


íéðéðòä ïëåú

úåîù úùøô

. . . . . . . . . ùôðä úååìù éãéì àåáé ïë éãé ìòå äðåòå úò ìëá ä"á÷ä íò úåéçì - äìäáî ùôð àðòùåä א

. . . . . . . . . . . . . . . . äèåùô äðåîàá ïéîàé àìà åîò 'ä úâäðäá úåøé÷çá úåáøäì àìù Y äéäú íéîú ג

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . åéìà áø÷úî àåäù äãéî äúåàá íãàä íò àöîð ä"á÷ä Y äéäà øùà äéäàה

. . . . . . . äåáø÷é íä äáøãàå íéé÷úäìî 'ä úöò úà ÷éçøäì íãàä úåìåáçú åìéòåé àì Y äîëçúð äáäה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìéôúä çåëì ïéëéøö ìëä Y íé÷åìàä ìà íúòååù ìòúåה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãéîú úìá÷úî øáùð áì êåúî äìéôúä Y äøáùð çåø íé÷åìà éçáæ ז

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åùôð úåøöî øîåù åðåùìå åéô øîåùä Y êðåùì øåöð ז

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åøöé ìò íãàä úåøáâúäá àøåáä úåáéáç - éáéáç éðá åæç י

. . . . . . . . . . . . . 'ä ìà áø÷úäìå ùãçúäì íãàì øùôà íå÷î ìëáå ïîæ ìëáå úò ìëá Y 'ä åéìà àøéåיב

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íãà ìù åúåäî úåðùì äìá÷ ìù äçåë Y åðéãéá äìá÷ יד

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äáåùúä éîé åìàá 'ä úàøéì íéìòô øéáâäì - åøöåà àéä 'ä úàøé טו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åäåòééñé íéîùä ïîå åãéáù äî úåùòì íãàä ìò Y çúô éì åçúô טז

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷"äåúä ãåîéì éãé ìò àåä øúåéá äìåòîä ïå÷éúä - äøåúá ÷ñåòä ìë יח

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íåâøú ãçàå àø÷î íéðù úàéø÷ - ú"åîù äìàå כ

שווארץ schwartz16@bezeqint.net:עימוד



הפרשה àבאר
dyxtd x`a

úåîù
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åùôðì áéùéù .åéìò åùôð áùééúú äðåîàä

במכתבא . זי"ע מקאבריו הרה "ק שכתב כמו הדעת, ביישוב ההתחזקות - האדם  כל  זה ‚Ìכי ‡·Â‰)

(˙Ú„‰ ·Â˘È Í¯Ú '‰˘Ó ˙Â¯Ó‡'·,הדעת בישוב  עומד ישראל שאיש אחת  לשעה ישוו לא דעלמא הון כל 

מיושבת .ובדעה

הנפילה, תחילת היא שם כי האדם , של וראשו מוחו לבלבל - הרע  היצר של  ועמלו  עבודתו  כל ואכן,

לזבוב אותו המשילו לכך Ò‡.)ואולי ˙ÂÎ¯·) סביבות מרחש אם כי ואינו  כלל, מזיק הזבוב שאין כמו כי ,

שחתהאדם , לבאר ויפול  האמונה באר את  שיעזוב דעתו, מיישוב  ומוציאו אותו, מצינוומבלבל  עוד ,

את  ומסכן וזוהמה, לכלוך מכתו  על הזבוב יביא מכבר, פתוח פצע  לאדם כשיש כי הזבוב, של  בתכונותיו

את  יבלבל מתחילה  יצר, של דרכו היא נמי וכן חבורה ... תחת חבורה  – פצע תחת פצע  לו להביא האדם,

זוהמא  ועוד עוד עליו  יביא נפל, שכבר ומכיוון נכשל, וממילא לשמאלו , ימינו  בין מכיר שאינו  עד האדם,

ברשתו . לגמרי שיפול עד

זי"ע  שלום ' ה 'נתיבות הרה "ק פירש ‰¯‡˘�Â‰)וכך ‰¯Ó˘ÓÏ ˙ÂÁÈ˘ ı·Â˜) רצה המן ולאבדםכי (‡Ò˙¯להומם

(„Î Ë יבוא ומשם  דעתם, ישוב את שיבלבל – 'להומם ' יהיה מקודם  אם  אלא 'לאבדם' יוכל  שלא ידע  כי –

לגמרי. לאבדם

אףב. אכן, כי תשובתו  וטרדות. בלבולים  מרוב עלי קשה להאמין, – גופא זאת האדם , יאמר ושמא

בפסוק  בפרשתן יפות' ה 'פנים  שביאר וכמו היא. ה ' בידי האדם  ‡-‚)אמונת לי...'(„ יאמינו לא והן

הייתה טענתו כי מפניו'. משה  וינס  לנחש  ויהי ארצה וישליכהו מטה... ויאמר בידך מזה  ה ' אליו ויאמר

לא  עוזרו הקב"ה 'אלמלא אמרו  גופא האמונה על אף  הקב"ה , לו  ענה  שלחני. ה ' כי יאמינו לא הרי –

לו ' �·:)יכול  ‰ÎÂÒ) השליכהו' – לדבר וראיה להאמין, הכוח  את אדם בלב מכניס  אני כי ,(‰ËÓ‰ ארצה',(‡˙



שמות - הפרשה  áבאר

òåãî éë ,øåáòé ãò òâø èòîë éáç úôøåèîä
÷éãö ,íéîù éãéá ìëä éøä ,åùôð ìäáéúå óøèéú

úîàå ãñç 'ä úåçøåà ìëå ,åéëøã ìëá 'äââââ.dyxtd x`aúåîù -

,úîàáåúòãä áåùééå ùôðä úçåðî ìòá êì ïéà
úáåç'ä ìù åðåùìëå .'ïåçèáä ìòá'ë

'úåááìä(à"ô ùéø ïåçèéáä øòù)àéä ïåçèéáä úåäî'

ינוס האלוקים איש שמשה כזאת יארע האיך עצמך על ותמה  הנחש, מפני משה וינס - לנחש  נהפך והנה 

הלבבות' ב'חובת כתב והרי להקב"ה , בסמוך עומד שהוא בעת בפרט  הנחש , Â"Ù)מפחד '‰ ˙·‰‡ ¯Ú˘)על

זולת  מדבר להתיירא אנכי 'בוש  באמרו  היער, מחיות מתיירא היה  ולא ביערות 'ישן' שהיה  אחד חסיד

בךאלוקי'. יאמינו ודאי וממילא האדם, יאמין  ית ' וברצונו היא, ה' ביד  גופא האמונה שאף  מכאן אלא

האמונה  נטעי בלבבם אטע אנכי כי ישראל  אמונהבני ה' לו  שיתן יתירה  באמונה  יחזיק איש  כל  ע"כ  ,

יהיה . וכך

התפעלות ג. בו  עוררה הקדוש  חותנו  של הנהגה איזו  זי"ע , חיים  החפץ  הגה"ק  של חתנו את שאלו פעם

החשכות  ובזמני הקשות בשעותיו אף נפשו , ומנוחת דעתו יישוב איבד לא שמעולם וענה ביותר,

י  במשך  עליה  דעדו יכולוהיסורים שהיה דבר היה  ולא באמונתו  אחוז היה  תדיר כי על וזאת חייו , מי

דעתו . מיישוב להזיזו 

ההושענות בסדר לבאר אומר, היה Ó‡¯¯')הוא ‰Ó„‡' ËÂÈÙ·)נפש מחגב... מדלקת...חיטה דגן 'הושענא

נינהו , הדדי כי כולהו  שם הנאמר וכל ומשחיתה מבהלה', עוקרת  שהדלקת יודע רב בי בר שכל  דכמו

ומשחתת מכלה הבהלה - ממש  כך  החיטה, את  לגמרי ומאבדים אוכלים חגבים וכן  שבשדה, הדגן את 

אדם  של .נפשו

בער  ברוך רבי הגאון של  תלמידו ירושת"ו  מעיה "ק שליט"א גערבער ישראל הרב הישיש  הגאון מספר

ממשפחתו אחד חלה הימים  מן ביום  לווילנא, הסמוכה בעיירה מגוריו מקום  היה  דור שנות שלפני זצוק "ל

החולים שבית אלא ברפואה, טוב שם  לו שהיה  ווילנא שבעיר החולים  לבית ישראל  ר' ולקחו  דודו , בן –

עם שבא למי או החולים, בית את מממונם  מחזיקים היו  שהם  – ווילנא מתושבי רק  בשעריו מכניס  היה

והלה הגרח "ע, אל  משפחתו  מבני איש  ישראל  ר' שלח לכן זצוק"ל . עוזר חיים  רבי מהגאון המלצה  מכתב

וימנעו בקודש' ה 'משמשים יראוהו  המלך בדרך יכנס שאם  בחששו – הבית מאחורי הגרח "ע אל נכנס

כתב  ואף  יפות פנים  וסבר פנים  במאור קיבלו הגרח"ע  ואכן החולים. לבית המלצה  מכתב לכתוב מרבם

חשש לא בידו  המכתב היה שכבר מכיוון לשלום. ושילחו  בחותמיו  חתם  החולים , בית להנהלת מכתב לו

רעש לו ומחוצה הבית בני בקרב שיש ראה הגרח"ע  של  מחדרו  כצאתו המלך, מדרך הבית את ויצא

בתו  של הלווייתה תערך ומחצה  שעה  שבעוד שמע  הנעשה לפשר מששאל הגרח"ע ...היחידה ובלבול , של

ועצבון  דאגה  אפילו  עליו  ניכר היה ולא כזאת, טרופה  בשעה דעתו ויישוב מצלילות הלה  נשתומם ומה 

ומתקבל . נאה מכתב וכתב לו ישב פנים  במאור אלא דהו ... כל

יוחנן  רבי והרה"ק  זי"ע מזלאטיפולי דוד רבי הרה"ק  הצדיקים  ביניהם שמשהשתדכו  מסופר

- מרוד כעני היה שידוע  מחותנו  אל  דוד ר' פנה  ובא, קרב הנישואין ומועד זי"ע, מראחמאסטריווקא

שום בלא הדעת ביישוב יוחנן ר' השיבו המרובים . נישואין לצרכי המעות את ניקח מנין נכבד, מחותן

הכתוב על  בפירושו  מקום  מכל  האפשר, כפי לקצר הק ' רש "י של שדרכו  ידוע הרי מחותן, („·¯ÌÈדאגה,

(‚È ÁÈ' - דבריו  וכפל האריך אלוקיך', ה ' עם תהיה  בתמימות'תמים  עמו תחקור התהלך ולא לו, ותצפה

אלא העתידות, בתמימותאחר קבל עליך  שיבא מה לומר כל כפל ומדוע ולחלקו '. עמו תהיה  ואז ,

בתמימות ... קבל עליך  שיבוא מה כל  היטבבתמימות ... להחזיק לנו שיש  מכאן, זו אלא ,בתמימות 

באמונה להרבות עת ובכל הנפש, משלוות לאבד רחמנא תמימה שלא דעביד מאן וכל שמים בידי שהכל 

עביד... לטב
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äðôú øùà ìëáå êéëøã ìëá êøîùì ,êîò àöîð
,àååù ãçô ùåùçú ìà àìéîîå ,çéìöúå ìéëùú
êîò äéäà éë ,äòøô ìà çåøä úååìùá êì àìàãããã.

á"åéëïúùøôá íéøàáî(ã á)åúåçà áöúúå'
íéøî úà çáùì áåúëä àáù ,'÷åçøî
øéúñî àøåáä éë äàøð äéäù úòá óàù ,äàéáðä

åéðô(äùî úà àéáçäì åëøöåäù).'÷åçøî' àåä éøäå
íå÷î ìëîáöúúåäðåîà êåúî äðúéà äãéîòá -

'÷åçøî' úòá íâ äîò àöîð àøåáäùääää,äáøãàå.
'éì äàøð 'ä ÷åçøî'(á àì äéîøé)øùà úòáù åðééä ,

èéáîù 'éì äàøð 'ä' éæà '÷åçøî' àåäù åì äàøð
.ïáì áà úáäàë äáéçá åéìò

êëåáåúëä úà 'àøæò ïáà'ä øàéá(à ,ãé íéøáã)

àìå åããåâúú àì ,íëé÷åìà 'äì íúà íéðá'
åòãúù øçà' ì"æå ,'úîì íëéðéò ïéá äçø÷ åîéùú
úáäàî øúåé íëúà áäåà àåäå 'äì íéðá íúàù
ìë éë ,äùòéù äî ìë ìò åããåâúú ìà ,ïáì áà

,åðéáú àì íàå ,àåä áåèì äùòé øùàøáãä ïéà éæà)

(àìàäùòî úà íéðè÷ä íéðáä åðéáé àìù åîë
íúà ïë ,äùòé øùà ìëá åéìò åëîñé àìà íäéáà

.'íëîò äùòé øùà ìëá 'ä ìò åëîñú

ה ' בהנהגת  בחקירות להרבות  שלא  – תהיה  תמים
פשוטה באמונה  יאמין אלא עמו

ïúùøôá(å â)èéáäî àøé éë åéðô äùî øúñéå'
ìàíé÷åìàäúøàôúä ÷"äøä øàáîå .'
ò"éæ äîìù(â-á âë úéùàøá)ìò àéùå÷ íã÷äá

÷åñôä(íù)'àáéå,äúåëáìå äøùì ãåôñì íäøáà

יהודי  נכנס פעם  השי"ת. דרכי את להבין לנסות יסכין ולא – למיניהם  מההתחכמויות הרחק לאידך,

הרבי ענהו  שידוך, לעניני בנוגע  פלוני בחור של טיבו  על ושאלו  זי"ע  אמת' ה 'אמרי הרה"ק בחור אל הרי

הוא... פיקח אחיוזה אל ניגש  למוטב. או  לטב אם  כוונתו , הייתה  מה הבין ולא רבו פני את האיש  יצא

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

כתיב È‡)רמ"ב „ Ô˙˘¯Ù·)אילם ישום  מי או  לאדם , פה שם מי אליו, ה' עיוור'.'ויאמר או פיקח  או חרש  או

המומין בעלי בין הפיקח של שמקומו לך  יתירההרי במידה פיקח שהוא מי שאף הרבי כוונת הייתה וזו  .

כחתן... תיקחו ולא מום, בעל הוא

ולשניהםד. הרפואה, לצורך – מהם אחד בכל  במחט  דקר הלה הרופא, אצל שהיו  לשנים אמרו משל

ע"כ כן, עושה הוא ומדוע  בו דוקר מי ראה  ולא – היה עיוור מהם שאחד אלא מאד, הדקירה כאב

רפואתו על  שמחה  ונתמלא מה , ולשם  הדוקר מי ראה  לו פקוחות שעיניים  ומשנהו כך, על  וזעף  סר היה

קושי  מיני ושאר ייסורים  האדם  על  עוברים פעמים  שוודאי אף  כי פשוט, והנמשל לבוא... הקרובה

לכל ומיטיב לכל הרופא הבורא מידי הכל  כי לראות עיניו פוקח  שאינו  מי אמנם  ביותר, לאדם המכאיבים

לתועלתו לו  המכאיב הוא כי דרכיו בכל ה ' את הרואה  הפיקח  אמנם  הייסורים , על  לבו ויכאב וזעף  סר יהא

כל על לבוראו וישבח ויודה  שמחה יתמלא השלימה  עמו .החסדולישועתו שגמל 

חז "לה . בדברי דמצינו  בהא לשבח טעם  ליתן יש  זה פי „)על  ·Î ¯"˜ÈÂ)מרים של בארה מימי בסגולת

כח זו בבאר טמון כי לומר ואפשר ישועות, מיני לכל שתייתם סגולת בספרים  מבואר וכן לרפואה,

מרים , של  העדרים אמונתה  ישקו זו האמונה ישראל .ומבאר בני עם על טוב כל  להשפיע  ,



שמות - הפרשה  ãבאר

í÷éåøîàì úç éðá ìà øáãéå åúî éðô ìòî íäøáà
óåñáìù äàøð áåúëäîå ,'...íëîò éëðà áùåúå øâ
éðá ìà øáãì åúî éðô ìòî í÷ àìà äãéôñä àì
àúéà ãåòå .äãéôñäì åúðååëî åá øæç òåãîå .úç

ùøãîá(å çð äáø)úååîä êàìî äàåø äéäù ãîìî'
÷åñôá æîøð ïëéä øåàéá êéøöå ,'åãâðë ñéøúî

.åãâðë ñéøúîå ãîåò äéä úååîä êàìîù

øàáîåì"æå äîìù úøàôúä(úö÷ éåðéùá)äðä éë ,
íéëìäúîä íé÷éãöä úåìòîá ìåãâ ììë
íäéìò äàá äìéìç íà óà ,íéîúá íé÷åìà éðôì

,å"ç íéáø åà ãéçé äæéàì ïéãä úãéîíáì åðúé àì
íááì ìåôé àìå ,ì"çø àéää äøöä úåäî ïðåáúäì

úàæä õøàì äëë 'ä äùò òåãî úåù÷äìíáì éë ,
'äá çåèáå ïåëðäðåîà ìà ,àåä øùéå ÷éãö éë

ìååò ïéàå(ã áì íéøáã)ïåéìò éôî éë àåä êåôäðå ,
úåòøä åàöé àì(çì â äëéà)'úé åéùòî ìë ÷ø ,

úà åðéáø äùî äàø øùàë êëìå .äáåèì íéðååëî
úåìâä ìò äøåîä - äðñä äàøîïðåáúäì äöø àì

àøé éë åéðô äùî øúñéå ïëì ,äæ äî ìòå äæ äî
,íé÷åìà äðåëîä ïéãä úðéçá ìà ìëúñäìå èéáäî

'ä íäîò âäðúî êë éë ìò åéðéòá äù÷é ïôåååå.
ãåôñì àáùë éë åðéáà íäøáàá øîåà äúà á"åéë

,åãâðë ñéøúî úååîä êàìî äàø äøùìì"ø
ú÷ãöä äøù úúéî ìò ïðåáúäì ìéçúäùë
éðá ìë íà äúééä àéäù ,íìåòáù äðåùàøä
äúòå ,äðåøâ êåúî úøáãî ùãå÷ä çåøå ,ìàøùé
äúëæù äãé÷òä úìòî éøçà åéìò äúî íåàúô
äéä äæ ìë ,íåìë äì ìéòåä àìå äæë ÷éãö ïáì
øåáòá ,åðéáà íäøáà ìù åáìá ñéðëî òøä øöéä
àìå íäøáà í÷éå ãéî ïëì ,åé÷åìà ìò äù÷é

äãéôñä'úåðùá åììä íéøåáéãá å÷æçúä åðéçàî íéáøù òåãé)

(åäòø úà ùéàå ïîöò ÷æçì ,íòæä.

åéøáãî,äù÷ úòå ïîæ íãàì òéâäáù ãîìðàì
äãéîä ìò øúé ïðåáúäìå áåùçì åáì ïúé

åáöîáå"ç úåéùå÷å úå÷éôñ åáìá åìòé æà éë ,
ïåëðì ìéëùäìå ïéáäì áì áçåø íãàì ïéà äøöä úòáù íéîòô)

('äøåà'ä éðîæá ïéáäì åãéáù äîäðåîàá ïéîàé àìà ,
÷øå êà äöåø íéîùáù åéáàù úåîéîúá äîéìù

åì áéèéäìææææ'äáåè' àéä éøä 'ïéãä' úâäðä óàå ,
åøåáò äøåîâçççç.

ביארוו . ‰¯‚Ï)וכך ˙ÁÓ˘ Â¯ÙÒ· ‡"„ÈÁ 'ÈÈÚ)הפסוק ·)את ÂË˜ ÌÈÏ‰˙). אלוקיהם נא איה  הגויים יאמרו למה

אםעתה מלשוןנא  אף  – הוא בחשבון בעולם  הנעשה  שכל מאמינים  בני מאמינים ישראל  בני כי ,

אומר והוא לכך נאות אינו הגוי אבל שבדבר, הטובה  מיד נא נראה הכרוכהאיה הטובה  את מיד הראיני -

ה '. בהנהגת

זי"ע ז. מאפטא ישראל' ה 'אוהב הרה"ק  נענה  הסתלקותו ‚Â¯ÈÊ˙)קודם Í¯Ú Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ËÂ˜ÏÈ) לגן אכנס לא

הרי"מ הרה "ק בנו את שאלו בנ"י על גזירות כשגברו תקופה  אחר יוושעו , לא שבנ"י זמן כל עדן

ואמר  אלי נתגלה  אבי ואמר קם  אח"כ ראשו , את הרי"מ  השעין אביכם... אמר וכך כך הרי זי"ע מזינקוב

È)כתיב ÁÓ ÌÈÏ‰˙) מה כל  היכליך'. בקרב חסדך אלוקים  מידתשנדמה 'דימינו  שיש העולם  –אלוקים בזה

הרי לישראל , היכלךדינים  שהכלבקרב  רואים  ממעל , בשמים  שיפסקוחסדים – יבקש  ואיך גמורים ,

אלו . חסדים

רבינו משה  דברי את זי"ע אמת' ה 'אמרי הרה "ק ביאר זה מעשה  פי Î·)על  הזה,(‰ לעם הרעות 'למה 

גמורה . כטובה הצרות כל את רואה  אני הרי שלחתני, מדוע  רבש "ע לומר, שכוונתו שלחתני', זה למה 

ויושיעם יתפלל  והוא אחר ביד שתשלח  מוטב עליהם, להתפלל אפילו יכול  Â‰È„‰)ואינני ÈËÂ˜ÈÏ).

הכתובח. בלשון רמזו  דא כגון Ê)על  ,ÂÏ ÌÈÏÈ‰˙)של במצב האדם  שנמצא בעת כי רבה', תהום 'משפטיך

ודין יביטמשפט שבאם לרגליו, מתחת פעורה  והתהום גבוה  במקום עומד עצמו  יראה  ולא לאחוריו , ,

אשר אל  כראוי שללפניו יתבונן בשעה כן, כמו התהום, עמקי אל ליפול  הוא מסוכן קטן' ב'רגע  הרי ,



שמות - הפרשה  äבאר

באותה האדם  עם נמצא  הקב"ה – אהיה אשר  אהיה 
אליו מתקרב  שהוא  מידה

ïúùøôá(ãé â)äë øîàéå äéäà øùà äéäà' ,
.'íëéìà éðçìù äéäà ìàøùé éðáì øîàú

éðà - øîåà ä"á÷äù 'øôåñ íúç'ä øàáîåäéäà
åéëåìéäå åéúåáùçîù éî íòåéäéäéäà' åäæå ,éîò

' ,'äéäà øùàíãà íò úåèøôá çéâùîå àöîð éðà
ãéîú åúáùçîá äéäà øùàåøîàù äî ã"ò .éìùî)

(å âéôëù ,'êéúåçøåà øùéé àåäå åäòã êéëøã ìëá'
ãâðì åãéîòäì - êéëøã ìëá 'ä úà òãú øùà
.ãéîú êðéîéì ãåîòéå êéúåçøåà úà øùéé êë ,êéðéò
ììë' éáâì êà ,'ãéçé'ä éáâì Y íéøåîà íéøáã äîá

,åæ ääåáâ äìòîá íðéà å"ç íà óà 'ìàøùéä"á÷ä
úà åúøéëæá äòù ìëáå úò ìëá íäîò àöîð

íéùåã÷ä úåáàä úåëæéðáì øîàú äë' åøîåà åäæå ,
'íëéìà éðçìù äéäà ìàøùéøùà' øîåì óéñåä àìå)

(èøôä éáâ åîë 'äéäàíëîò äéäà ãéîúñ"úç úåøåà 'éò)

(äæá íéðôåà äîë ,úåîù 'øô.

ïëå'úîà úôù'á àúéà(ã"ìøú äîåøú)åð÷æ íùá
'äá çèáé øùà øáâä êåøá' 'í"éøä éùåãéç'ä

'åçèáî 'ä äéäå(æ æé äéîøé)çèáé øùà éôë éë ,
ïåçèéáä íöò éë ,úîàá àåä çèáåî êë 'äá íãàä

.íãàì éúáø äòåùé àéáî

להרחיק האדם  תחבולות יועילו לא  – נתחכמה הבה 
יקרבוה הם ואדרבה  מלהתקיים ה' עצת  את 

ïúùøôá(ç à)íéøöî ìò ùãç êìî í÷éå' ,øùà
óñåé úà òãé àìäðä åîò ìà øîàéå ,

åì äîëçúð äáä ,åðîî íåöòå áø ìàøùé éðá íò
'ø÷é éìë'ä øàáîå ,'äáøé ïôàìå òãé àì øùà

óñåéì äø÷ù äîá øéëää÷ éèáù - åéçàù ,

åéúåîåìç úà ìèáìå øéáòäì æåò ìëá åìãúùä
ìë íäì åìéòåä àìå ,íäéìò êåìîì àåä ãîåòù
ãâð úåìåáçúá àåáì øùôà éà éë ,äîåàîá íäéìëð
åáøé÷ íäéùòî äáøãà àìà ãåò àìå ,'úé åðåöø
éãé ìò ÷ø éë ,óñåé êåìîéù 'ä úöò íåé÷ úà
úòë .êåìîì àöé íéøåñàä úéáîù ááúñð äøéëîä
øæåâ ä"á÷ä ,úàæ úåòè ìò øæçå òùøä äòøô àá
áùçå ,'äáøé ïô' øîåì àá àåäå Y 'äáøé ïë'
'óñåé úà òãé àì øùà' åäæå ,åì åìéòåé åéúåøéæâù

-óñåéì òøéàù äîá ïðåáúä àìùàìù úòãì ,
ïëå äáøé ïë ì÷ä úåöøá éë ,äîåàî åì ìéòåú
ãåáòùä éùå÷ éãé ìò ÷øù úðúåðä àéäå ,õåøôé

.'äáøé ïë' úëøáá åëøáúð

á"åéëì"÷åöæ 'øòìòôééèñ'ä áúë('õøô úëøá'),
äòøôù ,åæ äùøôá ïðåáúäì ùé áèéäù
ìù ïòéùåî ãìåð íåéä' Y åéðéðâèöéàî òîù

'ìàøùé(áë à é"ùø)ïáä ìë' - åîò ìëì äåéö ïëìå
'åäåëéìùú äøåàéä ãåìéä(íù),åôåñá äìò äî .

ìåöéð åðîî ùùçù 'ìàøùé ìù ïòéùåî' åúåàù
,åðãîìì .åúéáá ìãâúðù àìà ãåò àìå åúá é"ò
äáøãàå ,íå÷î ìù åðåöø ãâðë êìéì øùôà éàù

òééñú íãàä úìåòôù ááñé ä"á÷ä(ìåëéáë)úøéæâì
ù àøåáäøîåì ìåëé äòøôù åðééäå ,ìòåôá íéé÷úú

,'äáøé ïë' - åãâðë áéùú ùãå÷ä çåøå 'äáøé ïô'
äéäé ïëåèèèè.

לכוח צריכין  הכל – האלוקים אל שוועתם  ותעל 
התפילה

ïúùøôá(âë á)äãåáòä ïî ìàøùé éðá åçðàéå
ïî íé÷åìàä ìà íúòåù ìòúå å÷òæéå

äãåáòäééééóàù 'ééçá åðéáø'å 'ï"áîø'ä åøàéáå .

התמימה האמונה  לעבותות ולבו  מוחו את ויקשר יתבונן אלא נפילתו  מצב על  יביט  לא וייסורים דין הנהגת

עולמים . בחי

הפסוק ט . את לפרש  אמרו  Î‡)וכבר ËÈ ÈÏ˘Ó) ש'המחשבות תקום', היא ה ' ועצת איש  בלב מחשבות 'רבות

ה ' ש 'עצת יביאו הם  וכך... כך שיהיה  יגרמו שפעולותיו מחשב שהוא – האיש ' בלב אשר הרבות

לפועל . ותצא תקום'

רבות,י . ומטמוניות זהב כסף גנוזה , בחמדה  המלא היכל  של  בפתחו  לעומד דומה , הדבר למה  משל 



שמות - הפרשה  åבאר

ìëî ,íéøöîî íàéöåäì íúìåàâ úò òéâä øáëù
ìò ÷øå ,åììôúäå å÷òö àìù ãò åìàâð àì íå÷î
.íìàåâì åúéøá úà 'ä øëæ íúòååùå íúçðà éãé
,åàøåá éðôì äðéçú ìéôäì íãàä ìòù ,åðãîììå

,ìåãâë ïè÷ ,øáãå øáã ìë ìò íéîçø úù÷ááéë

åðòéâé àì åéìà òéâäì ïëåîå éåàøä òôùä óà

åúìéôú éãòìáîàéàéàéàé.

ãåñéïúùøôá 'ï"áîø'á ãåò åðéöî äæ(é ã)äðäù ,
ãáë éë...éëåðà íéøáã ùéà àì' øîà äùî

àìôéä ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'éëðà ïåùì ãáëå äô
,åéúôù úìøò åúàî øéñäì äæë ñð úåùò 'äî
úùøô ìëá áåøì úåàìôðå íéñéð äùòù ïîæá
êë ìò ììôúä àìù øçàî ,àìà .íéøöî úàéöé
ñðä úà ä"á÷ä åì äùò àì ïëì úçà íòô åìéôà
,ìàøùé ìù íâéäðî úåéäì äöø àìù Y ù÷éá àìù äîå)

(äòøô ìà êìéìåäìéôúá øéúòî äéä åìéà éàãåå êà .
íëç òîùé .àôøð äéä çèáì 'ä úàî úàæ ù÷áîå
ìöðìå äìéôúä êøò úìòî øé÷åäì ç÷ì óñåéå

øéãú äúåàáéáéáéáé.

את  בידו  שאין עקא דא אך רב. עושר ולהתעשר בידו הבא מכל  ליטול  להיכל  להכנס לו  נתונה  והרשות

לבוא  המפתח  היא כי התפילה, היא כיו "ב כל . חסר להיכל  מחוץ  נשאר שהוא השער, את לפתוח המפתח

מהאדם נמנע  התפילה  ומבלעדי רחומיו, בניו על  הקב"ה  שמשפיע  ההשפעות מכל וליהנות בתודה  שעריו 

הרב. השפע  את להשיג

זי"ע  מסאסוב לייב משה  רבי הרה "ק ביאר ÁÙ)ובזה ˙Â‡ Ï"Ó¯‰ È˘Â„ÈÁ)לכל טוב שכר 'ותן התפילה את

בריה . כל  שכר מקפח אינו  השי"ת שבוודאי ע"ז  להתפלל  עלינו  מדוע  ולכאורה באמת', בשמך הבוטחים 

כך  כל שבוטחים אלו  וצדיקים בתפילה, – דלתתא באיתערותא רק נותנים  אין השמים דמן ביאורו, אלא

טוב... שכר ותן לבקש  לנו  יש  עליהם כך, על  מתפללים  שאינם  עד בה'

מבאריא . זי"ע  ·)הרד"ק  · ‰�ÂÈ), ניסים ב' היו  הנביא יונה אצל הנה כי יםא., למצולות נפל שלא

בלעו. הדג אלא לים הדגה ,ב.כשהשליכוהו  במעי יונה  שהה שכבר אף  אלא שעל  נואש  אמר לא

והתפלל בשכלו הראשון.נשאר מן יותר מלהתפלל  התייאש  שלא השני הנס  וגדול משם , שניצל  סופו  ואכן ,

עליו והכביד הידועה, במחלה שליט"א דשופריא קרתא  ויקירי מחשובי אחד נחלה שנה  כעשרים לפני

שמו את ברבים  הפיצו תפילה , עצרות וכמה  כמה  וקרוביו  ידידיו  קיימו  אז היה... מסוכן שכבר עד חליו 

הנס עיקר שאין נענה , הנס  לאחר האדם , כאחד לגמרי הבריא נס  בדרך ואכן ואתר, אתר בכל לתפילה

שיהוד  - 'הנס ' אלא מתקבלות, שהתפילות ופשיטא עליו  התפללו שהרי נתרפא, עמדושהוא רבים  ים 

מצב. בכזה  הנמצא על בתפילה 

שהתהיב. המשפחה שאם וויליאמסבורג בעיר אחת משפחה בני שנים , כמה  לפני אירע  נורא מעשה

המשפחה בני סידרו מיד חי. לכל  חיים  שבקה שאמם ההנהלה מאת הודעה קיבלו  זקנים ' ב'מושב

אחריה אמרו הבנים כשרה, לאשה  כבוד לחלוק  שבאו  משתתפים  רבת גדולה לוויה ערכו קבורה , מקום

שמעה אך ויהי לטלפון, ענתה מהאחיות אחת שבביתם , הטלפון צלצל  השבעה ימי ככלות כנהוג... קדיש

של השני ובצד ברגליו', הרוג ש'בא נתברר הבהלה  כשוך מתעלפת... ארצה נפלה  השני שמצד הקול את

במושב  אותה מלבקר ובנותיה  בניה  פסקו  מדוע בפליאה ששאלה  ובעצמה בכבודה  האם  הייתה הטלפון

פטירת  על להם  והודיעו  טעו זקנים המושב בהנהלת הוה , הכי דעובדא וגופא העם... כל ויתמהו  הזקנים,

צאצאי  אחר חיפשו  שכן מכיוון בחדרה . להם  וממתינה יושבת וקיימת, חיה  אמם  והרי אחרת אשה

פטירת  על עמו  לדבר החלו  אך ויהי והמצוות, התורה מדרך ירד של "ע יחיד בן לה  שיש ומצאו הנפטרת,

לכם דעו הבן בקברה...נזדעק  מנוחות מי על  שוכבת היא ימים  שבוע  מזה כי שמע  לא ועדיין – אמו

בני  כמנהג עשרה  ובמעמד ישראל  בקבר להקבר שתזכה  מלהתפלל  אמי פסקה לא חייה ימי כל שבמשך



שמות - הפרשה  æבאר

לב מתוך התפילה  – נשברה רוח אלוקים  זבחי
תמיד מתקבלת נשבר 

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

' 'ééçá åðéáø' áúë ,'äãåáòäïî' íéîòô éðù øéëæäå
äîéìù íãà ìù åúìéôú ïéàù êãîìì 'äãåáòä
,÷çåãäå äøöä êåúî ììôúî àåäù äòù äúåàë
êøáúé åéðôì äìåòä àéäå ,úìáå÷î øúåé àéäù.
øîàù ,ïééðòä øàáù ä"ò àéáðä äðåéá àöîú ïëå

(ç á äðåé)àåáúå éúøëæ 'ä úà éùôð éìò óèòúäá'
,'êùã÷ ìëéä ìà éúìéôú êéìààéáðä çéèáä

àéä ùôðä úôéèòå øòöä êåúî àéäù äìéôúäù
êøáúé åùã÷ ìëéä ìà åéðôì úñðëðäì"ëò ,'âéâéâéâé.

ïëååøîåà ã"ò äöøé ãåò' ,'íééçä øåà'ä áúë
(ä çé÷ íéìéäú)éððò ä÷ éúàø÷ øöîä ïî'

'ä÷ áçøîáàéä úåìá÷úîä úåìéôúäî úçà éë
äøö êåúîù äìéôúøîåà àåä ïëå ,'(á äðåé)éúàø÷

äøöîíãàäù äìéôúä ,åé÷åìàì àøå÷åúøö êåúî
.íéîåøîì óëéú äìåòä àéä ,åáì ìëá -

óéñåîåäðéà äøöä êåúî äìéôúù 'íééçä øåà'ä
'ä éðôì úåàáå úåìåòä úåìéôú øàùë
íééôðë éìòá äìéôú éòéîùîå éòöîà éãé ìò

(íéëàìî)ãåáëä àñéë éðôì øùåéá äìåò àéä àìà ,
áåúëä øáã äæå .éòöîà àìá'åâå íúòååù ìòúå

äãåáòä ïîúåéäêåúî äúééä 'ä ìà íú÷òæ
äãåáòäãéîå óëéú íúòååù 'äúìò' êëì äù÷ä

.ïéîìò ïåáéø íã÷

ïãéãìå,øîàééåøù éãåäéù úòá íéîòô äðä
,úåéðçåøá íà úåéîùâá íà ,ä÷åöå äøöá
éðôì åáì êåôùì éåàø åðéà úòä åæáù åì äàøð

àøåáäéåáéø éôë ,äáøãàå äáøãà ,åîöò ìà áéùé ,
éðôì úìáå÷îå äöåøî øúåé åúìéôú êë éùå÷ä

.ä"á íå÷îä

מצרות שומר ולשונו פיו השומר – לשונך נצור 
נפשו

áúë'íéãâî éøô'ä(ä"ôøú 'éñ à"à)åìà íéîéáù
ïåùìä àèç úà ï÷úì íãàä ìòãéãéãéãé.

לא  ושבעה ' 'קדיש ואף  משאלותיה . למלא לרגע  חושב ואינני וכו ' בעסקי עסוק אני אך הכשרים, ישראל

שתיקבר  וסיבב תפילתה קול  ה' שמע  כי זו, משונה טעות אירעה מדוע הכל  הבינו אז נשמתה . עבור אערוך

פה כל  תפילת שומע הקב"ה  כי ללמדך ימים ... שבעת עליה וישבו קדיש  אחריה יאמרו ואף  ישראל, כדת

המקום . מלפני ריקם החוזרת תפילה  ואין

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

לב בכל עמו 'וצעקתם נכון לא ולבם  וגו ' בפיהם  'ויפתוהו  היפך על  ,(ÊÏ-ÂÏ ÁÚ ÌÈÏ‰˙)תפילה אכן כי .'

במרומים . רבות הפועלת היא מלומדה , אנשים כמצוות ולא ה'ברען' כל  עם הבאה זו

מדיבור יד. עצמו  שהמונע  אמר זי"ע מסטרעליסק שהרה"ק  זי"ע  מבעלזא מהר"א הרה"ק  שאמר מה ידוע

נאך  און 'נאך אומר ואני תעניות... פ"ד התענה כאילו  הדבר לו נחשב לאמרו, שפתיו על  עומד אשר

נאך' ˙ÂÈ�Ú˙)און „"ÙÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰Î ÂÏ ·˘Á�˘).

שהרי  רבה  צינה  ואחזתו  יער, בלב מתהלך שהיה  אחד לחמור השתיקה , ענין את להמשיל  אמרו  וכבר

ליה' קרירא  תמוז בתקופת אפילו �‚.)'חמרא ה'ציידים '(˘·˙ שהפשיטו  מת ארי של עורו ומצא פשפש  ,

כי  היער חיות כל ראו  והכי אדהכי עצמותיו, את לחמם החמור בו  התעטף  הארי, של מגופו  העור את

ויאמרו אחיו  אל איש ויחרדו האריה , מן גבוה חמור של גבהו  שכן – מחנם  בקרב מתהלך 'חדש' אריה 

נחרד  וביותר לשיניו , טרף בקרוב נהיה לא אם יודע מי אשר חדש' 'אריה – לנו אלוקים עשה  זאת מה

באותה יעדר, בל  איש  – חירום ' 'אסיפת על הוכרז  מיד גבולו... את ישיג זה  'אריה' אם  יודע  מי – האריה

היער, חיות כל  לחיי הנשקפת הרבה  הסכנה  לגודל  הסף על  נדחו אשר עצות וכמה  כמה  הועלו אסיפה 



שמות - הפרשה  çבאר

èáä÷åñôá ïúùøôá 'ø÷é éìë'ä éøáãá àð(á â)

äðñä êåúî ùà úáìá åéìà 'ä êàìî àøéå'
.'ìëåà åððéà äðñäå ùàá øòåá äðñä äðäå àøéå

äåîú úö÷ äøåàëìå.àøîà òåãîøòåá äðñä
ùàáøîåì åì äéäå äðñä àìå úøòåá ùàä éøä ,

'äðñá øòåá ùàä'.áåäîêåúîäîöò éøä äðñä
.äúåà øéòáî äðñä àìå úøòåá

àìàíãà ïéá ùéù äàðùä àåä Y 'äðñä' ,åøåàéá
ïéøáåòä úåáøä úåøöä àéä 'ùà'äå ,åøéáçì

,é"ä ìàøùé éðá íò ìòùàá øòåá äðñäåY
'íéöå÷ë äæì äæ íéáéàëîù é"ðá úâäðäúîâåãë)

(íéöå÷ àìî àåäù 'äðñä'åäæåùà úà øéòáîäúåøöä
åììä íéöå÷ë 'ø÷é éìë'ä ìù åðåùìëå .úåìâäå
ìàøùé êë ,ùàá íéøòåá íäùë ìå÷ íéòéîùîä
ìëî ,åéáéáñ úç÷ìúî úåøöä ùàù ïîæá åìéôà
,øéàîî ïåìéñå áåàëî õå÷ åøéáçì ãçà ìë íå÷î

...ìå÷ íéòéîùî ãéîúå .åììä úåøåã âäðîëø÷éò åæå
äàðùä ãöî ,úåìâá úåéäì ìàøùéì äáéñä

îåàä ìëáî øúåé íäéðéáù äàð÷äåéìòáå ,úå
é÷ð ïéà ìàøùé ìë úà åòéîùä ïåùìäàöú éë ,

íéøòáî úåáàä ,ú÷åìçîä òìñî ú÷åìçîä ùà
ùà íäá äøòá ïë ìò - íéöò íéè÷ìî íéðáäå ùà
éô ìò óà éë ìëåà åððéà äðñäå øîàð êëì ,'ä
úåàéöî íå÷î ìëî á÷òéá øòáé úåàìúä ùàù
åìëé àì éë ìëåà åððéàå øåã ìëá íéé÷ øàùð äðñä

äæáå .ì"ëò ,ìàøùé úéá úåàáö 'ä íøë ïî íéöå÷ä
úáì' ìë éë ,äðñä 'êåúî' åøîàù äî éîð øàáî
,'äðñä êåúî' àåä úåøöäå úåìâä êøåà ìù 'ùàä
.øúåîì êà íééúôù øáãå ,ïéøåèìã íäá ùéù êåúî

àúéà'úîà úôù'á(é"ùøá ä"ã à"îøú)éøáã ìò
é"ùø(àé â)ìàøùé åëæ äî' ìàù äùîù'

éúáø ääéîúå .'íéøöîî íàéöåàå ñð íäì äùòéù
ìéòì éøäù àéä(ãé á)øáãä òãåð ïëà' é"ùø øàéá

åàèç äî åéìò äîú éúééäù øáãä éì òãåð -
úãåáòá íéãøð úåéäì úåîåà íéòáù ìëî ìàøùé
êë ìë íéìáåñ òåãî äùî ïéáä àìù éøä ,'êøô
äî' ìåàùì äúò àá êéàäå ,íúåìâá ìàøùé éðá
äàøù øçàî ,àìà .'ñð íäì äùòéù íäì ùé úåëæ
ìàù ïëì ,òøä ïåùì éìòá Y ïéøåèìã íäéðéá ùéù

,íéøöîî úàöì íäì ùé úåëæ äîêéà òéãåäì
òøä ïåùì àèç éãé ìò úåéåëæä ìë å"ç ïéãáàîù.
àèçá íéòåâð é"ðáù äùî òîùù äòùá ,ïë ìò
êë íåùîå ,àéäù úåëæ ìë åãáàù ïéáä ,ïåùìä

.åìàâé úåëæ äæéàá ìàù

èøôáå'íéãâî éøô'á áúëù åîë í"éááåùä éîéá
â"ç ãéâîä øôñ åøôñá íâ ,ä"ôøú ñ"åñ ç"åà)

(í"éááåù' úáéúá íéçúåô í"éááåùä úåéùøôùäìàå
ïå÷éøèåð äìàå -'úåîùàå÷áìïåùäéë ...òø

,ïåùìä àèç ãåðãð ìëî øäæéäì ùé åìà úåòåáùá
ø"äåùì ÷áàå òøä ïåùìî úåøéäæ äðùîáååèåèåèåèøáëå .

בידיו, קטנות אבנים חלוקי כמה  השועל  ויקח  אליכם ... ואחזור מה שהות לי תנו  – ויאמר השועל ויען

ממרחק  בעודו  כבר החדש , האריה לצד להתקרב ‰ÊÏ)והחל  '‰È¯‡'‰Ó „ÁÙ ‡Â‰ Ì‚ È¯‰˘)מהאבנים אחת השליך

ה'אריה ', של  ב 'נעירתלכיוונו  מיד  הגיב  ומלידה מבטן גדול 'חמור' אלא היה שלא זה 'אריה' ואכן

לפניהם ,החמור'... אשר את הבינו החמור כקול  'קולו' את החיות האמיתי כשמוע האריה אליו ניגש  ומיד

עצמות '... של 'גל ועשאו

עליו  שזרקו בשעה גדול , בקול לקרוא ממהר ואינו בעצמו עוצר זה 'חמור' היה לו והתבונן בין עתה

ב 'השמעת הפסיד זה וכל הזה, היום עצם עד ממנו ומרתתים מפחדים היער חיות  כל היו הרי – אבנים

אחד ברגע בעצמוקול' ויעצור האדם ישתוק  אם  כי הרבה  ח "ו מפסיד דברו ' קול  ב'השמעת לדידן, כן  כמו ,

ולשונו . פיו  ששומר מי לכל  הצפון טוב לרב ויזכה  המזיקין מן משומר ישאר הרי הקול מהשמעת

אמר טו . כך שהיה. מה כשוכח עצמו ולעשות הצורך לעת פיו  את לבלום גם  נכלל הדיבור ובשמירת

הראשונים  שכתבו  מה ידוע  כי זי"ע יואל ' ה'דברי ˙ÂÒ˙-„Ò)הרה "ק ÔË˜ ı·˘˙) מעמד ומנהגי מעשי שכל



שמות - הפרשה  èבאר

åáúë(ù"ééòå êì ô"éø íäøáà ïâî 'éò)íéàìåçä úáéñù
íéøåáéãä éãé ìò àåä íìåòì íéàáå íéùâøúîä
'íéøéåàä ùåôéò'ì íéîøåâ íäù íééåàø íðéàù
øåáéãä úà ï÷úì íéëéøö ë"ò ,íìåòä òáè ìå÷ì÷å
øåáéãä ùã÷ìå ,íéøåñà íéøåáéã øáãì àìù
çëåð áìä ÷îåòî íééúéîà äìéôúå äøåú éøåáéãá

.ì"ëò ,'ä éðô

äðäøîàð(ë è øáãîá)'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò'
íé÷éãö åøàéáå ,'åòñééô ìòúøéîùá -åéô

ù íøåâ àåäåðçé 'äåúðéëù äøùéå äðçé 'äù Y

.íãàä ìòéô ìòå- 'äô'ä éãé ìòåòñé 'äíàá
äðéëùä úà ùøâî àåä éøä åéô úà øîåù åðéà

äàìäì äðéëùä òñúå ,åðîî äùåã÷ä,ééçã àðìéà)

(ç"ñøú ååà÷òøèòéôæèæèæèæè.

øåàéááåù"åîë ,ïåùìä ïéðòì åììä íéîéä úìåâñ
ò"éæ õéùôàøî ÷"äøäçìùá ,ùãå÷ òøæ)

(åáåùéå ä"ãá'úåøéçä éô éðôì åðçéå åáåùéå' ì"æåãé)

(áäôù ,'úåøéçä éô' àø÷ð íéøöî ìù äøæ äãåáò ,
Y úåøéçá íäìùäöåøù äî ìë øáãîùã"ò

(ä áé íéìäú)éî åðúà åðéúôù øéáâð åððåùìì åøîà'

ז ' הבוערים; והלפידים  האש  כדוגמת המה אש של האבוקות תורה . מתן ממעמד למידים  אנו  החופה 

החופה תחת כוס לשבר שנוהגים  ומה הדברים. כל  וכן וברקים; הקולות שבעת נגד הם ‡·‰"Úהברכות ‡"Ó¯)

(‚ ‰Òביארו(„"˜Ò Ò˜˙ Ê"·˘Ó Á"Â‡ ‚"ÓÙ)' יואל ה'דברי הרה"ק  ואמר שנשתברו. ראשונות' ל'לוחות זכר שהוא

לישראל  התורה  שכחת נגרמה  הלוחות בשבירת שהרי �„.)זי"ע ÔÈ·Â¯ÈÚ) בשבירת וכלה לחתן מרמזים וזאת ,

שעל פעמים  בבית, השלום את לשמר בכדי גדול  כלל זכרו – בישראל נאמן בית לבנות ילכו בטרם הכוס,

וכדו'האדם לו עשו מה באהלם .לשכוח השלום  ויגדל  ירבה ובזה מאומה , זוכר שאינו כמי עצמו ויעשה ,

חדשים כמה  בתוך שעמד אברך שנה, כארבעים לפני ירושלים הקודש בעיר התרחש  נורא מעשה

ה 'שוויגער' רק הייתה שעה באותה  חמיו , לבית עלה לנישואיו  שלא (Â˙ÂÓÁ)הראשונים  פתחה  ופיה בבית,

הבושה, וכאב מצער מתפלץ ולבו מהבית האברך כצאת וזעקות... גערות של  קיתון עליו  ושפכה  בחכמה

זצוק"ל  ראטה  אליהו רבי הגה"צ ורבו מורו של לביתו מיד פעמיו ÏÈ‰ÚÂÂÊÓשם Ú'˜ÓÂÏ˘ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�ÂÓ‡ ˘È‡)

(Ú"ÈÊ את סיפר כבר האם ר"א שאלו חמיו, בבית שספג הזה הגדול  האף  החרי על  לבו  מר את שפך שם ,

וצדקתו בחכמתו  ר"א לו אמר הנה . פעמיו שם דבר ראשית כי – שלא וענה  בעולם , בריה לאיזה  הדברים

טבא  'חלמא – חלום' 'הטבת בך ואקיים חלמת, חלום אלא כאן, אירע  לא מאומה כי בנפשך שווה  –

עשה . וכן היה . כלא לביתך חזור לך, חזית'. טבא חלמא חזית,

בבקשת  חמותו  נענתה  עתה  זמן'. ובאותו מקום  'באותו חמיו בבית להיות לו  נזדמן שבועות, ב' כעבור

נברא, ולא היה לא אמורים , דברים במה יודע אינני השיב האברך אך בו... שכילתה  הרב זעמה  על מחילה

לא  בשלו  עומד הלה כי ההפצרות כל  לה  הועילו  ולא רע ... חלום הלילה  בזה  חלמה  שהחמות הנראה  מן

ממעשה ביתי ובני אמי יודעים  היו  לא הדברים כנים  אם והוסיף  ידברון. שוא חלומות יער, ולא דובים

הדבר  מוכח  כך על יודע  איש שאין ומכיוון השמים, לב עד אש  כאן מתלקחת היית והרי כזה. משפיל

אברך  לאותו נולדו השנים  ברבות הארץ. ותשקוט  וקיבלה , סברא חמותו  בעלמא. חלום  אם כי זה  שאין

שהשכיל השתיקה  בזכות זה כל  צאצאים , עשרות עשרות של  דור הקים ומהם ילדים לעשרים  קרוב

לזרע וזכה היה, כלא בחייו המשיך זו  שתיקה  בזכות אך כי ישתוקו. כי וישמחו מעשה , בשעת פיו  לבלום

ה '. בירך

זצוק "לטז. הלוי' ה 'שבט  בעל הגאון אמר �·ÌÈ¯Áוכה ÌÈ�È�Ù ,‡ÏÙ� ËÂ˜ÈÏ ‡Â‰Â ‰�Â¯Á‡· Ï"ÂÈ ,'‰˜È˙˘' Í¯Ú ÛÂÒ ·¯‰ ÈÓÁ¯)

(Ï"˜ÂˆÊ Ï"‰·˘‰ ÏÚ· Ï˘ Â˙¯Â˙ ÍÂ˙Ó ,'‰ ¯·„Ï ÌÈ‡ÓˆÏכל כותב היה  אילו  מאתנו, אחד כל נא ויאמר וז "ל.

בורח היה התשובה , בימי לפניו  אותן קורא והיה ובלילה , ביום  ובסתר, בגלוי אחת, בשנה שדיבר הדיבורים 

עכ"ל . הבושה, מחמת ומתחבא



שמות - הפרשה  éבאר

Y åéôá àèçù éîù ìàøùéì ïàë øîàå .'åðì ïåãà
åúàøéî åðåùìå åéô øîù àìå ,åìöà úåøéç äéäù

,ù"úéåéô úà äðçéå áåùéäî ÷ø øáãé àìù Y
åììä íéîéáå .ì"ëò ,ù"áúé åúãåáòì êéøöù
íéøöî ãé úçúî é"ðá úìåàâ úà úøøåòî äàéø÷ä

.íäéô éøîà íéøîåù íðéàù íúàîåèîå

÷"äøäøàáî ò"éæ êìîéìà éáø éáøäøåîà à"åð)

(éë åäæå ä"ãááåúëä úà(é âë àø÷éå)

'à úåéúåà éë ,'íëøéö÷ úéùàø øîåò úà íúàáäå'
úà íúàáäå' åðééäå ,úåôìçúî 'òå(øîåò)øîåàY '

áåèä ãö ìà åáø÷ì íëøåáéã úà åð÷úúå åàéáúù
éë .äùåã÷äå(øîåò)øîåààåä äæíëøéö÷ úéùàø

íéîøåâä íä íéìèá íéøáãä Yäðåùàøìëì
åøäæéä íéîëç ïë ìò ,'ä úãåáòá íéøåöé÷ä

íëðåùìáæéæéæéæé.

האדם בהתגברות  הבורא חביבות - חביבי בני חזו
יצרו על

ïúùøôá(äë á)ìàøùé éðá úà íé÷åìà àøéå' ,
'ä àîçå ,ïúðåé íåâøúáå ,'íé÷åìà òãéå©£¨
àzáBéz úé éBîã÷ éìâe ìàøùé éðáã ïBäãeaòL øòö©©¦£§¦§¥¦§¨¥§¥¢¨©¦§¨

àøîeèa eãáòãdéøáça Lðà eòãé àìã'ä äàøù) §¨¨§§¨§¨¨§©©§©§¥

åùòù äáåùúä åéðôì éåìâ äéäå ,ãåáòùäî é"ðá ìù íøòö

(åøáçî ùéà òãéù àìá øúñáçéçéçéçé.úåáéáç éë åðééäå
íãàä éùòîá ä"á÷äì ùé úãçåéî úåáéùçå
íà éç ìë éðéòî íéîìòðä åéúåðåéñðá ,øúñá

åéùåç øàù åà åéðéò úøéîùáåæ äáåùú à÷ééãå ,
úòá íéøåîà íéøáãä ïãéãìå .äìåàâä úà äëéùîä
åà äôä úøéîù éðééðòá ïåéñð éðôá ãîåò íãàäù
,åøöé ãâð äîçìîä éøù÷á ÷éæçî àäå ,íééðéòä
äæá éøä ,òøá úåàøî åéðéò íöåò åà ,åéô íìåáå
ãò ä"á íå÷îä éðôì äîåöò çåø úçð äìòî àåä
òãåé ùéà ïéà - àåä 'àøîåèá' äæ ìë éøäù ,ãàî

øúåéá íúåáéáç äáøúî äæáå ,êë ìòèéèéèéèé.

êëåì"÷åöæ 'éåìä èáù' ìòá ïåàâä øàéáøôñá)

(äøåáâ êøò 'áøä éîçø'éäéå' ïúùøôá øîàðä ìò
éøú éðä äðä .ì"æå ,'íé÷åìàä úà úåãìééîä åàøé éë

ì"æ íøîåàë ,íéøîå ãáëåé åéä éùð(:àé äèåñ)åéäù
úåàøé åéäå ,úåàéáð íâå ùãå÷ òøæ ,úåìåãâ úåéð÷ãö
äæ çáù íäéìò øîàð àì ë"éôòàå ,ïãåòî íé÷åìà

,úàæ äòùá àìà íé÷åìàä úà åàøéù Yïéàã
àåäù äòùá àìà úðçáð íãàä ìù 'ä úàøé
úàøé øéãàî àåäå ,íãå øùá àøåîî ïåéñðá ãîåò

מלאנדאןיז. שרייבער אברהם רבי ÈÓ˘ÓÂ‰הגה"ח  ,˜"˘¯Ú ÏÎ· Â�˜Ê ˙‡ ˙ÂÙÈÏ (¯Ú„�ÚÏ¯Ú·ÈÂ‡) ÂÓÂ˜Ó È�· ‚‰�ÓÎ ‰È‰ Â‚‰�Ó)

(˜"·˘ „Â·ÎÏ Â�˜Ê ·ÈËÓ ‡"¯ ˙‡ ˙Â‡¯Ï Ô‡„�‡ÏÏ ‡Â·Ï È‡„Î˘ ‡¯Ó‡˙Ó Ú"ÈÊ ·Â˜ÈÊ„Ó ÚÏ'‰„Â‰È È·¯ חלתה„‰¯‰"˜ לימים .

זי"ע ישראל' ה 'בית הרה "ק לרבם משפחתו  בני נכנסו  גדולה. וישועה לרפואה והוצרכה ר"א של  הרבנית

'קוויטעל ' שולחנו על בני (ÈÙ˙˜‡)והניחו  נבהלו  הקוויטעל, את דחה  הרבי אך שלימה , רפואה בבקשת

משמר מכל ועיניו פיו  על השומר אברהם  כרבי יהודי הרבי, להם נענה  מיד אך מאד, עד (ˆ„È˜המשפחה

[‡Ï Â˙Â ,‰‡·‰ ˙·˘ ¯Á‡Ï „Ú Â˙ÂÎ¯Ëˆ‰ ˙‡ ÁÈÂÂ¯‰˘ „Ú ÚÂ·˘ ÏÎ ÍÏÂ‰ ‰È‰ Ì˘Ï Y] '‰Ò¯Â·'Ï Â˙È· ÔÈ·˘ ˜Á¯Ó‰ ˙‡ „„ÂÓ ‰È‰ ‰Ê

(˙ÂÈ�˘Ó È˜¯Ù '‰ ‰¯ÊÁ‰Â ,˙ÂÈ�˘Ó È˜¯Ù '„ ˙Î¯Â‡ ‰ÎÈÏ‰ Í¯„ ¯ÓÂ‡ ‰È‰ ÍÎÂ ,ÂÎ¯„· ˜ÈÙÒÓ ‡Â‰˘ ˙ÂÈ�˘Ó‰ ˙ÂÓÎ ÈÙÏאליינ'ס זיך יכול  ,

‰ÂÚÂ˘È˙)קוויעטלען ÏÎ ÂÓˆÚ· ÏÂÚÙÏ ÏÂÎÈ)נענה זי"ע  מפשעווארסק יעקב רבי הרה "ק לפני הדברים  כשהגיעו

הרבי'סטעווע  סוד כל  את ישראל הבית גילה הנה  הצדיקים(‰‡„Â¯ÂÓ"˙)ואמר, של כוחם  זהו  כי כלומר, ,

יתברך... שמו כבוד למען החושים  בשמירת

השובבי"ם .יח. ענין כל  נרמז  שבו  כלומר – תרגום ' שובבי"ם  'דער זה  תרגום  מכנים  שהיו  הדורות מצדיקי יש 

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

שוין שוין ˙˘Â·‰)שוין ÔÂ˘Ï ‡Ï‡ '‰˙ÚÂ' ÔÈ‡)הנוכחים כל שהיו עד אלו , דבריו  ומשלש ושונה  חוזר והיה ,

שלימה . לתשובה מתעוררים

'לולי ואמר נענה  בעניי'.תשובה פעם אבדתי אז  שעשועי



שמות - הפרשה  àéבאר

øúååì êéøö àåäù äòùá ïëå .êøáúé åúãåáòå 'ä
ãåáëì Y íäéìò øúååî àåäå íééøîçä åéëøö ìò

'ä àøé ìù íúåçì éåàø æà ,êøáúé åîù.

øáëå'îâá åøîà(.âé÷ íéçñô)ïðçåé éáø øîà'
ìò ,íåé ìëá ïäéìò æéøëî ä"á÷ä äùìù
øéæçîä éðò ìòå ,àèåç åðéàå êøëá øãä ÷ååø
,'äòðöá åéúåøéô øùòîä øéùò ìòå ,äéìòáì äãéáà
åøöé ùáëù åéôë øéöéá òùòúùî ä"á÷äù éøä

'úé åðåöø úåùòììëá íäéìò æéøëî àåäù ãò .
ìò øáâúäå åéðéòá íåâôìî øäæð éðåìô ,úåîìåòä
çîùå ùù ä"á÷äå .åúáùçî ìò øîù éðåîìà ,åøöé
íãàì äàøðä øáãá åìéôà ,äìåòôå äìåòô ìëá
úçà íòô ÷ø øáâúî íà åìéôà åà ,êøò åá ïéàë
óà ,àì åúå úçà íòô åéðéò øîåùù ïåâë ,ãáìá
çöéðù úàæä úòá êà ,úåáø íéîòô ì"ø ìùëðù
úåîìåòä ìëá äçîù øøåòî åäéøä åøöé úàëëëë.

óéñåé äæá åúáùçîá ÷éîòéå íãàä ïðåáúé øùàëå
.æåòå úàù øúéá øáâúäì õîåàå çåë

áúë'àúúòîù áù'ä('å úåà äîã÷äá)úà øàáì
ì"æ íøîàî(æ è ø"á)áåè - ãàî áåè äðäå'

ïáåî åðéà äøåàëìå ,'òøä øöé äæ ãàî ,áåè øöé äæ

êë ìëúéñîä òøä øöéä úàéøáá ùé äáåè äîã
åúãåáòî åðéçéãäì äìéìå íîåé åðúåà çéãîå
'ãàî áåè' åúåà íéðëîù àìà ãåò àìå ,êøáúé

áåèä øöéä ïî øúåé äìåãâ äáåè àåäùøàáîå .
ò"éæ 'åðéðùåîìà í"øäî' éøáã é"ôòúìä÷ì åøåàéáá)

('é ÷øôàì ,äìåãâ ùà ìò íéî èòî êôåùä äðäù
úç÷ìúî àéä äáøãà àìà ùàä äáëú àìù éã
òøä øöéä ìò úåøáâúä éãé ìò - éîð éëäå ,øúåéá
ø"äöé àìîìàå ,åáù áåèä çë ìãâå øáâúî
äéä àìå äåìùá ïðàù êìäî íãàä äéä åéúåðåéñðå

.áåèä çë åá äìòúîå øáâúî

äæáåøöé äæ 'áåè' - ùøãîä éøáã øéôù åùøôúé
,'áåè'ä øöé - åîùë àåä 'áåè' ïëà éë ,áåè
ìãâú åúîçî éë ,òøä øöé äæ 'ãåàî áåè' íðîà

åáù áåèä ãö ìù äáäìäçåø ìåôéú àì ïë ìò ,
åì àéáîù úåðåéñðä ìãåâ úà åúåàøá åáø÷á íãàä
åøéáâé úåðåéñðä åìà à÷ééã äáøãà éë ,øöéä

õ÷å ìåáâ àìì åáù áåèä ãö úà åãéîúéåàëàëàëàë.

äæååðàù Y äæä ïîæá âäåðä íéøöî ãåáòù àôåâ
,äæä íåéä íöò ãò òøä åðøöéì íéãáòåùî

íäøáà éáø åðáì åúøâàá í"áîøä ù"åîëåúåøâà)

וכדרך כ. בנסיון, בלבד אחת בפעם בעמידה בצע מה - בטענה  להמיתו, הזומם  יצרו  לקול ישמע  ואל 

גארנישט' אדער גאר 'אדער הנקרא וחזק  גדול  הרע  יצר שיש צדיקים אומרים ÌÂÏÎ)שהיו  Â‡ ÏÎ‰ Â‡),

מאד. עד חשובה אחת פעם ואפילו  תורה, של  דרכה  היא כך שאדרבה ידע אלא

בגמ ' דאיתא הא פירשו  זה  ÊË.)בדרך ‰ÏÈ‚Ó) יושב ראהו  הסוס , על מרדכי את להרכיב המן שבבוא

לתלמ כספא ומלמד ככרי אלפי עשרה  ודחי דידכו  קמחא קומצי מלי 'אתא להם  אמר קמיצה , הלכות ידיו

˘ÈÏ)דידי ' 'ÛÒÎ ¯ÎÎ ÈÙÏ‡ ˙¯˘Ú' ‰Á„ÈÂ ÌÎÏ˘ ÔË˜ 'ıÓÂ˜' ‡Â·È).שאין האדם את להסית - היא המן  דקליפת  וביארו

קטנה  פעולה שאף  מרדכי לימד לעומתו כסף, כיכר אלפים עשרת  דוגמת  גדולות  לפעולות  אם כי ערך 

הקב"ה  לפני חשובה מנחה' בשעהכ'קומץ  כן, על ית'. שמו לכבוד מעשה שום  בעיניו  נקל יהא ואל  ,

הלכות מלמד מרדכי את המן וזהוקמיצה שראה מרדכי, ניצחו וכבר תקוותו, אבדה  כי לראות נוכח ,

דידי. כסף' כיכר אלפי 'עשרת כל את דחה  דידכו  חיטים  'קומץ ' שמלוא שאמר

הפסוק כא . את שביארו Ê)יש „Î˜ ÌÈÏ‰˙) אמר כצפור 'נפשנו ולא דייקא, לצפור דימוהו  מדוע  נמלטה ',

‰·¯ÂÈ˙)נמלטכדג È„ÈÓ ËÏÓ�Â ÌÈ‚ÈÈ„‰ ˙˘¯Ó Á¯Â· ‡Â‰ Û‡ È¯‰˘)מטה' יורד הוא הרי בורח  כשהוא הדג אלא, ,

הדמיון  וזהו למעלה ', 'למעלה עוף  מגביה הנו שבהמלטו כציפור שנהיה  אלא לה', חפץ  באלה ולא מטה ',

ומתעלים עצמינו את מגביהים  אנו הרי חטא של נדנוד ומכל  עבירה  מדבר בורחים שאנו  שבשעה  ל 'נפשנו',

ערוך. לאין



שמות - הפרשה  áéבאר

(éðá òãå ä"ãá èì 'îò í"áîøäéë úòãì éðá êì ùéå'
íéøöî êìî äòøôúîàá òøä øöé àåääùîå ,

àåä ä"ò åðéáøé÷åìàä ìëùäàåä åììëá íéøöîå ,
óåâäéðá éë ,úòãéå .áìä íå÷î àåä ïùåâ õøàå

åäåãáòå òùøä äòøô íäá èìù øùà íä ìàøùé
åðéá ïéà ä"ò åðéáø äùî ìáà ,êøô úãåáòá
àìå çåë íåù åéìò íäì àìå ,ñçé íåù íäéðéáå
êìî äéä äòøôù åîëù åðééäå .ã"úëò ,äèéìù
êë ,íéøöîá åáùéù ìàøùé éðá úà ãáòùå íéøöî
íãáòùìå ìàøùé éðá úåôåâ ìò êåìîì øöéä àá

åéìà(íéøöî õøàì äîãð ìàøùé éðá ìù óåâä éë)ìëî êà ,
äùåã÷ä äîùðä íå÷î(åðéáø äùî ÷ìç úàø÷ðä)

äððéà íìåòìå úîâôð äðéà ìàøùéî ùéà ìë áø÷áù
åúìåàâì íãàä àöé äãé ìòå ,íéðåöéçä éãé úçú
åðúãåáò ìëå .íéøöîî é"ðá úà àéöåä äùîù åîë
ãéî áìä úàå ìëùä úà ìéöäì àåä íìåòä äæá
ïë éãé ìòå ,òøä øöé àåä ïèù àåä éøæëà éåâ
- í"éááåùä éîéá èøôáå .'úé åúãåáòá úåìòúäì
úøøåòî íéøöî úàéöé úåéùøôá äøåúá äàéø÷ä
éøöéîî úàöì 'úéèøô íéøöî úàéöé'ì ïîæä úà
åðå÷ ïåöø úåùòìî åúåà íéòðåîä óåâä éøöéîå øöéä

åøåö õôçåáëáëáëáë.

àúéàò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäîí"éøä éøîà)

(úåîùìù åìà úåéùøôáù ,åøîà ÷öà÷á ,
äëìä'áë íäá ïééòì ùé íéøöî úìåàâå úåìâ

äðäå .'äù÷ úåôñåúåìë ùøåù àåä íéøöî úåìâ
úåéåìâä(ã æè ø"øá 'ééò),ãéá íãàä úåìâ äæ ììëáå

åéúåìééçå åøöéâëâëâëâëêãéàìå ,ìë ùøåù íéøöî úìåàâ
úåìåàâä(:æé÷ - :æèø á"ç ÷"äåæ)åðì ùé ïë ìò ,

åðúìåàâ êøã úà ïéáäì íéøöî úìåàâá ïðåáúäì

åðéáéåà úà çöðì ,úåãéîä ïå÷éúá Y úéèøôä
.'ä úéá úëàìî ìò çöðì íééðçåøä

áúëìò ò"éæ õìéôî '÷éãö éúôù'ä ÷"äøä åãëð
íéøáãä åìà(ãé úåà ïúùøôá)äëìä åðãîìîå

.øöéä úìåàâå úåìâì íéøöî úìåàâå úåìâî äùòîì
äùî - ìàøùé ìù ïòéùåî äéä íéøöîáù åîë éë
,ïëåñî èòîë äáéúä êåúá øåàéá êìùåî åðéáø
úá äòøèöðù - äðëåî åúòåùé äúééä øáë î"îå
,åúìöä äàá íùîå øåàéä ìò õåçøì ãøúå äòøô
á"åéë .ïëî øçàì åúìãéâå íéîä ïî åúåà äúùîù

Y ìàøùéî ùéà ìëãò ò÷åùî àåäù äòùá óà
íà äæä íìåòä ìù øåàéá êìùåîå ,ùàø äìòîì
äàð÷ë úåãøè øàùá íà íìåòä äæ úàîåèá
.ïåæî úãøèá ò÷åùî àåä íà ïëå ,ãåáëå äååàú
åúìåàâå äëîì äàåôø ä"á÷ä åì íéã÷ä øáë

åøåáò íéðëåî åúòåùéåõåöéð åîöòá ÷éìãéù åúìåàâå)

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

(êåøò ïéàì úåìòúäìå.

מקום ובכל זמן  ובכל עת  בכל  – ה ' אליו וירא 
ה ' אל  ולהתקרב להתחדש לאדם  אפשר

ïúùøôá(ä â)íå÷îä éë êéìâø ìòî êéìòð ìù'
øùàãîåò äúà,'àåä ùã÷ úîãà åéìò

íééç õôçä øàáîå(ú"äò)ãîåò,äååä ïåùììëá éë
,åàøåá ìà áø÷úäì íãà ìåëé ïîæ ìëáå íå÷î

åéúååöî íéé÷ìå åãáòìøéñäìå ìéùäì àìà åì ïéàå ,
åéáà ïéáì åðéá íéãéøôîä íéëñîä åìà - åéìòð úà
÷ø àåä åäòøì ùéà ïéáù ÷åìéçä ìë éë ,íéîùáù

,úìãáîä äöéçîä éáåòáíéøéñî øùàë ìáà
åøåà úòôéá íå÷îä äìâúî ãéî úàæ äöéçî,

נוטריקוןכב. שגוף אומרים  היו ÏÂÎ‡Ï)רעסןפוילו וףגצדיקים ‰ˆÂ¯ ÛÂ‚‰),אפעןפוילו וףג(Ô˘ÈÏ),ועטו וףג

·˜·¯)וילעןפ ·˜¯ÈÈ),ארט פויל ו וף ג(Â·Ï ˙ÂÂ‡˙ ¯Á‡ ÍÏÈÏ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰ ÔÈÈ„Ú ˙‡Ê ÏÎ·Â)לגוף ונאמר נענה  אנו אך ,

תאוותיו כל  ÂÏ)אלגןפועטו וףגעל  ‰˘˜˘Î Û‡ ,ÌÏ˘ ··Ï· Â„·ÚÏ '‰ ÏÂ˜Ï ÚÓ˘È).

באו',כג. 'אשר ולא הווה , בלשון מצרימה' 'הבאים ישראל  בני אצל  הכתוב לשון את בזאת שהמליצו יש

אלו מיצרים לבחינת בא הוא והרי ואחד, אחד כל  אצל  וקיים חי הוא עדיין מצרים בחינת כל  כי

ממש ... ובפועל  בהווה



שמות - הפרשה  âéבאר

éë äàøéåàåäåúìåëéáå ,ùãå÷ úîãà ìò ãîåò
ì÷ úéá äìåòä êøãá úåìòìãëãëãëãë.

á"åéëò"éæ '÷ä éãåäéä ÷"äøä øàéááäæî ãîçð)

(ú"äò ''ã÷ä éãåäéä'á àáåä ,àöéå 'øôïúùøôáâ)

(ãé-âéøîàéå ,íäéìà øîåà äî åîù äî éì åøîàå'
äùî ìà íé÷åìàäéäà øùà äéäàéë ,ùøéôå .'

éìáî ,íåé ìëá ùãçúäìå áåùì íãàä úãåáò ø÷éò
äæáå ,àááå äæá åì áèåé æàå ,øáòä ìò ììë áåùçì
ãöéë éìà åøîàé éë äéäå - øîà äùî éë ,øàåáî
ãò äàîåè éøòù è"îá åðà íéò÷åùî àåìäå ,ìàâð

åðçëùùåîù äî,àøåáä ìùíäéìà øîåà äî.
,ìàøùé éðáì øîàú äë ä"á÷ä åì áéùääéäàY

áéèéàå ,ùãçúà äúòî øîåàù éî ,ãéúò ïåùìá
åì øîåà àøåáä íâ ,éëøãäéäàêîò äúòîäëäëäëäë.

ïéàåäðéëùä úàøùäî ÷çåøîä ìàøùéî ùéà
ùøãîá àúéàãë ,äéäéù áöî äæéàá äéäé

(ä á äáø)ïúùøôá ÷åñôä ìò(á â)'ä åéìà àøéå'
éáø úà ãçà éåâ ìàù ,'äðñä êåúî ùà úáìá

äùî íò øáãì ä"á÷ä äàø äî ,äçø÷ ïá òùåäé
êåúî åéìà äìâð äéä åìéà ,äéì øîà ,äðñä êåúî

äù÷î úééä êë äî÷ù åà áåøçåì äìâð äî éðôî)

(åìàá ä"á÷ä÷ìç êàéöåäì ,àìà ,(äáåùú àìá)éà
- äðñä êåúî äîì ,øùôàéåðô íå÷î ïéàù êãîìì
äðñ åìéôà äðéëù àìá'ì"øäî'ä øàáîå .úåøåáâ)

('÷ 'îò â"ëô 'ääìâúð äéä íà éë ,äðååëä ÷îåò
'äøåù äðéëùä' éë øîåì íå÷î äéä áåùç ïìéàá
äìâð ë"ò ,íò éèåùôá àì ìáà ,áåùç íãà ìò ÷ø

äðñá åéìà(íå÷î ìëá ìãâ àåäù)íå÷î ïéàù úåøåäì ¨¥

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

.åéìò çéâùîå

úåîñøåôîäìù åëøã ïë éë ,äéàø úåëéøö ïðéà
åìéàë íéðô åì úåàøäì Y øöé
åì çéëåîå ,å"ç ä"á÷ä ìù åúöéçîì õåçî åäåçã
ìò øáâúäì úåáø íéîòô äñéð øáë éøäù úàæ

ישימוכד. דבר שראשית למלחמה , היוצאים הצבא אנשי כדוגמת השובבי"ם  ימי שעבודת קמאי אמרו

בימים העבודה היא כך להיכנע, העיר בני ייאלצו  אשר עד ומזון, מים מהם למנוע - העיר על מצור

לגמרי. כוחו ויתבטל ייכנע  אשר עד ומזון' 'מים  היצר מן למנוע אלו ,

וה'בלאטע ' בחטאי מאד שקוע  הנני רבי, לפניו , התאונן זי"ע מקאברין הרה "ק מחסידי גדול(·ıÂ)אחד

כיו "ב  לגמרי, מתייבש הוא הרי מים לו  מוסיפין אין אם  - ביותר הגדול  הבוץ  אף  הרה"ק  לו ענה  מאד,

הבלאטע כל תתייבש וממילא דרכיך, את עזוב – ...(‰·ıÂ)אתה 

שכל הי"ד זצ"ל ברזובסקי אברהם  משה ר' הרה "ח אביו בשם זי"ע  שלום  הנתיבות אומר היה  וכך

מאכל ממנו  למנוע  העבודה היא וזאת צרכיו , כשמספק עמו  גדל  והוא בקרבו, אחר דבר עם  נולד אדם 

שימות... עד

זצוק"ל כה . הלוי' 'שבט בעל  הגאון �‰)כתב „"Á Ï"‰˘) תעניות במקום  תיקון דרך מאתו שביקש  למי במענה

זי"ע משה' ה'ישמח  הרה"ק  של לשונו את שם ומעתיק ביותר, חמורות עבורות על  (·Â¯ÙÒוסיגופים 

(Á"È ‚"Á בכדי בצער עצמו לסגף  עליו  עבירה מדבר הפורש כל  אכן, כי השמים, מן באזנו גונב שבחלומו

הרי  דרכיו את לעזוב מתגבר אם  בחטא, ונשתרש בעוון משוקע שכבר מי מקום מכל העוון, על  לכפר

ומסיים לעבור. שעליו הצער חובת ידי בכך יצא ממילא לו, היא גדול צער העבירה  מן הפרישה עצם

אמיתי'. יראה  עצמו מצד 'הענין החלום, מן הלכה  פוסקים  שאין שאף בשה"ל ,

זה ידי ועל  בחטא, להשתקע  אמשיך - לידו עבירה  דבר שתבוא בעת לעצמו  שהאומר ברור זה  אמנם

בכלל הוא שהרי החטא', את 'לעזוב לי תסגי ואז בתשובה, אשוב אשר בעת וצער לסיגופים אצטרך לא

תשובה . לעשות בידו  מספיקין שאין ואשוב אחטא האומר



שמות - הפרשה  ãéבאר

,åãéá äìò àìå úåðåéñð åéðôì ãéîòîä åøöé
,íçìéäì éì äî - åáìá áåùçéù åúéñäì óéñåîå
øåæçà éàãååá éøä úòä åæá øáâúà íà óà

àåù ïåéîã àìà äæ ïéà úîàá êà ...éøåñìåëåëåëåëéë ,
ãåò àìå ,åéìà áåùéù åéìò äôöîå áùåé àøåáä
õåø÷ ìù úåøáâúä ìëá àøåáì ùé çåø úçðù àìà

áø éùå÷á åì àá äæù øçà Y øîåçîæëæëæëæë.

êëåáåúëä úà ò"éæ àæìòáî à"øäî ÷"äøä ùøéô
(é àë íéøáã)êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë'

êãéá êé÷åìà 'ä åðúðååéáù úéáùåàöéùëù ,'
úà øöéäî äáùéù 'ä åäøæòé ,åøöé íò äîçìîì
éãéá éåáù àåäù áåùçì øöéä åì ïúåðù äùâøää

- åãé úçúî àöé àì íìåòìå òøä øöéäúéáùå
á äúà øùà åúðòèå åçåë úà øöéäîåéáù.

מהותו לשנות  קבלה  של כוחה – בידינו קבלה
אדם של

ìàïéà éë ,äëàìîä éìò äúù÷ íãàä øîàé
äáåèì 'äìá÷' íà éë ,åðúàî ùøåã ä"á÷ä,
åúåäî úåðùì äáåè äìá÷ ìù äçåë ìåãâù òãúå

'ìàåîùî íù'á àúéà éë .íãà ìù(á"øòú úåîù)

÷åñôä ìò(áé à ìéòì)äáøé ïë åúåà åðòé øùàëå'
íäù äî ìëá' é"ùøáå ,'õåøôé ïëåáì íéðúåðúåðòì

øùàë éë åðééäå ,'õéøôäìå úåáøäì ä"á÷ä áì ïë
,ìàøùé éðá úà úåðòì 'åîîæ'íäì áùçð øáë

äùòîë øáãää"á÷ä óøöî í"åëò ìöà éë ,
äùòîì äáùçî(à à äàô éîìùåøé)ãéî ïëì ,

òáèä úåëøòî ä"á÷ä ããéù øáë íîîæ úìéçúá
ìàøùé éðáì àøáåùãç óåâäùù ãìéì åìëåéù
ãçà ñøëá äùùäæä øáãë íìåòî äéä àìù äî,

'õåøôé ïëå äáøé ïë'åçëçëçëçë.

íééñîåì÷ íãà ìë ãîìé ïàëî ,'ìàåîùî íù'ä
,åùôðì øîåçåäáùçî' øåáòá íà äîå

,éãåäéä óåâ úà ä"á÷ä äðéù íééøöîä ìù 'äòø
ãçàù äòùá øîåçå ì÷ ìù åðá ïá øîåçå ì÷
,äáåè äìá÷ åîöò ìò ìá÷î ìàøùéî
ìòå äøåúä ìò áùéì àåä äöåø 'åúáùçîáå'
øçà ùéà úåéäì êôäéé óëéúù éàãåå ,äãåáòä

úåéîùâáå úåéðçåøáèëèëèëèë.

שלעומד כו . היינו  מנייר, - אבל 'אריה' הינו  הרע שהיצר זי"ע, מקאצק  השרף  דהרה "ק משמיה מתאמרא

שבקל נייר אם כי שאינו יראה יתבונן כאשר אך ועצום , רב כוחו  אשר כאריה היצר נראה  מבחוץ

אליו . לשמוע מוכרח  שהוא לאדם  שנדמה  - דמיון וכולו מאומה, לעשות בכוחו  ואין יקרעהו,

הפילכז. שלשמירת Á¯·È)ידוע  ‡Ï˘)החבל את לעקור פיל  של  בכוחו  שבוודאי אף וחלוש, דק  בחבל די

היה יומו בן קטן הפיל שכשהיה מכיוון הדבר, והסבר היא'. מעולה  'שמירה מקום מכל יד, כלאחר

אין  שלעולם  בנפשו  החליט לכן בידו , עלתה לא ממנו להשתחרר אז  וכשניסה דק, חבל  בקשירת לו  סגי

נושא  ואני משגדלתי עתה אולי לחשוב אחת פעם אפילו מנסה איננו  וכבר החבל , קשרי את לקרוע בידו 

מן  האדם 'מותר – לדעת עלינו  זה... וקלוש דק  מחבל עצמי לשחרר אני יכול  כבר אדירים, משאות

ג  הכי  משום  וכי בידו, עלתה  ולא ענין באיזה  יצרו  על להתגבר ניסה כבר אם  שאף להבין עתההבהמה ', ם

לנצח . ויוכל כוחותיו נתחזקו  שהיום יתכן הרי יצליח, לא

זצוק "לכח. הלוי' ה 'שבט  בעל הגאון שביאר וכמו בתמידיות, הקבלה  את לקיים Í¯Úוהעיקר ÛÂÒ ·¯‰ ÈÓÁ¯)

('ÏÂËÈ·'הפסוק על  ב'ספרי' איתא ·)דהנה  ÁÎ ¯·„Ó·)ז"ל ואמרו התמידין', ב'פרשת ישראל בני את צו 

תעשה  השני הכבש ואת בבוקר תעשה אחד  הכבש  את – עלי בני את  צווה בני על  מצווני שאתה עד 

הערביים  אלא בין מצוות. משאר או  ה' מייחוד יותר  בתמידין דייקא עלי' בני את 'צוה  ענין בא ומדוע .

– הישראלי איש יבחן בזה בוקר 'כי הפסק בלי בשבת , בין  בחול בין עליו, קיבל  אשר את  מקיים אם

באחריתו. להצליחו יתברך, ה' עבודת עיקר הוא הזאת התמידיות  וערב,

נחרבהכט . כאשר תקצ"ז , בשנת בצפת שהיה  הגדול  ב'רעש' כי זצוק "ל, העליר שמואל רבי הגה "ק סיפר



שמות - הפרשה  åèבאר

ה ' ליראת  פעלים  להגביר - אוצרו היא  ה ' יראת 
התשובה ימי באלו

áúëò"éæ ÷éðãòìéååî ÷"äøäøòù ìàøùé úéøàù)

('à ùåøã ,í"éááåùäì"æç éøáã æîøá(.åè äâéâç)

,'øçàî õåç íéááåù íéðá åáåù'ùé åìà íéîéáù
àø÷ðå êë ìë íâô øáëù éîì íâ äáåùúì çúô
úåìëéäî 'õåç' éåøùå éåöî àåä éøäå 'øçà'

äùåã÷äíâô ìò øôëì çåë åììä íéîéá ùéå .
øôëî åðéà ë"äåéù äîì óà äùåã÷äå ïåùìäù"ééò)

(úåëéøàáñåôúì äðåáúáå úòãá äùòé íåøò ìëå .
.úåôøäì àìå äáåùúä éëøã

äöòäå,ùà ìù äöéô÷ ãçà ìë âìãì Y äöåòéä
àåä øùà åúâøãå åîå÷îî ãçå ãç ìë
éøáã ìò åøàéáù éôëå .øúåé úçà äìòîì ,ãîåò

÷"äåæä(:áð á"ç)éìà ÷òöú äî äùî ìà 'ä øîàéå'
àðàú -[åðãîì]à÷ééã 'éìà' ,àúåòéðöã àøôñáïéà]

[àìà ,éãéá äéåìú äðéà åæ äòåùú éë ,éìà ÷åòöì êì

àìë àéìú à÷éúòá[à÷éúòá äéåìú åæ äòåùú ìë],
àùéã÷ à÷éúò éìâúà àúòù äéáäòù äúåàá]

[àùéã÷ à÷éúò äìâúðïéîìò åäìëá àåòø çëúùàå ,
'ïéàìò- íéðåéìòä úåîìåòä ìëá ïåöø úòù äùòð æàå]

ùáãî ÷åúî[ïéæøá äî ãò òãåé åðúà ïéàù íâä .
èùôä êøã ìò åøàéá íå÷î ìëî ,åìàà÷éúò

' ïåùìî÷úòéååîå÷îî æåæéù øîåìë Y 'äøää íùî
.äúò ãò ìâøåäù äîî úçà äâøãî ô"äëì äìòéå

äæáåàéìúíãàä ìù åúåìòúä ìë äéåìú Y÷"äøä)

(ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä.

äöéô÷'ìàåîùî íù'á àúéà ,äúåäî äî åæ
(øáã ä"ã à"òøú íéùåã÷)ô"äò(á èé àø÷éå)

ìà øáã'ìëíäéìà úøîàå ìàøùé éðá úãò
åéäú íéùåã÷úåøåäì øùôà êéà àìôé äøåàëìå ,'

ìëìúåììë êåúá éøä .íéùåã÷ úåéäì ìàøùé éðá
êàéäå Y 'åëå 'åëå íéðåðéáå íé÷éãö íðùé ìàøùé
.'åéäú íéùåã÷' äååù äãéîá íìåë ìò úååöì êééù
,äùåã÷á ùé ãàîì ãò úåáø úåâøãî ïëàù øàáîå
õåô÷ì åì ùé ïééãò ,äâéùäù äîë éôì ãçà ìëå
.äùåã÷ä úåãéîá äâøãî øçà äâøãî äá úåìòìå

,íðîà'åéäú íéùåã÷'åðééääìòúé ãçà ìëù
äìòé úøçîìå ,åãîòî íå÷îì ìòîî úçà äâøãîá

øéôùå ,ãåòå ãåò äìòé êëå ,äâøãî ãåòìëì äååéö
íéùåã÷' Y äéìéã àâøã íåôì ãçà ìë ,é"ðá

'åéäúìììì.

íàåäöéô÷ éì óéñåé äîå éì ïúé äî ,øîàé øåîà
,í"éááåùä éîéá éîöò øåîùàå ÷æçúàù ,úàæ
ïðà óà .äìéìç éøåñì øåæçà åìà íéîé øåáòë íà
äùî ù÷éáù ïúùøôá åðéöîã åì øîàðå äðòð

'øáãîá íéîé úùìù êøã àð äëìð' äòøôî(â ä),
íúåà çìùéù åðîî ù÷éá àì òåãî ,äù÷ äøåàëìå

óåñáì äéäù åîë íìåò úåøéçì ,úåúéîöìàìàìàìàìåøàéáå .
íãå÷ íéøöîî åàöé àìù äöø äùî éë ,íéðåîã÷

ושכב  ההריסות לבין נפל  הוא ואף צאצאיו , ושלשת ביתו בני את ביניהם הפילה חללים ורבים העיר, כל

ונחנק הולך הוא שהנה הרגיש שכיבתו כדי תוך כלל, לנוע  יכול  היה  שלא עד אבנים  של  לגל  מתחת

התורה בלימוד יתחזק חי מכאן יצא שאם עצמו  על  ר"ש  קיבל  ליוצרה , נשמתו  תשוב ספורים רגעים  ובתוך

בחיים ההריסות מבין ויצא נס בדרך לנוע האבנים  החלו  ומיד תיכף פלא זה  וראה  ביגיעה, הקדושה 

ונפשו . גופו בשלימות

חשוב ל. הוא והרי תהיו' 'קדושים  מצוות קיום ייחשב לאחד מעשה , שאותו אפשר האמור שלפי ועיי"ש

עומד  הראשון כי תהיו ', 'קדושים  מצוות פעולה באותה  ביטל  רעהו  ואילו פעולתו , ידי על וקדוש

עוד  להתעלות נדרש בקדושה, התעלה שכבר רעהו ואילו  עבורו , גבוהה היא זאת ופעולה  נמוכה  בדרגה 

החיים . בקדושת לרדת ולא

ימיםלא . שלושת על  רק  ישראל בני את שישלח  מפרעה  רבינו משה  ביקש מדוע שביארו יש גררא, אגב

ידיו מתחת עולמית ישראל  את להוציא יצרו  על להתגבר פרעה  של בידו שאין שידע  מפני גרידא,



שמות - הפרשה  æèבאר

ïéá úéøáá øæâðù åîë äðù úåàî 'ã úåàìî
æàå ,íéøúáä,íìåò úìåàâ åìàâé íéðùä úåìëë

øåîâä ïå÷éúä íìùåéååäùé íàù òãé ä"á÷ä êà .
úàîåèá éøîâì åò÷ùé íúåìâá êë ìë êåøà ïîæ ãåò

äùåã÷á íäî èéìôå ãéøù øàùé àìå íéøöîíàù)

ìù ï"åðä øòùì íéìôåð åéä ãçà òâø ãåò íù íéäîäîúî åéä

íéøàùð åéä íà ù"ëå ,äîå÷ú íäì äúéä àìå äàîåè éøòù 'ð

(äðù úåàî 'ã ïéðî íéìùäì íéðù ö"÷ ãåò íùïë ìò ,
,ãáìá íéîé 'âì åöøàî íçìùéù äòøôî ù÷éá
åìëåé æ"éòå ,äàîåèä éøòùî èòî åàöé íäáù
íéðùä úåàî òáøà íåú ãò íéøöî úåìâá ãåîò

.äàîåè éøòù 'ðá éøîâì òå÷ùì éìáî

äúòúååøò Y íéøöîî äàéöé íà ,êîöò òâä
çåø äçéôî äúéä ,íéîé 'âì ÷ø óà õøàä

öòá íééçøåîà ,äðù íééúàîë ãåòì úåùáéä úåî

óà í"éááåùä éîéá äáåùúä çë ìåãâ äîë äúòî
...ì øåæçé ïë øçà ãéî íà

ø÷òéäåìëî ãàî ÷çøúäì - 'âééñå øãâ' úåùòì
òø øáãáìáìáìáì'îâá åøîàù éôëå ,(:î íéçñô)

'áø÷ú àì àîøëì øåçñ øåçñ àøéæð ïéøîà êì êì'
ááñì êë íåùî êøèöé íà óà ,íøëä ïî ÷çøúäì øéæðä ìò)

úìéëàá ìùëé àìù éãëá ,íøëá òâôé àìù åëøã êéøàäìå

(íéáðò÷çøúäìå âééñ úåùòìå øãâ øåãâì åðéìò êë
ïååò ÷áà ìëîâìâìâìâìåúîùðå åçåø åùôðì áèéé æàå .

.àááå äæá

ומן  שבידו מה  לעשות  האדם  על – פתח לי פתחו
יסייעוהו השמים 

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

ומאחר  עשה. ולא לעשות שביכולתו מה  על  רק אדם  מענישין שאין בדין, מכות עליו יבואו  לא זה  ועל 

בכוחו היה  שזאת ימים, לג' רק לשלחם  ממנו ביקש כן על  המכות, בעשרת להענישו  רצו השמים שמן

לו . הראוי כפי נענש לשלחם  אבה לא לזאת שגם  ומכיון לעשות,

במצוותיולב. קדשנו  'אשר הקידוש בנוסח  אומרים  הנה , זי"ע , מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק אמר פעם 

שהרי  במצוותיו', וקדשנו – בנו  רצה 'אשר להיפך לומר לנו היה הראוי שמן נראה ולכאורה  בנו ', ורצה

בלא  אכן, כי אלא, ומצוות, התורה את לנו נתן מכן ולאחר בנו ורצה  בחר תחילה הדברים, פני היו  כך

שיהאקדשנו  אפשר בנו אי האדםורצה שיתקדש אחר רק  יכולתו], ה '.[כפי בו  וירצה יתרצה

בדורנו, גם  שיש  יתכן אייגר עקיבא רבי הגאון כמו כשרונות בעלי זי"ע איש' ה 'חזון הגה"ק  אמר פעם 

למצוא  אפשר אי להגרע"א כמו שמים יראת כי הגרע"א, כמו  גדלות בדורינו  רואים אין כן, אם ומדוע,

כמוהו גדולים  להיות שייך לא וממילא Ï"˜ÂˆÊ)בדורנו, ÌÈ¯· Á"¯‚‰ Ì˘· È"Ù ·"Á '˘È‡ ‰˘ÚÓ' ¯ÙÒ‰ ÔÂ˘Ï).

שם כתוב שמים '.(·˘ÂÓ)עוד ב'יראת ממדרגתו  יותר בתורה מעלות לעלות לאדם  אפשר אי

כוחותיולג. לו עמדו  לא וכבר  ה'גבורות', לגיל הגיע  שלהם העגלה' ש 'בעל  אחת עיירה  בני על מסופר

כוחו שעדיין לימים  צעיר חדש , עגלה ' ב'בעל להחליפו העיר בני החליטו  ב'מסעותיו ', כראוי לעבוד

לו ואמר הצעיר, העגלה לבעל פנה לכן הוותיק, דמתא עגלה לבעל  מאד חרה הדבר עשו , וכן במתניו,

הנך  בקי כמה  עד אותך לבחון רצוני אבל  חדשים ', 'כוחות להביא נדרש וכבר זקנתי כי אנכי מבין אכן

לשאלו, הזקן החל מקומי, למלאות תוכל לא לאו  ואם  טוב, מה ב'בחינה' תצליח  אם  החדשה, במלאכתך

את  ואדחוף  מהעגלה  ארד הצעיר, לו השיב עמוק, בבוץ הנסיעה  באמצע  העגלה  תשקע אם  תעשה מה

אפשר  שאי עד בבוץ , שקועה כך כל  העגלה  אם תעשה  ומה  ושאלו , הזקן חזר הבוץ. מן להוציאה  העגלה

מן  העגלה בהוצאת ויעזרו מהעגלה  שירדו  הנוסעים מכל אבקש זה  במצב לו , ויען העגלה, את לדחוף לך

בבוץ, תקועה  העגלה  תשאר עדיין הכל  ככלות אחרי אם  תעשה מה ושאלו , חזר הזקן אותו אך המיצר.



שמות - הפרשה  æéבאר

äá äéäù äáéúì ãò äãé äááøúùðù àìà 'äùî
óøùä ÷"äøäî àúéàå ,øäðä ïî åúìöäå äùî

ò"éæ ÷öà÷î(å"ìøú úåà 'äðåîàå úîà')çáùä åäæã
àì äáéúäî ä÷åçø äúéäù óàù ,äøåú äúçáùù
ìëë äúùò àìà ,éðà ä÷åçø Y äùòà äî äøîà
äãòá åòééñ íéîùäîå ,úåùò äãé ìàì øùà
ìë ãîìé ïàëî ,äùî úà ìéöäì äöôç íéìùäì
,åðîî ÷çåøî øáãäù úîçî áëòúäì àìù íãà
åäåàøé íéîùîù øáã óåñå 'åãé çìùé' àìà

íìåà ìù åçúôë åì çúôé ä"á÷äå ,úåàìôðãìãìãìãì.

àöåéëøîàù '÷ä íééçä øåàä éøáãá åðéöî äæá
íò äéäà éëðàå êì äúòå' äùîì ä"á÷ä

'êéô(áé ã)åðéàù ä"á÷ì øîà äùîù øçà åðééäå ,
åáéùäå' ,éëðà ïåùì ãáëå äô ãáë éë - êìéì ìåëé
íå÷î ïéà äåöîá ìéçúú àìù ãåò ìë - àøåáä
äæ úåçéìùá êì ùåøéô 'êì' øîà äæìå ,íøéñäì¥
.ì"ëò ,'êðåùìå êéô úåãáë øñåéù äàøú øáãúùëå
àåäù éðôî äòøôì øáãì åãéá ïéàù óà ,øîåìë
øùà ìë úåùòì åéìò íå÷î ìëî ,íééúôù ìøò
ä"á÷äå ,øáãì ìéçúäìå äòøô ìà êìéì - åúìåëéá
.åðåùìå åéô úåãáë øéñäìå øáãì åãòá òééñé øáë

àúéààîåéá(.çì),åéúåúìãì íéñéð åùòð øåð÷éð ,
éøòùì úåúìã àéáäì øåð÷éð êìäùë
ìåùçð ãîò ,íéøöî ìù àéøãðñëìàî ùã÷îä
úìã äðéôñá íéáùåéä åìèð ,äðéôñä òéáèäì íéáù
åù÷éá ,íéîä åè÷ù àì ïééãòå ,íéîì äåìéèäå úçà
øåð÷éð êìä ,äééðùä úìãä úà óà íéì ìéèäì
çð ãéî ,'äîò éðåìéèä' øîàå úìãá åîöò ùôúå

äúøáç ìò øòèöî äéäå .åôòæî íéä(íéì äåìéèäù),
äàöåéå úöáöáî äúéä åëò ìù äìîðì òéâäù ïåéë
øáëù éî ìëù éàãåå äæ äðäå .äðéôñä éðôåã úçúî
ìéöäì åùôð øñåî äéä àì íéì úçà úìã åì å÷øæ
äúåà åòá÷é àì àìéîî øáëù øçà ,äéðùä úìãä
øîà àì 'øåð÷ð' ,íðîà .ùã÷îä éøòùá äãáì
úåçôä ìëì øåîùì åãéáù äéäù äîë äùòå ,ùàåð
ãîò úàæ øëùá ïëàå .äèéìôì äøúåðù úìãä ìò
åòá÷ð íäå ,úåúìãä éúù åãéá åéäéù åðéîéì ä"á÷ä
,ïãéã ùã÷îä éøòùì ãîìð åðîîå .ùã÷îä éøòùá
'äå ,åðúìåëé ìëë ìãúùð àìà ,ììë ùàééúäì àìù

øàùä úà íéìùäì åðãòá øåîâéäìäìäìäì.

êëåùøãîá áéúë(äùøôá àîåçðú)äàøùë äðäã ,
øîà ùàá øòåá äðñä úà äùîàð äøåñà

äàøàå(â â)ç"åéø ,ùé÷ì ùéøå ïðçåé éáø å÷ìçðå ,

'בעל בתואר לזכות במקומי להתמנות ראוי אינך כן אם הזקן לו אמר לענותו . מה הצעיר ידע  לא כבר כאן

הדרך  מהי לי נא הגידה  הזקן, את שאל  העגלונות' 'תורת רזי את ללמוד שרצה הצעיר אך דמתא'. העגלה

– הזקן לו נענה  מהבוץ, העגלה את להוציא אלהנכונה להיכנס שלא מעיקרא נזהר מומחה עגלה' 'בעל

ובתבונה ,הבוץ ... בדעת להתנהג לנו  יש  הרע וכך מן  יתרחק אלא הבוץ, לתוך ליפול להימשך  .שלא

שבכוחו חזק  הסוס  של מחירו  מדוע  צ"ב שלכאורה זי"ע צדק ' ה 'צמח  הרה "ק אמר פעם גיסא ולאידך

המהיר, לסוס לו  יש גדול חסרון והלא לאיטו, המהלך החלש מהסוס  גבוה  מחירו - ובמהירות הרבה לרוץ 

החלש הסוס  ואילו  היער, סבך במעבה עמוק ' 'עמוק  במהרה  עצמו את ימצא היער, עצי בסבך יתעה שאם

המהיר  הסוס שמעלת צדק ' ה'צמח מבאר אלא, 'הטעות', בתחילת יימצא עדיין מרובה  זמן לאחר אף  הרי

החלש ואילו היער, מסבך רגעים כמה  תוך 'במהירותו' יצא שוב הוא, 'תוהה' כי עצמו  שיתפוס  שברגע הוא

האדם ' 'מעלת הרע , יצר נגד במלחמתנו  כמו "כ המלך, לדרך שיחזור עד לו יארך רב זמן – שיתוודע לאחר

התורה . לדרך בזריזות ולשוב ההפיכה , מתוך מהר לנוס  ביכולתו תלויה

הקדוש לד. בזוהר דאיתא למה  זכתה  לכן ˘ÁÏ)ואולי ˙˘¯Ù) את פרעה  בת לבתיה מראים  ויום יום  שבכל

הנהר. ממימי שהצילתו  על  הטוב כהכרת רבינו משה של  דמותו 

ילדותו לה . שבימי סיפר זי"ע אאדמו "ר ‡·È·)כ "ק Ï˙· Ú"ÈÊ Ó"Ó¯‰ ˜"‰¯‰ ÂÈ·‡ ¯¯Â‚˙‰˘Î)הימים באחד אירע  ,



שמות - הפרשה  çéבאר

øîà ì"øå ,åðéáø äùî êìéä úåòéñô 'âù øîà
äùòù ïðéæç êë ïéáå êë ïéá .åøàååö úà í÷éòù
éåàø äéä àåäù óà éë ,äùòî äæéà åðéáø äùî
øçàì ÷ø î"î ,'äæä ìåãâä äàøîä' úà úåàøì
'ä êàìî úà äàøå äëæ ,ïè÷ åìéôà äùòî äùòù

.äðñä êåúî ùà úáìáìëì íéëåæ ïéàù êãîìì

ïîå äùòî äùòéå åîöòî ìéçúé íà àìà äâùä

åúåà ïéòééñîå ïéôéñåî íéîùä.

על הוא ביותר  המעולה התיקון - בתורה העוסק כל 
התוה"ק לימוד ידי

éîéáæåò ,çë ìàøùé ùéà ìëì ïúéð í"éááåùä
úà ùã÷ìå øäèì ,úåìòúäì úåîåöòúå
ùé äðåùàøáå ùàøá .äìòî ìù äùåã÷á åîöò
íùî íéøîåà ïëå ,äøåúä úòéâéå ìîòá úåáøäì

÷öà÷î óøùä ÷"äøä íùî ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
àøîâ ãåîéìá àåä í"éááåùä éîé ïå÷éú ø÷éòù ò"éæ

.ïåéòá ú"ôúåôñåú 'éôå

áúëúéðòú úëñîá 'íéøåáéâ éèìù'äò"åù ÷ñôð)

(á à"ò÷úáùéì éàùø åðéà íëç ãéîìú' ,
,'íéîù úëàìîî èòîîù úéðòúáãåîìúù åðééäå

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

øúåé ìåãâäåìåìåìåì.

ïëåàéáî 'ïåøùä úìöáç' øôñá áúëúîã÷äá)

(øôñä,ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøäî òîùù
ïéà ,äáåùúä éëøãá íéôåâéñäå úåéðòúä ìë ìòù
êëæì äùåã÷ä äøåúä ïî øúåé ìåãâ ïå÷éú êì

äîùàå ïååò àèç ìëî íãàä úà øäèìåæìæìæìæì.

באישון  ידיים. לנטילת מים שהכינו בלא ליל  לשינת האחים  פרשו שכך מכיוון בבית, מצויים  מים היו שלא

שחרית, ידים  לנטילת מוכנים מים לצידם  ואין ישנים  שבניו  היאך וראה  לחדרם, 'הרבי' אביהם  נכנס ליל

אכן  הרבי, להם נענה  מים , להביא באפשרותם היה שלא הילדים, ענוהו מים , הכינו לא מדוע  בהם  גער

בלא  ריקנים  כשהם  הנטילה  כלי את המיטות לצד הנחתם לא מדוע אך מים , לכם  היה לא - אתם צודקים 

להשלים שיצליח  רואה אינו  אם אף  ביכולתו, אשר כל את לעשות עלמא, בהאי היהודי עבודת זהו כי מים,

בעדו . יגמור ה' כי תומו, עד

הרמ"מלו . לו  אמר הימים, באלו בתענית היושב אברך זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק ראה פעם 

את  לערוך לך ואפשר אתה, הכי' 'בר הרי והצום , התענית שהוא הקטן' ב'תיקון עוסק הנך מדוע 

ותוס '. גמרא לימוד והוא גדול ' היותר 'התיקון

דפי לז. בלימוד להרבות במחיצתו  הבאים  כל  את תדיר מזהיר היה זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק

ותוס '. גמ '

והרבי  אצלו, להתברך בכדי המנחה תפילת לאחר קודש בשבת מצווה  בר בחור אליו  שנכנס דכירנא

הנך  מצוה , לבר 'הדרכה' לך אומר - הקודש בלשון לו אמר כן על כדרכו , תהילים אמירת באמצע  היה

הכנסת  והנה, אורחים , הכנסת מצוות בו שתקיים  הראוי מן מלאך, שהוא טוב, יצר אורח  לקבל עומד

בית' שה 'בעל  מה  ולא ואוהב, רוצה שהוא מה את לארח ונותנים  שמעניקים היא בשלימות אורחים 

להנהותו נא ראה  הגמרא, לימוד והוא אחד דבר אוהב הטוב, יצר - שאורחך לך אגלה  כן על  אוהב,

גמרא'. דפי בריבוי

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

באותיות  עיניך את השקיע  אתר, על ענהו  עיניים , לשמירת וסגולה עצה  מאתו שאל אשר ַסלבאדקא

רע . מראות עיניך את לשמור תזכה  ואז הגמרא,

זי"ע  מאפטא לשמים' ה 'אור הרה"ק  משם אומר היה  �ˆ·ÌÈ)הוא '¯Ù) עה"פ(È È ˙È˘‡¯·) ראשית 'ותהי



שמות - הפרשה  èéבאר

ïë'äãåáòä ãåñé''ä áúëù äî òãåð(ç ä"ô â"ç)

,éìöîå éðâî ,úøôëî äøåú ,ì"æç åøîà ì"æå
òáå÷äå ,åá èìåù íåðéäâ ìù ùà ïéà íëç ãéîìúå
ïéðòá øåáéã ÷ñôä íåù éìá úåòù 'ä ãåîìì åì

...øçàìéòåîä àìôð ïéðò àåä äæ øáãù éì äàøð

äøôëå äáåùúì íãà åúåà àéáîå ,øôëîå êëæîå

äìåòîì"ëò .çìçìçìçì.

øôñá'ùàø øúë'(â"ì÷ úåà)ç"øâä íùá àéáî
ì"÷åöæ ïé'æàìàååî(íéðå÷éúä ïééðòá)ìë éë

äàøäù éôëå ,ììë âåàãì äî åì ïéà äøåúá ÷ñåòä
àøåð øîàî ò"éæ àðìéåî à"øâä ùåã÷ä åáø åì
,úåðååòä øîåçá ãàî íéøéîçîä øäåæä éðå÷éúá
íéòøå íéù÷ íéøåñéá ïåãéð àøåáä ïåöø ìò øáåòäù

åì ïéàååúåà óåñá êà ,ì"çø äúéîá íà éë äð÷ú

בבל', עול שראשיתממלכתו בתלמודמלכותקבלת לעסוק  היא לו בבלשמים תבוא ומשם  –ארךי,

רפואה . לשון הוא וגם ימים, אריכות

ליל,לח. באישון השובבי"ם מימי באחד למשמשו פעם  הורה  זי"ע מראחמיסטריווקא יוחנן רבי הרה "ק

ואמר  הקהל אל  יוחנן רבי יצא הקהל , את בהקהיל  המדרש , בבית לפניו ויעמידם הקהל  כל את שיעיר

כח וחשיבות גודל  לי נתגלה עתה  זה  אך אלו, בעניינים ולדבר לעורר רציתי לא הנה עד - לכם דעו  להם ,

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

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

חז "ל דברי על  זי"ע דיסקין' ה 'מהרי"ל È·:)בשם ‰‚È‚Á),'רתמים גחלי אותו  'מאכילין ממשנתו  המפסיק  על

אף לכן, פיו , בתוככי לו  לוחשים שהגחלים רתמים  גחלי האוכל  כמו כי מאד, הוא גדול זה  שעונש

העונש הוא כן וכמו  לחיך, ועריבים טובים דברים  כשיאכל  אף באכילתו טעם שום לו אין מכן לאחר

רתמים '... 'גחלי של

בנה ירושלים , בעיה"ק  רלב"ח  שברחוב מדרשו  בית את זי"ע  ישראל ' ה'בית הרה"ק  שבנה  בשעה 

התורה, מעסק  שאינם בדברים לשוח להנצרך המקום  מיוחד יהא ששם בכדי גדולה  חצר לביהמ"ד מחוץ

– באמרו  כך על והזהירם הקהילה  טובי את כך לשם אסף  ואף  המדרש, בבית חולין שיחת ישיחו  ולא

'שעות  בלא תהיו קדושים לידי לבוא אפשר ואי תהיו', 'קדושים  היא עלמא בהאי ישראל בר כל  עבודת

בתורה . רצופות'

ומשוחחים שם  עומדים  מה'כולל' אברכים ששני היאך וראה  זי"ע  ישראל ' ה'בית שם  עבר הימים  מן ביום

כך  על  וגער שליט"א רוטשטין הגר"נ הכולל ראש  אל  ופנה המדרש בית אל נכנס תיכף נעימה, בשיחה 

החצר  את הרבי יסד כך לשם  הלא אך הגר"נ לו  אמר מתלמודם, להתבטל  אלו לאברכים נותן שהוא

מבחוץ אחד יבוא שאם  מנת על בנו  החצר את כן, לא ואמר, זי"ע ישראל ' ה'בית הרה "ק נענה הגדולה,

מהכולל אברכים ששני אך החיצונה , בחצר זאת יעשו  אזי הכולל  מאברכי לאחד דיבור למסור ויצטרך

שמיה . דכר מאן לדבר, לחוץ יצאו

יבחין  שכאשר לו, הורה זי"ע  ישראל ' שה 'בית אמת', 'שפת - בישיבתו מה 'משגיחים ' אחד סיפר כן כמו 

בטל דברים השח להורות בבחור בזה באנו  ולא המדרגות. מכל וישליכהו בגדו בדש יתפסנו  הלימוד, בעת ים

ענינא, בהאי 'נגיעה ' יהא אחד שלכל  להזכירנו  ורק  המדרגות, מכל רעהו  את ישליך חד שכל  – לרבים

המדריגות... מכל  עצמו את יזרוק חד וכל

הוא  הפסק בלא ברציפות הלימוד שאכן טעמא מאי בבארם  אחד בעניין התנבאו אלה צדיקים  ושני

קדם חביב כה הוא כן על  וטבעיו, הגוף  את ומשבר מאד קשה דבר והוא היות כך, כל ונשגב גדול  דבר

עוון. לכפר כך כל  רב כוח בו  ויש  עלמין, ריבון



שמות - הפרשה  ëבאר

øäåæ éðå÷éúá àøåð øîàî(áë-àë ïå÷éú)ìëù àúéà
åá íéé÷úî éøä äøåúá ÷ñåòääðéîéá íéîé êøåà

,'äúéîä' ïî åìéöäìãåáëå øùåò äìàîùáåìöðéé
úùåã÷á úøäèéî åùôð éë ,'íéøåñééä' ïî óà

.äùåã÷ä äøåúä

øáëå'øôåñ èáù'á øàéá(øåîà 'øô)ì"æ íøîåà ìò
(.ä úåëøá)ìò áåè øöé íãà æéâøé íìåòì'

åçöð ,äøåúá ÷åñòé åàì íàå áèåî åçöð ,òøä øöé
íàå áèåî åçöð ,òîù úàéø÷ àø÷é åàì íàå áèåî

'úåáà'á ,äðäå ,'äúéîä íåé åì øéëæé åàì(å â)åøîà
äøåú ìåò åéìò ìá÷îä ìë'èìèìèìèììåò åðîî ïéøéáòî

åîöò ìò ìá÷îä ,ùåøéô ,'õøà êøã ìåòå úåëìî
äöòä úà íéé÷ øáë éøä ,äùåã÷ä äøåúá úåâäì
åðîî ïéøéáòî àìéîîå ,'äøåúá ÷åñòé' Y äðåùàøä

ìåò'úåëìîìåò úìá÷å òîù úàéø÷ àåäù - '
íéîù úåëìîïî ìöðéäì éãëá äæì êøöð åðéàù ,

ìåò' åðîî ïéøéáòî ãåòå ,òøä øöéäõøà êøã- '
åá êìéù 'äúéîä íåé' úåãåà áåùçì ïåøëæä àåäù

êøãëõøàä ìëìéöäì äùåã÷ä äøåúä çëá éë ,
.òø ìëî íãàä úà ÷éçøäìå

úøåúîå,äøåúá ÷ñåòä úìòî ìãåâ åðãîì äùî

äìàå' úåîù øôñ úìéçúá øîàð äðäù
ìàøùé éðá úåîùíéàáäùéà á÷òé úà äîéøöî

åúéáååàáçúôù íòèá øàáì íéáø åùã øáëå ,'
åøîàá äåä ïåùìá áåúëäíéàáäøáò ïåùìá íééñå ,

åàá åúéáå ùéà(ã à ø"åîù 'éò)íúç'ä øàáîå ,
'øôåñ(äùî úøåú)äøåúá å÷ñò äúò ãò éë

åàéáä àäã ,úåìâá åéä àì ïééãòù áùçðå ,úåòéá÷á
ìàøùé õøà 'éçá íîò(.ç úåëøá à"ùøäî äàø)êà ,

ì"æçá øàåáîë ,àùøãî éáã éìñôñ åáæòù øçàì
(ìàøùé éðáå ä"ã à úåîù ù"å÷ìé)'íúåà õøàä àìîúå'

,'íäî úåàéñ÷ø÷ éúáå úåàéèøè éúá åàìîúðù' Y
úàæä úòá(äøåú ãåîììî å÷ñôù)íéàá' íäéøä

øîà ïëìå .'äîéøöîäîéøöî íéàáäéë ,äåä ïåùì
á÷òé úàéøä ,åîò åúáéùéå íéé÷ äéäùë Yùéà

åàá åúéáåíéøöîì ìàøùé õøàã àøéåà åàéáäù
.úåìâá ïééãò åéä àìå

תרגום ואחד מקרא שנים  קריאת  - שמו"ת ואלה 

áúëô"äò ïúùøô ùéø 'íéøåèä ìòá'(à à)äìàå'
ïå÷éøèåð åìà úåáéú 'ìàøùé éðá úåîùåíãà

àøùìãîåäøãñùíéðîàø÷åãçàú,íåâøáìå÷
ðíéòé,øéùéäéçùíéðøúåáàíéëåøìíìåòîîîî.

ממקוםלט . זי"ע מרודניק  הירש  צבי רבי הרה"ק  נדד הראשונה , העולם מלחמת בעת עולם , הימוט בימי

זי"ע, מבעלזא מהרי"ד הרה "ק זמן באותו  שהה שם ראצפערט , לעיר איתרע לנדודיו ובינות למקום 

ה'שפע תמה  אלו. בימים  לימודיו  חוק על ושאלו  קירבו  זי"ע חיים ' ה 'שפע הרה "ק בבנו המהרי"ד משהבחין

בתורה שנעסוק  מאתנו הרב דורש למקום ממקום בבריחה  עסוקים  שהכל  אלו  טרופים  בימים גם וכי חיים'

שפעם זי"ע שלום השר הרה"ק  זקנו של ילדותו בימי שהיה  במעשה המהרי"ד השיבו כתיקונם . כבימים 

הבחינו והנה  ובסדקים בחורים הבית שמנקים בשעה  ובוהו , כתוהו  הבית כל שהיה  בעת פסחים  בערבי

ללימוד  שווים  הזמנים כל  כי בתורה , ועוסק  השולחן תחת ספון יושב ומצאוהו  חיפשו  נעלם , שהילד הוריו 

כל אין מצב, ובכל  זמן בכל עת בכל  לומדים אין אם  בחור, אתה  המבין ואמר, המהרי"ד סיים התורה .

זה סיפור חיים ' ה 'שפע סיפר לימים אוריין. ובר חכם תלמיד ולגדול לזכות ‰‡ÌÈ�˙Èאפשרות Á¯È ,ÌÈÈÁ ÚÙ˘)

(Á"Ò¯ 'ÂÓÚראה כבר הנראה מן קדשו, בענוות נוראות בבכיות וסיים  שלישית, בסעודה התורה אמירת בעת

כהנה ... לי אמר לכן הארץ , עם  לצמוח  אני שעתיד קדשו ברוח המהרי"ד אז 

בראשית מ. בחומש  ולא שמות חומש  בריש דייקא זה דבר נרמז מדוע  צחות בדרך טעם  שנתנו  יש

יתמהמה אל וכדו', עצלות מחמת הסדרא את העביר לא עתה  עד אשר לאיש ללמד התורה , בתחילת

אותיות  'בראשית' וכידוע  ואילך. מהיום להתחיל עתה כבר יתחזק אלא מבראשית, להתחיל הבאה  שנה  עד

וזמן. עת בכל מחדש להתחיל שאפשר לרמז  ראשית, ב'



שמות - הפרשה  àëבאר

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

ïéòëìëù ,ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä øîà äæ
äùøôä úà òåáùá íåéå íåé ìëá ãîìéù éî
ãò ãîìé úáùá ïåùàø íåéá åðééäã ,íåéä åúåà éôì

ãîìéå ,êøãä äæ ìò ïëå éùéìù ãò éðù íåéá ,éðù
àìù åì çéèáî àåä éøä ,é"ùø ùåøéô íò úàæ

.úåøåîç úåøéáò éãéì íåéä åúåà ìë àåáé

äúòäëæð ïëàù àéîùáã ïøî éî÷ äðéçú ìéôð
,øåñéà ìù êøñ ìëî ùåøôì íéîéä åìàá
ùã÷úðå øäèéðå ,ì÷ úéá äìåòä äìéñîá úåìòúäìå
áø òôù òôùåé äæ éãé ìòå äìòî ìù äùåã÷á

.úåîìåòä ìëá
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