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á הפרשה באר
dyxtd x`a

úåîù

באמונה ה'ספקות ' להרחיק – ירבה  כן

ïúùøôá(áé-é à),'äáøé ïë ...äáøé ïô'
úøîåà ùãå÷ä çåø' ,é"ùøáå

íéøîåà íúà - ïëïôøîåà éðàå äáøé
ïë'íééç éøîà'ä ÷"äøä øàéá .'äáøé

øîåà øöéä àåä äòøô éë ò"éæY ïô
äáøéåúåöøá ,úåáøäìúà ìàøùé éðáá

,íúðåîàá úåéùå÷å úå÷éôñä Y 'ïô'ä

äðåîàäî íãàä äèåð úå÷éôñä é"ò éë
' úøîåà 'ùãå÷ä çåø' ìáà ,äîéîúäïë

'ïë' ìàøùé éðá áø÷á äáøúé Y 'äáøé
íåù éìá åðéîàéå ,éàãåå ïåùì àåäù

øåäøäå ÷ôñàààà.dyxtd x`aúåîù -

éëìàøùé éðá åðéçàî íéáø åðòîù
íéøñééúîå íáìá íéèáçúîä
'÷çãä äæ õçìä'îå íäéúåøöî íúåùôðá

להיכל א. פעם כשנכנס תש"ו, בשנת זי"ע  חיים' 'האמרי הרה"ק אמר זה מאמר

מאורעות(·‚¯‡ÔÈÈ„¯ÂÂÒ)הישיבה על ביניהם מדברים תלמידים כמה שם ומצא 

שתקו  הבחורים הדיבורים, נסובו מה על ושאלם הרבי ניגש הנוראה... המלחמה

רבות  פעמים בתלמודא  מצינו ואמר הרבי נענה ומורא , ˜Î‡:)מפחד ˙·˘ 'ÈÚ) מאן'

נוטריקון מא "ן תיבת והנה, היא '. משבשתא דלמא  היא , דמתרצתא  לךמ -לאנימא

כינ  והיינו בהשי"ת . האמונה על ומורה נימאאמן האומרמא "ן –‰˘Â¯ÈÙ ‡ÓÈ�)

('¯ÓÂ‡'שהקב "ה וזמן עת  הואבכל נאמן ש קל  הרי היא, מתורץמתרצתא זה אדם ,

אך משמים. שהכל בידעו עמו, הקורות כל על וביאורים תירוצים לו יש הוא,

כךדילמא לו עשה פלוני אולי כי עמו, הקורות בכל בספיקות מלא  שהוא  האדם

- עליו באים ייסורים היו לא אחרת  נוהג היה אם ואולי להיפך, עמו נהג ואלמוני

הוא  הרי כזה מדועמשבשתאאדם מבין ואינו בשיבושים מלאים חייו ימי כל כי

עליו. בא  זה כל

אומר זי"ע מקוברין הרה"ק היה ˜Ó‡)וכבר ˙Â‡ ˙·˘ '˙Â·‡ ˙¯Â˙'· ‡·Â‰) אדון ש'א-ל

הקושיות ... לכל  התירוץ הוא המעשים' כל  על על כרימון קושיות מלא  הוא אם אף כי

כוונתו. רבה ולטובה לו בא ה' מאת  שהכל בסמיכתו בנחת יהא  והילוכו יתחזק, מצבו.

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



שמות - הפרשה âבאר

ìëàð äî ...íåé ãìé äî íãçô áåøá
,éðåìô êåãéù ìøåâá äìòé äî ...äúòî
íëì éøä .ùôðäå óåâä úåàéøáá àåä ïëå
äðåîàä àéä äæ ìëì 'äàåôø'

äèåùôäááááäøåøáä -ìçë ìë àìì
íééå÷é æà éë ,úåùùçå úå÷ôñ éìá ,÷øùå

êéøùà' íäáäæä íìåòáêì áåèå
.'àáä íìåòì

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‰).

חליו  את שחלה הרמב"ן של תלמידו על הימים קורות בספרי הביאו נורא  מעשה

שמע – לו אמר עלמא , ליה תקיף דכבר ראה וכאשר לבקרו, הרמב "ן והלך  האחרון,

ושם  למשפט' 'כסאות  הנקרא  קדוש היכל יש העליון בעולם הנה אצווך, לאשר בני

לך אתן אשר זו 'קמיע ' נא  קח כן על נמצאת, הממונים 'שכינה' לכל תלך  עמה כעת,

שאלות 'כמה הבורא  מאת תשאל שם למשפט', 'כסאות להיכל שיובילוך  ותבקשם

עלמא מהאי נלקחת מה על וגם ישראל', עמו עם יתברך הנהגתו על לי שיש עצומות 

החלון, נפתח והנה החלון, אצל ולמד הרמב "ן וישב היום, ויהי לימים. צעיר כה

את שהראיתי מקום בכל השמימה, בעלותי לו, ואמר תלמיד אותו אליו ונתגלה

היכל  אותו עד מעלה מעלה עליתי וכך דרכי, את מנעו לא בידי שמסרת  הפיתקא

השאלות את לשאול רציתי שכאשר אעשה מה אך  שמה, לילך ציוויתני אשר

לשאול, שציוויתני בעולםוהתמיהות כי לשאול, מה לי היה ולא  מידי לי הוקשה לא

וברחמים' בחסד  ובמשפט  'בצדק והכל קושיות, כלל  שאין רואים  (‰Â·‡האמת 

(ÌÂ„˜ ¯ÙÒ· ‰‡¯˘ ‰ÓÓ Â"Ù ˙Â·‡ '¯ÈÎ˘ ‰�˘Ó'·.

דרכי ב. 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
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êëåíé÷éãö åùøéôìàéîçøé éáø ÷"äøä)

,ò"éæ ùåã÷ä éãåäéä ÷"äøä ìù åðá ò"éæ

(ìàéîçøé éáø úëøòî íé÷éãö ìù ïøôñá àáåä

íéáöð úùøôá øåîàä ÷åñôá(æé èë)ïô'
éë ,'äðòìå ùàø äøô ùøù íëá ùé

åúåàïôáìá íéîñøëîä úå÷ôñä Y

äøéäðå äøåøá åúðåîà ïéàùë ,íãà
åäæ ,åáìáäðòìå ùàø äøåô ùøåù,

úåéðçåøá úåøöå úåòø éðéî ìë ùøåù
äáåè äãéî'á øîåì ùé êãéàì .úåéîùâáå
àéä àéä äøåøáä äðåîàä éë ,'äáåøî

ùøåùíìåòáù úåáåèä ìëââââ.

יתרוג. בפרשת  רש"י דברי את  לבאר שליט"א וחשוב גדול מרב  Ë)שמעתי ÁÈ) ויחד'

כי  חדודין'. חדודין בשרו נעשה אגדה, ומדרש פשוטו. זהו יתרו, וישמח - יתרו

באמונה מלאפשוטההמהלך  הוא  -שמחההרי 'פשעטלעך' עם כשמתחיל אבל ,

זייטןדרשות אלע  פון עס שטעכט - חידודין' 'חידודין אז �„˜¯וחקירות, ‡Â‰ È¯‰)

(˙Â¯È˜„ È�ÈÓ ÏÎ·.

כל  ללא  וודאי ובטחון פשוטה באמונה בה' ובוטח המאמין של בכוחה מצינו

תלמידיו  בפני זי"ע  הקדוש ה'אלשיך ' דרש פעם - שהיה במעשה וצדדים, ספקות 

הבוטח  על הפרנסה שפע  משפיע שהבורא  אמר דבריו ובתוך  הביטחון, מידת אודות 

שהיה  מהשומעים אחד לפרנסתו, ו'השתדלות ' סיבה איזו הבוטח עשה לא אם אף בו

וגמר  ה'אלשיך', מדברי נתעורר ובלבנים' 'חומר במשא עוסק והיה העם' 'מפשוטי

בבית 'מקומו' ומעתה והשתדלותו, עסקיו כל את ולעזוב  בבוראו לבטוח בנפשו אומר

ישלח  כבר והבורא  וכו', מעמדות  תהלים, באמירת העבודה, ועל התורה על - המדרש

ומכיוון  זה, כהוא בידם עלתה לא אך  מכך להניאו ניסו ביתו בני וכלכלה. פרנסה לו

היה  שעסקו לעכו"ם - משאותיו לישא ששימשו החמור את  מכר כן, שהחליט

ימים  כמה כעבור הבית , בני נתפרנסו מהעכו"ם שקיבל ומהמעות  מערות , בחפירת 

לחם  ויביא ולעבודתו, לפעלו אדם שיצא בפניו והתחננו הבית  בני נכנסו הכסף', 'תם

התייצ  - אלוקי בה' 'מבטחי ואמר התחזק היהודי אך הטף, ישועתלפי את  וראו בו

שחפר  כדי ובתוך  וגבעות, בהרים לעבודתו החמור עם הנכרי הלך היום באותו ה''...

על  העמיסן שיעור, לאין ומרגליות טובות אבנים של גדול אוצר מצא במערות

כל  נפלה אז הרב, מהאוצר עוד נשאר האם לבדוק  המערה אל שוב  ונכנס החמור,

עד  המתין למערה מחוץ שעמד החמור קבורתו'. הייתה ו'שם עליו המערה אדמת 

ה'אוצר' משא  עם העירה חזר לבוא , שבושש ומשראה החדשים, 'בעליו' על בוש

'חמורם' את  לראות נפשם ותשתומם היהודי, לבית – להלך  רגיל שהיה הבית  אל

וכל  מזונות שסיפקו מרגליות , טובות  אבנים אוצר טעון אליהם חוזר הימים, מכבר

חייהם. כל למשך  ולצאצאיו לו הצטרכויותיהם,



שמות - הפרשה äבאר

òãååðéååèöðù '÷ìîò' úôéì÷ éäåæ éë
,'÷ìîò øëæ' ìë úåçîì äøåúá

î úçà àéäåúåøéëæ ùùåðì ïéàù
øùà úà øåëæ' - íäî úòã çéñäì

'êøãá êø÷ øùà ...÷ìîò êì äùòíéøáã)

(æé äëéäåæ éë íé÷éãö éôî òåãéëå ,
÷ìîò' åîùá æîåøîë ,÷ìîò ìù åúôéì÷'

'÷ôñ' àéøèîéâá äìåòä(240)ìë éë Y
,'úçúåøä äéèáîà'ä úà øø÷ì åúøèî
'úå÷éôñ'ä éãé ìò 'äá íúðåîà úà ïðöì

ì àá àåä íùîå .íäéðéîìêø÷ øùàY
úå÷éôñ ìàøùé ìù íáì àìîîù
å"çù ,'úéèøô äçâùä'á íúðåîàá

êà éë åøîàéäø÷ äø÷îä"á÷ä àìå
ú÷ã÷åãîå úéèøô äçâùäá úàæ ìë ìòô
ïéðòå ïéðò ìë ìò ,äéøáå äéøá ìë ìò
òâåð íãà ïéà Y íìåòä äæá äùòðä
ùøåôî ïë æøëåä àì íà åøáçì ïëåîá
åì ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî ìë ,ìòîî
,ãéñôî åà çéååøî íãà ïéàå ä"øî
ïë òá÷ð àì íà 'çìöåé àì' åà çéìöî
àì íà ïáú åà ù÷ æåæé àì óà ,íéîùî
...'äðä åà äðä êì' êìîä íäì äååéö

óàååðîî ä÷åçø éë åì äàøð íà
äøéúé äðåîàá ÷éæçé åúòåùéãããã,

הלא לו, ואמרו רבם אל זי"ע  הק' ה'אלשיך' תלמידי באו האלה, הדברים אחר

מן  כזה שפע עלינו בא לא ומעולם הביטחון, ב 'סוגית ' בשנים רבות  זה עוסקים אנו

ענה  אדיר, לגביר נהפך  מיד בבטחון לעסוק החל אך  זה, פשוט אדם ואילו השמים,

רוח  שכל קשה, בקרקע התקוע למסמר דומה, הדבר למה משל הק ', ה'אלשיך' להם

רכה, בקרקע  שתקעוהו המסמר כן שאין מה ממקומו, להסיטו תוכל לא  שבעולם

והיינו  רכה', כ'קרקע  האמונה אצלכם והנמשל, והנה, הנה תזיזנו מצויה' 'רוח אפילו

רבא' ו'גברא  מאחר מקום מכל בבורא, איתן באמונת אתם ובוטחים' ש'מאמינים אף

ממנו' גדול יצרו מחברו הגדול ו'כל �·.)הנכם, ‰ÎÂÒ),עד ישקוט  ולא  היצר  ינוח לא 

את להסיר תתחזקו  שמיד  הדבר נכון ואכן הביטחון, בעניין קושיות  בכם שמכניס 

אמנם חלילה , וחוזר  תתחזקו, ואתם  להקשות , ישוב היצר  גם  אך הקושיות , כל 

ההתחזקויות עם  ה'ספיקות ' רכה',אלו ל'קרקע אמונתכם את  מכםהופכים ומונעים

הרב העושר  כל  זה,את  פשוט אדם כן שאין מה בלא, הגמור' ל'בטחון שנתעורר

ופשעטלעך 'חכמות' ÌÈ�Â˘ÓÂ)שום ÌÈ�Â˘ ÌÈ˜ÂÓÈ�) ומפרנס הזן שהוא  בבורא והאמין ,

כינים ביצי עד  ראמים  ואףמקרני וכמשמעו, המשיךהאדםכפשוטו בזה בכללם,

שום  בלא – קשה כבקרקע  תקועה אמונתו היתה כי ועשירות , רב שפע עצמו על

שום  בלא ממש, ביתו לפתח עד העושר כל הגיע  כן על והנה. הנה לזוז מציאות 

וטירחה. השתדלות 

משה ד. רבי הרה"ק ביאר וכך  משובח, זה הרי אמונה בעניני לדבר המרבה כל



åשמות - הפרשה באר

ïúùøôá íéøàáî êëå(ã á)áöúúå'
úà çáùì áåúëä àáù ,'÷åçøî åúåçà
äàøð äéäù úòá óàù ,äàéáðä íéøî

åéðô øéúñî àøåáä éëàéáçäì åëøöåäù)

(äùî úàíå÷î ìëî ,'÷åçøî' àåä éøäå
áöúúåäðåîà êåúî äðúéà äãéîòá -

'÷åçøî' úòá íâ äîò àöîð àøåáäùääää.
'éì äàøð 'ä ÷åçøî' ,äáøãàåäéîøé)

(á àìàåäù åì äàøð øùà úòáù åðééä ,
èéáîå ,'éì äàøð 'ä' æà à÷ééã '÷åçøî'

.ïáì áà úáäàë äáéçá åéìò

לא  – המעשים  לכל ויעשה  ועושה  עשה
לשם  שהביאו הקב"ה  אלא  גורם  המקום 

ïúùøôá(æ-å ã)å÷éçá åãé àáéå'
úòøåöî åãé äðäå äàéöåéå

ê÷éç ìà êãé áùä øîàéå .âìùëáùéå

å÷éç ìà åãéäáù äðäå å÷éçî äàéöåéå
åì øîà òåãî ,äåîú äøåàëìå ,'åøùáë

ê÷éç ìà êãé áùä'äî àìôé éëå ,
íâ åãé úåàôøìõåçîñð àåìäå ,å÷éçì

úåàìôðäå íéñéðä ìë ãâðë àåä ïè÷ äæë
íùá íéøàáîå .íéøöî úàéöéá åéäù

'íééç õôç'ä ÷"äâäúùøôá' ì"äéîù 'ééò)

('úåîùíøåâ íå÷îä ïéàù åðãîì ïàëù
.'ç÷ì 'äå ïúð 'ä' àìà ,úòøöä úàéáì

à÷ééã åãé úàôøúð ïëìåúåàá Y å÷éçá
òøèöðù íå÷îå÷éçá íàù ïéáú äðéîå ,

úàôøúð êàéä úòøöì äáéñ äæéà äéä
àìà ,íù åãéúòøö íøåâ ÷éçä ïéàù

úòøö àôøî ÷éçä ïéàå'ä éô ìò àìà ,
êìé 'ä éô ìòå àåáéåøîàù åîë])(.èë ä"ø

[äéçî ùçðä àìå úéîî ùçðä àìåååå.

זי"ע ÁÎ)מקאברין ÔÂÁË·Â ‰�ÂÓ‡ ,˙Â·‡ ˙¯Â˙)'בגמ דאיתא ÁÎ.)במה „ÈÓ˙) באמונה 'יחזיק 

הראוי  מן אינו העבודה ענייני שבכל ואף באמונה, ממדרגתו למעלה – כלומר יתירה',

אמונה  בענייני מיהו השיג, שלא  במדרגות  ולעסוק  בהם עומד שאינו בעניינים לדבר

ממנו רחוקות שהן במדרגות  אף לעסוק  מצוה ואף Â·¯‰Ï˙מותר ,˘„Â˜· ÂÎ¯„ ‰˙È‰ ÍÎÂ)

(ÌÈ˜È„ˆÂ ÌÈÏÂ„‚Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â·‚˘� ˙Â‚¯„Ó· Û‡Â ,‰�ÂÓ‡ È�ÈÈ�Ú· ¯¯ÂÚÏÂ ¯·„Ï.

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

ישועות, מיני לכל שתייתם סגולת בספרים מבואר וכן לרפואה, מרים של בארה

ישקו  זו האמונה ומבאר מרים, של אמונתה כח טמון זו בבאר כי לומר ואפשר

ישראל. בני עם על טוב  כל להשפיע העדרים,

משה ו. ומשנולד היאורה, להשליכם – הזכרים' על גזר 'שפרעה בפרשתן מצינו הנה

מרחוק אחותו ותתצב היאורה, השליכוהו ואז חדשים ג' בבית הצפינוהו רבינו

בגמ' ואיתא  ותקחהו, פרעה בת ותבוא לו, יעשה מה È·:)לדעה ‰ËÂÒ) לאחר שמיד

נולד  שכבר לפרעה האיצטגנינים אמרו שכך  הגזירה, בטלה לנהר משה את שהכניסו

אוי  לבכות, אמו ליוכבד לה היה הנראה ומן המיימה... והושלך ישראל של מושיען

שכבר  מאחר שרק האמת אבל לזרקו... הוצרכתי לא  השעה חצי המתנתי אילו לי,



שמות - הפרשה æבאר

ïàëîåàéä åðúééùò àìù ,ïéáð
,êëå êë åðì äéäéù äàéáäù
ïåöø äæ øáã äéäù øçàî äáøãà àìà
äúåà äùòéù ááúñð ïë ìò ,ú"éùä
íå÷î äæéàá øáòù éî ïåâë .äìåòôä
åëøãá êìäù éðôî ÷åæéð àì ,÷åæéðå äðëñ
åéìò øæâð íéîùîù àìà ,íå÷î åúåàá
íå÷î ìà êìéù åááéñ êëìå ÷æðéäì
øçàî øîàú àì - çååøá ïëå ,äðëñä
øçàî àìà ,éúçååøä äðä éúàáù¥¨
ïéà éë ,äðä éúàá çéååøäì éìò áö÷ðù
ïåéìò êìî éãé ìò ááåñî åðéàù øáã êì

ùîî úéèøô äçâùäáææææ.

במתנה ניתנת  האמונה אף  – השמים מן 
השמים  מן

àîùùéâøî éðéàù äùòà äî øîàú
ìáìáî øöéäå ,äðåîàä øåà úà
ìò úåéðåøèå úåìàù úå÷éôñá éçåî úà
úà ìá÷ì éðçéðî åðéàå ,àøåáä úâäðä
íìåà .äçîùáå äáäàá éìò àáä ìë
äìéôúá úåáøäì àéä äöåòéä äöòä
óàù äøåäèä äðåîàä úà âéùäì úåëæì

íéîù úðúîá úðúéð àéäççççåîëå ,
ïúùøôá øåîàä 'úåôé íéðô'ä øàéáù

(â-à ã)'éì åðéîàé àì ïäååéìà øîàéå ...
åäëéìùéå ...äèî øîàéå êãéá äæî 'ä

אילו  המתנתי... אילו לומר שלא לעצמך  תלמד ומכאן הגזירה, התבטלה בנהר היה

פשוטה  ידיעה כל לך  אין כי וכך... כך  אומר הייתי לא אילו וכך... כך עושה הייתי לא

בדרך המוליכך  לאלוקיך תודה תן בחלקך, שמח בעולם, נעשה אשר המעשה בכל

הימים.... כל הטובה

זי"ע ז. מקאריץ  פנחס רבי Ó·)הרה"ק ˙Â‡ ‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ,‡"Á ÒÁ�Ù È¯Ó‡· ‡·Â‰) על אומר היה

חז"ל Ë:)מאמר ÌÈ¯„�) על חרטה מלאים הם אם צ"ב  דלכאורה חרטות', מלאים 'רשעים

לאיש  שכשיארע  הכוונה, וביאר תשובה. בעלי אלא 'רשעים', אינם כבר הרעים מעשיהם

ה'רשעים' אבל השמים... מן אלא  אינו בידו שעלה מה כי מאמין הצדיק  – הפסד איזה

ההפסד... לי נסתבב  שמזה וכך  כך  שעשיתי לי אוי יאמר ותמיד חרטות , מלאים

של  ברחובה מעות  'איבדתי שהאומר זצוק "ל, מבריסק  הגרי"ז הגאון אמר וכך

בהנהגת כפירה זה הרי מעותי' נפלו שמשם בגדי, בכיס חור לי שנהיה מאחר עיר

יאמר אלא  בכיסי ה', חור לי נתהווה כן על מעותי את שאאבד הקב "ה  ורצה  .מאחר 

עגלתו ח. את  לרתום ציווה ליל באישון פעם אשר זי"ע הק ' הבעש"ט מרן על כמסופר

נענה  משהגיע, מתלמידיו. אחד בבית  אחד בכפר לבקר בחופזה הדרך בקפיצת ויצא 

הנכונה  למעלה שנזכה ה' לפני תפילה לשפוך צריכים אמונה על שגם לך 'דע  לו, ואמר

שעה  שבאותה מכן לאחר סיפר התלמיד לביתו. הבעש"ט חזר ומיד טהורה'. באמונה

ואכן, עצות , אובד והיה בכך  הסתכנה שנפשו עד באמונה שאלות בקרבו נולדו

לקנות קונו לפני שיח לשפוך שעליו להודיעו ומיהר ממרחקים בכך  הרגיש הבעש"ט



çשמות - הפרשה באר

éë ,'åéðôî äùî ñðéå ùçðì éäéå äöøà
àì éøä Y äúééä åðéáø äùî ìù åúðòè
óà ,ä"á÷ä åì äðò .éðçìù 'äù åðéîàé
ä"á÷ä àìîìà' åøîà àôåâ äðåîàä ìò

'åì ìåëé àì åøæåò(:áð äëåñ)éðà éë ,
,ïéîàäì çåëä úà íãà áìá ñéðëî

åäëéìùä' Y øáãì äéàøå(äèîä úà)

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

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

.'é÷åìà úìåæäðåîàä óàù ïàëî àìà
ïéîàé 'úé åðåöøáå ,àéä 'ä ãéá àôåâ
éðá êá åðéîàé éàãå àìéîîå ,íãàä
éòèð íááìá òèà éëðà éë ìàøùé

äðåîàäïúðå ïúéù ïéîàäì åðéãéá íðîà .
åðì áåèì äîéîúå äæò äðåîà àøåáä åðì

íéîéä ìëèèèè.

מתקבלת  הלב זעקת – ויזעקו ויאנחו
דיבורים  בלא אף ביותר

ïúùøôá(âë á)'åçðàéåïî ìàøùé éðá

,äãåáòäå÷òæéåìòúå ,íúòåùìà
áéúë áåù ,'äãåáòä ïî íé÷åìàä(è â)

äðä äúòå'ú÷òöéìà äàá ìàøùé éðá
íéøöî øùà õçìä úà éúéàø íâå

íúà íéöçåì÷"äøä àöî àìôð ÷åæéç .'
ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä(á úåà ïúùøôá)

øãðñëìàî ìàéçé éáø ÷"äøä åéáà íùá
ìëù ,ïåøçà øåãá ãéçéå ãéçé ìëì ì"öæ
íéôåçñ åðàù êéà ,åùôð úøî òãåé áì

áåøî ,íéìáìåáîå íéãåøèøùà õçìä
åðúåà íéöçåìåãéá ïéà áåø é"ôòå ,

åéúôù äî áåùçì Y åçåî úà íöîöì
àìéîîù áùåçå Y äìéôúä úòá åììéî
,õåçìå äôùä ïî àìà äððéà åúìéôú ìë
,íéîùáù åéáàî ÷åçø ÷åçø àåä éøäå
òãéå ÷æçúé àìà ,åáø÷á åáì ìåôé ìà

äðîàðéìà äàá ìàøùé éðá ú÷òöù,
ìë ìò øáåòù äî ìë äàåø ä"á÷ä éë
øùà õçìä úà äàåøå ,ãçàå ãçà
ìåëé åðéà ïëìù íúåà íéöçåì íéøöî

,úòë ììôúäì åìéôà÷òåæ øùàë ÷ø
íéãåäéä å÷òöù åîë åáì áø÷î

íéøöîá('÷ä åðåùìëå)çë åìéôàù
...ééåå éåà å÷òö ÷ø íäì 'éä àì øåáéãä
àéä åæ ä÷òæå ,äìòîì äìåò åæ äçðà éæà

.äìòîì ãåàîì ãò äø÷é

נפשו. ותנצל האמונה אור את בקרבו הקב"ה האיר התפילה ובזכות  תמימה, אמונה

והעיקר ט . האמונה, את  לקנות  מגעת שידנו ככל פעלים להרבות  עלינו זאת , ומלבד

צדיקים של וכביאורן אמונה' 'דיבורי ‡�ÂÓ‰ע"י ˙Â·‡ ˙¯Â˙ ,Ú"ÈÊ ˘ËÈÂÂÎÚÏÓ ˜"‰¯‰)

(‡ ÔÂÁË·Âבכתוב(È ÊË˜ ÌÈÏ‰˙)לידי אבוא  כיצד אדבר', כי ע "יהאמנתי 'האמנתי כי ,

אמונה.אדבר בדבורי



שמות - הפרשה èבאר

íééñîåçë àåä ïàëîå .ì"æå ,íù
ìàøùé ùéà ìëì úå÷æçúää
ìëåé àì åéàèçå åéúåøö ìãåâî øùà
éðôì äìôúå äðéçúá åéô çåúôì èòîë
ááøåòî èòîë àåä ììôúî íàå ,ä"á÷ä
,åúåà íéìáìáîä úåáùçîäî ìáìåáîå
÷òæéå ,ùàåð åùôðì øîàé ìá ë"ôòà

,åúìåëé ìëá 'äì ììôúéåàì íà óàå
úçà äçðà ÷ø åúìéôú ìëî å"ç äìòé
áì ïçåá ú"éùä ÷åîò áìå áø÷î
åîå÷îå åáöî ìôùå åãåøîå åéðò áåùçé
áåøáå úòãä ìåáìáì åàéáäù åúòùå
úçàä äçðàì òîùé åéãñçå åéîçø

åòéùåéå òîùéåéééé.

àìåäì ùé úãçåéî äìòîù àìà ãåò
÷"äøä áúëù åîë ,áìáù ä÷òæì

ïúùøôá ò"éæ 'ùîùå øåàî'äéäéå ä"ã)

(íää íéáøä íéîéá,ìéòìã ÷åñôä ìò
ìòúå å÷òæéå' áéúë òåãî äù÷ äøåàëìù
,øàáîå ,'åììôúéå' áéúë àìå 'íúòåù
úìòî øäåæáå íéùøãîá àúéà ì"æå

íðîà ,äãåáò íå÷îá àéäù äìôúäùé

úåìòì äìåëé äìôúä ïéàù íéúò
íé÷éñôîù íéâåøè÷ä éðôî äìòîì

ìæøá úîåçëáåúëù åîë ,äéòùé 'éò)

(á èðäð÷úäå ,'íéìéãáî íëéúåðåò éë'
'÷ä øäåæá àúéà äæìà÷îåòî ÷åòæì

ãáì ìå÷ ÷ø àéäù åúðååë ìëá àáéìã
äòååùå ä÷òæ àø÷ð àåäå øåáéã àìá,
ä"á÷ä ÷ø íéòãåé íéâéøè÷îä ïéà äæîå
úîàá àéäùë åæ ä÷òæì äðåô åîöòá
äæå .åéàøå÷ì äðåòå àáéìã à÷îåòî
øåáéãá àéäù äìôúäî øúåé áåùç
íéðéáîù ,úåáéúå úåéúåà êåúéçá

,äéìò âåøè÷ úåéäì ìëåéå íéëàìîäàì
ãáì ú"éùä øåáã àìá ì"ðä ä÷òæá ïë
àìîîå åù÷åáîå åéúåáùçî òãåé

äáåèì åáì úåìàùîø÷éò éàãååáù øàáîå)

úìá÷úî àã ïåâë íéðîæá ìáà ,äôá àéä äìéôúä

('ä éðôì ä÷òæä íöò øúåéá.

íéøáãëåðéöî äìàäàìôð ÷åæéç
éùåãéç'ä ÷"äøä éøáãá

çìùá úùøôá ò"éæ 'í"éøä(é ãé)å÷òöéå
åùôú' ì"æ é"ùøéô ,'ä ìà ìàøùé éðá

זי"עי. מראפשיץ קודש' ה'זרע  הרה"ק  כתב  זה Ó˘‰)כעין ¯·„ÈÂ ‰"„ ‡¯‡Â ˙˘¯Ù)

'ותעל  כתיב וכאן במצרים, בגלות היה שהדיבור דאמרינן הא קשה שלכאורה

היו  לא  שאכן באריכות ומבאר נתקבלה, ותפילתם בפיהם שהתפללו ונראה שוועתם'

אני  'וגם דכתיב וז"ל. שוועתם'. 'ותעל וזהו הלב מקרב  זעקה אלא דיבורים כאן

את וידוענאקת שמעתי לבדבנ"י', בלב הוא  אתשנאקה שמע שהקב"ה וכלומר ,

קדוש, בדיבור כראוי ית "ש לעובדו לפניו להתפלל רוצים שהם לבם והםתשוקת 

ע "ז וצעקו ית "ש  מאתו  שנתרחקו זה דבר על  רחמים ביקשו ויצעקו בעצמם  וז"ש ,

כראוי... שאינו ית ' עבודתו על פירוש, – העבודה מן ה' אל בנ"י



éשמות - הפרשה באר

,'íúåáà úåðîåàììôúäì åòãé àì éë
å÷òö ÷ø ììëúåðîåà åùôúù äæå ,

øëéð ìå÷á éë ,'äì ÷åòöì - íúåáà
ì"æç åøîàù åîëå ,íãàáù úåéîéðô

(.âë ïéèéâ)àìå ,'àì÷ã àðéò úåòéáè'
ìå÷á øëéð íéîùá ïëå øåáéãä ùåçî
÷ø àåäù ïåöøä ø÷éòå ,úåéîéðôä ìàøùé

...ú"éùä úãåáòìíäî íúñð äðååëáå
óàù úåøåãì øàùéù éãë äìôúä ïéðò

÷åòöìå ììôúäì çë íäì äéäé àìù
ú"éùä íòéùåéàúìéëîá àúéà ïëå .

(á"ô)íúàù óà - íëì íçìé 'ä
ììôúäì åìëåé àìù ïåùéøçúàéàéàéàé.

לכוח צריכין  הכל  – שוועתם  ותעל
התפילה

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

בעיה"קיא. הישוב  ממייסדי שהיה זצ"ל ברדאקי ישעי' רבי מהגאון המעשה דבר ידוע

הקטנים  ובתו בנו עם יחד הקודש לארץ לעלות בספינה הפליג אשר בעת  ירושלים,

הדרך  באמצע  הספינה È"‡Ï)נשברה ÌÈ·Â¯˜ ÂÈ‰ ¯·Î˘Î),המים ע "פ לשוט לים וקפצו

בים  שחייתו כדי תוך עמם... יחד ושט ובתו בנו את עמו לקח ישעי' רבי הגאון האב 

כולם  יטבעו עליו שתיהם את לשאת  ימשיך שאם והבין אוזלים, שכוחותיו הרגיש

מי  ואת עדיף, מי ההלכה את  לעצמו ובירר התבונן זו קשה בשעה אדירים, במים

הבת להצלת קודמת  הבן שהצלת והחליט השני, בעבור להפקיר מחויב  הוא מהם

נשבר  בלב לה אמר הטובעת , בתו את  לעזוב מעשה עשה בטרם בפוסקים. כמבואר

לעזוב מוכרח הנני נפשות  ב ' לכה"פ להציל וכדי ההלכה, את  ביררתי הנה ובחרדה,

לזעוק  החלה אביה, דברי את הבת מששמעה לנפשך... לי אותך אין 'אבי'... 'אבי'...

ים  למצולות ותשליכני תעזבני האם  - עליך  אם כי להשען מי ÈÏ·Óעל ,ÈÏÚ ‡� ÌÁ¯)

(ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÍÏ ˘È ÔÈ„ È"ÙÚ˘ '˙Â�Â·˘Á ·Â˘ÁÏ' והחל מאד, עד האב נזדעזע  דבריה לשמע ,

המיצר, מן שיצילם ה' אל בעוזזועק  חדשים כוחות מקבל  שהוא  מיד  והרגיש

ובריאים.ותעצומות שלמים הג' כשכל מבטחים חוף  עד לשוט המשיך זה ובכוח

כולם. וניצולו החוף עד  שניהם עם לשחות והמשיך

קרא מעוה"ז להפרד זצ"ל ישעי' ר' הגאון של זמנו הגיע  כאשר רבות  שנים לאחר

ורק נשברה, והספינה ליפו שהגענו ההוא היום את  זוכרת  את  האם לה, ואמר לבתו

שבכל  נא , דעי ניצלת , זה ידי על תעזבני', אל אבי, 'אבי, שצעקת שלך הצעקה ע"י

שאין  אפילו ומצוק , צר במקום או עזים במים נמצאת  שאת  כשתרגישי וענין עת 

אל  אבי, 'אבי, לשמים תצעקי אז טבע  דרך פי על להינצל מקום לכאורה נראה

רק אינני אשר אני אם כי תוושעי, אז כמו הלב ממעמקי תהיה  וכשצעקתך  תעזבני',

לראות יותר יכולתי שלא  עד עלייך  רחמי נכמרו צעקתך  ידי על - ודם בשר אב 



שמות - הפרשה àéבאר

åøàéá .äãåáòä ïî íé÷åìàä ìà
øáëù óàù 'ééçá åðéáø'å 'ï"áîø'ä
,íéøöîî íàéöåäì íúìåàâ úò òéâä
å÷òö àìù ãò åìàâð àì íå÷î ìëî
íúçðà éãé ìò ÷øå ,'ä éðôì äìéôúá
íìàåâì åúéøá úà 'ä øëæ íúòååùåáéáéáéáé.

äðéçú ìéôäì íãàä ìòù ,åðãîììå
ìë ìò íéîçø úù÷áá ,åàøåá éðôì

,ìåãâë ïè÷ ,øáãå øáãòôùä óà éë
åðòéâé àì åéìà òéâäì ïëåîå éåàøä

åúìéôú éãòìáîâéâéâéâé.

ãåñéïúùøôá 'ï"áîø'á ãåò åðéöî äæ
(é ã)ùéà àì' øîà äùî äðäù ,

ïåùì ãáëå äô ãáë éë ...éëåðà íéøáã
'äî àìôéä ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'éëðà

מקור  הוא אשר שבשמים אבינו וכמה, כמה אחת על כוחי, בכל בך והחזקתי הצער,

ממנו. תבקשי אשר בכל תוושעי בודאי אז כמו באמת אליו תצעקי אם הרחמים

זהביב. כסף  גנוזה, בחמדה המלא  היכל של בפתחו לעומד דומה, הדבר למה משל

בידו  הבא מכל ליטול להיכל להיכנס לו נתונה והרשות רבות, ומטמוניות 

שהוא השער, את לפתוח המפתח את בידו שאין עקא  דא  אך  רב . עושר ולהתעשר

בתודה  שעריו לבוא  המפתח היא  כי התפילה, היא כיו"ב  כל. חסר להיכל מחוץ  נשאר

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

הרב . השפע את  להשיג מהאדם

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

ע"ז  להתפלל עלינו מדוע  ולכאורה באמת ', בשמך  הבוטחים לכל טוב שכר 'ותן

נותנים  אין השמים דמן ביאורו, אלא בריה. כל שכר מקפח אינו השי"ת שבוודאי

שאינם  עד בה' כך כל שבוטחים אלו וצדיקים בתפילה, – דלתתא באיתערותא רק

טוב ... שכר ותן לבקש לנו יש עליהם כך, על מתפללים

מבארה'ר יג. ·)ד"ק' · ‰�ÂÈ),ניסים ב' היו הנביא יונה אצל הנה כי נפל א ., שלא

בלעו. הדג אלא לים כשהשליכוהו ים במעי ב.למצולות יונה שהה שכבר אף שעל

והתפלל הדגה, בשכלו נשאר אלא  נואש אמר  וגדול לא  משם, שניצל סופו ואכן ,

הראשון. מן יותר מלהתפלל התייאש שלא  השני הנס

במחלה  שליט"א דשופריא  קרתא  ויקירי מחשובי אחד נחלה שנה כעשרים לפני

כמה  וקרוביו ידידיו קיימו אז ל... היה מסוכן שכבר עד חליו עליו והכביד הידועה,

בדרך ואכן ואתר, אתר בכל לתפילה שמו את  ברבים הפיצו תפילה, עצרות  וכמה

נתרפא, שהוא הנס עיקר שאין נענה, הנס לאחר האדם, כאחד לגמרי הבריא  נס

רבים  שיהודים - 'הנס' אלא  מתקבלות , שהתפילות  ופשיטא עליו התפללו שהרי

מצב . בכזה הנמצא  על בתפילה עמדו



áéשמות - הפרשה באר

úìøò åúàî øéñäì äæë ñð úåùò
úåàìôðå íéñéð äùòù ïîæá ,åéúôù
,àìà .íéøöî úàéöé úùøô ìëá áåøì
ììôúä àì íà ñð ä"á÷ä äùòé àì éë
àì åðéáø äùî úà íâ ,êë ìò íãàä

åúàåôøì ììôúä àì éë àôéøøáãä íòèå)

íâéäðîë úåðîúäì äáà àì ïëà éë ,ù÷éá àìù

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

.øéãú äúåà

לב מתוך התפילה – ויזעקו  העבודה מן 
ביותר  מתקבלת נשבר 

áúëåéðù øéëæäå' ,'ééçá åðéáø' ãåò
íéîòô'äãåáòä ïî'êãîìì

ùäúåàë äîéìù íãà ìù åúìéôú ïéà
äøöä êåúî ììôúî àåäù äòù
àéäå ,úìáå÷î øúåé àéäù ,÷çåãäå

.êøáúé åéðôì äìåòääðåéá àöîú ïëå
øîàù ,ïééðòä øàáù ä"ò àéáðääðåé)

(ç áéúøëæ 'ä úà éùôð éìò óèòúäá'

,'êùã÷ ìëéä ìà éúìéôú êéìà àåáúå
êåúî àéäù äìéôúäù àéáðä çéèáä
úñðëðä àéä ùôðä úôéèòå øòöä

'êøáúé åùã÷ ìëéä ìà åéðôìì"ëò ,ãéãéãéãé.

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 ,(â 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 óëéúåèåèåèåè.

עה"כיד. 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,

בגשמיותטו. 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 âéבאר

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
áéúë åùòá éë ,íé÷åìàääë úéùàøá)

(ãì-æëúùéå ìëàéå ...íéøòðä åìãâéå'
Y '...êìéå í÷éåãâðì äîåàî äàø àì

åìëàî úà åîöò úà àìà åéðéò
åäúùîåéë åðéöî äùîá åìéàå ,'åëå

'äùî ìãâéå' êàåáìå åéðéò ïúð ãéî
åéçà ìò øöéî úåéäìæèæèæèæèïåùàøä íåéá ,

וויינבערגער'טז. מרדכי 'רבי ושמו שבקאנדא מאנטריאל בעיר היה יהודי (�Ú"·Ïאיש

(ÂÊ ‰�˘· ÌÈ˘„Á ‰ÓÎ È�ÙÏ.'ה'מלחמה שלפני באירופא היה ולידתו מוצאו מקום

שמו  היסב  שהיה מעשה משום אך  'גרינפעלד' משפחתו שם היה מתחילה

בשם  שנקרא  נעורים ידיד היה זה מרדכי לרבי מעשה, הוה וכך  ל'וויינבערגער',

להשיג  יחדיו השתדלו גם ה'מלחמה', אחר מיד הפליטים במחנות  שהו יחדיו 'ענגיל',

אצל  להיבדק עליהם היה ה'אישור' את לקבל בכדי לקאנאדא. כניסה אישור לעצמם

חולה  לתחומיה להכניס שתסכים בעולם מדינה אין כי בריאים, אם לראות  רופא

אישור  כרטיס קיבל לא ענגיל הבחור רעהו ואילו 'אישור', קיבל מרדכי ר' ואכן, ל"ע .

ל"ע . ב 'טיפוס' אז שחלה מאחר

מרדכי, מר' להיפרד הידיד הבחור בא מבטחים לחוף האניה הפלגת עת  בהגיע 

אף  כי כאן, אשאר לעולם הרי בסופי, יעלה מה באמרו, מר, בבכי פרץ  כך  ובתוך

בטיפוס  בעבר שחליתי אחר להכניסני מדינה שום תסכים לא  בעזהשי"ת  לכשאבריא

ר' רחמי נכמרו בישראל... בית להקים אוכל לא  לעולם וכי בסופי יעלה ומה ה"י,

לא באמרו שלו, ה'אישור' את לידידו נתן מהטבע, למעלה ובכוחות עליו, מרדכי

והוא נפשך . ותנצל בשמי למרחקים הפלג – 'גרינפעלד' אלא  'ענגיל' עוד שמך  יקרא 

גם  להפליג 'אישורים' מרדכי רבי השיג ארוך  זמן אחר רק  השממה.... למקום חזר

דהוא מאן שם על �Ú"·Ï)לקאנאדא  ¯·Î˘)'ר שמו נקרא ומאז 'וויינבערגער', בשם

דר  ה' והצליח וויינבערגער, שולחנו.מרדכי על וגדולה תורה ונתאחדו ובגשם ברוח כו

הרבי  את  ושאל זי"ע חיים' ה'אמרי הרה"ק  רבו אל מרדכי ר' נכנס רבות שנים כעבור

הרבי, לו אמר 'גרינפעלד', בשם עצמי את  ואקרא הראשון לשמי אשוב  בכל אולי

בשמך  נוקב דהו  שמאן וויינבערגער,פעם ר"מ היכן - עד בשמים  גדול רעש נעשה

הזולת עבור נפשו למסור  יהודי ביד יש  כמה – מגיעים זאת .הדברים  תפסיד מדוע  .

ופועה  שפרה – ומרים' ל'יוכבד לקרוא בתורה מצינו שהנה אחד, חכם לזה הוסיף



ãéשמות - הפרשה באר

ìåáñì äéä àìå éøáò äëî éøöî äàø
äàø éðùä íåéá ,åîò úáäàî ïëéðù

íéøé ãöéë åéðéòá äù÷åäå íéöð íééøáò
åøúé úåðááå ,åøáç ìò åãé ìàøùé ùéà
íéòåøä ãéî íìéöäì íéî íäì äìã
äùòðù ìååòä úà ìáñ àìù íéøçàä

.íéòåøä é"ò íäì

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

ì"æç åæîø(.çì íéøãð)÷åñôá(à ãì)ìñô'
ìù ïúìåñôî àìà äùî øéùòä àì ,êì
éãë äùòîì íãå÷ éàðúë éë ,'úåçåì
úåð÷ì íãàä ìò äøåúä úà úåð÷ì

ïéðò äðäå ,'úåáåè úåãéî'ä úà äìéçú
åøùð åìéàëå ,úåçåìá åáúëð àì úåãéîä
úìòî ãåîìì é"ðá ìòå ,'úìåñô'ë íäî
åàøéùë Y åîöò åðéáø äùîî úåãéîä
úåéäì äëæ úåáåèä åéúåãéî úåëæáù
úåáéùçá íä íâ åðéáé 'äøåúä ìá÷î'
áäåà' äéäù úåëæáù åðééäå ...úåãéîä

'ìàøùéæéæéæéæéïúøöá øöéîåçéçéçéçéìá÷ì äëæ
.úåìåãâä åéúåâøãî ìëìå éðéñî äøåú

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

ïúùøôá(ãé â)áúëå ,'äéäà øùà äéäà'

ובחז"ל –(ÂË ‡ ˙ÂÓ˘ È"˘¯ 'ÈÈÚ).לוולד שפועה פועה לוולד, שמשפרת שפרה ביארו

מכאן, אלא ומרים, יוכבד האמיתי בשמם נקראו לא  מדוע ביאור צריך לאועדיין כי

לאחרים ומיטיב  שפועל פעולותיו  שם  על  אלא  האדם  שם .ייקרא 

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

מקודם  כי לאמר, התבטא  יד. של התפילין שבקשירת  היוד את כנהוג תחילה נישק 

שמו  יתברך  ואחדותו בייחודו לזכור ולהתעמק התפילין את  להניח באים שאנו

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

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

בדרכם יח. עיר, של ברחובה הגבאי בלוויית זי"ע  אליעזר' ה'דמשק הרה"ק  הילך פעם

נחזור  הבה לגבאי הרה"ק  אמר שנתרחקו לאחר שעונים, של חנות ליד עברו

הטוב לשעון אני זקוק למוכר הרבי אמר בהיכנסם השעונים. לחנות ונכנס בדרכנו,

כולם  ועל שעונים, כמה בפניו המוכר הציע  לרבנית... כמתנה לתיתו – בחנותך ביותר

שעונים  כמה עוד הבא  חפץ... באלה ולא  כוונתי כאלו לשעונים לא  ואמר, הרבי נענה

חייב ע"כ היא גדולה 'מבינה' הרבנית  באמרו פעמים, כמה ונשנה חזר וכך מהם, נאים

קרא הרבי, לו שאמר עד למבינים... וכיאות  כראוי דשופרא  משופרא  להיות השעון

הרבנית רצון את ימלא אשר השעון הוא  ואיזה זה הוא  מי יבינו הם אולי לב"ב נא 

בעיניו  חן נשאו המוכר של ביתו בני שהציעו מהשעונים אחד הווה, וכן בשלימות ,

החנות ... את ויצא  השעון את לקח למוכר, ושילם מהגבאי, מעות סכום לווה הרבי, של



שמות - הפרשה åèבאר

éðà êë éîò äååä äúàù íùë' 'ï"áîø'ä,êîò äååäíäéãé úà ïéçúåô íà

להיכנס  כן, לעשות ראה שהרבי אירע מה תדהמה, מרוב נפשו את ידע  לא הגבאי

הגדולה  תמיהתו את הלה שטח המוכר... של ביתו לבני שקרא  אלא עוד ולא לחנות 

לו, ואמר הרבי נענה בכבודו, כך  כל הרבי זלזל ומדוע אתם 'רבי' הרי הרבי, בפני

לחנות בסמוך  כשעברנו הכל, על ועולה גובר לאשתו איש בין שלום' 'להשכין הנה

מסחר  כל את לו מקלקלת שהיא ביתו בבני מאד גוער שהמוכר איך  שמעתי זאת 

בעסקי  ובבערותה וביפיים, השעונים בטיב מאומה 'מבינה' איננה כי השעונים,

עקבותי, על מיד חזרתי לכן מחנותם... הקונים כל את  מרחקת היא הרי שעונים

עליה, אם כי כלל עליו השעון בבחירת סומך שאינני לו והראיתי החנות, אל נכנסתי

במעונם. לשרור השלום וישוב הסערה תשקוט בוודאי ובזה ה'מבינה', היא  ודייקא

הנראה  דף הארץ על ומצא  עיר של ברחובה זי"ע  חיים' ה'חפץ עבר פעם

הנייר  פיסת את משהגביה אך ה'גניזה', עם יחד לטמנו כדי הח"ח התכופף כ'שמות ',

לכיסו. הכניסו ואעפי"כ דעלמא, ממילי דברים אלא הנייר גבי על כתוב  שאין מצא

הח"ח, ויענהו מתחילה, שהיה למקום הדף את  השליך לא  מדוע  ה'מלווה' וישאלהו

כי  מחשבה מתוך כמוני ולהתכופף עצמו להטריח יהודי עוד שיצטרך רציתי לא  כי

כ  בראותו ארצה וישליכהו לפניו ע"כ 'שמות ' חלילה, וחוזר הגביה סתמא נייר י

הקב"ה... של בריותיו וכמה מכמה וצער טרחה מנעתי ובזה בכיסי, הטמנתיו

יחר  ואל תעצבו אל 'ועתה אליהם שהתוודע בשעה לאחיו הצדיק  יוסף אמר כה

לפניכם' אלוקים שלחני למחיה כי הנה אתי מכרתם כי ‰)בעיניכם ‰Ó ˙È˘‡¯·) סיפר ,

בירנבוים  שמואל רבי הגאון אצל שלמד ארה"ב, במדינת  חשוב  רב נאמן ידיד לי

ענין  מה וכי זה, פסוק על רה"י שאלו אחת  פעם בארה"ב, מיר ישיבת ראש זצ"ל

וכי  הסוהר... בית וייסורי המכירה בצער להצטער יוסף הוצרך שלכן שלחני' 'למחיה

כבוד  אחר להביאו כשישלחו 'מכובד' באופן שלחני' 'למחיה להתקיים יכול לא

נכבד  כאדם האסורים בבית  לבקר יבוא שם מצרים, עד אביו מבית המלך' ב'מרכבת 

של  חלומו פתרון עד אודותיו יספרו כבר והם החלום, ויפתור זועפים פניהם ויראה

השובע משנות התבואה אסיפת משמר על לעמוד סתמא  שיקראוהו או וכו', פרעה

הרעב .... לשנות 

על אלא , כראוי, ולכלכלו  רעב שנות בשבע  ה 'רעב ' של  ללבו  להבין שכדי

אלו של  ללבם כראוי יבין כך  רק כי הללו, ההרגשות  את קודם לעבור  .הנותן

בעת עניים של ללבם יבין והמחסור העוני הדחקות , חיי את ירגיש כאשר רק

כראוי. ויפרנסם דחקם,



æèשמות - הפרשה באר

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

.'áåèä åøöåà

ובכל עת  בכל – עומד אתה  אשר המקום
ה' אל להתקרב  בידו  מקום ובכל  זמן 

ïúùøôá(à à)éðá úåîù äìàå'
òéãåäì' ,é"ùøáå 'ìàøùé
.'íéáëåëì åìùîðù ìàøùé ìù ïúáéç

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéààøàå)

(øáãéå ä"ã â"ñøúåîë úîàáå .ì"æå
ïéàù óà ä"á÷äá ïéîàäì ïéëéøöù
ìù úîìòðä äâäðä ïéáäì ïéìåëé

,ä"á÷äéðáá ïéîàäì ïéëéøö ïë åîë
ïéøåçùå ïéøåòë ïéàøðù åìéôà ìàøùé

øîàðù åîë(ä à ù"äù)éðà äøåçù'
'äååàðåøàéá åìàä íéøáãë .ì"ëò .

(á"ìøú úåîù)ïúáéç òéãåäì' é"ùø éøáãá
éîì - ,'íéáëåëì åìùîðù ìàøùé ìù

òéãåäìíäù ,ïîöò ìàøùé éðáì àìà
íúåáéáçå íúåáéùç åòãéå åøéëé íîöò
äàøð éãåäéäù êéàå ,íå÷îä éðôì
àåäå ,'äðîð' åäéøä äéäéù áöî äæéàáå

- 'ä éðéòá ø÷éìåôéì àìù ÷æçúé äæîå
ùåàééä çôá åìéôäì äñðîä øöéä ãéá
øîàéå íå÷é àìà .äîåàî äååù åðéàù
.åì éððä ãéçé ïáå éàøåáì éððä ø÷é ïëà
úåìòúäì éãéá ,éúåå÷ú äñôà àì ïééãòå
.øúåéá úåðåéìòä úåâøãîì íåø éîùì

àåïéúàøùäî ÷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

æîøò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä æîéø
èåéôá ä"ã ä"ø éøîàî â"ç íéãòåî)

(óåòé íåìçëåèééôä çñåðáíéàøåð íéîéì)

('ó÷åú äðúðå'åôåñå øôòî åãåñé íãà'
êéà äáåè äöò ïàë ùéù ,'øôòì
ìùëéäì àìå ø"äöéä ìò øáâúäì
øéëæéù éãé ìò àåäå ,ïååòå äøéáòá
,íøá .øôòì åôåñå øôòî åãåñéù åîöòì
ùåàéé éãéì åàéáäì úðëåñî åæ äáùçî
àìéîî éë úååöîå äøåúá ÷åñòì àìù
ìôù äéäé íìåòìå äîåàîì áåùç åðéà
,'óåòé íåìçëå' íééñî êëéôì ,äæáðå
úåìòì ìëåé åëøã áéèéé íàù åðééä



שמות - הפרשה æéבאר

,íéîùì óåòìå ì-à úéá äìåòä äìñîá
êåðç ìöà øîàðù åîë(ãë ä úéùàøá)

éë åððéàå íé÷åìàä úà êåðç êìäúéå'
úáéúå ,'íé÷åìà åúåà ç÷ìíåìçäìåò

ïéðîë àéøèîéâáêåðçïéãã àðáùåç ,
ïéãã àðáùåçë(84)äìò êåðç éë ,

àø÷ðä è"îî êàìî äùòðå íéîùì
'óåò'(:á æ"å÷éú äàø)'óåòé íåìçë' äæå ,

éë ,à÷ééãíâä ìàøùé òøæî ùéà ìë
èòåî ïîæá ìëåé ,äâøãîä ìôùá àåäù
éîùá úåéäì íéáåè íéùòî éãé ìò

.äìòî éëàìîë íåøîêéøöù åðééäå
.åìà úåãéî éúùá ãéîú ÷éæçäì

ïëåïúùøôá åðéöî(ä â)êéìòð ìù'
øùà íå÷îä éë êéìâø ìòîäúà

ãîåòøàáîå ,'àåä ùãå÷ úîãà åéìò

íééç õôçä(ú"äò)ãîåò,äååä ïåùìéë
íãà ìåëé ïîæ ìëáå íå÷î ìëá
íéé÷ìå åãáòì ,åàøåá ìà áø÷úäì

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

,úìãáîä äöéçîä éáåòáøùàë ìáà
äìâúî ãéî úàæ äöéçî íéøéñî

åøåà úòôéá íå÷îäéë äàøéå ,àåä
ùãå÷ úîãà ìò ãîåòèéèéèéèéåúìåëéáå ,

.ì÷ úéá äìåòä êøãá úåìòì

íéøáãä,ïîæ ìëáå úò ìëá íéøåîà
éîé úéùàøá äúò èøôå
ïå÷éúäå äáåùúä éîé Y í"éááåùäëëëë,

ועבים יט . גסים בבגדים המלובש לעני להמשיל, אמרו זי"ע  מדובנא המגיד בשם

החייט  לו ויתן למידותיו, המתאים מובחר בגד עבורו שיתפור מהחייט שביקש

מידתו, מכפי קטן הבגד והיה בידו, עלה לא  ללבשו הקונה בא  כאשר אולם מבוקשו,

בגד  אכן, – ונענה החייט בו הביט רימהו, שסתם ב'טענה' המוכר על הקונה נתרעם

הבגדים  את תחילה להסיר בטובך נא  הואיל ברם, למידתך , ומדויק  הראוי הוא זה

למידתך . מתאים שהבגד תראה אז ואו לובש הינך  אשר הגסים

המקום  כי רגליך מעל נעליך 'של הכתוב מאמר את  מדובנא' 'המגיד ביאר זה במשל

למשה הקב"ה אמר שכך הוא', קודש אדמת  עליו עומד אתה Ï‡¯˘È)אשר ¯· ÏÎÏÂ) אל ,

אלא  ב "ה, הבורא לפני ולשרת  לעמוד ראוי שאינך לחשוב  נעליך תטעה של - מתחילה 

רגליך, תראהמעל  ואז הקדושה, לבין האדם בין המבדילים המסכים המקוםאלו כי 

הוא קודש אדמת  עליו  עומד 'אתה' קודש,אשר  אדמת  על עומד היית  ומעולם שמאז

מלהרגיש  אותך  מנעה ש'גסות' אלא ולעבודתו, לה' קודש אש שלהבת הייתה בלבך וגם

צחצחות . באור ונשמתך  נפשך תאיר ואז ומידותיך , עצמך  את  לעדן לך  יש כן על זאת ,

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



çéשמות - הפרשה באר

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
äàìäå íåéäî ...íåìä ãò íäá éúëìéäù

áåè äéäààëàëàëàëéãåäéä ÷"äøä øàéá á"åéë .
ò"éæ '÷äéãåäéä'á àáåä ,àöéå 'øô áäæî ãîçð)

(ú"äò ''ã÷äïúùøôá(ãé-âé â)äî éì åøîàå'
ìà íé÷åìà øîàéå ,íäéìà øîåà äî åîù

äùîäéäà øùà äéäàø÷éò éë ,ùøéôå .'

,íåé ìëá ùãçúäìå áåùì íãàä úãåáò
øáòä ìò ììë áåùçì éìáîáëáëáëáëáèåé æàå ,

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

åðçëùùåîù äî,àøåáä ìùøîåà äî
íäéìàéðáì øîàú äë ä"á÷ä ì"à .
,ìàøùéäéäàøîåàù éî ,ãéúò ïåùìá Y

àøåáä íâ ,éëøã áéèéàå ,ùãçúà äúòî
åì øîåàäéäà.êîò äúòî

בני  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

לגמרי. כוחו ויתבטל ייכנע

בחטאי  מאד שקוע הנני רבי, לפניו, התאונן זי"ע  מקאברין הרה"ק מחסידי 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 כא. 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

צערכב. לשון אלא  'ויהי' אין דלכן אמרו È:)וכבר ‰ÏÈ‚Ó 'ÈÚ) לשון הוא 'והיה' ואילו

‚)שמחה ·Ó גדול,(·¯"¯ צער זהו העבר ועל שהיה מה על המחשבות 'ויהי' כי ,

גדולה... שמחה זהו – 'והיה' העתיד אודות  רק לחשוב  אבל

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 .



שמות - הפרשה èéבאר

בהתגברות  הבורא  חביבות - חביבי בני
יצרו  על  האדם

ïúùøôá(àë à)'åàøé éë éäéå
íé÷åìàä úà úåãìééîä
èáù'ä ïåàâä øàéá ,'íéúá íäì ùòéå

ì"÷åöæ 'éåìä(äøåáâ êøò 'áøä éîçø' øôñá)

,íéøîå ãáëåé åéä éùð éøú éðä äðä .ì"æå
ì"æ íøîåàë(:àé äèåñ)úåéð÷ãö åéäù

åéäå ,úåàéáð íâå ùãå÷ òøæ ,úåìåãâ
øîàð àì ë"éôòàå ,ïãåòî íé÷åìà úåàøé
íé÷åìàä úà åàøéù Y äæ çáù íäéìò

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

êøáúéâëâëâëâë'ä àøé ìù íúåçì éåàø æà ,ãëãëãëãë.

ïúùøôá(äë á)éðá úà íé÷åìà àøéå' ,
,'íé÷åìà òãéå ìàøùé
ïBäãeaòL øòö 'ä àîçå ,ïúðåé íåâøúáå©£¨©©¦£§

כי כג. ולשנו', פיו 'שמירת בענין וביותר לבו, ותאוות  חושיו כל שמירת  זה ובכלל

לב' ה'ייטב  הרה"ק שאמר וכמו בשכינה, דבוק להיות  זוכה ולשונו פיו השומר

'כבד  שהיה מפני פה, אל פה השכינה עם לדבר ע "ה רבינו משה זכה כן שעל זי"ע ,

'ארי ובתרגום, לשון', וכבד תיבה יקירפה כל ומחשיב מייקר שהיה כלומר ממלל',

זכה  פיו מוצא  כל על לשמור והחשיבם דבריו, שכלכל וכיון מפיו, שהוציא ודיבור

ביותר. נשגבות  ולמדרגות שכינה לגילוי

ישראל,כד. בני אלפי רבבות  ה'מלחמה' בימי שהציל דהו מאן כשתמצא וחשוב, צא 

מחשיבותו  כמגרע זה הרי הוא , שמים' 'ירא האיש זה – עליו תכריז וכי

פי  הציל וזה מישראל' אחת  נפש המציל 'כל עליו שתאמר עד פעליו, ומחשיבות 

שהצילו  ה'מילדות ' את  לשבח נכון אל ראתה התורה ומ"מ אחת ', מ'נפש וכמה כמה

לך שאין ללמדך – האלוקים' את  המיילדות יראו כי 'ויהי – ישראל מבני רבבות

מכך . גדול שבח

זי"ע, מקאצק  הרה"ק  זקנו בשם זי"ע  משמואל' ה'שם הרה"ק  אומר (·ÌÈÓÈהיה

(ÌÈÙÂ‚ÈÒ· ˙Â·¯‰Ï ˘È˘ ÂÏ‡‰'ה 'יראת  - שמים, ירא להיות  הוא ביותר הגדול הסיגוף

עליו  ומתגבר כאש, בקרבו בוער שיצרו בעת עבירה מדבר האדם כשנמנע  טהורה',

לו. לשמוע  שלא

˙¯Ú"„)וזל"ק ¯"˘Â‰)כי הגיד מקאצק זצללה"ה על זקיני לקבל  לגוף  נוח  יותר

שמים מלכות עול עצמו על  מלקבל  שבעולם  סיגופים  מיני כל  סיגוף עצמו ואין ,

- שמים מלכות עול תחת  מלהיות  יותר לגוף עפ"י גדול רק ענייניו בכל  להתנהג 

עכת"ד.התורה



ëשמות - הפרשה באר

àzáBéz úé éBîã÷ éìâe ìàøùé éðáã¦§¥¦§¨¥§¥¢¨©¦§¨
àøîeèa eãáòãLðà eòãé àìã §¨¨§§¨§¨¨§©©

déøáçaäëäëäëäë,ãåáòùäî é"ðá ìù íøòö 'ä äàøù) §©§¥
òãéù àìá øúñá åùòù äáåùúä åéðôì éåìâ äéäå

(åøáçî ùéàåëåëåëåë.úåáéáç éë åðééäå
éùòîá ä"á÷äì ùé úãçåéî úåáéùçå
íéîìòðä åéúåðåéñðá ,øúñá íãàä
åà åéðéò úøéîùá íà éç ìë éðéòî

åéùåç øàùæëæëæëæëåæ äáåùú à÷ééãå ,
,øîàéé ïãéãìå .äìåàâä úà äëéùîä
úøéîù éðééðòá ïåéñð éðôá ãîåò äúàùë

éøù÷á ÷éæçî éåä ,íééðéòä åà äôä
íåöò ,êéô íìåá éåä ,êøöé ãâð äîçìîä
éúùá êìá÷é ä"á÷äå ,òøá úåàøî êéðéò
,ãàî ãò åéðôì êúåáéáç äáøúúå íéãé
ùéà ïéàå ,àåä 'àøîåèá' äæ ìë éøäù

êë ìò òãåéçëçëçëçë.

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

הגמראכה. בדברי שרמזו ‰:)יש ˙ÂÎ¯·)חזא יוחנן רבי לגביה על חלש, אליעזר 'רבי

נהורא' ונפל לדרעיה גלייה אפל, בבית  גני קא ‰·È˙דהוה ¯‡Â‰Â ÂÚÂ¯Ê ˙‡ ‰ÏÈ‚ Á"ÂÈ¯)

(Â¯Â‡Óאת להאיר בכדי זרועו לגלות  יוחנן רבי הוצרך מדוע  לתמוה, יש ולכאורה ,

עור קרנו לא וכי אשר פניוהבית , שה'מעלות ' בדבר יש רמז אלא  יקרות, באור

דווקא  אלא  לכל, והנראות  הגלויות  ממעלותיו אינם לבית  אורה להביא  אלובכוחם

מהם יודע איש כשאין ובהצנע רואה  מעין אורה.שבנסתר תצא מהם –

מצינו ˜È‚.)וכן ÌÈÁÒÙ)פירותיו המעשר עשיר מכריז, הקב "ה .בצנעהשלשה

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

השובבי"ם. ענין כל נרמז 

הקידוש כז. 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 שיהאקדשנואת  אפשר בנואי אחר ורצה  רק  ,

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

דבריםכח. לאלו  ידעת  וכי בקרבי... שוכן וקשה רע  יצר  איזה ידעת  וכי יאמר , ואל

ממני, יצא  כבר מה ולילה ... יומם  אותי ומפתה עומד הוא  ומגונים רעים קשים 

כ"כ  וקשה רע יצר  עם  אגיע יוסף'להיכן יעקב  ה'תולדות הרה"ק לדברי היטב ישמע  ,

ÈÁÈÂ)זי"ע  ,'ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ Ô·' Â¯ÙÒ·) הקב"ה לפני ומתנצל עומד רבינו משה כי בפרשתן,

הקב"ה  ענהו ולשון, פה וכבד שפתים ערל שהוא מפני פרעה אל לדבר בידו שאין

(‡È ה''.(„ אנכי הלא  עור או פקח או חרש או אלם ישום מי או לאדם פה שם 'מי



שמות - הפרשה àëבאר

åéúåøéô øùòîä øéùò ìòå ,äéìòáì
,'äòðöáøéöéá òùòúùî ä"á÷äù éøä

úåùòì åòáè ãâðë åøöé ùáëù åéôë
.'úé åðåöøìëá íäéìò æéøëî àåäù ãò

åéðéòá íåâôìî øäæð éðåìô ,úåîìåòä

ìò øîù éðåîìà ,åøöé ìò øáâúäå
ìëá çîùå ùù ä"á÷äå .åúáùçî
äàøðä øáãá åìéôà ,äìåòôå äìåòô
íà åìéôà åà ,êøò åá ïéàë íãàì

ãáìá úçà íòô ÷ø øáâúîèëèëèëèëïåâë ,

את לרפא שבידו כ"ש חדש פה לברוא ה' ביד אם שהרי - ביאור צריך ולכאורה

ביאורו, אלא לשונו. בכבדות  משה נשאר מדוע  ונקיה, צחה לשון לו ולברוא פיו כבד

מכיוון  ואכן, היה, רע  לבו גם כי לשון ככבד משה נולד ולכן הלב ' קולמוס ה'לשון כי

הוכיח  גופא וזאת להתרפא, צריך הייתה הלשון כבדות  גם לבו רוע את והסיר שתיקן

כבד  עדיין הוא אם כי ישראל של מושיען להיות  ראוי אינו כי להקב"ה רבינו  משה

ביגיע תקנת כבר לבך רוע גם הקב "ה לו אמר רע .... עדיין שלבו הוכחה זה הרי פה

רצוני  אין אבל פיך ... כבדות  את  לרפא בידי שיש ק "ו – לאדם' פה שם ו'מי כפך,

לבלרפאותך  שהיה - כן גם בלב  חסרון למשה  לו היה  שמתחילה  לדורות 'ללמד 

האדם תכלית  עיקר  וזהו הטבע , ושינה זה רע ונלמד השכינה, להשראת  ומכל-שכן ,

לעשותממשה... הטבע  ששינה  רק להרע, עלול  היה טבעו  מצד  ע"ה רבינו משה  כי

אשר ההיפך ' כמוהו גדול אדם הדורות  בקורות מצינו שלא רבינו משה שאף לך  הרי .

לנו  ואין משרת כמלאך ממעל בשמים פעמים כמה ושהה פנים אל פנים ה' ידעו

ותכונות מידות  עם מתחילה נוצר הוא  אף – גדולתו קצה באפס השגה שמץ כל

שינה  עצמו על שבהתגברות אלא אלוקים רעות, בעיני וחסד טוב לעשות  טבעו את

כךואדם, מתוך  הרמות,ודייקא  למדרגותיו והגיע כי עלה תתאונן אל אתה  אף

מגונים לדברים פיתויים מיני בכל – בישראל  הריקים  כאחד  להיות  מפתך יצרך

בקדושה עליותיך כל תלויה  בזה דייקא כי בדידיה, ואחד  אחד כל  – .ל "ע

ברעכט . מראות עיניו לעצום – היצר על התגברות  של רגע  כל שיחשיב  והעיקר,

– ישראל בארץ  ההם בימים היה מעשה נפילתו... מתוך אחד רגע  רק אפילו

ראש  לכל העניקה הימים שבאותם כשהממשלה הצנע ', 'תקופת שנקראת בתקופה

'תלושים' התורה')vouchers(משפחה מ'תלמודי באחד והנה המשפחה. בני למזון

אחת 'מזונות' פיסת תלמידיו לכל וחילק  טוב  דבר המלמדים אחד של לבו רחש

אביו  אל אהבתו שלגודל נבון תלמיד היה פעם חודש', 'ראש בכל יום לשלושים

מיד  אביו, לפני כ'מתנה' ולהגישה העוגה מאכילת כוחו בכל בעצמו לעצור החליט

ב'נסיון' יתנסה לבל משמר מכל עליה ושמר בנייר, עטפה המלמד מידי כשקיבלה

יכול  ולא – טוב כי וירא  בעוגה הביט ה'עטיפה', פתח הראשונה ב 'הפסקה' לאוכלה,
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óà ,àì åúå úçà íòô åéðéò øîåùù
úòá êà ,úåáø íéîòô ì"ø ìùëðù

øøåòî åäéøä åøöé úà çöéðù úàæä
úåîìåòä ìëá äçîùììììïðåáúé øùàëå .

ב'הפסקה' הנייר, סגר ומיד שהוא', 'כל כשיעור בצידה בה נגס כן על להתאפק,

לאביו  העוגה את  הגיש לביתו בבואו דבר, סוף השני.... בצידה ונגס פתח שוב  הבאה

הבאתי מה אבי נא  ראה חיבה של האבלךבקריאה של לבו נתמלא  תלמודי... מבית

נגוסה שהעוגה ומצא הנייר את כשפתח אבל ורינה, אז (‚Ô'ÒÈ·Ú)צהלה צדדיה, מכל

וכבר  הבן, בה חשק כמה עד בראותו גדולות , דמעות  שני מהתרגשות  עיניו זלגו

להציל  נפש במסירות  בעצמו עצר מקום ומכל שם, זעיר פה זעיר באכילה 'נכשל'

ייאמר, לדידן אף וכמה... כמה פי האב נתרגש מזה אביו לפני להגיש האפשר ככל

אם אדרבה, עתה ופינה, פינה בכל בך שלט היצר ונכשלת , נפלת עצמך אכן, תשמור 

הנסיון  'שעת כל  מתוך אחד לרגע  הנותר אפילו  את  שבשמים לאביך  ותעניק ,'

והנשיכה וכמהמהנגיסה כמה פי הקב"ה לפני מנחתך  .תערב

האב אהבת את  לעוגה שמסביב  הנגיסות  אלו עוררו כיצד נא, חשוב עוד, ולא

עד  האב הבין ומזה מהעוגה, לאכול בנו חשק כמה עד לאב  הראו הם הם כי לבנו,

בדידן, אף למענו. מעצמו הבן 'הקריב' אתכמה נראה מזה  אך ונפלת, נכשלת אכן

לא אחד  שלרגע בזה  – 'קרבנו' חשיבות  עולה נמצא בלבו , שבערה התבערה  גודל

ערוך  אין עד כהוגן  שלא  עשה  ולא  .הביט

חוצה ל. המשגיח שילחו קטנה' ב 'ישיבה דרכו שבתחילת  אחד, גדול מחנך לי סיפר

בכך  מה של דברים על פעמים כמה הישיבה ¯ˆÔÂמכותלי ¯·‚ ,‰ÎÏ‰Î ¯ÂÁ· ‰È‰˘ Û‡)

(‰·È˘È‰ È�· ÏÎ ÏÚ (˙ÚÓ˘Ó) ‡¯ÂÓ ÏÈË‰Ï ÁÈ‚˘Ó‰ חוצה נשתלח בהם הפעמים באחת  ,

למקומות והוליכו שמים, יראת  מספיק קנה שלא  – ממנו מבוגר בחור אליו התחבר

בעת הצעיר הבחור של מעשיו מה שישמע - המשגיח את 'לחנך ' ברצותו מפוקפקים

עצות להשית  ידע לא  הבחור השילוח... מעשי על ישוב  לא ושוב  בחוץ שהותו

ותעצומות עוז לו היו לא לאידך  אך ביר"ש, וגדוש מלא  היה אחד מצד כי בנפשו,

הבתים, אחד בחצר לגינה שיכנסו לפניהם ה' הקרה אז אך  ל'גדול'... ומשמים לסרב

על  הממונה האיש אליהם ניגש כאשר ה"י, שחת  מרדת  להצילו 'מלאך ' אליו נשלח

לגולל (‚�Ô)הגינה הלה החל עימם, הקורות  כל לו וספרו כאן, למעשיהם ושאלם

ירא – חסידי ואברך בחור בעצמו הוא  היה ה'מלחמה' שלפני חייו, קורות בפניהם

ולמד  רח"ל, מהדרך ירד הנוראה המלחמה בשנות העיתים שבצוק  אלא ושלם,

הנני  כאן עבודתו, וסדר הגינה נפלאות  כל את להם והראה בוריים, על גננות ' 'הלכות 

ולא אגע  לא באצבע הראה – שם אבל אעדור... פלוני ובמקום אנכש שם גוזם,

לצמוח  מתחילים הם לאחמ"כ ורק  הגרעינים נרקבים הזריעה שאחרי כידוע  אתקרב ,



שמות - הפרשה âëבאר

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

ïúùøôá(é à)ïô åì äîëçúð äáä'
íé÷éãö åùøéôå ,'äáøéãç ìë)

(íäéøáãî äìåòä ô"ëò ,åëøã éôìäøáéã àìã
ìà ñðëé Y òøä øöé ãâðë àìà äøåú
øáãá Y àöåîù 'çåúô çúô'á íãàä
åøîåùì íãàä øäæð àì øùà ïè÷

,äìåòî äøéîùá åúåà ìåòðìåíùîåàá
øåîùé íà ,ìáà .éçã ìà éçãî åìéôäì
øöéì ïúé àìå ,äìéçúî åîöò úà íãàä
íéëô' ìò åìéôà 'ìâø úñéøã' åìéôà

õåòðì íå÷î åì àäé àì àìéîî 'íéðè÷
.åéìâø óëì çåðî àöîé àìå åéðøôö

äæå,áåúëä øåàéáåì äîëçúð äáä
,åúåðòøåôá ìéçúäì ìëåé ìáì
ïëà øáã úìéçúá åéðôá ãåîòð àì íàù

ùåùçì ùéäáøé ïôøöéä ìãâéå
úøøåâ äøéáò éë ,äðäëå äðäë àéèçäì
çåúô çúô àöîù éãé ìò äøéáò

åëåúá ñðëéäìàìàìàìàì.

íéøáãäåäøéîùä ïéðòì ïä íéøåîà
'äùåã÷ä éøãâ' ìòáìáìáìáìïä ,

לצמוח  ובדרכם המה רקובים דשם הגרעינים ואלו רברבא , לאילנא  ולאיתעביד

עתה, בהם לנגוע  האיסור בתכלית ואסור מסוכנתולגדול, נגיעה כל השעה בזו  כי

ולכלותם ... לקלקלם

ובמצב זו בשעה הרי הישיבה, כותלי מבין אתכם שלחו - בזה כיוצא  אתם אף

דומים הנכם עומדיםזה הם  זה רקבון מתוך שדייקא  – רקובים גרעינים  לאותם

וכללצמוח 'נגיעה' מכל והישמרו הזהרו אתם אף להוריד שינוי , מסוכן שינוי כל כי ,

הבחור  לישיבה. חזרו לעצתי, שמעו תקומה... לכם תהא שלא  עד שחת לבאר אתכם

מרבים  שמים ירא גדול, ת"ח הנו וכהיום המעלה, רום עד ונתעלה עלה לישיבה שב

עליון... בחסד ומחנך 

ועליה , לצמיחה  דרך  אלא אינו  וקושי נסיון – רקבון עת  כל ייאמר, לנו  אף 

שלא ארצה . אפיים  להפילו  המסוכן כגדול  קטון דבר מכל  ויישמר יזהר  שאת  וביתר 

טובים . בזמנים מהנהגתו נימא כמלא לזוז  ולא לגעת

יוסףלא. על שאמרו במה ביארו ‚)וכך  ËÏ ˙È˘‡¯· È"˘¯) ומסלסל ושותה אוכל 'התחיל

הדוב ', את בך מגרה אני בשערך מסלסל ואתה מתאבל אביך הקב "ה אמר בשערו,

זה היא עונששאין כך  אלא  בשערו, שסלסל בעולמו,המציאותעל הקב "ה שברא

להעמידו  כח בו היה שוב השער סלסול מכח בו להיכנס ליצר מקום שנתן ידי שעל

והקשה הגדול ללמד בנסיון מקום מכל אך ביוסף, כלל השגה  שמץ  לנו שאין [ואף

חיים ] ארחות נשכיל למען .יצא

להיות לב. מאד, עצמו ושלמיםוישמור יראים אנשים  בבנין בסביבת גדול חלק  כי ,



ãëשמות - הפרשה באר

ãàî éë ,äìéôðä øçà 'ùåàéé'ä ïéðòì
íäéøçà øøâé àìù øäæäì ùé ãàî

.äáø íåäúì

íàåøîàéå 'òøä øöéá øòâé' ìôð øáë
éððéà äúòî ,êìù éððéà Y åì
ùéàä äæå ,éðà øçà àìà ùéàä åúåà
ãáåò' ìùëð àìå ìôð àì íìåòî ùãçä
...ìùá éøôë êãéì ìåôà àìå àåä ''ä

שבידו  מה  יעשה  – אמתה  את  ותשלח 
יסייעוהו  השמים ומן  עשות

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

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

אחד  רגע לצאת  לנו די הזה וכהיום אותו, הסובבים בחבריו תלוי חורבנו או האדם

עיר של ·Ó‰È"„)לרחובה ÈÎÎÂ˙· Ô�Â·˙‰Ï Â‡)ונפשות נפשותינו גורל כמה עד לראות 

טוב'... 'חבר שנקרא  זה בענין תלויים צאצאנו

דעת' ה'חוות  בעל שרמז מה חזי Â˙Â‡‰Â˙פוק  ‰"„ ,'ÌÈÒ� ‰˘ÚÓ' Y ÂÏ˘ ÁÒÙ Ï˘ ‰„‚‰·)

(‰ËÓ‰ ‰Êלרע יהפוך  והרשע הרע בקרבת  יבוא אם  – והטהור  הקדוש  וכן שאפילו ,

לזה  וז"ל. והטומאה, הרע סמל – ל'נחש' פרעה ליד שנהפך האלוקים' 'מטה עם היה

דחוקין  שהן מחמת שישראל לו לרמוז לנחש, שהפך המטה - מופת הקב"ה לו הראה

למו  יחזרו להן ירוויח וכאשר רעים, הן בגלות אלוקים וטעונין המטה אפילו כי טב.

נאמר  ÊÈ)שעליו כאשר („ האותות', את  בו תעשה אשר בידך  תקח הזה המטה 'את 

שנתערבו  מחמת  בישראל, הוא  וכן לנחש, נהפך  הטומאה מקום שהוא ארצה הושלך

אחוז  אמר ולא בזנבו אחוז לו אמר ולכך  נחש, ענין שהוא  דליטורין נעשו בגוים

לומר, שפלות, על מורה זנב  כי אחיזה'בראשו', שנטמא  בקדושה  ששרשו  לדבר  תן

לקדושה ויחזיר  עכ"ל.במקצת  לזנב ... כינוי שהוא השפלות בגודל הוא  אם אפילו -

בכתוב זי"ע מלעלוב  דוד רבי הרה"ק  של ביאורו Ê)ידוע לתת(‰ תאסיפון 'לא 

תוסיפון' 'לא  לומר לו היה 'הוספה' מלשון כוונתו דאם קשה שלכאורה לעם', תבן

שב "ק ליל בכל נאספין שהיו - 'אסיפה' מלשון שהוא  הביאור, אלא א '. שהוסיף ומהו

שבידם במגילות ÁÈ)ומשתעשעין ‰ ¯"ÂÓ˘ ÔÈÈÚ)התאספויות ידי שעל פרעה וראה ,

להם  תחיש זו  שהתחזקות חשש וגם וקדושתם, אמונתם בתוקף המה עומדים הללו

יתחזקו  שלא  תאספון, לא  גזר כן על - ידו מתחת עולם לחרות  לצאת שלימה גאולה

ולא ובגשם, ברוח מצרים יד תחת בשלימות  יכנסו ואז יחד, גם אחים בשבת  יותר

פארוואר ואמר, וסיים מצרים. יד מתחת לצאת יוכלו ·ÔÈÏÂÙבמהרה ÌÈ�ÎÓ ÂÈ‰ ÍÎ)

('˙Ó‡'מהימנא רעיא משה יבוא  ושנותי, ימי מלאות לאחר למרום שאעלה בשעה

דייקא . בא' תאסיפון לא  שנכתב  מה על הנכון לטעם כיוונת  אכן לי, ויאמר לקראתי



שמות - הפרשה äëבאר

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÷åçøìàì øùà ìëë äúùò àìà ,
úåùò äãéâìâìâìâì,äãòá åòééñ íéîùäîå

äùî úà ìéöäì äöôç íéìùäìãìãìãìãì,
áëòúäì àìù íãà ìë ãîìé ïàëî

ה לג. 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  ,

ה'יעב "ץ ' כתב  ·)וכך  · ˙Â·‡)הכתוב ‰)בביאור ÊÏ ÌÈÏÈ‰˙) ובטח דרכך, ה' על 'גול

אין  יאמר שלא ה', עבודת  בעניני ל'חיזוק' שנצרך מי על דקאי יעשה', והוא  עליו

לתחתיתו, ההר מראש גדולה אבן לגלגל הנצרך זה שכמו ידע  אלא  להתגבר, בכוחי

האבן  תתגלגל ואילך  ומשם האבן, את  'מעט' לדחוף אם כי ממנו נדרש שאין

מן מעצמה, אותו  מסייעין ליטהר  והבא  להיטהר, ולבוא  מעט, להתחזק - עליו  כך

והישר הנכון בדרך לילך  .שמיא

ידידו לד. 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

כיצד  הישרה, בדרך  לעלות  ונתייגענו הקדוש, רבינו של בצילו ישבנו שנינו הלא  זי"ע ,

פשוט  אדם נשארתי אני ואילו מאד גבוהה מדריגה בעל לרבי נעשית שאתה אירע 

הכתוב  את לבאר בפשיסחא  למדנו הרי הרה"ק , ויענהו השורה. ÊË)מן ÂË˜ ÌÈÏÈ‰˙)

כמי  השלימות אל היהודי של שדרכו - אדם' לבני נתן והארץ  לה' שמים 'השמים

מה  ובלשוננו שעולה - תהומות' ירדו שמים 'יעלו ייאמר שבו לשמים ועד ארץ

עד  מעלה לעלות ועוסקים ששואפים היינו מ'טאנצט' מ'פאלט מ'פאלט, 'מ'טאנצט

לגובה  ולקפוץ  לנתר ממשיכים אלא  בנפילה נשארים לא  אך נופלים, ואז השמים רום

שהנך משראית  אך  מעלה מעלה לעלות  החילות  אכן אתה, והנה שמתעלים. עד

הנפילה  בעת נואש אמרתי לא אני אך  בנפילתך , ונשארת התייאשת ונופל אחור נסוג

שהגעתי. להיכן שהגעתי עד להתעלות  המשכתי אלא

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

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

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



åëשמות - הפרשה באר

çìùé' àìà ,åðîî ÷çåøî øáãäù úîçî
,úåàìôð åäåàøé íéîùîù øáã óåñå 'åãé

íìåà ìù åçúôë åì çúôé ä"á÷äåäìäìäìäì.

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
ìë äùòéùë ,øîåìë .ì"ëò ,'êðåùìå
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

ïúùøôá(áé â)íòä úà êàéöåäá'
úà ïåãáòú íéøöîî
øáã' ,é"ùøáå ,'äæä øää ìò íé÷åìàä

åæ äàöåä ìò éì ùé ìåãâ(íéøöî úàéöé),
øää ìò äøåúä ìá÷ì íéãéúò éøäù

óåñì äæäíéùãç äùåìùåàöéù
,'íéîëç éúôù'ä äù÷ä .'íéøöîî

היא, גדולה ותמיהה רבינו. משה את  השיגה ידה שנתארכה וע"י – ידה אשתרבב 

ומכאן, ידה. את הושיטה מדוע כ"כ, רחוקה שהתיבה ראתה לא  רוצהוכי כשאדם

ממנו... רחוק שהוא כלל רואה אינו  ומאודו  נפשו  בכל עז דבר כך  שכל ומאחר

רק מרוחקת  שהיא כמו בעיניה נראה היה התיבה את  לקחת  בתיה של חפצה

הרבה. אמות ידה ונתארכה נס עשה וה' לקחתו, ידה את שלחה לכך  מועט, במרחק 

לא שכבר עד כך, כדי עד להתעלות תשוקתי גברה שנפלתי בשעה אני, אף כך

מאודי, בכל המשכתי אלא  ההתעלות , זו את להשיג ורחוק  קשה כמה כלל הרגשתי

ומצאתי. יגעתי

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

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

הנהר. ממימי



שמות - הפרשה æëבאר

'â øçàì éëå øåàéá êéøö äøåàëìã
,äøåúä úà åìá÷ íéùãçóåñì éøäå
äøåúä úà åìá÷ íåé 'ðåøåàéá àìà ,

åìá÷ù áúëáù äøåúì äðååëä ïéàù
ìòáù äøåú'ì àìà ,éðéñ øä ãîòîá
íéùãç 'â øçàì ÷ø åìáé÷ù 'äô

(æåîúá æ"é),íéîùä ïî åðéáø äùî ãøéùë
éë ,ô"òáù äøåú ìò éà÷ 'ìåãâ øáã'å
,äîåöò äòéâé úùøãð ô"òáùåú ÷ñòá

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

'òîùðå äùòð' åøîà áúëáùïéàù éðôî
èòî àéäå øòöå äòéâé äáìò ìáà ,

ô"òáù äøåúúåöî é÷åã÷ã äá ùéù
äù÷å úåîë äæò àéäå úåøåîçå úåì÷

äúàð÷ ìåàùëäúåà ãîåì ïéàù éôì ,
åáì ìëá ä"á÷ä úà áäåàù éî àìà

'àðù ,åãåàî ìëáå åùôð ìëáå(ä å íéøáã)

ìëáå êááì ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå'
úééôëì åëøöåä äæá ,'êãåàî ìëáå êùôð

.úéâéâë øä

ïîæäïúéð íäá í"éááåùä éîéá ,àîøâ
æåò çë ìàøùé ùéà ìëì
úà ùã÷ìå øäèì ,úåìòúäì úåîåöòúå
ùàøá éæà ,äìòî ìù äùåã÷á åîöò

úòéâéå ìîòá úåáøäì ùé äðåùàøáå
éùåãéç'ä íùî íéøîåà ïëå ,äøåúä
÷öà÷î óøùä ÷"äøä íùá ò"éæ 'í"éøä
àåä í"éááåùä éîé ïå÷éú ø÷éòù ò"éæ

.ïåéòá úåôñåú 'éôå àøîâ ãåîéìá

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 ìåãâäåìåìåìåì.

ïëå'ïåøùä úìöáç' øôñá àéáî
(øôñä úîã÷äá)÷"äøäî òîùù

ìë ìòù ,ò"éæ àæìòáî ã"éøäî
,äáåùúä éëøãá íéôåâéñäå úåéðòúä
äøåúä ïî øúåé ìåãâ ïå÷éú êì ïéà
ìëî íãàä úà øäèìå êëæì äùåã÷ä

äîùàå ïååò àèçæìæìæìæì.

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

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

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

ותוס'. גמרא לימוד והוא גדול' היותר 'התיקון את  לערוך לך ואפשר אתה, הכי' 'בר

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



çëשמות - הפרשה באר

...øçà ïéðòáàåä äæ øáãù éì äàøð
,øôëîå êëæîå ìéòåîä àìôð ïéðò

äøôëå äáåùúì íãà åúåà àéáîå
äìåòîì"ëò .çìçìçìçì.

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

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

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

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

גמרא'. דפי בריבוי להנאותו 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 לח. 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) על

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

כל  ירגיש לא  מכן לאחר ואף פיו בתוככי לו לוחשים שהגחלים רתמים גחלי האוכל

של  העונש הוא  כן כמו לחיך , ועריבים טובים דברים כשיאכל אף - באכילתו 'טעם'

רתמים'... 'גחלי

איש החזון ‚)כתב  ˙¯‚‡ ‡"Á ˙Â¯‚‡ ı·Â˜),נפסק והבלתי התמידי הוא הלימוד  עיקר

את לקנות  איך תחבולות לחבל  הראוי מן וכו '. הקדושה סוד הוא  התמידי בלימוד 

תמיד זה על ולהתפלל הלימוד, .התמדת 

בגמרא  ·.)איתא Ê"Ú) למי ואומר, בחיקו, ומניחו ס"ת הקב"ה מביא  לבא לעתיד

המהר"ל ומבאר שכרו, ויטול יבא  בה Ê"Ú)שעסק  ˙Â„‚‡ È˘Â„ÈÁ) בחיקו מניחו שלכן

ג"כ להראות  בה  העוסק אצלו , וקרובה  השי"ת של  בחיקו  שהיא התורה  ע"י כי

השי"ת אל  הרי קרוב  השי"ת , מן שכרו שיקבל ראוי השי"ת  אל קרוב שהוא  ומי ,

בתורה. עוסק  קדושת  גודל לך
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שליט"א  ראטשטיין נחום ר' הגה"ח „)סיפר ÔÓÈÒ '‚ ˜¯Ù ˙Â·È˙� ¯È‡È)תקנות' בענין

תש"כ  בשנת וז"ל. ישראל', ה'בית  הרה"ק  שהעמידם כפי בראשותו שהיה הכולל'

ולהתייגע לעבוד צריך אחד כל זצ"ל, ישראל הבית  אדמו"ר מרן כ"ק  מפ"ק שמעתי

ומדמה  לזה שייכות לו שאין לאדם נראה אם ואף החטא, את  ממנו לעקור כדי

שכבר רקעקרבנפשו כי בידו, הוא טעות הרבה פעמים באמת , זה, את מעצמו

שלפעמים  יש ולכן הדבר, ממנו נעקר לא אבל שבו, ההתנגדות בכח היא 'דחויה'

ככה, לו הגיע  ולמה מה על ומשתומם תוהה והוא הדברים מתעוררים זקנה בעת

בימי  עקרו שלא  הזה הדבר בו התעורר שבו ההתנגדות  כח שבכלות ידע  ולא

במתניו, כוחו בעוד מעצמו הדבר את  לעקור אחד כל צריך  ולכן, והבחרות , הנעורים

הלימוד באמצע משוחח שאינו  בזה  הוא  הדבר  שעקירת אומר  .ואני

הדבר  שעקירת  זי"ע, ישראל' ה'בית  הרה"ק בשם שאמרו מה להביא ומוסיף

ישראל  זמירות נעים שאמר ע"ד לו לסייע חבירו עם ועושה שפועל בזה הוא

ישובו' אליך וחטאים דרכיך פושעים ÂË)'אלמדה ‡� ÌÈÏ‰˙) דרכי המורה במזמור

ליחיד. תשובה

מקום  היה תשל"ב  בשנת שליט"א ראטשטיין נחום ר' מהגה"ח שמעתי עוד

הבנין' שב'קרן בביהמ"ד ÌÈÏ˘Â¯È)הלימוד ˜"‰ÈÚ· 40 È"˘¯ 'Á¯)מרפסת ישנה ושם

שני  עיניו ולנגד רש"י ברח' ישראל' ה'בית עבר הימים באחד הרחוב , לצד היוצאת 

את הרבי שלח אתר על דעלמא ', 'מילי ביניהם ומדברים במרפסת עומדים אברכים

הרבי, תמה לפניו ובבואו הכולל, ראש – נחום ר' את  לפניו להביא  חנינא  ר' המשב"ק

נחום  ר' בטלים, בדברים הלימוד באמצע  מפסיקים האברכים מדוע כזאת... היתכן

תיקן  הרבי הרי ואמר, הרבי בפני נענה האברכים של דינם את  להמתיק שרצה

ענין  היה הללו ולאברכים לביהמ"ד, מחוץ רק הלימוד באמצע ידברו לא  שהאברכים

אמר  שיחתם, ערכו ושם ביהמ"ד כותלי מבין השניים יצאו ע "כ ביניהם, לדבר נחוץ 

עמו  ידבר לא – מבחוץ יהודי אליו שבא למי אלא אמרתי לא זה כל הרבי... לו

מ  באים המדברים כששני אבל בתורה, אלא יעסקו לא  שם – ביהמ"ד כותלי בתוככי

הלימוד... אחרי ועסקיהם ענייניהם ויגמרו שידברו – שמיה דכר מאן הכולל,

שם מעיד ˜‡)עוד 'ÂÓÚ ,˙Â·È˙� ¯È‡È) ז"ל זעליג רבי החסיד חמי בכתבי ראיתי וכך 

ישיבת של למשגיח שאמר מה זצ"ל אמת  האמרי אדמו"ר מרן כ"ק  דברי שמצטט

ישיבה, אין השגחה געסט די וזל"ק , ז"ל, לייזרזון בונם שמחה רבי הרה"ח אמת  שפת

סוף  ביזען לערנען אנהויב פין רעדין נישט זאלען זיי אז גייבען אכטונג זאלסט די

איש' יתהלך  בצלם 'אך  לערנען, נאכען רעדין זיי זאלען רעדין ווילען זיי אז לערנען,

(Ê ËÏ ÌÈÏÈ‰˙)'לנגדו עומד השמועה בעל כאילו אדם יראה Ù"‡'לעולם ˙·˘ ÈÓÏ˘Â¯È)

(˘È‡ ÍÏ‰˙È ÌÏˆ· Í‡ ˜ÂÒÙ‰Ó ˙‡Ê ˘¯„�Â וויא‰"·, אנטקעגען שטייען ורבא אביי ווען אין ,
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øôñá'ùàø øúë'(â"ì÷ úåà)íùá àéáî
ì"÷åöæ ïé'æàìàååî ç"øâäïééðòá)

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

øäåæ(áë-àë ïå÷éú)÷ñåòä ìëù àúéà
åá íéé÷úî éøä äøåúáäðéîéá íéîé êøåà

,'äúéîä' ïî åìéöäìøùåò äìàîùáå
ãåáëååùôð éë ,'íéøåñééä' ïî óà ìöðéé

äùåã÷ä äøåúä úùåã÷á úøäèéîèìèìèìèì.

éäéåðéúåùôð ï÷úì äëæðù ïåöø
íâôå âéñ ìëî åðúîùðå åðéúåçåø
úåëæáå ,åììä íéùåã÷ä í"éááåùä éîéá
úåàåôøå úåòåùé éðéî ìëì äëæð äæîîîî,
éã éìá ãò äçìöäå äëøá òôùàîàîàîàî,

éáùìå ìàåâ ïåéöì àåáá äëæð áåø÷áå
.à"áá ,á÷òéá òùô

עכל"ק  רעדין מען ידברוקען שלא הבחורים על  שמור בישיבה, 'משגיח ' בתור [פירוש,

'בעל  והרי הלימוד, סדר אחרי ידבר הרוצה כל סופו, ועד הלימוד מתחילת וישיחו 

– כנגדו' עומד לו ,השמועה בסמוך לנגדו עומדים  ורבא  כשאביי לדבר יהין כיצד

אחרים ] מעניינים ולדבר  לעסוק יפנה .כיצד 

ישראללט . 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

ואמור:מ. שמן קח לחולה, סגולה זי"ע מירושלים בידערמאן דוד ר' הרה"ק  אמר כה

השמן  ואת פלוני, בן לפלוני שלמה רפואה ה' ישלח ובזכותו רופא, היה הרמב"ם

לכשיזדמן הרמב "ם ציון על להדליק ·�Ï˜,יש ÒÁ�Ù '¯ ·¯‰ Ì˘· ÌÏ˘‰ Ï‡¯˘È ˙È· ¯ÙÒ·)

ÏÁ‰ ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ Ï‚¯Ï ÌÈ¯·„‰ Â�‡·‰ ,Ï'„Â„ '¯Ó ÚÓ˘˘ Ï"ˆÊ ÔÓ¯‰ Ï‡ÎÈÓ '¯ ‚"‰¯‰Ó ÚÓ˘˘

(Ë"ÏÚ·‰ '‡ ÌÂÈ·.

שובבי"ם מא. יהא  ואז ב'בואם. ו'ששים ב 'צאתם ש'מחים נוטריקון ש'שובב' ודע

י'דינו. מ'עשה ב'כל ו'הצלחה ב'רכה ש'פע  - נוטריקון
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