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à

פרשת נשא
ימי תשלומין – עדיין ניתן לקבל את התורה

àîåùéø åá øéúåéù àìá ÷îçå óìç äøåúä úðéúð
áåúëäù ,'íéìòðá êéîòô åôé äî' øîàð êë ìòå .äùåã÷ã
äî' íäéìò ãéòîå áìä úåîéòô íúåà ñì÷îå çáùî
 úåøåäè úåáùçî íúåà íä íéáéáçå 'íéôé' éë Y 'åôéב,
'óåèçì' ÷æçúî íãé ìòå ,íãàä úà íîåøì íçåëá éë
.äúòî

÷"äåæáå ,'íéìòðá êéîòô åôé äî' (á æ ù"äù) áéúë
).âçä úìéòð ìò äæ ÷åñô åùøã (:áö ,:äì æ"å÷éú
æîåø 'êéîòô'ù ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä øàéáå
íòåô áìäù ,è"åéä úìéòð úòì áìä úåîéòô íúåàì
àìå éúøøåòúä àì ,íåé äðô ,éì äéåà Y áàë úùâøäá
,äæë ùåã÷ âçá âéùäì øùôàù äî éôë éúîîåøúä
'ïéîåìùú éîé úòáù'á íéãîåò åðàùë ,úòë èøôáå ùéâøîù úåòåáùä âç úìéòð úòì äîëå äîë úçà ìò
âç ìù åîåöéòë íðéã øùà ,úåòåáùä âçì
 (åëøò éôì ãçà ìë) äøåúä úà ìá÷ì äëæ àìùאíåéå ,

א .הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל נשא משלו ,איש יהודי מהלך ברחובה של עיר בסוף היום ,ולפתע הינו צועק
מחרדה  -אוי ,אוי עדיין לא התפללתי מנחה ,ומיד רץ לכיוון השטיבלאך ו'תופס' מנחה במהירות כפי שנראית
התפילה כשאין דעתו של אדם מיושבת עליו ..אמר לו שותפו לדרך ,חשבתי שאם ה'אוי' כל כך גדול – מי יודע
כיצד תראה ה'מנחה' ...אך 'למעשה' ה'אוי' שלפני מנחה היה אדיר וחזק כפליים מהמנחה עצמה שמחמתה נשמעה
הצווחה .והנמשל – בני ישראל מכינים את עצמם ארבעים ותשע יום 'שבעה שבועות' לקראת מתן תורה בהכנה
רבתי ,בכל יום ויום מכריזים 'היום ...לעומר' ,ומן הדין היה שה'שבועות' יהא פי כמה וכמה ...אך למעשה פעמים
שבחג עצמו 'הילד איננו'...
ב .פשיטא ואין צריך לומר כי תכלית מחשבות אלו להביא את האדם לידי התעלות ולא לידי עצבות ומרה שחורה
רח"ל ,וידוע מאמר צדיקים ש'שברון לב' הוא ה'מפתח' לכל דבר שבקדושה ואין לך מדה טובה הימנה ,ולהיפך
העצבות מורידה ומשפילה עדי ארץ ,והיא המגונה ביותר.
'מעשה' בעשיר בעל נכסים רבים אשר למד בספרי מוסר שאין לו לעשיר להתגאות בעשרו כי ה' מוריש ומעשיר,
משפיל גאים עדי ארץ ,וברגע אחד יכול להתהפך הגלגל ולאבד כל נכסיו .נכנסו הדברים בליבו כארס של עכנאי
ואחזה בו חרדה גדולה מתוך דאגה עצומה ,שהנה יכול הוא להפסיד כל ממונו ומאין יחיה ויתפרנס ,והתהלך
במחשבות אלו קודר כל היום ,ניסו ידידיו ומקורביו לדבר אל ליבו ולהרגיעו מפחדיו ,אך לא הועיל מאומה אלא
חזר ואמר כל העת ,הבו עצה כיצד לשמור על הוני שלא ירד לטמיון ,לא עברו ימים רבים עד שהשתבשה עליו
דעתו כליל ונאלצו להכניסו ל'בית משוגעים' ...ועתה נחזי אנן ונתבונן' ,מסכן' זה חשב את המחשבות אשר עוררו
עליהם חכמי המוסר ,אך במקום שיגיע לו מתוך כך התועלת והתכלית שרצו בעלי המוסר להנחיל אותו – להביאו
לידי הכנעה וענווה ,הלך האיש והבין שעליו לטכס עצות היאך לשמור ממונו ...וקלקל לעצמו בזה ובבא.
על דרך זה ממש ,כך היא דרכו של יצר מימים ימימה 'לסובב' את האדם ולבלבלו – לשבור את רוחו ולא את
ליבו ...ורבים חללים הפילה ,על כן זהירות יתירה נדרשת בעת שעורך חשבון נפשו היאך עבר עליו החג לבל ייפול
לייאוש ולעצבות ויאמר 'כל זה איננו שוה לי' ...אלא אדרבה ידע את אשר לפניו ויתחזק ויתחדש מעתה ועד עולם.
משל למה הדבר דומה לשני מדינות שערכו מלחמה ביניהם ,אלו נעמדו בצד מזרח ואלו נערכו למולם בצד
מערב ,והחלו להשליך ולזרוק זה על זה חיצי מוות ,תוך כדי סערת הקרב הלכו החיילים אנה ואנה וזזו מעמדותיהם
הראשונות עד ש'נהתהפכו היוצרות' ,אותם שעמדו בתחילה בצד מזרח נעמדו עתה בצד מערב וכוונו כלי המשחית
לעבר המזרח ,לעומתם חיילי המדינה השניה שהיו בראשונה במערב הגיעו עד לצד מזרח והמשיכו ב'מלאכתם'
להשמיד להרוג ולאבד .והנה אחד מהחיילים אשר עמדו עתה במזרח 'זכה' לטיפשות מופלגת ,ובמקום למשוך בחץ
ולדרוך קשתו לצד מערב כנגד האויב אזי ירה על חבריו שעמדו על ידו כשהוא פוצע בהם פצעי מות ,מיד ניגשו
אליו גיבורי חייל ובקשו להתיז ראשו בחרב כדין 'רוצח במזיד' ,החל הלה לייבב ,מה חטאי ומה פשעי ,והרי נאמן
אני למלך בכל רמ"ח ושס"ה ופקודתו שמרה רוחי לכוון את כלי הזיין לצד מזרח ...אמרו לו שוטה שבעולם וכי
אינך רואה שכלי הזיין שבידך מכוונים כנגד חבריך ואתה הורג בהם...

 פרשת נשא- באר הפרשה
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'êàð' úà 'ìáé÷' àìù éî ìëå ,íéçåúô íéøòùä ïééãò .ïééãò
äùåøéô 'êàð' úáéú éë ,úåòåáù ïééãò àéä úåòåáùä âç øçà äàáä âçä úøàä ïééãò éë ,ñðëéå úòë àåáé äúò ãò äøåúä
í"ùøäîä ÷"äâä äéäå .(ïåùì ìò ìôåð ïåùìå ,'ãåò'å 'éøçà' (ïéîåìùú ä"ã .è äâéâç) 'ñåúá àúéà êëå .äøéàîå úööåðúî
äàøî (íìùä ïéùéã÷ ïéøéò 'òå ,åäéìãâ øåà) ò"éæ ïà'æøòáî éîé ìë íàä àøîâá å÷ìçð íéáåè íéîé øàùáù óàù
(ç"ò÷ íéôìà 'á ïîéñ å"ç) æ"áãøä úåáåùúá íéøáãä øå÷î ïåùàøã ïéîåìùú íä äééàø úìåò àéáäì ïéîåìùúä
ïçìåùä ïéäéáâî åéäù (:àë àîåé) àøîâä éøáã úà àéáîä íéîåìùúä éîéá î"î ,åîöòì áåéç åá ùé íåé ìëù åà
íå÷îä éðôì íëúáéç åàø íäì íéøîåàå íéìâø éìåò éðôì åîöò è"åéì íéîåìùú íäù åãåî àîìò éìåë úåòåáùì
ìëáù òîùîå ,(åúçðä íåéáë íç øàùðù) åøåãñë å÷åìéñù .íåé ìù åîåöéò ïééãò êùîðù àèéùôù éøäå ,(ù"ééò)
úåëåñå çñôá àîìùá äðäå ,ïë åùò íéìâøä úùåìù
åðéàù 'úåòåáù'á ìáà ,ìâøä êåúáù úáùá ïë åùò (à"÷ñ âòú 'éñ ç"åà) 'á÷òé ÷ç'á åðéöî àìôð ùåãéç
íàå ìâøä øçàì ìç úáùä äéä ãçà íåé êùîá àìà âçá 'åðééçäù' úëøá êøéá àìù éîù áúëù
,úåòåáùá íéìâø éìåòì íçìä úà úåàøäì êééù äî ïë åðééçäù êøáì ìåëé á"åéëå çëùù åà ñðàð éë úåòåáùä
,úáùä øçà ãò íéðéúîî íéìâø éìåò åéäù ,ë"ò àìà àåä ìåç íåé äúòù óàå ,íéîåìùúä éîé úòáù ìëá
.äùåã÷ä ó÷åú ìëá âçì êùîä àéä úáùäù àöîð ïé÷ñéã ì"éøäîä åéøáãá ÷ô÷ôå) âçä úùåã÷î åá ùé î"î
úáù ¯)

úåòåáù

(ïééãò)

'êàð' àéä úåòåáù

(øçà)

ìâøá åáø éðô úìá÷ä úååöî úà íéé÷ì ïúéð åúèéùì óà êà ,ò"éæ

ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä áúë êëå
úòáù (èë úåà çìùá ç"îàá 'éò) àúéà äðäå ,ì"äæá
åìàî åéä éë ,íøéáàå ïúã æà åéä àì óåñ íé úòéø÷
òø÷ð íéä éë åòîùù éøçàå ,äîéøöî äáåùð åøîàù
,íøåáò ãçåéîá íòô áåù íéä òø÷ðå åøæç ìàøùé ìëì
íðùéù åìéôàù ,äøåúä úìá÷ ìù '÷ä âçá ïë åîëå
åçéðä íå÷î ,äøåúä åìá÷ àì ïééãòå åøçàúäù åìàë
. גäæ úáùá íéîùä ïî íäì
(éáà ä"ã àùð)

.(åîöò âçä ïéðò åìà íéîéá ùé ò"åëìù êì éøä ,äòáù ìë (:æè ä"ø)
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúëù äî òãåð
øúåé (àùð úùøôá) êéøàî ùøãîä' (àùð 'øô úåëæä
éôì ¯ äàøð ,äîìå .àøãéàä ÷"äåæá ïëå ,íå÷î ìëáî
åðì äðúéðù úåòåáù âçá (äìç) äùøôä äðù ìëáù
ìù 'òôù' ïúåð ä"á÷ä åìà íéîéáù éøäå ,'åëå 'äøåúä
äöåøä ìëì äçååøì íéçåúô íéøòùä ïééãò éë ,äøåú
.'ä úà ìåèéìå àåáì
øôñ)

אסרו חג בעבותים – לקשור עצמו אל החג גם לאחר זמן

ùãå÷ä ìà áø÷úäì ïééãò ïúéðù äîëå äîë úçà ìò
(íåéáå ä"ã äàø í"éøä éøîà) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä òãåðëå ,úåòåáùä âç øçàìù ÷"áùä íåé òéâäá
êéîòô åôé äî' ì"ðä áåúëä ïåùìá øàáî
úáùù (ãåòå ò"éæ áå÷èøàùèî ÷"äøä) íé÷éãö åøîàù äî
 מה, ש'חשבון הנפש' ולב נשבר הם כל זיין החזק ביותר כנגד היצר הרע,'כיוצא בדבר ייאמר בספר מלחמות ה
 ותחת אשר יהרוג את היצר הרי הוא אוכל, מהפך את כלי המלחמה להביאו לידי עצבות,עושה אותו מלך זקן
 שיאמר לעצמו מעתה אקח את עצמי, אלא אותו חשבון הנפש צריך להביא אותו לידי התעלות...והורג את עצמו
 ואל ישמע ליצרו המדכא את רוחו שכבר אין, מתוך שמחה וצהלה על שיכול להתקרב אל הבורא ית"ש,בידיים
' וכמו שאמר הרה"ק מקאצק זי"ע על הא דאיתא במשנה )אבות ב יח( 'אל תאמן בעצמך עד יום מותך...לו סיכוי
 קל וחומר שאין לו להאמין כי רשע, וכבר לא יכשל לעולם ועד,שאם אין לאדם להאמין בעצמו שהוא צדיק תמים
. וכבר אבדה תקוותו ח"ו,גמור הוא
,' הוסיף ה'בית אברהם' לפרש בעניין זה בלשון הכתוב )תהילים קב א( 'תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו.ג
 כי הנה בשעת, והכוונה,[שאפשר לפרש 'יעטוף' מלשון 'מאוחר' ]וכמו שנאמר )בראשית ל מב( 'העטופים ללבן
, שהרי אין לו מעות לילך לקנות בם, אמנם ה'עני' מאחר תמיד את שעת הכושר,היריד ניתן להשיג 'מציאות' בזול
ועד שמצליח לקבץ סכום כלשהו כבר לא נשאר בשוק אלא דברים גרועים ופחותים שאף אחד לא חפץ לקנות
 שמחמת עניותו מפסיד, כלומר,( 'בתר עניא אזלא עניותא' – אחרי העני הולכת העניות.אותם ]וכמו שאמרו )ב"ק צב
.[עוד ועוד
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'âçä úìéòð' ìò æîåøù ,'íéìòðá
'© ¨ íìBä
¤
,æ àî äéòùé) 'íòt
ïåùìî àåä 'êéîòô' ,ì"äæá
 çúåôå øøåòîå ÷ôåã è"åéäù ('åçåë ìëá äëî'ä åðééäåד ,'åëå
øæôúéå êìé àìù ìòåðù åðééä 'íéìòðá' àá äæ øùàëå
.ì"ëò ,'íéìòðá êéîòô åôé äî' åçáùî áåúëä æà õåçì
åúãåáòá ùãçúäì åøøåòîå íãàä áì ìò ÷ôåã è"åéä éë
,åìàä íéùåã÷ä íéîéá úéìâúîä 'ä úáäà ìãåâì ù"úé
ìò áöééúäì äúòî ìëåéù äøåà éøòù åìöà çúåôå
íà àìà íéáåè íéòâø íúåàá éã ïéà êà ,áåè êøã
úîåòìë êìú àìù úîîåøúä äúåà øùå÷å åáø÷á ìòåð
 è"åéä øçàì íâ åìöà øàùéúù àìà ,äàáùה.
)(÷"äåæä éøáãî àáåîëå

â

úåìå÷ éäéå' (æè èé úåîù) áéúë äøåú ïúî íãå÷ äðäå
,'íéãéôì' øëæð àìå 'øää ìò ãáë ïðòå íé÷øáå
íéàåø íòä ìëå' (åè ë) øîàð äøåú ïúî øçàì åìéàå
øàáîå ,'íé÷øá' øëæð àìå 'íéãéôìä úàå úåìå÷ä úà
÷øáä éë ,(éäéå ä"ã åøúé) ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä
ùà ùé ãéôìá åìéàå ,÷ìúñîå òâøì øéàîä øåàä àåä
'éçáá ÷ø øåàä äéä äøåú ïúî íãå÷ ïëàå ,àîéé÷ ìù
'ìáà ,áìá úåøøåòúää úà ÷éæçäì äù÷ äéäù ,'÷øá
äéäå ,ãéôìë íéé÷ øåàä äéä øáë äøåúä úìá÷ øçàì
íìöà øàùéù äùåã÷ã òôùä úà ÷éæçäì íúìåëéá
 íáì úåéîéðôáו.

כיו"ב ,גם לעניין ה'עני בדעת' ,שהיה עתה ה'יריד' הגדול ביותר שבשנה ,יום נתינת התורה לבני ישראל ,אך עניותו
גורמת לו 'להפסיד את ההזדמנות' ,ועוברים עליו הימים הכי טובים ומאירים בלא כלום ,ועל זה נאמר תפילה לעני
כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו ,ששופך נפשו לפני ה' 'למה נגרע' ...וזאת נחמתו בעניו ,כי כאשר מתחנן במר נפשו
להיוושע בעניינים רוחניים בוודאי ימלאו משאלתו ובקשתו.
ד .ר"ל ,שהיו"ט מעורר את האדם להתעלות בעבודת השי"ת 'ופותח' לו שערי אורה ,כי זה תכלית 'הימים הטובים'
 ליתן לאדם כח שיוכל להתקדם ולהתעלות בעבודתו ב'ימות החול'.הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע נשא משלו ,לאחד שהיה לו 'חמור' נאמן ,עמו נשא משאותיו ונסע במסעותיו,
ויהי היום ,באמצע הדרך – שוד ושבר ,החמור עם משאותיו נפל לבירא עמיקתא ,לא איבד האיש עשתונותיו,
הזעיק מיד את המנוף ) (craneוזה עשה עבורו את העבודה בשלימות בהגביהו את החמור עם כל המשאות לדרך
המלך .אחר הדברים האלה עשה האיש ק"ו בעצמו ,וכך דרש ,אם המנוף הצליח להגביה את החמור ,מדוע עלי
ליסע הנה והנה עם החמור ,עדיף עבורי להתחיל להשתמש עם המנוף לצורך נסיעת ונשיאת המשאות ...וכך עשה,
העמיס את חבילי משאותיו על המנוף ,אבל משבא להמשיך בדרכו ,מצא שהמנוף אינו זז אפילו מרחק פסיעה
אחת ,ותמה האיש מאד ,על מה אירע לו ככה ...עד שבא חכם אחד והאיר את עיניו ,שכל ה'קל וחומר' שנשא
בעצמו פריכא הוא ,כי אין כוחו של המנוף אלא בהגבהת חפצים וחבילות ,אבל אין לו כל כח להמשיך ולהתקדם
בדרך ,רק החמור הפשוט יכול עשות כן .כל זה כדרך משל לדידן ,כוחם של חגים ומועדים להגביה את האדם מעל
כל ה'בורות' שנפל בהם בימי החולין ,אבל להמשיך ולהתקדם בדרכיו אי אפשר לו אלא ע"י עבודתו בפשטות בכל
יום ויום מימות החול ,ובזה יעלה ויבוא לידי מעמדו הראוי לו.
ה .כיוצא בדבר ביאר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )הובא בליקוטי יהודה בפרשתן עמ' ס( בלשונות הפסוקים בפרשתן )ז פד-פח(,
'זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו וגו' ,זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו' ,כי לא די בכך שמקבלים את
רוב ההשפעות 'ביום המשח'  -בזמן של ההתעלות .אלא העיקר להמשיך את קדושת היום אף 'אחרי המשח' אחר
לכתו מעמנו.
ו .כי קבלות טובות לאורך ימים הם ה'כלי' המחזיק בתוכו בשמירה מעולה את כל אוצרות הקדושה שזכינו להם
בהאי יומא רבה.
וכבר מילתנו אמורה פעמים הרבה שאין הכוונה לקבלות גדולות ועצומות ולמעלה ממדרגתו ,שהרי לא יוכל
לעמוד בהם 'ויפול הנופל ממנו' .ובזה ביאר הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל ראש ישיבת טשעבין הטעם
שפר' נשא נקראת בסמיכות לחג השבועות ,כי בפרשתן מצינו כמה גדול כוחה של קבלה קטנה ,בנזיר המקבל על
עצמו שלא לשתות יין שלושים יום בלבד ,והפליגה התורה במעלתו עד שנאמר 'קדוש יהיה לאלוקיו' )וכמו שיתבאר
להלן( ,והיינו טעמא ,כי אפילו קבלה ב'משהו' יש לה חשיבות גדולה לפני אבינו שבשמים.
ולא עוד אלא שאפילו קבלה טובה למשך זמן מסוים משאירה רושם אדיר אצל האדם אף לאחר שנסתיימה
התקופה ,וכמו שכתב האלשיך הק' לפרש בלשון הכתוב בפרשתן )ו כ( 'ואחר ישתה הנזיר יין' ,ודקדקו המפרשים,

ã
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íéé÷îäå 'ãéîòî'ä íäù íéâééñå íéøãâ åîöòì óéñåé íâ
 äøéáòä ïî íãàä úà íé÷éçøîå ,äøåúä úàזåîëå .
ä"ã åøúé) ò"éæ àèôàî 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä áúëù
åãîòéå åòåðéå íòä àøéå' (íù) áéúëã àäá ùøôì (àøéå
åìëåé êàéä íúòãá åððåáúäå åàø 'íòä'ù ,'÷åçøî
,íäá ãåîòì ìåëéù àåä éîå úååöîä ìë úà íéé÷ì
äöò åðúð ùåøéô ,÷åçøî åãîòéå íááì åòåðéå' êà
íéâééñ éãé ìò úååöîäå äøåú éøáãä ãéîòäì äìåáçúå
ìò ,úååöîì äãîòä åùò Y åãîòéå åäæå ,'åëå úå÷çøäå
åøãâù íéâééñå úå÷çøä éãé ìò ùåøéô Y ÷åçøî éãé
.'ì"æç

,'åùàø øòù òøô ìãâ äéäé ùåã÷' ,(ä å) ïúùøôá
éáø çéëåä ïàëîù (.àé úéðòú) 'îâá àáåäå
æ"äåò úåàðäîå åéúååàúî ùåøôì åîöò øòöîäù øæòéìà
úà øæòéìà éáø øúåñ äøåàëìù ,åù÷äå ,ùåã÷ àø÷ð
íãàì øåñàù àéãäì øîà úøçà àúééøáá éë ,åîöò
äéùôð éøåòöì éöîã àä ,àéù÷ àì' åöøéúå ,åîöò øòöì
'îâä úð÷ñî ,åèåùô éôëå .'äéùôð éøåòöì éöî àìã àä
ïî ùåøôì ìåëé éæà åîöò øòöì ìåëéù íå÷îáù àéä
ìåëé åðéàù íå÷îá åìéàå ,ùåã÷ àø÷ðå ïééä ïîå ìëàîä
àø÷ð ïë äùò íàå åîöò øòöì åì øåñà åîöò øòöì
,êôéäì ùøéô (à"ò÷ú 'éñ ç"åà) 'á÷òé úåòåùé'ä ïëà .àèåç

מדוע נאמר כאן 'הנזיר'  -והלא כבר סיים נזירותו ושוב אינו נזיר ,אלא מכאן שאף שכבר מותר ביין אך עדיין נשאר
בשם 'נזיר' לעולם ועד ,ותמיד 'נזר אלוקיו על ראשו'.
אמנם לאידך גיסא ,אין הכוונה לקבלות שאינם דורשות ממנו מאומה  -כמו ששמעתי מאיש חכם דוגמא לדבר,
ששמע יהודי שנתעורר ב'התעורררות' עצומה ,מיד גמר בדעתו וקבל על עצמו קבלה טובה ,מה עשה ,עמד ואמר
בכוונה גדולה ובלב שלם 'הריני מקבל עלי שאברך את 'ברכת החמה' )הנאמרת אחת לכ"ח שנים( לאחר טבילה במקוה,
מתוך הכתב ,כשראשי מכוסה בשני כיסויים והנני חגור באבנט' )גארטל( ...ודבר שפתיים אך למותר.
וכמו שפירשו צדיקים )דברי שמואל דברים ד"ה ה' ,ומטו לה משמיה דהרה"ק מקאצק זי"ע( לבאר מה שאמרו חז"ל )שהש"ר ה
ב( 'פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח שעגלות וקרוניות נכנסים בו' ,שלא לחינם נקטו חז"ל
בלשונם 'כחודו של מחט' ,כי אין הכי נמי ,אין צריך לפתוח פתח אלא קטן כחודו של מחט ,אך מאידך צריך שידקור
את עצמו כמדקרות המחט...
ז .סיפר משמשו של הגאון ה'מנחת יצחק' זצוק"ל ,באחד הימים כשיצא ה'מנחת יצחק' עמו מביתו שברחוב ישעיהו
בעיה"ק ירושלים ,והנה לימינו היה 'כיכר השבת' ולשמאלו עמד בית טומאה ושיקוץ כידוע .נענה ה'מנחת יצחק'
למשמשו בכאב ואמר לו .בכל ספרי 'שו"ת מנחת יצחק' לא נשאלתי אפילו פעם אחת האם מותר להלך כאן בצד
שמאל סמוך למקום הטומאה והתועבה ...כאומר ,רבות יש לאדם לגדור עצמו ,ובפרט בעניינים אלו שפעמים והם
נוגעים באיסור ממש ולא ב'גדר וסייג' גרידא.
איש יהודי היה בעיה"ק ירושלים ושמו הרה"ח רבי מנחם אייזנבאך זצ"ל ,והיה האיש מבאי ביתו של ה'מנחת
יצחק' ,לפרנסתו היה מסובב ר' מנחם בין חנויות 'תשמישי קדושה' שבחוצות ירושלים ומספק להם טליתות וציצית,
ספרים ומזוזות ,כיסים לטו"ת ,ואף חפצי מצוות הבאות מזמן לזמן כגון מנורות לקראת חנוכה ומגילות לקראת
פורים .ר' מנחם היה מחזיק את סחורתו במחסן שהיה לו בשכונת 'מאה שערים' ,ומשם הפיצם לכל הצריך .ומכיוון
שלא היה לו רכב על כן היה כל מסחרו מתנהל בהליכה ברגל ממקום למקום .והנה ,בין הסוחרים שסחר עמם היו
גם כמה חנויות לתשמישי קדושה ברחוב יפו) ,והוא מהרחובות שלא היו מלאים ביהודים חרדים לדבר ה' בדווקא ,(...ביום מן הימים
התעורר ר' מנחם שאין זה תכלית לאדם ירא שמים להסתובב במקומות כאלו ,ע"כ גמר אומר בהחלטה איתנה
שמעתה איננו מהלך לאותם מקומות כרח' יפו וכדו' ,והודיע לכל הסוחרים דשם שמעתה הינו מפסיק מלבוא אליהם,
וכל הרוצה לבוא אליו ל'מאה שערים' לקנות סחורה ישמח למכור לו.
אחר 'החלטה' זאת נקפו לבו שמא לא זו הדרך הנכונה ,מכיוון שבאותו זמן החל להשיא את צאצאיו בזה אחר
זה בליעה"ר שכידוע ההוצאות מתרבות בזמנים אלו ,ונסתפק שמא מתורת השתדלות עליו להמשיך להלך לשם.
היות והיה בן בית אצל המנחת יצחק והיה אצלו כמעט בכל יום ,ניגש אליו ר' מנחם ושאלו אם נהג כהוגן .השיב
לו המנחת יצחק אם היית שואל אותי בטרם החלטתך איני יודע אם הייתי מורה לך לנהוג כן .אך מכיוון שכבר
עשית 'למעשה' אברכך שתצליח במעשה ידיך ,ואף ארבה להפציר ולהתפלל אל ה' שיצליח את כל דרכיך ,ולא
יחסר לך כל ,ושמעתי מהמשב"ק שה'מנחת יצחק' נהנה מאוד ממעשה זה.
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¯ êéøöù åîë ìåëàìî åîöò øòöì ìåëé åðéà íàù
èìåù åðéàù øçàîù ,ùåøôìå úåðòúäì àåä äååöî
,íäéøçà êùîéé ìáì íéøãâ úåùòì àåä áéåçî åúååàúá
,ïë úåùòì åì øåñà éæà åîöò øòöì ìåëé íà ÷øå
íðéçì úåðòúäì íòè ïéà åîöò ìò èìåùù øçàîù

ä

ìéëùî êà íà äéäéù éî äéäé ùéà ìëå ,åúàî àöåé
øéàùé äæáå âçä úàöá ãéî äøåúä ãåîéìá äáøé ,àåä
'ä úà ãåáòì åãòá òééñì ìåãâä øåàä úà åîöò ìò
ä"ãá øåîà 'øô á÷òé ìå÷á àáåä) äðùä ìëá åéìà áø÷úäìå
.(ò"éæ íéòåøä àìî ìòá ÷"äâä åãéîìúì .íúáø÷äå

)÷"äøä åéáàù ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøäã äéîåôá àìâøî äéäå

áåúëä ïåùìá ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä äì æîøå
.(ãåàîá äæ ùåøéô ñìé÷ ò"éæ 'úîà éøîà'ä
)úåðø÷ ãò íéúåáòá âç åøñà' (æë çé÷ íéìéäú
ח íéèìå÷ äøåú éøáãù (.é úåëî) ì"æç åøîà éøäù ,'çáæîä
åèåùôë 'äøåú ìåò' åîöò ìò ìá÷ì àîøâ ïîæäå
,(ù"ééò) úååîä êàìîî åà íãä ìàåâ éðôî çöåøä úà
 äøåúì íéúéò úòéá÷ éåáéøáטéìë êì ïéàù ,
áåúëä øîàù åäæå ,çáæîä éáâì íâ åøîà äæ ïéòëå
 äøåúë úåéîùâáå úåéðçåøá äëøá ÷éæçîיäøéîùä àéäå ,
èåì÷ú àéäù äøåúä ãåîéì éãé ìò íéúåáòá âç åøñà
ìù åøîàî òãåðëå .âçä úåòôùä ìëì øúåéá äìåãâä
 çáæîä úåðø÷ë åúåàיא.
ãòåîå âç ìëáù ,ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä
äîì' (.âñ úåëøá) àøîâá àúéà äðäã ,óéñåäì ùé ãåò äøàä ìàøùé éðáî ãçàå ãçà ìë ìò ä"á÷ä øéàî
ùãçúîå øáâúî íãà ìù åìëù äæ øåà éãé ìòå ,äìåãâ
äàåøä ìëù ,øéæð úùøôì äèåñ úùøô äëîñð
÷"äøä äù÷äå .'ïééä ïî åîöò øéæé äìå÷ì÷á äèåñ äæ øåà íâ âçä úàöá êà .äøåúä ÷ñòáå 'ä úãåáòá
ח .הגה"ק רבי חיים מוואלאז'ין זי"ע שאל פעם יהודי אחד מדוע אינו קובע עתים לתורה ,תירץ האיש את עצמו,
שהוא טרוד בטרדת הפרנסה ואין עיתותיו בידו לעסוק בתורה ,אמר לו הגר"ח אם כן ,במה הינך שונה מאומות
העולם ,שהרי בשעה שסובב הקב"ה עם התורה אצל האומות העולם ושאלם האם ברצונם לקבל את התורה ,ענו
לו זה בכה וזה בכה ,בני עשו ענו שכל חיותם הוא מרציחה וכבר נתברך אביהם 'על חרבך תחיה' וכן שאר האומות,
הא לך שמיאנו לקבל את התורה מפני פרנסתם וחיותם ,ואם כן אף האומר שאינו קובע עיתים לתורה מפני חיות
נפשו ופרנסתו הרי הוא כאותם האומות...
ט .אומרים משם הגה"ק ה'בן איש חי' לבאר בדרך צחות מה שאנו אומרים 'מודים אנחנו לך ששמת חלקנו מיושבי
בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות' ,כי הנה בתיקון ליל שבועות אנו עוסקים ב'קרנות' התורה -
כשאומרים תחילת וסוף כל פרשה ומשנה ,ועל כך אנו מודים ומבקשים שיהיה חלקנו מיושבי בית המדרש בכל
השנה לעמול ולעסוק בכל התורה ,ולא רק לאחוז 'בקרנות' בליל שבועות ותו לא מידי...
י .וכדאיתא שמטעם זה נאמר בתורה ברכת כהנים בפרשתן ,כי פרשת נשא חלה ברוב השנים לאחר חג השבועות,
ולאחר קבלת התורה זוכים לכל הברכות בכל מילי דמיטב .ויש שהוסיפו שעל כן אומרים בכל יום ברכת כהנים
מיד לאחר ברכת התורה ,כי תיכף לאחר ברכת התורה זוכים לכל הברכות האמורות בה.
יא .והנה פעמים הרבה מתלונן האדם לאמור ,הן עברו עלינו ימים קדושים כאלו ,אבל נפלתי גם נפלתי ,ושוב הנני
מסתובב עם 'עכברים' ושטויות בראשי ...על כגון דא יסופר במשל למי שהרחיק נדוד לארצות הגולה ,שם
הוקצה לו ארמון מפואר לצורך אכסנייתו ,אלא שהלה נכנס לקומת המרתף )בייסמענט( עם חבילותיו ומטלטליו ,ויהי
אך הניח את חפציו ומטלטליו על הארץ מיד מצא שעכברים וכל מיני שרצים רוחשים עליהם ...מה עשה ,העלה
את חפציו מעל גבי השולחן ...אך לא עבר זמן ארוך וגם שם מצאוהו העכברים והמזיקים ,משם העתיק את מקום
חפציו ע"ג הארון – וגם שם לא שקטתי ,יצא איש לרחובה של עיר וילך לדרוש ה'מומחים' – וכי כל העיר כאן
נגועה במכת העכברים ושמונה שרצים ...ויענוהו כל העם יחדיו ,לא ולא ,אלא אתה הוא שירדת למרתף ,והרי שם
'מקומם כבוד' של כל העברים והמזיקים ,ואכן ,כל עוד שתשאר 'תקוע' בשבתך בבייסמענט תמצא את השרצים
והמזיקים רוחשים מסביבך ...הרי ארמון מפואר הוקצה עבור מע"כ ,מה לך כי תשב מתחת לאדמה ,קום עלה קומה
אחת ,לבית הארמון ,ותמצא שאין כאן לא שרצים ולא עכברים – רק פאר והדר מלכות שבמלכות ...כיו"ב ,פעמים
רואה האדם שבכל פינות שהוא פונה הוא מוצא 'שרצים' ומזיקים ברוח או בגשם ...והוא תמה על עצמו מדוע אין
העכברים מניחים לי לנפשי ,איני מוצא דרך להפטר מהם ,מה תקנתו 'יעסוק בתורה' וכמאמר המשנה )אבות ו ב( 'כל

å
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ùåã÷å ìåãâ íåé åðéìò øáòù øçà ,øîàéé ïãéãìå
,äìòúð ãåàî äìë øàåú åá ,äøåúä úìá÷ë
äìãâúðå ,êàìîë áùçðå äàåáðä úâøãîì òéâî ãçà ìëå
øúåéá øáâúî òøä øöéä éøä ,åðáø÷á äîëçä úìòî
íãàä úà ìéôäìå âçá äéäù úåøøåòúä äúåà çéëùäì
äøåúá úåáøäì åðéìò ïë ìò ,úéúçú ìåàùì ãò
 'åúîëçî íéáåøî åéùòî' åéäéù ãò íéáåè íéùòîáåיב.

ò"éæ ÷ñáòèéååî ìãðî íçðî éáø
àìéîî àèåçä ùðåò úà åéðéò åîá äàøù éî ,äáøãàù
,ïééä ïî åîöò øéæäì íâ åéìò òåãî ,àèçä ïî ÷çøúé
é"ôò øàáîå .àèçé íà åãéá äìòé äî òãåé àåä éøäå
åúîëçî ïéáåøî åéùòîù ìë' (è â úåáà) äðùîä éøáã
ïéà åéùòîî äáåøî åúîëçù ìëå ,úîéé÷úî åúîëç
åðîéä ìåãâ åøöé åøáçî ìåãâä ìë éë ,'úîéé÷úî åúîëç
)àåäù] äìå÷ì÷á äèåñ äàøù éî ,äúòî øåîà ,(.áð äëåñ
נשא את ראש – תכתב זאת לדור אחרון
óéñåä äæáå ,['äìâð ñð' ìò åðçèáåäù ãéçéä íå÷îä
'íúåáà úéáì íúåçôùîì éøøî éðá' ,(èë ã) ïúùøôá øçà êìäîä òåøâ äîë ãò úòãì ¯ åúîëç ìò 'äîëç
íéùòî'á ãéî úåáøäì áéåçî åðéä àìéîî ,åáì úåøéøù
'øôåñ íúç'ä ÷"äøä äù÷ä ,'íúåà ãå÷ôú
úà àùð' øîàð àì òåãî ('áä øåáéãá àùð 'øô î"åú) ò"éæ åéùòî åáøúéù éãë ,ïééä ïî åîöò øéæé ,ïë ìò Y 'íéáåè
.ø"äöéä ïî äøéîù åì àäé æ"éòå ,åúîëç ìò
úà àùð' (á ã ìéòì) úä÷ éðá éáâì áúëðù êøãë 'ùàø
)(ïúùøôá õøàä éøô

העוסק בתורה הרי זה מתעלה' – כאותו שעלה לקומה עליונה ,במקום גבוה שבו אין שולטים כלל מזיקים ושאר
מרעין בישין ,והוא את נפשו הציל.
הנה אמרו חז"ל )ברכות נג (:שכנסת ישראל נמשלה ליונה' ,דכתיב )תהילים סח יד( כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה
בירקרק חרוץ ,מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה אף ישראל אינן ניצולין אלא במצות' ,ואמרו בעלי המוסר שרמז
גדול יש בדמיון ישראל ליונה ,כי בא ללמד את הדרך שעל ידה נוכל להינצל מן היצר ,שכשם שיונה זו בשעה
שבא אחד לצוד אותה הרי היא מתרוממת בכנפיה ומגביהה שחקים ,ובשונה משאר בעלי חי המנסים להחזיר
מלחמה שערה בציפורניהם או בידיהם ורגליהם וכדו' ,כך הדרך הטובה להינצל מכל פיתויי היצר הוא על ידי
שיתרומם האדם בעסקו בתורה ובעבודה ,ובכך יגביה עצמו מכל אותם הבלים ,ואם ימצא אדם סיפוקו הנפשי בתורה
ובעבודת השי"ת לא יצטרך לחפש סיפוקים אחרים רח"ל.
מעשה בבחור שלא קיים בעצמו את הפסוק 'שתולים בבית ה' ,אדרבה ,היה מהדר בקיום הסיפא ' -בחצרות
אלוקינו יפריחו' ...פ"א ניגש אליו 'ראש הישיבה' ואמר לו הנני יודע מה הם מחשבותיך ...תמה הבחור לשמוע רוח
הקודש בנגלה ממש ...ושאל את הראש-ישיבה מניין לו למר ,אמר לו ,לא נביא אנכי ולא בן נביא ...אלא כך אמרו
חז"ל )אבות דר"נ ריש פ"כ( 'רבי חנינא סגן הכהנים אומר ,כל הנותן דברי תורה על לבו מבטלין ממנו הרהורי חרב,
הרהורי רעב ,הרהורי שטות ,הרהורי יצר הרע וכו' ,הרהורי דברים בטלים ,הרהורי עול בשר ודם ,שכן כתוב בספר
תהילים על ידי דוד מלך ישראל ,שנאמר )יט ט( פקודי ה' ישרים משמחי לב ,מצות ה' ברה מאירת עינים .וכל שאינו
נותן דברי תורה על ליבו נותנין לו הרהורי חרב ,הרהורי רעב ,הרהורי שטות ,הרהורי יצר הרע וכו' ,הרהורי דברים
בטלים ,הרהורי עול בשר ודם' וכו' ,ומאחר שאינך נותן דברי תורה על ליבך ,הרי גלוי וידוע לכל העמים מה הם
המחשבות המתרוצצות במוחך...
יב .סיפר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע משל לאיש שהתאווה תאווה ,לשתות יין יקר ומשובח אלא שלא היו די מעות
בידו כפי מחירו הגבוה של אותו בקבוק ,לאידך ,גברה עליו תאוותו ,על כן טרח ונתייגע רבות להשיג את הסכום
הנדרש ,מכר כמה מכלי ביתו והוסיף ללוות ממון הרבה מחבריו ,שכיניו וידידיו ,עד שבס"ד 'השיגה ידו כדי גאולתו'
– וקנה את היין המשובח ,משם פנה למלאכת השתיה עד שנתבסם והשתכר ,והנה מדרך השיכורים לקיים מה
שנאמר 'חיל בלע ויקיאנו' ...ואף הוא הרגיש בנפשו צורך נורא להקיא את כל תכולת מעיו ,אך לפתע 'תפס את
עצמו' וחשב ,הן כה הרבה טרחתי עד שהגעתי 'אל המנוחה ואל הנחלה' ואף השקעתי בו דמים מרובים תרתי
משמע ,וכי ברגע אחד אקיא את הכל חוצה בלא שיבלע בדמי ...והתאפק בכוחות למעלה מטבע אנושי שלא להקיא.
סיים הרה"ק ואמר ,כמה יש להתעורר לענין הזמנים הגבוהים בהם האדם קונה קניינים רוחניים ,והוא משקיע
מדמו וחלבו לקנותם – כמה עליו להיזהר ולהישמר שלא 'יקיא' אותם חוצה ,אלא יחזיק בהם בגבורה כדי שישארו
אצלו ויותירו בו רושם טוב לכל השנה כולה.
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,'íúåáà úéáì íúåçôùîì éåì éðá êåúî úä÷ éðá ùàø
ùàø úà àùð' (áë ÷åñô äùøôä ùéøá) ïåùøâ éðá éáâì ïëå
.'íúåçôùîì íúåáà úéáì íä íâ ïåùøâ éðá
ìò æîøî 'ïåùøâå úä÷' äðä éë ,'øôåñ íúç'ä øàáîå
ìò äøåî úä÷ ¯ ìàøùéì åéäù äøåà éðîæ
'íéîò úä÷é åìå' ïåùìî ,íöøàá ìàøùé åáùéù úòä
)åùøåâ øáëù úòä ìò æîøî ïåùøâ .(é èî úéùàøá
úà íäì åøåäù íéîëç íäì åéä ïééãò êà íöøàî
ñ"úçá ïééòå ,úåðáø÷ä úáø÷ä íå÷îá åäæù) äá åëìé êøãä
åììä íéðîæ ìòå ,(ïåùøâå úä÷ éðá ìù íúåîùá äëåøàá æîøîù
¯ éîëçùë úåìâá óàå íöøàá çèáì íéáùåé íäùë
,íúåáà úéáì àùð øîàð ,íãåáëî íäéìò íéøéàî øåãä
íéðáä úà íîåøìå àùðì ùéå íäî íéáåùç íúåáà éë
åøåãá ïåøçàä øåãá êà .íúåáà úéá úìòîá åéäéù
íù ìò 'éøøî éðá' ìàøùé éðá íéàø÷ð ,ãîù ìù
æîøðù éôëå ,íéù÷ íéøåñééá íäééç úà íéøøîîù
ïåùìî 'éìçî' ,éùåîå éìçî ¯ éøøî ìù åéðá úåîùá
íéãåøè íäå ,íäéìäàî åùîù ïåùìî 'éùåî'å ,äëîå éìåç
íäéôøçîî íäéúåøö ìëî íéááøåòîå íéôåçñ

æ

úéáì íùàø úà àùð íäéìò øîà àì ,íäéöçåìîå
äéøá ìë ïéàù äâéøãîá íéãîåò íäù øçà ,íúåáà
(:é á"á 'éò) ì"æç åøîàù åîë ,íúöéçîá ãåîòì äìåëé
êàéäå ,íúöéçîá ãåîòì äìåëé äéøá ïéà ãîù ìù åøåã
íîåøì êéøö ïéà éøä ,íúåáà úéáì àùð íäá øîàé
íäå íäì íéìôè íúåáà' éë íúåáà úâéøãî ìà íúåà
 'íäî íéìåãâיג.
åðçðà øùà ,ïåøçà øåã Y åðøåãì ìåãâ ÷åæéç ïàëîå
Y øöéîå øö ìëî íéááøåòîå íéôåçñ íéãåøè
äðåîàá úå÷æçúää éãé ìòå ,åòîùîëå åèåùôë éøøî éðá
äîë ãò åãáòìå åðåöø úåùòì ,íìåò àøåáá äèåùô
íéáåùç åðà éøä ,åðçåîå åðìëù éôë Y úòâî åðéãéù
íúåáàù 'øôåñ íúç'ä ïåùìëå ,íéîãå÷ä úåøåãäî øúåé
 íäî íéìåãâ íäå íäì íéìôèיד.
úåðåéñðä øùà ïåøçàä øåã éðá ,åðì úòãåð äøéúé äáéç
íéçéëåî åìà úåðåéñð à÷ééã éë ,ùàø äìòîì åáø
÷"äøä øîàù åîëå ,åðúãåáòì ùé úãçåéî úåáéùç éë
ä úåáà) 'áåè¯íåé úåôñåú'ä éøáã ìò ò"éæ øàîèàñî
íéãîåò åéä äðåäë éçøôù àúéà (æ à) àîåé úëñîáù ,(ä

יג .וכך כתיב לקמן בפרשת בהעלותך )יב ג( 'והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה' ,וידועה
תמיהת רבים ממפרשי התורה ,היאך היה עניו מכל האדם ,וכי לא ידע שהוא גדול מכל האדם אשר על פני
האדמה ,וכמו שנאמר )דברים לד י( 'ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים' ,והוא היחידי
מתוך כל יצורי אנוש שעלה למרום כמה פעמים למשך ארבעים יום וארבעים לילה  -לחם לא אכל ומים לא שתה
כמלאכי ה' צבקות ,וא"כ היאך היה סבור בדעתו כי הוא הפחות מתוך כל האדם אשר על פני האדמה.
אלא מבאר הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש זי"ע ב'ספר המאמרים' )שנת תרע"ט ,עמוד תרעח( ,וז"ל ,משה ראה ספרו של
אדם הראשון )בו כתוב כל מעשי הדורות מבראשית עד תחיית המתים ,כמבואר בשמו"ר מ ב( ,וראה שיקום דור בעקבתא דמשיחא
שלא יהיה בהם השגה אלוקית ,והיינו שההשגה שלהם אינה נחשבת להשגה כלל ,ובפרט לגבי השגת משה לא תהיה
השגתם נחשבת למאומה ,וגם שלא תהיה להם עבודה אמיתית במוח ולב ,רק יהיה קיום המצות בפועל ממש ]היינו
שיעשו המצוות בגופם ,אבל בלא כוונה במח ולב[ ,ואף גם זה יעלה להם במסירות נפש ,שיהיו כמה מניעות ועיכובים
בגוף ונפש בריבוי העלמות והסתרים ,ויעמדו נגד כל מונע ויקיימו המצות במסירות נפש ,היה )משה( בתכלית השפלות
בעצמו מפני היתרון הזה ,שהם גדולים הרבה ממנו .פירוש ,כי כאשר ראה דור אחרון שהם מלופפים בצרות וייסורים
ואפופים בחשכות ובהסתרות ,ואעפ"כ יתגברו שוב ושוב ויתחזקו באמונה ,מבלי להתייאש ,אז השפיל משה את
דעתו ,כי ידע שהם גדולים יותר ממנו ,והדברים נפלאים) .בוודאי שאין לנו שמץ השגה בקצה גדלותו של משה ,ואלמלא נכתב אי
אפשר לאומרו ,אך יש ללמוד מן הדברים מעלת דורנו העומדים באמונתם על אף הנסיונות העוברים עליהם(.
יד .איתא בספר הקדמון 'ברית מנוחה' )הובא באור לשמים פר' תצוה ד"ה עוד נ"ל רבוע יהיה( ,דבאמת חשיבותו של דור
האחרון גדלה עד מאד ,ומה שאמרו )שבת קיב (:אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ,ואם ראשונים כבני אדם
אנו כחמורים ,כל זה אינו מדבר אלא בימיהם ,כי לפי ערך הדור היו האחרונים כחמורים אל מול גדלות הראשונים
 התנאים הקדושים מצוקי תבל .אבל בימינו אנו – כשהחושך יכסה ארץ ,ואין אתנו יודע עד מה ,ואעפ"כ מתחזקיםבני ישראל לעבוד את ה' כפי כוחם ושכלם ,הרי הם חשובים יותר מהצדיקים שבדורות הראשונים.

ç

באר הפרשה  -פרשת נשא

ì÷é íéìåãâä åéúåçåëá ãçà ìë øéëéùëå ,íéðôìå éðôì íéàåø åéä íà ,ìåãâ ïäëì êåîñá íéøåôéëä íåé ìéìá
 åøöé úà çöðìå øáâúäì åìטז.
Y äãéøö òáöàá ïéëî åéä ,íðîðúî àåäùë åúåà
òøä øöéå áåè øöé éë ,è"åéåúä øàáîå .ù"ééò ,åöé÷äì
 äàåø íäî ãçàùëå ,íéáéåà éðùë äæ íò äæ íéèèå÷úîוסר מרע – מעלת המתגבר על יצרו כש'גהנום' פתוחה תחתיו
äòøæðå äú÷ðå 'åëå äàîèð àì íàå' ,(çë ä) ïúùøôá íçìéäì åãîò ìò ÷æçúî çöåðî úåéäì àåä áåø÷ù
úùåã÷ äìåãâù ïååéëîå ,äòøä åéìà äúìë éë åúåàøá
ãò úãìåé äúéä íàù ,é"ùø ùøéôå ,'òøæ
àúéà ïëå ,çååøá åéùëòî ãìéì äëæú øòöá åéùëò Y 'ìåãâ ïäë' éáâ èøôáå ,ãåàî ãò íéøåôéëä íåé ìéì
äúéä íà ,òùåäé éáø úòãìù ,(äë è ø"îá) ùøãîá ìò øôëì ùãå÷ä úãåáòá úøçîì ãåîòì ãéúò àåäù
íéøö÷ ,íéðáì úãìåé íéøåçù ,íéøëæ úãìåé úåá÷ð úãìåé ìëá à"èñä äñðî ïë ìò ,íäéàèç ìëî åìåë ììëä
,äðù ìëá ãìú íéðù éúùì úãìåé ,íéëåøà úãìåé äøéîù ïäëä êøöåä ïëì ,åúåàîèìå åìéùëäì äçåë
 êë ìë äìåãâטו.
øæòéìà éáø øîà ïë ìò øúé ,íéðù úãìåé ãçà úãìåé
'àîìùá ,á"ö äøåàëìå .'úã÷ôð Y äø÷ò äúéä íàù
,äàèç àìù øøáåä éøäù ,àçéð äúéîî ìöðúù äî úà úåàåø úåøååò íééðéò óà øùà äæ åðøåãáù ,ïàëîå
ïàë øáåãî éøä ,ë"ë ìåãâ øëù äì òéâî òåãî ìáà ìàøùé éðáî ãéçéå ãéçé ìë ìò à"èñä úîçìî
,äìòá äì àðé÷ù øçàì äøúñðù äøéáò äøáòù éîá äîë ãîìð äæî ,úçù øåáì åìéôäìå 'íúùø'á åãëìì
'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä øàéáå ...øåãä ÷éãöë äâäð àìå ìåëé ãéçéå ãéçé ìëù ,åðøåã ìù äáøä åúåáéùç äìãâ
ìåàùá íåäú é÷îòá äãîò øáëù øçàî ,äáøãà ,ò"éæ ñðëðä íéøåôéëä íåéá ìåãâ ïäëë úåéäì åúãåáòá âéùäì
ואילו הרה"ק מרוז'ין זי"ע אמר בדברי הגמ' הנ"ל )'עירין קדישין השלם' מס' שבת( ,דהנה כשאנו רואים 'אדם' עומד
ומתפלל לפני בוראו אין בזה כל חידוש ורבותא ,אמנם לכשנעבור ליד עדר החמורים ולפתע נראה אחד מהם עומד
על רגליו ומתחיל לשבח את בוראו ומתפלל לפניו הרי תרעש הארץ מה'נייעס' )החדשות( המרעישות ...ואז לא ידקדקו
אחריו אם תפילתו היא מקרב הלב או לאו ,כי עצם עמידתו בתפילתו רבותא גדולה יש בה .וזהו 'אם ראשונים בני
אדם ,אנו כחמורים' ,א"כ ,תפילתנו כתפילת אותו החמור שבעצם הדבר שאנו מתפללים בדור אפל ושפל כזה יש
בו כבר רבותא ,אין מדקדקים אחריה ותתקבל ברחמים.
טו .הוא )הרה"ק מסאטמאר( היה אומר ,שהנה איתא בגמ' )ר"ה טז (:שהשטן מתערבב ומתבלבל בעת תקיעת שופר,
ואמרו בירושלמי )מובא בתוס' שם ד"ה לערבב( שהוא מתערבב מכיוון שהוא מתיירא שמא שופר של משיח הוא
שומע ,וכבר שבו ישראל בתשובה ,ולכאורה צריך ביאור – הרי זה עידן ועידנים – משך אלפי שנים שבני ישראל
תוקעים בשופר ועדיין לא הגיעה זמן גאולתם ,ומדוע דייקא בעת הזאת שאינם עומדים ביראתם כדורות הקודמים
באה זמן גאולתם .אלא ,כי אין הקובע לפי גודל המצווה ,רק לפי הזמן – כחלישות הדור וחוזק נסיונותיו כן רבה
חשיבותו של הדור למעלה למעלה ,ובדורנו  -דור אחרון ,אשר כל מעט ומעט עבודת הקודש עולה בקושי רב ,הרי
קושי זה מעלה חשיבותם לאין ערוך ,עד שבכוחם להחיש פעמי הגואל ,מה שלא נעשה בדורות הקודמים להם )ואף
השטן מודה בכך עד שהוא נבהל כל כך.(...
טז .הוסיפו לבאר עד"ז את תפילת הכה"ג לפני ולפנים 'שלא יכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים' ,ולכאורה צריך
ביאור ,וכי מהם חשש כל כך הכהן גדול ,אלא כי בהיותם בדרכים בעת עמידתם בנסיון 'שמירת עיניים' הרי
גדולתם כמותו ממש – ככה"ג הנכנס לפני ולפנים ,ושפיר יש לו לחשוש מהם...
והנה הכה"ג הזכיר י' פעמים את שם הוי"ה ,ויחדיו הם עולים בגמטריא ר"ס ) ,(260כיו"ב יש לרמז בעוברי דרכים
השומרים על העיניים ,כי עין בגמטריא ק"ל ) (130והשומר על שתי עיניו עולה בגמטריא ר"ס ) ,)2X130=260לרמז
שהשומר עיניו שקול ככה"ג הנכנס לפני ולפנים.
ומהאי טעמא היו מלווין אותו בצאתו בשלום מן הקודש ואומרים 'אשרי העם שככה לו' – והרי לו נאה ולו יאה
לזמר 'מראה כהן' – לשבח את הכה"ג עצמו ,וכי מה ענין יש לזמר ולשבח את העם ,אלא לרמז לנו ענין זה ,כי
אשרי העם – ביד כל העם להיות ככה – ככה"ג הנכנס לפני ולפנים ,בהתגברם על הנסיונות.
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 äîåàîá ìùëð àì ïééãòù ïåéñðá äãéîò ìëî øúåé íåùá àèçà àì äøîàá ,äîöòá äøöò 'íùî'å ,úéúçúיח,
 ä"á íå÷îä éðôì øúåéá äáåùç åæë úåøáâúä ¯ ïôåàיז  'àøâà àøòö íåôì' éëיטïåöø úåùòì éøàë øáâúîäå ,
יז .מעשה בבחור שנפל ל"ע עד לשאול תחתית ממש רח"ל ,עד שמשום מעשה שהיה נתעורר והחל להתחזק בכל
כוחו לבל ישוב לכסלה עוד ,ולעלות שוב 'על דרך המלך' ,לאחר חג השבועות שפך מר ליבו בפני 'מורה דרכו',
וכה אמר ,הנה חבריי נתעלו בחג השבועות למעלה ראש ,התרוממו ב'אהבה רבה' ,עלזו ושמחו בקבלת התורה,
ואילו אני התגברתי בכל כוחי שלא לשקוע באותם חטאים ,אבל לעלות ולהתעלות ב'עשה טוב' מאן דכר שמיה..
אני אנה אני בא .השיב לו רבו בדבר חיזוק נפלא ,הנה בהיות בית המקדש על מכונו ותפארתו עמדו הלוויים על
דוכנם וכינורות ושאר כלי שיר בידם ,וניגנו בשיר וזמר מנגינות ערבות המביאות את האדם עד לכלות הנפש אל
האלוקים ולתשוקה עצומה לקירבת אלוקים לי טוב ,גם היו 'כהנים בעבודתם' ,שוחטים בהמות וטובלים אצבעם
בדם ומזים על המזבח ,ועתה נחזי אנן ,איזו עבודה חשובה יותר לפני המקום ב"ה ,האם עבודת הלויים ברוממות
הנפש וב'עולם האצילות' ...או שמא עבודת הכהנים המתעסקים בבהמות ומתלכלכים בדם ,פשיטא שעבודת הכהנים,
ש'אין כפרה אלא בדם' ,ורק בקרבנות כתיב 'ריח ניחוח' ,ולא בעבודת השירה של אותם בני עלייה .כי עיקר הנחת
רוח שיש לו להקב"ה הוא בעת שיהודי מתבוסס בדמו בשעת נסיון ו'מקריב מעצמו' ,ואם לעיני בשר נראה שהוא
'מלוכלך' הרי באמת באותה שעה עולה ממנו 'ריח ניחוח' לפני המקום ב"ה.
יח .מעשה שהיה בימי קדם כששלטו העוני והמחסור בכל פינה בעיה"ק ירושלים ,והנה מדרכם של בית תלמודם
של תשב"ר שהיו מעניקים לתלמידיהם פיסת 'מזונות' אחת לשלושים יום בכל 'ראש חודש' ,פעם היה תלמיד
נבון שלגודל אהבתו אל אביו החליט לעצור בעצמו בכל כוחו מאכילת העוגה ולהגישה כ'מתנה' לפני אביו ,מיד
כשקיבלה מידי המלמד עטפה בנייר ,ושמר עליה מכל משמר לבל יתנסה ב'נסיון' לאוכלה ,ב'הפסקה' הראשונה פתח
ה'עטיפה' ,הביט בעוגה וירא כי טוב – ולא יכול להתאפק ,על כן נגס בה בצידה כשיעור 'כל שהוא' ,ומיד סגר
הנייר ,ב'הפסקה' הבאה שוב פתח ונגס בצידה השני ....סוף דבר ,בבואו לביתו הגיש את העוגה לאביו בקריאה של
חיבה ראה נא אבי מה הבאתי לך מבית תלמודי ...נתמלא לבו של האב צהלה ורינה ,אבל כשפתח את הנייר ומצא
שהעוגה נגוסה )געביס'ן( מכל צדדיה ,אז זלגו עיניו מהתרגשות שני דמעות גדולות ,בראותו עד כמה חשק בה הבן,
וכבר 'נכשל' באכילה זעיר פה זעיר שם ,ומכל מקום עצר בעצמו במסירות נפש להציל ככל האפשר להגיש לפני
אביו מזה נתרגש האב פי כמה וכמה ...אף לדידן ייאמר ,אכן ,נפלת ונכשלת ,כבר נגסו בך בכל פינה ופינה ,אדרבה,
דייקא כשתשוב תחזור בך ,ומעתה תעניק לאביך שבשמים את הנותר מהנגיסה והנשיכה ותערב מנחתך לפני הקב"ה
פי כמה וכמה.
יט .פעם בכה המשמש של הרה"ק מראפשיץ זי"ע לפני רבו על ה'טלית ותפילין' שלו שנגנבו ,נענה לו הרבי כדרכו
בקודש במליצה ואמר לו' ,מה כל הרעש' ,הרי התפילין אינם כלל שלך ,אלא אחד של רש"י ומשנהו של רבינו
תם ,והטלית שהיתה שם הרי היא 'טערקישע טלית' – של מדינת טורקי' ...וגם הסידור לא שלך היה אלא
'בארדיטשובער סידור' ,אם כן מה היה שלך ומה גנבו ממך ,רק את ה'נרתיק' שהיה ממילא קרוע ומחורר לגמרי,
וכי שווה להקים על כך תאניה ואניה...
והנה פשיטא שלא הוציא אותו צדיק מפיו מילתא דבדיחותא בעלמא ,ואכן הרבה רמזים שונים נאמרו בכוונת
דבריו הק' ,ולדידן יש מקום לומר ,שהתורה והמעשים טובים שהאדם מקיים ועושה אינם שלו כלל ,כי החינוך
שקיבל מאבותיו ורבותיו הם אשר גרמו לו ללכת בדרך התורה והעבודה ,ואילו הוא עצמו אינו אלא בית קיבול
הממשיך את מה שקיבל מאביו ומרבותיו ,ובכלל כבר אמרו חז"ל )ויק"ר כז ב( דכל קיום מצוותנו לא בא לידינו רק
במתנת הבורא שהרי 'מי מל את בנו עד שלא נתתי לו בן זכר ,מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג ,מי עשה
לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית ,מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום וכו' ,רק החורים שבכלי הקיבול –
כלומר הנסיונות שהוא עובר כשהוא כבר 'מחורר' לגמרי  -הם שלו ,ורק הם נקראים על שמו ...ולרמיזא בעלמא
יאמר ,שעל כן מקובל אצל העולם לכתוב את שמם על נרתיק התפילין ,ורמז יש בו ,שחלק זה שייך לו באמת.
וכמו שאמר הרה"ק מקאברין זי"ע שכל יפיו של 'כתר המלכות' בא לו מהחללים הריקים  -מקום שלא ניצוק בו
לא זהב ואף לא כסף אלא אוויר ריק מכל ...ומשם נתפשט היופי לכל הכתר כולו ,וכלומר ממקום הקושי והייסורים
משם מתקלס ומתכבד הקב"ה.

é
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÷ìåèéù àéä ïéãä ïî ,àëáä ÷îò êåúî åøåö õôçå åðå
 íìùî åøëùכ.

àåäù åéúéàøå íåøãä ïî øéæð ãçà íãà àá úçà íòô
.íéìúìú åì úåøåãñ åéúåöåå÷å éàåø áåèå íéðéò äôé
,äàðä äæ êøòù úà úéçùäì úéàø äî ,éðá ,åì éúøîà
íéî úåàìîì éúëìä ,éøéòá àáàì éúééä äòåø ,éì øîà
ù÷áå éøöé éìò æçôå éìù äàåááá éúìëúñðå ïééòîä ïî
äàâúî äúà äîì ,òùø ,åì éúøîà ,íìåòä ïî éðãøåèì
,äòìåúå äîø úåéäì ãéúò àåäù éîá ,êìù åðéàù íìåòá
åùàø ìò åéú÷ùðå éúãîò ãéî ,íéîùì êçìâàù äãåáòä
à÷ééã éøä åîöò òðåîå øáâúî øéæðä øùàë êà ,'åëå
åàéáä àåä éë ,åùàøì 'øæðå äøèò' àåä øòù åúåà
 ïåéñð úòùá åøöé ìò øáâúîä ìù åæ äàøåð äìòîìכא.

åøæð éîé úàìî íåéá øéæðä úøåú úàæå' ,(âé å) ïúùøôá
íéàéáî íéøçà éëå ,'éøôñ'á àúéà ,'åúåà àéáé
àéáé' áåúëä ïåùìî éë) åîöò úà àéáî àåä àìäå ,åúåà
êùî'ä øàáîå .(øéæðä úà Y åúåà íéàéáî íéøçàù äàøð 'åúåà
åøæð úà àéáéù ,øîåì ïëúé èùôä é"ôòå ,ì"äæá 'äîëç
øîà äæå ,åé÷åìà øæð åéìòù øòùä àåä ,åìù øæð àåäå
øéæðä úåøòùù åðééäå .ì"ëò .ãòåî ìäåà çúô äðàéáéù
÷éîòäì ùéå .ùã÷îì àéáé íúåà ,åìù øúëäå 'øæð'ä íä
úååàú øçà äôéãøä ìò äøåî 'ùàøä øòù' éë ,íéøáãá
áåúëä êéøàäù íòèä øàáì (á æ) ï"áîøä áúë êëå ïåòîù øîà ,àéðú' (:è íéøãð) 'îâá àúéàãëå ,æ"äåò
 íéàéùðä úåðáø÷ ïééðòá (æ ÷øô) ïúùøôáכבøéëæäå ,
,ãçà àìà àîè øéæð íùà éúìëà àì éîéî ÷éãöä
כ .מעשה נורא מביא רבי ניסים גאון ,ומשם נשכיל עד כמה חשובה לפני המקום כל התגברות של אדם
קצת במס' שבת נו :וברש"י שם ,אך רבינו ניסים גאון מביאו באריכות ,הובא בסדר הדורות ,חלק תנאים ואמוראים אות נ'( ,מעשה באיש
יהודי ושמו נתן ,הלה משפל אנשים היה והרבה לחטוא ולפשוע רח"ל בגרועות שבעברות .אמנם ,פעם אחת עצר
בעצמו על פתחה של עבירה ,ולא עבר על דעת קונו ,כעבור כמה ימים פגש בו רבי עקיבא בנתן זה הרוכב על גבי
החמור ,וראשו מאיר כחמה בצהרי היום ,בהילו נרו עלי ראשו .זימן את תלמידיו ושאלם מי הוא אדם זה ,ענהו
התלמידים הלא זהו נתן בעל עבירה השפל .אמר ר"ע לתלמידיו ,האם ראיתם על ראשו דבר מה ,ענו התלמידים
לאמר ,לא ראינו מאומה .ויאמר להם ,מהרו והביאוהו אלי .ויבוא נתן לפני ר"ע שאמר לו ,בני אור גדול מאיר ביקר
על ראשך ,ובידוע אצלי שאתה הוא מיורשי העולם הבא ,הודיעני מה דבר גדול עשית .סיפר לפניו נתן שעצר בעד
תאוות לבו מלעשות דבר עברה אחת ,ועשה כן על אף שהוא בעל עוון גדול ,וכבר עבר כזאת וכזאת ,אך הפעם
עצר עצמו .השתומם ר"ע על הכוח הרב שהיה בו להתאפק ,ויאמר לו ,אכן ,דבר גדול עשית ולכן משחך הבורא
באור גדול על ראשך .והנה כל זאת בהאי עלמא ,ובעלמא דאתא עאכו"כ תתגדל ותתקדש בזכות מעשה זה .עתה
בני שמעני ,שב לפני ואלמדך תורה הרבה .ויעש כן ,וישב לפני רבי עקיבא ,ויפתח הפותח ואין סוגר את דלתות
לבבו בתורה ,ויהי לימים מועטים גדל האיש נתן עד כי גדול במאד מאד בתורה ,ונעשה הוא עצמו תנא קדוש.
והוא הוא רבי נתן צוציתא הידוע לנו משמעתתא דבי רבנן.
מכאן תצא הקריאה להחשיב כל פעולה טובה אפי' אם אינו נוהג כן תמיד רק עתה – פעם אחת ,וכרבי נתן
שאף אחרי שכבר חטא רבות רח"ל עצר בעד תאוותו פעם אחת ויחידה ,ומזאת הפעם עלה ונתעלה להיות אחד
מהתנאים הקדושים ,מעתה יתחדש ויתגבר כל אדם ,מבלי לחשב באיזה מצב הוא נמצא ,וכל התגברות והתגברות
כוחה רב עד מאד בשמי שמים.
כא .מעשה נורא הביא הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע )ריש פר' וישב( על הגה"ק רבי נפתלי הגדול זי"ע )בעל סמיכת חכמים(
אשר היה מקורב למלכות ,וראתה אותו בת המלך ובער בה היצר כאש להבה ,והעמידה אותו בנסיון כאשת
פוטיפר ליוסף כשהיא לבושה בבגד שחץ וטמא ,ובחכמתו הגדולה הצליח להינצל מידה .וכאשר נודע הדבר למלך
רצה לפייסו מאחר שהיה בזה פגיעה בכבודו ,והציע לו כל הון דעלמא ,אולם הגה"ק רבי נפתלי זי"ע אמר שאינו
חפץ כי אם באותו מלבוש טמא ,וציווה לעשות ממנו תכריכים לאחר שיבוא יומו ,כי הם יגינו עליו מפני המזיקים.
והדבר נורא למתבונן ,כי בדעת בני אדם אין לך 'שמירה' יותר מבגד קדוש שלבש אותו אחד הצדיקים הקדמונים,
ומיהו האיש שאינו מתאווה שיניחו בקברו קיטל של הבעש"ט הק' זי"ע וכיו"ב ...אכן מהי השמירה הגדולה ביותר
– אותו דבר טמא שעמד בו בנסיון.
כב .אגב אורחא ,מצינו בשל"ה הק' )מס' שבועות תורה אור( בעניין קדושת דברי התורה ,וז"ל ,עוד מוסר אחד אני צריך
להודיע ,אותן שאומרים במרוצה דברי התורה מכח ששגור בפיהם ,כגון י"ב פרשיות של י"ב נשיאים ,מאחר
)הובא בשינוי
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åàéáä íìåëù óà ,åéúåðáø÷ øãñá åîöò éðôá àéùð ìë
÷øéëæäìå ,äøö÷ ïåùìá èå÷ðì ìåëé äéäå ,äååù ïáø
÷íåéá àéáäù äãåäé èáù àéùð áãðéîò ïá ïåùçð ïáø
ùéà íéàéùðä åáéø÷ä ïëå' êë øçà áåúëìå ,ïåùàøä
áåúëä íòèá ïåëðäå ,ì"æå ï"áîøä øàáîå ,'åîåé ùéà
'à ìàåîù) øîàù åîëå ,åéàéøéì ãåáë ÷ìåç ä"á÷ä éë
ìôëå êéøàäå øæç ïë ìòå ,'åëå 'ãáëà éãáëî éë (ì á
ãåáëá øö÷ì àìù ,äìåãâ úåëéøàá íéîòô á"é ïééðòä
.íéøçàä íéàéùðä
נזר אלוקיו על ראשו – כוחה של קבלה ,וחשיבות ומעלת
הנזיר

øãð øåãðì àéìôé éë äùà åà ùéà' ,(ç¯á å) ïúùøôá
 'äì øéæäì øéæðכג øùà íéîéä úàìî ãò ,'åâå
,''äì àåä ùåã÷ åøæð éîé ìë ,'åâå äéäé ùåã÷ 'äì øéæé

àé

,ì"æå (ùéà ä"ã â"îùú) 'äçîù áì' øôñá àúéà úåàøåð
íãàäù ,íéàìô éàìô àåäå ,äùøôä åæî ÷åîò ãåîéì
,øúéä øáã àåäù ïéé úåúùì àìù åîöò ìá÷î ÷ø
äâøãîì òéâî øáëå ,íåé íéùåìù ìù èòåî ïîæì åìéôàå
ìò åé÷åìà øæð éë åéìò ãéòî áåúëäù ääåáâ ë"ë
úåìòúä ìù ë"ë úåðåùì ,'åëå 'äì àåä ùåã÷ ,åùàø
äìá÷ ìù ìåãâä äçåë ïàëî åðà íéãîì .äùåã÷å
 åîöò ìò ìá÷î íãàäùכדìò ìáé÷ù äìá÷ä çëáù ,
ìá÷îå ,øúåé ãåò íéîùä ïî åì íéðúåð äî øáã åîöò
,äæî ãåîéìäå .åùàø ìò åé÷åìà øæð Y íéðåéìò úåçåë
ìá÷é ,åéìò øáâúäì ìåëé åðéàù äî øáã íãàì ùéùë
ìá÷éå äìòúé äìá÷ä çëáå ,åðîî òðîéäì åîöò ìò
óéñåä .ì"ëò .øáâúäì ìëåé àìéîî æ"éòå íéðåéìò úåçåë
áåúëä ïåùìá ùøôì (ùéà ä"ã î"ãùú) äçîù áìä ãåò
'ìò äãéòî äîöò äøåúä ìåëéáëù Y 'àéìôé éë ùéà
 äáåè äìá÷ ìù äçåë òéâî ïëéä ãò ìåãâä àìôäכה.

שהדברים כפולים ומכופלים קורין אח"כ במהירות ,עבירה גדולה היא בידם .כי כל אות ואות תלויין בו רבבי רבבות
עולמות רוחניות ,ולא לחנם נכפלו הדברים .ואשרי המדבק עצמו בהבל פיו וראיית עינו באותיות התורה ,גם בתורה
שבע"פ ,בפוסקים .כשלמדתי תורה אצל הרב הגאון והחסיד מהר"ר שלמה זלה"ה היינו עומדים בטור או"ח סי' לו
בענין חסרות ויתירות של ארבע פרשיות )שבתפילין( 'בכור' מלא 'זכור' מלא 'הוציא' מלא וכו' עד גמר כל הסימן היה
קורא מילה במילה ,ואני הייתי קורא הכל במהירות מאחר שאין שם דבר הצריך עיון או פשט ,וגער בי הרב החסיד
במאד מאד ,ואמר ,צריך להחשיב דברי תורה ולאמרם בנחת ובאימה וביראה ,כי הדברים שמחים לפני הקב"ה .עכ"ל.
כג .פעם הלך הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע עם משמשו ,בדרכם ניגש גוי אחד ושאל את המשמש 'מי הוא
רבינער זה' )'רבינער' הינו רב בלשון גוים ,וכיון שראה אותו בבגדי רבנות שאל באיזו עיר הוא משמש ברבנות( ,השיב המשמש ואמר
'הוא אינו רבינער ,אלא וואנדער-רבינער) '...כך היו מכנים את האדמו"רים ,מפני האותות והמופתים שהיו מחוללים בכוחם בקרב הארץ,
כי משמעות 'וואנדער' בשפת האידיש הוא 'פלא'( ,תמה הגוי ושאל מה משמעות 'וואנדער-רבינער' ,נענה הרה"ק מהוסיאטין
ואמר  -יש 'רבינער' על מדינה שלימה ,ויש 'רבינער' על עיר אחת ,ויש רק על שכונה אחת ,אולם יש 'רבינער' על
עצמו )היינו ששולט על רצונותיו( והוא הנקרא 'וואנדער-רבינער' ...והסמיך לכך חתנו הרה"ק ה'אהלי יעקב' זי"ע ,שכן
מבואר ב'אבן עזרא' בפרשתן )ו ב( דבנזיר כתיב לשון 'יפליא' מפני שעושה דבר פלא ,כי רוב העולם הולכים אחרי
תאוותם והוא פורש עצמו מהם ,וכמו כן זה שאינו הולך אחר תאוות לבו ,לו נאה ויאה הכינוי 'וואנדער רבינער'.
כד .מעשה באחד ששפך צערו בפני המשגיח הגאון רבי יחזקאל לעוינשטיין זצ"ל על שלא זכה לזש"ק ,יעץ לו
הגר"י שיקבל על עצמו ללמוד סדר מוסר בכל יום במשך עשר דקות ,הלה קיבל על עצמו ומיד נושע בס"ד.
לפליאת מקורביו הסביר המשגיח כי אין כאן שום 'מופת' ,אלא בשעה שאדם מקבל על עצמו 'קבלה טובה' הרי
הוא נעשה כבריה חדשה ו'פנים חדשות' באו לכאן ,ואף אם נגזרה גזירה על אדם פלוני ,הרי על האדם החדש לא
נגזרה הגזירה.
כה .איתא בגמ' )תענית ח' (:בימי ר' זירא גזור גזרה וגזור דלא למיתב בתעניתא' ,והיינו ,שגזרה מלכות הרשעה על
ישראל ,ובנוסף גזרו עליהם שלא ישבו בתענית )עי' רש"י ומהרש"א בטעם גזירה זו( ,ולא ידעו מה לעשות היאך לבטל
את הגזירה מאחר שלא יכלו להתענות' ,אמר להו ר' זירא נקבליה עילוון ולכי בטיל הגזירה ליתביה' – נקבל על
עצמנו עתה להתענות לאחר שתתבטל הגזירה שלא להתענות ,והקבלה עצמה תהא נחשבת כתענית' ,אמרי ליה
מנא לך הא ,אמר להו דכתיב )דניאל י יב( ויאמר אלי אל תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין
ולהתענות לפני אלוקיך נשמעו דבריך' .ומבאר המבי"ט )בית אלוקים שער התפילה פי"ג( וז"ל ,הנה נתבאר כי מצד קבלתו
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úùã÷îå úîîåøîä 'äáåè äìá÷' úìòî ìò ãîìå àö
ìòáä áúëù äîî ,úåâøãîä íåøì ãò íãàä úà
,íéúîì àîèéäì øéæðä øåñàù íòèä øàáì (å å) íéøåèä
åøîàé àìù åøæð úîçî äðéëù åéìò äøùú íàù ,ì"æå
äìá÷ éãé ìòù åðééäå .ì"ëò ,íéúîä ìà ùøåã àåäù
÷äëåæ øáë íåé íéùåìù ïéé úåúùì àìù åæë äðè
úåéøáä åøîàé àîù äøåúä äùùçå ,åéìò äðéëù äøùúù
äúåà âéùä àìà äùåã÷ä ãöî äðéà äàøùä äúåàù
,íéúîä ìà ùøãå íéôåùéëá ÷ñòúä éë äàîåèä úåçåëá
áåùå ,íéúîì àîèéäì øéæðä ìò äøåúä äøñà ïë ìò
åòãé àìà ,íéúîä ìà ùøåã äéäù øîåì øùôà éà
.úåøéæð åéìò ìáé÷ù éðôî äðéëùä úàøùäì äëæù ìëä

'àì ùôðì íäéìà úøîàå ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà
åìéàå ,'åâå 'åéìà áåø÷ä åøàùì íà éë ,åéîòá àîèé
åðéãå ,íéáåø÷ä úòáùì åìéôà àîèéäì øåñà øéæðä
ïäëáù ,'÷ä êéùìàä áúë ïë ìò øúé .ìåãâ ïäëë
'åéìò åé÷åìà úçùî ïîù øæð' (áé àë àø÷éå) áéúë ìåãâä
)øæð' áéúë øéæðä ìöà åìéàå ,(ïîùä ìà 'åé÷åìà' úà ñçééù
éøäå ,åéìò äøåù åîöòá ä"á÷äù ¯ 'åùàø ìò åé÷åìà
éë ,äîì úàæ ìëå .ìåãâä ïäëäî øúåé íâ äìòúðù
åéúåáàî äùåøéá äðåäëä 'úùåã÷'á äëæ ìåãâä ïäëä
úîçî ùã÷úðù 'øéæð'ä êà ,åîöò úòéâé éãé ìò àìå
êùîéäì àìù åùôðá øöò åîöòáå ,åúòéâéå åúãåáò
øæð' ¯ åì øîàé ùåã÷ äæì ,äæä íìåò úååàú øçà
 'åùàø ìò åé÷åìàכו.

äìòîá àåäù ãò åúùåã÷á øéæðä äìòúî êë ìëå
(àé¯è 'ñô) ÷åñôá 'äîëç êùî'ä éøáãá åðéöî úåàìôð íéøúåî íä éë ,íùä éúøùî íéðäëäî äøéúé
(á àë àø÷éå) áéúëãë (íéúîä íäéáåø÷ì) àîèäì íéëéøöå
'øôëå 'åâå íåàúô òúôá úî åéìò úåîé éëå
על נפשו עינויו הרי הוא כמצטער מעתה ,שטבע האדם הוא להצטער ולדאוג על הצער העתיד לבוא טרם בואו,
ולזה נענה באותה העת על דעת שישלים צערו ועינויו וכו' ,עכ"ל.
ומבואר בדבריו כי הצער בעת הקבלה להתענות גדול יותר מהצער שיש בשעת התענית בפועל מחמת טבע האדם
ש'דאגתו' על העתיד קשה לו יותר מהקושי בשעת מעשה )ועיננו תחזנה ,כמה הבריות דואגים בערב התענית לאכול הרבה יותר
מכדי הצורך( ועל כן גדול ה'עת רצון' המתעורר בשמים על ידי 'הקבלה' מאשר בשעה שמקיימים אותה למעשה,
והתפילה נשמעת אז במרומים ומתקבלת יותר .ופשיטא שאין הדברים אמורים דייקא לגבי צומות ותעניות ,אלא
כך הוא בכל עניין ועניין ,שהאדם מפחד להתחייב ולקבל על עצמו ,אך אדרבה דייקא מחמת כן גדול כוחה של
קבלה טובה לעורר רחמים ולהציל מגזירות רעות וקשות.
כו .ואכן אין לו לאדם להסתמך על קדושת אבותיו ,אלא צריך להתייגע בעצמו ,וכפי שדרשו דורשי רשומות,
במקרא שכתוב )תהילים קיח ג( יאמרו נא בית אהרן וגו' יאמרו נא יראי ה' ,ולא כתב בית אצל יראי ה' ,וכעין זה
נאמר )שם קלה יט-כ( 'בית אהרן ברכו את ה' ,בית הלוי ברכו את ה' יראי ה' ברכו את ה'' ,כי אצל אהרן ובניו בברית
כהונה יש מקום של 'בית' – שירש את הכהונה מבית אביו ,גם 'הלוי' מיוחס הוא ל'בית' אבותיו ,מה שאין כן
ביראת שמים ,על כל אחד להיות ירא שמים בייחוס עצמו ,לבנות בעצמו את ה'בית'.
כיו"ב אמר הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע על דברי הגמרא )ב"מ פה' (.כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם
ובן בנו תלמיד חכם שוב אין התורה פוסקת מפי זרעו' ,ואמר הרה"ק שכל זה אינו כי אם בתורה ,משא"כ קנייני
קדושה על כל אחד לקנות בעצמו בעמל ויגיעה.
וכך מטו משמיה דהרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע לפרש את האמור בריש פרשתן )ד כב( 'נשא את ראש
בני גרשון גם הם למשפחותם לבית אבותם' ,דהכי קאמר' ,נשא את ראש' שיש להרים את האנשים החשובים שהם
בבחינת ראש ,ואילו בני  -המחשיבים עצמם בגלל שהם יחסנים ובנים של גדולי תורה ויראה ,בהם יש לקיים גרשון
 לגרשם ולרחקם ,אולם אם גם הם  -שבעצמם ג"כ מתאמצים ללכת בדרכי אבותיהם ולעשות נחת רוח לבוראיתב"ש ,אזי הם מתעלים יותר למשפחותם לבית אבותם כי זכות אבותם מסייעת להם.
ולאידך גיסא ,הרה"ק ה'עטרת משה' ממאקאווא זי"ע ישב פעם בשולחנו הטהור של הרה"ק רבי משה מרדכי
מלעלוב זי"ע ,בתוך הדברים פנה הלעלובער ואמר 'מאקוו'ער רב איר האט געזען דעם שינאוו'ער רב' )האם זכיתם
לראות את הרה"ק ה'דברי יחזקאל' משינאווא זי"ע( וענהו ה'עטרת משה' שלא זכה לראותו .כך חזר ונשנה הדבר כמה פעמים,
רבי משה מרדכי שואל האם הוא הכיר והוא עונה בלאו .קודם ברכת המזון חזר ושאלו האם הכירו ,ומשענהו שלא
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åì áùçð òåãî ,á"öå ,'ùôðä ìò àèç øùàî åéìò
 àåä ñåðà éøä ,àèçë øáãäכזåðéöîù íùëù ,àìà .
íò íùî íéàöåé èì÷îä éøòá íéáùåéäù ìåãâ ïäëá
íéîçø ù÷áì ìåãâ ïäëì åì äéäå øçàî ,(.àé úåëî) åúåî
òøéà íàå ,ìàøùéî ãçà íåù úåîé àìù åøåã ìò
.åúúéîá êë ìò øôëì åéìò ,ìàøùé éðáî ãçà úîù
ãçà úîù ìò äøôë àéáäì êéøö øéæðä ïë åîë
ìë ìò ïâäì åéìò äéä åúùåã÷ áåø éôì éë ,åéúåáéáñá
àì àéáðä åäéìàù (íù úåëî) åðàöîù åîëå .åéááåñ
ñøã éøàå úåéä ,éåì ïá òùåäé éáøì íéîé äîë äàøð
ìù åúùåã÷ éôìå ,åðîî úåàñøô ùåìù ÷çøîá éãåäé
.åäùìë íâôì øáãä áùçð ì"áéø
ולעלובת נפש תושיע  -ישועות גדולות בזכות הבזיונות

,'òøæ äòøæðå äú÷ðå ...úéèù àì íàå' ,(èé ä) ïúùøôá
úãìåé äúéä íàù ,(äë è ø"ãîá) ì"æç åùøãå
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íéøåçù ,íéøëæ úãìåé úåá÷ð ,çååøá úãìåé äéäú øòöá
íéðù éúùì úãìåé ,íéëåøà úãìåé íéøö÷ ,íéðáì úãìåé
'ì"øäî'ä áúë .íéðù úãìåé ãçà úãìåé ,äðù ìëá ãìú
)éáø øîà' (íù) àøîâä éøáã ìò (:çé÷ úáù úåãâà 'éç
,ùåøéô .ì"æå 'åá ïéàå åúåà ïéãùåçù éîî é÷ìç àäé éñåé
(àååù ãùç äæ ïéàù ,øîåìë) åá ùéå åúåà ïéùééáîù éî éë
äúòî øåîà) ïåéæá ìá÷é øùàë ¯ åàèç ìò äøôë àåä
ïéàå åúåà ïéãùåçù éî ìù åøëù äéäé êéà(å äî å"÷å ù"ë
éìôëá úøëùð äèåñäù ïúùøôî ì"øäîä çéëåîå .åá
,çååøá úãìåé äéäú øòöá úãìåé äúéä íàù ¯ íééìôë
úãìåé íéøö÷ ,íéðáì úãìåé íéøåçù ,íéøëæ úãìåé úåá÷ð
ãçà úãìåé ,äðù ìëá ãìú íéðù éúùì úãìåé ,íéëåøà
,ïéãë àìù äìá÷ù ïåéæáä éðôî äæ ìëå íéðù úãìåé
åì ïúåð ú"éùä ïåéæá ìáé÷å ïéãë àìù ãùçðù éî êë
,íéìôù äéáâäì ú"éùä úãî éë .àáä íìåòá ãåáë
úçú ãåáë åì ïúåð ú"éùä ïéãë àìù ìôùåäù äæå
 ïåéæáäכח ì"ëò ,כט.

ראהו ,פנה ואמר ,אף אני לא זכיתי לראותו ,אך דיבור יקר יש לנו מאותו צדיק ,על הכתוב 'נשא את ראש בני
גרשון גם הם למשפחותם לבית אבותם' .נשא את ראש צריכים לרומם ולישא את ראשם של כל בני גרשון  -כל
אלו המרגישים בנפשם כי מגורשים הם מלהסתפח בנחלת ה' ,ולעודדם בכך שגם הם מוצאם מייחוס הקדוש של
למשפחותם לבית אבותם – כי הם מזרע האבות אברהם יצחק ויעקב ,וחיבה יתירה נודעת להם ,ואף להם יש חלק
ונחלה בתוך אחינו בני ישראל )דברי יחזקאל פרשת נשא(.
ומכל מקום צריך לזכור גם את פירושו של הרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא זי"ע ,שאמר בדומה לזה אך
הוסיף ,דמשמעות 'גם הם לבית אבותם' היינו שאף הם בעצמם אוחזים במעשה אבותיהם ומשתדלים לקיים רצון
קונם' ,ער לייגט אויך עפעס אריין אין גישעפט' ,ורק אז זוכים שזכות אבותם מסייעתם.
כיוצא בזה .כללא דמילתא ,בלא עבודה ויגיעה מצד האדם עצמו אי אפשר להתעלות במדריגות התורה והיראה,
שאינה ירושה לך מאבותיך ,ורק אם ישקיע בעבודתו יזכה שבזכות אבותיו יפתחו לו פתח כפתחו של אולם.
כז .ובעניין זה מצינו יסוד גדול בדברי ה'כלי יקר' לבאר מה פשעו ומה חטאתו ,וז"ל ,הוצרך לכפרה על שציער
עצמו ותחת אשר לא עבד את ה' בשמחה כי אם בצער ,והשמחה הוראה על שלימות הפועל כמו שנאמר
)תהלים קלט כד( 'וראה אם דרך עוצב בי' וגו' .כי אילו היה שמח בנזירות זה היה נזהר בשמירה יתירה מן הטומאה,
אך מאחר שלא נזהר בה ,זה הוראה שלא היה שמח בנזירות זה ,ובזה מצא לו היצה"ר מקום לבצר ממנו כל אשר
יזם לעשות .עכ"ל.
כח .וכך כתב הגה"ק מהרי"ל דיסקין זי"ע )במדבר ד"ה וידבר( ,שפעמים שאדם בא לידי חיוב כרת רח"ל ,ביודעים ובלא
יודעים ,אלא שכבר אמרו חז"ל )מכות כג (.שכל חייבי כריתות שלקו ארבעים נפטרו מידי עונשן ,דכתיב )דברים
כה ג( 'ונקלה אחיך לעיניך' – כיון שנקלה הרי הוא כאחיך .ומוסיף ,שאין הכוונה דווקא למלקות בבית דין ,אלא
אפילו לייסורים כל שהן ,וכגון מה שאמרו )ערכין טז (:שאם הכניס ידו לכיסו ליטול שני סלעים ומצא רק סלע אחד,
שכבר נחשב לייסורים ,וכתב עוד בזה"ל ,וכגון אחד נותן לו סטירה על לחיו או מעליב אותו בוודאי נחשב לייסורין,
והשי"ת קל רחום הוא ומרבה להיטיב ומכפר על עוונותיו בזה ,אף של חייבי כריתות ח"ו ,עכ"ל )וע' שם באריכות ,מה
שמפרש לפי"ז בלשון הכתוב 'אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי'(.
מעשה הובא בספר 'תורת המגיד מזלאטשוב' )בסוף הספר( ,פעם ישב הרה"ק מהר"מ מזלאטשוב זי"ע סגור ומסוגר
שבוע ימים ,והלכה הרבנית אצל תלמידו הרה"ק ר' ארון ליב מפרימישלאן זי"ע שיסור אליו לדרוש על מה זה ,כי

ãé
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,íéøôëî ïä äîë ãò úåðåéæáä úìòî ìò åðãîììå .ì"ëò ù"àøä åéáà íùá 'íéøåèä ìòá'ä éøáãá åðéöî ïëå
âôåñå åá ïéàå åá íéãùåçù éî ìù áåèä íøëù ìòå åì äáùçéå 'äá ïéîàäå' (å åè úéùàøá) áåúëä ìò
 úåðåéæáל.
äáùçéå' ¯] àëä ,äøåñîá 'â [äáùçéå] ,ì"æå ,'ä÷ãö
äáùçéå' ,(åè çì íù) øîú éáâ 'äðåæì äáùçéå' ,['ä÷ãö åì
àáåä ,'íéëåá ìå÷'á åãéîìúì àöîðå) ÷"îøäî àúéà øáëå é÷ìç àäé' éñåé éáø øîàù åäæå .äðç éáâ 'äøåëéùì éìò
úåáåùúä ìëîù (:èð÷ óã ò"éæ 'ïøäà úéá' ÷"äôñá
ìéáùá øîú éøäù ,'åá ïéàå åúåà ïéãùåçù éî íò
úåðåáìòä ìåáñì àéä íìåëáù äìåòîä ,íìåòáù íäî åàöéù çøæå õøô äðîî àöéå äúëæ äãåäé äãùçù
,äøôë íùì åîöò óâñé íà éøäù ,íéôåãéâäå íéôåøéçä àöéå äúëæ éìò äãùçù ìéáùá äðç ,íéàéáðå íéëìî
ìåáñéùë ìáà ,àèåç àø÷éé àîùå ,äøåú éøáãî ìèáé [¯ ä÷ãö åì äáùçéå"ì úåëééùä åäæå] ,ìàåîù äðîî
 ïéøôëúî åéúåðååòå úåúùìå ìåëàì åì øùôà úåðåáìò .ä÷ãöì ïäì áùçð äøåëùìå äðåæì åãùçðù ìéáùáלא.
איננו אוכל ואיננו שותה ואין דעתו מעורבת עם הבריות זה כשבוע ימים .ויבוא ר' ארון ליב לבית רבו ומצא אותו
שוכב בפישוט ידים ורגלים ,שאל אותו מה ראה על ככה ,ויענהו כי רואה איזה גזירה לא טובה ר"ל על בניו היקרים,
ואינו יודע מהו ,ובמה לבטלו .אמר לו ר' ארון לייב ,ילך נא הרבי לאכול ולשתות מעט ,ואני אשאר פה על מעמדו
תחת הרבי ,ואבקש תפילה ותחנונים .הסכים לו הרי"מ ,בחזרו ,שאלו הרי"מ ,במה עומד מע"כ ,אמר לו ,ב"ה פעלתי
לביטול הגזירה ,אלא שעדיין חסר דבר אחד – שהרבי יקבל איזה נזיפה ובזיון ,אמר לו הרי"מ אם תבוא עמי
לבראד ,אסע ,אמר לו ר' ארון ליב הריני מוכן ומזומן ליסע ,וכן עשו .בבואם לבראד נכנסו לאיזה אכסניא ,והרי"מ
החל להכין את עצמו לתפלת שחרית ולא סיים ההכנות עד כי נטו צללי ערב.
כאשר ראה הבעל האכסניא שהיה איש פשוט וכפרי את תהלוכות הרה"ק ,שלפנות ערב הוא פונה לשוח ולהתפלל
תפילת שחרית ,החל צועק עליו ,ואמר לו ,פושע ישראל ,וכי 'רבי' אתם ,מי שמע כזאת ,לחלל את השם ח"ו
ולהתפלל תפילת שחרית לעת ערב .ר' ארון ליב שמח למאוד ,כי ראה ברוח קדשו שבזה קיבל רבו הקדוש את
הנזיפה ...אבל איש הכפרי הנ"ל דימה בנפשו כי עוד לא יצא ידי חובתו ,ופשט את ידו ,ורצה להכות את הרי"מ
ולסטרו על לחייו ,אז תפס ר' ארון ליב את ידו ,ואמר לו ,עד כאן ,חדל ידך ובשרך מחטוא .אח"כ אמר ר' ארון
ליב לרבו הרי"מ ,ב"ה הנני רואה בעליל כי הגזירה נתבטלה לגמרי ,ונסעו לביתם בשלום )דברים ערבים עמוד  36אות כט(.
כט .פעם בא שר אחד מאחורי חלונו של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע והתלוצץ נוראות מהרה"ק ועבודתו
בקודש ,נענה הרה"ק ואמר הנה כתיב )משלי ג לד( 'אם ללצים הוא יליץ' ,ויש לבאר כשהם הרשעים מתלוצצים
מאתנו ,עי"ז 'הוא' – הקב"ה 'יליץ' – לשון מליצה שהקב"ה ימליץ עלינו טובה )הובא ב'ליקוטי תורה' תנ"ך(.
ואפשר להוסיף ,כי בדרך כלל אנו מבקשים שהמלאכים ימליצו עלינו טובה כמו שאנו אומרים 'אם יש עליו מלאך
מליץ' ...אמנם ,כאשר האדם זקוק להמתקה חזקה ,אז יגלגל הקב"ה לפתחו בושה נוראה ואז ממילא הקב"ה בעצמו
ימליץ עליו טוב.
וכן כתב המלבי"ם )תהלים סט יג( וז"ל ,בעת שישיחו בי יושבי שער ,ושותי שכר עושים ממני נגינות להתלוצץ ,בעת
ההיא 'אני תפלתי לך' ,כי העת הזאת שהם מתלוצצים עלי היא 'עת רצון' ,ובעת ההיא תפלתי' ,אלוקים ברב חסדך
ענני'.
ל .עובדא הווה באחד מחשובי בני ירושלים ,איש נכבד ונשוא פנים ,שכמה אינשי דלא מעלי נטפלו אליו ,ויבזוהו
בחוצות ירושלים 'בביזי בזיונות' ,נשוא פנים זה נשבר מכך מאד ,ויפן אל בית רבו הגה"צ רבי זונדל קרויזער
זצ"ל וסיפר לו מאי דהווה ,אך רבי זונדל לא ענהו דבר .חזר היהודי ואמר לרבו ,מורי ורבי ,מדוע לא ישים הרבי
לבו אלי ,הרי כל כך שבור אנכי על שפלוני שפך את דמי ודם זרעי ברשות הרבים ,אך עדיין לא ענהו רבי זונדל
דבר .עד שנזעק אותו יהודי 'וכי על מה יש לי רבי ומורה דרך ,אם לא עבור שיעמוד ויחזק את ידי בשעה שהנני
עובר 'פעקל' )סאת ייסורים ובושות(' .נענה רבי זונדל ואמר לו 'וכי לך יש 'פעקל' ,הרי לדבריך שפלוני בייש אותך ,יש
לך 'מתנה' גדולה  -בהרבה טובה וברכה שתזכה על ידי בושה זו ,וה'פעקל' של המבייש הוא'...
לא .והכי הוה מרגלא בפומיה דהרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע 'מיט בזיונות קויפט מען אפ דעם טויט' ,פירוש
שכך הוא טבע הבריאה ,שהבזיונות מצילות את האדם מן המיתה.
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åè

úôñåúá 'åðáø÷å' åá áúëðù ïåùçð äðúùð ãåò .'àéùð' øôëì íéøåñé øåáòì íãàä ìò äðä éë ,íù íééñîå
åéúåðáø÷ áéø÷äì àéùð åì íã÷ àìù óà ,å"àå úåàä øçáú äîá íãà åìàùé íàå ,åéúåðååò ìò
.éðùøã øîåà øáãäå ,åéðôì
,ì"çø íéðá úúéîá åà ,ïåîî ãñôäá ,êéúåðååò øôëì
éøéø÷á ,úôçùáå úçã÷á 'ä êëéù íéëñú àîù åà
øøåòúéù ä"á÷ä äöø àì éë ,'ø÷é éìë'ä øàáîå ,äáàé àì åìà ìë úà éøä ,íåðäéâå äúéîá ,éîéîçå
äðî ïë ìò ,íðç úàðùå íéðãîå áéø íäéðéá
äîá ïë íà ,ïìöéì àðîçø íåìùå ñç øîàéå ÷òæéå
øúåé ãçàì úåáéùç ñçééì éìáî äååùá íìåë úà éçì åäëîì ïúé' Y åì ùé úçà äöò ÷ø ,åéàèç åøôëúé
¯ (å"àå úôñåúá) åðáø÷å' ïåùçðá áéúëã åðééäå .åøáçî ,ä÷éúùá äôøç ìåáñéù åðééä ,(ì â äëéà) 'äôøçá òáùé
éðà øîàì øàôúäì ìëåé àìù éãë ,øçà åîã÷ åìéàë ìò úåðòúäì êøèöéù àìá äúùîå ìëàîî òáùé æàå
äàðùå äàð÷ íäá èåìùú àì àìéîîå .ïåùàø éúáø÷ä
 äôøçä éãéלב.
úùøô äëîñð äîì ùøôî äæáå .íìåòá äèè÷ íéàéáîä
êì íùéå' ¯ íåìùä úëøáá úîééúñîä íéðäë úëøá
להטיל שלום  -זהירות בכבוד הבריות ומניעת צער מכל יחיד
ïéðò ùé íäéðùá éë ,íéàéùðä úåðáø÷ì ,(åë å) 'íåìù
äðäå ,'ïåùàøä íåéá áéø÷îä éäéå' ,(áé æ) ïúùøôá
.íåìùä éøçà äôéãøä
àéùð ìëì äøåúä äúðéë äùøôä êùîäá
 åäòø úùâøä ùéâøäì ùôçéå øåúéù ,ø÷éòäå äéäù 'áãðéîò ïá ïåùçð' ìöà éúìåæ 'àéùð' íùá èáùלגæà ,
 åì áéèéäì äëæéלד øòö åðîî òåðîì å"÷å
øîàð àì åá ïåùàø áéø÷ä àåäå äãåäé èáù àéùð
בימי המלחמה בשנת תש"ח ישבו בני ירושלים במקלטים )שעלטער( מאימת הפגזים שנחתו בזה אחר זה מהישמעאלים
על השכונות )החדשות( בירושלים .באותו מקלט שישב הרה"ק רבי גדלי' משה מזוויעהל זיע"א בנו של הרה"ק רבי
שלומק'ה – ישבה עוד אשה אחת שלא הייתה שפויה בדעתה ,וכל יושבי המקלט סבלו מרורות ממנה -כי בין
התקפת פגז לפגז היו פגזים יוצאים מפיה ,והייתה מביישת את כל יושבי המקלט ב'טוב טעם ודעת' לכל אחד ואחד
בשלו ,למלמד בענייני מלמדות וכו' לשאר בעלי המקצועות ,משנתמלאה סאתה ניגשו דרי המקום לשאול את פי
ונזכה עוד מקלטים בפה מפיק מרגליות כמוה ,נענה הרג"מ ,מן הדין מותר לכם
הרה"ק רג"מ אולי נוותר עליה ַ
לשלחה חוצה )שלא בעת סכנה( שתמצא לה מחסה ומקלט אחר ,אלא שבטרם תעשו זאת אספר לכם עובדה שהייתה
עם אבי הק':
בת חולנית הייתה לאבי ,שכל אימת שעלה חום גופה הייתה נתונה בסכנת חיים עצומה ,יום אחד עלה ונתעלה
חום גופה למעלה למעלה ,מיד לבש אבי את הרזוולקע )מעיל עליון( ויצא לרחובה של עיר – בהיות אבי ממונה על
ההקדש היה ממונה גם על גביית 'שכר לימוד' מהורי תלמידי הת"ת ,באותו מעמד ניגש אבי אל אשה אחת קשת
רוח וביקש ממנה שתסלק חובה לת"ת שכבר בן כמה חדשים הוא החוב ,פתחה האשה את פיה שלא בחכמה
ובבזיון נורא ביזתה את אבי ,מי אתה ,ומי שמך לאיש שתדרוש מעמי שכר לימוד וכו' ...כל אותה שעה שמע אבי
ושתה בצמא ובשתיקה את דבריה .משגמרה את ה'דרשה' חזר אבי הביתה ובזכות אותם בושות יצאה בתו – אחותי
מכלל סכנה .לא עבר זמן רב ושוב עלה חומה של אחותי וכמעשהו בראשונה יצא לרחובה של עיר לחפש בזיונות...
ולא מצא ...מכיוון שכן שב לביתו ונענה בצער ,לא מצאתי אפי' בזיון כל שהוא ,ואכן הבת  -אחותי שבקה חיים
לכל חי באותו זמן.
מעתה אמרו נא ,הנה ,אבי הק' אמר שבזיונות מכפרים להפטר מן המיתה ,ובמצב כזה שאנו עומדים בו  -שפגזים
נופלים מכל עבר והכל נתונים תחת סכנת מוות ,וכי לא עדיף להיפטר מהסכנה ע"י בזיונותיה של האי איתתא.
לב .וכך ביאר כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א לרפו"ש בלשון הכתוב בריש פרשתן )ד כד( 'זאת עבודת משפחות
הגרשוני לעבוד ולמשא' ,שנרמז כאן לכל אלו שהם מ'משפחות הגרשוני' – ש'מגרשים' אותם בביזי בזיונות,
שעבודתם היא לעבוד ולמשא – לקבל עול ומשא הבזיונות באהבה ,ולשמוח בייסורי הנפש העוברים עליהם.
לג .פעם כתב הגאון רבי חיים עוזר זצוק"ל 'מכתב המלצה' לאלמנה אחת ,בו תיאר את מצבה הקשה והאומלל...
משקבלה האלמנה לידה את המכתב וקראה בו החלה לבכות בדמעות שליש מאין הפוגות ,שאלה רח"ע 'ולמה
תבכי' – מה אירע עתה ,וכי לא כתבתי את ההמלצה כנדרש ,ותען האשה ותאמר ,אף אני לא השכלתי עד עתה
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äèåñä úéé÷ùä ïééðòá (ä"ô) ïúùøôá ãîìå àö ,áåàëîå
äçîé äùåã÷á áúëðù éîù ä"á÷ä øîàå íéøîä éîá
(.àé úåëî) åúùàì ùéà ïéá íåìù úåùòì éãë íéîä ìò
úà ÷åçîì êøöð äîìå äî ìò ,øåàéá êéøö äøåàëìå
åðéà 'äèåñä úéé÷ùä' ìë éøäå ,äúå÷ùäìå íéîá íùä
ùéùëã) ...äúå÷ùäì åðì äîå äàîèðù íéãò ïéàùë àìà
,äìåë äøåúä ìëî àðù éàîå .(äúåà íéúéîî àìéîî íéãò
Y åäî åù÷ä ãåò .ììë íéùéðòî ïéà íéãò ïéàùëù
'äúåøùë øåøéá éáâì íåìù ïéðò äî ,'íåìù úåùòì
).('åãëå úîàä øøáì ¯ øîåì åì äéäå

êøåö ïéà 'àðéãî'ù óàù .íéùøôîä íéøàáî àìà
ä"á÷ä ìáà ,äàîèðù íéãò ïéàù øçàî ä÷ãåáì
éøä Y äúåà ÷åãáð àì íàù òãé úåéìëå úåáì ïçåáä
úåãåà úåãùçå úå÷éôñ íò ìòáä êìäúé åééç éîé ìë
àäé àì ,ä"á÷ä øîà .äáù íéîù úàøéå äúåøùë
÷øå ,áìá äðéè íäéðéá äéäéù ìàøùéá äæä øáãë
Y íéøøàîä éîá ÷åãáì äøåúä äúååéö éëä íåùî
øåøéáá 'íéñð äùòî' úåùòìå ,íùä íù úà ÷åçîì
éãé ìò éë .íäéðéá íåìù úåùòì éãëá ìëäå ,úåøùëä
 åäòø ìò ùéàî áìá ãùçå äðéè ìë äéäú àì äæלה.

להבין את שפל ורוע מצבי ,רק משקראתי את המכתב בו היטיב מע"כ הרב לתאר את מצבי ...נוכחתי לראות עד
כמה 'רחמנות' אני ...הבט וראה היאך נכנס אותו צדיק וקדוש לתוך לב אומללים להבין את מצבם ,ורק עי"ז היטיב
להבין את מצבה אף יותר טוב ממנה עצמה.
מסופר על הרה"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע שפעם שאל את הרה"ח רבי משה מאיר טייכמאן )שהיה גזבר ממונה על
כספי הצדקה בימי שבת המהרי"ד במונקאטש בשנות מלחמת העולם הראשונה ולאחריה( ושאלו האם נתן לפלוני מעות לצרכי החג,
ענה רמ"מ ,הן .שאלו הרה"ק ,כמה מעות נתת לו ,ענה רמ"מ ,די סיפוקו לקניית מצות ,יין וקארטפל )תפוחי אדמה(,
אמר לן מרן ,אין זה מספיק ,אם ברצונך שיהיה לו עונג יו"ט ,הוסף לו מעות שיהיו מספקים אותו גם לצרכיו שאחר
החג ,שאם לא כן ,לא ישב בשלווה כשאינו נודע מה יעלה בגורלו ,וידאג בכל החג מנין יקח מעות למחרת החג
)אדמור"י בעלזא ח"ג ,עמוד שמ(.
לד .הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע חזר פעם על דברי הכתוב בפרשתן )ה יא( בעניין מתנות כהונה 'ואיש כי יתן
לכהן לו יהיה' וברש"י 'לו יהיה  -ממון הרבה' .אחר קראו את דברי רש"י אמר בתנועה מיוחדת 'בפועל ממש...
בפועל ממש ...בפועל ממש .'...כלומר שאכן ,אין כאן דרושי דברים וכיו"ב אלא כפשוטו הנותן משלו לאחרים -
במתנות כהונה וכיו"ב בכל עניני צדקה וחסד ,בנתינת ה'לב' או ה'כיס' ,הרי הוא זוכה לשכר רב הצפון  -בפועל
ממש.
היה הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע מבאר ,כי מדרך העולם לומר 'אז מען האט געבט מען' – כשיש לאדם מעות
כדי סיפוקו והרבה יותר מכך או אז יש בידו לתת ולהעניק משלו לאחרים ,אבל כתוב זה מכחישם ואומר שאדרבה
'אז מ'געבט האט מען'  -הנותן לאחרים לו יהיה ממון הרבה ,זה האיש יזכה למתנות מן השמים.
לה .איתא ברש"י )ה יב( על הפסוק 'איש איש כי תשטה אשתו – מה כתוב למעלה מן הענין ואיש את קדשיו לו
יהיו ]פרשת נתינת תרומות ומעשרות לכהן[ ,אם אתה מעכב מתנות הכהן חייך שתצטרך לבוא אצלו להביא
לו את הסוטה' .וביאר ה'תורה תמימה' ,שזה המעכב מתנות כהונה הרי הוא בוודאי קמצן וכילי' ,ומסתמא ימנע גם
מאשתו את חפצה ויודעת מחסור היא ,ועי"ז תוכל לשטות עליו'.
הוסיף על כך הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל מטשיבין )בספרו ברכת שמעון( שאיש זה שמעכב מתנות הכהן
עושה זאת מחמת ש'מבקר' את כל הכהנים שבדור ,והוא אומר לעצמו כהן זה אינו ראוי לקבל מתנות כהונה,
אמתין עד שאמצא כהן ירא ושלם אז אתן לו כל תרומותיי ,ובית זה שפוסלים בו אחרים ואפילו לשם שמים )כדי
שלא יתן תרומותיו לכהן עם הארץ( ,הרי בני ביתו ומשפחתו יושפעו לרעה ע"י דיבוריו וגנותו בצדיקים ואין סופו להתקיים.
ולא זו דרכה של תורה.
ושמעתי מ'חכם אחד' להוסיף על דברים אלו ,שלכן מבקשים בברכת התורה ונהיה אנחנו ו'צאצאינו וצאצאי עמך
בית ישראל' מדוע מצא אל נכון להתפלל גם עבור כל ילדי בני ישראל )והרי כל אב מתפלל על בניו (...אלא ,כי כדי לזכות
לבנים טובים חייבים להעריך ולהסתכל בעין טובה על כל איש מישראל ולהחשיבם כאנשים טובים )ועי"ז בניו יכללו
את עצמם בקהל כלל ישראל ויהיו חלק מתקנות הציבור והנהגת המנהיגים ולא יוציאו א"ע תמיד להיות 'אויבער חכמים' שאין בפניהם כל מחסום
מעשות

כרצונם.(...
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עוד בהאי עניינא יש להביא מה שכתב הגאון רבי אהרן לעווין זצ"ל הי"ד אבד"ק ריישא בספרו 'הדרש והעיון'
)בראשית מאמר י( לבאר מה שאמרו חז"ל )ברכות י (:לפרש מה שאמרה האשה השונמית על אלישע 'הנה נא ידעתי כי
איש אלוקים קדוש הוא' )מלכים ב' ד ט(' ,מנא ידעה ,שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו' ,כי הנה דרכם של הזבובים
שאינם נמצאים במקומות נקיים אלא במקום שיש בו זוהמא וטינופת או בבשר מעופש ,ולדאבון לב יש אנשים
המתנהגים כ'זבוב' – שאינם מביטים ומתייחסים למעלות האדם ולחלק ה'נקי' והטוב שבו ,אלא בכל עת ושעה
יתורו ויחפשו רק אחר החסרונות והצדדים החלשים שבריעהם ,והדבר מצוי ביותר כשהוא סועד על שולחנו' ,אחרי
אשר יאכל האדם וישתה וייטב לבו ,תזוח דעתו עליו ויתחיל לדבר בגנות אחרים ולחפש מומיהם' .וכאשר ראתה
השונמית שאין זבוב עובר על שולחנו ,שרחוק הוא ממידת הזבוב לחפש אחר החסרונות ומומי האדם ,וגם כשהוא
'על שולחנו' רואה רק במעלות אחרים ולא בחסרונם ,על כן אמרה 'איש אלוקים קדוש הוא'.
וכבר היה מעשה באברך שנכנס אל הגאון רב"צ אבא שאול זצוק"ל ,הלה שה'שלום' היה מרוחק מאד מביתו
כת"ק פרסאות החל מונה בפני הרב את חסרונותיה ומגרעותיה של 'בני ביתו' ,ולא פסיק פומיה מלמנות 'שבחיה'...
בזה אחר זה .נענה אליו רב"צ ואמר לו ,הינך מזכיר לי את היהודי שנכנס לטרקלינו של עשיר העיירה ,תחב אפו
לתוך פח האשפה והחל זועק זעקה גדולה ומרה ,אוי ,אוי ,ריח נורא שורר כאן בבית ,וכי לזה 'ארמון העשיר' ייקרא,
עד שבא החכם ואמר לו ,מדוע שקוע ראשך בתוככי פח האשפה ,הוצא ראשך משם ,ובא עמי לחדר האורחים,
ותשבע בדשן נפשך לרוב פאר והדר וריח בשמים הטובים ...כיו"ב לעניינך ,מדוע תשקיע ראשך בחסרונותיה ,ותזעק
איני רואה לנגד עיני אלא אשפה ודברים רעים ,פתח ראשך ועיניך – הבט על מעלותיה ותמצא רוב נחת ועונג,
ויתרבה השלום בביתך.
לו .כפי שהאריך ה'ארץ צבי' )פרשת נשא( שכשם שקוראים פרשת התוכחה קודם שבועות משום 'תכלה שנה וקללותיה'
כך קוראים ברכת כהנים בפרשת נשא כדי ש'תחל שנה וברכותיה' ,ונזכה לשפע ברכות ,וממילא נוכל ללמוד
בהרחבת ויישוב הדעת ,שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד.

