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באמונה להרבות  – באמונה מרבין ניסן  משנכנס 
אלו בימים

øôñá'íçðî úøàôú'(ä"öøú ïñéð ç"ø)éáø ÷"äøäì
,áúë ò"éæ õéååàðøòùè ïàéàáî íåçð íçðî

ì"æç åøîà äðä(.èë úéðòú)ïéáøî øãà ñðëðùî
äçîùáêë äçîùá íéáøî øãà ùãåçáù íùëå ,

äðåîàá ïéáøî ïñéð ñðëðùî- 'åìàâð ïñéðá' éë ,
úåëæá 'ìàâäì ïéãéúò ïñéðá'å ,äðåîàä úåëæá

äðåîàä(è"é÷ú æîø á"ç ù"å÷ìé)éîéë' øîàðù åîëå ,
'úåàìôð åðàøà íéøöî õøàî íëúàö(åè æ äëéî).

,ïëàååðúàö ãòåî - åììä íéðîæ ó÷åú äæ
éë ,íéøöîîäéä íéøöî úàéöé ïéðò ø÷éò

ìàøùé éðáî ãçàå ãçà ìëá äðåîà ùéøùäìàààà,
áåúëä øáéã àìî àø÷îå(á é úåîù)øôñú ïòîìå'

,íéøöîá éúììòúä øùà úà êðá ïáå êðá éðæàá

סופר'א . 'מכתב ספר על  מרים' 'באר ˜È:)בהגהות Û„ ‡"Á) זצ"ל הגאון אאמ"ו  נוהג 'היה  ‰‚‰"˜כתב ‰"‰)

(Ú"ÈÊ ‡˜‡¯˜ ˜"„·‡ ¯ÙÂÒ ÔÂÚÓ˘ È·¯בשעת [לזרז]להתחרות שולחנו על  סמוכים שהיו  ונכדיו בניו ילדיו, את

מראשותיו '. מתחת האפיקומן לגנוב בידם יעלה  אם הסדר,

זצ"ל  קארניצער דוב שמואל רבי הגה"צ שהיה בימים  שהיה  מעשה שם עקיבאומביא רבי הגה "צ [בן

זצ"ל] סופר הגר"ש  של מהוחתנו  הגר"ש את שאל זקינו , אצל  הסדר בליל להסב וזכה לימים , צעיר עלם 

בהתלהבות  ההגדה באמירת המשיך רק  דבר, לו  השיב לא הוא אך האפיקומן, את לגנוב שנוהגים הטעם

שאלתני  לו, אמר וכה  זה , בענין עמו לדבר והאריך הגר"ש  אליו  פנה  הסעודה  בשעת כדרכו . קודש אש 

ומתחרים מתגרים שהאבות אלא עוד ולא הסדר, בליל  האפיקומן גונבים  שהתינוקות ישראל מנהג על בני

בגמרא שמצינו והגם זה, למנהג טעם נמצא ולא זו, לגניבה והרצון החפץ בהם שיעוררו  עד (ÌÈÁÒÙבהם

(.Ë˜ ומסתמא דווקא, גניבה בדרך למה בעי טעמא אכתי מקום מכל  תינוקות', ישנו  שלא מצה... 'חוטפין

הרהרתי  ולא לדבר טעם שמעתי לא כי אגיד, והאמת ישראל , תפוצות בכל  שנתקבל  אחר בורים מנהג אינו 

לכך, הגון טעם הראשון ברגע מיד בדעתי עלה  ככה על ששאלתני ועתה הנה , עד התאפקתי בו  ואמנם

שיקבל השלימה, העבודה פרי כל  זה כי תירוץ, בלי קושיא לסבול  להרגילך  כדי תיכף  לך  עניתי ולא

להבין השכיל  לא דעתו מקוצר אם ואף חכמים, ומנהגי ובמצות  בתורה האמונה עול  עצמו על  האדם

באמונה  דבריהם יקבל  אלא הקושיא מחמת  יתבלבל  אל דעתם לסוף  מוסר ולרדת  לו לומר והאריך ,

זה . בענין

ה ' חסדי להזכיר הזה בלילה מעשינו  כל כי בני, דע ואמר – קושיתו  על תשובה לו  השיב לאחמ "כ

חז"ל  שאמרו כמו במצרים, עמנו  שעשה ˜ÊË.)וניסיו  ÌÈÁÒÙ) יפלא ולכאורה  וכדומה , לטיט ' זכר 'חרוסת

התורה הרי לאיש, לשונו כלב חרץ  לא מצרים  יציאת שבליל  - שם שהיה גדול  לנס זכר נעשה לא מדוע 

בא בפרשת Ê)מעידה  ‡È ˙ÂÓ˘)ישראל בני בין'ולכל  ה' יפלה אשר תדעון  למען לשונו... כלב  יחרץ לא

ישראל ' ובין  גדול מצרים פלא זה שהיה הרי ,(Ì˘ È�ÂÚÓ˘ ËÂ˜ÏÈ· ÔÈÈÚÂ) לבלתי זה  נס  של  חלקו  יגרע  ולמה  ,

הזה . מהלילה  מעשים שאר בין וזכר Łם  לו ֵקבעו

פסחים במסכת חז "ל אמרו כבר כלבא'(˜È‚.)אולם בה  נבח דלא במתא תדור �ÌÈÁ·Â'לא ÔÈ‡˘ ¯ÈÚ· ¯Â„˙ Ï‡)

(ÌÈ·ÏÎ ומגנבים ·‰ מאויבים  בעליהם  על 'שומרים ' דהכלבים  רש"י ופירש ,(Í¯Âˆ‰ ˙ÚÏ Ì˙ÁÈ·� È„È ÏÚ) נמצא ,

מעשיהם במחשך לעשות הגנבים יכולים והיו  שמירה , שם היה לא לשונו' כלב יחרץ ש'לא זה  שבליל 

הא  את גונבים שלכן בחברתה , מתורצת חדא קושיא כי – תבין ועתה ובטח, זו פיקומןבהשקט גניבה כי

לשונו  כלב יחרץ  דלא לנס זכר גניבות.הוי הרבה  היו  נבחו  לא שהכלבים  מכיוון דרק  ,
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,íá éúîù øùà éúåúåà úàå'ä éðà éë íúòãéå,'
íéñðä øàùå úåëîä øùò úéìëú ø÷éò åäæù éøä
úàéöé éñéðá 'ä úåàìôðå éùòî çáùé øåãì øåãù Y

- äðåîàä úøëäì åàåáé äæ éãé ìòå .íéøöîíúòãéå
'ä éðà éëúéèøôä åúçâùäå åúâäðäá ,'äá ïéîàäì ,

åøîàù åîëå ,íìåòá ùçøúîä èøôå èøô ìëá -
(:æ ïéìåç)íà àìà ,äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà'

.'äìòîìî åéìò ïéæéøëî ïëêéøàäå ,àá ô"åñ ï"áîøá ïééò)

(ò"éæ ùéåéè õøéä éìúôð åðéáøì 'øåâä øôñ'á äæáùãåçä Y ò éøæú - äùøôä øàá

ïúùøôá(èé-çé âé)ïéçù åøåòá åá äéäé éë øùáå
äéäå ,àôøðåïéçùä íå÷îáäðáì úàù

ä äðäå .'åâåïéçùì÷úðùë íãà äëåäù äëî åðééä
äëîä úîçî åøåò íîçúðå ïáàá åà õòáè íéòâð)

(àíãàä óåâá äìåòùë àîìùá äåîúì ùé äúòî .
úòøö òâð(øáã äæéàá äëåäå ì÷úð àìùë)úåà äæá ùé

øáéãù ìò åéùòîá ùôùôì åéìòù íéîùä ïî ïîéñå
ïáàá åà õòá äëåäå ä÷ìù éî íìåà ,òøä ïåùì
,íìåòä 'òáè'á àåä ïë éøä ,äæá ùé ïîéñ äî

ò åøùá íîçúîå åôåâá ä÷åì ì÷úðäùòâð éãë ã
äøåú åðì äúìéâ ïàëã åøàéáù ùé .úòøö÷ø àìù

áùçð úéòáè äáéñ àìì àáù éîë äàøðä 'òâð'
ìáçðù äëîä óà àìà ,íéîùä ïî íãàì ïîéñë

íéîùä ïî àéä óàåòáöà ó÷åð íãà ïéà éøäù ,

äìòîìî åéìò íéæéøëî ïë íà àìà äèîìîïéìåç)

(:æ,ïîéñ àéä àéä ìáé÷ù äëîä íöò óàù àöîð
åéùòî áéèééù Y íéîùä ïî åì.

כשאי לריק יגע  מדוע  – לחברו במוכן  נוגע איש אין
מקצבתו לו שיחסר אפשר 

àúéààøîâá(:åè ïéëøò)ìë àøîéæ ïá é"øà ç"åéøà
åðééäå .ø÷éòá øôë åìéàë òøä ïåùì øôñîä
àåä òøä ïåùì øáãì íãàä úà àéáîä ùøåùäù
÷ø åäòøá äøñ øáãî ùéà ïéà éë .äðåîàä ïåøñç
åìéùëä ,åãéñôä åà å÷éæä äìäù åì äîãðù úîçî
åðåáùç ìò äàá åäòø 'úçìöä'ù åà ,åäæéá åà
íìåòá äéøá ãéá ïéàù òãé åìéàå .úåáø á"åéëå
éãéá àìà ïåúð 'åìøåâ' ïéà éë ,åãéñôäìå å÷éæäì
ìë áùçî äéä àìå åéìò øáãî äéä àì ,ä"á÷ä
éìò øáéã äîå 'éðåìô éì äùò äî' Y äìéìäå íåéä

á"åéëå éðåîìàáááá.

ãåñéáò"éæ 'éç ùéà ïá'ä ÷"äâä øàéá äæ,úåùøã)

(çåìâå ä"ãá úåøäè úùøôäååèöð ïëìù
úà çìâì òøåöîäìëòøåöî 'øôá áéúëãë åøòù

(è ãé)éòéáùä íåéá äéäå'åøòù ìë úà çìâéúà ,
úàå ,åéðéò úåáâ úàå åð÷æ úàå åùàøìëåøòù

,åæ äååöî íòè äî ïðåáúäì ùé äøåàëìå ,'çìâé
ìëî ÷çåøî - 'äðçîì õåçî ããá' áùé øáë äìäå

היהב. שעמו  שהסוס  זי"ע חיים ' ה'חפץ  הגה"ק  לפני נפשו  במר שבכה  עגלה בעל על מסופר זה  כעין

חיים החפץ  לו  נענה ביתו. אנשי ופרנסת פרנסתו מקור את איבד ובכך ומת, נפל עגלתו את מנהיג

בבכי. ולמרר לבכות נאה  לך כדבריך, אכן ומכלכלואמר, המפרנס הוא זה שסוס בדעתך  שגמרת אחר כי

בבכי  ולמרר לבכות  המתפרנס על  המפרנס שמשמת  וברור פשוט ממילא תבין אותך , לא מדוע אך ,

ועד  ראמים  מקרני ומפרנס  וזן במרומים  היושב שבשמים אביך אלא אותך, המפרנס הסוס  לא כי ותשכיל

או חי הסוס אם  לך מה כן ואם  פרנסתך, הבורא לך שלח  ידו שעל אמצעי אלא אינו  וה 'סוס' כינים ביצי

פרנסתו, את לו  המביאים הם פלוני כישרון או פלוני מקצוע כי בנפשו המדמה ענין, בכל הוא וכן מת,

השכל . מדרך ותועה  באמונה, טועה אלא אינו 

לקח שילמד לאדם  לרמז שבא הצרעת, בנגע  הרע  לשון המדבר לוקה מדוע  לשבח  טעם שנתנו יש 

ומרגיע לעצמו שמיטיב לו  נראה  ולרגע  ועוד, עוד עצמו את לחכך ירבה  בצרעת הנגוע  מה הצרעת, מנגע

ממש כיו"ב ויותר. יותר לעצמו יזיק  להתחכך שירבה וככל  לעצמו , גורע אלא אינו באמת אבל כאבו , את

כמתחכך  אלא אינו  באמת אך לעצמו , ירוויח חבירו על  הרעים שבדיבוריו  לו  נדמה – הרע  לשון המדבר

לעצמו . מזיק אלא מועיל שאינו  בבשרו 
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úàæë úòì òåãî ,'àø÷é àîè àîè'å ,íìåò éàá
åéìò ,àèçä åì øôëúðå åéúåøö úàñ äúìëù øçà
éë íéàåøä ìë åòãé ïòîì ,åôåâ øòù ìë úà çìâì

.äéä òøåöî

øàéáåúòøöä úàîåè ïéðò ìë éë .'éç ùéà ïá'ä
ïååòá åúîùð úàîåèî äàá íãà ìù åôåâá

ì"æç åøîàù åîë ,àøåðä òøä ïåùì(.æè ïéëøò)

òøä ïåùì ïååò ìò íéàá íéòâðäùââââøàáúð éøäå .
åéúåáùçî íä 'òøä ïåùì' øáãì íãàì 'íéîøåâ'äù
åãéñôä åà äîåàî åðîî ç÷ì åøéáçù åì äîãðù
íéðééðòä øàùá åà ,äñðøô éðéðòá ,øáã äæéàá
éãé ìòå ,äîåàî åîòî ç÷åì ãçàù åùôðá äîãîù
åìéëùé åîëç åì êà .úåòø åéìò øáãì àá àåä êë
åìéôà åøáçì ïëåîä ïî òâåð íãà ïéà'ù ïéáäì

'àîéð àìîë(:çì àîåé)úà âéùäì ìëåéù éî ïéàå ,
úàæå ,òø ìë åäòø ìò øáãìî ÷éñôé ãéî ,åìåáâ

ìù åùàø úåøòù éë ,øòéùä çåìéâá åì íéæîøî
ãçà åìéàëå ,åæ â"ò åæ úåáëåùù éîë íéàøð íãà
úà íéçìâîù äòùá êà - åäòø ìù åîå÷î ñôåú
äúåéç ú÷ðåé äøòùå äøòù ìëù äìâúð úåøòùä
ì"æçá àúéà ,äáøãàå ,íãàä ùàøá úãøôð àîåâî

(.æè àøúá àáá)àîåâî úå÷ðåé úåøòù éúù éìîìà'
.'íãà ìù åéðéò øåàî úåëéùçî åéä ,úçàäæîå

ä÷éðé ùøåù ùé ãçå ãç ìëìù ç÷ì òøåöîä ãîìé
åéúåéåëøèöä øàùì ïä åúñðøôì ïä ãøôðáïéàå ,

àìéîîå ,äæ àåäëá åìéôà åøéáçì ïëåîá òâåð íãà
åì íøâ àåä àì éøä Y åøéáç ìò ïåìé éë åì äî
éøîâì øäèéäì åãéá äìòéå ,á"åéëå äñðøôä ïåøñçì

'òøä ïåùì' ìù æìä àèçîãããã.

éëäéøá ìëìù ,äøåäèä äðåîàä úøåú úàæ
.íéîùä ïî 'äøåñçî éãå äñðøô' áö÷ð äéøáå
øå÷î àåä íùîù úãçåéî 'àîåâ' ùé äéøá ìëìå

'הסודות'ג. מהם משנשאל טבק, קופסת על העת בכל מביט שהיה  הלוי הבית של  מנהגו על מסופר

שומר  ולשונו פיו  שומר ר"ת שמנ' 'שפו מפנים  הקופסה גג על שחקוק הראה  בזה , ונסתרים  הכמוסים

ולשונו . פיו  על  שישמור עת בכל  ולזכר לסימן לו  שיהא זאת וכתב נפשו, מצרות

שפירשו וכמו  לה"ר, חטא על  באים הנגעים ÂÚÂ„)הנה  ,Ú"ÈÊ ıÈ˘·ÈÈ‡ Ô˙�Â‰È È·¯ ˜"‰¯‰Ï Ô˙�ÂÈ ˙¯‡Ù˙) הכתוב בלשון

הקדושה שהתורה אלו בפרשיות היטב להתבונן וצריך האמירה, על  באה שצרעת היא' ממארת 'צרעת

חיים  החפץ כתב וכבר לעד, וקיימת נצחית Â"Ù)היא ‰¯ÈÎÊ‰ ¯Ú˘)לוקים שאין אנו  שבימינו  הקנה  ספר בשם

החפץ בשם  שביארו וכמו  ומיד, תיכף בעוה "ז כך על  ומשלמים רח"ל . עניות היא לה"ר על  העונש בצרעת

במדרש הידוע  המעשה  את זי"ע  ·)חיים ÊË ¯"˜ÈÂ)האיש 'מי ואמר חיי, בעי מאן שהכריז  רוכל  אותו  על

את  הזכירו  לחינם  שלא מרמה', מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור טוב לראות ימים  אוהב חיים  החפץ

היום שהרי – ומיד תיכף לו לשלם  ויש  בהקפה  מוכר אינו לעולם  שרוכל כשם  אלא רוכל, שהיה  אומנותו

ממנו נפרעים  חבירו את המצער או הרע  לשון המספר כך – רחוקה  אחרת לעיר לו הולך ומחר כאן הוא

זמן. לאחר פעולתו שכר לו לשלם ממתינים ואין לעשייתן, עובר מיד השמים  מן

ונושך ד. בחמתו  קם והכלב במטה, מכהו בעליו אשר לכלב הרע , לשון המדבר את להמשיל אמרו כבר

את  הוא פוצע אף אלא – הכהו  אשר בעליו את בזה ומעניש  נוקם שאינו די לא והנה, המטה , את

במטה, המחזיק האדם  הוא אותו  שה 'מכה' להבין דעת לו שאין מפני וזאת דם , זוב עד שיניו בעקירת פיו

ידו . על  להכות לבעליו  'אמצעי' אלא שאינו  המטה ולא

חברו , על ומרכל  הרע  לשון המספר דומה  הלז ‰„Â¯ולכלב È�Ù' ‡ÁÈ˘Ó„ ‡˙·˜ÈÚ·˘ (:ËÓ ‰ËÂÒ) Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ ÔÎÂ)

('·ÏÎ‰ È�ÙÎח הוא עלכי שם אינו  ומדוע  סרה. עליו  מדבר כן ועל  עוול  לו עשה  שחברו  בנפשו  ומדמה  ושב

לעוררו בכדי – זה  במקל הכהו הקב"ה אשר בעלמא 'מקל' אם כי אינו  וכך כך לו עולל אשר שחבירו  לב

מדבר  הריהו  אליו  ה ' דבר את ולשמוע  להתעורר יבוא אשר במקום  ב'חכמתו' והוא אליו , לבו את ולקרב

בעולם ... 'מחלוקת' ומגלגל  לה "ר
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øçà äìéìå íîåé óåãøé òåãî ,ïëù ïååéëîå ,äúåéç
éåáéøá éøäå ,àìéîî åì úðîåæîå úðëåîä åúñðøô
òâéé òåãî ,äîåàî åîöòì óéñåé àì åúåìãúùä

÷éøìéãé úàöì 'úåìãúùä' úåùòì àìà åéìò ïéà .
äðîàð òãé úàæ øçà óàå ,äååèöðù åîë åúáåç
àìà äñðøôä úà úááñî 'úåìãúùä'ä àìù

.åì äàá àéä íéîù úøéæâî

ïëå'íéøùé úìéñî'ä áúë(äî íðîà ä"ã à"ëô).ì"æå
'ìèáå áùåé úåéäì ìåëé íãàä äéä øáëå
äøæâäå(íéîùä ïî åøåáò áö÷ðù äî åðééä)äúéä

úîéé÷úî- íãà éðá ìëì ñð÷ä íã÷ù àì íà ,
'íçì ìëàú êéôà úòæá'(èé â úéùàøá)ìò øùà .

êøåöì úåìãúùä äæéà ìãúùäì íãà áééç ïë
ñîë äæ éøäå ,ïåéìòä êìîä øæâ ïëù ,åúñðøô
.åðîî èìîéäì ïéà øùà éùåðàä ïéîä ìë òøåôù

åøîà ïë ìò(âë÷ íéøáã éøôñ)áùåé åìéôà ìåëé'
'äùòú øùà êãé äùòî ìëá ,øîåì ãåîìú ,ìèáå

(èë ãé íéøáã).,ìéòåîä àåä úåìãúùääù àì êà
éøä ,ìãúùäù ïååéëå .çøëåî úåìãúùääù àìà

åúáåç éãé àöéíéîù úëøáì íå÷î ùé øáëå .
úåöéøçá åéîé úåìáì êéøö åðéàå åéìò äøùúù

ì"ëò ,'úåìãúùäåääää.

óàäáúë 'äðåé åðéáø'äù íðîà(äàøéä øôñ)àì'
çøèé àì íà ,àøåáä ãåáòì íãà ìëåé
íãàä úáåç ÷ìçá ÷ø åäæ ,'åéúåðåæî ù÷áì
úååöî ìëá åúáåçë åúéáì óøè àéáäì 'úåìãúùä'á
íùî éë ãçà òâø åìéôà åùôðá äîãéù àì êà ,'ä
ìò øúé ìãúùé àì àìéîîå Y åúñðøô åì äàá

.øåîàë äãéîä

הרכבת (˜ÌÏ)בקעלעםה . בתחנת לייב ר' עמד פעם  חסיד, לייב רבי וכינויו ושמו  מפורסם , צדיק איש היה

(Ô˘ÈÈËÒ Ô‡·)'טיקעט' לקנות – בתור העם כל  עם יחד �ÚÈÒ‰)ונעמד ÒÈË¯Î) אחד שם  עבר הרכבת, עבור

כבודכם לפי ראוי זה אין הלא רבי לו, ואמר אליו  ניגש  ההמון, בין עומד ומשראהו  קעלעם, בית מתלמידי

נענה עבורך, הכרטיס  את לרכוש  במקומך אעמוד ואני המעות את לי הבא לכולם, בינות כאן שתעמדו

לו , ואמר לייב מעותרבי כלל בידי לייב אין ר' לו אמר כלל , הנה באתם  מדוע  כן אם  היהודי לו  אמר ,

מחמת אלא פרוטה, שוה אפילו לפורטה בידי שאין  עקא דא אך  להתם, מהכא ליסע צריך  אנכי הנה

הנה  באתי חזר 'השתדלות' לייב לרבי שהביאו לאחר שלו, ממעותיו טיקעט  עבורו  ורכש  התלמיד הלך –

ויאמר  לייב ר' ויען הנה , עד לבוא עצמו הטריח מדוע מעות למע"כ  היה לא באם  רבנו, ילמדנו  לשאלו,

לידע שעליו אלא בביתו, שאנן להשאר שלא השתדלות, לעשות החובה  מוטלת האדם על כי שלא –

לנסיעה  לי הנצרכים המעות  כל לו וימציא בעדו יגמור הטוב ה' כי לגמור, המלאכה .עליו

כמה כי שבקרבו . האמונה  במידת ועומדת תלוי' ההשתדלות חובת ששיעור המוסר, חכמי כתבו וכבר

אין  חסיד, לייב רבי כאותו  אמונה  מהותו  שכל אדם אבל בהשתדלות, להשלים עליו מבטחונו לו שנחסר

מזעיר. ממעט  יותר השתדלות פעולת לעשות לו 

זי "ע  משמואל ' ה 'שם  הרה"ק  ˙¯Ú"‡)כיו"ב, ı˜Ó) חז "ל דברי את Î‚)ביאר Ó ˙È˘‡¯· È"˘¯· ‡·Â‰ ,‚ ËÙ ¯"¯·)

המשקים' ל'שר שאמר ידי שעל  - רהבים אל  פנה ולא יוסף , זה – מבטחו בה' שם אשר הגבר 'אשרי

האסורים' בבית  לישב שנים שני לו נתוספו והזכרתני זכרתני אם ממהכי דלכאורה  ידועה  והקושיא ,

דרשו ואיך באמונה , מה חסרון על לכאורה הדבר  מורה והזכרתני, זכרתני אם  כי הצדיק  יוסף שביקש 

מבטחו '. ה' שם  אשר הגבר 'אשרי עליו  נאמר אשר הוא הוא הצדיק שיוסף מזה, דייקא חז "ל

ואם בטחונו , גודל  כפי ועומד תלוי אדם של השתדלותו חיוב דהרי שפיר, יבואר דלעיל  הדברים פי על

הדבר  נחשב כבר פרעה , בפני לטובה  שיזכרנו המשקים משר כבקשתו  - 'מועטת' השתדלות שעל  מצינו

לעשות  לו שאין עולמים כל  בבורא אמונתו  הייתה איתנה כך שכל  לומר כרחך על עליו , שנענש  עד לפגם 

מבטחו '. ה' שם  אשר הגבר 'אשרי קרא אמר ועליו כזאת, מועטת אפי' השתדלות
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äáøãàåøéñçî äæ éøä úåìãúùäá äáøîä ìë
àåä çèåá éë åúåàøäá ,åîöò
åîçì øñçé ïë ìò íìåò àøåáá àìå 'åúåìãúùä'á

'õ"áòé'äì åðéöîãë ,å"ç(å"î â"ô úåáàì åøåàéáá)

íäéøçà óãåøäå ,òáùéå ìëàé íé÷ñòá èòîîäù
åîçì øñçé äìéìä ìëå íåéä ìë.

øúéáåúåçøà'ä éøáãá íéøáãä åøàåáé úàù
'íé÷éãö(äçîùä øòù)íùá çèáéù êéøöå'

çèáé àìå ,åé÷ñòáå åúëàìîá åäçéìöéù êøáúé
,íäá'êøã' íä åé÷ñòå åúëàìî øùà áåùçé àìà

íéöò ò÷åáä íãà åîë ,êøáúé 'ä úàî åúñðøôì
ïî àá çëä ïéà ,õòä êúåç ïæøâäù ô"òà ,ïæøâá
êåúçì ìæøáä íò ò÷åáä ùéàä ïî àìà ,ìæøáä

'õòä åá.

כל את  מאבד הרע לשון המדבר - לשונך נצור
זכויותיו

òåãéíéðåîã÷ä åáúëù äî íñøåôîåøåäè åøå÷î)

(æ"ô äòéðëä øòù 'úåááìä úáåç'áíãàä úåìòáù
äàøéù íéîòôå ,ïéãì åúåà íéãéîòî äîéîùä
àìù úåáø úååöîå úåéåëæ äîëå äîë åá íéìåúù
àåä úîàä íìåò éëå øîàéå äðòé æàå ,íàùò àåä
,úååöîä åìà ìë úà éúéùò éðà àì éøä Y ïàë

íéîùä ïî åäåðòéäéðéî àì íúéùò äúà àì ïëà
,íä êøáç ìù åìà úåéåëæ íðîà ,äéúö÷î àìå
ïë ìò íéòø íéøáãå òøä ïåùì êéìò øáéãù éðôîå

êîù ìò åìà ìë íéô÷æð.

íéîòôååì íéøñçù 'ïåãéð'ä äàøéù ,êôéäì
ìå÷á ÷òæéå ,äùò øùà åéúååöîî äáøä
úòá åäåðòé äæ ìò ,íä ïëéä éúååöî Y ìåãâ
ãáìá åæ àìå ,åéìà íìåë åøáò éðåìô ìò úøáéãù
úåøéáò éìéáç åá íéìåúù êàéä äàøéù íéîòô àìà

,íúö÷î àìå íäî àì äùò àìù úåøåîçéøäå
àìå ììë åìàá éúàèç àì àìä øîåàå çååöî àåä
æà ,åìàë úåøåîç úåøéáò øåáòì éúòã ìò äúìò
ïåùì' úøáéãù äòùá ìáà ,êéøáãë íðîà ,åäåðòé
åéàèçå åéúåðååò ìë åàáå åøáò êøáç ìò 'òøä

êéìàíäéìò úáééçúäù äæ àåä äúàååååå.

÷"äøäøàáî ò"éæ 'úîà úôù'äúðù úåîù úùøô)

(é"ùøá ä"ã à"îøúùøãîä éøáã éô ìò
(ãé á é"ùøá àáåä ,ì à ø"åîù)íåìù éáø øá äãåäé éáø'

éáø íùá åðéúåáøå ìåãâä àððéðç éáø íùá
øîåàå åáéìá øäøäî äùî äéä ,åøîà éøãðñëìà
ïååéë ,úåîåàä ìëî åãáòúùðù ìàøùé åàèç äî
êéàä ,íäéðéá ùé òøä ïåùì ,øîà åéøáã òîùù

שמונהו . תפילת בסיום לומר הסגולה ידועה  כי זי"ע, חיים ' ה'חפץ  הגה "ק בשם מבארים  זה ביסוד

שמו כאותיות ומסתיים  המתחיל  פסוק הדין ,עשרה ליום שמו את  ישכח את שלא ישכח ומדוע 

עוונות  על  ולאחמ "כ ייקרא, 'ראובן' בשם  אשר איש  של  עוונותיו  על  אותו  מענישין כי בראתו  אלא שמו ,

ל אושמעון, שמעון  ראובן שמו אם יודע אינו  וכבר לגמרי מתבלבל  כבר אז  – לוי של עבירות על אחריו 

שמו ... את ישכח  שלא מיוחדת סגולה לעשות נדרש  ולכן וכיו "ב. לוי

אור' ה'כתנות כתב ענינא, בהאי פרפרת ˘¯‰)עוד ÈÈÁ '¯Ù ,'ÌÈ¯È‡Ó ÌÈ�Ù‰' ÏÚ·Ï)וז"ל ישעיה , רבינו ספר בשם 

בספר  דאיתא שם  וכתוב שער, יושבי בי ישיחו בפסוק  ישעיה רבינו בספר שמצאתי מה למודעי אני צריך

מצות  עשית שלא פי על אף  לו ואמרו  מעולם , עשה  שלא מצות לו  והראו צדיק  מת אחת פעם חסידים 

היה שזה  שם, וכתב לך. ונתנו  מהם ונטלו אלו  מצות עשו הרע לשון עליך שדברו אדם בני אותן אלו,

הרבה לי היה  מצות מלאים היו  אילו כי המצות, מן ריקם  אדם  היינו  – שער' יושבי בי 'ישיחו דוד מתאונן

אהרן  ר' צדיק בשם  בזה מפרש מצורע פרשת סוף משה  וידבר ובספר ודפח "ח. מהם ליטול מצות

דהמע"ה בקשת את Ë)מירושלים ' ËÏ ÌÈÏ‰˙)מה מצוה לחלוחית בו  שאין נבל  כי - תשימני' אל נבל  'חרפת

להיות. רוצה איני זכויות ממנו ליקח  יכול שאיני נבל  חרפת עליו . ידבר אם  ת"ח תועלת מדבר כאשר כי

מכך ארוויח מה פוחזים סתם עלי ידברו אם אבל הרבה, ותורה' 'מצוות  אלי יעבור הפחות  .לכל 
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'øáãä òãåð ïëà' øîà êëì .äìåàâì íééåàø åéäé
äàåøäå .'íéãáòúùî íä øáã äæéàá éúòãé äúò

÷åñôá àéáä é"ùøã ãàî ãò äîúé(àé â úåîù)éëå'
Y 'íéøöîî ìàøùé éðá úà àéöåäìàøùé åëæ äî

íéøöîî íàéöåàå ñð íäì äùòéùäéäð êàéäå ,
äî' åðéáø äùî äîú äìéçúîù Y äæä øáãë
íãéá ùé úåëæ äî' ìàåù óåñáìå 'ìàøùé åàèç
ïàëîå 'úîà úôù'ä øîåà àìà ,'ñð íäì úåùòéì

' Y äàøðíéúåëæä ìë å"ç ïéãáàîù êéà òéãåäì
òøä ïåùì éãé ìòåðúùð äîì äîú äìéçúî ïëìå ,

äî øîà ë"çàå ,úåìâá úåéäì íìåëî ìàøùé éðá
.'íàéöåäì êì ùé úåëæ

äúòéîì ìåçîà êàéä ïë íà ,øîàéå íãà àåáé
éúéëæ åéøáã éãé ìò éøä ,òø éãâðë øáéãù

éäìå úå÷ðéäìéúéëæ óàå ,ïååòå àèç ìëî øäè
ìåçîì éðáééçì øùôà êàéäå ,êë ìë úåáø úååöîá

à"îøä áúëãë Y òø éì ììåòù éî ìëìå"øú ç"åà)

(áãéñôäì éðà áéåçî éëå ,'ìåçîìî éøæëà àäé àìå'
áåùì àìà ãåò àìå ,úååöî äáøä êë ìë äæ øåáò
'úçìöåîå äáåè äòùá'ù éúåðååò ìë ìò áééçúäìå

.íäî éúøèôð

àáåäåøàáì ò"éæ 'éç ùéà ïá'ä ÷"äâä íùá
,åì çìñéå ìçîéù åì øîàð 'øùåé'á ïëàù

íéããöä 'áî øëùð àöé êë ïéáå ïéá éëúååöîäî ïä)

(úåðååòäî ïäåøîà àìä úåðååòä éáâì éë ,(.âë àîåé)

'åéòùô ìë ìò åì ïéøéáòî åéúåãéî ìò øéáòîä ìë'
ìë àìéîî åøéáçì ìåçîéå åéúåãéî ìò øéáòéù äæáå
,êãéàìå .àòøàã àøôòë íéìèåáîå íéìèá åéúåðååò
úà åøéáçì áéùî àåäù êëá àìä úååöîä ïéðòá
íåé÷ éãë äæá ùé éøä íéáåèä åéùòîå åéúååöî
ïéøãäîä ïî ïéøãäîì 'äãéáà úáùä' úååöî

úéðçåø äãéáàáúååöî øëùù éàãåå äæ éøäå ,
áéùî øùà äãéáàä ìãåâ éôë àéä äãéáà úáùä
äîë éô ìãâé äøëù óà úàæë éúáø äãéáà ìòå Y
àöîðå ,úååöîä åìà ìë øëùë 'úåçôä ìëì' äîëå

.åúìéçîá äîåàî ãéñôé àìù

åúåàáò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äâä áúë ïéðò,éáö õøà)

(æ"ôøú òøåöîàø÷ã àøåàéáá(á ãé)úàæå'
äéäúòøåöîä úøåúåá íåéá éë ,'åúøäè íåéá

ïååò ìò äîéìù äáåùúá áùå åùôð øäèî òøåöîä
òøä ïåùì(åúòøö úà åì àéáä øùà)åéìà íéøæåç éøä ,

åäæå ,òøä ïåùì åøáã úòá åì åãáàù åéúåéåëæ ìë
äéäú úàæå'úøåúíåé÷å ãåîéì úååöî éë 'òøåöîä

äúò åéìà åáåùé åééç éîé ìë ìòô øùà äøåúä
.'åúøäè íåé'á

מעלת – יפתח החודש וביום  יפתח השבת  וביום 
חודש  ראש שבת  וסגולת 

äðäïñéð ùãåç ùàø úáù' - íéàá íéîéææææ.'
äá éë ,åæ ùãå÷ úáù úìåãâ åðì åìéâ íé÷éãö
àøåáä íò 'íéðúåçî' ìàøùé éðá íéùòð ìåëéáë

החודשז. בשבת סיפורים  שלשה לספר זי"ע מקאזניץ  המגיד בשם  �ÔÒÈ)מקובל Á"¯)לפרנסה סגולה והוא ,

המעשיות. הם  ואלו  מרובה , ובהרחבה  בדיצה  הפסח חג את לחגוג שיוכלו

סכום יקבל  הטבעת את שימצא מי שכל  הכרוז  ויצא המלך, מבית ויקרה  גדולה טבעת נאבדה  פעם 

לשלם  הבטיחו ואף גדול, הפסח(ÏÈÁ˙Ó‰)כסף חג בפרוס  היו הימים  הטבעת, אחר החיפוש' 'הוצאות את

אל לפנות החליט לכן המרובות, החג להוצאות מעות בידו  היו  שלא ואביון עני יהודי היה  מדינה  ובאותה 

מהם שיקבל ובכסף הטבעת, אחר המחפשים אל  להצטרף  ומזומן מוכן שהוא להם ולהודיע המלך שרי

אך  הטבעת, אחר לחפש כלל  התכוון לא האמת לפי כאשר עשה, וכן בהרחבה, החג צרכי כל  את יקנה

בעזרו . שיהא השי"ת על  סמך

המעשה דבר לו נודע כאשר ויהי 'דיינו ', בשם  שנקרא מובהק  ישראל  שונא כומר התגורר עיר באותה

הדין, חומר בכל  להענישו המלך ועל עליו , הערים שהיהודי לו וסיפר המלך אל  תיכף מיהר היהודי עם

אמת  שדברי להיווכח  וביקש ארץ ', יעמיד במשפט 'מלך אולם  המלך, את שרימה  ועל  המעות גזילת על
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לראות  והכומר, המלך – שניהם ילכו הסדר שבליל והוחלט הטבעת. אחר מחפש היהודי אין ואכן בפיו,

היהודי. של מעשיו  „·¯מה ÏÎ˘ ÍÏÓ‰ ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈÓÚËÓÂ ÌÈ�„ÚÓ ‡ÏÓ ÔÁÏÂ˘ È�ÙÏ ÔÈ¯ÂÁ Ô·Î È„Â‰È‰ ·˘ÂÈ Ê‡˘ ¯ÓÂÎ‰ ·˘Á ÈÎ)

(ÏÏÎ Â˙·˘ÁÓ· ÔÂ˙� Â�È‡ ˙Ú·Ë‰ הכומר נהנה  וכבר לחלון, מבעד הזורח  גדול אור ראו  לשם הגיעו כאשר ויהי ,

- הבית אל  התקרבו כאשר והנה  הדין, חומר בכל  היהודי את המלך יעניש מעט שעוד המחשבה מעצם 

ומנהגו עלינו', למקום טובות מעלות 'כמה  בהגדה  הפיוט את המשפחה ובני היהודי אמר שעה  ובאותה 

כל ענו ואז שפטים ', בהם  עשה ולא ממצרים  הוציאנו 'אילו הפיסקא את אמר שהוא היה  הבעה "ב של

האסיפה ' 'דבר את המלך כשמוע ויהי הקטעים, בשאר וכן 'דיינו', חדא בצוותא ואמרו אחריו  המשפחה בני

הוא  יושב בוודאי כי היהודי, על  ושקר לעז מוציא שהוא הרשע, הכומר על  בכעס  נזדעק היהודי, שבבית

עונים וכולם ששואל  מה  שואל והבעה "ב בטבעת, ידיו את פשט מי ומברר ובודק  ונבוניו חכמיו  עם  כעת

את  היטב לחקור למשרתיו ציווה ובזאת הטבעת, את גנבת הכומר שאתה מסיקים  והם  'דיינו ', ואומרים

את  גזל אכן שהוא האמת, על הרשע  הודה  וחקירות דרישות לאחר ואכן הזה, במעל ידיו אין אם  הכומר

היתהה ליהודי ואילו  ה', אויביך כל  יאבדו  כן העץ, על  אותו תלו  ואף  הכומר, את והענישו היקרה , טבעת

גדולה . בהרחבה  פסח צרכי כל  לו  והיו  וששון, ושמחה אורה 

הפריץ עמו שוחח אחת פעם  הפריץ, מן המזיגה' 'בית שחכר ביהודי היה, המגיד שסיפר השני המעשה 

בהרחבה, ומפרנסו  אותו  הזן שהוא בהתנשאות, לו ואמר הפריץ  התייהר שיחתם ובאמצע  הא, ועל דא על

הזן  הוא לבדו  הקב"ה  אלא הוא, כן שלא והשיב, היהודי נענה  עפ "ל, לאכול  לחם  לו יהיה  לא ובלעדיו

בערה הפריץ כן כשמוע  ויהי והמלאה , הרחבה מידו רק ניזונים וכולם כינים, ביצי ועד ראם מקרני ומפרנס

– המזיגה' 'בית את כשאיבד שעתה לו , אומר כשהוא ממשרתו , היהודי את סילק  ומיד ותיכף חמתו , בו 

מפרנסו . מי לראות יווכח  פרנסתו מקור

יעזבנו שלא בהשי"ת ובטח  סברו  אבד לא הוא אך מרובות, היו  וההוצאות הפסח חג קודם היו הימים 

הצטער  כך על עבדיו  לו  סיפרו וכאשר הפריץ, של  הקוף לפתע מת הפסח  קודם  ימים  כמה  והנה  בידו ,

להוסיף כדי הנ"ל, היהודי בית לתוך לזרקו למשרתיו ויצו המת, הפגר עם לעשות מה לו היה לא אך מאד,

מיהר  מיד עזה , חבטה  קול שמע ולפתע  בביתו היהודי ישב שעה באותה עשו. וכן צערו , על צער לו

מטבעות  הרבה  מתגלגלים וסביבה  ביתו  רצפת על שכובה  מת קוף  גופת רואה הוא והנה  קרה  מה לבדוק 

הוצאות  כל קנה הכסף  ועם  לאשפה, וזרק הוציא הפגר ואת לידיו שהזדמן האוצר על  היהודי שמח  זהב,

גדולה . בהרחבה  החג

חפץ והוא אצלו, שעבד היהודי בגורל  עלה מה  לראות שברצונו  למשרתיו , הפריץ אמר הסדר בליל

בדיצה, החירות חג את וחוגגים  שמחים  היהודים  חבריו  כל כאשר הזה בלילה  בחושך יושב הוא איך לחזות

שם שמוכן ראו  הבית בתוך ומשהציצו  החלונות, מן בוקע גדול אור כשראה  תדהמתו היתה רבה  מה  אך

המאכלים כל  לקנות כסף השיג מהיכן אותו ושאל ביתו  דלת על  הפריץ  דפק מטעמים , וכל ודגים  בשר

אך  לידו , הכסף הגיע  איך יודע  אינו הוא שאף  ואמר, נענה שאלתו  את היהודי כשמוע ויהי האלו , ֵהערבים 

שהקב"ה והבין זהב, של מטבעות הרבה היו  ולצדו  בביתו  קוף  של  פגר מצא אחד יום  היה , כך שהיה מעשה

השנה לכל  והותר די שם שהיה  אלא עוד ולא החג, צרכי כל לקנות כסף  לו  שיהיה כדי גדול אוצר לו שלח 

הייתה שלא עד ביותר אצלו  חביב היה  והוא שלו, היה זה קוף  כי כהווייתן, דברים הפריץ  הבין אז  או כולה.

בודק שהמלך איך הקוף ראה  שם  ובהיותו אליו, התלווה אוצרותיו מקום אל  נכנס  כאשר וגם  מידו, ידו  זזה 

המטבעות  את בולע שהפריץ סבר והוא אחריו , ועושה האדם מעשה מחקה  הקוף והרי בפיו, המטבעות

היהודי  בבית הפגר את השליכו וכאשר ומת, שנחנק  עד ובלעם, פיו  לתוך המטבעות להכניס  החל כן ועל 

ובארץ, בשמים אלוקינו  אחד שאכן הפריץ הודה  עתה הבית. ריצפת על מבטנו ויצאו מקרבו המטבעות נפלו 

גדולה . בהרחבה החג צרכי ליהודי היה  ועי"ז  בחסדו , בשר לכל  ומפרנס זן יתב"ש  הוא ורק
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äðéàå Y ä"á÷ä 'ùã÷î' úáùä úà éøäù .ù"áúé
úà åìéàå ,ìàøùé éðá ìù ùãåçä ùåãé÷á äéåìú
ïéã úéá úæøëäá ìàøùé éðá íéùã÷î 'ùãåç ùàø'ä

'ùãå÷î ùãå÷î'é"ò 'ùãåçä ùåãé÷' åðì ïéàù íåéäë óà)

ïéãä úéá ìù 'ùãåçä ùåãé÷' çëî ìëä íå÷î ìëî ,ïéã úéá

åãîòù (âð÷ úååöîä øôñ ï"áîøå í"áîø 'ééò) ï÷æä ììä ìù

(úåøåãä ìë óåñ ãò åùãé÷ååæ ùãå÷ úáùáù àöîð ,
ïéòë àåäå ,íéùã÷î åðà óàå ùã÷î ä"á÷ä

åæî äìåãâ äáøé÷ êì ïéàå ,'íéðúåçî'àáåä æ"éòë)

áàìñåøéî ù"ø ÷"äøäá éìúôð éáø ÷"äøäì 'äçåìù äìéà'á

'äì àéä úáùáù àøåâéãàñî ÷"äøäî úáè ç"ø úáùá òîùù

íéðúåçî úåùòéäì é"ðáì øùôà åæ úáùá ë"ò ,íëì àåä ç"øå

(ä"á÷ä íò.

äîòî äìãâéãéá çåëä ïúéð åáù ,äæä íåéä úì
,äéäéù éî äéäé Y ìàøùé éðáî ùéàå ùéà ìë
ãç ìë åúåéáòå åúåéîùâ â"òî çôè úåìòúäì
,øîåì ïðåàúî ìå÷ä òîùð úåáø íéîòô éë .äéìéãá

éôåâ úåéáò úéáøúð äëå äùòà äî(úåéðçåøá)ãò
àåìîë åìéôà éîå÷îî åæåæìå úåìòì ìåëé éðéàù

ò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøä àá äæì ,àîéðúáùì)

(ùãåç ùàøíéãòåî ä"á÷ä åðì ïúð ïëì éë åðì äìéâå
åðéúá êåúì ãøåéå áø÷úî ä"á÷ä íäáù ùãå÷ éðîæå
ùéà ùéà úåìòúäì åðéãòá òééñîå ,ùôðä éúá Y

Y åîå÷îîíùîêé÷åìà 'ä êöá÷éíùîå.êç÷é
ìò 'ùîùå øåàî'ä ì"æå ùãåç ùàø úáùá èøôáå
åúáùá úáù éãéîå åùãçá ùãåç éãéî äéäå' ÷åñôä

'ä øîà éðôì úååçúùäì øùá ìë àåáéåñ 'éòùé)

(âëéæà úáùá úåéäì ìç ùãåç ùàøùë äðäå .ì"æå ,
ãåçé äùòðå ,ãåàî ãåàî äðéëùì äìåãâ äééìò ùé
úìôåëîå äìåôë øúåé íéðåéìòä úåîìåòá ìåãâ

,ìåçá ùãåç ùàø äéäùîìë íéìåëé ïë éãé ìòå
äáåùúá øåæçì ,úåéîùâäî íîöò úà ÷úðì øùá

íéùãç éùàø øàùî øúåé äîéìùéãî äéäå' äæå ,
ìåçéùë åðééäã ,'åúáùá úáù éãîå åùãçá ùãåç
úååçúùäì øùá ìë àåáé' éæà - úáùá ùãåç ùàø
,ãåàî ãåàîì ãò äìåãâ äéäú äùåã÷äù éôì ,'éðôì

.ì"ëò ,øùá ìëá äáåùúä úåøøåòúä äéäéå

÷"äøäçéëåî äéä ò"éæ áåìòìî éëãøî äùî éáø
è"åéå 'ìâø'ë àåä 'ùãåç ùàø úáù'ù

àøîâá éøäù ,ùîî(:æè ä"ø)áééç ÷çöé ø''àå' åøîà
øîàðù ìâøá åáø éðô ìéá÷äì íãà(âë ã ,á íéëìî)

úáù àìå ùãç àì íåéä åéìà úëìåä úà òåãî
'ìæéîì äì éòáéà úáùå ùãçáã ììëîúáùå ùãåçá)

(åáø éðô ìéá÷äì úëìì åðùé áåéç,øåàéá êéøö äøåàëìå .
,'ìâø'á àéáðä ìà äëìäù ÷åñôá øëæð àì éøä
ïàëî àìà ,ìâø ïéðòì 'úáùå ùãåç'î ãîì êàéäå

וכיון  המדינה, גבולות בין עבר אחת פעם יי"ש, במכירת לפרנסתו שעסק באיש היה  השלישי והסיפור

בחביותיו, לו  יש מה לגלות שלא החליט המכס , עבור גדול  כסף סכום לשלם  עליו  היה  המדינה חוקי שמצד

יי"ש, בו  שיש וראו החבית את פתחו  – הגבולות שומרי אחריו בדקו  להוותו  אולם , יתפסוהו , שלא וקיווה 

זי"ע מליזענסק  אלימלך רבי הרה "ק אל מיד נסע לו בצר העיר', 'שופטי לפני בדין לעמוד זמן לו  ויקבעו

שהחביות  לשופטים  תאמר לחשוש, מה  לך 'אין בביטול לו  ואמר הרבי נענה לו , אירע אשר את בפניו  ותינה

מדוע יודע ואינו עלילה, עליו שטפלו  להם  ואמר השופטים אל  האיש הלך תמימה  באמונה מים', מלאות

ומיד  מים רק  בהן ומצאו בדקו  ואכן כלל , יי"ש  בהן ואין מים  מלאות החביות כל  שהרי לחייו , יורדים

מיד  וניצל נס  לו  שנעשה אמת דהן ואמר, אלימלך ר' הרבי אל החסיד חזר אז  אך לנפשו , אותו שחררו 

לו והורה הרבי נענה  יי"ש , במקום  במים מלאות החביות ישארו  אם מרובה הפסד לו  יהיה אך המלכות,

בידו היה  ובזה הרבה , מעות והרוויח  סחורתו  כל את מכר ואכן יי"ש, שהכל ויראה  החביות מן לטעום 

ובהרחבה טובה  בפרנסה  לזכות ישראל , ולכל לנו  יוסיף  וכה  ה ' יתן כה גדולה, בהרחבה  החג צרכי כל לקנות

הנבואה לקיים נזכה ובקרוב אחר, לעם ולא לזה זה ישראל  בית עמך יצטרכו  ולא ÂË)גדולה , Ê ‰ÎÈÓ) כימי'

אמן. ונאמר קריב ובזמן בעגלא נפלאות', אראנו מצרים מארץ צאתך
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åúåà áùçð åéãçé íâ úáùå ùãåç ìçùëã çëåî
.ùîî 'ìâø'ë íåéä

óéñåäò"éæ àøåâéãàñî æ"äãàä ÷"äøääáøä ãåòå)

(íé÷éãöåðéöî ùãåç ùàø úáùã óñåîáù ,
àåäå .íéðîæå íéãòåî øàùá ïë åðéàù àìôð 'ùåãéç'

úãçåéî äëøá äð÷úð åæ úáùã óñåîìùäëøáá)

(úéòöîàäúáùá ,ïåâëå ,íéðîæ øàùá êë ï÷úð àìå ,
áåè íåé ìù çñåðä íéììôúî áåè íåé åá ìçù
ãòåîä ìåç úáùá êãéàì ,úáù åá íéøéëæîå
,ãòåîä úà åá íéøéëæîå úáù ìù çñåð íéììôúî
ùàø'ã àìå 'úáù'ã çñåð àì íéøîåà ïéà ïàëå
äúà' - ùãåç ùàø úáùì ãçåéî çñåð àìà ,'ùãåç

.åæ úáù úìåãâ êãîìì ...'úøöé

תפילה כל  של חשיבותה – רחמים  עליו יבקשו
ותפילה

ïúùøôá(äî âé)àîèå ...òâðä åá øùà òåøöäå'
àøîâáå .'àø÷é àîè(.æñ úáù)øàáúð

øöùåéìò åù÷áé íéáøå íéáøì åøòö òéãåäì êé
åòáåö åéúåøéô øéùîä ïìéàù ïàëî åãîìå .íéîçø

àø÷éñá(íåãà òáö)åòáéìå éùðéà äééæçéìã éëéä éë
éîçø äéìòåéìò åù÷áéå íéëøã éëìåä åúåà åàøéù éãë)

(íéîçøïééèùðéååòì ìà÷æçé éáø ïåàâä ãîì ïàëî .
ì"öæ(øñåî éìòá ãåòå)úåëìäá 'úåìåãâ úåëìä'

àøîâä úðååë éëå ,úåù÷äì ùé éøäù ,äìéôúä
ìåèéáì 'éúáø äìéôú íåé' ìò øåáéöä åæéøëéù
àìà ,àìù àèéùô ,õòä úåîéìù ìò äù÷ä äøéæâä
úåàë òåáöä ïìéà çøåà éøáåò úåàøáù ,äðååëä
åéúåøéôå äîéìùä åúåàéøáá åðéà ïìéàäù ïîéñëå
'äøö÷ äìéôú' åøéèôé ,'àîéé÷ éøá' íðéàå íéøùåð
ïìéàä éîé ä"á÷ä ùãçéù - íëåìéä éãë êåú

íéãîì åðéöîð .àì åúå ,äðåùàøáëäù÷á óàù
áùçú äìéôúì åæë äðè÷éãëá íãà øîàé àìùå ,

éøäå äáåøîå äìåãâ äìéôú ììôúäì éìò ììôúäì
,äîåàî äùòà àì ë"à ,éãéá ÷ôéñå éàðô ïéà äæì

,äìéôúå äøåú ìù äëøã àéä ïë àììò àìà
äìéôú óà ,äðè÷ äìéôú ìë áéùçäì íãàä

øéò ìù äáåçøá õòì êåîñá úøîàðä.

ãåòìò ììôúäì íãàì ùé äîë ,ïàëî åðãîì
ãåîìúä éîëç åðéáä íàù ,åøéáç úøö
'ïìéà' ìò íéîçø ù÷áì íéëøã éøáåò ìò ìèåîù
åøòö ìò äîëå äîë úçà ìò ,øéôù åáöî ïéàù
äìéôú úàùì ùé ,íéîçøì ÷å÷æä ìàøùéî ãçà ìù
ìòôé éàãååáå ,ìàøùéî åéçà ìù åúòåùéì àøåáì

.åúòåùé áø÷ì åúìéôúá

øáëåò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîà'åîò äùî úåøîà)

(àö,éãåäéå éãåäé ìë ìù åúìéôú çåëáù ,
äëøáìå äáåèì åáì úåìàùî ìë ìåòôìãéîå óëéú.

,äìéôúä äìòô àìù íéîòôì íéàåø åðàù äî êà
,äìéôú ìù äçåëá äðåîà åì øñçù éðôî àåä
íéòé÷ø òåø÷ì åúìéôú çåëáù ïéîàîä íãàå
àìì ìòåô àåä éøä ,éòáã éàî ìë åøåáò ìåòôìå

åéúåìàùî ìë úåäù ìë.

èáäêìîéìà éáø éáøä ÷"äøä ìù åéøáãì àð
ò"éæ ÷ñðòæéìî(øåëæ ä"ãá åðéæàä êìîéìà íòåð)

áåúëä úà øàáîä(æ áì íéøáã)êãâéå êéáà ìàù'
åøîàéå êð÷æìàùéù úåøåäì àá áåúëäù ...'êì

íàå ,åù÷åáî ìë úà - äìéôúä åæ äù÷áá íãàä
øîà äæì ,äìéôúä ìéòåúù éì ïéðî ,íãàä øîàé

àð äàø ,àø÷äêéð÷æùíéòéôùî ,íé÷éãöä åìà
íøåáéãá òôùå äñðøô òôù íëéìòíúøîàå

úçà ìò ,ïéîàî êðä íäéúåëøáá íàå ,äôåøöä
,ä"á àøåáì íëáì úåøé÷î åììôúúùë äîëå äîë
äçååøì äøöî íëàéöåéå íëú÷àð ìå÷ì òîùé

ìåãâ øåàì äìéôàîåçççç.

דבר ח. לכל  כי התפילה , היא ורחמים  ישועה  דבר לכל האדם  את המוליכה שהדרך לדעת עליו לאידך,

שמצא  הצדיקים  אחד אצל שהיה מעשה זי"ע חיים ' ה 'שפע הרה "ק שסיפר כמו התפילה, נצרכת

בלילה ככה , ה ' לו  עשה מה  על ותמה  הצדיק  נחרד הפסח, חג בעצם  המרק תבשיל  בתוך חיטה גרגיר
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בבין  'טוב' להיות  הוא  האדם עיקר  - לבריות  טוב
לחבירו אדם 

ïúùøôá(â âé),øùáä øåòá òâðä úà ïäëä äàøå
ïäëä åäàøå ...ïáì êôä òâðá øòùå

...åúåà àîèåìëá éë ,øåàéá êéøö äøåàëìå
äìòîì ïéàù äøäè ìò 'ïáì'ä æîøî äìåë äøåúä

áéúëãë ,äðîéä(çé à åäéòùé)íëéàèç åéäé íà'

,íéðùëåðéáìé âìùëòìåúë åîéãàé íà ,øîöë
åéäé'øéòùä éðø÷ ìò 'úéøåäæ ìù ïåùì' íéøùå÷ ô"ëäåéá óàå)

æàå ,ïéáìúù íéìçééîå íéôöî ìëä åéäå ,ùã÷îä úéáá ïëå

(ïååòå àèç ìë íäì ìçîðù åòãéøòéùä ïàë òåãîå .
ìò äøåî ïáìäúàîåèéìòá åøàéáå .íéòâðä

êøãä åðãîìì äøåúä äúàá ïàë ,ïëà éë ,øñåîä
,íä 'ïáì' íãà ìù åéùòî ìë íà óà éë .ïåëðä

מצד  חסרון כל  כאן היה שלא השמים מן לו  וגילו  כך, לו אירע מדוע  חלום שאלת הצדיק שאל הוא

ארובת  מעל  בפיו  חיטה  עם  יעבור שעוף סיבבו  השמים  שמן אלא החמץ , וביעור בבדיקת הבית עבודת

אותו שישמור ה' אל  להתפלל ששכח  על  כזאת לו  ואירע הקדירה , תוך אל  הגרגיר ויפול  הבית

חמץ . מאיסור

הבעש"ט מרן הרה"ק  אצל דהוה  זי"ע מנעשכיז יצחק  רבי הרה"ק  שסיפר בזו כיוצא עובדא ומפורסמת

Ó)זי"ע  ˙Â‡ ˙"‰Ú 'Ë"˘Ú·' ˜"‰ÙÒÏ ‰Ó„˜‰· ÒÙ„�) ממיקלאיוב דוד רבי הרה"ק  מתלמידו הבעש"ט  ביקש אחת פעם ,

מכל היין את ולשמור להשגיח  שישתדל מאד והזהירו  הפסח, לחג 'בסרביא' ממדינת יין לו  שיביא זי"ע

ונתעכב  ב'בסרביא' אשר 'טילנעשט ' בעיר ושהה במסירות התלמיד נסע ההידור. ובתכלית איסור חשש 

ותשרי אלול  בחודשי הגתות ÌÈ„ÚÂÓ‰Â)בבית ÌÈ‡¯Â�‰ ÌÈÓÈ· Â·¯ Ïˆ· ˙Â‰˘Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰˘ ÌÂ˜Ó·) עת בכל להשגיח

הדעת, היסח  שום  בלי כדים לתוך שפיכתו  ועד היין מתסיסת דריכתם . ועד הענבים  מבצירת היין, יצירת

מן  למהדרין הראויה בכשרות שיעשו ופעולה פעולה כל  על  פקיחא בעינא השקיע  ויגיעות טרחות והרבה 

שיוכלו כדי היין תסיסת גמר אחר עד שבועות כמה  עוד שם נתעכב הסוכות חג לאחר ואף  המהדרין,

לחביות. להכניסו 

וכשרות  שמורות מהודרות יין חביות כמה  עגלתו על להטעין זכה  והמייגעת הקשה  עבודתו  ככלותו ויהי

הגשמים, בימות הדרכים קלקול  מחמת ביותר קשים דרך טלטולי לו  היו  אך לדרך יצא רבה בשמחה לפסח.

לרגע אפילו היין משמירת דעתו  הסיח  שלא בפרט  שנסע, ופרסה  פרסה  בכל נפש ' 'מסירות לו היה וממש

רבו . בית פתח  לפני עד למעזיבוז  היין להביא בידו  עלה  והיגיעה העמל כל  לאחר ובלילה . ביום – כמימרא

כחפצו, מעולה בשמירה  כשר יין לו שהשיג טובה  בשורה לו  לבשר כדי הבעש"ט אל  נכנס ומיד תיכף

מפקח שהיה  העיר, משומרי גוי - 'קאזאק ' שם עבר לבדה  הבעש"ט  בית לפני העגלה  שעמדה  רגע  באותו

וע"כ בתוכן יי"ש יש אולי חשש  החביות את ומשראה העיר, לאדון מכס לשלם  מבלי יי"ש מבריחי על

הגוי  והכניס  החבית שפתחו  עד משם  זז  ולא יי"ש , אינן אם לבדוק  החביות את ומיד תיכף לפתוח  ציוה

השפוד בזה(Á¯·)את נאסר היין שהרי בידו' 'הזיקו  אך לשלום , לו הלך יין שזהו לראות ומשנוכח  שלו,

נסך. יין משום 

כמימרא  שברגע  ערל בגוי נתקל  והטרחות היגיעות כל שאחר דוד, רבי של הגדול  צערו  לשער אין

נענשתי  מה על  רבינו יודיעני לו  ואמר הבעש "ט, אל  עגומה  ונפש בבכיה ונכנס  לטמיון, עמלו כל  את הוליך

שכחת  אבל  היין, בשמירת נפשך שמסרת בעבור הרבי, לו  ענה מצוה. לדבר נפשי שמסרתי בשעה  כך,

שומר' שקד שוא עיר ישמור לא ה ' 'אם  והיא השמירה' 'עיקר ‡)את ÊÎ˜ ÌÈÏ‰˙) התפללת לא שכן ומכיוון ,

שאירע . מה אירע היטב... היין לשמור שיעזרך הקב"ה  לפני

מהבורא  וענין עת בכל  דעת להסיח שלא בא ללמדנו אבל הנ"ל , בצדיק השגה  כל  לנו אין ולדידן,

דרכינו . בכל אותנו שיצליח לפניו ולהתחנן אליו  לבוא יתב"ש ,
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éúìáå íä ùãå÷ åéúåëåìäú ìë ,øåäèå ùåã÷ åìåëå
åéúåâäðäå åéùòî éãé ìò íà íå÷î ìëî ,åãáì 'äì
åðåùì úà øöåð åðéàù ïåâëå éãåäéá òâåô àåä

åøáçá äøñ øáãîåèèèèåáù 'ïáì'ä ìë íò éøä ,
...àø÷é àîè àîèéééé

äãéîåøåîç êë ìëù åðéöî íà éë ,äáåøî äáåè
äî ë"åëàò ,éãåäéá òâåôå åðåùì çìåùä
íãàäù òâøå òâø ìëáå ,åéô íñåçä ìù åúáåè äáø
åéìò øáãì àìå åäòøì úåðòì àìù åéô úà íìåá
çåð àåäå ,åá çéèî åøáçù ïåáìò ìáåñ åà ,äøñ

úåëøáì äëåæ åøáç éðô íéìëîå ùééáî åðéàå úåöøì
ãò éãòàéàéàéàé.

êëå.ì"æå ,äòåãéä åúøâàá ò"éæ à"øâä áúëìëå
æåðâä øåàì äëåæ åéô íñåç íãàù òâøå òâø

øòùì íéìåëé äéøáå êàìî ïéàù.

מצמיח בצדקה  ממונו זורע  – לצדקה לכם  זרעו
נפלאות ישועות

ïúùøôá(á áé).'åâå 'øëæ äãìéå òéøæú éë äùà'
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéáä"ã)

(äùààøîâá àúéà äðäã(:æ ïéèéâ)àøèåæ øî øîà'

הרה"קט . על  מסופר בפרט . הרע לשון ובחטא לחברו, אדם  בין ענייני בכל להיזהר לאדם  לו  יש  רבות

לגבי  חז"ל  אמרו  הנה המסובים, אחד שאלו ברכות', 'שבע בסעודת פעם  שישב זי"ע  אמת' ה 'אמרי

שבעת  לו נותנין נגע, לו שנולד חתן אמרו , מכאן רואה , אתה שאי יום ויש רואה, שאתה  יום 'יש נגעים

ולכסותו...' לו  Ó)(:Êימים , ˜"Âחז"ל אמרו  הרי המשתה , בימי צרעת נגע לחתן לו  שנולד הדבר שייך והאיך

(‚"‰ ‚"Ù ÌÈ¯ÂÎÈ· ÈÓÏ˘Â¯È)'אמת ה'אמרי ענהו  לו . מנין הרע לשון עוון כן אם  עוונותיו ', כל את לו  מוחלין 'חתן

חז"ל  אמרו  הקדוש  ביום אם ומה הכיפורים , מיום החופה יום  גרע לא מקום  מכל כי וביה, Ù‰:)מיניה  ‡ÓÂÈ)

כי  מכפר שאינו החופה ליום ק"ו  חבירו, את שירצה  עד לחברו אדם שבין עבירות על מכפר יוה "כ שאין

לו מתכפר ואינו  הימנו , נפרע  הקב"ה הרע , לשון החתן דיבר באם אך למקום , אדם  שבין עבירות על אם 

חברו . את שירצה עד

אחד  מאמר שיש זי"ע, חיים ' ה 'חפץ הגה"ק  של  משמו שקיבל  ממה  נוראות אמר זצ"ל, פינקוס  הגרש"ד

ריצה לא שעדיין בידו  הרע  לשון ועוון עולמו  לבית אדם  נפטר שאם הרע, לשון עוון חומרת אודות מחז "ל

היראה ומפני אובד... כשה הוא והרי וכלל, כלל לדינו  פונים  ואין כלל בשמים  עליו מביטים  אין חברו. את

כמה אנן נחזי מקום ,, מכל  אדם. בני תקוות לאבד שלא בספרו , זה מאמר כתב לא דיליה חורפא ומשום 

הרע ... לשון של  זה  עוון הוא ופלילי חמור

שבאותיות י . 'צדיק ' האות תבנית שם על  מכונה ה 'צדיק' הנה  כי  המוסר, חכמי ביארו  בדבר, כיוצא

שכל ומכאן ל'יהודי', מרמזת יו "ד האות והנה  יו"ד, האות ועליו נטוי קו כמין נכתבת שהיא הא"ב.

א', לאות יתירה  חשיבות כל  אין מדוע  כן אם ומקשים , ה'צדיק '. הוא הוא יהודי עוד מעליו  וסובל הנושא

הפוכה יו "ד גבי על  נסמך שבאלף הנטוי הקו  כי ביאורו , אלא נטוי, קו על  כיו "ד כתובה היא אף  הלא

חשיבות... כל  לו  אין כתפיו , על הודי נושא האחר שמצדו  אע "ג יהודי, על  שדורך ומי מתחתיו ,

כותבים  האריז "ל כתב עפ "י כי ואמרו, עליהם ˆ')הוסיפו ˙Â‡·),צדיק נקרא מי לך, לומר הפוכה , יו"ד

זהו המעשיו , או בדעתו  עמו, אחד אחד בקנה  עולה  שאינו  – ההפוך היהודי את אף וסובל  הנושא

כצדיק . נחשב

שאמר יא . כאותה לפעולותיו. ערוך אין אשר חברו, לב על  טובים  דברים  לדבר המרבה לזה  שכן מכל 

להחיות  האדם ביד יש שכוח  במאמרו' מתים  'מחיה  התפילה לשון על  זי"ע אברהם' ה'בית הרה"ק 

יש הרבה ומרירות ברוחו, מת הוא שהרי אדם ישנו שלפעמים היא והכוונה  ודיבורו, אמרו  ידי על מתים

חיים . רוח בו נוסך הוא הרי זה  ידי ועל טוב דיבור לו  ואומר חברו  שבא עד בו ,
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,'ä÷ãö äùòé ä÷ãöä ïî ñðøôúîä éðò åìéôà
íéøçà ñðøôì äëåæ äæ úåëæáå øôåñ íúçä óéñåî

' åìùî÷ôñ éìáòôù íéîùä ïî åéìò ÷øåéù åðééäå ,
úåøéùòåìùî íéøçà ñðøôéù ãòøàéá äæ éô ìò .

áåúëä úà'äùà'äùà òåãéë éøäù ,éðòì æîåø
,íéøçàî ìá÷îä àåä éðòäå ,ìá÷î 'éçáá àéäéë

òéøæúøîàðù êøã ìòå ,ä÷ãö úðéúðì æîåøòùåä)

(áé éåì çèáåî ïë äùòé íà ,'ä÷ãöì íëì åòøæ'
'øëæ äãìé'ùòéôùäì åîöò àåä êôäúéù Y

.øëæ 'éçáá íéøçàì

úåàøåðúåãâà åøôñá øñåî èáùä ìòá áúë
åäéìà(øæòìà éáøå ä"ã :ä ,à à äàô éîìùåøé)

(õøàä íò éðôá åøîåàì øåñà äæ øáãå)ä÷ãö úååöîù
àìù úéùòð àéä íà óà äìåãâ äë ùôð úåéçäì
äàá àéäù àìà ãåò àìå ,ììë íãàä úðååëá
åøáç øçà ùéà óãøù ïåâëå ...äøéáòî äàöåúë

íéùðà íù åéäù íå÷îì óãøðä çøáå ,åâøäì
àìå àøééúð óãåøä íúåà úåàøëå ,àèçá íé÷åñò
äåöî ãö äá äéä äøéáòä úééùòáù àöîðå ,åâøä
äøéáò øáã øåáòá úåòî ïúðù éî ïëå ,ùôð úåéçäì
íäéðùù óà éæà ,ùôð úåéçäì úåòî íúåà äðúðå
åáéùçé àì äìòî ìù ïéã úéáå ,äååöîì åðååë àì
áø àåä'ù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà ,úåëæì úàæ

ãñç éôìë äèî ãñçïî ãìåðù äåöîä åéìò áùåç
éô ìò óà äùòå íå÷á äúåà äùò åìéàë äøéáòä

'äì ïååéë àìùøæòìà éáø ùøéôù äî øàéá äæáå .
øîàðù äî éîìùåøéá(âé áñ íéìéäú)ãñç 'ä êìå'

úà äéì úéì éàå - 'åäùòîë ùéàì íìùú äúà éë
,êìùî åì ïúåð äúà åì ïéà íàù ,êãéã ïî äéì áäé
êà ,úåëæë åáéùçäì ïúéð àì ïéãä úøåùîù óàù
÷ø éåìúù Y êìùî åì ïúåð äúàù ãñç 'ä êì

äìòî ìù ã"áá àìå ä"á÷äááéáéáéáé.

אחת, בעיר הקברות לבית איקלע שפעם  הנתינה , בענין נפלא מעשה סיפר זצוק "ל הלוי' ה'בית הגאון

כתוב  אידך ועל  לעני' פרשה  'כפה חרוט מהם  אחת על לחברתה, אחת הסמוכות מצבות שני שם וראה

פשפש קדישא', ה 'חברא בפנקס  לחקור הגאון פנה  דברים . של פשרם  מה הבין ולא לאביון', שילחה  'וידיה

בתים כבעלי ונותרו  מנכסיהם  ירדו הימים מן ביום בעסקיהם, ושופים  היו  העיר עשירי אלו ששני ומצא,

עליהם פגם  ואיזה  ככה , ה' להם  עשה עוון איזה על ולמצוא לפשפש בכדי הדין לבית השנים  פנו רגילים.

שלא  בהם  מצאו  אחד דבר ואך אשמה, ועוון חטא מכל  ונקיים צדיקים ומצאום הדיינים  בדקו  לתקן.

מחומש  יותר יבזבז  אל בצדקה מעותיו שהמבזבז  חכמים, אמרו  הנה כי �.)כהלכה , ˙Â·Â˙Î)היו והללו  ,

וגזרו הדיינים נמנו מנכסיהם . ירדו חכמים דברי על  שעברו  ומחמת מחומש, יותר הרבה  לצדקה  מחלקים 

לצדקה ממנו חומש אלא לחלק להם  אין לידיהם  שבא ממון כל  ואילך שמכאן הדין בית בכוח עליהם

ויתנו לצדקה, ומתחננים שעריהם  על המתדפקים עניים ומצאו  לביתם, השנים  חזרו בידיהם. ישאר והשאר

גזרו הכסף על  אם  אמרו, השניים, עשו  מה  מעות, לבקש עניים עוד הגיעו  ועדיין ממונם, מכל  חומש  להם 

גזרו , לא החפצים  על  הרי שגםהדיינים, עד... יד, ופושט  עני לכל שבבית מחפציהם  לחלק החלו  וממילא

ילדיהם נפשות ועל נפשם  על  והתחננו מרודים עניים שני לפניהם באו  היום באותו תמו . חפציהם  כל

שנותר  טהור זהב של אחד לכף  שמצאו עד בתיהם , בכל  מחפשים  והחלו השותפים  רחמי נכמרו  הרכים ,

ולרעהו יד, הבית את לאחד ונתנו לשנים  הכף  את חלקו  היו , עניים ששני ומחמת ובסדקים, בחורים  להם 

העיר  בני כל  החלו הנפש , מסירות מעשה על בעיר קול משיצא ושמחים. ששים  העניים  ויצאו הכף. את

כל את לפרנס והמשיכו  הרב, לעושרם השנים  שבו  קצר זמן תוך ואכן, לאיתנם, שישובו  בעדם  להעתיר

לאביון' שילחה וידיה  לעני, פרשה 'כפה הכתוב את ציונם  על כתבו  עולמם , לבית משהסתלקו עירם... עניי

הכף את וחילקו  להם אשר האחרונה הכף את שחילקו  על לרמז  הכתוב, מחצית חרטו קבר כל  כשעל

לחוד... היד ואת לחוד

את יב. לראות מאד השתוקק  זי"ע צדק ' ה'צמח הרה"ק  שזקנו זי"ע  מליובאוויטש  הריי"צ הרה"ק  סיפר
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במשורה מהם  אחד בכל להשתמש - וענווה גאות 
נכונה ומידה

ïúùøôá(á áé),øëæ äãìéå òéøæú éë äùà
ùøãîáå(à ãé ø"÷éå)àãä òéøæú éë äùà

áéúëã àåä(ä èì÷ íéìäú)íà ...'éðúøö íã÷å øåçà'
äùòî ìëì úîã÷ äúà åì íéøîåà íãà äëæ

êîã÷ ùåúé åì íéøîåà åàì íàå ,úéùàøáíãàäù)

éðéã åøëæð ïúùøôá ïëå ,äàéøáä ìë øçàì éùéùä íåéá àøáð

(úîãå÷ä 'øôá 'íééçä éìòá' éðéã øçàì íãà,åèåùô éôìå .
åéøùà 'ä úãåáòå äøåúá úåáøäì äëæ íàù äðååëä
,åéùòî úà íéøàôîå åúåà íéçáùîå ,å÷ìç éøùàå

øîàìúéùàøá äùòî ìëì úîã÷ äúà,øîåìë Y
àì íàå .íéàåøáä ìë úåáéùçî äìãâ êúåáéùç

óà åì íéøîåà ,äëæêîã÷ ùåúéáåùçå äååù êðéàå
øàéá ò"éæ 'æàîåìî ÷"äøä íðîà .ùåúéî øúåé

,êôéäìäëæ'ä úãåáòå äøåúá ÷ñåòù -íéøîåà
åìêúøåúá äàâúú ìàå ,êéìò êúòã çåæú àì

úéùàøá äùòî ìëì úîã÷ äúà éøäù êúãåáòáå
øùà ìë ë"ò ,êúãåáòá íéãîåòå íééåìú íìåëå Y
Y äëæ àì íàå ,êúáåç éãé úàöé àì ïééãò äùòú
ïéàù øîåì úåáöòì àåáé àîù ùåùçì íå÷î ùé

øåáñ éëå ,åì íéøîåà ,åì éàãë íìåòäêðéä
,òéøëîä óëä àåä äúàå êúãåáòá íéáùçúîù
êîòî ùøåã êé÷åìà 'ä äîå ,êîã÷ ùåúé óà àìä

êúìåëé éôë åúåà ãåáòúù àìàâéâéâéâéçîù ïë ìò ,
àì åúå ,'äùò úåùòì êçëáù äî ìë'å ê÷ìçá

éãéî(ì"÷ 'åîò à"ç íçðî úéøàù).

äðä,íãàä åì øåáéù äøùéä êøãä éäåæ ,ïë éë
åäèé úò ìëá ,íãàä úà ìáìáî øöéä éë

הסתלקותו לאחר זי"ע  התניא בעל הרה "ק Â�˜Ê)זקנו ˙È·· Ï„‚ לזכות (‰ˆ"ˆ נפשו בצום עינה תפילות והרבה  .

וביקש בדרכו , יהודי בו  פגע שחרית לתפילת הצ"צ הלך אשר בעת אחת שפעם עד... בידו . עלתה ולא לכך

חמישים של סכום נטל לביתו , צדק  הצמח  וישב היריד, על היום ליסע  לו  הנצרכים  מעות שילוונו  מאתו

לו , אמר אחר הלילה , בחלום  התניא בעל אליו נגלה  ההוא בלילה והלווהו . פעלו רובל  שלא מה הנה

מישראל נפש אחת ' 'פעם שהחיית  בזה פעלת ותעניותיך  גודלתפילותיך  על ללמדנו  הממון... בהלוואת

לזולת. טובה לעשות הזכות

שליט"איג. טויבער עזריאל רבי הגה "ח ¯ÌÈ˜ÂÁ)סיפר ·Â¯È˜· ˙Â·¯ ˜ÒÂÚ‰) אחד נער בפניו התאונן שפעם 

הדור  מגדולי לאחד עזריאל ר' לקחו  ל "ע. השב"ק  ביום סיגרי' מלעשן בעצמו לעצור ביכולתו שאין

ח"ו תעשן אם  אף אליך, לי אחת בקשה  ואמר נענה אחר זו , קשה  בשאלה ראש בכובד ששקל  שליט "א,

ÈÚ·Ó¯)בשבת ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ¯Â·Ú˙Â).' מכבה' ממלאכת לכה"פ  ותינצל האש את מלכבות הימנע העישון בגמר אנא, ,

עליו השפיעה קצר זמן בתוך פלא, זה וראה העישון. לאחר האש  את לכבות שלא עצמו על  הנער קיבל

ודקדוקיה . פרטיה  בכל גמור תשובה  בעל להיות ונתהפך הקבלה,

העולמים, כל לצור בצדקה 'מנחה ' כמגישי אנו  הרי אחת והתאפקות – קטנה פעולה שבכל ומכאן,

רחומיו . בניו של  פורתא בהקרבה כביכול  ושמח  שש הוא והרי

זי"ע אמת' ה'שפת הרה "ק ÌÚË)כתב ‰"„ Ê"Ï¯˙ ÍÏ ÍÏ)וממנו אבינו אברהם עם להיות לוט זכה היאך לבאר

זה היה שלא והגם  שמו, למען כשדים  באור לשריפה  עצמו  שמסר אביו הרן בזכות – ומשיח  המלך דוד

מקום  מכל  שמים, לשם  הקב"ה לגמרי משלם כגדול  קטן דבר כל ועל  בריה, כל  שכר מקפח הקב"ה אין 

משלם  ..שכר

ישועה כי זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק  בפני התאונן אחד שבחור המעשה, דבר כידוע  הזה , בזמן ובפרט 

ה'אופה ' בפני התאונן עברו  בימים  הנה  הח"ח , לו השיב ובתפילה , בתורה  הרוחני במצבו  הוא נצרך גדולה 

בלישת  קשות עמל הוא הלילה כל  כי בעמלו, ברכה  סימן רואה  ואינו  הוא, רע בכי כי פרנסתו  מצב על

יפה, נאפית שלא אומר זה בלחם, אחר פגם מוצא אחד וכל  הקונים  כל באים  ובבוקר ובאפייתו, הבצק
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áåè êøã ìò íãàä ãåîòéùë ,äáåè äðéàù êøãì
åäèé ãéî ìåôéùëìå ,äååàâì åäèé 'ä úà åúãåáòá
øåîùì .äðåáúá åéëøã ìëìëì íãàä ìòå .ùåàééì
.äøéúé äååàâá àèçé àìå åéìò çåæú àìù åúòã ìò
úòãì ,äìåòô ìë ãàî ãàîá áéùçé êãéàî êà
äååðòì ìåôé éëä ååàìá éë .'ä éðéòá àåä ø÷éù

ùåàéé éãéì àåáéå äøùë äððéàùãéãéãéãéøàéá êëå .
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä'øô í"éøä éèå÷éìá àáåä)

(ìò ä"ãá òøåöîòøåöî 'øô ùéøá áåúëä úà,ãé)

(ä-ãíééç íéî ìò ...áåæàå úòìåú éðùé"ùøáå ,'
äî ,çåøä úåñâ ìò íéàá íéòâðäù éôì - æøà õòå'
úòìåúë åúåàâî åîöò ìéôùé ,àôøúéå åúð÷ú

'áåæàëååèåèåèåè- íééç íéî ìò .í"éøä ì"æå .úøäèù äî
øàùá ïë ïéàù äî íééç íéî ìò àåä òøåöîä

íéàîèä úåøäèáåæàå æøà àéáäù íåùî àåä ,
äæ éãé ìòå ,áåæàë åîöò úà òéðëäìå ìéôùäì
.òùøì åîöò úà ÷éæçé åîöò úà ìéôùîå òéðëîù
,úåìöòå úåáöò éãéì å"ç àåáì ìëåé äæ éãé ìòå

åúøäè àá ïëìå ,÷åçø åîöòá äéäéåíééç íéî ìò
úåáöòá àìå úåéçá äéäé äáåùúäù úåøåäì -

úåìöòå,òòåðúîä äòåðú ìòá ìò àá éç íùäå .
.áåùéù øçàì äøåúäî íééç åì àåáéù çåîá äéäéå

àåä äæåíééç íéî ìò(:åð úåëøá ééò).

בידינו הניתן התחדשות כח – פרישק"א  חי

ïúùøôáúåùãçúä ïéðòá ú÷ñåòä ùãåçä úùøô
ïãéãì óà àîøâ ïîæä ,äðáìä 'ãìåî'å

'÷ä 'ä"ìù'ä áúë .úåùãçúää ïéðòá ÷åñòìøòù)

העולם מלחמת בעת שוב פגשתיו  שנים כמה לאחר וכדומה . צורכו כל  חם  היה  לא שהתנור אומר וזה 

(‰�Â˘‡¯‰)האירו בעולם , שרר שהרעב בזמן עתה  מצבו מה  אותו, שאלתי דשמיא , שבסייעתא והשיב פניו 

ליד  הבא מכל  קונים  אלא הלחם , בטיב מדקדק  איש אין ומחסור רעב בעת שכן יפה, משתכר הינו

היו עברו שבזמנים  העליונים , בעולמות גם  זה  דרך על חיים  החפץ המשיך כפליים . בכפל עוד ומשלמים

משתוקקים ושם  בשמים', רעב 'יש כביכול ימעטו  ה' כשיראי עתה  אך ובתפילה, בתורה  לדקדק יכולים

הרבה . שכר כך על  ומשלמים כגדול קטון אליהם  שיבוא שבקדושה דבר לכל

איש 'יד. ה 'חזון הגה"ק  עם  נועדתי אחת פעם  זצוק "ל, גאלינסקי יעקב רבי הגאון מישרים  המגיד סיפר

המאירה אור מנורת תחת ועמדנו החזו"א, של לביתו  מחוץ  הילכנו דיבור כדי תוך ליל , באישון זי"ע

שאנו וככל מאתנו, 'צל ' כל  נראה אין המאיר אור תחת בהיותנו כי החזו"א לי הראה  והנה דרכים. לעוברי

והנה למנורה  התקרבנו  שוב הצל, גודל כך הריחוק כגודל יותר, גדול גופינו צל נראה  האור מן מתרחקים

האור  אל  לאלוקיו , באמת קרוב שהאדם כמה כל  כי הוא, כך הנה  ואמר, איש ' ה'חזון נענה  הצללים ... נסו

גוברת  הגאווה  כך יותר, מתרחק שהוא ככל  אך היה . כלא למאד, קטן עצמו  את מרגיש  הוא הרי טוב, כי

מעצמו ... ומחזיק עצמו  מגדיל הוא והרי הצל, כאותו  בלבו

ה'אבודרהם ' וביאר תהיה ', לכל  כעפר 'ונפשי שבשמים  מאבינו  עת בכל  מבקשים  אנו  ‰˙ÏÈÙ‰והנה ¯„Ò·)

(‰¯˘Ú ‰�ÂÓ˘ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ· לבית נלב"ע  והאדם היום בהגיע  אך העפר, גבי על האדם  דורך חייו ימי כל כי ,

ובכלל מעליו . ומונחים  אותו מכסים  עפר ורגבי העפר, בתוך האדם נמצא ומעתה מתהפכים , הדברים עולמו 

כך, ופירותינו. תבואתנו בו  לגדל  – לעפר צריכים הבא הכל  לעולם ראש  יהיה הזה בעולם עצמו .המשפיל 

זי"ע טו . הרי "ם ' ה 'חידושי הרה"ק  בה ˜ÂÓ)ביאר ‡"Á ˜"˘˘Ó ,Ú¯ÂˆÓ Ì"È¯‰ 'ËÂ˜ÈÏ)הכוונה שאם לדקדק  ויש וז"ל.

גם להיפך לפרש ויש  ארז. עץ  גם  להביא צריך למה  כן, אם  כאזוב , עצמו  את שישפיל  בעיקר היא

כארז , עצמו  יגביה  כאזוב עצמו שמכניע  שמי בא כן, אם למשל העניוות, על כפרה צריכים לפעמים כי

כלל מכובד ואינני אני שפל הלא טובה' לו לעשות שאוכל  אנכי 'מי משיבו מוכה לו ומבקש לאחד עני

שפל לחבירו טובה לעשות אבל  לחייו, עד עמו ירד  בכבודו יפגע אחד  שאם פי על  ואף הבריות, בעיני

כפרה... צריכין  כזה עניוות  ועל  בעיניו, הוא



החודש – תזריע - הפרשה  åèבאר

(úåæéøæ - 'æ úåéúåàäàø÷á øàáì(ä çé àø÷éå)øùà'
íãàä íúåà äùòéíäá éçåäùòéù åðééäå ,'

úååöîäúåæéøæáå úåéçáùéùë ,íééúìöòá àìå
åéøáà ìë ãéáëîä ...úåáöòå úåìöò çåø íãàá
úëñîá é"ùø ùøéôù ïéðòì áåø÷ ,íãàä ìù

úåëøá(.àð),äëøá ìù ñåëá íéøîàðä íéøáãä ìò
é"ùø ùøéô ,'éç' ïäî ãçàå(éç ä"ã),à"÷ùéøô

æ"òìáìëäå ,åîòè âôåä àìå àéøá àåäù ,øîåìë .
íãàä ìò äùåã÷ä äøåúä úà éë .ãçà ïéðò
úåùãçúäá úåéçì - 'íäá éçå' ìù ïôåàá íéé÷ì

äãåáòå äøåúáæèæèæèæè.

àöïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä àéáäù äîî ãîìå
'÷éãö éøô'á ò"éæ ïéìáåìî(ã úåà ïåéñ éøîàî)

,ò"éæ 'áåè íù ìòá'ä ïøî íùá÷æåç àð÷î äéäù
íéøåòðä éîéá úåøøåòúääçëì ÷÷åúùäù øîåìë ,

øãñë ùãçúäì íãéáù ,ïàöä éøéòöì ùéù
.ú"éùä úãåáòá

äúåàáúà ò"éæ '÷ä è"ùòáä ùøéô òáèî
÷åñôä(è àò íéìäú)úòì éðëéìùú ìà'

éðéòá äåöîä ïùééúú àìù - 'äð÷æ'è"ùòá'á äàø)

(çñ çð 'øô ú"äòèòååò'èìà'øàô èùéð ìàæ'î' -
'ïòøòåå(úåðùééúä êåúî äðùòé àì äåöîä äùåòä íãàäù),

.úåùãçúä êåúîå åçåë ìëá åéùòî ìë äùòé ÷ø

øáëåéàî÷ åøîàù÷áî ìåëéáë ä"á÷ä óàù
'äð÷æ úòì éðëéìùú ìà' åðúàîìà ,

úåöîë - äð÷æ ìù ïôåàá äìéìç éúååöî åîéé÷ú
,áìä úçîùå äååãç êåúî àìà ,äãîåìî íéùðà

úåáà é÷øôá åðéðùã åðééäå(á ã)éåä ,øîåà éàæò ïá'
õø,äøåîçáë äì÷ äååöîìçøåáåéë ,'äøéáòä ïî

øáãì õåøé àì 'äãîåìî' ìù ïôåàá äîéé÷îä
ïëå äåöî øáãì ãéîú õåøì åì åøîà ïë ìò ,äååöî
íäéðéáù äåùä ãöä .àèçä ïî çåøáì àñéâ êãéàì
,úåæéøæáå 'èéé÷ùéøô à èéî' åúãåáò äùòé íìåòìù

åîå÷î ìò çåðì ùôçé àìåæéæéæéæé.

–טז. עולם  של  טבעו  הוא כך ל 'חידושים'ובאמת, זקוק �ÒÚÈÈ)שהאדם Y ˙Â˘„Á) חיותו ימצא כדי אם  ,

שאינם במקומות 'חידושים' אחר לחפש  סופו לאו ואם נעים , ומה טוב מה  ועבודתו  בתורתו אותם

עבורו . רצויים 

עצומה . והתלהבות נפלא ברגש הנעלות ב'תפילותיו' במיוחד ידוע היה  זי"ע מנחם ' ה 'פני הרה"ק 

מצוא  עת בכל קונה שהיה שונים, סידורים  כמאתיים  בחדרו מצאו עולמו  לבית שנסתלק  לאחר

הצדיקים ... בדרכי הבנה  בידינו  שאין ואף  בתפילה, והתפעלות התחדשות להכניס חדשים סידורים 

המביא  דבר מכל מצוא, עת בכל בעבודתנו  והתחדשות חיות להכניס  במדרגתנו  נלמד לדידן מ "מ

והתחדשות. התלהבות חיות

בשכונת  הגדול  בביהמ"ד ויראה מוסר בעניני דורש  זצ"ל שבדרון שלום רבי הגה "צ היה  שבתות בלילי

וכמה כמה  בדבריו  משלב היה השומעים  של  לבם את למשוך וכדי ת"ו , עיה"ק  בירושלים  משה ' 'זכרון

ממנו ודרשו  שלו. ה'ליצנות' על  בפניו מחו וב'קנאות' אנשים  כמה  אליו  ניגשו  פעם  דבדיחותא, מילתא

י  לא ומיד. תיכף כן לנהוג ה'חזון להפסיק  הגה"ק  אל  נכנס  ברק בני לעי"ת נסע לעשות, מה  הגר"ש דע 

דבדיחותא  מילי מהני דוגמא לו שיתן ממנו ביקש  דבריו את החזו"א מששמע  ספקו. את וושטח  זי"ע  איש '

מאד, נהנה החזו "א כן כשמוע  ויהי להם , שהגיד צחות דברי על  וחזר הגר"ש  פתח לפניהם, אומר שהוא

החזו"א, לו ואמר והוסיף ישרראל ., את והושיע  זה בכוחך לך – השיעורים ' את תמסור כך 'רק  לו  ואמר

נתפסים מהנערים הרבה  היו מקום ומכל  רבתי, ב'ליטא' ויראה תורה  בעלי חסרים היו לא הקודמים בימים

שמחה להרבות – כהיום  תפקידנו וזהו  אצלנו... המשכיליםולא אצל הייתה ה'שמחה' כי ומדוע , לקהשכלה ',

ה '... בעבודת וחיות

הגמראיז. דברי בביאור זי"ע הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  כדברי יהא ה 'בריחה ' Â:)ואופן ˙ÂÎ¯·)ירוץ 'לעולם 
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úîàáååúâäðäî øîåçå ì÷ ãåîìì ãçà ìëì ùé
åé÷ñòå åúëàìîì íà éë ,úåéîùâ éðéðòá
äçîùá õåøé óñë éøéâøâ äîë çéååøäì éãë
åì ùé ùãå÷ä úãåáòìù ù"ë ,úåáäìúäå úåæéøæá

áìä úçîùå ÷ùç êåúî úùâìçéçéçéçé.

לשוב תמיד בידינו - הזה החודש מצרים  בארץ
מצרים וטומאת  שאול מעמקי  אף ולהתחדש

àîùêàéä ,çñ äúà äî òãåé éðéà ,íãàä øîàé
éúòãé íâ éúòãé ,ùãçúà äîáå ùãçúà
ãöéë ,éúìçåúå éøáñ ãáà øáë - éáöî ìôù úà
úéá'ä ÷"äøä éøáãì òîùé ,éáöî ìòî äìòúà

ò"éæ 'íäøáà('ä øîàéå ä"ã ùãåçä úáù)äæä ùãåçä'
,íúåà äåö 'äù äðåùàøä äååöîä àéä - 'íëì

íäì äøîàå(åæ äååöî),íéøöî õøàá íúåéäá ãåò
áø÷úäì äöåøä éãåäé ùéàù ,äæá úåøåäì
úååàúä õåáî àöéù ãò ïéúîé àì ú"éùäì
úçú åúåéä ãåòá àìà ,åá ò÷åùî àåäù äàîåèäå
æ"ò éìåìéâáå äàîåè éøòù è"îá ò÷åùî - 'åéøöî'

êøáúé åúãåáòá øáë ìéçúé.

ïëìåúåùãçúäääá ååèöðù äðåùàøä äåöî àéä
,ìàøùéúåãåñéä ìëì ãåñé àéä éë

,ìôùå äù÷ åáöî íà óà ùàééúé ìáì ,úåãåáòäå
äùãç äéøáë ùãçúäì åãéá ùé íìåòì éë.

éìåàåäðáìì ìàøùé éðá åìùîð ïëìøàåáîë)

(áé ,áë íéìäú è"çåùáúèòîúî äðáìä éøäã
øùà úàæå ,åùãåçá ùãåç éãî úùãçúîå úøæåçå
äðáìä úà åðéáø äùîì ä"á÷ä äàøä

' åì øîàå äúåùãçúäáäæë'ùã÷å äàø÷åñô é"ùø)

('àúìéëî'î ,áäðáìä úåùãçúäëäèåòéî êåúî
äúåðè÷åìàøùé éðá ìò êë ,óà ãéîú ùãçúäì

úåðè÷å èåòéî' êåúî'èéèéèéèé.

øåëæéåúåìòì øùôà éàù íìåòá áöî íåù ïéàù
ìåàùá àöîð íà óàå ,êìîä êøãì íùî
øîà øáëå .øää äìòîá úåìòì åì øùôà äéúçú
÷åñôä úà ùøôì ò"éæ 'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøä

(áé äî÷ íéìäú),'åéúåøåáâ íãàä éðáì òéãåäì'
,íãàä ìò éà÷ãúåçåëù åîöòì òéãåäì åéìòù

שנאמר בשבת ואפילו  הלכה לדבר È)אדם  ‡È Ú˘Â‰) ילכו ה' הרי אחרי ידועה, והתמיהה ישאג', כאריה 

ה' אחרי נאמר שישילכו בפסוק מכאן למד והיאך כאשר לרוץ, שהנה הרי"ם , החידושי וביאר מצוה. לדבר

ולפתע מקלו, על  השענו תוך מהלך בקושי אך אשר העדה, וישישי מזקני אחד עיר של  ברחובה יהלך

מתשות  ישכח  אדירים , כוחות בקרבו יתגלו שאז  וודאי אליו, ומתקרב בא לטרף השואג שאריה הזקן יראה 

אשר  נעלמים  אדירים כוחות טמונים אדם  בכל אכן כי במתניו , כוחו אשר כנער וינוס ממקלו , ישכח  כוחו

ה ' אחרי נלמד ומכאן ומצוק, צר לעת כשנקלע רק בפועל -ילכו יתגלו שואג לארי בסמוך כה 'מהלך' –

את  בעצמו  יעורר שמים ', 'יראת בעניני נסיון אליו בבוא ובפרט ועצומים , אדירים  כוחות בו  שמתעוררים 

אלוקיו ה' אל  לנוס הארי מן כבורח כוחו בכל לברוח הללו הכוחות

הירושלמייח. מדברי שהוכיחו ‡)יש ‚ ‰ÎÂÒ)דכתיב פסול' היבש  'לולב מדוע  טעמא ˜ÂËשמפרש ÌÈÏ‰˙)

(ÊÈ- חיות מלא כשהוא מצוה  המקיים  אם  ומה  וחומר, קל  דברים והלא י-ה '. יהללו המתים  'לא

י-ה ', יהללו המתים  'לא משום  חובתו ידי יוצא אינו הוא, יבש שבידו שהלולב ק"ו אלא של  בנו בן  ק"ו

של חסרון  בו שיש בודאי חיות, מבלי הוא, 'יבש' הנוטלו שהאדם אלא חיות  ומלא ירוק הלולב כאשר

המתים'... 'לא

חז"ל יט . „:)אמרו ˙ÂÎ¯·)העולם בן שהוא לו  מובטח  פעמים, שלש  יום בכל לדוד' 'תהלה האומר 'כל 

בפסוק זה  פרק מסיימים אנו  הרי כי זצ"ל , בריזל זלמן רבי הגה"ח  מפרש היה צחות בדרך (˜ÂËהבא',

(ÁÈביום פעמים ג' שאומר מי ואכן הללוי-ה', עולם ועד מעתה  י-ה נברך 'פון מעתה 'ואנחנו  פירוש -

זלמן' נייע  א איך בין Á„˘)יעצט  'ÔÓÏÊ' È��‰ ‰˙ÚÓÂ ,ÔÈ‡ ¯·Ú‰).הבא עולם  בן שהוא לו  מובטח  לכן ,
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íàéöåäì àéä åúãåáò ìëå ,åá íéðåîè íéîåöò
ìòåôä ìà çëäî.

åîëåøîàðù(áë æè íéøáã)äáöî êì íé÷ú àìå'
éà÷ã ,íé÷éãö åùøéôå ,'êé÷åìà 'ä àðù øùà
øùôà éàù 'äáöî'ë åîöò úà äùåòù íãàä ìò

äîå÷îî äæéæäìøáëù åì äàøð åùåàéé áåøá éë ,
,åúåå÷ú äãáàøáëå ,äéäéù äî àåä äéäù äîå

àðN' - åæë äâäðä ,áåèì úåðúùäì åì øùôà éà¨¥
'êé÷åìà 'äáéúëã éîð åðééäå ,(æé ,ãì úåîù)éäìà'

íéùåòù úëúî úëéúç àéäù 'êì äùòú àì äëñî
øùôà éàù åæ úéðáúì ò"à äîãîå ,úéðáúå ñåôãá
ãçàå ãçà ìë ãéá éë .æ"òì áùçð äæ ,äúåðùì

ãîåòä øáã êì ïéàå ,÷æçúäìå ùãçúäì çëä ïúéð
.äáåùúä éðôá

äæåàøîâä éøáãá øåàéáä(:æî÷ úáù)øæòìà éáø'
ä íù ïééäù 'àúéâåøô' øéòì òì÷éà êøò ïáäé

ìë úà çëùå íäéøçà à"ø êùîð ,ãàî çáåùî
åãåîìúëëëëàåø÷ì äöø äáéùéä éðáì øæç øùàë ,

'íëì äæä ùãåçä' àåø÷ì àáùî ,äøåúä øôñá
åéøáç åéìò åììôúä ,'íáì äéä ùøçä' øîà

åãåîìúá øëæðå ,íéîëçäàëàëàëàë÷"äøä ãîì ïàëî .
ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä(åîùî ,àá í"éøä éøîà)éî íâù ,

øáã ìëì íåúñå íåèà åáìå 'íáì äéä ùøçä'ù
åáéìá ä÷ìù äìåçä úîâåãë ,äùåã÷áùìù åôåâá)

אלעזר כ. רבי של  בקדושתו  קצהו באפס  השגה  של  שמץ  לנו שאין להדגיש , חובה שיח  כל טרם והנה

ולמה שמו , ערך בן אלעזר רבי אלא שמו , נהוראי רבי לא 'תנא בגמרא שם שאמרו  וכמו  ערך, בן

בחגיגה מצינו  עוד בהלכה ', חכמים עיני שמנהיר נהוראי, רבי שמו È„:)נקרא Û„) ערך בן אלעזר רבי 'פתח

שירה', ואמרו כולן פתחו שבשדה, האילנות כל וסיבבה השמים  מן אש וירדה  ודרש, המרכבה במעשה

שם  הגמרא מחלציך 'ובהמשך יצא ערך  בן שאלעזר אבינו אברהם ללמוד אשריך שעלינו  היא תורה  אך ,

חיים . ואורחות מוסר תוכחת אלו  מדבריהם 

לגמור,כא . המלאכה עליו שלא האדם, אצל ויתאמת שיתברר הוא התמימה, העבודה במעלות  גדול  כלל 

ואין שבשמים, לאבינו הוא חשוב  כבר המעט, אם כי ומאוויו יצרו את  לשבור יצליח לא אם ואף 

זאת אחרי להרהר רשות לאדם .לו

החילוק כי אלו , אותיות שלש  דייקא לו נתחלפו מדוע הנ"ל , הגמרא בדברי ביאר זי"ע מקאצק הרה"ק 

קטנה אחת נקודה רק הן הללו אותיות ˜ÔË)בג' „Á‡ ıÂ˜· Ì‰ ÌÈÏ„·‰‰ ÏÎ Y '·Ï 'ÎÓÂ ,'ÈÏ 'ÊÓ ,'¯Ï '„ ÔÈ· ÈÂ�È˘‰)ללמדנו ,

את אלא האדם  מן ומבקש  דורש הקב"ה בלבשאין שבעומק הפנימית האדםהנקודה ישתנה  ידה ועל  ,

ל 'חדש '. מ 'חרש ' ליהפך הקצה, אל הקצה  מן

עצמו על  שיקבל  ידי שעל  למדנו , ל 'החודשועוד לבם' היה מ'החרש יצא קטנה, אחת  טובה קבלה

לכם' אדון הזה לפני ומרוצה  ומקובל  חשוב יתב"ש  הבורא לעבודת מתאמץ ודם  שבשר משהו כל כי ,

עמו . משתעשע  שהקב"ה עד למקום חביב נעשה ובזה הכל,

מדבר  הטוב היצר הרע. ליצר הטוב יצר בין יהודי כל בקרב ישנה תמידית מערכה  צדיקים , אמרו  וכך

הנך  אם בשלמא, לאדם  באמרו  שלו, על  עומד הרע  היצר ואילו טובים, ומעשים  מצוות שיעשה לבו על

הבורא, לפני המקובלת גדולה חשיבות אכן זה כי ניחא, טהור, לצדיק  להפוך שממילא יכול  מאחר אך 

בכלל להתחיל לך  מה לבסוף אין תפול מקום, לאיזה  תגיע  לטובה  שתעשה אחד ודבר אחת מצווה וכי ,

כלום , ולא חשוב חשיבותזה ומצוות  בתורה קטנה פעולה כל  כי הללו, טענות  הם וכזב  שקר ובאמת

ערוך לאין בה המדריגה .יש למרום  האדם  את להעלות שבכוחה  אלא עוד ולא ,

- הנאמר את ביארו בלבדובזה אחד  הוא שלא בלבד' אחד 'בדבר חשיבות כל  שאין האומר זה יצר ,

לכלותינו ה עלינו רוחנית.עומד  מדרגה  מכל האדם את להוריד טובה , חלקה  כל  כילה כבר זו בטענה  כי ,
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(íãà,åúåéç ø÷éò àåäùéà åáì íúñé íà éøäå
úçà äòù åìéôà êéðôì ãåîòìå íéé÷úäì øùôà,
úà ùãçì åãéá íâ ùé ùãåçä úùøôá íå÷î ìëî

åáìùîî äùãç äéøáë.

ùåøãò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä ùøãùãåçä 'øôì)

(ùãåçä ä"ãøéùëäì àéä åæ úáù úìåâñù
äðùä úåîé ìëì ùàøä úà ï÷úìåáëáëáëáëåîöòî øòáì ,

êøãäå ,íéòø íéøåäøä øàùå ìåâéô úáùçî ìë
,êëìùãçúéù éãé ìòåéëøã áéèäì åîöò ìò ìá÷éå

ãåáòì åîöò ìò ìá÷îå ùãçúîäå ,äàìäå ïàëî
'ä úàäðùä éùãç ìëì åì ìéòåî äæä ùãåçá.

הנשפע ההתחדשות כח  – לכם  הוא  ראשון
הללו בימים

àúéà'ìàåîùî íù'á(ä"òøú íéèôùî 'øô)éë ,
ìëì íéùãç íééç ä"á÷ä çéôä ïñéð ç"øá

,ãçàå ãçàäðùå äðù ìëá - úåøåãì øàùð êëå
êà ,íéùãç íééç ìàøùé áìá íéðúéð ïñéð ç"øá

åúàîåèî úàöì äöåøù éîì ÷ø ìéòåî äæ

ùãçúäìåéî ìò úåùãçúää åìéòåä àì íéøöîáù åîë)

(äìéôà éîé úùåìùá åúîù ,äáåùúá øåæçì ìéëùä àìùìòå .
øùëåî ïîæ ïàë ùé ãçà ãöîù ,úòãì åðéìò ïë
äòéáú àñéâ êãéàì êà ,äùãç äéøáë ùãçúäì
.éòáãë åæ øùåëä úòù àìîéù íãàì àéä äìåãâ

àúéàò"éæ áåðîéøî ùøéä éáö éáø ÷"äøäî
(ùàø ä"ã ùãåçä 'øô íéîä úåøàá)äæä ùãåçä'

- 'íéùãç ùàø íëì'äæä ùãåçä'(ïñéð ùãåç)àåä
ùéå ,àåáì íéãúåòîä úåùãçúä éðéî ìëì ùàøä
ìëåéù ùôðä úåîåöòúå æåòì æà úåëæì íãàä ãéá

ùãçî åúãåáò úà ìéçúäìå ÷æçúäì ãéîúàìå ,
.å"ç äð÷ú åì ïéà øáëù åäîøîä åøöéî úåúôúäì

êëå"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî àúéàò"éæ 'í'èå÷éì)

(ùãåçä 'øô í"éøäïéðòå .ì"æåùãåçäî àåä
ùãåç ùàø òéâîùë ìàøùé ùéà ìëì çë íéðúåðù

'ä úøåáòì ùãçî åîöò øøåòììëá àåä ïëù óàå .
åúøàäù äæä ùãåçä íäéìò óñåð íðîà ,ùãåç
ïéðò äæå .äðùä éùãç ìë ìò úåøøåòúäì çë ïúåð

'íëì àåä ïåùàø'(á áé úåîù)-ïåùàøùììåëä àåä
úìåëéá àäéù çëä äðäå .íãà ìù åéúåçåë ìë
åìù úéùàøä ìë íò åîöò àåä øøåòúäì ùéàì

(åéúåçë ìë íò åðééä)íéøöî úàéöé çëá âùåîàúéà ïë)

(ãåòå ,àøåâéãàñî æ"äåîãàì 'á÷òéì úîà'á.

áúëò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäí"éøä éèå÷éì)

(àá 'øôùøãîä - 'íëì äæä ùãåçä' .ì"æå
ïàë(á åè ø"åîù)åðéãéá øåñî ìëäù äáøä ùøôî

.ù"ééòäîå ,àåäù äî ,äæî òãåé íãà äéä íàå
òâø óà ìèáî äéä àì éàãååá ,úåùòì åãéá ùéù

ãçà.ì"ëò ,

אצלכב. אחת שנה ששהה  שמחות', ה'שובע  בעל  זצ"ל לעזער אליהו  יעקב רבי הגה "צ על  מספרים

אל נכנס  השבת אחר ראשון ביום ויהי פרה , פרשת בשבת זי"ע משינאווא שרגא יחזקאל  רבי הרה"ק 

ויהי  נוסעים', כבר הנכם 'האם בפליאה שאלו משינאווא הרה "ק אך לשלום ', 'צאתכם ברכת לקבל הקודש

כמה לעוד כאן נשאר הוא 'לא, תיכף  ואמר לענות, שעליו מה  מיד הבין החכם שאלת את הגבאי כשמוע 

עושה, אתה  אשר הדבר 'טוב לו אמר רוח  ובקורת מאד נהנה  משינאווא הרה"ק  כן כשמוע  ויהי ימים...'

ר  אצל  לשהות לתלמיד מאד נחוץ  נשאר כי ואכן חדשה '. לבריה  להתהפך בידו עי"ז כי החודש , בשבת בו

גילה ולא לדבר, יכול  הפה  שאין מה שבת באותה  שראה  מה הפליג ולימים  בשינאווא, שבת עוד לשבות

רגשותיו התעוררו קודש, אש בהתלהבות שחרית בתפילת רבה ' 'אהבה  ברכת אמרו  דכאשר אחד, דבר רק 

שנעשה בנפשו  הרגיש  שעה ובאותה דביקות, מרוב בבכי פרץ  ושם המדרש מבית לצאת מוכרח והיה 

חדשה . לבריה 
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ניסן  חודש' 'ראש וחשיבות  מעלת  - הזה  החודש
הראשון  החודש ימי וכל 

éîééàäî éìåàå ,íéëøåáîä íéîé íðä 'ïñéð ùãåç'
éãëá ,'íëì äæä ùãåçä' åæ úáùá ïéøå÷ àîòè
ùãåç ùàø ìç åìà íéîéáù ìàøùé éðá úà øøåòì

ïñéðâëâëâëâëéåàøë ïðåáúéå ,ïñéð ùãåç éîé ìë åéøçàå ,
íéîéá òôùðä òôùä úà ìá÷é æàå ,íìöðì

.íåìùì åðéìò íéàáä íéáâùðä

áúëùåã÷ä ä"ìùäúåà äåöî øð ÷øô íéçñô úëñî)

(æáåúëä ìò(á áé úåîù)'ùãåçäíëì äæä
íéùãç ùàøùãåçä éîé ìëì ùé ïñéð ùãåçáù ,'

.'ùãåç ùàø' úùåã÷

úáäà'á'íåìù(ïåùàø é"à ä"ã àá 'øô)éôì ùøôî
íëì àåä ïåùàø' áåúëä êùîä úà äæ

' ùåøéô .ì"æå ,'äðùä éùãçìáì ìò äìòé àìù
åìéôà àìà ,ïñéð ùãåçá à÷ååã åäæù øîåì ùéà
ùãåçä ùàø íåé íàù ,ïë àåä íéùãç øàùá
ùàø àø÷ð ùãåçä øàù íâ éæà ,åðå÷éúë åìöà

ã Y ùãåç(àôåâ)ìéæà àùéø øúá'ïñéð ùãåç êà ,
éåàø ïë ìòå ,äæ øáãá íéùãçä ìëì ïåùàø àåä
íåéù åîöò çéâùäìå úåàøì ìéëùîä ùéàì ïåëðå
,ú"éùä úåãáòá åðå÷éúë åìöà äéäé ùãåç ùàøä
,åìåë ùãåçä ìëá çåèá åáì ïåëð äéäé éæàå
åðå÷éúë ùãåç ùàø íåéá úçà äòù íà åìéôàå

éåàøë ùãåçä ìë åìöà éàãååá äéäé éæàúðéçáá)

(ùãåç ùàø.ì"ëò ,

àö'äìëã àøâà'á àáåäù äîî ãåò ãîìåúùøô)

(ùãåçä íåéá ä"ã éãå÷ôá"é ïúåàã ,åðìá÷' .ì"æå
,ïñéðã íéðåùàøä íéîéäîä ,íéàéùðä úáø÷ä éîé

ùãåçì æîåø íåé ìë ,äðùä éùãç á"éì éììë çë
íìùî"îøä ø"åîãàî åðòîù ïë ,[áåðîéøî].ì"öæ

úåòøåàî äæéà íåé ìëá ïðåáúäì ïéìåëé úåàøä ékæå©¥
ãåáëå ,àåää íåéä ãâð àåä øùà ùãåçá äéäé

÷çöé á÷òé éáø ÷"äøä ø"åîãà[ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä]

ìëá äéäé äî íåé ìëá åùã÷ çåøá áúåë äéä
,ùãå÷ åðéúøåáçì íåñøôá øáãä òãåðë ,ùãåçä
ùãåçá äìòî ìù äáéùéá ù÷áúðù äðùä åúåàáå
àåä ïéðòäå ,íçðî ãò àìà áúë àì ,íçðî

.ì"ëò ,'íåñøôá

ãàîò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä âéìôäåéúåáåùúá)

(åìù ç"åàáúëù éôëå ,íéîéä úùåã÷ úà
... åéìàåùî ãçàìäòù - êøòä éø÷é åìà íéîé éë

áùçé íåéì.

øéáà'á'íéòåøä(ãñø úåà)ãéòäù äî ãåò àáåä
'ìàåîùî íù'ä ìòá ÷"äøä åðá åéìò
ááñî' 'øæð éðáà'ä åéáà äéä ïñéð ùãåç éîéáù ,ò"éæ

'íéðåéìòä úåîìåòá êìåäåãëãëãëãë.

שאלתי כג. בחתונה בהיותי בני-ברק, בעי"ת נישואין שמחת התקיימה לפ "ק תשמ"ז  שנת ניסן ר"ח בליל 

ובא  הקרב לפסח  המרובות בהכנות עסוקים שהכל בזמן ניסן, בר"ח חתונה  יום קבע  מי מידידי אחד

(‰‰ÈÓ˙ ‰ÊÎ ÔÓÊ· ‰�Â˙Á ‰¯¯ÂÚ Ì‰‰ ÌÈÓÈ·)זי"ע מלעלוב מרדכי משה  רבי שהרה "ק המשפחה מבני אחד נענה ,

החתונה  תאריך את קבע  אשר בסערההוא עלתה הקדושה ונשמתו  האלוקים, ארון נשבה כבר שעה [באותה

טבת] לחודש  כ"ד ביום שנה באותה יוםהשמימה את לקבוע  מתי המחותנים  אותו שאלו  חנוכה בימי כי ,

יאהר...' פון טאג שענסטע  די איז ניסן חודש  'ראש להם  השיב והוא ·ÂÈ˙¯החתונה, „ÁÂÈÓ‰ ÌÂÈ‰ ‡Â‰ ÔÒÈ� Á"¯)

(‰ÏÂÎ ‰�˘‰ ÏÎÓאמרו וכבר ,(:ÊÙ עטרות'.(˘·˙ עשר נטל  יום  'אותו

קדושת כד. בהירות גודל  שמחמת זי"ע , נזר' ה 'אבני הרה "ק אביו על  זי"ע  משמואל' ה 'שם  הרה "ק העיד

כלל לישון צריך אינו  ¯ˆË)הימים ˙Â‡ 'ÌÈÚÂ¯‰ ¯È·‡'· ‡·Â‰).

וכמו אינו , זה  כי זה, כל  שייך לא לדידן אבל נשגבים , לצדיקים  מילי דהני בנפשו  האדם  ידמה  ואל

אהרן' ב'בית Ù‰:)שכתב „ÂÓÚ ÁÒÙÏ)הללו מלילות ליקח יכול באמת ה' את שעובד שמי מזה , לנו 'היוצא

בגשמיות, והן ברוחניות הן והרבה , הרבה  סדרים  אפילו של אלא ערך, יקרי גדולים אנשים דוקא ולאו
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åðéúåå÷úåðì òéôùéù ,ìë ïåãà éðôìî åðéúù÷áå
÷"äøä ìù åùåøéôëå ,àøåäð áåè
äùøôä ùéøá áúëð ïëìù ò"éæ àæìòáî ù"øäî

úãìåé ïáø÷á(ç-å ,áé)úøåú úàæ ...ùáë àéáú'
àì òåãîå ,'äù éã äãé àöîú àì íàå ...úãìåéä
øîàå ,ë"â éðò ïáø÷ øçà úãìéä úøåú úàæ' øîà
øá' äéäú úãìåé ìëù ïåöøä àåä êë éë ù"øäîä
äéäéù äçååøäå äáçøä áåøì ùáë àéáäì 'éëä

àì' å"çù äø÷î äæéà òøàé íà ÷ø ,ìàøùé éðáì
êøãä àåä êë àì ìáà ,íéøåú àéáú æà 'äãé àöîú
åãáòì ùãçúäì ìëåðù øåæòé ú"éùäå ...äðåëðä
úà áéø÷äì ,úåãéîä úøéáùå ïåöøä úåøéñîá
äáø äçîù êåúî úàæ ìëå ,'äì ïáø÷ åðéúåùôð

ááì áåèåäëäëäëäëåðá íééå÷éù ùîî áåø÷á äëæð éãò .
ìàâéäì ïéãéúò ïñéðáå åìàâð ïñéðá' ì"æç éøáã

.'ïîà äøäîá íìåò úìåàâá

ערכו  כפי ליקח יכול  אחד כל ערך , פחותי והגסים העבים הלב אנשים את ולעורר בזה להאמין וחייבים ,

יתב"ש . אליו  להתקרב כדי בתשובה

בתהליםכה . המלך דוד אמר שלכן צחות, בדרך אומרים  È‡)העולם ,‡Ù) לא ומדוע  ואמלאהו', פיך 'הרחב

בשמחה, ששרוי – כן והעושה שחוק , מעלה  הוא הרי לרוחב פיו דהפותח אלא, פיך', 'פתח הלשון נקט

טובות. השפעות עם אסמיו הקב"ה ימלא בוודאי

למלאך  הדמיון כי מפיהו ' תורה  יבקשו צבקות ה ' למלאך דומה  הרב 'אם ז"ל  אומרם  בביאור אמרו עוד

בענין  להדמות צריך תורה המלמד והרב וגיל , בשמחה  מלאים  והם שירה  אומרים  שהמלאכים בכך הוא ה '

בשמחה . תמיד להיות למלאכים , זה 
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