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הפרשה àבאר
dyxtd x`a

ìåãâä úáù - òøåöî

להאמין  הימים אלו כל של  תכליתם – אלוקינו אחד 
אחד בה '

éøòùáåðéìò äéúåëìäáå ,íéãîåò åððä íéçñô
úåëìäë åì øîà äúà óàå .ïðåáúäì

äøåú äøîà äðä .çñôä(ä áé úåîù)íéîú äù'
äðù ïá äù ÷øå ,'íëì äéäé äðù ïá øëæúçàøùë

ååèöð ïëå ,çñôì åáéø÷äì(åî ÷åñô)úéáá'ãçà
åøáùú àì íöòå' ,íéúá äùìùå íéðùá àìå 'ìëàé

- 'åáíéðùì ãçà íöò ÷ìçì àìùì"øäîä áúëå .
(ñ"ô 'ä úåøåáâ)ìéìáù Y íéðååëî ãçà øáãì åäìåëù

ù åáéìå åçåîá áèéä íãàä ùéøùé äæãçàåðé÷åìà
ãçåéîå ãéçé ãçà åãáì àåäå ,õøàáå íéîùáàààà.

øáëåøãñä óåñá íéøîåà àîòè éàäîù ,åøîà
' èåéôãçàíãàä úà ïçåáë àåäù ,'òãåé éî

øãñ àåä êëå ,äðåîàä ïéðò úà äðåëð ïéáä íà
' åúåà íéìàåù - ïçáîäøîåìë Y 'òãåé éî ãçà

øôñî êòîåùá øëæð êðä äîãçà'äøéçá'ä åãéáå ,
Y ãçà øôñî íäá ùéù íéøáã øàùá áéùäì
ïåëðì ïéáä íà êà ,æ"äåò éðéðò øàù åà ïåîî éðéðòá
åðé÷åìà 'ãçà' Y áéùé 'äèåùô äðåîà' ïéðò úà

õøàáå íéîùáùáááá.

äðåîà.ä÷åöå äøö ìëî íãàä úà úìöî úàæ
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáã íéòåãéå

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä åð÷æ íùáéøîà 'ééò)

ונתעלהא . מזלו שנתהפך מרוד בעני מעשה הסדר, בליל פעם סיפר זי"ע מבעלזא יהושע  רבי הרה "ק

בכל בו ומפצירים  אותו  מבקשים  היו  הללו מכיריו , כל בעיני לפלא הדבר והיה העיר, מעשירי להיות

עשרו  'סוד' את להם  שיגלה  Â‰ÂÓÎ)עת ˙Â˘Ú Ì„È· Ì‚ ‰ÏÚÈ ÈÏÂ‡). לאיש סודו  גילה  ולא פיו חסם העשיר אך ,

ומכיוון  לשכרות. שנפל  עד המלך כיד רב יין העשיר שתה ושם סעודתם, עמו לסעוד ידידיו  נזדמנו לימים 

לה . זכה במה  העשירות סוד את ממנו להוציא מכיריו  הצליחו מיד יין' ש'נכנס

ומסיימים וחוקתו , משפטו  ככל הקדוש הסדר את עורכים שאנו  לאחר זה , קדוש  בליל  כמותו , אנו  אף 

ומגלים יין', 'נכנס  אז  הרי הכוסות ארבע את אחדלשתות כל של בלבו השמור הגדול הסוד את  אנו

זולתו. ואפס מלבדו עוד אין  ובארץ'... שבשמים אלוקינו 'אחד  - מישראל

בגמ'ב. Ó‚:)איתא ˙ÂÁ�Ó) תכלת' כי תכלת'. 'פתיל  הציצית כנפי על לתת הבורא שציוונו  הדבר טעם  לבאר

יזכר  בציציותיו האדם  יסתכל כאשר וממילא הכבוד', לכסא דומה  ורקיע  לרקיע דומה וים לים  דומה 

נזכר  אינו התכלת את שבראותו  בלבד זו שלא שאמר מי אמר וכבר שמים . מורא בלבו ויעלה  בהקב"ה 

בים כששוהה  אף  אלא הכבוד ‰Â·Î„)בכיסא ‡ÒÎ Ï‡ 'ÔÂÈÓ„'· ·Â¯˜ ¯˙ÂÈ ‡Â‰˘),הכבוד בכיסא נזכר  אינו  כן גם

הזה . כדבר יתכן והיאך

ה'זכרון' לעורר האדם  ב'ראיית' כוח  שיש מצינו  מקום  בעוד כי הוא, פשוט  הדברים ביאור אלא

בגמ' דאיתא Î:)והמחשבה . Ê"Ú) נלמד ומשם רע. דבר מכל  ונשמרת שנאמר צבעונים  בבגדי להסתכל אסור

הללו לדידן. מדברים דמעין מעין ובראותו – מחשבותיו נתונים ובמה האדם, שקוע במה תלוי דהכל

לידי  זו ראיה תביאהו ולכן  הללו, לדברים נמשך  הריהו האדם עביות מטבע כי הדבר בגוף  ייזכר מיד 

לנגד יראה אך  כאשר – שמים' 'יראת בקרבו השריש  אשר האדם אצל יהא ממש  הזה וכמקרה זכירה,

בלילה  האדם עבודת  וזהו הכבוד. כסא זיכרון בו יתעורר מיד הכבוד, לכסא לדומה הדומה 'תכלת ' עיניו

'שוכן את  לו להזכיר קל רמז כל לו יספיק ואז פרטית, בהשגחה אמונה עם לחיות השנה ובכל  הזה

ונישא. רם 'כסא' על  היושב עד'
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(êìéå ,í"éøäíãàäî åéðô øéúñî ä"á÷ä ïéà éë ,
.åéìà áåùéå åá øéëé ,åéøçà ùôçéù éãëá àìà
''ä éðà éë íúòãéå' øîåàå íãàä æéøëî íà ïëìå
.íä àøåáä úàî éúåà úåøå÷ä ìëù éðà òãåé -
íéðéãäå äøúñää ìëå ,íéðô øúñäì íòè ïéà øáë

.ïéìèåáîå ïéìéèá- dyxtd x`aìåãâä úáù - ò øåöî

ïëåíå÷î ìù åúçèáä øåàéáá ééçá åðéáø áúë
(âé áé úåîù),'íëéìò éúçñôå íãä úà éúéàøå'

.óâðä àéáî åúòéðî àìå óâðä òðåî íãä ïéà' .ì"æå
,áåúëä êãîéì ìáàäðåîà ä"á÷äá ïéîàäù éî éë

äòøô úîéàì ùùç àìå åðåçèá åá äìúå äîìù
íéøöî úáòåú àéñäøôá çáæå ,åúøæâåäùä àìä éë)

ìù íäéìéìà àåä çñô ïáø÷ì ïñéðá øùò äòáøàá åèçùù

(íéøöîä.óå÷ùîä ìòå úåæåæîä ìò çñôä íãî ïúðå
- ä"á÷äá çèáå ÷éãö äæ éøäåéìò ïéâéù àåä éåàø

úéçùîäå óâðä ïîçèåáäù ,ãîìð ïàëîå .ì"ëò '
.ïîæä éòâôá áùçúäì éìáî åéúååöî íéé÷îå 'äá
,åãòá ä"á÷ä ïâéù éåàø äùòð ïåçèéáä íöòá éøä

.òø ìëî åäìéöéå 'ä åäøîùé

á"åéëò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øàéá(èô 'îò î"åøîà)

áåúëä øîàî ìò(åè ãö íéìäú)÷ãö ãò'
åì íéàáä íéøåñééä èôùî ìëã ,'èôùî áåùé

àìà íðéà ,íãàì÷ãö ãò÷éãöù àåä ïéáîù ãò -

÷éãö éë ïéîàäì åááìá ÷å÷çé øùàë êà ,'ä àåä
øäøäì úåùø åðì ïéàå ,åéèôùî úîàå 'ä àåä

æà åà ,åéúåãéî øçà äìéìçèôùî áåùéìë Y
íéðéãä(èôùî'á íéæåîøä)ìëî øèôééå åéìòî íé÷úîð

ì"æç øîàîë ,íéøåñééä(.áñ úåëøá)éøåñééã àîñ'
'éìåá÷[äðåîàá íúåà ìá÷ì àåä ,íéøåñéì àôøîä íñ].

ïëåçñôä úåëìäá åðãîì(à äòú ç"åà)ïéã ïéàù
äàá äáéñäã ïååéë ,'øåøî' úìéëàá 'äáéñä'

ìò æîøî øåøîä åìéàå ,úåøç êøã ìò æîøìúåìâ

ìò àìåúåøç- 'êøåë'ä òåãî ,øåàéá êéøö äúòî .
àåäùøåøî(äöî íò)íùî íéøîåàå .äáéñäá ìëàð ,

ìò úæîøî äöîù ,ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä
'äðåîà'(÷"äåæá àúéàãë),àúåðîéäîã àìëéî àåäã

Y 'äöî'ä úà øåøîä íò ãçé 'êøåë'ù ïååéëîå
ãçà 'äá äðåîàäïéîàîå ,äáåèì ìëäùåîò 'äå

,äòù ìëáå úò ìëáìë åðîî ìèáúú àôåâ äæá

'úåøéøî'äââââúåøç êøãá æà áñäì åì øùôà øéôùå .
íéëìî éðáëãããã.

ולאידך טוב  שפע לאדם  יבוא  לא  – שנאמר  כמה 
עליו והנקצב  הנאמר  כפי אלא  ח "ו מכאוב 

ììëáìöà úîàúéå øøáúéù ,äèåùôä äðåîàä
ãåãîå ìå÷ù áåàëîå øòö ìëù íãàä

ומצוקותיו,ג. צרותיו מכל יצא הלב בפנימיות אמונה מתוך הבאה  - לבב וטוב השמחה ידי על  כי 

זי"ע  הגר"א של הכתוב(ÈÏ˘ÓÏ)וכביאורו È„)על ÁÈ ÈÏ˘Ó),ישאנה מי נכאה ורוח מחלהו יכלכל  איש רוח

שתבוא  אף מחלהו, יכלכל הוא בשמחה, תמיד  כשהאיש איש  רוח וזהו הרוח, ידי על  באה השמחה וז"ל.

עכ "ל . ויבטלנה, בשמחתו מחלהו יכלכל  הוא ושלום, חס מחלה עליו

התקשר ד. השיעור, באמצע  כיתתו מתוך פסחים ' ב'ערבי הימים  מן ביום שיצא דורנו, בן ב'מלמד' מעשה 

עיר, של  ברחובה האשפה  אל מהבית הישנים ה 'בגדים' את השליכו  כבר האם ושאלם  ביתו  לבני

הבית  בני לו  ויאמרו  מאשפתות, להחזירם אפשרות יש האם  שוב, שאל  לאשפה, השליכו שאכן ומשנענה 

תלמידיו אל  שב כן כי המלמד כשמוע הבגדים, אחר לחזר אפשר ואי האשפה אוספי להם הלכו  כבר כי

השיע באמירת שלוהמשיך בעיצומו  יצא מדוע  ושאלו  המנהל  בו  פגע השיעור לאחר היה . לא כאילו  ור

לאו . אם לאשפה השליכום  אם ה 'בגדים' אודות לברר - בכך מה של  דברים ביתו  בני עם לדבר שיעור

לוויתי  כן על – כל  אין שלרש ומכיוון מצאצאי אחד נישואי לקראת אני עומד הנה  ויאמר, המלמד ויען

היד  שאין במקום – הישנים  בגדי מכיסי באחד למשמרת והנחתיו  החתונה, לצרכי מגמ"ח  אדיר סכום
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åà óéñåäì íìåòáù äéøáì øùôà éàå ,ìòîî
àúøåô åìéôà åøòöî òåøâì(äìéôúá éúìåæ)åæîø ïëå ,

íéøöîä åðúåà åòøéå' ,äãâää ïåùìáäîë

...øîàðùåðåðòéå...øîàðù äîë÷òöðåäîë

...øîàðùìòá íéã÷ä òåãî äù÷ äøåàëìå ,'
äéä ,íù åéøáã ìë ìò 'øîàðù äîë' øîåì äãâää
,'åëå åðåðòéå ,íéøöîä åðúåà åòøéå Y ãéî øîåì åì

øîàù äîî øúåé äîåàî ùãçî ÷åñôä ïéà éøäù
,ïåùàøä åøáã ìò íåìë óéñåî åðéàå .ïëì íãå÷î
ïàë ùé æîøù ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ùøôîå
íãàä ìà òéâîä øòöå éåðéò ìëù ,ùåã÷ä íðåùìá

àåä éøäìòîî íéîùá øîàðù äîëäãîá -
òéâé àì àåäã ìë øòö åìéôàå ,äøåùîáå ì÷ùîá

åì áö÷ðäî øúåé åéìàääääàëä éøîà÷ã åðééäå ,

יצאתי  לכן לאשפה , ה'שמאטעס ' כל  ייזרקו שהיום  ב"ב לי שאמרו  נזכרתי השיעור באמצע היום  בו , שולטת

הבגד... מכיסי המעות את שיוציאו  לבקשם מיד

הקשה הבשורה את לסבול הסבל וכח  הנפש  שלוות בך היה ואיככה המלמד, את ושאל המנהל  נתפעם 

הנה המלמד, ענהו דבר, אירע  לא כאילו ה'שיעור' להמשיך התלמידים לפני מיד ולחזור הדמים , איבוד על

לעולם האדם ירידת 'עיקר בנו, השריש והוא זצוק "ל אייזנער גד'ל  רבי הגה "צ המשגיח של מתלמידיו אנכי

- הללו' הקשים ברגעים  בנסיון יעמוד למען הוא הללו הזה רגעים עבור לא אם כי האדם. כל  זה כי

הקב"ה. של  העליונה בהשגחתו הוא שהכל באמונה להתחזק הזה. לעולם ירדנו מה לשם

דירות וכמה  כמה עומדים ובבעלותו  רבים , נכסים  בעל  הברית, מארצות יהודי לי ÈÎ˘Ó¯)סיפר ‡Â‰˘)

הוא  מושכרת שאינה דירה  שבכל עד המקום  מסוכן כך וכל למכביר, בו  מצויים  גנבים אשר מסוכן, באזור

כל את אתר על  ושודדים  לבית הגזלנים  פורצים  הכי בלאו  כי בה, לשהות מאנשיו איש  לשלוח  מוכרח

טבין  דולר אלף ארבעים  הכסא על  ושכח  מרכבו יצא הדירות, אל  היהודי בהגיע הימים  באחד הרכוש.

וגנבו החלון את שיברו  שגנבים  מצא משחזר, נגנים. שני מונחים  היו ועליהם  בצקלונם , צרורים ותקילין

אך  הנגנים , על  דאלער ארבעים  ועוד החלון לתיקון דאלער מאות חמש של  הפסד ס "ה – הנגנים  שני את

עולם לבורא והודאה  שבח  נתן ורנן ובגיל שמחה, היהודי נתמלא ה '. בחסדי במלואו  נשאר הכסף  סכום כל

כספו . על לו ששמר

מעות  של  גדול סכום  שם לי היה  לא אם ואמרתי, בעצמי, התבוננתי מעשה  אחר ואמר, היהודי הוסיף

כעת  אך דאלער, וארבעים מאות חמש  של ממון הפסד על ועגמ"נ צער מתמלא הייתי הרי לנגנים  בנוסף 

כאשר  וזמן עת לכל  ללמוד עלי מכאן לאלוקי, ומודה אני שמח  הרבים  המעות שאר לי ניצלו  ההפסד שכנגד

ה '. לו חלק אשר קנינים ושאר צאצאים  רכוש , בשאר אלוקי בה ' לשמוח עגמ "נ של מקרה איזה  ח"ו  לי יארע 

ובא, הקרב היו"ט  לקראת הבית בניקיון קשות עוסקים  אשר בעת אלו, לימים הדברים  נוגעים ובפרט 

אלא  להתכעס שלא החובה  מוטלת חד כל  ועל וכדו', ומלכלכים  חוזרים  בבית המצויים  שהקטנים ומצוי

קרתא  זקני  אומרים שהיו וכפי קימא. של  בזרע יקיר, בבן שזיכהו  על  להקב"ה להודות לזכור עליו  אדרבה 

עקרות' אלע  אויף  צרות 'אזעלכע  לשונם  בצחות ÂÏ‡Î)דשופריא '˙Â¯ˆ'· ÌÈÎ¯·˙Ó ÂÈ‰ ÔË· È¯Ù Ì‰Ó Ú�Ó�˘ ˙Â¯˜Ú‰).

עוד. ויחכם לחכם ותן

אבהתנא ה . אכלו  די עניא לחמא 'הא אומרים  ההגדה בתחילת דהנה  רמז, למצוא יש  צחות ובדרך

ישראל  בני שאכלו  למצות זכר הן הסדר בליל אוכלים  שאנו  שהמצות משמע  דמצרים', בארץבארעא

דכתיב איפכא, מפורש  בתורה שהרי קשה, ולכאורה Ï„)מצרים, ·È ˙ÂÓ˘),'יחמץ טרם  בצקו את העם  'וישא

ישראל  שאכלו  המצות כנגד היא מצות שאכילת ההגדה הרי בנוסח שאומרים וכמו ממצרים, בצאתם

שנגלה  עד  להחמיץ אבותינו של  בצקם הספיק שלא שום על מה, שום על  אוכלים שאנו זו 'מצה

וגאלם'. הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם
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äîë Y åðúåà åòøéå ,'øîàðù äîë - åðåðòéå'
øîàðùåååå.

ìòäãâää êùîäáã ,óéñåäì øùôà êøãä äæ
äîë ,åðéúåáà é÷åìà 'ä ìà ÷òöðå' øîàð
øæâð íà óàã ,'íé÷ìàä ìà íúòåù ìòúå øîàðù
ìèáì åãéá íå÷î ìëî ,àú÷òå äøö íãàä ìò
,''ä ìà ä÷òæå äìôú' éãé ìò åðéã øæâ òåø òåø÷ìå

íéé÷úé ,ä÷æçá 'ä ìà ÷òæé íàù - '÷òöðå' åðééäå
'íé÷åìàä ìà íúòååù ìòúå - øîàðù äîë' åá

ìàøùé ìò íéîçøå äëøá äáåè å÷ñôéùææææ.

,ìáàáåàëîå øòöä ìëù ,åáìì ùéàä íéùé
úàî äøåîâä åúáåèì íãàì åì íéàá
ãéî úéàøð äáåèä ïéà íà óà ,'ïîçøä áà åðéáà'
äæá ïéîàéùëå .äî ãò òãåé åðúà ïéà éë ,ïéòì

שאוכלים העבדים  כדרך מצות אוכלים  היו  במצרים  ישראל בני שהיו השנים  כל כי לומר, יש ואולי

ÊÚ¯‡')מצות Ô·‡'‰ Ì˘· ,ÂÙ‡ÈÂ ‰"„ Ù"˘‚‰Ï Â˘Â¯ÈÙ· ˘"‡¯‰Ï 'ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡'· 'ÈÚ)קצה ישראל בני של נפשם  והייתה  ,

זו מ'גזירה' גם ננצל ואז ממצרים  נצא הבוקר באור היום למחרת הנה – שמחים  היו  הלז. ה 'יבש' בלחם 

הקב"ה סיבב - למעשה אך מעדנים, מיני ומשאר בשמן משוחות מחלות נפשנו ותתענג מצה, אכילת של

שינוי. כל ללא במצרים שאכלו  עוני לחם  אותו  אלא אכלו לא לגאולה  משעבוד שיצאו לאחר שגם

חיים  חוקי שכךללמדם  מפני אלא במצרים', לפרעה היינו ש 'עבדים מחמת  הלחם את  אכלו שלא

ידמה  אל וממילא 'מצות '. אותם הם אוכלים עדיין שנגאלו לאחר שאף לכך , והראיה ית '. רצונו היה

יועילו  שלא ידע אלא, מזלו, ישתנה כך  יעשה ואם מצבו, יוטב  פלוני למקום ילך  שאם בעצמו האדם

ממעל . משמים עליו ונגזר שנאמר כמה יהיה והכל  שבעולם, טצדקי כל  לו

הכיפורים,ו . ביום נעילה ' 'תפילת כדוגמת דבר, של תוקפו  הוא דבר כל  וסוף  שסיום הוא, ידוע כלל 

הוא בסופו  יום  של  תוקפו כי בעניניוהיינו  מסיים  סדר כל שבסוף להרמב"ם, תורה' ב 'משנה תמצא [ולכן

ולקיים ] לעשות לשמור ההלכות, מכל  העולה והעיקר התוקף זה כי ולמעשה, להלכה ה ' קצת עבודת יש זה ולפי ,

גדיא'. 'חד בפיוט  הוא שימורים  ליל  'סדר' של  גמרו  מדוע  לתמוה 

ב'חד  אנו  רואים וכך האדם , בלב האמונה את להשריש - הסדר כל  של ועיקרו תוקפו כי י"ל  אכן,

דין  דלית גשמיות בעינים נראה מעשה  ובשעת באכזריות, החתול בשיני שנטרף על  מתרעם  שהגדי גדיא'

ונהנה אוכל  הרשע החתול  ואילו בריה, לשום  הרע  שלא אף על  בדמו מתבוסס הגדי כי ח "ו, דיין ֵולית

על הכלב אף  ייענש  ולאחמ "כ הדין, חומר בכל ויענישנו  הכלב יבוא שמיד האמת, אך שלמה '. כ 'סעודת

שום ואין מדוקדק בחשבון מונהג הכל  העולם, עניני בכל  הוא וכך המקל. ידי על  - שמים חשבונות פי

הזה . בלילה  העבודה עיקר וזה  בעולם , מקרה 

דחסידי ז. לביהמ"ד עולה זצ"ל  מבריסק  סאלאוויצ'יק  הגרי"ז  היה  מצות אפיית אחר בשנה שנה  מידי

קארלין  חסידי מזקני זצ"ל, הלטובסקי העשיל  יהושע  רבי המפורסם החסיד את שם פגש  פעם  קארלין,

בחומרות  מצות באפיית מאד מהדר שהיה  הצדיקים , אחד על החסיד לו  וסיפר שבירושלים, הדעת ומנקיי

מצותיו את החזיק ועמל, יגיעה  של רבות שעות אחר המצות מאפיית בצאתו אחת שנה  שונים , ודקדוקים 

פגע בדרכו צועד עודו ומהודרות, כשרות מצות לאפות שזכה  על להקב"ה  והודאה שבח  מתוך בחביבות

האיש שמח  מצותיו. עמו  להחליף אותו  ביקש  הצדיק משראהו בידו , ומצות כנגדו  המהלך פשוט ביהודי

הסכים איך הזה , הדבר על  מאד תמהים הצדיק תלמידי והיו עשו, וכך רב, שלל  כמוצא הלז  ה 'עסק' על

להם שנתברר עד פשוטות, מצות תמורתן ולקבל הדינים ודקדוקי פרטי בכל  המהודרות המצות על לוותר

במצות, חמץ בחשש  יכשל שלא להקב"ה והתפלל יום  באותו  תהלים  ספר כל  את סיים  פשוט  איש שאותו 

כך. כל  הרבי החשיבם כן על

ואמר  החסיד השיב זה, מעשה מלמדנו מה  מבריסק  הרב שאלו  זו , עובדא לספר החסיד משסיים
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÷"äøä áúëù åîëå ,åùôð ååìùúå åúòã çåðú
ò"éæ ïéøáà÷îççççúëøòî äùî úåøîà àáåä ,áúëîá)

(äðåîà,äîéìù äðåîàá ïéîàäì - ïåçèá ìù åììë'
'äî - äùòðä øáã ìëù(äùòð).ìëì áåèä àåäù ,

úðáäá åðéàù äîå ,íãàä úáåèì äùòð ìëäå
- øúñð øáã äæéàá àåä äùòðä äáåèä ,íãàä

.'äáåè øúåé àéä éàãåáå ,åâéùäì åãéá ïéàùåðééäå

åîò âäðúî àøåáä ìåëéáëù íãà äàåøù äòùáù
,åãòá êùç íìåò éë åì äàøðå ,'äîìòäå øúñä'á

àøåáä åì çéîöî äòù äúåàá - äáøãàù òãé

äúåùòì ùé äìãåâ áåøì øùà äìåãâ äáåè

øúñáå òðöäá ,è÷ùäáèèèè.

מוצא על והשמירה הזהירות  – ולשונו פיו שומר
שכרו ותשלום  פיו

ïúùøôá(äì ãé òøåöî),'úéáá éì äàøð òâðë'
å"çøäåî íùá àøîàúî(ìàèéåå íééç 'ø)

øîà òåãî ÷ééãì ò"éæòâðë'òâð' øîåà åðéàå ,
úòøö äàåøä ùéàä éë ,àìà ,úéáá éì äàøð
,'òâðë' ÷ø àìà ,åîöò òâðä äæ ïéàù òãé åúéáá
,àøåðä 'ïåùìä àèç' íöò àåä éøä åîöò òâðä éë
éãé ìò úúçùð àéäå ,åúîùð é÷îòá ÷÷çð øùà

íéøåáéãä åìàéééé.

êëåïúùøôá '÷ä 'íééçä øåà'ä áúë(è ãé)ïéà
òøä ïåùìë åðå÷ ïî íãàä ÷éçøîù øáã êì.

שנאפו המצות מן יותר התפלה בכח  שנאפו  מצות העדיף שהצדיק  - כאן שנינו גדול  לימוד בפשטות,

פקפוק . ללא ומהודרות כשרות שיצאו ההשתדלות בתכלית שהיו אף  אדם , בני של  ויגיעה  בעמל

ללמוד, יש שלדעתו ואמר מבריסק  הרב סיבבנענה שלם ובלב  בתמימות  התהלים אמירת  ידי על  כי

אלוקים  דברי ואלו ואלו ההידור, בתכלית  שיהיו ודאג  עליהן עמל שהרבי המצות את  שיקבל  הקב "ה

תפלה. של כוחה ללמדנו חיים,

וכך ח. ילדותו , משחר האמונה בשלהבת קודש אש  בתבערת לבעור זי"ע מקאברין הרה"ק  החל כידוע

זה בענין זי"ע  העבודה' ה 'יסוד הרה"ק  „ÈÂÂ)כתב ˘¯Ú ÏÚ ·Î˘˘ È„Â‰ÈÏ ˙Â˜ÊÁ˙‰ היה(·‡‚¯˙ ילדותו שבימי ,

שמים שבחסדי עד ווילנא, שבעיר הגדול  החולים בבית ושכב ביותר חולה מקאברין כליל,הרה "ק הבריא

ישנם האם ושאלו  הרופאים', 'ראש  אל  הילד ניגש  הרפואה, בית כתלי את שעזב קודם החולי. מכלל  ויצא

לחולה. לו  להועיל יכול  מה  לדעת הרפואה בספרי ברורים  שברור כללים  לך  דע אומן , רופא אותו ענהו

להוציאו  ביותר הגדול  הגורם זה מחלתו, בעת שמחתו וריבוי שיבריא, בכך  החולה של  שהביטחון ומוכח,

להוציא  בכדי בה שיש  הביטחון של  בכוחה הרה"ק דרש  דרוש שעה מאותה רגליו. על ולהעמידו מחוליו

וצוקה. צרה ומכל  מיצר מכל האדם את

זי"עט . מקאברין הרה"ק  של כמאמרו ביותר, הגדול כמאמין עצמו את איש כל  יעשה  האמונה ובעניין

(Ó"Â¯Ó‡· ‡·Â‰)ז "ל אמרם ÁÎ.)על  „ÈÓ˙)אומרים ויש  האדם ... לו שיבור ישרה דרך איזוהי אומר 'רבי

מה כפי רק להתנהג האדם על  העבודה  ענייני שבכל אף שעל היא, בכך שהכוונה יתירה '. באמונה  יחזיק 

יחזיק – 'אמונה' בעניני אך שהוא, ממה יותר עצמו  להראות לאדם  לו  ואין זה, בענין בפנימיותו  שהוא

בפנימיותו . אף האמונה  תשיגהו  דבר וסוף  מדריגותיו, על 'יתירה' באמונה 

יעטה'י . שפם 'ועל  להלך המצורע  שעל  נאמר תזריע  Ó‰)בפרשת ‚È)ובגמרא ,(.ÂË ˜"ÂÓ)שעליו למדו 

זצוק "ל קלוגער שלמה  רבי הגה "ק וביאר מכוסה, פיו יהיה זה  ובכלל  ראשו. את ˙ÚÈ¯Ê)לעטוף  ¯Ù˘ È¯Ó‡)

לבריאותם  הוא מסוכן הרע לשון המדבר של  פיו פיו (‰¯È�ÁÂ˙)כי לכסות עליו כן על סובביו , (Ó‚Â„Î˙של 

(ÌÈÁÂ˙È�‰ ¯„Á· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÈÙ ÈÂÒÈÎ לשמור הינם חומות כשני והשפתיים  שהשיניים  חז"ל  אמרו  שהרי ביאר, ועוד .

פיו מוצא ÊË:)על ÔÈÎ¯Ú)ה 'חומה אולי ואולי' האי 'כולי חומה, עוד לעשות יש הועילו , לא חומות שב' ולאיש ,

שמירה . כל  ללא פיו  אמרי מלשלח  למנעו תועיל  השלישית'
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àúéààøîâá(:äð÷ úáù)àéðòã úéì àôô áø øîà'
øàéá é"ùøáå 'àøéæçî øéúòã úéìå àáìëî
àåöîì åéìò äù÷ù áìëë éðò 'éç ìòá' êì ïéàù
ìòá êì ïéàå .íå÷îì íå÷îî åúåà íéùøâî éë åðåæî
íå÷î ìëá åðåæî úà àöåîä 'øçà øáã'ë øéùò éç
áø äöø äî - íéøáãä íéäåîú äøåàëìå .äôùà
øñåî úçëåú åæéà éëå ,äæ øáãá åðì úåìâì àôô

.äæî ãîìð

áúëåà"øâä(úáù 'ñî åäéìà éøáã),ïàë æîøì àáù
÷åçéøä úéìëúá ÷çøúé 'ä àøé ìë äðäã
åùøâéù èåùô øáãå ,øéæç øùá ìëåàä øîåî éãåäéî
éë àîòè åðééäå ,úåðçî ùìùì õåçî äæ àèåç
,ìàøùé úéá ìë éðéòá øéæç úìéëà ìù ïååòä øåîç
íéòãåé ìëäù - 'àøéæçî øéúòã úéì' åøîà äæ ìòå
,øéæç úìéëàá ùéù ïååòäå øåñéàä øîåçá íéøéëîå
ïååò äæ - 'àáìëî àéðòã úéì' àñéâ êãéàì ìáà

íøîàîë ,òøä ïåùì(.çé÷ íéçñô)ïåùì øôñîä ìë'
åëéìùäì éåàø ,òøä ïåùì ìá÷îä ìëå ,òøä
àåä éë ,'éðò' úðéçáá àåä äæ øåñéàå ,'íéáìëì
íðéàå åá ïéìæìæî íäå ,íãà éðá éðéòá ÷åçöë

.äôä ïî íéàéöåî íä äî ììë íéððåáúî

êëåò"éæ ìàèéåå íééç éáø é÷åìàä ÷"äâä øàéá
(á÷ò 'øô äøåú éèå÷éì)÷øåù ù"øäî íëçä íùá

÷åñôä úà ä"äììæ(â ì øáãîá)ìëë åøáã ìçé àì'
úà äùòé àìù íãàä øäæéù .'äùòé åéôî àöåéä
ïéàù áåùçì åéô éøåáéãá ìæìæé àìù - ïéìåç åéøáã

éë ,ùîî íäáåéôî àöåéä ìëë,íãà ìù -äùòé
åà íéøåâéðñ àøåá Y áåèì íà òøì íà íùåø

...åéô éçúô ãàî øåîùé ïë ìò .å"ç íéøåâéè÷àéàéàéàé

äøéîùäúò èøôá ,úò ìëá íãàì åì úëøöð åæ
åøîàîëå ,è"ìòáä úåöîä âç éîé úàø÷ì

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä ìùä"ã íéùãç 'å÷éì)

(ã"åñá ,ìëàú úåöîàø÷á(è å àø÷éå)ìëàú úåöî'
ùã÷ì çñô íãå÷ åîöò úà ïéëéù ,'ùåã÷ íå÷îá
åúåéäì - äöîä íù ñéðëîù íå÷îä àåäù åéô úà

,äùåã÷á äöîä úà ìëàéå ,'ùåã÷ íå÷î'íãå÷îå
ïåùì åá áøòúé àìù åéúôù àöåî úà ùã÷é âçä
íùì åéøåáéã ìë åéäéå ,íéøåñà íéøåáéã øàùå òøä

íéîùìò úåøéäæ äðùîá çéâùäì éîð äæ ììëáå ,
'ùåã÷ íå÷îá ìëàú úåöî' æàå ,åéô êåúì ñðëðäáéáéáéáé.

àúéàùøãîá(à âì ø"÷éå)éìîâ ïá ïåòîù éáøùìà
éì äð÷å ä÷åùä àö åãáò éáèì åì øîà

זי"עיא . החיד"א הגה "ק כתב ÊÙ.)נפלאות ˙ÂÁ�Ó Ú„ÈÂ‰È Ô· .'Â‰ÈÙ ˙Â˜È˘�Ó È�˜˘È' ,· ‡ ˘"‰˘ 'Í�‡ ˙ÓÂÁ') היין שטבע 

רב  במרחק היין אם אפילו היין דריכת בעת מקום מכל  היין, במרתף וחתום  סתום כשהוא אפילו 

אומרו וזהו  מאליו, שבחביות היין מתנועע  דיבוריו ממנו , היאך  תאמר ושמא – פיהו מנשיקות  ישקני

בהשפעת בגת היין  שמתנועע כמו מיין , דודיך טובים מכי ראיה יקח למוטב, הן  לטב הן  משפיעים

רב . למרחק ומשפיע גורם האדם דיבור כך  ממרחק, הענבים דריכת 

את יב. ולהכשיר להגעיל - כלים' 'הגעלת בעצמו  לקיים עליו  אסורים  דיבורים טעם בפיו שנבלע מי והנה 

'שבת  בדרשת זי"ע  מביאלא בעריש רבי הרה"ק  פעם בכה כך ועל  האיסור, טעם  את שיפלוט  כדי פיו

כדי הגדול', הפה את להכשיר מבקש ואין  דורש  ואין  שונים, כלים מכשירים כיצד  אותו שואלים שרבים

ובטהרה. בקדושה המצה את בו לאכול שיוכל

ר"ת שהוא 'כרפס ', הסדר בסימני זי"ע מראחמסטריווקא יוחנן רבי הרה"ק  נתן לכך רמז כ 'ללעוד

מזוהמת ולהתרחץ  להתקדש  - ורחץ' ל'קדש לזכות  ומשתוקק חפץ  האדם אם היינו ס'גור, פ 'ה ר'אשון

הוא  מוכרח אשר את  מגיד ', 'יחץ - אלא בלבד זו ולא פיו, את לסגור היא היעוצה העצה אזי עוונותיו,

הכל . יאמר ולא יחצה ולדבר ל'הגיד'

ה'כרפס ' את שאכל המסובים באחד זי"ע מווארקא יצחק  רבי הרה "ק הבחין הסדר בליל אחת שנה

¯Â�Â·Ú)ברעבתנותא ¯·˘ ˜¯È‰ ˙ÏÈÎ‡ È„È ÏÚÂ ‚ÁÏ ˙Â�Î‰· ÂÈ˙Â„¯Ë ·Â¯Ó ÂÈÙÏ ÏÎÂ‡ ÒÈ�Î‰ ‡ÏÂ ËÚÓÎ ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ Í˘Ó· ÈÎ)נענה ,
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ìù ïåùì' åéãéáå ÷åùä ïî éáè øæç ,áåè ìëàî
,ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø åì øîà úøçîì .'äîäá
÷åùä ïî éáè øæç áåùå ,òø øáã éøåáò ùåëø íåéä
åì øàáéù ïåòîù ïáø åúåà ìàù ,'ïåùì' åì àéáäå
éáè åäðò .úåðåùì íéîéä éúùá åì àéáä éàîà
áè äåä ãë ,àúùéá äéðéîå àúáè äéðéî' ãáòä

Y 'äðéî ùéáã úéì ùéá ãëå ,äéðéî áè úéìåðééä
íéàá íä ïåùìä ïî òøä ïäå áåèä ïäùäòùá éë ,

áåè øúåé ïéà íéáåè íéøåáéã úøáãîå äáåè ïåùìäù
äãé ìò àáä úìòåúäîå äðîîâéâéâéâéïåùìäù äòùáå ,

íééçå úååî' éë ,äðîî øúåé òø ïéà ,òøì úùîùî
'ïåùì ãéá(àë çé éìùî)ãéãéãéãé.

היתה ובפשטות למאכל ', ומשועבד עבד להיות חרותינו , זמן זה 'וכי בתמיהה ושאלו  מווארקא הרה"ק 

אולם חורין, בן אינו תאוותיו  אחר ההולך ואילו  התורה, בדרך שמתנהג מי אלא חורין בן לך שאין כוונתו

על מורה  כרפס  דהא ולדורות, מיד גדול  לימוד לרמז  גם  שהתכוון תוקף , במשנה  דבריו  יתבארו להאמור

ששולט מי כך חורין, בן מכלל יוצא בעצמו שולט ואינו  ברעבתנות שהאוכל וכשם כאמור, הפה  סגירת

בכלל הוא הרי פלס , במאזני ודיבור דיבור כל שוקל  אלא רוחו, על  העולה  ככל  מפיו מוציא ואינו עצמו על

תאכל 'מצות יתקיים וממילא פיו, את מקדש  הוא בזה כי המצה , לאכילת הראויה ההכנה וזו  חורין, בן

קדוש '. במקום 

עתהיג. זה  שאך הצעיר היתום ובנו מזוגתו , נתאלמן של"ע  ירושלים  הקודש  מעיר חשוב יהודי לי סיפר

לאחר  המנוחה , אמו  נשמת לעילוי שחרית בתפילת התיבה לפני ניגש ומצוות, תורה לעול  נכנס

הבחור  שקיצר, על  מעיר והלה  שהאריך אומר זה תפילתו, על לו  והעירו שוטים, כמה אליו ניגשו  התפילה

הגאון  אל מקורב שהוא האב שציערוהו, על  אביו לפני בוכה והיה כולו, ומבולבל  נפש  בפחי ביתו אל שב

הצער  על תומו לפי כמשיח  לו  סיפר החרדית, העדה בד"ץ חבר שליט"א יאראוויטש  מענדל  יעקב רבי

בדעתי  ועלה  מנין, באותו  היום  עמו  התפללתי אני אף ואמר, גאון, אותו  נצטער בתפילה. בנו שנצטער הרב

רואה ועתה  זאת, לו  אמרתי לא מה משום אך ועריבה, מתוקה  תפילתו כי ולשבחו  לעודדו אליו , לגשת

זה . טוב בדיבור למנוע  יכול  הייתי צעיר יתום  של נפש ועגמת צער כמה  לחוס אני שלא הישר מדרך כי

רעהו. תהילת  פיו ימלא אלא פיו, מאמרי את  ולמנות

במדרש יד. È)איתא ‰ זו(˜‰"¯ מריבות שהיו  ציפורים בשתי והבחין הדרכים בצדי שהלך באחד מעשה

העשב  את הניחה  בפיה , עשב עם  וחזרה  החיה  הציפור פרחה  מהן, אחת מתה  קטטה  כדי ותוך זו עם

מתים על העשב של כוחו את ל 'נסות' ההילך נתאווה לתחיה . קמה היא והנה  המתה  הציפור של  פיה על

הניח הארי, אל ויקרב מת, ארי ליד האיש  עבר הדרך אם  על דרכו , בהמשך עמו  לקחו כן על  אחרים,

שעמד  איש לאותו וטרף מיהר אך לתחיה, תיכף קם האריה  אכן כי ל"ע  אסון קרהו  ואז  העשב, את עליו 

לרעהו, איש טובים  דיבורים ידי על מתים בו להחיות אפשר גיסא מחד - הלשון נדמית זה  ולעשב עליו .

ל"ע ... נטרף עצמו הוא הרי לרע  בלשונו  המשתמש לאידך, אך

הראני  והנה רשב"י, האלוקי התנא ציון על  מירון באת"ק בהיותי זר ולא עיני שראו מה  רבותי נא שמעו

בימים בא יהודי על  ירושלים עיה "ק מבני חשוב ˘·ÌÈÚ)יהודי Ô·Î) בין ואין לשכרה, ושותה  שם  היושב

מספר  הלה מוצאו . חשוב ממקור כי עליו  מעידה פניו הכרת ברם נימא... כמלוא אפילו  לשתיה  שתיה

לפרק ובהגיעו ברק , בני בעי"ת פוניבז ' בישיבת למד בחרותו בשנות הווה, וכך ימיו , קורות את בעצמו 

מבוגר  בגיל בשעטומ"צ שידוכין בקשרי בא שלבסוף עד ועידנים, עידן הדברים  נתעכבו  מקדש ' 'האיש

שאל רוח  ובקור עמה , הכלה  משפחת מבני אחד איש דיבר החתונה, זמן לפני שבועות כב' והנה  ביותר.

בכמ כך... כל רב זמן חיכיתם  זה בחור על  וכי נו, בביטול , 'ארס 'אותה הלה זרע  הללו  ספורות מילים ה 

שברים, לשברי בקרבו לבו  נשבר החתן של  צערו לגודל  השידוך... את לבטל שהחליטה עד הכלה, בלב
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ø÷éòúå÷ôàúä ìë áéùçéå êéøòéù ,ìëä
ïåâä åðéàù øåáéã úàöåäîà"øâä éøáãë .
.ì"æå ùøãîä íùá åúøâàá ò"éæòâøå òâø ìëå

êàìî ïéàù æåðâä øåàì äëåæ åéô íñåç íãàù
øòùì íéìåëé äéøáå÷"äâäã äéîåôá àìâøî äåäå .

ïéàù äðååëä ïéàã ,åðåùìî ÷ééãì ò"éæ 'øìôééèñ'ä
åéô úà íñç àì íà óà àìà ,ììë øáãî íãàä
úééçã øëùá ,åéùëò øáãìî òðîðå äî ïîæì àìà
ìåãâå àìôð øëùì äëåæ øúåé øçåàî ïîæì øåáéãä

.øòùì ìåëé äéøáå êàìî ìë ïéàù äæë

÷"äâäò"éæ 'íééç õôç'äúøéîù' åøôñì äîã÷äá)

('ïåùìäéî ÷øù åøîà àìù ,ãåò ÷ééãî
äëæé íéîé òåáù åà ùãåç êùîì åéøáã äçåãù

øáãìî ÷ôàúî íà åìéôà àìà ,êëìòâøì
ãáìá àøîéîëäàøé ïàëîå ,äæ øëùì äëæé éîð

åîöò ìò èìåùä ìù åáåè áø äî úòã øá ìë
.åéô àöåî ìò øîåùå

úàæàéöåäìî ÷ôàúî íãàä øùàë éë ,ãåòå
úà ãé÷ôîë àåä éøä åéôî íéøåñà íéøåáéã
úåöî úîçî éøäù ,ä"á÷ä ìöà åììä íéøåáéãä
øñåîë àåä éøä ë"àå ,øáãìî òðîð àåä äøåúä
íçðî éáø ÷"äøä éøáãëå ,äðéëùì åéøåáéã úà
÷åñôä úà ùøéôù ,ò"éæ ÷öà÷î 'óøù'ä ìãðî

(ãé ,àë éìùî)ìò éà÷ã ,'óà äôëé øúñá ïúî'
,åéôî øåñéà øáã àéöåäìî ÷ôàúîäêì ïéà éë

äæî ìåãâ 'øúñá ïúî'íìåòá äéøá ïéà éøäù ,
ä"á÷äå åðîî õåç øáãì åúáùçîá äéä äî úòãåé
åúå÷ôàúäù àöîð ,éç ìë éøúñ úåîåìòú òãåéä
.óà ïåøç ìèáîå ä"á÷äì 'øúñá äðúî' ìåëéáë ïúð
ãé÷ôäì - øáãä àåä éàãëù íéîëçä ïéá òåãé øáëå
éë ,úåðúî íäì úúìå íéøùå íéëìî ìöà úåðåã÷ô
ìëåéå ,íðåîøàáå íúéáá ìâøä úñéøã åì äéäú æ"éò

êøèöéùë äàðä úáåè íäî ìá÷ìåèåèåèåè.

äæáå- 'àåáéå äìòé' çñåðá íéøîåàù äî åùøéô
'ã÷ôéååððåøëæ øëæéååððåã÷ôåøáãîù ,'

וראו הביטו  במספר... שנה כחמישים  זה לשכרה  שותה הוא הרי אז  ומני למירון, נסע מטלטליו, את ארז 

אחד... רע  דיבור של  כוחו

משריםטו . המגיד שסיפר מה  על אחזור שאת, ביתר הדברים את ולהמחיש  האוזן את יותר לשבר כדי

כמה הקימו ההם בימים  נובהרדוק , בישיבת עלומיו בימי למדו  בעת זצ"ל גאלינסקי יעקב רבי הגאון

'ת"ת' בשם גמ "ח קופת ˙Â¯‰)בחורים  ÈÎÓÂ˙ וממלא (¯"˙ הישיבה  תלמידי הבחורים  בידי מסייע  היה הגמ"ח  ,

למען  עם  נדיבי להתרים  בעדם  שיסייע  בבקשה  גאלינסקי הגר"י אל  פנו הגמ"ח  על  הממונים מחסורם, כל

מלהתעסק יותר גדולה זכות לך אין אחד מצד כי לעשות, מה כדת הסתפק הוא אך זו , נעלה מטרה 

והוא  זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגה "ק אל  הגר"י פנה  מתלמודו , לבטל רצה לא גיסא לאידך אך חסדים , בגמילות

רק אלו בענינים שיעסוק לו  הציע  אך תורה, ללומדי תועלת מוסיפה רק  ליהודי חסד שעשיית לו, השיב

תורה . ללמוד קבועים שיעורים לו  שאין בשעה דפגרא יומי ובשאר חצות אחרי שישי בימי 

לב  נדיב פלוני שעשיר שמע הגר"י הגמ "ח, עבור כסף שיאסוף  חבריו שלחוהו הפורים  יום  לקראת

בניו עומדים  לבו טוב את ינצלו שלא כדי אך יפות, פנים  בסבר הגונה  נדבה  יד הפושט  לכל  ונותן הוא,

תפלת  אחר מיד הפורים  ביום  ויהי נדבה , לבקש  פעמים כמה  לבוא האנשים  מן ומונעים הבית שער אצל 

בסברו תורה ', 'תומכי ארגון עבור צדקה  מעות מאתו  וביקש עשיר לאותו  הגר"י פנה  כוותיקין שחרית

אך  שוב, להתרימו  היום  במשך בשנית לבוא יוכל וכך בבוקר מוקדמת בשעה שם  בניו יעמדו  לא שאולי

הניח הבית מן צאתו בטרם  הגר"י, עשה מה הבית... בשער מבניו אחד עמד שכבר ראה  לשם בבואו

שעות  כמה  לאחר ואכן היום , במשך לשם  לחזור אמתלא לו  שתהיה כדי הבית מזויות באחת מבגדיו  אחד

התנצל בוקר, לפנות שם היה  כבר שהרי שוב מלהיכנס  עיכבוהו  הבית בני אך בית, לאותו הגר"י שב
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ä"á÷ä ìöà íéãé÷ôî ìàøùé éðáù úåðåã÷ôäî
íéøåñà íéøåáéã àéöåäìî íé÷ôàúî äîä øùàë

éúåìéôúå ,á"åéëå íäéôîåîøâéå ïåöøì åìòé íäù åð
.êøáúé åéðôì çåø úçð

ïéðòáäìôúä çñåðá øñåîä éìòá åùøéô äæóåñá)

(ò"åîùé÷ìà'øåöð'øåöð' éë ,'òøî éðåùì
áåúëù åîëå ,ø÷é øáã úøéöð ìò äøåî(æ ãì úåîù)

'øöåðïëå ,'íéôìàì ãñç(çé æë éìùî)'øöåðäðàú
åìéàå ,'äéøô ìëàéäøéîùë"àå ,íé÷éæîä ïî åðééä

é÷ìà' øîåì åðì äéä ïåùìä úøéîùá äøåàëìøåîù
,íéøåñà íéøåáéãá åðîöò úà ÷éæð àìù 'òøî éðåùì
ìëá ,íéøáãä ïä ïä ,àìà ,úçù øàáá äìéìç ìåôðå
éøä íéøåñà íéøáã øáãìî ÷ôàúî íãàäù úò
ìöà øöåðîä øöåàá åéøåáéã úà ãé÷ôîå øöåð àåä

.åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä

טובים דיבורים  של  כוחם – ישראל  על  טוב דיבר

ìãåâëùé ïë ,áåè åðéàù øåáéãä øåñéà úøîåç
úåáøäì úåøéäæ äðùîá øäæéìáåè äùòá

,åäòøì ùéà ïéá ãåãéòå ÷åæéç éøåáéã øáãìå øîåì Y
òéøæú 'øô ÷"äåæá àúéà êëå(:åî)íòèä äî øàáì

,íéøôéö éúù åúøäè íåéá àéáî 'òøåöî'ùäîë

äéùðò êë ,àùéá äìî ïéâá ùð øá éàäã àùðåòã
àìå àììîì ìéëéå äéãéì éúà÷ã àáè äìî ïéâá

ìéìîòøä ïåùì éøåáéã ìù øîåç åúåàëù åðééäå ,
íéøåáéãá åøéáç úà ããåòìî òðîðä ùîî êë Y
,íéøôéö éúù àéáî ïëìå ,ùôðä úà íéáéùîä íéáåè
ìò éðùäå ,åøéáç ìò øáéãù òøä ïåùìä ãâðë ãçà
.åúìåæá êåîúìå ÷æçì íéáåè íéøåáéã øáéã àìù êë

êëå'îâá àúéàã àä ì"øäîä øàéá(:è á"á)ìë
úåëøá ùùá êøáúî éðòì äèåøô ïúåðä
ïëù ,úåëøá à"éá êøáúî íéøáãá åñééôîäå
íéøåáéãä ìáà ,ïîæä êùîá äìëú äèåøôä
íéîéé÷å íééç íä éøä - éðòä úà íäá ñééôîù
äëåæ êë íåùîå ,íéîé êøåàì åáìá íé÷å÷çå

.äáøä úåëøáì ñééôîä

ãáìåïá àåäù àåä çèáåî' åììä úåëøá à"éî
àøîâá àúéàãëå .'àáä íìåò(.áë úéðòú)

øåëæ àéáðä åäéìà úà ìàù äàæåç à÷åøá éáøù
,àáä íìåòä ïá àåä éî éðéàøä ÷åùá åúåéäá áåèì
íìåòä éðá íäù íãà éðá éðù ìò åäéìà åì äàøä
íúåà ìàùå íäéìà à÷åøá éáø ùâéð ,àáä
'éáéöò ïðéçãáî ïðà éçåãá éùðéà' åì åðò ,íäéùòîì

- éçåãá' é"ùøáåíãà éðá íéçîùîå íéçîù'æèæèæèæè.

בני  לו  נתנו  הלזה, בבית שנשאר 'פקדונו ' את ליטול בא אלא ממון, נדבת לבקש בא שלא ואמר הגר"י

לקחת  לזווית ניגש  בבית בהיותו ויהי מאביהם . נדבה  בשנית יבקש שלא שיבטיח בתנאי אך להכנס הבית

את  ליטול והגיע בבוקר כאן שהיה  והשיב הגר"י נענה  לרצונו , ושאלו העשיר, בו  הבחין אז בגדו , את

תורה, ישראל כמנהג הזה  ביום לצדקה כסף  אוסף  אינו האם  ושאלו, העשיר נענה  הנה , ששכח  בגדו 

הבטחתי  לא מעולם  אך מאביהם, נדבה אבקש  שלא לבניו הבטחתי אכן, לעצמו, הגר"י הרהר שעה באותה

עבור  רבות למעות זקוק  הנני שבוודאי האמת, את אענה  נשאל כשהנני כן על מפי, שקר דבר שאוציא

סכום עם  לישיבה חזר וכך כבראשונה , הגונה  מתנה  עוד לו  הושיט העשיר כן כשמוע תורה ', ה 'תומכי

וסיים הזה , ביום עמו נעשה מה  לחביריו  סיפר השולחן, על  עלה  היין במשתה לבו  וכטוב בידו , גדול

דריסתואמר, להשאיר וראוי כדאי תמיד  כי פקדונות , להשאיר היכן  יודע שהחכם למד , זה שממעשה

זכרוננו  ויזכר ויפקד ויבוא... 'יעלה בנוסח שאומרים מה פירש  ובזה לעזור. בידם שיש  מי אצל  רגל

פקדונותיו. להפקיד היכן  יודע שהחכם ופקדוננו',

ומשמחיםטז. 'שמחים תיבות והוסיף  האריך מדוע  אלו רש"י בדברי שדייקו  מובןיש אינו וכי אדם', בני

עצבון ובשעת שפעמים אלא, משמחים, היו חיים' 'בעלי וכי – אדם' 'בני משמחים שהיו מעצמו

'תרי  אמנם העולם, מחפצי 'חפץ' איזה בגדר אלא אדם' 'בן בגדר כלל שאינו האדם מרגיש רוח ורעות 
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íéøåáéãá íéùðà íéçîùî åéäù éãé ìòù ïàëîå
íìåòä éðá åùòð úåùôð ééçîàáäæéæéæéæé.

ùøãîáäáø(á æè äùøô ,òøåöî ô"éø)äùòî àáåä
æéøëîå úåøééòá øæçî äéäù ,ãçà 'ìëåø'á
äöåøä ùéàä éî - 'ééçã àîñ ïáæîì éòá ïàî'
éàðé éáø áùé äòù äúåàá ...íééçä íñ ùåëøì
éàðé éáø çìù .ìëåøä ìå÷ úà òîùå åðéì÷øèá
åäðò ,äæ êøòä ø÷é íñî åì øåëîéù åîòî ù÷áì
íñ ïéà - 'êúååëã àìå äéì êéøö úðà åàì' ìëåøä
åá ÷çã î"î êà ,êúåîëùì àìå êì àì ãòåéî äæ

åéðôì àø÷å íéìäú øôñ ìëåø åúåà àéöåä ,éàðé éáø
øåöð ,áåè úåàøì íéîé áäåà íééç õôçä ùéàä éî'
éàðé éáø äðòð ,'äîøî øáãî êéúôùå òøî êðåùì
äæ ÷åñô àøå÷ éúééä éîé ìë' øîàå úåìòôúä áåøá
ãò 'äæä àø÷îä èåùô äîë ãò òãåé éúééä àìå

åùåøéô éì øàéáå äæ ìëåø àáùçéçéçéçé.

äøåàëìåéîëç åðåòéîùä éàîà ,øåàéá êéøö úö÷
éëå ,'ìëåø'á äéä äùòîäù ùøãîä
,àìà .åúëàìî äúééä äî åðì àðéî à÷ôð éàî
úåçãì åì øùôà éà 'ìëåø'î úåð÷ì àáä ìëù åîëù

להם  שב וממילא אדם', 'בני בגדר עצמם שיחשיבו – חדשה חיות  רוח בהם מפיחים היו הללו בדחני'

רבה. בשמחה עליהם המוטל את  לעשות והרצון הכח

יעקב' ב'עיון שכתב מה יצויין Î·.)עוד ˙È�Ú˙) את ברוקא רבי שאלת שכוונת תלמודא, דברי בביאור

ש כלומר – הבא עולם  בן שהוא מי עלמא בהאי איכא מי הייתה, שלא אליהו בו  בטוחין להיות אפשר

על בא חטא אין הרבים את 'המזכה  אמרו הנה כי ומפרש , הבא', ל'עולם יזכה  ובוודאי חטא, לידי יבוא

ÁÈ)ידו ' ‰ ˙Â·‡)אדם בבני שהפיחו השמחה בזכות שהרי הם, הרבים' 'מזכי בכלל בוודאי ה 'משמחים' אלו  ,

של שמחה מתוך אלא להתפלל  עומדין 'אין שהרי ה', מצוות כל  את ולקיים להתפלל באפשרותם היה

Ï‡.)מצווה' ˙ÂÎ¯·),המצוות אלו  בכל אותם זיכו  אלו שמשמחים נמצא מצוות, בשאר וכן ,Ì„‡˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ)

(ÂÈ�È�Ú ÏÎ· ‡ÓÏÚ È‡‰· Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‰˘ÚÈ ‰ÁÓ˘ ‡ÏÓ ‡Â‰ על‡˘¯ בא חטא אין הרבים' את 'מזכים שהם וכיוון ,

הם . הבא' עולם  ש 'בני ברירא וממילא ידן

חיים'יז. בתורת 'עיין ציין הש"ס ' Ì˙Ó)ב'גליון ÂÁÏ˘ ‰"„ :ÁÙ ÔÈ¯„‰�Ò)אומרו מהו  קשה  דלכאורה כתוב, ושם  ,

הם השנים חיים',שאלו  ה'תורת ומבאר הבא'. לעולם חלק יש  ישראל  'כל  הרי הבא, העולם בני

והעונשין שהמיתה גהינום, של ובעונשו הקבר בחיבוט ונידון שמת לאחר חלק להם יש  ישראל  דכל וז"ל.

שמחה  של כוחה גדול כי חי, שהוא כמות  הבא עולם בן הוא זה, אך הבא, עולם בן  ונעשה עליו מכפרין 

אחרים. כשמשמח וחדווהבפרט

מדובנאיח. המגיד הקשה קושיות ˙ÚÈ¯Ê)ג' - ˙Â¯ËÙ‰ Y ·˜ÚÈÓ ·ÎÂÎ), למעלה המובאים הגמרא דברי א.על

בעל עסק מקצוע באיזה לן אכפת  מאי וכי אחד, ב'רוכל' היה שהמעשה חז"ל  השמיענו מדוע

נצרך אינו ה'צדיק' וכי לדכוותייהו, ולא עבורו לא זה סם שאין  ינאי לרבי שאמר מהו ב . השמועה.

זה  כתוב  קורא הייתי ימי כל שאמר ינאי רבי בדברי הביאור מה ג. משמר. מכל  פיו מוצאות  לשמור

מקרא'. של  'פשוטו מהו קדוש תנא אותו הבין לא וכי פשוט, הוא היכן  עד  ידעתי ולא

לו, ואמר הרופא בדקו  מומחה , לרופא ויפן בלבו, מיחושים שהרגיש ליהודי משל  בדרך כדרכו  וביאר

שכל אני מבין לו, לומר הרופא והמשיך וכהנה... כהנה  לבך על  עבר וכבר בליבך שלקית עליך אני מבחין

שמע ועתה לבך. נחלש זה  ידי ועל  כגדול , קטן דבר כל  על  הינך ומתקצף 'כעסן', שהינך מאחר לך בא זה

'תתנהג  באגרתו הרמב"ן שכתב מה וראה ביותר, מגונה שהדבר הכעס ענין את לתקן התחל - איעצך בני

בו  שולטים  גיהנום מיני כל שהכועס חז"ל  אמרו וכבר בנחת'. דבריך כל לדבר Î·.)תמיד ÌÈ¯„�) הוא והרי ,

זרה  עבודה לעובד ‚)דומה ·"Ù ˙ÂÚ„ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ ,.Ë"Ú˜ Á¯˜ '¯Ù ˜"‰ÂÊ),היה גדול ש'כעסן' שהלה לציין למותר ,

והתעוררות' מוסר 'שיחות לי שתגיד בכדי הנה  באתי וכי עליו, לשאוג והחל הרופא על  וחימה  כעס  נתמלא



הגדול שבת  - מצורע - הפרשה àéבאר

øæçì ìëåø ìù åëøã éøäù ,äô÷äá íåìùúä
àì íàå' ,øéòä äúåàá ïåìì øàùð åðéàå úåøééòá
øëù åì íìùì íéáééç àìéîîå ,'éúîéà åéùëò íìùé
åéô íìåáä ìù åøëù íâ àåä êë ,øúà ìò åìòô
áø øëù ìá÷éù ,úåìéëøå òøä ïåùì éøáã øáãìî

.íìåòä äæá ãåò ,øúà ìò áåè

øáëåàòá ïàî Y ìëåøä éøáãá ÷åéãä òåãéàîñ
ééçãìéöîä íñ ÷ø åðéà 'ïåùìä úøéîù'ù ,

àåä àìà .íéðùå íéîé úåëéøàá ,úååîî íãàä úà
ìë àìì íéáåè íééç ïúåðä íñ - ééçã àîñ óà
.áåè ìëå øùåà ìù íééç íãàä ìò àéáîå ,øåñçî

÷"äøä÷åñôá æîøî äéä ò"éæ 'íééç éøîà'ä
úåöîä âç ïéðòî øáãîä(ãë áé úåîù)

äæä øáãä úà íúøîùå'÷çì,'íìåò ãò êéðáìå êì
ì"æç åøîà éøäù(.æè äöéá)'÷çéðåæîã àðùéì -

øáã Y 'øáãä úà íúøîùå' øîà÷ã åðééäå ,'àåä
àäé 'øåáéãä ìò íúøîùå' é"ò ,øåáéãä åðééä÷çì

çååøá äñðøô Yæîø ãåò .'íìåò ãò êéðáìå êì' ,
àø÷á ïë(ãé ,ãé úåîù)íúàå íëì íçìé 'ä'

ùøôì ùéå ,'ïåùéøçúíçìéïåùìîíçììëì æîøîå)

(äñðøô éðéðò- 'ïåùéøçú íúàå' íàù äøåú äæîøå ,
,íéøåñà íéøáã øáãìî éåàøë øåáéãä ìò øåîùéù

áåè òôù ìëå íçìì äëæéèéèéèéèé.

íåùîåòøåöî úåðáø÷á ïì àîéé÷ éîð éëä'éò)

(.é úåçðîíãä úà íéðúåðù íå÷îá'ìù]

[íùàä,òôùì æîåø ïîù ,'ïîùä úà ïéðúåð íù
åçåë ìëá õîàúé íàù åðãîìîåúéöîúä íãáå

äëæé ,ìæøá ìù úåàìùìùá åðåùìå åéô úà øåâñì
íøîàîá ãåò æîøðëå ,úåáåèå úåáø úåòôùäìïéìåç)

(.àì,'ìëåà äúà çáåæ äúàù äî - úìëàå úçáæå'
.òôùä øøåòúî íù òøä øöéä úçéáæ íå÷îáã

הרפואה . דרכי פי על רפואה ' 'סממני לי שתתן אלא הנה  באתי לא המדרש, בבית מהם מספיק  לי  יש 

פי  על 'רפואה אם  כי לך, אמרתי 'התעוררות' ולא מוסר' 'דברי לא כדבריך, אכן ויאמר, הרופא ויען

שמירה לך אין ובטח , השקט ושלווה בשלום  חייו  תהלוכות וכל  לבריות' 'נח שהוא דמי – הטבע ' דרכי

הגשמי... מטעם  אם  כי הכעס מן להשמר לך אמרתי רוחני מטעם  ולא זו, כהנהגה  ללב 'טבעית'

חכמים ' מ 'תלמידי אחד ולא שבפשוטים פשוט  'רוכל ' עם היה  שהמעשה  חז "ל אמרו  דלכן והנמשל ,

שע ואמר הכריז הטבעיות הרפואות כל ובין לרוב, טבעיים  רפואה  סמי מוכר היה זה  דרוכל פי שבדור, ל

פי  על  וארוכים טובים  חיים יחיה  פיו שהנוצר והיא, ימים', ל 'אריכות ורפואה  סגולה  לו יש  הטבע  דרך

צריך  אנת 'לא הרוכל , לו אמר הסגולה , זאת היא מה  שאלו מיד כך על  ינאי רבי ומששמע הבריאה, 'טבע'

כך  ובין הרוחני, מהטעם פיך על שומר הינך ממילא כי שבה, הגשמי מטעם זו  לסגולה  נצרך אינך - ליה'

בהתפעלות, ואמר ינאי רבי נענה  סודו , את הרוכל לו וגילה  ינאי רבי בו  ומשדחק  ימים . באריכות נשכר אתה 

רוחני, כשכר באה היא הרי הימים אריכות שסגולת לנפשי ודימיתי זה, כתוב קורא הייתי ימי כל הלא

לראות  ימים  ואוהב חיים החפץ  שכל  הטבע, דרך פי על  סגולה  שהיא – נפלא חידוש הרוכל  לי גילה ועתה 

הזה המקרא היכן עד ידעתי 'לא אומרו וזהו  מרמה . מדבר ושפתותיו מרע לשונו ינצור כלומר טוב פשוט',

יו"ש . לאריכות  טבעית סגולה שהיא

מזלאטשוב יט . מיכל  יחיאל רבי הרבי הרה"ק  בשם זי"ע ממאקאווא משה' ה 'עטרת בעל הגה"צ הגיד

בפסוק  שאמרו חז"ל  דברי על  ¯‡‰)זי"ע , ‡ÓÂÁ�˙ ÔÈÈÚÂ ,Ì˘ È"˘¯·Â .Ë ,‚ ÈÏ˘Ó)אל - מהונך ה ' את 'כבד

לידי  לבוא אפשר אי הכוונה , אלא...' תקרי 'אל  שאמרו  מקום שבכל  ומפרש, מגרונך', אלא מהונך תקרא

תקרי  אל  הדרש כוונת וזה  ל'גרונך', 'הונך' ענין מה להבין צריך זה ולפי ידי... על על אלא פלוני דבר

הדיבורים היינו  גרונך את ותשמור שתזהר לאחר – מגרונך אלא ועשיר, ממון' 'בעל תהא לא – מהונך

ממך. היוצאים
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áúëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä(øåîà ïëì ä"ã ñçðô 'øô)

ïéèéâ úëñîá àúéàã(.æ)äàð÷ åì ùéù éî'
åøéáç ìò÷úåùå'ïéã åì äùåò ãò éãò ïëåùåìéöäì)

(åøéáç úòøî÷ø íéé÷úî íìåòä éë Y øáãä øåàéáå .
ìåëéáëù àöîð ,äáéøî úòùá åéô íìåáù éî øåáò

éãé ìò÷úåùïëì 'ãò éãò ïëåù' ä"á÷ä äùòð äæ
.ïéã åì äùåò àåä

,úîàáåúà øòùì íéìåëé äéøáå êàìî ìë ïéà
äæ ÷úåùù çåø úçðäå âåðòúä ìãåâ
áø äîå ,íéîùáù åáäåà åéáàì ìòîî íéîùá íøåâ
'äùî çîùé'ä ÷"äøä áúë êëå .äæ øåáò åøëù

ò"éæ(ù"äù ìò äùî øéùé')÷åñôä ìò(á à íù)éð÷ùé'
äáäàå âåðòú ìò æîåø ä÷éùð éë ,'åäéô úå÷éùðî

âðòúî ä"á÷ä äîîå YY åäéô úå÷éùðîíãàùë
íãòá øåöòì Y çëá åæì åæ åéúåúôù ÷éùî
÷åñôä øàáì åøîà äæ ìòå ...øåáéã äæéà àéöåäìî

(âë åè éìùî)ùéàì äçîù ,'åéô äðòîá ùéàì äçîù'
ä"á÷ä äæ(â â ø"øá)úà óâñîå äðòî íãàùë Y

íéðâåäî íðéàù íéøåáéã åéôá àéöåäìî åéô

זה שם  לקריאת  טעמים  - הגדול  שבת 

äðä,åæ úáùá ìàøùé éðáì äùòð ìåãâ ñð
'íìåò øãñ'á àúéàãë(ä ÷øô)íåé ,ïñéð å"èù

éùéîç íåéá äéä ,íéøöîî ìàøùé éðá åá åàöéù

äù' æà åç÷ìù - ùãåçì éøéùòù àöîð ,úáùá
àéáäù éôë ñð íäì äùòðå ,úáùä íåéá äéä 'úéáì

øåèä(ìú ïîéñ ç"åà)ìë íäì åç÷ìå' ùøãîä íùá
íåìàùå ,åúèî éòøëá åúåà øù÷å ,åçñôì äù ãçà
çñô íùì åèçùì åáéùäå ,íëì äæ äîì íééøöîä
ïéèçåùù ìò úåä÷ íäéðéù åéäå ,åðéìò 'ä úåöîá
ìòå ,øáã íäì øîåì ïéàùø åéä àìå ,ïäéäìà úà

'ìåãâä úáù åúåà ïéøå÷ ñðä åúåà íù'ñåú 'éòå)

(åúåàå ä"ã :æô úáù.

äòåãéñðä úà íéñçééî òåãî ,íéùøôîä úééùå÷
íåéá åáù ïñéð 'é íåéì àìå ,'úáùä íåé'ì

åî øàùë ,ñðä òøéàùãåçä íåéá åòá÷ðù íéãò
áäåà'ä øàáîå ,òåáùä íåéá àìå íäá åìçù

'ìàøùé(ìåãâä úáùì äèîùä ê"ð éèå÷éì)åîéé÷ù äîã
äøæ äãåáòî íëéãé åëùî Y ïñéðá 'éá ìàøùé éðá

å÷áéãå ,äååöî ìù ïàö íëì åç÷åíúîùðàøåáá
àåäù úáùä íåé ìù åçåëá äæ äéä ,íéîìåò ìë

àîåéàúîùðã(.äø á"ç ÷"äåæá øàåáîë)äòá÷ð ïëì
ïéúîùðã àîåé àåäã úáùä íåéá åæ äìåàâ úåøåãì

ùôðä úåìâî íéàöåé æàåëëëë.

ìëîååîëå ,åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéà íå÷î
'ùåáì'á áúëù(à óéòñ ìú ïîéñ)ïëìù

,äìåàâì äîã÷ä àéä éë ìåãâä úáù úàø÷ð
äá øîàðù(âë ,â éëàìî)úà íëì çìåù éëðà äðä'

אברהם 'כ. ‰‚„ÏÂ)ב'בית ˙·˘ ÔÈ�Ú ‰"„ ÏÂ„‚‰ ˙·˘Ï)לשם טעם זי"ע העבודה' ה 'יסוד בעל הרה"ק  בשם הביא

במקום עניות שאין וכיון אוהביו , לכל  גדולה  סעודה שהכין ונישא רם למלך משל 'הגדול ', שבת

נשארו הסעודה בתום  וממילא המלך, וכיד גדולה בהרחבה  הסעודה צרכי כל את העבדים  הכינו עשירות

המדינה, לאנשי השיריים את לחלק המלך ויצו המלך, לפני כן וסיפרו באו  ומשקאות, מאכלים  הרבה

להאכיל המלך הורה  המלך, מאכלי את לאשפה להשליך הכבוד מן זה  ואין הסעודה  משיירי נשאר ועדיין

ולשתות לאכול  להם ולתת האסורים בבית היושבים הפושעים הוציאואת הסתם  דמן עוד, להוסיף  [ויש

המלך מאכלי לאכול  כבוד מדרך  זה אין דהא הסעודה, מן לאכול כדי מכובד במקום אותם והושיבו  מכלאם אותם

האסורים ] .בבית

והחוטאים, הפושעים אל  גם  וחסדיו  מרחמיו יגיע  ולכן רחמיו, כלו  שלא המלכים מלכי למלך והנמשל ,

È‡)כדכתיב ‡Î ÌÈÏ‰˙)כי לעוני  הוא','וסלחת רב 'כי באומרו טעם הנתינת  מה המפרשים והקשו הוא', רב

לומר  דיש  שפיר, אתי להאמור אך  וכפרה, לסליחה יזכה מדוע וסררה בפשע מעשיו רבו אם אדרבה
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àåá éðôì àéáðä äéìààøåðäå ìåãâä 'ä íåéáéùäå ,
.'íúåáà ìò íéðá áìå íéðá ìò úåáà áì

éùåãéç'äò"éæ 'í"éøä(åö÷ â ÷"ùù)úáù äååùä
,äåù äøéæâ ïéòî ùøãå ,øåôéë íåéì åæ
àåäù Y ô"ëäåéã øåùò åîë àåä äæä øåùò ,ì"æå

,øùåéá äøæçá ãéîòîå øäèîíåé àø÷ð ïëì
úáù' úáùä úàø÷ð éîð ïë ,'äáø àîåé' íéøåôéëä

'ìåãâäìàøùé úîùð úà úùã÷îå úëëæî àéä éë
.ïååòå íâô ìëî

ãåòúùåã÷á úåáâùð ò"éæ 'ìàøùé áäåà'á àúéà
åæ úáù(íù åøôñá àáåä)÷"äåæá øàåáî äðäã ,

(:âñ á"ç)ùåøéô ,'ïéîåé àúéù ìë ïéëøáúî äéðéî'
,åéðôìù úáùä úùåã÷î íé÷ðåé òåáùä úåîé ìëù
ìåãâä úáùî ïçåë úå÷ðåé ïìåë úåúáùä ìë íìåà

äáåù úáùåäðùä ìë ìù úåúáùä ìëù éøä ,
.äéååâá úåæåðâ

אלו בימים וחסד  הצדקה  – וייכול  ייתי דצריך  כל 

ïçìù'áçñô úåëìä ùéøá 'êåøò(à èëú ïîéñ)

çñôì íãå÷ çñô úåëìäá ïéìàåù'
ï÷ìçì íéèéç úåð÷ì âäðîå - äâä ,íåé íéùìù
ìò ïéìôåð ïéà' ò"åùä êéùîîå ,'çñô êøåöì íééðòì
éøáã ïéðò äî ïéáäì êéøöå ,'ïñéð ùãåç ìëá íäéðô
íùá àøîàúîå ,ò"åùä åéøçà áúëù äîì à"îøä
à"îøä äöøù ,ò"éæ æåáéæòîî êåøá éáø ÷"äøä

,íéã÷äìåéäéù ,åäòøì ùéà åâàãé øáã úìéçúù
äáçøäá åéëøö ìë åìàëàëàëàë'íéèç úåòî' ïúéå ,

íééðòìáëáëáëáëåîöò éëøöì íãàä âàãé ë"îçàì ÷øå ,
éìôåð ïéà' àäéùàì åîöò àåä óàù Y 'íäéðô ìò ï

.äìéôð éãéì àåáé

òåãéúàø÷ð òåãî çáùì íòè ïúéì íìåòä øîàî
ïéàù íìåòä êøãî éë ,'ìåãâä úáù' åæ úáù
íå÷îá úáùä úåãåòñ úà åæ úáùá íéãòåñ
øáë éë ,åúáùá úáù éãî íù ìåëàì íéìéâøù

להשתמש צריך  לאיבוד  ילכו שלא וכדי למאד , מרובים שהמה ה' חסדי על קאי הוא' רב  'כי שתיבות

ופושעים. לחוטאים אף בהם

השבת הוא וקדוש גדול כי הגדול', 'שבת השבת נקראת דלכן אברהם' ה'בית מפרש  תחתובזה לחסות

הקדוש . לחג  ולהכינם לטהרם – ולמורדים לפושעים שבפחותים, לפחות אפילו כנפיו

לפני כא . ימים כמה  לביהמ "ד שנכנס  זצ"ל  טעפליק גאב"ד פאלאנסקי אהרן שמשון רבי בהגה "צ מעשה

הזאת  כעת תפקידם  מהם  שכמה והבין גדולה, בהתמדה תלמודם  על שוקדים אברכים  וראה  פסח ,

אלמנות  נשים של ארוכה רשימה  לו שיש והכריז , הבימה  על עלה לפיכך החג, בהכנות ביתם לבני לעזור

לציין  למותר להן. ולסייע לעזור מוכן מי ומבקש דורש  והוא החג, צרכי למען בדחיפות עזרה  שצריכות

להתייצ  מהם ביקש  טעפליק  וגאב"ד אלמנות, לאותן ולסייע לעזור כולם התאספו אחד ובלב אחד ב שכאיש 

את  פתחו כאשר ויהי שם , ולעזור לפנות שעליהם הבית פרטי את בכתב בפניהם  יתן והוא בשורה לפניו 

כוונתו והייתה ביתו. לבני לסייע  שנשלח  – מגוריו  מקום  שלו בפיתקא כתוב אחד כל  מצאו הפתקים

באלה ולא ביתם, מבני יותר לאחרים  לסייע ומזומנים  מוכנים  שהם  זו , ברעה  לוקים  שרבים  להם, להוכיח 

כתיב שהרי לה ' Ê)חפץ Á� ‰ÈÚ˘È). וד"ל תתעלם ', לא 'ומבשרך

כשעהכב. למשך פסח  של הגדה בעת זי"ע  חיים' ה'דברי הרה"ק  התלהב ה'סדר' עריכת בעת אחת שנה

זי"ע  מלעלוב מענדל  אלעזר רבי הרה"ק של הסדר זו  בשנה ואמר נענה  מכן לאחר (˘‰È‰ושעתיים ,

(ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚ· באותה„¯ כי הדבר, סיבת נודעה הימים ברבות הסדרים , מכל  ונעלה מאד למעלה  מאיר

המלך  כשלמה החג את לחוג זה בסכום  סיפק  והיה  שבחו"ל , מאנשיו מאחד גדול סכום אליו  הגיע  שנה

מעלה מעלה  סדרו  האיר ולכן כראוי, החג את לחוג שיוכלו  הקודש עיר עניי בין חילקו  הוא אבל  בשעתו ,

(Ï 'ÂÓÚ Ú"ÈÊ ÔÈ¯ÙÏÈÈ‰ Ô�ÁÏ‡ È·¯ ˜"‰‚‰Ï ÔÁ‰ È¯Ó‡ Ù"˘‚‰).
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ìë úà íùî åðéôå çñô ãåáëì íå÷îä úà åðéëä
,çñôä øåáò äìùî úøúååî úáùäù åðééäå ,õîçä

êì ïéàåìåãâàéäå ,åäòøì åîöò ìùî øúååîù éîë
.çñôä âç úàø÷ì äáøã äðëä àôåâ

הנפש  שלוות  מתוך החמץ ביעור - בשלוי  אמרתי
כעס בלא 

äéäïçáùá ãàî âéìôî ò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøä
ìù øëæ ìë ùøâìå øòáì íéìîòä ìàøùé ìù
úååù åìà úåìåòôù õéìîä åúùåã÷áå ,õîç åäùî
çñô áøòá éë ,÷"øù÷ äìåòä øôåù úåòé÷úì

' àåä íäìù 'úåáéú éùàø''÷ïéöàø'ùïéøòééà'øïéáéé
'÷'ïéøòãáëìå óùôùì ,ùéãéàä úôùá íä ïåé÷ð ïéðò íìåë)

(õîç ìù øåøéô ìëî úéáä úàíäî íéìåòä íéëàìîäå
ìàøùé ìò áåè íéöéìîîå ÷"øù÷ íäåðúðå .àðéöåá)

(íäøáà úéá ,àøåäðã÷åñôä ïî êëì æîø(ä âé úåîù)

ïåé÷ðù ,'äæä ùãåçá úàæä äãåáòä úà úãáòå'
ìåãâ ïäë ìù åúãåáòì äîåã õîçä ïî úéáä

äãåáòä úà' àëä áéúë - ô"ëäåéáúàæäáéúëå '
íúä(â ,æè àø÷éå)'úàæá,'ùãå÷ä ìà ïøäà àåáé

úãåáòì äîåã äæä ùãåçá úéáä óåöø÷ù åðãîìì
íéøåôéëä íåéá â"äëâëâëâëâë.

áäìúúå'øùéä á÷'ä éøáãá åùôð(ö ÷øô)íùá
.ì"æå 'óñåé ãåñé' øôñ,éãéá äìá÷ ùéå

ìù è"åé ãåáëì åîöò çéøèî íãàù çøåè ìë
àåä äæ ÷ñòá éæà ,çøåèäá òâéå óéò àåäå ,çñô

זה,כג. גדול  עיקר בקרבנו היטב להשריש – אלו בימים  עבודתנו  אתזוהי לנקות  האדם יכול  לפעמים כי

ועם  ובדביקות , בהתלהבות  ה'סדר' את  לערוך ואף וחמיעא, חמירא מכל  ובסדקין  בחורין ביתו כל

כי  – במצרים, לפרעה משועבדים ובניו הוא להשאר הוא ומסוכן שלו, ממצרים יצא לא עדיין  זאת  כל

בעיקר. ולא בטפל  רק ח"ו עסוק כולו

זי"ע מפרשיסחא בונם שמחה  רבי דהרה"ק  משמיה זי"ע  הרי"ם' ה'חידושי אומר שהיה הידוע כמשל

כמותו, מאין וחזק  אדיר סוס  לעצמו  שקנה גדול לעשיר דומה , הדבר למה  משל, בדרך זה  ענין להמחיש 

מדור  מקום  סביב וחזק גבוה  גדר בנה הגנבים מן לשמרו ובכדי ותקילין, טבין גדול  כסף  סכום  עליו ושילם

שומר, עליו העמיד כן על  היקר, הסוס  את ויגנבו  פרצה  איזה  הגנבים  ימצאו שמא חשש ועדיין הסוס,

אלא  הלילה, כל במשך לעפעפיו תנומה יתן לא אופן שבשום למעשה  קודם בתנאי השומר עם  והתנה 

משמרתו . על ירדם לא וממילא עמוקות במחשבות לעיין ציווהו  וגם  כוחו , בכל  הסוס  על ישמור

מעיניו, שנתו  ותדד – לנפשו  מנוח  הבעה"ב מצא לא עדיין אך ה 'שמירה', את עצמו על קיבל השומר

משמרתו, על  עומד השומר אם לבדוק בכדי החצר אל מביתו  ויצא בבהלה התעורר ושעה  שעה ובכל 

חור  כשמחוררים ב'חקירה ' רעיוניו משוטטות שכעת הלה השיב מהרהר, הנך במה - השומר את וישאל 

עשית  'טוב לו ואמר הבעה"ב נהנה  החור, במקום  בכותל עתה עד שהיו העץ או העפר נעלם  להיכן בכותל 

שעה אחר מיד אך מיטתו , על לישן בעה"ב חזר נרדם, אינך בחקירות הינך שמחשב ידי על  כי עמדי',

יושב  כי השומר לו אמר הפעם  בזה  גם בו ', יעשה ומה סוסו , שלום  את 'לדעת השומר אל לצאת שב

'בייגל ' אוכל כשאדם 'חקירה ' ומחשב אליו(ÍÚÎ)הוא יצא שוב מעיקרא... בו  שהיה  ה'חור' נעלם להיכן –

כדבר  להיות יכול  היאך – ו 'חוקר' הוא יושב כי השומר לו אמר הפעם ובזאת – שעה  אחר הסוס' 'בעל

שומר  שכר ואף סביבותיו בצורה  חומה ובנה ב'סוס ', ודמים ממון הרבה  כך כל השקיע אחד שאיש הזה ,

המצב... את בדק שעה ובכל הסוס' כ'שינת ישן לא עצמו ה 'בעלים' אף  אלא זה  בכל די ולא עליו, לשמור

הזה ... כדבר יתכן ואיך עוולה ... בני בידי נגנב כי איננו' 'והסוס

ניעור  יהיה  ואף שונים, בענינים עסוק  האדם שיהיה  יתכן שלפעמים  היא, דא במילתא הרעיון ועומק 

עצמו  בעיקר ולא הענין 'סביבות' רק עסוק ויהיה העיקר, את ישכח  זאת ובכל הלילה, ·'ÈËÂ˜ÈÏכל ‡·Â‰)

(¯ˆÈ‰ ˙ÓÁÏÓ ÌÈËÂ˜ÈÏ 'Ì"È¯‰.
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íãà éðá éòâð íéàø÷ðä íé÷éæîä ìë âøåä.ì"ëò ,
.åîöò ìòî òø ìë ìèáîå ùøâî äæ éãé ìòù åðééäå

åäéîúãåáò ìëù ãàî øäæéìå çéâùäì êéøö
äùòéú õîçî úéáä ïåé÷ð ìù ùãå÷ä
ñòë êåúî äìéìç àìå äåãçå äçîù êåúî
äìôðù åæ äìåãâ úåëæá çîùéå ùéùé ÷ø ,áöòå

øòáìå ù"áúé àøåáì çåø úçð úåùòì å÷ìçá
åáø÷î òøä úàãëãëãëãë.

åéëäíðåá äçîù éáø ÷"äøäã äéîùî àøîàúî
ïéà ïìåë úååöîä ìëáã ,ò"éæ àçñéùøôî
úåëìäá íìåà ,éãî øúåé úåøîåçá úåáøäì éåàø
ïä àøîåçå àøîåç ìë éë ,øéîçäì éàãë çñô

המשנה כד. בלשון פעם דקדק  זי"ע  מבעלזא יהושע רבי ·.)הרה "ק ÌÈÁÒÙ) את בודקין עשר לארבעה  'אור

'בודקין דקאמר מאי מובן אינו  ולכאורה  הנר', לאור מןהחמץ  הבית  את בודקין והלא החמץ' את 

בקושיא. המהר"י ונשאר שבו, החמץ

הקושיא  את ליישב ופתח אביו, קושיית על חזר שלימים זי"ע , המהרי"ד בנו גם  היה השומעים בין

מכרו קצר שבזמן דרכם  ה' והצליח סחורתם , למכור ליריד שנסעו סוחרים  לשני דומה , הדבר למה במשל ,

החליטו שכן כיון תחילה, שחשבו ממה יותר מוקדם  לביתם  לחזור צעדיהם את הכינו  ובשמחה  הכל , את

אך  לעפעפיהם, תנומה לתת הדרך מעמל  מעט לנוח רצו שעות כמה  לאחר לדרך, ויצאו רגלי, לחזור

אין  כי ויראו  וכה, כה  הביטו  כספם , צרור את להחביא היכן ידעו שלא כיוון המעות, צרור לשלום  חששו

על תלו  הכסף  צרור ואת הזרעים , על עצמם השכיבו  כן על  באפר, רועות פרות של  עדר אם  כי איש ,

העצים . אחד

המנהיג  רועה  איזה כאן ויש  מרעה, בשדה לבדן רועות אינן שפרות הבינו ולא ידעו לא אלו סוחרים אך

מיהר  השנים, שנרדמו  עד הלה המתין העץ , על המעות את תולים  שהם  איך ראה אכן והוא עדרו , את

הפרות  הרי הפרות עם יברח אם  – לעשות מה  כדת בדעתו חכך אך לעצמו , הכסף  כל  את ונטל - העץ אל 

יברח אם ולאידך בקלקלתו, ויתפסוהו משנתם  הסוחרים  ויתעוררו  הילוכם  בדרך גדול רעש  קול מקימים

- הכסף  תחת הפרות של  בגללים  התרמיל  את מילא כן על  'פסק', בו יקיים הפרות בעל הרי הפרות בלי

שכב  אשר במקום עצמו  והשכיב הוא, ריק  כי – המעות תרמיל  את בקחתם הסוחרים ירגישו שלא כדי

'מלא' תרמילם את בראותם שמחו משנתם הסוחרים התעוררו  כאשר הצליחה , תחבולתו  ואכן עתה , עד

מלא  כי בראותם  עיניהם  חשכו התרמיל את פתחו  כאשר אולם  בשמחה , בדרכם  והמשיכו  העץ  על תלוי

האילן  לראש הגיעו  שהפרות יתכן 'איך ותמהו בתדהמה  זה  על זה והביטו  הכסף , במקום בגללים הוא

'דין  לדון הרב אל לילך לנו  אפשר וכי נו, אמרו, ובסכלותם גללים...' אותו  ומילאו  הכסף  צרור את ונטלו

ולא  הסוחרים , של טפשותם על  משחק  הקהל  כאשר דבריו, את מהרי"ד סיים  ובכך הפרות... עם תורה'

זי"ע . מבעלזא מהר"י לקושיית זו  עובדא בין מה כלל הבינו 

אביו, לדברי ראש בכובד והקשיב הצד מן זי"ע  מבעלזא אהרן רבי הרה "ק בנו  עמד זמן אותו בכל

עמוקים שדברים  באימה, הסביר החסידים  ולשאלת פחד, מרוב לרעוד גופו  כל התחיל דבריו ובתום 

קצת  להם  היה ואם  טיפשותם, מחמת בקושיא נשארו הסוחרים דהנה עובדא, בהאי אביו  גנז וטמורים 

יתכן  האיך – להם  שהוקשה  מחמת דווקא דהנה לתירוצים, הקושיות את מהפכים היו בקדקדם  łכל 

על עלה  אשר שהוא רועה  שם היה שוודאי להסיק צריכים היו  כסף, צרור ליטול  העץ  על עלו  שהפרות

כספם . את לגזול העץ

ידי  על ומרגליות טובות באבנים למלאותו  ועליו הלב, זה - תרמיל עם לעוה "ז ירד האדם והנמשל ,

לעפעפיהם, תנומה שנתנו דהסוחרים  דומיא משמרתו על  האדם נרדם  לפעמים  אולם  ומצוות, התורה  קיום 

עוונות  - גללים  תחתם ומכניס  בתרמילו , שצבר הרכוש מכל האדם לב את היצה "ר מרוקן זו  ובשעה
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êéøöù àåä èåùô øáã êëéôì ,äìëì íéèéùëúë
ñòëå ïåáöò êåúî àìå òâåøáå äçîùá ïúåùòì

,äìéìçäçîù êåúî äùòðä äìëä èåùé÷ã àéîåã
äøéúéå äìåãâ.

úåàøåðå÷çöé éåì éáø ÷"äøäã äéîùî àáåä
,ò"éæ áåùèãéøàáîúåðëää éãé ìòù

çåø úâéøãî âéùäì íãàä ãéá ùé çñôä âçì
ùãå÷ääìòî åðîî úòðåî ñòëä úãî êà ,

.åæ äáâùð

êøãáò"éæ ïéìàèñî øùà éáø ÷"äøä ãéâä æîø
÷åñôá(æé ,ãì úåîù)àì äëñî éäìà'

äéì êéîñå ,'êì äùòú(çé ÷åñô)úåöîä âç úà'
ñòë éãéì íéàáù àéä àçéëùã àúìéî éë ,'øåîùú
éøäå ,åîöò âçá ïëå çñôä âçì úåðëää úòá

ì"æç åøîà(:ä÷ úáù),æ"ò ãáåò åìéàë ñòåëä ìë

àìù øúåéá øäæé åìà íéîéáù äøåú äøéäæä ïëì
àúåçéðá àìà ,ñòëä äæ 'äëñî éäìà' úåùòì
åúéá úà ä÷ðé äåöî ìù äçîù êåúîå òâåøå

õîç åäùî ìëîäëäëäëäë.

úåàøåðáåðéãî êìîéìà éáö éáø ÷"äøä áúåë
'êéãå÷éô êøã' åøôñá ò"éæ(ã úåà âé äåöî)

'àìù çñôä úìéëàá øéîçäì ùé ,ïðáøãî øùôà
,æ"ò ãáåò åìéàë àåäù ì"æø åøîàù éîì åìéëàäì

ïåâë(:ä÷ úáù)æ"ò ãáåò åìéàë ñòåëä ìëøúåéáå ,
ãáåò åìéàë êéðéòá äéäé åúîçá éìë øáùîä ìë
ãàî íå÷î ìëî 'çñô ïáø÷' åðì ïéàù ,ïãéãìå ,'æ"ò
éøäù ,åìà íéîéá ñòë õîùî ÷çøúäì åðì ùé ãàî
äöåøä éî éà åðéðéá ùé éëå ùã÷îä úéá äðáé äøäî
ïáø÷ ìò äøåáçä éðá íò úåðîéäì úåëæì àìù

ùåùçì íå÷î ùé äæä íåéäë óàå ,çñôäéô ìò)

(â úåàá åéøáãøåñà 'ïîå÷éôà' óàù øùôàã

למצוא  נדהם והוא לבו, את ובודק  משנתו  האדם  מתעורר טובים  זמנים  בהגיע  אמנם  רח"ל , רעות ותאוות

הרי  רכושו  את לעצמו ולהחזיר להוציאם  כדי הגללים  של מקורם מאין לבחון במקום אך 'גללים ', שם

ויסיק התירוצים , עצמן הן שהקושיות מבין המשכיל  אולם , השפל, מצבו  עם  ומשלים מתייאש  הוא

הלבבות' ב'חובות החכם  כמאמר תרדמתו, בעת האדם את המכשיל  הוא הרע  ‰ÚÓ˘‰שהיצר „ÂÁÈ ¯Ú˘)

(‰ ˜¯Ùממנו ויתבע אחריו לרדוף וימהר אוצרותיו , כל את ממנו גזל  אשר והוא לך', ער והוא ישן 'אתה 

לארבעה אור של  טובים  בזמנים ולכן שנית, ירדם  שלא ולהבא מכאן המשמר על  ויעמוד רכושו את

'בודקין והשורשעשר המקור מהיכן  הדברים, שורש אל להגיע עליו כי הבית, את ולא החמץ' את 

הנשמה  זו היקרה האבידה את ולהחזיר הגללים, אלו בכל  מלאהו אשר היצר שהוא – החמץ  של

יהודי. כל  של הטהורה

המכה . לאלו רבי והנה  הגה"ח נכנס  פעם  כי להם  נספר פסחים , בערבי השעבוד' 'קושי על  תלוננים 

לסובביו ואמר ופתח  הפסח, שקודם  בימים  לביהמ"ד זצוק "ל ציינווירט בידינו נטע אבותינו 'מנהג

פסח' ו'ערב  – לפתחנו צרה שנתרגשה וכיוון תבוא, שלא צרה כל  על  ותענית תפלה יום לעשות 

הסוערות, הרוחות  את הרגיע אלו שבדבריו כמובן תפילה...' יום על  להכריז הראוי מן כן  אם שמה,

אלוקינו  לה' אנחנו ובנים בחלקנו, שנפלה הזכות  על להקב"ה ולשבח לשמוח יש  דאדרבה הכל והבינו

רצונו. לעשות  וזוכים

לכם', הזאת העבודה  'מה  - ומתלונן הרשע  מקנטר מה  על  מובן אינו דלכאורה  נורא', 'דבר אמרו וכבר

לרשע גרם ומה מזה , גדול  תענוג לך ואין מלכים, כבני בהסיבה יושבים והכל הוא, חרותנו  זמן פסח הלא

ביום ומתענים שצמים  בשעה  להתלונן יותר נראה  היה  מסברא הלא ה', במצוות כזאת בעת למאוס

כולם איך החג בערב רואה  שהרשע  אחר אלא, הגוף , הנאת בהן שאין המצוות קיום  בשאר או  הכיפורים ,

'נערווען' מתוך בעצבון הבית את ומנקים המלכים(ÌÈ·ˆÚ)עומדים מלכי מלך מצות בקיום  לשמוח  ובמקום  ,

ח"ו . בהפסדם שכרם ויצא ה ' בעבודת למאוס לו  גורם  זה  טעות, ולכלל כעס  לידי ובאים מתרגזים
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,'çñô ïáø÷'ì øëæ àá àåä éøäù ,åìéëàäì
íéìéäáî íéøáãäååëåëåëåë.

äöòäååøîàù äî øåëæéù ,äöåòéä(.àî ïéùåãé÷)

ùåøéô ,'åúåðæâø àìà åãéá äúìò àì ïæâø'
úà úåðùì äîåàî åì åìéòåé àì 'åæâåøå åñòë' éøäù
,ñòëé øùà åñòë åì óéñåé äîå åì ïúé äîå ,äùòðä
äìòîù äîá åùôðå åôåâ úåàéøáì ÷éæîù äî ãáìî

åáìá ñòëæëæëæëæë.

לחבירו אדם  בבין החמץ רמזי – שאור  תשביתו 

ììëáùé ,íìåòä ïî åøòáì åðéååèöðù 'õîçä'
éøáãë ,åøéáçì íãà ïéáù íéðéðò ìò æîøì

'ìàøùé úãåáò'ä(ìåãâä úáùì ã"åñá)äðùîä ìò
(:çî íéçñô)íãàë ,åéðô åôéñëäù ìë øåàéù åäæéà'

ò"åùá ÷ñôð êëå ,'åéúåøòù åãîòùóéòñ èðú ïîéñ)

(áà"âîä áúëå ,'õîç àåä åéðô åôéñëäù äöî'
(ä"÷ñ íù)æîøä áúëå ,'äæá íéøäæð ïéà íìåòä ìáà'

äæáíäéøáçì ïéãåãéç éøáã íéøîåàù ,íéùðà ùéù

àúàå à÷îåñ ìæàå ,íéáøá íäéðô íéðéáìîå

õîç éàãååá åäæ 'åéðô åôéñëäù' åäæå ,àøåéç
øåîâçëçëçëçë,ø"äöéä úöò ì"öø ,íéøäæð íìåòä ïéàå

äöåøù éî éàãåáå ,éðà ÷çöî íéøîåà éë ,äæá

åøòáìå ,õîçä äæî øäæð äéäé íéîù àøé úåéäì

ìëå ìëî.'

בהתלהבות כו . היתה הסדר בליל זצ"ל  מטאלנא טווערסקי יוחנן רבי הרה "צ האדמו"ר של בקודש  עבודתו 

עילאה  וביראה  ונהגיתירה זי"ע, מאניפולי זושא  רבי הרה"ק מזקינו בירושה שקיבל  כיפה לו היתה [בגנזיו 

היה הסדר בליל ואף השנה ימות בכל ללובשה העיז לא בענוותנותו כי ודחילו , ברחימו  זה  בלילה  ורק אך ללבשה

לאו] אם  ללובשה ראוי הוא אם ומסתפק הרבה בדעתו  אחד חוכך נכנס  הסדר עריכת באמצע אחת שנה  ,

ביע "ר בקבוק  עם  שמצאו(·È¯‰)התינוקות הזה כדבר יתכן איך הבית, בני אצל  גדולה  בהלה  ונתעוררה  בידו ,

והורה בנחת ממקומו תיכף קם בדבר, מטאלנא הרה "ק הבחין כאשר אך הסדר, ליל  באמצע  גמור חמץ 

לכבוד  הדלי על  לבנה  מפה ופרס החמץ , את בה וכיסה  קערה נטל הארץ , על הבקבוק  את להניח לילד

חז"ל  מצות לקיים אותי שזיכית על לך מודה  'הנני בחיבה  לו  ואמר הילד אל פנה ואז  טוב, Â.)יום ÌÈÁÒÙ)

שזכיתי  המקום וברוך לישראל, אמורים שהדברים בוודאי לגוים , זו  הלכה נאמרה  וכי כלי', עליו 'כופה

חכמים ...' בקול להאשים לשמוע  עשתונותיו איבד שלא מיבעיא דלא זו, מעובדא ללמוד יש ונוראות

לקיים  אותו שזיכה לקטן  הודה אף אלא בביתו, שאירעה הגדולה התקלה על ולכעוס ואלמוני, פלוני את 

כלי'. עליו 'כופה של  ההלכה את 

חז"ל כז. דברי את המסבירים ˜‰:)יש ולא (˘·˙ להם  פה - הע"ז  שהרי ע"ז , לעובד הכועס  את שהשוו

יריחון, ולא להם אף יראו ולא להם עינים כמו ידברו  מאומה, מהם שירוויח אפשר אי אותם והעובד

בכעסו. כלום מועיל  אינו הכועס כן 

מאווריטשכח. עין' ה'בת בעל הרה "ק של מדרשו בית את וליפות לסייד אחת שנה  רצו  הפסח  חג לכבוד

סירב  מאווריטש  הרה "ק לאזני השמועה דבר הגיע  כאשר הפסח , קודם ימים  כמה בצפת אשר זי"ע

מתיחות  שמתעוררת היא דשכיחא מילתא פסחים  בערבי כי לשונו, בצחות טעמו ונימק  תוקף, בכל  לכך

יסיידו ואם הנעלבים , עבור מקלט ' כ 'עיר ביהמ"ד משמש שעה ובאותה לאשתו, איש  ובין לחבירו אדם  בין

ובודאי  לימוד, צריכות חכמים  תלמידי של  שיחות והנה לברוח ... לאן להם  יהיה לא ביהמ "ד את ויסגרו 

דבדיחו ובמילי בקש  אותם לדחות כוונתו  היתה האדםשלא שחייב האמת, היא שכך אלא גרידא, תא

וירוץ שיברח שעה  באותה וכמו  רעה, ומחיה  האש  מן בורח  שהוא כשם והמחלוקת המריבה  מן להתרחק

קשת, כמטחוי המחלוקת מן לברוח  צריך נמי כן סכנה  של ספיקא מספק לצאת כדי בו  נשמתו עוד כל

להתחמם יבוא מקלט מקום  הרוצה וכל  פתוח, המדרש בית שלעולם  ללמדם, מאווריטש  הרה"ק  רצה  וזה 

ביהמ "ד. בקדושת
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ïëàå÷ñåò àåäù úòá íâù ,äøåúá ìåãâ ììë äæ
àìù úìåæä ãåáëá ãàî çéâùé íéîù éöôçá

äìéìç åãåáëá òåâôìèëèëèëèë,'äæá ïéøäæð ïéà íìåòäå' ,

åîâôé áì úîåùú øñåç éãé ìòù úåéøáì íäì éåàå
äàáä äåöîë äìéìç áùçéúù äåöîä íåé÷á

å"ç äøéáòáìììì.

אך כט . מאד, עד בתורה  וגדול עילוי שהיה  'למדן' איזה  היה זי"ע  זושא רבי הרבי הרה"ק  של  בעיירתו

שהיה במעשה  דבריו ופתח הרר"ז , הרה "ק קראו  כראוי, לחברו אדם בבין הנהגתו  היתה לא מאידך

שכל עד מאד עד ומפואר משובח  המעיל  והיה מרובים, בדמים יקר חדש מעיל  לעצמו שקנה  אחד בגביר

על המחזר אחד עני התגורר מקום באותו  עין. שזפתו שלא המעיל  את ולשבח  להלל  הפסיקו לא רואיו

את  מכר - מעשה  ועשה  קם היקר, המעיל  עבור העשיר שנוחל  הרב הכבוד כל את שבראותו הפתחים,

הגביר... של  זה  כעין יקר מעיל  המעות בעד ורכש לו, אין אשר כל ואת הקט ביתו 

ביהמ "ד  יושבי כל  מילאו  המדרש, בית אל חשיבות עטרת אומר כולו וכל  ב'מעיל ', מלובש  העני  משהגיע

משהגיע האתמול ביום הלא להם , ואמר העני אותו  תמה  עליו, מללעוג הפסיקו ולא צחוק פיהם  את

עלי  מדוע  מיומיים, יום מה  כן אם  בגדו , ואת אותו ומפארים  משבחים  הכל היו  זה כעין מעיל  עם העשיר

ובמראהו, לבושיו  בכל שהדור עשיר אותו  כי טעם בטוב חבריו לו  הסבירו גדול . רעש בקול  מלעיגים  הנכם 

לרווחה, קרועות ונעליך הם , ומרוטים קרועים  בגדיך שכל  אתה  אך זה, במעיל  להתהדר יאה  ולו נאה לו

ההדור. המעיל  את אלה  כל על בעטותך הדור מליצני נראה הנך הרי עניות, אומר מראיך וכל 

במשנה  איתא לדידך, בו  כיוצא למדן, לאותו  ואמר הרר"ז  Ù‡‰)הוסיף  'ÒÓ ˘È¯) כנגד תורה 'ותלמוד

מתחילת  האמורות הטובות המעלות כל  את בו שיהיו  צריך בתורה ועוסק שהלומד ופירושו, כולם',

היא  ויאה  נאה  אז  ורק לחבירו  אדם שבין טובות ההנהגות וכל  חסדים וגמילות ואם אב כיבוד המשנה,

היקר  המעיל  את הלובש  עני כאותו הוא הרי טובות מידות שאר ללא בתורה גדלות אך תורה', ה 'תלמוד

העלובים ... בגדיו  על 

משהל. גדליה רבי הרה "ק של  בתו  עם שליט"א פרישטיק  שלמה  רבי הרה"ח  של נישואיו לאחר

אצל ואילו מכונה מצות לאכול נהג אביו כי המצות, חג בפרוס לעשות מה  ידע  לא זי"ע, מזוועהיל 

סמוך  להיות עומד היה  הסדר שבליל וכיון מאד, חמור הדבר היה  זי"ע מזוועהיל  שלמה רבי הרה "ק זקינו 

פי  את לשאול לו יעצו הם אך ירושלים , רבני עם  להתייעץ  הלך לעשות, מה כדת ידע לא אביו שלחן על

אשר  שלומ'קה ר' של לידיו  ומסרו הנייר, על ספיקו  את העלה  ודחילו ברחימו  עצמו . מזוועהיל  הרה"ק 

אם אותך ישאלו שבשמים אתה סבור 'וכי ברורות לו  ענה דיבור כדי ובתוך במהירות, השאלה את קרא

מצות' 'מאשין מכונה]אכלת עיניך [-מצות את שמרת האם  שאלות, שתי אותך ישאלו בשמים לא, או

ביהודי...' ח "ו תפגע לבלתי פיך את שמרת והאם  אסורות, בראיות מלהסתכל

שנמצא  האברכים, אותו שאלו  הסיפור ובתום אברכים , לכמה זה  מעשה פרישטיק  שלמה רבי סיפר פעם 

שאלתם את שלמה  רבי כשמוע ויהי מכונה , מצות אכילת בענין שאלתו  על  לו  ענה לא שלומקה שר'

ונזדעק  בקרבו  לבו נוגע נסער הדבר כאשר החומרא כל על  לעג הוא שהשיב, ודאי השיב, לא 'הוא

אחר יהודי ברגשות  פגיעה של  דאורייתא ‡·ÂÈ)באיסור Ï˘), מקום אין יהודי ברגשות פגיעה במקום כי

מספר  היה לא אותו, ישאלו שכך יודע היה שאם בחריפות , להם ואמר והוסיף  בעולם...', חומרא לשום

ביהדות . גדול יסוד  להם חסר כי כלל , זו עובדא להם

זק שלחן על  סמוך להיות זכה שבצעירותו זי"ע , מזוועהיל  אברהם  רבי האדמו"ר לי סיפר בזה  ינוכיוצא

הסדר בליל אצלו לסעוד שבאו האורחים בין הסדר. בליל  זי"ע  מזוועהיל שלומ'קה רבי [כידוע,הרה"ק 

מלכים ] בכבוד בביתו  התקבלו  וכולם  אבינו , אברהם  של כביתו  לרווחה פתוח  היה אשכנזשביתו ממוצא יהודי היה

רימז זקינו  בו  הבחין כאשר אולם זה , מנהגו על  בו למחות כדי הילד אליו  ניגש מיד שרויה, מצה שאכל 
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גם רצה הראשון וכמעשה המשפחה , מבני אחר בו הבחין דקות כמה לאחר מאומה, לו לומר שלא לו

מצה אכלת אם  אותך ישאלו לא 'בשמים בתוכחה  שלומ'קה רבי לו  אמר אז אך כך, על  להוכיחו הוא

ביהודי...' לפגוע שלא הפה על שמרת ואם העינים  על שמרת אם  אותך ישאלו  בשמים  לאו , אם  שרויה

המשנה  את שלומ 'קה  רבי פירש  הדרך Ù‰:)ובזו ‡ÓÂÈ) מטהר הקב"ה אף  הטמאים את מטהר מקוה  'מה 

והפה העינים  את לסגור העולם שמדרך דכשם  טהרה, במקוה  לטבילה  דומה הנפש  דטהרת ישראל ', את

צריך  והנשמה  הנפש לטהרת לזכות כדי נמי הכי אלו , באברים  המים יחלחלו שלא כדי הטבילה  בעת

דברים . באונאת חלילה להיכשל ולא מריבה , בשעת פיו את ולבלום ברע מראות עיניו  לעצום

בפסוק רמזו רשומות ‰)דורשי  ,ËÈ ˙ÂÓ˘) נקודות משתי היא סגול נקודת צורת כי סגולה' לי 'והייתם

מבקש שהקב"ה  מה  וזה  לפה, הרומזת אחת נקודה ותחתיהן עינים, לשתי מרמזות והן העליונה, בשורה 

עליהם . השמירה ידי על – לו יתנו זה ש 'סגול' סגולה' לי 'והייתם האדם  מן

החרדית' 'העדה  של בד"ץ חבר זצ"ל ראבינאוויטץ בנימין רבי הגה "צ מנכד שמעתי בזו כיוצא עובדא

כדעת  חצות, קודם  אפיקומן של מצה  אכילת על  מאד זקינו  הקפיד הסדר דבליל ת"ו, עיה "ק בירושלים

˙ÊÚ)הסוברים ÔÓÈÒ Ú"Â˘Â ¯ÂË· 'ÈÚ)מבכל יותר ההגדה אמירת נתארכה אחת שנה  חצות, עד רק שמצוותה 

מיוצאי  שנים  קמו מיד הלילה, חצות לפני דקות כעשרים ראשונה מצה כזית לאכילת ידים  ונטלו שנה,

לפני  אפיקומן אכילת להספיק  שיוכלו כדי בחפזון הסעודה  צרכי את להגיש המטבח  אל  ומיהרו  חלציו 

לחשוש יש  שהרי להם, והסביר למקומותיהם , תיכף לחזור להם הורה הגר"ב בהם משהבחין אך חצות,

ביגיעה ובישלה  שהכינה יו "ט מאכלי את ובחטף  בחפזון שאוכלים בראותה  צער לידי הרבנית תבוא שמא

אחתובעמל , אנחה כנגד מאומה שוות אינן הסדר בליל  שנוהגים החומרות שכל  הוא, פשוט 'ודבר

יהודי...' של 

שלא  חומרות גבי על בחומרות והחמיר הקפיד זצ"ל  מטאלנא טווערסקי  יוחנן רבי הרה"צ האדמו "ר

בכך  שהקפידו טשערנאביל  בית צדיקי אבותיו  כמנהג בפסח, 'שרויה' מצה  של  ספיקא ספק  לידי לבוא

זי"ע מקארלין אהרן רבי הרה "ק של  רבא דהילולא יומא לרגל  הטהור שלחנו את ערך אחת שנה ביותר,

טבל תומו  ולפי אשכנז  ממוצא יהודי ישב השלחן של  השני ובקצה  פסח, חוה"מ  - ניסן י"ט  ביום  החל 

הלה נבהל כגידין, קשים בדברים  בו ונזפו  גערו  החסידים  בכך משהבחינו לו, שהגישו  במרק  המצה  את

של זעמם  את לשכך כדי לאכול הפסיק ומיד שרויה , של מהחומרא כלל  ידע לא כי והגערות הצעקות מן

המהומה לכל כלל האדמו "ר התייחס לא הזמן אותו  כל  על הנוכחים . בנזיפה יגער שאם  הבין בחכמתו  [כי

המדורה] על שמן להוסיף יגרום  מיד המוכיח  מנה, עוד לקבל ביקש  שלו המרק  את לאכול שסיים  אחר רק  ,

נא  הבא אלא לטרוח, צריך אינך הרבי אליו ונענה מבוקש לו להביא לילך מביהמ "ד הבית מבני אחד יצא

הטבולה מצה בפסח לאכול דעתו על  עולה  איך תמהו , כן ראו המה  בצלחתו, האורח  שהשאיר המרק את

'בשעה להם ואמר הסביר ואז הצלחת, כל את אכל  רק  כלל אליהם  התייחס  לא האדמו "ר אך במים,

כדי  המרק  מן אכלתי לכן ירחם, ה' ביתי בני ועל  עלי וגבורות דינים בשמים  נתעוררו זה  אורח  שביישו 

מעלינו . הקטרוגים את בטלתי ובכך איסור, שום  עשה לא הדין שמצד וידע העני הדברים,..'שיתפייס ביאור

כי  זו בחומרא חלילה נקל  לא ולעולם בכך', הנוהגים 'לאלו עומדת במקומה שרויה דחומרת  הגם כי

לבייש ואילו ומנהג, חומרא אם כי דאורייתא איסור זה שאין לדעת  עלינו אך הוא, תורה ישראל  מנהג

גדול . בפני קטן  אומר הוי מי, מפני נדחה ומי דמים, לשפיכת וקרוב  גמור איסור הוא מישראל  אדם

הרה"ק בנו את פעם שראה  זי"ע , מקאריץ  פנחס  רבי הרה"ק  אצל דהוי עובדא נמי להסמיך יש  זה בענין

חומרת  על מקפדת שאינה  הדבר לו וחרה המרק , בתוך מצה  שהכניסה המשרתת על  כועס זי"ע  משה רבי

גרוע כעס  שמשהו  כשכוונתו המצה ...' את לאכול  לך מותר 'כבר לבנו  ואמר מקאריץ הרה "ק נענה  שרויה ,

בגערתו ולא מקאריץ הרה "ק של  בגערתו  לא השגה  לנו  שאין והגם בפסח , שרויה מאכילת יותר הרבה



הגדול שבת  - מצורע - הפרשה ëבאר

ãåòàìù åðúåà úãîìî äöîä éë æîøì ùé
àìî ñéëì äîåãå çôåú õîçä éë ,ñåòëì
àìîîù 'ñòåë'ä ìù åúåàéöî àéä àéäå ,øéåà
ìò äøåî äöîäù èøôáå ,'äîéçå óà'á åñéøë
ìëä úà ìåáñì íøåâä ø÷éò àéäù äåðòå úåìôù
éðéòá ìôù àåä éøäù ,å"ç íòøúäì àìå àúåçéðá
.äîåàî ìá÷ì éåàø åðéà ïéãä ãöîù òãåéå åîöò

éôì'øôåñ íúç'ä ùøôî äæ(à øåè æìø óã úåùøã)

áéúëã éàî(è ,å àø÷éå)ìëàú úåöî'íå÷îá
ìáåñ íãàä àäéù ,äòðëääå äååðòä úãîã ,'ùåã÷
äðåëîä íìåòáù úåùéøôä ìëî åúìòî äìãâ -ìëä
äöî - 'ìëàú úåöî' ÷åñôá æîåøî äæå ,'ùåã÷'

àöîð 'ùåã÷ íå÷îá' àéä éøäå ,äååðòä ìò úæîøî
- 'øôåñ íúç'ä óéñåîå ,äùåã÷ä íå÷îá àåäù
Y 'äåìëàé ãòåî ìäåà øöçá' éë ,'äøéúé äá ãåòå'
äðåëîä äæä íìåòá óà åìëàé äååðòä øëù éøô éë

.àáä íìåòì ïéì÷øèå 'øöç'

àäéäëæðù àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àååòø
êåúî úåøéçä âç úàø÷ì úåðëää úåùòì
ùøâì ,äçååøäå äáçøä êåúî ,äçîùå äöéã
,úåéîùâá ïäå úåéðçåøá ïä òø ìë åðúàî øòáìå
íéçñôä ïîå íéçáæä ïî ìëàð àúù éàäá ãåòå
éðôì ïåöøì çáæîä øé÷ ìò íîã åìòé øùà

.ìë ïåãà

לבוא  ולא העיקר, במקום  בטפל נחזיק  לבל  עולם, לדורות ללמוד עלינו  נשאר אולם המשרתת, על בנו  של

זרה . לעבודה הדומה כעס לידי חלילה 

דכתיבוהכוונה דאע"פ  נראה, Á)בזה ,‡ ÈÏ˘Ó)לעזוב לנו דאסור ופשיטא אמך', תורת תטוש  'ואל

הלבנת של  גמור שאיסור דפשיטא מילתא בבד בד  אך  אבותינו, שנקטו וקפידה חומרא שום ולשנות

החומרות . כל דוחה פנים

בפסוק הדורות צדיקי רימזו  Ó„)וכך ‡ ÌÈ¯·„)ומשנה מזלזל האדם שאם  חרמה ', עד łàעיר אתכם  äתéçו'ְְְִֵֶֶַַ

ואעפ "כ, חרמה ', 'עד תחתית לשאול  ליפול  עלול הוא הרי השערה , כחוט  אפילו  - 'בשעיר' אבותיו ממנהג

הטפלים . הדברים  את ולעזוב העיקר את להחזיק צריך בזולת, פוגע הדבר כאשר
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