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á הפרשה באר
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úåîù

כל לאדם  יועילו לא – ידע לא אשר
מלהתקיים  ה ' עצת את להרחיק תחבולותיו 

יקרבוה הם  ואדרבה 

ïúùøôá(ç à)ìò ùãç êìî í÷éå' ,
íéøöîúà òãé àì øùà

óñåééðá íò äðä åîò ìà øîàéå ,
äîëçúð äáä ,åðîî íåöòå áø ìàøùé

'ø÷é éìë'ä øàáîå ,'äáøé ïô åìàì øùà
óñåéì äø÷ù äîá øéëä àìå òãé,
æåò ìëá åìãúùä ä÷ éèáù - åéçàù
àåäù åéúåîåìç úà ìèáìå øéáòäì
åìéòåä àì êà ,íäéìò êåìîì ãîåò
àìà ãåò àìå ,äîåàîá íäéìëð ìë íäì

úöò íåé÷ úà åáøé÷ íäéùòî äáøãà
,óñåé êåìîéù 'ääøéëîä éãé ìò ÷ø éë

êåìîì àöé íéøåñàä úéáîù ááúñð.
ãîì àì ïééãòù òùøä äòøô àá úòë
,'úé åðåöø ãâð úåìåáçúá àåáì à"àù
ïë' øæåâ ä"á÷ä ,úàæ úåòè ìò øæçå
áùçå ,'äáøé ïô' øîåì àá àåäå Y 'äáøé
òãé àì øùà' åäæå ,åì åìéòåé åéúåøéæâù

- 'óñåé úàòøéàù äîá ïðåáúä àìù
óñåéìéë ,äîåàî åì ìéòåú àìù úòãì ,

àéäå ,õåøôé ïëå äáøé ïë 'ä úåöøá
ãåáòùä éùå÷ éãé ìò ÷øù úðúåðä

'äáøé ïë' úëøáá åëøáúðàààà.dyxtd x`aúåîù -

הפסוקא. את לפרש אמרו Î‡)וכבר ËÈ ÈÏ˘Ó)היא ה' ועצת  איש בלב מחשבות 'רבות 

יגרמו  שפעולותיו מחשב  שהוא – האיש' בלב  אשר הרבות  ש'המחשבות תקום',

וכך ... כך  איששיהיה שבלב  המחשבות ש ואלו  יביאו עצמם תקוםהם ה ' עצת 

לפועל. ותצא

לרעהו להרע אדם ופעולת  שפעמים הימים בקורות  מצינו רבות גופאואכן, היא

טובתו אליו  זי"עתקרב  חי' איש ה'בן של כביאורו .(.ËÈ˜ ˙·˘ Ú„ÈÂ‰È Ô·) במעשה

שראה  לו אמר בכוכבים' ו'החוזה גדול, עשיר גוי שכן לו שהיה שבת', מוקיר ד'יוסף

כל  את  ומכר הגוי הלך  יוסף, שכנו אל יעברו וזהבו כספו וכל יום שיבוא  בכוכביו

שח"ו  – רכושו על לשמור בכדי בכובעו היטב והטמינו יקר ביהלום המירו רכושו,

רכושו  את העבירו אלו פעולותיו שדייקא  היה דבר וסוף יוסף. שכנו לידי יגיע  לא

יוסף  של לידיו נתגלגל שבלעו והדג ים, למצולות הכובע כשנפל יוסף, של לידיו

המעשה, פרטי בכל בגמרא  האריכו מדוע  חי' איש ה'בן מבאר ובזה שבת... מוקיר

השבתות, את  שמכבד למי השכר גודל את  לבאר כדי רק  הייתה הגמרא כוונת  דאם

רכושו  ומכירת וכו' שפתרו ומה הכוכבים, חוזה בדברי כ"כ להאריך הוצרכו לא

ומצא קודש' שבת  'לכבוד דג קנה שיוסף לומר סגי והיה וכו', הגשר על ועלייתו



שמות - הפרשה âבאר

יקר. יהלום לאבקרביו - השמים מן נגזר שאם  בזה ללמדנו  רצו שחז"ל  אלא ,

להתקיים מהנגזר ולמנוע  לעצור  שבעולם טצדקי כל אלאיועילו  בלבד, זו ולא  ,

הגוי של הן שפעולותיו שבתהן מוקיר יוסף לידי נפלה שעשירותו Ê"ÈÚÎהביאו 'ÈÈÚ)

(Ì˘ ˙Â„‚‡ È˘Â„ÈÁ Ï"¯‰Ó.

בדידיה,ומכאן  חד כל ילמד נתחכמה, 'הבה  עליו  הכריז  פלוני כי לו כשנראה

לא קניניו , שאר  או  הממון את השם , את  ממנו 'למעט' בא  והלה ירבה' פן – לו 

טובות מיני בכל לרוב  יפרוץ' וכן ירבה  ש 'כן הלה  יגרום במעשיו כי כלל, .יתבהל

רעהו  פעולות כל כי רעהו מרעת  יפחד לא  ל"ע , 'מחלוקת ' בכל אמורים הדברים וכן

ה'שפיצלעך' וכל לו דייקא (‰˙ÂÈÂÓÎÁ˙)להרע  ה' ברצות כנגדו עושה משםשהוא

די. בלי עד שיעור לאין וטובתו ברכתו תתרבה

ל'חוזה  שהאמין הגוי, כאותו להיות שלא  זה, ממעשה נלמד אורחא , אגב 

סותר  הוא והרי יוסף, שכינו לידי רכושו יגיע  שלא טצדקי כל עשה ולאידך  בכוכבים'

כל  לו יוסיפו ומה לו יתנו מה בראייתו צודק החוזה דאם וביה, מיניה עצמו את 

נזהר  הבה מ"מ הם', מאמינים בני מאמינים ש'ישראל אף אנו, וכן כנגדו, פעולותיו

אמונתנו. פי על יהיו חיינו הליכות וגם אמונתנו, את  סותרים מעשינו יהיו שלא 

שהחל  זי"ע, שמואל' ה'דברי הרה"ק של ישיבתו מבחורי אחד על שמסופר וכמו

על  לתהות שמואל' ה'דברי לו קרא רעים... חברים בהשפעת  מטה, מטה להתדרדר

מקום, מכל אכן, לו, ואמר הבחור אל פנה הן, נכונות  שהשמועות  ומשראה קנקנו,

מזה  תמות שלא  נאמנה אני מבטיח בצילי, והסתופפת הישיבה מתלמידי שהנך כיוון

עד  ועוד, עוד והמצווה התורה מדרך  לירד המשיך זה בחור תשובה. ללא העולם

הק אחד אל הקודש לארץ 'אידשקייט'שהגיע  של נדנוד מכל ביותר הרחוקים יבוצים

(˙Â„‰È) רוח פרצה מה זמן לאחר הים, במי לרחוץ הבחור יצא הימים מן ביום והנה .

אנשי  אליו חשו מיד הבחור, את הטביעו וכמעט למאד, הים גלי וגבהו בים סערה

'תשובה... כוחותיו בשארית זועק שהוא  איך  שמעו כך בתוך  והנה להצילו, ההצלה

לפישר  ושאלוהו ההצלה אנשי אליו פנו אליו, רוחו ושבה שחלצוהו לאחר תשובה'...

בישיבתו  למד עלומיו שבימי זה, עול' 'פורק להם ויען תשובה', 'תשובה, זעקותיו

כי  שראה בשעה כן על תשובה, בלא ימות שלא הבטיחו והוא שמואל', ה'דברי של

'איני  לזעוק  החל העולם, מן להסתלק הוא הולך  קט מעט ועוד הרעה, אליו כלתה

הרבי  דהרי – אמות שלא  מובטח הייתי ובכך  תשובה...' עושה איני תשובה... עושה

ש'פורק איך עובדא , בהאי והתבוננו נא  בינו עתה, תשובה. בלא אמות  שלא  הבטיח

יהיה, וכן יקום כן – הרבי מפי שיצא מה כי ועצומה  איתנה באמונה האמין זה עול'

גיהנום'... של 'פתחה על אפילו בתשובה חזר ולא  כופר, להיות  המשיך  מקום ומכל

בנסיונותינו. לו בדומה נהיה שלא  נזהר נא  הבה
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á"åéëì"÷åöæ 'øòìòôééèñ'ä áúë
('õøô úëøá')ïðåáúäì ùé áèéäù ,

Y åéðéðâèöéàî òîù äòøôù ,åæ äùøôá
'ìàøùé ìù ïòéùåî ãìåð íåéä'à é"ùø)

(áëãåìéä ïáä ìë' - åîò ìëì äåéö ïëìå
'åäåëéìùú äøåàéä(íù)äìò äî .

ìëù 'ìàøùé ìù ïòéùåî' åúåàù ,åôåñá
àìå åúá é"ò ìåöéð åðîî ãçôå ùùç êë

éàù ,åðãîìì .åúéáá ìãâúðù àìà ãåò
,íå÷î ìù åðåöø ãâðë êìéì øùôà
íãàä úìåòôù ááñé ä"á÷ä äáøãàå

òééñú(ìåëéáë)íéé÷úúù àøåáä úøéæâì
ïô' øîåì ìåëé äòøôù åðééäå ,ìòåôá
ïë' - åãâðë áéùú ùãå÷ä çåøå 'äáøé
åéúìåòô é"ò à÷ééã äéäé ïëå ,'äáøé

äáøé ïô åéúåùùçî úåòáåðäáááá

אמרו ‡Ó˙וכבר ˙Ù˘ 'ÈÈÚ ,Ú"ÈÊ ‡ÁÒÈ˘ÙÓ ·"¯¯‰ ˜"‰¯‰ Ì˘· Á"Ú¯˙ ÈÁÈÂ Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘)

(„"Ú¯˙ ˙Â„ÏÂ˙ שראה ממה ב'ראש', לו היו רבות שידיעות הרשע, לעשו דומה דהוא

ראשו  רק ע "כ, 'מעשיו', על במאומה השפיעו לא אלו שכל אלא  אביו. יצחק  אצל

אבותיו בקברי המכפילה במערת נקבר 'טוב ' Ë"ÏÙ)שהיה ÛÂÒ ‡"¯„Ù).

דרכיםב. ש 'הרבה לדעת האדם  שעל האמונה , מיסודי כאן למדנו אורחיה , אגב 

האדם של  ל'עצותיו' זקוק ואינו ממיצר, ולחלצו להוציאו ולפעמים למקום ' .

ש  כמעשה כלל. עליו חשב  שלא  ממקום ישועה הקב "ה בההיא(Ï‡)מצמיח היה,

באה  הייתה ביומו יום ומידי ענין, באיזה רבתי' ל'ישועה שהוצרכה רוח' קשת 'אשה

בישועה הרבי שיברכה בבקשה ה'רבי' שישועתה בדרך אל ביקשה ולמחרת פלונית ,

הדרך תבוא  זה מיהרה על אז – לפתחה הישועה באה אחד שביום עד הלאה... וכן ,

באומרה, הרבי, בדעתי אל העליתי לא כלל כזאת עצה  אוהו... אוהו ... קדוש... רבי

בה ... שיושיעני להקב "ה  כאותה ל 'הציע ' וקלס ללעג נהיה שלא נזהר נא  הבה ולדידן,

בדידיה. חד כל 'חכמה',

שה  ראית אם מעתה, �ÔÚ)'תוכניות'אמור‡ÏÙ)שרציתשהגית כמו הולכים  אינם

לבך  יתעצב כפי אל אחר, ממקום תבוא  אשר ה' ישועת את  וראה התייצב אלא ,

כביכול. עולם בורא  של תכניותיו

סופר' ה'מכתב  ביאר ÙÂÒ¯')וכבר Ì˙Á'‰ Ï˘ Â�· Ï"ˆÊ ¯ÙÂÒ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ˜"‰¯‰Ï)את

בפרשתן Â)האמור איתא(‚ דהנה האלוקים', אל מהבט ירא כי פניו משה 'ויסתר ,

(:‚È ˙ÂÎ¯·) ר לא חייא  לרבי רב ליה שמים אמר מלכות עול מקבל שהוא  רבי על אינו

קריאת לקרוא  לתלמידיו ה'שיעור' מאמירת מפסיק אינו שמע קריאת זמן שבהגיע -

פניו על ידיו את מעביר כשהוא  ר"ח, ענהו ‰˘ÂÚÈ¯)שמע, ÚˆÓ‡·) הריהו שעה באותה

שרבינו  סופר', ה'מכתב  ומבאר שמע. בקריאת שמים מלכות  עול עצמו על מקבל

גרידא שמים מלכות עול שקבלת עד וגבוהות , גדולות  השגות  השיג וודאי הקדוש
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ינצל האמונה  ע "י – ולאבדם  להומם 
הנפש שלוות לידי ויבוא הנפש  מפיזור

ïúùøôá(ç-å ä)úà äòøô åöéå'
...íòá íéùâåðäïåôéñàú àì

íòì ïáú úúììåîúë íéðáìä ïåáìì
,íåùìù.ïáú íäì åùùå÷éå åëìé íä

íéùåò íä øùà íéðáìä úðåëúî úàå
íäéìò åîéùú íåùìù ìåîúåòøâú àì ,

ìãðî íçðî éáø ÷"äøä äîú .'åðîî
úåðùì äòøô êøöåä òåãî ,ò"éæ é÷øàååî

äãåáòä éøãñéìáî ïáúä úà åôñàé äúòîù)

('íéðéáìä úðåëúî' úà úåðùìêë ìë íàå ,
ùéúäìå íäéìò ãéáëäì åöôç æò äéä
úñëî' ìò óéñåäì åì øùôà äéä ,íçåë
íãéá ïéàù úåîëá ,úåãé äøùò 'íéðáìä
.äàøåð êøô úãåáòá àì íà äâéùäì

àìà,åøåàéáíãáàì äöø òùø åúåàù
íðåçèáî íâ æ"éòå íúòã áåùéî

'äáåãáì ùéà ùéà åàöéù äååéö ïëì ,

ìë øçà ùåôéçá íúãøèáå ,ïáú è÷ìì
åãáàéå ,íùôð óøèéú ïáúå ù÷ úñéô

.íúòã áåùé úà,íîåäì ìëåé æ"éòå
äîãàä éðô ìòî íãáàìå íúåìëì.
ùåôéçá çåøèì åëøèöé àì íà ë"àùî
,íéðáìä úñëî ìò óéñåé íà óà ïáúä
åãáàé àìå íäéìò íúòã ìáìáú àì
÷çãä åæ õçìä êåúî àìà ,íúåðåúùò
úà åàéáéå ùôðå óåâá íúòéâé ìò åôéñåé
åîå÷î ìò àåáé ìëäå ,øîâ éãéì íúñëî

íåìùáùãçä 'äáåèì äáùç'á íâ àáåä)

(ò"éæ êéðòä éáø ÷"äøä íùá ïúùøôá.

àúùääùòð äî ,øîàéå íãà àåáé
õåçîå úéáî ó÷åî øåã åðà
ãòå ìâø óëî úåðåùîå úåðåù úåãøèá
íà òâøì àì óà çåðî åðàöî àì ,ùàø
á"åéëå äàåôøá íà ,äñðøôä úãøèá

,úåáø...äéîù øëã ïàî úòãä áåùé

ע "ע  שמקבל כך כל רבותא ‡ˆÂÏ)אינה 'ÏÂÚ' ‰Ê ‰È‰ ‡Ï˘),'פניו על ידיו  'העביר  כן ועל 

באהבה שמים' מלכות  'עול עצמו על וקיבל  השגותיו כל  ממנו נסתרים להיות 

ובפשטות בפנים בתמימות  פנים משה נפגש שכאשר קרא , האי לבאר יש זה ובאופן .

רצוני  אלא בעין, עין ה' את לראות  רצוני אין כאומר, פניו' משה 'ויסתר השכינה, עם

היאלהאמין  נעלית  הפשוטה האמונה כי וראיה, ידיעה מבלי הלב  באמונת בבוראי

כן ועל מוחשית ראייה פניומאשר משה  התמימה,ויסתר באמונתו להישאר בכדי

יחיה. באמונתו צדיק 

זי"ע  אהרן' ה'בית  ˜Ó„:)הרה"ק  Ô¯‰‡ ˙È·) בכתוב כי פירש וישמעו  העם ויאמן

ישראל  בני את ה' להבין פקד  זכו אמונה שע "י היינו פקדון, לשון 'פקד' וז"ל. ,

זו  נעלית ולהרגשה ע"כ. מישראל. ואחד אחד כל בתוך ונמצא  פקוד שהקב "ה

לבו. בתוכיות שלימה אמונה לקנות יגיעתו ע "י רק יגיע  בקרבנו' ה' ש'יש להרגיש



åשמות - הפרשה באר

Y äðåîà åúöòäðåîàá äéçé øùàë éë
êåúî éæà ,ùôðå áì ìëá äèåùô
áéùéù .åéìò åùôð áùééúú äðåîàä
ãò òâø èòîë éáç úôøåèîä åùôðì
,åùôð ìäáéúå óøèéú òåãî éë ,øåáòé
ìëá 'ä ÷éãö ,íéîù éãéá ìëä éøä

úîàå ãñç 'ä úåçøåà ìëå ,åéëøãââââ.

êëå'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøäî àúéà
ò"éæ'ùôðä úååìùå äçîùä' éë

ìù åúðåîà ó÷åúì äéàøå äçëåä íä

'äá íãàíãàä ïéà íéîòô éøäù ,
åì ïéàù åúåàøá ,àìà .úîàá ïéîàî
ìòá' øîåà àåä éøä øçà äìöä çúô
åáùåçá ,éøæòá äéäé 'äå éððä 'ïåçèá
øîà äæì .ïåçèáä é"ò ãéñôà àì éøä
,'äá çèáé øùà øáâä êåøá' àø÷ä

'åçèáî 'ä äéäå(æ æé åäéîøé).øáâä êåøá
'äá çèáé øùààåä íà òãååé äîáå -

,úîàá çèåáåçèáî 'ä äéäåïéà -
äçîù ïåùì àìà 'äéäå'(â áî ø"øá),

àåäù áöî ìëá çîù àåä íà åðééäåãããã

של ג. תלמידו ירושת "ו מעיה"ק שליט"א גערבער ישראל הרב  הישיש הגאון מספר

הסמוכה  בעיירה מגוריו מקום היה דור שנות שלפני זצוק "ל בער ברוך  רבי הגאון

לבית ישראל ר' ולקחו דודו, בן – ממשפחתו אחד חלה הימים מן ביום לווילנא ,

מכניס  היה החולים שבית אלא  ברפואה, טוב  שם לו שהיה ווילנא  שבעיר החולים

למי  או החולים, בית את  מממונם מחזיקים היו שהם – ווילנא  מתושבי רק בשעריו

איש  ישראל ר' שלח לכן זצוק "ל. עוזר חיים רבי מהגאון המלצה מכתב  עם שבא 

שאם  בחששו – הבית מאחורי הגרח"ע  אל נכנס והלה הגרח"ע, אל משפחתו מבני

המלצה  מכתב לכתוב מרבם וימנעו בקודש' ה'משמשים יראוהו המלך בדרך יכנס

מכתב לו כתב  ואף יפות פנים וסבר פנים במאור קיבלו הגרח"ע  ואכן החולים. לבית 

בידו  המכתב  היה שכבר מכיוון לשלום. ושילחו בחותמיו חתם החולים, בית  להנהלת 

בקרב שיש ראה הגרח"ע  של מחדרו כצאתו המלך , מדרך הבית את ויצא חשש לא

שעה  שבעוד שמע הנעשה לפשר מששאל ובלבול, רעש לו ומחוצה הבית  בני

בתו של הלווייתה תערך מצלילותהיחידהומחצה הלה נשתומם ומה הגרח"ע... של

דהו... כל ועצבון דאגה אפילו עליו ניכר היה ולא  כזאת, טרופה בשעה דעתו ויישוב

ומתקבל. נאה מכתב וכתב לו ישב  פנים במאור אלא

אומרד. היה זי"ע  מויז'ניץ חיים' ה'אמרי Ú"ÈÊ)הרה"ק ‰Ï‡È·Ó ˜"‰¯‰Ï ‰�È· È¯·„· Ê"ÈÚÎ)

בפרשתן Î‡)עה"כ שמחה,(‚ לשון הוא והיה כי ריקם'. תלכו לא  תלכון כי 'והיה

תלכון וזהו כי אזיוהיה הטובה. השמחה במידת  תהלכו אם ריקם- תלכו  לאלא –

טו  כל בחלקכם.תחסרו היא  השמחה כי ב,

של  כפירושו דרכיו, בכל האדם יצליח השמחה בזכות  כי ייאמר לענין מענין



שמות - הפרשה æבאר

ïåçèéáä úãéî úà äð÷ù àåä úåà
åùôðáääää,ùåàéé êåúî ÷ø çèåáä éë .

'çèåá'ä ë"àùî .äçðàå ïåâéá êìäúé

êåîñå çåèá åúåéäá åáì æåìòé úîàá
äáåø÷ä äòåùéä ìòá"ç ç"îãðä é"øáã)

(çú 'îò íéèå÷éìåååå.

בפרשתן לב ' ה'ייטב Á„˘)הרה"ק ÍÏÓ Ì˜ÈÂ ‰"„)' הפסוק  ועצום הנהעל רב  ישראל בני עם

שונאינו  על הוא  גם ונוסף מלחמה תקראנה כי והיה ירבה, פן לו נתחכמה הבה ממנו,

הארץ' מן ועלה בנו È-Ë)ונלחם המלחמה(‡ ביוצאי הנאמר הפסוק  את ומקדים ,ÌÈ¯·„)

(„-· Î'שמחהוהיה לשון אלא  'והיה' אין המלחמה...' אל ‚)כקרבכם ·Ó וכלומר (·¯"¯ ,

למלחמה צאתם בעת גם בשמחה  יהיו בה' 'כי שבבטחונם  לדבר טעם הכתוב ונתן ,

שמחה  מתוך  אלא  עצבות ... מתוך לא שורה שכינה ו'אין - עמכם' ההולך  אלוקיכם ה'

מצוה' Ï:)של להושיע(˘·˙ לכם להלחם עמכם הולך אלוקיכם ל'ה' שיזכו שבכדי נמצא  .

וברוחניות]אתכם' לב .[בגשמיות וטוב בשמחה להיות הם מחוייבים

שמחה לשון על מורה 'והנה' גם כי כאן. פירש ˜ÊÈ)ובזה ‡˜ÒÈÙ Á¯˜ È¯ÙÒ) פרעה ואמר ,

את אסף כן, על ממנו', ועצום 'רב  הם השמחה ומכח בשמחה' שרויים ישראל בני 'הנה

' חשש כי לנצחם, איך  לדעת - לו' נתחכמה 'הבה יועציו מלחמה'והיהכל תקראנה כי

שמחה לשון מלחמה'והיה' תקראנה  אשר  בעת  גם בשמחה  שהם  ישראל של ,כדרכן

במדת שרויים כשהם עמהם ההולך הקב"ה זה - שונאינו' על הוא  גם 'ונוסף ובזה

השום כקליפת לפניהם ויפלו בלשוןהשמחה, שונאינו על 'הם ' גם  ונוספו  כתיב לא [ולכן

למלחמה] עמהם  שיצא הקב"ה על הוא' גם 'ונוסף דקאי וודאי אלא בנ"י, כל על ,רבים 

ולהעציבםואכן להכניעם – בסבלותם  ענותו למען מיסים  שרי עליו (ÔÂ˘ÏÓוישימו 

(È�ÙÓ '˙Â�ÚÏ' ˙�‡Óבשמחה יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו בנ"י.וכאשר  מפני ויקוצו ע "כ

דרכי ה. את  להבין לנסות יסכין ולא  – למיניהם מההתחכמויות  איש כל ויתרחק

בחור  של טיבו מה ושאלו זי"ע אמת ' ה'אמרי הרה"ק אל יהודי נכנס פעם השי"ת .

הרבי ענהו לבתו, כחתן לקחתו לו הציעו כי הוא ...פלוני פיקח  זה  בחור יצאהרי

אחיו  אל ניגש למוטב. או לטב אם כוונתו, הייתה מה הבין ולא  רבו פני את האיש

את לו שיבאר מאתו וביקשו הי"ד זי"ע בצלאל משה רבי הרה"ק  אמת האמרי של

כתיב  רמ"ב לו ענה הרבי. È‡)תשובת  „ Ô˙˘¯Ù·),לאדם פה שם מי אליו, ה' 'ויאמר

או חרש או אילם ישום מי עיוור'.פיקחאו בין או הפיקח של שמקומו  לך  הרי

המומין  יתירהבעלי במידה ב 'פיקחות' שניחן מי כי הרבי כוונת  הייתה וזו .¯Ú·ÈÂ‡)

(ÌÎÁ.ממנו ידך וסלק  מום, בעל הוא

בסמיכתו ו. בנחת  יהא והילוכו יתחזק, מצבו. על כרימון קושיות  מלא  הוא אם אף כי

כביכול. כוונתו רבה ולטובה לו בא  ה' מאת  שהכל



çשמות - הפרשה באר

לניסים  זכו  האמונה  ע"י - העם ויאמן

ïúùøôá(à ä ,àì-èë ã)äùî êìéå'
éð÷æ ìë úà åôñàéå ïøäàå
,íòä éðéòì úåúåàä ùòéå ...ìàøùé
éðá úà 'ä ã÷ô éë åòîùéå íòä ïîàéå
ïøäàå äùî åàá øçàå 'åâå ìàøùé
é÷åìà 'ä øîà äë äòøô ìà åøîàéå

,é"ùøáå .'éîò úà çìù ìàøùéøçàå
åèîùð íéð÷æä ìáà - ïøäàå äùî åàá
ãò ïøäàå äùî øçàî ãçà ãçà
,ïéèìôì åòéâäù íãå÷ íìåë åèîùðù

úëìì åàøéù éôì,íéùøôîä åù÷äå .
ùøãîá øàåáî éøäù(àô÷ úåîù ù"å÷ìé)

äùîì åùòð úåàìôðå íéñéð äáøäù
éçúôáù ,äòøô éðôì íàåáá ïøäàå
,'íéøîåù' éôìà íéáöéð åéä åðåîøà
øåáòì ùéàì åðúð àì 'óåùéë'áù úåéøàå
úàî àø÷é øùà éìáî øòùä ïúôî úà
ùú ïøäàå äùî òéâäá ïàëå .äòøô
úà åøúéáù ãåòå úàæ .åìà ìù íçåë
äùî øçà úåùåîðë åëìäå íäéìáë

'úåúåà'ä äëåøàá øàáúð íâ .ïøäàå
,êìîä éðôì íàåáá ïøäàå äùî åùòù
àìå ïéðúì êôä øùà äèîä äùòîá
ìù íäéúåèî úà òìáù àìà ãåò
àì òåãî ,á"ö äúòî .íéîåèøçä
,íéúôåîäå 'úåúåà'ä úà ä"á÷ä íéã÷ä
äòøô úéáì ïøäàå äùî åëìé äìéçúù
ìàøùé éð÷æ úà åôñàé ïëî øçàì ÷øå
åéä àì áåùù åçéååøé æàå ,íäîò úåéäì
ìëá íäîò àåáì íéàøééúî íéð÷æä

.àúòùå àúòù

åöøéúåùøãîä éøáã é"ôò ,íéøôñá
(îø çìùá ù"å÷ìé)åìàâð àì'

'àðù äðåîàä úåëæá àìà ìàøùéïîàéå
íòäàì íéñéðä åìà éë øîàð åðà óà ,'

,éãëá åàáéðá ìù íúðåîà çåëá ÷ø
úâäðä íäéìò åàéáäå åëéùîä ìàøùé

ìòîî íéñéðäìéçú åëøöåä ,ïë ìò ,
úàå íéð÷æä úà ïøäàå äùî åôñàéù
úøåùá úà íäì åìéâ Y íòä ìë

שונות קושיות  לו שיש זי"ע העבודה' ה'יסוד הרה"ק  בפני יהודי התאונן פעם

פרעה  קידמך  כבר - מעלה כלפי שמקשה הראשון אינך רבו, ענהו הבורא. באמונת 

בפרשתן ·)ששאל שעל (‰ היה, מה וסופו עוד. וכהנה בקולו' אשמע  אשר ה' 'מי

ה''... 'מי ראה וכבר הבורא, מאת קשה מכה קיבל קושיא כל

ושנים  ימים שהאריך זי"ע מיערוסלאב שמעון רבי הרה"ק על מסופר בדבר כיוצא

השנים באותם הרגיל על ˆ"‡)יותר Ô· Â˙ÂÈ‰· Ú"·Ï�ימים.( הארכת במה משנשאל ,

א "כ, השמים, מן לו עונים ה', הנהגת דרכי על 'קושיות ' לו שקשה אדם הנה ענה,

שמעולם  אני אך לאחת... אחת קושיותיך כל ויתורצו מעלה, של דין לבית  הנה עלה

לאריכות זכיתי לכן בשמחה, קיבלתי לי אירע אשר כל ואת מידי, לי הוקשה לא

מופלגת  Ê"È)ימים 'ÓÚ 'ÔÂÚÓ˘ Ï‰Â‡'· ‡·Â‰).



שמות - הפרשה èבאר

äéä æà ,äìåàâäéë åòîùéå íòä ïîàéå
ìàøùé éðá úà 'ä ã÷ôäðåîà çëáå .

'ä äùòå ïøäàå äùî ìù íçåë øáâ åæ
.íéúôåîäå úåúåàä úà íäéãéá

òãéå'íéîù úðúî' äîöò äðåîàä éë
àøåáä éðôì êë ìò ììôúéå ,àéä

äðåîàä øöåàî åä÷éðòéùææææåøåàéáëå .
÷åñôá ïúùøôá 'úåôé íéðô'ä ìù(â-à ã)

'éì åðéîàé àì ïäåäæî 'ä åéìà øîàéå ...
éäéå äöøà åäëéìùéå ...äèî øîàéå êãéá
åúðòè éë .'åéðôî äùî ñðéå ùçðì
.éðçìù 'ä éë åðéîàé àì éøä Y äúééä
àôåâ äðåîàä ìò óà ,ä"á÷ä åì äðò
'åì ìåëé àì åøæåò ä"á÷ä àìîìà' åøîà

(:áð äëåñ)úà íãà áìá ñéðëî éðà éë ,
åäëéìùä' Y øáãì äéàøå ,ïéîàäì çåëä

(äèîä úà)- ùçðì êôäð äðäå ,'äöøà
êîöò ìò äîúå ,ùçðä éðôî äùî ñðéå
íé÷åìàä ùéà äùîù úàæë òøàé êéàä
àåäù úòá èøôá ,ùçðä ãçôî ñåðé
áúë éøäå ,ä"á÷äì êåîñá ãîåò

'úåááìä úáåç'á(å"ô 'ä úáäà øòù)ìò
äéä àìå úåøòéá 'ïùé' äéäù ãçà ãéñç
éëðà ùåá' åøîàá ,øòéä úåéçî àøééúî

.'é÷åìà úìåæ øáãî àøééúäìïàëî àìà
,àéä 'ä ãéá àôåâ äðåîàä óàù
éàãå àìéîîå ,íãàä ïéîàé 'úé åðåöøáå
òèà éëðà éë ìàøùé éðá êá åðéîàé

äðåîàä éòèð íááìáåðéãéá íðîà .
äðåîà àøåáä åðì ïúðå ïúéù ïéîàäì

.íéîéä ìë åðì áåèì äîéîúå äæò

– שוועתם ותעל ויזעקו  העבודה מן 
ביותר  מתקבלת נשבר  לב מתוך התפילה

ïúùøôá(âë á)ïî ìàøùé éðá åçðàéå
ìòúå ,å÷òæéå äãåáòä
áúë ,'äãåáòä ïî íé÷åìàä ìà íúòååù

íéîòô éðù øéëæäå' 'ééçá åðéáø'ïî'
'äãåáòäêãîììíãà ìù åúìéôú ïéàù

ììôúî àåäù äòù äúåàë äîéìù
øúåé àéäù ,÷çåãäå äøöä êåúî
êøáúé åéðôì äìåòä àéäå ,úìáå÷î.
øàáù ä"ò àéáðä äðåéá àöîú ïëå

זו ז. מעלה לידי לבוא  שיזכה להתפלל אף האדם ועל היא ה' מאת האמונה אכן כי

ליל  באישון פעם אשר זי"ע  הק ' הבעש"ט מרן על כמסופר תמימה. אמונה של

אחד  בבית אחד בכפר לבקר בחופזה הדרך  בקפיצת  ויצא עגלתו את לרתום ציווה

תפילה  לשפוך צריכים אמונה על שגם לך  'דע  לו, ואמר נענה משהגיע, מתלמידיו.

התלמיד  לביתו. הבעש"ט חזר ומיד טהורה'. באמונה הנכונה למעלה שנזכה ה' לפני

הסתכנה  שנפשו עד באמונה שאלות  בקרבו נולדו שעה שבאותה מכן לאחר סיפר

שעליו  להודיעו ומיהר ממרחקים בכך  הרגיש הבעש"ט ואכן, עצות , אובד והיה בכך 

בקרבו  הקב"ה האיר התפילה ובזכות תמימה, אמונה לקנות קונו לפני שיח לשפוך

נפשו. ותנצל האמונה אור את



éשמות - הפרשה באר

øîàù ,ïééðòä(ç á äðåé)éìò óèòúäá'
éúìéôú êéìà àåáúå éúøëæ 'ä úà éùôð

,'êùã÷ ìëéä ìààéáðä çéèáä
úôéèòå øòöä êåúî àéäù äìéôúäù
ìëéä ìà åéðôì úñðëðä àéä ùôðä

'êøáúé åùã÷ì"ëò ,çççç.

ïëåã"ò äöøé ãåò' ,'íééçä øåà'ä áúë
åøîåà(ä çé÷ íéìéäú)øöîä ïî'

'ä÷ áçøîá éððò ä÷ éúàø÷úçà éë
äìéôú àéä úåìá÷úîä úåìéôúäî

äøö êåúîùøîåà àåä ïëå ,'(á äðåé)

äøöî éúàø÷íãàäù äìéôúä ,àøå÷
åúøö êåúî åé÷åìàìàéä ,åáì ìëá -

øåà'ä óéñåîå .íéîåøîì óëéú äìåòä
äðéà äøöä êåúî äìéôúù 'íééçä
'ä éðôì úåàáå úåìåòä úåìéôú øàùë
éìòá äìéôú éòéîùîå éòöîà éãé ìò

íééôðë(íéëàìî)øùåéá äìåò àéä àìà ,
øáã äæå .éòöîà àìá ãåáëä àñéë éðôì

áåúëääãåáòä ïî 'åâå íúòååù ìòúå
úåéäêåúî äúééä 'ä ìà íú÷òæ

äãåáòäíúòååù 'äúìò' êëì ,äù÷ä
ïéîìò ïåáéø íã÷ ãéîå óëéúèèèè.

בצרכי תמיד להתבונן – בסבלותם וירא
צער  ממנו  ולמנוע עמו להיטיב  הזולת 

ïúùøôá(àé á)ìà àöéå äùî ìãâéå'
,'íúåìáñá àøéå åéçà

,é"ùøáåøöéî úåéäì åáìå åéðéò ïúð
íäéìò'øôåñ íúç'ä ÷"äøäî àúéà .

ò"éæøôñá åøå÷îå ,éäéå ä"ã ïúùøôá íéèå÷éì)

('íééç ïá øáç éèå÷éì' åãéîìúøëéð ïàë
äùò äæ úîåòì äæ éë ìãáääå ùøôää
åìãâéå' áéúë åùòá éë ,íé÷åìàä

...íéøòðäêìéå í÷éå úùéå ìëàéåY '...
úà àìà åéðéò ãâðì äîåàî äàø àì
åìéàå ,'åëå åäúùîå åìëàî úà åîöò

'äùî ìãâéå' ÷ø éë åðéöî äùîáãéî
åéçà ìò øöéî úåéäì åáìå åéðéò ïúð,
àìå éøáò äëî éøöî äàø ïåùàøä íåéá
éðùä íåéá ,åîò úáäàî ïë ìåáñì äéä
åéðéòá äù÷åäå íéöð íééøáò éðù äàø
,åøáç ìò åãé ìàøùé ùéà íéøé ãöéë
ãéî íìéöäì íéî íäì äìã åøúé úåðááå

עה"כח. ה'ספורנו' Î‰)כתב לבבם,(· נגעי 'ידע וז"ל אלוקים', וידע  אלוקים... 'וירא 

לב בכל וצעקתם  תפילתם  נכון ושהיתה לא  ולבם וגו' בפיהם 'ויפתוהו היפך על ,

ÊÏ-ÂÏ)עמו' ÁÚ ÌÈÏ‰˙) אנשים כמצוות ולא  ה'ברען' כל עם הבאה זו תפילה אכן כי .'

במרומים. רבות הפועלת היא  מלומדה,

בגשמיותט . אם וצוקה, בצרה שרוי שיהודי בעת פעמים הנה כי תשובה, ומכאן

אל  ישיב  הבורא, לפני לבו לשפוך ראוי אינו העת שבזו לו נראה ברוחניות , אם

לפני עצמו, ומקובלת מרוצה  יותר  תפילתו כך הקושי ריבוי כפי ואדרבה , אדרבה 

ב "ה .המקום



שמות - הפרשה àéבאר

ìååòä úà ìáñ àìù íéøçàä íéòåøä
.íéòåøä é"ò íäì äùòðù

êéùîîå' 'íééç ïá øáç éèå÷éì'áäåäå
ïøîã àîåôá àìâøîúàæ éë ,

÷åñôá ì"æç åæîø(à ãì úåîù),êì ìñô'
ìù ïúìåñôî àìà äùî øéùòä àì

'úåçåì(.çì íéøãð)íãå÷ éàðúë éë ,
ìò äøåúä úà úåð÷ì éãë äùòîì
úåãéî'ä úà äìéçú úåð÷ì íãàä
åáúëð àì úåãéîä ïéðò äðäå ,'úåáåè

,'úìåñô'ë íäî åøùð åìéàëå ,úåçåìá
äùîî úåãéîä úìòî ãåîìì é"ðá ìòå
åéúåãéî úåëæáù åàøéùë Y åîöò åðéáø
åðéáé 'äøåúä ìá÷î' úåéäì äëæ úåáåèä
åðééäå ...úåãéîä úåáéùçá íä íâ

'ìàøùé áäåà' äéäù úåëæáùééééøöéîå
ìëìå éðéñî äøåú ìá÷ì äëæ ïúøöá

.úåìåãâä åéúåâøãî

íâòôùì åäòøì äáèää é"ò äëæé
áéúëã ,áèéîã éìéî ìëå äñðøô

ונישקי. תפילין להניח בגשתו זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק אמר פעם

את כנהוג לאמר,תחילה התבטא  ראש. של התפילין שבקשירת  היוד ואת  השין

יתברך ואחדותו בייחודו לזכור ולהתעמק התפילין את  להניח באים שאנו מקודם כי

היו"ד את מנשקים אנו הרי בעולם, È„Â‰È)שמו ¯ÓÂÏÎ ,'„È‡' - '„"ÂÈ' ‰˙ÂÚÓ˘Ó),להראות

לנשק ישראל  באהבת  להרבות יש  מישראל (ÈËÈ‰Ï·)שתחילה  ואיש איש .כל

הכסא על עצמו את  זרק להבה. באש דרעוין' 'רעוא בעת הרמ"מ נענה פעם

ובר  חכם תלמיד להיות יהודי יכול הנה צר... לו צרתם בכל וזעק: מאחור וראשו

הרי  יהודי של מראשו קלה בשערה אף פוגע  הוא באם אך מכובד. יהודי אוריין,

הנהגה  הוא מאד גדול עיקר אכן כי מאומה. שווה ואינו חשיבותו כל את מאבד הוא

ישראל. בני בין שלום והבאת לחברו, אדם בין ראויה

שאמרו חז"ל דברי את זי"ע  וקדוש צדיק  אותו ביאר לכך  ‰.)בדומה ˙ÂÎ¯·) אם

בביטול  יתלה מצא ולא  פשפש במעשיו, יפשפש עליו באים ייסורים אדם רואה

חיינו  היא כי - תורה' ב'ביטול בתחילה מיד יתלה לא מדוע  צ"ב  ולכאורה תורה.

בקדשו, וביאר תורה. בביטול יתלה מצא ולא שפשפש אחר רק ומדוע ימינו, ואורך 

בביטול  ולא בזה לתלות עליו לחברו אדם בין בעניני פגם לאדם שיש עוד כל כי

ארץ דרך  שהרי מהלתורה,קדמההתורה, מידותיו , תיקן שלא עוד  שכל  ונמצא 

קיים לא  עדיין לתורה  'ההקדמה' כשאת תורה, ביטול בענין לדון .לו 

נכנס  הנישואין לפני הראשונה, בתו את  השיא תשנ "א  שבשנת חשוב  יהודי סיפר

הורי  שאף רבים כמנהג ינהג האם וישאלהו זי"ע  שלום' ה'נתיבות הרה"ק  רבו אל

הרבי לו אמר החופה, ביום מתענים והכלה ‰ËÈ·)החתן Â¯ÈÎ‰˘) קשה התענית הנה ,

בכעס, בגינה להכשל אתה ומסוכן אפי'עליך לשמור שלא עצמך על  שתקבל מוטב



áéשמות - הפרשה באר

ïúùøôá(ãé â)áúëå ,'äéäà øùà äéäà'
éðà êë éîò äååä äúàù íùë' 'ï"áîø'ä

,êîò äååäíäéãé úà ïéçúåô íà

ä÷ãö ïéùåòåàéàéàéàééãé úà çúôà éðà óà,
øîàðù(áé çë íéøáã)úà êì 'ä çúôé

.'áåèä åøöåà

הנישואין... בשמחת  להשתתף עצמו יטריח  שלא  מי על בלב קטנה  והנה טינה

תושבי  היהודים על ובעתה פחד נפל אשר בעת  המפרץ ' 'מלחמת ימי היו הימים

תקופה  שבאותה החתונות את ערכו כן על עיר, של ברחובה בלילות  להלך ארה"ק

ממחרת ויהי טאנץ'... ה'מצווה גמר ועד מהחופה – גמירא ועד מרישא – יום מבעוד

'התנצלויות' לקבל מיודענו החל עלתה (·ÏË')החתונה לא  וידידיו ממכריו רבים כי

היהודי, אמר אדבר ומה אומר מה כאלו... בימים החתונה בשמחת  להשתתף בידם

כשזה  בשמחות להשתתף התאמצתי כמה עיני לנגד עולה היה וטלפון טלפון בכל

עכ"פ  עצמו את  הוא אף הטריח לא  מדוע  בתו, את  או בנו את  השיא עמי המדבר

אחד  כל ועל בשמחתי, עמי ולהשתתף לבוא - טרחתי שאנכי מהטרחה במקצת

מעשיו, על זכות  ולימוד היתר הוראת  למצוא עלי הוצרכתי קל היה שיותר  עד 

כזאת ... קבלה  ע "ע  לקבל ולא  להתענות 

כרבי יא. עדתו קהל את להנהיג זי"ע משינאווא  יחזקאל' ה'דברי הרה"ק  החל כידוע

זי"ע חיים' ה'דברי הרה"ק  אביו בחיי עוד ·Ê‰)ומנהיג ÏÂ„‚ „ÂÒ ÂÏ ‰È‰) אחד יהודי ויבוא .

נענה  הכבירה, ולמדנותו בגאונותו לראות  נוכח כאשר בנו במעלת חיים' ל'דברי וסיפר

'רבי'. בכלל נכלל אינו עדיין אך  'גאון' לתואר הוא ראוי בכך  נו, ואמר, חיים' ה'דברי

משינאוו  הרה"ק של בקודש עבודתו על לסיפר היהודי בהתלהבותהמשיך בתפילותיו א ,

אכן, ואמר, חיים' ה'דברי נענה זה על ואף בקביעות, עורך הוא  אשר והסיגופים והתעניות 

שכבר  היהודי, לו שסיפר עד 'רבי'. אינו עדיין אך  'קדוש' או 'צדיק' להיקרא  הוא  ראוי בכך 

של  ברחובה יחזקאל' ה'דברי והלך  חזק , שלג השמים מן כשירד הקור ביום מעשה היה

ונתנה  מעילו את פשט מיד מקור, רועד וכולו מעיל לו היה שלא ביהודי והבחין עיר,

הסכים  מיד כזאת, חיים' ה'דברי כשמוע לגופו, חם מלבוש כל ללא  נשאר כשהוא  ליהודי,

אכן, רועי ואמר, נתייחדו זו במעלה 'רבי'. להיות איצטלא לאותו הוא  ראוי כן, אם 

כלום לעצמם השאירו  ולא לאחרים  להם אשר  כל  שנתנו  לדורותיהם, .ישראל 

במידת זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק  הפליג כמה עד בשערים נודע 

'הכנסת לצורך  חדרים כמה מייחד היה משכנו את  קבע בו מקום שבכל עד החסד,

ליטול. הרוצה לכל ולינה שתיה באכילה אורחים'

היה  שלא עניים רבים ויהודים מעות , להלוואת  גמ"ח היה ע "ה שלהרבנית  ידוע כן

הרבי  אל נכנסים היו הפירעון מועד ובהגיע הלוואה, ממנה ליקח נהגו מאומה להם



שמות - הפרשה âéבאר

ùé÷åñôä úà æ"éôò åøàéáùíéìéäú)

(æè äî÷òéáùîå êãé úà çúåô'
éåðéù á"ö äøåàëìù ,'ïåöø éç ìëì
,'çúåô' Y øúñð ïåùìá çúôù ,ïåùìä
äéäå .çëåð ïåùì 'êãé úà'á íééñîå
úà çúôú åà åãé úà çúåô øîåì åì
÷åñôä ìëù ,øîåì ùé àìà ,êãé

ä"á÷ä éôìë øîàð,åéðôìù ÷åñôä åîë)

úà íäì ïúåð äúàå ,åøáùé êéìà ìë éðéò

(åúòá íìëàìò éà÷ 'çúåô' åìéàå ,
åøîåà åäæå ,íãàäçúåôïúåðù é"ò

,åìùîêãé úàìò òéôùäì 'ä ãé Y
.áø òôù íãàä

øúåéáì÷ééç éáø ÷"äøä øàéá
úøë ïëìã ò"éæ àøåãîäî

'çìî úéøá' ä"á÷ä(èé çé øáãîá)ìë éë ,
íéìëàîá íòè úúì àåä çìîä úåäî
øàùð åîöò àåä ìáà ,íéøçà
åðéàå íåìëá äðäð åðéà ,åúåçéìîá
,åðúãåáò àéä ïëå ,äæ àåäëá çáúùî

úúìóà ,åúìåæì áéèéäì åìùî ãçà ìë
åééç úåäî ìëå .äîåàî çéååøî åðéàù

íéàåøáä ìëì áéèéäì äéäé åðåöøåáéáéáéáé,
íãåáëá øäæéù å"÷å ,åìù ìò ãåîòé àìå
éðáî ùéà ìë ãáëì ÷ø íøòöì àìù

.íéëìî éðáì éåàøä ãåáëá ìàøùé

חייבים שהיו הסכום את להם נותן היה זי"ע  והוא  גורלם, מר את ·ÚÈ„È˙‰)ומבכים ‡Ï˘),

פטירתה. ליום עד ע"ה הרבנית אל הדבר נודע ולא חובם, לפרוע  שיוכלו בכדי

צרוע לכל פתוח ביתו שהיה זי"ע  סלאנים חיים מרדכי רבי הרה"ק על מסופר

- הנוראה המלחמה אודות בקדשו שדיבר השבתות  באחת  אירע  והנה דל, ולכל

ישראל כלל את 'ניקה' ˘ÈÙ¯)שהקב "ה ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ‰È‰ ‡Ï È�ÁÂ¯‰ ·ˆÓ ÈÎ) מן אחד ,

אפו  חרה מאורעותיה, כל על המלחמה את  עברו אשר מהשרידים שהיה המסובים

שפכה  שלפניו, הרותח המרק קערת את  ונטל הרבה בחמתו ויקם הדברים, למשמע

איד', 'ר' אליו בקראו מאט'ל רבי אחריו יצא  תיכף הבית . מן ונס מאט'ל רבי פני על

כאביו  על כלל השגיח ולא  נפשך . והשבע הנה חזור המרק , את אכלת  לא עדיין

מעייניו  כל אלא 'אורחו', לו שגרם הבזיונות  ועל עליו, שפך  אשר הרותח מהמרק

הזולת . לרווחת נתונים היו

בארץ משוועת  עניות שררה הראשונה, העולם מלחמת שבזמן מסופר, עוד

רעב, מזי רב עם להחיות  רכושו וכל חפציו כל את  ומכר הרמ"ח הלך  ישראל,

כעבור  קודש. שבת  של ה'קאפטן' ואת  ותפילין טלית  אם כי השאיר לא כשלעצמו

לחם  מעט עוד להביא בכדי ה'קאפטן' את  אף מכר שלא  כך  על נאנח שנים כמה

יגיעו  'מתי אחד כל שיאמר למעשה, הלכה הק' מדרכיהם ללמוד עלינו ישראל. לבני

קלה. בנגיעה אפילו אבותינו' למעשה מעשי

הדור'יב. 'פאר בספר כתב ˜ˆ‡)כה 'ÂÓÚ ,‡"ÂÊÁ‰ ÏÚ) דסלר אליהו שהרב לחזו"א  סיפרו



ãéשמות - הפרשה באר

בהתגברות  הבורא  חביבות - חביבי בני
יצרו  על  האדם

ïúùøôá(äë á)éðá úà íé÷åìà àøéå' ,
,'íé÷åìà òãéå ìàøùé

ïBäãeaòL øòö 'ä àîçå ,ïúðåé íåâøúáå©£¨©©¦£§
àzáBéz úé éBîã÷ éìâe ìàøùé éðáã¦§¥¦§¨¥§¥¢¨©¦§¨

àøîeèa eãáòãdéøáça Lðà eòãé àìã §¨¨§§¨§¨¨§©©§©§¥
éåìâ äéäå ,ãåáòùäî é"ðá ìù íøòö 'ä äàøù)

באהבה, אלא תקיפה, ביד הבחורים לגבי נוהג אינו פוניבז' ישיבת של הרוחני מנהלה

'משיכה' שכן המשגיח. עם הצדק החזו"א , אמר ידים. בשתי ‰·ÂÁ¯ומקרבם ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ)

(„Â„ÈÚÂ ˜ÂÊÈÁ È¯·„·'מ'חזקה טוב יותר קנין ÊÁ˜‰)הוא  „È· ÂÓÚ ÍÏ‰Ï).

חברו  עם להתנהג זהיר האדם יהא  כמה ללמוד לנו יש אליהו רבי של זו מדרכו

ובנו, האב אצל ואף ותלמידו הרב אצל אמורים הדברים וביותר והטוב. הישר בדרך 

צאצאיו. על השפעתו תתרבה  כך נועם בדרכי האב  שילך  כמה שככל

זצוק"ל ראטה אליהו רבי הגה"צ ÏÈ‰ÚÂÂÊÓסיפר Ú'˜ÓÂÏ˘ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�ÂÓ‡ ˘È‡)

(Ú"ÈÊ ישיבתו מתלמידי בחור אודות ישיבה' 'ראש מאת  שלומק'ע רבי נשאל פעם

הי  והנהלת  קדושה בעניני ורצונו שנתפס מהישיבה, לסלקו שיש החליטה שיבה

– כנים הדברים אם בירר האם הרה"ק  שאלו העניין. זה לגבי עליון דעת לשמוע

ניסה  האם שאלו שוב שכן, וענה וכו', הרע' 'לשון בהם שמעורב  או לאמיתו, אמת 

לגבי  מסוכן שהבחור ברור וגם בידו, עלתה ולא שכן ונענה המלך , דרך על להעמידו

מהישיבה... לסלקו יש א"כ אש, בלבת הרה"ק  נענה 'ראשאחרים, נא  דעו  אבל...

על  חזר  וכה למקום '... אדם 'בין לפני לחברו ' אדם 'בין על דנים בשמים ישיבה'...

אש ... בלבת ג "פ  דבריו 

כן, אם ויאמרו, הקדושות בישיבות  וה'משגיחים' הישיבות' 'ראשי יבואו מעתה

עבורה  איענש ולא  בקודש, עבודתי את  אעזוב לנפשי, לי הנח הזאת, ולצרה לי מה

– וכהנה כהנה לפניו שטען ל'משגיח' זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  אמר כבר בשמים...

ועומדים  תלויים ישראל בחורי של ועתידם כתפיו, על רובצת גדולה שאחריות  היות

בפרשת הנה חיים, החפץ  ענהו כמשגיח. הקודש מלאכת  את  לעזוב  ברצונו ע"כ בו,

היאורה  הילוד בן 'כל העבריות למילדות  ציווה הרשע  שפרעה מצאנו שמות

מילדות  ואותן האלוקיםתשליכוהו', את ישראל.יראו ילדי להציל נפשן ומסרו

הילודים  חיי על אחריות  תחת  הקודש' ב 'עבודת  המשיכו מדוע  כדבריך, אם ולכאורה

יעזבו  שאם צדקניות אותן שחששו אלא, נפשם. על ושלום מלאכתן את עזבו ולא

על  ישראל, לילדי נזק  ויבוא מהם, פחותה אשה במקומן תבוא שמא  – מקומן את 

יודע שאינך מכיוון משמרתך, על עמוד אתה, אף מכונן. על להישאר נפשן מסרו כן

במקומך . יבוא מי



שמות - הפרשה åèבאר

ùéà òãéù àìá øúñá åùòù äáåùúä åéðôì

(åøáçîâéâéâéâé.úåáéùçå úåáéáç éë åðééäå
íãàä éùòîá ä"á÷äì ùé úãçåéî
ìë éðéòî íéîìòðä åéúåðåéñðá ,øúñá

åéùåç øàù åà åéðéò úøéîùá íà éçãéãéãéãé,
.äìåàâä úà äëéùîä åæ äáåùú à÷ééãå
ïåéñð éðôá ãîåò äúàùë ,øîàéé ïãéãìå
éåä ,íééðéòä åà äôä úøéîù éðééðòá
éåä ,êøöé ãâð äîçìîä éøù÷á ÷éæçî
,òøá úåàøî êéðéò íåöò ,êéô íìåá
äáøúúå íéãé éúùá êìá÷é ä"á÷äå
äæ ìë éøäù ,ãàî ãò åéðôì êúåáéáç

êë ìò òãåé ùéà ïéàå ,àåä 'àøîåèá'åèåèåèåè.

çáùáïúùøôá åðéöî 'äàøé'ä÷åñôá
(àë à)úåãìééîä åàøé éë éäéå'

'íéúá íäì ùòéå íé÷åìàä úàêëå ,
ì"÷åöæ 'éåìä èáù'ä ïåàâä øàéáøôñá)

(äøåáâ êøò 'áøä éîçø'éøú éðä äðä .ì"æå
ì"æ íøîåàë ,íéøîå ãáëåé åéä éùð

(:àé äèåñ)òøæ ,úåìåãâ úåéð÷ãö åéäù
íé÷åìà úåàøé åéäå ,úåàéáð íâå ùãå÷
çáù íäéìò øîàð àì ë"éôòàå ,ïãåòî
äòùá àìà íé÷åìàä úà åàøéù Y äæ

,úàæúðçáð íãàä ìù 'ä úàøé ïéàã
àøåîî ïåéñðá ãîåò àåäù äòùá àìà
'ä úàøé øéãàî àåäå ,íãå øùá
êéøö àåäù äòùá ïëå .êøáúé åúãåáòå
øúååî àåäå íééøîçä åéëøö ìò øúååì
éåàø æà ,êøáúé åîù ãåáëì Y íäéìò

'ä àøé ìù íúåçì.

øáëå'îâá åøîà(.âé÷ íéçñô)éáø øîà'
ïäéìò æéøëî ä"á÷ä äùìù ïðçåé
åðéàå êøëá øãä ÷ååø ìò ,íåé ìëá
,äéìòáì äãéáà øéæçîä éðò ìòå ,àèåç

,'äòðöá åéúåøéô øùòîä øéùò ìòåéøä
ùáëù åéôë øéöéá òùòúùî ä"á÷äù

'úé åðåöø úåùòì åòáè ãâðë åøöéãò .
á íäéìò æéøëî àåäù,úåîìåòä ìë

שבו יג. כלומר – תרגום' שובבי"ם 'דער זה תרגום מכנים שהיו הדורות מצדיקי יש

השובבי"ם. ענין כל נרמז 

הקידוש יד. בנוסח אומרים הנה, זי"ע, מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק אומר היה

להיפך לומר לנו היה הראוי שמן נראה ולכאורה בנו', ורצה במצוותיו קדשנו 'אשר

לנו  נתן ולאחמ"כ בנו ורצה בחר תחילה שהרי במצוותיו', וקדשנו – בנו רצה 'אשר

בלא אכן, כי אלא , ומצוות , התורה שיהאקדשנו את  אפשר בנואי אחר ורצה  רק  ,

האדם יכולתו]שיתקדש ה'.[כפי בו וירצה יתרצה

אם טו. כי ותקנה עצה כל 'אין רבות, לומר נוהג היה זי"ע  מלעלוב  רמ"מ הרה"ק

שוין...' שוין שוין תשובה... אם כי ˙˘Â·‰)תשובה... ÔÂ˘Ï ‡Ï‡ '‰˙ÚÂ' ÔÈ‡) חוזר והיה ,

פעם  שלימה. לתשובה מתעוררים הנוכחים כל שהיו עד אלו, דבריו ומשלש ושונה

'לולי ואמר בעניי'.תשובהנענה אבדתי אז שעשועי



æèשמות - הפרשה באר

ìò øáâúäå åéðéòá íåâôìî øäæð éðåìô
ä"á÷äå .åúáùçî ìò øîù éðåîìà ,åøöé
åìéôà ,äìåòôå äìåòô ìëá çîùå ùù
åà ,êøò åá ïéàë íãàì äàøðä øáãá
,ãáìá úçà íòô ÷ø øáâúî íà åìéôà
,àì åúå úçà íòô åéðéò øîåùù ïåâë
úòá êà ,úåáø íéîòô ì"ø ìùëðù óà
øøåòî åäéøä åøöé úà çöéðù úàæä
ïðåáúé øùàëå .úåîìåòä ìëá äçîù
çåë óéñåé äæá åúáùçîá ÷éîòéå íãàä

æåòå úàù øúéá øáâúäì õîåàåæèæèæèæè.

äæåïîæá âäåðä íéøöî ãåáòù àôåâ
åðøöéì íéãáòåùî åðàù Y äæä
ù"åîëå ,äæä íåéä íöò ãò òøä

í"áîøäíäøáà éáø åðáì åúøâàá
(éðá òãå ä"ãá èì 'îò í"áîøä úåøâà)ùéå'

éë úòãì éðá êìäòøôíéøöî êìî
òøä øöé àåä.úîàáìàøùé éðáíä
éùåðàä ìëùíùå íãà ìëá øùà

,åúáùçî êìäå åéúåðåöø ìë ïëùîäùî
àåä ä"ò åðéáøé÷åìàä ìëùäåðééä

.ìàøùé éðá úîùðíéøöî õøàåììëá
àåäóåâä.ïùåâ õøà àåä áìä íå÷îå

ãáòù íã÷î íéîéáù åîëù åðééäå
ìàøùé éðá úà íéøöî êìî äòøô

êë ,åöøàá åáùéùíìåò úåøåãìàá
êåìîì øöéäíìëù ìò(íééååàîå íðåöø)

íúåà ãáòùì é"ðá ìù íôåâá àöîðä
ãáòùå èìù äòøôù åîë äðäå .åéìà
äùî ìò åìéàå ,ìàøùé éðá úà ÷ø
êë ,äèéìùå çåë íåù åì äéä àì åðéáø

äùåã÷ä äîùðä(åðéáø äùî ÷ìç úàø÷ðä)

,úîâôð äðéà ìàøùéî ùéà ìë áø÷áù
ìòå ,íéðåöéçä éãé úçú äððéà íìåòìå
äùîù åîë åúìåàâì íãàä àöé äãé
àîøâ ïîæäå .íéøöîî é"ðá úà àéöåä
éåâ ãéî áìä úàå ìëùä úà ìéöäì
èøôá ,òøä øöé àåä ïèù àåä éøæëà
äøåúá äàéø÷ä éë Y í"éááåùä éîéá

פעם טז. בכל הלא ברוסי', הצבא מאנשי אחד את  זי"ע ה'תניא' בעל הרה"ק  שאל

ומחצה' 'מחצה של בספק  עצמך  מעמיד הנך  הקרב, בשדה להילחם יוצא שהנך 

לבב, ובטוב  בשמחה למלחמה' 'תצא זאת  ובכל במלחמה, אתה מת ספק חי ספק –

קושי, כל לסבול יסכים החולה שאדם רואות  שעינינו מה עם זה דבר מתיישב  והיאך 

יכול  איך  כן אם קט, מעט עוד בחיים להישאר בכדי והכל הזה, בעולם וייסורים צער

החייל, ענהו רבה, שמחה בכזאת ועוד במלחמה, חייך את  להפקיר בעתאתה

רבה זו ותאווה  הניצחון', 'תאוות הלוחם  בנפש  תתגבר למלחמה קרב  עלי היציאה

וכמה כמה פי החיים ' 'רצון על .וגוברת

חז"ל דברי הרה"ק  ביאר ‰.)ובזה ˙ÂÎ¯·)הרע ',ירגיז'לעולם יצר על טוב  יצר אדם

בדרך  ומלחמהרק  תאוותהרגזה  תהיה אז כי הרע, יצרו נגד להתגבר עמל יהא 

חייו. מעצם יותר אצלו חשובה היצר' 'נצחון



שמות - הפרשה æéבאר

úà úøøåòî íéøöî úàéöé úåéùøôá
úàöì 'úéèøô íéøöî úàéöé'ì ïîæä
íéòðåîä óåâä éøöéîå øöéä éøöéîî

åøåö õôçå åðå÷ ïåöø úåùòìî åúåàæéæéæéæé.

ìàåòø øöé äæéà úòãé éëå ,øîàé
úòãé éëå ...éáø÷á ïëåù äù÷å
àåä íéðåâîå íéòø íéù÷ íéøáã åìàì
äî ...äìéìå íîåé éúåà äúôîå ãîåò
òø øöé íò òéâà ïëéäì ,éðîî àöé øáë

ë"ë äù÷å÷"äøä éøáãì áèéä òîùé ,
ò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'äúøåô ïá' åøôñá)

(éçéå ,'óñåéãîåò åðéáø äùî éë ,ïúùøôá
åãéá ïéàù ä"á÷ä éðôì ìöðúîåøáãì

ãáëå íéúôù ìøò àåäù éðôî äòøô ìà
ä"á÷ä åäðò ,ïåùìå äô(àé ã)íù éî'

åà ùøç åà íìà íåùé éî åà íãàì äô
äøåàëìå .''ä éëðà àìä øåò åà ç÷ô
àåøáì 'ä ãéá íà éøäù - øåàéá êéøö
åéô ãáë úà àôøì åãéáù ù"ë ùãç äô
øàùð òåãî ,äé÷ðå äçö ïåùì åì àåøáìå
éë ,åøåàéá àìà .åðåùì úåãáëá äùî
äùî ãìåð ïëìå 'áìä ñåîìå÷ ïåùì'ä
,ïëàå ,äéä òø åáì íâ éë ïåùì ãáëë
íâ åáì òåø úà øéñäå ï÷éúù ïååéëî

,àôøúäì êéøö äúééä ïåùìä úåãáë
ä"á÷äì åðéáø äùî çéëåä àôåâ úàæå
ïééãò àåä íà éë ' úåéäì éåàø åðéà éë
ïééãò åáìù äçëåä äæ éøä äô ãáë
øáë êáì òåø íâ ä"á÷ä åì øîà ....òø
'íãàç äô íù éî'å ,êôë òéâéá úð÷ú
...êéô úåãáë úà àôøì éãéá ùéù å"÷ Y

êúåàôøì éðåöø ïéà ìáàúåøåãì ãîìì'
áìá ïåøñç äùîì åì äéä äìéçúîù
,òáèä äðéùå òø áì äéäù - ïë íâ

íãàä úéìëú ø÷éò åäæåïëù-ìëîå ,
...äùîî äæ ãîìðå ,äðéëùä úàøùäì
äéä åòáè ãöî ä"ò åðéáø äùî éë
úåùòì òáèä äðéùù ÷ø ,òøäì ìåìò

'êôéääàìù åðéáø äùî óàù êì éøä .
åäåîë ìåãâ íãà úåøåãä úåøå÷á åðéöî
äîë ääùå íéðô ìà íéðô 'ä åòãé øùà
úøùî êàìîë ìòîî íéîùá íéîòô
äö÷ ñôàá äâùä õîù ìë åðì ïéàå
íò äìéçúî øöåð àåä óà Y åúìåãâ
úåøáâúäáù àìà ,úåòø úåðåëúå úåãéî
áåè úåùòì åòáè úà äðéù åîöò ìò

,íãàå íé÷åìà éðéòá ãñçåêåúî à÷ééãå
êë,úåîøä åéúåâøãîì òéâäå äìòóà

úåéäì êúôî êøöé éë ïðåàúú ìà äúà

נוטריקוןיז. שגוף אומרים היו ÏÂÎ‡Ï)רעסןפוילווףגצדיקים ‰ˆÂ¯ ÛÂ‚‰),ויל ווף ג

·˜·¯)וילעןפועטווףג,(Ô˘ÈÏ)אפעןפ ·˜¯ÈÈ),ארטפוילווףג‰ˆÂ¯ ‡Â‰ ÔÈÈ„Ú ˙‡Ê ÏÎ·Â)

(Â·Ï ˙ÂÂ‡˙ ¯Á‡ ÍÏÈÏתאוותיו כל על לגוף ונאמר נענה אנו אך (ÚÓ˘Èאלגןפועטווףג,

(ÂÏ ‰˘˜˘Î Û‡ ,ÌÏ˘ ··Ï· Â„·ÚÏ '‰ ÏÂ˜Ï.



çéשמות - הפרשה באר

éðéî ìëá Y ìàøùéá íé÷éøä ãçàë
ãçà ìë Y ò"ì íéðåâî íéøáãì íééåúéô

ìë äéåìú äæá à÷ééã éë ,äéãéãá ãçàïå
äùåã÷á êéúåéìòçéçéçéçé.

משהיח. רבי הרה"ק כתב זה משה'[הגדול]יסוד פני 'אור בספרו זי"ע מפשעווארסק

(˙˜Á '¯Ù ˘È¯) הידוע הסיפור את  ÊÚ)ומביא ˙Â‡ ÔÈ˘Â„È˜ Ò"ÓÚ 'Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù˙'· Ì‚ ‡·Â‰)

שיגר  ונפלאותיו, ה' מעשה את ובשמעו הפרצוף, בחכמת  שהבין משה בימי היה שמלך

כאשר  פניו, תואר את  שצייר כדי האלקים איש משה שם חונה אשר המדבר אל צייר

הפרצוף  חכמת עפ"י כי למראהו, והשתומם המלך בה הביט בידו ותמונתו הצייר חזר

ויצוו  הזה, כדבר יתכן שלא בטוח והיה מאד, מגונות  מדות כבעל האיש נראה היה

למלאות למדבר שני צייר שלח ותחתיו בשליחותו, מעל שבודאי הצייר את  ָלהרוג

שאכן  ראה כי פחד, מרוב ראשו שערות סמרו למדבר, הצייר הגיע  כאשר רצונו.

אל  האיש ויגש להמית , דתו אחת  תהיה כמעשהו יעשה ואם בציורו, צדק הראשון

משה, א"ל הדבר, לפישר ושאלו רבינו טחמשה אשר מחומר קרוץ אדם בן אתה 

הרי  טבעו כפי הישר בדרך מתנהג והוא  טובות  מידות  עם הנולד  הלא  מראות , עיניך

לבהמה  דומה ÈÏÓ„˙‰)הוא ‰Ú·Ë È"ÙÚ ‰È˙Â‚‰�‰ ÏÎ ‰Ó‰·‰ Ì‚ ÈÎ).רעים שפניו מי ורק

אשר בעצם הוא זה לטוב , ומהפכו החומריות  על  מתגבר  והוא מגונות , מידות לו ויש 

טוב הוא בחירתו  ידי על כי הטוב, משפט נעשה לו  רבינו משה כי שמעתי', כאן עד ,

מידותיו. על והתגבר הרע  טבעו נגד נלחם ומצב עת  שבכל ידי על האלוקים' 'איש

הפסוק  את  מבאר ·)ובזה וחז"ל(· הוא ', טוב כי אותו È‚.)'ותרא  ‰ËÂÒ) דרשו

כתיב ולא  אורה, כולו הבית  טובשנתמלא אותו  אלאותרא הוא, טוב  היינו כי ,

אלא  עצמו, מצד 'טוב ' שאינו פניו על עצמיותו הואשראתה את  ייטיב  בעצמו

אורה. כולו הבית  נתמלא מזה מדרגותיו, בעולם אדם השיג שלא  הווה וכן ומהותו,

בראשונים מצינו מטבע מקובצת 'באותו �„¯ÌÈ')ב 'שיטה ‰Ú·¯‡' ÛÂÒ :·Ï ÌÈ¯„�בשם (

הפרצופין, בדמות המכיר ל'חכם' פרצופו דמות ששלח אחד בחכם מעשה הרא"ם,

ואמר השיב  האי, מאי השליח מששאלו לו, מלענות  עצמו הטמין אותווהחכם

אליו להביט ואין וליסטים , ונואף חמדן כדמותו , שאין רע מאדם  חשש הפרצוף .

לא לפיכך האומן, אמר אשר הקשים בדברים בו לפגוע החכם אל לחזור השליח

יתיירא שלא לשליחו לאמר שלח בגו דברים יש כי שהבין החכם משלחו, בפני הופיע

שמטעם  והתנצל האמת , כל את השליח לו גילה ברירה בלית  הענין, כל את לו ויגלה

ואמר החכם נענה לביישו. שלא כדי בתחילה אליו חזר לא  אמת ,זה אמר  הכל  מן

מכל  אותי מונעת  שבי החכמה  אבל  זאת, כל לעשות אותי ומסית  בי מגרה שיצרי

יושר  בדרכי להדריכו לחכם תעוז והחכמה  ˜ˆ˙)זה, ÈÂ�È˘· Ï"ÎÚ).
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זי"ע  שלמה' ה'תפארת הרה"ק דברי יובנו ופרח ‡˙Ìבכפתור ¯Ó‡È Â‡ ‰"„ ‰"¯)

(ÌÈ·ˆ�וארבעים  יום ארבעים בהר 'ואשב  לישראל משה שהוכיח התוכחה דברי על

Ë)לילה' Ë ÌÈ¯·„) חטאם מחמת כי שהתאונן אלא, לבנ "י. בזה יש 'תוכחה' מה וצ"ב, ,

ולילות, ימים ארבעים בשמים שניה פעם להיות  היאהוצרך ירידה זו סוד ועליה  כי ,

והיצר  יחד, הנפש עם הגוף העשיה בעולם בהיותו האדם עבור רק  העולם בריאת  כל

ועובד  ב"ה הבורא  רצון לעשות עליו ומתגבר יצרו כובש והאדם ומסיתו, לנגדו עומד

והתחדשותהש"י... תמידית  מלחמה מתוך לחיות  אדם , של  חיותו  עיקר  וזהו 

כו' חומר מקרוצי תהלה  ואביתה כמ"ש שבח במלחמה, לתת האדם צריך  ולזאת ,

כבודו, זה כי ית "ש רצונו לעשות  ויכול בחיים עודנו שהוא ורגע  שעה כל על והודי'

שנתב שכפי בעצמו  רבינו משה על  ששכן ובפרט - מעלתו כל  הייתה זאת  כאן אר 

ושעה עת בכל משברו  והיה קשה יצר שהיה בקרבו יום מ' עוד על התוכחה וזוהי .

ממנין  שחסרים כמי הללו וימים היצר, מלחמת ממנו ובטל ושרף כמלאך  במרום

במרום  לעמוד שהוצרך  חטאתם מחמת היה זה כל כי בכך , אשמים והם שנותיו,

רחמים. עליהם לבקש

המאמרים' ב'ספר זי"ע  מליובאוויטש הרש"ב  הרה"ק  לדברי תואמים �˙ויהיו˘)

(ÁÚ¯˙ „ÂÓÚ ,Ë"Ú¯˙מאד עניו משה ש'והאיש יתכן כיצד שביאר האדם, על מכל  אשר

האדמה' ‚)פני ·È ¯·„Ó·)שהוא ידע לא האדםוכי מכל  עוד גדול  נביא  קם ולא  ,

יום  ארבעים למשך  למרום שעלה עולם מברואי היחידי והוא  כמשה... בישראל

בדעתו  עמד והיאך צבאות, ה' כמלאכי שתה לא ומים אכל לא לחם - לילה וארבעים

אדם  של ספרו ראה שמשה אלא , האדמה. ע "פ אשר האדם מכל הפחות  שהוא

·)הראשון Ó ¯"ÂÓ˘· ¯‡Â·ÓÎ ,ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ „Ú ˙È˘‡¯·Ó˘ ˙Â¯Â„‰ È˘ÚÓ ·Â˙Î Â·)את וראה ,

אחרון דור עבודהנמיכות  להם תהיה ולא  'בפועל ' ומצוות תורה  יקימו  שבקושי

מניעות כמה  שיהיו נפש , במסירות  להם יעלה  זה גם ואף  ולב, במוח  אמיתית

המצות ויקיימו מונע כל  נגד  ויעמדו  והסתרים , העלמות  בריבוי ונפש  בגוף ועיכובים

היה נפש, גדולים(Ó˘‰)במסירות שהם  הזה, היתרון מפני בעצמו השפלות  בתכלית 

ממנו דעתו,הרבה את משה השפיל אז ממנו. יותר גדולים  שהם ידע  והדברים כי ,

Â¯ÓÂ‡Ï,נפלאים ¯˘Ù‡ È‡ ·˙Î� ‡ÏÓÏ‡Â ,‰˘Ó Ï˘ Â˙ÂÏ„‚ ‰ˆ˜· ‰‚˘‰ ıÓ˘ Â�Ï ÔÈ‡˘ È‡„ÂÂ·)

(Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ˙Â�ÂÈÒ�‰ Û‡ ÏÚ Ì˙�ÂÓ‡· ÌÈ„ÓÂÚ‰ Â�¯Â„ ˙ÏÚÓ ÌÈ¯·„‰ ÔÓ „ÂÓÏÏ ˘È Í‡.אמור

קשים בטבעים  שנולד מזה  דייקא  הייתה רבינו  משה  של גדולתו כל  אם מעתה,

וכו' והסביבה  הרחוב  ומצב שטבעם האחרון זה  דור  א "כ עליהם , והתגבר  ורעים 

עולים הם  בהתגברותם  הרי וכמה , כמה  פי לרעה האדם  את  למעלה(ÏÂÎÈ·Î)מטה

רבינו .ממשה 



ëשמות - הפרשה באר

גלות  – יצאו כן ואחרי אותם ועינו ועבדום 
תחת  בגלות הזה  כהיום  וגאולתה  מצרים 

הרע יצר ממשלת

úåéùøôáúåìâá íé÷ñåò åððä åììä
äðäå ,äúìåàâå íéøöîúåìâ

úåéåìâä ìë ùøåù àåä íéøöîø"øá 'ééò)

(ã æèïëå ,ìë ùøåù íéøöî úìåàâ
úåìåàâä(:æé÷ - :æèø á"ç ÷"äåæ)áúëå .

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäí"éøä éøîà)

(úåîùèéèéèéèéúåìâ àåä 'úåéåìâä ìë' ììëáù
åéúåìééçå åøöé ãéá íãàäëëëëùé ïë ìò ,

úà ïéáäì íéøöî úìåàâá ïðåáúäì åðì
ïå÷éúá Y úéèøôä åðúìåàâ êøã
íééðçåøä åðéáéåà úà çöðì ,úåãéîä

.'ä úéá úëàìî ìò çöðì

áúëåõìéôî '÷éãö éúôù'ä ÷"äøä
ò"éæ(ãé úåà ïúùøôá)åðãîìå

íéøöî úìåàâå úåìâî äùòîì äëìä
íéøöîáù åîë éë .øöéä úìåàâå úåìâì
åðéáø äùî - ìàøùé ìù ïòéùåî äéä
èòîë äáéúä êåúá øåàéá êìùåî

î"îå ,ïëåñîäðëåî åúòåùé äúééä øáë
ìò õåçøì ãøúå äòøô úá äòøèöðù -
äúùîù - åúìöä äàá íùîå øåàéä
á"åéë .ïëî øçàì åúìãéâå íéîä ïî åúåà

,ìàøùéî ùéà ìëàåäù äòùá óà

êìùåîå ,ùàø äìòîì ãò ò÷åùî
úàîåèá íà 'äæä íìåò'ä ìù øåàéá
äàð÷ë úåãøè øàùá íà íìåòä äæ
ò÷åùî àåä íà ïëå ,ãåáëå äååàú
ä"á÷ä åì íéã÷ä øáë .ïåæî úãøèá
íéðëåî åúòåùéå åúìåàâå äëîì äàåôø

åøåáòúåáäìúää õåöéð åîöòá ÷éìãéù åúìåàâå)

äëæéå ,åéøöî ìëî àöé æ"éòå åøöåéì ä÷åùúäå

(êåøò ïéàì úåìòúäìå úåìòì.

ובכל עת בכל – עומד אתה  אשר המקום 
להתקרב לאדם  אפשר מקום ובכל זמן 

ה' אל 

ïúùøôá(ä â)êéìâø ìòî êéìòð ìù'
øùà íå÷îä éëãîåò äúà

õôçä øàáîå ,'àåä ùãå÷ úîãà åéìò
íééç(ú"äò)ãîåò,äååä ïåùììëá éë

ìà áø÷úäì íãà ìåëé ïîæ ìëáå íå÷î
åéúååöî íéé÷ìå åãáòì ,åàøåáåì ïéàå ,

åìà - åéìòð úà øéñäìå ìéùäì àìà
åéáà ïéáì åðéá íéãéøôîä íéëñîä
ùéà ïéáù ÷åìéçä ìë éë ,íéîùáù
÷ø àåä åðéàù éîì ÷éãö ïéá åäòøì

,úìãáîä äöéçîä éáåòáøùàë ìáà
äìâúî ãéî úàæ äöéçî íéøéñî

åøåà úòôéá íå÷îäéë äàøéå ,àåä

גלותיט . של אלו שבפרשיות  אמרו, בקאצק זי"ע הרי"ם החידושי הרה"ק שם וכתב 

קשה'. ותוספות  כב'הלכה בהם לעיין יש מצרים וגאולת 

בלשון כ. מצרימה' 'הבאים ישראל בני אצל הכתוב לשון את  בזאת שהמליצו יש

אחד  כל אצל וקיים חי הוא עדיין מצרים בחינת  כל כי באו', 'אשר ולא הווה,

ממש... ובפועל בהווה אלו מיצרים לבחינת בא  הוא והרי ואחד,
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úåìòì åúìåëéáå ,ùãå÷ úîãà ìò ãîåò
ì÷ úéá äìåòä êøãáàëàëàëàë.

íéøáãä,ïîæ ìëáå úò ìëá íéøåîà
éîé úéùàøá äúò èøôå
,ïå÷éúäå äáåùúä éîé Y í"éááåùä
ò"ò ìá÷ì åì ùé éë íãà áåùçé àìù

íäá ãåîò åçåëá ïéàù 'úåãåáò'àì éë
àìà ,'ä åðîî ùøåã ïäá àöåéë àìå ïä
éëøãì éã ,ïàë ãò ,æéøëéå ãåîòéù
íåéäî ...íåìä ãò íäá éúëìéäù

áåè äéäà äàìäåáëáëáëáë÷"äøä øàéá á"åéë .
ò"éæ '÷ä éãåäéäàáåä ,àöéå 'øô áäæî ãîçð)

(ú"äò ''ã÷ä éãåäéä'áïúùøôá(ãé-âé â)

,íäéìà øîåà äî åîù äî éì åøîàå'
äùî ìà íé÷åìà øîàéåøùà äéäà

äéäàíãàä úãåáò ø÷éò éë ,ùøéôå .'
áåùçì éìáî ,íåé ìëá ùãçúäìå áåùì

øáòä ìò ììëâëâëâëâë.àááå äæá åì áèåé æàå ,
éë äéäå - øîà äùî éë ,øàåáî äæáå
íéò÷åùî éøä ,ìàâð ãöéë éìà åøîàé
åðçëùù ãò äàîåè éøòù è"îá åðà

למלחמה,כא. היוצאים הצבא  אנשי כדוגמת  השובבי"ם ימי שעבודת קמאי אמרו

ייאלצו  אשר עד ומזון, מים מהם למנוע  - העיר על מצור ישימו דבר שראשית 

אשר  עד ומזון' 'מים היצר מן למנוע  אלו, בימים העבודה היא כך  להיכנע , העיר בני

לגמרי. כוחו ויתבטל ייכנע

בחטא מאד שקוע הנני רבי, לפניו, התאונן זי"ע  מקאברין הרה"ק מחסידי י אחד

מוסיפין (·ıÂ)וה'בלאטע ' אין אם - ביותר הגדול הבוץ אף הרה"ק לו ענה מאד, גדול

כל  תתייבש וממילא דרכיך , את עזוב  אתה, אף לגמרי, מתייבש הוא הרי מים לו

...(‰·ıÂ)הבלאטע 

אברהם  משה ר' הרה"ח אביו בשם זי"ע  שלום הנתיבות הרה"ק  אומר היה

כשמספק עמו גדל והוא  בקרבו, אחר' 'דבר עם נולד אדם שכל הי"ד זצ"ל ברזובסקי

שימות ... עד מאכל ממנו למנוע העבודה היא וזאת צרכיו,

בי"ד כב. לפני האדם שבעמוד מתאמרא , זי"ע מפשיסחא הרר"ב דהרה"ק ומשמיה

וישיב יענה זה על כי חטאת , מדוע  ישאלוהו לא יו"ש, אריכות לאחר מעלה של

תשובה  שערי הרי שלימה, בתשובה שב לא מדוע  ישאלוהו זאת אבל תקפו, שיצרו

שלימה... בתשובה עת בכל לשוב לך  היה לפניך  ועומדים פתוחים

ה  דברי את Ë"Ù)פסיקתא ויזכור Ï‡¯˘È ‰·Â˘ ‡˜ÒÈÙ)'ה עד ישראל שובה וז"ל ,

אצל  חזור אוהביו, לו אמרו יום, מאה מהלך מאביו רחוק שהיה מלך  לבן אלוקיך

יכול איני להם אמר ואני אביך , כחך לפי יכול שאתה מה  הלוך לו ואמר אביו שלח

הדרך  בשאר אצלך  עכ"ל.בא  אליכם, ואשובה אלי שובה לישראל הקב"ה אמר כך  ,

המעשהכג. דבר ˙ÔÓÈ)ידוע  ÈÓÎÁ ÈÙ· ‰ÚÂ„È ˙¯ÂÒÓ) על מצרים מלך הטיל שפעם
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מקטרגים  רבים שהיו אחר. נכרי על עדיף רופא  הוא כי להוכיח רופאו שהיה הרמב"ם

מאחיו  רופא במדינה כאן שיש בשעה יהודי ברופא המלך ישתמש מדוע לאמר

ומי  המות' ב'סם השני את ישקה מהם אחד כל כי ביניהם והוסכם הנכריים...

תחילה  המלך. כרופא  לשמש כראוי הוכח אשר האיש הוא עצמו בכוחות  שיתרפא 

את להציל זכה רפואתו בחכמת והרמב "ם ממית, בסם הרמב"ם את הנכרי השקה

הלה  לו, שהכין ב 'משקה' הנכרי את הרמב "ם השקה לאחמ"כ לגמרי. ונרפא  עצמו

– חושש החל המוות ' 'סמי כל של כדרכו לרעה עליו משפיע  הסם אין כי שראה

הסם  עליו ישפיע רגע  באיזה יודע  ומי הרמב "ם, השקהו מיוחד סם איזה יודע  מי

הלה  הילך  ופחד חשש דאגה במחשבות עצמו... להציל בידו סיפק  יהא שלא בשעה

לפישר  ושאלו לרמב "ם המלך ויקרא  ימים... כמה כעבור נשמתו שפרחה עד קדורנית

מבני  לא אשר לאיש גם לאדם, רע  עוללתי לא מעולם ויאמר, הרמב "ם ויען הדבר,

ואין  סכנה, חשש כל ללא  בעלמא  מים אלא  השקיתי לא  הלזה הרופא  את  אף עמי,

למות  עומד הוא  רגע  בכל כי וחשש שדאג עצמו, הוא  אלא  במיתתו ואכן אשם

פרחה כך מתוך  שתיתי ומדוע שתיתי מה  רגע בכל  שחישב והפחד הדאגה  מתוך 

–נשמתו מהעבר ופחד דאגה וחשש ספיקות מתוך ההילוך כי ייאמר, לדידן אף .

הרוחנית למיתתו גורמות אלו חששות עשיתי כיצד עשיתי, מה אנכי... נופל וויי... אוי

כגדול. קטן בו שנכשל המעשה עצם ולא 

שכנגד  ידע  כי המוות , בסם הרמב "ם השקהו לא  אכן מדוע נחשב, הבה וביותר,

עשה, מה היה, גדול רופא מ"מ כי מרפא  וסמי 'תשובה' לו תהא בוודאי עצמו הסם

תרופה... לו תהא  לא  זה וכנגד המיתה, בסם מלא  הוא כי וחששות  ל'דמיונות' לו גרם

וכאילו בתשובה  לשוב כח  מישראל איש כל ביד  יש החטא עצם  על  בדידן, אנן אף 

כי  ייאוש  מחשבות לסבך יכניסהו  היצר יעשה מה  ישראל '. על  ו 'שלום חטא לא 

המחשבות אלו  וכנגד  וכיו "ב , פלוני מכשול בגין פלוני, חטא  בגין תקוותו  אבדה 

רוחנית ... מיתה ימות ומשם  ותרופה  עצה כל  אין לבוהדמיונות  לשים שלא  עצתו

המחשבות  הטוב .לאלו לתכליתו ויבוא אני צדיק  אני גיבור ויאמר יזעק  –

לאחרונה  כי טענתו, הייתה וכה תורה', ל'דין ה'לבנה' את  שהזמין ביהודי מעשה

ואיימינה  הימין אם – אחריו פונה היא פונה הוא אשר ובכל אותו, 'רודפת' הלבנה

את משיכוף היא ... גם תעמוד מהליכתו בעמדו ואשמאילה, השמאל ואם היא , גם

ה'דיין' לו אמר מנוח, הלבנה לו נתנה לא  בקיצור, – עמו מתכופפת  היא גם גופו

שני  טענת  את  ישמע בטרם הדין לפסוק לדיין אפשר אי אבל תלונתך, את שמעתי

היהודי  שב ימים כמה כעבור ימים... כמה בעוד הנה שתשוב  אבקשך  כן על הצדדים,

– הלבנה עם דברתי אכן, ויאמר, הדיין ויען הדין, פסק לשמע דרוכה צפיה מתוך 

טענה  היא  אך מעשיך , את ולחקות אחריך ללכת צעדך , להצר נטפלה כי לה מה
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אם  בכל... אשם אתה שהתחלת... הוא  אתה כן, עשו הסכינה לא שמעולם לעומתך

המבין  אותך... לחקות  תפסיק  היא  גם הרבה כך כל בה ולהתבונן להביט תפסיק  אך 

יצחק . והצוחק יבין

– לחברו אדם ובין מידות' ב'הלכות פרק כאן ללמוד שיש ממה לבד ולענינינו

נלמד  גם ה'סכסוך'... את  התחלת אתה כי נכונות, אינם וידידך  ריעך  על תלונתך כל

– לענינינו שלומכאן והעבר  מצבו  על  ולמטה  למעלה עת  בכל  ויתבונן יביט שלא 

ויפסוק  הטוב, העתיד  אל  כשפניו ה ' את  יעבוד נראה, אני וכיצד עשיתי מה –

ועושה אותו  מחקה  שהלבנה  דמיון' 'בעל  כאותו ייראה אז  כי סביבו מלהתבונן

מנוח מבלי הקודמים  מעשיו 'צל' תחת תמיד מהלך הוא  אף  .כמעשיו,

המכרזת מודעה ראה טהרה במקווה לטבול שכשירד אחד, גדול אמר וכבר

מהחלקה' היזהר מדרגה יורד 'כשאתה ‡ÔÚ˘ËÈÏ‚ÒÈÂ)ואומרת ÍÈÊ ÔÂÙ) ממודעה ולמד ,

באיזה  ונכשלת  כשנפלת  כלומר – מדרגה' יורד 'כשאתה לאדם אומרים כי זאת ,

המדרגות . מכל ליפול תוסיף שלא – מהחלקה' 'היזהר ופגם, חטא

מאומה, שווה שאינו שירגיש אדם של רוחו את להשפיל היצר של דרכו זה כי

כבר  זה ועל בהווה. רוחו את  מפיל הוא  הרי עברו את  לפניו מזכיר שהוא  ידי ועל

צדיקים של אמרו אחד רגע  אפילו  להחריב  זכות אין עבר  של  שנים לאלף  שאפילו 

חושבנא .הווה ואילך מכאן הוה, דהוה מאי ולומר, עברו מכל לשכוח האדם על כי .

'ויהי' כי שמחה, לשון הוא  והיה צער לשון אלא ויהי אין דלכן אמרו וכבר

העתיד  אודות  רק לחשוב  אבל גדול, צער זהו העבר ועל שהיה מה על המחשבות 

גדולה... שמחה זהו – 'והיה'

לשבת פעם נסע  זי"ע לב ' ה'ייטב הרה"ק  של בנו זי"ע יוסף משה רבי הרה"ק 

�ÌÈ‡¯Â)קודש‰ ÌÈÓÈ‰ Ì„Â˜˘) במוצאי בשינאווא , זי"ע יחזקאל' ה'דברי הרה"ק  אל

מתוך הרבי של ביתו בחצר להסתובב החל לביתו לחזור יוסף משה ר' והוצרך  מנוחה

קנין איזה עם במחשבותיו הלב , �È)שברוןÁÂ¯) זמן אחר  ולעבודתי , לביתי חוזר הנני

אצל  שבתי לשבות  פעם נסעתי בצעירותי לספר, והחל לו, קרא  והרבי הדלת , נפתחה

טרוד  ואנה אנה סובבתי השבת ככלות אחרי זי"ע, מבעלזא  שלום' ה'שר הרה"ק 

ה'שר  לקראתי בא  והנה לביתי... אני שב קניין באיזה - ונפש לב השוברות במחשבות

יונגערמאן לך 'דע לי  ואמר להכניס-(‡·¯Í)שלום', קשות ועמל מתייגע הרע  היצר

מחשבות ידי על  שהוא לך , אומר האיך , תשאלני ואם  ה ', עובדי של ללבם  קרירות 

העבר על  לחשוב – '.פסולות

דוד ב'בנין הובא זה ÊÎ:)מעשה Ò"˘ ÈËÂ˜ÈÏ ·"Á)עפי"ז וביאר הגמרא, דברי את 

(:‚Ò אלה (˘·˙ כל על כי ודע  בחרותיך... בימי ליבך  וייטיבך בילדותיך בחור 'שמח

במשפט האלוקים Ë)יביאך ‡È ˙Ï‰˜) דברי ואילך  מכאן הרע, יצר דברי כאן 'עד –



ãëשמות - הפרשה באר

ומבאר, טוב '. כאן יצר זהועד  היום, עד שהיה מה על החושב  הרע– יצר  ,דברי

רק תחשוב אומר טוב היצר ואילך אבל המשךמכאן אלא  לאחוריך , תבט אל -ַ

מאד  רמות למעלות  תגיע  דבר וסוף קל, בית העולה במסילה בדרכך 

ומפורסם  גדול ד"ר שהיה זי"ע  גראדיא  אהרן רבי הרה"ק  על מסופר זה בעניין

זי"ע ממעזריטש המגיד הרה"ק  ידי על בתשובה ‰Â‡ÎÂ„Ó˙וחזר ÂÈÏ‚¯· ÏÙËÓ ‰È‰ ‡Â‰)

(„È‚Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÒÈÈ· בפניו והתאונן הגדול המגיד אל אהרן רבי פנה הימים מן ביום ,

המגיד  פתח מנוחתו, את  וטורדות  אותו הפוקדות עלומיו, מימי שונות מחשבות על

לילה  מידי באים הערלים והיו מזיגה, בית  ברשותו מחזיק  שהיה ליהודי במשל

ששברו  אלא  בלבד זו ולא קיא, מלא  שולחנם וכל לוט, של שכרותו כדי עד לשתות 

סגר  הזאת , הצרה לכל די לומר החליט הימים מן שביום עד הבית , חפצי את  לו

ויהי  'בדים', לממכר מסחר בית זמן' ובאותו מקום 'באותו ופתח המזיגה', 'עסקי את 

בזעקם הבית, דלתות על לדפוק ערלים 'שיכורים' כמה באו – הלילה 'יהודי בחצי

יי"ש'...' יי"ש  צמא, מרוב  לשוננו  דבקה כי לנו, פתח  זעקתם יהודי, היהודי כשמוע

לדפוק המשיכו בשלהם, הם אך מהם, זע  ולא קם לא אליהם, התיחס לא ליל, בעוד

ואז  הדלת , ותשבר קט, מעט שעוד היהודי שראה עד הבית, דלתות על ועוד עוד

הבית, מן ולהרחיקם לסלקם וכמה כמה פי ויקשה הבית , תוככי אל ה'שיכורים' יפרצו

אין  שיכורים כאן, אין יין 'מוזג', אינני כבר - הנעולה לדלת  מבעד להם השיב  כן על

כך, כאן, תמצאו 'בדים' רק ואילך  מכאן בביתי... לחפש מה לכם אין מעתה  כאן,

זרות מחשבות עם היצר, אליך יבוא  כאשר אהרן, לרבי ואמר הגדול המגיד סיים

אלא ולסלקו, להוציאו ביותר יקשה אז כי ודק , קל פתח אפילו לו תפתח אל ורעות ,

אלא שנים, שמלפני ד"ר אותו איני כבר - בידך גדולה טעות  לו, אמור 'לדלת' מבעד

לכל  הרגל דריסת  כל כבר ואין ה', עובד הנני מעתה חדשים, 'עסקים' כאן פתחתי

המחשבות . אלו

ההווה  רבי, הוא 'העבר תלמידיו. באוזני זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ אמר וכך

כתלמיד  ללמוד לאדם לו יש ה'עבר' שמן והיינו זר'. הוא  והעתיד כחבר הוא הרי

וראויים. טובים מעשים הם אלו להבין הן בהם, שנכשל מה על לחזור שלא  הן מרבו,

לבכות שלא  והעיקר וחביבות, כבוד בו לנהוג שיש כחבר, הוא הרי - ההווה ואילו

מכירו  איננו שעדיין זר כאדם הוא הרי והעתיד 'למעשה'. לעשות  רק מצבו, על בו

לפתחו. הגיע ולא 

קדמונים אמרו ניסיונות .וכך  ההווה, דמיונות; העתיד , חלומות; והחכם העבר,

את יחיה אלא  העתיד דאגות  או העבר זיכרונות  מחמת  להתייאש לא  לבו אל יתן

רבה. בשמחה ההווה
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åîù äî,àøåáä ìùíäéìà øîåà äî.
,ìàøùé éðáì øîàú äë ä"á÷ä ì"à

äéäàäúòî øîåàù éî ,ãéúò ïåùìá Y
éëøã áéèéàå ,ùãçúàãëãëãëãëàøåáä íâ ,

åì øîåàäéäà.êîò äúòî

ïéàåúàøùäî ÷çåøîä ìàøùéî ùéà
,äéäéù áöî äæéàá äéäé äðéëùä

ùøãîá àúéàãë(ä á äáø)éåâ ìàù
äàø äî ,äçø÷ ïá òùåäé éáø úà ãçà
,äðñä êåúî äùî íò øáãì ä"á÷ä
áåøç êåúî åéìà äìâð äéä åìéà ,ì"à

äù÷î úééä êë äî÷ù åàäìâð òåãî)

(åìàá åéìà÷ìç êàéöåäì ,àìà ,àìá)

(äáåùú,äðñä êåúî äîì ,øùôà éà
äðéëù àìá éåðô íå÷î ïéàù êãîìì

äðñ åìéôà'ì"øäî'ä øàáîå .'ä úåøåáâ)

('÷ 'îò â"ëôäéä íà éë ,äðååëä ÷îåò

éë øîåì íå÷î äéä áåùç ïìéàá äìâúð
,áåùç íãà ìò ÷ø 'äøåù äðéëùä'
åéìà äìâð ë"ò ,íò éèåùôá àì ìáà

äðñá(íå÷î ìëá ìãâ àåäù)ïéàù úåøåäì ¨¥

øîàé àìùå ,äðéëùä ìà ãçåéî íå÷î
íéøáãä éìà àìå ,''ä éðáæò' íãà
àìîä äðñì äîåãä óà àìà .íéøåîà
ä"á÷ä àöîð åîò íâ ,íéøãøãå íéöå÷á

.åéìò çéâùîå

על – ותקחהו  אמתה את ותשלח
ומן עשות שבידו  מה  לעשות האדם

יסייעוהו  השמים

ïúùøôá(ä á)õåçøì äòøô úá ãøúå ,
úà çìùúå ...øåàéä ìò
àøîâá àúéà äðäå ,'äç÷éúå äúîà

(:áé äèåñ)úáéú'î áø ÷çøîá äãîòù
äáéúì ãò äãé äááøúùðù àìà 'äùî
,øäðä ïî åúìöäå äùî äá äéäù

אברהם'כד. ה'בית שהרה"ק שבעת  סיפר ז"ל קאסטלניץ שמעון ישראל רבי הגה"ח

אחר  צפת , בעיה"ק  שמות פר' בשב"ק שהה תרפ"ט, בשנת  בארה"ק  ביקר זי"ע 

יואל  רבי הגה"צ ביניהם החסידים, גדולי עם והיסב לחדרו נכנס השולחן עריכת 

לבעור  הרבי החל כך ובתוך  ועוד. זצ"ל לוריא מתתיהו רבי הגה"צ זצ"ל. אשכנזי

מה  לי 'ואמרו שאל רבינו משה ואומר, מצעק  והיה הבית, את  מלא  ה' וכבוד כאש,

למשה, ציווה הקב "ה הנה כי אהיה'. אשר אהיה ה' ויאמר אליהם. אומר מה שמו

ישראל לבני אמור אם אהיהלך אף עליו. ושורה יהודי איש כל עם נמצא אני -

ומעתה  העבר על מתחרט הריני ויאמר יבוא רק אם ופשעיו, עוונותיו וגבהו עצמו

אזיאהיה עתאשרטוב, בכל ושוב  שוב אענהו וכך  עמו. ואהיה אשוב - אהיה

אם  למקום, רבינו משה לו אמר אני. בתשובה רוצה כי בקולו ושמעתי אלי שיצעק 

ישראל  לבני תאמר 'כה הקב"ה ענהו ואשוב . אחטא יאמרו שמא  מכך בנ "י ידעו

אחד  אלי שישוב  עת  בכל באמת, אבל אהיה. אחת פעם רק תאמר להם – אהיה'

רבה. באהבה אקבלנו מיד מבני
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ò"éæ ÷öà÷î óøùä ÷"äøäî àúéàå
(å"ìøú úåà 'äðåîàå úîà')çáùä åäæã

,äøåú äúçáùùä÷åçø äúééäù óàù
Y äùòà äî äøîà àì äáéúäî

éðà ä÷åçøøùà ìëë äúùò àìà ,
,úåùò äãé ìàìåòééñ íéîùäîå

úà ìéöäì äöôç íéìùäì äãòá
äùîäëäëäëäëàìù íãà ìë ãîìé ïàëî ,

,åðîî ÷çåøî øáãäù úîçî áëòúäì
íéîùîù øáã óåñå 'åãé çìùé' àìà
åì çúôé ä"á÷äå ,úåàìôð åäåàøé

íìåà ìù åçúôëåëåëåëåë.

ידידו כה. שהיה יהודי שאלו ההנהגה כסא על זי"ע  מקאצק הרה"ק  של שבתו בימי

מפשיסחא בונם רבי הרה"ק של מפיו ולמדו הסתופפו יחדיו קדם, משנות  ורעו

הקדוש, רבינו של בצילו ישבנו שנינו הלא  הרה"ק , את  ושאל עוז הרהיב  הלה זי"ע ,

גבוהה  מדריגה בעל לרבי נעשית  שאתה אירע כיצד הישרה, בדרך לעלות  ונתייגענו

בפשיסחא למדנו הרי הרה"ק , ויענהו השורה. מן פשוט אדם נשארתי אני ואילו מאד

הכתוב  את ÊË)לבאר ÂË˜ ÌÈÏÈ‰˙) שדרכו - אדם' לבני נתן והארץ לה' שמים 'השמים

שמים  'יעלו ייאמר שבו לשמים ועד מהארץ  שעולה כמי השלימות  אל היהודי של

ששואפים  היינו מ'טאנצט' מ'פאלט מ'פאלט, 'מ'טאנצט ובלשוננו - תהומות ' ירדו

אלא בנפילה נשארים לא  אך נופלים, ואז השמים רום עד מעלה לעלות ועוסקים

מעלה  לעלות  החילות אכן אתה, והנה שמתעלים. עד לגובה ולקפוץ  לנתר ממשיכים

לא אני אך בנפילתך, ונשארת  התייאשת  ונופל אחור נסוג שהנך  משראית אך  מעלה

שהגעתי. להיכן שהגעתי עד להתעלות  המשכתי אלא הנפילה בעת  נואש אמרתי

והרי  הנפילה, מתוך ויתעלה האדם יקום כיצד רבינו ילמדנו לשאול, הידיד הוסיף

ברצונו  אלא  תלוי הדבר אין מקאצק , הרבי ענהו האדם. את ומייאשת  כואבת היא

פרעה, בת  בתיה אצל מהנאמר בונם רבי הרבי למד כך  כי האדם. של ותשוקתו

ודרשו  אליה, מונח משה היה שבה התיבה את  והביאה גדול למרחק  ידה את  ששלחה

אשתרבב ושרבובי הקב"ה עשה שנס אלא מאד, ממנה מרוחקת הייתה שהתיבה ז"ל

ראתה  לא וכי היא, גדולה ותמיהה רבינו. משה את השיגה ידה שנתארכה וע "י – ידה

ומכאן, ידה. את  הושיטה מדוע  כ"כ, רחוקה נפשושהתיבה בכל  דבר  רוצה כשאדם

ממנו... רחוק שהוא כלל  רואה אינו בתיה ומאודו של חפצה עז כך שכל ומאחר

לכך מועט, במרחק  רק  מרוחקת  שהיא  כמו בעיניה נראה היה התיבה את  לקחת 

בשעה  אני, אף כך הרבה. אמות ידה ונתארכה נס עשה  וה' לקחתו, ידה את שלחה

קשה  כמה כלל הרגשתי לא שכבר עד כך, כדי עד להתעלות  תשוקתי גברה שנפלתי

ומצאתי. יגעתי מאודי, בכל המשכתי אלא ההתעלות , זו את  להשיג ורחוק

הקדושכו. בזוהר דאיתא  למה זכתה לכן ˘ÁÏ)ואולי ˙˘¯Ù) מראים ויום יום שבכל



שמות - הפרשה æëבאר

àöåéëíééçä øåàä éøáãá åðéöî äæá
äùîì ä"á÷ä øîàù '÷ä

'êéô íò äéäà éëðàå êì äúòå'(áé ã),
äô ãáë éë äùî øîàù øçà åðééäå
ãåò ìë ,àøåáä åáéùä' ,éëðà ïåùì ãáëå
,íøéñäì íå÷î ïéà äåöîá ìéçúú àìù
äæ úåçéìùá êì ùåøéô 'êì' øîà äæìå¥
êéô úåãáë øñåéù äàøú øáãúùëå

øîåìë .ì"ëò ,'êðåùìåìë äùòéùë ,
ìéçúéå äòøô ìà êìéù Y åúìåëéá øùà
åàöéù åãòá ä"á÷ä òééñé æà ,øáãì

.íéøùåéîå íéðåâä åéøåáéã

êëåùøãîá áéúë(äùøôá àîåçðú),
øòåá äðñä úà äùî äàøùë

øîà ùàáäàøàå àð äøåñà(â â),
ç"åéø ,ùé÷ì ùéøå ïðçåé éáø å÷ìçðå
ì"øå ,åðéáø äùî êìä úåòéñô 'â øîà
ïéáå êë ïéá .åøàååö úà í÷éòù øîà
,åðééäå ,äùòî äæéà äùòù ïðéæç êë
äàøîä' úà úåàøì éåàø äéäù íâäù
äùòù øçàì ÷ø î"î ,'äæä ìåãâä

äùòî(ïè÷ åìéôà)êàìî úà äàøå äëæ
.äðñä êåúî ùà úáìá 'äïéàù êãîìì

ìéçúé íà àìà äâùä ìëì íéëåæ

íéîùä ïîå äùòî äùòéå åîöòî
åúåà ïéòééñîå ïéôéñåî.

לימוד  ע"י התיקון - בתורה  העוסק כל 
ברציפות  כשהוא  ובפרט  התוה"ק

éîéáìàøùé ùéà ìëì ïúéð í"éááåùä
,úåìòúäì úåîåöòúå æåò ,çë
ìù äùåã÷á åîöò úà ùã÷ìå øäèì
úåáøäì ùé äðåùàøáå ùàøá .äìòî
íùî íéøîåà ïëå ,äøåúä úòéâéå ìîòá
÷"äøä íùî ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
éîé ïå÷éú ø÷éòù ò"éæ ÷öà÷î óøùä
'éôå àøîâ ãåîéìá àåä í"éááåùä

.ïåéòá úåôñåú

áúëúéðòú úëñîá 'íéøåáéâ éèìù'ä
(á à"ò÷ú ò"åù)åðéà íëç ãéîìú' ,

úëàìîî èòîîù úéðòúá áùéì éàùø
,'íéîùìò øôëî äøåú ãåîìúù åðééäå

äéì ïðéøîà ïëìå ,úéðòúäî øúåé íãàä
'øôëî'ä èòîúé àìù ,úåðòúäì àìù

øúåé ìåãâäæëæëæëæë.

ïëåàéáî 'ïåøùä úìöáç' øôñá áúë
(øôñä úîã÷äá)÷"äøäî òîùù

ìë ìòù ,ò"éæ àæìòáî ã"éøäî

ממימי  שהצילתו על הטוב  כהכרת רבינו משה של דמותו את  פרעה בת  לבתיה

הנהר.

באלו כז. בתענית  היושב אברך זי"ע  מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה"ק ראה פעם

והצום, התענית  שהוא הקטן' ב 'תיקון עוסק  הנך מדוע הרמ"מ לו אמר הימים,

לימוד  והוא גדול' היותר 'התיקון את  לערוך  לך  ואפשר אתה, הכי' 'בר הרי

ותוס'. גמרא 



çëשמות - הפרשה באר

,äáåùúä éëøãá íéôåâéñäå úåéðòúä
äøåúä ïî øúåé ìåãâ ïå÷éú êì ïéà
ìëî íãàä úà øäèìå êëæì äùåã÷ä

äîùàå ïååò àèççëçëçëçë.

ïë'äãåáòä ãåñé''ä áúëù äî òãåð
(ç ä"ô â"ç)äøåú ,ì"æç åøîà ì"æå

ïéà íëç ãéîìúå ,éìöîå éðâî ,úøôëî
åì òáå÷äå ,åá èìåù íåðéäâ ìù ùà
øåáéã ÷ñôä íåù éìá úåòù 'ä ãåîìì

...øçà ïéðòáàåä äæ øáãù éì äàøð
,øôëîå êëæîå ìéòåîä àìôð ïéðò
äøôëå äáåùúì íãà åúåà àéáîå

äìåòîì"ëò .èëèëèëèë.

במחיצתו כח. הבאים כל את תדיר מזהיר היה זי"ע  מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה"ק

קודש  בשבת מצווה בר בחור אליו שנכנס דכירנא ותוס'. גמ' דפי בלימוד להרבות 

כדרכו, תהילים אמירת באמצע  היה והרבי אצלו, להתברך בכדי המנחה תפילת  לאחר

אורח  לקבל עומד הנך מצוה, לבר 'הדרכה' לך  אומר - הקודש בלשון לו אמר כן על

שתקיים  הראוי מן מלאך , שהוא טוב, הכנסתיצר והנה, אורחים, הכנסת  מצוות בו

ולא ואוהב , רוצה שהוא מה את לארח ונותנים שמעניקים היא בשלימות אורחים

והוא אחד דבר אוהב  הטוב , יצר - שאורחך  לך אגלה כן על אוהב , בית' שה'בעל מה

גמרא'. דפי בריבוי להנהותו נא ראה הגמרא, לימוד

פעם  אומר שמעתיו התורה, לימוד בריבוי היו וגשמי, רוחני עניין, לכל עצותיו כל

עיניים, לשמירת  וסגולה עצה מאתו שאל אשר סלבאדקא ישיבת מבחורי לאחד

עיניך את  לשמור תזכה ואז הגמרא, באותיות  עיניך  את השקיע  אתר, על ַענהו

רע . מראות

מימי כט . באחד למשמשו פעם הורה זי"ע מראחמיסטריווקא  יוחנן רבי הרה"ק 

בהקהיל  המדרש, בבית  לפניו ויעמידם הקהל כל את שיעיר ליל, באישון השובבי"ם

לעורר  רציתי לא הנה עד - לכם דעו להם, ואמר הקהל אל יוחנן רבי יצא  הקהל, את 

רצופות שעות  לימוד כח וחשיבות גודל לי נתגלה עתה זה אך  אלו, בעניינים ולדבר

זה. בענין קבלה עצמו על אחד כל יקבל כן על אש'... ל'ריצפת  נעשים שהם

האדם נפש את מטהר וכדו', בטלים דברים הפסק ללא  ב'רציפות ' הלימוד דהרי

ערוך  חז"ללאין דברי על זי"ע  דיסקין' ה'מהרי"ל בשם מתאמרא  ,(:·È ‰‚È‚Á)המפסיק על

גחלי  האוכל כמו כי מאד, הוא  גדול זה שעונש רתמים', גחלי אותו 'מאכילין ממשנתו

באכילתו  'טעם' כל ירגיש לא  מכן לאחר ואף פיו בתוככי לו לוחשים שהגחלים רתמים

רתמים'... 'גחלי של העונש הוא  כן כמו לחיך, ועריבים טובים דברים כשיאכל אף -

היא עלמא  בהאי ישראל בר כל עבודת אומר, היה זי"ע ישראל' ה'בית  הרה"ק 

תהיו', בתורה'קדושים רצופות' 'שעות בלא תהיו קדושים לידי לבוא אפשר  .ואי



שמות - הפרשה èëבאר

øôñá'ùàø øúë'(â"ì÷ úåà)àéáî
ì"÷åöæ ïé'æàìàååî ç"øâä íùá

(íéðå÷éúä ïééðòá)ïéà äøåúá ÷ñåòä ìë éë
åáø åì äàøäù éôëå ,ììë âåàãì äî åì
àøåð øîàî ò"éæ àðìéåî à"øâä ùåã÷ä
øîåçá ãàî íéøéîçîä øäåæä éðå÷éúá
ïåãéð àøåáä ïåöø ìò øáåòäù ,úåðååòä
éë äð÷ú åì ïéàå íéòøå íéù÷ íéøåñéá
øîàî åúåà óåñá êà ,ì"çø äúéîá íà

øäåæ éðå÷éúá àøåð(áë-àë ïå÷éú)àúéà
åá íéé÷úî éøä äøåúá ÷ñåòä ìëù

äðéîéá íéîé êøåà,'äúéîä' ïî åìéöäì
ãåáëå øùåò äìàîùáåïî óà ìöðéé

úùåã÷á úøäèéî åùôð éë ,'íéøåñééä'
äùåã÷ä äøåúäìììì.

êîñ,äøåúá äòéâéä úåáéùçì åðéöî
ïúùøôá é"ùøá àúéà ,äðä(áé â)

åæ äàöåä ìò éì ùé ìåãâ øáã'úàéöé)

(íéøöîìò äøåúä ìá÷ì íéãéúò éøäù ,
óåñì äæä øääíéùãç äùåìùåàöéù

,'íéîëç éúôù'ä äù÷äå .'íéøöîî

'â øçàì éëå øåàéá êéøö äøåàëìã
,äøåúä úà åìá÷ íéùãç'ð óåñì éøäå

äøåúä úà åìá÷ íåéïéàù åøåàéá àìà ,
ãîòîá åìá÷ù áúëáù äøåúì äðååëä
'äô ìòáù äøåú'ì àìà ,éðéñ øä

íéùãç 'â øçàì ÷ø åìáé÷ù(æåîúá æ"é)

øáã'å ,íéîùä ïî åðéáø äùî ãøéùë
÷ñòá éë ,ô"òáù äøåú ìò éà÷ 'ìåãâ
åîëå ,äîåöò äòéâé úùøãð ô"òáùåú

àîåçðú ùøãîá áúëù(â çð)äî ìëù
äéä úéâéâë øä íäéìò úåôëì åëøöåäù
áúëáù äøåú ìò éë ,ô"òáù äøåú ìò

'òîùðå äùòð' åøîàäá ïéàù éðôî
èòî àéäå øòöå äòéâéäøåú ìò ìáà ,

ô"òáùúåì÷ úåöî é÷åã÷ã äá ùéù
ìåàùë äù÷å úåîë äæò àéäå úåøåîçå

äúàð÷éî àìà äúåà ãîåì ïéàù éôì ,
åùôð ìëáå åáì ìëá ä"á÷ä úà áäåàù
'ä úà úáäàå 'àðù ,åãåàî ìëáå
ìëáå êùôð ìëáå êááì ìëá êé÷åìà

êãåàî(ä å íéøáã)úééôëì åëøöåä äæá ,
.úéâéâë øä

ישראלל. בני שמות  'ואלה בפרשתן וביתו הבאיםכתיב איש יעקב  את מצרימה

באמרובאו הוה בלשון פתח מדוע  לבאר רבים דשו וכבר בלשון הבאים', וסיים ,

באו עבר וביתו „)איש ‡ ¯"ÂÓ˘ 'ÈÚ)'סופר ה'חתם ומבאר ,(Ó"Â˙) עסקו עתה עד כי

שהם  כמו הם הרי בתורה שבעיסוקם בגלות , היו לא שעדיין ונחשב בקביעות , בתורה

ישראל בארץ Á.)עדיין ˙ÂÎ¯· ‡"˘¯‰Ó 'ÈÈÚ) כמבואר מדרשא , דבי ספסלי משעזבו אך  ,

Ï‡¯˘È)בחז"ל È�·Â ‰"„ ‡ ˙ÂÓ˘ ˘"Â˜ÏÈ)טרטיאות בתי 'שנתמלאו – אותם' הארץ  'ותמלא 

- מצרימה' 'באים הם הזאת בעת  בתורה, מלעסוק  ופסקו מהם' קרקסיאות ובתי

כי הוה, יעקבלשון הריאת  עמו, וישיבתו קיים כשהיה באו– וביתו שהביאו איש 

לגלותם. ירדו עתה רק בגלות , עדיין היו ולא  למצרים ישראל דארץ אוירא



ìשמות - הפרשה באר

מקרא  שנים קריאת - שמו"ת ואלה 
תרגום  ואחד 

áúëô"äò ïúùøô ùéø 'íéøåèä ìòá'
(à à)'ìàøùé éðá úåîù äìàå'

ïå÷éøèåð åìà úåáéúåíãààøùìãîå
äøãñùíéðîàø÷åãçàú,íåâøáìå÷
ðíéòé,øéùéäéçùíéðøúåáàíéëåø

ìíìåòàìàìàìàì.

àúéàéáø ÷"äøäì 'íéîùì øåà'á
øäæðä ìëù ò"éæ àèôàî øéàî
ãçàå àø÷î íéðù äùøôä úà øéáòäì
áøòá åéãé éðøåôéö úà ìåèéìå íåâøú
àìù åì çèáåî ,úåöç íãå÷ ùãå÷ úáù
éãéì àáä òåáùä ìë êùîá àåáé

.úåøåîç úåøéáò

ïéòëàæìòáî ã"éøäî ÷"äøä øîà äæ
íåé ìëá ãîìéù éî ìëù ,ò"éæ
,íåéä åúåà éôì äùøôä úà òåáùá íåéå
,éðù ãò ãîìé úáùá ïåùàø íåéá åðééäã
,êøãä äæ ìò ïëå éùéìù ãò éðù íåéá
àåä éøä ,é"ùø ùåøéô íò úàæ ãîìéå
éãéì íåéä åúåà ìë àåáé àìù åì çéèáî

.úåøåîç úåøéáò

àäéàéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
,åîò úèéìô ìò íçøéå ñåçéù
äøåúä ãåîéììå åúáäàì åðáì øøåòéå
äðåîàá äðúéàä úå÷æçúääå ,äùåã÷ä
áåùì äëæð í"éááåùä éîéáå ,äîéìùä
áåø÷áå äðúéàå àéìòî äáåùúá åéìà
äøäîá ÷ãö ìàåâ úàéáì äëæð ùîî

.ïîà

חומשלא. בריש דייקא  זה דבר נרמז מדוע  צחות  בדרך טעם שנתנו ולאיש שמות

את העביר לא  עתה עד אשר לאיש ללמד התורה, בתחילת  בראשית בחומש

אלא מבראשית , להתחיל הבאה שנה עד יתמהמה אל וכדו', עצלות מחמת  הסדרא

לרמז  ראשית, ב ' אותיות 'בראשית' וכידוע  ואילך. מהיום להתחיל עתה כבר יתחזק 

וזמן. עת  בכל מחדש להתחיל שאפשר
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