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á הפרשה באר
dyxtd x`a

àø÷éå

ביותר  הקטן  אפילו  דבר כל - זעירא  א '
הוא. ה' מאת  בעולם  המתרחש

ïúùøôá(à à)øáãéå äùî ìà àø÷éå'
é"ôò éë ,á"öå ,'åéìà 'ä
'ä àø÷éå' øîåì åì äéä ïåùì ÷åã÷ã
øçéà òåãîå ,'åéìà øáãéå äùî ìà

úáéú áåúëìî'äøçà ãò.øáãéå
éë ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øàáîå
áùçðå àøéòæ 'àá äáúëð àø÷éå úáéú
'ø÷éå' áúëðù åîëå ,åðéàù éîë 'àä

,øîåìëå ,'äø÷î' ïåùìîäùî ìà ø÷éå,
ïéáä ,åðéáø äùîì äø÷å òøéàù äî ìë

ùåéìà 'ä øáãéååéìà øáãî ä"á÷äù ,
àì àåä óàå ,åì åäùò éðåìô àìå äæá

úåçéìùá ìëä àìà ,òø ìë åîöòì íøâ
àåä 'ä øáãáåàààà.dyxtd x`aàø÷éå -

ïéðòë'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä æîø äæ
ò"éæ(àøéòæ 'àá àø÷éå ä"ã àø÷éå),

ì"æå(éåðéùá)êéîñå ,àøéòæ 'à áéúë ïàë ,
äìòî ìù äùøôä íåéñ äéì(çì î éãå÷ô)

ìàøùé úéá ìë éðéòì'íäéòñî ìëáùé .'
äðä éë ,úåëéîñä øîåìøùàá éãåäé ìë

äæ ,úåðåù úåòñî åééç éîéá òñåð àåä
éøçà øåæéçá íå÷îì íå÷îî òñåð
,äàåôø åà âååéæ êøåöì äæå äñðøôä
ìò åîå÷î ìò øàùð åôåâáù éî óàå
äðä úìèìèéîå úòñåð åùôð áåø éô

íééçä úåáéñðá äðäåäøåú äøîàå ,

חסידי א. וחשובי מזקני זצ"ל יאס'ער נחום רבי הצדיק הגאון נענה פעם

ÌÈÏ˘Â¯È)שטפנשט-באיאן ˜"‰ÈÚ· ¯„ ÌÈ�˘ ¯Á‡Ï ,‰ÈÒÂ¯ ˙Ó„‡ ÏÚ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ¯¯Â‚˙‰Â „ÏÂ�)

מן  קול' 'בת  שמעתי בבוקר היום יום, של בבקרו זצ"ל ציינווירט נטע  רבי להגה"צ

את מיד הסביר נחום ר' אך  לבריאותו... משהו אירע  שמא חששו הסובבים השמים,

מנעלי את מצאתי ולא בבוקר קמתי – ‰Ì�ÈÓË)כוונתו ...Î"Î ‰È‰ ‡Ï˘ ˙È·‰ È‡·Ó „Á‡)

עלי  שהוטל השמים מן בזה לי ומודיעים בביתי קול בת  שנשמע  כמי בזה וראיתי

בביתי  קול בת נשמע  שוב  דקות כמה לאחר הנעליים... את  לחפש – נכבד תפקיד

התפקיד  אחר מלאתי כי השמים מן הכרזה בזה וראיתי הנעלים, את  מצאתי כי –

שליחותי... ונגמרה בשלמות 

רבון' 'קה בזמר הנוסח בביאור זי"ע מווארקא יצחק  רבי הרה"ק אומר היה וכך

בחושבניא ', גבורתך יעול לא אלפין שנין גבר יחיה גברלו יחיה האדם לו יחיה אם –

את עת  בכל מכל אלפין ויראה ניצול הוא הרי העולם, של האלופו הקב"ה את  –

ו  דינים יעול מיני ה לא את בשמים יחשיבו לא הדינים גבורתך – עניני את  כלומר –

פגמים... מחמת  עליו שיש למעלה.בחושבניאוהגבורות מחשבונו ירד הכל –



ויקרא  - הפרשה âבאר

ãåîòé äæ øáã Y 'ìàøùé ìë éðéòì'
ìëá Y 'íäéòñî ìëá' éãåäé ìë éðéòì

òãé åéúåòéñð úòìëå 'íéø÷î'ä ìë éë
äçâùäá àåä ìëä íìåòáù úåòñîä

íéîùä ïî úéèøôíé÷éãö íùá òåãéë
(á"ô÷ úåà 'áåè íù øúë'ì úåôñåäá 'éò).

íå÷îì íå÷îî åøæôî çåøäù ù÷ åìéôàå
àåäå ,åøáã äùåò äøòñ çåø éøä
äéä äúò ãòù - íéîùä ïî äçâùäá
äúòîå ,äéäù ïëéä úåéäì ù÷ä êéøö

äæ íå÷îá úåéäì àåä êéøöááááéàãååáå ,
Y íãàä ìù åéúåòñî éáâì íâ àåä ïë

זי"ע,ב. מסטרעליסק אורי רבי הרה"ק של מרותו לקבל שבאו חסידים בשני מעשה

בו  אשר וכל עולמו על משגיח שהקב "ה מאמינים הם האם הרה"ק , אותם שאל

רבינו  קראם פרטית. בהשגחה מאמינים שאנחנו בוודאי השיבו, פרטית . בהשגחה -

החלון לחלון לפני העוברת ותבן קש עמיר  מלאה עגלה  להם  אותם והראה  ושאל ,

זה  העגלה על שמסודרים ותבן קש חתיכת שכל שלימה באמונה מאמינים הם אם

יהיה  זה קש שחתיכת  בראשית ימי מששת עוד מהקב"ה נגזר הכל - מזה למעלה

בראשית ימי בששת מהקב"ה נגזר ועוד לשמאל. וזה לימין זה למטה, וזה למעלה

וזה  בכה זה הקש מן קטנות  חתיכות יפלו הדרך אם על העגלה נסיעת  שבאמצע

הנרצה תכלית על הוא  והכל מקוםבכה, באותו דוקא כאן תהיה זאת  שחתיכה 

מכאן שנפל  הקש ויפזר הרוח יבוא בוא  ואם כלל. קטן מקום אפילו הלאה ולא  .

פרטית . בהשגחה הכל הוא זה גם לכאן

במדרגה  איננו רבינו, ויאמרו, ויענו לבבם באמיתת  בעצמם התבוננו החסידים שני

קש  של קטנטנה חתיכה אם להקב"ה ליה איכפת מה כי כך , כל להאמין - כזאת 

צאו  אפיקורסים ואמר, עליהם צעק דבריהם את  רבינו כשמוע  כאן. או כאן מונחת 

ברוך הבורא במציאות  ממש כפירה היא כי פניכם לראות  יכול איני כי מהר מביתי

מחדרו. אותם וגירש מיניה. פנוי אתר ולית עלמין כל כל הממלא הוא 

פנה  ווזה זו לזווית  פנה זה עצומה, בכיה ובכו מאוד, גדול בצער יצאו השנים

טיפש  לב  מהם ויסיר עיניהם, יאיר שהשי"ת  ובתפילה הפוגות , מאין בבכי זו לזווית

בשלמא כי עצומה, חקירה מתוך הבנה מהם אחד בלב  הקב"ה הכניס והנה, ונשחץ .

קטן, לדבר גדול דבר בין חילוק  אצלו יש תכלית  ובעל גבול בעל שהוא  אדם בן

מהם  פחות פחות , ישמור ה'כסף' על היטב, היטב ישמור זהב חתיכת על ולמשל,

קטנות מפני משגיח אינו קטנה קש חתיכת  שעל עד הלאה וכן נחושת ... על ישמור

קטן שוייה. לדבר  גדול דבר בין וחילוק הפרש  אצלו  שיש  אדם  בן אצל  שייך  זה  .וכל

העולם, על משגיח הוא  ועכ"ז לפניו, נחשב כ'לא ' הכל הרי ב"ה הבורא  אבל

דכיוון  קטנה, קש חתיכת  לבין בה ויושבי תבל - העולם כל בין יש חילוק  מה מעתה,
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ìëá ääùé ïëéä àéîù ïî ãåãî ìëä
òâøá äùòé äîå ,åééç éîéî òâøå òâø

.äæ íå÷îá äæ

íðîàòøåàî ìòù ,íìåò ìù åëøã
ìåãâ,úàæ äúùò 'ä ãéù åðéáé

íéðè÷ íéðééðòá ìáàíéøéòæå
íãàä ïéà åîåéá íåé øáã íéùçøúîä
,'ä éô ìò äùòð ìëäù åáéì ìà íéùî
ìò íòøúéù íéîòô àìà ãåò àìå
åùôðá åúåîãá åéááåñ ìò åà åîöò

.êëå êë åì åîøâå åùò íäùåäæå
úåìâäìå òãååúäì ,àøéòæ 'àá àø÷éå

'íäéòñî ìëá Y ìàøùé ìë éðéòì'
ãéî íéúåçôå 'íéøéòæ' íéðééðò óàù

åðåöøáå íä ú"éùäââââ.

ïîæääðåîàá ÷æçúäìå óéñåäì àîøâ
éáø ÷"äøä øîàù åîë 'äá
ò"éæ õéååàðøòùè ïàéàáî íåçð íçðî

(ä"öøú ïñéð ç"ø 'íçðî úøàôú')åøîà éë ,
ì"æç(.èë úéðòú)ïéáøî øãà ñðëðùî

äçîùáíéáøî øãà ùãåçáù íùëå ,
êë äçîùáïéáøî ïñéð ñðëðùî

äðåîàá,(øáãä íòèå)ãããã'åìàâð ïñéðá' éë
'ìàâäì ïéãéúò ïñéðá'å ,äðåîàä úåëæá -

כן אם תכלית  בעל אינו גם שהקב"ה גדולתו דלפי לקטן. גדול דבר בין הפרש אין

הנו  בוודאי א"כ עליו. משגיח הוא  זאת  כל ועם ייחשב, ל'קטן' כולו העולם' 'כל

שהקב"ה  מאמין שאינו מי כי ייאמר, לפי"ז ואכן, שבפרטים. פרט כל על גם משגיח

ואם  רח"ל. יתברך  לגדולתו קצבה ח"ו שנותן כמי הריהו הנ "ל קש חתיכת על משגיח

יחשב  אפיקורס באמת כאחד כן, זכו ששניהם  ונתברר רעהו , מעשה כך [כמעשהו

עליהם ] הרה"ק תפילת בזכות האמונה, Î‰)ל 'אור' ˙ÈË¯Ù ‰Á‚˘‰ ,˘Â„˜ È¯Ó‡).

ונוסעג. וחוזר ושוב הלוך שנוסע ופרנסה, מזונות בעניני – מסעיהם' 'בכל ובפרט

ה'זעירים' הענינים בכל – עולם של האלופו את  יזכור וממונו, מזונו אחר בחיזורו

שהוא ה' מאת אלא  מקרה שאינו ידע  לפניו מגלגל שהקב "ה קטן ופרט פרט בכל

הפרנסה. לו מביא  והנה הנה הילוכו ולא  חיל, לעשות  כח לו הנותן והוא  ומפרנס הזן

יחיה'ד. באמונתו 'וצדיק הפסוק את זי"ע  מקאז'ניץ המגיד הרה"ק ביאר כך 

(Ï · ˜Â˜·Á)הקב "הצדיק עולם הוא  של  ˜Ï„.)צדיקו  ‰ÓÂ¯˙ ˜"‰ÂÊ) אשר האמונה ע"י

פירוש, – יחיה דלתתא , אתערותא ע"י בקב"ה מאמינים להקב "הישראל חיות גורם

נעורם  כנשר ולחדש  לישראל  טוב כל  להשפיע  ˜Ó‰כביכול 'ÂÓÚ Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú ËÂ˜ÏÈ))

(‰"‚‰· ‡· '¯Ù ÛÂÒ ¯Î˘˘È ˙„Â·Ú Ì˘·.

אומר, היה מקאזניץ  וצ"ל המגיד הרב שם, שמעעוד חייט  איש  כשצועק עתה 

השם קידוש  על  בהריגתו עקיבא רבי שעשה מה כל את ממש עושה הוא ישראל,

באחד  נשמתו Ê¯‡·Ï‡ÂÂ)ויצאה ÌÚÂ� È¯Ó‡).
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äðåîàä úåëæá(è"é÷ú æîø á"ç ù"å÷ìé),
íéøöî õøàî íëúàö éîéë' øîàðù åîëå

'úåàìôð åðàøà(åè æ äëéî)ïîæäù àöîð .
êëì øùëåî ïëåîääää.

אמונה - היועצות הכליות מן למעלה 
רבים  חשבונות  ללא  בתמימות  פשוטה

ïúùøôá(è â)çáæî áéø÷äå'
úîåòì äîéîú ...íéîìùä
äìòîì - äöòä úîåòì é"ùøéôå ,'äöòä¤¨¤
êéøö äøåàëìå .úåöòåéä úåéìëä ïî
.íééç éìòáì äöòå úòã ùé éëå ,øåàéá
'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä äá æîø àìà
åäæå ,'äá äîéîúä äðåîàä ïéðòì ò"éæ

åøîåàíéîìùä çáæîåäî Yïúåîéìù
,äèî éàåøá ìù- äîéîúíúåð÷á

øîàðù åîë ,úåîéîúä úãî úàíéøáã)

(âé çé'êé÷ìà 'ä íò äéäú íéîú'
íåâøúáå.éäú íéìù÷"äåæá åøîà á"åéë)

áéúëã äìîã àæø - íéîìù (:áé â"ç ,åæ äùøôá

(íéìù øáâ - íú ùéà á÷òéå (æë äë úéùàøá).

åäæøîàðùäöòä úîåòì äîéîú
úåéìëä ïî äìòîì é"ùø ùøéôå

'éô ,úåöòåéäàéä úåîéîúä úãî
úåöòä ìëî äìòîìåì úåöòåé øùà

êøöðä äòåùé øáã ìëì àåä ïëå .åéúåéìë
,íãàìêéìùäì àåä úåöòáù øçáåîä
ä ìëìëúñäì ÷ø ,úåøé÷çäå úåöò

ïåçèáå äðåîàå úåîéîúá íéîùìåîëå ,
øîàðù(è é éìùî)êìé íåúá êìåä'

ì"ëò ,ïéáîì éãå ,'çèáåååå.

זי"ע ה. מראדזין הרה"ק  מאמר ידוע  טהרה, ימי הם ניסן ימי Î"ÂÈÚואכן ÌÈ¯˘È „ÂÒ)

(ËÏ ˙Â‡ עדיין חי האדם עוד כל כי בדבר ורמזו הטומאה', אבות 'אבי הוא המת כי

מכל  גדולה טומאתו כן על תקווה כל לו אין כבר המת אבל טוב, תקוות בו תולים

ה'אמונה' על מרמזת  שהיא  – אדומה' פרה 'אפר הזאת  תקנתו מה הטומאות .

('‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙Â˘¯ ÍÏ ÔÈ‡' ,Ì¯Ó‡ÓÎ) נטהר וממילא תקווה, כבר לו יש האמונה ע"י כי

איומה. טומאה מאותה

זה,ו. ענין שהמשילו יש תחתיהם, לו מוכן שאור החשיכה בזמני אף לב בכל ויאמין

יושבים  שהם בשמעו ישראל, בני בבתי הסדר בליל להשתתף שהשתוקק  ערל לגוי

כמים, נשפך אשר יין ושותים ודגים ושליו ברבורים ואוכלים מלכים כבני מסובים

שבסיום  וקיווה המדרש לבית נכנס פסח ובליל יהודים בגדי ולבש התחפש עשה, מה

מי  אחרי הלך גדולה בהתרגשות  הוה, וכך  לביתו, הבעה"ב  אחד אותו יזמין התפילה

והתענג  הבית, בכל שהאירו הנרות מאור עיניו אורו בכניסתו מיד לביתו, שהזמינו

לפניו  יגישו קצר זמן שבעוד בטוח כשהוא  באפו, שעלה הערבים המאכלים ֵמריח

ברחימו  ניגש רק  הסעודה את  כלל התחיל לא  הבעה"ב  אך בשעתו, שלמה סעודת 

באות כוסות, הארבע של הראשון הכוס את ושתה הכוס, על קידוש לעשות ה ודחילו



å ויקרא - הפרשה באר

הסעודה, את  יתחילו ותיכף המזון שלפני היין זה שבודאי בטוח האורח היה שעה

מכזית פחות  כרפס אחד לכל ונתנו ידים נטלו כאשר אכזבתו הייתה רבה מה אך 

עד  עניא  לחמא  מהא  הגדה באמירת האריכו שעה במשך  ואז מלוחים, במים טבול

זאת בכל אך בדברם, יצאה שנפשו הגוי חשב זמן אותו בכל כאשר ישראל, גאל

ליטול  שהולכים בעה"ב  הכריז בסוף ההגדה, אמירת  את  שיסיימו עד וחיכה התאפק

ושברי  עוני לחם קיבלו גדולה חלה אחד לכל לחלק במקום אולם לסעודה, ידים

אולם  והדגים, הבשר את שיגישו עד והמתין בסבלנות  בגוי התאזר ברירה בלית  מצה,

בחמתו  קם כן כי כראותו ויהי וכורך, מרור לו נתנו מטעמים אותם כל במקום

ומשקרים  העולם את המרמים היהודים על כועס כשהוא הבית , מן וברח ממקומו

מתחזק הגוי היה שאם פשוט דבר והנה הסדר. בליל דשנה סעודה אוכלים שהם

מלכים, שלחן על והמטעמים המעדנים כל לפניו מגישים היו כמימרא  רגע לעוד

עליון. אור לקבל זוכים הקשים והזמנים המרור אחרי רק ואכן

והשתרגו  עלו החובות ועול מצאצאיו כמה שהשיא  יהודי באיש מעשה אמרו עוד

לזכות הגולה למדינות נדודיו מקל את  נטל ברירה בלית ראש, למעלה עד צוארו על

שם  ומשונות  שונות תלאות אחר ובנותיו, בניו בנשואי ונחלה חבל לקחת  עם נדיבי

תיערך יפה פנים' 'קבלת  כי תלאותיו כל על התנחם בדרך  בעודו לביתו, לחזור פעמיו

נסיעה  אחר הביתה משהגיע עליו... שעברו הקשות השבועות  על כפיצוי בביתו לו

השולחן  על מאומה ראה ולא הבית  למטבח נכנס ורעב  עייף כשהוא ומפרכת מייגעת 

עצמי  שביזיתי שבועות אחר פני...' את  מקבלים כך 'וכי לעצמו ואומר מתאונן החל

האדם  נעשה כזאת דרך שאחר מבינים אינם וכי לגמרי... ממני שכחו ביתי... בני למען

שעבר  עד בטענותיו הוסיף כך כזאת... בהנהגה מתביישים אינם וכי ועייף... וצמא  רעב 

סעודה  לכבודו הוכן כי וירא  טובים וימים בשבתות אוכלים שבו הגדול לחדר בסמוך 

נכבדה... לסעודה כראוי הוכן המקום אף ולתפארת ... לשם והדר פאר ברוב המלך כיד

התלונן  שכה הבזיון לרוב מקום לעצמו מצא  ולא  נוראה בבושה פניו נתכסו אז או

נפלא ... באופן לכבודו וייגעו הבית בני טרחו כבר בדרך שבעודו בשעה

ואיננו 'נשכחנו...' כי כרימון טענות מלאים  הקב "ה  של  בעולמו מהלכים אנו אף 

מכל  עבורנו ומכין כביכול  עומד הקב"ה כי לראות עיניים לפקוח לב  על  משימים 

שבעולם .הטוב

'קיטל' לובשים דלכן י"ל Ô·Ï)אולי È„‚·) אור מתגלה הלילה באותו כי הסדר, בליל

וכל  נפלאות, טובות בעבורנו הוכנו החושך  בתוככי כי רואים אנו אז – האמונה

על  וכלימה בושה מתמלאים אנו ממילא בעדנו... היה עצומה טובה כרעה הנראה

סומקא  ש'אזיל המתבייש של וכדינו השנה, ימות  במשך  'טענותינו' חיווראכל 'ואתא

פנינו... שנתכסה הלבן כדמות  לבן אנו לובשים
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á"åéëé"ùøá àúéà(âé çé íéøáã)ìò
'ä íò äéäú íéîú' ÷åñôä
úåîéîúá åîò êìäúä' Y 'êé÷åìà
.'úåãéúòä øçà øå÷çú àìå åì äôöúå
åîöò äéáâéù äúåäî åæ úåîéîú éë
éðá íéöòééîù úåöò éðéî ìëî äìòîì
äùòéù Y íìåò àøåáì ìåëéáë íãàä
äñðøôä åì àéáé íùî Y êëå êë íäîò
éðåìô íå÷îá ,'åëå äàåôø åì àéáé íùîå
åáøúé æìä íå÷îáå éðåìô øçñîá çéååøé

,äáøä á"åéëå 'íéðù éô' åéñëðìàå
àäé äî úòãì äìéìå íîåé øå÷çé

åìøåâá äìòé äîå åôåñáäâàã àìà ,

äðîî åúòã çéñé - äðçéùé ùéà áìá
(:áî äèåñ 'éò),íåé íåé 'ä êåøáå ,(àåäå)

- åä÷ùîå åìéëàî åéáàù ÷åðéúì ìùî
àåä çåèá àìä øçî íåé ìò âàãé íåìë
åñðøôîù åîëå ,åðá ìò áà éîçø øùà

,øçîì íâ éàãååá ïë íåéäìë êéìùîå
äîåàî áåùçì éìáî åéáà ìò åáäéìò ,

äîëå äîë úçà(ìò)áà åðëìî åðéáà
åìåë íìåòä ìë úà ñðøôîå ïæä ,ïîçøä

,åáåèáåîöò éðéòá íãàä äéäéù êéøö
åéðôì ïè÷ ãìéëææææãåã øîàù åîë ,

ä"ò êìîä(á àì÷ íéìäú)éúéåù àì íà
.'åâå åîà éìò ìåîâë éùôð éúîîåãå

אליהו'ז. ב'דברי הביא ·)כך  ‡Ï˜ ÌÈÏ‰˙) הבטחון יהיה איך  - הגר"א לרבינו שאלו ,

אמו, עלי כגמול נפשי ודוממתי שיויתי לא 'אם דהמע "ה לנו פירש כבר ואמר, בה'.

עת שבכל בידעו יאכל' 'מה דואג אינו שהתינוק כמו פירוש, נפשי', עלי כגמול

מחסורו. כל תמלא  שאמו ובטוח לבו סמוך עניניו בכל וכן שבעו, כדי אמו תאכילנו

רק המחר, דאגת כלל לדאוג שלא  מלבנו וחשש דאגה כל להסיר עלינו לדידן, אף

הצטרכויותינו. כל את  לנו שיחיש שבשמים, אבינו על לגמרי לסמוך

רמזו ˘Ì)עוד ÌÈÏ‰˙ ,Ï"ˆÊ ÒÂ˜�ÈÙ „"˘¯‚‰Ï ÔÂ˘Ó˘ ˘Ù�),העולם מטבע כי זה, בפסוק 

עמו  אירע  מה לראות שיבכה בכי כל על לקראתו אמו תמהר קטן התינוק  שבעוד

כשהוא אלא  לקראתו בהולה אמו אין מעט, התינוק  משגדל הרגע , בזה צרכיו ומה

כשהוא אלא אליו ניגשת  אמו אין ושנתיים שנה כעבור בשרו. על 'מכה' ומקבל נחבט

ונחב ברחמי נופל תלוי הוא  יותר יותר, קטן שהתינוק  ככל כי והטעם, יותר... קשה ט

התינוק שיגדל וככל האם, עזרת מבלי לעצמו ולהועיל לעזור בידו אין כי אמו וחסדי

בדרך כיו"ב עליו... 'אחריות' פחות האם תרגיש גם כך לעצמו לסייע כוחו ויתרבה

עצמומשל, בכוחות הוא ישע ' 'חסר כי הכרה  מתוך ה' על  אתהסומך  תולה ואינו ,

לבדו, העולם בבורא אלא  על תקוותו קריב ובזמן בעגלא  לישועתו הקב"ה יחיש

טוב היותר  .צד

'סדר  על החסידים אחד את  זי"ע  מטשערנאביל מרדכי רבי הרה"ק שאל פעם

ורק בשוק, לעבודתו ממהר הריהו משנתו בקומו שמיד הרבי הבין מתשובתו יומו',
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äôöîå úåîéîúá åîò êìäîù êøòëå
'ä ìò êéìùîå ,äîåàî ø÷åç åðéà åì

'åäìëìëé' úîàá àåä ïë ,åáäé.

וחסד  הצדקה  – וייכול ייתי דצריך כל
אלו  בימים

ùéøáçñô úåëìä(à èëú)ïéìàåù'
çñôì íãå÷ çñô úåëìäá

íéèéç úåð÷ì âäðîå - äâä ,íåé íéùìù
êùîäáå ,'çñô êøåöì íééðòì ï÷ìçì
ìëá íäéðô ìò ïéìôåð ïéà' øáçîä éøáã
éáø ÷"äøä íùá àøîàúîå ,'ïñéð ùãåç
,úåëéîñä úà øàáì ò"éæ æåáéæòîî êåøá

,íéã÷äì à"îøä äöøùøáã úìéçúù
åéëøö ìë åì åéäéù ,åäòøì ùéà åâàãé

äáçøäáçççç'íéèç úåòî' ïúéå ,

קום  דבר כל תחילת הדרך, זו לא  הרבי לו אמר שחרית, להתפלל נפנה הוא  בחזרתו

החסיד  הצטדק  בהם. ותצליח לעסקיך תפנה ואז שחרית, בתפילת האלוקים אל קרא 

כי  כלל, קונים שם אמצא לא – תפילתי אחר רק לשוק  אלך  אם קדוש, רבי ואמר,

נדוד  שהרחיק  ב'מלמד' שהיה  מעשה הרבי, לו אמר להם. וילכו יפנו כבר הקונים כל

לו  ישב  השנה מחצית  של 'זמן' במשך העשירים, אחד של בניו את  ללמד מביתו

שלאחר  טוב בתקוות  ויגיעה, בעמל ה' תורת בניו את  ולימד העשיר בבית היהודי

ביתו. נפשות את לכלכל לביתו וישוב לו, הראוי כפי העשיר לו ישלם ה'זמן' שיעבור

עד  הארוכה לדרכו ופנה הכסף', 'צרור מהעשיר היהודי קיבל השנה, מחצית בגמר

לשבות ה'מלמד' פנה הדרך , אם על הוא  עומד עדיין והנה השישי ביום ויהי לביתו,

גנבים, בעיני חן כספו צרור ימצא לבלתי מאד שחשש זה 'מלמד' הדרכים, באכסניית 

הכוכבים, יצאו משאך מנוחה, במוצאי מעומק . לפנים עומק צרורו את והטמין עמד

הזהב מטבעות  כל את לספור והחל הצרור את  הוציא  מחבואו, אל היהודי מיהר

לו  אמרו שם, שהיו הנחושת מטבעות  מעט את לספור פנה מכן, לאחר שם. שהיו

שלא ראית  אם הנחושת, מטבעות  לספירת מזמנך תבזבז ולמה מה על הנוכחים,

צרור  בכל אדם יד נגעה שלא מובהק  סימן זה הרי הזהב, ממטבעות  מאומה לך חסר

הזהב ... מטבעות את  נוטל היה כן שאם המעות,

נשמתך  לך החזיר שהקב"ה ראית אם החסיד, את ה'מגיד' הוכיח (‰„ÓÂ‰ובזה

('·‰Ê ˙ÂÚ·ËÓ'Ïהפרנסה על תדאג �ÂÁ˘˙')עדיין ˙ÂÚ·ËÓ'Ï ‰ÓÂ„‰) התפלל בה', בטח ,

גדולה. בהרחבה יכלכלך  והוא  אליו,

בביהמ"ד ח. פעם ראה זצ"ל טעפליק גאב "ד פאלאנסקי אהרן שמשון רבי הגה"צ

כמה  שבבית  והבין פסחים, בערבי גדולה בהתמדה תלמודם על השוקדים אברכים

רשימת בידי והכריז, הבימה על הרב עלה החג, בהכנות לעזרתם נצרכים מהם

ולסייע לעזור מוכן ממכם מי החג, צרכי למען בדחיפות  לעזרה המשוועות אלמנות
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íééðòìèèèèíãàä âàãé ë"îçàì ÷øå ,
åîöò éëøöì'íäéðô ìò ïéìôåð ïéà' àäéù

.äìéôð éãéì àåáé àì åîöò àåä óàù Y

שלוות  מתוך  החמץ ביעור  - בשלוי אמרתי
כעס  בלא הנפש

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

' àåä íäìù 'úåáéú éùàø' çñôïéöàø'÷
'ùïéøòééà'øïéáéé'÷'ïéøòïåé÷ð ïéðò íìåë)

ìëî úéáä úà ãáëìå óùôùì ,ùéãéàä úôùá íä

(õîç ìù øåøéôíäî íéìåòä íéëàìîäå
ìàøùé ìò áåè íéöéìîîå ÷"øù÷ íäéééé.

åðúðå(íäøáà úéá ,àøåäðã àðéöåá)êëì æîø
÷åñôä ïî(ä âé úåîù)úà úãáòå'

ïåé÷ðù ,'äæä ùãåçá úàæä äãåáòä
ïäë ìù åúãåáòì äîåã õîçä ïî úéáä
äãåáòä úà' àëä áéúë - ô"ëäåéá ìåãâ

úàæäíúä áéúëå '(â ,æè àø÷éå)'úàæá
óåöø÷ù åðãîìì ,'ùãå÷ä ìà ïøäà àåáé
â"äë úãåáòì äîåã äæä ùãåçá úéáä

íéøåôéëä íåéáàéàéàéàé.

מהם  ביקש אלמנות . לאותן ולסייע  לעזור כולם התאספו אחד ובלב אחד כאיש להן.

אדרעס נכתב  בו פיתקא אחד כל בידי ונתן בשורה לפניו להתייצב של (Â˙Î·˙)הרב 

אחד  כל מצאו הפתקים את פתחו כאשר ויהי לעזרה, הזקוקות מהמשפחות  אחת 

להוכיח  כוונתו והייתה ביתו. לבני לסייע שנשלח – מגוריו מקום שלו בפיתקא כתוב 

ביתם, מבני יותר לאחרים לסייע ומזומנים מוכנים שהם המעשה הוא טוב  שלא  להם,

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

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

הרה"ק של הסדר זו בשנה ואמר נענה מכן לאחר ושעתיים, כשעה למשך פסח

זי"ע מלעלוב  מענדל אלעזר ÌÈÏ˘Â¯È)רבי ˜"‰ÈÚ· ¯„ ‰È‰˘) ונעלה מאד למעלה מאיר

שנ באותה כי הדבר, סיבת נודעה הימים ברבות  הסדרים, סכום מכל אליו נשלח ה

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

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

מעלה מעלה סדרו Ï)האיר 'ÂÓÚ Ú"ÈÊ ÔÈ¯ÙÏÈÈ‰ Ô�ÁÏ‡ È·¯ ˜"‰‚‰Ï ÔÁ‰ È¯Ó‡ Ù"˘‚‰).

דרבה י. כהכנה בתורה לעסוק  עדיף ואולי כאן יש תורה' 'ביטול כי יחשוב ואל

אחת שבשנה זי"ע אמונים' מ'שומרי הרה"ק העיד כבר החג. התקדש ליל לקראת 

בגופו  סייע לא  וממילא הסדר, ליל לקראת  גדולות ' ב'הכנות  ניסן ימי בכל עצמו סגר

עלאין  מוחין השגות מבלי 'חלש' סדר לו היה לא  שמעולם והעיד הנדרשות , להכנות 

ה'סדר'. כאותו

זה,יא. גדול עיקר בקרבנו היטב  להשריש – אלו בימים עבודתנו לפעמיםזוהי כי
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ú"åùáå'íéîùä ïî'(àò ïîéñ)åøéîçäå
íäéèøôáå íäéììëá íäáìù)

(çñôá õîç øåñéà,êéøàîä ìëå
åéúåðùå åéîé åì ïéëéøàî ïäé÷åã÷ãá.

לערוך  ואף  וחמיעא , חמירא מכל ובסדקין בחורין ביתו כל  את לנקות  האדם יכול

ומסוכן  שלו , ממצרים יצא  לא עדיין זאת  כל ועם ובדביקות, בהתלהבות ה 'סדר' את 

בטפל  רק ח"ו עסוק כולו  כי – במצרים, לפרעה משועבדים  ובניו הוא  להשאר  הוא

בעיקר .ולא 

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

גדול  לעשיר דומה, הדבר למה משל, בדרך  זה ענין להמחיש זי"ע  מפרשיסחא  בונם

ותקילין, טבין גדול כסף סכום עליו ושילם כמותו, מאין וחזק אדיר סוס לעצמו שקנה

חשש  ועדיין הסוס, מדור מקום סביב וחזק גבוה גדר בנה הגנבים מן לשמרו ובכדי

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

במשך לעפעפיו תנומה יתן לא אופן שבשום למעשה קודם בתנאי השומר עם והתנה

עמוקות במחשבות לעיין ציווהו וגם כוחו, בכל הסוס על ישמור אלא הלילה, כל

משמרתו. על ירדם לא  וממילא 

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

בכדי  החצר אל מביתו ויצא  בבהלה התעורר ושעה שעה ובכל מעיניו, שנתו ותדד –

השיב מהרהר, הנך במה - השומר את וישאל משמרתו, על עומד השומר אם לבדוק 

העפר  נעלם להיכן בכותל חור כשמחוררים ב'חקירה' רעיוניו משוטטות שכעת  הלה

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

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

בו', יעשה ומה סוסו, שלום את 'לדעת השומר אל לצאת שב שעה אחר מיד אך 

'בייגל' אוכל כשאדם 'חקירה' ומחשב הוא יושב כי השומר לו אמר הפעם בזה גם

(ÍÚÎ) אחר הסוס' 'בעל אליו יצא שוב  מעיקרא... בו שהיה ה'חור' נעלם להיכן –

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

בצורה  חומה ובנה ב 'סוס', ודמים ממון הרבה כך  כל השקיע  אחד שאיש הזה, כדבר

לא עצמו ה'בעלים' אף אלא  זה בכל די ולא  עליו, לשמור שומר שכר ואף סביבותיו

בני  בידי נגנב כי איננו' 'והסוס המצב... את בדק  שעה ובכל הסוס' כ'שינת  ישן

הזה... כדבר יתכן ואיך עוולה...

בענינים  עסוק  האדם שיהיה יתכן שלפעמים היא , דא במילתא הרעיון ועומק 

רק עסוק ויהיה העיקר, את  ישכח זאת ובכל הלילה, כל ניעור יהיה ואף שונים,

עצמו בעיקר ולא  הענין ‰Èˆ¯)'סביבות' ˙ÓÁÏÓ ÌÈËÂ˜ÈÏ 'Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ'· ‡·Â‰).
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áäìúúå'øùéä á÷'ä éøáãá åùôð
(ö ÷øô)'óñåé ãåñé' øôñ íùá

.ì"æåíãàù çøåè ìë ,éãéá äìá÷ ùéå
,çñô ìù è"åé ãåáëì åîöò çéøèî
äæ ÷ñòá éæà ,çøåèäá òâéå óéò àåäå
éòâð íéàø÷ðä íé÷éæîä ìë âøåä àåä

íãà éðáäæ éãé ìòù åðééäå .ì"ëò ,
.åîöò ìòî òø ìë ìèáîå ùøâî

åäéîìëù ãàî øäæéìå çéâùäì êéøö
úéáä ïåé÷ð ìù ùãå÷ä úãåáò
àìå äåãçå äçîù êåúî äùòéú õîçî
ùéùé ÷ø ,áöòå ñòë êåúî äìéìç
å÷ìçá äìôðù åæ äìåãâ úåëæá çîùéå
ù"áúé àøåáì çåø úçð úåùòìáéáéáéáé

åáø÷î òøä úà øòáìå.

éëäåéáø ÷"äøäã äéîùî àøîàúî
,ò"éæ àçñéùøôî íðåá äçîù
úåáøäì éåàø ïéà ïìåë úååöîä ìëáã

øúåé úåøîåçáçñô úåëìäá íìåà ,éãî
ïä àøîåçå àøîåç ìë éë ,øéîçäì éàãë
àåä èåùô øáã êëéôì ,äìëì íéèéùëúë
êåúî àìå òâåøáå äçîùá ïúåùòì êéøöù

,äìéìç ñòëå ïåáöòäìëä èåùé÷ã àéîåã
äøéúéå äìåãâ äçîù êåúî äùòðä.

úåàøåðéåì éáø ÷"äøäã äéîùî àáåä
,ò"éæ áåùèãéøàáî ÷çöéìòù

íãàä ãéá ùé çñôä âçì úåðëää éãé
ùãå÷ä çåø úâéøãî âéùäìúãî êà ,

åæ äáâùð äìòî åðîî úòðåî ñòëäâéâéâéâé.

פעם יב. כי להם נספר פסחים, בערבי השעבוד' 'קושי על המתלוננים לאלו והנה

ופתח  הפסח, שקודם בימים לביהמ"ד זצוק"ל ציינווירט נטע  רבי הגה"ח נכנס

לסובביו שלאואמר צרה כל  על ותענית  תפלה  יום  לעשות  בידינו אבותינו  'מנהג

להכריז הראוי מן כן אם  שמה , פסח' ו 'ערב  – לפתחנו צרה  שנתרגשה  וכיוון תבוא ,

תפילה...' יום  הכל על והבינו הסוערות , הרוחות  את  הרגיע אלו שבדבריו כמובן

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

רצונו. לעשות וזוכים אלוקינו 

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

מלכים, כבני בהסיבה יושבים והכל הוא , חרותנו זמן פסח הלא לכם', הזאת העבודה

הלא ה', במצוות  כזאת  בעת למאוס לרשע  גרם ומה מזה, גדול תענוג לך ואין

בשאר  או הכיפורים, ביום ומתענים שצמים בשעה להתלונן יותר נראה היה מסברא 

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

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

למאוס  לו גורם זה טעות , ולכלל כעס לידי ובאים מתרגזים המלכים מלכי מלך מצות

ח"ו. בהפסדם שכרם ויצא  ה' בעבודת

מחמיו,יג. ששמע סיפר עיה"ק ירושלים גאב "ד זי"ע  פריינד אריה משה רבי הגה"ק
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êøãáøùà éáø ÷"äøä ãéâä æîø
÷åñôá ò"éæ ïéìàèñîúåîù)

(æé ,ãì,'êì äùòú àì äëñî éäìà'

äéì êéîñå(çé ÷åñô)úåöîä âç úà'
àéä àçéëùã àúìéî éë ,'øåîùú
âçì úåðëää úòá ñòë éãéì íéàáù

החיים  לבית  בהגיעם בגולה, הצדיקים קברי על שיח לשפוך רעהו עם נסע שפעם

פלוני בן פלוני נטמן 'פה חרוט אחת מצבה שעל ראו לעמברג, בעיר צדיק העתיק 

החבראנסתר הנהלת אל השניים פנו ע"כ, מעשיו, ומה כאן הטמון האיש מי ויתמהו ,'

לפתוח  קדישא חברא  אנשי הסכימו הגונה יד מתת שנתנו לאחר כך, על לשאול קדישא 

של  רבה הוה, וכך  המעשה, דבר את  ומצאו הנושנים, החברא  פנקסי את בפניהם

קודש, השבת  יום בערב  לטבול כדרכו הלך  עליון, וקדוש נשגב  צדיק  שהיה לעמבערג

אינו  וכמעט מרוד עני שהיה העיירה, מיהודי אחד אליו ניגש המרחץ בבית עומד בעודו

הבעזי"ם עם כתיפו על חלושות  והיכהו זה (Ë‡ËÓ‡)נראה, בשבוע הנה לו, ואמר שבידו

היכהו  מספר דקות  לאחר כן, צמתי אני שגם לך דע  שלשום, מתמול וגם היום צמת

אני  שגם לך  דע  לשבת , משבת הפסקה' 'תענית  התענית  זה בשבוע הנה לו ואמר שוב

ליל  תפילת לאחר הכנסת  מבית בבואך שאתה הוא , בינינו מינה הנפקא  אמנם כן. צמתי

ואילו  מטעמים, וכל ודגים בשר תאכל מאומה, טעמת שלא השבוע  כל ולאחר שבת 

בליל  תבוא  שבאם לך , ודע  לחץ , ומים במלח קיבר פת אם כי אוכל לא לביתי בבואי אני

לידי  ותבוא  חמתך ותעלה עבורך מוכנים שהיו הדגים את  אכל שחתול ותראה שבת 

כבוא ויהי שהתענית . הפסקה התענית  לכל ושוויות  ערך  שום אין שוב כעס, של משהו

ביתו  בני לו אמרו הדגים אכילת שעת באה וכבר היין על קידש שבת  בליל לביתו הרב

אז  כלל.., כעס ולא  המרחץ , בבית  העני לו שאמר במה הרב מיד נזכר אכלם, שחתול

את הרב שלח הוא, עליון קדוש וודאי וכלל, כלל פשוט איש אינו העני שזה הבין

בא נסתר שצדיק בשעה הנה נסתר', ה'צדיק  מיד לו אמר הנסתר', ה'צדיק אל משמשו

היה  הנה בא  בעצמו הרב היה ובאם ומיד, תיכף העולם מן להסתלק  עליו גילוי לידי

כשמוע הרב, אל הדברים את המשמש וישב הזאת , בעת  עולם רזי ללמדו באפשרותי

עמו  לדבר הספיק  לא  כבר אבל נסתר' ה'צדיק  של ביתו אל בזריזות  רץ דבריו את  הרב

על  וחרטו חשובה בחלקה טמנוהו זה מעשה לאור חי, לכל חיים שבק  שכבר לאחר

הרב  בציווי נסתר.מצבתו צדיק ופלוני פלוני נטמן נוראפה ממעשה למדים נמצאנו

זאת וכל העולם, מן כך בגין להסתלק  ואף להתגלות, מוכן היה נסתר צדיק שאותו זה,

האדם  את  מוציאים בפרט הכעס ומידת  בכלל, רעות מידות כי אחד, 'כעס' מהרב  למנוע 

בליבו  בוערת  אש לאדם לו להיות שצריך פי על שאף שאמר, מי אמר וכבר העולם. מן

אחרים. ממנה יכוו שלא  להיזהר עליו מקום מכל ולתורתו, לה'
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ì"æç åøîà éøäå ,åîöò âçá ïëå çñôä
(:ä÷ úáù),æ"ò ãáåò åìéàë ñòåëä ìë

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

õîç åäùî.

ïúùøôá(àé á)ùáã ìëå øåàù ìë éë'
,''äì äùéà åðîî åøéè÷ú àì
ì÷ééç íééç éáø ÷"äøä íùá àøîàúî

ò"éæ àøåãîàî'äðåîà éøòù'á áåúë àöîðå)

,è"ðøú úðùî ìòéáìà÷ ã"áà òèð éáø ÷"äøäì

(íéøôñ ãåòåäðä éëøåàùìò æîøî
äìòîì úçôåúä äñéò àåä éë ,äååàâ

,äìòîìùáãíúñ' éë ñòëä ìò æîøî
'àåä íéøåáã ùáã 'ùáã'.âð íéøãð 'ééò)

(ã"é 'éòñ æ"éø ã"åé øåèíäá ùé íéøåáãäå
'ñëò'(ñøà)éðù äðäå .ñòë úåéúåà

íéîù íùì óà úåáåè íðéà åììä úåãéî
Yé"áä úà 'ãéâî'ä øéäæäù åîë

('íéøùéî ãéâî' ùéøáù úåøäæàá)íå÷îá óàù
æ"ëò úåàáö 'ä úàð÷ úåàð÷ì êøöðù
äæî àöåé áåè ïéà éë ,ñòëä ïî òðîé.

åðãîìì áåúëä àá øùà äæåìë éë
øåàùááì úåäáâ ìëùáã ìëåñòë ìë

åðîî åøéè÷ú àìì åìéôà'äì äùéà
.íéîù íùì åìéôà

úåàøåðêìîéìà éáö éáø ÷"äøä áúåë
êøã' åøôñá ò"éæ áåðéãî

'êéãå÷éô(ã úåà âé äåöî)',ïðáøãî øùôà
àìù çñôä úìéëàá øéîçäì ùé
àåäù ì"æø åøîàù éîì åìéëàäì

ïåâë ,æ"ò ãáåò åìéàë(:ä÷ úáù)ìë
æ"ò ãáåò åìéàë ñòåëäìë øúåéáå ,

åìéàë êéðéòá äéäé åúîçá éìë øáùîä
'çñô ïáø÷' åðì ïéàù ,ïãéãìå ,'æ"ò ãáåò
÷çøúäì åðì ùé ãàî ãàî íå÷î ìëî
äøäî éøäù ,åìà íéîéá ñòë õîùî
éî éà åðéðéá ùé éëå ùã÷îä úéá äðáé
éðá íò úåðîéäì úåëæì àìù äöåøä
íåéäë óàå ,çñôä ïáø÷ ìò äøåáçä

ùåùçì íå÷î ùé äæä(â úåàá åéøáã éô ìò)

øåñà 'ïîå÷éôà' óàù øùôàã
ïáø÷'ì øëæ àá àåä éøäù ,åìéëàäì

íéìéäáî íéøáãäå ,'çñôãéãéãéãé.

בליל יד. זצ"ל מטאלנא טווערסקי יוחנן רבי הרה"צ האדמו"ר של בקודש עבודתו

עילאה וביראה יתירה בהתלהבות  היתה ·Â¯È˘‰הסדר Ï·È˜˘ ‰ÙÈÎ ÂÏ ‰˙È‰ ÂÈÊ�‚·)

(ÂÏÈÁ„Â ÂÓÈÁ¯· ‰Ê ‰ÏÈÏ· ˜¯Â Í‡ ‰˘·ÏÏ ‚‰�Â ,Ú"ÈÊ ÈÏÂÙÈ�‡Ó ‡˘ÂÊ È·¯ ˜"‰¯‰ Â�È˜ÊÓאחת שנה ,

ביע "ר בקבוק עם התינוקות  אחד נכנס הסדר עריכת  כל (·È¯‰)באמצע ותהום בידו,

מטאלנא הרה"ק  הבחין כאשר אך הסדר, בליל גמור חמץ שמצאו אירע כיצד – העיר

קערה  נטל הארץ, על הבקבוק את להניח לילד והורה בנחת  ממקומו תיכף קם בדבר,

הילד  אל ופנה טוב , יום לכבוד הדלי על לבנה מפה ופרס החמץ , את  בה וכיסה
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åðãîìåçôåú õîçä éë ,'äöî'äî ïë
àéäå ,øéåà àìî ñéëì äîåãå
åñéøë àìîîù 'ñòåë'ä ìù åúåàéöî àéä
ìò äøåî äöîäù èøôáå ,'äîéçå óà'á
ìåáñì íøåâä ø÷éò àéäù äåðòå úåìôù
,å"ç íòøúäì àìå àúåçéðá ìëä úà
ãöîù òãåéå åîöò éðéòá ìôù àåä éøäù

.äîåàî ìá÷ì éåàø åðéà ïéãä

äöòäååøîàù äî øåëæéù ,äöåòéä
(.àî ïéùåãé÷)äúìò àì ïæâø'

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

בבין החמץ רמזי – שאור תשביתו 
לחבירו  אדם 

é÷éãö'õîçä' ììëáù åæîø úåøåãä
ùé ,íìåòä ïî åøòáì åðéååèöðù
íãàä áìá ïëåùä 'õîç'ä úà øòáì
éøáãë ,åøáçì íãà ïéáù íéðéðòá èøôáå

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

,'åéúåøòù åãîòù íãàë ,åéðô åôéñëäù
ò"åùá ÷ñôð êëå(á óéòñ èðú ïîéñ)äöî'

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

äæá æîøä áúëåíéøîåàù ,íéùðà ùéù
íäéðô íéðéáìîå íäéøáçì ïéãåãéç éøáã
åäæå ,àøåéç àúàå à÷îåñ ìæàå ,íéáøá
øåîâ õîç éàãååá åäæ 'åéðô åôéñëäù',

å ,ø"äöéä úöò ì"öøíéøäæð íìåòä ïéà
éî éàãåáå ,éðà ÷çöî íéøîåà éë ,äæá
øäæð äéäé íéîù àøé úåéäì äöåøù

'ìëå ìëî åøòáìå ,õîçä äæî.

ïëàåúòá íâù ,äøåúá ìåãâ ììë äæ
çéâùé íéîù éöôçá ÷ñåò àåäù

ù úìåæä ãåáëá ãàîåãåáëá òåâôì àì
éåàå ,'äæá ïéøäæð ïéà íìåòäå' ,äìéìç
áì úîåùú øñåç éãé ìòù úåéøáì íäì
äìéìç áùçéúù äåöîä íåé÷á åîâôé

å"ç äøéáòá äàáä äåöîëæèæèæèæè.

חז"ל מצות לקיים אותי שזיכית  על לך מודה 'הנני בחיבה לו Â.)ואמר ÌÈÁÒÙ) כופה'

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

חכמים... בקול לשמוע שלאשזכיתי מיבעיא  דלא זו , מעובדא  ללמוד יש 'ונוראות 

שאירעה הגדולה  התקלה על ולכעוס ואלמוני, פלוני את להאשים עשתונותיו איבד

כלי' עליו 'כופה של  ההלכה  את  לקיים אותו שזיכה  לקטן הודה  אף  אלא .בביתו ,

חז"לטו. דברי את  המסבירים ˜‰:)יש שהרי (˘·˙ ע "ז, לעובד הכועס את  שהשוו

יריחון, ולא  להם אף יראו ולא להם עינים ידברו ולא להם פה - והעובדהע "ז

בכעסו כלום מועיל  אינו הכועס  כן כמו  מאומה , מהם  שירוויח אפשר אי .אותם 

רבי טז. הרה"ק  של בתו עם ז"ל פרישטיק  שלמה רבי הרה"ח של נישואיו לאחר
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חשיבות  - לראות  נכספתי נכסוף  כמה 
לפניו  הנפש  ומסירות לבורא ההשתוקקות

ïúùøôá(âé á)çìî úéáùú àìå'
ìë ìò ...êé÷åìà 'úéøá'

úéøáäù ,é"ùøáå 'çìî áéø÷ú êðáø÷
çìîì äúåøë(íéîä ïî àáä)éîé úùùî ,

íéî ïéá ä"á÷ä ãéøôäùë úéùàøá
íéîäå ,íéðåúçú íéîå íéðåéìò

נהג  אביו כי המצות , חג בפרוס לעשות מה ידע לא זי"ע , מזוועהיל משה גדליה

הדבר  היה זי"ע  מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק  זקינו אצל ואילו מכונה מצות  לאכול

לעשות, מה כדת ידע לא אביו שלחן על ה'סדר' את לערוך  שעמד וכיון מאד, חמור

עצמו. מזוועהיל הרה"ק  פי את לשאול לו יעצו והם ירושלים, רבני עם להתייעץ הלך

קרא אשר שלומ'קה ר' של לידיו ומסרו הנייר, על ספיקו את העלה ודחילו ברחימו

שבשמים  אתה סבור 'וכי ברורות לו ענה דיבור כדי ובתוך במהירות , השאלה את 

מצות' 'מאשין אכלת  אם אותך מכונה]ישאלו אותך[-מצות ישאלו בשמים לא , או

את שמרת  והאם אסורות, בראיות  מלהסתכל עיניך  את  שמרת האם שאלות , שתי

ביהודי...' ח"ו תפגע לבלתי פיך 

לא א "כ שאלוהו דבריו ומשסיים אברכים, לכמה זה מעשה שלמה רבי סיפר פעם

נסער  שאלתם את  כשמעו ויהי מכונה, מצות בענין השאלה על שלומקה ר' השיב

ונזדעק  בקרבו כאשרלבו החומרא  כל  על לעג  הוא  שהשיב, ודאי השיב , לא  'הוא 

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

בעולם ...', חומרא  לשום מקום אין יהודי ברגשות יודעפגיעה  היה שאם והוסיף,

ביהדות . גדול יסוד להם חסר כי כלל, זו עובדא להם מספר היה לא  אותו, ישאלו שכך

של  מדבריו תדיר לומד זצוק "ל גניחובסקי אברהם רבי הגאון שהיה מה ידוע

תורה' 'בספר למשרטט יצא שבאם להלכה, הפוסק זי"ע, אייגער עקיבא רבי הגה"ק 

שורות עם יחד עקום הכתב את  יכתוב שהסופר ובלבד כשר זה הרי בעיקום, שורות

חזינן דכאן ר"א , הגאון ואמר הישרותהשרטוט, היא היא העקמימות כךשפעמים ,

יהודי. מלב ומכאוב צער למנוע הבאה זו מעקמימות גדולה ישרות  לך אין - נמי לדידן

גדיא' ב'חד אומרים שאנו בנוסח שרמזו אבאיש האדם דזביו ביד יש כיצד –

שבשמיםלקנות  אביו את  –כביכול זוזי והפה,בתרי העין אלו האברים על בשמירתו

ומכופלת . כפולה בשמירה עליהם וישמור עצמו שיזיז כלומר

בפסוק זי"ע  שמואל' ה'דברי הרה"ק אומר ‰)היה ËÈ ˙ÂÓ˘) כי סגולה' לי 'והייתם

עינים, לשתי מרמזות והן העליונה, בשורה נקודות  משתי היא סגול נקודת  צורת

תנו  סגולה' לי 'והייתם מאתנו מבקש והקב "ה לפה, הרומזת  אחת  נקודה ותחתיהן

עליהם. בשמירתכם זה 'סגול' לי
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éåäîì ïðéòá ïðà' åøîàå åëá íéðåúçúä
íéîì ä"á÷ä çéèáä ,'àëìî éî÷
úåëåñä âçá íéîä êåñéð - íéðåúçúä
ìò äæ ìëì åëæå .úåðáø÷á çìîä úéøáå
éòá ïðà - åôñëðå å÷÷åúùä' êë ìëù

,àëìî éî÷ éåäîììà íéáåø÷ úåéäì åððåöø)

(ä"á÷ä ä"îîåëæ úå÷÷åúùä äúåà úåëæá
úåìòì ïáø÷å ïáø÷ ìëá íéáéø÷ úåéäì

'ä éðôì çåçéð çéøìæéæéæéæé.

,ïàëîå÷çåøî åîöò úà ùéâøîä
øîåà åðéà î"îå ,àøåáäî
éî÷ éåäîì ïðéòá ïðà' ÷òåæ àìà ,ùàåð

'àëìîúçð íøåâ àåä åæ úå÷÷åúùäá ,
'ä íò 'úéøá'ì äëæéå ,íå÷îä éðôì çåø
ïáø÷ ìëá 'ä çáæî ìò úåìòäìå åé÷åìà

,ïáø÷åíãàä ìë äæ éëçéçéçéçé.

íéàìôð'ìàåîùî íù'ä éøáãàùú)

(ò"øú÷"ë äðä' .ì"æå áúëù
ø"åîãà éáà('øæð éðáà'ä)ä"äìì÷åöæ

íãàì äéäú íàù ,øîà ò"éæ î"ëä
æà ,ú"éùä úãåáòì úå÷÷åúùäéà

,äîù äéäé íàå ,íðäéâá äéäéù øùôà
àéää ä÷åùúäù ,øáãá àåä áøò

õçë íùî äöåçä åúåà àéöåú,ì"ëò ,'
øçà íå÷îáå(æ"òøú çø÷)àöåéë àéáî

ø"åîåãà ÷"ë éì ãéâäù ïéðòëå' äæá
àéä åìù ä÷åùúä øùà ùéàù ä"äììöæ
,íðäéâì ãøéù øùôà éà ,úååöîå äøåú
øäîéù åãòá áøò éððä ,ãøé íà åìéôàå
ïéà éë .ì"ëò ,'úù÷î õçë íùî óåòéå
éôì àìà íãàä úà ÷ãåá ä"á÷ä

áåúëù åîë ,ïåöøäå ä÷åùúäíéìäú)

(â ä÷áì çîùé'éù÷áî' àìå ,''äéùåò
' éë ,''ä ïåöøéù÷áîíéöôçä åìà ''ä

úîàá åðåöø úåùòìèéèéèéèé.

ùåãéçò"éæ 'øôåñ íúç'á åðéöî àìôð
(úøîàå ä"ã á÷ò)åøîàù äî éë

ì"æç(:âì úåëøá)õåç íéîù éãéá ìëä'
úåöøì íúðååë ,'íéîù úàøéî

מזינקוביז. הרמ"ז הרה"ק לנכדו זי"ע  מאפטא  ישראל' ה'אוהב  הרה"ק  אמר וכבר

Â˜�ÈÊÓ·)זי"ע Ê"Ó¯‰ È·˙Î ÍÂ˙Ó ,Ï‡¯˘È ·‰Â‡ ËÂ˜ÏÈ· ‡·Â‰) אי תפל כשהמאכל בני, ראה

טוב, טעם נתמלא  מלח בו וכשמשימין לאכלו, המלחאפשר ÌÈÓ‰Ó)כי ÌÈ‡·‰)

במאכל  טוב  טעם  נותן זה – מלכא קדם למהוי  בעינן אנן .שצועקין

הכל'יח. את יענה 'הכסף הקרא בלשון הדבר את  מרמז היה זי"ע הסולם בעל הגה"ק 

(ËÈ È ˙Ï‰˜) לו ויספקו יענו והכיסופין והשתוקקות , כיסופין מלשון הוא  כסף כי ,

לבורא רוח נחת  לעשות ועצום, רב  כוחם כי הצטרכויותיו, כל - הכל את  לאדם

רב . שפע עליו ישפיע וממילא עולם,

מכף יט . הוא שמלא  זי"ע שלום' ה'נתיבות הרה"ק  בפני ליבו מר את  אחד  שפך  פעם

תמיד  מקום ומכל ולהתפלל, ללמוד - טובים ורצונות  בשאיפות ראש ועד רגל
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äðä .ì"æå ,'ä úà àøéì ÷÷åúùäìå
,ì"ð äøåàëìàéä íéîù úàøé éàãååá

àì ù"úé åúøæò éìåìå Y íéîù éãéá
'ä úà äàøéì óìàî 'à òéâééúîî õåç .

íëîåúì ãòñ íéëéøö íðéà øùà èòî
ìáà .àöåéëå ä"ò åðéáø äùîå úåáàäë
ãåã ììôúä úåìéôú äîë äàø Y íúìåæ

,êë ìò 'éôà àéðîú'á ä"ò êìîäêà
äøéçáä àéä Y íéîù éãéá åðéàù äî

äöøéå íãà ÷÷åúùéù ,áìáùúåéäì
äúåà ,'êë ìò ììôúéå' 'ä ãáåò
àéäå íéîù éãéá äðéà ãáì úå÷÷åúùä
ïúé éî' øîà ïë ìò ,íãàä úøéçáî

éúåà äàøéì äæ íááì äéäåøîà àìå '
ïúé éî'éúåà åàøéåäàøé'ä óà éøäù Y '

,íãéá äððéà 'äîöòäéäå ïúé éî àìà
äãîç äéäéù Y äàøéì äæ íááì

äàøéì íááìá.ì"ëò ,

,úîàáåáùçð ä÷åùúäå ïåöøä é"ò
åðéöî ïëå ,ìòåôá äùòù éîë
áøç åðéúåðååòá äúòù 'úåðáø÷'ä éáâì
é"ò î"î 'åëå ãéîúä ìèåáå ÷"îäéá
ïåùìëå ,íäá ÷ìç åðì ùé úå÷÷åúùää

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäíéì÷ù úùøô)

(ä"îøúåðì ïéàù ø"äåòá äúòå ì"æå
,äùòîá úåðáø÷ääáãðäå ïåöøä ìáà

ìàøùé éðá úåáìá íìåòì àöîð,
ìëä ãéúòå äåä åéðôì øùà ä"á÷äå

ãçàúåáìáù úåáãðäå úåðåöøä óøöî
äæ ïôåàáå ...úåøåãä ìëá ìàøùé éðá
åéäù úåðáø÷äá ÷ìç åðì úåéäì ìëåé

ãéúòä ïéðáá äéäéù äîá íâå æà.ì"ëò ,

אם  לעצמו ק "ו  ילמד – עולה  זו  הרי
כ "ש לא  אדם מתקדשת  בהמה 

áúëò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä
(áéø÷é éë íãà ä"ã)éë íãà' .ì"æå

ïî äîäáä ïî 'äì ïáø÷ ,íëî áéø÷é
'íëðáø÷ úà åáéø÷ú ïàöä ïîå ø÷áä

ùéâøîù íãàä ùåøéôíåù åì ïéàù
àåä êåøá 'äì úåáø÷úääéàø åì ç÷é ,

äáø÷äì ùã÷ä úéùòðù äîäáä ïî
åæ éøä' øîàù íãàä ìù åøåáã é"ò

,'äìåòé"ò ÷ø íéùã÷ ùãå÷ úéùòðå
äéìò íãàä ìù åéô ìáäå åøåáãé"ôòà ,

åîë àéäå úéðúùð àì äîöò äîäáäù
àåä íãàä àéöåîù øåáãä êà ,äúéäù
äîäáä ìò ìçù àåäå íéùã÷ ùãå÷
ìãåâ íãàä äàøé ,ë"à .äùéã÷äå

מצבת שעל שחושש אמר דבריו ובתוך בידו, עולה הדבר ואין ברצונותיו, הוא  נשאר

את להגשים בידו עלה שלא  משום השאיפות ', בעל נטמן 'כאן יחקקו קברו

עיני  לנגד ואראה החיים בבית  אלך  כאשר ואמר, שלום' ה'נתיבות  נענה שאיפותיו.

פרקי  כמה לומר שם אעמוד מיד השאיפות' בעל נטמן 'פה עליה נכתב אשר מצבה

-תהילים... האדם' כל  זה  'הלא השאיפות, בעל  להיות בעיניך  היא  קלה וכי

באהבה קונו  רצון לעשות  ולחפוץ .להשתוקק
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'øîåçå ì÷' ãåò äîå ,åá øùà äùåã÷ä
.êøáúé 'ä éðôì äìôúå äøåú ìù øåáéãä

ùåøéô åäæåíëî áéø÷é éë íãà-
,'äì áø÷úäì äöåøùäîäáä ïîïéáé

éãé ìò äéìò äùåã÷ä ìçù åîöòî
äæáå ,åéô øåáéãíëðáø÷ úà åáéø÷ú

àåäå åáø÷á øùà 'ä çåøäá åì éã éë
.åì ïëùî

,øîåìëåY àåä øùàá éãåäé ìëù
ìåàù é÷îòá àöîðä óà,
'äìåò åæ éøä' úåáéú 'â åéôî àéöåé íà
äìòîì úåëôäî äæá íøåâ àåä éøä
úàæ ñðëú åøåáéã é"ò éë Y äèîìå
ïåöøì äìòúå ùã÷îä íå÷îì äîäáä
äéàø êì éøä ...ù"áúé àøåáä éðôì
ìåãâ åëøò ïééãò æìä éãåäéäù úçëåî

,íøåùéã÷äì åãéá äîäáä úà íà éë,
ìò äùåã÷ ìçäì åãéá ùéù éàãåå

...åîöòåîöòá àåäù åì äàøð óà
ùîî äîäáëòå÷ù åáåøå åùàø Y

íîåé àáåñå ììåæ Y äúùîå ìëàîá
àøåáä úãåáòì ä÷éæ ìë åì ïéàå äìéìå

äøåú äøîà äæì ,êøáúéúà ç÷
äîäáä(äîäáì äîåãä êîöò úà åà)ùã÷å

íéùã÷ ùãå÷ úùåã÷á äúåà.

àìàøîàéùë åéìò ìåçú äùåã÷äù
,øîåìë Y 'äìåò åæ éøä' åîöò ìò
,åì øîàéå íéîùáù åéáà ìà áø÷úéù
øùë úåéäì 'éðà äöåø' äúòî ,éáà éáà
äëæàù éì øåæò ,éëøã áéèéäì éðà äöåø

...êéìà áø÷úäìäúåàë 'êôäúé' äæáå
úéùòðù äîäáä ìò úøáåòä äëôäî
äîåãá àåä óà 'äìåò ïáø÷'ì 'äîäá'î
ùîî ìù äëôäî êôäúäì äëæé äì.

השבח עיקר – שבחם אתה גליו בשוא
להתייאש מבלי ושוב שוב שמנסה למי

íéìéâøìå÷ úà òåîùì åðà
äîå éì ïúú äî ,íéððåàúîä
ìëù äòùá úå÷÷åúùää éì óéñåú
ãò íéãøåé úåìòúäìå úåìòì éúåðåéñð
,úåìåãâä 'éúåìéôð'á ïåéîèì äøäî
çåðú ,íäì øîàú àö ...úáàåë 'äëî'äå
...úå÷÷åúùää àéä ø÷éòä éë ,íëúòã
ìåòôì çéìöî åðéàù åì äàøð íà óàå
äìåãâ åúåáéùç íå÷î ìëî ,íåìë
÷"äøä àéáîù éôë ,íåø éîùá äìòîì

ò"éæ 'úîà úôù'ä(â"ìøú çð)éøáãî
ì"æç(á è"çåù ùøãî ,:èñ à"ç ÷"äåæ)

áåúëä øåàéáá(é èô íéìäú)åéìâ àåùá'
'íçáùú äúàé"ùøéô åèåùô éô ìòå]

['íìéôùî' ä"á÷ä íéîîåøúî íéìâäùëù,
øáâúîå äìåò åìù ìâä äæä íéä' .ì"æå
òéâîù ïåéëå ,íìåòä úà óéöî åìéàë
.'ìåçä éðôì çèúùî àåä íéä úôùì
ìëá èùôúäìå óéöäì ìëåé àìù
ìâä úà äàåø ìâ ìëù ô"òàå ,äùáéä
,íìåòä úà óéöäì çéìöî åðéàù åéðôìù
úåùòì äñðîå ùàééúî åðéà íå÷î ìëî

- åìù úàìåãâ ùòøá ùãçî àåáé
ìë úà úåàìîì äìòî äìòî äìòéå

...íéîá íìåòääæî ãåîìì êéøö íãàäå
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ìôåð àåäù ô"òà íìåòì ùàééúé ìáì
úåàöåúá èéáäì åì ïéà éë ,áåùå áåù
úà àøá àîòè éàäîå ,åéúåðåöøá àìà
éãëá Y äæë ìôù íìåòá íãàä
àì íà óà åáì ìëá åéìà ÷÷åúùéù
óñëðù äî ìà òéâäìå úåìòì çéìöé

.åìàåä çáù éë 'íçáùú äúà' åäæå
øîåà ãçà ìëå íéùàééúî íðéàù íäì

...çéìöà éðàëëëë

ïëàåúåøáâúäå ïåöøä íöò úåëæá
ùáù åéáà ïåöø úåùòìäëæé íéî

êëå ,ìòåôá äùòù éîë äðéëùä éåìâì
ò"éæ ïéìøà÷î äîìù éáø ÷"äøä øàéá

(àùð ,'ïøäà úéá')áåúëä úà(è á ù"äù)

éáöì éãåã äîåãY éáäåà ïåùìî 'éãåã' ,
àåä 'éáö' ,é"ðá úà áäåàä ä"á÷ä äæ

ä÷åùúå ïåöø ïåùìîéáö ,'úåîã÷à'á)

(ïá éòøúàååøîåà äæå .Y éãåã äîåã
úéîãð ä"á÷ä úáøé÷éáöìåðåöø éôë ,

åðåöø úà øéáâéù äîë .åéìà åú÷åùúå
íøåâ ,åéúååöî íéé÷ìå åàøåá úà ãåáòì
úåìâúäì ä÷åùúäå ïåöøä íöò åì

.àéîù ïî ãòñìå úé÷åìà

הקב "ה אין  – מגעת  שידו מקום  עד בודק 
בריותיו  עם  בטרוניא  בא

úîàáãáàì íãàì åì ïéà ,åøîà
ä"á÷ä ïéà éë ,åéúåðåúùò
øçà øæçéå ÷åãáéù íãàä ïî ùøåã
,úòâî åãéù äîë ãò íà éë õîçä

àøîâá àúéàãëå(.ç íéçñô)ïéáù øåç
' íéúá éðùåãéù íå÷î ãò ÷ãåá äæ

úòâî åãéù íå÷î ãò ÷ãåá äæå ,úòâî,
,ïàëî åðãîìå ,'åáìá åìèáî øàùäå
,åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéàù

זי"עכ. לב ' ה'ייטב הרה"ק לה רמז Ó"·)וכן ˙ÂÎÂÒ ÌÈ�Ù ·ËÈÈ) ריקודים בענין גם

אעפ"י  עצמו את האדם מגביה רקוד בעת כי השואבה, בית  שבשמחת  והמחולות

למדים נמצינו ע"כ. לארץ, ויפול שיחזור יודע  מהםשהוא והתעלותו  בנפילותיו כי

יתב "ש שמו למען ומפזז כרוקד  האדם  .נחשב

הכתוב  על פעם אמר זי"ע ממעז'בוז' ברוך רבי הרבי ‚)הרה"ק „˜ ÌÈÏÈ‰˙) השם'

וגס' 'עב שהוא מי על אף שורה – 'רוכב' הקב"ה רוח', כנפי על המהלך רכובו עבים

כמי  להתרומם תמיד שינסה רוח', כנפי על 'המהלך שיהיו אחד בתנאי אך בגשמיות ,

כנפיים. לו שיש

כגד  קטן כי ויגיל, ישמח ג"כ קטן בדבר רק יצליח אם כשעושה ואף – ייחשב  ול

זי"ע  מקארלין אהרן' ה 'בית  הרה"ק  של מאמרו ידוע ביכלתו. אשר ככל (·È˙האדם

(:ÂÏ Û„ ÁÏ˘ÈÂ ,Ô¯‰‡ על מורה שהיא 'אפס' בתיבה קטנה אחת  נקודה מכניסים שבאם

עïעס ונקראת לממשות, נהפכת  היא הרי וכלום, ‡È„È˘)ריקנות 'Ï· Â‰˘Ó) אפילו כי ,

לה. יש רבה חשיבות התחזקות  של קטנה נקודה
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åãéù äîë ãò ÷ø ÷åãáì íãàä ìòå
,ïëàù ,ïàë åðãîì ãåò ,àì åúå úòâî
ãò ÷åãáì äìåãâ äáåç åéìò úìèåî
íå÷î ãò òéâäìå ,úåùòì åçåëáù äîë
.úåìöò éîòèî úåçô àìå úòâî åãéù

úàæøîàå ,'åáìá åìèáî øàùä' ãåòå
åðéàù íå÷îáù ò"éæ 'ïøäà úéá'ä
÷éèù à èéî' ìèáì êéøö åéãéá òéâî
úå÷÷åúùääå áìä ïåöø åðééä ,'õøàä
ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéà éë ,áåè úåéäì
äùòùîå ,áåèì ÷÷åúùéù àìà íãàäî
ïî åì åðúéðù åéúåçåë éôëå åúìëé éôë
äùòîá íééåìúä íéðéðòá ïä Y àéîù
åì áùçð ,'ä úãåáò éðéðò øàùá ïä

.ìëä úà äùòë

ãåñéáã"éøäî ÷"äøä øéáñä äæ
äéùå÷ä äòåãéã ,ò"éæ àæìòáî
úòá 'õîç øåòéá ìò' íéëøáî òåãî

ú÷éãáúòá àìå õîçíìåòä ïî åøåòéá
äôéøùáòåãéä éôë ,àìà ,â"ç æ"áãøá ïééò)

(äéðù äáåùú ä"ã æ"ò÷úúæîøî 'õîç'äù
éáì éúéëæ øîàé éî éë ,ù"à 'øöé'ä ìò

-éúøòá÷øå ,éáø÷á øùà õîçä úà
' úòáú÷éãáìçééìå úåå÷ì åãéáù 'õîç

ìò' êøáî øéôù éøîâì åøòáì äëæéù
.'õîç øåòéá

ãåòà"àù óà éë ,æîø êøãá ì"é
äëæù øåòéáä úòá øîåì íãàì
,íðîà ,ïåëðëå úãë åúàî åøöé øòáì

ùãå÷ä ìà úùâì ãçà ìë ãéá÷åãáì

éë æéøëäìå åéøçà ùôçì Y õîçä úà
ãâð äåöî úîçìî ,äîçìîì àöåé àåä
êéøùà ïë äùåò äúà íà'å ,òøä øöéä

'êì áåèåëàöîð ,'éìò øîåâ ì÷ì' é
åì áùçð øáë äîçìîì àöéù ïååéëîù
êøáì åãéá ïëìå ,ìëä úà äùòù åîë
ïîæ àåä æà éë Y õîçä 'ú÷éãá' úòùá
ä"á÷ä ïéàå ,'äîçìîì äàéöé'ä
ìò àìà äàöåúä ìò ìëúñî
íéé÷ì íãàä ìù ïåöøäå úåìãúùää

'ä ïåöø åùôðáåìéàë êøáî øéôùå ,
.ìëä äùò

להקריב הקרבן עיקר – לרצונו  אותו יקריב
ה' לפני ורצונותיו עצמו

áúë'÷ä êéùìàä(ïúùøôá)ìòá íùá
àåä ïáø÷ä ø÷éò éë äãé÷òä

,àèåçä áì òðëéùäáø÷ää éë
øéåöé íàå ,åîöò íãàä àéä úéúéîàä
ìëë ïáø÷ éìá øáùé íãàä áì
êøáúé àåä õôç äéä àì ,éåàøä

äæî øúåé.ì"ëò ,

áúëò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä
íä êàéä Y úåðáø÷ä ïéðòá æîøì
åðøåãá ìàøùéî ãçàå ãçà ìëì íéëééù
ùéà åéöç' àøáð ùéà ìë éë ,øàáîå ,åðà

'äîäá åéöçå(.æè äâéâç)éöç åúåàå
úò ìëá åúåà êùåîä àåä éîäáä
øçà úëìì äîäá äùòî úåùòì ,äèîì
ìëå' .ì"æå ...åúååàú ìë àìîìå åéúåðåöø
éðô ìò øùà íãàä úãåáò úðéçá
úà úåôëìå ùåáëì íà éë åðéà ,äîãàä
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åàøåá ãåáëì åáù úåéîäáä åéúååàú ìë
êåøáå ä"á÷ä ïúð àì éë ,åîù êøáúé

åîùíãàá äîäáä é÷ìç úàíà éë
úåàøì ,ùéà éðá íâ íãà éðá åá úåñðì

ìëá íäé÷åìà 'ä úà íéáäåà íðùé íà
úåàú èòîìå ùåáëì ,íùôð ìëáå íááì

åùôð÷ø åàøáù ,åé÷åìà 'ä úáäàì
åìéáùá åéúååàú ùåáëì äæ ìéáùáàëàëàëàë,

למד כא. ה' בעבודת  שדרכו הדורות מצדיקי אחד העיד ה'. כרצון לעשות רצונו ויטה

מהי  – גבוהים הרים שני בין דק חבל על להלך  חכמה שקנה זה – מלוליאן

וכך השני, לצד אטהו מיד אחד לצד נוטה שגופי מרגיש כשהנני האיש ויען חכמתך ,

שלא – השני לצד אפנה  אחד לצד נוטה שגופי עת בכל ה' עבודת  לענין למדתי

הגוף. נטיות  אחר ללכת

ואביון  עני יהודי זי"ע, אלפנדרי שלמה רבי הסב "ק  בימי שהיה למעשה נא  שמעו

נטל  לו בצר ואין, לחם שאלו עוללים מאד, דחוקה היתה שפרנסתו ישראל ארץ מבני

כמה  במשך  הצורפות  במלאכות לעסוק  אבה שם תימן, לארצות ונדד ותרמילו מקלו

שלוש  אחר בהרחבה. וביתו הוא ויחיו לביתו יחזור הגון סכום בידו ייאסף וכאשר שנים

של  מכובד סכום בידו היה לפרוטה פרוטה מצרף כשהוא  אפים בזיעת יגיעה שנות 

מה  אבל שנתיים, או שנה עוד בתימן להתעכב היה בדעתו והנה, דינרים. אלף מאה

לשגר  החליט כן על רעב, מחרפת  הסובלים ציון בערי היושבים ביתו בני בינתיים יעשו

מצויות שיירות היו לא  ההם בימים בגולה, עתה לעת ישאר כשהוא  אליהם מעותיו

הנוסע תימן מתושבי איש על ששמע עד הכסף את עבורו שיקח שליח מצא  ולא

בבקשה  נאמן כאיש לו נראה שהיה יהודי לאותו הצורף מיהר הקודש, בארץ  לבקר

האיש, וישב  ברעב ... העטופים ביתו לבני המיועדים מעותיו ויקח שליחותו שימלא

עשירית לידי שתשלשל לכם נאותה בזאת  אך  השליחות דבר לקים ומזומן מוכן הנני

לעשות – המעוקות את  עונין כך  וכי הצורף, ויפלא  טירחא. כשכר הכסף מהסכום

הסכום  זה אלא  צחוק  כל שאין מפורשות  לו הבהיר השליח זה אבל ולצון, צחוק ממני

התחיל  אחת ... פרוטה אפילו לארה"ק  עמו לוקח אינו זה ובלא  ומבקש דורש הוא אשר

המעות מאותם כ"כ גבוה סכום ממנו יגבה שלא  רחמים בבקשת  פניו לחלות  הצורף

מאומה, ביניהם הוסכם ולא מאומה, הועיל ולא כפיים, ביגיעת  יד על יד על שקיבץ

הנני  לו ואמר השליח אל ויפן אימתי,' עכשיו לא  ש'אם הצורף הבין נסיעתו יום בהגיע 

המתייסרים  ביתי לבני המעות את  למסור שתמהר כדי והכל שתרצה כמה לשלם מוכן

על  הדברים את  העלו ואף להצעתו, תיכף הסכים השליח כן מששמע ובמחסור, ברעב

לישנא בכהאי מפורשות של הכתב  סכום זה שטר  למחזיק מוסר  פלוני בן פלוני אני

רוצה שהוא  כמה ביתי לבני שימסור כדי דינרים, אלף .מאה 
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'מעשר' רק לקחת אני שוטה וכי חשבונות , לחשב  החל בדרך  השליח בהיות 

דין  בהם אקיים א"כ, רצוני, כפי לקחת הצורף לי התיר בפירוש והרי המעות, מאלו

המשיך ארץ  כברת  עוד משעבר מהסכום, חצי אצלו להשאיר אומר וגמר 'יחלוקו',

דינרים', אלף 'חמישים הצורף משפחת  לבני אתנדב ולמה מה על בהרהוריו, השליח

'זריזין  בנפשו קיים לארה"ק  בהגיעו מיד ואכן, דינר... באלף יסתפקו שלא מדוע

ותחרד  בלבד... דינרים אלף ביתו לבני ונתן הצורף לבית  מיהר למצוות' מקדימין

קטן  סכום בעד שנים לשלוש בעה"ב  נדד וכי בפניו, ותתמה גדולה, חרדה האשה

לתת בידו שהרשות  וחתום כתוב להם והראה מכיסו השטר את הלה הוציא כזה,

עברו  שהרי צער, מרוב  נפשה את  ידעה לא האומללה האשה רוצה, שהוא כמה להם

הרווחה  עם הזמן כל מתנחמת היא  כאשר מנשוא , קשות  תמימות שנים שלש עליה

נקיה  יצאה עתה וזה הים, ממדינת  בעלה יחזור כאשר לעתיד חלקה מנת שתהיה

במשך בעלה שצבר הרב הכסף כל את לעצמו שנטל זה רשע  ידי על עמלה מכל

מיד  הדברים, השתלשלות לו וסיפרה אלפנדרי הסב"ק אל הלכה ובצערה השנים,

בקומה  הצטדק  הלה אולם הזה, הדבר על אותו ושאל האיש את  הסב "ק  הזמין

לתת כסף כמה להחליט שבידו ברורים, דברים כתוב  שבשטר נחושה ובמצח זקופה

ה  ועל לא , ותו דולר אלף לה למסור בטובו מוכן והוא  על לאשה, לו להודות אשה

בשטר  הסב "ק  עיין מכך . פחות אף לה ליתן בידו היה כי זה, סכום לה לתת שהסכים

משפט. ולבוקר למחר, אליו שיחזרו מהם ביקש ואז ממושך , לזמן

האשה, לידי הסכום כל את להעביר השליח שחייב הסב"ק פסק  ממחרת  ויהי

אמת דין זה וכי וצעק, השליח נזדעק  טירחא , לשכר דולר באלף יסתפק והוא

נענה  כרצונו, טירחא שכר לעצמו ליטול שבידו ידו בכתב חתם הבעל הרי לאמיתו

ביתי  לבני 'שימסור כתוב  שהרי השטר, בלשון מעיין אינך מדוע  לו, והשיב הסב"ק

לעצמו שהואכמה רוצה שהוא  כמה ביתי לבני לתת השליח שעל וכלומר, רוצה',

להחזיק שבחרת וכיוון לעצמו. השליח יקח השאר ואת  הבית... לבני יתן זה את  –

עליך כן ואם רוצה', 'שאתה הסכום שזהו נמצא  אלפיםר ותשע  תשעים לעצמך 

הסב "ק של חכמתו להפליא שיש ממה ולבד להאשה... זה סכום מלא  את  למסור

השי"ת, בעבודת  גדול לימוד עוד כאן יש איתתא , דההיא משפטה כאור שהוציא

האמת אך  תאב, שלבו מה וכפי כרצונו בעוה"ז להתנהג האדם את  מפתה שהיצה"ר

ולקיים הקב"ה, את לעבוד איך  מזה ללמוד ועליו תחכמנו, מאויבי –כי לו  תן

לעצמך  רוצה שאתה  ומה כמה ‚˘ÌÈÈÓ)להקב"ה, ÌÈ�È�Ú· ˜ÒÚ˙È 'ÌÈÈ¯È˘'·Â) שנינו וכן ,

אבות  „)בפרקי רצונך'.(· מפני אחרים רצון שיבטל כדי רצונו, מפני רצונך 'בטל
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äùåã÷ä ÷ìçå úéìëùä ùôð çë øéáâäì
ùôðå çë ìò äìòî éëàìîë åá ùéù
,çåø úçðå âåðòú ìá÷î äæîå ,úéîäáä
ïåéë ùîî 'äì åùôð áéø÷î àåä äæáå
åúåàúå åùôð åéìà áéø÷î àåäù
ùåáëá åáø÷á øùà åçåë èòîîå

äåàúäáëáëáëáë.

êéøàäåøåæçð ,íééñî óåñáå ,äæá
íãàä úãåáò äæ éë ,ïéðòì

øçáðääòðöá 'äì åúåàú ùåáëì
çåø úåéäì ,í÷ äæå ìôåð äæ úåéäì
éðá çåøå õøàì äèîì úãøåé äîäáä
øîàé äæìå .äìòîì äìòîì äìòé íãà

áéø÷é éë íãà' áåúëäíëî,''äì ïáø÷
íëî áéø÷äì íãà äöøé íà ùåøéô
ïáø÷ åôåâ - íëîöòî øîåìë ,'äì ïáø÷

åðáø÷ àåä äæ äðä ,'äìäîäáä ïî-
äîäáä ïî 'äì áéø÷éùåìù(åáø÷áù),

ìëá ,åáù úåéîäáä úåàúî èéòîäì
åà ãåáë åà äéúùå äìéëàá íåéå íåé

,úååàú åà äàðùå äàð÷ïáø÷ àåä äæ
úåðáø÷ä ìë ìò äìåòù åîöò
ïî ïë ìòå ,'åëå 'äì åùôð áéø÷îù
,íëðáø÷ úà åáéø÷ú ïàöä ïîå ø÷áä

,øîåìëøúåé ïàöå ø÷á úåðáø÷ ìëî
éë íëîöò ïáø÷ úà åáéø÷úù áåè

äðìåë ìò äìåò äæâëâëâëâë.

בזהכב. וברכה טובה זה בעד זי"עובבאויזכה הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק כתב וכן ,

(ÌÎÓ ·È¯˜È ÈÎ Ì„‡ וז"ל(„"‰ ,(ÈÂ�È˘·) הראשון אדם כמו קרבן שיקריבו אומר הכתוב  .

פר, משור לה' ותיטב כמ"ש דורותשהוטב לדורי גורמין עבירות  אם  - ק"ו  (ËÁ‡וזה

(ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ Ï˘ דורות לדורי כח  נותנים  טובים  שמעשים שכן עכ"ל.מכל

למשה'כג. 'תפארת  ˘ËÈÏ"‡)בספר ı"Î È"¯‰ÂÓ Á"‰‚‰Ï)חיזוק דברי והוסיף דבריו, הביא

גודל  לפי הוא  הקרבנות של החשיבות  שערך  בנפשם מדמים רבים כי נפלאים,

הוא שהרי הקב"ה אצל יותר מקורב הוא הרי יותר עשיר שהיה שמי דהיינו עשרם

'בהמה  הביא הזה העשיר שכאשר עוד ומה לקרבן, גדול פר שבוע  כל להביא יכול

הקרבן  לכבוד זמרה בכלי לויים מאות  כמה לכבודו שרו המקדש, לבית כזו גסה'

שכמו  בנפשן ומדמים 'צדקה' מצוות כהיום יש הקרבנות אותם כדוגמת והנה שהביא ,

כספו  עם שבא העשיר את רק  ויחשיבו – בצדקה גם כך הבהמה בקרבנות  דמיונם

לכבודו  ארצה אפיים ונופלים זמר בכלי שרים והכל גלי, בריש צדקה ומנדב  וזהבו

נעשה, אשר כל את  ורואה העני עומד לעומתו הזה, בזמן הנוהג עשיר' 'קרבן זהו –

הייתי  אני גם אז כזו לעשירות אני זכיתי לא למה לעצמו וחושב מצער יוצא ולבו

כזה. להתקרבות זכיתי לא למה לכבודי מזמרים כולם והיו העשיר כמו קרבנות מנדב 

מקריב  שהאדם מה הוא  הקרבן עיקר כי הבאמ"ח, ביאר כשמקריבמעצמולזה ,

אף  ודור, דור בכל שייך  וזה השי"ת. לכבוד תאוותיו את  וכופה שלו הרצונות את 
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æ"ãò'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä áúë
ò"éæ(éë íãà ä"ã í"éøä éøîà)ïéðòù

àéáîå äæä ïîæá íâ êééù úåðáø÷ä
ùøãîä éøáãî(àé á ø"÷éå)÷åñôä ìò

ïúùøôá(àé à)êøé ìò åúåà èçùå'
ä"á÷ä øîà ,''ä éðôì äðôö çáæîä
ïéá éåâ ïéá õøàå íéîù éìò éðà ãéòî

ïäù äòùá äîà ïéá ãáò ïéá ìàøùé
øëåæ éðà 'ä éðôì äðåôö äæ àø÷î ïéøå÷
ïéðò äî ,á"öå .íäøáà ïá ÷çöé úã÷ò
,äæ ÷åñôì äãé÷òä äùòî úøéëæ
ïáø÷ä ïéðò ø÷éò éë ,í"éøä øàáîå
åùôð øåñîì 'ïåöø' íãàì äéäéù
'äðåôö' àø÷ðå øúñäá äæå Y ú"éùäì

עשיר  קרבן להביא בידיו יש שעה ובכל יום בכל בעשירות ... נתברך  שלא במי

אשר  הוא ואיזה זה הוא  מי וישאלו כנגדו... יזמרו מעלה של הפמליא  וכל להקב "ה

אשר  האיש זה - ויאמרו יענו זה על עמו, משתעשע  הקב "ה אשר ביקרו, חפץ  המלך

שבשמים. אביו למען שלו הרצונות שכבש ע"י לזה זכה

להשי"ת, כדורון לבי תאוות כל למסור בידי ואין אבי, אל אעלה איך יאמר, ואל

בידו בבוקר טעות המשכים וכגון, תאותו', 'כובש נקרא קטנה כבישה בכל כי ,

מתגבר  הוא  אבל דקות , עשר עוד לישון לחזור רוצה הוא הגוף ובעצלות  משנתו

ממטתו, בקומו מיד 'קרבן' והקריב היצר', 'כבישת קיים כבר בזה וקם, יצרו על

הרע, לשון איסור בזה שיש ונזכר חברו על לדבר לו נזדמן מזה. יודע איש כשאין

את כובש ואעפי"כ הטעם... אותו לו יהא לא סיפורו כל הרי יגיד לא  אם אבל

לא יצרו את וכובש ברחוב הולך  עצמו. שהקריב  נקרא וזה היצר, כבישת  זהו יצרו,

את מקריב הוא הרי כזה יהודי היצר. כבישת  זהו לראות צריך שאין במה להסתכל

ואביו  הוא רק  מזה, יודע  אינו אחד ואף הרחוב  באמצע לקוב"ה כקרבן עצמותו כל

- עשיר' 'קרבן נקרא זהו כמהשבשמים, היום  כל במשך מביא  הוא הרי כזה אדם 

השי"ת לכבוד כאלו קרבנות  מהקרבן וכמה  חשובה יותר עוד היא  וחשיבותו .

נפשו' את  הקריב הוא  לקרבן בהמה' הביא  שההוא שבעוד העשיר בשעתו שהביא 

השי"ת . לכבוד

איש  שידע מבלי יצרו את  כבש שהרי אלף, פי היא  חשיבותו כזה אדם ועוד זאת 

יצרו  תאות לכבוש עליו קשה היה כמה יודע  לב  חקרי הבוחן לבדו הקב "ה רק מזה,

לכבודו', ש'יזמר מי אחד אף אין גם מפניות , לגמרי נקי הוא  כזה וקרבן זה, רגע  על

עשיר' 'קרבן ואכן, ביקרו', חפץ  המלך 'אשר האיש הוא  אשר יודעים בשמים רק

עד  ללמוד וכדי שעה. ובכל עת  בכל יום בכל להביא  ויחיד יחיד כל ביד יש כזה

גשמיות בתוך  גם מעשיו, ידי על להגיע יכול אדם שכל איך מגיעים הדברים היכן

עשיר. קרבן כמו מעצמו ליתן
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÷ø íãà éðáì äìâð åðéàå àåä áìá ïåöøä éë)

('ááìì äàåø'ä ä"á÷äì.äæåúåéäì 'ïåöø'ä)

(áåèäúò íâ úåéäì ìåëéäðåôö' 'éôå ,
- -'ä éðôìíãàáù ïåôöä íå÷î úåéäì

åðééäã .çöîä ìò éåìéâá àìå ,ú"éùäì
ïåöøä áéø÷äì àåä ïáø÷ä ø÷éòù

åéëøã ìëå åéùòî áéèéäìøáãá ,
.íãàä áìá ïåôö ÷ø éåìâá íðéàùäæå

ìöà íåéä íâ êééùä úåðáø÷ä úãåáò
äöåøîå áåùç äæë ïáø÷ ÷øå ãçà ìë.
óåìéç äîäáä úà ãéîòä ú"éùä äðäå
úòá åðéáà íäøáà ìòô úàæå Y íãàä
úçú ìéàä úà áéø÷äù Y äãé÷òä
ïéðò øøåòîùë øéôù ë"ò ,åðá ÷çöé
øøåòúð úåðáø÷ä ãâðë àåäù ïåöøä
åðéáà íäøáà ìòô åáù äãé÷òä ïéðò

íãàä úçú äîäáá úåðáø÷ä úààìà)

(ïáø÷ä àåä åîöòë íãàä íåéäëù.

יצרו  את לזבוח האדם  על - מכם יקריב כי
תדיר  עליו ולהתגבר

ïúùøôá(à á)ïáø÷ áéø÷ú éë ùôðå'
éë ùôðå' é"ùøáå ''äì äçðî
úåðáø÷ ìëá ùôð øîàð àì - áéø÷ú
áãðúäì åëøã éî ,äçðîá àìà äáãð
éðà äìòî ä"á÷ä øîà ,éðò - äçðî

äòåãéå .'åùôð áéø÷ä åìéàë åéìò
äéîãá äèåòî äçðîä ïéàù ,ääéîúä
äëéøö äçðîä äáøãàå ,óåòä ïî øúåé
íéìåò äæ ìëå äðåáììå ïîùì úìåñì
æîøì åì äéä ë"àå ,óåòä úìåòî øúåé
áéø÷î åìéàë åðáø÷á éðòäù äæ ïéðò

.äçðîá àìå óåòä úìåòá åùôðóéñåîå]

'úîà úôù'ä(àø÷éå 'øô íéèå÷éì)äéä éìåàù

,äù÷ ïééãò êà ,äçðîì ñçéá ø÷é óåòä

óåò åìéàå ,úåôúåùá äàá äðéà äçðî éøäã

ïåîî øúåéù àöîð ,úåôúåùá àéáäì øùôà

óåòáî äçðîá àéöåäì åì ùéøùôà äáù)

(íéáéø÷î ãåò åîò óúùéùë íéîãá êåñçì åì,
àìå äçðîá äæ øáã äøåúä äáúë òåãîå

[óåòä úìåòá.

øàáîåò"éæ 'øôåñ í"úç'ä ÷"äøä
(áéø÷ú éë ùôðå ä"ã î"åú)óà éë

ìëî ,àéä íéîã úèåòî óåòä úìåòù
úà åìéôà åì ïéà äæ 'éðò' íå÷î
úééð÷ì úåëøöðä úåèòåîä úåèåøôä
Y äçðî àéáéå éðòä äùòé äî ,óåò
'äàôå äçëù è÷ì''î ïåæéð àåäù ïååéëî
úà áéòøîå åìëàîî õî÷î åäéøä

áø éùå÷á åùôðãëãëãëãëåãéá äìåòù ãò ,
áéø÷ä úîàáù àöîð .'äçðî' øåòéùë

הבעש"ט כד. מרן ביאר וכן בקושי, לאדם באה כשהיא  העבודה חשיבות  עיקר כי

הגמרא דברי את זי"ע �Ë.)הק ' Ó"·)'דתיעתרו היכי כי לנשייכו [תוקירו'אוקירו

לעשירות] תזכו כן ידי על כי נשותיכם , את נשייה ותכבדו  מלשון הוא  'נשייכו' הנה כי ,

האדם על כי הנשייהונעזב , זמני את  כשהואלהוקיר והייסורים, הקושי זמני -
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åîã úéöîú Y åîöò úà 'ä éðôì
åáìçåä"á÷ä øîåà àã ïåâë ìòå ,

ìò åùôð áéø÷ä åìéàë åéìò éðà äìòî
çáæîä éáâäëäëäëäë.

וכל. מכל נעזב  דתיעתרומרגיש היכי האדם כי מתעשר אלו זמנים ידי על דיקא כי -

אז. מקבל השפע עיקר כי ברוחניות , רב עושר

זי"ע אהרן' ה'בית הרה"ק שפירש ‡Ó¯)וכמו „ÂÚ ‰"„ÂÒ ‰·Â˘ הכתוב(˘·˙ את

(· · ‰ÈÓ¯È)לא בארץ במדבר אחרי לכתך  כלולתיך, אהבת נעוריך  חסד לך  'זכרתי

כי ובזריזות,נעוריך זרועה', בהתלהבות  בוראו את  עובד שהאדם הבחרות  ימי אלו

כלולותיך כמשמעותאהבת בגשמיות שלימה קומתו שאז החיים באמצע השנים אלו

במדבר'כלולותיך , אחרי 'לכתך  לך  זוכר  אני אחוריים,והעיקר  בחינת  הוא  כשאין ,

ח "ו לו וטוב זהאור כל ועם זרועה', לא  'בארץ 'במדבר', אלא בכל , עצמו  מתחזק

לו  דאפשר הכל מה  מן יותר השי"ת  לפני וחביב  יקר זאת  ושכלו , כחו  עכ"ל.לפי ,

כל כה. באו הולדתו יום שלכבוד למלך  משל מדובנא' ה'מגיד המשיל לזה בדומה

לפי  ערך  יקרי מתנות - למלך  דורונות  והביאו המדינה ובני עשירים ושאר השרים

הפתח לשומר הדורון את נותנים היו דרכם, וכך עושרם. ˘ÂÓרוב ·˙Î� ‰· ‡˜˙ÈÙ ÌÚ)

(‰�˙Ó‰ Ô˙Â� Ï˘ הורשו לא עצמם הנותנים ואילו המלך. לפני המתנות את הכניס והוא

המלך . לפני לבוא  ולפנים לפני להיכנס

אל  ניגש ערך , ומעוטת  קטנה טבעת  למלך מתנה והביא  עני איזה לו בא והנה

העני  נקרא  והנה רב זמן עבר לא  ואכן המלך '... היכל אל 'הכניסני לו ואמר השומר

הנך האם ושאלוהו, כולם מיהרו המלך  מבית העני משיצא  המלך . אל לבוא  בשם

וחסרת קטנה כה שמתנתך  אף אליו להכנס קראך  ולמה מה על המלך, ממשפחת

כל  או גדולה מנורה המביא כי וברור, פשוט הדבר  העני, ויען מתנותינו, לעומת  ערך 

את לו ויש קיבל, אשר המתנה מגוף נהנה המלך הרי המלך , לפני אחר חשוב  דבר

אינו  הרי קטנה טבעת  מקבל המלך  כאשר אך המתנה. מעצם המרובה רוח הנחת 

כלום, ולא  אצלו שווה זו טבעת  אין כי גופא , ממנה האישנהנה זה כי בראותו  ורק

לחסוך  זה עני הוכרח  זו, קטנה ' 'טבעת  לתת בכדי כי המלך  מבין הוא , ואביון עני

זו , טבעת לקנות  שהגיע עד  עליו  עבר  צער  וכמה  ומשקהו, ממאכלו מפיתו

של  'לבו היא  שהמתנה והיינו רוח, וקורת אהבה המלך מתמלא  זו  גדולה  ממסירות 

עצמו .האדם '

העני  של מפיתו המגיעה מנחה מאותה כביכול נהנה שהקב "ה היטב, יתבאר ובזה

וממנה  מפיתו העני שחוסך  נפש במסירות באה שהיא כיוון הקרבנות , מכל יותר

קרבן. מקדיש
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ïúùøôá(â à)ïî åðáø÷ äìåò íà'
åðáéø÷é íéîú øëæ ,ø÷áä
åúåà áéø÷é ,ãòåî ìäåà çúô ìà
äéîùî àøîàúî ,''ä éðôì åðåöøì

,ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøäãíà
ø÷áä ïî åðáø÷ äìåòáéø÷î íàá

éæà ,ïàöå ø÷á ìù ïáø÷ íãàä

åðáéø÷é'çúô ìàïáø÷ Y 'ãòåî ìäåà
' ãò íà éë áø÷ åðéà äæçúôìäåà

êà .íéðôìå éðôì ñðëð åðéàå ,'ãòåî
íàáåðåöøì åúåà áéø÷éíãàä íàá

íééîùâä åéúåðåöø úà 'ïáø÷'ë áéø÷î
äååàúî åáìù äî øçà êìéì àìùåëåëåëåë,

åðå÷ ïåöø úåùòì øáâúî àåä àìà

עוסק בקושי שאך מי שגדול כן, אנשים בין דאף מדובנא ' ה'מגיד מבאר כיו"ב 

לבו  תאוות  מעליו לדחות  מעצמו שקורע  ע "י לו בא המעט זה אבל בתורה

בחשק ועבודה בתורה ולילה יומם מהעוסק  יותר והתם הכא  המשוטטות ומחשבותיו

ועבודה  תורה של הכף את מכריע  נפש מסירות  של קטן קומץ  אף כי והתלהבות,

בנקל. הבאים

החסיד יהודה לרבי חסידים' ב'ספר איתא ˙˙˜Ó"‰)וכך ˙Â‡)'הקב "ה שאצל  לפי 

שאם הראשונים , בדורות  שהיו פקחים  כלב  האחרונים  בדורות פיקחים שאינם  לב 

חכמים שהיו  הראשונים בימים נבראתי לא למה לומר, דור  כל  יוכל כך תאמר לא 

הרבה תורה לומד  והייתי ואחד גדולים המרבה אחד לך, איכפת מה – לו אמור .

יהגה אלא  בטל ישב ולא  לשמים, לבו שיכווין ובלבד שיכול הממעיט עת אע"פ בכל 

כך'. כל חריף לבו שאין

ושכינתיה.כו. קוב"ה יחוד לשם לבו ומחשבות  רצונותיו כל לזבוח עצמו זביחת ובכלל

המיוחס  דערציילן' 'לאמיר הידוע  הניגון על פעם אמר זי"ע  שמואל' ה'דברי הרה"ק 

ישראל  של מעלותיהן את  משבחים בו זי"ע, מבארדיטשוב לוי' ה'קדושת להרה"ק 

'נעבעך שרים בו השני הקטע  בא  מכן, ולאחר כחמה', ו'ברא חומה' אני ב'אום

(Ì‰ÈÏÚ '˙Â�ÓÁ¯') כצאן ונחשבת נעבעך, נעבעך , נעבעך עליך. ההרוגה נעבעך נעבעך , ,

הם  שנשחטים היא  גדולה 'מעלה' כי כן, לומר שאין שמואל' ה'דברי ואמר טבחה',

ההרוגה  - איז מעלה א 'נאך  ולומר לשורר צריכים כן על יתברך , שמו קידוש על

ÍÈÏÚ)עליך' ‰‚Â¯‰‰ Y Ï‡¯˘È È�·Ï ˘È ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ „ÂÚ) דאס מען מאכט אזוי 'ווי ואח"כ ,

למעלת חיותו בחיים להגיע  אפשר איך - טבחה' כצאן ונחשבת  לעבעדיג'ערייט

גופו  את  להמית בלא עליך ' להסיטה 'הרוגה מחשבתו את שיטבח ידי על בפועל,

הבורא . לפני כליל כקרבן נפשו את מסר כאילו הדבר לו ויעלה לטוב, מרע 

שלומק 'ע רבי הרבי הרה"ק רבו משם זצוק"ל ראטה אליהו רבי הגה"צ אומר היה
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éøä .åøåö õôçå- 'ä éðôìäæ ïáø÷
ïéà éë .'ä éðôì Y íéðôìå éðôì òéâé
øñåîù éîë ä"á÷ä éðôì áéáç øáã êì
íãáòùîå åéúååàúå åéúåðåöø úà

åîù êøáúé àøåáìæëæëæëæë÷"äøä øàáî áå"éë)

(åàùð êéãáò ä"ã úåèî ,ò"éæ'øôåñ íúç'ä.

éëúøéáù - íãàä úìòî ø÷éò åäæ
úåðåéñðä ìòî úåìòúäáå ìâøää

åðéöîãë áåùå áåù(:äì úåëøá)ïéé ìòù
'ïôâä éøô àøåá' ïéëøáî ïôâä éøôî àáä

(úåøéô øàù úòéæë 'ìëäù' àìå)ìéàåä
,ùåøéô ,àúåéìòîì éðúùàåàöåéä ïééäã

מעלה, של בבי"ד ישאלוהו אדם, של ושנותיו ימיו מלאת  לאחר כי זי"ע, מזוועהיל

אהבה  לשמים דורון הביא כי האדם יענה אם והנה התחתון. מעולם עמך  הבאת מה

ורבבות המלאכים אלפי את  ותשמע  ימין לצד אזנך  נא הטה לו יאמרו אזי ויראה.

לצד  אזנך הטה שוב  קדוש...', קדוש 'קדוש - וטהרה בקדושה המכריזים השנאנים

ביראת ממקומו...' ה' כבוד 'ברוך הצועקות הקודש חיות  את  ותשמע  שמאל

הבאת מה שאלתינו, אך ויראה. אהבה והותר די כאן יש כן ואם בדחילו. הרוממות

נהנים  מזה כי - הרצון ושבירת  המידות  כשבירת כאן מצויים שאינם מהדברים עמך 

ולא קנאה ולא הרע, יצר לא אין עליון מלאכי בין שהרי העליונים, בעולמות כאן

היצר  מלחמת  מעט לכל יש גדולה חשיבות כן, על בהם. שייך  מלחמה מה – תחרות 

הזה'. ב'עולם

הקטן  בנו קידמו ומשחזר הים, במדינת ארוכה לדרך שיצא לאב דומה הדבר

והנה  שהית, שם אשר ממרחקים עבורי הבאת  מתנה איזו אבא, ושאלו, בשמחה

הבן  ישמח לא וודאי מקום, בכל המצויים מתיקה מיני מנרתיקו מוציא האב  אם

באם  אך  שמחה. מביאים אינם המצויים ודברים – במדינתו מכבר לו יש זה שהרי

ובכל  לב  בכל וישמח הבן ישוש הרי במקומו בנמצא  שאינם דברים האב  לו מעניק

לאהבה  חשיבות  כך  כל מייחסים אין מרומים בגבהי ולעילא  לעילא  והנמשל, נפש.

היצר. ממלחמת  מעט אפילו שמחשיבים כמו למכביר  שם המצויים ויראה

כי כז. זעירא , הא' עניין את  לבאר אמר זי"ע  מזוועהיל שלומק'ע רבי הרבי הרה"ק 

כביכול  נחשב הקרבנות , עניין על הקב "ה אותנו מצווה בה זו בפרשה הנה

עולם של אלופ"ו שהוא ‡')שהקב"ה ˙Â‡· ÊÓÂ¯Ó),עצמו את  כביכול הקטין ונעשה

ישראל  בני מעמו  לקבל  בכדי ל 'מקבל', ומן מ'משפיע' הבקר מן בין קרבנותיהם את

כל  והמחשבה, העיניים בשמירת המידות, או הלב  שבירת  של קרבנם ובעיקר הצאן,

לה'. אשה ניחוח לריח הקב"ה 'מקבל' אלו
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íîöò íäî øúåé áåùç íéáðòä éøôî,
äî ïðåáúäå ïéá äúòå ,åáéùçî åéåðéùå
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,åúâá 'äùéúë'ä éãé ìò àìà äæ ïéà
úà ïéëøåãùë ,÷ãä áèéä áèéä ÷ãä
ãò íúåà ïéèçåñå ,áåùå êåìä íéáðòä
úåéäì íúåäî úéðúùð íùîå ,íåú
äëøá åòá÷éù íúàéáî åæ úåáéùçá
,ìàøùé éðáî ùéà ìë àåä á"åéë .ïîöòì
,åîöò úà ùúåëå êøåã äéäéù äîë ìë
åîù ïòîì åéúåðåöø ìë úà ìèáîå

.øúåéå øúåé äìòúî àåä éøä êøáúé

התורה לימוד – הלכה  של  אמות  ארבע
הזמנים  בין  בימי

ïúùøôáîëå äîë åðãîìéðéãî ä
ïîæá úåâäåðä úåðáø÷ä
ì"æç åøîà øáë êà .íéé÷ äéä ÷"îäéáù

(.ç úåëøá)åì ïéà ÷"îäéá áøçù íåéî'
äëìä ìù úåîà òáøà àìà ä"á÷äì
íúåàá úåáøäì åðéìò àîåù .'ãáìá
éúá úáéùéá ÷éæçäì ,úåîà òáøàä

úåùøãî éúáå úåéñðëçëçëçëçë.

'כח. הפסוק את  מבארים כי לכויש לי, שמעו בנים בואו אמר ולא  לי', שמע בנים

לביתו  כשהולך  אלא  ה', דבר את 'שומע' הוא  אם – וירא "ש תורה קנין ניכר אין

המדרש. מבית  בצאתו תלמודו כל את 'שוכח' ואינו ה', דבר משומעי להיות ונשאר

ניכר  לא  שם – מקשיבים חברים עם יחד בביהמ"ד היושב  ברגליו לקיטע משל

לעין  חסרונו יתגלה אז לביתם, ללכת  בפנותם אמנם חסרון, איזה בו יש כי מאומה

ל"ע ... וסיוע  בעזר לביתו יפנה בקושי אך והוא  לביתם, מהלכים כולם כי כל,

כ"כ  ניכר הדבר אין בביהמ"ד שמור יושב  והאברך  כשהבחור הזמן במשך  כיו"ב ,

בין  לביתו אחד כל בפנות אמנם, ועבודה, תורה שמים יראת  די בנפשו קנה אם

וירא"ש. הקדושה בגדרי הנהגתו כיצד כשנראה אדם של מהותו ניכר שם הזמנים

בעיו"כ, המפסקת' ב 'סעודת  לספר רגיל היה זי"ע  סלאנים חיים מרדכי רבי הרה"ק 

מאד, וטיפח שאהב  גדול תרנגול ממנו שנגנב  בעה"ב היה שפעם הידוע , המשל את 

איך ידע  לא  הגנב גיסא  מאידך בידו, חרס העלה הגנב את לתפוס שניסה ואע "פ

עד  ליום מיום התרנגול נחלש לכן כהוגן, ולפרנסו לזונו דאג ולא בתרנגול לטפל

השוחט  לפני שם עומד ובהיותו לשוחטו, כדי השחיטה  לבית  הלך  ברירה שבלית 

את לו שיחזיר הגנב  על לצעוק התחיל מיד שלו, בתרנגול והכיר בעל-הבית נכנס

לראיה  והוסיף מעולם, דברים היו שלא  נחושה במצח כפר הלה אולם הגניבה,

וחלש, כחוש הינו שבידו התרנגול ואילו ושמן גדול היה שלו התרנגול שהרי כדבריו,

וגם  שלו שאינו דבר נטל גם הגנב , עשה רעות ששתי וטען ויתר לא הבעה"ב אך 

העיר  רב לפני שניהם את שלח המהומה כל את  השוחט בראות  והכחישו, הזיקו
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אחד  כל שהרי להכריע , מה ידע לא  טענותיהם הרב  מששמע  הצדק, מי עם שיפסוק

ברעיו  שעלה עד שלי', 'כולה ברי טענת  שיתירו טען וביה, מיניה האמת  את להוכיח נו

וכמובן  עשו, כך  ואכן ירוץ , למי אנן ונחזי התרנגול, רגלי את  הקושר החבל את 

הראשונים. בעליו אל מטבעו חזר שהתרנגול

זה  השטן מצליח השנה ימות  כל במשך  שליש, בדמעות  דבריו את  סיים ובזאת

שמכשילו  ידי על כנפיו ומורט מכחישו והוא ברשתו, האדם את  לצוד הרע  היצר

טהורים  מים ישראל בני על זורק הקב "ה כאשר הכיפורים יום כבוא אולם בעוונות ,

יהודי  כל חוזר מיד דיליה, וגונדא  השטן של דמעיקין החבילין כל ונפתחים ומטהרם,

ובחדוה... באהבה הקב"ה אל ורץ

בבין  – עיר של לרחובה יוצאין והכל החבלים' כש'מתירין כן נאמר אנו אף

תורה  להיכלי ורץ , ממהר הוא להיכן – הבחור של הנהגתו כיצד נראה הבה הזמנים,

או... לחג, בהכנות  משפחתו לבני לסייע ותפילה,

איש'כט . ב'מעשה הובא �‚)מעשה ÂÓÚ ·"Á) שתי שלפניו לשאול בא  יהודי וז"ל.

לא אם שאף השואל והוסיף קטנה בישיבה שיעור' כ'מגיד לשמש האחת  הצעות

ואף  מוכשרים אברכים די יש כי אחר, ר"מ שום בלי הישיבה תישאר לא  לשם ילך

ישראל  בארץ הכשרות על הכללי המשגיח להיות  לו הוצע  והשנייה, ממנו, יותר

אפשרות בידו יש נמצא, זולתו, תורה בן הרבנות  תקח שלא  ודאי וזה הרבנות, מטעם

האם  - החזו"א  שאלו אבחר. במה המאכלים, בכשרות ישראל ארץ כל את לטהר

וילמדו  שיישבו בחורים שני על להשפיע קטנה בישיבה ר"מ כשתהיה אתה מסוגל

אמר  כזו. השפעה בר שהוא לו שנראה הלה והשיב  הזמן, כבאמצע  הזמנים' ב'בין

הזמן  כבאמצע  הזמנים בבין וילמדו שישבו בחורים ששני לך  דע כן, אם רבינו, לו

ישראל ארץ כל את  מלהכשיר יותר הרבה ˘ËÈÏ"‡)חשוב ÔÂÓÂÏÒ Â‰È˙˙Ó ¯"‚‰Ó).
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