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åîöòì óèåçââââåì íé÷éñôî íéîùîå ,

תולין  הנם הם ש'חסרים' עוד כל ואכן, בו, תלויים יהיו ועי"ז וחסדיו לרחמיו עת בכל

מן  לו אשר כל כי הוא שוכח האדם משנתעשר אך  לחסדו, ומיחלים בו עצמן

על  ויבוא בידו הכסף שישאר שמים לרחמי זקוק הוא  עת שבכל זוכר ואינו השמים,

בעולם' החוזר 'גלגל שיהא  הקב "ה העמיד ולכן – Ï‡ÚÓ˘Èסיפוקו '¯ È·„ ‡�˙ :‡�˜ ˙·˘)

(ÌÏÂÚ· ¯ÊÂÁ˘ ‡Â‰ Ï‚Ï‚'פקדון' אלא אינו לו אשר כי עת בכל האדם יזכור אם אבל ,

והעושר המעות של האמיתי ובעליו השמים, ËÚÂÓ...)מן ˘ÂÎ¯ ÏÚ· ÔÈ�ÚÏ Ì‚ ,·"ÂÈÎ) הנו

לקחת סיבה כל אין מעתה הבורא , בחסדי ועומד' 'תלוי הוא שעדיין נמצא  הקב "ה

ממונו... את ממנו

הגמרא  בדברי זי"ע  סופר שמעון רבי הגה"ק לה רמז ˜ËÈ.)וכך  עשירים (˘·˙

(˙Âˆ¯‡ זוכין(˘·˘‡¯ הן חייא(Ì˙Â¯È˘ÚÏ)במה רבי דאמר השבת, את שמכבדין בשביל ,

זהב של שלחן לפניו והביאו בלודקיא הבית בעל אצל נתארחתי אחת פעם אבא בר

וקערות בו קבועות  כסף של שלשלאות עשרה ושש אדם בני עשר ששה משוי

מגדים  מיני וכל מאכל מיני כל ועליו בו קבועות  וצלוחיות  וקיתוניות וכוסות

שהיתה  בהמה ומכל הייתי קצב  לי, אמר לכך , זכית במה בני לו אמרתי ובשמים...

לו אמרתי לשבת , תהא זו אמרתי שזכית]נאה לכך .[אשריך שזיכך  המקום וברוך 

הסגולות' 'ספר לאור להוציא  אבא בר חייא  רבי היה חפץ  וכי קשה ולכאורה

אלא כזו, מופלגת בעשירות הבית בעל העשיר כיצד ליה איכפת מה לעשירות ,

זז  לא  וה'גלגל' ודם בשר בידי מופלגת עשירות – חידוש דבר ראה שר"ח ביאורו,

האיש, לו תירץ לעד, עומדת עשירותך  כיצד שאלו ולזה זה, בכהוא  אפילו מטה כלפי

משלו  לו ואין שמים, בידי הכל כי מכיר שהוא  כלומר השבתות', את  'מכבד שהוא

של  כולו העולם וכל – וארץ שמים בריאת  על עדות הוא השבת שהרי – מאומה

עשירותו. קיום סוד הוא ומכאן הוא, הבורא 

וכה ב. למזל"ט, בן לו שנולד לרבו זי"ע החזו"א  הגה"ק  ממקורבי אחד בישר פעם

לי 'מגיע לו ‡)אמר ¯ÈÓ ÍÈÊ ËÓÂ˜'Ò) הערה בנימת  דבריו על החזו"א  חזר טוב', מזל

מבני  לאיש ולא  לך  לא מאומה חייב  אינו הקב"ה הרי כאומר, לך '... מגיע לך .... 'מגיע 

ÔÂÁË·Â')עולם ‰�ÂÓ‡' ˙Î¯ÚÓ ·"Á ,˘È‡ ‰˘ÚÓ)

הכל ג. זולתו', אפס מלכנו 'אמת  אומרים אנו הנה דורנו, מגדולי אחד אמר וכבר
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בתמונה' אני 'היכן שואל אחד כל אבל מלכנו', ש'אמת ומאמינים ‡ÍÈיודעים ÔÈ· Â‡ÂÂ)

(„ÏÈ·'„ ÔÈ‡.בלבדו מלכנו רק  הכל – בתמונה כלל נמצא אינך  – זולתו' 'אפס תשובתו ,

האמונה ד. את בקרבו ישריש לא  אם – ונשחץ  טיפש לב – אדם של דרכו הוא  כך כי

אסמיו  כשימלאו מיד הרי שמים, מן והכל מאומה משלו לו אין כי עת בכל לזכור

לאחרונה עד כי שיזכירנו למי ואוי כ'שלו', קניניו כל על ויביט ישכח כבר (‡Âשבע

(¯˙ÂÈהעניים כאחד ˘ÌÈÓ)היה È„ÒÁÏ Ú‚¯ ÏÎ· ˜Â˜Ê ‡Â‰ ÈÎ ·ËÈ‰ ¯ÈÎ‰ Ê‡Â),המליצה ידועה ,

לו  הציע פעם ליפול, נוטה בבית  העיר בקצה דר שהיה ואביון עני באיש מעשה

הלאטער"י' להגרלת  'כרטיס אצלו שיקנה חנות בעל מידידיו לו (ÂËÂÏ)אחד אמר ,

לחם  מעט בה אקנה פרוטה' 'שווה דרך  באיזה לידי כשנקלע אתה, שוטה וכי העני

ההגרלה  דמי את  לו והציע  ידידו עליו ריחם הגרלה. כרטיסי ולא  הרכים לעוללי

הידיד  ראה ליל באישון ואכן, ההלוואה. את לו ישיב  בלוטו ירוויח שאם – כהלוואה

היה  ישן שכבר העני לבית  פעמיו החיש מיד וכסף... זהב באלפי זכה זה שעני

העיירה, לעשיר שנעשה בחלקו שנפלה הגדולה ה'זכיה' על להודיעו נפלאה בעמקות 

נענה  משלא  ושקטות , שלוות בדפיקות  תחילה – הדלת  על דפק התרגשות  מלא בלב 

זו. טובה בשורה  להודיעו משנתו שיקיצנו בעה"ב  רצון שוודאי בידעו בחזקה דפק

בדלת, צר סדק  פתח שינה' ב 'בגדי הדלת  אל ניגש הבעלים, ניעור שבשעטו"מ עד

הלוטו'... בהגרלת זכית  כי לבשרך  'רציתי ידידו לו ענה רצונך ... מה האורח את ושאל

בו גוער והחל  בעה"ב של  קולו נשתנה  יודעים תוכ"ד  אינם העיר בני כל ממילא  ,

העיירה', 'עשיר הנני כי יודע הרי אתה אבל כזאתמכך, ב'חוצפה ' נוהגים , כך וכי

ליל ... באישון העשיר בבית לדפוק נראה – כאן כי למותר, אך  דברים ותוספת 

האדם בני של הנוראות  Ì‰È˙Â„ÈÓ)תכונותיהם ÌÈ�˜˙Ó Ì�È‡ Ì‡),בביתו הוא יושב עדיין

הכל  'שכח ' וכבר  ליפול, המט  לו הרעוע ולבשר לו להיטיב שבא  במי גוער והינו ,

עשירותו. אודות  טובה' 'בשורה

שהיה, מעשה משום המוסר' 'בית את  הקים זי"ע סאלאנטער ישראל שרבי ידוע

והיה  פשוטים, כסנדלרים שמשו שלפרנסתם היו ידידים שני המעשה, דבר וזה

והתעשר  לגדולה עלה מהם ואחד ימים עברו לחמם. מטה את בקושי מרוויחים

עד  הקהל' ל'ראש ונתמנה העשיר של שמו ונתגדל נתעלה הזמן במרוצת  רב , עושר

הכל שכחו ÂÓˆÚ)שכבר ‡Â‰ Ì‚Â)שידך הקהל' ו'ראש היום, ויהי לשעבר... מעניותו

במעמד  והדר פאר ברוב נערכה הנישואין שמחת  העיירה, רב  של בתו עם בנו את 

שנשאר  רעהו של בעיניו לצנינים היה זה כל דנן, עשיר של לכבודו רב  וקהל רבנים
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בעמוד  מעשה... לעשות  החליט היה קנאה אכול שכולו הלה ועניותו, בסנדלריותו

האם  ושאלו 'נעל' לפניו הושיט ה'עשיר' אל ניגש החופה תחת והמחותנים החתן

סנדלר  אלא  אינו שב'עצם' מר ישכח לא כאומר... זאת, נעל לי לתקן מע"כ יוכל

בזיון  'וכדי וכלימה בושה נתבייש זאת, בקשה העשיר כשמוע כמוך... כמוני פשוט,

מרוב ליוצרו והשיבה נשמתו את נפח מעמד ובאותו מתעלף, ארצה ונפל וקצף',

בני  את  ללמד המוסר בית  את  וייסד ישראל רבי עמד שעה באותה וכלימה. צער

כיצד. המידות  עבודת ישראל

'בית לפתיחת שהטעם סוברים העולם זצוק"ל, ציינווירט נטע  רבי הגה"ח אומר היה

אך מגעת ... היא  היכן עד העני של המידות' 'השחתת  ישראל רבי כשראה היה המוסר'

מצוי. שאינו לדבר חוששין ואין למאד, היא  נדירה כזו 'השחתה' שהרי הוא , כן לא

היה  יכול ולא עשתונותיו, איבד מדוע דייקא, העשיר מחמת  היה הדבר סיבת  אלא 

בנחת גם נתמנית . הקהל לראש לך , יש כבוד לך , יש עשירות  – בושה מעט לסבול

עמך , ה' היטיב כך  וכשכל הרב , עם השתדכת אמירהזכית, בשל מתעלף לך  מה 

עמה , ולרקוד מידו הנעל את לקחת  עליך אדרבה המסכן... העני של מטופשת

מאשפתות ... אותך  שהרים  לה ' הקודם...בהודאה ממצבך לגמרי לשכוח הספקת  מדוע

המשנהה. דברי על אמרו ‚.)וכבר Ó"·)'כלום בידי לך  אין אומר והלה בידך לי 'מנה

כך בידך ', לי 'מנה - לבוראו טוען שהוא  עד ובזכויותיו בעצמו בטוח שכשהאדם

כלום', בידי לך 'אין ואומר לו עונה הקב"ה אומר' 'הלה אזי לי, אתה חייב  שפע  וכך

עשית בכוחי שעשית טוב  דבר כל כי סח' אתה מה יודע  'איני לחברו האומר וכאדם

שכל  להכיר האדם, עבודת זוהי מאומה... לך  חייב  איני הוא, שלי לך  אשר וכל אותו,

חינם. ובמתנת עליון בחסד עמו וייטיב הטיב  שהוא  מהקב "ה בא  לו אשר השפע 

בלחש ומתפללים שמו"ע  תפילת - בתפילה עומדים אנו מדוע  ביארו (˘Ú"Âובזה

(· ‡˜ Á"Â‡שאמרו כמו ותחנונים' 'רחמים בקשת  היא  התפילה כי ,(‚È · ˙Â·‡) וכשאתה'

וכך הוא, ברוך  המקום לפני ותחנונים רחמים אלא קבע , תפלתך  תעש אל מתפלל

העולם, של דרכו בשפההיא יבקשנו  חינם ' 'מתנת  או  הלוואה  מרעהו  לבקש הבא 

עליו ... רחמיו ייכמרו  למען ובהכנעה בנעימה צרכנו רפה  לבקש בבואנו כן על

ובלחישה. נמוך בקול נבקשם עשרה' 'שמונה בתפילת



åמסעי מטות - הפרשה באר

.áãåòå ãåò ù÷áì úåëæä åãéá àäú
úåìàùî åàìîéå ,ù"áúé àøåáä úàî
éë ,øåòéùå ìåáâ ìë éìá áåèì åáì
÷ôñ ïéà íðéç úðúî øöåàî ù÷áîä

úìá÷úî åúìéôúùåååå.

éëåðéáø äùî åðãòá ìòô äæ øáã
ãöî íåìëì éåàø åðéàù øåáñä ìëù
,'áåèä åøöåà úà 'ä åì çúôé' åîöò
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéá êëå
(íéðôåà äîëá ïðçúàå úùøô í"éøä éèå÷éì)

÷åñôá(âë â íéøáã)'ïðçúàå,'ä ìà
ïåùì àìà íå÷î ìëá ïåðç ïéà ,é"ùøáå

íðç úðúîìòô ä"ò åðéáø äùî .ì"æå .
úðúî 'ä íäì ïúéù úåøåãì åúìéôúá

ùøãîá àúéàãë ,íðç(àé á ø"áã)øîàù
àäúùë ,ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì äùî
ù÷áéù éî ïéàå øòöá êéðá úà äàåø

'...ïúåà äðò ãéî Y íäéìò íéîçø,äðäå
,øöåà íéîùá ùé íìåòáù øáã ìëî
úðúî øöåà àåä úåøöåàáù ìåãâäå

íðçææææòåãî øåàéá êéøö äøåàëì êà ,
ùéà ìëì äæ øöåàî íéîùá íéðúåð ïéà

,àìà ,ìàøùé éðáî ùéàåíéðúåð ïéà éë
òéâî ïéàù òãåéù éîì àìà äæ øöåàî

íåìë åì,äðéðç ãöî ÷ø ,åéùòî ãöî
äæä øöåàî úúì íéìåëé äæë ùéàì.

ïëåúéùàøá úùøôá åîöò àåä áúë
(ç å úéùàøá),''ä éðéòá ïç àöî çðå'

éøäå - ''ä éðéòá ïç àöî' ãöéë ,á"öå
.ì"æå ,åøåàéá àìà ,åéðôì íéðô àåùî ïéà
ìåëé íäîå ,íðùé ïç éðéî äùìù ,àúéà
ïç ,ãçàä ,ïç àåöîìå ãåîìì íãàä
äùàì ïéàù ïòé åäæå ...äìòá ìò äùà
íâ .åéìà úìèáúî àéäå øçà íå÷î

הטובה ו. שכל האדם כשיכיר כי ואנחה, יגון דאגה מכל שינצל בצדו, שכרו' ו'מתן

לאידך, גם יבין ממילא השמים אלוקי ה' מאת  אלא לו באו מכוחו לא והברכה

שהרי  ועתיד, הווה בעבר והצטרכויותיו מזונו אודות לדאגה מקום כלל לו שאין

ב'ידים  כנמצא הוא והרי הקב"ה, בידי תלויים אדם של הצלחתו דרכי כל ממילא

כביכול. טובות '

במדרשז. איתא  Â)וכך  ,‰Ó ¯"ÂÓ˘)הקב"ה לו הראה שעה באותה כל [למשה], את 

מי  של הזה האוצר אומר והוא לצדיקים, מתוקנין שהן שכר מתן של האוצרות 

מגדלי  של אומר והוא הוא, מי של הזה והאוצר מצות , עושי של אומר והוא הוא,

ואוצר, אוצר וכל גדול יתומים, אוצר ראה  כך  הוא,ואחר  מי של הזה האוצר אמר

משכרו לו נותן אני לו שיש מי לו לואמר ונותן חנם  לו  עושה  אני לו שאין ומי

ËÈ)שנאמרמזה  ,‚Ï ˙ÂÓ˘) ורחמתי' וכן לחון מבקש שאני למי אחון' אשר את 'וחנותי

ארחם' אשר מהאוצר (˘Ì)את הוא נותן חינם במתנת משפיע שכשהקב"ה והרי .

בשכרם. להם שנותן למי המיועדים מהאוצרות יותר הגדול



מסעי מטות - הפרשה æבאר

åæ äðéçáì íéîåã íðä ïç éðéî øàù
'úé àøåáäì ìèáúî íãàä øùàëù
÷ø øáã íåùî úåéç åì ïéàù òãåéå
ïåâä åðéàù óà æà àåä êåøá àøåáäî
åòééñî ú"éùäå ïç àöåî åäéøä éåàøå

úîàá ÷éãö úåéäì.

êëåò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øîà
(ãî 'åîò äëåðç)øùàë éë .ì"æå

å"ç íéøåñéî ú"éùäî ù÷áî íãàä
íåìë åãéá ïéàù åîöòá òãåéå úåéðòîå

íðéç úðúî ä"á÷äî ù÷áî ÷øåîë
ä"ò êìîä ãåã øîàù(æè äë íéìäú)éë'

ìëá ä"á÷ä åì äðåò æà 'éðà éðòå ãéçé
.åéìà åðàø÷

ïëå'óñåé éøîà'ä ÷"äøä áúë
ò"éæ à÷ðéôñî(ïðçúàå úùøô)ì"æå

åðéàù éîì åìéôà ïå÷éú ùé éúòãì äðäå
íéáåèä åéùòî ãöî éàãëú"éùäù

åúù÷á àìîéå äùòéäòéðî äéäú àìå ,
,àåäå ,ù÷áîä ãöîììôúî íà éë

äòéðî ïàë ïéà ïë íà íðç úðúîá
åéùòî ãöîù÷áî íà àîìùá éë

íà åéøçà å÷ãáé æà íéáåèä åéùòîá
úðúîá ù÷áî íà ìáà ,éàãëå ïåâä àåä

ù÷áîä ãöî äòéðî ïàë ïéà íðéççççç.

מאתו ח. ובקשה זי"ע, חיים' ה'חפץ הגה"ק  לפני אשה באה שפעם המעשה דבר ידוע 

ועמד  הכנסת , לבית חיים החפץ נכנס מסוכן, חולה שהוא  בנה על שיתפלל

בחסדים  עמי שתיטיב זכיתי ימי כל רבש"ע, – דבריו היו וכה ובתחנונים בתפילה

חיים  החפץ ברורה המשנה את לאור ולהוציא  לכתוב  אותי זיכית  הרבה, וטובות 

חסד  עוד אתי לגמול הוסף אנא חינם, מתנת  הכל - חיבורים ועוד הלשון ושמירת

למענך, עשיתי כך  כל - התפלל שלא  לך  והרי הזאת. האשה של בנה את נא  ורפא

בשכר  המצות, ובקיום הלשון בשמירת ישראל עמך  לזכות ספרים לכתוב  טרחתי

חיים  החפץ של רוחו הלך  הייתה זאת  כי הזה... הילד את שתרפא אבקש זאת 

מתנת הוא הכל לו שיש מה וכל כלום, לו מגיע שאין עת  בכל חנם.לחשוב 

על  בפניו ותינתה לב, שבורת אשה פעם נכנסה זצ"ל, אויערבאך הגרש"ז אל

'בברכת לברכם הרב  נא יואיל לזש"ק, עדיין זכו שלא  ועידנים עידן זה כי הגדול צערה

חייב הקב "ה וכי גערה, במעין הגרשז"א  לה השיב  בקרוב... לזש"ק  שיזכו התורה'

המסורים  חייכם על לו זמרו לו הודו מאומה. לכם חייב  הקב "ה וכי מאומה, לכם

פנתה  עליו. תלינו כי לכם ומה גו"נ, בבריאות בקרבכם, שנתן נשמותיכם ועל בידו

את היטב נא שמעו לה, ואמר הגרשז"א  חזר נפש, בפחי החדר מן לצאת  האשה

לכם, אומר אשר אמנםדברי מאומה, לכם מחויב  הקב "ה  שאין הדבר  אמת אכן

ואף מידה' כנגד  'מידה בכם  ה ' ינהג  מחויבים, שאינכם בהנהגה תנהגו אתם גם אם 

עמכם ... עשות מחויב  שאינו  למרות  טובות יגמלכם הוא



çמסעי מטות - הפרשה באר

ïàëîåäáåùúíäù íéððåàúîä ìëì
íðéàå ,áöîä ìôùá íéãîåò
òãåé áì' éë ,ììôúäìå ÷æçúäì íéìåëé
,íåìë åì òéâî àìù ùéâøîå 'åùôð úøî

à÷ééã ,äáøãà éëàåäù Y äæë 'áöî'á
Y 'íéîù úðúî'ì àåä ÷÷æð éë øéëî
,ù÷áì íãàä ãéá ùé æà ,íðéç úðúî
ìåãâä øöåàî - åéúåìéôúá ìåòôì
ìåáâ åì ïéàù íðéç úðúî øöåà àø÷ðä
åì ùéù äîì íåé÷ ùé æà ÷øå ,øåòéùå

.íééç úåðùå íéîé êøåàì

תהפוכות  וכל המסעות – ישראל  בני מסעי
הם  ממעל בחשבון  עלמא  בהאי החיים

ïúùøôá(á-à âì ,éòñî)éðá éòñî äìà'
úà äùî áåúëéå ...ìàøùé
äìàå ,'ä éô ìò íäéòñîì íäéàöåî

,äðä .'íäéàöåîì íäéòñîéãåäé ìë
úåòñî åééç éîéá øáåò àåä øùàá
åáìá íéìôåð íéîòôå ,úåëåôäúå
äìò úàæëå úàæë - úåáùçîå íéøåäøä

...éðåìô íå÷îì éúòñðù øçàî é÷ìçá
øçàî ...éðåìô íãàá éúùâôù øçàî
àì åìéà ,éì äéåà ...êëå êë éúøáãù
äæ ìà éúáù íå÷îî òñåð éúééä
òðåî éúééä íéø÷îä øàùá ïëå íå÷îä

éðåìô äø÷î éîöòîøòåâ àåä éøäå ,
òñéì åæ úåèùì éúéàø äî Y åîöòá
úùøô'á åúáåùú éøä .àëäì íúäî
êðéà ,éãåäé éáø Y ïàë äáåúëä 'éòñî
àøåáäù øçàî ,äáøãà éë ,äòåè àìà
ìà êàéáä ïë ìò ,êë êì äø÷éù äöø
êàöîé åá íå÷îì úëìåää êøãä åæ

äúà àìå ,äø÷îäúëìäàìà êøãä åæá
íéîùä ïîêåëéìåä.íù

äæáåøàåáé(áì áèéé 'ééò)ïåëð ìò
Y ïëåôéäå úåáéúä úåìéôë

úà äùî áåúëéå'íäéòñîì íäéàöåî
,'ä éô ìòíäéàöåîì íäéòñî äìàå.'

åøáò ìàøùé éðá äðäãúåòñî á"îá
åììäèèèèäøîá ,úåðåùîå úåðåù úåëåôäú

ולתקופת שבירושלים, צדק ' 'שערי בביה"ח 'מתנדבת' להיות  החלה האשה ואכן

בשעטומ"צ בת לה נולד ‡Ì‰ÈÏ,השנה ‰‡· ˙‡Ê ‡„·ÂÚ ÚÓ˘˘ ˙Â„·ÂÚ ‰ÓÎ „ÂÚ ÔÏ ÌÈÚÂ„È)

‡"ËÈÏ˘ Ô‡Ê¯ÊÈÈÏ ·¯‰ ÈÙÓ È˙ÚÓ˘ .„ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ÂÚ˘Â� ÌÏÂÎÂ ,·"ÂÈÎ „ÂÚÂ ,'‰ÈÏÎ' ˙·„�· ÈÓ Ì˙ÂÓÎ Â˘ÚÂ

(‡"Ê˘¯‚‰ Ï˘ ‡"·.

אתט . חייו ימי במשך עובר אדם שכל זי"ע  הקדוש הבעש"ט מרן של מאמרו ידוע 

משלו ובפירושים שלו בדרכו כ"א המסעות , מ"ב ÈÚÒÓ)כל ‡"Ó‚„).

היטב באר ויתבאר יתגלה לבוא  שלעתיד זי"ע , מלעלוב דוד רבי הרה"ק  היה אומר

את  אחד, מסעילכל בכוונה פרשת  היה שהכל ויראה עלמא. בהאי בהיותו בה שעבר

היצר  כך שכל על – רינה ולשונו פיו שחוק  ימלא ואז ביתו, ולטובת  לטובתו תחילה

וענייניו. מסעיו בכל ודאג



מסעי מטות - הפרשה èבאר

åéä íéìéàá åìéàå ,íéøî íéî íäì åéä
,íé÷åúî íéîå íéøîú íéòáù íäì
,íéî íäì äéä àì ììë øçà òñîáå
åðéðòå òñî ìë ,íéðééðò øàùá á"åéëå

.åìù'ä úâäðäá ïéîàî åðéàù éîå
éðôî ÷øù áåùçé úéèøôä åúçâùäáå

êëå êë ïàöî éðåìô íå÷îì åàáù-
,íéøîì íéîä åëôäð äøîì åàáù ïååéëî
åéä íùì àåáìî íéòðîð åéä åìéàå
ïååéëî ,áåùçé ãåòå ,äæ äø÷îî íéìåöéð

,íé÷åúî íéîì åëæ íéìéàì åàáùúîàáå
êøöåäù øçàî ,äáøãà àìà ,ïë åðéà

éðåìô íå÷îá éðåìô äø÷î íäì úåø÷ì
äæ òñîá 'ä íàéáäåäæå .äùî áåúëéå

ìëù ,é"ðáì äùî òéãåä ïàë -
íäéòñîì íäéàöåîïåùìî 'íäéàöåî'

'äø÷î'øîàðù åîë](âë á òùåäé)ìë

[íúåà 'úåàöåîä'òøéà åòñðù úîçî àì
ì ìëä àìà ,ïë íäì'ä éô ìò íäéòñî

éðåìô íå÷îá åòñéù äååéö ä"á÷ä -
å"çå .êëå êë íäì òøàéù éãëá

áåùçìîíäéòñî äìàååòñðù øçàîù
ïëì ,éðåìô íå÷îìíäéàöåîìàöî -

éðåîìà äø÷îå éðåìô òâô íúåàéééé.

לך, לומר למסעי, מטות פרשת בסמיכות לרמז הרמז בעלי אמרו לענין, מענין

אזיהמטה כל עמו, ה' להנהגת – אותו למוצאות ונכנע כדאמרי מסעי עצמו –

גלאט' איהם פארט 'אלעס פלוני È·Î˘אינשי ÏÚ ÚÒÂ�˘ ÈÓÎ ÔÈ¯˘ÈÓÏ ÂÏ ÌÈÏ‰�˙Ó ÂÈÈÁ ÏÎ)

(‰˜ÏÁÂ ‰ÏÂÏÒ Í¯„Â.

לפרשי. אמרו אחר Ú"ÈÊ)באופן '·Ï ·ËÈÈ'‰ ÈÙ ÏÚ) שציווה למלכו, נאמן לעבד במשל ,

שתוליכנו  ספינה אחר לחזר האניות  לנמל העבד ופנה פלוני, למקום ליסע המלך  לו

הספינה  יצאה עתה שזה שמע לשם בהגיעו אך  מלך, מצוות לקיים - ההוא  למקום

עליו  ומעתה ייעודו, למקום ספינה עוד תצא  לא  כבר שמכאן אלא עוד, ולא  לדרכה,

נפשו, עליו תכאב זה שאדם הרי ליעדו, שיגיע עד דרכים לא בדרכים להיטלטל

המלך ציווני לא שהרי לגמרי, ומיותר מפרך במסע להיטלטל אצטרך עתה בחשבו

בספינה  חפצי למחוז ליסע בידי היה מזדרז  הייתי ואם פלוני, למקום להגיע אם כי

כי  מכאן מהר לה נסעה שהספינה האיש ישמע  רק  אם אמנם ובמנוחה. כבוד בדרך 

אזי  ומפרכת , קשה בדרך  להיטלטל יצטרך  שהעבד ברצותו - המלך  לה ציווה כן

יגיעתו, לריק שלא  נפשו ותגל לטובהתשמח וסיבה תכלית  איזה  למלך  יש וודאי כי

הקשה בדרך העבד  לו בטלטול תוסיף הילוכו בדרך  וקושי טרחה כל - וממילא  ,

הכתוב, ביאור וכך מאליו... מובן והנמשל שמחתו, על אתשמחה משה  ויכתוב

למסעיהם מדוע מוצאיהם  האדם שידע  וטלטול מצא- הספינה איחור אותו

כי – מסעו לשנות  והוצרך  ה'הדרכים, פי על  עליו למסעיהם  משגיח הקב"ה ,

ש  ח"ו יחשוב ושלא ומסעותיו, דרכיו את  מסדר והוא מלעילא  פרטית אלהבהשגחה



éמסעי מטות - הפרשה באר

ììëäááñî ä"á÷ä éë ,äìåòä
úåðåùîå úåðåù úåáéñ íãàì
íù éë Y éðåìô íå÷îì òéâéù éãë
úåçéìù äæéà ä"á÷ä åì ãéòåä

åîìåòá ãé÷ôúåàéàéàéàéùàø øîà êëå .
êàìá øéàî åäéìà áøä æìòèã äáéùéä

åðéöîã ,ì"÷åöæ(áë-àë ë 'à ìàåîù)

ìåàù éðôî ìàøùé êìî ãåã çøáùë
åáäåàå åòø íò ïîéñ äùò ,êìîä
øáâ ïëà íàä úòãì ìåàù ïá ïúðåäé
äéä êëå ,åéìò ìåàù ìù åñòë ë"ë
ë"îçàìå ,íéöéç ÷åøæé ïúðåäéù ,íðîéñ
øîåà äë íà' ,íôñåàì øòð çìùé
àåä ïîéñ - 'äðäå êîî íéöéçä øòðì
ìåàù ìù åñòë êë ìë øáâ àì ïééãòù

íà êà ,åúéáì øåæçì ãåãì øùôàå
éæà 'äàìäå êîî íéöçä' øòðì øîàé

æàå ,åñòë øáâù àåä ïîéñéë êì
.'ä êçìùòåãî ,øåàéá êéøö ïåùìäå
åì øîà'ä êçìù éë 'êì'åì äéä ,

øîåì.êâøäì ù÷áî ìåàù éë 'çøá'
åéìòù íãàì äàøðùë óà ,àìà
óãåø åøáçù éðôî åîå÷îî çåøáì
åúçéøá úáéñ éäåæ àì ,úîàá ,åúåà

úîçî ÷øå êà àìà -éë'ä åçìù
àåää íå÷îìïî úåçéìù äæéà åì ùéå ,

ìë .à÷ééã àåää íå÷îá äúåùòì àéîù
úàæ äðåîàá ÷æçúäì åùôðì ãîìé ãçà
éôî àöåé øöéîå òø ìë ïéàù úòãì
íãà ìù 'åúçéøáå' åéúåøå÷ ìëå ,ïåéìò

מחמתמסעיהם רק הינם ולהתם, להכא שמסעותיו מצאוהו מוצאיהם– שכך  -

מיותרים. במסעות לטרוח גרמו והם העוה"ז, ומקרי פגעי

הבאס את  שאיחר למי נלמד אנו לבל (‡ÒÂ·ÂËÂ)ובימינו וכיו"ב , המטוס את  או

מזל ביש כי אחד לרגע  הכל (˘ÏÊÓÈÏ)יחשוב  מספיק  היה מעט מזדרז היה ואילו הוא,

בד' לעמוד מסוכן כזה 'איחור' אחר  שפעמים עינינו ראות וכפי – ובזמנו בעתו

וכל  ממעל, בשמים מעיקרא  וחתום כתוב  כבר הכל כי וידע  המאחר, זה של אמותיו

צרכו  כפי – ממעל בשמים ומדודים קצובים כבר אדם של ומסעותיו צעדיו פסיעותיו

הימים. כל לו לטוב  האדם של ותיקנו

שבירושלים, הדעת מנקיי זצ"ל גוטפארב  דוד יצחק רבי הגה"צ אמר שמעולםכה

לאחריו הבא הבאס  לפני רב  זמן בא  היה  תמיד  אלא  הבאס  את  איחר  אף לא כי ,

הרי  פניו על ועבר חלף שהוא  או הבאס, נסיעת  אחר כמימריה רגע  אפילו בא אם

'שלו'... היה לא  זה שבאס זה

מ"ב יא. מנתה התורה הנה כי בזה, יאמין הדבר שלטובה ניכר שאינו במה מסעותואף

ישראל  לארץ לארץממצרים  הגיעו לא  הללו מ"ב מתוך מסעות במ"א והרי ,

פסיעה  כל כי ע"כ אלא  – כ'מסע ' נחשב  זה הרי הכי ואפילו חפצם, מחוז – ישראל

ופסיעה. פסיעה כל על תכלית  איזו הקב"ה הועיד שכך  כ'מסע', נחשבת  ופסיעה
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äáåèì åì äîä úéèøô äçâùäá -
äçîùìå ïåùùì ,äëøáìåáéáéáéáé.

תמימה אמונה  - ה' ציוה אשר הדבר זה 
המצב לשפל ירידתו מתוך 

ïúùøôá(á ì úåèî)ìà äùî øáãéå
ìàøùé éðáì úåèîä éùàø
øàéáå ,'ä äååéö øùà øáãä äæ øîàì

ò"éæ ÷éðìòîçî ÷"äøä'íééçä õøà'á àáåä)

(à úåà úëøòî ïàäæøòáéì ç"øâäì,åðãîì ïàë
êøãù ìàøùéî íãà äàåøù äòùáù

äèåð åúçìöääèîì,äèåð 'ìî 'úåèî')

('äèî äèî' ãøåéù éîì æîåø íâåóòæé àì
ìá÷é àìà ,'äá åúðåîà ãáàé àìå åáì

øîàéå ,äçîùå äáäàá ìëä úàäæ
'ä äååéö øùà øáãääøæâ êë Y

äî ìëù äðîàð òãéå ,ù"áúé åúîëç
ìò êøáéå ,ãéáò áèì àðîçø ãéáòã

äçîùá äáåèä ïéòî äòøäâéâéâéâéíééñîå .
ò"éæ ÷éðìòîçî ÷"äøääùòé øùàëå

éúîá ìò äìòéù åçéèáî éðà ïë
ä"éà äçìöää.

בקליוולאנד יב. הישיבה של הבית  חנוכת בעת  דטעלז הישיבה ראש אמר זה מאמר

צלמוות מגיא והצלתו השי"ת השגחת  דרכי את סיפר ובהתרגשות שבארה"ב ,

בטעלז  ומשפחתו הוא  דרו המלחמה שנות בערב סיפר, וכה הנוראה, במלחמה

לגדולה  שעלה ישראל מפושעי אחד מחמת  לברוח הוכרח הימים מן וביום שבליטא ,

כנגדו שנערכה הפגנה באיזו לחיו על לו שסטר על בו שיתנקם ˘Á˙Ùוחששו ÏÚ)

(˘„Â˜ ˙·˘· Â˙Â�Á לומר צריך אין ארה"ב , עבר אל וידידיו ממשפחתו גלה כן על ,

שיצטרך זו צרורה צרה לפתחו באה ולמה מה על הבין ולא  מאד, לו היצר שהדבר

של  ובנין מנין ורוב ה'מלחמה' פרצה כאשר שנים כמה כעבור אך למרחקים, לגלות

בני  גם ואף רה"י, של משפחתו כל וביניהם ה', קידוש על נהרגו אירופה יהדות

וגם  בגשמיות , לחיים, ממוות 'הצלתו' הייתה 'בריחתו' שכל הבין, אז או הישיבה,

בקליוולאנד. דטעלז הישיבה את לתפארה והקים שחזר ברוחניות

ז"ליג. זיידל מאיר יוסף ר' הרה"ח ·Â˜ÈÒ˜Ó)סיפר ¯„ ‰È‰˘)'ב'שולחנו להיות שזכה

(˘ÈË) שיריים הרבי חילק  הטיש ובאותו זי"ע, אמת ' ה'אמרי הרה"ק  שערך  האחרון

'מדלג' מדוע נפשו את רי"מ ידע ולא – נתן לא מאיר יוסף ולר' הקודש, קהל לכל

אייזנער  גד'ל ר' הגה"ח אל פנה הטיש משנגמר מה'שיריים', לו נותן ואינו עליו הרבי

את לפניו ושפך עליו,זצ"ל 'דילג' שהרבי כך על שברים לשברי שבור כי בלבו אשר

- גד'ל ר' לו עליך נענה חשב שהרבי העיקר  קבלת, לא  קבלת , בסופו כן עלה מה ...

זמן  תוך מרום לשמי נתעלו מהרבי שיריים שקיבלו השורה אותה שכל דבר, של

בחיים. שנשאר מביניהם היחידי היה זה וחסיד ה"י, המלחמה בימי – קצר

או  ברוח בדיליה איש איש – הוא  מרוחק כי אדם, שמרגיש פעמים וללמדנו,
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êøãáïàéôåì åäéìà éáø ïåàâä øàéá åæ
ì"÷åöæ(ë÷ óã åøúé åäéìà áì),

ì"æç éøáãá åðéöîã(.èð úåëøá)àì'
úåéîåî÷ò èùôì àìà íéîòø åàøáð
éäåæ íà ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'áìáù
ä"á÷ä íàéáî òåãî íéîòøä úøèî
,àìà .íéîùâä úãéøé íãå÷ à÷ååã
ãéøåäì àøåáä ïåöøá äìåòå íéîòô
íìåòä ïéàù àìà ,íìåòì òôùå íéîùâ
- íìåòì íéîòø àéáé ïëì ,êëì éåàø
íáì òéðëäì Y áìáù úéîåî÷ò èùôì
íéùòð íä äæáå ,ù"áúé àøåáä ìà
.íéîùâì íéëåæ æàå ,äëøáì íééåàø

,ïãéãìåéë íãàä äàåøå íéîòô
íéîòøå íé÷øáY åéìò íéàá

øåëæé ,õåçîå úéáî ,íùâá åà çåøá
àìà åðéà íàåá úøèî ìëù àéää úòá
,áìáù úéîåî÷ò èùôì éãë
úå÷æçúäá Y èùôúú åúéîåî÷òùëå
åéìà åéðô 'ä øàé ãéî ,åáìá äðåîàä

.íéîçøå äòåùé øáãá åúåà ïåçéå

המאורעות  כל – בעולם  מקרה  אין
פרטית  בהשגחה נעשים  שבעולם

ומדוקדקת 

ïúùøôá(äë äì éòñî)ãò äá áùéå'
ìåãâä ïäëä úåîçùî øùà

åúåààøîâá åù÷äå ,'ùãå÷ä ïîùá
(:àé úåëî)àåä éëå'(çöåøä),àìà ,åçùåî

,'äîëç êùî'ä áúëå .'åéîéá çùîðù äæ
éðôåà ÷åñôä åðì äøåä ïàëù ïëúéå
úòä òéâäáù ...äçâùää úâäðä
íéáùçî ,ùãç 'ìåãâ ïäë' ãéîòäì
íéãéúòä íéçöåøä íä éî ìòîî íéîùá
éøò'á úáùì åëøèöéå Y äââùá çåöøì
éôìå ,ìåãâä ïäëä úåî ãò 'èì÷îä
ãéúòä ïäë íéãéîòî äæ ïîæ êøåà
ìò øæâð øùà íéðùä øôñîë úåéçì

.ì"æå .íù úáùì éðåìôøùà äæ ãîòåäå
äæ äìåâ äéäé ïòîì íéëåøà íééç äéçé
úåî ãò íéøéáë íéîé åèì÷îá ùåáç
äæå ,íøâ åìæî éë .àëôéà ïëå ,äæ â"äë

'åúåà çùî' øùà 'éôääæ çöåø éë -
çùîé éðåìô â"äëù íøåâäå äáéñä àåä

.øçà ïäë àìå äìåãâ äðåäëì

íéøáãäíéøåîàìëìíãàìëáøùà
éøáãá åæîø ïëå ,åäàöîé

é"ùø(àé äì ïúùøôá)'íëì íúéø÷äå'
äðîæä ïåùì àìà äéø÷ä ïéà' ,é"ùøáå
êé÷åìà 'ä äø÷ä éë øîåà àåä ïëå
äàøðù äî óà Y íé÷éãö åùøéôå ,'éðôì

íãàìäø÷î ïåùìî Y äééø÷äë,
àìà ,åéìàî øáãä äùòð àì ,úîàá

- השמים מן עליו 'דילגו' כביכול כי לכולם לכולםבגשם, נתנו, לא  לו ורק  פרנסה יש

עליו  וכו' וכו' מאחור נשאר הוא ואילו מיו"ח נחת יש לכולם לו, ולא ובנות בנים יש

עליך',א .לדעת , חשב שהקב"ה השלימה ב .'העיקר לטובתו אלא אינו זה כל בודאי

ולהחיותו. להחזיקו
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ìëääðîæäáúàæ ïéîæä ä"á÷äù Y
áåèì ,ìòîî íéîù úåðåáùç é"ôò ,åéìò

íéîéä ìë åìãéãéãéãé.

á"åéëåøàéáíùá çìù úùøô íéãâî íòåð)

íù úøëæîá àáåä ,'íéãéñç úðùî'

(íéìåãâäéúìá äø÷î øîà éë' ÷åñôä úà
'àåä øåäè(åë ë 'à ìàåîù)ìò øîåàäù .

- åì òøàéù äîäø÷î- àåä àîìòá
äàøî äæ éøä ,àìéòìî ïåáùçá åðéàå

ù òáöàáøåäè àìåì øñç éë .àåä
,äîéîúäå äøåäèä äðåîàä éø÷éò
.íìåòá äø÷î ïéàå íéîùî ìëäù úòãì

ïëåäøîàù äââùá çöåø éáâ åðéöî
äøåú(âé àë úåîù)äðà íé÷åìàäå

åãéìàøîâá åøîàå ,(:é úåëî)äîá
úà åâøäù íãà éðá éðùá ,øáãî áåúëä

ââåùá âøä ãçà ,ùôðä(úåìâ áééçå)ãçàå
ãéæîá âøä(äúéî áééçå)íéãò ïéà äæì ,

ש יד. קמאי המליצו אותיותמקרה וכבר מה'הוא  – אל רק שנכנס ביהודי מעשה .

דבר  נוהג והיה היה, גדול עשיר מכבר שזה וסיפר זי"ע, מקאצק  השרף הרה"ק 

לוטו כרטיס למלאת  ביומו ובערוב(È¯ÚË‡Ï)יום זה. ב'מנהג' נהגה ביתו משרתת  ואף ,

בגורל. מהם אחד זכה האם - הכרטיסים שני את בודק היה יום

עליו  מתה וגם הונו, כל את איבד שלאחרונה עד בשנים, רבות  מנהגו היה כך

לוטו. כרטיס יום בכל לקנות - מקדם 'במנהגו' הלה המשיך מקום מכל נעוריו, אשת 

שהמשרתת היורד' ה'עשיר מצא היום, ויהי זה... במנהג המשיכה המשרתת וגם

לחלקו  יעלה וכך לה, להינשא החליט כן בראותו מרובים, ודמים בממון בגורל זכתה

אלא דנא. כמקדמת  בעם מה'נגידים' להיות  ויחזור בגורל, עתה שזכתה כספה כל

היא כי תדע  אם – לכך  האשה תסכים לא השידוך  את כשיציע שמא  שנתיירא

נכבדות, בהם שידבר 'שדכן' שלח לכך  ואביון... עני אלא אינו והוא  העשירה,

וישראל. משה כדת הנישואין וערכו הסכימה המשרתת

בשמחה  הבית  לבני וסיפר לביתו, ה'יורד' נכנס מהנישואין, אחדים ימים כעבור

עלה  שברשותה הכרטיס כי עם, לנגידי להפוך עתידים הם ימים כמה שבעוד רבה

ועידנים  עידן זה – ואמרה האשה נאנחה בעלה... קנה אשה שקנתה ומה – בגורל

פניו  יהודי אותו שם מיד כלל. שלנו איננו העושר וכל לאבי, הכרטיס את  שמכרתי

'טעות ', אלא אינו השידוך כל כי לגרשה, לו אפשר האם ושאל מקאצק , השרף אל

עולמו, את מנהיג יתברך  שהבורא  ראיתם לא  עדיין וכי יהודי, ר' - הרה"ק שאג

לך ... תינשא  שהמשרתת כדי זה וכל לאלמן, ולאחמ"כ ליורד, אותך הפך  מתחילה

שכל  איך  נלמד, מכאן לגרשה... אתה יכול ה'... רצון זהו כי מבין אינך  עדיין אם

בתמימות, בו להאמין ועלינו היא , מדוקדק  בחשבון וענין פרט בכל  הבורא  הנהגת 

ציוונו. אשר דרכיו בכל וללכת  בו להדבק 
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÷ãðåôì ïðéîæî ä"á÷ä ,íéãò ïéà äæìå
úçú áùåé ãéæîá âøäù äæ ,ãçà
ìò äìåò ââåùá âøäù äæå ,íìåñä
,åâøåäå ãéæîá âøåää ìò ìôåðå íìåñä
,åì éåàøä åùðåò ìáé÷ ãçà ìë Y àöîð
ââåùá âøäù äæå ,âøäð ãéæîá âøäù äæ
áåúëäî ì"æç åùøã äæ øáã ,äðäå .äìåâ

íé÷åìàäå'äðà'åãéìéì ïéîæä ïåùìî)(åã,
,íìåòá éàø÷àå äø÷î ïéàù êì øîåì
äùò ìëä úà ,äø÷îë äàøðä óàå
÷ãðåôì íðîéæ øùà àåä ...íé÷åìàä
åì éåàøä éôë ãçà ìëì äùòééù ãçà.

עצמו  השומר  מעלת - ה ' לפני לזכרון 
העיניים  בשמירת ובפרט בקדושה 

ïúùøôá(ãð àì úåèî)ìà åúåà åàéáéå'
ïåøëæ ãòåî ìäàìàøùé éðáì

'ä éðôì,'÷ä 'íééçä øåà'ä äù÷ä ,'
ñéðëäå ÷éñôä òåãîìàøùé éðáì ïåøëæ

úåáéú ïéáãòåî ìäàúåáéúì'ä éðôì,
íä é"ðáù ÷åñôä ïåùìî äàøðå'ä éðôì,

.'ä éðôì øùà àåä 'ãòåî ìäà'ä úîàáå
ì"æç éøáã é"ôò ,ç"äåàä 'éúåø"ùäù)

(úåáåö÷ä øãòë êéðéù ÷åñô ìòåæ äîçìîáù
éãë íäéðô ìò èéèå ùôø ïéçè åéä

äøéáòá åìëúñé àìùøîàî êîñ ïëì ,
.'ìàøùé éðáì' åøîàîì 'ä éðôì'éðá éë

'ä éðôì úåéäì íééåàø åìà ìàøùé.
äðôîä ìë' äéùàé øá éàçà 'ø øîàîë
åìéôà ,äàùò àìå äøéáòä ïî åîöò
ïäëë äìåò úåìòäì éåàø ìàøùé àåä

,'çáæîä éáâ ìò ìåãâïåøëæì øáãä äéäå
äøéáòäî äòéðîä íöòù åðééä Y

.'ä éðôì ïåøëæì ãåîòú

íåâøúáåïúðåé(íù)ïì ñç àã ìëáå'
ïåìëúñà àìå ,ïá ïðéò éìúîì
ïåäðî àãçá àáééçîì àìã ,ïåäðî àãçá
àéòéùø äá ïåúééîã àúåúéîá úåîð àìå

,éúàã àîìòìàðéã íåéì ïì øëãéé àãå
'ä íã÷ ïúùôð ìò àøôëîì àáø.'
åìéôà íäá èéáäìî åøäæðù ùåøéô
åáééçúé àìù éãëá ,àîìòá äèáäá
ïåøëæì íäì ãåîòú úàæ úåøéäæå ,äúéî
øôëì àøåðäå ìåãâä ïéãä íåéá úåëæìå

íäéúåðååò ìë ìò íäìåèåèåèåè.

במלחמהטו. מהם  אחד  נהרג שלא  – בגשמיות  אף אותם הצילה מחטא  ,והזהירות

בחיי' 'רבינו שכתב  ÍÈ„·Ú)וכמו הגדולים („"‰ ומהניסים עצום, פלא  היה זה וז"ל.

שהיו מדין, במלחמת  כאן להם אירע לישראל להם כחול (‰È„Ó�ÌÈ)שאירעו רב עם

מעיד  והכתוב ורבבות , אלפים מהם ושבו מהם, ישראל והרגו הים, שפת על אשר

איש', ממנו נפקד 'ולא שאמר זהו במלחמה, אחד מישראל חסר הגדול שלא  והנס 

Ì‰Ï)הזה  Ú¯È‡)חז "ל שדרשו  והוא  בזכות , שלמים שהיו  Ò„.)לפי נפקד(˘·˙ 'ולא 

עבירה' לדבר  – איש .ממנו 
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óéñåî'øôåñ íúç'ä(åàùð êéãáò ä"ã)

ìù íúìòî äìãâ ë"ë éë øàáì
ïáø÷ ïîöò åáéø÷ä åìéàë ,äîçìîä éáù
áéø÷äì íéëéøö åéä àì .ì"æå .'ä íùì

äãåú ïáø÷íäîò åéúåàìôðå åãñç ìò
,áøç éãéî äîçìîá íìéöäùêì ïéà éë

úà ùéàä úáø÷äî øúåé äãåú ïáø÷
'äì åîöò÷åñôä ìò åùøãù åîë ,
(âë ð íéìäú)åùøãå Y éððãáëé äãåú çáåæ

àøîâá(:âî ïéøãäðñ)ìò éà÷ãúà çáåæä
åøöéáåúë äðäå .åéìò äãååúîå

(á à àø÷éå)áéø÷é éë íãà'ïáø÷ íëî
'äìïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáä ïî ,

úà åáéø÷úéë íãà åðééäå 'íëðáø÷
'íëî' áéø÷éåîöòî áéø÷î íãàä íàá

àåä éøä ,ä"á÷äì åéúåðåöøîå'äì ïáø÷,
êàY ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáä ïî

áéø÷î íãàäù úåðáø÷äåéúåîäáî
øîàð íäéìòíëðáø÷ úà åáéø÷ú-

åäæù íãàä íù ìò àø÷ð äæ ïáø÷
ìàøùé éðáù ïååéë ,éîð éëäå .åìù åðáø÷
åìéàë áùçð ë"à àåèçìî íîöò åøîù

äãåú ïáø÷ë íøöé úà åáéø÷äàìå)

àì åúå ,äøéáòä øåäøä ìò ïáø÷ àìà åëøöåä

(éãéî''ä ïáø÷ úà áø÷ðå' åøîåà åäæå .
ïáø÷ë íîöò íéîçåìä úà åáéø÷äù

øöéä ïî íîöò úøéîùá 'ä éðôìæèæèæèæè.

מסע כל היצר במלחמת  – קטנה פסיעה
תחשב לעליה  הנפילה  גם  לריק  אינו קטן 

ïúùøôá(åë äì éòñî)àöé àöé íàå¨Ÿ¥¥
,åèì÷î øéò ìåáâ úà çöåøä

ùøãîáå(çôùú ù"å÷ìé)äòéñô åìéôà
úçàïéðòì íà äîå ò"áàø øîà ,

ללמוד טז. רעות למחשבות  שסגולה אומר היה זי"ע מרימנוב מנדל מנחם רבי הרה"ק 

כלים'. 'הגעלת פרשת 

מחשבות על בפניו וקבל זי"ע מבעלזא  מהר"א  הרה"ק  אל שנכנס בבחור מעשה

דיבורים  ב ' יום בכל ללמוד מחשבות  כנגד שסגולה הרה"ק לו אמר אותו, הטורדות

מוחו את  לו צחצחה זו שעצה הבחור אמר זמן אחר המהרש"א . ÂÓÏÏ„של È„Î· ,·‚‡)

(‰¯Â˙Î ‰¯ÈÓ˘ ÔÈ‡Â ‰¯Â˙Î ‰ÏÂ‚Ò ÔÈ‡Â ,‡¯Ó‚‰ È¯·„ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ „ÂÓÏÏ ˘È ‡"˘¯‰Ó.

נאמר �)והנה ‡Ï)'ובגמ ה'', לפני נפשותינו על לכפר ה'... קרבן את  'ונקרב 

(.„Ò הקשה (˘·˙ יצאנו', לא  עבירה הרהור מידי יצאנו, עבירה מידי אם 'אמרו

זאת אמרו ולא  עתה, עד המתינו מדוע בהרהורים נכשלו אכן אם הרי"ם החידושי

מה  כי כלל, חטא  זה שאין להם נדמה היה בתחילה אלא , המלחמה. מן בשובם מיד

כלים  הגעלת פרשת לאחר אך  מעשה, לידי הדבר בא לא הרי בליבם שהרהרו בכך 

בעצמם הבינו איסור, בליעת  מידי לטהרם כבעין - נחשבת עליהם שבליעה אף א "כ, ,

בנפשם  האיסור מבליעת  עצמם ולטהר העבירה, הרהורי את מקרבם ולבער לשוב

(Í„·Ú ‰"„ Ô˙˘¯Ù· Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ).
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áééçúî úçà äòéñô òñåôä úåðòøåô
,åùôðáäåöî øáãì êìåäì øîåçå ì÷

åéúåøåãìå åì äëåæù÷"äøä áúë .
ò"éæ í"éøä éùåãéçä(í"éøä éèå÷éìá àáåä)

äãéî éøäù ,ìåãâ ÷åæéç äàøð ïàëî
äáåøî äáåè(.àé äèåñ)íéëùîù íãà -

Y ììôúäìå ãåîìì íåé ìëáéàãåå
...äòéñô ìëá äáøä ìåòôì ìëåéùæéæéæéæé

éëúëìåää 'ä úãåáòá äòéñô ïéà
äòéñô' ÷ø äùò íà åìéôàå ,÷éøì
,á"åéëå ,ø÷åáá úçà äîëùä - 'äðè÷
äáåøî çåø úçð äæá äùò øáë
òñî éøä àì éë ,áø åøëùå ,ú"éùäì
òñåðä - úåéîùâá éë ,éîùâ òñîë éðçåø
äîåàî âéùä àì óåñáìå åäùìë íå÷îì

ìáäì äúééä åúòéñð ìëù äàøð ,íù
,åúéìëú éãéì àá àì éøäù Y ÷éøìå
ìë àìà ,ïë åðéà Y úåéðçåøá ìáà
çéìöä àì íà óà òñôù äòéñô
äæá íøåâ äâñôä ùàø ìà ìéôòäì

,íéîùä éîùá ìåãâ íùåøñôååæ äòé
äîöò éðôá úéìëú àéä àôåâóåñ éë ,
åúéìëúì æ"éò òéâéù øáãçéçéçéçé.

áúëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäéòñî)

(å"îøúúåòñîä á"î øôñîáù
úåòñîä íâ åðîð ,ïúùøôá úåøåîàä
,ìàøùé éðáì äãéøé äúééä íäáù

ùøãîä ïåùìëå(â âë äáø)é"ùøá àáåîä
äùøôä úìéçúá(éòñî)úà úùùç ïàë'

מרובהיז. טובה  מידה מיתה, הרוצח  מתחייב  אחת  בפסיעה אם יאמר, דרכנו  ולפי

אחת בבריחה  מהמיטה, אחת  בקפיצה לטוב , אחת' ב'פסיעה  האדם  זוכה  כמה

פעם אפילו  ברע מהביט העין בעצימת מצווה... לדבר אחת  בריצה  או העבירה  מן

לרעהו מלענות הפה בחסימת  פ"א, אפילו  רעה  מידה  בשבירת  אחד... לרגע אחת

(...ÌÚ�ÚÈ ÔÈ‡ Ô¯‡Ù ÔÈÈ¯‡).

מאליהם  הנוסעות  הגדולות למדרגות  זי"ע , מסאטמאר הרה"ק המשיל נאה משל

העלעקטריק  �ÂÚ˙)בכח ˙Â‚¯„Ó)המדרגות עד דרך  כברת יעשו אנשים ששני ופעמים

מינה  והנפקא למטה. עמוד ישאר ורעהו למעלה, למעלה עד ויבוא  יעלה זה הללו

המדרגה  על עצמו והעמיד אחת קטנה' 'פסיעה עוד פסע הראשון שזה ביניהם,

פסיעה  החסיר השני זה אך  למעלה, מאליו המדרגות הובילוהו וממילא הראשונה,

למטה... ונשאר לאו ...זו ואם טוב, לתכלית  ויגיע יעלה  זו  פסיעה  העושה לדידן אף 

שמעונייח. בילקוט אמרו ˙˜Â)וכך  ÊÓ¯ Â‰ÈÚ˘È) אתה הקב "ה לפני ישראל אומרים וז"ל,

הקב"ה להם אומר קשה, שהוא הרע  יצר של כוחו בעוה "זיודע  אותו מסקלין היו 

קימעא È)שנאמרקימעא  ·Ò ‰ÈÚ˘È) אני ולעוה"ב מאבן, סקלו המסילה סולו סולו

שנאמר ÂÎ)עוקרו ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ).עכ"ל האבן, לב את  והסירותי
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ìë åáúëðå .à"ôùä ì"æå ,'...êùàø
,'ä íòì òéãåäì - úåòñîäìë éë

ìëî åéìò åáì ìåôé àì 'ä ãáåò
äãéîä àåä êë éë ,åì ùéù úåìéôðä

ãøåéå äìåò úåéäìäçåðî ìëîå .
äîçìî äæéà øçà åâéùäùìéçúä

åòñéå - íìåòì ïëå .úøçà äîçìî
åðçéå åòñéå ,åðçéåù"îë ,,ç ãô íéìäú)

(.ãñ úåëøá 'ééòå- 'ìéç ìà ìéçî åëìé'
,'ä éãáåòì äçåðî íäì ïéàùæ"òù

'ä úåîçìî íåçìì åàøáðèéèéèéèéòãéå .
åîúçðå åáúëð åéúåãéøé óàù íãàä
àöîð ,úéèøô äçâùäá ìëäå ,íéîùá
éøä àìà ,äìéôð ììë äæ ïéà úîàáù
éë ,åì áåèäå øùéä êøãá êìäî àåä
.äéìòå äîå÷úì åúëéìåî äìéôðä íöò

חוזרת  תפילה  אין – ה ' קראתיך  ממעמקים 
הלב מקירות באה  כשהיא ובפרט ריקם 

ïúùøôá(äë äì éòñî)ãò äá áùéå'
äðùîáå ,'ìåãâä ïäëä úåî

(.àé úåëî)'íéìåãâ íéðäë ìù ïäéúåîéà
éãë úåñëå äéçî ïäì úå÷ôñî åéä
'åúåîéù íäéðá ìò åììôúé àìù,
äéåìú çöåøä úàéöéù øçàî ,ùåøéô
ïäéúåîéà åùùç ,ìåãâä ïäëä ìù åúåîá
ìò ,íäéðá úúéî ìò íéçöåøä åììôúéù
ìãâú äøåàëìå .ïåæîå íéî íäì å÷ôéñ ïë
íòðåé øáë äæ íåùî éëå ,ääéîúä
Y 'èì÷îä éøò'á øàùäì çöåøì ÷úîåéå
åìéôà øéòä úà úàöì ìåëé åðéàùë
åúçôùîî ÷åçø àåäå úçà äòéñô
éëå ,äåîú àñéâ êãéàì ,åéúåáà úæåçàå

úåîéù ùåùçì ùéìåãâ ïäëäúîçî
ìù åúìéôúçöåø.ìôù

,àìà,äúøáçá úöøåúî àéùå÷ àãç
äìéôú ìù äçåë ìåãâ éë

áìä é÷îòî êåúî úòáåðäëëëëíà óà Y
ìò àéä äìéôúäå ,çöåø àåä ììôúîä

úåîéù â"äëäçöåøäù òâøá ,íðîà .

במחנותיט . זי"ע  מאלכסנדר יצחק ' ה'עקידת הרה"ק כששהה הנוראה המלחמה בימי

בדברי  כוחנו ואמץ  ידינו חזק 'רבינו, הסובבים, מאתו ביקשו ל"ע, המוות  וכבשני

ואמר הרה"ק נענה ·ÁÓ�‰חיזוק '. ÌÚÊ‰ ˙Â�˘·' ˙¯˙ÂÎ· ,Í"� ,˜ÁˆÈ ˙„È˜Ú ¯ÙÒ· ÒÙ„�)

('‰„Ó˘‰‰כתיב הנה ,(‚ ·ˆ ÌÈÏ‰˙) ולכאורה בלילות ', ואמונתך חסדך בבוקר 'להגיד

הקב "ה אל נוכח בלשון שאומרים היינו 'חסדך ' בשלמא ביאור, כי חסדך צריך  –

היה  – בלילות  ואמונתך שאמר מהו אבל הם, הקב"ה מתנת  עלינו הבאים החסדים

לומר אין ואמונתנולו וכביכול באמונה, מתחזקים אנו – החשיכה בעת כי בלילות ,

נורא  ביאור הרה"ק  וביאר שלנו. אלא  הבורא  של אתהאמונה מנסה  כשהקב"ה כי

בעוז בגבורה  שיעמוד  ביהודי מאמין הוא  הרי – ממנו  פניו  ומסתיר  האדם 

בנסיון  כראוי שנעמוד  בנו מאמין שהקב "ה  'ואמונתך ', אומרו  וזהו .ותעצומות ,

חז"לכ. אמרו תפילהכי זו שבלב  עבודה  ·.)איזהו ˙È�Ú˙) רחמנא' והרי בעי'לבא,
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øñçé øùà åøåñçî úà äáçøäá ìá÷é
ìò ììôúé àì øáë ,â"äëä ìù åîàî åì
à÷îåò åúåàá åúáéèî ìù äðá úúéî

àìéîîå ,àáéìãäìéôúä ìòôú àì øáë
ìåãâ ïäëä úúéî éãë ãòàëàëàëàë.

ïëåïúùøôá áéúë(áî áì úåèî)àø÷éå'
,é"ùøáå 'åîùá çáåð äìåðéà

'ä ÷éôî('ä úåà òöîàá äãå÷ð ïéà),éôì
äæ íù äì íéé÷úð àìùäá æîø .
ò"éæ 'íçðî éðô'ä ÷"äøää"ðùú úåèî)

(:Â˜ ÔÈ¯„‰�Ò) הוא התפילה ענין וכל הלב, לבות .כוונת  בוחן פני שיח שפכתי לכן –

לעבור  ביתו מבני אחד שהוצרך  ת "ו ירושלים עיה"ק מתושבי יהודי באיש מעשה

'ניתוח' הניתוח (‡Ú"Èˆ‡¯ÚÙ)בדחיפות  שלהצלחת  היהודי החליט 'הדסה', החולים בבית 

פיו  על אשר האיש זה – הדסה של הראשי המנהל עם כל בטרם לדבר חייב הוא

מעלת כבוד הוד עם לדבר יגיע כיצד – הוא  פשוט' ש'איש אלא דבר... כל ישק

פרירער  אלימלך הרב הרפואה 'עסקן' של טובתו את  לבקש רצה ע "כ הגדול, המנהל

בארה"ק  הרפואה מערכות  בכל לו וחלק  יד מנהל (Ï"ÂÁ·Â)אשר אותו עם בעדו שידבר

ובכל  ברכבו להדסה ליסע  החל כן על החולה לטובת היה לא  העובר הזמן אך  דגול.

פעמים  עשרות שהתקשר אחר ואף פריער הרב  עם הפלא' ע"י להתקשר ניסה הדרך

הדרכים  מנוסעי אחד לו הראה הדרך אם על והנה, עמו... לדבר בידו עלה לא

עליו, להביט אבה לא  בתחילה והנה וכו', רכבו נתקלקל כי דחופה עזרה בבקשת 

לפניו  והנה לתדהמתו... אך  עסקן... אותו אחר בחיפוש עתה עסוק כמוהו מי שהרי

עוזריו... את  ולא  העסקן את  לא  צריך  אינו וכבר ובעצמו... בכבודו מנהל אותו עומד...

אני  צריך  אוי, ומחשב , עשרה', שמונה ב'תפילת  האדם עומד הרבה פעמים כיו"ב ,

לפני  להתחנן אלמוני, לרופא  לרוץ פלוני, עסקן עם לדבר פלוני, ענין בדחיפות לסדר

וכך של... לבו את אקנה וכיצד הבנק , לבעל להחניף אוכל במה זה, גמ"ח בעל

ומלואה... תבל רחבי בכל ולבו במוחו הואמשוטט התפילה שבעת  יבין לא מדוע

ובעצמו ... בכבודו הדסה ' ביה"ח 'מנהל אותו  לפני כעומד  הפסיכולוג כביכול את 

והעשירות הפרנסה שפע  ברפאנו, ימצא  הגדול הרופא את  חונן, באתה ימצא והמבין

עלינו בברך  ·ÌÏÂÚ)מקורו ˘È‡Ï ÛÈ�Á‰Ï Í¯ËˆÈ ‡Ï ¯·ÎÂ)...

יומא כא. במסכת  איתא  לקודש (�‚:)הנה הקדוש ביום נכנס היה גדול שהכהן שבשעה

עוברי  תפילת  לפניך  תכנס 'ולא החיצון, בבית  קצרה תפילה מתפלל היה הקדשים,

שיעצרו  המבקשים בדרך העוברים של תפילתן את  הקב "ה יקבל שלא  - דרכים'

דאגתו  הייתה זו וכי התמיהה, וידועה הרבים. ברשות  הילוכם את המפריעים הגשמים

עמנו  צרכי על להתפלל לו היה המקודש. במקום המקודש ביום כה"ג של היחידה

אלא, ענינים, בשאר וכיו"ב  –המרובים ארצה  ניתך שגשם בשעה  בדרך  העובר  כי
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(åôåñáàìá åäùåò íãàäù øáã ìëù
úéîéðôä äãå÷ð éìáî ,øîåìë ,'ä ÷éôî'
äãéîå ,àîéé÷ øá åðéà ,'áìä' àéäù

êåúî äååöîä íéé÷îä ,äáåøî äáåè
êøåàì øáãä åì ãåîòé ,åáì úåéîéðô

.åéúåøåãì åòøæìå åì ,íéîé

לגמרי, להתקלקל  קט  ברגע עומד  עליו אשר  ה 'משא' וכל  לראשו, מחסה  לו  כשאין

שבשמים אביו  על רק לסמוך מי על לו שאין בידעו  הלב, ממעמקי תפילתו  הרי

הגשמים את לעצור  ביום שבכוחו גדול כהן שהוצרך  עד כך, כל רב  כוחה זו תפילה ,

מחמתה. הגשמים ייעצרו שלא ולפנים לפני כך  על להתפלל הכיפורים

בזכות זצ"ל הגרי"ש הגדול הגאון לבנו זכה זצ"ל אלישיב אברהם רבי הגאון

אברהם  רבי מנישואי שנים כמה משעברו מעשה, הוה וכך  הלב. ממעמקי התפילה

השניים  נסעו לזש"ק , זכו לא  ועדיין הומלא , בעיר זצוק "ל ה'לשם' בעל של לבתו

ימים כשבועיים מגוריהם מעיר הרחוקה 'ווינא' הגדולה בעיר רפואה .(·�ÚÈÒ‰)לצרכי

ברירה  בלית להושיעם... ידם לאל אין כי והודיעום ידיהם את הרימו הרופאים אך 

שלא האשה התאפקה ימים כשבועיים – הדרך  כל ובמשך לעירם, השניים חזרו

לביתם  משהגיעו הגדול, בבכיה עמהם הנוסעים שאר יראו שלא  כדי – לבכות 

האוצר' ל'בית  האשה מיהרה – הלשם בעל הגדול ולאביה להם מדור בית שהיווה

כל  עצמה מעל פרקה ושם החורף ימות  כל למשך והחיטה התבואה מניחים שם

לתוככי  להיכנס פנתה לבכות משגמרה גדולה... בבכיה לדמעותיה דרור ונתנה בכיה

כשעיניה  ומצאה הבית, פתח על ה'לשם' אביה עמד הרגע  באותו בדיוק  אך  הבית ,

בהא לענות  האשה ניסתה מתחילה אדומות , עינייך  מה מפני האב , שאלה אדומות ...

הרופאים  כי בפניו שהודתה עד סריקי, בבוקי פניו להשיב לה נתן לא  אביה אבל ודא,

משבאו  ועתה מלבכות , מתאפקת  שהיא  ימים כשבועיים לה וזה לגמרי, אותם ייאשו

רותחות . בדמעות  ועיניה פניה את ושטף המעיין כל מאתה פרץ הביתה

כתיב  הנה ואמר, ה'לשם' ÁÈ)נענה ‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙) אשר לכל קוראיו לכל ה' 'קרוב 

'יקראוהובאמתיקראוהו מהו תדעו ושמא אלא באמת', כאן. האמור מדבר' כתוב 

אתכם ייאשו  שהרופאים בו , עומדים  הינכם  שבו המצב  זה  יודעים על הנכם ומעתה ,

יקראוהו  אשר ה'... 'קרוב  זהו שבשמים, לאבינו אלא  לפנות מי אל לכם אין כי

לארץבאמת שהאיר זצ"ל הגרי"ש הגדול בנם להם נולד השנה לתקופת  ואכן .'

עליה. ולדרים

רופא דרך שיעזרהו ה' אל להתפלל האדם שכוונת יימצא  פעמים כי דבריו, ביאור

פנייתו  וכל עירוב , כל בתפילתו אין הרי מאתו נתייאש כבר שהרופא  מי אבל וכיו"ב. פלוני

לפעול. היא מחויבת  כזו תפילה רוצה. שהוא  בדרך שיעזרהו ה' אל בלתי אלא איננה
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øúåéåò"éæ àðøàî÷î ÷"äøä áúë ïëî
(äëøáä ìëéä ùîåçá)ïúùøôá

(â ì úåèî)àöåéä ìëë åøáã ìçé àì'
'ìçéî' ïåùìî àåäù ,'äùòé åéôî

ìçé àì' áåúëä øîàå ,äåå÷îååøáãY '
åðééäéøåáéãäéäé àìù ,äìéôúäåå÷î

ìà ùâé àìà ,äúìåòô ìòôú åúìéôúù
äìéôúäúåàãåå êøãáéàãååáù Yìëë

åéôî àöåéä(åúìéôúá)äùòé,ä"á÷ä
åìéôàååéôî àöåéäàìì Y àîúñá

àìà úå÷éáãàîìòá äøéîàúàæ íâ
äùòé.ä"á÷ä

חינם  לשנאת תיקון – חינם  אהבת
הללו  בימים

àúéààøîâá(:è àîåé)éðôî éðù úéá
åá äúééäù éðôî áøç äî

íðéç úàðùáëáëáëáëåáì ìà ïúé éçä ïë ìò .
óéñåäì åîöò ìò ìá÷ì åìàä íéîéá

äàìäå íåéäîíðéç úáäàááéèéäì ,
ùéà ìëìâëâëâëâëåìîâ àì äìä íà óà -

גיטיןכב. דבר (�‰.)במס' באריכות שם הובא  ירושלים, חרבה קמצא ובר אקמצא ,

רעהו  תחת  קמצא בר שונאו את לסעודתו הזמין שמשרתו אחד בעשיר המעשה

אמר  בביזיון, הסעודה מן הלה הוציאו שונאו סעודת אל קמצא בר משבא  קמצא ,

להו' ניחא  קא  מינה שמא  ביה, מחו ולא  רבנן יתבי והוו 'הואיל לעצמו קמצא בר

ÁÂ�˘ ¯·„‰ ÚÓ˘Ó ,ÊÂ·· È�˘¯‚˘ Á¯‡Ó· ÂÁÈÓ ‡Ï ‰„ÂÚÒ· Ì˘ Â·˘È˘ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚Â ˙ÂÈ‰ ,˘Â¯ÈÙ)

(È�˘¯È‚˘ Ì‰Ï.אלוקינו בית  לשריפת רח"ל שגרם עד שעשה מה ועשה הלך  כן על ,

מישראל. באיש שהוא  אופן בכל מלפגוע ולהישמר להיזהר החיוב גודל נלמד מכאן

שתיקתם  שע"י סעודה באותה שהסבו ה'גדולים' יודעים היו אם כי שאמרו, יש

ואף  הסעודה, בבעל וגוערים קמים היו וודאי הבית , חורבן כדי עד הדברים יתגלגלו

איש  כל ילמד מכאן הסעודה... היכל בתוך קמצא  בר את להשאיר בנפשם נלחמים

ה 'שתיקה 'לעצמו רבות  פעמים  ¯Â‰Ú)כי ˙‡ ÏÈˆ‰Ï ¯Â·È„ Ï˘ ÂÁÂÎ· ˘È˘ ÌÂ˜Ó·)כמוה

בפועל... ברעהו למבין.כפגיעה ודי

בגמרא  ÂÙ:)איתא  ÌÈÁÒÙ)חוץ' הוסיפו ובסוגריים עשה', בעה"ב לך שיאמר מה 'כל

È"˜Ò)מצא ' Ú˜ ÔÓÈÒ ‡"‚Ó· 'ÈÈÚ) דבתחילה לבאר, זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק ואמר ,

ע "י קמצא  בר 'צא'כשנתבייש לו  שאמר הבית שעל בעל  סברו כי החכמים כל שתקו

שנוכחו  לאחר אך  עשה'. – בעה"ב לך  שיאמר מה 'כל שהרי בקולו לשמוע קמצא  בר

בעה"ב אומר אשר שכל שאף אומר, גמרו אז הבית, לחורבן גרם הדבר כי לדעת 

מקום מכל מצאעשה, האורח,חוץ את  מבייש שבעה"ב המסובים רואים אם אסור-

חברם בזיונות את  באהבה ולקבל לשתוק כאוולתו,להם כסיל יענו אדרבה, אלא  ,

נפשנו. ופדות  גאולתנו את  במהרה יחישו ובזה ממביישו, המתבייש את  ויצילו

דאז כג. עולם גדולי התאספו עולם, מוסדי בהימוט הראשונה העולם מלחמת  אחר
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òø àìà áåèãëãëãëãë÷ø äàøé àìù ø÷éòäå .
åéðéòá äàøéå åáìá ïéáé àìà ,åîöò úà

...åúìåæ íìåòá úåéøá ãåò ùéùäëäëäëäëïîæäå
÷ãá' åùôðá ùéà ìë êåøòì àîøâ

נענה  כל. להם שאין החבולים לפליטים ולהושיע  לעזור ניתן ובמה כיצד עצה לטכס

למען  קדושה לתשמישי החרב  לפליטי לדאוג גם הראוי שמן ואמר, הרבנים אחד

נע בהידור. המצוות את  לקיים הרי יוכלו כן, לא ואמר, זצוק "ל מבריסק הגר"ח נה

לאכול, 'לחם אבל מאחרים. 'שאלה' ע "י אף יד"ח לצאת  להם אפשר תפילין חובת 

שיהיה  צריך אלא שאלה ע"י לצאת א "א  ללבוש' ובגד הכואב , גופם את  לסעוד

קודמים. אלו ולכן 'שלכם'...

ארבעת לעצמו קונה היה שלא  זצ"ל שוסטער משה רבי הגה"ח על מסופר כך

בשל  לצאת  אוכל המינים בארבעת  חובתי ידי באמרו, הסוכות, חג קודם המינים

אקנה להחזיר. מנת על במתנה - בשלי כמו מיניםחברי Á"„Èאחריםד ' ˙‡ˆÏ ‡"‡˘)

(ÌÈ¯Á‡ Ï˘· שתהיה ה'נצרכים', ישראל לבני ואחלקם ודגים. בשר ויין, חלות  הם, ואלו

החג... שמחת  להם

חסידים' ב 'ספר איתא אחריםוז"ל.(˜ÊÙ)וכך בשביל אלא  חי שאינו אדם  יש 

ממנו עכ"ל.שנהנים  ,

זצוק "ל סאלאנטער ישראל רבי הגה"ק  ממקורבי ÙÏ�Èלאחד ¯ÓÊÏÂ ÊÊÙÏ ‚‰Â� ‰È‰˘)

Û¯‚‰ ¯ÓÈÊ ¯˘‡ ÔÂ‚È�· ,'ÍÓ˘ È˘È„˜Ó ÏÚ ÍÓ˘ ˙‡ ˘„˜' ˙Â·È˙‰ ˙‡ ˘Â„˜‰ ÌÂÈ È‡ˆÂÓ ÏÎ· Ò"È¯‚‰

(Ô˘·ÎÏ ÍÏ‰˘ ‰Ú˘· „"È‰ Ú"ÈÊ È˜ˆ‡Ë‡Ù מטפל האב והיה מאד, חולנית  יחידה בת  הייתה

לאחר  העולם, מן נפטרה בת  ואותה היום ויהי קץ , אין במסירות  ולילה יומם בה

קיומה  כל כי נראה היה עתה עד הנה ואמר, הגרי"ס נענה האב , נפטר ימים' כ'חודש

כעת אך  אותה, ומחזיק בה מטפל שהיה האב, בזכות  רק היה הבת של וחיותה

שהיה  בזכות רק העולם, בזה לחיות נשאר יהודי אותו מסתברא, שאיפכא  אנו רואים

להבין  אנוש בני השגת  שקצרה ומכאן, בחיים, אותו החזיקה אשר והיא  בבתו, מטפל

הזה. בעולם הנעשה את

ה'אמרי כד. הרה"ק  שאמר כמו מרובה, בהטבה השמים מן לו ייטיבו בחיים בעודו אף

כתיב אם כי זי"ע, È‚)אמת ' ÊÈ ÈÏ˘Ó),'ביתו מתוך רעה תמיש לא טובה תחת רעה 'משיב 

ה  מרובה' טובה 'מידה שמצד ביתוכ"ש מתוך  הטובה  תמיש לא רעה תחת  טובה ,משיב

חפץ  שאיננו יאמר ‰‡"‡)כזאת בהבטחהומי ˜"‰¯‰ Ï˘ Â˙È· È‡· Ì˘· ÌÈ„ÈÒÁ ÁÈ˘ „ÂÒÓ).

יעלוז כה. רעהו, של בשמחתו אחד כל ישמח חינם', ב 'אהבת  רעהו את איש כשיאהב

בגשמיות ... ואף ברוחניות הן המרובים בקניניו נפשו ותגל חבירו, בהצלחת  לבו

לזולתו, ולהעניק להיטיב בידו יש ובמה כיצד היאך, נתון ראשו כפי ויהא  ינהג ואל



áëמסעי מטות - הפרשה באר

רכוש לעצמו  להוסיף כיצד ולילה' 'יומם שעות כ"ד חושב אחד  שכל  העולם  טבע

וכבוד רעהו.ממון חשבון על הדבר יעלה אם ואפילו -

הלה  יצחק, ר' ושמו מעם מורם איש היה זי"ע  מקאברין הרה"ק מחסידי אחד

פנו  נפש' עד מים כש'באו אחת  פעם כל. אין ולרש מעוני, התורה את  לקיים זכה

יבקש  השבת בצאת  פרידתו ובדרך  קודש, לשבת  לרבי שיסע בבקשה הבית בני אליו

אלא כדבריהם, יצחק ר' עשה ולכלכלה. לפרנסה ורחמים ישועה בקשת מעמו

שכשנפרד  עד העולם, הבלי מכל ושכח ה' בעבודת כולו שקע  הקודש לצל שבהגיעו

לביתו  משחזר לפרנסה. הרבי ברכת  את  ביקש ולא  נסיעתו מטרת את  זכר לא  מהרבי

הפ  ואין... לחם שאלו עוללים כי בראותו - הרבי ונזכר אל שיחזור הבית  בני בו צירו

יצחק, רבי נא  שמע  לו, ואמר הרה"ק נענה עשה, וכן ורחמים, ישועה דבר ויפעל

ממני  קח למעשה, קודם בתנאי אך  גדולה, עשירות לך להבטיח אני ומזומן מוכן

סעודות, שתי מזון מטעמים וכל ודגים בשר וקנה השוק , נא  צא  אלו, זהובים שני

והישמר  היזהר אך היקרים המטעמים מכל נפשך  כאוות  תאכל שם ביתך , אל חזור

לאיש. ממאכלך תיתן פן

כלות הרעבים עולליו ועיני מהמגדנות , לאכול והתיישב  לביתו יצחק רבי חזר

נתן  ולא רחמיו את כבש יצחק רבי אך  אביהם, לפני אשר המאכל ריבוי את לראות 

על  הקם כאכזר נוראה, הרגשה הרגיש לבו בתוככי אך המאכל. מכל מאומה להם

סעודתו  את  סיים דבר סוף זו, במשימה לעמוד צלח שלא וכמעט צאצאיו, נפשות 

עתה  ציוויתני, אשר ככל עשיתי רבי, לו, ואמר רבו, אל חזר לב . ושברון נפש בפחי

העשירות את  לקבל תוכל עתה ואמר הרה"ק  נענה המרובה, העשירות איה

תזכור  לסעודתך שתסב אימת  שכל עצמך  על קבל התנאי, להשלמת אך המובטחת 

- מאומה להם תת מבלי הרעבים עוללך עיני לנוכח שאכלת הסעודות  ותתבונן בשני

בחושך  יושבים ישראל בני מאחי שרבים בשעה מעדנים  אני אוכל  איך  לחשוב

נפשם להשיב  אוכל להם  ואין ומחוץ, אני מבית מוותר כן, אם יצחק , רבי לו אמר .

אחת . פעם עוד אפילו כזו הרגשה לסבול יכול אינני כי המובטחת, העשירות על

אל  לחזור מיהרו הם אך כהוויתן, דברים ביתו' ל'בני וסיפר לביתו, יצחק רבי חזר

ימים  עברו לא  ואכן עשירות , באותה הרה"ק  הבטיח מזוני, יהיב  רבי לו, ואמרו הרבי,

היה  לא  לגדולה, שעלה מאז אך  נכסים. ועתיר גדול לעשיר נהפך  יצחק ורבי רבים

את מביא  היה ולשם העיר, עניי כל עם יחד התמחוי' ב'בית  אם כי סעודתו סועד

שמחת עורך היה בהם בימים זולת  הרעבים. האחרים את אף להרגיש בכדי לחמו

לסעוד  העיר עניי לכל קרא  כי – משפחתו בני עם אוכל היה  שאז לצאצאיו, נישואין

ודגים. ושליו ברבורים לאכול לחם להם בתתו שולחנו, על
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וקנו  המסחר לבית  יחדיו שניהם שנכנסו ושמעון, ראובן – ידידים שני על מסופר

טיקע "ט לעצמו אחד הלוטו(ÒÈË¯Î)כל אחד (È"¯ÚË‡Ï)להגרלת  שאם ביניהם והסכימו ,

בחצי  ויהי שיהיה. ככל גדול הסכום יהיה – לשני מרווחיו מחצה יעניק  יזכה מהם

עת' ב 'כתבי ראה ממיטתו ראובן כשקם ובבוקר הגדולה, ההגרלה נערכה הלילה

שידע – בחכמתו ראובן עשה מה גדול... עצום בסך  בגורל זכה שמעון של שמספרו

סריקי'... 'בוקי בטענת  אף ממנו להיפטר שמעון של חשקו מאד יגדל  העת  שבזו

טובה  בשורה - נייעס' 'פיינע  והודיעו משנתו העירו שמעון לבית ראובן וימהר

'לחלום' מה לך שאין ברורות  לך תדע  אבל עצום, סך  בגורל זכיתי הנה ומשמחת,

והרי  גדול, רעש בקול שמעון נזדעק  שהרווחתי... מהרווחים מחצה לך שאעניק 

מהרווחים, מחצית  לי לתת מתחייב  שהינך זה מפיך הללו אזניים שמעו בפירוש

אלא חתימה ולא  כתיבה לא  כאן אין קנין, קבלת כל כאן הייתה לא בשלו וראובן

והרי  שמעון לו אמר פרוטה, שווה לא אפילו לך , אתן לא מאומה בעלמא, דברים

כבוד  אחר והוליכו באזניו שמעון שתפסו עד וכו' וכו' שפרע  מי יש דברים על אף

לעמוד  ראובן מחויב  תורה' 'דין שעפ"י הרב יפסוק  למען דאתרא ', ה'מרא  לבית 

מששמע מהרווחים. מחצית  לשני ייתן שניהם מבין הזוכה שכל ביניהם שהתנו בתנאי

ויען  שמעון... דברי על תענה ומה ראובן, את  שאל שמעון של טענתיו את  הרב

ויאמר... ומעתהראובן שמעון אלא  זכיתי אני לא להשיב , לי יש אחת  תשובה 

מהרווחים... מחצית  לי לתת דיבור'עליו כדי וב 'תוך טעמו את שמעון שינה מיד

לתת נצרך ואינו הלז, ב 'הסכם' תוקף כל אין מדוע סברות  ושבעה שבעים מצא

כולנו  כי שמעון, על שחוק מלהעלות  המנעו מכם, אנא  רבותי, לראובן... מאומה

לסתור  הוא שמסוגל עד צידו... את  אלא  רואה אינו בשלו איש כל פעקיל, באותה

ובראותינו  רעהו. על לחשוב  מבלי לעצמו, שעדיף מה את יטען יום בכל כי עצמו, את 

להיטיב כיצד ולילה יומם לחשוב דרכינו, לשנות  נזכה אולי זאת, ואיטלולא ' 'חוכא 

ברו"ג. ועוד עוד לו להעניק והיאך  לשני,

שאל ש  דר, הוא 'קומה' באיזה פלוני איש על לדעת תרצה אם אחד, מחכם מעתי

יהודי  איש תשאלהו, וכך  שבתו. מכון איה ברורות  תדע  ולפיה אחת שאלה אותו

גזוזטרא להוציא  סוכה,(ÒÙ¯Ó˙)רוצה מצוות  קיום לצורך השניה שבקומה מביתו

השמש  אור את  בזה לו שמחשיך  בטענה לכך  מתנגד ראשונה בקומה הדר ושכנו

להחשיך לו אסור שאכן לך  יענה הלה אם הנה בטענתו... צודק מי יקירי נא אמור –

כן  על ראשונה בקומה דר שיחך' 'בן שאף תדע  הראשונה הקומה לבן האור את 

נוגע הדבר יהיה הימים ברבות שמא – הזאת השיטה את אלא ומצדיק  רואה אינו

לבנות לו שמותר יענך ואם האמת, היא  שכך  בראשו החליט כבר ממילא  לו אף

שניה... בקומה דר הוא שאף תדע 
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åéááåñìå åì áåèì åéúåãéî ï÷úì - 'úéáä
.íéîéä ìë

,äáøãàìù ïúøöá øöéî' äéäé
,ïøòöá óúúùîå 'ìàøùé
éà åá òâô å"ç íà åéúåãéî ìò øéáòéå
åîöò àåä øäæé êãéàì ,ìàøùéî éî

íéøáç ãåáëáåëåëåëåëòåâôì àìù éàãååáå ,
äòéâô' äúåàî éøäù ìàøùéî ùéàá
áøçð 'àöî÷ øá' ìù åãåáëá 'äù÷
úåáà ïååò ï÷åúé äæáå .ò"ì úéáä

éùéìùä ùã÷îä úéá ïééðá úà áø÷éå
.åðéîéá äøäîá

äðäóñåé äìâúðùë äøåúá áéúë
åéçàì(ãé äî úéùàøá)ìò ìåôéå'

ìò äëá ïéîéðáå êáéå åéçà ïéîéðá éøàååö
éúù ìò äëá óñåé ,é"ùøáå ,'åéøàååö
ìù å÷ìçá úåéäì ïéãéúòù 'úåùã÷îä'
äëá ïéîéðá åìéàå ,áøçéäì ïôåñå ïéîéðá
å÷ìçá úåéäì ãéúòù äìéù ïëùî ìò
÷"äøä äù÷îå .áøçéäì åôåñå óñåé ìù

החזו"א בשם אומרים Ú„וכן - ÂÓˆÚ ÏÚ ˙Ú ÏÎ· ·˘ÂÁ‰ Ì„‡‰ Ï˘ ÂÈÚ·Ë ¯‡·Ï Â˙Âˆ¯·)

(ÌÈ¯·„‰ ÌÈÚÈ‚Ó ÔÎÈ‰,מסוים בענין דעת' וחוות  'עצה מעמו ושואל לרעהו איש בגשת  כי ,

הנשאל זה יחשוב לי מיד תצא הנאה  טובת יסיקמה  אם כך ... או כך לו כשאענה –

שווה שלו ה'רווח' האופנים שבשני Ï‡)בדעתו Ì‰È�˘· Â‡ ÁÈÂÂ¯È Ì‰È�˘·) יתחיל אזי ,

אף  יסיק ואם יותר... ופיקח' כ'חכם השואל בעיני אחשב  תשובה באיזו בעצמו לחשב

לחשב מוחו יתחיל מיד 'חכמתו', לענין מינה נפקא  כל שאין ממנובזה אפטר ,כיצד

וכלל... כלל דעתו על עלתה לא  השואל לטובת לענות ענין של לגופו הנידון את  אך

שימנעכו. והעיקר  רעהו, דאגת  ולדאוג ברעהו  איש  כבוד  לנהוג  האדם, כל זה  כי

מישראל  איש  יתבייש  שלא כוחו  בפרשתן בכל  בפסוק הטורים' 'בעל שכתב  כמו .

(Â ‡Ï),'פנחס ואת  למטה אלף משה אותם שלח'וישלח לא  'הנשיאים ' את  ,ואילו

פנחס, שהרגו שמעון שבט נשיא  דזמרי מעשה אחר הייתה זו שמלחמה מאחר

שלח  לא ע "כ נשיאם, את  לשלוח יכולים שאינם במה יתביישו שמעון ששבט ונמצא 

למלחמה. השבטים שאר נשיאי את אף

נוראות רעים. חברים עם מלהתחבר להזהר לאדם לו יש מאד מאד גיסא , לאידך 

בפרשתן עה"ת  בש"ך  ¯·)כתב ‰�˜ÓÂ ‰"„ ,˙ÂËÓ) רצו לא  מדוע הדבר טעם את  לבאר

אלא והרחבה, הטובה הארץ  עבר אל הקודש עם יתר עם לעלות ראובן ובני גד בני

שמעון שבט מחנה עם אחד 'בדגל' היו והם ·�Èמאחר Ï‚„·˘ ,ÌÈÏ‚„‰ ¯„Ò ‰È‰ ÍÎ ÈÎ)

(ÔÂÚÓ˘ ‰ËÓÂ Ô·Â‡¯ ‰ËÓ ÂÈ‰ לשמעוני,‚„ אב  בית נשיא  סלוא בן זמרי שחטא ולאחר ,

חששו  כי רעים', 'חברים עם אחת בכפיפה להיות ראובן ובני גד בני רצו לא שוב

להישאר  העדיפו לכן שמעון, בני עם יחד להיות  חלקם יעלה ישראל בארץ אף שמא

טובים. שאינם חברים עם ישראל בארץ לדור מאשר טובים' 'חברים עם לארץ  בחוץ 



מסעי מטות - הפרשה äëבאר

ò"éæ øéî'æà÷î ìà÷æçé éáøùâéå é"øáã)

(æ"ààî ä"ãá,.àìù åëøã àåä êë éëå
äæ åàø àìù íéçà éðù åùâôéùë íìåò
úéùàø úåéäì ,úåáø íéðù äæ úà
úò àìä ,'úåöç ïå÷éú' êåøòì íäéùòî

.àéä äçîùå äåãç.áìë åëá òåãî
ìò àìå ,åäòø ìù åðáøåç ìò ãçà
ìò ïéîéðá äëá êéà .â ,åîöò ïáøåç
,óñåé ìù å÷ìçáù äìéù ùã÷î ïáøåç
ïéîéðá ìù å÷ìçá ùã÷îä äðáéé àì éøä
÷"äøä øàéáå .äìéù ïáøåç øçàì ÷ø
ìò äàá 'óñåé úøéëî' ìëã ,øéîæà÷î
äòù äúåàáå ,íðéç úàðùå äàð÷ éãé

'ïéîéðáå óñåé' åàø÷ìúñú äøäîá àìù
óàå ,úàæ äãéî ìàøùé éðáî
íðéç úàðù úîçî åáøçéé 'úåùã÷î'ä

(:è àîåé),íúãåáò 'úéùàø' äúéä ïë ìò
ìò .íðéç úàðù ìù äæ ïéðò ï÷úì Y
÷ìúñúù øøåòì ,ïáøåçä ìò åëá ïë

íðéç úàðù ìàøùé éðáîå íäîàìå ,
ìò ùéà ùéà åëá ïëì à÷ééãù àìà ãåò

,åîöò ïáøåç ìò àìå åäòø ïáøåçéë
íðéç úáäà àåä íðéç úàðùì ïå÷éúä,

äàá åäòø ïáøåç ìò äéëáäåúáäàî
íðéçãò íðéç úáäàá åáøä êë ìëå ,

àìù íìù áìá íéëñä íäî ãçà ìëù
äæ úîçîù óà - åäòø ùã÷î áøçéé

.å÷ìçá åùã÷î äðáéé àì

áúëò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøää"ã ú÷åç)

(ú÷ç úàæ é"à.ì"æå ,úåìéîâ' ø÷éòå
åøáç ìù åøòöá óúúùäì àåä 'íéãñç

ùîî åøòöá åîëúðéçá åäæå ,ãçàY
úåéäì åðééä ,úìã çàåéçàìùìã.

÷"÷ã ã"áà '÷ä áøäî éúòîùù åîëå
ãéâîä íùá øîàù áåùèéãøàá

î úçàù ì"æ ùèéøæòîîúåãéî â"é
àåä ïäá úùøãð äøåúäùäåù äøéæâY

úðéçá åðééäåøòöá ùéâøéù Y úååúùä
(åéìò úøáåòä äù÷ä 'äøéæâ'á)åîë åøáç ìù

äååùá ùîî åøòöá.ì"ëò ,

על והבכיה  הזעקה  - מים  ראשי יתן  מי
הגאולה על  והתפילה  החורבן 

ïúùøôá(è åì éòñî)äìçð áåñú àìå
úåàøåð ,øçà äèîì äèîî

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä áúëä"ã)

(éðùä ,äèî ïë é"àúìòî ìò æîøî .ì"æå ,
,à"ááåú íéìùåøéå ìàøùé õøà úùåã÷
ìëá ÷÷åúùäì ùéà ìë êéøö äðä éë

äúùåã÷å é"à ìò åááìåìàù' ù"îë ,
'äì ïéà ùøåã ïåéö' - 'íéìùåøé íåìù

,äùéøã éòáã ììëîàéä ä÷åùúäå
äãéúòä äìåàâä ìò äîöòá úìòåî

åðéîéá äøäîáíãàä íéùéùë ,åðééäå .
äìçð áåñú àì' Y áåúëä éøáã åáì ìò

'äèîì äèîîàìù äøåúä äãéô÷ä éë
é"ôòà øçà äèîì äèîî äìçð áåñú
íéùåã÷ íìåë ,ä÷ éèáù á"é íìåëù,
äãéô÷ä ë"ôòà ,äæì äæ ïéá ÷åìéç äîå

.æ"ò äøåúäøùà ,äæä ïîæá ù"ëî
ãé úçú àéä äùåã÷ä õøà ìë ø"äåòá
...äåùøééå íéøæ äåòìáéå íéìàòîùéä
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÷åòöì ùéà ááì òåø÷ì êéøöù ù"ëî
åðá íéé÷úð àì òåãî - ä"á÷ä ìà æ"ò

'...äìçð áåñú àìå'

êéùîîåøáâú íà ,äîìù úøàôúä
ìà é"ðáî ùéà áìá ä÷åùúä

àìä ,ùã÷îä úéá ïéðáå õøàäøäî ùéç
íäì øúòéãîåòå éåðá àåä àìä éë

åéìò ù÷áì êéøöù ÷ø äìòîì àåä
.åãéøåäì' àø÷ð äæ íù ìòå ..øéáã

'êúéá(ãåòå ,ò"åîùá äöø úëøá)ïåùìøåáã
úåðáäì åéìò é"ùäî ù÷áì êéøöù -
ïáøåç ìò ìáàúîä ìëå ,äøäîá

.äúîçðá äàåøå äëåæ íéìùåøéìë éë
íéìùåøéìå äìôúá úîàá ïë øîåàä
úîàá ìòåô äðä áåùú íéîçøá êøéò
...ì"ðë äìåàâä áåøé÷ ìò äìòîì äæ

áúë'íéøùé úìéñî'á ò"éæ ì"çîøä
(èé ÷øô)øòèöéù êéøö éàãå äðä

,ïáøåçä ìòå úåìâä ìò ùîî øòö ãéîú
åãåáëì ìåëéáë èåòéî íøâ äæù ãöî

,'úéäéäé äáù éôì äìåàâì äååàúéå

êøáúé íùä ãåáëì éåìéòãéîú ììôúéå ,
ãåáë äìâúéù - ìàøùé éðá úìåàâ ìò
éðà äîå éðà éî íãà øîàé íàå .íéîù
,íéìùåøé ìòå úåìâä ìò ììôúàù ïåôñ

ôî éëåúåéìâä åñðëúé éúìôú éð
äòåùéä çîöúåäúåàë ,åãöá åúáåùú ,

åðéðùù(.æì ïéøãäðñ)íãà àøáð êëéôì
àøáð éìéáùá øîàé ãçà ìëù éãë éãéçé
êøáúé åéðôì àåä çåø úçðå ,íìåòä
,úàæ ìò íéììôúîå íéù÷áî åéðá åéäéù
àìù éðôî íúù÷á äùòú àìù óàå

,äéäéù íòè äæéàî åà ïîæä òéâääðä
äæá çîù ä"á÷äå íäìù úà åùò íä.
áåùç Y àåä øùàá éãåäé ìëù àöîð
ïáøåç ìò ìáàúäì äöåøîå ìáå÷îå

íùä ìåìéçå úéáäæëæëæëæë.

והשתוקקות  האבל ע"י – קיויתי לישועתך
הגאולה תבוא הבית  לבנין

,ïëàåäéôãåø ìë' íäá åìà íéîé
àîøâ ïîæä 'íéøöîä ïéá äåâéùä
íîùù åðééç úéá ìò äøî úåëáìå ïðå÷ì

בענייני כז. לדון הרבנים אסיפת בעת פעם זצ"ל, וואסערמאן אלחנן רבי הגאון סיפר

אליהו' דבי ה'תנא  דברי את  זי"ע  חיים' ה'חפץ  הראה ÌÚÙהשעה, ‰"„ Î"Ù ‰·¯)

(˙Á‡,א לעולם  ומדי פרס  והביא הקב"ה גלגל בוכהולא  שהיה  כורש של  בשכרו לא

המקדש בית את העכו"ם שהחריבו  בשעה  חיים',ומתאנח  ה'חפץ כך על הוסיף .

שנים  שבע בן כורש היה שעה שבאותה נמצא השנים, מניין את נחשוב שכאשר

ילד משיג וכמה מה להתבונן, לנו ויש החורבן,(�È¯Î)בלבד, גודל את להבין בשנים רך

ומדי  פרס מלכות את  הקב "ה הביא  הבית  חורבן על שבכה בזכות כן פי על ואף

הגדול  החורבן על אבלותנו על לנו ליתן לבורא יש טוב  שכר כמה לדידן, ק"ו לעולם,

והנורא .
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åá åëìä íéìòåùçëçëçëçëçåø øùà ùéà ìëå ,
øòö ìò åìà íéîéá øòèöéå ìáàúé åá

éáùá äðåúðä äùåã÷ä äðéëùäèëèëèëèëøáëå ,
'äãåáòä ùøåùå ãåñé' ìòá ÷"äøä áúë

ò"éæ(ïàöä øòù)íãàä øäæé åìà íéîéáù
øåñéà éë ,÷åçù åéô àìîì àìù øúåéá
,àøîâã àðéãî äðùä ìëá àåä äæ

ò"åùá ÷ñôðå(ä ñ÷ú ç"åà)úçà ìò ,
åìà íéîéá äîëå äîëìììì.

,äðäåå"ç åéäéù äðååëä ïéàù àèéùô
äòåøâ äãéî êì ïéàù úåáöòá
íéìùåøé úà øåëæéù àìà ,äðîî
ìçééå äôöéù ø÷éòáå ,äéìò ìáàúéå

בימיוכח. נחרב  כאילו בימיו נבנה שלא וכל חז"ל אמרו ‡)הנה ‡ ,‡ÓÂÈ ÈÓÏ˘Â¯È) ולשבר ,

מנכסיו, שירד לעשיר שנחלה בריא בין יש מינה ונפקא  הפרש כי האוזן, את 

דרכו  בתחילת לו קשה ומאד הקשה הבשורה את שמיעתו בעת  גדול צערו העשיר

מרכבותיו ושבעת  הגדול ארמונו את Ù‡¯)כשמאבד È·Î¯) העולם מנעמי ושאר

למצבו. מתרגל הוא ושנים חדשים ימים שעוברים ככל אבל ימיו... כל בהם שהורגל

ל"ע נחלש הריהו הזמן ועם חולשתו את כך כל מרגיש אינו בתחילה החולה, לאידך ,

נחשב שלא  בימיו' נחרב  'כאילו אמרו לכן ליום... מיום קשה נעשה ומצבו ויותר יותר

בימיו  נחרב  כאילו אלא  הזמן, עם מתרגלים לזה שהרי שנה, כאלפיים לפני שנחרב 

הגדול. רכושו כל את הפסיד עתה שזה עשיר וכאותו

ונסעכט . זי"ע  מקאצק ' 'השרף בהרה"ק  מאד שדבק  אוריין בר באברך עובדא  הוה 

הרה"ק אל חותנו נכנס פעם ממושך, זמן שם נשאר והיה תכופות לעיתים אליו

אמר  וכה בבית, נמצא  ואינו שכמעט – בתו את  שמצער חתנו על בפניו להתלונן

מבעלה', שעגונה ישראל בת  של צערה על הלב' 'מתפלץ לא  היאך  מבין אינני 'רבי,

מדוע מכאב, ומתפוצץ מתפלץ  כבר והלב לב , כבר יש אם יהודי, 'רבי הרה"ק, לו ענה

בגלותא...' דאיהי השכינתא צער על זה יהיה  שלא 

אם  ויום, יום ובכל אלו בימים עצמו את  לשאול ואברך  בחור כל צריך  זו שאלה

הלב יכאב לא  מדוע  הא, ועל דא  על ומתאבל כואב  כבר ולבו לבב', 'בר נעשה כבר

דשופריא . קרתא וחורבן השכינה צער על

היעב "ץ ל. ÊË)כתב  ˙Â‡ Â ÔÂÏÁ ·"Ë È�È�Ú '·˜ÚÈ ˙È·' ¯Â„ÈÒ) זה עוון אלא היה לא  אלמלא 

גלותנו, להאריך  די כראוי ירושלים על כראוי מתאבלין שאין – בעיני בידינו והיא

הנוראות המופלגות השמדות לכל וחזקה עצומה  גלויה היותר  הקרובה  הסיבה 

נרדפנו , צווארנו  על פזורנו , מקומות  בכל בגלות  מצאונו  אשר המבהילות -הרעיונים

הלז האבל שיצא  לפי ומרודנו, עניינו שפלותנו עם  בגוים  להרגיע לנו  הונח  לא 

מלבנו ...



çëמסעי מטות - הפרשה באר

ãåáë úåìâúäá ùã÷îä úéá ïéðáì
äáäàá íéîù úåëìîàìàìàìàì.

,äðäåìë' éãéì íãàä àåáéù éãëá
åéìò ,'íéìùåøé ìò ìáàúîä
äùåã÷ä ïåøñç ìò áèéä ïðåáúäì
íéðäëäå 'ä ùã÷î øãòäá ,àøåðä
äáøé÷ä åðì äøñçùë ,ùãå÷ä éúøùî

ìàøùé éðáì æà äéäùáìáìáìáì,éãé ìòå
äúò íâ úåëæì åãéá åæ úåððåáúä
ìò úéáä ãîò øùà íéîéë 'ä úáø÷ì

äúòî øáë - åìéú.

áúë'øôåñ íúç'ä,â"è á"ì 'åîò úåùøã)

(åúìéçúá ,ñ"÷ú ë"åéòì

øáë ãîåò åìéàë áùçð åæ úå÷÷åúùäáù

éúçîù .ì"æå .÷"îäéá éëëåúá äúò
êìð 'ä úéá éì íéøîåàá(à áë÷ íéìäú),

áìá çîù íãàùë äæä ïîæá íâ éë
÷"îäéá ïéðáì áø úå÷÷åúùäáå íìù

åàðá åìéàë àåä éøäåøîåà åäæå ,
êéøòùá åðéìâø åéä úåãîåò ...éúçîù'

,'íéìùåøéíéãîåò åðà åìéàë àåä éøä
íù(÷"îäéáá),äéì éåùî åðúáùçîå

ùåã÷ íå÷î.

ïëå'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéààåáú)

(âðøúäùîå úåáàä Y íéðåùàøä
éãé ìò ÷"îäéá úøàä àöîì åëæ ,åðéáø
ãéúòä ÷"îäéáì íáì úå÷÷åúùä

.úåðáäì- åììä úåøåãá äúò ïë åîë

זי"עלא. מניקלשבורג שמעלקא  ר' הרבי ÁÈ)הרה"ק  ,ÌÈ�ÈÚÏ ‰ÙÈ ,ÌÈ�Ù ·ËÈÈ)את המשיל

שם  והתאכסן מאד, מרוחק למקום מלכותו מארמון לגלות  שהוכרח למלך  הדבר

שמח  גיסא מאידך אך  נפשו תבכה במסתרים זה אוהב והנה, מאוהביו, אחד אצל

על  מרה אני בוכה למלך , האוהב  הסביר הדבר, לפשר וכשנשאל גדולה, שמחה

שמח  שני מצד אך  וממלכותו, מביתו לנדוד מרחקים, למרחק לגלות המלך שהוצרך

בימים  לדידן, גם כך אצלי. שוהה ובעצמו בכבודו שהמלך שזכיתי על לב וטוב אני

שהמלך השמחה רבתה שני מצד אך בגלותא', 'שכינתא  על ולקונן לבכות  לנו יש אלו

בשדה' 'מלך  - אתנו ‰˜„ÌÈ)נמצא ¯·ÎÂ ‰"„ ÈÚÒÓ 'Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú' 'ÈÈÚ).

דהוי לב. לחיו, על כשדמעתו לספר נוהג היה זי"ע סלאנים חיים מרדכי ר' הרה"ק

להתייעץ זי"ע, מאפטא  ישראל" ה"אוהב בעל הרה"ק אל שנכנס ביהודי עובדא

קורעת אנחה בקדשו נאנח ולברכו, לייעצו סיים שהרה"ק ולאחר עסקיו, בענייני עמו

הרעש, כל מה על יהודי אותו לפליאת  בישראל. היום נפל מאד נורא אסון ואמר לב

עמדו  ולא במועדו התמיד קרבן את היום הקריבו שלא יודע אינך וכי הרה"ק , נענה

חרבות . לעי נהפכו אשר והמקדש הקדוש ההר על לבכות  הוסיף וכה מעמדו, על

ובזה  הוויתינו מעצם משהו ולעמו לה' שחסר זו בהרגשה לחיות  האדם צריך וכך

בשמחתה. ורואה זוכה ירושלים על המתאבל כל בכלל יהיה



מסעי מטות - הפרשה èëבאר

÷áãúäì ïéìåëé ÷"îäéá úøéëæ é"ò
÷"îäéá úøàäá.

óéñåîå'úîà úôù'äìëá ïëìù
øéëæäì ïéëéøö äçîù

÷"îäéáïéëøáî ïéàåùð úçîù ìëáå .
äçîùä ìë øå÷îù øîåì ,'ùéùú ùåù'
.åðåòîá äçîùäù - ÷"îäéáî àåä
.úåîéìùá 'éä äçîùä ùã÷îä ïîæáå

äçîùä ìà ïéëåæ åðà äæä íåéäëåìù)

(ïéàåùéðä÷"îäéá ìù úåìéáàä é"òåîë ,
øîàðù(é åñ äéòùé)ùåùî äúéà åùéù

ìáàúîä ì"æç åøîàå ,íéìáàúîä ìë
úîçðá äàåøå äëåæ íéìùåøé ìò
ãéúòì ìò àåä ùåøéôäã íâäå .íéìùåøé
ïéðá úçîùá úåàøì äëæé ãéúòìù Y

,úéáäúåìáàúä é"òù úîà äæ íâ î"î
äæ íéìùåøéî äçîù ùéâøäì äëåæ

äúòúà øçà íå÷îá éúùøéôù åîë ,
÷åñôä(åè ä äëéà).åðìåçî ìáàì êôäð

(- åðìåçî ìáàì êôäð æ"îøú íéøáã 'øôá ù"åîë)

äçîù éãé ìò æà äùòð äéäù äîù
êôäð ,úåìåçîåéãé ìò úåùòéäì íåéä
áåøå ä÷åùúäúåìáàúìâî àéä äæå ,

.íéøéùä øéù úìâî åîë äëéà

בין בימי התורה לימוד – חיינו הם  כי
המצרים 

åìàá÷ñòá úåáø óéñåäì ùé íéîéä
äðùîä äøîàù åîëå äøåúä

(ãé á úåáà),'äøåú ãåîìì ãå÷ù éåä'
ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä øàéáå

(íù úåáà),à"ë ïéðîë äìåò 'éåä' úáéúù
íäáù ,íéøöîä ïéá éîé à"ë ìò æîøîå

äøåú éúìã ìò ãå÷ùì óéñåéâìâìâìâì.

הי"דלג. זי"ע  מאוסטילא פנחס רבי הרה"ק היה הנוראה המלחמה ‰¯‰"˜בימי Ï˘ Â�˙Á)

(Ú"ÈÊ ‡ÊÏÚ·Ó „"È¯‰Ó‰ סובביו והיו הרף, ללא  מרובה בהתמדה בתורה ועוסק יושב

תשכל  מחוץ  אשר כזה איום במצב תורה בדברי לעסוק  לו אפשר האיך בפניו תמהים

כמחזה  היה חותני אצל הרה"ק השיב  כמים. נשפך ישראל ודם אימה, ומחדרים חרב

על  וכששאלוהו ולילה, יומם בתורה עוסק שהיה - הראשונה המלחמה בימי הזה

במשנה איתא השיב ‰)כך , Â ÔÈ¯„‰�Ò) שכינה מצטער  שאדם בשעה מאיר ר' 'אמר

כביכול, אומרת , הלשון מזרועי מה קלני מראשי כזאתקלני מלחמה שבשעת נמצא  ,'

מייללת הקדושה השכינה הרי ומכאוב, בצער שרויים ישראל מבני הרבה כך  שכל

עוסק כן על התורה, עסק  כמו השכינה את  המשמח דבר לך  ואין ממכאובם, בצער

אם  ואמר, פנחס רבי סיים מצערה, ולהקל השכינה את  לשמח בכדי בתורה הוא

וכמה  כמה אחת על הזאת  בעת  הרי הראשונה, המלחמה בעת  כזאת אמר חותני

ראוי  כמה אנו, ולענייננו בתורה. לשמחה ועלינו בצער, מייללת שהשכינה וודאי

הקדושה. השכינה את  לשמח המצרים בין בימי התורה בלימוד להרבות 



ìמסעי מטות - הפרשה באר

áúëò"éæ 'øùéä á÷'ä(â"ö ÷øô)äìá÷å
éî ìë ,éãéá àéä úéúéîà
äðéëùä úåìâ ìò øòö øéãú åáéìáù

äøåú øúëì äëåæ.

÷"äøäò"éæ ïéìáåìî äæåçäúîà éøáã)

ä"ã åë â äëéà íéáåúë éèå÷ì Y

(íåéñì÷ñôð òåãî øàéáé à"ð÷ú ç"åà)

(à"îøáìçù äìéî úéøá úãåòñáù
'ïéðî'ì ÷ø øúåä íéîéä úòùúá

óúúùäì(íù úåòãä øàùì á"åéëå)åìéàå ,
,àøîåç íåù ïéà àúëñî íåéñ úãåòñá
úáéñ ìë éë ,àìà ,óúúùé äöåøä ìëå
áåúëä øîàîë äúééä àøåðä ïáøåçä

(àé è åäéîøé)õøàä äãáà äî ìò'ìò

éúøåú úà íáæòäøåúä ÷ñòù àöîð ,'
àåäïå÷éúääìåàâä íâå ,äæ ïáøåçì

ì"æø åøîàù åîë äøåúä é"ò äéäú
(.ç á"á),íåéñá óúúùäì ìëì øúåî ïëì

÷åñòì ãçà ìë ìòù øîåì êéøö ïéàå
éë ,åììä íéîéá äøåú éøáãá äãîúäá
äìåàâä úà àåä áø÷î äæá

äîéìùäãìãìãìãì.

àåáðåðòéùåéù ,êìîä éðôì ä÷òæáäìäìäìäì

,íìåò úìåàâ åðúìåàâ ùéçéå
äçîùìå ïåùùì íéîéä åìà åðì åëôäéå
êøéò íéìùåøéìå ,÷ãö ìàåâ úàéáá
øùàë äëåúá ïåëùúå áåùú íéîçøá

à"áá úøáãåìåìåìåì.

בשר לד. לאכול התירו שלכן זי"ע , מבעלזא  מהר"א הרה"ק בשם מובא זה כעין .

חורבן. כלל אז אין תורה לומד שכשיהודי להורות, מסכתא, בסיום יין ולשתות

יוחנן לה. רבי שהרה"ק  זי"ע, מראחמיסטריווקא מהרי"מ הרה"ק סיפר

החודש, ברכת קודם אב  מנחם מברכין בשבת פעם הכריז זי"ע  מראחמיסטריווקא

זו בשבת  בשם מנחמיםכי יקראו שבקרוב לזש"ק לישועתם המצפים לכל שמיא  מן

בטן  בפרי נושעו לא  עדיין אשר אברכים מחמישים יותר שם היו שבת באותה 'אב',

קודש. בזרע ונפקדו מפיו נתברכו וכולם

ביתלו. 'שיבנה שאומרים מה על אומר היה זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ המשגיח

בימינוהמקדש שיחיש במהרה  רוצים אנו ואין שנים, אלף הקב"ה של יומו כי '

אנו. ימינו כפי דייקא אלא  יומו, לפי הגאולה את
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