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וארא פרשת - הפרשה àבאר 

וארא  פרשת

וחסדים  רחמים היא הדין מידת  גם – ה ' אני  אלוקים וידבר

ïúùøôá(á å)åéìà øîàéå äùî ìà íé÷åìà øáãéå' ,
''ä éðàאåúéà øáéã' é"ùø ùøéôå ,'èôùî

éë ò"éæ àèôàî 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä áúëå ,'åëå
áåúëä ïåùìî àåä ïë ùøôì é"ùø ìù åøå÷î éàãååá

øáãéåíù øëæðù äîî ïëå ,äù÷ øåáéã åòîùîù ¯

'א. תיבות לראשי עולה 'וארא' תיבת כי זי"ע מזידיטשויב הירש  צבי  רבי הרה"ק  אמר חרון'אאניואשוןר ניאכה 

ו) מד כאן,(ישעיה מהאמור נרמז פסוק אותו בסוף גם  כי זי"ע, ממונקאטש משלמה ' ה 'שם  הרה "ק כך על  הוסיף  ,

' מסיים שם 'איןאמבלעדיושהכתוב של התיבות כראשי הם הללו תיבות וראשי (הובאברהם'אל אאראולוקים ',

עיי "ש) בנים, תפארת כולה,בספר הפרשה  כל שזה לרמז , ובא אלוקים. אין  ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני כי .לדעת

' עוד ה'וכדכתיב אני כי מצרים  ה )'וידעו  '(ז ה', אני כי תדע  יח)'למען לקמן,(ח יד)וכן כמוני '(ט  אין כי תדע  בעבור

הארץ הראשונים',בכל  רבותינו ועוד)וביארו בא, סו"פ ומופתים(הרמב "ן האותות כל  את ועשה  ה ' הפלה זו תכלית שלשם 

עולם באי כל  ידעו למען המכות, ה'בעשרת  אני פרטכי כל  מנהיג שהקב"ה  - פרטית' ב'השגחה האמונה ולחזק  ,

ומקרה מעשה כל  ופסיעה, פסיעה  כל  ונשימה , נשימה  כל  כי ותכלית, חשבון פי על  כרצונו כולו  העולם  מענייני ופרט

מלעילא. מכוונת ביד נעשה  הכל –

כשהשעון  הלילות באחד יצ"ו, הבירה  שבלאנדאן גרין גאלדרעס בשכונת מושבו  איתן אשר  יהודי באיש היה מעשה 

צלצול קול  להשמיע  הטלפון החל  בשנתו, היטב שקוע  היה  מזמן וכבר ליל , חצות שאחר 'שתיים ' על  כבר הורה 

ואיזהו' זה הוא 'מי רבתי תמיה  מתוך משנתו התעורר הלה  נרדמים ', ומקיץ ישנים ל'מעורר  שנעשה  עד וחזק הולך

מאנשי  'שוטר' אליו מדבר השני הצד  ומן לטלפון כשענה  תמיהתו ותגדל ליל, באישון בדחיפות אותו המחפש

בטעקסי)police(המשטר נסעת  עתה  זה אדוני , – יתירה  לך (מונית)בתקיפות שאין  לנהג אמרת לביתך וכשהגעת 

ממתין  והנהג הנסיעה, דמי את משם ותביא הבית אל  שתעלה  עד  להמתין שיואיל  מאתו ובקשת בחיקך, מעות

שיאלצו החוק  לרשויות להתקשר אלא בידו נותר ולא שכרו, לו  שתשלם עינים  בכליון ומחכה בוש , עד ארוך זמן כבר

כי  הכל ' 'כופר  הנני  סח, אתה מה יודע  איני האיש , לו  אמר להתחמק ... שתוכל  חשבת וכי וכדין, כדת  לשלם אותך 

ועוד, אלי, נטפלתם כי לכם מה אחר, באופן ולא בטעקסי לא הלכתי, ולא נסעתי לא בביתי, שעות כמה  לי זה

דרייב' 'דה  ברחוב מתגורר אינך וכי כנגדו, ה 'שוטר' הטיח במיטתי. שוכב שאני שעות כמה  כבר  ליל ... The(באישון

Drive(דברים היו  שלא בתוקף אני  עומד אך  הזו, בכתובת גר  הנני אכן, להם , החזיר  אלמונית... בקומה  פלוני מס' ...

עדשווער הנקראת בלאנדאן אחרת בשכונת כי השוטרים, טעות נתברר ומתווכחים  מדברים עודם  )Edgware(מעולם ,

אליו . כשהתקשרו השוטרים וטעו  'ויברח '. שעשה זה הוא מדורו  שם  אשר והאיש דרייב', 'דה רחוב גם קיים

לישון... ולחזור השני' לצד 'להסתובב  - שנית' ויחלום  ויישן  פרעה, 'וייקץ  שנאמר מה  לקיים הבריות מדרך  והנה 

מיד והבין הוא, מאמין איש זה  שיהודי ובעצמואלא, בכבודו הקב"ה  אלא  משנתו , להקיצו  אליו  התקשר 'שוטר' לא  כי

שהתקשר  ביתו,הוא לבני ואמר דרחמנא, שלוחא אלא השוטר היה  ולא משנתו, אותו ועורר הבוראכביכול  רצון אם 

מהמיטה צהלהשנצא ובקול  בנו , אליו התקשר בבוקר ויהי הבוקר. אור  עד תהילים לומר  שניהם  והחלו רצונו, נעשה ,

שמים לרחמי ונזקקו בלילה, 2 בשעה  לביה"ח  הגיעו  כי לספר והוסיף  הבן, הולדת על  טוב מזל  לו  שמגיע בישר

להעיר צריך היית לא וביה, מיניה  דעובדא' 'מרא אביו לו נענה  אותו... להעיר רצה  ולא עליו שחס  אלא מרובים,

אותי אותי, העיר כבר הרבש "ע הלילה ...כי כל  תהילים מזמורי אמירת ידי על  שמים  רחמי עוררנו ואכן ,

הטורים ' ה'בעל  שכתב מה  ידוע  שהנה ומתקבל, נאה דבר אחד חכם  ע "ז  שמות)הוסיף פר ' 'ואלה(ריש הפסוק על 

נוטריקון אלו תיבות בזה "ל , ישראל ' בני שיר,י עים נקול ברגום,ת אחדוקראמנים שסדר,הומדלשר אאדם ושמות

עליולרוכיםאבותר ניםשחיהי  עוברים  האדם של  החיים  במרוצת שהנה  בדבריו , להעמיס  ואפשר  עכ "ל . עולם ,

' דרך על  רבות האמת שניםמאורעות אך כרע, שנראה  ח"ו להיפך ופעמים  לטובה', 'מקרא שהוא פעמים מקרא',

שניהם ש 'אחדהיא של  הפנימי והתוכן שהפירוש  – כרעהאחדתרגום' שנראה  מה וגם לטובה, שווים כולם  כי הוא,

הסדרא' את 'להעביר תמיד עבודתנו וזהו זמן, לאחר שרק ופעמים מיד, הטובה  מתגלית  פעמים  הוא, טובה בפנימיותו

מקרא, בשנים  עליוולזכור שעובר מה תרגום 'בכל ה 'אחד ומיוחד את יחיד האחד מן בא הכל  שהרי לטובה , שהכל  –

הקב"ה...) אלא 'שוטר' לא .(זה 
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íé÷åìà,ë"à ,ïéãä úãéîá äâäðä ìò äøåîä íù àåäù
øîàéå' áéúëã àø÷ã àôéñ ùøôúé ãöéë ,úåù÷äì ùé

òãåðëù ,íéøåîâ íéîçø ìò äøåîù ,''ä éðà åéìàøîàéå

íù ïëå ,äëø äøéîà åòîùîä"éåäøå÷î ìù íù àåä
.åîöò øúåñë áåúëä äàøðå ,íéîçøä

øàáîåáéúë éøäù ,'ìàøùé áäåà'ä(çì â äëéà)éôî'
øùàë ,åðééäå' ,'áåèäå úåòøä àöú àì ïåéìò
å"ç úå÷çãå äøöå äáåè àì äáéñ äæéà íãàä ìà àá

åì áåèì àåä ìëäבäéååâá æåðâ äéáåè êà éåìâג, åðéàå
,ìëììëäù äæá ïéîàäì áéåçî ìàøùé òøæî ùéà ìëå

åéàåøáì áéèéäì åëøã øùà ú"éùä úàî åúáåèì àåä

åúìåâñ íò ìàøùé òøæì èøôáå
úàæäד úòáù àìà ,

æåðâå øéîè àåäå ,àåää ãñçäå äáåèä äìâúð àì ïééãò

,äæ áåèì éåàø åðéà ïééãò äæìä ùéàäù úîçîøùàëå

ìåëé äéä æà íìù áìá åæë äðåîàå ìëùì íãàä òéâé

äîéìùä åúðåîàá ïéðéãä åéìòî ÷éúîäìèéáî äéäå ,
.'äæá 'úé àøåáä åúà äùò øùà ãñçäå áåèä úà äôåöå

'אחד ' הם המאורעות מיני וכל  ה 'תרגום ' את ומקרא מקרא בכל  שה'לומד' הטורים', ה 'בעל  בדברי הרמז וזהו

את ישיר נעים  ובקול  יחיהאצלו, אזי ויעשה , עושה שעשה  הוא ומיוחד יחיד שהאחד - יהודי של  החיים שירת

לעולם ... ארוכים רבות שנים

'אפיקורס הוא הרי שמו "ת הסדרא את מעביר שאינו  שמי זי"ע , איש ' ה 'חזון הגה "ק  בשם אומרים  אורחא, (אגב

שהוא העולם  בקצה הדר  אחד  'צדיק' על יודע היה אילו שהרי בוודאישהיהמבטיחקטן', אזי ושנים  ימים  אריכות

חז "ל  להבטחת שומע אינו  וכיצד  בקולו... ושומע  ברכותיו  לקבל  ח :)רץ הצבור(ברכות עם  פרשיותיו המשלים 'שכל 

ושנותיו'). ימיו  לו מאריכין

שלחתני'ב . למה הזה לעם  הרעות 'למה  טען רבינו משה שהנה  לבאר, כב)ומוסיף  הקב"ה (ה לו ואמר א), 'עתה(ו

'לפיכך  לו ואמר מידותיו , אחר שהרהר על הוכיחו שהקב"ה  חז "ל  דברי הביא וברש "י לפרעה', אעשה  אשר  תראה

כ 'רעה'עתה הדבר  נראה ולכאורה לארץ ', כשאביאם  אומות שבעה  למלכי העשוי ולא תראה, לפרעה העשוי - תראה

לאר"י  נכנס היה  אילו כי בדבר , גנוזה עצומה  טובה  באמת, אמנם ישראל, לארץ  להיכנס  יזכה שלא למשה גדולה 

ישראל שונאי היו  ולא המקדש , בית את בונה היה  ותיכף  ומצפצף , פה פוצה  באין לפניו נופלים  האויבים כל  היו

ולהחריבו בו לשלוט  ט .)יכולים  על ...(סוטה אלא ואבנים  עצים  על  חמתו  שופך הקב"ה  היה לא ישראל  וכשחטאו ,

ישראל' כלל  את במיתתו  שיציל ע "ה  רבינו משה  בעיני גדולה טובה  באמת היה  הדבר שזה  ה 'אוהבנמצא  ומסיים ,'

בספה"ק ... כמבואר בזה ונעלמים  כמוסים פנימיות טובות עוד ויש הפשט , דרך על  זהו בזה "ל , ישראל '

בתהיליםג. הפסוק  על  שמעתתא', ה 'שב הקדמת בסוף  כתב נפלא יא)ביאור באף(עז קפץ אם  א-ל  חנות 'השכח

ו נתבונן, הבה  רחמיו. רבים כי נדע ידוע וחשיכה פנים הסתר בעת גם  כי סלה ', מלחוןרחמיו  הקב "ה  שכח  כי

חונן)ולרחם  מלשון כי(חנות אלא זאת אין קפץ, כאם הנראה בתוך סלהוהטמין 'רחמיו  את וחסדים .'אף ' רחמים  והכל ,'

כא)בפרשתןד. כ- שמשון'(ז 'זרע בספה"ק  וכתב מתה '. ביאור  אשר 'והדגה לדם , ביאור אשר  המים  כל  'ויהפכו  ,

רבה ) מדרש שאמרו(ד"ה  וכמו היאור, מן דגים  שצדו  ידי על  היה במצרים כשהיו ישראל  בני של  חיותם עיקר שהנה  ,

במצרים  נאכל  אשר  הדגה  את ה )'חנם'זכרנו יא הדגים(במדבר  כל  ומתו  דם במכת המצרים  את הקב"ה וכשהיכה  ,

– המעיין' 'יבש כי  נראה  ופרנסתםהיה חיותם  מקור והתמוטט אדרבה,נסתם כי מאומה, הפסידו לא בפועל  אמנם ,

במדרש משם כדאיתא ישראל  בני י)העשירו ט ישראל'(שמו "ר העשירו  דם  יכלוממכת ולא לדם, המים  כל  שנהפכו ,'

מה כי גדול  לימוד וללמדנו ישראל '. העשירו ו'מכאן מלא', ב 'כסף מישראל  קנו  אם אלא מים לשתות המצרים

ומעתה  עבורו , גדולה טובה אלא אינו כצרה אחר שנדמה ושלחו מהעבודה  אותו  פיטר 'הבוס ' הנה  כי לו נדמה אם 

מקור  נמצא  כאן ודייקא ישראל', העשירו  דם 'ממכת  כי יראה באמונתו יתחזק אם  עזרו , יבוא  ומאין לביתו , כבוד 

בהרחבה .פרנסתו 

במדרש דאיתא מה ידוע  כו)הנה א ומחבקו,(שמו "ר מנשקו  פרעה  'היה פרעה, בבית וגדל  קטן ילד משה שכשהיה  ,

וחכמיה מצרים  חרטומי ואמרו  גדול', כשהיה לו  לעשות שעתיד כמו  ראשו, על  ומשימו פרעה של  כתרו נוטל והוא

מלכות  ליטול  שעתיד אומרים  שאנו  אותו זה יהיה  שלא ראשו, על  ונותנו כתרך שנוטל  נזה אנו  'מתייראין לפרעה,

הנה להם  ואמר הוא, קטן כי דעת בו  שאין זכות  עליו יתרו ולימד לשרפו, או להרגו שצריך  שאמרו והיו ממך',

זה הרי לגחלת ידו יושיט  אם  אכן דעת, בו  שיש  סימן לזהב ידו  יושיט  אם והיה וגחלת, זהב בקערה  לפניו  שימו

והכניס הגחלת, את ותפש ידו את ודחה  גבריאל  ובא הזהב, ליקח ידו ושלח לפניו  הביאו 'מיד  הוא, שתינוק מורה
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óéñåîåáåúëä úà äæá øàáì(ä æë éìùî)úçëåú äáåè'
íâù ,øîåì àá éë ,'úøúñåî äáäàî äìåâî

äìåâî úçëåúàéääáåèéøäù ,úøúñåîäáäáäàä

áåèäå ãñçä äá æåðâåהáåúëä ïåùì ùøôúé äæáå .
ìò åçéëåäå úåù÷ åúà øáãù äùî ìà íé÷åìà øáãéå

øîàù(úåîù 'øô óåñá)êà ,'äæä íòì úåòøä äîì'
Y 'ä éðà åéìà øîàéå ãéîå óëéúíéàøðä íéøáã íâù

Y ''ä éðà' íäá óà úîàáù òã äçëåúëå êãâðì øæë

íéîçøä ùøåùíéøåîâä íéîçøäå ãñçäå äáäàä éë ,
.äáåèì àìà íðéàå ,íäá íéøúñåî

מכל  מוציאה  ה '' מ'אני  שהכל האמונה  – והוצאתי  ה ' אני 
ִֵָה 'מצרים '

ïúùøôá(á å)åéìà øîàéå äùî ìà íé÷åìà øáãéå' ,
äî øàáì íéùøôîä åãîò øáëå ,''ä éðà
,äæá åì øîåì àá äîå ,'ä éðà åøîàá äðååëä äúéä

ò"éæ à÷ñéìî ÷"äøä øàáîå(øáãéå ä"ã äàåáú éøô êà)

úáéú éë 'äøåúä ìò ê"ù' øôñá áúëù äî é"ôò
íéä¯ì¯àúåáéúä åìéàå ,å"ô ïééðîë àéøèîéâá äìåòéðà

ä"éåäó"ìà óéñåî ä"á÷äù åðééäå ,æ"ô ïééðîì íéìåò
íù úâäðäì êôäð æ"éòå ,ïéãì æîåøä 'íé÷ìà' ìò ãçà
à÷ñéìî ÷"äøä øàáîå .íéîçøä øå÷î àåäù ä"éåä
åðééäã ,åùåøéô éëäã äàøð éúòãì ,ì"æå ,íéøáãä ÷îåò
íéøåù íéðéãä àîúñî æà å"ç øòö äæéà íãàì àá íà

,åéìò÷ø å"ç äø÷îá øáã íåù ïéàù òãéì êéøö íðîà

íéðéãä å÷úîð æ"éòå ,ù"úé àøåáä úçâùäî àá ìëä

åéìòùøîåìëå .ì"ëò .'ä éðà 'íé÷åìà' íùäî äùòðå
íðéàå ä"á÷äî íä 'íéðéãä' íâù äðåîàä éãé ìòù
åäæå .äáåèì ìëä êôäúî ¯ äø÷îäå òáèä êøãá

øîàðù(åè àö íéìéäú),'åäãáëàå åäöìçà äøöá éëðà åîò'
,ì"øäùò ú"éùäù øîàé àåáú àìù äøö ìë ìòù'

äø÷îá å"ç ìôð àìå äëëåîò éë äîéìù äðåîàá øîàéå)

('åîò'î àéä äøö äúåàù ,äøöá éëðà,åäãáëàå åäöìçà æ"éòå

äáåèì êôäðå'וìò 'ãçà óéñåäì' äðååëä ÷îåò åäæå] .
'ñéðëé' àåáú àìù äøöå äøö ìëáù ì"ø ,'íé÷ìà' ïééðî
ìëäù øåëæéå ,ïåáùçä êåúì ãçåéîå ãéçé ãçàä úà

.['úé åúàî

äæáå'îâá àúéàã äî øàáî(.àë úéðòú)ùéà íåçð ìò
ìò øîåì ìéâø äéä éë ,äæ íùá àø÷ðù ,åæ íâ
äæá ùé äøåàëìå ,'äáåèì åæ íâ' åéìò àáù øáã ìë
øîàù åà 'åæ íâ' øîàù àéä åúìòî éëå éúáø ääéîú

øîàù ìò äìòîä ø÷éò éàãåå éøä ,'äáåèì'...äáåèì

...äáåèìùéà' àø÷ð òåãîååæ íâäæ íùá ïéà éøäå ,'
íåçð' íùá åúåðëì íéëéøö åéäå ,åîöò éðôá úåòîùî

åæ íâ ùéà'äáåèìïåùì àåä 'íâ' éë ,åøåàéá àìà .
'äáåèì åæ íâ' ãéîú øîåà äéäù øçàîå ,òåãéë éåáéø

äæá ,øáã ìëá ä"á÷ä ìù åúçâùä úà äàøå'äáéø'

êôäå ,'ä"éåä éðà' ïéðîì 'íé÷ìà' ïéðîî êôäå ãçà ãåò
.íéøåîâ íéîçøì ïéãä úà

äúòîåóåñá éë ,'åâå íé÷åìà øáãéå øîàðù äî øàáúé
ä"á÷ä éôìë äùî ïòèù áéúë úîãå÷ä äùøôä

והנה לשון'. וכבד  פה  כבד נעשה  וממנו לשונו, ונכוה פיו לתוך הגחלת עם מהידו אוי כי, נראה , היה  שעה  באותה 

לנו לאותוהיה עצום  כאב לו  וגרם האש ... לתוך ידו את דחף  עוד הזהב את ליטול  גבריאל  לו נתן שלא די לא ...

חייו , ימי לכל בלשונו  ונזק  עצומהזמן , טובה  אלא  'רעה' ולא מות, דין מגזר להצילו  גדול  נס  זה  היה  באמת ,אמנם,

מוחא כל  שלאו  קטן)אך נער של כל(בפרט על  משל  גם  הריהו זה מעשה  ובאמת להבין... איש  כל  ביד ואין דא, סביל 

אמנם ה...', לתוך אותי 'דוחף אדרבה  אלא מסייעני הקב"ה שאין די לא לנפול ', דחיתני 'דחה כאילו  שנראה חיינו,

עזרני'באמת 'וה ' אלא דחיתני ' 'דחה  כאן אנואין והרי לאשורו, ה'מעשה ' את להבין שכלנו בקוצר שאין אלא ,

עלמא... בהאי כתינוקות

לה. מתהפכת אימתי מוסתרת', מאהבה  מגולה  תוכחת 'טובה  דקרא בלישנא עוד  לפרש  תוכחת אותה טובהוהוסיף

אלאמגולה זה שאין  ואומר באמונתו מתחזק  האדם כאשר  מוסתרת , ובזהאהבה  לטובה ... זה  הרי ובאמת ,

'מגולה '. טובה  בעיניו ורואה  מעליו  הדינים נמתקים

בענייןו. בהאמור לרפו"ש שליט "א מקאלוב אדמו "ר כ "ק  פירש  הדברים ה-ו)ביסוד נאקת (ו  את שמעתי אני 'וגם

שומע למשה , הקב"ה לו אמר שכך ה'', אני ישראל  לבני אמור לכן וגו', אותם  מעבידים מצרים  אשר ישראל  בני

זועקים  שהם  אותםאני מעבידים  מצרים  הדרך אשר זו ולא ה ', מידי להם בא והסבל  העינוי אשר אומרים  ואינם

גאולה , לידי ישראלהמביאה  לבני אמור ה'שיאמרולכן  את ,אני להשריש הם  נפלאה  סגולה  אמונה  שדיבורי וכידוע 

בלב לגאולה .האמונה משעבוד יצאו האמונה  ובזכות ,



וארא פרשת - הפרשה באר  ã

'äæä íòì äúòøä äîì'(áë ä)êë ìòå ,ä"á÷ä åì áéùä

äæ øáã' éë ,íéðéãä úà ÷éúîäì êàéä åúåà ãîéìå

úàæ äúùò 'ä ãéù ïéîàéù éãé ìò 'êãéá éåìú.

íéøáãë÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä íâ áúë åììä
ò"éæ àðøîà÷î('äá åçèá ä"ã ïúùøôá éç øäåæ)

éçà éì åðéîàú'(éìò åãòù úòãä úåùéìçå úåôéãøä ìë éøçà),
àöîð íìåòáù äòåðú ìëáù éîöòá òãåé éúééä àì íà
,èøôå èøô ìë ìò àéä êøáúé åúçâùäå ,'ä ìåëéáë
äîî ¯ íìåòä ïî ãáåà éúééä íéáø íéîéî øáë éøä
,úåðåéæáäå úåìâäå øòöäå éðåòäå ÷çåãä ïî éìò øáòù

,úòãä úåùéìç úîçî ãéáëä ïåøçàåøæåò ú"éùä êà

ä"á÷ä äòåðúå äòåðú ìëá éë ,äæá ùéâøî éðéàù éì

éúåà äéçî.íðåîäî àìå íäî àì ùéâøà àìùøùàëå

,ú"éùäî õåç íåìë íìåòá ïéàù úîàá ïéîàî íãà

äðåîàä øåà éãé ìò åì íé÷úîð ïéðéãä ìë æàåðéàå ,
äìéôúå ä÷òöì êéøöãéî äðåîàå ïåçèéá éãé ìò àìà

'ä ãñç äéäð.'

äæáå'ä øîàéå 'ä ìà äùî áùéå' áåúëä úà øàáî
,'éðúçìù äæ äîì äæä íòì äúåòøä äîìïååëúðù

,ìåàùìäæä íòì äúåòøä äîìäëàìîä úåãáëì éøä ,
íéãáàî éàãååá äðåîà ïåøñç êåúîå ,íúðåîà äùìçð
úà íä íéøñçù Y ïë íà ...ìàâéäìî íúåëæ úà

äðåîàäéðúçìù äæ äîìééúäìøãòäá éøä ,÷éøì òâ
äôåöîä íúìåàâ àåáú àìå äéäú àì äðåîàäז.

עיניים'ז . ה'מאור  הרה"ק אמר כה  לידו, והסתרה  קושי בבוא ועשתונותיו 'דעתו' יאבד שלא העבודה עיקר  ואכן

פרשתן)זי"ע  ברש"י(בריש האמור  את לבאר הפרשה ), משתכחין',(ריש ולא דאבדין על  'חבל למשה הקב"ה  שאמר

לראות  ה 'נסיון' עצמו  שזה  הגם  כי – ואמונתו דעתו  את האדם יאבד לא ענין, ובכל מזוני חיי בבני – הקושי שבעת

ה עבודת  אבל הסתרה , בעת אף  ונאמנותו  באמונתו  עומד  –אם 'דעתו' את גם  לאבד שלא  מאין אדם  ישכח שלא

אומרו  וזהו העולם, זה  תפקידו ומה  בא עלהוא בשעה חבל אף הם  דאילו הקדושים, האבות הם  –דאבדיןהיכן

בשלהם , עמדו הניסיון בזמני מדרגותיהם משתכחיןכשאבדו  עצמםולא  על  מלקבל  דעתם  את שוכחים  היו לא –

וזמן. עת בכל  שמים  מלכות  עול 

אם להם , הורה  בהיכנסו היער, במעבה תלמידיו עם  שהלך  דרדקי מלמד  על  משלו  נשא זי"ע  מדובנא המגיד

כלב יחרץ  לא ישראל בני 'ולכל  בקול, ותאמרו כנגדו  תעמדו אלא כלל , מעמו תתפחדו  לא רע כלב אליכם יבוא

רצו ורמים  גבוהים כלבים וכמה  רגעים  כמה עברו ואכן, חלילה ... יזיקכם ולא מכם הכלב יסתלק  זה ובלחש  לשונו',

לא  וכי לו, ואמרו התלמידים  תמהו הכלבים, מפני בבהלה נפשו על  נס והחל  וברעדה, בחיל  נתמלא המלמד לנגדם,

המלמד  להם  ענה  הפסוק ... את אמר  ולא בכפו , נפשו עוד כל  מע "כ  ברח מדוע הפסוק, את לומר רבינו לימדתנו

אנו, אף לברוח... הוכרחתי לכן הפסוק, כל מזיכרוני ופרח ומורא פחד תקפני הכלבים קול  את כששמעתי ואמר ,

בלב וחקוקים באמת נאמרים הדברים אם  המבחן אמנם, מאמין', אני מאמין, 'אני מכריזים  הננו ושעה עת בכל 

מזכרוננו . יפרח הכל  שח"ו או זו, באמונה  וחקוקים צמודים  נשאר קושי, איזה  לידינו שיבוא ברגע  אם – פנימה

בחיי רבינו  כתב  שמות)והנה פרשת וכדכתיב(סוף  מצרים, גאולת כדמיון  תהיה  בימינו  במהרה לבוא העתידה שהגאולה

טו) ז רבינו(מיכה  משה שהגיע  דגאולה ' 'אתחלתא היה במצרים  וכשם  נפלאות ', אראנו מצרים  מארץ  צאתך 'כימי

הכביד כך ואחר הגאולה, על להם ויתכסהובישר  הגואל  שיתגלה לבוא, לעתיד יהיה  גם כך מאוד, עליהם השעבוד

לישראל' הישועה  סימן  והוא  ומתחזקות, רבות צרות תהיינה  הקץ יתקרב  במדרש וכאשר מפורש  שכן ומביא (שהש"ר)'.

הפסוק ט )על ב הראשון (שה"ש  גואל  כך ונכסה, וחוזר נראה  ונכסה, וחוזר נראה זה  צבי 'מה – לצבי' דודי 'דומה 

הפסוק את בחיי רבינו ומסמיך וכו'. מהן' ונכסה  וחוזר להם נגלה  האחרון גואל  כך וכו', ונראה  וחוזר  ונכסה נראה

ע"ה המלך דוד  ו)שאמר קל אנו(תהילים כי 'בוקר', פעמים ב ' שהזכיר לבוקר ', שומרים לבוקר  משומרים לה' 'נפשי

שני'. ל 'בוקר וממתינים חוזרים ואנו ומתכסה חוזר שוב להאיר שמתחיל  שנראה  ולאחר ל 'בוקר', ומצפים  ממתינים

הפרט'ונראה, 'גאולת לעניין גם שייכים  הם  כך הכלל ' 'גאולת לגבי אמורים שהדברים שנראהשכשם  פעמים כי ,

להחזיק מתקשה והלב שאת, ביתר ומחשיך חוזר שוב אך  לעלות, הגלגל  ומתחיל המנהרה ' ב'קצה  האור נראה שכבר

משתכחין'... 'ולא יהיה  שלא 'דאבדין ' בבחי' כזה במצב להיזהר  צריך והרבה מעמד ...

הכתוב בלשון לו הוקשה עצומה  קושיא כי נפלא, אמונה ' מ 'בעל נורא רמז שמעתי ג)וכאשר צב 'להגיד (תהילים

ואמונתךבבוקר  להגידבלילות חסדך  לומר  לו היה  רבים, בל ' וסיים יחיד בל ' פתח מדוע  לסייםבבקרים', או  חסדיך ,

עצומה .בלילהואמונתך קושיא והיא ...



וארא פרשת - הפרשה äבאר 

ïéòëíéùåã÷ä íéøôñá åøàéá äæä"ã ã"ìøú à"ôù 'ééò)

(éúàöåäåïúùøôá øåîàäá(æ å)íúòãéå'חéðà éë
,'íéøöî úåìáñ úçúî íëúà àéöåîä íëé÷åìà 'äéë

äàéöåîä àéä íëé÷åìà 'ä éðà éë íúòãéå Y åæ äòéãé

åéøöéîå åéãåáòùî ,åìáñî íãàä úà
.ט

להציל  וההכנעה  הבזיונות  במעלת  – תידום נפשי ולמקללי 
רעה מכל

ïúùøôá(âé å)íåöéå ïøäà ìàå äùî ìà 'ä øáãéå' ,
,'íéøöî êìî äòøô ìàå ìàøùé éðá ìà
áúëå .'íäéøáãá ãåáë åì ÷ìçì åéìò íåö' ,é"ùøáå

רבים מצינו החשיכה  בעת גם הבוקר, דוגמת – האורה בעת מאמין האדם  שיהא חידוש  כל  אין  אכן כי אלא,

שהוא  בה' מאמינים בני מאמינים  אנחנו שהלא וברכה , טובה אורה  טמון החושך תחת כי באמונה  המתחזקים

נתרפא  שכבר עד וכגון, יבוא, בוא שלישי וגם שני', 'גל  האדם על שבא פעמים  אבל הברואים, לכל  ומנהיג  בורא

ה'חובות' את גמר שבקושי או המחלה , של  שובה על  הרופאים אותו  מבשרים  ומבולקה,מה'מחלה ' בוקה  ושוב

הסתר... שאחר הסתר אסתיר', הסתר 'ואנכי שנאמר כדרך  בבור... יותר  עמוק  אוי,נפל  אוי, ויאמר  האדם  יען  אז 

ממצבו לגמרי ומתייאש  שוב ... לסבול  כח  יותר לי אמר.אין האמונה,ואמונתךלזה  וחוזק  תוקף היא היכן –

רבים ,בלילות  לשון אמיתית – אמונה זוהי ועוז , שאת ביתר מתחזק הוא  אז  בשנית עצמו על וחוזר שב  כשהקושי

.ואיתנה

' הנ"ל  בחיי רבינו וכדברי ובא, הקרב לאור  סימן הוא החושך ריבוי אדרבה  כי היא האמת הקץאך  יתקרב  וכאשר

לישראל הישועה  סימן והוא ומתחזקות, רבות צרות שני'תהיינה  מ 'גל ברוחנו  ניפול  ובל לבבכם, ויאמץ  חזקו  כן על ,'

הקרובה, בגאולה נראה  ובמהרה עולמים, כל  בבורא איתן באמונת  נחזיק  אלא סגר'... על  ומ 'סגר שלישי', ומ'גל 

בדידיה ... וחד  חד  כל  הפרט, ובגאולת הכלל  בגאולת

בעניןח. אורחא ב'דייטשלאנד 'וידעתםאגב לשהות לו נזדמן שפעם אחד, רב סיפר כראוי, בהכרה ה', אני כי

ואימתי  שבביתך, המזוזות כל  לך מנין הרב אותו שאל הימים  באחד המקום, מתושבי  יהודי בבית והתאכסן

מאז אמנם ירושלים , בעיה "ק שערים ' ב'מאה רבות שנים לפני קניתי המזוזות את בעה "ב, ויען  לאחרונה, בדקתם

ואם בדקתים, לא ביתי דלתות על  ומהשהנחתים ופתחם , המזוזות את הרב הוריד בבדיקתם , 'אכבדהו ' רוצה הרב

המזוזות  הם היכן הבית, בעל  את נפשו בסערת וישאל  כלום, ולא המזוזה נרתיק  בתוך שאין כשראה  השתומם מאד

אה , הבית , בעל  לו אמר שמוע ', אם והיה - ישראל  'שמע נכתב שבו  הקלף מזמןעצמן, כבר זרקתי ה 'הוראות ' ,את

והקלף שמבחוץ, ה'נרתיק' הינה  ש 'מזוזה' הבין רבה כי בבערותו - הבית  משקוף  על  להרכיבם כיצד  בעצמי ידעתי כי

לנו אין אבתריה, נענה  אנן אף וכדו'... ורפואות המכשירים חבילות לכל  המצורפים הדפים כמו אלא אינו  שמבפנים 

כבר ושכחנו 'זרקנו' העניינים  פנימיות שאת גברא, להאי ממש  הנהגתנו דומה רבות פעמים  כי זה, איש  על  לשחוק 

לדבר . שמחוץ  ה'בית' את רק  לעצמנו והשארנו מזמן,

אותוט. תוציא האמונה הרי לטובה , הכל  עליו שיתהפך יזכה האמונה  ידי שעל  שמלבד שלאמסבלווהיינו  ירגיש,

המאמין שהאיש  ובצרה , בצוקה שרוי  הזהשהוא בעולם  הוא אשריו יודע חשכות בעת גם הבא, בעולם לו וטוב

ולא  שמים , בידי שהכל  הוא שיודע  מאחר לו, שהזיקו  אחרים על  כועס אינו  ואף ולטובתו, ית"ש  מהבורא שהכל 

מן  לו  קצובה שהפרנסה  הוא יודע כי  ותחרות, מקנאה  סובל  ואינו  ה '. רצון היה כך אלא זאת לו  עשה 'פלוני'

פרוטה . שוה  אפילו לו להפסיד  יכול  אינו  שבעולם  אחד ושום השמים ,

לעיל  נאמר יג)והנה  ולכאורה(ב המן', מן  שהותירו הם  ואבירם, 'דתן רש "י, ופירש  נצים', עברים  אנשים  שני 'וירא

ש 'רשעותם' דוגמת את דייקא רש "י נקט מדוע המן,קשה , את הותירו ישראלהם  בני את המרידו שהם נקט  ולא

לזה, זה אלו  עניינים שני השווה דרש"י לומר, ויש  המן, מהשארת כמה  פי חמור כמעשה שנראה  קרח במחלוקת

וכלומר נתפרנס , ממה יהיה , מה  המחר, דאגת מתוך – המן' מן  ש'הותירו  האנשים  אלו אכן כי  בזה  זה תלויים הם כי

האמונה מהם  תמידשנחסרה  ולכן ובהשתדלותו, בעבודתו  לעצמו  משיג  שהאדם  סבורים  והם  השמים, מן שהפרנסה 

ש'גו על ודברים  דין  לידי ובא  אחרים  על  רוגז מתמלא  גם  כזה  אדם למחר, יהיה  מה  פרנסתודואגים  את  ממנו  ,זלים '

הם הם טעמא נצים ,ומהאי  עברים  אנשים  שהשני שני  לו נדמה  מהם אחד כל  כי זה , את  זה והכו ידיים הרימו

ימיו וכל  המחרת, יום  על דואג אינו ואף  אחרים , עם  מריבות לידי בא אינו ה'מאמין' אדם גיסא, לאידך ממנו. לוקח

ושמחה . תענוג מתוך ושלווה שלום מלאים 
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שבבחרותוי. מרבו שמע  אשר בארה "ב מיר  ישיבת ראש  זצ"ל קלמנוביץ  אברהם רבי הגאון של  מתלמידו שמעתי

'מזהירי  חברת על  להימנות רבות לעורר היה  חיים החפץ  של  ומדרכו זי"ע , חיים החפץ  של  בישיבתו בראדין למד 

לידי  יבואו  שלא מועד  מבעוד  שבת בערב עסקיהם  לסגור  החנויות בעלי את ומזהירים  בעיר  הסובבים המה  – שבת'

ח"ו שבת שכרם)חילול  ובגודל בזה  שהאריך סק"ב רנ"ו סי ' מ"ב  בלא (וע' השוק  אל יוצא היה עצמו  חיים החפץ אף ולעיתים ,

יחדיו ובשווקים, ברחובות הקודש  במסע  אליו  שיתלווה אברהם לרבי חיים החפץ קרא אחת פעם  כבודו . על  לחוס

הבית' 'בעל  החל  החנויות לאחת הגיעו כאשר והנה  בזריזות, מלאכתם לסיים  במוכרים והאיצו לחנות מחנות עברו 

גם וכמוהו מאומה, הגיב ולא שתק חיים החפץ  לחיים... על  להם  שסטר עד דעתו נח ולא ולבזותם  עליהם לצעוק

ובכה חיים החפץ אל אברך הגיע שבועות כמה  כעבור עליהם. אשר הקודש ובמלאכת בדרכם והמשיכו אברהם, רבי

בהם דברים ג' באותם אתם זהירים האם חיים החפץ שאלו  ממש, חיים בסכנת והיא לילד  מקשה  אשתו כי נוראות

היולדת לא:)נבדקת שבת כשנכנס(עי' הישיבה , מהיכל  אברהם לר' שיקראו  חיים  החפץ אמר  מיד הן , האיש, השיב

הח"ח שאלו החדר האשהאל  אל אותם  למסור אתה  מוכן האם  חנווני, אותו מידי שספגת הבזיונות את הינך זוכר 

שמים לרחמי בן הזקוקה  שילדה לאמור מבשר קול  הגיע  והנה  ספורים רגעים עברו לא הוא, מסכים  שאכן והשיב ,

סכנה , מכלל ויצאה  טוב בעיןבמזל עין כולם  כפשוטווראו לחיים  ממוות הצילה  הבזיונות זכות .כיצד 

מדוע א, ושאל , פתח  הרשות  לו  כשנתנה לשאלם , רשות ואבקש  עימי יש שאלות שתי רבינו אברהם , רבי אמר

הבזיונות  את הרבי נתן  לא ומדוע  בליעל , אותו ידי על  התבזה הרבי גם  הרי הבזיונות, אותם שאתן ממני הרבי ביקש

לזכותי. להשאירם ולא לאחרים  להעניקם  צריך הייתי באמת מדוע  בזיונות של  כוחם גדול  כה  אכן אם  ב, שלו,

הנה שעברתי, הבזיונות את אני מסרתי לא מדוע  שאלת אחרון, אחרון ועל  ראשון ראשון על  חיים החפץ השיבו 

אם לבי' את 'ואוכל  נסער  אינני  וממילא חלדי, בימי עלי עברו  הרפתקאי וכמה  כמה  וכבר בימים, ובאתי זקנתי כבר

בה, לעמוד יכול  שאינך עד  פנימה, הלב לעומק עד היא מגעת בך פגיעה וכל  לימים צעיר אתה  אולם  אותי, מבזים

לזכות  אותם  לתת לך אמרתי מדוע וששאלת משלי. מרובה שכרך כן על  ולילות, ימים כמה  במשך שנתך ותדד

לאחריםהיולדת, טובה  לעשות  בשביל  לא אם  ה'מעלות' אלו כל  נועדו למה  ...כי

ככל כי נאמנה ידע  נפשו, לעומק עד 'מושפל ' מרגיש הנו הפגיעה  ומתוך 'כהוגן', שנתבזה למי עצום חיזוק  ומכאן

בזיון'... מ'סתם וכמה כמה  פי הדינים' 'המתקת היא גדולה  כך הבזיון שיגדל

לאחריא. הקודש . מארץ  בצמר רב, בהידור ציצית מצות לקיים ימיו כל  השתוקק  זי "ע מבערשיד  רפאל  רבי הרה"ק 

מארץ ומשובח נקי צמר  מפז יקרה  מתנה  לו והביא ישראל בארץ מביקור  מחסידיו אחד  שב מרובים  מאמצים

ומהודר . נאה  קטן טלית ממנו לו שיתקין מחסידיו לאחד האריג את  ומסר  מרובה , שמחה  הצדיק שמח  הקודש ,

קלקלתו, היתה תקנתו אבל ורחימו, בדחילו המלאכה  אל ניגש  רבו בעיני זה בגד חשוב כמה  עד שידע חסיד אותו

על להלבישו  שיוכלו פתוח הצוואר' 'בית לעשות החור את לגזור הקיפול  את שעשה ובעת במעשיו, הבחין לא כי

החסיד  ניצב מורכן בראש  באריג. חורים שני  מצא כי עיניו, חשכו וכשפתחו נוסף , קיפול  הבגד  את קיפל  - הראש 

שה למה  ציפה רק  ומצער , מבושה פיו  את לפצות מסוגל  כשאינו המושחת האריג את והגיש הרה "ק לו .לפני גיע 

כוונתו מיד וביאר  זה, לבגד לו נדרשו  חורים שני אכן , רוח, בקורת לו ואמר בשמחה , מבערשיד  הרה "ק אליו פנה 

והשני, הראש , את להכניס  - קטן טלית בכל  כרגיל  נצרך אחד פתח כי לכעוסהתמוהה , שלא  רפאל את ללמד  .כדי

פנחס' ב'אמרי וכדאיתא אומר', היה  'הוא כט )ואכן  אות המידות טהרת בזה "ל ,(שער הכעסבשמו מן להנצל עצה 

פרטית' ב'השגחה  לטובתולהאמין שהכל  שלימה  באמונה  ויאמין אדם... של  לטובתו  הכל  מנהיג  והוא האדם כל  על 

אדם שום על יכעס לא  .וממילא
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מוקדמת  בשעה בברית סנדק להיות כשנתכבד מהם, ואחת פעמים. כמה זו עובדה  סיפר זי"ע  חיים' ה'אמרי הרה"ק

עריכת  למקום בהגיעו ולבסוף , הישיבה, תלמידי עם השחרית תפילת את במיוחד להקדים נאלץ  כך ולשם ביותר,

הנה וטרוניא, רוגז  להתמלא לנו  אין לומר שבא כמי הנ"ל , העובדה  את סיפר  אז  למוהל, רב זמן המתינו הברית

עכבות, בלא ובזמנו  בעיתו אבינו אברהם של  בבריתו הילד את  ויכניסו נמרץ , בדיוק בזמן להגיע  כך כל  טרחנו

המוהל ... עבור  להמתין עלינו  ולבסוף

שעות, שמונה  כשבע ארך שהטיש  בשנים  ה', לפני  אשר  השולחן עריכת לאחר  ש "ק בליל  זה היה  אחרת בפעם

- ברשותו  שהמפתח הגבאי הגיע  לא מה  ומשום וקור גשם היה בחוץ כח, ותש חלוש לביתו שב חיים ' וה'אמרי

כי  במאומה , קצף ולא ח "ו כעס  לא אך הגבאי , שהגיע  עד ניכר זמן לביתו  מחוץ  להמתין ונאלץ  הדלת, את לפתוח

- הפטיר אח"כ , מבערשיד, רפאל  רבי  בהרה "ק העובדה את לכם אספר  הנוכחים באזני בניחותא הפטיר 'קודשאם

ווי  מער סאך א  סאך  א איבער מיך רעש 'ט  מעשה די המידות, קדושת  אין  מדרגה  אזא מען  נעמט  ווי קדשים ,

ממופתים)פתים 'מו יותר  הרבה הרבה אותי מרעישה הזו העובדה  המידות, קדושת של  כזו  גבוהה  מדרגה נוטלים .(היכן

התפילה את לפרש  הוסיף העובדה את שסיפר לאחר לר"ה )בהזדמנות שהוא (שחרית מי בדין', כעסו 'לכובש 

לכבוש מסוגל  ודם בשר  אני אם - צודקת טענה  לו יש כי פחד , שום ללא בדין , ה' לפני לעמוד יכול כעסו כובש 

לטובה  אותי ולדון  כעסו את לכבוש  הקב"ה  ביד יש  פעמים  רבבות ורבי אלפי אלף ק "ו הרי כעסי, קודש ,את (שרפי 

רמ"ה ) .עמו'

עושה,יב . זה  מה 'הודאה ' ומשנשאל גדולה , הודאה  סעודת פעם ערך זי"ע  מפרימישלאן מענדל מנחם רבי הרה "ק

אדם על  נגזר שאם הקדושים , מאבותיו בקבלה  לו  שיש הרבי להם הסביר כאן, היה אחר נס ולא חולי לא הרי

מאן  אותי ביזה  היום והנה  ובושות, לבזיונות החולי את לו ממירין אבות, זכות או עצמו זכות לו ויש  – מסוכן חולי

הודאה, סעודת לעשות עלי  כן על  ומכאוב, מחולי זה ידי על  שניצלתי נמצא הנפש, עמקי עד נוראות בבושות דהו

שנתרפאתי  רק שלא להודות, החיוב עלי מוטל  ביותר ואדרבה  ממנו , שונה אינני כי מחוליו, שנתרפא חולה ככל 

– גדול כרופא הריהו 'חולי', ממנו  ומנע  חבירו  את שהמבייש אמרו , זה לפי כלל. חליתי שלא ניצלתי  אלא מחוליי,

נאמר עליו  אולם  הגוף, וייסורי כאב שום בלא האדם את  פב .)שמרפא שאמרוטוב'(קידושין וכמו לגיהנום'. שברופאים 

נט .)חז"ל  הבא'.(ב"מ  לעולם חלק לו אין ברבים חברו את 'המבזה

דכתיביג. בפרשתן מצינו  לא -לב)וכן והחיטה(ט גבעול . והפשתה  אביב השעורה כי נוכתה, והשעורה 'והפשתה 

וכן  ונפלו , ונשתברו בקשיה ועומדת ביכרה כבר - אביב 'השעורה וברש "י, הנה ' אפילות כי  נוכו לא והכוסמת

כבר  גדלה  בגבעוליההפשתה לעמוד כי והוקשה  מאוחרות. - הנה  בפני אפילות לעמוד  ויכולות רכות היו  ועדיין

אדם קשה כי בדבר, יש  ורמז  שלו ,הקשה'. על  חברו העומד  בפני עצמו לכוף  יכולת הצורך)מבלי  בעת הוא (לוותר הרי ,

כל , לפני כקנה רך  שהוא מי אבל בחייו . טובה ומאבד הרבה עליולוקה  הבאות מהתלאות נשבר לעמוד אינו ויכול ,

בגמרא אמרו ובפירוש  שהוא. מצב צב .)בכל  ופירש"י,(סנהדרין וקיים , קביל  הוי לעולם אלעזר  רבי ותחיהאמר עניו  .הוי

כו-כח)בפרשתןיד. ויש(ו  למשה אהרן שמקדים  מקומות 'יש  וברש "י ואהרן'. משה הוא וגו', ומשה  אהרן 'הוא ,

לך לומר לאהרן, משה  שמקדים  כאחדמקומות שקוליםששקולין  אדם  בני שני שיהיו שייך  כיצד צ"ב, ולכאורה  ,'

וביארו לצמצם '... אפשר ש'אי לן קיימא והרי ממש , כהערותכאחד  הובא מנעמרוב , הרה"ק של מנכדו טהורות' 'אמרות (בהוספות

מנעמרוב) להרה "ק לוחות' 'שברי  ספר חעל איש שכל  עוד  כל  'אי שאכן אז  ושיעור, 'מקום' תופס והוא עצמו בעיני שוב

'ונחנו שאמרו וכמו והשפלות, ההכנעה  בתכלית שהיו ואהרן משה אבל לאחרים, ולדמותו להשוותו - לצמצם ' אפשר

ז)מה ' טז כאחד.(להלן  שקולים שהם לומר  ניתן שפיר  בהם  לגמרי, עצמם  בעיני בטלים  שהיו ,
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עולם  לדורות המכות עניין  – לעולם כי גדולים מלכים למכה 

àúéà÷"äåæá(.åì àá 'øô)øîàðù äî ùøôìèé äéòùé)

(áë,'àBôøå óBâð íéøöî úà 'ä óâðå'óåâð' ¨§¨

íéøöîìàåôøåäúéä äëîå äëî ìëù øîåìëå ,'ìàøùéì
äáåèå äàåôø äæá äéä ãáá ãáå ,íééøöîì òøäìå óåâðì
éðá åøéùòä äðîîù íã úëî ïåâëå] ìàøùéì äìåãâ

ìàøùé(é è ø"åîù)éë ,äðååëä ÷îåò ÷"äôñá øàáúðå .[
úøùòå ,íéøöî úàîåèá íéò÷åùî åéä ìàøùé éðá äðä
äàåôø íäì åùéçäå ìàøùé úà åëëæå åøäéè úåëîä

.íéøöîî ìàâéäì åìëåé ïòîì íäéúåùôðì

äðäåäá øåîàä ìëå úéçöð àéä äùåã÷ä äøåúä
'úåëîä úøùò' åðà åðéîéá íâå ,íìåò úåøåãì êééù
åäæù òøä íøöé ïî íìéöäì ìàøùé éðá úà íéøäèî
ïëåúá ïðåáúäì åðéìò äúòîå .äæä ïîæá 'íéøöî ãåáòù'
úåîçìî øôñá' íéáåúëä úåëîä íúåà ìù éîéðôä

''äטזúàöì éãëá äá êìð øùà êøãä úà òãð ïòîì ,
.òøä åðøöéî íìåò úåøéçì

øàéáå'÷ä é"øàä÷"äåæ ò"òå ,æ"ô úåöîä âç íééç õò éøô)

(:èë àøàåãâðë íéðååëî äîä úåëîä úøùò éë
'äøéôñ'äî ,äìòîì äèîî êìåäå áùçîå ,'úåøéôñ øùò'
,øîåìëå ,äðåéìòä äøéôñì ãò äëåîðäå äðåúçúä äãéîäå
çìù ïëî øçàì ,'úåëìî' úãéî êëæì äàá íã úëîù
ãâðë íéðéë ïëå ,'ãåñé' úãéî øäèì òãøôö úëî ä"á÷ä

êøãä äæ ìò êëå ,'ãåä' úãéîå÷ìçð òåãî íòè ïúåð äæáå)

'øôá 'â ãåòå ,àøàå 'øô ïúùøôá òáù ,úåéùøô 'áá åáúëðå úåëîä

,úòãå äðéá äîëç ,úåðåùàø 'âì íé÷ìçúî úåøéôñ øùò íâ éë ,àá

(úåëìîå ãåñé ãåä çöð úøàôú äøåáâ ãñç íäù úåðåøçà úåãéî 'æìå.

óàåéáð 'úåøúñð'á ÷ñò åðì ïéàùøàáúðù äîî à
,òãøôöå íã úåëî ïééðòá äãåáòä êøã ìò ÷"äôñá

àîåéã àðééðòî ùîî íäùיז.ïìäìãëå ,í"éááåùä éîé

בפרשתן כתיב שהנה זי"ע , מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק  אמר ההכנעה במעלת יד)עוד החרטומים(ח שניסו

הרה "ק ואמר  מכשעורה ', פחותה בריה על  שולט  השד 'שאין רש"י ופירש יכולו, ולא הארץ  מן הכינים את להוציא

בדבר , יש  רמז  עליוכי לשלוט  יכולים  המזיקים אין מכשעורה ' 'פחות שהוא עד עצמו  שמקטין ...שמי

דקרא בלישנא אמר זי"ע חיים' ה 'אמרי הרה"ק  יח)ואילו  ש(ח הארץ ', בקרב ה ' ה''אני אותםבקרבשוכןאני

' הנמצאים אמ"ח)'...בארץהאנשים .(ליקוטי

זי"ע טו. מווישווא מנחם' ה'שארית הרה"ק כתב נחמד ואהרן)דבר בפרשתן(ד"ה  האמור א)על  היהי חיךאאהרןו'(ז

דלהלן.נ פסוקים ג' של  ר"ת כמו הם התיבות שראשי טו)רדף'נתאבקשי האלוקיםו'א .ביאך' ג ב .,(קהלת

יד)ביך'אעקבי חלתנהאכלתיךו' נח טז)מינך'י טעה נשר אכנה ו'ג.,(ישעיה פ בזה,(תהילים  ומרמז 'הרדיפות'. ידי על כי

ונשגבות. גדולות למדרגות הצדיקים  אהרןבאים את  שרדפו  שנאמרומחמת וכמו יא), טז כי (במדבר הוא מה  'ואהרן

אצל  זה דרך ועל  'נביאך'. להיות זכה כן על עליו', מרורותיעקבתלינו  ומלבןשסבל אחיו עשו  ידי  על שבגין ונרדף  ,

נאמר שע"ז מצרים  בלי לנחלה  זכה  כיאעקבי חלתנהאכלתיךוכך גםנתאבקש י האלוקיםוביך, הרמז  וזהו רדף .

' מדברי טעה נשראכנה ובכתוב מזמור אותו כל  כי - ישראלמינך' כלל על העוברות הרדיפות יזכועל שמחמתם ,

נאמר כך ועל  ולגדולתם. קסה )לגאולתם קיט מכשול',(תהילים למו נ'רדף,ואין'ואין  א'ת י'בקש  ו'אלוקים  שמי ר"ת

מכשול למו שאין לו מובטח  נרדף ...שהוא 

לעיין טז. יש מצרים וגאולת גלות של  אלו שבפרשיות אמרו , שב'קאצק ' זי"ע, הרי"ם ' ה'חידושי הרה "ק שהגיד וכפי

קשה ' ותוספות כב'הלכה שמות)בהם  הרי "ם .(אמרי

זי"עיז . אמת' ה 'שפת הרה"ק וכדברי שבט, חודש  – בו עומדים שאנו לחודש גם שייך זה שבט )והרי לר "ח (ליקוטים

הצדיק' יוסף  מידת כנגד  מכוון זה  אופנים'חודש  בספה"ק ומצינו שבטים, י"ב  כנגד הם השנה  חודשי  י "ב כל (כי  לפרש  הרבה 

שהוא שבט  חודש וא"כ א', אות הגיא שער  יעב"ץ  בסידור עי' השבטים , הולדת סדר לפי שהם הוא מהדרכים ואחד שייך , הוא שבט לאיזה  חודש

אבינו) יעקב  של הי"א הבן שהוא יוסף  כנגד מכוון הוא הרי  מניסן עשר  העשתי  זקנוהחודש שכתב מה אמת' ה 'שפת מבאר ועפי"ז  ,

הרי"ם ' ה 'חידושי בשבט )הרה "ק לט"ו  הזכות 'טוב'טרכה בלום שר "תשבטכי(ספר נקראת הקדושה  מידת כי ובה ,

י)[וכדכתיב ג ו'שלום ',(ישעיה 'ברכה' וכן  טוב'], כי צדיק  לשלוםאמרו זוכים  כדבעי הקדושה מידת שמירת ידי שעל 

וטובה .ברכה

צדיק' ה'פרי הרה"ק  שבט )ואילו  יצירה(לר"ח  בספר דאיתא מהא הקדושה , מידת לעניין שבט חודש  (פ"ה הסמיך

שבט .מ "ב) לחודש  שייכת עולם יסוד לצדיק  הרומזת  צ' שאות
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æîåøîù äî ,äìéçúíã úëîá÷"äåæá àúéà äðäù ,
'äô úåëìî'äô ãâðë úðååëî úåëìî úãéîù åðééäå ,

àöîðå ,íãàääðåùàøä äëîäùìò ä"á÷ä àéáäù
äéä íééøöîäøåñéà øáã ìëî äôä úà øäèì éãëá

äôä úàîåèå
ï÷úìיח åðéìò ùàøå äìéçú éë åðãîììå .

øúåéá ÷çøúäìå ,'ïåùìä úéøá' ìò øåîùìå äôä úà
åðéöî øáëå ,åúéìëúá øåäèå é÷ð åðéàù øåáéã ìëî
øé÷ôîù éî ìù åùðåòá úåàøåð åâéìôäù ì"æç éøáãá

ì"çø åðåùì ìáðîå åéô úàיט.

ì"æåéìùîì åùåøéôá à"øâä(â â"éô)øöåð åéô øîåù'
,'åùôðùôðä ìëì äøéîù àåä äôäùåøîàù åäæå ,

(.æé úåëøá)øäèúå ùã÷úú æ"éòù ,'àèç ìëî êéô øåîù'
.ïååò ìëî êîöòùéù ô"òà åéúôù áéçøîù éî ìáà

åéôä ,íéøãâ äîëå äáøä úååöî äùåòå äáåè ùôð åì

äzçî åì äéäé[äøéáù ïåùì ¯]ìëìæ"ô äîìù ïáàáå . §¦¨

.'æ"éò ìèáúî äåöî øáãì åú÷åùú ìëå' ,óéñåä 'à úåà

äëîäîå,äéðùä'ãåñé' úãéî ãâðë àéäù ,òãøôö úëî

äùåã÷ä úãéî àéäùúåãåñé äîë ïàë ãîìð ,
äðäù ,äùåã÷ä éëøã úøéîùáåðéöî íéòãøôöá ÷ø

íùä ùåãé÷ ìò íùôð åøñîùêåúì åñðëð øùàë ,
åðãîìì ,íéøåðúäíãàäî ùøãð äùåã÷ä úøéîùìù

ùôð úåøéñî,íé÷åô÷ôå íéöåøéú éìáî 'ùàì ñðëéé'ù ãò
åðå÷ ïåöø ìò øåáòé àìåכ'äøéù ÷øô'á åðéöî ïëàå .

(ã"ô óåñ)'íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá úøîåà òãøôö

ãòåúåøéñî ãò 'úé åîù ãåçéé ìò äøåîä ÷åñôä àåä ,'
'éçá ìò ãîììå ,òãøôö úëî ìù äðééðò åäæù ,ùôð

.äùåã÷ä éøãâ ìë ìò äøéîùá ùôð úåøéñî

íðîàì"æç åøîà øáë úàæ úîåòì(áô÷ éðåòîù èå÷ìé)

íäì äùòð íéøåðúì åñðëðù íéòãøôöä íúåàù

åúî àìå ñð' éðå÷æçä ùøéôå ,úåîì íùôð åøñîù éôì

ä"á÷ä úååöî ìòúà øáùîù éî éë àîòè åðééäå ,'
õåçîù íéñéðì àåä äëåæ éøä åðå÷ ïåöø úåùòì åòáè

.åéìò èåìùì 'òáè'ì çë ïéàå ,òáèä êøãì

ãåò÷"äøä ÷ééãù åîëå ,'àã àúùøô'î ãåîìì ùé
åðéöî åæ äëîá ÷øù ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä

,äæá æîøäå ,'õøàä ùàáúå'ùúååàú ãâðë äöòä éë

ïåçøñ øáãë åéäéù ãò åéðéòá íñéàîéù àåä úåòø

äùàáå äðçö äìòîä
.כא

מגדים'יח. ב'פרי שכתב וכמו  הרע, מלשון הפה  טהרת הוא זה  תרפ"ה ובכלל  סו"ס שובבי"ם)(או "ח ח"ג  המגיד  ספר בספרו גם ,

' בתיבת פותחים השובבי"ם  נוטריקון ואלהשפרשיות ואלה  - ישהשון לבקואשמות' אלו בשבועות כי רע ...

תלויה הקדושה  שהנהגת נודע  וכבר לשוה"ר , ואבק  הרע  מלשון זהירות ובמשנה  הלשון, חטא נדנוד מכל להיזהר

הפה . בטהרת 

זי"ע  אמת' ה 'שפת הרה"ק דברי את נביא זה תר "נ)ובענין מצורע המצורע(פרשת כי לה "ר, מהמדבר  גרוע  לך שאין

מחנות ב' או  לאחד מחוץ רק משתלח הטמאים ואילו מחנות, לג' חוץ  משתלח לה "ר דיבורי על  סח .)שנצטרע .(פסחים

הגר"א יט . אמר  וכה  רע. מדבר לשונו ינצור לא אם מטה  מטה ירד  היכן עד - הלשון' 'חטא חומר על  מצינו נוראות

הגר"א) משולחן פנינים בס ' גם מובא הגר"א, ע"פ  הפסוק(חומש  יב)בפי' לט  בבגדו(בראשית 'ותתפשהו פוטיפר באשת האמור

פיולאמר  את יטמא שיוסף  רצתה  זו רשעה כי אלא, לומר, לו  היה מה  – 'לאמר ' מהו צ"ב דלכאורה עמי', שכבה

עצמה . העבירה על  אפילו להתנגד לה  יוכל  לא כבר  ח"ו פיו  את שיטמא שאחר  ביודעה דבריה, על  בפיו ויחזור 

זי"עכ. שמואל ' ה 'דברי הרה "ק מלמדנו נפלא במדרש(בפרשתן)לימוד  איתא ג)וז "ל , י הצפרדע(שמו"ר היתה  איך

רצון  ואעשה  שאעלה מקום לי עשה  לשיש  אומר שהיה אלא משיש , העשויים  גדולים  של בתיהם לתוך נכנסת

זו דרך ועל השיש. נבקע והיה  בוראי...בוראי רצון  שאעשה  כדי התבקע  כאבן, האטום ללבו לומר יהודי כל  צריך 

בוראי... רצון  שאעשה  כדי ית"ש .התבקע  הבורא רצון לעשות בלכתה השיש  נבקע הצפרדע בשביל  שאפילו

זי"ע.כא  אמת' ה 'שפת הרה"ק  ביאר  ובמ"א)וכך ד"ה  מאחרך',(תרל "ט ושב דבר ערוות בך יראה  יראה'ולא –לא 

געפעלן נישט דיר  בעיניך)ס 'זאל  חן הדבר ימצא הרע ...(לא  את שתמאס  עד  התקדש  אלא ,

בפרשתן כתיב ז)הנה אמת'(ו  ה'שפת ופירש  מצרים ', סבלות מתחת אתכם 'והוצאתי והוצאתי), ד"ה  בשם(תרל"א

כי  מצרים , טומאת את לסבול רגילים שאתם  ממה אתכם אוציא – הקב"ה  אמר שכך זי"ע הרי"ם' ה'חידושי זקנו

להמשיך  מוכן  שאינו בעצמו שמרגיש  הוא הגאולה  וסוד הרע , שלטון תחת לחיות שמתרגל  מה  הוא הגלות עניין כל 

וז "ל , ומסיים הרעה. בדרכו בתכלית יותר הרע  שונא  להיות עצמו  שמרגיל ידי על  ישראל איש לכל  היעוצה  עצה  והוא 

הגאולהוכו'השנאה  התחלת עכ "ל .וזה  ,
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óéñåä÷ã÷ãì áåø'æåàî ò"éæ 'äùî øàá'ä ÷"äøä
ïåùìä øîàð úåëîä ìëá éë ,íéáåúëä úåðåùìá

áéúë òãøôöá ÷øå 'øúòéå' äùî ìù åúìéôúá(ç ç)

íãàä ìò éë ,'÷òöéå'÷åòöìéðìéöä 'ä àðà ,ä"á÷ä ìà
éã ïéàå ,åìà íéðééðòá éìò øáâúîä øöéä ãéî àð
ä÷éìã äöøôù éîì ,äîåã øáãä äîì ìùî .'äìéôú'á
äîéòðå äëø ïåùìá åéðëùî ù÷áì àöåé åðéàù ,åúéáá

,äôéøùä úà úåáëì íáåèá åìéàåé àîù÷òåö àìà

äøæòì ìåãâ ìå÷áúò àìå úç÷ìúîå úøòåá ùàä éë ,
'ä ìà ÷åòöì êéøö 'ãåñé' éðééðòá êë ...úåùçìכב.

'ä÷òæ'äåàôåâ
כג

íãàäî úùøãðä 'íéîù úàøé'ä àéä
,כד
åðà ãöéë áùééì íéðåîã÷ä åøîàù åîëå

íåé ìëá íéììôúî(øçùä úåëøáá)éãéì àì åðàéáú ìàå'
íéîù éãéá ìëä' éøäå ,'ïååòå äøéáò éãéì àìå àèç
àéä àéä äîöò äù÷áäù àìà ,'íéîù úàøéî õåç

בשביא' גמירא נהוי דלא עד וכו' דנפישין ברחמך  מינך  'במטו הסליחות בנוסח ישורון' 'נתיבי בספר ביאר זה בדרך

'לימוד ' מלשון הוא 'גמירא' 'גמירי')כי לשון רבות פעמים בש"ס  שמצינו  ע"ד להוציאנו(והוא עלינו  ירחם שהקב"ה  וכלומר, ,

אליה . ונתרגל  'נתלמד' בטרם מהגלות

וכמוכב. ח "ו, בעצבות תהא לא גופא ה'זעקה ' וגם  שמחה , מתוך להיות צריך זה שכל  לומר צריך ואין פשיטא

ר"ת ש 'שובב' הבאנו בואם ...בששיםוצאתםבמחיםששכבר

בגמ ' דאיתא הא ביארו נד.)ובזה דעלמא (עירובין ואישתי, חטוף  ואכול חטוף שיננא יהודה, לרב שמואל  ליה  'אמר 

לומר שבא דמי', כהלולא מיניה שמחהדאזלינן מתוך  תהא והמצוות התורה  וריבוי הילולאש 'חטיפת' בבי וכמו  (בית,

התורהחתנות) בעסק  ירבה  זה דרך על  כך וזמרה, שירה  המנעימים זמר צלילי לקול  ושותים אוכלים  המסובים שם

ית ', רצונו לעשות שזוכה על  וצהלה שמחה מתוך השי"ת ח "וועבודת ונערווען  עצבים לחץ מתוך  ...ולא 

ומעבודת ודע ,כג. ית' מהבורא ריחוקו  גודל על  לבבו  ממעמקי ונאנח באמת' לעבדך  ליבנו  'וטהר זועק כשאדם  כי

העולמות  כל את ע "י ומזעזע  בשמים  גדול  רושם  עושה  זו  'זעקה ' הרי אפילוהקודש  להשיג בידינו אין כי ,

הים' מן רצונוכ 'טיפה  לעשות וההשתוקקות הרצון הקב "ה  לפני חביב כמה  .עד 

פרשתן בריש  רש "י בדברי לשמים' ה'אור הרה "ק פירש  ג)וכך מה(ו  מאוד תמוה ובפשוטו האבות', אל  – 'וארא

יודע אינו  ומי יעקב', ואל  יצחק  אל  אברהם  אל 'וארא הכתוב דיבר  מלא מקרא והרי אלו, בדבריו רש "י חידש 

'רצון' מלשון  הוא 'אבות' כי וביאר הק'. האבות המה הם ויעקב יצחק  כז)שאברהם  י להלן לשלחם', אבה  'ולא והכי (כמו ,

קדשו  וכלשון לכך, ומשתוקק שרוצה מי לכל  מתגלה  שהקב "ה רש "י, רקקאמר להשי"ת עובדים אינם  שעדיין הגם 

כן גם  להם  יהיה  – לזה  טוב  רצון  להם  ספה "ק)ית"שגילוי שיש  בהרבה ביארו .(וכעי"ז

זי"ע  שמואל ' ה'דברי הרה "ק בדבר  ותעל)הפליג  ד"ה  הפסוק (שמות בלשון  כג)לבאר האלוקים(ב  אל שוועתם  'ותעל 

וז "ל , העבודה ', לפני מן ומקובל חשוב  להמיתו ומבקש  עליו  שמתגבר הרע  יצר על  לבו מעומק לה ' צועק שיהודי מה 

עצמה העבודה  מן היינו  העבודה , מן יותר עוד  עכ "ל .הקב "ה .

זי"ע ישראל ' ה'ישמח מהרה"ק  איתא נו)וכבר  אות הק'(חנוכה  האר"י את שאל  זי"ע וויטאל  חיים  רבי שהרה "ק ,

מצינו ד)שהנה  ה ומחמת (ירושלמי קרניה , שבין ברצועה יוצאת הייתה  עזריה  בן אלעזר רבי של  שכנתו של  שפרתו

עוונו . לכפר  שהתענה  התעניות מרוב שיניו והושחרו  כעוון, הדבר לו ונחשב שמו , על  נקראת בשכנו  מיחה שלא

אין  אשר  – הקיר אזובי אנן נענה מה  צומות, הרבה כך כל ראב"ע  התענה  כזה עוון  סרך  על  אם מהרח "ו ושאל 

פשעינו, מרוב בבשרנו  צעקהמתום אף הגלות בחשכת הזה  בזמן  אבל  הקודמים , בדורות זה  כל  האריה "ק, רבינו ויען

קדמוניות  בשנים  רבות כתעניות נחשב הלב  מעומק הבאה  אחת .ואנחה

אל באמת, ה' מעבודת רחוק שהוא שמרגיש דשמיא, במילי דאגה  לו שיש שמי אמר , זי"ע  נזר' ה'אבני  הרה "ק

חז "ל  אמרו כבר כי לאחרים , זאת עה .)יספר הפסוק (יומא כה )על  יב לאחרים,(משלי ישיחנה  – ישיחנה' איש בלב 'דאגה

ומאחר לגמרי, הימנו שמסתלקת עד נחלשת היא הרי דאגתו את לאחרים  שמספר ידי דשמיאשעל  במילי שדאגה 

היא והגונה בליבו...טובה  ותקונן אצלו תישאר  אדרבה , אלא תתבטל , שלא בכדי לאחרים ישיחנה אל  כן (הובאעל

שם) יומא על יהודה  .בלקוטי

ה 'אמרי כד. הרה "ק לה ורמז העבירה, מן האדם  את להרחיק  וסייגים גדרים  עשיית הוא שמים' 'יראת מיסודי עוד 

בפרשתן זי"ע כ)חיים' ה''(ט  דבר את פרעההירא מקנהוהניסמעבדי ואת עבדיו הבתיםאת  והיינו,אל ,'



וארא פרשת - הפרשה àéבאר 

ìò ù÷áìå ììôúäì äøéçáä íöòù ,øîåìë ,ù"àøé
åúìéôúå ,'íéîù àøé' úåéäì øáë øçáù éîë úáùçð êë

úìá÷úîùéà ïåæç ïééòå ,ù"ééò ,íéàèç ä"ã .é úåëøá à"ùøäî)

(å"ë 'ä íéøáã ä"ã à"ò å"ðø ç"åà.

לכל  תשובה זמן – שובבי "ם בנים שובו

íéãîåò,õôç íäá ùéù íéîé ,'í"éááåù'ä éîéá åðà
àåäù äìâî ä"á÷äù íéîéõôçíà óà åðá

ãàî ãò ãåãð åð÷çøäכהøôñá 'íéãâî éøô'ä áúë äë ,

ובשדות ברחוב בחוץ  יסתובבו וב"ב שבניו  מסכים  אינו שמים קדושה )שירא גדרי הבית (מחמת אל  ב"ב את ומכניס ...

בקדושה . להישמר 

הי"ד, נתן מנחם מוה "ר הבח ' לנכדו זי"ע  אמת' ה 'אמרי הרה "ק  שכתב וכמו לב, ושימת ההתבוננות הוא כולנה  על 

נקרא  אתמול  הנה  שמים, יראת בענין לך לכתוב כתבת  ואשר  שי'... נתן מנחם מ ' היקר לנכדי בא. פר' א' ב"ה , וז"ל .

ה ''(וארא)בפרשה דבר את  כ)'הירא כא)וכתיב(ט  לב'(פסוק שם  לא  משמעואשר וכו ', לשיםו' היא  ה ' יראת ענין  כי

יראת  משיגים ובזה כבודו, הארץ כל  מלא  כי ולהאמין כל , אדון לפני לרצון  יהיה  שלא  דבר לעשות שלא דבר, לכל  לב

חי"ק .שמים הדו"ש , זקינך ,

ישרים  המסילת כתב הר '(פ"ב)וכבר רעה , אם דרכו טובה  אם  התבוננות בלא בעולמו  ההולךוההולך  כסומא הוא  י

מהצלתו קרובה ורעתו  עצומה  וודאי  סכנתו  אשר הנהר שפת '.על 

דברי  שמתקיימים  היאך  בעין עין ראו המה  הימים אותם כל  הרי מצרים , אנשי על היא רבתי תימה באמת  כי

ינזקו לא למען  הבתים לתוך מקניהם  את כולם  הכניסו לא ומדוע  לדבריו  לחוש נותנת והדעת לאחת, אחת משה

האמינו לא אם  ואף  מןבודאי בברד, חששו לא מדוע פנים  כל  על  אך פי הספקלדבריו, על ביותר הפליאה ותגדל  ,

במדרש  שמצינו ב)מה  יב זה(שמו "ר לבו  שם לא ואשר איוב , היה זה  רז "ל  אמרו פרעה  מעבדי ה ' דבר את 'הירא 

רק  נמצא לא מצרים ארץ  שבכל  ונמצא ועמו', פרעה אחד היה  אלא איש עליהם. לבוא ברד מכת שעתידה שהאמין ַ

שידעו התבוננובשכלםשאף ולא מהם  רחק  ליבם .בלבאך

ללב, ויורדת מחלחלת ואינה ובראש במח נשארת הידיעה אך נבונים, וכולנו חכמים שכולנו יר"ש  בענייני גם וכך

נאמר  כך לט )ועל  ד פירשו(דברים וכבר בלב. בהתבוננות אם כי בידיעה  די שאין לבבך', אל והשבות היום  'וידעת

הכתוב כ)בלשון כד  בראשו(במדבר שידע – ב'ראשית' די כי לומר הרשע  עמלק  של  דרכו  שזה עמלק' גוים  'ראשית

צריך בלב .ואין זאת להחדיר גם

נוראכה. מעשה  אירע תש"כ  תבל)בשנת ברחבי בזמנו התפרסם הוצרך (אשר זי"ע מפיטסבורג אברהם' ה'אמונת הרה "ק ,

וכבר במטוס תקלה אירע  הדרך באמצע ממקורביו , איש  שמונה  אליו  כשנלוו במטוס ונסע  יורק , לניו לנסוע 

קטן  תעופה שדה איזה  מקום בקרבת נמצא ה' בחסדי אך ל "ע , לקראת... להתכונן עליהם כי לנוסעים הודיעו 

מקום(עירפאר"ט ) אחר  ותרו תפילה זמן הגיע  כבר המטוס  מן יצאו  כאשר בשלום. שם  לרדת הצליחו האחרון וברגע 

ראוי  מקום  יש  היכן וישאלוהו  מהם  אחד אל  ניגשו  מעובדים  כמה  אליהם  בסמיכות ראו וכשראו להתפלל , ראוי

זה מה  שאלוהו רוחו והשיבו  אותו שהעירו לאחר  והתעלף . ארצה  הלה נפל  שאלתם את כששמע מיד בו . להתפלל 

חסידית  ממשפחה  ומוצאו ולידה, מבטן הוא כשר יהודי  אך גמור כגוי שנראה אף  כי להם , סיפר זה , מה ועל 

ליהדותו . ושייכות זיקה  שום ללא גמורים  גויים במחיצת הזה למקום  שנתגלגל  עד  רח"ל  הדרך מן וסר בוויליאמסבורג,

הוא  היום  כי קדיש אחריו שיאמר ממנו ודרש הלילה בחלום ז "ל אביו אליו נגלה יצועו על  בשכבו אתמול והנה 

השנה על(יא"צ)יום  עמד אבי אך השפל, מצבי מתוך שלי הקדיש  יוסיף ' ומה יתן 'מה  היקר, אבי לו, אמרתי שלו ,

ונכריה, רחוקה בארץ  נמצא הנני כאשר  קדיש  אומר כיצד  לשאלו, הוספתי נשמתו . לטובת לקדיש הוא זקוק כי שלו,

כשראה כך כל  התרגש כן ומפני הן. והשבתי, קדיש , תאמר האם שיתפללו יהודים  לך  אשלח ואם - אבי לי החזיר

שאותו דבר סוף  הקדיש. את לומר  יוכל  למען אמר כאשר אביו לו שלח הנה כי השמים' מן 'נופלים יהודים תשעה 

מחצבתו . לכור שלימה בתשובה ושב התעורר יהודי

זאת  אין הדת, משמירת  רחוק כה שהיה  אחד אותו  כך כל  התעורר מה מפני זה, במעשה  קימעא נתבונן הבה

שלו, ל 'קדיש ' יתירה חשיבות יש עדיין ברוחניות ושפל  וירוד לגמרי מנותק שהוא אף  על  כי לנכון שראה מפני אלא

להתעורר עלינו  כמה  עד לדידן, ייאמר זה דרך ועל  קדיש. שיאמר בפניו  להתחנן השמים מן אליו נגלה שאביו  עד

מעשה וכל  עלינו, הוא מצפה עדיין לכת  הרחקנו אם ואף  שובבים, בנים שובו מאתנו מבקש  מלכנו אבינו כאשר

מאוד. עד  בעיניו הוא יקר עושים  שאנו טוב
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'ãéâîä'(äðä ä"ãá ñ÷ 'îò â"ç)úáéúì ùé íéùåøéô 'â éë
,'ááåù'à.ãøî .á.äøéáù .âóà øîåìë .ùåøéâ .

øáëù àèåçäãøî,'äáøáùåäùòðù øîåìë åîöò úà
úàæ íâ óàå ,åéàèç é"ò íåî ìòáùøâúðùåúöéçîî
ìå÷ úá úàöåé íìåëì Y ä"á÷ä ìùíéááåù íéðá åáåù

.כו

óéñåîå,åãøîì øæçå äáåùúá áù øáë íà óàù â"îôä
äáåùúá áåùì íéðô àùà êàéä øîàé ìà

÷ø éë ,'åëå úéùéìùáå úéðùáäôåøú ïéà ïåãàá ãáòä

àìå úéîìåò åðùøâé íéúùå úçà íòô åá ãâá íà Y

åìá÷îä áà íò ïá ë"àùî ,åîò ñééôúäìå øåæçì åì ïúé

åäæå ,áùù úò ìëáåáåù'íéðáíéðá' åðà éë .'íéááåù

ãéîú äöøúîä áàë çåìñì äáøî ä"á÷äå ,'íå÷îì
øîàî åäæå .íéîòô äîëå äîë àèçå áù íà óà åðáì

,àø÷äíéðá åáåù,'íéááåù' øáë íúééäù óà ¯ã÷úùàå

íëéúåáåùîî íëá íúøæç í"éááåùä éîéáíå÷î ìëî .
.äáäàá íëúà ìá÷àå úôñåð íòô éìà åáåù úòë

ïîæäåäøåúä ÷ñòá ÷æçúäì àîøâכזáúëù åîëå ,
ò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä(éçéå 'øô óåñ),ì"æå ,

åúìëé ìëá õîàúäì êéøö åááìá 'ä úàøé òâåðù éî
,'åëå äáåùú úåùòìåí"éááåù ìù úåéùøô éîéá èøôáå

êëì íéìâåñîä,'åëåäøåú é"ò àéä äáåùúä ø÷éòå

äìéôúå
כח

,åúìåëé éôì ãçàå ãçà ìë ä÷ãöåèøôáå

מרובכו. ורצוצה  שבורה  הייתה  שנפשם נופלים, חבר  לפני חיזוק דברי ולדרוש לעמוד שהובהל ב 'דרשן' מעשה 

קה לפני והראה  הבימה  על עלה הדרשן, עשה מה ל "ע , וייאוש  $בלבול  מאה של שטר ועדה  ושאל(דולר)ל  ,

גדול , למעלהבקול למעלה  הימנית ידו  את עתה  יגביה  השטר את הרוצה ואיזהו  הוא  את מי הגביהו שהכל  כמובן .

השטר את וקימט הלה  נטל  אותו)ידם , לקרוע כי (מבלי לאות ידם את הגביהו  והכל השטר ' את רוצה  'מי שאל ושוב

ידם את הגביהו והכל  השטר' את רוצה 'מי שאל  ושוב לבוץ, השטר את הדרשן הכניס זה. בשטר ורצונם חפצם 

השטר' את רוצה  'מי שאל ושוב השטר , את רגליו בשתי ורמס  'דרך' הדרשן הלך זה , בשטר ומאווים  רצונם  כי לאות

מטונף מקומט זה שטר והרי אתכם, מבין איני אותם, שאל זה, בשטר ורצונם  חפצם כי  לאות ידם את הגביהו והכל 

מנעלים)ומלוכלך ומדריסת וטינוף לו,(מבוץ  אמרו הונדערטער , א בלייבט  הונדערטער אופן)א  בכל מאה  בן נשאר מאה  בן  (שטר 

אותו ונסדר  נגביהו – רגלים  בשתי ונרמס  נדרך אותו , ננקה  – נתכלכך ניישרו, – נתקמט מאומה... מערכו  נגרע  ולא

שאידישע תבינו  לא מדוע הונדערטער, נשאר  שהונדערטער מבינים הנכם  אם רבותי, נו, ה'דרשן', אמר עתה  לו. כראוי

נשמה  אידישע  א בלייבט יהודית)נשמה 'נשמה ' נשארת יהודי ומצב,(נשמת אופן לנקותהבכל להגביהה , אפשר תמיד

ויתקרב יחזור – נתרחק שאם  אלא  לעולם... משתנה  אינו  היהודי מהות עצם  כי שהייתה . כמות הטוב  למצבה  ולהשיבה 

עולמים כל .לבורא

וכתיבכז . שבט, חודש של  בפתחו אנו עומדים ג-ה )הנה א שנה (דברים בארבעים חודש'ויהי עשר (שבט )בעשתי

צדיקים  ואמרו לאמר', הזאת התורה את באר משה  הואיל  לחודש ... לדורות (לדורותיהם)באחד רבה שהשפעה

של ב'ביאורו' כי והלאה, שבט מר "ח התורה  בהתמדת בהתחדשות חדשה , ביגיעה  להתחיל  אלו , לימים  ניתנה  עולם

מישראל . אחד לכל בתורה  'בהירות' השמים מן זה  ביום יבוא ושנה שנה שבכל  השפיע משה

עתיד  וותיק שתלמיד חידוש דבר וכל החכמה, מעיינות כל  נפתחים זה  דביום אומר  היה זי"ע  הרי"ם ' ה 'חידושי

בהתחזקות  והלאה היום מזה  בלבו נפשו  את לעורר  אחד  כל  על  כן, על  יומא, מהאי נמשך השנה כל  במשך לחדש 

זי"ע  נזר' ה'אבני  דהרה"ק  ומשמיה הרי"ם)בתורה . חי' בשם תורה(י"א  דברי בין חילוק  להרגיש  בידו שיש מתאמרא,

שבט . ר "ח לאחר  תיכף  שהתחדשו אלו לבין שבט , לר"ח מקודם שהתחדשו

בפרשתןכח. כתיב כך כי לתפילתי , א-ל  שישמע אני ומי עוונותיי כבדו הן תאמר  טז)ואל משה(ח  אל ה' 'ויאמר

במדרש השכם איתא ונוראות המימה', יוצא הנה פרעה לפני והתייצב א)בבוקר יא לעסוק(שמו"ר  רוצה  פרעה  היה 

לפניו,בתפלה והתייצב  לך - יצא  שלא  עד  למשה , הקב"ה  שישיםאמר ששעבד פרעה – הרשע זה אם ומעתה , .' ֵ

מקום  מכל  וכו' ישראל בני של  בדמם ורחץ  ישראל  מבני לורבוא מגיעים  היו אשר המכות, מן תצילנו תפילתו

קו...ביושר  פרעה  אל  שיבוא משה  את להזהיר הקב"ה  שהוצרך  שיתפלל ,עד ישראלדם  לבר ק"ו של  בנו  בן  ק"ו 

בתפילתו  לפעול  פרעה .שיכול  של  מרשעותו קצהו באפס  נגע  לא שבישראל הפחות אף  כי ונצורות, גדולות

גיסא, תפילהלאידך  בלא לו  אפשר אי ביותר הגדול הצדיק  האמוריםגם המכות' ה 'עשרת מעניין ללמוד שיש  וכפי ,

אל כפיו 'ויפרוש ה'', אל משה 'ויעתר וכדכתיב המכות, שיסורו התפלל  רבינו  שמשה  כתיב הרבה  שפעמים בפרשה,

שהביא  וכמו המכה, תימשך זמן כמה נקבע  כבר  שמלכתחילה אחר אלו בתפילות יש  צורך מה  ולכאורה 'ויצעק', ה '',
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øåøéáå ïåáéìá äëìä øøáìå ô"òáù äøåú ãåîéìá

äôéù"ééò .כט,

êëåò"éæ õéùôàøî éìúôð éáø ÷"äøä áúëùãå÷ òøæ)

(åùòå ä"ã äîåøú,ì"æå,äøåúä àåä äáåùú ø÷éòå

ì"æç åøîàù åîë(à äë ø"÷éå)óã ãåîìì ìéâø äéä íà'

äùåã÷ä äøåúä àåä úåãéñç ø÷éòå ,'ïéôã éðù ãåîìé ãçà

äãîúäá.íò ãñçúîä ãéñç åäæéà ¯ ì"æ åøîà éë
,ãç àåä êéøá àùãå÷å àúééøåà éë ¯ ùåøéôä ,åðå÷

úøåú' úàø÷ð ÷"äåúäå'ãñç(åë àì éìùî)ä"áå÷å ,ãñç'

'íåéä ìë ì¯à(âé áð íéìäú),úåéäì ë"â äúà äöøú íàå

íäù åúøåúå ä"áå÷á ÷áãúù ,êðå÷ íò ãñçúú ,ãéñç

ãéñç ë"â àø÷úå ãñçì"ëò .ל,

קטנות פעולות עם ויתחיל יחשיב - האור  מן מעט

ïúùøôá(âë ç)àéùå÷äå ,'øáãîá êìð íéîé úùåìù êøã' ,
àìäå ,'íéîé úùåìù' ìù íðééðò äî äòåãé
íéøöî ãé úçúî ìàøùé éðá úà àéöåäì ä"á÷ä äöø

íìåò úåøéçìíéùøôîá øàáúðå ,(çé â ê"éùìà 'ééò)äæ éë ,
åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà ,ììëä(.â æ"ò)ïëìå

éë ,úéîìåò ìàøùé éðá úà øøçùì äòøô ìò äååéö àì
ãåîòì ìåëé äéä àìå ,äéä åéúåçåëî äìòîì äæ 'ïåéñð'
éôë íéëñäì àìà åðîî òáúð àìå ,ïôåàå íéðô íåùá åá

íéîé ùìùì úàöì úåùø íäì úúì åðééäå ,åúâéøãîלא.

ïàëîååãîòîå åáöî éôì òáúð ãçà ìëù åðãîì
äî øîàé ìàå .åðééðò éôë úåìòúäìå ÷æçúäì

כה )רש"י אלא(ז ימים , שבוע  משמשת המכה השפעת שהיתה  שאופן הקב "ה  גזר כך כי תפילה, בלא  אפשר שאי

תפילה ידי על  רק יהיה  בעולם .החסד

הק' החיים האור כתב הנה  תפילה, של בכוחה מסתלקת (שם)עוד היתה למכה גבול  שהיה  הגם אני, 'וסובר וז "ל ,

וללמדך ההוא', הזמן קודם מתפלל  משה היה הנגזר'אם  את 'לבטל התפילה  כח גדול .כי

מגדים 'כט. ה'פרי הביא קנה )וכך עמ' המגיד  של(ספר  בלשונו מוסר  דברי משמיע הקב"ה שכביכול  הק', השל "ה  בשם 

לה'' נזבחה נלכה אומרים אתם  כן על  נרפים אתם  'נרפים  פרעה  רשע  יז)(אותו להתענות ה  שמעדיפים יש  שהנה ,

ה ', מוסר  נאמר כך ועל  התורה, בלימוד  להרבות נרפיםמאשר אתם  תורהנרפים תלמוד על  אתםמלהתייגע  כן  על

לה' נזבחה  נלכה  וכלשונואומרים ודמו ... חלבו  מיעוט ידי על  כקרבן נחשבים  שהם בתעניות להרבות ור"ל  מוטב,

וילמד ...יאכל

מביאל . זצ"ל  היילפרין אלחנן רבי חן)הגה"צ  אמרי פרשתן(בספרו  שבסוף  הכתוב בלשון ומתקבל  נאה רמז (ט ששמע 

ורומזלב) כ "ב, בגימטריא 'חטה' הנה כי הנה', אפילות כי נוכו לא והכוסמת שבכתב'והחטה שנכתבהלתורה 

אותיותבכ "ב 'כסמת' פהוהיינו 'מסכת'אותיות , שבעל  נאמר תורה  כך ועל  נוכו, התורהלא  לומדי שכל  כלומר,

חז "ל  כדברי והיינו הנה' אפילות 'כי אלא עוד  ולא וצרה , הכאה  מכל  נשמרים יהיו פה  ושבעל  טז)שבכתב  (תנחומא

להם', נעשו פלאות וכהנה'פלאי כהנה  נפלאות עמהם  יעשה  .שהקב"ה 

זצ"ל לא. קמינצקי יעקב רבי הגאון  אמר נורא עה "ת)דבר ליעקב אמת בני (בספרו היו  אם כי בספה"ק  איתא שהנה ,

מקרא של  [כפשוטו שנה מאות ארבע  במצרים יג)ישראל טו ועבדום(בראשית להם  לא בארץ זרעך יהיה גר 'כי

ישראל שבני מאחר אך השלימה, הגאולה היתה ומיד  התיקונים, כל  נשלם  היה אזי שנה '] מאות ארבע אותם וענו 

מאתיים שהיו  לאחר  הזמן, קודם להוציאם הקב"ה  והוצרך 'להתמהמה ', ניתן היה לא כבר  טומאה  שערי במ "ט  שקעו

שנים הגיעועשר לא עוד כי מהמניין, שחסרו  שנים  ק "ץ  אותם 'משלמים' אנו עדיין  הזה היום  עצם ועד  בלבד,

ע "כ . השלם, לתיקון העולם 

הם מיד אם בדבר  יש  'רווח' מה וכי ימים, לשלושת להוציאם משה אבה מדוע לבאר אתנו מקום יש  מעתה

שבמצרים, הטמא מהאוויר קימעא לשחררם  היה , רבינו  משה של  רצונו אלא הרשעה , יד  תחת להשתעבד  חוזרים

ותטהר ולבם, עיניהם  ייפקחו ובזה  מצרים, וזוהמת טומאת ללא ונקי, זך אוויר  במקום מועט  לזמן אפילו ישהו למען

ידי  ועל  שנים , ק"ץ  עוד במצרים  השהות את ולסבול  לשוב  כח בידם  יהא ושוב הזוהמה , מגודל  במעט  אפילו נפשם

מתחת  להוציאם  שלא התעקש כן ועל משה , כוונת את ברשעותו הבין הרשע פרעה  אמנם , גלות'. סדר 'חסלת זה

יוכלו לא וממילא המזוהם, מהאוויר נשימה ' 'כדי אפילו להתרומם  יוכלו  שלא כדי בלבד, ימים  לשלושת אפילו ידו

לגלות  לילך  יצטרכו כרחם  ובעל  הגמור, והתיקון הקצוב  הזמן את להשלים  בידם סיפק  יהא ולא במצרים, להישאר

גלות. אחר
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ïåâë 'äðè÷ äìá÷'ì åà ,åæ úèòåî äìåòôì ùé êøò
äùåìùì íøøçù àìù ìò äòøô òáúðù ïðéæç éøäù ,àã

àéä úîàäå ...ãáìá íéîéäëøò áø äðè÷ äìåòô ìëù

íåøî éîùá
úåááìä'לב úåáåç'á áúëù åîëå ,øòù)

(ä"ô ùôðä ïåáùçäðùòúù äáåè íåù êéðéòá èòîú ìàå'
,äéàøá åà äìéîá åìéôà åîùìáø êîî èòîä éë

למדנו  כוחם ומכאן גדול השפעתם(אפילו)כמה  גדולה  כמה ועד  בקדושה, בהם  מתנהג שהאדם מועטים ימים של

עולם בלבד...לדורות ימים לשלושת ידו מתחת להוציאם פרעה ניאות שלא מחמת שרינן' 'בחשוכא הזה  היום שעד ,

מה - ומדוחים שוא  בתואנת שבקדושה, לדבר התעוררות כל  המקרר היצר  הצורר, הצר  כנגד ניצחת תשובה  וזו 

– השובבי"ם  בימי הקדושה  בדרכי תתנהג אם  יוסיף  ומה לך יתן ומה  לדבר, יש  תפולערך נפול  ממילא אחרהרי

יוציא  אם לזמן טהרה אפילו לאדם  מועיל  כמה עד  וישכיל  יבין אלא כדאשתקד, להיות ותשוב השובבי"ם  ימי גמר

נפשו ה(לכה "פ)את העולם' 'אוויר  מכל  זו עולמית.בתקופה להתקדש  כח יקבל  ובזה מזוהם...

בווין עיר  של ברחובה בהיותי פעם זי"ע, מדז 'יקוב ישועה ' ה'עטרת הרה"ק אמר  ראיתי (ווינא)וכבר הבירה, עיר 

ישוב שעות כמה  בעוד  ממילא הרי כך, כל כבודו יטרח מה  לשם ושאלתיו , אליו ניגשתי הרחובות, את מנקה  אחד 

ה 'מנקה ', ויענני לריק, תיגע ומדוע  כדאשתקד , מלוכלך להיות  יתלכלכוהרחוב שוב ספורות  שעות שתוך  אמת הן 

להלך שייך יהא  שלא  עד ראש למעלה  עד הזוהמא תעלה  כסידרן, תמידים  אותם  אנקה  לא אם  אבל, הרחובות,

ברחוב ...

- בחשבונותיו האדם יתחיל  ואם ולשטוף', 'לנקות השובבי"ם, בימי עבודתינו זוהי ואמר , ישועה' ה'עטרת סיים

אם שהרי כלל , טענה זו  אין הזאת, כעת עצמי  בנקיון ארוויח ומה השובבי"ם , ימי אחר  לקלקל אשוב ממילא הן

ח"ו ... ראש  למעלה עד אותו  יציפו  הם הרי וזוהמא, חלאה  מכל  ליטהר עצמו, לנקות עתה יעמול  לא

לאפיס לב. שנכנס נכבד לאיש  יום , היום מחיי נפלא משל  'גליון'(משרד)שמעתי איזה להדפיס  מנת על ידידו  של

הפרשה ) לכך(באר  המיוחד  הכלי את הלה פתח  מעשיו)computer(מחשב,, כי האיש ראה לא 'הדפס', הוראה  לו ונתן

וגער העליונה  מהקומה  'עובד' לפניו הגיח  שלפתע עד פעמים , כ "ה  עשה  וכן 'הדפס ' לו  להורות שב משהו, פעלו 

ה 'מדפסת' כי ונתברר  מודפסים . נייר מגליונות מקום אפס  עד  מלא כבר  חדרי כל כי יותר תדפיס  ואל  עצור , אנא, בו ,

)printer( כי עתה לו  נתגלה טובה , פעולה  איזה עושים מעשיו  כי האיש  זה ראה  לא אם ואף  עליונה, בקומה נמצאת

הזה, בעולם  לתומו מתנהג שהאדם פעמים לדידן, כיו"ב  מעשיו . עשה  לריק  ולא אבדה לא קטנה  לחיצה אפילו

העליונה' שב'קומה ידע , ליגיעתי... יש ערך מה משהו ... למישהו מועילים מעשי וכי עצמו  על  תמה הוא לפעם ומפעם

לו לטוב עולמים, לעולמי ונשמר 'נדפס ' הכל פירות, ופירי פירות שלו  קטנה  פעולה מכל  נפעלת ממעל , בשמים –

הימים . כל  העולמות ולכל 

ב'מעשה' עוד  לבניין ויתבאר סמוך הגיע וכאשר  ענייניו, לסדר הגדולה העיר אל לנסוע  הוצרך אשר  כפר בבן

מחסום עיניו לנגד  ראה  להכנס  הוצרך  אליו  ה'חניה',)barrier(גדול  חצר  אל  להיכנס הרכב מכלי ב'גופו' המונע  מברזל

נעשה ונכנס  שעבר לאחר  ומיד מעלה, כלפי מעצמו ומתרומם עולה  שה'מחסום' איך רואה הוא הנה  ולתדהמתו 

בצד  שיש וראה הנס , נעשה כיצד  לראות ולשמאלו לימינו  הלה  הביט  כבראשונה, לאיתנו  וחזר המחסום  וירד 'נס'

המחולל הוא נשגב צדיק  זה איש  כי בטוח היה ובכסילותו ומוריד. המעלה והוא 'שומר ' יושב בו קטן חדר השער

כשאינו מברזל  גדר  להעלות ודם' 'בשר  בידי כח שיש הזה כדבר ראה ולא שמע  לא מעולם כי ונפלאות... ניסים

נסתר ... צדיק  פני בזיו לחזות זוכה הוא יומא בכל לאו כי קודש , בחרדת לקראתו ורץ ברגל... ולא ביד לא בו  נוגע

ראה אלא, צדיק ... בן ולא אני צדיק לא לו , ואמר  ה'שומר' שחק  קדושתו ... כבוד  מעלת בשלום ודרש אליו וניגש

הבנות  או גדולות ידיעות כל  ללא הוראותיו, לפי וירדו יעלו הם עליהם, ילחץ  הרוצה וכל  כאן יש כפתורים כמה נא,

האומנים אלא נסתרים  בכוחות צורך אין אותו , וינעל  השער את יפתח הכפתור על  הלוחץ פשוט  'פועל ' וכל  והשגות,

מכבר . בו הטמונים האדירים  הכוחות את מפעיל עליו וה 'לוחץ ' זה, מכשיר  הטעכנאלגי' בחכמת המציאו

אבל רום, בשמי גדולות  פעולות לפעול יכולים האריז "ל  או  רשב"י התנ "א שרק לאדם לו נראה  ייאמר, לדידן אף 

בשמי  ונצורות  גדולות לפעול  ומצוה  תורה בכל  כח נתן שהקב"ה  הוא, כן שלא ידע מעשי, ומה אני מי הקטן, אני

מעשינו, לתוצאות והבנה ידיעה שמץ בנו שיהא מבלי גם פועלים  אנו  הרי עושים שאנו ומצווה  מצווה  ובכל  מרום,

כאילו פעולה אותה ופועל  פשוטה בבקתא היושב פשוט  'שומר ' וכאותו כזאת... לפעול  יכול  והמוני פשוט איש וגם

בעולם . הגדול  המומחה אותה  עושה  היה
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åìöàõøàá ùîùä ú÷úòä äæá íéðåéîãáù áåø÷äå ,
ú÷úòä ïëå äáøä ïéìéî ìâìâá ÷úòú äîà øåòéù

'áìåøèöàá ìöää æåæú øùàë éë)õøàá ïàë äîà ÷çøî ùîù

(íéîùá ïéìéî äáøä ùîùä äææ äòù äúåàáù ïîéñ äæ éøäúàæ .
ãåò úåìòúäì ìëåé 'åäùî' åúåà ìù åçåëî éë ,ãåòå

úåìòîä íåøì ãò àâøã øúá àâøãá ,ãåòåלג.

לזולתו ולהיטיב רעהו אנקת לשמוע – נאקת את שמעתי

ïúùøôá(ä å)' ,íâåéðá ú÷àð úà éúòîù éðà
éë Y 'íâå' åøîåà íé÷éãö åøàéáå ,'ìàøùé
ùéà òîùé øùàë ,íìåò àøåá ìù åúâäðä àéä êë
øöéî úåéäì åéìò íéîçø àìîúéå åäòø ú÷òö úà

åúøöáלדáåàëîå øòö ìë åðîî øéñäì åðéîéì ãåîòìå ,לה,

האלוקיםלג. מטה של  בזנבו' 'אחוז  למשה  הקב "ה שאמר שמות , בפרשת הכתוב בדברי זאת לרמז  שאמרו  וכמו

אפילואשר  כי ישראל בני את ללמד הקב"ה  שרצה כבראשונה , מטה להיות חזר כן משעשה  ותיכף לנחש, נהפך

לאחוז יתחזק  אם  אך  הקדמוני], [כנחש הטומאה תוקף על  המורה  כנחש  להיות נהפך שהוא עד לכת שהרחיק  מי

האלוקים' 'מטה להיות שישוב סופו קטן במשהו  – והאותות)ב'זנבו ' ד "ה  ניסים מעשה  בהגדש"פ  .(עי'

הכתוב בלשון זי"ע אברהם ' ה 'בית הרה"ק  אמר  ב)וכך  לג  פארן',משעיר וזרח'(דברים מהר הופיע כשאדםלמו

ומאיר  וזורח  הוא  הולך מכאן  אזי השערה , כחוט  אפילו  במשהו  שמור להיות עצמו  על  היינולוקח  פארן', ל 'הר  ועד ,

שאמרו דרך ועל כהר , שקשים  נב .)העניינים  כהר'(סוכה  להם נדמה  מ)'צדיקים עמ ' בראשית שלום בנתיבות .(הובא

אבות' ב'תורת איתא רט"ו)וכך אות הבורא  בעבודת בברכת (דרכים התפילה  בנוסח לבאר זי"ע, מקאברין הרה"ק  בשם 

– הכל ' 'קונה אבות ית'מגן  לכבודו  עושה  שיהודי קלה  תנועה  וכל  קטן דבר כל 'קונה ' .שהקב"ה 

ושלח זי"ע, אמת' ה 'שפת הרה "ק  של  בימיו זה והיה גור, בעיר בביהמ"ד  גדולה דליקה פרצה פעם כי מסופר,

האש ונתפס  תחילה, לכבותה  בלא הארץ על סיגרי ' השליך  דהו מאן כי הדבר ונודע  השריפה , אירעה ממה לברר

ואמר הרבי נענה  הרבה , והתפשטה גדלה עד טובהבמשהו, מידה  גדול . כך כל  להיזק גרמה  קטנה  אחת סיגרי' אם

בטובה קטנה  אחת פעולה  תועיל כמה  ...מרובה

זי"עלד . מזוטשקא יצחק' ה'נחל הרה "ק ביאר שמות)נוראות נוד (פר' 'אכן משה שאמר הדבר'מה יד)ע בהקדמת (ב 

הקושיא  ידועה  וכבר במשה, שדיברה על  בצרעת שלקתה דמרים  במעשה הי"ד זי"ע ציון' ה'קדושת הרה"ק  דברי

וכדכתיב דיברו, ששניהם אף אהרן ולא נענשה  מרים רק א)מדוע  יב ואהרן'ותדבר (במדבר  כי מרים אלא, במשה ',

שלום' ורודף  שלום 'אוהב  היה הוא ערוך, לאין עד ישראל ' ב'אהבת באהרן בו מצינו  יתירה טו)מעלה א וביה(אבות ,

יד)כתיב  כצער(ד לו ונחשב נפשו  ותאבל  לבו כאב מרים אחותו  של  צרעתה  את בראותו  כן על  בלבו', ושמח 'וראך 

רבינו משה משראה יצחק ', ה'נחל  מבאר  כיו"ב בפועל ... שילקה צורך אין וכבר בצרעתה , מרים של  מצערה יותר גדול 

מדוע הדבר' נודע  'אכן אמר אז ישראל , אהבת בענייני ראויה מדרגתם שאין וכלומר , ישראל , בני בין 'דלטורין' שיש

כך, כל  קשה  שעבוד 'סובלים' מגיעיםהם  היו כבר חברו של  בצערו  אחד ומיצרים  זה את זה  אוהבים היו אילו כי

נגאלים היו  וכבר כאחד, רבוא שישים  של כסבל  מישראל  איש לכל נחשב היה  אז שהרי סבלותם , לקצבת  רב  זמן  .מזה

תקופה היתה  האברכים , כולל  בראשות ועמד טבריה  בעיה"ק  כרב זי"ע קליערס  משה רבי הגה "צ שכיהן בימים

משכורתם  את התורה עמלי האברכים  קבלו לא השנה מחצית שבמשך עד בטלה )קשה  הכולל(שכר  על  הממונים  רק ,

עליו, ופקד המעות, חלוקת על  לממונה משה רבי קרא הימים באחד כמותם. משה  רבי ואף  משכורתם, את קבלו

שהאב זמן הגיעכל  לא הבעל "ט החודש בתחילת ואכן, תיתן. לא משכורתי את אף משכורתם מקבלים אינם רכים

ציווה, שכך  על  בקובלנא הרבנית אליו ותבוא שעות כמה  חלפו לא משה, ר' של ביתו אל  הסכום  עם השמש 

המתמיד  לאברך  אף  לה, ואמר  משה  רבי נענה  המלאכה , בעלי ולשאר לחנווני לשלם מעות חייבת הנני בטענתה,

המזג  יחסר שלא זמן כל  והנה , חובותיו. לבעלי גדולים סכומים  כבר  חייב הוא ואף  בביתו, די אין לובלינ 'ער' 'חיים

קשות  יתאונן מהם  אחד שאם אלא עוד ולא התורה , עמלי של  צערם  את  ולהרגיש לבם , אל להבין  אוכל  לא בביתי

יקבלו . הם  שגם עד המעות את לקבל  ברצוני אין לכך מדבריו , אפגע אף  ואולי כאבו , את עמו ארגיש  ולא אבין ַָלא

הרכבתלה . אל עלה  שפעם זצוק"ל , ממיר ירוחם  רבי הגה"צ  על  בעת (באן)מסופר  הרכבת מדרגות על  ובעלותו ,

בו לנסוע , הרכבת שהחלה  כיון  ולקחתה  לחזור יכול  היה  לא וכבר מרגליו, אחת נעלו נשמטה הדלתות נעילת

את  הרי - לסובביו בהסבירו לחלון, מבעד והשליכה השנית נעלו  את חלץ נעשה, אשר את ירוחם ר' תפס ברגע

אשר והמוצא אותה , גם מיד  השלכתי לכך לפליטה... שנשארה הזו בנעל  אעשה ומה  הפסדתי, כבר  הראשונה  הנעל 

השנית... את כן גם  ימצא הראשונה הנעל את ימצא
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òîùé'ä íâäòåùé øáãá åäã÷ôéå åú÷àð ìå÷ì
íéîçøåלו.

áéèéîäå,õ÷ ïéà ãò äìòúî åúçîùá çîùå åäòøì
ë"äò ò"éæ 'øôåñ áúë'ä ÷"äâä ìù åøåàéáë

ïúùøôá(çë¯åë å)ìà íéøáãîä íä ...äùîå ïøäà àåä'
àåä ,íéøöîî ìàøùé éðá úà àéöåäì íéøöî êìî äòøô
êì øîåì 'åëå äùîå ïøäà àåä' é"ùøáå .'ïøäàå äùî

ïéìå÷ùù'ãçàëåéäù øîà êàéä ,'÷ä ä"ìùä äù÷äå .
ãåò í÷ àìå' äøåú äøîà ùøåôî éøä ãçàë ïéìå÷ù

ä"á÷ä øîà åîöò ïäëä ïøäàì óàå ,'äùîë àéáðøáãîá)

(æ áé.'åéä ïéìå÷ù' øîàé äëëéàå ¯ 'éãáò äùî ïë àì'

øàáîåìåãâ äéä åðéáø äùî ïëà éë ,'øôåñ áúë'ä
ìà åãîòù äòù äúåàáù àìà ,åéçà ïøäàî

äæì äëæ àìå ,äùîë úåéäì ïøäà äìòúð äòøô ìåî
åùôðá íéé÷ù ãòåáìá çîùå êàøåäùîù é"ôòà Y

.ììë åá àð÷úä àìå íéðùá åðîî øéòö äéäíâå

Y äòøô éðôì äôì åì úåéäì äùî íò êìäå óéñåä

äæ øáã åì àåä éàðâù òãéù é"ôòàäòøô éøäù ,
ùåá àìå íéðùá åðîî ìåãâ àåä éë òãåéå íúåà øéëî

,åðîîåúåàá äìòúð ,ïë åîöòî áéø÷ä ïøäàù ïååéëîå

åúåáéùç äìãâ ãàî éë .åðéáø äùîë ìå÷ù úåéäì ïîæ

úåìòúäì ,åøáçì íãà ïéá åéòáèå åéúåãéî øáùîä ìù

éåìéò øçà éåìéòá.

àäéå÷éøéù ,àòøàå àéîùá éã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
äëøáå äøéîù ,áåè òôù åðéìòלזäàøúå äìâúå ,

.áåø÷ ïîæá åðéìò åúåëìî

היה הוא אך המוצא, למען האחרת הנעל  את  להשליך - כזו גדולה ל'השגה ' מגיע היה  אחד  כל  כי אמרו, וכבר 

הייתה מהותו שכל  ירוחם  רבי אך הנעל, מאבידת לו שהייתה  מהבהלה  נפשו בהרגיע דרך כברת לאחר  רק  זאת 'משיג '

רעהו . למען משהו  להציל  היה  יכול  שעדיין בעת כמימרא ברגע  זאת 'השיג' כן על  הזולת על  מחשבה  מתוך  לחיות

שכללו. כזה עליון ל 'כח ' זכיתם כיצד זצ "ל אידלשטיין  יעקב רבי הגאון את זצ"ל  הלוי' 'שבט  בעל  הגאון שאל  פעם

ושאל עצמו את לבטל  ר"י  ניסה  תחילה לטובה ... פעולתם ופועלים  בשמים מתקבלים ותפילותיכם ברכותיכם

גדול קהל כי מידה' כנגד ב'מידה  זה כל  שמא ואמר, נענה תירוציו  נתקבלו  משלא אבל  פועלים... שהם לכם מנין

כל שנשמעו מבלי מביתי היוצא איש  אין עצומה , ב'סבלנות' מהם  ויחיד יחיד לכל ומקשיב  שומע  והנני אלי בא

ותפילותיו . בקשותיו את ונמלא תומם  עד דבריו  כל  את בסבלנות נשמע  אומרים  בשמים  גם כן על  קשבת, באוזן דבריו 

ר"תלז. שהוא 'שבט ', - בו  עומדים שאנו החודש  בשם לרמז רשומות ' 'דורשי שאמרו הרם,טרכםבמרםשוכמו

ר"ת הפסוקטשורותבנתבשרשוכן בלשון זי"ע  חיים' ה 'דברי הרה"ק  המליץ  וכבר  לז)ובות, קה 'ואין (תהילים

מכשול '...בשבטיו למו ש'אין מסוגל  הזמן כי 'שבט ', מלשון שבטיו כושל ',




