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שלא תצא תקלהשלא תצא תקלה
מה רוצים ממנו? המון העם התנפל עליו וכמעט רצה מה רוצים ממנו? המון העם התנפל עליו וכמעט רצה 
להרוג אותו, והוא בסך הכל רצה לדחות אותם, אולי להרוג אותו, והוא בסך הכל רצה לדחות אותם, אולי 
הם  היקרים,  תכשיטיהם  את  להביא  להם  יאמר  הם אם  את תכשיטיהם היקרים,  להביא  להם  יאמר  אם 
פעמיים  חשבו  שלא  רק  לא  אבל  פעמיים,  פעמיים יחשבו  חשבו  שלא  רק  לא  אבל  פעמיים,  יחשבו 
אח"כ  בכוח,  נשותיהם  תכשיטי  את  גם  תלשו  אח"כ אלא  בכוח,  נשותיהם  תכשיטי  את  גם  תלשו  אלא 
והם  יגיע  הוא  אז  עד  אולי  למחר,  לדחותם  והם ניסה  יגיע  הוא  אז  עד  אולי  למחר,  לדחותם  ניסה 
מוקדם  קמו  הם  לו,  עזר  לא  זה  גם  אבל  מוקדם יירגעו,  קמו  הם  לו,  עזר  לא  זה  גם  אבל  יירגעו, 
בבוקר והתחילו לחגוג, אז מה רוצים ממנו? וכי הוא בבוקר והתחילו לחגוג, אז מה רוצים ממנו? וכי הוא 
שאומר  כפי  והלא  העגל?  את  עשה  הכהן  אהרן  שאומר –  כפי  והלא  העגל?  את  עשה  הכהן  אהרן   –
רש"י אהרן הכהן השליך את הזהב אל האש – לכור, רש"י אהרן הכהן השליך את הזהב אל האש – לכור, 
ועשו  ממצרים  עמהם  שעלו  רב  ערב  מכשפי  ועשו ובאו  ממצרים  עמהם  שעלו  רב  ערב  מכשפי  ובאו 
את העגל בכשפים, אז למה אומרת התורה שאהרן את העגל בכשפים, אז למה אומרת התורה שאהרן 

עשה את העגל?עשה את העגל?
מורנו הרב שליט"א סיפר על גדול אחד שהוזמן לבוא מורנו הרב שליט"א סיפר על גדול אחד שהוזמן לבוא 
שבירושלים  הכנסת  מבתי  באחד  שבת  שבירושלים לתפילת  הכנסת  מבתי  באחד  שבת  לתפילת 
'לכה  לשירת  כשהגיעו  והנה  דברים,  שם  'לכה ולשאת  לשירת  כשהגיעו  והנה  דברים,  שם  ולשאת 
שבת  באותה  שהתארח  אחד  גביר  אליו  ניגש  שבת דודי'  באותה  שהתארח  אחד  גביר  אליו  ניגש  דודי' 
ביכנ"ס  באותו  נמצא  שהרב  וכששמע  ביכנ"ס בירושלים,  באותו  נמצא  שהרב  וכששמע  בירושלים, 
בא לקבל את פניו, הגביר רצה גם לשאול את הרב בא לקבל את פניו, הגביר רצה גם לשאול את הרב 
הרב  אל  לגשת  לעצמו  הרשה  ולכן  חשובה  הרב שאלה  אל  לגשת  לעצמו  הרשה  ולכן  חשובה  שאלה 
פנים  במאור  קיבלו  הרב  דודי',  'לכה  שירת  פנים באמצע  במאור  קיבלו  הרב  דודי',  'לכה  שירת  באמצע 
וענה לו בקצרה על שאלתו, אך אח"כ חשב שעשוי וענה לו בקצרה על שאלתו, אך אח"כ חשב שעשוי 
ביהכנ"ס  מתפללי  כל  שיראו  מכשול,  פה  ביהכנ"ס להיות  מתפללי  כל  שיראו  מכשול,  פה  להיות 
שהרב מדבר באמצע קבלת שבת, ובפרט הבחורים שהרב מדבר באמצע קבלת שבת, ובפרט הבחורים 
הצעירים שרואים וקולטים כל דבר.. ולכן ביקש הרב הצעירים שרואים וקולטים כל דבר.. ולכן ביקש הרב 
באותו  שהיו  הבחורים  כל  את  לאסוף  שבת  באותו אחרי  שהיו  הבחורים  כל  את  לאסוף  שבת  אחרי 
את  והסביר  עמם  דיבר  ובאסיפה  בשבת,  את ביהכנ"ס  והסביר  עמם  דיבר  ובאסיפה  בשבת,  ביהכנ"ס 
המקרה היוצא דופן ושאין ללמוד מכך היתר והאריך המקרה היוצא דופן ושאין ללמוד מכך היתר והאריך 

מאוד בדברי חיזוק לבחורים.מאוד בדברי חיזוק לבחורים.
דיבור  בכל  להיזהר  צריכים  כמה  מכך,  ללמוד  דיבור עלינו  בכל  להיזהר  צריכים  כמה  מכך,  ללמוד  עלינו 
להיזהר  אחד  כל  צריך  כמה  שעושים,  מעשה  להיזהר ובכל  אחד  כל  צריך  כמה  שעושים,  מעשה  ובכל 
הכוונה  אם  גם  שהרי  ידו,  מתחת  מכשול  יצא  הכוונה שלא  אם  גם  שהרי  ידו,  מתחת  מכשול  יצא  שלא 
נפלה  בארזים  ואם  מכשול,  לצאת  יכול  נפלה טובה  בארזים  ואם  מכשול,  לצאת  יכול  טובה 
שלהבת, אם אצל אהרן הכהן יכול לצאת עגל הזהב, שלהבת, אם אצל אהרן הכהן יכול לצאת עגל הזהב, 
נקרא  ועדיין  שעשהו,  זה  היה  הוא  שלא  אף  נקרא על  ועדיין  שעשהו,  זה  היה  הוא  שלא  אף  על 
אהרן  על  מדברים  אנו  שאין  שמו, (כמובן  על  אהרן העגל  על  מדברים  אנו  שאין  שמו, (כמובן  על  העגל 
קדוש ה', אלא הלימוד עבורינו), כמה אנחנו צריכים קדוש ה', אלא הלימוד עבורינו), כמה אנחנו צריכים 
להיזהר, ולחשוב טוב לפני כל פעולה ולפני כל דיבור להיזהר, ולחשוב טוב לפני כל פעולה ולפני כל דיבור 
תצא  שלא  להתפלל,  הרבה  וכמובן  מפינו,  תצא היוצא  שלא  להתפלל,  הרבה  וכמובן  מפינו,  היוצא 

תקלה מתחת ידינו!תקלה מתחת ידינו!
 (עפ"י טיב התורה - כי תשא)(עפ"י טיב התורה - כי תשא)
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ספרים  מפי  כבר  ידוע  הלוא  בפרשתן,  אנו  שקוראים  העגל  חטא  ספרים הנה  מפי  כבר  ידוע  הלוא  בפרשתן,  אנו  שקוראים  העגל  חטא  הנה 
וסופרים, שהדברים נשגבים הם מבינתנו, וכלל הוא בידינו שכל המעשים וסופרים, שהדברים נשגבים הם מבינתנו, וכלל הוא בידינו שכל המעשים 
לאנשים  אפשר  שאי  זה  ענין  ובפרט  פשוטם,  כפי  אינם  בתורה  לאנשים הנזכרים  אפשר  שאי  זה  ענין  ובפרט  פשוטם,  כפי  אינם  בתורה  הנזכרים 
דור  אותו  שזכה  שאחר  כזאת  יתכן  והאיך  הדברים,  עומק  להבין  דור כערכינו  אותו  שזכה  שאחר  כזאת  יתכן  והאיך  הדברים,  עומק  להבין  כערכינו 
יכשלו  יום  אותו  עד  מצרים  יציאת  מעת  כך  כל  גדולים  גילויים  יכשלו לראות  יום  אותו  עד  מצרים  יציאת  מעת  כך  כל  גדולים  גילויים  לראות 
מאחר  אך  כפשוטן.  הדברים  אין  ספק  שללא  אלא  כזאת,  חמור  מאחר בחטא  אך  כפשוטן.  הדברים  אין  ספק  שללא  אלא  כזאת,  חמור  בחטא 
שהתורה נצחית היא, ניתנת הרשות בידינו לפרשה כפי השגתינו רק כדי שהתורה נצחית היא, ניתנת הרשות בידינו לפרשה כפי השגתינו רק כדי 
ללמוד מאלו העובדות את המעשה אשר נעשה. כיללמוד מאלו העובדות את המעשה אשר נעשה. כי 'תורה' מלשון 'הוראה'  'תורה' מלשון 'הוראה' 

הוא, ומורה היא להאדם בכל זמן האיך להתמודד עם היצר של זה הזמן. הוא, ומורה היא להאדם בכל זמן האיך להתמודד עם היצר של זה הזמן. 
חטא  על  לדורות  לספר  תורה  ראתה  מה  להבין  לב  לתת  ראוי  כן  חטא ועל  על  לדורות  לספר  תורה  ראתה  מה  להבין  לב  לתת  ראוי  כן  ועל 
זה, כי כשמתבוננים אנו בפשוטו של מקרא, רואים אנו שהיה כאן עוון זה, כי כשמתבוננים אנו בפשוטו של מקרא, רואים אנו שהיה כאן עוון 
של עבודה זרה בכל המובנים, כי אחר שיצא העגל כפרו בעיקר באמרם של עבודה זרה בכל המובנים, כי אחר שיצא העגל כפרו בעיקר באמרם 
את  בחוש  שראו  ואף  מצרים'  מארץ  העלוך  אשר  ישראל  אלהיך  את 'אלה  בחוש  שראו  ואף  מצרים'  מארץ  העלוך  אשר  ישראל  אלהיך  'אלה 
כל הניסים והנפלאות לא החזיקו מעמד בעת נסיון, והמירו כבודו בלא כל הניסים והנפלאות לא החזיקו מעמד בעת נסיון, והמירו כבודו בלא 
יועיל ר''ל, וכיון שאין לך חרפה גדולה מזו ראוי לנו להבין תכלית המטרה יועיל ר''ל, וכיון שאין לך חרפה גדולה מזו ראוי לנו להבין תכלית המטרה 
שרצתה התורה בספרה לנו כל זאת, שהרי לא יתכן כזאת שרצתה בזאת שרצתה התורה בספרה לנו כל זאת, שהרי לא יתכן כזאת שרצתה בזאת 
של  דרכה  זוהי  לא  כי  עולם,  לדורות  וגנותם  אבותינו  רעת  את  של לחקוק  דרכה  זוהי  לא  כי  עולם,  לדורות  וגנותם  אבותינו  רעת  את  לחקוק 
תורה, אלא בהכרח כיוונה תורה להורות בזה דבר מה הנחוץ גם לדורות. תורה, אלא בהכרח כיוונה תורה להורות בזה דבר מה הנחוץ גם לדורות. 
ואפשר כי רצתה התורה בזה לגלות לאדם כי אף אם אדוק הוא באמונת ואפשר כי רצתה התורה בזה לגלות לאדם כי אף אם אדוק הוא באמונת 
זרה, דהנה   עבודה  בגדר  אשר הם  מדברים  זהיר  להיות  עליו  יתב'  השם יתב' עליו להיות זהיר מדברים אשר הם בגדר עבודה זרה, דהנה  השם 
ברום  ישראל  בני  היו  העגל  חטא  של  הנסיון  שנתעורר  שעה  ברום באותה  ישראל  בני  היו  העגל  חטא  של  הנסיון  שנתעורר  שעה  באותה 
טומאה  שערי  ממ''ט  ויצאו  התורה  את  שקבלו  אחר  זה  היה  טומאה המעלות,  שערי  ממ''ט  ויצאו  התורה  את  שקבלו  אחר  זה  היה  המעלות, 
שמן  ואף  זה,  מר  בעוון  נכשלו  ואעפ''כ  קדושה,  שערי  למ''ט  שמן ונכנסו  ואף  זה,  מר  בעוון  נכשלו  ואעפ''כ  קדושה,  שערי  למ''ט  ונכנסו 
הסתם כיוונו למה שכיוונו והיה להם ענינים עמוקים בדבר, [כפי שרואים הסתם כיוונו למה שכיוונו והיה להם ענינים עמוקים בדבר, [כפי שרואים 
שאפילו אהרן הכהן היה קשה לו להניעם מלעשותה, ולא היה לו ברירה שאפילו אהרן הכהן היה קשה לו להניעם מלעשותה, ולא היה לו ברירה 
עד  המעשה  את  להשהות  ידם  על  ולנסות  תחבולות  לעשות  אם  עד כי  המעשה  את  להשהות  ידם  על  ולנסות  תחבולות  לעשות  אם  כי 
בדקות  כי  כפשוטו,  זרה  לעבודה  הדבר  הוגדר  זאת  בכל  משה,]  בדקות שיבוא  כי  כפשוטו,  זרה  לעבודה  הדבר  הוגדר  זאת  בכל  משה,]  שיבוא 
הנפש היה זה בבחינת פוסחים על שני הסעיפים, וכמו כן ראוי לו לכל הנפש היה זה בבחינת פוסחים על שני הסעיפים, וכמו כן ראוי לו לכל 
אדם לדעת כי אף אם הוא עובד את בוראו וכל מעשיו הם על פי התורה, אדם לדעת כי אף אם הוא עובד את בוראו וכל מעשיו הם על פי התורה, 
בגדר  מחמתן  נכשל  אינו  אם  ולהתבונן  להעמיק  עליו  מוטל  זאת  בגדר בכל  מחמתן  נכשל  אינו  אם  ולהתבונן  להעמיק  עליו  מוטל  זאת  בכל 
עבודה זרה, כי לפעמים נדמה לו לאדם שהוא עושה דבר שעל פי התורה עבודה זרה, כי לפעמים נדמה לו לאדם שהוא עושה דבר שעל פי התורה 
הוא  מרבה  נגיעה  איזה  מפני  כי  לב  על  שם  אינו  אך  להיעשות,  כן  הוא ראוי  מרבה  נגיעה  איזה  מפני  כי  לב  על  שם  אינו  אך  להיעשות,  כן  ראוי 
עוד  אלא  מיותר  לדבר  רק  מוגדר  אינו  הריבוי  וזה  המידה,  על  יתר  עוד בזה  אלא  מיותר  לדבר  רק  מוגדר  אינו  הריבוי  וזה  המידה,  על  יתר  בזה 
על  ולהעמידו  האדם  את  להזהיר  וכדי  ר''ל,  זרה  עבודה  בגדר  הוא  על נכנס  את האדם ולהעמידו  ר''ל, וכדי להזהיר  זרה  נכנס הוא בגדר עבודה 
הטעות העלול ליפול בחלקו ראתה התורה לספר כל זאת, כדי שידון ק''ו הטעות העלול ליפול בחלקו ראתה התורה לספר כל זאת, כדי שידון ק''ו 
בלבבו, שאם דור דיעה שהיו ברום המעלות וראו במוחש כי הוי''ה הוא בלבבו, שאם דור דיעה שהיו ברום המעלות וראו במוחש כי הוי''ה הוא 
שאיש  וכמה  כמה  אחת  על  שנכשלו,  במה  נכשלו  זאת  בכל  שאיש האלקים,  וכמה  כמה  אחת  על  שנכשלו,  במה  נכשלו  זאת  בכל  האלקים, 

שפל אשר ההשגה ברוממותו יתב' הוא ממנו והלאה עלול הוא לטעות שפל אשר ההשגה ברוממותו יתב' הוא ממנו והלאה עלול הוא לטעות 
ולעשות דברים אשר אינם עולים בקנה אחת עם האמונה הצרופה, וכדי ולעשות דברים אשר אינם עולים בקנה אחת עם האמונה הצרופה, וכדי 
שלא יבוא לידי כך מוטל עליו לחזור ולשנן עניני האמונה כדי להשריש שלא יבוא לידי כך מוטל עליו לחזור ולשנן עניני האמונה כדי להשריש 
בפלס  מעשיו  לשקול  ביכולתו  יהיה  זה  ידי  ועל  לבבו,  בעומק  בפלס האמונה  מעשיו  לשקול  ביכולתו  יהיה  זה  ידי  ועל  לבבו,  בעומק  האמונה 

האמונה, ולדעת אם ראויים הם להיעשות על פי השקפת התורה.האמונה, ולדעת אם ראויים הם להיעשות על פי השקפת התורה.
ההשתדלות,  ענין  הוא  אחריה  לטעות  האדם  עלול  אשר  הדברים  ההשתדלות, אחד  ענין  הוא  אחריה  לטעות  האדם  עלול  אשר  הדברים  אחד 
דהנה עצם ההשתדלות אינה סתירה לענין האמונה כלל, ואף כי הקב''ה דהנה עצם ההשתדלות אינה סתירה לענין האמונה כלל, ואף כי הקב''ה 
הוא הזן ומפרנס לכל, ואין הוא זקוק להמציא מזון לבריותיו ע''י סיבות, הוא הזן ומפרנס לכל, ואין הוא זקוק להמציא מזון לבריותיו ע''י סיבות, 
בכל זאת רצתה ההשגחה העליונה כי האדם ירוויח את לחמו ע''י סיבה בכל זאת רצתה ההשגחה העליונה כי האדם ירוויח את לחמו ע''י סיבה 
והשתדלות, וכיון שכן הטביע הקב''ה כך את סידורו של עולם, שהאדם והשתדלות, וכיון שכן הטביע הקב''ה כך את סידורו של עולם, שהאדם 
יעשה דבר מה כדי להרויח את לחמו, אך מאחר שעושה האדם את המוטל יעשה דבר מה כדי להרויח את לחמו, אך מאחר שעושה האדם את המוטל 
עליו שוב אין הוא זקוק לעשות מאומה, כי עצם ההשפעה אינו בא מכח עליו שוב אין הוא זקוק לעשות מאומה, כי עצם ההשפעה אינו בא מכח 
מעשיו, אלא מידו הרחבה של הקב''ה, ועליו רק להאמין כי הוא בידיו של מעשיו, אלא מידו הרחבה של הקב''ה, ועליו רק להאמין כי הוא בידיו של 
הקב''ה, ומאחר שעשה את המוטל עליו יעשה הקב''ה את שלו וימציא לו הקב''ה, ומאחר שעשה את המוטל עליו יעשה הקב''ה את שלו וימציא לו 
טרף כדי פרנסתו, ואף אם רואה שאין הקב''ה ממציא לו ע''י הסיבה שבו טרף כדי פרנסתו, ואף אם רואה שאין הקב''ה ממציא לו ע''י הסיבה שבו 
בחר אסור לו לאדם להרבות בסיבות והשתדלויות אחרות, כי בזה מגלה בחר אסור לו לאדם להרבות בסיבות והשתדלויות אחרות, כי בזה מגלה 
בידו  ויש  מאחר  אלא  בהסיבות,  שבחר  במי  ולא  בהסיבות  שבוטח  בידו הוא  ויש  מאחר  אלא  בהסיבות,  שבחר  במי  ולא  בהסיבות  שבוטח  הוא 
להרבות  לו  אסור  שוב  פרנסתו  לספק  כדי  בה  יש  הטבע  פי  שעל  להרבות סיבה  לו  אסור  שוב  פרנסתו  לספק  כדי  בה  יש  הטבע  פי  שעל  סיבה 
בהשתדלויות, ואחר שעשה את המוטל עליו ע''י הסיבה הראשונה, מוטל בהשתדלויות, ואחר שעשה את המוטל עליו ע''י הסיבה הראשונה, מוטל 
עליו לפנות עצמו לעבודת בוראו ולצפות לישועת השי''ת, והקב''ה בודאי עליו לפנות עצמו לעבודת בוראו ולצפות לישועת השי''ת, והקב''ה בודאי 

ירחם עליו וימציא לו את מזונו על ידי הדרכים משלו. ירחם עליו וימציא לו את מזונו על ידי הדרכים משלו. 
הוא  מרבה  כי  לב  על  שם  האדם  אין  נגיעות  איזה  מחמת  לפעמים  הוא אך  מרבה  כי  לב  על  שם  האדם  אין  נגיעות  איזה  מחמת  לפעמים  אך 
בהשתדלויות יתר על המידה המותרת, משום מה נדמה לו כי מאחר ואין בהשתדלויות יתר על המידה המותרת, משום מה נדמה לו כי מאחר ואין 
הסיבה הראשונה מכניסה לו פירות כאוות נפשו מותר לו לבלות יומו ע"י הסיבה הראשונה מכניסה לו פירות כאוות נפשו מותר לו לבלות יומו ע"י 
עוד ועוד סיבות, אך למעשה נחשבים פעולותיו כעבודה זרה, כי מגלה עוד ועוד סיבות, אך למעשה נחשבים פעולותיו כעבודה זרה, כי מגלה 
הוא בזה שאין הוא מאמין שהקב''ה הוא המפרנסו, אלא טועה במעשי הוא בזה שאין הוא מאמין שהקב''ה הוא המפרנסו, אלא טועה במעשי 
לפעמים  מודע  אינו  האדם  וזה  ופרנסה,  מזון  לו  המביאים  הם  כי  לפעמים ידיו  מודע  אינו  האדם  וזה  ופרנסה,  מזון  לו  המביאים  הם  כי  ידיו 
בגודל רעתו, מאחר ועצם ההשתדלות הוא מרצון השי''ת, ואין הוא שם בגודל רעתו, מאחר ועצם ההשתדלות הוא מרצון השי''ת, ואין הוא שם 
על לבו כי יצא כבר מגבול חובתו וכיון שכן הגיע תיכף למחוז של כפירה על לבו כי יצא כבר מגבול חובתו וכיון שכן הגיע תיכף למחוז של כפירה 
ואפיקרסות ר"ל, וכדי להימנע ממכשול זה מוטל על האדם להיות חדור ואפיקרסות ר"ל, וכדי להימנע ממכשול זה מוטל על האדם להיות חדור 
באמונת השי''ת, ועליו לשנן תמיד פסוקי ומאמרי אמונה, כמו שביארו באמונת השי''ת, ועליו לשנן תמיד פסוקי ומאמרי אמונה, כמו שביארו 
צדיקים את אמר הכתוב 'האמנתי כי אדבר' כי על ידי שינון עניני אמונה צדיקים את אמר הכתוב 'האמנתי כי אדבר' כי על ידי שינון עניני אמונה 
נגיעה  מכח  טעות  לידי  יבוא  לא  האמונה  ריבוי  ע''י  ואז  לאמונה,  נגיעה זוכים  מכח  טעות  לידי  יבוא  לא  האמונה  ריבוי  ע''י  ואז  לאמונה,  זוכים 
ותבטל  חובתו  כמה  עד  לדעת  לרגליו  כנר  לו  תשמש  האמונה  כי  ותבטל ח''ו,  חובתו  כמה  עד  לדעת  לרגליו  כנר  לו  תשמש  האמונה  כי  ח''ו, 

מעליו כל הנגיעות ששורשם בכפירה ר"ל. מעליו כל הנגיעות ששורשם בכפירה ר"ל. 
השי''ת יזכינו באורו הגדול ובזכותה נזכה לשמירה עליונה מכל הענינים השי''ת יזכינו באורו הגדול ובזכותה נזכה לשמירה עליונה מכל הענינים 

הנוגדים להאמונה הצרופה.הנוגדים להאמונה הצרופה.

השתדלות על פי התורההשתדלות על פי התורה

א
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שואלין ודורשין שואלין ודורשין 
קודם  פסח  בהלכות  ודורשין  שואלין  א. א.  
לפסח שלשים יום, ומתחילין מיום הפורים 
ופמ"ג  פר"ח  ועי'  סק"ב,  שם  ומ"ב  ס"א  תכ"ט  (סי'  עצמו 

מש"כ בזה). 

רק  אמור  זה  דין  אם  הפוסקים  ונחלקו  ב. 
לפסח או גם לשאר יו"ט, י"א דאף בכל שאר 
יו"ט דורשין שלושים יום קודם בהלכותיהן, 
וי"א דהחיוב של שלשים יום לא נאמר רק 
כגון  רבות  הלכות  בהן  שיש  משום  בפסח, 
טחינת חטים ואפיית המצות והגעלת כלים 
וביעור חמץ, שכל אלו אם אין עושין אותן 
תקנה  להם  אין  הפסח  קודם  כהלכותיהן 
באיזה  די  יו"ט  בשאר  משא"כ  בפסח, 
לכו"ע  עצמו  ביו"ט  ועכ"פ  מקודם.  ימים 
בהלכותיה  יו"ט  בכל  ולדרוש  לשאול  צריך 
וכדאיתא בסוף מס' מגילה משה תיקן להם 
של  בענינו  ודורשין  שואלין  שיהו  לישראל 

יום וכו' (שו"ע ומ"ב שם סק"א).
קבוע  שיעור  יום  בכל  להם  שיש  אלו  ג. 
שבתקופה  הנכון  מן  הלכות,  ללימוד 
החג,  הלכות  זו  בשעה  ילמדו  לחג  הסמוכה 
אף אם עי"ז לא יספיקו את לימודם הקבוע 

(הלי"ש פ"ב ס"א). 

ד. ולא די במה שילמדו רק בהלכות הפסח, 
אלא צריך לעסוק גם בהלכות יום טוב, אך 
יום  הלכות  בלימוד  יוצאים  שאין  פשוט 
בהלכות  גם  לעסוק  צריך  אלא  בלבד,  טוב 

המיוחדות לפסח (מעד"ש הלכות פסח). 
משניות  שילמוד  ראוי  הפסח  חג  בבוא  ה. 
פסחים, לעשות דבר בעתו, וכמו שמזכירים 

ונשלמה  לקיים  התמיד  פרשת  יום  בכל 
תוכחת  חיים  דרך  פרק  יומא  מס'  (של"ה  שפתינו  פרים 

מוסר אות נ'). 

ו. הא דתניא ששואלין בהלכות פסח בפסח 
בטעמים  לדרוש  היינו  בחג,  חג  והלכות 

שבעבורם נצטוינו במועד ההוא (ב"י). 
שלשים יום קודם החג שלשים יום קודם החג 

דבר  בכל  לעיין  צריך  יום  שלושים  כל  ז. 
באופן  חמץ  בו  ישאר  שלא  עושה  שהוא 
סקל"ב).  תל"ו  סי'  (מ"ב  בנקל  להסירו  יוכל  שלא 
בעת  בספר  שמעיין  שמי  הנכון  מן  ולכן 
האכילה מפורים ואילך, יזהר שלא ישאר בו 
משהו חמץ כדי שלא ימצאנו בפסח, וכן כל 

כיו"ב (ערוה"ש שם סט"ו). 
את  אחד  כל  שמברכין  ישראל  מנהג  ח. 
והכוונה  'כשר',  הפסח  לחג  שנזכה  חבירו 
(שער  ח"ו  חמץ  משהו  יהיה  שלא  בפשיטות 

יששכר מאמר זמן חירותינו אות ל"ה, ועיי"ש עוד).

קמחא דפסחאקמחא דפסחא
לעניים  לחלקן  חטים  לקנות  המנהג  ט. 
קדום  מנהג  הוא  הזה  והמנהג  פסח,  לצורך 
ואפשר  סק"ג).  ומ"ב  שם  (רמ"א  הגמרא  מזמן 
דמש"כ הרמ"א ע"ז שהוא מנהג אע"ג דדינא 
הוא בירושלמי, משום דמן הדין היה די במה 
שנותנין לעניים מעות שיקחו בעצמם חטים 
להם  ליתן  שהמנהג  אלא  למצה,  קמח  או 
(שעה"צ  ההנאה  את  להם  לקרב  כדי  חטים 

סק"ז). 

לענין  זה  את  זה  לכפות  העיר  בני  יכולין  י. 
זה, ואפילו ת"ח הפטור ממס צריך ליתן לזה 

(מ"ב ס"ק ג' ו'). 

יא. טעם שקבעו לחלק במיוחד עבור חטים 
כל  של  הצדקות  בכלל  כללוהו  ולא  לפסח 
עניים  לת"ח  גם  מזה  שנותנין  מפני  השנה, 

שגנאי להם לקבל צדקה (מחז"ב סק"ו). 
יב. אם העני הוא בר אוריין שמקפיד לאכול 
אדם  סתם  אפילו  או  שמורה,  מצה  רק 
שאכל בשנה ראשונה מצה שמורה דאז הוי 
כנדר אצלו לאכול מצה שמורה, צריך ליתן 

לו ג"כ מצה שמורה (פתחי תשובה). 
כל  על  להעריך  צריך  הנתינה  שיעור  יג. 
עצמם  המשתמטים  ואלה  ממונו,  לפי  אחד 
שעיני  ידוע  והנה  בידם.  עוון  יש  מליתן 
העניים נשואות לזה, וכשהם ישארו בדוחק 
מ"ש  ידוע  מזה,  עין  יעלים  והוא  וברעבון 
בו  שמלינין  תענית  כל  ע"א)  ל"ה  (סנהדרין  בגמ' 
ופירש"י:  דמים,  שופך  כאילו  הצדקה  את 
רגילין היו בלילי תענית לעשות צדקה והיו 
עיני העניים נשואות לכך, ואם ילינו נמצאו 
הוא  וכן  כך,  על  שנשענו  רעבים  עניים 
בעניננו שעיני העניים נשואות לזה (מ"ב סק"ו). 
מעשר  ממעות  ליתן  מותר  בזמנינו  יד. 
שגובים  דפסחא'  'קמחא  עבור  כספים 
ואע"פ  הפסח,  חג  לקראת  העניים  לצורך 
כספים,  ממעשר  גמור  חוב  לפרוע  שאין 
מ"מ כיון שבזמנינו אין סדר גביה קבוע וגם 
אין סכום קבוע שצריך ליתן, לכן לא נחשב 
ממעשר  לפורעו  מותר  ושפיר  גמור  כחוב 

כספים (הלי"ש ס"ב). 
משאר  יותר  בפסח  זה  שתיקנו  מה  טו. 
הרגלים, היינו משום שאין רשאין לאכול אז 
חמץ, וגם מצה אינו מצוי להשיג כ"כ, ולכן 

אם לא יכינו לו על כל ימי הפסח הרי אפשר 
קלקול,  לידי  לבא  יוכל  או  ברעב  שישאר 
ועוד מפני שהוא זמן חירות ויושבין מסובין 
זה  ואין  שמחה,  ברוב  וביתו  הוא  אחד  כל 
רעבים  אז  יהיו  שהעניים  להשי"ת  כבוד 
ימי  כל  על  קמח  להם  נותנין  וע"כ  וצמאים, 
מצרים  יציאת  לספר  הם  גם  הפסח שיוכלו 

בשמחה (שעה"צ סק"י). 
וז"ל:  יו"ט  בהלכות  הרמב"ם  וכתב  טז. 
להאכיל  חייב  ושותה  אוכל  וכשהוא 
העניים  שאר  עם  ולאלמנה  ליתום  לגר 
חצרו  דלתי  שנועל  מי  אבל  האומללים, 
ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל 
שמחת  זו  אין  נפש  ולמרי  לעניים  ומשקה 
נאמר:  אלו  ועל  כריסו,  שמחת  אלא  מצוה 
אוכליו  כל  להם  אונים  כלחם  "זבחיהם 
יטמאו", ושמחה כזו קלון הוא להם שנאמר: 
וגם  חגיכם".  פרש  פניכם  על  פרש  "וזריתי 
נותן  שאינו  מי  בעונש  מאד  מפליג  בזוה"ק 
לעני מסעודתו ביום טוב ר"ל, וכבר העתיקו 
דבר זה כל האחרונים ונתפרסם גודל החיוב 
שישאר  מצוי  הדבר  אין  ואכן  ישראל,  לכל 
נעשה  מה  אך  סעודה,  בלי  טוב  ביום  עני 
בעיר  והנדכאים  האומללים  אותם  עם 
כן  ועל  ולבקש,  יד  לפשוט  שמתביישין 
טוב  יום  שקודם  מקומות  באיזה  נהגו  יפה 
הולכין נבוני לב לבתי העשירים לקבץ עבור 
שמשימין  האנשים  ואשרי  נפש,  המרי  אלו 
עין ע"ז, שעי"כ הן מזכין לעצמן ומזכין לכל 

אנשי העיר (מ"ב סי' תקכ"ט סקי"ז). 

לט‰ר טמ‡ים לטמ‡ ט‰ורים ב‡ומר ˜„ו˘
פרה אדומה בזמן הזה - הכיצדפרה אדומה בזמן הזה - הכיצד

פרה  מצות  רבינו,  ילמדנו  פרה ,  מצות  רבינו,  ילמדנו  (חוקת)(חוקת),  ז"ל  טוב  שם  הבעל  את  ז"ל שאלו  טוב  שם  הבעל  את  שאלו 
אדומה הרי היא מצוה נדירה, ולא רק בזמננו שבעונותינו הרבים אדומה הרי היא מצוה נדירה, ולא רק בזמננו שבעונותינו הרבים 
הבית  שעמד  בזמן  אפילו  אלא  ותפארתנו,  מקדשנו  בית  הבית חרבה  שעמד  בזמן  אפילו  אלא  ותפארתנו,  מקדשנו  בית  חרבה 
של  זו  מצוה  לקיים  הזדמן  רחוקות  לעיתים  שרק  הרי  מכונו  של על  זו  מצוה  לקיים  הזדמן  רחוקות  לעיתים  שרק  הרי  מכונו  על 
מטהר  שהיה  והוא  בה  יש  פלאי  ענין  עוד  אדומה,  פרה  מטהר שריפת  שהיה  והוא  בה  יש  פלאי  ענין  עוד  אדומה,  פרה  שריפת 
ענין  הוא  מצוה  שכל  יודעים  הרי  ואנו  טהורים,  ומטמא  ענין טמאים  הוא  מצוה  שכל  יודעים  הרי  ואנו  טהורים,  ומטמא  טמאים 
נצחי שנוהג בכל עת וזמן, אם כן, במצוה נדירה ופלאית זו מה יש נצחי שנוהג בכל עת וזמן, אם כן, במצוה נדירה ופלאית זו מה יש 

לנו ללמוד הימנה לעבוד את השם יתברך.לנו ללמוד הימנה לעבוד את השם יתברך.
וענה להם: 'פרה' רומזת למדת ה'גבהות' - שמפרה ומגדיל דעת וענה להם: 'פרה' רומזת למדת ה'גבהות' - שמפרה ומגדיל דעת 
האדם, ומדה זו של גבהות לכשעצמה היא מדה מגונה מאד, אך האדם, ומדה זו של גבהות לכשעצמה היא מדה מגונה מאד, אך 
אל  לשוב  לבו  נתעורר  השי"ת  מעבודת  הרחוק  שהאדם  אל בעת  לשוב  לבו  נתעורר  השי"ת  מעבודת  הרחוק  שהאדם  בעת 
יודע  ואינו  העבודה,  עליו  קשתה  ריחוקו  לגודל  אך  ולעבדו,  יודע ה'  ואינו  העבודה,  עליו  קשתה  ריחוקו  לגודל  אך  ולעבדו,  ה' 
עבודתו  שבתחילת  היא  העצה  אזי  ה',  אל  להתקרב  יוכל  עבודתו כיצד  שבתחילת  היא  העצה  אזי  ה',  אל  להתקרב  יוכל  כיצד 
יעבוד את ה' מצד הגבהות, דהיינו או בכדי להתפאר, או בשביל יעבוד את ה' מצד הגבהות, דהיינו או בכדי להתפאר, או בשביל 
שיזכה לעולם הבא שגם זה הוא מדה של גבהות נסתרת, משום שיזכה לעולם הבא שגם זה הוא מדה של גבהות נסתרת, משום 
שחושב שראויים מעשיו שישלם עליהם השי"ת שכר, ומחשיב שחושב שראויים מעשיו שישלם עליהם השי"ת שכר, ומחשיב 
את עצמו שעושה איזה דבר למען השי"ת, והאמת שבלתי כוחו את עצמו שעושה איזה דבר למען השי"ת, והאמת שבלתי כוחו 
של השי"ת מה אנו ומה כוחנו, ואיך יתכן לקבל שכר על מעשינו, של השי"ת מה אנו ומה כוחנו, ואיך יתכן לקבל שכר על מעשינו, 
אמנם בתחילת העבודה אי אפשר לבא לזה וח"ו עלול להישאר אמנם בתחילת העבודה אי אפשר לבא לזה וח"ו עלול להישאר 
וההתפארות  הגבהות  במידת  לאחוז  לו  הותר  כן  על  וההתפארות בחיצוניות,  הגבהות  במידת  לאחוז  לו  הותר  כן  על  בחיצוניות, 
ומתוך שלא לשמה יבא לשמה, אבל כשהאדם זוכה וכבר הגיע ומתוך שלא לשמה יבא לשמה, אבל כשהאדם זוכה וכבר הגיע 
סוג  מכל  ונקי  זך  להיות  צריך  אז  לשמה,  ה'  את  שעובד  סוג למעלה  מכל  ונקי  זך  להיות  צריך  אז  לשמה,  ה'  את  שעובד  למעלה 

 , ת ו ה ב , ג ת ו ה ב תיפסל ג אזי  גבהות  בו  יתערב  ח"ו  אם  תיפסל כי  אזי  גבהות  בו  יתערב  ח"ו  אם  כי 
עבודתו.עבודתו.

הרחוקים  הטמאים  מטהרת  הגבהות  מדת  כי  נמצא, 
להשי"ת,  כבר  שהתקרבו  הטהורים  את  ומטמא  מהשי"ת, 
זה  ודבר  ה',  לפני  יתועב  גבהות  בהם  יתערב  חלילה  שאם 
דרגה  ולהוסיף  עוד  להתעלות  הרוצים  בצדיקים  אף  שייך 
עליונה  דרגה  לעומת  לטמאים  נחשבים  אזי  דרגותיהם,  על 
של  זו  בעצה  להשתמש  להם  אף  וצריך  להתעלות,  שעתידים  של זו  זו  בעצה  להשתמש  להם  אף  וצריך  להתעלות,  שעתידים  זו 
גבהות, שיגבה לבו בדרכי ה' ובזה יתקרב אל השי"ת, ואז הגבהות גבהות, שיגבה לבו בדרכי ה' ובזה יתקרב אל השי"ת, ואז הגבהות 
מטהר את הטמאים, אבל מיד כשיגיע לידי מעשה ישפיל עצמו מטהר את הטמאים, אבל מיד כשיגיע לידי מעשה ישפיל עצמו 
עומדים  שאינם  מחבריו  גדול  שהוא  לו  ידמה  ולא  השי"ת  עומדים לפני  שאינם  מחבריו  גדול  שהוא  לו  ידמה  ולא  השי"ת  לפני 

בדרגה זו, שלא יהיה מטמא את הטהורים.בדרגה זו, שלא יהיה מטמא את הטהורים.
בזמן  מוגבלת  היא  אם  אפילו  מצוה,  שכל  מהאמור,  לנו  בזמן העולה  מוגבלת  היא  אם  אפילו  מצוה,  שכל  מהאמור,  לנו  העולה 
המעשי  שקיומה  מצוה  שהיא  אדומה,  פרה  כדוגמת  המעשי ובמעשה  שקיומה  מצוה  שהיא  אדומה,  פרה  כדוגמת  ובמעשה 
שום  ללא  תמיד  נוהגת  המצוה  פנימיות  אך  למאד,  עד  שום נדירה  ללא  תמיד  נוהגת  המצוה  פנימיות  אך  למאד,  עד  נדירה 

הגבלה ומיצר.הגבלה ומיצר.
עולם שנה נפשעולם שנה נפש

אולם נוסף לנו מזה עוד יסוד גדול בכללות עבודת השי"ת. דהנה אולם נוסף לנו מזה עוד יסוד גדול בכללות עבודת השי"ת. דהנה 
ונפש,  שנה  עולם  הבריאה:  יסודות  שהם  דברים  ג'  שישנם  ונפש, ידוע  שנה  עולם  הבריאה:  יסודות  שהם  דברים  ג'  שישנם  ידוע 

(עיין ספר יצירה באריכות). (עיין ספר יצירה באריכות). 

"עולם" - עניינו שאם אדם בא למקום קדוש, כגון בית המקדש או "עולם" - עניינו שאם אדם בא למקום קדוש, כגון בית המקדש או 
שאר מקום קדוש - הוא מתעורר שם יותר מחמת קדושת המקום.שאר מקום קדוש - הוא מתעורר שם יותר מחמת קדושת המקום.
"שנה" - אלו ימים מיוחדים בשנה שהם גבוהים יותר מסתם ימים, "שנה" - אלו ימים מיוחדים בשנה שהם גבוהים יותר מסתם ימים, 
כגון: שבתות, ראש השנה ויום הכיפורים, וכן שאר המועדים שהם כגון: שבתות, ראש השנה ויום הכיפורים, וכן שאר המועדים שהם 

ימים מסוגלים הגורמים להתעוררות האדם ולקירבת אלוקים.ימים מסוגלים הגורמים להתעוררות האדם ולקירבת אלוקים.
המוח   - חשובים  יותר  שהם  איברים  האדם  בנפש  יש   - המוח "נפש"   - חשובים  יותר  שהם  איברים  האדם  בנפש  יש   - "נפש" 

והלב, משום שבהם שוכנת הנפש האלוקית.והלב, משום שבהם שוכנת הנפש האלוקית.
והנפש  הזמן  המקום,   - הללו  המיוחדים  מהדברים  אחד  והנפש כל  הזמן  המקום,   - הללו  המיוחדים  מהדברים  אחד  כל 
צורת  היא  כך  בוראו.  אל  יותר  להתקרב  האדם  את  מעורר  צורת -  היא  כך  בוראו.  אל  יותר  להתקרב  האדם  את  מעורר   -
בריאת העולם, ולכן בוודאי שאדם המתעורר במקומות ובזמנים בריאת העולם, ולכן בוודאי שאדם המתעורר במקומות ובזמנים 
שנפשו  זה  ידי  על  רואים  כי  מאוד,  הוא  גדול  דבר   - שנפשו מיוחדים  זה  ידי  על  רואים  כי  מאוד,  הוא  גדול  דבר   - מיוחדים 
על  מאוד  לה'  האדם  יודה  ולכך  דקדושה,  ולזמן  למקום  על שייכת  מאוד  לה'  האדם  יודה  ולכך  דקדושה,  ולזמן  למקום  שייכת 

שזכה להרגיש זאת.שזכה להרגיש זאת.

כל העתים שווים לטובהכל העתים שווים לטובה
אמנם לפי מה שלימדנו רבנו הבעש"ט במצות פרה אדומה, הרי אמנם לפי מה שלימדנו רבנו הבעש"ט במצות פרה אדומה, הרי 
עבודה  שאותה  שייתכן  ה',  עבודת  חלקי  כל  על  ללמוד  עבודה שעלינו  שאותה  שייתכן  ה',  עבודת  חלקי  כל  על  ללמוד  שעלינו 
בבחינת  יתברך,  לבורא  גדולה  לקרבה  אותו  מעלה  האחד  בבחינת כלפי  יתברך,  לבורא  גדולה  לקרבה  אותו  מעלה  האחד  כלפי 
כי  עבורו,  ירידה  היא  זו  עבודה  השני  כלפי  ואילו  טמאים,  כי לטהר  עבורו,  ירידה  היא  זו  עבודה  השני  כלפי  ואילו  טמאים,  לטהר 
הוא  בשבילו  הקטנה  והעבודה  גדולה  יותר  לעבודה  הוא  הוא נצרך  בשבילו  הקטנה  והעבודה  גדולה  יותר  לעבודה  הוא  נצרך 
בבחינת לטמא טהורים, ועל האדם מוטל להגיע למדרגה היותר בבחינת לטמא טהורים, ועל האדם מוטל להגיע למדרגה היותר 

עליונה בעבודת השי"ת.עליונה בעבודת השי"ת.
על כן יש לנו לדעת שישנו דרגה שהיא גבוהה מהדרגה הקודמת על כן יש לנו לדעת שישנו דרגה שהיא גבוהה מהדרגה הקודמת 
שמנינו, דבאמת הבורא ברוך הוא ממלא כל עלמין שמנינו, דבאמת הבורא ברוך הוא ממלא כל עלמין (זוה"ק ח"ג רכה, א; (זוה"ק ח"ג רכה, א; 
אתר  ולית  עלמין,  כל  ומקיף  עלמין,  כל  בגו  והוא  כל עלמין, ולית אתר ,  כל עלמין, ומקיף  א), והוא בגו  ה,  הקדמה  א)תיקו"ז  ה,  תיקו"ז הקדמה 

פנוי מיניהפנוי מיניה (תיקו"ז תיקון נז) (תיקו"ז תיקון נז), כי 'מלא כל הארץ כבודו' , כי 'מלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו, ג)(ישעיה ו, ג) והוא  והוא 
שישנה  לדעת,  עלינו  זה  ולפי  ממש,  בשווה  העולם  בכל  שישנה נמצא  לדעת,  עלינו  זה  ולפי  ממש,  בשווה  העולם  בכל  נמצא 
לחיות  והיא:  והזמן,  המקום  לפי  מהעבודה  גדולה  היותר  לחיות עבודה  והיא:  והזמן,  המקום  לפי  מהעבודה  גדולה  היותר  עבודה 
לדעת  זמן,  ושל  מקום  של  הבדל  שום  ללא  בבורא  האמונה  לדעת בצל  זמן,  ושל  מקום  של  הבדל  שום  ללא  בבורא  האמונה  בצל 
כי לית אתר פנוי מיניה, ממילא אין לנו שום סיבה וענין לעבוד את כי לית אתר פנוי מיניה, ממילא אין לנו שום סיבה וענין לעבוד את 
הבורא במקום או זמן אחד פחות או יותר מהמקום או הזמן האחר, הבורא במקום או זמן אחד פחות או יותר מהמקום או הזמן האחר, 
יוחנן  רבי  שציווה  וכמו  ממש.  בשווה  מקום  בכל  נמצא  הבורא  יוחנן כי  רבי  שציווה  וכמו  ממש.  בשווה  מקום  בכל  נמצא  הבורא  כי 
כמורא  עליכם  שמים  מורא  שיהא  "הלוואי  כמורא   עליכם  שמים  מורא  שיהא  "הלוואי  כח:),  כח:),(ברכות  (ברכות  מותו  מותו לפני  לפני 
עיניו  לנגד  הבורא  את  האדם  יראה  הזמן  שכל  והיינו  ודם",  עיניו בשר  לנגד  הבורא  את  האדם  יראה  הזמן  שכל  והיינו  ודם",  בשר 
ומרגישו כעומד לידו ממש, כמו שמרגיש כשבשר ודם עומד לפניו.ומרגישו כעומד לידו ממש, כמו שמרגיש כשבשר ודם עומד לפניו.
לעבוד  יותר  המסוגלים  ומקומות  זמנים  שישנם  לעבוד ולמרות  יותר  המסוגלים  ומקומות  זמנים  שישנם  ולמרות 
ולהתקרב אל השי"ת, אמנם ידוע שהיו צדיקים שכל יום מימיהם ולהתקרב אל השי"ת, אמנם ידוע שהיו צדיקים שכל יום מימיהם 
היה אצלם בבחינת ראש השנה ויום הכיפורים, וכן בבחינת שאר היה אצלם בבחינת ראש השנה ויום הכיפורים, וכן בבחינת שאר 
להתייגע,  האדם  צריך  זה  ודבר  וכו',  חודש  וראש  ושבת  להתייגע, מועדים  האדם  צריך  זה  ודבר  וכו',  חודש  וראש  ושבת  מועדים 
הזמן  וכן  שהמקום  כזו  למדריגה  להגיע  עליו  דבר  של  הזמן שבסופו  וכן  שהמקום  כזו  למדריגה  להגיע  עליו  דבר  של  שבסופו 
בעולם  מקום  ובכל  שיהיה  זמן  בכל  אלא  אצלו,  שונים  יהיו  בעולם לא  מקום  ובכל  שיהיה  זמן  בכל  אלא  אצלו,  שונים  יהיו  לא 
שיימצא ירגיש שהבורא נמצא סמוך אליו, וכל העולם כולו הוא שיימצא ירגיש שהבורא נמצא סמוך אליו, וכל העולם כולו הוא 
בית אלוקים גדול, כדרך שאנו רואים במצות פרה אדומה שהיא בית אלוקים גדול, כדרך שאנו רואים במצות פרה אדומה שהיא 
אל  להגיע  העבודה,  תכלית  וזוהי  והזמנים.  העתים  בכל  אל קיימת  להגיע  העבודה,  תכלית  וזוהי  והזמנים.  העתים  בכל  קיימת 

האמונה והעבודה בשלימות ממש בלי שינוי גבולות וזמנים.האמונה והעבודה בשלימות ממש בלי שינוי גבולות וזמנים.
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שואלין ודורשין - הלכות פסחשואלין ודורשין - הלכות פסח



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‰ר‰"˜ ‰רבי רבי ‡לימלך מליזענס˜ זי"ע
דאיתא  "נ"ל,  וזל"ק:  דאיתא ,  "נ"ל,  וזל"ק:  אלימלך,  אלימלךנועם  נועם  הקדוש  בספר  הקדוש פירש  בספר  פירש 
מדליק,  היה  ממנו  דולק,  היה  מערבי  נר  מדליק,   היה  ממנו  דולק,  היה  מערבי  נר  כב:)  כב:)(שבת  (שבת  בגמרא בגמרא 
בדבריהם  רמזו  דחז"ל  לומר,  יש  מטיב.  היה  בדבריהם וממנו  רמזו  דחז"ל  לומר,  יש  מטיב.  היה  וממנו 
דרך  על  דרך .  על  מערבי'.  מערבי''נר  'נר  נקרא  שהוא  הצדיק,  על  נקרא הקדושים  שהוא  הצדיק,  על  הקדושים 
דאיתא בגמרא דאיתא בגמרא (סנהדרין כד.)(סנהדרין כד.): למה נקרא שמה 'בבל', שבלולה : למה נקרא שמה 'בבל', שבלולה 
בו  מעורב  הוא  הצדיק,  כן  כמו  כו'.  ואגדות  וגמרא  בו במשנה  מעורב  הוא  הצדיק,  כן  כמו  כו'.  ואגדות  וגמרא  במשנה 
כל מיני קדושות, אהבה ויראה ורוממות קל, תורה ותפלה כל מיני קדושות, אהבה ויראה ורוממות קל, תורה ותפלה 
'נר  נקרא  ולכן  וכדומה.  חסדים  וגמילות  תשובה  'נר וצדקה  נקרא  ולכן  וכדומה.  חסדים  וגמילות  תשובה  וצדקה 

מערבי', לשון מעורב".מערבי', לשון מעורב".
הוא  שהצדיק  ומתיקות,  עריבות  לשון  הוא  הוא   שהצדיק  ומתיקות,  עריבות  לשון  הוא  'מערבי''מערבי'  "גם "גם 
היה  היה 'ממנו  'ממנו  הפירוש  וזה  מתיקות.  מיני  בכל  ומתוק  הפירוש ב  וזה  מתיקות.  מיני  בכל  ומתוק  ערער(ו)(ו)ב 
הם  גם  הצדיק  עם  המתחברים  אדם  בני  הם  הם   גם  הצדיק  עם  המתחברים  אדם  בני  הם  מדליק',מדליק', 
להבורא  ויראה  באהבה  נשמתם,  הם   – נרותיהם  להבורא מדליקים  ויראה  באהבה  נשמתם,  הם   – נרותיהם  מדליקים 
ברוך הוא. ברוך הוא. 'וממנו היה מטיב', 'וממנו היה מטיב', פירוש, על ידי הצדיק מטיב פירוש, על ידי הצדיק מטיב 

השם יתברך ברוך הוא לעולם כל מיני השפעות".השם יתברך ברוך הוא לעולם כל מיני השפעות".
"וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליו השלום: "וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליו השלום: 
לבבם  כשתשא  פירוש,  לבבם ,  כשתשא  פירוש,  ישראל',  בני  ראש  את  תשא  ישראל''כי  בני  ראש  את  תשא  'כי 
למעלה לראש, הם העולמות עליונים נקראים 'ראש' למעלה לראש, הם העולמות עליונים נקראים 'ראש' (תקו"ז (תקו"ז 
עט:)עט:), למען יכנסו בלבם אהבה ויראה וקדושה. , למען יכנסו בלבם אהבה ויראה וקדושה. 'לפקודיהם','לפקודיהם', 

פירוש גם זאת יפעלו, שיהיה להם פקידה טובה של שפע פירוש גם זאת יפעלו, שיהיה להם פקידה טובה של שפע 
טוב, שהצדיק גוזר ופוקד והקב"ה מקיים על ידו טוב, שהצדיק גוזר ופוקד והקב"ה מקיים על ידו (זוה"ק ח"ב (זוה"ק ח"ב 

טו. עי' מוע"ק טז:)טו. עי' מוע"ק טז:)" עכל"ק. " עכל"ק. 

לכבוד האי יומא דהלולא רבא של הרה"ק הרבי ר' אלימלךלכבוד האי יומא דהלולא רבא של הרה"ק הרבי ר' אלימלך 
(ב"ר אליעזר ליפמאן)(ב"ר אליעזר ליפמאן) מליז'ענסק זצוק"ל, מוגש בזה קובץ קטן מליז'ענסק זצוק"ל, מוגש בזה קובץ קטן 

שליט"א  ורבינו  מורנו  שסיפר  ממה  המעשיות",  שליט"א "טיב  ורבינו  מורנו  שסיפר  ממה  המעשיות",  "טיב 
אודות בעל ההילולא בהזדמנויות שונות.אודות בעל ההילולא בהזדמנויות שונות.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. 
[עי' נוע"א פר' בא שלהי ד"ה ויאמר כו' ויהי חושך וכו' עי"ש].

• ~ • ~ •
סגולת זה היום סגולת זה היום כ"א אדרכ"א אדר גדולה לתשובה, ולהיפקד בדבר  גדולה לתשובה, ולהיפקד בדבר 
ישועה ורחמים, מתוך ההתקשרות בבעל ההילולא הגדול, ישועה ורחמים, מתוך ההתקשרות בבעל ההילולא הגדול, 
ר'  רבי  הייליגער  ר' "דער  רבי  הייליגער  "דער  קמאי:  חסידי  בפי  נקרא  קמאי: שהיה  חסידי  בפי  נקרא  שהיה 

אלימלך". אלימלך". 
הכיסופין העצומים שהיו לתלמידיו וחסידיו לזכות לנסיעה הכיסופין העצומים שהיו לתלמידיו וחסידיו לזכות לנסיעה 
לתיאור.  ניתנת  אינה  הקודש,  פני  ולקבל  לתיאור. ,  ניתנת  אינה  הקודש,  פני  ולקבל  לליז'ענסקלליז'ענסק, 
שבועות וחודשים היו משרכים את רגליהם במסירות נפש, שבועות וחודשים היו משרכים את רגליהם במסירות נפש, 

כדי שיזכו להקביל פני רבם.כדי שיזכו להקביל פני רבם.
לעלות  מאוד  משתוקקים  ישראל  היו  פטירתו  לאחר  לעלות ואף  מאוד  משתוקקים  ישראל  היו  פטירתו  לאחר  ואף 
צדיקים  באים  שהיו  דהלולא,  ביומא  ובפרט  קדשו,  צדיקים לציון  באים  שהיו  דהלולא,  ביומא  ובפרט  קדשו,  לציון 
מלך  הדרת  עם  ברוב  וחסידים  תלמידים  בלוויית  מלך רבים  הדרת  עם  ברוב  וחסידים  תלמידים  בלוויית  רבים 

לחסות בציון קדשו. לחסות בציון קדשו. 
בפולין של מעלה היו אומרים, [כאשר נבצר מהם להשתתף בפולין של מעלה היו אומרים, [כאשר נבצר מהם להשתתף 
שליז'ענסק  במירון],  בעומר  בל"ג  זי"ע  דרשב"י  שליז'ענסק בהילולא  במירון],  בעומר  בל"ג  זי"ע  דרשב"י  בהילולא 

היא היא 'מירון''מירון' של פולין, וכ"א אדר הוא  של פולין, וכ"א אדר הוא ל"ג בעומר שלהם...ל"ג בעומר שלהם...
שזכה  מי  שכל  הקדושים,  תלמידיו  שאמרו  מה  שזכה ונודע  מי  שכל  הקדושים,  תלמידיו  שאמרו  מה  ונודע 
לראות פני קדשו, מובטח לו שלא ימות בלא תשובה, וכמה לראות פני קדשו, מובטח לו שלא ימות בלא תשובה, וכמה 
 – להאריך.  המקום  כאן  ואין  בזה,  נודעו  נוראות  – מעשיות  להאריך.  המקום  כאן  ואין  בזה,  נודעו  נוראות  מעשיות 
בציון  כן  כמו  כוחו  שנמשך  אמרו  פטירתו  לאחר  בציון ואף  כן  כמו  כוחו  שנמשך  אמרו  פטירתו  לאחר  ואף 

הקודש, וגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם הקודש, וגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם (חולין ז:)(חולין ז:).
מאוד,  עד  ישראל  של  אוהבם  היה  חיותו  בחיים  מאוד, וכאשר  עד  ישראל  של  אוהבם  היה  חיותו  בחיים  וכאשר 
ומוסר נפשו עליהם בתפילות והשפעות טובות תמיד. והיה ומוסר נפשו עליהם בתפילות והשפעות טובות תמיד. והיה 
מליץ יושר אפילו על הגרועים ביותר שבישראל. – כמו כן מליץ יושר אפילו על הגרועים ביותר שבישראל. – כמו כן 
נמשכו אחריו כל ישראל, ונדבקו בו מאוד, אף שנים רבות נמשכו אחריו כל ישראל, ונדבקו בו מאוד, אף שנים רבות 

לאחר הסתלקותו לגנזי מרומים.לאחר הסתלקותו לגנזי מרומים.
המקום  בעצם  קדשו,  לציון  עולים  שאין  אותם  המקום ואף  בעצם  קדשו,  לציון  עולים  שאין  אותם  ואף 
שמתאספים לכבודו, בכל אתר ואתר, ומדברים מן הצדיק, שמתאספים לכבודו, בכל אתר ואתר, ומדברים מן הצדיק, 
נשמת  שורה  שם  גם  הרי  קדשו,  ועבודת  מתורתו  נשמת ולמדים  שורה  שם  גם  הרי  קדשו,  ועבודת  מתורתו  ולמדים 

הצדיק, וניתן לזכות להשפעה טובה מקדושת ההילולא.הצדיק, וניתן לזכות להשפעה טובה מקדושת ההילולא.
[סעודת הילולא כ"א אדר, כולל שבתי, קובץ 196]

• ~ • ~ •
בעיר בעיר  זצוק"ל  אלימלך  ר'  זצוק"ל הרבי  אלימלך  ר'  הרבי  של  הראשונות  של בשנותיו  הראשונות  בשנותיו 
בקודש  וכדרכו  בעולם,  מפורסם  היה  לא  עדיין  בקודש   וכדרכו  בעולם,  מפורסם  היה  לא  עדיין  ליז'ענסקליז'ענסק 
כוחו  בכל  ובורח  עצמו,  את  מקטין  תמיד  היה  לכת  כוחו בהצנע  בכל  ובורח  עצמו,  את  מקטין  תמיד  היה  לכת  בהצנע 

מן הגדולה.מן הגדולה.
וכששמע  ליז'ענסקה,  אורח  יהודי  הגיע  אחד  יום  וכששמע והנה  ליז'ענסקה,  אורח  יהודי  הגיע  אחד  יום  והנה 
מאנשי המקום על הרבי החדש שהגיע העירה, חשב לבקר מאנשי המקום על הרבי החדש שהגיע העירה, חשב לבקר 

בביתו ולבקש את ברכתו.בביתו ולבקש את ברכתו.
מתושבי  יהודי  באיש  שם  פגש  שחר,  עם  במקווה  מתושבי בהיותו  יהודי  באיש  שם  פגש  שחר,  עם  במקווה  בהיותו 
העיירה היוצא מן המקווה, ושאלו אם מכיר הוא אולי את העיירה היוצא מן המקווה, ושאלו אם מכיר הוא אולי את 

הרבי החדש כאן? ואם יודע היכן הוא בית מדרשו?הרבי החדש כאן? ואם יודע היכן הוא בית מדרשו?
ענה לו היהודי המקומי בתנועת ביטול, ואמר: ענה לו היהודי המקומי בתנועת ביטול, ואמר: "וואו א'רבי "וואו א'רבי 
וואס א'רבי!...וואס א'רבי!... [אפוא רבי, מה רבי...]. האמן לי, מכיר אני  [אפוא רבי, מה רבי...]. האמן לי, מכיר אני 
אותו היטב! זהו איש פשוט בתכלית ממש, אין מה לראות אותו היטב! זהו איש פשוט בתכלית ממש, אין מה לראות 

שם... חבל על המאמץ! שם... חבל על המאמץ! 
האיש  על  קצף  הקדוש  בצדיק  הזלזול  כשומעו  האיש האורח  על  קצף  הקדוש  בצדיק  הזלזול  כשומעו  האורח 
מאוד, והחל לנזוף בו בתקיפות! כיצד מהין אתה לדבר כך מאוד, והחל לנזוף בו בתקיפות! כיצד מהין אתה לדבר כך 
על הרבי?! וכי מה מבין אתה בצדיקים? וכך היה מטיף לו על הרבי?! וכי מה מבין אתה בצדיקים? וכך היה מטיף לו 
ומוכיחו על פניו על שהעיז לזלזל בצדיק יסוד עולם, ר'אש ומוכיחו על פניו על שהעיז לזלזל בצדיק יסוד עולם, ר'אש 

ב'ני י'שראל. ב'ני י'שראל. 
קבלת  בעת  הרבי  לבית  האורח  הגיע  שעות  כמה  קבלת לאחר  בעת  הרבי  לבית  האורח  הגיע  שעות  כמה  לאחר 
להתקבל  בסילודין,  עצמו  את  להכין  בתור  ונעמד  להתקבל קהל,  בסילודין,  עצמו  את  להכין  בתור  ונעמד  קהל, 

בקודש פנימה.בקודש פנימה.
מיד  ראה  הצדיק,  בפני  והסתכל  לחדר,  נכנס  משרק  מיד והנה  ראה  הצדיק,  בפני  והסתכל  לחדר,  נכנס  משרק  והנה 
שזהו האיש שפגש היום בבוקר בצאתו מן המקווה... עתה שזהו האיש שפגש היום בבוקר בצאתו מן המקווה... עתה 
צדיק...  של  בשבחו  כששאלו  כך,  ענה  מדוע  היטב  צדיק... הבין  של  בשבחו  כששאלו  כך,  ענה  מדוע  היטב  הבין 
תיכף  נפל  בבוקר,  קשות  בו  ודיבר  בו  נזף  כיצד  תיכף וכשנזכר  נפל  בבוקר,  קשות  בו  ודיבר  בו  נזף  כיצד  וכשנזכר 

ארצה מתעלף!ארצה מתעלף!
לבכות  החל  קמעא,  והתחזק  מעלפונו  שעוררוהו  לבכות לאחר  החל  קמעא,  והתחזק  מעלפונו  שעוררוהו  לאחר 
וכי  ואמר:  הצדיק  אליו  חייך  מחילה,  ולבקש  הפוגות  וכי מאין  ואמר:  הצדיק  אליו  חייך  מחילה,  ולבקש  הפוגות  מאין 
מה נרעשתם כל כך? [וואס זענט איהר אזוי איבערראש?], מה נרעשתם כל כך? [וואס זענט איהר אזוי איבערראש?], 

הלא אמרתי לכם האמת!...הלא אמרתי לכם האמת!...
[שם]

• ~ • ~ •
של  של בנו  בנו  זי"ע  מליזענסק  אלעזר  ר'  הרבי  זי"ע הרה"ק  מליזענסק  אלעזר  ר'  הרבי  הרה"ק  כשהגיע כשהגיע 
הרבי ר' אלימלך לגיל מצוות, והחלו ההכנות לשמחת הבר הרבי ר' אלימלך לגיל מצוות, והחלו ההכנות לשמחת הבר 
מרבים,  שמים  ירא  מרבים,   שמים  ירא  'חייט''חייט'  אחר  הצדיק  אביו  חיפש  אחר מצוה.  הצדיק  אביו  חיפש  מצוה. 

שיתפור עבור בנו שיתפור עבור בנו 'חליפת חתן' 'חליפת חתן' לכבוד הבר מצוה. לכבוד הבר מצוה. 
משנמצא החייט כמבוקש, הורה לו הרבי שיתפור את הבגד משנמצא החייט כמבוקש, הורה לו הרבי שיתפור את הבגד 
אך ורק בחדרו שלו בקודש פנימה, והקציב לו זמן מסוים אך ורק בחדרו שלו בקודש פנימה, והקציב לו זמן מסוים 
מדי יום שיוכל לשבת בחדרו ולעשות את מלאכתו נאמנה. מדי יום שיוכל לשבת בחדרו ולעשות את מלאכתו נאמנה. 
השרוולים,  במקום  הבד  לגזירת  החייט  משהגיע  השרוולים, והנה  במקום  הבד  לגזירת  החייט  משהגיע  והנה 
אלו,  ידיים  בתי  מכין  הריני  מלא:  בפה  לומר  הרבי  אלו, ביקשו  ידיים  בתי  מכין  הריני  מלא:  בפה  לומר  הרבי  ביקשו 
עבור הנער עבור הנער 'אלעזר בן אלימלך','אלעזר בן אלימלך', כדי שכשילבשם יהיו ידיו  כדי שכשילבשם יהיו ידיו 

קדושים קדושים לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו!לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו!
וכן כשהגיע בהכנת הבגד לפתיחת בית הצוואר, ציווה עליו וכן כשהגיע בהכנת הבגד לפתיחת בית הצוואר, ציווה עליו 
שיעשה  הנער  זה  עבור  זאת  שמכין  בפיו  שיאמר  כן,  שיעשה כמו  הנער  זה  עבור  זאת  שמכין  בפיו  שיאמר  כן,  כמו 

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם וגו'"  "כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם וגו'"  (ל,יב)(ל,יב)

'על מי מנוחות ינהלני''על מי מנוחות ינהלני'
כאשר אתה מנהל עסק ומתבונן אך מעט מהנעשה בעסק אתה כאשר אתה מנהל עסק ומתבונן אך מעט מהנעשה בעסק אתה 
צריך להיות כסיל שלא להבין שאתה לא מנהל כי אם מנוהל, צריך להיות כסיל שלא להבין שאתה לא מנהל כי אם מנוהל, 

הסיפור הבא ממחיש זאת.הסיפור הבא ממחיש זאת.
ומוכשר  טוב  עובד  אלי  פנה  לדרכי.  נקרתה  פז  ומוכשר הזדמנות  טוב  עובד  אלי  פנה  לדרכי.  נקרתה  פז  הזדמנות 
לב  לי  היה  לא  אך  להעסיקו  רציתי  מאוד  עבודה,  לב בבקשת  לי  היה  לא  אך  להעסיקו  רציתי  מאוד  עבודה,  בבקשת 
אינו  הזה  שהעובד  למרות  תמורתו  אחר  עובד  הביתה  אינו לשלוח  הזה  שהעובד  למרות  תמורתו  אחר  עובד  הביתה  לשלוח 
אותו  קבלתי  טוב  עובד  לפספס  לא  כדי  לעסק.  תפוקה  אותו נותן  קבלתי  טוב  עובד  לפספס  לא  כדי  לעסק.  תפוקה  נותן 
בכל זאת לעבודה וקבענו כי החל מיום ראשון יתחיל בעבודה בכל זאת לעבודה וקבענו כי החל מיום ראשון יתחיל בעבודה 
וקיוויתי למצוא דרך לשלח את העובד השני מבלי לפגוע בו. וקיוויתי למצוא דרך לשלח את העובד השני מבלי לפגוע בו. 

וחשבתי  בו,  לפגוע  מבלי  זאת  לעשות  הדרך  את  מצאתי  וחשבתי לא  בו,  לפגוע  מבלי  זאת  לעשות  הדרך  את  מצאתי  לא 
לא  העיקר  משכורת  עוד  אשלם  גרוע  הכי  במקרה  כי  לא בליבי  העיקר  משכורת  עוד  אשלם  גרוע  הכי  במקרה  כי  בליבי 
התקשר  בצהריים  אחת  בשעה  שישי  ביום  ביהודי,  התקשר לפגוע  בצהריים  אחת  בשעה  שישי  ביום  ביהודי,  לפגוע 
אותו עובד ואמר כי מצא עבודה בה ישתכר הרבה יותר ממה אותו עובד ואמר כי מצא עבודה בה ישתכר הרבה יותר ממה 
שאני יכול לשלם וביקש שאסתדר בלעדיו. נתתי את הסכמתי שאני יכול לשלם וביקש שאסתדר בלעדיו. נתתי את הסכמתי 

בברכת הצלחה בדרכו החדשה. בברכת הצלחה בדרכו החדשה. 
מבלי  עבורי  המלאכה  את  שעשה  על  לה'  והודיתי  מבלי שמחתי  עבורי  המלאכה  את  שעשה  על  לה'  והודיתי  שמחתי 

שפגעתי ביהודי.שפגעתי ביהודי.
דבר  של  בסופו  כי  ואמר  שהתפטר  העובד  התקשר  שני  דבר ביום  של  בסופו  כי  ואמר  שהתפטר  העובד  התקשר  שני  ביום 
לא הסתדר בעבודה החדשה וביקש לשוב למקומו, עתה היתה לא הסתדר בעבודה החדשה וביקש לשוב למקומו, עתה היתה 
לי אפשרות להסביר לו שאיני יכול לשלוח את העובד החדש לי אפשרות להסביר לו שאיני יכול לשלוח את העובד החדש 

הביתה תחתיו בפרט שעזב הוא מרצונו... הביתה תחתיו בפרט שעזב הוא מרצונו... 
מאז ב''ה מתנהל העסק ביציבות וברוגע עם עובד חדש מסור מאז ב''ה מתנהל העסק ביציבות וברוגע עם עובד חדש מסור 

ונפלא שעושה מלאכתו נאמנה.ונפלא שעושה מלאכתו נאמנה.
בתודה לה' המנהל בחסדו את העולם כולו וכן גם את העסקים בתודה לה' המנהל בחסדו את העולם כולו וכן גם את העסקים 

הקטנים לפרטי פרטים.הקטנים לפרטי פרטים.
בעל המעשה: פ. פ. בעל המעשה: פ. פ. 

המכין מצעדי גברהמכין מצעדי גבר
היה זה בימי אינתיפאדת האוטובוסים, לפני כ-היה זה בימי אינתיפאדת האוטובוסים, לפני כ-1313 שנה. באותו  שנה. באותו 
יום משהו דחק בי ללכת לחנות הנעליים לקנות נעליים למרות יום משהו דחק בי ללכת לחנות הנעליים לקנות נעליים למרות 
בקשתי  פסק.  לא  הדחף  אבל  נעליים,  צריכה  הייתי  בקשתי שלא  פסק.  לא  הדחף  אבל  נעליים,  צריכה  הייתי  שלא 
את  להספיק  מיהרה  היא  אך  אלי,  שתתלווה  הבכורה  את מבתי  להספיק  מיהרה  היא  אך  אלי,  שתתלווה  הבכורה  מבתי 
שתתלווה  ושוב  שוב  ובקשתי  מביתי  הרפיתי  לא  שתתלווה האוטובוס,  ושוב  שוב  ובקשתי  מביתי  הרפיתי  לא  האוטובוס, 
אם  כיבוד  בגזירת  אלי  והתלוותה  נתרצתה  שלבסוף  עד  אם אלי  כיבוד  בגזירת  אלי  והתלוותה  נתרצתה  שלבסוף  עד  אלי 

בלבד...בלבד...
בפתח החנות ראיתי את בנו הקטן של המוכר ברכב לוהט על בפתח החנות ראיתי את בנו הקטן של המוכר ברכב לוהט על 
סף עלפון- צעקתי למוכר והוא מיהר לרכב שלף את בנו הקט סף עלפון- צעקתי למוכר והוא מיהר לרכב שלף את בנו הקט 
זמן  שרוי  היה  בו  הלוהט  מהחום  לאיטו  והתאושש  זמן שהתעורר  שרוי  היה  בו  הלוהט  מהחום  לאיטו  והתאושש  שהתעורר 

רב.רב.
לי  לעזור  המוכר  התפנה  מהבהלה  כולם  שנרגעו  אחרי  לי רק  לעזור  המוכר  התפנה  מהבהלה  כולם  שנרגעו  אחרי  רק 
של  בסופו  לביתו,  ממהר  היותו  למרות  מבוקשי  את  של למצוא  בסופו  לביתו,  ממהר  היותו  למרות  מבוקשי  את  למצוא 
דבר יצאתי מהחנות בלי כלום כפי שציינתי שבאמת לא הייתי דבר יצאתי מהחנות בלי כלום כפי שציינתי שבאמת לא הייתי 

צריכה נעליים.צריכה נעליים.
מעבר  כי  התברר  המוזר,  הדחף  בדבר  הייתה  ההשגחה  מעבר יד  כי  התברר  המוזר,  הדחף  בדבר  הייתה  ההשגחה  יד 
מאותו  שמים  בחסדי  בתי  ניצלה  מהרכב  הפעוט  מאותו להצלת  שמים  בחסדי  בתי  ניצלה  מהרכב  הפעוט  להצלת 
במקום  בדיוק  שהתפוצץ  עליו  לעלות  שחפצה  במקום אוטובוס  בדיוק  שהתפוצץ  עליו  לעלות  שחפצה  אוטובוס 
הקבוע.  ריכבו  חניית  למקום  צמוד  הנעליים,  מוכר  של  הקבוע. מגוריו  ריכבו  חניית  למקום  צמוד  הנעליים,  מוכר  של  מגוריו 
כך התקשר לספר לי מוכר הנעליים עוד באותו הערב בהודיה כך התקשר לספר לי מוכר הנעליים עוד באותו הערב בהודיה 
אמור  שהיה  בשעה  בדיוק  זה  היה  החשבון  ולפי  אמור ובהתרגשות  שהיה  בשעה  בדיוק  זה  היה  החשבון  ולפי  ובהתרגשות 

להגיע לחניה שלו.להגיע לחניה שלו.
בעל המעשה: מ. ג.בעל המעשה: מ. ג.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
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|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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בו אך רק רצון קונו. וכן בכל חלקי הבגדים שבכל אבר ואבר, בו אך רק רצון קונו. וכן בכל חלקי הבגדים שבכל אבר ואבר, 
ציווה עליו לומר בפיו שמכינו אך ורק לעשות בו רצון בוראו, ציווה עליו לומר בפיו שמכינו אך ורק לעשות בו רצון בוראו, 
רצון  כנגד  שהוא  דבר  שום  בהם  לעשות  איבריו  יוכלו  רצון ושלא  כנגד  שהוא  דבר  שום  בהם  לעשות  איבריו  יוכלו  ושלא 

הבורא ברוך הוא, וכנגד רצון התורה הקדושה.הבורא ברוך הוא, וכנגד רצון התורה הקדושה.
שרוי  אלימלך  ר'  הרבי  היה  מצוה,  הבר  יום  בהגיע  שרוי והנה  אלימלך  ר'  הרבי  היה  מצוה,  הבר  יום  בהגיע  והנה 
מצוה  הבר  חתן  הלביש  כאשר  ותיכף  מאוד,  גדולה  מצוה בשמחה  הבר  חתן  הלביש  כאשר  ותיכף  מאוד,  גדולה  בשמחה 
חש  החליפה,  את  חיבה]  בלשון  אביו  שקראו  חש ' [כפי  החליפה,  את  חיבה]  בלשון  אביו  שקראו  'לאז'שעלאז'שע' [כפי 
התרוממות מיוחדת ואור גדול זורח בלבבו, כמי שנהפך בבת התרוממות מיוחדת ואור גדול זורח בלבבו, כמי שנהפך בבת 
בעבודת  ומתעלה  הולך  היה  ואילך  ומאז  אחר,  לאיש  בעבודת אחת  ומתעלה  הולך  היה  ואילך  ומאז  אחר,  לאיש  אחת 
הבורא ב"ה מדרגה לדרגה, עד שנעשה לאחד מגדולי צדיקי הבורא ב"ה מדרגה לדרגה, עד שנעשה לאחד מגדולי צדיקי 
הדור, והיה ממלא מקום אביו הק' בעיר ליז'ענסק, ומכל קצווי הדור, והיה ממלא מקום אביו הק' בעיר ליז'ענסק, ומכל קצווי 

ארץ שחרו לפתחו כנודע.ארץ שחרו לפתחו כנודע.
חדש  חדש (זהר  (זהר  הקדוש  הקדושבזוהר  בזוהר  ממ"ש  אמת,  לדבר  סמוכין  ממ"ש והבאתי  אמת,  לדבר  סמוכין  והבאתי 
מדרש הנעלם פר' בראשית מאמר תוצא הארץ נפש חיה)מדרש הנעלם פר' בראשית מאמר תוצא הארץ נפש חיה), שביום הבר מצוה , שביום הבר מצוה 

גדולה  שמחה  היתה  ולכן  הטהורה,  העליונה  הנשמה  גדולה נכנסת  שמחה  היתה  ולכן  הטהורה,  העליונה  הנשמה  נכנסת 
מאוד בבר מצוה דרבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי. מאוד בבר מצוה דרבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי. 

שנים  י"ג  עד  שנים ,  י"ג  עד  אלעזראלעזר,  "א"ר  "א"ר :  הקודש):  ללשון  הקודש)(בתרגום  ללשון  (בתרגום  וזל"ק וזל"ק 
השתדלותו של האדם באותה 'נפש חיה'. השתדלותו של האדם באותה 'נפש חיה'. מי"ג שנים ומעלה, מי"ג שנים ומעלה, 
אם רוצה להיות זכאי, נותנים לו אותה נשמה קדושה עליונה, אם רוצה להיות זכאי, נותנים לו אותה נשמה קדושה עליונה, 
יוחאי,  בן  שמעון  רבי  יוחאי,   בן  שמעון  רבי  וכו'.  המלך  של  הכבוד  מכסא  וכו'.הנגזרת  המלך  של  הכבוד  מכסא  הנגזרת 
וכיסה  להם,  שעשה  רבה  בסעודה  לאכול  התנאים  את  להם, וכיסה הזמין  רבה שעשה  את התנאים לאכול בסעודה  הזמין 
את הבית בכלים יקרים, והושיב את החכמים מצד אחד, והוא את הבית בכלים יקרים, והושיב את החכמים מצד אחד, והוא 
ישב מצד השני, והיה שמח עד מאוד. אמרו לו החכמים מהי ישב מצד השני, והיה שמח עד מאוד. אמרו לו החכמים מהי 
להם,  אמר  ימים.  משאר  יותר  יומא  בהאי  הגדולה  להם, השמחה  אמר  ימים.  משאר  יותר  יומא  בהאי  הגדולה  השמחה 
לרבי  כו'  העליונה  הקדושה  הנשמה  יורדת  זה  שביום  לרבי מחמת  כו'  העליונה  הקדושה  הנשמה  יורדת  זה  שביום  מחמת 
אלעזר בני, ובהילולא זו יהא לי שמחה שלמה. הושיב את רבי אלעזר בני, ובהילולא זו יהא לי שמחה שלמה. הושיב את רבי 
אלעזר בנו לצידו, אמר שב בני שב, שביום זה הנך קדוש וכו'" אלעזר בנו לצידו, אמר שב בני שב, שביום זה הנך קדוש וכו'" 

עכל"ק עיי"ש עוד באורך. עכל"ק עיי"ש עוד באורך. 
[קובץ כלליות 105, בענין בר מצוה]

• ~ • ~ •
שהיו  שהיו ,  אלימלך,  ר'  אלימלךהרבי  ר'  הרבי  של  הקדושים  תלמידיו  פעם  של ישבו  הקדושים  תלמידיו  פעם  ישבו 
לכבודו  הילולא  בסעודת  הדור,  מצדקי  גדולים  רבנים  לכבודו כידוע  הילולא  בסעודת  הדור,  מצדקי  גדולים  רבנים  כידוע 
של של הבעל שם טוב הקדוש זי"עהבעל שם טוב הקדוש זי"ע, והדליקו נרות גדולים להרבות , והדליקו נרות גדולים להרבות 

האורה, ושוחחו בלהט קודש מגודל קדושתו ועבודתו.האורה, ושוחחו בלהט קודש מגודל קדושתו ועבודתו.
לבית  בהדרו  נכנס  בעצמו  הק'  הרבי  הס,  הושלך  לפתע  לבית והנה  נכנס בהדרו  הק' בעצמו  הרבי  הס,  הושלך  לפתע  והנה 
המדרש, וכראותו את הנרות הגדולים הדולקים על השולחן, המדרש, וכראותו את הנרות הגדולים הדולקים על השולחן, 
שאל כיצד אמרו הנוסח כשהדליקו את הנרות, ענו התלמידים שאל כיצד אמרו הנוסח כשהדליקו את הנרות, ענו התלמידים 
[שהיו  טוב!  שם  בעל  אליעזר  בן  ישראל  רבי  [שהיו   טוב!  שם  בעל  אליעזר  בן  ישראל  רבי  לכבודלכבוד  שאמרו: שאמרו: 

יראים לומר עליו "לעילוי נשמת" כנהוג].יראים לומר עליו "לעילוי נשמת" כנהוג].
אך הרבי הק' אמר להם, שידליקו שוב עוד נרות, ויאמרו בפה אך הרבי הק' אמר להם, שידליקו שוב עוד נרות, ויאמרו בפה 
מלא: מלא: "לעילוי נשמת""לעילוי נשמת", כי אין סוף למדרגות התעלות הנשמה , כי אין סוף למדרגות התעלות הנשמה 

למעלה יותר ויותר, ותמיד שייך 'עילוי' אחר עילוי. למעלה יותר ויותר, ותמיד שייך 'עילוי' אחר עילוי. 
וכן היה מנהג וכן היה מנהג כ"ק האדמו"ר רבי אהרן מבעלז זצוק"לכ"ק האדמו"ר רבי אהרן מבעלז זצוק"ל, כשהיה , כשהיה 
מדליק הנר ביום ז' אדר, היה אומר: מדליק הנר ביום ז' אדר, היה אומר: "לעילוי נשמת משה בן "לעילוי נשמת משה בן 

עמרם!עמרם!
והלום מצאתי בעז"ה סייעתא בדבר במפרשי מגילת אסתר, והלום מצאתי בעז"ה סייעתא בדבר במפרשי מגילת אסתר, 

הלך  המן  גזירת  שבעת  הלך   המן  גזירת  שבעת  יז)  ג,  יז)(אסת"ר  ג,  (אסת"ר  במדרשבמדרש  מבואר  מבואר באשר  באשר 
אל  ושלחו  ע"ה,  רבינו  משה  אצל  לטוב  זכור  הנביא  אל אליהו  ושלחו  ע"ה,  רבינו  משה  אצל  לטוב  זכור  הנביא  אליהו 
מרדכי שיתפלל הוא משם ואני מכאן וביטלו הגזירה. ומהאי מרדכי שיתפלל הוא משם ואני מכאן וביטלו הגזירה. ומהאי 
ביום  לאביונים"  "מתנות  מצות  את  מרדכי  כשתיקן  ביום טעמא  לאביונים"  "מתנות  מצות  את  מרדכי  כשתיקן  טעמא 
רבינו'  משה  נשמת  'לעילוי  רבינו'   משה  נשמת  'לעילוי  הצדקה  שיתנו  ציוה  הצדקההפורים,  שיתנו  ציוה  הפורים, 

שבתפילתו בטלה הגזירה. שבתפילתו בטלה הגזירה. [עיין קיצור אלשיך למגילת אסתר]. [עיין קיצור אלשיך למגילת אסתר]. 
[פרטיות קובץ 29467]

• ~ • ~ •
זצוק"ל  משינאווא  שרגא  יחזקאל  רבי  זצוק"ל הרה"ק  משינאווא  שרגא  יחזקאל  רבי  הרה"ק  שהגיע  שהגיע בעת  בעת 
להשתטח על ציון אביו להשתטח על ציון אביו הגה"ק בעל דברי חיים מצאנז זצוק"להגה"ק בעל דברי חיים מצאנז זצוק"ל, , 
ביום ביום כ"ה ניסן.כ"ה ניסן. – וכידוע היו מתאספים שם עם רב בכל שנה  – וכידוע היו מתאספים שם עם רב בכל שנה 
לרגל ההילולא קדישא, והרה"ק משינאווא נשא דברות קדשו לרגל ההילולא קדישא, והרה"ק משינאווא נשא דברות קדשו 

במקהלות עם רב. במקהלות עם רב. 
בין הדברים אמר השינאווער רב, שכידוע הצדיקים הגדולים בין הדברים אמר השינאווער רב, שכידוע הצדיקים הגדולים 
יום  ואת  עלמא,  מהאי  פטירתם  יום  את  לעצמם  יום בוחרים  ואת  עלמא,  מהאי  פטירתם  יום  את  לעצמם  בוחרים 
זה,  ביום  דווקא  חיים  הדברי  בחר  ומדוע  שלהם.  זה, ההילולא  ביום  דווקא  חיים  הדברי  בחר  ומדוע  שלהם.  ההילולא 

שהוא בכמה ימים לאחר חג הפסח?שהוא בכמה ימים לאחר חג הפסח?
וחסד  בצדקה  תמיד  רצופים  היו  חייו  ימי  כל  כאשר  וחסד אלא  בצדקה  תמיד  רצופים  היו  חייו  ימי  כל  כאשר  אלא 
פטירתו,  לאחר  גם  בצדקותיו  להמשיך  ורצה  גדושה,  פטירתו, במידה  לאחר  גם  בצדקותיו  להמשיך  ורצה  גדושה,  במידה 
הרבי  הרה"ק  והנה   – ישראל.  עם  להטיב  תמיד  שחיפש  והנה כמו   – ישראל.  עם  להטיב  תמיד  שחיפש  כמו 
זה  שביום  כדי  זה ,  שביום  כדי  אדר,  אדרכ"א  כ"א  יום  את  לו  בחר  יום   את  לו  בחר  זי"ע  אלימלך  זי"ער'  אלימלך  ר' 
ואף  ואף ,  בליז'ענסקבליז'ענסק,  קדשו  ציון  על  רב  עם  ובאים  קדשו מתאספים  ציון  על  רב  עם  ובאים  מתאספים 
ורגילים  זה,  ביום  שם  עמהם  מתאספים  הצדיקים  ורגילים צאצאיו  זה,  ביום  שם  עמהם  מתאספים  הצדיקים  צאצאיו 
לקראת  לתמוך  ישראל,  עמך  נדיבי  העשירים  לקראת הגבירים  לתמוך  ישראל,  עמך  נדיבי  העשירים  הגבירים 
ישראל  עניי  שאר  וביד  הקדושים,  צאצאיו  ביד  הפסח  ישראל חג  עניי  שאר  וביד  הקדושים,  צאצאיו  ביד  הפסח  חג 

וההוצאות  ובא,  קרב  הפסח  חג  כאשר  שמה.  וההוצאות שהתאספו  ובא,  קרב  הפסח  חג  כאשר  שמה.  שהתאספו 
רבות מאוד, ובזכותו של צדיק תורמים שם שפע רב לצדקה רבות מאוד, ובזכותו של צדיק תורמים שם שפע רב לצדקה 
המעשיות  שלושת  בסיפור  הסגולה  שנודעת  [וכענין  המעשיות   שלושת  בסיפור  הסגולה  שנודעת  [וכענין  דפסחא.  דפסחא.לקמחא  לקמחא 
סגולה  בהם  שיש  אדר,  כ"א  ביום  זי"ע,  אלימלך  נועם  בעל  מהרה"ק  סגולה המקובלות  בהם  שיש  אדר,  כ"א  ביום  זי"ע,  אלימלך  נועם  בעל  מהרה"ק  המקובלות 

לעשות הפסח בהרחבה]לעשות הפסח בהרחבה].

שוב  המרובות,  הוצאותיו  וכל  הפסח  חג  צאת  עם  שוב ברם  המרובות,  הוצאותיו  וכל  הפסח  חג  צאת  עם  ברם 
כיס...  חיסרון  של  מצב  באותו  העניים  עצמם  את  כיס... מוצאים  חיסרון  של  מצב  באותו  העניים  עצמם  את  מוצאים 
לפיכך   – ביתם.  את  לכלכל  פרנסה  מחוסרים  עומדים  לפיכך ושוב   – ביתם.  את  לכלכל  פרנסה  מחוסרים  עומדים  ושוב 
לאחר  שתיכף  כדי  לאחר ,  שתיכף  כדי  ניסן,  ניסןכ"ה  כ"ה  יום  את  חיים  הדברי  לו  יום בחר  את  חיים  הדברי  לו  בחר 
הפסח יתאספו שוב כל ישראל הפסח יתאספו שוב כל ישראל בצאנזבצאנז לכבוד ההילולא, ושוב  לכבוד ההילולא, ושוב 
הרבים  בנש"ק  וביד  העניים  ביד  והנדיבים  העשירים  הרבים יתמכו  בנש"ק  וביד  העניים  ביד  והנדיבים  העשירים  יתמכו 

המתכנסים ובאים שמה בצדקה רבה, בזכותו של צדיק...המתכנסים ובאים שמה בצדקה רבה, בזכותו של צדיק...
[שיחת קודש בימי הפורים תשע"ג]
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