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פרשת שלח
ממעייני הישועה – האמונה תחיש ישועתו
,íäéúåðòè øåúñì áìë çëååúä àì òåãî ,íù øùà
áùçð àåä éøäå ...äìòð äìò ùøéô àìå íúñ àìà éðá åððåìúä ãöéë úåëéøàá àáåä (ì¯çë âé) ïúùøôá
.'äðòèä ïéîî àìù äãåî'ë
íçåëá ïéàù ìò íãçô áåøî åëáå ìàøùé
íéîòä 'æî '÷ðòä éãéìé' íéøåáéâä ãâðë äîçìî êåøòì
ã"éä ò"éæ àðöñàéôî ÷"äøä øàéá úåø÷é øåà øåàéá øîàéå äðåôé ïá áìë ïòè íúîåòì ,ïòðë õøàá íéáùåéä
)ááì éøåáù 'ä íò éðôì ùøãù íéøîà Y ùãå÷ ùà åøôñá
àåäå íéîùá åìéôà ¯ äìòð äìò ,é"ùøáå ,äìòð äìò
ùéà úðåîà úåéäì äëéøö êë ìáà .ì"æå ,(äîçìîä úåðùá äøåàëìå .åéøáã ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ åùò øîåà
 éìàøùéä éøäå ,íúðòè ìò àéä äáåùú åæ éëå ,àúìéî ääéîúאåúòåùéì êøãå àåáî äàåøù äòùá ãáìá àì ,
åäòéùåéù 'äá ïéîàé ¯ òáèä êøãå åìëù ô"ò íâ íé÷ðòä íä íéøåáéâ éë Y 'íòè ìù íéøáã' åðòè íä
א .כה אמר הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע ,בפסוק בפרשתן )טו לט( 'וזכרתם את כל מצוות ה'' ,וזכרתם  -זכרו היטב,
את כל – כל אשר יארע ויקרה אתכם ,הכל מצוות ה' – נעשה בציווי הבורא יתב"ש ובמצוות המלך ,בהשגחה
פרטית ומיוחדת )תורת אבות ,בשם כתבי הגה"צ רבי משה מידנער זצ"ל(.
ומעתה כאשר ישים האדם אל ליבו שכל אשר יש לו ,גופו ונפשו וחייו ובניו וכל נכסיו הכל הוא מאת ה' ,אז
ימלא פיו בשבח והודאה לבורא ית"ש על כל החסד אשר עשה ועושה ויעשה עמו בכל עת ובכל שעה.
וכך פירשו בחטא המרגלים ,שהנה אין לך אדם שאין לו על מה להודות ,וכמאמר העולם שלכל אחד יש 'חצי
כוס מלאה' ,לעומת זאת תמיד נדמה לאדם שחסר לו ויש לו 'חצי כוס ריקנית' .ה'חכם' יביט על החצי המלא ,ויגל
וישמח בחלקו ,לעומתו הכסיל תמיד יראה לנגד עיניו את החצי החסר ,ועל כן תמיד הוא מתלונן ומתאונן וממורמר,
ורמז לדבר כי 'חכם' ר"ת חצי כוס מלאה ...ועל כגון דא נאמר )תהלים קז מג( 'מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי
ה'' ,שה'חכם' הרואה חצי כוס מלאה תמיד מתבונן בחסדי ה' ,וחילופיהן ב...
ובזאת נכשלו המרגלים ,אשר במקום להודות לה' העדיפו להסתכל רק על ה'חסרון' )המדומה( – אפס כי עז העם,
והתלוננו ובכו בכייה של חינם )תענית כט ,(.ולו 'חכמו' היו מביטים על הטוב והחסד אשר הקב"ה מפליא לעשות עמנו
תמיד ,וממילא היו בוטחים בו שיעזור להם להיכנס לארץ בהשקט ובטח .ובזה יתבאר מה שכתב ה'בעל הטורים'
על הפסוק בריש פרשתן 'שלח לך אנשים' ,שסופי התיבות עולה לתיבת 'חכם' ,כי כך אמר הקב"ה למשה ,שלח
לך רק אנשים חכמים היודעים לשמוח בחצי כוס מלאה...
בדרך צחות פירשו במנהג ישראל תורה אשר מניחים כוס מתחת לרגלי החתן העומד בחופתו בכדי שישבור
אותה ,כי רמז יש כאן בדברי הדרכה לחתן העומד בתחילת דרכו בחיים ,שבור נא את הכוס הריקנית ,ותחדל
מלהביט על החצי החסר והריק ,ומעתה תעמיד לנגד עיניך רק 'כוס מלא בברכת ה'' ,ובכך יהי הששון והשמחה,
השלום והברכה מנת חלקך כל הימים.
וכבר אמרו חכמים )ברכות פ"ה מ"ט( 'בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד מאד' ,ובפשוטו של מקרא
הכוונה ,כי צריך להודות לקב"ה בכל מדה ומדה ,הן כשנוהג עמך במידת הטוב והן להיפך ח"ו ,והנה מילתא דפשיטא
היא ,שיותר נקל להודות להקב"ה כשהוא מודד במידת הטוב מכאשר נוהג במידת הדין ל"ע ,אם כן לכל הפחות
נקיים דברי חז"ל באופן הקל יותר...
אך דא עקא שהאדם 'שוכח' להודות ...וכבר מצינו אזהרה מיוחדת בתורה )דברים ח יב-יז( 'פן תאכל ושבעת ובתים
טובים תבנה וישבת ,ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה ,ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך
וגו' ,ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה' ,כי הדבר מצוי ביותר ,כאשר שמש ההצלחה זורחת על
האדם ,ובכל אשר יעשה יצליח ,שהוא שוכח שרק הקב"ה הוא הנותן לך כח לעשות חיל.
מטה ופוסק
וכמו שרמזו בקרא בריש פרשתן )יג יא( 'למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי' ,שפעמים שהקב"ה ַ ֶ
דינו של אדם ליוסף – להוסיף עליו השפעות טובות ושיזכה להרחבה גדולה ,אכן האדם נוטה לשכוח את ה' ,וכרמוז
בשם 'מנשה' שהוא לשון שכחה ]שהרי נקרא בשם זה ,על 'כי נשני אלוקים את כל עמלי' )בראשית מא נא([ ,ועל כך
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ô"ò àåáî íåù å"ç äàåø åðéàù äòùá íâ ÷ø ,÷æçúéå
÷æçúéå åäòéùåéù 'äá ïéîàé ¯ åúòåùéì òáèä êøãå ìëù
 åðåçèáå åúðåîàáבù÷òúé àìù áåè åæ äòùá ,äáøãà .
ô"òù ïååéëî éë ,òáèä êøãá àåáîå ìëù äæéà àåöîì
,íâôéäì æ"éò åúðåîà ìëåú å"ç æà ,àöîé àì èåùô
åúòåùé úà øåöòì ìåëé 'äá åðåçèáå åúðåîàá íâôå

áùåéä íòä æòù úîà ìëä ¯ øîàì êéøö ÷ø ,å"ç
éððä î"î ,'åëå úåøåöá íéøòäù íéøáãä íéðë ,äá
,åðòéùåéù òáèäå ìåáâäî äìòîì àåäù 'äá ïéîàî
',äøáñ àìáå ìëù àìá ¯ 'äúåà åðùøéå äìòð äìò
 åúòåùé úà áø÷ú äæë ïôåàá 'äá ïåçèáå äðåîàג.
êøã é"ôò íà óà ,íðîà ,áìë éøáã úà øàáî äæáå

אמר הכתוב גדי – הגד לי ,וכי אינך בן סוסי ...כי זה טבעו של הסוס הבועט באדונו בשעה שמיטיב עמו ,וכמו
שפירש רש"י מה שנאמר )תהילים לב ט( 'אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרוב אליך' ,שכה
אמר דוד ,אל תהיו כסוס אשר גם בשעה שהאדון רוצה לייפות אותו ב'עדי' ותכשיט אזי צריך לקשור אותו במתג
ורסן לבל יקרב אליו להזיקו ...אלא צריך ה'אדם' להכיר בטובתו של מקום ,ולזכור היטב מי הוא שהביא לו את
הטובה.
ועל כגון דא רמז הגאון רבי משה סאלאווייטשיק זצ"ל בדברי הגמ' הנודעים )ברכות לה (.שהקשו סתירה בלשונות
הפסוקים ,שמצד אחד כתיב )תהילים כד א( 'לה' הארץ ומלואה' ,ומאידך כתיב )שם קטו טז( 'השמים שמים לה' והארץ
נתן לבני אדם' ,ותירצו 'כאן קודם ברכה ,כאן לאחר ברכה' ]וכפשוטו ,קודם שהאדם מברך על המזון אזי לה' הארץ
ומלואה ואין לו רשות להנות כי אין המאכל שלו ,ולאחר שמברך נותן הקב"ה את הארץ לבני אדם[ ,ונרמז כאן כי
'קודם ברכה' – בטרם זכה האדם לברכת ה' ,ועדיין הוא שרוי בצער ובדוחק אז זוכר הוא היטב כי לה' הארץ ומלואה,
אך 'לאחר ברכה' ,כשכבר הרחיב ה' את גבולו נדמה לו כי 'הארץ נתן לבני אדם' ,ורח"ל שוכח שהקב"ה הוא הנותן,
אלא בטוח בעצמו ובכוחותיו.
כיוצא בדבר כתב ב'שבט סופר' )להג"ר ישעיה עהרנפעלד זצ"ל אב"ד שוראן ,בן בתו של החתם סופר זי"ע( לפרש בלשון הכתוב
במגילת רות )א כא( 'אני מלאה הלכתי וריקם השיבני ה'' ,שכשהאדם מצליח ו'מלאה הלכתי' הוא חושב אני פעלתי
כל זאת ,אבל כשאינו מצליח ו'ריקם השיבני' אז אומר ה' ,רק אז מודה ומכיר שה' הוא המוריש והמעשיר...
וכן אפשר לרמז בלשון השגור בפי הבריות ,שכאשר ישאלו איש לשלום רעהו – אם טוב לו יענה ויאמר בסייעתא
דשמיא הכל בסדר ,ואילו אם הוא סובל צרות ויסורים יאמר הכל מן השמים ,והחילוק ביניהם ,כי בשעה שאדם
מצליח נדמה בעיניו שמעשה ידיו גרמו לו להצליח ,אלא שאינו כופר בעיקר ,על כן אומר בסייעתא דשמיא הכל
בסדר ,כלומר שהקב"ה רק עוזר ומסייע בעדו ,אבל בעת צער ודוחק אומר שכל הצרה ' -הכל מן השמים'...
ולא זו דרכה של תורה ,אלא כשם שהקב"ה נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה כך נמצא גם בהצלחה שבתוך
ההצלחה ...וכמו שרימז אחד מצדיקי דורנו שליט"א בלשון הכתוב )תהילים צב ג( 'להגיד בבוקר חסדך' ,שבשעה שהכל
'הולך' כשורה והאדם נמצא ושרוי 'בבוקר' – גם אז יגיד חסדך ,שהכל הוא מחסדי ה' ולא מכוחי ועוצם ידי ח"ו,
ואין זה 'חיוב' פחות מאשר 'אמונתך בלילות'...
ב .וגם זה נרמז בדברי ה'בעל הטורים' הנ"ל על הפסוק 'שלח לך אנשים' ,ש'סופי תיבות' עולה לתיבת 'חכם' ,וכלומר,
שלח לך והרחק ממך את ה'חכם' המתחכם ,ולמד ממעשה המרגלים שע"י החכמה יתירה  -אויבער חכם'קייט,
ה üêבאמונה פשוטה 'בלי שכל'...
קלקלו הכל ,אלא ַ ֵ
ג .ובהאי עניינא ,כתב הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע )שמיה"ל ח"ב פי"ט( במה שאמרו המרגלים לבני ישראל 'ושם ראינו
את הנפילים וגו' ונהי בעינינו כחגבים' )יג לג( ,ומבאר כי כך אמרו המרגלים ,אנו ראינו את הנפילים ונמס לבבנו,
ואף אתם אם תבואו שמה ימס לבבכם מפני הפחד' ,וממילא שמירה העליונה תסור גם כן מכם ,כי שמירתו היא
לפי גדר בטחונו של האדם כידוע'.
וכך מצינו ב'נביא' )מלכים א' כ יג( שעלה מלך ארם להילחם עם אחאב מלך ישראל' ,והנה נביא אחד )הוא מיכה
הנביא( ניגש אל אחאב מלך ישראל ויאמר כה אמר ה' הראית את כל ההמון הגדול הזה הנני נותנו בידך היום וידעת
כי אני ה'' ,ומבאר ה'מלבי"ם' שכל זמן שחושב שיוכל לנצח בכוחו אין הקב"ה עושה עמו נס ,על כן אמר לו 'הראית
את כל ההמון' והתבונן בשכלך שאי אפשר שתנצח אותם בדרך הטבע ,ואז תזכה שהקב"ה יעשה לך את הנס
להושיע אותך מן האויבים.
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...íòä æò éë ,õøàä úà ùåáëì åðãéá ïéà òáèä
ìë éìáî íå÷î ìëî ...ãàî úåìåãâ úåøåöá íéøòäå
åùò øîåà àåäå íéîùá åìéôà ,äðåîàä úà ÷æçð ìëù
 åéøáã ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñד.
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî ïë ìò øúé
)ïéàù ùãå÷ä çåøá åàø íéìâøîäù (àìå ä"ã à"ìøú
íé÷æçúî åéä íà êà ,òáèä éëøãá õøàì ñðëéäì íçåëá
òáèä êøãì õåçî íéàöåé åéä ä"á÷äá äðåîàä úåîìùá
ìë ìèáì äðåîàä ìù äçåë ìåãâ éë ,ñðëéäì íéëåæå
äéä íéìâøîä àèç íâ úîàáå ,ì"æå .òáèä úåçåë
,(í"éøä éùåãéçä) ì"æåî æ"àà øîàù åîë ,äðåîà ïåøñç
¨ § ¦ ïéòì äàøð äéä éàãå éë
ñåðëì íçåëá ïéàù íìëN
ïéàù ,'ùãå÷ä çåø'áå íìëù ïéòá åàøù øîåìëå) åñðëð àì éøäù

â

,(óåñáì äéä êëù åîëå ,ìàøùé õøàì äúò ñðëéäì íéìåëé ìàøùé éðá
ú"éùä ïåöøì íúåìëúñä íéìèáîå íéðéîàî åéä íà ìáà
 òáèäî úàöì íäì òééñî åîöò äæ äéäהøîàù åîë ,
(áé ãî ø"øá) 'êìù úåðéðâèöàî àö' íäøáàì ä"á÷ä
ïéîàäù éãé ìòù) ''äá ïéîàäå' (å åè úéùàøá) äéá áéúëã
.(ìæîä úèéìùîå òáèä úåìåáâî úàöì åãéá äéä ä"á÷äá íäøáà
øéàäì 'úåòåùé çéîöîå úåøåàîä øöåé' àåä ä"á÷ä éë
íà óàå ,äéìéãá ãçå ãç ìëì ,ìàøùéî ùéà ìëì
',äìéìå íîåé åéìò óôåçä êùåçä ìåãâ éë åì 'äàøð
'øúñåî'ä øåà àìà êùåç ìë ïàë ïéà úîàá éë òãé
äìâúé æà åéðéò çå÷ôì åéìòù àìà ,äìåãâ äøúñäá
 ìåãâ øåà åéðéò ãâðìוåéîçø åìë àì éë áåèä' éøäù ,
äáåèì ìëäù éàãååá ,ë"à ,'åéãñç åîú àì éë íçøîäå

ד .וכבר אמרו )חת"ס ,תו"מ השלם ריש ויצא ד"ה במדרש ,חיים וחסד על תהלים לר"ח פלאג'י ,ועוד ספרים( לפרש בפסוק
א( אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי – כלומר שהאדם מתבונן ורואה כי אין לו כל דרך ישועה הנראית
לעין ,במה יתחזק – עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ – אף הוא ברא את השמים ואת הארץ 'יש מאין' ,אם כן
מה לך כי תבהל על נפשך ,אף אם נראה לך כי ישועתך איננה קיימת במציאות ,מ"מ היא כבר תבוא ותצמח דוגמת
בריאת השמים והארץ אף אם יש צורך לבוראה יש מאין.
ה .הרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע היה רגיל לומר על הפסוק ב'פרשת המן' )שמות טז טו( 'ויאמרו איש אל אחיו מן
הוא' ,כי הנה מן הוא הרי זה אותיות אמונה ,ללמד ,שכשם שהיה ניתן להרגיש במן כל הטעמים שבעולם כפי
שעלה ברצונו ובדעתו ,כך גם בכח ה'אמונה' ניתן להשיג כל אשר תאווה נפשו...
בא וראה עד היכן הדברים מגיעים ,ממעשה נורא שמביא הרה"ק ה'דגל מחנה אפרים' זי"ע )וישלח ד"ה עוי"ל כי( על
זקנו מרן הבעש"ט הק' זי"ע שפעם אחת היה צריך לעבור את נהר הדנעסטער והניח חגורו על הנהר ועמד עליו,
ולא היה זה על ידי שימוש בשמות הקדושים אלא רק בכח האמונה .פשיטא ואין צריך לומר שאין לנו שייכות
למדרגה נשגבה כזו כמו הבעש"ט הק' שהיתה האמונה הטהורה חקוקה בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ,אך עכ"פ
יש ללמוד מכאן עד כמה גדול כוחה של האמונה לשדד כל מערכות הטבע ,איש איש כפי מדרגתו.
ו .פעם נסע הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע יחד עם הרה"ק רבי נחמן מהורודנקא זי"ע לשבות במעז'בוז' אצל
מרן הבעש"ט הק' זי"ע ,שני הצדיקים יצאו לדרכם בערש"ק מיד אחר תפילת וותיקין ,אך בהגיע 'חצות' היום ראו
שעדיין ארוכה הדרך להגיע עד מעזי'בוז' ,ובאם ימשיכו בדרכם לא יספיקו לשמור 'תוספת שבת' כמנהגם מידי שבת
בשבתו ,על כן דחקו בעגלון שימהר את הסוסים .ואכן הלה החל להזדרז בדרכו ,בדרך הקיף את כל העגלות שעמדו
לו בדרכו בזה אחר זה ,עד שהגיעו לראש השיירה שם הבחינו כי העגלה הראשונה היא מרכבת השר המושל על
כל המחוז ,ועל פי חוקי המדינה היה זה עוון פלילי להקדים מרכבת השר ,ובעל כרחם נזקקו ליסע לאיטם מאחורי
מרכבת השר .נענה ה'תולדות' שהנה אפסה תקוותם לשבות בצל אור שבעת הימים ,נענה רבי נחמן ואמר לו ,הנה
כל ימי חלדי עבדתי בעצמי להאמין בכל לבבי כי כל מאן דעביד רחמנא אפילו מה שנראה לאדם שהיא רעה מזה
גופא תצמח הטובה ,אמר לו ה'תולדות' לו יהי כדבריך' ,נזכה ונחיה ונראה' איזה טובה תצמח לנו מעכבה זו.
ואכן ,אותו היום היה 'יום השוק' ולצידם נראו שיירות רבות של עגלות המשרכים דרכם לאיטם ,עד שנוצר טרעפיק
)פקק( גדול ולא יכלו לנוע ימין או שמאל ,וכאן ראו תוקפו של נס – כי לכבוד ה'שר' התרחקו כל ה'עגלות' לצידי
הדרך ופינו מקום עבורו ,וממילא אף הני תרי רבוותא המשיכו בדרכם תיכף אחר מרכבת השר .ויהי כאשר כילו לעבור
בין כל העגלות ,הגיעו לפרשת דרכים ,ופנה השר לשביל השמאלי ואילו דרכם היתה לצד ימין ,ובמהרה הגיעו למעז'בוז'
זמן רב קודם שקיעת החמה של שבת קודש .או אז הבינו כי משמיא סבבו שמרכבת השר תעמוד לפניהם בכדי
שיוכלו לצאת מן המיצר  -מבין כל השיירות ,ואלמלא כן היו נשארים על אם הדרך עדי כניסת השבת ועד בכלל.
)תהלים קכא

ã
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øàùð íéøôà èáùî àåäù òùåäé êà ,äùðî èáù ìù åúòåùé äáåø÷ éë åáì çîùé ãéî úéàøð äðéà íà óà) äëøáìå
äùî úåàøë ,äìåãâ äúééä åúðëñå ,èáù øåáéò àìì òáèä éëøãá äòåùé äàåø åðéàùë óàå .(ú"éùäæòá àåáì
àìù åéìò ììôúäå ãîò ,òùåäé åãéîìúì äìò êë éë ,åúòåùé àåáú íùîù 'êøã'ä øçà ùôçìî åéðéò íåöòé
'éåì' úîùð åá äøáòúð åúìéôú úåëæáå ,øáãá ìùëé ...åéìà äëøã úà äàöî øáë äòåùéä éë àöîé áåø÷áå
).(éåì èáùî 'ìâøî' äéä àì éøäù
ה' שמעה תפילתי  -כוחה של תפילה

åòøä íéàéùðä ìëù äéä øáã óåñù ,ì"æéøàä óéñåîå
úîùð íäî ãçà ìëî ÷ìúñð æàå ,íäéùòî
ú÷ìúñî åîöò íãàä úîùð åìéôà éë ,ô"äòùá íù óéñåîå) èáùä
,(øåáéòä ãåñá åáø÷á úðëåùä ÷éãö úîùð ù"ëå ,ò"ì àèåçù úòá
 'äìéôú'ä úåëæá åìåöéðù òùåäéå áìë éúìåæז¯ áìë .
ùøéôù ãîìî àáø øîà' (:ãì äèåñ) àøîâá àúéàãë
,úåáà éøá÷ ìò çèúùðå êìäå íéìâøî úöòî áìë
úöòî ìöðàù íéîçø éìò åù÷á Y éúåáà ,ïäì øîà
åéìò ììôúä äùî éë Y òùåäé ,(:çð÷ ÷"äåæá 'ééò) 'íéìâøî
' ('éåì' ìù øåáéòì äëæ æ"éò ÷øå) 'íéìâøî úöòî êòéùåé ä¯éח.

äèîì ...ïåð ïá òùåä íéøôà äèîì' ,(àé¯ç âé) ïúùøôá
øàáîå .'éñåñ ïá éãâ äùðî äèîì óñåé
íâ øëæð äùðî éáâìù íòèä (íé÷åñôä øòùá) ì"æéøàä
'ïáåàø äèîì ,íéèáùä øàù ìëá ïë øëæåîù åîë) 'óñåé äèîì
äöøù øçàî ,àìà ,ïë áéúë àì íéøôàá åìéàå ('åëå
ìåàù úãøî íìéöäìå àèçî íúåà òåðîì ä"á÷ä
øåáéò'á) íäî ãçà ìëì óøéöå ãîò ïë ìò ,äéúçú
ïáåàø èáù ìù íàéùðì ,ïåâëå ,åèáù ùàø úà ('äîùð
'èôùìå ,á÷òé ïá ïáåàø úîùð úà óøéö 'øåëæ ïá òåîù
ט
äìåãâ êë ìë éøäù , äìéôúä úìòîá ãîìð ïàëî ,á÷òé ïá ïåòîù úîùð úà éðåòîùä àéùð éøåç ïá
'óñåé èáù'ì åòéâäá ,äðäå .àéùðå àéùð ìëì ïëå
èáùä øåáéò' åìéôàù ãò íéìâøîä úðëñ äúééä
åìéôàå ,íéòùø úöòî íìéöäì íäì ìéòåä àì 'ùåã÷ä åçéìùá 'óñåé' úîùð úà øáéò ,íéçåìù éðùì ÷ìçúðù

ז .כבר אמר הרה"ק מקאברין זי"ע בלשון הפסוק )משלי כא ל( 'אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד ה'' ,כי 'אין'
בשפת האידיש הוא 'אחד'' ,אין' חכמה ו'אין' תבונה – ר"ל חכמה אחת ועצה אחת ותבונה אחת יש ,והיא נגד
ה'  -לשפוך לפניו שיחו בכל עת מצוא.
כה סיפר הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ"ל ברצותו לבאר מהותה של תפילה ,פעם ראיתי אברכים 'לומדים'
בשעה שהם עוסקים בסוגיות החמורות שבש"ס ,ואחד מהם נתייגע ליישב את קושיית הגאון רבי עקיבא איגר זי"ע,
ואחר שעות ארוכות האיר ה' עיניו בתירוץ נפלא ,ממש פלאי פלאות 'כפתור ופרח' ,והיו הדברים מאירים ושמחים
כנתינתם בסיני ,עד שהיה התירוץ שווה בעיניהם ) $ 1,000,000מיליון דולר( ,ויהי כי כן מיהר אחד האברכים וירד
למכולת )גראסערי( לשלם בזה את חובו הגדול ועוד לקבל מהמוכר את העודף )כ ,($ 980,000וכן עשה ,בעל המכולת
הביט עליו כמי שנטרפה דעתו ,באמרו ,אכן תירוץ זה שווה מיליון דולר ,אבל כאן במכולת משלמים בכסף ממש...
כיו"ב ביאר הגר"י ,אף שבוודאי גדולה מעלת ה'תורה' מעל הכל וכמו שאמרו )פאה פ"א מ"א( 'ותלמוד תורה כנגד
כולם' ,אבל אי אפשר לשלם עי"ז על השפע אשר אנו רוצים לקבל מן השמים ,אלא התשלום רק בתפילה ורק כך
אפשר להמשיך שפע רב בכל העולמות...
ח .דבר נפלא מצינו ב'מלבי"ם' על הפסוק )תהלים ק ב( 'בואו לפניו ברננה' ,וז"ל ,הבא לפני בשר ודם לבקש דבר יבא
בבכי ובזעקה ,ורק יציאתו תהיה ברננה אם מילא שאלתו ,אבל הבא לפני ה' יבא ברננה כי בודאי ימלא שאלתו,
עכ"ל .כלומר שבגשתו לתפילה כבר יש לו לגשת בשמחה מתוך בטחון וידיעה ברורה שהקב"ה השומע תפילת כל
פה ימלא משאלותיו לטובה ולברכה.
ט .ומעניין לעניין באותו עניין ,מקום איתנו להרחיב קצת בעניין אמירת נפילת אפיים ,אשר היא מהדברים העומדים
ברומו של עולם ,ובני אדם מזלזלים בהם...
וכבר מובא בשם תלמידי הגה"ק ה'חתם סופר' זי"ע כי מה שנראה התעוררות גדולה בבכיות ותשובה בימים
נוראים בקיבוץ אצל רבנים גדולים וקדושים ,עוד ביותר היה אצל רבינו הגאון בעל חתם סופר ז"ל כל שבוע פעמיים
באמירת והוא רחום בתחנון ,ורושם גדול נשאר בזה גם אצל תלמידיו )הגאון רי"א פריעדמאן ז"ל אב"ד נירעדהאז ,ב'זכרון למשה'
סיפורים ומנהגים מהגאון בעל חתם סופר ז"ל סו"ס כ"א גרוו"ד תרח"צ(.
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äúìåòô ìòôúù éìáî í÷éø úøæåçä äìéôú ïéà éë òãå äìéôúäù êãîìì äìéôúä éãé ìò áìëå òùåäé åìåöéð éëä
 äáåèìיאìë ìù íôåñá 'äìò' äî ,øîàú àîù ,
 úåáà úåëæî øúåé óà äìéòåîי.
פעם פרצה מגפה באחת העיירות על יד קארלין ,ורח"ל נפטרו אנשים צעירים לימים בזה אחר זה ,והורה הרה"ק ה'בית
אהרן' זי"ע לשלוח טעלגרמא שיקבלו על עצמם להיזהר באמירת תחנון ,ואכן התחילו להקפיד בכך והמגפה נעצרה.
ידוע שפעם גילה הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע לחסידי קארלין שבעיה"ק ירושלים ,שהרה"ק ה'בית אהרן'
נגלה אליו בחלום ליל ,וביקש ממנו לאמר לחסידיו שיקפידו על אמירת 'תחנון' במנחה גם אם כבר שקעה החמה
)ושאלו החסיד המפורסם רבי יהושע העשיל הלטובסקי זצ"ל מניין לו למר שהיה זה הבית אהרן ...השיב לו ,כי ראיתי אותו בהיותי רך בשנים כבן

שלוש ,ומני אז חקוקה דמותו הק' בזכרוני(.
מעשה פלא הובא ב'נפלאות הסבא קדישא' )ראדושיץ ,עמוד כב( ,שפעם הגיע אחד מחסידי קאצק אל הס"ק מראדושיץ
זי"ע ,ושפך בפניו מר לבו ,על 'מזלו' שנתהפך ,וירד מטה מטה הן בבני הן בחיי הן במזוני שנעשה 'יורד' ל"ע ,שאלו
הרה"ק האם הוא מקפיד על אמירת תחנון ,ונתבייש מלענות ,שאלו הרה"ק בשנית ,בלית ברירה ענה ,שאכן אינו אומר
תחנון ,וכל ימיו הם כיומא דפגרי ...אמר לו הרה"ק עליך להשלים את כל ה'תחנונים' שהחסרת ,שמא תדע ממתי
החסרת את ה'תחנון' ,וענה לא ידעתי ,עד שנזכר כי מימי נעוריו זלזל בזה ,ציווהו הסבא קדישא לערוך חשבון כמה
תחנונים חיסר מאז ,עשה האיש חשבון ,ומצא שחסרים לו כמה אלפים ,אמר לו הרה"ק ,תשלים את כל הסכום 'תחנונים'
שחיסרת ,ובזה תלוי' ישועתך ,כי כל עוד שתחסיר אפי' אחת מהסכום לא תוכל להוושע בשום אופן ,וגם בתנאי זה
שתקבל ע"ע מהיום והלאה שלא לגרוע מלומר תחנון בכל יום ,האיש הנ"ל בשמעו כי ישועתו תלוי בזה קיבל עליו
תיכף את ה'פסק' ,והבטיח לסב"ק שמעתה לא יחסר מלומר תחנון ,ומיד החל ב'עבודה' הזאת ,עד שבגמר כמה שבועות
גמר כל הסכום שחיסר ,ומיד ,בו ביום שגמר הסכום התחיל להצליח ולעלות מעלה מעלה עד שנתעשר וראה פלאות.
ובזה ביאר מה דאיתא בגמ' )ברכות לה' (:אמר להו רבא לרבנן ,במטותא מינייכו ,ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו
קמאי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא' ,ובפשוטו ,הכוונה כי ביומי ניסן ותשרי הם ימי זריעת השדה
וקצירתה ,אך עפ"י האמור יש לומר הרמז בזה ,כי בימים אלו אין אומרים תחנון ,ואם כן אין מקור ודרך להשפעת
הפרנסה אלא אם יעבוד ויתייגע בפועל ממש.
כיוצא בדבר שמעתי מספרים על הרה"ק משינאווא זי"ע ,שנכנס אליו 'יורד' מנכסיו לבכות על מר מצבו ,שאלו
הרה"ק אם מקפיד על אמירת 'תפילה לדוד' )שקודם 'שיר של יום'( ,וכשנענה בלאו ,אמר לו שישלים אמירת מזמור זה
כפי הפעמים שחיסר מעודו ,וחזר לגדולתו כבראשונה ,וכן הווה.
י .וכך ביאר הרה"ק הרבי רבי העניך מאלכסנדר זי"ע )חשבה לטובה בפרשתן( בלשון הכתוב )יג טז( 'ויקרא משה להושע
בן נון יהושע' ,שמכיוון שראה משה שתמיד הולך הוא ואומר 'הושע ,הושע' – אנא ה' הושיעה נא ,שכן הוא
פירוש תיבת הושע )לשון בקשה( ,נענה משה ואמר 'יהושע' – מובטחני שיושיעו הבורא ,כי מי שעיניו נשואות תמיד
אל ה' בתפילה אין ספק שישמע קל ויענהו.
כתב בספר בית יעקב )למוהר"ר רבי יעקב אהרן יאנאווסקי זצ"ל ,בפר' ויצא( בשם הרה"ק הרבי ר' בונם זי"ע ,וז"ל' ,עצה לכל בר
ישראל שלא יחסר לו מחסורו ולהיות תמיד דבוק בעבודתו ית' ,הוא שירגיל תמיד עצמו להתפלל ולבקש ממנו ית' על
כל דבר מקטן ועד גדול ,ואל יחשוב אדם שצריך לזה התבודדות בטלית ותפילין ,רק בכל מקום שעומד אז אפילו בשוק,
יראה אם הוא מקום נקי ,ויבקש מהשי"ת ,ובוודאי ימלא שאלתו ,שומע תפילת כל פה'.
והיינו כי עיקר מעלת התפילה כשהיא באה מתוך ההכרה שבלא התפילה אין בידו מאומה אף אם ירבה ל'השתדל'
בכל כוחו .ובזה ביארו בעלי המוסר בדברי המדרש )דב"ר ב יב( על הפסוק )תהלים כז יד( 'קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך' ,הוי
מתפלל וחוזר ומתפלל ,כלומר ,המתפלל ורואה שלא נענתה תפילתו יחזור להתפלל ,כי הרואה שתפילתו לא נענתה והוא
פונה ל'רופא' ,לעסקנים או לדודו שבאמריקה ,הרי"ז מורה שהוא סומך על עוד מקורות ישועה מלבד התפילה ,אבל אם
הוא פונה שוב להתפלל ,הרי זה כמכריז רבש"ע ,אף אחרי שלא נעניתי ,מ"מ אין לי אדרעס )כתובת( אחר ,אנה אפנה אם
לא לעזרתך ...ואכן ,משנראה שאינו סומך אלא על ה' לבדו ,אז יעזרהו ה' וישמע לקול תפילתו ברחמים וברצון.
יא .בא וראה כמה גדול כוחה של תפילה ,וכה היה מעשה כפי ששמעתיה מבעלי המעשה ,אחד האברכים בבית
שמש חיתן את בתו הכלה בכ' סיון תשע"ח באולמי פאראנד שבבית שמש ,אותו אברך אין הפרוטה מצויה
בכיסו ובקושי גדול הכין עצמו להוצאות הנישואין .מגודל הלחץ זו הדחק הודיע לבתו שלא יוכל לשכור כיסא-כבוד
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úåìéôúä åìéòåäù àöîðå ,[äðù íéòáøà êùîá åúåîéù
 íäéîé úåëéøàì äáøäיבïéã øæâ ìë ìò ãîìð ïàëîå ,
,úåðòøåôä úà úåçãì äìéôúä çëáù äòåáù åîò ùéù
ììôúäì íå÷î ùé ïééãò éæà å"ç äúéî øæâð óà íà ïåâëå
 ïîæ øçàì ïéãä òöáúéùå ,åéúåðùå åéîé úåëéøàìיג.

ìò íéîçø øøåòì åðéáø äùî äáøäù úåìéôúä íúåà
àìù äàøð äøåàëìå ,íéìâøîä àèç øçà ìàøùé
,(äì ãé) 'ééçá åðéáø' áúëù äîì àð òîù êà ,åìá÷úð
øåãä ìëù 'äòåáù åîò ùéù ïéã øæâ' ïàë äéä úîàáù
úàæ àì íà éúøáã 'ä éðà' (íù) áéúëãëå ,åúåîé àåää
øáãîá éìò íéãòåðä úàæä äòøä äãòä ìëì äùòà
 åðéà äòåáù åîò ùéù ïéã øæâå ,'åúîé íùå åîúé äæäוהייתם קדושים לאלוקיכם – שמירת עיניים ומעלת המקדש
עצמו
òåöéá úà äçã åéúåìéôú çëá åðéáø äùî íìåà ,òø÷ð
יד
éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå' ,(èì åè) ïúùøôá íìåë íéëéøö åéä íöòá éë ,ì"øå] äðù íéòáøàá ïéãä
 'íëéðéòטו  'åâåטז(àë 'éñ æ"òäáà) 'óñåé úéá'ä .
ïéãä äçãðù àìà ,ãéîå óëéú úçà úáá ãçàë úåîì

לכלה כנהוג ,התחננה אליו הכלה באומרה כי היא מתביישת שלא תהא ככל חברותיה ,אך האב שנשאר בצריך עיון
גדול בשאלת כסף מנלן ...הודיע לה שתם הכסף ולא נשאר בלתי גווייתנו לעורנו ,אך זאת אומר לך ,עד עתה
דיברת עם האבא שלך שבארץ שאין בידו לעזור ,מעתה דברי עם אביך שבשמים אשר לו הכח והיכולת ...ואכן
בשבת שקודם הנישואין נטלה הכלה ספר תהילים לידיה והתחננה בדמעות שליש ,אבי שבשמים ,הזמן לי כיסא
מכובד ליום נישואיי.
בהגיע יום המיועד הגיעו לאולם והנה מוכן כיסא לכלה מעוטר ומעוצב בפרחים ססגוניים אשר לא שזפתם עין
ומקושט בבלונים ,כמנהג בעלי בתים חשובים שבחשובים .ויהי לפלא מאין 'נחת' לכאן כיסא זה ,ומי הזמינו הנה.
עד שנתברר גופו של דבר ,שהנה באותו אולם יש שתי קומות ,שמחת נישואי הכלה דנן נערכה בקומה התחתונה
ואילו בקומה למעלה חיתן יהודי תושב חו"ל אשר איש אמיד הוא .הלה הכין חתונה ברוב פאר והדר כברכת ה'
אשר נתן לו ,אף לא שכח להזמין כיסא מפואר לכלה ,ולא זו בלבד אלא ששכר בכסף מלא 'מפיק אירועים' ,אחד
שתפקידו ומקצועו לארגן את השמחה על הצד היותר טוב ולבדוק שלא חסר מאומה.
והנה אותו היום כ' בסיון היה ,ויש הנוהגים שלא לערוך נישואין ביום זה ויש שאין מקפידים על כך' ,ידידנו'
מבית שמש אינו מהנוהגים להקפיד ועל כן תיכנן להעמיד את החופה קודם השקיעה ,ואילו בקהילתו של היהודי
מחו"ל מקפידים שלא לחתן בו ביום על כן היה בדעתו להעמיד את החופה בלילה לאחר זמן רבינו תם .שעתיים
קודם החופה שלאחר זמן ר"ת שלח המחותן מחו"ל את בנו לבדוק שהכל מתנהל כשורה ,שולחנות ערוכים וכו',
הלה הגיע לאולם ומה מאוד השתומם שאין זכר לכיסא ,וכדי ביזיון וקצף ,מיד התקשר לאביו לספר לו על ה'אסון'
הנורא ...הלה הרים טלפון נזעם אל המארגן בטענת למה רימיתני ...ואיה הכסא ,השיב לו המארגן איני יודע מה
אתה סח ,הכסא עומד על מקומו ועל מכונו ,מוכן ומזומן לצורך הכלה המהוללה ,גערו ב'קולות' זה על זה ...עד
שנתברר שהעמידו את הכסא בטעות בקומה התחתונה ..שלחו מיד להוציא אותו מהאולם למטה ולהעלותו למקומו
המיועד ,אך כשהגיעו ראו כבר את הכלה מגיעה לאולם )שהרי חופתה נערכה קודם השקיעה ,שעתיים לפני החופה השנייה( ,כמובן
שלא היה שום 'טעם' להשבית את השמחה ולבייש כלה בחופתה ,אלא תיכף ומיד הזמין המחותן מחו"ל כסא נוסף,
והכל על מקומו בא בשלום .אתה הראית לדעת כיצד דמעותיה לא שבו ריקם ופעלו עבורה כסא הראוי למלכים...
אמנם שומה עלינו ללמוד ממעשה זה שלא להסתפק במועט ...שהרי הייתה יכולה לפעול לעצמה דירה שלימה
לצורך מגוריה לאורך ימים ולא רק כסא לכמה שעות ,היום כאן ומחר ...אך בתנאי שאכן נתפלל...
יב .ולכשנתבונן בדבר נמצא שלא היה בזה רק 'דחייה' ותועלת לאותו דור בלבד ,שכן אותם האנשים שהיו צריכים
למות מיד והתארכו ימיהם על ידי התפילה הולידו במשך הזמן בנים שמהם נברא המון בריות לאין תכלית עד
סוף כל הדורות ,והרי שאותה תפילה פעלה לעולם ועד.
יג .והגע עצמך ,אדם שנגזר עליו להסתלק מן העולם בקיצור ימים ושנים בהיותו כבן שלושים שנה בלבד רח"ל,
ושפך ליבו כמים עד שהוסיפו לו עוד שלושים שנה ,ולבסוף מת בן שישים שנה ,האם נוכל לומר שלא התקבלו
התפילות ...והרי חי עוד שלושים שנה ...בהם הספיק הרבה ברוח ובגשם.
יד .וכבר אמרו ,שבריש הפרשה אנו מוצאים שהקב"ה אמר לו למשה רבינו 'שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען',
ואף על פי שמאת ה' היתה זאת ,מכל מקום כמה מכשול וכאב יצא מאותו 'ויתורו' .ומכאן קל וחומר ,אם בעת
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íúùåã÷ù æîøì àø÷á ïë àöî ïëéä ,øåàéá íéëéøö åéìò øáåòù éî ùðåòå øåñéàä øîåçá äáøä êéøàî
),àåä úåèùôá õåøéúäå) íéëàìîë äðéä ìàøùé éðá ìù úøâà) äðåé åðéáø ìù åðåùì àéáîå ,(åðåùì ìëá ù"ééò
úåîå÷î øàùá ë"àùî ,'íëé÷åìàì' íéùåã÷ íúééäå áåúë ïàëã åéðéò äðéæçúå äëåæ åéðéò àùð àì øùàå' (ë èé äáåùúä
.(íëé÷åìàì áéúë àìã 'åéäú íéùåã÷' áéúëã
âë ø"÷éå) ì"æø åøîà êëù ,äãî ãâðë äãî 'ä íòåðá
,äðéëù éðô ìá÷îå äëåæ úåéøòä ïî åéðéò ùáåëä ìë (âé
éãéîìú åìàù øáëã ,ã"éøäîä ÷"äøä øàáîå øîàðå ,òøá úåàøî åéðéò íöåò (åè âì äéòùé) øîàðù
íé÷éãöä óà éë åðéöî òåãî Y è"ùòáä
.'êéðéò äðéæçú åéôåéá êìî (æé ÷åñô) åéøçà
íäéøáéà ç"îø íò ïîöò åùãé÷ øáëù øúåéá íéìåãâä
íä íéãîåò ïééãò Y åãáì 'äì éúìá íäéãéâ ä"ñùå íúéùòå åøëæú ïòîì' ,áéúë (î ÷åñô) ïééðòä êùîäáå
 'íëé÷åìàì íéùåã÷ íúééäå éúååöî ìë úàיז,øöéä íò íúîçìî äîú àìå íéù÷ 'úåðåéñð' éðôá ,
¦ § © § ¦ àéëàìîë
÷¨ © ¨ § © § éä¥ ïéLéã
¦ ¦ © ïBåäúå
¡ ¤ § ' ïúðåäé íåâøúáå
øöéä òéðëäì äìåãâ äîçìî åì äéäéù øçà éë àìà ïéLîLîã
÷¨ ¨ ¡ 'ä íã
¨¢
äëæéù ãò äìòîì äìòîì äìòúé äãåáòä áåø éôì ¯ ìáì Y àìôð ãåñé åðãîì ïàëî äðä .'ïBë÷ìà
øîà ïëìå ,íéëàìîä úùåã÷ì óåâá åãåòá æ"äåòá íâ àåä úåðåéñð åìàá åúåàøá åáø÷á íãàä áì ìåôé
úååöî ìë úà íúøëæå' øáëù øçà åìéôà ,àø÷ä ùéà ùéà Y øúåéá íéæáðäå íéúåçôä íéøáãî äñðúî
àìå' ìò òâééúäì åëøèöú ïééãò 'íúåà íúéùòå 'ä úåéäì ùã÷úé íãé ìò à÷ååã ,äáøãà éë ,åéúåðåéñðá
íúééäå' íéëàìîä úùåã÷ì åëæú êë ÷øå '...åøåúú ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä ÷"äøä øàáî êëå .'ä êàìîë
÷.'íëé÷åìàì íéùåã
)'ïúðåé íåâøú'ä éøáã äøåàëìã (ïúùøôá ùãå÷ éøîà è÷ì
שציווה הקב"ה 'ויתורו' יצא מה שיצא ,אם כן מה נוראות הם תוצאותיו של ולא תתורו  -אם יתור האדם חלילה
אחר לבו ועיניו.
טו .נוראות אמר הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע )חנוכה נר ד ד"ה ולא( שאיסור הסתכלות נאמר בתורה בלשון 'אשר אתם
זונים' ,והוא גם מלשון 'מזונות' ,כי המזין עצמו בהסתכלות אסורה רח"ל 'מזיק לו לפרנסה' ,ורמז זאת במה
שאמרו )סוטה מח (.שמשבטלה טהרה ניטל טעם הפירות ,כי הא בהא תליא ]ולכן נקרא בחז"ל )ברכות כ .זבחים קיח,(:
'זן' עיניו מדבר עבירה ,שלא נאמר כן על המדבר לה"ר 'זן' פיו וכיו"ב[.
עוד אמר הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע )בהעלותך ד"ה והמן( לפרש בלשון הכתוב )יא ז( 'והמן כזרע גד הוא ועינו כעין
הבדולח' ,כי 'המן' רומז לשפע הפרנסה ,ואימתי זוכה ל'מן' כשעינו עין הבדולח בשמירתו על טוהר העיניים ,וזה
כלל גדול ,הפרנסה היא לפי שמירת טהרת העיניים ,וככל מה שממלא תאוותו ועיניו בראיות אסורות ומילוי תאוותיו
כן מנכים לו מפרנסתו והנאותיו ורווחיו של היתר ,ומידה טובה מרובה בשמירת עיניים תרבה פרנסתו.
טז .כתב ה'מגיד מבריסק' )גיא חזיון בתוך 'מחזה עינים'( אשר אחד בא לפני אחד מגדולי דורו וביקש ממנו עצה וסגולה
לזכרון ,כי מרגיש בעצמו אשר חוש הזכרון הולך ונחלש מיום ליום ל"ע ,נענה לו אותו גדול ,מה לך לבקש
ממני עצות כאשר אתה בעצמך אומר 'פעמיים באהבה' בכל יום תמיד את העצה הטובה לזכרון ,והיא 'ולא תתורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו' למען תזכרו' ...ומביא שם 'כי ההסתכלות בעבירה והרהורי עבירה הם המה מאבדים
כח הזכרון מכל אדם ,ודבר זה ברור ומוסכם מכל חכמי הרפואה'] .וכעין זה הובא ב'סיפורי חסידים' על אחד שביקש
מהרה"ק מקאצק זי"ע סגולה לזכור תלמודו[.
וכתב עוד כמין ראייה וזכר לדבר ,שהנה מצינו בגמ' שני אמוראים שהיו מופלגים בכח זכרונם ,והם המה רב
יוסף וכמו שמצינו )ברכות סד (.שנקרא 'סיני' ,ופירש רש"י על שם 'שהיה בקי בברייתות הרבה' ,וכן רב ששת וכדאיתא
בגמ' )עירובין סז (.שרב חסדא היה נרתע מבקיאותו של רב ששת ,ושניהם היו סומים בשתי עיניהם...
יז .הקשה הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע שהלא כבר בפסוק הקודם )פסוק לט( כתיב 'וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם
אותם' ,ומדוע לא נאמר שם 'והייתם קדושים לאלוקיכם' ,והוכיח מכאן דבר נורא ,כי קיום כל המצוות כולם
אינם מקדשים את האדם אם אינו נזהר בגדרי הקדושה ,ורק אחר שאמר הכתוב )בפסוק מ( 'ולא תתורו אחרי
לבבכם ואחרי עיניכם' אז ניתן לומר כי יזכה להיות קדוש לאלוקיו )שביבי לב להגה"צ רבי אליהו לאפייאן זצ"ל ששמע מפ"ק
של החפץ חיים(.
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åáì ìà áöòúäì àìù ,äéìéãá ãç ìë ãîìé ïàëîå
åúåà íéã÷åô úåðåéñð éë åúåàøá ùàééúé àìå
 óøä àììיחäìòîì åúåìòäì íéàá íä äáøãà éë ,
éôøùå íìåò é÷éãö óà éë åîöò úà òéâøéå ,äìòîì
÷íúìòî ìë íùîå ,íéù÷ úåðåéñð éðôá íéãîåò ùãå
.íúìåãâå

äúéä øùà ìò øëùë Y á÷ò 'éãáò' íùá àø÷ð òåãî
øàùë àèç àì òùåäé óàù íâä .åîò úøçà çåø
éøäù ,òåéñ åì äéä éë 'éãáò' åäåàø÷ àì ,íéìâøîä
éãéì àá àì àìéîîå ,äùî úìôú úåëæá äæì äëæ
òøä øöé úðëñ úçú ñðëðù áìë ë"àùî ,ììë ïåéñð
ìò çèúùðå êìäù ¯ äéàøäå ,åîòôì äòø çåø ìçúå
÷¯ ë"éôòàå ,åîò úøçà çåø øîàù åîë ,úåáàä éøá
äæì ,êøáúé åðåöø øçà íéìùä ùåøéô ,éøçà àìîéå
 åðéáø äùîë 'ä ãáò àø÷äì äëæיט.

äúéä á÷ò áìë éãáòå' (ãë ãé) ïúùøôá áéúë êëå
'íééçä øåà'ä øàáîå .'éøçà àìîéå åîò úøçà çåø
ìù íúåáéùç åðãîì ïàë éë (÷åñôá úåéùå÷ äîë øçà) '÷ä
íåâøúá íâøúù éôëå ,øúåéá úìáå÷î åúìéôú óàå ïë äùåòäå ,úåðåéñðå éùå÷ êåúî àøåáä úà íéãáåòä
íúééäå íúùã÷úäå' (æ ë àø÷éå) øîàðù äî ïúðåäé
òãúä ,'áìë éãáòå' åøîåà åäæå .'ä ãáò àø÷éäì äëåæ

יח .ואל תבהל נפשך בראותך כי ה'עבודה' עולה לך בקושי ,כי אדרבה סימן זה יהיה מסור בידך ,כל דבר מצוה
והתעלות כרוך בנסיונות וקושי ,וכך נלמד מדברי הגמרא )שבת ט (:שאם התחיל בסעודה אינו צריך להפסיק
לתפילה ,והקשו 'מאימתי התחלת סעודה ,רבי חנינא אמר משיתיר חגורו ]שהיו נוהגים לחגור עצמם בחוזק וקודם
האכילה התירו ופתחו את החגורה[ ,מתקיף לה רב ששת טריחותא למיסר המייניה ]מדוע אינו צריך להפסיק
ולהתפלל ,וכי טירחא היא זו שצריך לאסור ולקשור חגורו[ ,ועוד ליקו הכי וליצלי ]שיעמוד בלא חגורה ויתפלל[,
ותירצו ,משום שנאמר )עמוס ד יב( 'הכון לקראת אלוקיך ישראל' על כן צריך לחגור עצמו קודם התפילה .עכ"ד הגמ'.
ולכאורה צ"ב ,שהרי לא נזכר כאן שום תירוץ ויישוב על הקושיא הראשונה 'טריחותא למייסר המייניה' ]עיי"ש
בתוס' )ד"ה טריחותא( שכתבו 'ולא חייש לשנויי קושיא קמייתא'[ .וביאר הרה"ק ה'יהודי הקדוש' זי"ע )היהודי הק' עה"ת
פר' משפטים( שאכן בזה שאמרו 'משום שנאמר הכון לקראת אלוקיך ישראל' תירצו גם את הקושיא הראשונה ,כי
אם מצווה היא להכין עצמו לתפילה ועליו לאסור חגורו ,אם כן יש בזה טירחא רבתי ...שהרי דרכו של היצר הרע
להקשות כל עשיית מצווה ,ואפילו פעולה קטנה שמצד עצמה אין בה שום טורח ומאמץ ,אך אם יש מצווה בדבר
ממילא נדרש יגיעה לעשותה ,וכל קושיית הגמ' שאין בזה טירחא היינו רק לפי ההו"א שאין כאן מצווה.
ועומק הדברים הוא ,כמו שכתב הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע בשם חותנו הרה"ק מקאצק זי"ע ,שהיצר הרע הינו
כ'אריה' אך באמת אינו אלא אריה מ'נייר' ,כלומר ,שכל כוחו של היצר אינו אלא בדמיון ,שנדמה הוא לאדם כאריה
המטיל אימתו וחיתתו על פני כל הארץ ,וככה מכניס מחשבות הבל בלב האדם שקשה לעשות את המצוות ,ואין
בידו לכבוש את יצרו ולהימנע מן העבירה ,אמנם אם יגש להילחם עמו יוכל לנצחו בנקל ,ו'לקרוע' אותו כאילו היה
עשוי מנייר...
על פי הדברים האלה ביארו מה שמצינו בפרשתן )יד מ( 'וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו
אל המקום אשר אמר ה'' ,ולכאורה יש לתמוה שהרי אמש אמרו להם המרגלים 'לא נוכל לעלות אל העם כי חזק
הוא ממנו' )פסוק לא( ,והכוונה היא כלפי מעלה ]כדרשת חז"ל המובאת ברש"י[ ,וגרמו לכל העם שלא להאמין בהקב"ה
אשר ביכולתו להביאם אל הארץ ,ואם כן מניין שב להם הבטחון והאמונה בהקב"ה עד שאמרו 'הננו ועלינו' ,אלא
ש'אמש' היה מצווים לעלות לארץ ישראל ,וממילא באותה שעה היתה התגברות היצר להטעות אותם 'כי חזק הוא
ממנו' ,אכן ברגע שכבר נתבטל הציווי לעלות לארץ ישראל ,אלא אדרבה היה עליהם להישאר במדבר ,שוב נעלם
כל הקושי ,וכבר היה בכוחם לעלות לארץ...
וכבר אמר הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע שאם החזזית )פינטל( באתרוג הייתה מצוה והידור באתרוג ,לא היו מוצאים
על האתרוגים חזזיות בנקל אלא בקושי רב ואחרי בדיקות וחקירות מרובות...
יט .ולעומת זאת ,הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע היה דורש את הכתוב בפרשתן )יג יא( 'למטה יוסף למטה מנשה
גדי בן סוסי' כמין חומר ,שהנה תכלית ירידת האדם למטה לעולם הזה הוא בכדי להוסיף לנשמתו עוד תורה
ומעשים טובים ,והנה כאשר ירד למטה שכח מכל המטרה והתכלית ונהיה בבחי' מנשה – כי נשני אלוקים ,גדי –
הגד נא ,וכי אינך אלא בן סוסי ,במה עדיף אתה על פני הסוס ...והרי שביד האדם להיות 'עבדי' או 'בן סוסי'...
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מעשה בגנב שפרץ באישון ליל למשכן הסוסים ,גנב משם סוס והטמינו במקום סתר ,משחזר לגנוב סוס נוסף
הורע מזלו ופגע בו בעל הסוסים ,הלה שאלו ב' שאלות ,א .היכן הסוס שחסר ממנין הסוסים .ב .מה מעשיך כאן
באורוות הסוסים .נענה לו הגנב ,הנה תשובה אחת לשתי השאלות ,מלפנים בגלגול הקודם עבדת אצלי ,אך לא
נהגתי בך ביושר והעבדתיך מעל הכוחות ,ואף לא קיימתי 'ביומו תתן שכרו' ,על כן נגזר עלי שארד בגלגול לזה
העולם בדמות סוס ,בכדי שאעבוד אותך ובזה אבוא אל תיקון נפשי ,ואכן ירדה נשמתי בדמות סוס ועבדתיך זמן
רב ,ועתה נשלם תיקוני ונהפכתי להיות בן אדם כשורש נשמתי בתחילה .ובזה מיושבים כל קושיותיך ,מה ששאלת
הנה הסוס החסר ,הרי הוא עומד לפניך ,וזהו פשר מעשי באורווה ,שממש זה עתה נהפכתי לאדם ועדיין לא
הספקתי לצאת מהאורווה עד שהזדמנת הנה .שאל אותו בעל הסוסים לשמו ,השיב לו שעדיין לא נקרא שמו
בישראל ,שהרי זה עתה נהפך להיות אדם ועדיין לא היה סיפק לקרוא לו בשם ,שלחו בעל הסוסים לשלום ,והוסיף
להזהירו שמיום זה והלאה ינהג כראוי לבל יצטרך לירד שוב בדמות סוס .לאחר זמן הלך בעל הסוסים בשוק והנה
רואה לנגד עיניו את אותו הגנב כשהוא מעמיד את הסוס הגנוב למכירה לכל המרבה במחיר ,זעק עליו בעל הסוס,
וכי חזרת להיות סוס ...ישמע חכם ויוסף לקח לבל יהא כאותו הסוס וכאותו בן סוסי ,אלא ימלא את התפקיד
אשר עבורו נשלח לזה העולם.
כ .והדברים אמורים ביותר בעת שיצרו בוער והוא מתגבר לכבוש אותו שאז התפילה מתקבלת ביותר ,והיא 'עת
רצון' המסוגלת לדבר ישועה ורחמים.
מעשה פלא אירע בעיה"ק ירושלים לפני כמה וכמה שנים ,נער קטן מבני העברים שיחק עם חבריו ושכניו ובתוך
המשחק נתהדק חבל סביב צווארו וכמעט שנחנק ל"ע ...ועד שהספיקו 'אנשי הצלה' לבוא לעזרתו כבר אבד הילד
את הכרתו ,ויבהילוהו לבית החולים בנסיון להציל את חייו ,אכן ,גדולי המומחים שבדקוהו אמרו בצער רב לאבי
הילד ואמו כי קצרה ידם מהושיע ואי אפשר להם להחזירו לאיתנו )כי הידוק החבל סביב צווארו זמן רב כל כך מנע מהדם
לעלות לראשו – כפי הנדרש ,וממילא ניזוק המוח באופן קשה ביותר( ,כך שכב הילד מחוסר הכרה במשך ימים מספר רח"ל.
ויהי אחר כמה ימים לפנות הבוקר נשמע 'צלצול' הטלפון שבביתם ב'קול רעש גדול' ,האב שנחרד לקול הטלפון
הבוקע ועולה בשעה שכזו ענה מיד לטלפון ,ומצד השני נשמע קולו של הרה"ג רבי דוד פרנקל זצ"ל )מבאי ביתו של
החזו"א זצ"ל( – ידידו של אבי הילד ,שפתח לספר לו על חלומו אשר חלם בזה הלילה שהוא עולה השמימה והוא
עומד בפני 'בית דין של מעלה' ,והנה הוא רואה שעל שולחנם נמצאת תיבה מלאה ב'פתקאות' שנכתב בהם 'שמות
אנשים' החיים עדיין בזה העולם ...וכל שם ושם נידון  -מה מעשיו בעולם ,והאם הוא ראוי להישאר בין החיים או
להיפך ח"ו ...והנה ...עלה פתקו של בנכם זה השוכב מחוסר הכרה ,והחלו הדיינים לדון בדינו ,הללו מימיניים בלימודי
זכות עליו ,והללו משמאילים ומצדדים להעלותו מישיבה של מטה לישיבה של מעלה ,ולפתע ,עולה 'מספריים'
) (Scissorsצבועות בתכלת לפני הדיינים וחתך את פתקו של הילד וממילא 'נגמר הדין' וחייו ניתנו לו במתנה ,ואיקץ
והנה חלום...
אחר רגעים ספורים – בעוד שקוע אבי הילד במחשבותיו על דבר החלום לדעת פתרונו מהו ,שוב בוקע ועולה
קול צלצול הטלפון ,ומצד השני עומדים הרופאים השוהים בסמוך למיטת בנו ,הללו לא האריכו בדיבור אלא פקדו
עליו לבוא במהירות לבית החולים יחד עם בני ביתו ,ולא היה סיפק בידו לברר מה קרה ,כי הרופאים כבר הניחו
ועזבו את הטלפון בבהלה ...וימהרו האב והאם לבית החולים ברוב חשש ובהלה כי לא ידעו מה ממתין להם שם...
בהגיעם 'כמעט שלא פרחה נשמתם' בראותם 'תחיית המתים' כפשוטה ,שבנם פקח את עיניו והחל מדבר מעט ,גם
ביקש קצת מים ומשקה ,והיו הרופאים עומדים ממעל למיטת חוליו ומביטים בו בתמהון ,ומשתהים לגודל הנס
שאירע מתחת ידם.
אחר הדברים האלה ,כשחזרו ההורים לביתם ,סיפר האב לבני ביתו ,על דבר החלום שחלם ר' דוד הנ"ל ,והוסיף
לומר שעד לרגע זה עדיין לא ירד לסוף דעתו ואינו מבין את פתרון החלום ,לשמע דבריו נבהלה והחלה לספר,
ביום האתמול הייתי מהלכת בשוק 'מחנה יהודה' )כי לפרנסתה עסקה בעבודת התפירה ובתיקון בגדים קרועים( לקנות מסוחרי
הבדים מידה מסוימת של בד שהייתה חסרה לי ,הביאני המוכר אל חדריו וניסיתי לחתוך את הבד כדי מידתו ולא
עלה בידי לחתכו יפה ,על כן ביקשתי מהמוכר שיחתוך בעדי ,והוספתי לדקדק במעשי יותר מהרגלי ולא מסרתי
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åøäèéùë éë ,íäéúåàðäå äæä íìåò éâåðòú íáìî åìèáéå úåëøá) åøîàù äî (ïéãîåò ïéà ô"éø úåëøá 'ñî) äðåé åðéáø
íùä úåîîåøá íúðååë äéäéå äæä íìåò éìáäî íáì ïéììôúîå úçà äòù ïéäåù åéä íéðåùàøä íéãéñç (:ì
.'íå÷îä éðôì úìáå÷îå äéåöø íúìôú äéäú
íéäåù åéäù äðååëä ïéàù ,íå÷îì íáì åðååëéù éãë
,äìéôúá åðååëéå úåáùçîä úãøè åðôéù éãë úçà äòù
הננו ועלינו – התחזקות כנגד ייאוש וענווה הפסולה
'íå÷îì íáéì åðååëéù éãë' øîåì åì äéä àì ïë íàù
éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå' ,(èì åè) ïúùøôá àåä êë éàãå àìà' ,'íúìéôúá íáéì åðååëéù éãë' àìà
¯ ùåàééä àéä 'äðéãî úëî' äðä ,'íëéðéò
íå÷îä úãåáòá íìù íáì äéäéù åðååëéù éãë ,ùåøéôä
את המספריים מידי לידו אלא הנחתים על השולחן כדי שהמוכר יקחנו משם – ואותם המספריים בצבע תכלת
היו ...באותה שעה צרפתי תפילה בלבי לפני הקב"ה הבוחן כליות ולב יודע כל תעלומות ,שבשכר זה ישלח רפואה
שלימה לבננו השוכב ללא הכרה ,עתה ראיתי כי אכן שמע אלוקים לקול תפלתי  -כי אלו המספריים שעל ידם
הוספתי בגדרי הקדושה עלו מן החנות לפני כסא הכבוד והם הם קרעו את רוע גזר דיננו ,והחישו ישועה לבננו זה
מעל לדרך הטבע.
ומעניין לעניין ,סיפר הרבני החסיד המפואר רבי קאפיל שענברוין שליט"א ,מחשובי תושבי קריית יואל מאנארא
יצ"ו ,כי לפני כשנתיים ימים בערב פסח תשע"ט חש לפנות בוקר בכאבים עזים בליבו ,מיד קרא לבנו ר' בעריש
שליט"א המתנדב בארגון 'הצלה' ,רבי בעריש בדק את אביו ומצא שכל המדידות מראים שהמספרים גבוהים באופן
נורא ואיום ,במהירות עצומה החישו את רבי קאפיל לבית החולים ,שם החלו לעשות לו סדרת בדיקות ולתת לו
תרופות לסדר את מצבו החמור ל"ע .והנה תיכף בבואו לבית החולים פנה אל הרופא ואמר לו ,שמע נא ,עלי
להתייצב בשעה  1בצהריים בקריית יואל לצורך אפיית מצת מצוה ...שחק עליו הרופא ,ואמר לו ,מה הינך סח,
עדיין הנך שרוי בסכנת חיים כיצד תדבר מ'מצות' ,אולם 'הוא באחד ומי ישיבנו' ...עד שאמר לו הרופא ,דע לך,
כי לפי הנראה כעת יש ספק גדול כמה שעות נשארו לך לחיות ואתה 'חולם' להשתחרר בצהריים ...ואכן ,רבי קאפיל
ראה את ה'בהלה' הגדולה סביב מיטתו ,כשעוד ועוד רופאים באים לנסות להציל אותו ...ומטפלים בו בכל מיני
טיפולים.
בשעה  11יצא בנו מהחדר לזמן מה להספיק להתפלל 'שחרית' ,ואמר ר' קאפיל לב"ב חוששני שהגיע הזמן
לעשות 'תשובה' – אני רואה שהמצב לא פשוט ,ה'חברה' אינם מצליחים ...והכריז בקול שהוא מקבל על עצמו
מעתה שלא לדבר כלל בקריאת התורה מתחילה ועד סוף ,אמרה לו ,והרי בעצמך אמרת לי שמעודך ועד היום לא
דברת באמצע קריאת התורה ,וכי עתה כש'יזכיר לו יום המיתה' נודעים לי 'סודות' שלא ידעתים עד היום ...השיב
לה ,אכן מעולם לא דברתי בקריאת התורה ,אלא שעד עתה לא קיבלתי זאת על עצמי ב'קבלה' ,רק הייתי נזהר
בכך לחומר האיסור שבדבר ,כידוע מפי ספרים וסופרים ,ועתה לרגל המצב הריני מתחייב עצמי ב'קבלה' שלא לדבר
מתחילת התפילה ועד סופה ,וביותר בעת קריאת התורה .תוך כדי דיבור ממש נכנס הרופא ב'נשימה אחת' ,שאל
ותמה – מה היה כאן ,ברגע זה נפלו כל ה'מספרים' וירדו מטה מטה עד שה'לב' פועל כאחד האדם ,רבי קאפיל
שה'מצות מצוה' בערו בקרבו נענה מיד אל הרופא ,אולי תשלחני לביתי מאחר שב"ה כבר התייצב הלב ,החזיר לו
הרופא ,לא ולא ,מאחר שעד לפני רגעים ממש היית בסכנת חיים ,עלינו להשאיר אותך כאן תחת השגחה ו'שמירה
מעולה' לראות שהכל פועל כשורה ,ואם תמשיך להרגיש טוב תוכל לחזור אל ביתך בחצות הלילה ,אבל לא רגע
אחד קודם לכן .אך רבי קאפיל שעז היה רצונו להספיק לאפות מצות כדת היום נענה ואמר  -הריני מקבל על
עצמי לפרסם את הנס שהיה לי בזכות הקבלה שלא לדבר בקריאת התורה ,כדי לעורר את הרבים ולהפרישם
מאיסורא...
מה עשה הקב"ה ,כעבור זמן מועט ,הובהל לאותו בית חולים איזה נכרי שהיה שרוי במצב קשה ומסוכן ביותר,
מרוב 'בהלה' סביב אותו גוי הוציאו את רבי קאפיל מחדרו עם המיטה אשר שכב עליה כשאינו לבוש כהוגן רק
מכוסה באיזה כיסוי דק ,והניחוהו בפרוזדור – כי היו צריכים את החדר 'פנוי' לאותו גוי ,התרעם ר' קאפיל ,וגער
ברופאים – וכי כך מביישים אותי להניחני ב'רשות הרבים' ...הבו לי את בגדיי וכו' ,הללו שלא היה להם 'סבלנות'
אליו ולבקשותיו ,נענו לעברו ,אם ברצונך – לך לך מכאן ...ואכן בשעה  1בצהריים כבר היה בקריית יואל כשהוא
בריא ושלם .להודיעך כוחה של קבלה טובה שבוקעת רקיעים ומבטלת גזירות קשות ורעות.
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é÷ìîòäå éðòðëä íå÷î ìà ìàøùé õøàì úåìòì åöø 'ïîæ
ãéá çìù ä"á÷ä êà ,'äá íðåçèá áåø úåàøäì Y
íäå .åîçìú àìå åìòú àì íäì øîåì åãáò äùî
òåîùì åáà àìå ,äáåùúî íúåà äçåã àøåáäù åáùç
úåéúåàä øòù) '÷ä 'ä"ìù'ä ùåøéôë ,åìà íéøáã ìå÷á
äî ìë' (:åô íéçñô) ì"æç éøáãá ('÷ä åéáà íùá '÷ úåà
øîàéù äî ìë ,'àöî õåç äùò úéáä ìòá êì øîàéù
,íéé÷å äùò äæä íìåòá úéáä ìòá àåäù ä"á÷ä êì
éððéà ,éúöéçîî àö ä"á÷ä êì øîàé íà ¯ àöî õåç
áåùé àìà ,ììë åìå÷ì òîùé àì äæá ,êúáåùú ìá÷î
íéìéôòîä åøîà éîð êëå .æò øúéå úàù øúéá àøåáä ìà
àìà ,åðúåå÷ú äãáàù øîåàä ä"á÷äì òîùð àì ¯
êåúî ùãå÷ä õøà ìà úåìòì ,äáåùúá áåùì øáâúð
äæá åàáå ,åúî íúééìò êøãá ,ïëàå ,'äá ïåçèáå äðåîà
äáåùú êì ïéàå ,'åì äôé ïîéñ äáåùú êåúî úî' úâøãì
.äîéìùä íúáåùú úàå íúåà ìáé÷ ä"á÷ä éë ,åæî äìåãâ

àèçá ìùëðå ìôðù øçàå ,åîöòî ùàééúî íãàäù
åððéà øáë éë äèìçäá '...ìù åîúåç'á åîöò íúåç
àìéîî éë ,ìëä åì øúåî øáë àìéîîå ...äîåàî äååù
÷"äøä øàéá äëå .äùåã÷ä ïî àåä ÷åçø øáë
äîã÷äá) 'áåè äùòå òøî øåñ' øôñá ò"éæ áéåùèéãéæî
àìå' ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä íùá (íééçä õò êøãì
úåðååòá úìùëð íà óà Y ...'éøçàå ...éøçà åøåúú
ìò ãåîò ãåîò ,øù÷ä úà øéúú ìà øúåéá íéøåîçä
óàå) íìåòî úìùëð àìù éîë êì áùçééå ,êúøîùî
.( כאäáåùúá øåæçéùë 'øèåð' áùçð ïééãò íâåôä
ä"ã ò"éæ õéååàðéãî ñçðô éáø ÷"äøäì 'éò)

÷"äôñá øàåáîëå

àäáù (à úåà ìàøùé çîùé ,äúòå ô"äò 'âä øîàé åà
åìôð øáëù øçàù åøáñ éë ,íéìâøîä åìùëð àôåâ
õøàì ñðëéäì úåëæì åìëåé àì íéððåìúîäå ìâòä àèçá
àìù àìà ,äúùåã÷ì éåàøä éôë íù úåéäìå ìàøùé
'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä ìù åðåùìëå ,ùàééúäì íäì äéä
:åö úáù) ì"æç åøîàã àä 'øôåñ íúç'ä øàáî æ"éôò äòðëä ø÷éò éë ,(ä äî íéìéäú) áéúë '÷ãö äåðòå' ò"éæ
ú"éùä úãåáòì äæ éãé ìò åáì áäìúéù àåä äåðòå
éáø éøáã ãçôìö äæ ùùå÷î ïðáø åðú' (.æö
.ì"ëò ,ú"éùä ïåöø úåøîì åàéáé äåðòäù àìå
êë ïéá ,àáé÷ò ,àøéúá ïá äãåäé éáø åì øîà ,àáé÷ò
ùùå÷îäù) êéøáãë íà ,ïéãä úà ïúéì ãéúò äúà êë ïéáå î"åú) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä úðùîá åðéöî úåàøåð
åàì íàå .åúåà äìâî äúàå åúñë äøåúä ¯ (ãçôìö àåä ìë úà øàáîä (íéìâøî çåìéù ïéðòá ä"ã çìù
àëéäî àìà .(ãçôìö) ÷éãö åúåà ìò æòì àéöåî äúà ¯ åîéëùéå' (î ãé) øîàðù ,íéìéôòîä úùøô úåìùìúùä
,äðäå .'(íéìéôòîäî åúåéäá úî ãçìôöù åðééä) åìéôòéåî äåä 'ä øîà øùà íå÷îä ìà åðéìòå åððä åøîàéå ø÷åáá
åéä íéòùø íéìéôòîäù úåèùôá äàøðä éôë øîàð íà õøà ìà úåìòì åøäîé àìù íøéäæä äùîå .'åðàèç éë
ïá äãåäé éáø óà ïë íà ,íå÷î ìù åðåöø ãâð åëìäù øåàéá êéøö äøåàëìå .åúî íúééìò êøãá ïëàå ,ìàøùé
àåä éøä ,äéä íéìéôòîä ïî ãçôìöù øîåàä àøéúá éøä ,'ä éô úà íúåøîäá íéìéôòî íúåà åáùç äî
ë"òáå .äúñë äøåúäù äî äìâî åà åéìò æòì àéöåî íúåøîäá íéìâøîä åùðòðù ìåîúàä íåéá åàø øáë
ìëå ,íéùåã÷å íé÷éãö åéä ïëà íéìéôòîä éë ,øîàú
.'ä éô úà
,äáåùúá áåùì äøèî êåúî àìà äúééä àì íúìôòä
íäéáàù åéúåðá åøîà äæìå ,äáåùú êåúî åúî ,ïëàå äéä íéìâøî ìù íàèç ìë éë ,øôåñ íúçä øàáîå
øáãä äéä úîà ïëà éë ,'äî íðåçèá úøñäá
.åàèç ìò äáåùú êåúî åðééä Y úî åàèçá
,'äá çåèáì íäì äéä ìáà ,'äá áùåéä íòä æò éë'
øéãú àìà ,íãà ùàééúé àì íìåòìù ¯ ïàëî åðãîì áåùì åøøåòúä ,úøçîî éäéå .åúòåùéá åçèá àì íäå
,äáåùúä úãåáòá êéùîé íå÷î ìëáå úò ìëá
åúåàáå íå÷î åúåàá' ì÷ùîä úáåùúëå ,äîéìù äáåùúá

 וכדרשת, שהלא הפסוק מזהיר את האדם שלא לילך אחר לבבו ואחר עיניו, וכה דקדק הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע.כא
 נמצא שדברי הכתוב נאמרו כלפי פחות ערך שצריך להזהירו על העבירות,חז"ל שהכוונה היא למינות ולזנות
... והרי אינו שייך כלל למדרגה גבוהה כזו,' ואם כן מהו שמסיים לומר 'והייתם קדושים לאלוקיכם,החמורות ביותר
 הנני מאמין בך שהינך יכול להתגבר ולהתעלות עד,אלא שבא הכתוב לומר לאותו הנאבק ביצרו אל תתייאש ח"ו
 רק אל תיכנע לאותו יצר הרע המרמה אותך שכבר אין לך, ואף אסייע בידך להתקדש,'למדרגת 'והייתם קדושים
.( )שיחות החפץ חיים...' ואתה כבר 'אבוד,כח להילחם

áé

באר הפרשה  -פרשת שלח

äìòî éøòù ìëå äå÷ú ìë äñôàù åì äàøð íà óàå
óåñì éë åúáåùúá êéùîäì åéìò ïééãò ,åéðôá åìòðð
 ïåöøáå íéîçøá åäåìá÷éכב.
הקטנים עם הגדולים  -חשיבות כל פעולה קטנה לפני המקום

øîàéå äùî ìà íòä úà áìë ñäéå' ,(ì âé) ïúùøôá
åìéôà ¯ äìòð äìò ,é"ùøáå ,'äìòð äìò

ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ åùò øîåà àåäå íéîùá
 åéøáãכגúåâøãîì ìéôòäì íãàä ãéá éë ,åðãîìì àáå .
íòã æéá Y íãà éðá ïåùìëå) íéîåøî éäáâ ãò øúåéá úåäåáâ
éë ,ãòö øçà ãòö êìéù éàðúá êà ,(íéîùä ãò ,ìòîéä
 íéîùä éîù ãò úçà íòôá úåìòì à"àכד,äùòé äî .
éëðà ÷åçø àìéîî øîåìî ñçå ,äðè÷ äìåòô ìë áéùçé
úééìòá çéååøà äî ,õøàî íéîù ÷åçøë íéîùä ïî

כב .עוד חיזוק עצום מצינו בתורתו של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל )דרש משה( המבאר מה שאמר הכתוב
'ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה' ,מפני
מה זכה כלב לאותו שכר גדול ,אלא ,שבאותה שעה שהיסה כלב את העם באומרו 'עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול
נוכל לה' )יג ל( – אכן קיבלו כולם את דבריו וחזרו בהם ממחשבתם הרעה ,אלא ששבו המרגלים להסית את העם,
וכדכתיב )פסוק לא( 'והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו' ,ונמצא שהצליח כלב
להחזיר את העם בתשובה לרגע אחד ,ועל כך בדין הוא שיקבל שכרו משלם ,כי אין ערוך לרגע אחד של הרהור
תשובה .וכמו שמסיים שם בזה"ל ,ושמעינן מזה דכמו בחיי הגוף הלכה שאף חיי שעה קטנה מחויבים לראות שיחיה,
ואף הותר לחלל שבת בשביל זמן משהו ,כך הוא גם בחיי הנפש ,אף שהועיל לזמן קצר נמי הוא דבר גדול.
מעשה היה אצל הרה"ק רבי גדליה משה מזוועהיל זי"ע שאמר לאחד מחסידיו שילך לשמוע דרשת התעוררות,
אך החסיד נענה ואמר ,רבי ,מדוע אלך אם ממילא אחר רגע כמימריה לא יישאר בי מאומה מכל ההתעוררות
שתאחזני בשעת הדרשה ,אמר לו הרה"ק ,הגידה נא לי המוצא את עצמו טובע ח"ו בלב ים ,ולפתע בא אי מי
ואמר לו ,בידי להצילך אך ורק לשעה מועטת ...ולאחר מכן שוב תיפול ח"ו ...וכי לא יחפוץ הטובע להינצל לכל
הפחות לשעה קלה זו .כמו כן מה לך לחשוב חשבונות האם תישאר ההתעוררות בקרבך לאחר דברי הכיבושין ,די
לך בזה המעט שיתעורר ליבך בשעת מעשה לשוב אל כור מחצבתך.
כג .שמא תאמר ,וכי יש 'סולמות' המגיעים עד לשמים ...ומבאר הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל )דרש משה( ,כי בא
הכתוב ללמדנו שאין לו לאדם לישב בחיבוק ידיים ולצפות לישועת ה' מבלי לעשות מאומה ,אלא תחילה וראש
יעשה מה שבידו' ,ויציב את הסולם' שביכולתו לעשות ,ואז יעזרהו הקב"ה וירוממו עד לשמים...
כה אמרו בעלי הרמז בהלכה הפסוקה )מג"א או"ח קלא ד בשם השל"ה( שיש לומר )אחר נפילת אפיים( 'ואנחנו לא נדע' –
בישיבה' ,מה נעשה' – בעמידה ,והיינו שאין לו לאדם לומר בעודו יושב בעצלתיים מה נעשה ,אלא תחילה יעמוד
ממקומו כמי שמוכן לזוז מקומו – לעשות איזה פעולה טובה ,ולאחר שכבר נעמד ישאל 'מה נעשה'...
מעשה הובא במדרש )קה"ר א א( ברבי חנינא בן דוסא 'שראה בני עירו מעלין נדרים ונדבות לירושלים ,אמר הכל
מעלין לירושלים נדרים ונדבות ואני איני מעלה דבר ,מה עשה ,יצא למדברה של עירו וראה שם אבן אחת ,ושבבה
וסיתתה ומירקה ,ואמר הרי עלי להעלותה לירושלים ,ביקש לשכור לו פועלים ,נזדמנו לו חמשה בני אדם ,אמר להן
מעלים לי אתם אבן זו לירושלים ,אמרו לו תן לנו חמשה סלעים וכיון שלא היה לו הניחוהו והלכו להם ,זימן לו
הקב"ה חמשה מלאכים בדמות בני אדם ,אמר להם מעלים לי אתם אבן זו לירושלים ,אמרו לו וכו' ובלבד שתתן
ידך ואצבעך עמנו ,נתן ידו ואצבעו עמהם ונמצאו עומדים בירושלים ,ביקש ליתן להם שכרם ולא מצאן ,נכנס
ללשכת הגזית ושאל בשבילם ,אמרו לו ,דומה רבינו ,שמלאכי השרת העלו אבנך לירושלים'.
וב'שפתי צדיק' )לפסח אות לז( מדקדק בשם זקנו הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע ,מדוע ניגש רבי חנינא בן דוסא אל
המלאכה לסתת את האבן בידעו שאין בידו לפורטה אפילו שוה פרוטה ,והלא ידע ששום בשר ודם לא יטרח
להעלות את האבן עבורו לירושלים חנם אין כסף ,ולמה אם כן טרח והתייגע לסתת ולהכין את האבן לבית המקדש.
אלא היינו טעמא ,כי על ידי גודל התשוקה שיגע בעצמו בסיתות ונקיון האבן ,עי"ז נפתחה לו ישועה משמים לצוות
למלאכי השרת להעלות האבן וגם אותו לירושלים ,כן תמיד בכל עובד השי"ת יהיה קודם מלא התלהבות ותשוקה
בענייני עבדות השי"ת ,אף שרחוק מהשכל שיוכל לגמור .ומוסיף עוד )אות לו( 'אמר זקיני הק' ז"ל הלימוד מזה ,שעל
ידי התשוקה לעבודת הקודש יוכל אדם לעבוד אף מה שאין מבין בשכלו איך וכיצד יגיע לזה ,כשהוא עושה את
שלו בא לו סיוע משמים יותר מהבנת האדם ונגמר הפעולה טובה' ,ובמקום אחר כתב ה'שפתי צדיק' )פר' שמות אות
)יד כד(

באר הפרשה  -פרשת שלח

âé

íåù àìì åøàùééù íôåñå ,äîåàîì íäéðéòá áùçð åðéà íéìåòù ¯ íìåñá äéìòäî ãîìé àìà ,úçà äâéøãî
÷.íãéá ïéð
äìòîì äðéøá àåáé àåáù ãò äâéøãî øçà äâéøãî åéìò
ìë áéùçéå ãòö ãòö êìé ,'ä úãåáòá éîð ïë .äìòîì
 úåîéìùä úéìëú ìà àåáé æ"éòå ,äðè÷ äòéñôכה.
יום לשנה  -התחזקות למלא הימים בעבודת ה'
ìòù åðééäå ,'äðùì íåé äðùì íåé' ,(ãì ãé) ïúùøôá
íà äãåáòä íìåñá úåìòì íãàì øùôà éàù ,òãéå
íéìâøîä åëìéäù íåéä íéòáøàî íåé ìë
.øáãîá äîéìù äðù ãåò øàùéäì åùðòð äòø äðååëá æîøì åøîàù åîë ,äðè÷ äìåòô ìë áéùçé àì
ãçà íåé åìéôà äøéáò øáåòä ìë' (:ä äâéâç) åðéöî ãåò àáì ãéúòì ,äãåäé éáø ùøã' (.áð äëåñ) àøîâä éøáãá
äðùä ìë øáò åìéàë áåúëä åéìò äìòî ¯ äðùá éðôáå íé÷éãöä éðôá åèçåùå òøä øöéì ä"á÷ä åàéáî
úåáà ,àùð 'øô óåñ î"åú) ò"éæ 'øôåñ íúç'á àúéà .'äìåë äîãð íéòùøå ,äåáâ øäë íäì äîãð íé÷éãö ,íéòùøä
äáåè äãéî' éøäù (ùøãîá íù ãåò ä"ã ïðçúàå ñ"úç ,æ å èòî ìë íéáéùçî íé÷éãöäù åðééäå .äøòùä èåçë íäì
àîåçðú) 'íéîòô úåàî ùîç úåðòøåô úãéî ìò äáåøî èòî åìéôà åãáòé ïë ìò ,äåáâ øä äéä åìéàë äãåáò
äðùì íåé áùçð úåðòøåô úãéîá íàå .(ãåòå ,àë çìùá äîãð ¯ íéòùøä ë"àùî .íúéìëúì åòéâé óåñáìå ,èòî
äøåúá ãçà íåé àìîîä Y áåèä úãéîáù éøä ,äîéîú úåãåáò íà éë íéáéùçî íðéàù Y äøòùä èåçë íäì
 íéáåè íéùòîå äãåáòå 'äâøãî øçà äâøãîá' äâøãäá êìäì ìáà ,úåìåãâכוä"á÷ä éðôì íåéä äæ áùçéé ,
יד( 'אף שעל פי דרך הטבע לא היה לו מבוא איך יעלה לירושלים ,מכל מקום בגודל התלהבות התשוקה עשה מה
שבאפשרות לו לעשות ,והשאר מסייעין משמים ,וכן לכל הרוצה באמת לעבוד השי"ת ,אחר שמייגע בכל יכולתו
מסייעים משמים'.
כד .וכך יש ללמוד ממה שאמרו חז"ל )מנחות מג (:בטעם מצות נתינת תכלת בציצית ,כי 'תכלת דומה לים וים דומה
לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד' ,ועל ידי לבישת ה'תכלת' יזכר ב'כסא הכבוד' .ולכאורה יש להקשות מדוע
לא אמרו ש'תכלת דומה לכסא הכבוד' ,ומה הוצרכו לדמיון לים ולרקיע באמצע ,אלא ללמדנו כלל גדול בדרכי
העבודה ,כי בל יקפוץ אדם ישר ל'כסא הכבוד' ולמדרגות שאין לו שייכות אליהם ,אלא יעלה בסולם במתינות
מדרגה אחר מדרגה ,יתחיל מ'תכלת' וימשיך 'לים' משם יעלה ל'רקיע' ,כל אחד לפני עניינו ומצבו ,ומבטח לו
שלבסוף יגיע עד 'כסא הכבוד'...
כה .והעיקר להחשיב כל פעולה קטנה בידיעה ש'קובץ על יד ירבה' ,ידועים דבריו של הרה"ק רבי פנחס מקאריץ
זי"ע )עיי' אמרי פנחס בפרשתן( על הנאמר בפרשתן )יד לה( 'במדבר הזה יתמו ושם ימותו' ,כי יתמו מלשון 'תם'
ושלם ,והנה תיבות 'יתמו' ו'ימותו' נכתבים באותם אותיות ,וכל החילוק ביניהם אינו כי אם נקודה אחת קטנה שבאות
תי"ו ]המודגשת[ ותו לא .מכאן ילמד האדם כמה יש ביד דבר אחד קטן להועיל או להפחית – להעלותו ממיתה
לתמימות.
כה אמר הרה"ק השרף מסטרליק זי"ע )אמרי קדוש אות ע'( – מעלה עשן כל שהוא ...שגם 'כל שהוא' ,אף מי שאין
בידו אלא ל'חטוף' חמש דקות תורה יחטפנו וידע כי גם כל שהוא 'מעלה עשן' נח"ר להקב"ה.
ידוע דבר העובדא כי פעם פרצה שריפה גדולה בבית מדרשו של הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע בגור ,ועלה כולו
באש ,לאחר מעשה שאל ה'שפת אמת' מה גרם לשריפה ,ויענוהו ,שהיא נוצרה מסיגרי' שזרקה בעליה בטרם כיבויה,
נענה ה'שפת אמת' ואמר ,ראו נא ,איך שבכוחה של אש כה קטנה להבעיר אש גדולה המכלה כל הנקרה בדרכה,
אם כן מידה טובה מרובה  -כמה אפשר להועיל עם כל מעט אש של תורה ומצוות.
כו .והעיקר שישמור האדם עתיו ורגעיו למלאותם בדברי תורה ,ובאמת הרבה הרבה שעות ורגעים הולכים לאבדון
אם אינו מתבונן כראוי למלאותם ,ואדרבה במעט התבוננות והבנה ראויה – מה עיקר בחייו ומה טפל בו יזכה
לקנות קנין נצח עוד ועוד שעות של עסקי תורה  -אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה ,וטוב לך לעוה"ב.
איש יהודי עמד לו בערב שבת קודש בבוקרו של יום בתחנת הרכבת הגדולה שבמדינת שווייץ – בה נוסעים
רכבות רבות מהכא להתם ומהתם להכא ,פגש בו חברו ושאלו להיכן פניך מועדות ,ענהו למקום פלוני ופלוני ,ואכן,
כבר עומדת כאן הרכבת שפניה מועדות למחוז חפצי ,אבל הנני מחכה לרכבת הבאה אחריה שהיא נוחה פי כמה
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íéðù åðì ä"á÷ä óéñåé êëì ,íéðù íéôìà úùù ¯ 'ïéðù øàåáé äæáå ,'ä úãåáò ìù úåîéîú íéðù úåàî ùîçë
.êåøò ïéàì àáä íìåòä ééçá
íéîùä éîéë 'åâå íëéîé åáøé ïòîì' (àë àé íéøáã) ÷åñôä
êìäî àåä òé÷øì ãò õøàä ïîù ÷çøîä éë ,'õøàä ìò
øàáì (àë ä äëéà ìåëùà ìçð) 'à"ãéç'ä áúë äæ ãåñéë ùåãâå àìîä íåé ìëù àöîð .(:ãö íéçñô) äðù úåàî ùîç
åðúéðéò úåîéë åðçîù' (åè ö íéìäú) áåúëä úà
.íéîùì ãò õøàäî êåìéä éãë áåùç úååöîå äøåúá
úãéîî äáåøî äáåè äãéî éë ,'äòø åðéàø úåðù
íéëåøà íéîéä åéäéù êéøö ìàâðùë ë"òå .úåðòøåô êë ìë íìåòá ïéàù ïååéëîã 'øôåñ íúç'ä óéñåîå
åðçîù ì"æ åîéøô ù"øä ùøéô êëå ,äáøä íéìåãâå éôìà úéù' éøäù ,åðì íìùì íéðù äáøä
וכמה ,עם שולחנות ומיטות נוחות שם תתענג בדשן נפשי ,בה אוכל לסעוד לבי ולתת תנומה לעפעפי ,שאלו ידידו,
הרי זמנה של אותה רכבת בעוד כמה שעות ,אמר לו האיש ,אעפי"כ ,כדאי לי להמתין ,אחר כמה שעות הגיעה
הרכבת המיוחלת ,עלה האיש ברוב שמחה וצהלה כשהוא מותש וחלש מהשעות הארוכות שהמתין בחום השמש,
ואכן ,הלה נסע כשאיפת לבו ,תחילה סעד לבו בסמוך לאותם שולחנות שבמשך כמה שעות 'חלם' עליהם ,אחר
סעודתו שקע בשינה עמוקה ,עד שבהגיע הרכבת למחוז חפצה גילה האיש כי אויה ,שוד ושבר ,כי נסיעת הרכבת
הייתה בכיוון ההפוך ,ואך בקושי מצא לעצמו אכסניה לקראת שבת )כשאין לו אלא בגדי חול עמו( ,וכיצד בא לידי כך,
בהיותו להוט ,שקוע עד למעלה ראש בטרדתו אחר צרכי גופו שיהיו בשלימות הגמור ,בנוח ובקל ,לכן שכח לבדוק
את מטרת נסיעתו ומחוז חפצו היכן הוא ...והנמשל ,פשוט ,החיפוש אחר נוחותו וצרכי גופו מבלבלים דעתו של
אדם עד שהוא שוכח את תפקידו ומטרת שליחותו לעולם הזה...
וכבר אמרו לרמז ב'מעשר בהמה' מדוע ה'עשירי קודש' ודינו בשחיטה ,כי אומרים לו לשה ,מדוע לא יצאת
קודם ולא עברת בשער בחמישי או בשישי וכו' ,רק )היית 'קראצער' ו(נשארת בעדר ברצותך לרעות בדשא לאכול עוד
ועוד עשב ,על כן דינך ל...
כתב הגה"ק ה'בן איש חי' )בן איש חיל ח"ד עמו' קס"א( ,מעשה שהיה בשני עשירים באותה העיר שהיה ביניהם וויכוח
עשירותו של מי גדולה יותר ,והנפק"מ ,כי כגודל עשירותו של אדם כן גדולה בעלותו על אנשי העיר והנעשה בה...
מטבע הדברים חיו השניים כל ימיהם בקנאה ותחרות ,עד שהוחלט ביניהם ,שביום פלוני יבואו השנים ויעמדו על
שפת הנהר ,יזרקו לתוכו מטבעות זהב בזה אחר זה ,וכל מי מהם שיעצור ראשון הרי"ז מורה שעשירותו פחותה
משל רעהו  -שהרי הוא חס על מטבעותיו בשעה שהשני עדיין משליך מטבעות לנהר בשאט נפש ,ואכן כך עשו,
השניים החלו להשליך מטבעות זו אחר זו עד שהאחד חדל כי חס על כספו שלא ירד לטמיון ולמצולות ים ,לעומתו
השני המשיך לזרוק בלא מספר ,כשהכל משתוממים לנוכח עשירותו המופלגת .אמנם אחר הבדיקה נתגלה כי זה
השני השליך מטבעות מזויפות ולכן לא חשש מאומה מזריקתם למצולות ים ,כיו"ב ייאמר למי שמשליך את המתנה
הגדולה ששמה 'זמן' לאשפתות ע"י ביטול הזמן בדברים בטלים ושאר שטויות ,הרי זה מורה כי בעיניו הזמן הוא
'מזויף' ,כלומר שאינו מחשיב את הזמן ואת הקניינים שאפשר לקנות בו...
פעם נכנס בחור מחובשי ספסלי ד'בית המדרש' אל הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ושאל את חוות דעת
קדשו אודות סדרי הלימוד ,יעץ לו הגרשז"א שיקבע סדר חזרה במה שלמד בזמנים הקודמים ...אמר לו הבחור,
אין עיתותי פנויות דיי להוסיף על שיעורי התורה ,על השולחן היה מונח באותה השעה ספר של מתנת בר מצוה
כשהוא מעוטף ב'נייר נאה' וסגור ב'גומי' ,הוריד הגרשז"א את הגומי והראהו איך שהגומי שהקיף את כל אורך
ורוחב הספר הוקטן ועתה הוא כעשירית בגדלו ,אמר לו הגרשז"א ,ראית כל דבר קטן – עם קצת רצון אפשר
להרחיבו פי כמה וכמה ...כך גם אתה עם רצון הטוב תוכל 'להרחיב' את ה'מעת לעת' שלך להכניס בו עוד תורה
ועבודה לזכות לך בזה ובבא.
הגאון רבי אליהו לאפייאן זצ"ל הדריך פעם בחור שנסע לישיבה – שילמד מדרכו של עולם בבואו לסדר חבילתו
לקראת הנסיעה לישיבה – אם יכניס מנעליו ובגדיו ללא כל סדר הרי בתוך כמה רגעים תהא החבילה מלאה עד
אפס מקום וכמעט שלא יכנס בה מאומה ,מה יעשה יכניס מתחילה דבר דבור על אופניו ב'סדר' ,או אז יראה כי
הכל נכנס ועוד יישאר מקום פנוי ,כך הוא נמי זה ה'מסדר' את יומו בסדרים ראויים וכיו"ב ימצא מקום ורווח הרבה
ללמוד עוד ועוד ,ומי שאינו מסדר יומו כראוי יעבור כל יומו מבלי הספק מאומה ל"ע.
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åðçîùéù ä"á÷äî íéù÷áî åðàù úåðù åðúéðéò úåîéë
øáãå ,úåìâá íéðåòî åðééäù íåé ìë ãâðë úçà äðù
äòøä ïéðòá éë åðéàøù ¯ äòø åðéàøù äîî ãîìð äæ
äáåè äãéîå ,íåé ìë ãâðë äðù åðùðòð Y íéìâøîä éîéá
ïéðù éôìà úéù ÷øã ïåéëîå ,úåðòøåô úãéîî äáåøî
.ãàî íéëåøà íéîéä åéäéù êéøö ïë ìò àîìò äåä
 úååöîå äøåúá åéîé àìîé ìéëùîä éë ,øîàéé ïãéãìכז,
ìëî éøäù ,àúàã àîìòá áø øëù åì íìåùéå
íééçì úåëåøàå úåáø íéðù äùòð éåàøä åàìéîù íåé
.íåìùìå íéáåè

åè

.íéøôàå äùðî ,åáù íé÷ìç éðù ìò Y óñåé ìù åèáù
ïåâë ,óñåé ù"ò åñçééî íâå íéøôà úà íéã÷é íéîòô
éðáì óñåé éðáì' äìéçú áúëù øáãîá úùøô ùéøá
ìò åñçééì éìáî 'äùðî éðáì' ë"îçàì ÷øå 'íéøôà
äøåúä äúðéù (çìù úùøô) ïàëå .êôéäì íéîòôå ,óñåé
,óñåé øçà åñçéé àìù àìà íéøôà èáù úà äîéã÷äå
íòèå ,óñåé øçà åñçééå äùðî èáù úà áúë ë"îçàìå
íéøôà ìù åãåáë ,íäéðùì ãåáë ÷ìç êëá éë ,øáãä
åñçééù êëá äùðî ìù åãåáëå ,äùðîì åîéã÷äù äæá
.óñåé øçà

äùðîå íéøôà ìù íãåáë ìò íå÷îä ñç äë íàå
כבוד חברך – זהירות בכבוד הבריות
äîë úçà ìò éøä ,ììë íúòã ùìçú àìù
 úåéøáì ãåáë ÷åìçì åðéìòù äîëå óñåé äèîì ,'åëå íéøôà äèîì' ,(àé¯ç âé) ïúùøôáכח åðàùë ,'äæä ïîæ'á
 äøö÷ íúòãå íéáåøî êîò éëøöå ,úòã éùåìç (áì à øáãîá) ï"áîøä áúë ,'äùðî äèîìכטóàå .
íìåòì éë ,åìåîâë åì áéùé àì åäã ïàî åá òâô íà úà ñçééìå úåðîì íéðôåà äîëå äîë äøåúá åðéöî éë
כז .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 בפרשת במדבר בעניין סדר מסע המחנות
'Łäנ ִçם יסעו' )ב טז( ,השיב הילד 'די יארען פארען' ) -ה ָŁנים נוסעות( ...נענה לו הרה"ק ואמר ,אכן לך מגיע
במדבר ְ ִ
'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(.
כח .מענין לענין ,בפרשתן )יג כ(' ,ומה הארץ השמנה היא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי
הארץ' .כתב ה'חתם סופר' זי"ע )ד"ה היש בה( כוונת הכתוב באמרו עץ ל'צדיק המגין על דורו כעץ' – והוא בעל
גמילות חסדים ,שהעולם נהנים מפירותיו כאותו 'עץ פרי עושה פרי' ומהנה בפירותיו את בני העולם ,ונקרא עץ כי
הוא מגין על דורו כעץ .ואמר היש בה עץ התבוננו לראות ,אם תמצאו שם בעל חסד ,אל תקחו מפרי הארץ ,כי
אין בזה שום הוכחה שהארץ מבורכת ,כי אולי בזכות הצדיק נתברכו הפירות ולא מצד עצמותה .אך אם אין – אז
והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ ,כי אז יש ראיה מטיבן של פירות על ברכותיה של ארץ ישראל .וללמדנו על
מעלת גומלי חסדים אשר כל העולם ניזון בזכותם ומחמתם.
כט .והמפורסמות אינם צריכות ראיה עד כמה מתמלא 'בשר ודם' בכח ומח ,בשמחת חיים כשמאן דהו משמיע
באזניו דברי חיזוק אפילו בשיעור 'כל שהוא' ,וק"ו כשהוא במידה טובה מרובה.
ומשנות קדם יסופר ,כעשרים שנה אחר שהוציא הגה"ק בעל ה'לשם' זי"ע את חיבורו העמוק בחכמת הקבלה,
הגיעה השמועה לאזניו שבשעתו כאשר הגיע הספר לעיר בגדד ,יצא הגה"ק בעל ה'בן איש חי' בריקוד ומחול לכבוד
הספר ,ולא נחה דעתו עד שהעמיד חופה כדרך שעושים בהכנסת ספר תורה.
כשמוע 'הלשם' את כל זאת פרץ בבכי ,ולפליאת המספר הראה לו ה'לשם' כי בחדרו יש עוד כתבים רבים בחכמת
הקבלה אשר לא ראו אור ,ואמר ,אם הייתי יודע שכה משבחים את ספרי בעולם הייתי מוציא לאור עוד ספרים רבים...
נמצינו למדים עד כמה משפיע חיזוק אפילו על רמים וענקים כאותו צדיק ,ק"ו לאנשים פשוטים ,וק"ו בדורנו אנו.
וכבר המליצו בדברי רש"י )ריש פרשת בהעלותך( 'להגיד שבחו של אהרן' – אמור לחבריך דברי 'שבח' וריצוי ,אף
כ'שלא שינה' – שאינך רואה עליו 'שינוי' צורה ,ואל תמתין שישבר בקרבו לגמרי עד שכבר יכירו זאת עליו.
מעשה בבחור הלומד באחת הישיבות הקדושות בארה"ק ,שנתברך ב'חולשות' רבות עד מאד ,לא די שאינו יושב
על מקומו ועוסק בתורה אלא אף גם זאת שהוא מפריע לכל סובביו ,כמו"כ ,בתפילות המתקיימות בהיכל הישיבה
תמיד 'שמח' מסביבו ,וכן בסדרי אכילה וכו' ,עד שהגדירו אותו ראש הישיבה עם 'מגידי השיעורים' ,שמעלה אחת
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מצינו בו – כשאינו מופיע בין כותלי הישיבה הכל נושמים לרווחה ...ואכן ,כפי הנהוג ,היו משלחים אותו רבות
חוצה ,בכל פעם מחמת סיבה אחרת...
עד ,שהגיע ובא ליל ל"ג בעומר תשפ"א ,ויהי בחצי הלילה ,אין ויהי אלא לשון צער ,קיבל ה'מגיד שיעור' שיחת
טלפון ,בה נאמר לו כי נשמת הבחור עלתה בסערה השמימה בשריפה הנוראה אשר שרף ה' ...כמובן שנעתק הדיבור
מפיו של ה'מגיד שיעור' מהלם ותדהמה ,וכשוך סערת רוחו 'נפל' בליבו שעליו להתחיל להכין 'הספד' מרורים לקראת
ההלוויה רווית היגון אשר תיערך למחר ,אך כאמור ,במחשבה ראשונה לא מצא שום מעלה על הבחור המנוח ,על
כן החל להעמיק במחשבותיו ,אולי מכל מקום ימצא איזה מעלה ושבח ,ואכן ,פשפש ומצא ,שבחודש אלול לפני
כשנתיים ימים התפלל פעם אחת בהתלהבות ,ובשובבי"ם דאשתקד קם שני ימים רצופים קודם זמן קריאת שמע
הראשון ,ולפני מחצית השנה שאל ב'שיעור' קושיא הגונה על הנלמד ,וכך הצליח ללקט 'עשרה מעלות' על הבחור
המנוח ...ובעוד שהוא שקוע ומתבודד במחשבותיו נפל צער גדול בליבו ,מי יודע ,אם הייתי אומר לו 'מקצת שבחיו'
ושלל מעלותיו בפניו הרי היה זה מוסיף בו כח ואומץ להתגבר ולהתחיל ללכת על דרך המלך ,ו'אמר' במחשבתו
לאותה בחור ,צר לי עליך נשמה טהורה ,בעלותך השמימה תעני ותאמרי לפני בי"ד של מעלה ,כי בעצם נשמה
טהורה את ,אין כל האשמה תלויה בך...
והנה כשעתיים לפני כניסת השבת )ביום ל"ג בעומר אחה"צ( התקשרו להודיע לו כי טעות חמורה חלה כאן – בא
הרוג ברגליו ,הבחור חי ונושם לאורך ימים ושנים טובות ....נשם המגיד שיעור לרווחה על 'תחיית המתים' ,אך אז
אמר בתוכחת מוסר לעצמו ,מדוע רק 'אחרי מות קדושים אמור' )משל ומליצה שגור בפי העולם ,כי רק אחרי מיתתו של אדם
מוצאים ומונים את המעלות אשר בו( ,עתה בעוד חי ,הבה נקרא לו ונספר בשבחיו ,ובזה יעלה מעלה מעלה...
וכה אמר הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע )אמרי פנחס השלם אות שכג( לפרש בלשון הכתוב בפרשתן )יד לה( 'במדבר
ימת ,'äכי 'במדבר' הוא לשון דיבור ,ואילו 'יתמו' מלשון 'תם' ושלם ,כי יכול לקנות עולמו בדיבור,
הזה יתמו ושם ָ ֻ
וממשיך הכתוב שכן הוא להיפך ושם ימותו על ידי דיבורים רעים ואסורים רח"ל ,כי מוות וחיים ביד הלשון .והוסיף
לומר כי 'יתמו' ו'ימתו' שווים באותיותיהם כי בתנועה קטנה אחת יכול להיות להיפך .והיינו שבדיבור אחד יכול
לקנות עולמו מחד ,ולאידך די בדיבור אחד לאבד עולמות ל"ע...
סיפר לי הרה"ח ר' בנימין קאמינער שליט"א על אביו ר' ברוך ז"ל ,אשר היה מקורב מאד אל הרה"ק ה'בית
ישראל' זי"ע ושימש בתפקידים רבים הנוגעים להנהגת הציבור וכיו"ב ,פעם אחת נקרא אל הקודש פנימה ,ואותו
הלילה ליל ערב ראש השנה היה – לפני אמירת 'זכור ברית' )בפעם הזאת היה הפעם היחידה שהבית ישראל איחר ל'זכור ברית'(,
פתח הרבי לספר לר"ב שבקרב אנ"ש יש אברך שבלידתו לא נקצב לו מן השמים שכל ודעת ככל אחיו מבני ישראל
רק פחות מזה ב'כמות' וגם ב'איכות' ,על כן ,בהגיעו לפרק 'האיש מקדש' הוכרח ג"כ לקחת מי שלא נתברכה בשכל
רב ודעת רחבה ...ואכן ,חייהם זרמו על מי מנוחות ,ואף נולדו להם שני בנים בעזהשי"ת .כל זה עד לפני כמה
ימים ,כי הוצרך ה'שווער' )החותן( לשלוח איזו חבילה לבית ה'איידעם' )החתן( ,מה עשה השווער ,ירד ל'תחנת
האוטובוסים' וחיפש אחר הנוסע לעיר מגוריו של חתנו ,משמצא ביקש ממנו להעביר חבילתו לחתנו ,ולהעמיד
דברים על דיוקם שאל את ה'שליח' האם הוא מכיר 'אברך פלוני' ...וישאלהו האיש ..מי ..אותו המשוגענער) ...פלוני
המשוגע( ,והסכים לקחת החבילה .אחר הדברים האלה ,החל השווער לחשוב וכי זה שמי וזה זכרי ' -חותנו של
משוגענער '...לא ולא ,בשום פנים ואופן לא אתן להיות כן ,כי חרפה היא לנו) ...מן הנראה שאף שכלו של החותן לא היה
'רחב' כל כך(' ,זה היום עשה ה'' – היום הזה יתן החותן 'גט פיטורין' וישחרר את בתי מלהיות כפותה בידי משוגענער
ל"ע ...ובזה ביקש הרבי מר"ב שיראה להשכין שלום ולחבר בין הניצים.
משיצא את פני הקודש מיהר ר"ב לטפל בענין ,ולא עלה בידו ,שהרי 'שלושה שותפים' היו נתונים תחת 'טיפולו'
הבת ' -אשת המשוגענער' ,אביה ואמה ...על שנים מהם הצליח ועל אחד לא הצליח ,לא ארכו הימים ואותו האיש
נתן גט פיטורין ואיגרת שבוקין לעולמי עד ,מה עלה בגורל הבנים – שניהם יצאו לתרבות רעה.
עתה בין והתבונן נוראות ,עמד לו יהודי בתחנת אוטובוס ולתומו שאל מי ..אותו המשוגענער ...ובזה גרם לחורבן
הבית ,האיש והאשה הושלכו ליגון ואנחה עולמית על שהוכרחו להתגרש זה מזה ,שתי 'נשמות קדושת' והם הבנים
של אותו ה'משוגענער' ירדו לעמקי שאול ...ועד היום הזה לא ידע זה האיש מה גרם במאמר פיו...
זה לעומת זה ,כתב ב'מעיל צדקה' )תתש"מ( ,יש נדיבות אחר – קל במעשה וגדול בשכר ,והוא  -נדיבות הדיבור,
שיגביר לשונו לפייס לעניים ולשמח למי שהוא דואג ולהשים שלום .שכל זה תלוי ברוב דברים .ומוסיף על זה,
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'ובדידי הוה עובדא באדם דאוג מתוך דחקו – שהייתה כוונתו לאבד עצמו לדעת ,ויקר מקרה שדיבר עמי מצערו
והרביתי עליו בדברי פיוסים ונחמות ,ואחר ימים גילה לי את לבו שאילולי שפגע בי וניחמתיהו בדברים היה בדעתו
לאבד עצמו ,לכן יהי אדם וותרן בדיבורו במצוא כל אדם עני או דאוג – אל יקפיד דברו ,וירבה עמו בדברי פיוסים.
ואף אם הוא גם כן דאוג אל ימנע עצמו מלהרבות בדברים לפייס עניים ולנחם למי שהוא דאוג ולב נדכאים ,עכ"ל.
והרי שאותם דברי פיוסים הצילו נפש מישראל ,ואותו הדיבור 'קנה עולמות'...

