
 

(סעודת שלישית תשע"ט)

עומדין עכשיו בין פרשת בשלח לפרשת יתרו, בין קריאה של קריעת ים 
הראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט יחול השבוע סוף לבין קבלת התורה, וכן 

בין שתי שבועות אלו, נתבונן נא, בנקודה חשובה, המבוארת חלה בכל שנה, 
 ה.בספרים הקדושים בענין זמן הז

הספרים הקדושים, כל אחד לפי דרכו בקודש, העירו דבר תמיהה הנתעורר 
מתוך הפרשה. אנו לומדין האיך שישראל קדושים ראו אותות ומופתים, נסים 
ונפלאות, הם הלכו במדבר במקום מסוכן מאוד, והענן כיסם מכל חיות רעות, 

כמותם. לא והקב"ה השפיע להם אך טוב. מנהיגיהם היו משה ואהרן, שלא קמו 
צרים עברו שלשה ימים, ופתאום:  מ ברים ב אין ק לי  מב אל ה', ה צעקו  וי

, בר וגו' מד ת ב מו נו ל לכאורה אינו מובן, כיצד אחר מצב מרומם כזה  לקחת
 כזה. שפילהיוכלו להגיע למצב 

נו על הלחם, נלוהת, שבמדברוכעין זה מצינו עוד כמה פעמים במשך הזמן 
המתמיה, וכי כל כך מהר שכחו מה ה' עשה להם. על המים וכו' וכו', וכל זה מן 

 .צווח ואמר דרשוניכל זה 

חלקוויש לבאר בהקדם מאמרם ז"ל:  מח ב ועוד אמרו  ,איזהו עשיר הש

החז"ל:  צ מנה רו ש לו  מי שי דו,  ותו בי תאו צי  מת וח ם   )לעשותה( אין אד

רוצה מי שיש לו מאתים  מאות. )לעשותה( מאתים,  וצריך ביאור:  ארבע 
מה טבעו של אדם לא שבע מכפל ממה שיש לו, שמי שיש לו מנה ירצה  מפני

 



 

עוד מנה, ומי שיש לו מאתים ירצה עוד מאתים, רק מי שיש לו מנה רוצה 
 שיהיה לו עוד מאתים, ומי שיש לו מאתים רוצה שיהיה לו עוד ארבע מאות.

ׁש  )ו, ג(אמר החכם מכל אדם שלמה המלך ע"ה בקהלת  ִאם יֹוִליד ִאי
הֵמא   ּטֹוב  ִמן ַה ַּבע  ׁשֹו ֹלא ִתש ְ יו ְוַנְפ נ  ׁש  ֵמי  ִיְהיּו ְי ַרב ֶׁש ֶיה ְו ּבֹות ִיְח ִנים ַר  ה ְוׁש 

ֵלאוְ  )ושם ז( מ  )משלי ולהבין הדברים לאשורו, יש לומר, כתיב  .ַגם ַהֶנֶפׁש ֹלא ִת

ִמיד טו, טו( ִמְׁשֶתה ת  ב ֵלב  טֹו ם ְו ִעי י ר  ִנ ע  ֵמי  ל ְי ר"אוביאר  .כ  אין  ז"ל: הג
הכתוב מיירי בעני שאין לו צרכי גופו, רק העני הוא, מי שרוצה מה שאין לו, 
ויוכל להיות עשיר גדול, שיש לו מכל טיב וטוב, ועכ"ז רוצה תמיד חוץ ממה 
שיש לו, רק כל מה שאין לו, זהו מה שהוא רוצה, ימיו של איש כזה, המה רעים, 

הפיק משכרותו, אזי אין לו וכדמיון מי ששותה פעם אחת יין אבל לאחר זמן 
מהיין שהיה משמחו, כן הוא העשיר/עני כזה, כשכבר מקבל מה שרוצה, אזי 

השגות גבוהות מזה, כבר יש לו הוא שמח לעושה זמן, אבל לאחר זמן קצר, 
 ושוב אינו מאושר.

משתה תמיד'לב, הוא שמח בחלקו, והוא בדוגמא של -משאי"כ הטוב ' ,
עם אחת יין ושימח מזה, רק הוא דומה למי ששותה דהיינו לא כמו ששותה פ

תמיד יין, כי שמח תמיד, והטעם משום שאין לו רצונות, רק מה שיש לו, זהו 
 בדיוק מה שהוא רוצה.

ל וזל"ק:  ו וכ שר ל ק בכל א מסתפ ינו  חבה שא ו ר י שנפש מ הוא  "העני 
י  שר נו באפ אי מיו רעים כי  עתו ולכן כל י קנו בד פי מא לא יס על חללי ד

וטוב לב  שישיג צי כו'.  מת וח מ"ש אין אדם  וכ לא דעתו  מ צו וי כל חפ
לו שיש  פיק במה  מס מי ש משתה  ,אבל  שר  האיש א מו  ד כ מי מח ת לבו ש

ה  שו נו  ך אי ו המל פיל שאז א עד  הוא שתוי יין  בעת ש מח  בו ש בביתו של
משאי"כ הטוב לב  שמחתו שהי' תחילה  ב ינו  נו א יי אחר הפיגו  לו אך ל

השת מחת  שמח כעת ש מיד  משתה"הוא ת  עכלה"ק. ,וי בעת ה

כמה דייקו בזה חכמינו ז"ל באמרם: איזהו עשיר השמח בחלקו, ולא 
מח בחלקו גם הוא עשיראמרו:  כי אך ורק מי שהוא שמח בחלקו הוא  ,הש

עשיר, אבל העשיר היותר גדול, אם הוא רוצה מה שאין לו, או מה שיש לחבירו, 
שעליהם אמר שלמה כל ימיו ואינו מסתפק במה שיש לו, הרי הוא עני באמת, 

 רעים ח"ו.



 

* 

מגורמסופר על אחד מאברכי החסידים של הרה"ק בעל  ם   חידושי הרי"
זצ"ל שהיה עני ממש, שלא היה לו כלום, אבל היה לו בית צר מאוד. בין חבריו 
החסידים היה נוהג, שבכל שבוע הלכו לשבת אחים יחד בבית אחד מן 

ני, לא יכלו להתאסף כי לא היה מקום החברים, אבל בבית של אותו חסיד הע
 לכולם.

פעם אחת בא החסיד לחבריו בשמחה רבה, בצהלת פנים, ואמר להם: 
חברה, ברוך ה' יש לי כבר רחבת מקום, בית גדול לכל חפצי, וגם יש מקום לכל 
החברים, וא"כ בשבוע זו, יוכלו לעשות ההתאספות בביתי החדש! אך דבר 

ון, שמשום איזה סיבה אי אפשר לי להאיר אחד שאין לי כמו ביתי הראש
 הבית...

והשבת אחים החברים שמחו בעדו, והזמינו עצמם ללכת לביתו החדש 
 .'חנוכת הבית'החגיגת מעמד לישמש גם 

הם הלכו עמו, והגיעו לחצר של בית אחד, וראו ששם ביתו... ולכן יש לו 
רחבת מקום. והוא הסביר להם פשר הדבר, כי לא שילם השכירות, מפני שלא 

 ה"ב את חפציו לחצר הבית...היה לו, וע"כ זרק הבע

החברים הדגישו, שלא תסברו שכאן מיירי שהחסיד אמר כן מחמת שחוק 
מכאיב, כטבע אנשים המתלוננים בדרך מליצה. לא כן הוא הדבר, רק אמר כן 
בתום לב, הוא ראה רק הטוב בזה. הוא אכן אינו עני, זהו החסיד אפילו שאין לו 

 ד!כלום, הוא עשיר, וטוב לב משתה תמי

* 

"ט הק'ידוע הסיפור על מרן  זי"ע, פעם בא עם החבריא קדישא  הבעש
בליל שב"ק אל בית איש אחד, וראו שהוא רוקד מתוך שמחה אחר בואו 
מביהכנ"ס, אחר שלום עליכם וקידוש, בצע על לחם משנה, וביקש מבני ביתו 
שיבואו את הדגים. האשת חיל הביאה קערה עם זרעונים, והוא אכלה, ושיבח 
אותה מאוד: היתה זאת דגים עם כל הטעמים, יישר כח! עכשיו תביא את 
המרק. שוב הביאה הבני בית קערה עם זרעונים, והוא אכלה לכבוד שבת 



 

הכל היתה קערה עם -קודש, ושוב הודה לה על הטעם המתוק של המרק, שסך
זרעונים. עכשיו הביא לי את הבשר והקוגלען. ושוב הביאה קערה עם זרעונים, 
והוא אכל כמה זרעונים תחת הבשר, וכמה תחת הקוגלען. ואח"כ הביאה קערה 
עם זרעונים תחת הקאמפאט, והוא שימח מאוד ממאכליה, השביח את 
מאכליה בפניה, שזה ממש בשר ודגים וכל מטעמים. ואחר הסעודה הלך 

 בריקוד מתוך שמחה רבה.

האיך להיות הבעש"ט הק' זי"ע רצה להראות לתלמידיו הקדושים, לא רק 
 מסתפק במיעוט, רק גם האיך יוכלו להיות שמח בחלקו, לשמוח ממש.

* 

ם  )קהלת ה, יא(אמר שלמה המלך ע"ה  ִא ט ְו ְמַע ם  ד ִא ע ֵב ת ה  ה ְׁשַנ ְמתּוק 
ִליׁשֹון ַמִניַח לֹו  ֶננּו  י ִׁשיר ֵא ע ֶלע  ב  ְרֵּבה י אֵכל ְוַהש  והפירוש כפי שמפרשין  .ַה

המלך ע"ה מדבר כאן משני בני אדם אחרים, כי אותו בפשטות, הוא: ששלמה 
קות, משאי"כ מי יהעובד, לא נפ"מ כמה הוא מקבל, מכל מקום יכול לישן במת

שהוא עושר שיש לו הרבה מעות, אינו יכול לישן מחמת דאגותיו. אך מרן 
סופר זי"ע פירש כי כאן מיירי באדם אחד, כי שלמה המלך ע"ה אומר,  החתם 

ב לו? 'השבע לעשיר', זהו כלישן שינת מתוקה, אך מה מע כי בעצם יכול העובד
 שהוא רואה שחבירו העשיר הוא שבע, זהו אינו מניח לו לישן, מחמת קנאה.

םוז"ל תלמידו  בר בן חיי קוטי ח מרן המליץ ": )ח"ה דף צד ט"ב( בלי
על זה, כוונתו, לו היה לכל אחד מזונו בצמצום מדי יום ביומו כמו  זצלה"ה

נו במדבר, היו כולם מסתפקים במיעוטם, אך משום שיש שהיה לאבותי
עשירים בעולם אשר להם די מחייתם על משך ימי חייהם ירע לעניים מדוע 

הרבהיגרע נחלתם. וזהו שאמר  מעט ואם  הרי  מתוקה שנת העובד אם 

יח לומה שהעשיר שבע ממנו  השבע לעשירעכ"פ יאכל, ואמנם  מנ פי'  אינו 

 עכלה"ק., "לישןלעני 

כן איזהו עושר השמח בחלקו, כי אין לו לאדם לראות מה שיש לחבירו, ול
רק יהיה מצומצם לידע רק הטובות שהקב"ה נותן לו, ואז מובטח לו להיות 

 חיים של שלום ומנוחת הנפש.

* 



 

ך ז"ל:  האריה"קאיתא בשם  לקי ' א בדת את ה שר לא ע חת א ת
מרוב כל, מחה  בשמחה, הגורם פירוש, מי עיכב שלא תוכל לעבוד את ה'  בש

 היתה, מרוב כל, מחמת עניני עולם הזה לרוב.

הכוונה, מחמת שרוצה האדם רוב כל,  מרוב כל,ואפשר לומר בכוונתו, 
ואין לו, זהו מעכב שיהיה לו שמחה, כי אי אפשר להיות שמח מרצונות, ואם 

 רוצים מה שאין לו, זהו הגורם העיקרי שאדם לא ישמח במה שיש לו.

* 

ין זה. בעה"ב עשיר אמר פעם לעובדו. נא נעשה עמי מקח, מספרין על ענ
-שטחמה המקח? תתן לי אלף דאלער, ואתה תקום בנץ החמה בצד אחד מ

קרקע גדולה, ומה שאתה תספיק לסבב מהנץ עד השקיעה זה יהיה שלך! 
ר כל מה בביתו, וחזר עם האלף כעובדו שמח ממקח זה, הוא הלך הביתה ומ

ל לרוץ עד שחשב שכבר צריכין לחזור חזרה כדי דאלער, וקם בנץ החמה, והתחי
שיוכל להגיע לקצה ההתחלה בשקיעת החמה. וכה רץ כל היום, בכל הכוחות, 
 עד שהגיע ב' דקות קודם השקיעה, אבל שם נפל מחמת שקיבל הארץ אטאק

. ומה אמר לו הרופא? לקבל ד' על ד' לקרקע לאחר הפטירה לא ל"ע (התקף לב)
 היה צריך לרוץ כל אורך הדרך...

לימוד עמוק, כי אותן שכל היום רודפין אחר ממונן, לאן הגיעו, לקרקע  זהו
יש להם מה שיש להם, אבל הרצים  ,בת ד' על ד'? לאן רצין? אותן שאינם רצים

הכל לקרקע -ככלות-יהכל הגיעו אחר-ורודפים אחר הון, אין להם כלום, וסך
 קטנה לאחר מאה ועשרים שנים ארוכים.

* 

לגוי קדוש, והיינו ברום  שבחר בנואות לנו מיד וזה שרצה הקב"ה להר
ברוחניות ובגשמיות, ועכ"ז לא היינו שמחים בחלקינו, כי זהו טבע המעלה, 

מטבעתינו, והאדם צריך לאשר את עצמו. וזהו עומק קבלת התורה כדיתבאר 
 להלן.

* 



 

שהוא הוא שמח במה שנשאר -מתאמרה מאמר החכם: חכם כשאבד כל
שהוא ממנו, הוא -ומקוה שלמד עצמו איזה דבר ממנו. הטיפש כשאבד כל לו,

עצב על מה שאבד, ודואג שלא יאבד מה שנשאר לו, וכי זהו עשירות מקרי? זהו 
 עניית גדולה!

* 

דיקער אוואר ישראל אמר: לא ראיתי איש יותר מאושר מהגאון רבי  הנ
טער אנ ת ישן, וזוג טליזי"ע, כי בשעת פטירתו לא השאיר אחריו רק  סאל

פילין היה לו מתנגדים רבים על תנועות המוסר שייסד, וכל ימיו . אחד של ת
נתייסר ביסורי ראש, היה לו צער גידל בנים, אבל הוא היה האיש היותר 

 מאושר? כן, מי שראהו ראה איש מאושר ושמח.

* 

מסופר על עשיר שדר בשכינתו איזה עני השמח בחלקו ומסתפק במיעוט, 
ימר לעצמו איזה זמירות מרוב כל ותענוג. העשיר רצה לנסותו עם בכל לילה ז

 הוא אכן שמח בחלקו ואינו רוצה מה שיש לחבירו.

לילה אחד הוא קרא לשכינו, ושאלו: כיצד הולך הפרנסה? אמר לו: ברוך ה' 
סתפק במיעוט, הכל טוב. שאלו: וכי מעט מעות תזיק לך? מאני שמח בחלקי, ו

ינו העשיר: אם כן קח נא ממני חמשה מאות אלפים אמר לו: לא! אמר לו שכ
מזומנים, ויהיה מונח אצלך לב' שבועות. זהו שלך ממש במתנה גמורה, אך אחר 

 שני שבועות אומר לך מה שתעשה עמה.

הוא הלך משם בשמחה. וטמנם בקרקע ביתו. הוא הלך לישן. אחר עבור ב' 
הלה, והלך להביט אם שעות, הוא שמע עוף מעופף וצפצוף, התעורר משנתו בב

המעות הנה על מקומם. ושוב ישן עוד איזה שעות ושוב התעורר מרוח מצויה 
 ם הכל מסודר עם המעות.אשדפק על החלון, הוא הלך שוב לראות 

בתפילת שחרית כבר פנה מוחו ומחשבתו מכאן לכאן עם מחשבות מה 
עות שחרית היתה מוחו כבר מבולבל מן המ-לעשות עם המעות. באכילת פת

 ם הכל מסודר.אלילך בכל עת להסתכל 



 

הוא לא חשב הרבה הוא נטל את המעות והלך חזרה אל שכינו ואמר לו: 
קח נא את המעות בחזרה, זהו סתם מבלבל את מוחי, אינני רוצה מה שיש לך, 

 אני שמח בחלקי באמת, אני רוצה רק מנוחת הנפש.

* 

ווירטהרבי  שכידוע היה גדול בתורה והיה  זצ"ל מאנטווערפן, חיים קרייז
, לו מח עצום, נתכבד הרבה לומר דרשות ונאומים, היה לו גם עשירות נפלגה

בשנות  הוא סיפר סיפורו המדהימה כדלהלן: .תורה וגדולה במקום אחד
חיים, לילה עם ההשואה הייתי בלאגער במקום שלא היה שום אפשריות לצאת 

הידועים כיצד שהיתה נראית, ופתאום  ,אחת הייתי שוכב לישן בהבאראקן
מו, ידע מה עליו לעשות, הוא היה צריך הרשעים קראו את שמי. למי שקראו ש

לקרות את שמע, ולומר פסוקי יחוד, כי זה היה פירוש שסופו הגיע רח"ל. אני 
יצא מן הבאראק, והז'אנדאר עמד נגדי עם הביקס, אבל אחר כמה רגעים אמר 
לי: לך שוב על מטתך. אחר שעה, שוב שמעתי קריאת שמי, שוב עמדתי מול 

ו אחר כמה דקות אמר לי: לך שוב למטתך. כן היה הז'אנדאר, אבל אף עכשי
כמה פעמים. אותה הלילה היתה נראית לי כמו שבעים שנה. שוב קראו לי את 
שמי, ובאתי אל הז'אנדאר, הוא הביט עלי, אחר כך אמר לי: ברח לך מן 
הלאגער הזה, אני אזרוק בצד האחר באופן שלא יגיע לך, אבל אתה נתעלם מן 

אמין לאותו רשע, אבל לא היתה לו כל ברירה. הוא התחיל הלאגער, הוא לא ה
 לרוץ חוץ ללאגער, ואכן הז'אנדאר זרק סמוך לו. וכך הוא ניצל.

לימים אמר: וכי ידעו מתי היתה לי הרגע היותר מאושר בחיי, זהו היתה אז 
בשעת הבריחה מן הלאגער, לא הייתי צריך, לא לבגדים, לא לנעלים, ובוודאי 

היותר  אהו מי שקיבל את זאת, הריאני קבלתי במתנה את חיי. לא לעשירות, 
 .מאושר

* 

פעם התאונן אדם בקרבו, שאין לו נעלים יפים כמו שרוצה, נעליו היו 
קרועים ובלועים, עד שפעם אחת עבר לידו איש אחד שרח"ל הרופאים הצריכו 
להוריד ממנו את רגליו, ונשאר בלי רגליים. אז אמר להקב"ה: ברוך ה'! וכי 

 ים אני צריך, איני צריך לדבר, ברוך ה' שיש לי רגליים!נעל



 

* 

א : )ברכות לא.(חז"ל מספרים  ל הלו מנונא זוטי ב רב ה רבנן ל מרו ליה  א
ינא רב בריה ד מר  מר ,ד ן  שרי ל מר להו ,לי נן :א מית ן ד וי ל ן  ,ו וי ל ו

מיתנן ויש הרבה פשטים על זה, אבל יש לומר, כי חז"ל לימדו אותנו, כי מכל  .ד
ין לעשות זמר. לא לבכות ולהתיירא, ולהיות עצוב כל ימי חייו, מזה דבר צריכ

 שיש ענין של מיתה, רק לידע כי גם זהו הרצון ה', וגם מזה לעשות זמר.

* 

אי קרא  )ברכות ס:(איתא בחז"ל  מ לוי  ר'  משום  ר' אחא  מר  שכשם )א

ם ( שמברכין על הטוב כך מברכין על הרע מרה א ך ה' אז ה ל משפט אשיר חסד ו
ירה משפט אש ם  שות זמר, אין דבר ע"כ. מן הכל יש לע ,חסד אשירה וא

 שאין לעשות ממנו זמר.

* 

שמסופר על  וויט רש"ב מליובא זצ"ל שהביט פעם מן החלון וראה איך  ה
תוך עוברי דרך, הולכין ומשאיש עני אוחז הכלי זמר ומצדו נמצא בנו ורוקד, ו

רחמנות זורקין להם מטבעות. באמצע עזב כוחות של הבן וישב את עצמו ולא 
לרקוד לנגינת אביו, הלך אביו והכה בו. הילד בכה אבל היה רוצה להמשיך 

 המשיך ברקידתו.

 , או בוכה באמת.בשמחה באמתשאל הרש"ב: מהו האמת, הוא 

אם הם גוים, אזי מיתלי תליא מיהוא האב ובן, ענה אחד מן הצדיקים, כי 
באמת בוכה הילד, אך רקד בעל כרחו, אבל אם הם יהודים, אזי האמת הוא 

השמחה, רק בוכה מחמת  שהילד שמח, מכיון שנשמת ישראל בא ממקור
 המכה בעל כרחו.

וזה לימוד לנו, כי אפילו אם אין לאיש כוחות לעבוד, צריכין להמשיך 
 לשמוח, כי זהו האמת אצלינו.

* 



 

צחק  (בבא בתרא כה:)מאמרם ז"ל  בן יהוידעפירש בספר  רבי י מר  א
ה  מנור ן ו פו צ ניך שלחן ב מ יר יצפין וסי הרוצה שיחכים ידרים ושיעש

אך'המה  'לב'ן פלא, כי אותיות הימין של באופ ,בדרום , ואותיות השמאליים '

, ולפי"ז פירש מי שידרים את לבו שחושב שכל מה שלמד הוא אך 'גם'המה 
 יצפיןמיעוט, אזי לומד יותר ונתחכם יותר, ומי שרוצה להיות עשיר באמת, אזי 

 את לבו להיות חושב שגם יש לו ריבוי מכל, ואין מצפה לשלחן חבירו.

, "וז"ל:  מי המוסר שכתבו חכ רכו, על פי מה  מז לפי ד נראה לי בס"ד ר
מו  צ ראה ע די שי מנו, כ מ האדם בגדולים  יסתכל  יים  ינים הנפש שבעני

ה  י שירא מנו, כד מ נים  ים יסתכל בקט ני גופ ינים ה ני חסר הרבה, ובע
רץ  שר בא מעל וא מים מ שר בש בר א מן לד סי מח בחלקו,  מו ויש צ ע

שיי ם הנפ יני צא בעני מ מעט מתחת, נ דם ל א ך ה צרי מעלה,  הם ל ם ש
מטה  הם ל יים ש ופנ נים הג ניי מו חסר הרבה, אבל בע צ מו שיראה ע צ ע

מז  וזה נר מו עשיר ומלא וגדוש,  צ מו, שיראה ע צ יל ע צריך האדם להגד
ו  וט, ואל ע מי וא לשון  אך', שה אותיות ' 'לב' יש  מן אותיות  מעלה  ל

ים  החכ ז"ש הרוצה ל מה, ו שם החכ יות לב ש מין אות מדין בי , עו ידרים
מו החסר  צ מו שיראה ע צ מעט ע נפשיים י ה ני החכמה שהם  מר בעני כלו

יצפין כי  שיר  והרוצה להע ואה,  שהוא הר מין לב  יות אך הם בי דבאות
ן  יות 'גם', שהוא לשו מאל הקורא יש אות ינו ש מאל אותיות 'לב' דהי בש
א  אה שהו ר, ולא יר א עשי מו שהו צ אה ע שר יר עו נין ה מר בע רבוי, כלו

 .עכלה"ק ,"חסר

* 

כשהלכו במדבר ולא מצאו מים לשתות, זרק משה רבינו ע"ה עץ מר, 
הו.ונמתקו המים,  משפט ושם נס כי הקב"ה רוצה להראות  שם שם לו חק ו

 כי הכל מה שבא מהקב"ה הוא מתוק, אך הוא נסיון, וצריכין לקבלו מאהבה.

* 



 

לפני מאה שנים, אם היו אומרים לאחד, שיש בעולם כלי שאם מכניסים 
כו בגד מטונף, ואחר זמן מה, אתה מוציאו נקי ויבש, הוא היה אומר לך, זהו בתו

... צייטן  משיח'ס 

אם היו אומרים לפני מאה שנים לאדם, שיוכל אדם לילך בתוך איזה כלי 
ולישב על הספסל והוא מגיע בכמה שעות למקום שהדרך אוחז שלש שבועות, 

...היה מגיב:  צייטן  משיח'ס 

שהוא ויוכל לדבר -אדם, שיש כלי בלי חבירת חבל כלאם היו אומרים אז ל
...בחוץ לארץ אם אחד מארץ ישראל, היה מגיב:  צייטן זה הלא אינו  משיח'ס 

 במציאות.

 מחשבהמביט בגמרא שבת, שמונה מה שיהיה בביאת משיח, הגמרא אינה 
כל מה שיש לנו, יש לנו כל סוגי כלים העושים מלאכתם בדקות אחדות. ואם 

ותם של מאה שנים ויעמדו אנו למוליהם וכי יהיה אנו יותר מאושרים יעמדו א
 מהם. כלל וכלל לא! אין זה שייכות אם מאושר!

עומדים עכשיו סמוך ונראה לראש השנה לאילנות, לאבות אבותינו מה 
של יבישה היה להם לאכול בראש השנה לאילנות? אם היו להם איזה חתיכה 

רכים שהחיינו, ומה יש לנו? בכמה מאות תפוח שנשאר מימות החמה, היו מב
דאלער אי אפשר לקנות כל מה שיש בבית המסחר לקנות על ראש השנה 

ובטשילא ובאוסטראליע יש עוד  עלאילנות, ועדיין אינם מאושרים כי בכינ
 כמה פירות שעדיין לא הגיע לידינו...

חדש או איזה כלי חדשה, אינו שמח  (מקרר)מי שקנה היום פריז'עדער 
כי ידע שבשבוע הבאה ימצא כלים חדשים למיניהם שיעמוד בצילם  ומאושר,

את מה שקנה היום. הקב"ה משפיע לנו כל טוב, ובזה מנסה אותנו אם יהיה 
 מאושרים.

וזה הלימוד של פרשיות בשלח ויתרו, לידע האיך להכין עצמו לראש השנה 
ל אפילו לאילנות, לידע כי יש לנו הרבה הרבה יותר ממה שהיינו חולמים שיוכ

להיות בעולם, ולהודות ביום ראש השנה לאילנות את ה' על רוב הטובה שנותן 
 לנו.

* 



 

מן הואכתיב בפרשתן:  ל אחיו  מרו איש א מזון ופירש"י,  ,ויא הכנת 
מאדזיץדייק הרה"ק בעל  .הוא מ שראל  ברי י זי"ע, וכי המן היה רק הכנת  ד

ו זהו אינו משביע את מזון, הלא מזון הוא ממש. ותירץ בקדשו, כי ממזון עצמ
האדם, כי טבע העוה"ז שאינו מאשר את האדם רק האדם רוצה תמיד יותר 

מן הוא' ויותר, אבל  מונה'אותיות ' , זהו מה שמשביע האדם, זהו הכנת מזון 'א
שמאשר את האדם, ועי"ז הרגישו כל הטעמים. והוסיף, מן במספר קטן הוא 

מת', התורה ואמונה, עי"ז נעשה  שהוא כמו התורה, כי המן היה הכח של 'א
האדם שמח בחלקו, ומשביע את האדם. אבל ח"ו בלי אמונה ותורה אינו נשבע 

 מעולם.

ב"וזל"ק:  ש הכתו א  (פס' טו) וזהו פירו ו מן ה יו  מרו איש אל אח ויא
הוא מזון  רש"י הכנת  רש  מזון הוא ,ופי מר  מי הוי ליה ל י  ,ולכאורה  מא

מזון אוכ ,הכנת  מכשירי  מר על  לו יך  וא שי ל  ,לשה ו ה וביש כגון אפי
כנת א  שהוא ה מו שהו מן שכ ילה, אבל ה וי לאכ היה רא מזון שי קון ה ותי

כי שורש  מים, מה הכנה שייך בו. אלא  מטע מיני  מו בו כל  כל וטע היה נא
ם  הוא' ה מן  ת ' תיו ף או ק הצירו שר תדקד כנ"ל, וכא ונה  מ ה א מן הי ה

ו מ ינו א הי מן הוא'  יש אל אחיו  מרו א 'ויא מונה' זהו  יות 'א א אות נה שהו
ה  נ מו ל א ר" הוא'  מזון  רש"י 'הכנת  רש  י הו שפ כנ"ל, ז נסה  העיקר לפר

נסה כנת הפר  .עכלה"ק ,"היא ה

* 

' )יד(כתיב בפרשתן  ו בו וג שראל וישו בר אל בני י בר ה' אל משה ד  ויד

ך  ופירש רש"י י מרו הא משה, ולא א קול  מעו ל בחן שש גיד ש ויעשו כן, לה
ברוח, א ים ל צריכ אנו  נו  דפי רב אל רו ברי בן נתק לא ד נו א אין ל מרו  לא א

מרם, מתע"כ. והקשה  ע נן שהראה להם הדרך, הלוא היה להם הע ,בשפת א
ש השפת אמת, כי היה להם נסיון כבידה כאן, כי עכשיו לא נע ידאלא כתב וח

אף שלא נע הענן ממקומו, ועכ"ז -הענן ממקומו, ומשה רבינו אמר להם לילך על
עמרם, והלכו, ורק אחר כך נסע הענן  אמרו ישראל אין לנו אלא דברי בן

צרך "ממקומו. וז"ל:  מה הו הולכים ול היו  י על פי הענן  קדק כ ויש לד
ו ע"ה רבנ ה  מש צוות ל ראל ,ל י יש בנ כו  ך יל הענן יל מקום ש בל  .אל  א



 

ר  ,נראה ה לחזו רבנו ע" שראל למשה  ו בני י מינ יא רצה ש כי הש"י 
יהם ענן ,לאחור ל ידי ה ינו  ,ולא הראה להם ע מ רבנו ע"הרק הא . למשה 

חן ב רש"י להגיד ש שכתב  מו  מרו  .כ ן שא ך אות ו אחר כ רהר ולכן ה
כו ברים  ן ק עתו' המבלי אי מד מר כן  רבנו ע"ה א שמשה  ו  בר ל  .שס אף ע

ו בכל לב מתחילת נו  מי ו  ,פי כן הואיל והא זר לכן זכו אחר כך לישועה וח
משה גם כן נו ב מי ,והא  עכלה"ק. "

וד בנסיון של הרחבות חיינו בזמן וכן הוא תכלית חיינו בזמן הזה, לעמ
 הזה, ולידע לשמוח בחלקינו.

* 

צאכתיב בפרשתן:  חולות, ןותו מ פים וב שים בתו ו כתב  כל הנ רבינ ב
מחולות, בחיי ווןהוא מלשון  ש ואיזה עוון היה כאן אצל מרים,  ,מחילת ע

וכתב ברבינו בחיי כי בשתי מקומות היתה עוון, פעם אחת כשאמרה אל פרעה 
ים המצריית העבריית, ופעם אחת כששאלה את בתיה בת פרעה כי לא כנש

ת, ולא הודעתה כי קראה את אמה, כי והאלך ואקראנה אשה מינקת מן העברי
בטחון החזקה לומר האמת כמו שהוא בלי מורא צריכה להיות לה היתה 
 וחיתת.

כך צריך איש ישראלי לחיות עם אמונה ובטחון, שהכל בא לו מהקב"ה, 
ונה, אזי תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, על ידי שחיים לחיות עם אמת ואמ

 עם האמת, אזי זוכין לאך טוב וחסד.

בורנאהרה"ק רבי  מנאד עשה גז"ש חמשה עשר חמשה זי"ע  מרדכי'לע 
עשר, כמו שאמרו על חמשה עשר באב שלא היה ימים טובים לישראל כחמשה 

לאילנות ויכלו לפעול ממעל עשר באב, כן הדין לחמשה עשר בשבט ראש השנה 
ויעזור השי"ת, שישפע לנו שנה של השפעות טובות, שנה שיביא לנו  כל טוב,

תורה עבודה ויראת שמים, געזונטע לעכטיגע, תורה'דיגע אמונה'דיגע ווארימע 
זיווגים  ,אידישע לעכטיגע דורות, השי"ת ישפיע לכל ישראל ישועות ורפואות

ים ושנים טובים, הרחבת הדעת יישוב הדעת הגונים אך טוב וחסד אריכות ימ
ששון ושמחה השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות לקבל התורה באהבה 

 ושמחה ובלבב שלם ונזכה לביאת משיח צדקינו במהרה דידן אמן.


