורך גבוה .וללמדנו בא ,שכשם שהדברים אמורים לגבי 'מקום' קדש הקדשים ,כך גם לענין קדש
הקדשים שב'זמן' ,שביטול הזמן וההליכה ריקם באפס מעשה בימים נוראים ומקודשים כאלו אין לך סתירה גדולה
מזו ,אלא כל רגע ורגע צריך להיות קודש לה'.
כג .וכבר כתב הרה"ק ה'עבודת ישראל' זי"ע )תהילים מב( לבאר במה דאיתא בזוה"ק )ח"ג קנב' (:כרוזא כריז ,כל מאן
דלא יכיל למחמי מטרוניתא ייתי ויחמי עד דלא ינעלון תרעי ]כל מי שרוצה לבוא וליראות את פני האדון ה',
יכול לבוא באלו הימים ולהיכנס טרם ינעלו את השערים[ אימתי כרוז אכריז ,בארבעה עשר לירחא תניינא ,דהא
מתמן עד שבעה יומין תרעין פתיחין מכאן ולהלאה ינעלון תרעי' ,ונמצא שב' שבועות מקודם ל'מתן תורה' ננעלים
השערים ,ולכאורה 'אדרבה כל אשר יקרב הזמן לקדושת הזמן מהראוי שיפתחו השערים' ,וכיצד נועלים אותם דווקא
בהתקרב חג השבועות ,ומבאר באופן נורא ,שאמרו חז"ל )פסחים ו (:שב' שבועות קודם הרגל שואלים ודורשים בהלכות
החג ,וגם בעולמות העליונים מתכוננים לקראת שבועות ,ו'הכלה העליונה מתקשטת בקישוטיה בימים הללו ,ולכן
ניחא נעילת שערים בזמן ההוא כי אין רשות לאדם ליכנס ולא דרך ארץ הוא' ,ואם כי אין לנו שמץ השגה בדבריו
הקדושים ,אך זאת למדנו שגם השכינה הק' כביכול מכינה עצמה לקראת 'יום החתונה'.
כד .והנה איתא בגמ' )כתובות סג (.שכלבא שבוע הדיר את בתו מהנאה מנכסיו מפני שנישאה לרבי עקיבא כשהיה
'עם הארץ' ,וכאשר שב רבי עקיבא עם כ"ד אלף תלמידיו הלך אליו כלבא שבוע בבקשה שיתיר לו נדרו ,שאלו
רבי עקיבא 'אדעתא דגברא רבה מי נדרת' – אילו היית יודע שאהיה אדם גדול היית נודר ,ומאחר שהשיב בלאו
התיר לו את הנדר .והקשו התוס' )ד"ה אדעתא( 'והלא אסור לפתוח בנולד' )נולד הוא חרטה מחמת דבר שנולד לאחר שנדר
האדם ,ובעת נדרו עדיין לא הייתה סיבה זו קיימת בעולם( ,ומתרצים בתוס'' ,י"ל ,דהכא לא חשיב נולד כיון שהלך לבי רב ,דדרך
הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול'.
עלינו להתבונן בדבר ,וכי לא מצינו בדורנו מי שהלך ללמוד ולא נעשה אדם גדול ...אלא ,שהכל תלוי ברצונו
של אדם ,ההולך ללמוד מתוך רצון עז ותבערת קודש לעשות ככל אשר ביכולתו להתעלות ולעלות בתורה ,אפילו

æè
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,äøåúä úìá÷ì íãå÷ ãåò ìàøùéì øîàð äæ ãåñéå
äéä äìéçúîù (é èé úåîù) é"ùøá àúéàãëå
,äùî éãé ìò äøåúä úà úúì ä"á÷ä ìù åúòãá
íäî éúòîù ¯ íòä éøáã úà äùî áùéå'ù àìà
çéìù éôî òîåùä äîåã åðéà ,êîî òåîùì íðåöøù
êë ìòå ,'åðëìî úà úåàøì åððåöø ,êìîä éôî òîåùì
ïé÷é÷æîù ë"à ¯ 'äùî ìà 'ä øîàéå' (é ÷åñô) øîàð
åçåë åðãîì ïàëî .íúùã÷å íòä ìà êì íîò øáãì
àìå åäì øîà àì àáùá ãçá' (:åô úáù) ì"æç åøîà
åððåöø 'íúâàù'á ìåëéáëù àøåáä øîàù ãò ïåöø ìù
íåéáù ùåøéô ,'àçøåàã àùìåç íåùî ,éãéî
úúìå úåìâúäì åúåà åçéøëäå å÷é÷æä åðëìî úà úåàøì
íäì øîà àì éðéñ øáãîì ìàøùé éðá åòéâäù ïåùàøä
éôî òåîùì çåë åøöò àì íäù àìà) åîöòá äøåúä úà íäì
.êøãä çøåèî íéãåøè åéäù éðôî éãéî àìå ä"á÷ä
.(úåðåùàøä úåøáéã 'á ÷ø 'ä
éøäå ,íäì äúéä àçøåàã àùìåç åæéà ,íìåòä íéù÷îå
,íäéìâø ìòî åìá àì íäéìòðå ïðò éððò íúåà åàùð (æë÷ 'åîò úåòåáù) ò"éæ øàîèàñî ÷"äøä øîåà äéä
íàåáì éðùä íåé ãò ïéúîäì íéëéøö åéä ïë íà òåãîå àåáì ãéúòì' (àöù 'éòùé èå÷ìé) ùøãîá àúéà àäã

úà íäéìò úåðáì ìîøëå øåáú øä úà ä"á÷ä àéáé
'ïåöøäå úå÷÷åúùää' øëùá äæ ìëì åëæéå .'ùã÷îä úéá
íäéìò ïúðéú äøåúäù äøåúä úðéúð úòá íäì äéäù
 (à èö ø"á) ùøãîá øàåáîëכהäîå ,øîåçå ì÷ íéøáãäå ,
ïáì å"÷ ,'ïåöø'ä øëùá äìåãâìå ø÷éì äëåæ íîåãä íà
 úåéàìéò úåâøãîì äëæé éàãååáù ùåðàכו ÷÷åúùé ÷ø íà
 äøåúä úà ìá÷ì äöøéåכז.

אם הוא 'עם הארץ' בן ארבעים שנה שעדיין אינו מכיר בצורת אות ,ברור ופשוט שיצמח לגברא רבה – שהרי הוא
הלך ללמוד ...ומה שישנם ההולכים לישיבה ואינם נעשים 'גברא רבה' אין זה אלא מפני שלא השקיעו את כל כח
הרצון במטרה להיות אדם גדול ,אלא רצונם בעוד כמה וכמה דברים...
כה .גם מצינו ב'שירת דבורה' שהיתה בהר תבור שנאמר בה )שופטים ה ג( 'אנכי לה' אנכי אשירה' ,וכתב רש"י וז"ל,
אנכי אנכי כפול ,שמעתי מדרש אגדה )ילקוט שמעוני ב מז( לא קפח הקב"ה שכר תבור וכרמל ,שבאו למתן תורה
לתת עליהם את התורה וחזרו בבושת הפנים ,אמר להם הקב"ה סוף שאני פורע לכם כפלים ,נאמר בסיני )שמות כ
ב( 'אנכי ה' אלוקיך' ,ובתבור יאמר אנכי אנכי ,נאמר בסיני 'אנכי ה' אלוקיך' ,ובכרמל יאמר )כפל לאמר( ה' הוא האלוקים,
ה' הוא האלוקים )מלכים א' יח לט( ,בימי אליהו.
על פי זה פירשו בלשון הכתוב )ישעיה נא יב( 'אנכי אנכי הוא מנחמכם' ,שכפל הלשון 'אנכי אנכי' הנאמר ב'תבור'
הוא נחמתנו ,שכשם ששילם הקב"ה שכר להר תבור על רצונו שיתנו עליו את התורה ,כן עתיד הקב"ה לשלם שכר
טוב לכל איש ואיש אשר נשאו לבו לעבודתו ית' ,ואין לך שום 'רצון' ההולך לריק כי אין הקב"ה מקפח שכר כל
בריה.
כו .צא ולמד כמה גדולה וחשובה מעלת הרצון ,דהנה אמרו חז"ל )מדרש שמואל רבתא פרשה ג( שקודם לידת שמואל
הנביא יצאה בת קול ואמרה עתיד להיברא ילד בשם שמואל שיזכה לקבל חזיון נבואה מאת ה' ,מה עשו בני
ישראל ברצונם כי עז שבנם יהיה הנביא ,היו כולם קוראים את שם בניהם 'שמואל' ,למעשה לא זכה להיות ה'נביא'
אלא שמואל בנה של חנה .מ"מ הועיל להם הרצון וההשתוקקות שזכו שגם בניהם אמרו נבואה פעם אחת .העמיס
כן החיד"א בספרו 'יוסף תהלות' על הפסוק בתהלים )צט ו( 'ושמואל בקוראי שמו' ,דכיון שקראו שם בניהם 'שמואל'
על כן זכו פעם אחת לנבואה .מכאן נלמד כוחו של רצון.
ומפורש כן במדרש )משלי פרשה יב( 'כל מי שישן על מטתו בלילה ,וחושב בלבו ואומר ,למחר אני משכים ואעשה
עם פלוני טובה ,עתיד לשמוח עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא' ,והרי לך ,שעל עצם הרצון יטול שכר גדול כזה.
כז .וכך פירש הרה"ק מטריסק זי"ע )מגן אברהם ד"ה וידבר( בלשון רש"י בריש פרשתן 'מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל
שעה' ,כי 'שעה' הוא מלשון פניה ]וכמו שנאמר )בראשית ד ה( 'ואל קין ואל מנחתו לא שעה' ,ופירש רש"י – לא
פנה[ ,והכוונה שחביב אצל הקב"ה כל פניה שהאדם פונה את עצמו להשי"ת ,כלומר ,כל מעשה שעושה וכל פעולה
ואפילו במשהו ,וכלשונו 'והוא מונה כל שעה ופינה שהאדם פונה לשמו יתברך בלב שלם להשפיע ממזלא עילאה כל
השפעות טובות והברכות על כל ישראל בכלל ופרט ברוחניות וגשמיות בני חיי ומזוני רויחי במהרה בימינו אמן'.
ומוסיף עוד ,שנרמז זאת בר"ת של 'מתוך חיבתן לפניו' עולה כמניין 'מזלא' ,הוא המזל העליון ממנו נשפע כל
הברכות ,לרמז על כל ההשפעות הטובות בעת שאדם 'פונה' מעצמו לעשות נחת רוח לבורא ית"ש.

באר הפרשה  -פרשת במדבר

'÷éãö éúôù'ä ÷"äøä øîà ùåøã êøãáå ,éðéñ øáãîì
àéä 'àçøåàã àùìåç'ã ,(èð úåà úåòåáùì ÷éãö éúôù) ò"éæ
íäì ùéù ä"á÷ä äàøù ïåéëã ,'äáäà úìåç' ïåùìî
ìéçúäì àìù óéãòä ïë ìò äøåúä úìá÷ì ïåàîö
÷éñôäì íåøâì àìù éãë äøåúä úìá÷ øãñ íäîò
 êøáúé åéðôì ãàî ãò áéáç äæ øáã éë ,íúå÷÷åúùäכח,
íìèáì äöø àìå ,ìëä ïî øúåé çåø úçð äååø äæîå
 åæ äáâùð äâøãîîכט.

æé

'÷ìúñäì éôè óéãò àøáñä ãöî àìäå ,'äåöî êøãá
,íéøáãä ïä ïä êà ,äåöîä úééùòå íåé÷ øçà íìåòä ïî
ø÷éòù òãéå ,àòé÷øã éìéáùá éñåé éáø äéä é÷á éë
åéìà íãå øùáì äéäéù ïåàîöä àåä ä"á÷ä ìù åðåöø
íåùîå ,çåø úøå÷å úçð åì úåùòì ÷÷åúùéå ,ù"áúé
÷åñòì åúåöøá äåöî êøãá êìåää úìòî äìåãâ éëä
åúå÷÷åúùäå åðåöøå åöôç ìë éë ,ú"éùä ïåöø íåé÷á
ìë àøåá éðéòá áéáç äæå ,êìîä ïåöø íéé÷ì àåä
.úåìåòå íéçáæî øúåé íéîìåò

íãàä ïî ùøåã ä"á÷ä ïéàù ,äøåúá àåä ìåãâ ãåñéå
,éãåäé ìë ìù úåáéùçá ãçà ìë øéëäì äëæðù ø"äé øùá ãéá åðéà äæ éë ,åúãåáòá 'úåàöåú' âéùäì
êåúî äøåú ïúî úàø÷ì éåàøë úåðîì äëæðå
úåàìîì ÷ùçå ïåàîö åì äéäéù ù"áúé åðåöø àìà ,íãå
 íìù ááìá åðåöøל,â"åøá 'äøåúä úëøá' íò äøåúä ìá÷ìå ,äéåàø äðëä éñåé éáø øîàù äî åùøéô äæáå ,
.áåèä ìëå áø òôù
)è÷ð äîìå ,'äåöî êøãá éúîî é÷ìç àäé' (:çé÷ úáù
כח .ידוע לכל גודל ה'ההכנסת אורחים' שהיה בבית הרה"ק רבי ישעי'לע מקרעסטיר זי"ע לכל דכפין ,ומסופר שהיו
המאכלים ערבים ביותר על אוכליהם ,והגיעו לשאול את הרבנית ע"ה מה 'סוד' הטעם המשובח ...וביקשו ממנה
שתגלה אלו תבלינים היא מניחה היא בתוך הקדירה וכמה מידתם בדיוק ,ואכן נענתה בסבר פנים יפות ואמרה להם
כך וכך צוקער )סוכר( וזה מידת המלח ,וכן צריך לערב מעט שארפע פעפער )פלפל חריף( ועוד מיני תבלינים ,וגם
להשים א שטיקל הארץ )חתיכת לב( ,המה רשמו את כל סדר העבודה ,הלכו לביתן והכינו את התבשילים כפי ש'למדו',
אלא שלדאבונם לא ניכר שום תוצאות למעליותא ...חזרו בפחי נפש אל הרבנית הצדקנית והתאוננו בפניה ,שאלה
אותן מה הנחתן בקדירה ,גוללו בפניה את כמות הצוקער והמלח וכו' וכו' ,חזרה ושאלה האם הכנסתם גם שטיקל
הארץ ,השיבו שאכן לקחו לב תרנגול והניחו בתוך התבשיל ,אמרה להם ,וכי טויטע הארץ )לב מת( יכול להשביח
את המאכל ,אני לא נתכוונתי אלא להניח לעבעדיגע הארץ )לב חי( ...כי אם הייתם מערבים חתיכת 'לב' ברצון להיטיב
ליהודים או אז היה זוכה המאכל לקבל את טעמו הערב והמשובח...
אף אנן נעני ונאמר ,אם יהודי מערב לעבעדיגע שטיקל הארץ בעת קיום המצווה אזי 'תערב לפניך עבודתנו
כעולה וכקרבן'...
אגב אורחא ,כתיב בפרשתן )ב יח(' ,דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה' ,כתב הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע )בתורת משה(
כי ראשי התיבות של דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה הם כראשי התיבות של 'די מחסורו אשר יחסר לו' )דברים
טו ח( ,ובא הכתוב לרמז ,שמאחר שיוסף כלכל את אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף )בראשית מז יב( ,על כן זכה
שיהיה לזרעו אחריו די מחסורם אשר יחסר להם ,וללמדנו מעלת גמילות חסדים שעומדת לדורות עולם.
כט .והכי שנינו באבות )ג יד( 'חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה' ,והסבירו צדיקים ,שמחמת חביבותם של ישראל
לא נתן להם את התורה תיכף ומיד בצאתם ממצרים אלא לסוף חמישים יום ,וכל זאת כדי שיהיו ממתינים
ומצפין לה ,ובכך עושין אותה 'כלי חמדה' מלשון חמדת הלב בהשתוקקות וגעגועים ,שמשתוקקים בחשקם וברצונם
לזכות לתורה הקדושה.
בנועם אמריו אמר כן הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,ש'יום חתונתו זו מתן תורה' ,והלא נוהגים לשלוח
סבלונות ומתנות לחתן ולכלה ,וה'דרשה גישאנק' ) -הדורון דרשה( שבני ישראל נותנים להקב"ה כביכול הוא הרצון
והחשק לעשות רצונו יתב"ש בלבב שלם ,וכולם חייבים לתת מתנה זו ,ואין אדם נפטר ממנה ,שהרי גם עני ואביון
מביא קרבן דלי דלות ,כלומר שמנחתו חשובה לפני הקב"ה אף אם קרבנו אינו עולה סכום רב ,כי לפניו יתב"ש עולה
הרצון והצמאון שיהודי משתוקק לקדושה ,ואין שום דבר בעולם שיוכל לעכב מן האדם מלרצות להתקרב אל להשי"ת.
ל .וכבר פירשו בדברי הגמרא )ע"ז ג' (.מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת' ולא אמרו מי שהכין בער"ש ,כי אין
הקב"ה דורש אלא את הטרחה והיגיעה ,וה' יגמור בעדו ...אם רק טרח אף שלא עלה בידו להכין הרי הוא כבר
יאכל בשבת.

