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שפירשוא. וכמו לה"ר, חטא על באים הנגעים  זי"ע ,הנה  אייבשיץ יהונתן רבי להרה "ק יונתן (תפארת

היטבועוד ) להתבונן וצריך האמירה , על באה  שצרעת  היא ' ממארת  'צרעת הכתוב  בלשון 

הלוי  הבית  של מנהגו על  מסופר לעד. וקיימת  נצחית היא הקדושה  שהתורה  אלו בפרשיות

בזה, ונסתרים הכמוסים 'הסודות ' מהם משנשאל  טבק, קופסת  על  העת בכל  מביט שהיה 

נפשו, מצרות  שומר ולשונו פיו שומר ר"ת  שמנ' 'שפו מפנים  הקופסה גג על  שחקוק הראה 

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

מתוך ב. להתרומם אלא ונגעיו, מצרעתו לב שברון  לידי לבוא  התכלית אין כי  מעתה , אמור

הרה "ק  לו נתן עצה עוד ה ', אל  לשוב אותו להעירו פרטית  בהשגחה הכל  כי  ידיעה
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ובטחון)מקאברין אמונה משה ושמעתי (אמרות במכתב. זי"ע העבודה ' ה'יסוד הרה"ק וז"ל

הדוקטרים  גדולי ואז דווילנא , החולים  בבית  והיה  רח"ל חולה  היה  שבנערותו זי"ע מאדמו"ר

את  שאל להבריא התחיל  וכאשר הדאקטער, של הראש אליו והלכו שם , היו דמדינה

דיא  אז אחד, כלל  יש הן , לו, והשיב  הרפואות , בספרי כללים  יש שמא הפראפסעיר

צומלוסטגקייט  אין גדאנקען זיינע מיט שטארקייט זיין און  חולה  דעם פון פארזיכערקייט

רפואות  אלע וויא מער העלפט דאס  חולה , צום  רפואה  גרעסטע דיא  איז דאס זיינע

לחולה , גדולה הכי הרפואה זהו ושלוות שמחות מחשבות עם  יחד  הבאות וחוזקו, החולה של  בטחונו (בתרגום,

הרפואות) מכל יותר עוזר רפואות וזה בורא שהוא  לה' ותקווה  ותבטח נא , תתחזק ידידי  ע"כ ,

פלאות  .ועושה 

דוי ערש על חולה  מוטל כשהוא בבטחון  יתחזק כיצד תאמר בדיליה)ושמא  חד כל ,(וכן

באחד  כשבוע, לפני ששחל "ח זצ "ל רוזנבוים פינחס  רבי  מהגה "צ  ששמעתיו למשל נא  שמע

כל ללא  – ובבטח בהשקט לסעודתם  הבית בני  שהסיבו בשעה לביקור הגיע ישראל מבתי 

והבהלה  הפחד בגודל  להאריך למותר ובעצמו, בכבודו ה'אריה ' החיות  מלך מוקדמת הודעה

וזה  הספרים  לארון נכנס זה  מוות , מפחד ומגן מחסה חיפשו הכל  בית, באותו שנשתררה

הנם  מסתורם  ממקום  אבל, מהחלון... נפל  כמעט וזה  הארון על קפץ  זה הבגדים , לארון 

בעיניו  לאריה מביט הוא אדרבה  זע, ולא קם  לא  – בשלווה  לו יושב האחים אחד את רואים 

כזה, נורא  מעמד ייתכן כיצד תמהו, כן ראו המה הדעת , וישוב הנפש שלוות  אומר כשכולו

מחבקו  והחל הארי  נהמת  מתוך אליו מתקרב  שהאריה  איך משראו פליאתם  גדלה וביותר

זמן  אחר ואכן , רבה ... באהבה אביו מחבקו משל כלל  מתפעל  אינו והוא צדדיו מכל ומנשקו

האחים  והדרו, פארו ברוב 'אביהם' אליהם ונתגלה  פניו מעל ה 'מסווה ' את  האריה  הוריד מה 

נשארת  כיצד מפחד, גופך רעד לא כיצד הקטן... אחינו וישאלהו, בעצמם, לעצור יכלו לא

ויאמר, הילד ויען בפניו... לו להביט ויספת  עפעפף... להניד מבלי לאריה  בסמוך לעמוד

כיצד  א"כ , ובריח, מנעול על נעול  הוא  גם הוא, שלישית בקומה  הבית  הנה  לעצמי, חשבתי 

לתחוב ארבע על מהלך ביד יש וכי הבית, 'מפתח' בידו יש וכי  הבית , דלת  דרך האריה נכנס 

תאמר בע"כ ולפתחו, המנעול  לסובב הדלת בחור טורפת,מפתח חיה  ולא אריה  כאן שאין

הוא  והוא הביתה  להכנס ה'מפתח' בידו ורק  הבית ' 'בעל שהוא  אוהבנו אבינו אלא

האריה עור תחת  ע"כהמסתתר ולפחד, לחשוש לי יש ממה א "כ עלינו, בא  מזיק כל  ולא 

עור  תחת  המסתתר אתה כי  ידעתי' אבי  'ידעתי להדיא לו כאומר בעיניו ל 'אריה' הבטתי

וקבל עלי רחם הרחמן ' אב נפש 'ידיד בפניך אזעק – העת בזו גם  בקרבתך אני חפץ האריה,

ובעודו  ומכופלת , כפולה  באהבה לי  השיב  האב ואכן  עתה, כן כמאז אליך להתקרב  רצוני

חבקני 'אבהותו' את המסתיר אריה בעור ונשקני ...לבוש

בחולי  זה  – לקראתנו בא  ושואג טורף אריה  כי  לנו ונראה פעמים מאליו, מובן והמשל 

הפרנסה  בקושי  זה  בנותיו, או מבניו דקדושה  נחת ב 'מיעוט' זה  זש"ק, על  בהמתנה  וזה  קשה ,

לרעהו, איש בין בקושי שבשמים וזה אבינו זולתי בעולם כח אין הרי זאת , עשה  מי  נא, דע

הקושי  שתחת  תאמר בע"כ  א "כ  רצונו, ככל ובבריותיו בעולם לעשות  ה 'מפתח' בידו ורק –
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לריק יגע מדוע – לחברו במוכן  נוגע איש אין 
מקצבתו  לו שיחסר אפשר כשאי

àúéààøîâá(:åè ïéëøò)ïðçåé éáø øîà
øôñîä ìë àøîéæ ïá éñåé éáø øîà
åðééäå .ø÷éòá øôë åìéàë òøä ïåùì
ïåùì øáãì íãàä úà àéáîä ùøåùäù

äðåîàä ïåøñç àåä òøäââââùéà ïéà éë .
åì äîãðù úîçî ÷ø åäòøá äøñ øáãî
,åäæéá åà åìéùëä ,åãéñôä åà å÷éæä äìäù
á"åéëå åðåáùç ìò äàá åäòø 'úçìöä'ù åà
íìåòá äéøá ãéá ïéàù òãé åìéàå .úåáø
àìà ïåúð åìøåâ ïéà éë ,åãéñôäìå å÷éæäì

בעיניו להביט אלא לך אין והסתרות , לבושים תחת  הרחמן' אב 'אבינו לו (כביכול)מסתתר

ומסתיר, כמחשיך הנראה  האריה  לעור מתחת אף בך אני מכיר אתה  אבי הנה  לו ולומר

אעזבך  ואף לא לגאולה , ומשעבוד לאורה  מאפילה  ויצא  רחמים  שערי בפניו יפתחו ובזה  ,

וחמלה . ברחמים  עליו מביט אביו את  בראותו בעדו חושך יהא  לא  הנגלית ישועה בטרם 

ראטה  אליהו רבי  הגה"צ אל מקורב  להיות  שזכה  אבדלחט"א , צדיק אותו לו סיפר עוד

כמי  ותענוג  שמחה  מלא  היה ברוחו אבל  בגשמיות, וצרות  מכאובים כמלא ידוע שהיה זצ"ל 

תקופה  עליו כשעברה  פ "א  מימיו... ומחסור כאב  ידע שנה)שלא  ממש (במשך – מנשוא  קשה

שהיו  מתלמידיו נפרד הלילות  באחת חרט, עלי  לתארם  אפשר שאי  באופן  נוראות  נורא 

גוטע  'א בברכת ברכו שכבר פנחס  שר' הבחין  לא ל "ע נהור' 'סגי  שהיה  ומכיוון – בביתו

טוב)נאכט' יצטרכו (לילה עזרה איזו לראות  בביתו נשאר ויוצא, הדלת כפותח עצמו ועשה

כבן  וקונו צורו לפני  לדבר פיו פותח אליהו שר' איך הוא , שומע והנה  הלילה, במשך

ווילסט דו וואס  מיר מיט טוהן קענסט רבש"ע לו, ואומר אביו, אצל  וועל המתחטא  איך

אפלאזען נישט דיר וועל איך אפלאזען... נישט לאדיר אני רצונך, ככל עמי לעשות בידך (רבש "ע,

לעולם ) .אעזבך 

אפילו  הלזו מכלהנשה אחד רגע אפילו אמרוכ  לא  ואמר, ר"א נענה  שנה אותה בגמר

ה'' 'קרבת לגודל אלא ה 'ייסורים' וחשיבות גדולת מחמת  ולא  דולרים , מליוני  בעד לא

אביו  – האריה  את  ר"א מצא  ועקתא  צרה בכל  כי – זו משנה ורגע רגע בכל  שהרגשתי

כביכול... בו 'ומטפל ' המסתתר

זי"עג . מקאברין הרה"ק אמר כתיב(אמרו "מ)כה ד )הנה  לג זהו (תהלים  באמונה ', מעשהו 'וכל 

אחז"ל כי  דבר של כד .)כללו יחיה (מכות באמונתו וצדיק אחת על  והעמידן חבקוק בא

ד ) ב מעשהוולכן(חבקוק נחתא כל דבהא  פשוטה , באמונה התחזקות רק הוא יהודי  איש של 

הכל. עיקר וזה וירידותיו, עליותיו כל סלקא ובהא

ער  אז  איד א  הלשון, בזה  העבודה ' ה'יסוד בעל מרן לתלמידו פעם  אמר שם , עוד

פאר  יתברך מידותיו אחר מהרהר ואינו איהם, מיט פירט יתברך השם  וויא  מקבל איז

תעניתים  אלע מיט סיגופים אלע ער עמו שפארט ה' הנהגת את באהבה שמקבל  יהודי (בתרגום,

נצרכים שאחרים  ותעניות סיגופים מיני כל לעצמו חוסך הוא הרי מידותיו  אחר  מהרהר  ואינו שיהיה איך יהיה

נפשם )לעבור תיקון .כדי



מצורע – תזריע  - הפרשה äבאר

äéä àìå ,åéìò øáãî äéä àì ä"á÷ä éãéá
éì äùò äî' Y äìéìäå íåéä ìë áùçî

á"åéëå éðåîìà éìò øáéã äîå 'éðåìôãããã.

øáëå'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä áúë
ò"éæ(çø÷ úùøô ùéø)ì"æç åøîà éë

(.ãë úåëî),úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá'

זי "עד. חי ' איש ה 'בן  הגה "ק ביאר זה וגלוח)ביסוד בד"ה טהרות פרשת נצטווה (דרשות, שלכן

את  לגלח מצורעכל המצורע בפר' כדכתיב  ט )שערו השביעי (יד  ביום  כל 'והיה את  יגלח

ואת שערו  עיניו, גבות  ואת  זקנו ואת ראשו את מה כל, להתבונן יש ולכאורה יגלח', שערו

טמא  ו'טמא  עולם , באי מכל  מרוחק - למחנה ' מחוץ 'בדד ישב כבר והלה  זו, מצווה טעם 

כל את  לגלח עליו החטא, לו ונתכפר צרותיו סאת  שכלתה אחר כזאת לעת  מדוע יקרא',

היה . מצורע כי הרואים  כל  ידעו למען  גופו, שער

נשמתו  מטומאת באה  אדם  של  בגופו הצרעת טומאת ענין  כל  כי  חי', איש ה 'בן  וביאר

חז"ל שאמרו כמו הנורא, הרע לשון טז .)בעוון  והרי (ערכין הרע. לשון עוון על  באים  שהנגעים

ממנו  לקח שחברו לו שנדמה  מחשבותיו הם  הרע' 'לשון  לדבר לאדם  שה 'גורמים' נתבאר

שאחד  בנפשו שמדמה העניינים בשאר או פרנסה, בעניני דבר, באיזה הפסידו או מאומה

ש'אין  להבין ישכילו חכמו לו אך רעות . עליו לדבר בא הוא כך ידי ועל  מאומה , מעמו לוקח

נימא ' כמלא אפילו לחברו המוכן  מן  נוגע לח:)אדם גבולו,(יומא את להשיג שיוכל  מי  ואין  ,

של ראשו שערות כי השיער, בגילוח לו מרמזים  וזאת  רע, כל  רעהו על מלדבר יפסיק מיד

בשעה  אך - חברתה של מקומה תופסת אחת וכאילו זו, ע"ג זו ששוכבות  כמי נראות אדם

האדם, בראש נפרדת  מגומא חיותה יונקת  ושערה שערה  שכל נתגלה  השערות  את שמגלחים

בחז "ל איתא טז .)ואדרבה, בתרא מחשיכות (בבא היו אחת , מגומא  יונקות  שערות  שתי 'אלמלי

אדם'. של עיניו הן מאור בנפרד  יניקה שורש יש וחד  חד שלכל לקח המצורע ילמד  ומזה 

הצטרכויותיו  לשאר הן וממילא לפרנסתו זה , בכהוא  אפילו לחבירו במוכן  נוגע אדם ואין ,

להיטהר  בידו ויעלה  וכיו"ב , הפרנסה לחסרון לו גרם הוא לא הרי – חבירו על  ילון  כי לו מה 

הרע'. 'לשון של הלז מחטא  לגמרי 

מן  מחסורה' ודי 'פרנסה נקצב ובריה  בריה  שלכל  הטהורה , האמונה  תורת זאת כי

ירדוף השמים. מדוע שכן, ומכיוון חיותה, מקור הוא  שמשם מיוחדת 'גומא' יש בריה  ולכל

יוסיף  לא  השתדלותו בריבוי  והרי  ממילא, לו ומזומנת  המוכנת  פרנסתו אחר ולילה  יומם

לריק ייגע מדוע מאומה, כמו לעצמו חובתו ידי  לצאת  'השתדלות' לעשות  אלא  עליו אין .

מגזירת  אלא  הפרנסה את מסבבת  ה 'השתדלות ' שלא נאמנה  ידע זאת אחר ואף שנצטווה,

לו. באה היא שמים

היה  שעמו שהסוס זי "ע חיים' ה 'חפץ  הגה"ק לפני  נפשו במר ובכה עגלה ' 'בעל בא  פעם

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

בבכי . ולמרר לבכות נאה לך כדבריך, אכן  ואמר, זהחיים שסוס בדעתך שגמרת אחר כי 

לבכות  המתפרנס  על המפרנס  שמשמת - לבכות לך יש אכן אותך ומכלכל המפרנס  הוא
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'äéçé åúðåîàá ÷éãöå' øîàðù(ã á ÷å÷áç),
ìëî ïøèåôì ÷å÷áç àá éëå øåàéá êéøöå
éë ,åøåàéá àìà ,äøåúá úåøåîàä úååöîä

íéëøöð íùôð ïå÷éúììëíéé÷ì ìàøùé éðá
ìë,äæä øáãë ïëúé àì éøäå ,äøåúä úååöî

íééååìá ùéå íéðäëá úåéåìúä úååöî ùé éë
éãåäé àøáð àì ïééãòå Y íéìàøùéá ùéå
éë àìà ...ãçé íâ 'ìàøùéå éåì ïäë' àåäù
íä éøä 'úåãçà'á ìàøùé éðá úåéäá
ïúáåç éãé åäòø úà ùéà íéàéöåî
íðéàù à÷ò àã êà ,äæ úà äæ íéîéìùîå
úà àðåù ïáåàøùë úåãçàá úåéäì íéìåëé
øèåð éåìå ,åúñðøô åì çôé÷ù ìò ïåòîù
,êåãéùä úà åì ì÷ì÷ éë äãåäéì äáéà
åéúåîà 'ãá 'úåòè'á åìéôà 'øáåò' åðéà éðåìô
,åðåáùç ìò 'úñôøî' äðá éë åðëù ìù

åãéãé ìò äìéìå íîåé äøñ øáãî éðåîìàå
åãáéë àìù äæò éë 'åúôöåç' ìò øáëîù
÷å÷áç àá äæì ...åì äéåàøä 'äéìò'á
é"ò éë Y äðåîàä ãåîò ìò ïãéîòäå
ìàøùé éðá ìëå åðéáéåà å÷ìúñé äðåîàä
,åäòø úà ùéà åãáëéå äæì äæ åáäàé
åìéôà äæä íìåòá äùòðä ìë éë íòãåéá
ïî äæøëäá àìà äùòð àì åäòøì ùéà ïéá
íà àìà åäòøì ÷éæî íãà ïéàå ,íéîùä
ïåìé éë åì äîå ,'øåáéãä éô ìò ñåðà' àåä

òùøä åì àì íà åäòø ìòääää.

ïëåõòåé àìôá áúë(äàð÷ êøò).ì"æåäðäå
ãéçé úåéäì ÷ùåçå òø íãàä áì øöé
,ãåáëå øùòá íéùòîå äîëçá åøåãá
åà åäåîë øçà ùéùë øòèöî êë êåúîå

בבכי  שבשמים ולמרר אביך אלא  אותך, המפרנס  הסוס לא כי ותשכיל  תבין לא מדוע אך ,

ביצ  ועד ראמים מקרני ומפרנס וזן במרומים שעלהיושב אמצעי אלא  אינו וה 'סוס' כינים , י 

המדמה  ענין, בכל הוא  וכן מת , או חי  הסוס אם  לך מה כן ואם פרנסתך, הבורא  לך שלח ידו

טועה  אלא  אינו פרנסתו, את לו המביאים הם פלוני  כישרון או פלוני  מקצוע כי בנפשו

השכל. מדרך ותועה  באמונה,

הצרעת, מנגע לקח שילמד לאדם  לרמז הצרעת, בנגע לוקה מדוע לשבח טעם שנתנו יש

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

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

באמת  אך לעצמו, ירוויח חבירו על הרעים שבדיבוריו לו נדמה  לה "ר, המדבר ממש כיו"ב 

לעצמו. מזיק אלא מועיל  שאינו בבשרו כמתחכך אלא  אינו

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

הכהו  אשר בעליו את  בזה  ומעניש נוקם שאינו די  לא והנה , המטה, את ונושך בחמתו

להבין  דעת  לו שאין  מפני  וזאת דם, זוב  עד שיניו בעקירת  פיו את הוא  פוצע אף אלא  –

להכות  לבעליו 'אמצעי ' אלא שאינו המטה ולא במטה, המחזיק האדם  הוא  אותו שה 'מכה '

ידו. על 

חברו, על  ומרכל  הרע לשון  המספר דומה  הלז  מט :)ולכלב  (סוטה חז"ל אמרו  שבעיקבתא (וכן

ועל עוול  לו עשה שחברו בנפשו ומדמה חושב הוא  כי הכלב') כפני הדור 'פני  דמשיחא
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åðîî áåèå ìåãâåúòø ù÷áîå åì àð÷îå ,
úîçî àéäù äàðù äìåãâå .åúåðâá øôñîå
ùéù éîå .àôøî ïéàì àéä äìëåà ùà ,äàð÷

,åæ äòø äãî åáìëåàå ,íéáåàëî åéîé ìë

,íéáåäà íéòø åì ïéàå íéáöòä íçì

äöåøå ãéàì çîù àåäå úåáéø äáøîå

...åøáç úì÷úá,äúòø ìãâ øôñ ìëåé éîå
àäéå äðîî çøáé íééç õôçä ùéàä éî
÷îòä éãé ìò åøöé úà ùáåëä øåáéâ
äîìù äðåîàá ïéîàéù ,úåøåäè úåáùçîá

,åøáçì ïëåîù äîá òâåð íãà ïéàùåìôàå

óéãòé àì íìåòá ãéçé àåä äéä íà

íàå .åéìò øåæâù äîî øúåé çéåøäì

,úåááøìå íéôìàì åúåîë íéøçåñ åôñåúé

åì áåö÷ù äîî øñçé àìäîá äöøúéå .

íéîú øåöä ,àøåáä ïåöø àåäùìëìå ,åìòô
.ì"ëò ,äì éãáò ,äì àáèã ,ãçà

àìåäñðøôäå òôùä ìëù àìà ãåò
Y íãà ìù åúðåîàá íéãîåòå íééåìú
ïî áø òôù ìá÷ì äëæé ïéîàé êà íà
òøåöî úùøôì 'äøèôä'á åðéöîã ,íéîùä

(á-à ,æ 'á íéëìî)áòø äéä íää íéîéáù
äîçìîì àöé íøà êìîùë ìàøùé õøàá
íøåäéì òùéìà àéáðä øîàå ,ìàøùé ìò
äàñ øçî úòë 'ä øîà äë' ìàøùé êìî
ïòéå ,'ì÷ùá íéøåòù íéúàñå ì÷ùá úìåñ

ùéìùä[êìîì áøå÷î äéäù ïéö÷ä]äðä' øîàéå
øáãä äéäéä ,íéîùá úåáåøà äùåò 'ä
,êéðéòá äàåø êðä' àéáðä åì áéùä ...äæä
àìô êøãáù ,äéä ïëå ,'ìëàú àì íùîå

אם  כי  אינו וכך כך לו עולל  אשר שחברו לב  על  שם אינו ומדוע סרה . עליו מדבר כן

והוא  אליו, לבו את ולקרב  לעוררו בכדי  זה, במקל  הכהו הקב"ה  אשר בעלמא 'מקל'

ומגלגל לה "ר מדבר הריהו אליו ה' דבר את ולשמוע להתעורר יבוא אשר במקום  ב'חכמתו'

בעולם ... 'מחלוקת '

האב 'איך ואמר הרה "ק פתח דווי, ערש על  בשכבו זי "ע מקאברין  הרה "ק של  ימיו בערוב 

זאג ברעג, ביים  גאר ברעג, ביים  שוין  האלט איך אז  איצטער נאר געזאגט. ניט אהערצו ביז

חפץ, בנקיטת שווערן קען  איך דאס, מיטען איך ריר א  טוט מענטש א וואס  דאס אז

הוא. ברוך גאט פון כח מיט'ן אלץ דאס  איז אויג, מיט'ן פינטעל א  און פינגער, קלענסטן

הוא  ברוך גאט פון כח אן הייבען אויף ניט מען קען שטרוי  זאת .'א אמרתי לא  הנה  [עד

חפץ  בנקיטת להישבע אני ויכול - אני אומר מאד, מאד חיי בקצה אני שנמצא  עתה  ברם

ורק אך הוא  הכל  עינו. אישון שמניע מה ואפילו קטנה, באצבע אפילו אדם של תנועה שכל 

כוחו לולא  להגביה  אפשר  אי קש  של קטנה  חתיכה אפילו כי שמו. יתברך הקב"ה של מכוחו

העולמים] ריבון אמונה)של  מערכת משה' .('אמרות

וז "ל . שם, איתא ביותר עוד הגבוהים למקומות עד  מגעת  ההשגות אמונה שאר כי  ,

מאמין שהוא שכיון אמונה כן  לא  משיג , שהוא מקום  עד רק השגתו אינם שאין במקום גם

מגעת  הכתוב משגת מאמר וזהו השגותיו, מכל  למעלה היא גם  לכן  ט ), פט  ואמונתך (תהלים

כביכול. אותך לסבב יכול  אני באמונה  סביבותיך
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íòä àöéå' ãéî ,íùî íøà äðçî åçøá
ì÷ùá úìñ äàñ éäéå ,íøà äðçî úà åæåáéå
åìéàå ,''ä øáãë ì÷ùá íéøåòù íéúàñå
ã÷ô êìîä éë ,äæ òôùî ìëà àì ùéìùä
åäñîøéå' øòùä ãé ìò ãåîòìå øåîùì åéìò
íééç éáø ïåàâä äù÷äå ,'úîéå øòùá íòä

ì"öæ õéáìàåîùá"ìùú åë øîàî øñåî úåçéù)

(âö 'îò,äúéî êìîä ùéìù áééçúð äî ìò
äúéî áééç àéáð éøáã ìò øáåòä'ù é"ôòàå
éøáã ìò øáò àì äæ î"î ,'íéîù éãéá
äàøðä ïîå .åéøáãì ïéîàä àìù àìà ,àéáðä
,åøåàéá àìà .äúéî áåéç ïéà ãáìá äæ ìòù
úåëæá àá òôùä ìëù åðøîàù äî é"ôò
àì ïéîàä àìù 'ùéìù'ä äæ ,ë"à ,äðåîàä
àáä òôùä ïî ïåæéð úåéäì ìåëàì éåàø äéä
éãë 'øòù'á úîå ,äðåîàä úåëæá íìåòì

äîåàî òôùä ïî äðäé àìùåååå.

כל  של חשיבותה  – רחמים עליו  יבקשו
ותפילה תפילה

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

(.æñ úáù)íéáøì åøòö òéãåäì êéøöù øàáúð

ïàëî åãîìå .íéîçø åéìò åù÷áé íéáøå
àø÷éñá åòáåö åéúåøéô øéùîä ïìéàùòáö)

(íåãàäéìò åòáéìå éùðéà äééæçéìã éëéä éë
éîçøåéìò åù÷áéå íéëøã éëìåä åúåà åàøéù éãë)

(íéîçøìà÷æçé éáø ïåàâä ãîì ïàëî .
ì"öæ ïééèùðéååòì(øñåî éìòá ãåòå)úåëìä'

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

íéãîì åðéöîð .àìåæë äðè÷ äù÷á óàù

áùçú äìéôúìéãëá íãà øîàé àìùå ,
äáåøîå äìåãâ äìéôú ììôúäì éìò ììôúäì
àì ë"à ,éãéá ÷ôéñå éàðô ïéà äæì éøäå
äøåú ìù äëøã àéä ïë àì ,äîåàî äùòà

,äìéôúåìë áéùçäì íãàä ìò àìà

êåîñá úøîàðä äìéôú óà ,äðè÷ äìéôú

øéò ìù äáåçøá õòìææææ.

הקב "ה (פמ"ז)ה 'חרדים 'ו. של כוחו בגודל  כלל  השליש הרהר שלא אלו, בפסוקים  ביאר

רב , בשפע השמים ארובות  לפתוח השי "ת  שביד שלימה  באמונה והאמין  יכול, כל  שהוא

להם  ישפיע שהקב"ה  ראויים אינם יתב"ש לפניו חוטאים ישראל  שבני דמכיון  שסבר אלא 

באופן  נענש קטגוריא עליהם שלימד הלשון חטא ועל הטבע, מדרך למעלה  כזה רב  שפע

כך. כל  חמור

התלמוד ז. חכמי הבינו שאם  חבירו, צרת  על  להתפלל  לאדם  יש כמה  מכאן, למדנו עוד

להתפלל שיש ק"ו שפיר, מצבו שאין  'אילן ' על  רחמים לבקש דרכים עוברי על שמוטל

ישועתו. לקרב בתפילתו יפעל ובוודאי  בצרה , השרוי  מישראל  איש כל על 
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'טוב' להיות הוא  האדם עיקר - לבריות  טוב
לחבירו  אדם בבין

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

...åúåà àîèå ïäëä åäàøå ...ïáìäøåàëìå
æîøî äìåë äøåúä ìëá éë ,øåàéá êéøö
,äðîéä äìòîì ïéàù äøäè ìò 'ïáì'ä

áéúëãë(çé à åäéòùé)íëéàèç åéäé íà'
,íéðùëåðéáìé âìùëòìåúë åîéãàé íà ,

åéäé øîöë'ìù ïåùì' íéøùå÷ ô"ëäåéá óàå)

ìëä åéäå ,ùã÷îä úéáá ïëå øéòùä éðø÷ ìò 'úéøåäæ

ìë íäì ìçîðù åòãé æàå ,ïéáìúù íéìçééîå íéôöî

(ïååòå àèçäøåî ïáìä øòéùä ïàë òåãîå .
ìòúàîåè,øñåîä éìòá åøàéáå .íéòâðä

êøãä åðãîìì äøåúä äúàá ïàë ,ïëà éë
íãà ìù åéùòî ìë íà óà éë .ïåëðä
åéúåëåìäú ìë ,øåäèå ùåã÷ åìåëå ,íä 'ïáì'
íà íå÷î ìëî ,åãáì 'äì éúìáå íä ùãå÷
éãåäéá òâåô àåä åéúåâäðäå åéùòî éãé ìò
äøñ øáãîå åðåùì úà øöåð åðéàù ïåâëå

åøáçáççççàîè åáù 'ïáì'ä ìë íò éøä ,
...àø÷é àîèèèèè

על  והשמירה הזהירות – ולשונו פיו  שומר
פיו  מוצא

ïúùøôá(äì ãé òøåöî)éì äàøð òâðë'
éáø ÷"äâä øîà äë ,'úéáá

ò"éæ ìàèéåå íééç(òøåöî ,áåè úòãä õò 'ééò)

øîà òåãî ÷ééãìòâðë'òâð' øîåà åðéàå ,

מסופר ח. בפרט. הרע לשון ובחטא לחברו, אדם בין  ענייני בכל  להיזהר לאדם לו יש רבות 

המסובים, אחד שאלו ברכות ', 'שבע בסעודת  פעם שישב  זי "ע אמת ' ה 'אמרי  הרה "ק על

אמרו, מכאן רואה, אתה  שאי יום  ויש רואה , שאתה יום 'יש נגעים לגבי חז"ל אמרו הנה

ולכסותו...' לו ימים, שבעת לו נותנין נגע, לו שנולד ז:)חתן שנולד (מו "ק  הדבר שייך והאיך

חז"ל אמרו הרי  המשתה , בימי  צרעת  נגע לחתן  ה "ג)לו פ"ג ביכורים לו (ירושלמי מוחלין 'חתן

מכל כי  וביה , מיניה  אמת' ה 'אמרי  ענהו לו. מנין הרע לשון עוון  כן אם  עוונותיו', כל את

חז "ל  אמרו הקדוש ביום  אם  ומה הכיפורים, מיום החופה  יום  גרע לא  פה:)מקום שאין (יומא

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

נפרע  הקב "ה הרע, לשון  החתן  דיבר באם  אך למקום , אדם שבין עבירות  על  אם  כי מכפר

חברו. את שירצה  עד לו מתכפר ואינו הימנו,

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

מרמזת  יו"ד האות והנה  יו"ד, האות ועליו נטוי  קו כמין  נכתבת שהיא הא"ב . שבאותיות 

כן  אם  ומקשים, ה'צדיק'. הוא הוא  יהודי עוד מעליו וסובל  הנושא שכל ומכאן ל'יהודי',

ביאורו, אלא נטוי , קו על כיו"ד כתובה היא אף הלא  א', לאות  יתירה  חשיבות  כל  אין  מדוע

שמצדו  אע"ג  יהודי, על  שדורך ומי  מתחתיו, הפוכה יו"ד גבי על  נסמך שבאלף הנטוי  הקו כי

חשיבות ... כל  לו אין  כתפיו, על  הודי נושא  האחר

כותבים  האריז"ל עפ"י כי ואמרו, עליהם  צ ')הוסיפו נקרא (באות מי לך, לומר הפוכה, יו"ד

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

כצדיק. נחשב  זהו המעשיו,
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äàåøä ùéàä éë ,àìà ,úéáá éì äàøð
àìà ,åîöò òâðä äæ ïéàù òãé åúéáá úòøö
íöò àåä éøä åîöò òâðä éë ,'òâðë' ÷ø

àøåðä 'ïåùìä àèç'ééééé÷îòá ÷÷çð øùà ,
,íéøåáéãä åìà éãé ìò úúçùð àéäå ,åúîùð
'òâð' äùòð øåáéãä íâôáù øîåìëå

åùôð úåéîéðôáàéàéàéàé.

êëåïúùøôá '÷ä 'íééçä øåà'ä áúë
(è ãé)íãàä ÷éçøîù øáã êì ïéà

òøä ïåùìë åðå÷ ïîáéáéáéáéàúéà øáëå .
àúôñåúá(ë à äàô)íéòøôð íéøáã äùåìù

íìåòì ÷ìç åì ïéàå äæä íìåòá íãàäî
úåëéôùå úåéøò éåìéâ ,äøæ äãåáò .àáä

.'íìåë ãâðë òøä ïåùìå' íéîã

אמת'י. ה'אמרי הרה"ק של  מכתבו את להביא עלינו שומה  הרע' 'לשון באיסור מדאיירינן

שיחי' היקרים אנ"ש אהוביי  תובב "א. ירושלים תרצ "ו וישלח א' בעזה"י וז"ל. זי "ע,

פולין . במדינת 

הזה  דגלות  חז"ל דברי  ונאמנים ומבחוץ מבית הצרות רבו כאשר מכם  אדרוש זאת  ...עוד

ושנאת  מלשה "ר הלשון שמירת בענין  להתחזק אבקש ולזאת  חנם, ושנאת לשה"ר מטעם 

ועצתי , ואעידהחנם, בשבוע ימים בב' עכ "פ הלשון ושמירת חיים חפץ בספר שתלמדו

לטובה , פעולה בזה בעצמי  הרגשתי הנ "ל הספרים שגמרתי אחרי  כי  וארץ שמים עלי 

עי"ז  יתפעל במידותיו השלם גם אנת ולזאת לאו - ינאי  לר' הרוכל שאמר שזה ואחשוב 

ינאי ר' עלי' אטרח עכ"ז לזהודכותך, צריכים הכל כי  וטובכם .להראות  הדו"ש ידידכם  הנני  .

קדשו. יד חתימת 

יאמר הרע ואל לשון מעוון להשמר ודם' 'בשר של בכוחו אין עלינו תלין כי לך ,מה

זי"ע חיים' ה 'חפץ  לדברי נא ה ')שמע ותקנות בכח וז "ל .(מכתבים  היה  לא  אם באמת  והנה 

לאוין  ובכמה  - הקדושה  בתורתו זה  כותב הקב"ה  היה  לא  החטא  מזה  להנצל האדם

לא ועשין  עדיין  כך ובין  כך בין  בזה, להתבונן  מניחו ואינו האדם  על מתגבר שהיצר אלא ,

כבוד  גלה מלכנו 'אבינו בתפלתנו גם  מבקשים אנו והנה  בא, לא ומשיח החטא  ניתקן 

שיתגלה  אפשר אי החטא בזה שקועים  שאנו זמן כל  כי ידוע וזה  מהרה ' עלינו מלכותך

עלינו'... מלכותו כבוד

יעטה 'יא. שפם  'ועל  להלך המצורע שעל נאמר תזריע מה)בפרשת ובגמרא (יג טו.), למדו (מו"ק

קלוגער  שלמה רבי הגה "ק וביאר מכוסה , פיו יהיה  זה  ובכלל ראשו, את לעטוף שעליו

תזריע )זצוק"ל  שפר לבריאותם(אמרי הוא מסוכן  הרע לשון  המדבר של  פיו של(הרוחנית)כי

פיו לכסות עליו כן על  הניתוחים )סובביו, בחדר  הרופאים פי כיסוי אמרו (כדוגמת  שהרי  ביאר, ועוד .

פיו מוצא על לשמור הינם חומות כשני  והשפתיים שהשיניים  טז:)חז "ל  שב '(ערכין ולאיש ,

תועיל השלישית' ה'חומה  אולי  ואולי ' האי 'כולי  חומה, עוד לעשות יש הועילו, לא  חומות 

שמירה . כל ללא פיו אמרי  מלשלח למנעו

אכילת יב. איסור בהם שנאמר פסוקים מ"ז  ישנם שמיני  פרשת  שבסוף אמרו, רשומות דורשי 

בעון  האדם על הבאים וצרעת  נגעים  בדיני דעסקי  מצורע תזריע בפרשיות ואילו שרצים ,
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áúëò"éæ 'íééç õôç'ä(å"ô äøéîùä úáåç)

íãàä êéøö íéøáãä ììë .ì"æå
ì ãéîú åì áøåà ø"äöéäù òãéì,åàéèçä

åéìò øáâúî ø"äöéäù ì"æç åøîàù åîëå
øîàðù äîî ,íåé ìëá åéìò ùãçúîå
àåäå ,'åúéîäì ù÷áîå ÷éãöì òùø äôåö'
,åàéèçäì íãàä ìù åéô çúô ìò õáåø
éë 'õáåø úàèç çúôì' áåúëä øîàù åîë
úö÷ åúòã íãàä çéñé íà íù
åà äáø äæéá åúåà æåáé óëéú äøéîùäî
åðîî àöé àì íéðô ìë ìòå àèåæ äæéá

íåìùáõåáø úåéäì øöéä ÷æçúî ïë ìòå
åðåùìá íù éë íéøáà øàùî øúåé íù
íãàä êéøö ïë ìòå ...àåèçì ãåàî ìåìò
,äøéîùä ïî åúòã çéñäì àìù ÷æçúäì

'êéô éçúô øåîù' áåúëù åäæåïåëð äéäéå
àìù åì øåæòé ä"á÷ä éàãåáù äåèá åáì

øöéä ãéá ìåôéøäèì àáä íøîàîëå ,
øäèì ìéçúîù éî ,åùåøéôå ,åúåà ïéòééñî
ìëåéù ,äáøä äìòîìî åúåà ïéòééñî åîöò

.úåîéìùá åúøäè øåîâì

ïîæäåïéðò ï÷úì Y äøéôñä éîéá Y àîøâ
íúç'ä ÷"äøä áúë ïëå ,ïåùìä

ò"éæ 'øôåñ(øåëîé éë ùéàå ä"ã äøåúä ìò)ìò
÷åñôä(èë äë àø÷éå)úéá øåëîé éë ùéàå'

éà÷ã 'åúìåàâ äéäú íéîé ...äîåç øéò áùåî
íäå 'äîåç'á úááåñîä ïåùìä ïéðò ìò
éìãâî úåîåç åöøô íà ,íééðéùäå íééúôùä

Y éåàøë íðéàù íéøåáéãá Y(øôåñ íúçä ì"æå)

ïéáù Y äøéôñä éîéá éåìú äéðå÷éú ø÷éò
'ìáåé'ä àåä úøöòä íåéáå ,úøöòì çñô

äøåú éðá ìë åð÷åúé åáùïéëøòá øàåáîä é"ôò)

(äøåúä ÷ñò é"ò àá ïå÷éúä ø÷éòù :åèåá åð÷éå

איסור  בהם  שנאמר הפסוקים  ממנין  שלשה מפי יותר שהוא פסוקים , קנ"ז  יש הרע לשון

מפיו  מוציא שהוא בדיבורים  להיזהר האדם  חייב יותר כי טעמא, והיינו שרצים, וטומאת

פיו. לתוך להכניס  שנזהר ממה 

היהודי' 'נפלאות  בספר המובא עה)וכמעשה  זי "ע (עמו ' הקדוש היהודי  אמר אחת שפעם

ונסע  חסידים  איזה  עמו ולקח מה, על לו אמר ולא לדרך, שיסע ז "ל  בונם  ר' הרבי  להרה "ק

הבית  בעל להם אמר הכפר, בעל אצל שמה  לאכול  רוצים  והיו אחד לכפר ויבוא לדרכו,

הולכים  היו והחסידים עצמו בפני  בחדר היה בונם ר' והרבי  בשר, רק חלב  מאכלי  לו שאין 

הבהמה  הייתה  ואם השוחט, הוא  מי  ודורשים  חוקרים  והיו כדרכם , הכפרי  בבית  וחוזרים 

כדברים  הבית  בעל אל  כדברם ויהי  כהוגן. הייתה והדחה  המליחה ואם סירכא, בלי  כשרה

האורחים  כדרך קרועים ובגדיו התנור מאחורי  יושב שהיה  אחד מאיש קול  להם  נשמע האלה

האורח, ענה  הבשר בעניני ודורשים חוקרים שהחסידים בשמעו לעיר, מעיר ושבים  העוברים

חסידים, והבשר חסידים  השוחט מי  ודורשים חוקרים אתם הפה  לתוך נותנים שאתם מה 

אתם  אין מהפה היוצאים הדיבורים היינו מהפה  מוציאים שאתם מה אבל הוכשר, איך

שאלה לשום בדעתו צריכים חשב  הנ"ל  שלו בהחדר בונם ר' הרבי  הקדוש הרב וכשמוע

חזר  ותיכף מהאורח, זה מוסר דבר ללמוד ז "ל  הקדוש היהודי אותו שלח זה דבר שעל

לטוב. זכור אליהו היה  הנ"ל והאורח לביתו.
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úðù íåú ãò åúìåàâ äúééäå' ,úåîéìù
äðù ìëù ...úåîéîú ìá÷éù ãò Y 'åøëîî

äìàä íéîéá åúîéîú ìá÷î äðùåâéâéâéâé.

את מאבד הרע לשון המדבר - לשונך נצור
זכויותיו  כל

òåãéíéðåîã÷ä åáúëù äî íñøåôîå
(æ"ô äòéðëä øòù 'úåááìä úáåç'á àáåä),
ìë ãéñôî åäòø ìò òøä ïåùì øáãîäù

øáéãù éî úåëæì äúòî íéô÷æðä åéúåéåëæ
ìù úåðååòä éìéáçá 'øëùð' àåä óà ,åéìò
êëå .ò"ì åúáåçì äúòî íéô÷æðä åäòø

óñåé úéáì ãéâîä øîà(ìä÷éå 'øô)ïéðòá íâå'
íä éë øäøäì ïéà êãâð åî÷ øùà íéî÷ä

åìéòåé àìà êå÷éæé àìïåùì øîåàù éî éë

ïéðúåðå åéúåéëæî åì ïéëðî åøéáç ìò òøä

áéöéå úîà àåä 'åëåãéãéãéãééðá éòãé éåä åìàå ,

להרבותיג . זהירות  במשנה ליזהר יש כן טוב, שאינו הדיבור איסור חומרת בעשהכגודל 

כדאית טוב  לרעהו, איש בין ועידוד חיזוק דיבורי ולדבר לומר תזריע, פר' בזוה "ק (מו:)א

כי ציפרים , שתי  טהרתו ביום  מביא  בישא,שה'מצורע' מלה  בגין נש בר דהאי דעונשא כמה

מליל  ולא  למללא  ויכיל לידיה דקאתי טבא מלה בגין ענשיה שכחומר כך למדים , נמצינו ,

טובים  בדיבורים חבירו את  מלעודד הנמנע הוא ממש כך הרע, לשון  דיבורי  של האיסור

חבירו, על שדיבר הרע הלשון  כנגד אחד ציפרים, שתי מביא  ולכן הנפש, את המשיבים 

בזולתו. ולתמוך לחזק טובים  דיבורים  דיבר שלא  כך על  והשני

'יד. – נראה ומכאן זי "ע... אמת' ה'שפת הרה"ק הזכותים כתב  כל ח"ו שמאבדין איך להודיע

הרע  לשון ידי  להיות על מכולם ישראל בני נשתנו למה  רבינו משה תמה  מתחילה  ולכן  ,

להוציאם '. לך  יש זכות  מה  אמר ביניהם  דלטורין  כי  כשגילה ואח"כ  בגלות,

זי"ע דושינסקיא מהרי"ץ ז .)הגה "ק ברכות מהרי"ץ, חז"ל(חידושי בדברי שם )מבאר (ברכות

רשע  לו, וטוב  רשע יש לו, ורע צדיק ולאידך לו וטוב  צדיק יש מה  מפני חילוקים  ד' שאמרו

גמור. שאינו צדיק - לו ורע צדיק גמור, צדיק - לו וטוב  צדיק הגמרא, ומסקנת  לו. ורע

גמור' 'צדיק יתכן היאך וקשה , גמור. רשע - לו ורע רשע גמור, שאינו רשע - לו וטוב רשע

יחטא  ולא טוב יעשה אשר בארץ  צדיק אדם  אין כ)והרי  ז גמור'(קהלת 'רשע יש וכי  ועוד, .

חייו. ימי  כל  במשך טוב מעשה  איזה  אפילו לו יהיה  שלא

חז "ל  אמרו בצדיקים הנה טז:)אלא , ערכין המועטים (עיי' עוונותיהם  על  משלם שהקב"ה 

וכו') בארץ צדיק  אין מנוחתם (שהרי תהא  עדן לגן בעלותם  לבוא שלעתיד בכדי  העולם, בזה

מצוות  מיעוט לו שיש הרשע לאידך, כז .)שלימה . חגיגה כרימון. מצוות מלאין שבך ריקנין אפילו  (שהרי

'חובות  דברי את  להקדים יש עוד חייב '. 'כולו יהיה  למעלה  ואז העולם, בזה שכר לו משלמים 

פ"ז)הלבבות ' הכניעה של(שער עוונותיו עצמו על מקבל  חבירו על  הרע' 'לשון  המדבר כי 

לחבירו. ומצוותיו זכויותיו כל  את  מעביר הוא  ולאידך חבירו,

היינו  גמור' שאינו 'רשע וכן  גמור' שאינו 'צדיק כי נכון. על  הגמרא דברי יבוארו מעתה

זכויות  יש רשע ולכל עוון, פגם דמעט מעט יש צדיק לכל  כי דעלמא, ורשעים בצדיקים 

שדיבר  מי  לזכות עברו מצוותיו וכל  הרע. לשון שדיבר זה היינו גמור' 'רשע אמנם מועטות .
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ùéá éøîàã ïéòîù ãë ïéàãç ååä àã àùð
'áäæ åà óñë úðúî ïåì éáäé åìéàë ïåäðî
åîë íéçîù åéä äæ 'ãåñ' íãàä éðá íéòãåé åéä åìéàå)

(óñëå áäæ úåðúî åìá÷ù.

,äðäåøçà ïéãì íãàä úà åãéîòéùë
åéîé úåàìîá - äîéîùä åúåìò
åá íéìåúù äî ìò äîúéù íéîòô ,åéúåðùå
àåä àìù úåáø úååöîå úåéåëæ äîëå äîë
àåä úîàä íìåò éëå øîàéå äðòé æà ,íàùò
åìà ìë úà éúéùò éðà àì éøä Y ïàë

íéîùä ïî åäåðòé ,úååöîääúà àì ïëà

íðîà ,äéúö÷î àìå äéðéî àì íúéùò

øáéãù éðôîå ,íä êøáç ìù åìà úåéåëæ

ä ïåùì êéìòïë ìò íéòø íéøáãå òø

êîù ìò åìà ìë íéô÷æð.

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

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

íäéìò úáééçúäù äæ àåä äúàååèåèåèåè.

äúòêàéä ïë íà ,øîàéå íãà àåáé
éøä ,òø éãâðë øáéãù éîì ìåçîà
ìëî øäèéäìå úå÷ðéäì éúéëæ åéøáã éãé ìò

הימים  מכבר עבירותיו א. עבירות, מיני  ב ' ב 'חשבונו' ונשארו זכות. כל  בידו שאין  נמצא  עליו.

ממין  והם מהצדיק, ראשו על שבאו המועטות  עוונות  ב. הבא , בעולם עונשו מקבל  שעליהם

הצדיק  הוא  גמור צדיק כיו"ב, לו'. ורע 'רשע הוא לכן הזה בעולם  עליהם שמענישים  העוונות

עברו  עוונותיו שהרי  – וכלל כלל  עבירות  בידו שאין  ונמצא הרע, לשון עליו דיבר שהרשע

שהוא  מצוות  א. מצוות , סוגי  ב ' יש שב'חשבונו' אלא עוד ולא  הרע, לשון  המספר זה אל 

קיימם  שהרשע מועטות מצוות אותם ב. הבא , בעולם שכר יקבל  ועליהם קיימם בעצמו

הויא  ושפיר הזה, בעולם  שכר מקבלים אלו 'מצוות' על והרי לזכותו, ונזקפו עברו ועתה

הבא .וטוב'צדיק ובעולם הזה בעולם לו

זי"עטו. חיים ' ה'חפץ הגה "ק ביאר זה לי)ביסוד ניחא ובזה ד"ה בהערה פ"ז ח"ב ידועה (שמיה"ל  כי  ,

שמו כאותיות  ומסתיים  המתחיל פסוק עשרה  שמונה  תפילת  בסיום  לומר שלא הסגולה

הדין ליום שמו את  קכב)ישכח סימן סוף רבה' ב'אליה בראתו (עי' אלא שמו, את  ישכח ומדוע ,

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

שמעון  ראובן  שמו אם יודע אינו וכבר לגמרי מתבלבל כבר אז  – לוי  של  עבירות  על  לאחריו

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

אור' ה 'כתנות כתב  ענינא, בהאי פרפרת  שרה)עוד חיי פר' מאירים ', 'הפנים ספר (לבעל  בשם

ישעיה, בי וז"ל רבינו 'ישיחו בפסוק ישעיה רבינו  בספר שמצאתי מה למודעי אני צריך .
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,êë ìë úåáø úååöîá éúéëæ óàå ,ïååòå àèç
ììåòù éî ìëì ìåçîì éðáééçì øùôà êàéäå

à"îøä áúëãë Y òø éì(á å"øú ç"åà)àìå'
ãéñôäì éðà áéåçî éëå ,'ìåçîìî éøæëà àäé
àìà ãåò àìå ,úååöî äáøä êë ìë äæ øåáò
äòùá'ù éúåðååò ìë ìò áééçúäìå áåùì

.íäî éúøèôð 'úçìöåîå äáåè

íðîà'éç ùéà ïá'ä ÷"äâä áúë øáë
ò"éæ(äáåùú úáùì 'â ùåøã ìéç ùéà ïá)

çìñéå ìçîéù åì øîàð 'øùåé'á ïëàù øàáì
íéããöä 'áî øëùð àöé êë ïéáå ïéá éë ,åì

(úåðååòäî ïä úååöîäî ïä)úåðååòä éáâì éë ,
åøîà àìä(.âë àîåé)ìò øéáòîä ìë'

äæáå 'åéòùô ìë ìò åì ïéøéáòî åéúåãéî
àìéîî åøéáçì ìåçîéå åéúåãéî ìò øéáòéù
àøôòë íéìèåáîå íéìèá åéúåðååò ìë

êãéàìå .àòøàã(ì"é)àìä úååöîä ïéðòá ,
åéúååöî úà åøéáçì áéùî àåäù êëá
íåé÷ éãë äæá ùé éøä íéáåèä åéùòîå
ïéøãäîä ïî ïéøãäîì 'äãéáà úáùä' úååöî

úéðçåø äãéáàáøëùù éàãåå äæ éøäå ,
äãéáàä ìãåâ éôë àéä äãéáà úáùä úååöî
óà úàæë éúáø äãéáà ìòå Y áéùî øùà

'úåçôä ìëì' äîëå äîë éô ìãâé äøëù
ãéñôé àìù àöîðå ,úååöîä åìà ìë øëùë

.åúìéçîá äîåàî

åúåàáò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äâä áúë ïéðò
(æ"ôøú òøåöî ,éáö õøà)àøåàéáá

àø÷ã(á ãé)äéäú úàæå'òøåöîä úøåú
øäèî òøåöîä åá íåéá éë ,'åúøäè íåéá
ïåùì ïååò ìò äîéìù äáåùúá áùå åùôð

òøä(åúòøö úà åì àéáä øùà)íéøæåç éøä ,
ïåùì åøáã úòá åì åãáàù åéúåéåëæ ìë åéìà

äéäú úàæå' åäæå ,òøäúøåúéë 'òøåöîä
ìë ìòô øùà äøåúä íåé÷å ãåîéì úååöî
.'åúøäè íåé'á äúò åéìà åáåùé åééç éîé

נפש  מצרות שמירתשומר מעלת – ו
ושכרה הלשון

àúéàùøãîá(à âì ø"÷éå)ïá ïåòîù éáøù
àö åãáò éáèì åì øîà ìàéìîâ
ïî éáè øæç ,áåè ìëàî éì äð÷å ä÷åùä
øîà úøçîì .'äîäá ìù ïåùì' åéãéáå ÷åùä
éøåáò ùåëø íåéä ,ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø åì
åì àéáäå ÷åùä ïî éáè øæç áåùå ,òø øáã
åì øàáéù ïåòîù ïáø åúåà ìàù ,'ïåùì'
åäðò .úåðåùì íéîéä éúùá åì àéáä éàîà

שער' יג)יושבי סט  לו (תהלים  והראו צדיק מת אחת פעם  חסידים בספר דאיתא  שם וכתוב  ,

שדברו  אדם  בני אותן  אלו, מצות  עשית שלא  פי  על  אף לו ואמרו מעולם , עשה שלא  מצות

דוד  מתאונן  היה שזה  שם , וכתב  לך. ונתנו מהם  ונטלו אלו מצות עשו הרע לשון עליך

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

בשם  בזה  מפרש מצורע פרשת סוף משה וידבר ובספר ודפח"ח. מהם ליטול מצות הרבה 

דהמע"ה  בקשת  את  מירושלים' אהרן 'רבי ט )צדיק לט  כי (תהלים  - תשימני ' אל  נבל 'חרפת 

ממנו  ליקח יכול  שאיני נבל חרפת  עליו. ידבר אם  תועלת מה  מצוה  לחלוחית  בו שאין  נבל 

להיות. רוצה  איני  הרבה ,זכויות  ותורה' 'מצוות אלי  יעבור הפחות לכל ת"ח מדבר כאשר כי 

מכך  ארוויח מה פוחזים סתם עלי  ידברו אם .אבל
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ãë ,àúùéá äéðéîå àúáè äéðéî' ãáòä éáè
ùéáã úéì ùéá ãëå ,äéðéî áè úéì áè äåä

Y 'äðéîïî òøä ïäå áåèä ïäù åðééä
íéàá íä ïåùìääáåè ïåùìäù äòùá éë ,

äðîî áåè øúåé ïéà íéáåè íéøåáéã úøáãîå
ïåùìäù äòùáå ,äãé ìò àáä úìòåúäîå
úååî' éë ,äðîî øúåé òø ïéà ,òøì úùîùî

'ïåùì ãéá íééçå(àë çé éìùî)æèæèæèæè.

ùøãîáäáø(á æè äùøô ,òøåöî ô"éø)àáåä
øæçî äéäù ,ãçà 'ìëåø'á äùòî
'ééçã àîñ ïáæîì éòá ïàî' æéøëîå úåøééòá
...íééçä íñ ùåëøì äöåøä ùéàä éî -
òîùå åðéì÷øèá éàðé éáø áùé äòù äúåàá

åîòî ù÷áì éàðé éáø çìù .ìëåøä ìå÷ úà
ìëåøä åäðò ,äæ êøòä ø÷é íñî åì øåëîéù
íñ ïéà - 'êúååëã àìå äéì êéøö úðà åàì'
î"î êà ,êúåîëùì àìå êì àì ãòåéî äæ
øôñ ìëåø åúåà àéöåä ,éàðé éáø åá ÷çã
íééç õôçä ùéàä éî' åéðôì àø÷å íéìäú
òøî êðåùì øåöð ,áåè úåàøì íéîé áäåà
óà éàðé 'ø øîà ,'äîøî øáãî êéúôùå

øîåàå æéøëî äîìù(âë àë éìùî)åéô øîåù'
øîåù åðåùìåúåøöîøîåù' - 'åùôð

úòøöîàøå÷ éúééä éîé ìë éàðé ø"à .'åùôð
àåä ïëéä òãåé éúééä àìå äæä àø÷îä
êëéôì ,éðòéãåäå äæ ìëåø àáù ãò ,èéùô

במדרשטז. י)איתא ה  שהיו (קה"ר ציפורים בשתי והבחין  הדרכים בצדי  שהלך באחד מעשה

עשב עם וחזרה החיה  הציפור פרחה  מהן, אחת מתה  קטטה כדי ותוך זו עם זו מריבות 

ההילך  נתאווה לתחיה. קמה היא והנה  המתה  הציפור של פיה על העשב  את  הניחה  בפיה,

הדרך  אם  על דרכו, בהמשך עמו לקחו כן על  אחרים, מתים  על  העשב  של  כוחו את  ל'נסות '

אכן  כי ל "ע אסון קרהו ואז העשב , את  עליו הניח הארי , אל ויקרב מת, ארי ליד האיש עבר

הלשון  נדמית זה ולעשב  עליו. שעמד איש לאותו וטרף מיהר אך לתחיה, תיכף קם  האריה

לאידך, אך לרעהו, איש טובים  דיבורים  ידי  על מתים  בו להחיות  אפשר גיסא מחד -

ל "ע... נטרף עצמו הוא הרי  לרע בלשונו המשתמש

האלוקי  התנא  ציון  על מירון  באת "ק בהיותי  זר ולא עיני  שראו מה רבותי נא שמעו

בימים  בא  יהודי  על  ירושלים  עיה"ק מבני חשוב  יהודי הראני  והנה שבעים )רשב "י, היושב(כבן

מעידה  פניו הכרת  ברם נימא... כמלוא אפילו לשתיה שתיה  בין ואין לשכרה , ושותה  שם 

בחרותו  בשנות הווה, וכך ימיו, קורות  את בעצמו מספר הלה  מוצאו. חשוב ממקור כי עליו

עידן  הדברים נתעכבו מקדש' 'האיש לפרק ובהגיעו ברק, בני בעי"ת פוניבז' בישיבת  למד

שבועות  כב' והנה  ביותר. מבוגר בגיל  בשעטומ"צ שידוכין  בקשרי  בא  שלבסוף עד ועידנים ,

משפחת  מבני  אחד איש דיבר החתונה, זמן  בביטול ,לפני  אותה  שאל  רוח ובקור עמה , הכלה

'ארס ' הלה  זרע הללו ספורות  מילים בכמה כך... כל  רב  זמן  חיכיתם זה  בחור על  וכי נו,

בקרבו  לבו נשבר החתן של צערו לגודל השידוך... את  לבטל שהחליטה  עד הכלה , בלב

כחמישים  זה  לשכרה שותה הוא  הרי אז ומני למירון, נסע מטלטליו, את  ארז  שברים , לשברי 

אחד... רע דיבור של  כוחו וראו הביטו במספר... שנה 
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úøåú äéäú úàæ' ìàøùé úà øéäæî äùî
'òøåöîä(ïå÷éøèåð)òø íù àéöåîäæéæéæéæé.

äøåàëìåéàîà ,øåàéá êéøö úö÷
ùøãîä éîëç åðåòéîùä

מדובנא יז. המגיד הקשה קושיות תזריע )ה' - הפטרות – מיעקב המובאים (כוכב הגמרא דברי  על

דברי א.למעלה, להטיף טעמו את שינה  ומדוע רפואה  סמי  למכור בא הרוכל זה הרי 

לקוניו. ה'צדיק'ב.מוסר וכי לדכוותייהו, ולא עבורו לא  זה סם  שאין ינאי לרבי  שאמר מהו

משמר. מכל פיו מוצאות לשמור נצרך ימי ג.אינו כל שאמר ינאי  רבי  בדברי  הביאור מה

מהו  קדוש תנא אותו הבין לא וכי פשוט, הוא  היכן  עד ידעתי  ולא  זה  כתוב קורא הייתי 

מקרא '. של מדבריו,ד .'פשוטו התפעל כך שכל  הרוכל בדברי  ינאי  רבי  מצא חידוש איזה 

בספר  הוא כאשר הכתוב  לו הראה  רק מאומה בהכתוב  הרוכל גרע  ולא הוסיף לא  הלא 

של פשוטו על עתה  עמד כי כעת לו נתחדש מה  וא "כ פירוש. או באור הוספת  בלי תהלים 

מתחילה. ידע שלא  מה זאת ה.מקרא המצורע במלת  נוטריקון  לדרוש ככה על  ראו מה

כפשוטו. לא  חדשה להוראה המלה  את  להסב  רע שם מוציא המצורע תורת  תהיה

משל בדרך כדרכו החזה וז"ל.וביאר במחלת דוי ערש על  המוטל  חולה  אצל שהוא  כמו

הדאקטער יבוא  אשר זעומה. רזון  מחלת הריאה  עליו (הרופא)או ויצוה בחליו אותו ויבקר

לבבו  ירע ולבל  כבוד, אחרי או הממון  אחרי כעת להוט יהיה  ולבל יקפיד ובל יכעוס  לבל

יקנא  ולא  והרויח, הרבה  פדה אליו הקרוב ושכנו בחנותו הרויח ולא  פדה  לא כי  לו יוגד אם

את  השומעים בין  כסיל  יעמוד אם  והיה  התאוות . יתר מכל גם  ויתרחק לבו, אל ישים  ולא

להדאקטער  לו היה זה מה  הרבה  פלאות יתפלא  החולה  את  הדאקטער הזהיר אשר האזהרות 

לו  היה  ומה הזה , החולה אל  הפעם גם  נקרא  זה ולתכלית  הגוף את  לרפאות  רק דרכו אשר

להזהר  ישרות מדות בו לנטוע הנפש במחלת  החולה את  לרפאות  אחרת  דרך לו אחז  כי

נאותים  האלה  הדברים הלא  התאוות. ושארי והכבוד הממון  ותאוות ומריבה  וקנאה  מכעס 

דרך  הדאקטער לו לקח באמת כי נאמר אם שנית לדאקטער. ולא  ומצוה  תורה לשומר רק

ובתי  כנסיות לבתי יהלוך לא מדוע א "כ למוטב , אדם בני  ולהחזיר מוכיח להיות אחרת

מוסרו  להשמיע לו בחר ומדוע בעם. המטיפים  יתר ככל  תוכחתו את  שם להגיד מדרשות 

האמורות  המצוות  מכל  פטור 'חולה  כי  הוא  נהפוך הלא  דוי, ערש על המוטל  חולה באזני

אבל החולה. אל  הדאקטער אזהרות שמע אשר ההוא  הכסיל יתפלא  וכאלה כאלה  בתורה '.

את  צוה  ה' את  ויראתו לבבו בישרת  ולא  בצדקתו לא  הדאקטער כי  זאת  את  יבין לא מי 

הריחוק, תכלית מהן ולהתרחק ההן הרעות המדות  מן להזהר בזההחולה כוונתו ואין

הבא  העולם לחיי אותו להביא  הנפש רפואת  חפץ לרפאותו כמשמעו פשוטו הדאקטער רק .

הגופניות . מחליי  אותו הזהלרפאות  בעולם אותו -ולהבריא אלה כל על  עליו צוה ע"כ כי ,

וחליים  מכאובים ימיו ולמלא הזה  בעולם ימיו לקצר האדם בעוכרי  המה הן הללו המדות

אותם רעים  ומעפשים  הדמים  את  מעכרים ודומיהן  ותאוה  וקנאה  כעס  הרעות  המדות  כי ,

חליים  האדם  על  מפורש ומביאים שנינו וכאשר עתו, בלא  בלהות למלך ויצעידוהו רעים 

העולם מן  האדם את  מוציאין  והכבוד והתאוה  פ"ד )הקנאה הדברים (אבות כי כמשמעו, פשוטו
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הזה  החולה את  הדאקטער צוה  כן  על  עתו, בלא וימות  הימים  את  מקצרים האלה  הרעים 

להכרית . ואחריתו הוא בנפשו כי האלה  הרעות מהמדות  נפשו על  ישמר כי

(- היה (והנמשל כי בבאורו. עסוקים אנו אשר במדרש המובא הרוכל אצל  הדבר הוא ,

והכריז בשערים וכשעבר אדם. לבני  ורפואות  סמים לתת בעירות לחזר הרוכלים ככל  רוכל 

אדם  בני  של לבן את  לקרב הבא  העולם לחיי  התכוון לא דחיי סמא למזבן בעי מאן בקול 

כמשמעו פשוטו רק שבשמים. ובריאות.לאביהן שלום חיי  ארוכים חיים לחיות  דחיי  סמא

יבקש  טוב, ויעשה מרע ויסור ומרמה . מרע לשונו אדם שישמור מה  הוא  החיים וסם

האלה הדברים כי  הלב. ושבירת  לכעס  וקטטה. למריבה  המביאים מהדברים ויתרחק שלום

ומכאובים, דוי  ידע לא  ושלום טובים חיים יחיה  בהם והנזהר המה. הבריאות  יסודי  ראשי

הארץ  על ימים לעצמו ויאריך ויסבב  דמיו, את  ויקלקל  יעכר בהם, נזהר הבלתי  להפך אבל  .

עתו. בלא נספה ויהיה שונות  ומחלות  מכאובים

ותעלות  רפואות לתת  בעיירות  המחזיר ה'רוכל ' אל  שאמרם למי  הדברים  ראויים  ע"כ 

ואמר  ענה דחיי, סמא לו לתת הרוכל  מאת הוא גם  ובקש ינאי  ר' אליו וכשבא  הגוף. לבריות

הוא  כי  ערכו וחין  ינאי  ר' את  הרוכל  ידע כי  ר"ל דכוותך. ולא  אנת לא צריך את  לית  לו,

ללכת  לבבו וישרת צדקתו מצד - האלה הדברים בכל מעצמו נזהר כבר והוא תמים  צדיק

גרש  כלה רעה  וכל וחמה  כעס וכבוד תאוה קנאה  וכל והישר, הטוב  רק ולעשות  ה' בדרכי 

עולם  וחיי  הבריאות טובת מצד ולא הבא. העולם לחיי  לזכות  נפשו מעלות מצד מלבו גרש

נזהרים  כבר כערכך אנשים כי דכוותך, ולא  אנת לא  צריך את לית  דבר אשר היטיב  ע"כ הזה .

בראשונה  הבין  לא  ינאי  ר' אבל  לבם. וצדקת  נפשם  את  ושמירתם  תשוקתם מצד ממילא בזה 

הזה  הפסוק לו והראה תהלים  ספר לקח דחיי , סמא את  לו למכור בו והפציר תשובתו, את

ספר  על  הדברים  כתובים  כבר כי  לו להראות  בזה  היה הרוכל וכוונת  חיים ', החפץ האיש 'מי 

לראות  ימים 'ואוהב עתו, בלא ימות שלא - חיים' החפץ  'האיש כי מלא  מקרא  והוא  תהלים '

'נצור  הדברים  באלה נזהר יהיה  באפו, נשמה  עוד כל  מכאובים יסבול  ולא  יחלה  שלא  - טוב'

- שלום' בקש גו' מרע ימים לשונך אריכות ואל הבריאות  אל יסודות הם האלה  הדברים .כי

בעולם  הארציים חיים על דקאי כפשוטו בו הבין לא הזה  המקרא את תמיד כשקרא  ינאי  ור'

חיים  החפץ האיש ומי  הבא , עולם  חיי  אודות על מדבר כי הכתוב  בכוונת  חשב רק הזה ,

חיים  בפשוטו הכתוב  יתפרש כי  לבו על עלה ולא וגו', מרע לשונך נצור נאמר עליו הנצחיים 

ולא  הזה המקרא  קורא  הייתי ימי כל  ואמר התפלא  ע"כ האדמה. על פה חיים  שאנחנו סתם 

רוכל שבא עד הנצחיים , ולימים הבא  עולם חיי  על ביארו אלא פשוט, הוא  היכן  יודע הייתי 

והוא  ארץ, עלי  פה  הפשוטים חיים על  רק לדבר ענינו כי מקרא של  פשוטו והודיעני  זה

חייו. ימי  כל  ושלוה  טוב  ולראות אנוש ימי להאריך טובה עצה 

- נפשו' מצרות שומר ולשונו פיו 'שומר ואומר מכריז  שלמה  אף ינאי, ר' אמר וע"ז 

כי מצרעת שומר מזה  מכוון  כי  אמר ע"כ  הרע לשון  על באים שהנגעים ידוע כי  נפשו,

וממילא  דמו את מקלקל  איננו ולשונו פיו הבאההשומר מצרעת  נשמר הוא  טבע עפ"י 

צרעת  גם נכלל מצרות ובמלת  הדמים דברי מעיפוש לפי  כי להודיע צרעת אל  דבריו והסב ,
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àðéî à÷ôð éàî éëå ,'ìëåø'á äéä äùòîäù
õôç'ä øàáî àìà .åúëàìî äúééä äî åðì

ò"éæ 'íééç(ú"äò ùãçä ç"ç)ìëù åîëù ,
úåçãì åì øùôà éà 'ìëåø'î úåð÷ì àáä
ìëåø ìù åëøã éøäù ,äô÷äá íåìùúä
äúåàá ïåìì øàùð åðéàå úåøééòá øæçì
,'éúîéà åéùëò íìùé àì íàå' ,øéòä
ìò åìòô øëù åì íìùì íéáééç àìéîîå
åéô íìåáä ìù åøëù íâ àåä êë ,øúà
ìá÷éù ,úåìéëøå òøä ïåùì éøáã øáãìî

íìåòä äæá ãåò ,øúà ìò áåè áø øëùïëå)

åîë úåéðò àåäù ùðåòä ïéðòì ,å"ô äøéëæä øòùá áúë

(äð÷ä øôñá áúëù.

êëåìàèéåå íééç éáø é÷åìàä ÷"äâä øàéá
ò"éæ(á÷ò 'øô äøåú éèå÷éì)íëçä íùá

÷åñôä úà ä"äììæ ÷øåù ù"øäîøáãîá)

(â ì.'äùòé åéôî àöåéä ìëë åøáã ìçé àì'
ïéìåç åéøáã úà äùòé àìù íãàä øäæéù
íäá ïéàù áåùçì åéô éøåáéãá ìæìæé àìù -

éë ,ùîîåéôî àöåéä ìëë,íãà ìù -
äùòéàøåá Y áåèì íà òøì íà íùåø

øåîùé ïë ìò .å"ç íéøåâéè÷ åà íéøåâéðñ
...åéô éçúô ãàîçéçéçéçé

ø÷éòìë áéùçéå êéøòéù ,ìëä
åðéàù øåáéã úàöåäî úå÷ôàúä

וא"כ הדם  וקלקול מעיפוש הטבע עפ"י ג"כ הוא הרע לשון בעון צרעת שבאה מה גם  הרוכל

מצרעת  שומר בזה  ונכלל  נפשו מצרות שומר ולשונו פיו שומר שלמה שאמר במה  נכלל הוא

- המצורע תורת  תהיה  זאת ישראל  את  מזהיר משה 'לפיכך המדרש שמסיים והוא נפשו

מל שהוציא  לא  רע' שם  שהוא המוציא מה כי  להגיד כן  גם  כוונתם  רק מפשוטה. המצורע ת

רע, שם  הוצאת  ידי  על  טבע פי  על  לבוא מחוייבת  והצרעת טבע. עפ "י  הוא שהמוציא מצורע

וקלקל  נקם בו. לנקום וחפצו חבירו על וקצף בחמה שיהיה רק  ימלט לא  חברו על רע שם

הצרעת  את לעצמו והוליד דמו את תהיה בזה וזאת הכתוב בפי  הדברים  שהכניסו וזהו ,

התוצאה  כי  מצורע. שיהיה  רע שם המוציא  תורת  בהחלט תהיה  זאת  ר"ל המצורע. תורת

זה  והוכיחו הטבע. עפ "י  רע שם המוציא אצל  ולהיות  לבוא  שמחוייבת הצרעת  מזה תהיה

המצורע  תורת  זאת אומר היה אם לכאורה  מספיק היה כי  כו' תהיה וזאת  שנכתב ממה 

העולה  תורת  זאת ב)כמ"ש ו' החטאת (ויקרא תורת  זאת המנחה . תורת ז ')זאת  זאת (שם 

מלת  הכתוב שהוסיף ומזה השלמים . זבח תורת  זאת  האשם הכוונה תהיה תורת  כי הוכיחו

מחוייבת  והצרעת מצורע, שיהיה  רע שם  להמוציא  בהחלט' תהיה 'זאת כי  להודיע, בזה 

תהיה . שכן  ספק בלי  בהחלט תהיה  נאמר וע"כ  אצלו להיות 

זי "עיח. החיד"א הגה"ק כתב  בבןנפלאות דבריו הובאו  פיהו '. מנשיקות 'ישקני ב, א שה"ש אנך' ('חומת 

פז .) מנחות בעת יהוידע  מקום  מכל היין , במרתף וחתום  סתום  כשהוא  אפילו היין  שטבע

אומרו  וזהו מאליו, שבחביות  היין מתנועע ממנו, רב במרחק היין אם אפילו היין  דריכת 

למוטב  הן לטב הן משפיעים דיבוריו היאך תאמר ושמא – פיהו מנשיקות יקח ישקני ,

מ  מיין ראיה  דודיך טובים כך כי  ממרחק, הענבים דריכת בהשפעת בגת היין  שמתנועע כמו ,

רב. למרחק ומשפיע גורם  האדם דיבור
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.ïåâäíùá åúøâàá ò"éæ à"øâä éøáãë
.ì"æå ùøãîäíñåç íãàù òâøå òâø ìëå

äéøáå êàìî ïéàù æåðâä øåàì äëåæ åéô
øòùì íéìåëéèéèéèéèé.

äãéîåìëù åðéöî íà éë ,äáåøî äáåè
òâåôå åðåùì çìåùä øåîç êë
íñåçä ìù åúáåè äáø äî ë"åëàò ,éãåäéá
åéô úà íìåá íãàäù òâøå òâø ìëáå ,åéô

,äøñ åéìò øáãì àìå åäòøì úåðòì àìù
çåð àåäå ,åá çéèî åøáçù ïåáìò ìáåñ åà
äëåæ åøáç éðô íéìëîå ùééáî åðéàå úåöøì

ãò éãò úåëøáìëëëë.

êëå,äòåãéä åúøâàá ò"éæ à"øâä áúë
.ì"æååéô íñåç íãàù òâøå òâø ìëå

äéøáå êàìî ïéàù æåðâä øåàì äëåæ
øòùì íéìåëé.

קהליט. לפני  שדרש מתלמידיו אחד לפניו התאונן  פעם  זי"ע, חיים' ה'חפץ על מסופר כה

בדרשתו. תועלת  מה וא "כ שומעיו מקהל אחד על אף השפיע ולא שעתים משך גדול 

חוסם  שאדם  ורגע רגע כל שבעד ז"ל, הגר"א מאמר ידוע הנה  שפתיו, במתק הח"ח ענהו

רגע  בעד רק וזהו זה, אור זיו בנועם מושג שום  תמותה  לבן  שאין  הגנוז לאור זוכה פיו

בעצמך הגע משך אחד, ועדה  קהל של פיהם לחסום בידך עלה  אם תקבל שכר כמה

ורכילות  לה "ר אסורים דברים לדבר לבלי  יהי שעתים מחלקך השכר, ערך לשער אין  הלא 

בהגהות)חלקי יתרו עה"ת, .(ח"ח

כמו כ. לפעולותיו. ערוך אין  אשר חברו, לב  על טובים  דברים לדבר המרבה  לזה שכן מכל

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

שהרי  אדם  ישנו שלפעמים  היא והכוונה ודיבורו, אמרו ידי על  מתים להחיות האדם ביד

הרי  זה ידי ועל  טוב דיבור לו ואומר חברו שבא עד בו, יש הרבה ומרירות ברוחו, מת  הוא

חיים . רוח בו נוסך הוא 

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

'כפה  חרוט מהם  אחת  על לחברתה, אחת  הסמוכות  מצבות  שתי שם וראה אחת, בעיר

פנה  דברים. של  פשרם מה הבין ולא  לאביון', שילחה  'וידיה  כתוב אידך ועל לעני ' פרשה

ושותפים  היו העיר עשירי  אלו ששני  ומצא, פשפש קדישא', ה 'חברא  בפנקס  לחקור הגאון

הדין  לבית  השנים פנו רגילים . בתים  כבעלי ונותרו מנכסיהם  ירדו הימים מן  ביום  בעסקיהם ,

בדקו  לתקן . עליהם פגם ואיזה ככה, ה ' להם  עשה עוון  איזה  על ולמצוא לפשפש בכדי 

שלא הד  בהם מצאו אחד דבר ואך אשמה, ועוון חטא  מכל ונקיים  צדיקים ומצאום יינים 

מחומש יותר יבזבז  אל בצדקה  מעותיו שהמבזבז  חכמים , אמרו הנה כי נ .)כהלכה, ,(כתובות

ירדו  חכמים דברי על  שעברו ומחמת  מחומש, יותר הרבה לצדקה  מחלקים  היו והללו

לידיהם  שבא  ממון כל  ואילך שמכאן הדין בית בכוח עליהם וגזרו הדיינים נמנו מנכסיהם .

ומצאו  לביתם , השנים  חזרו בידיהם. ישאר והשאר לצדקה ממנו חומש אלא לחלק להם  אין 

הגיעו  ועדיין  ממונם, מכל חומש להם ויתנו לצדקה , ומתחננים שעריהם  על המתדפקים עניים 

החפצים  על  הרי הדיינים , גזרו הכסף על אם  אמרו, השניים, עשו מה מעות , לבקש עניים עוד
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áúëåò"éæ 'øôåñ íúç'äïëì ä"ã ñçðô 'øô)

(øåîàïéèéâ úëñîá àúéàã(.æ)éî'
åøéáç ìò äàð÷ åì ùéù÷úåùåéãò ïëåù

'ïéã åì äùåò ãò(åøéáç úòøî åìéöäì)øåàéáå .
éî øåáò ÷ø íéé÷úî íìåòä éë Y øáãä
ìåëéáëù àöîð ,äáéøî úòùá åéô íìåáù

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

,úîàáåíéìåëé äéøáå êàìî ìë ïéà
úçðäå âåðòúä ìãåâ úà øòùì
åéáàì ìòîî íéîùá íøåâ äæ ÷úåùù çåø
.äæ øåáò åøëù áø äîå ,íéîùáù åáäåà

ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä áúë êëåøéùé')

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

âðòúî ä"á÷ä äîîå Y äáäàåúå÷éùðî
åäéôçëá åæì åæ åéúåúôù ÷éùî íãàùë Y

Yìòå ...øåáéã äæéà àéöåäìî íãòá øåöòì
÷åñôä øàáì åøîà äæ(âë åè éìùî)äçîù'

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

.íéðâåäî íðéàù íéøåáéã åéôá àéöåäìî

÷"äâäò"éæ 'íééç õôç'äåøôñì äîã÷äá)

äéîåôá àìâøî ïëå ,'ïåùìä úøéîù'

(ò"éæ 'øòìô[ééèñ'ä ÷"äâäãàìù ,ãåò ÷ééãî
åéøáã äçåãù éî ÷øù åøîàùãåç êùîì

íéîé òåáù åàíà åìéôà àìà ,êëì äëæé
øáãìî ÷ôàúîãáìá àøîéîë òâøìéîð

úòã øá ìë äàøé ïàëîå ,äæ øëùì äëæé
øîåùå åîöò ìò èìåùä ìù åáåè áø äî

.åéô àöåî ìò

÷"ëò"éæ ãàøâéî'æî ø"åîãàä,âàù äéøà)

(åú 'îò íéøîàîä ñøèðå÷øàáî äéä
'øáâ íéìàã ìë' íøîàî ìò ïåùìä úåçöá

(ãåòå ,:ãì á"á)ïåùìî íéìà ,íìéàìåëé åðéàù
.øáãìíéìàã ìëíìéàë åîöò íéùîä -

áéùî åðéà íâå òøä ïåùì øáãî åðéàå
áùçð äæ ,øáã åéôøçîìøáâàø÷ð àåä Y

ïéìåç 'ñîá ù"åîëå .'íãà'(.èô)åúðîåà äî
ìùíãà.íìéàë åîöò äùòé Y æ"äåòá

úàæ÷ôàúî íãàä øùàë éë ,ãåòå
éøä åéôî íéøåñà íéøåáéã àéöåäìî
ìöà åììä íéøåáéãä úà ãé÷ôîë àåä

חפציהם  כל  שגם עד... יד, ופושט עני  לכל  שבבית  מחפציהם  לחלק החלו וממילא  גזרו, לא

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

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

ונתנו  לשנים  הכף את חלקו היו, עניים  ששני  ומחמת  ובסדקים , בחורים להם  שנותר טהור

על בעיר קול משיצא ושמחים . ששים העניים ויצאו הכף. את ולרעהו יד, הבית  את  לאחד

זמן  תוך ואכן, לאיתנם, שישובו בעדם להעתיר העיר בני כל החלו הנפש, מסירות  מעשה 

לבית  משהסתלקו עירם... עניי  כל את לפרנס  והמשיכו הרב, לעושרם השנים שבו קצר

קבר  כל כשעל לאביון ' שילחה וידיה  לעני, פרשה 'כפה הכתוב את  ציונם  על  כתבו עולמם,

לחוד  הכף את וחילקו להם  אשר האחרונה הכף את שחילקו על  לרמז הכתוב , מחצית חרטו

לחוד... היד ואת 
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àåä äøåúä úåöî úîçî éøäù ,ä"á÷ä
úà øñåîë àåä éøä ë"àå ,øáãìî òðîð
íçðî éáø ÷"äøä éøáãëå ,äðéëùì åéøåáéã

ò"éæ ÷öà÷î 'óøù'ä ìãðîúåà äðåîàå úîà)

(áîø÷åñôä úà ùøéôù ,(ãé ,àë éìùî)ïúî'
÷ôàúîä ìò éà÷ã ,'óà äôëé øúñá

,åéôî øåñéà øáã àéöåäìîïúî' êì ïéà éë
äæî ìåãâ 'øúñáíìåòá äéøá ïéà éøäù ,

åðîî õåç øáãì åúáùçîá äéä äî úòãåé
àöîð ,éç ìë éøúñ úåîåìòú òãåéä ä"á÷äå
'øúñá äðúî' ìåëéáë ïúð åúå÷ôàúäù

ïéá òåãé øáëå .óà ïåøç ìèáîå ä"á÷äì
ãé÷ôäì - øáãä àåä éàãëù íéîëçä
íäì úúìå íéøùå íéëìî ìöà úåðåã÷ô
ìâøä úñéøã åì äéäú æ"éò éë ,úåðúî
úáåè íäî ìá÷ì ìëåéå ,íðåîøàáå íúéáá

êøèöéùë äàðäàëàëàëàë.

ïéðòáçñåðá øñåîä éìòá åùøéô äæ
äìôúä(ò"åîù óåñá)é÷ìà'øåöð

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

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

בישיבת  עלומיו בימי  למדו בעת זצ"ל  גאלינסקי  יעקב רבי הגאון משרים המגיד

'ת "ת ' בשם  גמ"ח קופת  בחורים כמה  הקימו ההם בימים תורה)נובהרדוק, תומכי הגמ"ח (ר"ת ,

פנו  הגמ"ח על הממונים  מחסורם , כל  וממלא  הישיבה תלמידי הבחורים בידי  מסייע היה 

הוא  אך זו, נעלה מטרה  למען  עם  נדיבי  להתרים  בעדם  שיסייע בבקשה  גאלינסקי הגר"י  אל 

חסדים, בגמילות מלהתעסק יותר גדולה זכות לך אין  אחד מצד כי  לעשות, מה כדת הסתפק

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

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

קבועים  שיעורים לו שאין  בשעה  דפגרא  יומי  ובשאר חצות אחרי שישי  בימי  רק אלו בענינים

תורה . ללמוד

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

את  ינצלו שלא  כדי אך יפות , פנים  בסבר הגונה  נדבה  יד הפושט לכל ונותן  הוא, לב נדיב 

נדבה, לבקש פעמים  כמה  לבוא  האנשים  מן ומונעים  הבית שער אצל בניו עומדים לבו טוב

מאתו  וביקש עשיר לאותו הגר"י פנה  כוותיקין שחרית תפלת  אחר מיד הפורים ביום  ויהי 

מוקדמת  בשעה שם בניו יעמדו לא שאולי  בסברו תורה ', 'תומכי  ארגון עבור צדקה  מעות 

עמד  שכבר ראה  לשם  בבואו אך שוב, להתרימו היום  במשך בשנית לבוא  יוכל וכך בבוקר

באחת  מבגדיו אחד הניח הבית  מן  צאתו בטרם הגר"י , עשה  מה הבית ... בשער מבניו אחד

שב שעות  כמה לאחר ואכן היום , במשך לשם  לחזור אמתלא  לו שתהיה  כדי  הבית  מזויות 

בוקר, לפנות  שם  היה כבר שהרי שוב מלהיכנס  עיכבוהו הבית בני  אך בית , לאותו הגר"י

בבית  שנשאר 'פקדונו' את ליטול  בא  אלא ממון , נדבת  לבקש בא  שלא ואמר הגר"י התנצל 

ויהי  מאביהם . נדבה  בשנית יבקש שלא שיבטיח בתנאי  אך להיכנס הבית  בני לו נתנו הלזה,

הגר"י  נענה לרצונו, ושאלו העשיר, בו הבחין  אז  בגדו, את לקחת  לזווית  ניגש בבית בהיותו
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ïëå ,'íéôìàì(çé æë éìùî)'øöåðìëàé äðàú
åìéàå ,'äéøôäøéîùë"àå ,íé÷éæîä ïî åðééä

øîåì åðì äéä ïåùìä úøéîùá äøåàëì
é÷ìà'øåîùúà ÷éæð àìù 'òøî éðåùì

äìéìç ìåôðå ,íéøåñà íéøåáéãá åðîöò
úò ìëá ,íéøáãä ïä ïä ,àìà ,úçù øàáá
éøä íéøåñà íéøáã øáãìî ÷ôàúî íãàäù
øöåàá åéøåáéã úà ãé÷ôîå øöåð àåä

.åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìöà øöåðîä

áúëò"éæ 'íééç õôç'ä(å"ô äøéîùä úáåç)

íééç õôçä ùéàä éî' .ì"æåíìåòá)

(àáäáåè úåàøì íéîé áäåà(äæä íìåòá)

'òøî êðåùì øåöðäáåè àéä åæ äìåâñå
äçìöäì íéùðà íéùôçîù úåìåâñä ìëî.

ãåòáúë(æ"ô á"ç ïåùìä úøéîù)òãå .ì"æå
åðåæî ïéðòá ùðòð ùçðäù íùëã ,ãåò

áéúëãë(ãé â úéùàøá)éîé ìë ìëàú øôòå'
ùðòð 'ø"äùì ìòá' àåäù éî àåä ïë 'êééç
äàø .ì"æå ,'äð÷ä' øôñá áúëù åîë ,ùðåòá
ïåãéð åéôî ø"äùì àéöåîä ìëù ïáäå
åðéàù éîù åéøáã óåñá íù íééñîå ,úòøöá

úåéðò ìå÷ùå ,úåéðòá ïåãéð òøåöî äùòð
.íãà éãéá øñîðä éðò àåä éøäå ,úòøöë
éðá òáèù éðéòá àåä àìôì ,úîàáå
íéùðàî úåëøáå úåìåâñ ùôçì íãàä

äñðøô ìò äçìöäì íéìåãâåìéòåé äîå ,
íåìùå ñç íà úåëøáäå úåìåâñä ìë íäì
,úåìéëøå ø"äùì ìù àèçä äæá ìâøåî àåä
øåøà' Y äøåúá ùøåôî øåøà äæ ìò ùé éøä

'øúñá åäòø äëî(ãë æë íéøáã)ì"æç åøîàå
(.åì úåòåáù)äæå ,éåãéð åá ,äìì÷ åá 'øåøà

ìë íëñäá íà éë ,ãçà ùéà éôî àöé àì
áéúëãë íéåìäå íéðäëä óåøéöá ìàøùé

,åúòôùä äìëî àåä éøäå ,àø÷áåéä íàå
øúåé íäì õòééî éúééä éøáãì íéòîåù
àèçä äæî äøéúé úåøéäæá íîöò åøîùéù
åøéáçì òø ùîî ìòåôá úåùòìî èøôáå
æàù äæá àöåéëå äàðåäå ñîçå ìæâ ïéðòî
,úåìåâñä ìëî øúåé íäéñëð åëøáúé éàãåá
äìéçúî åçúô íéøåøàä ìëù òåãéù åîëå
úà äëé àì øùà êåøá' åøîàå äëøáá

,ïîà äæ ìò åðò ìàøùé ìëå ,'åäòøéàãååáå
åæä äëøáä íéé÷úú.

אינו  האם ושאלו, העשיר נענה הנה , ששכח בגדו את  ליטול והגיע בבוקר כאן שהיה  והשיב

אכן, לעצמו, הגר"י  הרהר שעה  באותה תורה , ישראל  כמנהג  הזה ביום  לצדקה  כסף אוסף

מפי, שקר דבר שאוציא  הבטחתי  לא  מעולם  אך מאביהם, נדבה  אבקש שלא  לבניו הבטחתי

ה 'תומכי  עבור רבות למעות  זקוק הנני שבוודאי האמת, את אענה  נשאל  כשהנני כן על

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

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

ואמר, וסיים כדאי הזה , תמיד כי  פקדונות, להשאיר היכן יודע שהחכם למד, זה שממעשה 

בנוסח  שאומרים מה פירש ובזה לעזור. בידו שיש מי אצל רגל דריסת להשאיר וראוי

פקדונותיו  להפקיד היכן יודע שהחכם ופקדוננו', זכרוננו ויזכר ויפקד  ויבוא... ומדבר 'יעלה .

דיבורים  מלהוציא  מתאפקים  המה  כאשר הקב"ה  אצל  מפקידים  ישראל  שבני מהפקדונות 

יתברך. לפניו רוח נחת  ויגרמו לרצון יעלו שהם  ותפילותינו וכיו"ב, מפיהם אסורים 
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øáëåä òåãéìëåøä éøáãá ÷åéã(ìéòì àáåä)

àòá ïàîééçã àîñúøéîù'ù ,
íãàä úà ìéöîä íñ ÷ø åðéà 'ïåùìä
óà àåä àìà .íéðùå íéîé úåëéøàá ,úååîî
ìë àìì íéáåè íééç ïúåðä íñ - ééçã àîñ
øùåà ìù íééç íãàä ìò àéáîå ,øåñçî

.áåè ìëå

áúëò"éæ 'íééç õôç'äà"ô 'íéîù ãåáë')

(é úåàåéô øîåùä ìù åøëù ìåãâ éë
,ìàøùé éðá åéçà ìò òø øáãìî åðåùìå
åúåìòáù 'äãéî ãâðë äãéî' åîò åâäðéù
ä"á÷ä ïéà ïéãì åäåãéîòéùë äîéîùä
åúòø øôñì åéìò íéâøè÷îä ìå÷ì òîåù
ïúåðâá øôéñ àì àåäù êøã ìò ä"á÷ä éðôì

.ìàøùé éðá ìù

÷"äøäò"éæ 'íééç éøîà'ä(ãåòå ,àá úùøô)

ïéðòî øáãîä ÷åñôá æîøî äéä
úåöîä âç(ãë áé úåîù)øáãä úà íúøîùå'

äæä÷çìåøîà éøäù ,'íìåò ãò êéðáìå êì
ì"æç(.æè äöéá)'÷ç,'àåä éðåæîã àðùéì -

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

çååøá äñðøô Y ÷çìãò êéðáìå êì' ,
àø÷á ïë æîø ãåò .'íìåò(ãé ,ãé úåîù)'ä'

ùøôì ùéå ,'ïåùéøçú íúàå íëì íçìéíçìé

ïåùìîíçì(äñðøô éðéðò ìëì æîøîå)äæîøå ,
ìò øåîùéù - 'ïåùéøçú íúàå' íàù äøåú
äëæé ,íéøåñà íéøáã øáãìî éåàøë øåáéãä

áåè òôù ìëå íçììáëáëáëáë.

íåùîåòøåöî úåðáø÷á ïì àîéé÷ éîð éëä
(.é úåçðî 'éò)úà íéðúåðù íå÷îá'

íãä[íùàä ìù]ïîù ,'ïîùä úà ïéðúåð íù
ìëá õîàúé íàù åðãîìîå ,òôùì æîåø

åçåëúéöîúä íãáååðåùìå åéô úà øåâñì
úåáø úåòôùäì äëæé ,ìæøá ìù úåàìùìùá

íøîàîá ãåò æîøðëå ,úåáåèå(.àì ïéìåç)

äúà çáåæ äúàù äî - úìëàå úçáæå'
íù òøä øöéä úçéáæ íå÷îáã ,'ìëåà

.òôùä øøåòúî

העבר  על להביט לא  – טהרתו ביום 

ïúùøôá(á ãé òøåöî)úøåú äéäú úàæ'
øàéáå ,'åúøäè íåéá òøåöîä

ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä(òøåöî úùøôá)

äòúù òø-àéöåîä úøåú äéäú úàæù
àéöåäåêøãì åîöòòøäY åúáåùú úøåú ,

'åúøäè 'íåéáíåé úà åéðôì ãéîòéù Y
úåùø äøåúä éì äðúð äúò Y ãáìá åúøäè
éðôì çåø úçð úåùòìå ììôúäì ãåîìì
äìéâð 'ä äùò íåéä äæ' ,ééç åäæ ,ä"á÷ä
ïî úåðåáùçá òå÷ùì éìò ïéà ,'åá äçîùðå

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

בפסוק שאמרו חז"ל דברי על זי"ע, ראה)מזלאטשוב תנחומא ועיין שם , וברש"י ט. ג, 'כבד (משלי

תקרי  'אל  שאמרו מקום  שבכל ומפרש, מגרונך', אלא מהונך תקרא  אל  - מהונך ה' את

ענין  מה  להבין צריך זה ולפי  ידי ... על אלא  פלוני דבר לידי  לבוא אפשר אי הכוונה , אלא ...'

אלא  ועשיר, ממון ' 'בעל  תהא  לא  – מהונך תקרי  אל הדרש כוונת  זה אלא  ל'גרונך', 'הונך'

ממך. היוצאים  הדיבורים היינו גרונך את ותשמור שתזהר לאחר – מגרונך
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'úé åúãåáòî éðåáëòé øùà ãéúòäå øáòä
,åúøäè íåéá àåä ø÷éòä(ì"ëò)äúòî

éîöò ùã÷àâëâëâëâëäåäã éàî ,òø ìëî øîùàå
.àðáùåç êìéàå ïàëî äåä

ע"י התורה לקבלת ההכנה  – אנחנו  נוסעים 
התורה

ïúùøôá(á ãé àø÷éå)'òøåöîä úøåú úàæ'
íééç éáø ÷"äâä äá áúë

ò"éæ ìàèéåå(æ"ô äàìå ìçø øòù íééç úåøöåà)

åøîåà ïéðò åäæù éúòîùù ,ï"ãòì íâ .ì"æå
(á ã"é àø÷éå),'òøåöîä úøåú äéäú úàæ'

...ì"ø÷ñò éãé ìò àìà åðå÷éú ïéà ïë íàå
äøåúäì"æ åðéúåáø åøîàù åîë ,(:åè ïéëøò),

äéäú úàæ øîà ïëìåúøåúàìå ,òøåöîä
øîàúøäèåà ,òøåöîäèôùî.òøåöîä

ùøåôîåàøîâá åøîà(:åè ïéëøò)éáø øîà
ìù åúð÷ú äî àðéðç 'øá àîç
àåä íëç ãéîìú íà òøä ïåùì éøôñî

'àðù ,äøåúá ÷åñòé(ã åè éìùî)ïåùì àôøî'
éãéì àáé àìù åúð÷ú äî àìà ...'íééç õò
÷åñòé àåä íëç ãéîìú íà òøä ïåùì

úîë áùçð òåøöä äðäå .(äøåúáàáåä)

(áé áé øáãîá é"ùøáíééç úàø÷ð äøåúäå
(ãåòå :áì úåëøá)'åðééç íä éë' íéøîåà åðà ïëå

ìë äì àìæà àìéîî äøåúá ÷åñòéùî ë"à
.úòøöä úàîåè éðéðò

äðäáéúë(àë ë úåîù)øùà íå÷îä ìëá'
êéìà àåáà éîù úà øéëæà
ì"öæ ïé'æåìàååî á"éöðä áúë ,'êéúëøáå

÷îòä')(åøúé úùøôá 'øáã,á"ö äøåàëìã
øùà íå÷îä ìëá' øîåì åì äéäùøéëæú

äøåúä éøäù ,çëåð ïåùìá 'éîù úà
úà øéëæé àåäù íå÷îáù ,íãàì ïë úøîåà

àåáà' ä"á÷ä ìù åîùêéìà.'êéúëøáå
àúéà éë ,åøåàéá àìà(:áì ãéîú)÷ñåòäù

äøåúá(äìéìá)ìåëéáëå 'åãâðë äðéëù'
íå÷îä ìëá' ïáåé ,äúòî ,åãåîéìì úôøèöî

øùàøéëæà,ä"á÷ä ìò éà÷ 'éîù úà
äøåúä åæ 'éîù úà' øéëæé ù"áúé àåä óàù

,ä"á÷ä ìù åéúåîù äìåë àéäùàìéîîå

ìëá 'êéúëøáå' àø÷ã àôéñì äëæé

äøåúá úåáåúëä úåëøáä.

àúéà'îâá(.á æ"ò)àéáî àåáì ãéúòì'
êåúá åçéðîå äøåú øôñ ä"á÷ä
ìåèéå àåáé äá ÷ñòù éî øîåàå ,å÷éç

ì"øäîä øàáîå ,'åøëù(ãéúòì ä"ã ,íù)éë'

äáåø÷å ä"á÷ä ìù å÷éçá àéäù äøåúä

,åìöà(ïë íà)ìà áåø÷ ïë íâ äá ÷ñåòä

זי"עכג . אמת' ה'שפת הרה"ק תרמ "ו)כתב  מצורע תרמ"ה; דקרא (תזריע  לא)בביאורא טו (מצורע

מטומאתם  ישראל בני את תיבת והזרתם משמעות  כי יש והזרתם , עוד הפרשה, הוא 

שה  ללמדך וכתר. 'נזר' במשמע בתוךמתנזר בה  שקוע בעודו עצמו בזהומפריש טומאתם.

לעצמו וזוכה קדוש להיות  נהפך מן נזרהוא  האדם פרישת בעצם כי ראשו... על  אלוקיו

ומתקדש. מתעלה הוא הרי  הטומאה
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'ú"éùäãëãëãëãëìá÷ì éåàø 'úé íùä ìà áåø÷äå ,
.øúåîì êà íééúôù øáãå ,'ú"éùäî øëù

èøôáåúàéöé' øçà íéãîåò åðàù äúò
'íéøöîåðëøãáäëäëäëäëìá÷ì éðéñ øäì

óéñåäì ìàøùéî ùéà ìë ìò ,äøåúä úà
åììä íéîéá äçîùå úåéç êåúî ÷æçúäìå
ïúðåäé éáø áúë .äøåúä ãåîéì ÷ñòá

'ùáã úåøòé'á ì"öæ õéùáééà(ã ùåøã à ÷ìç)

''ä úøåúá íëááì åöîàå å÷æçéë åàøå
,'ä ùã÷î åðãáà ,äôåöå ïåæç ä"åòá åðãáà
,íéðäë ,øôëî çáæî ,íéîåúå íéøåà ,ïåøà

,äòåîù é÷éúòî ,ïéøãäðñ ,ã"á úåëìî
,úàæ äøåú ÷ø øåéù åðì ïéàå ,úåáø äðäë
ì"ðä ìëî äìåìë àéä úîàá øùà,
øàùð úåéììë ìáà ,ä"åòá åðãáà íéèøôäå

,åðìåìñìñìå åá çéâùäì åðì éåàøå

äìòî éðá íéðá åì åúîù ùéàë åîîåøìå

,ãéçé ïá éúìá åì øàùð àìå ,úåîîåøå

æåæé àì å÷éçî ,ãéîú äâùé åúáäàá àìä

åðì ùé ïë ,èåîé àì åáëùî øãçîå

'ä úøåúá úåùòìåëåëåëåëäèéìôä øúéä åäæ éë ,

íéáéåà åðì åøéàùä øùàîæëæëæëæë.

זי "ע,כד. מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה "ק אל  נכנס  שפעם  במעשיו, תמים יהודי  לי  סיפר

הבטה  ידי  על  ופעולותיו האדם מעשי כל  לראות יכולים שצדיקים ידוע דהנה לו, ואמר

עליו  מה  שידע כדי עוונותיו לו ויגלה במצחו הרבי  נא  שיעיין ממנו ביקש ובזאת  במצחו,

'הרי  אמר קל  הרהור ולאחר הרבי  עליו הסתכל  בתשובה , לחזור עליו דברים  אלו ועל  לתקן 

גמרא ' 'בלאט היום גמרא ]למדת  לבקש,[-דף  המשיך הלה  אולם כלום...', רואה  אינני  ולכן ,

הרבי  נענה לתקן , עליו מה  לו ויגלה  פניו מעל  התורה  לימוד של ה 'מסכה ' את  הרבי  שיעביר

ולבטל להוריד בידי יש איך ומכוסים , מוסתרים יהיו שמעשיך חפץ הקב"ה  'אם והשיב

לבריה  נהפך הקדושה  בתורה והוגה העוסק שיהודי  זה , מסיפור ללמוד עלינו ועכ "פ הכיסוי '.

מעשיו  להיטיב  טובה קבלה  לקבל רק ועליו וכאפס, כאין ובטל  נעלם  העבר וכל ממש, חדשה 

למוטב. יחזירנו שבה  והמאור ואילך, מכאן 

שעליו כה. 'נסיעה ' איזה אודות זי "ע מבאיאן  רמ"ש הרה"ק עם הספירה  בימי פעם  כשדיברו

– אחת ב 'נסיעה ' העת  בזו נמצאים כולנו הנה ואמר נענה החסידים, עם  כי לערוך

בו' להתרחש העומד התורה  קבלת  מעמד  לקראת  סיני להר יחדיו כולנו אנחנו, נוסעים

השנה ... בזאת סיון

כעשירו כו. עשיר יהודי ימצאו אם עלמא נהוג  כי זי "ע, מסאטמאר הרה "ק אומר שלהיה תו

אומרים  כבר שבתורה הלכות  כמה ויודע מכיר או בתורה  מעט יעסוק אך אם – קרח

אחד' במקום וגדולה 'תורה פשש... פשש.... האיש... זה 'תלמידהבריות ... על יאמרו  לא (ולהיפך 

עלובות) פרוטות כמה לו שיש  נחשבת חכם ' ממנה  מעט כל  כי  התורה  חשיבות לנו להורות  ,

הממון . בעשירות  לגדולתו שווה שיהא עד – בתורה  גדולה  כ'עשירות '

השנים כז. באחד זי"ע, חיים ' ה 'דברי  הרה"ק של חתנו היה  זי"ע מהורונסטייפל הרה "ק

מאביה  הרבנית  הפסח)כשנפרדה  בימי אצלו ששהתה בני (לאחר  מצב על לפניו וביכתה  נאנחה

לא  במצרים  אפילו כי לומר והוסיפה  ברוסי', השלטון ידי  תחת ונאנחים  הנאנקים ישראל
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éøùàäøåúá åìîòù éîçëçëçëçëúçð äùåòå
òîùé àìù ø÷éòäå ,åøöåéì çåø
Y øîàì íåé ìëá úåçãì åäúôîä åøöéì

õôç'ä ì"æå ...íééãéá éîöò úà ç÷à øçîì
ò"éæ 'íééç(à"éô á"ç ãñç úáäà)éúòîùå

øòùì êéøö íãàäù øîàù ãçà ïåàâ íùá

במצרים  כי  כך, תאמרי  אל  חיים , הדברי לה אמר מרורים . הרבה  כך כל  ישראל בני סבלו

כהיום  אבל  להתחזק, במה  להם היה לא וממילא  התורה  את  ישראל בני  קיבלו לא עדיין 

בה . להתחזק התורה את להם  יש הרי  הקושי שיגדל ככל

רבי כח. הגדול הגאון קושי , מתוך הלימוד לו כשבא יגע כשהוא היא האדם  התעלות עיקר

זצוק"ל  אויערבאך זלמן ועוד )שלמה מט:, סוכה שלמה מוילנא'(מנחת  ה'מגיד בשם  לבאר אמר

בגמרא ואיתא בנעלים', פעמייך יפו 'מה  הקרא  את  זצ"ל  יוסף יעקב מט :)הג "ר דקאי (סוכה

כתב  ומדוע ה ', הר אל בשנה פעמים  שלש פוסעים  שהיו הרגלים עולי אלא 'בנעלים'על ,

וחצרות, בתים  נכסיהם , כל  את מאחוריהם משאירים היו בירושלים ה ' להר מביתם דבעלותם

להיכנס נכרים  יכולים  היו ובקל מחמדיהם , וכל תרנגולים  סוסים , חמורים , וכרמים, שדות 

חוככים  היו הדרך אם  על היו וכבר בתיהם את עזבם  לאחר והנה  רכושם, כל את  ולחמוס 

מתגברים  היו ומיד תיכף אך רכושינו, כל  יגנב  דשמא עקבותינו על  נסוב אולי בדעתם 

התורה  בהבטחת  שלימה  כד )באמונה  לד ליראות (שמות בעלותך ארצך את  איש יחמוד 'ולא

החשש  לבם אל  התגנב  שוב דרך כברת  לאחר בשנה ', פעמים  שלש אלוקיך ה' פני  את

שלא  כיתד איתנה  באמונה  להתחזק והתייגעו עמלו ושוב  הכל , להם  יגנב שמא והפחד

שערי  אל  שהגיעו עד רק להם  היו וההתחזקויות  הנסיונות  אלו כל חלילה . וחוזר תימוט,

חכמים כלשון  רגליהם, מעל נעליהם  את  חלצו ה ' מקדש אל בהגיעם  ה', ה)מקדש פ"ט (ברכות

שנהנו  מתוך – וקנינם  רכושם מכל  שכחו שם  בהיותם  במנעלו', הבית להר אדם  יכנס 'לא

העולים  היו זמן  באיזה  וישאל  מי  אי יבוא אם  עתה , ונפש. רוח בהתרוממות השכינה מזיו

במנעלם  ורגליהם  לירושלים  דרכם שעשו בעת  האם שבשמים , לאביהם  מרוצים  יותר לרגל

חבישת  בלא  מקדשא  בבי בקונם דבוקים  שהיו הימים  באותם  או האמונה, בעבודת  והתייגעו

פעמייך יפו 'מה  הכתוב  אמר זה על  ל'התחזקות ', כלל  נצרכים  היו ולא ',בנעלים המנעלים

ומנעלם  בדרכם שהיו בעת  והיינו והקושי, הנסיונות בעת הוא ישראל בני של  והזיו שהיופי

מכאן  המנעלים . בחליצת  המקדש בבית  בהיותם  הגשמיות בהתפשטות כשהיו ולא ברגלם,

בקרא  נאמר עליו דווקא  וקושי יגיעה מתוך התורה  בחוקי העסק כי צורב , כל יפו יבין .מה

חז"ל אמרו ו)וכבר ג  אמר (אדר "נ עוד בריווח'. ממאה בצער אחד דבר לאדם לו ו 'שטוב 

יד ) ח הגאון (שהש "ר סיפר מאתיים. בשכרו נוטל  בצער שלא אלף נוטל בצער הלומד אחד

ותאניה  בכיה  מתוך זי"ע חיים ' ה 'חפץ  הגה "ק אל בחור נכנס שפעם זצ"ל  גאלינסקי  יעקב רבי

דף  ולהבין ללמוד בידי עלה ובקושי ימים  כחודש זה יגעתי  כי  לסבול ' בכוחי אין יותר 'רבי,

הבחור ויען  מר... אוחז והיכן הח"ח, שאלו אחד, ג 'גמרא  מתחילותבדף שבש "ס המסכתות (כי

ב') אה ...בדף אה ... בהתפעלות , חיים החפץ קג'נענה  הבחורדף תיקנו ג'... אמר דף ושוב
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àìà åì ïéàù - ãçà íéøáã äùìù åùôðá
÷øô àìà åì ïéàù - íâ .úåéçì ãçà íåé
àåäù äî ãçà àøîâ óã åà ãçà úåéðùî
ãçà ìàøùé àåäù - íâ .äúò åá ÷ñåò

(ãéçé),äøåúä íåé÷ ìò åäåöî ä"á÷äù
íìåòä íåé÷ éåìú åáåéë ,.àæ"éò

úåéçì ãçà íåé ÷ø åì ùéù áåùçéù
è"ùòîå äáåùúá åçåëáù äî ìë äùòé

.øçîì ãò øáãä çéðé àìå.áäîî íâ
àìéîî ãåîìì èòî àìà åì ïéàù áåùçéù
øöéäî é÷åôàì ,äæá ìöòúé àì áåù
äéäú äîë åì øîåàå åáìá øáãä áéçøîù
ãò áø ïîæ êùî ìåîòì ãåò çøëåî
àåä æ"éòå ,úëñîä åà øãñä øåîâúù

.åãé äôøî.âåéìòù áåùçéù äîî íâ
é÷åôàì - øúåéá æøãæé íìåòä íåé÷ éåìú

àöîð éàãåá åì øîåàå åäòèîù øöéäî
,éåàøë äøåúä éîéé÷î íéøçà íéùðà
øáë úîàáå .íìéáùá íìåòä íéé÷úéå

ì"æçà(.æì ïéøãäðñ)øîåì íãà áééç'ù
íìåòäù íéîòô íâå ,'íìåòä àøáð éìéáùá
ãçà àèåç óñåúðùëå - áééçå éàëæ åéöç
.æ"éò äáåç óëì íìåòä ìë òéøëî àåä
ù"÷ úùøôá ÷"äåúá æåîø äæ ìë éúòãìå
ìëáå êááì ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå
äæì òéâúù ãò äùòú êéàäå ,'åâå êùôð

íéøáãä åéäå' Yäìàäèòîä åúåà åðééä '
éëðà øùà' .äúò ãîåì àåäùêåöîåðééä '

ä"á÷ä ÷ø ïéà íìåòáù åáìá áåùçéù
äæ íåé ÷ø åì ïéàù åðééä - 'íåéä' .àåäå
íéøáã äùìùä åðééä - 'êááì ìò' ,åãáì

.ãéîú åáì ìò íãàì åéäé åìà

קג'הח"ח לפניו...דף אשר את מבין ואינו לזקנה  הגיע חיים  שהחפץ  חשב  שהבחור עד ...

לו  'שטוב דר"נ' ה'אבות  דברי את  הראהו כן על הבחור, של במחשבתו הבין  הח"ח אף

בצער אחד דבר עומד ממאהלאדם הינך וממילא פעמים  כמאה שלמדת  נמצא  בריווח',

ק"ג... בדף כבר

חז"ל אמרו נד .)ולכן  לו (עירובין קשה  בראשו שחש בעת כי בתורה ', יעסוק בראשו 'חש

מאה פי חשוב כזה  לימוד  והרי מאד  עד לעסוק הלימוד ואכול ' חטוף ואכול 'חטוף כן  על 

וכמה . כמה  פי חשוב כזה  לימוד כי בתורה ,

התורה, בזכירת עצום לכשרון שזכה בבחור הקודש, בארץ  קדמוניות  בשנים שהיה  מעשה 

הדברים  את זוכר היה  אחת  פעם בלימודו ואף היטב , במוחו נחקק היה  לומד שהיה  מה וכל 

נחרד  משנתו בקומו אחד שביום עד... שנה . שבעים במשך הדברים את שינן שכבר כמי

ותירב היטב . היטב  'חזרה ' אחרי אלא מאומה זוכר ואיננו האדם כאחד להיות שהפך לראות 

הגה "ק  אל  ויפן  כן . לו שאירע אחרי אליו הבחור רוח שבה  ולא ואניה ... תאניה  יהודה  בבת 

עיקר  וזהו יולד, לעמל 'אדם  הגה"ק א "ל לו, אירע אשר על לבו את ושפך זי"ע הסטייפעלער

הפחות  שלכל  והתחנן  המשיך הבחור בנפשו'. קנין אותה יקנה  כך ורק היגיעה , – הלימוד

הסטייפלער  לו השיב ימימה . כמימים  נפלאה בבהירות התורה את  לזכור יזכה ששוב  יברכהו

מאליה  התורה זכירת אנשים...' מקלל  איני  אך אני  מברך אותך , שאקלל  ברצונך 'וכי  בגערה :

התורה . מיגיעת היא  ומפחיתה  מאחר כלל , ברכה איננה
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שלא מישראל איש אין  – חלק יש ישראל כל
תורה לו  ניתנה 

øåëæéåäðúéð àì éë ìàøùéî ùéà ìë
éãéîìúå äáéùéä éðáì ÷ø äøåúä

ìàøùé íùá øùà ìëì àìà ,íéììåëä
'å÷ìç' ùéàå ùéà ìëì äáøãàå ,äðåëé

åðéðòå åáöî éôì - äøåúá ãçåéîäèëèëèëèëáúë ,
êåðéçä øôñ'á(èéú äåöî)í"áîøä áúë ïë ,

בתורהכט. לעסוק ראוי  אינני  יאמר קראואל אמר וכבר טז), נ  אלוקים (תהלים  אמר 'ולרשע

בנתינת  הודעת ' כזאת  'מראשית  ואף לבנים' סימן אבות  'מעשה  כי – חוקי ' לספר לך מה 

– הטומאה  בתכלית  משוקעים  להיותם ונראה  סמוך סיני  הר במעמד ישראל  לבני התורה 

כמימריה  רגע עוד שם נשארים היו ואילו להתמהמה ' יכלו ש'ולא  כדי עד טומאה שערי  מ"ט

תקנה, להם  הייתה שלא עד בטומאה  נשרשים בדרך ומשם היו והוליכם  הבורא  הוציאם

ישוב לטומאתו ובנוגע – בתורה שייכים שהכל  ללמדך אמת, תורת  להם ונתן סיני, למדבר

בתורה . יעסוק ומיד בתשובה 

הקדוש החיים' ה 'אור דברי את ח)ויזכור ג ביד (שמות יש התורה' 'קבלת  אחר שכהיום 

טומאה . מכל אותם המעלה התורה עסק בכח החמישים  משער אף לצאת  ישראל  בני

הנודע  החסיד של למנהגו עד היה שהוא זצ"ל  רוזנבוים פינחס רבי מהגה"צ שמעתי

ועבודה  תורה  של  עולה  הקים הגבר והוא  בארה"ב  דר שהיה זצ"ל  פילטשיק ניסן  רבי הרה"ח

והיה  בישיבה ללמוד ניסן  רבי נתיישב  זקנותו לעת משנתאלמן  בארה "ב, קארלין בממלכת

עם  בחברותא ללמוד ניניולומד משישב ויום  יום בכל  דרכו, הייתה  וכך שליט"א , האברכים 

לספר...' לך מה ולרשע... חוקי... לספר מה אלוקים  אמר ולרשע... 'ולרשע... בעצמו גוער היה 

צופים . ונופת מדבש מתוק בלימוד פותח היה דקות  כחמש שארכו תשובה  הרהורי ולאחר

בביהמ"ד, האור מנורות דלקו לא  שעה ובאותה  המדרש בית  בפאתי  פנחס  ר' ישב אחד ביום 

בלבד, וקונו הוא אלא שם  אין כי  חשב ולתומו פינחס , בר' הבחין לא להיכל  ניסן  ר' משנכנס 

וזעק, קארלין  חסידי  כמנהג  התפילה  בעת  כדרכו קולות בקולי החל כן , ולרשע...על ולרשע...

הרהורי  בדעתו שנתיישב עד  ושוב, שוב הפסוק על חזר וכך חוקי ... לספר לך... מה 

איי ... איי.. המתוק , ניגונו מתוך בנעימות  ללמוד  ופתח – פושט התשובה הוא  כיצד וראו

התעשת  מיד אך בתשובה , לבו את  שבר ללמוד שבגשתו אמנם האף כי צורה, ולובש צורה

וקונו. לצורו וקירבה הדעת התרוממות  מתוך בתורה  לעסוק שמחה בניגון ופתח

בפרשתן זי "ע שמואל' ה 'דברי  הרה "ק כתב הפסוק(מצורע )וכן הטמא על ביום להורות 

הטהור 'ולרשע וביום דכתיב  אף תוה"ק, ללימוד המיטהר כשמגיע לימוד, לשון 'להורות ' וז"ל.

ומשתוקק  טמא שהוא  בעצמו שיודע כיוון מקום  מכל  חוקי ', לספר לך מה  אלוקים  אמר

שתורתנו  ומאחר הטמא', 'ביום  אפילו ללמוד הוא רשאי  התורה , לימוד ידי על  להיטהר

'ביום  תורה ללמוד יזכה עוד כי בה' ובבטחון  בשמחה  ילמד ע"ז רשות , לו נתנה  הקדושה

וטהרה . קדושה  מתוך פי ' הטהור'

ומצב גיל בכל  – שעה ובכל עת בכל הזמן, את  האדם  איחר לא לעולם  כי מכאן, ולמדנו
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(ç à ú"ú úåëìä)áééç ìàøùéî ãçà ìëå
àéøá ïéá øéùò ïéá éðò ïéá äøåú ãåîìúá
äëøáì íðåøëæ åøîà øáëå ,ïéøåñé ìòá ïéá

(.ã"ð ïéáåøéò)ìë åàôøúé äøåúä ÷ñòáù
,íéçúôä ìò øæçîä éðò åìéôàå .íéøáàä
òåá÷ì íéáééç ìëä íéðáå äùà ìòá åìéôàå

øîàðù ,äìéìáå íåéá äøåúì íéúòòùåäé)

(ç àåøîàù äîå ...'äìéìå íîåé åá úéâäå'
(ã á úåáà)äðùà äðôàùëì íãà øîàé àìù

íãàä òãé àì éë ,íìåòì äðôé àì àîù
,íåé ãìé äîíåé ùãçúî íìåò ìù å÷ñòù

äãøèîå øáãì øáãî íãàä úà çéãîå íåé
äãøèì- äìäáá ïéàöåé åéîé ìë åàöîðå ,

åîöò ÷åçãéå ,íéðô ìë ìò éàðô ïúé àì íà
õôçå ïë äùåòù ìëå ,äøåú ìù ä÷ñòì

,äëøááïéìé÷îå ,åúåà ïéòééñî íéîùä ïî
ïéøéáòîå ,úåìéäáîä íìåòä úåãøè åéìòî
ìë äçîùá ïëåùå ,úåéøá ìù ïìåò åðîî

åéîéíìåòáäæäíìåòì åì áåèå ,àáä.
äéèøô øúéå ,úòîåù ïæåàì øáãîä éøùàå
úåîå÷îáå ïåùàø ÷øô ïéùåãé÷á ïéøàåáî

.ãåîìúá íéøæåôî

ùøåôîåì"æç åøîà(à áö ø"øá)êì ïéà'
íãàì åéøùà ,íéøåñé àìá íãà
,åðééäå ,'äøåúä ïî åéìò íéàá íéøåñéù
ùéàä éøùà êà ,'ãìåé ìîòì íãà'ù
åììä íééù÷å íéøåñé ,'äøåúá åéøåñéù'

.úåøçà úåøöå íéøåñéî åúåà íéìéöî

êëåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ùøéô
ì"æç éøáã(:å úåëøá)äìëã àøâà'

,ìâøä éðôìù úáù' ,é"ùøáå ,'à÷çåã
øàéáå .'ìâøä úåëìä òåîùì ïéôñàð ìëäù

í"éøä(úåëøá í"éøä éèå÷éì)äìëã àøâàY
úôéñàá åãîìù äøåúä ãåîéì ìò øëùä

בידו  תמיד בימים , בא  יהודי  או פשוט פועל  נעשה ואם  לעדרים  תורה  מרביץ  נעשה אם  –

ולטפס לעלות  שהחל עקיבא מרבי גדול לנו ומי  בתורה , רמות  מעלות ולהתעלות  לעלות 

זי"ע איש החזון כתב  וכבר ארבעים... בן כשהיה  והקדושה  התורה  כו)בסולם אות ובטחון (אמונה

תלמידי  של  היצירה לתורה, בנים  לגדל ישיבות  ליסד לחובה  לחשוב המורגלות מן וז"ל.

תלוים  הדור חיי  שכל  ולדבר עולם של ברומו העומד לדבר הערך, רבת  לחובה מוכרת חכמים 

רק אבל בו. כי 'גבול' תשים זו ליצירה  הראויות  הנפשות  את  למצוא  בגשתה  הלזו הכרה  ,

זה  אך - מוחלטת  צעירות מהתלמיד דורשים הם  נמצאים  להתעלות, בידו יש ידוע גיל  עד

וכבר  תלמיד, מלהיות האדם  בעיני  נפסל כבר בילדותו למד ולא  בשנים  ובא  נתבגר שכבר

גם בהחלט, לחכמה  ראוי לבלתי הזה  המבוגר להם  בעצמו נדמה לנפשו הוא חובה רואה אינו

ללמוד - לתורה  עתים לקביעות  חובה  הוא  מכיר תורה , לבקש המדרש לבית (רק )להכנס 

כבר, שידע נרדם במה והוא ממנו, רחוקה עוד  להתרומם 'גדל' להיות  עליה , חובת אבל

נושן  התורה ,ביאוש ע"פ  הזה  הדבר אין ואמנם  הנשמה, עוד  כל בעולמו האדם חובת  כי

וגדל  הולך להיות להשתדל מחוק,בקרבו נייר על כתובה לדיו דומה  זקן הלומד אמנם  ואם  ,

מספר  ואין אליה , ערוך אין המחוק נייר על החכמה דיו גם  ערכה ורב  החכמה  יקרת  אבל

שויה . לעוצם 
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,íòäà÷çåãìë íäî ìèáúéù Y
.íéøåñéäå íé÷çåãä

æîøå'äùî çîùé'ä äéì'øô ,çìùá úùøô)

(ïîäàø÷ã àðùéìá(èé â úéùàøá)

úáéúìã ,'íçì ìëàú êéôà úòéæá'íçìùé
êãéàå ,äèåùôë àãç ,úåéåòîùî éúù

áåúëë ,äøåúä ìò éà÷ã äùøãîëéìùî)

(ä èùéà ïéà ,äðäå .'éîçìá åîçì åëì'
,'íçì ìëàú êôà úòéæá' úøéæâî øèôðù

äæéà ìò øåçáì äøéøáä åãéáù àìàíçì
òâééúéòéæéåäøåúá åìîò ìë àäé íà éë .

ãåáòì êøèöé àìå äáçøäá äñðøôì äëæé
.åîçì äèî úñðøô ìò äù÷

äáøãàåú"úë íå÷îä éðôì áéáç êì ïéà
,íéøåñéå ÷çãä êåúî ãîìðä
àúååãçá ïé÷ñòå ïåäìéã àøòöá ïéçëúùîã
íò ú"éùä øàôúî äòù äúåàáå ,ä"áå÷ã
ãåòå .äìòî ìù àéìîôä éðôì ìàøùé
ìâåñî ÷çãä êåúî äøåúä ãåîéìù
àèåæ ùøãîá åøîàù éôëå ,åãéá íéé÷úäì

(è á ø"ä÷)äøåú' åîöò ìò äîìù ãéòäù
.'éì äîéé÷úð - óàá éúãîìù

åðéúåå÷ú,ìë ïåãà éðôìî åðéúù÷áå
,àøåäð áåè åðì òéôùéù
ò"éæ àæìòáî ù"øäî ÷"äøä ìù åùåøéôëå

ùéøá áúëð ïëìùúãìåé ïáø÷á äùøôä
(ç-å ,áé)...úãìåéä úøåú úàæ ...ùáë àéáú'

àì òåãîå ,'äù éã äãé àöîú àì íàå
éðò ïáø÷ øçà úãìåéä úøåú úàæ' øîà
ìëù ïåöøä àåä êë éë ù"øäîä øîàå ,ë"â
áåøì ùáë àéáäì 'éëä øá' äéäú úãìåé
÷ø ,ìàøùé éðáì äéäéù äçååøäå äáçøä
àöîú àì' å"çù äø÷î äæéà òøàé íà
àåä êë àì ìáà ,íéøåú àéáú æà 'äãé
ìëåðù øåæòé ú"éùäå ...äðåëðä êøãä
úøéáùå ïåöøä úåøéñîá åãáòì ùãçúäì
,'äì ïáø÷ åðéúåùôð úà áéø÷äì ,úåãéîä
ááì áåèå äáø äçîù êåúî úàæ ìëåìììì.

úìåàâá ìàâéäì ùîî áåø÷á äëæð éãò
.'ïîà äøäîá íìåò

אומרים ל. בתהלים העולם המלך דוד אמר שלכן  צחות , יא)בדרך ואמלאהו',(פא, פיך 'הרחב

שחוק, מעלה הוא  הרי לרוחב  פיו דהפותח אלא, פיך', 'פתח הלשון  נקט לא  ומדוע

טובות . השפעות  עם  אסמיו הקב"ה  ימלא בוודאי בשמחה, ששרוי  – כן  והעושה

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

והרב וגיל , בשמחה מלאים  והם שירה אומרים  שהמלאכים  בכך הוא  ה ' למלאך הדמיון 

בשמחה . תמיד להיות למלאכים , זה בענין  להדמות  צריך תורה המלמד
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