
מתורתו של אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זיע"א

ִאיָתא ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבתֹוַרת עֹוָלה ְּכִאּלּו ִהְקִריב עֹוָלה )מנחות ק"י א(, ְּכֶׁשָאָדם ְמַחֵּדׁש 
ַהּמֹוִחין  ֶׁשָהיּו  ִמְּפֵני  ַהִּדּבּוִרים,  ְּבאֹוָתן  מֹוִחין  נֹוֵתן  הּוא  ַּבּתֹוָרה  ָחְכָמה  ְּדַבר  ֵאיֶזה 
ֵמַהְּלבּוׁש,  אֹוָתם  ַמְפִׁשיט  הּוא  ְוַעְכָׁשו  ַהִּדּבּוִרים,  ְּבאֹוָתן  ְמֻלָּבִׁשים  ְּבֶהְעֵלם  ִּבְתִחָּלה 
ּוִמְתַּגִּלים ּוִמְתַּגְּדִלים, ְוֶזהּו ִקּׁשּוֵטי ַּכָּלה, ְוֵכן ְּכֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, 
ִהְקִריב עֹוָלה,  ְּכִאּלּו  ְּבתֹוַרת עֹוָלה  ָהעֹוֵסק  ָּכל  ְוָלֵכן  ַהִּדּבּוִרים,  ְּבֵאּלּו  נֹוֵתן מֹוִחין  הּוא 
ִמְּפֵני ֶׁשַּכֲאֶׁשר הּוא ִמַּדֵּבק ְּבאֹוָתן ַהִּדּבּוִרים ְּבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה, ָאז הּוא נֹוֵתן ַחּיּות ָחָדׁש 
ְלבּוִׁשין  ֵהם  ֵּכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַחָּטִאים,  ֵמֲחַמת  ֶׁשִּנְתַקְלְקלּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהִּדּבּוִרים,  ְּבֵאּלּו 
ְוָהָיה ַמְקִריב ָקְרָּבן עֹוָלה, ָהָיה נֹוֵתן ֹּכַח ַאף  ְּדַמְלָּכא, ֲאָבל ְּכֶׁשָהָיה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים 

ָּבעֹוָלם ַהַּמֲעֶׂשה: )ליקוטי אמרים דף ג' ע"ג, והוא בקיצור בכתר שם טוב ח"ב דף ג' ע"ב( 

צו
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החסידות  פניני צו |אוצר פרשת

א 

צו  ַַָָּפרׁשת 
העלה õôרת זאת לאמר àניו ואת אהרן את ְֲֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹצו
הêילה éל הëזàח על מõקדה על העלה ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹהוא

õà äôקד הëזàח Łוא הàקר ב)עד (ו ְְִֵֵֶַַַַַֹ

��רה ָא�ר
זיע"א מ	זריט� �ער ב ְְִִִֵֶַֹר�י

את ללמד ועליו למז�ח, ��מה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹהאדם
מה!ר�נ�ת י�תר הח$#בה ְֲֵֵַַַָָָָה��רה

#בדבק#ת ְְְֲִִֵַ�התלהב#ת

øLôà.זּו הּפרׁשה ּכל רמז ּפי על לֹומר ÆÀÈִֶֶַַַָָָָ
זאת לאמר ּבניו ואת אהרן את ְֲֵֶֶַַָָֹֹֹ'צו
ּולדֹורֹות, מּיד זרּוז ּפרּוׁש, – העלה' ְִֵֵַָָָֹּתֹורת
לא 'ּכי לעֹולם, ּתתּבּטל לא הּתֹורה ְְִִִֵַַָָֹֹּכי
ּבּתֹורה ׁשּיעסקּו זרזם לכ זרעֹו', מּפי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָתּׁשכח
וקאמר הּקרּבנֹות. מּכל למעלה העלה' ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹׁש'היא
ואמר זרזם, ּתֹורה איזֹו על מפרׁש ְְְְֵֵֵַַָָָָָָוהדר
לֹומר רֹוצה – מֹוקדה' על העלה ְִֶַַָָָֹ'היא
יתּבר הּבֹורא ּובהתּדּבקּות ּבהתלהבּות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָׁשהיא
ולחּוץ, הּׂשפה מן וׁשלֹום חס ׁשּיהיה ְְְְִִֶֶַַַָָָֹולא
ּורחימּו ּבדחילּו נפקית ּדלא מּלה ּכל ְְְְִִִִִֵַָָֹּכי

עֹולה. קרּויה ואינּה לעילא, ּפרחת ְְְְֵֵַָָָָָֹלא

ìò',מזּבח הּנקרא האדם הּוא – הּמזּבח' Çְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ח)ּכמֹו יד (ב"ר ְְֵֶַַָ

ּפסּוק ז)על ב עפר(בראשית האדם את 'וּיצר ִֶֶַַָָָָָָ
ּכּפרתֹו מּמקֹום נברא מהיכן האדמה', ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָמן
– הּלילה' 'ּכל ואמר אדמה. מזּבח ְְְֲִִַַַַָָָָָמן
הּזה ּבעֹולם האדם חּיי ימי ּכל לֹומר ְֵֵֶֶַַַָָָָָָרֹוצה
'אׁש' יהיה הּבקר' 'עד ללילה, ּדֹומה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהיא
– ּבֹו' 'ּתּוקד אׁש, הּנקראת הּתֹורה היא –ְִִֵֵַַַָ
.יתּבר הּבֹורא ּובדבקּות ּגדֹול ְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבהתלהבּות

óBñáeו)הּפרׁשה וגו'(פסוק ּתמיד 'אׁש , Àִֵַָָָָ
רק אחד, רגע אפילּו תכּבה' ְֲִִֶֶֶַַָֹלא
ּבאמת וזהּו ולילה'. יֹומם ּבֹו 'והגית ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָיקּים
ּתּבטל לא ּכי ּולדֹורֹות, מּיד ּגדֹול זרּוז ְִִִִֵֵָָָָֹצרי
ּביֹותר ׁשמעֹון רּבי אמר זה ועל ְְְְִִִֵֶַַַַָָּכּנזּכר.
לטעמיּה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּכי לזרז, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָצרי

לה:)ּדאמר ּבזרע(ברכות האדם יעסק אם ְְֲִֶַַַָָָָֹ

נעׂשית אימתי ּתֹורתֹו וכו' הּזריעה ְְֲִִֵֵַַַַָָָּבׁשעת
חסרֹון וּדאי וזהּו וכו', ּבּתֹורה יעסק ְְֲֶֶֶַַַַָָֹאּלא
הּזה העֹולם מלאכת מּכל ׁשּיּבטל ּגדֹול ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכיס

אמנּתֹו: ּתֹורתֹו ְְְִֶַָֻויהיה

'נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מק�ריץ �נחס ְִִִִַָר�י

לעב�דת �התלהב#ת ��קר )תע�רר ְְְֲֲִִִֵֶַַַַֹאם
היתה מאמ$ $עב�דת� סימן ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָה��רא

#רחימ# ְְִִִ�דחיל#

ïîéqäהּׁשם עבד אם להבחין להאדם ׁשּיׁש ÇÄÈְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עבֹודתֹו היתה ואם ּבאמת ְְְֱֲִִֶֶַָָָָיתּבר
יׁשב אם ּגם ,יתּבר להּׁשם זה ּביֹום ְְְְִִֵֶַַַַָָָרצּויה
ּדהּנה ּבזה, לידע יכֹול הּספר, על הּיֹום ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכל
לבּוׁש נעׂשה עֹוׂשה, ׁשאדם ועבֹודה ְֲֲִֶֶַַָָָָָמּתֹורה
עלה היא הּלבּוׁש זה ידי ועל ְְְְְִִֵֶַַָָֹלנׁשמתֹו,
על לקרּבן ּומתקרבת למעלה לילה ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָּבכל
אם אבל ּגדֹול. ּכהן מיכאל ידי על ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהּמזּבח
לעילא ּפרחת לא ּורחימּו ּדחילּו ּבלי ְְְְְִִִֵַָָָֹּתֹורתֹו

לּה ואין לבּוׁש לּנׁשמה והּסימןאין עלּיה. ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
נתעֹורר אם עלּיה, לּנׁשמה היה אם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָלזה
סימן אז יתּבר להּׁשם ּבהתלהבּות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבּבקר
ׁשל אׁש ּומאֹותֹו וכו', קרּבן נׁשמתֹו ְְְִֵֵֶֶָָָָָׁשהיתה

.יתּבר להּׁשם מתלהב לּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָּמזּבח

äæåאם לידע ּפרּוׁש – העלה' ּתֹורת 'זאת ÀÆִֵֵַַָָֹֹ
לעילא, ּפרחא אם עלּיה לתֹורתֹו ְְְְֲִִֵָָָָָָָהיתה
'על עלתה נׁשמתֹו אם ידע – העלה' ְְִִִֵַַָָָָָֹ'היא
הּלילה 'ּכל מעלה, ׁשל הּמזּבח' על ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָמֹוקדה
הּמזּבח, ּגּבי על קרּבן היתה – הּבקר' ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעד
לּנׁשמה. והלּביׁשה עלתה ּתֹורתֹו וּדאי ְְְְִִַַַָָָָָָָאז
הּמזּבח 'ואׁש אמר לזה זאת, ידע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּובּמה
יּוקד ּבהתעֹוררּותֹו אם ּדוקא – ּבֹו' ְְְְִִַַַָּתּוקד
סימן אז ,יתּבר להּׁשם ּבהתלהבּות אׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּבֹו
נׁשמתֹו ׁשהיתה הּמזּבח מאׁש נׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה

זיע"א)קרּבן מווירחובקא שמעריל רבי :(ּבׁשם ְְֵָָ



החסידות  פניני צו |אוצר פרשת

ב 

�וד ִִֵָ+*א
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח"ים ִִִֵַַַַָר�י

לנהג עליו וח$#ב רא$ $ה#א ְְִִֶָָָֹֹמי
ל�� �קרב אבל מ�ח#ץ רק ְְֲִִֶֶַַָָָ.ררה

ר#ח $פל יהיה ְְְִִֶַַָ'נימה

áeúkּכי ך', ּדף ּכּנדּגלֹות איּומה ּבספר Èְְֲִִֵֶַַָָ
ּדעּתֹו זחה ּבחכמה, ועצּום ּגדֹול ְְְְֶֶַָָָָָָמל
לחכם וׁשלח הּגאוה, ּבחלי והּכיר ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹּבגאותֹו,
ּבחיילֹות, ׁשּימעיט לֹו ואמר עצה. לבּקׁש ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹול
ּבתפארת ׁשּימעט הֹועיל. ולא עׂשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹוכן
החכם ׁשּבא עד הֹועיל. ולא ועׂשה ְְְִֶֶַַָָָָָָֹמלּבּוׁשיו,
אׁשר ּופרּדסים ּבגּנֹות מטּילים והיּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָלפניו
ּונרדים ּכפרחים ּבׂשמים עׂשבי מיני ,ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָלּמל

וכּי מאד מׁשּבחים ּפרֹות מערגֹותואילני ֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָֹֻֻ
מּׁשם הלכּו ופלא. הפלא האּדיר הּמל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּטעי
החכם ׁשם ועמד הּזהמא, מׁשּפ מקֹום ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָֻועברּו
ואמר נצטער, ׁשהּמל עד מחריׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּתאה
נֹודף, וריח מטּנף ּבמקֹום עמידה ּזֹו מה ְְְֲִֵֵַַָָָֻלֹו
ּלכם מה ׁשאלּתי לֹו, אמר העדף. ְִֵֶֶַַַַָָָָֹסר"ח
הּנערב ריחכם ׁשּנהּפ הּנאהבים ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּצמחים
את הבאׁשּת אּתה והׁשיבּו הּנתעב, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלּסרחֹון
את הּמל וּיסּפק ,ּבגּופ ׁשהעברּתנּו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹריחנּו
מּוסר והּוא מחֹוליֹו. ויחי מּוסר וּיּקח ְְְִִֵַַַַָָָּכּפיו
חׁשּוב ׁשּמּמאכל לּבֹו את אדם ׁשּיּתן ֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּגדֹול,
וצֹואה רּמה רע"י זה נעׂשה יריק ּכמר ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹמאד
לזה, מצּפה והאדם האדם, ּבגּוף ׁשעֹובר ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָעל
להתקּים אפׁשר אי הּפסלת יצא לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשאם

יצר. אׁשר ּכברּכת אחת, ׁשעה ְְֲֲִִֶַַַַָָָאפילּו

ãBòåׁשּכתּוב ׁשּזהּו יֹוסף, יד הרב מּׁשם ּכתב. Àִֵֵֶֶֶַַַָָָ
א) ה ּכלֹומר(אסתר מלכּות', אסּתר ְְְְִֵֶַַַַ'וּתלּבׁש

הדיֹוטית היתה ּובקרּבּה ּכן, לבׁשה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָמּבחּוץ
מלכּות', ּבלבּוׁש יצא 'ּומרּדכי וזהּו ְְְְֲֳִֶַַַָָָָואבּודה.
,הּמל מּלפני העיר להנהגת יצא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

.ּבאר ׁשם עּין ׁשפל, היה ּבקרּבֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹאבל

øLôàåּתֹורת 'זאת הּכתּוב. רמז ׁשּזה ÀÆÀÈֶֶֶֶַַָֹ
וקּלּוסין נּמּוס ּכלֹומר – ְְִִִַָָֹהעלה'
'היא ּוקרי העלה' 'הּוא ּגאוה. לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֶַָָָֹמי
ואינֹו ּבׂשררה מתנהג אם ּכלֹומר – ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹהעלה'
העלה' ו'היא העלה', 'הּוא רק ּבקרּבֹו, ְְְִִֵַָָָָָֹֹׁשפל

אז ּבגאוה, ּכן ּגם והּוא ההנהגה ּכלֹומר -ְְְְֲֵַַַַַָָָָ
ּכנסת לּׁשכינה צער ויׁש ּפלילי עֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָהּוא
'על ׁשאמר וזהּו ּבּגלּות. ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל
– הּלילה' 'ּכל הּׁשכינה, ׁשהיא – ְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּמזּבח'
ולכן ּגאל. ׁשּיבא – הּבקר' 'עד ְֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבּגלּות,
ּדמלכּות"א, ּדינא – ּבֹו' ּתּוקד הּמזּבח ְְְִִֵֵַַַַָָ'אׁש

לּצלן: רחמנא ׂשרפה ְְְֲִֵַַָָָָָוחּיב

חי אי$ ִֶָ�ן
זיע"א מ�גדד ח"ים י�סף ְִִִֵַַַָר�י

$/$ �מק�ם לזרז ה+ת#ב צרי0 ְְְִֵֵֵֶַָָָָ�י�תר
המח*רים עברה הרה#רי – +יס ְְְְֲִִִֵֵֶַַָחסר�ן
עצמ2, מהעברה י�תר ה$3מה ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָאת

נאה ֶָָָמ$ל

ïéàׁשמעֹון רּבי אמר זרּוז, לׁשֹון אּלא צו Åְְִִֵֶַַַָָ
ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז הּכתּוב צרי ְְְִֵֵֵֶַָָָָּביֹותר

ּכיס כהנים)חסרֹון מתורת 'ּכיס'(רש"י אֹותּיֹות . ְִִִֶ
נׁשמה רּוח נפׁש יו"דהם ו: הזהר הקדמת (ראה ְֵֶֶַָָ

מאמרי ובשער וסמ"ך, בכ"ף אתוון, בתרין קרבא עביד

נשמה) כ"ף רוח, סמ"ך נפש, יו"ד וידּוערשב"י, .ְַָ
בנר"ן ּגדֹול חּסרֹון עֹוׂשה עברה ְְֲִִֵֶָָָּדהרהּור
ׁשאמרּו ּוכמֹו עצמּה, העברה מן ְְְֲִֵֵֶַָָָָיֹותר

לברכה זכרֹונם כט.)רּבֹותינּו הרהּורי(יומא ְְְִִִֵֵַָָָ
ּכיס, חסרֹון נמצא מעברה. קׁשים ְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָעברה
עלה ּכי וידּוע ההרהּור. מן ּבא נר"ן, ְְִִִֵֶַַָָָֹׁשהם
לׁשֹון אמר לכן הּלב, הרהּור על לתּקן ְְְִֵֵֵַַַַָָָָּבאה
ׁשּצרי זרּוז, לׁשֹון הּוא 'צו' ּכי ּבעֹולה, ְְִִֵֶַַָָ'צו'
מּפני הנר"ן, ׁשהם ּכיס, ּבחסרֹון יֹותר ְְְִִֵֵֵֵֶֶזרּוז
אבל ירעב, אם חסרֹונֹו על צֹועק ְְֲִִֵֶֶַַַָׁשהּגּוף
זרּוז יעׂשה לא ואם צֹועקים, אינם ְֲֲִִֵֵֶַָֹהנר"ן

ּורעבים. חסרים יּׁשארּו ְְֲֲִִִֵֵָָָֻלעּמתם

Bîëeמׁשל ז"ל, הּמּוסר חכמי ׁשאמרּו Àְְֵֶַַַָָָָ
ּביֹום ׁשמנה ּתרנגלת ׁשּקנה ְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹלאחד
אֹותּה לׁשמר לאׁשּתֹו ונתן קדׁש ּבׁשּבת ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹאחד
ּכן ּגם קנה ׁשליׁשי ּוביֹום ׁשּבת, ְְְִִִֵַַָָָלכבֹוד

ונתן ׁשמן ׁשּבאהּתרנגֹול ּובעת לאׁשּתֹו. ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ
עם הּכלּוב ּבתֹו הּתרנגֹול להניח ְְְְְִִִַַַַָָָהאּׁשה
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ּבּה נׁשאר לא ׁשהּתרנגלת ראתה ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּתרנגלת,
לּה להביא ׁשכחה ּכי ועצמֹות עֹור ְְֲִִֶַָָָָָָאּלא
ּגם ּכן אם לּה אמר לאיׁשּה. וּתּגד ְִִֵֵַַַַָָָָמזֹון,
אל לֹו אמרה ,ּכ אֹותֹו ּתעׂשי ְְְֲִַַַַָָָהּתרנגֹול
ואזּכרּנּו צֹועק הּתרנגֹול ּכי יען מעּתה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָּתחּוׁש
צֹועקת ׁשאינּה ּכיון הּתרנגלת אבל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבוּדאי,
הּגּוף ּכאן, הענין וכן אֹותּה. ׁשכחּתי ְְְְִִֵַַָָָָָָלכ
אבל האדם, יׁשּכחהּו ולא ּברעבֹון ְְְֲֲִֵֵַָָָָָֹצֹועק
צרי לכ חסרֹונם, על צֹועקים אינם ְְֲִִֵֶַָָָָנר"ן

לעּמתם: ּגדֹול ְֵָָָֻזרּוז

ח�תם ִֵָ'�#חי
יעקב זיע"אאביחציראר�י ֲֲִִֵַַַָֹ

ה�4מר – וגו'' העלה ��רת ֵַַָָֹֹ'זאת
+רא#י $מע קריאת ו!רא מחטא ְְְְִֵֵֵַַַָָֹעצמ�
למעלה �7ילה נ$מת� $�עלה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָז�כה

äîLpäּכל ולא למעלה, עֹולה לילה ּבכל ÇÀÈÈְְְְְַַָָָָָֹ
,הּמל ּפני לראֹות לעלֹות זֹוכה ְְֲִֵֶֶֶַַָָאדם
מּלחטא עצמֹו ׁשּׁשֹומר מי רק זֹוכה ְְִִֵֵֶֶַַַֹאינֹו
ּובּלילה ּכראּוי, ּתפּלֹות ׁשלׁש ּומתּפּלל ְְְִִֵַַַַָָָָֹּבּיֹום,
מּטתֹו על ׁשמע קריאת ׁשּיקרא עד יׁשּכב ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹלא
ואז הּנאמן, האל ּביד רּוחֹו ויפקיד ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָויתוּדה
ׁשּיקרא ּובעת למעלה. נׁשמתֹו ׁשּתעלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָזֹוכה
ה'. קּדּוׁש על עצמֹו ימסר ׁשמע ְְְִִִַַַַָֹקריאת

eäæעל רֹומז – העלה' ּתֹורת 'זאת ׁשאמר Æֵֶַַַָָָֹֹ
ּכל ּדלא ּבּלילה, לעלֹות ׁשּזֹוכה ְְְֲֶַַַַָָָָָֹהּנׁשמה
ּתדע הּכתּוב ּומפרׁש לעלֹות. זֹוכֹות ְְֲֵֵַַַַָָָהּנׁשמֹות
על מֹוקדה על העלה 'היא העלה, מי ְְִִַַָָָָָֹֹל
ׁשּקרא עד ׁשכב ׁשּלא מי ּדהינּו – ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח'
וזהּו ה', קּדּוׁש על עצמֹו ּומסר ׁשמע ְְְְִִֶַַַַַָקריאת
לׂשרפה עצמֹו ׁשּמסר ּדהינּו – מֹוקדה' ְְְְְִֵֶַַַַָָָ'על
'אל ׁשחׁשּבֹונֹו ּבּמזּבח, הרמּוז ה' קּדּוׁש ְְִִֵֵֶֶַַַָָעל
לּׁשכינה. רֹומז ּבעצמֹו הּמזּבח וגּוף ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָהוי'ה',

äîeלרמז ּבֹו', ּתּוקד הּמזּבח 'ואׁש ׁשאמר Çְְְִִֵֵֶַַַַָֹ
ואׁש הרּבה ודֹואג מצטער הּזה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָּדהאדם
וצערּה, הּׁשכינה ּגלּות על ּבקרּבֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָּדֹולקת
ּפׁשּוט הּׁשכינה צער על ׁשּמצטער מי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכל

ׁשּלא ּכדי עצמֹו וׁשמר מּלחטא ׁשּירא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹהּוא
'ואׁש אמר לזה וׁשלֹום. חס ּבּה ְְְְִֵֶַַָָָֹלפּגם
אׁש ׁשּתמיד ּדהינּו – ּבֹו' ּתּוקד ְְְִִֵֵֶַַַַָהּמזּבח
הּׁשכינה ׁשהיא הּמזּבח עסקי על ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָּתּוקד
נפׁשֹו ׁשמר וּדאי ׁשּכן וכיון ּבצער, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשהיא
נׁשמתֹו ׁשּתעלה זֹוכה ּובזה לחטא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

חּיים: מל ּפני ּבאֹור לאֹור ְְְִֵֶֶַַַָָּבּלילה

ל!#טים אמת ְֱִִֶַ.פת
זיע"א מג�ר ליי� יה�דה ְִִֵַָר�י

הרעה ה)ח$בה על $:�ברים ידי ְְְִֵֶַַַַָָָָָעל
למח$בת :ם א#לם על/ה ל2 ְְֲִֵֶֶַַָָָי$
ענ$� $/ק�ל אחר על/ה �היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהח�טא

øäfa,'העֹולה ּתֹורת 'זאת ּבפסּוק הּקדֹוׁש ÇÙÇַַַָָָָֹ
כו', נׁש ּבבר ּדסלקא רעה ְְְֲַַַָָָָָָמחׁשבה
העלּיה הּוא ּתּקּונם רעֹות מחׁשבֹות ּכי ֲִִִֵַַָָָָָּפרּוׁש
להיֹות הראּוי והּתּקּון ּבהן, מחּׁשב ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהאדם
לדחֹותּה, הּמחׁשבה נגד ולגּבֹור כו' ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָלאתֹוקדא
ׁשעל ּדעֹות הלכֹות ז"ל הרמּב"ם ׁשּכתב ְְְִֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
יכֹולין חן יעלת ׁשהיא הּתֹורה אהבת ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָידי
ּבאדם ּגם אבל רעֹות. מחׁשבֹות ְֲֲֵַַָָָָָָָלגרׁש
לּמחׁשבה עלּיה נעׂשה זה ּכל עם ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהחֹוטא
האדם ּכרחֹו ׁשעל החטא ּתּקּון ידי על ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
אֹו ּבתׁשּובה אֹו זרה הּמחׁשבה חטא ְְְֲִֵֵַַַָָָָָיתּקן
הּמחׁשבה ּפנים ּכל ועל ּובּגיהּנם, מיתתֹו ְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹאחר
לחׁשב לאדם ׁשּבאה ידי על ּתּקּונּה ְְִֵֶַַָָָָָָָָֹזרה
עליּותה. ׁשּזה 'העֹולה', נקראת ּולכ ְְִִֵֶֶַָָָָָּבּה,

ה)ח$ �;#ל – חמץ ה>ר�ת�;#ל ב�ת ְִִֵַַַָָָ

ìáàּׁשאין ידי על הּוא הראּוי הּתּקּון ÂÈְִֵֵֶַַָָ
על ּבּה, לחׁשב עצמֹו מּטה ְְֶַַַַָָָָֹהאדם
'על ּכּנ"ל, הראּוי ּבּסדר נתקנת זה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָידי
ידי על הינּו ּתּוקד' הּמזּבח 'ואׁש ְְְְְִֵֵֵַַַַַָמֹוקדה',
ה' לתֹורת הּגדֹולה אהבה ׁשלהבת ְְְֲֵֶֶַַַַָָאׁש
הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו אׁש, ְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנקראת
זרֹות מחׁשבֹות ּולבער לׂשרף יׁש ׁשם, ְְֲִֵֵֵַַַָָָֹעּין
וזהּו הּתֹורה. ּבאהבת הּכל אהבת ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָֹלהתּבּטל
זמן ׁשהּוא ּפסח קֹודם חמץ ּבּטּול ְְִִֵֵֶֶַַַָענין
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על ּוליׂשראל, הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ְְְֲִֵַַַָָָָאהבה
ּכעפר להיֹות רעֹות אהבֹות מתּבּטלים זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָידי
ּוּבאלף ּבׁשּׁשים ּבּטּולם ידי על ּבאדם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמּמׁש
ּולהּתֹורה: הּוא ּברּו להּקדֹוׁש הּׁשלמה ְְְֲֵַַַַָָָָָָּבאהבה

האהל ֶֶַָֹ'תח
זיע"א אביחצירא וד ֲִִִֵַַָָר�י

וי*#רי =ר�ת – ה7ילה' +ל מ�קדה ְְְִֵַַַָָָָ'על
ללילה ה��מה ְְַַַָָָה:ל#ת

ìò'עד הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדה Çְְְִֵַַַַַַָָָ
והינּו ּבֹו'. ּתּוקד הּמזּבח ואׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַֹהּבקר
עלּית לעּמת הרמּוז ּברמז ּדרּכנּו ּפי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻעל
'עּמֹו ּדר על ּכן ׁשּגם וכּו', ׁשמים ְְִִֵֶֶֶַַַַָמלכּות

ּבצרה' טו)אנכי צא לֹו(תהלים צרתם 'ּבכל ְְִָָָָָָָֹ
וכּו' ט)צר' סג קלני(ישעיה ּכ"ב-יכֹו"ל , ְְִַַָָָ

וכּו' מּזרֹועי קלני מו.)מראׁשי ּוכמֹו(סנהדרין . ְְְִִִִֵַָֹ
הּמזּבח ּגּבי על מתֹוקדא העֹולה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהיתה
ולׂשרף לכּלֹות וכּו', הּבקר עד הּלילה ְְְְְִֶַַַַַָָֹֹּכל
היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן סטרא ההּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכל
להיֹות לעבד ּדּיֹו זה לעּמת ּככה וכּו', ְְְְִֶֶֶַַַָָָֻקּים

ו צערּה לסּבל יׂשראל, ּבניה ּבכדיּכרּבֹו, כּו', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
וכּו', ליׁשנּה העטרה ותחזר הּקץ ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּיתקרב
ּכאחד יחד ּבניה צער וגם צערּה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָּומּכללּות
סגּלה ּדהינּו עֹולה, קרּבן לעּמת ּגם ְְְְְִַַַַָָָֻֻטֹובים.
'והּוא ּוכההיא וכּו', יּדה על נעׂשית ְְְְֲִֵֶַַַָָָָׁשהיתה

וכּו' מדּכא' מּפׁשעינּו וראהמחלל ה, נג (ישעיה ְְְְִֵֵָָֹֻ
המשיח) מלך על רמז שהוא תעו רמז ישעיה .ילקוט

להמית רמז – מ�קדה' על ְְִֶֶַָָָָ'הע�לה
ה��רה על ְַַַָעצמ�

ïëåׁשּממית ּבמי אּלא מתקּימת הּתֹורה אין ÀÅְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
וכּו' עליה סג:)עצמֹו רמז(ברכות וזהּו , ְְְֶֶֶֶַָָ

הרמּוז.. ּדר על הּוא ּגם וכּו'. מֹוקדה' ְְֶֶַַַָָָ'על
'עׂשין ּתבֹות ראׁשי ׁשהיא 'העלה' ְֲִִֵֵֵֶַָָָֹּבתבת
על ׁשהּוא וכּו', ּתֹורה' חמׁשי חמּׁשה ְְֲִִֵֶַָָָֻלאוין
הּמעׂשה אּלא העּקר הּוא הּמדרׁש לא ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּדר

מי"ז)וכּו' פ"א חטא(אבות ירא ּבּור אין וגם , ְְְְֵֵֵַ
מ"ה)וכּו' פ"ב הּׁשנים(שם טֹובים וא רק , ְְְִִַַַַ

'היא וכּו', ּומעׂשה ּתלמּוד וכּו'. האחד ְְְֲִִֶֶַַָָמן
וכּו'. ּדיקא ְְַָָָֹהעלה'

לת$#בה רמז – מ�קדה' על ְְִֶֶַָָָָ'הע�לה
ה!ר�ן ְְְִַָָ+דמי�ן

ãBòL'מֹוקדה על העלה 'היא ּכן ּגם ּבּה Æְִֵַַָָָָֹ
הּתבֹות אלּו ּבׁשאר לעיל ּכרמּוז ְְְִֵֵֵַָָָוכּו',
ּגם לֹומר והינּו וכּו', מצֹות וקּיּום ְְְְְִִַַַָּתֹורה
קרּבן ׁשל זה הּגּופני מעׂשה ׁשּכמֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָּכן,
מקֹום מּכל ּתׁשּובה ּבעל ׁשּמביא ְִִֵֶַַָָָָָֹהעלה

וכּו' עברה הרהּורי ג)לעּמת ז ויק"ר ,(ראה ְְְֲִֵֵַָֻ
העׂשין לעּמת ד)אֹו א ויקרא רש"י אֹו(ראה , ְֲִַָֻ

ּבעל זה ּככה וכּו', ּכידּוע ׁשניהם ְְְֵֶֶַַַַַָָָֻלעּמת
ּובמחׁשבּתֹו ּבכּונתֹו ּובּה מּנּה לֹו יעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָּתׁשּובה
ּכמעׂשה עצמֹו ׁשּיחּיב הרמתה, ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָּבתׁשּובתֹו
לדמֹות האפׁשר ּובכל וכּו', עֹולתֹו ְְְְְֶַַָָָָָקרּבן
מּנּה לקּימֹו אחריו ירּדף ההּוא מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹלכל
וזהּו וכּו'. ּבמעׂשה הן ּבמחׁשבה הן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָּובּה
ּתרּתי ּדהינּו העלה' היא העלה ּתֹורת ְְְִֵַַַָָָָֹֹֹ'זאת
וכּו'. והּמביאּה העֹולה גּוף ּתרּתי, ְְְְְִֵַַַָָָֻלעּמת

להר#גים רמז – מ�קדה' על ְֲִֶֶַַָָָ'הע�לה
ה' ק�#$ ִַעל

íbקּדּוׁש על מלכּות הרּוגי ולכלל לרּבֹות Çְְְְֲִִֵַַַֹ
ּכידּוע הּקדֹוׁשה ותֹורתֹו ׁשמֹו יתּבר ְְְְִַַַַָָָָה'
– וכּו' הּמזּבח' על מֹוקדה 'על וזהּו ְְְְְִֵֶַַַַָוכּו',
הּגלּות – הּלילה' 'ּכל וכּו', והרג ְְְְֵֶֶַַַָָָָׂשרפה
הּבקר' 'עד וכּו', הּקדֹוׁש מּזהר לעיל ְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹּכּנזּכר
ּבֹו' ּתּוקד הּמזּבח 'ואׁש וכּו'. הּגאּלה ְְְְִֵֵֶַַַַָֻׁשל
ּביצרֹו 'ּתּוקד' ּכן ׁשּגם ּכּנזּכר, 'אׁשּדת' –ְְְְִִֵֵֶַַַַָ
וכּו' הּמדרׁש לבית מׁשכהּו ּדר על ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָהרע,

נב:) :(סוכה

בד õâמ הéהן Łג)ולב (ו ְִֵַַַָֹ

אלימל0 ֱִֶֶַֹנעם
זיע"א מליז'נסק אלימל) ְְֱִִִֵֶֶֶַר�י

הרע�ת מ��תיו הפ0 לע.�ת האדם ֲִֵֶַַָָָָָָעל

Láìå'ּבעבֹודתֹו הּנכנס ּדאדם – הּכהן' ÀÈÇְְֲִֵַַַָָָָֹ
עצמֹו ילּבׁש ּכהן, נקרא ׁשמֹו ְְְְְִִֵֵַַַָָֹיתּבר
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ּפרּוׁש, ּכמּדתֹו - מּדֹו רׁש"י ּפרׁש בד', ְִִִִֵֵַַַָ'מּדֹו
ּבאדם, ּבֹו ׁשּיׁש הרע מּדתֹו ׁשּנגד ִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָרמז
למׁשל זאת. מּדה הפ לעׂשֹות מאד ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹיתאּמץ
להתאּמץ עצמֹו יכריח ּכעס, מּדת ּבֹו יׁש ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַאם
ּבֹו יׁש אם ּדבר. ּכל על רחמן להיֹות ְְֲִִֵַַָָָָָלבבֹו
הּׁשפלּות ּבתכלית עצמֹו יׁשּפיל ּגאוה, ְְְְְֲִִִִַַַַַַָמּדת
ּפׁשּתן ׁשהּוא 'בד', רמז וזהּו מּדה ּכנגד ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָמּדה
ּגרּוע מּדה ׁשּזה וקמצנּות ּכילּות למּדת ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָרמז
ּתם לרּבנּו הּיׁשר ּבספר ּדאיתא ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּביֹותר.

שישי) ּבּפסּוק(שער ׁשּמצינּו ּכמֹו ד. (בראשית ְִֶַָָ
רׁש"יג) ּופרׁש האדמה', מּפרי הביא ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁש'ּקין

על יהיּו בד 'ּומכנסי הּגרּוע. מן ּפׁשּתן ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָמּזרע
עצמֹו ׁשּיכניס ׁשּצרי לֹומר רצה – ְְְִִֶֶַַַָָָָּבׂשרֹו'
קמצן יהיה ׁשּלא נגּדּה להתאּמץ זאת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבמּדה
ויתנהג ׁשּבֹו הּמּדֹות יתּקן ּכאׁשר ואז ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָוכּלי,
אׁשרי ויהיה חּייו ימי ּכל רּבים ימים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכן
אמן: הּבא, ּבעֹולם ל וטֹוב הּזה ְֵֶַַָָָָָָָּבעֹולם

ה)איר ִֵַא�ר
זיע"א מז'יט�מיר וואלף זאב ְְִִִִֵַָר�י

$על רמז – ה+תנת היא בד' ְִִֶֶֶֶַַָֹ'מ��
�)#עט להס�'ק ְְִֵַַָָָָהאדם

Láìå'הרֹוצה לּצּדיק אזהרה – הּכהן' ÀÈÇְִֵֶַַַַָָָֹ
ּפנימה, הּקדׁש עבֹודת אל ְֲִֶֶֶֶַַָָֹלגׁשת
ּבאמת יתּבר אֹותֹו העֹובדים מן ְְְֱִִִִֶֶַָָלהיֹות

נֹודע ּכי ׁשלם. ל)ּובלב כט שמות 'ּכהן'(רש"י ְִֵֵֵַָֹ
מ ּדבר ראׁשית עבד, לׁשֹון לּמדֹומׁשמעֹו ְְְְִֵֵַַָָָֹ

זאת מּדה ּבעצמֹו – הּכהן' 'ולבׁש ְְְִֵַַַַָָָֹֹהּתֹורה,
הּכתנת, היא רׁש"י ּוכפירׁש בד', 'מּדֹו –ְְִִִֵֵֶַַָֹ
ּכמּדתֹו, ׁשּתהא 'מּדֹו' לֹומר ּתלמּוד ְְְִִֵֶַַַָּומה
ּדאפׁשר, מה ּכל ּבּמעּוט יסּתּפק ְְְְִִֵֶַַַַָָּכלֹומר
ּכי ּוכסּות, ּומׁשּתה מּמאכל ּבמֹותרֹות ְְְְְֲִִִִֶַַָָוימאס
ּתהא זאת וגם הּכתנת, ּכמֹו ּבּה הּמכרח ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹֻאם
יהא ׁשּלא – ּבׂשרֹו' 'על ּדייקא. ְְְְִֵֶַָָָָֹּכמּדתֹו

חצץ יט.)ּדבר חציצה(זבחים אין ּבוּדאי ּכי , ְֲִִֵֵַַָָָֹ
ּובאם קֹונֹו, לבין ּבינֹו החֹוצץ מּזה ְְְִִֵֵֵֶַָּגדֹולה
זּו, טֹובה מּדה ּבעצמֹו לקנֹות הּכהן ְְְְִִִֵַַַָָֹילּבׁש

לכּתת ּוגבּולים ּדר לעבר יצטר אל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹּבוּדאי
ּפרנסתֹו. עבּור לעיר מעיר רגליו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָּולקּצץ
ּדר" "מעבר נֹוטריקֹון מּד"ֹו, ּבתבת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹוהרמז

ְִ"ּוגבּולין:

תכàה לא הëזàח על äôקד ôמיד Łו)א (ו ְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ה!ד�$ ְַָָ$ל"ה
זיע"א ה�רוויץ י�עיה ְְְִִַַָר�י

ה3ביא מאל/ה# הרמ"ק $!�ל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻסג7ה
ה)ח$בה ְֲִִַַַָָל$מירת

éúàöîהרב מֹורנּו האלהי ׁשל יד ּכתב ÈÈÄְֱִֵֶַַָָָֹ
וזה ׁשּכתב, ז"ל קֹורדוורא ְְְֶֶֶַַָָָֹמׁשה
הּמחׁשבה לבּטל אחד, זקן לּמדנּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָלׁשֹונֹו:
ּתמיד 'אׁש ּפעמים, הרּבה זה ּפסּוק ְְִִֵֵֶַַָָָֹיאמר
ּפׁשּוט, ּובעיני תכּבה'. לא הּמזּבח על ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹּתּוקד
ענותנּותֹו ּולרב הּנביא, אלּיהּו היה הּזקן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּזה
יהא ּכן על לגּלֹות. רצה לא הרב, ְְֵֵֶַַַָָָֹׁשל
און מחׁשבת ּבלּבֹו ׁשּנפל ּבמי ּבזה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָנזהר
הּנזּכר הּפסּוק ׁשּיאמר הבל, מחׁשבת ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹאֹו
ׁשּיאמר ּבעיני, ונראה ּפעמים. הרּבה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלעיל

הּפסּוק ּכן קיג)ּגם קיט ׂשנאתי(תהלים 'סעפים ֲִִֵֵֵַַָָ
ּבהתעֹוררּות אֹותֹו ויאמר אהבּתי', ְְְְְְְִִַָָָֹותֹורת

ּכארי: ּגּבֹור ויהיה ְְֲִִִֶַָּגדֹול,

אמת ְֱֶַ.פת
זיע"א מג�ר אלטר ליי� יה�דה ְְִִֵֶַַָר�י

רעה מח$בה +ל +רא#י ְְֲֲִֶַַָָָָָָָכ$התלהב#ת
ה7ב �הבל נ.רפת ה7ב על ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהע�לה

א$ מ'ני ��נג ְְִִֵֵֵַ+ה)ס

òeãéּכי טֹוב ׁשם הּבעל ׁשל קדׁשֹו מּדברי ÈÇְְִִִֵֵֶַַַָ
התלהבּות נקּדה ּתמיד להיֹות ְְְֲִִִִַָָָֻצרי
ּתמיד 'אׁש נאמר זה ועל יׂשראל, איׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָּבלב
ו'תמיד', הּלב. על רמז 'הּמזּבח', ְְִִֵֵֶֶַַַַַָּתּוקד'.
התלהבּות להיֹות צרי אבל ּבזמן, ּדייקא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָאינֹו
לב ּבכל עצמֹו על ּוכׁשּמקּבל ּתמיד. ְְְְִֵֵֶַַַַָָעל
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תכּבה'. 'לא אז יׁשּתּנה, ׁשּלא ְְְִִֶֶֶֶֶַָֹֹונפׁש
מחׁשבה מּמילא ּכראּוי הּוא ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָּוכׁשהתלהבּות
הּלב ּבהבל נׂשרפת הּלב על העֹולה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרעה

כו' אׁש' מּפני ּדֹונג ג)'ּכהּמס סח .(תהלים ְְִִֵֵֵַ
הּלב ּבהבל זרה מחׁשבה ׁשּנׂשרפת ידי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל

חדׁש. אֹור ּכ אחר ַַָָָָּבא

eäæå,'כו הּלילה' ּכל מֹוקדה 'על ׁשּכתּוב ÀÆְְֶַַַָָָָ
ּכתיב ּכ ּכי כו', 'ּובער' ּכ ְִִִֵַַָָאחר

עֹולם ׁשל ה)ּבברייתֹו א ערב(בראשית 'ויהי ְְִִִֶֶֶַָָ
יתּבר הּבֹורא עׂשה ּכ ּכי בקר', ְְִִִֵֶַַַָָָָֹויהי
הּתערֹובֹות ידי על הּברּור אֹור ּבא ְְֲִֵֵַַַַָלהיֹות

ׁשּנאמר יז)ּכמֹו כז ילּבׁש'.(איוב וצּדיק 'יכין ְְְֱִִִֶֶַַָָ
לֹו נתחּדׁש ּכ זרֹות מחׁשבֹות ׂשרפת ְְְֲִִֵֵַַַָָָּוכפי

חדׁש ּכח יֹוםּבּבקר ּבכל מחּדׁש ּדכתיב ְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ
מן להביא מצוה כן ּפי על אף ְְִִִִֵַַָָכו'.

ְֶַההדיֹוט:

לדרתיכם עõלם חק יאכלìה אהרן àבני זכר éְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹל
יא) (ו

$למה ְְִֶֶֹֹ�פארת
זיע"א מרד�מסק �למה ְְְִִַַֹֹר�י

ע)� מתע7ה ה=�יק עם ְְִִִִִֵֶַַַַַה)תח�ר
ה)=ב �$פל ה#א אם ְֲִִֵֶַַָאפיל#

äøBzäּדּבּוק מעלת ּגדל ּבזה מרּמזת ÇÈְְֲִֶֶֶֶַַַֹ
הּמסּתֹופף ּכל הּדֹור. וצּדיקי ְְֲִִִֵֵַַַָָחכמים
הּוא ּכי אף רגליהם, ּבעפר ּומתאּבק ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָּבצּלם
הּוא אם זה ּכל עם הּנכֹונה, ּבּמדרגה ְְִִֵֵֶַַַָָָאינֹו
לֹו להיֹות ּתקּומה לֹו יׁש לּטהֹור ְְְִֵַָָָֻמחּבר
לּטהֹור המחּבר ּכל ּכי הּצּדיק ידי על ְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻעלּיה
זבחים ּבמּסכת ּבמׁשנה ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָטהֹור.
מחּברים ׁשהם זמן ּכל והּטלפים הּקרנים ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻפ"ט
אם הּנ"ל, על רמז יעלּו, לא ּפרׁשּו ְֲֲִֶֶַַַַַָֹיעלּו,
ׁשהּוא אף עּמֹו יעלּו לּצּדיק מחּבר ְֲִִֶַַַַָֻהּוא

הּמדרגה. ְְֵֵֶַַָּבׁשפל

äæå'אהרן ּבבני זכר 'ּכל ּבפסּוק. המרּמז ÀÆְְֲִֵַַַָָָָָֹֻ
ּבחינת הּכהן הּוא ּומׁשּפיע ּדכר ְְְְִִִֵַַַַַַֹּבחינת

יקּדׁש', ּבהם יּגע אׁשר 'ּכל כו'. ְֲִִֶֶֶֶַַָָָהחסד
ּכמֹוה עם(רש"י)להיֹות אֹותֹו להעלֹות , ְְֲִִַָָ

ּכעּקר, טעם מהכא יליף ּובּגמרא ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָעבֹודתֹו.
ּבּתֹורה טעם לתת הּצּדיק ּכח הּוא כן ִִֵֵַַַַַַָָֹּכי
ׁשּׁשמענּו ּכמֹו למעלה. להרימם ׁשּלֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָּומצוֹות
חייקא מהו' הּמנֹוח הּצּדיק הרב ְִֵֵֵַַַַַַָָמאת
וסּגּופים ּבתענּיֹות עֹוסק ׁשהיה זלה"ה ְְְֲִִִֵֶַַָָָהּמדּורא
אלף נעֹור והיה לׁשּבת מּׁשּבת ּפעמים ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּמה

לא זה ּכל ועם ּבּתֹורה, לעסק הרּגיׁשלילֹות ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹ
אל ּבא אׁשר עד הּׁשלמּות ּתּקּון ְְְֲִֵֶֶַַַָּבנפׁשֹו
ּבער ּדב הרב מֹורנּו הּמּגיד הּקדֹוׁש ִֵֵַַַַַָָָֹהרב
הראּוי, ּתּקּונֹו נגמר ותכף זלה"ה ְְְְִִִִֵֵֶַָָמּמעזריטׁש
היא ּבעבֹודתֹו הּצּדיק ׁשּנֹותן הּטעם ֲִִִֵֶַַַַַַָּכי

ּכּנ"ל: ִַַָָהעּקר

תאכל לא ôהיה éליל éהן מנחת טז)וכל (ו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

�כ7ה ְְַַָָאגרא
זיע"א מדינ�ב אלימל) צבי ְֱִִִִִֶֶַר�י

המכ#ן ט�ב: $ם ה�על מ�למידי ְְִִֵֵֵַַַַַַַָָק�לה
$תפ7ת� �ט#ח וה4ר$ ה)ק�ר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹלת!ן

ריקם �$#ב 7ֵָָֹא

ìëå'יׁש וכו'. ּתהיה' ּכליל ּכהן מנחת ÀÈְְִִִֵֵֶַָֹ
הּזאת, הּמצוה ּברמזי רמז ּבדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלרּמז
טֹוב ׁשם הּבעל מּתלמידי ּבידינּו ְְִִֵֵֵַַַַַָָָקּבלה
הּנחסר לּדבר מגּמתֹו יׂשים לא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּמתּפּלל
לבן ׁשּיׁש ּבראֹותֹו רק העין, ראּות ְְְְִִִֵֶֶַַָלפי
ּבממֹונֹו, הן ּבגּופֹו הן חּסרֹון איזה ְְְִִֵֵֵֵֶָָָיׂשראל
וׁשלֹום חס ּופגם חּסרֹון איזה יׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָמּסתמא
יׂשראל, נׁשמֹות מקֹור ׁשּלמעלה הּבנים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבאם
יׂשראל נׁשמֹות לענפיה חּסרֹון נמׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָמּזה
לתּקן ּבתפּלתֹו ּומכּון ּבטן, מּני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהעמּוסים
הענפים, יתּקנּו ּומּמילא והּׁשרׁש ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֻהּמקֹור
ּתפּלתֹו ּתחזר ׁשּלא ּבטּוח ּכזה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמתּפּלל
רק עצמֹו להנאת מכּון אינֹו ּכי ְְֲִֵֵֵַַַַַָָריקם

ּגבֹוּה. ְֶַָֹלצר
äæå'ּכה"ן מנחת 'וכל הּזה, ּבּפסּוק מרּמז ÀÆְְְִֵֶַַַָָָֹֻ

מעׂשיו המיחד האמּתי העבד נקרא ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ(ּכהן



החסידות  פניני צו |אוצר פרשת

ז 

אי רּבא וטעמא לבּדֹו, לה' ּבלּתי תלה' ְְְֲִִִַַַָָ
ׁשהּוא דאטב"ח ּבית"א מאלפ"א ּדידּוע ְְֵֵֵֶַַָָָּביּה,
א"ט הינּו לעׂשירּיֹות, האחדים ּכל ְֲֲִִִֵַַָָָצרּוף
ד"ו, ג"ז וכן ב"ח וכן י', מסּפר ְְְִֵֵַהּוא
העׂשירּיֹות ּכל וכן זּוג ּבן ּבלא ה' אֹות ְְְֲִִִֵֶָָָֹנׁשאר
נׁשאר מ"ס, ל"ע כ"פ י"צ ּכזה, ְְִֵֶָָלמאֹות
ּבהצטרף וכן זּוג. ּבן ּבלא יחידי נו"ן ְְְְְִִִֵֵֶָֹאֹות
אֹותּיֹות ידעּת ּדכבר לאלפים, הּמאֹות ְְֲִִִֵַַַָָָָָּכל
הּת', אחר נחׁשבים הם הּכפּולים ְְִִֵֶַַַַָמנצפ"ך
וככה וכו', מאֹות ו' ם' מאֹות, ה' ך' ְְֵֵַָָהינּו
כ' אֹות נׁשאר ת"ם, ש"ן ר"ף ק"ץ ְְִֵָָּתצרף
הם ּכה"ן, אתוּון ּתראה הּנה זּוג) ּבן ְְְִִֵֵֵֶֶָֹֹּבלא
ּבאמת העבד ּכן על זּוג, ּבן ּבלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹיחידים
'וכל ואמר ּכה"ן. נקרא האחּדּות ְְְְְִִִֵַַָָָָֹּבׁשביל
ּומתּפּלל העבד הּכהן ּתפּלת (הינּו ּכהן' ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹֹמנחת
(ּתהיה ּתהיה' 'ּכליל האחּדּות), לׁשם ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָּבאמת
ׁשּיׁש מחמת הינּו הּכֹולל, לׁשם ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָּתפּלתֹו
'לא הּקדֹוׁשה), הּׁשכינה הינּו ּבהּכֹולל ְְְְִִֵַַַַָָָֹחּסרֹון
לכּוּלי ּתאכל ּדלא ּכּידּוע, הנאה (הינּו ְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹֹתאכל'

ּבמׁשמע הנאה אּסּור ּגם כא:)עלמא )(פסחים ְְְֲִַַַָָָָ
ּבזה ודי ,עצמ להנאת ּתכּון לא ְְְְְֲֵֶַַַַַַָָֹהינּו

חכמה: ּדבר על ְְְְִַַַָָלמׂשּכיל

õôרת זאת לאמר àניו ואל אהרן אל àâְֲֵֵֶֶַַַָָֹֹֹר
ô⁄חט העלה ô⁄חט אŁר àמקõם וגו' ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהחæאת

יח)החæאת (ו ַַָ

אלימל0 ֱִֶֶַֹנעם
זיע"א מליז'נסק אלימל) ְְֱִִִֵֶֶֶַר�י

נדנ#ד �כל �עצמ� מד)ה ְְְְְִִֶַַַַָה=�יק
חטא על +ע�בר $ה#א חטא ְְְְִֵֵֵֶַהרה#ר
לע�לם ט�בה :�רם 0+ ידי ועל ְְֵֵַָָָָָחמ#ר

øac'החּטאת ּתֹורת זאת כו' אהרן אל ÇÅֲֶַַַַָֹֹ
ּתּׁשחט העלה ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום ְֲִִִֵֵֶָָָָֹכו'
ׁשּיׁש ודבר ּדבר ׁשּכל לֹומר רצה ְֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת'.
ּכדגמת אּלא ׁשאינֹו אף חטא נדנּוד ְְְְִֵֵֶֶַַָֻּבֹו

ׁשעֹו הּלב נחׁשבהרהּור יהא עליו, ּבא לה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
חּיּוב ּבֹו ׁשּיׁש חטא על עברּת ּכאּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבעיני

ּבאֹותֹו לֹומר רצה – 'ּבמקֹום' וזהּו ְְְִֶַַָָָחּטאת.
העלה', ּתּׁשחט 'אׁשר חטא ונדנּוד ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹּדבר
ּבעינ חׁשּוב יהיה – החּטאת' 'ּתּׁשחט ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעליו
לֹומר רצה ה'. לפני חּטאת נתחּיבּת ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכאּלּו
הֹול הּפגם היכן ועד חטאת מי לפני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּדע
רצה היא', קדׁשים 'קדׁש למעלה. ד' ְְְִִִֵֶַָָָָָֹלפני
קדׁשים. קדׁש היא הּזאת הּמדרגה ְִִֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר

ïäkä'אׁשר הּצּדיק לֹומר רצה – המחּטא' ÇÙÅְֲִֵֶַַַַַָָ
ּתמיד, עצמֹו ּומאׁשים מחּטא ְְֲִִִֵַַַָָּתמיד
אכילה ּפרּוׁש – קדׁש' ּבמקֹום ְְֲִֵֶָָָָֹֹ'יאכלּנה

פיה' ּומחתה 'אכלה חטא, ללׁשֹון (משלי ְְְֲִֵָָָָָ
יּתןכ) ׁשעֹוׂשה, קדּׁשה ּדבר ּבכל ּדהינּו ,ְְְְְִֵֶֶַַָָֻ

ּבאֹותּה ׁשּמחּסר מה היטב לחּפׂש ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָּדעּתֹו
'ּתאכל ּגדֹול. חטא לעצמֹו ויחׁשב ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָֹמצוה,
העֹולם לֹומר רצה – מֹועד' אהל ֲֵֶַַַָָָָֹּבחצר
אהל נקרא העליֹון ועֹולם חצר, נקרא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּזה

חז"ל ׁשאמרּו ּדר על מט"ז)מֹועד, פ"ד (אבות ְֲֵֶֶֶַַָ
העֹולם ּבפני לפרֹוזדֹור ּדֹומה הּזה ְְְִִֵֶֶַָָָָהעֹולם
יגרם ּכּנ"ל הּמתנהג הּצּדיק והינּו ְְְְִִִֵַַַַַַַַָֹהּבא,
על הּזה ּבעֹולם הנאה ׁשּיהיה לעֹולם ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָטֹובה

מֹועד'. אהל ּבחצר ּתאכל ' וזהּו ְֲֵֵֵֶֶַַָָֹידֹו,
ìk'לֹומר רצה – יקּדׁש' ּבבׂשרּה יּגע אׁשר Ùְְֲִִִֶַַָָָָָ

אל הּנגע הּמחׁשבה איזה לֹו יבא ֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאם
לֹומר רצה – 'יקּדׁש' לתאותֹו, ּדהינּו ְְְְֲִַַַַָָָָָָהּבׂשר
הּקדּׁשה. אל ההיא הּדבר להביא ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻיראה
לֹומר רצה – הּבגד' על מּדמּה יּזה ֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ'ואׁשר
ּבדבר ּדהינּו קל, ּבדבר נתּפׂש יהיה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָאם
מּלת רֹומז ולזה הּקל, וגׁשמּיּות ְְְְִִִֵֶַַַַָחֹומרּיּות
לֹומר רצה – קדׁש' ּבמקֹום 'ּתכּבס ְְִֵֶַַָָָָֹ'יּזה',
ּותפּלֹות. קדּׁשֹות ּבדברי ההיא הּדבר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻׁשּיכּבס
על – יּׁשבר' ּבֹו ּתבּׁשל אׁשר חרׂש ְְֲִִֵֶֶֶַַָֻ'ּוכלי

חז"ל ׁשאמרּו נב:)ּדר חכם(סנהדרין ּתלמיד ְְֲִֶֶֶַַָָָ
ּדֹומה עּמֹו ּדּבר הארץ עם לפני ְִִִֵֵֶֶֶַָָּדֹומה
ּדֹומה עּמֹו אכל ּכסף, ׁשל ּכקיתֹון ְְִִֵֶֶֶֶַָָּבעיניו
ּתּקנה, לֹו ׁשאין הּנׁשּבר חרס ׁשל ּכקיתֹון ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָלֹו

ׁשם: ֵַָעּין
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ח�תם ִֵָ'�#חי
יעקב זיע"אאביחציראר�י ֲֲִִֵַַַָֹ

רא#יה �ת$#בה האדם $#ב ְְִֶֶָָָָָטרם
�ת$#בה $#ב� #לאחר להאבד ְְְְִִֵֵַַָָָנ$מת�
מחטא� 3$ברא# הרעים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָה)לאכים

�מק�מ� ְִִֵמתים

øLôàעליו הּתּנא ּׁשאמר מה ּפי על לרמז ÆÀÈְִִֶַַַַַָָָָֹ
מי"א)הּׁשלֹום פ"ד מצוה(אבות ּדהעֹוׂשה ְְִֶַָָָ

עברה והעֹובר אחד ּפרקליט לֹו קֹונה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָאחת
הּטֹוב והּמלא אחד. קּטגֹור לֹו קֹונה ְְֵֶֶַַַַַַָָאחת
מהעברה, הּנברא והרע הּמצוה מן ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָהּנברא
מצוה ּכל ועל מּמׁש, ׁשלם נברא אחד ְְְִִֵֶַַָָָָָָָּכל
עברה ּכל ועל טֹוב, מלא נברא ְְְְֲִִֵַַַָָָָּומצוה

רע. מלא נברא ְְֲִֵַַַָָָועברה

äpäåׁשלמה ּבתׁשּובה האדם ּכׁשּיׁשּוב ÀÄÅְְְִֵֶָָָָָָ
ּכל עּות, אׁשר את ויתּקן ֲִִֵֵֶֶַָָָּכראּוי
הרעים מּמעׂשיו ׁשּנבראּו רעים ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָהּמלאכים
ּבּׂשר זה ועל מתים. ּפגרים חֹוזרים ְְְִִִִֵֵֶַָָֻּכּלם
'ּגם הּׁשלֹום עליו הּמל לדוד הּנביא ְִִֶֶַַַַָָָָָָָנתן

תמּות' לא חּטאת העביר ב'ה' (שמואל ְֱִֶַָָֹ
יג) 'חּטאת'יב הּנקרא הרע הּמלא ּדהינּו ,ְְְְִַַַַַַָָָָ

ו ּתמּות.העבירֹו לא אּתה ולכן המיתֹו, ְְֱִִֵֵֶַָָָֹ
ונׁשארּו ּבתׁשּובה האדם חזר לא אם ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹוהּנה
הרעים מּמעׂשיו ׁשּנבראּו הרעים ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָהּמלאכים
ותאבד. ׁשּתמּות היא ׁשּנפׁשֹו ּבוּדאי ְְְִִֶֶַַַַַָָֹקּימים,

נאמר זה ד)ועל יח החטאת(יחזקאל 'הּנפׁש ְֱֵֶֶֶֶַַַַֹ
רק ׁשחטאה, הּנפׁש אמר לא תמּות', ְִֶֶֶַַַָָָָֹהיא
'הּנפׁש ל לֹומר הוה, לׁשֹון ְְֵֶֶֶַַַֹֹ'החטאת',
ועדין חּטאת הּנקרא מלא ונֹולד ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֹהחטאת'
ּבוּדאי הּנפׁש ּבתׁשּובתֹו, המיתֹו ּבׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹעמד,

ּתמּות'. ִָ'היא

eäæå– החּטאת' ּתֹורת 'זאת הּפסּוק ּכּונת ÀÆַַַַַַָָָֹ
ויחזר ּבתׁשּובה אדם ּכׁשּיׁשּוב ְְְְְֲִֶַַָָָָֹּדהינּו
זאת הּנקראת ּבּׁשכינה ּולהתּדּבק ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹלהתקּדׁש
הּמלאכים מׁשּפט ּיהיה מה ה', ְְְְִִִֶַַַַַָּובתֹורת
מּמעׂשיו ׁשּנבראּו 'חּטאת' הּנקראים ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָהרעים
ּתּׁשחט אׁשר 'ּבמקֹום אמר לזה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָהרעים,
קֹודם ּכלֹומר – החּטאת' ּתּׁשחט ְִֵֵַַַָָָָֹהעלה
ׁשּתּׁשחט ראּוי היה ּבתׁשּובה האדם זה ְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשּיׁשּוב

זה ועכׁשו עֹולה, הּנקראת נׁשמתֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹותאבד
ׁשּיּׁשחט הּוא 'חּטאת', הּנקרא הרע ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּמלא
מּום, ּבלי ּתמימה ּתּׁשאר והיא ְְְְִִִִֵָָָָּתמּורתּה
והכי ּתחת, לׁשֹון הּוא זה 'ּבמקֹום' ְְְִִֵֶַַָּופרּוׁש
ּתּׁשחט העלה ּתּׁשחט אׁשר ּתחת ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹקאמר
אׁשר ּבמקֹום 'והיה לֹו ודֹומה ְְְֲִֶֶַַָָָהחּטאת,
ּבני להם יאמר אּתם עּמי לא להם ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיאמר

חי' א)אל ב קדׁשים(הושע 'קדׁש ׁשאמר וזה . ְִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכלֹומר הּנׁשמה, ׁשהיא העֹולה אל קאי ְְִֵֶֶַַָָָָָהּוא',
הרע, הּמלא ׁשהּוא החּטאת ׁשּמת ְְֵֶֶַַַַַַַָָָעכׁשו
'קדׁש והּנׁשמה הּזה האדם נתקן ּכן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאם

היא': ִִָָקדׁשים

אחרים àגדים Łולב àגדיו את ד)äפŁט (ז ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

מ$ה ְִֶַֹקה7ת
זיע"א מק�ז'ניץ �ריעה אליקים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַָָֹר�י

ולע.�ת ח;איו +ל לת!ן האדם ְְֲֵַַַַָָָָָָעל
ית�ר0 לה4ם +ב�ד מל�#$י ְְְִֵֵֵֶַַַָָמהם

èLôe'ׁשאמרּו ּדר על וכו', ּבגדיו' את ÈÇְְֶֶֶֶַָָָ
לז.)חז"ל ּבגדיו(סנהדרין ּתקרי אל ְְֲִִַַָָ

מעצמֹו להפׁשיט האדם ׁשּצרי ּבֹוגדיו, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
הּיֹום עד מעֹודֹו ּבֹו ׁשהיה הּבגידֹות ְִֵֶֶַַַָָאת
ּולתפארת, לכבֹוד קדׁשא לבּוׁשי מהם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֻולעׂשֹות
וכּנ"ל מּנעּוריו, אפילּו ׁשּבגד הּבגידֹות ְְְֲִִִֶַַַַָָָּכל
מאאמו"ר ׁשמעּתי וכן ע"ה. אבינּו ְְְְִִֵַַָָָָּבאברהם

זיע"א)זצלה"ה מקוז'ניץ לי,(המגיד ִֶַָׁשאמר
לי ׁשהיה הּמחׁשבֹות ּכל ּכי ּבני לי ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ'האמן
וזהּו ּכּלם'. ּתּקנּתי ּדעּתי על עמדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻמעת
ּכל מּמּנּו ׁשּיפׁשט – ּבגדיו' את ְְִִֶֶֶַָָָָֹ'ּופׁשט
מהם ׁשּיעׂשה – ּבגדים' 'ולבׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּבגידֹות.
עּתה עד ּׁשהיה מּמה קדׁש ּולבּוׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבגדים
להיֹות יהפכם ואחֹורּיים אחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַּבבחינת

ּובגדים: ְְִִָלבּוׁשין
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ט 

אŁר העלה עõר Łאי עלת את הëקריב ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹוהéהן
יהיה õל לéהן ח)הקריב (ז ְְִִִֵֶַֹ

אפרים מחנה ְֲִֵֶֶֶַַ�גל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח"ים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹר�י

וה�4מעים מ#סר א�מר ְְְִִֵֶַַַָ+$ה=�יק
:ד�ל א�ר מתר�ה �ת$#בה ְְְְֲִִִֶַַָָמהרהרים

ה)ח$ב�ת העלאת ְֲֲֵַַַַַָָמחמת

ïäkäå'עֹור איׁש עלת את הּמקריב ÀÇÙÅְִִֶַַַֹ
לֹו לּכהן הקריב אׁשר ְֲִִֵֶַָָֹֹהעלה
אׁשר למכּתב ליּה ּדהוה קׁשה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָיהיה'.
לבּוׁש ׁשּיׁש לי ונראה יהיה. לֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶהקריב
ּתֹורה ּכמֹו מׁשל ּדר על ְְֶֶַַַָָָָלּמחׁשבֹות,
ּבבאּור, ויתרחב ׁשּיתּפּׁשט לבּוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָצרי
וׁשמעּתי לּמחׁשבֹות. לבּוׁשים יׁש ְְְְִִֵַַַָָָּכ
אדם ׁשל ׁשהּמחׁשבה זללה"ה ְֶֶַַָָָָמאא"ז
הּמקריב 'והּכהן וזהּו ׁשלמה. קֹומה ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹהיא
הּמחׁשבה הּוא ׁשעֹולה איׁש', עלת ֲִֶֶַַַָָָֹאת
ׁשּלֹו מחׁשבה מקרב ׁשּצּדיק הינּו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּכּידּוע,
אחרים מחׁשבֹות וגם הּוא ּברּו ְְֲֲִֵַַַָָָלהּקדֹוׁש
ּדברי להם ּכׁשאֹומר והינּו ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָהּדבּוקים
וחֹוזרים לקֹולֹו הקׁשיבּו והם ויראה ְְְְְְְִִִִֵָָמּוסר
מתקרב מחׁשבּתֹו אזי ּבתׁשּובה, ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָּומהרהרים
מהּלבּוׁשים ויצא הּוא ּברּו ְְְִֵֵַַָָֹלהּקדֹוׁש
ונתעּלה זרֹות מחׁשבֹות מּקדם ְְֲִִֶֶַַָָָָֹׁשהיּו

טֹובֹות. ְְַָלמחׁשבֹות
eäæåהּלבּוׁשים הינּו – העלה' 'עֹור ÀÆְְִַַָָֹ

לֹו ׁשהיה זרֹות הּמחׁשבֹות ֲֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהּוא – לּכהן' הקריב 'אׁשר ְֲִִֵֵֶֶַֹקֹודם,
אֹור ׁשּכתב ּכמֹו הּוא, ּברּו ְֶַַָָָהּקדֹוׁש

הּקדֹוׁש וזהר מט:)החּיים 'לֹו(ח"ג אזי , ְֲִַַַַַָֹ
ׁשּנתרּבה ּגדֹול אֹור ּפרּוׁש – ְְִִֵֶֶַָָיהיה'
ּומחׁשבֹות לבבֹות ׁשּמקרב מּזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָלהּצּדיק
ּבתֹורתֹו וזהּו הּוא. ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְִֵֶַָָָָיׂשראל
אֹור ּכתנֹות ּכתיב מאיר רּבי ְְִִִֵֶַָׁשל

כט)ּבאל"ף כ היה(ב"ר ׁשּתֹורתֹו מחמת ְֲֵֶֶַָָָָ
אֹור: ֻּכּלֹו

äìיקריב õôדה על יב)אם (ז ְִִֶַַָ

מ�הר"ןל!#טי ֲִֵַ
זיע"א מ�רסלב נחמן ְְְִִֶַַַָר�י

�בחינת רק העב�דה �היה לבא ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹלעתיד
ה��רא וה+רת ְֵַַַָָָה�דאה

øwòּולהּלל להֹודֹות הּבא, עֹולם ׁשעׁשּוע ÄÈְְֲֵַַַַָָ
אֹותֹו ּולהּכיר יתּבר הּגדֹול ְְְִִִַַַָָלׁשמֹו
אליו ּוקרֹובים סמּוכים זה ידי ׁשעל ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָיתּבר
אֹותֹו ּומּכירין ּׁשּיֹודעין מה כל ּכי ,ְְִִִִִֶַַַָָיתּבר
ׁשאר ּכי ּביֹותר. אליו סמּוכים ּביֹותר, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָיתּבר
ּבבחינת ּכּלם, לעתיד יתּבּטלּו הּדברים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּכל
ּתֹודה' מּקרּבן חּוץ ּבטלין הּקרּבנֹות ְְְִִֵַַָָָָָ'ּכל

ז) ט ּבחינת(ויק"ר רק לעתיד יּׁשאר ׁשּלא ,ְִִִֵֶֶַַָָֹ
אֹותֹו ולדעת ּולהּלל להֹודֹות והֹודאה, ְְְְֵַַַָָָָּתֹודה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ,יא)יתּבר מלאה(ישעיה 'ּכי ְְְִִֶַָָָָ
ׁשּזה מכּסים', לּים ּכּמים ה' את ּדעה ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהארץ
ב): תורה (ח"ב הּבא עֹולם ׁשעׁשּוע ֲַַַָָָּכל

מ�עלזא ְְֲִִֶַמהר"י
זיע"א מ�עלזא יה��ע ְְְִִֶַַֻר�י

מחמת ��דה קר�ן נביא לבא ְֲִִֵֶַַָָָָָֹלעתיד
�כל לנ# עזר ית�ר0 $ה��רא 3$ְְִִֵֶֶַַַָָָָָבין

מה:ל#ת ורגע ְֵֶֶַַַָרגע

ãéúòìוקרּבן ּבטלין הּקרּבנֹות ּכל לבא ÆÈÄְְְְִֵַַָָָָָֹ
ּבטל אינֹו ז)ּתֹודה ט ּכל(ויק"ר . ֵֵָָָ

מצרים יציאת לזכר עֹוׂשים אנּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָהּמֹועדים
מאז, יתּבר ה' ׁשעזרנּו ונפלאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָולּנּסים

נאמר ז)ּולעתיד כג ימים(ירמיה הּנה 'לכן ְִִִֵֵַָָָֹ
אׁשר ה' חי עֹוד יאמרּו ולא ה' נאם ְְְֲִֶַָֹֹֻּבאים

ּב את אםהעלה ּכי מצרים מארץ יׂשראל ני ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבית זרע את הביא ואׁשר העלה אׁשר ה' ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחי
אׁשר הארצֹות ּומּכל צפֹונה מארץ ְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹיׂשראל

ּובברכֹות ׁשם', ׁשּתעקר(יב:)הּדחּתים לא ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשעּבּוד ׁשּתהא אּלא מּמקֹומּה מצרים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָיציאת

לֹו. טפל מצרים ויציאת עּקר ְְִִִִִֵַַַָָֻמלכּיֹות

äpäåּׁשעזרנּו מּמה לֹומר צרי אין זה ÀÄÅֲִִֵֶֶַַָָָ
ּולעתיד ּבמצרים מאז יתּבר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּׁשם
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ּדלעתיד א ּבעין, עין ה' נפלאֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּיראּו
ׁשעזרנּו אי נראה ,יתּבר הּׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּיעזרּנּו
ויֹום יֹום ּבכל ּבגלּותנּו ּגם יתּבר ְְְְִֵֵַַַָָָהּׁשם

ּבגמרא ּכדאיתא יג:)מהּגלּות, ּבאנּו(שבת אם ְְִִִִֵַָָָָָ
נבין לעתיד ואז מסּפיקים. אנּו אין ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹלכּתב
ורגע רגע ּבכל יתּבר הּׁשם ׁשעזרנּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאי
על ּתֹודה קרּבן להביא נצטר ואז ְְְְִִֵַַַָָָָָָּבּגלּות,
ּבגלּותנּו, עּתה יתּבר הּׁשם לנּו ּׁשעזר מה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
רק קרּבן, לׁשּום נצטר לא לעתיד ּכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹועל
הּׁשם ּׁשעזרנּו מה ּכל על אז ּתֹודה ְֲֵֶַַַַָָָָָָקרּבן

ּבגלּותנּו: עּתה ְְִֵַַָָָיתּבר

צ�יקים ְִִִֵַ.פתי
זיע"א מדינאוויץ' י�עיה ְְִִִִַַָָר�י

מעיד 'יו האדם $ע�.ה חטא ְִִֵֵֶֶָָָָ+ל
מ.ים מ�לי 0+ על ��ְִִִֵַָ

Løãna(ה ט יקריבּנּו'(ויק"ר ּתֹודה על 'אם ÇÄÀÈְִִֶַַָ
ּדכתיב הּוא ט)הדא יד יליץ(משלי 'אוילים ְֱֲִִִִִָָ

מתרּגםאׁשם', הּזה הּטּפׁש יּודן, רּבי אמר ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
וכּו' האלהּיי הרב ּבׁשם ׁשמעּתי ּבפיו, ְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹחֹובתֹו
ּבפּומיּה מרּגלא ׁשהיה ז"ל, טֹוב ׁשם ְְְֵֵֶַַַַַָָָהּבעל
מכרח ּבּלילה אדם ּׁשעֹוׂשה חטא ּכל ְְְֵֶֶַַַָָָָֹֻלֹומר,
מה הּברּיֹות לפני ּבּיֹום ּבפיו להּגיד ְְְְִִִִֵַַַַהּוא
וגם ּדבריו, להבין להם אין אזנים א ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעׂשה,
עליו. מעיד ׁשּפיו מה ּבעצמֹו מרּגיׁש אינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא

íòôe,ז"ל החברייא עם ּבּדר נסע אחד ÇÇְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתמהּו עגלֹון. ׁשאֹותֹו ּדעּו להם ְְְֶֶֶַָָָאמר
הּיֹום, ּכל רמז ׁשּום מּמּנּו ׁשמענּו לא ְְְִֶֶֶַַָָָֹואמרּו
זה מּפי לׁשמֹוע ולּבם נפׁשם ׂשמּו ְְְִִִִִֶַַָָָָמּיד
עד הּיֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּבר מה ּכל ְְְֵֶֶַַַַָָהעגלֹון
החּמה, לׁשקיעת סמּו ׁשהּגיע ּכיון ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּלילה,
העגלֹון וקפץ ,הּדר ּבאם אכסניא לאיזה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבא
מּפיו לׁשמֹוע אחריו הלכּו והם ְְְְֲִִִִֵַַַַָָלהּבית,
ּוכׁשּׁשמעּו הּנ"ל. מּזה ורמז ּדבר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָאיזה
טֹוב, ּכי לה' והֹודּו ׂשמחּו ז"ל ְְְִֶַַַָָָהחברייא
ראּו ואז ויראיו, לצּדיקיו מחכמתֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשחלק

אמת ּבפיו ה' ּדבר מטות)ּכי :(פרשת ְְֱִִֶַ

õçàם Łלמיו זבח מłàר יאכל האכל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואם
õל יחŁב לא õאת הëקריב ירצה לא ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹה⁄ליŁי

fiôא ãנõע äìëמ האכלת Łפìוה יהיה יח)äáïל (ז ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

מ$ה ְִֶַֹי.מח
זיע"א מא�הל מ�ה ִֵֶֶַֹר�י

נפ$� ח$��ן ע.ה לא ה�עלים ְְְִִֶַַָָָֹאם
':#ל מח$בת 0+ עקב נגרמה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ+רא#י

ה+הן ְֵֶַֹ�לב

Løtואם)רׁש"י ּבּׁשליׁשי(ד"ה לאכלֹו ּבּמחׁשב ÅÅְְְְִִִִֵַַַָ
להקׁשֹות ויׁש ׁשם. עּין מדּבר, ְְְְֵֵֵַַַַָָהּכתּוב
יחׁשב לא אֹותֹו 'הּמקריב לֹומר צרי ְְִִֵֵַַַַָָֹלמאי
'לא כבר ּדכתב ּכיון יתר, ׂשפת ּדהּוא ְְְְֵֶֶַַָָָֹלֹו'
לא ּומּמילא ּפסּול הּקרבן ּכן אם ְִִֵֵֵֶַָָָָָֹירצה'
ׁשחט אם ּדמה חֹובה, לׁשם לּבעלים ְְְִִֵַַָָָָָָעלה
זבחים ּבריׁש ּמצינּו סתמא, לׁשמן ְְְְִִִֵֶָָָָָֹׁשּלא

לא(ב.) מקֹום מּכל ּכׁשר, הּקרּבן אם ְְִִֵַַָָָָָֹּדאף
היכי ׁשּכן מּכל חֹובה, לׁשם לּבעלים ְְִִִֵֵֵֶַָָָָעלּו
ּתצא לּמה להפליא יׁש ּגם ּפסּול. ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָדהּקרּבן
את לׁשחֹוט ה' עֹובדי הּכהנים מּלפני ְְְֲִִִִֵֵֶַֹֹזאת
ּדייקא, הּׁשליׁשי ּבּיֹום לאכלֹו מנת על ְְְְְִִֶַַַַַָָָָהּזבח
להכעיס מּומר אֹו עסקינן ּברּׁשיעי ְְְְְִִִִֵַַָָָדאטּו
הּמה הּכהנים מּסתמא הלא וׁשלֹום, ְְֲֲִִֵַַָָָָֹֹחס
ּולמעלה מהּמזּבח ּבֹודקין ואין ה', ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָיראי

ג:) .(פסחים
äàøpäåהּקדמֹונים עמדּו ּכבר ּדהּנה ּבזה, לי ÀÇÄÀÆְְְְִִִֵֶַַַָָ

חטא, אדם ּדאם הּקרּבנֹות, ענין ְְְִִַַַָָָָָָעל
ּבזה ּדברינּו היה ּוכבר חטאה, מה ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָּבהמה

ויקרא)למעלה ידי(בפרשת ּדעל הּוא ּדהעּקר , ְְְְְִֵַַָָָ
ּבעצמֹו ויחׁשב לּבֹו אל החֹוטא יׂשים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּקרּבן
יּׁשחט אני, ׁשחטאתי ׁשּבׁשביל זה ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָמה
עול ואין חטאה ׁשּלא חי ּבעל ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּתמּורתי
הׁשּתעּבד אם ּכי זה אין ּובוּדאי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבכּפּה,
הּתר זה ידי על ּכי מּמּנּו, להּנכּבד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻהּפחּות
נפׁשּה והיתה ּתמּורתי חי הּבעל לׁשחֹוט ְְְְְִִִַַַַַָָָָּלי
לּקח החֹוטא יבא מּזה הּנה נפׁשי, ְִִִִֵֵֶַַַַַָֹּתחת
לנגד חי הּבעל אם ּומה ּבעצמֹו, וחמר ְְְִֶֶֶַַַַַַַָֹקל
טּוב ּכל ּגמלֹו ולא ּבראֹו לא אׁשר ְְְֲֶָָָָָָֹֹהאדם
להאדם ראּוי אי וכּמה ּכּמה אחת על ,ְְֵַַַַַָָָָָָָּכ
מלכי מל להּנכּבד ּולהּכנע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלהׁשּתעּבד
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והֹוציאֹו ׁשּבראֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִֶַַָָָָהּמלכים
מסיר ואינּנּו טֹוב ּכל ּוגמלֹו ליׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַָָמאין
לחׁשב יבא ּומּזה רגע, אף מּמּנּו ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהׁשּגחתֹו
חטאיו עלי לּבֹו סגֹור ולקרע קֹונהּו ְְְֲֲִִִֵֵַָָֹעם
מאד וּיתמרמר ּגבר, אׁשר ּופׁשעיו עבר ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹאׁשר

ׁשלמה. ּבתׁשּובה ויׁשּוב ְְְְְִִֵֵָָָָויתחרט

àöîðå,הּוא הּקרּבן הקרבת עּקר זה לפי ÀÄÀÈְְְִִֶַַַַָָָ
לחׁשב האדם יתעֹורר זה ידי ְְְְִֵֵֶַַָָָֹּדעל
למל להׁשּתעּבד לֹו ׁשראּוי אי נפׁשֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָעם
הּבהמה הׁשּתעּבדּות וחמר מּקל הּמלכים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמלכי
הּזה החׁשּבֹון עֹוׂשה אינֹו אם אבל ְֲִֵֵֶֶֶַַָָאליו.
הּקרּבן אזי ּבתׁשּובה, ׁשב ואינֹו נפׁשֹו ְְְְֲִִֵַַַָָָָעם

ּבאילים' ה' ו'הירצה ּכלּום ז)אינֹו ו ,(מיכה ְְְְֲִִֵֵֶ
ּכתּוב מעׂשיו' ּכל על קמה'ורחמיו (תהלים ְֲֲַַַָָָָ

עֹולהט) אינֹו ּכזה קרּבן כן ּכי והּנה ,ְְִִֵֵֵֶֶָָָ
ּכי לאכלֹו, להּכהנים אין ּומּמילא ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹלרצֹון,
מתּכּפרים ׁשהּבעלים ּבזמן אֹוכלים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹהּכהנים

ּבֹו מתּכּפרים הּבעלים ּׁשאין ּבזמן (פסחיםולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
הּבעליםנט:) ּבמחׁשבת הּתלּוי ּדבר זה אמנם .ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

אֹותֹו הּמקריב להּכהן יּודע ואי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹהּמקריבים,
עׂשּו ואם ּכּנ"ל, לנפׁשם חׁשבּו הּבעלים ְְְְְִִִַַַַָָָָאם

לאו. אם הּקרּבן להכׁשיר ְְְְִִַַָָָָּתׁשּובה

äpäåהיּו ּדזה ּבעיני, ּוברּור לי אֹומר לּבי ÀÄÅְְִִִֵֵֶָָָ
ּובֹוחן לב החֹוקר ה' מאת ִֵֵֵֵֵַָסּבה
לּבם אל ׂשמּו לא הּבעלים דּבאם ְְְְִִִִֶַָָָֹּכליֹות,
אז ּכראּוי, ּבתׁשּובה ׁשבּו ולא הּנ"ל ְְְִַַָָָָָָֹּככל

ּבמחׁשב נזרקה הּכהן ׁשל ּכרחֹו ּבעתּבעל ּתֹו ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
הּׁשליׁשי, ּבּיֹום הּקרּבן לאכֹול לחּׁשב ְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָהקרבה
להקרבה ראּוי ואינֹו ּפסּול דהּקרּבן ְְְְְְֵַַַָָָָָָלגּלֹות
'ואם ׁשאמר וזה יאכלּוהּו. לא ְְְְֲִִֶֶַַָֹֹֹוהּכהנים
ּבּיֹום הּׁשלמים זבח מּבׂשר יאכל ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהאכל
לאכלֹו ׁשּמחּׁשב רׁש"י ּכפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָהּׁשליׁשי',
ּתקׁשה וׁשּלא ירצה', 'לא הּׁשליׁשי, ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹּבּיֹום
ה', ּבכהני ּכזֹו ּפגּולה מחׁשבה יצּיר ְְְֲֲֵֵַַָָָָֹֻאי
לֹומר רצה – אֹותֹו' 'הּמקריב אמר זה ְִֶַַַַַָָָעל
עׂשה לא ּכלֹומר – לֹו' יחׁשב 'לא ְְִֵֵַַָָָָֹֹהּבעלים,
מּבהמה להּנכּבד הּפחּות הׁשּתעּבדּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהחׁשּבֹון
הּמלכים, מלכי למל מּמּנּו וחמר וקל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלֹו,

נסּבה היתה מה' ּכי יהיה', 'ּפּגּול ְְְִִִֵֵֶָָָָָלכ
לא למען הּכהנים, ּבמחׁשבת זה ְְְֲִֶֶֶַַַַָֹֹלׂשּום
והבן: ּכאמּור, יעלה לא ולּמזּבח ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹיאכלּוהּו

õנàקר את יביא לה' Łלמיו זבח את ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהëקריב
Łלמיו מåבח כט)לה' (ז ְִֶַַָָ

קד$ ֶֶַֹזרע
זיע"א מר���יץ נפ-לי ְְִִִֵַַָר�י

$ה$'יע �;�ב�ת האדם ְְְִִִֶַַַָָָה$�)$#ת
ה/חיד האמצעי הן לעב�דת� ה��רא ְֲִִֵֵֶַַַָָָָל�

ל��רא לה$יב +ביכ�ל ְְְִִִֵֶַָָָ$�יכל��

áéúk(יב קטז ּכל(תהלים לה' אׁשיב 'מה ÀÄִַָָָ
להׁשיב אפׁשר אי ׁשהּנה עלי', ְְְִִִִֵֶֶַָָָָּתגמּולֹוהי
ּכמֹו עּמנּו, ׁשעֹוׂשה טֹובה מּׁשּום אחת ְִִֶֶַַַָָעל

נשמת)ׁשאֹומרים ׁשירה(תפלת מלא פינּו 'אּלּו ְִִִִֵֶָָ
להֹודֹות מסּפיקים אנּו אין כו' ּולׁשֹוננּו ְְְִִֵֵַַָָּכּים
כו' אלפים אלפי מאלף אחת על כו' ְְֲִֵֵֶַַַַָָל
להֹודֹות, אפילּו אפׁשר אי ואם כו'', ְְְֲִִִֶַָהּטֹובֹות
לה' ּיׁשיב ּומה לה', להׁשיב ׁשּכן ְִִִֵֶַַַָָֹּומּכל
להבין צרי האדם רק מחמר. קרּוץ ְִִֵֶַָָָָָָָָֹאדם

לּמענהּו' הּוא ה' ּפעל ד)ׁש'ּכל טז (משלי ֲֵֶַַַָָ
יתּבר ּׁשּברא מה וכל לקּלּוסֹו, ,ְְְְִִִֶַַַָָָָָיתּבר

ּבראֹו. ְְִָלכבֹודֹו

ïëìåמעֹולם יהנה ׁשּלא לראֹות האדם צרי ÀÈÅְֱִִֵֶֶֶָָָָָֹ
ּבקדׁשי מֹועל ׁשהּוא ּכלּום, לעצמֹו ְְְְְֵֵֶֶַַָהּזה
להאיׁש, ולא לכבֹודֹו, ּברא ׁשהּכל ּכיון ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשמים,
לכבֹוד רק ׁשּנברא ּבּמה האדם יהנה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָואי
מה ׁשּכל האדם יראה רק ׁשמֹו, יתּבר ְְְִִֶֶַַַָָָָָה'
וכל ּבנים הן וכבֹוד עׁשר הן ה', לֹו ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹּׁשּיּתן
ּבהם ׁשּיעׂשה רק ּבהם, יחׁשב ׁשּלא ֲֲֶֶֶֶֶַַַָָֹֹטֹובֹות,
צדקה, לּתן עׁשר ׁשמֹו, יתּבר ְְְֲִִֵֶַָָָָֹעבֹודתֹו
יהנה ׁשּלא יראה ה' לֹו ׁשּנתן ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹּובּכבֹוד
יתּבר ּכבֹודֹו ׁשּנתּגּדל ּבּמה רק הּזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמּכבֹוד
יּקח לא הּטֹובֹות, ּבכל וכּדֹומה ְְְִֶֶַַַָֹּבזה,
יהנה ולא מהם ּכלּום לעצמֹו ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַֹּבמחׁשבּתֹו

ּכלל. ְֵֶָמהם
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eäæåאפׁשר אי ּכי לה'', אׁשיב 'מה ׁשּנאמר ÀÆְֱִִִֶֶֶַַָָָ
האּלה מּטֹובֹות רק ּכּנ"ל, אפן ְִֵֶֶַַַָֹּבׁשּום
אׁשיב אּתי, ׁשּגמל מה ׁשּכל עלי', ְִִִִֶֶַַַָָָָָ'ּתגמּולֹוהי
לעצמי אּקח ׁשּלא ּבעצמֹו, הּדבר זה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹלה'
ּתגמּולֹוהי ּכל לה' ואׁשיב מהּטֹובֹות, ְְְִִֵַַַָָּכלּום
יתּבר לֹו יּתן ּדאם אּתי, יתּבר ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָׁשּגמל
הּזה, ּבעׁשירּות הנאה ּלי מה יאמר ֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹעׁשר,
ימי הלא הּזה, ּבעֹולם חּיי ימי ּכּמה ְֲֵֶַַַַַַָָָָֹּגם
אם אּלּו הּמעטים ּבּימים ּלי ּומה עבר ְִִִִֵֵֵַַַָָֹֻּכצל
הּזה העׁשירּות רק עני, אֹו עׁשיר ְֲִִִֶֶֶַַָָָאהיה
יתּבר אֹותֹו ואעבד לעבֹודתֹו רק ְְְֱֲִִֶֶַַַָָֹיהיה

זה. יחׁשב הּטֹובֹות ּבכל וכן ְְְֲֵֶַַָֹׁשמֹו,
eäæåׁשלמיו זבח את 'הּמקריב ׁשּנאמר ÀÆְְֱִֶֶֶֶַַַַָָ

לה' לׁשּלם ּבמחׁשבּתֹו ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַלה'',
טֹובֹותיו. ּתׁשלּומין.על ׁשלמים, לׁשֹון וזהּו ְְְְִִֶַַָָ

קרּבנֹו את 'יביא רק אפׁשר, אי זה ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָּובאמת
הּטֹובֹות 'קרּבנֹו', ׁשּיקריב ׁשלמיו', מּזבח ְְְִִֶֶַַַַָָָָלה'
ׁשלמיו, לזבח נחׁשב יהיה וזה לֹו, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנתקרבּו
אפׁשר אי אחר ּבענין אבל לה'. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּתׁשלּומין
לה' ויׁשּלם מהּטֹובֹות הּוא ׁשּיהנה ִֵֵֵֶֶַַַַָלֹומר
ּכּנ"ל. אפׁשר אי ׁשּזה עליהם, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָּתׁשלּומין
אּׂשא', יׁשּועֹות ּכֹוס כו' לה' אׁשיב ְִֶַָָָ'מה
הנאתי אחׁשיב לא יׁשּועה, ה' לי ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹּכׁשּיּתן
ה' 'ּובׁשם אֹותּה, וארים אּׂשא רק ְְִֵֶֶַָָָָּבזה,
ׁשהּכל זה ידי על ּכבֹודֹו ׁשּיתּגּדל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאקרא',

לכבֹודֹו: ְִָָּברא

ולאŁם ולחæאת לëנחה לעלה הõôרה ְְְִַַַַָָָָָָָָֹֹזאת
ה⁄למים äלזבח לז)ולäêëאים (ז ְְְִִִֶַַַָ

הח/ים ִַַא�ר
זיע"א עטר �ן חיים ִִֶַַַַר�י

את מעלים ה��רה עסק ידי ְֲִֵֵֶֶַַַָעל
�סטרא ה�ל#עים ה!ד4ה ְְְְִִִַַָָֻנ=�צ�ת

ֲַָאחרא

íéc÷àאנׁשי לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּדברי ÇÀÄְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
אׁשר נהֹורים, בש"ע ׁשֹונים ְֱֲִִֶֶאמת
לברר הּוא הּתֹורה עסק ּתכלית ּכי ְְְִִֵֵֶַַָָָאמרּו

נאנסּו ואׁשר נפלּו אׁשר הּקדּׁשה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֻניצֹוצי
לכמֹות ׁשלם ּביחּוד ּולהחזירם ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻמהּקדּׁשה,
ניצֹוצי האחד ּבחינֹות, ׁשני והם ְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשהיּו.
ידּועה לסּבה הּתהּו ּבעֹולם ׁשּירדּו ְְְְְִֶַַָָָָָֹֻהּקדּׁשה
נכֹון. לטעם יסּפיק ּדעת ליֹודעי והּמּׂשג ְְְְְִֵַַַַַַָָֻלֹו,
עׁשק אׁשר העׁשּוקֹות נפׁשֹות הם ְְֲֲִֵֵֶַַָָָוהּׁשני
אׁשר ּבחטאֹו הראׁשֹון מאדם ּבלּיעל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאדם
אׁשר הּנׁשמֹות הפלגת ּכּידּוע רב, ׁשלל ְְֲֶַַַַַַַָָָָָָׁשלל
עליו ׁשּפֹוקד ּדבר ל ואין לעׁשק, ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹהרּבה
עסק אמצעּות זּולת מּפיו ּבֹולעֹו ְְְִִִֵֶֶַָלהֹוציא
ניצֹוצי יעלה עּקר, ּדבר ּכל יעׂשה ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּתֹורה
ויֹוציא הּתּקּון, עֹולם קֹודם ׁשּנפלּו ְְְִִֵֶַַָָָֻהּקדּׁשה
ּכחֹו ּוממחה ּומפֹוצצֹו מּפיו ּבֹולעֹו ְְְְִִֶַֹמס"מ
מאמרם והּוא ּבלע. חיל יקיא אׁשר ְֲֲִִֶַַַָָָָָעד

ל:)ז"ל הּוא(קדושין אבן אם וכו' ּפגע אם ִִֶֶַַָ
מתּפֹוצץ. ּברזל ואם ְְְִִִֵֶַַנּמֹוח

÷eñôáeהּתֹורה ּפלאי הּכתּוב ּגּלה זה ÀÈְִִֵֶַַָָָ
– הּתֹורה' 'זאת ואמר ְְֲֵַַַָָָֹותעצּומיה.
– 'לעלה' קריאתּה, ּתסֹובב אׁשר ְְֲֲִֵֶֶָָָָָֹּתֹועלֹותיה
ׁשהיא הּׁשכינה ּתתעּלה ׁשּבאמצעּותּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפרּוׁש
– 'למנחה' ׁשנית, יׂשראל. ּכנסת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבחינת
צֹודקין, וכּלן ּפרּוׁשים ּכּמה סֹובלת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָֻּתבה
הנחה, ּולׁשֹון נחת, ּולׁשֹון מנּוחה, ְְְְֲַַָָָלׁשֹון

סֹוד הּוא הּפרּוׁש צא:)וזה יּניח(חולין עלי ְִֵֶַַַַָ
סֹוד והּוא ראׁשֹו, את זה י)צּדיק י (ב"ר ְִֶֶַֹ

צּדיק עליה יּניח ּכי מנּוחה ּבאה ׁשּבת ְִִִֶַַַַָָָָָָָָּבאה
סֹוד והּוא עֹולם, ו)יסֹוד ב השירים (שיר ְְָ

והבן. ּתחּבקני' וימינֹו לראׁשי ּתחת ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹֹ'ׂשמאלֹו
úàhçìå'ּבחינֹות ׁשני הם – ולאׁשם' ÀÇÇÈְְְִֵֵָָָ

הּקדּׁשה חלקי האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָֻהּברּורין,
ּבעֹולם ּבתחּלה מּמדרגתם למּטה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשּירדּו
חלקי והּׁשנּיה 'לחּטאת', אמר ּכנגּדם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּתהּו,
ּכנגּדם ּבחטאֹו, מאדם ׁשּנעׁשקּו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָהּנׁשמֹות
ּבחינֹות לׁשני ּתֹועיל הּתֹורה ּכי 'לאׁשם', ְְִִִִֵַַָָָָָאמר
ּברּור ולא ירידתם. מּמקֹום לבררם ְְְְְִִֵֵָָָָֹאּלּו
מּמּנּו, ׁשּנחסרּו ּבמקֹום יכֹוננם ּגם אּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָלבד,
למּלאֹותם – 'ולּמּלּואים' אֹומרֹו ְְְְְִִַַָוהּוא
ּוכנגד ׁשּירדּו. נּצֹוצֹות ּכנגד זה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָּבמקֹומם,

הר מאדם ס"מ ׁשאנס נׁשמֹות אׁשֹון,חלקי ְְִֵֵֶֶַָָָָָ
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אֹומרֹו ּדר על – הּׁשלמים' 'ּולזבח ְְְִֶֶֶַַַַָָאמר
כג) נ ז"ל(תהלים ודרׁשּו יכּבדנני' ּתֹודה ְְְְְִֵַַַָָָֹ'זבח
עג:) הּוא(סנהדרין והּזביחה יצרֹו. הּזבח ְְְִִֵֶַַַָֹזה

מּמּנּו ּבֹורר הּוא הּנּצחֹון ּובבחינת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּינּצחהּו,
הראׁשֹון. מאדם אנס אׁשר הּטֹוב ְֲִִֵֶַַַָָָָּבחינת

äpäåאׁשר ּגדֹולה מעלה היא זּו ּבחינה ÀÄÅְְֲֲִִֶַָָָ
ּדוד ּכמעׂשה יצרֹו, לזּבח ְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹיתעּצם

כב)ׁשאמר קט ּבקרּבי'.(תהלים חלל 'ולּבי ְְְִִִִֶַַָָ
ׁשאנּו ּבבחינה ּגדֹולה ּפעּלה עֹוׂשה זה ְְְְִִֶֶֶָָָָָָֻודבר
זּו להּׂשגה מציאּות ואין עליה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּתּדלים

ּכאֹומרם הּתֹורה ּבאמצעּות ל:)זּולת (קדושין ְְְְֶַַָָָ
הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּב ּפגע ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻאם

אמרּו הּוא,(שם)וכן ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְְֵַַָָָָ
ּתבלין לֹו ּבראתי הרע יצר לכם ְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבראתי

הּתֹורה. ִֶַָׁשהיא
הAטן זביחת – ה4למים' ְְְִִֶַַַַָָָ'#לזבח
ה3=�צ�ת העלאת אחר לבא ְֲִִַַַַַָָָֹלעתיד

ְִֵ�$למ#ת

ãBòּכי הּׁשלמים', 'ּולזבח ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֶַַָֹירמז
הּזבח, ּבאמצעּות יהיה הּברּור ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָּתכלית

ו)ּדכתיב לד ּבבצרה',(ישעיה לה' זבח 'ּכי ְְְִִִֶַַָָ
ז"ל נב.)ואמרּו ּברּו(סוכה הּקדֹוׁש עתיד ְְִַַָָָָ

זֹו ׁשחיטה ּופרּוׁש הּׂשטן, את לׁשחט ְְִִֵֶַָָָֹהּוא
ׁשהּוא המחּיהּו ּבחינה מּמּנּו ׁשּיסיר ְְִִִִֵֶֶֶַַָָהיא
נׁשלמּו – 'הּׁשלמים' ּובזה הּקדּׁשה, ְְְְְִִִֶַַָָֻניצֹוץ
הּדבר ּגם ּכי הּכתּוב והֹודיע הּברּורים. ְִִִֵַַַַַָָָָּכל
ּבזכּות ּכי הּתֹורה, עסק ּבאמצעּות יּׂשג ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻהּזה
הּזה ּבעֹולם הּצּדיקים ׁשעֹוסקים הּתֹורה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעסק
ּכי ּבדבריהם ז"ל רמזּו ּולזה הּדבר. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָיהיה
הּקדֹוׁש ,הּדר זה על ּתהיה הּלז ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשחיטה
ּתֹופסין הּצּדיקים וכל אחד מּצד הּוא ְְִִִִֶַַַָָָּברּו
ּכי ההּוא, זבח לזּבח אחר מּצד ְִִִִֵֶַַַַַַַֹהּסּכין

הּמּׂשג. היה ְַָָָָֹֻּבכחם

àäהּדברים לכל הּתֹורה' 'זאת למדּת, Èְְְִַַַָָָָָֹ
העלאת ּכנגד לּמנחה', 'לעלה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּנפלאים,
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש עם ויחּודּה ְְִִִַַָָָָהּׁשכינה
הּברּורים ּבחינֹות ב' לברר ולאׁשם' ְְְְִִִַַַָָָָֹ'לחּטאת
הּׁשלמים' ּולזבח 'ולּמּלּואים העֹולם, עּקר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהם
ּבמקֹומם, למּלאֹותם הּיֹורדֹות נּצֹוצֹות ְְְְְִִֵַַַָָליחד

ּגם קּיּום. אחריה ׁשאין זביחה יצרֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹולזּבח
ּבמבקׁשי יד לׁשלח ה' לפני חי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹיעמֹוד
יהיה וגו' למל ה' והיה זבח, לזּבח ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹרעתֹו
'הּׁשלמים', אֹומרֹו והּוא אחד. ּוׁשמֹו אחד ְְְְִֶֶַָָָה'
ונתיחדּו הּקדּׁשה ּבחינֹות ּכל ׁשּנׁשלמּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָֻּפרּוׁש

ַַיחד.

BøîBàåלּסּבה חֹוזר וגו', ה'' צּוה 'אׁשר ÀÀֲִִֵֶַָָ
ּבראׁש ׁשהזּכיר הּתֹורה, ְְִִִֶֶַָֹׁשהיא
צּוה אׁשר הּתֹורה 'זאת אמר ּכאּלּו ְֲִִֶַַַָָָָֹהּפסּוק,
מנת על הּתֹורה ללמד ׁשּצריכין וגו' ְְְִִִֶַַָָֹה''
'ּביֹום ואֹומרֹו זּולתֹו. אחר לתכלית לא ְְְְְִֵֵַַָֹּכן
הר ּבמעמד להם נאמר זה ּדבר ּכי ְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָֹצּותֹו',
'להקריב ואמר סיני, ּבמדּבר ּדכתיב ְְְְְְִִִִִִַַַָָָסיני
מה ּבאּור ּבתֹוספת רמז ּכאן קרּבניהם', ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָאת
ׁשהם הּקדּׁשה חלקי ּכל ׁשּמקריבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּׁשּפרׁשּתי
הּקדּׁשה, הּדרּגת הם ׁשהם ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻֻמיחסים

הּקד חלקי ּובאמצעּותוכל יתיחסּו, להם ּׁשה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּכל ויתיחדּו קרּבניהם את יקריבּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּתֹורה

למעלה: ּכּנזּכר הּקדּׁשה ְְְְְִִַַַָָָֻּבחינֹות

ה7בן ְַַָָמח.�ף
יעקב זיע"אאביחציראר�י ֲֲִִֵַַַָֹ

– מ$נה סדרי ל$$ת נאה ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָרמז
�ל$�ן – $�כתב ���רה 4$ְְְִִֶֶַָָָָר$ם

ַָה'ס#ק

øLôàׁשהיא ּפה ׁשּבעל ּתֹורה על לרמז ÆÀÈְְִִֶֶֶַַָֹ
מה ּדכל ׁשּבכתב, ּבתֹורה ְְְְִֶַָָָָּתלּויה
ּבתֹורה הּוא ׁשּלֹו הּׁשרׁש ּפה ׁשּבעל ְְְֶֶֶֶֶַַָָֹּׁשּבתֹורה
לעלה' הּתֹורה 'זאת ׁשאמר וזה ְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבכתב.
לתֹורה ואם אב היא ׁשּבכתב ּתֹורה ּדהינּו –ְְְְִִֵֶַָָָָָ
ׁשּׁשה ּכאן ּומנה לקחה. ׁשּמּמּנה ּפה ְֳִִֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּבעל
ּבתֹורה ׁשּיׁש סדרים ׁשּׁשה ּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּדברים
ּכאן ונרמזּו נק"ט, זמ"ן ׁשּסימנם ּפה ְְְְִִֶֶֶַָָָׁשּבעל
זרעים, סדר ּכנגד – 'עלה' ,הּדר זה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל
ׁשני ּומעׂשר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ּבֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַׁשּיׁש
ּדּומיא ׁשהּכל ּוברכֹות והּבּכּורים ְְְְִִֶַַַַָָָֹוהחּלה
ּדמנחה מֹועד, סדר הּוא – 'מנחה' ְְְְִִֵֵֶָָָּדעֹולה.
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טֹובים וימים והּׁשּבתֹות מנּוחה, לׁשֹון ְְְְִִַַָָָהּוא
יׂשראל לעּמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִֵַַָָָָָנתנם
סדר ּכנגד – 'חּטאת' ּולׂשמחה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָָלמנּוחה
רבץ' חּטאת 'לּפתח לׁשֹון ּדחּטאת ְְִֵֶַַַַָָָֹנׁשים,

ז) ד חּוה(בראשית ידי ועל הרע, יצר ְְֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
לעֹולם. זה חּטאת ּבא הּנׁשים אם ִִֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּנזק ידי ּדעל נזיקין, סדר ּכנגד – ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'אׁשם'
לחברֹו, מתחּיב ׁשהּוא לאדם חֹובה ְֲִֵֵֶַַָָָָָָּבאה
ּכנגד – 'מּלּואים' הּוא. חּיּוב לׁשֹון ְְְִִִֶֶָָואׁשם
והּמנחֹות, הּקרּבנֹות ּכל ׁשּׁשם קדׁשים, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָסדר
– הּׁשלמים' 'זבח מּלּואים. לׁשֹון ְְִִִֶֶַַַָֹׁשהּכל
ׁשלמּות, לׁשֹון ּדׁשלמים טהרֹות, סדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָּכנגד
ּומּלת ׁשלם, האדם נעׂשה הּטהרה ידי ְְֲֳִֵֵֶַַַַָָָָָָּדעל

ּפרת על רֹומזת ּבּסדר'זבח' הּׁשנּויה חּטאת ְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּגם נטהר ּוׂשרפתּה זביחתּה ידי ּדעל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּזה,

ׁשּנאמר ּכמֹו ּגמּורה, טהרה האדם (יחזקאלּכן ְְֱֳֵֶֶַָָָָָָ
כה) ּוטהרּתםלו טהֹורים מים עליכם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ'וזרקּתי

אתכם'. אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻמּכל
רצֹון: יהי ּכן ְִֵֵָָאמן

העדה וñôהל õאת ה' צäה éאŁר מŁה łעçֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹו
ג)וגו' (ח

$למה ְְִֶֶֹֹ�פארת
זיע"א מרד�מסק �למה ְְְִִַַֹֹר�י

התע�רר# �מצוה עסק ר�נ# מ$ה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ+א$ר
+מ�ה# לע.�ת י.ראל ְֲִֵַָָָ+ל

øákע"ה רּבנּו מׁשה מעלת ענין נתּבאר ÀÈְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
רּבֹוא מּׁשּׁשים הּדעת ּכֹולל היה ִִִִֵֶַַַָָׁשהּוא
התחיל ּכאׁשר ּולכ יׂשראל. ּבני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָנׁשמֹות
מּפי מצוה איזה לעׂשֹות ע"ה רּבנּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָֹמׁשה
נתעֹורר ּבדעּתֹו הּנה הּוא, ּברּו יתּבר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהּׁשם
וכן יׂשראל. ּכל ׁשל הּדעת ּכן ּגם ְְִִֵֵֵֶַַַַָָעּמֹו
ּתֹורה, ּבדברי ולמד אֹומר היה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָּכאׁשר
יׂשראל ּכל ּבההתקּׁשרּות עּמֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָהתעֹוררּו
הּתֹורה ּדברי וללמד הּמצֹות לקּיּום ְְְְְְִִִִִֵַַָָֹּברצֹונם

הּוא. ׁשעׂשה ֶַָָֹהּזאת

eäæåצּוה ּכאׁשר מׁשה 'וּיעׂש ּכאן ׁשּכתּוב ÀÆֲִֶֶֶַַַַָָָֹ
נפעל לׁשֹון הּוא העדה', וּתּקהל ְְִִֵֵַָָָָה'
הּמצוה מׁשה עׂשה ּכאׁשר ּכי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמעצמם,
מּמילא כן ידי על הּנה ה'', צּוה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ'ּכאׁשר
הּדעת ּבהתקּׁשרּות אליו נאספים היּו ְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֻּכּלם

ז"ל רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו א)עּמֹו. לה (שמות ְִִֵֵֶַַ
ּבנ עדת ּכל את מׁשה יׂשראל','וּיקהל י ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אנׁשים אֹוסף ׁשאינֹו הפעיל לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶָׁשהּוא
ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים הם אּלא ֱִִִִֵֶֶַַַָָָּבּידים
מׁשה ּכמֹו ּתֹורה ּבדברי הּקדֹוׁש הּדּבּור ְְְְִִֵֶַַַָָֹהינּו
הרצֹון ּומכניס מעֹורר היה ע"ה, ְְִֵֵַַָָָָרּבנּו
ּכלּולים היּו ּבֹו ּכי יׂשראל, ּכל ּבלב ְְְְִִִֵֵָָָָּותׁשּוקה
הרצֹונֹות ּומּכל יׂשראל מּבני הּנׁשמֹות ְְְְִִִֵֵַָָָָֹּכל
עׂשה ּכאׁשר לזאת יׂשראל. ּבני ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹטֹובֹות
הּטֹוב ורצֹון הּדעת התעֹוררּות הביא ְְְְִִִֵַַַַַָָהּמצוה,
'וּיעׂש ׁשּכתּוב וזה ּכּנ"ל. יׂשראל ּכל ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָּבלב

העדה': וּתּקהל וגו' ִֵֵֶַָָָֹמׁשה

הáדõל àŁַַָָת

ח/ים מים ְִִֵַַ�אר
זיע"א מצ'רנ�ביץ ח"ים ְִִִִֶַַר�י

חג :ד7ת $ם על – ה:ד�ל' ְֵַַַַַָָֻ'$�ת
ז# �$�ת ה)$ר$ים ונ*יו ְְְִִֶַַַַָָָֻה'סח

ìkּבכל ׁשּנעׂשה והחסד והּטֹובֹות הּברכֹות Èְְְְֲֶֶֶַַַַָָָ
לאדם אֹו העֹולם לכללּות הּׁשבּוע ְְְִֵַַָָָָָָימי
קדׁש ּבׁשּבת ונתמּׁש נעׂשה הּכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹּפרטי,
מים מּמקֹור הּמעין נתּבר ׁשאז ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלפניה,
וכּדֹומה, זּו ּבברכה אֹו זּו ּבטֹובה ְְְִִֶַַַָָָהחּיים
הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת למּטה נמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּומּׁשם
אׁשר והּברכה. טֹובה לאֹותּה הראּוי ְְְֲֶַַָָָָָָּבּיֹום
ׁשּנעׂשה והּנס הּגדֹולה הּטֹובה הּנה ּכן ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָעל
הּנה הּׁשבּוע, מימי ּבאחד מצרים ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָּביציאת
ּבׁשמי הּזה הּנס ונעׂשה נמׁש ּכבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָוּדאי
ּכל ּכי ׁשּלפניו, קדׁש ּבׁשּבת ּבּמקֹור ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשמים
ּדׁשביעאה ּביֹומא ותּתא ּדלעילא ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּברכאין

ּׁשּבכלל. מה אּלא ּבפרט ואין ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּתליין,



החסידות  פניני הגדול |אוצר שבת

טו 

ìòåׁשּבת קֹורין הּפסח ׁשּלפני ׁשּבת ּכן ÀÇְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכלֹומר ּבֹו, ׁשּנעׂשה הּנס מּפני ְְֲִֵֵֶַַַַָָהּגדֹול
ּבֹו נעׂשה ּכבר מצרים יציאת ׁשל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּנס

ׁשהּוא הּזה, מּכלּבׁשּבת הּברכה ּכללּות ְְְִֶֶַַַָָָָָ
ׁשיּתא ּכל מתּברכין ּומּניּה הּימים ְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשׁשת
הּגדֹול, ׁשּבת אֹותֹו קֹורין ּכן ועל ְִִֵַַַָָיֹומין,
ּדר על והּנס, הּגדּלה על מֹורה ְְֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשהּוא

א)הּכתּוב יד הּיד(שמות את יׂשראל 'וּירא ְְִֵֶַַַַָָָ
נצבים): (פרשת וגו'' ְַָהּגדֹולה

לוי ְִֵַֻקד4ת
זיע"א מ�רדיט��ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

ק$ר# $+א$ר $ם על – ה:ד�ל' ְֲֵֶֶַַַַָָָ'$�ת
התירא#, לא מצרים אלהי את ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָֹֹי.ראל
�גדל#ת �מ�חין רק היא ז# ְְְְִִִַַָ#בחינה

Léּבגין הּוא ּברּו להּבֹורא ׁשעֹובד מי Åְְִִֵֵֶַָ
על מׂשים ואינֹו וׁשּליט, רב ְְְִִִֵֵַַַּדאיהּו
יתּבר ׁשהּׁשם מה והחסדים הּטֹובֹות ְְֲִִִֵֶַַַַַָָלּבֹו
הּטֹובֹות ּכל ּכי עליו, מׁשּפיע הּוא ְִִַַַָָָָּברּו
ּתענּוג נגד נחׁשבּו ּכלא הּתענּוגים ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָֹוכל
נקרא וזהּו הּוא. ּברּו הּבֹורא ְְְִֵֶַַָָעבדּות
להּבֹורא ׁשעֹובד מי ויׁש ּדגדלּות. ְְְְִִֵֵֵֶַַמֹוחין
חסדים עליו ׁשּמׁשּפיע מחמת הּוא ְֲֲִִֵֶַַַָָָָּברּו
ׁשעֹובד ּדקטנּות, מֹוחין נקרא וזהּו רב, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָוׁשפע
וכל הּׂשכל. ּבקטנּות הּוא ּברּו ְְְְֵֵֶַַַָָלהּבֹורא
ּדגדלּות, ּבמֹוחין יתּבר להּׁשם ׁשעֹובד ְְְְְִִִֵֵֶַַַָמי
הּמארעֹות מּכל ופחד מֹורא ׁשּום לֹו ְִֵַַַָָָָֹאין
הּנראה ׁשּלפי ּפי על אף ּכי עליו, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּבאֹות
לא ׁשּבוּדאי ּובטּוח נכֹון לּבֹו צרה. ְִֶַַַָָָָֹהּוא
הּנראה לפי ּבחּוץ א נזק, ׁשּום לֹו ְְִִִֵֶֶַַַַַיּגיע
ּבמֹוחין יתּבר להּׁשם ׁשעֹובד ּומי צרה. ְְְִִִֵֵֶַַָָָהּוא
מן מארע איזה עליו ּכׁשּבא אזי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹּדקטנּות,
ועל ּגדֹול. ּפחד עליו נפל אזי ְְֲֵַַַַַָָָָֹֹהּמארעֹות,
ׁשהּוא החיצֹונים ּכח עליו מתּגּבר זה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹידי

ממׁשלּתם. ְְֶַַַָּתחת

äfîeׁשּלפני ׁשּׁשּבת הּפֹוסקים ּכתבּו הּטעם ÄÆְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
על הּגדֹול, ׁשּבת אֹותֹו קֹורין ִֶַַַַָָּפסח

ׁשּניהם והיה ּבֹו. ׁשּנעׂשה הּגדֹול נס ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשם
אלהיהם.קהֹות את ׁשּׁשֹוחטין זה על ֱֲִֵֵֶֶֶֶַֹ

וקראּו ּיחסּו מה מּפני להבין, יׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָולכאֹורה
לא וכי נּסים, מּׁשאר יֹותר 'ּגדֹול' הּנס ְְְִִִִֵֵֶַָָֹלזה
נס והא הּנס, מּזה יֹותר ּגדֹולים נּסים ְְִִִִֵֵֵֶַָָהיּו
הּׁשם ׁשעׂשה נּסים ּוׁשאר סּוף ים ְְִִִִֵֶַַַָָָּדקריעת
ּגדֹולים יֹותר היּו יׂשראל עּמֹו עם ְְְִִִִֵֵַַָָָיתּבר

הּנס. ִֵֶַמּזה

Càעבדּו הּזאת ּבעת ׁשּיׂשראל לנּו, רמזּו Çְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
מי וכל ּדגדלּות, ּבמֹוחין יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַָָלהּׁשם
אזי ּדגדלּות ּבמֹוחין יתּבר להּׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָׁשעֹובד
מארע איזה מּכל ופחד מֹורא ׁשּום לֹו ְִֵֵֶַַָָָָֹאין
'ּגדֹול', נס אֹותֹו קראּו ולזה עליו. ְְֵֶֶָָָָָָׁשּבא
ׁשּום להם היה ׁשּלא הּׂשכל ּבגדלּות ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנעׂשה
ׁשהיּו ּפי על אף הּמצרּיים מן ופחד ְִִִִִֶַַַַַָָָמֹורא

אלהיהם את לׁשחט יתרו)רֹוצין :(פרשת ְֱִִֵֶֶֹֹ

אהרן ֲֵַֹ�ית
זיע"א מ.רלין אהרן ְֲִִִַַַֹר�י

– 'סח לפני �מיד נקראת צו ְְִִִֵֵֶַַַָָָ'ר$ת
ה!ר�נ�ת ענין ידי על ְְְֲִֵַַַָָָָהכנה

øacּכמדּמה ואמר הּגדֹול, ׁשּבת מּבחינת ÄÅְְְִִִֶַַַַָָָֻ
ׁשּלכ ואמר ּתׁשּובה. ׁשּבת נגד ְְְֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשהיא ּפסח, קֹודם צו ּפרׁשת ּתמיד ִִִֵֶֶַַַָָָקֹורין
'זאת ּבּפסּוק וכּמזּכר הּקרּבנֹות, ּכל ְְְַַַַָָָָָָָֹֻּפרׁשת
מּפני וגֹומר, ולחּטאת' לּמנחה לעלה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹהּתֹורה
הּזה הּקדֹוׁש לחג עצמן להכין ְְְִִִֶֶַַַַַָָָׁשּצריכין
לכּפר, הּבאים מאֹותן הן קרּבנֹות, עניני ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָּבכל
ׁשּיּוכל ּולטהר, לקּדׁש הּבאים מאֹותן ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָהן

מצרים: יציאת ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַַלקּבל

ו$מ$ ֶֶָָמא�ר
זיע"א ע��טיין קלמן קל�נימ�ס ְְְְִִֵֶַַָר�י

�דר0 נקראת צו $'ר$ת ה�בר ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ;עם
חז"ל מאמר #בא#ר 'סח קדם ְֲֲֵֶֶַַַָָֹ+לל
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$�ת�ת $�י י.ראל $מר# ְְְְִִֵֵֵַָָָָאלמלי
נגאלין ְִִִַָמ/ד

àøîbaּבהלכֹות(ו.)ּפסחים ודֹורׁשין ׁשֹואלין ÇÀÈÈְְְְְֲִִִִָ
רּבי יֹום, ׁשלׁשים לּפסח קֹודם ְִִֶֶֶַַַַֹּפסח
ׁשּבתֹות, ׁשּתי אֹומר ּגמליאל ּבן ְְְִִֵֵֵֶַַָׁשמעֹון
ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ּבטעמא ׁשם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָואמרינן
חדׁש ּבראׁש עֹומד מׁשה ׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹּגמליאל
הּזה החדׁש ׁשּנאמר הּפסח על להם ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּומזהיר
ׁשּתי לׁשֹון נקט אּמאי לדקּדק יׁש ְְְְֵֵֵַַַַָָוגֹו'.
קּמא ּתּנא ּכדקאמר יֹום, י"ד ולא ְְִַַַַָָָָָֹׁשּבתֹות
אמרּו ּגם ׁשבּועֹות. ׁשני אֹו יֹום ְְְִֵַָָֹׁשלׁשים

קיח:)חז"ל ׁשני(שבת יׂשראל ׁשמרּו ׁשאלמלא ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
ּבאּור. צרי וזהּו נגאלין היּו מּיד ְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּבתֹות
סגרּו ּופסחּו 'ּפקדּו סימן נתנּו ְְְְְְִִִִִַַָָוהּקדמֹונים
לפסח קֹודם קֹורין ׁשּלעֹולם ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַָּופסחּו',
מצֹורע אֹו ּפׁשּוטה ּבׁשנה צו ּפרׁשת ְְְַַָָָָָָאֹו

ּבעי. טעמא זה וכל ְְֲִֵֶֶֶַָָָּבמעּוּברת.
äàøðåחז"ל אמרּו הּנה ּכי זה, ּבכל לֹומר ÀÄÀÆְְֲִִֵֶַַָָ

צאן', לכם ּוקחּו 'מׁשכּו ּפסּוק ְְִֶַָָֹעל
ׁשּיׂשראל זרה, העבֹודה מן ידיכם ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָמׁשכּו
זרה, עבֹודה עֹובדי היּו ּבמצרים ְְְְֲִִִֵַָָָָָּבהיֹותם

ּכן ּגם הּנביא להם ׁשהזהיר כּוכמֹו (יחזקאל ְְִִִֵֶֶַַָָ
ּובגּלּוליז) הׁשליכּו עיניו ׁשּקּוצי ְְִִִִֵֵֵַָ'איׁש

ּגאּלתם עת ּוכׁשהּגיע ּתּטּמאּו', אל ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻמצרים
על ּבתׁשּובה ׁשּיׁשּובּו יתּבר הּׁשם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהזהירם
יּגאלּו. זה ידי ועל ׁשּבידם זרה עבֹודה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָעֹון

חז"ל מאמר מ.)וידּוע עברֹות(קידושין ׁשּבכל ְְֲֲֲֵֶַַַַָָ
מעבֹודה חּוץ למעׂשה מצטרפת הּמחׁשבה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לׁשּוב צריכין יׂשראל ׁשהיּו נמצא ְְְִִִִֵֶָָָָָָזרה,
ּובמעׂשה. ּבמחׁשבה עּותּו אׁשר את ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָּולתּקן
ׁשמירת הּוא זרה עבֹודה לעֹון ּתּקּון ְְֲֲִִִַַָָָָָוהעּקר

חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו ּכהלכתֹו, קיח:)ׁשּבת (שבת ְְְְֲִֶַַָָָ
עֹובד אפילּו ּכהלכתֹו ׁשּבת הּמׁשמר ְְְֲִִֵֵַַַָָָּכל
והּנה לֹו. מֹוחלין אנֹוׁש ּכדֹור זרה ְְֱֲֲִִֵָָָעבֹודה
ּבחינת ׁשהיא מלּכתא, ׁשּבת נקראת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּׁשּבת
ׁשירֹות לֹומר מצוה ּבׁשּבת ולכן מלכּות, ְְְְִִִֵַַַַָָָמּדת
מּפני הּׁשבּוע, ימי מּכל יֹותר ְְְְִִִֵֵֵַַָָָותׁשּבחֹות
הּגדֹול וׁשּבת ּכּידּוע. ּפה נקראת ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּמלכּות
ּכּידּוע. הּגדֹול ּיֹובל דּבינה, מּסטרא ְְִִִֵַַַָָָָהּוא

ìòåּוקחּו 'מׁשכּו ּפרׁשת מׁשה הזהירם ּכן ÀÇְְְִִִֵֶַָָָֹ
ּכדי ,ואיל חדׁש מראׁש וגֹו'' ְְֵֵֵֶֶָָָֹֹלכם
להם ׁשּיׁש ׁשּבתֹות הּׁשני ּבאֹותן ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיתּקנּו
ׁשּבידם, זרה עבֹודה עֹון ּפסח קדם ְֲֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹעדין
ּכדלעיל. ׁשּבת הּוא זרה לעבֹודה ְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשהּתּקּון
ׁשהּׁשּבת הּמעׂשה, עֹון ּתקנּו ראׁשֹון ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָּובׁשּבת
ועקימת ּכדלעיל, ּפה מלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִֵֶַַַַהּוא
ׁשירֹות ּׁשאֹומר ׁשּמה מעׂשה, הוי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָׂשפתיו
מכּפר הּוא ּורחימּו ּבדחילּו ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵַַָָותׁשּבחֹות
ׁשּבת ׁשהּוא הּׁשני ּובׁשּבת הּמעׂשה, עֹון ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלֹו
על הּמחׁשבה, עֹולם דּבינה, מּסטרא ְְֲִִִַַַַָָָָָָהּגדֹול
ידי ועל ּבמחׁשבה, ּׁשּפגמּו מה ּתקנּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָידיה
וזכּו עיּלאה ּבה' ּתּתאה הה' נתיחדת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָזה
עלמא ׁשהּוא עיּלאה דה' מּסטרא ְְְִִִֶַָָָָָָֻלּגאּלה

ְֵדחירּות.

äpäåלהּגאל עתידין ּובניסן נגאלּו ּבניסן ÀÄÅְְְְֲֲִִִִִִֵָָָ
יא.) השנה יצאּו(ראש ׁשאז ּוכמֹו ,ְְֶָָ

יד על מהמּמצרים וׁשּתּקנּו ּבתׁשּובה ּׁשּׁשבּו י ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
חדׁש ׁשּמראׁש ׁשּבתֹות הּׁשני ּבאֹותן ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּׁשּפגמּו
ּתׁשּובה זמן ּכן ּגם לעתיד ּכן ,ואיל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָניסן
אֹותן ידי על העוֹונֹות ּפגם לתּקן הּוא ְְְֲֵֵַַַַָָֹלּכל
ׁשמרּו ׁשאלמלא ז"ל ׁשאמרּו וזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשּבתֹות.
ׁשרֹומז נגאלין, מּיד ׁשּבתֹות ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל
לתּקן יכֹולין ׁשּבתֹות הּׁשני ידי ׁשעל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָּכּנ"ל
ּבה' ּתּתאה הה' ּוליחד והּמחׁשבה, ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָהּמעׂשה
דחירּות. מעלמא הּגאּולה ּולהמׁשי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָעיּלאה
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי נקט ּדוקא ּכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָועל
ׁשּתי לּפסח קדם ודֹורׁשין ׁשּׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַֹּבלׁשֹונֹו
ּבתׁשּובה לׁשּוב ּתלּוי ׁשעּקר מּפני ְְִִִֵֶַַָָָָׁשּבתֹות,
ּפגם לתּקן ּכדי ׁשּבתֹות הּׁשני ּבאֹותן ְְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָׁשלמה
ׁשּיזּכּו ּכדי ּובמעׂשה, ּבמחׁשבה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָהעוֹונֹות

אז. אבֹותינּו ׁשּזכּו ּכמֹו הּׁשלמה ְְְֲֵֵֶַַָָָָֻלּגאּלה

ìòåּפרׁשת לעֹולם לקרֹות מתחילין ּכן ÀÇְְְִִִֵַַָָָ
והּסימן הּפסח, קדם ּכהנים ְֲִִֶֶַַַַָֹֹּתֹורת
על מכּפרין ׁשהּקרּבנֹות מּפני ּופסחּו', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ'ּפקדּו
חז"ל ּכמאמר הּמעׂשה, ועל ְְְֲֲֲֶַַַַַַַָָָהּמחׁשבה
ּוקריאת הּלב, הרהּור על מכּפרת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהעֹולה

ּכאמּור קרּבן, ּבמקֹום הּוא ידהּפרׁשה (הושע ְְַָָָָָָָָ



החסידות  פניני הגדול |אוצר שבת

יז 

עלג) רֹומז וצו ׂשפתינּו', ּפרים ְְְְִֵֵַַַָָָ'ּונׁשּלמה
'ּכי מּפסּוק חז"ל ׁשּדרׁשּו ּכמֹו זרה ְְֲֲִִֶַָָָָָעבֹודה

צו' אחרי הל יא)הֹואיל ה מה(שם ׁשעּקר ֲִִֵֶַַַַַָ
עבֹודה הּוא ּכּפרה צרי ּכן ּגם ְֲִִֵֶַַָָָָׁשהרהּור

ָָזרה.

יA.כר ְִֵָָ�ני
זיע"א מדינ�ב אלימל) צבי ְֱִִִִִֶֶַר�י

הי$#עה $ע!ר $ם על ה:ד�ל' ְִֵֶַַַַַָָָ'$�ת
�ידי $ב#יים $/.ראל ה;ענה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָהיתה
נע.# וע�ה �עת �� $אין +קטן ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָה/צר

$/$ �עת+גד�ל �� ְֵֶַַָ

íòè,הּגדֹול ׁשּבת הּזה הּׁשּבת ׁשם לקריאת ÇÇְִִֵֶַַַַַַָָָ
הרב ּׁשחקר מה ּפי על לֹומר ְִִֶֶַַַַַָָנראה

זלה"ה לו)החיד"א י קדמות קּימא(מדבר הרי ֲִֵַַָָָ
עז.)לן חזקה,(גיטין הוה ּופרץ ּגדר נעל ֲֲֵַַָָָָָָָ

האדם ּבאברי והחזיק ּבא הרע הּיצר ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהּנה
על ותרץ, ההּלדת. מּיֹום ּתׁשמיׁשן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּכדר
קמ"ט סימן מׁשּפט ּבחׁשן לן ּדקּימא מה ְְְְִִִֶַַָָָָֹּפי

יט) ואפילּו(סעיף קטן ּבנכסי מחזיקין ְְְֲִִִִֵֵַַָָאין
לּׂשדה ירד והּמחזיק הֹואיל ,ּכ אחר ְְְִִִִֶַַַַַַָָָהגּדיל

קטן. הּׂשדה ּבעל ְֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
äpäåמּפני ּכלּום, אינֹו קטן ּדמעׂשה הא ÀÄÅְְְֲִֵֵֶַָָָ

ּדקטנּות ּבמֹוחין ּדעת. לֹו ְְְִֵֶַַַׁשאין
הּנה ּבּגלּות והּנה ּכמתעּסק. הוה ּדעת ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹּבלא
עבֹודה עֹובדי מּתחּלה הּדעת. קטנּות ְְְֲִִֵַַַַָָָָהיה
הרע הּיצר והחזיק וכו', אבֹותינּו היּו ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָזרה
להיֹות אבל איבריהם, ּבכל אחרא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָוסטרא
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכענין ּבקטנּות, הּדעת ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשהיה

לברכה סה.)זכרֹונם את(ערובין לפטר יכֹולני ְְְְִִִִֶָָָָֹ
הּמקּדׁש ּבית ׁשחרב מּיֹום הּדין מן העֹולם ְִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

א)ּדכתיב נא הינּו(ישעיה מּיין', ולא 'ּוׁשכרת ְְְְִִִִַַָֹֻ
מעׂשה ואין יין, עברֹו ּכׁשּכֹור ּדעת להם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאין
ּבמצרים לאבֹותינּו ׁשעמדה היא ּכלּום. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָקטן
הּקטרּוג ׁשהיה הגם הּגאּלה, ּתֹור ְְְֲִִֶַַַַַָָָֻּבהּגיע

טו) טוב והּללּו(שוחר זרה עבֹודה עֹובדי ְְֲֵַַָָָָָהּללּו
הּדעת ּבקטנּות ׁשהיּו הּטענה היה הּנה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָוכו',
קטן. ּבנכסי החזיקּו אחרא והּסטרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָוהּקלּפה

äæáeחז"ל ּתּקנּו טעם, טּוב (שמו"רּתמצא ÈÆְְֲִִַַַָ
ד) ד'ו ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ד' ְְֶֶֶָֻנגד

ּדוקא, יין לכֹוסֹות ּטעם מה יין, ְְִִַַַַַַָּכֹוסֹות
ּבאכילה אחרים מינים ד' לתּקן להּו ְְֱֲֲִִִִֵֵֵַָָהוה
ׁשעמדה היא אבל ּובסּפּור. ּבאמירה ְְֲֲִִִֶָָָָָאֹו
קטנּות לנּו, היא ׁשכרּות עת הּקטרּוג, ְְְְִִִִֵַַַָּבׁשעת
וכו'. לפטר ויכֹולני ּדין, ּכאן ואין ְְְְִִִֵַַַָָֹהּדעת,
חז"ל התקינּו ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות נגד ּכן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֻעל
לסטרא אין ׁשעמדה, היא ּכי המׁשּכר, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָיין
קטן ּבנכסי החזיק ּכי חזקה, טענת ְְֱֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָאחרא

ּכלּום. אינֹו ּומעׂשיו ּדעת ְְֲִִֵַַַָמּבלי

äpäåהּנה ּבמצרים, ּדֹודים עת ּבהּגיע ÀÄÅְְְִִִִִֵֵַַַ
הינּו קטּנים, ׁשהיּו היתה ְְְֲִֶַַַַָָָָהּטענה
ועּתה הּגלּות, מּבֹור ׁשּכֹורים הּדעת, ְְְִִִַַַַַַָָּבקטנּות
ּגדלּות לכלל ׁשּיבאּו והעֹונה העת ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹהּנה
הּוכן יֹום קדׁש ׁשּבת והּנה הּדעת. ְְִִֵֵֶַַַַַָֹלׁשלמּות
וזהּו ׁשלמה, הּדעת לקנּית ּבראׁשית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָמּימי

ּבׁשּבת יג)ׁשּנאמר לא אני(שמות ּכי 'לדעת ְֱֲִִֶֶַַַַָָ
ּבׁשּבת זה לבעבּור והּנה מקּדׁשכם'. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָה'
יתּבר הּׁשם צּוה היציאה קֹודם הּדעת) ְְִִִֵֵַַַַַַָָָ(יֹום

ג) יב עׂשּיתם(שמות וכו', איׁש' להם ְְֲִִִֶָָָ'ויקחּו
הּדעת [ּבׁשלמּות] (ּבגדלּות) הּיֹום ְְְֲִִֵַַַַַַעׂשּית
עד עׂשּיתן ּכן ּׁשאין מה ּדגדלּות, ְְֲִִֵֵֶַַַָָמֹוחין

מהה ּכן (על ּובׁשכרּות ּבקטנּות היה ּיֹום ְְְְִֵַַַַָָ
ׁשּבת הּזה הּׁשּבת נקרא ּכן על אין), ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּׁשעבר
ותמצא הּדברים והרחב והתּבֹונן ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהּגדֹול,

ַַנחת:

צ�יק ְִִַ'רי
זיע"א מל��לין ה/הן צד�ק ְִִִֵַַָֹר�י

– ה:ד�ל �$�ת הה:דה אמירת ְְֲִִַַַַַָָָָָמנהג
לא)�ת ר#חני מ4ע�#ד היציאה ְְְִִִִִַַָָָֻענין

�$�ת ְְַָָֻמ$ר$

àúéàהּקדֹוׁש כט.)ּבּזהר אינּון(ח"ג אבל : ÄÈֲִַַַָָֹ
ּבאֹורייתא מׁשּתדלן ולא ְְְְֲִִַַָָָָֹחייביא
ּדעלמא לאּוּמין עבדין אינּון כו' ְְְְְִִִִָָָָּומצוה
לפרעה היינּו עבדים ּכגֹון ּבהּו ְְְְְְְֲִִִִַַָָֹּומׁשּתעּבדין
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טֹובים וימים ׁשּבתֹות נטרּו ואי ְְְְְִִִִִַַָָָּבמצרים,
ּבהּו ויתקּים אלקינּו ה' וּיציאנּו ּבהּו ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַֹֹאּתמר
הארץ עם ,ּובהמּת כו' ׁשֹור ינּוח ְְְְֶֶֶַַַַָָָלמען

כו'. ּבהמה ְְִֵָאקרּו
ìkׁשּיׁש מחמת ּבא מלכּיֹות ׁשעּבּוד ענין Èְְְֲִִֵֵֶַַַָֻ

ׁשּיׁש יׂשראל על קטרּוג העֹולם ְְְִִֵֵֶַָָָֻלאּמֹות
מהּקלּפה ּבהרע נגיעה ּכן ּגם ליׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלהם
מהאּמֹות. ּבא ׁשּבעּסה הּׂשאֹור ּובאמת ְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּלהם,
ּבלב ּגם ׁשּבעּסה הּׂשאֹור מכניסין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָּומּזה
עם ׁשאפילּו ּבׁשּבת, מתּברר וזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל.

ּבירּוׁשלמי איתא ה"א)הארץ פ"ד ּדאימת(דמאי ְְִִִֵֶַַָָָ
על והּיראה הּפחד נפל ּדאז עליו, ְְְִֵַַַַַַָָָָָֹׁשּבת
נטרּו ואי ׁשאמר וזה מּיׂשראל. אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכל
'וּיציאנּו ּבהּו אּתמר טֹובים וימים ְְְִִִִֵַַַָָֹׁשּבתֹות
ׁשם על נקראּו האּמֹות ׁשּכל אלקינּו', ְְֱִֵֵֶַָָֹֻה'
ּבהּקלּפה ליׂשראל. ׁשּמצרין ׁשם על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמצרים
אּתמר ׁשּבת ּוכׁשּׁשֹומרים לעיל, ּכּנזּכר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּלהם
ינּוח 'למען ּבנּו ויתקּים מּׁשם' 'וּיצאנּו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹּבהּו
אקרי. ּבהמה הארץ עם ,'ּובהמּת ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָוגו'
ּבׁשּבתֹות ואף הּמֹועדים ּבכל הכי ְְְֲִִֵַַַָָָּומּׁשּום

מצרים. ליציאת זֹוכה ְִִִִֶַַהּוא
äæåהּגדֹול ּבׁשּבת לֹומר ׁשּנֹוהגין ענין ÀÆְְֲִִֶַַַַָָ

ּבׁשלחן ׁשּכתב ּכמֹו כו', היינּו ְְְֲִִֶַָָָָֻעבדים
תל)ערּו סי' זה(או"ח על ׁשהקׁשּו ואף , ְְִֶֶַַָ

ׁשּכתבּו ּכמֹו שם)מהּמכילּתא הגר"א ,(ביאור ְְְְִֵֶַָָ
מּטעם והּוא הּוא, ּתֹורה יׂשראל מנהג ְְְֲִִִֵַַַָָָאבל
הּפסח, חג יהיה ׁשאחריו ׁשּבׁשבּוע ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׁשּבת
ׁשּנתּבררּו ּבפעל, מצרים יציאת היה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשאז
ּבהּׁשם ּבׁשרׁשם קׁשּורים ׁשהם יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָאז
מעּכב ּומי רצֹונ לעׂשֹות ּורצֹונם ְְְְְֲִִֵַַַָָיתּבר
ׁשאמרּו ּכמֹו מלכּיֹות, וׁשעּבּוד ׁשּבעּסה ְְְְְְִִֶֶַַָָָֻהּׂשאֹור

יז:) מכניסין(ברכות היּו ׁשהאּמֹות והינּו ,ְְְִִֶַַָָֻ
'וּירעּו ׁשּנאמר ּכמֹו יׂשראל, ּבלב ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשאֹור
רעים, אֹותנּו ׁשעׂשּו ּדהינּו הּמצרים', ְְְִִִֶַַָָָָֹאתנּו
הכי ּומּׁשּום ּבקלּפתם, ליׂשראל ְְְִִִִִִֵֵֶָָָָׁשהּקיפּו
החג מּקדּׁשת ׁשּכלּול זה ׁשּקֹודם ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻּבׁשּבת
מּכל 'קּדׁשּתֹו ׁשאֹומרים ּכמֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָׁשאחריו,
לפרעה היינּו 'עבדים ּבֹו אֹומרים ְְְְֲִִִִַַַָָֹהּזמּנים',

אלקינּו': ה' וּיציאנּו ְֱִִִִֵֵַַֹֹמּמצרים

הרי"ם ְִִֵָאמרי
זיע"א מ0�ר מאיר יצחק ְִִִִֵַָר�י

:ם י$ לחג הח=�נית ההכנ�ת ְֲִִִֵַַַַַַָמ7בד
�פנימ/#ת הכנה ְֲֲִִִַָָלע.�ת

çñtל ׁשּמכינים עֹוסקים, יׂשראל פסחּכל ÆÇְְְְִִִִֵֶֶַָָ
ּומּדיחים, ּומׁשפׁשפים ְְְְִִִִִֶַַַׁשּמגעילים
ׁשאין למי רק הּוא וזה למאד, הּוא ְְְְִִֵֶֶַָֹוחׁשּוב
הּדעת ּבמי להּטֹובלים אבל ּביֹותר, ּדעה ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָלֹו
ּבפנימּיּות, ּבעצמֹו הּזאת ההכנה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִַַַַָָָֹצרי

נאמר כא)ׁשּבפסח יב ּוקחּו',(שמות 'מׁשכּו ְְְֱִֶֶֶַַ
הּפסח, לכם ּוקחּו זרה מעבֹודה ידיכם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשכּו
ׁשּימׁש עד להּפסח לּכנס יכֹול ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהינּו
הּדברים מּכל זרה, מעבֹודה מּקדם עצמֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאת
זאת ּפעל הּזה וׁשּבת זרה. עבֹודה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנקראים
ּוכמֹו לזה, אחד לכל ּכח ונֹותן ְְְְְֵֵֶֶַָָֹּביֹותר

יג)ׁשּכתּוב כז יּתקע(ישעיה וגו' ּבּיֹום 'והיה ְִֶַַָָָָ
והּנּדחים גו' האבדים ּובאּו ּגדֹול ְְְִִִַָָָָָֹּבׁשֹופר
לׁשּבת ּפסח ּבאמת נצר כן ּכמֹו ְְְֱִֵֶֶֶַַָָגו',

ַָהּגדֹול:

ל4מים ִַַָא�ר
זיע"א מא�טא מאיר ְִִֵֵַַָר�י

אפ$רית �ל�י חמץ מ)4ה# ְְְִִִִִֵֶֶַַָָה>היר#ת
מר�ם מלאכי ס/#ע ידי על ְְֲִֵֵֶַַַָָא7א

àì'מאּׁשי אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה Ùְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
וכאׁשם' ּכחּטאת הוא קדׁשים ְִִֶַַָָָָָָֹקדׁש

י) ו האר"י(ויקרא ּבכתבי ּדאיתא לי נראה .ְְְְִִִִִֵֶַָָ
ׁשּלא לֹו מבטח חמץ מּמּׁשהּו הּנזהר ְְִִֵֶֶַַָָָֹֻזלה"ה
לׁשמר האדם צרי ּכן על הּׁשנה, ּכל ְֱִִֵֶַַָָָָָָָָֹיחטא
מּצה נקראת ולכן ּדאפׁשר, מה ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָעצמֹו
מּמּנּו ׁשּיּזהר לאדם אפׁשר אי וזה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשמּורה.
מלאכים יׁשלח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אם ְְִִִִַַַָָָּכי
וזה אֹותֹו. ויׁשמרּו הּׁשמירה על ְְְְְְִִִֶַַָֻממּנים

לׁשֹוןּפרּוׁש – חלקם' חמץ תאפה 'לא ְְֵֵֵֶֶָָָֹ
אֹותּה 'נתּתי חמץ, נדנּוד ׁשּום ּבלי ְְִִִֵַָָָָָחלק,
מלאכים ל ׁשאׁשלח ּדהינּו – ְְְְְִִֵֶֶַַַָָמאּׁשי'
'אּׁשי' נקראים ׁשּמלאכים אֹות ְְְְְִִִִִֶֶַָָָׁשּיׁשמרּו

כד) ר"ה הכבוד אוצר עיין מג. ח"ב :(זוהר
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החסידות  סיפורי 

õà äôקד הëזàח Łב)וא (ו' ְְִֵֵַַַ

הּקדֹוׁשּבילדּותֹו הרב אמתׁשל זיע"אהאמרי ְְְֱִֵֶֶַַַָָָ
הּקדֹוׁש הרב אביו את הּוא ִֶַַַָָָָׁשאל

אמת הּמזּבחהּׂשפת ואׁש הּלׁשֹון מהּו זיע"א, ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָ
'ּבֹו' ּתּוקדּתּוקד אֹו הּמזּבח, על ּתּוקד ּכתיב לא (מּדּוע ְְִִֵַַַַַַַַֹ

אּתהעליו) ּומה ּוׁשאלֹו: אביו לֹו החזיר ְֱִִֶַָָָָָָ
לפרׁש אני חֹוׁשב ואמר, הּילד הׁשיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאֹומר?
התלהבּות ׁשאׁש היינּו 'ּבֹו', ּתּוקד ְְֲִֵֶֶַַַַַָָׁשהּכּונה

עצמֹו. ּבּכהן ּתּוקד ְְִֵַַַַָֹהּמצוה
יהודה) (לקוטי

Łהא ôאכל אŁר הŁâן את ג)והרים (ו' ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ּמּגידיׁש להרב אחד ׁשּׁשאל ּדר. על לפרׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
התלהבּותמּמעזריטׁש נֹוטלין האי. זיע"א ְְְְֲִִִִֵֶַַ

לאׁש ׁשּצרי. מי לֹו, והׁשיב יתּבר., ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלהּׁשם
ּבאפר. ְֵֵֶַָמחּפׂש

הּדׁשן''וזה את ''והרים ּכאן ּגם לֹומר יׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ועל לאפר עצמֹו ׁשּיחזיק אפר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַהיינּו
להּבֹורא התלהבּות ּבלּבֹו יתעֹורר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַידי
'הּבחינת היינּו הּדׁשן, את והרים וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָיתּבר.,
רצה האׁש'' ּתאכל ''אׁשר אֹותֹו'. ירים ֲִֵֵֶֶַָָָָֹאפר

התלהבּות. אׁש לידי ׁשּיבא ְֲִִֵֵֶַַָֹלֹומר
אפרים) מחנה (דגל

אחרים àגדים Łולב àגדיו את ד)äפŁט (ו' ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

רּביהרב חןהחסיד צבי רּבּהּדוד זצ"ל, ְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
לרּבֹוצ'רניגֹובׁשל ּכדרּכֹו מּגיע ּכׁשהיה , ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

רּבי הּקדֹוׁש מּליּוּבאוויטׁשהרב זיע"אׁשמּואל ְְְִִִֵַַַַָָ
ׁשל צדקּבנֹו אתהּצמח ּפעם אחר זיע"א, ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

לביתֹו לנסע מכרח והיה והיֹות ה'יחידּות'. ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֻזמן
וחּכה הרּבי, ׁשל לחדרֹו הּסמּו. לחדר ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהל.
ואז זה, חדר ּדר. יעבר ׁשהרּבי עד ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשם
ּבא חדר לאֹותֹו ׁשאלתֹו. את אֹותֹו ְְְִֵֶֶֶַָָיׁשאל
ׁשל ּבגדיו את להחליף הרּבי ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָמׁשּמׁשֹו
ה'יחידּות' ּבמׁש. ּכי ה'יחידּות', אחר ְְְִִִִֶֶַַַַַָהרּבי
המׁשּמׁש אמר מּזעה. רטּבים נעׂשים ְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻהיּו
הּוא מה מר יֹודע אּולי מּצ'רניגֹוב: ְְִִֵֶַַַַַָלהרב

זמן והלא ּב"יחידּות"? ּכ. ּכל ׁשם ְְֲִִַַַַַָָָֹמּזיע
ס. הּיֹום נמׁשכה אחת,היחידּות ׁשעה הּכל ְְְִִַַַַַַָָָֹ

מּצ'רניגֹוב. הרב ׁשתק מּזיע! ּכ. ּכל ְְִִִֶַַַַָָָָוהּוא
רּבֹונֹו הּוא, מה ּפעם: עֹוד אמר ְְִֵַַַַַַָוהמׁשּמׁש
נפּתחה מּיד ּכ.? ּכל ׁשם מּזיע עֹולם, ְְִִִֶַַָָָָָָׁשל
למׁשרתֹו ּפנה והרּבי הרּבי, חדר ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּדלת
מעבֹודת<, מהּיֹום אֹות< מפּטר אני ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָואמר:
ּובכל לבית<, ל< ּדבר. יּגרע לא ְְְְְְְִִֵַַָָָָֹֻמּמׂשּכרּת<

לּבית. מׂשּכרּת< את ל< אׁשלח ְְְְְִֶֶַַַַַָֻׁשבּוע
מּזיע.והֹוסיף: אני מה על ּתבין לא לּמה ְֲִִִִַַַָָָָֹ

ל"יחידּות" אצלי היּו הּׁשעה ְְִִִֶֶֶַָָָּבמׁש.
להׁשיב ׁשאּוכל ּבׁשביל אנׁשים. ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָחמּׁשה
להרּגיׁש צרי. אני להּׁשֹואל, נכֹונה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָעצה
ואני מרּגיׁש, ּבעצמֹו ׁשהּוא ּכמֹו מּמׁש ְְְְְֲִִֶַַַַָָָּבצרתֹו
ּולהתלּבׁש מּמלּבּוׁשי עצמי את להפׁשיט ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻמכרח
לֹו לּתן צרי. ּכׁשאני וׁשּוב ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָּבמלּבּוׁשיו
עדין ּכׁשאני ּכן לעׂשֹות אּוכל לא ְֲֲֲִִֵֵֶַַַָֹעצה
יכֹול אינֹו ּבעצמֹו ׁשהּוא ּכׁשם ְְְְְֵֵֶַַָָּבמלּבּוׁשיו,
את להפׁשיט צרי. ואני ּבנפׁשֹו. עצֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָלׁשית
ׁשּלי, ּבּמלּבּוׁשים ּולהתלּבׁש מּמלּבּוׁשיו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָעצמי
לעׂשֹות צרי. אני וׁשֹואל ׁשֹואל לכל ְְְֲֲִִֵֵֵַָָּובכן
ּבעצמ<: הּגע ּומעּתה ּולביׁשה, ּפׁשיטה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָּפעמים
ּפעם חמּׁשים צרי. אדם אם ׁשעה, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבּמׁש.
ׁשּלא אפׁשר ּכלּום ּולהתלּבׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹלהתּפּׁשט

ְִַַלהּזיע?.
חסידים) (סיפורי

יהיה äáïל õל יחŁב יח)לא (ז' ְִִֵֵֶָֹ
הּקדֹוׁשלא הרב ׁשל הרּבים חסידיו רק ֲִִֶַַַַָָָָֹ

ּגםמרּוז'ין ּדי. ּבלי עד העריצּוהּו ְֱִִִֵֶַַַ
ּומקּבלים ּבׁשאלֹות אליו ּפֹונים היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָהּמתנּגדים
ּבעיר הרּבי התעּכב ּפעם ועצֹותיו. ּדעּתֹו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָאת
והּקיפּוהּו ׁשּבעיר הּמתנּגדים אליו ּבאּו ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָסאניק.

ההֹולכיםּבׁשאלֹות ׁשאנחנּו ׁשאלּו, היּתכן, . ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָ
ואחרי ּבהׁשּכמה ּבצּבּור מתּפּללים ה' ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָּבדרכי
עטּופים ּבעֹודּנּו מׁשניֹות לֹומדים ְְְְֲִִִִֶַָָהּתפּלה
ּבׁשם מכּנים ואֹותנּו ּבתפּלין, ועטּורים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָּבטּלית
אחרי מתּפּללים ׁשהחסידים ּבׁשעה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָ'מתנּגדים'
לׁשּתֹות יֹוׁשבים לאחריה ּומּיד הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָזמן
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הלא 'חסידים'? ּבׁשם מכּנים ואֹותם ׂשרף ְְְֲֲִִִֵֵַָָָֹיין
להּקרא צריכים אנחנּו להיֹות. צרי. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָלהפ.

מתנּגדים. והם ְְְֲִִִִֵַחסידים

ׁשחרבּפתח ׁשּמּיֹום לּכל, ידּוע ואמר: הרּבי ְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבאה הּקרּבנֹות ּובטלּו הּמקּדׁש ְְְִֵַַָָָָָָּבית
פרים 'ּונׁשּלמה ּכּכתּוב: הּקרּבן, ּבמקֹום ְְְְְִִַַַַָָָָָָָהּתפּלה
ּכאּלּו אנחנּו ׁשּלנּו הּתפּלֹות ידי על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָׂשפתינּו'.

נאמר ּבּגמרא ּגם קרּבנֹות. (ברכותמקריבים ְְְֱִִֶַַַַָָָָ
ידּועכו) ודבר ּתּקנּו'. ּתמידין ּכנגד 'ּתפּלֹות ,ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

הּקרּבן. נפסל ּפּגּול מחׁשבת ידי ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא
והּנה ּפֹוסלּתּה'. רעה 'מחׁשבה ּבּתפּלה ּגם ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָּכ.
ה"ּבעל ּבא ּומתּפּלל, מּיׂשראל אדם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשעֹומד
ותחּבּולֹות אמתלאֹות מיני ּבכל אליו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָּדבר"
ּתפּלתֹו. את עליו לבלּבל ּכדי זרֹות ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָּומחׁשבֹות
מּיד ּכנגּדֹו. עצה החסידים מצאּו ּכן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָעל
מברכים ׂשרף, יין ׁשֹותים הם הּתפּלה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאחרי
צרֹותיו מסּפר אחד וכל 'לחּיים' זה את ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָזה
ּבכל ׁשּיּוׁשע מּמּנּו ּברכה ּומקּבל חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלפני
ׁשּכן אליהם, נטּפל הּיצר אין ואז ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָטּוב.
ּבׁשתּית ועֹוסקים יֹוׁשבים ׁשהם הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַמדּמה
ׁשל ּדברים הדיֹוט ּבלׁשֹון מדּברים ׂשרף, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָיין
אּלּו ּבדּבּורים ׁשּיׁש חֹוׁשב הּוא אין ּבכ.. ְְִִֵֵֵֵֶַָמה
להם מציק הּוא ואין ּתפּלה, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶָָָענין
נאמרת ׁשּתפּלה הּוא והּדין רעֹות. ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָּבמחׁשבֹות

א מקּבל הּוא ּברּו. הּקדֹוׁש לׁשֹון. תּבכל ְְֵֶַַָָָָ
ידי על וכ., ׁשּנאמרת, לׁשֹון ּבכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָהּתפּלה
מצליחים הּתפּלה, אחרי ׂשרף יין ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָׁשתּית
נחׁשבת ּותפּלתם ּכראּוי להתּפּלל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהחסידים

ּפסּול. ּבֹו ׁשאין קרּבן הקריבּו ְְְְִִִֵֶָָּכאּלּו
רוז'ין) (בית

יאכל לא טמא àכל יáע אŁר יט)והłàר (ז' ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

הּקדֹוׁשסּפרּו הּתניאלהרב עלּבעל זיע"א, ְְְִַַַַַַַָָָ
ׁשּלאחרֹונה אצלֹו, רגיל ׁשהיה אחד ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָ'למדן'
מּכת מרעים חבר עם להתחּבר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַהחל
והסּביר אליו, להזמינֹו הרב ׁשלח ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָה"ּמׂשּכילים".
ּבהתחּברּות ׁשּיׁש והּסּכנה הענין חמר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלֹו
להׁשּפיע יכֹול ׁשהּדבר ּכּמה ועד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָלרׁשעים,
הׁשיב סבא. יׂשראל מּדר. להּטֹותֹו ּבקל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָעליו
להׁשּפיע יכֹולים אין עלי ּביהירּות: האיׁש ְְְִִִִִֵַַַָָלֹו
רגיל אני הרי ראיה, והא ּבנקל, ּכ. ְְְֲֲִִֵֵָָָָָָָּכל

החסידים עם הרּבה ּומתיּדד ּומתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַאצלכם
"חסיד". להיֹות נהּפכּתי לא ְְְֲִִִִֶַַַָֹועדין

מצינּואינֹו ׁשהרי הרּבי, לֹו החזיר ּדֹומה ֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
יּגע אׁשר "והּבׂשר טמאה: אצל ְְֲִֵֶֶַַָָָָֻּכתּוב
ּבעלמא ּבנגיעה ּכלֹומר, יאכל", לא טמא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹּבכל
אצל זאת, לעּמת הּטהֹור. את לטּמא ְְִֵֵֶֶַַַַָֹֻסּגי

ּבּתֹורה מצינּו ּדקדּׁשה, כ)נגיעה אׁשר(ו' "ּכל : ְְֲִִִֶַָָָָֹֻ
ּבבׂשרּה חּטאת)יּגע חכמינּו(ׁשל ודרׁשּו יקּדׁש" ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

צז)ז"ל יקּדׁש,(זבחים ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל : ְְֲִִִֶַַָָָֹ
ּבבׂשרּה לֹומר ּתלמּוד ּבלע, לא אפּלּו ְְֲִִַַַָָָָֹיכֹול

ׁש אינֹועד ּדקדּׁשה ׁשּבנגיעה הרי ּיבלע", ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
לתֹוכֹו, ׁשּיבלע עד קדֹוׁש להיֹות ְְְִִִֶַַַָהּנּדֹון
ּבנגיעה סּגי ולא הּקדּׁשה, מן ְְְְִִִִִִִַַָָֹֻלפנימּיּותֹו,
לפי ה"ּתניא" ּבעל סּים ּובפרט ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבעלמא.
הּוא הּדבר אצל< הרי ּתחזינה, ּׁשעינינּו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמה
מּנגיעה יֹותר ל< אין הּקדּׁשה עם ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֻלהפ.
ּבליעה. ל< יׁש ּכבר הּטמאה ּומן ְְְְְְִִֵַָָָָָֻּבעלמא,
והמצוה) (התורה

הקרבנäם äêאé רצõן ְְְְִִִַָיהי

�רּביאבר הּקדֹוׁש הרב אהרןמחסידי ְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֹ
ׁשאביומּטׁשערנאּביל חלם זיע"א, ְְִִִֶֶַָָָ

ּדין ׁשּבבית ּבפניו, וקבל אליו, ּבא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּמנֹוח
ׁשּמעֹולם עברֹות על לדּונֹו מבּקׁשים מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשל
ועבֹודה ּדמים ׁשפיכּות ּכגֹון עליהם, עבר ְְֲֲִִֵֶַַָָָֹלא
ּכאּלּו הּכֹועס וכל ּכעס, ׁשהרי ּבטענה ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָזרה,

זרה עבֹודה קה:)עֹובד ּפני(שבת הּמלּבין וכל , ְְְֲִֵֵַַָָָָ
ּדמים ׁשֹופ. ּכאּלּו ּברּבים נח.)חברֹו ענה(ב"מ . ְֲִִִֵֵַָָָָ

אֹומרים ׁשאנּו להם, "ּתאמר לאביו, ְְִִֵֶֶַַָָָֹהּבן
רצֹון ׁשּיהי הּקרּבנֹות אמירת לאחר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּבּתפּלה
מבּקׁשים אנּו כן ּפי על ואף הקרבנּום, ְְְְְְִִִִֵַַַַָּכאּלּו
ׁש'ּכאּלּו' הרי הּמקּדׁש, ּבית ׁשּיּבנה ּכ. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחר
ּבעברֹות, הּדין הּוא 'ּבמקֹום'. נחׁשב ְֱֲִִֵֵֶַַָאינֹו
ּכעֹובד אינֹו עדין זרה, עבֹודה עֹובד ְְֲֲִִֵֵֵַָָָּכאּלּו
החלֹום על האבר. סּפר ּבפעל". זרה ְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֹעבֹודה
לֹו אמר , מּטׁשערנאּביל הּקדֹוׁש הרב ְְְִִֶַַַַָָָָלרּבֹו

יֹודעיםה  ּבּׁשמים ואף הּדבר, "אמת רּבי, ְְֱִִִֶַַַַַָָָָ
טֹוב ּכּמה לאבי<, להראֹות רצּו אּלא ְְְִֶַַָָָָֹזאת.
יכֹולים ׁשהם לתֹורה, ּבניו ׁשּמחּנ. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָלאדם

ּבעדֹו". טֹוב ְְֲִַַלהמליץ
תורה) (יגדיל



החסידות  הגדול |סיפורי שבת

כא 

העדה וñôהל õאת ה' צäה éאŁר מŁה łעçֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹו
ד) (ח'

רּביּבא הּקדֹוׁש מּוֹורקיהרב זיע"אמנדלי ְְְִִִִֶַַַָָָ
מּקֹוצקלפני הּקדֹוׁש וׁשפ.הרב זיע"א ְְְִִֵַַַָָָ

ּכלּום ּבי אין מּכּלם, ּגרּוע אני לּבֹו: ְֲִִִִֵֶַָָֻאת
ואנׁשים ּכרּבי ּומתנהג טֹועה הריני זאת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּובכל
את לּתן אנכי עתיד עֹוד אלי, ּבאים ִִִִִֵֵֶַַָָָֹרּבים
ּפּיסֹו אלי. ׁשּנֹוסע יהּודי ּכל ּבגלל ְְְִִִִֵֵֶַַַַָהּדין
ּכתּוב לעֹולמים, היה ּכבר ּבדברים, ְְְִִִִַָָָָָָָהרּבי
העדה", וּתּקהל ה' צּוה ּכאׁשר מׁשה ֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ"וּיעׂש
נמׁשכים מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשה הּצּדיק ְְִִִִֶֶַַָָאם
הּוא אׁשם מה וכי אליו, הּלבבֹות ְְִִֵֵֵַָָָָָמּמילא
מרב אליו ּובאים מעצמם קמים יהּודים ְְִִִִֵֵֵַָָָָֹאם

ְָּתׁשּוקה.

מּתלמידיּבהקׁשר אחים ׁשני על מסּפר לכ. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
הּקדֹוׁש מּלּוּבליןהרב זיע"אהחֹוזה ְִִֶַַַָָ

האחד אל עדה. נהל מהם אחד ּכל ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּלימים
מעטּו ׁשּלאחיו ּבעֹוד הרּבה חסידים ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָנהרּו
ׁשאל ׁשניהם. נפּגׁשּו לימים לבֹוא. ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָהאנׁשים
ּבצווּתא היינּו ׁשנינּו הרי ּבעיני, ּפליאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאחד,
ּובעלי ׁשוה יחּוס ּבעלי ׁשנינּו החֹוזה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאצל
חסידים יבֹואּו אלי< רק מּדּוע ּדֹומה, ְֲִִֵֶַַַַָָָָהנהגה
אני אף וּיאמר, אחיו נענה לא? ואלי ְֲֲִִִֵַַַַַַָָֹֹרּבים

ולאּפל אלי החסידים ּבאים לּמה ּבעיני, א ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבאים לּמה אני ׁשּמתּפּלא מּפני וׁשּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאלי<,
הּמה לכ. ּבאים, אינם לּמה מתּפּלא ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָואּתה

אלי<. ולא אלי ְִֵֵֶַָֹּבאים
הנצח) (ממעיינות

ד' צäה אŁר הâבר זה אהרן אל מŁה ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוçאמר
ה)לעõłת (ח ֲַ

רּביּכאׁשר הּקדֹוׁש הרב מאניּפֹולירצה זּוׁשא ֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
אחיו את לׁשּמׁש ר'זיע"א הרּבי ְִִֵֶַַָָ

הּנֹוהריםאלימל7 ורּבּו ׁשּנתּפרסם אחר זיע"א ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַ
אלימל. רּבי סרב ּבֹו. לדּבק לליזענסק ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹאליו
הּגדֹול, אחיו ׁשל ׁשּמּוׁשֹו את לקּבל ְְִִִֵֶֶַַָָָָּברעדה
ׁשּמׁש מׁשה ּגם הלא זּוׁשא, רּבי לֹו ֲִִֵֶַַַָָֹֹטען
אתם 'וּירחץ ּכאמּור ּבניו, ואת אהרן ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאת
היה ׁשּמׁשה אף וגֹו', ּבאבנט' אתֹו ְְְֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוּיחּגר
ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ּומל. ְְֵֶֶֶֶֶַַָמל.
אפׁשר אי אלימל., ר' הרּבי ענהּו ְֱִִִֶֶֶַָָָָָמחּול.

מּׁשּום רּבנּו, ּבמׁשה הּנאמר את ְְֱִֵֶֶֶַַַָֹלדּמֹות
זה אהרן אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ְֲֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשאצלֹו
ׁשה' מּׁשּום ׁשם ּדייקא ה'" צּוה אׁשר ְֲִִֶֶַַָָָָָהּדבר
ּבלי ּכן ּׁשאין מה זאת, עֹוׂשה לכן ְִִֵֵֵֶֶַָָֹצּוה
ּבהיֹות אחיו את מּלׁשּמׁש נאסר היה ה' ְְֱִִִִֵֶֶַָָָָצּוּוי

מל.. עצמֹו ְֶֶַהּוא
לקוטי) בתר (לקוטי

הáדõל àŁַַַָת

מאהבה äŁôבה זמן ïְְֲֵֶַַַָָסח

ּבׁשּבתמרּוזיןהּקדֹוׁשהרב אחת ּפעם זיע"א ְִֵַַַַַַַַָָ
סּפר ּתֹורה לֹומר ׁשהתחיל קדם ְִִִֵֶֶַַָָֹהּגדֹול
ּתׁשּובה ּבׁשּבת אׁשר אחד רב ׁשהיה ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה
הּגדֹול ּובׁשּבת הּכלים, להגעיל ּדֹורׁש ְְְִִֵֵַַַַַָָָהיה
ואמר הרּבי וסּים ּתׁשּובה. לעׂשֹות ּדֹורׁש ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָהיה
ידּוע ּכי ההּוא הרב ׁשל ּדבריו צדקּו ְְִִֶַַַָָָָָּכי
לֹו נעׂשין זדֹונֹות מאהבה הּׁשב חז"ל ְֲֲֲֲִֵַַַַַַָָמאמר
ּובימים ּכׁשגגֹות לֹו נעׂשּו ּומּיראה ְְְְֲִִִִִַָָָֻּכזכּיֹות
ׁשב אחד וכל 'ּגבּורה' ּבחינת הּוא ְְְִִֶַָָָָָנֹוראים
ואז ּגבּורה ּבחינת 'מּיראה' יתּבר. הּׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלפני
ּבראׁש הֹולכים ולכן ּכׁשגגֹות לֹו נעׂשּו ְְְְְֲִִֵַָָֹזדֹונֹות
ּגם ּכי ּתׁשלי. לעׂשֹות הּנהר אל ְֲִִֶַַַַַָָָָהּׁשנה
להגעיל הרב ּדרׁש לכן ּכּפרה צרי. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשֹוגג
הם ּכלים ּכי מּיראה לׁשּוב היינּו ְְִִִִִֵֵֵַַָָהּכלים
ּבחינת ּבפסח אבל האדם. ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהאיברים
ולכן מחסד, ׁשּנמׁש. 'אהבה' ּבחינת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ'חסד'
נעׂשין ּוזדֹונֹות אהבה ּבחינת היא הּתׁשּובה ְְְֲֲִִִַַַַָָָאז
הּגדֹול ּבׁשּבת הרב ּדרׁש ולכן ּכזכּיֹות ְְְִֵַַַַַָָָָֻלֹו
ּכנ"ל. הגעלה ּבענין לא אּולם ּתׁשּובה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹמענין

אלואחר הֹולכין ולכן צחּות ּבדר. אמר ּכ. ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשל מים ׁשּלנּו, מים לׁשאב ְִִִֶֶַַַָָָֹהּנהר
הׁשלי. אׁשר העברֹות את לקחת ּבכדי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמצוה,

זכּיֹות. מהם עּתה ׁשּנעׂשה הּׁשנה ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
חיים) (זכר

לרמà"ם ôְֵַַָרäץ

רּבילכבֹוד הּקדֹוׁש הרב עלה הּגדֹול", "ׁשּבת ְִִַַַַַַָָָָָ
מּלינסק מענדיל עלמנחם זיע"א ְְְְִִִֵֶַַ

ׁשל מנהגם ואמר: ּבעיר הּכנסת ּבבית ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּבמה



החסידות  הגדול |סיפורי שבת

כב 

ּדרׁשתם אּגב ּוליּׁשב ּבׁשּבת לדרׁש ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹהרּבנים
א חמּור. ּובכן,רמּב"ם ּכחי. אנּסה אני ף ְְֲֲִִֵֶַַַַָֹ

ׁשּבענּיים העני ׁשאפּלּו להלכה ּפֹוסק ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהרמּב"ם
אחר ּובמקֹום הּסדר, ּבליל מּצה ּבאכילת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָחּיב
להּתירּה ואין אסּורה ׁשּגנבה הרמּב"ם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּפֹוסק
אין ׁשּבידֹו העני ּיעׂשה מה וקׁשה, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָּכלל.
עלינּו עליו אסּורה והּגנבה ּבהּתר מּצה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהּׂשיג
יסּפקּו ולֹומר: הּקׁשה הרמּב"ם את ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָלתרץ
ל"מעֹות יּתנּו הענּיים, צרכי את ְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָהעׁשירים
הרמּב"ם את יתרצּו וכ. טֹובה ּבעין ְְְְְִִִֶַַַָָָָחּטין"

ֶָהחמּור.

מספרים) (חסידים

מחצה. עłתה ְְֱֶַָָָָָהâרŁה

רּבימסּפרים הּקדֹוׁש הרב מרֹוּפׁשיץעל נפּתלי ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
הּגדֹול" ּב"ׁשּבת ּפעם ׁשחזר ְֶַַַַַַָָזיע"א,
הּיֹום ּכמנהג ׁשּדרׁש מּדרׁשתֹו עיף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלביתֹו
ּבּמה הרּבנית: אֹותֹו ׁשאלה הּמדרׁש, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָּבבית
מאמץ הרּבי: אמר ּבּדרׁשה? ּכ. ּכל ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָנתיּגעּת
ּולפּׁשר למעׂשה הלכה לפסק לי היה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹקׁשה
ּכי והזּכרּתי אמרּתי לעׁשירים. הענּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָּבין
ממֹון, ּבהרּבה עֹולים ּפסח וצרכי ְְְְִֵֵֶַַַַָָהּמּצֹות
ּבדרׁשתי אפֹוא הארכּתי ּבעיר, מרּבים ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶַָָָָֻוהענּיים
הענּיים על העׁשירים ּבלב רחמים ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָלעֹורר
לכל ּפתּוחה, ּביד חּטים" "מעֹות ְְְְְִִִֶָָָׁשּיּתנּו
לביתם ׁשּלהם מהֹוצאֹותיהם מחצית ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּפחֹות
לא והעׁשירים נהנים הענּיים יהיּו וכ. ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַָָָֹלפסח,
ּדרׁשת< והאם הרּבנית וׁשאלה חזרה ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָחסרים.
עׂשתה ּדרׁשתי הרּבי: ענה ּפרֹות? ְְְִִֵַָָָָָָָָָעׂשתה
לּטל. הם מּוכנים מסּכימים, הענּיים ְֱֲִִִִִִֵֶַָָָֹמחצה,
זה לּתן מּוכנים העׁשירים ּגם אם ֲִִִִִֵֶַָָָאּולם

ספק. ּבגדר ְֲִֵֶֶַָעדין

חיים) (ברכת

'õâרŁין'? üנצר מäâע 'õŁאלין', Łאין ְְֲִִִֵֵֶַַָָהיכן

הרבּפעם ּדרׁש לא הּגדֹול ּבׁשּבת אחת ְַַַַַַַַַָָָֹ
רּבי מּמאנהייםהּקדֹוׁש הירׁש צבי ְְְִִִִַַַַָ

מּבעלי אחדים ּכׁשּׁשאלּוהּו ּכלל. ּדרׁשה ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָזיע"א

הּמנהג את מבּטל הּוא מה מּפני ְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּבּתים,
הׁשיב: יׂשראל, קהּלֹות ּבכל מקּבל ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻהּזה,

ּבה ודֹורׁשין "ׁשֹואלין אֹומרים: הּפסחחז"ל לכֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַ
ּבכפל אמרּו זה מה מּפני הּפסח". ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹקדם
היא: הּכּונה אּלא ודֹורׁשין" "ׁשֹואלין ְְֲִִִֶַַָָָָלׁשֹון
ּבאים ּבּתים ׁשּבעלי "ׁשֹואלין", ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּבמקֹום
יׁש "ּדֹורׁשין", יׁש ׁשאלֹות, וׁשֹואלים הרב ְְְֲִִֵֵֵֶַָאל
להם ּולהסּביר ּדרׁשה לדרׁש הרב על ְְְְִִֶַַַָָָָָֹחֹובה
ׁשאין ּכמאנהיים, עיר אבל ספקֹות; מיני ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּכל
נכנס אדם אין ׁשּלעֹולם ּכלל, "ׁשֹואלין" ְְְֲִִֵֶָָָָָָּבּה
ּכבר ׁש"הּכל מּׁשּום ׁשאלה, לׁשאל הרב ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹאל
ּבכל לעצמם הּתר להֹורֹות ּכּנראה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָיֹודעים"
מן ּגם הרב ּפטּור מּמילא ּכזאת ּבעיר ְִִִֵַַָָָָָָֹּדבר,

"ּדֹורׁשין". ׁשל ְִֶַָהחֹובה

החסידות) מאוצר (לקט

מהíפר. áנב ֵֵֶַַַָָהרב

הּקדֹוׁשסּפר מּפאּפאהרב יֹוסף' ה'ּויחי ְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּדֹודי ׁשל לביתֹו נכנסּתי ּפעם ְְְִִִֵֶַַַזיע"א,

הּקדֹוׁש לדודהרב ׁשּבתהּקרן ּבערב זיע"א ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ
קּונטרס ּבתֹו. מעּין ׁשהּוא וראיתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּגדֹול,
ׁשּמעּין לי ואמר אׁשּתקד, ׁשּדרׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדרׁשֹות
ׁשּלבעלי מּכיון אׁשּתקד, ׁשאמר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּדרׁשֹות
ּבּקּונטרס מעּין לכן טֹוב זּכרֹון יׁש ׁשּלֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּבּתים
מּמה ּדבר הּזה ּבּׁשנה ּגם ידרׁש ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי

אׁשּתקד. ּדרׁש ְְֶֶַַָָָּׁשּכבר

ּפעםוסּפר ׁשהיה ּדבדיחּותא מיּלתא זה על ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּדרׁשה ׁשּדרׁש אחד רב עיר ְְִֵֶֶֶַַָָָָּבאיזה
ׁשאמרה אּׁשה איזה נׁשים ּבעזרת ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָוהיה
מֹופיע ּדֹורׁש ׁשהרב הענין את ּכבר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשראתה
הרב 'ּגנבֹו' ּובוּדאי ּוראינה', 'צאינה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָּבּספר
אז ּומּני הרב, לאזני הּדברים הּגיעּו ְְְִִִִִִֵַַָָָָָמּׁשם,
ּגם ּבחטף ּבֹודק היה ּדֹורׁש ׁשהיה ֲֵֵֶֶֶַַָָָָָטרם
מּמה ׁשם נכּתב לא אם ּוראינה ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּבהּצאינה
ּדבר לׁשאל הּׁשּמׁש צרי. היה ּופעם ְְִִִֶַַַַָָָָָָֹֹּׁשּידרׁש,
ּומצא הרב ׁשל לביתֹו והל. הרב, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָאצל
הּׁשּמׁש ענה ּוראינה, ּבהּצאינה מסּתּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהרב
ּכפי ּבגנבתֹו הרב את מצאתי אכן ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבנּצחֹון

עליו. ְִֶָָּׁשּדּברּו

הפורים) ימי צדיקים, (שיח



- יומא דהילולא -

ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל זי"ע ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש

ַּבַעל "ֶצַמח ֶצֶדק"
יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - י"ג ִניָסן

ְמַנֵחם  ַרִּבי  הרה"ק  ָהָיה  ַקִּדיָׁשא  ֲחִסיָדא  ּבּוִציָנא  ְׁשמֹו,  ֵמַרָּבן  ָּגדֹול 
ֶמעְנְדל, ַּבַעל ַה"ֶּצַמח ֶצֶדק" זי"ע ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש, ָעָליו ֵהִעיד ָסבֹו הק' 
ְמַנֵחם  "ֶנְכִּדי  ַה"ַּתְנָיא" והשו"ע:  ַּבַעל  זי"ע  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי  הרה"ק 

ֶמְנֶדל, ַמֲעֶלה ַעל ַהְּכָתב ְּכמֹו ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ּוְמַכֵּון".
ְלָאִביו  נֹוַלד  ָׁשם  ִליַאְזִני,  ְּבִעיר  ֶזַרח  ֶצֶדק"  ַה"ֶּצַמח  ַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  אֹורֹו 
)ֲחָתנֹו ֶׁשל  ַזַצ"ל  ַאְלְטׁשּוֶלר  ַׁשְכָנא  ַרִּבי ָׁשלֹום  ַהְמֻפְרָסם  ֶהָחִסיד  ָהַרב 
הרה"ק ָהַרִּבי ַהָּזֵקן ַּבַעל ַה'ַּתְנָיא' זי"ע( ְּביֹום כ"ט ֶּבֱאלּול תקמ"ט )ֶעֶרב 
ֶהָחִסיד  ֶׁשל  ְּבנֹו  ָהָיה  ַׁשְכָנא  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ָאִביו  תק"נ(.  ְׁשַנת  ִהְתַקֵּדׁש 
ְמַנֵחם  ַרִּבי  הרה"ק  ֶׁשל  ַהֻּמְבָהִקים  ֵמֲחִסיָדיו  ַזַצ"ל,  ֹנַח  ַרִּבי  ַהְמֹפָאר 
ֶמְנֶדל זי"ע ִמִּויֶטְּבְסק, ַּבַעל "ְּפִרי ָהָאֶרץ" ֶׁשָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ומנו"כ 
ַרִּבי  הרה"ק  ע"ש  ֶמְנֶדל  ְמַנֵחם  ְקָראֹו  ְּבנֹו,  לֹו  נֹוַלד  ְוַכֲאֶׁשר  ִּבְטֶבְרָיה, 
ֶמְנֶּדִלי ִמִּויֶטְּבְסק ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ָׁשָנה ָוֵחִצי ֹקֶדם ָלֵכן, ְּביֹום א' ְּבִאָּיר תקמ"ח.
ִּבְהיֹות ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ְּבִגיל ְׁשָנַתִים, ְּביֹום צֹום ְּגַדְלָיה תקנ"ב ִנְפְטָרה ִאּמֹו 
)ִּבּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַה'ַּתְנָיא'(, ּוֵמָאז ִנְתַּגֵּדל ְּבֵבית ָסבֹו. ְלַאַחר ֶׁשִּנְכַנס ְלִגיל 
ִּבְבִרית  ַה'ַּתְנָיא'  ְזֵקנֹו ַּבַעל  ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְּבֹחֶרף ְׁשַנת תקס"ג, ֱהִביאֹו 
ַהִּנּׂשּוִאין, ָאז ַנֲעָׂשה ַלֲחָתנֹו ֶׁשל ּדֹודֹו ַאְדמֹו"ר 'ָהֶאְמָצִעי' זי"ע, ַּכֲאֶׁשר 

ִׂשְמַחת ַהִּנּׂשּוִאין ִמְתַקֶּיֶמת ִּבְמקֹום מֹוָׁשבֹו ֶׁשל ְזֵקנֹו ַּבַעל ַה'ַּתְנָיא'.
ְלַאַחר ִנּׂשּוָאיו ִהְמִׁשיְך ֵליֵׁשב ַעל ַמּבּוֵעי ַהּתֹוָרה, ְוִנְתַמָּנה ְּכרֹאׁש ְיִׁשיָבה 
ִּביִׁשיָבתֹו ֶׁשל ּדֹודֹו-חֹוְתנֹו ַאְדמֹו"ר 'ָהֶאְמָצִעי', ֲאָבל ֹלא ָרָצה ְלִהְתַּפְרֵנס 
ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוָאז ִהְׁשִקיַע ֶאת ָּכל ַהְּסכּום ֶׁשִּקֵּבל ִּכְנדּוְנָיא, 300 רּוָּבל, 
ִּבְפִתיַחת ֵּבית ְמָלאָכה ְלִיּצּור חֹוְתמֹות ַׁשֲעָוה. ְּכֻׁשָּתף ָלֵעֶסק ָנַטל ֶאת 
ֵרֵעהּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ְנֶחְמָיה ַזַצ"ל ִמּדֹוְברֹוְבָנה )ֲחַתן ּדֹודֹו ַרִּבי ַחִּיים ַאְבָרָהם 
זי"ע ְּבנֹו ֶׁשל ַּבַעל ַה'ַּתְנָיא'( ֶׁשִּכֵהן ְּכַמִּגיד ִׁשעּור ַּבְּיִׁשיָבה ֶׁשל ַאְדמֹו"ר 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִמִּמְסָחר  ִהְתַּפְרְנסּו  ְוַגם  ַּבּתֹוָרה,  ָעְסקּו  ְּבַצְוָּתא  'ָהֶאְמָצִעי'. 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּתֹוָרה ַקְרֹּדם ַלְחֹּפר ָּבּה. כמו"כ ָלַמד ַּגם ִעם ֵרֵעהּו ַהָּגאֹון 
ַרִּבי ְיהּוָדה ֵליּב ַזַצ"ל אבד"ק ְּדִויְנְסק )ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם 'ַהַּבְטָלן ִמַדֶנְנּבּוְרג' 

ע"ש ִעּסּוקֹו ַהָּיִחיד ַּבּתֹוָרה, ְּכאֹוָתם 'ֲעָׂשָרה ַּבְטָלִנים' ֶׁשַּבְּגָמָרא(.
ָה'ֶאְמָצִעי'  ַאְדמֹו"ר  זי"ע  ֶּבער  ֹּדב  ַרִּבי  הרה"ק  חֹוְתנֹו  ִּנְסַּתֵּלק  ִמּׁשֶ
ל"ח  ָהֵעָדה.  ֶאת  ּוְלַהְנִהיג  ָהַאְדמֹו"רּות,  ֵּכס  ַעל  ֵליֵׁשב  ִנְתַמָּנה  לגנ"מ, 
ָׁשִנים ָיַׁשב ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ַעל ֵּכס ָהַאְדמֹו"רּות, ִּבְׁשָנתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ָּתְקָפה 
ָעָליו ַמֲחָלתֹו, ּוְבאֹור ְליֹום ֲחִמיִׁשי ְּבַׁשָּבת י"ג ְלֹחֶדׁש ִניָסן תרכ"ו, ִנְּצחּו 
ֶאְרֵאִּלים ֶאת ַהְּמצּוִקים, ַוַּתַעל ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ִּבְסָעָרה 
ָהָעְלִמין  ְּבֵבית  ומנו"כ  ַחָּייו,  ִליֵמי  ְוֶׁשַבע  ְבִעים  ַהּׁשִ ִּבְׁשַנת  ַמְיָמה,  ַהּׁשָ
ִצּיּונֹו  ְמַהֶּוה  ְוֵאיָלְך  ּוֵמָאז  ִצּיּונֹו,  ְלָיִמים הּוַקם ֹאֶהל ַעל  ְּבְליּוַּבאִוויְטׁש. 
הק' ֵּתל ַּתְלִּפּיֹות ְלָכל ַהָּבִאים ִלְׁשּפְֹך ְצקֹון ִׂשיַח ַלַחׁש ְלִהָּפֵקד ּוְלִהָּוַׁשע 

ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.

ְוִתְפֶאֶרת ָּבִנים ֲאבֹוָתם
ַה'ֶּצַמח  ַאְדמֹו"ר  ַאֲחָריו  הֹוִתיר  ֲחָתִנים  ּוְׁשֵני  ַצִּדיִקים,  ָּבִנים  ה  ִׁשּׁשָ
ִּבְׁשַנת  ְלֵעֶרְך  נֹוַלד  זי"ע.  ָׁשלֹום  ָּברּוְך  ר'  הרה"ק  ַהְּבכֹור  ְּבנֹו  ֶצֶדק'. 
תקס"ז, ְוִנְסַּתֵּלק ְּביֹום ט"ז ִּבְׁשָבט תרכ"ט, ומנו"כ ְּבֹאֶהל ָאִביו ַהָּקדֹוׁש 
ִּבְׁשַנת  נֹוַלד  זי"ע,  ֵליּב  ְיהּוָדה  ר'  הרה"ק  ִני  ַהּׁשֵ ְּבנֹו  ְּבְליּוַּבאִוויְטׁש. 
ג'  ְּביֹום  ָאִביו,  ִהְסַּתְּלקּות  ְלַאַחר  ָנה  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית  ְוִנְסַּתֵּלק  תקע"א 
ִליִׁשי הרה"ק ר' ַחִּיים ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן  ְּבֶחְׁשָון תרכ"ז, ֶּבן נ"ו ָׁשִנים. ְּבנֹו ַהּׁשְ
זי"ע, נֹוַלד ְּבֵעֶרְך ִּבְׁשַנת תקע"ד, ְוִנְסַּתֵּלק ְּביֹום ועש"ק ַוִּיַּגׁש ד' ְּבֵטֵבת 

תר"מ ומנו"כ ְּבִליַאִדי.
ְוִנְסַּתֵּלק  ֹנַח זי"ע, נֹוַלד ִּבְׁשַנת תקע"ו,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹו ָהְרִביִעי הרה"ק ר' 
ְּביֹום י"ז ְּבִניָסן, א' דחוה"מ ֶּפַסח תרמ"ג. ְּבנֹו ַהֲחִמיִׁשי הרה"ק ר' יֹוֵסף 
ִיְצָחק זי"ע ֵמַאְווִריְטׁש. נֹוַלד ִּבְׁשַנת תקע"ט, ְוִנְסַּתֵּלק ְּביֹום ח"י ְּבִכְסֵלו 
ְׁשמּוֵאל זי"ע, ַאְדמֹו"ר מוהר"ש. נֹוַלד  ַרִּבי  י הרה"ק  ּׁשִ תרל"ו. ְּבנֹו ַהּׁשִ
ְּביֹום ב' ְּבִאָּיר תקצ"ד, ְוַאַחר ִהְסַּתְּלקּות ָאִביו הק' ִמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו ַעל 
ֵּכס ַהְנָהַגת ָהֵעָדה, ַעד ְלִהְסַּתְּלקּותֹו, ִּבְׁשַנת המ"ט ִליֵמי ַחָּייו, ְּביֹום י"ג 

ְּבִתְׁשֵרי תרמ"ג, ומנו"כ ְּבֹאֶהל ָאִביו ַהָּקדֹוׁש.
ה ָּבִנים ֵאּלּו, ֵּבן ְׁשִביִעי נֹוָסף ָהָיה לֹו ְלַרֵּבנּו ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק', הּוא  זּוַלת ִׁשּׁשָ
ִניהּו ַרִּבי ַיֲעֹקב ַזַצ"ל, ֲאֶׁשר ִהְתּגֹוֵרר ָּבִעיר אּוְרָׁשא, ֲאָבל ִנְסַּתֵּלק ַעל ְּפֵני 
ָלַאְדמֹו"ר  ָהיּו לֹו  ֲחָתִנים  ְׁשֵני  ְוָׁשם מנו"כ.  ָּבִעיר ָטאָלאִצין,  ָאִביו הק' 
ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק', ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַזַצ"ל, ֶנְכּדֹו ֶׁשל הרה"ק ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק זי"ע 
ִני ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזַצ"ל, ֶּבן הרה"ק ר' ְמַנֵחם ַנחּום זי"ע,  ִמֶּבְרִדיְטׁשֹוב, ְוַהּׁשֵ

ֶּבן ַאְדמֹו"ר ָה'ֶאְמָצִעי' זי"ע.

'ֶצַמח ֶצֶדק' ְלדֹורֹות
ְּכָתִבים,  'ּבֹויֶגען'  ֶאֶלף  ים  ִׁשּׁשִ ַחָּייו  ִּביֵמי  ֶצֶדק'  ַה'ֶּצַמח  ָּכַתב  ַּכָּידּוַע 
ְּכֶׁשָּכל ּבֹויֶגען ֵמִכיל ְׁשמֹוָנה ַעּמּוִדים. ֵּבין ַהְּסָפִרים ְיֻצְּינּו: אֹור ַהּתֹוָרה; 
ח"כ,  ְׁשמֹות  ז"כ,  ְּבֵראִׁשית  בּוַע.  ַהּׁשָ ָּפָרִׁשּיֹות  ַעל  ּוְדרּוִׁשים  ַמֲאָמִרים 
ִׁשיר  ֶאְסֵּתר,  ְמִגַּלת  ְּתִהִּלים,  ז"כ,  ְּדָבִרים  ג"כ,  ַּבִּמְדָּבר  ד"כ,  ַוִּיְקָרא 
ַהִּכּפּוִרים.  ְויֹום  ָנה  ַהּׁשָ ֹראׁש  ְרָגִלים,  ָׁשלֹוׁש  ּפּוִרים,  ֲחֻנָּכה,  יִרים,  ַהּׁשִ
תרי"ד,  ִנים  ֵמַהּׁשָ ֲחִסידּות  ַמַאְמֵרי  ֶצֶדק';  ַה'ֶּצַמח  ַאְדמֹו"ר  ַמַאְמֵרי 
ְּדרּוִׁשים  ַהֹּזַהר;  ֵּבאּוֵרי  ַהַּתְנָיא.  ְלֵסֶפר  ְוֶהָערֹות;  ִקּצּוִרים  תרט"ו. 

ּוֵבאּוִרים ְּבֶדֶרְך ַהֲחִסידּות ְוַהַּקָּבָלה ַעל ֵסֶפר ַהֹּזַהר. 
ְּכָרִכים )"ֶצַמח ֶצֶדק"  ְוִחּדּוִׁשים ַעל ַׁש"ס ח'  'ֶצַמח ֶצֶדק'; ׁשּו"ת  ׁשּו"ת 
בגימט' "ְמַנֵחם ֶמעְנְדל"(. ֶּדֶרְך ִמְצוֹוֶתיָך; ֵּבאּור ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות ַעל ִּפי 
ָהעֹוָלם  ִחּדּוׁש  ַעל  הֹוָכחֹות  ֱאמּוָנה;  ֶּדֶרְך   - ַהֲחִקיָרה  ֵסֶפר  ַהֲחִסידּות. 
ֶׁשל  ְּכָרִכים  כ"ז  ַהִּלּקּוִטים;  ֵסֶפר  ְוַהֲחִסידּות.  ַהַּקָּבָלה  ַהֶּמְחָקר,  ְּבֶדֶרְך 
 - תקפ"ח  ִנים  ֵמַהּׁשָ ַמֲאָמִרים  דא"ח;  ַמַאְמֵרי  ְרִׁשיַמת  ּתֹוָרה.  ִּדְבֵרי 
ְּתִהִּלים,  ֵסֶפר  ַעל  ֵּבאּור  אֹור;  ַיֵהל   - ִיְצָחק  יֹוֵסף  ֹאֶהל  ְּתִהִּלים  תרכ"ו. 
ְועֹוד. ְוֶיֶתר ַהְּכָתִבים ֶׁשֹּלא ִהִּגיעּו ִלְדפּוס, ֵהָּמה ַאְלֵפי ְּכָתִבים ֶׁשִּנְׂשְרפּו 
ַהְּכָתִבים  ֵּבין  ְּבְליּוַּבאִוויְטׁש.  תרי"ח  ִּבְׁשַנת  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּגדֹוָלה  ֵרָפה  ַּבּׂשְ
ַהָּללּו ָהיּו ֵּתבֹות ַרּבֹות ֶׁשל ְּכָתִבים ְּבִנְגֶלה ְוִנְסָּתר. ְוַעל ָאְבַדן ְּכָתָביו ָּכַאב 
ָהַרִּבי ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ְּביֹוֵתר, ְוָרַׁשם: "ֵלית ַעָּתה ְּבֵחיִלי ְלֵעת ִזְקָנִתי ְלָכְתָבם 
ְלָחן ָערּוְך ְועֹוד ֵאיֶזה ְּדָבִרים ֶׁשָהיּו ָׁשם". ֵמָחָדׁש, ּוְביֹוֵתר ַעל ַּתְׁשלּום ַהּׁשֻ

ֶזה ְיַנֲחֵמנּו
ֲחִסיָדיו  ְקַהל  ְּברֹאׁש  ַה'ַּתְנָיא'  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ָיַׁשב  בּועֹות תקנ"ב  ַהּׁשָ ְּבַחג 
ַהֲחִסידּות  ְמַיֵּסד  ֶׁשל  היא"צ  אֹודֹות  ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֵּבר  ְוָאז  ְלִהְתַוֲעדּות, 
ַה'ַּתְנָיא'  ַּבַעל  ִהְתרֹוֵמם  ְלֶפַתע  זי"ע.  ַהָּקדֹוׁש  הבעש"ט  ְוַרָּבָנא  ָמָרָנא 
ְוָקָרא ְּבקֹול: "ַסָּבא ]הבעש"ט[ ְוַרִּבי ]ָהַרב ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש[, עֹוְררּו 
ּוְבַעד  ְמֻקָּשֵריֶכם  ָּכל  ְּבַעד  ַּתְלִמיֵדיֶכם,  ְּבַעד  ַּבֲעִדי,  ַרִּבים  ַרֲחִמים  ָנא 
ַמִים חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו", ְוָאז ְלֶפַתע  ּתֹוַרְתֶכם, אֹוי ִּגיַוואְלד, ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ



- יומא דהילולא -

ְּבעֹודֹו ְמַדֵּבר, ָנַפל ָלָאֶרץ ְוִהְתַעֵּלף.
ַלֶחֶדר  ִנְכַנס  ָּכְך  ְּבתֹוְך  ְוָאז  ָהַרִּבי,  ֶאל  ְלַהְזִעיק רֹוֵפא  ִמֲהרּו  ַהַּבִית  ְּבֵני 
ְׁשָנַתִים  ְּבִגיל  ֶׁשָהָיה  ֶצֶדק'(  )ַה'ֶּצַמח  ֶמְנֶדל  ְמַנֵחם  ַהָּפעֹוט  ַהֶּיֶלד 
ֶאת  ִהְׁשִליְך  ָהִרְצָּפה,  ַעל  ׁשֹוֵכב  ָסבֹו  ֶאת  ְּכֶׁשָרָאה  ֳחָדִׁשים.  ְוִתְׁשָעה 
ַּבַעל  ָּפַקח  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ַסָּבא, קּום".  "ַסָּבא,  ְוָצַעק:  ַהַּסָּבא  ַעל  ַעְצמֹו 
ַה'ַּתְנָיא' ֶאת ֵעיָניו ַהְּקדֹוׁשֹות, ְוַכֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת ֶנְכּדֹו ֲאהּובֹו מֹוִׁשיט 
ֶאת ָיָדיו ֵאָליו ְוצֹוֵעק "ַסָּבא, קּום!" ֶהֱחִזיק ַהַּסָּבא ְּבַיד ֶנְכּדֹו ְּבאֹוְמרֹו 
לֹו "ַהב ִלי ָיְדָך", ְוָאז ִהְתרֹוֵמם ְלַבּדֹו ְּבַהְפִטירֹו ַעל ֶנְכּדֹו "ֶזה ְיַנֲחֵמנּו". 

)בית רבי(

ְוָסַמְכָּת ֶאת ָיְדָך ָעָליו...
ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק חֹוְתנֹו ַאְדמֹו"ר ָה'ֶאְמָצִעי' )ְּביֹום ט' ְּבִכְסֵלו תקפ"ח(, ֵסֵרב 
ַרִּבי  ַהּדֹוד  ֶאת  ְלַהְכִּתיר  ַלֲחִסיִדים  ְוָאַמר  ְמקֹומֹו,  ֶאת  ְלַמֵּלא  הצ"צ 
ַמע ַהּדֹוד ַּכְּדָבִרים ַהָּללּו,  ּׁשָ ַחִּיים ַאְבָרָהם )ְּבנֹו ֶׁשל ַּבַעל ַה'ַּתְנָיא'(. ִמּׁשֶ
ָאַמר ַלֲחִסיִדים ָלׁשּוב ֶאל הצ"צ ְולֹוַמר לֹו ִּכי ֹּכחֹו ָּגדֹול ְוָעצּום ְלַהְנִהיג 
ֶאת ָהָעם. "ְלכּו ֵאָליו ַוֲאִני ָאבֹוא ַאֲחֵריֶכם ּוִמֵּלאִתי ֶאת ִּדְבֵריֶכם, ְּכֵדי 

ֶׁשֵּיאֹות ִלְהיֹות ְלַרִּבי".
ַהֲחִסיִדים ָׁשבּו ֶאל ָהַרִּבי הצ"צ, ְוַגם ַרִּבי ַחִּיים ַאְבָרָהם ִהִּגיַע, ְוַכֲאֶׁשר 
ִּבֵּקׁש הצ"צ ָלקּום ִלְכבֹודֹו, ָאַמר לֹו ַהּדֹוד: "ְׁשבּו ַעל ְמקֹוְמֶכם. ָאְמָנם 
ָהַרִּבי  ָטַען  ָאז  ַלֲחִסיִדים".  ְוָהַאְדמֹו"ר  ָהַרב  ַאֶּתם  ֲאָבל  ַהּדֹוד,  ֲאִני 
ֲאִני  ָצִריְך  ֲהֵרי  ּוְלַמְנִהיג,  ְלַרב  ִלְהיֹות  ֲאִני  ָיכֹול  "ֵּכיַצד  ֶצֶדק':  ַה'ֶּצַמח 
ָאְמרּו  רז"ל  ַהֲחִסיִדים:  ִמִּזְקֵני  ֶאָחד  ָאַמר  ְּדאֹוַרְיָתא?"  ָרִזין  ָלַדַעת 
ּוַמאן  ַמְלכּות',  לֹו  'ְונֹוֶתֶנת  ָּכל  ֹקֶדם  ַהֵּסֶדר.  הּוא  ָּכְך  ִּכי  פ"ו(  )אבות 

ַמְלֵכי ַרָּבָנן, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן 'ּוְמַגִּלין לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה'.
ֵהִׁשיב ׁשּוב ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ְוָאַמר: "ְּבִאם ָהִייִתי ָצִריְך ִלְהיֹות ַרִּבי, ֲהֵרי 
נ"ע"  ָהַרִּבי  ְזֵקִני  ִמָּסִבי  ְרָמִזים  ֵאיֶזה  ָּכְך  ַעל  ׁשֹוֵמַע  ָהִייִתי  ֶׁשְּלָפחֹות 
ָלַרִּבי:  ְוָאְמרּו  ַהֲחִסיִדים  ִמִּזְקֵני  ַּכָּמה  ִמָּיד  ַנֲענּו  ַה'ַּתְנָיא'(.  ַּבַעל  )הּוא 
ֵמַהְּכָתִבים  ֵהן  ְרִמיזֹות,  ַּכָּמה  ַהָּזֵקן  ֵמָהַרִּבי  ְׁשַמְעֶּתם  ִּכי  ָאנּו  "יֹוְדִעים 
ְּפָתִקים  ַּכָּמה  ְזֵקנֹו  לֹו  ָמַסר  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ִלְפֵני  ]יֹוַמִים  ָלֶכם  ֶׁשָּמַסר 

ְלָך  ָיבֹוא  עֹוד  ֶזה  ְלִמְׁשֶמֶרת,  ְלָך  ְוִיְהיּו  "ַקח,  לֹו  ְּבאֹוְמרֹו  בכת"י 
ֶׁשָחַלם  ]ַּבֲחלֹומֹו  ֶׁשֲחַלְמֶּתם  ֵמַהֲחלֹום  ְוֵהן  רבי([,  )בית  ְלתֹוֶעֶלת". 
ֹלא  ֶאָחד  ַאף  נֹוֵפל.  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְוִהֵּנה  ְזֵקנֹו,  ִהְסַּתְּלקּות  ֹקֶדם  ָׁשבּוַע 
ָאז  ְלָהִרימֹו.  ִהְצִליַח  הצ"צ  הּוא,  ְוַרק  ָּכְבדֹו,  ֵמֲחַמת  ְלָהִרימֹו  ִהְצִליַח 
ִהְתַּבֵּטא ְזֵקנֹו ְוָאַמר לֹו "ָאֵכן, ַרק ַאָּתה ִהְצַלְחָּת ְלַהְגִּביַּה ֶאת ַהּתֹוָרה"[. 

ְוִאם ֵּכן, ַחָּיִבים ַאֶּתם ִלֹּטל ַעל ַעְצְמֶכם ֶאת ֹעל ַהַהְנָהָגה".

ֶאָּלא, ֶׁשִעם ָּכל ֶזה, ְּבֶמֶׁשְך ֲחִצי ָׁשָנה ֵמֵאן ֲעַדִין ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ֵליֵׁשב ַעל 
ֵנאֹות  ַהֲחִסיִדים,  ִמִּזְקֵני  ְמֻרּבֹות  ַהְפָצרֹות  ֶׁשְּלַאַחר  ַעד  ַהַהְנָהָגה,  ֵּכס 
ֵיְלכּו  ַהֶּדֶרְך  ּוְלהֹורֹוָתם ֶאת  ְיׁשּורּון,  ֲעַדת  ְקַהל  ְלַהְנִהיג  ְלַהְתִחיל  ְלָכְך 
בּועֹות תקפ"ח,  ָּבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון. ְוַכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַחג ַהּׁשָ
ְלָחן, ְוֵהֵחל ְלַהְנִהיג  ב ָהַרִּבי ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ָלִראׁשֹוָנה ְּבֹראׁש ַהּׁשֻ ִנְתַיּׁשֵ

ֶאת ָהֵעָדה. )בית רבי(

ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד
'אֹור'  ִּכי  אֹור,  ְמֹאד  ָאַהב  "הבעש"ט  ִסֵּפר:  ִהְתַוֲעדּות,  ְּבֵעת  ַּפַעם, 
ֶאָחד,  ֵנר  ַרק  ָהָיה  ֶׁשְּלַתְלִמיֵדי הבעש"ט  ֵאַרע,  ַּפַעם  'ָרז'.  ְּבִגיַמְטִרָּיא 
ְוִנְצַטֲערּו ְמֹאד ַעל  ִעָּמֶהם,  ָלֶׁשֶבת  ְּכֵדי  ְלִהָּכֵנס  ָצִריְך  ָהָיה  והבעש"ט 
ְּכֶׁשִּנְכַנס  ְּבַנְפָׁשם.  ֵעצֹות  ְלָהִׁשית  ָיְדעּו  ְוֹלא  ַּבֹחֶׁשְך,  ֵליֵׁשב  ֶׁשִּיְצָטְרכּו 
ִהיא  ֲעבֹוָדִתי  ִעַּקר  ְלאֹור.  ְזקּוִקים  "ְיהּוִדים  ָלֶהם:  ָאַמר  הבעש"ט, 
'ֹלא  ַהַּתְלִמיִדים:  ַנֲענּו  אֹור?"  ַמְסִּפיק  ֵאין  ְוָלָּמה  ַלְּיהּוִדים,  ְלָהִאיר 
ֵמַהַּגג "ֵנרֹות"  ִצָּוה ַהֶּבעְׁש"ט ְלהֹוִריד  ִמֵּנר ֶאָחד'.  יג יֹוֵתר  ְלַהּׂשִ ָיֹכְלנּו 
ּוְלַהְדִליָקם.  ְל'ֵנרֹות'[  ַהּדֹוִמים  ֶקַרח  ]ְּגִליֵדי  ָׁשם  ַהְּתלּוִיים  ֶקַרח  ֶׁשל 

ַהַּתְלִמיִדים ָעׂשּו ֵּכן, ְוַה"ֵּנרֹות" ָּדְלקּו.

הבעש"ט  ַּתְלִמיֵדי  "ֵאֶצל  ָאַמר:  ְלַסֵּפר,  ֶצֶדק'  ַה'ֶּצַמח  ָהַרִּבי  ִּסֵּים  ִמּׁשֶ
ָּדְלקּו ְוֵהִאירּו ֵנרֹות ֶקַרח, ְוֵאֶצל ֲחִסיִדים ֶׁשל ַעְכָׁשיו, ֹחֶׁשְך ְוַקר". ְלַאַחר 
ָׁשִנים, ְּכֶׁשֶּנְכּדֹו, ָהַרִּבי הרש"ב זי"ע ָהָיה ְמַסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה, ָהָיה 
ֶאת  ֶׁשּלֹו,  ַּבֲחִסיִדים  ָּבֶהם,  ִּגָּלה  ֶצֶדק'  ַה'ֶּצַמח  "ְזֵקִני  ְואֹוֵמר:  ְמַסֵּים 

ָה'ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד' ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה". )ספר "התולדות"(

להעלות נר תמיד - לזכר נשמת

יב' ניסן
הרה"ק חיים ב"ר אברהם שמואל פנט )ב' תפוחי חיים(

יג' ניסן
הרה"ק יוסף ב"ר אפרים קארו )ב' שלחן ערוך(

הרה"ק משה ב"ר חיים )האלשיך הקדוש(
הרה"ק מנחם מנדל ב"ר שלום שכנא מליובאביטש )ב' צמח צדק(

הרה"ק יואל משאץ ב"ר חיים מסטנוב

יד' ניסן
הרה"ק אשר ישעיה ב"ר אליעזר ליפמן מרופשיץ

טז' ניסן
הרה"ק פינחס אליהו ב"ר יעב יוסף רוטנברג אב"ד פילץ

הרה"ק אריה צבי פרומר מקוז'יגלוב )ב' ארץ צבי(

יז' ניסן
הרה"ק יצחק מסקוורא ב"ר מרדכי המגיד מטשערנאביל

הרה"ק מאיר ב"ר ישראל אבוחצירה

ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל זי"ע ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש

ַּבַעל "ֶצַמח ֶצֶדק"
יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - י"ג ִניָסן



ספיר ויהלום
הארה חסידית לפרשת השבוע

 

   

אש תמיד

רה"ק הרבי מלובלין זיע"א איש חסיד הפעם אחת בא לפני 
והתאונן על מחשבות זרות. הרה"ק נתן לו עצות, אבל לא היה יכול 
להפטר ממנו, כי האיש היה עיקש ופגע רע. עד שאמר הרבי: איני מבין 
כל עיקר מה שאתה מתאונן על מחשבות זרות, הלא המה מחשבות 

כי מחשבות זרות שייך על אדם גדול, אשר מחשבות שלך ולא של זר, 
שלו המה קדושים, ואם לפעמים נפל במחשבתו מחשבה לא זכה אז 

)ספר 'אהל  אבל אצלך המה בתמידות, אם כן המה שלך ,נקראים 'זרות'

 .הרבי', אור החכמה, אות קסז(

* * * 

: הקדוש זיע"א הבעל שם טוב אור שבעת הימים סיפרו תלמידי
ורף בא מישהו לפני הבעש"ט והתאונן בפניו על באחד מימות הח

מחשבות זרות המשתלטות עליו בשעת התפילה. שלח אותו הבעש"ט 
לתלמידו רבי דוד לייקעס. דפק האיש בחלונו של רבי דוד וביקש 
להכניסו. אולם אין קול ואין עונה. הוא ביקש והתחנן עד אשר כמעט 

פתחה הדלת ורבי דוד שקפא במקומו, ורבי דוד לא שעה אליו. והנה נ
עד אשר קפא  המתיןהכניסו באהבה פנימה. ועל שאלת האיש: למה 

אדם הוא הענה רבי דוד: רציתי להראות לך שוהיה חשש סכנה לחייו, 
בית ויכול להכניס את מי שהוא רוצה, ומי שאינו רוצה בו אינו הבעל 

בית על המכניסו. וכך גם במחשבות האדם: צריך אדם להיות בעל 
)ספר הבעש"ט,  מחשבותיו ואת המחשבות שאינו רוצה בהם אל יכניסם

 .עמוד קנא(

* * * 

זיע"א זריטש עהמגיד ממהרה"ק באדם שבא אל דומה היה מעשה 
והתאונן לפניו כי אינו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא טובות 

ו המגיד ל הוויוך מחשבתו בעל כורחו. צומהרהורים רעים החודרים לת
אשר החזיק בית זיע"א רבי זאב וולף מזיטומיר הרה"ק לנסוע לצדיק 

אך כשבא לבית רבי זאב  ,אכסניה בכפר אחד. הלך האיש לאותו כפר
וולף כבר הייתה השעה מאוחרת בלילה והבית היה סגור מבפנים. 
הקיש האיש על הדלת אך הדלת לא נפתחה. המתין זמן מה ודפק שוב 

. היה זה ליל חורף קר והאיש על הדלת, אך גם הפעם איש אינו פותח לו
החל להתחנן שיפתחו לו את הדלת, אך ללא הועיל. בשלב מסוים 
נשבר האיש והחל לקרוא בכעס וברוגז: אנשים חסרי רחמים אתם, כך 
להתעלל ביהודי... ועוד כהנה וכהנה. מהעבר השני של הדלת אין קול 

נימה ואין עונה. בהאיר השחר נפתחה לו דלת האכסניה והוא נכנס פ
והתאכסן שם כמה ימים. כל אותם ימים נמנע רבי זאב וולף מלהתעניין 
בסיבת בואו, וכמעט שלא החליף עמו מילה. 'לשם מה שלחני המגיד 
לכאן', תהה האיש בליבו, וכבר החליט לחזור לביתו כלעומת שבא. 

רבינו המגיד קודם שפנה לשוב לביתו פנה אל רבי זאב וולף בשאלה: 
יני יודע בשביל מה. השיבו רבי זאב: רבינו שלח אותך שלחני אליך וא

אליי כדי שתלמד ממני שהאדם הוא בעל הבית על רשותו, ולמי שאיננו 
 .(160המגיד ממזריטש, עמוד  –)סיפורי מופת  חפץ אין הוא מתיר להיכנס לתחומו

* * * 

בפרדס החסידי הגדול נמנה רבי צמחו אשר  הלבנון ארזי בין
שימש רופא למלך פרוסיה, והיה רופאו של המגיד אהרן, ד"ר גארדיא, ש

שובה והגיע אחרי כן הגדול בערוב ימיו, שהפך בהשפעתו לבעל ת
פנה פעם הרופא לרבו מסופר שכמו שובחסידות.  ת ה'לשיאים בעבוד

אנא רבי, אני ארפא אתכם ממחלות הגוף ואתם " ואמר לו: הגדול
הלא " :שובהסכים והרופא התחנן המגיד  ".תרפאו את נפשי השסועה

פואת אינני אלא בשר ודם והריפוי שלי מוכרח לקחת זמן רב בעוד ר
והמגיד ריפא אותו. הוא החלים והיה  ".הנפש יוכל לרפאני תיכף ומיד

לבעל תשובה גדול ולצדיק ועובד ה' גדול. רבו המגיד אהבו וחיבבו 
 ממנו כל משאלה. , ולא מנע מאד

כשד"ר גארדיא שאל ממנו עצה איך להיפטר מהמחשבות הזרות 
המטרידות אותו כתוצאה ממעשיו בימים ההם, ייעץ לו המגיד את 
עצתו בסיפור משל: היה פעם יהודי מוזג בעל בית מרזח בכפר, בו שתו 
תמיד לשכרה כל הגויים שבכפרו. לימים חיסל היהודי את עסקו והפך 

היו שוכחים בכל פעם  הנבעריםל הגויים לחנווני בעל חנות מכולת. אב
ודופקים באישון ליל בחלונות ביתו בצריחות: יי"ש, יי"ש, וודקא. השיב 

טעות טעיתם בכתובת, אינני עוד מוזג מסבאה, אני היהודי לעומתם: 
וני בעל מכולת. וכה תענה למחשבות הזרות: אינני עוד מה וכבר חנ

 המגיד ממזריטש, הרפו ממני שהייתי, אני יהודי כשר, אני תלמידו של
 .)ספר 'תורת המגיד', עמוד רמה(

* * * 

הרהורים רעים אינם חמורים ששנדמה לו וידע האדם, כי אע"פ 
כמו המעשה בפועל, אולם האמת היא שהרהורי עבירה קשים מעבירה, 
ועל האדם להכיר בעצמו את חומרת עוון המחשבות שאינם טובות, כפי 

בספרו 'נועם אלימלך', זיע"א שהאיר לנו הרה"ק רבי אלימלך מליזנסק 
ו' וגטאת ו' זאת תורת החוגדבר אל אהרן 'בפרשת השבוע, פרשת צו: 

שכל . רצה לומר, )ויקרא ו יח( 'במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת
דבר ודבר שיש בו נדנוד חטא אף שאינו אלא כדוגמת הרהור הלב 

יהא נחשב בעיניך כאלו עברת על חטא שיש בו חיוב  ,שעולה בא עליו
. וזהו 'במקום', רצה לומר, באותו דבר ונדנוד חטא 'אשר תשחט חטאת

יו 'תשחט החטאת' יהיה חשוב בעינך כאלו נתחייבת חטאת העולה' על
 ד'י חטאת ועד היכן הפגם הולך לפני לפני ד', רצה לומר דע לפני מ

והרה"ק הרבי רבי אלימלך זיע"א כתב בצעטיל קטן כמה עכ"ל.  למעלה.
עצות טובות להזהר מהרהורים רעים. אשרי המתמיד להגות בצעטיל 

דבק באלהים חיים, כמו שכתב הרה"ק היות קטן, שהוא עצמו סגולה ל
ל ֵמֵעת ְלֵעת ֶזה ַהֶצעִטיל  )אות יד(זיע"א  ִמים ְבכָּ ֵהר ְמאֹד ּוְמאֹד ַלֲחֹזר ִלְפעָּ ִיזָּ

ה ִבְלׁשֹון ַאְׁשְכַנז.  ה ְוֵתבָּ ל ֵתבָּ ֵרׁש כָּ ן, ִויפָּ טָּ  :)אות טז(וגם בסיום דבריו שם קָּ
ֵרז ֶאת ַעְצמֹו ְלַתֵקן  ֵכן ְיזָּ ם ַרק ְלַׁשֵבר ֶאת ַהֶטַבע, לָּ עֹולָּ א בָּ ם ֹלא ִנְברָּ דָּ אָּ הָּ
ֵאר וכו'. ְוֵכן ִמי ֶׁשִטְבעֹו ֵאינֹו  א ְכמֹו ֶׁשֲאבָּ יו ִבְׁשַנת ְׁשמֹוֶנה ֶעְשֵרה ַּדְוקָּ ִמּדֹותָּ

ִעים יֹום ְוִיְלמֹד יֹוֵתר ֵמֶהְרֵגל ַמְתִמיד ְבִלּמּודֹו ַיְרִגיל ֶאת ַעְצמֹו ַגם ֵכן ַאְרבָּ 
ְך ִמן  ם ְוֵאילָּ ן ֶׁשִּלי, ּוִמשָּ טָּ ל ַפַעם קֶֹדם ַהִּלּמּוד ְבֶצעִטיל קָּ ֶׁשּלֹו, ְוִיְסַתֵכל ְבכָּ

ם. ּמָּ עֹות ַעד תֻּ רָּ ַמִים ַיְעְזרּוהּו ִלְהיֹות מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ִבְׁשִביַרת ִמּדֹות הָּ  ַהשָּ

* * * 

הלחם בהרהורים רעים בפרשת השבוע, כפי עצה לנו עוד אומצ
ולמדני זקן אחד כי בעת : )סידור תפלה למשה, יח(זיע"א שהביא הרמ"ק 

)ויקרא שיבא לאדם במחשבתו דברים שאינם הגונים יאמר פעמים הרבה 

ִמיד תּוַקד ַעל ַהִּמְזֵבַח ֹלא ִתְכֶבה': ו ו( , והוא מטהר המחשבה ומבטל 'ֵאׁש תָּ
 . הקושי

מקוזניץ המגיד ופלא על אודות סגולה זו הביא הרה"ק ורמז מ
וכי יזיד איש על רעהו ': )פרשת משפטים(זיע"א בספרו 'עבודת ישראל' 



ספיר ויהלום
הארה חסידית לפרשת השבוע

 

   

. מכאן נוכל למצוא הרמז מה שכתב )שמות כא יד( וגו' 'להרגו בערמה
כי הרמ"ק קיבל מפי אליהו ז"ל לבטל מחשבה זרה בסידור האר"י ז"ל 

עיין שם. ואפשר לפי זה לפרש  על המזבח'לומר פסוק 'אש תמיד תוקד 
הפסוק זה: 'וכי יזיד איש', היצר הרע. 'על רעהו', הוא היצר טוב שהם 
יחדיו בלבו של אדם. 'להרגו בערמה', במחשבת ערמומית וכוזבת. אז, 
'מעם מזבחי תקחנו למות', דהיינו הסגולה לומר הפסוק אש תמיד 

 מן הארץ. תוקד על המזבח כנ"ל, ויעבור רוח הטומאה

* * * 

לאברך שסבל מאד ממחשבות זרות שטרדו אותו בעת תפילותיו, 
אתן לך סגולה טובה למלחמה  :זיע"אמשפולי  בא קדישאהסאמר 

מובא בשם האר"י הקדוש זצוק"ל לומר לפני  ,במחשבות הזרות
: 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה', )ויקרא ו ו( התפילה את הפסוק

ם של דברים: הרי לב האדם דומה למזבח בו ולהתכוון באמירתו לפשוט
יוקדת אש תמיד, הן אש גשמית המחממת את דם הגוף והן אש רוחנית 
אש התאוות. בתפילתך עליך להקפיד שתוקד אש התמיד בכל עת 

אזי מבטיח אני לך התפילה, היינו שתתפלל בהתלהבות שלהבת יה. 
וממילא לא שיקויים בך 'לא תכבה' שאש זו לא תדעך באמצע התפילה 

 )ספר 'איש הפלא', עמוד צה(יבלבלוך המחשבות הזרות 

* * * 

, אם כי זיע"א דברי הרה"ק השפת אמתעל האמור מויש להוסיף 
)צו לא הזכיר כאן עצה זו להדיא, נראה שדבריו מכוונים לעניין זה 

אש שנאמר בו תמיד שמדליקין  ',אש תמיד תוקד': וברש"י ז"ל תרל"א(
 ',נר מצוה ותורה אור' )משלי ו כג(דכתיב  מר גם כןש לוכו'. יובו הנרות 

י התורה לדבק ולחבר המצוה ל ידוהוא כנ"ל שהדלקת המצוה ע
והגית בו ' )יהושע א ח(דכתיב  'תמיד'שנאמר בה  ,בשורשה בתורה כנ"ל

דהנה  ,כו'וו'. ומסיים רש"י אף היא ממזבח החיצון תוקד ' וגיומם ולילה
ובזוה"ק מחשבה רעה  ,ו'וג 'העולה על מוקדההיא ' )ויקרא ו ב( כתיב

כי יש הבערה  ,דבריו רושפי ,כו'והכהן  הכו' ובער עליולאוקדא לה 
י התעוררות נפשו בראותו ל ידבלב האדם ע המאליושלהבת העולה 

גודל חסדי השי"ת שעושה עם כל איש ישראל בכל רגע ורגע בכל 
 נתשהוא בחי ',ר בבוקרו' בבוקוג' הכהן וגוובער ' ה שאמרוז .יניםיהענ

ועל ידי חסד ובוקר שמבורר חסדי השי"ת שחסד אל כל היום. 
כי באמת עצה  ,התעוררות אהבה אמיתית נשרף כל מחשבות והבלים

הבות תמיד בחשק היעוצה לדחות מחשבות רעות הוא רק זה להיות התל
האדם וזה עבודת  ,ממילא נתבטלו כל ההבלים ברך,ורצון לעבודתו ית

כשעושה המצוה יכול להיות ל ידי זה היום והלילה. וע תמיד כל
שמירת הרצון כל  ל ידיבדביקות באמת באור התורה כנ"ל. וכל זה בא ע

ה כו'. וזורש"י אף היא ממזבח החיצון תוקד  שה שפירהיום כנ"ל. וז
למחשבה רעה  העלי ם כןיש ג ל ידי זהכי ע ',היא העולהשנאמר '

ה ת אור עליון כנ"ל. וזלבוא לדביקו ל ידי זהשהרי זוכה ע ,בעצמה
 כנ"ל. ל ידי זהע השיש הרמה ועלי ',והרים את הדשןשנאמר '

ובאמת אמרו אין ביעור חמץ אלא : (תרמ"ד)עוד כתב בשפת אמת 
 ,כי זה הביטול בלב מרוב התלהבות הרצון להשי"תאכן הרמז  .שריפה

רצונך מפני בטל ' )אבות פ"ד מ"ד(כענין  ,נשרף ומתבטל המחשבה זרה
מרוב אהבה ודביקות וכלות הנפש לעשות  ,מפני רצונו דייקא ',רצונו

 .עד שכל הרצונות יתבטלו כהמס דונג מפני אש ,רצון השי"ת

* * * 

אפר ל 'הרהור עבירהממשיל ' ר' גד'ל אייזנער זצ"ל חהגה"והיה 
אך הוא משאיר כתם, הרי ו באם מתעסקים  ,סיגריה הנופל על בגדה

 עליו ומעיפים אותו, הרי הוא כאבק פורח וכחלום יעוף.אם נושפים 

מבואר מהרה"ק בעל התניא תניא קדישא  הוא ים כברויסוד הדבר
ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר וזה לשונו:  (פרק כ"ח)זיע"א 

אל ישית לב  ,מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה או בתפלה בכוונה
אל יפול לבו  ף על פי כן. אך אוכו' אליהן אלא יסיח דעתו מהן כרגע

בקרבו להיות מזה עצב נבזה בשעת העבודה שצריך להיות בשמחה 
אלא אדרבה יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כחו בכוונת התפלה  ,רבה

בחדוה ושמחה יתירה בשומו אל לבו כי נפילת המחשבה זרה היא 
 מהקליפה שבחלל השמאלי העושה מלחמה בבינוני עם נפש אלהית
שבו. ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד כשאחד מתגבר אזי השני 

בכל מאמצי כחו. ולכן כשנפש האלהית  ם כןמתאמץ להתגבר ג
מתאמצת ומתגברת להתפלל אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה 

ולא כטעות העולם שטועים להוכיח  ,זרה שלה הולהפילה במחשב
שאילו התפלל כראוי  ,כלום מנפילת המחשבה זרה מכלל שאין תפלתם

ונכון לא היו נופלים לו מחשבות זרות. והאמת היה כדבריהם אם היתה 
נפש אחת לבדה היא המתפללת והיא המחשבת ומהרהרת המחשבות 

זו עם זו במוחו של  תבאמת לאמיתו הן שתי נפשות הנלחמוזרות. אבל 
כל אחת חפצה ורצונה למשול בו ולהיות המוח ממולא ממנה  ,אדם

וכל מילי דעלמא  ,לבדה. וכל הרהורי תורה ויראת שמים מנפש האלהית
בה. והוא כמשל אדם המתפלל  מנפש הבהמית רק שהאלהית מלובשת

שזאת  ,ועומד לנגדו עו"ג רשע ומשיח ומדבר עמו כדי לבלבלו הבכוונ
צמו כחרש לא ב ועד רע ולעשות עעצתו בודאי שלא להשיב לו מטו

אולתו פן תשוה לו כאל תען כסיל ' )משלי כו ד( בישמע ולקיים מה שכתו
כי  ,כך אל ישיב מאומה ושום טענה ומענה נגד המחשבה זרה ',גם אתה

עצמו כלא יודע ולא שומע  רק יעשה ,המתאבק עם מנוול מתנוול ג"כ
ואם  .בכח כוונתושנפלו לו ויסירם מדעתו ויוסיף אומץ  םההרהורי

אזי ישפיל  ,יקשה לו להסירם מדעתו מפני שטורדים דעתו מאד בחזקה
במחשבתו לרחם עליו ברחמיו המרובים  ברךנפשו לה' ויתחנן לו ית

ירחם ה' על נפשו הנמשכת  וככה ,כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו
ם ולמענו יעשה כי חלק ה' ממש להצילה ממים הזדוני ברךמאתו ית

 .עמו

* * * 

ומידה טובה מרובה, כדבריו המפורסמים של הרה"ק השפת אמת 
משארותם צרורות ' )שמות יב לד(בפסוק : )תרנ"ט(זיע"א בפרשת בא 

להם בהמות רק לחבב את  האמרו במכילתא וכי לא הי ',בשמלותם
"ש. כי הנה עיקר תכלית המצוה להיות נשאר ממנה רשימה ייהמצוה ע

 ',ומצותי תצפון אתך' )משלי ב א(ו שכתבתי במקום אחר פירוש כמ ,באדם
כאשר עושין המצות ברוב אהבה ותשוקה נשארת הארת המצוה בנפש 

שיורי  הן על עצמותיו. וזה שהיצדיק זכיותיו חקוקי ו שאמרווכמ ,האדם
המצות.  ל ידירמז על הלבוש שנעשה ע ,מצה ומרור צרורות בשמלותם

 ,למה הקדים לקיחת הפסח ',ויקחו להם'וק חז"ל בפס ה שדרשווכן מ
"ש. והענין הוא כי וודאי ייהמצות ע מן הערום וערי ישראל ילפי שהיו בנ

 ם שמיםוצריך האדם לעשות המצוה לש ,עיקר המצוה היא צורך גבוה
מצד זה  ,בלבד. אבל הכנת המצוה והתשוקה קודם המצוה ולאחריה

ו וכמ ה,ולאחרי השהמצוה נותנת ברכה לפני נעשה מלבוש הנפש
הרהורי עבירה קשין  )יומא כט.(חז"ל  ה שאמרוממ שכתבתי במקום אחר

והיינו כי הגם  כמו כן הרהורי מצוה טובים מגוף המצוה. ,מעבירה
אבל הקלקול אל נפש  ,שעיקר פגם העבירה בשורש היא בעשייתה

אשר עיקר  ,י הרהור עבירה. וכן הוא במצוהל ידהאדם מתרבה ביותר ע
אבל רוב ההרהור והתשוקה אל המצוה מתקן נפש  ,צורך גבוה המצוה
 האדם. 




