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קֹד ִיְפקֹד ֱאלֹ  ָּ  ים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאתקִ פ 
ֶכם.  ה ִאת ְ  )יג, יט(ַעְצמַֹתי ִמז ֶ

א"י פקד יפקד וגו'. לרמז בזה גודל חסדי 
מתרחק מעמו בני  הבורא ב"ה שאינו

ישראל אף שהם בדיוטא התחתונה 
אעפ"כ הוא שוכן בפנימיות לבבם. וז"פ 
פקוד לשון חסרון ואעפ"כ יפקוד אלהים 
אתכם פי' לשון פקדון כי הוא גנוז 
בפנימיות כל איש מבנ"י. וז"פ )בראשית 
מב, יט( אחיכם אחד יאסר בבית 
משמרכם ואתם לכו קחו שבר רעבון 

כי גם בשעה שהאדם בתיכם. הרמז בזה 
הולך בשוק לעשות צרכיו לקנות שבר 
רעבון ביתו הנה אז ג"כ הקב"ה אצל 
האדם בבחי' הסתרה כמ"ש )דברים לא, 
יז( והסתרתי פני מכם ר"ל בפנימיות אני 
נסתר בכם. וז"ש אחיכם אחד יאסר וגו' 
הקב"ה הוא נקרא אח לבנ"י כמ"ש 
)תהלים קכב, ח( למען אחי ורעי וכו' 

ד יחיד ומיוחד וכביכול בבחי' והוא אח
נאסר בפנימיות לבבכם בשעה שאתם 

וה"ז לקנות שבר רעבון הולכים בצרכי ע
  )תפארת שלמה(              .בתיכם כנ"ל

 
ה מָּ ד רָּ יָּ ֵאל יְֹצִאים ב ְ רָּ ְבֵני ִיש ְ  )יד, ח( .ו 

או יאמר ע"פ מה שאמר הרב הקדוש 
 ליפא מחמעלניקהמפורסם מוהר"ר 

זצוק"ל ע"ד דאיתא באגרת הקודש של 
אא"ז זללה״ה הנדפס בספר הקדוש של 

 יחששאל למש ל״זצוקהרב מפולנאי 
אימתי אתי מר והשיב כשיתגלה תורתיך 
ויפיצו מעינותיך חוצה ע"ש וזה י"ל 
שמרומז בפסוק ובני ישראל יוצאים מן 
גלות בריש גלי בריש ר"ת רבי ישראל 

ו ויפיצו בע"ש גלי היינו כשיתגלה תורת
 מעינותיו אז יפקון מן גלותא והבן.

 )דגל מחנה אפרים(
 

ה מָּ ד רָּ יָּ ֵאל יְֹצִאים ב ְ רָּ ְבֵני ִיש ְ  )יד, ח( .ו 
ותרגומו בריש גלי ע"ד דאיתא בזוה״ק 
בספרא דא יפקון מן גלותא וע״ש 
שמבואר עוד יותר. כשיתגלה הספר 
הזוהר בדא יפקון מן גלותא, וזהו 

ישראל "יוצאים" שמרומז בפסוק ובני 
היינו מן הגלות כנ"ל ביד רמה ותרגומו 
בריש גלי בריש ר"ת רבי שמעון בן יוחאי 
ולכשיתגלה ספרו הקדוש ספר הזוהר אז 

         בדא יפקון מן גלותא, והבן.
 )דגל מחנה אפרים(

 
ֹבאו  ְבֵני ם ַוי ָּ תֹוְך ַהי ָּ ֵאל ב ְ רָּ  כב(, )יד. ִיש ְ

 יורד אני, אומר זה: אומר מאיר רבי
 תחילה אני יורד, אומר וזה, לים תחילה

, מעשה 'הי כך לא: אומר יהודה רבי. לים
. ו'וכ תחילה יורד אין אני אומר זה אלא

 מחולקים אינם וי"ל דבאמת (.מדרש)
 אחד כל בתחילה, יהודה מאיר ורבי רבי

... הולך״ אני, הולך ״אני: צעק, מהם
 אל בא כאשר מעשה״ 'הי כך ״לא ,אבל

 ,הים אל ממש בפועל לקפוץ, המעשה
 אמרו אז, אחורנית הלך אחד כל אז

 אין ,תחילה יורד אני אין: אחרים דברים
 .תחילה לירד רוצה אני

 (ז״ל (מקוטנא יהושע הגה"צ רבי)
 

 
 
 

 

 משה רבינו לקח עמו את עצמיותו של יוסף
ה ֶאת ֶ ח מש  ק ַ וֹ  ַוי ִ , )יג. ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעמ 

 יט(

למלך שהי׳ לו שני שרי  משל י״ל ע״ד

ממונה על האוצרות  הוא צבאות האחד
ומזון ושאר  לחםשיספוק לבעלי מלחמתו 

 הונ. ואחד ממהוסיפק המלחמ תהצטרכו
עצמה ולהורות  הלהיות מנהיג המלחמ

מלחמה בהשכל הנצרך ולערוך  יסכסית
מערכה כדרך אנשי  אותם מערכה מול

השני  והנה אותו השר צבא ה,המלחמ
נתיישב  הת המלחמגללמד הנה ההממונ
אולי שר צבא  ,לבבובועלה מורא  בדעתו

 הלהכין סיפוק המלחמה הראשון הממונ
 ,הנצרך שלימותבאינו עושה התמנותו 

שלו שלא יוכל  תההתמנובזה חסרון  ויהי׳
החיילות שלו כטוב וכראוי וכנכון  להנהיג

ולזה עלה  ,הצטרכותו כיון שלא יהי׳ כדי
להצטרף את עצמו עם  בלבבו עצה הגונה,

  ולהיות לו מסייע השר צבא הראשון,
ו בבלברך יעלה מובהתמנותו למען לא 

 המיוחד לו. תהתמנוב להנהיג אותם ויוכל

׳ מיני במאליו כי יש  מובן והנמשל

 שמינה  םצדיקי
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ר ְרִאיֶתם ֶאת ֶ לא לֹא  ִמְצַרִים ַהי ֹום ֲאש 
ם עֹוד ַעד ם )יד ֹתִספו  ִלְרֹאתָּ  יג(, עֹולָּ

הנודע בימיו של הגה"ק בעל 
זי"ע התווכחו ביניהם גדולי  ביהודה

הדבר: שני  'ישראל על שאלה אחת שבאה לפניהם. וזה הי
והיו שותפים  אחים חיו שנים רבות באהבה ואחוה,

בעסקים שונים, אבל פתאום התחיל השטן מרקד ביניהם. 
פרצו סכסוכים, קטטות ומריבות שגרמו לפירוד גמור 

 הגיעו הדברים עד כדי כך,ביניהם. 
שאחד מהם קפץ ונשבע שבועה חמורה 
שאין לה התרה, כי לא יוסיף לראות את 
פני אחיו לעולם! שבועה זו דיכאה את 
 רוחו של האח השני עד כי אחזו השבץ

ומת. האח החי נפשו היתה מרה עליו, רגשי נוחם אכלו את 
הגורם למותו של אחיו,  'בו כי ידע שהוא בקצפו היבל

ממנו  ביקש לבוא לראות את פני אחיו המת ולבקש
 מחילה וסליחה, אבל שבועתו החמורה

 

 

 א

 פינת מעשה רב

 

 פינת התורה פינת המשל

 מפתח הגליון
 פינת התורה             עמוד א'
 פינת המשל             עמוד א'
 פינת מעשה רב         עמוד א'

 'דעמוד  רבותיה"ק ממעייןפינת   
 ז'עמוד   באידיש   פינת תורות   
 'טעמוד   תורה דבי מדרשא פינת  



 
 גדולי עולם וקדושי ארץעשיהם של צדיקים מ

 נאמרים על פרשת השבוע

 

 

 
 

עמדה לו כשטן על דרכו. הוא פנה אל 
רבני עירו כדת מה לעשות. וכמעט 
 כולם עמדו על דרך אחת של "התרת
השבועה", וכיסוד שימשה להם 

ה שבתלמוד ושבפוסקים "שלא סברה
על דעת כן הוא נשבע". ובעניין זה, 
שלא על דעת שלא לבקש מחילה מן 

כשהגיע הדבר לה"נודע ו הנפטר נשבע.
ביהודה", והוא עדיין צעיר לימים, 
אמר שאין לחפש את הפתרון לשאלה 

שבנדון  התרת השבועה, לפי בדבר של
הנה משה  בתורה, יש היתר מפורש זה

"כי אשר ראיתם את  אמר לישראל
מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד 
עד עולם". מאמר ה' והבטחתו שקולה 

ושוב  בודאי כנגד שבועת בני אדם.
כתוב )פסוק ל( "וירא ישראל את 
מצרים מת על שפת הים", הרי לפנינו 

כי האיסור לראות פני החי אינו  'ראי
כולל איסור לראות פני אותו האיש 

מי שרצו להשיב על אבל היו  המת!...
דבריו, כי ממה שראו ישראל את 
מצרים מת על שפת הים עדיין לא 
מוכח כי ראו אותם ממש בפניהם, 

 .גוויותיהם אפשר רק מרחוק ראו את
על כן השיב ה"נודע ביהודה", כי לפי 
המבואר במכילתא ובמדרשים, כל 
אחד מישראל הכיר בפני המתים את 

     נוגשו ואת לוחצו ממצרים!...
 (מעשיהם של צדיקים)

 
יו ַאל ָּ ְחת  ַ בו  ִאיש  ת  ק ש ְ ְ  מוֹ וֹ ֵיֵצא ִאיש  ִממ 

ִביִעי. ) ְ ֹום ַהש   י  ַ  כט(, זטב 

 מענדל מנחם רבי בימי הרה״ק, פעם
 המלכות זצוק״ל גזרה מרימנוב

 מקומות שיעזבו הכפרים בני על גזירה
. לדור בעיירות הכל מגוריהם וילכו

. מאד להם קשה כמובן הי' הדבר
, הרבי אצל פרשת בשלח בשבת ונאספו

 את לבטל בעדם בתפלתו יתאמץ שהוא
 פתח בסעודת הצהרים. הגזירה רוע

 באתם הכפרים בני אתם: ואמר הרבי
 לב לד׳ שיהפך בעדכם שאתפלל אלי

 והגזירה לטובה עליכם ושריו המלך
, היתה זאת ד׳ מאת כי דעו: תבטל
 אתכם לגרש בלבם נתן יתברך והוא

מבלים  שאתם מלבד כי. מהכפרים
 ואינכם, בהבל ושנותיכם ימיכם

 נוסף עוד, בצבור השנה כל מתפללים
 לכן. השבת את מחללים זה אתם על

 ואז, בעיירות שתדורו רק עצה אין
 בעשרה ותתפללו, את השבת תשמרו

 דברי הנאספים כשמוע .ביומו יום מדי
 אשר כל ואמרו בבכיה כולם געו, קדשו

 יעתיר אך נעשה, עלינו יפקוד רבנו
הרה"ק  פתח אז. הגזירה לבטל בעדינו

 הנה: להם ואמר פיו בחכמה את
 ותפלתי בעדכם להעתיר פניכם נשאתי
 תקבלו שאתם בתנאי אך ,רושם תעשה
 ד׳ את לעבוד משפחותיכם ועל עליכם

 יקרים אחים ודעו: את השבת ולשמור
 עצת רק, זאת אומר אני מלבי לא כי

שבו איש ", היא תורתינו הקדושה

, שבת שמירת על רמז הוא שבו. ״תחתיו
אל  ואז. תחתיו שבתו איש לשבות כל

 איש כלכם ותשארו. יצא איש ממקומו
 .דגלו על ואיש על מחנהו

 
ר ֶאל ֵ ב  בו  ְוַיֲחנו  ִלְפֵני  ד ַ ֻׁ ש  ֵאל ְויָּ רָּ ֵני ִיש ְ ב ְ

י ַהִחיר ִ  ב(, )יד .תוֹ פ 

, זצוק״ל הכהן צדוק רבי הרה"ק

עליו  מלקבל מסרב 'הי, מלובלין
 רבי האדמו״ר פטירת אחרי הנשיאות

 החסידים אבל, זצ״ל אייגר לייב׳לע
 אף על, לרבי להכתירו נמנו וגמרו

 החסידים. דחיותיו הועילו ולא. סרובו
 הנשיאות את קבל והוא הרפו ממנו לא

 היא גם כי, אשתו ורצון רצונו למרות
 והתנגדה עמו אחת היתה בדעה

 אותו, יבטל שזה באמרה, להתמנותו
 לאחר זמן ועוד כמה. מלמודו

 כי ואף. בשתיקתו המשיך, התמנותו
 ולא שותק ל״שלחנו״ הי' חסידים באו
 התחיל, לאדמו״ר שנעשה אחר .דבר

כותב  והיה, בעצמו תורה ספר לכתוב
 הטבילה אחרי ששי יום בכל אותו

וכשגמר  אותו כתב שנים עשר. במקוה
 גדולה סעודה החסידים עשו, לכתוב
 הראשונה הפעם .תורה של לגמרה
 כשהחליט, ״שלחנו״ ליד שדרש

 בשבת היתה ,שתיקתו את להפסיק
דבר ״: כתוב :פתח וכך, בשלח פרשת

אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי 

 להתיישב ״צריכים :פירוש. ״החירות
 לפני לנוח, לחנות צריכים, יפה

 נתן כך .לדבר״ לפה חירות שנותנים
 לשתיקתו ותירוץ הסברה וכאיל

: שנה ויותר כשלשים במשך הארוכה

 כל את קפל כאילו, זו קצרה ובמימרא
הארוכה״  חנייתו" של השנים אותן

 את עליו קבלו לפני הדעת״ ״וישוב
          .חסידים מנהיג של הגדול התפקיד

 (מתולדותיו)
 

 חמשה עשר בשבט
 הבעש"ט הק'פעם אחת נסע מרן 

בדרך ביחד עם תלמידו הרה"ק רבי 

זאת היתה , זצ"ל משה מדאלינא
באמצע החורף שהקור והשלג גדול 
מאוד, ובאמצע נסיעתם נזכרו הלא 
היום הוא ט"ו בשבט, ואין להם שום 
פירות לברך כדי לקיים מנהגן של 
ישראל לברך על הפירות ביום הזה, 
מיד ציוה הבעש"ט זי"ע להסיב מן 

ות, ונסעו כך זמן הדרך לצד אחד השד
קצר, ופתאום הגיעו למקום שאין שם 
שלג וקרירות רק אויר חם כמו בקיץ 
ממש, ונכנסו לפרדס אחד מלאה 
מפירות, ולקחו מפרי הארץ וברכו 
בשמחה רבה, אח"כ נסעו משם, 
ותלמידו הרה"ק רבי משה לקח עמו 
לדרך כמה פירות משם כדי להביאם 
לביתו ולא נתן לב בכלל לשאול את 

צמו על הנפלאות הגדולות שנעשו ע
כאן, כי מאין בא באמצע חורף חזק 
וקשה, פרדס כל כך נהדר עם פירות 
יפות, כי הי' רגיל מאוד בנסים 
ונפלאות כאלה אצל רבו מרן הבעש"ט 
הק' זי"ע וחזרו משם לדרך המלך 
והמשיכו בדרך, כשעמדו לנוח באמצע 
הדרך, התחרט הרה"ק ר' משה למה 

פירות האלו, וחזר לא לקח יותר מה
חזרה לחפש את הפרדס עם הפירות על 
אותו הדרך, אך לשוא, כי בשום אופן 
לא מצא את הפרדס, כשחזר למקומו 
הבחין שאף הפירות שלקח עמו גם כן 
נעלמו, והצטער על זה, ושאל את רבו 
הבעש"ט הק' על פשר הדבר, ענה לו 
רבו הק' כי הפירות נעלמו מעצמן, כי 

פרדס מעולם, רק  באמת לא הי' שם
היות כי היום ט"ו בשבט ולא הי' לנו 
שום פירות לברך עליהם, על כן 
המשכתי לשם פרדס מארץ ישראל 
לצורך מצוה, אבל לאו ליהנות ממנו 
באופן פרטי, כי אין ליהנות ממעשה 

 )דרך צדיקים(                           נסים.
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 ת"בעזהשי
 באנו בזה להודיע שאי"ה בשנה זו יתקיים כבכל שנה 

 
 לומדי בית מדרשינו פעם אחת בשנהלהתכנס ידידים וחברים מתפללי ו 

 
 לכבוד מוצש"ק סעודתא דדוד מלכא משיחא 

 
 "עלע"נ רביה"ק רבי דוד ב"ר שמואל הלוי בעל הטו"ז זי

  
 
 

  בהאי שעתא נחגוג אי"ה בשירה וזמרה בהלל
 עשר שנים מעת התייסדות אחד והודאה עת מלואת 

 קהלתינו הק' לשם ולתפארת כל בית ישראל

 
 

  גרו תשפ"מוצש"ק ית

  8:45בשעה 
 בכבוד רב

 הנהלת הקהילה
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 פינת תורת רבותינו הקדוה"ט מ'אליק
 על פרשת השבוע נאמרים

 

 

 

 
ל ָּ ר כ  ֶ ה ֲאש  ֲחלָּ ַ י ְבִמְצַרִים לֹא ַהמ  ְמת ִ  ש ַ

ים  ש ִ ֶליךָּ אָּ  . )טו, כו(עָּ
וברש"י: ואם אשים הרי הוא כאילו לא הושמה 

 . כי אני ה' רופאיך
 ר כל זמן שלאעיש צ כ"פקשה הא עו

 נרפא ואילו לא הושמה אין צער כלל.
עם במה שהקדוש ט תינתו מאי נתו

פי מרופא טהוא הרופא  ,הואך ברו
 .דיוטה

על  פירושו דאם הרפואה יונראה דהכ
 נשאר רושם שהכלכ״פ עדם ו רשב ייד
 פרקבא תה שם מכה כדאיתיהאין שרו
 ונעשה בה( נשכה כלע)דף  ירמדה

כל המחלה  , ואמר כאןתלקצמקומה 
 ולםעל 'עשיהם נכרת ריי במצתאשר שמ

 שראל אפי׳ביכ "משא הרפואהם אחר ג
רות למרק עבי הלפעמים מכ חאם אשל
אחר הרפואה לא ד שימה, רילא מיק

ה' רופאיך. י אני ניכר כשם הי' רוי
 דוד הלוי , מהרה"ק רבינו)דברי דוד

שהי'  טורי זהבזצוקללה"ה בעל ה
בשנת  אליקהאבדק"ק הראשון בעיר  

 (ת"ח

 עניני שובבי"ם
 

 מהרצ"אמקובל משמי' דרבינו הק' 

רבינו כ"ק מרן ה"ה ] מאליק קדישא

רבי  אדמו"ר הקוה"ט רשכבה"ג

, [זצוקללה"ה  הערש לייב מאליק
לבעל עבירה בעל עבירה שלא הי' קורא 

כי בעל עבירה פירושו שהוא מושל על 
העבירה לעשותו או לא לעשותו, והנה 
כשאדם עושה עבירות רח"ל, כבר אינו 
מושל על העבירה רק העבירה מושלת 
עליו )בב"ר פל"ד( לכן קרא להם עוברי 
עבירה אך באמת אם עדיין אינו משוקע 
בעבירות רח"ל, נוכל לקראו בעל עבירה 

י עדיין הברירה בידו אם לא ח"ו שהוא כ
 כבר משוקע מאוד, עכ"ל.

 

 חמשה עשר בשבט
ר"ה ל"אילן" זה האדם, ביום זה צריך 
אדם לברך על הפירות. כי תבא בכרם 
רעך זה הקב"ה, וקטפת מלילות )לשון 

 מי מלל(, 
ובגמ' הרוצה שיתקיימו נכסיו ]לבל 
ימשול בהם זה היצה"ר[ יטע בהן אדר, 

ל"ף אר"ת  אדרלמרחוק, יש לו שם 

חימא, זהו רחילו דלאלופו של עולם, 
 בחינת ר"ה זכרון ליום ראשון, 

וירא ראשית לו זה ע"י התורה יבא 
לבחינת אילן בגמטריא צ"א יחוד 
אמיתי הוי"ה אדנ"י גמר התיקון תיקון 

מרבינו  )שקל הקדש השלם אכי"ר.
 שמעון שלמה מאליק הרה"ק רבי
 אליק( בעירתרמ"ו זצוקללה"ה 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הגליון יו"ל ע"י התאחדות אברכים דקהל טורי זהב אליק
 בעדפארד סטייוועסענד

 אליק זצוקללה"ה'אדמורי"ם מרבנים והרבוהקוה"ט הע"ש 
 אב"ד שליט"אמאליק אליעזר יודא רבי  ה"גהרבנו בהנהלת בהתייסדות ו –שליט"א  דקהלתינו אב"דהגכ"ק מרן  בנשיאות

Mailing Address: 183 wilson St. PMB #241 Brooklyn NY 11211 

 לזיכוי הרבים לע"נ,  כתובת המערכת לשלוח הערות או לנדב ההוצאות להמערכת
 cmalik@thejnetאו לרגל שמחה, נא לשלוח לחצרות קדשינו 

 
 
 

 ד

 הרה"ח  לע"נ

 ב"ר יוזעביץ בנימין צבי רבי

  ל”ז אברהם מרדכי
   נפטר ט"ו שבט תשע"ג יהא זכרו ברוך

 

 

 חמה" "מזל טוב ברכת משגרים הננו

 די שלומינו  לאנשילידידנו ו ולבבית

 יבורך הטוב בשמו א"כאו ואתר אתר בכל

 ו למז"טנבהולדות לרגל 
 

 ו"הייואל גראס מו"ה 
 

 ו"היוואלף בראך מו"ה 
 

 ו למז"טתבהולדות לרגל 
 

 א"שליטיודא פירטה הגה"צ 
 דומ"ץ התאחדות הרבנים

 

 למז"טלעוה"מ ו נבהכנסת לרגל 
 

 ו"הימשה זאב ווערצבערגער מו"ה 
 

 בנו/בתו למז"ט נישואילרגל 
 

 ו"הימשולם איסר קרויס מו"ה 

 פעדער ונהי "רהי"ו ב אלי' עב"ג הבה"ח
   הי"ו

 

 לרגל הולדות הנכד/ה נינ/ה למז"ט
 

 שליט"א יואל מייזעלס מוהר"ר 

 ראה"כ סאמבאטהעלי
 הי"ו בראךוואלף מו"ה ו חתנאצל  ןבהולדות הב

 



 

 
 על כן יאמרו המושלים

 משלים נאים על פרשת השבוע נאמרים

 

 
 

הא׳ הוא להדרכת המון עם  ת"אותם השי
וא׳ להשפיע  ודעת. השכלבהשי״ת  בודתלע

וצריך אותו  ומזוני. ני חייבב םלהם די הצטרכות
 ,ית״ש להדריכם לעבודתו ההצדיק הממונ

ה להשתתף את עצמו עם אותו הצדיק הממונ
כי באמת זהו , ין דעלמאבלהשפיע להם כל ט

 הלעבודתו ית״ש העדר הפרנס הגדול מניעה
ויקח משה את עצמות יוסף  וזהו סוד הגשמי.

ינו ע״ה הי׳ כללות בר עמ״ו דייקא כי משה
ת תורה וירא הדעת של כל ישראל והשפיע

 לישראל. ויוסף וביםטשים ומצות ומע םשמי
גשמי ע״ד ויכלכל  תהשפיע לישראל השפעו

ינו ע׳׳ה ביר. ומשה רביוסף הוא המש יוסף וע״ד
כראותו  הראשונ ההשקפב תיכף ומיד

מהימנא לישראל  להיות רעיאה שנתמנ
לזה לקח  ינה ודעתבולהשפיע להם חכמה ו

 כדי שיוכל להשפיעבחי׳ יוסף עמו באת  גם
              .ני חיי ומזוני ודו״קב םלישראל ג

 (, קאסובאהבת שלום)
 

ר  ָּ ש  ַמע ְלקֹול ד' ֱאלֶקיךָּ ְוַהי ָּ ש ְ מֹוַע ת ִ ָּ ַוי אֶמר ִאם ש 
ָּ ְלִמְצו  ה ְוַהֲאַזְנת  ֲעש ֶ ַ יו ת  ֵעינָּ ל ב ְ ָּ ָּ כ  ַמְרת  ָּ יו ְוש  תָּ

י ְבִמְצַרִים לא  ְמת ִ ר ש ַ ֶ ה ֲאש  ֲחלָּ ַ ל ַהמ  ָּ יו כ  ק ָּ חֻׁ
י ֲאִני ד' רְפֶאך ֶליךָּ כ ִ ים עָּ ש ִ  )טו, כו( .אָּ

שני אנשים אורחים  משל על דרךוי"ל 

נתאכסנו במלון אחד, ויהי בלילה ויגנוב אחד 
מהשני כיס עם שלש אלפים שקל, ויהי בבוקר 
ויצעק הנגנב על השני שבוודאי רק הוא גנבה 
ממנו כי רק הם שניהם לנו יחד בחדר זה ואין 

שוטרים ויחפשו אצלו ולא זר אתם. ויבאו ה
מצאו כי הטמין אותם באיזה מקום. אז אמר 
הנגנב הנ״ל אליו, אם תתן לי המחצה ממעותי 
סך אלף שקל מוטב. ואם לאו ידוע תדע כי אני 
יודע לחש אחד אשר עי״ז יפלו כל שיניך ולא 
ישאר לך אפי׳ שן אחת, ויען הגנב ויאמר הן 
אף אם יהי כדבריך ג"כ לא אתן לך את 
תביעתך, כי שמעתי אומרים אשר בעיר פלוני 
יש רופא גדול אשר יוכל לקבוע לאדם שינים 
חדשים של כסף ושכרו שקל אחד לכל שן 
ושן, והנה כמה יעלה שכר הרופא הנ"ל עם 
הוצאות הדרך יעלו לערך חמשים שקל, ולמה 
לי ליתן לך אלף שקל, ויען הנגנב ויאמר הלא 

אלי  אם תבא להרופא הנ״ל אשר שמעת,
תבא, כי אני אני הוא הרופא הנ״ל ולא אחר, 
וככחי להפיל השינים כן כוחי ג"כ לקבוע 
שינים חדשים, וסוף כל סוף לא אקבע לך 
שינים חדשים עד שתחזיר לי את כל כספי. 
וא"כ למה לך שינים זרים וגם להוציא הוצאות 
ולסבול טורח הדרך, הלא מוטב כי תחזיר לי 

ה את לחמך את שלי מיד ותאכל בשמח
בשינים שלך ממש. הנה מדרך הרופא שיכול 
לרפאות חולים ממחלתם, אבל ליתן לאדם 
איזה תרופה לבל יחלה כל ימי חייו זאת אין 
בכוח שום רופא, ואפי׳ אם יהי' נמצא בעולם 
איזה רופא גדול היודע להודיע לבנ"א איך 
להתנהג כל ימיהם בבריאות הגוף לבל יבא 

בוודאי ימנע מזה לבל  אליהם שום חולי, מ״מ
יהי' היזק מזה לפרנסתו לרפא חולים. אמנם 

הבוי״ת אמר לישראל מה יעשו וינצלו מכל 
חולאים. "אם שמוע תשמע לקול ה"א" היינו 
לימוד תורה "והישר בעיניו תעשה" היינו קיום 
המצות "והאזנת למצותיו" השכליות "ושמרת 
כל חוקיו" אז אני מבטיחך אשר כל המחלה 

. כי אשמור בריאותך שלא יבא עליך שום וגו׳
חולי ח"ו, והנה לקיים כל התו"מ לא דבר קטן 
הוא, לכן פן יאמר אדם מי יכול לעמוד באלו 
לקיים כל תרי"ג מצות, ויתברך בלבו לאמר 
שלום יהיה לי ואעשה כל מה שלבי חפץ, ואם 
יבא עלי לפעמים איזה חולי ומכאוב אז אדרוש 

י. לז״א כי אני ה׳ ברופא גדול והוא ירפאנ
רופאך הלא אך אני ה' הרופא שלך וכל 
הרפואות הם בהשגחתי ורצוני, והרופא הוא 
רק שליח ממני, )כע"ז נה.( ביום פלוני ובשעה 
פלוני ועל ידי פלוני וע"י סם פלוני הרי סוף כל 
סוף תוכרח לבוא אלי ה', והלא כל הרפואות 
שבעולם לא יועילו אם לא בוידוי ותשובה, 

"ש אוילים מדרך פשעם וגו' ויזעקו אל ה' כמ
וגו' אז ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם, 
ממה שהרופאים השחיתו ולא הועילו מאומה. 
לכן הרי מוטב לך כי תשמע מיד לקולי ותהי' 

 )אבן משה(                    כל ימיך בריא אולם. 
 

ה ֶ יר מש  ש ִ ז יָּ  )טו, א( .אָּ
ישיר וכו'. ויש לפרש ואחז"ל שר לא נאמר אלא 

אם אחד עושה טובה עם חבירו  משל ע"ד

אז חבירו משבח אותו לפי שעה, אבל אם 
עשה לו טובה גדולה אינו שוכח לו טובה הזאת 
לעולם כמו שנאמר אם אשכחך ירושלים, וזה 
אז ישיר משה ובני ישראל דהיינו שלעולם 
יאמרו שירה הזאת ולא ישכחו 

 )אך פרי תבואה(                       לעולם.   
 

ה ֶפֶלא. ֹת עֹש ֵ א ְתִהל   )טו, יא( נֹורָּ
האומן העושה מלאכה נפלאה בזאת יתהלל, 
אבל הקב״ה אף עפ״י שהוא עושה פלא מ״מ 
אנחנו יראים להלל בזה הפלא, שאין חשוב 
לנגדו לומר עליו שעשה פלא, רק לפי ערכנו 
נחשב לפלא... וז״ש נורא תהלות, אעפ״י 

 )באר יצחק(         שעושה פלא.. ודפח״ח.  
 

ֵה ִמְצַרִים נ יְראו  ְמאֵסַע ַאחֲ וֹ ְוִהנ  ד וֹ ֵריֶהם ַוי ִ
ְצֲעקו  ְבֵני ֵאל ֶאל ד׳ ַוי ִ רָּ  י(, )יד .ִיש ְ

צער וצרה לא במקרה באים על האדם, ומי 
 שרוצה להפטר מהם על ידי התרחקותו מהם,

הוא לאותה אשה מעוברת, שהלכה  משול

ונדדה למקום אחר כדי שתיפטר מחבלי לידה. 
הצער והכאבים הלכו ונסעו אחרי'. רק זאת 
העצה היעוצה לאדם. להתדבק בד׳ ולהתפלל 
אליו, ויחלצהו מצרתו. ״מן המיצר קראתי קה 
ענני במרחב קה״. כשראו בני ישראל, 
שמצרים ״נוסע אחריהם״, באו לידי הבנה, 

יוושעו בהתרחקותם מהם ״ויצעקו בני  שלא
ישראל אל ד׳״. ואז באה הישועה ונאמר להם 
״אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו 

 (זצ״להבעש״ט בשם ) לראותם עד עולם״.
 

ת  י ְוִזְמרָּ ז ִ ה. ִלי ה  ַוְיִהיקָּ עָּ עָּ ו   )טו, ב( ִליש 
דהנה אנו בני ישראל בתפלתנו ובמעשינו 

רב טוב ושפע הטובים מעוררים רחמים ו
וברכה לכל העולמות מהשם יתברך וזה היא 
רצונו שע"י מעשינו הטובים יהי' נמשך טובו 
יתברך לכל העולמות. אך להבין דהא מה 

כ הכל מאתו "ג, שאנו עושין רצון יתברך
יתברך כמו שאמרו חכמינו ז"ל אילמלא 
הקב"ה עוזרו אין יכול לעמוד נגד היצה"ר וא"כ 

מה שאנו יכולים לעשות הכל הוא ממנו יתברך 
רצונו יתברך ולהמשיך טובו הוא הכל ממנו 

רך תביתברך ואם כן מה הוא זה שרוצה השם י
רך תבובו יטו פענמשיך ש שינועשאנחנו במ

ו הלא הכל הוא ממנו נשיעל ידי מע 'שיהי
נו ורצ ותשעל וזר לנועה ךברתברך והוא יתי

 ואהת ווולמעל כל העברך תולהמשיך טיבו י
 'הוא המטיב והכל ממנו אך זה הייתברך 

 ענ״ רדוב בע הצדיק מ׳ רמו״' דומיפמרגלא ב

אב שמנסה כמו  למשל להבין זה שהוא

והנה  את בנו מנסה ומקשה לו איזה קושיא
ל הדבר עבשכלו  דומע״י שאין בנו עפא
וזר לו אביו שיבין הדבר ויש לו נחת ע צמועב

צמו ובשכלו עבין בהשבנו לא  רוח מזה הגם
ל כל זה יש לו ע וצמעב ואהזר לו עאחר שרק 

בנו שמבין  םש לעח מה שנקרא רונחת 
ברך תי בו יןנעכן הוא ה ,בשכלו הדבר הזה

זרתו עא בושינו העגם שכל מהא אבינו וה
 סואילמלא הקדוש ברוך היא עוזרו חך יתבר

 םליואין אנו יכ נוצמיעוב יכול לו יןם אושלו
נו ולנו רצזר עו הוא יתברךש קנו רות רצושעל
בר הדשים עול שמינו שאנו עשיקרא  תברךי

ושים עורב טובו ויקרא שאנחנו  פעלהמשיך ש
ש פירוי זה נראה לי פולהדבר עכ"ד הדבר 

והחוזק והזמרת  זעושה קהזי וזמרת עק והפס
דות ולהותברך רצונו י תשועלין לומה שאנו יכ

רב טובו  ולהלל ולזמר לפניו יתברך ולהמשיך
הוא הכל  תולמועל כל העלינו ועיתברך 

ה ועכן ויהי לי ליש ל פיעמהשם יתברך ואף 
שמינו  לעה עהישו תרא אושהשם יתברך ק
כל הוא מאתו יתברך הם שגוזהו ויהי לי שה

 .  ל שמינועו תלי השם יחברך קורא או יהוי
 )קדושת לוי(

 

ר ֶאל ַמה ֵ ב  י ד ַ ְצַעק ֵאלָּ ֵני ת ִ . ב ְ עו  ָּ ֵאל ְוִיס  רָּ  ִיש ְ
  )יד, טו(

מלך שבנו נשפט ורצון ל משל על דרך,

המלך שיצא בנו בדימוס, אך מלך במשפט 
יעמיד ארץ ואין באפשרי לצאת מקו הדין, ואין 
מן הצורך לבקש למלך שירחם על בנו, רק 
מהראוי שיזרז את בנו שיבקש על נפשו ליתן 

. עד״ז אמר כאן, מה אמתלאות על עצמו
תצעק אלי. ממני אין מניעה, רק דבר אל בני 

אלו עובדי  -העומדים בדין, המקטרג  -ישראל 
עבודה זרה וכו'  ויסעו ויבטחו בה', ועי״ז ינוצלו 
מהמקטרג כאחז״ל: קפץ לים 

 )באר יצחק(                                  תחילה.

 ה



 מאמרים יקרים
 על פרשת השבוע נאמרים

 
 
 

 

 

 

ע ה ַ ֹוש  ֹום ַההו א ֶאת 'ַוי  י  ַ ֵאל ב  רָּ ד  ִיש ְ ִמי ַ
ִים ֵאל ֶאת ִמְצרָּ רָּ ְרא ִיש ְ  ִמְצַרִים ֵמת ַעל ַוי ַ

ם. )יד ַפת ַהי ָּ  ל(, ש ְ
 יש להבין מהו שאמר הכתוב: "ביום
ההוא", וכי רק באותו יום הם נושעו, הרי 

יש  ועוד .ברגע שיצאו מצרים הם נושעו
להבין, מה סמיכות הפסוקים בין שנושעו 

על  ביום ההוא וראייתם את מצרים מת
בגמרא )קידושין טז( ד, רק י"ל .שפת הים

 מובא כי עבד שבורח מאדונו בטרם
נשלמו שש שנים צריך לשוב ולהשלים 

אדונו  את עבודתו. לעומת זאת עבד שמת
בתוך שש השנים אין צריך העבד להשלים 

יוצא הוא  את מותר השנים ליורשים אלא
לחירות. והנה ידוע שעיקר הגזירה היתה 

במצרים  שבני ישראל יהיו משועבדים
רבע מאות שנה, אלא שיצאו ממצרים א

ועשר שנים  קודם זמנם לאחר מאתיים
צריך להיות דינם כדין  'בלבד. אם כן הי
לשוב למצרים  עליהם 'עבד שברח והי

ולהשלים את שנות העבדות החסרות, 
מצרים מת על  אלא שכאשר ראו את

שפת הים הרי זה כמיתת האדון ויציאתו 
ביום משום כך נאמר בפסוק: " לחירות,

ההוא" דווקא ולא ביום שיצאו ממצרים 
אז עדיין לא יצאו לחירות, אלא רק  כי

מתים,  כאשר ראו את אדוניהם המצרים
ולפי זה מובן היטב סמיכות הפסוקים 

ישראל מיד  "ויושע ה' ביום ההוא את
מצרים", מדוע, מפני שביום ההוא ראו 

על שפת  "ישראל את מצרים מת
 (זי"ע התורההחנוכת הגה"ק בעל )הים".

 
ר ֶאל ַמה ֵ ב  י ד ַ ְצַעק ֵאלָּ ֵני ת ִ ֵאל  ב ְ רָּ ִיש ְ

. עו  ָּ   )יד, טו( ְוִיס 
על אלה הצדיקים שצועקים יש לשאול 

שישלח  "ההקב ומתפללים בכל יום אל
משיח צדקנו במהרה, וכי הקב״ה מעכב 

העיקר הוא  ח.שימפץ שיבוא הח ונואי
לצעוק אל בני ישראל שיעשו תשובה 

מדרכם הרעה ואז אם יזכו  וישובו
הקב״ה אל משה, מה  רן אמכאחישנה... ו

יש את חהלא אני רוצה לה .אלי תצעק
עו סהגאולה, דבר אל בני ישראל וי

שבתם הרעה שאמרו מקודם המבלי חממ
 זקו באמונתיחאין קברים במצרים... ית

 (זצוק"ל מקוצק ק"הרה) ואבא לעזרתם... 
 

 

 

 
 

 לפרנסההשייכות לבין קריעת י"ס 
ה ֶאת ֶ דֹו ַעל ַוי ֵט מש  ֹוֶלְך  יָּ ם ַוי   ֶאת ד'ַהי ָּ

ִדים ַח קָּ רו  ם ב ְ ִים 'כוו ַהי ָּ ָּ ְקעו  ַהמ  ָּ ב  , )יד .ַוי ִ
 כא(

 אדם של מזונותיו קשין: ז״ל מאמרם ידוע
, השייכות וקשה להבין. סוף ים כקריעת

 טען ים של ששר ידוע, היא הכוונה אבל
 זרה עבודה עובדי ישראל הם בני שגם

 בנוגע וכן נס, להם שיעשה ראויים ואינם
 ראוי אינו שהחוטא, השטן לפרנסה טוען

 חסדו לא ברוב השי״ת אבל, לפרנסתו
 וגם, סוף בים המקטרג טענת שומע

 ,השטן של לקטרוג פונה אינו במזונות
למזונות, וממילא  בודקין אין באמרו

 (מבעלזא מהר״ש)           מקושרין אהדדי.
 

ת  י ְוִזְמרָּ ז ִ ה. ִלי ה  ַוְיִהיקָּ עָּ עָּ ו   )טו, ב( ִליש 
מי שלא הי׳ בצרה מעולם נה דה "זי״ל עד

לומר שירות ותשבחות  אינו יכול כ״כ
צרה וניצל  לפניו ית״ש כמו מי שהי׳ לו

 ממנה כי הוא מרגיש יותר הישועה. וזה
 םה ויהי לי לישועה פי׳ אקוזמרת  "עזי"

 ,הדינים לישועה מעוז ומתוקף אדם בא
לומר זמירות ושירות  אזי יש בכח שכלו

 .ותשבחות לפניו ית״ש וד״ל
 )אהבת שלום(

 
 . )טו, ב(ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו  

מי שאינו סומך א״ע על צדקת אביו רק 
מחיל אל חיל  , והולך'בעצמו עובד את ה

לי... הכתוב משבחו: אל לומר: זה וויכ
וב עשה. אבל מי טיפה ו ואנוהו, כלומר,

שאינו עושה בעצמו כלום בעבודת 
ובן  סעל זה שהוא מיוח רק סומך תהשי״

 'י אבי, שאביו היקדולים והוא אומר אלג
והוא בעצמו ריק ובור... עליו  דול,גצדיק ו

אמר הכתוב: וארוממנהו... כלומר: 
אוה גהתרוממות, פי׳ זאת היא  מלשון

   רוח... גספשוטה, שוטה הוא ו
 תא דר׳ מאיר(ינג)מר

 
ֵאִלם ִמי ָּ ה ב  מֹכָּ  יא(, )טו .כָּ

יוד, כלומר: מי כמוכה באלמים  רחס
ין סשמכעי ובשתקנים, שאין שתקן כמוך,

 )חזקוני(              אותך ואתה שותק...
 
 
 
 
 
 

ִים ָּ קו  ַהמ  ְמת ְ  )טו, כה(. ַוי ִ
 אם (.מדרש) במר״ מר ממתיק ״הקב״ה

 רואה והוא, ר״ל, מצבו מר אחד לאיש
 עוד לאנשים אחרים גם כי, יחידי שאיננו

 מעט מרגיש הוא אזי, מצבם מר יותר
 אמרו כאשר .לבו על ומתנחם מתיקות
                              .נחמה״ חצי רבים ״צרת: החכמים

 (סופר כתב)
 

יָּ  ר 'ְוהָּ ֶ י ְוֵהִכינו  ֵאת ֲאש  ִ ש   ִ ֹום ַהש   י  ַ ִביאו   ב   .יָּ
 (ה ,)טז

ה, ההכנה חאלא לשון של שמ 'אין והי
לכבוד  כיןהשיוכל אדם ל הדולגהיותר 

שמחה ששמח בערב שבת השבת, היא 
      שיכול לקבל את השבת...

 חידושי הרי״ם(הבשם )
 

עו   ב ְ ש ְ ֶֹקר ת ִ ַבב  ר ו  ש ָּ ֹאְכלו  בָּ ִים ת  ַ ַעְרב  ין הָּ ֵ  ב 
י ֲאִני ה ם כ ִ ֶ ֶחם ִויַדְעת   ז, יב(ט) .יֶכםקֵ ֱאלֹ  'לָּ

וף האדם גמכבידות שסות גהאכילות הטבע 
אבל כאן  ומרחיקים אותו מעבדות השי״ת,

 מ״מאעפ״י שבערב תאכלו בשר וכו׳  ראמ
היורד מן השמים  ןמוידעתם את ה׳... שה

 )באר יצחק(                יוסיף בכם קדושה...
 

ן הו א ַוי ֹאְמרו  ִאיש  ֶאל ִחיו מָּ י לֹא  אָּ כ ִ
ְדעו  ַמה  ו(, טזט) .הו א יָּ
ה, נשתנו ז םמישלחם  כשאכלו ישראל

, הרב השדווק ,צורותיהם בפנים חדשות
שרתה על פניהם, ולא הכיר איש את 

, ויאמר איש אל אחיו מן הוארעהו... 
לא יש לאחינו צורה ה .כלומר: מי אתה זה
ויאמר משה הוא ה רבהחדשה שנזדככה 

... כלומר: שזוהי הלחם אשר נתן ה׳ לאכלה
 הרה״ק) השמים... פעולת הלחם מן

 במעינה של תורה( מובא במרימנו ״םרמה
 

ְקְראו  ֵבית ֵאל ֶאת ַוי ִ רָּ ן ְוהו א  ִיש ְ מֹו מָּ ש ְ
ש   ְדבָּ יִחת ב ִ ִ ַצפ  ן ְוַטְעמֹו כ ְ בָּ ד לָּ ֶזַרע ג ַ  .כ ְ

 לא(, )טז
וקשה, הא אמרינן )ברכות נז:( דבש אחד 

יאמר הכא:  מששים למן, ואם כן איך
ויש ליישב דהכי . וטעמו כצפיחת בדבש

פירושו: דקיימא לן דעד ששים הוא בנותן 
דבר שנתערב בחבירו. והשתא  טעם בכל

הכי פירושו דקרא: אוכל שנתערב בו 
מששים מן שהוא בנותן טעם, אז  אחד

״טעמו כצפיחת בדבש״ כי טעם הדבש 
     ד מששים של טעם המן. אח הוא

״ל(צר״א זג)ה

 

 
 ו  



 
 תורות ומעשיות בלשון אידיש 

 על פרשת השבוע נאמרים
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

רֹוב הו א י קָּ  . )יג, יז(כ ִ
זאגט דער מדרש: לבני אויף דעם פסוק 

דאך שווער וואס  איזישראל עם קרובו. 
 .האט איינס מיטן צווייטען

 
נאר מען קען עס ערקלערן, ווייל די 
אומות העולם ווען זיי רעכטן אפ א קריג, 
דאן איז דער דרך הטבע, אז אמאל 
געווינט מען, און אמאל דערלייגט מען. 
משא"כ די אידישע קינדער, וועלכע גייען 
אין מלחמה אריין מיט א בטחון אינעם 

וקים און זענען מתפלל צו הקב"ה קל חי 
אז ער זאל זיי העלפען, דאן וועלן זיי 

 זיכער באזיגן די שונאים.
 

דאס זאגט דער פסוק "פן ינחם העם 
בראותם מלחמה," אז די אידן וועלן זיך 
דערשרעקן ווען זיי וועלן זעהן דעם 
מיליטער פון די גוים. אבער אין אמת'ן 

אבן, דארף מען אינגאנצן נישט מורא ה
ווייל "כי קרוב הוא, שנאמר לבני ישראל 

דאך א כח מיר אונז האבן  –עם קרובו" 
התפילה. אזוי ווי דער פסוק זאגט כי מי 
גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו, 
כה' אלקינו בכל קראינו אליו. דערפאר 
דארף מען גארנישט מורא האבן, ווייל 

 הקב"ה איז מיט אונז.
ער פסוק, וחמושים דאס זאגט ווייטער ד

עלו בנ"י מארץ מצרים, און רש"י הק' 
 אז די אידן –זאגט מזוינים 

זענען געווען באוואפנט. קען מען דאס 
ערקלערן אזוי ווי דער תרגום טייטשט 
אין פסוק "אשר לקחתי מיד האמורי 

בצלותי ובבעותי". אז  -בחרבי ובקשתי 
די געווער איז געווען זיין כח התפילה, 

יט דעם כח, קען מען בייקומען ווייל מ
 (עצי חיים)                      אלע שונאים.

 
ח ֹאתֹו  ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ַ ן וגו' ְוַהנ  מָּ

ֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם וגו'.  'ִלְפֵני ה ְלִמש ְ
ֶרת מָּ ת, ְלִמש ְ ֵעדֻׁ יֵחהו  ַאֲהרֹן ִלְפֵני הָּ נ ִ  .ַוי ַ

 לד(-)טז, לג

פון  יחזקאלדער זיידע )הרה"ק רבי 

זי"ע( האט געזאגט: די  קאזמיר
הייליגע מן איז געווען דער שורש פון די 
פרנסה פאר אידישע קינדער פאר אלע 
שפעטערדיגע דורות. און דער ציווי עס 
אוועקצולייגן פאר די לוחות העדות נעבן 
די תורה איז געווען, צו ווייזן פאר די 
אידישע קינדער, אז די עיקר פרנסה 

כח התורה, דערפאר ווער  שטאמט פון די
עס איז מער דבוק אינעם תורה הקדושה, 

 איז נענטער צום שורש הפרנסה, עכ"ל.
 

און אזוי האט ער אויך געזאגט ווען א בן 
תורה האט אים געבעטן אז ער זאל אים 

ער ענטפערן:  טאנווינטשן פרנסה, פלעג
זיי זיך מדבק אין די תורה, וועלן אלע 

דיר, אזוי ווי מיר אידן מתפלל זיין פאר 
זאגן ביי קדיש דרבנן: על ישראל ועל 
רבנן ..ועל כל מאן דעסקין באורייתא 

                       וכו' יהא להון ולכון ..ומזוני רויחי וכו'.
 (דברי ישראל)

 
יר ש ִ ז יָּ ה. )טו, א( אָּ ֶ  מֹש 

די גמרא זאגט אין מסכת מגילה )י:( 
בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר 
הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם 

 אומרים שירה.
 

לכאורה איז דאך שווער די באקאנטע 
קשיא, מיר ווייסן דאך אז באבוד רשעים 
רנה, ווען רשעים שטארבן איז א טובה 
פאר די וועלט, דארף דאך זיין שמחה, נו 
פארוואס זאלן די מלאכים נישט זינגען? 
 מיר געפינען אויך אז די אידן זענען יא

אויסגעלויבט געווארן פאר'ן זינגען שירה 
 ביים ים?

 
מיר טרעפן ביי סנחריב, זאגט די גמרא 
אין סנהדרין, אז זיין ריזיגע מיליטער 
איז געשטארבן דורך דעם וואס הקב"ה 
האט אויפגעמאכט זייערע אויערן און זיי 

געזאנג, און  'סהאבן געהערט די מלאכים
פון גרויס מתיקות זענען זיי 

סגעגאנגן. אזוי אויך דא אין מצרים, אוי
האבן די מלאכים געוואלט אומברענגן די 
מצריים דורכ'ן זינגען שירה. אבער 
הקב"ה האט אנדערש געוואלט. ווייל 
דער אויבערשטער באשראפט דאך מדה 
כנגד מדה, און די מצריים האבן דאך 
אריינגעווארפן אידישע קינדערלעך אין 

 טייך נילוס.
 

פשט אין די גמרא: בקשו דאס איז 
מלאכי השרת לומר שירה, האט זיי 
הקב"ה געזאגט, "מעשי ידי טובעין בים" 
די מצריים האבן דאך דערטראנקען 
מיינע קינדערלעך אינעם ים, דארפאר 
דארף איך זיי באצאלן מידה כנגד מידה 
און זיי אויך דערטרענקן. ואתם אומרים 
שירה? דאס וועט דאך נישט זיין קיין 

 אשמעלקהגה"ק רבי ) פאסיגע שטראף...
 (זי"ע ניקלשבורגפון 

 
ִים )יד, כא( ָּ ְקעו  ַהמ  ָּ ב   ַוי ִ

הים ראה וינוס. )תהילים קיד, ג( מה 
ראה, ברייתא דר' ישמעאל ראה )מדרש 

ביים מראה הסנה שטייט  פליאה(.
"בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את 

האלקים על ההר הזה )ג, יב(. און רש"י 
אויפ'ן ארט: "וששאלת מה זכות  זאגט

יש לישראל שיצאו ממצרים וכו' הרי 
עתידים לקבל התורה על ההר הזה." 
קומט דאך אויס אז יציאת מצרים איז 
געווען אויף דעם חשבון אז די אידן וועלן 

 מקבל זיין די תורה.
 

'טע מידה פון די י"ג מידות אין די 12די 
ברייתא דר' ישמעאל איז: "דבר הלמד 

ענינו ודבר הלמד מסופו". עס איז מ
באקאנט די טענה פון די שר פון ים אז 
מה נשתנו אלו מאלו, הללו עובדי ע"ז 
והללו עובדי ע"ז וכו' )שמו"ר כא, ז(, און 
דערפאר האט די ים זיך פון אנהויב נישט 

 געוואלט שפאלטן.
 

אבער נאכדעם וואס די ים האט געזען די 
וועלעפטע ברייתא דר' ישמעאל און די צ

מידה פון "דבר הלמד מסופו", אז צוליב 
דעם מדה זענען זיי ארויס פון מצרים, 

איז דער ים  –איז זאפארט "וינוס" 
אנטלאפן זעענדיג אז די אידן זענען 
נידונים על שם סופם אז זיי וועלן מקבל 

 זיין די תורה.
 

דערפאר האט די ים זיך געשפאלטן אויף 
ז צוליב די חלקים, מרמז צו זיין א 12

                      צוועלפטע מידה האט ער זיך געשפאלטן.
 (אמרי יהודה)

 
ה ַ , ב  ֲאִמינו  ֹו. )יד, לא( 'ַוי ַ ה ַעְבד  ֶ ְבמֹש   ו 

לכאורה איז דא פארהאן א שווערע 
קשיא. חז"ל זאגן דאך אז "ראתה שפחה 
על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי" 

אנגעקומען צו דאס הייסט אז זיי זענען 
אזא גרויסע דרגה אין נבואה, אזעלכע 

טליכקייט, גרעסער -גרויסע השגות אין ג
פון די גרעסטע נביאים. לויט דעם, איז 
דאך אינגאנצן נישט שייך קיין אמונה 
דא. ווייל אמונה איז בלויז ביי א זאך 
וואס מען קען נישט זעהן, ואמונתך 
 בלילות, אבער דא האבן זיי דאך געזעהן

 בחוש?
נאר דערפאר זאגן טאקע די חז"ל, אז 

מכאן לתחית המתים מן התורה.  –ישיר 
אז דאס האבן די אידן געגלויבט שוין ביי 
קריעת ים סוף, און כאטש זיי האבן 
נאכנישט געזען קיין תחית המתים, דאך 
האבן זיי געגלייבט אז זיי וועלן זאגן 
שירה ביי תחית המתים לעתיד לבא. דא 

ארויסגעוויזן זייער שטארקע  האט זיך
 אמונה.

(זי"ע יחזקאל מקאזמירהרה"ק רבי )

 

 

 

 

 
 

 ז  



אבער קראפט איז שוין נישט דא, ואני 
בוכה על שלא התנצלתי את הזמן 
כראוי, ומזו יכולים ללמוד מוסר 
השכל גדול אמר הרה"ק מטאהש זי"ע 
שצריכים לנצל את הזמן כשעודנו 

לא בכוחינו, אבל כשיגיע ימי הזקנה 
יהי' בכוחינו לעבוד את ה' כימי 

 הבחרות. 
 

עומדים עכשיו בימי השובבים, שהימים 
האלו הפכו עם השנים למעין "חודש 
אלול", שלהבת אש קודש באמצע תקופת 

 החורף הקרירה.

ספרי החסידות מפליגים במעלת 
פרשיות אלו, בהם יוצאים כלל ישראל 
מתוך מ"ט שערי טומאה של גלות 

ם ומתקדשים במ"ט מצרים, ומתעלי
שערי קדושה עד לקבלת התורה ולכל 

ובספה"ק עטרת הדרגות הנלוות לזה, 

מובא שימים אלו ישראל )פרשת שמות( 
גבוהים ונשגבים כל כך, כעשרת ימי 
תשובה. וכך איתא גם בספה"ק תולדות 
אהרן )שמות( שובבים הם כמו עשרת 
ימי תשובה, והוא זמן שמקובל 

שובה. התפילה כמו עשרת ימי ת
וכהנה הפליגו רבות בספה"ק במעלת 

 הימים הנעלים הללו.
אך כאשר נעמיק מעט במהותם של 
ימי השובבי"ם, נתפלא לראות כי ימים 
אלו אינם נעלים כל כך, ולא זו בלבד, 
חשוכים המה מכל תקופת השנה 
וירודים עד מאוד, ההסתר שולט בהם, 
כדאיתא בזוה"ק )שמות יב:( ותצפנהו 

וכמו שהרחיב בספה"ק  שלשה ירחים,
עבודת ישראל )פרשת ויגש( שחודשי 
טבת וחצי שבט נתונים המה בחלקו 
של עשיו הרשע, ולכן דווקא בימים 
אלו מתגברת המלחמה בעבודת ה' 

 יותר מכל השנה.
חשכות זו נרמזת בפרשיות "שמות 
וארא" שבתחילת ימי השובבים, בהם 
מבואר קושי השיעבוד של ישראל 

עבדו לפרעה ועבודת הפרך ש
במצרים, והקריאה מעוררת את הזמן, 
להורות על חשכות הימים האלו,ימי 

השובבים, לילי טבת, הארוכים 
בחשכותם הקודרת, כאשר נשמות 
ישראל משועבדות תחת סבלות 

 מצרים.
ואם כן, כיון שכל כך חשובים המה, 
מדוע איפוא הפליגו רבותינן ז"ל 
בגודל יקרתם של תקופתינו, ימי 
השובבים, ומה פשר האור הגדול 

 שמתגלה בהם לכל אחד מישראל.
ההסבר לכך אנו מוצאים בספרי 
החסידות, כי כח היצה"ר גדול מאוד, 
ואילו היתה המלחמה הגדולה בעבודת 
ה' תלוי' בכוחות האנושיים שלנו, לא 
היינו מסוגלים להצליח כנגדו ולנצחו, 
וכך אמרו חכמינו ז"ל )סוכה נב:( יצרו 

דם מתגבר עליו בכל יום ומבקש של א
להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו, אינו 

 יכול לו.
נמצא אם כן, כי היצה"ר מפיל עלינו 
חשכות איומה, חושך אפילה שלא 
נוכל לראות את האור העילאי 
והתענוג העצום שיש בעבודת ה', וכדי 
שנוכל להצליח לקום בבוקר, ללמוד 
ולהתפלל, מאיר עלינו השי"ת ברוב 

יו ניצוץ של אור, כך ניתנה רחמ
אפשרות בידינו להתגבר נגד הצר 

 הצורר העומד בעוכרינו.
ומכאן אנו למדים, כי כל יום ויום 
מאיר עלינו הקב"ה "ניצוץ" של אור, 
אשר "מקצת מן האור דוחה הרבה מן 
החושך", ובלי ניצוץ אור זה, לא שייך 
להתגבר על היצר הרע, כל שכן לעת 

ו מתמודדת עם חשיכה, כאשר נפשינ
מצבים של חשכות ואנו מרגישים 
כיצד לבנו אטום וסתום לכל דבר 
שבקדושה, מעורר עלינו הקב"ה אור 
גדול יותר, להאיר עינינו ולהסיר 
החשיכה. אך כאשר החושך מתגבר 
בתוקפו, חושך כפול ומכופל, בבחינת 
"וימש חושך", שאפשר להרגיש את 
האפילה ולממשה בידים, והאור הרגיל 

מאיר בכל ימות השנה אינו מספיק ה
כדי לגרש חשכות כבידה כזו, או אז 
צריך אור עצום ביותר בכדי לשרוד 

 ולהמשיך בדרכינו.

בחדשים האלו כאשר עלטה וחשיכה 
עוטפים את לבבות ישראל, ולילי 
טבת הארוכים מחשיכים את הלבבות, 
מוריד עלינו הקב"ה אור עצום וגדול, 

כדי שנוכל ימי השובבים הנשגבים, 
להתחזק בחשוכא הדין, וכאשר מאיר 
אור גדול כזה שאינו מצוי בשאר 
תקופות השנה, כמה יש לנצלו, וכמה 
צריך לראות שלא להחמיץ הזמן 
הנשגב במיוחד כאשר האור הגדול 
הזה מגלה לנו כתמים שאי אפשר 
לראותם ע"י אור רגיל, וכרוז יוצא 
 מהר חורב ואומר : שובו בנים שובבים.

ן דווקא משום כך, משום שמתגלה ואכ
אור עצום כזה, יכולים אנו להאחז 
באור שיורד ומאיר גם במקומות 
החשוכים ביותר, אשר האור הרגיל 
המאיר בשאר תקופות השנה אין כוחו 
גדול כל כך להאיר בתוך חורים 
וסדקים אלו, ולתקן שם את הצריך 

 תיקון.
ולפי שבימים אלו נשפע ממרום 

לנצל הזדמנות זו כדי תוספת אורה יש 
להתענג על אור ה' המאיר ממרום, כי 
באורך נראה אור, ובקשתינו שלוחה 
קדם רבון עלמין: שלח אורך ואמתך 
המה ינחוני, יביאוני אל הר קדשך ואל 

 משכנותיך )תהלים מג, ג(
ועכשיו הוא הזמן, ואל תדחה אותם 
למחר, וצריך שידע שיש לו הכח 

רא "ולכל והאור אשר טמון בקרבו הנק
בני ישראל הי' אור במושבותם", ובכל 
מקום שהוא נמצא יש בו האור הזה, 
ואפילו הוא נמצא ב"מצרים" ובתוך 
מכת חושך", ידע שבכל מקום שיהודי 
הולך האור הולך עמו, ללוותו ולסייעו 
שיכול לצאת מגלות מצרים שלו, 

 מאפילה לאורה, ומשעבוד לגאולה.
 

והשי"ת יעזור שנזכה לראות בישועתן 
של ישראל ושמחתן ובהתרוממות קרן 
התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמים 

.עלינו בב"א

 ח



 
 שיחות ממו"ר הרב אליעזר יודא מאליק שליט"אומרים אמ

 טורי זהב אליקקהל דקהלתינו  "דבא

 

 
 ליל שב"ק פרשת בא תשפ"ג העעל"טבבית מדרשינו  הנאמרמתוך דרשה ש

 

ֶכם רֹאש   ה לָּ הַהחֶֹדש  ַהז ֶ נָּ ָּ י ַהש   ֵ ְדש  ֶכם ְלחָּ ֹון הו א לָּ ים ִראש  ש ִ  )יב, ב(.ֳחדָּ
בנוגע לברכת הלבנה אותה מברכים אנו 
בכל חודש וחודש, כאשר יוצאים אנו אל 
תחת כיפת השמים ומודים ומהללים לאבינו 
שבשמים על המאורות אשר קבע עבורנו 
ברקיע, המאורות אשר נועדו לאפשר לנו 
את חיי התורה והמצות, וכמו שיכולים 
לראות את גדלו של המעמד, מהגמרא 
שאנו אומרים בעת קידוש לבנה )סנהדרין 
מב.( תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלי לא זכו 
ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים 
פעם אחת בחודש, דים. אמר אביי הלכך 

ומד. רבי ישמעאל מלמד צריך למימרא מע
אותנו, כי מעמד זה בו אנו יוצאים אל תחת 
כיפת השמים ומקלסים לבוראנו, אינו 
מעמד של מה בכך. זהו מעמד נכבד ויקר 
עד למאוד, מעמד בו מקבילים אנו בעצם 
את פניו של אבינו שבשמים, מעמד אשר 
הזכות כרוכה בו לא תסולא בפז. ואביי 

ך שברכת מוסף כי זוהי אף הסיבה לכ
הלבנה נאמרת בעמידה דוקא מחמת ערכה 

 הכביר והנפלא.
והנה כאשר אנו מתראים עם אבינו 
שבשמים פעם אחת בחודש, כאשר אנו 
זוכים לעמוד לפניו ולהפגש עמו פנים אל 
פנים, תקנו לנו חז"ל תפלה מיוחדת 
הנאמרת בהזדמנות זו בדווקא, וכך אנו 

צֹון אומרים: ֶניךָּ ה'מלְ  ִויִהי רָּ לֵֹקי -לַֹקי ֵוא-אֱ  פָּ
ה ְולֹא ִיְהיֶ לֲאבֹוַתי ְלמַ  נָּ ום ' בה שאת ְפִגיַמת הְלבָּ

ה כ   נָּ ְבַעת ש ְכאֹורחמה וֹור הַ כאִמעוט. ִויִהי אֹור ַהְלבָּ
ה קֹוֶדם ִמע ְיתָּ ֱאַמר "ֶאת שנ וטהְיֵמי ְבֵראשית כמֹו שהָּ

 שֵני ַהמֹארֹות ַהגדֹוִלים".
באותה הזדמנות נדירה פעם אחד בחודש, 

נו נפגשים עם אבינו שבשמים, תיקנו כשא
לנו חז"ל תפלה מיוחדת, על מה. על גדלה 
של הלבנה... למלא פגימת הלבנה, שלא 
יהי' בה שום מיעוט, רק יהי' אור הלבנה 
בדיוק כאור החמה. ולכאורה מה איכפת לן 
מגודלו של לבנה. האם מישהו מאתנו 
מתכונן להגיע להלבנה, האם למא דהו 

של הירח. יתר על כן. אין מפריע חסרונו 
אנו מסתפקים בבקשתנו על מילוי פגימתה 
של הלבנה, אלא מדגישים עוד "ולא יהי' 
בה שום מיעוט". אנו איננו יכולים כביכול 

לסבול אפילו מיעוט קל שבקלים בלבנה... 
 האין זה דבר פלא.

 ףשזאונץ יאמסופר על הקיסר פרואכן 
, קבוצים בקבוצות ברחובותשראה יהודים 

ולשאלתו על פשר הדבר, אמרו לו שהם 
ושאל מה הם  ,מתפללים בקידוש לבנה

אמרו לו שהם מבקשים שימלא  ,מבקשי
הקב"ה את פגם הלבנה. אמר הקיסר: 
מסתבר שבאמת טוב מדי ליהודים, ואין 

 להם כבר על מה להתפלל...
 

והנה אם מתבוננים בהתפלה שתקנו לנו 
 חז"ל בשבת מברכין, כאשר אנו מברכים
את החודש בטרם חידושו, אנו מתפללים 

ֶניךָּ ה' ֱאל  בכל לבינו: פָּ צון ִמל ְ י קֵ ינו  ֵואלֹ קֵ ְיִהי רָּ
ה  ה ְלטֹובָּ ֵלינו  ֶאת ַהחֶֹדש  ַהז ֶ ש  עָּ ַחד ֵ ת ְ ֶ ֲאבוֵתינו , ש 
לֹום.  ָּ ל ש  ֶ ים ש  ים ֲארו ִכים, ַחי ִ נו  ַחי ִ ן לָּ ֶ ה, ְוִתת  כָּ ְוִלְברָּ

ים  ה, ַחי ִ ל טֹובָּ ֶ ים ש  ה, ַחי ִ סָּ ְרנָּ ַ ל פ  ֶ ים ש  ה, ַחי ִ כָּ רָּ ל ב ְ ֶ ש 
ַמִים  ָּ ֶהם ִיְרַאת ש  ָּ ש  ב  י ֵ ֶ ים ש  מֹות. ַחי ִ ו ץ ֲעצָּ ל ִחל  ֶ ים ש  ַחי ִ
ל  ֶ ים ש  ה, ַחי ִ ָּ ה ו ְכִלמ  ָּ ו ש  ֶהם ב  ָּ ֵאין ב  ֶ ים ש  ְוִיְרַאת ֵחְטא, ַחי ִ
ה ְוִיְרַאת  ֹורָּ נו  ַאֲהַבת ת  ֵהא בָּ ת ְ ֶ ים ש  בֹוד, ַחי ִ ר ְוכָּ ֶ עש 

מַ  ָּ ֵמן ש  ה, אָּ נו  ְלטֹובָּ ֵ ֲאלֹות ִלב  א ה' ִמש ְ ֵ ַמל  י ְ ֶ ים ש  ִים, ַחי ִ

ה: תפלה זו אמנם כוללת בתוכה במילים  ֶסלָּ
קצרות אך מקיפות את כל צרכי האדם עלי 
אדמות, עושר ואושר, אריכות ימים בטובה 
ובברכה, פרנסה וכבוד, יראת שמים ויראת 
חטא, אהבת תורה ויראת שמים, ובקיצור 

 ב.כל טו
שדוקא בהזדמנות  והקושיא זועק מאליו,

מיוחדת בה אנו יוצאים מן הבית להתראות 
עם מלכינו, דוקא בעת קידוש הלבנה, 
בוחרים חז"ל שלא לכלול בתפלתינו אפי' 
מילה אחת הנוגעת לצרכינו בזה העולם, 
כאשר את התפלה כולה הם מקדישים 
לנושא אחד בלבד: מיעוטה של הלבנה.. 

 הבנה הוא. ולכאורה מחוסר
והנה מצינו אצל איוב שהי' צדיק גדול 
והקב"ה נתן לו מכל טוב, והברכה הי' תמיד 
שרוי' בממונו, ואף כאשר יצא מידו, ומצינו 

 ,מאי מעשה ידיו ברכתבגמרא )ב"ב טו:( 
א"ר שמואל בר רב יצחק כל הנוטל פרוטה 
מאיוב מתברך מאי )איוב א, י( ומקנהו פרץ 

ינא מקנהו של איוב א"ר יוסי בר חנ ,בארץ

מנהגו של עולם  ,פרצו גדרו של עולם
מקנהו של איוב עזים  ,זאבים הורגים העזים
. דהיינו שהעיזים שלו הורגים את הזאבים

הי' להם כח למעלה מדרך הטבע, שהיו 
יכולים להרוג זאבים הקמים עליהם, להיפך 
מדרך העולם. זאת ועוד. חז"ל מגלים לנו, 

מעין עולם הבא.  כי הקב"ה הטעים לאיוב
בעולם הבא בעתידו של אחרית הימים 
נאמר )עמוס ט, יג( ונגש חורש בקצר ודרך 
ענבים במשך הזרע, והיינו שבעוד החורש 
חורש את השדה, יוכל הקוצר כבר להתחיל 
ולקצור את התבואה אשר הספיקה לצמוח 
בחלק אשר נחרש ונזרע זה עתה. מעין 
 הנהגה זו נמצאה אף אצל איוב וכפי

ויהי היום שדורשים זאת חז"ל )ב"ב שם( 
ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית 
אחיהם הבכור ומלאך בא אל איוב ויאמר 

מאי הבקר היו  ,הבקר היו חורשות וגו'
חורשות והאתונות רועות על ידיהם א"ר 

מעין  יוחנן מלמד שהטעימו הקב"ה לאיוב
. והיינו שבעוד הבקר חורש את העולם הבא

יו של איוב, היו האתונות כבר יכולות שדות
לרעות ולאכול מן הקש אשר החל צומח 
בהשדה. הנהגה מרוממת למעלה מדרך 
הטבע. וצריכים לדעת שבברכה זו לא הי' 
רק משום שיוכל להרוויח זמן או כח עבודה, 
מהותה של ברכה זו היתה עמוקה בהרבה, 
שכן הי' בה משום גילו כבוד שמים. דהנה 

ורע וממתין לקצר, הוא עלול כאשר אדם ז
לראות בצמיחת התבואה מעשה "טבע", 

עשה לו   ולסבור בטעות כי כוחו ועוצם ידו
 את החיל הזה.

לעומת זאת, כאשר הוא זורע והתבואה 
צומחת מיד, אין ברירה בידו כי אם להכיר 
בכך שבורא העולם הוא זה אשר העניק לה 
את כח גדילתה, הוא זה אשר שלח את 

הכות על ראש כל עשב ולומר לו מלאכו ל
גדל, וזוהי המעלה המיוחדת אשר תימצא 
לעתיד לבא בכל הארץ, המעלה אשר 
דוגמתה נמצאה כבר אצל איוב כפי 

 שלימדונו חז"ל הקדושים.
[יבא בשבוע הבא אי"השל השיעור זו המשך ] 
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 פרשת בא תשפ"ב העעל"טהנאמרים בבית מדרשינו בעת רעווא דרעווין ד"ת 

 

ְבָקֵרנּו, ֵנֵלךְ  צֹּאֵננּו ּובִּ ֵתנּו ּבְ ְבנוֹּ ָבֵנינּו ּובִּ ְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ּבְ ְנָעֵרינּו ּובִּ ה ּבִּ ֶ י ַחג ַוּיֹּאֶמר מֹּש   (ט, י) ָלנּו. 'ה ּכִּ
 

לכאורה יש להתפלא, מדוע הקדים משה 
רבינו בתשובתו לפרעה את הנערים 
לזקנים. כלום לא הי' מתאים להקדים את 

וביותר, שהרי הזקנים בראשונה. 
יג( -בפסוק בתהלים מצינו )קמח, יב

בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים. 
הללו את שם ה' כי נשגב שמו לבדו י

הודו על ארץ ושמים, והיינו שגם 
מקדים את הזקנים  -לגבי עבודת ה'

 לנערים.
 

הרה"ק רבי איצעל'ע פעטערבורגער זי"ע 
 הוזמן פעם לומר שיחת מוסר בקאוונע,
הוא כמובן נענה לההזמנה, ומסר 
שיחה. ואחר האסיפה אמרו הציבור 
תהלים ושמע קלנו, וכאשר הגיעו אל 

אל תשליכנו לעת זקנה" ”הפסוק 
הפסיקם רבי איצע'לע וחזר לשאת 

 דבריו בפני הציבור, באמרו:
 

אשר  מעשה הי' בימי הצאר ניקולאי,
נהג לגייס חיילים לצבאו בכפי', תוך 

מאמצים. ומסיבה שהוא שעושה כל 
זו רבים מעמי הארץ עשו כל מאמצם 
להשתמט מהשירות, תוך שהם 
בורחים מפני החיילים אשר בקשו 
לגייסם, ומסתתרים עד יעבור זעם. 
אכן כאשר נתפס מי שהוא 
בהתחמקות או בהשתמטות מגיוס, 
עונשו הי' רע ומר. הוא הי' נשלח מיד 
לגלות סיביר הרחוקה, שםהי' סובל 

מהקור הנורא, מרעב שנים רבות 
בלתי פוסק, ומעבודת פרך שרק 
 מעטים הצליחו לשרוד אותה בחיים.

והנה, באחד הימים הוציא הצאר 
כרוז, ובו בישר לאזרחי ארצו כי הוא 
מעניק הזדמנות לכל המשתמטים 
להגיע ולהתגייס מרצונם, תוך שהוא 
מתחייב שכל מי שיתגייס במסגרת 
זו, לא יענש על השתמטותו עד כה. 
ואכן הכרוז פעל את פעולתו, ואלפי 
אנשים התייצבו בנקודות הגיוס 

ערכו תפקידם,  שנקבעו מראש, שם
הפרידו את הצעירים מהזקנים  
ורשמו את שמותיהם, ואילו הזקנים 
שנותרו בקבוצה נפרדת הובלו 

 ישירות לבית המשפט.
 

על  למותר לציין, כי הזקנים התרעמו
הפרה של ההבטחה שניתנה מראש, 
ואף העלו את טענתם זו בפני השופט. 
אולם הלה, חייך והשיב: עליכם 

, אשר עתה הגיעו להבין... הצעירים
והביעו נכונות להתגייס לצבא, ועל 
כן עליכם לתת את הדין על 

 השתמטותכם ולשאת בעונשכם.
כך סיפר רבי איצעל'ע, והמשיך: אנו 
אומרים השיבנו ה' אליך ונשובה. 
אולם עלינו להבין. כשאומר זאת 

הרי שיש בכך  -אברך צעיר לימים
משום טענה... הוא מבקש לכפר על 

טא עד כה, וזאת חטאיו שח
באמצעות עבודת בוראו לה יקדיש 
את ימיו מכאן ואילך. אולם כאשר 
אנשים מבוגרים וזקנים מבקשים 
זאת, איזו טענה יש בפיהם. איזו 
תועלת כביכול כבר תוכל לצמוח 
מהם, וכיצד יכפרו על השנים 
שהחזירו בעבודת בוראם. לפיכך, 
ממשיכים אנו ומבקשים: "אל 

, ככלות כוחנו על תשליכנו לעת זקנה
תעזבנו". אמנם כבר לא תצמח 
מאתנו תועלת, אולם בכל זאת, הלא 

 אבינו אתה. אל תעזבנו.
כה היו דברים המרוגשים של רבי 
איצעל'ע, אשר בעקבותיהם ניכרה 
התעוררות רבתי בבית המוסר, עד 
שכל הקהל פרץ בבכי, ושלשה 
מתוכם אף הגיעו לידי עלפון. ואנו מן 

קח עמנו את המוסר הטמון הראוי שנ
בדברים: עיקר עבודת ה' תלוי' בימי 
הבחרות, שכן אדם המשאיר את 
הבורא לימי  עבודת 
עלול  הזקנה, 

למצוא את עצמו חסר כח להתעלות 
 הכרוכה ביגיעה. 

ובזה מבאר בספר ללמדך, שכאן 
התשובה לשאלתינו, כאשר מדובר 
על עבודת השם בפועל, כמו זו בה 

תינו, הרי שאכן עוסק הפסוק בפרש
יש להקדים את הנערים לזקנים, שכן 
אמנם, ימי הבחרות הם הימים 
המסוגלים ביותר לעבודת השם. 
אולם כאשר מדובר על הילול ושבח 
לה' יתברך, כמו בפסוק בתהלים, שם 
אכן אין הבדל בין נערים וזקנים, 
ושניהם מסוגלים באותה מידה להלל 
את הבורא, אשר על כן מן הראוי 

ם להקדים את הזקנים לנערים אמנ
 בהילולם, מפאת כבודם. 

 
וכמו המעשה שסיפר הרה"ק מטאהש 
זי"ע, ששמע מזקינו השרף מטאהש זי"ע 
שפעם אחת ראה אצל הבריק ששם יושב 

וכששאל אותו  גוי זקן ומתאנח ובוכה,
על סיבת בכייתו, אמר לו אני יושב 
כאן אצל הנהר הקארטעל, עם 

י רואה פאנארמע נאה מאוד, ואנ
עולם הדור ואני רוצה להינות 
מהעולם הכי נאה אבל אין לי כח עוד 
כי זקנתי, ואמר לי כשהייתי צעיר 
לימים לא הי' לי פנאי, והייתי שקוע 
ראשו ורובו במלאכה לאסוף ולצבור 

קראפט איז דא הון, כשהייתי צעיר 

, אבער ווען אבער לוסט איז נישט דא
 מ'ווערט אלט איז לוסט איז דא 
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