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  מאמר א

  

áúëáúëáúëáúë éëãøîäéëãøîäéëãøîäéëãøîä ìúú 'éñ äìéâî)(à  ,àú÷éñô íùá
 ,áàá 'èì æåîú æ"é ïéáù úåúáù 'âáùåâäð 

 ,àúåðòøåôã 'âá øéèôäì äëìäì ÷ñôð êëå ç"åà)

ëú 'éñ(ç"ñ ç äðåùàø úáùáå .ïéøéèôî éøáã' 
åäéîøé ïá åäé÷ìç ïî íéðäëä øùà  'úåúðòá

(à ,à äéîøé)å . øçàî äðä íéàéáðá øéèôäì åð÷úù
 ,åììä íéàéáðä éøáãî ãåîìì øùôà éàãååá ç÷ì

 ,äëøãäåå.ïáøåçä éðéðò ìë ï÷úì  
  

åðéöîåðéöîåðéöîåðéöî  ïä æîøðù ãçà ïéðò ïúùøôá ïäå
î äâäðää úøáòä úùøôá ,äøèôäá ä"òøùî

ïúùøôá äøåîàä ïåð ïá òùåäéì  áéúëæë) ,(âë 
êåîñéå' úà åéãé åéìò åäåöéå øùàë øáã ä 'ãéá 
 .'äùî ì"æç úùøã àéáä é"ùøáåêåîñéå' úà 

åéãé - ïéòá äôé øúåé øúåéå äîî äååèöðù .
á÷äù"ä øîà åì úëîñå úà êãé ,àåäå äùò 
éúùá åéãé ,åàùòå éìëë àìî ùåãâå åàìîå 

åúîëç ïéòá .'äôé  

  
äðäåäðäåäðäåäðäå  áúëç÷åøäç÷åøäç÷åøäç÷åøä  ,ïàë äøåúä ìò åùåøéôá

 ,ïåð ïá òùåäé ìò åéãé éúù úà ä"òøùî êîñù
 ,íéðäë úëøáá åëøáì äöøù éôì íéðäëäå

ðá íéãéä éðù úà íéàùåðù úà êøáì íéôë úåàé
 äðùîá ì"æç åøîàù äî ô"ò øáãä íòèå ,íòä

à úåìäà) ,(ãíéúàî' , íéòáøàå äðåîùå íéøáà 
,íãàá íéùìù úñéôá ãéä äùù ìëá  .'òáöà

 åøîàå ,íéøáéà íéùéù ùé íéãéä 'ááù àöîð
 ùøãîá ì"æç,â ø"ùäù) (å äðä' åúèî äîìùìù 

íéùù íéøåáâ áéáñ éøåáâî äì ìàøùé, íìåë 
éæåçà áøç éãîåìî äîçìî ùéà åáøç ìò åëøé 
ãçôî 'úåìéìá (æ ,â ù"äù) ,áø éáéá íùá éáø 

øæòìà éáøá éñåé øúô äééø÷ úëøáá íéðäë ,
äðä åúèî ,äðä åéúåèî åéèáùå ,äîìùìù ìù 
êìî íåìùäù åìù ,íéùù íéøåáâ áéáñ äì ,åìà 

íéùù úåéúåà úëøááù ùéà ,'åëå íéðäë åáøç 
ìò åëøé ãçôî úåìéìá ,åìéôàù íãà äàåø 

åîåìçá áøç úëúçî åëøéá, äî äùòé, êìé úéáì 
úñðëä àø÷éå úàéø÷ òîù ììôúéå åúìôú 
òîùéå úëøá íéðäë äðòéå íäéøçà ïîà ïéàå 

øáã òø  .'å÷éæî  
  

ë"òåë"òåë"òåë"òå  íò úà íéðäëä íéëøáî íéðäëä úëøáá
 ãâðë íäù ,íéãéä 'áá íéëøáúîä ìàøùé éðá
 ìù àìîäå íìùä òôùä íäå ,úåéúåàä íéùéù
 úåëøáä ìë íéòôùð íäîå ,íéãéä éøáà ìë
 éðéî ìëå íéãçô éðéî ìë úåøéñîä ,úåîìùä
 úà ä"òøùî êøéá åæë äëøáå ,úåòø úåçåø

.åéìò åéãé êîñù úòá ïåð ïá òùåäé   
  

äðäåäðäåäðäåäðäå äøèôäá àî÷ ÷åñô ìò éøáã' åäéîøé ïá 
åäé÷ìç ïî íéðäëä øùà  'úåúðòá(à ,à äéîøé) .

 ùøãîá àúéàåæ äëéà)ö÷úú äëéà ù"å÷ìé 'éòå ,äì ,à àè(è 
'øîà éáø äéëøá øîà äéîøé ÷åùò éîù 

íéðäëá ,éîéá äùî êëøáé ä ')øáãîá ,å ãë( ,éîéáå ,
ç÷åìå íäî äìì÷ )äéîøé ,èë áë( .éîéá äùî 

êøîùéå )øáãîá íù,( éîéáå øùàå úåîì úåîì øùàå 
áøçì áøçì åâå ')äéîøé ,åè á( .éîéá äùî øàé ä '
åéðô )øáãîá íù äë( ,éîéáå íéëùçîá éðáéùåä 

éúîë íìåò )äëéà ,â å( .éîéá äùî êðåçéå )øáãîá 

íù( .éîéáå øùà àì ïúà íäì äðéðç )äéîøé æè âé( .
éîéá äùî àùé ä 'åéðô êéìà )øáãîá íù( ,éîéáå 
øùà àì àùé íéðô ï÷æì )íéøáã ,çë ð.( éîéá äùî 
íùéå êì íåìù )øáãîá íù åë( ,éîéáå éë éúôñà úà 

éîåìù úàî íòä äæä íàð ä 'úà ãñçä úàå 
íéîçøä )äéîøé æè ä(' . éøáãá æîøðù øîåì ùéå
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éøáã' áåúëä åäéîøé ïá åäé÷ìç ïî íéðäëä 
øùà 'úåúðòá,  äéîøéù ïðåàúä àéáðä çåë ìò

 éîéáù ãåòáå ,åðîéä äìèéðù äðåäëä úëøá
 åéîéá äðä ,êðçéå êøîùéå êëøáé øîàð äùî
 åéäù úåéúåà 'ñä ìëå ,úåìì÷ì úåëøáä ìë åëôä

äìì÷ì åëôäð ,äáåèì.  
  

äæåäæåäæåäæå  úà ä"òøùî êîñù ,ïúùøô ïéðòá æîøä
 åúëøá çåë ìò ãîìì ,ïåð ïá òùåäé ìò åéãé éúù

 'áá ä"òøùî ìù äîéìù äëøá úðéçáá ,åéãé
å ,íéøáà íéùéùá ä"òøùî ìù åçåë àä äæ çåë

 äåìîù ìëá äùîã àúåèùôúéà ,ìàøùé ùéà ìë
 ùéàì ãåîòì ìåëé äæ çåëå ,àùôð ìëáå àøã

ä éðéî ìë ãâðë ìàøùéô ,ø"äöéä éòâðå íéãç
.úåìéìá ãçôî  äìùîðù ,äæä øîä úåìâá äúòå

ìéìî äî øîåù äìéìî äî øîåù' ,äìéìë'  äéòùé)

(é"ùøéôá ù"ééò àé ,àë.  äøéîùì øúåéá åðà íéëéøö
 íéðäë úëøá .'êøîùéå 'ä êëøáé' ìù ,åæ äìåòî
 é"ò çåë äàéáîå ,úåìéìá ãçôî úøîåùä
 úåëøáä úåîìù úðéçá ,úåéúåà íéùéùä

.äøåîâä  
  

êøãäåêøãäåêøãäåêøãäå  íééåàø úåéäìå ,úåîìùä úðéçáì àåáì
 íéùéùá íéðäë úëøá ìù úåëøáä íéùéù úìá÷ì
 ,úåìéìá ãçôî äì áéáñ íéøåáâ íéùéù ,úåéúåà

 ,ê"îñ úåàä úðéçá é"ò àéä ä÷åìç ê"îñ úåà
 äîá ,ïéùéã÷ ïååúà á"ë ìëîù ùàø äá ïéà

 úåãçàä úðéçá ìò äøåî äæ ïéðòå ,óåñå
åò ìàøùéî ãçà ìëù ,äîéìùä ìë íò äåùá ãî

 ìò ãçàî áìä úåäáâ íäá ïéàå ,ìàøùéî øçà
 ùàø àìá ,êìîä éðôì íéååù ìëä àìà ,åøéáç

 ,óåñå ì"æç åøîà äðäå(.àì úéðòú)  ä"á÷ä ãéúò'
'íé÷éãöì ìåçî úåùòì . áúëå ÷"äøä æ"àà ÷"äøä æ"àà ÷"äøä æ"àà ÷"äøä æ"àà

ìàøùé áäåà ÷"äôñá à"òéæ àèôàîìàøùé áäåà ÷"äôñá à"òéæ àèôàîìàøùé áäåà ÷"äôñá à"òéæ àèôàîìàøùé áäåà ÷"äôñá à"òéæ àèôàî  áàá å"è)

(äðùîá ä"ã ïéðò' ÷"äìæå ìåçîä øùà ãéúò 
á÷ä"ä úåùòì íé÷éãöäì .àåáì ãéúòìù åéäé ìë 

úåîùð íé÷éãöä úðéçáá úååúùä úåîéìù 
øùåàîä .æàå àì äéäé íåù ãçà ìåãâ åøéáçî 
'äìòîá. ééòï íù  ,íéùåã÷ä åéøáã êùîä

 åì ïéàù ,ìåâéòä ïéðò àåä ìåçî ïéðòù åøåàéáå
åñå äìéçúäåù åìåëå ,ó  .'äðéô ìëáå íå÷î ìëá

 ,íéùåã÷ä åéøáã êùîä ù"ééò øáã àåä äæ ïéðòå
 øîùäìå øäæéì ,ãçàå ãçà ìë ìöà ÷åæéç êéøöä
 äìéçú àìá íìù ìåâéòá ,ê"îñä úðéçá ìò
 úåàùðúä àìá ,êìîä éðôì íéååù ìëä àìà ,óåñå

.ììë áìä úåäáâå  
  

ùéåùéåùéåùéå  ä"á÷ä ãéúò' ì"ðä àøîâä ïåùìá æîøì
'íé÷éãöì ìåçî úåùòì,  úðéçáì íâ æîåøù

 éðî'æ ,æåîú ùãåç éîé óåñá äúòå ,äìéçî
 ,ïéàá'å ïéùîùî'î äáåù'ú úåùôðä íéðéëîå

ïå÷éøèåð ,áà ùãåçì à'á ìåì' ïéãä éîé íéàáå ,à
 ìàøùé éðá íò ìë íéìçééîå íéôöî ,íéîçøäå

á úåëæìå ,äîéìù äìéçîì éî ,àøåðäå ìåãâä ïéã
 àéä ïéãá úåëæì êøãäå ,äæä íåéäë ã÷ôð àì
 æîåø ,ê"îñ úðéçá ,íé÷éãöì ìåçî úðéçá é"ò
 êì íùéå ,äîéìùä äëøáä ,íéðäëä úåëøá ìëì
 ,åéìò åéãé êåîñéå ,ïîæä øøåòî äàéø÷äå ,íåìù
 ,ìàøùé ùéà ìëì åéãé 'áá çåëä ïúåð ä"òøùîù

å .äøåîâä úåîìùä úðéçáì àåáì çåë úðéçá
 ,íéìåôðä ìë úà àùðìå íîåøì äìåëé ,ê"îñä

 àøîâá àúéàãë(:ã úåëøá) øæç' ãåã ïëîñå çåøá 
ùã÷ä øîàðù  (ãé ,äî÷ íéìäú)êîåñ ä 'ìëì 

 ,äæ ïéðòá ÷æçúð øùàë é"äæòáå .'íéìôåðä
 äëæð ,íé÷éãöì ìåçî ,ê"îñ úðéçá ìò ìåîòì

ä ìëå íéìôåðä ìë íîå÷ìð åðá íééå÷éå ,úåìéô
àî ë"äî('îâá íùå ,á ,ä ñåîò) äìôð' àìå óéñåú 

ìåôðì ,ãåò íå÷ úìåúá .ø"éëà ,'ìàøùé  
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  בר מאמ

  

øôñáøôñáøôñáøôñá äãåäé éèå÷ìäãåäé éèå÷ìäãåäé éèå÷ìäãåäé éèå÷ì  ïúùøôáàéáî,  äî ïîæù
å÷ úùà úéð÷ãöä úéðáøä úøéèô íã"äøä"äøä"äøä"äøä ÷ ÷ ÷ ÷

à"òéæ úîà úôùäà"òéæ úîà úôùäà"òéæ úîà úôùäà"òéæ úîà úôùä äàåôø éëøöì äúäù àéä ,
àôøî úøééòá ÷öåáèåàá äðáå , éøîàä ÷"äøä éøîàä ÷"äøä éøîàä ÷"äøä éøîàä ÷"äøä

à"òéæ úîàà"òéæ úîàà"òéæ úîàà"òéæ úîà  äéä úà ïúùøôá ãîì øùàëå ,äîò
 áåúëä éøáãæë) ,(à äðáø÷úå' úåðá ãçôìö ïá 

øôç ïá ãòìâ ïá øéëî ïá äùðî úçôùîì äùðî 
ïá óñåé úçôùîì' é"ùø éøáã íò ,'åâå äùðî ïá 

óñåé  - äîì øîàð ,àìäå øáë øîàð ïá äùðî ,
àìà øîåì êì óñåé ááç úà õøàä ,øîàðù 

)úéùàøá ð äë( íúéìòäå úà éúåîöò åâå ,'åéúåðáå 
åááç úà õøàä ,øîàðù )ïìäì æë ,ã (äðú åðì 

'äæåçà .äúù÷ä åì  úéðáøä åéäù ïì àðî
 åöøù éôì ï÷ìç åù÷éá àîùå ,õøàä úà úåááçî
 äùåøé ìëáå ,áø ïåîî äååùä ,ò÷ø÷ ÷ìçá úåëæì

.ï÷ìç ìåèéì íéù÷áî åéä  
  

áéùäåáéùäåáéùäåáéùäå  àåìä ,à"òéæ úîà éøîàä ÷"äøä äì
 ãçìôö úåðá åøîàøáãîá) æë , (âåðéáà' úî øáãîá 

àåäå àì äéä êåúá äãòä íéãòåðä ìò ä 'úãòá 
çø÷ éëéëéëéë    åàèçáåàèçáåàèçáåàèçá    úîúîúîúî íéðáå àì åéä  å÷ìçðå .'åì

 àøîâá(:åö úáù)  àáé÷ò éáøìã ,åàèç äéä äî
 ,úáù ìåìéç ïéâá âøäðù ùùå÷îä ãçìôö äéä
 äðäå ,íéìéôòîä ïî äéäù ïåòîù éáø úèéùå

ù"øì ïéáå ò"øì ïéá äðùá ãçôìö úúéî äúéä ,
 äðåùàø äéðù äðù åà ùéå ,íéøöîî ìàøùé åàöéù

 ïúùåøé òåáúì ãçôìö úåðá åðéúîä äîì ïéáäì
 ,õøàì ìàøùé åñðëðùë ,äðù íéòáøà øçà ãò

 àåìäå   éàãååá   øéúåä  ãçôìö   íâ   ,íéìèìèî  
  
  
  

 ì"æç åøîà àåìäùúåøåëá) ä:( ïéà' êì ìë ãçà 
åãçà ìàøùéî àìù åéä åîò íéòùú íéøåîç 

íéáåì íéðåòè äôñëî äáäæå ìù .'íéøöî  äîìå
 ,ïäéáà éìèìèî úùåøé åòáú àì åúåîá ãéî

äðåùàøä äðùá äéðùä åà , ú÷åìç úòá ÷øå
 åéäù ì"æç åçéëåä äæî ,ï÷ìç òåáúì åàá õøàä
 åòáú àì ïåîîä ïéðò ìòå ,õøàä úåááçî
 åéäù éôì ,åðòè õøàä úùåøé ìò ìáà ,äîåàî

.õøàä úà úåááçî  

  

úîàáåúîàáåúîàáåúîàáå  'éò ,åæ ääéîúá øáç úùàì äåîã÷ øáë
øôåñ íúçáøôåñ íúçáøôåñ íúçáøôåñ íúçá  ú"äòæë øáãîá),  úðù à íù ò"òå ,å"ô÷ú

ó"é÷ú( úåðá' åðåùì äæ ,äæ ïéòî áúëù ãçôìö ,
ùøéô"é åéäù úåááçî úà õøàä ,éì äàøð åðééä 

åðéúîäù ãò øçà ä÷ìçúðù õøà ïåçéñ ,âåòå 
äéäù äáøä øúåé ,éàãî ïúéðå úøúåîä éöçì 
èáù ,äùðî úåðáäå åãîò ÷åçøî ãò øçà øîâ 

ä÷åìç ,æà åàá åòáúå í÷ìç éãë åìèéù øáòî 
ïãøéì íäù åááç ø÷éò õøàä øáòî ïãøéä 

 .'äàìäå)ä"ëå á"éöðä ÷îòáá"éöðä ÷îòáá"éöðä ÷îòáá"éöðä ÷îòá å ,éøôñä ìò 'éòãåãì ïø÷áãåãì ïø÷áãåãì ïø÷áãåãì ïø÷á 

ïúùøôá(.  äàð øáã äæá éúàöîå ïî ãçàì
íéùøôîä,  íàù  ìë úù÷á  úåðá   ãçôìö  ìåçðì

 äéä àì éàãå ,ïåîîä úåàú íåùî äúéä ,äìçð
 áåúëä ïéàù ,äãçåéî äùøôá ÷"äåúá áúëð
 øáãä áúëð íàå ,éåàø åðéàù øáãá êéøàî
.õøàä úà åááéçù éðôî äæ äéäù éàãå ÷"äåúá 
 úåéäì ,íéùðä ïî å"÷ ãåîìì åðì ùé ô"ëòå
 úåáøäì ,ïåîîä úååàú ïéãî àìå ,õøàä éááçî

çà óåãøì ,ïåääå ïåîîä úà ááçì àìà ,øùåòä ø
 åðàù òâøå òâø ìëá çåîùìå ,÷"äøà úùåã÷

.ìàøùé õøà áåùé úåöî íéé÷ì íéëåæ  
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  מאמר א

  

   :דבא"ר פ"ב אות ידתנ

 אין .ולילה ללילה יחוה דעת אומר יביע ליום יום'

 יצא הארץ בכל .קולם נשמע בלי דברים ואין אומר
 תורה זה 'אומר יביע ליום יום' ה)-(תהילים ט, גוגו'  קום

 אלו 'דעת יחוה ללילה ולילה'. וכתובים נביאים
 'קולם נשמע בלי דברים ואין אומר אין'. המשניות

 ההגדות אלו 'קום יצא הארץ בכל'. ההלכות אלו
  '.הגדול שמו שמקדישין

  

נתרגש ובא עלינו ועל כל עם בית ישראל  והנה
בארץ הקודש, זמן קשה מאד, מצפון תפתח 
הרעה, מחוץ שכלה חרב בבית כמות, 
שהמרצחים הישמעאלים ימ"ש, יורים חיצי מות 
בערי ישראל, ורבים כבר נפלו חללים רח"ל 
עקדה"ש, ה' יקום דמם, ועוד רבים מאחינו בני 

י החולים, ובעוד תבב ושוכביםישראל פצועים 
ושפלות  המוחסברו לרוב צמצום היו ששתחילה 

אין במחנה החרדים והיראים כל זמן שדעת, שה
יכולים ח"ו לומר שלום עלי לדבר ה' שום נזק, 

עלה מות בחלוננו בא נפשי, הנה לדאבון הלב 
בארמנותינו, והגיעו חצי המות עד הערים שדרים 

וררנו בהם יהודים יראים ושלמים, והכל בא לע
ונאים רוצים להרוג ולכלות את כל שדע שהשנ

אשר בשם ישראל יכונה, ומי שסבר בטעות 
זרוע בשר ודם, משענת הקנה הרצוץ, לבטוח על 

כוחי ועוצם ידי, נכזבה תקוותו, וצבא גדול וחזק 
אלפי חיילים, אינו יכול לעשות רבבות של 

מאומה כנגד אותם מרצחים שפלים, ואין לנו על 
  רק על אבינו שבשמים.מי להשען 

  

את בעת הזו צריך כל אחד לחזור ולשנן  ע"כ
 'מצותג) ה"-ה"א (פ"א מתעניות שכתב הרמב"םדברי 

 כל על בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה
 התשובה מדרכי זה ודבר הצבור. על שתבא צרה
 ידעו ויריעו עליה ויזעקו צרה שתבוא שבזמן, הוא
 הוא וזה, להן הורע הרעים מעשיהם שבגלל הכל

 לא אם אבל. מעליהם הצרה להסיר להם שיגרום
 ממנהג זה דבר יאמרו אלא יריעו ולא יזעקו

 זו הרי, נקרית נקרה זו וצרה לנו אירע העולם
 במעשיהם להדבק להם וגורמת אכזריות דרך

אחרות'. שלא יהיה  צרות הצרה ותוסיף, הרעים
הכיתי את בניכם מוסר לא  ח"ו בחינת לשוא

  לקחו.
  

בביאור דברי אליהו הנביא זל"ט הנ"ל,  והנה
 שמקדישין ההגדות אלו קום יצא הארץ 'בכל
הגדול'. יש לומר בפשטות ע"פ מאמרם  שמו

 חיים ימצא וחסד צדקה 'רודף) :ט (ב"בבגמרא 
 לוי בן יהושע אמר רבי ,כא), כא (משליוכבוד  צדקה

 בנים לו והויין זוכה ,צדקה לעשות הרגיל כל
 בעלי' אגדה, בעלי עושר בעלי חכמה בעלי

 חיים, דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא 'חכמה
 כתיב 'אגדה בעלי' צדקה, דכתיב 'עושר בעלי'

 חכמים כבוד (שם ג, לה) התם וכתיב וכבוד, הכא
 - אגדה 'בעלי י שפירש"ינחלו'. ועיי"ש בפרש

 מכבדין הכל הלב את ומושכין דרשנין שהן מתוך
ועל ידי בעלי אגדה, המושכין לבות כל  .אותם'

  העם, מתקדש שמו יתברך בכל העולם.
  

מקום נמצינו למדים מדברי חז"ל הללו,  ומכל
על השייכות שבין בעלי אגדה למצות הצדקה, 

דברים השגחה פרטית זכינו ללמוד בדייקא, וב
את להמתיק נחס, שיש יהללו, במוצאי שב"ק פ

הרה"ק רבי הענין ע"פ מאמר מופלא שכתב 
הרה"ק , תלמיד אלעזר מטארניגראד זיע"א

נועם  ו הקדושבספר ,הרר"א מליז'ענסק זיע"א
 ב), (כחדברי הכתוב דפרשתן  בפרשתן, על מגדים

 קרבני את אליהם ואמרת ישראל בני את 'צו
 לי להקריב תשמרו ניחוחי ריח לאשי לחמי

במועדו'. וזלה"ק 'הנראה כי הכתוב ירמז בזה על 
 (ברכותמעשה הצדקה כי רבה, בהקדים אמרם ז"ל 

 זמן כל תרוייהו אמרי אלעזר ורבי יוחנן רבי ).נה
 ,ישראל על מכפר מזבח קיים המקדש שבית

עליו, וכו'. וענין  מכפר אדם של שלחנו ועכשיו
אולי משום דמקרבא  ,שתלו הצדקה בשולחן
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 בריפתא ושאר מאכלי הסעודה, וכו'.הנייתא 
 יתיר למלכא קריבין דעניים (ח"ב סא.)ובזוה"ק 
 נשבר שבלב הכנעה גודל משום והוא מכולהו,
קרבני', רצה לומר  'את הכתוב מאמר וזהו ונדכה,

 קרבן איזה ואמר י,קרבנ רהזה אש דברה עם
 אישים י,שילא להם ןתנו השאת י'לאש ילחמ'

 קראםה לז א,למלכ דקריבים ענייםה הם שלי
הזה הוא נחת  דברהו ,שיילא מיחל והוזשי, אי

רוח לפני, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי 
  עיי"ש המשך דבריו הקדושים. דו'.במוע

  

 מרובה ויום יום בכל' ).מט סוטה(בגמרא  ואיתא
 קרובב (דברים כח, סז) שנאמר חבירו משל קללתו
בקר,  יתן מי תאמר ובערב ערב יתן מי תאמר
 דסידרא אקדושה ,מקיים קא אמאי עלמא ואלא

 אקדושה' י"רשופ .'דאגדתא רבא שמיה ואיהא
 שיהו אלא תקנוה שלא קדושה סדר -  דסידרא

 מועט דבר יום בכל בתורה עוסקין ישראל כל
 ,בתורה כעוסקין והן ותרגומו קריאתו שאומר

 ובעמי בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון
 ותלמוד השם קדושת שתים כאן ויש ,הארץ

 מברך רבה שמיה יהא וכן ,הוא חביב ,התורה
 בכל ברבים דורש שהדרשן הגדה אחר שעונין

 העם כל נקבצין היו ושם ,כך נוהגין היו שבת
 תורה כאן ויש ,מלאכה של יום שאינו לפי לשמוע
   .'השם וקידוש

  

שקיום העולם הוא ע"י התורה, אבל בזה  נמצא
אין די, לפי שרבים מעם בני ישראל אינם עוסקים 
בתורה, למיעוט שכלם וקוצר הבנתם, ובפרט 
בדורות הקדמונים שהיו עמי הארצות רבים, לפי 
שעמלו קשות לפרנסתם רחוק מכל מרכזי 
התורה, ולא היו יכולים לעסוק בתוה"ק בדברי 

כ דייקא דברי האגדה הלכה בעומק העיון, וע"
המושכין את לבם, בצירוף אמירת אמן יהא 
שמיה רבא אחר סיום האגדה, ע"י התורה וקידוש 

  ה' מתקיים כל העולם כולו.
  

למדים מכל הנ"ל, שענין לימוד האגדה,  נמצינו
לפי  מעלתושמקדש שמו יתברך בעולם, עיקר 

שהוא מקדש שמו יתברך גם בקרב פשוטי 
בהעם, שאין בכוחם לעסוק בתוה"ק בעומק העיון, 

השתדלויות, ומכל מקום הם משתדלים בכל מיני 
ומוסרין נפשם כדי ללמוד מעט דברי אגדה 
הממשיכין את לבם לאביהם שבשמים, ודבר זה 
מעלה נחת רוח לפניו ית"ש יותר מן הכל, זה 

לאישי, כביכול אין שמו של בחינת קרבני לחמי 
הקב"ה נקרא אלא על קרבנות הללו, לפי 
שהעניים קרובים אל הקב"ה יותר מן הכל, ועניים 
שאמרו לאו דווקא עניים בממון, אלא כמו 

 עני אין נקטינן אביי 'אמר ).מא (נדריםשאמרו חז"ל 
בדעה'. וכאשר עושים צדקה עם העניים, ע"י  אלא

ה, וממשיכים את שדורשין לפניהם בדברי אגד
לבם בדברי אגדה ומקרבים את לבם לאביהם 
שבשמים, הרי זה פועל נחת רוח מרובה כלפי 

  שמיא, שאי אפשר לתארו ולציירו בפה.
  

דברי אגדה אין הכוונה דייקא לחלק  ובאמת
התורה הנקרא אגדה, ומי שנדבה רוחו אותו, 

חלק באופן של חלק ההלכה את גם ללמד יכול 
א מלמד את הדברים בחיות האגדה, כאשר הו

והתלהבות, בכוח הציור שמחיה את הענין, 
ומטעים את הדברים לפני השומעים בבחינת 
'טעמו וראו כי טוב ה'. באופן שהשומעים רוצים 
ומבקשים לשמוע, ומחווים את דעתם, עד שנמשך 
לבם לדברי תורה, שכבר העיד בהם נעים זמירות 

 משיבת תמימה' ה 'תורתיא) -ח, יט (תהליםישראל 
 הנחמדים, וגו' פתי מחכימת נאמנה' ה עדות נפש

   צופים'. ונפת מדבש ומתוקים רב ומפז מזהב

  
ימים הללו, יומי דמפגרי רבנן, שבהיכלי  והנה

הקדושות יש רפיון בלימוד הכוללים והישיבות 
התוה"ק, אם בשל כוח החמה הגדול, ואם בשל 
סיום הזמן, ונוסף גם עתה הבהלה והחרדה מפני 

ויתכן שקשה לעמול בתוה"ק בעומק המלחמה, 
העיון כלימוד הקבוע בכל השנה כולה, אולם מי 
שיאזור כגבר חלציו, ויעסוק בתוה"ק כדרכו 

ול מאד, בקודש בכל השנה כולה, אזי שכרו גד
שכר כפול ומוכפל, בפרט שיש רפיון בהיכלי 
התורה, וכנודע שהלימוד בעת שרוב הלומדים 
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עוסקים בענין אחר, יכול לפעול גדולות ונצורות, 

הרה"ק השרף מקאצק שאמר  ומפורסם המעשה
, הגה"ק רבי זאב נחום מביאלא זצ"לש, זיע"א

, בזכות שעסק הרה"ק האבני נזר זיע"אזכה לבנו 
ביום הפורים בעת שהיו הכל עסוקים  בתוה"ק

  במצוות היום.
  

גם מי שאין בכוחו לעסוק בתוה"ק כדרך  אך
הוא הזמן עתה שהוא עוסק בכל השנה כולה, הנה 

ללימוד אגדה בפועל, הראוי והמוכשר ביותר 
הש"ס ומדרשי חז"ל, ובימים הללו  אגדתות

אפשר לקנות קנין נכבד וחשוב בענינים הללו, 
שהם יסוד האמונה ועיקרי היהדות, ועכ"פ ח"ו 
להסיח דעת בימים הללו מלימוד התוה"ק, וכבר 

 וסגור בחדריך בא עמי 'לך כ), כו (ישעיהאמר הנביא 
זעם'.  יעבור עד רגע כמעט חבי בעדך דלתך

 חדריו המלך 'הביאני אות ב) פ"ו(ואיתא בתנדבא"ר 
 חדרים חדרי ה"להקב שיש כשם (שה"ש א, ד)

 אחד לכל חכמים לתלמידי להם יש כך ,בתורתו
 שהיסורין ראית ואם ,בתורתו חדרים חדרי ואחד

 ברי תורהד לחדרי רוץ ,עליך ובאות ממשמשין
 בא עמי לך שנאמר ממך בורחין היסורין ומיד

 יהושע'אמר רבי  ).י (מכותבחדריך'. ואיתא בגמרא 
 היו עומדות (תהלים קכב, ב) דכתיב מאי לוי בן

 לרגלינו גרם מי ,םיירושל בשעריך רגלינו
 עוסקים שהיו םיירושל שערי ,במלחמה שיעמדו
ובזכות עסק התוה"ק ומצות הצדקה '. בתורה

בדברי אגדה, נזכה בעזה"י שתהיה מפלה לכל 
  שונאי ישראל, וימהר ויחיש לגואלנו בב"א.

  

  במאמר 

  

נפלא מבעל המעשה, מעשה השבוע  שמעתי
אמר  ושהצביע על בנו הבחור  ,ניץ'יהודי חסיד ויז

, כ"ק מרן אדמו"ר זיע"אשהוא נולד בברכת 
ים אחר נכעשר ששומעשה שהיה כך היה, 

  רבו ת צוהלך בע לא נפקד בזש"ק, עדיין  נישואיו 
  
  
  

בעל הישועות משה [ )שליט"א(ויז'ניץ אדמו"ר מ
כ"ק מרן "ח, ופגע שם בהלטיפול בבי ]זצ"ל

כבר עשר שנים אדמו"ר זיע"א, והזכיר עצמו ש
עתה לבית החולים הגיע שלא נפקד בפרי בטן, ו

בפליאה  אר זיע""לו אדמולקבל טיפול, ואמר 
, ומדוע אינך גדולה, הלוא הנך חסיד ויז'ניץ

מפציר ברבך שיברך אותך בפרי בטן, וברכה זו 
עולה עשרת מונים מכל הטיפולים הרפואיים, 
החליט אותו חסיד לשמוע בקול אדמו"ר זיע"א, 

ויז'ניץ, שאחר ל את האדמו"ר מושלח לשאו
שכבר היה בביה"ח לטיפול, אמר לו הטאלנער 
רבי שמוטב יקבל ברכה מרבו, ויניח לכל 

כששמע האדמו"ר מויז'ניץ דבר הטיפולים, 
המעשה, אמר שאם אמר לו הרבי מטאלנא כך, 
שוב אינו צריך באמת לעשות את כל הטיפולים, 
ולפקודת השנה נולד לו בן זכר בריא ושלם 

  לתמיהת הרופאים.
  

בישר האברך לרבו מויז'ניץ על לידת  כאשר
ודיע לרבי מטאלנא, הבנו, שאלו רבו האם כבר 

 גער בושלא זכר להודיע לו, השיב האברך ואמר 
ויזניץ, ואמר לו שתו"מ יסע עכשיו לרבי הרבי מ

מטאלנא, שהלוא הוא המשיך עבורו ישועה, 
האברך נבהל ומיהר ליסוע לירושלים לבית 

זיע"א  אדמו"ראדמו"ר זיע"א, אולם כאשר שמע 
את הבשורה הטובה, נענה מיד ואמר בשמחה 

הרבי ל כוחו שמה עד כרואה  גדולה ועצומה הנך
  גדול.מויז'ניץ 

  

 דבר נפלא שצדיקי אמת דרכם להרגיש והוא
שהם לא פעלו ישועה כלל, ותולים הנס באחרים, 
ומקטינים עצמם ומבטלים עצמם לאחרים, וזה 

שסמך שתי  ראשון,  כוחו של משרע"ה מנהיג 
שרצה להגדיל כוחו יותר יהושע בן נון, ידיו על 

ובעזה"י כאשר נדבק עצמנו בדרך ו, ויותר ממנ
בענוה ושפלות וביטול גמור, נזכה  ,צדיקיםה

  אכי"ר. ,בכל המצטרך לוכל אחד וושע שי
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לעילוי נשמת 

  

הולך תמים, ופועל צדק, דובר אמת  איש מסירות הנפש, ,ידיד ה' וידיד נפש כל חי
לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרבו, נבזה  בלבבו, לא רגל על לשונו,
   מקים עולה של תורה ואת יראי ה' יכבד,  בעיניו נמאס,

   שליט"א ולהבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר ושר בלו"נ לכ"ק מרן אדמו"ר זיע"אמק

  ז"ל פסח אליעזר  זצ"ל ב"ר אברהם יהודההרה"ח ר' 

  קורדיש

  נשיא המכון ומייסדו נלב"ע ח"י מנחם אב תש"ע
 ת.נ.צ.ב.ה.
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