
גדול,  יסוד  לבאר  הרחיבו  החסידות  ספרי 
לשמו  לעשות  יש  הגשמיים  הדברים  כל  שאת 
ערוך  בשולחן  כך  על  יש  מיוחד  סימן  יתברך. 
מה  "בכל  המחבר:  שם  ופסק  רלא(,  )סימן  או"ח 
אלא  להנאתו,  יכוון  לא  הזה,  בעולם  שייהנה 
ו(  ג,  )משלי  כדכתיב  יתברך,  הבורא  לעבודת 

ואמרו  דעהו',  דרכיך  'בכל 
חכמים: כל מעשיך יהיו 
שאפילו  שמים,  לשם 
כגון  רשות  של  דברים 
והשתיה,  האכילה 
והישיבה  וההליכה, 
וכל  והשיחה,  והקימה, 
כולם  יהיו  גופך,  צרכי 
או  בוראך,  לעבודת 
לדבר הגורם עבודתו". 

צדיקים  מפי  מקובל 
שהבעש"ט קיבל מרבו 
אחיה השילוני, שקיבל 

הר  על  רבינו  ממשה 
סיני, שכך פירוש הכתוב )במדבר טו, מא( "אני ה' 
אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים" על 
מנת כן - "להיות 'לכם' לאלקים", שה'לכם' יהיה 

גם כן בשביל השי"ת )"עבודת הלויים" ח"ב(.
ברוך  רבי  הרה"ק  הבעש"ט  נכד  הסביר  וכך 
יום  בכל  אומרים  שאנו  מה  את  ממעז'יבוז', 
אנו  ויהיה",  הוה  "היה  שהקב"ה  מאמין"  ב"אני 
מאמינים שהקב"ה נמצא ו"הֶֹוה" בכל דבר וענין, 
ויש לעובדו הן בלימוד התורה ובתפילה - עניני 
הנשמה, והן בענייני הגוף - כמו אכילה, שתייה, 
ושינה. הרשעים לעומת זאת, כופרים בדבר, הם 
נפרדים מענייני הנשמה,  הגוף  סוברים שענייני 

ואין להם כל קשר לעבודת ד'.
הוא  מה  "רשע  נאמר:  פסח"  של  ב"הגדה 
שאלת   - לכם"  הזאת  העבודה  מה  אומר? 
בענייני  שייך  עבודת-השם  איזו  היא,  הרשע 
'לכם' - צרכי הגוף הנרמזים בתיבת 'לכם'. "ולפי 
עצמו  שניתק   - הכלל"  מן  עצמו  את  שהוציא 
בכל  ד'  את  לעבוד  שאין  וסובר  ישראל,  מכלל 

העניינים, "כפר בעיקר" - באחד משלוש-עשרה 
העיקרים. "ואף אתה הקהה את שיניו" - כי מה 
עניין יש בשיניים שלו, אם הוא אינו מאמין שגם 

באכילה ניתן לעבוד את ה'... )"שרפי קודש"(.
בכך,  רבה  עבודה  השקיעו  הדורות  צדיקי 
הנאת  לשם  הגשמיות  פעולותיהם  יהיו  שלא 
על  מסופר  בלבד.  הגוף 
יששכר  ר'  הרה"ק 
מראדאשיץ,  בער 
עני  היה  שבצעירותו 
בחג  ופעם  מרוד, 
רעב  היה  הסוכות 
בא  לא  היום  כל  מאוד, 
פיו.  אל  מאכל  דבר 
לו  הביא  משמים  והנה 
שנשאר  ממה  יהודי 
שערך,  מסעודת-מצוה 
בערל  רבי  וכשהתיישב 
לשבור  והתחיל  בסוכה 
פסק  ולאכול,  רעבונו  את 
בתוך  יושב  הינך  "בערל,  לעצמו:  באומרו  מיד, 

הצלחת ולא בתוך הסוכה!"...
לשם  לאכול  מאשר  לרעוב,  העדיפו  צדיקים 
מבני  אחד  על  מסופר  בלבד.  גשמית  הנאה 
הרה"ק מרוז'ין, שהלך ברחוב וּבייגעל בידו, הלך 
ובכה. נגשו אליו ושאלוהו מדוע בוכה הוא, ענה 
הלא  שאלוהו:  בוכה.  ולכן  הוא,  רעב  כי  ואמר 
הקטן  ענה  אוכל?!  אינך  ומדוע  בידך,  בייגעל 
משום  אוכלים  שלא  למדני  הק'  אבי  ואמר: 

שרעבים!
בספרים הקדושים מובא לרמז בפסוק )שמות 
כט, יג( "החלב המכסה את הקרב", "חלב" מרמז 

על תענוגים, כי זהו החלק הטוב ביותר שבבהמה. 
על יהודי לדעת, שהחלב - הרדיפה אחר תענוגי 
של  הפנימיות  את   - הקרב"  את  "מכסה  הגוף, 
האדם, שלא יוכל להתקרב אל ה'. לכן על יהודי 
יעשה  גשמיים,  בדברים  עוסק  שכאשר  לדעת, 
אותם בכוונה שמעשיו יגרמו נחת-רוח להשי"ת, 

ואז לא ימנעו את התקרבותו בפנימיות אל ד'.

להזהיר גדולים על הקטנים )רש"י ויקרא כא, א(.
בעסקני  שבעולם  בנוהג  אומר:  היה  סופר"  ה"חתם 
ציבור, הדואגים לכבוד המת ומספקים כל הנצרך לכבודו 
של הנפטר הדגול - הלווייה יפה, קבורה נאה, הספד גדול 
ואף מצבה מכובדת, שוכחים מתוך רוב העסק הגדול את 
ה"קטנים" - אלו היתומים האומללים והאלמנה השבורה, 
בפרשת  תורה  משדיברה  לכך  לאנחות.  עזבם  שהנפטר 
על  גדולים  "להזהיר  לאמר:  הוסיפה  מת,  לו  שמת  מי 

הקטנים".
"במשנת רש"י"

להזהיר גדולים על הקטנים )רש"י ויקרא כא, א(.
של  התנהגותו  הוא  לילדים,  ביותר  המועיל  החינוך 
האב. 'להזהיר גדולים' - ההורים ישגיחו קודם על עצמם 
כשרוצים לרומם את ילדיהם, ואז יתקיים 'שמע בני מוסר 

אביך'.
הרה"ק רבי משה יהושע מויזניץ זי"ע 
]"ישועות משה"[

לנפש לא יטמא בעמיו )כא, א(.
עדיין  הוא  ישראל,  בשם  עצמו  מכנה  החוטא  עוד  כל 
יטמא,  ולפסול אותו. לנפש לא  'בעמיו', אסור להרחיקו 

בעמיו.
הרה"ק רבי יצחק יעקב מביאלא זי"ע ]"דברי בינה"[

והכהן הגדול מאחיו )כא, י(.
אחיו  היה  כאילו  יהודי  כל  נחשב  הכהן-גדול  בעיני 

ממש, וזו היתה גדלותו.
הרה"ק רבי שלמה מראדאמסק זי"ע 
]"תפארת שלמה"[

וכי תזבחו זבח תודה לה' לרצונכם תזבחו )כב, כט(.
על  זבח תודה  יזדקק להקריב  היא לאדם שלא  ברכה 
הצלתו מצרה, אלא שבכל עת אף כשטוב לו - לרצונכם 
תזבחו - יהיה תמיד חדור ברצון להודות לד' על חסדיו 

עמו.
הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע
 ]"דברי חיים"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר

מארץ  אתכם  המוציא  מקדישכם,  ד'  אני 
מצרים להיות לכם לאלקים )ויקרא כב לב-לג(. 
חז"ל  זי"ע:  טוב  שם  בעל  ישראל  רבנו  פירש 
)ביצה טו:( אמרו שתיבת 'לכם'  הכוונה לעניינים 
צרכיכם".  לכל   - "לכם  דרשו  כי  הגשמיים, 
ורמזה לנו התורה, שמעשי הגשמיות והארציות 
המותרים, הקרויים "לכם", ייעשו גם כן לאלקים 
עולם  תאוות  לשם  ח"ו  ולא  ד',  לשם  בכוונה   -

הזה.
"מבשר צדק" פר' קדושים ופר' בהר

לרומם את הגשמיות לשם ד'

בס"ד. גליון ל"ג • פרשת אמור תשע"ו ]פר' בהר באר"י[ • אבות פרק ג' • דף היומי: קידושין ע"א •

7:50  ............ הנרות  הדלקת 
8:10  ........................ שקיעה 
5:24  ................... החמה  נץ 
8:30  .............. מג"א  סזק"ש 
9:06  ................ גר"א  סזק"ש 

10:20  ........ תפילה  זמן  סוף 
מנחה  גדולה  .................  1:25
שקיעה ........................... 8:11
מוצאי  ש"ק '50 דקות' ..... 9:01
מוצש"ק זמן ר"ת ..............9:23

זמנים לשב"ק פרשת אמור



בשו"ת "מראה יחזקאל" תשובה קד, מובא 

יחזקאל מקארלסבורג  רבי  הגה"ק  מה שכתב 

זי"ע תלמיד רבנו, לשואל שביקשו להסביר לו 

לו  יכתוב  ציין, שאם  השואל  רבנו.  גדלות  את 

חידושי תורה ששמע מפי רבנו, ורבנו יתרץ לו 

ויבין  ידע  אז  בלימודו,  לו  שיש  קושיות  כמה 

השיב  כך  על  וקדושתו.  גדלותו  את  ויפרסם 

לו ה"מראה יחזקאל": "לולא היית מכירך מאז 

ומקדם, לא הייתי משיב לך בכלל. לפי שאלתך 

הנני רואה שאינך מבין כלל בצדיקים וקדושים 

והאמת  הצדקות  גודל  את  מבין  ואינך  אלה, 

שלהם, שכן הנך כותב שתפרסם את רבנו - וכי 

מעשיו  כל  הרי  שתפרסמו?  בכלל  זקוק  הוא 

לשם שמים!"

קושיותיך  את  יתרץ  שאם  שכתבת  "ומה 

- והרי את  אז תדע שאין צדיק וקדוש כמוהו 

יכול  רבנו  שבתלמידי  הקטן  אפילו  קושיותיך 

לתרץ, ואינך צריך דווקא אל רבנו, שהרי הקטן 

מתאר  אח"כ  הש"ס".  בכל  בקי  שבחבורה 

הנשגבים  התורה  דברי  את  יחזקאל  ה"מראה 

הגדולים  התלמידים  "גדולי   - אומר  שרבנו 

רבנו  דברי  הם משיגים את  יותר,  הרבה  ממני 

וכולם  ממני,  למעלה  מדרגות  רבבות  בכמה 

אפשר  שאי  הגדול,  רבינו  לפני  חרדל  כגרגיר 

והוא  והנישאה,  הרמה  דעתו  לסוף  להגיע 

הדומה למלאך ה' צבקות".

את  לבאר  שם  מאריך  יחזקאל"  ה"מראה 

גדלותם של תלמידי הבעש"ט, שכל כך גבהה 

של  היא"צ  שביום  ומסופר  נשמתם.  וגדלה 

רבנו - י"ט אייר, היה הרה"ק מצאנז זי"ע לומד 

"תשובה" זו, כשעיניו זולגות דמעות.

גודל הענווה

"סיפר הרה"ק רבי משולם פייביש מזבאריז' 

זי"ע בעל "יושר דברי אמת", שפעם בא לשבות 

אצל רבנו, וכשבא אצל רבנו ביום ראשון, בכה 

שבעים  בן  כבר  הוא  שהנה  ליבו  במר  ואמר 

וארבע שנים ועדיין לא עשה תשובה. התמרמר 

רבנו כנגדו, ובכה ואמר שגם הוא באותה צרה... 

צא  ואתה  זה...  את  זה  לברך  ביניהם  והסכימו 

וראה עד היכן הדברים מגיעים" ]"רחמי האב"[.

ללמוד מן הזולת

ּתוִֹכיַח  הוֵֹכַח  ְלָבֶבָך  בִּ ָאִחיָך  ֶאת  ָנא  ִתשְׂ "לֹא 

בשם  שמעתי  יז(.  יט,  )ויקרא  ֲעִמיֶתָך"  ֶאת 

ידוע  כי הנה  זי"ע,  הקדוש מוהרמ"מ מרימנוב 

שלכל אדם יש מעלה ומידה שאין לחבירו. זהו 

שאמר הכתוב: "לא תשנא את אחיך - בלבבך", 

אל תשנא את אחיך במידה טובה שיש בלבבך, 

טובה  מידה  כן  גם  בחברך  אין  למה  כלומר: 

את  תוכיח  'הוכח  אדרבה:  אלא  בך,  שיש  זו 

הטובה  המידה  על  עצמך  את  תוכיח  עמיתך' 

מידה  אותה  כן  גם  בך  אין  שיש בחברך, למה 

טובה שיש לחבירך!" ]"אמרי יוסף" - ספינקא[.

לזכר עולם יהיה צדיק

קדושת יום ל"ג בעומר
רבי  האלקי  התנא  של  ההילולא  יום  בעומר,  ל"ג  יום 
קדישא  באתר  מנוחתו  שמקום  זי"ע  יוחאי  בר  שמעון 
מירון, ידוע מזה דורות רבים כיום קדוש ונשגב. הרה"ק 
רבי שלום מבעלזא זי"ע אמר שהוא גדול כיום הכיפורים 
העניך  רבי  הרה"ק  זאת  והסביר  ח"ב[.  אורות"  ]"י"ג 
מאלכסנדר זי"ע, שהרי רבי שמעון בר יוחאי אמר "יכולני 
בכל שנה  כן  ואם  הדין",  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור 
צדיק"[ ש"עיצומו  ]"שפתי  כיפור  יום  כמו  הוא  זה  ביום 

של יום מכפר".
הרה"ק רבי משה מראזוואדוב זצ"ל אמר, שאילו היה 
יכול להגיע בל"ג בעומר למירון, היה פועל עבור יהודים 
השלימה.  הגאולה  את  גם  ואולי  רוצה,  שהיה  מה  כל 
אליו  נהרו  והמונים  ישועות,  פועל  היה  זה  ביום  ואמנם 
מבלאז'וב  אלימלך  צבי  רבי  הרה"ק  מאין"[.  ]"החכמה 
זי"ע אמר: "אינני יכול לומר מתי תהיה הגאולה השלימה, 
זה בל"ג  יהיה   - יהיה  לי בוודאי, שמתי שזה  אבל נדמה 

בעומר!" ]"שיח זקנים" ח"ב[.

למען דעת

הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע 
י"ט באייר תקע"ה, 201 שנה להסתלקותו

ללמוד מן הזולת

גודל הענווה

הרב הדומה למלאך

מזלא טבא וגדיא יאה
לידידנו הנכבד חבר הכולל

 ר' יחיאל שלמה טויבער וב"ב לאוי"ט

לרגל הולדת בנם נ''י
יהי רצון שיזכו לרוב עונג ונחת דקדושה

הקריבו  המלך  יחזקיהו  בימי  ר':  אלפים  ג'  באייר  י"ד 
ישראל את קרבן הפסח בפסח שני בי"ד באייר, בשמחה 
גדולה ובקרבנות רבים. השמחה נמשכה ז' ימים עד כ"א 
שזכו  על  לד'  להודות  כדי  ימים,  ז'  עוד  חגגו  ואז  באייר, 
בבית  בשמחה  קרבנות  ולהקריב  הגילולים  את  לסלק 
המקדש, מה שלא זכו מימי שלמה המלך )"דברי הימים" 

ב, ל(.
בספרי חב"ד מובא כי "פסח שני" מלמדנו, כי לעולם לא 
מאוחר מדאי! תמיד אפשר לתקן. אף "מי שהיה טמא" או 

"בדרך רחוקה" - בידו לתקן זאת ]"לוח היום יום"[.
מוסר-השכל נוסף נלמד מפסח שני: אלה שהיו טמאים 
לא  כי  ז(,  ט,  )במדבר  נגרע"  "למה  שאלו  ראשון,  בפסח 
רצו לוותר על הקרבת קרבן-פסח, ומכך ילפינן במכילתא 
שאסור  ביהדות  גדול  כלל  זהו  היו".  וחרדים  ש"כשרים 
להתייאש מלקיים את רצון ד', מי שאינו מוותר הרי שכשר 
הוא, וד' יתן בידו את האפשרות לקיים את רצונו יתברך 
]הגה"צ רבי משה גרין שליט"א ראש הישיבה דמאנסי[.

קורא הדורות

הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב נולד בשנת תק"ה בעיר ניישטאט, לאביו 
נינת  הצדקנית  ולאמו  שלמה",  ה"מגיני  נכד  פינטשוב,  אב"ד  חריף  יוסף  הג"ר 

ה"טורי זהב" וה"מגלה עמוקות".
ר'  הרבי  להרה"ק  מובהק  ותלמיד  מניקלשבורג  שמעלקא  ר'  הרבי  הרה"ק  מתלמידי  היה 

אלימלך מליזענסק. בעודו בן י"א שנה זכה לראות את פני המגיד הק' ממעזריטש, זי"ע.
המגיד  לפתחו.  דורו השכימו  וקדושי  וגדולי  ברימנוב,  ואח"כ  פריסטיק  ברבנות  כיהן  רבנו 
הקדוש מקאזניץ אמר עליו שהוא שקּול ועולה כנגד כל צדיקי הדור. זקני דורו אמרו עליו ש-22 

שנים דרש בכל שבת בפרשת המן, וע"י כך הביא שפע לישראל.
מגדולי תלמידיו: הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ, רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר", 
רבי יחזקאל פאנעט מקארלסבורג - שהוציא לאור את תורת רבו בספרים "מנחם ציון" ו"דברי 
מנחם", רבי אליעזר מדז'יקוב, רבי שמעון מיערוסלב, רבי צבי הירש הכהן מרימנוב רבי משה 

סופר מפשעווארסק, ועוד גדולים למאות ששתו בצמא דבריו הקדושים.
וכתב  הקדוש,  רבו  אודות  נוראות  בספריו  מספר  מדינוב  אלימלך  צבי  ר'  הרה"ק  תלמידו 
שהנשמות באו מהעולם העליון לבקש את עזרתו של רבנו, מאחר שהרה"ק ר' מיכל מזלאטשוב 
לכן  החוטאים,  עם  מאוד  מחמיר  הוא  קדושתו  רוב  ומפני  מעלה,  של  בי"ד  מחברי  אחד  הוא 
ביקשו מרבנו שיפעל להקל מעליהם את עונשם. רבנו פעל כבקשתם, ואח"כ חזרו אליו להודות 

לו על שהקל את עונשם.
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