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íéì÷ù - íéèôùî

אלא  אינו מחסור כל – מחסור אין  כי
בנסתר  פעמים  הבורא לו שממלא  מילוי

בנגלה ופעמים

ïúùøôá(á-à àë)ãáò äð÷ú éë'
,'íðéç éùôçì àöé ...éøáò
ì'áééì 'ø ÷"äøäì 'úîà úøåú'á àúéà

ò"éæ øòâééà(ïúùøô ùéø)äùøôáã
øåáéãá øîàð 'úåøáãä úøùò'á úîãå÷ä
,øîåìë Y 'êé÷åìà 'ä éëðà' ïåùàøä
ìë íëì ÷éôñäì éúå÷åìàá éã ùéù
ìàøùé øáì êøåö ïéàå ,íëéëøö
íåùìå ,äàéøá íåùì åîöò òéðëäì

.äáéñêì äéäé àì' éðùä øåáéãå
àìù äøäæà åðééä Y 'íéøçà íéäåìà
øîåì äøåú äàá äúò .äæ 'ãåñé' çëùð
øáëå ,íãàä ìôðå ìùëð íà óà ,åðì
íå÷î ìëî ,ùéàì 'ãáò' úåéäì øëîð
øñåéå ...'íðéç éùôçì àöé úéòéáùá'

éë' ÷ø ,'íãå øùá'ì ãåáòùä åðîîéì
.'íéãáò ìàøùé éðádyxtd x`aíéì÷ù - í éèôùî -

óéñåîéë 'úîà úøåú'ä äáåæ äååöî
ïîæ ìëáå ãçà ìëá úâäåð,
ïéðò åðéðîæá âåäð àì ìòåôáù óàå
úéçöð àéä äøåúä íå÷î ìëî ,'íéãáò'

- ïãéãì óà êééù äæ ïéðòååðîî øéñéù
àøåáì úìåæ äòðëäå ãåáòù ìë

éåãáì ù"áú.

êåúîå- ïéîàäì åðãîì åéøáãéã ùéù
ìë åðì ÷éôñäì åúå÷åìàá
åðáäé êéìùð 'øåñçî' úò ìëáå åðéëøö

äáåèì åðúåìàùî ìë àìîéå 'ä ìòíâ .
åðì äàøðù äî éë ïéîàäì åðì ùé
åà úåéðçåøá ïéðò äæéàá 'øåñçî'ë
,'øåñçî' ìë ïàë ïéà úîàá Y úåéîùâá
úà ä"á÷ä 'àìîî' åîöò äæ øåñçîá éë
øúåéá äìòðäå áåèä ïôåàá åðéëøö

äîéìùä åðúáåèìY úøúñð äáåè óàå)

(àéä 'äáåè'àààà.

אמרו א. נפשו, במר ששאלו אחד ליהודי זי"ע מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק  אמר וכבר

�„.)חז"ל ˙ÂÎ¯·)בגמרא ואמרו הטובה' על שמברך  כשם הרעה על לברך  אדם 'חייב

בשמחה ולאולקבלינהו ובנעימים' 'בטוב  שחי זה דהנה דבריהם, תמוהים מאד ומה .

לה'. ולהודות לברך צריך  אסון שאירעו רעהו ורק לברך , צריך אינו אסון קרהו

מבקש  ואחד הכנסת  בבית  מעות מקבץ  כשאדם שבעולם בנוהג כי הרה"ק , ענהו

דאלער עשר של שטר לו שיתן להעניק(„ÏÂ¯)ממנו האיש שברצון סימן זה הרי ,

לו  שישיב הוא  מבקש כן על עשרים אם כי ברשותו שאין אלא  דאלער עשר לו

לו  לתת שברצונו מורה הדבר הרי חמישים יבקש ואם העשרים, אלו מתוך  עשר

מעמו  מבקש הוא  לכן מאה של שטר אם כי לו שאין ומפאת  לצדקה, חמישים
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êøãäåäòãä' é"ò åúáåèì àåáì
Y 'íéîìåò éçì - øåáéãäå
éë ãéîú øîåì åìëùå åòéãá ïéáéùë
æà '...äáåèì ìëä ...äáåèì ìëä'
äìâðä áåèì åáöî ìë åì êôäúé.

'òãéåäé ïá'ä ìù åøåàéáëä"ã :ñ úåëøá)

(ì"à íùàáé÷ò éáøù ,àøîâä éøáã ìò
ìåâðøú íäéãéáå åéãéîìú íò åëøãá êìä
,úçà øéòì åòéâä íëøãá .øðå øåîç
àì øéòä éùðàî ùéàå ïåìì íå÷î åùôéç
ò"ø äðòð ,'ââ úøå÷' íäì úúì äáà

øîàåáèì àðîçø ãéáòã ìëåáëù ,
çåøä äàá äðäå øáãîá ïùéì íîöò
åìëàå ìåúçä àá ,øðä úà äúáéëå
.øåîçä úà óøèå äéøàä àá ,ìåâðøúì
àðîçø ãéáòã ìë' æéøëä íìåë ìòå
øéòì 'ñééâ'ä ñðëð äìéìä äúåàá .'áèì

úà åìéàå ,éáùá øéòä éðá ìë úà ç÷ìå
åàø àìù ïååéëî åç÷ì àì åéãéîìúå ò"ø
øîàå àáé÷ò 'ø äðòð ...íúåà åòîù àìå

,åéãéîìúìäî ìë åëì éøîà åàì
äáåèì ìëä ä"á÷ä äùåòùäù÷äå .

éøä ,äæá íäì ùãéç äî ,'òãéåäé ïá'ä
äìéìä äæá åúàî åòîù åìàä íéøáãë
òøéà øùà ìëá íéîòô äîëå äîë
ãéáò áèì àðîçø ãéáòã ìë Yíäìáááá.

øàáîåøîåì åúðååë .ì"æå ,'òãéåäé ïá'ä
äáåèì åéô çúåôù íãàä éë
äòøì äøéæâ åéìò äøæâð íà åìéôà

äøéæâä ìèáúúù øùôàäî øîà ïëìå ,
äáåèì äéä ìëäù äúò íéàåø íúàù

øçàî àìà åðéàúò ìëá åðøîàù
áèì àðîçø ãéáòã éàî ìë' äòùå

בעניינו, הדבר שכן שלומק'ע ר' המשיך  המאה. שטר בעד לקחחמישים הקב"ה אם 

לבוא עתידה  וגדולה  רבה טובה  כי מורה זה הרי כך, כל  היקר קרובו את  מעמו 

העת בזו לקבל עומד הוא  רק כי חברךו , ולא להודות  עליו  דייקא כן על  עליו.

השמים מן רב  .שפע

'חמישים' ממנו כשמבקשים נדבות המקבץ שזה שלומק'ע ר' הואמידהוסיף

והנאה שמחה Â„ÈÏ)מתמלא  ‰ÓÂ‡Ó Ï·È˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Û‡)הוא עומד שעתה הוא  יודע  כי ,

מאה. של שטר האמונהלקבל בעין הוא רואה כבר כי בשמחה' 'לברך  האדם על  כך 

טובה רוב לקבל  .שעתיד

שביארוב. ·Ï˜)יש '¯Ù ˙"‰Ú 'ÌÈÈÁ ıÙÁ'· Ê"ÈÚÎ)'בגמ דאיתא �‰.)הא  של (˘·˙ חותמו

הפוכות, אותיות אם כי לראות אפשר אי עצמו שבו החותם ומדרך  אמת, הקב "ה

את להכיר יוכלו אז ה'חותם' את מעליו והסירו – הקלף על בו שחתמו אחר אמנם

מעשה  שבשעת  פעמים הבורא, הנהגת היא כיו"ב  הקלף, גבי על החותם של האותיות

יראה  מעשה אחר באמת  אך 'להיפך ', הכל כי נראה ואף טיבה, על לעמוד אפשר אי

להיעשות . ראוי היה שכן האדם
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'ãéáò- äáåèì çúô çúôð äæá éë ,
.äëøáìå äáåèì øáãä êôäúéùíãîììå

äáåèì íäéô çåúôì íéìâøåî åéäéù àá
äòøë íäì äàøðù äî óà øáã ìë ìò,

.äáåèì ìëä åëôäé äæáå

את  איש  שיפסיד  אפשר אי – תגנוב לא 
פרוטה בשווה אפילו  רעהו

ïúùøôá(à àë)øùà íéèôùîä äìàå'
áúë úåàìôð ,'íäéðôì íéùú
éáø ÷"äøäì 'äãåáòä ãåîò' øôñá

ò"éæ áåñà÷î íééç(âé-è ïåçèéáä ùåøã),
íìåòä úàéøá íåéî ,àúìéîã àììë
àìå úçà äèåøô óà íãà ãéñôä àì

ïéòáù óàå .úçà äèåøô çéååøä
úîàá ,ïåîî ãéñôäù äàøð úéîùâ
íåù ìöà ãñôä íåù øééåöé àì

íãàââââì"æç åøîà äðäå .(.æè äöéá)ìë
ãòå ä"øî åì ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî
ìåëéù øééåöé íà ,äúòî øåîà ,ä"ø
åìéôà åúòéâé éãé ìò óéñåäì íãàä

åúáö÷î øúåé 'úçà äèåøô'åäî ë"à
ãåîìúáù 'ïéáåö÷' ïåùììë ïëå .

åöîàúé íà óà Y íìåòáù úåéøáä
íçåë ìëáúåçôìåìëåé àì ,åéúåáö÷î

úåçôì åìëåéù øééåöé íàù ,åðîî úåçôì
'ïéáåö÷' ïåùì åäî ë"àìë äðäå .

äøåúá íéðéîàîù íäéôá ïåòéáé úåéøáä

והחל ג. אחד יהודי דינו בית אל הגיע  פעם הגר"ח, אביו על זי"ע מבריסק הגרי"ז סיפר

גדול  מפעל של בעליו שהוא וסיפר היא, רבה כי עצמו חכמת  את  ולשבח להלל

אחד  אליו פנה תיכף מפעלו, נמצא שבו ברחוב  שריפה פרצה האתמול וביום בעיר,

למאכולת ליהפך הוא ועומד גדולה בסכנה המפעל כל כעת ראה לו, ואמר ממכריו

לו  הסכמתי לא אני אך משוויו, במחצית  המפעל כל את ממך לקנות אני מוכן אש,

בחמישית לקנותו ידידי לי הציע  וכעת  המפעל אל והתקרבו המשיכו הלהבות כלל.

את ללחך  החלו שכבר עד המשיכו הלהבות לו, נעניתי לא הפעם בזאת גם משוויו,

משוויו  בעשירית  המפעל את לקנות והציע הידיד אלי פנה שוב  מבחוץ , המפעל קירות 

עלה  בטרם נעצרה והאש נס נעשה האחרון ברגע  ואכן להצעתו, הסכמתי לא  ועדיין

טפשות שאין בני, לך  דע  הגר"ח, לו אמר שלי... עם נשארתי ואני באש המפעל כל

את למכור לך  והציעו הרחוב  בקרן לבעור החלה שהאש בשעה כי ממעשיך , גדולה

שווה  היה שעה באותה המפעל כי תיכף להסכים עליך היה משוויו במחצית שלך

היה  לא שאז המפעל בכתלי נאחזו כשהלהבות מכן לאחר שכן כל מכך... פחות הרבה

הסכמת לא ואם לפורטה, אחת פרוטה ולו שווה על המפעל מוכיח הדבר אין למוכרו

זה, ממעשה ללמוד אפשר זאת אך  מכך, ההיפך  על אלא  וכלל כלל שאפילו'חכמה'

שיישאר עליו נגזר  השמים מן אם  - שטות  מעשה  העושה שבטיפשים  הטיפש 

יהא וכן יקום כן שבשמים.בעשירותו  אבינו רצון את  למנוע היכול דבר אין כי ,
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å ,ô"òáùúìéîá åðéîàé àì òåãî
...ãåîìúá øîàðä 'ïéáåö÷'éà íâå

ùéàì øùôàóéñåäì,åúáö÷ ìò åäòøì
íàå ,àéîù ïî íãàì áåö÷ ìëä éë

åéìò øæâð àìùë íãà åðãéñôé åà åð÷éæé
ïî úàæ åì åîéìùé ïåîî ïåøñç

íéîùäããããúåìãúùäá äáøé íà ïëå ,
çéååøéù äî éë äîåàî åì ìéòåé àì

אופן,ד. בכל לידו יגיעו לאדם הקצובים ההנאה או הכסף כי רבות  כתבנו שכבר וכמו

איזה  או אחת פרוטה אפילו באיסור לעצמו לקחת שלא  להזהר יש מאד כן על

איסור, של קצוביםהנאה שהם  בוודאי הרי לקחתו האפשרות בידי אם ויחשוב 

מדוע – לקחתם  בידי סיפק היה לא קצובים היו לא שאם – השמים  מן עבורים

בהיתר ואקבלנו  מעט  אמתין העבירה , עצם  על  ביוקר ואשלם באיסור מעשה אקחנו .

גדול  שטח שותפו עם יחד קנה ז"ל ראטשטיין יצחק  אברהם הרב  החזו"א , בימי היה

חלקים  ממנו להשכיר היה במחשבתם ענק , בנין עליו לבנות כדי אביב  תל בעיר

מטה  את  גדול בכבוד ולהרוויח ווילונות המייצר מפעל לבדם להקים ובחלקו למפעלים,

כי  להם שנתגלה עד זמן עבר לא אך  הבנין, בבניית  החלו למעשה וממחשבה לחמם.

כמה  פי חזק באופן לבנותו יש למפעלים המיועד בנין כי רבו גם רבו הבניה הוצאות 

של  הראשון בחלק  מיד נגמר בנייתו בעד שהכינו המעות  וכל למגורים, מבנין וכמה

הבנין  שבניית ככל וגדלו הלכו שרק גדולים וחובות  הלוואות  לקחת והוכרחו הבניה,

הרגישו  זמן באיזה הללו. ההלוואות  בעד לשעבד הוכרחו נכסיהם כל את  גם התקדם,

עד  עליהם וגדילים ההולכים החובות  הררי לנוכח לגמרי להתמוטט עומדים הם כי

שבכך הבינו מחשבה שאחר אלא  הבנין, את כך  ולמכור הבנייה את להפסיק  שחישבו

לחם  פת כדי עד אותם שהענו החובות  את  להחזיר יוכלו ולא  השקעתם כל את יפסידו

יקחום  המלאכה בעלי שאם כך  הבנייה כלי כל שם נמצאים כבר עתה לאידך  – ממש

שבס"ד  עד... חובות עוד ע"ע נטלו ברירה בלית  כמה.... פי הבניה המשך  תייקר משם

ולתפארת . לשם תילו על עמד והבנין הבנין זה  להם השלים בקנין עולם בורא

שוד  אך, מהבנין, חלקים וישכרו שיקנו ושוכרים קונים אחר לחפש החלו מיד

החלו  ולבינתיים לשמו... ראוי סכום בעד ולשכור לקנות  מסכים איננו איש ושבר,

כי  נתבשרו הימים מן ביום קשים, חדשים כמה עליהם עברו כך  לדחוק, הנושים

שחברה  אלא  וגדול, נאה סכום תמורת  הבנין כל את לקנות  מסכמת פלונית 'חברה'

שלא – זי"ע החזו"א הגה"ק אל ראטשטיין הרב פנה מיד היא ... שבת מחללת זו

חובות הררי מול עומדים שהם אחר לעשות  מה כדת ושאלו מבלעדיו, זז היה

אל  פו"א  בשום – החזו"א ויען הם, שבת  מחללי אלו קונים ומאידך רעב  וחרפת

להם  אין ועדיין ושלושה שנים גם ימים ירח עוד עבר שבת ... מחללי עם תתעסקו



å שקלים - משפטים - הפרשה באר

וירווח  חברה לאותה הבנין את נמכור הבה ברא"י לדחוק השותף החל ושוכרים, קונים

תשובה  וקיבל קדשו דעת שאל כבר שהרי החזו"א את  שוב לשאול אבה לא רא "י לנו,

לו  התיר מי שלו, על לעמוד לו מותר בשותפות  חלקו לגבי שאם הבין ומ"מ ברורה,

ושאלתו  הקשה מצבם את בפניו ותיאר החזו"א  אל רא"י וישב שותפו, דם לשפוך

דחקם  גודל את  היטב  שהבין החזו"א  חברה. לאותה למוכרם מותר כזה באופן שמא

היה  הליכתו כשבדרך  פלונית לעיר לגלות  הוצרך  נכבד יהודי שהיה, במעשה פיו פתח

מועד  מבעוד לעצמו הכין במדבר ומזון מים אין כי בידעו המדבר, את לחצות  עליו

ימים  בכמה דרכו ונמשכה בדרכו הלה טעה לב שלדאבון אלא חיותו, כדי לדרך' 'צידה

תוך לשתות , ומים לאכול לחם מבלי הלה עמד המלך דרך את  שכשמצא  עד נוספים,

תשוב קלה שעה ובעוד נפש, עד 'מים' חסרון באו כי והרגיש צמאונו גבר שעות כמה

קיבל  ממנו, במרחק מפכים מים קול שמע  לפתע מנוחותו... תהא ובג"ע ליוצרה נשמתו

'מי  היו שהמים אלא שמצאם.... עד המים קול בעקבות והלך מחודשים כוחות האיש

לבית אותם השותה את יובילו השופכין מי שהרי לעשות  מה האיש ידע  לא שופכין',

שעה  שתוך  הרי השופכין מי את ישתה לא אם לאידך  שבועות , כמה למשך  החולים

השופכין  ממי צמאונו' 'כדי ושתה עצמו על התגבר ברירה בלית לצמיתות ... בג"ע ישב

לא והנה ללכת, והמשיך מעיו... בבני טובה חלקה כל מכלים הם כי מרגיש כשהוא

לשתיה... מתוקים וזכים חיים מים מפכים שבו מעיין נגלה ולעיניו ארץ כברת עבר

השופכין... במי כריסו מילא  כבר הוא רגעאבל עוד  ממתין הייתי לו  בבכי, ממרר החל 

הוצרכתי  ולא שופכין... מי לשתות  הוצרכתי ולא חיים , מים לשתות  'זוכה ' הייתי קט

הקרובים... השבועות למשך  החולים  בית  רגעלשהות המתנתי ולא מיהרתי מדוע 

המעות אתם אף - פסקו את  החזו"א 'פסק ' ובזה ונקיים.... זכים חיים מים לשתות  קט

לא מדוע באים, שבת ' מ'חילול רווחיהם כל שכן ממש שופכין כמי הם זו 'חברה' של

מחללי  לאותם מכרו לא  שהם הווה, וכן לבוא , קרובה וישועתכם קט מעט עוד תמתינו

לחלקים  קונים גם מהבנין חלקים על טובים שוכרים מצאו קצר זמן ובתוך שבת ,

בנקל  חובותיהם והחזירו לווילונות , מפעלם לפתיחת  מקום ברשותם נשאר גם האחרים

בחדשו. חודש מידי שכירות לדמי 'קרן' עם נשארו וגם

זה מכל  אלאהמורם החוז"א , מרן של הקודש' 'רוח כאן שיש לומר בדווקא שלאוו ,

נאה  רווח השמים מן להם שקצוב הרי לבניינם קונה נמצא  אם כי בקדושתו, שהבין

ונקיים  זכים כמים זה את  לקבל לזכות  להם כשאפשר שופכין כמי ישתוהו מדוע זה,

(ÔÈÈ�·‰ ˙‡ ÏÏÎ ¯ÂÎÓÏ ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‡Ï ÁÂÂ¯‰ ·Âˆ˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡˘),ואיש איש  לכל ייאמר  וכן

אל  לשתותם, ותזכה  מעט המתן וזכים , חיים  מים לאדם מייעדים  השמים מן בשלו ,

באיסור לך הקצוב ממונך  את  לעצמך  לקחת בזמנו... שלא  שופכין מי לשתות תמהר

והיושר ... ההיתר  בתכלית  לידך  שיבואו  במקום מפוקפקים בהיתר או
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àìù àöîð ,øçà íå÷îá ãéñôé ïàë
äæî äæ åìæâ àìå äæ úà äæ åãéñôäääää.

äðäåäâéùäù ïåîîäù íéáùåç ïåîää
íäéúåøöåàá øáë çðåîäå íãé

íäìùïëìå ,àåä íúáö÷ ììëîå àåä

íéøòèöî ïåîî ãñôä íäéìò àåáá
éé úîàáå .êë ìò íéððåàúîåïëàù ïëú

,åúáö÷î åðéà ìáà ,åãéì àá äæ ïåîî
ïåîîä ãáàð éåàøä ïîæä òéâäá ïëìå

.åðîîíéðéîàî úåéøáä ìë åéä íàå
úåðåîî éðéãì ïéëéøö åéä àì äæáéë ,

רופאה. אל לגשת מיהר בשיניו, עזים בכאבים חש הימים שבאחד אברך לי סיפר

עמו  וקבע  ומקולקלות , רקובות רבות שיניים שבפיו וגילה בדקו הלה השיניים,

האברך לו נתן מכונו. על להעמידו בפיו כראוי יטפל שקלים אלפי חמשת שבעד

רופא שיש לו נתברר הרופא  מבית  בצאתו לטיפולו. זמן וקבע הסכום על פקדון צי'ק 

לחזור  רצה שכן מכיוון פחות, שקלים מאות  חמש בעד עולה אצלו שהטיפול אחר

הראשון  הרופא אם אלא בו לחזור לו התיר לא  וה'רב' לפקדון ציק נתן שכבר אלא  בו

לא הלה השני, לרופא  לפנות  רשות  מאתו וביקש אליו פנה ברירה בלית  לכך . יסכים

חמש  סך מהסכום להפחית  הסכים עצמו הוא אלא ידיו, מתחת  לשחררו הסכים

'מכונת האברך  בבית נשבר שלאחמ"כ בלילה הקב"ה, עשה מה שקלים. מאות 

ÔÈ˘‡Ó)הכביסה' ˘‡ÂÂ) ההפסד חשבון – שקלים מאות לחמש התיקון תשלומי ועלה

'השתדלות ' לעשות האדם שעל שפשוט אף והנה, הרווח. ÏÎכחשבון Ô‡Î ‰È‰ ‡ÏÂ)

(‰ÈÂ‡¯ ‰�È‡˘ ‰¯È˙È ˙ÂÏ„˙˘‰...זה מעשה גם יזכור ההשתדלות  לעסק  בבואו מ"מ

אכלם' מא-ל ולבקש לטרף שואגים 'הכפירים בפסוק  שרמזו Î‡)יש „˜ ÌÈÏ‰˙)

אלא אינו ה', אל להתפלל שבבואו והיינו, מ'בקשה', יותר חזקה פעולה היא  ד'שאגה'

כארי  ישאג ב'השתדלות ' לעסוק בגשתו ואילו בנעימה. רכה בשפה בנחת, 'מבקש'

הנוהג  ביתו, טרף עבור והכל העולם... כל עם יריב  ובפלאפון... בטלפון ולילה יומם –

השדה... לחית  כלומר, – לכפירים דומה הוא  אלא  'אדם', בגדר אינו כן

ה'ביטוח' בעניין נוחה הייתה לא  זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  של שדעתו ידוע

(Ò"�Ú¯Â˘�È‡)בלבד בבוראו בטחונו כל לתלות  האדם שעל סבור והיה ,Ï˘ ‰·Ï ,Ì�Ó‡)

(ÁÂËÈ·‰ ˙Â˘ÚÏ ‰Ë� ˙È�·¯‰'ב 'ראדין שריפה פרצה תרס"ג בשנת הימים מן (ÈÈÚ¯˙ביום

('ÌÈÈÁ ıÙÁ'‰ Ï˘ ÂÈ¯Â‚Óה'חפץ בית אל האש משהגיעה העיירה, בתי רוב את  וכילתה ,

בפיהם  ויפתו ביטוח' 'אנשי כמה הגיעו ימים, כמה כעבור מלילך. עמדה חיים'

של  קורתו בצל ואף נכסיהם, כל על 'ביטוח' שיעשו העיירה אנשי כל את  ובלשונם

שעה, באותה בביתו היה לא חיים' ה'חפץ אמנם, האנשים, נכנסו חיים' ה'חפץ 

ה'חפץ כשחזר ה'ביטוח', על מיד חתמה הרבנית כי המלאכה, עליהם נקלה וממילא
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àìå ïåîî úòéáú íåù íäéðéá äéä àì
à"àù íéòãåé åéäù øçàî ,ïåîî úøéôë
,íúåáö÷ ìò ïåòøâå úôñåú íåù úåéäì

äøåú äøáéã àì ìáà,ïé÷éæð úåëìä ìëá)

('åëå ïòèðå ïòåèòøä øöé ãâðë àìà
åðúåà äòèîå åðéìëù éðéò øååòîä
áåùçì Y íééîùâä íééðéòä øçà êìéì

åðúåà ÷éæä éðåìôù.

óéñåîéë .ì"æå ,'äãåáòä ãåîò'ä
ò"îøì 'úåøîàî äøùò' øôñá

ò"éæ åðàôî(è"ô ã"ç ïéãä øå÷éç øîàî)

úåùøôúî äøåúä úååöî ìëù àúéà
øîåìë ,ãéúò ïåùìáíéãéúò íúà ïéà

åðéãòá áøò ä"á÷ä éë ,êëå êë úåùòì
,äù÷ äðäå .àèçð àìùíéùøôúî êéà

íéàåø åðà éøäå Y ìåæâú àìå áåðâú àì
íéìæåâå íéáðåâ íãà éðáù.

àìà,æåæ óìà ïåòîùî ìæåâ ïáåàøùë
'çéååøä' ïáåàøù øùá éðéòá äàøð
ìáà ,íãéñôä ïåòîùå æåæ óìà äæá

àåä øåîâ úåòè úîàáäéä àì íà éë ,

äéä ,æåæ óìà øåñéàá ìèåðå ìæåâ ïáåàø
.øåîâ øúéäá æåæ óìà íäéúçú çéååøî
àì ,æåæ óìà ïåòîù ãéî ç÷ìùë äúòå
àìà ,åìù óìàä úà ä"á÷ä åì ïúé

...åðåøñç íéìùäì éãë Y ïåòîùìàöîð
åðéà æåæ óìà ïåòîùî ìæåâ ïáåàøùë
úà àìà ,ììë ïåòîù ìù åéúåòî ìæåâ

ìèåð àåä åîöò ìùàì' ùøôúé äæáå .
àäú àì íìåòì Y 'ìåæâú àìå áåðâú
íà óà éë ,íìåòá 'äáéðâ' ìù úåàéöî
éøä ,åúáéðâá çéååøäù áùåç áðâä
åúîåòì .ìèåð àåä åîöò ìù úîàá

íà ,ìæâðä Y á"åéëàåä åìù äæ ïåîî
åúáö÷ àøåáä åì íéìùé ,åúáö÷á
íðéà úåòîä íàå ,øçà íå÷îî
íà ,íãéñôî äéä àìéîî éøä åúáö÷î
øçà ïôåàá éæà ,åæ äáéðâ é"ò àìåååå.

את  ביותר אוהב הקב"ה  – לי יקיר  הבן 
והרחוקים  הנכשלים  הנחשלים

ïúùøôá(á-à àë)íéèôùîä äìàå'
éë ...íäéðôì íéùú øùà

שוב הבאה לשנה מכך ... רוחו מורת  את הביע  היה, אשר את ושמע ביתו, אל חיים'

וחתניו  בניו בתי אף חיים', ה'חפץ  של ביתו על פסחה לא הפעם אך - שריפה פרצה

שצדקתי  הנך  מסכים כבר עתה לו, ואמרה חיים' ה'חפץ אל הרבנית נכנסה נשרפו,

אם  כי שלימה באמונה מאמין אני ויאמר, חיים' ה'חפץ  ויען לביטוח, בהצטרפותי

לכך, וראיה בבתינו, נוגעת  השריפה היתה לא ביטוח הסכם על חתומים היינו לא

לנחלתנו... השריפה באה לא  'מבוטחים' היינו שלא  שאשתקד

של ו. הללו מעות לעני, צדקה שנותן הבעה"ב  שאף העבודה', ב'עמוד שם ואיתא

אלא ומקצבתו, הם לעשירהעני העני קצבת  מעות מוסר אינו שהקב"ה והעשיר ,

– לעני צדקה שנותן מה ע "י מקצבותיו לונחסר נותן הוא  מממונו .כי
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åæ äùøô ,á"öå ,'éøáò ãáò äð÷ú
,éðéñ øä ãîòî éøçà àéä äðåùàø
,'ä ãåáë äìâð ãîòî åúåàá éøäå
åàøå íéðåúçúäå íéðåéìòä úà òø÷ùë
òåãî äåîúì ùé äúòî ,éãéçé àåäù
äøåúä éðéã øàáì åéøçàì ãéî çúô
àèçù éãåäé àåäå ,'éøáò ãáò' éðéãá Y
éåàøä ïî äéä àì éëå ,'åúáéðâá øëîð'å
úåéàìéò úååöîá äúò ìéçúäì
àéäù ïéìéôú úååöî úîâåãë úåîîåøîå
åà ,åàøåáì íãàä ïéáù 'øù÷' ïéðò
úéáî äáåè äðúî àéäù úáù úååöîá

.ä"á÷ä ìù åéæðâ

àìàåì ùéù áàì ìùî êøãá ,åøåàéá
ò"ìå ,úåðáå íéðá äîëå äîë

øñåîå ìôèî áàä éøä ,äìåç íäî ãçà
øàùî øúåé äæ åðáì äìéçú åîöò
á"åéë .'ãéçé ïá' äæ ïá äéä ìùî ,åéàöàö
à÷ééã íéìéçúî äøåúä éðéã ,åðéðéðòì

,øöéä úùøá ãëìðå ìôðù ùéàä äæáàì
øëîéäì çøëåäù ãò áðâå åùôðá øöò
åðéáà åéìò íçøî øúåéá éë ,ãáòì
øúåéá åúçâùä äðåúð åéìàå ,íéîùáù
åéìò òéôùäìå ,äôåøúå øåæî åì àéöîäì

äëøáå äáåè áåøææææìéëùéå ïéáé ,äúòî .
åáøù úòá ,äéìéãá ãçå ãç ìë
åà úåéðçåøá ãåøé åáöîå ,åéáåàëî
åéáà ÷åñò æà à÷ééãù ,úåéîùâá
úòä åæáå ,'ãéçé ïá'ë åîò íéîùáù
,åëîúìå åãòñì ,ïáì áà úáäà úéáøúî

.áåè êøã ìò åãéîòäì

חסידים בספר והוא(˙ÂË)וכתב  עושר לעשיר ונותן מספיק שהקב"ה מה וז"ל.

יכול  שהיה מה נתת  לזה המקום לפני וצועקים העניים באים לעניים... נותן אינו

ונפרע טובה, עמי עשה ולא  אלף רבים...(‰˜·"‰)לפרנס עניים גזל כאילו העשיר מן

גזלתם, כאילו ממך שלי אפרע ב 'פקדון' כפרת  העושר וכאילו בידך נתתי ע"כ כי ,

העשירות  לקחת  ומדוע  לעניים, לחלק –(ÍÏ˘ ‰��È‡˘). לעצמך

בפירושו החיד"א  Á"ÙÒ)מוסיף ÏÚ) המה ל'כסף' הקודמות דהאותיות עולם', 'ברית

Î')'עני' È�ÙÏ 'È‰Â ,'ÒÏ '� ,'Ù ˙Â‡Ï ˙Ó„Â˜ 'Ú) הכסף את נתן שהקב "ה שבטרם לרמז, ובא ,

היה  כבר –לעשיר עמך עני העני של כספו לעשיר ונתן העני, על הבורא מחשבת

צדקה, לו כשנתן כי – 'כסף' תיבת תבוא 'עני' אותיות  אחר גם לו. יתנם העת שבבוא

ממון. לו ויוסיף לו יתן שהקב"ה – 'כסף' שפע עליו יבוא 

הכתוב ז. לשון את  פירשו ‰)וכבר ‡Î˜ ÌÈÏÈ‰˙)הבא לצל דומה שהדבר צילך ', 'ה'

התרחקותו  וכפי הצל, יקטן כך האור אל האדם התקרבות שכפי העששית, מאור

כן וכמו ויותר, יותר הצל יגדל האור צילך ממקור זורח ה ' ההצלחה שאור בשעה ,

- בעדו חשך שעולם מבזמנים פחות עליו השכינה השראת באמת  אזי עליו ומאיר

יותר. הרבה עמו נמצא השי"ת  שאז
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êøãëåøîà êë éðçåøä éìåçá åøîàù
è"éáîä áúëù åîë ,éîùâ éìåçá

(à"ô äìéôúä øòù 'íé÷åìà úéá')÷åñôä ìò
ïúùøôá(äë âë)'ä úà íúãáòå'

,êîéî úàå êîçì úà êøáå íëé÷åìà
äøåàëìù ,'êáø÷î äìçî éúåøéñäå
çúôù åðåùì äðéù òåãî øåàéá êéøö
éúåøéñäå' íééñå øúñð ïåùìá 'êøáå'á
ì"æå .åîöò ìò øáãîä ïåùìá 'äìçî
øîà àìå éúåøéñäå øîàå .è"éáîä
'êîçì úà êøáå' øîàù åîë 'øéñäå'

(øúñð ïåùìá),ìò 'áúé ì÷ä úçâùä éë
øúåé àéä íúòøî íìéöäì åéàåøá

úéèøô,íäì áéèéäì íäéìò åúçâùäî
áéúëãë ìëì áéèéî àåä éëíéìäú)

(è äî÷äìöää ïéðòá ìáà ,'ìëì 'ä áåè'
úéèøô äçâùä íéëéøö äøöá íäùë
øîà 'äëøá'á äæìå ,äìîçä ïéðòá øúåé
åà äìöää ïéðòáå ,øúñð ïåùì 'êøáå'
øîà äååãîå éìåçá íäùë äàåôøä

- éúåøéñäåäìçîä øéñà éðà øîåìë
åìéëùúå åòãúù ïôåàá ,êáø÷î
àåä éðà éë ,éìåçäå øáãä àöåîî
éúçâùäá ,éç ìëì àôøîäå ìéöîä

íëéìò úéèøôäçççç.

שומע הקב"ה  - אני חנון  כי ושמעתי
עליו  הסומכים  תפילת

ïúùøôá(áë-àë áë)íåúéå äðîìà ìë'
äðòú äðò íà ,ïåðòú àì
òåîù éìà ÷òöé ÷åòö íà éë åúåà

'åú÷òö òîùàèèèè.úìåãâá åðãîì ïàë
åì ïéà'ù äøëä êåúî àéäùë äìéôúä
'íéîùáù åéáà ìò àìà êåîñì éî ìò

úéðòð éàãååáåï"áîøä áúëù åîë .
('ééçá åðéáø'á àåä ïëå ,ë áë)äàåø éðà éë'

ãéî íãà ìë ìéöîå ...íé÷åùòä úòîã
,åðîî ÷æçàì íåúéäå äðîìàä ïëå

äìà ìëù ,íú÷òö òîùà éë åðòú
åçèáé éìòå ,íùôðá íéçèåá íðéàäæìå ,

בפרשתןח. מרומז ÁÎ)וכן ·Î) וביאר לי', תתן בניך בכור תאחר לא ודמעך 'מלאתך

בפרשתן זי"ע מגדים' ה'נועם Ë')הרה"ק  ˙Â‡), שהואמלאתך העיתים על רומז

יגיעתו, מרוב עייפה ונפשו ראש למעלה בטירדות  מדומעודמעך מלא  מלשון

- להזהיר הכתוב  בא  עליו, מיושבים ואינם מעורבבים ונפשו שמוחו לאומבולבל,

יבואותאחר שבוא ומנוחה אורה לזמני תמתין תדעלאחראל אלא שבכורזמן,

לי  תתן הבכורים בניך  אלו הן המוחין וקטנות  הדעת  בלבול של אלו קשות  שעות

האדם. של והמובחרים

כי ט . ושמעתי אלי יצעק כי והיה וז"ל. פי' התוס' מבעלי זקנים בדעת  אורחא , אגב

העבוט, משיב  אתה אם העני, על דקאי אני, כל חנון על עליך העני ויתפלל

אני  חנון כי לתפילתו ושמעתי לו , שעשית על הטובה ומרחם חונן שאתה כמו –

ואברכך .. עליך ואחון ארחם חנון נקרא אני זה על בריותי...
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øîà(áë íù)éìà ÷òöé ÷åòö íà éë'
òîùà òåîùòãåéù ïååéë Y 'åú÷òö

ïë ÷òåæäå ,éðîî ãáì òéùåî åì ïéàù
åòéùåäì éðà çøëåî Y éìàéééé.

åàìåìòá åà 'íåúéå äðîìà' à÷ååã
ëå íåöò áåçúò ìëá àìà ,á"åé

åàá'å ,'÷çãä åæ õçì'ì éãåäéä ñðëðù
åáø÷á õåöøå øåáù åáìå ,'ùôð ãò íéî
ìîéä ïéà òèàè' ÷òåæ åáàë êåúîå

(íéîùáù éáà),éúòåùéå éøåö äúà êà,
ãåîò ,àðà ,êúìåæ ïòùîå øæåò éì ïéà

,'éðëîñå éðéîéìúò÷åá åæ äìéôú éøä
ãåáëä àñëì ãò úòâîå íéòé÷øä ìë
äëøáìå äáåèì äúìåòô ìòôúå

.äîçðìå äòåùéì

ïëåò"éæ '÷ä 'ä"ìù'ä ùøéôïúùøôá)

(èî úåàíçðî éáø ìù åîùî
éìááä(àî ,ïéùòú àì ,úååöîä éîòè)úà

ïúùøôá ÷åñôä(çë áë)êòîãå êúàìî'
øùàë ,'øçàú àìêúàìîåáìùë Y

áåøå éðåòî ììôúîå ,åéìò ãáë íãà ìù
àìéîîå ,åáø÷á øåöò áàëäùë äãåáò

שאמם י. וויליאמסבורג בעיר אחת משפחה בני שנים, כמה לפני אירע  נורא  מעשה

חי. לכל חיים שבקה שהיא ההנהלה מאת הודעה קיבלו זקנים' ב'מושב שהתה

שבאו  משתתפים רבת  גדולה לוויה ערכו קבורה, מקום המשפחה בני סידרו מיד

השבעה  ימי ככלות כנהוג... קדיש אחריה אמרו הבנים כשרה, לאשה כבוד לחלוק

הקול  את  שמעה  אך  ויהי לטלפון, ענתה מהאחיות  אחת  שבביתם, הטלפון צלצל

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

בניה  פסקו מדוע  בפליאה ששאלה ובעצמה בכבודה האם הייתה הטלפון של השני

הוה, הכי דעובדא וגופא  העם... כל ויתמהו הזקנים, במושב  אותה מלבקר ובנותיה

חיה  אמם והרי אחרת  אשה פטירת על להם והודיעו טעו זקנים המושב  בהנהלת

הנפטרת, צאצאי אחר חיפשו שכן מכיוון בחדרה. להם וממתינה יושבת וקיימת ,

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

מי  על שוכבת  היא  ימים שבוע מזה כי שמע לא  ועדיין – אמו פטירת על עמו

אמי  פסקה לא  חייה ימי כל שבמשך לכם דעו הבן נזדעק בקברה... מנוחות 

הכשרים, ישראל בני כמנהג עשרה ובמעמד ישראל בקבר להקבר שתזכה מלהתפלל

ושבעה' 'קדיש ואף משאלותיה. למלא  לרגע  חושב  ואינני וכו' בעסקי עסוק אני אך 

ה' שמע  כי זו, משונה טעות אירעה מדוע הכל הבינו אז נשמתה. עבור אערוך לא

עליה  וישבו קדיש אחריה יאמרו ואף ישראל, כדת שתיקבר וסיבב תפילתה קול

ריקם  החוזרת  תפילה ואין פה כל תפילת  שומע הקב"ה כי ללמדך ימים... שבעת

המקום. מלפני



áé שקלים - משפטים - הפרשה באר

êòîãåäìéôú ,äòîãá äàá åúìéôú Y
åæëøçàú àìéøòù' éøäù ,ìåòôìî

'åìòðð àì äòîã(:áì úåëøá).

שומע הקב"ה  – ושמעתי אלי יצעק  כי
שיהיה מי יהיה פה  כל תפילת 

àîùäîå 'éðà éî' øîàéå íãà àåáé
ìåãâä ì÷ä òîùéù éðà ïåôñ
ìò ï"áîøä éøáãì òîùé ,éúìéôúì

ïúùøôá ÷åñôä(åë áë)÷òöé éë äéäå'

éë .ì"æå ,'éðà ïåðç éë éúòîùå éìà
- éðà ïåðçìë úðéçú ìá÷îå ïðåç

íðéç úøéæâî ,ïåâä åðéàù ô"òà íãà
(àåä 'íðéç' úáéú ùøåùî 'ïåðç'),ïééðòäå .

,÷éãöä úîìù ìåáçà àì ,áåùçú àìù
íãà úîìù ìáà÷éãö åððéàùç÷à

,ì÷ òîùé àì åú÷òö éë åðáéùà àìå
øîà êëéôìú÷òö òîåùå éðà ïåðç éë

éì ïðçúî 'ìë'íéøáã úôñåúå .ì"ëò
øúåîì êààéàéàéàé.

כסותה יא. הוא  ש'כי הפסוק  דברי על לפרש, אמרו זי"ע  אמת' ה'שפת הרה"ק בשם

המלווה, אל התורה מדברת  כאן עד כי ישכב', במה לעורו שמלתו הוא  לבדה

הלווה אל התורה מדברת  ואילך  ÂÂÏÓÏ‰)מכאן ˜¯ ÂËÂ˘ÙÎ ‡ÏÂ)בדעתך תעמוד מדוע  -

'כסות מהמלווה העבוט את  ולקחת ביומו יום דבר לבוא - שטות' 'מעשה לעשות 

למלווה, לו הנח חלילה, וחוזר בבוקר, למחרת  לו ולהחזירה הלילה בתחילת  לילה'

אלי אלא  יצעק כי שפעוהיה  מאתי בקש יכול, הכל העולמים ריבון אלי נא  פנה -

אני רב , חנון כי סיפוקךושמעתי כדי ותמצא והרחבה, רב  בשפע  אותך  אחון -

המלווה. של ל'טובותיו' תצטרך שלא עד לרוב... בגדים

מאחיו  אחד יושב פלונית במדינה כי שמע  אדירים בחובות  ששקע  יהודי איש

מסודר  – נשכר כשהוא  יוצא לידיו' ה'נופל וכל עתק, בהון נמדד שעשרו היהודים

ח  ימי אין לכל האמור וכל פניו, לחלות  לזכות  לאדם נדרש מיוחדת  שזכיה אלא  ייו,

בהפעל  האיש החל עמו... לדבר המלך ' לפני 'לבוא  מצליחים שכבר אחר אלא זה

הימים  מן ביום בידו... חרס והעלה ומשם מפה ופרוטקציות  למיניהם 'שתדלנויות '

יהודי  בו פגע  התפילה אחר מדינה, שבאותה בביהכנ"ס 'מנחה' להתפלל היהודי נכנס

דלעיל  הגביר אודות על שיחתם ונסובה עליכם' 'שלום בברכת מקרבו והחל נכבד

ה'נכבד' החל בידו, עלתה לא ולבינתיים פניו לחלות  לזכות רב  זמן כבר עובד שהוא

עבורו... יסדר והוא העשיר לאותו 'מקורב' הוא כי לו הבין אומר הדברים  בתוך 

וכמעט ובעצמו בכבודו עשיר  אותו  אלא  אינו לפניו  העומד האיש זה כי האיש

אלא היו  לא  האחרונה בתקופה השתדלויותיו כל כי הארץ, על  'חלשות' שנפל 

איש ... אותו 'מסודר'סביב  הנו יום ובתוך עמו מדבר וכבר נכחו עומד הוא ועתה

ה' את  ו'מחפש' היהודי לו עומד ה'תפילה', לגבי נאמר  אנו אף חייו... ימי לכל



שקלים  - משפטים - הפרשה âéבאר

á"åéë'é"øùà úåäâä'á åðéöîñôãð)

(:æé ä"øá 'ñåúä ïåéìéâáåøåàéá êåú
- íéîçø ìù úåãéî äøùò ùìù' úà
÷òåöä ìåàâì ÷çãä úòá ïðåçù - ïåðç,

áéúëãë(èé ,ì äéòùé)ìå÷ì êðçé ïåðç'
,ìåëéáë åæ äãîå ,'ê÷òæùé çåë ìòáù

àìù óà ÷òåöä ìò ïåçì - åìïéãë,
áéúëãë(åë ,áë)éìà ÷òöé éë äéäå'

ô"òà ,øîåìë .'éðà ïåðç éë éúòîùå
åéìò úéååìä éë ,êãéì èåáòä àá ïéãáù
÷òöé íà éë .åì åðáéùú ë"ôòà ,êúåòî
.åú÷òö òîùàù - êë àéä äãîä éìà
,åéðåòá úåàøì ìåëé éðéàå éðà ïåðçù éôì

ïåðç ïåùìá ùé íâåíðéç úðúî

úåëøáá ïðéøîàãë(.æ)øùà úà éúåðçå'
éøäå .÷"äìëò ,'ïåâä åðéàù ô"òà - ïåçà
àìå åøáçî óñë äåìù éîá éøééà ÷åñôä
ïåëùî åðîî ç÷ì äåìîäå ,åáåç òøô
øéæçéù äøåú äøîà ë"éôòàå ,ïéãá
÷òöé àìù éãë ,ïåëùîä úà äååìîä
.'éðà ïåðç éë éúòîùå' 'ä éðôì äåìä
÷ãåö äååìä ïéà àìäå ,àìô àåäå
,íìùì àðéãî áéåçî éøäù åéúå÷òöá
.åú÷òæìå åúìéôúì ä"á÷ä áéù÷é òåãîå
'ä ìà ÷òåöù éãåäé ìëù ,ïàëî àìà

(éåàøå ÷ãåö åðéà íà óà)ä"á÷ä çøëåî
åæù ,'éðà ïåðç éë' åú÷òö ìå÷á òåîùì

ä"á÷ä ìù åúãéîáéáéáéáé.

ושם, כאן מלהשתדל לרגע  פוסק  אינו פרנסתו, מצב את  וירוויח מצרתו שיושיענו

כיצד  כולו' העולם ב'כל משוטט מוחו עדיין בתפילה עצמו העמיד שכבר בשעה ואף

'ברוך לומר פיו ופותח העמידה בתפילת עומד הוא  והנה לטובה, מצבו את  יעמיד

כנגדו'אתה שכינה 'המתפלל כי לפתע  מכיר הוא  והרי למול ה'... נכחו עומד  והוא

האחרונה בתקופה ומחפש עומד  הרבה  כל  כל  שהוא הישועה' 'מקור מן אותו הרי ,

ועוד  הישועה, מקור היא  כאן כי הגילוי... זה לנוכח חלשות  יפול שכמעט הראוי

בשלום. מקומו על יבוא והכל הקב"ה עם ידבר קט מעט

מסוכן יב. בחולי הרבנית נוו"ב חלתה זי"ע שלום' ה'נתיבות הרה"ק של צעירותו בימי

זי"ע האדמו"ר חותנו אל מכתב שלום' ה'נתיבות  שלח ‰˙‚Â¯¯מאד, ‡È‰‰ ˙Ú·)

(‰È¯·Ë ¯ÈÚ· Â�˙ÂÁÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚ· 'ÌÂÏ˘ ˙Â·È˙�'‰ יפציר חמי' ש'מורי 'בקשתי כתב , וכה ,

הרבנית הבריאה זמן לאחר ביותר', קשה המצב כי בתפילתו השמים את ויקרע 

- מחותנו מכתב  שלום' ה'נתיבות קיבל הימים ברבות וארוכים, טובים לחיים וחזרה

בתפילתי  השמים את  שאקרע ממני המבקש אחד מאברך  מכתב קבלתי הנה

שמכך לי ערב  מי - השמים' את  'אקרע האיך וכי בלבי, אז הרהרתי בתי, לרפואת 

'זכרון  הספר את לידי ה' אינה אמנם ה'טובה', הוא החולי דייקא אולי הטוב, יצא

שם כתוב וראיתי זי"ע  מלובלין ה'חוזה' מהרה"ק ·Ó„¯˘)זאת ' ‰"„· Ô˙˘¯Ù·) על

Î„)הפסוק ·Î ˙ÂÓ˘)תהיה כנושה,לו 'לא  להיות אסור לאדם, – 'לו' שרק  כנושה',



ãé שקלים - משפטים - הפרשה באר

גמ"ח מצוות – תלוה  כסף אם

ïúùøôá(ãë áë)úà äåìú óñë íà'
'éîòâéâéâéâéíé÷äì åðéåèöð ïàë ,

ì"æå ,'íéãñç úåìéîâ' úååöî íéé÷ìå
'íééç õôç'ä ÷"äâä(ä"ô á"ç ãñç úáäà)

.ì"æåúãîá ÷áãúäì íãàä êéøö äîë
'ä éîçø øøåòì úìòåî àéäù ,ãñçä

ìàøùé ìò åéãñçåäìëù øçàì åìéôà
úåáà úåëæ(.'ð ïéøãäðñ éîìùåøé)åæ äåöîå ...

úåðáø÷ä ïî øúåé äìå÷ùòùåä èå÷ìé)

(á"ë÷úéîìùåøéá åðéöî äæî øúåéå ,
äàôã(.â),íéãñç úåìéîâå ä÷ãöã

äøåú ìù äéúååöî ìë ãâðë úåìå÷ù...

úåìéîâ úåëæá íìåòì íéãøåé íéîùâ íâ
úéðòúã éîìùåøéá àúéàãë ,íéãñç(â â).

øöéî ìöðäì íãàì úìòåú àåä íâ
òøäïðéøîàãë ,(:ä æ"ò)íäéøùà'

íé÷ñåò íäù ïîæáù ,ìàøùéäøåúá
íãéá øåñî íøöé ,íéãñç úåìéîâáå,
ùé åøåàéáå 'íøöé ãéá íéøåñî íä àìå
éðùá íãàä ìò øáâúî øöéä éë ,øîåì

- ãçà .íéøáããéøèîù ,åìëù ìò
íéìáää ìëì åìëù- ãçàå ,ìò íâ

ìëì íìéâøîù ,íééðåöéçä åéøáéà
êøáúé íùä ïåöø ãâð íäù íéøáãä.
,íéãñç úåìéîâáå äøåúá ÷ñåòä ìáà

בתפילה , להרבות  בדעתו, תקיף  להיות כנושה ' לו  'תהיה  אדרבה להקב "ה  אך

קרעתי  – בוראי לפני להתפלל  עמדתי מיד לטובה, מבוקשו  את שימלא ולהפציר

בתי  ונתרפאה  השמים, .את

'לא תורה שאמרה הטעם כל כי הדברים, את מבאר היה זי"ע ישראל' ה'בית הרה"ק 

שהוא להקב"ה אך סתם, תענהו ומדוע  לשלם, לו שאין מכיוון אלא אינו כנושה' ְֵַתהיה

שיושיעו. עד ממנו להרפות ולא  כנושה, להיות  שמותר וודאי ומידה, גבול ללא  יכול' 'כל

הש"ך יג. Ï"Ê)כתב È"¯‡‰ È¯Â‚Ó)התורה כתיב (·Ô˙˘¯Ù)על דלכן ,(„Î ·Î)'תלוה'אם כסף

– הכסף  נברא זה  לשם  עמי',כי את ש'תלוה שדחוקהכדי למי הלוואה מצוות כי

הצדקה  מן יותר גדולה  השעה  ‰ËÈ·)לו ˘"ÈÈÚ).

שתוכל  הון ה' לך  נתן 'אם וז"ל. זה בפסוק עזרא' ב'אבן זה יסוד מצינו וכבר

העני... 'עמי'להלוות  העניים  יתב"ש]וקרא שלו  שהם המורה החסידים,[בלשון כי

הזה בעולם  עושר יבקשו נעמן,לא  מנחת  לקבל רצה שלא ואלישע אליהו והעד ,

הרמתי'. שמואל גם

צדקה' 'מעיל בספרו מביא  זצ"ל מוסר' ה'שבט בעל נקרא(‡'˙˜ÁÎ)הגאון שלכן

'דמים', חז"ל בלשון כסףכסף נתינת  כך לגוף, היא  רפואה  דם שהקזת  כשם  כי

לנפש היא  רפואה ששווים לצדקה לרמז 'דמים', הכסף את חז"ל כינו כך שם ועל ,

ÚÂ"˘הם ,ÌÈÈ¯ˆÓÏ ÌÈÓ‰ ˙‡ Â¯ÎÓ˘Î Ì„ ˙ÎÓ· ‰È‰ Ï‡¯˘È È�· Â˘Ú˘ ÔÂ˘‡¯‰ '˜ÒÚ'‰ ÈÎ ,‡"È)

('ÌÈÓ„' Ì˘· ÛÒÎ‰ ‡¯˜� Ú¯Â‡Ó‰ Â˙Â‡.



שקלים  - משפטים - הפרשה åèבאר

éù äëåæéãé ìòù .äæ ìëì åãéá øåñî åøö
íééç íé÷åìà éøáãá ÷åñò àåäù ,äøåúä

çë úà ùéã÷äúãî éãé ìòå ,åìëù
åôåâ éøáéà úà ùã÷î àåä ãñçä,
.íìåò ìù åëìî úãåáòá íé÷ñåòù

íùå.äøòäáïéãä úãîù ,äúò äðäå
íåù ïéàå ,íìåòä ìò ãàî äøáâ
úåùãçúîä úåøö éãéî ìöðäì äöò
÷æçúäì ùé ãàî äî ,íåéå íåé éãéî

ãñçä úãîáúãî øøåòúú æ"éòù éãë ,
øîàù äî åðéìò íééå÷éå ,äðåéìòä ãñçä

áåúëä(àë á òùåä)÷ãöá éì êéúùøàå'
,ì''æç åøîàå .'íéîçøáå ãñçáå èôùîáå
ïîöòá ïäù ,åìà äîå ä"á÷ä øîåàù
,åìà íò åìà ãñç ïéùåò ,ãñç ïéëéøö
ë"åëàò ,íéîçøå ãñç àìî éðàù ,éðà
éúåéøá íò ãñç ìîâì êéøö éðàù.
éáã àðúá àúéàã äî åäæù ,éì äàøðå

åäéìà(â''ëô óåñ äáø)ìàøùé åéäùë
ãçé åáùéå íìë åöá÷úð ,íéøöîá,

,ãçé úéøá åúøëåíéãñç úåìéîâ åùòéù
äæ íò äæíäøáà úéøá íááìá åøîùéå ,

ïäéáà úà ãåáòìå ,á÷òéå ÷çöé

úéá ïåùì åçéðé àìùå ,åãáì íéîùáù
íéøöî ïåùì åãîìé àìùå ,ïäéáà á÷òé
úéøá úåúéøëä äéä äî ù"ééò ,'åëå
,àåä êë ïéðòä àìà ,íéãñç úåìéîâì
ìöðäì äöò íåù ïéàù åàøùë ,íä éë
êìåä ãåáòùäå ,äòøô ìù åéúåøæâî
åöá÷úð åùò äî ,íåé íåé øáâúîå
úåùòì äî äöò åñëèå úçà äãåâàá
'ä êøãá åëìéù ,íäéðéá åîéëñäå .äæì

.íðåùìå íîù úà åðùé àìå ,åãáìíâ
äæ íò äæ ãñç ìåîâì ãçé úéøá åúøë
ìù ãñç äìòîì øøåòúé äæ éãé ìòù -
åìèáé àìéîîå ,íäéìò êøáúé íùä

äòøô ìù åéúåøéæâ óåñáìïë úîàáå .
äáéñä äéä äæ øáãù ,óåñáì äéä

áéúëãë ,äìåàâì(âé åè úåîù)úéçð'
àúéàå .'êæòá úìäð úìàâ åæ íò êãñçá

àú÷éñôá(àðø æîø çìùá èå÷ìéá àáåä)

êãñçá úéçð...ãñç úåìéîâ åæãéãéãéãé

éîåäëåæ ,úåãéîúá åæ äåöîá ìéâøù
éìòá íéðá åì úåéäì äæ øåáò

äãâà éìòá ,øùò éìòá ,äîëç(:è á"á).

ה'קנה יד. בעל זצוק "ל בראנדסדארפער מאיר רבי הגה"צ אל גמ"ח מנהל פנה פעם

בעת ההלוואות פירעון זמן את  להאריך  מחויב  האם בפיו, ושאלתו בושם'

את תלוה כסף 'אם מצות  בכלל זה אין שלכאורה הלווים, אותם הימנו שמבקשים

Â˘„Á˙)העני' ˙Â‡ÂÂÏ‰· ‰ÂÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÂ¯ ‡Â‰Â)זאך ערשטע  'די - מאיר רבי ענהו .

הארץ' די ‰Ï·)איז ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ בזה,(‰„·¯ קיימת אם  כאן תפלפל  אל כלומר

את ממש  החיית  הפרעון זמן שבדחיית – התעמק אלא  לאו , או  הלוואה  מצוות

הלוה .היהודי



æè שקלים - משפטים - הפרשה באר

ãåò.ì"æå ,ä"âää ïîìò äîúä ïîå
,úåìåâñ ïéùôçîù íéùðàä
ìò ïéàéöåîå ,íéðá íäì åãìåéù
ùéå ,óñë éìáåø äîëå äîë úåìåâñä
ãçà ìë íéôìàìå úåàîì ïéàéöåîù
äìåâñ åùòéù áåè øúåé .åøùò éôì
ãéîú å÷ñòúéù ,åðéä ,ì''æçá àöîðä
äîá íééðòì øæòì ,ä÷ãöä úãîá
àåäù ,íéùòîä ïî úåéäì ,åìëåéù

äùåòä ïî ìåãâ,íúåéç úñðøô ïéðòá ïä]

ãåîìúì íñéðëäìå íäéðá úà ìãâì íâå

,äøåú éìòá íéðáì åëæé äæ øåáòáù ,äøåú

[øàáúðù åîëå,òåá÷ ç''îâ åùòéù åà
ïéðòá íåòéñéù íéøçà åæøæéù åà ,íðåîîî]

[äæäæ úåëæáå ...ãéîú åá å÷ñòúéå ,
úãîá ë"â íäîò êøáúé íùä âäðúé
ïëå ...äæá íðåöø àìîéå ,ãñçå ä÷ãö
åçéìöäå ,åððîæá íéùðà äáøä åùò

...äæáåèåèåèåèàéöåî íà ,ïë ïéàù äî
,úåéðåöéç úåìåâñ ìò ïåéîèì åéúåòî
äìëî àåä ,åçéìöé àìå åìéòåé àìù
ìà äæ ìë ïúé ìéëùîäå .÷éøì åéúåçåë

החסד'טו. ב'עמוד הובא  נורא ÌÈÈÁ')מעשה ıÙÁ'‰ ˜"‰‚‰Ó ÌÈ¯Ó‡ Ë˜Ï) אחד איש וז"ל.

השיב זה, לענין וסגולה עצה לו שיתן חכם לפני בא  ר"ל כולן ומתו בנים לו שהיו

שבזכות ה' יתן אולי בעיר קבוע גמ"ח שתעשה עצתי אך סגולות , יודע איני החכם לו

בנים. לך  ויתן עמך  השי"ת יתחסד אנשים עם שתתנהג החסד מדת 

והוא בעיר קבוע  גמ"ח שעשה עד זה, בענין הרבה ועסק לעצתו, שמע  האיש

עם  פנקס ועשה משכונות , על להלוות זה בענין להתעסק  המצוה את עצמו על קבל

בפרשת שנים לשלוש אחת שפעם כתוב  היה התקנות  בתוך  כנהוג. זה לענין תקנות 

תלוה' כסף זו.(ÌÈËÙ˘Ó)'אם למצוה חיזוק  שיהא סעודה ויעשו הכל יתאספו

בן, לו נולד השנים ג' בכלות המצווהויהי בזכות  שהוא  אות  הראוהו השמים  ומן

ליום לכן קודם  רב  זמן נקבע שכבר יום באותו  המילה  יום  שמיני יום  שאירע -

הגמ"ח לצורך  הקהל .אסיפת 

נולדו  הללו השנים ובמשך שנים, וכמה כמה זו במצווה הרבה עסק הנ"ל האיש

ובקש  החכם לפני ובא  הקב"ה של טובותיו שכח הימים ברבות אך  בנים. עוד כמה לו

ע"כ  עליו, מפקפקיו אנשים יש גם נתגדל, והגמ"ח מאד מוטרד שהוא היות  ממנו

אחר  שבוודאי באמרו בזה מיאן והחכם בגמ"ח, שיעסוק  אחד 'נאמן' שימנו בקשתו

בחכם  להפציר והרבה הוסיף אך  אותו. מנהל הוא  כאשר בטוב  הגמ"ח ינהל לא

מחדש  קלפי ועשה לדבריו, להסכים הוכרח שנים כמה שכעבור עד בקשתו שיעשה

הלילה, בתחילת  היה זה מעשה והנה, זו. במצוה לעסוק תחתיו אחר 'נאמן' ונבחר

שנחנק בסופו, הלילה בזה נורא  דבר שקרה לו ויספר החכם אצל בא  ממחרת ויהי

לידו  והשיב חזר ומיד לו, אירע הגמ"ח את עזיבתו שבעבור ותלה אחד, קטן ילד לו



שקלים  - משפטים - הפרשה æéבאר

ïéîçøî - úåéøáä ìò íçøîä ìëå ,åáì
íéîùä ïî åéìò(:à"ð÷ úáù)äî òåãéå .

ì''æç åøîàù(äñ è"çåù),ãñç ìîåâäù
úòîùð åúìôú.

נפש לענות שלא הזהירות  - תענון לא
מישראל

ïúùøôá(àë áë)àì íåúéå äðîìà ìë'
'ïåðòúæèæèæèæè' é"ùøáå .ïéãä àåä

נסתלקה  וכאשר בנים, לו נולדו החסד שבזכות  בעליל רואה הנך  הגמ"ח... הנהלת  את 

שהוא  עתה עד נמצא  עליו, להתגבר תיכף הדין מדת התחילה החסד מחזיק מדת

שהגמ"ח ראה ועתה הגמ"ח בניו,החזיקאת  ואת  להחזיק אותו האדם יראה  ע"כ

ממנה להרפות  ולא זו .במצווה 

מחבר  זצ"ל רבינוביץ  הגרי"מ בשם לפרסם הדבר ניתן חיים החפץ  רבנו פטירת אחר

בעצמו. הח"ח רבינו הוא  הנזכר והחכם בראדין, קרה הנ"ל שהמעשה ים' 'אפיקי ספר

ה'ברכתטז. הרה"ק של בנו זצוק"ל וויינבערג זעליג רבי הגה"ח עם היה נורא  מעשה

זי"ע È¯·Ë‡)אברהם' ˜"‰ÈÚ· ¯¯Â‚˙Ó ‰È‰˘) ברחובה זעליג רבי הילך הימים מן ביום .

בסמוך עומדים שהם וראה לשם ניגש נאספים. העם המון רואה הוא והנה עיר של

מביתו  הוציאוהו ועתה לבנק , רב  הון חייב שהיה יהודי מתגורר היה בה אחת לדירה

אחד  שערבי נראה היה שעה באותה במחיר. המרבה לכל למכרו הבית  את  והעמידו

פונט מאתיים – ביותר הגדול סכום זו דירה תמורת  הציע  שהוא  אחר בה (·‡Ó˙יזכה

(Ë�ÂÙ ˙Â‡Ó Ú·¯‡ ‰¯È„‰ ÈÂÂ˘ ‰È‰ עבור והציע  במציאה לזכות לנסות זעליג רבי מיהר ,

פונט ועשרים מאתיים של סכום ‡Á„הדירה „ÂÚ Ù"‰ÎÏ ÌÚÙ ÏÎ· ˙ÂÏÚ‰Ï ÂÁ¯ÎÂ‰ ÈÎ)

(‰¯˘ÚÓ לבני בשמחה וסיפר ביתו אל מששב  ונאה... רחבה בדירה לו' 'זכה ואכן ,

להיכנס  וכלל כלל בכוונתם שאין הבית בני לו הודיעו בה', שזכה ה'מציאה על הבית 

– כזו לדירה לדירהלעולמים להיכנס תוכל  ואיככה  רב . בצער מיהודי שנלקחה 

מישראל  אחד של  בדמו .המשוחה 

זי"ע קליערס משה רבי הגה"צ העיר רב אל פנה טענתם, את זעליג רבי כשמוע

רשאי  שהנך פשוט תורה' 'דין מצד משה, רבי ענהו לפתחו. השאלה את  והניח

עשית גדול שדבר אלא  עוד ולא נפשך, כאוות בה ולגור זאת  בדירה להשתמש

אביך אבי זקנך  עם שהיה מעשה לך אספר אבל הנכרי. מיד הדירה את שהצלת

הגה"צ  המופלג החסיד התגורר מעלה של בטבריא  הווה. וכך זצוק"ל, נח רבי הגה"צ

הירש  רבי של דרכו בעדו. ומסייע  רבות משמשו היה נח ורבי זי"ע מיכל הירש רבי

יום  של בבקרו חד יומא  רב . היה שמחירם עבות , באלונטיות  להשתמש הייתה מיכל

שלוש  למכירה שהציעה אלמנה אחת  באשה ופגש עיר של ברחובה נח רבי הלך

מיהר  ילדיה. לפרנסת  הטף לפי לחם להביא  בכדי מאד, זול במחיר עבות אלונטיות



çé שקלים - משפטים - הפרשה באר

íãà ìëìåúåðòì àìù åðøäæåä)æéæéæéæé(àìà
éùåùú íäù éôì ,äååäá áåúëä øáéãù

.'íúåðòì éåöîå çë

úåàøåðåôéñåäá ,'àøæò ïáà'ä áúë
áåúëä êùîä ìò ÷ã÷ãìíù)

(âë-áëíà éë ,åúåà äðòú äðò íà'

שנהנה  מיכל הירש לרבי התפילה קודם עוד והביאן האלונטיות את  לרכוש נח רבי

לך מנין ושאלו, מיכל הירש רבי אליו פנה התפילה אחר מרובה. הנאה מהם

האלונטיות , את  מהרה ממני קח בו גער לו. ומשסיפר אלה, מסוגל אלונטיות  אינני כי

עניה אלמנה  של  בדמה ידי סי לנגב אני . זעליג, לרבי ואמר קליערס משה רבי ים

להתנהג  עליך האיך  זה ממעשה והבן בעצמך הגע אך לעשות, מה כדת  לך  אומר איני

לאסוף  העיר אנשי ונתעוררו מהדירה, ידו משך זעליג שר' דבר סוף זו... דירה בענין

הדירה. את  עבורו ופדו דירה' 'בעל בידי לסייע מעות 

דודו  אל הרבה להתלוות  נוהג היה בצעירותו כי מספר היה זצוק "ל שך הגרא"מ

ראה  הימים באחד מה'שיעור', לביתו בדרכו – זצוק "ל מלצר זלמן איסר רבי הגאון ורבו

חלילה  וחוזר מה, זמן ממתין הוא  והנה מיד, ויורד הבית במדרגות  עולה שהגרא"ז

הסביר  הזאת, הרבה והיגיעה הטורח כל מה על  ושאלו אליו ניגש ויורד. עולה כשהוא

ביתי  בפתח בעמדי ועתה הבית , בעבודות  אחת 'אלמנה' כעת  עובדת  בביתי הגרא"ז, לו

ושמא משירתה, להפסיק  תצטרך  היא  הביתה אכנס ואם משוררת, היא כי הבחנתי

עבודתה  את שתסיים עד לביתי, מחוץ  אני ממתין כן על צער, איזה הדבר לה יגרום

אלאושירתה, – תענון' לא  'אלמנה של רחוק חשש  אפילו כאן היה  שלא  פשוט  והנה

לתוך  להכנס השכילו  אלא  התורה, חובת  ידי לצאת רק חיפשו לא אלו ש'גדולים'

ביותר הרחוק באופן לצערם  שלא  וכ"ש ולתמכם לסעדם הזולת, של הנפש  .נבכי

עולליה יז. עם אלמנה בשכונתו התגוררה שבנעוריו זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגאון סיפר

לו  לשלם בידה היה לא עניותה לגודל אחד, לעשיר שייכת  שהייתה בדירה הרכים

עם  אך  חובה, את  שתשלם בה לדחוק המשכיר החל חודשים כמה כעבור הדירה, שכר

אם  מהבית שיגרשם עליה איים המשכיר מאומה, לשלם בידה היה לא מאמציה כל

הימים  מן ביום מאומה. הועילו לא  יתומיה ועל עליה שירחם תחנוניה כל לו, תשלם לא

לצאת האלמנה נאלצה הכפור ולגודל הבית, מעל הגג קורת  את והסיר  העשיר בא 

אבל  הנלוז, המעשה דבר על רעשה העיר כל שם, לגור אחר מקום לעצמה ולחפש

הייתי בטוח הנה בשלו... ‰Á"Á)בעה"ב ¯Ó‡) מן העשיר ינקה לא כזאת  'אכזריות ' שעל

קרה  ולא שנים כמה עברו אפי'. 'וחרה אמרה התורה שהרי הזה, בעולם והעונש' ה'דין

והחל  שוטה, כלב נשכו שנים כעשר לאחר ואכן בליבי, הדברים שמרתי עדיין אך דבר,

לעולמו שהלך  עד מחלתו ארכה ולא  ככלב, לנבוח Ï„)האיש ˙Â‡ „ÒÁ‰ „ÂÓÚ ,„ÒÁ ˙·‰‡).
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,åú÷òö òîùà òåîù éìà ÷òöé ÷åòö
åéäå áøçá íëúà éúâøäå éôà äøçå
,'íéîåúé íëéðáå úåðîìà íëéùð

íà' ãéçé ïåùìá çúôã á"ö äøåàëìå
- íéáøä ìò äìì÷á íééñå 'äðòú äðò
éë' ,'àøæò ïáà'ä øàáî àìà .'íëúà'

שאף בדינוומכאן, להיותהצודק במעשיויזהר צודקים צודק מעשיו שיהיו ,

מצד  הדירה שכר בתשלומי הייתה מחויבת  זו אלמנה שהרי שמיא , כלפי ומקובלים

יקשיב הדל צעקת כי יבין. והמבין תורה... של דרכה היא כך  שלא  אלא תורה, דין

אומללים. נקמת וינקום ה',

שלא וכמעט כוחותיו נחלשו זי"ע מבעלזא המהרי"ד הרה"ק של ימיו באחרית

זכו  בראשונה שישבו אותם ורק הטהור, בשולחנו שאמר תורה' ב 'דברי קולו נשמע 

אלוקים  'דברי לשמוע לזכות נפשו שחשקה האברכים אחד קדשו. דברות  לשמוע

הרבי, של לכסאו מתחת נחבא  השולחן, עריכת  לפני שעות כב' לבוא הקדים חיים',

לעריכת הרבי כניסת לפני אחדים כרגעים אך, הרבי. דברי את לשמוע  קיווה וכך

תחת לו' ויפה 'מצטמק  כשהוא  אברך  לו שיושב בקודש המשמשים הבחינו השולחן

את נעץ  שהאברך  עד המהומה ותרב ממקומו, אותו ולמשוך  לדחפו והחלו הכסא,

הופיע כך ובתוך  לצעוק , החל הגבאי ונשכו, הגבאים אחד של באצבעותיו שיניו

המעשה  דבר את  כשמעו היה, מה בירר הגדולה הסערה את  ששמע הרבי הרבי.

הק' מאבותי קיבלתי קבלה אך  עמך ... הצדק האמת  עפ"י אכן, ואמר, לאברך קרא 

הוא אם טיבו , על לעמוד ניתן שאז והיינו צודק, שהוא  בזמן דייקא ניכר  שיהודי

אצבעו כנשיכת יעשו לא  אשר  מעשים שיעשה  או  עמו , שהצדק אף  על מוותר 

הגבאי  .של 

באח  בשבתמעשה ה'מפטיר' עליית את  קנה הקהילה מבני שאחד מהקהילות, ת 

צדקותם שברוב 'צדיקים' כמה היו בביהמ"ד המדרש, Â¯È·ÁÏ')בבית Ì„‡ ÔÈ·'· Ì˙ÂÚ˘¯Â)

זה שאברך  הראוי מן שאינו Î"Î)החליטו ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÎ ÚÂ„È Â�È‡˘) עשו ל'מפטיר', יעלה

כל  את התורה' 'קריאת קודם ושילחו מיהרו היה, כהן זה וקונה היות – תחבולה

לעלות יכול היה לא וכבר ראשון לעלות הלה הוכרח וממילא  המדרש, מבית  הכהנים

הרי  כי העלייה, דמי את לשלם מי על השאלה נתעוררה מעשה לאחר למפטיר.

הדור  מגדולי לאחד הללו מה'צדיקים' כמה וילכו עלייתו, את  קיבל לא זה 'קונה'

זהיר  שהיה וצדיק גאון אותו להם ענה לעשות , מה כדת  לשאלו ירושלים בעיה"ק 

ענטפערן' נישט איך  וויל שאלות רשעות'דיגע אזאלכע  'אויף ˘Ïבלשונו, ˙ÂÏ‡˘ ÏÚ)

(˙Â�ÚÏ ‰ˆÂ¯ È�È‡ ‡„ ÔÂ‚Î ˙ÂÚ˘¯ על הרי הנה, באתם ממונות שאלת  על 'וכי כאומר, ,

כאן... שפכתם יהודי דם כי - דנים' אתם נפשות עסקי
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íåúé äðòî àåäù íãà äàåø ìë
äðîìàåáùçé àåä íâ ,íøæòé àìå
...äðòîùðåòä ,øæåò ïéàå äðòé ãçà íà

ãéá úåçîì åãéáù éî éë ,'íìåë ìò
àåáì åãéá äéäù åà ,äçî àìå øòöîä
ñôúð äæ óà ,ïë äùò àìå íúøæòì
åîöò àåä åìéàë øäîðäå øîä ùðåòá

ìò øúåéá ä"á÷ä ãéô÷äù ,íúåà äðéò
íéîåúéäå äðîìàä øòöçéçéçéçé.

,äðäåïøúåå íãàä àäéù àøåáä ïåöø
àåä äî' åùôðá íéé÷éå ,åðåîîá

'ïåðçå íåçø äúà óà ïåðçå íåçøúáù)

(:âì÷,àåä øùàá éãåäé ìë ìò íçøì

ששנינויח. כמו לחברו' אדם ב 'בין זהיר הוי מאד Ù‰:)מאד Û„ ‡ÓÂÈ) שבין 'עבירות 

בחז"ל  ומבואר חבירו', את  שירצה עד מכפר, הכפורים יום אין לחבירו אדם

(·"‰ ‡"Ù ‰‡Ù ‡˙ÙÒÂ˙) אמר וכבר הזה, בעולם נענשים לחבירו אדם שבין עבירות שעל

גדול  גיהנם יש למקום אדם שבין עבירות  שעל זי"ע , מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק 

דברים  על רק  הוא הזה בעולם ויסורים צרות סובלים שאנשים מה אך העליון, בעולם

לחבירו. אדם שבין

זי"ע מליזענסק אלימלך רבי הרה"ק הקדושים האחים עם המעשה דבר ידוע

לכפרה  עצמם על שקבלו ב'גלות' שהותם בעת  זי"ע , מאניפולי זושא רבי והרה"ק 

לקרעטשמע  פ"א ‰ÈÊÓ‚‰)נכנסו ˙È·) שעה באותה הדרך, מעמל לנוח עצמם ושכבו

להכות התחילו ביין לבם כטוב ובגילופין, בהוללות שיכורים ערלים כמה שם ישבו

יהודי  לראות  מתענגים כשהם להם, בסמוך ראשונה ששכב  זושא ר' הרבי את נוראות

וחזרו  תאוותם נתקררה ארוכות  דקות  לאחר בדמו, ומתבוסס ביסורים מתפתל

הלא לו, ואמר לאחיו אלימלך  ר' הרבי פנה שעה באותה ולהשתכר, יין גרונם למלאות 

בך להפליא הראשונים מעשיהם על יחזרו קט מעט ועוד המה, דם תאבי האלו הגוים

יבואו  שאם כדי במיטתך, אשכב ואני מקומותינו את שנחליף עצתי, ממכותיהם,

משכבם, מקומות  והחליפו זושא  ר' הרבי הסכים אתה, ולא  אני אלקה שוב הרשעים

עתה  כהוגן, לקה כבר זה בצד השוכב  שהיהודי לזה, זה אמרו הגוים חזרו כאשר אך 

הרבי  לקה ונמצא  עשו, וכן כמותו, ללקות  השני בצד השוכב היהודי של זמנו הגיע

את להכות  בשמים מכריזים אם אלימלך ר' הרבי אמר שעה באותה פעמיים, זושא  ר'

במקומו... המכות  את רעהו שיקבל ודם בשר של ההשתדלויות כל יועילו לא פלוני

רבי  הרה"ק  לבנו הי"ד זי"ע מבאבוב ציון' ה'קדושת בעל הרה"ק סיפר זו עובדא

אלימלך ר' הרבי הקדושים האחים אלו היו שלא מעט, שונה בנוסח אך  זי"ע , שלמה

ובדרך אלימלך , ר' הרבי אל בנסיעתם שבאו חסידים שני אלא זי"ע, זושא  ר' והרבי

הראשון. שוב  לקה מקומותיהם החליפו וכאשר הראשון, הוכה שם ללון מקום מצאו
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íúøöá øöéî úåéäì åáéìå åéðéò íåùì
åîò ïéãä úøåùùë óàå .ìàøùé ìù

.ïéãä úøåùî íéðôì ñðëéìò øúååéå
èéð÷äì àìù éãëá ,åì òéâîä ïåîîä
àìîé íå÷îäå åøáç úà øòöìå

åðåøñçèéèéèéèéúà äååìîá åðéöîù éôëå .
àìå ìéàåä ïåëùî åðîî ìèðù éðòä
äìéìá äìéì úåñë åì áéùé ,åáåç òøô
åãáì åúåñë àéä éë' Y íåéá íåé ìùå
íàå ,'áëùé äîá åøåòì åúìîù àéä
'ä ìà éðòä äååìä ÷òöéå åðáéùé àì

(åéúåðòèá ÷ãö ìë ïéàù óà)äéäå' - éæà ,
éìà ÷òöé éëéðà ïåðç éë éúòîùå.'

ìëåé àìù é"ôòà' ,'åðøåôñ'ä áúëå
ñîç êéìò ÷åòöì,êì áééç àåä éøäù

åúåéðò ìò éìà ÷òöéùë íå÷î ìëî
ìò ùåáì éìá íåøò úåéäì åì íøåâä

ïúà ,êãéåìïðåç éúééäù äîî úö÷
êúåàìëåúù éãë ê÷åôñ ìò øúåé

.'íéøçà åá ñðøôì

óéñåäò"éæ à"øâäøúá éèå÷éì'á àáåä)

(ë"ùú úðùî éèå÷éì÷åñôä ìò
(áë áë)'åúåà äðòú äðò íà'íà åìéôà

Y äìäù éãë 'íéîù íùì' úàæ äùòú
àèçì áùçð äæ íâ ,'éìà ÷òöé ÷òö'

êùéðòäì 'åú÷òö òîùà òåîù'åäéàøå ,
äðéðôî ,øáãì(å à 'à ìàåîù)äúééäù

äúëæ àìù ìò äðç äúøö úà úøòöî
íéîù íùì äðååëúäå ,íéðáì(.æè á"á),

äáì úà øøåòì äúåà äèéð÷äå
ùéìù úåòîãá ä"á÷ä ìà ììôúúù
äðéðô äùðòð î"îå ,ïèá éøôá äëæúù

ù"åîë(ä á íù)äòáù äãìé äø÷ò ãò'

הרבי  להם ויאמר שלום, ברכת לקבל הקודש אל נכנסו לליזענסק הגיעו כאשר ויהי

לשפר  לנסות לאדם שאין בדרך, עליכם שעבר ממה ללמוד עלינו מה תדעו 'וכי

ל'השתדל' האדם על נאסר וכי אביו, את  ושאל תמה המהר"ש כן כשמוע מזלו'.

לו ואמר אביו נענה מצבו, ולשפר אך להיטיב סבלו, למעט להשתדל  מותר בודאי

חבירו ... חשבון על כן מלעשות  ח "ו 

דאבוה יט . משמיה אומר הי"ד זי"ע מקארלין אלימלך  אברהם רבי הרה"ק  היה וכבר

בעל  שהוא  כשישמע 'חתן', אודות כשמבררים שידוכין שבענייני זי"ע 'הינוקא '

שישמע נוספת מעלה כל על מכן לאחר 'אחד', כמספר זאת יחשיב  טובות  מידות

ל'עשר' יעלו ויחדיו אחת  הספרה לצד אפס מספר יוסיף המדובר Ï‡Ó˘Óעל „Á‡ 'ÒÓ)

(ÔÈÓÈÓ ÒÙ‡Âאך וכו', למאה מספרו ויתעלה אפס עוד יוסיף ומעלה מעלה בכל וכך  ,

'אפס' רק  בידו שעלה נמצא טובות' 'מידות  מעלת בלא אחרות  מעלות רק ישמע אם

הישרה  הדרך היא והיא  טובות, מידות הוא האדם עיקר כי מידי', שווה 'לא  שמשמעו

האדם. לו שיבור
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äéàöàö åøèôðù ,'äììîåà íéðá úáø
ò"ì äéðô ìòëëëë.

úîåòìåøéñîå åøáçì øúååîä ,úàæ
óàå ,áìáù äðéè ìë åéìòî
.ãåàî äáøä åøëù ,åúøö úòá åì òééñî

ïúùøôá åðéöî úàæ íâå(ä âë)äàøú éë'
áåæò ...åàùî úçú õáåø êàðåù øåîç
äî ÷BaLz ÷aLî' íåâøúáå 'åîò áåæòú¦§¨¦§¨
áåæò'ù åðééä ,'dnò ÷øôúe éäBìò Caìác¦§¦¨£¦§¨¥¦¥

'êàðåù' ìò êáéìá ùéù äðéè ìë 'áåæòú
åøæòì ãåîòúå äæàëàëàëàë.

øàáîå'äçåðî úéøá' ïåîã÷ä øôñá
íà ,àéä äðååëäù÷áùî-

ìò êáìá êì ùé øùà ìë øéñúå áåæòú
éæà ,êøáç÷åáùúäúà óà áæòéú Y

ä"á÷ä éë ,êéìò úåàáä úåøöä ìëî
êéàèç ìë úà êîòî áåæòé áåæò

.ááø ìëî é÷ð øàùéúå

האש כ. להבות  לתוך ידיו המכניס כמו כי זצ"ל, שמואלביץ  הגר"ח של ביאורו ידוע 

ונשרפים נכווים וידיו אונס, טענת לו יועיל לא מ"מ גמור, באונס אפילו –Ì‡ Û‡Â)

(‰ÓÂ‡Ó ÂÏ ÏÈÚÂÈ ‡Ï 'ÌÈÓ˘ Ì˘Ï' ¯·„‰ ‰È‰,'אש' יהודי של צערו  כל  - לעניינינו  נמי כך 

בוערת .הוא באש מתעסק  הינו הרי שמים', 'לשם כשמתכוון וגם באונס, הוא  אם ואף ,

מהם כא. שאחד לאחר 'שכנים', בין ונורא גדול סכסוך שפרץ בארה"ק, שהיה מעשה

גדולי  ואף תוקף, בכל לכך התנגדו והשכנים מגוריו דירת על ולבנות  להוסיף רצה

אליעזר  ר' מהגאון ביקשו כן כי בראותם ביניהם. שלום להשכין הצליחו לא הרבנים

את וישיב  השלום, למען שיפעל בארה"ק  ספר בקרית  ומו"צ רב שליט"א טורק

התיכון' 'הבריח הוא  מי בחכתו העלה בירורים אחר הרב, להם ויעתר למעונם, השלום

הרב  פנה מיד המחלוקת, פרשת  היה (·ÏÚË')בכל לא  הוא אך  דברים', ה'בעל לבית

נזדעקו  אמורים, דברים במה הבית בני שמעו אך ויהי הבית , בני עם הרב  דיבר בביתו,

ממילא כי הקורה, בעובי תכנסו ולא  היקר, זמנכם על שתחוסו מוטב  לאמר, מיד

הרב, להם ענה אופן, פנים בשום זה לשכן נוותר לא אנו בעבודתכם, תצליחו לא

האם  אתכם, אשאל אחת  שאלה אך  עמכם, הצדק  תורה' 'דין פי שעל נאמר אם אף

עידן  זה עומד בננו אכן, ויענו, ובמשפחתכם, בביתכם ועקתא צרה איזו ח"ו יש

גודל  את  הרב להם הסביר בפועל, קיימו לא ועדיין מקדש' 'האיש בפרק  ועידנים

אותות 'ישועות', לפעול שסגולתו בגשם, או ברוח לרעהו מעצמו המוותר של כוחו

תשכינו  שאם לי ברור אך מופת', 'בעל שאינני דעו, להם, לומר והוסיף ומופתים,

ועברה  השכנים, לכל 'אסיפה' עשו היום באותו מיד פלאות , תראו ביניכם שלום

וכבר  ה'אסיפה' נגמרה לא עדיין פלא, זה וראה ומחילה, סליחה פיוס רוח ביניהם

אירוסין  בקשרי הבן בא ימים ג' ובתוך  בידיו, שידוכין והצעת  'שדכן' אליהם פנה

הזולת . עבור טבעם את ששיברו בזכות זאת וכל ושידוכין,
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הזהירות  – עליך חביב  חברך  כבוד  יהי
ישראל של  בכבודן 

ãåòåãåáëá úåøéäæä ïéðòá ïúùøôá
,ìàøùé ùéà ìë ìùàìù

åîéìëäìáåúëä øéäæä éøäù ,(ãë áë)

òåøôì äååìä ãéá ïéà íàù äåìîä úà
é"ùø ùøéôå ,'äùåðë åì äéäú àì' åáåç
òãåé äúà íà ,ä÷æçá åðòáúú àì'
åìàë åéìò äîåã éäú ìà åì ïéàù

åúéåìä àì åìàë àìà åúéåìä,øîåìë
åäîéìëú àìåãåáëá øäæäì åðãîì ïàë .'

Y øîàú àìùå ,ãçàå ãçà ìë ìù
àìùå ïéãë àì éîò âäðù éðåìô ,äà

øúåî éåàøë(äååöî óàå)åîéìëäì
âäð ïéãë àìù äæ äååì íâ éë ,åùééáìå

ïéãá éøäù ,êîòòåøôì àåä áéåçî
àìå òùø äåì' ììëá àåäå ,åáåç úà
åîã øúåä àì íå÷î ìëî ,'íìùé
ùéà ïéà ïë íà ,åùééáìå åîéìëäì

êôùäì åîã øúåäù ìàøùéîáëáëáëáë.

øáëåì"æç åøîà(.çé úåëøá)êìäé àì'
ïéìéôúå úåøá÷ä úéáá íãà
íàå ,àøå÷å åòåøæá äøåú øôñå åùàøá

'ùøì âòåì' íåùî øáåò ,ïë äùåòéìùî)

(ä æéåðì ùéù å"÷ ,ïë íéúîá íàå ,
,íééç íéùðàì íéøáã úàðåàî øäæéäì
åøéáçù éîî øúåé ìåãâ ùø êì ïéà éøäù
åãéá ïéàå åðåùì úåáåöøçá åúåà ø÷åã

åîöò ìò ïéâäì

נשפע שקלים בשבת – עלינו פניך אור
ובפרט  ובגשמיות  ברוחניות  רב שפע

הראש' ב'זקיפת 

àúéàùøãîá(â àùú àîåçðú)øîà'
ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì äùî
åì øîà ,øëæð éðà ïéà úî éðàùî
åéùëò ãîåò äúàù íùë êééç ,ä"á÷ä
úà ó÷åæ äúàå íéì÷ù úùøô íäì ïúåðå

,ïùàøïéàøå÷ù äðùå äðù ìëá êë
íù ãîåò äúà åìéàë ,éðôì äúåà

ïùàø úà ó÷åæå äòù äúåàá'âëâëâëâë.

חז"לכב. Ó‚:)אמרו ˙ÂÎ¯·) חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו שיפיל לאדם לו נוח

הגה"ק וכו', יודה אם אמרה אלא  יהודה על גילתה שלא מתמר זאת ולמדו ברבים,

היה  לא  יהודה דאם זה, בלימוד להתבונן יש שהרבה אומר, היה זי"ע מאוסטראווצע

- עובריה ושני תמר את  להריגה מוציאים היו המעשה, את עשה שהוא ואףמודה

מי  פני את  ברבים  להלבין ולא האש לכבשן עצמה  להפיל העדיפה כן פי על

עצמו כבוד  על לשמור בכדי – בישראל נפשות שלשה  שיהרגו לך ...שמסכים  היש ,

האש  לכבשן עצמו שיפיל לאדם לו 'נח חז"ל למדו זה ממעשה ודייקא מזה... גדול

הדבר... חומרת גדול כ"כ כי ברבים', חבירו פני ילבין ואל

בוכג. ונכללים  ומחלה , פגע  מכל  להינצל  זו  שבת  שסגולת שמענו , ומדבריהם

ביסורים מתייסר האדם  כאשר  שהרי ובגשמיות , ברוחניות  וישועות  רפואות 



ãë שקלים - משפטים - הפרשה באר

øôñ'áéùåãéç'ä ÷"äøäì 'úåëæä
ò"éæ 'í"éøä(íéì÷ù 'øô)áúë

äæ ùøãîá åðì ùé äìåãâ äçèáäìéòì)

('ïùàø úà ó÷åæå ãîåò äúà'øåãå øåã ìëáù ,
äùî óå÷æé íéì÷ù úùøô úàéø÷ úòá

ìàøùé éðá ìù ïùàø ä"ò åðéáøãëãëãëãë.

בכלל  כן ועל  קוממיות , והולך ראשו נזקף  מהם  ניצל  וכשהוא  נכפף , גוו  רח "ל

לטובה לבם  משאלות  בכל זו בשבת  שנושעים הוא הראש ' .'זקיפת

ישועה' ב 'עטרת בארוכה ˘˜ÌÈÏ)ומבואר - ÌÈËÙ˘Ó ÌÈ„ÚÂÓ)שקלים ששבת

לפרנסה זי"עמסוגלת  מספינקא  יוסף' ה'אמרי בעל והרה"ק בטעמא, מילתא  עי"ש ,

השנהאמר, ימות  שבכל  התפילות כל שיתקבלו  לבקש  אפשר  זו שבשבת 

ולרצון  .לרחמים 

עם  שהגיע 'דראגמירעשט' מעיר ז"ל כהנא  מאיר רבי ושמו אחד בחסיד מעשה

בשבת יוסף' ה'אמרי רבו בצל הראשונה בפעם להסתופף ז"ל זאנוויל רבי אחיו

חשוך היה מאיר רבי כי היו, גדולים יסורים בעלי אחי תרי הני תרמ"ג, שנת  שקלים

רח"ל. וחלשים חולים בנים הוליד זאנוויל רבי ואחיו חולנית, היתה וב"ב ל"ע בנים

ישועה  בדבר להיוושע וביקש  הקודש אל מאיר רבי החסיד נכנס שב"ק בערב

הסכום  את נתן ר"מ זהובים, מאה של פדיון לו שיתן יוסף' ה'אמרי  נענה ורחמים,

השבת . כניסת  קודם להיכנס הספיק  לא אחיו ואילו שלימה. בישועה הבטיחו והרבי

ה'אמרי  ברכו זאנוויל רבי של תורו ובהגיע כמנהג, ב 'טיש' יין העמידו שב"ק בליל

ואמר, והסביר שלימה, לרפואה יזכו שבניו כל יוסף' נענים  שקלים שבשבת

'קרבנותהתפילות את  קנו השקל' מ'מחצית  שהרי אמרוהתמיד, והרי ,'(:ÂÎ ˙ÂÎ¯·)

ה'תמידים', את  ומכשירים שמכינים זו בשבת  כן, אם תקנום', תמידין כנגד 'תפילות

עליהם  לבקש ואפשר לרצון, יתקבלו התמידים' 'כנגד שהם התפילות אף השנה לכל

ולברכה  לטובה במשאלותיהם נושעו האחים ששני לציין למותר לרצון, שיתקבלו

(‰Î „ÂÓÚ 'ÛÒÂÈ ¯‡Ù '¯ÙÒ· ‡·Â‰).

בשכינה,כד. להידבק יהודי כל יכול פרשיות  שבארבע אומר, היה זי"ע  מרוז'ין הרה"ק

ב "ה הוי"ה משם אחת אות  כנגד היא מהם פרשה אתוכל  ינצל והמשכיל ,

שמבקשים  וכמו יתברך , בו להתדבק כדי אלו בימים הנשפעת והקדושה הטהרה

(ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙Ï ˙Â¯ˆÂÈ).'נשא אדון עלינו פניך  'אור

זאל  עס געהרין שוין ווארט 'איך זי"ע, מקאריץ פנחס רבי הרה"ק אמר כיו"ב 

עומד  שהוא  פירוש אייברשטין', דעם מיט זעהן מיך זאל איך  פרשיות, ד' דיא  קומין

כביכול  הקב"ה עם נפגשים אז כי הפרשיות ארבע בהן שקוראים לשבתות  ומצפה

(‰Î¯ „ ¯Ú˘ 'ÒÁ�Ù È¯Ó‡').



שקלים  - משפטים - הפרשה äëבאר

,íðîàìò 'ùàø úôé÷æ'ì úåëæì éãë
÷÷åúùäì - çúô çåúôì íãàä
,åá òå÷ù àåäù ùéèäå ùôøäî úàöì
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîàù åîëå
ìë êùîäì íãàä êéøö åæ úáùáù ,ò"éæ

åôåâ(úåéîäáä åéúåéèð øîåìë),ùàøä øçà
ùàøä íò åìòé àì åôåâ éøáà íà éë

ùàø éåìúë å"ç øàùééäëäëäëäë.

äúåäîé"ôò øàåáé 'ùàøä úôé÷æ' ìù
ì"æç éøáã(.æè äâéâç)äùù'

éëàìîë äùìù ,íãà éðáá åøîàð íéøáã
,'äîäáë äùìù úøùäíéøáãä ïîå

ìîì äîåã íãàäùêìåäù äî àåä êà
åìéàå ,úøùä éëàìîë äôå÷æ äîå÷á
äèî éôìë ïùàø íò úåëìåä úåîäáä,
ùôçì ä÷åñò àéä éë ,àîòè åðééäå

úãåáò åæå ,úåéöøàä øçà ãéîú øæçìå
Y åøöé ìò øáâúäì íãàäãéîòäì

åéðéò åéäéù äôå÷æ äîå÷á êìéì åîöò
íéì÷ù úáùáå ,äìòî éôìë úåàåùð

äæì úãçåéî àúòééñ ïì ùéäùî éøäù
àìéîîå ,ìàøùé ìù ïùàø ó÷åæå ãîåò
úåéöøàä ìë ìòî óåò äéáâäì åðéãéá ùé
äôå÷æ äîå÷á ãåîòì Y äîäá äùòîå

.úøùä éëàìîë åðé÷åìà 'ä éðôì

אש הוא  העיקר – אש  של מטבע
בלב והתשוקה  ההתלהבות

åøîàì"æçàáåä ;â ,áé äùøô ø"áãîá)

(àùú éë ô"éø é"ùøá- åðúé äæ'
,øéàî éáø øîàòáèî ïéîë ä"á÷ä ìèð

ùà ìùåëåëåëåëãåáëä àñë úçúîäì÷ùîå)

(ì÷ùä úéöçî,äæë äùîì åì äàøäå

הפסוקכה. את  זי"ע  מווילנא הגר"א פירש רמז Î‚)בדרך  ·È ÌÈ¯·„) הנפש תאכל 'ולא 

עם  'הנפש יאכל לבל יזהר אך בשר, לאכול לאדם שהותר דאף הבשר, עם

יחד  'נפשו' את  אוכל ונמצא  הבשר, בתוך משוקעת נפשו כל תהא  שלא - הבשר'

הבשר... עם

חז"לכו. דאמרו הא פי' ˘˜ÌÈÏ)ובזה '¯Ù È"˘¯· ‡·Â‰Â) לכפרה שבא  השקל מחצית  גבי

תורה' ב 'מתן שהרי אש, של מטבע - יתנו' 'כזה הקב "ה והראהו העגל חטא אחר

הרע  היצר להם חזר העגל ובחטא  זוהמתן, ÂÚÂ„)פסקה ,:·� ˙È˘‡¯· ˜"‰ÂÊ) בני החלו ,

מעתה, בגורלם יעלה מה מתפחדים, כשתלכוישראל יתנו' 'כזה  להם  הראה  לזה

וכל  היצר  כי לחשוש, ממה לכם  אין וגבורה , חוזק באומץ – אש של מטבע עם 

וגבורה בחזקה כנגדם  מהבא  ומתפחדים  נסים .חיילותיו 

מחיילי  קבוצה נשלחה שפעם זצ"ל, פוטערפאס מענדל ר' הגה"ח סיפר זה בענין

ונלחמים (�È‡ÏÂ˜È)הצאר במסעם נוסעים היו ביום דרכם, הייתה וכך באויב , להלחם

ארצה  שנפלו עד הארצות  גויי של כדרכם לשכרה שותים היו ובלילה כוחם, בכל

פ"א חלילה. וחוזר במלחמתם, וממשיכים קמים היו בבוקר שכרותם, מתוך  בשינה
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åðúéúåòáèî ùé éëå ,àìô àåäå ,'
íù éøäå ,ãåáëä àñë úçúî íééîùâ
íä øùà ìàøùé úåîùð ïëùî àåä
ïéðò äîå ,ãåáëä àñë úçúî úåáåöç

.äæë äåáâ íå÷îì áäæ úåòáèî

àìàøôéñù äî éô ìò ïéðòä øàåáé
,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä

úéáì ñðëðå 'æðëùà õøà'ì òì÷éà íòôù
éðôì ùøåã íëçä úà íù òîù ,úñðëä
ä"á÷ä äàøä òåãî ,äù÷îå ìä÷ä

ìù òáèî' äùîìùàïéáäì éãë àìäå ,'
ìåëé äéä ì÷ùä úéöçîä ì÷ùî úà

ìù òáèîî íâ ïéáäìúëúîõøéúå ,
àãéøâ òáèî úãî åì äàøä àì éàãåáù

àìàòáèîä úðéúð àäúù åäàøä

חבריו  כשהשכימו נורא, באופן המידה על יתר לוט של בניו מבני הגויים אחד שתה

הצליחו  ולא שכרותו בתרדמת  היטב  היטב שקוע עדיין הלה היה בדרכם, להמשיך

לו  ישן וכך  בדרכם, והמשיכו לנפשו הניחוהו הדרך  להם שאצה הללו לעוררו, חבריו

ובקושי  חשוך , במקום בודד א "ע  מצא החייל משקם לאחריו, הבא הלילה עד החייל

נכנס  ע"כ היה, שבת ליל הלילה אותו עשה, מה כאן. מעשיו ומה הוא היכן הבין

רותחת כשהיא  מבעו"י שהוטמנה הטשולנט קדירת ומצא היהודים מבתי לאחד

בדרכו, ממשיך והחל סוסו גבי על הניחם בכליו מילא  באפו, הריח עלה ומבעבעת,

באפו  נפשו עוד כל ולברוח 'לנוס' החל הטשולנט מבעבוע  בגבו שנכווה הסוס

לכן  ע"ג, הטשולנט רתח ועדיין קבוצתו, בני את השיג שעה ובתוך  עצומה, במהירות 

והנה, האויב . לגבול הגיעו עדי הטרופה במרוצתו המשיך לעצור, הסוס הסכים לא

באומץ – טרופה ברדיפה דוהר סוס אליהם שמתקרב  האויב חיילי הבחינו מרחוק

נפשם  על ונסו נשמתם, עמקי עד מפניו נבהלו שכן, מכיוון טבעי, על בכח – וחוזק

ללא המלחמה תמה ובזה גביו, על לו יש זיין וכלי מוקשים אלו יודע  מי בחשבם

הרוגים... כל

ימלא ומורא  חת ללא  באומץ כנגדו  בא  שאתה היצר  יראך  אם היצר , לגבי כיו"ב

כנגדו , עת  בבוא  להוציא  בבגדך טומן הנך  משחית ' 'כלי איזה מחשש  ופחד רעד

לנפשך  .ויניחך 

'כלבין  נקראת  שהסט"א  שליט"א שעכטער מאיר יעקב רבי הגה"צ ביאר כעי"ז

בלבבו, מורך כי לכלב המראה שהרי הכלב , עם כמנהגנו עמהם לנהוג ועלינו דחציפין',

כנגדו  יעמוד אם אולם אחריו. וירדוף כן, לו ישיב הכלב  אף ממנו, לברוח ומתחיל

באפו. נפשו עוד כל מהאדם ויברח פחד הכלב  ימלא פחד, כל ללא  זקופה בקומה

ולא כנגדם ותעצומות עוז נאזור אם וחיילותיו, יצה"ר הסט"א לענין הוא  ממש כיו"ב 

לנו. וירווח כולם יברחו נידף, כעלה רועדים כנגדם נעמוד
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ùãå÷ ùà úåáäìúä êåúîæëæëæëæë,ã"ëò
òáèî'á íúðååë ïéà éë ,øîàð äæ éôìå
ïéà éàãååá éë ,íééîùâ úåòîì 'ùà ìù

,ãåáëä àñë úçú ïîå÷î'ùà'ì àìà
éðá íéëøöðù úåáäìúäå úå÷÷åúùää
äæåðâ ïëà åæ 'ùà' ,íúãåáòá ìàøùé

ãåáëä àñë úçúïúåáéáç áåøáå ,
.ìåëéáë ïäá ä"á÷ä òùòúùîå âðòúî

øúåéååðååéö äæ íòèîù ,øàáì øùôà
ì÷ùä úéöçî ÷ø úúì àøåáä
ïéàù åðì úåøåäì ,íìù ì÷ù àìå

,ììë åðéì÷ùì ÷å÷æ ä"á÷äøøåòðù àìà
áø÷úäì õåôçì ÷÷åúùäì åðááì úà

éòá àáì àðîçøã ,ù"áúé åéìàåìéàå ,
äàøð äéä ìåãâ øáã àéáäì äøåú äøîà
òáèîä íöò ãöî àéä úåáéùçäù
,ãáìá ïè÷ øáã àéáðù åøîà ïëì .ïúðù
ä"á÷äì ùéù çåø úçð ø÷éòù úåøåäì
íåøúìå úúì íãå øùá ìù ïåöøäî àåä
úèòåî äðúî íâ éëä íåùîå ,åìùî
àì éë ,ïåöøì ä"á÷ä ìöà úìá÷úî

áìä ïåöø àìà úìá÷úî 'äðúîä'çëçëçëçë.

åðàöîð,ïéãîìúéöçî úîåøú àìù
øùáù äî àìà ,ø÷éò ì÷ùä
äáäì ùàë åááì úà áéäìî íãå
åúãåáòì åîã úçéúø úà áéø÷îå

מנדל כז. מנחם רבי הרה"ק  רבו לפני אלו דבריו על הרי"ם' ה'חידושי חזר לימים

תורת לומר אשכנז ממדינת דרשן לאותו בא  איך והשתומם זי"ע, מקאצק  ה'שרף'

אורחים, הכנסת  במצות מאד ומהדרים מחשיבים 'שבמקומם רבו השיבו כזו, אמת 

זו'. תורה לחדש זכה ולכן

דכתיבכח. ÊÈ)והיינו „Î ˙ÂÓ˘) של וכפירושו ההר', בראש אוכלת  כאש ה' כבוד 'ומראה

לוי' ÌÈËÙ˘Ó)ה'קדושת ˙˘¯Ù) עם מקושר הוא  אם לדעת רוצה האדם שכאשר

י  זה כי הקודש, ובעבודת מצוה בדבר התלהבותו מדת  את  יבדוק  ה'', על 'כבוד וכיח

– ה' לכבוד מקושר הוא כמה הסימן ה'', כבוד 'ומראה  תורה דקאמרי והיינו זה,

הבורא . בעבודת  התלהבותו כגודל ההר', בראש אוכלת 'כאש

בנו  עמו והתלווה הרבנים באסיפת  זי"ע טוב' יום ה'קדושת הרה"ק  השתתף פעם

אחד  הבחין שם בהיותם לימים, צעיר עלם שהיה זי"ע  מסאטמאר יואל רבי הרה"ק 

בלבו, יוקדת  גדולה ואש עצומה בהתלהבות המתפלל מסאטמאר הרה"ק  בילד הרבנים

בזלזול  ושאלו רב  אותו אליו ניגש כן על ומשונות, שונות תנועות  עשה התלהבותו ומתוך 

'אילו  ובשנינותו בחכמתו מסאטמאר הרה"ק  לו השיב היום', פורים 'וכי לשונו ובלעגי

'גראגער'.... גם עמי מביא הייתי - המן כאן שאמצא  יודע  שקירור (¯Ô˘Ú)הייתי כשכוונתו ,

השורש. מן ולעקרה לבטלה וצריך עמלק , מקליפת  היא  הרי יהודי של התלהבותו

גודל  ומחמת החורף, ימות באמצע  הנהר במי לטבול שנכנס אחד על מספרים



çë שקלים - משפטים - הפרשה באר

ù"áúéíéì÷ù úåöî ïéá ïéà äæ éôìå ,
äæä ïîæáì íéé÷ äéä ÷"îäéáù ïîæáù
éøäù ,ùã÷îä úéá åðì ïéà ø"äåòáù
úà úúì ÷÷åúùäì åðéãéá ùé ïééãò
ìù äùøåùå ø÷éò äæ àìäå ,íéì÷ùä

.åæ äååöî

àìåïéà äæä ïîæáù ïåéëã àìà ,ãåò
íéì÷ùä úà åðììòåôáéàå

éúî Y '÷÷åúùäì' àìà åðì øùôà
,äðîéé÷ðå åðéãéì åàåáéåæ úå÷÷åúùä

ïîæá äååöîä íåé÷ øùàî øúåé äáåùç
íéé÷ äéä ÷"îäéáùùøåôî êëå ,

'úîà úôù'á(â"ìøú íéì÷ù),äàøð'éë
æà åîë ìá÷úî úåáéãðäìë éë ,

çë éãé ìò ÷ø ïåöøì åìá÷úð úåðáø÷ä
ìë åéä äæîù ,ìàøùé ìù úåáéãðä
,äúò íâ ùé úåáéãðä äæå ,úåðáø÷ä

øúåé øùôàåé"ò Yáãðì ïé÷÷åúùîù
äðåùàøáë ú"éùäìíéëåæ äæ éãé ìòå ,'

øàåáîëå ,åðéúåðååò ìë ìò äøôëì
éîìùåøéá(â"ä á"ô íéì÷ù)ìò øáåòä ìë'
íéãå÷ôä(íéøùé 'ä éãå÷éô ïäù ,úååöîä åìà),

.'ìâòá åàèçù -

ïáåéåïéáäì äùî äù÷úð äîá éîð
äùî ïéáä àì éë ,ì÷ùä ì÷ùî

äëæé éîùâ òáèî éãé ìòù ïëúé êéà
åì äàøä úàæì ,ùôð øôåëì íãàä

ä"á÷äùà ìù òáèîïéàù åðãîìì ,
éøäù ,ø÷éòå ììë òáèîá úåáéùçäéâç)

(ç ,á'ä íàð áäæä éìå óñëä éì'
'ä õôç ÷øå ,'úåàáöúåáäìúää ùàá

,äðéúðä úòá ìàøùé éðá ìù íáì
áåúëë(åë ,âë éìùî)éðá äðú'êáì,'éì

.åì øôëúé øéôù äæáå

וסגולתו  היום  חשיבות – אדר חודש ראש 

äçéúôá'æòåì íòî èå÷ìé'ì(íéìäú ìò)

íééç éáø ïåàâä íùá àéáî
,ò"éæ ìàèéååøôñ àåø÷ì äìåãâ äìåâñ

øãà ùãåç ùàøá íéìäú.

øáëåò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ãéâäéøáã)

(äîåøú 'øô úîàíåé úìåãâ úà
íøîàîá ,øãà ùãåç ùàø(:åè äöéá)

,'øãà ïäá òèé ,åéñëð åîéé÷úéù äöåøä'
íãàä éãéá ïéð÷ë íéøàùðä Y 'åéñëð' éë

,íéáåèä åéùòî íä ,çöðìóñë' åìéàã)

ç÷é åúåîá àì' éøäù íééçöð íéñëð íðéà 'áäæå

é àì ,ìëä(çé èî íéìäú 'åãåáë åéøçà ãø,
íéøáãî íäù 'úåìéôú'ä èøôáå

íìåò ìù åîåøá íéãîåòäé"ùøáå :å úåëøá)

סכנה, לידי והגיע המים מן לצאת יכול היה ולא  סביבו המים קפאו הנורא הקור

שיגיד  'נו, ואמר נענה זי"ע העבודה' ושורש ה'יסוד בעל הרה"ק  כך על מששמע

את ישבור בודאי קודש אש בהתלהבות  אמירתו ידי שעל כאומר 'נשמת '...' תפילת 

זהו הקרח. אשמימי של .מטבע



שקלים  - משפטים - הפרשה èëבאר

(íéøáã ä"ãø÷éòù àìà ãåò àìå ,
'íéñëð' àø÷ð ïëì àéä ùçìá äìéôúä

,òðöäå éåñéë ïåùìîäöåøä' íøîà åäæå
- 'åéñëð' ïåöøì åìá÷úéå 'åîéé÷úéù
ùåøéô ,'øãà ïäá òèé' ,åéúåìéôú åìà
æà ,øãà ùãåç ùàøá äæ ìò ììôúé

åúìéôú úà 'ä äìôéøîàðù ,øéãà
íåøîáåîåøá úãîåòä äìéôúä äæ Y

,íìåò ìù'ä,'íéîçø' åìåë äùòð Y
.åéúåìàùî åàìîúéå åéúåù÷á åìá÷úé

èøôáåìëì 'ùàø' àåä Y àîåé éàäù
úò' ïîæ åìåëù ,øãà ùãåç

'÷éãö çîö'á àáåäù åîë ,'ïåöøùãåç)

(øãà ñðëðùî ä"ã øãà÷"äøä åð÷æ íùá
ú"ø 'øãà'ã ,ò"éæ 'íåìù úáäà'ä'øàåò

'ãïåòø'àùãåçä ìëù åðééä ,çëúù
øáã åá ìåòôì ïåöø úò åðéä åìåë

.íéîçøå äòåùé

ללא  ולתפילתו לתורתו יגש  – נשכר זריז
יצליח ואז יתירות הכנות

ïúùøôá(à àë)íéèôùîä äìàå
íäéðôì íéùú øùàøàáî

íðåá äçîù éáø éáøä ÷"äøä
ò"éæ àçñéùôî(äçîù ìå÷)íäéðôì

úåàá úååöîäå 'íéèôùî'äù åðééäéðôì
÷øå .íãà ìù åîåé÷ úåàéöîå åúéååä
äååöîäå äøåúä - íéèôùîä íåé÷ íò
ìë ìèá éëä ååàìáå .íãàì íåé÷ ùé

íãà ìù åúåàéöîèëèëèëèë.

שהה כט . שפעם מבני-ברק , ז"ל יאקאבאוויטש ציון בן רבי המפורסם הגה"ח סיפר

זי"ע  מסאטמאר יואל רבי הרה"ק רבו הוא]בצל ביותר, וחביב מקורב  היה אליו

בלאנדאן  נפש] במסירות  בבני -ברק  סאטמאר מוסדות  את בשעתו הקים אשר הגבר

על  שעות  כארבע במשך  מדברותיו הרה"ק נשא  בשב "ק  הקיץ , בימי יצ"ו הבירה עיר

ראה בפרשת ‡)הפסוק ,·È ÌÈ¯·„)לעשות תשמרון אשר והמשפטים החוקים 'אלה

תורה מתן אחר דהנה העיר, דבריו בתוך  לך', אבותיך  אלוקי ה' נתן אשר (·Ù¯'בארץ

(Â¯˙È ואילו משפט', שב'חושן והלכות דינים משפטים פרשת  בריש התורה פתחה

הכתובים, מסדר שינה ולמה חיים', 'אורח בחלק חיבורו את פותח בשו"ע המחבר

יב סימן דבחו"מ לה, מפרק  והוא לה מותיב  ·)הוא ÛÈÚÒ)המחבר דין פסק  בית וכל

משובח זה הרי תמיד פשרה הראשון שעושה בפסוק  הטורים' ה'בעל ליה ורמז ,

משפטים ‡)שבפרשת ,‡Î ˙ÂÓ˘)'המשפטים ור"ת 'ואלה  נוטריקון דיין ה'שהיא 

חיבורו מ'עשהי'רםט'שרהפ'יעשהש'צווהמ' את  פותח המחבר היה ואילו שפט,

וההלכות הדינים כל היינו – ההמשך בכל שגם ולומר לטעות מקום היה זה בדין

פתח  דעתא מהאי להוציא  וכדי בפשרות, להרבות  וטוב  ראוי השו"ע חלקי שבכל

בשו"ע או"ח חלק את אין המחבר כולה  התורה שבכל להדגיש כדי כארי' 'יתגבר



ì שקלים - משפטים - הפרשה באר

äðäïúùøôá áéúë(æ ãë)øùà ìë'
ùé ,'òîùðå äùòð 'ä øáéã
äòéîùì äéùò åîéã÷ä ïëìù åöéìîäù

,'äùòðå òîùð' åøîà àìåàéä êë' éë
åîöò ãéîòîä - 'äøåú ìù äëøã
áùéé äøäîá àì ...òåîùìå ïðåáúäì
'åîéã÷ä' ïë ìò ,äøåúá ÷åñòì åîöò
úåéåððåáúäå úåéäù àìì Y äéùòä úà

úåøéúéìììììéçúä øáëù øçàì ïëàå ,
...ïðåáúäìå òåîùì ìåëé ÷åñòì

àöåéëéùåãéç'ä íùá íéøîåà äæá
äìéôúá à÷ééãù ò"éæ í"éøä

åøîà(ä"ô ùéø úåëøá)øä íéãéñçíéðåùà
,äìéôúä íãå÷ úçà äòù íéäåù åéä
àì 'äøåúä ÷ñòå ãåîéì'á ë"àùî

úåðëäá ïîöò ïéäåù åéäù åðéöî
ãåîìì åàåáá äîäîúîä éë ,úåøéúé

äøåú(èòîë)øáã óåñù åì çèáåî
õåô÷é àìà ,äãåîéìî éøîâì ìèáúé
ãò íé÷ñåôäå ãåîìúä íé éëëåúì
,åðîî äìòîìå åøàååö ìà íéîä åòéâéù

àááå äæá åì áøòé æàåàìàìàìàì.

ø"äéïåãà åðéìò êéðô øåà'ì äëæðù
éáø ö"äâä äéäù êøãëå 'àùð
äöøúùëì øîåà äéä ì"÷åöæ íéøá íééç
åðàù ã"ò ,äáéè äî 'êéðô øåà' úòãì
'íåìù íéù' úëøáá íåéá ô"â íéøîåà
åðé÷åìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá éë
äëøáå ä÷ãöå ,ãñç úáäàå íééç úøåú

ø"éë ïîà .íåìùå íéîçøå.

לפשרות מקום שלו.כל על לעמוד ולא  ולוותר להתפשר ראוי ממונות  בעניני ורק  ,

הרי ל. והדר, פאר בשכלול ולשכללו ביתו, את  לחדש שבא  למי דומה, הדבר למה

בשעה  אך  לעשות, מה כדת  ופרט פרט כל ראש בכובד ומחשב  יושב הוא

ירוץ אלא  כך , או כך  ומחשב מתמהמה אינו שפרצה בשריפה דולקת' ש'הבירה

שאפשר  כמה עד ולהציל האש את לכבות  האפשרית ובמהירות  כוחו בכל במהרה

עתו  בהגיע – התורה' ל'עסק  ליגש לאדם יש ממש כך אדם. בחיי ובפרט בממון

שם, אהלי פני מעל להכחידו ומאיימות בוערות  היצר להבות  כי ידע  בתורה לעסוק 

והתמהמהות . שהות  כל ללא  התורה, אש תוך  אל לקפוץ  אלא  לו ואין

יאיר בן פנחס רבי של מאמרו על שאמרו, Î:)וכאותה Ê"Ú) לידי מביאה 'תורה

תורה, לידי מביא  מה אמר ולא זריזות ...' לידי מביאה זהירות אין זהירות, כי והיינו 

עצמו ויישב גמרא יחטוף  – בעצמה  התורה  לימוד אלא תורה  לידי שמביא דבר

בהמתנתו יישאר  תורה  לידי ש 'מביא' הדבר  על  ימתין אם  כי .ללמוד ,

חז"ל לא. דברי על מליצה בדרך זי"ע שמחה' ה'לב  דהרה"ק משמיה דמתאמרא וכפי

– בתורה' ועסוק  בעסק  ממעט ו'אודות''הוי 'סביב' מעסקיו למעט האדם  שעל

ומדומות יתירות  הכנות כל  ללא ללמוד יתיישב  אלא  התורה , .לימוד 
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