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בא פרשת - הפרשה àבאר

בא  פרשת

האמונה ולהשריש  להזכיר מצרים יציאת  זכירת – תזכור למען
פרטית בהשגחה

ïúùøôá(â âé)íúàöé øùà äæä íåéä úà øåëæ' ,

äáøä úååöî äøåúá åðéöî ïë ,'íéøöîî

' àéä íúéìëú ìëùíéøöî úàéöéì øëæ÷"äôñá åðéöîå .'

äçâùäá äðåîàä øñåç àåä 'íéøöî úåìâ' úåäî ìëù

å"ç úéèøô,äôéì÷ä ùøåù òùøä äòøô øîàù åîëå

'åìå÷á òîùà øùà 'ä éî'(á ä)äìôä åæ úéìëúìå ,

úåëîä úøùò ìëá íéàøåð íéúôåîáå úåúåàá ä"á÷ä

úåìâéäìå òãååúäì õøàäא¯ ìë ìò êìî àåä éëב.

מעשהא. היה  וכה  שנים, צ"ב בת  והיא כשבוע  לפני חל "ח שבקה  שאמו  וחסיד צדיק איש  נאמן מידיד שמעתי

שבדייטשלאנד קעלן בעיירתם  המלחמה ריח את לחוש אמה החלה  שש כבת בהיותה  מ'המלחמה ', (והיה הצלתה

בדייטשלאנד) שהתגוררו  לבנ"י מאוד והצרו ראשם  הרימו ישראל  שונאי אך המלחמה , תחילת קודם שנים כמה עמהזה  והבריחה  ברחה מיד ,

בנותיה שתי את אחת)יחד ועוד  מסגר(המנוחה  על  סגור מיוחד מחנה - בגטו  אותן והניחו נתפסו ששם אלא לצרפת,

ישראל  מבני ואלפים  מאות עם יחד  תמיד)ובריח  שם נשארו  הנשים ואילו יום, בכל לעבודה יצאו האנשים  תוך (רק הימים  באחד  .

לצאת  בנותיה שתי עם יחד האם מיהרה מיד ייסוריה, וגברו  רגלה את הילדה  שברה גילה בנות עם  משחק כדי

לעבור לאחותה לתת  רצה  לא הפתח ששומר אלא נשבר , אשר  בשבר  לטפל בכדי החולים ' 'בית אל המחנה משערי

ברמיזת  לשומר  להסביר החלה  האם, עשתה מה לאחותה, לא אבל  לאמה' 'צריכה הילדה  שאכן בטענה  השער, את

ושולטת  מכרת היא המנוחה , אחות – השניה  בתה  רק המקום , שפת  את מבינה  איננה  שהיא עיניים , וקריצת ידים

הצלתן, נס  אירע  וכאן החולים , לבית הבנות שתי  עם  ללכת אותה  ושחרר  השומר נעתר  תחנונים אחר המקום, בשפת

את וגרשו הרשעים פשטו  החולים, בבית שוהות שלושתן בעוד היום  למחרת  במחנהכלכי השוהים היהודים

שלושתן  רק המחנה תושבי שמכל  מצאו למחנה  ובשובם הי"ד, השמימה בסערה נשמתם ועלתה ה "י לאושוויץ 

עניפה משפחה  להקים ואחותה היא זכתה רגל אותה  ובזכות ניצולו, זאת שבורה רגל  שבזכות ונמצא, בחיים, נשארו 

נכדים . מאות עם 

להגיש בידה  היה ימ "ש, מהרשעים  פיצויים  לקבלת בקשות הגישו רבים  כאשר הקודש, לארץ עלותם בקשהאחר

נשארה זו רגלה  כי הרגל  שבירת על  גם 'אסירה ' היותה  מלבד – הרגילים התשלומים  על  פיצויים  תשלומי להוסיף 

ולא  לרשעים לא אתננה לא זו, 'רגל' ותעצומות, בעוז  אז אמרה  היא אבל  העולם, מן פטירתה יום עד ב 'שברונה'

היא... שלי זו רגל  כסף , בעד

מביתנו גלינו  חטאנו שמפני די לא לחשוב, יכולות והיו מנשוא, קשה  המצב נראה  היה מתחילה  כי וללמדך ,

חוששים הננו  ומלוחצנו, ממחרפנו  צרות מכל פחודים לחץ, ומים  צר  מלחם חיים במחנה... אנו  כלואים גם ומולדתנו ,

אומר, וקוב"ה כך... כל  קשה באופן הרגל  שבירת - שבר ' על 'שבר זה  על נוסף  והנה חיינו, על אמת בזהחשש 

תצמח מכאן  אדרבה  תליני, כי לך  מה  חלציה , יוצאי וכל ואחותך  אמך דם  זרעיותייך , ודם  דמך – הצלתך  מכין הנני

וממנה . ממך לצאת העתידים  הדורות כל  וישועת ישועתך 

זי"ע אמת' ה'שפת הרה "ק בדברי מצינו הזה  תרל"א)כענין החדש בגמרא(פ' איתא דהנה קמז:), בן (שבת אלעזר רבי

הזה החדש  למיקרא בעא בספרא למיקרי קם אתא הדר כי  תלמודיה איעקר בתרייהו אימשיך להתם איקלע ערך

וז "ל , תלמודו. והדר עליה רחמי רבנן  בעו לבם  היה החרש  אמר מקודם ,לכם  הסתר כשיש התחדשות כל  וע"י כי 

למצרים ירדו לכך  שהרי לכם, הזה  החודש  אח"כ  נעשה לבם היה חרש  לאחר שמקודם שבא  הגאולה  לאור שיבואו 

וישועה .הגלות  לגאולה הכנה אלא אינם וההסתרה הקושי שכל  כלומר ע"כ. ההתחדשות, שהוא

דאגה, כל  וללא קל  באופן הנוראה  המלחמה  מאורעות את עברתי ימיה, כל  משננת  הייתה שהמנוחה סיפר, עוד

אמי, על  סמכתי עת ובכל  הבריחה, תחנות בכל  לאמי צמודה שש, בת קטנה  ילדה הייתי כי כיצד, תשאלו ואם

ולפחד לחשוש לי ומה  הכל, ומסדרת דואגת היא  עמי, והיא  עמה  שאני עםבידיעה  הזה , בעולם  המהלך וללמדנו , .

ולא  ידאג  לא וכו ', מאורעות עליו יעברו  אם אפילו אז יכול, כל  והוא בידו הכל  ובארץ , בשמים לי  אב כזאת, הרגשה

ולפחדיחשוש, לחשוש  לי מה  ושעה , עת בכל  הצטרכויותיי כל וממלא  מסדר הוא  עמי, ואבי אבי עם  אני .בידיעה 

זצ"ל  שמואלביץ  חיים רבי הגאון ביאר כב)וכך תשל"ג מוסר אם(שיחות ועל  ארוכה , בדרך  הנוסע  לאדם משל  בדרך

יענה לאחמ "כ עומד, אני פלוני במקום עונה הוא הרי  העת' בזו שוהה  מע"כ 'איה לפעם  מפעם אותו שואלים  הדרך



בא פרשת - הפרשה באר á

ãâðëåúåøåãì íéøöî úàéöé øåëæì åðà íéååöî äæ

'õøàä áø÷á 'ä éðà éë òãð ïòîì' ¯ íìåò.

'ï"áîø'ä ìù íéòãåðä åéøáãëå(äùøôä óåñá)ïëìå .ì"æå

íéúôåîá áåúëä øîàéáø÷á 'ä éðà éë òãú ïòîì

õøàäõøàä ìëá éðåîë ïéà éë òãú øåáòá øîàå ...

¯áëòî ïéà ,ìëá èéìù àåäù ,úìåëéä ìò úåøåäì

åãéáíéðîàð íéãò íéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä ë"à ...

...äìåë äøåúáå àøåáä úðåîàáíéìåãâä íéñðä ïîå

íéîñøåôîää"á÷ä ããéù íäá óåñ íé úòéø÷å íéøöî úàéöéë)

(õøàå íéîù úåëøòîíäù íéøúñðä íéñðá äãåî íãà

äìåë äøåúä ãåñé,åðéáø äùî úøåúá ÷ìç íãàì ïéàù

ïéà ,íéñéð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã ìëá ïéîàðù ãò

'íìåò ìù åâäðîå òáè íäá
ג
.

äëåäéìãâ éáø ÷"äøäì 'ïç úåàåùú' øôñá áúë

ò"éæ 'õéðéìî(éúéìôäå ä"ã àøàå),ì"æå ,íéøöî úåìâ

על ישאלו  אם  משא"כ  וזאת. זאת דרכים  בפרשת אני ועתה פלונית, עיר לצד הנני עתה  פלוני... במקום ויאמר 

מרכבתם . תעמוד  שרק היכן – אמו' בחיק כעת נמצא 'התינוק  עת בכל  יענו  – בחיקה ויושב לאמו  הצריך ה 'תינוק '

שבשמים . אביו בחיק תמיד שנמצא כמי הוא הרי בה ' ומשענתו מבטחו כל  ושם  בה ' המאמין לגבי כיו"ב

אליהו ' ב'דברי הביא ב)וכבר  קלא לנו(תהלים  פירש כבר ואמר , בה '. הבטחון יהיה  איך - הגר"א לרבינו שאלו ,

'מה דואג אינו  שהתינוק כמו  פירוש , נפשי', עלי  כגמול אמו , עלי כגמול  נפשי  ודוממתי שיויתי לא 'אם  דהמע "ה

אף מחסורו . כל  תמלא שאמו ובטוח לבו סמוך ענייניו  בכל  וכן שבעו, כדי אמו תאכילנו עת שבכל  בידעו יאכל '

שבשמים, אבינו על  לגמרי לסמוך רק המחר, דאגת כלל  לדאוג שלא מלבנו וחשש דאגה  כל  להסיר עלינו  לדידן,

הצטרכויותינו . כל את לנו שיחיש

רמזו  שם)עוד תהלים זצ "ל, פינקוס להגרש"ד שמשון  אמו(נפש  תמהר  קטן התינוק  שבעוד העולם, מטבע  כי זה, בפסוק 

בהולה אמו  אין מעט , התינוק משגדל  הרגע, בזה צרכיו ומה עמו אירע מה  לראות שיבכה  בכי כל  על לקראתו

נופל כשהוא אלא אליו ניגשת אמו אין  ושנתיים שנה  כעבור בשרו. על  'מכה ' ומקבל  נחבט  כשהוא אלא לקראתו

בידו אין כי אמו וחסדי ברחמי תלוי הוא יותר  יותר , קטן שהתינוק  ככל  כי  הוא, הדבר סיבת יותר... קשה ונחבט 

פחות  האם תרגיש גם  כך  לעצמו לסייע  כוחו ויתרבה התינוק שיגדל  וככל  האם, עזרת מבלי לעצמו ולהועיל  לעזור

הסו משל , בדרך  כיו"ב עליו... את 'אחריות' תולה  ואינו  עצמו, בכוחות הוא ישע ' 'חסר כי הכרה  מתוך ה ' על  מך

טוב . היותר צד על  קריב ובזמן  בעגלא לישועתו  הקב"ה  יחיש  לבדו, העולם  בבורא אלא תקוותו

והשלימהב . הטהורה  האמונה תוקף  ישראל בבני להשריש  היה  העליונה הכוונה  ה'דגלועיקר הרה"ק  שהביא וכמו ,

זי"ע אפרים' וגם)מחנה  ד"ה שישדד (וארא מאוד תמוה לכאורה  כי זי"ע  הק' הבעש "ט מרנא זקנו שהקשה מה 

אפרים' מחנה ה 'דגל ומבאר  ה', אני כי שידעו המצריים  עבור  נטויה  ובזרוע  חזקה ביד הטבע מערכות הקב"ה

מצרים ' מעשה  שעושים  מצרים, בבחי' שהם אותם ישראל , על  קאי 'שבאמת בזה )וז"ל , שמאריך שרצה(עיי"ש  והיינו  ,

את הקב"ה  מנהיג והוא  הכל אדון  הוא  ה '', אני 'כי לזכור ישכילו הם אף ביותר הרחוקים  אפילו ישראל בני שכל

ממדרגתוכל . כשנפל  – בדיליה  חד כל  גם עפי"ז  לומר מצרים)ויש  אז(בבחי ' גם – ה ' שאני זכור נפילתך בעת גם  ,

אני'. אתך 'כי

הללו .ג . הרמב"ן דברי את ילמדו  ויום  יום שבכל  חסידיו  את מזהיר היה  זי "ע אהרן' ה'בית שהרה "ק ידוע

מארץ צאתך יום את תזכור  'למען נצטווינו  אלא הפסח, בחג – בשנה אחת מצרים  יציאת בזכירת די אין  ואכן,

ג)'חייךימי כלמצרים טז אחת (דברים לקחתם שמספיק  רפואות יש רפואה , ענייני בכל  הוא כן כי  הדבר, ובטעם ,

ב 'וייטאמין' האדם  לגוף ה 'חיזוק' כי ביומו , יום  מידי לו שנצרך ויש ארוכה, אחת (ויטמין)לתקופה  בפעם  די וכדו '

כדוגמת  הם  השנה  מועדי ולענייננו , ביומו , יום מדי לאדם נצרך ה 'לחם' לאידך, עניינו , לפי וחד  חד כל – ימים לכמה

ה מיום שהשפעתם  ימי 'ווייטאמינים ' וכן השנה , לכל  לנפשו טהרה  האדם שואב הקדוש מיום השנה, כל  אל מועד

לקיים האדם על  מצרים' יציאת 'זכירת  מצוות אך שנה , אחרית עד נמשכת השפעתם הפסח חג או הסוכות חג

היא ה'אמונה' כי  חוקו בתמידיות, חיים .לחם  אינם  חייו  ומבלעדיה  הוא, באשר יהודי כל  של 

נאמר כך ד)ועל  ב באמונתו(חבקוק  'באמונתויחיה'וצדיק  כתיב שלא לאדםיאכל', מספיק ד'אכילה ' במידי כי ,'

ישיב מיד כי רגעים לכמה  אף נשימתו שיפסיק  לאדם לו אוי לנשימה' ב 'אוויר אבל  היום , משך פעמים כמה שיאכל 

לכך  נצרך שאדם האויר  ונשימת החיים  לעצם  כלומר האדם  לחיי ה 'אמונה' את השוו זה ומטעם ליוצרו, נשמתו

אחד. לרגע  אפילו בבוראו מסברו שמאבד למי לו ואוי רגע, ובכל  עת בכל 
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åðéîàäù äî äúéäúåéø÷îá,ìùåîä äéä äòøôù ,

êøáúé åúçâùä éô ìò âäðúî íìåòäù ùéçëî äéäå

íìåòäù øîåà äéäå ,÷ãöå èôùîá ìëä ¯(å"ç)åâäðîë

íéðåúð åéä ìàøùéù úåéäìå ,òáèä êøã éô ìò âäåð

.'åëå äæá åò÷ùðù èòîë åúìùîî úçú æà

úîàáåïééãòå ,êøåöä ìëë äæ íúëî åðøäèð àì ïééãò

òøä øöéä åðéðéá ã÷øî
ד

íéøåäøä ñéðëîù ,

åðáìá åìà
ה

úåéø÷îá äøáòä êøã ìò ïéîàäì
éãëáåו .

úàæ äëåáîî úàöìúàéöé' úà øéëæäì íéáéåçî åðà

íåé ìëá 'íéøöî
ז
,åúàî ìëäù äîéìù äðåîàá ïéîàäìå

כהד . משה 'ויאמר בכורות, מכת על  משה כשהזהיר בפרשתן בהאמור זצוק"ל  מבריסק  הגרי"ז של  ביאורו נודע

מצרים בתוך יוצא אני הלילה  כחצות ה' ד)אמר ',(יא משה אמר  'כוברש"י, ולא הלילה' -בחצות הלילה ' חצות 

אצטגני  יטעו  נאמרשמא שם בכורות' ב'מכת הם עומדים כי מבהילים , והדברים  הוא. בדאי משה  ויאמר, פרעה  ני

ו) המכה(שם ה' יד  את הכל  וראו  תוסיף', לא וכמוהו נהייתה לא כמוהו אשר  מצרים, ארץ  בכל  גדולה צעקה 'והיתה

ידקדקו שמא רבינו משה חשש  ואעפי "כ עתה, עד  ריקם חזר  לא מדברו  אחד  ודבר שקדמו, המכות תשעת בכל  בהם

חלילה , מקום  של  מכוחו  זה אין  ויאמרו שבידםב'שעה' השעות מורה  כפי ברגעים מדויק היה  לא הדבר ...כי

עד ומשונים ... שונים בתירוצים  האמונה לטשטש הרע  היצר של כוחו על  יראהללמדנו לא  מאמין שאינו שמי

עיניו לנגד הנגלה  את מעיניו .אף  בנסתר  אף הבורא יד  את רואה  האמונה בפלך האוחז  שזה  בעוד ,

ממש,ה . עיניך' 'בין  הנכון במקומם  מונחים  ראש של  התפילין אין שמא וחושש  מדקדק  שהיה למי אמרו וכבר

ממש בדיוק מכוונים  התפילין האם שכיניו ארבעת את שואל  היה ולאחמ"כ  ולשם , לכאן ומזיזם מסדרם והיה 

עתה  לראש, התפילין את היטב כיוונת אכן לתפילין- ה 'ראש' את יחודותכוון  בהם שיש הוא מהותם  כל  שהרי  ...

הדברים את ולליבך לראשך והכנס ממצרים, בהוציאנו עמנו שעשה  ונפלאות ניסים ושנזכור  בעולם, ית"ש  ואחדותו

מונחים שיהיו די ואין אלאעלהאלה ... הראש ...בתוךהראש 

מחמדים, וכולו ממתקים חיכו  טוב , בכל מלא ארמון לו שהיה אחד לעשיר משלו  נשא זי"ע  חיים' ה 'חפץ הגה"ק 

והיה משמר , מכל  עליה  שומר  היה והעשיר וזמרה, בנעימה  מזמרת שהיתה ביותר חכמה  ציפור לו  היה כן ַָכמו

אחד  את והעמיד  עסקיו, לצורך תבל ברחבי ארוך למסע לצאת גביר אותו הוצרך לימים  יום. בכל עמה  משתעשע

לשמירת  הנצרך כל  את הכתב גבי על  העלה העשיר חפציו, וכל הבית שלמות על  המשמר על  לעמוד ממשרתיו 

את  לו  כתב חביב ואחרון ביומו , יום מדי יעשה אשר המעשה את המשרת ויזכור ידע למען - הבית וענייני חפצי

ביומו יום דבר  ה'פיתקא' את שיקרא עליו ציוה  הדבר ולחיזוק וכו', מאכלה סדר  היאך - יקירתו  ציפורו  עניני  כל 

כמהפכת  כולו  הבית את בראותו עיניו  חשכו ממסעו העשיר  כשחזר עליו. מוטל  אשר כל  את ח "ו ישכח  לא למען

ויגער למשרתו האדון ויקרא משתכחין', ולא דאבדין על  'חבל  – שמתה  הציפור על  צערו גבר וביותר ועמורה, סדום

שה על לא בו  לאמר המשרת  נענה ברעב. שמתה  עד החיה הציפור  את האכיל  שלא מה על  ובפרט הבית, את זניח 

לאיזה אפנה טרם אני' 'מודה  אמירת לאחר תיכף יום של  בוקרו ובכל  ציוויתני', אשר ככל 'עשיתי כי תלונותיכם  עלי

פיתקא... בהאי הנכתב כל את רב בדקדוק התיבות בהבעת רב בעיון קראתי  אחר דבר

ידי  יצאנו שבכך ולחשוב  מצרים, יציאת בזכירת התורה  מפסוקי יום בכל  לקרוא כסיל , משרת לאותו  נדמה  ובל 

השלימה . לאמונתו הלב את לעורר הלב', כנגד  'שימה שיהיה הוא העיקר אלא חובה...

זי"ע  ישראל' ה 'דברי הרה "ק של כאש דבריו הם  כה  וארא)והלא הפסוק (פרשת יב)על  ו לא (וארא ישראל  בני 'הן

ידוע  פרעה', ישמעני  ואיך אלי תקי"ט )שמעו הושע עתידים(ילקוט אמונה  ובזכות נגאלו  אמונה  בזכות באמונה , תלוי הגאולה 

אםליגאל כלומר  פרעה, ישמעני ואיך להאמין אלי שמעו לא ישראל  בני הן שאמר זהו הגאולה, תהיה  איך אמונה  אין 

וחומר', 'קל  הוא אמונה  פי ' שבתורה , וחומר  מקל  אחד זה  ופירש"י לשלחם, פרעה שעםשישמעני קל כדבר שנראה 

'אמונה' בפיו שגור שמדברים שבחומרות,מי חומרא הוא ובאמת ח"ו , אמונה  לו  אין שיאמר שבעולם אדם לך אין ,

ובטחון באמונה  שמח להיות  צריך דואג, הוא למה  מאמין הוא באמת אם עביד.כי לטב רחמנא דעביד מה  שכל 

הקודש  בכתבי ד "ואכן, וישב פר' הפסוקים ספה "ק)(שער ובשאר להיות, כי ה  ה ', באמונת בעלמא ב'ידיעה' סגי  שלא נתבאר

טומאתו  וכל בעורף, הוא אחיזתו שמקום  כלומר, 'הערף ', אותיות ללבלהקים'פרעה' המוח  בין  ומחיצה ' 'חציצה 

לבו ,.(ב'עורף') לתוככי תכנס  לא  ובהנהגתו, בבורא הברורה  האמונה  וזוהי שידיעת  דמו. בתמצית האמונה תתערב ולא

כליציאת ' להיות ללבנו היטב היטב תכנס  באמונה ידיעתנו וכל  עולם, לחרות זו 'הערף ' מקליפת שנצא - מצרים '

אומן. אמונת פי על  הנהגתנו 
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ענהו הרבי, של  עיסוקיו הם  מה – רבינו ילמדנו זי"ע, מצאנז  חיים ' ה 'דברי הרה"ק  את הרופאים  אחד  שאל  פעם

אל ממוחו  גשר בונה  שהוא הד"ח לו  ביאר דבריו , לפשר הרופא ומשתמה  'גשר ', בבניית מתעסק  הנני חיים ' ה 'דברי

העורף )ליבו ית"ש .(מעל לעבודתו  משועבד  יהא הוא שאף  לבו, תוככי אל  במוחו אשר  הידיעות כל  את לחבר  -

הנגף , פרוץ  מעת האחרונה, בשנה מהמתחולל  הוא לדבר האמת דוגמא על יודה  בקדקדו  מח לו  שיש  מי  כל  אשר

זאת  היתה  ה ' מאת כי ה 'הוראות',ויאמר על  צרכו  כל  הקפיד לא כי נדבק זה  ויאמרו המקרה  בדרך יתלו הכסילים  ורק  ,

בינתם  תקצר וכאשר  ימים, ושבע  זקן בהיותו יומו הגיע כבר כי עולמו לבית נלקח  אירע(המועטת...)וזה מה  להסביר 

מתוך  אלינו מדבר הקב"ה כי  ופשיטא מסודרים... כללים  בה ואין זו  משונה  מחלה  כי לומר יצטדקו אזי ל 'פלוני'

היצר של  כוחו לגודל אלא זאת ואין עסוקים... אנו במה  אמנם אליו, ולשוב במעשינו לפשפש  בכח  ה ' בקול  הסערה 

'מסיכה ' ללב,(מאסק)המטיל  המח בחובת בין מרגיש  ואינו אטום הלב אך לעשות, עלינו  מה  אנו יודעים  אם  שאף 

עלינוההתעוררות  ושומה בלבבנו, הסוכן 'פרעה ' שמץ אותו  להטותלגרש שנזכה עד  מ 'מצרים', כליל  ולצאת לבבנו,

ולעבדו שלם .בלבבאליו,

מעשה, וכאותו הלב. בתוך ולהחדירה  להשרישה  הוא העבודה  שעיקר שמים, יראת  לגבי גם  ייאמר בדבר כיוצא

הלוי', ה'בית בעל  של חותנו שהיה ז "ל  עפרון איטשע רבי הרה"ח חסידו אצל  זי"ע מקאברין הרה "ק התארח  שפעם 

הבית  של  לימודו חדר בתוך  הרה"ק  של  אמתחתו את הניח  כן על לרבו, חתנו  בין להפגיש מאוד איטשע  רבי ורצה

על שוקד כשהוא הלוי הבית את וראה חדר , אותו  אל  להיכנס נאלץ לדרך  לצאת מקאברין הרה "ק וכשרצה  הלוי,

הראשון, הסעיף  את גם  למדתם  האם ושאל הרבי חזר או"ח, שו"ע  בלימוד  והשיב עוסק, הינו במה  ושאלו תלמודו,

כלל הוא תמיד  לנגדי ה' שויתי בזה"ל , הרמ "א שם שכתב מה  להבין זכה לא אך אותו , למד שאכן הלוי הבית נענה 

הגדול שהמלך לבו אל  האדם כשישים שכן  כל וכו', האלוקים לפני הולכים אשר  הצדיקים  ובמעלות בתורה גדול 

שנאמר כמו  במעשיו, ורואה עליו  עומד  כבודו  הארץ  כל  מלוא אשר  כד)הקב "ה כג  במסתרים(ירמיה איש יסתר 'אם 

בדבר, ונתקשה עכ"ל, תמיד, ממנו ובשתו יתברך ה' ופחד  וההכנעה  היראה אליו  יגיע  מיד ה '', נאום  אראנו לא ואני

ש זכה  ולא בדבר התבונן כבר  היראהשהרי אליו  יגיע  כתיבמיד לא אכן הרה"ק , לו  החזיר אלא כשיחשוב... האדם,

לבו אל האדם  היראה ...כשישים  אליו תגיע  מיד אזי ללבו ישימם  אכן ואם ...

זי"ע מליז 'ענסק  אלימלך רבי  הרה"ק  ביאר  ויאמר)וכך ד"ה  אלימלך  ה(נועם פרעהבלשון אל  'בא פרשתן בריש  כתוב

אומרו  על  בזוה"ק  שהקשו  מה וידוע לבו', את הכבדתי אני ולאבאכי פרעה  מהולךאל  קשה גם  פרעה, אל 

' לדברו  טעם כשהוא כי הנתינת אף  הרשע כי ומבאר, פרעה . אל  לילך שלא סיבה זו ואדרבה לבו', את הכבדתי אני

רב לזמן  בקרבו מתקיים  ואינו שעה, לפי אלא מתעורר אינו  מוסר  דברי אליו  מדבר כשהצדיק או ה' נפלאות רואה

' – פרעה  אל  בא הקב"ה אמר  כן על  קיאו , אל  שב ככלב הוא יוםאלא אחר  יום טעמאבקביעות והיינו אני ', כי

תדיר  באופן  לעוררו  צריך אלא אחד... יום  בהתעוררות די אין וממילא  לבו , את אלהכבדתי לך נאמר לא כך  ומשום ,

עצמו את לעורר האדם  צריך כמה עד נלמד  ומדבריו  בקביעות. משמעו 'בא' ואילו עראי, לשון הוא 'לך' כי פרעה,

באמת... ויתעורר  הלב שיפתח  עד ולעורר ולחזור

בפסוקו. הלצה , דרך על  לומר לימוד, צריכה שיחתו  אשר  ז "ל  המוכיח הרב  בשם  כו)ומביא כ א' הוא (שמואל  'מקרה 

הוא... טהור  בלתי שודאי הוא סימן במקריות ח"ו מאמין שכאשר פירוש  הוא', טהור בלתי

ש קמאי  המליצו אותיותמקרהוכבר מה'הוא – .רק

זי "עז. העבודה ' ה'יסוד הרה "ק שכתב חכמים)וכמו  כולנו ואפילו ד "ה  הגש"פ  משמואל בשם הוא וכן פ"ג , שלכל(ח"ד שכשם

מצוות  סגולת כך לבבכם , אחרי תתורו ולא – ציצית מצוות וכגון מיוחדת, סגולה  יש המצוות  מתרי"ג  מצווה

באמונתו . לחיזוק  האדם  את להביא בה והלימוד  מצרים  יציאת סיפור

אותם . ש'יחיה' עד מצרים יציאת בניסי ויעמיק  יתבונן אלא לחוד, שפתיים בביטוי בעלמא ב'אמירה' די שאין אלא

את  בלע  הלה אולם  מכאוביו, יעלמו ועי "ז למצוץ, 'כדור' הרופא לו ונתן בגרונו, שחש לאדם דומה הדבר למה  הא

מאו לו הועיל  שלא פשיטא - למצוץ מבלי והמופתים,הכדור  האותות ה'מכות' סיפור את 'למצוץ ' צריך נמי והכי מה ,

משובח . זה הרי מצרים יציאת בסיפור  להתבונן המאריך וכל

והעביר חיים  החפץ  ישב בוקר לפנות וארא שב"ק בליל  שפעם זי"ע , חיים' ה 'חפץ  הגה "ק של  משמשו  סיפר 

דזאבע' 'א וזועק ממש  בקול גדול  שחוק שוחק  שהוא המשמש שמע  לפתע  תרגום , ואחד מקרא שניים  הסדרא

לפסוק(צפרדע) בהגיעו כי חיים' ה'חפץ  הסביר  מעשה אחר  ב), 'צפרדע(ח  רש "י של  בפירושו ונזכר הצפרדע ' 'ותעל 



בא פרשת - הפרשה äבאר

'åëå äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéàå êøáúé
ח

'äîå ,

úðååëî äðåëá äòéñôå äòéñô ìë ,åððåë øáâ éãòöî

åðé÷åìà 'äìù úåøúñðìéøáã éúøàéá ì"æ åéøáã ô"òå... .

ì"æø(.àì úáù)äðåîàä éë ¯ 'íéòøæ øãñ äæ úðåîà'

úåéäì äòéøæä ãåñ àåäúåãéîä ìë äãé ìò úçîåö

íãàì úåáåè,åìöà ïéîéé÷úîå ,ìë äðåîàä àìåì éë

àìå ïéùîëð åòáè ãöî 'éôà íãàáù úåáåè úåãîä

íéáø íéîé åãîòé.ì"ëò .

êëåò"éæ ÷ñáòèéååî î"îø ÷"äøäî àúéàõøàä éøô)

(ïúùøôáä"á÷ä ãéáëä òåãî íòèä øàáì åàåáá

ìëä äéäù ,íéèôù íäá äùòå åéãáòå äòøô áì úà

àåä 'ä éë åòãéå åéúåàìôðá ìàøùé éðá åçéùé ïòîì

åãáìî ãåò ïéàå íé÷åìàääçâùäá ìäðúî íìåòä ìëå ,

âôéå ,íéòùøî ÷åçø úîàá äðäå' .ú÷ã÷åãîå úéèøô

åæë úéèøô äçâùä ïéîàäì íáìó÷åð íãà ïéàù

ïáà íåù ïéàå ,ø÷òðå ùáé áùò íåù ïéàå ,åòáöà

åì éåàøä íå÷îå ïîæá íà éë ,÷øæð
ט

äòåðú íåù ïéàå ,

úåâøãîä ìôù ãò ïåùàøä íåöîöä ïî äðè÷å äìåãâ

êøáúé åúàî ìëä ,õøàì úçúå õøàáù
י

åúîëç éôë

åãåáëìå åîùá,'êøáúé åúãîå åúîëçå åúå÷ìà úåìâì

.ì"ëò

את  לנפשו בתארו  רב כי צחוקו  את לעצור יכול  לא - נחילים' נחילים מתזת והיא אותה  מכין והיו היתה, אחת

ממש . בחיות מצרים יציאת בסיפור  לעסוק  עלינו היאך זו , מעובדא ללמוד לנו  יש רבות עבר. לכל  הניתזים  הנחילים

בפרשתן הכתוב על  זי"ע  נזר' ה'אבני הרה"ק  של  ח)וכמאמרו  עשה(יג זה בעבור  לאמר  ההוא ביום  לבנך 'והגדת

אונקלוס  ומתרגם ממצרים' בצאתי לי עד לבנך ,ותחוי ה ' הללו  הדברים  את 'לחיות' עלינו כי לבנך , שתראה היינו

הבאים  לדורות 'להראותם' ונוכל ממש , לעינינו שמתרחשים כמו מוחשים דודשיהיו רבי  הרה "ק מנכדו דוד חסדי הגדת (עי'

אליעזר) ברבי במעשה  זי"ע .מסאכטשוב

ושקול ,ח. מדוד והכל האדם , של  לטובתו אלא אינה צער וכל  אצבע' 'נקיפת כל  כי אחת ודע , 'טיפה ' אפילו ואין 

לאבדון שהולכת צער כי של  הבכורה, בקדושת  להתקדש 'הבכורות' שזכו הטעם  מקעלעם ' ה'סבא ביאר וכך ...

אח "כ זכו זו נפש עגמת וכנגד הם , אף  ימותו שמא וצער פחד להם היה  מצרים בארץ  בכור כל  ה' שהיכה  לעת

ישראל מבני ויחיד יחיד כל  אלא בפחד , שרויים  היו הבכורות רק  שלא תבין תתבונן כאשר ובאמת, הבכורה. לקדושת

וכדכתיב לקדושה , זכו הם  ואף  המכות, בשאר בפחד שרוי ג)היה ב שלבכורות (ירמיה מכיוון מ "מ  לה', ישראל  'קודש 

צער היה זכותוספת כן קדושהעל  .לתוספת

אמר,ט . דבריו  ובתוך פרטית השגחה מענין ודיבר הק' תלמידיו עם זי"ע  מליז'ענסק אלימלך רבי הרה "ק  ישב פעם

השגחה יש גללים , ומטילה עיר של  ברחובה  מהלכת שפרה שעה שאפילו עד  הפרטית, ההשגחה  רבה  כך כל 

מאוס דבר שאף שייך היאך הבין לא הדברים  את ששמע התלמידים אחד הגלל . את תטיל  מקום באיזה  מדוקדקת

בעלמא. מקרה  אלא ואינו מלעילא, מושגח כזה ופעוט

הקרקע , פני על שהיה ובכפור בשלג והתבוסס  העיר  בחוצות ליל  באישון תלמיד אותו התהלך ימים  כמה  כעבור

רגלו נתקע נפילתו  כדי תוך נשיה. לתהום בדרכו  הר  במורד להתגלגל והחל  מדרון  במקום  משים מבלי דרך ולפתע 

שאין  וראה למיתה, מליפול  בעדו שעצר החפץ  מהו  התלמיד בדק ניצלו. וחייו  מנפילתו נעצר ועי"ז נוקשה  בדבר 

למקומו שיגיע בהמה  גלל  עם  אף  הקב"ה מדקדק  כמה  התלמיד הבין עתה בקור. שקפא בהמה של  גלל  אם כי זה

'השגחה לדעת הראית כבר עתה נו, לו, ואמר הרה"ק נענה בהכנסו , מיד הקדוש , רבו לבית התלמיד מיהר  הראוי.

היא. היכן עד פרטית'

עלינוי. כי בחירה', 'בעל  כלפי גם  אלא פרטית, בהשגחה רק  ונד נע שהוא 'דומם ' לגבי  רק  אמורים הדברים  ואין

צדיקים שאמרו וכמו  קלל . לו אמר ה ' כי פרטית, בהשגחה אלא זה אין – ושונא רודף עליך קם שאם להאמין

ח"ג) יחזקאל באור  בהרחבה מהדברים בפרשתן(חלק ב-ג)בהאמור ואשה(יב רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא 'דבר

בשנים מאות הן ומכופלת, רבה  והפליאה  מצרים', בעיני העם  חן את ה ' ויתן זהב, וכלי כסף  כלי רעותה  מאת

בני  את שונאים  בחייהם'שהמצריים ש 'קצו עד וברש "י)ישראל  ו והם(א אותם אוהבים  עתה  והנה  בפרך, בהם רודים ,

בכל ספגו המצריים  הנה  כי עוד, ומה  זהב... וכלי כסף כלי בגדיהם , את להם שנותנים עד בעיניהם... חן נושאים 

כך  כל  סבלו  שמחמתם  ישראל  בני את להאשים  להם היה העולם ומדרך ונאמנות, גדולות מכות תשע  שנה  אותה

הקב"ה סיבב  מה  לשם להתבונן עלינו גם עולם... סדרי כל  נתהפכו כיצד  תמוה, מעתה  שנאתם, על  שנאה ולהוסיף
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ה'שמירה' הוא  הבטחון  - בישועתך לבי יגל בטחתי  בחסדך 
ביותר המעולה

ïúùøôá(âé áé),'íëéìò éúçñôå íãä úà éúéàøå' ,

óâðä òðåî íãä ïéà' .ì"æå ééçá åðéáø áúë

ëä êãîéì ìáà .óâðä àéáî åúòéðî àìå,áåúéî éë

àìå åðåçèá åá äìúå äîìù äðåîà ä"á÷äá ïéîàäù

úáòåú àéñäøôá çáæå ,åúøæâå äòøô úîéàì ùùç

íéøöî(íéøöîä ìù íäéìéìà úà åáéø÷ä çñôì àìä éë)ïúðå

÷éãö äæ éøä ,óå÷ùîä ìòå úåæåæîä ìò çñôä íãî

¯ ä"á÷äá çèáåóâðä ïî åéìò ïéâéù àåä éåàø

שיחרצו בלא חזקה, ביד ישראל בני  זאת שיקחו לצוות יכול  היה לא וכי כליהם , את ישראל  לבני יתנו שהמצריים

לשונם ... את המצריים 

האמונה, בהלכות נאמן פרק ישראל  בני את ללמד הקב "ה רצה  כי השני אלא, את אוהב או  שונא  אדם  שאין

עליון בגזירת לא  השנאהאם את שהכניס  והוא הקב"ה , רצה כך כי אלא  מעצמם ישראל  בני את מצרים  שנאו  ולא ,

מפורש מקרא וכאותו כה )בליבם, קה עמו'(תהילים לשנוא  לבם  כלי הפך ישראל  בני שישאלו הקב"ה סיבב  ולזאת ,'

בעיניהם, העם  חן  את ה' ונתן מהמצריים זהב וכלי כפי כסף הכל  אלא  טבעית בסיבה אינם  והאהבה שה 'חן' להורות

העליונה ...הכוונה 

קה שבטי ואחיו  הצדיק  יוסף גבי במדרש  איתא יח)וכן פד וישב נתת '(בר"ר  וכשרצית לאהוב  בלבם נתת כשרצית

לשנוא אלא בלבם זאת עושה  אינו ה'שונא' וגם לאהוב, בלבו נותן הקב"ה אלא מעצמו אוהב אינו  ה 'אוהב ' כי  כי '.

ב"ה . המלך  גזר כן

זי"ע  מבריסק  הגרי"ז  אמר נפלא עה "ת)דבר הגרי"ז וכו'(חי' הוא ברוך המקום 'ברוך ההגדה בעל  במאמר לבאר 

להללו שראוי עד הקץ את חישב שהקב"ה בכך הגדול  השבח מה ולכאורה לעשות', הקץ  את חישב שהקב"ה 

אותם', ועינו  ועבדום  שנה  מאות 'ארבע במצרים  ישראל  בני  שיהיו  הגזירה  נגזרה  מתחילה כי אלא, כך. על במיוחד 

כך  ואחר  בהם . וישעבדו אותם  יעבידו  כמה  ועד והסבל  העינוי מידת על  נגזר כך השנים מניין על  שנגזר וכשם

ועשר מאתיים אלא במצרים היו ולא יצחק , לידת מיום  שנה  מאות ארבע מניין לחשב הגזירה את הקב"ה המתיק 

שנהשנים, מאות ארבע  במשך  להיות נגזר אשר העינוי שיעור כל את לסבול עליהם שנים  ר"י שבאותם  ...ונמצא 

החסרות, שנים ותשעים המאה  של  השעבוד שיעור גם  נוסף ושנה  שנה  שיעור ובכל  את לכוון היכול  הוא הקב"ה  ורק

נמרץ בדיוק והתוספת אשרהשעבוד להקב"ה משבחים  אנו כך ועל  כזה. מדויק  חשבון לחשב אנוש  לבר הנמנע ומן ,

ר"י  במשך עבודתם  על הוסיף  שנה , מאות ד' משך לעבוד צריכים שהיו עבודה  שאותה לעשות , הקץ  את חישב

ומדויקת. נכונה  במידה שנה

שנקבעוהרי כפי ושקול מדוד  בחשבון היה  הכל  ועינוי שעבוד כל ישראל , את המצריים היכו אשר ומכה  מכה  שכל 

השמים .מלעילא מן כן שיכריזו בלא השני את ולצער להכות יכול  אדם  אין כי ,

זצ"ל בודניק  דוד רבי הגאון מנובהרדוק' ה'שרף עם היה משוטטותמעשה מחשבותיו  והיו ה 'שרף', היה בענקים ורם גדול  (אדם

מחשבותיו) סערת את להשקיט – ביי"ש להשקותו תמיד שישמרו  מנובהרדוק הסבא ציוה זה  ומטעם יתב"ש. 'אלוקותו' במחשבות היום כל ,וגועשות

ורעב, גדול  כלב בו  פגע לפתע  מעזריטש. העיר שסביבות ביערות נובהרדוק תלמידי של  כדרכם - להתבודד שהלך

בתאוות  בוערת באש הנוצצות עיניו  רשפי ואת לטרף, משחרות הכלב שיני את לראות ונורא, איום המחזה והיה 

דוד... ר' התעלף  ומיד אותו, נשך הכלב ואכן... רציחה,

עד  להיבהל ב'נובהרדוק ' למדנו כך וכי מע"כ , התעלף מדוע נובהרדוק , בני התלמידים שאלוהו שהקיצוהו , לאחר 

כאן, ראיתי כלב לא סחים , אתם  מה  יודע  אינני  – ויאמר דוד ר' ויען הנובח, מכלב אשר אימה ה ' דבר את ראיתי

חיה' בן  'דוד את נגוס  לך  - החיה  של ובפיה  הבוערת בשיניה האש  את שראיתי ברגע לכם , אבאר שהתעלפתי, ומה .

לטרף, המשחר מפיו היוצא וההבל  החום את הנשיכה בעת כשהרגשתי כולנה  ועל  הכלב, של  ושיניו  עיניו מתוך

בושה נתמלאתי צורם, וחפץ קונם רצון בעשיית לבוא עולם  ליצורי אפשר  והתלהבות חום  מדריגת לאיזה בזה  ראיתי 

קודש באש  תפילין הנחת מימיך וכי כזאת, בהתלהבות שמע  קריאת קראת מימיך האם דוד, דוד, ואמרתי, בעצמי,

ועלבון בושה מרוב – בחלשות ארצה  מיד נפלתי כן על אש כזו ... 'לפיד  כדוגמת – נובהרדוק  בית של הימים  קורות בספרי  (הובא

(198 עמו ' המהלך נובהרדקאי ' 'כלב מגיע  כאשר  גם  אלא עסקינן... ארבע על  המהלך  ב'כלב' דווקא לאו ייאמר , ולדידן  .

'כלב' זה  אין – ונושך ונוגס שניים' בןעל פלוני את נגוס  לך 'חיה ' אותו של  (ובידיו ) ובשיניו  בפיו  ה ' דבר  אלא 

...פלוני 
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úéçùîäå'יאåðåöø íéé÷îå 'äá çèåáäù ,ãîìð ïàëîå .

äùòð ïåçèáä íöòá éøä ,ïîæä éòâôá áùçúäì éìáî

.òø ìëî åäìéöéå 'ä åäøîùé ,åãòá ä"á÷ä ïâéù éåàø

êëåééçá åðéáøì 'çî÷ä ãë'á àúéà(ïåçèá êøò),ì"äæá

úà úñðøôîä ãñçä úãî ú"éùäá çèåáù éî ìë

ãö ìëî åúôé÷î íìåòäøîàðù(é áì íéìäú)çèåáäå'

'åðááåñé ãñç 'äáיבñðøôúéù úåáñ åì àéöîîä àåäå .

òåãéù åîë ,'úé åðîî úåøöáð úåáéñä ïéà éë íäá

íéàéáðäå ,íéáøåòä é"ò åúñðøô åì äàáù åäéìàá ïéðòä

áåúë ïëå ,äéãáåò é"ò äøòîá íéùîç íéùîçãì íù)

(àé¯éíéøéôë ,åéàøéì øåñçî ïéà éë åéùåã÷ 'ä úà åàøé'

,áåúëä øåàéá .'áåè ìë åøñçé àì 'ä éùøåãå åáòøå åùø

íéùåìçä íéøáãä ìëì óøè ïúåðå ñðøôî äìòúé àåä éë

ïéàù äöéáä êåúá çåøôàäå äùàä ïèáá øáåòä ïéðòë

óåòä ñðøôîå íùì ïåæîä øåáòéù ùìåôî íå÷î íù

äùåìçäå äúåçôä äìîðäå íéá íéâãäå øéåàá

...íéùîøáùíéøöîî ìàøùé åìàâð ïåçèáä úåëæáå

íéìäú ùøãîá åøîà ïëù(áë),'åèìîðå å÷òæ êéìà'

,ïåçèáä úåëæá ìëä 'åùåá àìå åçèá êá' äîì êë ìëå

äøåúä éø÷éòî ìåãâ ø÷éò ïåçèáä úãîù éðôîå
יג

êëì

ïåçèá úàø÷ðå äéìò úãñåéî äøåúäù åðéöîíù ìò ¯

áåúëù àåä 'ïåçèá' úãî(áë àë éìùî)íéøåáâ øéò'

íëç äìò(åðéáø äùî äæ)äçèáî æåò ãøåéå(äøåúä åæ).'

úåàøåðùøãîä éøáãá åðéöî(ã æ ø"åîù)ìãåâ ìò

ïâ äãéúòå ,íù àúéà êëå ,ïåçèáä úìòî

÷ñò éì ïéà íé÷éãö éì ïú úøîåàå ú÷òåö úåéäì ïãò

øîàðù ,íéòùøá(æ àì íéìéäú)éìáä íéøîåùä éúàðù'

,'àåùêîù ìò íéçåèá åéäù ïúåàì úù÷áî éðà éîìå

øîàðù(íù)úåéäì íåðäéâ äãéúòå .'éúçèá 'ä ìà éðàå'

úù÷áî éðà éîìå íé÷éãöá ÷ñò éì ïéà úøîåàå ú÷òåö

äæì åðú øîåà ä"á÷äå ,àåùä éìòåô ïúåàì íéòùøì

.ùøãîä ì"ëò ,íéòùø äæìå íé÷éãöàåä '÷éãö'ù éøäå

'ä íùá çèåáä
יד

,ä÷ìçì ïãò ïâä úù÷áî åúåàå ,

íéëñî ä"á÷äå...

בפרשתןיא. ה'ספורנו' כתב יא)וכן לדרך,(יב מזומנים - חגורים מתניכם  וז "ל . חגורים...' מתניכם  אותו  תאכלו  'וככה 

מתניו' 'וישנס  מו)כעניין יח א' לדרך.(מלכים  עצמם  מכינים  בהיותם יתברך, בקל  מסופק בלתי ביטחון על להורות

כלא בבית כדי בעודם  בו הגמור בטחונם על  להורות חגורים במותניים  לאכול השי"ת עליהם  שציווה והרי עכ "ל . ,

עולם . לגאולת לצאת באמת שיזכו 

'יסמוך  וכלשונו בידיכם', כש 'מקלכם הפסח את לאכול  הציווי את זי"ע  סופר' ה'חתם  הרה "ק פירש הללו וכדברים 

ר"ת שהוא ב'מקל' ונרמז  אלוקים' על  החת"ס)ךליוינוקעולםמוישען באורות .(הובא

במדרשיב . שאמרו קמו)וכמו תהלים שמים(שוח "ט עושה  אלוקיו ה' על  שברו בעזרו יעקב שא-ל  'אשרי הפסוק על 

וארץ , שמים שעשה  במי – בוטחים אתם במי יודעים  אתם אלא לכאן, וארץ ' שמים 'עושה  ענין ומה וארץ ...',

ממקומם, זזו שמא הארץ  את והרקעתי השמים  את לעולםמשמתחתי פוסק שכרו  אין  בי בוטח שהוא מי .כך 

ח)בפרשתןיג. הבנים(יג  את ללמד שיש - זי"ע  חיים' ה'אמרי הרה "ק בה רמז לאמר' ההוא ביום לבנך 'והגדת ,

לפניהם עומד ההוא היום  רק  כאילו  יראו  אלא מחר , דאגת ידאו חיים)שלא אמרי  בהם(ליקוטי להשריש וכלומר, .

יום על  בדאגה צורך שום ואין ומחסורינו, צרכינו לכל  הדואג הרחמן אב אבינו הוא אשר בה', הבטחון מידת את

בשמחה . שרוי תמיד בה ' הבוטח  זה ואכן המחרת...

בפרשתן כתיב גררא, ב)ואגב וברש "י,(י במצרים', התעללתי אשר 'את צדיקיםשחקתי , בה רמזו אדם'. 'תולדות (עיי'

זי"ע) מאוסטרובה  יהושע רבי להשפיעלהרה "ק הוכרח כן, על בעצבות, ושרויים השקועים העם  את ומושיע  גואל  הקב"ה שאין

ישראל שבני כדי במצרים , ושיחק  ש'התעלל ' המכות ע"י – השמחה מידת את – בפרט  ישראל  בני ועל העולם על 

הגאולה . של  החסד  לקבל  יכולים יהיו  כבר  ואז  ובשמחה, בשחוק יהיו

נישואיו מעת שנים וכמה כמה  עברו כבר כי ישועה , בבקשת  רבו, אל  פנה זי"ע, שמחה' ה 'לב הרה "ק  מחסידי אחד 

ה כששמע  בשמחה', היה  – בשמחה  'זיי - הרבי לו  אמר בזש "ק , נפקד  לא אל(משפיע)מדריךועדיין נכנס האברך של 

זמנים עליו  שעוברים מאחר  הנ"ל , האברך אצל  מלשכון מאד  עד רחוקה השמחה מידת לרבי, אמר ובתחנונים הרבי,

שמחה' ליב מען האט  הימעל  אין אז טוהן  איך זאל  'וואס  הרבי, ענהו ל "ע , ייאוש סף על עומד כבר והוא מאד , קשים 

שמחה ) אוהבים שבשמים אעשה בזש "ק .(מה  נושע  ומיד בשמחה נפשו  מילא הרבי, בקול  שמע עצמו , על  התגבר  האברך ,

זי"ע יד . משמואל ' ה'שם הרה"ק הוכיח ועוד)וכן תרע"ה, יום(מקץ בכל  לברך הגדולה כנסת אנשי תיקנו  אשר מהלשון

שחרית עולם')בתפילת 'אהבת והרי(בברכת בך', שבטחו אבותינו ובעבור  הגדול  שמך בעבור  מלכנו  'אבינו  שעיקר ,

הקדושים האבות בזכותזכות הוא בגינה  רחמים  ומעוררים  בה נתלים בךשאנו  ...שבטחו 
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òãåðåì"æç åøîàù äî(áé áì íéìäú ùøãî)çèåáäå'

àáà éáø íùá øæòìà 'ø Y åðááåñé ãñç 'äá

øîà'åðááåñé ãñç 'äá çèåá òùø åìéôàïéà àìéîîå ,

äâøãîá éððéà ïééãò øîåì åãéáù ìàøùéî íãà êì

éåàøë ïåçèéáä úãéî éøòùá ñðëéäì äéåàøä
טו
.

ומגאולתו מעצמו  יתייאש  לא  לעולם – בעולם ייאוש אין 

ùéøáïúùøô(à é)éúãáëä éðà éë äòøô ìà àá' ,

àéä åáì úãáëä éëå ,äåîú äøåàëìå ,'åáì úà

àìù úðúåðä àéä äáøãà ,äòøô ìà àåáì íòèå äáéñ

àéöåäì äùî ìå÷á òîùé àìå åáì ãáë éøäù åéìà êìé

.íéøöîî é"ðá úà

àéáîåò"éæ à"ãéçä ÷"äâä(íéîåã÷ ìçð)é"úëá àöîù

÷åøúñà äîìù åðéáø(ï"øäå à"áèéøä ìù åøåã ïá)

é"ôòà ïåùìî àåäù 'éë' ùøôì øùôàùטזàá' øîåìë ,

äòøô ìàéô ìò óàåáì úà éúãáëäù'.åìéôà éë

äáåùúá øåæçì ìåëé òùøä äòøôú"åùá àúéà êëå .

è"îéøäî(ç 'éñ ç"åà)äøîàå ìå÷ úá äàöé'ù óàù ,

'øçàî õåç íéááåù íéðá åáåù(.åè äâéâç)íå÷î ìëî ,

åúåà íéìá÷î åéä áåùì àá 'øçà' äéä íàáúë ïëå)

(äúöé ä"ã à"ç à"ùøäîäéðôá ãîåòä øáã êì ïéà'ã

'äáåùúä
יז

àøîâá æîøð ïëå .åô íéçñô)(:øîàéù äî ìë'

àåäù ä"á÷ä ìò æîåø ,'àöî õåç äùò úéáä ìòá êì

õåç ,åìå÷á òåîùì åðéìòå ,åìåë íìåòä ìò 'úéáä ìòá'

àö øîåàå äáåùúá áåùìî íãàä úà äçåãù äòùáî

,éúöéçîîêúåà äòèîù àìà ,á"äòá ìù å÷ùç äæ éë

.[àë úåà äùåã÷ä øòù äîëç úéùàø ïåùì]

æ"éôòøôñú ïòîì' íéáåúëä êùîä úà à"ãéçä øàáî

øîåì' ,'êðá ïáå êðá éðæàáìåãâ ø÷éò äæ íâã

ãéá äéäú äøéçáäã úåùòì ä"á÷ä àéìôäù äî øôñì

åøöé ìò øáâúäì ìåëé äëæé íàå íãàäãîìé äúòîå .'

ãéá äøéçáä äúéä íà ,å"÷ ìù åðá ïá å"÷ íãàä

'ä éðéòá áåèä úåùòì äòøôìù åçåëá ùé éàãåá éøä

áöî êåúî åìéôà äîéìù äáåùúá øøåòúäì éãåäé ìë

øúåéá ìôùå ãåøé
יח

åúåìôùì òéâä àì ïééãò éàãååá éë ,

òùøä äòøô ìù
.יט

רביטו. רביחייםהגה"ק שהגה"ק מביא זי"ע הכתוב(הגר"א)אליהומוואלאז 'ין על  לו אמר  כג)זי"ע  לד 'ולא (תהילים

בו ',כליאשמו חייםהחוסים ולא  אליהו בה',כלרקלא לחסות שייך סגולה  ליחידי רק  שלא היינו בו , החוסים

בו החוסים 'כל ' – הוא באשר ישראל  בר  לכל  קל"ג)אלא עמ' הבוטח בספר הובא יעקב ' 'אמרי תלמידו  של .(בספרו 

דוד טז. שאמר שמצינו ה )וכמו מא נפשי(תהילים וטעםכי 'רפאה סיבה  הוא חטאתי' 'כי האם וצ"ב, לך', חטאתי

' הכוונה, אלא נפשי '. ראוי.אפילול 'רפאה  ואינו  שחטא אף  על  נפשו שירפא מהבורא שביקש  לך '. שחטאתי

יתן יז. 'אם  בתחילה  שאמר בבלעם  מצינו הנה שליט "א, שעכטער מאיר  יעקב רבי הגה "צ אמר  הלבבות את ולחזק 

פי את לעבור אוכל  לא וזהב כסף  ביתו  מלא בלק  אלוקי לי יח)'ה ' כב 'אם(במדבר בלעם אמר הפרשה בסוף אכן ,

פי את לעבור אוכל  לא וזהב כסף  ביתו מלא בלק  לי יג)'ה'יתן ה '(כד אמר ולא רש "י,אלוקי , ופירש  כבתחילה ,

בראשונה, שנאמר  כמו אלוקי נאמר לא ונטרד'כאן בהקב "ה  שנבאש  שידע  שמאחרלפי סבר שבלעם וכלומר ,'

אלוקי... אינו שוב מהקב"ה הסט "אשנבאש  של דרכה  זו  מה'כי נתרחקתי אם  - לחשוב  אחורנית, ולסוג להתייאש 

– זו רעה מחשבה לו  גרמה  ומה  לחזור, דרך ואין  'אלוקי' אינו שוב עבודתי, ועל  עלי הגולל' 'נסתם כבר  בוודאי

ישראל  את  ולהחטיא לגמרי עול  הואלפרוק אף נהרג  כן הקדושה ,...)(ושעל דרך זו לא  הגרועאמנם אפילו מצב בכל  אלא 

'אלוקי' הוא ה ' עדיין השערים...ביותר, נסגרו  לא ומעולם  בקרבתנו, וחפץ  קפה )... עמ' ח"ב מכתבים באוסף  .(הובא

'יח. נאמר  היה  אילו  כי ב'קאצק ', ותירצו פרעה , אל  'לך' ולא פרעה  אל  בא נאמר מדוע  הזוה"ק  קושיית אללךידוע

ל 'שו זוכים  היינו  לא ושוב ב', באות המתחיל  בשם  נקראת הפרשה היתה  לא שלבפרעה ' תיבות [שראשי בי"ם '...

ל 'שו עולים היו הללו  בבדיחותא להפרשיות נאמרו שהדברים  נראה  כי שאף  זי"ע ישראל  הבית הרה"ק  אומר והיה בי"ם].

ומניחם עוזבם שאינו  לבניו ה' קירבת מתוך הוא התשובה יסוד כל  כי בהם, גנוז  רב עומק באמת  צחות, ובדרך

לבדו . שילך ולא ביחד עמו שיבוא שהכוונה פרעה ' אל 'בא באומרו הרמז  וזהו איתם', 'השוכן הוא אלא לנפשם 

המצוות'יט . ב'ספר הסמ"ג בדברי ללמוד יש נפלא הבורא)חיזוק  עבודת הלכות ג , להם ,(מ"ע דרשתי זאת יותר 'עוד  כי

צדיק, מאדם  תפילין  שיניח רשע  באדם הקב"ה  דרך חפץ ולישרם לרשעים  זכרון להיות נצטוו תפילין ועיקר 

בתפילין  כי  וחזקה , גדולה  ראיה והבאתי ימיהם , כל  שמים  ביראת שגדלו מאותם וחיזוק 'זכר' צריכין  הם ויותר  ֵֶטובה ,

בה וכתוב הכתוב בה  ששינה  מאחת חוץ  'לטוטפות', כתוב אחת ובכל פרשיות ארבע  ט )יש יג ללמד (שמות 'ולזכרון',

זכר '. יותר שצריכין  לאותם  תפילין חיוב ֵֶשעיקר
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ãåñéò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä äá æîø ìåãâà"ìøú)

(ãåòå,'ä úãåáòì íéùâéðä íéáøá éåöî øáãä éë ,

åòðîì ,åéúåìééçå øöéä Y ïåà éìòåô íãâðë åöåöé ãéîù

øîà äæì ,äãåáòá ìéçúäìî åùàééì ,áåè øáã ìëî

íéòðåîä åìà ìëî êùôð ìäáú ìà ,äòøô ìà àá Y 'ä

úà éúãáëä éðà éë ,äùåã÷ä ìàå éìà áø÷úäî êúåà

¯ 'éúãáëä éðà' ÷ø ììë çë íäá ïéà åìà ìë ¯ åáì

úåâøãîì êúåà àùðìå íîåøì êãâð íúåà éúãîòä éëðà

úåàìôð
כ

êúáåèå êøëù úåáøä ïòîìå
כא

ìäáð êì äîå ,

íäîêáì úùú ìà ,íãé ìò å"ç úìôð íà åìéôà ,

êåúî íéîîåøúîä åìàì ïåôöä áåè áø äî éë ,äæ ìëì

íäéìò èåìùì ùåàééì íéðúåð íðéàå ,äìéôðäכב...

–כ . בכח' 'אנא בתפילת נאמר  לתיבת נהרנוטגבנושהנה  עולים הללו  תיבות ג' של  התיבות שראשי וידוע ורא,

הגמור היפך הנם  הללו  מידות  ג' כל  והרי נורא'... טהרנו  ול 'שגבנו לשטן מה דסתרי, תרתי זה  הרי ולכאורה  'שטן ',

השטן  הוא הרע  שהיצר הנסיונות כל  תכלית באמת כי אלא ישראל , את ולטמא להחליש הבא שטן של  ממהותו 

אפשר אי  כי נורא', טהרנו ל 'שגבנו להגיע  ניתן מכוחם ודייקא עליהם , שנתגבר בכדי אלא אינם  לנגדנו  מעמיד

ומרים . קשים בנסיונות בגבורה  והעמידה היצר  לפיתויי  התנגדות  ידי על אם  כי להתעלות

בפרשתןכא. כתיב ב)הנה  באצבע(יב לו והראה  וכו' הלבנה  מולד על  משה נתקשה  וברש"י, לכם ', הזה 'החודש

זו, פרשה לו נאמרה  החמה לשקיעת סמוך אלא וכו' ביום אלא עמו מדבר  היה  לא והלא הראהו , וכיצד  וכו '

חשכה עם  זצ"ל והראהו  שמחה' ה 'מענה  מבאר נפלא ביאור מאטעסדארף ). הלבנה(אב"ד במולד  משה  בני נתקשה  כי –

בלי  ויחפים ערומים ישראל  בני ויהיו והולכים, מתמעטים שהדורות בנבואתו משה  וראה ללבנה', נמשלו 'ישראל 

עם 'הראהו לזה כזה , במצב  ישראל כנסת  יתקדשו איך היינו הלבנה' 'תתקדש איך בעיניו קשה  היה  ומצוות, תורה

היינו, בה'חשיכה ', דבקים  הם שמו  וחושבי ה ' שיראי ישראל  מעלת את לעיניים  יראה ואפלה  חושך  בדור  שאף 

הבוקר  לאור  שומרים  ויהיו  ובתורתו  היתברך זה  ומצד נכבה , לא יבא בא כי ה ' לאור ותוחלתם להתקדש, ראויים מה

ולשבחם לקדשם ראויים לבד  זה  בשביל  כי אצבעו  עם  הקב"ה  שהראה חשיכה' עם  'הראהו  וזהו עליהם, ולהתברך

בהקדמה ) וקנינים מקנה סופר  בחתן .(הובא

שהדור כשנחשוב הן  ייאמר, איש (בכלליות)ולדידן כל וכן  בחשיכה , הסתר (בפרטיות)שרוי בחשיכה , השרוי בדידיה,

בתחילת  המתקדשת לבנה  כאותה  בקרוב  ומעמדו מצבו להאיר  שלו , החודש' 'קידוש תבוא  משם דייקא  כי ידע והעלם ,

אורה ... ויתרבה  תתגדל והלאה  ומאז החודש,

וכמה כמה  פי למעלה  חשובה עבודתו עתה דייקא  כי ידע  והקושי, ההסתר בעת בעודו בפסוקאמנם , רמזו וכך  ,

דכתיב  מא)בפרשתן, שנה ויהי (יב מאות וארבע  שנה שלושים מארץויהי מקץ  ה ' צבאות כל  יצאו  הזה  היום בעצם

ומדוע צער, לשון אלא 'ויהי' אין שהרי מאד יתמה  והרואה  והריויהי לומרכפלמצרים, שיצאושמחה, היא גדולה

ביאורו , אלא מצרים . מארץ  בעת בנ"י מעבודתם  יותר הגלות ובעת הקושי בעת ישראל בני מעבודת נהנה  הקב "ה  כי

בעבודתם .גאולתם כ "כ  להתייגע  צריכים  אינם וכבר ישראל של גאולתם  אחרי צער, לשון 'ויהי' כאן כתיב לכן ,

בפרשתןכב . הרא"ש שפירש מה וראה כב)הבט  חושך (י במכת האפילה  ימי בשלשת ואבירם דתן מתו לא מדוע 

כי – הללו ימים  בג' ישראל בני רשעי כל  שמתו הגאולהכדרך מן נתייאשו  לא רשעים שהיו  שאףאעפ "י הרי ,

מגאולתו  מתייאש אינו אם ואבירם כדתן הנפש)רשע  בגלות הפרטית מצרים מפני (יציאת השלם , תיקונו לידי יבוא לבסוף 

הוא' ישראל  שחטא פי על  אף  מד.)ש 'ישראל  שנאמר (סנהדרין ממה ללמוד  יש וכך א). ט בחושך (ישעיה  ההולכים  'העם 

גדול', אור גדולראו אור יראו  שעוד להם  מובטח מתרפים  ואינם  העבודה בקושי ובהסתר בחושך  ההולכים  ...שאלו

מלומר  שלי וחלילה הפרטי מצרים בתוככי אפילה ' ימי ב'שלושת מת אנכי וכמה,הנה  כמה  זה  ניסיתי כבר שהרי

שלי... ב'מצרים' לעולמים אשאר שכבר הנראה  מן יכולתי, ולא פעמים 

זי"ע  חיים' ה'חפץ  הגה"ק  אמר תתיא)וכך  עמו ' ופעלו חייו בראשית(ח "ח מעשה  בתחילת ב)וכתיב א 'והארץ(בראשית

לומר אור', ויהי אור יהי א-להים ויאמר המים, פני על  מרחפת אלהים  ורוח תהום פני  על  וחשך ובהו  תהו  היתה

כי הבורא לך אותנו למד הבריאה  –מראשית ובוהו ' 'תוהו של מצב לאדם  כשיהיה  גם  הבריאה, בטבע הוא כן כי

בקרוב יגיע  ובוודאי מעליו חופף  הקב"ה  – המים' ע "פ  מרחפת א' 'ורוח עדיין שעה ובכל עת בכל תמיד 'חושך ',

ויה אור יהי א-להים אור',ש'ויאמר והחושךי ובוהו , התוהו  יתבטלו ההדורים , יתיישבו בקרוב ממילא אם  יתייאש  למה 

יקרות  באור .יואר 
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úåàøåðä"á÷ä áäåàù äáäàä ó÷åúå ìãåâá åðéöî

ìàøùéî ùéàå ùéà ìë úàכגùøãîá àúéàãëå .

(ä èé ø"åîù)úà ìåäîå êì åì øîàå äùîì 'ä àø÷'

,ìåîì íäéìò íéìá÷î åéä àì ïäî äáøäå ...ìàøùé éðá

äùî äùòù ïååéëå ,çñôä äùòéù äùîì ä"á÷ä øîà

åøæéô íäå íìåòä úåçåø òáøàì ä"á÷ä øæâ çñôä úà

óãåð äéäù 'éìö øùá' çéø úà õøàä úåôðë òáøàá

øîàðù ,çñôä ïáø÷î(æè ã íéøéùä øéù)éàåáå ïåôö éøåò'

.íåé íéòáøà êìäî ÷çøî éãë êìåä åçéø äéäå ,'ïîéú

åñðëúð çñôä øùáî ìåëàì ìàøùé éðá ååàúðù ïååéëå

,êçñôî åðìéëàä êîî äù÷áá åì åøîàå ,äùî ìöà

,ïéìëåà íúà ïéà ïéìåîéð íúà ïéà íà ¯ íäì øîà

,äìéîä íãá çñôä íã áøòúðå ,åìîå ïîöò åðúð ãéî

ë ìèåðå øáåò ä"á÷äååëøáîå å÷ùåðå ãçàå ãçà ì,

זי"ע  מוואלאז'ין חיים  רבי הגה"ק  כתב ב)וכבר  ב אבות על חיים והנה,(רוח ויורדוז"ל, עולה  תמיד הוא  ובעת האדם  ,

רוצה והיה  לו, מצליח ואין שלם בלב  כלל אינו העבודה  ומן התורה מן עכשיו שעושה מה  כל  כי לו  נדמה  ירידתו 

אינו באמת אבל התורה. בדרך להולך הרבה ידוע וזה לזריזותו, וישוב הזמן, אותו יעבור עד בשינה  ולהתגרות לנוח

כללכן, יעסוק משלא התרשלות, ע "י אפילו  עוסק הוא  אם  למדרגתו לעלות יוכל בנקל האדם  מן כי יתרחק  כי ,

הכתוב אמר  וע "ז עוד. להזדרז  לו יקשה  ויותר ד)התורה י הזקן (קהלת היצה"ר כלומר, עליך ', תעלה המושל  רוח 'אם

תנח '. אל  'מקומך  מ "מ  עליך , להתגבר ויחפוץ  וכסיל 

ערבים ניגונים  להלחין ויודעים הנגינה, בחכמת גדולים  מומחים שהיו  אחים בשני 'מעשה ' המושלים , יאמרו כן על 

ב'תווים' אותם  להעלות ידעו ואף ומשמחים , חדר(נאטי "ן)מרגשים  יד על  פיצוץ  ואירע  היום ויהי הכתב , גבי על 

כשאיני  ניגונים  לייצר להמשיך לי מה  לעצמו, האחד  ויאמר ל "ע , שמיעתם  חוש את ואיבדו  יושבים, היו שם עבודתם

הייתה אחרת רוח  השני אמנם בנדל"ן, לעסוק ופנה אחרת פרנסה  מקור אחר לתור בנפשו  וגמר  מהם , להנות יכול 

והיה הנגינה , סימני את וכתב  לרוב מנגינות במוחו וחיבר ולילה יומם ישב  ימימה, כמימים  בעבודתו והמשיך עמו,

הרפואהרואה בחכמת הרבה חידושים נתרבו בהם הרבה שנים  עברו זמירותיו, נועם על  מתענג  העם המון את

באותה כי שכרו, על  בא ואז  מאוד, משוכללים  מכשירים  ידי על השמיעה חוש את לו  להחזיר הרופאים והצליחו

חפניים מלוא ורווה הללו, 'יבשות' בשנים רבות בהם שהשקיע הניגונים ומאות לעשרות ולהאזין להקשיב שב שעה 

טעם '... 'בלא שעבד  השנים  בכל  טעם  מצא ולמפרע  עמלו , מפרי ותענוג נחת

יבוא  שעוד בבירור  ידע ה ', עבודת ענייני ובכל  ותפילתו  בתורתו 'טעם ' מוצא שאינו מי  כל  ופשוט , מובן והנמשל 

טעם ... בלא שעבד  הזמנים באותם ונצורות גדולות  פעל  כמה יראה אז  הטעם, לו ו'יחזור' יום

בימינו , הנעשית מהמציאות שליט"א רבינוביץ  גמליאל  רבי הגה"צ בה הטעםהוסיף חוש את איבדו  רבים  אשר 

ואי  למזונו  זקוק הגוף כי מלאכול... חדלו לא  אנשים  שאותם  לומר, צריך ואין ופשיטא ה'ווירוס ', עקב ימים לכמה 

ומשתה מאכל  בלא  לחיות לאדם  מוצא אפשר ואינו הרוחני, הטעם חוש  את שאיבד למי גם ייאמר זה  דרך על כך .

אלא ועבודה, בתורה לעסוק  מלחדול לו חלילה  – ועבודה  בתורה  וחשק טעם ',טעם 'בלא הקודש  בעבודת ימשיך 

והחיות  הטעם  מחלים '... 'אישור ויקבל הימים  יארכו  לא  ובעזהשי"ת חיותה... בשביל מזונה  את צריכה  הנשמה  כי

מטובך ויתענגו ישבעו  כולם  ועוז , שאת וביתר כבראשונה .יחזרו 

הקב"הכג . שאוהב כאהבה  לכה"פ  ביותר הגדול  הצדיק את לאהוב שאזכה  הלוואי אומר, היה זי"ע שהבעש"ט ידוע

ביותר . הגדול  הרשע  את

זי"ע  מראפשיץ  הרה"ק  שמפרש וכמו  שבשמים, אביהם אצל  ישראל  של  חיבתן גדלה  כמה  עד וראה קודש בא (זרע

ה') ויאמר פרשתןד "ה בריש  א-ב)האמור תספר(י ולמען וגו', עבדיו  לב ואת לבו את הכבדתי  אני כי פרעה  אל  'בא

הטומאה לגודל  פרעה  לבית להיכנס  רצה לא רבינו משה הנה כי במצרים', התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני

הקב"ה  לו אמר ולזה  שם, עמי'שהיתה בא לחבירו שאומר 'כביכול  פרעה , אל  כן בא  גם  ובעצמו  בכבודו  הקב"ה כי ,

במדרש וכדאיתא חביביו. בניו כלפי ית' לו שיש  האהבה מרוב שם , ה )היה  טו שמעון,(שמו"ר רבי 'אמר בפרשתן

לגאלן בשביל  טומאה  ובמקום טינופת ובמקום  כוכבים  עבודת במקום  הקב"ה  שנגלה  ישראל של  חיבתן והביא גדולה  .'

שם , שוכן  שהוא ראיה עבדיולו לב  ואת לבו  את הכבדתי אני ליבם '.כי ומכביד שם שוכן כביכול  שאני 'נמצא ,

למשה לומר הקב"ה במצריםוהוסיף התעללתי אשר את בנך  ובן בנך  באזני תספר הוא למען 'התעללתי' כי והיינו  ,

' כביכול  עצמו הקטין שהקב"ה וכלומר , קטן, ותינוק  ויונק  עולל  לצרכיכםמלשון וערך שיעור שאין כזו  לקטנות '.וירדתי
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øîàðù(å æè ìà÷æçé)úññåáúî êàøàå êéìò øåáòàå'

,äúò .'äìéî íãá ééç ,çñô íãá ééç 'êéîãáàð åðéá

äùî ìà åàáù ïúåà ìë éøäù åììä ùøãîä éøáãá

åàá àì)(íîöò ìåîì áåèä íðåöøá äéäù øçàîàìà

åì ååàúðå øùáä çéø åçéøäù øçàîçîù ë"éôòàå ,

ë"ë ä"á÷ä íäáå÷ùåðå ãçàå ãçà ìëì ïìèðù ãò

äøéúé äáéçáìëì ä"á÷ä äôöî äîë ãò äàøð ïàëî ,

úåòåøæá åìá÷é ãéî áåùé íà Y àåä øùàá ìàøùé øá

.úåçåúô

,òãåçúô çúôéù àìà íãàäî ù÷áî ä"á÷ä ïéà éë

äâøãî äìòúé äæ éãé ìòå ,'èçî ìù åãåç'ë

äâøãìכד,íéøöîî ìàøùé ìù ïúìåàâ äúééä íâ êëå .

ïúùøôá åðéöîãëå(âë áé)é"ùøáå ,'çúôä ìò 'ä çñôå'

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúëå .'âìéãå ...ìîçå'úáù)

(à"ñøú ìåãâäïúùøôá ùøãîá àúéà äðäãàá àúìéëî)

(ääðäå êàøàå øåáòàå' ,øîåà ùøç ïá àéúî éáø äéä

'íéãåã úò êúò(ç æè ìà÷æçé)òáùðù åúòåáù òéâä

úåöî íãéá äéä àìå ,åéðá úà ìàâéù íäøáàì ä"á÷ä

øîàðù ,åìàâéù éãë íäá å÷ñòéù(æ íù)åðåëð íéãù'

.úåöî ìëî íåøò ,''åâå äéøòå íåøò úàå çîö êøòùå

äìéî íãå çñô íã ,úåöî éúù ä"á÷ä íäì ïúð

øîàðù ,åìàâéù éãë íá å÷ñòúéù(å íù)êéìò øåáòàå'

åçúô ìàøùé éðá ,ïëàå .'êéîãá úññåáúî êàøàåçúô

ïè÷äìéî íãå çñô íã é"òéðá åçúôù 'åäùî' åúåàå ,

çúôä äæ ìò ìîçå ä"á÷ä éðôì áéáç äéä ìàøùé

...äãå÷ðä åæ ìéãâäå áéçøäåìò ãîìì àá äæ úîàáå

,èøôá íãà ìëá åìéôà åìåë ììëäçúô çúåô àåäùë

äæî àåáì ìåëé äîåçë åìöà àåä íà ,'åäùî' åìéôà

äîéìùä äìåàâ éãéì(åìù íéøöîî),äìåàâì ãåáòù'î àöéå

.'ìåãâ øåàì äìéôàîå

גדר וגודר קדושתו , על  השומר מעלת – לצדיק זרוע אור
בפרץ לעמוד 

ïúùøôá(âë¯áë é)íéøöî õøà ìëá äìôà êùåç éäéå' ,

øåà äéä ìàøùé éðá ìëìå ,'åëå íéîé úùåìù

ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä äæá øàéáå ,'íúåáùåîá

ò"éæ(ãò÷ úåà ÷éãöä ú÷ãö)òåãéë äúéä êùåç úëî éë

úãéî Y ãåñéä úãéî ãâðë ïååëîå ,úéòéùúä äëîä

äùåã÷ä(úéòéùúä äøéôñä àéäù)øåà' éë ìåãâ ììë äæå ,

'÷éãöì òåøæ(àé æö íéìéäú)Yúãéîá âäåð àåäù éî

äùåã÷ä
כה

'øåà' åì ùé àåä 'íìåò ãåñé ÷éãö' úàø÷ðä

åéðééðò ìëá
íîöòכו úà íéøé÷ôîä åìà úàæ úîåòì ,

äìéôàå êùåç äéä ïë ìò ,êùåçá íééåøù íä éøä ì"çø

בפרשתןכד. הפסוק  על  משינאווא זי"ע  יחזקאל ' ה'דברי הרה"ק כתב ד)כה האביב',(יג בחדש  יוצאים  אתם  'היום 

צנה  ולא חמה לא לצאת כשר  שהוא בחדש ז)וברש "י, סח תהלים בכושרות', אסירים 'מוציא חמה'(וזהו  'לא פי' וז"ל , ,

יתירה- בחמימות עבודה  מכם מבקש -איני בצנה' 'לא אך הגוף, בצנון עבודתי תעשו  היינושלא  תעלו, שלא

אחת  בבת למדרגה,במעלות  ממדרגה תלכו  רק יתירה, בהתלהבות בעבודתי שורף תעשולהיות שלא  הוא והעיקר 

.בקרירות 

זי"ע הכהן  צדוק  רבי הרה"ק  של  בתורתו מצינו  נוראות עניין, באותו  לעניין קמג)ומעניין הצדיק תפילה,(צדקת לך  אין

אופן ... באותו  תיעשה  ענייתה  גם  'מלומדה' של  באופן הבאה  שהתפילה  אלא  השמים , מן תיענה  שלא שלא כלומר ,

תפילה ובכל  פעולה  בכל  להכניס אדם של  תפקידו  עיקר כי תבין  מעתה  השמים. מן ענייתה את ירגיש  ולא יראה

שמים '. מן  יענוך  'ובזה חמימות מעט  לכה "פ 

הנשגבכה . בעניין ביותר  כמקפיד ידוע  היה זה צדיק לארה "ק, ימיו  בערוב עלה זי"ע  מאטוואצק בונם רבי הרה"ק 

לפניו הולכים בקודש המשמשים  היו העתיקה , בירושלים עיר  של ברחובה  שבלכתו  עד העיניים , שמירת של

אברך  בהיותו זצוק"ל עפשטיין פנחס רבי הגדול הגאון ניצב הימים  מן ביום  אסורות. מראיות הדרך את לו  ומפנים 

חישב, ובלבו  עצומות, בעיניים ובא ההולך לצדיק הדרך את מפנים  המשמשים את וראה זווית, בקרן לימים צעיר

שתפס בונם  רבי הרה "ק אליו  ניגש  ומהרהר עומד בעודו אלה ... מראיות כך כל  להתרחק ישיש  צדיק  לאותו לו  מה

אומר אדם  מכל  החכם  יונגערמאן, לו , ואמר מחשבותיו  ז)את ג נפקא (משלי  שום  בלא – בעיניך' חכם תהיה 'אל

כך... על  ועומדים מצווים הננו תמיד גיל , באיזה  מינה

שור 'כו. ה'תבואות כתב וכך הזה. בעולם משלם שכרו לקבל יזכה  היצר' שב'כפיית אלא עוד דף ולא ב"ב  שור (בכור

את ט :) 'לכוף ממנו שנדרש בדבר  אבל  המצוות, בקיום אלא אינו  ליכא' עלמא בהאי מצוה  'שכר שאמרו שמה 

נענש אינו מקיימה אינו אם  עשה במצות כי וההסבר הזה , בעולם  שכרו מקבל  הוא הרי איסור מדבר ולהמנע  יצרו '
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ìàøùé éðáì êà ,'õøàä úååøò' íéøöî õøà ìëá

øåà äéä 'íé÷éãö íìåë êîòå øîàð íäéìòù

íúåáùåîáכז.

êøãáò"éæ ïéîéæãàøî ÷"äøä øàéá äæä"ã áéáà éøåëéá)

(ùøãîáùøãîá àúéàã àä(à ãé ø"åîù)øîà'

ãéî ,êùåçá úå÷ìì ïééåàø íééøöîä ,íéëàìîì ä"á÷ä

ä"á÷ä òéãåä òåãî øåàéá êéøöå ,'úçàë ïìåë åîéëñä

úøùò øàùî øúåé åæ äëî äðúùð äîå ,íéëàìîì

øåîàëù ,àìà .äëîä íãå÷ íúåà òéãåä àìù úåëîä

äðäå ,íäéëøãá åîâôù ìò íééøöî ìò äàá åæ äëî

úåòôùää ìë òôùð éåàøë äùåã÷ä úãéî úøéîù éãé ìò

úåáåèä(:åñ â"ç ÷"äåæ)äìéçú íéøöîá åéä ïë ìò øùàå ,

åâäðù øçàî êà ,÷éãöä óñåé úåëæá òáùä éðù òáù

íùëù ,ãåò óéñåîå ,áòøä íäéìò àá äùåã÷á àìù

' åæ äãéîá íééåìú äæä íìåòá úåòôùääùíâ ïë

åæ äøéôñî íéòôùð íéëàìîäíâ ãñôä äéäù àöîð ,'

à÷ééã íäì òéãåä ïë ìò ,íééøöîä éàèçî íéëàìîì

åîøâ íäù íéøöî úà úåëäì àåä ãîåòù êùåç úëîá

åîéëñä ïëàå ,íéðåéìòä úåîìåòá äòôùää ïåøñç

ùã÷úîä ùéàä ìò ãîìð åéøáãîå .íìåë íéëàìîä

úåîìåòä ìëìå åì äçìöäå äëøá àåä òéôùî äîë ãò

íéðåéìòä,äáåøî äáåè äãéî éøäù ,íéëàìî åìéôàå

åúâäðäå åéùòî çëî 'íéëøáúî'
...כח

÷åôúåãåà ò"éæ '÷ä é"øàä áúëù íéàìôð íéøáã éæç

,úåøúñðá ÷ñò åðì ïéà éë íàå ,åîöò úà ùã÷îä

øôñá àúéà êëå ,úåááìä úà ãéòøäì äæá éã êà

'é"áùø éøîàî'(:ë óã ,äîåøú úùøô)éøáãî àéáîù øçà ,

÷"äåæä(:âéø â"ç)úéàã ùð øá ìë ,øîà ÷çöé éáø'

øîà úàã äîë ,õøà éàäì úéøé ÷éãöá à÷ìåç äéì

(àë ñ äéòùé),'õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö íìåë êîòå

àùéã÷ àðùéì éàäá áúëå(úö÷ éåðéùá)øáãä øåàéá ,

ùé åîöò ùã÷ìå åúéøá ììçì àìù øäæðä ìë éë ,àåä

óñåéë åéìà äáëøî äùòðå ,ïåéìòä úéøáá ÷ìç åì

åøîåàá ÷ã÷ãå .'åëå äðåéìòä õøàì òôù åãé ìò àåáì

,÷éãöá ãéçàã øîà àìå ÷éãöá à÷ìåç äéì úéàã

úåøåäìúãéîì òâåðä øáã äæéàá øäæðù éî ìë éë

äùåã÷ä÷ìç úö÷ åá åì ùéåèòî ïéá áø ïéáùøåé

,õøàäéôë äðåéìòä õøàì åãé ìò òôù àá ô"ëò éë

åá åúùåã÷å åúåøéäæ øåòéù,èòî òôù àáé èòî íà ,

øîàù äî åäæå .áø ¯ áø íàå'ìë'äéì úéàã ùð øá

מא.)בעוה "ז עובר(מנחות הוא אם בעוה "ז  בא שעונשו ב'לאו' אבל  בעוה "ז, יבוא לא קיומה  על  השכר אף  ממילא ,

בעוה "ז . כבר שכרה יבוא בא העבירה מעבור והבריחה  הזהירות על  השכר גם  ממילא הרי העבירה את

אריה' ה'לב מבאר  קמב .)ולפי"ז חולין מס' מצות(על  אלו מצוות שתי דווקא במצריים הקב"ה  נתן ומצות פסחמדוע 

ראויין מילה שיהיו ההיא בעת ישראל  את לזכות הקב"ה רצה כי ותפילין, ציצית כגון אחרות מצוות להם  נתן ולא

פסח במצוות  אבל  להגאל , קיומן בשכר  יזכו לא וא"כ  בעוה"ז , שכר שום מקבלין אין הרי המצוות ובשאר להגאל,

להם יש  בקיומן גם ממילא בביטולן, בעוה"ז  כרת עונש בהן שיש  מכיון א"כ , כרת, בהן שיש מצוות שהן ומילה 

ראויים יהיו וע"י  בעוה"ז , גם שכר  מקבלים  שבהם אלו מצוות שתי  דוקא הקב"ה  להם  נתן ולכך דייקא. בעוה "ז שכר

ממצרים . להגאל 

הפסוקכז. על  הנודעים האלשי"ך דברי אודות הדור מגדולי אחד שאלו  ח)וכבר בתוכם'(כה ושכנתי מקדש לי 'ועשו 

' אלאבתוכו– נאמר  לובתוכםלא השיב אנוש , בן בקרב הקב"ה שישכון יתכן כיצד ואחד', אחד כל  בתוך ,

הב"ח בדברי גדול  מז)אותו  סי' ורוחניות (או "ח בעצמות נשמתנו שתתעצם  'כדי כוונה  מתוך התורה עסק ידי שעל 

להגיע ניתן היאך ושאלו , חזרו יתברך', לשכינתו והיכל  'מרכבה  להיות להגיע  ניתן  התורה ' מוצא מקור וקדושת

שובבי"ם ' 'נאך אמרים בקוצר להם השיב כזו , שובבי"ם)למדרגה בו(אחרי זה פסוק כי להם , לומר כווונתו והיתה  ...

שובבי"ם, פרשיות אחרי – תרומה  בפרשת בתורה נכתב בתוכם ' 'ושכנתי בתקופהנאמר עצמו ומקדש שמטהר ואחרי

בקרבם שוכן קדוש  שיהיה  זו , נשגבה  למדרגה לזכות יכול  אכן  .זו 

באהבהכח . מתקבלת היצר וכפיית התגברות מעט וכל  התחזקות כל  הרי הללו בזמנים כי השובבי"ם, בימי ובפרט 

יוסף' לה 'בית ה 'מגיד' שאמר דרך  ועל גרמא', 'הזמן כי ממעל  בשמים משמעותוחיבה והיא תרומה, פרשת מישרים  (מגיד

אזי דבריו) השנה ימות בשאר כן עושה  היה שאילו  באופן אף מתקבלת השובבי"ם בימי  הנעשית ותענית שתשובה ,

כך כל  נחשב היה '(עיי "ש)לא וכלשונו דודים, עת עיתך  כל .והנה  אדון לפני לרצון באהבה מתקבל  הכל  ולכן '



בא פרשת - הפרשה âéבאר

''à÷ìåçøîàù äî åäæå ,'åëå ÷éãöáíìåòìõøà åùøé

èòî íàכט.÷"ìëò .äáøä íàå

éø÷éòîåéãé ìò àåä äùåã÷ä úãéî úâùäá äãåáòä

ïî íãàä úà ÷éçøäì íéâééñå íéøãâ úéùò

'äîëç êùî'á øàéá êëå ,äøéáòä(íúàå ä"ã)êøãá

ïúùøôá øîàðù äî úà æîøä(áë áé)åàöú àì íúàå'

çéëåäì íéã÷î àåäùë ,'ø÷åá ãò åúéá çúôî ùéà

éãé ìò ÷ø àåä úåìâä úòá ìàøùé éðá íåé÷ ø÷éòù

äìåàâä àåáú íäéãé ìò ÷øå ,íéâééñå íéøãâá äãéîòä,

íðåùì íîù åðéù àìù úåëæá åìàâðù íéøöîá åîëå

äãéúòä äìåàâä øåà çøæéù øçàì íðîà ,íùåáìå

äî øàáî äæáå .äøåú éôåâ ìò äøéîùä äéäé ø÷éòä

ùøãîá àúéàã(åì àùú éë àîåçðú)éáâ áéúëã àä ìò

äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà íéîùá äéäù åðéáø äùî

äéä ä"á÷äùë àìà ,íåé éúîéà äùî òãåé äéä ïéðî'

äéäùëå ,íåé àåäù òãåé äéä áúëáù äøåú åãîìî

,'äìéì àåäù òãåé äéä ãåîìúå äðùî äô ìò åãîìî

àåä ø÷éòä Y 'íåé' äéäéå ùîùä çøæúù úòáù åðééäå

'÷ñò'ä ø÷éò Y äìéìäå êùåçä úòá ïëà ,áúëáù äøåú

íéâééñä íä íä Y 'äô ìòáù äøåú' ìò àåä äøéîùäå

íéöåçðä [úåøåãä éîëç éãé ìò íéùãçúîä] íéøãâäå

íòèä øàåáî äæ éô ìòå .úãä íåé÷ìäùäøåúä äúáø

çñôä úìéëà ïééðòáå õîçá úåøîåçáå íéâééñá÷ø éë ,

êë ìòå .íéøöîî ìàâéäì åðéëæ íéøãâä úééùò éãé ìò

,'ø÷åá ãò åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå' øîàð

äãéúòäå äåå÷îä äìåàâä Y 'ø÷åáä' òéâä àìù ïîæ ìëù

'úéáä çúôî úàöì àìù' øîùéäìå øäæéäì åðéìòàìà

íéøãâä éãé ìò ìàøùé íò úùåã÷ ùøåùì øùå÷î úåéäì

íéâééñäå
ל
.

מרע  בסור לחברו אדם בבין  הזהירות  – והנעימים הנאהבים
טוב  ועשה 

ïúùøôá(æ àé),'åðåùì áìë õøçé àì ìàøùé éðá ìëìå' ,

ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä(ïéùéã÷ ïéøéò)úà øàéá

íãàä âäðé àìù ãîìì àáù ,æîø êøãá áåúëä

ãéîú àìà ,úåéøáä ãâðë úððåùîå äãç ïåùìá úåôéøçá

,äîç áéùîä êø äðòîáå äîéòðå äøåøá äôùá øáãé

áåúëä øîàù åäæåõøçé àìïåà óøàù' àäé ìà Y

דקראכט. בלישנא רמזו ט )וכבר ד בשמירת (שה "ש אפילו מעיניך', באחת  אליך] לבי את משכת רש "י, [פירש  ְִִִַ'לàבôיני

והאהבה הקירבה  וגודל  שבשמים, לאבינו שיש רוח הנחת את במקצת אפילו להשיג אפשר אי כי  – אחת עיניים 

היצר ... כפיית של  אחת מפעם המתעוררת

ל 'נשמה' יש שמחה  כמה לשער הזה בעולם  הנמצא ליהודי אפשר אי כי זי"ע  ה 'גר"א' שאמר מה  ידוע זאת  לעומת

בלבד... אחד  עבירה  הרהור מ 'חשבונה ' יורידו  אם  ממעל  בשמים  בהיותה

אבריו ברמ "ח להתקדש  קדושתו, את להרבות  האדם  על  אלא אחת... עיניים  בשמירת מלהסתפק  חלילה כן על 

ורק השם קידוש על  למות האדם על  'הקדוש' לשם  לזכות שכדי לומר הוא טעות  כי אמרו  וכבר גידיו. ובשס "ה

הקדוש  האברך או 'הבחור ייקרא ולהכריזהי"דאז  אחד על  לכתוב יוכלו  אם הוא במרומים  כמה  פי חשוב הלא ,'

הקדוש והאברך 'הבחור  במרומים  של שליט "אעליו  למצב עצמו את שיכניס  ידי על  יזכה  ולזאת ידי שליטה', על ...

לה '. קודש  מחשבותיו ואת כולו כל את לקדש  לבו , תאוות על  ושליט יצרו  על  שליט  שיהיה 

להםל . יהיה ושלא הגונים , שאינם  חברים  עם  יתחברו לבל הבית בני  על השמירה הוא הקדושה בגדרי גדול  יסוד

זי"ע חיים' ה'אמרי הרה"ק  פירש וכך וזרה . רעה להשפעה בפרשתן'נגיעה ' דכתיב ג)בהא אבות (יב  לבית 'שה 

ישראל לילדי רומז 'שה' כי לבית', תיישים)שה אין גדיים אין אם ה"ב פ"י  סנהדרין בירושלמי  לבית (עי' 'שה  שיהיה רוצים  ואם  ,

לבית' 'שה  אזי אבותיהם בדרכי ילכו שהילדים – בחוצות אבות' יטיילו  ולא בבית שיהיו  עליהם  לשמור (אמרי –

ליקוטים) .חיים

בפרשתן בפסוק  ירושלים גאב"ד שליט"א ווייס  הגרי"ט דקדק  ד)כיו"ב ביתו(יב אל  הקרוב ושכנו הוא 'ולקח 

להורים יש  הרבה  כי  ומבאר , ביתו '. אל  ה 'קרוב הוא 'שכנו' שהרי לשון, כפל  כאן יש  ולכאורה  נפשות', במכסת

תורה, אמרה  לכן מתחברים, הם מי עם  לראות ביתם בני על ולשמור  ה 'שכן'להיזהר עם דייקא השה  על שימנה

ביתו , של  לזה  קרובים  הם  וחינוכו  שמעשיו  כלומר ובהנהגתו ... ברוחו  ילך, בהלוך  ביתו ' אל 'קרוב  גם  דאל "כ ,שהוא

שיתחברו בעת ביתו אנשי ועל עליו  מביתו' 'רחוק  שהוא השכן התנהגות לטובה שלא תשפיע שח"ו  הדבר מסוכן

רפג)יחדיו עמ' אמרו ' הגדול 'רבינו בספר .(הובא



בא פרשת - הפרשה באר ãé

'âéöéôù(óéøçå ãç øîåìë ,íéöéøç õøåç ïåùìî õéøç)àìà ,

ë¯áìàäé ïë áìä åîë ,åðåùì.

ïúùøôáêùåç úëîá øîàð(âë é)úà ùéà åàø àì'

÷"äøä øàéáå ,'åéúçúî ùéà åî÷ àìå åéçà

ò"éæ í"éøä éùåãéçä(í"éøä éèå÷éì)éëêùåçäìåãâ éëä

ùë Yåéçà úà ùéà åàø àìïðåáúî åðéà ùéàùë Y

åì áéèéäì åøéáçáלאåøæòì åà ,ááì áåèå úåãçà êåúî

äøö úòá
לב

ù àìà ãåò àìå .åéúçúî ùéà åî÷ àìåY

ò"ì íúîå÷ú íéãáàî íîöòì óàלג.

äáøãàåéë ,'íúåáùåîá øåà äéä ìàøùé éðá ìëìå'

åúìåæì áéèéäì ãçà ìë ìòלדúåáøäìå

åäòøì åúáäàá(ä"ô äðåáúä øòùá ç"çá 'ééò)ìòù åîëå ,

åîéì ãéîú àöîé åéúåðåøñç ìòå åîöòäöéìîå úåëæ ã

,õøàä ìëá åäåîë ÷éãö ïéà òåãî øéáñäì Y äøùé

øîàðù äî íéé÷ì ,åøáç ìù åéúåðåøñç õøúé êë

ùîî êåîë ,'êåîë êòøì úáäàå'לה.

ãåòåéáø ÷"äøä áúëãë åúìåæ úà áéùçäì åéìò

ò"éæ õéøà÷î ñçðéô(èù êúåìòäá ,íìùä ô"îà)éë

בצקלונו,לא . תדיר עמו לוקח  היה  אשר גריסין מעט  מאכלו כל  היה זי"ע  אריה' ה'שאגת הגה"ק  של  'גלותו' בשנות

הגריסין את לו  שיבשלו  מבקש היה  בואו מקום 'חדובכל  חשש אבה (מפני ולא עכו "ם ', ב'תבואת בזה שהקילו  מי שהיו ש ',

איש) על בזה  הכניסלסמוך לא אך העניים , כל  עם יחד והתיישב השמחה להיכל  נכנס לחתונה, איקלע הימים  באחד  .

מהגריסין  מעט  עבורו שיבשלו  מאתו יבקש  אז אוכל , אינו מדוע ישאלהו  השמחה' ש 'בעל  והמתין לפיו, מאכל  דבר 

מכלי  אחד שחסר  ומצאו בדקו הסעודה  משנגמרה  מידי. ולא שאלוהו לא הסעודה  כל  במשך אמנם , שבצקלונו.

הנראה מן לפיו, מאכל דבר הכניס  ולא הסעודה כל  ישב  מדוע  באומרם, הילך, אותו על החשד נפל  מיד  הכסף ,

הכתוב את  אריה' ה 'שאגת ביאר שעה באותה  הגניבה, על  שיודה והכוהו תפסוהו בגניבתו, עסוק  שהיה  (תהליםבגין

יג) הנהלא כי אובד', ככלי הייתי מלב  כמת מלב'נשכחתי כמת אחד נשכחתי  ואפילו לגמרי, ממני 'שכחו' מתחילה 

מתי אמנם  אכלתי, לא ומדוע אכלתי האם בשלומי , שאל  שישהייתי לא ולראות להכיר שהחלו לאיש נהייתי מתי -

כאשר 'אדם', איזה  -כאן אובד הכלי.ככלי שנאבד בעת

במדרשלב. איתא מליצה,(יל "ש)הנה בדרך לפרש וידוע  כדינר', עבה  אמרו רבותינו החושך, אותו של  עביו 'כמה 

שבכיס 'דינר' אותו  ידי על  נגרם  'חושך ' הדלשהרבה  צעקת מלשמוע אזניו אוטם אדם הממון  חמדת שלרוב ,

חושך'... 'מכת מאותה להיזהר יש  מאוד ומה רואה ... שאינו כמי עצמו ומשים

ולצורך לג. נדר איזה  להתיר  צריך היה חורפו בימי מעשה , הוי דבדידיה  מאי סיפר זצ"ל  דבליצקי שריה  רבי הגה"צ

בתורה . עמו שפלפל  יהודי עוד  החזו"א של  בביתו  ישב זמן באותו זי"ע , איש ' ה'חזון  הגה"ק של  לביתו עלה כך

נוסף יהודי והבא החוצה  נא צא עתה  אנו, שניים  זה  חכם  ותלמיד אני הנה  נענה, רצונו  את איש  החזון מששמע

חכם היה שלא הלך עמו והכניס  חוצה  יצא שריה רבי שלשה . של  דין בבית נדרך את לך להתיר  שנוכל  בכדי

התרת  ועשה התיישב מכן לאחר הנדר , את להתיר לו שיש הפתח את לברר איש החזון החל משנכנס  תיכף וצדיק ...

לך  מותר  לך, מותר לך, 'מותר רם  בקול  ענו ושלושתם  ודקדוקיה, פרטיה  בכל  וכדין כדת אחד נדרים אותו משיצא .'

לכן, עתה , שאמר מה כלל הבין ולא בהלכה ושיח שיג כל לו אין זה יהודי הנה  ואמר, שריה לרבי איש  החזון נענה 

להיזהר יש  כמה נראה זו מעובדא נדרך. את לך ונתיר אוריין בר יהודי והבא שוב לך נדרים, 'התרת' כל  כאן אין

זאת. להתרה המקובל  הסדר כל  עם נדר ' 'מתיר הוא כאילו עצמו  לעשות  עצמו  הטריח  שהחזו"א הבריות, בכבוד 

איש דהחזון זו בעובדא להעמיק לנו ויש  זה , ממעשה  ללמוד  לנו יש  הרבה חלילה . יכלם לא זה שיהודי בכדי והכל 

משפט . בחושן בפסקיו מאשר פחות  לא

רש "ילד . בלשון הרמז' 'בעלי אמרו  כד)וכך ג את (דברים עבדך את להראות החילות 'אתה נאמר בו הפסוק על

טובך ', מדת זו - גדלך 'את רש "י ופירש טובו'גדלך', 'מידת  כפי נמדדת האדם  של  ה 'גדלות' ...כי 

עצהלה . לכם  אתן אך שמים' 'יראת קונים כיצד עצה  לתת בידי אין אומר היה  זי "ע מלעלוב דוד רבי הרה"ק

בוראו . את לאהוב יבוא ישראל  באהבת  מתמיד שאדם ידי על  כי  ישראל', 'אהבת ידי על  והיא, שמים', ל 'אהבת

שום על  רע כל לראות מסוגל  היה  שלא עד זי"ע, מלעלוב דוד רבי הרה "ק  של ישראל ' 'אהבת מידת נודע  וכבר 

רואים שלפעמים  ומה  וכלל , כלל רע  כל  אצלו שייך  ואין הוא, ונעלה  'קדוש' יהודי שכל  אומר  והיה מישראל , אחד 

שבו . ה 'גוי' חלק  מחמת אלא זה  אין כשורה, שלא מתנהג שהוא
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רבי  הרבי הרה"ק  רבו בית עבר  אל  הפסח חג בערוב השנים באחת דרכו  את שעשה  דוד, ר' הרה"ק  על  מסופר

יער בלב בהיותו  הקדוש . לרבו כמנחה להביאו מכובד גביע  עמו שמור  היה  כשבאמתחתו בליז'ענסק , זי"ע  אלימלך 

שיחלצו בבקשה שליש  בדמעות בוראו אל  לבכות והחל  הרר"ד  נעמד שכך מכיוון יפנה, אנה ידע ולא דרכו  את איבד

רגעים כמה  עברו לא המיצר, היערמן סבך מן לצאת בה ילך הדרך את הדריכו אשר אחד לזקן  הרר"ד  פגש  והנה

הראוי  מן דברים  שני לרר"ד ואמר הזקן נענה  לשלום נפרדו  בטרם הדרך, אם  אל  הגיעו כאשר ליז 'ענסק . עבר אל 

הם . ואלו תמיד, לזכור לאדם

היעוצה העצה  לקרש , מחוץ  אל  הבולטת 'בליטה ' יש  מהם ובאחד לחברו , אחד עצים  שני לחבר רוצים  כאשר  א.

באשר אחד לכל  לרמז  ובא לאחדים , והיו אחד אל  אחד העצים שני להתחבר יוכלו  וכך השני, בקרש  'שקיעה' לחורר

ויוותר בעצמו, שקיעה  שיעשה עצתו ורעות, שלום אחווה, באהבה, וחבריו  ידידיו  עם להתחבר שכשברצונו  הוא

והראויה . השלימה לאחדות יזכו  כך ידי ועל רעהו, לצורך משלו

לתקנם, שעליך הרבה' 'דברים תמצא ואז  עצמך, במעשי וחקור בדוק  רעך, במעשי ותפשפש  תעמוד אשר  תחת ב.

אליהו הוא הנה  כי ונתברר האיש, לו פרח  האלה הדברים אחר מיד בעיניך. גמור לצדיק רעך ייחשב כבר  וממילא

לטוב . זכור

לא  רב זמן זה כי על  בפניו ותינה הפסח, חג  בפרוס  זי"ע  מלעלוב דוד רבי הרה "ק לפני ודל  עני יהודי ניצב פעם

מטעמים מהם  והכין מיוחד, במקום לו מונחים  שהיו השמורות המצות את הרה "ק  לקח  מיד לפיו, מאכל  דבר בא

הרבי, את ותשאל  מאד לה  היצר הדבר בנעשה, והבחינה  מחוצות הרבנית שבה בינתיים לבו. וחי שאכל  עני לאותו 

בתורה כתיב היכן  לה, ואמר  הרה"ק  נענה עצומה . ביגיעה הרבי עמל  עליהם השמורות המצות את העני קיבל  מדוע 

בפרשתן בפסוק שמורות' 'מצות יז)ענין המצות'(יב את לח :)'ושמרתם  'מצווה(פסחים ג"כ  למדו הפסוק מאותו  והרי ,

תחמיצנה ' אל  לידך  בא)הבאה  זאת(מכילתא חז "ל  דרשת קיימתי כן על לתת , מיהרתי  אלא  המצווה את החמצתי ולא

האביון לפי המצות  כל את את לרעהו איש  לתת מהי ... לזולת והטבה  המידות עבודת למדים נמצאנו עבורנו ...השמור .

צדיקיםלו. ביארו זי"ע)וכך מרוז'ין הרה "ק בשם השלם  קדישין עירין ישראל, אוהב בפרשתן(ילקוט  ב)בפסוק  בכור(יג כל  לי 'קדש

ביאורו, וכה הוא', לי ובבהמה  באדם  ישראל , בבני רחם כל  לי פטר ידעקדש להתקדש , הרוצה  בכור – –שכל 

ולכן ממנו , חשוב יהודי כלכל  בנפשופטר יקיים  דבר  תחילת תאמררחם– שמא ישראל , בבני לרחם באדם–

תשובתךובבהמה כבהמה , אלא אדם  הואשאינו  מעשהלי עושה או  אדם פלוני אם  אדם של מעניינו זה  אין –

הקב"ה . של מעסקיו  אם  כי - בהמה 
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זי"עלז. מלובלין הכהן צדוק רבי הרה"ק  כתב קעה )כה  אות הצדיק אפילו'(צדקת בריה  לשום  צער מלגרום להיזהר צריך 

מצוה אליהו 'לצורך  דבי ב'תנא דאיתא מהא זאת והוכיח מצוה ', לצורך כשהוא גם נענשים  זה ועל  (רבה וכו'

את פכ"ד) ליתן עתידים – עליו  שנתלה העץ  וכן בסקילה , למות דין בית פי על  מחויב שהיה מי סקלו שבה שאבן

הנפש  את שהרגו ביום  מתענים הסנהדרין היו טעמא מהאי כי ומבאר סג .)הדין. בסנהדרין על(כדאיתא לכפר כדי

מישראל ...נפשותיהם נפש ציערו סוף  סוף אך בדבר, שמחויב מי ולהרוג לדון לב "ד  יש שמצוה ואע "פ  ,

תצאולח. לא 'ואתם הוזהרו וכן למשמרת, הבתים על אות  לתת ישראל  בני שהוצרכו בכורות במכת מצינו הנה 

וממילא  לרשע, צדיק  בין מבדיל  אינו  למשחית רשות שניתנה  בשעה כי הוא והטעם  בוקר ', עד ביתו מפתח איש

רבי  הרה"ק  הקשה מלעילא. לשמירה  נצרכו  כן על  המשחית ידי על  ח"ו ויהרגו  ינזקו ישראל  בני שגם  אפשר היה

מתו לא מדוע כן אם זי"ע, מזוועהיל  שלא כלשלומ 'קה הגם כי בכורים, שאינם אלו אף  – בכורות במכת המצריים

למצריים, להם עמדה גדולה  שזכות ותירץ , ביניהם. מבדיל המשחית אין מקום מכל  הבכורות, על  אלא הגזירה נגזרה 

כתריס להם  עמדה  חסד ועשיית בממונם וותרנות של  זו  זכות זהב, וכלי  כסף כלי ישראל  בני את השאילו שהרי

נראה , מכאן הפורענות . והוותרנות בפני החסד  ע"י  לחיים ממוות ניצול  המצריים כאותם  גמור רשע  .שאפילו

זי"ע לט . אמת' 'שפת בספה "ק מצינו תחיה  תרמ"ח)טללי להיות כי(בא משם וגאלנו מצרים  גלות לנו  הקדים  הקב "ה 

לעבור  האדם  שעל  היסורין במקום מצרים  ביציאת חז"ל הסיפור שאמרו וכשם קי :), בתורת (מנחות העוסק  'כל 

עולה ' הקריב כאילו הגלות עולה  עליו עבר כאילו  בהם  שהעוסק מצרים יציאת סיפורי בפרשיות הוא  ייאמרכן וכן .

וממילא  הפרשיות, באלו ויתבונן יקרא עליו, באה  שצרה  מישראל  אדם  בראות כהיום, אנו  לדורנו  עד  עולם לדורות

הדבר, וביאור הצער. ומן הצרה  מן ויפטר הגלות, את עבר כבר  כאילו  בלבנויחשב נוטעים אלו  שפרשיות מכיוון

עלמא בהאי האדם חיי את להמתיק שפיר אמונה  בכח והרי .אמונה ,


